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لبنان

لبنان
قضية اليوم

العسس مكشوف الوجوه
إبراهيم األمين
األمـ ــر ل ــم ي ـتـ ّـم ف ـج ــأة .مـنــذ وق ــت غير
ق ـص ـيــر ،جـ ــرى إق ـن ــاع ق ــائ ــد الـجـيــش
ال ـع ـم ــاد ج ــوزي ــف عـ ــون ب ــأن ــه أق ــوى
امل ــرشـ ـح ــن ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة.
وتـعــزز األمــر بعد كثرة الحديث عن
صـحــة رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،الـعـمــاد
ميشال عون ،والنشاط االستخباري
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـطـ ـب ــي ال ـ ـقـ ــائـ ــم ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان مــع
م ـس ـت ـش ـف ـي ــات وأط ـ ـ ـبـ ـ ــاء وم ــرافـ ـق ــن
مل ـع ــرف ــة أح ـ ـ ــوال ال ــرئ ـي ــس ال ـص ـح ـيــة:
أوقــات نومه ،عمل جهازه العصبي،
س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذروة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط،
ضـ ــافـ ــة إل ــى
الـ ـ ـش ـ ــرود والـ ـنـ ـسـ ـي ــان ،إ ّ
الجهد العضلي .وهــو ملف موجود
أيـ ـض ــا لـ ـ ــدى ق ــائ ــد الـ ـجـ ـي ــش ن ـف ـســه.
طـبـعــا ،جــوزيــف ع ــون ي ـحـ ّـب ميشال
عـ ــون ،واألخ ـي ــر عـنــدمــا أق ـنــع الـقــوى
ّ
بأهليته لتولي
السياسية في البالد
م ـن ـصــب ال ـق ــائ ــد الـ ـج ــدي ــد لـلـجـيــش،

قراءته
مشكلة القائد في
ّ
الناقصة لواقع المؤسسة
ّ
العسكرية ولواقع البالد ولنوعية
التغييرات التي طرأت عليها
كـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردد ع ـ ـبـ ــارتـ ــن ع ـ ـلـ ــى ش ـكــل
ّ
ثابتتني :نظيف ال يمد يده على املال
ال ـعــام ،مهني يـهـتـ ّـم بتطوير ق ــدرات
ّ
مهتم بالسياسة ،وال
الجيش وغير
طموحات رئاسية عنده .وطبعًا ،كان
الرئيس عون يرفق كل هذه الصفات
ب ــالـ ـض ــرب ع ـل ــى صـ ـ ـ ــدره :امل ــوض ــوع
عـنــدي ،جــوزيــف عــون ليس مرشحًا
ل ـلــرئــاســة ،ول ــن ي ـك ــون ع ـن ــده ج ــدول
أعمال خارج املؤسسة العسكرية ،ال
داخليًا وال خارجيًا!
داع هـنــا إلي ـ ــراد آخ ــر رأي
لـيــس م ــن ٍ
للرئيس عون في ما قاله سابقًا .وال
حاجة إلــى شــرح مــا طــرأ على عالقة
الــرجـلــن خــال السنتني األخـيــرتــن.
لـكــن املـفـيــد ف ــي األم ــر أن ف ــي القصر
الـجـمـهــوري ،ال ـيــوم ،مــن يتعامل مع
قــائــد الجيش الـحــالــي على أنــه أحد
املــرش ـحــن األق ــوي ــاء لـلـجـلــوس على
الكرسي الرئاسي!
حتى هذه اللحظة ،تبقى األمــور في
مـكــان مـقـبــول .لـكــن الـجــديــد أن قائد
الجيش كان ينفي كل صلة له بامللف

ال ــرئ ــاس ــي تــرش ـي ـحــا أو ط ـمــوحــا أو
ً
عـمــا .لكنه عـ ّـدل فــي موقفه ،وانتقل
إل ــى ال ـكــام عــن «حـقــه امل ـش ــروع» في
أن ي ـك ــون م ــرش ـح ــا رئ ــاس ـي ــا إلن ـق ــاذ
البالد .والجديد أنه قال بنفسه هذا
الكالم أمام ضباط يثق بأنهم رجاله.
ّ
وردده أي ـض ــا أم ـ ــام ض ـب ــاط يعتقد
أن ـهــم م ـن ــدوب ــون لـ ــدول ف ــي الـجـيــش.
ثــم أعــاد الــروايــة أمــام ضباط يعتقد
أن ـ ـهـ ــم ي ـن ـق ـل ــون كـ ــامـ ــه إلـ ـ ــى ج ـه ــات
أساسية في البالد .وهو ،مع األسف،
ّ
يميز الضباط ووالء هــم انطالقًا من
حسابات كثيرة ،من بينها هويتهم
الطائفية واملذهبية.
ّ
لندع جانبًا النقاش حول حق الرجل
في الترشح لهذا املنصب من عدمه.
إذ ال يوجد في الدستور ما يمنعه من
ذلك ،كما أن ُعرف العقدين األخيرين
يـشـجـعــه ط ــامل ــا تـ ـن ــاوب ث ــاث ــة ق ــادة
لـلـجـيــش ع ـلــى رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة.
ّ
وي ـع ــزز طـمــوحــه الــوضــع ال ـقــائــم في
ال ـبــاد ،حـيــث يـجــري التنظير لــدور
الـجـيــش كمنقذ وس ــط االنـقـســامــات
السياسية القائمة فــي ال ـبــاد .وزاد
ف ــي األمـ ــر ال ـك ــام امل ـب ــاش ــر لـعــواصــم
ع ــرب ـي ــة وغ ــربـ ـي ــة عـ ــن الـ ـح ــاج ــة إل ــى
الـجـيــش ودوره ،بـمــا فــي ذل ــك سعي
بعض كوادر «املنظمات املدنية» ذات
البعد العاملي ،الى خطب ّ
ود القائد،
ّ
بــاع ـت ـبــاره ســل ـمــا يـمـكــن اسـتـخــدامــه
إلط ــاح ــة ال ـس ـل ـطــة ال ـق ــائ ـم ــة ونـقـلـهــا
إلــى ه ــؤالء املدنيني االختصاصيني
اآلدمـيــن املتعلمني والــذيــن يعرفون
م ـخ ــاط ـب ــة ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب ...إل ـ ــى آخ ـ ـ ــره مــن
املعزوفة التي تقودنا مع هؤالء إلى
م ـكــان واح ـ ــد ،ه ــو ال ـس ـف ــارات ولـيــس
أكثر .وواضح هنا أن غالبية «صبية
ال ـس ـفــارات» الـنــاشـطــن فــي «الـشــركــة
الـلـبـنــانـيــة ل ـل ـثــورات املــدن ـيــة» ،ب ــدأوا
م ــرحـ ـل ــة امل ـ ـحـ ــابـ ــاة وفـ ـ ــق ت ــوص ـي ــات
القناصل الذين يعتقدون أن الجيش
ه ــو اإلدارة ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي يـمـكــن
اسـتـخــدامـهــا ف ــي وج ــه امل ـقــاومــة من
ج ـهــة ،وف ــي ع ــزل لـبـنــان ع ــن املنطقة
مــن جـهــة أخ ــرى .وال ـعــزل هـنــا يعني
سـ ــوريـ ــا ،ألن «ج ـم ــاع ــة الـ ـسـ ـف ــارات»
ال يـعــرفــون م ــاذا يــوجــد عـلــى حــدود
لـبـنــان الـجـنــوبـيــة ،بــل يـعــرفــون أم ـرًا
واح ـ ـ ـ ـدًا ،وهـ ــو أن ال ـج ـي ــش ي ـج ــب أن
ّ
ي ـكــون «ال ـح ـي ـلــة» ال ـتــي تـمــكـنـهــم من
ّ
تسلم السلطة ...ألــم تسمعوا الثائر
الـكـبـيــر الـ ــذي طــالــب دي ـف ـيــد شينكر
بتعيينه وزي ـ ـرًا لـلــدفــاع حـتــى يقدر

على مواجهة حزب الله في كل لبنان!
ّ
ط ـب ـعــا ،يــت ـ ّكــل ال ـق ــائ ــد ع ـلــى وضـعـيــة
داخلية معقدة .يفترض أن الجيش ال
يــزال املؤسسة ّ
األم عند املسيحيني،

وأنه صار املؤسسة املرغوبة عند كل
خـصــوم ح ــزب ال ـلــه .وص ــار الضباط
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ـ ّـدرون :حـ ـت ــى ول ـ ـيـ ــد ج ـن ـب ــاط
وسمير جعجع يريدان الجيش!

ال ـقــائــد يـعـتـبــر «ج ــدي ــا» أن الـجـيــش
يـمـلــك م ــن ال ـق ــوة واملـ ـ ــواد واملـ ـه ــارات
ّ
مــا يـمــكـنــه مــن اإلم ـس ــاك بــالـبــاد في
ساعات قليلة .وهو يثق بأن برنامج

املساعدات األميركية والبريطانية له
سيمنحه عناصر القوة التي تبقيه
على قيد الحياة ولو انهارت الدولة
ك ـل ـهــا ،وخ ـصــوصــا أن ــه س ـمــع كــامــا

أمـيــركـيــا ـ ـ ـ ـ بــريـطــانـيــا واض ـحــا حــول
ض ـ ـ ــرورة ت ــوف ـي ــر روات ـ ـ ــب وح ــاج ــات
العسكريني مهما حصل فــي البالد.
وهـ ــو أي ـض ــا ي ـت ـص ـ ّـرف ع ـلــى أس ــاس
أن ال ـقــاعــدة الشعبية املسيحية في
لبنان ،كما املرجعية الدينية ،تمنحه
الـبــركــة الـكــافـيــة لحمايته سياسيًا،
وأن خصومه في الساحة املسيحية
ل ـي ـس ــوا أقـ ــويـ ــاء ب ـم ــا ي ـك ـفــي لـعــرقـلــة
دوره ك ـق ــائ ــد ل ـل ـج ـيــش أو كـمــرشــح
رئــاســي .وه ــذا مــا جعله يـعـ ّـد جــدول
أعمال يتضمن املهادنة أو املشاكسة
م ـ ــع ك ـ ــل امل ــرشـ ـح ــن لـ ـل ــرئ ــاس ــة ،مــن
ج ـب ــران بــاس ـيــل إل ــى سـمـيــر جعجع
إلــى سليمان فرنجية ،علمًا بــأنــه ال
يـقـيــم وزن ــا لـكــل املــرشـحــن اآلخــريــن
(هيثم الموسوي)

مخابرات الجيش تفشل في توقيف الزميل مرتضى
ف ـش ـلــت ،أمـ ــس ،مـ ـح ــاوالت م ـخــابــرات
الجيش اللبناني لتوقيف الصحافي
الـ ــزم ـ ـيـ ــل فـ ـ ــي «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» رضـ ـ ـ ــوان
م ــرت ـض ــى ،بـ ـق ــرار م ــن ق ــائ ــد الـجـيــش
الـعـمــاد ج ــوزف ع ــون ،وض ــع موضع
الـتـنـفـيــذ ب ــإش ــارة م ــن امل ــدع ــي ال ـعــام
ال ـع ـس ـكــري ال ـق ــاض ــي ف ـ ــادي عـقـيـقــي.
االدعــاء على مرتضى صدر عن عون
على خلفية ما ّ
عده األخير إساءة إلى
ّ
الـجـيــش .فـشــل الـتــوقـيــف ت ــم بسحب
امل ــدع ــي الـ ـع ــام ال ـت ـم ـي ـيــزي ال ـقــاضــي
غـ ـ ـس ـ ــان ع ـ ـ ــوي ـ ـ ــدات إش ـ ـ ـ ـ ــارة ت ــوق ـي ــف
مرتضى ،لكونها مخالفة باعتباره
صحافيًا ال يمثل أم ــام جـهــاز أمني،
على أن يحضر مرتضى أمام النيابة
ال ـعــامــة الـتـمـيـيــزيــة ،ال أمـ ــام مــديــريــة
املخابرات ،يوم االثنني املقبل.
جــاء ذلــك بعدما طوقت آليات تابعة

للجيش والـشــرطــة العسكرية مبنى
قناة «الجديد» ،حيث يعمل مرتضى
من أجل توقيفه ،بعدما أعطى مفوض
الـحـكــومــة ل ــدى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة،
ف ــادي عـقـيـقــي ،اإلشـ ــارة باستدعائه
إلــى فــرع التحقيق فــي وزارة الــدفــاع
بجرم تضليل التحقيق القضائي في
جريمة املــرفــأ واإلس ــاءة إلــى الجيش
ال ـل ـب ـنــانــي واخـ ـت ــاق ال ـج ــرائ ــم بحق
امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة وع ـ ــدة جــرائــم
أخرى ّ
تمس بهيبة الدولة.
وكانت دوريــة من مخابرات الجيش
قـ ــد ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــت إلـ ـ ــى م ـ ـنـ ــزل مــرت ـضــى
أمس ،ودعته إلى الحضور فورًا إلى
التحقيق ،فــي حــن أنــه لــم يــر إشــارة
قضائية على ورقة استدعائه وإنما
تــوق ـيــع م ــدي ــري ــة املـ ـخ ــاب ــرات ،ول ــدى
مــراجـعـتــه املــدعــي ال ـعــام الـتـمـيـيــزي،

ّ
تبي أنهم لم يعطوا أي إشــارة ،وأن
ه ـنــاك إشـ ــارة مــن م ـفــوض الحكومة
لدى املحكمة العسكرية فحسب.
وف ــي الـتـفــاصـيــل أن مــرتـضــى تـنــاول
ع ـل ــى ح ـس ــاب ــه ع ـب ــر «ت ــويـ ـت ــر» قــائــد
الجيش بعد منعه من دخول املحكمة
الـعـسـكــريــة ،حـيــث قـ ــال« :ل ـقــد ارتـكــب
ال ـ ـضـ ــابـ ــط ع ـ ـ ــون ح ـ ـمـ ــاقـ ــة» ،واصـ ـف ــا
الـقــرار بحقه بــأنــه «قمعي ومافيوي
وعشائري» .كذلك ظهر على تلفزيون
«ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد» مـ ـتـ ـح ــدث ــا عـ ـ ــن وجـ ـ ــود
فـ ــرض ـ ـيـ ــات ع ـ ـ ــدة ألسـ ـ ـب ـ ــاب ح ـص ــول
انفجار املــرفــأ ،وهــو شخصيًا ّ
يرجح
فرضية «الحمرنة» التي تشمل قيادة
الجيش السابقة والحالية ،كونهما
لم تتخذا أي إجراء لتفادي االنفجار.
بعد تطويق مبنى «الـجــديــد» أمــس،
أجــريــت ات ـصــاالت أفـضــت إلــى تدخل

الـقــاضــي عــويــدات ،وسحبه الــدعــوى
مــن املحكمة العسكرية ،ومتابعتها
ً
وبناء
لدى النيابة العامة التمييزية.
عـلـيــه ،ج ــرى اس ـتــدعــاء مــرتـضــى الــى
ّ
«التمييزية» االثنني املقبل .وقد كلف
نقيب املحامني ،ملحم خلف ،املحامني
عليا معلم وأنطوان الحويس ومازن
حطيط ،للدفاع عن مرتضى.
ع ـ ـضـ ــو مـ ـجـ ـل ــس ن ـ ـقـ ــابـ ــة املـ ـح ــام ــن
ومفوض قصر العدل املحامي ناضر
ك ـس ـبــار ل ــم ي ــدل ب ـمــوقــف ف ــي أس ــاس
قضية الزميل مرتضى ومــا إذا كان
ك ــام ــه ي ـش ـكــل ج ــرم ــا أو ال لـكــونـهــا
م ـعــروضــة أمـ ــام ال ـق ـض ــاء ،لـكـنــه أث ــار
املسألة من حيث الشكل بحكم اطالعه
الـ ــواسـ ــع ع ـل ــى ق ـض ــاي ــا امل ـط ـب ــوع ــات
ً
وحضوره وكيال في مئات الشكاوى
امل ـقــامــة ضــد اإلعــام ـيــن مـنــذ ،1990

مـشـيـرًا إل ــى أن ال تــوقـيــف احتياطيًا
ف ــي ق ـضــايــا امل ـط ـبــوعــات مـهـمــا كتب
ال ـص ـح ــاف ــي أو اإلعـ ــامـ ــي وورد فــي
ال ـص ـح ـي ـفــة واإلذاع ـ ـ ـ ـ ــة وال ـت ـل ـف ــزي ــون
ت ـحــدي ـدًا ،فـيـمــا ص ــدر ق ــرار م ـبــرم عن
محكمة التمييز يعتبر قضايا مواقع
التواصل االجتماعي قضايا جزائية
ب ـح ـتــة .وأض ـ ـ ــاف« :غ ـي ــر ص ـح ـيــح ما
نسمعه على لـســان مسؤولني وغير
مسؤولني أن الصحافي أو اإلعالمي
يستدعى فقط من محكمة املطبوعات،
إنـمــا يحق للمتضرر أو للشاكي أو
النيابة العامة (إذا كانت قضية حق
عــام) اتخاد صفة االدعــاء الشخصي
أمام النيابة العامة أو تقديم شكوى
م ـب ــاش ــرة أم ـ ــام ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق أو
محكمة املـطـبــوعــات ،مــع الـعـلــم بأنه
ال ي ـح ــق ل ـل ـم ـ ّـدع ــي الـ ـع ــام أو قــاضــي

ال ـت ـح ـق ـيــق بــال ـتــوق ـيــف االح ـت ـيــاطــي.
وهنا يستمع املدعي العام أو املحامي
الـعــام الــدي يكلفه إلــى الصحافي أو
اإلعالمي مباشرة أو يحيل الشكوى
أمـ ــام الـضــابـطــة الـعــدلـيــة لــاسـتـمــاع
ْ
إليه ،ولكن هناك نوع من االتفاق بأن
يـحـقــق ال ـقــاضــي ول ـي ــس رج ــل األم ــن
أو الـ ــدرك أو الـضــابـطــة الـعــدلـيــة مع
الصحافي أو اإلعالمي تمامًا كما هو
األم ــر مــع املـحــامــن .وبـعــد أن يحقق
املدعي العام لديه حل من ثالثة :إما
حفظ الشكوى أو قــرار منع محاكمة
أو إحالة امللف أمام قاضي التحقيق
أو أن يحيلها مباشرة أمــام محكمة
املطبوعات».
مـ ــداه ـ ـمـ ــة م ــرتـ ـض ــى م ـ ــن مـ ـخ ــاب ــرات
الـجـيــش اس ـتــدعــت مــوقـفــا م ــن نقابة
م ـ ـ ـحـ ـ ــرري ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي أكـ ـ ــدت

«موقفها الثابت والــدائــم الــذي سبق
أن اتخذته فــي جميع االستحقاقات
املشابهة بــأن الصحافي ال يمثل إال
أم ــام محكمة امل ـط ـبــوعــات» ،متمنية
ع ـلــى قـ ـي ــادة ال ـج ـيــش «اح ـ ـتـ ــرام ق ــرار
الـنـقــابــة ،واع ـت ـمــاده فــي أي مــراجـعــة
ّ
تخصها مع رجــال اإلعــام،
قضائية
وخصوصًا أن الزميل مرتضى أعلن
اسـتـعــداده للمثول أم ــام الـقـضــاء في
حال االدعاء عليه».
كــذلــك أدان «تـجـ ّـمــع نـقــابــة الصحافة
البديلة» اسـتــدعــاء مرتضى للمثول
أمـ ــام ج ـه ــاز أم ـن ــي ،وت ـط ــوي ــق مبنى
«الجديد» ،معتبرًا أن املرجع الصالح
مل ـح ــاك ـم ــة امل ــدنـ ـي ــن ،وال ـص ـح ــاف ـي ــن
خ ــاص ــة ،ه ــو ال ـق ـض ــاء املـ ــدنـ ــي ،إذ ال
شرعية ملحاكمة مدنيني أمام القضاء
العسكري.

املـفـتــرضــن م ــن خ ــارج ن ــادي الـقــوى
السياسية املعروفة.
ل ـك ــن م ـش ـك ـل ــة الـ ـق ــائ ــد ل ـي ـس ــت ه ـن ــا،
ب ـ ــل ف ـ ــي ق ـ ــراء ت ـ ــه الـ ـن ــاقـ ـص ــة ل ــواق ــع
امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا،
ولواقع البالد ،ولنوعية التغييرات
ال ـ ـتـ ــي طـ ـ ـ ــرأت ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي الـ ـعـ ـق ــود
ال ـثــاثــة املــاض ـيــةّ .
رب ـمــا هــو ال يــزال
يــرفــض ال ـن ـقــاش م ـعــه ح ــول الــواقــع
ال ـق ـي ــادي ف ــي املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة:
مــن هــم املـحـظـ ّـيــون وم ـ ّـن الــذيــن يـتـ ّـم
ّ
إقصاؤهم ،من هم املفضلون لتولي
مـنــاصــب جــديــة بـمـعــزل عــن رتـبـهــم،
ومن يجب تكليفهم بمهمات فخرية
ق ـبــل خــروج ـهــم إل ــى ال ـت ـقــاعــد .وهــو
غـيــر ق ــادر عـلــى إخ ـف ــاء ه ــذه األم ــور
ع ـنــدمــا ي ـق ــارب م ـســألــة الـتـشـكـيــات
داخــل املؤسسة وفروعها وقطعها،
كما أنــه ال ينتبه إلــى أن الجيش لم
ي ـعــد املـ ـغ ــارة املـقـفـلــة ال ـتــي ال يمكن
الولوج إلى تفاصيلها وحساباتها
وعـ ـمـ ـلـ ـي ــاتـ ـه ــا .وه ـ ـ ــو يـ ـتـ ـج ــاه ــل أن
ك ــل م ــا ف ــي امل ــؤسـ ـس ــة م ـع ـل ــوم عـنــد
الـ ـن ــاس ح ـت ــى ولـ ــو ت ــم ت ـجــاه ـلــه أو
عـ ــدم ال ـح ــدي ــث ع ـن ــه .ك ـم ــا يـتـجــاهــل
أن ال ـكــل ي ـعــرف حـجــم الـتـضـخــم في
الـجـســم اإلداري وحـتــى فــي الجسم
ال ـع ـس ـك ــري ،ويـ ـم ــارس اإلنـ ـك ــار إزاء
امل ــاحـ ـظ ــات ال ـج ــوه ــري ــة وال ـع ـل ـم ـيــة
ح ــول م ــوازن ــة ال ـج ـيــش وم ـصــاريــف
كـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط والـ ـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ـ ــدات
امل ـت ـخ ـص ـصــة ،وي ـع ـت ـقــد أن صـفـقــات
األسلحة ،الجيدة منها أو الفاسدة،
ّ
ليست في متناول اآلخرين ،ويتكل
على «وهم» بأن كل محاولة ملساء لة
املــؤسـســة العسكرية إنـمــا هــي مـ ّـس
بالذات اإللهية!
على أن االخـطــر ،هو تقييمه للواقع
السياسي واإلعــامــي واالقـتـصــادي
فــي ال ـب ــاد .قــائــد الـجـيــش يـثــق فقط
بما يقوله له األميركيون عن وقائع
ّ
املنطقة واإلق ـل ـيــم .ويــتـكــل فـقــط على
دعـ ـ ــم األمـ ـي ــركـ ـي ــن وب ـ ـعـ ــض الـ ـع ــرب
ً
للمؤسسة العسكرية ع ـتــادًا وم ــاال،
وي ـف ـت ــرض أن ال ـت ـع ــاون األمـ ـن ــي مع
أجـ ـه ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـكــريــة
األميركية والبريطانية والفرنسية
وخ ــاف ــه ،يـجـعـلــه ف ــي صـ ــورة ك ــل ما
يحصل مــن حولنا .وهــو يـصـ ّـدق ما
ّ
يعد له في مكتبه الخاص من تقارير
حـ ــول اإلعـ ـ ــام امل ـح ـلــي وال ـخ ــارج ــي،
ويصل إلى خالصات بأن هذا يقبض
م ــن فـ ــان وهـ ـ ــذا ي ـت ـبــع لـ ـف ــان وه ــذا
ّ
يتم ضبطه باتصال وذاك بكلمتني
و«ف ـ ــرك ـ ــة أذن» ،ومـ ـ ــا إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك مــن
مـمــارســات لــم ت ـغــادر عـقــل املؤسسة
العسكرية وال عقل العاملني املدنيني
فيها .لذلك ،فإن ما قام به مع الزميل
رض ــوان مــرتـضــى فــي األي ــام الثالثة
امل ــاض ـي ــة ل ـي ــس غ ــري ـب ــا أو م ـفــاج ـئــا،
ب ــل نـتـيـجــة طـبـيـعـيــة ل ـكــل امل ـقــدمــات
السابقة له.
لكن ،هل يسمح لنا حضرة «القائد
الرئيس» بأن نلفت انتباهه إلى أنه
أمام خيارات ضيقة بسيطة :إما أن

المحامين
نقيب
ّ
في بيروت كلف ثالثة
محامين للدفاع عن
الزميل مرتضى

م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،اسـ ـتـ ـغ ــرب ــت ال ـ ــدائ ـ ــرة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة مل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة «الـ ـشـ ـع ــب
ي ــري ــد إصـ ـ ــاح الـ ـنـ ـظ ــام» ،ف ــي ب ـي ــان،
«محاصرة مؤسسة إعالمية بإشارة
قضائية مخالفة للقانون كان هدفها
ت ــوق ـي ــف أح ـ ــد ال ـص ـح ــاف ـي ــن بـسـبــب
آراء ص ـ ـ ــادرة ع ـن ــه ب ـم ـنــاس ـّبــة عـمـلــه
الصحافي واإلعــامــي ،بغض النظر
ع ــن مــواف ـق ـت ـنــا ع ـلــى م ـض ـمــون ـهــا أو

يحترم القوانني ولو كانت مزعجة،
ّ
ّ
مستبد
يتحول الى مشروع
وإما أن
ال يأبه بـ ّ
ـأي نقد أو صــوت مخالف.
وف ــي ح ــال ق ــرر املــواج ـهــة م ــع ال ــرأي
اآلخ ـ ـ ـ ــر ،ع ـل ـي ــه أن ي ـح ـس ــب ح ـســابــا
بـسـيـطــا ل ــوج ــود مـجـمــوعــة ،ال أق ــدر
ع ـل ــى ت ـح ــدي ــد ح ـج ـم ـهــا وت ــأث ـي ــره ــا
ونفوذها ،لكنها مجموعة ال تخافه
وال تـ ـ ـخ ـ ــاف عـ ـسـ ـس ــه وال ع ـس ـك ــره
وال كــل أنـ ــواع الـتــرهـيــب والـتــرغـيــب
وال ـت ـهــويــل ،وه ــي مـجـمــوعــة تنتظر
عسسه على أبواب املنازل واملكاتب،
وت ـعــرف كــل مــا يـقــومــون ب ــه ،تعرف
الوجوه واألسماء وأنواع السيارات
وأرقـ ـ ــام ال ـه ــوات ــف وأرقـ ـ ــام امل ــذك ــرات
العمالنية وكل ما يخطر على باله،
وهــذه املجموعة ليس لها عالج في
ملف القمع ،ســوى أن ُي َ
جهز عليها
ً
قتال ،وليس أي شيء آخر...
سنبقى نزيد من سؤالنا ورقابتنا
ّ
امل ـ ـحـ ــقـ ــة ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل مـ ـ ــا يـ ـ ـج ـ ــري فــي
املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة ،مــن مكاتبها
الـقـيــاديــة إل ــى أصـغــر مــركــز فــي آخــر
ق ــري ــة ف ــي ل ـب ـن ــان .س ـن ـص ـ ّـر ع ـل ــى أن
ن ـعــرف عــن كــل مـصــاريــف الـسـنــوات
الـســابـقــة ،ول ــن نـتــوقــف عــن مالحقة
ضـ ـي ــة ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ول ــو
قـ ـ ّ
تــدخــل ال ـكــون كـلــه ،ولـيــس الكنيسة
أو جـنــراالت العالم ،ملنع مالحقتهم
بحجة الحفاظ على هيبة الجيش.
وس ـن ـس ــأل ع ــن املـ ـص ــاري ــف ال ـســريــة
وعــن نفقات املـقـ ّـر الـعــام وعــن عديد
امل ــرافـ ـق ــن وعـ ــن ص ـف ـق ــات األس ـل ـحــة
وع ـ ـ ــن ط ـب ـي ـع ــة ال ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـخـ ــارجـ ــي،
وعــن عــدد املـسـتـشــاريــن األميركيني
والـبــريـطــانـيــن وشـبـكــاتـهــم األمنية
وعـمـلـهــم داخ ــل ال ـقــواعــد العسكرية
وع ـن ــد ال ـ ـحـ ــدود ،وعـ ــن الـتـشـكـيــات
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــوق وط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة امل ـ ـنـ ــاقـ ــات
واملحسوبيات ،وعن أعمال املجلس
العسكري واألف ــواج غير الخاضعة
ل ـل ـهــرمـ ّـيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،وع ــن دورك ــم
فـ ــي مـ ــرفـ ــأ ب ـ ـيـ ــروت قـ ـب ــل االنـ ـفـ ـج ــار
ال ـك ــارث ــة وأثـ ـن ــاء ه وب ـع ــده .وع ــن كل
ما يتصل بنشاطكم ،وعــن األخطاء
امل ـه ـن ـي ــة الـ ـت ــي ت ـج ـعــل ك ــل مــداه ـمــة
ّ
ملطخة بدماء مدنيني وعسكريني،
وع ــن األج ـهــزة الـجــديــدة املستقدمة
إل ــى االس ـت ـخ ـبــارات ملــراق ـبــة هــواتــف
وتطبيقات وحواسيب الناس ،وعن
تدخلكم في عمل املحكمة العسكرية،
وسطوتكم على ّ
الحكومة...
مفوض
ّ
سنسأل عن كل شــيء ،ولــن نتوقف،
وافعلوا ما شئتم تحت القانون أو
ّ
وحرضوا الطوائف واملذاهب
فوقه،
ورجال الدين على أنواعهم ،وجيش
اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن املـ ــرت ـ ـشـ ــن ال ـع ــام ـل ــن
عندكم ،افعلوا كل ما يحلو لكم.
تعرفون عناوين مكاتبنا ومنازلنا،
وتـ ـع ــرف ــون م ــا الـ ـ ــذي ن ـف ـع ـلــه ج ـه ــارًا
ون ـ ـ ـهـ ـ ــارًا ،واف ـ ـع ـ ـلـ ــوا مـ ــا ي ـح ـل ــو ل ـكــم،
ّ
تعسفوا واعتقلوا واقتلوا وأهينوا،
لـكــن اع ـل ـمــوا أن أحـ ـدًا ل ــن ي ـقــدر على
حماية الفاسد َفيكم ،مهما زاد عدد
النجوم على كتفيه!

ع ــدم ـه ــا» ،م ــؤك ــدة أن «أول واج ـبــات
الـقــوى األمنية هــو الــدفــاع عــن األمــن
القومي الداخلي والخارجي ،وليس
الــدفــاع عــن شخصيات عسكرية أو
س ـيــاس ـيــة» .ورأت أن م ــا حـصــل هو
ن ـت ـي ـجــة ط ـب ـي ـع ـيــة ل ـت ــراك ــم األخـ ـط ــاء
واملخالفات والـتـعـ ّـدي الفاضح على
الحقوق والـحــريــات وغـيــاب القضاء
امل ـس ـت ـقــل .وأش ـ ــار ال ـب ـيــان إل ــى أن ــه ال
ي ـم ـكــن امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــانــي أن يـقــف
مـ ـكـ ـت ــوف األي ـ ـ ـ ــدي أمـ ـ ـ ــام امل ـخ ــال ـف ــات
ال ـف ــاض ـح ــة ل ـل ـق ــوان ــن والـ ـتـ ـع ـ ّـدي ــات
الخطيرة على الـحــريــات الـعــامــة من
خالل إخضاع املحامني واإلعالميني
لـلـسـلـطــات األم ـن ـي ــة ،وم ــن الـبــديـهــي
القول إن محاسبة الصحافيني ّ
تتم
أمام محكمة املطبوعات.
(األخبار)
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مقالة

ّ
ألنه رضوان...
محمد نزال

ّ
ال ،ليس ألنــه صحافي .هو
ّ
رضـ ـ ـ ـ ــوان مـ ــرت ـ ـضـ ــى .ألن ـ ــه
هـ ـ ــو رضـ ـ ـ ـ ـ ــوان م ــرتـ ـض ــى.
ّأمـ ــا ص ـحــافــي! ف ـيــا لـ ــرداءة
ال ـص ـفــة ،ف ــي ال ـعــالــم عمومًا
وفـ ـ ــي بـ ــادنـ ــا خ ـص ــوص ــا،
مــا لــم تـتـجــاوز نفسها إلــى
معنى أعـلــى .هــي صفة ،إن
اكتفيت بـهــا ،زامـلـتــك قهرًا
مــع أرخــص صــور البشري
الحديث.
م ـش ـك ـل ـت ـه ــم م ـ ــع رض ـ ـ ــوان
م ــرت ـض ــى .رضـ ـ ــوان ب ــذات ــه.
لـ ــذا ،دع ـكــم م ــن بـهـلــوانـ ّـيــات
الـتـضــامــن املـهـنــي ومــواقــف
«الـ ـ ـل ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــات» اإلعـ ــامـ ـ ّـيـ ــة،
ّ
ضدية
الـتــي هــي ،بأكثرها،
وج ـ ّ
ـودي ــة ل ــرض ــوان الـحــالــة.
ّ
ه ــؤالء الــذيــن ال يـصــدقــون،
ب ــل ال يـمـكـنـهــم ،بــالـتـكــويــن
الــذهـنــي ،أن يـفـتــرضــوا ولــو
ن ـظ ـ ّ
ـري ــا وجـ ـ ــود رضـ ـ ـ ــوان...
الشخص الذي لم يبع نفسه
بثمن .أعــرفــه جـ ّـيـدًا .شريك
الكلمات األولــى .هو أشرف
من أشرفهم .نعم ،لعب بني
«الـكـبــار» وأج ـ ّـاد ذلــك ،وهــذه
مــوه ـب ـتــه ال ـ ـفـ ــذة ،وكـ ــم ك ــره
عديمو املــواهــب ذل ــك ،طــوال
ال ـت ــاري ــخ ،وك ــم ع ـبــث الـغـيــظ
في خيالهم تأليفات لتعزية
أنفسهم .ذلك ،رضوان ،الذي
أجــاد عمله ،ولــم يبع نفسه.
ه ــذه ه ــي .بــاخـتـصــار ،هــذه
هــي .حالة ن ــادرة فــي «كــار»
يطفح رخصًا.
ّأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن «الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة»...
بـمــؤسـســاتـهــا وأج ـهــزت ـهــا،
اإلداريـ ــة والـنـقـ ّ
ّ
ـديــة واألمـنـ ّـيــة
ّ
والـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة ،ف ــال ـن ـف ــس
ّ
تتحدث فيها بعد
تقرف أن
عاشتها
ع ـقــود م ــن الـعـمــر ّ
ه ـ ـنـ ــا .ال ج ـ ــدي ـ ــد .كـ ـ ــل ه ــذا
حـصــل ســاب ـقــا .ه ــذا «ع ــود
أب ـ ّ
ـدي» مــن نــوع خــاص جدًا
عـشـنــاه ونـعـيـشــه .كثيرون
ّ
ت ـكــت ـلــوا ض ــد رضـ ـ ــوان في
اآلون ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .ل ــوب ـي ــات
ّ
ّ
وإعالمية
إقطاعية وأمـنـ ّـيــة
ّ
وقضائية إلخ .عادي .املهم،
مــن ّ
الجيد أن يعرف هــؤالء
اآلتــي :رضــوان ليس وحــده.
ع ــن ن ـف ـس ــي ،وال أمـ ـل ــك إال
نفسي ،وال ّ
أتحدث إال باسم
نفسي ...من ّ
يمس رضوان
ب ـ ـ ــأذى ف ـق ــد مـ ـ ـ ّـس ن ـف ـســي.
ـوات،
ونفسي ه ــذه ،مــن سـنـ ّ
م ــا عـ ــدت أح ـ ــرص أن تـظــل
بخير.

