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سياسة

5

كالم في السياسة

الترئيس مختلفة
َ
خ ِب َر العالقة الوطيدة معه منذ مطلع
ال ـت ـس ـع ـي ـنــات ،ي ـط ـم ـئــن الـ ــى تـحــالـفــه
واي ـ ـ ـ ــاه ويـ ـث ــق بـ ـخـ ـي ــارات ــه بـ ــا ادنـ ــى
تـ ـ ــردد .م ــع ذلـ ــك ح ـس ــاب ــات الـتــرئـيــس
م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـم ــام ــا .االح ـ ـ ــرى ان ت ـكــون
املـ ـ ـب ـ ــادرة مـ ـص ــدر ال ـت ـب ــاس وش ـب ـهــة،
خصوصًا عندما تقترن بمآل الــدور
الذي يضطلع به الحريري في سبيل
الوصول الى رئاسة الحكومة ،والثمن
ال ــذي يـقــايــض بــه رئـيـســا مــن ق ــوى 8
آذار س ـبــق ل ـل ـحــريــري ان تـشـبــث في
انتخابات  2005باسقاطه والئحته
ك ـل ـه ــا ف ـ ــي دائـ ـ ــرتـ ـ ــه زغـ ـ ــرتـ ـ ــا ،وس ـب ــق
لفرنجيه ان قــال فــي اآلخ ــر نعوتًا لم
يسمعها مــن آخ ــر .فـحــوى املقايضة
ي ـب ـصــرهــا حـ ــزب الـ ـل ــه :ال ــرئ ــاس ــة فــي
مقابل كل السياسة.
اما املعطيات التي احاطت باجتماع
باريس ،فتكمن في اآلتي:
يلتق فرنجيه الرئيس السوري
 1ـ ـ لم
ِ
ب ـش ــار االسـ ــد ف ــي مــرح ـلــة التحضير
لـلـقــاء ب ــاري ــس .بــل اوف ــد ال ـيــه الــوزيــر
ً
ال ـ ـسـ ــابـ ــق يـ ــوسـ ــف س ـ ـ ـعـ ـ ــادة ،ح ــام ــا
رسالة عن اقتراح الحريري انتخابه
رئ ـي ـس ــا .كـ ــان رد دم ـش ــق ان الق ـت ــراح
كهذا محاذير في توقيته ،مع التمني
بـم ـفــات ـحــة االم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
السيد حسن نصرالله فيه.
 2ـ ـ من دون ان يلتقي نصرالله ايضًا،
التقى معاونون لفرنجيه بمعاونني
لــامــن ال ـع ــام وس ـم ـعــوا مـنـهــم كــامــا
ً
م ـ ـمـ ــاثـ ــا ح ـ ـيـ ــال م ـ ـ ـبـ ـ ــررات االقـ ـ ـت ـ ــراح
وتوقيته ،ونصيحة لفرنجيه بتوخي
الحذر املقرون بتساؤالت ،وترك حرية
بالحريري.
التصرف له في االجتماع
ُ
 3ـ ـ ـ ـ ال ـت ــأم اج ـت ـمــاع ب ــاري ــس ،ون ـســب
الـ ـ ــى ف ــرن ـج ـي ــه ق ــول ــه ل ـل ـح ــري ــري ان ــه
كـفـيــل بــاق ـنــاع حـلـيـفـيــه ع ــون وح ــزب
يكتف املتحاوران
الله بانتخابه .لــم
ِ
بهذا الجانب ،بل دخــا في ما يشبه
بــرنــامــج ب ـنــود تـفــاهـمــا عـلــى ربطها
بــاالنـتـخــاب وتــالـيــا ت ــرؤس الحريري
اولى حكومات العهد الجديد:
ـ ـ حكومة وحدة وطنية ال ثلث ضامنًا
ف ـي ـه ــا ،وه ـ ــو م ــا ي ــرف ـض ــه ح ـ ــزب ال ـلــه
ويعتبره شرط تعاونه مع الحريري
عندما يوافق على عودته الى السرايا
في اي حكومة جديدة .ثلث ضامن في
يد الحزب بالذات.
ـ ـ االبقاء على قانون االنتخاب النافذ
مـنــذ ع ــام  ،2008املـسـتـمــد مــن قــانــون
 26نـيـســان  ،1960والـتـمـســك بنظام

اقـتــراع اكـثــري فحسب .وهــو شــرط ال
يـتـســاهــل ح ـيــالــه ال ـح ــري ــري ،ويــائــم
فــي الــوقــت نفسه فرنجيه ويطمئنه
الى دائرة زغرتا بنوابها الثالثة .اما
مـطـلــب ح ــزب ال ـل ــه ،ف ـقــانــون انـتـخــاب
بـ ــاق ـ ـتـ ــراع ن ـس ـب ــي ي ـ ـعـ ــرف س ـل ـف ــا ان
ال ـحــريــري يــرفـضــه ّكــونــه يـنـتــزع منه
ثلث الناخبني الـســنــة على االراض ــي
اللبنانية.
ـ ـ رفع خمس نقاط على الضريبة على
القيمة املـضــافــة ،بينما سبق لحزب
ال ـل ــه ان رف ــض ادخـ ـ ــال نـقـطــة واح ــدة
عليها.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خـ ـصـ ـخـ ـص ــة ق ـ ـطـ ــاعـ ــي ال ـ ـهـ ــاتـ ــف
والكهرباء.
ـ ـ تحقيق مـطــالــب تـلــح عليها شركة
سوليدير لوسط بيروت.
ـ ـ النفط.

في بنود اجتماع ً
باريس :ال ثلث معطال،
خصخصة الكهرباء
والهاتف ،رفع ،TVA
النفط ،وقانون 2008

احــاط هــذه املعطيات تساؤل عريض
لـ ــدى حـ ــزب ال ـل ــه ع ــن م ـغ ــزى تــوقـيــت
م ـب ــادرة الـتــرشـيــح فــي ظــل ت ــردي في
الـ ـع ــاق ــات االي ــرانـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ال ـس ـع ــودي ــة،
وتـصـعـيــد مـمــاثــل ف ــي ع ــاق ــات حــزب
الله بالرياض بعدما اتخذت اجراءين
عقابيني ضــده فــي اقــل مــن شهر ،هو
عمر ترشيح فرنجيه :فرض عقوبات
ع ـلــى  12شـخـصـيــة وم ــؤس ـس ــة على
صـ ـل ــة ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــزب ،مـ ـن ــع بـ ـ ــث م ـح ـطــة
«امل ـ ـنـ ــار» ع ـب ــر ق ـم ــر «عـ ــرب ـ ـسـ ــات» .ثــم
اتــى قبل يومني موقف ايــرانــي جديد
واض ــح الــدالل ــة ،بـتــأكـيــده ان انتخاب
الــرئ ـيــس ش ــأن لـبـنــانــي ،نــافـيــا عــاقــة
طهران به ،ومن ّ
ثم ما شاع في االيام
االول ــى التي تلت  17تشرين الثاني،
وهو وجــود تفاهم سعودي ـ ـ ايراني
ضمني على تحييد لبنان عن حربي
اليمن وسوريا.

جبران وفرانسوا :استشهاد عدالة
جان عزيز
ليست ثنائية التكامل بني القلم والسيف ،وحدها ما
ً
يجمع بني جبران تويني وفرانسوا الحاج .فضال عن
املوت غدرًا ،أو ما يصير في البال والتاريخ استشهادًا.
يكفي أن املجرم ،أو هما الشهيدان من اختارا أن يرحال
فــي الـيــوم نفسه ،بـفــارق عــامــن فـقــط ،بــن  12كانون
األول  2005ومثله من العام  .2007لكن الجوامع بني
الــرجـلــن تـبــدو أكـثــف دالالت وم ـغ ــازي ،فــي تفاصيل
الرحيل .حيث تكمن كل الشياطني.
رحل جبران بعد أشهر على إنجاز معركة السيادة.
معركة كان هو في صلبها ،قبل أن تنطلق .ال بل قيل
إن «جريمته» أنــه كــان من رواده ــا .منذ أطلع «نهاره»
مصدرة بكتابه املفتوح إلى الرئيس السوري .بعدها
تحول الثائر الدائم رمزًا من رموز املعركة ضد الوجود
العسكري ال ـســوري فــي لـبـنــان .مــن ن ــداء بكركي إلى
ً
قرنة شهوان وصوال إلى  14آذار ،صار أيقونة يتطلع
إليها امللتحقون باملعركة متأخرين .خصوصًا ممن
فتح لهم بقسمه باب املعركة السيادية من دون طائفة،
وال مذهب ،وال حسابات من انتفع من االحتالل ومن
دفــع وال ي ــزال .وتـحــول جـبــران ذاك العلم الــذي يجذب
الشريحة العمرية األكـثــر تأثيرًا فــي الـشــارع واألكثر
إقالقًا للمحتل .كان مع قلة أمثاله ،ممثل الشباب في
تلك املـعــركــة .الــذيــن يـقــدرون وإن ال يـعــرفــون .والــذيــن
ينجزون وإن ال يقطفون...
ومـثـلــه رح ــل فــران ـس ــوا .بـعــد أش ـهــر أق ــل عـلــى إنـجــاز
معركة سيادية أخ ــرى ،ليست أقــل شــراســة ،وإن أقل
انتشارًا في الجغرافيا .سقط لواء الشهداء بعد ثالثة
أشـهــر وأي ــام عـلــى مـعــركــة نـهــر ال ـب ــارد .تـلــك املــواجـهــة
القاسية مع إرهاب وحشي .معركة كتبت باسمه ،كما
تكتب دورات القسم بأسماء الشهداء الكبار .حملها
هو حيًا ،قبل أن يحملها ميتًا مغدورًا شهيدًا .وفي تلك
املعركة كان فرانسوا الحاج رمزًا من رموزها الكبرى.
تخطيطًا وإدارة ومتابعة تنفيذ ونصر.
هـكــذا جمع بــن جـبــران وفــرانـســوا ،لحظة اغتيال كل
منهما ،انـطـبــاع أنـهـمــا سقطا شـهـيــدي معركتيهما.
فكرة أنهما اغتيال ثأرًا وانتقامًا وحشيًا ،من العدوين
اللذين هزماهما .كل في معركته .كل بسالحه .صار
لكل من الجريمتني حكمها املدموغ في األذهان سلفًا.
وص ــار لـكــل منهما مـجــرمـهــا ،وجـنــاتـهــا ،وامل ـحــرض
واملخطط واملنفذ حكم القتل ،بال أي محكمة وال حكم
عدالة .أن الــذي قهره جبران بكلماته ،غــدره بإجرامه.
وأن الـ ــذي هــزمــه فــرن ـســوا ب ـج ـنــوده ،أرداه بـجـبــانـتــه.
النظام الـســوري قتل جـبــران .واألصولية اإلسالموية
قتلت فرانسوا .هكذا ارتاحت النفوس إلى مخيلتها،

ومضت األيــام ،من دون خبر مغاير .كأنما املجرمني
ومن معهم ،والشهيدين ومن لهم ،قد ارتاحوا جميعًا
إلى الخالصات ،تاركني العدالة ألرض أخرى أقل موتًا
ً
وأكثر عدال.
لكن جوامع أخرى مكملة ،كتلك التي ربطت الرجلني في
حياتهما ونضالهما ،استمرت لتصل بني الشهيدين
في رحيلهما .جبران سقط بعد ساعات على عودته
سرًا من السفر .وفرانسوا سقط وهو ينتقل من بيته
ً
إلــى بيته .عــودة جبران السرية ليال ،كــان يفترض أن
تشكل له حصانة أمنية .تمامًا كما انتقال فرانسوا
في منطقة عسكرية مقفلة بالكامل لسالحه ورفاقه،
كــان يفترض أن تؤمن له الحصانة الحمائية املماثلة
وال ـكــام ـلــة .اغ ـت ـيــال ج ـب ــران ،فــي الـتـفــاصـيــل والــوقــائــع
واالس ـت ـن ـتــاج ،م ــا ك ــان لـيـتــم ،ل ــوال خ ــرق أم ـنــي كبير.
واغتيال فرانسوا في مربع خاص بالجيش اللبناني
ما كان ليحصل ،لوال فرضية اختراق أمني مماثل .ال
يمكن لسيارة جبران الجانية أن تكون قد ركنت في
تلك الطريق الفرعي الضيق ،إال قبل عبوره بلحظات.
وال يمكن لجناة فرانسوا أن يتنقلوا إلى بعبدا ومنها،
إال عبر طــرقــات مــرصــودة محمية مراقبة ومحصية
الحركات واألن ـفــاس .لـغــزان كبيران خلف الشهيدين
ال ـك ـب ـي ــري ــن ،أب ـس ــط دالالتـ ـهـ ـم ــا أن وراء الـجــريـمـتــن
الكبيرتني مجرمني كبيرين.
بـقــي جــامــع واح ــد ،هــو األك ـثــر غــرابــة بــن الشهيدين.
أن ال جريمة اغتيال جبران وصلت إلى املحكمة التي
أقــامـهــا الـفــريــق ال ــذي نــاضــل مـعــه الـثــائــر .وال جريمة
اغـتـيــال فــرانـســوا بلغت ق ــوس املحكمة الـتــي انتسب
البطل إلى سلكها .فال املحكمة الدولية وضعت يدها
عـلــى جــريـمــة  12ك ــان ــون األول  .2005وال الـقـضــاء
اللبناني ،عسكريًا أو عدليًا ،تمكن من فتح محاكمة
ملن غدروا بفرانسوا الحاج في  12كانون األول .2007
محكمة اله ــاي الـخــاصــة بـلـبـنــان ،رغ ــم مـئــات ماليني
دوالراتـهــا وآالف أشخاصها وشهودها ،لم تنب ملفًا
لجبران .ومحاكم لبنان ،رغم أجهزة دولته وإنجازات
معلوماتها ومخابراتها ،لم تصل إلى مشتبه به واحد
فــي ملف فــرانـســوا .كــأن الهــاي تعيش وتــرتــزق على
قاعدة أن في لبنان شهيدًا واحـدًا .وكأن آليات العدالة
والقضاء في لبنان ،ال تزال تصحو وتنام على معادلة
أن فرانسوا الحاج ،شهيد آخر سقط في أرض املعركة
فــي نهر الـبــارد .حيث هــرب أو ُهــرب شاكر العبسي.
وحيث ولدت تهريبة رئاسية ،فكان هروب من الحقيقة
وتهرب من قسم عسكري بقسم دستوري أو بوهمه
وطمعه.
أهم ما يجمع جبران وفرانسوا اليوم أنهما استشهدا
في بلد يغتال شهداءه والعدالة والحقيقة كل يوم.

تقرير

عملية خطف مشبوهة البن القذافي من سوريا إلى لبنان
من ّقرر رمي كرة عائلة القذافي امللتهبة
فــي حضن لبنان املعطلة مؤسساته؟
وما الفائدة من اختطاف هنيبعل ،ابن
ّ
«ولي يدفع
معمر القذافي ،الذي ليس له
فــدي ـتــه» الـسـيــاسـيــة؟ وم ــن ق ـ ّـرر إح ــراج
الدولة السورية بهذا امللف حاليًا؟ وهل
لعملية الخطف أبـعــاد داخلية تتصل
بالسعي إلى إحراج القيمني الرسميني
عـ ـل ــى مـ ـل ــف اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ــوسـ ــى الـ ـص ــدر
ورفـيـقـيــه ،أم أن األم ــر يـتـعـ ّـدى ذلــك إلى
مـحــاولــة الـخــاطـفــن تحصيل مكاسب
مادية من السلطات الليبية (املنقسمة)
عـلــى ح ـســاب قـضـيــة ال ـص ــدر؟ األسـئـلــة
ك ـث ـي ــرة ،وال م ـع ـلــومــات دق ـي ـقــة تسمح
باإلجابة عليها قبل انتهاء استجواب
هنيبعل القذافي لدى فرع املعلومات.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل أن ع ـصــابــة ســوريــة
اختطفت ّقبل ثالثة أيام هنيبعل ،أصغر
أب ـنــاء ال ـق ــذاف ــي ،فــي ســوريــا حـيــث كــان
إحدى بلدات محافظة الالذقية.
يقيم في ّ
وك ــان ال ـقــذافــي ه ــرب إل ــى ال ـجــزائــر إثــر
سـ ـق ــوط نـ ـظ ــام وال ـ ـ ـ ــده ،ثـ ــم ان ـت ـق ــل ال ــى

سلطنة ُعمان حيث حصل على اللجوء.
وبسبب خشيته ّمن تسليمه إلى بالده
كما حصل مع أشقائه ،قصد سوريا ال
سيما أن عالقة صــداقــة ربطت عائلته
بعائلة الرئيس بشار األسد.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن عملية الخطف
جرت بالتنسيق مع مجموعة لبنانية
ّ
ّ
م ـســل ـحــة ت ـســل ـم ـتــه ب ـعــد ت ـم ــري ــره عبر
ال ـ ـحـ ــدود غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــة ون ـق ـل ـتــه ال ــى
ّ
أحــد املـنــازل في منطقة البقاع .وأكــدت
م ـصــادر أمنية أن املجموعة الخاطفة
على عالقة بشخصية سياسية لبنانية
كانت على دراية بأدق تفاصيل العملية
والجهة املـتــورطــة فيها .وأوضـحــت أن
املـجـمــوعــة مــرتـبـطــة ب ـق ـيــادي عسكري
شهير زمن الحرب األهلية ،وقد ّ
نسقت
عملية الخطف مع العصابة السورية،
ب ـع ــدم ــا ع ـل ـمــت بـ ــوجـ ــود الـ ـق ــذاف ــي فــي
س ــوري ــا .وك ـ ــان أحـ ــد أف ـ ــراد املـجـمــوعــة
اتصل بقناة «الـجــديــد» ظهر أمــس من
ثابت في إحدى مناطق جبل
رقم هاتف
ّ
لبنانّ ،
مدعيًا أنه ينتمي إلى مجموعة

اختطفت القذافي ،عارضًا تسليم القناة
مقطع فـيــديــو ُيـثـبــت الـخـطــف .ووصــل
ً
ال ـشــريــط ال ــى «ال ـج ــدي ــد» ل ـي ــا ،وظـهــر
فيه القذافي وقد بدت عليه آثــار ضرب
ّ
مـبــرح ،لكنه أك ــد أنــه «فــي صحة جيدة
وان ـشــال ـلــه ي ـك ــون لـقـضـيـتــي ص ـ ــدى .ال
تنشغلوا عليي وانــا عند أنــاس تخاف
الله» ،داعيًا «كل من لديه أدلة عن ملف
موسى الصدر فليقدمها ويكفي ظلمًا
ومعاناة».
وفي وقت الحق أشــارت معلومات إلى
أن ال ـج ـهــات الـخــاطـفــة عــرضــت تسليم
القذافي ألحد األجهزة فرفض ،وعندها
قــررت تسليمه إلــى فــرع املعلومات في
ُّ
قــوى األمــن الداخلي .واتـفــق على تركه
في أحــد األمــاكــن ليبلغ فــرع املعلومات
بعد ذلك بمكانه.
ّ
ّ
م ـص ــادر مــطـلـعــة ع ـلــى امل ـلــف أك ـ ــدت أن
«ه ـ ـنـ ــاك س ـل ـس ـل ــة أه ـ ـ ـ ــداف مـ ــن عـمـلـيــة
الخطفّ ،أولها مــادي ،فيما يأتي ملف
اإلمــام الصدر في املرتبة األخـيــرة» .أما
ّ
ال ـســؤال األب ــرز الـيــوم فيتعلق بمصير

ّ
ال ـقــذافــي :هــل سـ ُـيـتــرك ح ـ ّـرًا لـيـعــود إلــى
سوريا ،أو ُيستخدم وسيلة لتحصيل
مكاسب من الحكومة الليبية في قضية
اإلمام الصدر ورفيقيه ،أم تعمد الدولة
اللبنانية لتسليمه الى الحكومة الليبية
بال مقابل؟
ّ
يذكر أن النيجر سلمت شقيق هنيبعل،
الساعدي القذافي ،الى السلطات الليبية
قـبــل أك ـثــر م ــن عـ ــام .وتـ ـ ـ ّ
ـردد حـيـنـهــا أن
ال ـن ـي ـج ــر ت ـل ـقــت م ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة م ـقــابــل
ّ
تسليمه .كما سلمت موريتانيا عبدالله
السنوسي ،صهر الرئيس الليبي ،إلى
أول حـكــومــة ليبية بـعــد «الـ ـث ـ ّـورة» في
أيلول  ،٢٠١٢مقابل مبلغ قيل إنه تجاوز
 ٢٥٠مليون دوالر.
وتجدر اإلشارة إلى أن هنيبعل القذافي
م ـتـ ّ
ـزوج مــن عــارضــة األزيـ ــاء اللبنانية
ألــن سـكــاف ،وهــو مطلوب لالنتربول
الدولي.
ّ
وأكـ ــد ال ـنــائــب ال ـســابــق حـســن يـعـقــوب،
نـ ـج ــل الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد يـ ـعـ ـق ــوب الـ ــذي
اختطف مع الصدر والصحافي عباس

ّ
ب ــدر ال ــدي ــن ،أن «ال عــاقــة لـنــا بخطف
هنيبعل القذافي ،لكننا لسنا حزينني
ُ
ً
لالمر» ،آمــا أن «تحرك عملية الخطف
م ـل ــف االم ـ ـ ـ ــام امل ـغ ـي ــب ال ـس ـي ــد مــوســى
الصدر ورفيقيه من جديد» .كذلك نفى
مـقــرر لجنة املتابعة الرسمية لقضية
اإلمــام الصدر ورفيقيه القاضي حسن
الشامي أي عالقة أو علم للجنة بما تم
إعالنه بشأن اختطاف هنيبعل القذافي
في لبنان.

