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سياسة

سياسة
قضية اليوم

تقرير

ساترفيلد في لبنان:

محاولة للتوريط في التفاوض مع العدو
َ
ليس مفهومًا بعد السبب وراء بث أجواء إيجابية حول ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
تحديدًا في ما يتعلق برعاية ّاألمم المتحدة
صحيح أن الجانب اإلسرائيلي  -األميركي تجاوب مع جزء من اآللية اللبنانيةّ ،
ّ
لعملية التفاوض ،اال أن النقطة األهم وهي التالزم البري والبحري ال تزال محط أخذ ورد ،نتيجة إصرار العدو على الفصل،
وعلى «تبادل األراضي» .ويبقى السؤال األهم بال إجابة :لماذا قرر لبنان التفاوض مع العدو ،فيما الجهة األكثر تمسكًا
بالتفاوض مع إسرائيل ،أي السلطة الفلسطينية ،وجدت أن تل أبيب ال تمنحها ما يكفي ،ولو شكليًا ،للبقاء «على الطاولة»،
أقفل مسار التفاوض السوري؟
وبعدما ِ
ميسم رزق
ّ
مــا إن ح ــط ُمـســاعــد وزي ــر الخارجية
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األدن ـ ـ ـ ـ ـ ــى ديـ ـفـ ـي ــد
ساترفيلد في بيروت ( 15أيار ،)2019
حتى بــدأت الـتـســاؤالت حــول أسباب
الـ ــزيـ ــارة .وم ــا لـ ِـب ـثــت ال ـت ـســري ـبــات أن
ّ
لتتحدث عن منحى إيجابي
خرجت
ُ
يسلكه ملف ترسيم الحدود البحرية
والبرية بني لبنان وفلسطني املحتلة،
بـ ـع ــدم ــا كـ ــانـ ــت بـ ـ ـي ـ ــروت ق ـ ــد ح ـ ـ ـ ّـددت
ّ
موقفها من مقاربته في رسالة سلمها
الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون ال ــى الــواليــات
املتحدة األميركية عبر سفيرتها في
بيروت إليزابيت ريتشارد ،وتتضمن
مــوق ـف ــا ل ـب ـنــان ـيــا م ـ ّ
ـوحـ ـدًا ي ـق ــوم عـلــى
«تـشـكـيــل لـجـنــة ثــاث ـيــة ت ـضــم لـبـنــان
واســرائ ـيــل واألم ــم املـتـحــدة بمتابعة
أمـيــركـيــة ،وعـقــد اجـتـمــاعــات فــي مقر
القيادة الدولية في الناقورة ،وإطالق

فهم ساترفليد أن ثغرة الخالف
ُاللبناني حول التالزم سقطت وال
يمكن التعويل عليها
ع ـم ـل ـيــة ال ـت ــرس ـي ــم الـ ـب ــري وال ـب ـح ــري
بالتزامن».
لكن إلــى حينه ،لــم ُيفهم بعد السبب
الذي يقف خلف بث أجواء إيجابية ،ال
يحمل
سيما ون ما نقله ساترفيلد ال ِ
تـجــاوبــا ُمطلقًا مــع الـطــرح اللبناني.
ص ـح ـي ــح أن «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل والـ ــواليـ ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ق ـب ـل ـت ــا بـ ـفـ ـك ــرة أن ت ـك ــون
امل ـف ــاوض ــات بـضـيــافــة األمـ ــم املـتـحــدة
ورعايتها ،إال أن النقطة األهــم وهي
التالزم بني ّ
البر والبحر ال تزال محل
أخــذ ّ
ورد» بحسب مـصــادر سياسية
رفيعة املستوى متابعة للقضية.
فــي زيــاراتــه السابقة إلــى لبنان ،كان
ساترفيلد ُيحاول فرض وجهة النظر
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـت ــي ت ــرف ــض وســاطــة
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،ح ــاصـ ـرًا هـ ــذا الـ ــدور
بالواليات املتحدة .غير أن املشاورات
اللبنانية التي وحـ ّـدت املوقفّ ،
عدلت
ف ــي ب ـعــض ب ـنــود ال ـت ـف ــاوض ،خــاصــة
أن املــوفــد األمـيــركــي كــان ُيــراهــن على
الخالفات اللبنانية بشأن الترسيم.
فهم ساترفيلد أن هذه الثغرة سقطت،
ِ
وبــالـتــالــي ال ُيـمـكــن الـتـعــويــل عليها،
ف ـع ــاد م ــن ج ــدي ــد وشـ ــرح ف ــي زي ــارت ــه
األخـ ـي ــرة م ــا س ـبــق وأن طــرحــه وزي ــر
الخارجية األميركية مايك بومبيو،
بــأن تلعب دولته دور الوساطة ،وأن
اسرائيل تقبل بذلك ،لكن على قاعدة
لجنة رباعية تجتمع في ضيافة األمم
املتحدة وبرعايتها ،وتكون الواليات
امل ـت ـحــدة ضــام ـنــة ل ـهــذه امل ـف ــاوض ــات.
ف ــإس ــرائ ـي ــل رف ـض ــت م ـط ـل ـبــا لـبـنــانـيــا
بأن ترعى اللجنة الثالثية اللبنانية
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تصور المرحلة المقبلة في ما ّ
من المفترض أن تعود السفيرة األميركية بجواب رسمي حول ّ
خص ملف الترسيم بعدما أصر عون على ذلك (هيثم الموسوي)

ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن «مـهـمـتـهــا تسجيل
الخروقات ،وحسب» ،كما رفضت أن
«تكون املدة مفتوحة ُمطالبة بتحديد
مدة زمنية».
ع ــدا ذل ــك ،ال ت ــزال مـســألــة ال ـتــازم بني
ّ
ال ـب ــر والـ ـبـ ـح ــر ،وهـ ــي األه ـ ــم ،م ـعــل ـقــة.
الـ ـ ـع ـ ــدو ُي ـ ـصـ ــر عـ ـل ــى م ـ ـبـ ــدأ ال ـف ـص ــل،
اق ـت ـن ــاع ــا م ـن ــه ب ـ ــأن «هـ ـن ــاك إم ـكــان ـيــة
املنطقة البحرية اإلقتصادية
ملعالجة
َ
الخالصة وف ــق تسوية ه ــوف» .وهي
ال ـت ـس ــوي ــة ال ـت ــي طــرح ـت ـهــا ال ــوالي ــات
املتحدة لحل «الـخــاف» ،وتقوم على
أن يقبل الجانب اللبناني مؤقتًا ،بأن
ّ
العدو بما ُيقارب  ٦٠في املئة
يتراجع
م ــن امل ـن ـط ـقــة ال ـت ــي تـ ـح ــاول إســرائ ـيــل
ال ـس ـط ــو ع ـل ـي ـه ــا ،وت ـب ـل ــغ مـســاحـتـهــا
 ٨٦٠كـلــم مــربـعــا .فيما تبقى املنطقة
الـبــالـغــة مساحتها  ٣١٠كيلومترات
مــربـعــة مــن دون اسـتـثـمــار ،أو يصار
الــى تشغيلها برعاية األمــم املتحدة،

وتوضع عائداتها في صندوق خاص
إل ــى حــن الـبــت فــي ال ـن ــزاع ح ــول هــذه
املنطقة» .إال أن رئيس مجلس النواب
أبلع املوفد األميركي أن «األساس هو
تــرس ـيــم ال ـب ـحــر ،والـ ـب ــدء ت ـحــدي ـدًا من
نقطة الناقورة ،ألنها النقطة الفصل
في حسم بعض األمور».
الـغــريــب أن ساترفيلد وف ــق مــا تقول
ّ
امل ـ ـصـ ــادر «كـ ـ ــان يـ ـظ ــن أن ـ ــه م ــن خ ــال
تــواصـلــه مــع ب ــري ورئ ـيــس الحكومة
س ـعــد ال ـح ــري ــري يـسـتـطـيــع أن يصل
إل ـ ـ ــى ن ـت ـي ـج ــة بـ ـمـ ـع ــزل ع ـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ع ـ ــون ،وي ـض ـغــط ب ـهــا ع ـلــى األخـ ـي ــر».
واألكيد أن «ثمة قطبة مخفية في كل
املداوالت التي تحصل» ،والتي ال تقل
خطورة عن النتائج التي ستتأتى عن
املقترحات وهي على الشكل التالي:
ً
أوال :الدخول في مفاوضات مباشرة
مع إسرائيل برعاية أميركية ،يعني أن
َ
لبنان استنأنف هذا التفاوض وقبل

ّ
بفك مسار التفاوض عن سوريا.
ثــان ـيــا :إذا ق ـبــل ل ـب ـنــان ب ـم ـبــدأ ت ـبــادل
األراض ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذي ت ـ ــري ـ ــده اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل،
ف ـس ـي ـش ـك ــل ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر س ــابـ ـق ــة ي ـت ـ ّـم
استخدامها في أي مفاوضات عربية
 اسرئيلية ،على اعتبار أن لبنان ساربها.
ثــال ـثــا :ال ـت ـنــازل ع ــن ج ــزء م ــن الحصة
ال ـن ـف ـط ـيــة ،ولـ ــو م ــؤق ـت ــا ،ال ُي ـم ـك ــن أن
يضمن ب ــأن يحقق لـبـنــان أي نتيجة
في مرحلة الحقة.
رابعًا ،واألهم ،تزامن النشاط األميركي
في ما ّ
خص الترسيم مع انطالق مسار
ُ
«صفقة ال ـقــرن» .وال يفهم هنا سبب
ق ـبــول لـبـنــان بــال ـت ـفــاوض م ــع ال ـعــدو،
فـيـمــا الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة (األك ـثــر
ت ـم ـس ـكــا ب ـم ـب ــدأ ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض) تــرفــض
الـ ـتـ ـف ــاوض ب ـع ــدم ــا ق ـض ــت تـ ــل أب ـيــب
على أي أمــل بمنحها «تـنــازالت» ولو
شكلية ،وفيما صــارت ســوريــا عمليًا

خ ــارج أي مـســار تـســووي بعد إعــان
دون ــال ــد ت ــرام ــب اع ـتــرافــه ب ــ«ال ـس ـيــادة
االسرائيلية» على الجوالن.
ّ
وتجدر اإلشارة إلى أن ساترفيلد ملح
إلى وصول «الخيرات» الى لبنان فور
ان ـطــاق ال ـت ـفــاوض ،بسبب الـعــائــدات
التي سيجنيها من تهافت الشركات
ّ
عـلـيــه ،وسيستطيع مــن خــالـهــا حــل
أزم ـت ــه اإلق ـت ـص ــادي ــة .وأن ك ــل ت ـعــاون
إضافي من الجانب اللبناني سيقابله
ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ل ـ ـبـ ــرامـ ــج الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون «ال ـ ـتـ ــي
تستفيدون منها».
ي ـب ـق ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ع ـ ــن خ ـل ـف ـي ــة ت ـح ــرك
واش ـ ـن ـ ـط ـ ــن ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــرع ـ ــى م ـص ــال ــح
اإلسرائيليني أكثر من هؤالء أنفسهم
ف ــي أي ق ـض ـيــة .ملـ ــاذا أظ ـه ــرت أمـيــركــا
أخيرًا استعدادها للعب دور الوساطة
برعاية األمم املتحدة؟ تضع واشنطن
ك ــل ت ــرك ـي ــزه ــا ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج،
ُ
ف ــا ت ــري ــد ألي ب ــاب آخ ــر ل ـل ـصــراع أن

ي ـك ــون م ـف ـت ــوح ــا ،وهـ ــي ال ـت ــي تـعـتـبــر
بـ ــأن الـ ـح ــدود ب ــن ل ـب ـنــان وفـلـسـطــن
املـحـتـلــة نقطة تــوتــر يـجــب حصارها
بالتفاوض ُ لكسب الــوقــت .ويـبــدو أن
التطورات املتسارعة على جبهة إيران
 الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ده ـم ــت املـشـهــدال ـل ـب ـن ــانــي ،م ــن ج ـهــة م ـل ــف الـ ـح ــدود،
ف ـح ـف ــزت ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات الـ ـت ــي ش ـهــدت ـهــا
ال ــري ــاض واإلمـ ـ ــارات أخ ـي ـرًا واشـنـطــن
لتسريع ّ
البت به ،السيما َ
بعد ّ
توحد
املوقف اللبناني حوله.
ما عارضته أميركا وإسرائيل سابقًا
فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــآلـ ـي ــات الـ ـتـ ـف ــاوض
وم ـب ــادئ ــه ،ث ــم ع ــادت ــا فـقـبـلـتــا ببعض
منهّ ،
مرده إلى:
ً
أوال ،الخشية من تداعيات ما يجري
املنطقة ،وضم لبنان الى حلقة تبادل
ال ــرس ــائ ــل ،ك ـم ــا ف ــي ال ـي ـم ــن وس ــوري ــا
والعراق؛
وثانيًا ،اعتقاد واشنطن أن بإمكانها،
من خــال املفاوضات ،دفــع لبنان الى
القبول بخط هوف؛
ثالثًا ،فتح مسار تفاوضي بني العدو
ودول ــة عــربـيــة مــن خ ــارج دول «ن ــادي
ص ـف ـقــة الـ ـ ـق ـ ــرن» ،ب ـم ــا ي ـش ـبــه ت ــوري ــط
لبنان في هذه «الصفقة» بصورة غير
مباشرة.
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،وض ـ ـعـ ــت مـ ـص ــادر
س ـيــاس ـيــة ب ـ ـ ــارزة ال ـ ــزي ـ ــارة ال ـســري ـعــة
الـتــي ق ــام بـهــا ســاتــرفـيـلــد ال ــى لبنان،
ً
ح ـ ــام ـ ــا مـ ـع ــه ج ـ ــواب ـ ــا إيـ ـج ــابـ ـي ــا مــن
ال ـج ــان ــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى جـ ــزء من
اآلل ـ ـيـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار رد
ج ــدي ــد ع ـلــى امل ــاح ـظ ــات التفصيلية
التي طلب لبنان إجابة عنها تتعلق
«بضمانات مــن الـجــانــب اإلسرائيلي
باستكمال املفاوضات حتى الوصول
الى نتيجة» ،باإلضافة الى «مستوى
التمثيل فــي املـفــاوضــات ،واملشاركني
فـيـهــا م ــن عـسـكــريــن ودبـلــومــاسـيــن،
كذلك حجم الدور الذي ستلعبه األمم
املتحدة وأميركا».
أمـ ــا ع ــن ت ـب ــدل امل ــواق ــف ف ــي ال ـجــانــب
اللبناني ،حيث كــان بعض األط ــراف
يــؤيــد ال ـط ــرح األم ـيــركــي ب ـشــأن فصل
الـتــرسـيــم ال ـبــري عــن الـبـحــري ،فقالت
املـ ـص ــادر إن «الـ ــزيـ ــارة ال ـت ــي ق ــام بها
وزي ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل الــى
ع ــن الـتـيـنــة ( 10أي ـ ــار) ،كــانــت بـهــدف
إبــاغ بري موقفا جديدا ،وهو تأييد
ال ـتــازم مــن قبل رئيسي الجمهورية
والـحـكــومــة ،ال سيما أن هــذه النقطة
ك ــان ــت م ــوض ــوع خـ ــاف ع ـلــى طــاولــة
املـ ـجـ ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى لـ ـ ـل ـ ــدف ـ ــاع» .ون ـف ــت
املصادر أن يكون «حزب الله قد ضغط
على وزير الخارجية في هذا الصدد»،
مؤكدة أن «الحزب وبري تفاجآ به»».
واع ـت ـب ــرت بـ ــأن «الـ ـح ــري ــري وبــاس ـيــل
ُ
ومعهما رئـيــس الـجـمـهــوريــة لــم يكن
بــإمـكــانـهــم رف ــض اآلل ـيــة كـمــا طرحها
رئـيــس املـجـلــس ،وخـصــوصــا بـعـ َـد أن
علموا بأن األميركيني وافقوا عليها».
رغم هذه «اإليجابية» ،تقول املصادر
«لـسـنــا مطمئنني بــالـكــامــل .فطبيعة
ال ـطــرفــن ال ـلــذيــن نـتـعــاطــى مـعـهـمــا ال
يمكن أن تجعلنا نضع أيدينا وأرجلنا
في مياه بــاردة ،بل على العكس نحن
ن ـتــوقــع ك ـمــائــن م ــن جــانـبـهـمــا ف ــي أي
ل ـح ـظــة» .ب ـكــل األحـ ـ ــوال م ــن املـفـتــرض
أن تـعــود السفيرة األميركية بجواب
ّ
تصور املرحلة املقبلة في
رسمي حول
مــا خـ ّـص ملف الـتــرسـيــم ،ال سيما أن
رئيس الجمهورية ُيصر على جواب
رسـمــي ليبنى املــوقــف اللبناني على
أساسه.

تمديد توقيف بشارة األسمر:
وصمة عار جديدة!
رضوان مرتضى
يكتف املــزايــدون باستقالة بشارة
لم
ِ
األسـمــر مــن رئــاســة االت ـحــاد ّ
العمالي
ال ـع ــام أث ـن ــاء وج ـ ــوده ق ـيــد ال ـتــوق ـيــف،
وال بــإعــان وزي ــر االقـتـصــاد منصور
ب ـ ـط ـ ـيـ ــش ،ظـ ـلـ ـم ــا وخـ ـ ــافـ ـ ــا ألي نــص
ق ــان ــون ــي ،ف ـســخ ع ـقــد ال ـع ـمــل م ـعــه في
إهراء ات القمح ،وال حتى بسجنه عدة
َ
أيامُ .يجل ُد الرجل على املأل ويهان مع
عــائـلـتــه عـلــى ط ــول وســائــل الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي وع ــرض ـه ــا .ل ــم ُي ـف ـعــل به
ذلك ألنه «ال يحضر إلى مركز عمله»،
كما يقول منتقدوه ،وال ألنه «ال يدافع
يكف
عن حقوق العمال كما يجب» .لم
ِ
التوقيف العتباره عقابًا مجزيًا على
«ال ـج ــري ـم ــة» ال ـت ــي اق ـتــرف ـهــا بــإطــاقــه
نكتة سمجة وذكورية ،لم ُي ِرد األسمر
قولها عالنية ،إنـمــا ُس ِّجلت مــن دون
ُ ِّ
ووزعـ ــت عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
علمه
ُ
االج ـت ـم ــاع ــي لــت ـص ـبــح خ ـب ـرًا أول فــي
ال ـج ـم ـه ــوري ــة .ل ــم ي ـش ـفــع ل ــه االعـ ـت ــذار
ال ـ ــذي ُص ـ ّـم ــت اآلذان ع ــن س ـم ــاع ــه .لــم
يـعـ ِـن شيئًا ألحــد عـشــرات االتـصـّـاالت
امل ـس ـي ـئــة وال ـت ـه ــدي ــدي ــة ال ـت ــي ت ـلــقــاهــا
ً
أفـ ـ ــراد ع ــائ ـل ـت ــه ،ف ـض ــا ع ــن ال ــدع ــوات
ملقاطعة مؤسسة تملكها زوجته من
ّ
قـبــل كـثـيــريــن ،ك ــأن حــرمــا صــدر بمنع
ال ـت ـعــامــل م ـعــه أو م ــع أحـ ـ ٍـد م ــن أف ــراد
ع ــائ ـل ـت ــه .كـ ــأن امل ـط ـل ــوب ه ــو اإلم ـع ــان
فــي إذالل ال ــرج ــل .وخـطـيـئـتــه أن ــه قــال
م ــا ي ـق ــول أق ـ ــذع م ـن ــه س ـي ــاس ـي ــون فــي
املجالس املغلقة (وخــاصــة من بعض
الــذيــن زاي ــدوا فــي املـســارعــة إلــى إدانــة
األسمر وطلب العقوبات له).
قبل أسبوع تمامًا ،أومأ أهل السياسة
ّ
فتحركوا على عجل لـ«تربية»
للقضاة
ب ـ ـ ـشـ ـ ــارة األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ،رئـ ـ ـي ـ ــس ُ االتـ ـ ـح ـ ــاد
ّ
الي العام «املستقيل» .ف ِتح امللف
العم ً ُ
ّ ٌ
رس ـ ـلـ ــت ق ـ ــوة مــؤل ـلــة العـتـقــال
ل ـي ــا ،وأ ِ
َ
األسـ ـم ــر ص ـب ــاح ال ـس ـب ــتَ .ده ـ ـ ـ َـم قــرابــة
ع ـش ــرة ع ـن ــاص ــر أم ـن ـي ــة م ـن ــزل ــه وم ـق ـ ّـر
االت ُـ ـحـ ــاد ال ـع ـ ّ ُـم ــال ــي ال ـ ـعـ ــام ،ل ـك ـن ـهــم لــم
ّ
يعثروا عليه .أبلغ األسمر بأن النائب
بالوكالة عماد قبالن
العام التمييزي
ّ
وأنــه ُم ٌ
جبر على
ُيريد االستماع إليه،
امل ـثــول أمــامــه لـ ــإدالء بــإفــادتــه .اتصل
رئ ـي ــس االتـ ـح ـ ّـاد ال ـع ـ ّـمــال ــي بــالـقــاضــي
قبالن وأبلغه أنه في طريقه إليه .كان
املحضر مفتوحًا قبل وصــول األسمر
لـكــون الـنـيــابــة الـعــامــة التمييزية هي
التي أعطت إشارتها بدهم منزله ومقر
االت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـع ــام .الـنـ ّـيــة كانت
مـبـ ّـيـتــة لـتــوقـيـفــه قـبــل االس ـت ـمــاع إلـيــه
حـتــى .لــم ُيـسـتـ َ
ـدع األسـمــر ليمثل أمــام

القضاء ،فوجئ بعناصر تداهم أماكن
ّ
ُيحتمل وجوده فيها .ورغم أن السبت
يــوم ُعطلة وحــرصــا منه على احـتــرام
الـقـضــاء ،لــم يـتـ َ
ـوار منتظرًا حـلــول أول
َ
ذهــبَ
األسـبــوع للمثول أمــام القاضي.
ّ
بقدميه وشــرح ما حصل .لكن ذلــك لم
يعن شيئًا لرأس النيابة العامة .أصدر
ِ
األخير إشارته بتوقيفه احتياطيًا من
دون أن ّ
يدعي عليه بمادة محددة ،ثم

أحاله على النيابة العامة االستئنافية
ف ــي بـ ـي ــروت ت ـم ـه ـي ـدًا لـ ــادعـ ــاء عـلـيــه،
ّ
بأن جرائم القدح والذم ال ُت ِّ
حرك
علمًا
االدعـ ـ ـ ــاء الـ ـع ــام إال ب ـش ـك ــوى امل ـع ـتــدى
ع ـل ـيــه .وف ــي ح ــال ك ــان املــرت ـكــب بحقه
جــرم الـقــدح وال ــذم ميتًا ،يحق للورثة
ّ
ولألقرباء حتى الدرجة الرابعة
التقدم
ُباالدعاء.
أحـ ـ ـي ـ ــل األسـ ـ ـم ـ ــر مـ ـك ـ ّـب ــل الـ ـي ــدي ــن إل ــى
ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام ف ــي بـ ـي ــروت ال ـقــاضــي
زي ــاد بــوحـيــدر لـيـ ّـدعــي عليه بموجب
امل ــواد  ٤٨٤ ،٤٨٢ ،٤٧٤ ،٤٨٦مــن قانون
العقوبات .إحدى املواد املدعى بها أي
ّ
املـ ــادة  ٤٧٤تـتـعــلــق بتحقير الشعائر
ّ
يعرف
الدينية وازدرائها .لكن أحدًا لم ّ
ما هي الشعائر الدينية التي حقرها
ّ
األس ـم ــر ،إن ـمــا الـ ــذي ب ــات مـفـهــومــا أن
االدع ـ ـ ـ ــاء ب ـم ــوج ــب ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــادة ُيـ ـب ـ ّـرر
ال ـتــوق ـيــف ل ـكــون عـقــوبـتـهــا ت ـصــل إلــى
الـ ـسـ ـج ــن ثـ ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات ،ف ـي ـم ــا ج ــرم
القدح والــذم ال ُيوجب التوقيف لكون
العقوبة ال تتجاوز السجن ملدة سنة.
ّ
هــذا فــي الشكل .أمــا فــي املضمون فــإن

شــروط تحقق هذين الجرمني (القدح
وال ـ ـ ــذم وت ـح ـق ـيــر ال ـش ـع ــائ ــر الــدي ـن ـيــة)
ً
ـون ال ـج ــرم ــن
لـ ــم ت ـح ـص ــل أص ـ ـ ـ ــا ،لـ ـك ـ ّ
يـشـتــرطــان الـعـلـنـيــة وت ــوف ــر الــوسـيـلــة
والقصد الجرمي .وفي الحال القائمة
ّ
ّ
هنا ،فــإن الثابت أن األسمر لم يقصد
فوجئ
أن يـقــول نكته على ا ّمل ــأ ،إنـمــا ّ
ب ــان ـت ـش ــاره ــا .ك ـمــا أن ال ــواض ــح أن ـهــا
ُ
كــانــت على سبيل «الــطــرفــة» (بصرف

قال األسمر ما يقول
أقذع منه سياسيون
في المجالس المغلقة

النظر عــن سماجتها) ،ولـيــس بقصد
ّ
يعن شيئًا
التحقير ُ .غير أن كل ذلك ّلم ً ِ
للقضاء .أحيل املجرم مكبال باألصفاد
إل ـ ــى ق ــاض ــي ّ ال ـت ـح ـق ـيــق جـ ـ ــورج رزق.
الــوقــائــع املــوثـقــة بــالـصــوت وال ـصــورة،
ـوان ،مكث
وال ـتــي لــم تـتـجــاوز بـضــع ثـ ـ ٍ
ق ـ ــاض ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ن ـ ـحـ ــو س ــاع ـت ــن
ي ـس ـت ـجــوب املـ ــوقـ ــوف ب ـش ــأن ـه ــا ،كــأنــه
مــن مرتكبي الـجــرائــم الــدولـيــة ،لـ ُـيـ ِّ
ـدون
الكاتب تحقيقًا على  ٢٢صفحة ،قبل
أن يصدر رزق مذكرة توقيف وجاهية

ّ
ّ
ب ـح ــق األسـ ـم ــر .ل ـقــد بـ ــات واضـ ـح ــا أن
القضية سياسية بــامـتـيــاز ،ول ــم تعد
قضية تـخـ ّـص الـبـطــريــرك الــراحــل مــار
نصر الله بطرس صفير.
ّ
ات ـص ـل ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» ب ــوك ـي ــل األس ـم ــر
ّ
ا ّمل ـح ــام ــي بـ ــال ال ـح ـس ـي ـنــي ال ـ ــذي أك ــد
أن ـ ـ ــه سـ ـي ـ ّـدع ــي عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــن تـ ـع ـ ّـرض
ّ
باإلهانات ملوكله على مواقع التواصل
ّاالجـ ـتـ ـم ــاع ــي .كـ ـم ــا أبـ ـل ــغ «األخـ ـ ـب ـ ــار»
أن ـ ـ ــه «ب ـ ـصـ ــدد االدعـ ـ ـ ـ ــاء ع ـل ــى مــرت ـكــب
ال ـجــرم الـحـقـيـقــي وه ــو م ـسـ ّـوق الـكــام
ال ــذي سـ ّـجــل الـفـيــديــو وس ـ ّـرب ــه» .دخــل
ت ــوقـ ـي ــف رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـح ـ ــاد ال ـع ـ ّـم ــال ــي
ال ـ ـعـ ــام «امل ـس ـت ـق ـي ــل» ب ـ ـشـ ـ ُّـارة األس ـم ــر
يــومــه الـســابــع بـ ُـجــرم الـتـلــفــظ بـ«نكتة
بايخة» .يمكث الرجل اليوم في نظارة
قصر عــدل ب ـيــروت ،فيما تـقـ ّـدم وكيله
القانوني بالل الحسيني بطلب إخالء
ّ
س ـب ـي ـل ــه .األخ ـ ـطـ ــر مـ ــن كـ ـ ــل مـ ــا س ـبــق،
ه ــو االن ـت ـه ــاك الـ ــذي ُي ـسـ ّـج ـلــه الـقـضــاء
ّ
تصرف
اللبناني ،إذ يضع نفسه فــي
رج ــال السياسة الــذيــن أص ــدروا األمــر
بالتوقيف و«الـعــزل» .ما يجري اليوم
ي ـت ـجــاوز قـضـيــة األسـ ـم ــر .ه ــو ي ـكـ ّـرس
م ــرة جــديــدة «س ـيــاســة» عـمــل الـقـضــاء
بإمرة السياسيني ،الذين ّ
يثبتون ،وإن
ببطء ،أركان دولة بوليسية .ما يجري
بحق األسمر هو ،ببساطة ،وصمة عار
ج ــدي ــدة عـلــى جـبــن ال ــدول ــة املـهـتــرئــة.
ً
اهتراء فيها هو السلطة التي
واألكثر
ينبغي لـهــا أن تـحـكــم بــال ـعــدل ،باسم
الشعب ،ال باسم الشعبوية!

تم االدعاء على األسمر بموجب المادة  474لتبرير توقيفه (مروان بو حيدر)

علم
و خبر
جعجع مهتم بإيعات
كانت الفتة أمس تغريدة رئيس حزب ّ
ّ
اللبنانيةسمير جعج ع
القوات
ّ
التي دعــا فيها وزيــرة الطاقة واملـيــاه  نــدى بستاني ا لــى التدخل لحل
مشكلة الروائح املنبعثة من محطة تكرير إيعات وتأثيرها على أهالي
منطقةدير االحمر .بحسب مصادر ،التغريدة تأتي في إطار امتصاص
نقمة األهالي على الوعود الكثيرة بالحل التي أطلقها نائب القوات عن
املنطقة أنطوان حبشي ،وبعدما دخل النائب السابق اميل رحمة على
خط االتصاالت مع نواب املنطقة.

مقاطعة لـ«روزانا»
نـجـحــت حـمـلــة املـقــاطـعــة ضــد الـتـطـبـيــع مــع ال ـعــدو فــي اس ـتــرال ـيــا ،في
تخفيض نسبة املـشــاركــة الرس م ي ة فــي العشاء ال ــذي نظمته جمعية
«م ـش ــروع روزان ـ ـ ــا» ،املـتـمــاهـيــة م ــع الـسـيــاســة الـصـهـيــونـيــة ،االرب ـع ــاء
امل ــاض ــي .ف ـقــد قــاط ـعــت ال ـع ـشــاء شـخـصـيــات عــرب ـيــة نـيــابـيــة ودي ـن ـيــة،

والسلك الدبلوماسي العربي لدى استراليا ،باستثناء سفير السلطة
الفلسطينية .ووج ــه مــؤســس «روزانـ ــا» رون فينكل فــي كلمته خالل
العشاء ،تحية إلــى «املساعد في تنظيم االحتفال» الطبيب اللبناني
جمال ريفي (شقيق الــوزيــر السابق أشــرف ريـفــي) ،الــذي ســاعــده في
املرحلة السابقة على «لقاء العرب ألول مرة بحياتي وبطريقة لم أكن
ألحلم بها».

أزمة القومي :اقتراحان من حردان
تنعقد ال ـيــوم جـلـســة للمجلس األع ـلــى فــي ال ـحــزب ال ـس ــوري الـقــومــي
االجتماعي« .االستثنائي» في االجتماع ،أنه سيوضع على الطاولة
أم ــام األعـضــاء اقـتــراحــان ،تـقـ ّـدم بهما رئـيــس املجلس األعـلــى ،النائب
ّ
أسعد حردان ،لحل األزمة التي يمر بها الحزب .األول ،هو حل مجلس
ّ
ً
العمد وتشكيل آخــر ُمصغر (ستة أعـضــاء ،مـثــا) ،على أن يستلم كل
ّ
عميد أكثر من عمدة .أما الخيار الثاني ،فهو حل املجلس األعلى قبل
سنة من انتهاء واليته.

