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المشهد السياسي

ّ
ضغوط أوروبية على لبنان
لـ«دمج» النازحين السوريين

ــيين
إلــى التهديد بتأجيل الـعــام الــدراســي
بسبب العجز عن تسديد رواتــب عدد
ك ـب ـيــر م ــن امل ـع ـل ـمــن ف ــي م ـنــاطــق عمل
ّ
األونروا في لبنان وغزة وسوريا ورام
الله واألردن .ومع ارتفاع أعداد الطالب
بعد نزوح أكثر من  50ألف فلسطيني
مــن ســوريــا إلــى لبنان ،عمدت الوكالة
إل ــى دم ــج ه ــؤالء فــي مــدارسـهــا ليصل
عــدد الـطــاب فــي بعض الصفوف إلى
(الحد األقصى عامليًا
أكثر من  45طالبًا ّ
لعدد الطالب في صــف واحــد هو  30ـ
 .)31وبـحـســب األرق ـ ــام ال ـتــي تنشرها
الــوكــالــة عـلــى مــوقـعـهــا الــرس ـمــي ،فــإن
م ــوازن ـت ـه ــا ل ـع ــام  2014ب ـل ـغــت 588.5
مليون دوالر ،فيما وصلت املصاريف
الـ ــى  635.3م ـل ـيــون دوالر .وارت ـف ـعــت
النفقات العام املاضي  20مليون دوالر،
مــن دون ارت ـفــاع امل ــوازن ــة الـتــي تعتبر
مساهمة الواليات املتحدة فيها األكبر،
تـلـيـهــا دول االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي بـعــد
إن ـهــاء ك ـنــدا مـســاهـمـتـهــا ،بينما تـقـ ّـدم
الدول العربية ،كالسعودية واإلمــارات
وال ـ ـكـ ــويـ ــت ،دعـ ـم ــا ملـ ـش ــاري ــع مـ ـح ــددة،
وليس في إطار املوازنة العامة.
ف ــي مـنـتـصــف ك ــان ــون األول امل ــاض ــي،
أعـ ـلـ ـن ــت األون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا ن ـ ّـيـ ـتـ ـه ــا ت ـق ـل ـيــص
ّ
ّ
الطبية مع بداية  ،2016معللة
خدماتها
األمــر بأنها «تستهلك في لبنان %50
من ميزانيتها املخصصة لالستشفاء
فــي أقــالـيــم األونـ ــروا الـخـمـســة» بسبب
االرت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي ل ـت ـك ــال ـي ــف
االس ـت ـش ـف ــاء ف ــي ل ـب ـن ــان .ومـ ــع ارت ـف ــاع
أع ــداد املستفيدين ،تبقى املــوازنــة في
لـبـنــان ثــابـتــة ومـ ـح ــدودة .وح ـتــى اآلن
تــوفــي أربـعــة فلسطينيني على أبــواب
املستشفيات.
ّ
وفــي حني تؤكد الوكالة أن األزمــة هي
في عدم رفع الدول املانحة ملساهماتها،
ّ
يتهم أكثر من طرف فلسطيني الوكالة
وممثليها في لبنان بالفساد .ويوضح
ال ـنــاشــط الـفـلـسـطـيـنــي إدوارد ك ـتــورة
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «الـ ـفـ ـس ــاد يـسـتـشــري
داخـ ـ ــل ال ــوك ــال ــة ،وم ـ ــن الـ ـ ـض ـ ــروري أن
ت ــدق ــق م ــال ـي ــا وت ـك ـش ــف األرق ـ ـ ـ ــام أمـ ــام
ال ــرأي الـعــام لحسم االشـكــالـيــة مــا بني
ال ـف ـســاد وال ـع ـج ــز» .ويـ ـ ّ
ـرد الـسـبــب إلــى
«امل ـحــاص ـصــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا بعض
الـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة بــال ـت ـكــافــل
والتضامن مع مسؤولني في األونــروا
لتقاسم التوظيفات واملحسوبية ،بدل
اعتماد معايير الشفافية» .ويكشف أن
«هناك ّ
توجهًا على ما يبدو الستمرار
ّ
التقليصات ،ومــا حصل بمثابة جس
نبض للشارع الفلسطيني فــي لبنان
وم ـ ــدى ت ـقـ ّـب ـلــه ل ـل ـت ـغ ـي ـيــرات» ،مـطــالـبــا
األونــروا بـ«تعديل خطواتها واعتماد
املعايير الدولية لتقديم الخدمات».

التوطين؟
ال ت ـح ـس ــم الـ ـجـ ـه ــات امل ـع ـن ـي ــة أع ـ ــداد
ال ــاج ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ف ــي لـبـنــان
ف ــي ظ ــل غ ـيــاب االحـ ـص ــاءات الــدقـيـقــة،
إذ تشير أرق ــام األم ــن ال ـعــام اللبناني
إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــود  550ألـ ـ ـ ــف ف ـل ـس ـط ـي ـنــي
مـسـ ّـجــل ف ــي ل ـب ـنــان ،بـيـنـمــا أشـ ــار آخــر
إحصاء لألونروا إلى وجــود  288ألف
فـلـسـطـيـنــي ،وامل ـسـ ّـج ـلــون عـلــى لــوائــح
الوكالة حوالى  440ألفًا.
لتقليص
ـروا
ـ
ـ
ن
وق ــد تـبــدو أس ـبــاب األو
ّ
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات م ـن ـط ـق ـي ــة .لـ ـك ــن م ـ ــن ح ــق
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن الـ ــذيـ ــن اقـ ـتـ ـلـ ـع ــوا مــن
أرض ـه ــم ف ــي امل ــاض ــي ويـقـتـلـعــون اآلن
م ــن م ـخـ ّـي ـمــات ال ـش ـت ــات ،أن يـقـتـنـعـ ّـوا
بنظرية «املؤامرة» التي تحاك ّ
ضد حق
ّ
العودة ،في ظل التحوالت التي تحصل
فــي اإلقـلـيــم ،والـحــديــث عــن التسويات
والـحـلــول «الـشــامـلــة» .وتــؤكــد مصادر
ً
م ـع ـن ـي ــة ،نـ ـق ـ ّـا عـ ــن م ـ ـسـ ــؤول أم ـيــركــي
بــارز في امللف الفلسطيني ،في وزارة
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة ،قــولــه إن أم ــام

الفلسطينيني في لبنان أربعة مسارات
ّ
من ضمن حل الدولتني :جزء قليل منهم
سـيـعــود إل ــى داخ ــل فلسطني املحتلة،
ج ــزء قـلـيــل آخ ــر إل ــى الـضـفــة الـغــربـيــة،
ٌ
كبير تستوعبه الــدول األوروبية
جــزء
وكـ ـن ــدا ،وجـ ــزء أخ ـيــر ي ـجــري تــوطـيـنــه
في لبنان! أكثر من ذلك ،تؤكد مصادر
فـلـسـطـيـنـيــة «أمـ ـنـ ـي ــة» أن «ال ـغــرب ـيــن
أبلغوا أكثر من جهة لبنانية أن لبنان
لـ ــن ي ـس ـت ـط ـيــع ّاس ـ ـت ـ ـخـ ــراج ال ـ ـغـ ــاز مــن
دون إنـهــاء مـلــف الـلـجــوء الفلسطيني
وتــوطــن جــزء مــن الفلسطينيني ،ومن
ب ــن ه ــذه الـشـخـصـيــات الــرئ ـيــس أمــن
ال ـج ـمـ ّـيــل ووزراء ف ــي ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر»!

بين األونروا ومفوضية الالجئين
ك ـث ــر ال ـح ــدي ــث ف ــي امل ــرح ـل ــة املــاض ـيــة
ع ـ ــن نـ ـ ـق ـ ــاش ـ ــات داخ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـك ــونـ ـغ ــرس
األميركي وسعي إلصــدار قــرار بوقف
ت ـمــويــل األون ـ ـ ــروا وإل ـغ ــائ ـهــا ،م ــع نـ ّـيــة
ال ـ ـ ــدول امل ـس ــاه ـم ــة ت ـح ــوي ــل الــاج ـئــن
الفلسطينيني إلى املفوضية السامية
لـ ــأمـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــاج ـئ ــن
( ،)UNHCRودف ــع تـعــويـضــات لـعــدد
مـ ــن ال ــاجـ ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن وم ــن
ال ـي ـهــود الــذيــن تــركــوا الـ ــدول العربية
واسـ ـت ــوطـ ـن ــوا ف ــي ف ـل ـس ـط ــن .وي ــؤك ــد
أكثر من مصدر فلسطيني أن عروضًا
ي ـت ـل ـقــاهــا ل ـب ـن ــان ألخـ ــذ ب ـ ــدالت مــالـيــة
ل ـت ـحــويــل دور األون ـ ـ ـ ــروا إلـ ــى ال ــدول ــة
الـلـبـنــانـيــة ،عـلــى غ ــرار مــا يـحـصــل في
مــؤتـمــر «دعـ ــم س ــوري ــا وامل ـن ـط ـقــة» في
ل ـن ــدن ،رغ ــم أن امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلــوكــالــة
الــدولـيــة فــي لـبـنــان األملــانــي ماثيوس
شمالي ينفي أن «يكون أحد بوارد نقل
الالجئني مــن األون ــروا إلــى املفوضية
السامية ،ألنــه ببساطة ال تشابه بني
نــوعــي ال ـل ـجــوء» ،فـيـمــا ي ـشــدد الــوزيــر
السابق ،رئيس لجنة الحوار اللبناني
ـ ـ ـ ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ح ـســن مـنـيـمـنــة على
أن «إح ـ ــال ـ ــة ال ــاجـ ـئ ــن عـ ـل ــى ال ــدول ــة
اللبنانية أمــر غير وارد ،والــدولــة لن
تقبل بــه تـحــت أي ظ ــرف .فالالجئون
الفلسطينيون هم مسؤولية املجتمع
الدولي ،والحل الوحيد هو بعودتهم
أرضهم».
إلى
ّ
وفيما لم توفق «األخبار» في الحصول
على مــوقــف مــن السلطة الفلسطينية
أو ح ــرك ــة ف ـت ــح ب ـع ــد اتـ ـ ـص ـ ــاالت ع ــدة
بــالـسـفـيــر الـفـلـسـطـيـنــي أش ـ ــرف دب ــور
وأمني ّ
سر حركة فتح في لبنان فتحي
ّ
أبو الـعــردات ،أكــد ممثل حركة الجهاد
اإلسالمي في لبنان أبو عماد الرفاعي
أن «م ـ ــا ي ـح ـص ــل هـ ــو مـ ـق ـ ّـدم ــة إلن ـه ــاء
األونــروا من قبل الــدول املانحة بهدف
الفلسطينيني وشـطــب
ضـغــط عـلــى
ّ
الـ ّ
حـ ـ ــق الـ ـ ـع ـ ــودة» .وك ـ ـ ـ ـ ّـرر م ـم ــث ــل حــركــة
ح ـمــاس فــي لـبـنــان عـلــي بــركــة املــوقــف
نفسه في اتصال مع «األخـبــار» .وقال
مـ ـس ــؤول ال ـج ـب ـهــة ال ـش ـع ـب ـيــة لـتـحــريــر
فلسطني مروان عبد العال إن «الحديث
ع ــن وق ــف تـمــويــل االونـ ـ ــروا يـتـكــرر كل
الوقت
عام في الكونغرسّ ،رب ّما اقترب
ً
اآلن إلنهاء الغربيني حق العودة خدمة
إلســرائـيــل» ،مضيفًا أن «الـسـكــوت عن
تخل عن قضية الالجئني».
األونروا هو ٍ
وبـ ــدا الف ـتــا الـ ــدور الـ ــذي تـلـعـبــه حــركــة
ح ـم ــاس ف ــي ت ـن ـظ ـيــم ال ـت ـظ ــاه ــرات فــي
املخيمات ،ال ّ
ّ
سيما مخيمات الجنوب.
فـفـيـمــا يـشـيــر أك ـث ــر م ــن م ـص ــدر أهـلــي
إلـ ــى أن «ال ـت ـح ــرك ــات ال ـش ـع ـب ـيــة ب ــدأت
تحصل في املخيمات بطريقة عفوية،
ّ
إل أن حـمــاس ســارعــت إلــى احتوائها
وقيادتها كــي ال تخرج عــن السيطرة،
فـيـمــا ح ــاول ــت حــركــة ف ـتــح إن ـه ــاء ه ــا»،
ّ
ي ــؤكــد الــرفــاعــي وب ــرك ــة أن الـتـحــركــات
س ـت ـس ـت ـمــر ،م ــع ال ـت ـل ــوي ــح بــال ـت ـظــاهــر
ج ـنــوبــا ع ـلــى م ـقــربــة م ــن الـ ـح ــدود مع
فلسطني املحتلة.

ّ
يتعرض لبنان لضغوط
أوروبية تهدف إلى «دمج»
النازحين السوريين في
المجتمعات المضيفة.
االوروبيون سيدفعون المال،
إلبقاء النازحين بعيدًا عن
حدودهم .وال ّ
هم لديهم
إن عاد السوريون إلى بالدهم،
او بقوا حيث هم ،في لبنان
واألردن وتركيا
استبق وفد من الخارجية البريطانية
بـ ــدء أعـ ـم ــال م ــؤت ـم ــر لـ ـ ـ «دعـ ــم س ــوري ــا
والجوار» الذي انعقد في لندن ،أمس،
ب ـ ــزي ـ ــارة إلـ ـ ــى ح ــاك ــم مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
ري ــاض ســامــة فــي  16كــانــون الثاني
املــاضــي .وأثـنــاء الـحــديــث عــن املؤتمر
الـ ـ ــذي ي ـف ـت ــرض أن يـ ـق ــوم ب ـم ـســاعــدة
«امل ـج ـت ـم ـعــات امل ـض ـي ـفــة» ع ـلــى تـحـ ّـمــل
ّ
األعباء التي خلفها النزوح السوري،
خـ ـص ــوص ــا لـ ـبـ ـن ــان واألردن ،ط ــال ــب
الوفد حاكم املصرف املركزي بإصدار
ّ
تعميمني يتعلقان بتسهيالت مالية
مرتبطة بالسوريني املوجودين على
األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة .الـتـعـمـيــم األول
ل ـت ـش ـج ـيــع الـ ـش ــرك ــات ع ـل ــى تــوظ ـيــف
ّ
العمال السوريني عبر منح تسهيالت
ّ
مــال ـيــة ل ـل ـمــؤس ـســات ال ـت ــي تــوظ ـف ـهــم،
والـ ـث ــان ــي ل ـت ـق ــدي ــم ت ـس ـه ـي ــات مــال ـيــة
لـ ــرجـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ال ــذي ــن
ي ــري ــدون إق ــام ــة م ـشــاريــع اق ـت ـصــاديــة
ف ــي ل ـب ـنــان .وبـحـســب م ـص ــادر مـقـ ّـربــة
م ــن ال ـح ــاك ــم ،ف ــإن جـ ــواب ســامــة كــان
سـلـبـ ّـيــا ،ووص ــل األم ــر إل ــى ح ـ ّـد إلـغــاء
م ـشــارك ـتــه ف ــي أعـ ـم ــال مــؤت ـمــر ل ـنــدن.
ّ
وأكدت املصادر لـ «األخبار» أن سالمة
ّ
«رفــض الطلب البريطاني وأكــد أن ال
تعاميم كهذه»،
شـ
ـيء يلزمه بــإصــدار ّ
ً
مني أن ّ
أحول
قائال للوفد« :تطلبون
أم ــوال اللبنانيني إلــى رج ــال األعـمــال
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن م ـ ــن دون ض ـ ـمـ ــانـ ــات أو
أصـ ــول ف ــي امل ـق ــاب ــل ،وهـ ــذا ق ــد يخلق
ص ــرف ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وك ــأن ـك ــم
م ـخ ــاط ــر م ـ ّ
ت ـط ـل ـبــون م ــن ــا أن ن ـط ـلــق الـ ـن ــار عـلــى
رؤوسـ ـن ــا» .وأضـ ــاف ســامــة ،بحسب
املصادر ،في حديثه إلى البريطانيني،
إن ّ «م ــا تطلبونه هــو بمثابة توطني
مقنع .وإذا كان اللبنانيون يرفضون
توطني الفلسطينيني ،فمن الطبيعي

أن ي ــرف ـض ــوا ت ــوط ــن أض ـع ــاف ـه ــم مــن
ال ـســوريــن الع ـت ـب ــارات ديـمــوغــرافـيــة،
وهــذا األمــر قد يخلق حربًا أهلية في
ال ـب ـل ــد ...وأوروب ـ ـ ــا ق ـ ّـدم ــت لـتــركـيــا في
تشرين الثاني  3مليارات دوالر وهي
دولة ّ
قوية ولديها أقل مما لدينا من
النازحني السوريني ،ونحن لدينا 1.7
مليون نــازح .وعليكم بدل أن تطلبوا
منا هذا التعميم أن تقدموا لنا ما ال
يقل عن  10مليارات دوالر».
وف ـ ــي لـ ـن ــدن ،أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
الـبــريـطــانــي أن املــؤتـمــريــن فــي مؤتمر
«دعم سوريا والجوار» تعهدوا بتقديم
نحو  11مليار دوالر لــدعــم النازحني
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن .وأك ـ ـثـ ــر هـ ـ ــذه ال ـت ـع ـه ــدات
أتــى مــن ال ــدول الغربية ،وعلى رأسها
بريطانيا والنروج وأملانيا (نحو 2.5
م ـل ـيــار دوالر ل ـكــل م ـن ـهــا) وال ــوالي ــات
املـتـحــدة (أق ــل مــن  900مليون دوالر).
ّ
وح ــل ــت الـ ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة ف ــي أسـفــل
قائمة املتعهدين ،مع  200مليون دوالر
تـعـ ّـهــدت الـسـعــوديــة بتقديمها ،و137
م ـل ـيــون دوالر م ــن اإلم ـ ـ ــارات الـعــربـيــة
ُ
املتحدة! ومن املتوقع أن تنفق االموال،
ف ــي حـ ــال ت ـح ـص ـي ـل ـهــا ،ع ـل ــى دف ـع ـتــن:

البريطانيون طلبوا
تسهيالت مصرفية
للمؤسسات التي
ّ
توظف سوريين
االولــى في العام الجاري (وتبلغ نحو
 6م ـل ـيــارات دوالر) ،وال ـبــاقــي (نـحــو 5
مليارات دوالر) ُ
سينفق في السنوات
املـ ـمـ ـت ــدة إلـ ـ ــى عـ ـ ــام  .2020وس ـت ـك ــون
االم ـ ـ ــوال مـخـصـصــة لـتـحـقـيــق هــدفــن
رئيسيني ،مساعدة النازحني بصورة
مباشرة ،و»تأمني اندماجهم في الدول
امل ـح ـي ـطــة بـ ـس ــوري ــا» ،م ــن خ ـ ــال دع ــم
تـعـلـيـمـهــم وطـبــابـت ـهــم وت ــأم ــن فــرص
عمل لهم .وتهدف الدول األوروبية من
خالل هذه املساعدات إلى تخفيف عدد
طالبي اللجوء إليها ،عبر دفعهم إلى
ال ـب ـقــاء حـيــث ه ــم ،وخــاصــة فــي لبنان
وتــرك ـيــا واالردن .وت ـث ـيــر الـتــوجـهــات
األوروبـيــة مخاوف لــدى بعض القوى
اللبنانية ،التي ترى أن الدول الغربية
ال تـهـتــم ل ـع ــودة ال ـنــازحــن الـســوريــن

ّ
إل ــى دي ــاره ــم ،ب ــل إن ج ــل م ــا يعنيها
وكان
هو بقاؤهم بعيدًا عن أراضيهاّ .
وزير الخارجية جبران باسيل قد حذر
مــن الـتـســاهــل «ف ــي تـمــريــر أي عـبــارات
(ضمن مقررات مؤتمر لندن) بذريعة
القوانني الدولية قد تحمل في طياتها
تشجيعًا على بقاء مستدام للنازحني
فــي لـبـنــان» ،بما يــؤدي إلــى توطينهم
في لبنان.
وع ـ ّـب ــر رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ت ـم ــام ســام
ف ــي خـ ـت ــام امل ــؤتـ ـم ــر ع ــن ال ــرض ــى عــن
«ال ـن ـت ــائ ــج وال ـت ـع ـه ــد ب ـم ــا يـ ـق ــارب 11
مليار دوالر .لذلك نشدد على أهمية
ه ـ ــذا ال ـت ـع ـه ــد وت ـس ـه ـي ـل ــه ،م ــع تــأمــن
اآلل ـ ـيـ ــات الـ ـض ــروري ــة إلت ــاح ــة ت ـقــديــم
املـ ـب ــال ــغ ودفـ ـعـ ـه ــا وإرس ـ ـ ـ ــال كـ ــل ه ــذه
االموال والهبات الى الدول املحتاجة،
وتلبية كلفة العمل الذي يتم تنفيذه،
أكــان في التربية أم التعليم أم فرص
ال ـع ـم ــل وال ـ ـفـ ــرص االق ـت ـص ــادي ــة لـســد
احـتـيــاجــات أوج ــه ه ــذه االزم ــة كـكــل».
وش ــدد عـلــى أهـمـيــة الـتــوصــل الــى حل
سياسي لألزمة السورية.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،أع ـل ـن ــت ال ـس ـل ـطــات
الـتـشـيـكـيــة إطـ ــاق امل ــواط ــن الـلـبـنــانــي
ع ـلــي ف ـيــاض امل ــوق ــوف ف ــي بـ ــراغ ب ـنـ ً
ـاء
على طلب الــواليــات املتحدة منذ عام
 .2014وأط ـلــق فـيــاض بـمــوجــب اتـفــاق
أتـ ـ ــاح االفـ ـ ـ ــراج ع ــن خ ـم ـســة تـشـيـكـيــن
مخطوفني في لبنان منذ تموز ،2015
وصلوا إلى براغ أمس على منت طائرة
ّ
ع ـس ـكــريــة أقــل ـت ـهــم م ــن بـ ـي ــروت .وك ــان
ف ـيــاض الـ ــذي يـحـمــل أي ـضــا الجنسية
االوكــرانـيــة ،أوقــف بـنـ ً
ـاء على طلب من
واشنطن الـتــي اتهمته بــ»الـتــآمــر ضد
ّ
ـات املتحدة» وطالبت بتسلمه،
الــواليـ ّ
بعدما لفقت لــه تهمة محاولة تزويد
منظمة «ف ــارك» الكولومبية بالسالح
األوكـ ــرانـ ــي .وأث ـ ــار إطـ ــاق س ــراح ــه ّ
رد
فعل غاضبًا من السفارة االميركية في
براغ ،التي أعلنت عن «صدمتها» إزاء
ذلك ،معتبرة أن قرار الوزير التشيكي
«س ـي ـشـ ّـجــع اإلره ــاب ـي ــن وامل ـج ــرم ــن».
وأع ـل ـنــت مـتـحــدثــة قـضــائـيــة تشيكية
لوكالة «فرانس برس» أن «وزير العدل
روب ـ ــرت بـلـيـكــان ات ـخ ــذ ال ـي ــوم (أم ــس)
قـ ــرارًا ب ـعــدم الـسـمــاح بـتــرحـيــل فياض
ال ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،وبـ ـن ـ ً
ـاء عليه
ّ
تــم إط ــاق ســراحــه عـلــى ال ـف ــور» .وأك ــد
رئيس ال ــوزراء التشيكي بوهوسالف
سوبوتكا أن وزير العدل «تصرف وفقًا
لـلـقــانــون الـتـشـيـكــي .يـجــب أن يحترم
شــركــاؤنــا (ف ــي إشـ ــارة إل ــى الـسـلـطــات
األميركية) ذلك».
(األخبار)

تقرير

تهديدات «داعشية» لقاضي التحقيق العسكري
أشارت تقارير أمنية الى وجود تهديد من تنظيم «داعش»
لقاضي التحقيق العسكري فادي صوان الذي أصدر قرارات
اتهامية ومذكرات توقيف عدة في حق إرهابيني لبنانيني
وسوريني وغيرهم.
الى ذلك ،وكما في مطلع شباط من كل عام ،تخضع هيئتا
املحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة التمييز العسكرية
للتبديل .ويتخذ وزير الدفاع القرار بتبديل األعضاء الضباط
أو تثبيتهم ،فيما يتولى رئيس مجلس القضاء األعلى القرارات
املتعلقة باألعضاء القضاة املدنيني .التبديل هذا العام لم
يلحق برئيس املحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم ،إذ
ّ
وقع وزير الدفاع سمير مقبل قبل أيام قرارًا بتمديد مهماته
الحالية لتسعة أشهر مقبلة ،ما يعني أنه سيشارف على بلوغ
سن التقاعد وهو رئيس للمحكمة .القرار أعقب الشائعات
التي تحدثت عن نقل إبراهيم إلى اليرزة ّ
ليعي مديرًا عامًا
لإلدارة وعضوًا في املجلس العسكري ،قبل أن يقع االختيار

على اللواء محسن فنيش .ورغم الترقية واالمتيازات التي
كان سيحظى بها ،إال أن أوساط إبراهيم نقلت ارتياحه لعدم
اختياره ،باعتبار أن نقله من العسكرية إلى أي منصب آخر قد
ّ
يفسره البعض بأنه عقاب أو إقصاء بعد الحمالت التي طالته
على خلفية ملف ميشال سماحة.
التبديل طال هيئة التمييز من دون أن يتأثر به رئيسها
القاضي طاني لطوف ،بعد تهديد وزير العدل أشرف ريفي
بإحالته الى املجلس التأديبي بسبب تخليته سبيل سماحة.
لكن الهيئة السداسية تبدلت ولم يبق من طاقمها القديم سوى
اثنني هما العميدان غابريال خليفة وسامي الخوري .التبديل
الروتيني ترافق مع استقالة العميد علي أبي رعد وقرب تقاعد
العميد أسامة العطشان ،علمًا بأن التبديل طال العميد جان
غرغوار الجميل كإجراء روتيني من دون اعتبار أنه زوج
شقيقة خليفة ،ما يخالف القانون الذي يمنع اشتراك عضوين
تربطهما قرابة في الهيئة نفسها.

