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سياسة

سياسة
قضية اليوم

المشهد السياسي

ُ
جنبالط يطيح «مكافحة الفساد» في قوى األمن

ّ ُ
تقف حملة مكافحة الفساد في قوى األمن الداخلي عند منعطف خطير .فإما أن تستكمل لمحاسبة الضباط والعناصر
المشتبه فيهم ،أو ُ
الضربة الكبرى تلقتها من زعيم الحزب االشتراكي وليد جنبالط الذي وضع
القاضية.
بالضربة
بها
طاح
ي
ّ ّ
ٌ
«فيتو» على محاسبة ضابط ُيشتبه بفساده ،لمجرد أنه محسوب عليه .جنبالط يعتبر ملف الضابط فارغًا من دون أن يعبأ
بتحقيق فرع المعلومات واعترافات  ٢٠عسكريًا ومدنيًا أفادوا بتقاضيه عشرات آالف الدوالرات بصورة غير شرعية
رضوان مرتضى
رئـيــس فــرع فــي قــوى األمــن الداخلي
(برتبة عقيد) مشتبه فيه بالفساد،
لكن الغطاء السياسي الــذي يحظى
ب ــه حـ ــال دون ّت ــوق ـي ـف ــه .امل ـع ـلــومــات
األمنية تفيد أنــه كــان ُيـحـ ِّـدد نسبته
من األرب ــاح وتسعيرته وجهًا لوجه
م ــع زب ــائـ ـن ــه .وال ـت ـس ـع ـي ــرة ت ـب ــدأ مــن
ألــف دوالر لتصل إلــى  ٢٥ألـفــا ،تبعًا
للخدمة املـطـلــوبــة .ه ــذا مــا ّ
توصلت
إليه التحقيقات مع نحو  ٢٠عسكريًا
ّ
ومــدن ـيــا اع ـتــرفــوا ب ــأن الـعـقـيــد ح ـ ّـدد
تسعيرة تـتــراوح بــن  ١٢٠٠و ١٥٠٠
دوالر م ـقــابــل «خ ــدم ــة اإلس ـ ـ ــراع ّفي
ترك موقوفي املخدرات» .وأفادوا أنه
حدد تسعيرة فضفاضة لعملية نقل
الـعـسـكــريــن بـحـســب ال ـط ـلــب وتـبـعــا
للمركز .أمــا خــدمــة تنبيه مطلوبني

رفع جنبالط  3الءات لحماية
المشتبه فيه :ال لتوقيفه ،ال
لمعاقبته ،ال لنقله من مركزه
ت ـتــوجــه دوري ـ ــة م ــن مـكـتــب مـكــافـحــة
القمار لدهمهم ،فكانت «تسعيرتها»
ُ
تحدد تبعًا للزبون .وبحسب إفادات
م ــوق ــوف ــن وأدل ـ ـ ـ ــة ت ـق ـن ـي ــةُ ،ي ـش ـت ـبــه
ف ــي ان ــه ك ــان يـحـصــل ع ـلــى «ه ــداي ــا»
وم ـب ــال ــغ مــال ـيــة م ــن أب ــاط ــرة ال ــدع ــار
وصلت في إحدى املرات إلى  ٢٥ألف
دوالر دفـعــة واحـ ــدة! ه ــذه املعطيات
لــم تـعــد سـ ـ ّـرًا ،بــل أصـبـحــت الـحــديــث
الـيــومــي لـضـبــاط وعـنــاصــر املــديــريــة
الـعــامــة لـقــوى االم ــن الــداخـلــي الــذيــن
يـ ـت ــرقـ ـب ــون ال ـ ـك ـ ـبـ ــاش ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري بــن
الـلــواء عماد عثمان ورئـيــس الحزب
ال ـت ـقــدمــي االش ـت ــراك ــي ال ـنــائــب ولـيــد
جنبالط الــذي يرفض رفضًا قاطعًا
املـســاس بالضابط املــذكــور .املسألة
ّ
ال ت ـت ـعــلــق ب ــال ـض ــاب ــط امل ـش ـت ـبــه فـيــه
ّ
وح ــده .إذ يـتــردد أن الضابط القائد
ه ـ ــذا ع ـم ــد إل ـ ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ع ـنــاصــر

أمنية فــي «ديـلـيـفــري» الــرشــوة إليه.
وك ــان يـقـبــض مـنـهــم بــال ـيــد ،بحسب
اعترافات العسكريني واملدنيني .وكل
شيئ بثمن ّ .وورد في إفــادات بعض
املــوقــوفــن أن ــه ك ــان ُيـعـطــي العنصر
ورئيس الــدوريــة مبلغًا يـتــراوح بني
 ٢٠٠و  ٥٠٠دوالر ك ـح ـصــة م ــن كــل
ّ
رشوة .غير أن جنبالط يرفض األخذ
بكل ما سبق .يعتبر ملف التحقيق
ّ
فــارغــا ،وبالتالي فــإن هــذا «الضابط
ٌ
ّ
ممنوع املــس بــه ،علمًا
الجنبالطي»
بــأنــه ال ي ــزال فــي دائ ــرة الشبهة ،ولم
ي ـصــدر بـحـقــه أي ادعـ ــاء قـضــائــي أو
اتهام او حكم .وبالتالي ،فإن براءته
ال تزال ثابتة ،وال يمكن ان ُيسقطها
عـ ـن ــه سـ ـ ــوى حـ ـك ــم قـ ـض ــائ ــي .إال ان
ُ
«الحكم الجنبالطي» ،في ما لو قرر
ع ـث ـمــان االل ـ ـتـ ــزام بـ ــه ،س ـي ـحــول دون
إزالة الشبهات أو تثبيتها.
رئـيــس ال ـحــزب الـتـقــدمــي االشـتــراكــي
قــال لــ«األخـبــار»ّ ،
ردًا على ســؤال عن
تغطيته ضابطًا ُيشتبه فــي فساده
ومـنــع محاسبته« :أتمنى على فرع
املـعـلــومــات أن يـتــوقـفــوا عــن تسريب
م ـع ـلــومــات مـغـلــوطــة إل ــى الـصـحــف.
وإن كـ ــانـ ــوا ُي ـ ــري ـ ــدون ف ـت ــح م ـعــركــة
مـفـتــوحــة فــأنــا جــاهــز ل ـهــا» .وجــوابــا
ّ
ع ـلــى أن ه ــذه امل ـع ـلــومــات يـتــداولـهــا
ضـ ـب ــاط وعـ ـن ــاص ــر فـ ــي ق ـ ــوى األمـ ــن
ال ــداخـ ـل ــي جـ ــرى تـ ّـوق ـي ـف ـهــم م ــن قـبــل
فــرع املعلومات وأن ــه بـهــذه الخطوة
ُيطيح بـ«حملة مكافحة الفساد» في
املــديــريــة ،قــال جـنـبــاط« :ليتفضلوا
ويـفـتـحــوا جميع مـلـفــات الـفـســاد إن
ت ـج ـ ّـرأوا»ّ .
وردًا عـلــى أن التحقيقات
ُ
واعترافات املوقوفني توجب توقيف
ال ـضــابــط ،ق ــال« :ل ــم أع ــد أث ــق بـشــيء،
وخــاصــة بـعــد فضيحة امل ـطــار (أول
مــن) أمــس .وإن كــان أحـ ٌـد منهم يريد
ُأن ي ـل ـعــب دور «ال ـ ـقـ ــاهـ ــرون» (فـيـلــم
أنتج في ستينيات القرن املاضي) ،ال
أعتقد أن أحدًا منهم قادر على ذلك».
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا وصـ ـ ـلـ ـ ــت حـ ـمـ ـل ــة م ــاحـ ـق ــة
الـضـبــاط املشتبه فيهم إل ــى ضابط
ّ
جـ ـنـ ـب ــاط ــي ،شـ ــكـ ــك نـ ــائـ ــب الـ ـش ــوف

ّ
جنبالط لـ«األخبار» :فليفتحوا كل ملفات الفساد ،وليكفوا عن التسريب (مروان طحطح)

السابق بأداء فرع املعلومات ،رغم أنه
سبق أن ّ
وجــه لــه تحية عبر حسابه
ً
ف ـ ــي مـ ــوقـ ــع ت ــويـ ـت ــر قـ ـ ــائـ ـ ــا« :وس ـ ــط
هــذه الـفــوضــى السياسية واإلداري ــة
واألخبار بأن داتا االتصاالت بيعت
لشركة مشبوهة ،ووسط هذا التلوث
ال ـعــام مــن الليطاني إل ــى الـشــواطــئ،
التحية لـفــرع املعلومات ال ــذي يقوم
بـعـمـلـيــة تـطـهـيــر ال ـفــاســديــن داخـلـيــا
ومــاح ـقــة امل ـجــرمــن خ ــارج ـي ــا .ليت
يـتـعـلــم ال ـغ ـي ــر» .كــذلــك ف ــإن جـنـبــاط
نفسه يحاضر فــي مكافحة الفساد.
فــي نـيـســان املــاضــي ،وف ــي ح ــوار مع
م ـغ ـت ــرب ــن ،ق ـ ــال إن «م ـع ــرك ـت ـن ــا فــي
م ــرح ـل ــة مـ ــا ب ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات هــي
م ــواجـ ـه ــة الـ ـفـ ـس ــاد املـ ـسـ ـتـ ـش ــري فــي
ال ــدول ــة م ــن خ ــال تـحــالـفــات وطنية

تواجه أيضًا النظام الطائفي» .وفي
أحد مواقفه لجريدة األنباء ،اكد انه
«ال ب ـ ّـد مــن ان ـطــاق مـعــركــة مكافحة
ال ـف ـســاد وض ـبــط ال ـهــدر فــي مختلف
املــرافــق العامة واإلدارات الحكومية
واملؤسسات الرسمية».
الرجل نفسه أطلق الءات ثالثًا أمام
م ـح ــاس ـب ــة الـ ـض ــاب ــط امل ـش ـت ـب ــه ف ـيــه:
«ممنوع أن تنقلوه من مركزه .ممنوع
تــوقـ ّيـفــه .وم ـم ـنــوع إنـ ــزال أي عقوبة
بـحــقــه .وه ــذا املـلــف يـجــب أن ُيـقـفــل».
وح ـتــى اآلن ل ــم يـعــاقــب ال ـضــابــط .ال
يزال يمارس مهامه رئيسًا لفرع في
املديرية ،وهــو املنصب الــذي يشغله
مـنــذ ع ــام  ،2012وت ـطــال سلطته كل
قطعات الشرطة القضائية.
ب ــدأت الـقـضـيــة ،قـبــل أكـثــر مــن شهر،

بتوقيف قــوى األمــن الشقيقني إيلي
وج ــوزي ــف ب ،املـشـتـبــه ف ــي كونهما
مـ ــن أب ـ ـ ــرز «م ـس ـ ّـه ـل ــي الـ ـ ــدعـ ـ ــارة» فــي
ل ـب ـن ــان .وأوقـ ـ ــف مـعـهـمــا عـ ــدد كبير
مــن املــدنـيــن والـعـسـكــريــن ،فكشفت
إف ـ ـ ـ ـ ــادات املـ ــوقـ ــوفـ ــن وال ـت ـح ـق ـي ـق ــات
الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة وج ـ ـ ـ ـ ــود ق ـ ـ ــرائ ـ ـ ــن ت ـس ـم ــح
باالشتباه فــي ت ــورط عــدد كبير من
الـ ـضـ ـب ــاط وال ـع ـس ـك ــري ــن ف ــي قـ ّبــض
رشـ ـ ــى .واع ـ ـتـ ــرف م ــوق ــوف ــون بــأن ـهــم
ّ
كانوا يسلمون ّمبالغ مالية للعقيد
الجنبالطي ،وبــأنـهــم كــانــوا ينقلون
ّ
مسهلي الدعارة.
له مبالغ مالية من
امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـق ــوى االمـ ــن الــداخ ـلــي
ييدو اليوم في موقف حــرج للغاية.
قبل أشهر ،جمع كل العمداء والعقداء
في املديرية ،وهــدد الفاسدين منهم

ّ
جعجع يحرض الحريري :فلتنعقد الحكومة!
ـاق فــي املــديــريــة ست
بــالـقــول« :أن ــا ب ـ ٍ
سـنــوات .الفاسد امــامــه خ ـيــاران :إما
الرحيل ،او أن يخضع للمحاسبة».
وح ـ ــراج ـ ــة م ــوقـ ـف ــه ت ـن ـب ــع مـ ــن ك ــون ــه
يتباهى بـ«حملة مكافحة الفساد»
الـ ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ق ـب ــل أكـ ـث ــر م ــن ع ــام،
وادت إلــى توقيف ُعـشــرات الضباط
واألف ــراد؛ بعضهم ضبط بمخالفات
إداري ــة ومسلكية ،فعاقبته املديرية.
أم ــا مــن اشـتـبــه فــي ارتـكــابـهــم جنحًا
وج ـن ــاي ــات ،فــأحـيـلــوا عـلــى الـقـضــاء.
ع ــدم ات ـخــاذ أي اجـ ــراء بـحــق العقيد
الـجـنـبــاطــي سينسف ه ــذه الحملة
م ــن أس ــاس ـه ــا ،وس ـي ـس ـمــح ألي كــان
أوق ـف ــوا
ب ــأن ي ـقــول إن جـمـيــع ال ــذي ــن ِ
سابقًا هــم الـفــاســدون الضعفاء ،اما
املـ ــدعـ ــومـ ــون ،ف ـل ــن ي ـم ــس ب ـه ــم أح ــد.
كما أن عدم استكمال اإلج ــراءات مع
الضابط املشتبه فيه ،سيؤكد مجددًا
أن ح ـ ـمـ ــات م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد فــي
املؤسسات الرسمية ال تعدو كونها
فولكلورًا ُيستخدم إلخـفــاء واق ــع أن
األج ـهــزة ،امنية وإداريـ ــة وقضائية،
لـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــت سـ ـ ـ ـ ـ ــوى أذرع لـ ـلـ ـسـ ـلـ ـط ــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ولـ ــزع ـ ـمـ ــاء الـ ـط ــوائ ــف،
ّ
يحددون لها دورها وسقفها.
ّ
موقف جنبالط الذي جمد أي إجراء
بحق املشتبه فيه أتــى نــافـرًا ،بعدما
بـ ــدا أن الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة األخـ ــرى
ت ــوافـ ـق ــت ع ـل ــى الـ ـسـ ـم ــاح ل ـل ـمــديــريــة
بتنظيف جسمها من الفاسدين .فقد
ج ــرى ف ــي األش ـه ــر املــاض ـيــة تــوقـيــف
ضباط محسوبني على كل من حركة
أمل وتيار املستقبل والتيار الوطني
الـ ـح ــر والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة .وفـيـمــا
ت ــدخـ ـل ــت قـ ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة ل ـح ـمــايــة
ضباط في القضاء ،بقيت اإلجراءات
املسلكية التي اتخذتها املديرية بحق
ضباطها وعـنــاصــرهــا خ ــارج نطاق
ال ـتــدخــل ال ـس ـيــاســي ال ـف ــج .جـنـبــاط
خ ــرج ع ــن س ــرب زم ــائ ــه .ل ـكــن ،ال بد
مــن اإلش ــارة إلــى أن «ق ــرار» جنبالط
بعدم املــس بالرجل املحسوب عليه،
ال يمكن أن يــدخــل حـ ّـيــز التنفيذ في
املديرية ،إال إذا اقترن بدعم الرئيس
س ـعــد ال ـح ــري ــري .فـعـثـمــان ل ــن ُيـقـفــل
مـلـفــا ب ـهــذه ال ـخ ـط ــورة ،إال إذا طلب
م ـن ــه الـ ـح ــري ــري ذل ـ ـ ــك .ف ـه ــل يــرضــخ
امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـق ــوى االمـ ــن الــداخ ـلــي
لضغط جنبالط  -الحريري،ويجهز
ع ـلــى الـحـمـلــة ال ـت ــي ي ـفــاخــر ب ـه ــا؟ ام
انه سيفاجئ مرؤوسيه بقرار يعيد
الحملة إلــى مـســارهــا؟ األي ــام املقبلة
تحمل اإلجابة.

بلقاء الرئيس سعد الحريري
وحليفه سمير جعجع،
أمس ،تكون قد انطلقت
جولة جديدة من مساعي
تشكيل الحكومة ،لكن بال
تفاؤل جدي بإمكانية خرق
المراوحة المستمرة منذ
على العكس،
أربعة أشهرّ .
فإن جعجع تصلب ًفي
مطالبه الوزارية ،فضال عن
تحريضه الحريري على رئيس
الجمهورية ،عبر دعوته إلى
!عقد جلسات لمجلس الوزراء
مــع ع ــودة رئـيــس الجمهورية ميشال
عــون مــن نـيــويــورك ،ال ـيــومُ ،ينتظر أن
يـ ـع ــود الـ ــزخـ ــم إل ـ ــى م ـس ــاع ــي تـشـكـيــل
الحكومة ،بعد فترة من الهدوء بسبب
مـ ـغ ــادرة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ووزيـ ــر
الخارجية لبنان وتوجه األنظار نحو
الـجـلـســة الـتـشــريـعـيــة ال ـتــي ع ـقــدت مع
بداية األسبوع.
التمهيد لعودة االتصاالت الحكومية،
كان قد انطلق مع الزيارة التي قام بها
رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى
مـنــزل الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري أمــس،
ســاع ـيــا إل ــى تــأك ـيــد مـجـمــوعــة ثــوابــت
قواتية ،استباقًا ألي مشاورات جديدة
ُيمكن أن تحصل بعد ع ــودة عــون من
ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،خ ــاص ــة بـ ـع ــد أن كـشـفــت
«األخـ ـب ــار» عــن ل ـق ــاءات ســريــة عقدها
رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيــر
الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل الستكمال
البحث في مسار التشكيل.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ــأت ــي ال ـت ـح ــرك ال ـجــديــد
ل ـل ـحــريــري ف ــي إطـ ــار م ـحــاولــة لـتــأمــن
أج ــواء إيجابية تسبق عــودة الرئيس
مـيـشــال ع ــون م ــن ن ـي ــوي ــورك ،عـلـمــا أن
األخـيــر استبق وصــولــه بالتأكيد من
الطائرة أنه «لست رئيس تكتل لبنان
القوي لكي أضغط على رئيسه حاليًا...
وال ي ـجــوز أن أض ـغــط عـلــى ط ــرف من
دون اآلخ ـ ـ ــر» ،مـضـيـفــا أن «ال ـت ـســويــة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـ ـمـ ــت ب ـ ـعـ ــد امل ـص ــال ـح ــة
املسيحية وهي ال تزال قائمة وال شيء
يـعـطـلـهــا ،ط ــامل ــا أن رئ ـي ــس الـحـكــومــة
موجود نحن سنراعي املعايير التي تم
االتفاق عليها» .ويصب هذا الكالم في

خانة ما ملسه متابعون ملسار التشكيل
عــن أن ع ــون وبــاس ـيــل لـيـســا فــي وارد
التراجع عن مطالبهما حتى لو تأخر
ً
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة وق ـت ــا ط ــوي ــا ،وأن
التلويح بخسارة العهد للوقت في ظل
عــدم التشكيل ال يــؤثــر على قــرارهـمــا،
إنما يعود بـمــردود أكثر سلبية على
الحريري مما هو على العهد ،في ظل
حاجته للعودة إلى رئاسة الحكومة.
بالتوازي ،وبعد تلميح النائب السابق
وليد جنبالط إلى إمكانية تراجعه عن
مطلبه بــالـحـصــول عـلــى ثــاثــة وزراء،
يجري الحديث عن وزيرين لالشتراكي
ووزير ثالث درزي يطمئن إليه رئيس
الـجـمـهــوريــة ويـضـمــن أن ال ينسحب
مع وزراء جنبالط في حال قرر االخير
استخدام مسألة امليثاقية بانسحاب
وزرائه وتعطيل الحكومة .وفي الوقت
نفسه ،يتردد أن الوزير الــدرزي يمكن
أن يكون من حصة رئيس الجمهورية،
بوصفه الوزير امللك ،وبما يسمح له،
مع تكتل لبنان القوي ،بالحصول على
 11وزيرًا .والحصول على  11وزيرًا هو
ما عاد التيار الوطني الحر للمطالبة
بــه بعد إصــرار الـقــوات على الحصول

على خمس حقائب.
وك ـ ــان ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر قـ ــوات ـ ـيـ ــة أكـ ـ ـ ــدت أن
ال ـل ـقــاء ب ــن جـعـجــع وال ـح ــري ــري ت ـقـ ّـرر
ف ــي مـطـلــع األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،إذ رأت
م ـعــراب ض ــرورة لـعـقــده بـعــدمــا علمت
أن بــاإلمـكــان حـصــول لـقــاء جــديــد بني
ّ
الرئيس املكلف ورئـيــس الجمهورية.
وخــافــا ملــا أشيع عــن مسعى يقوم به
ال ـحــريــري مــع ال ـق ــوات الي ـجــاد صيغة
توافقية تقضي بحصولها على نيابة
رئــاســة الـحـكــومــة مــن دون حقيبة مع

التحقيق العدلي في
المطار ينطلق من
دون اتخاذ أي اجراءات
مسلكية بحق الضباط

عون :لست رئيس تكتل لبنان القوي لكي أضغط على رئيسه حاليًا (أ ف ب)

حـقـيـبـتــن أســاس ـي ـتــن ووزيـ ـ ــر دولـ ــة،
ت ـش ـي ــر أج ـ ـ ـ ــواء اإلج ـ ـت ـ ـمـ ــاع فـ ــي م ـن ــزل
الحريري إلى أن األمور لم تتقدم .فقد
أكد جعجع للحريري ،بحسب مصادر
مـعــراب ،إص ــراره على «الحصول على
خمس حقائب ومنصب نائب رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة» .وق ـ ــال رئ ـي ــس «ال ـ ـقـ ــوات»:
«سبق أن رضينا بأربع حقائب ،وهم
صـ ــروا عـلــى املــزيــد من
لــم يــواف ـقــوا ،وأ ّ
ً
كنا ّ
التنازل .وكلما
نقدم تنازال كانوا
يـطـلـبــون أكـ ـث ــر» .وع ـل ــى ّ
ذمـ ــة م ـصــادر
معراب أكد الحريري لجعجع أنه «لن
ّ
يشكل حكومة خارج إطار التوافق مع
القوات».
وأضـ ــافـ ــت امل ـ ـصـ ــادر أن ج ـع ـجــع أب ـلــغ
الـحــريــري أن ال ـقــوات غير معنية بكل
ال ـص ـيــغ ال ـح ـكــوم ـيــة املـ ـت ــداول ــة «ال ـتــي
ال تـعـكــس الـ ــوزن التمثيلي الحقيقي
لـلـقــوات .وأي طــرح لتمثيلنا يجب أن
ينطلق مــن نـتــائــج االنـتـخــابــات .نحن
حصلنا على ثلث االصــوات وبالتالي
نريد ثلث املقاعد املسيحية».
أما الشق اآلخر من الجلسة ،فقد تناول
األوضـ ـ ـ ــاع ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد .ودع ــا
جعجع للحريري الى عقد اجتماعات
ط ــارئ ــة لـلـحـكــومــة ع ـلــى غـ ــرار تـشــريــع
الضرورة في املجلس من أجل معالجة
الــوضــع اإلقـتـصــادي واإلجـتـمــاعــي ،إذ
«ال يـجــوز تــرك البلد رهينة مـنــاورات
التأليف ألحــد األط ــراف السياسيني».
وتـ ـ ـه ـ ــدف دعـ ـ ـ ــوة ج ـع ـج ــع إلـ ـ ــى إفـ ـ ــراغ
موقف عون الرافض ملسودة التشكيلة
ً
الـحـكــومـيــة م ــن مـضـمــونــه ،ف ـضــا عن
س ـع ـيــه إلـ ــى خ ـل ــق ازم ـ ــة ب ــن الــرئ ـيــس
املكلف ورئيس الجمهورية.

تحقيق المطار
ع ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ام ـ ــس
التحقيقات العدلية في فضيحة مطار
بيروت التي تسبب بها اول من امس
الـخــاف املــزمــن بــن رئـيــس جـهــاز امن
امل ـطــار العميد ج ــورج ضــومــط وقــائــد
ســريــة الـ ــدرك ف ــي امل ـط ــار الـعـقـيــد بــال
الحجار .والــافــت أن هــذه التحقيقات
انطلقت ،بــإشــراف القضاء العسكري،
من دون اتخاذ أي قــرار تأديبي بحق
أي مـ ــن الـ ـض ــابـ ـط ــن الـ ـل ــذي ــن تـسـبــب
خــاف ـه ـمــا ب ــوق ــف ت ـف ـت ـيــش ال ــداخ ـل ــن
إل ـ ــى «امل ـن ـط ـق ــة امل ـ ـحـ ـ ّـرمـ ــة» ،وت ـع ـط ـيــل
ح ــرك ــة دخ ـ ــول امل ـســافــريــن إلـ ــى امل ـطــار
الكثر من  45دقيقة .وفي مقدور وزير
الداخلية اتخاذ إجراءات بحق ضباط
جـهــاز االم ــن ،مــن دون انـتـظــار نتيجة
التحقيق.
(األخبار)

تقرير

رئيس جديد لـ«البلمند» :األمر ليازجي أم للسياسيين؟
في غمرة الحراك الكنسي
والسياسي داخل الكنيسة األرثوذكسية
ّ
األنطاكية ،تتحضر جامعة
والبطريركية
البلمند الختيار رئيس جديد لها .بورصة
األسماء تضم شخصيات ّ
عدة ،ال تغيب
األحزاب والتيارات السياسية عن دعم
بعضها ّووضع «الفيتو» على بعضها
اآلخر .إال أن القرار النهائي سيكون
للبطريرك يوحنا العاشر اليازجي

ليا القزي
ي ـس ـعــى ب ـط ــري ــرك أن ـطــاك ـيــة وســائــر
امل ـش ــرق ل ـل ــروم األرث ــوذك ــس يــوحـنــا
الـ ـع ــاش ــر ي ـ ــازج ـ ــي ،إلـ ـ ــى «ت ـق ـط ـي ــع»
ُ
األج ـن ـح ــة ال ـت ــي ت ـع ـت ـبــر ُم ـق ـ ّـرب ــة مــن
ال ـس ـيــاســة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي املـنـطـقــة،
داخ ــل الـكـنـيـســة .ه ــذا م ــا يــوحــي به
ن ـه ـجــه أخ ـ ـي ـ ـرًا ،وقـ ــد اف ـت ـت ـحــه بــرفــع
سـ ـق ــف خـ ـط ــاب ــه بـ ــوجـ ــه م ـ ـحـ ــاوالت
ال ـف ـصــل ب ــن األب ــرش ـي ــات الـلـبـنــانـيــة
والـ ـس ــوري ــة ف ــي ال ـب ـط ــري ــرك ـي ــة .أت ــى
ذل ـ ــك ب ـع ــد ق ــراب ــة ال ـخ ـم ــس س ـن ــوات
م ــن ت ــول ــي ي ــازج ــي م ـهــامــه رس ـم ـيــا،
وبعد تعيينات عــدة قــام بها داخــل
ُ َّ
األبرشيات ،است ِغلت لتغذية خطاب
«الـ ـق ــومـ ـي ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة» ف ـ ــي وج ــه
رئيس
«القومية السورية» .انتخاب
ٍ
ج ــدي ــد ل ـج ــام ـع ــة ال ـب ـل ـم ـن ــد (ش ـم ــال

لبنان) ،يأتي في هــذا السياق .فمن
املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـج ـت ـم ــع ال ـ ـيـ ــوم (ف ــي
حال عدم تأجيل االجتماع) اللجنة
جــامـعــة ،النـتـخــاب
الـتـنـفـيــذيــة فــي الـ ُ
خ ـل ــف ل ـلــرئ ـيــس «امل ـس ـت ـق ـي ــل» إي ـلــي
س ــال ــم .ت ـ ّقــول م ـص ــادر ُمـطـلـعــة على
ّ
امل ــل ــف ،إنـ ــه «ق ـب ــل ف ـت ــرة ،ك ــان ســالــم
ي ــري ــد االس ـت ـق ــال ــة وال ـت ـق ــاع ــد ،ولـكــن
الـبـطــريــرك رف ــض ذل ــك .أخ ـي ـرًا ،بــادر
يـ ــازجـ ــي وطـ ـل ــب مـ ــن س ــال ــم ت ـقــديــم
ً
اس ـت ـقــال ـتــه ،ل ـ ُـي ـع ـ ّـن ب ــدي ــا» .شـغــور
املـ ــركـ ــز ،وبـ ـ ــدء م ــرح ـل ــة ال ـب ـح ــث عــن
سلف ،لم تكن ُم ّ
جرد «شأن كنسي».
انـتـخــابــات جــامـعــة البلمند ،ساحة
ّ
خـ ـصـ ـب ــة ل ـ ـشـ ــتـ ــى أنـ ـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـت ــدخ ــل
السياسي ،ومحاولة «فرض» أسماء
ُم ـ ـحـ ـ ّـددة ع ـل ــى الـ ـبـ ـط ــري ــرك ،ووض ــع
«فيتو» على أسماء أخرى .على رغم
ّ
أن يازجي ُيعتبر «اآلمر الناهي» في

مــا خـ ّـص اخـتـيــار الــرئـيــس الـجــديــد،
ك ــون «الـبـلـمـنــد» تـقــع تـحــت سلطته
ً
ُم ـ ـبـ ــاشـ ــرة وض ـ ـمـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ن ـ ـفـ ــوذه،
فالجامعة أيضًا ّ
مقر بطريركي.
ُ
«انـتـخــابــات رئــاســة الـجــامـعــة ،تمثل
هـ ــذه امل ـ ــرة س ــاح ــة ص ـ ــراع س ـيــاســي،
أك ـث ــر م ــن ال ـس ـنــن ال ـس ــاب ـق ــة» ،يـقــول
أحد النواب في دائرة الشمال الثالثة
ّ
(بشري  -زغرتا  -الكورة  -البترون).
ّ
السبب أن معظم الـقــوى السياسية
«ت ـت ـعــامــل مـعـهــا بــوصـفـهــا الـفــرصــة
ال ـســان ـحــة ل ــوض ــع ال ـي ــد ع ـلــى منجم
تعليمي وتوظيفي كبير .يبدأ األمر
مــن تسجيل الـطــاب واالستحصال
ً
لهم على منح دراسـيــة ،وص ــوال إلى
ّ
ال ـتــوظ ـي ـفــات»ُ .
وي ـض ـيــف ال ـنــائــب أن
«املـسـتـشـفــى فــي الـبـلـمـنــد ،سيصبح
ق ــري ـب ــا ج ــاهـ ـزًا الس ـت ـق ـب ــال امل ــرض ــى،
وبالتالي يدخل أيضًا في حسابات

القوى السياسية ،كباب للخدمات».
الـ ـقـ ـب ــض عـ ـل ــى امل ـ ــراف ـ ــق ال ـح ـي ــات ـي ــة،
وتــرك مصالح الـنــاس أسـيــرة القوى
السياسية ،والبحث عن مراكز نفوذ
إضافية «دفع بعضها إلى االشتراط
على البطريرك اختيار اســم ّ ُمـحـ ّـدد،
وبـعـضـهــا اآلخـ ــر إل ــى ال ـت ـمــنــي على
يـ ـ ــازجـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدم اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ش ـخ ـص ـيــة
ُمستفزة لها».
أس ـمــاء ع ـ ّـدة مـطــروحــة لـلـنـقــاش ،من
أب ـ ــرزه ـ ــا ن ــائ ــب رئـ ـي ــس «ال ـب ـل ـم ـن ــد»
ميشال نجار .ابن بلدة بشمزين في
الـكــورة ،مــدعــوم مــن الـحــزب السوري
ال ـقــومــي االج ـت ـمــاعــي وت ـي ــار املـ ــردة،
ّ
كما أن عالقة قربى تربطه بالنائب
ّ
ُ
السابق فريد مكاري« .مشكلته» ،أن
البطريرك «ال ُيحبذ انتخاب ّ
نجار،
العتباره ُمقربًا من العهد البطريركي
الـ ـس ــاب ــق (الـ ـبـ ـط ــري ــرك أغ ـن ــاط ـي ــوس
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وضع الفرزلي «فيتو»
على تعيين منافسه
في البقاع الغربي
غسان سكاف

الرابع هزيم)» ،استنادًا إلى مصادر
متابعة.
حـ ــاول «ال ـق ــوم ــي» ،إق ـن ــاع الـبـطــريــرك
ب ــاخ ـت ـي ــار ن ـ ّـج ــار رئ ـي ـس ــا لـلـجــامـعــة،
ُ
«ليحافظ على االستقرار فيها» ،على
أن يكون نائب رئيس الجامعة «من

حـصــة الـبـطــريــركـيــة» .رف ــض يــازجــي
ً
ُ«الـ ـع ــرض»ُ ،م ـح ــاوال «تــزك ـيــة» خيار
امل ــرش ــح عـلــى الئ ـحــة ت ـيــار املستقبل
إلــى االنتخابات النيابية في البقاع
الغربي ،الطبيب غسان سكاف .أثار
هـ ــذا ال ـخ ـي ــار اسـ ـتـ ـغ ــراب ال ـك ـث ـيــريــن،
«كــون سكاف محسوب على الجبهة
األم ـيــرك ـيــة ،ف ــي وق ــت ُيـشـهــر يــازجــي
سيفه بوجهها» .كان ذلك ،قبل العشاء
ال ـ ــذي أقـ ــامـ ــه ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـنــواب إيـلــي الـفــرزلــي لـلـيــازجــي ،في
 13أيلول ،وتطور مستوى التنسيق
والـ ـتـ ـع ــاون ب ــن ال ــرجـ ـل ــن .تــراج ـعــت
أسهم سكاف ،بعد أن أشهر الفرزلي
«الفيتو» بوجه ُ
«منافسه» ،وقد دعمه
ّ
في قراره النائب سليم سعادة .إال أن
ذلك ،ال يعني ارتفاع حظوظ ميشال
نـجــار .على العكس مــن ذل ــك ،ال يــزال
ي ــازج ــي ُمـ ـصـ ـرًا ع ـلــى عـ ــدم اخ ـت ـيــاره

رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ــام ـع ــة ،م ــا دف ـ ــع بـسـلـيــم
س ـ ـعـ ــادة إلـ ـ ــى االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع بـ ـي ــازح ــي،
ّ
ّ
وإبـ ــاغـ ــه أن «كـ ـ ــل ه ـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـيــرات
ُ
ّ
والتعيينات ،تهدد استقرار الجامعة.
ُ
نحن ومــا نمثل فــي الـكــورة ،سنكون
ّ
ضد أي شخص غير ميشال نجار»،
استنادًا إلى املعلومات.
االخ ـ ـتـ ــاف ف ــي وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر بــن
«ال ـ ـق ـ ــوم ـ ــي» و«املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردة» م ـ ــن ج ـه ــة،
وال ـب ـط ــري ــرك ـي ــة م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ال
ّ
الحر «العتباره
ُيزعج التيار الوطني
ّ
أن نـ ـج ــار ل ـي ــس مـ ــن ح ـص ـت ــه ،وه ــو
عـلــى عــاقــة ج ـيــدة م ــع آل فــرنـجـيــة».
ُيحاول «التيار» الدخول في وساطة
الختيار شخصية غير ُمستفزة ،وال
ُي ـع ـت ـبــر ان ـت ـخــاب ـهــا ان ـت ـص ــارًا لـفــريــق
على حساب اآلخر .أما عضو اللجنة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي «ال ـب ـل ـ ّم ـن ــد» ،ال ــوزي ــر
نقوال تويني ،فيقول إنه «سأكون مع

خيار البطريرك أيًا يكن».
دخـلــت ال ـقــوات اللبنانية أيـضــا على
ّ
خــط الـتــرشـيـحــات ،فــاخـتــارت رئيس
جامعة البلمند  -فــرع ســوق الغرب،
الطبيب كميل ّ
نصار ،شقيق النائب
ُ
الـ ـق ــوات ــي أنـ ـي ــس ن ـ ـصـ ــار ،وم ـن ــاف ــس
الـ ـف ــرزل ــي س ــاب ـق ــا إل ـ ــى م ــوق ــع نــائــب
رئـيــس مجلس ال ـن ــواب .وه ـنــاك اســم
رابع ،يتم التداول به هو ابن طرابلس
جــورج نـحــاس ،وهــو مــن أف ــراد أســرة
البلمندُ ،
«ومقرب من الجو السياسي
املوالي للواليات املتحدة األميركية».
ّ
في خضم النقاش حول هذه األسماء
األربعة ،برز خياران قد يلجأ إليهما
ّ
يــازجــي ،للتفلت مــن ضـغــوط الـقــوى
السياسية .الخيار األول ،هو الدكتور
غـســان ســابــا .يـكــاد ال ـســؤال عــن اســم
ال ــرج ــلُ ّ ،ي ـع ــادل الـبـحــث عــن إب ــرة في
كومة قــشُ .يـعـ ّـرف عنه الــوزيــر نقوال

ّ
ّ
تويني بأنه «دكتور مهمُ ،يعلم حاليًا
ف ــي إ ّح ـ ــدى ال ـج ــام ـع ــات ف ــي أم ـيــركــا،
ول ـك ــن ــه ل ــم ي ـكــن ُمـتـحـمـســا لتعيينه
رئيسًا للجامعة».
أما الخيار الثاني ،فهو بحسب أحد
النواب في «الشمال الثالثة» ،تعيني
أحــد املطارنة مــن التابعية السورية
ّ
رئيسًا لـ«البلمند» .إال أن هذا الخيار،
ف ــي حـ ــال ج ــدي ـت ــهُ ،م ــرش ــح لـلـتـحــول
ّ
إلــى عنوان لخالف على مستوى كل
الـبـطــريــركـيــة األنـطــاكـيــة .وسـ ُـيـضــاف
إل ـ ــى «الـ ـ ـه ـ ــواج ـ ــس الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة» مــن
ُارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـ ــدد رع ـ ـ ـ ـ ــاة األب ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــات
ـوري ـ ــا ،مــن
امل ـع ـي ـن ــن ف ــي ل ـب ـن ــان وس ـ ـ ّ
ّ
الـجـنـسـيــة ال ـس ــوري ــة .كـمــا أنـ ــه ُي ـعــزز
«الخطاب االنفصالي» ،الساعي إلى
«استقاللية» األبــرشـيــات اللبنانية،
ُ
بـحـجــة «الــامــركــزيــة» ال ـتــي تــوفــرهــا
الكنيسة األرثوذكسية ألبرشياتها.

