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تحليل إخباري

بالء املؤسسات بالتسويف واإلنكار
فداء عيتاني

عار من الصحة ،واألجدر به التدقيق بما يجري داخل تنظيمه
قوى األمن :كالم رجا ٍ

مصدر أمني قال إنه رصد
منذ أربعة أيام حركة
عناصر من الجبهة خارج
موقع قوسايا
«أكثريًا» ُع ّد االشتباك
رسالة سورية ،والقيادة
العامة اتهمت «فرع
المعلومات»

�ار م��ن الصحة
على ل� ًس��ان أن��ور ر ًج��ا «ع� ٍ
ج� �م� �ل ��ة وت� �ف� �ص� �ي�ل�ا ،وك � � ��ان األج � � � ��در به
التدقيق أكثر بحقيقة ما جرى ويجري
داخ� ��ل ت�ن�ظ�ي�م��ه ق �ب��ل إط �ل�اق االتهامات
ع � �ل ��ى ع ��واه � �ن � �ه ��ا ب� ��أس � �ل� ��وب ممجوج
وس�ط�ح��ي ل��م ي�ع��د ي�ن�ط��وي ع�ل��ى أحد».
أضاف البيان أن ما جرى في موقع عني
ال�ب�ي�ض��ا «ه ��و م �ح��اول��ة ل�ل�س�ي�ط��رة على
أح��د م��واق��ع ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ال�ق��ري��ب من
ب �ل��دة ك �ف��رزب��د م��ن ج��ان��ب م�ج�م��وع��ة من
ال�ج�ب�ه��ة ن�ف�س�ه��ا ب �ق �ي��ادة ض��اب��ط برتبة
ع�ق�ي��د ،ه��و الفلسطيني دري ��د شعبان،
على خلفية إقالته من موقعه منذ فترة،
حصول اشتباك مسلح مع
ما أدى إل��ى
ُ
عناصر امل��وق��ع ،أوق ��ف بنتيجته أربعة
أش �خ��اص م��ن ع �ن��اص��ر امل �ج �م��وع��ة ،هم:
اللبنانيان علي قاسم عراجي (من أبرز
البقاع األوسط،
كوادر سرايا املقاومة في ُ
أوق ��ف خ�ل�ال ع��ام  2008وض�ب�ط��ت لديه
أس�ل�ح��ة ح��رب�ي��ة) وخ��ال��د رم ��زي عراجي
(م� ��ن م �ج �م��وع��ة ع �ل��ي ع ��راج ��ي ويرافقه
دائمًا) ،الفلسطيني محمود عليان (من
ك� ��وادر ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة) والفلسطيني
راجح صالح ،امللقب براجح اليمني (من
عناصر سرايا املقاومة ،مقرب من علي
ع��راج��ي)( ،وجميعهم مقربون من دريد
ش�ع�ب��ان) ،فيما سلم شعبان نفسه إلى
مخابرات الجيش اللبناني» .وأكد بيان
ق��وى األم ��ن ال��داخ �ل��ي أن��ه «ح�ف��اظ��ًا على
صدقية السيد رجا ،ال بد من إعالمه بأن
الشخص الذي ذكر اسمه ،وهو اللبناني
خليل ع��راج��ي ،م��ن عناصر الجبهة من
ع� ��ام  1979ل �غ��اي��ة ع� ��ام  ،2005وأخيرًا
ً
وبناء
انتمى إلى جبهة العمل اإلسالمي.
عليه ،كان األجدى ًبمن يتولى مسؤولية
اإلعالم التريث قليال ًقبل إطالق اتهاماته
امل �ض �ح �ك��ة ،وخ ��اص ��ة أن �ه��ا ص � ��ادرة عن
ش�خ��ص ع�م��ل ف��ي ل�ب�ن��ان ل�ف�ت��رة طويلة،
وم� ��ن غ �ي��ر ال�ل�ائ ��ق ب ��ه وب �م ��رك ��زه اتهام

س��راي��ا امل �ق��اوم��ة وع �ن��اص��ر م��ن الجبهة
الشعبية ـــــ القيادة العامة باقتحام مركز
عائد للقيادة العامة».
م �ص��در أم �ن��ي ف��ي ال �ب �ق��اع ق ��ال إن ��ه رصد
م� �ن ��ذ أرب � �ع � ��ة أي � � ��ام ح� ��رك� ��ة ع� �ن ��اص ��ر من
الجبهة خ��ارج موقع «ق��وس��اي��ا» املتاخم
للحدود م��ع س��وري��ا .وأض��اف أن جهازه
ش��اه��د م�ج�م��وع��ة م��ن «ال �ق �ي��ادة العامة»
تقوم بعملية حفر وتدشيم خارج موقع
ق��وس��اي��ا ع�ل��ى ت�ل��ة ت�ش��رف م�ب��اش��رة على
م��وق��ع «ع�ين ال�ب�ي�ض��ا» .وت��اب��ع أن «حركة
ال�ت�م��رد داخ ��ل م��وق��ع ع�ين ال�ب�ي�ض��ا جرت
ّ
ق�ب��ل أي ��ام ع� ��دة ،وق ��د ف�ش�ل��ت املفاوضات
ب�ين املجموعة امل�ت�م��ردة وق�ي��ادة الجبهة
ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة م ��ال� �ي ��ة ،إل � ��ى أن انفجرت
ع �س �ك��ري��ًا ال� �ي ��وم (أم � ��س) وال ع�ل�اق��ة ألي
ج �ه��از أم �ن��ي ل�ب�ن��ان��ي ب �ه��ذا االش �ت �ب��اك أو
ال�ت�ح��ري��ض ع�ل�ي��ه ،واألم� ��ر ت�ع��رف��ه قيادة
الجبهة الشعبية (القيادة العامة) تمام
امل� �ع ��رف ��ة ،ول� �ي ��س ص �ح �ي �ح��ًا أن عناصر
مسلحني دخلوا املوقع الفلسطيني عبر
نقاط تفتيش للجيش اللبناني» .وختم:
«يوجد تنسيق اآلن عبر وسيط سياسي
لبناني ب�ين الجيش اللبناني والقيادة
ال�ع��ام��ة ل�ك�ش��ف امل�لاب �س��ات ك�ل�ه��ا ووضع
األمور في نصابها».
وك ��ان ��ت اش �ت �ب��اك��ات ع�ن�ي�ف��ة ق ��د اندلعت
ص �ب��اح أم� ��س ق� ��رب م��وق��ع ع�ي�ن البيضا
استخدمت فيها مختلف أنواع األسلحة
ال � ��رش � ��اش � ��ة وال � � �ق � ��ذائ � ��ف الصاروخية
واملدفعية املتوسطة ،حيث سرعان ما عاد
الهدوء إلى محيط املوقع وداخله ،إلى أن
انفجر مجددًا قرابة الساعة  12ظهرًا بعد
استهداف املواقع بقذائف هاون من عيار
 23م�ل��م م �ص��دره��ا ت�ح�ص�ي�ن��ات للقيادة
ال �ع��ام��ة ع �ل��ى ت �ل��ة ش� ��رق ب �ل ��دة كفرزبد،
إضافة إلى استهداف مداخل نفق املوقع
برصاص من عيار  12,7ملم ،عاد الهدوء
على أث��ره إل��ى املنطقة التي شهدت بعد
ظهر أم��س ت��راج�ع��ًا ملحوظًا ف��ي الطوق
األم�ن��ي العسكري للجيش اللبناني ،إذ
شوهد دخول سيارات مدنية إلى املوقع.
وق��ال مصدر أمني إن االشتباك أدى إلى
س �ق��وط ق�ت�ي��ل م��ن امل��داف �ع�ي�ن ع��ن املوقع،
وه��و من سكان مخيم ب��رج البراجنة في
ب �ي ��روت ،إض��اف��ة إل ��ى  4ج��رح��ى يتلقون
العالج داخل املوقع.
في السياق ذات��ه ،نفت الجبهة الشعبية
ل�ت�ح��ري��ر فلسطني امل�ع�ل��وم��ات اإلعالمية
التي ّ
زجت باسمها في اشتباك مسلح مع
الجيش اللبناني .وقالت في بيان صادر
ع ��ن م�ك�ت�ب�ه��ا اإلع�ل�ام ��ي« :أوردت بعض
وسائل اإلع�لام خبرًا ،مفاده أن اشتباكًا
وق� ��ع ب�ي�ن ال �ج �ب �ه��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ّوالجيش
ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ون� �ح ��ن ن �ف �ي��د ب� � ��أن الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني ،إذ تأسف ملا
حدث ،فإنها تؤكد أنه ليس لها عالقة ،ال
من قريب وال من بعيد ،باالشتباك».
(شارك في اإلعداد نقوال أبو رجيلي)

ال تزال دار الفتوى نموذجًا لتعامل السلطات الرسمية
م��ع قضية ي�ف�ت��رض أن�ه��ا ج�ل� ّ�ي��ة ف��ي ال�ف�س��اد واستغالل
السلطلة وصرف النفوذ .فكل ما يمكن استخالصه ،هو
أن التعامل مع ملف دار الفتوى ينتظر خطوة واحدة من
رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة.
ح�ي�ن ي�ت�ص��ل رؤس� ��اء ال�ح�ك��وم��ة ال �س��اب �ق��ون ،واملعنيون
م�ب��اش��رة ب��إن�ه��اء امل�ل��ف وإي �ج��اد ح��ل ن�ه��ائ��ي ل��وض��ع دار
الفتوى ،بالرئيس السنيورة ،يجدون دائمًا لديه حجة
جاهزة للتسويف .فمرة ،هو ي��درس امللف ،وثانية ثمة
نقص تقني في ملفات املحاسبة ،وثالثة ثمة أمر ال تزال
شركتا التدقيق بانتظار استكماله ،إلى آخر ما هناك.
أم��ا طلب م��وع��د اج�ت�م��اع م��ع دول �ت��ه ،م��ن دول��ة الرؤساء
السابقني ،فمتعثر ألسباب قاهرة .فالرئيس السنيورة
سيحدد املوعد فور استطاعته ،وربما األسبوع املقبل،
مسافرًا،
إذا ل� ً�م يكن أح��د ال��رؤس��اء السابقني للحكومة ّ
فضال عن أن الرئيس الحالي للحكومة ال يكاد يغط على
م��درج امل�ط��ار ،حتى يعود فيقلع إل��ى وجهة جديدة من
بالد الله الواسعة.
ط�ب�ع��ًا ،ث�م��ة ق ��رار متخذ م��ن رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة بتصفية
مفاعيل حكم السنيورة في الفترة املاضية ،ومن أدوات
س�ل�ط��ة ال�س�ن�ي��ورة ،امل�ف�ت��ي شخصيًا ون�ج�ل��ه ،ال �ل��ذان لم
ي��وف��را وس �ع��ًا ف��ي امل�س��اه�م��ة بالتعبئة ف��ي م��رح�ل��ة كان
املطلوب فيها ّ
رص صفوف الطوائف مقابل بعضها ،ولم
يكن الفساد فيها ،وال هو اآلن ،بصيغة غريبة عن أركان
النظام وال�ح�ك��م .أم��ا بعد انتهاء ه��ذه امل��رح�ل��ة ،وظهور
ملفات تدين املفتي ونجله مباشرة وصراحة ،فلم يكن
أم ��ام رئ �ي��س ح�ك��وم�ت�ن��ا إال ال�ت�خ�ل��ي وت�ص�ف�ي��ة الوجود
املعنوي ،ال للسنيورة وح��ده ،ب��ل للمفتي أي�ض��ًا ،ك��ي ال
يحمل وزر ماضيه ،وال يدافع عن قضايا خاسرة.
في مقابل الكالم الذي يشاع ويعلن عن األمر ،وبعضه ما
تتناقله الصحف ،فإن املفتي يسارع أحيانًا ،قبل صدور
التوجيه من اللجنة الثالثية املكلفة توجيه عمل املفتي
وأقواله ،إلى إصدار نفي استباقًا ملا قد يطلب منه ،وقد
ب��ات يجلس وينتظر أن يفي ابنه بتعهده ،ويخرج من
جعبته ،بعد ص��دور التقرير امل��ال��ي امل��وع��ود ،م��ا يثبت
براءة االبن واألب من مال الدار واألوقاف واملواطنني.
ل��م ي�ت��رك أح��د ف��ي ال�ج�م�ه��وري��ة ك�م��ا ت��رك مفتيها .جرى
ال�ت�خ�ل��ي ع �ن��هُ ،
وو ّج � ��ه االت �ه��ام إل ��ى أح ��د امل �س��ؤول�ين عن

ُ
ُ
أم �ن��ه ،وف � � ّ�رط ب�ص��دق�ي�ت��ه ،ب�ع��دم��ا اس��ت �خ��دم م��وق�ع��ه إلى
ح��د االس�ت�ه�لاك .حتى امل�ج��رم��ون امل��دان��ون يحتفظ بهم
رئ�ي��س حكومتنا ال�ش��اب على رأس حلفائه ،ويحرص
على عدم إزعاجهم ،وعلى التحرك كلما استدعى األمر
ذلك لدعمهم ،ولو تطلب ذلك أن يبقى هو الوحيد الذي
ي�ح�ت�ف��ظ ب�ت�م�ث�ي��ل رس �م��ي ف��ي م�ن��اس�ب��ة س �ح��ب رئيسي
تمثيلهما ف�ي�ه��ا ،وأصر
ال�ج�م�ه��وري��ة وم�ج�ل��س ال �ن��واب ُ
رئيس الحكومة على إبقائه ،ولو أ ّجلت زيارته لسوريا
إلى أجل غير مسمى كرمى لعيون مجرم مدان باغتيال
رئيس حكومة ،بينما دار الفتوى وكرامتها ال تتطلب
الحركة السريعة لحسم الوضع وإيجاد صيغة مقبولة
ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال��وظ �ي �ف��ي وامل �ع �ن��وي ل �ه��ذه ال � ��دار ومن
تمثلهّ .
وفيما يفضل السنيورة تمييع املوضوع وإبقاء األمور
على ما هي عليه إل��ى أن يقضي الله أم �رًا ك��ان مفعوال،
يتذرع العديد ممن تراجعهم في أم��ور ال��دار بأنه ليس
هناك أسماء مرشحة إال الشيخ عبد اللطيف دريان ،أو
الشيخ أمني الكردي ،وبأن لكل منهما من يعارضه بني
رؤس��اء الحكومات السابقني .ويضيفون أنه ال أحد في
بيروت مؤهل ليكون في موقع اإلفتاء ،الذي يتطلب سنًا
معينة (ال ينطبق على الكردي الذي يقول من يزكيه إنه
يمكن تسليمه موقع قائم مقام إل��ى أن يستكمل السن
ال �ق��ان��ون �ي��ة) ،إض��اف��ة إل ��ى رص �ي��د م��ن أع� ��وام ال�ع�م��ل في
القضاء وبعض املؤسسات الرئيسية في اإلفتاء.
لكن ،في الواقع إن من يجول بني أسماء الذين تعرضوا
لحمالت تهميش وتهشيم في العقد املاضي من جانب
مرجعيتهم ن�ف�س�ه��ا ،ي�ج��د بينهم م��ن يحمل م��ن لاّالعلم
وال�خ�ل��ق وامل��واص�ف��ات م��ا يؤهله ليكون مفتيًا وع مة
َ
بحق ،وإن بيروت فيها من العلماء الشبان واملبعدين عن
العمل أو املحاصرين في مواقع بعيدة عن املؤسسات ما
يدهش بعض رؤساء الحكومة الذين ال يرغبون ربما إال
في أن يسمعوا جميل الكالم وسهله ،متغاضني عن دور
العلماء بالنصح واإلرشاد وإعمال الفكر واإلفتاء.
وف ��ي ان �ت �ظ��ار أن ي �ق��رر ال��رئ �ي��س ال �س �ن �ي��ورة ع�ق��د اللقاء
املنتظر ل��رؤس��اء الحكومة السابقني وسعد الحريري،
وتقديم الدراسة املالية عن الهدر والتلزيمات التي جرت
في دار الفتوى خالفًا للقانون وخالل عهديه ،فإن الله قد
ابتلى بعض عباده بمن يهرب من الفتوى إل��ى البالي
ستايشن لتزجية الوقت ،وآخر يلعب الورق بني إصدار
حكم وإبرام آخر.

علم
و خبر
مشتبه فيه بالتعامل في صور

ما قل
ودل
نقل زوار رئيس الجمهورية
ميشال سليمان عنه أنه لم
يكن يتوقع أن تسير القوى
السياسية كافة بإصالحات
القانون االنتخابي الخاص

أوقف فرع املعلومات في املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أول من أمس،
املواطن م .ش .في منطقة صور لالشتباه في تعامله مع االستخبارات
اإلسرائيلية .وقد نقل املوقوف للتحقيق معه في مركز الفرع في بيروت،
ح�ي��ث أق ��ر ،بحسب م �س��ؤول أم�ن��ي رف �ي��ع ،بالتعامل م��ع االستخبارات
اإلسرائيلية منذ نحو سنتني ،وأن��ه زار األراض��ي الفلسطينية املحتلة
أكثر من مرة .ويعمل املوقوف ،وهو من بلدة النبطية الفوقا ،في شركة
ت� ّ
�زود الكتيبة اإلي�ط��ال�ي��ة العاملة ضمن ال �ق��وات ال��دول�ي��ة ف��ي الجنوب
باملواد الغذائية .ولفت مسؤول أمني آخر إلى أن املوقوف كان يتلقى
اتصاالت من هاتف يستخدمه ضباط إسرائيليون لتشغيل عمالئهم
في لبنان ،بينهم حسن شهاب الذي كان قد أوقف في الغازية منتصف
عام  .2009وأش��ار املسؤول األمني إلى أن املوقوف كان قد تخلص من
هاتفه الخلوي الذي تلقى عليه اتصاالت من اإلسرائيليني.

ّ
ّ
الخليجيون يفضلون فرع املعلومات
بالبلديات ،لكنه رفض
مسبقًا محاولة البعض
مقايضة اإلصالحات بعدم
إجراء االنتخابات ،وأن ما
حصل حتى اآلن يتيح إقرار
اإلصالحات في أي مشروع
قانون جديد لالنتخابات
النيابية ،املفترض أن يكون
عنوانًا للبحث قريبًا ال في
آخر لحظة.

ّ
الخليجية تمتنع ع��ن ال�ت�ع��اون االستخباري مع
ال ت��زال بعض ال��دول
مديرية االستخبارات في الجيش اللبناني ،مبدية حرصها على حصر
تعاونها في فرع املعلومات التابع لقوى األمن الداخلي ،دون إقفال باب
االتصال بضباط مديرية االستخبارات ،علمًا بأن أجهزة أمنية أوروبية
ع ��اودت تواصلها وت�ع��اون�ه��ا م��ع اس�ت�خ�ب��ارات الجيش دون أن تقطع
صالتها بفرع املعلومات ،لكنها قررت ّ
طي صفحة الحظر على التعاون
مع الجيش التي قامت على أثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

كارلوس ...بخيل
أج��اب امللياردير املكسيكي اللبناني األص��ل كارلوس سليم على طلب
ّ
ّ
والتبرع لبعض املناطق
السياسيني دعم لبنان اقتصاديًا
أحد املراجع
بالقول :صحيح أنني أملك املليارات لكنها ليست في جيبي بل هي في
ال�س��وق ،وأن��ا أدي��ره��ا فقط ،م��ا دف��ع أح��د السياسيني إل��ى املقارنة بينه
ّ
ّ
وبني بيل غيتس الذي ّ
وطبية.
إنسانية
يتبرع بمئات املاليني ملؤسسات
وكان سليم قد قال ألحد رجال الدين في الجنوب إنه فوجئ بالفوضى
ّ
يشجعه على االستثمار فيه في
التي تعصف بكل شيء في لبنان ،ما ال
املدى املنظور.

