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عن ثقافة الخيانة وخيانة المثقف
األع ـل ــى وهـيـئــة الـتـفـتـيــش الـقـضــائــي
على هذا األداء؟
وعلى مستوى األجهزة األمنية :ملاذا
ُ
ت ــرك مشتبه فـيــه أق ـ ّـر علنًا بــدخــول
«أراض ـ ــي ال ـع ــدو» يــدخــل إل ــى لـبـنــان
ويـخــرج منه ويحصل على أذون ــات
أمنية للتصوير في لبنان ،من دون أن
ُيفتح أي تحقيق ّ
جدي في القضية؟
ص ـح ـيــح أن ال ـق ـض ــاء ه ــو صــاحــب
سلطة التوقيف واإلخ ــاء ،لكن ،عدا
عن توقيفه في مطار بيروت أول من
أمس ،هل بنت األجهزة األمنية ملفًا
للمشتبه فيه وأحالته على القضاء؟
ه ــل ث ـمــة م ـق ـ ّـص ــرون أو م ـتــواط ـئــون
ف ــي األج ـه ــزة األم ـن ـيــة والـقـضــائـيــة؟
املطلوب من السلطات أن تجيب عن
هذه األسئلة ،وعلى غيرها ،ما يحول
دون استسهال تكرار جرائم كهذه.

قضاة وضباط
ومصرفيون في ورشة
عمل «تطبيعية»؟
يـ ـ ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،نـ ـش ــرت
«األخ ـب ــار» تـقــريـرًا بـعـنــوان ««رعــايــة»
إسرائيلية لورشة عمل مصرفية في
لبنان» ،كشفت فيه أن هيئة التحقيق
ال ـخــاصــة ل ــدى م ـصــرف ل ـب ـنــان ،وهــي
وحــدة اإلخـبــار املــالــي اللبنانية ،والتي
يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض
ســامــة ،تـقـيــم بــالـشــراكــة مــع «املــركــز
ال ـعــاملــي لــأمــن ال ـت ـعــاونــي» (Global
)Center on Cooperative Security
ّ
ّ
الدنماركية ورشــة
الخارجية
ووزارة
عمل فــي  12أيـلــول الحالي ،فــي فندق
م ــون ــرو ،ب ـع ـن ــوان «م ـن ـت ــدى ال ـتــوع ـيــة:
ّ
تعامل ّ
النقدية
مؤسسات التحويالت
ّ
مع االلتزامات الدولية ملكافحة تبييض
األمـ ـ ــوال وت ـم ــوي ــل اإلرهـ ـ ــاب بـمــوجــب
ال ـقــانــون  ،»44بـحـضــور ق ــادة أمنيني
وقضاة وموظفني عامني ومصرفيني
َ
وقــانــونـيــن ومكلفني بتطبيق قــانــون
م ـكــاف ـحــة تـبـيـيــض األمـ ـ ــوال وت ـمــويــل
كشفته «األخ ـبــار» أن
اإلره ــاب .ومما
ْ
اإلسرائيلية ليات ِشطريت ،املسؤولة
ع ــن ال ـش ــؤون املــالـ ّـيــة وب ــرام ــج الـشــرق
األوس ــط وشـمــال أفريقيا فــي «املركز
العاملي لألمن التعاوني» ،وهي واحدة
مــن أب ــرز م ـســؤولــي املــركــز وأكـثــرهــم
تــأث ـي ـرًا ف ــي أع ـمــالــه ،س ـبــق أن خــدمــت
اإلسرائيلي برتبة ضابط
في الجيش
ّ
مـ ـ ــازم ،وس ـت ـك ــون مــط ـل ـعــة ع ـلــى كل
املعلومات التي سيجري تداولها من
قبل املـســؤولــن اللبنانيني فــي ورشــة
ُ
ال ـع ـمــل .ورغـ ــم خ ـط ــورة م ــا ن ـ ِـش ــر ،لم
ّ
يصدر ّأي بيان توضيحي جــدي عن
ّأي جهة معنية بالورشة ،فيما قررت
نقابة املحامني مقاطعتها .في املقابل،
قرر كل من قيادة الجيش وقوى األمن
ال ــداخـ ـل ــي وم ـج ـل ــس ال ـق ـض ــاء األع ـل ــى
تجاهل املعلومات املنشورة ،والسماح
لضباط وقضاة باملشاركة في «ورشة
العمل» .وعلمت «األخبار» أن اجتماعًا
ُع ـ ِقــد فــي مـصــرف لـبـنــان ملناقشة ما
ُ
نـ ِـشــر ي ــوم الـخـمـيـ ْـس امل ــاض ــي ،وتـقــرر
فـيــه أن «ل ـيــات ِشــطــريــت» هــي موظفة
هامشية فــي املــركــز املــذكــور ال ــذي لن
يحصل على ّأي معلومات من لبنان!
وبـنـ ًـاء على ذلــك ،تقرر االستمرار في
إق ــام ــة ال ــورش ــة ،ب ــدءًا م ــن ال ـي ــوم ،كــأن
شيئًا لم يكن!
(األخبار)

هل يفلت زياد دويري من المحاسبة؟

بيار أبي صعب
ّ
العربية لن تقوى على
«كل العطور
غسل هاتين اليدين»
(ليدي ماكبث ،شكسبير)
¶¶¶
ّ
ّ
«قانونية»
الــذيــن يظنون أن املشكلة
فـ ـق ــط م ـ ــع زيـ ـ ـ ــاد دوي ـ ـ ـ ـ ــري ،ي ـخ ـط ـئــون
ط ـب ـعــا .هـ ــؤالء «ان ـت ـص ــروا» (مــوق ـتــا؟)
أمام الكاميرات ،وفي اإلعالم الذي بدا
بـعـضــه لــأســف مـتــواطـئــا ومـنـصــاعــا
وغـ ـ ــوغـ ـ ــائـ ـ ـ ّـيـ ـ ــا ،يـ ـ ـت ـ ــأرج ـ ــح ب ـ ـ ــن ح ـق ــد
وب ــروب ــاغـ ـن ــدا ،ب ــن ع ـم ــى وب ــاه ــة…
ّ
ّ
ونقديًا،
مهنيًا
فيما بدا بعضه اآلخر
يمارس دوره في التدقيق واملساءلة،
ويـ ـحـ ـت ــرم عـ ـق ــول ال ـ ـنـ ــاس والـ ـق ــواع ــد
ال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة .ل ـك ــن ب ــاإلجـ ـم ــال ،ف ــإن
اليوم اللبناني الطويل الذي بدأ منذ
لـيـلــة األح ـ ــد ،ب ـعــد س ـ ّحــب دوي ـ ــري من
«األم ــن ال ـع ــام» ،وتـفــشــى عـلــى املــواقــع
االج ـت ـمــاعـ ّـيــة ،ضـجـيـجــا وقـعـقـعــة في
ك ــل االتـ ـج ــاه ــات ،ق ـبــل أن يـنـتـقــل إلــى
ال ـش ــاش ــات وامل ــواق ــع االخـ ـب ـ ّ
ـاري ــة ،بلغ
ّ
العسكرية ،حيث
ذروتــه أمام املحكمة
وقف دويــري ومحاميه ّ
وأمــه ليلعبوا
مشهد «الفينال» البطولي .يوم أمس،
سـيـبـقــى ف ــي األذهـ ـ ــان بـصـفـتــه ال ـيــوم
الوطني للكذب والفجور.
خالفًا لـ«مخاوف» الجوقة الليبرالية
املتضامنة مــع «سينمائي مستدعى
إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـحـ ـكـ ـمـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ـ ّ
ـري ـ ــة» ،فـ ــإن
ّ
الـسـيـنــاريــو ك ــان مـتــوقـعــا وم ــدروس ــا،
بــرعــايــة سـيــاسـ ّـيــة أك ـي ــدة ،كــي يفضي
إل ــى الـنـهــايــة الـسـعـيــدة :إخ ــاء سبيل
زي ـ ـ ــاد دويـ ـ ـ ــري مـ ــن دون ت ــوجـ ـي ــه أي
ّ
ت ـه ـمــة إلـ ـي ــه ،أي تـبـيـيــض س ـجــلــه من
أدران اإلقــامــة أشهرًا في كيان العدو،
ً
ح ـي ــث ص ـ ـ ـ ّـور ف ـي ـل ـمــا كـ ــامـ ــا يــؤن ـســن
ال ـقــاتــل ،فيلمًا «إســرائـيـلـيــا» (إنـتــاجــا
ً
وتمثيال وتنفيذًا) .هكذا انتصر «بطل
ّ
الحرية»ّ ،
مرة جديدة ،على «طواغيت
الفكر والـثـقــافــة»! هل
ال ـظــام ،وأع ــداء ّ
هناك من كان يتوقع من النائب العام
ال ـع ـس ـكــري ص ـقــر ص ـقــر أن يـحـتـجــزه
ً
م ـث ــا ،مـثــل ال ـض ـبــاط األرب ـع ــة؟ وال ـلــه،
لكان وزير التطبيع الثقافي ،املنخرط
ض ـم ــن ط ــاق ــم ف ـي ـلــم دوي ـ ـ ــري ال ـجــديــد
كـ ـمـ ـس ــؤول عـ ــاقـ ــات عـ ــامـ ــة ،سـيـعـلــن
إضرابًا عن الطعام ،أو يشكو ّ
الريس
لــدولــة الــرئـيــس ،أو يـحــرق نفسه حيًاّ
أم ــام بــاب املحكمة .ذلــك أن «العظماء
ُ
أيها الشعب البجم ،ك ّرموا في الخارج،
وعلينا أن أن نعاملهم بــاحـتــرام في
بــادهــم» .حــاضــر! تـغــريــدات معاليكم
أوامـ ــر! و«عـظـمــاؤنــا» ه ــؤالء نرسلهم
إلـ ـ ـ ــى األوس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،لـ ـيـ ـخـ ـب ــروا
العالم كيف أن الفلسطينيني ذبحوا
«امل ـس ـي ـح ـيــن» اآلمـ ـن ــن ف ــي ال ــدام ــور.
يبشرنا دويري بأن فيلمه الجديد هو
عن «املصالحة» .هذا الصبي مدهش
فـ ــي قـ ــدرتـ ــه عـ ـل ــى ال ـت ـل ـف ـي ــق وت ــزوي ــر
ال ــوق ــائ ــع« .ق ـض ـيــة رقـ ــم  23( »23هو
باملصادفة عدد األيام التي تفصل بني
ّ
ّ
الجميل في ظل الدبابة
انتخاب بشير
االس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة وإع ـ ـ ــدام ـ ـ ــه) ،ف ـي ـل ــم عــن
املصالحة بقدر ما كان فيلمه السابق
مـ ـ ّ
ـؤي ـ ـدًا ل ــ«ال ـق ـض ـ ّـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة»،
ّ
وبقدر ما قضاؤنا مستقل ،وبقدر ما
ّ
اللبنانية أن يكون لها
يليق بالثقافة
وزير مثل الدكتور غطاس خوري .أي:
ّ
البتة!
ل ـ ـقـ ــد أمـ ـ ـط ـ ــرن ـ ــا دويـ ـ ـ ـ ـ ــري بـ ـ ــوابـ ـ ــل م ــن
األك ــاذي ــب واألض ــال ـي ــل ،ل ـكــي يـتـفــادى
ّ
االسرائيلية .فلو
االعتراف بجريمته
ّ
اعترف بها ،وتراجع عنها ،فسيكلفه
األم ـ ــر ث ـم ـنــا بــاه ـظــا ه ــو فـ ـق ــدان سـبــل
تـمــويــل أف ــام ــه املـقـبـلــة و«إش ـعــاع ـهــا»
الـ ـع ــامل ــي .ي ـق ــول م ـح ــام ـي ــه« :ال ـق ـضـ ّـيــة
تعود الــى  ،2012ولــوال تحريكها من
قبل أشـخــاص مغرضني ،لديهم حقد

ش ـخ ـص ــي عـ ـل ــى دويـ ـ ـ ــري وغ ـ ـيـ ــرة مــن
نجاحاته الـعــاملـ ّـيــة ،ملــا كــانــت ّ
تحركت
ّ
القضية» .كيف ترد على هذا العبقري؟
وي ـم ـض ــي املـ ـح ــام ــي (م ـ ــا اسـ ـم ــه عـلــى
فـ ـك ــرة؟) ،وق ــد ب ــات ن ــاق ـدًا سـيـنـمــائـ ّـيــا:
«ال ـص ــدم ــة ض ــد اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،ومــع
ّ
القضية الفلسطينية» .اكذب ،اكذب…
ال ب ــد أن يـعـلــق شـ ــيء .ال ـصــدمــة فيلم
تـطـبـ ُيـعــي ،فـيـلــم إســرائ ـي ـلــي بــامـتـيــاز.
من يقل عكس ذلــكّ ،أمـ ّـي ،أو أعمى ،أو
ّ
نصاب! شالوم دويري شالوم.
أم زيـ ــاد («امل ـنــاض ـلــة ال ـب ـع ـثـ ّـيــة» الـتــي
زجــرهــا زي ــاد م ـبــاشــرة عـلــى ال ـه ــواء)،
تجزم بــأن ابنها البار حني ذهــب إلى
ّ
جرمية».
إسرائيل لــم تكن لديه «نية
كــانــت مـهـمــة إنـسـ ّـانـ ّـيــة ســامـيــة طبعًا.
ويـ ـق ــول دويـ ـ ــري إن ـ ــه أب ـل ــغ م ـخــابــرات
الـجـيــش وق ـتــذاك بــإقــامـتــه املــديــدة في
تل أبيب« ،كي ال يحسبوه جاسوسًا».
الـجــواسـيــس كـثــر يــا حبيب املــامــا ،ال
أح ــد يحتاجك جــاســوســاّ .
مهمتك لم
ّ
التجسس العسكري،
تكن ،ولن تكون،
ّ
ب ـ ــل كـ ـس ــر الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـيـ ـن ــات ال ـث ـق ــاف ــي ــة
واالس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة بـيـنـنــا وب ــن الـعــدو
الـ ــذي ن ـخ ــوض م ـعــه ص ــراع ــا ك ـيــانـ ّـيــا.
م ـه ـ ّـم ـت ــك أن ـس ـن ــة ق ــات ـل ـن ــا ،وال ـت ـق ـل ـيــل
م ــن ه ـ ــول االح ـ ـتـ ــال وس ــرق ــة األرض
واغتصاب الحقوق ،ومحو مئات آالف
الشهداء وماليني الالجئني… وطمس
تـ ـل ــك امل ـ ـج ـ ــزرة ال ـع ـظ ـي ـم ــة امل ـس ـت ـم ـ ّـرة
م ـنــذ  ،1948وإعـ ـف ــاء دولـ ــة االح ـت ــال،
وتحويلها شريكًا .لقد اختار دويري

أن ي ـع ـي ــش شـ ــاهـ ــد زور عـ ـل ــى أرض
املجزرة ،ببركة مرتكبيها وترحيبهم
ورعايتهم .هذا هو بامتياز التطبيع
الـ ـثـ ـق ــاف ــي مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو ال ـ ـ ــذي ال ُيـ ـب ـ ّـت
ف ــي امل ـح ـك ـمــة ف ـح ـس ــب .وت ـل ــك جـنــايــة
دويـ ـ ــري ع ـلــى ن ـف ـســه ،وع ـل ــى الـثـقــافــة
اللبنانية .ما ارتكبه أخطر بكثير من
الـتـجـ ّـســس ّ ملصلحة ال ـعــدو .فـهــل فعل
كل ذلــك ألنــه «رضــع حب فلسطني في
ّ
ّ
منذ
ب ـي ـتــه»؟ ك ـمــا ردد أمـ ــس ،ويـ ـ ــردد ّ
فيلمه االســرائـيـلــي… نحمد الـلــه أنــه
لــم ينشأ فــي كنف أنـطــوان لـحــد! مــاذا
ك ــان سـيـفـعــل؟ أم ــا ع ـشــرات األحــاديــث
الـ ـت ــي أدل ـ ـ ــى ب ـه ــا إل ـ ــى إع ـ ـ ــام الـ ـع ــدو،
وال ـ ـكـ ــام ال ـف ـظ ـي ــع الـ ـ ــذي ق ــال ــه ،ف ـهــذه
أيضًا شطبها القاضي صقر بتقادم
ال ــزم ــن .لـكــن مــن يـمـحــو وص ـمــة الـعــار
ّ
التي ستالحق دويري أينما حل؟ هل
يـكـفــي نـعـيــق شـهــود ال ــزور واملــرتــزقــة
لتزوير «الخيانة» وتحويلها «معركة
ح ـ ــري ـ ــات»« .ق ـض ـ ّـي ــة دويـ ـ ـ ــري» لـيـســت
م ـس ــأل ــة ق ــان ــون ـ ّـي ــة فـ ـق ــط ،بـ ــل م ـســألــة
ّ
ّ
ووطنية.
سياسية
أ ّخــاقـ ّـيــة وفـكــريــة،
ّ
إنها ثقافة الخيانة ،وخيانة املثقف.
إذا ك ــان مــا اقـتــرفــه دوي ــري قـبــل سبع
سنوات ليس ،في نظر القانون ،أكثر
م ــن «ج ـن ـح ــة» ّامـ ـح ــت ب ـ ــ«مـ ــرور زم ــن
ث ــاث ــي» ،فـ ــإن ت ـجــرب ـتــه اإلســرائ ـي ـل ـيــة
(الـ ـت ــي س ـي ـكــون ل ـهــا ت ـت ـمــة بــالـتــأكـيــد
بـ ــأش ـ ـكـ ــال مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة) ،ه ـ ــي ف ـ ــي ن ـظــر
الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ جـ ــري ـ ـمـ ــة ع ـ ـظ ـ ـمـ ــى! ف ـي ـل ـمــه
ال ـ ـجـ ــديـ ــد الـ ـ ـ ــذي يـ ـخ ـ ّـي ــم ع ـل ـي ــه ط ـيــف

ّ
الجميل وتظلله هالة
«الشهيد» بشير
«الـقــديــس» سمير جعجع ،يــذهــب في
االتـ ـج ــاه االس ــرائ ـي ـل ــي ن ـف ـســه .الـفـنــان
حـ ّـر فــي مضمون عمله ،لكننا نسوق
امل ـثــل لـلـتــدلـيــل ع ـلــى أن زيـ ــاد دوي ــري
الــذي أقــام وعمل في تل أبيب ويدافع
ع ــن تـلــك ال ـت ـجــربــة ،ه ــو نـفـســه مـخــرج
الـفـيـلــم الـجــديــد ال ــذي يـعـيــد االعـتـبــار
ّ
األهلية.
إلى الرواية االنعزالية للحرب
ثـ ــم يـ ـق ــول لـ ــإعـ ــام الـ ـ ــذي يـ ـح ــاول أن
ً
ّ
كفنان
يعمق الطرح قليال« :حاسبني
ّ
ّ
ال كـسـيــاســي» (!) ي ــدع ــي دويـ ــري أن ــه
صنع فيلمًا عــن «فهم ّ الـطــرف اآلخــر»
و«امل ـص ــال ـح ــة»… ل ـكــنــه غ ـيــر مستعد
ملـ ـص ــالـ ـح ــة شـ ـعـ ـب ــه ،واالع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذار عــن
جريمته اإلســرائـيـلـ ّـيــة! إن الـتــواطــؤات
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة وال ـق ـضــائـ ّـيــة واالع ــام ـ ّـيــة
ّ
والفايسبوكية التي شهدناها أمس،
ت ـكـ ّـرس مــا يـمـكــن تسميته بــ«ســابـقــة
زي ـ ـ ــاد دوي ـ ـ ـ ـ ــري» .مـ ــن اآلن ف ـص ــاع ـدًا،
ب ـف ـض ـل ـكــم ّأي ـ ـهـ ــا ال ـ ـسـ ــادة امل ــؤت ـم ـن ــون
عـلــى كــرامـتـنــا وسـيــادتـنــا ودسـتــورنــا
ّ
الوطنية ،باتت إسرائيل
ومصلحتنا
خيارًا بني خيارات ،ووجهة نظر .دولة
ج ــوار ،يمكن أن نقيم فـيـهــا ،ونـصـ ّـور
َ
نحاسب .ترى
فيها فيلمًا من دون أن
دويري
زياد
اليوم
ما الذي سيضيفه
ّ
ف ــي اف ـت ـت ــاح ف ـي ـل ـم ــه؟ ال ش ــك ف ــي أن ــه
سـيــواجــه الجمهور بــزهــو االنـتـصــار.
لـكـنــه ان ـت ـصــار م ــوق ــت .ف ـك ـث ـيــرون في
ل ـب ـن ــان لـ ــن ي ـق ـب ـل ــوا ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ه ــذه
الحالة الشاذة.

