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كالم في السياسة

يحاكم ميشال سليمان؟
هل َ
جان عزيز
ال�ن�ي��اب�ي��ة ف��ي م��وع��ده��ا غ �ي��ر وارد عند
ج �م �ي��ع األف � ��رق � ��اء ،ي� �ب ��دو االت � �ج� ��اه إل��ى
التمديد للمجلس النيابي الحالي هو
األكثر قابلية للتنفيذ .وفي هذا اإلطار
ع �ل �م��ت «األخ� � �ب � ��ار» أن «ات� �ف ��اق ��ًا ح�ص��ل
ب�ي�ن رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب ن�ب�ي��ه ب��ري
وال � ّن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط ع�ل��ى ض ��رورة
تجنب االنتخابات النيابية في أوضاع
كهذه» .وبدأ الثنائي العمل على تهيئة
أج��واء التمديد للمجلس ،واملهلة التي
ي�ت�ش��اوران بها ق��د ت �ت��راوح ب�ين سنتني
ونصف السنة أو ث�لاث سنوات .وفيما
ّ
ال تزال الهجمة على مبادرة رئيس تكتل
التغيير واإلصالح ميشال عون األخيرة
ّ
ّ
مستمرة ،أشار النائب آالن عون إلى أن
ّ
التكتل ي�ع��ول حاليًا على «ج��دي��ة» عند
أفرقاء آخرين مثل تيار املستقبل ،نافيًا
ما ُيحكى عن أن املبادرة التي تم إطالقها
أخ�ي�رًا ج��اءت ردًا على فشل ال�ح��وار مع
ّ
املستقبل .وأوض ��ح أن «ال �ح��وار ال ي��زال
قائمًا معه ،لكن رئيس الحكومة السابق
سعد ال�ح��ري��ري ي��واج��ه عقبات داخلية
وخارجية تعيق تقدم األمور».

سجال بني باسيل وميقاتي

نبيه ب� ّ�ري سيبدأ ح��رك��ة م �ش��اورات في
األس �ب��وع املقبل م��ع ك��ل الكتل النيابية
ورؤس ��ائ� �ه ��ا مل �ح��اول��ة ت �ح��ري��ك ال ��رك ��ود
ال��رئ��اس��ي وال�ب�ح��ث ف��ي م �خ��ارج ل�لأزم��ة
ال��رئ��اس �ي��ة ،ي��أت��ي ب �ع��د ت �ح � ّ�رك ف��رن�س��ي
لحلحلة ال�ع�ق��د ال��رئ��اس�ي��ة ،م��ع التأكيد
ع �ل��ى وج � ��وب ع� ��زل ل �ب �ن��ان ع �م��ا ي �ج��ري
حوله» .وكشفت مصادر ّ
مقربة من ُ ّبري
أن «أخبارًا وصلت إلى عني التينة تفيد
ب��أن فرنسا ستبدأ حركة م�ش��اورات مع
دول أخ � ��رى ل�ت�س�ه�ي��ل ان �ت �خ��اب رئ�ي��س
جديد للجمهورية» .ويأتي هذا التحرك
ب �ع��د «ات � �ص� ��االت ف��ات �ي �ك��ان �ي��ة ب��روس �ي��ا
ل � �ض� ��رورة ال �ع �م��ل ع �ل��ى ح �م��اي��ة امل��وق��ع
املسيحي األرف��ع ف��ي ال�ش��رق .وستشمل

يتشاور ّبري وجنبالط في
إمكان التمديد ثالث سنوات
للمجلس النيابي

االتصاالت روسيا والفاتيكان وأميركا
والسعودية وإيران» .هذا وقد يزور عدد
م��ن الشخصيات السياسية اللبنانية
باريس قريبًا ،للبحث في كيفية تسهيل
االنتخاب .وفيما يظهر أن االتفاق على
ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات ج��دي��د مستحيل في
ال��وق��ت ال��راه��ن ،وأن إج ��راء االنتخابات

م� � ��ن ن� ��اح � �ي� ��ة أخ � � � � � ��رى ،ت � �ت � �ف� ��اق� ��م أزم� � ��ة
ال �ن��ازح�ي�ن ال �س��وري�ي�ن ف ��ي ل �ب �ن��ان ي��وم��ًا
ب�ع��د ي ��وم .وف��ي ظ��ل ال�ت�ح��ذي��ر اللبناني
وال � ��دول � ��ي م� ��ن ت � �ط� � ّ�ور س � ��وء أح ��وال �ه ��م
وال �ح ��دي ��ث ع ��ن أع� � ��داد ال �ن ��ازح�ي�ن ال�ت��ي
تفوق اإلح�ص��اءات الرسمية ،رأى وزير
ال�خ��ارج�ي��ة وامل�غ�ت��رب�ين ج �ب��ران باسيل
أن «ل�ب�ن��ان يشهد ك��ارث��ة ك�ب�ي��رة نتيجة
ال� �ن ��زوح ال � �س� ��وري» .ول �ف��ت ف ��ي م��ؤت�م��ر
ص�ح��اف��ي ،ع��رض خ�لال��ه ال �ت �ط��ورات في
ملف النازحني السوريني ،إلى أن «لبنان
ي�ع�ط��ي ال �ن��ازح�ي�ن ك �ه��رب��اء ب�ق�ي�م��ة 100
م �ل �ي��ون دوالر ش �ه��ري��ًا ،وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات
تسجل  80حالة والدة سورية مقابل 40
والدة لبنانية ،ما يعني أن هذا النزوح
�ادي ال س�ي��اس��ي» .وأش ��ار إل��ى أن
اق�ت�ص� ّ
«لبنان نفذ اتفاقيات من دون التوقيع
عليها ،وفتح حدوده من دون مقابل ،ولم
ي�م��ارس ل�ب�ن��ان ح�ق��ه ف��ي م�ن��ع ال�ن��ازح�ين
ال �س��وري�ي�ن م��ن م �م��ارس��ة أم� ��ور ال يحق
لهم القيام بها» .وقال« :نالحظ محاولة
لفرض أمر واقع وإقامة ّ
مخيمات داخل
األراضي اللبنانية» ،مؤكدًا أن «أي شكل
م��ن أش�ك��ال شرعنة مخيمات النازحني
السوريني في لبنان هو نوع من توطني».
وبعدما انتقد باسيل الحكومة السابقة
على أدائها في إدارة ملف النازحني ،رد
رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي
ً
على باسيل قائال إن «وزي��ر الخارجية
يعلم جيدًا أن الحكومة التي كان وزيرًا
فيها وجدت نفسها فجأة أمام معضلة
إنسانية كبيرة ،في موضوع النازحني
ال�س��وري�ين ،ول��م يكن ممكنًا معالجتها
ف��ي حينه ب��أف�ض��ل م�م��ا ك ��ان ،ك�م��ا يعلم
ّ
للحد
جيدًا أن كل محاولة من الحكومة
من دخول النازحني كانت تقابل بحملة
داخ�ل�ي��ة وخ��ارج�ي��ة عنيفة ،إض��اف��ة ال��ى
الضغوطات الدولية الكبيرة على لبنان
لعدم إقفال الحدود».

األسير وزريقات
�ق اإلع�ل�ام��ي ب��اس��م
أم �ن �ي��ًا ،ه��اج��م ال �ن��اط� ّ
ك �ت��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه ع� � � ��زام ،س � ��راج ال��دي��ن
زري �ق��ات ،ع�ب��ر م� ّ�وق��ع «ت��وي �ت��ر» ،حساب
«ل��واء أح��رار السنة في بعلبك» ،معتبرًا
أن ��ه «اس ��م وه �م��ي ل�ح�س��اب ت��دي��ره أي��اد
تابعة لحزب إيران ،محذرًا من التواصل
م �ع��ه» .وف��ي اإلط ��ار ع�ي�ن��ه ،ظ�ه��ر الشيخ
ال �ف��ار أح�م��د األس �ي��ر ف��ي ش��ري��ط م�ص� ّ�ور
ب� �ع� �ن ��وان «ن �ص �ي �ح��ة إل � ��ى آل س� �ع ��ود»،
هاجم فيه العائلة الحاكمة في الجزيرة
ال �ع ��رب �ي ��ة ،م �ت �ه �م��ًا إي ��اه ��ا ب��ال �ف �ش��ل ف��ي
ال��داخ��ل وال �خ��ارج وب��اس�ت��رض��اء ال�غ��رب
للحفاظ على عرشها .ووص��ف األسير
تيار املستقبل بـ«الصحوات».

الفتة جدًا وجريئة أكثر ،في الشكل والتوقيت واملضمون،
الخطوة التي أعلنها إيلي الفرزلي حيال ميشال سليمان.
ففيما ك��ان ق �ض��اء ب��اري��س يحتجز ال��رئ�ي��س الفرنسي
ال �س��اب��ق ،ن�ي�ك��وال س ��ارك ��وزي ،ع�ل��ى ذم��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ،ك��ان
نائب رئيس املجلس النيابي السابق في بيروت ،يبحث
م��ع ق��ان��ون�ي�ين ف��ي إم �ك��ان م �س��اء ل��ة رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
اللبنانية ،الخارج من قصر بعبدا قبل أربعني يومًا .لم
يقصد الفرزلي طبعًا اإلشارة إلى الترابط بني سليمان
وساركوزي .وال يطمح قطعًا إلى افتتاح مرحلة جديدة
بني فرنسا لبنان ،عنوانها مالحقة حقبة مشتركة من
امل�س��ؤول�ين وال�ت�ب�ع�ي��ات وال�س�ي��اس��ات .م��ن ش �ي��راك ال��ذي
نجا بنفسه بحجة ال�خ��رف ،إل��ى قلق ه��والن��د ذات��ه مما
قد ينتظره إزاء النهج نفسه ،مرورًا بساركوزي ،لكن أهم
ما في خطوة الفرزلي أنها تؤشر أيضًا إلى ما يحصل
اليوم من قلق وسجال حول وجود «داع��ش» في لبنان،
وح ��ول خ�لاي��اه��ا ال�ي�ق�ظ��ة ،ف��ي م�ق��اب��ل ع �ي��ون ال�ك�ث�ي��ري��ن
ال�ن��ائ�م��ة م��ن أه ��ل ال�س�ل�ط��ة وال �س �ي��اس��ة .وه ��و م��ا ي�ط��رح
السؤال حول املطابقة بني مواقف هؤالء اليوم وموقف
سليمان باألمس.
يبحث نائب رئيس املجلس النيابي السابق قانونيًا،
ف��ي ج��واز مالحقة سيد بعبدا األخ�ي��ر ،ح��ول مسؤولية
م��زع��وم��ة م ��ا ل �ل��رج��ل ع �م��ا ح �ص��ل وي �ح �ص��ل ف ��ي ل�ب�ن��ان
م��ن إره ��اب منذ أع ��وام .أق�ل��ه لجهة التقصير ف��ي القيام
بمهمات رئ�ي��س ال��دول��ة ،ف��ي «امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى استقالل
ل �ب �ن��ان ووح ��دت ��ه وس�ل�ام��ة أراض� �ي ��ه» ،وال �ح �ن��ث بقسمه
الدستوري لهذه الناحية .ويبدأ الفرزلي من لحظة إعالن
وزي��ر ال��دف��اع السابق فايز غصن في كانون األول سنة
 ،2011عن وجود ما لتنظيم «القاعدة» في لبنان .ويرى
الفرزلي أن سليمان ب��ادر يومها ،مباشرة أو بواسطة
آخرين ،إلى ال��رد على تحذيرات وزي��ر الدفاع ومحاولة
نفيها ودح��ض مضمونها .علمًا أن ك�لام غصن يومها
ك��ان مستندًا إل��ى معطيات وفرتها ل��ه األج�ه��زة األمنية
الرسمية .وبالتالي يحدد الفرزلي واقعة أول��ى مفادها
ً
أن سليمان كان مسؤوال بشكل ما ،مباشرة أو مداورة،
عن عدم الكشف عن وجود تنظيم إرهابي على األراضي
اللبنانية.
يسجل الفرزلي هذه الواقعة ،قبل أن يربطها في البحث
وال �ق �ي��اس ب��واق�ع��ة أخ ��رى أش��د خ �ط��ورة وات �ه��ام��ًا .وه��ي
م��ا ك�ش�ف��ه م��وق��ف ب ��ارز ل��زع�ي��م تنظيم «ال �ق��اع��دة» أيمن
الظواهري ،في  19نيسان املاضي .ففي رسالة مصورة
وزع ��ت ي��وم�ه��ا ،يكشف خليفة أس��ام��ة ب��ن الدن ع��ن سر
ال �خ�ل�اف ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ت�ن�ظ�ي��م «داع� � ��ش» ،ح �ي��ال ال �ص��راع
ال��ذي يقوده التنظيمان اإلرهابيان في منطقة املشرق،
ً
م��ن ال�ع��راق إل��ى س��وري��ا وص��وال طبعًا إل��ى لبنان .يقول
الظواهري في ذلك التسجيل ـــ الوثيقة الذي حمل عنوان
«الواقع بني األلم واألمل» ،أن السبب األبرز للخالف هو
أن��ه «ك��ان ثمة اتفاق بني الطرفني يقضي بعدم اإلع�لان
عن وجود القاعدة في بالد سوريا» .وأن البغدادي ،زعيم

«داع��ش» ،هو من أخل بهذا االتفاق عندما قرر الخروج
في عمله العنفي إلى العلن .والالفت أن الظواهري يرى
أن هذه املسألة «ليست تقنية وحسب ،بل استراتيجية
أيضًا» .أي إن الظواهري كان يريد إبقاء عمل إرهابييه
سرًا حتى يحققوا أهدافهم ،فيكشفوها إذذاك ويعلنوا
ان�ت�ص��اره��م ودول �ت �ه��م .وه��و ب��ذل��ك يقصد أن أي كشف
لهوية تلك التنظيمات اإلرهابية قبل تمكنها في األرض
ومنها ،يمثل خطرًا عليها وضربًا ملشروعها.
يسجل ال�ف��رزل��ي ه��ذه ال��واق�ع��ة الثانية ،قبل أن يطويها
على سابقتها ،ليطرح التساؤل االتهامي التالي :إذا كان
مخطط الظواهري يقضي بعدم كشف وجود «القاعدة»
في مناطق ع��دة ،منها لبنان ،حتى ال ُيضرب إرهابها
وح�ت��ى تتمكن م��ن تحقيق أه��داف�ه��ا وتنفيذ أغراضها،
وإذا كان هناك مسؤول لبناني قد بادر في كانون األول
إلى كشف األمر ،والقول علنًا إن اإلرهابيني باتوا عندنا،
وإذا كان في املقابل ثمة مسؤول لبناني آخر سارع إلى
رفض ذلك وإلى العمل بعكسه ،أفال يكون عمل األخير قد
تقاطع من حيث يدري أو ال يدري ،بشكل مقصود أو عن
غير عمد ،مع ما أراده اإلرهابيون ،وبالتالي أدى بشكل
ما إلى تقصير السلطات اللبنانية في القيام بمهماتها
في حماية لبنان واللبنانيني؟ ثم أال يكون هذا التصرف،
ً
في حدوده الدنيا لجهة التقصير ال غير ،مسؤوال قانونًا
عن سقوط ضحايا لبنانيني وغير لبنانيني خالل نحو
أرب �ع��ة أع ��وام ،م��ن ج ��راء ح�ص��ول عمليات إره��اب�ي��ة ك��ان
ي�م�ك��ن تجنبها واس�ت�ب��اق�ه��ا وإح�ب��اط�ه��ا ق�ب��ل وق��وع�ه��ا،
تمامًا كما فعلت األج�ه��زة األمنية أخ�ي�رًا ،بعدما باتت
مستنفرة حيال وجود اإلرهابيني؟
ال ت�ن�ت�ه��ي امل �س��أل��ة ع �ن��د م��وق��ف س�ل�ي�م��ان م��ن م��وض��وع
«القاعدة» يومها .بل هي تتكرر كل ي��وم .باألمس أعيد
استحضار املشهد نفسه مع الكالم عن وجود «داعش»
ف��ي لبنان ،عبر تسميات مختلفة ،ق��د يكون آخ��ره��ا ما
ح �م��ل أس �م��اء أل��وي��ة م��ذه�ب�ي��ة ت�ب�ن��ت ت �ه��دي��دات معينة.
ف��ال�لاف��ت أن ب�ع��ض ال�س�ي��اس�ي�ين س ��ارع إل ��ى ت �ك��رار أداء
سليمان ف��ي نفي األم��ر ،وال�ج��زم بأنه مختلق ومفبرك.
وهو ما يطرح املسؤولية القانونية نفسها تجاه هؤالء.
تبقى مسألة أخيرة حول صحة تلك البيانات اإلرهابية
أو عدمها .مسألة تذكر بقاعدة علمية معروفة في علم
اآلث� ��ار .ي �ق��ول األرك �ي��ول��وج �ي��ون :م ��اذا ل��و وج��دن��ا قطعة
أثرية تمثل عملة نقدية ،وثبت لدينا علميًا أنها تعود
إلى قرون ماضية .هل نتساءل لحظة عما إذا كانت تلك
القطعة أصلية صادرة عن سلطات تلك الحقبة ،أو أنها
م��زورة من صنع آخرين في ذلك الزمن؟! طبعًا ال مجال
ً
للسؤال .ألن��ه ف��ي الحالتني ،تظل القطعة نفسها دليال
تاريخيًا قاطعًا لنا حول شكل العملة في تلك الحقبة،
وح��ول طريقة نقشها وم�لام��ح رسمها وحجمها وكل
تفاصيلها .ف��امل� َّ
�زور ه��و طبق األص��ل ف��ي مجرد الداللة
عبر الزمن ...بيانات التهديد باسم اإلرهابيني هي طبق
أصل اإلرهاب ونياته وأهدافه وأغراضه .ويجب التعامل
معها على هذا األساس ،إال إذا كنا من اإلرهابيني ،أو من
الذين يريدون أن يصيروا مجرد آثار.

تقــرير

«فاشوش» العراضة األمنية
عند أسوار «رومية»
رضوان مرتضى
ّ
ال �ق �ل��ق وال� �ت ��رق ��ب س� �ي ��دا امل ��وق ��ف ع�ن��د
أسوار «سجن رومية» .العملية األمنية
املحتملة ل�ت�ه��ري��ب س�ج�ن��اء إس�لام�ي�ين
ينتظرها العسكريون كأنها أم� ٌ�ر واقع
ال م�ف��ر م�ن��ه .أج ��واء ال �ح��ذر ت�خ� ّ�ي��م على
الطريق املؤدي إلى السجن .يلي نقطة
ٌ
ال�ج�ي��ش ال �ث��اب �ت��ة ،ح��اج��ز ل �ق��وى األم��ن
ُ
ال��داخ �ل��ي اس��ت �ح��دث ل�ي�ع�ت��رض ط��ري��ق
السالك إلى السجن املركزي .املرور هنا
ممنوع إال لحاملي التصاريح الخطية.
ح�ت��ى ال �ض� ّ�ب��اط ي�خ�ض�ع��ون للتفتيش.
أما ّ
زوار السجن ،فيتكبدون عناء املشي
ّ
صعودًا ملسافة طويلة حاملني «زوادة»
ُ
أبنائهم السجناء .تكمل باتجاه مبنى
السجن ،فيطالعك صهريج مياهُ ،ر ِك��ن
ُصدفة أو القصد منه أن يكون ساترًا.
أسوأ ما في زيارة هذا السجن إجراءاته
ّ
األمنية .إج��راءات مملة تتحملها على

م� �ض ��ض ،ل �ع �ل �م��ك أن� �ه ��ا ل�ل�اس �ت �ع��راض
األم � �ن� ��ي ال غ� �ي ��ر .ف ��ال �س �ج ��ن ،ك � ��ان وال
ي � � � ��زال ،ي� �ع ��ج ب� ��امل � �خ� ��درات وال� �ه ��وات ��ف
وح �ت��ى األس �ل �ح ��ة .ع �ن��اص��ر ال�ت�ف�ت�ي��ش
هنا ال ي�ت��رك��ون صغيرة وال كبيرة إال
ينبشونهاُ .يفتشون الضباط واآلليات
العسكرية وكل من يريد العبور .يقول
أحدهم إنها إجراءات أمنية استثنائية،
يحتمها الظرف األمني ،وفرضها قائد
سرية السجون العقيد أنطوان ذك��رى.
ّ
ي �ض� ّ�ي��ق ال �ض��اب��ط ال � ��ذي ت ��ول ��ى س��ري��ة
ال�س�ج��ون ع�ل��ى ك��ل ش ��يء .ال�ت��دق�ي��ق في
ب �ع��ض ج��وان �ب��ه غ �ي��ر م �ن �ط �ق��ي .الئ�ح��ة
املمنوعات ال تنتهي .هنا ترى العناصر
ً
ضائعني ،ي�ك��ادون ال يتركون تفصيال
إال يبلغونه إياه .ممرات التفتيش هنا
أق � ��رب إل ��ى ح ��واج ��ز ذل ،ل �ك��ن م ��ن دون
جدوى .فهل يفيدنا العقيد ذكرى ،ملاذا
ال ت�ن�س�ح��ب إج � � ��راءات ال�ت�ف�ت�ي��ش ه��ذه
ع�ل��ى ط��اب��ق ال�س�ج�ن��اء اإلس�لام �ي�ين في

املبنى ب؟ هل يفيدنا بسبب استمرار
ضبط مخدرات داخ��ل السجن ،بحسب
م ��ا ت ��دل ال �ت �ق��اري��ر ال� �ص ��ادرة ع ��ن ق��وى
األم ��ن ال��داخ �ل��ي ،وم ��ن أي ��ن ت��دخ��ل ه��ذه
املخدرات؟ الجواب واضح .فعلى الرغم
من كل ذلك ،ال يزال «رومية» ،بالنسبة
إل��ى بعض السجناء ،فندقًا من خمس
ن� �ج ��وم .ال ي�خ�ت�ل��ف اث� �ن ��ان م �ن �ه��م على
ذل��ك .ن��زالء ال�س�ج��ون األخ ��رى أك�ث��ر من
ي �ع �ل��م ذل � ��ك .ح �ت��ى إن م�ع�ظ�م�ه��م ي �ب��ذل
ق �ص��ارى ج �ه��ده ل�ت�ح�ص�ي��ل «واس �ط ��ة»
ت �ن �ق �ل��ه م� ��ن ج �ح �ي��م س �ج �ن��ه إل � ��ى ج�ن��ة
السجن املركزي في رومية .فهنا ،مهما
ساءت األحوال ،يبقى كل شيء مباحا.
وال �ق��اع��دة ال��ذه �ب �ي��ة ت �ق��ول :التضييق
األمني ال يلغي إدخال املمنوعات ،إنما
ي��رف��ع س�ع��ر ال��رش��وة ال �ت��ي يتقاضاها
من يسمح بإدخال مخدرات او هواتف
ذكية او مكيفات او كمبيوتر محمول
او سالح ...إلى زنازين املوقوفني.

