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خيوط اللعبة

داعش تساهم في انتخاب رئيس للبنان؟
سامي كليب
ل �ل �ج �ي��ش م� ��ن ف ��رن �س ��ا ب �م ��وج ��ب امل �ك��رم��ة
ال �س �ع��ودي��ة األول � � ��ى ،وت ��وظ �ي ��ف امل �ك��رم��ة
الثانية وبالسرعة املطلوبة ،واالنتباه الى
ضرورة تنويع مصادر األسلحة».
إق �ل �ي �م �ي��ًا ،رأى ب � � ّ�ري أن «م� ��ا ي �ح ��دث ف��ي
ال �ع��راق أو س��وري��ا أو ال�ي�م��ن أو ليبيا أو
تونس وما يتهدد دائمًا الشقيقة الكبرى
مصر أمر يعني لبنان ،ويجب على لبنان
أن ي�ك��ون محامي ال�ت�ع��اي��ش» .واع�ت�ب��ر أن
«عيوننا يجب أن تبقى مفتوحة باتجاه
الجنوب ،وأن تتوحد على أن إسرائيل هي
ُ
ال�ت��ي تمثل التهديد ال��وج��ودي للبنان».
وعلى الصعيد الوطني كذلك ،رأى أنه «آن
األوان م��ن أج��ل ض��خ الحياة ف��ي مشروع
الدولة ورسم خريطة طريق يلتزم خاللها
ال�ج�م�ي��ع ب�ت�ن�ف�ي��ذ ك��ام��ل الت �ف��اق ال�ط��ائ��ف
بشقيه الدستوري واإلصالحي».
وحذر ّبري من أن «ما يوصف بالفوضى
ال�ب�ن��اءة ال�ت��ي ت�ض��رب منطقتنا س�ت��ؤدي
إل � ��ى ت �ق �س �ي��م امل �ق �س ��م وج� �ع ��ل ال �ك �ي��ان��ات
الراهنة فدراليات وكونفدراليات» .وقال
إن «املانع الرئيسي أمام قيام إسرائيليات
ج��دي��دة وأم ��ام تشكيل ال��دول��ة الداعشية،
ه ��و ان � �ط �ل�اق ال �ع �م �ل �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ب�ع��د
إن �ج ��از ك ��ل االس �ت �ح �ق��اق��ات ف ��ي ال� �ع ��راق».
وأن��ه قد «آن اآلوان العتراف الجميع بأن
الحل السياسي هو السبيل لحل املسألة
السورية واليمنية والليبية ومنع وقوع
ت��ون��س ض �ح �ي��ة ال �ع �ن��ف ،وأن � ��ه ال ب ��د من
عمل عربي موحد واستراتيجية عربية
موحدة ملواجهة اإلرهاب».
ً
وختم ّبري كلمته قائال :إن «ضعف القوة
التي أثبتها العدوان اإلسرائيلي على غزة
يجب أن يؤدي بنا الى العودة الى مشروع
ف�ل�س�ط�ين وإل � ��ى االص �ط �ف ��اف خ �ل��ف ه��ذه
القضية امل��رك��زي��ة ،وإل��ى تأكيد انحيازنا
ل�ل�ح�ق��وق ال��وط�ن�ي��ة للشعب الفلسطيني
في تحرير أرض��ه وتقرير مصيره وقيام
دول �ت ��ه امل�س�ت�ق�ل��ة وع��اص �م �ت �ه��ا ال �ق ��دس».
وأضاف إن «كبح اإلرهاب التكفيري ،كما
العدوانية اإلسرائيلية ،يعتمد على وحدة
امل��وق��ف ف��ي إط��ار برنامج عربي ملواجهة
هذا اإلرهاب».
(األخبار)

ك��اد ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ي �ع �ت��ادون ع � َ
�دم وج ��ود رئيس
َّ
ج�م�ه��وري��ة .ه��م اع �ت��ادوا ك��ل ش ��يء ،وم��ا ع��ادوا
ي �ح� ّ�رك��ون س��اك �ن��ًا .ال م ��اء وال ك �ه��رب��اء ف��ي بلد
املياه واألنهار .ال طرقات وال خدمات ،وأسعار
م � � � ��دارس وم �س �ت �ش �ف �ي ��ات خ� �ي ��ال� �ي ��ة ،وإف � � � ��ادات
تعليمية معيبة ...وال أحد ّ
يحرك ساكنًا .الفساد
نخر عظم ال��وط��ن .امل��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ال�ف��اس��دة أو
املنتهية الصالحية جعلت اللبنانيني عرضة
ألمراض السرطان والضغط والسكري والقلب.
ال أح� ��د ي �ت �ح ��رك .ال �س �ي��اس �ي��ون ن �ه �ب��وا ال �ب�ل�اد
والعباد والشواطئ وال��رم��ال .ال أح��د يعترض.
امل��ذه�ب�ي��ة أف�س�ح��ت ف��ي امل �ج��ال ل�خ�لاي��ا إره��اب�ي��ة
ً
ً
ن��ائ �م��ة س�ت�س�ت�ي�ق��ظ ع ��اج�ل�ا أو آج �ل��ا .ال ب ��أس،
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون اع� �ت ��ادوا ك ��ل ش� ��يء .وإن حصلت
االنتخابات غدًا ،فسيذهب اللبنانيون خانعني
طائعني كقطيع غنم ص��وب صناديق االق�ت��راع
لينتخبوا من ينهبهم.
مع ذلك ،يظن اللبناني أن سياسة العالم تدور
حول بالد األرز .لسبب ال يفهمه غير اللبناني،
ثمة اعتقاد بأن كل ما يحصل في العالم مركزه
ل �ب �ن ��ان .ي �ف��اق��م ف ��ي ه� ��ذا ال �ج �ه ��ل ،ج �ه��ل م�ع�ظ��م
السياسيني ال��ذي��ن ج��يء بهم إل��ى السلطة لكل
األسباب إال للكفاء ة.
ه�ك��ذا ،بعد  99يومًا م��ن ّ
خلو لبنان م��ن رئيس
ل�ل�ج�م�ه��وري��ة ،س ��ارت األم ��ور ع�ل��ى ن�ح��و ع��ادي.
ساهم في ذلك أن تآلف الحكومة ،خصوصًا بني
ّ
السنة والشيعة ،غطى تمامًا على النقص .كاد
َ
اللبنانيون يعتادون غياب رئيس الجمهورية.
كان يمكن هذا األمر أن يمتد ألشهر طويلة ،ال
بل ولسنوات .لكن أمرًا طرأ َّ
غير كل الحسابات
وامل�ع��ادل��ة .إنها «داع ��ش» .ال مجال ملحاربتها،
أو ألي تسوية في شأنها أو تشكيل أي جبهة
ل �ص� ِّ�ده��ا م ��ن دون رئ �ي��س م �س �ي �ح��ي .ال م �ج��ال
أي�ض��ًا ل�ت��رك منصب ال��رئ��اس��ة ش��اغ�رًا ف��ي البلد
ال�ع��رب��ي ال��وح�ي��د ال ��ذي رئ�ي�س��ه م�س�ي�ح��ي ،فيما
املسيحيون ّ
يهجرون من كل املنطقة.
ماذا في املعلومات؟
اللقاء السعودي ــــ اإليراني في الرياض تطرق
إل ��ى ال��وض��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي .ل��م ي��دخ��ل ن��ائ��ب وزي��ر
الخارجية اإليراني حسني أمير عبد اللهيان إلى
ُتفاصيل هذا الوضع مع مضيفيه السعوديني.
خ ِّصص الوقت مللفات كثيرة ،في مقدمها غزة
واإلره � ��اب .ل�ك��ن ث�م��ة ت��واف �ق��ًا ب ��ات م �ع��روف��ًا بني

«يتفهمه»!
والجميل
...
ّ
ّ
ات �خ ��اذ األم� ��ر ح �ج��ة ل�ت��أخ�ي��ر اإلف� � ��راج عن
ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن امل �س �ي �ح �ي�ي�ن امل �ح �ت �ج��زي��ن
ل ��دى «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» و«داع � � ��ش» ،فهو
«توقيت يثير التساؤالت» .يرفض عبس
اتهامات البعض بأن التيار العوني يقف
خلف إع��ادة فتح امللف عبر نشر الصورة
أخ�ي�رًا على م��واق��ع التواصل االجتماعي،
«الصورة قديمة ،أعاد الشباب نشرها بعد
ق��رار ري�ف��ي» ،موضحًا أن تصرف الشبان
«ك��ان ع�ف��وي��ًا ،وه��م ان�ت�ظ��روا حتى انتهاء
اللقاء التضامني مع الجيش في االشرفية
حتى يحرقوا العلم ،بعد أن منعناهم من
ذل��ك» .يقول عبس إن «كل واحد منهم في
مكان حاليًا ،وأبلغنا املرجعيات القانونية
أن� ��ه ح�ي�ن ي �ط� ّ�ب��ق ال �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع
فليلقوا القبض عليهم».
لم تنته مفاعيل القصة في األشرفية بعد،
«فنحن ن��درس إمكانية تنظيم تحركات

الجميل :لماذا
نديم
ّ
مهاجمة داعش وهي
لم تهجم علينا بعد؟

شعبية تضامنية مع الشبان ،من دون أن
نسمح ألحد باستغاللها .فليس الغرض
تأجيج الفتنة».
ّ
الجميل الذي ّ
تنصل من
أما النائب نديم
ح��رق العلم ألن «ه��ذه الصفات ليست من
شيم وأخالق أهالي األشرفية» ،فيقول في
ّ
«يعبرون
اتصال مع «األخ�ب��ار» إن ه��ؤالء
عن رأي سياسي وليس عن طائفة .يريدون
املنطقة في إشكال هي بغنى عنه،
توريط ّ
فنحن نفضل تحييد مناطقنا» .يزيد أن
م��ن ي��ري��د إح� ��راق ال�ع�ل��م «ف�ل�ي�ف�ع�ل�ه��ا أم��ام
منزله .نحن ل��م يعد بإمكاننا ّ
تقبل هذه
األم � ��ور» .ال ي�ه��م ن��ائ��ب األش��رف �ي��ة أي علم
أحرق أبناء منطقته« ،ملاذا مهاجمة داعش
وهي لم تهجم علينا بعد؟» .والـ«نا» التي
ّ
الجميل تعني املسيحيني،
يتحدث عنها
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ��ه ك �ت��ب ع �ل��ى صفحته
ع �ل��ى ف��اي �س �ب��وك أن � ��ه ل �ي��س «ب �ت �ص��رف��ات
ول��دان �ي��ة ت �ح �م��ى امل �ن��اط��ق امل�س�ي�ح�ي��ة بل
ب��ال�ق�ت��ال إل ��ى ج��ان��ب ال�ج�ي��ش وم�س��ان��دت��ه
ع�ل��ى ك��اف��ة األص �ع��دة» .ي�ق��ول ال�ج�م� ّ�ي��ل إن��ه
من أجل حماية املؤسسة العسكرية «لسنا
م �ض �ط��ري��ن إل � ��ى أن ن �ف �ت��ح ج �ب �ه��ة أخ ��رى
ترهقه» .أما عن كالم ريفي« ،فنحن نتفهم
أن ل��دي��ه ق��اع��دة س�ن� ّ�ي��ة ف��ي ط��راب�ل��س يريد
معالجتها .ولكن لديه الحق في أن يتحرك
إذا كان املوضوع ّ
يمس السلم األهلي».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،رف � ��ض ري� �ف ��ي ال� �ح ��دي ��ث إل ��ى
«األخبار» عن قراره.

تقــرير

ّ
الجانبني على ض��رورة تجنيب لبنان خضات
أمنية وتحصني الحكومة الحالية واستكمال
ال � �خ � �ط� ��وات ب ��ان� �ت� �خ ��اب رئ � �ي ��س ل �ل �ج �م �ه��وري��ة.
التوافق ليس جديدًا .بدأ منذ تعيني الحكومة
الحالية ووضع الخطة األمنية موضع التنفيذ.
الرياض مرتاحة لرئيس الحكومة تمام سالم.
تعتبره الخيار األفضل حاليًا ،وه��ي ،بالتالي،
ال تستعجل أبدًا عودة الرئيس سعد الحريري
إلى هذا املنصب.
الدبلوماسيني ال�س�ع��ودي�ين ق��ال ص��راح��ة:
أح��د
ّ
«ال نريد خضات حكومية ،ومن األفضل اإلبقاء
على الصديق تمام سالم ملا يتمتع به من حكمة
َ
الصقرين
وص�ب��ر وخ �ب��رة» .يساهم ف��ي ذل��ك أن
ال �س �ن� َّ�ي�ي�ن ف ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،أي ن� �ه ��اد امل �ش �ن��وق
وأشرف ريفي ،يؤديان أدوارًا سياسية وأمنية
م��ع شركائهما ف��ي الحكومة تلقى ترحيبًا من
الجميع .ب��ات املشنوق حديثًا دائمًا في معظم
دوائ��ر ال �ق��رار الحليفة والخصمة داخ��ل لبنان
وخارجه.
ف��رن�س��ا وال �ف��ات �ي �ك��ان ي�ض�غ�ط��ان ب �ق��وة لتسريع
خ �ط��وات ان �ت �خ��اب رئ �ي��س ل�ل�ج�م�ه��وري��ة .معظم
االت� �ص ��االت ال�ف��رن�س�ي��ة األخ �ي��رة م��ع واش�ن�ط��ن،
واملتعلقة بإرسال أسلحة إلى الجيش اللبناني،
ل�ح�ظ��ت ش��رط اس�ت�ك�م��ال ال �خ �ط��وات السياسية
بانتخاب رئيس للبنان قريبًا .البعض يتحدث
عن حصول ذلك مطلع الخريف.
ل��م ي�ع��د اس ��م ال��رئ �ي��س ه��و امل�ش�ك�ل��ة .ال�ل�اف��ت أن
ً
اسماء ّ
عدة مطروحة تلقى قبوال ،وباتت تعتبر
ً
ق��ادرة على قيادة املرحلة الحالية .مثال ،كثير
م��ن التحفظات ح��ول ال�ج�ن��رال ميشال ع��ون قد
تراجعت كثيرًا .تطورات عرسال واملخاوف من
استيقاظ خ�لاي��ا نائمة تجعل الجميع قابلني
ببحث اح�ت�م��االت وت �ن��ازالت .م��ا ب�ع��د ت�ط��ورات
ع��رس��ال ل�ي��س ك�م��ا ق�ب�ل�ه��ا .ل�ل�ع�م��اد ع ��ون خ�ب��رة
س �ي��اس �ي��ة وع �س �ك��ري��ة ط��وي �ل��ة .ل �ك��ن ث �م��ة م ��ن ال
ي��زال يسعى إل��ى إقناعه ب��أن يكون ال�ن��اخ��ب ،ال
ال��رئ�ي��س .ل��م ت�ك��ن ح��رك��ة رئ�ي��س ال�ل�ق��اء الوطني
ول �ي��د ج�ن�ب�لاط ب�ع�ي��دة ع��ن م �ح��اول��ة دف �ع��ه إل��ى
تسهيل مهمة انتخاب رئيس .كثيرون دخلوا
ع�ل��ى خ��ط ع ��ون أخ �ي �رًا .ه��ل ت��أت��ي امل �ف��اج��أة من
ال �ج �ن��رال ن�ف�س��ه؟ ال ش ��يء م�س�ت�ب�ع��د .ل�ك��ن سيد
ال��راب �ي��ة ي� ��درك أن ��ه ي� ��ؤدي ح��ال �ي��ًا أب� ��رز أوراق� ��ه
اإلقليمية والدولية ،وأن��ه بات مقصد الجميع.
ال ض��رورة لالستعجال بشيء .كل االحتماالت
م�ف�ت��وح��ة .ث�م��ة أس �م��اء أخ ��رى ي �ج��ري ت��داول �ه��ا،

ً
بعضها معروف ،وبعضها اآلخر ليس متداوال.
ال يزال عون الخيار األول ،لكن ال شيء مستبعد.
يعتقد كثيرون أن سوريا ضعفت إلى درجة لم
ت�ع��د ق ��ادرة معها ع�ل��ى أداء أي دور ف��ي قضية
رئيس الجمهورية .لعل في األمر بعض مغاالة.
إذا لم تعد ناخبًا أول ،فهي قادرة على العرقلة
عبر حلفائها .الرئيس بشار األسد كان قد أبلغ
كل من سأله عن الرئاسة اللبنانية ،أن ما يقرره
ال�ح�ل�ف��اء ،وخ�ص��وص��ًا ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��رال�ل��ه،
ه ��و ي ��واف ��ق ع �ل �ي��ه س �ل �ف��ًا .ه� ��ذا ي �ف �ت ��رض ،وف��ق
العارفني ،أن حزب الله وإيران ينصحان كل من
ّ
يشاورهما بهذا الشأن ،بأن من املفيد الحديث
مع دمشق .هذا مقصود تمامًا لدفع دول غربية
إلى إعادة فتح خطوط مع القيادة السورية.
ماذا يعني كل ذلك؟
ي �ت �ج��ه ال� �ع ��ال ��م إل � ��ى ت �ش �ك �ي��ل ج �ب �ه��ة دول � �ي� ��ة ـ�ـ�ـ�ـ
إق�ل�ي�م�ي��ة مل �ح��ارب��ة «داع� � ��ش» .ي�ن�ب�غ��ي أن تضم
الجبهة اإلقليمية السنة والشيعة واملسيحني
وال� ��دروز واألك� ��راد واألق �ل �ي��ات جميعًا .الجيش
اللبناني مرشح ألداء دور مهم وخطير ،بدأت
ن ��ذره ف��ي ع��رس��ال ،وق��د ت�ت�ط��ور أك �ث��ر .ال يمكن
التفكير بجبهة لبنانية ضد «داع��ش» من دون
رئيس مسيحي .هذا بات مطلبًا دوليًا ومحور
ت �ف��اه �م��ات إق �ل �ي �م �ي��ة ،ت �م��ام��ًا ك �م��ا ب��ات��ت إي� ��ران
وحزب الله ضروريني دوليًا ملحاربة اإلرهاب.
معروف أن ال رئيس في لبنان يكون مناهضًا
للسعودية أو إلي ��ران أو ل�س��وري��ة أو ل�ل��والي��ات
املتحدة .هذه هي األطراف املؤثرة على انتخاب
رئيس.
اآلن ،وق��د ب��دأت عملية التقارب الدولي لضرب
«داع��ش» ،هل تتسارع خطوات انتخاب رئيس
للبنان؟
ث �م��ة م ��ن ي� �ق ��ول :إذا رأي� �ت ��م ط� ��ائ� ��رات أم �ي��رك �ي��ة
ت �ق �ص��ف داع� � ��ش ف ��ي س� ��وري� ��ا ،ف� �ه ��ذا ي �ع �ن��ي أن
تنسيقًا قد حصل تحت الطاوالت .حينها فقط
تبدأ خطوات انتخاب رئيس لبناني .يبدو أن
األم ��ر ب��ات ق��ري�ب��ًا رغ��م ك��ل ال�ض�ج�ي��ج اإلع�لام��ي
ح ��ول اس �ت �ب �ع��اد ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس� ��د م��ن أي
تنسيق.
أم � ��ا إذا ك � ��ان ه � ��دف ت� �س ��ري ��ع ال � �خ � �ط� ��وات ض��د
«داعش» في سورية وتسليح الجيش اللبناني
هو التضييق على نظام األسد وإحراج حلفائه
في لبنان ،فهذه مغامرة غربية قد تضع لبنان
ب�ك��ام�ل��ه ف��ي م �ه��ب ال ��ري ��ح ،ول �ي��س ف �ق��ط رئ��اس��ة
الجمهورية.

ما هكذا تورد اإلبل يا أشرف

عبد الكافي الصمد
أح��دث طلب وزي��ر العدل أش��رف ريفي من
امل��دع��ي ال �ع��ام التمييزي ال�ق��اض��ي سمير
حمود مالحقة وتوقيف من أحرقوا راية
«داع��ش» في األشرفية ،قبل أي��ام ،صدمة
ف��ي طرابلس وخ��ارج�ه��ا ،ل��م يخفف منها
ط �ل �ب��ه االس �ت �ل �ح ��اق ��ي م� ��ن ح� �م ��ود أي �ض��ًا
مالحقة من أحرقوا صلبانًا في إطار الرد
على إح ��راق ال��راي��ة ،فيما استفاق أهالي
الشمال أمس على شعارات حملت عبارة
ُ
«ال��دول��ة اإلس�لام �ي��ة ق��ادم��ة» ،ك�ت�ب��ت على
َ
ج � ��دران ك�ن�ي�س��ت��ي م��ارم �خ��اي��ل ف ��ي ال�ق�ب��ة
وال�س��ري��ان ف��ي امل�ي�ن��اء .م�ص��ادر سياسية
متابعة أوضحت لـ«األخبار» أن «مقاربة
ملوضوع إحراق الراية» ،وتساءلت:
ريفي
ّ
«ملاذا يتدخل اليوم في هذه القضية ،فيما
ل��م ي �ح� ّ�رك س��اك�ن��ًا ف��ي ال �س �ج��ال ال ��ذي دار
ق�ب��ل أس�ب��وع�ين ب�ين ك��اه��ن رع �ي��ة الشياح
ش��رب��ل مخلوف وخطيب مسجد طينال
ال�ش�ي��خ ع�ب��د ال �ق��ادر ع �ب��دو ،وم ��ا تضمنه
سجالهما م��ن ع �ب��ارات تحريض طائفي
وتحقير ديني؟» .ورأت املصادر أن ريفي
ّ
«ورط نفسه والدولة بموقف نافر ،إذ يبدو
كأنه يتحدث فقط مع جمهور محدود ال
ي�ف�ه��م إال ه ��ذه ال �ل �غ��ة .وه ��و ال ي�ت�ص��رف،
ل�لأس��ف ،على أن��ه وزي��ر ع��دل م�س��ؤول في
ح�ك��وم��ة ج��ام �ع��ة» .ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر إل��ى

ً
أن��ه «ب��دال من أن يطلب ريفي مالحقة من
أحرقوا راية داعش وتوقيفهم ،كان عليه،
مالحقة وتوقيف من يرفعون هذه الراية
ف��ي طرابلس وغيرها م��ن املناطق ،لكون
ه��ذا التنظيم انتهك ال�س�ي��ادة اللبنانية،
وق�ت��ل م��واط�ن�ين لبنانيني وأس ��ر آخ��ري��ن،
من بينهم جنود في الجيش وعناصر في
قوى األمن الداخلي».
وال�ل�اف ��ت أن أوس ��اط ��ًا إس�ل�ام �ي��ة رأت أن
ري�ف��ي «تعاطى م��ع م��وض��وع إح ��راق راي��ة
داع��ش من وجهة نظر سياسية بحتة ،ال
انطالقًا م��ن رأي ال�ش��رع اإلس�لام��ي ،ال��ذي
ل �ي��س م ��ن اخ �ت �ص ��اص ��ه» .وأش � � ��ارت ه��ذه
األوس� � � ��اط ،وه� ��ي م �ت �ن��وع��ة ف ��ي االن �ت �م��اء
ال� �س� �ي ��اس ��ي وال� ��دي � �ن� ��ي ،إل� � ��ى أن «أغ� �ل ��ب
التيارات والحركات واألح��زاب اإلسالمية
تضع على راياتها شعارات إسالمية ،مثل
الشهادتني أو آيات قرآنية ،وأن التعرض
ل �ه��ذه ال ��راي ��ات ،وه ��و م��رف��وض م��ن حيث
امل�ب��دأ وال�ش�ك��ل ،ال يعني مطلقًا التعرض
ل �ل��دي��ن اإلس�ل��ام� ��ي ،وإن ح � ��اول ك �ث �ي��رون
ال� �ت ��ذرع ب��ذل��ك وال �ت �ل �ط��ي وراءه» .ورأت
أن «راي � ��ات ال�ج�م��اع��ة اإلس�لام �ي��ة وح��رك��ة
ال �ت��وح �ي��د اإلس�ل��ام� ��ي وح� � ��زب ال �ت �ح��ري��ر
وال �ق��اع��دة وال �ن �ص��رة وداع � ��ش وس��واه��ا،
تتضمن شعارات إسالمية .فهل التعرض
إلح� � � ��دى ه � � ��ذه ال � � ��راي � � ��ات ب �س �ب ��ب خ�ل�اف
س �ي��اس��ي ،ي�ع�ن��ي ال �ت �ع��رض ل �ل��دي��ن ك�ك��ل؟

ومل ��اذا ل��م يتحرك ري�ف��ي عند إح ��راق راي��ة
ح��زب الله ،التي تحمل اس��م الجاللة وآية
قرآنية؟».
كما كان الفتًا أن أحدًا من القوى السياسية
أو الدينية في طرابلس لم يجار ريفي في
موقفه .فمفتي طرابلس والشمال الشيخ
مالك الشعار تطرق إليه من ب��اب احتواء
ما حصل ،برغم أنه معني باألمر أكثر من
غيره ،إذ أشار في بيان صادر عن مكتبه
الى أنه «أجرى اتصاالت باملعنيني ،وتبني
أن هذا التصرف كان فرديًا وال يحمل أي
خلفية سياسية» .وأه ��اب «بالجميع أن
ّ
يغلبوا لغة العقل ومصلحة البلد على
العواطف والنوازع النفسية ،وأن يتركوا
األم��ور للمسؤولني املعنيني واملؤسسات
ال��رس�م�ي��ة وال�ق�ض��ائ�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل على
معالجة مثل ه��ذه املشكالت ،ضمن إطار
القانون وحفظ االنتظام العام».
غير أن أخطر م��ا ف��ي األم��ر االس�ت�ع��دادات
ال�ت��ي ج��رت أم ��س ،ق�ب��ل م�س�ي��رة ج��رت في
جامع حربا في منطقة باب التبانة ،تنديدًا
ب�ح��رق راي ��ة «داع � ��ش» ،وإع �ل�ان املنظمني
أنهم سيرفعونها في مسيرتهم ،ما ينذر
ب��أن األم��ر ق��د يتطور الحقًا ال��ى رف��ع هذه
الراية في شوارع طرابلس وعلى شرفات
منازلها ،م��ن ب��اب نصرة ال��دي��ن .وعندها
ك�ي��ف سيجيب ري�ف��ي م��ن س�ي�س��أل��ه« :ه��ل
حقًا أصبحت طرابلس تشبه قندهار؟!».

