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سياسة

سياسة
قضية اليوم
ابراهيم األمين

«استعراض بوليسي» في الخارجية:

ُ
باسيل يهين
السلك الدبلوماسي
لم يسبق أن ُسمح لجهاز أمني باقتحام إدارة رسمية إلجراء تحقيق مع موظفين إداريين .جبران باسيلّ ،
جرد
ستة دبلوماسيين وموظفا إداريا من حصانتهم ،لنيته كشف ُم ّ
سرب ثالثة تقارير دبلوماسية إلى «األخبار»
(نشرتها «األخبار» يومي  19و 14نيسان الماضي) .بهذه ّ
الحجة ،انتشر ملثمون من عناصر أمن الدولة حول
الخارجية ،ثم دخل مديرها اللواء طوني صليبا مع مجموعة من الضباط والعناصر الى مكتب الوزيرّ قبل
وزارة الخارجية كما لو أنهم
اعضاء الجهاز إلى ُ
ان يتوزعوا امنيا في قاعات اخرى ُ لزوم التحقيقات .دخل ُ
يبحثون عن مطلوبين إرهابيين .أهين السلك الدبلوماسي ،وكسرت هيبته ،واعتدي على خصوصيات
السفراء ،من دون العثور على دليل واحد على التهمة التي يريد باسيل إلباسها إلى عدد من السفراء
ليا القزي
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـت ــرب ــن،
م ــوظ ــف ُي ــدع ــى خ.خ ،.وظ ـي ـف ـتــه هــي
إتمام الربط اإللكتروني بني الــوزارة
وب ــن الـبـعـثــات اللبنانية فــي الـعــالــم.
بداية  ،2017وصلت إلى «الخارجية»
شـ ـ ـك ـ ــاوى م ـ ــن الـ ـبـ ـعـ ـث ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
فـ ـ ـ ــي مـ ــرس ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــا ول ـ ـ ـ ـ ـ ــوس أنـ ـجـ ـل ــس
ّ
وديـ ـت ــروي ــت ،بـ ــأن خ.خ .ك ــان يستغل
وظيفته للتحرش جنسيًا بموظفات
(«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار»  -عـ ـ ـ ـ ُـدد  7ح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران)،
ُ
وارف ـق ــت الـشـكــوى املــرس ـلــة فــي حينه
مــن ل ــوس أنـ ّجـلــس ،بــرســالــة تتضمن
ـدد من موظفي
شهادات موقعة من عـ ٍ
الـبـعـثــة .كـيــف تـعــامـلــت «ال ـخــارج ـيــة»
مــع القضية؟ خ.خ .ال ي ــزال ُي ــداوم في
قـصــر ب ـس ـتــرس ،وصـ ــدر قـ ــرار يسمح
ل ــه بــاسـتـكـمــال مـهـمــاتــه ف ــي ال ّـخ ــارج،
ُمستفيدًا من الحماية التي وفرها له

ُ
فريق وزير الخارجية .فاملوظف املتهم
ٌ
منتسب أيـضــا إلى
بتحرش جنسي،
التيار الوطني ّ
الحر.
في العام نفسه ( ،)2017تجاهل وزير
الخارجية واملغتربني جبران باسيل
وجـ ــود ت ـقــريــر ُم ــرس ــل ع ــام  2012من
السفارة اللبنانية في هولندا ،حيث
كان يخدم الدبلوماسي رامي عدوان،
وفـيــه مـعـلــومــات ح ــول سـلــوك األخـيــر
اإلداري ،ال ّـ ــذي كـ ــان ي ـت ـفــوه بـكـلـمــات
نابية بحق لبنان ووزارة الخارجية،
وطريقة تعامله مع زمــائــه ،واتهامه
بقضايا ُي َع ّد بعضها جرائم جنائية
ّ
(األخ ـ ـبـ ــار  20 -ت ـم ــوز  .)2017إال ّأن
ّ
باسيل قـ ّـرر أن عــدوان «ضحية» ملف
ُمـلـفــق م ــن ِق ـ َـب ــل حــركــة أم ــل ،لرغبتها
ـص م ـكــانــه ف ــي هــول ـنــدا.
ت ـع ـيــن ش ـخ ـ ٍ
املـكــافــأة أتــت مــن خــال تعيني عــدوان
ُمديرًا ملكتب الــوزيــر ،قبل أن يستقيل
ُلي ّ
عي سفيرًا لــدى فرنسا ،مــن خــارج
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امل ـ ــاك اإلداري ب ـس ـبــب ان ـت ـمــائــه إلــى
الفئة الثالثة التي لم تكن لتسمح له
بترؤس بعثة.
في الحالتني ،ورغــم وجــود مستندات
ً
ُ ّ
ك ــان بــإمـكــانـهــا أن تـشــكــل رك ـي ــزة ألي
تحقيق داخ ـلــي يـصــل إل ــى التفتيش
امل ـ ــرك ـ ــزي ،وف ـ ــق األصـ ـ ـ ــول واألعـ ـ ـ ــراف
اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة ،جـ ــرت
«ال ـل ـف ـل ـفــة» ع ـلــى ال ـطــري ـقــة الـلـبـنــانـيــة،
بعكس ما حصل أول من أمس .في 19
و 24نيسان  ،2019نشرت «األخـبــار»
ثالثة محاضر دبلوماسية ُمرسلة من
سفارة لبنان لــدى الــواليــات املتحدة،
ح ـ ـ ــول ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات وفـ ـ ـ ــود ل ـب ـن ــان ـي ــة مــع
مسؤولني أميركيني .ال يملك باسيل
ُ
ً
دل ـي ــا أو مـسـتـنـدًا أو وث ـي ـقــة ،تـشـيــر
ّ
إل ــى أن مـصــدر الـتـســريــب هــو اإلدارة
املركزية ...أو حتى جهة دبلوماسية.
مــع ذل ــك ،ق ـ ّـرر يــوم االثـنّــن القفز فوق
ّ
ك ــل األصـ ـ ــول ،ك ـمــا ل ــو أنـ ــه رغ ــم عــامــه
كوزير للخارجية ،ال يزال ال
الخامس
ٍ
هذه الوظيفةُ .
فسيحفظ
يفقه بأعراف
«إنجازات» وزير الخارجية
في خانة
ّ
وامل ـغ ـتــربــن ،أن ــه طـلــب تـحــويــل قصر
بـ ـسـ ـت ــرس إلـ ـ ـ ــى «م ـ ـ ـسـ ـ ــرح جـ ــريـ ـم ــة»،
ُمستباح من قبل عناصر أمــن الدولة
ُ
امللثمني ،واملنتشرين بكامل عتادهم
الـعـسـكــري داخ ــل أروقـ ــة ال ـ ــوزارة .هو
ّ
ال ــوزي ــر ال ــذي غــطــى عملية الـتـعــرض
لـ ـ ـك ـ ــرام ـ ــات الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــن ،ورف ـ ــع
ال ـح ـصــانــة ع ــن أع ـض ــاء ف ــري ــق عـمـلــه،
س ــام ـح ــا ب ــان ـت ـه ــاك خ ـصــوص ـيــات ـهــم،
والتعامل معهم بوصفهم ُ
«مجرمني
إرهابيني».
صباح أول من أمس ،فوجئ العاملون
ف ــي «ب ـس ـت ــرس» ب ـط ــوق أم ـن ــي كثيف
ح ــول املـبـنــى الـ ـ ــوزاري فــي األشــرف ـيــة.
ُ
س ـي ــارات أم ــن ال ــدول ــة ،تـقـفــل بــوابــات
ّ
الوزارة .رجال امن مسلحون بالكامل،
ُي ـغ ـط ــون وج ــوه ـه ــم بــأق ـن ـعــة سـ ــوداء
ورؤوسهم بخوذ معدنية ،ينتشرون
في الساحة الخارجية وباحة القصر
الــداخـلـيــة .وعـسـكـ ٌـر بلباسهم املــدنــي،
ي ـت ـن ـق ـلــون بــأس ـل ـح ـت ـهــم ،ب ــن مـكــاتــب
الــدب ـلــومــاس ـيــن« .ال ـخ ــارج ـي ــة» تحت
ّ
سلطة العسكر .وجبران باسيل سلم
«األمــانــة» إلــى الـلــواء صليبا ،وغــادر.
فالوزير كــان قد قـ ّـدم شكوى جزائية،
َ َّ
ك ــل ــف ع ـل ــى أس ــاس ـه ــا ال ـن ــائ ــب ال ـع ــام
اإلستئنافي في بيروت القاضي زياد
أبو حيدراملديرية العامة ألمن الدولة
إجـ ــراء التحقيق الـ ــازم فــي مــوضــوع
تسريبمراسالت دبلوماسية «خالفًا
للقانون».
قـ ـب ــل مـ ـ ـغ ـ ــادرت ـ ــه ،جـ ـم ــع ب ــاسـ ـي ــل فــي
مكتبه األم ــن ال ـعــام ل ـل ــوزارة وأربـعــة
س ـ ـفـ ــراء هـ ــم ح ــال ـي ــا مـ ـ ـ ــدراء إداريـ ـ ـ ــون
مكتبه وموظفا إداري ــاُ ،مبلغًا
ومدير ّ
إياهم بأنه قـ ّـرر رفع الحصانة عنهم،

عندما يجتمع الغرور مع السلطة
مشكلة الرئيس سعد الحريري مع «األخبار» ال نهاية لها كما
يبدو .الرجل يرفض أي مراجعة تضعه في موقف املسؤول
عن وقف رمي الوسخ تحت السجادة ،ويستمر في لعبة رمي
املسؤولية على اآلخرين .موقفه من متابعة اإلعالم( ،اقرأ
«األخبار») ملناقشات املوازنة العامة والسياسات املالية والنقدية،
يعيدنا الى النقطة الصفر :ال أريد إزعاجي!
الله وحده يعلم في كيفية إقناع الرجل بأن الغطرسة ال تفيد في
ّ
مثل هذه الحاالت .لكن ما نعلمه نحن ،أن «التحفظ» الذي نلجأ إليه
للتورية وعدم قول كل ما هو معروف ،يبدو أنه ال ينفع .ربما يريد
أهل الحكم عندنا ،أن نذهب في املواجهة معهم الى مرحلة الزاويا
الحادة ،ال مرحلة تدوير الزوايا.
ّ
لكن للحريري اليوم شريكًا جديدًا في هذه اللعبة .كان رفيق
الحريري يستفيد من أي تسوية مع السلطات السورية ،لكي
يعكسها تفاهمات مع شركائه في الحكم ،من الرئيس نبيه بري

لم يعد جبران باسيل يختلف عن اركان السلطة
المتحكمين بالبالد والعباد

ّ
باسيل هو الوزير الذي غطى عملية التعرض لكرامات الدبلوماسيين (مروان بوحيدر)

«بـ ـع ــد ت ـن ـب ـي ـهــه» ل ـه ــم ب ــال ـت ــوق ــف عــن
ـات لــوســائــل اإلع ــام.
تـســريــب مـعـلــومـّ ٍ
ج ـ ــزم الـ ــوزيـ ــر أن واح ـ ـ ـ ـدًا مـ ــن ال ـس ـتــة
هـ ــو «امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر»ُ ،م ـس ـق ـط ــا مـ ــن دائ ـ ــرة
اتـهــامــاتــه بعثة لـبـنــان فــي واشـنـطــن،
واملوظفني اآلخرين في «الخارجية»،
َ
َ
ومقري رئاستي الجمهورية ومجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ـضــا ع ــن رئ ــاس ــة مجلس
ال ـ ـن ـ ــواب ،وم ـس ـت ـش ــاري ــن مل ـس ــؤول ــن،
وأحـ ـ ـ ــزاب وقـ ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة ،تـصـلـهــا
ُ
التقارير الدبلوماسية قبل أن تسجل
فــي اإلدارة املــركــزيــة .فالتعيينات في
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى مـعـيــاريــن
ّ
ً
لعدد
«غطاء»
طائفي وحزبي ،شكلت
ٍ
مـ ــن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن الـ ــذيـ ــن اخ ـت ـلــط
ّ
عـلـيـهــم األمـ ـ ــر ،ف ـب ــات ــوا ي ـع ـت ـبــرون أن
مرجعيتهم هي التي يجب أن يوجهوا
ّ
لـهــا تـقــاريــرهــم .ول ـكــن بــاسـيــل ،وأم ــام

ُمنع الدبلوماسيون من
دخول الحمام والذهاب
إلى سياراتهم ،من دون
مرافقة مسلحة

اع ـت ـبــاره وج ــود حــالــة «ع ــدم امـتـثــال»
ألوامــره ،انتقل إلى «الخطة ب» ،وهي
ال ـس ـم ــاح ل ـج ـهــاز أمـ ــن ال ــدول ــة إجـ ــراء
التحقيقات .هو نفسه الجهاز صاحب
السجل الحافل باالنتهاكات ،والــذي
لــم يعتذر بعد عــن عــار فضيحته في
قضية املسرحي زيــاد عيتانيُ .يــدرك
ّ
باسيل جيدًا أن مستشارين ملسؤولني
س ـي ــاس ـي ــن ،والـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـعــام ـلــن
ف ــي الـ ـش ــأن ال ـ ـعـ ــام ،تـ ــداولـ ــوا ت ـقــاريــر
واشنطن الثالثة على هواتفهم ،قبل
وصولها إلــى وزارة الخارجية .جـ ٌ
ـزء
ـي» الــذي
مــن «االس ـت ـع ــراض الـبــولـيـسـ
سمح به ،هدفه التعتيم على ُامل ِّ
سرب
الرئيسي ،وعلى حالة «الفلتان» التي
تعيث بالسلك الدبلوماسي.
ل ـج ــأ ب ــاس ـي ــل إل ـ ــى خـ ـي ــار لـ ــم يـسـبـقــه
ً
ُ
ـارن ــة م ـث ــا مع
إل ـي ــه أح ـ ــد .ي ـم ـكــن امل ـق ـ ّ
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات فـ ـ ــي مـ ـ ـل ـ ــف «ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد
القضائي» .رغم حساسية و«خطورة»
ّ
املوضوع ،إال أن التحقيقات لم تخرج
َ
م ــن ت ـحــت ج ـن ــاح ــي ه ـي ـئــة الـتـفـتـيــش
الـقـضــائــي ،ول ــم ُيـسـمــح لـجـهــاز أمني
ـاضُ .ي ـب ـ ّـرر األم ــر
«بــال ـت ـط ـفــل» ع ـلــى ق ـ ـ ٍ
بــأنـهــا تـقــاريــر «تـمـ ّـس هيبة الــدولــة»،
وتكشف «أسـ ــرارًا» لها عــاقــة باألمن
ّ
القومي .لكن «االجتياح العسكري في
بـسـتــرس» أتــى استباقًا ألي تحقيق،
وتــره ـي ـب ـيــا لــدب ـلــومــاس ـيــن م ــن دون
ٌ
يستحق
واحد ضدهم .هل
وجود دليل
ّ
املوضوع هكذا إجراءات؟ خاصة أنها

ُ
ليست املــرة األولــى التي تـسـ ّـرب فيها
محاضر دبلوماسية ،بصرف النظر
ُ
عن كيفية نشرها ،ولم يسبق أن اتخذ
أي إج ــراء ّ ،حتى بحالة دبلوماسيني
كان ُيعلم أنهم ُيحولون تقاريرهم إلى
مــواد صحافية؟ ُيـحــاول مستشارون
لـ ـب ــاسـ ـي ــل «ت ـ ـس ـ ـخ ـ ـيـ ــف» مـ ـ ــا حـ ـص ــل،
واع ـت ـبــاره أمـ ـرًا «ع ــادي ــا» ،العـتـبــارهــم
ّ
الدولة
أن التسريبات «تضر بصورة ّ
وي ـج ــب أن ت ـت ــوق ــف» .ي ـق ــول ــون ُ إن ـهــم
ّ
«اكتشفوا» (ال نعرف كيف) أن املسرب
مــن داخ ــل اإلدارة املــركــزيــة ،و«اسـتـلــم
أمــن الدولة التحقيقات للوصول إلى
نتيجة وتــأكـيــد عـلــى جــديــة الــوزيــر».
إذا كــان الـفــاعــل مـعــروفــا ،مل ــاذا لــم تتم
الـتـحـقـيـقــات إداري ـ ــا؟ «لـنـكــن واقـعـيــن
الـتـحـقـيـقــات الــداخ ـل ـيــة ل ــن تـصــل إلــى
ّ
ُنتيجة ،ألن الدبلوماسيني أصدقاء».
ّ
امل ـس ـت ـغــرب أن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة كــان
ّ
قــد كــلــف األم ــن الـعــام ل ـلــوزارة القيام
بـتـحـقـيـقــات داخ ـل ـيــة ح ــول م ــن س ـ ّـرب
التقارير الثالثة .عــوض أن ُيستكمل
املـ ـ ـس ـ ــار بـ ــاالن ـ ـت ـ ـقـ ــال إل ـ ـ ــى ال ـت ـف ـ ُت ـيــش
املركزي ،ومن ّ
ثم االدعاء على «املتهم»
أم ــام الـقـضــاء ،جــرت االستعانة بأمن
الــدولــة .ح ـ ّـول عـنــاصــره غــرفــة املــراســم
وغ ــرف ــة ال ـص ـحــافــة وق ـب ــوا قــدي ـمــا في
قصر بسترس ،إلى غرف تحقيق .ستة
مـنـهــمُ ،وض ـع ــوا ف ــي إح ــدى ال ـقــاعــات،
وكــانــوا ُيستدعون الــواحــد تلو اآلخر
لــاسـتـمــاع إل ــى ش ـهــادات ـهــم ،فــي حني
ُسـ ـم ــح ل ــام ــن ال ـ ـعـ ــام ب ــالـ ـع ــودة ال ــى
مكتبه وجالسه هـنــاك الـلــواء صليبا
ال ـ ــذي ك ـل ــف ض ـب ــاط ــا بــال ـت ـح ـق ـيــق مــع
موظفي فئة اول ــى .ص ــودرت األجهزة
ال ـخ ـل ـي ــوي ــة ل ـل ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن ال ـس ـتــة
واملوظف اإلداري ،ومنعوا من دخول
ال ـح ـم ــام أو ال ــذه ــاب إلـ ــى س ـيــارات ـهــم
لـتـنــاول أغ ــراض م ــا ،مــن دون مرافقة
أمنية مسلحة .على مــدى  11ساعة،
ام ـت ــدت الـتـحـقـيـقــات ،ق ـبــل أن ُيـسـمــح
ل ـلــدب ـلــومــاس ـيــن بـ ـمـ ـغ ــادرة الـ ـ ـ ــوزارة،
قرابة الساعة  11من ليل االثنني ،من
دون تسليمهم هــواتـفـهــم .يــوم أمــس،
وصل الدبلوماسيون الستة واملوظف
اإلداري إلى وزارة الخارجيةُ ،ليداوموا
ّكاملعتاد .لم يتم التحقيق معهم ،كما
أنهم لم يحصلوا على هواتفهم ،التي
كان يبحث فيها عناصر أمن الدولة،
فـ ــي تـ ـع ـ ّـد ص ــري ــح ع ـل ــى خ ـصــوص ـيــة
موظفني من الفئة األولى.
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات داخـ ـ ـ ــل «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة»،
أث ـ ـ ـ ـ ــارت ب ـل ـب ـل ــة وم ـ ــوج ـ ــة اع ـ ـتـ ــراض
ب ــن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن .ي ـق ــول ّرئ ـيــس
إح ــدى الـبـعـثــات الـخــارجـيــة إن ــه «لــو
ك ــان ال ــوزي ــر جـ ّـديــا ب ــإج ــراء تحقيق،
ّ
لـ ـ ـك ـ ــان ك ـ ــل ـ ــف الـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش اإلداري،
ّوتـ ـ ـ ّـم األمـ ـ ــر ب ـ ـهـ ــدوء .ولـ ـك ــن األرج ـ ــح
أن ـ ــه أراد إح ـ ـ ــداث ص ــدم ــة ،لـتــرهـيــب

الى وليد جنبالط ،الى شاغل قصر بعبدا .أما سعد ،فلم يعد
يرى في جنبالط شريكًا مفيدًا (وهو محق) ويعتقد أن تفاهمه
السياسي العام مع حزب الله يمنعه من تسويات متكاملة مع
الرئيس بري .لكنه وجد شريكًا وحليفًا استراتيجيًا في إدارة
شؤون الدولة :جبران باسيل ،حتى صار باإلمكان اعتماد املثل
القائل :وافق شن طبقة ...علمًا بأن ّ
«شن» هنا ليس بداهية ،وال
«طبقة» من أهل الفطنة!
ما يقوله الرئيس الحريري علنًا أمام الوزراء عن ضرورة وضع
حد لـ«األخبار» ،قاله باسيل همسًا في أذن وزير من حزب الله،
طالبًا التدخل لوقف ما تقوم به «األخبار» .وفي جانب آخر،
يتولى معركة من نوع مختلف .عنوانها هذه املرة« ،بهدلة» وزارة
الخارجية ،العتقاده أنه يقوم بـ«تربية» العاملني فيها .وهو قرر،
أول من أمس ،التصرف مع السفراء في الوزارة ،على طريقة إدارته
للتيار الوطني الحر .اخترع في حزبه محكمة حزبية ،هي أشبه
بمحاكم التفتيش ،وصار يطرد فالنًا ويوبخ آخر ّ
ويهدد ثالثًا.
وهو في الخارجية ،استدعى جهازًا أمنيًا (لديه ضائقة مهنية)
ّ
وجمع سفراء من موظفي الفئة األولى ،يتولون إدارات أساسية،
وأبلغهم أنه ينوي تأديبهم هم وكل املوظفني اآلخرين ،ثم حشرهم
في غرفة مع عسكريني تصرفوا معهم كأنهم لصوص .وكل ما
يقوم به ،هو البحث عن ّ
مسرب تقارير سفارة لبنان في أميركا
ً
الى «األخبار» .وهو يعلم بأن مسؤوال في تياره السياسي يعمل
في واشنطن (يتصرف على أنه أعلى من السفير هناك) هو من

الــدب ـلــومــاس ـيــن م ــن ع ــدم الـتـ ّســريــب
ً
ُمستقبال ،وإيصال رسالة بأنه غير
مسؤول عن التسريبات ،واستغالل
ال ـح ــدث ملـعــاقـبــة زمـ ــاء تــرب ـطــه بهم
ع ــاق ــة سـ ـيـ ـئ ــة» .مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـصــف
وزيـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة س ــاب ــق مـ ــا حـصــل
«بــال ـســاب ـقــة ال ـخ ـط ـيــرة .يــوجــد سلك
أجنبي في البلدُ ،يراقب ما يحصل.
ّ
هل فكر بــردة الفعل التي ستنتج؟».
ّ
ُ
ي ـقــول إن م ــن ح ـ ِق ــق م ـع ـهــم« ،س ـفــراء
ح ــن ي ــرسـ ـل ــون ب ـم ـه ـم ــات خــارج ـيــة
يحملون معهم كتاب تعيينهم وفيه
إش ـ ـ ــارة إل ـ ــى ح ـي ــازت ـه ــم ث ـق ــة رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة .غـيــر مـقـبــول الـتـعــرض
لـهــم ب ـهــذه الـطــريـقــة الـعـلـنـيــة» .فتح
الــوزارة أمام جهاز أمني «فيه إهانة
لـكــرامــة سـلـ ٍـك بــأكـمـلــه ،ب ــدأ ُيـعـ ّـبــر عن
امتعاضه مما حصل .قد يكون هناك
ُم ـت ـهــم واح ـ ــد ،ول ـكــن الـبـقـيــة أب ــري ــاء،
جرى التعرض لهم بنفس األسلوب.
ُ
الخروقات تعالج بسرية وبإجراءات
مسلكية ،وليس باالستعانة بجهة
ّ
أمنية» .ويعتبر الوزير السابق بأن
«تــداعـيــات مــا حصل لــن تتوقف عن
التفاقم؟.

تولى توزيع نصوص املحاضر قبل وصولها الى وزارة الخارجية
(بإمكان جهاز أمن الدولة أن يطلب مساعدة صديق للتدقيق في
هذا األمر) .وما فعله املسؤول الحزبي في واشنطن كان هدفه
«لطش» وزير «القوات اللبنانية» غسان حاصباني .ومع ذلك ،فإن
باسيل ،الذي بالكاد يجد وقتًا للعمل في وزارة الخارجية ،وهو لم
يلتق معظم املسؤولني في وزارته منذ وقت طويل (قال سفراء إنهم
ِ
يلتقون رؤساء الدول التي يعملون فيها وكل املسؤولني ،لكنهم
يكونون في حالة سرور عظيمة إن أجابهم باسيل على رسالة
عبر تطبيق «الواتس اب» .وفوق ذلك ،ال يتوقف عن التحريض
الطائفي في الوزارة ،كما في خارجهاّ .
يتذرع بالتراتبية ،ولكنه
ال يريد «كل جماعة الشيعة اللي ّفوتهم بري» على الوزارة .وهو
ُ
ّ
يعتقد أن السفراء الدروز «الزم يشكروا ّربن إنو في إلن وظائف».
أما اآلخرون من املسيحيني فخياراتهم محدودة :استبدلوا الوالء أو
اجلسوا خلف املكاتب التي أختارها أنا لكم!
لكن للوزير النابغة مجموعة من املستشارين ،بعضهم مغلوب
على أمرهم .أمس ،لم يجرؤ ّأي منهم على مكاشفة الوزير بشأن
«فضيحة البهدلة» التي صارت مضرب مثل .وبعضهم ّ
عبر
بالصمت عن احتجاجهْ .
لكن بينهم جديدهم الفهلوي أنطوان
قسطنطني الذي ال ّ
يتورع عن «تسريب» معطيات الى إعالميني عن
طبيعة التحقيقات الجارية في وزارة الخارجية .طبعًا ،قسطنطني
ينافس كل اآلخرين في رفع شعار «نعم سيدي» ،وهو يعد نفسه
بمنصب سفير من خارج املالك في أول فرصة ممكنة!
باسيل كان قد قال لوفد حقوقي زاره مطالبًا بالدفاع عن لبناني ٍةّ
معتقلة في مصر ،إنه يعرف واجباته «وما حدا يحكيني بالرأي
ُ
العام وباإلعالم ...هول ما إلن معنى عندي» ،وهو ما يمكن فهمه
بالنسبة إلى اإلعالم ،من خالل الحال التي وصلت إليها مؤسسات
التيار الوطني الحر اإلعالمية .من تلفزيون ال يشاهده أحد خارج
جمهور التيار ،الى موقع أخبار كان عنوانًا ّ
سباقًا ،ثم انتهى إلى
ال شيء ،الى مجموعة إعالميني منتشرين هنا وهناك ،لكن على
طريقة «جماعة الدكتيلو» إياهم ،علمًا بأنه ال يوجد اليوم في التيار
الوطني الحر مرجعية إعالمية يمكن لصحافي أجنبي يزور لبنان
أن يتواصل معه لتحديد موعد مع ّ
منسق قضاء هنا أو هناك .أما
حال الكتلة النيابية ،فهي على شاكلة الوزراء الذين يتصرف معهم
ّ
على أنهم موظفون في شركته الخاصة ،يوقعون على براءات ذمة
مسبقة له ،وعلى استقاالت يستخدمها متى يشاء ،أو متى ال
يلتزم أي منهم بتعليماته!
هل هذا ما ناضل من أجله العونيون ،وهل هذا ما أراده العونيون
والجمهور الرافعة للرئيس ميشال عون من هذه املعركة الطويلة؟
ٍّ
ُّ
الحق في ّ
تصور ما يراه لنفسه مناسبًا .أما من جانبنا ،فلم
لكل
يعد جبران يختلف مطلقًا عن بقية أركان السلطة املتحكمني
بالبالد والعباد ،ونحن نتصرف معه على هذا األساس.

وتماه مع الضغوط األميركية
تضليل وفبركات
ٍ
حتى مساء أمــس ،كــان وزيــر الخارجية جـبــران باسيل من
جهة ،وإدارة جهاز أمن الدولة من جهة ثانية ،يسعيان إلقناع
اللبنانيني ّ
بأن ما يقومون به في وزارة الخارجية أمر عادي
ُ َ
وسليم وله نتائج ثابتة وحاسمة .ولم يكتف بتبريرات لخطوة
اسـتــدعــاء جـهــاز أمـنــي مــن نــوع ّأن ذلــك يـفــرض الهيبة على
املــوظـفــن ،بــل فــي تسريب معطيات مــن التحقيقات تهدف
َ
املستمع إليهم واالدعاء أنه اعترف بتسريب
إلى تجريم أحد
الوثائق إلى «األخبار» ،وهو ما نفاه مصدر قضائي اطلع على
فحوى التحقيقات األولية ،الذي قال إنه سيطلب من الجهاز
األمني تزويده بنسخة من أشرطة الفيديو التي ُسجلت خالل
التحقيقات ملنع حصول تضارب مع املحاضر املكتوبة.
قيادة أمــن الدولة قالت إنها تنفذ القانون وتعليمات النيابة
العامة ،والـلــواء طوني صليبا قــال أمــس إنــه تلقى إشــادة من
رئيس الجمهورية ميشال عون على ما يقوم به .بينما قال
الــوزيــر بــاسـيــل إن ــه ال يستهدف أح ـدًا بعينه ،لكنه ال يقبل
«فلتان الوزارة» .علمًا ْأن ال باسيل ،وال جهاز أمن الدولة بادرا
إلى توسيع التحقيق ليشمل كل من اطلع على الوثائق قبل
إرسالها من سفارة لبنان في واشنطن وبعد اإلرسال.
وب ـح ـســب م ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ،إن ج ـ ّـو االس ـت ـي ــاء كـبـيــر ج ـدًا

داخ ــل وزارة الخارجية وخــارجـهــا ،خصوصًا ّأن مرجعية
ّ
سياسية كبيرة ،حذرت القضاء من التورط في لعبة تجريم
غير املذنبني ،ألن «باسيل يريد تصفية حسابات سياسية
وشخصية داخــل ال ــوزارة وخــارجـهــا» .ولفتت املرجعية إلى
ُ«بعد له خلفية سياسية وطائفية في التحقيقات الجارية ،وأن
اإلصرار على اللجوء إلى جهاز أمن الدولة ،إنما هدفه ضمان
اتـجــاه التحقيقات بحسب رغـبــة ال ــوزي ــر» .وقــالــت املرجعية
لزوارها ،إن األمر اليوم بيد القضاء الذي يمكنه منع «تراكم
عناصر الفتنة أو فتح الـبــاب أمــام مــواجـهــات ال أحــد يعرف
مداها».
وبحسب املرجعية ،فــإن «األج ــدى بباسيل وبغيره ،النقاش
حــول مضمون البرقيات ،وليس حــول تغطية األمــر بالبحث
في شكليات ،خصوصًا أن أحدًا من الذين وردت أسماؤهم أو
ينف ما ورد ،وفي بعض
مواقفهم في البرقيات املنشورة لم ِ
ُ
مــا نشر إهــانــة لكل الـبــاد مــن جانب الــواليــات املتحدة التي
تخوض معركة مفتوحة وواضحة ضد املقاومة في لبنان،
وه ــي ال تــوفــر ج ـه ـدًا سـيــاسـيــا أو أمـنـيــا أو دبـلــومــاسـيــا إال
وتستخدمه في هذه املعركة».
(إ .أ)
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