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ـل أخضر  14آذار ويابسها
حرب األكثر حفاظًا على شعبيته
في البترون ،ينضم النائب السابق سايد عقل إلى قائمة املفقودين بعد ذوبانه
شعبيًا في دائرة القوات الحمراء ،والكتائب اللبنانية كذلك .بينما ينجح النائب
بطرس ح��رب في الحفاظ أكثر من جميع زمالئه املستقلني في  14آذار على
ً
شعبيته ،متكال على نيابته املستمرة (خالفًا لنايلة معوض وفريد هيكل الخازن
وسايد عقل وبيار دكاش ومعظم اآلخرين) من جهة وعلى تركيز القوات جهدها
البتروني على الساحل الذي ُي َع ّد منطقة النفوذ األساسية للوزير جبران باسيل،
تاركة لحرب االهتمام بتنورين وال�ج��وار .ويقول حرب لـ«األخبار» إن «القوات
حزب منظم يزداد حضورًا يومًا بعد يوم بنحو طبيعي ،يرتفع تأثيره في الرأي
العام وينخفض تبعًا للظروف» .وطبيعي ،بحسب ح��رب ،أن «تبرز األح��زاب
أكثر من القوى املستقلة نظرًا إلى ما تتمتع به من قدرات إعالمية» ،وألن «كل
مناصري الحزب في مختلف املناطق يواكبون الحزب في احتفاله بنشاط هنا
ً
وآخر هناك ،فتسمع لبنان كله يواكب الحدث» .حرب يتردد قليال في اإلجابة
عن السؤال بشأن قضم القوات بعض أنصاره ،قبل أن يحسمها« :في املسح
اإلجمالي ال تزال قوتنا كما هي ،نتعاون مع القوات ،لكن لكل منا شخصيته».
ومن البترون إلى زغرتا ،هنا تسعى القوات إلى إنشاء حزب جدي في القرى،
نظرًا إلى هشاشة البنية العائلية فيها مقارنة مع العصبية العائلية في مدينة
زغرتا ،والتي تحول دون تمكن القوات من تحقيق اختراق حقيقي.

ف� ��ي ك� � �س � ��روان أي � �ض� ��ًا ،ت �ت �غ �ل �غ��ل ال� �ق ��وات
ب�ين أن �ص��ار ال��وزي��ر ال�س��اب��ق ف ��ارس بويز
والنائبني السابقني فريد الخازن وكميل
زي� � ��ادة ل �ت �ج��دد ح �ض��وره��ا ف� ��وق أن �ق��اض
ّ
ه � ��ؤالء .وي �ش �ي��ر أح ��د امل��ط �ل �ع�ين إل ��ى ب��دء
القوات منذ نحو سنتني باسترداد أمانتها

اجتماع رئيس
المحكمة والمدعي العام
الدولي في منزل السفير
الكندي في الهاي

ال�ش��روع ف��ي إج ��راءات املحاكمة الغيابية
ً
مستوفاة فعال».
أما بشأن إش��راك املتضررين في إج��راءات
امل�ح�ك�م��ة ،ف �ج��اء ف��ي ال�ت�ق��ري��ر أن ال�ق��اض��ي
ّ
ف � ��ران� � �س �ي��ن «اس� � �ت� � �ع � � ّ�د ل � �ت � �س ��ل ��م ط �ل �ب ��ات
امل �ت �ض��رري��ن ال ��راغ �ب�ي�ن ف ��ي امل �ش ��ارك ��ة ف��ي
اإلج� � � � ��راءات أم � ��ام امل �ح �ك �م��ة ( )...وق��دم��ت
وحدة املتضررين املشاركني في اإلجراءات
إل� ��ى ق ��اض ��ي اإلج� � � � ��راءات ال �ت �م �ه �ي��دي��ة 73
ط�ل�ب��ًا ل �ل �م �ش��ارك��ة» .وش � � ّ�دد ال �ت �ق��ري��ر على
أن «ع �ش ��رات امل �ت �ض��رري��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين من
ّ
مستعدون
ج� ّ�راء اع�ت��داء  14ش�ب��اط 2005
للمشاركة في اإلجراءات ولعرض وجهات
نظرهم وشواغلهم ( )...وفي حال تصديق
ت �ه��م أخ� ��رىُ ،ي � ّ
�رج ��ح أن ي �ت �ق� ّ�دم امل��زي��د من
ٍ
املتضررين».
وأدرج التقرير ضمن «النهج املستقبلي»
لعمل املحكمة «تعزيز العالقات مع الدول
الثالثة إلقامة شبكة تعاون ثابتة تسهم
ف��ي مواصلة عمل املحكمة» .وأش ��ار إلى
أن رئيس قلم املحكمة عقد «طوال الفترة
امل�ش�م��ول��ة ب��ال�ت�ق��ري��ر اج �ت �م��اع��ات ثنائية
م� ��ع م �م �ث �ل��ي ال �س �ل ��ك ال ��دب� �ل ��وم ��اس ��ي ف��ي
الي��دس�ن��دام واله��اي وب�ي��روت ونيويورك
وأم� ��اك� ��ن أخ� � ��رى ل ��دع ��وت �ه ��م إل � ��ى ت �ق��دي��م
التمويل والتفاوض بشأن إبرام اتفاقات
تعاون» .لكن من دون أن ّ
يحدد «األماكن
األخ� � ��رى» وال� � ��دول ال �ت��ي ت �ف ��اوض معها

من نواب كسروان السابقني .فبعد دخول
جعجع السجن ،التحق كثير من أنصاره،
وال سيما أولئك املستفيدون من الكازينو
ومرفأ جونية واملرافق السياحية بزعماء
األح� �ي ��اء ال �ك �س��روان �ي��ة .ل �ك��ن ب �ع��د س�ق��وط
ه � ��ؤالء ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات وع � ��ودة ال �ق��وات

إلبرام اتفاقات تعاون ّ
وغيب ما آلت إليه
هذه املفاوضات.
أما بشأن نشاط مكتب املدعي العام ،فجاء
ف��ي ال �ت �ق��ري��ر أن ��ه «س �ي �ق� ّ�دم ق � ��رارات ات �ه��ام
ّ
تتجمع لديه األدلة الكافية».
أخرى عندما
وأض��اف التقرير أن «أعمال مكتب املدعي
ال �ع��ام ك�ل�ه��ا ت�ح�ت��اج إل��ى دع��م ال ��دول لها،
س� � ٌ
�واء مل�ق��اب�ل��ة أش �خ��اص ف��ي دول ث��ال�ث��ة،
أو لالستعانة بخدمات خبراء في مجال
األدلة الجنائية وغيره من مجاالت الخبرة
التقنية ،أو للحصول على املعلومات التي
ّ
قد تكون في حوزة الدولة أو االطالع عليها
( )...ويظل تعاون ال��دول معه (م��ع املدعي
ال �ع��ام) بشكل ك��ام��ل وف��ي ال��وق��ت املناسب
شرطًا لنجاحه في تنفيذ واليته».
ّ
«م ��ن ال�ق�ض��اي��ا األخ� ��رى ال �ت��ي رك ��ز عليها
م� �ك� �ت ��ب امل � ��دع � ��ي ال� � �ع � ��ام ف � ��ي ت �ح �ق �ي �ق��ات��ه
اعتداءات ثالثة أخرى ّ
محددة الهدف ،هي
حمادة،
االعتداءات التي استهدفت مروان ُ
وج ��ورج ح ��اوي ،وإل �ي��اس امل ��ر .وق��د أح��رز
ّ
ّ
تقدم كبير في كل قضية من هذه القضايا،
ُ
وج � �م � �ع ��ت أدل� � � ��ة ك ��اف� �ي ��ة إلق� � �ن � ��اع ق��اض��ي
ّ
اإلجراءات التمهيدية بأن هذه االعتداءات
الثالثة «متالزمة» ،وأش��ار التقرير إلى أن
«الطلب الخاص بالقضايا املتالزمة وقرار
قاضي اإلجراءات ّالتمهيدية بشأن التالزم
بقيا ّ
سريني» .ويمثل ذلك تجاوزًا واضحًا
مل�ع��اي�ي��ر ال �ع��دال��ة ال �ت��ي ي�ف�ت��رض أن تتيح
لطعن الدفاع بقرار التالزم.
ولفت التقرير إلى أن «في الربع األخير من
ع��ام  ،2011ت��أث��رت ال �ق��درة العملية ملكتب
امل��دع��ي ال�ع��ام ت��أث�رًا بالغًا بالوضع املالي
غير املستقر للمحكمة .فلم تنل املوافقة
ّ
وتأجلت
إال املهمات التي ع� ّ�دت أساسية،
م� �ه� �م ��ات أخ � � � ��رى ،ول� � ��م ي� �ك ��ف ال �ت��وظ �ي��ف
للتعويض عن تناقص عدد املوظفني».
ت � �ج� ��دون ال � �ن� � ّ�ص ال� �ك ��ام ��ل ل �ل �ت �ق��ري��ر ع�ل��ى
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إل� ��ى ال �س �ل �ط��ة ،ق �ص��د غ��ال �ب �ي �ت �ه��م م �ع��راب
حاملني أوشمة الحروب السابقة لتذكير
«الحكيم» بتضحياتهم ،مبدين حماسة
إلعادة االنتساب إلى حزبهم األول .وهكذا
ي�ك��اد ينحصر ال�ك�لام االن�ت�خ��اب��ي الجدي
اليوم في كسروان بقوتني أساسيتني على
صعيد  14آذار :البون في الفتوح والقوات
في سائر املناطق.
وم � ��ن ك � �س� ��روان إل � ��ى ج ��ارت� �ه ��ا ج �ب �ي��ل .ال
ي �ن��اف��س ال � �ق ��وات ع �ل��ى امل ��وق ��ع امل�س�ي�ح��ي
الثاني بعد التيار الوطني الحر إال رئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ع �م��اد م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان.
ففيما يشن «األم�ين العام» لقوى  14آذار
ف � ��ارس س �ع �ي��د ال �ه �ج��وم ت �ل��و اآلخ � ��ر على
م�ط��ران جبيل ال�س��اب��ق ال�ب�ط��ري��رك ب�ش��ارة
ال��راع��ي ،مضيعًا وق�ت��ه ف��ي ش��رب القهوة
والتعليق على ما تشيعه قناة «العربية»
ع��ن زي� ��ارات م�س��ؤول�ين إي��ران �ي�ين للبنان،
ت��ؤط��ر ال� �ق ��وات وج ��وده ��ا ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي في
ج�ب�ي��ل ،م��ن دون أن تقطع م��ع ال�ب�ط��ري��رك.
ومن الجبل إلى جزين ،عملت القوات في
االن�ت�خ��اب��ات ال�ب�ل��دي��ة األخ �ي��رة وف��ق خطة
أس��اس�ه��ا اح�ت�ض��ان ك��ل م��ن يختلفون في
امل��وض��وع االنتخابي م��ع ال�ت�ي��ار الوطني
الحر .وبذلك ،تحولت بيئة النائب السابق
س �م �ي��ر ع � � ��ازار ذي ال �ح �ي �ث �ي��ة ال �ج��زي �ن �ي��ة
التقليدية املناوئة ملا كان يعرف باليمني
امل �س �ي �ح��ي ،إل � ��ى ب �ي �ئ��ة ح��اض �ن��ة ل �ل �ق��وات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �ت��ي ت �ب��ذل ج �ه �دًا استثنائيًا
ل�ت�ل�ب�ي��ة أن �ص ��ار ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق إدم ��ون
رزق في جميع الخدمات التي يحتاجون
إل �ي �ه��ا .أم ��ا ف��ي ب �ي��روت ،ف �ف��اج��أت ال �ق��وات

حلفاءها قبل ال�خ�ص��وم بتركيز جهدها
على بناء حيثية أرمنية ،بعد اكتشافها
أن البنية التنظيمية ل�لأح��زاب األرمنية
املناوئة للطاشناق أكثر هشاشة بكثير
م ��ن ب �ن �ي �ت��ي ال �ك �ت��ائ��ب وال� �ن ��ائ ��ب م �ي�ش��ال
ف��رع��ون .وهكذا باتت ال�ق��وات تمثل القوة
األرم� �ن� �ي ��ة ال �ث��ان �ي��ة ب �ع��د ال �ط ��اش �ن ��اق ف��ي
ب�ي��روت ،ف��ي ظ��ل التراجع الكبير لنفوذي
الهانشاك والرامغافار في العاصمة .أما
ً
ش�م��اال ،ف�ي�ص��ارع ه��ادي حبيش للحفاظ
ع�ل��ى ب�ع��ض حيثيته ف��ي ب�ل��دت��ه القبيات
ال� �ع� �ك ��اري ��ة ،ف �ي �م��ا ي� �ص ��رف ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
املجلس النيابي ف��ري��د م�ك��اري م��ن جيبه
(ألول م��رة ف��ي حياته السياسية) ليبقي
أص ��اب ��ع ق��دم �ي��ه ع �ل��ى ال �ب �س��اط ال�ش�ع�ب��ي
ال �ك��وران��ي ال ��ذي ت�ك��اد ال �ق��وات أن تسحبه
من تحته .ب��دوره ،يرفض النائب السابق
ج ��واد ب��ول��س ف��ي ات �ص��ال م��ع «األخ �ب ��ار»
ات�ه��ام ال �ق��وات ب��اب�ت�لاع مستقلي  14آذار.
برأيه ،إن «البلد كله جامد ،نحن وغيرنا،
تحت عنوان الحفاظ على االستقرار».
األكيد ختامًا أن أك��ل القوات أخضر قوى
 14آذار وي��اب �س �ه��ا ي�خ�س��ر ق ��وى  14آذار
التي تفقد وجهها املدني ملصلحة الوجه
ال �ح��زب� ّ�ي ،ل�ك�ن��ه ف��ي امل�ق��اب��ل ي��رب��ح ال�ق��وات
ويوفر لها حيثية ال يمكن أن تستوردها
م� ��ن ال � �ص �ي�ن .األم� � ��ر ن �ف �س��ه ف �ع �ل��ه ال �ت �ي��ار
ال��وط �ن��ي ال �ح ��ر ق �ب��ل خ �م��س س� �ن ��وات م��ع
ّ
فامتص دم بعضهم
حلفائه املسيحيني،
واستغنى عن خدماتهم ،وأبقى البعض
اآلخ��ر ريثما يتأكد م��ن استقطاب التيار
جميع أنصارهم.

في المتن الشمالي،
الكتلة العونية الناخبة
مستقرة ،وبالتالي فإن
القوات تأكل من صحني
الكتائب والمر
لم يعد يمكن البون
نصح جعجع بالعودة
إلى بشري؛ باتت القوات
واحدة من أكبر العائالت
الكسروانية
العميد إدة اختفى
من الحياة السياسية
واإلعالمية عدة أشهر،
باستثناء إطالالته في
«دمى قراطية»

3

