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سياسة
على الغالف

ّ
عودة المسلسل :إنتحاريون بالعـ
عد  32شابًا لبنانيًا ّ
ُي ّ
العدة لتنفيذ هجمات انتحارية في الداخل اللبناني .األجهزة األمنية ّ
تترصد قرابة  200مشتبه فيهم
باالرتباط بتنظيمي «جبهة النصرة» و«الدولة اإلسالمية» ،بعد اتخاذهما القرار باستئناف العمليات األمنية في لبنان .مجددًا
لبنان في مهب العمليات االنتحارية
رضوان مرتضى
قــدح االنـتـحــاريــان بــال املــرعـيــان وطه
الـخـيــال ش ــرارة العمليات االنتحارية
في لبنان .وبحسب معلومات األجهزة
األمـنـيــة ،دخــل لبنان نفق التفجيرات
م ـ ـج ـ ــددًا ،وم ـ ـصـ ــادرهـ ــا تـ ـتـ ـخ ـ ّـوف مــن
ّ
ستمر بها الـبــاد .أما
مرحلة خطيرة
الـجـهــاديــون ،فيتحدثون عــن «مرحلة
مـقـبـلــة س ـت ـكــون ح ــام ـي ــة» .ه ـك ــذا  ،لن
يكون انتحاريا جبل محسن األخيرين،
ب ــل ف ــي الـحـقـيـقــة« ،ه ـمــا أول الـغـيــث»،

أحصى األمنيون عودة قرابة
 200مرتبطين بـ«الدولة» للقيام
بعمليات أمنية
ب ـح ـس ــب ت ـع ـب ـيــر مـ ـص ــدر فـ ــي «ج ـب ـهــة
النصرة» في الداخل اللبناني .وخالفًا
إلعالن وزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق عــن انتماء االنـتـحــاريــن إلى
تنظيم «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة» ،مستندًا
ب ــذل ــك إل ــى م ـع ـلــومــات أم ـن ـيــة تـتـحــدث

توضيح
إن مق ــال الي ــوم ،وألس ــباب خارج ــة
ع ــن إرادتنـ ـا ،ستنش ــر غـ ـدًا الثالث ــاء ف ــي
 .2015/1/13وبالمناس ــبة ،س ــوف
يصب ــح موع ــد نش ــر المق ــاالت أس ــبوعيًا
كاآلت ــي :الثالث ــاء ـ ـ الخمي ــس ـ ـ ـ الس ــبت.
شكرًا لكم
¶¶¶
ّ
(محك ــي) مي ــن أكت ــر واح ــد بيع ــذب
حال ــو؟ ...ه ـ ّـوي!
زياد الرحباني

انتحاريا جبل محسن «أول الغيث» (مروان طحطح)

عن ارتباطهما بالشاب منذر الحسن،
موزع األحزمة الناسفة الذي قتل بعد
املعلومات
محاصرته من عناصر فرع
ّ
ّ
في طرابلس ،يؤكد املصدر أن «منفذي
العملية كــانــا قــد بــايـعــا الـنـصــرة منذ
ّ
ّ
«الخيال من
نحو سنة» ،مشيرًا إلى أن
َ
عائلة غير ملتزمة ووالده يعمل ُمخبرا
لدى األجهزة األمنية اللبنانية» ،علمًا
بـ ــأن ال ـق ــاس ــم امل ـش ـت ــرك ف ــي م ــا س ـبــق،
وج ـ ــود م ـع ـلــومــات أم ـن ـيــة م ــؤك ــدة عن
ّ
اتـ ـخ ــاذ الـتـنـظـيـمــن امل ـت ـش ــددي ــن ق ــرار

استئناف العمليات األمنية في لبنان.
والجدير ذكره في شأن االلتباس الذي
حصل لجهة نسبة العملية لـ«النصرة»
ّ ّ
أي ّ تنب
أو «الــدولــة» ،رغــم عــدم صــدور
عن األخير ،مفارقة كشف هوية منفذي
املزدوجة عبر وسائل إعالمية
العملية
ّ
لبنانية ،قبل ّتبني «النصرة» للعملية
وتسميتها منفذي الهجوم في حديث
مــع وكــالــة األن ــاض ــول .وهـنــا بــرز الفتًا
وقوع «النصرة» في الخطأ نفسه الذي
أوردته وسائل اإلعالم لجهة اسم أحد

االنتحاريني ،حيث ورد الكيال عوضًا
عن ّ
الخيال.
في موازاة ذلك ،تكشف املصادر األمنية
ع ــن ت ــواف ــر «م ـع ـلــومــات ب ـشــأن تجنيد
مجموعة مــن االنتحاريني اللبنانيني
م ــن م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا مــن
طرابلس وصـيــدا» .وتشير املعلومات
إلى أن مدة تجهيز االنتحاري وتدريبه
ت ُـس ـ َّت ـغــرق شـ ـهـ ـرًا ت ـق ــري ـب ــا ،ع ـل ـمــا ب ــأن
املجندين الـجــدد يخضعون للتدريب
ب ــإش ــراف خ ـب ــراء م ـت ـف ـجــرات .وتـكـشــف

املـ ـعـ ـل ــوم ــات أن امل ـ ـشـ ــرف ال ـ ـعـ ــام عـلــى
ت ــدري ــب «االن ـغ ـمــاس ـيــن الـلـبـنــانـيــن»،
ب ـح ـس ــب ت ـس ـم ـي ــة جـ ـه ــادي ــي «ج ـب ـه ــة
النصرة» ،هو اللبناني ع .ص .املعروف
بـ«أبو الفاروق» ،مشيرة إلى أن الهدف
الـ ـ ــذي وضـ ـع ــه هـ ـ ــؤالء ه ــو اس ـت ـه ــداف
«الشيعة والنصيرية» ،بحسب تعبير
«النصرة».
وتتقاطع هذه املعلومات مع معطيات
ّ
حصلتها األجهزة األمنية من عمليات
الرصد التي تجريها للبنانيني ذهبوا

تفجير الجبل اختبار للحوار 14 :آذار «تهادن» حزب الله
ميسم رزق
ّ
في شباط املــاضــي ،وأثـنــاء تفقده
مل ـ ــوق ـ ــع ان ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ـ َ
ـاري ب ـ ـئـ ــر حـ ـس ــن،
لـ ــم ي ـ ِـج ــد وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ن ـه ــاد
املشنوق إحراجًا في اإلشــارة إلى
«مـعــابــر امل ــوت» فــي ال ـب ـقــاع ،وهــو
محاط بكل من املعاون السياسي
لـلــرئـيــس نـبـيــه ب ـ ّـري ال ــوزي ــر علي
حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل ،ومـ ـ ـس ـ ــؤول وحـ ــدة
االرتـ ـ ـب ـ ــاط وال ـت ـن ـس ـي ــق ف ــي ح ــزب
الـلــه ال ـحــاج وفـيــق صـفــا ،وه ــو ما
انـفـ ّـك ،قبل ذلــك وبـعــده ،يربط بني
التفجيرات اإلرهابية وقتال حزب
الـلــه إلــى جــانــب الـنـظــام ال ـســوري.
ُ
ولم يكن خطاب زمالء املشنوق في
تيار املستقبل وحلفائه في فريق
 14آذار م ـخ ـت ـل ـفــا ف ــي امل ـض ـم ــون،
بـ ــل بـ ـي ــان ــات مـ ـ ـك ـ ـ ّـررة ب ـص ـي ــاغ ــات

مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة .ب ـ ـعـ ــد أق ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ع ـ ـ ــام،
يـظـهــر أن ه ــؤالء بـ ــدأوا ي ـكـ ّـرســون
نـهـجــا جــديــدًا ،مـعـتـمــديــن أسـلــوب
تـنـمـيــق ال ـخ ـطــاب ال ـس ـيــاســي .فما
إن ذاع خبر التفجير االنـتـحــاري
املـ ـ ـ ـ ـ ــزدوج ،أول م ـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،ح ـتــى
سـ ـ ـ ــارع اآلذاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون إل ـ ـ ــى إص ـ ـ ــدار
ب ـ ـيـ ــانـ ــات اإلدانـ ـ ـ ـ ـ ــة واالس ـ ـت ـ ـن ـ ـكـ ــار
والتضامن مــع أهــل الجبل .حتى
اآلن يـبــدو األمــر عــاديــا وطبيعيًا.
لـ ـك ــن «الـ ـفـ ـلـ ـفـ ـش ــة» ف ـ ــي م ـض ـم ـ ّـون
البيانات وقراء تها يظهر أن ثمة
لـغــة مختلفة .فليس بــن كــل هــذه
ال ـب ـي ــان ــات ج ـم ـلــة واح ـ ـ ــدة ت ـحـ ّـمــل
ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة تـ ــدهـ ــور
ال ــوض ــع األمـ ـن ــي .وإذا ك ــان ن ــواب
تـيــار املـسـتـقـبــل ووزراؤه يـجــدون
أنفسهم مضطرين إلــى الخضوع
لـسـقــف ال ـحــوار ال ــذي انـطـلــق منذ

أقل من  3أسابيع بني «املستقبل»
و«الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب» ،فـ ـم ــا الـ ـسـ ـب ــب الـ ــذي
ي ــدف ــع ب ـ ـنـ ــواب وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات فــي
ف ــري ــق ال ــراب ــع ع ـشــر م ــن آذار إلــى
«امل ـس ــامل ــة» ف ــي م ـع ــرض تـنــاولـهــم
لـخـبــر الـتـفـجـيــر؟ ال ُيـمـكــن وصــف
هذا الصمت بأقل من أنه محاولة
لـعــدم ال ـخــروج عــن الـتـ ّ
ـوجــه الـعــام
الـ ـ ــذي ف ــرض ــه ال ـ ـحـ ــوار ال ـث ـن ــائ ــي،
وطبعًا على قــاعــدة «مــرغــم أخــوك
ال ...بطل»!
ُ
ل ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ــك ـ ـ ــن ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح املـ ـ ـشـ ـ ـن ـ ــوق
ال ـت ـه ــدوي م ــن ق ـلــب ج ـبــل مـحـســن
م ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــا ،وإن ح ـ ـ ـ ـ ــاول الـ ــرجـ ــل
وضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــاب
الــوط ـنــي ألي وزي ــر داخ ـل ـيــة .لكن
مــا ص ــدر عــن ن ــواب املـسـتـقـبــل من
طــرابــس إلــى صـيــدا ،يكفي للقول
إن ط ـ ــرف ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار نـ ـجـ ـح ــا فــي

ت ـح ـق ـيــق ه ــدف ـه ــم األول« :ت ـج ــاوز
ح ــال االح ـت ـقــان وامل ــواج ـه ــات ذات
الـطــابــع املــذهـبــي» .وبمعنى آخــر،
كــان انفجار جبل محسن بمثابة
اختبار أول ملتانة الحوار الثنائي
ومدى إمكانية نجاحه.
خارج تيار املستقبل ،وباستثناء

محاولة لعدم الخروج
عن التوجه الذي فرضه
الحوار الثنائي

تصريح لرئيس حركة االستقالل
م ـي ـشــال مـ ـع ـ ّـوض ش ـ ـ ّـدد ف ـيــه عـلــى
«ض ـ ـ ــرورة االن ـس ـح ــاب ال ـع ـس ـكــري
الـ ـك ــام ــل مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــزاع الـ ـ ـس ـ ــوري»،
ّ
تصرف اآلذاريون وكأنهم «جنود
فــي تـيــار املستقبل يـســري عليهم
قــانــون الـ ـح ــوار» .ال ات ـهــامــات وال
ّادع ـ ـ ـ ــاء ات .ح ـت ــى األم ــان ــة ال ـعــامــة
ل ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع ع ـ ـشـ ــر مـ ـ ــن آذار
اكـ ـتـ ـف ــت بـ ـبـ ـي ــان م ـق ـت ـض ــب أدانـ ـ ــت
فـيــه الـجــريـمــة ،قــائـلــة «كـلـنــا جبل
مـ ـحـ ـس ــن»! ل ـي ـظ ـه ــر أن املـ ـك ــون ــات
اآلذاري ـ ـ ــة ل ـيــس ف ــي نـ ّـي ـت ـهــا وضــع
ن ـف ـس ـه ــا خـ ـ ـ ــارج صـ ـ ـ ــورة ال ـ ـحـ ــوار
ال ـث ـن ــائ ــي بـ ــن ح ـ ــزب الـ ـل ــه وت ـي ــار
املستقبل وإن كانت غير مشاركة
فيه.
مـ ـص ــادر ف ــري ــق الـ ــرابـ ــع ع ـش ــر مــن
ّ
آذار تــؤكــد أن «حـجــم الـجــريـمــة ال

