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ــس الشام»
ال ـب ـق ــاع ـي ــة (ق ـ ـضـ ــاء ب ـع ـل ـب ــك) بــرف ـقــة
شـ ّـبــان ســوريــن وفلسطينيني على
ّ
محملة باألسلحة .ولكن
منت سيارة ُ
س ــرع ــان م ــا أخ ـل ــي سـبـيـلــه ف ــي وقــت
الحـ ــق م ـق ــاب ــل ك ـف ــال ــة م ــال ـي ــة ق ــدر ّه ــا
 ٣٠٠ألــف لـيــرة .ينقل عنه رفــاقــه أنــه
«ن ـ ــذر ن ـف ـ ّســه ل ـل ـ ّج ـهــاد ول ـل ــدف ــاع عــن
أه ــل ال ـســنــة» ،وأن ــه رف ــض االلـتـحــاق
ب ــامل ــول ــوي ف ــي م ـخ ـ ّـي ــم ع ــن ال ـح ـلــوة
وبـ ـ ـق ـ ــي فـ ـ ــي بـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـت ـ ـ ّـب ـ ــان ـ ــة ،ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء
ع ـلــى أوامـ ـ ــر م ــن قـ ـي ــادة «ال ـن ـص ــرة».
وتــوضــح امل ـص ــادر أن عــاقــة مميزة
ـرة»
رب ـط ــت م ـن ـصــور بــأم ـيــر ّ«ال ـن ـص ـ ّ
فــي القلمون أبــو مالك التلي ،و«أنــه
كــان على تــواصــل مباشر مـعــه» .أما
م ـج ـمــوع ـتــه الـ ـخ ــاص ــة ،ف ـمــؤل ـفــة مــن
 ١٥شــابــا ،مــن بينهم شقيقاه جــال
وأم ـيــر ،وإن مـعـظــم ه ــؤالء يتنقلون
مرتدين أحزمة ناسفة ،وهم شاركوا
علنًا في تشييعه .أما شقيقه الثالث
ال ــذي أوق ـف ـتــه اس ـت ـخ ـبــارات الـجـيــش
ُ
وال عالقة له بـ «املنهج
فيدعى وسيم ُ
الجهادي» ،وقد أخلي سبيله الحقًا.
ولـ «أبو عمر» ثالثة أوالد هم :عائشة
وم ــاري ــا وع ـم ــر ،أك ـبــرهــم ال يـتـجــاوز
أربع سنوات ،إضافة إلى ألقاب عدة
في املنتديات اإلعالمية ،منها «أسد
الله» و»غريب الديار» و»الشيخ أبو
عبدالله».
طرابلسُ ،يحكى عن قتل منصور
في ّ
على أنــه ّ«عملية تصفية واغتيال».
ُ
وي ـ ـتـ ــردد أنـ ـ ــه «اس ـ ــت ـ ــدرج ع ـب ــر أح ــد
مشايخ هيئة علماء املسلمني ،قبل أن
تقطع عليه الطريق إحدى السيارات
األمنية ويعدمه عناصرها فورًا مع
أحـمــد الـنــاظــر»ُ .
وي ـعــزز أنـصــار هذه
ّ
الفرضية ذلك بأن «أسامة عسكري،
ومـ ـ ــن الـ ـجـ ـن ــون أن يـ ـه ــاج ــم دوريـ ـ ــة
ّ
بمسدس وقنبلة
مدججة بالسالح ّ
فقط» ،مشيرين إلى أنه «ربما حصل
ع ـلــى أمـ ــان م ــا م ــن ج ـهــة م ــا لـيـخــرج
مسلحًا بمسدسه فقط» .هذه الرواية
الـضـعـيـفــة نـسـبـيــا تـنـفـيـهــا امل ـصـ ُـادر
ُ
ّ
األمـنـيــة الـتــي تـكـ ّـرر أن منصور قتل
صدفة خالل تبادل إلطالق النار بني
الــدوريــة الـتــي أوقـفــت خــالــد ُحبلص
ومجهولني بادرا بإطالق النار.

اللبنانيين
ويـتـهـمـهــم بـقـتــل ال ـح ــري ــري» .وختمت
مطالبة املـ ّـدعــي بــاالعـتــذار« :ال عيب أن
يــدرك املــدعــي أن فــي بــادنــا صحافيني
أحـ ــرارًا ،وال عيب بــاالعـتــذار مــن العدل
واالعــام» (النص الحرفي للكلمة على
املوقع االلكتروني).
وشـ ـه ــدت ال ـج ـل ـســة االول ـ ــى ب ـعــد كلمة
خياط استجوابًا لشاهد االدعاء االول،
جون الني كومو ،وحينما تولى محامي
الدفاع عن الجديد استجواب الشاهد،
بدا االرتباك واضحًا عليه ،وعلى املدعي
العام ،حينما طالب خان بإلغاء شهادة
كــومــو ،بعد التشكيك فــي سلوكه وفي
سـلــوك ّ
االدعـ ــاء ووج ــود ات ـصــاالت غير
قانونية بينهما.
ه ـ ـ ــي م ـ ـعـ ــركـ ــة ح ـ ـقـ ــوق ـ ـيـ ــة وإعـ ــام ـ ـيـ ــة
تخوضها «الـجــديــد» فــي اله ــاي ،بــدأت
ل ـل ـتــو ،وس ـت ـش ـهــد األي ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،كما
تــؤكــد م ـصــادر فــريــق ال ــدف ــاع ،مواجهة
حامية مــع فــريــق االدعـ ــاء ،يستعد لها
جيدًا املحامي خان وفريقه .مع انتهاء
الجلسات ،شوهد املخرج شربل خليل
وه ـ ــو ي ـل ـت ـقــط ال ـ ـصـ ــور ل ـل ـم ـح ـك ـمــة مــن
الـخــارج .ولــم يكن واضحًا تمامًا ،أكان
ّ
يصور املحكمة ،أم« ...دمى قراطية»!

سياسة

3

ابراهيم األمين

سفير آل سعود :أدركني يا رستم ،أدركني يا جيف؟
القدر حليف حقيقي لقوى آذار في لبنان .لكن ليس في كل اتجاه.
هذه املرة ،جاءهم الدعم بغير ما يشتهون .هي املرة األولى التي
يمارسون فيها دورهم الحقيقي :االنتظار ريثما يأتي الفرج.
في مشاهد سابقة ،لعبت قوى كثيرة أدوارًا في لبنان وسوريا
وفلسطني .حملت السالح وأرسلت األموال ،واستقبلت شخصيات
وقوى ،وتم إشراكها في لقاءات واجتماعات مختلفة .ولإلنصاف ،لم
تكن طوال الوقت متلقية لألوامر (وربما هذا ما تسبب بخسائرها
املتالحقة) .لكن حالها اليوم ،إزاء املشهد اليمني ،يعيدها الى حيث
هي فعليًا ،الى موقع املستمع واملنصت واملنتظر ،لكن ،مع استمرار
حفظ حقها في التأمل واألحالم.
ما يحصل اليوم ربما يعكس فضيحة حقيقية بالنسبة إلى جمهور
هذه القوى .ورغم أن العصبية قاتلة للعقل عند غالبية هذا الجمهور،
إال أن حقيقة األمر تفرض نفسها على الجميع.

فجأة تعطلت هوائيات جنبالط وغاب العقل العسكري
لجعجع والتحق الباقون بدرس خاص عن اليمن
منذ زمن غير قصير ،يظهر لبنان في حالة ارتباط بما يجري في
املنطقة من حولنا .لكنه لم يكن شديد التأثر بأزمة في ليبيا أو
السودان أو حتى في العراق .أما أن يصير لبنان متأثرًا ،وبقوة ،بما
يجري في اليمن ،فلهذا أسبابه .وهي بالتأكيد ال تتعلق بهوائيات
وليد جنبالط ،وال ببهلوانيات سعد الحريري ،وال بالعقل العسكري
الفذ لسمير جعجع .هي أسباب تتصل بكون «األب الراعي» ،أي نظام
آل سعود ،يخوض معركة «وجودية في جنوب الجزيرة» .لكن هناك
سببًا آخر ،يتعلق بكون خصم  14آذار الرئيسي ،أي حزب الله ،العبًا
مؤثرًا في األزمة اليمنية.
في هذه الحالة ،احتاج فريق  14آذار من جديد الى «يسارييه
السابقني» ،من دون تجاهل حاجتهم أيضًا الى «موالنا» رضوان
السيد ،إلعطائهم دروسًا عن اليمن :أين تقع هذه البالد ،وكم
عدد السكان ،وما هو نظام الحكم فيها ،من هم الحوثيون ،وماذا
تعني الزيدية ،وما الفرق بني الشوافع والوهابيني .هي دروس مملة
للمتقاعدين من ثوار األرز ،لكنها ضرورية إن هم قرروا تلبية «نداء
الواجب» والخروج دفعة واحدة على املنابر دفاعًا عن «انتفاضة
اململكة السعودية عن العروبة في مواجهة الغزو الفارسي».
لكن دقة املعركة وحساسية املوقف ،وكثرة األحداث وتسارعها ،ال
تتيح لهؤالء ترف الدلع والتأمل ،ما جعل سفير آل سعود في لبنان،
يضطر (حتى ولو لم يرغب) الى تولي الدفة .سعد الحريري ليس

هنا ،وهو ال يفيد كثيرًا في هذا امللف ،والباقون ال يمكنهم قيادة
املعركة .وطاملا أن «الشبيبة» لهم تاريخ في تلقي األوامر والتنعم
ّ
وصي من نوع
بالوصاية ،فلن يصابوا بالسأم .عدا عن أن السفير
لذيذ وخاص .وهو يدفع مسبقًا إن لزم األمر.
هكذا ،وخالل أيام قليلة ،انكشف هذا الفريق ومعه بقية اللبنانيني
على مشهد مختلف عن كل ما عرفوه سابقًا .صار املندوب
السامي ،وحده ،يواجه من يقف بمواجهة أسياده في مملكة القهر.
فماذا سيقول الجهابذة لصبيتهم؟
طبعًا هناك سجال سيظل مفتوحًا .لكن من زاوية لبنانية ضيقة،
من املفيد االنتباه ومراقبة سفير الوصاية الجديدة (التي ستظل
مقتصرة على فريق  14آذار) .فهو ال يكتفي بدعوة «نظرائه»
الخليجيني و»أصدقائه» اللبنانيني الى لقاءات تشاورية ،وإن كانت
الدعوة الى سفارة آل سعود باتت مثل مذكرة الجلب .بل انتقل الى
مرحلة الدعاية اإلعالمية املباشرة لتغطية الجرائم ،من دون نقاش
حول نتائج العدوان من قبل اإلعالميني اللبنانيني .وإذا كانت الزميلة
مارلني خليفة في «السفير» قد ناقشته في انعكاسات العدوان
لبنانيًا ،فإن الفضيحة تمثلت في نشر «النهار» أمس «مقابلة» ،لم
عدت ،لكننا قرأنا نصًا ّ
نعرف من أجراها ،وكيف ُأ ّ
أعد على طريقة
بيانات الشركات التجارية املرسلة الى الصحف .مساعد السفير
كتب األسئلة واألجوبة ،ولم تبذل «النهار» جهدًا في إعادة توليف
ً
النص بطريقة تجعل منه عمال مهنيًا .لكن يبدو أن أشياء كثيرة
لم تعد موجودة في هذه املؤسسة .وبالطبع ،فإن سفير آل سعود
يستنفر منذ يومني لحجز «ثلة من ثوار األرز» استعدادًا لتولي الرد
القوي على خطاب السيد نصر الله اليوم ،علمًا بأنه ،ولألمانة ،فإن
الكثيرين من جماعة الصراخ الذين ّ
تعود اللبنانيون عليهم سابقًا،
لم يظهروا على الشاشات بعد.
لكن ما هو أهم ،لفت انتباه سفير آل سعود الى ضرورة مراجعة
تجربتي اثنني برعا في إدارة امللف السياسي في لبنان من دول
الوصاية .اللواء رستم غزالة من سوريا ،والسفير جيفري فيلتمان
من الواليات املتحدة .ألنه في حال األخذ بنصائحهما ،سيكون
أكثر فعالية مع جماعته على األقل .أما إذا قرر االكتفاء بتجربته
الباكستانية ،فسيجد الكثير من الشعر غير املطابق ملواصفات
السوق اللبنانية .وليس من الخطأ أن يطلب من مساعديه العودة الى
األرشيف ،ومشاهدة حلقة بثها الكوميدي عادل كرم في برنامجه
«هيدا حكي» على شاشة «املر تي في» وقرر أن يقارن ،بني األمناء
العامني لألحزاب .يومها اختار أحمد الحريري أمينًا عامًا لتيار
«املستقبل» والسيد حسن نصر الله أمينًا عامًا لحزب الله .ترك
لصور فيديو أن تتحدث ،فيما غرق املشاهدون في الضحك.

علم
و خبر
إعتذر
المشنوق لعثمانِ :
أمــر وزي ــر الــداخـلـيــة والـبـلــديــات نـهــاد املـشـنــوق رئـيــس فــرع املعلومات
العميد عماد عثمان وعددًا من ضباط الفرع بتقديم االعتذار إلى والدة
الشهيد في الجيش املالزم االول نديم سمعان ،بعدما ُم ِن َعت من دخول
مبنى الـفــرع لتهنئة مــن نـفــذوا عملية توقيف املطلوب خــالــد حبلص
وقتل املطلوب أسامة منصور .وقد استقبل عثمان وعدد من الضباط
السيدة جورجيت سمعان واعـتــذروا ملنعها من دخــول مبنى املديرية
العامة لـقــوى االم ــن الــداخـلــي ،علمًا بــأن املشنوق استقبلها فــي وزارة
الداخلية للهدف عينه.

شكرًا السعودية!
تتردد معلومات عن أن تيار املستقبل ينوي ،في ضوء مهرجان حزب
الله تضامنًا مــع الشعب اليمني الـيــوم ،تنظيم مهرجان تحت عنوان
«ش ـك ـرًا الـسـعــوديــة» .وي ــدرس الـتـيــار اقـتــراحــن ملـكــان إقــامــة املـهــرجــان،
األول في قاعة البيال في بيروت ،والثاني في معرض رشيد كرامي في
طرابلس.

التحقيق مع ضابط في تهريب تجار مخدرات
ُ
استدعي آمــر فصيلة عــرســال املـقــدم ب .ن .ل ــإدالء بإفادته لــدى مكتب
مكافحة املـخــدرات املــركــزي إثــر توقيف عنصر لديه يعمل فــي تهريب
الـكــوكــايــن .وعلمت «األخ ـب ــار» أن العنصر كــان يـحــاول تهريب ّ
تجار
مـخــدرات على مــن سيارته عبر أحــد الـحــواجــز فــي عــرســال ،وصــودف

أن أحد ركــاب السيارة كان يحمل هوية شاب من قرية العسكري ُعلى
ُ
الحاجز ،فافتضح األمر ُ.وفيما تمكن أحد ركاب السيارة من الفرار ،ألقي
القبض على الباقني وضبطت بحوزتهم كمية من املـخــدرات .وكشفت
هرب ّ
املصادر أن العنصر املذكور ّ
تجار مخدرات وكوكايني أكثر من مرة
بالطريقة نفسها ،علمًا أن املخدرات تعود لتاجر مخدرات شهير اسمه
ّ
ع .م .معروف بـ «أبو سلة».

«سيسنا» للجيش من رجل اعمال
وافــق مجلس ال ــوزراء في  19آذار املاضي على قبول هبة إلــى الجيش
م ـقـ ّـدمــة م ــن رج ــل االع ـم ــال ُجـ ــورج م ـي ـشــال ال ـن ـج ــار ،ع ـب ــارة ع ــن طــائــرة
مستعملة نوع «سيسنا» .وق ّدرت قيمة الطائرة بنحو  200ألف دوالر.

