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سياسة
على الغالف

المشهد السياسي

القوات «متهمة» وجعجع في بعبدا قريبًا «للتــوضيح»!
داود رمال
وضـ ـع ــت رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ن ـقــاط
ال ـص ــاح ـي ــات ع ـلــى ح ـ ــروف الـتــأل ـيــف
ال ـح ـكــومــي« .إذا ك ــان ال ـه ــدف تطويق
الـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد واالن ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاب عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـت ــائ ــج
االنـتـخــابــات النيابية والـهـجــوم على
الرئاسة األولــى ،فقد ولى الزمن الذي
يتم التعاطي مع رئيس كل املؤسسات
عبر الهجوم عليه ملنعه مــن ممارسة
دوره الــدسـتــوري وولــى زمــن الهجوم
على رئيس الجمهورية لتعطيل موقع
الرئاسة األولى».
هذا ما يردده زوار القصر الجمهوري،
غداة البيان الذي أصدره مكتب اإلعالم
في رئاسة الجمهورية ،أول من أمس،
وأك ــد فـيــه تـمـســك رئ ـيــس الجمهورية
العماد ميشال عــون بصالحياته من
جهة وتمسكه باحترام اتفاق الطائف
الــذي أصبح دسـتــورًا مــن جهة ثانية.
يقول زوار عون إن النقاط التي وصفت

زيارة رياشي لبعبدا:
مراجعة العالقة بين
التيار والقوات
ب ــأن ـه ــا ع ـق ــد ت ـم ـن ــع والدة ال ـح ـكــومــة
ال ـع ـت ـيــدة «م ــا زالـ ــت ت ـ ــراوح مـكــانـهــا»،
وأض ـ ــاف ه ـ ــؤالء« :ال ي ـج ــوز امل ـســاس
ب ــآل ـي ــة وأس ـ ـ ــس ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــات
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان بـ ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب ون ـت ــائ ــج
االنتخابات النيابية ،خصوصًا أنها
أج ــري ــت ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى وف ـ ــق ق ــان ــون
انتخابي جديد اعتمد قاعدة النسبية
وحـ ـ ــددت ف ــي ش ـكــل واض ـ ــح األح ـج ــام
للقوى والشخصيات السياسية».
واملـ ــاحـ ــظ غـ ـ ــداة ال ـب ـي ــان ال ــرئ ــاس ــي،
اسـتـقـبــال رئـيــس الـجـمـهــوريــة مــوفـدًا
مــن م ـعــراب هــو وزي ــر اإلعـ ــام ملحم
ري ــاش ــي .ف ــي ال ـش ـك ــل ،ج ـلــس رئـيــس
الـجـمـهــوريــة وراء مكتبه ولـيــس في
ال ـصــالــون ال ــذي يستقبل فـيــه زواره
الرسميني .تعمدت الدوائر اإلعالمية
ف ــي ب ـع ـب ــدا ت ـع ـم ـيــم صـ ـ ــورة ري ــاش ــي
جالسًا قبالة عون .في املضمون ،خرج
رياشي للقول إن اللقاء «كان إيجابيًا
ج ـ ـ ـدًا» .إنـ ــه ل ـق ــاء م ـص ــارح ــة وتـقـيـيــم
للعالقة بــن الـقــوات والعهد ،و«هــذه
ال ـ ــزي ـ ــارة س ـت ــؤس ــس لـ ــزيـ ــارة قــري ـبــة
يقوم بها رئيس حزب القوات سمير
جعجع إلى القصر الجمهوري قريبًا
مــن أج ــل إزال ــة كــل االلـتـبــاســات التي
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تعمد عون الجلوس وراء مكتبه خالل استقباله رياشي (داالتي ونهرا)

ت ـش ــوب ع ــاق ــة ال ـط ــرف ــن ،خـصــوصــا
فـ ــي ضـ ـ ــوء مـ ـس ــار ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ــأل ـي ــف
الحكومي وأثــره السلبي على تفاهم
م ـع ــراب الـ ــذي ي ـصــر ال ـجــان ـبــان على
إبقائه طي الكتمان» بحسب مصادر
مطلعة على اللقاء.
من جهته ،يعطي رئيس الجمهورية
مـ ـل ــف الـ ـت ــألـ ـي ــف حـ ـيـ ـزًا أس ــاسـ ـي ــا مــن
اهتمامه وهو مستمر في ذلك من أجل
تسهيل والدة الحكومة« ،ولكن هناك
أمورًا ال يمكن التنازل عنها أو التفريط
ب ـه ــا ،ال سـيـمــا تـسـمـيــة ن ــائ ــب رئـيــس

الحكومة الــذي ال نقاش فيه ،ففي كل
الـعـهــود الــرئــاسـيــة ك ــان نــائــب رئيس
الحكومة يختاره رئيس الجمهورية،
وحصل استثناء أول في عهد الرئيس
مـيـشــال سـلـيـمــان عـنــدمــا أع ـلــن تكتل
التغيير واإلصــاح أنهم نواب العهد،
ويومها اختير عصام أبو جمرة نائبًا
لرئيس الحكومة وال ــذي اصـطــدم مع
رئيس الحكومة في مسألة الدور الذي
يـمـكــن أن يـضـطـلــع ف ـيــه ،واالسـتـثـنــاء
ال ـثــانــي عـنــدمــا أع ـطــى الــرئ ـيــس عــون
هــذا املــوقــع للقوات اللبنانية (غسان

حاصباني) في بــادرة حسن نية إزاء
الـ ـق ــوات ك ــان ي ـف ـتــرض أن تــوظــف في
عـمـلـيــة ت ـكــامــل ف ــي األداء الـحـكــومــي
ملــزيــد مــن االنـتــاجـيــة وإي ـجــاد لحلول
للملفات العالقة وهذا ما لم يحصل».
وي ـش ـي ــر زوار ب ـع ـب ــدا إل ـ ــى أن وزراء
القوات اللبنانية «كانوا في كل أدائهم
الحكومي ضد العهد ،وتكفي اإلشارة
إل ـ ــى مــوق ـف ـهــم م ــن م ـل ـف ــات ال ـك ـهــربــاء
واملستشفيات الحكومية والتعيينات
ف ــي اإلعـ ـ ــام ال ــرس ـم ــي ومـ ــن اسـتـقــالــة
الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري مــن الـخــارج

(الـ ـ ــريـ ـ ــاض) وك ـي ـف ـي ــة ت ـع ــاط ـي ـه ــم مــع
ظ ــروف ه ــذه االسـتـقــالــة الـتــي لــم تعد
خافية على أحد ،واملوقف من موضوع
امل ــادة  49مــن قــانــون امل ــوازن ــة العامة
لعام  ،2018فهم لــم يقفوا إلــى جانب
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة إن ـم ــا ك ــان ــوا في
ً
موقع الضد ،وصوال إلى االنتخابات
الـنـيــابـيــة حـيــث اسـتـبـقــت ال ـق ــوات كل
إمكانية للتعاون مــع التيار الوطني
الـ ـح ــر وفـ ـ ــق روح ـ ـيـ ــة إع ـ ـ ــان ال ـن ـي ــات
وعمدت إلى تسمية نواب في الدوائر
املشتركة بمعزل عن التيار في رسالة

واضحة لعدم التعاون ،وعندما وقع
رئيس الجمهورية مرسوم التجنيس،
تولت القوات قيادة الحملة ضد العهد
ً
وصوال إلى الطعن باملرسوم».
يوضح زوار بعبدا أن «إعالن النيات»
أو ما عرف بـ«إعالن معراب» ال يقول
باملناصفة في الحقائب الــوزاريــة ،بل
التمثيل في حكومات وفــق األحجام،
«وه ــذا ينطبق عـلــى الجميع ومنهم
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» ،أم ــا مــوقــع نائب
رئيس الحكومة «فهو خارج أي بحث
أو نقاش ،وهذا ينطبق على التمثيل
الدرزي إذ حصل كالم في شأن الوزير
ال ــدرزي الثالث بحيث يكون توافقيًا
ب ــن ال ـنــائــب ال ـســابــق ول ـي ــد جـنـبــاط
والــوزيــر طــال أرس ــان ولـكــن الحزب
التقدمي االشتراكي رفض هذا الطرح،
علمًا أن تمثيلهم ال يعطيهم هذا الحق
ف ــي ح ـصــر الـتـمـثـيــل الـ ـ ــدرزي ب ـهــم أو
نيل ثالثة وزراء ،أمــا التمثيل السني
مــن خ ــارج تـيــار املـسـتـقـبــل ،فيفترض
بــالــرئ ـيــس ال ـح ــري ــري أن ي ـعــالــج هــذا
املوضوع بروحية إيجابية».
ويـقــول زوار بعبدا إنــه فــي الساعات
األخ ـي ــرة حـصــل أخ ــذ ورد ح ــول عــدد
مــن األف ـك ــار وامل ـخ ــارج «ول ـكــن األم ــور
م ــا زال ــت ج ــام ــدة ول ــن يـتـبـلــور تــوجــه
ل ـح ـل ـح ـل ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــد ،م ـ ــع الـ ـت ــأكـ ـي ــد أن
الرئيس عــون منفتح على كل األفكار
ض ـمــن الـ ـث ــواب ــت ،وال ــدسـ ـت ــور واض ــح
فــي مــوضــوع تشكيل الحكومة لجهة
شراكته مع الرئيس املكلف ،وعــون ال
يقبل أن يصادر دور رئيس الحكومة
وبـ ــذات املـسـتــوى ال يـقـبــل أن يـصــادر
األخير دوره ّ
املكرس بنص الدستور».
وينقل ال ــزوار عــن رئيس الجمهورية
قوله« :من يوزع اتهامات كيفما اتفق،
بـ ــأن ال ــرئ ـي ــس عـ ــون ي ـخ ــرق ال ـطــائــف،
فليقل أين خرقه ،هل التمثيل العادل
خرق لدستور الطائف؟ وهل الحفاظ
على الـصــاحـيــات الــدسـتــوريــة ومنع
الـ ـهـ ـيـ ـمـ ـن ــة ع ـل ـي ـه ــا ب ــالـ ـهـ ـج ــوم ت ـ ــارة
وبالتهويل تارة أخرى خرق للطائف،
وهــل الحفاظ على قسمه الدستوري
وهو الوحيد الذي يقسم اليمني على
الــدسـتــور قبل اعتالئه ســدة الرئاسة
خرق للطائف»؟ ويختم« :ولــى الزمن
ال ــذي ت ـصــادر فـيــه صــاحـيــات رئيس
الجمهورية ومن يظن ذلك سيكتشف
أنه عبثًا يحاول».
يــذكــر أن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة تلقى،
ً
أم ــس ،ات ـص ــاال مــن رئ ـيــس الحكومة
امل ـك ـلــف ال ـ ــذي سـ ـي ــزور ق ـصــر بـعـبــدا
اليوم.

مرسوم التجنيس
 ...القرار للعهد ال لـ«الشورى»
إذا ك ـ ــان الـ ـه ــدف م ــن إدخـ ـ ـ ــال األم ــن
ال ـعــام إل ــى مـلــف مــرســوم التجنيس
هــو االستعانة بسمعة هــذا الجهاز
الم ـ ـت ـ ـصـ ــاص الـ ـنـ ـقـ ـم ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
وال ـش ـع ـب ـي ــة ع ـل ــى م ــن م ـ ــرر م ــرس ــوم
التجنيس ،بالطريقة التي ُمـ ِّـر َر بها،
فهو على األرج ــح قــد تحقق .خطوة
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد ميشال
عـ ـ ــون امـ ـتـ ـص ــت حـ ــالـ ــة االع ـ ـ ـتـ ـ ــراض،
ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ل ـ ــم تـ ـفـ ـت ــح ب ـ ـ ــاب الـ ـنـ ـق ــاش
حــول طبيعة املعايير الـتــي أعطيت
الـجـنـسـيــة الـلـبـنــانـيــة عـلــى أســاسـهــا
لهذه الكتلة من املجنسني.
وقــال املدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم لــ«األخـبــار» إن األمن
العام «قام بواجباته بسرعة قياسية،
وضميرنا مرتاح ،لكن قرار التجنيس
تتخذه السلطة السياسية عادة ،وهذا
حقوق رئــاســة الجمهورية».
حــق مــن
ّ
وأوضح أنه سلم تقرير األسماء التي
ِّ
ُدقــق بها لكل من رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون ورئيس حكومة
ت ـص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال س ـع ــد ال ـح ــري ــري
ووزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة نـ ـه ــاد امل ـش ـن ــوق،
رافضًا الخوض في عدد األسماء التي
وضعها األمن العام في خانة الشبهة
أو التي عرض نزع الجنسية عنها.
وب ـعــدمــا ق ــام األمـ ــن ال ـع ــام بـمــا طلبه
رئـيــس الجمهورية ،يصبح الـســؤال:
هـ ـ ــل ت ـ ـل ـ ـت ــزم الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة،
بالتدقيق الذي قام به األمن العام؟
ال أحد يملك الجواب عن هذا السؤال
إال رئيس الجمهورية الــذي سيلتقي
ال ـلــواء عـبــاس إبــراهـيــم فــي الـســاعــات
امل ـق ـب ـلــة ،ل ـكــن األك ـي ــد الـ ــذي ت ـج ــزم به
أوس ــاط سياسية واسـعــة االط ــاع أن
أي ت ـجــاوز مــن قـبــل ٍّ
أي مــن املعنيني
مل ــا رف ـعــه األم ــن ال ـع ــام «س ـي ــؤدي إلــى
حصول مشكلة سياسية كبيرة وإلى
اهـ ـت ــزاز ج ــدي ــد لـ ـص ــورة ال ـع ـهــد أم ــام
الرأي العام اللبناني».
يذكر أن وزير الداخلية نهاد املشنوق،
بعد لقائه رئيس الجمهورية ،أمس
األول ،أعلن أن «البت بمصير مرسوم
ال ـت ـج ـن ـي ــس م ــرت ـب ــط ب ـ ـقـ ــرار مـجـلــس
شورى الدولة بشأن الطعنني ّ
املقدمني
فيه» .هذا اإلعالن يطرح السؤال اآلتي:
أمـ ــا وقـ ــد ح ـصــل االن ـت ـظ ــار (تـجـمـيــد
تـنـفـيــذ امل ــرس ــوم ف ــي دائـ ـ ــرة األح ـ ــوال

الشخصية في وزارة الداخلية) ،فهل
صحيح مــا يـتــردد عــن أن «الـشــورى»
س ـي ـ ّ
ـرد الـطـعـنــن بــالـشـكــل ،إم ــا لـعــدم
االخ ـت ـصــاص أو ل ـعــدم صـفــة املــدعــن
(ح ـ ــزب الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـح ــزب
التقدمي االشتراكي)؟
االحتمال الثاني يبدو األكثر ترجيحًا،
انطالقًا من أن حق الطعن محصور،
م ـب ــدئ ـي ــا ،ب ــامل ـت ـض ــرري ــن امل ـب ــاش ــري ــن.
فـمــن ي ـحــدد ه ــؤالء امل ـت ـضــرريــن؟ هنا
االستنساب يكون سيد املوقف .علمًا
أن لـ ــ«الـ ـش ــورى» ســابـقــة ق ـبــول صفة
االت ـح ــاد الـعـمــالــي ون ـقــابــة أوج ـي ــرو،
فـ ــي دع ـ ـ ــوى ت ـت ـع ـلــق بـ ــإدخـ ــال وزارة
االتـ ـص ــاالت لـلـشــركــات ال ـخــاصــة إلــى
ق ـطــاع ال ـفــاي ـبــر أوب ـت ـي ــك ،بــالــرغــم من
أن الـضــرر ليس مباشرًا على هــؤالء.
في حالة مرسوم التجنيس املتضرر
املـبــاشــر هــو عمليًا أي أجـنـبــي تقدم
بطلب للحصول على الجنسية ولم
يحصل عليها فــي املــرســوم الحالي.
ه ــل ث ـمــة م ــن ه ـ ــؤالء م ــن ي ـج ــرؤ على
تقديم طعن بمرسوم موقع من رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،فـيـفـقــد أم ـل ــه بـ ــأن يــرد
اسمه في أي مرسوم الحق؟
ال ـت ــوس ــع ف ــي تـفـسـيــر ال ـن ــص وح ــده
ي ـس ـم ــح بـ ـقـ ـب ــول ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى ،ف ـغ ـي ــاب

ّ
ال ـع ــدال ــة أو االس ـت ـن ـســاب ـيــة ف ــي ســن
املراسيم يعني عمليًا أن كل املجتمع
سيكون متضررًا.
ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال ،ثـمــة م ــن يــراهــن
على تمرير املرسوم في غمرة تشكيل
الـحـكــومــة فيتلهى الجميع بــأمــرهــا،
وينسون املرسوم.
كــل ذلــك جــائــز ،لكن ال ـســؤال ال ــذي لن
تـنـتـهــي صــاح ـي ـتــه سـيـبـقــى واحـ ـ ـدًا:
م ـ ــا املـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـ ـتـ ــي حـ ـص ــل املـ ـئ ــات
بموجبها على الجنسية اللبنانية؟
حكمًا ال إجــابــة عند السلطة فــي ظل
االسـتـنـســابـيــة واألس ـم ــاء غــب الطلب
وامل ـ ـحـ ــاص ـ ـصـ ــة ال ـ ـتـ ــي ش ـ ـ ـ ــارك ف ـي ـهــا
الـجـمـيــع ،وال سـيـمــا مــن وق ـعــوا على

خطوة األمن العام
َّ
منسقة مع المفوضية
والسلطات السورية

امل ــرس ــوم ...إال إذا حـســم الـنـقــاش بــأن
ً
املعيار ليس من يستحقها فعال ،بل
هو ٌ
أمر آخر يدركه الجميع!
م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،أع ـلــن ال ـل ــواء عـبــاس
إبــراهـيــم أن دفـعــة جــديــدة تضم نحو
 400م ــواط ــن سـ ـ ــوري م ــن ال ـن ــازح ــن
املقيمني في عرسال سيعودون اليوم
إلى بالدهم .وقال إبراهيم لـ«األخبار»
إن معظم العائدين سيتوجهون إلى
ب ـل ــدة فـلـيـطــا ف ــي ال ـق ـل ـمــون ب ـم ـحــاذاة
ال ـح ــدود اللبنانية ال ـســوريــة ،بعدما
أصـبـحــت ه ــذه املـنـطـقــة آمـنــة وخالية
من اإلرهابيني.
وأوضــح إبراهيم أن الخطوة منسقة
مع املفوضية العليا لالجئني ،وكذلك
م ــع ال ـس ـل ـطــات الـ ـس ــوري ــة ،وبــال ـتــالــي
سيعود ه ــؤالء ومعهم آلياتهم وكل
ما يملكونه بصورة قانونية.

نصر الله يطل غدًا
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ي ـطــل األم ـ ــن ال ـعــام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ،عند
الخامسة والنصف من بعد ظهر غد
(الجمعة) عبر شاشة «املـنــار» ،حيث
سـيـتـنــاول آخ ــر ال ـت ـطــورات فــي لبنان
واملنطقة.
(األخبار)

إبراهيم لـ«األخبار» 400 :نازح يعودون اليوم إلى فليطا في القلمون (هيثم الموسوي)

تقرير

محمود بركات :ضحية جديدة لالعتداءات األميركية على االغتراب اللبناني
الباراغواي ُم ّ
جددًا« .اعتداء»
أميركي آخر ،في أقل من ستين يومًا،
ُس ّجل هذه المرة ضد اللبناني محمود
بركات ،في ّأسونسيون .هو تاجر هواتف
سجله العدلي في الباراغواي
خليويةّ ،
األميركية هناك
نظيف ،إال أن السفارة
ُ
ّ
قررت إصدار األوامر باعتقاله .التهمة
الجاهزة هي تبييض أموال ،على رغم
انتفاء أي دليل ،سوى إرساله األموال إلى
أحد األميركيين في الواليات المتحدة ثمنًا
لهواتف خليوية
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ليا القزي
«ض ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة» جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ل ـل ـت ـع ـس ــف
األمـيــركــي فــي ال ـبــاراغــواي ،اسمها
مـحـمــود بــركــات ،اب ــن بـلــدة بعلول
ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي .ف ـبـعــد قــرابــة
الشهر والعشرة أيــام على اعتقال
(بناء على
السلطات في باراغواي
ً
أوامر من سفارة الواليات املتحدة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي أسـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــون)
ال ـل ـب ـن ــان ــي ن ـ ـ ــادر فـ ــرحـ ــات بـتـهـمــة
تبييض أموال املخدرات والتعامل
مع حزب اللهُ ،ألقي القبض أول من
أمس على محمود بركات .األخير
ي ـم ـل ــك م ــؤسـ ـس ــة ل ـب ـي ــع الـ ـه ــوات ــف
ال ـخ ـل ـيــويــة ،ال ـت ــي ي ـس ـتــوردهــا من
ُ
سدد
الواليات املتحدة األميركية .ي ّ

بــركــات ثـمــن الـهــواتــف لـلـ ُـتـجــار في
«أميركا» ،من خالل إرسال األموال
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ش ـ ــرك ـ ــات الـ ـتـ ـح ــوي ــل،
وإح ــداه ــا «مــركــز ص ــرف الـعـمــات
( ،»)Unique SAالذي تملكه عائلة
زوج ــة ن ــادر فــرحــات (األخ ـي ــرة من
أص ــول تــايــوان ـيــة) .تـقــول املـصــادر
فــي ال ـبــاراغــواي ّإن ــه «يـتــم القبض
ع ـلــى عـ ــدد م ــن األشـ ـخ ــاص الــذيــن
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــوا يـ ـ ـت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــون م ـ ـ ــع ن ـ ـ ــادر
ف ـ ــرح ـ ــات» .وأثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـق ـب ــض عـلــى
م ـ ـح ـ ـمـ ــودُ ،
«وجـ ـ ـ ـ ــد لـ ــديـ ــه م ـب ـل ــغ ٧
آالف دوالر ،ف ـج ــرى ن ـشــرهــا على
ص ـ ــوي ـ ــره ـ ــا ب ـش ـك ــل
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاولـ ـ ــة وتـ ـ ـ ٌ
يوحي ّأنـهــا مبلغ كبير ،ناتج من
تـبـيـيــض األم ـ ـ ـ ــوال» .ع ـلــى رغـ ــم أن
ّ
ِسجل محمود بركات العدلي ،في

أس ــون ـس ـي ــون« ،ن ـظ ـيــف وال يــوجــد
ب ـحـ ّـقــه أي م ـ ّـل ــف» .ت ـق ــول امل ـص ــادر
إن «أم ــر الـتــوقـيــف ص ــدر ،كـمــا في
ّ
حــالــة ن ــادر ف ــرح ــات ،ع ــن الـسـفــارة
األمـيــركـيــة فــي أســون ـس ـيــون .وهــو
اآلن محتجز ،وقد ّ
توجه بعد ظهر
ُ
الـ ـي ــوم (أم ـ ـ ــس) الـ ـق ــائ ــم ب ــاألع ـم ــال
بــالــوكــالــة ف ــي س ـف ــارة ل ـب ـنــان لــدى
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراغ ـ ـ ــواي ،املـ ـسـ ـتـ ـش ــار ح ـســن
ح ـجــازي ،ملـتــابـعــة مـ ّـلــف مـحـمــود».
وال تستبعد امل ـصــادر وج ــود دور
س ـل ـب ــي ل ــوك ــال ــة «إدارة م ـكــاف ـحــة
املخدرات األميركية ،»DEA ،حيث
إن أحد ُاملحامني الباراغوايني أبلغ
ّ
املـصــادر أن «أعـضــاء هــذه الوكالة
ّ
ُيـ ـح ــاول ــون إلـ ـص ــاق ُت ـه ــم تبييض
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال أو ت ـ ـ ـجـ ـ ــارة امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات

بــال ـل ـب ـنــان ـيــن ،ل ـي ــوح ــوا إلدارتـ ـه ــم
املركزية في الواليات املتحدة أنهم
نــاشـطــون وال يـتــم اسـتـبــدالـهــم كــل
ّ
ثــاث أو أربــع سـنــوات» .ومــا ُيعزز
هذه الشكوك ،أن الــ DEAهي ّ
التي
ّ
ت ـ ـقـ ــوم ب ــال ـت ـح ـق ـي ــق م ـ ــع م ـح ـم ــود،
ـواال
وتـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــه عـ ـ ــن تـ ـح ــويـ ـل ــه أمـ ـ ـ ـ ـ ً
ألش ـخــاص فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
بملف مكتمل
من دون أن تواجهه ّ
وبتهم واضحة .في حني
العناصر،
ُ ٍ
أن امل ـصــادر تــؤكــد أن األمـ ــوال هي
ّ
ّ
«لقاء شرائه الهواتف الخليوية».
ُ
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـخـ ـب ــر وال ـ ـ ـ ــد زوج ـ ــة
م ـ ـح ـ ـمـ ــود ،عـ ـ ــدنـ ـ ــان بـ ـ ــركـ ـ ــات ك ـيــف
ج ــرت ُم ــداه ـم ــة م ـنــزل م ـح ـمــود في
أســونـسـيــون الـســاعــة ال ــواح ــدة من
بـعــد ظـهــر أول م ــن أمـ ــس« ،بـ ُـحـجــة

إدارة مكافحة
ُالمخدرات األميركية
تحقق ّ مع بركات من
ُدون ملف مكتمل وال
تهم واضحة

حـيــازة العناصر األمـنـيــة ألمــر من
ال ـقــاض ـيــة .ك ــان بــرفـقـتـهــم شخص
أميركي ،وفي الخارج كانت توجد

سيارات للدبلوماسية األميركية».
ق ـيــل ل ـل ـعــائ ـلــة ّإن ـ ــه ي ــوج ــد أمـ ــر مــن
«االنـ ـت ــرب ــول» إلل ـق ــاء ال ـق ـبــض على
م ـح ـم ــود بـ ــركـ ــات« ،ف ـت ـش ــوا امل ـن ــزل
لنحو الخمس ساعات ،من دون أن
يجدوا شيئًا ،ولكنهم أخذوا صورًا
عن جوازات السفر وأوراقــا ال قيمة
ل ـه ــا» .مـحـمــود ك ــان ق ــد ت ـق ـ ّـدم ،قبل
سنة ،بطلب الحصول على تأشيرة
دخـ ـ ـ ــول إلـ ـ ــى الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة،
م ــن دون أن ُي ـق ـبــل ط ـل ـبــه ،ك ـمــا ّأن ــه
ك ــان يتحضر أم ــس لــزيــارة لبنان.
يــؤكــد ع ــدن ــان ب ــرك ــات ل ــ«األخ ـب ــار»
أن ص ـهــره «ي ـش ـتــري ال ـهــواتــف من
ّ
ُ
سدد ثمنها .وحني يكون
أميركا ،وي ّ
فــي ضــائـقــة مــالـيــة ،يطلب قــروضــا

م ـ ــن امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاراغ ـ ــواي.
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك إث ـ ـ ـبـ ـ ــاتـ ـ ــات ب ـ ـ ــن أي ـ ــديـ ـ ـن ـ ــا،
تدحض فرضية تبييض األم ــوال،
والـسـلـطــات فــي أســونـسـيــون تؤكد
عدم وجود نقطة سوداء في ّ
سجل
محمود».
أم ـ ــا والـ ـ ــد م ـح ـم ــود ،ع ـل ــي ب ــرك ــات،
ف ـي ـقــول لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن الـسـلـطــات
ّ
الـ ـب ــاراغ ــوانـ ـي ــة «أم ـه ـل ــت ال ـس ـف ــارة
األميركية في أسونسيون  ٦٠يومًا
مــن أجــل تقديم أوراق ُتثبت التهم
ُّ
املــوج ـهــة إل ــى م ـح ـمــود .ه ـنــاك ُتـهــم
ك ـب ـي ــرة ،غ ـســل أمـ ـ ــوال وت ـع ــام ــل مع
حــزب الـلــه» .ينفي الــوالــد أي عالقة
ـا نحن
ل ــول ــده ب ـح ــزب الـ ـل ــه« ،أصـ ـ ـ ً
مــن طائفة أخ ــرى .وللعلم ،هناك ٧

ُ
عتقلون
أشخاص غير محمود سي َ
فــي املــرحـلــة املقبلة .القصة ليست
ط ــائ ـف ـي ــة أو س ـي ــاس ـي ــة ،بـ ــل ه ـنــاك
اس ـت ـه ــداف لـلـبـنــانـيــن ف ــي أمـيــركــا
الجنوبية».
حـ ــال ـ ـيـ ــاُ ،ت ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي أس ــون ـس ـي ــون مـنــع
اس ـت ــرداد مـحـمــود بــركــات مــن قبل
إضافة
الواليات املتحدة األميركية،
ً
إل ــى نـ ــادر ف ــرح ــات« ،امل ـع ـ ّـل ــق مـ ّـلـفــه
بــانـتـظــار أن ُت ـق ـ ّـدم الـجـهــة ُاملــدعـيــة
األدلــة ،خالل مهلة  ٦٠يومًاّ .
مر ٤٠
يومًا تقريبًا ،من دون وجــود دليل
ضد نادر».
واحد ّ
ن ـ ـ ــادر فـ ــرحـ ــات ومـ ـحـ ـم ــود ب ــرك ــات
(مــن الجائز ،لبنانيًا ،اإلش ــارة إلى

ّأن ـه ـم ــا ال ي ـن ـت ـم ـيــان إلـ ــى ال ـطــائ ـفــة
نفسها) ،ليسا حالتني فريدتني في
ُمسلسل العدوان األميركي ُاملستمر
ع ـل ــى ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن فـ ــي االغـ ـ ـت ـ ــراب،
وتحديدًا في أميركا الجنوبية .في
الـبــاراغــواي ،وجــد فرحات وبركات
بعثة لبنانية ُتتابع ملفهما ،على
رغـ ـ ــم غـ ـي ــاب أي سـ ـي ــاس ــة ل ـل ــدول ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة تـ ـج ــاه ه ـ ــذا امل ــوض ــوع.
يطلب عــدنــان بــركــات أن «تتوقف
الدولة عن بهدلتنا .ملاذا يأتي إلينا
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة وي ـق ــول لـنــا أهــا
وسهال بكم فــي لبنان؟ يضحكون
علينا من أجل أن نستثمر أموالنا
فــي لبنان ،فــي وقــت ال توجد دولــة
تحمينا».

