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سياسة
تقرير

مأساة في
الرمادي
عامر محسن
منذ الصيف املاضي ،أثبت «الحشد
ّ
الشعبي» في العراق انــه ،باختصار،
الكتلة املـقــاتـلــة الــوحـيــدة الـفــاعـلــة ّفي
البلد؛ ال الجيش الرسمي الــذي كلف
ع ـش ــرات امل ـل ـي ــارات ،وال «ال ــزع ــام ــات
القبلية» التي ّتمت رشوتها بمليارات
الدوالرات في السنوات املاضية ،والتي
م ــا زالـ ـ ّـت ت ـطــالـ ّـب «ب ــامل ــال وال ـس ــاح»
عـنــد ك ــل مـحــطــة ،مــع أن األميركينب
والحكومة وزع ــوا عليها ـ ـ منذ عام
 2006ـ ـ ع ـتــادًا يكفي لتجهيز عـ ّـدة
جيوش.
ه ـنــاك اس ـت ـث ـنــاءات بــالـطـبــع ،كـطـيــران
الجيش العراقي الذي ّتم بناؤه بدراية
ّ
ومسؤولية ،وقد نفذ ،بكفاءة ،عشرات
آالف الـطـلـعــات ضــد «داعـ ــش» خــال
األشهر املاضية .اال أن املفارقة تبقى
ساطعة ،على مستوى املنطقة ككل،
بــن الجيوش النظامية (س ــواء كانت
غــرب ـيــة الـتـجـهـيــز أو شــرق ـيــة) وبــن
املـنـظـمــات الـتـطــوعـيــة ،املـنــدمـجــة في
املجتمع ،والـتــي تبني نفسها ونمط
ـراث ق ـت ــال ــي م ـج ـ ّـرب
ع ـم ـل ـهــا ع ـل ــى ت ـ ـ ـ ٍ
ّ
وفعال.
في منطقة الــرمــادي ،جــرى تسلسل
األحـ ـ ـ ــداث ف ــي األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة على
ال ـن ـحــو ال ـت ــال ــي :ب ـعــد ت ـحــريــر مــديـنــة
ت ـكــريــت ،انـطـلـقــت عـمـلـيــة عـسـكــريــة
ضد تنظيم الدولة في األنـبــار ،شرق
الرمادي ،بمشاركة الحشد الشعبي.
ث ـ ـ ّـم ن ـ ـشـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «نـ ـي ــوي ــورك
تايمز» ،في الثاني عشر من نيسان،
تـقــريـرًا يـفـ ّـصــل كـيــف جـمــع السفير
األميركي ،ستيوارت جونز ،وجهاء
األنبار وشيوخ عشائرها لـ «يأمرهم»
باخراج الحشد الشعبي من املعركة.
ٌ
ق ــال ش ـي ــوخ ش ــارك ــوا ف ــي االجـتـمــاع
ّإن السفير ّ
عبر عن رفضه ملشاركة
«مـيـلـيـشـيــات ش ـي ـع ـيــة» ف ــي تـحــريــر
األن ـب ــار ،مــوضـحــا أن «الـتـحــالــف» لن
يشارك في املـعــارك قبل انسحابها،
ّ
وأضــافــوا انـهــم قــد «فهموا مــا يريد»
(ملـ ـ ــن ال يـ ـعـ ـل ــم ،فـ ـ ــإن ت ـن ـظ ـي ـم ــات ك ـ
«ع ـصــائــب أه ــل ال ـحــق» و»حـ ــزب الله
ّ
الـعــراق» يصنفها القانون األميركي
«منظمات ارهابية»).
االرادة األميركية هــذه ّ
رجــع صداها،
فورًا ،مشايخ ووجهاء أغلبهم يختبىء
فــي أربـيــل وعـ ّـمــان ،معلنني رفضهم
دخ ــول الحشد الــى محافظتهم التي
ّ
ّفروا منها .فهم يفضلون األميركيني
ورشــاهــم ،أو بقاء «داع ــش» ،على أن
ّ
يحرر أرضهم ابناء بالدهم.
الـنـتـيـجــة؟ خ ــال أيـ ــام م ــن انـسـحــاب
«ال ـح ـش ــد» ك ــان ــت «داعـ ـ ــش» تقتحم
نــواحــي ال ــرم ــادي وتـحــاصــر املــديـنــة،
ّ
جزء من مركزها في
التي لم يتبق اال ٍ
ّ
اضطرت آالف
يد القوات الحكومية.
العائالت التي تقطن مناطق معادية
لـ «داعــش» الى النزوح جماعيًا خوفًا
ّ
انساني مؤلم،
من القتل ،في مشهد
والغارات األميركية لم تنقذ أحدًا.
بطبيعة الـحــال ،لــم يتعاطف أحـ ُـد في
النازحني؛
االعــام العربي مع مأساة
ّ
ول ــم يـنـجــد ال ـهــاربــن م ــن األن ـب ــار ال
اخوتهم العراقيون ،الذين استقبلوهم
بــاملــواكــب فــي بـغــداد وكــربــاء وبابل،
واسـتـضــافــوا عائالتهم ،وأسكنوها
م ـن ــازل ـه ــم (وه ـ ـ ــي ايـ ـض ــا ص ـ ــور لــن
تشاهدها في االعالم الخليجي ،فهي
ّ
سرديته عن العراق).
ال تناسب
الـ ـ ـي ـ ــوم ،رجـ ـع ــت قـ ـ ــوى ال ـح ـش ــد ال ــى
ّ
لتنضم الى القتال ولكن ،هذه
الرمادي
ّ ً
املرة ،كان لها شرطان للعودة :أوال ،أن
تكون هناك دعوة رسمية ،علنية ،لها
من عشائر األنبار؛ وثانيًا ،أن ال يكون
ّ
ه ـنــاك أي وجـ ــود أو ت ــدخ ــل لـطـيــران
التحالف.

الصراع داخل التيار العوني

هل ال يزال التعايش ممكنًا؟

فيما بدأ الوزير جبران
باسيل جوالت مناطقية
لتعزيز نفوذه وسط
العونيين وترجيح ميزان
القوى داخل التيار الوطني
الحر لمصلحته ،خلع
ّ
القيادي في التيار نعيم
عون هو اآلخر القفازات،
وبدأ اجتماعات مكثفة،
وغير معلنة ،في اليومين
الماضيين ،حاسمًا قراره
بوقف اللف والدوران في
الحلقة الفارغة نفسها،
وتخيير العونيين بوضوح
بين «مشروعين» أيًا كان
مصير االنتخابات
الحزبية

غسان سعود
فــي ال ـش ـكــل ،ت ـبــدو ان ـت ـخــابــات الـتـيــار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـحـ ــر م ـ ـجـ ــرد اس ـت ـح ـق ــاق
تنظيمي يعني القلة العونية القليلة
امل ـن ـت ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــزب ال ـ ـت ـ ـيـ ــار .أم ــا
امل ـض ـمــون فـيـتـعـلــق ب ـق ــدرة ال ـج ـنــرال،
ً
أوال ،وال ـ ـع ـ ــون ـ ـي ـ ــن ،ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،ع ـل ــى
اس ـت ـي ـعــاب بـعـضـهــم بـعـضــا وتـقــديــم
نـ ـم ــوذج م ـخ ـت ـلــف ع ــن ك ــل ال ـت ـج ــارب
الحزبية املسيحية السابقة .التحدي
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـل ـع ــون ـي ــن ال ـ ـيـ ــوم لـيــس
ت ــزي ـي ــت مــاك ـي ـن ـت ـهــم االن ـت ـخ ــاب ـي ــة أو
تـغـيـيــر ب ـعــض امل ـن ـس ـقــن ،ب ــل إط ــاق
مــؤسـســة حقيقية تقنع ال ــرأي الـعــام
بـقــدرتـهــا عـلــى االس ـت ـم ــرار أي ــا كــانــت
الظروف.

ال خلفية سياسية
للمجموعتين اللتين
تختلفان على التنظيم
الحزبي والمسؤوليات

ّ
باسيل من عكار يحذر من لعبة الحدود!
بعد قرى زحلة ،جال وزير الخارجية واملغتربني جبران باسيل أمس في قرى
ّ
عكار ،مطلقًا مواقف سياسية وإنمائية واجتماعية تعني الشمال عمومًا
وعكار خصوصًا ،لناحية صرف مستحقات البلديات لدى الدولة اللبنانية.
ومن دار مطرانية عكار وتوابعها للروم األرثوذكس في بلدة الشيخ طابا ،إلى
بلدة منيارة ،ختم باسيل جولته في منزل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق
ّ
النائب عصام فارس في بلدة بينو ،وأكد «أننا مطمئنون لبعضنا البعض
داخل لبنان ،وليس عندنا رهانات خارجية ،ألن أي رهان على الخارج يسقط
ّ
ً
في الداخل» .وحذر باسيل من «لعبة الحدود» ،قائال« :نعرف تمامًا ما معنى
ُ
الحدود ،من عكار بالذات ،نقول إن لعبة الحدود التي تلعب من قبل اللبنانيني
أو من العبني إقليميني أو دوليني ،ال تعرض لبنان فقط للخطر ،بل تعرض كل
املنطقة للخطر .الدول تتفكك في املنطقة عند املساس بحدود بلد واحد ،لن
تبقى دولة على حدودها ،وعدوى تفكك الدول ستنتقل إلى أوروبا».

عمليًا ،تشكلت فــي الـسـنــوات العشر
امل ــاض ـي ــة م ـج ـمــوع ـتــان داخ ـ ــل ال ـت ـيــار
الوطني الحر :األولى يتقدمها صهر
الجنرال الوزير جبران باسيل ،وتضم
منسق عام التيار بيار رفول ومسؤول
الـ ـنـ ـق ــاب ــات إي ـ ـلـ ــي حـ ـن ــا والـ ــوزيـ ــريـ ــن
الـســابـقــن سليم جــريـصــاتــي وف ــادي
عـ ـب ــود والـ ــوزيـ ــر الـ ـي ــاس أبـ ــو صـعــب
والنواب نبيل نقوال وعباس الهاشم
وج ـي ـل ـب ــرت زوي ـ ــن وعـ ـص ــام ص ــواي ــا،
ومجموعة كبيرة مــن رج ــال األعـمــال
املرشحني إلــى االنتخابات النيابية،
مـثــل أم ــل أب ــو زي ــد وج ــاد صــوايــا في
جزين وجــان أبو جــودة وأكــرم حلبي
في املنت ،إضافة الى ناشطني شغلوا
في األعــوام القليلة املاضية مناصب
رسمية وحزبية .أما الثانية فملتبسة
املـ ــامـ ــح ،وهـ ــي تـ ـض ـ ّـم ،م ـب ــدئ ـي ــا ،اب ــن
شقيق الجنرال نعيم عــون ،والـنــواب
سـيـمــون أب ــي رمـيــا وإبــراه ـيــم كنعان
وآالن ع ــون وزي ـ ــاد أس ـ ــود ،وغــالـبـيــة
امل ـس ــؤول ــن ســاب ـقــا ف ــي ل ـجــان الـتـيــار
الطالبية ،ومرشحني إلى االنتخابات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة مـ ــن خـ ـ ـ ــارج نـ ـ ـ ــادي رجـ ــال
األع ـم ــال ،وال ـعــدد األك ـبــر مــن منسقي
املناطق الحاليني والسابقني.
ّ
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،ت ـس ــلــم امل ـج ـمــوع ـتــان
بـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـف ـ ــات الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــرال املـ ـحـ ـلـ ـي ــة
واإلقليمية .املجموعة األولــى أوحت،
بداية ،أنها أكثر إيمانًا بالتفاهم مع
حزب الله من مجموعة النواب الذين
كانت تجمعهم عالقة وطيدة بأفرقاء
 14آذار بحكم احتكاكهم السابق .إال
أن خالف باسيل مع أقطاب أساسيني
فــي قــوى  8آذار وانفتاحه على تيار
املـسـتـقـبــل ،تــزامـنــا مــع نـجــاح الـنــواب
ال ـعــون ـيــن ف ــي الـ ـخ ــروج م ــن ال ــزاوي ــة
ّ
ال ـ ـتـ ــي حـ ـ ــوصـ ـ ــروا فـ ـيـ ـه ــا ،م ــوط ــدي ــن
عالقتهم بــالـنــائــب سليمان فرنجية
ً
أوال ،وحزب الله ثانيًا ،والرئيس نبيه
بري أخيرًا .وعليه ،ال خلفية سياسية
مباشرة لتكوين املجموعتني اللتني
تختلفان أساسًا على:
ً
أوال ،ش ـك ــل ال ـت ـن ـظ ـي ــم الـ ـح ــزب ــي ،إذ
ت ـطــالــب امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ب ــإج ــراء
انتخابات حزبية وإقرار نظام داخلي
ي ـس ـم ــح بـ ـمـ ـش ــارك ــة الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،فـيـمــا
ّ
وتلح على
ترفض األولى االنتخابات
الجنرال لالستمرار في استراتيجية
التعيني والتفرد في اإلدارة والتمديد،
حتى ملن أثبتوا فشلهم التنظيمي.
ّ
ث ــان ـي ــا ،م ـع ـي ــار ت ــول ــي امل ـس ــؤول ـي ــات،
إذ يـنـتـقــد نـعـيــم عـ ــون ،ع ـل ـنــا ،انـتـقــاء

املــرشـحــن إلــى االنـتـخــابــات النيابية
وال ـ ـ ــوزراء ومــوظ ـفــي الـفـئـتــن األول ــى
وال ـث ــان ـي ــة ع ـلــى أس ـ ــاس ث ــروات ـه ــم أو
حـجــم تزلفهم ب ــدل أن يـكــون والؤه ــم
الـ ـ ــدائـ ـ ــم وح ـ ـجـ ــم ت ـض ـح ـي ــات ـه ــم ه ـمــا
األساس .وهو يرى أن لدى التيار من
الكفاءات ما يحول دون اضطراره إلى
االس ـت ـعــانــة بـمــن يـعـتــاشــون م ــن بيع
ال ـخــدمــات ،حـتــى ول ــو كــانــوا يـ ّـدعــون
اليوم صداقة الجنرال.
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــا ت ـ ـ ـبـ ـ ــاعـ ـ ــدت امل ـ ـج ـ ـمـ ــوع ـ ـتـ ــان
وت ـقــارب ـتــا م ـ ــرات عـ ــدة ف ــي ال ـس ـنــوات
القليلة املــاضـيــة ،حتى أنـجــز النظام
الــداخ ـلــي لـلـتـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر قبل
بضعة أشهر .ظن كثيرون أن خشية
املجموعتني على مصيرهما املشترك
ستتقدم في حساباتهما على مكسب
ه ـنــا وخـ ـس ــارة ه ـن ــاك ،خ ـصــوصــا أن
رئ ــاس ــة الـ ـح ــزب وضـ ـع ــت ف ــي ع ـهــدة
العماد عون .وفي ظل النص التقدمي
لـلـنـظــام الــداخ ـلــي ال ــذي يـضــع الـتـيــار
ف ـ ــي م ـ ـصـ ــاف ل ـ ــم ت ـب ـل ـغ ـه ــا األح ـ ـ ـ ــزاب
ال ـل ـب ـنــان ـيــة األخـ ـ ـ ــرى ،راه ـ ــن ك ـث ـيــرون
ع ـل ــى نـ ـج ــاح ال ـع ــون ـي ــن فـ ــي ال ـت ـق ــدم
تـنـظـيـمـيــا إل ــى األمـ ـ ــام .إال أن األم ــور

تقرير

ّ
السيد يتحدى المحكمة الدولية :استمعوا لشهادتي
جميل
ال ت ـت ـبــدد الـشـبـهــة ب ــن الـ ـل ــواء
ّ
الـسـيــد واملـحـكـمــة الــدول ـيــة .لــم يصف
ح ـس ــاب ــات ــه م ـع ـهــا ع ــن أرب ـ ــع س ـن ــوات
مــن اإلع ـت ـقــال الـتـعـسـفــي أمـضــاهــا في
ال ـس ـجــن ،ح ـتــى أث ـق ـلــت حـســابـهــا معه
مجددًا من خالل إفادات شهود اإلدعاء
من فريق الرئيس رفيق الحريري .لم
يغب ذكر السيد بالسوء عن لسان كل
من الرئيس فــؤاد السنيورة وغطاس
خــوري وباسم السبع وغــازي يوسف
ومـ ـ ـ ـ ــروان حـ ـ ـم ـ ــادة ،ووص ـ ـ ــل بـعـضـهــم
ح ــد ات ـهــامــه م ـج ــددًا بــامل ـســؤول ـيــة عن
كــل الـحـمــات وامل ــؤام ــرات الـتــي طالت
ال ـح ــري ــري ح ـتــى اغ ـت ـيــالــه .ل ــم ينتظر
السيد التدبير الذي ستتخذه املحكمة
إزاء ما اتهم به .في التاسع من الشهر
الجاري ،وجه عبر وكيله أكرم عازوري

ثبوت كذب السنيورة
وصحبه يعرضهم
للمالحقة بجرم
تحقير المحكمة
رس ــال ــة رس ـم ـيــة إل ــى رئ ـي ـســة املحكمة
ورئ ـيــس غــرفــة ال ــدرج ــة األولـ ــى يطلب
ف ـي ـهــا اإلس ـت ـم ــاع إل ـي ــه ب ـص ـفــة شــاهــد
«ل ـلــرد عـلــى الــوقــائــع غـيــر الصحيحة
التي جاءت على لسان بعض الشهود

الذين استمعت اليهم املحكمة مؤخرًا»
بحسب بيان مكتبه اإلعالمي .ولفتت
ال ــرس ــال ــة إل ـ ــى أن ال ـش ـه ــود الـخـمـســة
«ينتمون إلى خط سياسي واحــد هو
تحالف  14آذار ،وفي إطار شهاداتهم
أم ـ ـ ــام امل ـح ـك ـم ــة ح ـ ــول الـ ــوضـ ــع ال ـع ــام
السائد في لبنان قبل جريمة اإلغتيال
أت ـ ــوا ع ـل ــى ذك ـ ــره ب ــوق ــائ ــع كـ ــاذبـ ــة أو
محرفة ،ســواء بصفته الشخصية أو
بصفته الوظيفية بني السنوات 1991
و ،2005كمساعد ملدير املخابرات في
الجيش اللبناني ثم كمدير عام لألمن
ً
ال ـع ــام» .وع ـمــا بــاألصــول القضائية،
طالبت الرسالة باإلستماع إلى إفادة
السيد للرد على شهاداتهم «إذ ال يمكن
للمحكمة أن تأخذ بها ما لم تستمع
إلى الطرف اآلخر ،خصوصًا أن بعض

مــا نسب إلـيــه ال سيما مــن السنيورة
م ــن شــأنــه أن ي ـعــرضــه ل ــإدع ــاء عليه
ومــاحـقـتــه فــي لـبـنــان فـيـمــا لــو كانت
تلك املزاعم صحيحة» .والسيد لم يكن
ً
يتمتع ب ــأي حـصــانــة بــل ك ــان معتقال
س ـي ــاس ـي ــا وت ـع ـس ـف ـي ــا «عـ ـن ــدم ــا ك ــان
الـسـنـيــورة رئيسًا للحكومة ،لكنه لم
يحرك ساكنًا» .وحــذر السيد املحكمة
من عدم اللجوء إلى التثبت من صحة
املزاعم «ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات
خاطئة .في حني أن ثبوت كذب أولئك
الـشـهــود أمــامـهــا يعرضهم للمالحقة
بـجــرم تحقير املحكمة بحسب امل ــادة
 60مكرر ويمنح السيد صفة «صاحب
مصلحة» في إثبات عدم صحة إفادات
الشهود بحسب املادة نفسها».
(األخبار)

