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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
صحناوي يوضح:
هذه وظيفتي
ج ـ ــاء ن ـ ــا م ـ ــن املـ ـح ــام ــي أالن بــو
ض ـ ــاه ـ ــر ،ب ــال ــوك ــال ــة ع ـ ــن خـلـيــل
ص ـح ـن ــاوي أن ـ ــه ع ـط ـفــا ع ـل ــى مــا
ن ـش ــرت ــه «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» فـ ــي ال ـع ــدد
 3540تــاريــخ  2018/8/13بقلم
الـ ـصـ ـح ــاف ــي رض ـ ـ ـ ــوان مــرت ـضــى
ويتناول فيه موضوع «تعرض
دات ـ ــا ال ــدول ــة ل ـل ـقــرص ـنــة» وي ــزج
الـ ـك ــات ــب اسـ ـ ــم م ــوك ـل ـن ــا ال ـس ـيــد
خليل صحناوي ،بأبشع األلفاظ
وأفظع التهم ،يهمنا أن نوضح
الحقائق التالية:
ً
أوال ،إن امل ـل ــف م ــوض ــوع امل ـقــال
م ـ ـ ـحـ ـ ــال إلـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـضـ ـ ــرة ق ــاض ــي
التحقيق فــي بـيــروت ،وبالتالي
فإن التحقيقات في هذه املرحلة
س ــري ــة وت ـ ـعـ ــرض مـ ــن يـفـشـيـهــا
ل ـل ـمــاح ـقــة ال ـق ــان ــون ـي ــة .ك ـم ــا أن
املـشــرفــن عـلــى الـتـحـقـيـقــات هــم،
مــن جـهــة أول ــى قـضــاة وتـحــديـدًا
قضاة النيابة العامة التمييزية
وعـ ـ ـل ـ ــى رأس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم م ـ ــدع ـ ــي ع ـ ــام
التمييز الرئيس سمير حمود،
وه ـ ــم مـ ـشـ ـه ــود لـ ـه ــم ب ــال ـن ــزاه ــة
وبـتـطـبـيــق ال ـق ــوان ــن واألن ـظ ـمــة
املــرعـيــة اإلجـ ــراء ،وبــالـتــالــي فإنه
ال يمكن أن يكونوا قد سربوا أية
م ـع ـلــومــات ألي كـ ــان ،وم ــن جهة
ثانية ،فإن الجهة األمنية املشرفة
ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات هـ ـ ــي قـ ــوى
األمن الداخلي ـ ـ فرع املعلومات،
وع ـن ــاص ــره م ـش ـهــود ل ـهــم أيـضــا
بـ ـح ــرفـ ـيـ ـتـ ـه ــم ومـ ـص ــداقـ ـيـ ـتـ ـه ــم
وتطبيقهم لـلـقــوانــن واألنـظـمــة
املرعية اإلجراء.
ثانيًا ،إن مــا ورد فــي هــذا املقال
لـيــس فــي الحقيقة س ــوى جملة
مـ ـ ــن االف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراءات واألضـ ــال ـ ـيـ ــل
والروايات املفبركة واملتناقضة،
والتي وصلت إلى حد التحريض
عـ ـل ــى قـ ـت ــل م ــوكـ ـلـ ـن ــا م ـ ــن خ ــال
ات ـه ــام ــه ب ــأم ــور ال ت ـمــت ل ـلــواقــع
بصلة ،بهدف النيل من سمعته
وكرامته ،وسوف تكون موضوع
مراجعة ومالحقة قضائية أمام
القضاء املختص.
ث ــال ـث ــا ،ن ــؤك ــد أن امل ــوك ــل خـلـيــل
ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي يـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي م ـج ــال
ال ـ ـبـ ــرم ـ ـجـ ــة وحـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة امل ـ ــواق ـ ــع
اإللكترونية مع كبرى الشركات
وامل ـص ــارف اللبنانية والــدولـيــة
وبـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل ش ـ ــرع ـ ــي وق ـ ــان ـ ــون ـ ــي
وبـ ـن ــاء ع ـلــى ع ـق ــود ع ـم ــل ،وذل ــك
ب ـهــدف اك ـت ـشــاف ال ـث ـغ ــرات الـتــي
ت ـع ـت ــري الـ ـب ــرام ــج وال ـص ـف ـحــات
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــدة ل ـه ــذه
الـشــركــات واملــؤس ـســات ،وتبيان
مـكــامــن الـخـلــل بـغـيــة معالجته،
ومـ ـن ــع ال ـق ــراص ـن ــة مـ ــن اخـ ـت ــراق
حساباتهم وبرامجهم.
رابعًا ،إننا نطلب من صحيفتكم
تــوخــي الــدقــة وال ـح ــذر وانـتـظــار
نتائج التحقيقات التي يجريها
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء املـ ـخـ ـت ــص قـ ـب ــل ن ـشــر
مـثــل ه ــذه االفـ ـت ــراءات واألخ ـبــار
املفبركة ال ــواردة فــي هــذا املـقــال،
عــوض أن تستخدم صحيفتكم
ف ـ ــي ح ـم ـل ــة إع ــامـ ـي ــة م ـبــرم ـجــة
ً
تضليال للحقيقة ولـلــرأي العام
اللبناني من أجل تحقيق بعض
امل ــآرب الشخصية ،أقــل مــا يقال
فيها أنها حملة ابتزاز رخيصة
بـ ـح ــق م ــوكـ ـلـ ـن ــا الـ ـسـ ـي ــد خ ـل ـيــل
صحناوي.
خــام ـســا ،نـحـيـطـكــم عـلـمــا بــأنـنــا
ن ـ ـح ـ ـت ـ ـفـ ــظ ب ـ ـح ـ ـق ـ ـنـ ــا بـ ــال ـ ـل ـ ـجـ ــوء
إل ـ ــى ال ـق ـض ــاء امل ـخ ـت ــص بـتـهـمــة
التحريض بالقتل ونحمل كاتب
املقال املسؤولية الكاملة عن أمن
وسالمة موكلنا».

قضية

مقالة

من رفيق إلى سعد الحريري:
اعتذر ألنك عاجز عن التأليف

هل يصمد القضاء أمام الضغوط؟

توقيف خليل صحناوي
أوقف قاضي
التحقيق في بيروت
أسعد بيرم المدعى عليه
المقرصن خليل صحناوي،
أمس ،بجرم التخريب والسرقة
واالعتداء على األنظمة
وقرصنة مواقع رسمية
وأمنية .مذكرة التوقيف
الوجاهية تسجل للقاضي
بيرم الذي تحدى الضغوط
السياسية والقضائية
واألمنية التي تعرض لها
من كل حدب وصوب
رضوان مرتضى
عـ ــاود قــاضــي الـتـحـقـيــق ف ــي ب ـيــروت
أسـعــد بـيــرم توقيف املشتبه فــي أنه
ال ـع ـقــل امل ــدب ـ ّـر ألك ـبــر عـمـلـيــة قــرصـنــة
فــي تــاريــخ لبنان .أمــس ،أصــدر بيرم
مذكرة توقيف وجاهية بحق املدعى
ع ـل ـيــه خ ـل ـيــل ص ـح ـن ــاوي ،ف ــي «ج ــرم
الـتـخــريــب وال ـســرقــة واالعـ ـت ــداء على
األن ـظ ـم ــة وق ــرص ـن ــة م ــواق ــع رسـمـيــة
وأمـ ـنـ ـي ــة» ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـن ــائ ــب ال ـعــام
التمييزي القاضي سمير حمود كان
قد أخلى سبيله سابقًا.
التحقيق فــي الـقـضـيــة اتـخــذ منحى
جــدي ـدًا ،الن تــوقـيــف صـحـنــاوي ،بما

يحمله في طياته من ّ
تحد للحمايات
ّ
ال ـتــي وف ــره ــا لـهــا ن ــاف ــذون ف ــي األم ــن
وال ـس ـيــاســة وال ـق ـضــاء وامل ـ ــال ،يعني
ح ـك ـمــا ج ـعــل ال ـق ــاض ــي ب ـي ــرم عــرضــة
ل ـض ـغــوط س ـيــاس ـيــة ل ـت ــرك امل ــوق ــوف
م ـج ــددًا ،خـصــوصــا فــي ظــل الـحــديــث
ُ
عن مساع تبذل لدى الهيئة االتهامية
الس ـت ـئ ـنــاف ق ـ ــرار ال ـتــوق ـيــف وإخـ ــاء
سبيل صحناوي.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة وأم ـن ـيــة
واسـ ـ ـع ـ ــة االطـ ـ ـ ـ ــاع ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن
احـ ـتـ ـم ــال خ ـ ـضـ ــوع بـ ـع ــض ال ـق ـض ــاة
ل ـل ـض ـغ ــوط ،س ـي ـج ـع ـل ـهــم فـ ــي مــرمــى
االتـ ـه ــام م ـب ــاش ــرة« ،وعـ ـل ــى ال ـق ـضــاة
امل ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــن أخ ـ ـ ـ ــذ ه ـ ـ ـ ــذا االم ـ ـ ـ ـ ــر ب ـع ــن
االعتبار ،علمًا بأن مصادر قضائية
مواكبة للملف نفت إمكانية املوافقة
على إخالء سبيل صحناوي في ظل
األدل ــة والـقــرائــن املــوجــودة املـتــوافــرة،
وكــذلــك فــي ض ــوء تـنــاقــض اإلفـ ــادات،
لـكـنـهــا ل ـف ـتــت الـ ــى أن االدع ـ ـ ــاء ضــده
لــم يـتـجــاوز الجنح بـعــد ،فــي انتظار

احتمال خضوع بعض
القضاة للضغوط،
سيجعلهم في مرمى
االتهام مباشرة

ّ
تـكــشــف مـعـطـيــات ج ــدي ــدة ف ــي ضــوء
التحقيقات الجارية.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه االثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء ،ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل فـ ــرع
امل ـع ـلــومــات ف ــي ق ــوى االم ــن الــداخـلــي
ت ـح ـق ـي ـق ــات ــه .وي ـع ـم ــل ت ـق ـن ـيــو ال ـف ــرع
ع ـلــى ّ إفـ ـ ــراغ ك ـم ـيــة هــائ ـلــة م ــن ال ــدات ــا
املـشــفــرة الـتــي ضبطت فــي حواسيب
وهــواتــف تعود لصحناوي .وبهدف
الـتـحـقـيــق الـ ــى ت ـحــديــد ال ـج ـهــة الـ َتــي
تجمع ملصلحتها معلومات ُصنفت
بأنها حساسة .يذكر أن صحناوي لم
ُيـقــدم لقاضي التحقيق سببًا مقنعًا
واحـ ـدًا يجعله ينقد الـقــراصـنــة آالف
الدوالرات في مقابل هذه املعلومات.
ويسعى فرع املعلومات إلى فك تشفير
عـ ـش ــرات امل ـل ـف ــات وت ـف ـ ُـري ــغ مـضـمــون
ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــرات الـ ـت ــي ض ـب ـط ــت ل ــدى
ص ـح ـنــاوي وال ـقــرصــانــن املــوقــوفــن،
إضافة الى محاولة تحديد األثر الذي
ق ــد ي ـك ــون خـلـفــه ال ـقــراص ـنــة خـلـفـهــم.
ُ
ويـنـتـظــر أن تـســاعــد املـعـطـيــات الـتــي
سيتضمنها تـقــريــر ف ــرع املـعـلــومــات
الــذي ُ
سيرفع للقاضي بيرم بموجب
التحليل التقني لتحديد املواقع التي
ُ
اخترقت وتبيان الداتا التي ُسحبت
مـ ـنـ ـه ــا ،ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن فـ ـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات
سيستدعي صحناوي إلــى التحقيق
مجددًا خالل االيام القليلة املقبلة.
وك ـ ـ ــان الـ ـق ــاض ــي بـ ـي ــرم أج ـ ـ ــرى أم ــس
مواجهة بني أحد القراصنة املوقوفني
(رام ـ ــي ص ).و ُص ـح ـنــاوي الـ ــذي كــان
قد أنكر كل ما ن ِسب إليه في الجلسة
ال ـت ــي ُعـ ـق ــدت يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي.
وعلمت «األخبار» أنه خالل املواجهة
ظـهــر تـنــاقــض فــي إف ــادات املــوقــوفــن،
تبني فيها للقاضي أن صحناوي ال

إدمون صعب

لم ُيقدم
صحناوي
لبيرم سببًا
مقنعًا لنقد
القراصنة
آالف
الدوالرات
مقابل
المعلومات

يقول الحقيقة أمامه ،فأصدر مذكرة
توقيف وجاهية بحقه .وفور توقيفه،
اس ـت ــأن ــف وك ـي ـلــه ال ـق ــان ــون ــي آالن بو
ضاهر قرار التوقيف.
وسبق للنيابة العامة أن ّادعــت على
ص ـح ـن ــاوي ب ـمــوجــب أربـ ــع مـ ــواد من
ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات وقـ ــانـ ــون املـلـكـيــة
ال ـف ـكــريــة ال ـت ــي ت ـعــاقــب ع ـلــى الـســرقــة
والتخريب والتعدي على األنظمة.
تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن ال ـق ــراص ـن ــة
اخترقوا مديرية األح ــوال الشخصية

تقرير

ّ
موسكو تكرم أرسالن وتيمور جنبالط يعتذر
فراس الشوفي
حملت زيــارة النائب طــال أرســان
إلـ ـ ــى م ــوسـ ـك ــو األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ــاض ــي،
ول ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع الـ ــروسـ ــي
س ـيــرغــي ش ــوي ـغ ــو ،أك ـث ــر م ــن دالل ــة
حول الرؤية الروسية لدور وموقع
طـ ــائ ـ ـفـ ــة املـ ـ ـ ّ
ـوحـ ـ ــديـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروز ف ــي
املشرق ،وعالقة روسيا املستقبلية
بــالـشـخـصـيــات وال ـق ــوى الـلـبـنــانـيــة
التي وقفت إلى جانب سوريا خالل
السنوات السبع املاضية.
م ـنــذ عــودت ـهــم ال ـج ــدي ــدة إل ــى شــرق
امل ـتـ ّ
ـوســط ،وانـخــراطـهــم فــي املـيــدان
السوري قبل ثالث سنوات ،يحاول
الروس ّ
مد يد التواصل مع غالبية
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،فــي
س ـيــاســة اسـتـيـعــابـيــة ض ـمــن ال ــدور
ال ـ ـ ــذي يـ ـك ـ ّـرس ــه ال ـ ـ ـ ــروس ألن ـف ـس ـهــم
ك ـ ـج ـ ـسـ ــر تـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف
الـقــوى .غير أن السياسة الروسية
املنفتحة ،ال تعني إعـطــاء هوامش
ّ
لقوى سياسية لطاملا شكلت جزءًا
من الفلك األميركي في لبنان ،مثل
الـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط،
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب حـ ـلـ ـف ــاء سـ ــوريـ ــا فــي
لـبـنــان ،ال سـ ّـيـمــا ط ــال أرس ــان .بل
عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس ،أظـ ـه ــر االس ـت ـق ـب ــال
ال ــروس ــي ألرسـ ــان وتـن ـظـيــم جــولــة
له في مبنى وزارة الدفاع الروسية
وداخ ـ ــل «غ ــرف ــة ع ـم ـل ـيــات س ــوري ــا»،
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ّ
نظمت وزارة
الدفاع الروسية جولة
ألرسالن داخل غرفة
عمليات سوريا

طبيعة السلوك الروسي في لبنان.
ف ــول ـي ــد ج ـن ـب ــاط الـ ـ ــذي ب ـق ــي ط ــوال
مــرح ـلــة ال ـح ــرب األه ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة
ح ـل ـي ـفــا مل ــوس ـك ــو مـ ــن بـ ـ ّ
ـوابـ ــة حـلـفــه
الوثيق مع دمشق وانخراط الحزب
ال ـت ـق ــدم ــي االشـ ـت ــراك ــي ف ــي ال ـحــركــة
الوطنية اللبنانية حليفة االتـحــاد
ال ـس ــوف ـي ــات ــي آن ـ ـ ـ ــذاك ،ذه ـ ــب ب ـع ـي ـدًا
خــال سـنــوات الـحــرب الـســوريــة في
الهجوم على روسيا ،وعلى الرئيس
ّ
شخصيًا.
الروسي فالديمير بوتني
ق ـ ـبـ ــل س ـ ـن ـ ـتـ ــن ،وك ـ ـ ـعـ ـ ــادتـ ـ ــه ،تـ ـ ّ
ـوجـ ــه
ج ـن ـب ــاط م ــع اب ـن ــه ال ـن ــائ ــب تـيـمــور
جنبالط إلى موسكوّ ،
وقدم اعتذارًا
لـلـقـيــادة الــروس ـيــة عـلــى تـعـبـيــراتــه،
وق ــد قـبـلــه ال ـ ــروس ،ع ـلــى أسـ ــاس أن
«ه ـ ــذا ج ـن ـب ــاط ال ـ ــذي ن ـع ــرف ــه» كـمــا
ّ
تقول مصادر متابعة .لكن جنبالط،

ّ
وفـ ــي أق ـ ــل م ــن س ـن ـتــن ،أع ـ ــاد ال ـك ـ ّـرة
ّ
بالتهجم على الــروس خالل مراسم
ّ
ّ
تقبل التعازي التي نظمها في بلدة
عبيه عن أرواح شهداء السويداء قبل
ّ
وحملهم مسؤولية الدم
أسبوعني،
الــذي سفك فــي املحافظة الجنوبية
السورية ،في تأليب واضــح للدروز
ال ـل ـب ـنــان ـيــن والـ ـس ــوري ــن ع ـلــى دور
موسكو في اإلقليم.
وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ال ت ـ ـ ـ ــزال ف ـيــه
ق ـ ـيـ ــادات الـ ـح ــزب ال ـت ـق ــدم ــي ت ـحـ ّـمــل
رو ّسـ ـي ــا م ـس ــؤول ـي ــة ال ـه ـج ــوم ال ــذي
شــنــه تنظيم داعــش اإلرهــابــي على
ال ـ ـسـ ــويـ ــداء ،ك ـ ــان ت ـي ـم ــور ج ـن ـبــاط
يـ ــزور مــوس ـكــو ق ـبــل أس ـب ــوع ــن مــع
أح ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ــرز امل ـ ـقـ ـ ّـربـ ــن م ـ ــن روسـ ـي ــا
ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان م ـ ـنـ ــذ الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـنـ ـي ــات،
حـلـيــم ب ــو ف ـخــر ال ــدي ــن .ه ـن ــاك ،ق ـ ّـدم
تـيـمـ ّـور االع ـت ــذارات عــن ك ــام وال ــده
ب ـح ــق روسـ ـي ــا ،ب ـعــد أن ش ـ ّـب ــه ولـيــد
ج ـن ـبــاط م ــا ح ـصــل ف ــي ال ـس ــوي ــداء
ب ـم ــا ح ـص ــل فـ ــي ح ـ ــرب ال ـش ـي ـش ــان.
وبحسب املعلومات ،فــإن استقبال
تيمور جنبالط في موسكو لم يكن
ليحصل لــوال سعي بــو فخر الدين
لدى القيادة الروسية ،التي تربطه
ّ
ومميزة.
بها عالقات صداقة قديمة
وي ـم ـك ــن الـ ـق ــول إن االنـ ـقـ ـس ــام ال ــذي
تشهده الساحة الــدرزيــة في لبنان،
ال س ّـ ّـي ـم ــا غ ـ ـ ــداة م ـط ــال ـب ــة ج ـن ـبــاط
بتدخل دولــي تحت ذريعة «حماية

الـ ـس ــوي ــداء م ــن ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري»،
س ـ ّـرع ف ــي زيـ ــارة أرس ـ ــان؛ فــالــروس
أطلعوا رئيس الـحــزب الديمقراطي
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي عـ ـل ــى م ـ ــا يـ ـمـ ـلـ ـك ــون مــن
مـعـلــومــات (تـتـقــاطــع م ــع مـعـلــومــات
الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة) ح ـ ـ ــول ه ـج ــوم
الـســويــداء ،ودور الـقــواتّ األميركية
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـت ـنــف وغ ـ ــض نـظــرهــا
ع ــن تـ ـح ـ ّـرك ــات داعـ ـ ــش ف ــي ال ـب ــادي ــة
الشرقية وهـجــومــه على الـســويــداء،
ً
ف ـضــا ع ــن تــأكـيــد الـ ــروس ألرس ــان
ث ـق ـت ـه ــم ب ـ ـقـ ــدرة الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
ع ـل ــى إنـ ـه ــاء وج ـ ــود ت ـن ـظ ـيــم داع ــش
ف ــي ال ـب ــادي ــة وت ـح ــري ــر املـخـتـطـفــن،
وسيادة األمن واألمــان في محافظة
ال ـســويــداء ،كغيرها مــن املحافظات
الـســوريــة .وبحسب املعلومات ،فإن
«شويغو أبلغ أرســان أن روسيا ال
تتعامل مع الشعب السوري كفئات
منقسمة طائفيًا وإثـنـيــا ومذهبيًا،
بل ككتلة واحدة» ،وإن «الحديث عن
حماية دولية ّ للمحافظة الجنوبية
هــو دعــوة مقنعة لتدخل غــربــي في
الشأن السوري غير مقبول روسيًا».
م ــن ج ـه ـت ــه ،ع ـق ــد أرسـ ـ ــان مــؤت ـمــرًا
صـ ـح ــاف ـ ّـي ــا ف ـ ــي مـ ـن ــزل ــه ف ـ ــي خ ـل ــدة
أم ــس ،شـكــر فـيــه ال ـق ـيــادة الــروسـيــة
عـلــى مــواقـفـهــا ،وتـ ّ
ـوجــه إل ــى أهــالــي
ال ـس ــوي ــداء بــال ـقــول إن «ضـمــانـتـكــم
هـ ــي ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وال ــرئ ـي ــس
بشار األسد».

فــي وزارة الــداخـلـيــة ،ومــركــز تسجيل
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فـ ــي الـ ـن ــافـ ـع ــة ،وال ـس ـج ــل
العقاري ،وشعبة املعلوماتية في قوى
االمن الداخلي ،والبريد السري الخاص
بـ ــاألمـ ــن ال ـ ـعـ ــام وج ـ ـهـ ــاز أم ـ ــن ال ــدول ــة
وحركة دخــول وخــروج املسافرين في
امل ـطــار ،والـبــريــد اإللـكـتــرونــي الخاص
بالسفارة اإليرانية في بيروت ،إضافة
ال ــى قــرصـنــة مــواقــع وزارة االقـتـصــاد
وعـ ـ ـ ــدد مـ ــن امل ـ ـص ـ ــارف والـ ـحـ ـس ــاب ــات
الشخصية.

هل ارتكب الذين كلفوا الرئيس سعد الحريري
خطيئة كبرى؟ وهل خطيئتهم كانت أنهم وثقوا
بالرجل «اكثر من اللزوم» ،وخصوصًا الرئيس
العماد ميشال عون الذي التزم الحريري حياله
بـ«ميثاق التسوية» الرئاسية التي كانت تقضي
بأن يترافق الرجالن من بداية العهد حتى نهايته
متضامنني متعاونني ملا يخدم مصلحة لبنان .ثم
جاء «امليثاق األخالقي» الذي نتج من «تحرير»
الحريري من األسر السعودي ،فجعل الرئيس
الحريري َمدينًا للرئيس عون مدى الحياة.
ماذا حصل بعد مرور نحو ثالثة أشهر على
التكليف؟
ال حكومة جديدة في األفق املنظور ،وثمة من
يتحدث عن انقالب الحريري على التسوية ،وتنكره
ملا فعله رئيس الجمهورية من أجل تحريره .هنا،
يحق لنا أن نتساءل  :ألم يكن الذين كلفوا الحريري
تأليف الحكومة وبلغ عددهم  111نائبًا يدركون أن
ثمة حاجزين يحوالن دون التأليف ،األول ،نتائج
االنتخابات التي منحت األكثرية للفريق املتحالف
والتي يريد طرف داخلي له امتدادات
مع حزب اللهّ ،
خارجية ،أن يعطل مفعول هذه النتائج بشتى
الوسائل ،سواء باحتكار التمثيل واملعاندة فيه ،أو
بمحاولة اختراع معايير للتوزير مناقضة لتلك التي
أفرزتها االنتخابات ،األمر الذي وضع الحريري في
إحراج قد يحمله على تجاوز التسوية الرئاسية
وإنجاز تحريره ،في ما يبدو أنه أسر جديد له،
ولكن هذه املرة داخل بلده .أما الحاجز الثاني ،فهو
موضوع العالقات مع سوريا الذي جاء بمثابة
«شحمة» على فطيرة.
وهنا يطرح سؤال آخر :ألم يكن الفريق املتحالف

ّ
مع حزب الله يدرك أن العنصر املؤثر على التأليف،
الى حد تعطيله مرتبط بتطورات امليدان السوري
واستعادة دمشق نفوذها في املحيط ،وخصوصًا
في لبنان ،وتاليًا اضطرار حزب الله الى ترجمة
االنتصارات التي حققها في سوريا على األرض
اللبنانية في مواجهة األطراف الساعية الى تعطيل
مفاعيل نتائج االنتخابات بفرض شروط على
مشاركة ممثلي الحزب في الحكومة كوضع فيتو
على تسلمهم وزارات معينة؟
فعال ،إننا أمام عهد يكاد معطلوه أن يطرحوه باملزاد
العلني بغية تصفيته ،بعدما أحرق منه قرابة ثلثه.
ّ
والتسرع
العالقات مع سوريا بين الرفض
إن الصورة التي قدمها الحريري الى اآلن هي رفضه
التأليف إذا كان سيربط بالعالقات مع النظام السوري
الحالي ،وقد نصحه األمني العام لحزب الله السيد
ّ
يتسرع في اتخاذ
حسن نصر الله قبل أيام بأال
مواقف من العالقات مع سوريا قد يضطر غدًا الى
التراجع عنها ،في وقت يتردد في بعض األوساط أن
السعودية ،بوصلة الحريري في املوضوع السوري،
تحاول عبر أطراف خارجيني جس نبض النظام
السوري بإمكان الوصول إلى تفاهم ّ
معي معه بعد
اعترافها بفشلها في محاربته ،وهي تبدو كأنها
تطلب نوعًا من هدنة ،يليها اتفاق سالم بني الطرفني
برعاية روسية بعد تصميم حليفها األميركي على
الخروج من املستنقع السوري بعد معالجته مسألة
العالقة بني دمشق واألكراد ،في ظل النظام السوري
الجديد الذي يجري التفاوض حوله.
إن الرئيس الحريري ،الذي يجد نفسه أسير نوعني
ّ
من العقبات ،عليه تذكر الظروف التي اضطرت والده
الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس
إميل لحود الى االعتذار عن عدم التأليف وتكليف

الرئيس سليم الحص تأليف الحكومة.
ان كرامة الرئيس الحريري واحترامه للموقع الذي
ٌيدعى الى شغله كممثل ّ
ملكون رئيسي في الوطن،
يجب أن يدفعاه الى االعتذار اإليجابي عن التكليف،
بمعنى التعاون مع الرئيسني عون وبري في اختيار
الشخصية السنية التي ال تستفز أحدًا وتكون
قادرة ،بتأييد ودعم من الرؤساء الثالثة ،على
العبور بالبالد الى بر األمان االقتصادي واملالي
واالجتماعي ،بما فيها قضية النازحني ،انتظارًا
للظروف املحلية واإلقليمية التي تساعد الحريري
على العودة الى السرايا الكبيرة .فمن يدري ،ربما
تعيد الواليات املتحدة والسعودية «تلزيم» لبنان
لدمشق ،بعدما أثبتت الطبقة الحاكمة فيه عجزها
عن التفاهم على إدارته تطبيقًا التفاق الطائف
الثالثي الذي خبز على صاج مشترك بني دمشق
والرياض وواشنطن ،على أن تكون العاصمة
السورية «مربط خيله».
االعتذار المخرج الوحيد المتاح
وإننا لننصح الرئيس الحريري باإلسراع في قرار
االعتذار ،رأفة بالبالد والعباد ،وإننا على يقني من أنه
إذا ما ّ
تصور نفسه في فترة تأمل أتاحتها له إجازة
عيد األضحى ،يسأل والده الشهيد رفيق الحريري
عن سبيل الخروج من املأزق الذي يواجهه ،فإن
نصيحة الوالد تكون باالعتذار ،وهو الذي نصحه
ُّ
«التشرد» وعقد الخناصر مع
سابقًا بإنهاء مرحلة
الزعيم املسيحي األقوى العماد ميشال عون الذي
كان هو سيتحالف معه لوال اغتياله ،وهناك شهود
على ذلك .على أن يكون اعتذاره ّ
منسقًا مع الرئيسني
عون وبري ،وال يلقي بالبالد في أتون نار األزمات،
ويكون مشروطًا بأال ٌيحكم لبنان من دمشق .نقطة
على السطر.

تقرير

ً
ورشة مؤتمر «أمل» تنطلق :محاسبة الذات أوال
آمال خليل
ال يـ ـك ــاد ج ـم ـه ــور ح ــرك ــة أم ـ ــل يـلـتـقــط
أنفاسه فــي األشـهــر األخ ـيــرة .تتسارع
االختبارات الحركية منذ االنتخابات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـه ــدت
تــراج ـعــا اسـتـثـنــائـيــا ف ــي األرق ـ ــام الـتــي
ّ
حصلها مرشحو الـحــركــة الـتــي تضم
عـلــى الــورقــة والـقـلــم ،أكـثــر مــن  60ألــف
منتسب .يحاول البعض تدوير زوايا
ً
األزمــة لتخفيفها أو تلطيفها وصــوال
إل ــى تبني الـبـعــض «نـظــريــة املــؤامــرة»
لتبرير األزم ــة أو تصوير الحركة في
خانة االستهداف.
فــي أول مـقــاربــة نقدية علنية لنتائج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ت ــوج ــه ال ــرئـ ـي ــس نـبـيــه
بــري يــوم الجمعة املاضي في احتفال
األون ـي ـس ـك ــو إلـ ــى ال ـح ــرك ـي ــن بـصـفـتــه
ق ــائ ـدًا ل ـك ـشــافــة ال ــرس ــال ــة ال ـت ــي تشكل
الـ ـب ــواب ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ــان ـت ـس ــاب إل ــى
ً
«أم ــل» ،قــائــا لـهــم« :مختلف التقارير
ع ــن ال ـن ـتــائــج (االن ـت ـخ ــاب ـي ــة) ،جعلني
أفتقد أدوار جمعية الرسالة السابقة
امل ـم ـي ــزة وج ـم ـهــورهــا ال ـع ــري ــض ال ــذي
ظـ ــن أن ـ ـهـ ــا ت ـخ ـل ــت ع ـ ـنـ ــه ،ألنـ ـ ــه اع ـت ـقــد
أنـهــا تخلت عــن حـضــورهــا وأدوارهـ ــا
وبعض التزاماتها .إن تاريخ الجمعية
وع ــدي ــده ــا وإم ـك ــان ـي ــات ـه ــا وم ــرك ــزه ــا
وت ـن ــوع م ـهــام ـهــا ك ــان ي ـجــب أن يـتــرك
بـصـمــة مـمـيــزة أك ـثــر فــي الـصـنــاديــق».
حال دفع بري إلى إعالن حالة طوارئ

تنظيمية «إلطــاق دينامية تنظيمية
ع ـب ــر بـ ـن ــاء وحـ ـف ــظ ه ـي ـك ــل ال ـج ـم ـع ـيــة
وإب ـع ــاده ــا ع ــن ال ـت ـجــاذبــات والـحـفــاظ
عليها مـمـيــزة بــاعـتـبــارهــا خــط الخط
وأعدكم باعتماده في مؤتمركم العام
املقبل».
لــم يـتــوان بــري عــن تشخيص جــزء من
األزمـ ـ ــة .ب ــدا واض ـح ــا أن األرقـ ـ ــام الـتــي
حققها نــواب الحركة الــذيــن ف ــازوا في
االنـتـخــابــات خـ ّـيـبــت آم ــال ــه ،خصوصًا
إذا تمت مـقــارنــة الـحــاصــل االنتخابي
واألصـ ــوات التفضيلية الـتــي نــالــوهــا.
من يتحمل مسؤولية هذه النتائج؟.
يــدرك الحركيون أن الحملة اإلعالمية
الـتــي ب ــدأت تـطــل مــن ش ــوارع الجنوب
والـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاع وم ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل املـ ـ ـ ـ ــدن وال ـ ـقـ ــرى
والـ ـبـ ـل ــدات ال ـج ـنــوب ـيــة وال ـب ـقــاع ـيــة لن
ت ـ ـبـ ــدد واق ـ ـ ـ ــع االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء ال ـ ـ ـعـ ـ ــارم فــي
ال ـ ـقـ ــواعـ ــد الـ ـح ــركـ ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا فــي
ض ــوء االت ـهــامــات ال ـتــي ت ـطــاول بعض
الرموز بعدم الثبات على عقيدة حركة
املـحــرومــن .ل ــذا ،ال يمكن فصل شعار
ذكرى مهرجان الصدر لهذه السنة عن
حال حركة أمل« :عقيدة وثبات» ،وهو
الـشـعــار ال ــذي يــريــد رئـيــس الـحــركــة أن
ً
يحكم عمل املؤتمر العام املقبل ،فضال
عن الرغبة بالتجديد القيادي ،بمعزل
عن «الحرس القديم».
ص ـح ـي ــح أن ب ـ ــري ق ـ ــرر ط ــوع ــا إب ـع ــاد
أوالده عن التنظيم الحركي ،في خطوة
تناقض كل منطق التوريث السياسي

األرقام التي حققها
نواب الحركة في
االنتخابات األخيرة
ّ
خيبت آمال بري

ال ـ ـسـ ــائـ ــد ف ـ ــي م ـع ـظ ــم أحـ ـ ـ ـ ــزاب ل ـب ـن ــان
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،ل ـك ـنــه أرجـ ـ ــأ ،ف ــي امل ـقــابــل،
خ ـطــوة تـبــديــل ق ـي ــادات ال ـصــف األول،
كما يـقــول مـصــدر حــركــي مـســؤول من
داخـ ــل الـتـنـظـيــم« .فــال ـت ـجــاذبــات الـتــي
تـ ـح ــدث ع ـن ـهــا رئـ ـي ــس ال ـح ــرك ــة داخ ــل
الـبـيــت الـكـشـفــي لـيـســت أق ــل وط ــأة من
التجاذبات داخــل هيئة الرئاسة التي
ت ـم ـثــل الـ ـ ـ ــرؤوس الـ ـقـ ـي ــادي ــة» .يـتـحــدث
حركيون عــن أن الخالفات والنكايات
بــن ع ــدد مــن أع ـضــاء ال ـق ـيــادة ،ارت ــدت
سلبًا على الجمهور الحركي ،ومن هنا
جــاءت دعــوة بــري إلــى محاسبة الــذات
ً
بدال من إلقاء اللوم على اآلخرين« .ثمة
مـنــافــع ومـصــالــح وام ـت ـيــازات فــي غير
موضعها وثمة تجميد مللفات عالقة
وت ـه ـم ـيــش وإقـ ـص ــاء ل ـفــاع ـلــن .بعض
القيادة ّ
صم آذانه عما يطلبه الجمهور

وعما تشكو منه القاعدة».
فــي الـعــام  ،2013تعهد بــري بالتغيير
الـ ـ ـج ـ ــذري ف ـ ــي ال ـ ــوج ـ ــوه واملـ ـن ــاص ــب
وإخ ــاء الـســاحــة لـلـشـبــاب .مــا يحصل
ب ـع ــد خ ـم ــس سـ ـ ـن ـ ــوات ،ت ـ ـكـ ــرار بــاهــت
للوجوه نفسها .وفي الوقت الذي «ظن
الجمهور أن كشافة الرسالة تخلت عن
أدوارهـ ـ ــا» ،ك ــان بـعــض ذاك الـجـمـهــور
يطالب باملشاركة في القتال في سوريا
أو حراسة البلدات الحدودية البقاعية
ف ــي مــواج ـهــة امل ـج ـمــوعــات اإلره ــاب ـي ــة.
طـلــب لــم تـتـبـنــاه «حــركــة امل ـحــرومــن»،
عـلــى رغ ــم أن حـمــاســة الـبـعــض بلغت
ح ــد املـ ـش ــارك ــة ف ــي الـ ـح ــرب ال ـس ــوري ــة
ع ــن طــريــق تـشـكـيــات ح ــزب ال ـلــه غير
الحزبية (السرايا).
يعتبر الـبـعــض ب ــأن الـجـســم الـقـيــادي
األساسي في حركة أمل لم يتعظ حتى
اآلن م ــن صـفـعــة األرقـ ـ ــام االنـتـخــابـيــة،
فـ ـ ـك ـ ــان أن ارت ـ ـ ـكـ ـ ــب خـ ـطـ ـيـ ـئ ــة بـ ــاخـ ــرة
الـ ــزهـ ــرانـ ــي« .ه ـ ـنـ ــا ،ت ـل ـق ـي ـنــا ال ـص ـف ـعــة
الثانية من جمهورنا» .أول من أمس،
أعـلــن الـنــائــب عـلــي ب ــزي عــن قـيــام وفــد
من نواب الحركة بزيارة رئيس مجلس
إدارة مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان كـمــال
حــايــك وانـتــزعــوا منه تعهدًا بتحسني
ت ـغ ــذي ــة م ـن ـط ـقــة ال ـن ـب ـط ـيــة وال ـج ـن ــوب
بالتيار الكهربائي .فعليًا ،بدأ األهالي
يستشعرون بتحسن ساعات التغذية
يوميًا ،في حني يعد بعض املسؤولني
الحركيني بأن تصل التغذية في نهاية

ال ـعــام ال ـحــالــي إل ــى ح ــدود  18إل ــى 20
ساعة يوميًا!
ف ــي ظ ــل هـ ــذا ال ـج ــو املـ ـ ـ ــأزوم ،انـطـلـقــت
االج ـت ـم ــاع ــات الـتـحـضـيــريــة لـلـمــؤتـمــر
العام املقرر عقده في  28أيلول املقبل.
أول املؤشرات ،دحض بري بنفسه كل
اإلش ــاع ــات الـتــي تـحــدثــت عــن انتخاب
نجله عبدالله ،رئيسًا للحركة أو تبوئه
أي منصب قيادي ،تحضيرًا للمرحلة
املقبلة .املقربون من بري الذي يتحدث
تـ ـ ـك ـ ــرارًا عـ ــن ت ـع ـب ــه مـ ــن املـ ـس ــؤولـ ـي ــات
الـتـنـظـيـمـيــة ،أك ـ ــدوا أن ع ـبــدال ـلــه بــري
اب ـت ـعــد بــأمــر م ــن وال ـ ــده ع ـلــى غـ ــرار ما
فـعــل شـقـيـقــه األص ـغ ــر ب ــاس ــل .بحسب
م ـصــدر م ــواك ــب ،م ــن املـنـتـظــر أن تـبــدأ
لـجــان الـعـمــل التنفيذية اجتماعاتها
ب ـ ـعـ ــد إح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ذكـ ـ ـ ـ ــرى  31آب .ي ـن ـقــل
املـقــربــون عــن بــري نيته إدخ ــال تغيير
فعلي يجد صــداه في الجسم الحركي
كـلــه ،ولـعــل الـبــدايــة مــن هيئة الرئاسة
(م ــؤل ـف ــة م ــن رئ ـي ــس ال ـح ــرك ــة ونــائ ـبــه
ورئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ورئ ـيــس
املكتب السياسي ومـقــرر وعـضــويــن).
لكنها ليست «هيئة السبعة الكبار»
يــؤكــد ال ـحــرك ـيــون امل ـق ــرب ــون م ــن ب ــري،
م ـع ـت ـبــريــن أن ـه ــا ص ـ ــورة م ـص ـغــرة عن
حال الحركة« .التأثير الفعلي في هيئة
الــرئــاســة ،كما فــي التنظيم ،محصور
بشخصني اثنني بعد الرئيس ،أولهما،
معاونه السياسي (علي حسن خليل)
وثانيهما ،مستشاره أحمد بعلبكي».

