
توازُن الرُّعب الذي يُنِزل أميركا من عليائها المُجوَّف
حازم أحمد

))وََأنــزََل الَّذِيــنَ َظاهَرُوهُــم مِّــنْ َأهْــِل اْلكِتَــاِب مِــن صَيَاصِيِهــمْ وََقــَذفَ فِــي ُقُلوِبِهــمُ الرُّعْــبَ 
َفِريًقــا تَْقتُُلــوَن وَتَْأسِــرُوَن َفِريًقــا(( )األحــزاب: 26(

ســتراتيجيا محــور المقاومــة التــي قرأناهــا هــي أن يعتمــد المحــور علــى توجيــه ضربــات موجعــة إلــى 
المحــور األميركــي ُقبَيــل )كل مفاوضــات( وُقبَيــل )كل خطــوة تصعيديــة( مــن المحــور األميركــي.

أقــول )المحــور األميركــي( ألن ميــدان المقاومــة واحــد وكذلــك ميــدان المحــور األميركــي واحــد، طبعًــا 
ــن  ــس األم ــاع مجل ــل اجتم ــي ُقبَي ــي ســورية؛ فه ــذه الســتراتيجيا ف ــدت ه ــى روســيا رســمت واعتم حت
الدولــي تزيــد الضغــط علــى رقبــة المحــور األميركــي فــي ســورية حــدّ تفلُّــت الغضاريــف مــن بيــن المفاصل!

ثم تذهب إلى اجتماع مجلس األمن لتحصد االنتصارات السياسية في الميدان السوري.
الحوثيــون يعملــون علــى وفــق هــذه الســتراتيجيا كذلــك؛ فهــم عندمــا يقتــرب أي موعــدٍ لمفاوضــات 
ــرار الســعودي  ــل الق ــي العمــق الســعودي؛ تجع ــة ف ــة نوعي ــون عملي ــم يحقق ــب الســعودي فإنه ــع الجان م
يجــيء مترنِّحًــا مرتخيًــا، والمتابــع لقصــف أرامكــو وحقــول بقيــق وغيرهــا ســيقرأ هــذه الحقيقــة دون شــك.
موضــوع إضعــاف الــدور األميركــي فــي االنتخابــات العراقيــة يتطلــب ضربــات نوعيــة دقيقــة مكثفــة ضــد 
المحــور األميركــي تُمثِّــل رســالًة يفهــم ترجمتهــا األميركــي جيــدًا؛ عندهــا فقــط ســتهبط اللهجــة األميركيــة 

مــن خيالئهــا وعليائهــا إلــى حيــث يشــاء محــور المقاومــة.
نتوقــع مفاجــآت إيرانيــة تَُفجَّــر بوجــه األميركــي ُقبيــل االنتخابــات األميركيــة، وكلمــة ســماحة اإلمــام 

الخامنئــي التــي قالهــا للكاظمــي:
ــي  ــا ه ــط م ــم بالضب ــا ال أعل ــال، أن ــة االغتي ــة( قاصــدًا ضــد عملي ــن موازي ــة لألميركيي )ســنوجّه ضرب
الكلمــة التــي اســتعملها ســماحة القائــد بالضبــط فهــل كانــت: موازيــة، موازنــة… ألن الموازيــة مــن الممكــن 
أن تعنــي طردهــم – األميركييــن – فــي يــوم واحــد مــن العــراق وســورية، لكــن المواِزنَــة ممكــن أن تعنــي 

طردهــم مــن العــراق وســورية وتدميــر قاعــدة العديــد فــي قطــر!
نحــن بصفتنــا جــزًءا مــن محــور المقاومــة ال نجــد حــالًّ إلضعــاف األميركــي ومنعــه مــن ســرقة االنتخابــات 
وصعــود أتباعــه وشــرذمته – الممكــن جــدًا – إال فــي حالــة تنفيــذ ســتراتيجيا تــوازن الرُّعــب والــردع التــي تعمــل 
علــى تركيــع األميركــي ومحــوره وجــرِّهِ مــن مِنطقــة األمــان والتبختــر إلــى منطقــة الصفيــح الســاخن والســحل.

أما خالف ذلك فال أعتقد أننا ضمن محور المقاومة، فالموضوع ليس في دائرة القوى السياسية الشيعية.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

أسرار تكشف ألول مرة حول انفجار بيروت
ــي  ــي ف ــاء باتوم ــن مين ــي م ــم المولداف ــع العل ــي ترف ــوس الت ــفينة م/ت روس ــرت الس ــي 2013/9/23 أبح ف

ــوم. ــرات األموني ــن نت ــا م ــًة 2750 طنً ــق حامل ــي موزمبي ــرا ف ــى بيي ــة إل ــا متجه جورجي
فــي الطريــق واجهــت الســفينة مشــاكل فنيــة أجبرتهــا علــى دخــول مرفــأ بيــروت. عنــد تفتيشــها مــن قبــل 
ــاء، مُنعــت الســفينة مــن اإلبحــار. أعيــد معظــم الطاقــم باســتثناء القبطــان وأربعــة مــن أفــراد  ســلطات المين
إلــى بالدهــم، ثــم تــم التخلــي عــن الســفينة مــن قبــل مالكيهــا بعــد فقــدان المســتأجرون وشــركات الشــحن 

اهتمامهــم بالشــحنة.
تقــدم عــدد مــن الدائنيــن بطلبــات ضدهــا، وصــدرت ثالثــة أوامــر اعتقــال ضــد الســفينة وطاقمهــا. فشــلت 

جهــود االتصــال بالمالكيــن والمســتأجرين وأصحــاب البضائــع للحصــول علــى الدفعــات الماليــة المســتحقة.
جرت محاوالت دبلوماسية إلعادة الطاقم إلى بلدان ولكن دون جدوى.

اتصــل الطاقــم الحًقــا بالصحافــة األجنبيــة المتخصصــة بتتبّــع القضايــا القانونيــة للطواقــم البحريــة 
المحتجَــزة للحصــول علــى المســاعدة.بناًء علــى ذلــك تقــدّم مكتــب محامــاة »بــارودي وشــركائه« بطلــب إلــى 

ــه. ــى بلدان ــودة إل ــزول والع ــم بالن ــى أمــر يســمح للطاق ــروت للحصــول عل ــي بي ــة ف قاضــي األمــور العاجل
ــة الشــخصية المحمــي بموجــب دســتور  ــي الحري ــاك الحــق ف ــى انته ــاة إل ــب المحام ــب مكت اســتند طل
لبنــان واالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان والحريــات الشــخصية. تــم التركيــز علــى الخطــر الوشــيك الــذي 
كان الطاقــم يواجهــه بالنظــر إلــى الطبيعــة “الخطيــرة” للبضائــع التــي ال تــزال موجــودة فــي مخــازن الســفينة.
ــن، ونجــح  ــب المحامي ــى طل ــق عل ــئ ووكالء الســفينة للتعلي ــى ســلطات الموان ــوة إل وجــه القاضــي الدع
طلبهــم فــي النهايــة وأمــر القاضــي بإصــدار التصاريــح الالزمــة للطاقــم بالنــزول والعــودة إلــى بالدهــم بســبب 
المخاطــر المرتبطــة ببقــاء نتــرات األمونيــوم علــى متــن الســفينة، قامــت ســلطات مرفــأ بيــروت بتفريــغ الحمولــة 

فــي مخــازن المرفــأ، وبقيــت الســفينة والبضائــع فــي المينــاء فــي انتظــار المــزاد أو التصــرف المناســب.
وهنــاك وثيقتيــن اولهــا فــي 2016 والثانيــة فــي 2017 تتحدثــان عــن شــحنة نتــرات االمونيــوم التــي انفجــرت 

فــي مرفــأ لبنــان.
ــم  ــاك برغــم خطورتهــا ل ــة وبقيــت لســنين هن ــة حيــث القــي القبــض عليهــا صدف القصــة نشــرناها كامل

ترفــع.
نتــرات االمونيــوم العراقييــن علــى علــم بــه حيــث اســتخدمته القاعــدة والنصــرة وبعدهمــا داعــش بكثافــة 

فــي اغلــب تفجيراتهــا الضخمــة التــي ضربــت العــراق.
نتــرات االمونيــوم ياتــي بشــكل ســماد كيميــاوي، والكاميــرات التــي رصــدت تفجيــر وزارة الخارجيــة فــي قلــب 
العاصمــة بغــداد فــي اغســطس 2009 كشــفت شــاحنة كانــت تحمــل خزانــات مــاء ممتلئــة بنتــرات االمونيــوم قــدرت ب 2 

ــات الشــهداء والجرحــى برغــم التحســب االمنــي. ــة ومئ ــة هائل ــذاك، وتســبب باضــرار مادي مغربيونطــن ان

التــي  اإلعالميــة  الحــرب  كل  رغــم   –
خليجيــًا  المموّلــة  اإلعــالم  وســائل  خاضتهــا 
لتوظيــف الكارثــة مــن دون أي حــس بالتضامــن 
مــع المصابيــن، بقيــت الحقيقــة واضحــة عصيــة 
عــدد  قيــام  رغــم  والتزويــر،  التحريــف  علــى 
مــن المتحدثيــن المأجوريــن بالتنــاوب علــى 
ــي  ــدم ف ــة لتخ ــل الكارث ــات وتأوي ــع االتهام توزي
السياســة فكــرة تحميــل المقاومــة مســؤولية كل 
ــونامي.  ــو كان تس ــى ل ــان، حت ــب لبن أذى يصي
لــه كمشــروع  البدايــات ســوّق  فكورونــا فــي 
إيرانــي نّفــذه حــزب اهلل بنقــل العــدوى إلــى 
الكــذب  حجــم  يــردع  ولــم  العربــي،  العالــم 
المحاولــة  تكــرار  مــن  المــرة  هــذه  أصحابــه 

بهــا. والمتاجــرة  الكارثــة  لمســرحة 
– الحقيقــة التــي باتــت ثابتــة هــي أن مــوادّ 
قــد  كانــت  كبيــرة  بكميــات  االنفجــار  شــديدة 

موسوي للميادين: القمر االصطناعي اإليرانيّ 
“نور” كان يرصد تحركات شارمهد

الخبيــر االســتراتيجي اإليرانــي أميــر موســوي، يؤكــد أن “جمشــيد شــارمهد كان يجتمــع داخــل 
إيــران مــع إرهابييــن لتنفيــذ عمليــات خطيــرة”، ويشــير إلــى أن شــارمهد “كان يســتهزئ باألمــن 

ــه”. ــد أن الموســاد والـــcia ســيقومان بحمايت ــي ويعتق االيران
أكــد الخبيــر االســتراتيجي والدبلوماســي الســابق أميــر موســوي، أن جمشــيد شــارمهد، كان 
يجتمــع داخــل إيــران مــع “إرهابييــن لتنفيــذ عمليــات خطيــرة جــدًا”، مشــيرًا إلــى أن “عمليــة اعتقالــه 

ــة وليــس خارجهــا”. تمــت داخــل االراضــي االيراني
وكانــت وزارة األمــن اإليرانيــة أعلنــت فــي وقــت ســابق، توقيــف زعيــم “منظمــة إرهابيــة” مقرهــا 
أميــركا، ومتهمــة بالوقــوف وراء تفجيــر فــي مدينــة شــيراز فــي عــام 2008 وهجمــات أخــرى تــم إحباطهــا.

وأفــاد بيــان صــادر عــن وزارة األمــن،  عــن اعتقــال جمشــيد شــارمهد زعيــم هــذه المنظمــة، و”الــذي 
كان يديــر العمليــات المســلحة والتخريبيــة فــي إيــران مــن أميــركا”.

وخــالل لقائــه مــع المياديــن، قــال موســوي إن شــارمهد كان “يخطــط ألعمــال إرهابيــة كبيــرة جــدًا 
ــن  ــى أن “شــارمهد كان يســتهزئ باألم ــًا إل ــه”، الفت ــن تحركات ــور أماك ــي ن ــر الصناع ــد رصــد القم وق

االيرانــي ويعتقــد أن الموســاد والـــcia ســيقومان بحمايتــه”.
كمــا كشــف موســوي أنــه “تــم ضبــط وثائــق هامــة فــي ســيارة شــارمهد خطيــرة حــول اســتهدافات 
قــد تشــمل محــور المقاومــة”، مشــيرًا إلــى أن “طهــران قــد تنقــل المعلومــات التــي حصلــت عليهــا بعــد 

اعتقــال شــارمهد لحلفائهــا”.
الجديــر بالذكــر أن وزارة الخارجيــة األميركيــة، دعــت طهــران إلــى احتــرام “المعاييــر القانونيــة 

ــف شــارمهد. ــا توقي ــد إعالنه ــة”، بع الدولي
وقــال الناطــق باســم الخارجيــة: “أخذنــا علمــًا بالمعلومــات المتعلقــة بجمشــيد شــارمهد، والنظــام 
اإليرانــي لديــه خبــرة طويلــة فــي احتجــاز إيرانييــن وأجانــب بنــاء علــى اتهامــات خاطئــة”، علــى حــد 

تعبيــره.
إلــى ذلــك، أكــد موســوي للمياديــن أن “الكيــان الصهيونــي فــي وضــع ال يحســد عليــه”، معتبــرًا أن 

“المقاومــة كانــت أذكــى مــن الكيــان الصهيونــي واســتمرت فــي لعبــة األعصــاب”.
ورأى موســوي أن “المقاومــة علــى معرفــة بمــا يحصــل فــي داخــل الكيــان الصهيونــي وتمــارس 

الحــرب النفســية بــذكاء”.

ــة  ــد للخارجيّ ــر جدي ــن وزي ــي تعيي الســرعة ف
بديــاًل مــن المســتقيل ناصيــف حتــي، يكشــف 
أن المعادلــة السياســية التــي ترعــى هــذا العهــد 
اســتوعبت أن هنــاك مشــروعًا لنســفها وتدميــر 

آخــر خطــوط الدفــاع عــن »العهــد القــوي«.
ــن ربطــه باالســتقالة  ــادي، لك هــذا اســتنتاج ع
ســعد  الســابق  الحكومــة  لرئيــس  االساســية 
الحريــري واإلنــذار األميركــي – األوروبــي المطالــب 
بنيويــة  إصالحــات  ونصــب  للفســاد  بالتصــدّي 
وإصــرار البطريــرك المارونــي علــى إعــالن حيــاد 
لبنــان وصــواًل الــى االســتقالة المباغتــة لحتــي، 
ــة  ــة لبناني ــه واجه ــع، ل ــود ســياق متتاب تشــي بوج

تتصــل باإلقليــم.
بدايــة فــإن معادلــة »العهــد القــوي« هــي التــي 
تأسســت بتحالــف عميــق بيــن التيــار الوطنــي 
الحــر وحــزب اهلل وشــملت بالطبــع حلفــاء الطرفيــن 
بينهمــا.  الكبيــرة  التناقضــات  مــن  الرغــم  علــى 
المنتمــون  يختلــف  اســتراتيجية  معادلــة  فهــذه 
اليهــا باألعمــال التكتيكيّــة المرتبطــة بالمصالــح 
السياســة  فــي  يترابطــون  لكنهــم  والتعيينــات، 

العامــة للبــالد ودور حــزب اهلل فــي اإلقليــم.
إن مــا جعــل معادلــة »العهــد القــوي« شــرًا مطلقًا 
فــي نظــر الغــرب االميركــي – االوروبــي هــو التطــور 
ــه  ــي اتاحــت ل ــات حــزب اهلل الت ــي إمكان ــر ف الكبي
تدميــر اإلرهــاب فــي ســورية ولبنــان، فضــخ فــي 
معادلــة العهــد »عيــارات قــوة داخليــة« أدت الــى 
تهميــش كل الفئــات الداخليــة المرتبطــة بالغــرب، 
ولــوال بعــض الخالفــات داخــل اإلدارات بيــن التيــار 
الوطنــي الحــر وحركــة أمــل لكانــت إمكانــات التمــرد 

الداخلــي علــى هــذه المعادلــة شــبه معدومــة.
لكــن رئيــس المجلــس النيابــي نبيــه بــري يعمــل 
علــى حمايــة عالقاتــه السياســية المتنوعــة التــي تــؤدي 

الــى اإلجمــاع عليــه رئيســًا دائمــًا للتشــريع اللبنانــي.
ــي الحــر  ــار الوطن ــس التي ــح رئي ــل يفت بالمقاب
النائــب جبــران باســيل عالقــات خاصــة بسياســاته، 
هــي متناقضــة فــي معظــم األوقــات مــع حركــة أمــل 
واحيانــًا مــع حــزب اهلل، فالرجــل يريــد االســتئثار 
بــكل الــدور المســيحي فــي لبنــان علــى المســتوى 
اسســًا  بانيــًا  والشــعبي  والسياســي،  اإلداري 
النتخابــه رئيســًا للبــالد بعــد والــد زوجتــه الرئيــس 

ــي ميشــال عــون. الحال
لــم يعُــد  الغــرب األميركــي األوروبــي  لكــن 

ً الهجوم الغربّي على معادلة »العهد القوّي« يزداد عنفا
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يقبــل بتيــار وطنــي حــر غربــي االتجــاه والــوالء 
اهلل. لحــزب  اإلقليمــي  الــدور  يغطــي  والثقافــة 

ــذه  ــي ه ــة ف ــا أغضــب السياســة الغربي ــذا م ه
بتصاعــد  دوليــًا  تتســم  التــي  بالــذات  المرحلــة 

بالقتــال  وإقليميــًا  األميركــي   – الصينــي  الصــراع 
ــد  ــم يع ــن. فل ــن واإليرانيي ــن األميركيي ــف بي العني
بالنســبة اليهــم، االختبــاء واالدعــاء بغربيــة االتجــاه 

وممارســة سياســات معاديــة لهــذا الــدور.
ــرع  ــة بالنســبة للغــرب، هــي ف ــة اللبناني فالدول
يأتمــر  للمتوســط  الشــرقي  الســاحل  فــي  منــه 
بأوامــره صاغــرًا ملبيــًا بعــض طلباتهــا فــي الحصــول 
علــى مكرمــات وديــون. أمــا الالفــت هنــا فــإن هــذا 
الغــرب الــذي يتهــم الطبقــة السياســية بالفســاد 
ــن ســنة  ــن ثالثي ــر م ــم أكث ــاج تراك ــه نت ــدًا أن مؤك
هــذا  لبنــان،  أفقــرت  مشــبوهة  سياســات  مــن 
الغــرب هــو الــذي كان يرعــى تلــك المرحلــة ويعــرف 
ــاذا ســكت  ــور والســرقات والفســاد، فلم ــق األم دقائ

ــة؟ ــذه المرحل ــي ه ــا ف ــا وفجّره ــي حينه ــا ف عنه
كيف بدأ الهجوم الغربي؟

عندمــا وصــل الوضــع االقتصــادي اللبنانــي الــى 
مرحلــة االنهيــار أوعــز األميركيــون واألوروبيــون بإســناد 
خليجــي لســعد الحريــري باالســتقالة فاســتجاب موليــًا 

األدبــار ورافضــًا تشــكيل اي حكومــة جديــدة.
إال أن معادلــة العهــد القــوي، نجحــت بتشــكيل 
الذيــن ال  مــن  وزرائهــا  اختيــار  حكومــة تعمــدت 
لــون لهــم، لتســهيل اختراقهــم للتمنــع الغربــي، 
وهــذا لــم يحــدث ألن »الغــرب المحتــرف« ربــط 
ــوة  ــألتين: الدع ــهيالت بمس ــروض والتس ــن الق بي

الــى إصــالح مســتحيل عمليــًا وهــذا طلــب مقصــود 
للمراوحــة، أمــا المســألة الثانيــة فهــي تطبيــق القــرار 
ــه.  ــرائيلية ل ــة – االس ــراءة االميركي ــب الق 1701 حس
أي ســيطرة قــوات الطــوارئ الدوليــة علــى المنطقــة 

الممتــدة مــن حــدود لبنــان مــع فلســطين المحتلــة 
وحتــى ضفــة نهــر الليطانــي، وانســحاب حــزب اهلل 
علــى مســتوى المقاتليــن والســالح الــى مــا بعدهــا 
باإلضافــة الــى ضــرورة قبــول الحكومــة اللبنانيــة 
بخــط هــوف لحــل النــزاع حــول آبــار النفــط والغــاز 

ــان االســرائيلي. مــع الكي
لقــد أدى رفــض معادلــة العهــد القــوي لهــذه 
الدولــي  النقــد  تملــص صنــدوق  الــى  المطالــب 
مــن وعــوده بإنقــاذ لبنــان اقتصاديــًا، وذلــك وبوضــوح 

نتيجــة الســيطرة األميركيــة عليــه.
الــى وســائل ضغــط  الحاجــة االميركيــة  فكانــت 
جديــدة، ســرعان مــا اســتجاب لهــا الكاردينــال المارونــي 
بشــارة الراعــي الــذي أطلــق دعــوة إلعــالن حيــاد لبنــان 
بذلــك  مثيــرًا  والدوليــة.  اإلقليميــة  الصراعــات  مــن 
الرعــب فــي أوصــال حكومــة لبنــان التــي تغاضــت عــن 
إلعــادة  وروســية  وإيرانيــة  وعراقيــة  صينيــة  عــروض 
تعويــم القســم األكبــر مــن االقتصــاد اللبنانــي المنهــار.

وزيــر  لبنــان  الــى  وصــل  نفســه  الســياق  فــي 
الخارجيــة الفرنســي لودريــان حامــاًل انــذارًا غربيــًا 
ــه  ــا علي ــار وم ــاع االنهي ــى ق ــان وصــل ال ــاده ان لبن مف
بإنقــاذه  للســماح  الغربيــة  للشــروط  االســتجابة  إال 
وهــي الشــروط نفســها المموّهــة ظاهــرًا بإصــالح 
فســاد هــم رعاتــه، والمســتبطنة ضــرورة القضــاء علــى 
»العهــد  لكــن معادلــة  اإلقليمــي لحــزب اهلل  الــدور 

القــوي« صمــدت ولــم تقبــض »ترهــات« لودريــان 
علــى محمــل الجــد ألنهــا ادركــت انــه رســول اميركــي 
ــان فــي اطــار  ــة فــي لبن لتحشــيد انصــار الفرنكوفوني
المشــروع المعــادي لحــزب اهلل وليــس أكثــر، علمــًا ان 
األميركييــن واألوروبييــن عاجــزون عــن تبنــي ترشــيح 
جبــران باســيل رئيســًا مقبــاًل للجمهوريــة النهــم 
يثيــرون بذلــك غضــب كل أصدقائهــم فــي القــوات 
اللبنانيــة والكتائــب والبطريركيــة وجنبــالط المرعــوب 
مــن خســارة جبلــه الشــوفي أمــام التيــار الوطنــي 

الحــر، حتــى أن آل الحريــري ال يوافقــون عليــه.
ازاء هــذا االنســداد امــام االميركييــن فــي تغييــر 
ناحيــة  ذهبــوا  اللبنانــي،  الداخــل  فــي  التوازنــات 
ــا  ــاب الذيــن يحاصرونه ــر حكومــة حســان دي تفجي
اصــاًل ويمنعــون عنهــا امكانــات الحركــة االقتصاديــة 
الدوليــة  الصناديــق  ومنــع  االقتصــادي  بالحصــار 

ــا. ــاون معه ــن التع ــرات ســيدر م ومؤتم
لذلــك لجــأوا الــى دفــع ناصيــف حتــي الــى 
االســتقالة بضغــط كنســي – فرنســي متقاطــع مــع 

إيحــاءات أميركيــة بتأميــن دور مســتقبلي لــه.
فكيــف يمكــن لوزيــر عيّنــه جبــران باســيل ان 
يصــل الــى هــذا المنحــى مــن التمــرّد حتــى علــى 

العهــد القــوي؟
الواضــح أن اختيــار حتــي مــن قبــل باســيل فــي 
إطــار حكومــة ديــاب كان إلرضــاء النفــوذ االميركــي 
والفرنســي الــذي يرتبــط بهمــا الوزيــر المســتقيل. 
مــع أمــل باســتيعابه باســيليًا وكســبه فــي معــارك 

الســيطرة علــى القــرار المســيحي الداخلــي.
يتبيــن ان األميركييــن يبحثــون عــن عناويــن 
ــي  ــا بق ــان، وم ــى لبن ــم عل ــة ضغوطه ــدة لمواصل جدي
هــو ان يتحــرك العهــد القــوي وحكومــة حســان ديــاب 
نحــو التعامــل االقتصــادي مــع الصيــن التــي تبيــع 
ربــع صادراتهــا فــي األســواق األميركيــة وخمســها فــي 
األســواق األوروبيــة. فلمــاذا يرتــدع لبنــان عــن مســألة 

ــا لنفســها؟ ــة  تبيحه ــة أميركي ــرار مــن دول ــذه بق تنق
فهــل يذهــب »العهــد القــوي« نحــو البدائــل 

التــي تنقــذ البــالد مــن االنهيــار؟
ــن  ــار بي ــن االنصه ــد م ــى مزي ــاج ال ــذا يحت ه
قــوى المعادلــة التــي انتجــت حكومــة حســان 
ديــاب علــى اســاس ان لبنــان ال يختــار بيــن 
معادلــة الشــرق والغــرب الوهميــة، بــل يذهــب 
نحــو آليــات تســاعده علــى عــدم االنهيــار وســقوط 

الدولــة وتفــكك الكيــان.

المــال  السياســي  المــال  يملكــه  االعــالم 
بيــد النفــط و النفطييــن النفــط تســتحوذ عليــه 
و  االمــارات  )الســعودية  العالميــة  الصهيونيــة 

أميــركا(. خلفهــم  مــن  و  اســرائيل 
لــو نالحــظ تقلعــات الزوبعــات االعالميــة التــي 
ــوات  ــرى القن ــة و االخ ــن الفين ــا بي ــا علين ــع به تطل
الفضائيــة )المقصــود بالزوبعــة االعالميــة هــي الهــزة 
الذهنيــة المختلقــة والضجــة االعالميــة المفتعلــة 
يعنــي االخبــار الفضائيــة! التــي تســتحوذ علــى 
االفــكار العامــة لثالثــة ايــام او اكثــر بقليــل تبــدأ 
لتبثهــا  قليلــة  ســاعات  خــالل  انفجــاري  بشــكل 
مواقــع  كل  بهــا  تنشــغل  و  الفضائيــات  اغلــب 
عشــرات  لهــا  تخــرج  و  االجتماعــي  التواصــل 
ــة و السياســية  ــالت االعالمي التفســيرات و التحلي
و بســرعة انتشــار النــار فــي الهشــيم ثــم لتختفــي 

و تــذوب )تمــوع( فجــأة و بقــدرة قــادر مــن علــى 
صفحــات االخبــار بشــكل مطلــق مســتفيدين مــن 
قصــر الذاكــرة و التكاســل عــن غريــزة المتابعــة و 
حــب اســتطالع النتائــج لــدى المتلقــي الســاَذج 
ــا  ــي تلقاه ــة المتســلطة الت ــة الثقافي نتيجــة التربي
الــذي  االطــراف  المترامــي  العالــم  هــذا  ضمــن 
تحكمــه كارتــالت المؤسســات االعالميــة العالميــة 
لالســتكبار الدولــي )و لدينــا كمــا بينــا مــن قبــل 
وفــي مناســبات عديــدة فــإن االعــالم هــو الســلطة 
االولــى القاهــرة المتنفــذة و ليســت الرابعــة كمــا 
فينســى  لــذا  العيــون(،  فــي  الرمــاد  لــذر  يشــاع 
المتلقــي تلــك الواقعــة و تلفهــا و تطويهــا ظاهــرة 
حفــظ األوليــات المَنِســيَّة لديــه لتبــدأ و بعــد فتــرة 
وجيــزة مــن ذلــك زوبعــة جديــدة و ضجــة أخــرى و 

علــى هالرنــة طحينــج ناعــم يالمِسْــعَدة.

ــم  ــأل فه ــن يس ــأل او إن كان م ــد يس ــًا ال أح طبع
قالئــل علــى عــدد اصابــع اليديــن و الرجليــن أو أضعافهــا 
الهائلــة،  المليونيــة  الجمــوع  هــذه  بيــن  تفاءلنــا  إن 
حــدث  مــاذا  و  الكواليــس  خلــف  يجــري  كان  عمــا 
ــرارات  ــاالت و اتصــاالت و اتخــَذ مــن ق ــاءات، إق مــن لق
و مخططــات فــي تلــك الفتــرات التــي انهمــك فيهــا 
توجــه النــاس و اســتُغِْرقوا فــي األخبــار الســطحية 
تتصرفــه  مــا  جوهــر  عــن  بعيــداً  لألنظــار  الملفتــة 
الجهــات السياســية التــي تــروج لتلــك الزوابــع الخبريــة 
آنفــة الذكــر و علــى ســبيل المثــال ال الحصــر كغَيْــٍض 
ــذي ظهــر تحــت  ــٍض، قصــة الشــاب العــاري ال مــن َفيْ
تعذيــب القــوى االمنيــة ليلــة امــس )التســجيل العائــد 
لشــهرين مــن قبــل!!!(، و قبلــه الناشــطة االنباريــة التــي 
جيشــت الجيــوش فــي التشــرينية و أغلــب األخبــار 
الطبيــة و الصحيــة التــي وفرتهــا كورونــا و بســخاء 

ــاء  ــدر الوب ــخيص و مص ــن التش ــة ع ــردات اعالمي بمف
ــا الشــاب  ــا و قبله ــاح و غيره ــالج و اللق و اكتشــاف الع
عمــود  علــى  المشــنوق  البطــاط  هيثــم  المســكين 
االشــارات المروريــة و اليــوم قضيــة الدليميــة المشــتكية 
علــى قائــد مــن قــادة األمــن فــي العــراق و مــا يثــار بيــن 
فتــرة و أخــرى عــن ملفــات الفســاد و ســقوط الموصــل 
العــراق مــع الصيــن و  اتفاقيــة  و ضحايــا اســبايكر و 
محاكمــات مزعومــة لرمــوز الفســاد أو نبــش مــا حــدث 
مــن قضايــا منــذ ســقوط النظــام الــى يومنــا هــذا و 
ــب  ــكل غري ــا و بش ــن أمثاله ــات م ــل المئ ــرات ب العش
و ممجــوج، خــارج ســياق المألــوف و مــا تكشــفه لنــا 
بعــض وثائــق ويكــي ليكــس )التســريبات االســبوعية(، 
و لعلهــا كونهــا اســبوعية تثيــر فــي ذهنــي مصطلــح 
تداعــي االفــكار باعتبارهــا جــزًء مــن هــذه الظاهــرة 

الزوابعيــة مــورد الحديــث.

إحذروا االعالم المُسَيَّس
محمد الزبيدي 

علّقوا المشانق
 ناصر قنديل

نقلــت  تهريــب  مــن ســفينة  تمــت مصادرتهــا 
فــي  اإلرهابيــة  المســلحة  للجماعــات  الســالح 
ــأ طرابلــس،  ــا عــن طريــق مرف ســورية مــن تركي
وتــمّ تخزيــن هــذه الكميــات وهــي باألطنــان 
ــذ أعــوام عــدة،  ــروت من ــأ بي ــر مرف ــي أحــد عناب ف
رغــم عــدم صالحيــة عمليــة التخزيــن فــي المرفــأ 
والمخاطــرة الكبــرى الناجمــة عــن ذلــك، ووقــع 
تحمــل  مســتوعبات  بانفجــار  تســبب  حريــق 
مفرقعــات، وامتــد الحريــق واالنفجــار إلــى المــواد 

ــع. ــا وق ــع م ــار، فوق ــديدة االنفج ــة الش المخزن
– االنفجــار الكارثــي يعــادل زلــزااًل بقــوة 4 
ــاج  ــى زج ــه إل ــت تأثيرات ــف، وصل ــات ونص درج
المنــازل فــي قبــرص، وهــي تبعــد 180 كلــم عــن 
بيــروت، وربمــا يكــون أكبــر انفجــار منــذ الحــرب 
نيويــورك  بيــن  وبالمقارنــة  الثانيــة،  العالميــة 
والمقــدرات  الســكان  عــدد  فــي  وبيــروت 

علــى  أيلــول   11 بضخامــة  هــو  االقتصاديــة، 
نيويــورك، والحصيلــة ســتزيد عــن مئــة شــهيد 
ســتفوق  والخســائر  جريــح،  آالف  وخمســة 
المليــار دوالر، فمــن تســببوا بالكارثــة باإلهمــال 
التغاضــي مجرمــون يســتحقون أن تعلــق  أو 

لهــم المشــانق.
– كل شــيء فــي المســاءلة عــن الفســاد 
ــا  ــل، أم ــد يحتمــل التأوي والخــراب االقتصــادي ق
هــذه الكارثــة فــال تأويــل للمســؤوليات فيهــا، 
فــكل مَــن توّلــى مســؤولية وزارة أو إدارة معنيّــة 
بمرفــأ بيــروت وتخزيــن المــواد المتفجّــرة فيــه، 
خــالل كل الســنوات التــي مضــت بعــد مصــادرة 
هــذه المــواد، يجــب أن يحاسَــبوا، وأن يلقــى 
ــم  ــع حج ــب م ــي تتناس ــة الت ــم العقوب كل منه
مســؤوليته، وأقــّل العقوبــات يجــب أن تكــون 
والحرمــان مــن  العامــة،  الوظيفــة  الطــرد مــن 

االنتخــاب  حــق  فيهــا  بمــا  المدنيــة  الحقــوق 
والترشــح لالنتخابــات، حتــى علــى مســتوى 
بلديــة، وأقصاهــا هــو اإلعــدام شــنقًا لمــن تثبــت 
مســؤوليته المباشــرة عــن تــرك هــذه المــواد 
تنتظــر صدفــة، كالتــي حدثــت لتقــع الكارثــة.

– رئيــس الحكومــة وعــد اللبنانييــن بــأن 
والعقــاب،  الحســاب  ســينالون  المســؤولين 
والمطلــوب بســيط محكمــة مختلطــة مدنيّــة 
تتشــكل  عرفيّــة  صالحيــات  ذات  عســكرية 
المســؤوليّات  ســريعًا مهمتهــا حصــرًا تحديــد 
خــالل أســبوعين عــن الكارثــة، وإصــدار القــرارات 
االتهاميّــة إلصــدار األحــكام خــالل شــهر، وإال على 
ــم يعــودوا يثقــون  ــون ل ــان الســالم، فاللبنانيّ لبن
بشــيء، واللبنانيــون فــي صدمــة، واللبنانيــون 
يريــدون أفعــااًل ال أقــوااًل، ومَــن يُــرد كســب ثقــة 

اللبنانييــن فعليــه أن يبــادر اآلن وليــس غــداً.
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