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سياسة
المشهد السياسي

سحب مرافقي ريفي :المستقبل يعلن «الحرب»
مرة جديدة ،يشتعل الصراع بين الوزير
السابق أشرف ريفي وتيار المستقبل،
على خلفية معلومات جرى التداول
بها في طرابلس أمس ،عن صدور قرار
بخفض عدد مرافقيه من  60إلى .20
رسالة القرار تكمن في توقيته :صدر
عشية زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق
إلى السعودية!
لم تكد تخمد عاصفة الوزير السابق
أشــرف ريفي بعد توقيف قــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي أحـ ــد م ــراف ـق ـي ــه ،لــاش ـت ـبــاه
فـ ــي م ـخ ــال ـف ـت ــه األنـ ـظـ ـم ــة والـ ـق ــوان ــن
العسكرية ،حتى ّ
هبت هــذه العاصفة
مجددًا بني أنصاره ليل أمس ،بعدما
ترددت معلومات في عاصمة الشمال
عن صــدور قــرار بخفض عدد مرافقي
اللواء املتقاعد .وقالت مصادر أمنية
إن وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة أص ـ ـ ــدرت ق ـ ــرارًا
ب ـخ ـف ــض عـ ـ ــدد الـ ــدرك ـ ـيـ ــن وال ــرتـ ـب ــاء
وال ـض ـب ــاط ال ـعــام ـلــن ف ــي ق ــوى األم ــن
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،واملـ ــوضـ ــوعـ ــن ب ـت ـصــرف
ريفي ،من نحو  60عسكريًا إلى نحو

شمل القرار الرائد محمد
الرفاعي المسؤول عن أمن
ريفي وحامل أسراره
 .20وت ـج ــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن وج ــود
نحو  60عسكريًا لحماية املدير العام
الـســابــق لــأمــن الــداخـلــي أمــر مخالف
للقوانني والتعليمات املعمول بها في
ق ــوى األمـ ــن .فــالـقــانــون ي ـفــرض وضــع
ع ـس ـكـ َّ
ـريــن ال غ ـيــر لـحـمــايــة الـضــابــط
املتقاعد برتبة لواء ،فيما أصدر ريفي
قبل إحالته على التقاعد قرارًا منح فيه
نفسه  15عسكريًا وضابطًا لحمايته.
وأث ـ ــار صـ ــدور ال ـق ــرار مــوجــة اسـتـيــاء
واستنكار بني أنصاره الذين تبادلوا
أم ــس رســائــل عـلــى وســائــل الـتــواصــل

القرار لم يصدر عن المشنوق بل عن مجلس األمن المركزي (مروان بوحيدر)

ّ
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،شـ ـ ــنـ ـ ــوا فـ ـيـ ـه ــا ح ـم ـلــة
عـلــى وزي ــر الــداخـلـيــة نـهــاد املـشـنــوق.
واألخـيــر لــم ُيـصــدر الـقــرار بنفسه ،بل
أصـ ـ ــدره مـجـلــس األم ـ ــن امل ــرك ــزي قبل
ســاعــات مــن مـغــادرة املشنوق بيروت
إل ــى الــريــاض فــي ع ــداد الــوفــد املــرافــق
لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة ال ـع ـمــاد ميشال
عــون .وشمل الـقــرار أيضًا نقل الرائد
محمد الرفاعي مــن مجموعة حماية
ريفي .والرفاعي هو املسؤول عن امن
ريفي وكاتم أسراره ،وسبق أن أثيرت
مشكلة إثــر االشتباه في وجــود صلة
له بفضيحة سرقة أمــوال املحروقات
فـ ــي ق ـ ــوى االم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي فـ ــي عـهــد
املــديــر الـعــام السابق لالمن الداخلي.
كــذلــك تـضـ ّـمــن ق ــرار «االم ــن امل ــرك ــزي»،

الـ ـ ــذي ي ـض ــم قـ ـ ــادة االج ـ ـهـ ــزة االم ـن ـيــة
واملدعي العام التمييزي ويرأسه وزير
الداخلية ،باسترداد السيارات التابعة
ل ـق ــوى االم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي وامل ــوض ــوع ــة
بتصرف ريفي.
ٍّ
وال بــد أن ي ـقــرأ األخ ـيــر ب ـتــأن توقيت
ال ـق ــرار ،وخــاصــة أن ــه ُعـ ِّـمــم مــع وجــود
امل ـ ـ ـش ـ ـ ـنـ ـ ــوق ف ـ ـ ــي امل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
ّ
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة .لـ ـك ــن األم ـ ـ ـ ــر س ـي ـش ــك ــل
م ــادة دس ـمــة لــري ـفــي ،ال ــذي سـيـحــاول
اسـتـثـمــاره فــي املـعــركــة ال ــدائ ــرة بينه
وب ــن الــرئ ـيــس سـعــد ال ـح ــري ــري ،رغــم
ً
تحييده األخـيــر عــن الهجوم ،امتثاال
ّ
لقرار سعودي تبلغه الوزير السابق
ل ـل ـعــدل ،ويـقـضــي بـمـنــح رئ ـيــس تـيــار
املـسـتـقـبــل فــرصــة لـلـعـمــل بـ ـه ــدوء ،ما

دفــع ريفي إلــى تصويب سهامه على
املشنوق وحده.
ُ ِّ
هذا القرار الذي غلف بخفض مرافقي
عـ ــدد م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات ،ال ي ـم ـكــن أن
يـ ـص ــدر مـ ــن دون غـ ـط ــاء م ـب ــاش ــر مــن
ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،وي ـع ـنــي
رس ــال ــة ش ــدي ــدة ال ــوض ــوح م ــن رئـيــس
تيار املستقبل بنيته شن الحرب على
ّ
«املتمرد عليه» بكل األسلحة املتاحة.
ّ
ه ــذه الـحــادثــة أت ــت لـتـصــب املــزيــد من
ال ــزي ــت ع ـل ــى ن ـ ــار انـ ـقـ ـس ــام ف ــري ــق 14
آذار وت ـش ــرذم ــه ،م ـنــذ أن ق ــرر رئـيــس
تيار املستقبل تأييد انتخاب النائب
سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية،
إقرارًا منه بالعجز عن انتخاب رئيس
من خارج دائرة حلفاء حزب الله .ورغم

هامشية الحدث ،فإن اللقاء الذي جمع
أمس رئيسي َ
حزبي الوطنيني األحرار
دوري ش ـم ـع ــون والـ ـكـ ـت ــائ ــب ســامــي
ّ
ّ
الجميل ،يدل ،إضافة إلى صراع ريفي
ّ
ـ ـ الـحــريــري ،على مــدى الـتـصــدع الــذي
وصل إليه االئتالف الذي نشأ يوم 14
آذار  .2005وتشير مصادر في واحد
من املكونات السابقة لـ»فريق  14آذار»
إل ــى أن الـجـمـ ّـيــل ،ال ــذي ب ــدأ يستشعر
ه ـجــومــا قــوات ـيــا ي ـه ــدف إل ــى إل ـغــائــه،
يبحث عن أي حليف يدعمه ،ولو كان
غير ذي تأثير فــي املشهد السياسي
والشعبي ،كشمعون.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،ت ـط ـغ ــى الـ ــزيـ ــارة
ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
العماد ميشال عــون والــوفــد ال ــوزاري

ّ
حواجز إيرانية في الضاحية ...تفتش عناصر حـ
تقرير

(هيثم الموسوي)

نـشــر مــوقــع «روت ـيــر نــت» الـعـبــري،
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،خ ـ ـب ـ ـرًا ي ـ ـس ـ ـتـ ــأهـ ــل إع ـ ـ ـ ــادة
ن ـشــره ع ــن ح ــزب ال ـلــه والـضــاحـيــة
الجنوبية وقــوات الحرس الثوري
اإليــرانــي .بحسب املوقع الــذي نقل
عـ ــن «مـ ـ ـص ـ ــادر ل ـب ـن ــان ـي ــة» :ت ـســود
ال ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة مل ــديـ ـن ــة
بيروت ،أي معقل حزب الله ،حالة
تأهب عالية جدًا منذ أيام .التأهب
يرتبط بــإنــذار عــن مخطط لتنفيذ
عملية إرهــاب ـيــة داخ ــل الـضــاحـيــة.
ل ـك ــن امل ـ ـصـ ــادر لـ ــم ت ـع ــط ل ـل ـمــوقــع،
بحسب تأكيده ،تفاصيل إضافية
ع ــن طــابــع الـعـمـلـيــة وال ـج ـهــة الـتــي
تنوي تنفيذها.
وعـ ـل ــى ن ـح ــو اس ـت ـث ـن ــائ ــي ،ي ـتــابــع
املوقع العبري ،نشرت قوات أمنية
إي ــرانـ ـي ــة ع ـل ــى م ــداخ ــل ال ـضــاح ـيــة
ح ــواج ــز قــامــت بـعـمـلـيــات تفتيش
دق ـ ـي ـ ـقـ ــة لـ ـلـ ـم ــركـ ـب ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ــري ــد
الــدخــول الــى الضاحية الجنوبية،
ب ـمــا يـشـمــل س ـك ــان ال ـضــاح ـيــة ،بل
وأيضًا عناصر حزب الله.

تبحث إسرائيل عن كل
كلمة تقال للنيل من
حزب الله بهدف إظهاره
مأزومًا لدى جمهورها

وملزيد من «السوسبنس» ،أضاف
امل ــوق ــع أنـ ــه س ـم ــع أمـ ــس (أول مــن
ّ
دوي انـ ـفـ ـج ــار ف ــي «ح ــي»
أم ـ ــس)
الـ ـض ــاحـ ـي ــة ،ه ــرع ــت الـ ـي ــه الـ ـق ــوات
األمنية ،لكن تبني الحقًا أنه مجرد
انفجار إلطار شاحنة.
قــد يــرى البعض أن أخ ـبــارًا كهذه،
تـ ـنـ ـق ــل عـ ـل ــى املـ ـ ــواقـ ـ ــع اإلخ ـ ـبـ ــاريـ ــة
العبرية ،تثير السخرية مــن ناقل
ال ـخ ـب ــر (اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي) ومـ ـص ــدره
(الـ ـلـ ـبـ ـنـ ــان ــي) ف ـ ــي ح ـ ـ ــال وجـ ـ ـ ــوده،

العـ ـتـ ـب ــاره ــا نـ ــوعـ ــا مـ ــن ان ـح ـط ــاط
إع ــام ــي ل ــدى ال ـجــان ـبــن .ل ـكــن من
ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ــإن أخـ ـ ـب ـ ــارًا ك ـهــذه
وغيرها وبمستواها وبما دونها،
ً
تلقى رواج ـاَ واستحسانًا وتــداوال
واسـ ـع ــا ،ل ـيــس ف ـقــط ف ــي إســرائ ـيــل
الـ ـت ــي ت ـب ـحــث ع ــن ك ــل ك ـل ـمــة ت ـقــال
أو ت ـف ـب ــرك ل ـل ـن ـيــل مـ ــن ح ـ ــزب ال ـلــه
فــي مـسـعــى إلظ ـه ــاره م ــأزوم ــا لــدى
الـجـمـهــور اإلســرائ ـي ـل ــي ،ب ــل أيـضــا
لـ ـ ــدى جـ ـم ـه ــور ال ـ ـقـ ــوى واألنـ ـظ ـم ــة
العربية املـعــاديــة للمقاومة ،التي
ال ت ـخ ـت ـلــف ف ــي م ـقــارب ـت ـهــا ل ـحــزب
الله ،ومحاولة تأزيمه وشيطنته،
ع ــن م ـقــاربــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي .ويـكـفــي
الـتـصـفــح الـعــابــر ملــواقــع الـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا امل ـ ــواق ـ ــع
اإلخ ـبــاريــة الـعــربـيــة الـتــابـعــة لــدول
وجـ ـه ــات م ـع ــادي ــة ل ـل ـم ـقــاومــة ،كــي
يـتـبــن ال ـكــم ال ـهــائــل م ــن الـفـبــركــات
التي تلقى رواجًا واسعًا جدًا.
وتـ ـم ــاشـ ـي ــا م ـ ــع ال ـ ـنـ ــص الـ ـعـ ـب ــري،
وحــديـثــه عــن م ـصــادر لـبـنــانـيــة ،لم

