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سياسة

رسائل
إلى المحرر
النيران الصديقة
ّ
منشط لمشاريع
النهب
إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار اب ـت ـه ــاج ــا ف ــي بـعــض
امل ــدن الـلـبـنــانـيــة ،عـقــب نـجــاح تلميذ
في شهادة مدرسية ،أو ُب َعيد إلقاء
م ـس ــؤول سـيــاســي أو قــائــد كلمته،
ال ي ـم ـكــن اعـ ـتـ ـب ــاره ب ـت ــات ــا تـصــرفــا
حـضــاريــا ،خـصــوصــا أن مــا يعقب
ت ـلــك ال ـظ ــاه ــرة ،ف ــي أغ ـل ــب األح ـي ــان،
م ـق ـتــل أشـ ـخ ــاص بـ ـنـ ـي ــران طــائ ـشــة
صــديـقــة .إن خ ـطــورة ه ــذا الـسـلــوك،
إن استمر ،تكمن فــي قــدرة اإلعــام
اإلم ـب ــري ــالــي ع ـلــى إي ـه ــام نـسـبــة من
ـرأي ال ـع ــام ف ــي ال ـغ ــرب بــأن ـنــا قــوم
ال ـ ـ ّ
مـت ـخــلـفــون ،ن ـظ ـرًا إل ــى ام ـت ــاك مــال
الذهب األسود املنهوب من أراضينا
العربية الحبيبةّ .إن إعالمًا إمبرياليًا
مرئيًا يملك بحورًا من املال املنهوب
ق ـ ــادر ع ـلــى ج ـعــل ش ـع ــارات ــه طـنــانــة
رنانة تمكنه من التغرير بفئة كبيرة
تفتقر إلى الثقافة الخالية من سموم
التحريف والتحوير ،وبالتالي جعلها
تصدق األضاليل وتشويه السمعات
الـتــي يبتكرها أو يصوغها .وحــده
سـ ـل ـ ّـوكـ ـن ــا ال ـ ـ ــرزي ـ ـ ــن كـ ـفـ ـي ــل ب ـق ـتــل
تـ ـخ ــل ــف اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة الـ ـ ـ ــذي أل ـق ــى
ال ـس ــاح الـ ـن ــووي ع ـلــى هـيــروشـيـمــا
ون ــاك ــازاك ــي ،وق ــذائ ــف الـنــابــالــم على
فـيـيـتـنــام ،وابـتـهــج كـمــا ابـتـهــج شــاب
رعديد قتل العب كاراتيه بمسدسه
الـحــربــي لـشـعــوره بــالـعـجــز الـشــديــد
ع ــن مــواج ـه ـتــه ،ث ــم أع ـلــن االنـتـصــار
ع ـل ــى حـ ــزامـ ــه األس ـ ـ ـ ــود! بـسـلــوكـنــا
الـحـكـيــم نـثـبــت إلعــام ـهــم امل ـخ ــادع،
ولـ ـك ــل ف ـ ــرد غ ـ ــدر ب ــه ه ـ ــذا اإلعـ ـ ــام،
أن ال ـت ـخ ـل ــف واإلره ـ ـ ـ ـ ــاب قـ ــد كـمـنــا
برؤية جهاز استخبارات إمبريالي
يتجسس على هواتف رؤســاء دول
إمـبــريــالـيــة ،مــا هــم س ــوى إخ ــوة لهم
في تلك املنظومة .فيا لحضارة ذلك
الجهاز الــذي أصفه كالسارق الــذي
ً
ســرق م ــاال مــن جيب أبـيــه .فــا أبــوه
سامحه وال اللصوص شكروه ،مع
فارق أن قاموس اإلمبريالية يفاخر
بـ ــأن ضـ ــرب ال ـح ـب ـيــب زبـ ـي ــب ،لـ ــذا ال
انكسار ّ
للجرة ولو ملـ ّـرة .إذًا ،بردود
فعلنا الحكيمة نستطيع إقـنــاع من
غـ ــرروا بـهــم وأقـنـعــوهــم مـنــذ ظهور
اإلس ــام م ــرورًا بـ ــوالدة املــاركـسـيــة،
وإل ـ ــى ي ــوم ـن ــا ه ـ ــذا ،ب ــوج ــود ص ــراع
وصـ ــدام ب ــن ال ـح ـض ــارات ،ب ــأن هــذا
امل ـن ـطــق إره ــاب ــي بــام ـت ـيــاز وي ـهــدف
إل ـ ــى إث ـ ـ ــارة الـ ـف ــن وإب ـ ـقـ ــاء ن ـيــران ـهــا
م ــؤجـ ـج ــة ،ل ـت ـب ـقــى ن ـظ ــري ــة أم ـي ــرك ــا
ال ـش ـه ـي ــرة «واج ـ ـ ــب الـ ـت ــدخ ــل» حـيــة
حـيــويــة ب ـهــدف االس ـت ـم ــرار بعملية
النهب املمنهج لـثــروات أمتنا .علينا
ِّ
ـذكــر تخلفهم وغطرستهم بـ ّ
ـأن
أن نـ
القرآن الكريم وصف السيد املسيح
بروح الله ،وبأن مارون عبود ّ
سمى
ابـنــه البكر محمدًا إلعـجــابــه بأذكى
األنبياء ،وبأن فارس الخوري ،وزير
خ ــارج ـي ــة س ــوري ــا األس ـ ـبـ ــق ،أج ــاب
املندوب الفرنسي السامي بـ»أشهد
أن ال إلــه إال الـلــه ،وأشـهــد أن محمدًا
رسـ ــول ال ـل ــه» ع ـنــدمــا ق ــال ل ــه :جئنا
م ــن ف ــرن ـس ــا إل ـ ــى س ــوري ــا لـنـحـمــي
امل ـس ـي ـح ـيــن م ــن امل ـس ـل ـم ــن! وب ـ ـ ّ
ـأن
كارل ماركس قال في كتابه الحياة
إن الــرجــل الـعــربــي ال ــذي زرع أبــديــة
الـ ــروح بــن أقـ ــوام يـعـبــدون األصـنــام
يستحق أن نعترف بنبوءته وبأنه
رســول أتى من السماء .وبعد أقوال
وشهادات املحبة تلك ،أين هو صدام
الحضارات يا من أنجبتم الحركات
ال ـت ـك ـف ـيــريــة اإلل ـغ ــائ ـي ــة ل ـت ـكــون على
ص ــورت ـك ــم وم ـث ــال ـك ــم ف ــي الـتـكـفـيــر
واإللغاء اللذين ال يمتان إلى اإلسالم
بصلة؟
ريمون ميشال هنود

تقرير

حرب على لجنة مستشفى البوار:

عون طلبها من جنبالط والراعي يعترض

سكين «قالب الجبنة»
السياسي وصلت إلى
المستشفيات الحكومية،
وأول التقسيمات كان
تعيين لجنة جديدة
لمستشفى البوار الحكومي
بعد أن طلبها نائب كسروان
ميشال عون شخصيًا من
النائب وليد جنبالط .رئيس
مجلس اإلدارة الذي ال يفوت
مناسبة للتذكير بعالقته
«الممتازة» بعون ُيؤكد أنه
لم يتبلغ القرار الجديد ،الذي
من الممكن أن يضغط
البطريرك بشارة الراعي
للتراجع عنه

عون ،طالبًا من وزير الحزب التقدمي
االشـ ـت ــراك ــي ع ـ ــدم ّ
رد رئـ ـي ــس ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر خ ــائ ـب ــا ،ك ـم ــا درج ــت
الـ ـع ــادة .مـشـكـلــة عـ ــازار «أن ــه م ــن دون
سند سياسي ،تمامًا كما يحصل مع
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة كــازي ـنــو لبنان
ح ـم ـي ــد كـ ــريـ ــدي بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء واليـ ــة
مرجعيته الرئيس ميشال سليمان».
م ـح ــاوالت «عـ ــزل» عـ ــازار ل ــم ت ـبــدأ مع
التيار العوني .قبله «تمنى» النائب
السابق منصور الـبــون على صديقه
أب ـ ـ ــو ف ـ ــاع ـ ــور تـ ـعـ ـي ــن لـ ـجـ ـن ــة إداري ـ ـ ـ ــة
جــديــدة ،نتيجة خــافــات «خدماتية»
بني البون وع ــازار .لم يحصل النائب
السابق على مبتغاه في حينه ،نتيجة
«وس ــاط ــة» مــن صــديــق مـشـتــرك بينه
وبني أبو فاعور نصحه بالتراجع عن
هــذه الـخـطــوة .املـصــادر نفسها تقول

ّ
إنه بعد البون «حاول العميد املتقاعد
شامل روكــز التدخل أيضًا الستبدال
عـ ـ ـ ــازار» ،األم ـ ــر ال ـ ــذي تـنـفـيــه م ـصــادر
التيار الوطني الحر في كسروان.
أم ــام تـشــدد الـعــونـيــن ،ورغـبـتـهــم في
تعيني الطبيب أنــدريــه قزيلي (سقط
فــي انـتـخــابــات الـتـيــار الــوطـنــي الحر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ب ــوج ــه املـ ـنـ ـس ــق جـيـلـبـيــر
ســامــة ،ولــم ُيحالفه الـحــظ أيـضــا في
االنتخابات البلدية حيث كــان يرأس
الئ ـحــة ال ـتــوافــق بــن ال ـت ـيــار وال ـقــوات
الـلـبـنــانـيــة فــي غــوس ـطــا) ،لــم يـكــن من
ّ
ح ــل أم ــام عـ ــازار س ــوى طـلــب الـنـجــدة
م ــن الـبـطــريــركـيــة امل ــارون ـي ــة «ال ـت ــي ال
تربطها عالقة جيدة بالتيار حاليًا»،
إسـتـنــادًا إل ــى امل ـصــادر عينها .لجوء
عازار إلى بكركي ،لم يمنع أبو فاعور
من إصدار القرار رقم  1/1338بتاريخ

 15تموز  2016الذي «يتعلق بتشكيل
لجنة لتسيير أعمال مستشفى فتوح
كـســروان الحكومي ـ ـ ال ـبــوار» .اللجنة
يــرأس ـهــا قــزيـلــي وه ــي ت ـضــم :كوليت
ع ـط ــال ـل ــه ،ط ــون ــي رعـ ـ ـي ـ ــدي ،رضـ ـ ــوان
نقوال ناضر ،إيلي عويس وأنطونيو
شـ ـلـ ـه ــوب بـ ـصـ ـف ــة أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ،إض ــاف ــة
إل ــى مـفــوض الـحـكــومــة بـيــار عطالله.
األس ـمــاء اخـتـيــرت «ب ـنـ ً
ـاء على تقسيم
سياسي ،فكل طرف طالب بحصته».
«راعـ ـ ـ ــي» ع ـ ـ ــازار الـ ـك ــارديـ ـن ــال ب ـش ــارة
ال ـ ـ ــراع ـ ـ ــي ،اسـ ـتـ ـغ ــل زي ـ ـ ـ ـ ــارة ج ـن ـب ــاط
لبكركي بعد أيام من صدور قرار أبو
فــاعــور «وط ـلــب مــن ع ــازار أن يحضر
إلى الصرح من أجل بحث املوضوع».
مــا كــان مــن جنبالط إال «تـقــديــم وعد
للراعي بــأنــه سيطلب مــن أبــو فاعور
ّ
الـ ـت ــراج ــع ع ــن ال ـ ـق ـ ــرار» .إال أن وزي ــر

يؤكد عازار أن المستشفى يعمل بكامل طاقته (هيثم الموسوي)

ليا القزي
لم يكن يكفي املستشفيات الحكومية
«ال ـص ـيــت ال ـس ـيــئ» ال ــذي ارت ـبــط بـهــا،
ك ـج ــزء م ــن ع ــدم ث ـقــة امل ــواط ــن عـمــومــا
بكل ما تقبض عليه الدولة اللبنانية.
م ـش ــاك ــل ه ـ ــذه امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ك ـب ـيــرة:
مــالـيــة ،إداريـ ــة وسـيــاسـيــة .وي ـنــدر أن
«يـنـجــو» واح ــد منها مــن ت ـجـ ّـرع هــذه
ال ـكــأس .مستشفى ال ـبــوار (ك ـســروان)
ال ـح ـكــومــي جـ ــزء م ــن امل ـن ـظــومــة الـتــي
تتحكم فيها التوازنات واملحسوبيات
السياسية.
ُ
ك ــان مــن امل ـف ـتــرض أن يـعــود الـحــديــث
عــن مستشفى ال ـب ــوار ،ال ــذي افتتحه
وزي ــر الـصـحــة ال ـســابــق مـحـمــد جــواد
خليفة عــام  ،2009مــع تعيني مجلس
إدارة ج ــدي ــد ،م ــن ضـمــن ق ــرار يـصــدر
ع ــن مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء يـقـضــي بــالـكــف
عن املماطلة بتجديد واليات مجالس
املستشفيات الحكومية املنتهية منذ
ّ
 8س ـن ــوات .م ــا حـصــل ف ــي الـ ـب ــوار ،أن
وزيــر الصحة وائــل أبــو فاعور اختار
املـسـتـشـفــى الـحـكــومــي لـتـعـيــن لجنة
إداري ـ ــة مــؤقـتــة ،خـلـفــا ملـجـلــس اإلدارة
الذي يرأسه الطبيب شربل عازار ،عبر
قرار دون الرجوع إلى مجلس
إصدار ٍ
ال ــوزراء .والـسـبــب ،كما تقول مصادر
كـ ـس ــروانـ ـي ــة عـ ـل ــى عـ ــاقـ ــة بـمـخـتـلــف
الـجـهــات املعنية« ،طـلــب الـعـمــاد عون
شخصيًا مــن النائب جنبالط تغيير
عازار»ّ .
سيد املختارة استجاب لرغبة

تقرير

حسن يعقوب «أسير» الهيئة االتهامية
ُي ُّ
صر قضاة التحقيق في جبل لبنان
ع ـلــى إخ ـ ــاء سـبـيــل ال ـن ــائ ــب الـســابــق
حسن يـعـقــوب ،فيما تتمسك الهيئة
االت ـهــام ـيــة بـمــوقـفـهــا ف ـســخ أي ق ــرار
بإخراجه ،ما دام اإليعاز السياسي لم
ّ
يصدر بعد ،ال سيما أن مــدة توقيف
املتهم بخطف هنيبعل القذافي ،نجل
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي،
تـجــاوزت الستة أشـهــر املسموح بها
ّ
احتجاز
وتحول توقيفه إلى
قانونًا،
ٍ
ّ
قاضي
أخلى
أسبوع،
خالل
في.
تعس
ّ
التحقيق فــي جبل لبنان زي ــاد مكنا
سبيل النائب السابق يعقوب ّ
مرتني.
ّ
ّ
علل مكنا قــراره بانتفاء وجــود مبرر
إلب ـق ــاء امل ــدع ــى عـلـيــه ق ـيــد الـتــوقـيــف،
ب ـعــدمــا تـ ـج ــاوز أمـ ــد اح ـت ـج ــازه امل ــدة

يكاد يعقوب
ّ
يتحول إلى سجين
سياسي ألن القانون
يوجب إطالق سراحه
املحددة قانونًا للتوقيف االحتياطي
املـ ـلـ ـح ــوظ ــة ّب ـس ـت ــة أش ـ ـهـ ــر .واس ـت ـن ــد
القاضي مكنا في تعليله لقبول إخالء
السبيل إلى كون الجرائم املدعى عليه

بـهــا لـيـســت م ــن ضـمــن االس ـت ـث ـنــاءات
املنصوص عليها فــي امل ــادة  ١٠٨من
أص ــول ق ــان ــون امل ـحــاك ـمــات الـجــزائـيــة
(املـ ـ ــادة  108ت ـح ـ ّـدد س ـقــف الـتــوقـيــف
لـ ـلـ ـم ــدع ــى ع ـل ـي ــه بـ ـ ـ ــ 6أشـ ـ ـه ـ ــر ،ق ــاب ـل ــة
لـلـتـجــديــد م ــرة واح ـ ــدة ب ـق ــرار مـعـلــل.
وت ـس ـت ـث ـنــي م ــن ذلـ ــك امل ــدع ــى عـلـيـهــم
بجرائم اإلره ــاب واالع ـتــداء على أمن
الدولة والقتل واالتجار باملخدرات)،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن عـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود أس ـب ـق ـي ــات
جرمية في سجل املوقوف يعقوب.
ّ
غ ـيــر أن الـهـيـئــة االت ـهــام ـيــة ف ــي جبل
لبنان الـتــي يــرأسـهــا الـقــاضــي عفيف
الحكيم كــان لها ٌ
رأي آخــر .فقد فسخ
ال ـح ـك ـيــم ق ـ ـ ّـرار إخ ـ ــاء ال ـس ـب ـيــل األول
الع ـت ـبــاره أنـ ــه «غ ـيــر واقـ ــع ف ــي محله

القانوني» .وجــاء فسخ القرار بعدما
ّ
اس ـت ــأن ـف ــت ك ـ ــل م ــن ال ـن ـي ــاب ــة ال ـعــامــة
والجهة ّ
املدعية قــرار إخــاء السبيل.
ُ
أما إخالء السبيل الثاني ،فينتظر أن
ُي ـبـ ّـت إلخ ــراج يـعـقــوب مــن الـسـجــن أو
تمديد أمد توقيفه.
ثــاثــة ق ــرارات بــإخـ ّـاء سبيل يعقوب
ُصـ ـ ـ ـ ـ ّـدرت .ق ـ ْـب ــل م ـك ــن ــا ك ـ ــان ال ـقــاض ــي
بـيـتــر ج ــرم ــان ــوس .قــاضــي التحقيق
الـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـن ـظــر ف ــي م ـل ــف يـعـقــوب
ق ـب ــل ت ـن ـ ّـح ـي ــه ،س ـب ــق أن واف ـ ـ ــق عـلــى
إخ ــاء سـبـيــل يـعـقــوب ســابـقــا ،ولــدى
فسخ قراره من قبل الهيئة االتهامية
نفسها ،أعلن عدم اختصاصه املكاني
لـلـنـظــر ف ــي ال ـج ــرم ،بــاعـتـبــار أن فعل
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــف ح ـ ـصـ ــل خ ـ ـ ـ ــارج األراض ـ ـ ـ ــي

