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ابراهيم األمين

سليم جريصاتي في خدمة رياض سالمة
م ـ ـصـ ــادر ن ـي ــاب ـي ــة بـ ـ ـ ــارزة فـ ــي ال ـت ـي ــار
ّ
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر أكـ ـ ـ ــدت ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
أن «الـ ـتـ ـي ــار ل ـي ــس ف ــي وارد تــأج ـيــل
ـرف
االنتخابات النيابية تحت أي ظـ ٍ
كــان ،والهدف من الهوية البيومترية
كان االستفادة من العملية االنتخابية
وتنظيمها عـبــر الـبـطــاقــات وتـطــويــر
األحـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة ف ــي آن واح ـ ــد.
ّأمــا إذا كانت وزارة الداخلية عاجزة
عن إجرائها ،فهذا ال يعني أن التيار
س ـي ـ ّ
ـؤج ــل االن ـت ـخ ــاب ــات أو يـلـغـيـهــا».
وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن «ال ـح ــل اآلن هو
ّ
تعهد وزارة الداخلية أمــام الحكومة
واملجلس النيابي بإصدار البطاقات
فـ ــي املـ ــواع ـ ـيـ ــد املـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـددة ،وفـ ـ ــي ح ــال
ّ
تخلفها نـعــود إلــى وســائــل التعريف
الـقــديـمــة ولـكــل ح ــادث حــديــث ،لـكــن ال
أحد يريد تأجيل االنتخابات».
فــي املقابل ،قالت مـصــادر عــن التينة
إن «وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة ي ـك ـ ّـرر أن ــه إن لم
يـبــدأ الـعـمــل خ ــال األي ــام املـقـبـلــة ،فــإن
إصدار البطاقات البيومترية سيكون
صعبًا ،وباألمس ،سئل وزير الداخلية
عن قدرة الوزارة على إنجاز اإلصدار،
ّ
ّ
إل أنــه لــم يعلق ولــم يطمئن املجلس
النيابي إلى قــدرة الــوزارة على القيام
بهذا األمر» .وأبدت املصادر امتعاضها
ّ
مــن ات ـهــام ال ــوزي ــر بــاسـيــل ،م ــؤك ــدة أن
ّ
«توتر باسيل غير مفهوم ،فما نقوله
ن ـح ــن ف ــي ال ـع ـل ــن ي ـق ــول ــه ب ــاس ـي ــل فــي
اجتماعات اللجنة الوزارية عن أنه في
ّ
فلنقدم
حــال فشل إصــدار البيومترية ً
م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات» ،س ــائ ـل ــة «كـيــف
تـحـ ّـول طــرح الرئيس ب ـ ّـري إلــى عرقلة
ل ــإص ــاح ــات؟ ن ـح ــن ن ـ ّ
ـؤي ــد ال ـب ـطــاقــة
واإلصالحات ،ولكن إن كان هناك عجز
فلن نقبل بالتأجيل أو املماطلة».
وح ــول مــوقــف ب ـ ّـري مــن مسألة تلزيم
البيومترية وعقود إجراء االنتخابات
ّ
«تمسكنا
بالتراضي ،قالت املصادر إن
بــإحــالــة األم ــر عـلــى هيئة املناقصات
ّ
م ــوق ــف م ـب ــدئ ــي وق ــان ــون ــي ،لـ ـك ــن إذا
كــان هــذا العائق الوحيد أمــام إصــدار
الـبّـيــومـتــريــة ،فـنـحــن نـسـ ّـجــل موقفنا
ّ
ّ
وليتحمل
لكننا لــن نعطل اإلصـ ــدار،
مــن يــريــد عـقــود الـتــراضــي املسؤولية
وليس نحن .هم يضعوننا تحت األمر
الواقع للقبول بالتراضي تحت ضغط
املهل ،لكن هذه األزمة ثانوية وليست
جوهرية».
(األخبار)

قرر وزير العدل سليم جريصاتي أن يضرب هذه املرة تحت
الحزامّ ،
فوجه كتابًا الى النائب العام التمييزي القاضي سمير
حمود ،طالبه فيه بـ«اتخاذ التدابير واإلجراءات املناسبة ملالحقة
املسؤولني ّ
عما تتعرض له الدولة اللبنانية بسلطاتها وإداراتها
ومؤسساتها التنفيذية واألمنية واالقتصادية واملالية من حملة
ّ
منظمة وممنهجة من الشائعات عبر بعض وسائل االعالم
وشبكات التواصل االجتماعي ،والتي من شأنها أن تؤدي الى
زعزعة ثقة املواطنني بأمنهم وباالستقرار السياسي االمني
واالقتصادي واملالي واالجتماعي الذي أرساه العهد الرئاسي
ً
بحكومة استعادة الثقة ،فضال عن تناول هذه الشائعات متانة
العملة الوطنية وثبات سعر صرفها والوضع املصرفي والسياسة
املالية عامة ،كما التداول بصفقات عرض املشاريع اإلنشائية
واإلنمائية والخدماتية الكبرى ،ما يزعزع أيضًا ثقة املواطن بدولته
واملستثمر بمستوى استثماره في بلد ينام ويستيقظ على
اتهامات الفساد من دون التثبت من صحة أو صوابية أي منها
بالوسائل القانونية والقضائية املتاحة».

كتاب الوزير يجاري الحاكم في حملته لإلطباق
على اإلعالم ومنعه من نقاش سياسات نقدية
جعلت البالد تحت عبء هائل من الديون
التدقيق في كتاب جريصاتي يقول لنا إنه ال يقصد مالحقة
أجهزة االستخبارات الدولية وسفارات أميركا وبريطانيا وفرنسا
وكندا التي «حذرت من أعمال إرهابية وشيكة» ،وال استدعاء
السياسيني من وزراء ونواب الذين يتبادلون االتهامات بشأن
ملفات الكهرباء وامليكانيك واملياه والبطاقة املمغنطة وأعمال
البلديات ووزارات الخدمات العامة .وهو ،حتمًا ،ال يقصد قادة
القوى السياسية والفعاليات التي تستخدم الطائفية واملذهبية
والشقاق وسيلة لتناحرها اليومي على املنابر.
جوهر ما قصده الوزير يرد في منت كتابه ،عندما يطلب مالحقة
الذين يستهدفون «متانة العملة الوطنية وثبات سعر صرفها
والوضع املصرفي والسياسة املالية عامة» .وهو جوهر ما يهتم به
املسؤولون في اآلونة االخيرة ،بعدما ظهرت الى السطح حقائق عن
الوضع النقدي واملالي ّ
السيئني في البالد ،مع التأكيد هنا ،أيضًا،
أن جريصاتي ال يطلب من النيابة العامة استدعاء حاكم مصرف
لبنان أو أعضاء املجلس املركزي أو أصحاب املصارف أو كبار
ّ
املتمولني لسؤالهم حول األمر ،بل هو كان واضحًا في أنه يريد
مالحقة املسؤولني عن «حملة منظمة وممنهجة من الشائعات عبر
بعض وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي».
وهذا ما يوجب مصارحة الوزير بما يجب أن يسمعه:
ً
أوال ،إن هذا الكتاب يستهدف تحريك القضاء بقصد ترهيب الناس
وأصحاب الرأي في البالد ،واعتبار كل نقد للسياسات املالية
واالقتصادية تعريضًا لالستقرار العام للخطر .وهو ،هنا ،يطلب
عمليًا من القضاء مالقاة هواجس حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ،باعتبار كل ورقة بحث علمية أو أكاديمية ،تطال السياسة
النقدية ،مؤامرة على البالد وعلى االستقرار االقتصادي العام.

ثانيًا ،إن كتاب وزير العدل يعيدنا الى زمن فرض الوصاية على
كل بحث علمي أو أكاديمي .وفيه تهديد صريح ألشخاص مثل
الباحث والخبير توفيق كسبار ،الذي قدم ورقة حول الواقع
املالي والنقدي في لبنان (نشرتها «األخبار») ،وإشعاره بأن
التداول بهذه األوراق أو هذه املعلومات يجب أن يخضع ملوافقة
مسبقة من السلطات املعنية ،سياسية أو مالية ،ما يعزز االقتناع
بأن جريصاتي إنما يريد استخدام القضاء كوسيلة لترهيب
هؤالء الباحثني ،واستدعائهم الى تحقيقات ،يختلط فيها سؤال
ّ
املستدعى عن سبب ما قاله أو كتبه ،بالتمني عليه عدم التطرق الى
ّ
هذه املواضيع ،كي ال يتهم بزعزعة استقرار البالد.
ثالثًا ،إن الكتاب يريد مجاراة حاكم املصرف املركزي في حملته
الدعائية أو غيرها ،من أجل اإلطباق على اإلعالم ومنعه من أي
نقاش حول ما يقوم به من سياسات نقدية جعلت البالد تقع
تحت عبء هائل من الديونّ ،
ووسعت الهوة بني الفئات االجتماعية.
ويبدو كتاب الوزير ّ
ملبيًا لرغبة الحاكم ليس حجب املعلومات
بحجة السرية املصرفية ،بل تهديد اإلعالم واإلعالميني والباحثني،
من نشر ّأي وثائق باعتبارها خاضعة للسرية املصرفية.
رابعًا ،يحاول جريصاتي في كتابه اعتبار كل نقاش مجرد
شائعات أو حملة منظمة تستهدف العهد .وهو ،هنا ،يفعل تمامًا
ما قام به البعض الذي يسعى إلقناع الرئيس ميشال عون بأن
النقاش النقدي مع سياسات املصرف املركزي ،إنما هدفه دفع
البالد الى فوضى وانهيار مالي وتدهور في سعر النقد ،وأن هذا
الهدف سيصيب العهد قبل أي أحد آخر .وهذه الحملة التحريضية
ربما تكون خلف بيان الرئيس عون الذي دعا املواطنني الى «اليقظة
وعدم االنجرار وراء شائعات تستهدف زرع الشك باستقرار
العملة الوطنية ،الى اتهام بعض أركان الدولة بالفساد».
خامسًا ،إن الكتاب ،كما تدل صياغته ،يستهدف ّ
كم األفواه ،ومنع
الصحافة من القيام بدورها ومنعها من مساءلة أركان السلطات
في البالد ،بمن فيهم الحاكم املطلق ،سيما أن الوجهة معروفة،
وهي مزيد من حجب املعلومات عن الجمهور ،وترهيب اإلعالميني
من ّ
مغبة السعي الى الحصول على هذه املعلومات ونشرها أو
التداول بها عبر وسائل التواصل املختلفة.
يحتار املرء بأي أسلوب يناقش وزير العدل؛ هل يدعوه الى التفرغ
ملهماته األساسية في تحسني وضع وزارة العدل ،والى عدم التدخل
في مداوالت مجلس القضاء األعلى ،وعدم التدخل مع قضاة
التحقيق في ما بني أيديهم من أوراق عمل ،أو ضمان احترام
املؤسسات الخارجية سيادة لبنان ،من املحكمة الدولية التي يالحق
الوزير طلباتها التي تنتهك يوميًا حقوق املواطنني على اختالفهم؟!
أليس هناك من يضع حدًا لهذه املهزلة ،أم ان هناك من يريد وضع
اإلعالم في مربع االتهام بتعريض استقرار البالد للخطر؟
مع ذلك ،وجب لفت انتباه الوزير ومن يدعمه في خطواته هذه إلى
ّ
أن زمن حجب املعلومات قد ولى الى غير رجعة ،وأن زمن ترهيب
ّ
ً
اإلعالميني ،وصوال الى الباحثني والخبراء ،قد ولى أيضًا ،وأنه
ّ
يجدر به (وهو الخبير الدستوري) تذكر دوره في حماية حقوق
املواطنني الذين ُوضع الدستور لحمايتهم من ّ
تعسف السلطات
على اختالفها.

ّ
ّ
المصادر القضائية أكدت أن
الوقائع «ثابتة» لجهة تورط
المتهمين (داالتي ونهرا)

طلب الحريري
من جريصاتي ترك
الموقوفين ألن
«الملف فارغ»!

ّ
الى ذلك ،علمت «األخبار» أن الرئيس
ّ
سـعــد ال ـحــريــري ات ـصــل بــوزيــر الـعــدل
س ـل ـيــم ج ــري ـص ــات ــي ط ــال ـب ــا م ـن ــه ت ــرك
امل ــوق ــوف ــن ب ــاع ـت ـب ــار «امل ـ ـلـ ــف ف ــارغ ــا
ومضى على توقيفهم قرابة خمسني
ّ
يومًا» ،فاتصل األخير بدوره بمفوض
ال ـح ـكــومــة لـ ــدى امل ـح ـك ـمــة الـعـسـكــريــة
القاضي صقر صقر الــذي وافــق على

إخ ــاء سبيل جميع املــوقــوفــن ،علمًا
ّ
ّ
بــأن مـصــادر قضائية كانت قــد أكــدت
ّ
ـار» ،صباح أمــس ،أن صــدور
ل ــ«األخ ـبـ ّ
الظني ُ
سيرجأ أسبوعًا إضافيًا
القرار
نتيجة تــوافــر مـعـلــومــات جــديــدة في
امل ـلــف .هـنــا ،أي ـضــا ،تـطــرح أسـئـلــة من
ن ـ ــوع :مل ـ ــاذا ان ـت ـظ ــر ال ـق ــاض ــي ات ـص ــال
وزي ـ ـ ــر؟ وهـ ــل ان ـت ـظ ــار ال ـق ـض ــاء كـلـمــة
السر السياسية مرتبط بالتشكيالت
الـقـضــائـيــة؟ هـنــا ُيـصـبــح ل ــزام ــا طــرح
ه ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـس ـ ــاؤالت :ه ـ ــل ت ـ ــم تــوق ـيــف
أحـ ــد امل ــوق ــوف ــن ب ـس ـبــب ق ـبــض رشــى
ُ ّ
«ي ـخ ــل ــص» م ـعــامــات رئـيــس
أم ألن ــه
الحكومة سعد الحريري في الدوائر
الــرس ـم ـيــة؟ وه ــل أوقـ ــف م ــدي ــر مكتب
جمعية املشاريع ر .ش .بسبب ّ
تورطه
ف ــي ال ــرش ــى وعــاق ـتــه بـقــائــد الـجـيــش

السابق العماد جــان قهوجي ومدير
امل ـخ ــاب ــرات كـمـيــل ضــاهــر أم ألسـبــاب
س ـي ــاس ـي ــة ت ـت ـع ـلــق بــاس ـت ـق ـبــالــه أح ــد
سفراء الدول العربية؟
ّ
تجدر اإلش ــارة إلــى أن تيار املستقبل
م ــارس ضغوطًا كبيرة إلقـفــال امللف،
س ـع ـي ــا إلخ ـ ـ ـ ــراج أحـ ـ ــد أب ـ ـ ــرز امل ـش ـت ـبــه
فيهم فــي الفضيحة ،الــرائــد املتقاعد
مــن األم ــن ال ـعــام أحـمــد ج .وق ــد أوقــف
امل ــذك ــور بـعــدمــا ّادعـ ــى أح ــد الـشـهــود،
وه ــو وال ـ ّـد تلميذ ضــابــط فــي الكلية
الحربية ،أنه نقد الرائد املتقاعد مبلغ
 ٦٠أل ــف دوالر جـ ــراء ض ـمــانــة تـخـ ّـرج
كذلك ذكر أحد آباء
ابنه برتبة ضابطّ .
الـتــامــذة الـضـ ّـبــاط أن ــه دفــع  ٢٠٠ألــف
دوالر لقريبه ليدفعها لـلـمــوقــوف ر.
ّ
لكن األخير ّ
أصر على إنكاره.
ش،.

