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تقرير

حسن دياب حرًا بعد  10سنوات من االحتجاز في كندا وفرنسا:

سيرة رجل بريء
حسن دياب الى الحرية .اللبناني ـ الكندي في عامه الرابع
والستني لن يكون جورج ابراهيم عبدالله ،سجينًا سياسيًا
عربيًا ثانيًا ورهينة الخضوع الفرنسي لالبتزاز األميركي
واإلســرائـيـلــي .لكن الطريق مــن الــزنــزانــة الــى بــوابــة سجن
فلوري ميروجيس في ضاحية باريس استغرق قطعها
ثالثة أعوام في االحتجاز الفرنسي ،وقبلها ستة أعوام من
التوقيف واملعارك القضائية في كندا ،ثم مواجهة نموذجية
بني قضاة التحقيق الفرنسيني الذين طلبوا ثماني مرات
متتالية إخــاء سبيله لـعــدم كفاية الــدلـيــل ،قبل أن توافق
محكمة االستئناف على الطلب األخير ،وترد طلب االدعاء
الباريسي مثوله أمام املحكمة.
قضاة التحقيق الثالثة ،وقاضي إخالء السبيل ،أجمعوا
عـلــى اإلقـ ــرار بــانـعــدام أي دلـيــل ض ــده فــي دع ــوى الهجوم
الشهير على كنيس شارع كوبرنيك في الثالث من تشرين
األول  .1980لن يذهب أستاذ العلوم االجتماعية في جامعة
أوتاوا الى أي محاكمة ،ولن تحول دون عودته من السجن
الفرنسي الكبير الــى عائلته الكندية اللبنانية ،ال مذكرة
االدعاء العام الستئناف الدعوى ،ألنها ال تستطيع قانونيًا
تعليق قرار إخالء السبيل ،وال صراخ اللوبي اإلسرائيلي
فــي فــرن ـســا .فـمـطــالـعــة إخ ــاء سـبـيــل دي ــاب أظ ـهــرت نــأي
القضاة بأنفسهم عن الضغوط اإلسرائيلية الرامية إلى
وضــع قضية ديــاب فــي سياق صــراع جغرافي سياسي،
يحيق بالقضية ويعرضها لخطر االبتزاز من الدول املعنية
بامللف ،أي إسرائيل ،واملنظمات الصهيونية املؤيدة لها في
فرنسا.
الهجوم على الكنيس في الدائرة السادسة عشرة الباريسية،
فتح مــزدوجــن عريضني مــن االنـفـجــارات الـتــي تعرضت
لها الجاليات اليهودية في أوروبــا ،وبقي هجومًا من دون
اســم ملــرتـكــب ،أو جـمــاعــة تــدعــي املـســؤولـيــة عــن االنـفـجــار
الــذي أودى بحياة أربعة من رواد الكنيس ،وجــرح أربعني
ّ
اصفرت وتعتقت في ملفات
آخرين .القرينة اليتيمة التي
املحققني الـفــرنـسـيــن هــي رس ــم تشبيهي ملنفذ العملية
ً
أوحــى بــه للقضاة عامل فندق فرنسي ،ملــح رجــا أبيض
البشرة ،أشقر الشعر .الرسم الذي احتفظ به الفرنسيون
أرب ـعــة عـقــود ،وال ــذي كــان ج ــزءًا مــن قــرائــن أخ ــرى تتعلق
بعمل املجموعات العربية والفلسطينية الخارجية ربما

عثرت عليها املخابرات الفرنسية في ملفات «الشتازي»،
املخابرات األملانية الشرقية ،قادتهم الى اتهام حسن دياب،
واسترداده من كندا بعد معركة مع جزء واسع من الرأي
الـعــام الكندي ،وزمــائــه فــي الــوســط األكــاديـمــي ،بــدأت عام
ُّ
 ،٢٠٠٨عندما جرى توقيفه ،واتخذ قرار بعد ذلك بتسليمه
إلــى فرنسا .وإثــر استئنافه الـقــرار ،خانت املحكمة العليا
الكندية املواطن الكندي دياب وسلمته الى فرنسا ،رغم عدم
وجود معاهدة استرداد بني البلدين ،وعدم وجود سابقة
لتسليمها مواطنًا كنديًا الى بلد أجنبي.
حسن دياب حر ألن القضاة دمروا قرينة الرسم التشبيهي
واستندوا في مطالعتهم الــى انتفاء الدليل ،وإلــى تناقض
أقوال الشهود عن مهاجم جرى تقدير عمره آنذاك ما بني
األربـعــن والخمسة واألربـعــن عامًا .حسن ديــاب لم يكن
قد تجاوز السادسة والعشرين من العمر ،وأخذت املطالعة
بأقوال ديــاب ،وشهادة زمالئه في الجامعة اللبنانية ،عن
وجــوده في بيروت في أيلول وتشرين األول عــام ،1980
وحـضــوره امتحانات نهاية العام بعيدًا عن باريس التي
شهدت الهجوم .كما أن القضاة لم يجدوا في حسن دياب
سوى سيرة رجل بريء.
(األخبار)

تقرير

«مواطنون ومواطنات في دولة» :لسنا ضعفاء
ال ـل ــه ،حــركــة أم ــل أم ال ـت ـيــار ال ـعــونــي؟
«أنــا على مسافة واح ــدة ،وق ــادر على
ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـج ـم ـيــع .وإذا ل ــم أكــن
خ ـي ــار ال ـثــاثــة أن ـس ـح ــب» .ول ـك ــن ،في
ح ــال ال ـتــرشــح وال ـف ــوز ،إل ــى أي تكتل
س ـت ـن ـت ـمــي؟ ُ
«يـ ـفـ ـت ــرض أن أك ـ ــون فــي
نفس موقع النائب الحالي (التغيير
واإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح) ،إال فـ ــي حـ ـ ــال ح ـص ــول
تغيير ما» .يتعارض ّذلك مع ما تقوله
ّ
م ـصــادر فــي  ٨آذار بــأنــه «ال يـبــدو أن
حــركــة أم ــل مـهـتـمــة بـمـقـعــد جـبـيــل أو
البقاع األوسط ،لذلك األرجح أن يكون
من حصة حزب الله ،مع التشديد على
ّ
أن األمــر لم ُيبحث جديًا بعد» .تشير
ّ
ا ّملـ ـص ــادر إل ــى أن املـشـكـلــة ف ــي جبيل
أنه ُ«ال يوجد أسماء المعة» .في حني
ّ
أن امل ــرش ــح يـجــب أن ي ـكــون «حـصــانــا
يـسـتـطـيــع ج ــذب ال ـنــاخ ـبــن ويـحـصــل
ع ـلــى ال ـص ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي»ُ .سـيــؤثــر
ه ــذا امل ـع ـيــار «ع ـل ــى اخ ـت ـيــار امل ــرش ــح.
فإذا كان شخصًا ال يملك ّ
الحد األدنى
املـطـلــوب ال ُيمكن السير ب ــه» .وتؤكد
ّ
امل ـصــادر ،ردًا على س ــؤال ،أن املرشح
«سيكون من قضاء جبيل ،ولكن ليس
بالضرورة أن يكون ُمنتسبًا إلى حزب
الـلــه» ،فيما تلفت مصادر من الفريق
نفسه إل ــى أن األوف ــر حـظــا للترشيح
هو املحامي حسني همدر.

«ل ـت ـك ــون دول ـ ــة ،و ل ـن ـك ــون مــواط ـنــون
ومواطنات» ،عقدت حركة مواطنون
و م ـ ـ ــوا طـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي دو ل ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــؤ ت ـ ـمـ ــرًا
صحافيًا أمس في ّ
مقر ها في بدارو.
ُ
االنتخابات النيابية التي ستجرى
فــي أي ــار املـقـبــل ،ا سـتــوجـبــت الـتــوجــه
إل ــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،ف ـهــذا االس ـت ـح ـقــاق
الصفوف
سيكون مناسبة «لتجميع
ّ
وحـ ـش ــد ال ـ ـقـ ــوى و ت ـظ ـه ـي ــره ــا ،إن ـم ــا
خلف برنامج مشترك إلزاحة سلطة
األ مـ ــر ا ل ــوا ق ــع وإ ق ــا م ــة ا ل ــدو ل ــة ا ل ـتــي
يـسـتـحـقـهــا ال ـل ـب ـنــان ـيــون» ،ك ـمــا ورد
ف ــي ال ـب ـيــان ال ــذي ق ــرأه األم ــن ال ـعــام
لـ ـ «ال ـحــركــة» ال ــوزي ــر ال ـســابــق شــربــل
نـ ـح ــاس .بـ ــدأ األخـ ـي ــر ت ـق ــدي ــم رؤي ـت ــه
ب ــال ـت ــأك ـي ــد «ل ـس ـن ــا ضـ ـعـ ـف ــاء ،فـن ـحــن
ّ
ال ـح ــاض ــرون ف ــي ك ــل ل ـب ـنــان وقــوتـنــا
ت ــوازي عـلــى األق ــل ق ــوة أك ـبــر الـقــوى
ال ـط ــائ ـف ـي ــة ال ــزب ــائ ـن ـي ــة ع ـل ــى مـجـمــل
امل ـســاحــة الــوط ـن ـيــة ...نـحــن أق ــوي ــاء...
نـحــن الـعــامـلــن لـبـنــاء هــذه الــدولــة».
ح ــن ي ـت ـح ـ ّـد ث ع ــن «ال ـ ـقـ ــوة» ،يـقـصــد
نحاس حركة مواطنون ومواطنات
ف ــي دولـ ـ ــة .أيـ ــن مل ـس ـتــم هـ ــذه الـ ـق ــوة؟
«االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة شـكـلــت عـ ّـيـنــة
ّ
شــامـلــة ،وأظـهــرت أن قــوتـنــا تـســاوي
 7في املئة» من املقترعني ،يقول ردًا
على سؤال «األخبار».

الجهود من أجل
إعالن تحالف سياسي
ستثمر قريبًا
متين ُ

َ
ّ
ذكـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان أن «ال ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــب ع ـل ــى
الـتـغـيـيــر ع ــارم ،لـكــن ع ــرض امل ـشــروع
ال ـت ـغ ـي ـي ــري ،ع ـل ــى وض ـ ّـوح ــه ،م ــا زال
ُمـشـتـتــا ُ
وي ـصــور عـلــى أن ــه ضـعـيــف».
في لبنان أزمــة كبرى ،و«نـظــام األمر
الــواقــع تـهــديــد لـبـقــاء املـجـتـمــع .أطــاح
بمرجعيته الــدسـتــوريــة والـقــانــونـيــة
الـشـكـلـيــة مـنــذ زم ــن ،وأط ــاح ب ــاإلدارة
ّ
وبالقضاء وبكل الوظائف األساسية
للدولة» .انطالقًا من هنا« ،بات وقف
ه ــذا امل ـس ــار امل ـ ــأزوم مـهـمــة وط ـن ـيــة...
ّ
لتجمع كل مكونات حالة االعتراض
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي ل ـل ـس ـي ــر مـ ـع ــا وف ــق
مـســار إن ـقــاذي عـنــوانــه املــركــزي بناء
الدولة املدنية الديموقراطية القادرة
والـ ـع ــادل ــة»ُ .ي ـش ـبــه ه ــذا ال ـع ـن ــوان مــا

يطرحه الحزب الشيوعي أيضًا .أين
أصبح التنسيق بني الطرفني؟ ُيجيب
ّ
نحاس «األخبار» بأن التواصل «مع
الشيوعي أصبح ُمتقدمًا .تمامًا كما
أن ـن ــا م ـن ـف ـت ـحــون ع ـلــى ال ـت ــواص ــل مــع
الجميع» .ولكن ،ال يزال هناك عقبات
تـ ــؤخـ ــر إعـ ـ ـ ــان امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
وهـ ـ ـ ــي بـ ـحـ ـس ــب نـ ـ ـح ـ ــاس «ت ــوضـ ـي ــح
ّ
الـخــط الـسـيــاســي ،ولـجــم الطموحات
الشخصية للبعض».
س ــوف ي ـكــون لـ ـ «ال ـحــركــة» ُمــرشـحــون
إل ـ ـ ـ ــى االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة ف ــي
م ـخ ـت ـلــف الـ ـ ــدوائـ ـ ــر ،وي ـت ـع ـه ــد هـ ــؤالء
ّ
بـتـقــديــم م ـشــاريــع ق ــوان ــن تـتـعــلــق ب ــ:
«استعادة احترام تراتبية املرجعيات
ّ
ال ـقــانــون ـيــة ،إزال ـ ــة ك ــل ال ـع ــوائ ــق الـتــي
ُ
ت ـقـ ّـيــد ال ـحــق بــاملــراجـعــة أم ــام مجلس
شــورى الــدولــة واملجلس الدستوري،
ّ
إلغاء مفاعيل كــل القوانني واألعــراف
الـ ـت ــي ت ـم ـيــز ب ــال ـح ـق ــوق وال ــواجـ ـب ــات
ب ــن املــواط ـنــن عـلــى أي أس ــاس ك ــان،
تـحــويــل الـحـقــوق الـنـظــريــة فــي العمل
والتعليم والسكن وغيرها من مجرد
ُ
شـعــارات إلــى وقــائــع تمكن املواطنني
وامل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــات مـ ـ ــن فـ ــرض ـ ـهـ ــا ،فـ ــرض
إلــزامـيــة اإلح ـصــاء ال ــدوري للمقيمني
دون تصنيف أي منهم في الطوائف
وتـسـجـيــل أم ــاك ــن إقــام ـت ـهــم الـفـعـلـيــة،

إقــرار نظام ادخــار إجباري للمقيمني
واخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاري لـ ـلـ ـمـ ـغـ ـت ــرب ــن وإق ـ ـ ـ ـ ــرار
ن ـظ ــام ت ـق ــاع ــدي ل ـج ـم ـيــع الـلـبـنــانـيــن
ال ـع ــام ـل ــن وت ــوفـ ـي ــر ت ـغ ـط ـيــة صـحـيــة
شــامـلــة لـجـمـيــع الـلـبـنــانـيــن املقيمني
مـمــولــة م ــن ال ـضــرائــب عـلــى املــداخـيــل
الريعية ،وضع نظام لضمان البطالة،
تخفيض كلفة املعيشة وكلفة اإلنتاج
املحلي ،وقــف مفاعيل كــل التسويات
ع ـل ــى االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ات ع ـل ــى املـ ـ ــال ال ـع ــام
واألمالك العامة واستردادها وتغريم
املعتدين ،إقــرار نظام مدني مرجعي
ل ــأح ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة إال م ــن اخ ـتــار
االن ـض ـم ــام إلـ ــى األن ـظ ـم ــة ال ـطــائ ـف ـيــة،
تحقيق االستقاللية الفعلية للقضاء
وإنـ ـ ـه ـ ــاء بـ ـ ــدع الـ ـتـ ـع ــاق ــد فـ ــي اإلدارة
العامة».
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـظ ـه ـي ــر الـ ـحـ ـج ــم ال ـف ـع ـل ــي
للرافضني سلطة األمــر الــواقــع ،تدعو
م ــواط ـن ــون وم ــواط ـن ــات ف ــي دولـ ــة إلــى
«التحالف السياسي املتني ،والجهود
فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـس ـع ــى ب ـ ـ ــدأت م ـن ــذ أش ـهــر
ُ
وستثمر قريبًا» .وقد ّ
خصصت
طويلة
«الحركة» رقمًا هاتفيًا ()202040/81
السـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال اتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت مـ ـ ـ ــن يـ ــريـ ــد
«امل ـســاه ـمــة بــالـجـهــد وت ــأم ــن املـ ــوارد
البشرية واملادية الالزمة».
(األخبار)

