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الـعـمـيــد بـصـبــوص واملـتـعـهــد ولجنة
شكلت من وزارة الداخلية تألفت من
عــدد مــن الـضـبــاط مــن بينهم العقيد
امل ـش ــرف ع ـلــى وض ــع ال ــدراس ــة نفسه
وآم ــر ســريــة الـسـجــون والـعـقـيــد غ .م.
(طـ ــرد الح ـقــا نـهــائـيــا بـسـبــب اتـهــامــه
ب ـت ـس ـه ـي ــل إدخ ـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدرات إلـ ــى
السجن) ،وجرى تأكيد على «الحرص
ع ـل ــى ح ـس ــن س ـي ــر ع ـم ــل امل ــؤس ـس ــات
وت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــد م ـ ـب ـ ــدأ امل ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة داخ ـ ــل
املؤسسات».
مع ذلك ،تؤكد املصادر أن املبنى بقي
ع ـلــى ح ــال ــه .ب ـعــض أه ــال ــي الـسـجـنــاء
نقل إلى «األخبار مشاهدات أبنائهم
للمبنى (د) الــذي نقلوا إلـيــه« .النش

دائ ــم فــي طبقات املبنى الـثــاث التي
يـضــم كــل منها بــن  26الــى  30غرفة
يتوزع عليها ألف سجني ،فيما يشكو
هؤالء من فصل مراحيض االستحمام
إلـ ـ ـ ــى خـ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـ ـغـ ـ ــرف وت ـخ ـص ـي ــص
«دوش» لكل سجني مرة في األسبوع
« .العواصف األخيرة ضاعفت النش
وكسرت النوافذ التي ألصقت بالصق
رخو لم يحكم إغالقها.
ُ
ه ــل ت ـع ـ ّـد ال ــدول ــة إلطـ ــاق الـتـبــريــرات
املناسبة في حفل تدشني املبنى (ب)؟
م ــن ن ـس ــي ف ـض ـي ـحــة (د) ،ي ـن ـســى مــا
بـعــدهــا ،خـصــوصــا إن كــانــت للعميد
املـ ـهـ ـن ــدس حـ ـظ ــوة س ـي ــاس ـي ــة تـغـســل
ذنوبه وللمتعهد ظهر قوي.

ّ
وتحول
في مواجهة صعود روسيا وحلف املقاومة،
القوى االمبريالية والرجعية واإلرهابية ،إلى املوقف
ال ــدف ــاع ــي ،ي ـت ـجــه أعـ ــداؤنـ ــا ه ـ ــؤالء إلـ ــى صـ ــوغ خطة
مضادة ،نحاول ،تاليا ،بلورة خيوطها:
ـ ـ االتفاق بني الغرب وإيران حول امللف النووي ،يتعثر.
مــا يــريــده األميركيون ـ ـ حسب مرشد الـثــورة ،علي
الخامنئي ـ ـ هو الحصول على ذلك االتفاق ،بأفضل
الشروط ،من دون رفع كامل للعقوبات عنَ الجمهورية
اإلسالمية .طهران ،كما هو معروف ومعلن ،لن تقبل
بصفقة «اإلذعان» هذه.
ـ ـ ـ مـلــك الـسـعــوديــة ال ـجــديــد ،سـلـمــان بــن عـبــدالـعــزيــز،
ي ـت ـح ــرك إلنـ ـه ــاء ال ـت ـن ــاق ــض ال ـ ــذي ح ـك ــم س ـيــاســات
اململكة ،في الفترة السابقة ،وأضعف دورهــا .يتمثل
ذلــك التناقض في اتباع سياسة املواجهة املزدوجة:
مــع الـخـصــوم داخ ــل الحلف الــرجـعــي (قـطــر وتركيا
واإلخـ ــوان املـسـلـمــن) ،وفــي الــوقــت نفسه ،مــع حلف
املقاومة.
الرياض ،اآلن ،في طريقها إلى مصالحة جوهرية مع
الدوحة وأنقرة والتنظيم اإلخواني الدولي ،نحو إنشاء
جبهة موحدة للصراع مع حلف املقاومة ،على أساس
مذهبي صريح.
ـ ـ تتجه الــواليــات املـتـحــدة إلــى التوقيع على اتفاقية
تــدريــب مــا يـسـمــى «امل ـعــارضــة ال ـســوريــة املـعـتــدلــة»؛
ويــأتــي ذل ــك فــي س ـيــاق تـفــاهــم أم ـيــركــي ـ ـ ـ سـعــودي
عـلــى مـنــح األتـ ــراك ال ــدور الـقـيــادي فــي إع ــادة تأهيل
وت ــوحـ ـي ــد الـ ـجـ ـم ــاع ــات ال ـت ـك ـف ـي ــري ــة اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فــي
ســوريــا ،فــي قــوة مــوحــدة .بالنسبة ل ـ «داع ــش» ،التي
تــرعــاهــا االسـتـخـبــارات الـتــركـيــة ،ستتعاظم داخلها
االنشقاقاتُ ،ويـعــاد تنظيم معظم عناصرها فــي «
املعارضة املعتدلة» ،بينما يتم ضرب غير املتعاونني؛
داعش والنصرة معا ،إلى زوال لصالح «املقاتلني من
أجل الحرية» باالصطالح األميركي ،و»املدافعني عن
ّ
السنة» ،باالصطالح السعودي ـ ـ التركي.
ـ ـ تركيا األردوغــان ـيــة العثمانية هــي املــؤهـلــة لقيادة
«الحلف السني» ،ألنها الوحيدة ،في هذا الحلف ،التي
تملك دولة قوية ومؤسسات منظمة وجيشا .األنظمة
الخليجية لــديـهــا امل ــال وال ـس ــاح ،ولـكــن لـيــس لديها
مؤسسات أمنية وجيوش باملعنى الحديث للكلمة.
في املقابل ،لن يكون هناك دور قيادي للنظام األردني
الذي سيواصل القيام بمهمات أمنية وسياسية في
جنوبي سوريا تحديدًا.
ـ ـ وعلى هذه الخلفية ،سيتم تجديد تدفق اإلرهابيني
إلــى ســوريــا ،مــن تركيا واألردن ـ ـ وهــو مــا تصاعد
مؤخرا ـ ـ تحت مسمى «االعتدال» ،وتجديد كل محاور
القتال ،وتجاوز الـقــرارات األممية لتجفيف مصادر
تمويل اإلره ــاب ،مــن خــال إع ــادة توجيه الــدعــم إلى

َ
مست َ
وعبني في تنظيمات «معتدلة» ،تحظى
إرهابيني
بالدعم األميركي الصريح.
ـ ـ ـ ف ــي م ــا يـتـصــل ب ــال ـع ــراق ،ي ـتــوالــى ارسـ ــال الـجـنــود
األمـيــركـيــن إل ــى ال ـغــرب ال ـعــراقــي ،ويـتــزايــد عديدهم
ودوره ـ ــم ،بـيـنـمــا ي ـجــري تـسـلـيــح ال ـع ـشــائــر املــوال ـيــة
بـصــورة كثيفة .شهر العسل القصير مــع حكومة
ال ـع ـبــادي ،انـتـهــى تـقــريـبــا .ف ــإذا ك ــان ع ـنــوان الـحــرب،
ومحورها ،مذهبيًا ،فإن موقع بغداد فيها محسوم
بالطبع ،والحرب على بقايا «داعــش» ،بعد تفكيكها،
مآلها انفصال املحافظات العراقية «السنية» ،واشعال
الحرب األهلية املذهبية في البلد.
ـ وبالنسبة ملصر ،التي ال يمكنها ألسـبــاب داخلية
وتــاري ـخ ـيــة ،أن ت ـكــون ف ــي ح ـلــف مــذه ـبــي ع ــدوان ــي،
وال ـت ــي ت ـت ـجــه ،جـ ــراء ت ـفــاقــم صــراع ـهــا م ــع اإلخـ ــوان
املسلمني ،نحو نظام سياسي عسكري ـ ـ علماني،
مضاد لإلسالم السياسي الحركي في كل صوره
االخوانية والسلفية الجهادية والتكفيرية اإلرهابية،
داخل مصر ،وفي سيناء وليبيا .هذه النزعة املعادية
للطائفية واملذهبية ،لــدى نظام السيسي ،وانفتاحه
على ســوريــا ،وتـقـ ّـربــه مــن روس ـيــا ،وسعيه ملقاربة
إقليمية مستقلة نسبيا؛ كــل ذلــك سيضع الخليج،
بما فــي ذلــك السعودية ،فــي مواجهة الـقــاهــرة؛ وأول
الـغـيــث ب ـيــان مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي ـ ـ ـ ال ـصــادر
باإلجماع ـ ـ انتصارا لقطر وحلفائها اإلرهابيني في
ليبيا واحتجاجا ،في العمق ،على املقاربة املصرية
في الشأن الليبي.
ـ ـ في هذا السياق ،بدأت حركة حماس بالتراجع عن
طريق املصالحة مــع إي ــران وحــزب الـلــه؛ فاملصالحة
السعودية ـ ـ التركية ،والتباعد الخليجي ـ ـ املصري،
يفتحان أمامها فرصة جديدة للعودة إلى األحضان
الرجعية ـ ـ املذهبية التي تالئم تركيبتها وعقليتها
وصالتها باإلخوان املسلمني.
ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،ح ـي ــث ال ت ــوج ــد ام ـك ــان ـي ــة ل ـل ـتــدخــل
العسكري ،يخطط الحلف األســود لدعم «القاعدة»،
وربما إعــادة تأهيلها تحت مسميات معتدلة ،ونقل
اإلرهابيني إليها بالطائرات ملواجهة الحوثيني ،وإحياء
قوة اإلخوان املسلمني ،ودفع الجنوب ـ ـ السني ـ ـ نحو
االنفصال.
ـ ـ وإذا كان صحيحا أن قوى  14آذار في لبنان ،ال هي
في العير وال في النفير ،فإن تيار املستقبل الذي دان،
فجأة ،التكفيريني اإلرهابيني ،سيتكفل بإعادة تأهيل
قسم منهم ،كمقاتلني «معتدلني».
الـصــراع مستمر؛ الـحــرب مستمرة؛ وسيكون على
ح ـلــف امل ـق ــاوم ــة ،ت ـجــديــد خـطـطــه أي ـض ــا ،م ــن خــال
تكوين جبهة موحدة مع القوى التقدمية والعلمانية،
وتعزيز صالته مع روسيا والصني ،ووضع الصراع
ّ
على سكته الصحيحة ،كـصــراع وطني تـحــرري ،ال
مذهبي وال طائفي .وللحديث صلة.

المشهد السياسي

لقاء فلسطيني ـ ايراني
في ذكرى الثورة اإلسالمية
ملناسبة الذكرى الـ  35النتصار الثورة اإلسالمية في إيران وافتتاح
أول سفارة لفلسطني في العالم ورفــع العلم الفلسطيني فوقها في
ط ـهــران ،نظمت لجنة "مـسـيــرة ال ـعــودة إلــى فلسطني" ن ــدوة بعنوان
"فلسطني ضمير األم ــة واإلن ـســان ـيــة" ،فــي ب ـيــروت أم ــس .بـعــد فيلم
وثائقي يرصد إغــاق سـفــارة الـعــدو اإلسرائيلي ووص ــول الزعيم
الراحل ياسر عرفات إلى طهران كأول شخصية عربية ورفع العلم،
تحدث رئيس الجمعية اللبنانية ملقاطعة اسرائيل عبد امللك سكرية
والقائم بأعمال السفارة اإليرانية الذي تحدث باسم السفير محمد
فتحعلي .فذكر بإعالن اإلمــام الخميني "يــوم القدس العاملي ورفع
لواء الجهاد ضد الصهيونية ووضعه في أيدي املسلمني" .سرحان
سرحان ألقى كلمة السفير الفلسطيني أشرف دبور ،مستذكرًا "أول
لقاء بني الخميني وعرفات في العراق ،تاله إقامة معسكرات تدريب
للشباب اإليراني عام  .1969وتقديم حركة فتح أسلحة الى الثورة
االســامـيــة فــي اي ــران فــي بدايتها وتخصيص الخميني نسبة من
الزكاة وسهم اإلمام كتبرع للثورة الفلسطينية".

«تحريك» لحوار الرابية ـ معراب
يتوقع أن يشهد اليوم «تحريكًا»
ل ـ ـل ـ ـحـ ــوار بـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــوطـ ـن ــي
ال ـح ــر وحـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة،
بـعــد االت ـص ــاالت وال ـل ـقــاء ات الـتــي
يـجــريـهــا ال ـنــائــب إبــره ـيــم كـنـعــان
ومـ ـ ــوفـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـق ـ ــوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ــراب ـ ـيـ ــة م ـل ـحــم
ري ــاش ــي .وع ـلــى قــاعــدة اسـتـئـنــاف
اللقاء ات املتوقعة ،يمكن الحديث
عن تقدم في املفاوضات الجارية
إلنهاء ورقة «إعالن النوايا» التي
يـعــدهــا الـتـيــار وال ـق ــوات ،وه ــو ما
ستظهره ّالساعات املقبلة.
ب ـ ـ ــدوره ،ع ــل ــق ال ـب ـط ــري ــرك ب ـش ــارة
ال ــراع ــي ب ـعــد وص ــول ــه إل ــى مـطــار
ب ـيــروت آتـيــا مــن الـفــاتـيـكــان ،على
امل ـج ــام ــات امل ـت ـبــادلــة ب ــن رئـيــس
القوات سمير جعجع وعون على

م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» .وقـ ـ ــال ال ــراع ــي:
«هـ ـم ــا ك ــان ــا دائ ـ ـمـ ــا فـ ــي ب ـك ــرك ــي،
و«ي ـت ــرغ ــان» ت ـحــت سـقـفـهــا ،منذ
أن ت ــولـ ـي ــت مـ ـه ــام ــي مـ ـن ــذ ث ــاث
سـ ـن ــوات ،وأريـ ـ ــد أن أس ـت ـف ـيــد مــن
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـظـ ـ ــرف ألهـ ـ ـن ـ ــئ ال ــرئـ ـي ــس
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ــون ب ــال ـع ـم ــر
املديد وبلوغه الثمانني ،ونتمنى
لــه سـنــن طــويـلــة وجـمـيـلــة» .وأكــد
الـ ــراعـ ــي أن «الـ ـف ــاتـ ـيـ ـك ــان ال ي ــدع
فرصة أو مجهودًا إال ويبذله ،مع
كل الدول من أجل انتخاب رئيس
للجمهورية في لبنان».
من جهة أخرى ،اعتبر النائب في
ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلص ـ ـ ــاح فــريــد
الخازن تعليقًا على العشاء الذي
جمع عون برئيس تيار املستقبل
سـعــد الـحــريــري فــي مـنــزل األخـيــر

فـ ــي وسـ ـ ــط بـ ـ ـي ـ ــروت ،أن «الـ ـلـ ـق ــاء
ه ــو الس ـت ـك ـم ــال الـ ـ ـح ـ ــوارات ال ـتــي
ّ
ك ــان ــت بـ ــدأت م ـنــذ فـ ـت ــرة» ،م ــؤك ــدًا
أن «ال ـل ـق ــاء ت ـط ــرق إلـ ــى مــوضــوع
االستحقاق الرئاسي واملواضيع
املحلية األخــرى» ،واضعًا «اللقاء
وحوار الرابية ـ ـ معراب في اإلطار
الرئاسي».
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ل ـ ـفـ ــت ع ـ ـضـ ــو ك ـت ـلــة
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ال ـ ـن ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـ ـنـ ــائـ ــب
م ـح ـمــد ال ـح ـج ــار إل ـ ــى أن «ال ـل ـق ــاء
ت ـ ـنـ ــاول ت ـف ـع ـي ــل عـ ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة،
واالستراتيجية الوطنية ملكافحة
ّ
اإلره ـ ــاب ،وم ـلــف الــرئــاســة» ،وأك ــد
أن «موقف املستقبل واضح لجهة
ض ـ ـ ـ ــرورة مـ ـ ــلء الـ ـ ـف ـ ــراغ ال ــرئ ــاس ــي
برئيس توافقي» ،من دون الدخول
في تفاصيل األسماء «التوافقية».

