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الجيش ينسحب من شوارع طرابلس!
لم يسبق أن شعر الجيش
اللبناني بأنه يقيم فوق
أرض «غير صديقة» مثلما
هو هذه ّ
األيام في طرابلس.
فالتحريض عليه تجاوز
الخطوط الحمراء ،ما أدى ّإلى
انسحابه من الشوارع والكف
عن القيام بدوريات أو الرد
على مصادر النيران ،مكتفيًا
بالبقاء في النقط الثابتة
ُّ َ
والثكن العسكرية
ك �ش��ف ال� �ي ��وم ال� ��راب� ��ع م ��ن االش �ت �ب��اك��ات
ال� �ت ��ي ت �ش �ه��ده��ا ط ��راب �ل ��س ع ��ن م�خ��اط��ر
ّ
جدية تهدد املدينة ،من شأنها أن تدخل
عاصمة الشمال ف��ي نفق طويل ومظلم
ُ َ
إذا ل��م ت��ت��دارك األم ��ور س��ري�ع��ًا .واألخ�ط��ر
ُ
أن األوض� � � � ��اع ك ��ان ��ت ل� �ي ��ل أم� � ��س ت � �ن � ِ�ذر
باألسوأ ،مع اشتداد وتيرة االشتباكات،
والتراشق بقذائف من أعيرة ثقيلة بني
ال �ت �ب��ان��ة وج �ب��ل م �ح �س��ن ب �ع��د منتصف
ال�ل�ي��ل ،م��ا ادى إل��ى وق��وع ع��دد كبير من
الجرحى .هذه التطورات أتت بعد خطوة
ب��ال �غ��ة ال � �خ � �ط ��ورة ،ت �م �ث �ل��ت ب��ان �س �ح��اب
الجيش اللبناني م��ن ش��وارع طرابلس،
من خ�لال توقفه عن تسيير دوري��ات في
ُاملدينة ،مع بقائه في نقاطه الثابتة وفي
َ
ث��ك �ن��ه .وق� ��ال م �ص��در أم �ن��ي ل �ـ«األخ �ب��ار»
إن ال �ج �ي��ش ات� �خ ��ذ ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ب�ع��د
اس�ت�ه��داف دوري��ات��ه واس�ت�ش�ه��اد وج��رح
ع��دد م��ن أف� ��راده ف��ي امل��دي�ن��ة ،وب�ع��دم��ا لم
ي�ح�ص��ل ع�ل��ى ال �غ �ط��اء ال�س�ي��اس��ي ال�ل�ازم
للرد على مصادر النيران ،حتى تلك التي
تستهدفه .وأض��اف املصدر أن «الجيش
ّ
يتعرض لحملة تخوين من البعض في
طرابلس والشمال ،من دون ان يجد من
ي��داف��ع ع�ن��ه ب� ِ�ج� ّ�د وي �ض��ع ح� �دًا لحمالت
ُ
ال�ت�ح��ري��ض ال �ت��ي ت �ن� ِ�ذر ب�م��ا ه��و أس ��وأ».
وليل أمس ،توقف الجيش عمليًا عن الرد
على مصادر النيران ،ال في التبانة ،وال
ف��ي جبل محسن ،رغ��م وج��ود معلومات
ّ
تتحدث عن نية الطرفني استخدام
كانت
ق��ذائ��ف م��ن أع�ي��رة مرتفعة للقصف .لكن
قيادة الجيش بقيت تتابع ما يجري في
املدينة .وبحسب مصادر الحزب العربي
الديموقراطي ،تلقى رئيس الحزب رفعت
ً
ً
عيد ليال اتصاال من قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،طالبه فيه بضبط النفس،
وع� ��دم االن� �ج ��رار ن �ح��و م �ع��رك��ة م�ف�ت��وح��ة
س �ي��دف��ع ال �ج�م �ي��ع ف ��ي ط��راب �ل��س ث�م�ن�ه��ا.
ً
كذلك تلقى عيد اتصاال من مسؤول في
ح��زب ال �ل��ه ي�ن�ق��ل إل �ي��ه رس��ال��ة م��ن األم�ين
ال �ع��ام ل�ل�ح��زب ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال�ل��ه،
ي�ط��ال�ب��ه ف�ي�ه��ا ب�ض�ب��ط ال �ن �ف��س ،متمنيًا
عليه الصبر وعدم الرد على النيران التي
ُ َ
تطلق باتجاه جبل محسن.
ُ
وع � � ِق� ��د أم � ��س أك� �ث ��ر م ��ن اج �ت �م ��اع ل �ق��ادة
املجموعات املسلحة في التبانة ،حضرها
ع � ��دد م ��ن رج� � ��ال ال ��دي ��ن وال �س �ي��اس �ي�ي�ن،
أب��رزه��م ال�ن��ائ��ب محمد ك �ب��ارة .وبحسب
م�ص��ادر ام�ن�ي��ة ،ك��ان ه�ن��اك أك�ث��ر م��ن رأي
بني املجتمعني .فبعضهم طالب بتوفير
ّ
الغطاء الالزم لشن هجوم واسع وشامل
ع � �ل ��ى ج � �ب ��ل م � �ح � �س ��ن ،ب� �ق� �ص ��د دخ ��ول ��ه
بالقوة .لكن معظم الحاضرين ،وخاصة
كبارة وبعض رج��ال الدين ،رفضوا هذا
التوجه .وبدا من مضمون ما ّ
تسرب من
ال�ن�ق��اش��ات أن ع��ددًا ال ب��أس ب��ه م��ن ق��ادة
امل �ج �م��وع��ات ي��رب �ط��ون ب�ي�ن امل �ع��رك��ة ضد
ج �ب��ل م�ح�س��ن ب �م��ا ي �ج��ري ف��ي ال�ق�ص�ي��ر،
وي� ��ؤك� ��دون أن امل �ع��رك ��ة ل ��ن ت �ت��وق��ف ف��ي
طرابلس قبل توقف القتال في القصير
وانسحاب حزب الله.
ه� � ��ذه ال� �ج ��ول ��ة م � ��ن االش � �ت � �ب� ��اك� ��ات ب ��دت
ً
م�خ�ت�ل�ف��ة ش �ك�لا وم �ض �م��ون��ًا ع��ن ج��والت
االش� �ت� �ب ��اك ��ات ال� � � �ـ 15ال� �ت ��ي ان ��دل� �ع ��ت ف��ي

ط ��راب� �ل ��س م �ن ��ذ أح� � � ��داث  7أي � � ��ار .2008
فالخسائر البشرية اقتربت م��ن األرق��ام
القصوى لخسائر الجوالت املاضية؛ إذ
ً
س�ق��ط ح�ت��ى ب�ع��د ع�ص��ر أم ��س  12قتيال
ون� �ح ��و  130ج ��ري� �ح ��ًا (ع � � ��دد ال �ج��رح��ى
ّ
ه��و األع�ل��ى ب�ين ك��ل ال �ج��والت السابقة)،
م��ن بينهم ش �ه �ي��دان للجيش اللبناني
َ
و 37جريحًا ،وه��ي خ�س��ارة ل��م يمن بها
ال�ج�ي��ش ف��ي أي ج��ول��ة س��اب �ق��ة ،وج ��اءت
نتيجة استهدافه مباشرة بعد حمالت
التحريض عليه.
أب� ��رز ه ��ذه امل �خ��اط��ر ت�م�ث��ل ف��ي ت�ط� ّ�وري��ن
ب� ��ارزي� ��ن ،س �ي �ت��رك��ان ب�ل�ا ش ��ك ت��داع �ي��ات
ك�ب�ي��رة ع�ل��ى األوض� ��اع ف��ي ط��راب�ل��س في
ً
امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ،ه �م��ا :أوال اس �ت �ه��داف
الجيش والتعامل معه من قبل املسلحني
على أن��ه ط��رف ف��ي االشتباكات ال��دائ��رة،
م ��ا س �ي �ف��رض م �ع��ادل��ة وأج � � � ً
�واء ج��دي��دة
ف��ي امل��رح�ل��ة املقبلة ح��ول كيفية تعاطي
الجيش مع املسلحني وإعادته االستقرار
إلى املدينة.
أم��ا ال�ت�ط� ّ�ور ال�ث��ان��ي ال �ب��ارز ،فتمثل في
االج� �ت� �م ��اع ال � ��ذي ع �ق ��ده ق � ��ادة امل �ح ��اور
ف ��ي ب � ��اب ال �ت �ب��ان��ة م ��ع ال� �ن ��ائ ��ب م�ح�م��د
ك�ب��ارة وال�ع�م�ي��د امل�ت�ق��اع��د عميد حمود
والشيخني نبيل رحيم وبالل ب��ارودي،
وه � ��و أول اج� �ت� �م ��اع م� ��ن ن ��وع ��ه ُي �ع �ق��د
ف ��ي ب� ��اب ال �ت �ب��ان��ة ،ج� ��اء ب �ع��دم��ا ف��رض
ق ��ادة امل �ح��اور ع�ل��ى ك �ب��ارة ،وم ��ن خلفه
ن ��واب امل��دي �ن��ة ،امل �ج��يء إل �ي �ه��م ف��ي ب��اب
التبانة ب��دل ذه��اب�ه��م إل��ى بيوتهم ،في
إش ��ارة حملت أك�ث��ر م��ن م �غ��زى ،ه��ي أن
ه ��ؤالء ال �ق��ادة ت� �م � ّ�ردوا ع�ل��ى سياسيي
امل� ��دي � �ن� ��ة ون � ��واب� � �ه � ��ا ،م � ��ا ج� �ع ��ل ب �ع��ض
املراقبني ي� ّ
�رددون أن «الغول الذي ّ
رباه
ال�س�ي��اس�ي��ون ،وح��ذرن��اه��م م��ن تربيته،

حتى يرضوا عنه ويسمحوا له بالقيام
بواجبه؟».
في غضون ذلك ،وبينما كانت البيانات
ّ
والرسائل ّ
النصية ت��وزع في كل اتجاه،
ح��ام �ل��ة م �ع �ه��ا ك ��ل ع � �ب ��ارات ال �ت �ح��ري��ض

ال� ّ�س �ي��اس��ي وامل��ذه �ب��ي ،اع �ت �ص��م ن�ش�ط��اء
م��دن �ي��ون م �س ��اء أم� ��س ف ��ي س ��اح ��ة ع�ب��د
ال �ح �م �ي��د ك� ��رام� ��ي ،م �ع �ل �ن�ين رف �ض �ه��م مل��ا
ت�ش�ه��ده م��دي�ن�ت�ه��م م��ن م�ظ��اه��ر مسلحة
تدمر ّ
غير مقبولة ،واشتباكات ّ
مقومات

ط ��راب� �ل ��س ت ��دري� �ج ��ًا ،وم �ع �ل �ن�ي�ن دع �م �ه��م
للجيش.
ّ
التحركات وما تضمنته
ويبدو أن هذه
م ��ن م ��واق ��ف أث� � ��ارت ح�ف�ي�ظ��ة ب �ع��ض من
ق��ادة املجموعات املسلحة في طرابلس،

لم ُيصدر أي سياسي طرابلسي بيانًا يستنكر فيه سقوط شهداء وجرحى للجيش (أ ف ب)

تواصلت حملة
التحريض على الجيش في
ظل صمت نواب طرابلس
وسياسييها

سيأكلهم قبل اآلخرين».
وال�ل�اف��ت أن ب�ع��ض ق ��ادة امل �ح��اور ال��ذي��ن
ح � �ض� ��روا اس �ت �م �ه �ل��وا ك � �ب� ��ارة س��اع �ت�ين
(ح � �ت� ��ى ال � �س� ��ادس� ��ة م � �س� ��اء أم� � � ��س) ق �ب��ل
ال � ّ
�رد ع�ل��ى اق�ت��راح��ه ل��وق��ف إط�ل�اق ال�ن��ار،
ّ
ل�ك��ن ال�س��اع�ت�ين م��رت��ا ب�لا ص ��دور رد عن
امل �س �ل �ح�ين ،ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ارت� �ف ��اع ح � ّ�دة
االش� �ت� �ب ��اك ��ات ورص � � ��اص ال �ق �ن��ص ب�ع��د
تراجعه نسبيًا ،ما أوحى أن جهود كبارة
والوفد املرافق له قد باءت بالفشل.
واس�ت�م��رت أم��س حملة ال�ت�ح��ري��ض غير
امل�س�ب��وق��ة ض��د ال �ج �ي��ش ،ف��ي ظ��ل صمت
ن� � ��واب ط ��راب� �ل ��س وس �ي��اس �ي �ي �ه��ا ال ��ذي ��ن
ل ��م ي �ك �ل��ف أح ��ده ��م ن �ف �س��ه ع �ن ��اء إص� ��دار
ب�ي��ان يستنكر س�ق��وط ش �ه��داء وج��رح��ى
ل �ل �ج �ي��ش خ �ل��ال االش� �ت� �ب ��اك ��ات ،ك �م ��ا ل��م
ّ
يقدموا واج��ب ال�ع��زاء لقيادته .والالفت
أن أي ضابط يأتي ال��ى املنطقة يحاول
البعض معرفة اسمه وطائفته ومذهبه
وميوله السياسية ،بينما عندما يحاول
الجيش التحري ع��ن بعض املتهمني او
املشتبه بهمُ ،ت� َ
�رس��م ل��ه الخطوط الحمر
السياسية واملذهبية .حملة التحريض
ه ��ذه ل��م ت�خ�ف��ت ،وخ��اص��ة ب�ي�ن مسلحي
ال �ت �ب��ان��ة وداع� �م� �ي� �ه ��م ،رغ� ��م أن ال�ج�ي��ش
ق ��ام خ�ل�ال ج��ول��ة االش �ت �ب��اك��ات األخ �ي��رة
ب � �م � �ص ��ادرة أس �ل �ح ��ة م� ��ن ج �ب ��ل م�ح�س��ن
وتدمير مواقع للمسلحني فيه ،وإيقاف
مشتبه بهم وإطالق النار على بعضهم،
ما دف��ع مصدرًا عسكريًا للتساؤل« :هل
ي �ج��ب أن ي �ق � ّ�دم ال �ج �ي��ش ج� ��ردة ح�س��اب
لبعض سياسيي طرابلس بما يقوم به
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معراب بين «سلمية» الثورة و«فــض
غسان سعود
م ��ا ك � ��ان ي �م��ر ف ��ي ال � �ح ��رب ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
ع�ل��ى خ�ط��ف أح��ده��م أي ��ام قليلة حتى
ت�ع�ل��ن ال �ج �ه��ة ال �خ��اط �ف��ة م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا
ُ
ع��ن ال�خ�ط��ف ،وت �ع� ّ�د ع�ل��ى ع�ج��ل الئحة
م�ط��ال��ب تنتهي ب�م�ق��اي�ض��ة امل�خ�ط��وف
م��ن ه��ذه الجهة بمخطوف م��ن الجهة
األخ��رى .في رواي��ة «التائهون» ،يروي
ال �ك��ات��ب أم �ي�ن م �ع �ل��وف ع ��ن ش� ��اب حل
ع�ن��د خاطفيه م�ح��ل اب�ن�ه��م ال ��ذي قتله
خاطفوه في الجهة األخرى .لكن ليست
ه � ��ذه ح � ��ال ال �خ �ط��ف وال �خ ��اط �ف�ي�ن ف��ي
الحرب السورية .بعد الخطف ،وإلقناع
املخطوفني بصوابية ال �ث��ورة ،ط��ورت
األزم� � � ��ة م �ف �ه��وم �ه��ا ل �ل �خ �ط��ف .ف �خ�لال
األس ��اب� �ي ��ع ال �ق �ل �ي �ل��ة امل ��اض� �ي ��ة ،ه��ات��ف
الرئيس ميشال سليمان نظيره التركي
م��رة ،وس��أل املطارنة السريان األربعة
ّ
في تركيا مرات كل مسؤول تركي تسنى
لهم لقاءه ،والتقى مطران السريان في
نيويورك رئيس ال��وزراء التركي رجب
طيب أردوغ� ��ان خ�ل�ال زي��ارت��ه األخ�ي��رة

للواليات املتحدة ،وكثف املدير العام
ل�ل�أم��ن ال� �ع ��ام ال� �ل ��واء ع �ب��اس اب��راه �ي��م
ت��واص �ل��ه م��ع االس �ت �خ �ب��ارات ال�ت��رك�ي��ة،
ل� �ك ��ن ل� ��م ت� �ص ��ل إل� � ��ى ال �ب �ط��ري��رك �ي �ت�ي�ن
األرثوذكسيتني السريانية واألنطاكية،
رغم كل ذلك ،معلومة واحدة عن مصير
املطرانني املخطوفني في حلب بولس
ي��ازج��ي وي��وح �ن��ا اب��راه �ي��م .وال حتى
م �ع �ل��وم��ة ص �غ �ي��رة ت ��ؤك ��د م ��ا إذا ك��ان
امل �ط��ران��ان ال ي� ��زاالن ع�ل��ى ق�ي��د الحياة
أو ال .تواصلت الرابطة السريانية في
ب �ي��روت م��ع ال �س �ف��ارة ال�ت��رك�ي��ة وات�ص��ل
رئيسها حبيب افرام بالسفير القطري،
وس� ��أل ال��رئ �ي��س أم�ي�ن ال�ج�م�ي��ل م��رت�ين
أمير قطر خالل لقائهما األخير عما في
حوزته من معلومات عن املطرانني ،لكن
لم تتمكن البطريركيتان في خالصة ما
يردهما من معلومات من أن تحددا أقله
الجهة التي تخطف مطرانيهما .وفي
ح�س��اب��ات املحيطني بالبطريركيتني،
ه� �ن ��اك ع � ��دة ف� ��رق� ��اء ي �ه �م �ه��م ت�ب�ي�ي��ض
وج��وه �ه��م م�ع�ه�م��ا ،ل�ي�س��ت ال�خ��ارج�ي��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة أول � �ه ��م وال رئ� �ي ��س ح��زب

ال � � �ق � ��وات ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة س �م �ي ��ر ج�ع�ج��ع
ورئ �ي��س االئ �ت�ل�اف ال �س��وري امل�ع��ارض
ج� ��ورج ص �ب��را آخ ��ره ��م .ي�ب�ح��ث ه ��ؤالء
«ب��ال�س��راج والفتيلة» ع��ن إن�ج��از يتيح
ل�ل�ك�ن�ي�س��ة ه �ض��م خ �ي��اره��م ال�س�ي��اس��ي
املناصر لإلخوان املسلمني وأخواتهم،
لكنهم ال يملكون أمام إلحاح الكنيسة
ع� �ل� �ي� �ه ��م ب � ��ال� � �س � ��ؤال ع � ��ن م �ط ��ران �ي �ه ��ا
س� ��وى ال� �ق ��ول إن �ه ��م ال ي �م��ون��ون على
ال�خ��اط�ف�ين ال��ذي��ن «ي�ن�ت�م��ون إل ��ى جهة
غ�ي��ر م�ن�ض�ب�ط��ة» .وه ��ذا أس ��اس القلق
يجد ّ
�وري :ح�ين ّ
م��ن املشهد ال �س� ّ
الجد،
يكتشف املتحمسون للترويع السلفي
للمناطق التي كانت آمنة ومستقرة في
سوريا أنهم ال يمونون على أحد وأن ال
عالقة ملن يملكون قرار الخطف والقدرة
على القتل والهدم بمعارضات ربطات
العنق هنا وهناك.
يفيد السجال االنتخابي رئيس حزب
ال �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع في
ح��رف األن �ظ��ار الشعبية ع� ّ�م��ا يحصل
ً
في سوريا قليال ،لكن ال تلبث الغريزة
وف� �ي ��دي ��وه ��ات ن� ��ازع� ��ي ق� �ل ��وب ال �ب �ش��ر

