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يفك أسـ
الجيش
ّ

مسلحو طرابلس
ّ
«سلميًا»
يتظاهرون
ّ
تضامنت عاصمة الشمال مع عاصمة الجنوب.
املجموعات املسلحة استباحت الفيحاء من أقصاها
أحمد األسير» .وجد املسلحون
إلى ّأقصاها «تضامنًا مع ّ
املعبأون ضد الجيش ضالتهم بتنفيس احتقانهم
ضد الوحدات العسكرية في طرابلس ،لكن تحركهم
كان «سلميًا»
عبد الكافي الصمد
مع أن مناطق لبنانية ّ
عدة شهدت تداعيات
ألحداث صيدا ،فإن مدينة طربلس تفاعلت
م��ع ه��ذه ال�ت�ط��ورات ف��ي عاصمة الجنوب،
كما لم تتفاعل أي منطقة لبنانية أخرى.
جملة عوامل ساعدت في أن يكون التفاعل
الطرابلسي مرتفعًا قياسًا ببقية املناطق،
م�ن�ه��ا أن ال�ش �ي��خ أح �م��د األس �ي��ر اس�ت�ط��اع
ج� � ��ذب ع� � ��دد م� ��ن امل� �ش ��اي ��خ وامل� �ن ��اص ��ري ��ن
للوقوف إلى جانبه ومساندته في الفترات
ال �س��اب �ق��ة ،م ��ع أن أغ �ل ��ب م �ش��اي��خ امل��دي �ن��ة
تحفظوا على الكثير من أفكاره وخطواته.
كما أن ق��ادة املجموعات املسلحة وبعض
املشايخ الجدد ،من ذوي التوجه السلفي
املتشدد ،وجدوا في ظاهرة األسير فرصة
ل�ل�ب��روز ،وإث �ب��ات أن�ه��م يمسكون ب��األرض
ول�ه��م تأثير كبير فيها ،أك�ث��ر مما يملكه
سياسيون ومشايخ وغيرهم.
يضاف إلى ذلك أن التحريض على الجيش
اللبناني في طرابلس في اآلون��ة األخيرة،
ق ��د وج� ��د ل� ��دى ه � ��ؤالء م�ت�ن�ف�س��ًا ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر
ع�ن��ه ،س ��واء م��ن خ�ل�ال ت��وج�ي��ه االن�ت�ق��ادات
ل�ل�ج�ي��ش ،أو م��ن خ�ل�ال اس �ت �ه��داف��ه بشكل
م�ب��اش��ر ،عندما عمد مسلحون أم��س الى
االع�ت��داء على مركز للجيش اللبناني في
ب��اب ال�ت�ب��ان��ة ب��إط�لاق ال�ن��ار ع�ل�ي��ه ،م��ا أدى
إلى سقوط شهيد وجريح من الجيش و4
جرحى من املسلحني ،بعدما سبق تعرض
مركز آخر للجيش أول من أمس في منطقة
امللولة العتداء مماثل.
ف��ي م� ��وازاة ذل ��ك ،ذه��ب أم��س ال�ت�ب��اع��د بني
الجيش اللبناني ومشايخ من اإلسالميني
والتيار السلفي مسافة بعيدة ،بعدما لم
ت�ت�ج��اوب ال �ق �ي��ادة ال�ع�س�ك��ري��ة م��ع م �ب��ادرة
ه �ي �ئ��ة ال �ع �ل �م��اء امل �س �ل �م�ي�ن ل �ل �ت��وس��ط م��ع
الشيخ األس�ي��ر إلي�ج��اد م�خ��رج ل�لأزم��ة ،ما
دفع برئيس الهيئة الشيخ سالم الرافعي
إل��ى تحميل الجيش اللبناني «مسؤولية
إفشال امل�ب��ادرة» ،ألن قيادته «لم تتجاوب
مع مبادرتنا» ،معلنًا أنه لن يساهم «بعد
اآلن في ضبط الشارع ،وعلى الدولة ّ
تحمل
مسؤولياتها».
ه � ��ذا اإلع� �ل� ��ان ت �ل �ق �ف��ه ق � � ��ادة امل �ج �م��وع��ات
املسلحة في طرابلس على جناح السرعة،
واعتبروه بمثابة ضوء أخضر أعطي لهم
ل�ل�ن��زول إل��ى ال �ش��ارع ،ب�ع��دم��ا ك��ان ال�ش��ارع
الطرابلسي قد شهد انفالتًا أمنيًا نسبيًا،
ّ
يتطور على نحو غير مسبوق في
قبل أن
س��اع��ات بعض ال�ظ�ه��ر ،م��ا جعل طرابلس
ت �ع �ي��ش ت� �ح ��ت رح � �م ��ة امل �س �ل �ح�ي�ن ال ��ذي ��ن
اس�ت�ب��اح��وه��ا م��ن أق �ص��اه��ا إل ��ى أق�ص��اه��ا،
وف��رض��وا على أص�ح��اب امل�ح��ال التجارية
إغ� �ل� ��اق أب � ��واب � �ه � ��م ب � ��ال � �ق � ��وة .ل� �ك ��ن ه � ��ؤالء
املدججني بالسالح أص��روا في إطالالتهم
اإلعالمية على القول إن تحركهم سلمي.
االن �ف�لات األم�ن��ي ف��ي ط��راب�ل��س ك��ان يسير
ت�ص��اع��دي��ًا م�ن��ذ س��اع��ات ص �ب��اح أم ��س ،إذ
ك��ان��ت أغ �ل��ب ال �ط��رق��ات م�ف�ت��وح��ة ،وفتحت

ب �ع��ض امل� �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة أب ��واب� �ه ��ا ،ك�م��ا
ذه� ��ب ت�ل�ام ��ذة ال� �ش� �ه ��ادة امل �ت��وس �ط��ة إل��ى
ْ
امتحاناتهم وإن وس��ط أج��واء م��ن القلق.
ل�ك��ن ج ��والت ب�ع��ض امل�س�ل�ح�ين ف��ي بعض
ش��وارع طرابلس مستخدمني س�ي��ارات أو
دراج� ��ات ن��اري��ة ف��ي ت�ج��وال�ه��م ،وإط�لاق�ه��م
ال��رص��اص ف��ي ال �ه��واء إلره ��اب امل��واط�ن�ين،
جعل ه��ؤالء يتيقنون من أن يوم أمس لن
ّ
يمر على خير.
ً
وف �ع�لا ،م��ا ك��اد الشيخ ال��راف�ع��ي ي�ع��رب عن
ّنيته عقد مؤتمر صحافي في مكتبه الكائن
ف��ي منطقة ال �ض� ّ�م وال �ف��رز ال�ح��دي�ث��ة ،حتى
كانت مجموعات كبيرة من املسلحني تجول
ف��ي املنطقة وه��ي تطلق ال �ن��ار ف��ي ال �ه��واء،
إلجبار املقاهي واملطاعم واملحال التجارية
فيها على إقفال أبوابها ،بينما كانت بعض
محال بيع املشروبات الروحية في ساحة
ال �ك��ورة وال�ب�ح�ص��اص ت�ت�ع��رض ل�لاع�ت��داء،
كسرًا وح��رق��ًا ،على أيديهم .وت��واف��د بعض
قادة املجموعات املسلحة ومناصريهم إلى
ساحة عبد الحميد كرامي ،معلنني تنفيذ
اع �ت �ص��ام ت�ض��ام�ن��ي م��ع األس� �ي ��ر .وأع �ط��وا
الجيش مهلة تنتهي عند الساعة السادسة
من مساء أم��س «لفك الحصار عن األسير،
وإال فإن األوض��اع األمنية ستتدهور نحو
األسوأ».
ه��ذا االعتصام الواسع في ساحة كرامي،
وال��ذي ش��ارك فيه ع�ش��رات املسلحني وهم
ب�ك��ام��ل ع��دت�ه��م وع �ت��اده��م ال �ح��رب��ي ،ج��رى
التحضير له خالل اجتماع عقد في منزل
إم ��ام مسجد ال �ن��ور ف��ي منطقة املنكوبني
ال�ش�ي��خ محمد إب��راه �ي��م ،امل �ق��رب م��ن ح��زب
ال �ت �ح��ري��ر ،ح �ض��ره س �ع��د امل �ص��ري امل �ق��رب
من الرئيس نجيب ميقاتي ،وعامر أريش
وزياد علوكي املقربان من تيار املستقبل،
أف�ض��ى إل��ى ال�ت��واف��ق على «دع ��وة الشباب
امل�س�ل��م ف��ي ط��راب�ل��س ل�ل�ن��زول إل��ى ال�ش��ارع
تضامنًا مع صيدا واألسير».
ً
وج ��اء اع �ت �ص��ام س��اح��ة ك��رام��ي ب��دي�ل�ا من
اعتصام مماثل ،ب��دت ال��دع��وة إليه مثيرة
للجدل ،كان إبراهيم قد دعا إليه أمام منزل
ميقاتي في منطقة املعرض« ،بهدف رفع
ال�ظ�ل��م ع��ن امل�س�ل�م�ين» ،ح�س��ب م��ا ج��اء في
بيان الدعوة إلى االعتصام.
وسط هذه األجواء ،غابت القوى السياسية
ع��ن واج �ه��ة األح � ��داث ف��ي ط��راب �ل��س ،وم��ن
حضر منها في تصريح أو في لقاء معني،
كالذي عقد في مقر الجماعة اإلسالمية في
أبي سمراء أمس ،وحضره نواب ومشايخ
وف ��اع� �ل� �ي ��ات ،ك � ��ان م �ت �خ �ل �ف��ًا وب� �ع� �ي� �دًا ع��ن
خطاب الشارع ال��ذي بدا أنه هو من يقود
السياسيني وليس العكس.
وفي وقت الحق ،ومع اإلعالن عن أن األسير
أصبح في عهدة «الجيش السوري الحر»،
وإن لم تتأكد صحة الخبر ،تراجعت حدة
التوتر نسبيًا ف��ي طرابلس ،لكن م��ن غير
أن يشير ذلك إلى أن األوضاع في طريقها
نحو أن تستقر نسبيًا أو نهائيًا ،نظرًا الى
غياب أي تسوية في هذا املجال.

تغني بعيدًا عــ
مخيمات بيروت ّ
ّ
قاسم قاسم
ت� � �س� � �ي � ��ر ال � � �ح � � �ي � � ��اة ف � � � ��ي امل � �خ � �ي � �م� ��ات
الفلسطينية ب �ب��طء .ع�ل��ى ب��اب مخيم
شاتيال ،تستقبلك صورة كبيرة ملاهر
س �ك��ر أح ��د ق�ت�ل��ى ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة في
م��دي �ن��ة ال �ق �ص �ي��ر .ل �ك��ن أه ��ل امل �خ �ي��م ال
يبدون مهتمني بالقصير وبما يجري
ف ��ي س� ��وري� ��ا .أول م ��ن أم � ��س ،ت��اب �ع��وا
أح � ��داث ص �ي��دا ب�ت�ف��اص�ي�ل�ه��ا .ل �ك��ن ما
ي�ج��ري فيها ال يعنيهم ب�ش��يء أيضًا.
حتى قصف منطقة التعمير ف��ي عني
الحلوة ال يهتمون ألمره .فهم يعرفون
طبيعة مخيم عني الحلوة ،ويعرفون
أن منطقة التعمير هي منطقة لبنانية
م �ح��اذي��ة ل �ل �م �خ �ي��م ،ت�س�ك�ن�ه��ا أغ�ل�ب�ي��ة
لبنانية م��ع بعض الفلسطينيني .في
ت �ل��ك امل �ن �ط �ق��ة ،ي �ت�م��رك��ز ع �ن��اص��ر جند
ال�ش��ام ال�ت��اب�ع��ون لشقيق فضل شاكر
أبو عبد الشمندور ،وضربهم بالنسبة
إلى فتحاويي شاتيال «واجب» ،بسبب
الدم املراق بني الطرفني.
ب��ال �ق��رب م ��ن ج��ام��ع ش��ات �ي�ل�ا ،يجلس
ب�ع��ض ش �ب��اب امل �خ �ي��م .ن�ظ��ره��م مثبت
على التلفاز ،ينفثون دخان سجائرهم
ويرتشفون قهوتهم بصمت .يتابعون
األخبار ال��واردة .بعضهم لم ينم الليل
وه � ��و ي �ت ��اب ��ع م� ��ا ي� �ج ��ري ف� ��ي م�ن�ط�ق��ة
ال �ت �ع �م �ي��ر .اب ��راه� �ي ��م م �ح �م ��ود ات �ص��ل
ب��أق��ارب��ه ف��ي ع�ين ال�ح�ل��وة .أخ �ب��روه أن
ال �ق �ص��ف ب�ع�ي��د ع �ن �ه��م ،ل �ك��ن «أص� ��وات

ال �ق��ذائ��ف م ��ا ن� ّ�ي�م�ت�ه��م ال �ل �ي��ل» ،ي �ق��ول.
ي �ش ��رح ال� �ش ��اب أن م ��ا ج� ��رى ف ��ي ع�ين
الحلوة هو اشتباك بني عناصر فتح
وج �ن��د ال �ش��ام م��ن ج �ه��ة ،وج �ن��د ال�ش��ام
وال�ج�ي��ش م��ن جهة أخ ��رى .ال يهتم ملا
يجري في صيدا« :املوضوع لبناني ـــ
لبناني ،رأينا ما جرى في مخيم نهر
ال �ب��ارد ،حينها ل��م يهتم أح��د ألم��رن��ا،
لذلك ال يجب علينا أن نتدخل في ما
ال يعنينا».
ي � ��واف � ��ق ال � �ح � ��اض � ��رون ع� �ل ��ى م � ��ا ق��ال��ه
م �ح �م��ود .ل�ك��ن ي��أس��ف ه ��ؤالء ال�ش�ب��اب
ملا تتداوله بعض وسائل اإلع�لام عن
م �ش��ارك��ة أب �ن ��اء ش��ات �ي�لا ف ��ي ع�م�ل�ي��ات
االن � �ت � �ش ��ار امل �س �ل ��ح ال� �ت ��ي ت� �ج ��ري ف��ي
محيط امل��دي�ن��ة ال��ري��اض�ي��ة .ي�ق��ول أحد
امل� �س ��ؤول�ي�ن ال �ع �س �ك��ري�ين ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة
األم �ن �ي ��ة ف ��ي ش��ات �ي�ل�ا إن «امل �س �ل �ح�ين
ال��ذي��ن ي�ق�ط�ع��ون ال �ط��رق أم� ��ام امل��دي�ن��ة
ال��ري��اض �ي��ة ه ��م ل �ب �ن��ان �ي��ون م ��ن س�ك��ان
ال �ح��ي ال �غ��رب��ي وه ��ي م�ن�ط�ق��ة لبنانية
ال ع�ل�اق ��ة ل �ه ��ا ب ��امل� �خ� �ي ��م» .ي� �ش ��رح أن
ّ
«الوضع األمني في لبنان حتم علينا
ك �ف �ص��ائ��ل ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة االج �ت �م ��اع من
أج ��ل ت�ش�ك�ي��ل ق ��وى ع�س�ك��ري��ة م��وح��دة
م��ن أج��ل ح�ف��ظ أم��ن امل �خ �ي��م» .يضيف:
«خالل االشتباكات األخيرة في محيط
املخيم بني حركة أمل وجماعة األسير،
أغ �ل �ق �ن��ا م� ��داخ� ��ل ش ��ات� �ي�ل�ا ووض �ع �ن��ا
م�س�ل�ح�ين ع �ل �ي �ه��ا ،م��ان �ع�ين دخ � ��ول أو
خ ��روج أح ��د م��ن امل�خ�ي��م ،وق ��د ح��اول��ت

همي اآلن أن تبيض
ّ
العصفورة ،وهذا
إلي أهم مما
بالنسبة ّ
يجري في صيدا

إح � � � ��دى امل � �ج � �م� ��وع� ��ات ال� � ��دخ� � ��ول ال ��ى
املخيم بهدف إط�لاق النار منه ،لكننا
منعناهم» .التخوف الفلسطيني من
جر املخيمات الى معركة ال يريدونها
أج�ب��ر ال�ف�ص��ائ��ل ع�ل��ى االج�ت�م��اع ونبذ
خالفاتهم لتمرير األزمة التي يمر بها
لبنان .تغوص أكثر في أزق��ة شاتيال.
ي� �ج� �ل ��س ش � � ��اب أم� � � ��ام م� �ح� �ل ��ه .ي��دخ��ن
أرج �ي �ل �ت��ه ،أم ��ام ��ه ال �ت �ل �ف��زي��ون وف��وق��ه
ق�ف��ص ف�ي��ه ع �ص �ف��وران .يفضل ال��رج��ل
االس �ت �م��اع ال��ى ص��وت ع�ص�ف��وري��ه عن
صوت مراسلي القنوات التلفزيونية.
ّ
«أف� ��ض� ��ل ق � � ��راءة ال �خ �ب ��ر ال� �ع ��اج ��ل ع��ن
سماع أصواتهم» ،يقول وهو يضحك.
يضيف ساخرًاّ :
«همي اآلن أن تبيض
ّ
ال �ع �ص �ف��ورة ،وه ��ذا بالنسبة إل ��ي أه��م
مما يجري» .السبب وراء قلة االهتمام
هذه سببها أن أقارب الشاب كانوا قد

