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فيلتمان هو من اقترح تقديم ملف
السالح على أي ملف آخر في حملة
 14آذار (أرشيف ــ أ ب)
النقدية وعملية إدخالها إلى املصارف
ّ
تخص
وغير ذلك ،واللجوء إلى خطوات
امل� �ص ��رف ال �ل �ب �ن��ان��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ك �ن ��دي ،ووعد
سالمة بإنجاز عملية تصفية للمصرف،
ل�ك��ن ع�ل��ى ش�ك��ل عملية دم ��ج ،علمًا بأن
ه�ن��اك الئ�ح��ة ش ��روط إض��اف�ي��ة .وعندما
اخ�ت�ي��ر م�ص��رف «سوسييتيه جنرال»،
جرت اتصاالت سياسية لتسهيل املهمة،
شملت القوى األساسية في لبنان .وكان
س�ل�ام��ة م�ع�ن�ي��ًا ب� ��أن ت �ت� ّ ّ�م ال �ص �ف �ق��ة قبل
وصوله إلى بيروت ،إذ اتفق مع الجانب
األميركي على إطاللة إعالمية له يعلن
فيها مجموعة أم ��ور ،م��ن بينها إنجاز
هذه ّ الصفقة .وهو ما حصل.
ـــــ تولت الغرفة السوداء التابعة للسنيورة
وج �م��اع �ت��ه ت �س��ري��ب أخ� �ب ��ار ي��وم �ي��ة عن
الئ�ح��ة م�ص��ارف سيكون مصيرها مثل
اللبناني ـــــ الكندي ،وهي تشمل مصارف
ك�ب��رى ال تنتمي سياسيًا إل��ى ف��ري��ق 14
آذار أو يمكن أصحابها أو النافذين فيها
دعم حكومة الرئيس ميقاتي.

ّ
ّ
االستراتيجية األميركية

ّ
لبنان ،ما أدى إلى بروز حاالت تبييض
كبيرة لألموال في مصارف بيروت ،وأن
املنظمات اإلرهابية في لبنان واملنطقة
استفادت منها ،وال سيما حزب لله.
ـــــ إب�لاغ سالمة سلسلة إن ��ذارات دفعته
إل��ى ط�ل��ب مهلة زم�ن�ي��ة الت �خ��اذ تدابير،
منها ما يتعلق أساسًا بتداول األموال

بارود يطالب ريفي
باتخاذ «التدابير المناسبة»
والسيد يطالب بارود بفتح
تحقيق عدلي
عون على مسمع
صفير :التخلي عن السالح
في هذه الظروف
فيه مخاطر عسكرية
وتوطينية

ف��ي ال�ظ��روف الراهنة سنكون معرضني
ملخاطر عسكرية وتوطينية في البالد»،
ليخلص إلى أن «هذا الوقت ليس مالئمًا
للتخلي عن السالح ،لكن بالتأكيد ما من
أح��د يتكلم ع��ن أب��دي��ة بقائه خ��ارج إطار
الدولة».
ون �ف��ى ع ��ون أن ت �ك��ون زي��ارت��ه الوداعية
لصفير هي للمصالحة ،فـ«ما من مشكلة
لتكون هناك مصالحة» ،مؤكدًا أنها زيارة
ش�ك��ر ل��ه «ع �ل��ى ال �س �ن��وات ال�ط��وي�ل��ة التي
قضاها ف��ي س��دة البطريركية ،وتأكيد
استمرارية بكركي».
وك��ان��ت حملة  14آذار ك�ك��ل ،ال السالح
وحده ،موضع هجوم من رئيس مجلس
ال�ن��واب نبيه ب��ري ،ال��ذي نقل عنه النواب
ال��ذي��ن ال�ت�ق��اه��م ف��ي إط ��ار ل �ق��اء األربعاء
ال� �ن� �ي ��اب ��ي ،ق ��ول ��ه إن «ح �م �ل��ة التجييش

بحسب مصدر في الواليات املتحدةّ ،
ثمة
ّ ّ
اعتقاد على نطاق واسع بأن تأخر تأليف
الحكومة أتاح للواليات املتحدة استيعاب
ص��دم��ة إس�ق��اط ال�ح��ري��ري ،وال�ع�م��ل على
وض��ع استراتيجية ملحاصرة الحكومة
ق �ب��ل ت��أل �ي �ف �ه��ا .وي �ض �ي��ف أن الواليات
املتحدة كانت مرتبكة حتى بعد عشرة
أي��ام على تكليف ميقاتي ،ولو أنه نجح
ف��ي ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ة ،ل�ك��ان ه�ن��اك تعامل
مع أمر واق��ع .لكن التأخير أت��اح للفريق
ّ
املتفرغ ،من دون رقابة كاملة
األميركي
م��ن اإلدارة بسبب انشغاالتها ف��ي ملف
ال� �ث ��ورات ال �ع��رب �ي��ة ،وض ��ع استراتيجية
تقوم على مبدأين:
ـــــ األول ،م �ح��اص��رة م�ي�ق��ات��ي ،والضغط

وال �ت �ح��ري��ض ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ه��ا ف��ري��ق 14
الشهر هي بكاء على الحكم والسلطة ال
على العدالة» ،واصفًا ه��ذه الحملة بأنها
«خ ��رج ��ت ع ��ن ك ��ل ال �ض��واب��ط والثوابت
ال ��وط� �ن� �ي ��ة» .وش� � ��دد «م� � ��رة أخ� � ��رى على
تأليف الحكومة الجديدة في أسرع وقت
ممكن ،من أجل االنصراف إلى مواجهة
االستحقاقات املقبلة».
ومن دارة الرئيس سليم الحصّ ،
رد النائب
محمد رع��د على ارت �ف��اع ن�ب��رة السجال
ب�ي�ن  8و 14آذار ،ب��ال��دع��وة «إل� ��ى التزام
األخ�لاق �ي��ات السياسية ف��ي التخاطب».
وق� ��ال إن ت��أل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة «ي �س �ي��ر في
ط��ري �ق��ه ال �ط �ب �ي �ع��ي ال � �ه� ��ادئ والحريص
ع�ل��ى ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ة ت�لاق��ي مسؤولية
االستجابة ملتطلبات املواطنني والسعي
إلى معالجة قضاياهم».
وع �ل��ى خلفية امل��ؤت�م��ر ال�ص�ح��اف��ي الذي
عقده رعد األسبوع املاضي ،تقدم النائب
ّ
الجميل بشكوى إلى بري يعترض
سامي
فيها على رف��ع الفتة عليها «املحكمة =
استباحة» في مبنى البرملان ،معتبرًا أن
ذل��ك ق��د ي��وح��ي «أن ه��ذا م��وق��ف مجلس
النواب مجتمعًا» ،وطالب «باتخاذ التدابير
الالزمة ملنع تكرار هذا التصرف».
 ...وأمام املزيد من الوفود «املستقبلية»،
وص��ف الرئيس سعد الحريري املرحلة
الحالية بـ«الصعبة واملعقدة» ،لكنه شدد
على «ضرورة نزول اللبنانيني يوم األحد
املقبل ( )...إلى ساحة الحرية للتعبير عن
إرادت�ه��م في الدفاع عن مسيرة السيادة
واالستقالل والحرية».

ّ
ال �ت��ال �ي��ة س �ت��رك��ز ع �ل��ى ن �ش ��اط أميركي
يجري بالتعاون مع فرنسا والسعودية،
ب� ��دع� ��م م � ��ن إس � ��رائ� � �ي � ��ل ،ل� ��دف� ��ع حكومة
ميقاتي إل��ى ع��دم ات�خ��اذ أي خطوة ذات
طابع دس�ت��وري هدفها تشريع أي عمل
للمقاومة ،وإلع�ل�ان لبنان التزامه (ولو
التنفيذ) بالقرارات
من دون القدرة على
ّ
الدولية ،وخصوصًا ما يتعلق بالتعاون
م��ع املحكمة ال��دول �ي��ة ،س ��واء ف��ي مرحلة
التحقيقات التي ستستمر ّلفترة طويلة
أو م��ع طلبات مباشرة تتعلق بتوقيف
أشخاص ربطًا بأي قرار اتهامي يصدر
عن املحكمة.

ّاتهم الحريري
سالمة بتبييض
سورية وطالبه
أموال
ّ
األميركيون بمنع
ّ
استفادة حزب اهلل ماليًا

عليه شخصيًا ،ملنعه من تأليف حكومة
تلتزم بخيارات سوريا واملقاومة.
ـــــ الثاني ،إن�ع��اش ق��وى  14آذار لدفعها
إلى موقع املبادر ،سواء من أجل تحقيق
ش��را ّك��ة عبر دخولها الحكومة م��ع ثلث
م� �ع ��ط ��ل ،أو م� ��ن خ �ل��ال وض � ��ع برنامج
إعالمي ـــــ سياسي ـــــ دبلوماسي وشعبي
إلبقاء حكومة ميقاتي ّتحت الضغطّ .
ي�ق��ول امل�ص��در نفسه إن فيلتمان تولى
حسم ال�ج��دل ف��ي عناوين الحملة ،وإنه
على
هو من اقترح تقديم ملف السالح ّ
واع� �دًا ف��ري��ق  14آذار بأن
أي ملف ّ آخ��رّ ،
الغرب كله سيوفر حصانة ملنع إسقاط
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ،ل �ك��ن ه� �ن ��اك حاجة
ّ
إل� � ّ��ى رف� � ��ع ال � �ص� ��وت ض� � ��د س� �ل��اح حزب
ال ��ل ��ه ،وج�ع�ل��ه ع �ن��وان��ًا خ�لاف�ي��ًا باملعنى
ّ
اليومي .فذلك يمهد لخطوات سياسية
أو دب �ل��وم��اس �ي��ة أو ح �ت��ى ع�س�ك��ري��ة مع
عودة أوساط في  14آذار ،وال ّ
سيما في
دائ ��رة سمير ج�ع�ج��ع ،إل��ى ال�ح��دي��ث عن
ح��رب إسرائيلية مدمرة ضد ح��زب الله
وسوريا.
ّ
وب�ح �س��ب امل �ص��در ن �ف �س��ه ،ف� ��إن الخطوة
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الفساد واالنتخابات

ف ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ،ث � ّ�م ��ة أه � � ��داف أخرى
ستبقى غير معلنة ،بينما ستركز حملة
ّ
ال � ّح ��ري ��ري و 14آذار ض� ��د م �ي �ق��ات��ي ،إن
تألفت الحكومة ،على استراتيجية اتهام
م �ي �ق��ات��ي ب��أن��ه س�ي�ن�ف��ذ رغ� �ب ��ات سوريا
وحزب الله وعون في إطاحة موظفني من
وستقوم
الدولة ،لكونهم يوالون  14آذارّ .
هذه االستراتيجية على أساس أن التهم
ال�ت��ي ستوجه إل��ى ه��ؤالء امل��وظ�ف�ين ،هي
أنهم شاركوا في عمليات هدر أو سرقة
للمال العام .وبالتالي ،يعتقد الحريري
وفريقه أنه سيوفر حماية لهؤالء في كل
إدارات الدولة ،وخصوصًا في املؤسستني
املالية والعسكرية ـــــ األمنية.
وت �س �ت �ن��د خ� �ط ��وات  14آذار ف ��ي سبيل
حماية «دويلة السنيورة داخ��ل الدولة»
إل��ى وج��ود معطيات قوية ل��دى الرئيس
بشأن ال��وض��ع اإلداري واملالي،
ميقاتي ّ
ت�ك�ف��ي ل�ت�م��ث��ل ق��اع��دة ات �ه��ام ُي�ف�ت��ح على
ّ
أساسها تحقيق جدي ،سيجعل رؤوسًا
كبيرة من مجموعة السنيورة في قفص
االت� � �ه � ��ام ،ك ��ذل ��ك س �ت �ق��ود إل � ��ى خطوات
وق � ��وان �ي��ن ت � �ع� ��دل ال � �ق� ��ان� ��ون الضريبي
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واتفاقات وتعاقدات ،ما يؤدي عمليًا إلى
اهتزاز في وضع شركة سوليدير ،وشركة
س��وك�ل�ين ،إض��اف��ة إل��ى م��واق��ع أخ ��رى في
ال��دول��ة ،وخ�ص��وص��ًا القطاعني العقاري
وامل ��ال ��ي ،وه ��و األم ��ر ال ��ذي س�ي��ؤث��ر على
مالية ق��وى اس�ت�ف��ادت م��ن ه��ذه القوانني
لجني أرب��اح بمليارات ال ��دوالرات خالل
العقدين األخيرين.

ّ
منع النسبية

ّأما األمر األخير الذي بات هدفًا حقيقيًا
لفريق  14آذار ،وخصوصًا عند الحريري
وت � �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ،ف �ي��رك��ز ع �ل��ى رفض
وم �ق��اوم��ة أي م �ح��اول��ة ل�ت�ع��دي��ل قانون
االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ،ب��ات �ج��اه إقرار
النسبية ،ألن في ذل��ك ما يحرر الرهائن
املوجودين اآلن تحت رحمة الحريري في
ع��دد م��ن امل�ن��اط��ق ،ك��ذل��ك سيتيح شراكة
املستقبل في كل الدوائر
كاملة مع تيار ّ
ذات الغالبية السنية.
وتستند مخاوف الحريري إلى معلومات
ّ
عن تبني الرئيس ميقاتي ملشروع قانون
يعتمد أحد خيارين:
 1ـــــ لبنان يقسم إلى  5محافظات كبيرة،
ُ
مع خفض سن
ويعتمد النظام النسبي ُ
االق� �ت ��راع إل ��ى  18س �ن��ة ،وت �ع �ت �م��د لجنة
قضائية لإلشراف.
 2ـــــ انتخاب نصف أعضاء البرملان على
أس ��اس ال�ن�س�ب�ي��ة وال �ن �ص��ف اآلخ ��ر على
أساس النظام األكثري مع دوائر مصغرة
جدًا.
ي �ل �ع��ب ال �ج �م �ي��ع «ال� �ص ��ول ّ��د» .وإذا كان
الحريري وجعجع ل��م يتعلما م��ن درس
العالم العربي بشأن مصير أزالم أميركا،
ّ
ّ
الجميل الذي
الغريب هو موقف أمني
فإن
ّ
ّ
السياسية
يبدو أن��ه ً يريد إن�ه��اء حياته
ض� � �ح � � ّ�ي � ��ة ،م � � � � ّ�رة ث� ��ان � �ي� ��ة ،للسياسات
األميركية.

7

3

11

Saturday
12 March
 7:00pmBabel Thea
ter, Hamra
Music Conc
er
Kamel Mohanna, Abu Ali Hassan,
Squares of t: A Tribute to the
Liberation
Nawal Hassan & Ismail Shaikh Hassan
Abu Arab,
Amal Kaaw
ash, Firqet
Oshaq al
8:30 pm - Beirut Theater
-Aqsa, an
d Others
"Kingdom of Women" Film
Friday 11 March
- 31 March
10:00 am - Children and Youth
Wednesday 8
Cafe
Center, Shatilla
Teh Marbouta
stsistance: A Po
Story telling
Graphics of Re
it
er Exhib
4:00 pm - Burj el Barajneh
Thursday Cont.
"The Destruction of Palestinian
"Refugee Camps: An Ongoing Nakba

Sunday 13 March
2:00pm - 7RXÀF7DEDUD&HQWHU=DULI
""Workers’ Rights in Lebanon
Rami Zurayk, Sohail Natour, Samer
al-Ashqar, & a representative from
the African Workers Union

"Non-Governmental Organizations
and Arab Civil Society: Colonial
,QÀOWUDWLRQYV%ROVWHULQJ3RSXODU
"Struggle
& Mayssun Succarie, Kamal Sheiya
Razan Zuaytar

Wednesday 9 March
12:00 pm - Leb. University, Al-Hadath
"Resisting Israeli Apartheid: Academic
"Boycott and Popular Mobilization
Salim Vally & Razan Zuaytar
5:30 pm - Irwin Hall, LAU, Beirut
"The Israeli Regime: An Agent of
"Empire
Hana Ibrahim & Fabio Bosco
Thursday 10 March
12:00 pm - College Hall, AUB
"Too Many Enemies: The Palestinian
"Experience in Lebanon
Rosemary Sayigh & Sawsan Abdulrahim

Monday 7 March
7:30 pm - Issam Fares, AUB
"Israeli Apartheid, Colonialism
"& the Means of Resistance
Salim Vally & Rania Masri
Tuesday 8 March
6:00 pm - Cafe Younes, Hamra
"Nasawiya's "Take Back the Night
March to the Corniche

6:00 pm - Beirut Theater, Ain El
Mreisseh

8:30 pm - Issam Fares, AUB
"Why We Struggle: Towards a
"Just Society
Leila Khaled & Hana Ibrahim

The Organizing Committee wants to thank our supporters
BEIRUT.APARTHEIDWEEK.ORG

)Center for Arab and Middle Eastern Studies (AUB
)Center for American Studies and Research (AUB
Center for Civic Engagement and Community
)Service (AUB

Palestinian Cultural
Club, LAU & AUB

Institute for
Palestine Studies

Center for Arab
Unity Studies

Nasawiya

ZZZDVVDÀUFRP
www.al-akhbar.com

Palestinian Youth
Network

Norwegian
People's Aid

Al Adab

