6

سياسة

الخميس  10آذار  2011العدد 1359

قضية اليوم

خطة فيلتمان ـ السنيورة
ّ
لمحاصرة ميقاتي
ً
ّ ّ
ّ
ّ
مصرف لبنان،
حاكم
ه
توج
الكندي.
ـ
اللبناني
املصرف
بحق
أميركي
هام
ات
صدر
فجأة
ّ ّ
ّ
ّ
الخطوة ليست
أن
د
املؤك
بصفقة.
منها
وعاد
ة،
األميركي
حدة
املت
رياض سالمة ،إلى الواليات ّ
ّ
معزولة ،بل تأتي في سياق خطة مواجهة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ،إن تألفت .فما هي
الحلقات املقبلة؟
إبراهيم األمين
النقاش ال��ذي لن يتوقف بشأن أوضاع
ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ال يمنع
ال�ت��دق�ي��ق ف��ي حقيقة األم� ��ور .ث� ّ�م��ة مثال
قوي حولنا .معمر القذافي يرتكب أكبر
ّ
اقون
م��ذب�ح��ة ب�ح��ق ش�ع�ب��ه .وال �ن��اس تو ّ
إلى إجراءات عاجلة إلنهاء املجزرة .لكن
ال��والي��ات املتحدة ال تريد القيام بشيء
ق �ب��ل ض �م��ان ال �ث �م��ن س �ل �ف��ًا .وف ��ي لحظة
م�ع�ي�ن��ة ،ه��ي ال �ت��ي ت ّ�ق� ّ�رر إن ك ��ان الرجل
يستحق اإلعدام أو أن العفو يشمله.
في لبنان شكوك من املؤسسات املالية
ال��دول �ي��ة ف��ي حقيقة ع�ن��اص��ر ال �ق��وة في
القطاع املصرفي اللبناني .لكن الواليات
املتحدة األميركية تحتفظ لنفسها بحق
امل� �ب ��ادرة .ق ��ررت ال �ي��وم أن ال��ورق��ة قابلة
ل�ل�اس �ت �خ ��دام .وب �ع ��د امل� �ف ��اج ��أة الكبرى
ال�ت��ي واج�ه�ت�ه��ا ب��إس�ق��اط ح�ك��وم��ة سعد
ال �ح��ري��ري ،اس�ت�غ�ل��ت ال ��والي ��ات املتحدة

ُّ
ت ��أخ ��ر ق �ي ��ام ح �ك��وم��ة ف ��ري ��ق املعارضة
ال� �س ��اب� �ق ��ة الل� �ت� �ق ��اط األن� � �ف � ��اس ووضع
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ج � ��دي � ��دة ف � ��ي مواجهة
مجموعة م��ن األم��ور .لكن ق��اع��دة العمل
األم �ي��رك �ي��ة ال �ت��ي ق ��رر ال �ن��اط��ق باسمها
ف��ي ال �ش��أن ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ال�س�ف�ي��ر جيفري
فيلتمان ،اعتمادها ،هي التي يعمل على
أساسها سعد الحريري و 14آذار اليوم،
وعنوانهاّ :صولد!
وبحسب متصلني بالعاصمة األميركية،
وكذلك بحسب ّ تسريبات من ال يمكنهم
ك�ت��م ال �س��ر ،ف ��إن فيلتمان ي�ق��ود املعركة
م��ع ف��ري��ق ل�ب�ن��ان��ي ي �ض� ّ�م ال��رئ �ي��س فؤاد
السنيورة وسمير جعجع ،بينما تعمل
م �ع��ه ف ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة مجموعة
تقنية ،ي��دي��ره��ا أح��د امل��وال�ين إلسرائيل
وامل �ق� ّ�رب م��ن  14آذار ،س �ت �ي��وارت ليفي،
املسؤول عن مكافحة الجرائم اإلرهابية
على الصعيد املالي ،وهو أبرز املحافظني
الجدد الذي بقي في منصبه رغم خروج

الرئيس جورج بوش من الحكم.
أبلغ
الذي
وإلى جانب القرار السياسي
ّ
إل��ى ال��رئ�ي��س املكلف نجيب ميقاتي أن
واشنطن ستكون في مواجهة حكومته
إن ل��م يلتزم تمامًا ب� ّ�ال �ق��رارات الدولية،
وخ �ص��وص��ًا م ��ا ي �ت �ع��ل� ّ�ق ب��ال �ق��رار 1559
واملحكمة ال��دول�ي��ة ،ف��إن فيلتمان باشر
سلسلة خ �ط��وات ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د املالي،
ّ
الرئيس
مستندًا إلى ملفات كبيرة أعدها
ّ
ال�س� ّن�ي��ورة وف��ري�ق��ه ف��ي ب �ي��روت .ملفات
ت �ت �ع��ل��ق ب �م��وق��ع ح ��اك ��م م �ص ��رف لبنان
ري� � ��اض س�ل�ام ��ة وب � �ع ��دد م ��ن املصارف
اللبنانية ال�ت��ي يعتقد ال�س�ن�ي��ورة أنها
ت��دي��ر «األم� � ��وال ال �خ��اص��ة ب��ال�ش�ي�ع��ة في
لبنان واملنطقة ،والتي يقول األميركيون
ّ
إن ح��زب الله يستفيد منها» ،على حد
تعبير مصدر رفيع معني.
وع�ن��دم��ا ت�ق� ّ�رر وض��ع امل�ص��رف اللبناني
ـــــ الكندي على الئ�ح��ة تجعله ف��ي موقع
ح� ��رج ،ج ��رى االت� �ص ��ال ب ��ري ��اض سالمة

ال ��ذي ت ��رأس وف� �دًا وت� ّ
�وج��ه م�ب��اش��رة إلى
وزارة املال األميركية ،ليكون هناك أمام
مفاجآت:
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ق�ب��ل س �ف��ره ،ك��ان��ت ال �ت �ق��اري��ر الواردة
م ��ن ب� �ي ��روت ب �ش��أن��ه ق ��د ت �ح��ول��ت كومة
م��ن األوراق ف��ي م�ك��ات��ب م��ن سيقابلهم.
وهي تقارير تضمنت اتهامات قالها له

املسؤولون األميركيون ،ومنها أن��ه هو
ّ
م��ن ت��ول��ى قبل خمس س�ن��وات مساعدة
النظام في سوريا على كيفية مواجهة
ال �ع �ق��وب��ات األم �ي��رك �ي��ة ،وأن� ��ه ع�م��ل على
�ارات ال� ��دوالرات من
تسهيل ان�ت�ق��ال م�ل�ي� ّ
سوريا إلى لبنان ،ووفر التغطية ألعمال
غير شرعية قامت بها مجموعة مصرف

المشهد السياسي

توضيح قوى األمن عن الرحلة  712يزيدها غموضًا
بينما يعيش البلد ما يمكن تسميته مرحلة انتظار
تأليف
ظهور الدخان األبيض لحدث سياسي وآخر ديني هماّ :
الحكومة وانتخاب البطريرك املاروني السابع والسبعني ،غطى
دخان الرحلة املصرية الرقم  712ملدير فرع املعلومات على
معظم التطورات الداخلية ،وخصوص ًًا بعد «توضيحات» قوى
األمن التي زادت األسئلة والشكوك بدال من إزالتها
في تعاملها مع الرحلة القاهرية لرئيس
ف��رع امل�ع�ل��وم��ات العقيد وس ��ام الحسن،
ط� ّ�ب �ق��ت امل ��دي ��ري ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ق ��وى األمن
ال��داخ�ل��ي امل�ث��ل الشعبي «إج ��ت تكحلها
عمتها» .ألن م��ا أرادت ��ه تعقيبًا على ما
ّ
ب��ث�ت��ه ق �ن��اة ال �ج��دي��د ع��ن زي� ��ارة الحسن
مل�ص��ر ،حمل «ت��وض�ي�ح�ين» ل��م يتضمن
ّأي منهما جوابًا عن السؤال األساسي،
ب��ل إن ك��ل «ت��وض�ي��ح» ي�ط��رح امل��زي��د من
األسئلة والشكوك بشأن طبيعة الرحلة
والهدف منها ودور القائم بها ومن ّ
مول
رحلته.
ف�ت�ل�ف��زي��ون «ال �ج��دي��د» ذك��ر ف��ي نشرتيه
اإلخباريتني ،مساء أول من أمس ،أن مدير
ّ
تصر املديرية على
فرع املعلومات ال��ذي
ترقيته إل��ى «ش�ع�ب��ة» رغ��م ع��دم صدور
مرسوم بذلك ،غادر إلى مصر على منت
الرحلة  712لشركة مصر للطيران ،فور
بث التلفزيون لتحقيق عن وجود الشاهد
زهير محمد الصديق في منطقة مصرية
تبعد س��اع��ة ون�ص��ف ع��ن ال �ق��اه��رة .فما
ال��ذي «ي�ه��م» املديرية العامة لقوى األمن

الداخلي أن توضحه ،ردًا على م��ا ذكره
الجديد وتداولته الصحف أمس؟
ً
أوال ذك ��رت امل��دي��ري��ة ،ف��ي ب�ي��ان أصدرته
أمس ،أن الحسن غادر إلى مصر مساء
االث �ن�ين «ع�ل��ى م�تن رح�ل��ة ع��ادي��ة وعلنية
تابعة لشركة مصر للطيران ،في زيارة
م� �ق ��ررة م �ن��ذ ف� �ت ��رة ،وب� �ن � ً�اء ع �ل��ى موعد
م�ح��دد سابقًا م��ع معالي ال��وزي��ر رئيس
العامة املصرية اللواء مراد
االستخبارات ّ
موافي ال��ذي تسلم منصبه حديثًا على
أث��ر ث��ورة  ،»2011/1/25وأن��ه ع��اد مساء
أول م��ن أم��س «ع�ل��ى م�تن ط��ائ��رة خاصة
مستأجرة م��ن ش��رك��ة .»OPEN SKY
ثم أعلنت ثانيًا أن الهدف من الزيارة «هو
ال�ت�ع��ارف والبحث ف��ي امل��واض�ي��ع األمنية
امل �ش �ت��رك��ة ف ��ي ض� ��وء ال� �ت� �ط ��ورات التي
شهدتها مصر أخ�ي�رًا» ،قبل أن تتمنى،
ّ
ثالثًا وأخيرًا ،على وسائل اإلعالم «توخي
الدقة في ما ّ تورده من معلومات والتأكد
منها قبل بثها».
وإذا كان بيان املديرية لم يأت على ذكر
ال �ص��دي��ق م ��ن ق��ري��ب أو ب �ع �ي��د ،قاصدًا

النفي غير املباشر لعالقة زيارة الحسن
بالشاهد الطائر م��ن بلد إل��ى آخ��ر ،عبر
ال�ح��دي��ث ع��ن «ه ��دف» آخ��ر ل�ل��زي��ارة ،فإن
م �ض �م��ون ال �ب �ي��ان ي �ف ��رض ط� ��رح جملة
ت� �س ��اؤالت ب��دي �ه �ي��ةّ ،أول� �ه ��ا :مل� ��اذا يلتقي
م��دي��ر ف��رع ف��ي ق��وى األم ��ن ال��داخ�ل��ي في
ل�ب�ن��ان خليفة ع�م��ر سليمان ع�ل��ى رأس
االستخبارات العامة املصرية ،في فترة
م��ا زال��ت فيها مصر مشغولة باملرحلة
االن�ت�ق��ال�ي��ة ال �ت��ي ت�ش�ه��د م��ا ت�ش�ه��ده من
حرق ونهب للوثائق األمنية؟ وبأي صفة
قصد العقيد الحسن اللواء موافي لبحث
«املواضيع األمنية املشتركة»؟ وحتى لو
ُ
ان��ت� ّ�دب لهذه املهمة ،هل حصل على أمر
خطي من وزير الداخلية؟
ث��ان �ي��ًا ،إذا ك��ان��ت ال ��زي ��ارة «م� �ق ��ررة منذ
فترة ،وب�ن� ً�اء على موعد محدد سابقًا»،
فلماذا لم يحجز الحسن على منت مصر
ً
للطيران أو غيرها ،ذهابًا وإيابًا ،بدال من
الذهاب «على منت رحلة عادية» والعودة
على منت طائرة خاصة مستأجرة ال تقل
كلفتها عن  12أل��ف دوالر ،فيما الرحلة
كاملة ،ذهابًا وإيابًا ،وفي الدرجة األولى،
ال ت��زي��د ع�ل��ى  850دوالرًا ع�ب��ر طيران
ً
امليدل إيست ،وتزيد أو تنقص قليال في
الشركات األخرى؟
أم ��ا ال �س��ؤال األك �ث��ر ب��دي�ه�ي��ة م��ن ك��ل ما
س �ب��ق ،ف �ه��و :إذا ك��ان��ت ال ��زي ��ارة مقررة
سابقًا وللتعارف وبحث مواضيع أمنية
ُ
مشتركة ،فلماذا لم تعلن إال بعدما أثيرت
في اإلعالم؟
من كل هذه األسئلة ،لم يتوافر إال جواب

هو أن الحسن لم يسافر بتكليف أو
واحدّ ،
بأمر خطي من وزير الداخلية في حكومة
تصريف األعمال زي��اد ب��ارود ،وحسب،
بل إن بارود لم يعرف بالرحلة املصرية
إال بعد إثارتها إعالميًا ،بدليل أنه طلب
من املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
أش��رف ري�ف��ي ،خ�لال استقباله ل��ه أمس،
ات �خ��اذ «ال �ت��داب �ي��ر واإلج � � ��راءات املناسبة
في موضوع سفر أح��د ضباط املديرية
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ق ��وى األم� � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي ومدى
مراعاته للقوانني والتعليمات النافذة»...
وكأن بارود يعتمد في ذلك قول ّ
املتنبي
«فيك الخصام وأن��ت الخصم والحكم»،
ألن ب�ي��ان «التعقيب وال�ت��وض�ي��ح» بشأن
زي��ارة الحسن ص��ادر ع��ن امل��دي��ري��ة التي
يرأسها ريفي.
ّ
تعقيب آخ��ر ع�ل��ى م��ا ب��ث��ه ال �ج��دي��د ،جاء
من املكتب اإلع�لام��ي للواء الركن جميل
السيد ،دعا فيه وزير العدل ،بصفته أيضًا
رأس النيابات العامة ،إلى اتخاذ إجراءات
م �ط��ال �ب��ة ال �س �ل �ط��ات امل �ص ��ري ��ة بتسليم
الصديق إل��ى القضاء اللبناني م��ن دون
امل ��رور ب��امل� ّ�دع��ي ال �ع��ام التمييزي سعيد
ميرزا ،لكونه ّ
متورطًا في هذه القضية».
وطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق عدلي
مع الحسن ،في ظ��روف وأس�ب��اب سفره
«امل �ف��اج��ئ» إل ��ى ال �ق��اه��رة «ب��ال �ت��زام��ن مع
اف�ت�ض��اح وج ��ود زه�ي��ر محمد الصديق
ف��ي م �ص��ر» ،م�ع�ت�ب�رًا أن أوض� ��اع مصر
حاليًا ال تسمح للحسن «ب��ال�ت��ذرع بأنه
ذهب إليها للسياحة أو إلجراء اتصاالت
م��ع ال�س�ل�ط��ات األم �ن �ي��ة امل �ص��ري��ة ال �ت��ي ال

تزال في مرحلة الثورة وحرق مكاتبها،
وليست في وضع يسمح لها بالتنسيق
أو باالستماع إلى العقيد الحسن أو سواه
في أم��ور أخ��رى» .ودع��ا ب��ارود «بما لديه
م��ن ص��دق وش�ف��اف�ي��ة ،إل��ى إط�ل�اع الرأي
ال �ع��ام ع�ل��ى نتيجة التحقيق م��ع العقيد
الحسن ،بما في ذلك إحالته على القضاء
ب�ج��رم االس�ت�م��رار بحماية ش��اه��د الزور
زهير محمد الصديق لتضليل التحقيق
في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق
الحريري».
السالح قبل الخلوة
ف � ��ي ه� � ��ذا ال � ��وق � ��ت ،وص � �ل� ��ت املواضيع
السجالية إلى داخل بكركي ،قبل أن يقفل
صرحها أبوابه على مطارنة لبنان وبالد
االغتراب الذين بدأوا مساء أمس خلوتهم
ال��روح �ي��ة الن �ت �خ��اب ال �ب �ط��ري��رك السابع
والسبعني للموارنة ،بعدما كان البطريرك
السادس والسبعون نصر الله صفير قد
أنهى يومه األخير في السدة البطريركية
ب� ��اإلدالء ب��دل��وه ف��ي م��وض��وع «السالح»،
ً
ق ��ائ�ل�ا إن وج � ��ود ال� �س�ل�اح خ � ��ارج إطار
الدولة هو نوع من الشواذ ،األمر الذي ّ
رد
عليه ال�ع�م��اد ميشال ع��ون ،وه��و جالس
إل��ى جانب صفير ف��ي ص��ال��ون بكركي،
ً
مشيرًا أوال إلى وجود وجهتي نظر في
م��ا يتعلق بموضوع ال�س�لاح ،وكلتاهما
«تريدان خدمة لبنان بالنتيجة» ،ثم أعرب
ثانيًا عن اعتقاده بأن استمرار السالح
خ ��ارج إط ��ار ال��دول��ة ل�ي��س أم� �رًا طبيعيًا،
ق�ب��ل أن يستطرد «ول �ك��ن بالتخلي عنه

