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ابراهيم األمين

ـستمرة
أن الــرعــايــا ال ـســوريــن الــذيــن يدخلون
لبنان ليسوا بنازحني ،وهي ال تطاول
أب ـ ـدًا الــرعــايــا غـيــر ال ـن ــازح ــن ،وليست
تأشيرة دخول إلى لبنان على اإلطالق،
علمًا بــأن الـحــدود بــن الــدولـتــن تبقى
م ـف ـتــوحــة ك ــال ـع ــادة دون أي تـغـيـيــر».
وأشـ ــارت الـخــارجـيــة فــي بـيــان لها إلى
أن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ت ــأت ــي ف ــي س ـي ــاق ق ــرار
مجلس الــوزراء الصادر في  24تشرين
األول  ،2014الذي اعتمد «ورقة سياسة
ال ـ ـنـ ــزوح ال ـ ـسـ ــوري إلـ ــى لـ ـبـ ـن ــان» ،الـتــي
تهدف إلى وقف النزوح وتقليص أعداد
الـ ـن ــازح ــن ،وهـ ــي «تـ ـن ــدرج ف ــي سـيــاق
مـمــارســة الـحـكــومــة اللبنانية واجبها
السيادي بالتوفيق بني مصلحة لبنان
ومصلحة األخوة السوريني في انتظام
حركة انتقالهم وحريتهم».
وطالب البيان البعثات الديبلوماسية
بـ«إيضاح ما تقدم إلى سلطات البلدان
املـعـتـمــدة لــدي ـهــا ،وإل ــى كــل املــراجـعــن
مــن رعــايــا ســوريــن وج ـهــات رسـمـيــة،
وإبالغ شركات الطيران والنقل الجوي
بهذا األمر ،لكي ال تشترط على الرعايا
السوريني املسافرين إلى لبنان حيازة
أي تأشيرة».
م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،نـفــت م ـص ــادر أمـنـيــة
لبنانية وم ـص ــادر مـقـ ّـربــة مــن «جبهة
النصرة» أن يكون خاطفو العسكريني
قد أقدموا على قتل العسكري املخطوف
ج ــورج خ ــوري لـيــل أم ــس ،عـلــى عكس
مــا جــرى تناقله عبر مــواقــع التواصل
االجتماعي وتطبيق «واتس أب» .كذلك
لــم تـنـشــر حـســابــات «جـبـهــة الـنـصــرة»
على مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي أي
تــأكـيــد للخبر .وف ــي مـلــف العسكريني
املخطوفني لــدى الجماعات اإلرهابية
فـ ــي ج ـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،أكـ ــدت
مصادر «خلية األزمة» أن «املفاوضات
ً
ماشية» ،مشيرة إلى أن «اللواء عباس
إبراهيم ّ
تحدث في السابق مع الجانب
السوري حول اقتراح تبادل املخطوفني
مـ ــع نـ ـس ــاء مـ ــوقـ ــوفـ ــات فـ ــي ال ـس ـج ــون
الـ ـس ــوري ــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى م ــوق ــوف ــن
ف ــي ل ـب ـنــان ،وأب ـ ــدى ال ـجــانــب ال ـســوري
اس ـت ـعــداده للبحث فــي ه ــذا األم ــر فــور
ّ
ت ـســل ـمــه أي ل ــوائ ــح اس ـم ـي ــة» .وع ــرض
إب ــراه ـي ــم ســاب ـقــا م ــا ت ـ ّ
ـوص ــل إل ـي ــه مع
الجانب السوري خالل أحد اجتماعات
ّ
ّ
خلية األزم ــة الــوزاريــة املكلفة متابعة
ّ
ملف املخطوفني ،غير أن الـ ّـوزيــر وائل
ّ
أبـ ـ ــو فـ ــاعـ ــور ع ــب ــر عـ ــن ت ـح ــف ـظ ــه عـلــى
«إش ـ ــراك ال ـن ـ ّظــام الـ ـس ــوري» سـيــاسـيــا
فــي هــذا امل ـلــف ،ورأى أنــه «ال مصلحة
ّ
للبنان في هذا األمر» .والحقًا ،لم يسلم
الخاطفون الوسطاء أي لوائح اسمية
للنساء اللواتي يطالنب باإلفراج عنهن
من السجون السورية ،فتوقف عمليًا
البحث في هذا الجانب من املفاوضات.

غضب خليجي على كالم نصرالله
مــن جهة أخ ــرى ،ال ت ــزال املــواقــف التي
أطلقها األمني العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله حول البحرين واعتقال
الشيخ علي سلمان تترك تبعاتها في
دول ال ـخ ـل ـيــج ،ب ـعــد اس ـت ــدع ــاء وزارة
الـخــارجـيــة البحرينية الـقــائــم بأعمال
س ـفــارة لـبـنــان ل ــدى الـبـحــريــن إبــراهـيــم
عـ ـس ــاف قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام ،احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـلــى
تصريحات نصرالله .واستدعى أمس
األمني العام ملجلس التعاون الخليجي
ف ــي ال ــري ــاض ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف الــزيــانــي
ال ـس ـف ـي ــر ال ـل ـب ـن ــان ــي ف ـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة
ع ـبــد ال ـس ـت ــار ع ـي ـســى وس ـل ـمــه مــذكــرة
احـتـجــاج عـلــى تـصــريـحــات نـصــرالـلــه،
داعيًا الحكومة اللبنانية إلى توضيح
مــوقـفـهــا مــن تـلــك الـتـصــريـحــات .كذلك
استدعت وزارة الخارجية اإلمــاراتـيــة
س ـف ـيــر ل ـب ـن ــان ل ـ ــدى أب ـ ــو ظ ـب ــي حـســن
يوسف سعد لتسليمه مذكرة احتجاج
رسمية.

تشارلي األسود والدموي
ال يبدو ّأن في أوروبا من يريد تعلم الدرس .كل ما تقوم به
الحكومات يعكس العقل االستعماري ،وبالتالي ،ليس علينا
سوى توقع املزيد من اإلجراءات األمنية .في فرنسا ،وبقية
دول أوروبا ،سيفرغون عنصريتهم ضد العرب واملسلمني،
مرة واحدة ،وجهارًا هذه املرة .حجتهم أنهم ضحايا مجانني
التكفيريني الذين يعيشون تحت عباءة هذا النظام العاملي
املتوحش .فيما علينا ،نحن ،أن نحني الرؤوس ونقبل
اإلهانات والصفعات ،ثم نعتذر عن جريمة ارتكبها غيرنا.
ً
ولكي تكون الصورة مكتملة ،يصار إلى اعتبار الحرية فعال
ً
كامال إذا ناسبت املصلحة الغربية .بهذا املعنى ،يصبح معيبًا
إن لم تحجز نسختك األخيرة من «شارلي ايبدو» ،تضامنًا
مع ضحاياها من الصحافيني ،وإقرارًا بحقها في إهانة من
ترغب في إهانتهم.
النقاش مع الغرب ،إذا ما استمر على هذا املنوال ،سيكون

الغرب المجنون سيحترق ،لكنه ّ
يصر على
إجبارنا على تقديم فروض الطاعة
متعبًا ،والله وحده يعلم أي مصيبة ينتظرها حتى يصحو
من وهم السيطرة على العالم.
قبل عقود ،كان في لبنان من يحاول إقناع اليمني ،بقيادة
حزب الكتائب ،بعدم الذهاب بعيدًا في طلب دعم خارجي
لحماية مصالحه ،وبأن كل قوى األرض لن تنفع في تعديل
ما يجب أن يتعدل .لكن اليمني لجأ إلى سالح الدين والطائفية،
وصار يبرر أفعاله بالخوف من سطوة األغلبية املسلمة!
حتى قيل إن كمال جنبالط وياسر عرفات كانا يسعيان
دومًا إلى طمأنة بيار الجميل بالقول :ال تخف! فكان يجيب:
ّ
ليس املهم ما تقوالنه .املهم أل أشعر أنا بالخوف!
اليوم ،سيكون من الصعب إقناع الغرب بأن سياساته
وحرياته وإعالمه وجامعاته وأسلوب حياته يجب أن تشهد
تغييرًا حقيقيًا حتى تكون هناك مساواة .قرر هذا الغرب
أن األقلية من أهل الجنوب أو ُّ
السمر تريد تخريب حياته
وحضارته .ولذلك سيمنح نفسه حق القيام بكل ما يراه
مناسبًا لحماية مصالحه ،بالتالي ،يوغل في غبائه ،معتقدًا
بأنه ال يزال قادرًا على حكم العالم بأسره .وهو ،في ذلك ،ال
ّ
يصر على اعتبار أنه بذل الجهد
يمارس اإلنكار فقط ،بل
األكبر في الحياة ،ما يمنحه حق السيطرة على النصيب
األوفر من ثروات األرض ،من دون أن يكون لآلخرين حق
نقده .اليوم ،سيقول لك أبناء الغرب :أنت عربي ،ومسلم،
ما يعني أنك متخلف! وسيجدون بيننا ،وليس بني الحكام

فقط ،من يقبل هذا التوصيف .وقد سمعنا كثيرين ،في
األيام املاضية ،من أبناء جلدتنا وثقافتنا يرددون :توقفوا
عن التبرير أو الشرح أو التوضيح .نحن املسؤولون عن
الجريمة!
اليوم ،ثمة نشاط سياسي في كل أوروبا قائم على فكرة
واحدة :من ال يقبل تصنيفنا فهو يقف في جانب املجرمني.
وحتى إشعار آخر ،لن يتمكن مسؤول رسمي أو دبلوماسي
أو برملاني عربي أو مسلم من مناقشة أي نظير أوروبي له ،ما
لم يبدأ كالمه بشتم نفسه وأهله ودينه وثقافته .والغرب هذا،
لن يفهم أنه يرمي الحطب في النار ،غير مكترث بأن هذه النار
تأكل األخضر واليابس ،والقتلة والضحايا على حد سواء.
وسنواصل ،في الفترة املقبلة ،جمع األخبار املتفرقة التي ترد
تحت بند «أعمال جنائية فردية» ،عن اعتداءات تطاول عربًا
ومسلمني ومصالحهم في كل أوروبا .وإذا ما خرج النازيون
الجدد وارتكبوا مجازر ،فسيخرج من البيت الغربي من يبرر
ذلك بأنه ّ
رد فعل!
املخيف في األمر ليس ازدياد مستوى العنصرية والقهر في
ً
سلوك الغرب .أصال ،نحن في بالد املشرق واملغرب ،لم نعرف
غير هذه الحقارة على مدى مئة عام على األقل .لكن املخيف
ّ
أن الوحش الذي ّ
ربوه بني ظهرانينا ،والذي أطل برأسه في
فرنسا ،سيكون األقوى ،وسيجد له مناصرين ،وسيكون
لديه جدول أعمال مفتوح على جنون لم نعرفه سابقًا ،في
مقابل تراجع نفوذ أصحاب العقل واملنطق.
عندها ،ماذا سيقول الغرب؟ هل سيقول :ها أنتم تظهرون
على حقيقتكم ،متخلفني أوباشًا؟ أم سيقول :صرتم مرآتي
التي أحاول كسرها منذ زمن؟ أم سيخرج منه من يصرخ في
وجه أهله ،ويعيدهم إلى البيت؟
ّ
حتى ذلك الحني ،فلنتفكر في كل ما نتمناه أو نرغبه .لكن
الحقيقة ،أن الوحش العنصري الساكن في عقل الغرب
سيسيطر على املشهد ،ومن الغباء توقع مقابلته بالورود.
إنها تباشير أفظع عملية استسقاء للدم .وهي لعبة قذرة لكل
من سيكون طرفًا فيها ،طوعًا أو غصبًا .إنها املرحلة التي
ترافق الفوضى الدموية التي نعيشها اليوم ،من العراق إلى
سوريا ولبنان وفلسطني ،والتي ّ
تمهد ملرحلة أوسع قبل أن
تتحول إلى ظاهرة تسكن العالم كله.
ليثبت كل منا في مكانه ،وليحفظ عقله قدر املستطاع،
عال ،في وجه غرب
وليحتفظ بحقه في قول ال بصوت ٍ
مجنون سيحترق بنار حقده ،وفي وجه مجانني العصر من
أبناء جلدتنا ...وال شيء على اإلطالق يلزمنا بالتراجع أو
االستسالم.

تقرير

من المستهدف في عبوة مجدليا؟
عبد الكافي الصمد
أسئلة كثيرة محفوفة بمخاوف كبيرة
ُ
طرحت غداة الكشف على العبوة املعدة
للتفجير ،التي عثر عليها عناصر شعبة
املعلومات في األمن العام ،صباح أمس،
على جانب الطريق الرئيسية فــي بلدة
مجدليا التي تربط طرابلس بزغرتا.
أب ــرز ه ــذه األسـئـلــة هــو دواف ــع وأسـبــاب
تـ ـم ــدد الـ ـعـ ـب ــوات ال ـن ــاس ـف ــة إل ـ ــى خـ ــارج
طرابلس ،وتحديدًا باتجاه تخوم املدينة
مــع زغــرتــا ،فــي تطور أمني بالغ الداللة
والخطورة ،ويحمل في ّ
طياته استعادة
ملـشـهــد «خ ـط ــوط ال ـت ـمــاس» واالش ـت ـبــاك
الـسـيــاســي ـ ـ ـ األم ـن ــي ،ال ــذي ُرس ــم لفترة
وجيزة بني املنطقتني في مطلع الحرب
األه ـل ـيــة  .1975وه ــل ه ـنــاك م ــن يـحــاول
إعادة إحياء هذه الخطوط مجددًا؟
ثــانــي األس ـئ ـلــة ه ــو م ــا إذا ك ــان الجيش

اللبناني هــو املـسـتـهــدف ،فالعبوة عثر
عليها فــي م ـكــان قــريــب مــن مــركــز كبير
للجيش عـنــد مـسـتــديــرة بـلــدة مجدليا،
والطريق التي عثر على العبوة بجانبها
يسلكها على نحو دائم عناصر وضباط
وآليات الجيش في تنقلهم بني طرابلس
وزغــرتــا ،مــا قــد يرجح احتمال أن يكون
املستهدف هو املؤسسة العسكرية.
أمـ ـ ــا ثـ ــالـ ــث األسـ ـ ـئـ ـ ـل ـ ــة ،فـ ـه ــو إن ك ــان ــت
ال ـع ـبــوة تـسـتـهــدف إح ــدى الشخصيات
السياسية ،الــزغــرتــاويــة تـحــديـدًا؟ فقبل
نـحــو أس ـبــوعــن تـقــريـبــا ،سـلــك الـطــريــق
امل ـ ــذك ـ ــورة رئـ ـي ــس تـ ـي ــار املـ ـ ــردة ال ـنــائــب
سليمان فرنجية ،متوجهًا إلى طرابلس
لـتـقــديــم ال ـع ــزاء بــالــرئ ـيــس ال ــراح ــل عمر
كـ ــرامـ ــي ،هـ ــو وش ـخ ـص ـي ــات زغ ــرت ــاوي ــة
أخ ـ ــرى ،م ـث ــل رئ ـي ــس ح ــرك ــة االس ـت ـقــال
ميشال معوض ،وهي كانت املرة األولى،
منذ س ـنــوات ،الـتــي ي ــزور فيها فرنجية

عاصمة الشمال بسبب تــدهــور الوضع
األمني فيها.
يـ ـض ــاف إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ف ـق ــد س ـل ــك ال ـطــريــق
املـ ــذكـ ــورة أيـ ـض ــا اإلثـ ـن ــن امل ــاض ــي وف ــد
ً
م ــن ت ـي ــار املـ ـ ـ ــردة ،م ـم ـثــا ف ــرن ـج ـي ــة ،زار
مـنـطـقــة جـبــل مـحـســن لـتـقــديــم الـتـعــازي
بالشهداء الذين سقطوا في التفجيرين
االنتحاريني في املنطقة ،فهل كــان تيار
املردة ورئيسه مستهدفني؟
ليس واضحًا بعد أي من هذه األسئلة ـ ـ
االحتماالت هو املرجح ،لكن املعلومات
ال ـتــي ت ــواف ــرت لـ ــ«األخـ ـب ــار» ع ــن الـعـبــوة
تشير إل ــى أن مــن وضـعـهــا ،ك ــان بالحد
األدنى يرمي إلى إثارة البلبلة وإيصال
رس ــال ــة إل ـ ــى م ــن ي ـع ـن ـي ـهــم األمـ ـ ــر أم ـن ـيــا
وسـيــاسـيــا ،وفــي الـحــد األقـصــى ارتـكــاب
جــريـمــة مـتـشـعـبــة األب ـع ــاد وال ـتــداع ـيــات
الخطيرة.
ف ــالـ ـعـ ـب ــوة وض ـ ـعـ ــت ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ش ـبــه

مـهـجــورة تـعــرف بـ ـ «تـلــة ال ــذه ــب» ،التي
ت ـتــوســط أط ـ ــراف طــراب ـلــس ومـسـتــديــرة
مجدليا ،وق ــدر الخبير العسكري الــذي
كـشــف عليها وزن ـهــا بنحو  10كـلــغ من
امل ــواد املتفجرة ،وكــانــت موضوعة على
بعد متر ونصف متر عن الــزفــت ،وسط
حشائش وأعـشــاب .والـعـبــوة عـبــارة عن
قارورة غاز محشوة باملواد املتفجرة مع
صاعق كهربائي وفتيل صاعق وشريط
ك ـهــربــائــي ب ـط ــول  15مـ ـتـ ـرًا .وقـ ــد تــولــى
عناصر الجيش اللبناني الحقًا تمشيط
ك ــام ــل امل ـن ـط ـق ــة املـ ـمـ ـت ــدة بـ ــن طــراب ـلــس
ومجدليا ،إال أنهم لم يعثروا على أي أثر
للفاعل ،كما عمد الجيش بعد العثور
على العبوة إلى إغالق الطريق أكثر من
 3ســاعــات ،وتحويل السير إلــى طرقات
ف ــرع ـي ــة ،ك ـمــا أق ـف ـلــت م ــدرس ــة الـتــوجـيــه
ال ـقــري ـبــة م ــن امل ـك ــان أب ــواب ـه ــا ،وصــرفــت
التالميذ.

