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احتفال شمعوني برعاية المستقبل ...ومفتي طرابلس مبتهج!
عبد الكافي الصمد
ارت ـس ـمــت ع ــام ــات االس ـت ـغ ــراب على
وجـ ـ ــوه م ـع ـظ ــم الـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــن ،فــي
ال ـ ـيـ ــومـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،ل ـ ــدى ش ـي ــوع
خبر عن نية رئيس حــزب الوطنيني
األحرار النائب دوري شمعون إقامة
مهرجان خطابي لحزبه في عاصمة
ال ـش ـمــال .أغ ـلــب مــن سـمـعــوا بالخبر
اعتقدوا أن في األمر مزحة أو مقلبًا،
فـ»هل يوجد أنصار لحزب شمعون
في طرابلس؟»!
زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة ش ـ ـم ـ ـعـ ــون االبـ ـ ـ ـ ــن ل ـع ــاص ـم ــة
ال ـش ـم ــال ال تـشـبــه أبـ ـ ـدًا زيـ ـ ــارة والـ ــده
كميل شمعون لها يوم كان في ّ
سدة
الــرئــاســة ( 1952ـ  .)1958يومها كان
األب يـلـقــب ب ــ»ف ـتــى ال ـع ــروب ــة األغ ــر»
وكانت طرابلس قلب العروبة النابض
في لبنانّ .أمــا الـيــوم ،فال االبــن يشبه
أب ــاه فــي ش ــيء ،وال طــرابـلــس تنبض

عروبة بعدما ّباتت «قلعة املسلمني»
و»عاصمة السنة» ،على رغم «بهجة»
مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك
الشعار واعتباره أن «ربيع طرابلس
بــدأ مع زيــارة رئيس حــزب الوطنيني
األحرار»!
لـ ـك ــن «لـ ـ ـغ ـ ــز» ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة س ـ ــرع ـ ــان مــا
انـكـشــف ،إذ إن بـ ّـرنــامـجـهــا ،مــن بابه
ُ
ال ــى م ـح ــراب ــه ،ل ـ ــزم ال ــى وزيـ ــر ال ـعــدل
أشـ ــرف ري ـفــي الـ ــذي ك ــان يـبـحــث عن
مناسبة إلقــامــة مهرجان يطلق فيه
مــواقــف سـيــاسـيــة ل ـلــرد ،فــي الــدرجــة
األول ــى ،على انـتـقــادات األم ــن العام
لـحــزب الـلــه الـسـيــد حـســن نـصــر الله
لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة .وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت مـ ـص ــادر
لـ»األخبار» أن قوى وشخصيات في
تيار املستقبل وفريق  14آذار «كانت
ت ـنــوي تـنـظـيــم م ـهــرجــان جـمــاهـيــري
داعــم للسعودية ،وعندما لــم تنجح
مساعيها اسـتـقــر ال ــرأي عـلــى دعــوة

شمعون وجعله متراسًا إلطالق هذه
املواقف».
ال ـ ـكـ ــام فـ ــي املـ ـه ــرج ــان ال ـش ـم ـعــونــي
الذي طغت عليه ألــوان التيار االزرق
اقتصر على شمعون وري ـفــي .األول
ّ
بــشــر بــأن «م ـشــروع إي ــران للسيطرة
ّ
عـلــى املـنـطـقــة ف ــاش ــل» .وش ــن الـثــانــي

اللون األزرق طغى
على االحتفال
وشمعون «جلب»
أنصاره معه!

هـجــومــا ح ــادًا عـلــى ح ــزب ال ـلــه الــذي
ُ«يـ ـح ـ ّـول ل ـب ـنــان إل ــى غ ــرف ــة عـمـلـيــات
عـسـكــريــة وإيــديــولــوج ـيــة وإعــام ـيــة
للنفوذ اإليراني».
أك ـث ــر م ــن أمـ ــر كـ ــان الف ـت ــا ف ــي زيـ ــارة
«زع ـيــم الـنـمــور» إل ــى طــرابـلــس ،وفــي
إقامته مهرجانًا تحت شعار «نيسان
 ...2015طــرابـلــس مدينة التعايش».
فـ ـق ــد تـ ـس ــاء ل ــت مـ ـ ـص ـ ــادر س ـيــاس ـيــة
ت ـح ــدث ــت ال ـي ـه ــا «األخـ ـ ـب ـ ــار»« :ك ـيــف
ي ـك ــون ال ـت ـعــايــش ف ــي مــدي ـنــة تجلب
مسيحيني مــن خارجها ومــن خــارج
ال ـش ـم ــال إلحـ ـي ــاء م ـه ــرج ــان ح ــزب ــي،
فيما هــي تـطــرد تــدريـجــا مواطنيها
من بقية األقليات ،وتجعل جيرانها
مــن طــوائــف ومــذاهــب أخ ــرى يـعـ ّـدون
لأللف قبل زيارتها؟» .ورأت أنه «كان
مــن األج ــدر بــريـفــي وت ـيــار املستقبل
تحفيز ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة مــن أبـنــاء
األق ـل ـي ــات األخ ـ ــرى ف ــي امل ــدي ـن ــة على

إقامة مهرجان سياسي في طرابلس،
إذا كـ ـ ــانـ ـ ــوا ج ـ ـ ـ ّـادي ـ ـ ــن فـ ـ ــي ط ــرح ـه ــم
ً
وشعاراتهم ،بدال من دعوة شمعون
الـ ــذي ل ــم ي ـت ـجــاوز ع ــدد م ــن شــاركــوا
فـ ــي م ـه ــرج ــان ــه مـ ــن ج ـم ــاع ـت ــه أم ــس
أصــابــع الـيــد ال ــواح ــدة ،بينما كانت
غالبية الحضور محسوبة على تيار
املستقبل ،مع حضور رمــزي خجول
ملسيحيي  14آذار!».
وس ــأل ــت املـ ـص ــادر« :ه ــل يـقـبــل تـيــار
املستقبل الذي يرفع شعار طرابلس
مــديـنــة الـتـعــايــش إقــامــة ت ـيــار امل ــردة
أو التيار الوطني الـحــر مهرجانات
فيها بال اعتراضات ،علمًا بأن لهذين
ال ـت ـي ــاري ــن ف ــي ط ــراب ـل ــس مـنـسـقـيــات
وك ــوادر ،على عكس حــزب شمعون؟
وكـ ـي ــف ي ـس ـت ـق ـيــم شـ ـع ــار ال ـت ـعــايــش
مــع ّنـبــذ الـعـلــويــن والـشـيـعــة ،وحتى
السنة ّ
ممن يخالفون املستقبل الرأي
ّ
والتوجه السياسي؟».
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القضاء اللبناني يفصل في أزمة البعث
آمال خليل
طـ ـ ـ ـ ــوال يـ ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ــس ،ظ ـ ـلـ ــت م ـف ـك ــرة
أنشطة األحد ،بحسب موقع الوكالة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـ ــإع ـ ــام ،ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن
«املـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـقـ ـط ــري لـ ـح ــزب ال ـب ـعــث
الـعــربــي االشـتــراكــي فــي لبنان يعقد
عـ ـن ــد الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة صـ ـب ــاح ــا م ــؤتـ ـمـ ـرًا
النـتـخــاب ق ـيــادة قـطــريــة جــديــدة في
فندق املــاريــوت»ّ .
مر النهار ولم تلح
الــرايــة الـســوريــة فــي الـجـنــاح .قاضي
األم ــور املستعجلة فــي بعبدا حسن
حـ ـ ـم ـ ــدان اسـ ـتـ ـب ــق امل ـ ــوع ـ ــد ،وأصـ ـ ــدر
حكمًا السبت «بمنع انعقاد املؤتمر
االس ـت ـث ـنــائــي امل ـف ـت ــرض األح ـ ــد وأي
م ــؤت ـم ــر ي ـم ـكــن ع ـق ــده ب ـه ــذه الـصـفــة
ً
بناء على دعوة من السيد فايز شكر
حيثما كــان داخــل لبنان ،ملــدة عشرة
أيام من تاريخ صدور القرار ،على أن
تكون املدة قابلة للزيادة أو اإلنقاص
بـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدات الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــة
ً
وال ـقــانــون ـيــة» .وع ـم ــا بــالـحـكــم ،قــام
املـ ـس ــاع ــد الـ ـقـ ـض ــائ ــي ب ـل ـص ـق ــه عـلــى
ب ـ ــاب الـ ـفـ ـن ــدق مـ ـس ــاء أم ـ ــس وأب ـل ـغ ــه
لــوزارة الداخلية ألخــذ العلم وإتمام
املقتضى.
مصادر بعثية أوضحت لـ»األخبار»
أن الـحـكــم أنـتـجـتــه ال ــدع ــوى املـقــدمــة

من األمني القطري املعني عبد املعني
غ ــازي ضــد «ع ــدم شرعية وقانونية
املؤتمر الــذي دعــا إليه شكر الــذي ال
ي ــزال ينتحل صفة األم ــن القطري».
وأبــرز غــازي أمــام القضاء «ق ــرارًا من
الـقـيــادة القومية للحزب فــي دمشق
ت ـن ـهــي ت ـك ـل ـيــف ش ـك ــر وتـ ـع ـ ّـن غ ــازي
خـلـفــا ل ـه ــا» ،عـلـمــا ب ــأن ال ـق ـي ــادة هي
أع ـل ــى ه ـي ـئــة ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـحــزب
فــي مناطق انـتـشــاره ،ومنها لبنان.
أوسـ ـ ــاط ال ـق ـي ــادة ال ـج ــدي ــدة تـ ــرى أن
«األمـ ــر انـتـهــى اآلن» .وك ــان شـكــر قد
رفض قــرار إعفائه من منصبه الذي
صدر من دمشق قبل أكثر من شهر.
وال يــزال يرفض تسليم مقر الحزب
العام في رأس النبع لخلفه ،متمسكًا
بصفته أمينًا قطريًا.
إزاء إلغاء القضاء ملؤتمرهّ ،
وجه شكر
إلى املقربني منه مساء السبت رسائل
هــات ـف ـيــة جـ ــاء ف ــي ن ـص ـهــا املـقـتـضــب:
«تــم تأجيل املــؤتـمــر» .لكن إلــى متى؟
«كلها كــم يــوم ،أربـعــة أو خمسة أيــام
وأح ـ ــدد م ــوع ـدًا ج ــديـ ـدًا .فــأنــا ق ـيــادي
ع ـلــى رأس ق ـيــادتــي وال ـح ــزب مــاشــي
وســأعـقــد املــؤتـمــر ول ــن أرد عـلــى هــذه
ال ـع ـصــابــة» ،ت ـ ّ
ـوع ــد شـكــر ف ــي اتـصــال
مــع «األخ ـب ــار» .لــم يــزل الــرجــل يعاند
محاوالت إزاحته حتى بقوة القانون.

وق ــال« :ه ــذه الـعـصــابــة قــدمــت دعــوى
بحقي ،والـقــاضــي حكم لها مــن دون
سـ ـم ــاع رأي ـ ـنـ ــا أو إب ــاغـ ـن ــا م ـبــاشــرة

بالحكم» .يـهــزأ مــن اسـتـقــواء القيادة
الجديدة بقرار القيادة القومية ،علمًا
ب ــأن ـه ــا ه ــي م ــن م ـن ـح ـتــه ل ـق ــب األم ــن

شكر :ال عالقة للقيادة القومية بالشؤون اللبنانية (بالل جاويش)

ال ـق ـطــري الـ ــذي يــرفــض الـتـخـلــي عنه
عــام  ،2007فــي حــن أن نـظــام الحزب
يـقـضــي بــانـتـقــال الـسـلـطــة ك ــل خمس
س ـن ــوات م ــن خ ــال املــؤت ـمــر أو بـقــرار
تعيني من القيادة القومية في حاالت
استثنائية كتلك التي استفاد منها
شكر« .قرار القيادة القومية ما عالقته
بــالـشــؤون اللبنانية؟» تـســاءلّ ،الفتًا
إلــى أن البعث حــزب لبناني مرخص
وخ ــاض ــع ألحـ ـك ــام وزارة الــداخ ـل ـيــة،
فلماذا رضخ لحكم القضاء؟ «ال أريد
أن أدخـ ــل ف ــي م ـشــاكــل م ــع ال ـق ـضــاء».
شكر سيستعني بالقضاء في معركة
امل ــواجـ ـه ــة .ومـ ــن امل ـف ـت ــرض أن «أقـ ــدم
ال ـي ــوم امل ـ ــواد ال ـتــي تـثـبــت حـقــي أم ــام
قاضي األمور املستعجلة».
مكتب اإلعالم القطري في البعث أصدر
ب ـيــانــا جـ ــاء ف ـي ــه« :تـ ـج ــري م ـح ــاوالت
مستميتة لــوضــع ال ـيــد عـلــى الـحــزب
بـطــرق غير قانونية ومـلـتــويــة .ولجأ
أشخاص ممن انتحلوا صفة قيادية
حــزبـيــة ملـنــع امل ـمــارســة الــديـمـقــراطـيــة
لعقد مؤتمر قـطــري وانـتـخــاب قيادة
دوري ـ ـ ــة .وإذ ن ـه ـيــب بــال ـق ـضــاء وضــع
األم ــور فــي نصابها القانوني ،كلفت
قيادة الحزب الجهة القانونية املعنية
بالتقدم باإلجراءات املناسبة للحفاظ
على حقوق الحزب القانونية».

تقرير

إسرائيل :ال استبعاد لمواجهة عسكرية مع حزب الله
يحيى دبوق
لم يستبعد رئيس الهيئة السياسية
واالمنية في وزارة االمن االسرائيلية،
اللواء عاموس غلعاد ،نشوب حرب
ج ــدي ــدة ب ــن إس ــرائ ـي ــل وحـ ــزب ال ـلــه،
رغ ــم ت ـحــذيــره م ــن أن «الـ ـع ــدو يملك
قـ ـ ــدرات ع ـس ـكــريــة ه ــائ ـل ــة ،ل ــم يسبق
ل ـهــا م ـث ـي ــل» .لـكـنــه ل ـفــت الـ ــى عــوامــل
تمنع حتى اآلن نـشــوب الـحــرب بني
حزب الله وإسرائيل ،وتتركز أساسًا
ع ـلــى ق ـ ــدرة الـ ـ ــردع االســرائ ـي ـل ـيــة من
جهة ،وانشغال حزب الله في معارك
م ــع أطـ ـ ــراف ثــال ـثــة م ــن ج ـهــة أخـ ــرى.
واستبعد أن تلجأ إسرائيل الى حرب
استباقية في وجه حزب الله ،خاصة
إذا لم يكن هناك سبب يدعو الى ذلك،

«ما يعني ضرورة املحافظة وتعزيز
ق ـ ـ ــدرة ال ـ ـ ـ ــردع الـ ـت ــي ت ـم ـن ــع الـ ـح ــرب،
إضافة الى تطوير القدرات الدفاعية
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة وتـ ـع ــزي ــز املـ ـج ــاالت
االستخبارية».
وف ــي ن ــدوة ع ـقــدت ف ــي بـئــر الـسـبــع،
أمــس ،أكــد غلعاد أن التحدي األهم
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل هـ ــو االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي
ال ــذي يسير فــي اتـجــاه الـتـبـلــور مع
ط ـهــران ،م ـحــذرًا مــن أن جـعــل إي ــران
«دولـ ـ ـ ــة ع ـت ـب ــة ن ـ ــووي ـ ــة» مـ ــن ش ــأن ــه
ّ
أن ي ـخــل بــال ـتــوازن فــي املـنـطـقــة ،إذ
ستسعى الدول التي تدعم االرهاب
الــى حـيــازة أسلحة نــوويــة .ولــذلــك،
بـ ـحـ ـس ــب غ ـ ـل ـ ـعـ ــاد ،عـ ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل
وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة درس إم ـك ــان
القيام برد عسكري عند الضرورة،

إسرائيل لن تلجأ
الى حرب استباقية إذا
لم يكن هناك سبب
يدعو إلى ذلك

مـ ـ ــع إب ـ ـ ـقـ ـ ــاء كـ ـ ــل ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ع ـل ــى
الطاولة.
ال ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ال ــرس ــائ ــل

االس ــرائ ـي ـل ـي ــة لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ،أش ـ ــارت
صـحـيـفــة «م ـع ــاري ــف» ال ــى أن ال ـلــواء
 188مدرعات في الجيش االسرائيلي
أنـ ـه ــى أخ ـ ـي ـ ـرًا مـ ـ ـن ـ ــاورة خ ــاص ــة فــي
مـنـطـقــة الـ ـج ــوالن الـ ـس ــوري املـحـتــل،
تحاكي احـتــال قــريــة نموذجية في
جنوب لبنان ،في إطار السيناريوات
التي يرسمها الجيش للحرب املقبلة،
ومـ ــن ض ـم ـن ـهــا الـ ــدخـ ــول الـ ـب ــري ال ــى
لبنان .ونقلت الصحيفة عن مصادر
عسكرية إسرائيلية أن الحرب املقبلة
تـسـتـلــزم ال ــى جــانــب هـجـمــات ســاح
ً
الـجــو دخ ــوال بــريــا الــى عمق أراضــي
العدو ،مع االدراك املسبق للتحديات
امل ــاث ـل ــة أم ـ ــام ال ـج ـي ــش ف ــي مــواج ـهــة
عناصر حزب الله.
وكـ ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس االق ـل ـي ـم ــي

للجليل االعـلــى ،غـيــرا زلـتــس ،هاجم
ب ـشــدة ق ـيــادة الـجـبـهــة الــداخـلـيــة في
ال ـج ـيــش االس ــرائ ـي ـل ــي ،ال ـت ــي كشفت
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا أن حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه قـ ـ ـ ــادر خ ــال
ال ـح ــرب املـقـبـلــة ع ـلــى إطـ ــاق م ــا بني
 1000و 1500صاروخ يوميًا باتجاه
االراضي االسرائيلية ،مشيرًا الى أن
هذا الكشف صدم املستوطنني الذين
يريدون أن يعيشوا حياتهم بصورة
طبيعية .وطالب الجيش االسرائيلي
ب ــال ـت ـح ـ ّـول م ــن ع ـق ـي ــدة الـ ــدفـ ــاع ال ــى
عقيدة الهجوم في املواجهة املقبلة،
وأن يعمل على إفـهــام الـطــرف االخــر
حجم االض ــرار التي ستلحق بــه في
ح ــال ــة ال ـح ــرب م ــع إس ــرائ ـي ــل« ،األم ــر
ال ـ ــذي ي ــدف ــع حـ ــزب ال ـل ــه الـ ــى دراسـ ــة
ّ
الجدوى من شن أي هجوم ضدنا».

