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على الغالف
رسائل إلى المحرر
النرجيلة عادة ّ
سيئة

ت�ك �ث��ر ع � ��ادة ت��دخ�ي�ن ال�ن��رج�ي�ل��ة
ه��ذه األي ��ام ف��ي األم��اك��ن العامة
وال �خ��اص��ة ،ل�ك��ن ال أح��د يلتفت
ّ
السيئة
إل��ى مضار ه��ذه ال�ع��ادة
ال �ت ��ي ت �ح �ص��د ص �ح��ة ال �ص �غ��ار
قبل الكبار.
أط �ف��ال بعمر ال ��ورود يمسكون
ب��أن�ب��وب ال�ن��رج�ي�ل��ة ويشفطون
كل ما فيها من نيكوتني ومواد
ُم � �س ��رط � �ن ��ة وس� � �م � ��وم ال ي �ع �ل��م
خفاياها إال الله واألطباء قالوا
آمنا.
املفارقة أن التدخني في عهدنا
ك ��ان ع �ي �ب��ًا ،وك� ��ان ع �ل��ى ال �ش��اب
م� �ه� �م ��ا ب � �ل ��غ ط � � ��ول ل �ح �ي �ت ��ه أو
�ي ال�س�ي�ج��ارة
ش��ارب �ي��ه أن ي�خ�ف� ّ
عن والديه ،فال يدخن أمامهما،
إم � ��ا اح� �ت ��رام ��ًا ل �ه �م��ا أو خ��وف��ًا
م ��ن ع �ق��اب �ه �م��ا .ل �ك��ن ال� �ي ��وم ،في
زم��ن أص�ب�ح��ت ف�ي��ه ال�ق�ي��م ع��ادة
ق��دي�م��ة واألخ �ل�اق ل�غ��ة ُ خشبية،
وأص � �ب � �ح� ��ت ال � �ف � �ت� ��اة امل� ��راه � �ق� ��ة
تطلب من والدتها إعداد الفحم
ري �ث �م ��ا ت �ص ��ل م� ��ن م��درس �ت �ه��ا،
التي هي غالبًا فيها في مرتبة
«ال �ط��ش» أي األخ �ي��رة .وال�ش��اب
ً
ال��ذي ي��رت��دي بنطاال يظهر من
خ �ل �ف��ه ل� ��ون س� ��روال� ��ه ال��داخ �ل��ي
وق��د ن�ف��ش ش �ع��ره م�ث��ل القنفذ،
ي��وص��ي وال ��ده بكل وق��اح��ة بأن
يأتيه بعلبتي ّ
معسل «تفاحتان
وعنب ،لو سمحت».
ه ��ذه ه��ي ح ��ال ج�ي�ل�ن��ا ال�ج��دي��د
ً
ال � � ��ذي س �ت �ل ��د ن � �س � ��اؤه أط � �ف� ��اال
ّ
مشوهني بفعل تدخني السموم،
ب� ��ل س �ت �ن �ت �ش��ر أم� � � ��راض ال ��رب ��و
وال �ح �س��اس �ي��ة وس ��رط ��ان ال��رئ��ة
على غ��رار انتشار الكوليرا في
ال� �ب� �ح ��ار ،وان� �ت� �ش ��ار األم � � ��راض
ال�ق��دي�م��ة ال�ت��ي ح�ص��دت ماليني
البشر.
ب��ال�ف�ع��ل ي�س�ت�ح��ق ه ��ذا ال��وض��ع
وق�ف��ة م��ن اآلب��اء ت�ج��اه أبنائهم،
وم� � ��ن امل � �س� ��ؤول �ي�ن ف� ��ي ال ��دول� ��ة
العمل على رف��ع الضرائب على
ك��ل ال �س �ل��ع ال �ت��ي ت �ض��ر بصحة
الشباب ،فيصبح على املراهقني
ص� �ع ��ب امل� � �ن � ��ال ،أل� �ي ��س ال �ق��ائ� ّ�ل
«م��ا ال ينفع ت��رك��ه أن�ف��ع» محقًا
بقوله؟
سامية البرزان

السلفية في طرابلس «اليــ
ّ

ثمة فرق بني املدن
اإلسالمية العريقة ،التي تمثل
طرابلس إحداها ،واملدن
«التكفيرية» ،وقندهار
القديمة مثالها .طرابلس ال
تزال ،ضمن هذه املقارنة،
في محلها ،رغم تنامي نفوذ
السلفيني التكفيريني فيها.
تحافظ املدينة على تقاليدها
وعادات أبنائها دون اختراق
سلفي على هذا الصعيد...
حتى اآلن
غسان سعود

بإمكان من ال يسقط قلبه فور سماعه
إطالق نار أو ّ
دوي قذيفة أن يصطحب
حبيبته ،مرتدية البيكيني ،ف��ي رحلة
بحرية طرابلسية من مرفأ الصيادين
إل��ى ج��زي��رة األران� ��ب ،وأن يطمئنا إلى
تبادل القبل في املركب أو الجزيرة ،إذ
ل��ن يرميهما أح��د ب��ال��زي��ت امل �ح��روق أو
الشتائم .وفي طريقهما ،ال يفترض أن
يفاجئهما اخ�ت�لاط األن��اش�ي��د الدينية
ب��أغ��ان��ي ج � ��ورج وس � ��وف ف ��ي س��اع��ات
ه� � ��دوء امل ��دي� �ن ��ة ال � �ح� ��ذر ،أو ب��ال��زح �م��ة
ق�ب��ال��ة ص ��االت ال�س�ي�ن�م��ا ال �ت��ي ت�ع��رض
أف �ل�ام ��ًا إب ��اح� �ي ��ة ف ��ي س ��اع ��ات ال �ع �م��ل.
ففي ه��ذه امل��دي�ن��ة ،ال ت�ك��اد تعلن هدنة
س��اع�ت�ين ب�ي�ن ال�ت�ب��ان��ة وج �ب��ل محسن،
حتى يندفع عشرات املؤمنني األتقياء

تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د امل��واض�ي��ع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

في «عاصمة املسلمني السنة» لم يتعرض مسيحي واحد العتداء ولو كالمي (أرشيف)

تقـرير

هدوء باإلكراه
جنبالط ـ حزب اهلل:
ٌ

ال تنكسر ّ
الجرة بني
حزب الله والنائب وليد
جنبالط .حزب الله يداري
البيك كرمى للـ«ستاتيكو»،
والبيك يقف على أقصى
ّ
يهوي .وحدها
وال
ة
الحاف
ُ
نتائج سوريا تفرج جديدًا
فراس الشوفي

من المحرر

ال ��ذي ��ن ي �ق��ات �ل��ون أع � ��داء ال �ل��ه ف ��ي جبل
محسن صوب متاجر الكحول املحاذية
ل�ح��دي�ق��ة امل�ن�ش�ي��ة ،ي�ش�ت��رون الويسكي
الرخيصة والبيرة والفودكا املضروبة.
وهناك ،في ليالي املواجهات ،يتناوب
ش �ب��ان ع�ل��ى ح��راس��ة امل �ش��روب��ات ،وه��م
يروون عن بطوالتهم في املعارك.
ّ
علني
ليس ف��ي ش��وارع طرابلس نهي
ّ
علني
ــــ حتى اليوم ــــ عن املنكر أو أم��ر
ــــ حتى اليوم أيضًا ــــ باملعروف .حتى
املصابون برهاب اللحى ،سيكتشفون
أن ع ��دد ال�ل�ح��ى اإلس�لام �ي��ة ف��ي معظم
أح � �ي� ��اء امل ��دي� �ن ��ة ل �ي��س ب��ال �ك �ث��رة ال �ت��ي
يتخيلها الغرباء ،وهي تتزايد بتزايد
اق�ت��راب ال��زائ��ري��ن م��ن األس��واق القديمة
في طريقهم إلى باب التبانة .وما على
املشككني بسلوك بعض الطرابلسيني
ال �ظ��اه��ر إال ت�ل�ب�ي��ة ال��دع��وة إل ��ى إح��دى
السهرات السياسية في املطاعم املطلة
ع �ل��ى امل ��دي� �ن ��ة ،ح �ي��ث ت �ح �ت �ش��د ن �ه��اي��ة
ك��ل أس �ب��وع س �ي��دات ل�ي��س ف��ي لبسهن
م ��ا ي��وح��ي ب��ان�ت�م��ائ�ه��ن إل ��ى ط��راب�ل��س
األحكام املسبقة.
وم ��ن ال ��رواب ��ي إل ��ى ال �ب �ح��ر :ل�ي��س على
ال �ت �خ��وم ال�ط��راب�ل�س�ي��ة ح��واج��ز سلفية
توزع على الخارجات من املدينة ،بقليل
م��ن ال �ث �ي��اب ،ف � ��والرات أو م��ا يشبهها.
وع� �ل ��ى ط � ��ول ال� �ش ��اط ��ئ ال �ط��راب �ل �س��ي،
ي�م�ك��ن رؤي� ��ة ش �ب��ان وش ��اب ��ات ي�ح�ب��ون
ويرقصون ويشربون دون أن يردعهم
ناصح .وبإمكان املطاردين لالنتهاكات
ال �ت��ي ت �ط ��اول ب �ع��ض امل�س�ي�ح�ي�ين هنا
وهناك التنبه إلى عدم تعرض مسيحي
واحد ،في ما يصفه البعض بـ«عاصمة
املسلمني السنة» ،العتداء ،ولو كالمي.
ك��ل ذل ��ك ف��ي ظ��ل اس �ت �م��رار ن �ح��و أل�ف��ي
عكاري وألف زغرتاوي بالتوجه يوميًا
إل��ى أعمالهم ف��ي امل��دي�ن��ة ،ك��أن ال شيء
م��ذه�ب�ي��ًا ف�ي�ه��ا .ول ��ن ي�ج��د ال�ب��اح��ث عن

املظاهر السلفية املستجدة في املدينة
غ�ي��ر طبيب ي�خ�ب��ره ع��ن ت��زاي��د اللباس
ال �ش��رع��ي ال �ن �س��ائ��ي ن �س �ب �ي��ًا ،م�لاح�ظ��ًا
ظ �ه��ور ب�ع�ض�ه��ن خ �ل��ف رج��ال �ه��ن على
دراج � � ��ات ن ��اري ��ة ص �غ �ي��رة ،وب�ع�ض�ه��ن

اآلخ� ��ر ف ��ي س� �ي ��ارات ذات دف ��ع رب��اع� ّ�ي
باهظة الثمن.
باختصار ،ثمة في طرابلس مجموعتان
من املواطنني :واحدة صغيرة متشددة
سلفية ،بعضها جهادي ي��زداد تشددًا

ق �ط��ع ال� �ن ��ائ ��ب ول� �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط ش��وط��ًا
ك� �ب� �ي� �رًا ف � ��ي م ��وق� �ف ��ه امل � � �ع� � ��ادي ل �ن �ظ��ام
ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب �ش��ار األس � ��د .ك��ان
ّ
محيدًا ف��ي ب��داي��ة االس�ت��دارة
ح��زب الله
األخيرة من الهجوم الجنبالطي .اليوم
ّ
تغيرت املعادلة ،وبدا واضحًا أن إعادة
تموضع رئيس جبهة النضال الوطني
ال تشمل املوقف من سوريا فحسب ،بل
ّ
من حزب الله أيضًا .لكن القنص اآلتي
من املختارة لم يبلغ بعد ذلك الوضوح
ال ��ذي وص ��ل إل �ي��ه ق�ب��ل م��رح�ل��ة ال�س��اب��ع
ّ
م��ن أي ��ار  .2008ي��وم �ه��ا ،ش ��ن جنبالط
أع�ن��ف ه�ج��وم��ات��ه ع�ل��ى ال �ح��زب ،مطلقًا
مصطلحه الشهير «س�لاح ال�غ��در»ّ ،
ثم
ساهم في إص��دار ق��رارات الخامس من
أيار وإعالن الحرب على سالح اإلشارة
التابع للمقاومة .وبحسب العارفني ،لم

تكن قوى  14آذار ـــ وجنبالط تحديدًا ـــ
ّ
تقدر موقف حزب الله ،فلم تكن مقتنعة
ب ��أن ال �ح��زب ق��د ي�س�ت�ع�م��ل س�لاح��ه في
الداخل دفاعًا عن سالح إشارته.
قبل أيار  ،2008أوحى الدعم األميركي
لقوى  14آذار ب��أن الغرب قد يفعل ما
يستطيع ملنع سيطرة حزب الله على
ل �ب �ن��ان .وم� ��ن ض �م��ن «م� ��ا ي�س�ت�ط�ي��ع»،
وق �ف��ت ال �ب��ارج��ة ال �ح��رب �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة
«كول» قرب الساحل اللبناني إلدخال
الطمأنينة في نفوس أف��رق��اء  14آذار،
ّ
ستزج بجنودها
واإليحاء بأن أميركا
ّ
دف ��اع ��ًا ع �ن �ه��م .س ��اع ��ات ع �ل��ى رد ف�ع��ل
ح��زب ال �ل��ه ،خ��رج��ت وزي ��رة ال�خ��ارج�ي��ة
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ذاك ال��وق��ت ك��ون��دول�ي��زا
راي ��س ،ل�ت�ق��ول إن أم�ي��رك��ا تتعامل مع
قوى األم��ر الواقع ،فذهبت الطمأنينة
أدراج الريح.
م �م��ا ال ش ��ك ف �ي��ه أن امل��رح �ل��ة ت �غ �ي��رت.
وبحسب ع��ارف�ين بتوجهات جنبالط،
ي�ح��اف��ظ ال�ب�ي��ك ع�ل��ى ال�ع�لاق��ة م��ع ح��زب
الله ،مكرهًا ألسباب عدة .أولها حرصه
ع �ل��ى ع� ��دم ت� �ك ��رار ت �ج��رب��ة ال �س��اب��ع من
أي��ار ب��أي شكل م��ن األش �ك��ال ،وثانيها
اق �ت �ن��اع��ه ب ��أن ال �ف��وض��ى ق��د ت�ط�ي��ح كل
ش��يء .وسيكون الخاسر األك�ب��ر فيها،
الفريق الذي ال يملك إمكانات عسكرية
ك �ب �ي��رة وت�ن�ظ�ي�م��ًا م�ت�م��اس�ك��ًا وم�ن��اط��ق
مغلقة كحزب الله.
ال تأخذ ق��وى  8آذار القصف اإلعالمي
امل � �ت ��زاي ��د ل �ج �ن �ب�ل�اط ع �ل ��ى ح � ��زب ال �ل��ه
بجدية .يقول أح��د ه��ؤالء إن االختبار

الحقيقي لجنبالط هو في ال��دور الذي
يؤديه في الواقع السياسي ،وتحديدًا
ف � ��ي ال � �ح � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى ب � �ق� ��اء ال �ح �ك ��وم ��ة
وال � �ت� ��وازن� ��ات ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ،ال
ب �ت �ص��ري �ح��ات إع�ل�ام �ي��ة .وم ��ا ال�ه�ج��وم
وان �ت �ق��اد ال �ح��زب امل �ت �ك��رر أخ �ي �رًا س��وى
ف � ��ات � ��ورة م� ��ن ف ��وات� �ي ��ر ك� �س ��ب ال ��رض ��ى
ال � �س � �ع ��ودي ووس� �ي� �ل ��ة ل� �ل ��وص ��ول إل ��ى
ص��ال��ون امل�ل��ك ال �س �ع��ودي ع�ب��د ال�ل��ه بن
ً
ال �ع��زي��ز ف ��ي م ��وع � ٍ�د ي �ب��دو م ��ؤج�ل�ا إل��ى
أج ��ل غ�ي��ر م�س�م��ى .ي�ش�ي��ر م �ص� ٌ
�در آخ��ر
ٍ
في  8آذار إلى أن البيك يدرك تمامًا أن
األول��وي��ة بالنسبة إل��ى السعودية هي
املعركة ف��ي س��وري��ا ،وبالتالي تحتاج
إل ��ى ل�ب�ن��ان ف��ي امل��رح �ل��ة ال�ح��ال�ي��ة فقط
للحفاظ على م�ي��زان ال��رب��ح والخسارة
في ما يحدث على أرض الشام .وتدرك
ال�س�ع��ودي��ة ت�م��ام��ًا أن أي اه �ت��زاز كبير
ع� �ل ��ى ال� �س ��اح ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة س�ي�ق�ض��ي
على آخ��ر مساحة لنفوذها في لبنان،
وس �ي �ض��رب م�ص��ال�ح�ه��ا االق �ت �ص��ادي��ة،
رغم رغبتها القوية في ع��ودة الرئيس
س�ع��د ال �ح��ري��ري وت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل إل��ى
سدة الحكم.
وتذهب ه��ذه امل�ص��ادر بعيدًا في اتهام
ال �ب �ي��ك ب��ات �خ��اذ م ��واق ��ف م �ت �ط��رف��ة م��ن
ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ألس� �ب ��اب ان�ت�خ��اب�ي��ة
ب�ح�ت��ة ،ع�ب��ر ال �ظ �ه��ور ك ��رأس ح��رب��ة في
الحرب على األسد الستمالة الناخبني
ّ
ال �س��ن��ة ف��ي إق �ل �ي��م ال� �خ ��روب ع �ل��ى وج��ه
الخصوص.
ع �ل��ى امل �ق �ل��ب اآلخ � ��ر ،م �ص��ادر ج�ن�ب�لاط

ٌ
حريص
تحاول دائمًا التأكيد أن البيك
ّ
على العالقة مع ال�ح��زب .لكن جنبالط
استطاع ،بحسب هؤالء ،انتزاع مساحة
من حزب الله بحرية التعبير عن موقفه
من سوريا وعدائه لنظام األس��د« ،هذا
السياسي في القضايا الخارجية
رأيه ّ
وله حق التعبير عنه» .كذلك إن انتقاد
م ��وق ��ف ال� �ح ��زب م ��ن األزم � � ��ة ال �س��وري��ة
ه��و أي �ض��ًا م�ح��ط ن �ق��اش ل�ل�ح�ف��اظ على
صدقية البيك كما تقول املصادر «أمام
ً
الشارع السني الذي يعتبر األسد قاتال
للسنة».
وب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ت �ص��ري �ح��ات��ه ب �ش��أن
ّ
ف��وض��ى ال �س�ل�اح ،ت��ؤك��د امل �ص��ادر أن ال
ع�لاق��ة ل�ه��ذا ال�خ�ط��اب ب�س�لاح امل�ق��اوم��ة
امل�ع� ّ�د لقتال إس��رائ�ي��ل؛ فالبيك «مقتنع
ب� ��ال � �ح � �ف� ��اظ ع � �ل� ��ى ال � � �س� �ل��اح ل �ت �ح��ري��ر
األرض املحتلة ،رغم اقتناعه بضرورة
ب �ق��اء إم� ��رة ال �س�ل�اح ف ��ي ع �ه��دة ال��دول��ة
وال �ج �ي ��ش» .وال ي �ع��دو االن �ت �ق��اد أك�ث��ر
من إش��ارة إلى الحزب بضرورة ضبط
هذا السالح الذي ال يمكن أن يكون في
خ��دم��ة امل�ق��اوم��ة وال ف��ي خ��دم��ة معادلة
الجيش والشعب واملقاومة ،انطالقًا من
بيروت والشمال والجبل« ،فهل يقنعنا
ح � ��زب ال� �ل ��ه ب � ��أن س �ل��اح زه� �ي ��ر ج�ع�ي��د
وزاه� � ��ر ال �خ �ط �ي��ب ف ��ي إق �ل �ي��م ال �خ��روب
لقتال إسرائيل؟».
ال ��رد ال��وح �ي��د ال ��ذي أظ �ه��ره ح ��زب ال�ل��ه
ت �ج��اه ج �ن �ب�لاط ك ��ان ت �ص��ري��ح ال��وزي��ر
م�ح� ّ�م��د ف�ن�ي��ش ق�ب��ل أس �ب��وع�ين ،مشيرًا
إل��ى اع�ت�ي��اد ال �ح��زب «ال�ت�غ� ّ�ي��ر وال�ت�ل� ّ�ون

