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سياسة
قضية اليوم

ترامب يريد التوطين

باسيل لـ«األخبار» :عودة النازحين إلى بالدهم أرخص ألميركا وأشرف
ّ
ّ
الجمعية العامة لألمم املتحدة،
أمــام
ك ـش ــف ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ت ـ ــرام ـ ــب اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة تجاه الالجئني الهاربني من
الـ ـح ــرب ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ودول
الـ ـج ــوار ،كــاش ـفــا ف ــي م ـعــرض حــديـثــه
عــن الالجئني تفضيل أميركا توطني
هـ ـ ـ ــؤالء ال ــاجـ ـئ ــن فـ ــي دول اإلق ـل ـي ــم
املحيطة ببالدهم .وبذلك يكون ترامب
قد َظ َّهر إلى العلن ّ
نية أميركا وبعض
مؤسسات األمم املتحدة ،التي تسعى
إل ــى تــوطــن ال ـنــازحــن ال ـســوريــن في
دول جـ ــوارهـ ــم ،ال س ـ ّـي ـم ــا ف ــي لـبـنــان
واألردن .وه ــو مــا يـجــري ال ـت ــداول به
م ـنــذ سـ ـن ــوات ع ـلــى ل ـس ــان مـســؤولــن
لبنانيني ،عن طلبات واقتراحات من
ّ
تصب في
الـسـفــراء األجــانــب ملشاريع
خ ــان ــة ت ــوط ــن الـ ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن
ف ــي ل ـب ـن ــان .وفـ ــي م ـع ــرض ك ــام ــه عن
الــاجـئــن فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،قــال
تــرامــب إن ــه «بكلفة تــوطــن الج ــئ في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،يمكننا مـســاعــدة
عـ ـش ــرة الجـ ـئ ــن ف ــي م ـن ــاط ـق ـه ــم» ،فــي
إشارة إلى الدول املجاورة للدول التي
تعاني من نزوح أبنائها مثل سوريا
والعراق وأفغانستان.
ّ
وبعد أن علق وزير الخارجية جبران

التيار الوطني الحر:
ال أحد يريد تأجيل االنتخابات
باسيل على كــام الرئيس األميركي،
مضيفًا على كالم ترامب أنه «يمكننا
م ـســاعــدة  100الج ــئ ف ــي ب ـل ــده» ،قــال
باسيل لــ«األخـبــار» إن «أرخــص كلفة
ع ـلــى أم ـي ــرك ــا وال ـع ــال ــم ف ــي مــوضــوع
ال ـنــازحــن ،هــو عــودت ـهــم إل ــى بـلــدهــم،
وليس بقاءهم في بلدان الجوار .هذا
أرخص وأفضل وأشرف».
مـ ــن جـ ـه ــة أ ّخ ـ ـ ـ ــرى ،اسـ ـتـ ـم ــر ال ـس ـج ــال
أمــس في ملف قانون االنتخاب ،بعد
«القنبلة» الـتــي ألقاها الرئيس نبيه
ّ ً
معجال مكررًا
بـ ّـري واقـتــراحــه قانونًا
لتقديم مــوعــد االنـتـخــابــات النيابية،
وهــو ما ّ
يمهد النــدالع أزمــة سياسية
بني رئيس املجلس والرئيسني ميشال
ع ـ ــون وسـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،خ ـصــوصــا
ب ـع ــد ّ
رد ب ــاس ـي ــل ع ـل ــى بـ ـ ـ ّـري وات ـه ــام
رئيس املجلس بـ«عرقلة اإلصالحات

ُ
مصادر عين التينة :لدينا اقتناع بأن البيومترية لن تنجز (حسن ابراهيم)

االنتخابية»ّ .
وغرد باسيل على تويتر
ً
أم ــس ق ــائ ــا إن «الـ ـك ــام ع ــن تقصير
واليـ ـ ــة امل ـج ـل ــس ضـ ــرب ل ــإص ــاح ــات
االنتخابية».
ُ
وم ـ ــع أن ال ـس ـج ــال فـ ـت ــح أم ـ ــس خ ــال
ّ
ج ـل ـســة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،إل أنـ ــه بــدا
واض ـحــا ع ــدم رغـبــة ب ــري فــي توسيع
النقاش أكثر ،تاركًا األمر إلى الجلسة

املقبلة ،وهــو مــا انعكس صمتًا على
نـ ــواب كـتـلـتــي «الـتـنـمـيــة وال ـت ـحــريــر»
و«الـ ــوفـ ــاء ل ـل ـم ـقــاومــة» ،إذ إن رئـيــس
املجلس النيابي ،عبر النظام والعرف،
اعـ ـت ــاد أن ال يـ ـط ــرح ق ــوان ــن املـعـجــل
امل ـكـ ّـرر فــي الجلسة األول ــى مــن خــارج
جدول األعمال ،بل تركها إلى الجلسة
التالية .وعدا عن الشكل ،تظهر خطوة

رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ك ــأن ـه ــا ف ـس ـح ــة مــن
الوقت ألخذ السجال مداه واستطالع
امل ــواق ــف ،ث ــم ل ـتــرك هــامـ ّـش لـلـمـنــاورة
ّ
والتمسك
والنقاش ،بعيدًا عن التعنت
باملواقف .وأشــار أكثر من مصدر إلى
أن هناك اقتناعًا شبه تـ ّ
ـام لدى حركة
أمــل وح ــزب الـلــه بــأن وزارة الداخلية
لن تستطيع إنجاز إصــدار البطاقات

الـبـيــومـتــريــة ف ــي امل ــوع ــد امل ـح ـ ّـدد قبل
االنتخابات ،وهناك خشية من أن ّ
يتم
اسـتـخــدام هــذا األمــر كذريعة لتأجيل
االنتخابات ،وهو ما يحاول الحريري
فـعـلــه بــأك ـثــر م ــن وس ـي ـل ــة ،خـصــوصــا
بـعــدّ «تـطـيـيــر» االن ـت ـخــابــات الـفــرعـيــة
وغ ــض نـظــر الــرئـيــس ع ــون عــن األم ــر،
في تجاوز واضح للقانون.

تقرير

«فضيحة الكلية الحربية» إلى «اللفلفة»!

ُ
ّ
«الكلية الحربية».
فلفت فضيحة
ُل ِ
أخلي سبيل جميع الموقوفين من
دون أن ُيستجوب ّ
أي ضابط أو عسكري.
ُم ِنع القضاء من االستماع إلى ضباط
يشغلون مناصب رؤساء اللجان المشرفة
على امتحانات القبول في الكلية،
ولم ُيستجوب ّ
أي مسؤول عسكري
ُيشتبه في تورطه في فضيحة الرشوة
والفساد هذه .لم ُيعرف من قبض
األموال ،ويكاد الملف ُيقفل بذريعة
ّ
ٌ
أنه فارغ من األدلة

رضوان مرتضى
ُ ّ
توقعًا أن ُي َ
سدل الستار على
لم يكن م
ملف بحجم فضيحة الكلية الحربية.
فقيادة الجيش كانت قاطعة في شأن
تورط املشتبه فيهم في تقاضي أموال
لقاء تطويع تالمذة ضباط في الكلية.
وه ــي افـتـتـحــت بـيــانـهــا ب ـهــذا ال ـشــأن،
ع ـن ــد اك ـت ـش ــاف ال ـف ـض ـي ـح ــة ،ب ـع ـبــارة
«لدى توافر معلومات مؤكدة!»...
ورغــم الغطاء السياسي للمتورطني،
بــدا أن قـيــادة الجيش ج ــادة فــي فتح
مـ ـلـ ـف ــات ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد داخـ ـ ـ ــل امل ــؤسـ ـس ــة،
بعدما نالت ضوءًا أخضر من رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون.
وتـعــزز هــذا الشعور بعد إلـغــاء قائد
الـجـيــش الـعـمــاد جــوزيــف ع ــون دورة

ّ
مجندين فــاحــت منها روائ ــح فساد،
ٌ
وب ـعــدمــا أوقـ ــف ض ــاب ــط مـتـقــاعــد في
األمــن العام وستة مدنيني ،فيما أكد
ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيـ ّـق ال ـع ـس ـك ــري األول
رياض بو غيدا أنه سيسير في امللف
إلــى ُالنهاية كــرمــى ل ــ«دمــوع األهــالــي
التي ذ ِرفت من أجل رؤية النجوم على
أكتاف أبنائهم»ّ .
لهذا كله ،كان متوقعًا أن يكون مسار
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ف ــي ف ـض ـي ـحــة امل ــدرس ــة
ال ـحــرب ـيــة مـخـتـلـفــا ،ال سـيـمــا بـعــدمــا
تـبـ ّـن أن مــن يـقــف خلفها عسكريون
ومـ ــدن ـ ـيـ ــون عـ ـمـ ـل ــوا عـ ـل ــى ال ـت ــوس ــط
لدخول عناصر ورتباء وضباط إلى
الـجـيــش .لـكــن ،بـقــدرة ق ــادرّ ،
تغير كل
ذلــك بعدما وافــق بو غيدا أمــس على
إخ ـ ــاء ج ـم ـيــع امل ــوق ــوف ــن ف ــي امل ـلــف،

م ـقــابــل ك ـفــالــة مــال ـيــة ق ــدره ــا مـلـيــون
ّ
ليرة ،رغم أن املصادر القضائية كانت
ّ
ّ
ق ــد أكـ ــدت أن الــوقــائــع «ثــاب ـتــة لجهة
تورط املتهمني» ،وأن بعضهم اعترف
بما نسب إليه.
ترك هؤالء بكفالة زهيدة يعني واحدًا
ّ
مــن أمــريــنّ :إم ــا أن املـظـلــة السياسية
حـ ــالـ ــت دون اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـت ـح ـق ـي ــق،
ُ
ف ــاس ــت ـض ـع ــف امل ــوق ــوف ــون امل ــدن ـي ــون
ُليسجنوا خمسني يومًا بجنحة فقط،
ّ
وكــأن هــؤالء هم وحدهم املسؤولون،
ً
وإما أن امللف فارغ فعال .وفي الحالة
األخ ـي ــرة ،تـطــرح جملة أسـئـلــة برسم
ق ـيــادة الـجـيــش وال ـق ـضــاء الـعـسـكــري:
ّ
هل ُيعقل أن أجهزة التحقيق األمنية
ّ
والقضائية ،بعدما ثبت أن األهــالــي
ً
دفعوا أمواال تجاوزت مئة ألف دوالر،

ل ــم ت ـع ــرف م ــن ق ـب ـض ـه ــا؟! أال يـجـتــاز
املرشحون خمس لجان من الضباط
ق ـبــل ق ـبــول ـهــم ف ــي ال ـك ـل ـيــة ال ـحــرب ـيــة؟
وماذا عن الضباط ّالستة في املجلس
العسكري الذين يوقعون على قبول
إدخ ـ ــال الـتـلـمـيــذ إل ــى ال ـك ـل ـيــة؟ ومل ــاذا
ل ــم ُيـ ـس ــأل ع ــن ع ــام ــة ق ــائ ــد الـجـيــش
التي تعادل  ٪٢٥من املجموع؟ وهل
ُيعقل أن يكون ستة مدنيني وضابط
متقاعد وحدهم املسؤولني ،ال سيما
ّ
أن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ت ـح ــدي ــد ت ـس ـع ـيــرة
لدخول العسكري والرتيب والضابط
إل ــى الـسـلــك الـعـسـكــري لـيــس جــدي ـدًا؟
وهــل ُيعقل أن ال يكون هناك ضباط
فـ ــي صـ ـف ــوف امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة
مـ ـت ــورط ــن فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة؟ وملـ ـ ـ ــاذا لــم
َ
ستدع ّ
أي من هؤالء إلى التحقيق؟
ُي

