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عثر على مخازن �أ�سلحة ومعمل لت�صنيع المتفجرات واعتقل م�سلحين
َ

هل يقترن التمديد للمجل�س برفع الغطاء الأزرق عنه؟
انجازات ال�ضاهر� :صواريخ ّ
�ضد الجي�ش

الجي�ش يعيد الأمن �إلى طرابل�س ويدخل التبانة وبحنين:
ال ت�سوية وال تهاون في مالحقة الإرهابيين حتى توقيفهم

وحدات من الجيش خالل انتشارها في أسواق طربلس الداخلية
خيّم الهدوء الحذر على مدينة طرابلس
أم��س ،إث��ر المعارك العنيفة التي شهدتها
لنحو  60ساعة متواصلة ،بين الجيش
اللبناني والجماعات اإلرهابية المسلحة.
ودخل الجيش إلى التبانة والمنية وال سيّما
بلدة بحنين وط��ارد المسلحين الذين ف ّروا
إلى أماكن مجهولة مؤ ّكدا ً عدم التهاون في
دهم مخابئهم.
ضراوة المعارك التي أسفرت عن سقوط
 12شهيدا ً للجيش من بينهم  3ضباط ،و91
جريحا ً عسكريا ً من بينهم  9ضباط ،و10
قتلى مدنيين و 63جريحاً ،من دون أن تعرف
خسائر اإلرهابيين ،كشفت عن حجم السالح
والذخائر التي في حوزة المسلحين ،واألخطر
حجم المخطط ال��ذي كانوا يريدون تنفيذه
إلعالن إمارتهم في طرابلس.
وق���د ان��ت��ه��ت ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة في
طرابلس ،بانسحاب المسلحين واختفاء
المظاهر المسلحة .وعلم أنّ االجتماع الذي
عقد ليل أول من أمس ،في دارة مفتي طرابلس
والشمال الشيخ مالك الشعار وجمع فاعليات
المدينة وهيئة علماء المسلمين ،إضافة إلى
اتصاالت قام بها وزير العدل اللواء أشرف
ريفي ،واالجتماع األمني أمس في السراي،
ساهموا في إرساء الهدوء.
وبدأ الجيش منذ صباح أمس بتنفيذ سلسلة
مداهمات في المربع األمني ألسامة منصور
وش���ادي ال��م��ول��وي وع���دد م��ن أم��اك��ن وج��ود
المسلحين المحتملين في أحياء التبانة.
وفي السياق ،وصلت وحدات من الجيش
إلى محيط مسجد عبدالله بن مسعود في

باب التبانة ،بعد أن قامت بتفجير قنابل غير
منفجرة في شارع برغشة والحراس.
وبعد وقت قصير على وصول الجيش إلى
محيط المسجد ،وقعت مناوشات وإطالق
نار بين الجيش ومسلحين ف��روا الحقا ً من
المواجهة.
وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه
ف��ي ب��ي��ان «أنّ وح����دات ال��ج��ي��ش تستمر
في تنفيذ عملياتها العسكرية في مدينة
طرابلس ومحيطها ،حيث تمكنت من دخول
آخر معقل للجماعات اإلرهابية المسلحة
في منطقة التبانة ،واعتقلت ع��ددا ً منهم،
فيما تمكن آخرون من الفرار مستفيدين من
طبيعة المباني السكنية ،بعد أن أقدموا على
زرع عبوات وتفخيخات في األحياء السكنية
خصوصا ً ف��ي محيط مسجد عبدالله بن
مسعود ،حيث يعمل الجيش على تفكيكها.
وقد ت ّم العثور على مخازن أسلحة ومعمل
لتصنيع المتفجرات» .ونفت القيادة «حصول
أي تسوية مع ه��ذه المجموعات ،وك � ّل ما
قيل يدخل في إط��ار االستغالل السياسي
لبعض السياسيين المتض ّررين من نجاح
الجيش السريع والحاسم في استئصال
هذه المجموعات التي طالما أسرت مدينة
طرابلس وعاثت فيها تخريباً .وستواصل
وح����دات ال��ج��ي��ش ب��ع��د أن ت��� ّم تعزيزها
باستقدام ق��وى ج��دي��دة ،تنفيذ تدابيرها
األمنية ،وتع ّقب بقايا المجموعات اإلرهابية،
ومداهمة المناطق المشبوهة كافة».
وف��ي بيان الح��ق ،دع��ت ق��ي��ادة الجيش
«فلول الجماعات المسلّحة الفارين ،إلى

} هتاف دهام

(مديرية التوجيه)

تسليم أنفسهم للجيش اللبناني ،ال��ذي
لن يتهاون في كشف مخابئهم أو يتراجع
عن مطاردتهم حتى توقيفهم وسوقهم إلى
العدالة» ،ونبهت «ه��ؤالء العناصر الذين
باتوا معروفين لديها إلى أخذ العبرة م ّما
حصل ،حيث ال بيئة حاضنة لهم وال غطاء
للجميع سوى الدولة والقانون».
وف��ي ال��س��ي��اق ،نقلت ال��وك��ال��ة الوطنية
ل�لإع�لام ع��ن ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش ت��أك��ي��ده��ا أنّ
العمليات العسكرية مستمرة في طرابلس،
مشدّدة على «أنّ ال هدنة لوقف إطالق النار».
وأكدت القيادة إصرارها «على إنهاء الوضع
الشاذ في طرابلس» ،مشيرة إلى «أنّ كل ما
يشاع عن حصول اتفاق لوقف النار غير
صحيح».
وت��واك��ب ال��ه��دوء ،م��ع تسيير الجيش
دوريات مؤللة في مختلف شوارع المدينة
وبسط الجيش منذ فجر أم��س ،سيطرته
الكاملة على مناطق الضنية وال سيما بلدة
بحنين التي كانت في األيام الماضية مسرحا ً
الشتباكات عنيفة.
وفي هذا اإلط��ار ،ساد البلدة ه��دوء حذر،
ّ
ومشط البساتين
وق��ام الجيش بمداهمات
لمالحقة المسلحين ،وسيّر دورياته منعا ً ألي
إخالل باألمن .في موازاة ذلك ،تسلم المغاوير
المه ّمة العسكرية في المنطقة وانتشروا على
أوتوستراد بحنين المنية .كما فتحت طرق
العبدة والمح ّمرة والمنية في اتجاه طرابلس،
حيث عادت حركة السير إلى طبيعتها.
وقد نفت زوجة خالد حبلص ،من جهتها،
علمها بمكان وج���ود زوج��ه��ا ال��ف��ار ،فيما

أك��د األهالي أن��ه لم يكن داخ��ل منزله أثناء
االشتباكات وعمليات الدهم.
وك��ان الجيش رص��د فجراً ،أماكن وجود
مسلحين ف��ي بساتين بح ّنين ف��ي المنية
وقصفهم بالمدفعية ما أدى إلى مقتل أحدهم
وهو لبناني الجنسية.
و مسا ًء صدر عن قيادة الجيش بيان جاء
فيه« :تواصل قوى الجيش تعزيز انتشارها
ف��ي محلة ب��اب التبانة وك��ل األح��ي��اء التي
شهدت مواجهات بين الجيش والجماعات
اإلرهابية في منطقة طرابلس.
وف���ي اإلط����ار ن��ف��س��ه ،ت��ق��وم وح����دات من
الجيش بتنفيذ عمليات دهم واسعة في جرود
منطقة عكار بحثا ً عن المسلحين الفارين من
االشتباكات ،وفي محلة بحنين حيث اشتبكت
م��ع مجموعة مسلحة م��ا أدى إل��ى إصابة
ضابط بجروح طفيفة.
وبنتيجة العمليات العسكرية التي نفذها
الجيش اعتبارا ً من  2014/10/24ولغاية
تاريخه ،بلغ عدد الموقوفين اإلرهابيين لديه
 162موقوفاً ،يجري التحقيق معهم بإشراف
القضاء المختص».
إل��ى ذل��ك ،بقيت ال��م��دارس والمعاهد في
محيط محاور القتال مقفلة ،إذ اقفلت أغلب
مدارس الضنية الرسمية والخاصة أبوابها
كما في محيط باب التبانة وتعطلت الدروس
فيها ،بسبب االشتباكات والوضع األمني في
طرابلس والمنية.
ولوحظ غياب قسم كبير من المعلمين
واألساتذة عن المدارس وال سيما المقيمين في
طرابلس.

دهم منزلين في �صيدا القديمة و�ضبط �أ�سلحة وذخائر
بعد هدوء جبهة طرابلس مع اإلره��اب ،انتقل اله ّم األمني
إلى صيدا حيث تابع الجيش دهم األماكن المشتبه بانتماء
قاطنيها إل��ى التنظيمات اإلرهابية أو التخطيط لعمليات
تستهدفه .وأعلنت قيادة الجيش في بيان «أنّ وح��دة من
الجيش في مدينة صيدا ،دهمت منزل الفلسطيني أحمد عدنان
ش��رف ،من دون العثور عليه ،وال��ذي كان يخطط لمهاجمة
مركز تابع للجيش في منطقة الجنوب .وقد ضبطت داخل
منزله بندقية كالشنيكوف وقاذف «آر بي جي» مع  17قذيفة
عائدة لها ،إضافة إلى عبوتين معدتين للتفجير زنة كل منها
كلغ ونصف ،وصواعق كهربائية وأعتدة عسكرية مختلفة.
كذلك ت ّم دهم منزل الفلسطيني مالك اآلغا ،حيث ت ّم توقيفه،
وضبطت داخل منزله بندقية كالشنكيوف وكمية من الذخائر
العائدة لها ،وجهازا ً السلكيا ً وأعتدة عسكرية متنوعة .وت ّم
تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص إلجراء
الالزم».

كما دهمت وحدة في محلة باب السراي في صيدا القديمة،
منزل المدعو مالك ع.آ .أحد مناصري الشيخ أحمد األسير
الفارين من وجه العدالة ،وضبطت عددا ً من البنادق الحربية
والذخائر وبعض الجعب العسكرية كانت مخبأة في قبو داخل
المنزل .وت ّم نقل المضبوطات من المكان.
واستنكرت اللجنة الفلسطينية العليا إلقاء قنبلة يدوية
قرب نقطة الجيش اللبناني في الفيالت ليل أول من امس،
واعتبرته «عمالً جبانا ً نفذته اياد مشبوهة».
وثمنت اللجنة في بيان« ،موقف الجيش في التعامل
مع الموقف بحكمة» ،وش��ددت على «ض��رورة تحصين أمن
المخيمات ،خصوصا ً عين الحلوة ،في ظل األحداث األخيرة
في الشمال» مع تأكيد «حسن الجوار والحرص على األمن
واإلستقرار فيه».
وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لـ«ضمان متابعة
التطورات ،تأمينا ً لبيئة أمنية ايجابية».

من جهة أخرى ،أوقفت دورية تابعة لمركز أمن الدولة في
راشيا الوادي  12سوريا ً في منطقة جبلية معروفة باسم جبل
الخان ،تقع بين بلدتي عين عطا وشبعا بمحاذاة مرتفعات
جبل الشيخ التي تشكل حدودا ً دولية بين لبنان وسورية.
وتبيّن في التحقيقات الميدانية األولية أنّ السوريين
الموقوفين أتوا من بلدة عرسال وكانوا يقصدون بلدة شبعا
للدخول إلى منطقة «بيت جن» في الداخل السوري عبر مسالك
جبلية وع��رة ،تقع بين المثلث ال��ح��دودي للبنان وسورية
وفلسطين المحتلة.
على صعيد آخر ،أصدر محافظ البقاع أنطوان سليمان قرارا ً
منع بموجبه سير الدراجات النارية في المحافظة اعتبارا ً من
الساعة  16.00حتى الساعة .24.00
وكلّف المحافظ قيادة منطقة البقاع اإلقليمية لقوى األمن
الداخلي والقائمقاميات والبلديات واتحادات البلديات كالً في
خصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار.
ما ّ

لحود :ح�سن ًا فعل الجي�ش بالتحرك ا�ستباقي ًا ل�ضرب �أوكار الإجرام والإرهاب
ّ

دعم �سيا�سي ونقابي وديني وحزبي وا�سع للم�ؤ�س�سة الع�سكرية:
ال�ستكمال المعركة حتى ا�ستئ�صال الإرهاب
تواصلت ردو الفعل المدينة لالعتداءات اإلرهابية ض ّد
الجيش ،م��ؤك��دة االلتفاف حوله ف��ي مواجهة العصابات
المسلحة ،وم��ش �دّدة على ض���رورة متابعة المعركة حتى
استئصال اإلرهاب.
وقال المكتب االعالمي للرئيس العماد إميل لحود في بيان:
«حسنا ً فعل الجيش بالتحرك استباقيا ً لضرب أوكار اإلجرام
واإلرهاب ،ما يشكل إنجازا ً له ولجهازه االستخباري .اليوم كلنا
جيش ،نتجاوز صراعاتنا وتجاذباتنا وحساباتنا ورهاناتنا
وآفات ديموقراطيتنا الهجينة ،لنشكل دعما ً غير مشروط لجيش
وطننا الباسل الذي يخوض أيضا ً معركة من معارك الشرف في
الفيحاء والضنية» ،مشيرا ً إلى «أنّ الشمال هو خ ّزان الجيش،
ولن يستكين بال أبناء الشمال األبطال قبل انتصار جيشهم
على الطغاة».
واختتم« :المطلوب اليوم أكثر من أي يوم مضى أن يعطى
الجيش ك ّل غطاء من دون تورية وأن يقدم على كل تدبير ميداني
الستئصال عوامل الفتنة وحماية لبنان من آثارها المدمرة.
عزاؤنا ألهل الشهداء ودعاؤنا للجرحى بالشفاء وأملنا دائما ً
وأبدا ً معقود على الجيش الوطني الباسل والشعب المقاوم».
واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش «أنّ
هذه الفرصة هي للتالقي بين األفرقاء السياسيين كافة لحماية
االستقرار من اعتداءات التكفيريين وحفظ عاصمة لبنان الثانية
والشمال بأكمله ،وليس الوقت لالستفادة من هذه األوضاع بل
لإلقالع عن أي سياسة خاطئة تحاول الرهان على توظيف عمل
هذه الجماعات واستغالل دورها».
وأج��رى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط،
إتصاال ً بقائد الجيش العماد جان قهوجي ،مؤكدا ً دعمه الكامل
للمؤسسة العسكرية في جهودها لحماية االستقرار والسلم
األهلي في مختلف المناطق اللبنانية ،وآخرها في طرابلس
والشمال ،ومثمنا ً «التضحيات الكبرى التي تقدمها على كل
المستويات» ،ومقدما ً التعازي بالشهداء الذين سقطوا في
العمليات العسكرية.
ودان عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر خالل
اجتماع استثنائي في منزله «كل تعرض للجيش اللبناني
والقوى األمنية» ،ورأى «أنّ ما جرى أثبت أنّ بيئة طرابلس غير
حاضنة لإلرهاب».
ودعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله
خالل المجلس العاشورائي في الزرارية ،إلى «تقديم الدعم

الفعلي للجيش» ،مؤكدا ً «أنّ المطلوب من الجميع أن يقرنوا
األقوال باألفعال».
واعتبر النائب هاني قبيسي خالل مجلس عاشورائي «أنّ
هناك مؤامرة يتعرض لها لبنان من خالل استهداف الجيش
الوطني اللبناني».
وشدّد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن خالل اتصاله بالعماد قهوجي ،على دعم المؤسسة
العسكرية في معركتها ض ّد اإلرهاب والتطرف.
وأبلغ الخازن قهوجي أنّ ك ّل اللبنانيين يقفون وراء الجيش
في معركته ،مثنيا ً على جهود المؤسسة العسكرية لحماية
االستقرار والسلم األهلي في مختلف المناطق اللبنانية ،وآخرها
في طرابلس والشمال ،ومثمنا ً «التضحيات الكبرى التي تقدمها
على كل المستويات».
ورأى األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي في
لبنان فايز شكر في بيان «أنّ هذه اللحظة لحظة موقف وخيار
وعلينا أن نكون مع وطننا وجيشنا ال��ذي يتصدى ببطولة
وعنفوان لتلك العصابات المجرمة ،ويحمي بدماء شهدائه
وجرحاه وحدة أرضنا وسالمة وأمن مجتمعنا ،أما المتآمرون
والصامتون فلهم عار التاريخ ولعنة لبنان وشعبه».
القصار ،في تصريح تأييده
وأعلن الوزير السابق عدنان
ّ
«المطلق للمؤسسة العسكرية في الحرب التي تخوضها في
مواجهة اإلرهاب».
وأم��ل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خالل
اتصال بالعماد قهوجي «أن تكون معركة الجيش في طرابلس
حاسمة ونهائية للقضاء على ك ّل اإلرهابيين المتمركزين في
األسواق الداخلية وأحياء المدينة».
وهنأ نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األمير قبالن في تصريح الجيش «على إجهاضه مؤامرة
خبيثة تريد إدخ��ال لبنان في الفوضى والدمار وتستهدف
ضرب الكيان اللبناني في استقراره ووحدته ،ما يحتم أن
يضرب الجيش بيد من حديد كل من يعتدي على أمن واستقرار
لبنان ويهدّد وحدته الوطنية وعيشه المشترك».
ودع��ا اللقاء الوطني القوى السياسية كافة إل��ى «دعم
المؤسسة العسكرية بتوفير الغطاء السياسي المطلوب لعملها،
وعدم اعتماد خطابات متباينة ،وإلى رفع الغطاء السياسي عن
كل متطاول على الجيش مهما امتلك من حصانة».
وأكد تجمع العلماء المسلمين «أنّ حرب العصابات التي
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تش ّنها الجماعات التكفيرية في طرابلس هي معركة الدولة
اللبنانية ض ّد إرهابيين يريدون االستيالء على األرض وممتلكات
الشعب وجعلهم أسرى لتوجهاتهم السياسية وبالتالي على كل
أبناء الوطن أن يكونوا إلى جانب الجيش في هذه المعركة».
وحيا اللقاء اإلسالمي الوحدوي «وقفة الطرابلسيين خلف
الجيش اللبناني وال��دول��ة بجميع مؤسساتها ومرافقها»،
واستغرب «األص���وات الناشزة التي م��ا انفكت تفتش عن
التبريرات للمسلحين» ،م ّتهما ً «قوى  14آذار بتغطية ورعاية
المسلحين».
ودعا األمين العام لجبهة البناء اللبناني زهير الخطيب
قيادة الجيش «إلى تجاهل نفاق السياسيين وبعض المع ّممين
الدخالء على أهل الس ّنة ومتابعة الحملة العسكرية إلنهاء
مظاهر وبؤر الفتنة مؤيدا ً بثقة وآمال الشعب اللبناني والواجب
الوطني ورعاية الله عز وجل لدرء الفتنة التي هي أشد من
القتل».
وأكد الخطيب في بيان «أنّ أهل السنة في لبنان عقيدة وثوابت
ومصالح براء من مدعي العلم الديني والسياسيين المفروضين
ب��اإلرادات واألم��وال األجنبية ومن الجماعات المتنطحة زورا ً
على تمثيل السنة في لبنان والتي أوصلتنا خدمة لألجندات
األجنبية إلى الحالة الراهنة بمتاجرتهم بدماء الس ّنة وسمعة
اإلس�لام وسالمة لبنان» ،متمنيا ً على مفتي الجمهورية عبد
اللطيف دري��ان أن «يقوم بواجبه بحماية الجمهورية في
هذه المرحلة المصيرية بعزل المع ّممين الخارجين عن الملة
وحرمانهم من المنابر».
وش �دّد الشيخ الدكتور ص��ادق النابلسي خالل المجلس
العاشورائي المركزي في مدينة صيدا ،على «أنّ الوقوف إلى
جانب الجيش مسؤولية وطنية وأخالقية وشرعية ،فالمسألة
اإلرهابية باتت تهدّد السلم واألمن وك ّل المك ّونات االجتماعية
وإذا لم يقف الجميع إلى جانب الجيش في مه ّماته البطولية
فإننا مقبلون على أوضاع أكثر كارثية».
وأكد االتحاد العمالي العام ،في بيان «انحيازه التام إلى
جانب الجيش اللبناني في مواجهة اإلرهاب التكفيري» ،رافضا ً
«التطرف والتحريض بمختلف أشكاله بدءا ً من الكلمة التي هي
فتنة أشد من القتل» .ودعت هيئة التنسيق النقابية الجسمين
التربوي واإلداري إلى «وقفات داعمة للجيش الوطني غدا ً
األربعاء في المدارس والثانويات وعند الساعة العاشرة
صباحا ً في وزارة التربية والتعليم العالي».

يستعد المجلس النيابي األس��ب��وع المقبل للتمديد
لنفسه مرة ثانية لسنتين وسبعة أشهر .فهل سيكون
هذا التمديد جائزة ترضية من تيار المستقبل لنائب كتلة
لبنان أوال ً خالد الضاهر على ما اقترفه بحق طرابلس
وأبنائها والجيش اللبناني للتربع من جديد على كرسيه
ف��ي المجلس النيابي ،رغ��م تقديمه أوراق ترشيحه
لالنتخابات النيابية منفرداً؟ أم أنّ التمديد للبرلمان
سيقترن برفع الغطاء المستقبلي عن الضاهر تمهيدا ً لرفع
الحصانة عنه وصوال ً إلى محاكمته؟
لم يُرجف طلب رف��ع الحصانة الموجود في أدراج
المجلس منذ أكثر من سنتين النائب الشمالي .بقي على
منواله التحريضي ،لعلمه أن التركيبة السياسية تقف
سدا ً منيعا ً أمام رفع الحصانة عنه وعن زميليه طالل
المرعبي ومحمد كبارة .لم يبا ِل لتشديد الرئيس سعد
الحريري بعد أحداث عرسال على االعتدال الس ّني ،ودعم
الجيش الجيش اللبناني في حربه ضد اإلرهاب ،واستمر
على مواقفه على رغم التنصل المستقبلي منها واعتبار
األمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري كالم
الضاهر عن الجيش ال يمثل «تيار المستقبل».
ما يجري في طرابلس سيكون بمثابة اختبار لكتلة
المستقبل ،ال سيما ان الرئيس سعد الحريري كما أعلن في
اتصاله بقائد الجيش العماد جان قهوجي يدعم الجيش
في معركته ضد المجموعات المسلّحة ،أخذ قرارا ً بتجميد
عضوية الضاهر داخ��ل ال��ت��ي��اراألزرق م��ن دون إع�لان
القرار ،لربما يستفيد من صوته في بعض «المناسبات
التشريعية» .اتخذ الحريري قرارا ً وتبلغته كتلة المستقبل
مجتمعة بعدم دعوة «سعادته» الى اجتماعات الكتلة،
التي يقاطعها نائب طرابلس أصالً ،في خطوة اعتبرتها
مصادر طرابلسية امتصاصا ً للنقمة التي أحدثها النائب
السلفي ضد تيار االزرق في طرابلس ،ومحاولة للتبرؤ
من أدائه وأفعاله ،بغض النظر عن محاوالت تيار الرئيس
رفيق الحريري االستثمار في الدولة بحكم وج��وده في
الحكومة ،وفي الميدان ألنه ال يستطيع ترك الضاهر يفعل
ما يريده ،ضمن لعبة توزيع األدوار التي كان ينتهجها
هذا التيار مع بدء األزمة السورية بين من يهاجم الجيش،
ومن يستنكر ،ويتبرأ من ذلك.
وفيما تنتهي حقبة الـ  17شهرا ً الشهر المقبل ،لتبدأ
حقبة جديدة مع التمديد الجديد المرتقب ،فهل يكمل
الضاهر الفصل الثاني من حربه على الجيش والمقاومة
والدولة السورية؟ فاألخير سجل في فترة التمديد األول
«إنجازات تحريضية ضد المؤسسة العسكرية من توجيه
السهام إلى الجيش وصوال ً إلى الدعوات لالنشقاق عنه».
عضو لجنة الدفاع الوطني الذي ال يحضر وفق زمالئه في
اللجنة التي يرأسها النائب سمير الجسر ،االجتماعات اال
نادراً ،حفلت مسيرته النيابية بالدعوات الى شق الجيش
اللبناني ،ومبايعة التنظيمات االرهابية ،وبالمحطات
الطائفية والمذهبية التي كادت أن تحدث فتنة س ّنية –
شيعية ،وس ّنية  -علوية.
وفق رئيس حزب التحرير ،بشر النبي محمد والدته
حينما كانت حامالً ب��ه .ولذلك يشعر صاحب جمعية
العدالة االجتماعية منذ أن علم بالوحي الذي نزل على أمه
وبشر به ،بأنه ينطلق كصاروخ .فبدأ بإطالق الصواريخ
المنافية للحقيقة على الجيش اللبناني وص��وال ً إلى
اتهام حزب الله بتفجيرات الضاحية الجنوبية ،وتلفيق
االتهمات ضده بحجة «أنه هو الوحيد الذي حشر حزب
إيران والمتواطئين معه في الزاوية من طريق الحقائق
التي كشفها وفضحت ك��ل مخططاتهم» وف��ق م��ا قال
لصحيفة السياسية الكويتية األحد الفائت».
وعلى رغ��م دق��ة المرحلة التي يمر بها لبنان ،يكيل
الضاهر االتهامات الى المؤسسة العسكرية منذ خوضها
المعارك ضد المسلحين من عبرا ال��ى ع��رس��ال ،يتهم
المخابرات بتعذيب «شباب أهل الس ّنة واإلساءة اليهم في
السجون العسكرية» ،مضيفا ً في مؤتمر صحافي عقده في
 22من الشهر الفائت «نحن لن نرضى بأن يستمر ذلك ألن
عند الس ّنة تتم اإلهانة على الشبهة وهذا أدى إلى احتقان
كبير وفقدان الثقة بالمؤسسة العسكرية» .يتهم الضاهر
في المؤتمر نفسه «قائد الجيش ج��ان قهوجي ببيع
المؤسسة العسكرية لحزب إيران من أجل إيصاله الى
رئاسة الجمهورية لذلك هو يتمسك بضابط المخابرات
الفاسد المجرم ف��ي الشمال ال��ذي يستهدف األب��ري��اء
ويغطي الفاسدين» ،محذرا ً من ثورة س ّنية في طرابلس
ألن االحتقان بلغ مداه.
يصول ويجول صاحب «األحالم المقدسة» للعمل على
دعوة ضباط وعسكريي عكار إلى التمرد والخروج من
الجيش ،ال��ذي وفق الضاهر تعتقل مخابراته وتصفي
تلفيق الته ِم لتشويه
شبابا ً في شكل تعسفي وتعمل على
ِ
صورة طائف ٍة بكاملها ،غامزا ً في  24من ايلول  2013من
«أن حزب الله تمكن من إختراق صفوف مخابرات الجيش،
للعمل وفق أجندات النظام السوري ،الذي يسعى للزج
بكرة النار إلى لبنان».
حاول الضاهر وال يزال وضع أبناء الطائفة «الس ّنية» في
مواجهة مع الجيش ،ففي حديث الى المؤسسة اللبنانية
لالرسال في  26حزيران الماضي أشار نائب عكار الى «أنّ
مخابرات الجيش وعناصرها تعامل الطائفة «الس ّنية»
كمكسر عصا ،وان جهاز المخابرات يخطئ بحق االنسان
وبحق المواطنين ،وهو يريد تصحيح هذا الوضع ،وكان
على قائد الجيش اإلستقالة بدل التمديد له».
ولما كان عدد من النواب زمالئه في كتل أخرى يعملون
على تقديم اقتراحات قوانين إلعطاء زيادة غالء معيشة
لالسالك العسكرية ،دأب الضاهر في اقتراحاته السلفية
على شق الجيش اللبناني وهو الذي دعا أصالً الى إنشاء
الجيش اللبناني الحر بالتوازي مع الجيش السوري الحر،
وما فتئ يستهدف وتياره الجيش في عرسال بمنعه من
محاربة المسلحين ،ليناشد في مؤتمر صحافي عقده في
التاسع من الشهر الجاري الملك السعودي عبدالله بن
عبدالعزيز «أال يتم دفع أي مبلغ من المليارات األربعة
لتسليح الجيش» ،بعدما ك��ان رئيسه سعد الحريري
حط في بيروت بإيعاز سعودي حامالً من الملك عبدالله
هبة المليار دوالر كصفقة أدت الى انتهاء معركة عرسال
بانتصار المسلحين ،الفتا ً إلى «أن مخابرات الجيش تعبث
بأمننا من أجل تحقيق مشروع إيران والنظام السوري».
صب الضاهر إنجازاته البرلمانية على التنبؤ بـ«أن
َ
استهداف
الثورة الس ّنية قادمة وليست ببعيدة ،وان
َ
والناشطين في نصر ِة الشعب السوري
العلماء الس ّنة
�روع شيطنة طائفة بكاملها وتشويه
ُّ
يصب ف��ي م��ش� ِ
صورتها» ،مبشرا ً في المؤتمر الصحافي الذي عقده في
الحادي من شهر ايلول الماضي «طالما تمارسون بحقنا ما
يمارسه بشار األسد في سورية وما مارسه نوري المالكي
في العراق بحق أهل الس ّنة ،أقسم بالله ،أنه سيحصل في
لبنان مثلما حصل في سورية والعراق».
دأب الضاهر على العمل ال��ى جانب المجموعات
المسلحة التي كانت تحارب ضد النظام السوري ،وانتشر
مقطع فيديو على موقع «يوتيوب» يظهر فيه النائب
الضاهر عبر قناة «الجزيرة» يقول تعليقا ً على معارك
القصير من قاتل بالقصير فقط  280مقاتالً وأسعفنا منهم
 1800جريح.

كيل االتهامات لحزب الله

تزعم النائب السلفي مجموعات مسلّحة في طرابلس
وعكار ،ليبايع بعد ذلك تنظيم «داع��ش» ال سيما بعد

أحداث عرسال االخيرة .أيد «داعش» و«جبهة النصرة»
بوصفهما مدافعين عن السوريين ،قائالً في حديث إلى
«البيان» االماراتية في  16من الشهر الفائت «داعش
والنصرة يردان على حزب الله الذي اعتدى على الشعب
ال��س��وري» ،ض��ارب �ا ً ع��رض الحائط التنكيل بالجثث
والذبح والقتل الذي تمارسه عناصر هذين التنظيمين،
بحق عناصر الجيش اللبناني.
لم يكل نائب عكار أو يتعب طيلة  16شهرا ً عن مهاجمة
حزب الله .وضعه نصب أعينه .اتهم في تصريح له في
 5كانون الثاني «الحزب بقتل االنتحاري قتيبة الصاطم
ووضعه في سيارة مفخخة ومن ث ّم تفجيرها في حارة
حريك» ،زاعما ً في في حديث له في  16من الشهر الفائت
«أن الحزب قتل معظم عناصرالجيش هناك ومنهم المقدم
نور الدين الجمل حين كان متجها ً الى اللبوة».
ح ّمل في حديث له في  21حزيران الماضي حزب الله
مسؤولية ع��ودة مسلسل التفجيرات الى لبنان ،الفتا ً
الى أن «اره��اب حالش (ح��زب الله) يستجلب ارهاب
داعش ،فهما وجهان لعملة واحدة» ،معتبرا ً في حديث
في الخامس من شهر آب الماضي ان «اعتقال المدعو
عماد جمعة ما كان ليتسبب أساسا ً باندالع حرب داحس
والغبراء ،لوال قذائف حزب الله التي انصبت على مواقع
المسلحين السوريين إلجبارهم على الرد وإدخال الجيش
في مواجهة معهم».
ل��م يكف الضاهر ع��ن ال��زع��م «أن داع��ش ه��ي حزب
الله اإليراني ،وهناك داعش في المقابل لتبرير األعمال
االجرامية في لبنان» .ففي تصريح له في  26كانون
الثاني الماضي سأل «هل رأينا داعش أو جبهة النصرة
ف��ي لبنان قبل قيام ح��زب الله بأعمال إره��اب��ي��ة في
سورية»؟ وقال في تصريح في  10من شباط الماضي
«تدخل حزب والي��ة الفقيه في سورية ادى الى تدخل
داعش في لبنان ،ونحن نرفض أن نكون وقودا ً لمصلحة
والية الفقيه ومشروع بشار االسد وإيران في لبنان».
ت��ف��وق الضاهر على «إس��رائ��ي��ل» بكرهها وحقدها
على المقاومة ،س��ارع ال��ى اتهام «ال��ح��زب» بالوقوف
خلف عملية إط�لاق الصواريخ في الشياح واعتبر في
« 2014/01/07ان حزب الله اس��وأ من «إسرائيل»
وأجرم منها ،وقتل من اللبنانيين والسوريين اكثر مما
قتلت «اسرائيل»».
غرر الضاهر بعدد من الشباب الطرابلسيين الذين
ذهبوا الى العراق للقتال الى جانب تنظيم «داع��ش»
وعادوا قتلى الى طرابلس ومنهم المدعو علي طالل النمل
وخالد العلي والملقب بابن الضابط.
لم تمر مسيرة الضاهر من دون استهداف رئيس تكتل
التغيير واالصالح العماد ميشال عون الذي اتهمه بالتآمر
على المسيحيين قائالً في  18من تموز الفائت «من يدعي
االصالح والتغيير منغمس حتى أخمص قدميه بالتآمر
على مسيحيي لبنان والمشرق العربي ويعمل على
ضرب وجودهم وأصالتهم من خالل محاولته االستيالء
على الموقع المسيحي األول في الدولة اللبنانية» ،قائالً:
«من الغباء االعتقاد بـأن تيار المستقبل قد يأمن الى
العماد عون ويرضى به رئيسا ً للجمهورية بسبب انتفاء
الوضوح لديه في التوجه الوطني العام».

رحال :الضاهر ال ينتمي الى المستقبل

ال ي��روق سلوك الضاهر النائب ري��اض رح��ال الذي
يعتبر الجيش خطا ً أحمر .وفق رحال التواصل بينهما
مقطوع منذ أكثر من سنتين و«هيك أريح» ،فمن يعتدي
على الجيش ويكيل االتهامات ضده يقول نائب عكار أنا
ضده.
يؤكد رح��ال لـ«البناء» «ان ضاهر هو رئيس لحزب
التحرير وال ينتمي الى تيار المستقبل ،وال عالقة لنا به».
يطالب رحال بعكس نواب الشمال الذين يركزون على
الحل السلمي« ،الجيش بإطالق النار على أي مسلح
أو مواطن يطلق النار في وجهه ،وبإسقاط األبنية التي
يطلق منها النار على الوحدات العسكرية» .أما النائب
ه��ادي حبيش فيعلق على سياسة الضاهر بطريقة
دبلوماسية بالقول« :كل نائب يعبر عن موقفه الشخصي
الذي ال يعني موقف الكتلة التي تقف الى جانب المؤسسة
العسكرية» .يؤكد حبيش لـ«البناء» على دعم الجيش في
معركته ضد المسلحين في طرابلس التي يمكن تطويق
االشتباكات فيها بعكس عرسال المفتوحة على الدولة
السورية.

المرعبي مدافعا ً عن الضاهر

ف��ي المقابل ف��إن النائب معين المرعبي «القرفان
والصائم ع��ن ال��ك�لام» كما ي��ق��ول ،ي��س��ارع ف��ي حديث
لـ«البناء» ال��ى ال��دف��اع ع��ن الضاهر متحديا ً «القوى
السياسية والجيش اللبناني أن يكون الضاهر دعا الى
االنشقاق عن الجيش».
في نظر المرعبي «من يهاجم قيادة الجيش ال يعني أنه
يهاجم المؤسسة ككل» ،قائالً «إما مؤسسة عادلة ووطنية
وإما على الدنيا السالمة» .يدافع المرعبي عن المسلحين
بطريقة غير مباشرة .يؤكد ان قيادة الجيش هي من جند
شادي المولوي واسامة منصور وأحمد الميقاتي وغطت
تصرفاتهم ،أما اليوم فهي لم تعد في حاجة لهم لذلك
رفعت الغطاء عنهم» .ال يبرر المرعبي للجيش «ما قام
به في التبانة بحق المديينن كما يزعم ،ويطالب االمم
المتحدة بالتدخل أمام استعمال الجيش القوة المفرطة
في المناطق اآلهلة بالسكان في سوق الخضار ،فنحن
لسنا في دولة الموز أو دولة البطاطا».
إال أن النائب المرعبي غاب عن ذاكرته التحريض الذي
حصل بعد مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ،من قبل انصار
الضاهر وطلبهم تشكيل الجيش الحر في لبنان على غرار
الجيش الحر في سورية ،وتوزيع مق ّربين منه عددا ً من
القمصان على أطفال في بلدة ببنين الع ّكاريّة ،مطبوع
عليها عبارة «الجيش اللبناني الحر».
في غضون انشغاالته بالتهجم على الجيش ،لم يقدم
النائب الضاهر أي مشاريع خدماتية وانمائية تذكر.
أبناء بلدته تبنين «كفوا ووفوا» ،في الحديث عن تقاعس
سعادته مشيرين الى «انه بعد إنشائه جمعية العدالة
االجتماعية عقب خالفه مع الجماعة االسالمية افتتح
مستوصفا ً ومدرسة خاصة تابعين للجمعية واكتفى
بذلك ،أما عدا ذلك فحدث وال حرج .شقيقه ربيع الضاهر
المالحق من مخابرات الجيش ،يتابع بالنيابة عنه
قضايا الموقوفين في السجون ألسباب أمنية من خالل
الضغط على بعض القضاة إلط�لاق سراحهم ال سيما
أن كثيرين من عناصره شاركوا في معارك باب التبانة
وجبل محسن ،هذا فضالً عن إلغاء ضبوطات عن مبانٍ
من دون رخص ،وقضايا مخالفة للقوانين» .أما النائب
الضاهر فيجيب ردا ً على سؤال لـ«البناء» بـ«أن انجازاته
كثيرة ال تحصى ،لكنه يرفض تعدادها أو الحديث عنها
مع «البناء» باعتبار الصحيفة على حد زعمه منحازة
وتتعاطى معه بعدوانية ،على رغم معاودة االتصال به
مرات عدة».
وأم��ام كل ذلك ،تؤكد مصادر نيابية في كتلة الوفاء
للمقاومة لـ«البناء»« :أن القضاء العسكري ليس في
حاجة الى رفع المجلس النيابي الحصانة عن النائب
الضاهر للتحرك ضده ،فالدستور اللبناني يجيز للقضاء
العسكري إلقاء القبض عليه في ح��ال ضبط بالجرم
المشهود» ،مشيرة إل��ى «أن االعترافات الموثقة لدى
قيادة الجيش من أحمد الميقاتي تؤكد أن الضاهر ضبط
متلبسا ً».

