االثنين  27تشرين األول  2014العدد 2429

سياسة

5

تقرير

المستقبل وراء الجيش
هوي»؟
ما
«زي
ّ
يقف نواب تيار
المستقبل جميعهم
خلف موقف الرئيس
سعد الحريري «دعم
الجيش بالمطلق ضد
المسلحين في الشمال».
لم ُيعد هناك خطاب
مزدوج ،والسبب؟ «الكل
خايف على حالو» بحسب
مصادرمستقبلية
ميسم رزق

«النصرة»
و«الدولة»
تعمالن معًا
في لبنان
(أ ف ب)

كــانــت أوراق ـهــم قانونية أو ال .كذلك
ُ
أق ـ ـي ـ ـمـ ــت حـ ـ ــواجـ ـ ــز داخـ ـ ـ ـ ــل املـ ــدي ـ ـنـ ــة.
وك ـ ــل ذل ـ ــك ل ـت ــاف ــي احـ ـتـ ـم ــال ت ـح ـ ّـرك
ّ
ن ــازح ــن س ــوري ــن ُعـ ــزل والـتـحــاقـهــم
بمناطق االشتباكات حيث ُيـ ّ
ـزودون
بــاألسـلـحــة .وقــد عــزز هــذه الفرضية
عـ ـث ــور الـ ـجـ ـي ــش عـ ـل ــى م ـخ ـب ــأ خـلــف
ّ
مـصــلــى األن ـ ــوار يـحـتــوي عـلــى كمية
ك ـب ـيــرة م ــن األس ـل ـح ــة ( 29ق ـ ــاذف أر
ب ــي جـ ــي 20 ،رشـ ـ ــاش ب ــي ك ــي س ــي،
 50رش ـ ــاش كــاش ـي ـن ـكــوف ،وق ـنــابــل

وعـ ـب ــوات مـحـلـيــة ال ـص ـنــع م ــع كمية
كبيرة من الذخيرة).
ً
أمام تسارع األحــداث شماال ،تستعيد
قيادات إسالمية متشددة ،أحداث نهر
ال ـب ــارد ،رغ ــم م ــرور ســت س ـنــوات على
وقوعها .تتحدث عن «خذالن» الشارع
الطرابلسي ومشايخه لتنظيم «فتح
اإلســام» ،تشير إلى أن رهــان الجيش
الـيــوم منعقد ،كما ره ــان املجموعات
املـ ـتـ ـش ــددة ،ع ـل ــى ال ـب ـي ـئ ــة ال ـح ــاض ـن ــة.
كالهما ّ
يعول عليها ملساندته.

استضاف ُحبلص مشايخ سلفيني
ً
خليجيني ،وشـهــد مـسـجــده إقـبــاال
الشباب .ومــع بــدء األحــداث في
من
ّ
سوريا ،جند مجموعات من الشباب
ل ـل ـق ـت ــال الـ ـ ــى ج ــان ــب امل ـج ـم ــوع ــات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة .وم ـ ـ ــع ان ـ ـ ـ ـ ــدالع أح ـ ـ ــداث
ع ـبــرا ،حـشــد مــؤيــديــه فــي مهرجان
ح ــاش ــد ان ـط ـلــق م ــن أم ـ ــام مـسـجــده
السـتـنـكــار م ــا ي ـت ـعـ ّـرض ل ــه الشيخ
األس ـيــر .وبـعــد ف ــرار األخ ـيــر ،خفت
ح ـ ّـس ُحـبـلــص إل ــى ح ــن .لكنه عــاد
بهمة أعلىّ ،
بعدها ّ
وميزت ُعودته
نـ ـب ــرة حـ ـ ـ ــادة .وحـ ــاكـ ــى فـ ــي خ ـطــب
الجمعة أسلوب األسيرّ ،حتى بات
عارفوه ُيجمعون على أنه «خليفة

األس ـي ــر ف ــي ط ــراب ـل ــس وال ـش ـم ــال».
واستقطب خطابه املتشدد عشرات
ّ
الشبان ،علمًا بأن املعلومات تؤكد
أن مجموعته ال تزيد على ثالثني
شابًا لبنانيًا ،إضافة إلــى نازحني
ســوريــن .وك ــان إلــى جــانـبــه ،رفيق
دربـ ــه ال ـش ـيــخ رسـ ــان م ـلــص ال ــذي
يخطب ّ في مسجد خالد بن الوليد
فــي املــخــاضــة (امل ـن ـيــة) .وق ــد تــرافــق
ال ـش ـي ـخــان م ـ ــرات عـ ــدة م ــع الـعـقـيــد
املتقاعد عميد حمود للقاء الشيخ
األسـ ـي ــر ف ــي ق ــاع ــة جـمـعـيــة ُ
«س ـبــل
الـ ـس ــام» ،ال ـع ــائ ــدة مل ـل ــص .أم ــا عن
إليها
املرجعية الفكرية التي ينتمي ّ
ُح ـب ـلــص ،فـتـكـشــف امل ـع ـلــومــات أن ــه

«كل تيار املستقبل ،بنوابه وكوادره،
ي ـق ــف الـ ـي ــوم خ ـل ــف م ــوق ــف ال ـنــائــب
سعد الحريري الــذي يدعم الجيش
باملطلق في معركته مع التكفيريني
ّ
واملـ ـجـ ـم ــوع ــات املـ ـس ــلـ ـح ــة» .ه ـ ــذا مــا
ّ
ّ
تؤكده مصادر التيار ،مشددة على
أن ال ـت ـع ــام ــل م ــع أح ـ ـ ــداث طــراب ـلــس
ه ــذه امل ــرة «مـخـتـلــف ع ــن ال ـســابــق».
ّ
األوسـ ــاط نفسها تــؤكــد أن «رئـيــس
تيار املستقبل ّ
وجه ما يشبه اإلنذار
يـمـنــع ف ـيــه أي مـسـتـقـبـلــي ،تـحــديـدًا
املسؤولني في طرابلس وعكار ،من
تبرير ما يحصل ،ولو في شكل غير
مباشر».
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدام ـ ـ ــات الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة ب ــن
الـجـيــش واملـسـلـحــن ،غــالـبــا مــا كــان
ي ـع ـت ـم ــد الـ ـتـ ـي ــار خـ ـط ــاب ــا مـ ــزدوجـ ــا
ّ
بـ ــن «الـ ـحـ ـم ــائ ــم» الـ ــذيـ ــن يـ ــؤكـ ــدون
دعـ ــم ال ـج ـي ــش و»ال ـ ـص ـ ـقـ ــور» ال ــذي ــن
ّ
لونه مسؤولية انقالب الشارع
يحم ّ
ّ
الـ ـ ـس ـ ــن ـ ــي ،وي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــررون ل ـل ـم ـس ـل ـحــن
اعتداء اتهم «بوجود السالح في يد
حزب الله وظلم النظام السوري».
ورغــم أن البيان الــذي أذاعــه النائب
مـحـمــد ك ـب ــارة أمـ ــس ،ب ـعــد اجـتـمــاع
ل ــوزراء املستقبل ونــوابــه ،لــم يتسم
بالحزم الكافي في إدانــة املسلحني،
تـلـفــت األوس ـ ــاط نـفـسـهــا ال ــى إع ــان
ك ـ ـب ـ ــارة «رف ـ ـ ـ ــض أي اعـ ـ ـت ـ ــداء ع ـلــى
امل ــواق ــع الـعـسـكــريــة والـعـسـكــريــن»،

جند شبانًا
ّ
للقتال في سوريا
ودعا الى «ثورة
سنية شعبية»
ّ

ّ
«مقرب فكريًا من جبهة النصرة»،
كاشفة أنه «ال يزال على اتصال مع
الشيخ أحمد األسير».
بـعــد ان ـك ـفــاء إمـ ــام مـسـجــد الـتـقــوى
الشيخ سالم الرافعي إثــر إصابته
ف ــي ع ــرس ــال ف ــي ال ـخــامــس م ــن آب،
انـتـقــل ُحـبـلــص إلــى طــرابـلــس ألداء
صالة الجمعة في مسجد التقوى.

وك ــذل ــك األم ـ ــر بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى نــائــب
عـ ـك ــار نـ ـض ــال ط ـع ـمــة الـ ـ ــذي أكـ ــد أن
«الـجـيــش يـقــود الـيـ ّـوم مـعــركــة بـقــاء،
وأه ــال ــي ع ـك ــار وال ــش ـم ــال ه ــم بيئة
حاضنة لــه» .كذلك تلفت الــى غياب
«الزمـ ـ ـ ــة» اتـ ـه ــام ال ـج ـي ــش بــاع ـت ـمـّـاد
سياسة «الكيل بمكيالني» و»غــض
ال ـن ـظ ــر ع ــن مـ ـم ــارس ــات تـ ـج ــري فــي
مناطق أخرى» ،و»حزب الله وقتاله
ف ــي سـ ــوريـ ــا» ،و»الـ ـنـ ـظ ـ ّـام ال ـس ــوري
املجرم» ،و»ظلم أهل السنة» .وتؤكد
املـ ـص ــادر أن «ال ـج ـه ــود ال ـت ــي تـقــوم
بها قيادات شمالية وطرابلسية لن
تكون إال مكملة ملا بدأه الجيش».
ه ــل حـ ــدث ت ـغ ـيــر ف ـع ـلــي ف ــي مــوقــف
املستقبل من مسلحي طرابلس وما
هي أسبابه؟
ُيـجـيــب عـنـهــا أح ــد نـ ـ ّـواب املستقبل
ّ
ال ـبــارزيــن بــالـقــول إن «املـشـهــد ككل
ّ
شــكــل ل ــدى ن ــواب املـسـتـقـبــل صــدمــة
أك ـب ــر م ــن إم ـك ــان ـي ــة تـمـيـيـعـهــا ه ــذه
املرة .يكفي متابعة ّ
ّ
ّ
بمجرد
رد الفعل
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن هـ ــدنـ ــة ،ب ـع ــدم ــا ب ــات
الـنــاس مقتنعون ب ـضــرورة الحسم
ال ـع ـس ـك ــري .وبـ ـم ــا أن امل ـج ـم ــوع ــات
ّ
املـســلـحــة بــاتــت غـيــر م ـس ـتــورة بــأي
ُ
غ ـطــاء س ـيــاســي ،ف ــإن أح ـ ـدًا ل ــم يــعــد

حذّر الحريري نوابه من مهاجمة الجيش
(هيثم الموسوي)

لــم ُيـعــرف مل ــاذا وقــع االخـتـيــار على
ُحبلص دون غـيــره .ومـنــذ قــدومــه،
وص ــف مـشــايــخ ف ــي ُ «هـيـئــة علماء
املـسـلـمــن» جـمـيــع خ ـطــب الجمعة
ال ـت ــي أل ـقــاهــا ب ــال ـن ــاري ــة .وكـ ــان في
ك ــل مـ ـ ّـرة ي ــدع ــو إل ــى «ثـ ـ ــورة سـنـ ّـيــة
شعبية» ،يعود ُليعلن عن إرجائها
بـعــد وس ــاط ــات ديـنـيــة وسـيــاسـيــة.
وكــان آخرها يوم الجمعة املاضي،
ع ـنــدمــا أط ـل ــق «ث ـ ــورة رف ــع املـظــالــم
واسترداد الحقوق» التي دعا فيها
إل ــى «ق ـط ــع األوصـ ـ ــال ف ــي املـنــاطــق
ال ـش ـم ــال ـي ــة ح ـت ــى فـ ــك الـ ـحـ ـص ــار»،
متوجهًا إلــى السياسيني بالقول:
«ندعو السياسيني إلى عدم إعطاء

يـ ـقـ ـب ــل بـ ـخـ ـس ــائ ــر مـ ـ ــاديـ ـ ــة وأمـ ـنـ ـي ــة
وبـ ـش ــري ــة ف ـ ــي ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس» .بـ ــرأيـ ــه،
ّ
«ح ـت ــى الـ ـش ــارع ال ـس ــن ــي ال ـ ــذي كــان
يـتـحـكــم ف ــي خ ـط ــاب ب ـعــض نــواب ـنــا
ّ
ً
مـ ــل م ـم ــا ي ـح ـص ــل ،ولـ ــم ي ـع ــد ق ــاب ــا
ألن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ــو وم ــديـ ـنـ ـت ــه أسـ ـيـ ـرًا
لـ ـ ـج ـ ــوالت امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك ،ب ـس ـب ــب اآلثـ ـ ــار
األم ـن ـي ــة وامل ـع ـن ــوي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية التي تتركها».
ّ
نـ ــائـ ــب م ـس ـت ـق ـب ـل ــي آخ ـ ـ ــر ي ـ ــؤك ـ ــد أن
ُ
«املـ ـع ــرك ــة ف ـت ـح ــت ول ـ ــن ت ـن ـت ـهــي إال
ّ
بـحــل ج ــذري وعـمـلـيــة تنهي وجــود
ّ
املسلحني في الشمال ،وأن قرار تيار
املـسـتـقـبــل ه ــو ال ــوق ــوف إل ــى جــانــب
الـجـيــش حـتــى الـنـهــايــة» .ولـفــت الــى
أن «بعض املستقبليني الــذي كانوا
ّ
ي ـغ ــط ــون امل ـس ـل ـحــن ف ــي امل ــدي ـن ــة أو
يبررون أفعالهم ،وجــدوا أن األمــور
باتت أكبر منهم ،وأن هناك من يريد
تحويل الشمال بأكمله إلى موصل
ثانية» ،مشيرًا إلــى «الــوزيــر أشــرف
ريـفــي ال ــذي لــم يـعــد يـتـجــاوز سقف
مـطــالـبــه ض ـ ــرورة ح ـمــايــة املــدن ـيــن،
وهــدنــة لتسهيل نقل الـجــرحــى إلى
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات» .وال ي ـج ــد ال ـن ــائ ــب
ن ـف ـس ــه حـ ــرجـ ــا فـ ــي االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ب ــأن
«ال ـت ـيــار يــدفــع ف ــي طــراب ـلــس حــالـيــا
فـ ــاتـ ــورة ال ـت ـح ــري ــض الـ ـ ــذي م ــارس ــه
ب ـعــض ن ــواب ـن ــا وش ـخ ـص ـيــات ـنــا ،مــن
دون أن ي ـح ـس ـبــوا ح ـســابــا إلم ـكــان
ف ـل ـتــان األمـ ـ ــور» .وأكـ ــد أن «ال ـج ـنــاح
املعتدل لطاملا خاض معركة داخلية
بـسـبــب ه ــذا ال ـخ ـطــاب ،ح ـتــى اقـتـنــع
ه ــؤالء ب ــأن ال م ـجــال س ــوى ال ـعــودة
إل ــى لـغــة املـسـتـقـبــل ال ـه ــادئ ــة» .وعــن
ّ
تنصل جهات سياسية من عالقتها
بقادة املحاور وإرهابيني معروفني،
قال «تذكروا ما قاله وزير الداخلية
ال ـس ــاب ــق مـ ـ ــروان ش ــرب ــل ع ــن لــوائــح
ت ـضــم أس ـم ــاء ع ـنــاصــر املـجـمــوعــات
ّ
املـســلـحــة وال ـج ـهــات ال ـتــي تــدعـمـهــا.
ه ــذه ال ـج ـهــات تـحــافــظ عـلــى رأسـهــا
وال تــريــد ال ـت ـ ّ
ـورط أك ـثــر مــن ذل ــك ،ال
بل إنها بعودتها إلى عباء ة الدولة
ت ــري ــد أن ت ـح ـم ــي ن ـف ـس ـه ــا ح ـت ــى ال
ي ـصــدم ـهــا ق ـط ــار ال ـت ـس ــوي ــة ،فــالـكــل
خايف ع حالو»!

َ
ّ
سيلت ُ
هب
الغطاء ّلقتل الشباب وإل
لبنان كله».
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ش ـ ـ ـهـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ّ
ـربـ ـ ـ ــع ُح ـ ـب ـ ـلـ ــص
ّاشتباكات عنيفة ،وتذكر املعلومات
أن ــه ّ
وج ــه رســالــة صوتية يستنكر
خـ ـ ــذالنـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد إطـ ـ ـ ـ ــاق «ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة
ال ـس ـنـ ّـيــة» .وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» من
ّ
مصادر أمنية أن ُحبلص تمكن من
الفرار إلى بساتني بحنني مع عدد
يالحقهم
من أفراد مجموعته حيث
ّ
ال ـج ـيــش ،كــاش ـفــة أن الـ ـق ــرار ات ـخــذ
باعتقال ُحبلص أو قتله إذا استلزم
األم ــر ،علمًا بــأن معلومات موازية
تكشف عــن مصير مشابه لألسير
ّ
يتمثل بترك مهرب له للتواري.

