2

الجمعة  8آذار  2019العدد 3706

الجمعة  8آذار  2019العدد 3706

سياسة

سياسة
على الغالف

مقالة

أعيدوا إلى العاصمة ذاكرتــها!
«خليج مار جرجس» أم خليج «الزيتونة باي»؟
الخالف يعود إلى سنوات قليلة ،لكنه لم يظهر إلى
العلن إال منذ نحو أسبوعني ،مع تعليق محافظ بيروت
الفتات إرشادية تعيد إلى الخليج البيروتي تسميته
التاريخية :خليج مار جرجس .خطوة املحافظ جديرة
بالشكر ،فهي تعيد إلى بيروت القليل من هويتها
التاريخية ،من خالل استعادة األسماء  -الذاكرة التي
محتها «سوليدير» ،حتى بات وسط املدينة ُيعرف

باسم شركة! مجلس بلدية بيروت الغارق  -للعام
الثالث على التوالي  -في فشله ،وجد في هذه الخطوة
سببًا لتضييع وقت إضافي من واليته .بعض أعضائه
استنفروا ،على خلفية مذهبية ،وجهل تام بتاريخ
مدينتهم ،للحفاظ على الهوية التجارية («االستيالئية»
على ّ
الحيز العام) للواجهة البحرية للمدينة .اعترضوا
على التسمية ،وقرروا ممارسة هواية «التعايش»
الطائفي الكاذب ،مطالبني بإضافة عبارة «الخضر

عليه السالم» إلى عبارة «مار جرجس» على الالفتات!
في املقابل ،خرج املطران إلياس عودة لـ«يفتي» بأن
ً
اعتداء على املسيحيني وقع يوم ُس ِّمي خليج القديس
جاورجيوس ،باسم «الزيتونة» املرتبط ببيوت الدعارة
في بيروت ما قبل الحرب األهلية .نشب سجال غير
مباشر بني الطرفني ،تحت رايات مذهبية ،إحدى
نتائجه رفع جدار يحول دون إعادة البحث في ما
ُ
جرى للعاصمة بعد الحرب ،يوم اعتدي عليها ،ال على

خليج «مار جرجس ـ الخضر عليه السالم»:

«التعايش» باإلكراه
مروان(
)طحطح

أعضاء المجلس ...كالرئيس والمحافظ
ال تختلف العالقة بني أعضاء املجلس البلدي عن تلك التي تجمع رئيس املجلس باملحافظ.
يتعامل هؤالء مع عقود التلزيم واملشاريع املطروحة وفق طريقة الكيل بمكيالني .أبرز مثال
على ذلك ما حصل خالل تلزيم تزيني العاصمة وإقامة مهرجان ميالدي فيها وحفلة رأس
السنة نهاية العام املاضي .يومها صدر القرار األول بمنح جمعية  Beastsمليوني دوالر
مقابل هذه الخدمات .اعترض بعض األعضاء على عدم إجراء مناقصة ،ونجحوا في وقف
إال على حصر املبلغ بجهة واحدة أو بطريقة أوضح تنفيع
القرار ،ليتبني أن اعتراضهم ليس ُ
«جماعتهم» ،ال «جماعتنا» .لذلك ق ِّسم املليونان ما بني الجمعية ورئيس غرفة التجارة
والصناعة محمد شقير (وزير االتصاالت الحالي) الذي منحه «املعارضون» جزءًا من املبلغ،
لكونه «جهة موثوقة» ،من دون إجراء أي مناقصة! يومها ّ
سرب الفريق األول عقد شقير
بعد تسريب الفريق الثاني عقد رئيس الجمعية رشا جرمقاني .تكررت الحادثة عند تجديد
العقد لشركة  noiseأخيرًا مقابل تقديم خدمات إعالنية من دون إجراء أي مناقصة .وجد
بعض األعضاء الفرصة مناسبة لتسريب القرار لـ «ضرب جبهة» خصومهم املفترضني في
املجلس وتسجيل نقطة إضافية.

رلى إبراهيم
منذ نحو أسبوعني ،ظهرت الفتات
إرشــاديــة فــي ال ـشــوارع املــؤديــة إلــى
ما ُيسمى مشروع الـ «زيتونة باي»،
تـحـمــل اســم «خـلـيــج مــار جــرجــس».
ُوض ـ َـع ــت ت ـل ــك ال ــاف ـت ــات بـ ـق ــرار مــن
م ـحــافــظ ب ـي ــروت زيـ ــاد ش ـب ـيــب ،مــن
منطلق «إعادة تسمية هذا الخليج
إل ــى مــا كــانــت عـلـيــه ســابـقــا قـبــل أن
يفتتح مـشــروع الــزيـتــونــة ُ
ويعتمد
اسمه» ،وفق مصادر بلدية بيروت.
طـبـعــا ،أمــر مـمــاثــل ال يمكن أن ّ
يمر
مرور الكرام في عاصمة «التعايش
املـسـيـحــي  -اإلس ــام ــي» .لــذلــك ،هـ ّـب
بـ ـع ــض أعـ ـ ـض ـ ــاء املـ ـجـ ـل ــس ال ـب ـل ــدي
املـنـتـمــن إل ــى ال ـطــائ ـفــة اإلســام ـيــة،
ب ـمــن ف ـي ـهــم رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة ج ـمــال
ع ـي ـتــانــي (ن ـف ــى الح ـق ــا أي ص ـلــة لــه
بـ ــاملـ ــوضـ ــوع) ب ـم ـس ــان ــدة أح ــزاب ـه ــم
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة ب ــإس ـق ــاط
التعايش على الالفتة ،عبر إضافة

عـ ـ ـب ـ ــارة «الـ ـخـ ـض ــر ع ـل ـي ــه ال ـ ـسـ ــام»
إل ـ ــى عـ ـب ــارة «مـ ـ ــار جـ ــرجـ ــس» ،ذل ــك
ألن ش ـخ ـص ـيــة «م ـ ــار ج ــرج ــس عـنــد
املـسـيـحـيــن ه ــي نـفـسـهــا شخصية
الخضر عند املـسـلـمــن» ،وبالتالي
مــا املــانــع مــن إج ــراء تـعــديــل صغير
ع ـلــى الــاف ـتــة اإلرش ــادي ــة ك ـ ـ «ب ــادرة
حسن نية تساوي بني الطائفتني»؟
ً
ل ـ ــم ي ـ ـ ــدم االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح طـ ـ ــويـ ـ ــا ،وه ــو
بــاملـنــاسـبــة حـصــل فــي الـصــالــونــات
املغلقة ،ال رسميًا .قطع متروبوليت
بـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــروت وتـ ـ ـ ــواب ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــروم
األرثــوذوكــس املـطــران الـيــاس عــودة
الـ ـط ــري ــق ع ـل ــى «يـ ـل ــي ب ـي ـت ـف ـل ـس ـفــوا
بالتساوي والسماح» كما سماهم
ف ــي عـظــة ل ــه ،طــالـبــا م ــن مستمعيه
أال ي ـصــدقــوهــم« :ه ــول ي ـلــي سـمــوه
خـلـيــج الــزي ـتــونــة ب ـي ـعــرفــوا ب ـيــروت
أكـتــر مـنــي بــس بـيـسـمــوه الــزيـتــونــة
حتى لــو اسـمــه اســم قــديــس .هــودي
ب ـي ـع ـم ـلــوا س ـي ــاس ـي ــن ع ـل ــى راس ـن ــا
وعلى ضهرنا» ،قبل أن يرفع نبرة

صوته مهددًا« :إذا بيتغير هاالسم
رح يـشــوفــوا شــو رح نـعـمــل .اسـمــو
خـلـيــج ال ـقــديــس جــاورج ـيــوس ()...
ال خـلـيــج ال ــدع ــارة ،والــذيــن يحيون
بقرب الدعارة» .هو تهديد قد يصل
إلى ّ
حد إشعال معركة قد تبدأ هذه
املرة من الالفتة .يبدو املطران جادًا
في ما يقوله ،إذ يضيف في العظة:
«أص ـحــاب ـنــا ل ــي س ـمــوهــا الــزيـتــونــة
ما بيعرفوا تاريخ بيروت أو رادوا
يعملو هالشي نكاية باملسيحيني.
ي ـغ ـيــروا اس ــم م ــار جــرجــس ليصير
ّ
خـلـيــج الــزيـتــونــة» ،مــذكــرًا ب ــأن أحــد
شوارع العاصمة قبل الحرب ،وكان
ُي ــدع ــى «ال ــزيـ ـت ــون ــة» ،كـ ــان م ـعــروفــا
ببيوت الدعارة التي فيه.
هـكــذا أعـلـنـهــا امل ـطــران ع ــودة حــربــا،
وما زالت ترددات كالمه تثير ردود
الفعل داخل البلدية وخارجها .في
البلدية ،يتسلح البعض بالناحية
الـقــانــونـيــة ال ـتــي تـحـصــر صــاحـيــة
تسمية الشوارع باملجلس البلدي،

أوقفوا «صيد الساحرات»…
اعتقونا من محاكم االستثناء!
بيار أبي صعب

طائفة بعينها من أبنائها .ثمة خليج اسمه ،عبر التاريخ،
خليج مار جرجس ،قررت شركة تجارية محوه ،بصورة
همجية ،لتستبدل به اسمًا مسخًا (ال أحد يعلم ملاذا
ُيكتب االسم «زيتوناي باي») .وبصرف النظر عن نيات
املحافظُ ،ي ّ
صر بعض أبناء الشركة التجارية على تشويه
تاريخ املدينة التي يزعمون تمثيلها .الخليج اسمه «مار
جرجس» .أعيدوا إلى املدينة ذاكرتها وأسماءها!
(األخبار)

ف ـي ـم ــا يـ ـب ــرر مـ ــؤيـ ــدو ق ـ ـ ــرار ش ـب ـيــب
ُ
ض ــع
امل ــوض ــوع م ــن نــاح ـيــة أن م ــا و ِ
الف ـ ـ ـتـ ـ ــات إرشـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة ال غـ ـ ـي ـ ــر ،وأن
تـ ـسـ ـمـ ـي ــة «خ ـ ـل ـ ـيـ ــج مـ ـ ـ ــار جـ ــرجـ ــس»
تاريخية ،وتظهر في وثائق القرن
الـتــاســع عـشــر ،واملـحــافــظ لــم يصدر
قرارًا جديدًا .وحتى الساعة ،ال يزال
الـ ـق ــرار ي ـن ــام ع ـلــى ج ـم ــر ،بــان ـت ـظــار
ال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة م ــن الـ ـح ــرب .وقــد
آث ـ ــر امل ـ ـطـ ــران خ ـ ــال ال ـع ـظ ــة إع ـط ــاء
املحافظ جرعة دعم معنوية كبيرة
عبر اإلشادة بقراره وحسن إدارته.
فعليًا ،إعادة أسماء شوارع بيروت
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة أم ـ ــر ج ـ ّـي ــد وم ـط ـل ــوب،
لـكــن ال ـس ــؤال هـنــا عــن تــوقـيــت قــرار
امل ـح ــاف ــظ وع ـ ّـم ــا حـ ــال دون وض ـعــه
ه ــذه الــاف ـتــات عـنــد إط ــاق تسمية
«الزيتونة بــاي» على الخليج منذ
سـ ـن ــوات .ه ــل ت ــدخ ــل ه ــذه الـخـطــوة
ضـ ـم ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات األخ ـ ـي ـ ــرة ال ـت ــي
يـ ـق ــوم ب ـه ــا ش ـب ـي ــب إلع ـ ـ ــادة تــرم ـيــم
صورته أمام الرأي العام ،وال سيما
ب ـعــد فـضـيـحــة م ـج ــرور «إيـ ــدن بــاي
ريـ ــزورت» ،وقـبـلـهــا الـتـعــديــات على
الشاطئ العام؟ فشبيب انطلق منذ
ف ـتــرة فــي جــولــة عـلــى األحـ ــزاب ،وال
سيما التيار الوطني الحر ،من أجل
توفير غـطــاء لــه بعد مـغــادرة وزيــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق ل ـ ــوزارة
الداخلية ،علمًا أن عالقة الرجلني لم
تكن على ما يرام في األيام األخيرة
م ــن ع ـمــر ال ـح ـكــومــة ال ـســاب ـقــة .وفــي
األصـ ـ ــل ،ع ـ ــادة م ــا ي ـت ـظ ـلــل م ـحــافــظ
مدينة بيروت باملطران عودة ،إذ ال
يمكن أن يصل إلى ذلك املنصب من
دون مباركته .لكن ذلك ال يغنيه عن
ضـ ــرورة تـحـصــن نـفـســه سـيــاسـيــا.
وآتــت الزيارة للتيار الوطني الحر
ثمارها ،حيث طلب منه مسؤولون
فــي ال ـت ـيــار ،عـلــى مــا ت ـقــول مـصــادر
ّ
التقيد بالقانون في الفترة
عونية،
املـقـبـلــة لـكـســب غ ـطــائ ـهــم .وأوعـ ــزوا
إلـ ـي ــه الـ ـطـ ـل ــب مـ ــن ل ـج ـن ــة األشـ ـغ ــال

يقول بعض األعضاء إن
السبب الرئيسي لعدم
إنجاز أي مشروع هو
أداء المحافظ
تضارب الصالحيات بين
التنفيذية
السلطتين
ّ
والتقريرية ،بات شماعة
ّ
يعلق عليها رئيس
المجلس فشله
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الـعــامــة النيابية تـحــديــد مــوعــد لــه،
إلطالع النواب على كامل تفاصيل
م ـ ـشـ ــروع «اإلي ـ ـ ـ ــدن ب ـ ــاي ريـ ـ ـ ــزورت»
واإلجابة عن أسئلتهم.
أسطوانة املحافظ ورئيس املجلس
الـ ـ ـخ ـ ــاف عـ ـل ــى ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات بــن
رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي ل ـب ـيــروت
ومحافظها ليس جديدًا ،بل يتكرر
في كل والية .هي األسطوانة ذاتها،
ت ـب ــدأ بــان ـس ـجــام ت ــام ل ـت ـت ـحــول إلــى
ع ــداوة بـعــد أشـهــر قليلة .ويـصــدف
أن ل ـب ـي ــروت وض ـع ــا خ ــاص ــا ،حـيــث
تـنــاط الـصــاحـيــات الـتـنـفـيــذيــة بيد
امل ـ ـحـ ــافـ ــظ ،ف ـي ـم ــا ي ـح ـظ ــى امل ـج ـلــس
الـ ـبـ ـل ــدي ب ـ ـ ــدور تـ ـق ــري ــري .مـ ــن ه ــذا
املـنـطـلــق ،يـصـبــح بــإم ـكــان املـحــافــظ
ع ـ ــرقـ ـ ـل ـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس م ـت ــى
أراد ،وت ـس ـه ـيــل أم ـ ــوره ح ــن يـشــاء
أي ـ ـض ـ ــا .ط ـ ـب ـ ـعـ ــا ،امل ـ ـحـ ــافـ ــظ ش ـب ـيــب
ورئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ج ـم ــال
عيتاني ال يشذان عن تلك القاعدة
الـبـيــروتـيــة .بـعــض أعـضــاء املجلس
املـقــربــن مــن عـيـتــانــي ي ـبــررون عــدم
ت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـل ــدي ــة ألي م ـ ـشـ ــروع فــي
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي ب ـ ـ ـ «ب ـ ــطء امل ـح ــاف ــظ
واالخـتــاف فــي طريقة العمل بينه
وبني رئيس البلدية .يؤدي ذلك في
مـعـظــم األح ـي ــان إل ــى تــأخـيــر دفــاتــر
الـشــروط الخاصة باملشاريع ،التي
يطلب املحافظ من االستشاريني أو
املهندسني إعدادها ،بحيث ال يخرج
أي دفتر شروط من املحافظة قبل 6
أش ـهــر ،لـيـصــل بـعــدهــا إلــى املجلس
ال ـب ـل ــدي ح ـي ــث ي ـخ ـضــع ل ـت ـعــديــات
ويعاد إلى املحافظ للموافقة عليه.
ع ـنــدهــا ُي ــدخ ــل امل ـح ــاف ــظ ت ـعــديــات
أخ ـ ـ ـ ــرى ويـ ــرس ـ ـل ـ ـهـ ــا إلـ ـ ـ ــى امل ـج ـل ــس
ً
بناء على
مـجــددًا .وهكذا دوالـيــك».
مــا سـبــق ،يـتـقــاذف كــل مــن عيتاني
وشبيب املسؤولية عن عــدم تنفيذ
أي م ـشــاريــع ف ــي ال ـعــاص ـمــة ،س ــواء
كــانــت جــديــة أو «ت ــاف ـه ــة» .مـشــروع
إن ـ ــارة امل ــدي ـن ــة ب ـم ـصــاب ـيــح «»LED
مـثــال على ذلــك« :يــرى املـحــافــظ أنه
ي ـج ــب ت ـج ــزئ ــة امل ـ ـشـ ــروع إل ـ ــى ع ــدة
أق ـ ـسـ ــام ،وإع ـ ـ ــداد عـ ــدة م ـنــاق ـصــات،
فيما يتمسك رئيس البلدية بتلزيم
املشروع ملتعهد واحد».
ص ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات م ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــظ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت
ّ
الواسعة باتت شماعة يعلق عليها
رئيس البلدية كسل مجلسه وفشله
في إنجاز أي مشروع ،ولو صغيرًا
ف ــي ال ـعــاص ـمــة .ل ـكــن ل ــو ك ــان ال ـقــرار
ب ــال ـع ـم ــل م ـت ـخ ــذًا ح ـق ـي ـق ــة ،يـصـعــب
على شبيب عرقلته .ذلك ألن ّ
عراب
الـ ــرج ـ ـلـ ــن ح ـ ـتـ ــى األم ـ ـ ـ ــس الـ ـق ــري ــب
لـ ـي ــس إال رئـ ـي ــس الـ ـح ـك ــوم ــة سـعــد
الـ ـح ــري ــري .غ ـي ــر أن خ ـط ــة املـجـلــس
الـبـلــدي تـقــرأ منذ عــامــه األول الــذي
كــان مليئًا بـهــدر األم ــوال والــوعــود
ال ـفــارغــة .فـبـلــديــة ب ـيــروت بالنسبة
إل ــى مــن ائـتـمـنـهــم الـبـيــارتــة عليها،
لــم تكن يــومــا ســوى صـنــدوق مالي
ُ
كـبـيــر ت ـغــرف مـنـهــا األم ــوال لبعض
املـ ـحـ ـظـ ـي ــن ،ولـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـحـ ـم ــات
االنتخابية.

ما ّ
تعرض له باألمس ّزميلنا آدم شمس
الدين ،املراسل في محطة «الجديد» ،غير
مقبول ،بل ومثير للغضب واالستنكار
والذهول!
ّ
يتصور ّأن يومًا سيأتي نجد
من كان
أنفسنا عند أحط دركات االنحطاط،
ّ
ّ
قضائية رازحة
ونتفرج على سلطة
ّ
تحت نير الوصايات املختلفة ،تتخبط في
ّ
املتحركة لجمهورية املحسوبيات
الرمال
والفساد ،وكل ما تملكه هو اضطهاد
املواطنني األبرياء والشرفاء بسبب
مواقفهم وأخالقهم؟ ال نعمم وال يجوز
أن نفعل ،لكن حاالت تجاوز روح القانون
ّ
ّ
متنوعة،
ونصه ،تتراكم ،على خلفيات
لتطاول االعالم أساسًا ،ولتتجاوزه
إلى كل من يصرخ قهره ،أو ّ
يعبر عن
سخريته في الفضاء االفتراضي .نحاول
أن نعكس هنا االنطباع العفوي الذي
يالزم الكثيرين في هذا البلد ،تحديدًا
الجيل الشاب الباحث عن نفسه ومكانه
ومستقبله وصوته ،في بلد يتهاوى .إلى
بتحويل «دولة
أي مدى يمكننا أن
نقبل ّ
ّ
«ديكتاتورية» ملطفة ،تحتقر
القانون» إلى
ّ
والحريات والعدالة؟
الشعب
إن ظاهرة ترهيب الناس في لبنان ،وإحكام
قبضة القانون على خناقهم ،ومنعهم من
التعبير عن أفكارهم وهواجسهم ونقدهم
وسخريتهم ،أخذت في السنوات واألشهر
ً
مخجالّ ،
ّ
حول
كاريكاتوريًا
األخيرة بعدًا
هذا «القانون» إلى أداة قمع وتنكيل ،بشكل
لم يكن من املمكن أن ّ
نتخيله قبل أقل من
عقد! لقد تخطت التجاوزات كل الحدود
املقبولة ،بدءًا بجهاز مكافحة الجرائم
املعلوماتية الذي انحرف تمامًا عن ّ
مهمته،
ّ
وحور مفهوم «الجرائم االلكترونية» ،فإذا
ّ
به يستحيل «مطاوعًا» مهمته مطاردة
كتاب البوستات والتغريدات ،واذالل رواد
العالم االفتراضي ،ومحاولة ترهيبهم
وتكميمهم… من أجل أن ّ
«يعم النظام»
على مواقع التواصل االجتماعي! هذا
ّ
املتنفس الرقمي الذي يقوم بطبيعته
ّ
ّ
فوضوية هالمية ،تخترق الجدران
على
الحديدية للخطاب الرسمي والسلطة
ّ
نتحدث طبعًا ،وحصرًا ،عن
املهيمنة!
ّ
املطاردات الرسمية للرأي واملوقف ،للنقد

والتفكير ،ملجادلة السائد وإن بأدوات
ّ
نتحدث عن تضخيم
صادمة أحيانًا…
جنحة «القدح والذم» املكروهة واملرفوضة
حكمًا ،واالسراف في استخدامها في
غير مكانها ،أو تحويلها إلى «جريمة»،
الضطهاد الناس واسكاتهم.
ّ
قضية آدم شمس الدين تذهب أبعد
لكن
من ذلك ّبكثير .والحكم الغيابي الصادر
أمس بحقه ،عن قاض عسكري ،هو ٌ
حكم
ٍ
ّ
عبثي وظالمي واستبدادي .بل هو اساءة
لكل أهل املهنة ،وترهيب لهم ،واعتداء
ّ
الديمقراطية وحرية
موصوف على
االعالم« .السجن ثالثة أشهر» بسبب
منشور ّدونه على ّ حسابه الفايسبوكي،
ينتقد األداء املتعثر لجهاز أمني بات
ّ
«قضية زياد
حديث البلد منذ مآثره في
عيتاني»! ما يثير االستغراب بالدرجة
األولى هو ّ الحكم بحد ذاته ،بحق صحافي
مارس حقه وواجبه في الرقابة واملحاسبة
والنقد ورفع االلتباس وفضح املغالطات
واألفكار املسبقة .لم يفعل مراسل
«الجديد» سوى التعبير عن رأيه ،وأشار
بأسلوبه إلى حقائق عليها اجماع واسع.
ّ
بديهيات كتبناها وقتذاك في «األخبار»،
ّ
وها نحن نتبناها من جديد بحرفيتها:
من غير القانوني ،اعتقال شخص يعمل
في مجال التزيني والوشم بـ«تهمة» كونه
يحمل «فيروس نقص املناعة املكتسبة»
(االيدز)! هذا مخالف للقوانني والحقائق
ّ
العلمية واملصلحة العامة والكرامة
ّ
ّ
األخالقية .كما تنمّ
االنسانية واألعراف
هذه املمارسات عن جهل مطبق غير
مقبول من جهاز رسمي مؤتمن على
حياتنا وأمننا وكرامتنا ،وعن جانب مظلم
ومقلق يجمع بني رهاب الغريب (فاملوقوف
غير لبناني) ،ورهاب مرضى اإليدز مع
كل االحكام املسبقة التي يختزنها.
لكن األخطر في قضية آدم شمس
الدين هو صدور الحكم عن «محكمة
ّ
عسكرية»! املبدأ القانوني الذي تقوم عليه
املحاكم العسكرية ،وهي محاكم يفترض
ّ
استثنائية ،وأن تحل مكانها
بها أن تكون
محاكم ّ
مدنية متخصصة ،هو النظر في
ّ
قضايا داخل املؤسسة العسكرية .وفي
كل األحوال ،من الصادم واملهني أن تنظر
في ّ
قضية اعالمي يعمل في الشأن العام،
ضمن اطار ممارسته عمله .ال أحد فوق

القانون :إذا كان زميلنا قد ارتكب خطأ
مهنيًا (وهو برأينا لم يفعل على االطالق)،
فهناك مرجع واحد ُيحاسب أمامه هو
محكمة املطبوعات .غير ذلك مهني ومذل
ّ
ّ
املهنية .غير ذلك يذكر
ومسيء لكرامتنا
ّ
بالديكتاتوريات البشعة التي تحاصر
املواطنني ،وتسحقهم ،وتمنع عنهم
ّ
والحرية .غير ذلك هو
الهواء والتفكير
ترهيب مباشر لنا كصحافيني ،وتهديد،
ممارسة
ومحاصرة ،ومنع معلن من
ّ
حقنا في الرقابة والنقد حني يتعلق
ّ
عسكرية أو جهاز أمني
األمر بمؤسسة
يخالف القانون لدى ممارسة صالحياته،
ويسيء إلى حقوق االنسان والكرامة
االنسانية وسائر الحقوق والحريات .أم أن
هذه األجهزة واملؤسسات معصومة عن
الخطأ ،وفوق النقد واملحاسبة؟ إذا كانت
ّ
الديمقراطية التي تريدونها للبنان،
تلك
ّ
فلتعلنها السلطة السياسية ،ولنعد
صياغة قوانني الجمهورية الجديدة على
أساس هذه الفلسفة!
في انتظار ذلك نحن نعيش في نظام
ّ
ّ
التوافقية
دستوي وديمقراطي ،على علته
ّ
ّ
يصح أن يملي القاضي
والطائفية .وال
العسكري ،أو بتعبير آخر محكمة
االستثناء ،على االعالم ما يجوز أو ال
يجوز أن يفعله ويقوله ويكتبه ،في إطار
ممارسة مهنته .إذا أخطأ الصحافي ،وفي
انتظار تأسيس نقابة حقيقية تحمي
املهنة وتؤطرها وتحاسب ممارسيها،
هناك محكمة املطبوعات.
خالل خمسينيات القرن املاضي،
استعار الكاتب األميركي هنري ميلر
من القرون الوسطى املسيحية في الغرب،
عبارة «صيد الساحرات» ليطلقها على
حمالت االضطهاد والتنكيل واملحاكمات
التي ّ
تعرض لها املثقفون واملبدعون
املعارضون في الواليات املتحدة .كان ذلك
ّ
ـ«املكارثية»
خالل املرحلة التي عرفت ب
نسبة إلى السيناتور جوزف مكارثي .هذا
الصباح في لبنان ،بعد «الحكم العسكري»
الصادر بحق صحافي انتقد جهازًا أمنيًا
ّ
تعثر في أداء مهمته ،يمكننا أن ّ
نعبر عن
ّ
خشيتنا من ّ
والحريات
تعرض االعالم
ّ
«مكارثية» من نوع جديد ،إلى حملة
إلى
تنكيل وترهيب يمكن أن نطلق عليها
تسمية «صيد الساحرات».

علم
و خبر
المعتقلون في اإلمارات
ُ
ُع ـ ـقـ ــدت فـ ــي  27شـ ـب ــاط ال ـج ـل ـس ــة ال ـث ــان ـي ــة مل ـحــاك ـمــة
اللبنانيني الثمانية املعتقلني فــي اإلم ــارات العربية
ّ
املتحدة منذ شباط  .2018وتقول مصادر متابعة إنه
ُو ّجـهــت إليهم تهم اإلره ــاب واالنـتـمــاء إلــى حــزب الله
ّ
والعمل لحساب إي ــران ،وبأنهم ُيشكلون خلية .أنكر
ُ
ُّ
اللبنانيون الثمانية التهم املوجهة إليهم ،وستعقد في
 13آذار جلسة ثالثةُ ،ت ّ
خصص للدفاع« ،ومن املفترض
أن تكون جلسة الحكم بعدها بفترة قصيرة».

ال اتفاق على التعيينات
ت ـق ــول م ـص ــادر ُمـطـلـعــة إن ــه ال ات ـف ــاق تـفـصـيـلـيــا بني
ّ
الحر وتيار املستقبل على التعيينات
التيار الوطني
ْ
اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ،لـ ـك ــن ث ـم ــة اتـ ـف ــاق ع ـ ــام ع ـل ــى امل ـحــاص ـصــة
ُ
ّ
وت ّ
رجح املصادر أن تــؤول كل
الطائفية والسياسية.

امل ـقــاعــد املـخـصـصــة لـلـطــائـفــة املـسـيـحـيــة إل ــى الـتـيــار
الوطني ّ
الحر .أما تيار املردة« ،فمن املفترض أن تكون
هناك وساطة يقوم بها حزب الله ،من أجل أن يكون
خيار التعيينات في وزارة األشـغــال للوزير يوسف
ّ
فـنـيــانــوس ،ش ــرط أل ُي ـضـ ّـيــق امل ــدي ــرون ال ـ ُـج ــدد على
ّ
خدمات التيار العوني ،وأل يكون هناك استئثار في
الخدمات لفريق واحد».

تعديل التشكيالت الدبلوماسية
ُ
ت ـع ـي ــد وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـت ــرب ــن دراس ـ ـ ــة ق ــرار
تشكيل قــرابــة  45دبـلــومــاسـيــا مــن الـفـئــة الـثــالـثــة من
اإلدارة املركزية إلــى البعثات في الـخــارج ،إذ ستطرأ
تـعــديــات على تــوزيــع الدبلوماسيني فــي الـسـفــارات
والقنصليات اللبنانية .ويعود السبب في ذلــك إلى
ان ـت ـهــاء ف ـتــرة خــدمــة ال ـعــديــد مــن الــدبـلــومــاسـيــن في
ً
الخارج (هي إجماال سبع سنوات) ،وضرورة عودتهم
إلى اإلدارة املركزية.

