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يوميات الجي�ش من مفكرة الرئي�س لحود من الأ�شرفية �إلى عر�سال الم�شهد واحد
معادلة الجيش والشعب
ترسخت في 1991
والمقاومة ّ

هتاف دهام
في لبنان التاريخ يعيد نفسه .لم تكن النظرة
إلى الجيش اللبناني يوما ً من السياسيين من
منطلق استراتيجي وطني ،إنما تبعا ً للمصالح
ال��خ��اص��ة للسياسيين .ت��ح��اول بعض القوى
السياسية استعادة الحقبة الماضية من تاريخ
لبنان عندما كانت فئات لبنانية تعادي الجيش،
وحين كان مشرذما ً
ومقسماً ،علّها تنجح في شقه
ّ
وتفكيكه وضرب معنوياته مجدداً .وما يواجهه
الجيش في عرسال اليوم ليس جديدا ً طالما القرار
السياسي خارج لبنان.
ما يعترض تسليحه أيضا ً ليس ج��دي��دا ً بل
هو يعود إل��ى فترة أوائ��ل التسعينات ،أي إلى
أيام الرئيس الراحل رفيق الحريري ،الذي كان
يحاول منذ بداية عهده تمرير بعض الصفقات
من عمليات التسليح التي ال تتعدّى أصالً السالح
التقليدي ،فالقرار الدولي ال يسمح منذ ذلك الحين
بسالح قوي يقاتل «إسرائيل».
اليوم ربما القرار بالعمليات العسكرية وصد
العدوان اإلرهابي في السلسلة الشرقية ليس بيد
قائد الجيش ،وربما تسليح الجيش ممنوع عليه
بذرائع متعددة .ولكن ال يمكن لهذا الجيش في
هذه المرحلة أن ينشق على غرار ما حصل في عام
 1975وعام  ،1982على رغم الحاالت االنشقاقية
ال��ت��ي ظ��ه��رت إل��ى ال��واج��ه��ة م���ؤخ���راً .فرئيس
الجمهورية السابق العماد إميل لحود بنى،
عندما أصبح قائدا ً للجيش في عام  ،1989عقيدة
وطنية على رغم كل المعوقات والصعوبات التي
اعترضت طريق دمج الجيش اللبناني الذي كان
كل لواء فيه تابعا ً لزعيم سياسي .التركيبة التي
تشكلت بها األلوية منعت االنشقاق .لم يرضخ
العماد لحود ألي م��ن الضغوطات السياسية
المحلية أو اإلقليمية ،وكان ردّه على ذلك« :إذا ال
تعجبكم القرارات التي أتخذها أقيلوني».
يستذكر الرئيس ل��ح��ود م��ع «ال��ب��ن��اء» التي
أصبحت وجبة أساسية م��ع ب��زوغ ك��ل صباح
يتصفحها من الصفحة األولى إلى الصفحة ،16
والتي باتت تغنيه عن عدد من الصحف ،فخصها
األحب على
ببعض من محطاته الوطنية ولقاءاته
ّ
قلبه ،كيف ت ّمت عملية دمج الجيش غصبا ً عن
الرئيس الياس الهراوي الذي كان رافضا ً لدمجه
وكان يحاول منع ذلك بشتى الطرق.
نجح لحود في توحيد الجيش وجعله مؤسسة
قوية ق��ادرة على بسط سيادتها وتوفير السلم
األهلي ،ح ّوله من ألوية طائفية إلى ألوية وطنية
تتنقل من أقصى الشمال إل��ى أقصى الجنوب.
باءت ك ّل محاوالت الهراوي االستنجاد يومذاك
باللواء غازي كنعان وعبدالحليم خدام وبالراحل
العماد حكمت الشهابي للضغط على الرئيس
لحود (قائد الجيش في حينه) لوقف الدمج أقله
ثالث سنوات ،بالفشل .فلحود كان وضع مهلة
شهر لدمج األلوية في الجيش وهذا الذي حصل.
ص��در األم��ر في اليوم التالي بدمج الجيش في
المتن ،بعدما كان دمج أول فوج تدخل عندما
كان في الغربية عام  1990ليعم الدمج مختلف
المناطق اللبنانية.

بنى الرئيس لحود عقيدة بوصلتها مص ّوبة
باتجاه «إسرائيل» .تصدى لقرار مجلس الوزراء
إرس��ال الجيش إلى الجنوب عام  1991لضرب
المقاومين الذين كانوا بنظر الهراوي والحريري
مسلحين .يومذاك أرس��ل الحريري بطلب لحود
وأبلغه أن قرارا ً سيصدر من المجلس األعلى للدفاع
بضرب المقاومة والمطلوب منك تنفيذ العملية
بالتعاون مع القوات الدولية ،وأنت غير مسؤول
وتصبح رئيسا ً للجمهورية بعد سنتين ،وهذا طلب
س��وري وكنت في الشام وه��ذا ما طلبوه مني أن
أخبرك به .رفض لحود األمر قائالً :أنت تطلب مني
ضرب اللبنانيين الذين يريدون العودة إلى بلداتهم
فهل ما تريدونه حربا ً أهلية جديدة .لن أقبل .عندما
ص��در ق��رار م��ن المجلس األع��ل��ى للدفاع بضرب
المقاومة في الجنوب في عام  ،1993انسحب لحود
من الجيش وذه��ب إلى بعبدات .بعدما كان ترك
الجيش في عهد الرئيس أمين الجميل ،ألن الجميل
كان يريد بواسطة قائد الجيش نقله من مدير أفراد
إلى الجمركجية في المطار ،ولم يلتحق بالخدمة.
إلى أن أعاده إلى الجيش وزير الدفاع عصام خوري
يومذاك ،كما ترك الجيش في عهد العماد ميشال
عون في حزيران  1989وبقي أربعة أشهر خارج
الجيش إلى أن عين قائدا ً للجيش.
ورس��خ منذ عام
صان الرئيس لحود المقاومة
ّ
 1991معادلة الجيش والشعب والمقاومة .لم
يكن القرار السوري ال��ذي تحدث عنه الحريري
بضرب المقاومة ص��ادرا ً بموافقة الرئيس الراحل
حافظ األس��د ،ال��ذي طلب التعرف إلى لحود بعد
أرب��ع س��ن��وات م��ن توليه منصب قائد الجيش،
وقال له حين التقاه لماذا لم تنفذ ،فر ّد لحود كيف
سأضرب أهلي الذين يريدون العودة إلى ضيَعهم،

عندها ضحك الرئيس األسد مط ّوال ً وقال نحن من
المتابعين لك منذ أن كنت تلميذ ضابط .وعندما
خرج لحود قال له اللواء كنعان« :م��اذا دار بينك
وبين الرئيس األسد»؟ ر ّد لحود« :اسألوه أنتم»،
ليكون اللقاء الطريق لوصوله إلى سدة الرئاسة.

الجيش في التبانة
والس ّنة لن يتركوا الجيش

أدخ��ل العماد لحود الجيش إل��ى التبانة في
طرابلس التي كانت بمنأى عن دخول الجيش منذ
أيام العثمانيين لم يهَب أحداً ،على عكس ما يجري
راهناً ،من محاوالت لمنع الوحدات العسكرية من
إلقاء القبض على اإلرهابيين ،بذريعة أن الجيش ال
يستقوي إال على «السنة».
وعلى عكس كل ما يشاع عن أن السنة ربما
يتركون الجيش مع الوقت .يجزم لحود أن الس ّنة
لن يتركوه .فنحن ن��رى ونسمع أن من يفر من
الجيش أهله يتب ّرأون منه.

بين األشرفية وعرسال ...إرادة

ما يحصل اليوم في ع��رس��ال .حصل في عهد
الرئيس لحود في الفترة األول��ى من توليه قيادة
الجيش ،حين ق��رر دخ��ول األشرفية حيث كانت
االشتباكات تدور بين العماد ميشال عون وبين
ميليشيا «القوات اللبنانية» بقيادة سمير جعجع
يومها .بيد أن المفارقة أنّ لحود لم يرضخ للقرار
السياسي في تلك الحقبة والقاضي بانتشار الجيش
في الطريق الرئيسي في األشرفية فقط دون غيره
على رغم ك ّل استنجادات الرئيس الراحل الهراوي
باللواء كنعان .دخل األشرفية قويا ً متحديا ً القرار
السياسي الذي من شأنه ضرب هيبة الجيش .أما
اليوم فالجيش بحاجة إلى أمر ليدخل البلدة ،التي
ال تزال بيد المسلحين.

يشعر لحود أنّ لبنان في خطر وجودي كبير،
فهناك معاهدات بين لبنان وسورية تستطيع
سورية عبر طيرانها قصف المسلحين بالتنسيق
مع الجيش اللبناني .ويشير لحود إلى أنه دعا
منذ سنتين إلى تنفيذ االتفاقيات مع سورية ،ال
سيما أن الوضع في عرسال لن ينتهي أبداً ،طالما
أن المسلحين في الجرود سوف ينزلون نزوال ً
باتجاه البلدة فليس من مخرج لهم إال لبنان ،إذ
ليس باستطاعتهم الذهاب باتجاه سورية .يطالب
الرئيس لحود بإعطاء الجيش أمرا ً بالدخول إلى
عرسال ،والتنسيق مع الجيش السوري لمحاربة
المسلحين ألن األم��ور إذا بقيت على هذه الحال
يعني أن «داعش» ستدخل.
ولما ك��ان الجيش بحاجة إل��ى عتاد للقتال،
فإنّ المطالبة بالتسليح تبدأ مع ك ّل عهد جديد،
إال أنّ العماد لحود يومذاك ولعلمه بالصفقات
التي كانت تحصل منذ أن كان مدير عام الدفاع
مع الوزير عادل عسيران في عهد الرئيس أمين
الجميّل .لم يسمح بتمرير أي صفقة ،على رغم
أن التسليح ك��ان وف��ق األج��ن��دات الخارجية.
وعليه فإن ما يمنع تسليح الجيش اليوم ،منع
تسليحه في السابق .إال أن لحود تمكن في عهده،
من الحصول على سالح من سورية التي كانت
توفر له كل ما يحتاجه ،ومن الواليات المتحدة
التي بعثت له عبر سفيرها في لبنان ريان كروكر
أن هناك قاعدة في ألمانيا تريد إغالقها وسحب
اآلليات فيها لكن كلفة نقلها باهظة فعرض عليه
شراء اآلليات العسكرية بكلفة النقل فقبل العرض
وأرسل خبراء لتقصي حالة اآلليات ،فكانت تكلفة
 5000ماللة التي يستعملها الجيش اللبناني
 5000$للماللة الواحدة والجيب بـ 100$فقط
والشاحنة بـ 200$وعندها اشترى العماد لحود
 15ألف جيب  5000شاحنة  3000ماللة وعددا ً
من الهيلوكبتر .وهذه األسلحة ال تزال حتى اليوم،

لحود
ال�سيد ن�صر اهلل يحتفل بعيد ميالد ّ
لم يكن الرئيس لحود على تواصل بشكل مستم ّر مع األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله .إال أنّ التنسيق بينهما كان منهجيا ً ومبدئيا ً ومن دون أن يدريا
إليمانهما بالعمل المقاوم .مواقفه من المقاومة كانت تنبع من وطنيته الراسخة ،من
دون أن يتكلم مع أحد من قادة المقاومة.
لم يقابل الرئيس لحود السيد حسن نصرالله إال ثالث مرات :األولى عندما زاره
معزيا ً باستشهاد نجله السيد هادي ،والثانية بعد التحرير في عام  2000عندما
زار السيد نصرالله الرئيس لحود .كال اللقاءين لم يدوما أكثر من  30دقيقة .أما المرة
الثالثة فكانت بعد انتهاء واليته الرئاسية ،في منزل السيد نصرالله الذي احتفل بعيد
ميالد فخامة الرئيس المقاوم في  12كانون الثاني ،واضعا ً على الطاولة قالب الكاتو.
استعرض الرجالن ذكريات الحقبة الماضية فقال السيد نصرالله للرئيس لحود:
«نحن لم نتحدث مع بعض في أمور بالغة االهتمام من قبل ،ألول مرة نتحدث عنها
اليوم» .وذ ّكر السيد نصرالله لحود بما قاله في مجلس الوزراء عندما ضربت إسرائيل
محطات الكهرباء« :إذا ضربت مجددا ً بدنا نرجع نرد» ،في الليل رد «اإلسرائيليون»
ونحن لسنا جاهزين وقلنا معقول رئيس جمهورية يقول ونحن ال نعمل ،ولذلك ردينا
على رغم عدم الجاهزية».
كما ذكر السيد نصر الله الرئيس لحود بموقفه الوطني من القرار  1701في جلسة

المنخار
على المنخار

مجلس الوزراء التي عقدت يوم األحد في نهاية حرب الـ 33يوما ً على لبنان في 2006
الذي رفض خالله دخول الجيش جنوب الليطاني ليأخذ سالح المقاومة الذي عجزت
«إسرائيل» عن أخذه بالقوة.
وسرد الرئيس لحود لـ«البناء» ما جرى في الجلسة المذكورة عندما كان السنيورة
والوزراء باستثناء الوزيرين محمد فنيش ويعقوب الصراف ،قد اطلعوا على القرار
 ،1701وطلب السنيورة يومذاك من قائد الجيش ميشال سليمان الحديث عن كيفية
دخول الجيش جنوب الليطاني ليأخذ سالح المقاومة .عندها طلبت من سليمان وقائد
األركان الخروج من الجلسة وقلت للسنيورة« :نحن ربحنا الحرب التي كان الهدف
منها سحب سالح المقاومة ،وأنا لن أوافق على هذا البند ،ليؤكد فنيش والصراف على
ذلك أيضاً ،عندها قال لي السنيورة :لديك  48ساعة لدرس الجدول ،الذي لم أكن مطلعا ً
عليه ،وتأتي بالقرار في جلسة الثالثاء ،وكيف بعثت برسالة كانت األولى للسيد نصر
الله عبر الوزير فنيش قلت له فيها :لن آتي إلى الجلسة ،فمن يأتي هو متواطئ مع
األعداء .وعندما قرأ السيد الرسالة عال صوته :أيعقل أن ال يوجد غير الرئيس لحود
يرفع صوته في وجه ذلك ،لترجأ الجلسة لعدم حضور فنيش والصراف أيضا ً من
الثالثاء إلى الجمعة ،والتي يوافق خاللها مجلس الوزراء على القرار  1701من دون
نزع سالح المقاومة.

قطع طرق استنكارا ً
للجريمة

وإذ ع � ّم��ت أج����واء ال��ح��زن بلدة
القبيات ،ورفعت الشارات البيضاء
وصور الشهيد هاشم في شوارعها،
اجتمع األهالي في صالون كنيسة
البلدة حول ذويه .واعتبر جان هاشم
وال��د الشهيد جمال ،أنّ ابنه شهيد
لبنان كله ،داعيا ً «إلى الوقوف خلف
الجيش ألنه حامي الوطن الوحيد»،
ّ
ح��ض ال��دول��ة على «محاسبة
كما
المجرمين خصوصا ً أنهم معروفون»،
مشيرا ً إلى «أنّ هناك محاوالت لضرب
التعايش في عكار ،لكنها ستفشل ألننا
رأينا ردود فعل مستنكرة للحادثة في
كل القرى المجاورة» .وعبّر الوالد عن
أسفه لمقتل ابنه «غدراً ،إذ لم يمت وهو
على الجبهة» ،مضيفاً« :أشكر الله ألن
ّ ابني افتدى رفاقه ،بينما المصيبة كان
يمكن أن تكون أكبر».
أم��ا ع�� ّم الشهيد ،ف��أك��د «أنّ هذه
االستهدافات ستزيد تعلقنا بالجيش
وب��أرض��ن��ا وب��ال��ع��ي��ش ال��م��ش��ت��رك،
وتضامن كل القرى المجاورة ،معنا
يع ّزينا».
من جهته ،دعا رئيس بلدية القبيات
عبدو عبدو السياسيين «إل��ى رفع
الغطاء عن القتلة وتوقيفهم وإطالق يد
الجيش» ،معتبرا ً «أنّ ما يحدث اليوم
هو اغتيال للوطن».

قطع طريق القبيات
وت��ج��ري ال��ي��وم م��راس��م تكريم
الشهيد أمام مستشفى عكار – رحال
الساعة التاسعة صباحاً ،وينقل
الجثمان إلى كنيسة الشهيدة مورا
– حارة مرتمورة  -القبيات ،حيث
سيقام المأتم الساعة الرابعة بعد
الظهر ،ثم ي��وارى الثرى في مدافن
العائلة.

دعوات للوقوف
خلف الجيش

وفي ردود الفعل على الجريمة،
رف����ض رئ���ي���س ك��ت��ل��ة المستقبل
النيابية ف��ؤاد السنيورة االع��ت��داء

 الجريمة على الجيش اللبناني،م��ؤك��دا ً «أنّ الجندي الشهيد جان
جمال الهاشم شهيد لبنان وتيار
المستقبل ،وإنّ مصاب عائلته الجلل
مصابنا» ،وط��ال��ب ال��ق��وى األمنية
«باعتقال الفاعلين وإنزال القصاص
العادل بهم» ،معلنا ً «الوقوف إلى
جانب الدولة ومؤسساتها األمنية
والعسكرية في مواجهة اإلرهابيين
المعتدين على الجيش».
والحظ وزير العمل سجعان قزي
أننا «نشهد منذ مدة عودة استهداف
الجيش اللبناني من زاوي��ة مذهبية
لتعقيد دوره ف��ي م��م��ارس��ة ضبط

األم��ن في العديد من المناطق وهذا
أمر خطير جداً» .وطالب كل القيادات
بـ«الوقوف صفا ً واحدا ً حول الجيش
وتأمين الغطاء السياسي والفعلي
له».
وأشار النائب محمد كبارة إلى «أنّ
ما تتعرض له المؤسسة العسكرية
ل��م ي��ع��د ي��ه��دّد م��ح��اف��ظ��ة ال��ش��م��ال
فحسب ،وإنما كل لبنان» ،مشدّدا ً
على «ض��رورة ب��ذل كل الجهود من
األجهزة األمنية والعسكرية لكشف
المتورطين ف��ي ه��ذه االع��ت��داءات،
والجهات التي تقف خلفهم».
ودق���ت جبهة ال��ع��م��ل اإلس�لام��ي

الأمن العام يعثر على �أ�سلحة ومتفجرات
قرب منزل ابراهيم في كوثرية ال�سياد
في تطور أمني خطير ،عثر عناصر من األمن العام
في الجنوب مساء أمس ،على كمية كبيرة من األسلحة
والذخائر والمواد المتفجرة موضوعة في أكياس من
النايلون وموزعة في ثالث مناطق قريبة من الصخور،
يمض على دفنها في تلك المنطقة أكثر من عشرة
ولم
ِ
أيام وهي منطقة قريبة من منزل المدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم في بلدة كوثرية السياد.
وعلى األثر أبلغ األمن العام فوج الهندسة في الجيش
والشرطة العسكرية ال��ذي قام عناصره بنقل تلك
المواد المتفجرة واألسلحة إلى أحد مراكز الجيش في
الجنوب ،وبوشرت التحقيقات لمعرفة الجهة التي
دفنتها في تلك المنطقة بعد توزيعها على مناطق
ثالث متجاورة ،حيث جرى توضيبها بأكياس جديدة

من النايلون المقوى الذي يستطيع منع تسرب مياه
األمطار إليه.
يذكر أنّ المواد التي تم العثور عليها عبارة عن
كميات من مادة الـ «ت ان تي» ورمانات يدوية وجهاز
توقيت ول��وح��ات الكترونية وذخ��ائ��ر وطلقات من
الرصاص ،وعلم أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر كلف استخبارات
الجيش إجراء التحقيقات الالزمة لمعرفة واضعيها
إلجراء المقتضى القانوني ،مع اإلشارة إلى أنّ األمن
ال��ع��ام ك��ان أوق��ف منذ فترة شبكة م��ن السوريين
الذين اعترفوا بالتخطيط لعمليات تخريبية ضد
اللواء ابراهيم أثناء زيارته منزله في بلدة الكوثرية
الجنوبية.

يتواصل الرئيس لحود مع
رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال ع��ون .التقيا
مرتين على العشاء م��رة في
منزل لحود ،وم��رة ثانية في
منزل النائب سليمان فرنجية.
يقول الرئيس لحود إن الجنرال
ع��ون هو قائد وطني .ويذ ّكر
بحادثة حصلت قبل تعيين
العماد ع��ون ق��ائ��دا ً للجيش،
حين ات��ص��ل ب��ه ع��ون ق��ائ�لاً:
المنخار على المنخار أنا وأنت.
في ح��ال أن��ت أصبحت قائدا ً
للجيش ك��أن��ي أن��ا والعكس
صحيح فر ّد لحود مبروك إذا ما
في غيري وغيرك».

كلفته  60مليون جنيه استرليني والذي ال ينفع
لمواجهة «إسرائيل».
لم يك ّل الحريري عن المحاوالت ،ج ّرب تمرير
صفقة أجهزة توكي ووكي بقيمة  30مليون دوالر
عندما أصبح الرئيس لحود رئيسا ً للجمهورية،
إال أن��ه مني بالفشل م��ج��دداً .في مقابل ذل��ك كان
الحريري يرفض على غرار تياره اليوم أي عرض
إيراني لتسليح الجيش ،فعندما عرضت الجمهورية
اإلسالمية على لحود هبة لتسليح الجيش وسار
باألمر ،لم يأخذ الحريري الذي كان رئيسا ً للحكومة
قرارا ً بالموافقة لكي ال يغضب األميركيين .والحال
كذلك اليوم ،فعلى رغم خوض الجيش حربا ً على
اإلرهاب في السلسلة الشرقية يرفض فريق  14آذار
الهبة اإليرانية غير المشروطة.
على رغ��م ك� ّل التحديات التي تواجه الجيش
اللبناني ،ال ي��زال تيار المستقبل على سياسته
القائمة على ض��رب معنويات الجيش ،وضرب
حقوقهم ،من خالل عدم مساواة سلسلة العسكريين
بسلسلة موظفي القطاع العام .وفي السياق يؤكد
الرئيس لحود أن إعطاء الجميع السلسلة باستثناء
الجيش يعني ض��رب معنويات الجيش ،مذكرا ً
بأنه طالب بسلسلة العسكريين عندما كان قائدا ً
للجيش ونجح بمساعدة الرئيس حسين الحسيني
الذي كان رئيسا ً لمجلس النواب يومذاك في إقرارها
بالقوة ف��ي مجلس ال��ن��واب وأق���رت بطريقة إذا
استشهد الضابط ،فإنّ زوجته تقبض وكأنه ال يزال
على قيد الحياة ،على رغم رفض الرئيس الهراوي
للزيادة بإيعاز من الحريري من الخارج.
إال أنّ السنيورة كما يقول لحود ال ي��زال على
الموقف نفسه ،من المؤسسة العسكرية ،فهو بعد
سنتين من إق��رار السلسلة ح��اول إيقاف بعض
التعويضات للعسكريين بقرار على رغم صدوره
بقانون.

تصوير :أكرم عبد الخالق

جنبالط يهدي جعجع كتاب ًا عن تاريخ الجرائم

�أ�صابع الإرهاب �شما ًال تغدر بالجندي ها�شم في البيرة
وردود فعل م�ستنكرة تطالب ب�إطالق يد الجي�ش
ت��واص��ل المسلسل ال��دام��ي ض ّد
الجيش ف��ي الشمال وآخ��ر فصوله
كان في عكار حيث أطلق مسلحون
النار على حافلة عسكرية في منطقة
البيرة ،فاستشهد الجندي جمال جان
هاشم 19( ،سنة) ،ونقلت جثته إلى
أحد مستشفيات المنطقة ،بينما أثار
االعتداء ردود فعل شاجبة الستمرار
االعتداءات على المؤسسة العسكرية
ومطالبة بإطالق يد الجيش.
ون��ع��ت ق��ي��ادة الجيش الجندي
هاشم فيما قطع أهالي بلدته ،القبيات،
الطريقوسطالساحةالرئيسيةللبلدة
لبعض الوقت استنكارا ً للجريمة،
وأقفلت المدارس وأعلن الحداد العام،
داعين الدولة إلى ضرب أوكار اإلرهاب
في المنطقة .في م���وازاة ذل��ك ،قطع
شبان من البيرة الطريق الرئيسية
عند موقع الجريمة عند مفترق بلدة
خربة داود تضامنا ً مع الجيش ،كما
قطعت طرق في مشتى حمود والبيرة
ومنجز.
ونفذ الجيش مداهمات في خراج
بلدتي البيرة وخربة داود وأوق��ف
خاللها أكثر من  35سورياً .كما اتخذ
تدابير أمنية وسيّر الدوريات المؤللة
وأق��ام الحواجز الثابتة عند مفارق
الطرق.

وتقريبا ً كانت مجاناً ،وليس لها مثيل في تاريخ
لبنان ،ألنها لم تدخل في ب��ازار الصفقات التي
حاول القيام بها الرئيس الحريري الذي عرض
آليات ودبابات من السوفيات بعد انهياره ،طالبا ً
من لحود الذهاب واختيار السالح الذي يريده
وسيشتريه ب��ال��ق��رض ،فرفض وق��ال ل��ه« :هل
تريد مني أن أشتري سالحا ً من الحرب العالمية
الثانية بثمن باهظ وغير معلوم ،إنْ كان صالحا ً
لقتال إسرائيل أم ال .لن أقبل أن يسيء أحد إلى
سمعة الجيش وي��ق��ول إن��ه ي��ق��وم بصفقات».
محاوالت الرئيس الراحل لم تتوقف ع ّل وعسى.
إال أنّ العماد لحود كان في المرصاد رفض مجددا ً
نظام الدفاع الجوي من بريطانيا ال��ذي كانت

في لبنان «ناقوس الخطر الشديد
ّ
يحضر وي��ح��اك ض�� ّد طرابلس
لما
خصوصا ً وعكار والشمال عموماً»،
واع��ت��ب��رت «أنّ اس��ت��م��رار التعرض
ل��ل��ج��ي��ش ف���ي ش��ك��ل ش��ب��ه ي��وم��ي
على أي��دي المجموعات اإلرهابية
والتكفيرية المتطرفة يأتي في سياق
مؤامرة كبرى تستهدفه وتستنزفه
من أج��ل توريطه في ح��رب ش��وارع
وزواري����ب ف��ي المدينة أو م��ن أجل
إخراجه وإقصائه عن مدينة الفيحاء
ليصول فيها المسلحون ويجولون
تمهيدا ً إلعالن إمارتهم المزعومة».
ورأت الجبهة «أنّ ما قاله الوزير
السابق فيصل كرامي دقيق وواقعي،
حين طالب بإعالن حال الطوارئ في
طرابلس».
واستنكر رئيس «التجمع الشعبي
ال��ع��ك��اري» النائب السابق وجيه
البعريني في بيان« ،تكرار االغتياالت
التي تستهدف ال��ج��ي��ش» ،وطالب
قيادة الجيش بـ«تعزيز الدوريات
ع��ل��ى ط��ري��ق ع���ام حلبا ـ القبيات
وتحديدا ً عند أتوستراد الكويخات
وصوال ً إلى البيرة ،وذلك من الساعة
الثالثة فجرا ً وحتى السابعة صباحاً،
وهو التوقيت الذي يتم فيه استهداف
الجنود والقوى األمنية أثناء توجههم
إلى خدمتهم العسكرية».
واستنكرت األمانة العامة لقوى
 14آذار «بأشد العبارات ،االعتداء
اإلره��اب��ي على الجيش» .وإذ رأت
«أنّ من أه��داف هذه األعمال إشعال
ن��ار الفتنة ف��ي ال��داخ��ل اللبناني،
أعلنت وقوفها خلف مؤسسة الجيش
ال��ض��ام��ن ال��وح��ي��د ل��وح��دة لبنان،
والحامي الشرعي الوحيد لجميع
اللبنانيين».
ومساءً ،أعلنت قيادة الجيش أنه
«على أث��ر تعرض حافلة للجيش
اللبناني إلطالق نار من قبل مسلحين
واستشهاد أح��د العسكريين ،على
طريق ع��ام البيرة  -ع��ك��ار ،نفذت
قوى الجيش المنتشرة في المنطقة
ع��م��ل��ي��ات ده���م واس��ع��ة ل��ع��دد من
مخيمات النازحين السوريين في
بلدة خربة داوود ،إضاف ًة إلى عدد
من األماكن المشتبه بلجوء مطلقي
النار إليها ،حيث أوقفت  3لبنانيين
و 41شخصا ً من التابعية السورية
لالشتباه بارتكابهم أع��م��اال ً مخلة
باألمن».
كما ضبطت خالل عمليات الدهم
«سيارة نوع فان و 9دراجات نارية
جميعها من دون لوحات قانونية،
إضاف ًة إلى كمية من األعتدة العسكرية
المتنوعة ،وت ّم تسليم الموقوفين مع
المضبوطات إلى المرجع المختص
إلجراء الالزم».

طغت عناوين الكتب التي تبادلها
رئيس جبهة النضال الوطني النائب
وليد جنبالط مع رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع وزوجته
النائبة ستريدا واإله���داءات التي
كتبت عليها وتمنيات األخيرة على
جنبالط ،على مضمون اللقاء الذي
جمعهم في معراب أمس وذلك ضمن
الجولة التي يقوم بها جنبالط على
القيادات السياسية.
فقد أهدى جنبالط جعجع كتابا ً
عن تاريخ الجرائم المرتكبة باسم
الله ،فيما كتب الثاني في إهدائه
أح���د ال��ك��ت��ب لجنبالط «للتاريخ
اتجا ٌه واحد ال يجب تجاهله» .أما
النائبة جعجع فأكدت في إهدائها
على كتاب يتعلق بالحكمة «إنّ
الحياة تحتاج إلى الجرأة» وقالت
متوجهة إلى جنبالط« :أنا متأكدة
ألن��ك ق��ارئ جيّد في التاريخ ،أننا
سنعود ونلتقي».
م��ا ع��دا ذل���ك ،رك��ز ال��ل��ق��اء ال��ذي
استمر ثالث ساعات وتخللته مأدبة
غ���داء ،ف��ي ح��ض��ور ال��ن��واب :نعمة
طعمة ،هنري حلو وغازي العريضي
وأنطوان زهرا ،على األوضاع العامة
والخالفات السياسية بين جنبالط
وجعجع.
وبعد اللقاء خرج جنبالط ليؤكد
«أنّ الحوار كان صريحا ً وإيجابيا ً
م��ع ج��ع��ج��ع ،بحيث ك��ان��ت هناك
نقاط التقاء ونقاط خالف ولكن في
النهاية ال يوجد إال الحوار».
وع ّما إذا كانت القطيعة انتهت
بين الرجلين ،ق��ال جنبالط« :لم
تكن هناك من قطيعة في ما بيننا»،
رافضا ً «اإلعالن أو الكشف عن نقاط
الخالف التي تمت مناقشتها في هذا
اللقاء».
وع � ّم��ا إذا ك��ان ل��ب��ن��ان سيشهد
انتخاب رئيس للجمهورية بعد هذه
الزيارة ،قال جنبالط« :هنري حلو
مرشحنا وما زال».
ول��ف��ت جعجع إل��ى «أنّ جوهر
البحث ك��ان وضعيتنا الوطنية،
وال اختالف ح��ول ض��رورة ترتيب
أوضاعنا الداخلية ،ك��ل منا وفق
طريقته».
وح���ول ال��م��ل��ف ال��رئ��اس��ي ،ق��ال
جعجع« :ال جديد في هذا الموضوع،
فالفريق اآلخ��ر ما زال على وضعه
متمسكا ً ب��م��وق��ف��ه» ،م��ش��ي��را ً إل��ى
«أنّ الملف األم��ن��ي ك��ان ف��ي صلب
مباحثاتنا وهو ه ّم وطني كبير».
وعن طرح الرئيس سعد الحريري
لمبادرة رئاسية جديدة ،أكد جعجع
«أنّ مبادرة  14آذار الرئاسية التي
طرحتها بنفسي م��ا زال��ت قائمة،
ولكن لألسف ال تجاوب من الفريق
اآلخر حتى اآلن».
وعن محاربة اإلرهاب والتطرف،
أكد جعجع «أنّ الجميع متفق على
وج��وب مواجهة هذا الخطر ،ولكن

ستريدا ترحب وجنبالط في معراب
األمر يختلف في سبل المعالجة».

جرائم وحكمة وتمنيات

وك��ان جعجع وجنبالط تبادال
خالل لقائهما عددا ً من الكتب فقدم
له جنبالط كتابين :األول بعنوان:
«ال���زوه���ار»  Zoharوه���و كتاب
قديم باللغة اآلرام��ي��ة يتحدث عن
الكباليين ال��ق��دام��ى» .أم��ا الكتاب
الثاني فهو باللغة الفرنسية بعنوان
 Le rêve du Celteللكاتب
 ،Mario Vargas Llosaوقد
د ّون عليه جنبالط اإله��داء التالي:
«ع��زي��زي د .جعجع ،إن��ه تاريخ
الجرائم المرتكبة باسم الله ...مع
كامل احترامي /وليد جنبالط».
ب���دوره ق���دّم جعجع لجنبالط
كتابين ،األول ب��ع��ن��وان «فلسفة
ال��ت��اري��خ ل��ل��ف��ي��ل��س��وف األل��م��ان��ي
George Wilhelm Friedrich
 ،Hegelوالثاني بعنوان« :نشأة
المقاومة اللبنانية» للكاتب نادر
مومني ،ود ّون عليه جعجع اإلهداء
التالي« :للتاريخ ات��ج��ا ٌه واح��د ال
يجب تجاهله».
أم��ا النائبة جعجع فقد أه��دت
ضيفها ك��ت��اب�ا ً باللغة الفرنسية
تحت عنوان L’art de la guerre
للفيلسوف الصيني Sun Tzu
د ّون��ت عليه اإله���داء التالي« :إلى
الصديق وليد جنبالط ،هذا الكتاب
درس ع��ن ال��ح��ك��م��ة ،وع��ن فن
ه��و
ٌ
الحياة .الحكمة التي تتمتع بها
الطائفة ال��درزي��ة الكريمة ،وأن��ت
طبعا ً على رأس��ه��ا .ل��ك��نّ الحياة
تحتاج إلى الجرأة ،كالتي ع ّودتنا
ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ال���ع���ام  .2005كنت
أتمنى ان نكمل م��ع �اً ،ونبقى في
نفس التموضع السياسي ،لكن أنا
متأكدة ال محالة ،ألن��ك ق��ارئ جيّد
في التاريخ ،أننا سنعود ونلتقي/.
ستريدا جعجع».

«أدوار جنبالط
وجعجع»؟

إل���ى ذل����ك ،رأى ح���زب البعث
العربي االشتراكي في لبنان في
بيان أص��دره اثر االجتماع الدوري
لقيادته القطرية برئاسة الوزير
ال��س��اب��ق ف��اي��ز ش��ك��ر« ،أنّ إع�لان
جنبالط أنّ جبهة النصرة ليست
منظمة إرهابية ،يثبت مرة جديدة
دوره السلبي في مجريات األحداث
وخ��ط��ورة تقلباته ال��م��س��ت��م��رة»،
م��ع��ت��ب��را ً «أنّ ه���ذا ال��م��وق��ف ال��ذي
أطلقه جنبالط هو طعنة موجهة
للشعب السوري والشعب اللبناني،
ومحاولة استرضاء وت��ودّد لقوى
اإلرهاب والتكفير».
وح����ذرت الهيئة ال��ق��ي��ادي��ة في
حركة «الناصريين المستقلين –
المرابطون» في بيان من «خطورة
األدوار ال��م��ش��ب��وه��ة» لجنبالط
وج��ع��ج��ع «ال��ه��ادف��ة إل���ى تفتيت
وتقسيم ال��وط��ن» ،الفتة إل��ى «أنّ
أفعالهم وتصريحاتهم الموجهة
إعالميا ً مؤخراً ،تؤكد المؤكد وهو أنّ
هؤالء هم جزء من المشروع التآمري
لألميركيين ولليهود ،ال��ذي تنفذه
أدواتهم ويستهدف وجودية الكيان
اللبناني ،وه��و اإلره���اب المذهبي
التخريبي تحت مس ّميات داع��ش
والنصرة».
ورأت الهيئة في بيان «أنّ هذه
المواقف تناغمت مع موقف وزير
الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون
ووزير الخارجية السعودي سعود
الفيصل في الدعوة إلى األخذ بوجهة
النظر اإلرهابية ،والتمييز بين إرهاب
النصرة وإرهاب داعش» ،مؤكدة «أنّ
انتصار أهلنا في سورية وجيشنا
السوري ،سيصون ويحمي سورية
ول��ب��ن��ان ،وسيسحق اإلرهابيين
الذين يهدّدون أبناء األمة».

