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هدوء عوني  vsاإلرباك اآلذاري :خياراتنا كانت صائبة
لم تتسم معنويات العونيني بهذه االيجابية منذ عودة
النائب ميشال عون .الربح املعنوي آنذاك يساوي اليوم الربح
السياسي الذي أثبتته خيارات «الجنرال» الصائبة في ما خص
التكفيريني .لذلك ليس السؤال ملاذا تأخر عون في دعم الجيش
بل ملاذا تكثر قوى  14آذار من تصريحاتها وتبريراتها؟
رلى ابراهيم
ب� ��إم � �ك� ��ان ال� �ب� �ع ��ض أن ي � � ��رى ف � ��ي غ �ي ��اب
ق� �ي ��ادة ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ع ��ن حلبة
ً
التصريحات السياسية ،املزدحمة أصال
ً
ب �م��واق��ف ق ��وى  14آذار« ،ت � �خ ��اذال مل ��آرب
رئ��اس�ي��ة ت�ح��وم ح��ول ق��ائ��د ال�ج�ي��ش ج��ان
ق� �ه ��وج ��ي» .وب ��إم �ك ��ان ال �ب �ع��ض اآلخ � ��ر أن
ي �ف��اخ��ر ب �ـ«ع �ق�ل�ان �ي��ة ال� �ت� �ي ��ار وت�ف�ض�ي�ل��ه
ال�ص�م��ت اإلي �ج��اب��ي ع�ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��ق املضر
بالجيش ومعنوياته» .وق��د يأخذ بعض
ث ��ال ��ث ع �ل ��ى ال� �ن ��ائ ��ب م �ي �ش ��ال ع � ��ون ع ��دم
م �س��ارع �ت��ه ال� ��ى ف �ض��ح «خ �ب ��ث اآلذاري �ي ��ن
ودعمهم املشروط» للجيش ،وربما يخيب
أم ��ل آخ��ري��ن ب�خ�ط��اب��ه «غ �ي��ر ال�ح�م��اس��ي»
أمس .كثرت التأويالت والتساؤالت ،فيما
ال�ت��زم ع��ون توقيت االج�ت�م��اع األسبوعي
لتكتل التغيير واإلص�لاح إلط�لاق موقفه
األول منذ ب��داي��ة امل�ع��ارك ف��ي ع��رس��ال بني
الجيش واملجموعات اإلرهابية.
بخطابه
وخصومه
فاجأ عون مناصريه
ّ
ال �ه��ادئ ودق ��ة اخ �ت �ي��اره ل �ع �ب��ارات تنفس
االحتقان املذهبي ،وتثني على «الوحدة
ال��وط �ن �ي��ة وراء ال �ج �ي��ش» .وف �ي �م��ا ان�ت�ظ��ر
كثيرون هجومًا شرسًا على  14آذار وعلى
«م �ب��ادرة» الحكومة وعلى موافقة قيادة
ال�ج�ي��ش ع�ل��ى ال �ت �ف��اوض م��ع اإلره��اب �ي�ين،
ح��اف��ظ ع��ون ع�ل��ى ن�ب��رة ص��وت منخفضة
ن�س�ب�ي��ًا ،ع �ك��س م�ع�ظ��م ت�ص��ري�ح��ات��ه عقب

اج�ت�م��اع التكتل األس�ب��وع��ي .إال أن جملة
واح� � � ��دة اخ� �ت� �ص ��رت أي� ��ام� ��ًا م� ��ن ال� �ص ��راخ
امل�ف�ت��رض ت��وج�ي�ه��ه ال��ى داح �ض��ي نظرية
«داع � � � � ��ش» و«ال � � �ق� � ��اع� � ��دة» و«اإلخ � � � � � � ��وان»:
«ش � �ه� ��داؤن� ��ا غ� �س� �ل ��وا ب ��دم ��ائ� �ه ��م ال �خ �ط��أ
ال��ذي ارتكبه السياسيون .ولكن ه��ل هذا
األسلوب مقصود أم ّ
مجرد مصادفة؟
ي �ج �م��ع ال �ن��ائ �ب��ان اب ��راه �ي ��م ك �ن �ع��ان وآالن
ع� ��ون ووزي � � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ال� �ي ��اس ب��وص�ع��ب
على أن «خ�ط��اب الجنرال وطني وجامع،
ويحمل مجموعة من الرسائل السياسية
ب �ع �ي �دًا ع��ن األس� �ل ��وب ال �س �ج��ال��ي ال�خ�ط�ي��ر
ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة» .ي �ك��ررون« :ل�ي��س اليوم
وق ��ت ف �ت��ح امل �ل �ف��ات ال��داخ �ل �ي��ة» ،وب��إم �ك��ان
ال �ن �ش��اط��ات ال �ع��ون �ي��ة أن ت�ظ�ه��ر ب��وض��وح
ب�ص�م��ة ال ��راب �ي ��ة .ف �ح �م�لات ال �ت �ب��رع ب��ال��دم
للجيش التي نظمتها هيئات التيار في
مختلف املناطق أب�ل��غ تعبير م��ن أي دعم
لفظي؛ وخصوصًا أنها أثبتت في اليومني
امل ��اض� �ي�ي�ن ف �ع��ال �ي �ت �ه��ا ع �ن ��دم ��ا اح �ت��اج��ت
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات إل ��ى وح � ��دات دم إض��اف �ي��ة،
فيما عكست الوقفات العونية التضامنية
أمس ،وفي كل املناسبات السابقة املتعلقة
بالجيش ،موقف عون من دون الحاجة الى
تصريح علني .يشير أع�ض��اء التكتل الى
أن كلماتهم في اليومني املاضيني ليست
إال ترجمة ألفكار «الجنرال الذي ال يحتاج
ال��ى ف�ح��ص دم وط�ن��ي أس ��وة ب��اآلخ��ري��ن».
ّ
وأك � � ��د ال �ث�ل�اث ��ة م ��وق ��ف ال ��راب� �ي ��ة ال ��راف ��ض

«ألي ق��رار سياسي ّ
يحد م��ن ق��رار الحسم
ّ
العسكري» منذ البداية ،وهو ما عبر عنه
ب��وض��وح ب��وص �ع��ب ق�ب�ي��ل دخ��ول��ه جلسة
مجلس ال� ��وزراء ،أول م��ن أم��س .وق��د أع��اد
ّ
عون توضيح األمر أمس ،مذكرًا بخسارة
ال �ج �ي ��ش ل �ك ��ل امل � �ف� ��اوض� ��ات م� ��ع «ال� �ق ��وى
التخريبية ،ألنها ال تلتزم بمبادئ االتفاق،
بل بما يناسبها» .وتال ذلك انتقاد ضمني
ل �ل �ح �ك��وم��ة ،ف� �ـ«م ��ن ي ��رف ��ض ال �ت �ف��اه��م م��ع
سوريا ال يمكنه التفاوض مع داعش».
رغ� ��م ذل � ��ك ،وض� ��ع ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال�ح��ر
ً
«ال � �ق� ��رار ال �ع �س �ك��ري ب �ي��د ال �ج �ي��ش ك��ام�ل�ا
حتى ال ُي�ق��ال الحقًا إن ال�ق��وى السياسية
ضغطت على ال�ج�ي��ش» .وه�ك��ذا «بإمكان
القائد التحرك بحرية على أرض املعركة
كما يراه مناسبًا ،وهو يتحمل مسؤولية
ق� � � ��رارات ال� �ت� �ف ��اوض وم � ��ا ش ��اب �ه �ه ��ا» .ق��د
ي �ع �ت �ب ��ر ب� �ع ��ض ال� �ع ��ون� �ي�ي�ن أن «م� �ج ��رد
استقبال قهوجي للشيخ السلفي سالم
ال��راف �ع��ي امل� �ح ��رض ع �ل��ى ال� �ق ��وى األم�ن �ي��ة
وامل �ش�ت�ب��ك س��اب �ق��ًا م �ع �ه��ا ،دع �س��ة ن��اق�ص��ة
وم �ك �ل �ف��ة ب� �ش ��ري ��ًا» .ل ��ذل ��ك ،س� ��ارع� ��وا ال��ى
ت ��وث �ي ��ق ظ �ن��ون �ه��م م� ��ا ان أط �ل �ق ��ت ه�ي�ئ��ة
ال�ع�ل�م��اء املسلمني تسمية «ال �ث��وار» على
اإلرهابيني وقاتلي الجيش .ولكن مجددًا،
«ليس الوقت مناسبًا للمحاسبة» ،يقول
ال �ع �م��اد ع� ��ون ،و«األح � � ��داث ال �ت��ي تحصل
ف��ي ع��رس��ال سبق ّ
ونبهنا إليها وحذرنا
ّ
من األخطاء» .والحل يتطلب «تفاهمًا مع
سوريا ألجل مصلحة لبنان ،وال سيما أن
ال�ت��اري��خ ال ي��رح��م وال �ح��دود مشتركة بني
ال�ب�ل��دي��ن» .ففي ال�ق��ام��وس ال�ع��ون��ي« ،ح��ان
الوقت إلع��ادة ال�ح��وار بني اللبنانيني مع
ان �ت �ف��اء وج ��ود ب�ي�ئ��ة ح��اض�ن��ة ل�ل�إره��اب».
وف �ق��ًا ل �ل �ن��ائ��ب ك �ن �ع��ان« ،أح � � ��داث ع��رس��ال
ه��ي نتيجة املخالفات الدستورية بملف
ال �ن��ازح�ي�ن وال �س �ي��اس��ات ال �خ��اط �ئ��ة ال�ت��ي
اع�ت�م��دت ،ول�ك��ن امل�ط�ل��وب ال�ي��وم االلتفاف
حول السياسة التي تحمي الجيش»ّ .
وهم
ال�ت�ك�ت��ل ال �ح��ال��ي «امل �ح��اف �ظ��ة ع�ل��ى البيئة

ّ
عون :كل النيران اشتعلت قبل أن يكون حزب الله موجودًا فيها (هيثم املوسوي)
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طرابلس :التحريض على الجيش «يثمر» اعتداءات
عبد الكافي الصمد
ك� ��ادت األم � ��ور ت �خ��رج ع��ن ال �س �ي �ط��رة في
طرابلس أمس ،غداة استهداف مسلحني
ملثمني ،ومحتجني على ما يحصل في
ع��رس��ال ،مل��واق��ع ال�ج�ي��ش وع �ن��اص��ره في
امل��دي �ن��ة ،م��ا أدى ال ��ى إص��اب��ة  11جنديًا
ب �ج��روح م�ت�ف��اوت��ة ،ح��ال أح��ده��م ح��رج��ة،
الى جانب وفاة طفلة وجرح مدنيني.
وكان الجيش قد تمكن من منع املحتجني
على إط�ل�اق ال�ن��ار ف��ي ع��رس��ال على وفد
هيئة العلماء املسلمني ،من قطع طريق
ط��راب �ل��س ـ ع �ك��ار ال��دول �ي��ة ل �ي��ل أول من
أمس ،فيما استهدف محتجون ملثمون
م��رك �زًا للجيش ع�ن��د م�س�ت��دي��رة ن�ه��ر أب��و
علي بقذيفة وإطالق النار نحوه ورشقه
بالحجارة ،ما أدى الى جرح أربعة جنود،

كما اعتدى هؤالء على السيارات واملارة
ب�ين مستديرتي نهر أب��و علي وامللولة،
وأل �ق��وا ع �ب��وة ن�ح��و م�لال��ة للجيش عند
تخوم منطقة باب التبانة.
التصعيد ضد الجيش بلغ ذروته قرابة
السادسة من صباح أم��س ،عندما أطلق
م �س �ل �ح��ون م �ل �ث �م��ون ال� �ن ��ار ع �ل��ى ح��اف�ل��ة
ت�ق��ل ع�س�ك��ري�ين ف��ي ط��ري�ق�ه��م ل�لال�ت�ح��اق
ب � �م� ��راك� ��زه� ��م ،م � ��ا أدى إل � � ��ى إص � ��اب � ��ة 7
عسكريني بجروح ،أحدهم أصيب إصابة
ً
بالغة ،فضال عن وفاة طفلة وجرح رجل
مسن.
ع�ل��ى ال �ف��ور ،أغ�ل��ق ال�ج�ي��ش ك��ل ال�ط��رق��ات
املؤدية إلى باب التبانة ،بما فيها الطريق
ً
ً
ابتداء من البداوي شماال حتى
الدولية
إش��ارة شارع املئتني جنوبًا ،إضافة إلى
ط��رق��ات داخ�ل�ي��ة ع��دة ،ف��ي م ��وازاة تعزيز

إنتشاره وإجراءاته األمنية ،ما أدى إلى
ّ
ت�ق�ط�ي��ع أوص � ��ال امل��دي �ن��ة وش� ��ل ال�ح��رك��ة
فيها.
م �ص��ادر أم�ن�ي��ة مطلعة ع��زت ف��ي حديث
ال ��ى «األخ� �ب ��ار» م��ا ح�ص��ل ف��ي ط��راب�ل��س
ف��ي ال�س��اع��ات ال� �ـ 48امل��اض�ي��ة إل��ى «إع��داد
األرض ف��ي امل��دي�ن��ة م�ن��ذ م��ا ق�ب��ل ان�ت�ه��اء
شهر رمضان ضد الجيش ،ومن أجل بث
الفوضى في املدينة .وم��ا زاد الطني بلة
ق��رار إلغاء وثائق االت�ص��ال ،واستهداف
ال�ج�ي��ش ب�ع��د ت��وق�ي��ف ح�س��ام ال�ص�ب��اغ».
وأوضحت أن «مجموعة مسلحة يراوح
ع ��دده ��ا ب�ي�ن  8و 10م�س�ل�ح�ين م �ع��روف��ة
أس� �م ��اؤه ��م ،وه� ��م م �ط �ل��وب��ون ل �ل �ق �ض��اء،
اع � �ت� ��دوا ع �ل��ى ال �ج �ي��ش ع �ن��د م �س �ت��دي��رة
نهر أبو علي ،واستهدفوا الحافلة التي
ك ��ان ��ت ت �ق��ل ع �س �ك��ري�ي�ن الح� �ق ��ًا .وه � ��ؤالء

أحد عشر جريحًا
من عناصر الجيش في
اعتداءات متفرقة

ي�ح�ظ��ون ب��رع��اي��ة س�ي��اس�ي��ة ودي �ن �ي��ة في
ط��راب �ل��س ب��رغ��م ان �ت �م��ائ �ه��م إل ��ى تنظيم
إرهابي» .وأبدت املصادر أسفها لصدور
«مواقف تنزعج من قيام الجيش بدوره
ف��ي ط��راب �ل��س ،ف�ي�م��ا ال ي �ب��دي ه ��ؤالء أي

استياء أو ّ
تذمر من استباحة املسلحني
للمدينة».
ورأت امل � �ص� ��ادر أن أي خ �ط ��وة إلي �ق��اف
املسلحني عند ح� ّ�ده��م نهائيًا« ،تتطلب
ت��وق��ف سياسيني ع��ن مهاجمة الجيش
وال � �ق � ��وى األم� �ن� �ي ��ة ب �ل�ا وج � ��ه ح � ��ق ،وأن
ي �ص��در ال��رئ�ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري موقفًا
حازمًا ال لبس فيه ،يعلن فيه دعم القوى
العسكرية واألمنية ،والتبرؤ عالنية من
أي مسؤول لديه يخرج عن هذا املوقف».
وات �ه �م��ت ق ��وى س�ي��اس�ي��ة «ب�ت��أي�ي��د ق��وى
ال �ت �ش��دد وال �ت �ط ��رف واإلره� � � ��اب كجبهة
ال �ن �ص��رة وت�ن�ظ�ي��م داع � ��ش» ،م��ذك��رة ب��أن
هؤالء «وقفوا سابقًا إلى جانب الجيش
في حربه ضد تنظيم فتح اإلس�لام ألنه
ورط �ه��م وأرادوا ال�ت�م�ل��ص م �ن��ه ،لكنهم
ال �ي��وم م��رت�ب�ط��ون ،ع�ب��ر أط ��راف خارجية

الجيش ينعى نقيبًا وجنديًا

النقيب الشهيد داني فؤاد خير الله

الجندي الشهيد علي محمد خضارو

ن �ع��ت ق� �ي ��ادة ال �ج �ي��ش ال �ن �ق �ي��ب دان ��ي
ف��ؤاد خير الله والجندي علي محمد
خ �ض��ارو ،ال�ل��ذي��ن اس�ت�ش�ه��دا أول من
أمس ،في االشتباكات التي يخوضها
الجيش ضد املجموعات اإلرهابية في
منطقة عرسال .وفي ما يلي نبذة عن
حياة الشهيدين:
ــــ النقيب الشهيد داني فؤاد خير الله:
م��ن م��وال �ي��د  ،1984/10/14ب �ي��روت.

تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط
اعتبارًا من  .2003/10/10متأهل وله
ولد.
ـ �ـ �ـ �ـ ا ل �ج �ن��دي ا ل �ش �ه �ي��د ع �ل��ي م�ح�م��د
خ �ض��ارو :م��ن م��وا ل �ي��د 1989/8/4
ت �ل �ح �م �ي��رة ،ق� �ض ��اء ع � �ك� ��ار .ت �ط��وع
ف��ي ا ل�ج�ي��ش ب �ت��ار ي��خ .2014/4/28
عازب.
الى ذلك ،أوضحت مديرية التوجيه في

قيادة الجيش ما نشرته بعض مواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي م ��ن م�ش��اه��د
لجثث باللباس العسكري ،ومشاهد
يقتلون عسكريني بطريقة
ملسلحني ّ
وح �ش �ي��ة .وأك � ��دت أن «أي� ��ًا م��ن ص��ور
هؤالء القتلى ال تعود لعناصر الجيش
اللبناني ،وق��د ت�ب�ّي�نّ أن ه��ذه املشاهد
مأخوذة من أحداث جرت خارج لبنان
ومنشورة سابقًا».

