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قضية اليوم

قباني :لست تلميذًا في ّتيار
ّ

اتهم املفتي محمد
رشيد قباني «بعض
مسؤولي» تيار املستقبل
باالساءة اليه «كما لم
يسئ أحد في يوم من
االيام» اليه ،مؤكدًا
«أنني لست تلميذًا في
التيار كما بعض وزرائه
ّ
ونوابه» .وفيما رفض
اتهام بعض الجهات
بالوقوف وراء اغتيال
اللواء وسام الحسن،
اعتبر أن املقاطعة
واالعتصامات لن تجدي
نفعًا

قاسم س .قاسم

مشهد محاولة «أبناء الطائفة» اقتحام
ال�س��راي��ا الحكومية ،ي��وم تشييع ال�ل��واء
ال �ش �ه �ي��د وس � � ��ام ال� �ح� �س ��ن ،ه � ��ال م�ف�ت��ي
الجمهورية محمد رشيد قباني .كانت
ت�ل��ك «ص��دم��ة» ،إذ «إن �ن��ا أول م��ن رف��ض
مثل هذه امل�ح��اوالت» ،وداف��ع عن رئيس
ال��وزراء السابق ف��ؤاد السنيورة ،عندما
اعتصمت قوى  8آذار ضده .راقب املفتي
ال �ت��اري��خ ي�ع�ي��د ن�ف�س��ه ،ل �ك��ن ،ه ��ذه امل ��رة،
ك��ان��ت امل � ��رارة أك �ب��ر ألن «أب �ن��اء الطائفة
هم من يهجمون على أحد رموزها» ،أي
السرايا الحكومية.
صبيحة ذلك اليوم ،كان ّ
قباني يستعد
ل � �ل � �ن� ��زول ال � � ��ى م� �س� �ج ��د م� �ح� �م ��د األم �ي��ن
ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ت�ش�ي�ي��ع ال �ل��واء ال�ح�س��ن،
وإق ��ام ��ة ص�ل�اة ال �ج �ن��ازة .ج ��اءه ات�ص��ال
ً
م��ن مفتي ال�ش�م��ال م��ال��ك ال�ش�ع��ار ق��ائ�لا:
«ات�ص�ل��وا ب��ي م��ن ب�ي��ت ال��وس��ط وطلبوا
م �ن��ي ال � �ص �ل�اة ع �ل��ى ال� �ج� �ث� �م ��ان» .ط�ل��ب
ً
قباني م��ن مفتي الشمال التريث قليال
ً
ريثما ينهي اتصاال آخر ورده .املتصل
اآلخ � ��ر ك� ��ان ن � ��ادر ال� �ح ��ري ��ري ،م�س�ت�ش��ار
الرئيس سعد الحريري .أبلغه املستشار
أن «م� �ف� �ت ��ي ال � �ش � �م� ��ال س �ي �ص �ل ��ي ع �ل��ى
الحسن ،ألنهما من املنطقة نفسها» .في
ً
«غطاء
رأي مقربني من قباني ،كان هذا
م�ك�ش��وف��ًا» لتنحية امل�ف�ت��ي ع��ن ال�ص�لاة.
ّ
رغ��م ذل ��ك ،ك��ل��ف ق�ب��ان��ي ال�ش�ع��ار ال�ص�لاة
ع� �ل ��ى ج� �ث� �م ��ان ال� �ح� �س ��ن ،م� ��ع أن� � ��ه ع�ل��ى
لاّ
«ال �ج �ه��ات ال�س�ي��اس�ي��ة أ ت�ح�ش��ر أنفها

في أم��ور ال��دي��ن» .وتبدي امل�ص��ادر عتبًا
ّ
الشعار ،الذي «كان يجب أن
على املفتي
يعتذر ع��ن ع��دم إق��ام��ة ال�ص�لاة ،ويفسح
امل �ج��ال أم ��ام م�ف�ت��ي ال�ج�م�ه��وري��ة للقيام
ب��واج�ب��ه ال�ش��رع��ي وال��دي �ن��ي» .وت��رى في
ما جرى «تصرفات غير راشدة من تيار
املستقبل ،لإلساءة الى املفتي وعزله».
م� ّ�رت ال�ج�ن��ازة على خير ،ال��ى أن اعتلى
ال� �ص� �ح ��اف ��ي ف � ��ي ت� �ل� �ف ��زي ��ون امل �س �ت �ق �ب��ل
ن ��دي ��م ق �ط �ي��ش امل �ن �ب��ر وح � � � ّ�رض ال �ن��اس
ع �ل��ى اق� �ت� �ح ��ام ال � �س ��راي ��ا .ي �م� ّ�ي��ز ق �ب��ان��ي
ب�ين «ج �م �ه��ور امل�س�ت�ق�ب��ل ال ��واع ��ي» وم��ن
ّ
ح � ��اول � ��وا دخ � � ��ول ال � �س� ��راي� ��ا ،م � ��ؤك� � �دًا أن
ه ��ؤالء «ف ��رق اق �ت �ح��ام .ب��دا ذل��ك واض�ح��ًا
م� ��ن ط ��ري� �ق ��ة ه �ج��وم �ه��م ع� �ل ��ى األس �ل��اك
ال �ش��ائ �ك��ة ،وإغ ��ارت� �ه ��م م � ��رات ع � � ّ�دة على
القوى األمنية .ولو لم تطلق هذه القوى
القنابل الدخانية على املهاجمني لكانوا
ق��د دخ�ل��وا» ال��ى املبنى ــــ ال��رم��ز .ويسأل:
«مل��اذا يطلبون حمايتي للسرايا عندما
ي�ك��ون��ون ف�ي�ه��ا ،وي��رف�ض��ون ذل��ك عندما
ي �ك��ون��ون خ��ارج �ه��ا؟» .وي ��رى أن «ال�ع�ل��ة
القاتلة» تكمن في «األن��ا ،التي أخرجت
إب �ل �ي��س م ��ن ال �ج �ن��ة ،ب �ع��دم��ا ع� � ّ�د ن�ف�س��ه
أف �ض��ل م��ن آدم» .وي �ض �ي��ف« :االخ �ت�لاف
لاّ
في السياسة يجب أ يؤدي الى انتهاك
حرمة هذه املؤسسة الدستورية األم».
ي�ع�ت��ب امل �ف �ت��ي ك�ب�ي��ر ال �ع �ت��ب ع �ل��ى ت� ّ�ي��ار
امل � �س � �ت � �ق � �ب ��ل ،ال� � � � ��ذي «ي� � � �ح � � � ّ�رض ب �ع��ض
م� �س ��ؤول� �ي ��ه ،ال ك �ل �ه��م ،ع � �ل� � ّ�ي» ّ ،م �ط��ال �ب��ًا
الحريري والسنيورة ب��أن «يكف بعض
م � ��ن ف � ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل أذاه � � � ��م ع � ��ن م �ف �ت��ي
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المشهد السياسي

«الكتائب» تكسر قرار المقاطعة
عشية وصول
الرئيس الفرنسي
إلى بيروت في زيارة
خاطفة ،وذلك في إطار
الدعم الدولي ملساعي
الحوار اللبناني ،برزت
مواقف الفتة للبطريرك
املاروني من تعطيل
املؤسسات ،ولرئيس
تيار املردة من رئيس
الجمهورية ،واغتيال
اللواء وسام الحسن،
واالنتخابات ،فيما أكد
حزب الكتائب حضوره
جلسات اللجان النيابية
الخاصة بمناقشة قانون
االنتخابات

ت �ش� ّ�ع �ب��ت االت� � �ص � ��االت داخ� �ل� �ي ��ًا إلي� �ج ��اد
مخارج لألزمة السياسية يتوافق عليها
ج�م�ي��ع األط � ��راف .وي �ت��واك��ب ه ��ذا ال �ح��راك
م ��ع دع ��م دول� ��ي ي��رك��ز ع �ل��ى م �ن��ع ال �ف ��راغ،
واس�ت�م��رار عمل امل��ؤس�س��ات ال��دس�ت��وري��ة.
وي� � �ت � � ّ�وج ه � ��ذا ال� ��دع� ��م ب � ��زي � ��ارة ال��رئ �ي��س
الفرنسي فرنسوا هوالند إلى بيروت غدًا.
وأوض ��ح م�ص��در ف��ي ال��رئ��اس��ة الفرنسية
أن ه��والن��د سيلتقي خ�لال ال��زي��ارة ،التي
تستغرق ساعات عدة ،رئيس الجمهورية
م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ،وي �ت �ن��اول ال�ف�ط��ور ال��ى
مائدته .وفي هذا اإلطار ،وجهت «الحملة
الدولية إلطالق سراح األسير جورج عبد
ً
ال�ل��ه» ن� ً
�داء ع��اج�لا ال��ى الرئيس سليمان،
ط �ل �ب��ت ف �ي��ه ط � ��رح ق �ض �ي��ة ع �ب��د ال� �ل ��ه م��ع
ه��والن��د ،ف�ي�م��ا أع �ل��ن ن�ش�ط��اء ع��ن تنظيم
اعتصام أمام قصر الصنوبر أثناء توجه
هوالند إليه ،للمطالبة باإلفراج عن عبد
الله ،ورفضًا للزيارة.
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،ب � ��رزت م ��واق ��ف الف �ت��ة
ل��رئ�ي��س «ت �ي��ار امل � ��ردة» ال �ن��ائ��ب سليمان
ف��رن�ج�ي��ة ،ف��ي م��ا يتعلق ب��اغ�ت�ي��ال ال�ل��واء
وس � ��ام ال �ح �س��ن ،وال� �ع�ل�اق ��ة م ��ع ال��رئ �ي��س
س �ل �ي �م��ان واالن� �ت� �خ ��اب ��ات .ول �ف ��ت إل� ��ى أن
الحسن «شهيد كل لبنان وهم احتكروه،
ّ
لكنهم رك�ب��وا ل��ه ملف ات�ه��ام بأنه ل��م يكن
ل ��دي ��ه م �ش �ك �ل��ة م ��ع إس ��رائ� �ي ��ل ،وح ��اول ��وا
استغالل هذه الجريمة».
ً
ولفت إلى أنه «كان مياال الى االقتناع بأن
اسرائيل ليست من نفذ عملية االغتيال،
ألن هناك معلومات كانت بحوزتنا تقول
إن األميركيني أوعزوا إلى فرع املعلومات
ب��ال �ق �ب��ض ع �ل��ى ه � ��ؤالء ال� �ع� �م�ل�اء ،ب �ه��دف
إع �ط ��اء ه ��ذا ال �ف ��رع ص��دق �ي��ة م ��ا ،ت�م�ه�ي�دًا
الت�ه��ام  4عناصر م��ن ح��زب ال�ل��ه» ،مؤكدًا
أن «ف��ري��ق  14آذار باستبعاده إسرائيل

من ملف اغتيال الحسن ،يثبت نظريتنا
ال �ق��دي �م��ة ،ال �ت��ي ت �ق��ول إن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين
ل��م ي�ن��زع�ج��وا م��ن اع�ت�ق��ال ع�م�لائ�ه��م ،وإن
األميركيني سلموهم».
وأش� � ��ار إل� ��ى ال �ح �ض��ور ال �ض �ع �ي��ف خ�ل�ال
تشييع الحسن ،الفتًا إل��ى أن «ال�ن��اس لم
ي �ع��ودوا متحمسني إلع ��ادة آل ال�ح��ري��ري
ال ��ى ال �ح �ك��م ،ألن ت��اري�خ�ه��م ل�ي��س م�ش� ّ�رف��ًا
ف��ي ه��ذا امل �ج��ال» .وت�س��اءل فرنجية« :هل
ال ��ذي ��ن س �ق �ط��وا ف ��ي ح � ��رب ت� �م ��وز 2006
ل �ي �س��وا ش� �ه ��داء؟ مل � ��اذا ي �ح �س �ب��ون وس ��ام
الحسن شهيدًا وال يحسبون عماد مغنية
شهيدًا؟».
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن «امل �ش �ك �ل��ة أن ج�م��اع�ت�ن��ا
«أوادم» ،وإذا كانت سوريا هي من قتلت
وس� ��ام ال �ح �س��ن ،ف �ه��ذا م �ع �ن��اه أن ال��وزي��ر
ً
السابق ميشال سماحة بريء» ،متسائال:
«م� ��ا ه� ��ذه ال �ص ��دف ��ة أن اغ �ت �ي ��ال ال�ح�س��ن
ّ
التغير الدولي تجاه األزمة
حصل في ظل
ال �س��وري��ة؟» ،ورأى «أن ال �س��ؤال ليس من
قتل ال�ح�س��ن ،ب��ل م��ن ب��اع��ه» ،موضحًا أن

«ال �ح �ل �ف��اء ه��م م��ن ي�ب�ي�ع��ون ال �ش �خ��ص ال
أخصامه».
وت �س��اءل« :ه��ل أص�ب��ح (رئ�ي��س الحكومة
ن�ج�ي��ب) م�ي�ق��ات��ي ي�ت�ح�م��ل ال� ��دم ،ورئ�ي��س
ح ��زب ال �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س�م�ي��ر جعجع
ي�ع�ط��ي دروس � ��ًا ف��ي ال��وط �ن �ي��ة؟» ،م �ش��ددًا
على أن ميقاتي «ح��ري��ص على طائفته،
ول� ��ن ي ��رض ��خ ل �ب �ع��ض «ال � ��زع � ��ران» ال��ذي��ن
سيحاولون فرض رغباتهم على الطائفة
السنية».
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،رأى ف��رن �ج �ي��ة أن على
الرئيس سليمان أن ينتظر ق��رار القضاء
ف��ي قضية سماحة ،وق��ال« :لست راضيًا
ع��ن تصرف رئيس الجمهورية ،وأن��ا مع
رئ�ي��س للجمهورية ل��ه حيثية ق��وي��ة في
ط��ائ�ف�ت��ه» ،الف�ت��ًا إل��ى أن «ال��رئ�ي��س يعتقد
ب��أن مهاجمة سوريا ستفيده انتخابيًا،
ل �ك �ن��ه ن �س ��ي أن ه � ��ذه أص �ب �ح ��ت م��وض��ة
قديمة».
ومل��ن يرفض ال�ح��وار ق��ال فرنجية« :نحن
مرتاحون ولسنا مستعجلني ،وم��ن ي� ِ�رد

االعتصام فليعتصم ،ونحن سنقدم إليه
خ�ي�م��ًا ج �ي��دة ،ألن ف �ص��ل ال �ش �ت��اء ق� ��ادم».
ورأى «أن� �ه ��م ي ��ري ��دون امل �ق��اط �ع��ة ب�ه��دف
تعطيل االن �ت �خ��اب��ات ،أو أخ��ذ ال�ح�ك��وم��ة،
وهم يقاطعون كي ال َ
يحرجوا في قانون
االن �ت �خ ��اب ��ات» .وك �ش��ف أن «ع �ض��و كتلة
ال �ق��وات اللبنانية ال�ن��ائ��ب ج��ورج ع��دوان
مشى في بكركي في القانون النسبي وفق
 15دائ � ��رة ،وق ��د ف��وج��ئ ّ ب �م��وق��ف جعجع
ع �ن��دم��ا غ� ّ�ي��ر رأي � ��ه ،وع ��ق ��ب ع �ل��ى جعجع
ً
قائال :لقد باعنا».
وع ��ن رئ �ي��س «ج�ب�ه��ة ال �ن �ض��ال ال��وط�ن��ي»
ال �ن��ائ��ب ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ،رأى أن ��ه «ي �ق��وم
بمصلحته اليوم» ،الفتًا إلى أن «جنبالط
بحالة ضياع ،وهو بات يرى أن ضمانته
الوحيدة هي املقاومة» .أما الرئيس سعد
ّ
الحريري ،فوصفه بـ«املعتر».
وع� ��ن اح �ت �م ��ال ت ��رش ��ح ج �ع �ج��ع ل��رئ��اس��ة
ال�ج�م�ه��وري��ة ،ق ��ال ف��رن�ج�ي��ة« :م�ه�م��ا علت
ً
ال�ش�ج��رة ال ت�ص��ل إل ��ى رب �ه��ا» ،م�ت�س��ائ�لا:
«ه��ل ه��ذا يعني أن الشيخ أح�م��د األسير
س� �ي� �ك ��ون رئ� �ي� �س ��ًا ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ،ورئ� �ي ��س
ال �ج �ن��اح ال �ع �س �ك��ري آلل امل � �ق� ��داد رئ�ي�س��ًا
ملجلس النواب؟».
وأش� � ��ار إل� ��ى أن� ��ه «م� ��ا م ��ن أح� ��د ف ��ي ه��ذه
الحكومة أياديه ملطخة بالدم ،أما تاريخ
ج �ع �ج��ع ،ف��ال �ك��ل ي� �ع ��رف ��ه» ،الف� �ت ��ًا إل� ��ى أن
«املجتمع ال��دول��ي يتقاطع معنا ألن��ه بدأ
يشعر بخطر التطرف األصولي».
وأكد فرنجية أنه على تواصل مع الرئيس
بشار األسد «وسأبقى معه ،وهو رهاننا
ال �س �ي ��اس ��ي واإلق� �ل� �ي� �م ��ي وال �ش �خ �ص ��ي»،
م�ش��ددًا على أن «ال�ن�ظ��ام ال�س��وري صامد
وق ��وي ،وال تقسيم ف��ي س��وري��ا» ،والف�ت��ًا
إل��ى أن «األس ��د ب��ره��ن ع��ن رج��ول��ة ن��ادرة
عند كثير من القادة في املنطقة».

