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رفض التجاوب مع اإلسرائيليني

الجنوبية  تبنني  ب��ل��دة  م��ن  مواطنًا  الجيش  اس��ت��خ��ب��ارات  مديرية  أوق��ف��ت 
املحتلة.  الفلسطينية  األراض����ي  داخ���ل  ات��ص��ال بشخص  ل��ه  ُرص���د  بعدما 
وبعد التحقيقات التي أجريت مع املوقوف، لم يثبت ضلوعه في أي صلة 
مشبوهة مع االستخبارات اإلسرائيلية. ولفت مسؤول أمني رفيع إلى أن 
التحقيقات أظ��ه��رت أن امل��وق��وف ك��ان ق��د قطع صلته بمن اتصل ب��ه، ولم 
يتجاوب معه. وقد أحالته املديرية على القضاء العسكري التخاذ اإلجراء 

القانوني الالزم في حقه.

 أن الرئيس
نّ

تبني
 الراحل رفيق الحريري كان 
ل حديثًا بينه وبني  قد سجنّ
الوزير الياس املر عندما 

 األخير وزيرًا للداخلية 
نّ

عني
في حكومة الرئيس سليم 
ن  الحص عام 1998. وتضمنّ

التسجيل، الذي أرسل 
الحريري نسخة منه إلى 

قيادة حزب الله، كالمًا للمر 

يقول فيه إن الرئيس إميل 
لحود هو من أمر بإطالق 

النار على املتظاهرين 
من حزب الله تحت جسر 

املطار في أيلول 1993. وقد 
قصد الحريري من تسريب 

التسجيل تثبيت عدم 
مسؤوليته عن الجريمة، 
ومن جهة ثانية أن لحود 
يأتي بمن ال يحفظون له 

جمياًل. 

ما قل
ودل

جان عزيز

���ك���ل خ���ط���ب���اء ال���ح���ري���ري���ة ال���س���ي���اس���ي���ة ف��ي  ع���ل���ى م������اذا ي���تنّ
ط���راب���ل���س، إلط����الق ال���ك���الم ال��ك��ب��ي��ر: »ط���راب���ل���س ع��اص��م��ة 
ال��ب��ل��د لن  ال���ن���اس«، و»ه����ذا  ��ة«، و»أت���ف���ه  ال��س��ننّ اللبنانيني 
يصبح فارسيًَا«، و»األقوى من صواريخهم«، وأصحاب 
االنتصاري  الختام  ال��ى  ال��خ��رق��اء«... وص��واًل  »السياسة 
ك��ل إص��ب��ع سنكسره  ال��َح��ج��اج:  االح��ت��ف��ال��ي على طريقة 

وكل لسان سنقطعه وكل عني سنقتلعها؟
د استقواء باإليمان في  ما من عاقل يقتنع بأن األمر مجرنّ
ة. وال هي أوهام حسابات خاطئة ملوازين  مواجهة القونّ
ال���ق���وى. وال امل��س��أل��ة ت���ص���رف ان���ت���ح���اري، م���ن م��ج��م��وع��ة 
ال��ح��ي��اة... وال هي  تكاليف  م��ن  ت��رت��اح  أن  مة على  مصمنّ
ك��ه��ذه... فال  اع��ت��ادوا مواجهات  أبطال صناديد،  حكاية 
ت��اري��خ��ه��م ك��ذل��ك، وال »امل��س��ت��ق��ب��ل«... وم���ع ذل���ك، تتسارع 
امل���واق���ف ال��دون��ك��ي��ش��وت��ي��ة، ب��وت��ي��رة وت��وت��ر ي���دع���وان إل��ى 
أو شدنّ  ش��ارع،  األبعد من مخاطبة  اكتشاف خلفياتها، 

عصب جماعة، أو رفع سعر عشية تسوية.
وس���ط ه���ذا ال��ص��راخ امل��س��ت��غ��رب، ه��ن��اك م��ن ي��ق��ول إن في 
أس��اس��ه غرضًا حريريًا واض��ح��ًا، أال وه��و محاولة رمي 
مناورة في السوق الداخلية والخارجية، عنوانها األول: 
مل���اذا ال ي��دخ��ل الجيش ال��س��وري إل��ى ش��م��ال لبنان، ولو 
واملكان؟  الزمان  في  عملية محدودة  ول��و ملجرد  تًا،  موقنّ
ة من يقول إن بعض  ����� املبادرة، ثمنّ ولشرح تلك املناورة 
اًل   توغنّ

نّ
ق في الوطن واملهجر، أن األوساط الحريرية يسونّ

س���وري���ًا ك���ه���ذا، ق���د ي��ك��ون ح���اج���ة، أو ض�����رورة م��ش��ت��رك��ة، 
لبنانية ����� سورية، ألكثر من سبب، لعل أبرزها ثالثة:

أواًل، إن عودة عسكرية سورية، ولو في نطاق جغرافي 
وزم��ان��ي م��ح��ددي��ن، ق��د ت��ك��ون ح��اج��ة وض����رورة لدمشق 
وب���ي���روت، إلع����ادة االع��ت��ب��ار إل���ى األول�����ى، ب��ع��د ان��س��ح��اب 
بالتالي  وه��و   .2005 سنة  وامل��ت��س��ارع،  السريع  جيشها 
ل الحاجة نفسها بالنسبة إلى بيروت، لتصحيح ما  يمثنّ

علق في املكبوت أو املعلن، من سلبيات ذاك الخروج.
ل ح��اج��ة وض���رورة للبلدين  ك��ه��ذه، تمثنّ ثانيًا، إن ع���ودة 
التي  واإلرهابية  األصولية  البؤر  لجهة معالجة  أيضًا، 
ُيحكى أنها باتت مقيمة في الشمال، والتي قد ال تكون 
لدى الجهات اللبنانية قدرة ����� أو رغبة ����� على معالجتها، 
فضاًل عن ترجيح حريري للحساسية السورية املفرطة 
السريعة  ال��س��وري��ة  للقابلية  ك��م��ا  ال���ح���االت،  ه���ذه  ت��ج��اه 

الستثمار هذا األمر، لدى املجتمَعني الغربي والدولي.
ث��ال��ث��ًا، إن ع����ودة ك��ه��ذه أي��ض��ًا وأي���ض���ًا، ق��د ت��ك��ون حاجة 

وضرورة للبلدين، إليصال رسالة الى املجتمَعني الغربي 
وال��دول��ي، ع��ن »ال��ت��ع��اون اإلي��ج��اب��ي وامل��ث��م��ر« ب��ني لبنان 
اًء  وسوريا، كما عن كون دور سوريا في لبنان، عاماًل بنَّ
دون  م��ن  املستعصية،  األزم���ات  معالجة  على  ومساعدًا 
ترتيب أعباء عليه، وال على الخارج املعنينّ بهذا البلد أو 
املهتمنّ به، بدليل أن الدخول العسكري سيأتي موضعيًا 
وم��ح��دودًا ف��ي امل��ك��ان وال���زم���ان، على ال��ق��اع��دة الحريرية 

ت«. السابقة والشهيرة، أنه »ضرورينّ وشرعينّ وموقنّ
��ة لتنفيذ ه��ذا  وه��ن��اك اع��ت��ق��اد ب���أن ال��ح��س��اب��ات ال��ح��ري��رينّ
االس���ت���دراج ال��ع��س��ك��ري ال��س��وري إل���ى ال��داخ��ل اللبناني، 
والشمالي تحديدًا، تستند الى قراءات خارجية ملحقة 
ومرافقة، وبالتالي مساعدة، منها مثاًل، أن السعودية قد 
 غير معترضة، 

نّ
دة لخطوة كهذه، أو على األقل تكون مؤينّ

مع مروحة من األشكال اإلعالمية لتظهير موقفها. لكن 
��ل دمشق في  األس���اس ه��و أن ال��ري��اض ق��د ت��رى ف��ي ت��دخنّ
بغداد،  في  ثمنها  تقبض  أن  بإمكانها  طرابلس خطوة 
ما دام الهدف األولوي للسعودية في لبنان محفوظًا، أي 

بقاء الحريري في السرايا.
 تغييرًا أساسيًا 

نّ
أن يبقى ع��ام��ل ح��ري��ري خ���اص، م��ف��اده 

في موازين القوى، كالذي يمكن أن ُتحدثه هذه الخطوة، 
الشارع  تجاه  استثمارها  يمكن  التي  الذريعة  ر  يوفنّ قد 
وأص���ح���اب ال������رؤوس ال��ح��ام��ي��ة، ل��الن��ع��ط��اف ج���ذري���ًا في 
املوقف السياسي، والخروج من مأزق املحكمة الدولية، 

على قاعدة: مجبٌر ابُنك. 
����� مبادرة كهذه؟ طبعًا إعادة إحياء  ما هي آفاق مناورة 
ال��ك��ون��س��ورس��ي��وم اإلق��ل��ي��م��ي ال���دول���ي، ال����ذي ح��ك��م لبنان 
أم��ا أثمانها  ال��ع��راق.  الثانية وح���رب  ب��ني ح��رب الخليج 
فشبه معدومة بالنسبة إلى السياسة الحريرية، مقابل 
مع  ف  والتكينّ األع��ب��اء،  بعض  ع��ن  ي  التخلنّ اتها:  إيجابينّ
خطاب مرحلة جديدة، ما يشكل طبيعة ثانية لدى هذه 

املدرسة، منذ نشأتها.
غ��ي��ر أن إش������ارات رف���ض ه���ذا ال���ط���رح ت��ظ��ه��ر س��ري��ع��ًا من 
استحالة  عن  املتنامي  املعارضة  فكالم  االتجاهات.  كل 
ب��راءة  مقابل  املحكمة  ق��اع��دة:  على  ب��أي تسوية  القبول 
ة املالية، يبدو تصويبًا مباشرًا على تلك النظرية.  الذمنّ
لكن ال��رف��ض األه��م واألول���ى، ج��اء م��ن القيادة السورية، 
وعلى لسان الرئيس بشار األسد، الذي أعلن من اإلليزيه، 
أن ال��ح��ل ف��ي ل��ب��ن��ان ي��ظ��ل ل��ب��ن��ان��ي��ًا، وال ي��م��ك��ن أن يكون 
سوريًا وال سعوديًا وال فرنسيًا وال أميركيًا وال غيره... 
فهل يكفي ذلك إلسقاط مغامرة من بات يعتقد أن الوقت 

قد حان لبيع أسهمه في شركة »لبنان أواًل«؟

كالم في السياسة

خليل زار بعبدا 
والسرايا وكليمنصو 

وأوساط سليمان تتحّدث 
عن فتح كّوة في طريق 

الحل وإمكان التوافق 
على مخرج

سياسة
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امل���ع���ارض���ة س���ي���ح���ض���رون. ل���ك���ن ال��ج��ل��س��ة 
ل��ن تنتقل م��ن ال��ب��ن��د األول إل���ى ب��ن��د ث��ان 
أو إل���ى أي ب��ن��د س�����واه، إال ب��ع��د ب���تنّ ه��ذا 
امل����ل����ف ب���ال���ت���ص���وي���ت ع�����ل إح����ال����ت����ه ع��ل��ى 
امل��ج��ل��س ال���ع���دل���ي، س�����واء رب���ح���ت ق����وى 8 
ذل��ك،  م��ا خ��ال  أم خسرته.  التصويت  آذار 
س��ت��ن��ت��ه��ي ال��ج��ل��س��ة ع���ن���د م��ن��اق��ش��ة ب��ن��د 
ش���ه���ود ال������زور ال�����ذي ل���ن ي��ط��رح��ه رئ��ي��س 
الجمهورية في أي حال على التصويت. 
بذلك تبدو التسوية املتفق عليها ضمنًا 
ت���ق���ض���ي، ع���ل���ى غ������رار ج��ل��س��ة 10 ت��ش��ري��ن 
ال����ث����ان����ي، ب���ان���ع���ق���اد امل���ج���ل���س وم��ن��اق��ش��ة 
التصويت عليه، ثم  البند األول من دون 

ارفضاض الجلسة. 
على نحو كهذا، يكون رئيس الجمهورية 
������������� وه����و ي���ح���اول إخ������راج ج��ل��س��ة مجلس 

����� قد حصل  ال��وزراء بأقل خسائر ممكنة 
م���ن رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى ت���ن���ازل يضع 
م��ل��ف ش��ه��ود ال����زور ب��ن��دًا أول ف��ي ج��دول 
األع��م��ال، ما يرضي ق��وى 8 آذار، وحصل 
م��ن ه���ذه ع��ل��ى ت��ن��ازل يقضي ب��ع��دم ط��رح 
ه���ذا ال��ب��ن��د ع��ل��ى ال��ت��ص��وي��ت، األم����ر ال���ذي 
ي��رض��ي ال��ح��ري��ري ك��ي ال ي��ق��دم ه��و اآلخ��ر 
لتعطيل  مشابهة  طريقة  استخدام  على 
ال���وزراء بانسحابه منها،  جلسة مجلس 

رفضًا للخوض في التصويت. 
6����� ألن الحريري يريد، بعد مناقشة البند 
ال���300 األخ��رى،  البنود  األول، البحث في 
وألن امل��ع��ارض��ة ل��ن ت��ق��ب��ل ب��ال��خ��وض قي 
س���ائ���ر ال��ب��ن��ود م���ن ج�����دول األع����م����ال، ف��إن 
الجلسة ستتوقف عند ملف شهود الزور، 
االن��س��ح��اب  امل��ع��ارض��ة  ر وزراء  س��ي��ق��رنّ إذ 

منها بتعطيل نصاب التئامها. 
ف��ي مقابل إص���رار ال��ح��ري��ري على ج��دول 
املجلس  ك��ان موقف رئيس  أعمال مثقل، 
����� األكثر تصلبًا حيال  ي  النيابي نبيه برنّ
ه�����ذا امل����وض����وع ���������������� ع���ق���د ج��ل��س��ة مل��ج��ل��س 
الوزراء ببند واحد وحيد هو ملف شهود 

ه نهائيًا.  الزور، والتصويت عليه لطينّ
املعارضة  وزراء  اجتماع  انتظار  ف��ي   �����7
م���س���اء ال����ي����وم، ف�����إن ح��ص��ي��ل��ة م����ش����اورات 
ال��س��اع��ات ال�����24 امل��ن��ص��رم��ة ل��م ت��ف��ض إل��ى 
لجلسة  اآلن  ح��ت��ى  م��خ��رج  ال  نتيجة.  أي 
األرب�����ع�����اء، وال ح���ل���ول ج����اه����زة، وال أح��د 
م���ن ط���رف���ي ال����ن����زاع ف���ي ح��ك��وم��ة ال���وح���دة 
دة إلخ����راج  ال��وط��ن��ي��ة ي��م��ل��ك أف���ك���ارًا م���ح���دنّ
ال�����وض�����ع ال�����داخ�����ل�����ي م�����ن م������أزق������ه، س����وى 
ث ب��ش��روط��ه. وع��ل��ى ض��آل��ة اآلم���ال،  التشبنّ
ف���إن األب�����واب ل��ي��س��ت م���وص���دة ت��م��ام��ًا إذا 
��ب��ه. تجزم  ��ى أح���د ال��ط��رف��ني ع��ن ت��ص��لنّ ت��خ��لنّ
املعارضة بأن ال جلسة ملجلس ال��وزراء ����� 
����� ما  والواقع ال عمل حكوميًا بعد اليوم 
ل��م ُي��ب��تنّ م��ل��ف ش��ه��ود ال����زور ال��ع��ال��ق منذ 
أول مناقشة له في مجلس الوزراء في 18 
آب املنصرم. بل تذهب إلى أبعد من ذلك، 
ال��زور   ملف ش��ه��ود 

نّ
أن ع��ب��ارة  فتستخدم 

يربط نزاعًا مع حكومة الوحدة الوطنية 
ومقدرة الحريري على ممارسة السلطة.

ـ بالل جاويش( يلتقي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورّية على عدم طرح ملف شهود الزور على التصويت )أرشيفـ 

ت��ع��ذي��ب ك��امل��ح��اك��م ال���ش���رق أوس��ط��ي��ة، 
ب���م���ع���ن���ى أن���ت���ص���ر ع���ل���ي���ه���م ف����ي س���اح���ة 
أعتكف، ألنه  لكن ال  ب��ال��ذات،  صراعهم 
عند ذلك يصبح هذا األمر قرينة ضد 

حزب الله«.
الذي  املذهبي  الخطاب  أن  الالفت  لكن 
أط���ل���ق أول م���ن أم����س م���ن ق����ي����ادات ف��ي 
وأعلن  السلفي  والتيار  املستقبل  ار  تينّ
ك��ب��ارة طرابلس  ال��ن��ائ��ب محمد  خ��الل��ه 
 إال بعض 

َ
��ة«، ل��م ي��ل��ق »ع��اص��م��ة ل��ل��س��ننّ

للوزير  أبرزها  الشمالية،  الفعل  ردود 
م���ح���م���د ال���ص���ف���دي ال������ذي رف�����ض »ل��غ��ة 
ال��ت��ح��دي«، وق���ال إن ط��راب��ل��س »مدينة 
اللبنانيني«،  بوحدة  وتؤمن  االع��ت��دال 
وإن »ال��ط��راب��ل��س��ي��ني م��ؤم��ن��ون ب��وح��دة 
ل��ب��ن��ان وال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، وه���م أه���ل ح���وار 
واع������ت������دال، ه���ك���ذا ك����ان����وا ف����ي امل���اض���ي 

وهكذا هم اليوم«.

���ه���ت ح���رك���ة ال���ت���وح���ي���د اإلس���الم���ي  ون���بنّ
ال���س���ي���اس���ي  إل������ى أن »ل����غ����ة اإلس�����ف�����اف 
وال����ت����ص����ع����ي����د امل�����ذه�����ب�����ي م������ن ش���أن���ه���ا 
ك����ث����ي����رة وت���س���ه���م  ت������وت������رات  ت�����ف�����رز  أن 
ف����ي ع�����ودة ال���ف���ل���ت���ان األم����ن����ي وال���ت���وت���ر 
م��ا يصبو  البلد، وه��ذا  إل��ى  السياسي 
��ل��ت  إل���ي���ه ال����ع����دو اإلس����رائ����ي����ل����ي«. وح��منّ
ن��واب  »بعض  اإلس��الم��ي  العمل  جبهة 
وم��س��ؤول��ي ت��ي��ار »امل��س��ت��ق��ب��ل« وف��ري��ق 
14 آذار مسؤولية التصعيد السياسي 
واإلعالمي في البالد«. ووصف الشيخ 
املستقبل  ت��ي��ار  م��واق��ف  منقارة  ه��اش��م 
هذا  »ج��دوى  عن  »الفتنوية«، سائاًل  ب�
ر  تصونّ التي  الخطابات  وه��ذه  التوتر 
ة بغية  أن املقاومة تستهدف أهل السننّ

إشعال فتيل الفتنة البغيضة؟«.
وم�����ن خ������ارج ط����راب����ل����س، ح�����ذر رئ��ي��س 
الخازن  ودي��ع  امل��ارون��ي  العام  املجلس 
م�������ن »خ����������ط����������ورة« إع������������الن ط����راب����ل����س 
ة«، ألن مثل هذه الدعوة  »عاصمة السننّ
غ للحركات األصولية أن تتسلل  »تسونّ
إياه  كبارة عليه، واصفًا  فردنّ  وترتع«، 
وصنيعة  بامتياز  ال��وص��اي��ة  »وزي��ر  ب���
م��ح��اف��ظ ل��ب��ن��ان ال��س��اب��ق إم��ي��ل ل��ح��ود«. 
وردًا على الرد، رأى الخازن في وصف 
السابق  لبنان  بمحافظ  للحود  كبارة 
الجمهورية،  رئ��اس��ة  بموقع  تجريحًا 
م��ع��ل��ق��ًا ع��ل��ى وص��ف��ه ب���وزي���ر ال��وص��اي��ة 
»ه������������ذه ال�������وص�������اي�������ة ال������ت������ي ن���س���ت���ع���ني 
ال���ي���وم ب��ع��ون��ه��ا ع���ل���ى ح���ل م��ش��ك��الت��ن��ا 

املذهبية«. وصداماتنا 


