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كالم في السياسة

إشكال في السعديات وتوقيف ارهابيين
أطلقت مجموعة مسلحة على رأسها ح .ع .د .و م .أ .و ب .أ ،.محسوبة
على الموقوف أحمد األسير ،النار ليل أمس على موكب مسؤول لحزب
األخير إلى إطالق النار
الله في منطقة السعديات ،ما دفع بمرافقي ّ
في الهواء لتأمين مرور الموكب .وعلى الفور ،تدخل الجيش وفرض
طوقًا أمنيًا وعمل على مالحقة المطلوبين المعروفين باألسماء.
كذلك أجرى مسؤولو حزب الله سلسلة اتصاالت سياسية لحصر ّاإلشكال
وعدم حصول أي تداعيات ،خصوصًا أن المجموعة المسلحة تتنقل بين
الوالء لتيار المستقبل واألسير ومجموعات سلفية أخرى ،وتعمل دائمًا
على محاولة ّ
جر حزب الله و«سرايا المقاومة » إلى إشكاالت أمنية في
ّ
خط الساحل الجنوبي .
السعديات وعلى ّ
من جهة أخــرى ،أكــدت مصادر أمنية لـ «األخــبــار» أن السوريين الذين
أوقفهم الجيش اللبناني ليل أول من أمس في منطقة شبعا أثناء
محاولتهم التسلل من لبنان إلى منطقة القنيطرة ،سبق أن قاتل ٌ
عدد
منهم ضد الجيش اللبناني في عرسال ،وبينهم ابنا مسؤول في إحدى
الجماعات اإلرهابية .وأشارت المصادر الى أن اإلرهابيين كان هدفهم
االلتحاق بفصائل للمعارضة السورية المسلحة في جبهة القنيطرة،
التي ّ
تعد هجومًا على مدينتي البعث وخان أرنبة في القطاع الشمالي
ّ
من محافظة القنيطرة .وأوقف الجيش سائق الشاحنة الذي كان يقل
اإلرهابيين وهو من آل الحجيري ،وقد ضبطت في حوزتهم أجهزة
اتصال.
كذلك أوقف الجيش على حاجز المدفون بين بيروت والشمال أحد أهم
المطلوبين والمقربين من خالد حبلص وشادي المولوي ،متخفيًا بزي
إمرأة.

األسبوع املاضي ،وخالفًا ملا أبلغه
امل ـس ـت ـق ـب ــل ل ـ ـبـ ــري ع ـ ــن ت ـش ـج ـي ـعــه
ال ــوص ــول إلـ ــى ت ـســويــة ت ـع ـيــد إلــى
الحكومة الحياة والفعالية .وبينما
ترتفع أصوات داخل تيار املستقبل
تـتـهــم ال ـس ـن ـيــورة بـعــرقـلــة الـحـلــول
وم ـح ــاول ــة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـق ــرار
الـسـيــاســي لـلـتـيــار ،ي ـقــول مـقـ ّـربــون
منه إنه ال يتصرف من تلقاء نفسه،
ب ــل يـمـلــك أج ـ ـ ً
ـواء إقـلـيـمـيــة ودول ـيــة
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ال ـ ـتـ ــدخـ ــل الـ ــروسـ ــي
ّ
ال ـجــديــد فــي س ــوري ــا« ،ت ـحــتــم على
الـطــائـفــة الـسـنـيــة ال ـت ـشـ ّـدد لـلــدفــاع
ع ــن ح ـقــوق ـهــا ف ــي اإلق ـل ـي ــم ولـبـنــان
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا ،ومـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة الـ ـتـ ـمـ ـس ـ ّـك
ب ــال ــدس ـت ــور وص ــاحـ ـي ــات رئ ــاس ــة
الحكومة أمر مهم جدًا».
ّ
وفـيـمــا ت ـحــل عـطـلــة عـيــد األضـحــى
ّ
ال ـ ـيـ ــوم ،اس ـت ـم ــر األخ ـ ــذ والـ ـ ـ ــرد بــن
القوى السياسية أمــس ،وال ّ
سيما
الحركة التي يقوم بها الوزير وائل
أبـ ــو ف ــاع ــور م ــوفـ ـدًا م ــن ج ـن ـبــاط،
بــاالتـصــال مــع الـ ــوزراء عـلــي حسن
خـلـيــل والـ ـي ــاس ب ــو ص ـعــب ونـ ــادر
الحريري .وأشارت مصادر وزارية
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إلـ ـ ّـى أن ال ـع ـم ــل عـلــى
التسوية لم يتوقف ،وأن حظوظها
بـحـســب م ـصــادر وزاري ـ ــة هــي  50ـ ـ
 .50والتقى الحريري خليل أول من
أمس بعد الخلوةّ ،
وكرر أمام األخير
ّ
املشجع
مــوقــف الــرئـيــس الـحــريــري
ل ـل ـت ـســويــة .ك ــذل ــك زار أبـ ــو ف ــاع ــور
ال ــوزي ــر س ــام ــي ال ـج ـمـ ّـيــل ووض ـعــه
فـ ــي أجـ ـ ـ ــواء االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت .وع ـل ـمــت
«األخبار» أن املستقبل طلب منحه
 24ـ ـ ـ  48س ــاع ــة لـحـلـحـلــة األمـ ـ ــور،
ومعالجة التباين فــي اآلراء داخــل
التيار ،للوصول إلــى التسوية في
التعيينات واالتفاق على آلية العمل
الحكومي .وتشير مصادر وزاريــة
إل ــى أن ب ــري ي ـطــرح سـلــة متكاملة
ملعالجة أزمــة التعيينات ومجلس
ال ـن ــواب وال ـح ـكــومــة ،بــال ـعــودة إلــى
آلية العمل الحكومي التي تسمح
لرئيس الحكومة بتأجيل أو إلغاء
أي بند يجري االعتراض عليه من
قبل ّ
مكونني في الحكومة ،لكن من
دون تعطيل مجلس الــوزراء ،وهي
الصيغة الـتــي يــوافــق عليها سالم
وال ـحــريــري ،ويعتبرها السنيورة
ان ـت ـقــاصــا م ــن ص ــاح ـي ــات رئــاســة
ال ـح ـك ــوم ــة .ع ـل ـمــا ب ـ ــأن وزراء أم ــل
واالشتراكي سبق أن اعترضا على
هذه اآللية قبل نحو عام على الرغم
مــن موافقة ســام عليها .وقــد بذل
بـ ــري وج ـن ـب ــاط ج ـه ـدًا ف ــي خ ـلــوة
أول من أمس للتوضيح للسنيورة

أن «هــذا اتفاق سياسي ،وال بـ ّـد أن
نمنح الجنرال عون شيئًا».
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر
فــي ق ــوى  14آذار لـ ـ «األخ ـب ــار» إنــه
«ل ــن يـكــون هـنــاك بـحــث فــي قــانــون
االنتخاب على طاولة الحوار ،قبل
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ال ـب ـح ــث ف ــي مـســألــة
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة وإجــرائـهــا،
وأن هــذه املـســألــة هــي البند األول،
ووف ـ ـ ـ ــق ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور عـ ـم ــل م ـج ـلــس
ال ـنــواب ينحصر بانتخاب رئيس
للجمهورية في حال الفراغ قبل أي
شيء آخــر» .وقالت مصادر وزارية
إن محاولة «فرملة طــاولــة الحوار
عند مسألة رئاسة الجمهورية هو
مــوقــف الـسـنـيــورة واملـسـتـقـلــن في
 14آذار ،ويحاول جـ ّـر الكتائب إلى
هذا املوقف».
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن ك ــام عــون
حول موافقة القوى املسيحية على
ال ـق ــان ــون ال ـن ـس ـبــي وف ــق  15دائ ــرة
انتخابية أثار امتعاضًا لدى قوى
 14آذار .وقـ ــال م ـصــدر ن ـيــابــي في
هذه القوى إن «قانون الـ  15دائرة
مــع النسبية كــان واح ـدًا مــن ثالثة
قــوانــن ج ــرى بـحـثـهــا فــي بـكــركــي،
ول ـ ـ ــم يـ ـت ــم االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـ ـلـ ـي ــه ،وه ـ ــذا
القانون ال يؤمن تصحيح التمثيل
املـ ـسـ ـيـ ـح ــي بـ ــال ـ ـقـ ــدر نـ ـفـ ـس ــه ال ـ ــذي
يؤمنه مشروع املستقبل والقوات
واالشـ ـت ــراك ــي األكـ ـث ــري وال ـن ـس ـبــي
مـ ـع ــا» ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ج ـن ـبــاط ص ـ ّـرح
قبل أيــام بــأنــه لــم يعد يــوافــق على
ه ــذا ال ـق ــان ــون .وع ـل ـمــت «األخ ـب ــار»
أي ـ ـضـ ــا أن «ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ال ـق ــان ــون ـي ــة
ف ــي قـ ــوى  14آذار» أع ـ ــدت دراسـ ــة
مفصلة عن «مساوئ هذا املشروع،
وانعكاساته السلبية على الوضع
املسيحي» كما تقول املصادر.
مــن جهته ،قــال نــائــب األم ــن العام
لـحــزب الـلــه الشيخ نعيم قــاســم إن
«الفساد في لبنان أصبح نموذجًا
بحيث إن الـتـبــاري بــن ع ــدد كبير
من املسؤولني والـقــوى التي تعمل
ف ــي ال ـس ــاح ــة ه ــو ب ـم ـق ــدار ال ـف ـســاد
مــع التغطية عـلـيــه» ،وإن «الفساد
يتطلب محاسبة ،وفي هذا النظام
الـ ـط ــائـ ـف ــي وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـت ــرك ـي ـب ــة
ال ـطــائ ـف ـيــة املـ ــوجـ ــودة ال تستطيع
اآلليات املعتمدة أن تحاسب أحدًا».
واكـ ــد قــاســم أن «ال ـج ـهــة الــوح ـيــدة
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـط ـي ــع املـ ـح ــاسـ ـب ــة هــي
ال ـش ـعــب ،وال يستطيع الـشـعــب أن
يحاسب إذا لم يكن هو قــادرًا على
االنـتـخــاب ال ـحــر ،وال انـتـخــاب حـرًا
فــي لـبـنــان إال مــع قــانــون النسبية
على قاعدة لبنان دائرة واحدة».
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الرجل األبيض والرئيس األسود
وما بينهما ثائر
جان عزيز
ً
تروي نادرة كوبية قديمة جدًا ،أن اتصاال روحانيًا تم ذات يوم
بني فيديل كاسترو وتشي غيفارا .دار الحديث بني الرفيقني
العتيقني عــن ال ـثــورة وكــوبــا وأمـيــركــا وال ـعــالــم .قـبــل أن يسأل
الطبيب األرجنتيني صديقه املحامي الـكــوبــي :كيف صــارت
عالقتكم مــع جيرانكم األمـيــركـيــن؟ هــل ّ
تحسن الــوضــع بني
واشنطن وهافانا ،أم ال يزال الحصار والقطيعة سيدي الواقع؟
فابتسم كاسترو قبل أن يجيب التشي :هذه مسألة ستطول
بعد .ربما عليها أن تنتظر وصــول رجــل من لوننا إلــى البيت
األبيض ،ووصول رجل من عندكم إلى الفاتيكان!
قبل أيــام كانت النادرة الكوبية تتحول نبوءة .وكانت تتحقق
حرفيًا بني روما وهافانا وواشنطن .غير أن التدقيق أكثر في
معطيات الحدث ،يظهر أن املسألة لم تكن مجرد طرفة تروى.
وال هــي نتاج حــس شعبي أو م ــرارة وج ــدان وحـســب .بــل ثمة
عــاقــة سببية ،كــان يمكن تـصــورهــا فعليًا ،بــن مــا يمكن أن
يفعله بابا أرجنتيني ورئيس أميركي أسود وثائر عجوز مثل
فيديل.
ذلــك أن حــدث االنـفـتــاح األمـيــركــي الفاتيكاني – الـكــوبــي ،ترك
أكـثــر مــن ق ــراءة تحليلية وتفسير سببي .أصـحــاب منهجية
املصالح وحسابات الجيوبوليتيك ،قالوا انــه منذ عامني على
األق ــل ،ك ــان مــن املـمـكــن تــوقــع خـطــوة ك ـهــذه .لــأسـبــاب املثلثة
ً
التالية :أوال خلفيات قداسة البابا .قيل إن الرجل الواصل إلى
السدة الرسولية في آذار  ،2013ال بد أنه وقف كما كل سلف
ً
ّ
لــه ،متسائال عــن علة كــونــه حـبـرًا أعـظــم .فــكــر كــاآلتــي :يوحنا
بــولــس ال ـثــانــي ،اب ــن بــولــونـيــا وال ـحــرب ال ـب ــاردة وص ــراع الـغــرب
مــع موسكو السوفياتية ،لــم يـتــردد فــي اخـتـيــار دعــوتــه .قرر
بسرعة أن يكون بابا املواجهة ّمــع دولــة بريجنيف املريضة.
بها رسخ دور حاضرته .وبها وطد دعائم سياسته الخارجية.
خصوصًا أن «رسالة» كهذه كانت منسجمة طبيعيًا وعضويًا
مع كل ما هو وكل ما يمثل .سريعًا ذهب إلى وارسو .وسريعًا
مد يده البيضاء لعمال حوض غدانسك ونقابتهم التي ترفع
العذراء شفيعة لتشكيلهم املطلبي .سريعًا ّ
وجه إليهم صرخته
اإلنجيلية الـشـهـيــرة :ال ت ـخــافــوا!» .وســريـعــا نسج ذلــك املثلث
البولوني الذي ساهم في تغيير عالم الثمانينات ،بني فويتيال
في روما ،وفاليسا في فرصوفيا وبريجنسكي في واشنطن.
فصارت للفاتيكان مهمة كونية ،يحصنها البابا املنتصر على
املوت ،بصورة السوبر ستار ،حتى ربح رهانه.
بعده جــاء الالهوتي األملاني راتزنجر .ابــن املجمع الفاتيكاني
الثاني وسينودس العقيدة واإليمان ،وابن زمن ما بعد سقوط
االشتراكية الدولتية ،وبداية الصراع الديني في القرن الواحد
والعشرين ،وفق نبوءة أندريه مالرو .وسريعًا أيضًا ،لم يتردد
بنديكتوس السادس عشر في اختيار علة بابويته :املواجهة

القوات اللبنانية
والروح الرياضية
نظم جهاز تفعيل دور املرأة في املجتمع
في حــزب القوات اللبنانية بالتعاون مع
مـكـتــب ال ــري ــاض ــة ف ــي ال ـح ــزب مــاراثــونــا
رياضيًا األحــد املــاضــي فــي ملعب فــؤاد
شـهــاب فــي جــونـيــة ،تـحــت شـعــار «ألنــو
ح ـيــاتــك أب ـ ــدى ،أدم ـ ــن… ع ـلــى الــركــض»
فــي إط ــار تــوعـيــة الـشـبــاب عـلــى مخاطر
املخدرات.
إال أن عددًا من املشاركني في هذا الحدث
شكوا تمييزًا طائفيًا وسياسيًا مورس
ُبحقهم في النتائج التي أعلنتها اللجنة
امل ـن ـظ ـم ــة .ف ـع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،إح ــدى
الشابات (تنتمي إلى الطائفة الشيعية)
الفئة العمرية
فــازت باملرتبة
الثالثة عن َ
 18سنة ،لكنها ُ
«حرمت» نيل جائزتها
ولــم ُيـنـ َـاد على اسمها ،في وقــت ُسلمت
األول ــى والثانية.
فيه الجوائز
للمرتبتني ُ
وبعد تدخل والدهاّ ،
تذرع املنظمون بأنها
لم تكن موجودة عند إعالن النتائج .كذلك
لم يعلن اسم ّ
سيدة أخــرى شاركت عن
الفئة العمرية ّ 45 - 40سنة ،رغم فوزها
باملرتبة الثانية ،ولم تتسلم جائزتها رغم
مراجعة النائب أنطوان زهــرا ،الــذي كان
ً
ُممثال لرئيس الحزب سمير جعجع.

مع اإلســام السياسي .ألقى محاضرته الشهيرة في جامعة
ريغنسبورغ ،وأطلق إشكالية صراعه الجديد.
بعد فويتيال وراتزنجر ،جاء األرجنتيني برغوغليو .في زمن
ال حــرب ب ــاردة فيه ،وال حــرب ساخنة .بــل هــو زمــن الفوضى
العاملية الكاملة .زمــن العالم الـخــارج عــن السيطرة ،كما كتب
بريجنسكي نفسه فــي تقييمه أح ــداث قــرن ،أو زمــن اختالل
العالم .ومرة ثالثة ،لم يتردد خليفة بطرس في اختيار «رسالة»
بابويته :أن يكون بابا املصالحة .مع الذات ،ومع اآلخر.
وت ـك ـمــل ق ـ ــراءة املـنـهـجـيــة امل ـصــالـح ـيــة ل ـت ـقــول ،إن ــه فـيـمــا كــان
فــرنـسـيــس ي ـعــد ال ـع ــدة لـتـجـسـيــد دع ــوت ــه ال ـبــابــويــة هـ ــذه ،كــان
كاسترو األخ األصغر لثائر هافانا ،يفقد حلفاءه في محيطه.
خـصــوصــا فــي ف ـنــزويــا .فيشعر بــالـحـصــار املـتـقــدم نـحــوه.
ويقتنع تدريجيًا ب ـضــرورة ال ـخــروج مــن تــركــة «األخ األكـبــر»،
شيوعيًا وعــائـلـيــا .وفــي شكل مـتــزامــن ،كــان أوبــامــا ،الرئيس
املتقدم في آخر سني رئاسته ،يبحث عن تسجيل اسمه في
سفر تاريخ الــرؤســاء األميركيني .وهــو السفر الــذي ال يحفظ
من سكان البيت األبـيــض ،إال الذين سطروا حربًا أو سالمًا،
أو االث ـنــن م ـعــا ...هـكــذا تقاطعت حـســابــات الـثــاثــة ،فأنتجت
انفتاحهم ومصالحتهم ومشروع سالمهم.
ً
غير أن قــراءة أخــرى ممكنة للحدث نفسه .قــراءة أبعد قليال
عن سياسة املصالح وحسابات الدول .قراءة أقرب إلى دائرة
اإلن ـســان الـكــامــن فــي الــزع ـيــم ،وال ــوج ــدان الــراســخ تـحــت لقب
ً
السلطة .مــاذا لــو كــان برغوغليو اإلنـســان مـثــا ،ال يــزال ابن
أميركا الالتينية .ابن فقرائها وبؤسها .ابن الهوت تحريرها
ومجمع مديلني وأدب املعتقالت وصلوات غوتييريز وبوف؟!
ماذا لو كان الرجل األبيض ،وهو في سدة حاضرة السالم،
ال ي ــزال أيـضــا رجــل ال ـثــورة اإلنجيلية وس ــوط الهيكل وقلب
مــوائــد الـتـجــار والـفـجــار؟! وم ــاذا فــي املـقــابــل ،لــو كــان أوبــامــا،
اإلنسان قبل الرئيس ،ال يزال يحمل في جيناته عصب ثورة
بشرته ولون عينيه وحق كل إنسان في الحرية والسعي إلى
الـسـعــادة؟ وم ــاذا لــو كــان كــاسـتــرو الختيار ،وهــو على عتبة
املقلب اآلخــر مــن حياته ،قــد توقف هنيهات مــن آخــر حياته
الدنيا ،ليسأل وجدانه عن حياة أخــرى ممكنة؟ مــاذا لو كان
العجوز الــذي أدى واجبه للثورة الدائمة ،قد تــرك فسحة من
عمره األخير ليدقق في «واجباته الدينية» حول سؤال اآلخرة،
على طريقة رهان باسكال ،أو على طريقة االشتراكي األصيل،
فرانسوا ميتران ،حني سأله برنار بيفو :إذا ما اجتزت هذه
الـحـيــاة ،ووج ــدت أن هناك إلـهــا ،مــاذا تقول لــه؟ ليجيبه رجل
القوة الهادئة والوردة الحمراء :سأقول له :اآلن صرت مؤمنًا!
أال يعقل أن تكون ثنائية الثورة مع الصالة ،أو الصالة ألجل
ثــورة حق وعدالة وســام وحرية ،هي ما جمع البابا والرئيس
والزعيم؟؟ نقل عن كاسترو أن زائره األرجنتيني أحيا فيه توقًا
قديمًا إلى الصالة...

