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تحليل إخباري

أخذ البركة
فداء عيتاني
أقدم أحمد على مغامرة لم تنته فصولها
بعد .في محاولة منه الستقطاب الشارع،
أع�ط��ى م��ن خ�ل�ال إم�ك��ان��ات��ه ك��ل متطلبات
ع ��ائ� �ل ��ة م� �ع ��روف ��ة ذات ن � �ف ��وذ ف� ��ي ال �ب �ل��د
ال�ق��دي�م��ة ،لتشكل ل��ه «ق ��وة ض��ارب��ة» حني
ً
ت��دع��و ال�ح��اج��ة .ف�م�ث�لا ت��م ت�ل��زي��م املقاهي
على الشاطئ البحري وعلى ضفاف نهر
االول� ��ي ملتنفذين م��ن ه ��ذه ال�ع��ائ�ل��ة ،دون
اس� �ت ��دراج ع� ��روض ع �ب��ر ال �ب �ل��دي��ة امل�غ� ّ�ي��ب
رئيسها ب��داع��ي ال�س�ف��ر ،وذل ��ك م�ق��اب��ل أن
ت��رف��ع ص� ��ورة ألح �م��د ك �ت��ب ع�ل�ي�ه��ا بخط
عريض «املعلم» .لجهله بلغة الشارع التي
ال يتقنها ،خ��رج��ت األم ��ور ع��ن سيطرته،
وظ�ه��رت املشكالت وب��دأت بالتنامي .بدأ
الكالم يكثر عن تغطية سياسية لفاسدين
ال ي�م�ك�ث��ون وراء ال�ق�ض�ب��ان إال ل�س��اع��ات.
وك �ث��رت ال �ش �ك��اوى م��ن م �م��ارس��ات غريبة
عن سكان «البلد القديمة» .مشاكل فردية
وجماعية يومية ،سالح ،مخدرات ...تحول
األم��ر بسرعة إل��ى كابوس .لم يعجب األم
م��ا ح �ص��ل .ط��ال�ب��ت ب��وض��ع ح��د ل ��ه ،فكان
الهروب باتجاه بيروت ريثما تهدأ األمور.

اكتشاف بيروت

ب�ين امل��ؤي��دي��ن ف��ي ص �ي��دا .س�ع��ى ه��و إل��ى
ً
تغيير ه��ذه امل�ع��ادل��ة ن��زوال عند نصائح
ال �ك��وادر املحيطة ب��ه .أراد أن يلعب دور
«الشعبوي» .فالفتى ال��ذي ترعرع ضمن
أسوار «الفيال» في مجدليونُ ،
وحرم من
اللعب ف��ي ال �ش��ارع ،أراد أن يتغلب على
نفسه ،وأن يختبر هذا العالم الذي يجهل.
بحث ع��ن مفاتيح لتحقيق ذل��ك .أرش��ده
كثيرون إلى شخصيات زرعت في رأسه
فكرة أن يكون له محيط بصورة مختلفة.
يعني ال ب��أس من جمع «ال��زع��ران» ،وفق
نظرية أن��ه بواسطة ه��ؤالء سيواجه من
ي�ص�ف�ه��م م ��ري ��دوه ب� � �ـ«زع � ��ران» ال�ت�ن�ظ�ي��م
الشعبي الناصري.

م��ا ب�ي�ن االن �ت �م��اء إل ��ى ص �ي��دا واالن �ب �ه��ار
ب�ب�ي��روت ،ش��رك غالبًا م��ا يقع فيه معظم
السياسيني الصيداويني .أحمد الحريري
ك��ان واح� �دًا منهم .ف�ج��أة اكتشف الشاب
امل��دي�ن��ة .أغ��واه الضجيج وحشد الناس،
فصار أحمد يفضل الغداء في «اإلت��وال»
على مقهى أبو العبد الصباغ.
يقول مقربون منه« :صحيح أنه يقضي
أغلب وقته حاليًا ف��ي ب�ي��روت ،لكن قلبه
في صيدا ،وال يزال يتابع كل التفاصيل
ب� ��دق� ��ة» .أم � ��ر ال ي �ت ��واف ��ق م �ع��ه ع ��ارف ��ون،
ي��ؤك��دون أن الكثير م��ن امللفات الحيوية
واملطالب ّ
امللحة لصيداويني كثر مجمدة
منذ أشهر النشغال «املعلم» في بيروت،
وألن العني بصيرة واليد قصيرة من جهة
أخ� ��رى .ال �ي��وم م��ن أراد م��ن ال�ص�ي��داوي�ين
رؤية أحمد فعليه أن ينزل إلى بيروت.

ّ
ه��ا ق��د ح��ل��ت دم�ش��ق م��ن حيث ال ت��دري ه��ذه امل��رة حيرة
ال�ط��اق��م ال�س�ي��اس��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي .ف�ه��ي ق��د أع�ل�ن��ت اعترافها
بالدولة الفلسطينية على حدود عام  1967بعاصمتها
القدس الشرقية ،ما ّ
سهل على السياسيني اللبنانيني
اتخاذ موقفهم خالل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس ،أمس .فبعد كالم دمشق ال كالم وال جدال.
ول�ك��ن م��وق��ف دم�ش��ق ،س��واء أك��ان ناتجًا م��ن صفقة كما
ً
يقول البعض ،أم تنازال من طرف واحد كما يقول آخرون،
أم إع�ل�ان ح�س��ن ن� ّ�ي��ات ،ف�ه��و يبقى ف��ي ل�ب�ن��ان منقوصًا،
وزيارة عباس ستأتي الستكماله.
لن يكون على عباس إقناع الجانب اللبناني بضرورة
م�ش��ارك�ت��ه ،م��ن مقعده ف��ي إدارة جلسات مجلس األم��ن
عبر مندوبه ن��واف س�لام ،في املوافقة على خيار إعالن
ال ��دول ��ة ،ف��ال�ج��ان��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي م�ق�ت�ن��ع س�ل�ف��ًا ،وم�ت�ح� ّ�م��س
للدولة الفلسطينية بصفتها تريحه من عبء املوضوع
الفلسطيني .وحده الله يعلم من أوحى إلى السياسيني
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ب ��أن خ �ط��وة إع�ل�ان ال ��دول ��ة ،ال �ت��ي ال تحظى
بموافقة أميركية وال تساهل إسرائيلي ،ستريح لبنان
م��ن «ع� ��بء ال ��وج ��ود ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي» ،أو ب ��األح ��رى ت��ري��ح
الالجئني الفلسطينيني في لبنان من ضيافة اللئام.
فإعالن الدولة أمامه أهوال جسام ،وعلى األرجح أال يمر
في أيلول ه��ذا وال في غيره من أي��ام أيلول الحزينة في
ال��ذاك��رة الفلسطينية ،وسيكون على الالجئني مواجهة
خيبة أخرى ،وربما هذه املرة من حسن حظهم أن يفشل
اقتراح إعالن الدولة.
ف �ع��دا ع ��ن أن ه ��ذه ال ��دول ��ة امل��زم �ع��ة ال ت�ت�ح�ل��ى ب ��أي من
م ��واص� �ف ��ات ال� � ��دول ذات ال� �س� �ي ��ادة ،ووح� � ��دة األراض� � ��ي،
وم �ق��وم��ات ال��دف��اع واألم� ��ن واالق �ت �ص��اد ،وع ��دا ع��ن أنها
خاضعة ملزاجية عدة دول من فتح معابر وإقفال ممرات
ج��وي��ة وب�ح��ري��ة ،وال�س�م��اح بعبور م��واط�ن�ين م��ن ال��دول��ة
وإليها ،ودفع حصص الدول الراعية في املوازنة الوطنية،
عدا عن كل ذلك ،فإن الالجئ الفلسطيني سيفقد أي حق
في رالرعاية من دولته ومن الدول املقيم فيها.
س�ي�س� ّ�ر ال��دب�ل��وم��اس�ي��ون ف��ي املمثلية الفلسطينية في
بيروت بترفيعهم من موقع املمثلية إلى موقع السفارة،
وق��د ي�ق��ام اح�ت�ف��ال ف��ي ح��ال ال��وص��ول إل��ى إع�ل�ان ال��دول��ة
الفلسطينية ب�ت�ح��ول امل��وظ�ف�ين إل��ى ط��اق��م م��ن ال�س�ف��راء
وال �ق �ن��اص��ل .ول �ك��ن االح �ت �ف��ال ل��ن ي �ع� ّ�م أرج� ��اء املخيمات
التي تضم أناسًا ينتظرون لحظة محاصرتهم مجددًا
«ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن تجربة نهر ال �ب��ارد» .ب��ل على العكس،

سيكون الوضع هناك ّ
محيرًا ومربكًا وشبه مأساوي.
ل ��م ي �ك��ن أح� ��د م ��ن ال �س��اس��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ع �ل��ى ع �ل��م ب��أن
م��واف�ق �ت �ه��م ع �ل��ى إع�ل��ان ال ��دول ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة م ��ن دون
ش ��روط ستعني أول خ�ط��وة ب��ات�ج��اه ال�ت��وط�ين ،وإن�ه��اء
ملف الفلسطينيني الالجئني عبر إعطائهم جوازات سفر
ص��ادرة ع��ن دول��ة فلسطني التي ل��ن تتمكن ف��ي أي حال
من األحوال من السماح ملواطنيها في الخارج بالعودة
إليها.
وطبعًا لم ينتبهوا إلى أن تحول الفلسطينيني في لبنان
ج��ال�ي��ة س�ي��رف��ع ي��د وك��ال��ة غ��وث وت�ش�غ�ي��ل ال�لاج�ئ�ين عن
املخيمات ،والتقديمات ستكون من واجب جهات أخرى.
وما دمنا نعرف «البئر وغطاه» في الدولة ّالفلسطينية،
فحتمًا سيكون على الحكومة اللبنانية التكفل بسد فراغ
األونروا.
سيرتاح الساسة من اتخاذ املوقف املرائي الذي يقفونه
ال� �ي ��وم ح�ي�ن ي �ت �ح��دث��ون ع ��ن «م��واص �ل��ة ال ��دع ��م ل�ل�ن�ض��ال
الفلسطيني» ،ولكن سيكون عليهم مواجهة حاجات 400
أل��ف فلسطيني بحاجة إل��ى ّالطبابة والتعليم والبنى
التحتية ،أضف إلى أنهم سيمثلون عبئًا حقيقيًا على كل
الدوائر في البالد ،بمجرد ّ
تحولهم من الجئني إلى رعايا
أج��ان��ب ،وس�ي�ت�ح��ول امل��وق��ف امل��رائ��ي إل��ى ش�ك��وى دائ�م��ة
ومناشدة للدول املانحة لتقديم يد العون إلى الحكومة
اللبنانية .إال أن هذه ال��دول سترى أن املسألة تعود إلى
الدولتني اللبنانية والفلسطينية فقط ال غير.
ومن ناحية الالجئ الفلسطيني ،فإنه سيقدم خدمة إلى
الدولة اللبنانية في حال غادر أراضيها ،ولو إلى سوريا،
إذا هدأت األمور هناك قريبًا ،إذ لن يتمكن من العودة إلى
منزله في املخيم .فخروجه من األراضي اللبنانية بوثيقة
سفر غير لبنانية ،أو غير صادرة عن السلطات اللبنانية،
سيتطلب تأشيرة دخول للعودة ،بصفته من رعايا دولة
أجنبية.
يمكن أبا ُم��ازن أن يأخذ البركة خالل إفطاره مع رئيس
�ض��ل س �ل �ف��ًا ع �ل��ى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ف ��ي ل �ب �ن��ان،
ال� �ب�ل�اد امل��ف� ِ
وخاصة أولئك الذين كانوا في مخيم نهر البارد .وغدًا
سيأخذ البركة من غيره أيضًا .ولكن مسألة إعالن الدولة
من جانب واح��د قد تتطلب من الجانب اللبناني وضع
شروط مسبقة وتعديالت في الخطة املرسومة.
هذا إذا أق� ّ�رت األمم املتحدة بحق الفلسطينيني في قيام
دول� ��ة ،إال أن ��ه رب �م��ا ك ��ان م��ن األف �ض��ل ال �ل �ج��وء ال ��ى األم��م
امل�ت�ح��دة إلل��زام�ه��ا بتنفيذ ق��رارات�ه��ا القديمة ف��ي املسألة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ب ��دل وض ��ع امل��زي��د م��ن امل �ط��ال��ب ال �ج��دي��دة
أمامها.

علم
و خبر
تثبت مكتب مكافحة
ّ
المخدرات من براءة
لكن كرم لم
الموقوف ّ
يأمر بإطالق سراحه

النائب العام االستئنافي القاضي كلود
ك ��رم ب��اع �ت �ب��ار أن ال �ج��رم ح �ص��ل ضمن
نطاق جبل لبنان.
أط �ل��ق س� ��راح امل�ت�ه�م�ين ن �ه��ار األرب �ع��اء
ل �ي �ت ��ول ��ى م �ك �ت��ب م �ك ��اف �ح ��ة امل � �خ� ��درات
امل� ��رك� ��زي ف� ��ي ب � �ي� ��روت ت ��وق �ي ��ف م�خ�ب��ر
اس �ت �خ �ب ��ارات ال �ج �ي��ش ص �ب ��اح األح� ��د،
ل �ك��ن س �ب��ق ذل � ��ك خ �ل��اف ش ��دي ��د وس��ط
ّ
القوى األمنية لجهة الرفض بأن يسلم
امل��وق��وف إل��ى مكتب مكافحة امل�خ��درات
في الشمال .فقد رأى هؤالء أن ما يجري
ي ��ؤك ��د ال �ت �ع��اط��ي ب �ك �ي��دي��ة م ��ع امل �ص��در
اس�ت�ن��ادًا إل��ى خلفيات سياسية« .فهل
ُيعقل أن يخلى سبيل متهمني بشراء
س�لاح بقصد تهريبه إل��ى س��وري��ا بعد
ض�ب�ط�ه��م م�ت�ل� ّ�ب�س�ين ،ف�ي�م��ا ُي�س�ج��ن من
أسهم في توقيفهم؟» .وفي هذا السياق،
ع�ل�م��ت «األخ � �ب� ��ار» م ��ن م� �ص ��ادر ع��ائ�ل��ة
امل ��وق ��وف أن ع �ص ��ام ل ��دي ��ه ت�س�ج�ي�لات
ه� ّ�دد بنشرها إذا ج��رى التعاطي معه

ما قل
ودل
بكيدية ،مشيرين إلى أن «التسجيالت
ت��ؤك��د أن امل �ف ��رج ع�ن�ه��م ك ��ان ��وا ي �ن��وون
تهريب السالح إلى سوريا».
م �خ��ال �ف��ة ج� ��دي� ��دة ت� �ض ��اف إل � ��ى س�ج��ل
املخالفات التي حصلت في هذا امللف،
إذ ذكر مسؤول أمني رفيع لـ«األخبار»
أن م�ك�ت��ب م�ك��اف�ح��ة امل� �خ ��درات امل��رك��زي
أبلغ النائب العام االستئنافي في جبل
لبنان ك�ل��ود ك��رم أن ال ش��يء ثبت على
امل��وق��وف ،لكن ك��رم رف��ض إخ�لاء سبيله
ي � ��وم االث� �ن�ي�ن ألس� �ب ��اب غ �ي��ر م �ع��روف��ة.
وبحسب املصادر ،فإن «تسييس امللف
حال دون إخالء كرم سبيل املوقوف».
ف��ي امل�ق�ل��ب اآلخ� ��ر ،ن�ف��ى م �س��ؤول أم�ن��ي
ّ
مطلع على امللف ما ّ
يسوق بشأن كيدية
في توقيف مخبر استخبارات الجيش،
مؤكدًا أن��ه ال ي��زال موقوفًا ألن املديرية
ل��م تتبع األط��ر القانونية املعتمدة في
ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل�خ�ب��ري��ن ،ل�ج�ه��ة اع�ت ّ�م��اد
ك� �ت ��اب ح �م��اي��ة امل � �ص ��در ال� � ��ذي ت��وق �ع��ه
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ال�ت�م�ي�ي��زي��ة .ال �ك�لام عن
خ �ط��وات ق��ان��ون�ي��ة ّ
رده م �س��ؤول أم�ن��ي
رأى أن��ه حتى لو ُوج��د الكتاب املذكور،
ف� � ��إن ع� ��رق�ل��ات م� ��ن ه� � ��ذا ال � �ن� ��وع ك��ان��ت
ستحصل ،مستشهدًا بقضية مماثلة
ُ
�در وأوق� � ��ف رغ��م
اس ��ت ��دع ��ي ف �ي �ه��ا امل� �ص � ّ
وجود تصريح خطي موقع من الرئيس
م �ي��رزا .وع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» أن م��ا ح��ال
دون ت��وق�ي��ع ال�ك�ت��اب م��ن ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام
التمييزي هو التوقيت القياسي الذي
جرت فيه العملية.

تبني أن «املواد املؤيدة»
للقرار االتهامي الذي صدقه
قاضي اإلجراءات التمهيدية
دانيال فرانسني نهاية
الشهر املاضي تتضمن
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ّ
السعودية»
الحريري يفاوض «االتصاالت
عقد الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري سلسلة اجتماعات في
اململكة السعودية حيث هو موجود حاليًا ،بهدف تسوية الوضع املالي
لشركاته .وي�ج��ري الحريري مفاوضات م��ع ع��دد م��ن ال�ش��رك��ات ،بينها
شركة االتصاالت السعودية ( )STCلشراء أسهم في شركة االتصاالت
التابعة لشركة أوج�ي��ه (أوج�ي��ه تيليكوم) .وك��ان��ت ال�ش��رك��ة السعودية
املذكورة قد اشترت عام  2008حصة من أسهم أوجيه تيليكوم وصلت
إلى  35في املئة ،مقابل  2.6مليار دوالر دفعتها نقدًا للشركة اململوكة
آلل الحريري .وبحسب مصادر معنية ،فإن الحريري يريد بيع حصة
ّ
ف��ي أوج�ي��ه تيليكوم تمكنه م��ن ح��ل ال�ج��زء األك�ب��ر م��ن مشكالته املالية،
مع العلم بأن القيمة الحقيقية ألسهم الشركة ارتفعت خالل السنوات
املاضية ،بسبب توسع شبكات االتصاالت التي تديرها ،خصوصًا في
السوق التركية.

ّ
راض عن نديم
أمني الجميل ٍ
من التسجيالت الصوتية،
إضافة إلى إفادات الشهود.
ومن املنتظر أن يحيل املدعي
العام دانيال بلمار (الصورة)
هذه املواد مع القرار إلى
مكتب الدفاع في املحكمة،
بـ«لغة يفهمها املتهمون»،
مع ما يتطلبه ذلك من
ترجمة للمواد إلى اللغة
العربية خالل املرحلة التي
تسبق مباشرة املحاكمات.

ّ
التكميلية
فتح حزب الكتائب باب تقديم الترشيحات إلى االنتخابات
للمكتب ال�س�ي��اس��ي ُ(ي�ن�ت�خ��ب س�ت��ة أع �ض��اء إض��اف�ي�ين م��ن ق�ب��ل أع�ض��اء
املكتب املنتخبني في ّ املؤتمر العام) .وسيبقى الباب مفتوحًا حتى 24
الشهر الجاري .ويتوقع بعض املسؤولني في الكتائب أن يترشح عدد ال
بأس به من الحزبيني لهذه االنتخابات ،خصوصًا أنه ليس هناك شرط
بأن يكون قد مضى على انتساب املرشح للحزب ثماني سنوات (كما
ّ
الجميل
هي الحال في انتخابات املؤتمر العام) .وعن كالم النائب نديم
ّ
باق في الكتائب
األشرفية،
أمام كوادر كتائبيني في
لجهة التأكيد أنه ٍ
ّ
ّ
وسيعمل لتحقيق مزيد من الديموقراطية في الحزب ،رأى مقربون من
ّ
الجميل أن هذا الكالم إيجابي ومن املفيد أن ينغمس نديم
الرئيس أمني
أكثر في العمل الحزبي.
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