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سياسة

سياسة
تقرير

قضية اليوم

بعلبك ـ الهرمل

أحمد الحريري «يفتري» على حزب الله
لتسهيل طلبات لجوء!

الدولة على رأس قائمة المطلــوبين
الدولة ،بأجهزتها
األمنية المختلفة،
موجودة بكثافة في
منطقة البقاع الشمالي.
غياب القرار السياسي
بفرض األمن هو ما
يترك تلك «البالد» فريسة
الستباحة بضع عشرات
من «الزعران» .آخر ما يريده
البقاعيون خطة أمنية ـــ
عسكرية توقف أبناءهم
على الشبهة وتعاملهم
كخارجين على القانون
وتضعهم في مواجهة
عناصر الجيش .وليس
من ضمن اهتماماتهم
مرور التلزيمات في إدارة
المناقصات ،كخيار إصالحي
على سبيل المثال ال الحصر.
ّ
همهم األول ،قبل تنظيف
من «الزعران»
بيئتهم
ّ
وبعده ،حصتهم من
خدمات الدولة
وفيق قانصوه
قـبــل ش ـهــور ،أقــامــت دوريـ ــة للجيش
اللبناني حــاجـزًا طـيــارًا فــي الساحة
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة مل ــديـ ـن ــة ال ـ ـهـ ــرمـ ــل .أراد
ص ـ ــاح ـ ــب أحـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـحـ ـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة
االحتفاء بحضور «الدولة» ،والتقاط
ص ـ ــورة ل ـل ـحــاجــز ،م ــن داخ ـ ــل مـحـلــه،
تخليدًا لـ«اللحظة التاريخية» .كانت
ً
النتيجة اح ـت ـجــازه لـســاعــات مكبال
في ال ــ«ريــو» ،كاملطلوبني الخطرين،
أمــام أعني املــارة من أبناء بلدته قبل
أن يــوافــق آم ــر ال ــدوري ــة عـلــى إطــاقــه
أخيرًا.

الدولة الحاضرة
من مدخل مدينة بعلبك الى الهرمل،
سـ ـت ــة ح ـ ــواج ـ ــز رئ ـي ـس ـي ــة ل ـل ـج ـيــش:
حــاجــز مــدخــل بعلبك ،مـفــرق يونني،
مفرق حربتا ،اللبوة ،املحطة ،جسر
ال ـع ــاص ــي ،ب ـم ـعــدل واحـ ـ ّـد ك ــل عـشــرة
كيلومترات .حواجز تؤخر العائدين
م ــن ق ــراه ــم ال ــى ال ـضــواحــي الـبــائـســة
ل ـل ـع ــاص ـم ــة فـ ــي ن ـه ــاي ــة كـ ــل أس ـب ــوع
لـ ـس ــاع ــات ،ق ـب ــل أن ي ـع ـل ـقــوا م ـج ــددًا
ف ــي «ع ـن ــق زج ــاج ــة» ض ـهــر ال ـب ـيــدر،
ال ـشــريــان الــرئـيـســي لـكــل البقاعيني.
رغم ذلكّ ،
يمر عبرها كل ما يمكن أن
يخطر على بــال .ال نتحدث هنا عن
ك ـبــار املـطـلــوبــن وال ع ــن أسـلـحــة أو
مـخــدرات أو سـيــارات مسروقة فقط،
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ب ــل ،عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ع ــن أح ـشــاء
الـ ــدجـ ــاج الـ ـت ــي ت ـح ـم ـل ـهــا شــاح ـنــات
ص ـغ ـي ــرة م ــن بـ ـي ــروت ومـ ــن مـنــاطــق
أخرى لحساب بعض ّ
مربي األسماك
فــي نهر الـعــاصــي .الــرائـحــة الكريهة
لهذه «البضاعة» تزكم األنــوف على
مـســافــة كـيـلــومـتــرات ،فيما «يعجز»
ع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـ ـح ـ ــواج ـ ــز األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة عــن
استنشاقها!
عـلــى طــريــق بـعـلـبــك ال ــدول ــي ،تــوقــف
ال ـك ـم ــائ ــن «ال ـ ـطـ ـ ّـيـ ــارة» لـ ـق ــوى األمـ ــن
ّ
«املفيمة»
الداخلي ،يوميًا ،السيارات
وتـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــر أصـ ـ ـح ـ ــابـ ـ ـه ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ن ـ ــزع
«الـفـيـمـيــه» وتـغـ ّـرمـهــم مــا لــم يكونوا
ّ
حائزين رخصًا .يوميًا أيضًا ،تنظم
رادارات قوى األمن الداخلي عشرات
مـحــاضــر ضـبــط ال ـس ـيــر .فــي أق ــل من
ع ـ ـ ــام ،زاد ع ـ ــدد ه ـ ــذه املـ ـح ــاض ــر فــي
منطقة البقاع على  62ألفًا!
ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـش ـمــالــي ،تـمـنــع وزارة
الداخلية البلديات من إعطاء رخص
ب ـنــاء أو تــرمـيــم أو تــوس ـيــعُ ،
ويـمـنــع
حفر آبار مياه ،إال ملن كان قادرًا على
«تزبيط» أمــوره مع املخافر األمنية،
أو نيل استثناء من املدير العام لقوى
األمن الداخلي .واألخير ،اللواء عماد
عـثـمــان ،ك ــان كــريـمــا ج ـدًا فــي الشهر
ال ـ ــذي س ـبــق االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
األخيرة ،إذ وقع نحو  2300استثناء
من هذا النوع!
عـ ـل ــى عـ ـك ــس الـ ـ ـش ـ ــائ ـ ــع« ،ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة»،
بــاملـعـنــى األمـ ـن ــي ،ح ــاض ــرة جـ ـدًا في
الشمالي .حاضرة في حواجز
البقاع
َُ
الجيش وثك ِنه ،وفي مراكز األمن العام
وم ـخــافــر ال ـ ــدرك ورج ـ ــال امل ـخــابــرات
وف ـ ـ ـ ــرع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات واالسـ ـتـ ـقـ ـص ــاء
وال ـت ـحــري ،وكـمــائــن رج ــال الـجـمــارك
وعناصر السير ...كما يحضر ضباط
أجهزتها ،بقوة ،بصورهم املرفوعة
ّ
في الفتات تهنئهم بتسلمهم مواقع
ف ــي مــؤسـســاتـهــم األم ـن ـي ــة ،مـمـهــورة
ب ـ ـتـ ــواق ـ ـيـ ــع «أصـ ـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ـ ــاء» وعـ ـش ــائ ــر
وع ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــات .ب ـ ـ ـ ــات ل ـ ـب ـ ـعـ ــض ه ـ ـ ــؤالء
«أصدقاء» كثر هنا .لم تعد «الخدمة»
في هذه «األنـحــاء» ،كما كان شائعًا،
«نفيًا» أو عقوبة مسلكية للبعض،
بل مــزراب ذهــب :تكفي سنتان حتى
يثري بعض الضباط «لولد الولد».
وال ـ ـحـ ــال ه ـ ــذه ،ي ـص ـعــب إقـ ـن ــاع أح ــد
في البقاع الشمالي بــأن الدولة غير
م ــوج ــودة وغ ـي ــر ق ـ ـ ــادرة .ه ــي قـ ــادرة
جدًا الى حد استرجاع سيارة قريب
رئيس أحد األجهزة األمنية بعد أقل
مــن  24ســاعــة على سرقتها .األصــح
أن ال قرار بتفعيل هذا الوجود وهذه
القدرة ،وال بخروج األجهزة األمنية
مــن ح ــال ال ـنــأي بــالـنـفــس .وه ــو نــأي
ي ـج ـعــل ك ــل هـ ــذا ال ـح ـض ــور ال ـطــاغــي
يـ ـت ــاش ــى لـ ـ ــدى ان ـ ـ ـ ــدالع أي إشـ ـك ــال
أم ـ ـنـ ــي .ال ع ــاق ــة ل ــذل ــك ب ــ«ال ـث ـق ــاف ــة
العشائرية» التي «أدمـنــت» الخروج
على الـقــانــون ،كما يحب البعض أن
ّ
يعبر .يذكر كثيرون كيف كان وجود
عنصر واحد من املخابرات السورية
ع ـل ــى حـ ــاجـ ــز ،فـ ــي وس ـ ــط أي ب ـل ــدة،
ً
كـفـيــا بــإلــزام معظم أب ـنــاء العشائر
والعائالت بيوتهم في الثمانينيات
والـتـسـعـيـنـيــات ،ع ـنــدمــا كــانــت هــذه
«الثقافة» فــي أوجـهــا .الـيــوم ،وهنت
الـلـحـمــة ال ـع ـشــائــريــة ب ـعــدمــا فـ ّـرخــت
العشائر أف ـخــاذًا وأجـبــابــا ،ولــم يعد
«شـ ـي ــخ ال ـع ـش ـي ــرة» يـ ـم ــون ع ـل ــى كــل
أبنائها .املفارقة ،أن األجهزة األمنية،
والـقــوى السياسية أيـضــا ،هــي التي
تعيد االعتبار للمفاهيم العشائرية
ال ـت ــي كـ ــاد أص ـح ــاب ـه ــا ي ـغ ــادرون ـه ــا.

فراس الشوفي

مسؤولية حزب الله

لم تعد «الخدمة» في هذه «األنحاء»،
كما كان شائعًا« ،نفيًا» أو عقوبة
مسلكية للبعض بل مزراب ذهب
(الوكالة الوطنية لإلعالم)

على عكس الشائع،
«الدولة» ،بالمعنى
األمني ،حاضرة جدًا في
البقاع الشمالي
ّ
تتحمل
جزء مما يجري
مسؤوليته القوى
السياسية النافذة،
وتحديدًا حزب الله
وحركة أمل

فـ ـ ـن ـ ــرى وزراء ون ـ ـ ــواب ـ ـ ــا ومـ ـش ــاي ــخ
وضـ ـب ــاط ــا هـ ــم مـ ــن ي ـ ـسـ ــارعـ ــون ال ــى
«الـصـلــح الـعـشــائــري» ورعــايـتــه لدى
وقوع أي إشكال «حجبًا للدم».
تعرف األجهزة األمنية تمامًا الـ«120
أزعر» الذين أشار إليهم الرئيس نبيه
بري األسبوع الفائت ،وتعرف بؤرهم
ومنازلهم وتجمعاتهم .كما يعرف كل
أهالي بعلبك من يـقــودون السيارات
ّ
«املفيمة» في مرجة رأس العني ،ومن
ّ
يـفــرضــون ال ـخ ــوات فــي س ــوق املدينة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،وم ـ ــن أح ـ ـ ــرق م ـع ـم ــل ف ــرز
ال ـن ـفــايــات ع ـلــى أط ــراف ـه ــا .ك ــل أهــالــي
«ب ـ ـ ــاد» ب ـع ـل ـبــك ـ ـ ـ ـ ـ ال ـه ــرم ــل ي ـعــرفــون
«املـ ـط ــالـ ـي ــب» الـ ـخـ ـط ــري ــن ب ــاألسـ ـم ــاء
وال ـ ـع ـ ـن ـ ــاوي ـ ــن .يـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــون أنـ ـ ـه ـ ــم فــي
حورتعال ال يتجاوزون السبعة ،وفي
ّ
ّ
يتعدون
الحمودية (سهل بريتال) ال
ال ـع ـش ــري ــن ،وفـ ــي ب ــري ـت ــال ي ـن ــاه ــزون
العشرة ،وفي الشراونة يصل عددهم
الـ ـ ـ ــى نـ ـح ــو  ،15وفـ ـ ـ ــي تـ ـ ــل األبـ ـي ــض
 ،10وم ـث ـل ـهــم ف ــي ال ـه ــرم ــل وال ـق ـصــر
والـ ـي ـ ّـم ــون ــة وعـ ـل ــي الـ ـنـ ـه ــري وال ـ ـ ــدار
ال ــواسـ ـع ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ...ك ـم ــا ي ـعــرفــون
تمامًا الـطــرق الترابية التي يسلكها
س ــارق ــو الـ ـسـ ـي ــارات م ــن ب ـع ـل ـبــك ال ــى

ً
أقاصي الهرمل ،وصــوال الى الحدود
السورية .وبالقدر نفسه ،يعرفون أن
خطط سير الــدوريــات األمـنـيــة تصل
ً
الى املطلوبني أوال بأول.

ّ
ّ
«القلة تولد النقار»

رغ ــم بـلــوغ ال ـقــرف أعـلــى مستوياته،
فــإن آخــر مــا يــريــده البقاعيون خطة
أم ـن ـي ــة ـ ـ ـ ـ ع ـس ـكــريــة ت ــوق ــف أب ـن ــاء ه ــم
عـ ـل ــى ال ـش ـب ـه ــة و«تـ ـبـ ـه ــدلـ ـه ــم» عـلــى
الحواجز وتدهم منازلهم وتضعهم
فــي مــواجـهــة عـنــاصــر الـجـيــش .خطة
كـ ـه ــذه ال ب ــد س ـت ـف ـتــر ه ـ ّـم ــة ال ـقـ ّـي ـمــن
ع ـل ـي ـهــا ب ـع ــد فـ ـت ــرة ق ـص ـي ــرة ل ـت ـعــود
ّ
األمـ ـ ــور الـ ــى س ــاب ــق ع ـه ــده ــا« .ال ـقــلــة
ّ
تولد النقار» .وفي منطقة يبلغ معدل
ُ
َ
األســر الواقعة تحت خط الفقر فيها
 ،%35وزاد النزوح السوري في إغراق
ش ـبــاب ـهــا ف ــي دوامـ ـ ــة ال ـب ـط ــال ــة ،ليس
باألمن وحده يحيا االنسان .قبل ذلك
وبعده ،يريد البقاعيون من دولتهم
االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف بـ ـه ــم ل ـب ـن ــان ـي ــن ،ووقـ ــف
التمييز الطائفي بينهم ،واملناطقي
م ــع ب ـق ـيــة م ــواط ـن ـي ـه ــم .يـ ــريـ ــدون مــن
ً
يـفـ ّـســر لـهــم ،م ـثــا ،مل ــاذا ُيـمـنــع العمل
ُ
ف ــي امل ـق ــال ــع والـ ـكـ ـس ــارات وتـسـتـثـنــى

عرسال وقوسايا ودير الغزال؟ وملاذا
تـ ّ
ـزود بـلــدة ال ـقــاع بــالـكـهــربــاء 24/24
عـ ـق ــب ال ـت ـف ـج ـي ــر االن ـ ـت ـ ـحـ ــاري الـ ــذي
اس ـت ـهــدف ـهــا ع ــام  ،2016فـيـمــا بقيت
جارتها الهرمل التي تعرضت لثالثة
ت ـف ـج ـي ــرات انـ ـتـ ـح ــاري ــة واس ـت ـه ــدف ــت
بأكثر من  300صاروخ من الجماعات
اإلرهــاب ـيــة غــارقــة فــي ال ـظــام؟ ومل ــاذا
املحافظة التي استحدثت ملنطقتهم
ال تزال ،بعد  15عامًا ،تفتقر الى كثير
م ــن الـ ــدوائـ ــر ال ــرس ـم ـي ــة ،م ــا يـلــزمـهــم
بــالــذهــاب ال ــى زحـلــة حـتــى لتصديق
«إخراج قيد»؟ وملاذا تسجل منطقتهم
أع ـل ــى ن ـس ـبــة وفـ ـي ــات ل ــأط ـف ــال ،قـبــل
الـ ـ ــوالدة وخــال ـهــا وب ـع ــده ــا ،نتيجة
غ ـيــاب الـعـنــايــة الـصـحـيــة؟ وك ـيــف أن
عشرات البلدات والقرى على مساحة
 800كـيـلــومـتــر م ــرب ــع ،م ــن مـقـنــة الــى
القصر ،يسكنها نحو  360ألفًا وأكثر
من  90ألف نازح سوري ،تعتمد على
 144ســري ـرًا فــي ثــاثــة مستشفيات،
غ ـيــر قـ ــادرة ع ـلــى اس ـت ـق ـبــال ال ـحــاالت
الـ ـ ـح ـ ــرج ـ ــة؟ ب ـ ـهـ ــذا امل ـ ـع ـ ـنـ ــى ،ت ـص ـبــح
«الدولة» أول «املطلوبني» في بعلبك
ـ ـ الهرمل.

الـ ـ ـت ـ ــوزي ـ ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــادل ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــات
يقتضي اإلش ــارة أيضًا الــى أن جزءًا
ّ
تتحمل مسؤوليته الى
مما يـجــري
حــد كبير الـقــوى السياسية النافذة
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ح ـ ــزب ال ـلــه
وحركة أمل .بالتأكيد ،تبقى املقاومة
أولوية ،وهو ما ّ
عبر عنه البقاعيون
بتصويتهم الكثيف في االنتخابات
األخـ ـي ــرة .امل ـقــاومــة أول ــوي ــة ،ول ـك ــن...
تحتاج إلــى كثير مــن الجهد إلقناع
ّ
أي م ــن أب ـن ــاء ال ـب ـقــاع الـشـمــالــي بــأن
املقاومة التي باتت رقمًا صعبًا في
االس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ــدول ـي ــة ع ــاج ــزة،
ب ـح ـض ــوره ــا ال ـح ـك ــوم ــي م ـن ــذ 2005
وال ـن ـيــابــي م ـنــذ  ،1992ع ــن الـضـغــط
لتنفيذ مشروع «استراتيجي» واحد
فــي البقاع الشمالي ،مــن نــوع مسح
األراض ـ ـ ــي وفـ ــرزهـ ــا ،أو ال ـع ـمــل على
إع ـ ــادة تـشـغـيــل خ ــط س ـكــك ال ـحــديــد،
أو العفو املـشــروط عــن عـشــرات آالف
املـطـلــوبــن بـجـنــح .كــل ذرائ ــع الدنيا
ً
ل ــن ت ـق ـنــع ابـ ــن الـ ـه ــرم ــل ،مـ ـث ــا ،مل ــاذا
عـلـيــه ق ـطــع  30كـيـلــومـتـرًا لـلــوصــول
الــى أقــرب كاتب عــدل ،و 60كيلومترًا
لالستحصال على سجل عدلي ،و90
كيلومترًا إلجراء معاينة ميكانيكية،
ومل ـ ـ ـ ـ ــاذا لـ ـي ــس ب ـ ــن س ـ ـكـ ــان امل ــديـ ـن ــة
وق ـضــائ ـهــا الـ ـ ـ  80أل ـف ــا م ـمــن يحمل
اآلالف منهم إجــازات جامعية ،قاض
واحـ ــد أو مــوظــف م ــن الـفـئــة األولـ ــى،
ومل ـ ـ ــاذا ُيـ ـح ــرم ش ـب ــان ـه ــم م ــن دخ ــول
املدرسة الحربية.
التململ ال ــذي عـ ّـبــر عـنــه البقاعيون
ً
عشية االنتخابات ،واستدعى تدخال
شخصيًا من السيد حسن نصر الله،
جــاء غــداة حسم الجيش وحــزب الله
م ـعــركــة الـ ـج ــرود وط ـ ــرد اإلره ــاب ـي ــن
م ـن ـهــا .وفـ ــي وقـ ــت ي ـع ـ ّـد ف ـيــه ال ـحــزب
أك ـبــر «رب ع ـمــل» ف ــي ه ــذه امل ـنــاطــق،
وتقوم مؤسساته الخدماتية واملالية
ك ـ ــاإلم ـ ــداد وج ـ ـهـ ــاد الـ ـبـ ـن ــاء وال ـع ـم ــل
االجـتـمــاعــي وال ـقــرض الـحـســن ،مقام
ً
«دول ــة الــرعــايــة» .هــذا ليس تفصيال.
صحيح جدًا أن جزءًا من هذا التململ
ّ
غـ ــذاه م ـع ــادون لـلـمـقــاومــة مــن خــارج
الحدود ضمن حملة شيطنة الحزب
فــي بيئته الحاضنة .لكن الصحيح
أي ـض ــا أن ال ـح ــزب ي ـت ـحـ ّـمــل ،ف ــي نظر
كثيرين مــن أبـنــاء هــذه البيئة ،جــزءًا
معتبرًا مــن املـســؤولـيــة عــن تحصيل
ح ـقــوق ـهــم .ي ــدرك ــون أول ــوي ــة حـمــايــة
امل ـق ــاوم ــة بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى حـ ــزب ال ـلــه،
بـ ـمـ ـق ــدار مـ ــا ي ـ ـ ــرون ف ـي ــه مـ ـك ـ ّـون ــا فــي
ً
ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة مـ ـ ـس ـ ــؤوال عــن
إخراجهم من ضائقتهم التي يقيمون
ف ـي ـه ــا م ـن ــذ عـ ـق ــود ط ــويـ ـل ــة .ضــائ ـقــة
ت ـج ـع ــل ش ـب ــاب ـه ــم ف ــريـ ـس ــة ال ـب ـط ــال ــة
وامل ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــدرات .يـ ـسـ ـتـ ـه ــويـ ـه ــم شـ ـع ــار
مكافحة الفساد الذي رفعه حزب الله
مـنــذ االنـتـخــابــات النيابية األخ ـيــرة.
ل ـكــن ،ولـنـكــن صــريـحــن ،لــن يعنيهم
كـثـيـرًا تـحــريــر األم ـ ــاك الـبـحــريــة من
ال ـن ــاق ــورة ال ــى ال ـع ـبــدة طــاملــا أن ــه «ال
بحر في بعلبك» ،وال مرور التلزيمات
بهيئة املـنــاقـصــات طــاملــا أن أحـ ـدًا ال
ي ـح ــاس ــب ع ـل ــى س ـ ــوء األشـ ـ ـغ ـ ــال ،وال
خـ ـف ــض ف ـ ــات ـ ــورة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ط ــامل ــا
أن «ال ـت ـشــري ـجــة» بـخـمـســة دوالرات.
ه ــذا ،عـلــى أهـمـ ّـيـتــه ،بــالـنـسـبــة إليهم
ن ـ ـ ــوع م ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــرف .ف ـ ــي بـ ـل ــد ي ـج ـهــر
س ـي ــاس ـي ــوه وأط ـ ــراف ـ ــه ال ـس ـيــاس ـيــون
بـمـبــدأ «عــالـسـكــن ي ــا ب ـط ـيــخ» ،يــريــد
ً
ه ــؤالء ،أوال ،حصتهم مــن «بطيخة»
الخدمات والتوظيف واإلنماء...

ل ــم ي ـجــد األمـ ــن ال ـع ــام ل ـت ـيــار املستقبل
أح ـمــد ال ـحــريــري س ــوى ح ــزب ال ـلــه ومــا
ّ
يسميه «تهديداته األمنية» ،لـ«تبييض»
وجهه مع طالبي اللجوء من السوريني
واللبنانيني إلى الدول األوروبية .هكذا،
يستسهل ابن عمة رئيس حكومة لبنان
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،والـ ـق ــائ ــد الـتـنـظـيـمــي
لـ ـت ـ ّـي ــاره ال ـس ـي ــاس ــي ،اخ ـ ـتـ ــراع الـ ــذرائـ ــع
ول ـصّــق ال ـت ـهــم ب ـح ــزب ال ـل ــه ،ألج ــل دعــم
«م ـ ـلـ ــف» لـ ـج ــوء ،ي ـق ـ ّـدم ــه أصـ ــدقـ ــاؤه فــي
سفارات الدول األوروبية في بيروت.
«الواسطة» التي ّ
يقدمها تيار املستقبل
ه ـ ــذه امل ـ ــرة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ،ال بــل
مـبـتـكــرةّ ،
ورب ـم ــا ت ـحــوز بـ ــراءة اخ ـت ــراع.
يــأتــي طــالــب الـلـجــوء فــي دول ــة أوروب ـيــة
إلــى تيار املستقبل ،أكــان سوريًا نازحًا
فــي لـبـنــان أم لـبـنــانـيــا ،ويـطـلــب واسـطــة
ل ــدع ــم ط ـل ـب ـّـه .املـ ـس ــأل ــة ب ـس ـي ـط ــة .ورقـ ــة
صغيرة يوقعها الحريري أو بالنياية
عنه املحامي حسن حلواني ،تفيد بأن
فــان الفالني معروف من قبل «جمعية
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،و«حـ ـي ــات ــه م ـعــرضــة
لـتـهــديــد وض ـغــوطــات دائ ـمــة ومستمرة
ّ
محلية لبنانية هي حزب
من قبل منظمة
الـلــه ،وذل ــك ألسـبــاب سـيــاسـيــة» .إن كان
السبب ّ
األول ال يكفي ،ال هم ،فباستطاعة
الحريري ومن ينوب عنه إضافة بعض
الـ ـبـ ـه ــارات« :ح ــاول ــت امل ـن ـظ ـمــة اغـتـيــالــه
(فالن الفالني) أكثر من ّ
مرة»!
غير أن ّ
معد الورقة /النموذج« ،يتذاكى»
أيضًا ،إذ يختم إفادته بالقول إن «هذه
اإلفــادة أعطيت ً
بناء لطلب السيد (فالن
الفالني) وعلى كامل مسؤوليته»! أي إن
اتهام حزب الله ليس ً
بناء على معلومات
أو معطيات ،بــل بـنـ ً
ـاء على طلب طالب
ّ
اإلفادة ،وعلى مسؤوليته ،عل الحريري

يرفع مسؤولية قضية كهذه عن عاتقه
وعن عاتق تيار املستقبل ورئيسه سعد
الحريري.
املهم أن حبل الكذب قصيرّ .قبل فترة،
وص ـ ـلـ ــت إفـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـم ــاثـ ـل ــة مـ ــوق ـ ـعـ ــة مــن
املحامي حسن حلواني إلى سفارة دولة
أوروبـ ـي ــة ،صـ ــودف أن ـهــا ع ـلــى تــواصــل
م ـس ـت ـمـ ّـر مـ ــع ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،وبــإم ـكــان ـهــا
ال ـت ـح ـقــق م ــن ص ـ ّـح ــة هـ ــذه االت ـه ــام ــات.
ول ـ ـ ـ ــدى مـ ــراج ـ ـعـ ــة الـ ـجـ ـه ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
ملـ ـس ــؤول ــن ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــزب حـ ـ ــول ص ـ ّـح ــة
ادع ـ ـ ــاءات أح ـمــد ال ـح ــري ــري ،ت ـبــن أنـهــا

سبق للحريري أن
ّ
سهل لجوء أحد
المنتمين إلى «كتائب
عبد الله عزام» اإلرهابية

لـيـســت املـ ـ ّـرة األولـ ــى ال ـتــي تـعـطــى فيها
إفـ ــادات مـمــاثـلــة ،للبنانيني وســوريــن
أي ـض ــا! وأن ه ــذه سـيــاســة «اس ـت ـجــداء»
ي ـت ـب ـع ـهــا الـ ـتـ ـي ــار األزرق إلق ـ ـنـ ــاع دول
أوروب ـي ــة ب ـضــرورة ّمـنــح طـلـبــات لجوء
ألشخاص ال يستحقونها ،خصوصًا أن
ّ ّ
معنية أكدت لـ«األخبار»
مصادر أمنية
أن أحد املنتمني إلى تنظيم كتائب عبد
الله عزام اإلرهابية ،سبق أن نال صفة
ال ـل ـجــوء ف ــي إحـ ــدى ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة،
بـعــد أن حـصــل عـلــى إفـ ــادة مـمــاثـلــة من
أح ـم ــد ال ـح ــري ــري .ه ــل يـسـتـسـهــل تـيــار
املستقبل تشويه صورة تنظيم لبناني
في الخارج ،واآلن بعد انكشاف الحيلة،
ً
يستسهل ض ــرب الـثـقــة بـلـبـنــان ،فضال
عن تهديد األمــن األوروبــي انطالقًا من
لبنان ألجل حسابات سياسية ضيقة؟
أم أن تشويه صــورة حزب الله سياسة
عـ ــامـ ــة ،وم ـم ـك ــن م ـع ـه ــا اس ـت ـع ـم ــال كــل
الــوســائــل املـتــاحــة؟ وال ـسـ ّـؤال أيضًا إلى
الذي يمنح
نقابة املحامني ،حول الحق ّ
محامي عضو فــي النقابة حــق توقيع
من هذا النوع ،علمًا بأن حلواني
وثيقة ّ
ك ــان مــرش ـحــا م ــن ق ـبــل ت ـيــار املستقبل
ّ
لتولي منصب محافظ جبل لبنان؟

ّ
أحمد الحريري يوزع إفادات لجوء لألصدقاء (مروان بوحيدر)

تقرير

نزاع اليمونة ـ العاقورة
إلى الواجهة مجددًا
رامح حمية
عـلــى وق ــع ان ـطــاق الحملة األمـنـيــة في
الـبـقــاع الـشـمــالــي ع ــاد مـلــف ال ـنــزاع بني
بلدتي اليمونة والعاقورة إلى الواجهة.
تــوس ـعــت دائ ـ ــرة الـ ـن ــزاع م ـنــذ أســاب ـيــع
قليلة ،ولــم تـحــرك الــدولــة ساكنًا تجاه
امل ـش ـك ـل ــة الـ ـت ــي س ـق ــط ض ـح ـي ـت ـهــا مـنــذ
ع ــام  1938مــن ال ـقــرن املــاضــي أكـثــر من
عشرين ضحية من أبناء البلدتني .على
الـعـكــس مــن ذل ــك ،سـحــب الـجـيــش ،قبل
أشهر ،نقطة له كانت مثبتة في املنطقة
املتنازع عليها.
يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس حـ ـص ــل مـ ــا كـ ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا:
إش ـكــال بــن ش ـبــان مــن الـيـمــونــة وعــدد
م ــن ع ـنــاصــر ش ــرط ــة ب ـلــديــة ال ـع ــاق ــورة،
وذلك على أثر «تخطي عناصر الشرطة
البلدية حــدود املنطقة املتنازع عليها
ودخ ــول ـه ــم أراضـ ـ ــي ج ـ ــرود ال ـي ـمــونــة»،
بـحـســب روايـ ــة رئ ـيــس بـلــديــة الـيـمــونــة
طــال شــريــف ال ــذي قــال لــ«األخـبــار» إن
عـنــاصــر شــرطــة بـلــديــة ال ـع ــاق ــورة على
مدى األيام القليلة املاضية «عملوا على
وضــع قواميع مــن الـحـجــارة فــي أماكن
م ـت ـعــددة مــن ال ـج ــرود امل ـت ـنــازع عليها،
الستعمالها كحدود ،حتى إنهم دخلوا
عقارات بلدة اليمونة» .ال يخفي شريف
أن شرطة بلدية العاقورة وقعت في ما
يشبه الكمني الذي نصبه عدد من شبان
اليمونة «على أثــر التعديات املستمرة
من قبل شرطة البلدية» ،فأقدموا على

نــزع أسلحتهم الـفــرديــة والطلب منهم
مغادرة الجرود وإبالغ رئيس بلديتهم
أن هـ ــذه األراضـ ـ ـ ــي ل ـل ـي ـمــونــة بـمــوجــب
القانون وباعتراف السلطات القضائية
واألجهزة األمنية.
وف ـي ـم ــا ت ــوج ـه ــت دوري ـ ـ ــة م ــن م ـغــاويــر
الجيش اللبناني إلى جــرود املنطقتني
ل ـل ـح ــؤول دون أي ردود ف ـعــل جــديــدة
ع ـلــى إش ـك ــال أمـ ــس ،عـلـمــت «األخـ ـب ــار»
أن قائد الجيش العماد جوزيف عون،
كــان ينوي دعــوة كل من رئيسي بلدية
ال ـعــاقــورة والـيـمــونــة لــاجـتـمــاع بــه في
ال ـي ــرزة ،إال أن ه ــذه الــدعــوة لــم تحصل
حتى اآلن.
الـ ـخ ــاف ــات بـ ــن ال ـب ـل ــدت ــن تـ ـع ــود إل ــى
 80عــامــاّ ،
وأدت إل ــى جــولــة مــن العنف
ّ
عــام  1950ذهــب ضحيتها الـعــديــد من

األم ــر تـطـ ّـور فــي حينها ،ما
الـجــانـبــن.
ّ ً
استدعى تدخال من املراجع السياسية
والقضائية واألمـنـيــة وات ـخــاذ سلسلة
إج ـ ـ ـ ــراءات كـ ــان أبـ ــرزهـ ــا ت ـك ـل ـيــف لـجـنــة
قضائية نقضت ق ــرارًا قضائيًا سابقًا
أدى إلى نشوب النزاع.
ّ
ورأى طـ ــال ش ـ ّـري ــف أن قـ ـ ــرار الـلـجـنــة
القضائية لم ينفذ العتبارات سياسية
وبـقــي حـبـرًا عـلــى ورق« .لـكــن فــي عهد
رئيس الجمهورية األسبق إميل لحود
ُ ِّ
 ،وم ـن ـع ــا ل ـت ـجــديــد الـ ـخ ــاف ــات ،كــل ـفــت
ي
مديرية املخابرات فيالجيش اللبنان 
ّ
الـقـيــام بـ َحــل مــؤقــت يلتزمه الـجــانـبــان،
ّ
ريثما ُيوضع الحل النهائي للخالف».
وحــاولــت «األخ ـب ــار» االت ـصــال برئيس
بـلــديــة ال ـعــاقــورة ،إال أن ــه لــم يـكــن «على
السمع».
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