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ابراهيم األمين

وتبقى المحكمة

يطلقها باستمرار .أما في ما يتعلق بكل
التعابير التي أطلقها النائب عون أخيرًا
بشأن بطاقات الذهاب واإلي��اب وتوسيع
األجنحة ف��ي سجن روم�ي��ة ،فنحن نؤكد
أننا بانتظار شرف التصدي ألي يد تمتد
إلى ِّ
أي من الشرفاء في لبنان».
وك � � ّ�رس � ��ت ك �ت �ل��ة امل �س �ت �ق �ب��ل اج �ت �م��اع �ه��ا
ال��دوري أمس ّ
للرد على عون ووزي��ر املال
م �ح �م��د ال �ص �ف��دي ووزي� � ��ر ال �ع �م��ل ش��رب��ل

ن � � ّ�ح � ��اس ،ف � � ��رأت أن ك �ل��ام ع � ��ون وب �ع��ض
فريقه السياسي «ك�ش��ف حقيقة ّ
النيات
ّ
ّ
واالنتقامية التي تهدف إلى إلغاء
الثأرية
اآلخرين في الوطن ،وهي السياسة التي
ك��ان قد ابتدعها وأتقن ممارستها حزب
ّ
السياسية،
الله في توجهاته وممارساته
وج � ��اء ج �ن��اح��ه امل �س �ت �ح��دث ف ��ي ال��راب �ي��ة
الس �ت �ك �م��ال �ه��ا وت��رس �ي �خ �ه��ا» .وأض ��اف ��ت
ال �ك �ت �ل ��ة أن إع � �ل ��ان وزي� � � ��ر امل� � � ��ال م �ح� ّ�م��د

في طرابلس
زار الشعار السرايا
الحكومية أمس بعدما
وصلته معلومات عن
انزعاج ميقاتي

وي �ح��اول «ت �ج��اوز أه��ل ط��راب�ل��س وق�ي��ادات�ه��ا
وي �س �ت �ج �ل��ب م ��ن خ � ��ارج ط��راب �ل��س م�م�ث�ل�ين
ل �ح��زب ال�ك�ت��ائ��ب وال �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ـــــ على
سبيل املثال ال الحصر ـــــ ليبحثوا عن حلول
ّ
ملشاكلها» .وف��ي إش��ارة إل��ى الشعار ،تمنت
الحركة على «امل��رج�ع�ي��ات الدينية أن تكون
على مسافة واحدة من الجميع ،وأن تسعى
إل��ى عقلنة األص� ��وات امل�ح��رض��ة ال �ت��ي تثير
األح �ق��اد وال�ض�غ��ائ��ن وت�ن�ك��أ ال �ج ��راح ،وذل��ك
يتنافى كليًا مع مقاصد شريعتنا الغراء».
وم��ن ه��ذا املنطلق ،أت��ت زي��ارة الشعار أمس
مليقاتي في السرايا الحكومية .فقد وصلت
إل��ى مسامع املفتي معلومات ع��ن االن��زع��اج
الشديد من خطوته ،خصوصًا أنها جاءت
لتكرس السنيورة زعيمًا لعاصمة الشمال.
وتوقعت مصادر سياسية طرابلسية رفيعة

امل�س�ت��وى أن يلغي املفتي االج�ت�م��اع املنوي
ع�ق��ده ي��وم االث�ن�ين املقبل تحضيرًا إلنشاء
م�ج�ل��س ل�ق�ي��ادة ط��راب �ل��س .ول�ف�ت��ت امل�ص��ادر
ذات�ه��ا إل��ى أن عقد االجتماع بالطريقة التي
ج ��رى ال�ت�ح�ض�ي��ر ل��ه ف�ي�ه��ا س�ي�ح� ّ�ول املفتي
تلقائيًا إل��ى ط��رف ف��ي ال �ص��راع السياسي
الدائر على الساحة الطرابلسية.
الشعار الذي بدأ يضرب أخماسًا بأسداس
بعد زي��ارت��ه «ال �س��ادات ت ��اور» ،ال يغيب عن
حساباته أن ميقاتي والصفدي ل��ن يقطعا
معه ش�ع��رة م�ع��اوي��ة ،وإن ك��ان ل��ذل��ك ش��روط
وأثمان يعرفها .لكن ما ينطبق على الشعار
ال ينسحب بالقدر نفسه على رئيس بلدية
طرابلس نادر غزال الذي عاد إلى املدينة بعد
مشاركته ف��ي ل�ق��اء ال�س�ن�ي��ورة ،وه��و يعرف
أن م��ا واج �ه��ه س��اب�ق��ًا م��ن ص�ع��وب��ات داخ��ل
املجلس البلدي لن يكون ذا قيمة مقارنة بما
ينتظره من متاعب ،إذ لم تكد تمضي سنة
على تسلمه مهماته ،إال وكان قرابة نصف
ع ��دد أع �ض ��اء امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ال ي�ت��رك��ون
فرصة للنيل منه إال ويستغلونها ،بعد بروز
خ�لاف��ات بينه وبينهم على م�ق��ارب��ة الشأن
البلدي ف��ي املدينة .وات�خ��ذ بعض الخالفات
ط��اب �ع��ًا ش�خ�ص�ي��ًا ب �ح �ت��ًا .ف�ك�ي��ف س�ي��واج��ه
غ ��زال ال �ي��وم أك�ث��ر م��ن ث�لاث��ة أرب ��اع املجلس،
ممن هم محسوبون على ميقاتي والصفدي
وكرامي ،إثر تصنيف نفسه طرفًا ملصلحة
ف��ري��ق ض��د آخ� ��ر ،وب �ع��دم��ا أص �ب��ح ال �ت��واف��ق
البلدي الذي جاء به رئيسًا في خبر كان؟

الصفدي أنه سيبني سياسته على مبدأ
ال�ش�ف��اف�ي��ة ف��ي األرق � ��ام ،وأن ��ه س�ي��دق��ق في
ال�ح�س��اب��ات ان�ط�لاق��ًا م��ن ع��ام « ،1993أم��ر
إي �ج��اب��ي وم �ط �ل��وب ،ل�ك�ن�ن��ا ك�ك�ت�ل��ة نلفت
ع�ن��اي��ة وزي ��ر امل ��ال إل��ى أن ه�ن��اك م�ش��روع
قانون لتدقيق حسابات اإلدارات العامة
واملؤسسات العامة والبلديات واتحادات
ال �ب �ل��دي��ات وامل �ج ��ال ��س وامل� ��راف� ��ق ال �ع��ام��ة
ال��ذي أحيل على مجلس ال�ن��واب منذ 25
أيار  ،2006وكان قد وافق عليه حني كان
وزي � � �رًا ف ��ي ح �ك��وم��ة ال��رئ �ي��س ال �س �ن �ي��ورة
األول ��ى ،وي�ه��دف ه��ذا امل�ش��روع إل��ى إج��راء
التدقيق املحاسبي وفقًا للقواعد الدولية
ل �ل �ت��دق �ي��ق ،وذل � ��ك اب � �ت� � ً
�داء م ��ن ع� ��ام 1989
ح �ت��ى ال� �ي ��وم ،وع �ل��ى ن �ح��و م �س �ت �م��ر .إذًا،
من األج��دى أن يعمل معاليه على إق��راره
ّ
املالية في
وتطبيقه لكشف حقيقة األمور
بعيدًا من االستغالل السياسي».
لبنانّ ،
كذلك توقفت الكتلة «أمام الكالم الصادر
أمس عن وزير االتصاالت السابق شربل
ن �ح��اس ف��ي ح��ق أح ��د امل��دي��ري��ن ال�ع��ام�ين،
وال � ��ذي أع �ل��ن ج �ه��ارًا أن أي� ��ام ه ��ذا امل��دي��ر
العام في الدولة إما معدودة ،أو أنه يجب
أن يدخل السجن» ،ورأت أن «ه��ذا الكالم
الصادر عن وزي��ر سابق تجاه مدير عام
ف��ي إدارة ل��م ت�ع��د ت��اب�ع��ة ل��وص��اي�ت��ه ،قبل
اج �ت �م��اع م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وق �ب��ل إن �ج��از
ّ
الكيدية بعينها التي
البيان الوزاري ،هو
ّ
ح ��ذرن ��ا م�ن�ه��ا ل�ح�ظ��ة إع�ل��ان ال �ح �ك��وم��ة».
وأضافت كتلة املستقبل أنه ال يحق لوزير
سابق أن يطلق األحكام وال�ق��رارات تجاه
أي موظف كان ،وال سيما أنه أصبح غير
تابع لوصايته.

ّ
الكيدية
جنبالط يرفض

م ��ن ج �ه �ت��ه ،رأى رئ �ي ��س ج �ب �ه��ة ال �ن �ض��ال
ّ
الوطني النائب وليد جنبالط أن «أفضل ما
يمكن أن تقدمه القوى السياسية املشاركة
ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة ل �ض �م��ان ن �ج��اح م�س�ي��رت�ه��ا
وعملها هو االبتعاد عما يثير السجاالت
ّ
ّ
واإلعالمية التي ال تؤدي سوى
السياسية
إلى زي��ادة التوتر ،فيما املطلوب هو بناء
م�ن��اخ��ات تتيح ل�ه��ذه ال�ح�ك��وم��ة أن تحقق
إن �ج��ازات ف��ي ملفات كثيرة متراكمة بدل
ّ
التلهي ف��ي ن�ق��اش��ات جانبية ال ت�ق� ّ�دم وال
ّ
ّ
ت��ؤخ��ر» .وأك��د جنبالط أن جبهة النضال
الوطني لن «تغطي أو تشارك في أي أعمال
ان�ت�ق��ام� ّ�ي��ة أو ك �ي� ّ
�دي��ة ،وأن م�ش��ارك�ت�ه��ا في
الحكومة كانت على هذا األساس ،من دون
أن يعني ذلك عدم موافقتها على محاسبة
م��ن ي�خ��رق ال �ق��وان�ين ،ل�ك��ن ض�م��ن األص��ول
واملعايير املعتمدة».

ّ
الجميل :على األسد أن يقود اإلصالح

إل��ى ذل ��ك ،ع��اد أم��س إل��ى ب �ي��روت ال�ن��واب
ال�س��اب�ق��ون ب��اس��م ال�س�ب��ع ،ف ��ارس سعيد،
وسمير فرنجية ،وم��دي��ر مكتب الرئيس
سعد ال�ح��ري��ري ن��ادر ال�ح��ري��ري ،آت�ين من
ب��اري��س .وق��د نفى رئ�ي��س ح��زب الكتائب
ّ
ّ
الجميل «أن يكون فريق
اللبنانية أم�ين
 14آذار قد اجتمع في فرنسا لرسم خطة
ّ
الجميل ،ليس هناك
للمستقبل» .وب��رأي
م��ن ح��اج��ة إل��ى ال�ت��واف��ق على خ�ط��ة« ،ألن
ال�ت�ن�س�ي��ق م�س�ت�م��ر م��ع رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
ال�س��اب��ق س�ع��د ال �ح��ري��ري» ،م��وض�ح��ًا «أن
اللقاء ال��ذي عقده معه ك��ان للتشاور في
ّ
كيفية التعاطي مع حكومة يسيطر عليها
ّ
حزب الله ولها امتدادات خارجية».
ورأى أن��ه «ل��و ك��ان ه�ن��اك م��ن ق��رار عربي
ج ��ام ��ع مل ��واج� �ه ��ة إس ��رائ � �ي ��ل ،ف � ��إن ل �ب �ن��ان
ّ
مستعد لذلك .أما إذا كان القصد إقحامه
في هذا املوضوع لخلق ملهاة تخدم أهدافًا
ّ
ّ
الفلسطينية
بالقضية
أخرى ال عالقة لها
ّ
ّ
إقليمية
مكاسب
تحقق
واللبنانية ،ب��ل
ّ
ّ
م �ع� ّ�ي �ن��ة ،ف �ه��ذا ح� � ��رام» .وت �م��ن��ى ال�ج�م��ي��ل
«االس� �ت� �ق ��رار وال� �س�ل�ام وال��دي �م��وق��راط �ي��ة
وال�ح��ري��ة للشعب ال �س��وري» ،وأش ��ار إلى
أن على املسؤولني السوريني أن يقرأوا ما
ّ
يحصل في العالم العربي ،وأن يتعظوا،
«وأن يقود الرئيس السوري بشار األسد
عملية التغيير ،ويضع بالده على طريق
ّ
والديموقراطية».
الحداثة والعصرنة

سوريا :أزمتا املعارضة والخارج
فاته الوقت .أهدر الفرصة .كان يجب أن يقول هذا الكالم قبل
شهور .لم يعد هناك من فائدة ملا يقول .التطورات تجاوزته.
الناس كانوا يأملون غير ذلك .لم َنر جديدًا في ما أعلن وقال.
إن��ه يشتري ال��وق��ت .ليس ل��دي��ه ن� ّ�ي��ة ب��ال�ت�غ�ي�ي��ر.....ص��ار عليه
الرحيل!.
ه ��ذه ع� ّ�ي �ن��ة م ��ن ت�ع�ل�ي�ق��ات ال �ع ��راع ��رة ع �ل��ى خ �ط��اب ال��رئ�ي��س
ال� �س ��وري ب �ش��ار األس � ��د ،أول م��ن أم� ��س .ول �ك��ن ،ق� ��ررت إدارة
«ال�ج��زي��رة» اتحافنا بشيء ج��دي��د ،مثل رج��ل أط��ل م��ن داخ��ل
ً
االستديو وصفته بأنه «رئيس ائتالف سوريا أوال» ..جزم
بأن إيران وحزب الله يتوليان أعمال القمع في سوريا ،قبل
أن يناشد رجب طيب أردوغان التدخل .لم يوضح لنا كيفية
التدخل الذي يريده .لكن من يسمعه ومن يتابع أركان مؤتمر
أنطاليا لبقايا عمالء االستخبارات الغربية ،وتصريحات
م �ن��اض �ل��ي ال �ف��اي �س �ب��وك م ��ن ب� �ي ��روت وب� ��اري� ��س وب��روك �س��ل
والرياض وواشنطن ،يعرف أنه ليس بني كل هؤالء من لديه
شيء يقوله ،سوى عبارة واحدة :نريد إسقاط النظام!
حسنًا ،هذه هي الحقيقة الواضحة لدى ه��ؤالء .أما السؤال
اآلخ��ر الجدير باملتابعة ،فهو عن حقيقة أن تركيا تريد أن
ت�م��ارس ه��ي ،عبر جيشها وأمنها واستخباراتها ،الرقابة
ال�ت��ي تضمن ع��دم ت�ع��رض أي م��ن ال�ن��ازح�ين ال�س��وري�ين إل��ى
أراضيها ألي نوع من القمع إن عادوا إلى قراهم في منطقة
ج�س��ر ال �ش �غ��ور .ي�ع�ن��ي أن ��ه ب�ع��دم��ا ف�ش�ل��ت م �ح��اول��ة تحويل
منطقة درعا إلى بنغازي سوريا ،ثم فشلت محاولة تحويل
منطقة إدل��ب إل��ى ب�ن�غ��ازي س��وري��ا ،وب�ع��دم��ا ستفشل قريبًا
م�ح��اول��ة تحويل منطقة قريبة م��ن ال�ح��دود م��ع ال�ع��راق إلى
بنغازي ،سيسعى بعض املجانني عندنا في لبنان إلى القيام
بأنشطة عسى أن تثمر مكانًا يلجأ إليه تجمع من العراعرة
السوريني لقيادة الثورة .ويبدو أن هؤالء يستسهلون فكرة
تحويل مناطق في شمال لبنان
إلى هذه الوضعية.
إال أن ال� � �ت� � �ط � ��ور األب � � � � � ��رز ف��ي
أح� ��داث س��وري��ا ال ي�ت�ص��ل فقط
بإعالن رأس النظام االستعداد
ال �ع �م�لان��ي ل �ل��دخ��ول ف��ي ورش��ة
س �ت �ق��ود ح �ت �م��ًا إل� ��ى ت �غ �ي �ي��رات
ك�ب�ي��رة .ب��ل ف��ي ق��ول��ه ،واقتناعه
ب � � ��أن امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى م ��وق ��ف
س ��وري ��ا امل �س �ت �ق��ل ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
وع ��دم ال�خ�ض��وع ل�ل�إم�ل�اءات األم�ي��رك�ي��ة ،يتطلبان م�ث��ل ه��ذه
التغييرات .الجديد ،هو أن كل سوريا اليوم بات على اقتناع
بأن التغييرات يجب أن تشمل الفكر اليومي الذي ساد هذه
ال�ب�لاد ط��وال عقود ع��دة .وه��و الفكر ال��ذي أنتج إدارة وأمنًا
ً
واقتصادًا وأنتج تسلطًا وفسادًا وترهال .وبالتالي ،لو كان
بني العراعرة من يستجدي إصالحًا حقيقيًا ،وحقنًا للدماء،
لكان دفع الرجل نحو املزيد من الخطوات العملية ،ال اإلصرار
ع�ل��ى م��واق��ف ف��ارغ��ة ه��دف�ه��ا ال��وح�ي��د ت��رج�م��ة م�ط��ال��ب ال�غ��رب
ً
املتوتر بإراقة املزيد من الدماء ،باعتبار أن آالن جوبيه ،مثال،
يعتقد أن جيشًا غربيًا سيكون جاهزًا للتدخل بغية إنقاذ
الشعب السوري .يبدو أن هذا الغبي لم يعرف أن جاك شيراك
وجورج بوش صارا في املنزل.
ومع ذلك ،فإن األزمة السورية ستكون أكثر سخونة ،بعدما
أظ �ه��رت ح � ّ�دة ال�ت��وت��ر ال�غ��رب��ي واس �ت �م��رار «ال �ج��زي��رة» القناة
في حربها على النظام من دون ه��وادة أن هناك حاجة إلى
م��زي��د م��ن ال�ض�غ��وط ،دبلوماسيًا وسياسيًا وإع�لام�ي��ًا ،ولو
ّ
تطلب األم��ر امل��زي��د م��ن األك��اذي��ب ،أو محاولة إخ�ف��اء ص��ورة
الذين خرجوا أمس مناصرين لألسد ،ومحاولة معارضني
ف ��ي ال� �خ ��ارج ت��رب �ط �ه��م ص �ل�ات واض� �ح ��ة م ��ع االس �ت �خ �ب��ارات
الخارجية ،وص��ف مئات األل��وف من املتظاهرين في دمشق
وب �ق �ي��ة امل �ح ��اف �ظ ��ات ال� �س ��وري ��ة ب��أن �ه��م ع �ن��اص��ر م ��ن األم ��ن
ّ
والجيش ...بدا واقع هؤالء العراعرة ،كما توتر الغرب ،شبيهًا
إلى درج��ة كبيرة بتوتر فريق  14آذار في لبنان بعد تأليف
الحكومة ال�ج��دي��دة .وه��و م��ا يعني أن�ن��ا سنكون أق��رب إلى
مواجهة جديدة ،أساسها رفع مستوى الضغوط األميركية
واألوروبية على سوريا ،علمًا بأن دبلوماسيني غربيني في
دمشق ّ
عبروا عن امتعاضهم لتجاهل تقاريرهم عن حقيقة
الوضع في سوريا ،ولفت االنتباه إل��ى املبالغات اإلعالمية
من جانب خصوم األسد ،وعن أن واقع النظام ال يزال أقوى
بكثير م�م��ا ي�ظ��ن ك �ث �ي��رون ،وأن ال �س��وري�ين ال��ذي��ن يحتلون
الرتب األول��ى والثانية والثالثة في إدارات الدولة والجيش
واألجهزة األمنية ال يزالون يقفون خلف األسد.
وإذا ك��ان ال�ع�لاج األم�ن��ي ال��ذي لجأ ال�ن�ظ��ام إل�ي��ه ف��ي سوريا
ملواجهة مجموعات مسلحة ق��د ت�ج��اوز ح ��دوده ،وأدى إلى
عمليات قمع وقتل ملتظاهرين من الذين ينشدون اإلصالح
الحقيقي ،ف��إن واق��ع امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة ال�ي��وم يحتاج إلى
إع ��ادة ن �ظ��ر .وم�ث�ل�م��ا ي�ج��ب ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام ال�ت�ص��رف بطريقة
عاقلة وه��ادئ��ة ويسير نحو اإلص�لاح��ات العميقة ،فقد بات
س��ؤال امل�ع��ارض�ين الوطنيني ،وخصوصًا امل��وج��ودي��ن منهم
ف ��ي س ��وري ��ا ،ض ��روري ��ًا ب �ش��أن م��وق �ف �ه��م ،وب �ش ��أن ت�ع��اط�ي�ه��م
م��ع الفئة املرتبطة ب��امل�ش��روع ال�خ��ارج��ي ال�ه��ادف إل��ى وضع
سوريا تحت وصاية خارجية بحجة حمايتها من الحكم،
أو بحجة اإلش ��راف ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ق��وان�ي�ن�ه��ا ،وخ�ص��وص��ًا أن
التيار االن�ت�ه��ازي ف��ي الحركة اإلس�لام�ي��ة الناشطة ب��ات هو
املحرك الرئيسي لكل الثورة املضادة التي تقودها الواليات
املتحدة ضد االنتفاضات اإلصالحية في العالم العربي .وإذا
لم تبادر هذه املعارضة إلى خطوات واضحة في هذا السياق،
فإن السؤال عن شرعيتها األخالقية سيطفو إلى السطح.

باتت «الجزيرة»
مدعاة للسخرية
وينقص ضيوفها
شارات االستخبارات
الخارجية
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