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كالم في السياسة

ي طرابلس

أوهام نيو جرسي والمتصرفية ...هوليووديًا
جان عزيز
إب�ل�اغ األج �ه��زة األم�ن�ي��ة ال�ل�ب� ّن��ان�ي��ة بهذا
املخططّ ،رب�م��ا كانت ذل��ك جنب حصول
التفجيرات ،إذا كان الفاعل هو نفسه.
ّ
وت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن ال�ق��اض��ي صقر
ّادع� ��ى ع�ل��ى امل��وق��وف�ين ب�ت��أل�ي��ف عصابة
مسلحة بقصد ارت �ك��اب ال�ج�ن��اي��ات على
ال � �ن� ��اس واألم � � � � ��وال وال� �ن� �ي ��ل م� ��ن س�ل�ط��ة
الدولة وهيبتها والتعرض ملؤسساتها
امل ��دن� �ي ��ة وال �ع �س �ك ��ري ��ة وت �ش �ك �ي��ل خ�ل�ي��ة
إره� ��اب � �ي� ��ة ووض� � � ��ع ع � �ب � ��وات وس � �ي � ��ارات
مفخخة وتفجيرها أم��ام املسجدين في
الشمال ،سندًا إل��ى امل��ادة  335من قانون
ال �ع �ق��وب��ات (م ��ن ال �ج��رائ��م ال��واق �ع��ة على
أمن الدولة الداخلي) واملادتني  5و  6من
قانون ( 1958/1/11الجرائم ذات الطابع
اإلرهابي الخطير).
وادع� � � ��ى ص �ق ��ر ع �ل ��ى ال �ن �ق �ي��ب ال� �س ��وري
محمد علي وخضر العربان بجرم وضع
سيارات مفخخة وقتل الناس سندًا إلى
املواد  21/549 - 549من قانون العقوبات.
ك��ذل��ك ادع ��ى صقر على امل��وق��وف الشيخ
هاشم منقارة بجرم عدم إخبار السلطات
ب� ��امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ع� � ��ن اإلع� � � � � � ��داد ل �ت �ف �ج �ي��ر
ال �س �ي��ارت�ي�ن ،س �ن �دًا إل� ��ى امل� � ��ادة  398من
ق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات وأح��ال�ه��م على قاضي
التحقيق العسكري األول.
ف� ّ�ي امل�ح� ّ�ص�ل��ة ،ال ي ��زال امل �ج��رم��ون ال��ذي��ن
نفذوا تفجيري طرابلس وقتلوا عشرات
�واط�ن�ين األب��ري��اء أح ��رارًا .ه��ؤالء القتلة
امل� ّ
يتنق ّلون ب�ح��ري��ة .أس�م��اؤه��م ال ت ��زال في
ال � �ظ ��ل .وك ��ذل ��ك ال �ج �ه��ة ال �ت ��ي أرس �ل �ت �ه��م.
ق��د ي�ك��ون ال�ف��اع�ل��ون ض� ّ�ب��اط��ًا ف��ي النظام
ال �س ��وري ال��ذي��ن ح� ��اول ب�ع�ض�ه��م إرس ��ال
متفجرات في السابق مع الوزير ميشال
سماحة ،لكن قد يكونون ً أيضًا أشخاصًا
غيره .حرف
آخرين كاإلسرئيلي مثال أو
ٌ
االن �ظ��ار ف��ي غ�ي��ر ات �ج��اه ،ج��ري�م��ة أي�ض��ًا،
تفوق ف��ي فظاعتها ج��رم موافقة الشيخ
الغريب على االشتراك في جريمة قبل أن
تقع ،ثم تراجعه من دون حصولها.

تعرض مواطنان من
ّ
منطقة جبل محسن
لالعتداء في منطقتي
البقار والزاهرية

انتشرت «أقاويل» عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،عن أن األه��ال��ي املجاورين
ملسجد ال�ت��وب��ة ،ال��ذي ي�ق��ع ع�ن��د أط��راف
امل��دي�ن��ة ال�ق��دي�م��ة ،لديهم اع �ت��راض على
ق� �ي ��ام األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ح��رك��ة ال �ت��وح �ي��د
اإلس�لام��ي ال�ش�ي��خ ب�ل�ال ش�ع�ب��ان بإلقاء
خطبة الجمعة ،كما يفعل عادة.
لكن ه��ذا التحريض ض��د شعبان نّ
تبي
أنه يعود إلى يوم األحد املاضي ،عندما
«غ� � � ّ�رد» ن��اش��ط ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي م�ع� ّ�ب�رًا ع��ن رف�ض��ه أن يلقي
ش �ع �ب��ان خ�ط�ب��ة ال �ج �م �ع��ة ،وق ��د نشطت
االت� �ص ��االت ي��وم �ه��ا ل �س �ح��ب امل��وض��وع

من التداول ،وهي نجحت في ذلك ،قبل
أن تعود بعض وسائل اإلع�لام إلب��رازه
مجددًا قبل ظهر أمس.
حملة التحريض على شعبان فاجأت
ال�ب�ع��ض« ،ل�ك��ون�ه��ا أول ح��ال��ة اع�ت��راض
تبرز ض��ده ف��ي منطقة ل��م ُي ّ
سجل فيها
وقوع أي إشكال بينه وبني أحد أبنائها
س ��اب� �ق ��ًا» ،ب ��ل إن ع�ل�اق��ات��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة متينة ب��أه��ال��ي املنطقة،
كما أن «عالقة شعبان وحركة التوحيد
بطرابلس ليست ط��ارئ��ة ،وشطبها من
الذاكرة والتاريخ غير ممكن».
فمؤسس الحركة الشيخ سعيد شعبان
بدأ إلقاء خطبة الجمعة في املسجد عام
 ،1975وب��دأ منذ ذل��ك ال�ح�ين يستقطب
أن� � �ص � ��اره وم� ��ؤي� ��دي� ��ه ،ق� �ب ��ل أن ت �ج��ري
م �ب��اي �ع �ت��ه «أم � �ي � �رًا» ع �ل��ى ال �ح ��رك ��ة ع��ام
 1982مل��واج �ه��ة االح� �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي
على لبنان.
وف ��ي غ �ي��اب ش�ع�ب��ان وب �ع��د وف��ات��ه ك��ان
ال�ش�ي��خ ب��در ش�ن��در ي�ت��ول��ى م�ه� ّ�م��ة إل�ق��اء
خطبة الجمعة فيه ،وتبعه الشيخ ّ
عمار
شعبان لنحو  3سنوات ،قبل أن يتولى
ال �ش �ي��خ ب �ل�ال ش �ع �ب��ان ت �ل��ك امل �ه �م��ة ب�لا
انقطاع منذ عام .1998
وع � �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن االن � �ت � �ش� ��ار األم� �ن ��ي
ال�ك�ث�ي��ف ف��ي م�ح�ي��ط امل �س �ج��د ،ف �ق��د آث��ر
ش�ع�ب��ان وف ��ق ت��أك �ي��ده ل �ـ «األخ �ب��ار» أن��ه
«لن أنزل إلى مسجد التوبة وسأصلي
في مسجد آخ��ر ،لتفويت الفرصة على
م� ��ن ي ��ري ��د اف� �ت� �ع ��ال ف� �ت� �ن ��ة ،واس� �ت �غ�ل�ال
ال� ��وض� ��ع ل� �غ ��اي ��ات وأه � � � ��داف س �ي��اس �ي��ة
رخ �ي �ص��ة» ،الف �ت��ًا إل��ى أن��ه أوف ��د وف��دي��ن
ي�م�ث�لان ال�ح��رك��ة «ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ت��أدي��ة
ص�ل�اة ال �ج �م �ع��ة ف ��ي م �س �ج��دي ال �ت �ق��وى
والسالم ،تعبيرًا عن تضامننا معهما».

ُ َ
م��ع م ��رور ك��ل ل�ح�ظ��ة ،ت�ك�ت��ش��ف ت��داع�ي��ات لبنانية ج��دي��دة
للضربة الغربية أو األميركية املحتملة على سوريا .قيل
الكثير ع��ن اقتصادنا امل�ه��دد ،وم�خ��اط��ر تحوله رب�م��ا من
الركود إلى االنهيار .وقيل أكثر عن النازحني ،وذعر قفزهم
من املشكلة إلى الكارثة أو املأساة .ويقال أكثر وأكثر عن
رهانات األط��راف اللبنانيني على احتماالت الضربة :إذا
رب�ح��ت واش�ن�ط��ن م��ن ي��رب��ح م�ع�ه��ا ،وإذا ص�م��د األس ��د من
يكسب ببقائه ،وإذا استمرت املراوحة كيف نستمر بإدارة
أزمتنا املزمنة واملتمادية فينا وفي زمننا؟
ً
لكن ماذا عن احتماالت أخرى قد تكون أكثر احتماال ،وقد
تحمل تداعيات أكثر خطورة؟
ً
م�ث�لا ،م��اذا إذا ك��ان��ت ال�ض��رب��ة األم�ي��رك�ي��ة ل��دم�ش��ق ،هادفة
ف��ي ش�ك��ل ح �ص��ري ،إل ��ى اس�ت�ك�م��ال م�ق�ت�ض�ي��ات ال�ت�س��وي��ة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة الفلسطينية؟ أو ت�ح��دي�دًا إل��ى ض �م��ان أم��ن
إسرائيل في تلك التسوية .ثمة تساؤالت كثيرة واستغراب
شديد ح��ول تصرف واشنطن حيال الخطوة .مل��اذا يهول
أوباما قبل أن يضرب؟ ملاذا يكشف أوراقه وخططه وبنك
�رب لعبة؟ ثم ملاذا
أهدافه ،وكأنه في لعبة ح��رب ،أو في ح� ٍ
يحاور الروس بشأن مفاجأته ،كأنه ال يريدهم أن يفاجأوا؟
وملاذا يفاوض حتى اإليرانيني على خطوته املباغتة ،كي
ال يتهموه بمباغتتهم أو بمباغتة صديقهم السوري؟ لم
يعد ينقص سيد البيت البيض إال أن يستأذن السوريني،
فيستأجر منهم املواقع التي اقترح عليه امل��ارش��ال جربا
ضربها ،ولو لعدة ساعات ،فيجري عليها «بروفا» مسبقة
بالذخيرة الخلبية البيضاء ،أمام جمهور سوري مشاهد،
ثم يعيدها إلى أصحابها مع تحديد موعد «األكشن» ،أو
ُ
صرخة «شوت» الهوليوودية ...تلك التي كتب الكثير عن
جناسها في اللغة اإلنكليزية ،بني معنيي أن تطلق النار
أو أن تبدأ التصوير!
ماذا تعني تلك التصرفات؟ يعتقد البعض أن كل ما يريده
أوب��ام��ا ه��و رف ��ع ال �ص��وت ض��د س��وري��ا ،لتحقيق ه��دف�ين
اثنني :في حد أدنى حماية مفاوضات أبو مازن ،املستمر
ف��ي ح �ب��وره واغ�ت�ب��اط��ه ه��ذه األي� ��ام .وف��ي ح��د أق�ص��ى ن��زع
ال�س�لاح غير التقليدي م��ن أي��دي دم�ش��ق ،قبل أن تتحول
تلك العاصمة ،إل��ى أي نموذج من نماذج العواصم التي
خربتها السياسة األميركية ف��ي املنطقة كما ف��ي العالم.
الهدف إذن تصفية ما كان فلسطني ،وتصفية ما كان شعبًا
فلسطينيًا .ال ألن بشار األس��د هو محرر القدس ،وال ألن
شعارات املمانعة واملقاومة والصمود والتصدي هي واقع
ّ
األمر في سوريا .بل ملجرد أن مروحة الترتيبات اإلقليمية
قد اكتملت لذلك .من مصر وحماس إل��ى األردن ولبنان،

ً
وص � ��وال إل ��ى س ��وري ��ا .ال ي��ري��د اآلن أك �ث��ر م��ن م�ف��اوض��ات
محمود ع�ب��اس .ومعها ن��زع ال�س�لاح ال��ذي س�م��اه حافظ
األسد بعد االجتياح اإلسرائيلي للبنان سنة  ،1982سالح
ال �ت��وازن االستراتيجي م��ع إس��رائ�ي��ل ،أو «س�ل�اح الفقراء»
ف��ي م��واج�ه��ة ت��رس��ان��ات األق ��وي ��اء ...ف��ي ت�ل��ك الحقبة التي
يستذكرها الكثير من الباحثني األميركيني هذه األيام!
ً
ثم مثال ،م��اذا لو أدت الضربة إل��ى تغيير م��وازي��ن القوى
ً
ال�ع�س�ك��ري��ة ف �ع�لا ع�ل��ى األرض؟ ك��ل ال �ت �ق��دي��رات ح��ول ه��ذا
السيناريو ،رغم استبعاده وعدم ترجيحه ،تشير إلى أنه
س�ي��ؤدي إل��ى تحقيق ه��دف واح ��د :إع�ل�ان تقسيم سوريا
ال��دول��ة التي نعرفها .يضرب األميركيون النظام ،تنهار
سلطة امل��رك��ز .تستفيد امل�ع��ارض��ات املسلحة م��ن الوضع،
ف�ت�ن��دث��ر آخ ��ر م�ع��ال��م ال ��دول ��ة ال ��واح ��دة .ال �س��اح��ل سيكون
بمنأى ع��ن ال�ف��وض��ى .الباقي يتحول إل��ى ص��وم��ال .وبني
االثنني تستمر حرب من النوع السوداني الطويل األمد،
قبل االعتراف باالنفصال .ماذا عن لبنان في هذه الحال؟
البعض يتمنى ح�ص��ول ه��ذا السيناريو .س �رًا يتمنونه.
وس��ري�ت�ه��م ليست س��ري��ة ج� �دًا .ك�ث�ي��رون ي�ت�ح��دث��ون بفرح
ي �ح��اول��ون إخ� �ف ��اءه ،ع��ن ف��رص��ة ل�ت�ص�ح�ي��ح «خ �ط��أ لبنان
الكبير» ،وع��ودة واقع األقضية األربعة ،وخريطة باريس
األخ�ي��رة ح��ول املنطقة اللبنانية اآلم�ن��ة ومناطق الخطر
ع�ل��ى ال �غ��رب �ي�ين ...وي�ت�ح��دث��ون ع��ن ض ��رورة م�ق��ارب��ة وليد
جنبالط إلع��ادة وص��ل «املتصرفية» ...كل أوه��ام الجنون
املرضي والعظمي واملتخلف وغير املدرك ملا كان وما صار
وما تغير في قرن من لبنان الكبير ،كله ُيحكى هذه األيام،
سرًا ومن دون كثير سرية .يذهبون في أفكارهم إلى كارثة
جديدة ،قبل أن يقعوا فيها بأقدامهم ،حني تقدم واشنطن
على ضربتها.
ي�ب�ق��ى س ��ؤال أخ �ي��ر ،م ��اذا إذا ك��ان��ت واش�ن�ط��ن ذاه �ب��ة إل��ى
ضرب دمشق ،من أجل تغطية انسحابها منها؟ تمامًا كما
فعلت في حقبة مطلع الثمانينيات نفسها .يومها قررت
إدارة رون��ال��د ري�غ��ان ال�خ��روج م��ن أوح��ال ب�ي��روت ،فنفذت
ذل��ك تحت س�ت��ار دخ��ان��ي كثيف م��ن القصف الصاروخي
ّ
مل��دم��رة «ن�ي��و ج��رس��ي» .أرون ميللر ذك��ر أوب��ام��ا قبل أي��ام
ب�ت�ف��اص�ي��ل ت�ل��ك امل��رح �ل��ة ال �ت��ي ع��اش�ه��ا وع��اي�ش�ه��ا ع�ن��دن��ا.
لكنه لم يذكر كيف تحول موقف بالده يومها ،من «التزام
استقالل لبنان وسيادته ووح��دة أراضيه» قبل الضربة،
إل��ى اع�ت�ب��ار «ل�ب�ن��ان ب��ؤرة ل��وب��اء م��ن ن��وع ال �ب��رص ،علينا
الهرب منه» ،كما أعلن ج��ورج شولتز بعدما أنجزت نيو
جرسي مهمتها التاريخية ،ت��ارك��ة بلدًا برمته للفوضى
املطلقة...
كل لحظة نكتشف املزيد من كوارث اإلرهاص األميركي في
سوريا .عسى أال نكتشف أكثر بعده.

المشهد السياسي

زوار سالم :مقتنع بحكومة سياسية
اكتسب لقاء رئيس الجمهورية ميشال
سليمان ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة
ال�ن��ائ��ب محمد رع��د ف��ي امل�ق��ر الرئاسي
ال�ص�ي�ف��ي ف��ي ق�ص��ر ب�ي��ت ال��دي��ن أهمية
خ ��اص ��ة ،ف ��ي ظ ��ل ال� �ت� �ط ��ورات امل�ح�ل�ي��ة
واإلقليمية على خلفية األزمة السورية،
وبعد املواقف املتكررة لسليمان بشأن
س�لاح امل�ق��اوم��ة .وق��د ت��رك��ز ال�ل�ق��اء على
التدابير والخطوات الواجب اتخاذها
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى األم � ��ن واالس� �ت� �ق ��رار في
ال ��داخ��ل ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ب�ح�س��ب م�ع�ل��وم��ات
رئاسة الجمهورية ،كما كانت التطورات
في املنطقة محور لقاء رئيس املجلس
النيابي نبيه بري والسفير السعودي
في لبنان علي عواض عسيري في عني
التينة.

مشاورات سالم
أم��ا حكوميًا ،فلم ت�ب��رز م��ؤش��رات على
قرب التأليف ،علمًا بأن رئيس الحكومة
امل �ك �ل��ف ت �م ��ام س�ل��ام ت ��اب ��ع م �ش��اورات��ه
ل� �ه ��ذه ال� �غ ��اي ��ة ،إذ ال �ت �ق��ى س �ل��ام أم��س
وزير الدولة علي قانصو يرافقه عميد
اإلذاع� ��ة واإلع�ل��ام ف��ي ال �ح��زب ال �س��وري
ال �ق��وم��ي االج �ت �م��اع��ي وائ� ��ل ال�ح�س�ن�ي��ة.
وأشارت مصادر «القومي» لـ«األخبار»
إل��ى أن «س�لام تجاوز مسألة الحكومة
الحيادية أو حكومة األم��ر ال��واق��ع إلى
االق �ت �ن��اع ب �ض��رورة ح�ك��وم��ة سياسية،
كما أنه يتمنى مشاركة الجميع ،وهو

م��رن لقبول األف �ك��ار» .وأك��د امل�ص��در أنه
«م ��ن ال ��واض ��ح أن األم � ��ور م��ا زال� ��ت في
ب��داي��ات �ه��ا ل�ج�ه��ة رف ��ض ق ��وى  14آذار
دخ��ول ح��زب الله إل��ى الحكومة بسبب
الضغوط األميركية والسعودية».
ف�ي�م��ا ك ��ان م��وق��ف الف ��ت ل�ن��ائ��ب رئ�ي��س
شدد
مجلس النواب فريد مكاري ،الذي ّ
ع�ل��ى «ض� ��رورة ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ة يتمثل
واألطراف كافة ،لكن من
فيها حزب الله
ّ
دون وج��ود ثلث معطل ،على ّأن يكون
إعالن بعبدا هو األساس» .وتمنى على
حلفائه في «قوى  14آذار» السير بهذه
الحكومة ،مشيرًا إلى أنه تحدث معهم
في هذا املوضوع.
وف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،علمت «األخ �ب��ار» أن
ف��ري�ق��ًا م��ن ت�ي��ار املستقبل ب��ات موافقًا
على صيغة  8ــ  8ــ  8الحكومية ،وعلى
أن ت� �ك ��ون ح� �ك ��وم ��ة س� �ي ��اس� �ي ��ة ،ش ��رط
أال ي�ت�ض�م��ن ب �ي��ان �ه��ا ال � � ��وزاري ث�لاث�ي��ة
«الجيش والشعب وامل�ق��اوم��ة» .ولفتت
املصادر إلى أن الرئيس فؤاد السنيورة
ال ي ��زال ي �ع��ارض ه ��ذه ال�ص�ي�غ��ة ،كذلك
تعترض عليها ،لكن بحدة أقل ،النائبة
بهية الحريري .وأشارت املصادر إلى أن
مكاري والنائب السابق غطاس خوري
سبتوجهان إلى السعودية للبحث في
ال�ص�ي�غ��ة ال �ج��دي��دة م��ع ال��رئ �ي��س سعد
الحريري.
ب� � � ��دوره ،دع � ��ا رئ� �ي ��س ج �ب �ه��ة ال �ن �ض��ال
الوطني النائب وليد جنبالط األفرقاء

اللبنانيني ،إل��ى «ع ��دم ال��وق��وع ف��ي فخ
ال � ��ره � ��ان ع �ل ��ى م �ت �غ �ي ��رات ج� ��ذري� ��ة ف��ي
س ��وري ��ا ،وال �س �ع��ي إل ��ى ت��رج�م�ت�ه��ا في
إرس� � ��اء ق ��واع ��د ج ��دي ��دة ف ��ي امل� �ع ��ادالت
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وف � ��ي امل �ق��اب��ل
الخروج من املستنقع السوري».
ورأى «أن على كل األفرقاء السياسيني
ال � �ت� ��رف� ��ع ع � ��ن ال � �ت � �ج� ��اذب� ��ات ال� �ف� �ئ ��وي ��ة،
وال � �س � �ع � ��ي إل� � � ��ى ت� �ن� �ظ� �ي ��م خ�ل�اف ��ات� �ه ��م
السياسية ،وال يزال بإمكان اللبنانيني
محاولة اس�ت��دراك مخاطر إي�ق��اع البلد
ف��ي أت� ��ون االن �ف �ج��ار ،وخ �ص��وص��ًا بعد
امل �ش �ه��دي��ن اإلره ��اب �ي�ي�ن ف ��ي ال�ض��اح�ي��ة
الجنوبية وطرابلس».

طائرة مجهولة
وف��ي ح��ادث الف��ت ،نقلت وك��ال��ة األن�ب��اء
امل ��رك ��زي ��ة ع ��ن م� �ص ��ادر ام �ن �ي��ة واس �ع��ة
االط �ل ��اع ،ان ط ��ائ ��رة م�ج�ه��ول��ة ال�ه��وي��ة
وامل � �ص � ��در ،ع� �ب ��رت ل �ي��ل أول م ��ن ام��س
االج ��واء اللبنانية ،على ط��ول الساحل
م��ن الشمال ف��ي ات�ج��اه الجنوب ،وعلى
علو منخفض ،ومرت فوق املدرج الرقم
 21في مطار بيروت ،من دون ان يتمكن
اي رادار من رصدها.
وذك � َ�رت م�ص��ادر أمنية ل �ـ«األخ �ب��ار» أن
موظفني في املطار شاهدا ضوء طائرة
ليل أمس وسمعا صوتها ،من دون أن
يظهر لها أي أث��ر على ال� ��رادار ،فأبلغا
اإلدارة باألمر.

