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كالم في السياسة

اب الحلفاء
ت��رش�ح�ه��م ،واخ �ط ��اره اي��اه��م ب ��ان رئيس
«تكتل التغيير واالص�ل�اح» هو مرشحه
الوحيد وسيقترع له ،وسيبقى كذلك ما
دام مرشحا .يتوخى الحزب بذلك تأكيد
ثقته به وتحالفه معه ،وفي الوقت نفسه
تبديد اي شكوك تساور عون من مغزى
استقبال مرشحني آخرين.
ث��ان�ي�ت�ه��ا ،خ�لاف��ًا ل �ع��ون ،ي�ص�ط��دم ترشح
ج� �ع� �ج ��ع ب ��ام� �ت� �ن ��اع ح� �ل� �ف ��ائ ��ه ف � ��ي ت �ي��ار
املستقبل ،كما حزب الكتائب واملسيحيني
املستقلني ف��ي ق��وى  14آذار ،ع��ن تأييده
ف ��ورًا ،وس �ع��ي ن ��واب ت �ي��ار املستقبل ال��ى
اط� ��راء ت��رش�ي�ح��ه ب�ع��د اق��ران��ه ب��ذري�ع��ة ان
ال ق��رار بتأييده بعد ،وان��ه ليس املرشح
الوحيد في قوى  14آذار.
ف��ي اس �ت �ح �ق��اق  2007ك ��اد غ��ان��م يصبح
رئ� �ي� �س ��ًا ب� �ع ��دم ��ا س � � � ّ�وق ال ��رئ� �ي ��س ُس�ع��د
ال �ح��ري��ري اس �م��ه ل ��دى واش �ن �ط��ن ،ون� ِ�ظ� َ�ر
ال � ��ى ح � ��رب ع �ل ��ى ان � ��ه م ��رش ��ح م �خ �ض��رم
منذ ع��ام  1995وك��ان م��ع ال��راح��ل نسيب
ل � �ح ��ود ف� ��ي اح � � ��دى امل� �ح� �ط ��ات االس� �م�ي�ن
الوحيدين اللذين اشاعهما حلفاؤهما
وخ �ص��وص��ًا ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ع ��ام 2007
ق� �ب ��ل ال �ت �خ �ل ��ي ع �ن �ه �م��ا ف � �ج� ��أة .ي�ت�ص��ف
م��وق��ف ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ح��ال�ي��ًا بغموض
والتباس وت� ّ
�ردد ،من دون انقطاع خيط
ال� �ح ��وار م��ع ج �ع �ج��ع .ال ي�ن�ك��ر ان رئ�ي��س
ح��زب ال�ق��وات اللبنانية احرجه بتوقيت
ترشيحه ،واصراره عليهّ ،
وعده اياه غير
قابل للمناورة ،فيما ال يرغب التيار في
تجاوز الحلفاء واملرشحني اآلخرين في
ق��وى  14آذار ،م��ا دام ��وا ل��م ي�ت�خ��ذوا بعد
موقفًا م��وح�دًا بمرشح وح�ي��د .ب��ل يعني
اه��دار مزيد من الوقت من دون مسارعة
الحريري الى دعم جعجع ،تعريض الثقة
بني الحليفني ملزيد من الشروخ.
م��ذ اع �ل �ن��ه ،ح� ّ�م��ل ج�ع�ج��ع ت��رش�ي�ح��ه بعدًا
ضخمًا ليس في وسع حلفائه تلقف وزره:
ان ي�ك��ون رئيسًا ف��ي اول ترشيح ل��ه .لكن
اخفاقه في الفوز يعني ايضا انه لن يعود
الى حجم ما كان عليه قبل  4نيسان.
ثالثها ،ان ثمة فرقا جوهريًا بني مقاربتي
جعجع والحريري الستحقاق  .2014االول
ي��رى ،ش��أن البطريرك امل��ارون��ي والزعماء
ً
امل ��وارن ��ة ال �ث�لاث��ة اآلخ ��ري ��ن ،ال �خ �ي��ار اوال
مسيحيًا يقتضي ان يحظى بدعم فوري
من الحريري ما دام املرشح حليفًا متينًا
ل ��ه ،ي�ح�م��ل امل �ش ��روع ال�س�ي��اس��ي ل�ل�ف��ري��ق،
على غ��رار دعم جعجع خيارات الحريري
في َمن يتبوأ رئاسة الحكومة .في املقابل

المزورة
فر ّ
القضاء اللبناني
لم يكن صاحب
الصالحية بالتحقيق
في هذه القضية

ف��ي ق�ض�ي��ة ج � ��وازات ال�س�ف��ر الفرنسية
ّ
امل � � ��زورة ،ت �ك �م��ن ف ��ي أن دول � ��ة أج�ن�ب�ي��ة
كانت تمسك منذ ع��ام  2005ال��ى اليوم
ملفًا قضائيًا جزائيًا يتعلق بالعماد
ّ
س�ل�ي�م��ان ،وم��ع ذل��ك ف ��إن ج�م�ي��ع ال��ذي��ن
ان �ت �خ �ب��وه ل �ل��رئ��اس��ة ع ��ام  2008ك��ان��وا
ي� �ع ��رف ��ون م� ��ن خ �ل��ال اإلع� �ل ��ام ب��وج��ود
مثل ه��ذا امل�ل��ف ف��ي ف��رن�س��ا ،وبالتالي،
فإن كان هناك من ضرر أو ابتزاز على
املصالح الوطنية اللبنانية بسبب هذا
امللف ،يكون ذلك قد وقع في السنوات

نموذج الهندسة في الرئاسة :ثالث مالحظات
جان عزيز
يقارب رئيس تيار املستقبل االستحقاق
آخ�ذًا في الحسبان الخصم قبل الحليف.
ال ّانتخاب رئيس للجمهورية بال توافق
سني ــــ شيعي ،مع بري وحزب الله ،على
ن�ح��و ام � ��رار ان �ت �خ��اب س�ل�ي�م��ان ق�ب��ل ست
س �ن ��وات ب �ع��د ف� ��راغ اس �ت �م��ر س �ت��ة اش �ه��ر،
وام ��رار حكومة الرئيس ت�م��ام س�لام بعد
ع �ش��رة اش �ه��ر م��ن ال�ت�ك�ل�ي��ف .م��ن دون اي
م ��ن ال� �ع � ّ
�دوي ��ن ال �ش��ري �ك�ي�ن ف ��ي االئ� �ت�ل�اف
الحكومي ال نصاب الثلثني النعقاد جلسة
االنتخاب .اال ان الوقت يبدو مبكرا على
هذين الفريقني للخوض في االستحقاق،
والبحث ع��ن مرشحهما ل��ه .وسيكون اذ
ذاك من املستحيل اتفاقهما على جعجع
مرشحًا في ظل رفض حزب الله له.
االص� � � � � ��ح ف � � ��ي ذل � � � ��ك ك � �ل � ��ه ان ان � �ت � �خ� ��اب
ال��رئ�ي��س ل��م ي�ع��د يخضع مل�ع��ادل��ة ت��واف��ق
مسيحي ــــ اس�لام��ي ،على ج��اري تقاليد
االس �ت �ح �ق��اق��ات امل �ت �ع��اق �ب��ة ح �ت��ى م�ط� ّل��ع
ال �ح ��رب .ب��ل اض �ح��ى ث �م��رة ت��واف��ق س��ن��ي
ـ�ـ�ـ ش�ي�ع��ي ـ�ـ�ـ�ـ م�س�ي�ح��ي .ذات ي ��وم م��ن ع��ام
ّ
 ،2008في ظ��ل الفراغ ال��ذي اعقب انطواء
والي ��ة ال��رئ�ي��س ام�ي��ل ل �ح��ود ،ق��ال ال��وزي��ر
للسفيرة االميركية
السابق ميشال اده
ّ
ميشال سيسون« :اليوم ّسني  +شيعي
ال يساويان مسلمًا ،بل سني وشيعي ّ .لم
نكن كذلك قبل سنوات عندما كان السني
والشيعي يعنيان املسلم».
راب� �ع� �ه ��ا ،ي �ن �ظ��ر ع� ��ون ال� ��ى االس �ت �ح �ق��اق
على انه مرشح توافقي ومرشح اجماع،
وه��و لن يترشح ملنافسة آخ��ر س��واء كان
جعجع او س ��واه .وت�ب�ع��ًا مل��ا ي�ق��ول��ه ام��ام
زواره ،فان اي رئيس ال يتصف انتخابه
ب ��االج �م ��اع وال� �ت ��واف ��ق ع �ل �ي��ه ،س�ي�م�ض��ي
واليته يدير االزم��ة ال كي يحكم .وه��و ال
يطلب هذا ال��دور وال يريده .ال مرشحني
على اكتافه من قوى  8آذار وال منافسني
ل ��ه ،ب��ل ي�ج��د ن�ف�س��ه اق ��رب ال ��ى اج�م��اع�ه��م
ع�ل�ي��ه .ن��اه�ي��ك ب��أن��ه ي�ح�ظ��ى ب�غ�ط��اء غير
م� �ش ��روط م ��ن ح� ��زب ال �ل ��ه ف ��ي ات �ص��االت��ه
مع تيار املستقبل والتفاوض معه على
االس �ت �ح �ق��اق ،ان �ط�لاق��ًا م��ن ان اي تفاهم
بينهما لن يؤذي الحزب او يكون موجهًا
ض � ��ده .ل �ك��ن دون ت��رش �ي��ح ع� ��ون خ�لاف��ه
الشخصي الحاد مع رئيس املجلس .وفي
اعتقاد املطلعني على عالقة عون بحزب
ال �ل��ه ،ف��ان االخ �ي��ر ف��ي ص��دد ت��رت�ي��ب لقاء
يجمع ب��ري وع��ون واالم�ين العام للحزب
السيد حسن نصرالله بغية التفاهم على
موقف مشترك من االستحقاق.

املاضية ،وال سبيل لترميمه أو معرفته
ُ
�ص��ح ع �ن��ه ال��رئ �ي��س سليمان
م��ا ل��م ي �ف� ِ
نفسه،
أما اليوم ،فالرئيس سليمان سيغادر
السلطة بعد اقل من شهرين .ومن هنا،
فإن ّ
أي ابتزاز سياسي مفترض للبنان
ورئ �ي �س��ه ب�س�ب��ب ه ��ذا امل �ل��ف ُ
سيصبح
ً
مستحيال بعد رحيل الرئيس الحالي،
وال ّ
سيما إذا ك��ان االب �ت��زاز واملساومة
س �ي �س �ت �ه��دف��ان إط� �ل ��اق م� ��واق� ��ف ض ��دّ
ً
املقاومة وسوريا مثال .وبالتالي ،فإنه
اع �ت �ب��ارًا م��ن  25أي ��ار امل�ق�ب��ل ستصبح
قضية جوازات السفر الفرنسية ّ
املزورة
محصورة فقط بني الرئيس (السابق)
والضباط املعنيينّ من جهة ،والقضاء
ال�ف��رن�س��ي م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ال ��ذي ّ
رب�م��ا
س �ي �ج� ّ�م��د امل� �ل ��ف ألس � �ب� ��اب س �ي��اس �ي��ة،
إك��رام��ًا ل�ل��رئ�ي��س ك�م��ا ح�ص��ل م�ن��ذ ع��ام
 2008الى اليوم ،فيما لن تكون هنالك
صالحية للقضاء اللبناني للنظر في
امل�ل��ف ،كما ل��ن ت�ك��ون هنالك أي��ة فائدة
ّ
مجددًا في
سياسية داخلية من إثارته
حينئذ...
لبنان
ٍ
املكتب اإلعالمي للواء الركن جميل ّ
السيد

صحيح أن ّ
الهوة نوعية وكبيرة بني رئيس ونقيب ،وبني
دولة ونقابة .وأن الفوارق بني الحدثني أكبر من أن تسمح
ب ��أي م�م��اث�ل��ة ب�ي�ن�ه�م��ا ،ت�ح��ت ط��ائ�ل��ة ال �س��ذاج��ة ب��ل أك�ث��ر.
واألكيد ــــ كما يقول الفرنسيون ــــ أنه ال يمكن مقارنة ما ال
يقارن .لكن ما جرى في نقابة مهندسي بيروت ،قبل أيام،
يصلح نموذجًا ملقاربة االستحقاق الرئاسي املرتقب بعد
أسابيع ،ولفهم بعض جوانبه ال غير.
في الهندسة ،كانت املعركة متكافئة ،على املنخار .وكان
الربح ممكنًا ألي من الطرفني .تمامًا كما الخسارة .وكان
ّ
املحك ،من مداورة وعدم توازن
ربما كل «نظام» اللعبة على
ّ
ب�ين ق��اع��دة وسلطة وتباين ت��وزع ب�ين ف��روع منها القوي
الفريق الحريري إل��ى طرح
ومنها الضعيف ...فجأة ب��ادر
ّ
التوافق .ونجح الفريق العوني في تلقي املبادرة وتثميرها
وجعلها توافقًا .أظهر الفريق الحريري ،من جهته ،أنه بات
ناضجًا ملفهوم الشراكة ف��ي السلطة ...النقابية ،ف��ي هذه
ال �ح��ال .ون�ج��ح ال�ف��ري��ق ال�ع��ون��ي ،م��ن جهته ،ف��ي أن يشكل
الجسر امل�ت�ين بينه وب�ين الفريق الشيعي .جسر ال ق��درة
لسواه على لعبه اليوم ،نظرًا إلى ما بني ضفتيه من ّ
لجة
عنف ودم ونيات إلغاء .هي ليست عن عندياتنا اللبنانية،
بل تحاول التسلل إلينا إما من قرون بائدة ،وإما من جوار
ومنطقة متخمني بتلك األل �غ��ام البشرية .ون�ج��ح الفريق
العوني خصوصًا في أن يكون الوسيط النزيه والشريك
الضامن ،ال املضاربّ .أمن ثوابت النقابة ،وأعطى كل فريق
حقه ،من دون عمولة سلطوية وال بازار انتخابي وال عمالة
ألي من الطرفني وال لسواهما.
ت�ك��رارًا ،ال يمكن قطعًا نقل املشهد الهندسي ومطابقته
ع�ل��ى ال��رئ��اس��ي .غ�ي��ر أن م��ا ظ�ه��ر ي��وم األح ��د امل��اض��ي في
ّ
التنبه إليه.
بيروت ،يترك ما يمكن اإلفادة منه وما يجب
وفي هذا السياق ،من الضروري التوقف عند املالحظات
التالية:
ً
أوال ،ف ��ي ت �ج��رب��ة ال �ن �ق��اب��ة ج � ��اءت امل � �ب ��ادرة م ��ن ال �ف��ري��ق
الحريري .في استحقاق الرئاسة تصلح املبادرة من أي
ط��رف ك ��ان .ال ل ��زوم الن�ت�ظ��ار اآلخ ��ر ه�ن��ا .ي�ك�ف��ي ل�ن��ا أننا
سننتظر ال �خ��ارج .ف�لا ال�خ�ط��وة األول ��ى ت��رف��ع م��ن حصة
صاحبها ،وال االنتظار يزيده ثمنًا .يمكن لعون أن يبادر
اآلن ف��ي ات�ج��اه ال�ح��ري��ري .أو لسعد ف��ي ات�ج��اه الضاحية
عبر الرابية .مسألة واح��دة أكيدة في هذا املجال ،هي أن
هدف املبادرة ،إذا ما أريد لها النجاح «الهندسي» نفسه،
هو وصول ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية ،بإجماع
م��ن ف��ري�ق��ي ال� �ص ��راع ،ال �ح��ري��ري ك�م��ا ال�ث�ن��ائ��ي ال�ش�ي�ع��ي،
بتأييد كنسي ومباركة إقليمية ودولية .ال حبًا بشخصه
وال تكريسًا وال توريثًا .بل لكونه الوحيد ال�ق��ادر اليوم
ً
على نسج تلك الثالثية الذهبية املقابلة واملتوازية :أوال
الحفاظ على النظام ،العزيز جدًا على الفريق الحريري،
ّ
وم�ن�ع��ه م��ن ال�س�ق��وط أو ال�ت�ح��ل��ل أو االن��دث��ار .ث��ان�ي��ًا منع
الفتنة ،املقتل اآلن وفي كل آن بالنسبة إلى فريق الثنائية
الشيعية واملقاومة .وبالتالي حفظ املقاومة كعنصر قوة
من عناصر منعة الدولة والوطن ،على الحدود ،ال داخلها

وال خارجها .كما صونها من الداخل ومن الخارج معًا.
وثالثًا ضمان الحضور املسيحي الفاعل ،كشرط وشريك
لتحقيق األمرين السابقني.
ً
ثانيًا ،في تجربة النقابة ،حصل ما قد يكون خطيرًا قاتال
ف��ي تجربة ال��رئ��اس��ة .أال وه��و بقاء وليد جنبالط خ��ارج
التوافق .بال مماثلة مجددًا وال تطابق أو استنساخات،
ب��ل مجرد مالحظة :ف��ي أي ت��واف��ق رئ��اس��ي ب�ين الحريري
والفريق الشيعي ،بوساطة عون ورئاسته ،من املحذور
ب��ل امل�ح�ظ��ور ب�ق��اء جنبالط خ��ارج ال�ت�س��وي��ة .صحيح أن
ثمة ك�لام��ًا كثيرًا ي�ق��ال ال�ي��وم ف��ي ه��ذا امل �ج��ال .ال ب��ل منذ
تشكيل الحكومة السالمية .عن تبخر دور بيضة القبان
ّ
وإلغاء علة وجود القوى الصغيرة باتفاق القوى الكبيرة
وعودة األحجام الحقيقية إلى الالعبني على التناقضات
ال�س��اب�ق��ة ،واس �ت �ع��ادة األوزان الفعلية للمستفيدين من
ان�ع��دام ال��وزن في ظل ص��راع��ات ال�ك�ب��ار ...كل ذل��ك في كفة
النظريات ،فيما الواقع اللبناني في كفة أخرى خاصة بل
خصوصية .هنا ال صحة ملفهوم جماعة كبيرة وأخ��رى
صغيرة .وهنا حق النقض املتبادل في النظام والواقع ،ال
ّ
يستمد مبدأه من الحجم أو ال��وزن .بل من مفهوم لبنان
وج��وه��ر وج ��وده .وم��ا ق��د يفرضه تحالف أك�ث��ري متفرد
اليوم على أقلية مستفردة ،يمكن أن ينقلب غدًا ،بانقالب
التحالفات أو السياقات أو املوازين .وكل تاريخنا تأكيد
على ذل��ك .لذلك ال تسوية وطنية من دون وليد جنبالط
وال من دون سواه .تمامًا كما لم يعد من مستقبل ألي كان
في الوطن من دون تسوية كهذه.
ي�ب�ق��ى ث��ال �ث��ًا ،أن ال �ت��واف��ق وال��رئ��اس��ة ل�ي�س��ا غ��اي �ت�ين في
ذاتيهما .ب��ل املطلوب ح�ل��ول وب��رن��ام��ج حكم وط��روح��ات
إنقاذ .في التسوية الهندسية لم يحصل ش��يء من ذلك.
ولم يقدم االتفاق الحريري العوني أي مشروع إصالحي
هناك .خصوصًا أن تلك النقابة كانت تعطى كأحد أمثلة
ع ��دم ال�ش�ف��اف�ي��ة وت�ض�خ��م ال �ث ��روات وت �ك��وي��ن ال�ص�ن��ادي��ق
امل��ال�ي��ة م��ن دون منفعة ع��ام��ة ،م�م��ا أوج��دت��ه ال�س�ي��اس��ات
الحريرية في البلد .اتفق الحريريون والعونيون هناك،
لكنهما ل��م يقدما ال تغييرًا وال إص�لاح��ًا حتى اآلن .هذا
ً
ف �ض�لا ع��ن أن ال �ح��ري��ري�ين ك��ان��وا ح �ت��ى األم� ��س ال �ق��ري��ب،
يشنون حربًا شعواء في النقابة ضد رئيسها العوني،
ملنعه م��ن تغيير م��ا ك��ان س��ائ�دًا .وه��م ال ي��زال��ون ينفذون
األس �ل��وب ن�ف�س��ه ح�ت��ى ال�ل�ح�ظ��ة ،م �ب��اش��رة وم� � ��داورة ،في
نقابة األطباء ،وضد رئيسها العوني كذلك ،ملنعه أيضًا
من تغيير ما هو معروف هناك .ونقابة األط�ب��اء تشابه
في «بيتها» صندوق الهندسة ،كمثلني على عدم شفافية
مرحلة حريرية سابقة...
ال يمكن ألي تسوية في الرئاسة أن تكون بغرض السلطة
واملنصب والكرسي واملغنم وحسب .هي تسوية لصالح
ال� �ن ��اس ،وألج � ��ل ال �خ �ي��ر ال� �ع ��ام .وإال ت �ك��ون ك ��ارث ��ة ع�ل��ى
أص�ح��اب�ه��ا وخ�ت�م��ًا لنضالهم بغير م��ا ب��دأ وك ��ان .وه��ذا
الجميع االستعداد ذاتيًا ملقتضى كهذا .أول
يقتضي من ّ
االستعداد التخفف من أحمال املاضي وأطماعه .وآخرها
التكيف م��ع واق��ع ال�ش��راك��ة ،ب��دءًا بقانون االن�ت�خ��اب .وإال
نكون أمام نفاق ،ال ميثاق ،جديد.

سليمان يكتشف الخطأ...
بعد أكثر من سنة
ّ
ل� � �ل� � �م � ��رة األول � � � � � � � ��ى ،ي� � �ع � ��ل � ��ق رئ � �ي� ��س
ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال س�ل�ي�م��ان على
�زورة.
ق �ض �ي ��ة ج � � � � ��وازات ال� �س� �ف ��ر امل � � � � ُ
على صفحته على ف��اي�س�ب��وك ،ن ِشر
باسمه ،من دون مقدمات ،اآلتي« :في
موضوع جوازات السفر الفرنسية:
ف � ��ي ال � �ع � ��ام  2003ق� �م ��ت وع��ائ �ل �ت��ي
بتعبئة اس �ت �م��ارات ل�ل�ح�ص��ول على
ج� ��وازات س�ف��ر ف��رن�س�ي��ة ()privilege
وأرفقناها ب ��أوراق ثبوتية ووثائق
قانونية مترجمة وم �ص��ادق عليها
حسب األص ��ول ومسجلة ف��ي وزراة
الخارجية اللبنانية.
في العام نفسه تم استالم الجوازات
م ��ن امل ��رج ��ع ال ��رس� �م ��ي ال� �ص ��ال ��ح ف��ي
اإلدارة ال �ف��رن �س �ي��ة .ح �ي��ث ت �ب�ين لنا
الح�ق��ًا أن م�ك��ان ال ��والدة ال ��وارد فيها
م �غ��اي��ر مل ��ا ه ��و م � ��درج ف ��ي ال��وث��ائ��ق
املرفقة بامللف.
أع� � � �ي � � ��دت ج � � � � � � � ��وازات ال� � �س� � �ف � ��ر دون
اس �ت �ع �م��ال �ه��ا ال� ��ى اإلدارات امل�ع�ن�ي��ة

وأفيد القضاء املختص باملعلومات
وت � ��م ت � ��زوي � ��ده ب �ن �س��خ ع� ��ن األوراق
الثبوتية الصحيحة امل��رف��وع��ة .وقد
فصل ال�ق�ض��اء الفرنسي ب�ه��ذا امللف
نهاية العام .2007
ك � � ��ان م � ��ن ال � � ��واج � � ��ب ع � � ��دم ال � ��وث � ��وق
بالشخص الذي تولى تقديم املعاملة

وم�ت��اب�ع�ت�ه��ا ،ق�ب��ل ال�ت��أك��د م��ن صفته
وصدقيته ،وهنا العبرة».
من املحرر:
ال � ��رد ال �ل �ط �ي��ف ل �س �ل �ي �م��ان ،ي� �ط ��رح أس�ئ�ل��ة
أجوبة .أب��رز ه��ذه األسئلة:
أكثر مما يقدم ّ
 -1ي�ق��ول إن��ه ت�س��ل��م ج� ��وازات ال�س�ف��ر ع��ام
 .2003وه��و يعرف ،كما يعرف املطلعون
على القضية ،أن ج ��وازات السفر أعيدت
إل��ى السلطات الفرنسية بعد آذار .2005
ف�ه��ل اح �ت��اج ال��رئ�ي��س ألك �ث��ر م��ن س�ن��ة و3
أشهر ،ليكتشف أن مكان ال��والدة «مغاير
ملا هو مدرج في الوثائق»؟  -2ملاذا لم يطلب
الرئيس من السلطات الفرنسية تصحيح
الخطأ ،وتزويده بجوازات سفر بال أخطاء،
كما يجري في حاالت وقوع «خطأ مادي»
في أي وثيقة رسمية؟  -3مل��اذا «يتجاهل»
سليمان حقيقة أن��ه أع��اد ج ��وازات السفر
ب� �ع ��دم ��ا ب� ��اش� ��رت ال� �س� �ل� �ط ��ات ال �ف��رن �س �ي��ة
التحقيق في القضية ،مطلع عام  2005ال
بملء إرادته؟

