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تقــرير

معيشية واضطهاد
جبل محسن :حصار وضائقة
ّ

ال شيء يطمئن إلى
أن الجولة الثامنة عشرة من
االشتباكات بني جبل محسن
والجوار قد انتهت .وفي أحسن
األحوال ،ال شيء يؤكد أن ال
جوالت جديدة ستندلع في
األيام املقبلة .ووسط هذه
األجواء يعيش جبل محسن
داخل الحصار ،وأهله يعانون
ضائقة معيشية آخذة في
التفاقم بعد اضطهاد تاريخي
بدأ مع العثمانيني
روبير عبد اهلل
ل� � � ��م ت� � �ح � ��ظ أي� � � � ��ة ج� � ��ول� � ��ة م� � � ��ن ج� � � ��والت
االش �ت �ب��اك��ات ف��ي ط��راب�ل��س ب�م��ا حظيت
به الجولة األخيرة من خوف وهلع لدى
سكان طرابلس وزائريها على حد سواء.
تفجيرا م�س�ج��دي ال�س�لام وال�ت�ق��وى في
املدينة وبدء معارك القلمون في سوريا
واالعتداءات على أبناء جبل محسن في
ط��راب�ل��س ك��ان��ت ت�ش��ي ب�م�ع��رك��ة وشيكة
مقبلة .لذلك ما إن عال صوت الرصاص
حتى فرغت ش��وارع طرابلس من امل��ارة،
وت ��راك� �م ��ت ال � �س � �ي� ��ارات ع �ل ��ى ال �ط ��رق ��ات
ال� �ف ��رع� �ي ��ة ،ف ��أح ��دث ��ت اخ� �ت� �ن ��اق ��ات غ�ي��ر
مألوفة ،استدعت مناشدة القوى األمنية
تخفيفها ،وجرى التعبير عنها في كثير

من مواقع التواصل االجتماعي بعبارات
بلغت حد توصيفها بـ«التاريخية».
كل التصريحات عن توسيع صالحيات
ال �ج �ي��ش ـ �ـ �ـ ب �م��ا ف ��ي ذل � ��ك اإلش� � � ��ارة إل��ى
وض ��ع م �ئ��ات ال�ع�ن��اص��ر م��ن ق ��وى األم��ن
ال��داخ�ل��ي م��ع عرباتهم امل��درع��ة بإمرته ـــ
لم تكن كافية لطمأنة السكان .ومن شدة
ال �ق �ل��ق ،اف �ت��رض ال �ن��اس أص � ��وات ال��رع��د
األول ��ى إي��ذان��ًا ب��اس�ت�خ��دام س�لاح نوعي
ف ��ي ال �ج��ول��ة امل� ��وع� ��ودة .ك� ��ان االح �ت �ق��ان
وال ي��زال ف��ي ذروت��ه على ضفتي النزاع
الطرابلسي .ما اصطلح على تسميتهم
أولياء الدم ،ال يحول بينهم وبني املعركة
سوى حل الحزب العربي الديموقراطي
ومعاقبة مسؤوليه.
وب� ��دوره� ��م ،أه ��ال ��ي ج �ب��ل م �ح �س��ن ص��ار
ب�ي�ن�ه��م أي �ض��ًا أول� �ي ��اء دم ،ب �ع��د ح��ادث��ة
ّ
ً
االعتداء على الباص الذي كان يقل عماال
م ��ن ج �ب��ل م �ح �س��ن وإط �ل ��اق ال� �ن ��ار ع�ل��ى
أرجلهم ،وحوادث أخرى الحقة وسابقة،
ّ
علويون
طالت أشخاصًا ومحال يملكها
ف� ��ي ط� ��راب � �ل� ��س .ص �ب �ي �ح��ة ال � �ي� ��وم ال� ��ذي
ح�ص�ل��ت ف�ي��ه ح��ادث��ة ال �ب��اص ف��ي مطلع
الشهر املاضي ،كما األيام السابقة ،منذ
بدء خطة طرابلس األمنية األخيرة ،كان
جبل محسن أق��رب إل��ى ثكنة عسكرية.
حواجز الجيش وآلياته منتشرة في كل
م�ك��ان ،وم��ع ذل��ك ،ك��ان أه��ال��ي الجبل في
حال ارتياب شاملة .ال يخرج أحدهم إال
لقضاء أمر ضروري.
ي �ع��رف س �ك��ان ال �ج �ب��ل وال �ت �ب��ان��ة وج ��وه
بعضهم بعضًا .لذلك ،يختار العامل في
تنظيف البيوت ع .م .الطريق الرئيسية
ب�ين امل�ل��ول��ة وس��اح��ة ال�ت��ل .ال�ط��ري��ق التي
يتجنبها أغ �ل��ب امل � ��ارة ،ب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى ما
تتعرض ل��ه م��ن قنص ،ه��ي امل�لاذ األكثر

أمنًا بالنسبة إلى ابن الجبل ،شرط عدم
خروجه بواسطة أي سيارة من سيارات
ال�ج�ب��ل ،ف�ه��ي م�ع��روف��ة ب��دوره��ا .يتحرك
ع .م .على منت دراج��ة نارية ،يلتف حول
ب �ع��ض ال �ب �ن��اي��ات ،وي��دل��ف إل ��ى ال�ط��ري��ق
ال��رئ �ي �س �ي��ة ،ح �ت��ى ي �ب��دو ك��أن��ه ق� ��ادم من
ش�م��ال امل��دي �ن��ة .ال ي ��زال ع��ام��ل التنظيف
يتردد إلى البيوت واملكاتب نفسها التي
اع �ت��اد ت�ن�ظ�ي�ف�ه��ا .ل��م ي �ب��دل أح ��د ط��ري�ق��ة
معاملته« ،بيعرفوا إني علوي ،بس أنا

«قصة االضطهاد
ّبلشت مع
وكملها
العثماني ّ
الفرنساوي»

م��ا خ�ص�ن��ي ب��االن �ف �ج��ارات» ،ي �ق��ول ذل��ك،
رغ��م ع��دم س��ؤال��ه ع��ن تفجيري مسجدي
السالم والتقوى ،وكأنه يدفع عنه ضمنًا
تهمة التفجير ال�ت��ي ب��ات��ت لصيقة بكل
ع �ل ��وي ف ��ي ط ��راب� �ل ��س .ف��األخ �ي��ر أص �ب��ح
مدانًا ،ليس حتى يثبت العكس ،إنما لو
ثبت العكس.
ال تقتصر ال�ض��ائ�ق��ة ع�ل��ى ال�ع�م��ال ال��ذي��ن
باتوا يخشون ارتياد طرابلس ،بل طاولت
أص �ح ��اب امل �ح ��ال وامل �ص��ان��ع ف ��ي ب �ي��روت
وجبل لبنان الذين استغنوا عن كثير من
ع�م��ال ال�ج�ب��ل بسبب تغيبهم ع��ن العمل

أصوات االنفجارات ترفع منسوب القلق من دون أن ّ
تغير في مسار حياتهم (هيثم املوسوي)

ينغص
علويو السهل ّ
عيشهم حصار الجبل
ل ��م ي �ح��دث أن ش �ع��رت ال �ط��ائ �ف��ة ال�ع�ل��وي��ة
ف ��ي س �ه��ل ع �ك ��ار ب �ث �ق��ل ال� �ح ��دث ال �س ��وري
وانعكاساته اللبنانية كما يحصل اليوم.
ل �ط��امل��ا ك ��ان أب �ن ��اء ال �ط��ائ �ف��ة ي �ت��رق �ب��ون ما
ي �ح ��دث ف ��ي ط ��راب �ل ��س ،ب�ي�ن ب� ��اب ال �ت �ب��ان��ة
وج�ب��ل م�ح�س��ن .أم��ا م��ن ال�ج�ه��ة ال�س��وري��ة،
فكانت أصوات القذائف ودوي االنفجارات
ترفع منسوب القلق من دون أن ّ
تغير كثيرًا
في مسار حياتهم اليومية .وفي الحالتني،
كانوا يمارسون ضبطًا ذاتيًا لتحركاتهم،
ف�ي�خ�ف�ف��ون م��ن ت��وج�ه�ه��م ن�ح��و ط��راب�ل��س،
تمامًا كما يفعل املقيمون في جبل محسن
من أصول عكارية إذا ما أرادوا تفقد أهلهم
أو ق �ض��اء م�ص�ل�ح��ة ل �ه��م ف��ي س �ه��ل ع �ك��ار.
ّ
وب��درج��ة أق��ل ،كانوا يقللون من تجوالهم
ف� ��ي ب �ع ��ض امل� �ن ��اط ��ق ال� �ع� �ك ��اري ��ة ،خ�ش�ي��ة
ً
التورط في حادث مفتعل ،فيؤجلون عمال،
ريثما تنتهي جولة اقتتال في طرابلس،
وفي انتظار جالء غبار معركة بني الجيش
ال �س��وري وامل �ع��ارض��ة ف��ي إح ��دى امل�ن��اط��ق
القريبة من الحدود.
ح ��ادث ��ة خ �ط��ف وح � �ي ��دة ل �ع �ل��وي�ي�ن ج��رت
ف��ي وادي خ��ال��د على خلفية تسليم أحد
س ��وري ان�ط�لاق��ًا
أب �ن��اء ال � ��وادي ل�ل�ن�ظ��ام ال � ّ
م ��ن س �ه��ل ع� �ك ��ار .وق� ��د ت �ك��ف �ل��ت ف�ع��ال�ي��ات
امل �ن �ط �ق��ة م ��ن م�خ�ت�ل��ف ال �ط��وائ��ف ب�ح�ل�ه��ا،
فحالت دون تطورها إل��ى حالة استنفار
ش� ��ام � �ل� ��ة .وع � �ل� ��ى امل � � �ن � ��وال ن� �ف� �س ��ه ،ج ��رى
ت�ط��وي��ق ذي ��ول خ �ط��اب��ات م��ذه�ب�ي��ة ح��اول
إشعالها أحمد األسير إثر تشييع الفتى
ماهر حمد في قرية العريضة الحدودية
ال�ت��ي ت�ش�ه��د ت�ن� ّ�وع��ًا م��ذه�ب�ي��ًا .ل�ك��ن أه��ال��ي
القرية ،وبخاصة أولياء ال��دم ،كانوا أشد
حرصًا في درء الفتنة عن قريتهم .فجأة
قفز ال�ح��دث إل��ى أب�ع��د املناطق ف��ي القسم
ال �ع �ل��وي م��ن س �ه��ل ع �ك��ار ،ف��ي ق��ري��ة حكر
ال�ض��اه��ري ع�ل��ى ال �ح��دود ال �س��وري��ة .رأس
ال�ط��ائ�ف��ة ص ��ار م�ط�ل��وب��ًا .م��ؤس��س ال�ح��زب
ال �ع��رب��ي ال��دي �م �ق��راط��ي ع �ل��ي ع �ي��د ،زع�ي��م

الطائفة ،بعرف مؤيديه ومعارضيه ،يقيم
ف��ي ق��ري��ة ص �غ �ي��رة ت �ت��وس��ط س �ه��ل ع �ك��ار،
ب�م�ع�ن��ى ال �ج �غ��راف �ي��ا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ع �م��وم��ًا،
وب� ��امل� ��دل� ��ول ال� �ع� �ل ��وي خ� �ص ��وص ��ًا .ي �ق��ول
رئيس بلدية تلبيرة عبد الحميد صقر،
وه��و البعثي ال��ذي ط��امل��ا اتسمت عالقته
بالحزب العربي الديمقراطي ب��ال�ب��رودة،
إن استهداف علي عيد استهداف للطائفة
ب��رم�ت�ه��ا ،ول��رم��ز وط �ن��ي .وإذ ي��ؤك��د صقر
أول ��وي ��ة ال �ب �ع��د االج �ت �م��اع��ي ف ��ي ال �ع�لاق��ة
ب�ين م�ك��ون��ات ال�س�ه��ل بمختلف ت�لاوي�ن��ه،
يستبعد ان ��زالق ال��وض��ع ف��ي ع �ك��ار ،وف��ي
ال �س �ه��ل خ �ص��وص��ًا ،إل� ��ى م ��ا ي �ش �ب �ه��ه ف��ي
ط��راب �ل��س ،ب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى ت��داخ��ل امل�ص��ال��ح
بني أبناء املنطقة ووعي أبنائها لضرورة
املحافظة على العيش ال��واح��د .ثم ينتقل
إلى وصف جغرافية السهل« :سهل عكار
ه��و السهل امل�ع��روف ف��ي ع�ك��ار ،باإلضافة
ً
إل��ى ال�س�ه��ل ال �س��وري وص ��وال إل��ى مدينة
ط ��رط ��وس ،وال � ��ذي ي �ح �م��ل ت�س�م�ي��ة سهل
ع�ك��ار نفسها» .وباملعنى ال�ع�ل��وي ،يعدد
ص�ق��ر ب�ع��ض ال �ق��رى ال�ع�ل��وي��ة ف��ي الجانب
السوري مثل خرب ة األك��راد ،الدقار ،بني
نعيم ،الحسنة ،كرتو العزيزية ،متحدثًا
عن رواب��ط القرابة واملصاهرة والعائالت
ال ��واح ��دة امل�ق�ي�م��ة ع�ل��ى ج��ان�ب��ي ال �ح��دود،
مستهزئًا بما أشيع ع��ن مرابطة دبابات
سورية على الحدود.
ق��ري��ة حكر ال�ض��اه��ري الصغيرة تسبقها
من الجانب اللبناني بلدة الحيصا حيث
ت��رف��ع ص ��ورت ��ا ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب�ش��ار
األس ��د واألم�ي��ن ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه السيد
ح�س��ن ن�ص��رال�ل��ه ،ب�ع�ل��و ط��اب��ق ف��ي إح��دى
البنايات على الطريق املؤدية إلى الحدود
م ��ن ن��اح �ي��ة م�ع�ب��ر ال �ع �ب��ودي��ة ،وت�س�ب�ق�ه��ا
أي� �ض ��ًا ب� �ل ��دة امل �س �ع ��ودي ��ة ال� �ت ��ي ت�ت��وس��ط
ساحتها الرئيسة لوحة حجرية ،تجمع
م��ن ناحيتيها ص��ور :القيادي التاريخي
ف ��ي ال � �ث� ��ورة ال� �س ��وري ��ة ض ��د االس �ت �ع �م��ار

خالل جوالت القتال املتتالية .هكذا يصف
أحد تجار الجملة أبو محمد فضة حجم
ال�ض��ائ�ق��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي ت�خ�ي��م على
جبل محسن ،ويضيف« :إن تراجع نشاط
تجار الجملة أيضًا أدى إلى صرف الكثير
من العمال» .فهو بدوره أقفل صالة عرض
لتجارة األلبسة بالجملة .تقع الصالة في
ش ��ارع س�ك��ة ال �ش �م��ال ،ال�ق��ري��ب م��ن محور
ب ��اب ال �ت �ب��ان��ة .امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر «م��ن
أقوى املناطق التجارية» ،لم تخسر زبائن
الجملة ف�ح�س��ب ،ب��ل ح�ت��ى س�ك��ان الجبل
باتوا يترددون في الذهاب إليها بسبب
رص � ��اص ال �ق �ن��ص .أم ��ا ال �ت �ج��ار ،يضيف
أب��و م�ح�م��د ،ف�ق��د خ �س��روا أك�ث��ر م��ن ثالثة
أرباع رساميلهم ،وخصوصًا أن التجارة
ب��رأي��ه «رأس� �م ��ال ودي� ��ن وم ��دي ��ن» .يصف
عالقته بتجار طرابلس بالجيدة ،وهي
ل��م تنقطع رغ��م ج ��والت ال�ق�ت��ال امل�ت�ك��ررة،
لكن يحدث خالل املطالبة بسداد الديون
أن بعضهم «يقلب ف �ج��أة» .وع�م��ا يحكى
عن دعم يتلقاه أهالي الجبل باعتبارهم
ج��زءًا من فريق سياسي ،ق��ال أب��و محمد:
«قديمًا كنا نقول صيت غنى وال صيت
فقر ،لكن اليوم صارت الحقيقة إنو صيت
فقر أحلى من  600صيت غني» .في جبل
محسن ،يحدق السكان ب��أي واف��د جديد.
ومع ذلك يتجنبون مضايقته ،رغبة منهم
ب�ت�ح��ري��ك ع�ج�ل��ة ال �س ��وق .ف��ي واح� ��دة من
ساعات الهدنة ،كان بضعة رجال في أحد
م�ق��اه��ي ج�ب��ل م�ح�س��ن ،أم ��ام مستوصف
ح��رك��ة ال�ش�ب��اب .ال ب��د م��ن جهد إلقناعهم
ب��ال �ت �ح��دث ع ��ن ت�ف��اص�ي��ل ال� �ح ��ال ،ف�ي�ق��ول
أحدهم« :الجبل ّ
مطوق ،والحالة ّ
مبينة».
ويضيف« :مبارح ضرب فالن وقبله طعن
غ �ي��ره ب �س �ك�ين» وع �ل��ى أي ��ة ح ��ال «ب�ت�ق��در
تشوف محسن عابد» (أحد املسؤولني في

ال�ح��زب العربي ال��دي�م��وق��راط��ي) للحديث
عن مجمل الوضع .يقيم عابد في إحدى
البنايات املواجهة ملحور املنكوبني .يقع
امل� �ن ��زل خ � ��ارج امل �ن �ط �ق��ة اآلم� �ن ��ة (ن�س�ب�ي��ًا)
م��ن الجبل ،أي بعد ب��واب��ة ك�ب��رى تحجب
ال � �ش ��ارع ال��رئ �ي �س��ي ،وت �ح �م��ي امل� � ��ارة م��ن
رصاص القنص .البوابة عبارة عن ألواح
معدنية مغطاة بألواح كاوتشوك تدخلها
أسالك معدنية ،وهي مركبة على دواليب،
تسمح ل�ه��ا ب��إق�ف��ال ال �ش��ارع ك�ل�ي��ًا ،عندما
يشتد القنص.
بسؤال عابد عن الوضع املعيشي ،يقول:
«ع �ن ��ا ض �ي �ق��ة؟ ن �ع ��م ،م��زع��وج�ي�ن ك �ت �ي��ر»،
وي�س�ت�ط��رد ف��ي ش��رح م��ا ل�ح��ق بالطائفة
ال �ع �ل��وي��ة م ��ن ح� ��رم� ��ان ،ب �ق��ول��ه «ال �ق �ص��ة
م��ش ع�ل��وي وس �ن��ي ،ه��ي ق�ص��ة اضطهاد
بلشت مع العثماني وكملها الفرنساوي،
وال��دول��ة اللبنانية عملت سقف الوظيفة
ل�ل�ع�ل��وي ع��ام��ل ت�ن�ظ�ي�ف��ات ول ��و ك ��ان معه
إج � � ��ازة ج ��ام� �ع� �ي ��ة» .ث ��م ي� �ش ��رح م ��ا ل�ح��ق
بعلويي ط��راب�ل��س م��ن تهجير م��ع ب��داي��ة
الحرب األهلية ،ليعودوا إلى طرابلس مع
دخول قوات الردع العربية إلى لبنان ،وأن
بداية إنصاف العلويني حدثت مع اتفاق
الطائف ال��ذي منحهم مقعدين نيابيني،
وم � ��ع ذل � ��ك ل� ��م ي �ح �ص �ل��وا ع� �ل ��ى وظ ��ائ ��ف
مرموقة في الدولة.
وعن الوضع امليداني يقول« :سقوط جبل
محسن يعني حربًا أهلية ،هيدا باملبدأ،
وم��ن ناحية ثانية :م��ا ح��دا بيقدر يفوت
ع ال �ج �ب��ل» .وب ��رأي ��ه م ��ا ي �ج��ري م �ح��اول��ة
دول�ي��ة إلق��ام��ة ح��زام معاد لسوريا ،يمتد
من بلدة القلمون جنوبي طرابلس حتى
منطقة القلمون في ريف دمشق ،كمعادل
ل�ل�م�ق��اوم��ة ب��وج��ه إس��رائ �ي��ل ف��ي ال�ج�ن��وب
اللبناني.

يربط الجانبان
اللبناني والسوري
من سهل عكار عالقات
قربة ومصاهرة

ال �ف��رن �س��ي ص ��ال ��ح ال �ع �ل��ي رم � ��ز ال �ط��ائ �ف��ة
العلوية ،والراحل حافظ األسد مع أبنائه
ومن بينهم الرئيس الحالي بشار األسد.
وبهذا املعنى تصبح قرية زعيم الطائفة
علي عيد املقر ال��ذي يمد البلدات والقرى
امل �ح �ي �ط��ة ب� �ه ��ا ب � �ق ��وة م �ع �ن��وي��ة س �ن��ده��ا
امل � ��ادي ال �ع �م��ق ال � �س ��وري ،ب� ��دءًا م ��ن سهل
عكار ال�س��وري ،ال سيما البلدات العلوية
امل� �ن� �ت� �ش ��رة ع� �ل ��ى ال� � �ح � ��دود م � ��ن ال �ج ��ان ��ب
ً
ال�س��وري ،وص��وال إل��ى االرت�ب��اط املصيري
بالدولة السورية.
ف � ��ي ب � �ل� ��دة امل � �س � �ع ��ودي ��ة ي �ج �ل ��س ال ��رج ��ل
السبعيني أبو حاتم محمد علي في منزله

ف��ي س��اح��ة ال �ب �ل��دة .ي�ع�ل��ق ع�ل��ى اس�ت��دع��اء
النائب األس�ب��ق علي عيد للتحقيق معه
بتفجيري طرابلس بقوله «عملية األستاذ
ّ
علي مركبة باملية مليون».
يتذكر «الفقر األسود» يوم كان املزارعون
ال ي�م�ل�ك��ون ش�ي�ئ��ًا ،و«إذا زع��ل ال�ب�ي��ك ك��ان
ب��إي��ام ال �ش �ت��اء ي�ق�ل�ع�ن��ا م��ن ب �ي��ت ال �ت��راب،
ّ
مشمعات على خيمة القصب
وكنا نحط
ون �س �ك��ن ف �ي �ه��ا» ،وك � ��ان وك �ي��ل ال �ب �ي��ك إذا
«شاف شاب مع صبية» ،يسطو على ثور
وعجل كـ«شرفية لبستان ال�ب�ي��ك» .اليوم
ب �ع��د أن ه��اج��ر أب �ن ��اء م�ح�م��د ع �ل��ي «ل ��وال
عفو الله واألوالد بهلك من الجوع» .ومع
ذل��ك «ي��ا محال أي��ام البيك ،وقتها م��ا كنا
نسمع هيدا سني وهيدا علوي» .شحادة
ال�ع�ل��ي ،شقيق رئ�ي��س ب�ل��دي��ة امل�س�ع��ودي��ة،
يرى أن الدولة اللبنانية طاملا كانت تستر
تقصيرها تجاه أهالي السهل عبر افتعال
االنقسامات املذهبية وتعزيزها ،مستذكرًا
عنوان مقالة في مجلة «ال�ح��وادث» تعود
ل�ل�ع��ام « 1969ث� ��ورة ال �ف�لاح�ين أم غضبة
ال�ع�ل��وي�ين» ،علمًا ــــ يضيف ال�ع�ل��ي ــــ ب��أن
يوسف عويد من بلدة الشيخ عياش كان
مالحقًا من قبل أجهزة الدولة ،واليوم ابنه
ناشط في تيار املستقبل.
خارج السهل ،تقيم قلة من أبناء الطائفة

العلوية ف��ي بعض ق��رى ال��دري��ب األوس��ط
واألدن � ��ى .ي �ق��ول ع�ب��د ال �ل��ه م��وس��ى «نحنا
ج �م��اع��ة ف �ق��را ل �ي��ش ت �ن �ف��وت ب �م �ت��اه��ات».
ي�ن�ش��ط م��وس��ى ف��ي ق��ري��ة ال �ح��وش��ب ال�ت��ي
ت �ق �ي��م ف �ي �ه��ا م ّ�ئ �ت��ا أس� � ��رة ع �ل��وي��ة م �ق��اب��ل
 500أس��رة س��ن�ي��ة .يهتم م��وس��ى بقضايا
النازحني السوريني ،لديه بعض الحظوة
ف��ي وزارة ال �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة ،بحكم
انتمائه إل��ى الحزب التقدمي االشتراكي.
يقول «أنا عايش بني الجماهير» ،ويعيب
على كوادر حزب البعث العربي االشتراكي
«بعدهم عن الناس» ،ويذكر أنه يوم كان
ً
العقيد نبيل حميشي مسؤوال في مفرزة
ّ
األمن في عكار ،ذكره بقول الرئيس الراحل
حافظ األسد في خطاب له في العام 1976
«لو أن كل عسكري سوري وكل بعثي في
لبنان ص��ادق لبنانيًا ألصبح لبنان كله
ب �ع �ث �ي��ًا» ،وال� �ك�ل�ام ،ي�ض�ي��ف م��وس��ى ،ق��ال��ه
ف��ي ح�ض��ور م�س��ؤول�ين م��ن ح��زب ال�ب�ع��ث،
كانوا يتحضرون في مفرزة األمن إلحياء
م �ه��رج��ان ض��د ال �ق ��رار  ،1959وف ��ي حينه
س��أل�ه��م إذا ك��ان ع�ن��اص��ر ال �ح��زب املكلفني
بتأمني الحشد يعرفون مضمون ال�ق��رار،
ّ
محذرًا إياهم ،بحسب قوله« :إذا راح تبقوا
هيك بدكن تاكلو قتل كتير».
ر .ع.

