سياسة

االثنني  5تشرين الثاني  2012العدد 1851

ـوالند ـ سليمان
بعبدا وروح��ه» .وأعلن اتفاقه مع نظيره
ال�ف��رن�س��ي ع�ل��ى أه�م�ي��ة االل� �ت ��زام املستمر
ل �ق��واع��د امل �م��ارس��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال�ت��ي
ي �ت �م �ي��ز ب �ه��ا ل �ب �ن��ان م �ن��ذ ع� �ق ��ود ط��وي �ل��ة،
واح �ت��رام االس�ت�ح�ق��اق��ات ال��دس�ت��وري��ة ،وال
سيما منها االنتخابات النيابية املقبلة.
وبينما رك��ز هوالند على دور اليونيفيل
ف� ��ي ال� �ج� �ن ��وب واالس� � �ت� � �ق � ��رار وال� �ت� �ع ��اون
العسكري ،ذك��رت امل�ص��ادر أن��ه ك��ان يسأل
ع��ن ت��أث�ي��ر األزم� ��ة ال �س��وري��ة ع�ل��ى ل�ب�ن��ان،
وأن ��ه ك��ان مستمعًا ف��ي ه��ذا امل �ج��ال أكثر
م�ن��ه م�ت�ح��دث��ًا .وك ��ان الف �ت��ًا أن ه��والن��د لم
يرسل م��وف�دًا م��ن قبله لتهنئة البطريرك
ال� �ك ��اردي � �ن ��ال ب � �ش� ��ارة ال� ��راع� ��ي ب�ت�ع�ي�ي�ن��ه
ً
كارديناال.

زياد الرحباني

ورأت مصادر في فريق  14آذار أن حضور
الحريري للعشاء «امللكي» لهوالند رسالة
واض � �ح ��ة م ��ن ال� �س� �ع ��ودي ��ة وف ��رن� �س ��ا إل��ى
امل��وق��ف م��ن ال�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .ولفتت
إلى أن املوقف الغربي من حكومة ميقاتي
يتغير ،ويلحق باملوقف األميركي .وأكدت
املصادر أن املوقف السعودي من الحكومة
اللبنانية ص��ارم وح��ازم ،وسيظهر أيضًا
ف ��ي ل� �ق ��اءات امل �س��ؤول�ي�ن ال �س �ع��ودي�ين مع

إلى جدة
وغ � ��ادر ه ��والن ��د إل ��ى ج� ��دة ،ح �ي��ث ال�ت�ق��اه
امللك السعودي عبد الله ب��ن عبد العزيز
إل� � ��ى م � ��أدب � ��ة غ � � � ��داء ،ب� �ح� �ض ��ور ال ��رئ �ي ��س
س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري وع� � ��دد م ��ن امل �س��ؤول�ي�ن
السعوديني .وفي ختام زيارته السعودية،
ّ
ح��ذر ه��والن��د م��ن زع��زع��ة اس�ت�ق��رار لبنان،
م �ش �ي �رًا ال ��ى أن امل �ل��ك ع �ب��د ال �ل��ه ي�ش��اط��ره
ال ��رأي .وق ��ال« :ال ي�ع��ود لفرنسا أن تقول
للبنانيني كيف يكون شكل الحكومة ،لكن
يتعني عليها تشجيع الحوار ( )...إذا جاء
رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال ��ى ب��اري��س
ف �س��أس �ت �ق �ب �ل��ه» ،م� ��ؤك � �دًا وج � � ��وب إج � ��راء
االنتخابات التشريعية في لبنان الربيع
املقبل.

الرئيس الفرنسي
جدة :سأستقبل
من ّ
ميقاتي في باريس

رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة داي �ف �ي��د
ك��ام �ي��رون ف ��ي زي ��ارت ��ه امل �ق �ب �ل��ة ل�ل�م�م�ل�ك��ة.
وخ �ف �ف��ت م� �ص ��ادر امل �ع ��ارض ��ة م ��ن أه�م�ي��ة
ت��أك�ي��د ه��والن��د أن ��ه سيستقبل م�ي�ق��ات��ي،
لكونه أمرًا طبيعيًا ،ربطًا بالبروتوكول.
ميقاتي إلى بلغاريا وهنغاريا
وف �ي �م��ا اس �ت �م��رت امل ��واق ��ف امل �ت �ق��اب �ل��ة من
داع إلى رحيلها ومتمسك
الحكومة ،بني ٍ
ب�ب�ق��ائ�ه��ا ،غ ��ادر رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة نجيب
م� �ي� �ق ��ات ��ي ،ع� �ل ��ى رأس وف � ��د وزاري ال ��ى
بلغاريا وهنغاريا في زيارتني رسميتني
تستمران حتى م�س��اء غ��د ال�ث�لاث��اء .فيما
ي�ع�ق��د م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ج�ل�س��ة األرب� �ع ��اء،
يشارك فيها حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ملتابعة البحث في مصادر تمويل
سلسلة الرتب والرواتب .وأوض��ح سالمة
أن م �ش ��ارك �ت ��ه ف� ��ي ال �ج �ل �س��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة
اس �ت �ش��اري��ة ال أك� �ث ��ر ،ك��اش �ف��ًا ف ��ي ح��دي��ث
لقناة «الجديد» عن أنه تم اقتراح تقسيط
السلسلة لتجنب تأثير التضخم.
م��ن جهة أخ��رى ،دع��ا البطريرك امل��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي في قداس األحد
في بكركي ،بحضور رئيس حزب الكتائب
أم�ين الجميل ،إل��ى تلبية دع��وة سليمان
إل ��ى ال �ت �ش��اور وال� �ح ��وار م��ن أج ��ل ال�ع�ب��ور
إل ��ى واق ��ع ج��دي��د ،ي �ك��ون ف�ي��ه خ�ي��ر لبنان
ومؤسساته وخير جميع ّ
مكوناته ،أفرادًا
وجماعات.
م��ن جهته ،دع��ا الجميل إل��ى اإلس ��راع في
تشكيل ح�ك��وم��ة ق ��ادرة ع�ل��ى م��واج�ه��ة كل
هذه التحديات.

بعبداliberté Georges Abdallah :
ال يملك سليمان وال نجيب ميقاتي أوراقًا
ل�ل�ت�ف��اوض ع�ل��ى ح��ري��ة ج ��ورج ع�ب��د ال�ل��ه،
ل�ك��ن االس �ي��ر ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي دخ��ل عامه
التاسع والعشرين في املعتقل ،ال يحتاج
الى صفقة تبادل اسرى ليعود الى بلدته
ال �ق �ب �ي��ات .ف ��ي ع� ��ام  ،2003ق � � ّ�رر ال �ق �ض��اء
لاّ
الفرنسي ف��ي مقاطعة ب��و إط�لاق��ه ،إ أن
وزارة ال�ع��دل الفرنسية استأنفت الحكم
ب�ض�غ��ط أم �ي��رك��ي .وه ��ذا دل �ي��ل ع�ل��ى زي��ف
االعالنات الفرنسية بأن قضيته قضائية
ال عالقة للسياسة بها.
ق �ب��ل اس� �ب ��وع ت� �ك ��رر ال �س �ي �ن��اري��و ن�ف�س��ه.
ف��امل �ع �ل��وم��ات ال �ت ��ي ت �س��رب��ت ع ��ن ج�ل�س��ة
االس� �ت� �م ��اع ،ال �ت��ي دع� ��ت إل �ي �ه��ا «م�ح�ك�م��ة
تنفيذ األحكام» للنظر ،في الطلب الثامن
الذي تقدم به عبد الله لإلفراج عنه ،تؤكد
أن ال�ق��رار السياسي الفرنسي ،املعطوف
على املوقفني االميركي واالسرائيلي ،هو
الضغط باتجاه ع��دم اطالقه ،بالرغم من
ان��ه يستحق اإلف� ��راج امل �ش��روط م�ن��ذ ع��ام
 .1999ويرجح أن تضغط النيابة العامة
الفرنسية نهاية الشهر ال �ج��اري لتكرار
سيناريو ع��ام  ،2003عندما نجحت في
اب� �ط ��ال م �ف��اع �ي��ل ق � ��رار م�ح �ك�م��ة ف��رن�س�ي��ة
ق �ض��ت ب� ��االف� ��راج ع �ن ��ه» وف� ��ق م ��ا ي�ت��وق��ع
محامي عبد الله ،جاك فرجيس.
هذا كله يعني ان قضية عبد الله ستبقى
أسيرة تالعب سياسي ــــ قضائي ،أدى إلى
إدانته عام  .1987وهذا ما أكده إيف بونيه
(م ��دي��ر ج �ه��از االس �ت �خ �ب��ارات ال�ف��رن�س�ي��ة
امل� �س ��ؤول ع ��ن اع �ت �ق��ال��ه) ف ��ي ت�ص��ري�ح��ات
عدة له ،ول��دى مثوله ،بمبادرة منه ،أمام
القاضي الفرنسي املعني بملف عبد الله،
ح�ي��ث رأى ب��ون�ي��ه أن «م ��ن امل �خ��زي إب�ق��اء
عبد الله في السجن».
ورغ ��م ان ال�ق��اض��ي أل�ي�ن م��ارس��و ك�ت��ب في
م��ؤل �ف��ه «ق� �ب ��ل أن ن �ن �س��ى ك ��ل ش � � ��يء» ،أن
«ج��ورج عبد الله أدين اساسًا على ما لم
يقم به» ،إال ان مارسو ،الذي انتخب أخيرًا
ن��ائ�ب��ًا ع��ن ال ��دائ ��رة ال �ع��اش��رة للفرنسيني
املقيمني خ��ارج فرنسا ،لم ّ
يحرك ساكنًا.
أم ��ا ال�ن��ائ�ب��ة ال��ردي �ف��ة ف��اب �ي��ان أب ��ي رم�ي��ا،
فتجاهلت بدورها قضية عبد الله حتى
اآلن ،رغ� ��م أن زوج� �ه ��ا ال �ن��ائ��ب س�ي�م��ون
أب��ي رم�ي��ا ت�ح�ل��ى ب��ال �ج��رأة ل�ي��وج��ه كتاب

اس� �ت� �ج ��واب ال� ��ى ال �خ��ارج �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
ً
مسائال الحكومة ّ
عما تفعله ال��دول��ة في
القضية.
تجدر االشارة الى انه حكم على عبد الله
( 61ع��ام��ًا) الرئيس السابق ل�ـ «الفصائل
ال �ث��وري��ة امل�س�ل�ح��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» بالسجن
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امل� ��ؤب� ��د ف� ��ي ب� ��اري� ��س ف� ��ي ش� �ب ��اط ،1987
ب �ع��دم��ا ادي� ��ن ب�ت�ه�م��ة ال �ت��آم��ر ف��ي اغ�ت�ي��ال
دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن ف ��ي ب ��اري ��س ع � ��ام ،1982
ه �م��ا األم� �ي ��رك ��ي ت� �ش ��ارل ��ز روب � � ��رت داي،
واالس��رائ �ي �ل��ي ج��اك��وب ب��ارس�ي�م��ان�ت��وف.
وهو مسجون منذ .1984
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لقد راف��ق الالئحة ـــ التسلسل التي أوردن��اه��ا أع�ل�اه ،وهنا
<أعاله> غير موجودة بعد ألننا في السطر األول يا إخواني
وه��و األع �ل��ى ب�لا م �ن��ازع وال أع �ل��ى اال اذا ع��دن��ا ال��ى امل�ق��ال��ة
الثاني [ُ .]4ويقال
السابقة «املعلومات» ــ «املكتب الثاني»
ّ
<أع�ل�اه> بالحقيقة ،إن شئنا ،فالالئحة امل��ؤل�ف��ة م��ن سبع
ّ
«أسيرية» (أسير ــ  ،1أسير ــ  ،2أسير ــ  3ألخ) كانت
محطات
ً
ّ
فعال أعالها ال أعاله .أعالها من حيث التسلسل الجهنمي
لسلسلة من محاوالت االغتيال واألس��ر والخربطة األمنية
ّ
املتنقلة ال�ت��ي م��ا زل�ن��ا م��وع��ودي��ن ب��اس�ت�م��راره��ا وه ��ذا على
ّذمة الالمع النائب الحاضر الغائب ّ
املتأمل الخائب الصابغ
َ
والشائب األستاذ حفظ الله ق ْدره ،نهاد املشنوق .املشنوق،
ال ��ذي وب �ع��د أن أط �ل��ق إب �ن��ه ع�ل�ي�ن��ا وع �ل��ى ط� ��اوالت وم�ق��اع��د
وميكروفونات وفواصل إعالنات برامج الـ «توك شو» Talk
 Showالسياسي ،أطلق ليل الخميس املاضي ـــ وم��ن على
منبر برنامج «ك�لام الناس» يا ن��اس ،مقطعًا من مسلسل
ّ
سن ٍّي ــ بوليسي ،لذا فهو دائمًا ِّ
شيق حيث تتطاير األراكيل
في َآخر الفيلم وتصيب شظايا زجاجها ًكل من هم ليسوا
َ
ُ
ّ
ْ
من املن ِطقة وتلفظ  Mantikaـــ أطلق تعليمة وكأنها لالعبي
سباق الخيل يوم السبت ،فقد شاهد ُه َو أو أن شاهدًا َ
شاه َد

من ًأهلهما املشتركني حاليًا ،في محيط شمعون ـــ ساسني،
لعنة شيعية على شكل مواطن شيعي بكل تأكيد ،وعن ُبعد
يبعد بالضبط ُب َ
عد والية الفقيه عن ترايسي شمعون ،وهو
جريمة وس��ام الحسن (ول�ي��س فتحي
مشتر ٌك ال ش� ّ�ك ف��ي
ِ
ِّ
الحسن) ،إن لم يكن املخطط .وهذا املشهد الخاطف هو ما
النهائية التي ينتهي بها «الفيلم البوليسي»
َيسبق املطاردة
ّ
حيث يقع اشتباك مسلح باألسلحة الرشاشة والصاروخية
امل�ح�م��ول��ة وال�ق�ن��اب��ل ال �ي��دوي��ة وي �ت� ّ
�وس��ع ح�ت��ى ي�ط��ال مقاهي
ّ
األراك� �ي ��ل ح�ي��ث ص ��ار ك ��ل رواده � ��ا ي�ج�ل�س��ون ف��ي ال �خ��ارج
طبعًا بسبب قرار منع التدخني .ويشتمل مشهد االشتباك
أيضًا ،وقبل النهاية بدقائق ،اختراقًا لكتيبة أرض ـــ أرض
مدججة بأراكيل املولوتوف ،وقد اخترقت من شارع ّ
ّ
الكلية
ّ
حي بيضون من جهة اخرىِ ،م َ
العاملية من جهة ،ومن ّ
حو َر
ُ
الشام (وها بنا عدنا ...آخ يا
السوديكو سكوير على طريق ّ
الله) .فما العمل؟ (نعود اليها كلما عاد أحدهم الى طريق
الشام).
ل�ق��د ك ��ان واض �ح��ًا م�ن��ذ س �ق��وط ب��اب��ا ًع �م��رو ،أي ف��ي ب��داي��ة
ال�ت�س�ل�س��ل «األس� �ي ��ري» امل �ن �ش��ور ف �ع�لا أع �ل�اه وم�ج�م��وع��ه،
للتذكير فقط X 7 :األسير =  7أسيريات ،كان واضحًا ّأن
َ
فريقي لبنان ال��راج��ع ك��ي ّ
يتعمر ،لبنان األس �ط��ورة ،لبنان
لبنان!» (ولنا ع��ودة طويلة
جوهرة الشرق ،لبنان ـــ «عيش ٌّ
ّ
لكل عبارة تبدأ بـ «عيش!») ،بقيا كل على موقفه .وقد قرر
ّ
فريق  14آذار أو أنه ّنفذ قرارًا فحواه:
ف�ح��وى ال �ق��رار :إن ك��ل ه��ذه األح� ��داث السبعة م��ن تخطيط
وتنفيذ ح��زب الله وم��ن خلفه س��وري��ا ك��ال�ع��ادة ،وأن��ه وبعد
محاولة اغتيال «الحكيم» انطلق زم��ن االغ�ت�ي��االت مجددًا.
لذا ،فحكومة امليقاتي ،حكومة غير قادرة على ضبط األمن،
هذا الحامي الوحيد لحرية الغرافيتي والتعبير .ولقد كان
الشرط الثالث غير القابل للجدل بعد تهمة تنفيذ االغتيال
ً
أوال وضرورة استقالة الحكومة الهزيلة ثانيًا :تسليم سالح
حزب الله فورًا قبل أي حوار.
ُ ّ
ّ
أم��ا ح��زب ال �ل��ه ،ف�ث��اب��ت ع�ل��ى ج��واب��ه امل� ِ�م��ل وامل�س�ت� ِ�ف��ز حتى
ملهاجري الحمام على شبابيك وسطوح قلب املنطقة الغربية
من بيروت وديوكها ،وحركة «أمل» تتضامن مع «الحزب»
ع�م��وم��ًا وه ��ذا ل�ص��ال��ح ال�ط��ائ�ف��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة امل �ع��روف��ة،
وليس طبعًا لشيعة ما ُس ّمي مؤخرًا ب�ـ« :عقالء الشيعة».
إن «عقالء الشيعة» ه��ؤالء ،هم مجموعة إضافية أضيفت
على خريطة األح��زاب واملجموعات السياسية واملؤسسات
ٌ
متفاوت منذ ما
األهلية حكومية أو غير حكومية ،وحالها
بعد أحداث درعا ـــ سوريا ّفي  15آذار .2011
سننتقل الى وصف حالة كل من هذه املجموعات أو األحزاب
في املقال املقبل يوم األربعاء  7تشرين الثاني .2012
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