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تحقيق

الساحل الجنوبي السعودية تؤسس لطرابلس جديدة!

ّ
لن توفر املعارك
السعودية املفتوحة على
محور املقاومة ّ
خط الساحل
ّ
الجنوبي .تؤكد مصادر
أمنية أن السعودية تخطط
للتحرش بحزب الله في أكثر
خطوطه الحمراء حساسية،
بينما يقف أهالي الناعمة،
كأهالي طرابلس ،ال حول وال
قوة لهم
فراس الشوفي

«السعودية ال تريد أن يرتاح لبنان وحزب
ال �ل��ه» ،ع�ل��ى األق ��ل اآلن .ه ��ذا ل��م ي�ع��د كالمًا
فحسب ،ب��ل ص� ً
�دى التهامات األم�ين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله للرياض،
وي� � ّ
�ردده ك��ل ف��اع��ل ف��ي ق��وى  8آذار تقريبًا.
وم � �ي� ��دان ال �س �ع��ودي��ة ال��رئ �ي �س��ي ،ب�ح�س��ب
م�ع�ل��وم��ات أم�ن�ي��ة ّ
مفصلة غ�ي��ر رس�م�ي��ة ،ال
يقتصر على مدينة ط��راب�ل��س وح��ده��ا ،إذ
ّ
«نقلت جزءًا من تركيزها نحو خط الساحل
أدواتها تنشط فيه».
الجنوبي ،وبدأت َ
لم يعد «أعلى ما ِبخ ْي ِل» املعادين للمقاومة
ّ
ع�ل��ى خ��ط ال�س��اح��ل ال�ج�ن��وب��ي ق�ط��ع طريق
ب �ي��روت إل ��ى ال�ج�ن��وب وإش �ع��ال اإلط � ��ارات،
أو توقيف اآلم�ن�ين على الهوية واالع�ت��داء
عليهم .يقول أكثر من مصدر أمني معني
ّ
بملف طريق الساحل الجنوبي ،أي خلدة
ــــ دوح ��ة ال�ح��ص ــــ الناعمة ــــ ال�س�ع��دي��ات ــــ
وادي الزينة ،إنه في «مرحلة ما بعد معركة
عبرا بني الجيش اللبناني وعصابة أحمد
األس� �ي ��ر ،ان �ت �ق��ل ال �ن��اش �ط��ون ال�ت�ك�ف�ي��ري��ون
وم �ل �ح �ق��ون ب �ه��م إل� ��ى م��رح �ل��ة ال �ع �م��ل غير
ال�ع�ل�ن��ي ،ب �ه��دف اإلع � ��داد ل�ل�م�ع��رك��ة املقبلة
ّ
على خ��ط ال�س��اح��ل» .وتشير امل�ص��ادر ،إلى
ّ
أن بلدات الساحل اآلن تعد :مراكز تجنيد
نشطة وس��ط ال�ن��ازح�ين ال�س��وري�ين ،أماكن
اس �ت��راح��ة للمقاتلني ال�ت�ك�ف�ي��ري�ين ،خلفية
ل��وج �س �ت �ي��ة أم �ن �ي��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ ع �م �ل �ي��ات ف��ي
الضاحية الجنوبية وأماكن لبنانية أخرى،
وك��ذل��ك ن�ق�ط��ة ان �ط�ل�اق لتنفيذ ال�ع�م�ل�ي��ات.
وت � � ��رى امل � �ص� ��ادر أن «امل � ��وق � ��ع ال �ج �غ��راف��ي
للساحل الجنوبي خطير ج �دًا ،إذ يسمح
بفصل ب�ي��روت ع��ن الجنوب ،وقطع طريق
القوات الدولية والجيش اللبناني واملقاومة
إلى الجنوب ،وزرع عبوات وكمائن ،وكذلك
احتماالت إط�لاق صواريخ على الضاحية
الجنوبية من التالل املشرفة عليه».
ال ّ
تعد بلدات الساحل في املستوى نفسه
من حيث الخطورة .تتصدر الناعمة وحارة
ال�ن��اع�م��ة ق��ائ�م��ة ال �خ �ط��ورة األم �ن �ي��ة ،تليها
ّ
وادي الزينة والسعديات ،ث��م خ�ل��دة .تركز
املصادر حديثها على الناعمة ،وإن كانت ال
تغفل الوضع في باقي املناطق ،إذ يرتبط
وض��ع خلدة بدوحتي ع��رم��ون وبشامون،
وينحصر الخطر تقريبًا في محيط مسجد
الحسني ب��ن علي وم�ش��روع ن��ائ��ل الشهير.
فاملسجد ُيعد أح��د أه��م م��واق��ع التحريض
امل��ذه �ب��ي ،وي ��رت ��اده ع ��دد م ��ن ال�ت�ك�ف�ي��ري�ين
ال �س��وري�ين وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين والفلسطينيني،

مقربون من الجوزو يساعدون مطلوبني في «سيارة الناعمة» على التواري عن األنظار (مروان طحطح)
وي �ع� ّ�د ال �ث��ان��ي ت�ج�م�ع��ًا ل �ن��ازح�ين س��وري�ين
ول�ب�ن��ا ًن�ي�ين م �ق� ّ�رب�ين م��ن ج��و ال�ت�ك�ف�ي��ري�ين،
إض��اف��ة إل��ى منطقة ش��ارع مريم ف��ي دوح��ة
ع��رم��ون ،ح�ي��ث ال�ت�ح��ق ع��دد م��ن املتفرغني
سابقًا ف��ي ت�ي��ار املستقبل بخاليا ترتبط
بالجماعات التكفيرية.
ف ��ي ال �ن��اع �م��ة ال� �ت ��ي م ��ا زال� � ��ت آث� � ��ار ص��ور
أحمد األسير مرتفعة في بعض أحيائها،
ث�لاث��ة م�س��اج��د رئ�ي�س�ي��ة :م�س�ج��د أب ��و بكر
ال� �ص ��دي ��ق ،م �س �ج��د ع��ائ �ش��ة أم امل��ؤم �ن�ي�ن،
ومسجد الياسمني ،وه��ي أماكن تحريض
واس �ت �ق �ط��اب .ع �ل��ى أن م �ص ��ادر م ��ن داخ ��ل
ّ
ال �ب �ل��دة ت ��ؤك ��د أن ال �ت �ح��ري��ض ت��وق��ف على
ن�ح��و كبير ف��ي مسجد أب ��و ب�ك��ر الصديق
ب � �ع� ��د أح � � � � � ��داث ع � � �ب� � ��را ،وب� � �ع � ��د «ض � �غ� ��وط
م ��ارس �ت �ه ��ا ف �ع ��ال �ي ��ات ال� �ب� �ل ��دة ع �ل ��ى إم� ��ام
امل�س�ج��د» .بينما ينشط ف��ي الناعمة عدد
م��ن اللبنانيني الغرباء عنها والسوريني،
ّ
قضية
على رأس�ه��م املطلوبان ال �ف��اران ف��ي
سيارة الناعمة التي ضبطها األم��ن العام
اللبناني قبل أش�ه��ر ،أ .أ .وس .ب ،.اللذين
تؤكد املصادر أن «مقربني من مفتي جبل
لبنان الشيخ محمد الجوزو يساعدونهما

ع �ل��ى ال� � �ت � ��واري ع ��ن األن� � �ظ � ��ار» .وت ��واف ��رت
ل��دى امل �ص��ادر األم�ن�ي��ة أس �م��اء أخ ��رى ،مثل
جمال .س ومحمد خ .وهما مسؤوالن عن
أعمال الرعاية الصحية لجرحى املقاتلني
ال �س��وري�ي�ن ،وأع �م ��ال ال�ت�س�ل�ي��ح والتجنيد
ّ
وجمع التبرعات لخاليا موجودة على خط
الساحل ،ويساعدهما السوريون محمد ع،.
محمد س .ومحمد ز( .م�س��ؤول ع��ن تأمني
األسلحة) .وتؤكد املصادر ،أيضًا ،أن «عددًا
م��ن املقاتلني املقيمني ف��ي الناعمة يشارك
في معارك في مدينة طرابلس ،كما يختبئ
ف��ي ال�ن��اع�م��ة ب�ع��ض امل�ط�ل��وب�ين امل�ت��ورط�ين
مع األسير» .وتلفت الى أنه «سبق للشيخ
سراج الدين زريقات ،وهو ابن الناعمة ،أن
عمل ف��ي ال�ب�ل��دة على ال�ت��واص��ل م��ع بعض
املتشددين لتأسيس خ�لاي��ا ،وك��ان يتردد
دائ�م��ًا على م�ن��زل وال��دت��ه ال�ت��ي تركته بعد
إع�لان األخ�ي��ر تبني كتائب عبد الله ع��زام
ل �ل �ت �ف �ج �ي��ري��ن اإلره ��اب� �ي�ي�ن أم� � ��ام ال �س �ف��ارة
اإلي��ران �ي��ة» .وت��ؤك��د امل�ص��ادر أن م��ا ال يزيد
ً
على  150مقاتال مجهزين بأسلحة فردية
ومتوسطة وينتمون إلى جماعات متشددة
أج ��روا «ب��روف��ا ع�ل��ى ش�ك��ل ت��دري��ب صامت

شعارات إسالمية تستفز أهالي الدامور
ُ
قبل عشرة أيام ،شغل أهالي الدامور
بالتعليق على شعارات إسالمية
كتبها مجهولون بعد طالء أحد
الحيطان العامة باألسود ،على مدخل
بلدة الدامور من جهة السعديات.
وعملت جهات في البلدة وخارجها
على تحريض أهالي الدامور،

انطالقًا من خطاب يميني قديم
معاد للمسلمني على نحو عام ،ال
للتكفيريني فحسب ،بينما عمل عدد
من فعاليات البلدة والتيار الوطني
الحر على التواصل مع األجهزة
األمنية إلزالة الشعارات تخفيفًا
لالحتقان ،واقترحت األجهزة األمنية

أن يتولى عناصر شرطة بلدية
الدامور نزع الشعارات ،فرفضت
البلدية .وبعد التواصل مع مفتي
جبل لبنان محمد علي الجوزو ،أبلغ
األخير من اتصل به أن «إزالة الشعار
تجري بعد إزالة شعارات املقاومة
وصورها من قرى الجنوب»!

بعد عبرا انتقل
الناشطون التكفيريون
إلى مرحلة العمل غير
المرئي
قطع الطريق
الجنوبي أخطر من قرارات
 5أيار الشهيرة

ت��زام�ن��ًا م��ع ً أح ��داث ط��راب�ل��س األخ �ي��رة قبل
أيام ،إضافة إلى التحركات الليلية الدائمة».
ّ
لطاملا اعتمدت إسرائيل على خط الساحل
الجنوبي «كمنطقة ب��ري��د م �ي��ت» ،على ما
ت��ؤك��ده م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ف��ي ق ��وى  8آذار.
وت �ش �ي��ر ه ��ذه امل� �ص ��ادر ال ��ى أن «امل�ص�ل�ح��ة
ت�ت�ق��اط��ع م�ئ��ة ف��ي امل �ئ��ة ع�ل��ى خ��ط ال�س��اح��ل
بني السعودية وإسرائيل لجهة قطع طريق
امل �ق��اوم��ة إل ��ى ال �ج �ن��وب» ،ل�ك��ن «ال �خ �ط��ورة
ل�ي�س��ت ع�ل��ى ط��ري��ق امل �ق��اوم��ة ف �ح �س��ب ،بل
ت �ص �ي��ب أي� �ض ��ًا ع �ل��ى ن �ح��و ك �ب �ي��ر ال� �ق ��وات
ال��دول �ي��ة ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ال �ج �ن��وب ،ال�ت��ي ُي�ع� ّ�د
الطريق شريانًا حيويًا لها ،وطريق عبور
من العاصمة إلى الجنوب .وهي استهدفت
ف��ي امل��اض��ي ،ومستهدفة على نحو جدي
ع�ل��ى ه ��ذه ال �ط��ري��ق ،وك��ذل��ك ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
ال �ج �ي��ش ال � ��ذي ي �ع��د ه ��دف ��ًا» .وت ��ؤك ��د هنا
امل �ص��ادر األم �ن �ي��ة امل�ط�ل�ع��ة غ�ي��ر ال��رس�م�ي��ة،
أن «ت�ح�ق�ي�ق��ات ع�ب��وة داري� ��ا أث�ب�ت��ت وج��ود
خرائط لثكن ومواقع الجيش اللبناني على
خ��ط ال�س��اح��ل وال �ت�ل�ال امل �ش��رف��ة» .وت�ش��دد،
ع �ل��ى ن �ح��و ق ��اط ��ع ،ع �ل��ى أن «ش �خ �ص�ي��ات
سعودية زارت وتتابع مباشرة عمل خاليا
في الناعمة وخلدة وبلدة كترمايا».
وال ي�م�ك��ن ف�ص��ل خ��ط ال �س��اح��ل ال�ج�ن��وب��ي
ع�م��ا يحصل ف��ي إق�ل�ي��م ال �خ��روب ،ال ��ذي لم
تبلغ فيه الخطورة نسبة عالية بعد ،لعدة
أس �ب��اب على م��ا ت�ق��ول م �ص��ادر معنية في
بلدة ب��رج��ا« :أه��ال��ي اإلقليم ض��د التطرف،
وهم موظفون وفاعلون في الدولة وعمال ال
يريدون سوى الخير ملنطقتهم وجيرانهم،
وليست هناك بيئة حاضنة على نحو عام
في اإلقليم ،لألسف هناك حاالت محدودة».
ّ
وتؤكد مصادر قوى  8آذار هذه املعطيات،
م� �ش� �ي ��رة ال� � ��ى «ت ��أث� �ي ��ر ال � �ح� ��زب ال �ت �ق��دم��ي
ً
االشتراكي في اإلقليم رغم انحساره قليال
�رة ،وتأثير ج��زء فاعل في
ف��ي اآلون��ة األخ�ي� ً
ق��وى  8آذار ،إض��اف��ة إل��ى وج��ود عقالء بني
األه��ال��ي ،م��ا ي�ع� ّ�وض غياب تيار املستقبل
ال��ذي سحب التطرف السجاد م��ن تحته».
ولعل أب��رز التحوالت ف��ي اإلقليم ،انخراط
اإلخوان املسلمني ـــ فرع لبنان ،أي الجماعة
اإلسالمية ،بالتحريض على املقاومة.
وف��ي وق��ت ب��دأت ترتفع فيهِ أص��وات بعض
م� �س ��ؤول ��ي ت � �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل م � �ح� ��ذرة م��ن
خ �ط��ورة ال��وض��ع ،ووص ��ل األم ��ر ببعضهم
إلى املجاهرة بالخشية من تحول الناعمة
إل��ى طرابلس جديدة ،يبدو النائب محمد
الحجار يائسًا في محاولة استعادة الشارع
ال��ذي خ�س��ره ،ب��إط�لاق م��واق��ف تتطابق مع
تلك التي يعلنها املتطرفون.
هذا ال يعني أن الناعمة تذهب إلى االنفجار
بموافقتها ،بل حالها كحال مدينة طرابلس
في بداية هيمنة الجماعات املسلحة عليها.
ال � �ك �ل�ام ذات� � ��ه ال� � ��ذي ت �س �م �ع��ه م ��ن م �ص��ادر
بلدية الناعمة ،تسمعه م��ن ع��دد كبير من
الفعاليات القريبة من  8و 14آذار على ٍّ
حد
س ��واء« .أغ�ل��ب أه��ال��ي الناعمة ال ي��رت��ادون
لاّ
املساجد إ نادرًا ،وهم يعيشون ،مسيحيني
ومسلمني ،معًا منذ زم��ن .ال�ب�ل��دة ال يمكن
أن ت�ت�ح��ول إل��ى ب ��ؤرة ل�لاره��اب �ي�ين» ،يقول
مصدر مقرب من  8آذار ،فيما يعزو مصدر
مقرب من  14آذار واق��ع الناعمة اليوم الى
«االحتقان املذهبي ،وهذه حرب ال عالقة لها
بالناعمة ،إنها بني حزب الله والتكفيريني».
وال ي�خ�ف��ي امل �ص��در ق�ل�ق��ه م��ن أن «ت �ت��ورط
الناعمة في أمر ما رغمًا عن أهلها» .وعند
التدقيق في ما يكيله بعض الفعاليات من
مديح لألجهزة األمنية عن القيام بدورها
ع �ل��ى خ ��ط ال �س��اح��ل ال �ج �ن��وب��ي ،ي�ظ�ه��ر أن
ّ
م �ع �ظ��م امل � �ص ��ادر ت �ت �ق��اط��ع م ��ع م ��ا ت ��ؤك ��ده
املصادر األمنية غير الرسمية ،عن اعتماد
بعض الضباط «سياسة األمن بالتراضي».
وتتهم املصادر «فرع املعلومات بالتغطية
ع �ل��ى ب �ع��ض امل� �ت� �ش ��ددي ��ن ،واس �ت �خ �ب��ارات
الجيش بالتغاضي ع��ن بعضهم للحفاظ
على التوازنات».
تؤكد قوى  8آذار أن «ال خوف عسكريًا على
خط الساحل ،بل هناك قلق أمني عال .هذا
الطريق ممنوع قطعه ،ال على املقاومة وال
على القوات الدولية .وإذا بقيت األمور عند
ح��ال�ه��ا ،ف�ق��د ال ينفع االس�ت�ئ�ص��ال ،وت��دف��ع
املنطقة تكلفة كبيرة بسبب تقصير األجهزة
ومراهقة السياسيني ،واإلرادة السعودية».
ّ
وتحذر« :قطع الطريق الجنوبي أخطر من
قرارات  5أيار الشهيرة».

