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تقـرير

بفريق سني؟
تحالف ق��وى  8آذار الحالي .وه��و ما قد
يجعل ممكنًا توسيع اط��ار حلقة «ورقة
التفاهم» التي اقرها عون و«ح��زب الله»
ل �ت �ش �م��ل ح �ل �ي �ف��ًا س �ن �ي��ًا س ��اه ��م االث� �ن ��ان
بايصاله م��ن خ�لال النسبية ،وال يكون
«م �ك �ب�لا» ك�م��ا ه��ي ح ��ال م�ي�ق��ات��ي ال �ي��وم.
وب� ��ذل� ��ك ت� �ك ��ون ت ��أم �ن ��ت ك ��ام ��ل ع �ن��اص��ر
ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ت�ح�ص�ين م��ا ب��ات
يعتبر ورق��ة اي ��ران ف��ي لبنان سياسيا،
بعدما تأمنت شرعية السالح.
ومما ال شك فيه ان معركة قانون االنتخاب

س �ت �ك��ون م �ع��رك��ة  8آذار ال �ك �ب �ي��رة ،لكن
رهانها على اقرار النسبية ،مع االنفتاح
التام على نقاش ال��دوائ��ر ،مغامرة غير
م�ض�م��ون��ة ال �ن �ت��ائ��ج .وال �ص �ع��وب��ات في
تمرير املشروع تكاد تقارب االستحالة
ف� ��ي ظ� ��ل ال� �ض� �غ ��وط امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ح��ال �ي��ا.
فقوى  8آذار ال تستطيع ان تكسر اليوم
امل �ع��ارض��ة ف��ي امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ،على
غ��رار م��ا فعلت عندما اسقطت حكومة
ال ��رئ �ي ��س س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري .ف��ال �ظ��روف
مختلفة وال�ح�س��اب��ات املجلسية ايضا
م �غ��اي��رة .ل ��ذا س�ت�ك��ون م�ع��رك��ة النسبية
ص �ع �ب��ة وش ��رس ��ة ،م ��ن اج� ��ل ان تحظى
قوى  8آذار بـ «أمان مجلسي» وتحصن
وضعها السياسي محليًا واقليميًا اكثر
ف��أك �ث��ر .وي �ك��اد اي �ض��ا م �ش��روع ق ��وى 14
آذار القائم على الدوائر الصغرى ،يقابل
باالستحالة ذاتها.
وه � � � � � ��ذا ي� � � �ط � � ��رح اس� � �ئ� � �ل � ��ة ع� � � ��ن خ� �ط ��ط
ال� �ط ��رف�ي�ن ال ��رئ �ي �س�ي�ن ف� ��ي  8و 14آذار
وم��اه �ي��ة م�ش��روع�ه�م��ا ال �ب��دي��ل ف��ي ح��ال
اس�ق�ط��ت النسبية وال ��دوائ ��ر ال�ص�غ��رى،
ك �م �ش��روع�ي�ن ي �ه��دف��ان اوال وآخ � � �رًا ال��ى
ت� �ع ��زي ��ز ال ��وض� �ع� �ي� �ت�ي�ن ال �س �ي��اس �ي �ت�ي�ن
الداخلية واالقليمية لكل من الفريقني.
فما يجعل الفريقني يتعادالن ف��ي عدم
تمرير مشروعيهما ،ق��د يدفعهما معًا
الى مواجهة م��أزق قانون  ،1960مع كل
ما يمكن ان يؤمنه من سلبيات للبعض
او ايجابيات للبعض اآلخر.
ل �ك��ن امل� � ��أزق االك� �ب ��ر س �ي �ك��ون مسيحيا
ف��ي ال��درج��ة االول � ��ى ،ألن ط��رف��ي ال �ن��زاع
اي ال� �ت� �ي ��ار ال ��وط� �ن ��ي ال� �ح ��ر و«ال � �ق� ��وات
ال �ل �ب �ن��ان�ي��ة» س �ي �ض �ط��ران ال ��ى م��واج�ه��ة
بعضهما بعضًا ب��االح��راج وامل��زاي��دات،
كما ب��دأ يظهر حاليًا .وي�ك��ون الطرفان
امل�س�ي�ح�ي��ان أس�ق�ط��ا ب��أخ�ط��ائ�ه�م��ا نحو
ع��ام�ين م��ن ال �ن �ق��اش وال �ج��دل املسيحي
الداخلي ليعودا ،مضطرين ،الى قانون
 1960رغ � ��م ت��أك �ي��د زع �ي �م��ي «ال� �ت� �ي ��ار»
و«ال � � �ق� � ��وات» ان �ه �م��ا ي��رف �ض��ان��ه رف �ض��ًا
قاطعًا.

يشرع سالح «الجيش الحر»
القاضي صقر ّ
حسن عليق
ال ت �ق��ف إب� ��داع� ��ات ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ل��دى
امل� �ح� �ك� �م ��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة وب � �ع� ��ض ق �ض��اة
تحقيقها عند حد .فبعدما ّ
نصب مفوض
ال �ح �ك��وم��ة ال �ق ��اض ��ي ص �ق��ر ص �ق��ر نفسه
ّ
مشرعًا ليسن قوانني يطبقها على هواه،
ُوصل أخيرًا إلى مرحلة غير مسبوقة .إذا
خ ِطف إنسان ماّ ،
وحرره الجيش اللبناني،
ي� ّ�دع��ي ص�ق��ر ع�ل��ى ال�خ��اط��ف وامل�خ�ط��وف
بالجرم ذاته :كالهما ينتمي إلى عصابة
مسلحة بقصد ال�خ�ط��ف .ح��دث ذل��ك قبل
أي � ��ام ق �ل �ي �ل��ة .ف��ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي أوق ��ف
ثمانية س��وري�ين 4 ،منهم مسلحون ،في
البقاع الشمالي .وتبني أنهم  7سوريني،
ول�ب�ن��ان��ي واح ��د .وه ��ؤالء ينقسمون إل��ى
مجموعتني :االولى مؤلفة من لبناني و3
س��وري�ي�ن ،تنشط ف��ي ص�ف��وف امل�ع��ارض��ة
ال�س��وري��ة امل�س�ل�ح��ة ،ع�ل��ى ط��رف��ي ال�ح��دود
اللبنانية ــ السورية .اما املجموعة الثانية،
فتتألف م��ن  4ج�ن��ود م��ن ح��رس ال�ح��دود
السوري .وتبني أن أفراد املجموعة األولى
َ
اخ��ت �ط �ف��وا أف� ��راد امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان �ي��ة ،من
داخ��ل األراض ��ي ال�س��وري��ة ،ونقلوهم إلى
األراضي اللبنانية ،وكانت وجهتهم بلدة
عرسال البقاعية.
وبعدما أحيل الجميع على القضاء ً
بناء
على إش��ارة النيابة العامة ،ق��رر القاضي
صقر االدع��اء على الجميع بالجرم ذات��ه:
ال �خ��اط��ف وامل �خ �ط��وف س � ��واء .جميعهم
ّ
ألفوا عصابة مسلحة بهدف الخطف بقوة
السالح .أحال صقر امللف واملوقوفني على
قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي.
واألخ�ي��ر ،أراد تكحيلها ،ف��إذ به يعميها.
القاضي وهبي اعترف بأن عناصر حرس
ال �ح��دود م�خ�ط��وف��ون .أس�ق��ط عنهم تهمة
املشاركة م��ع املسلحني بخطف أنفسهم.
لكنه رأى أن دخولهم األراض��ي اللبنانية
تم بطريقة غير مشروعة .هو إذا يرى ان
السالح ،ارتكبوا جريمة
املخطوفني بقوة ً
دخ��ول لبنان «خلسة» .ربما ك��ان ينتظر
منهم أن يمروا بنقطة املصنع الحدودية
مع خاطفيهم ،ليختموا جوازات سفرهم،

او ل�ي�م�لأوا االس �ت �م��ارة ال�ب�ي�ض��اء .أص��در
بحقهم م��ذك��رات توقيف ب�ن� ً
�اء على هذه
التهمة .لم يلتفت القاضي إلى كون هؤالء
أدخلوا لبنان بالقوة ،ورغمًا عن إرادتهم،
ِ
وان النية الجرمية غير متوفرة لديهم .ال
وهبي رأى ذلك ،وال صقر تنبه أيضًا.
ف� � � ��ي امل� � �ح� � �ص� � �ل � ��ة ،ب� � �ق � ��ي امل � �خ � �ط � ��وف � ��ون
والخاطفون موقوفني .اداء القاضي صقر
خصوصًا ليس مستغربًا من القانونيني
واالم �ن �ي�ي�ن امل �ت��اب �ع�ين ل�ع�م�ل��ه ف��ي ال�ف�ت��رة
امل��اض �ي��ة .ف��ال�ق��اض��ي امل�ل�ت�ص��ق سياسيًا
ب �ف��ري��ق  14آذار اب� �ت ��دع ف ��ي آب امل��اض��ي
سننًا «عدلية» جديدة ،يصدر ً
بناء عليها
قرارات مخالفة للنص القانوني الواضح.
ففي مطلع الشهر املاضي ،اوقف الجيش

ادعى صقر على
الخاطف والمخطوف
بالجرم ذاته

اللبناني في بلدة بريتال البقاعية شابًا
س ��وري ��ًا ي�ن�ت�م��ي إل ��ى إح� ��دى م�ج�م��وع��ات
امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة املسلحة ك��ان برفقة
شاب لبناني ،وفي حوزتهما كمية كبيرة
من األسلحة وكواتم الصوت .وما أن أحيل
املوقوفان على القضاء العسكري ،حتى
أخلى صقر سبيلهما بسند إقامةّ ،
وذيل
ق � ��راره ب�م�خ��ال�ف��ة ق��ان��ون�ي��ة ت�ق�ض��ي ب�ع��دم
تسليم السوري املوقوف إلى األمن العام
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،رغ��م أن ال�ق��ان��ون واض ��ح بهذا
الشأن ،وال لبس فيه .وتفيد مصادر امنية
متابعة ل�ه��ذا امل�ل��ف ب��أن م �ع��اون مفوض
الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي
دان � ��ي ال��زع �ن��ي ل �ح��ق ب��رئ �ي �س��ه ال �ق��اض��ي
صقر صقر ،وأص��در أكثر م��ن ق��رار بعدم
تسليم سوريني إل��ى األم��ن ال�ع��ام .وتلفت

امل�ص��ادر إل��ى أن صقر ح��اول ب��داي��ة العام
ال �ج��اري« ،اس�ت�ص��دار ف�ت��وى» م��ن املدعي
العام التمييزي (السابق) سعيد ميرزا،
تجيز له عدم تسليم املعارضني السوريني
امل��وق��وف�ي�ن ف ��ي ل �ب �ن��ان إل ��ى األم � ��ن ال �ع��ام،
إال أن م�ي��رزا رف��ض ذل��ك ،بسبب املخالفة
ال ��واض� �ح ��ة ل �ل �ن��ص ال� �ق ��ان ��ون ��ي .وت �ش �ي��ر
مصادر أمنية معنية بهذه القضايا إلى
أن ص�ق��ر ي �ش� ّ�رع ب �ق��رارات��ه ه ��ذه ال��وج��ود
ال �ع �س �ك��ري ل� �ق ��وى امل� �ع ��ارض ��ة ال �س��وري��ة
ولفتت
املسلحة على األراض��ي اللبنانية.
َ
إلى أن قراره األول بإخالء سبيل موقوفي
بريتال وعدم تسليم األجنبي منهما إلى
األم��ن العام أث��ار استغراب القضاة ،كونه
سابقة ال يجوز تكرارها .وأكدت أن وزير
ال �ع��دل ش�ك�ي��ب ق��رط �ب��اوي وع ��د ح�ي�ن��ذاك
بمتابعة القضية وإحالتها على التفتيش
ف��ي ح��ال ث�ب��وت امل�خ��ال�ف��ة ،إال أن اح� �دًا لم
يتحرك.
وتختم املصادر حديثها بالتذكير بحادثة
ت��وق �ي��ف ش��اح �ن��ة ل �ل�م �ق��اوم��ة ف ��ي منطقة
ال�ح��ازم�ي��ة ع��ام  .2007ح �ي �ن��ذاك ،ضبطت
شاحنة أثناء نقل أسلحة من البقاع إلى
ال�ج�ن��وب .اوق��ف س��ائ��ق الشاحنة ،وأبقي
في السجن ألشهر عديدة ،رغم أن املقاومة
وس�ل�اح� �ه ��ا ش ��رع� �ي ��ان ب �م��وج��ب ال �ب �ي��ان
ال� � ��وزاري .وت� ��روي امل �ص��ادر األم�ن�ي��ة ه��ذه
الحادثة لتخلص إل��ى نتيجة مفادها أن
الوالء السياسي لصقر ،الذي جيء به إلى
النيابة العامة العسكرية «مكافأة» على
أدائه في ملف التحقيق في جريمة اغتيال
ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح ��ري ��ري ،ي �ض��ع س�لاح
املعارضة السورية ف��ي لبنان ف��ي مرتبة
أعلى من سالح املقاومة.
في املقابل ،يبدو الفريق السياسي املمسك
بالسلطة ال�ي��وم غائبًا ع��ن السمع .ال هو
ّ
يتحرك ملواجهة َبدع صقر ،وال يرى نفسه
م�ع�ن�ي��ًا ل �ت �ح��وي��ل ه ��ذا امل �ل��ف إل ��ى قضية
رأي ع��ام .فمن فشل في التعامل إعالميًا
وس �ي��اس �ي��ًا م ��ع ه �ج ��وم ق� ��وى امل �ع��ارض��ة
ال �س��وري��ة امل�س�ل�ح��ة ع�ل��ى م��وق��ع للجيش
اللبناني في جرود عرسال ،لن يتنبه إلى
اداء صقر.

علم
و خبر
حظي التعديل
الجديد القتراح القوات
االنتخابي بإجماع
مسيحيي  14آذار

اللبنانية وتحديدا الشمال ،معتبرا ان
االمور تحتاج الى قرار لفرض السيطرة
واالمور ليست عصية عن الدولة.
ورأى ان ب �ع��ض ال� �ظ ��واه ��ر ال �س �ي��اس �ي��ة
االمنية املستجدة في صيدا يقف خلفها
البعض لتنفيذ اعمال محددة ،مؤكدا ان
وضع املخيمات الفلسطينية مضبوط.

قهوجي :ال عودة إلى الوراء
وف ��ي ل �ن��دن ال �ت��ي ي��واص��ل ق��ائ��د الجيش
ال�ع�م��اد ج��ان ق�ه��وج��ي ل�ق��اءات��ه فيها مع
ع��دد م��ن امل�س��ؤول�ين العسكريني الكبار،
ل �ل �ب �ح��ث ف ��ي ت �ط��وي��ر ع�ل�اق ��ات ال �ت �ع��اون
ب�ي�ن ال�ج�ي�ش�ين ال�ل�ب�ن��ان��ي وال �ب��ري�ط��ان��ي،
أك ��د األخ �ي��ر «أن ال�ج�ي��ش ي�ع�م��ل ج��اه��دا
ب��اإلم �ك��ان��ات امل �ت��واف��رة وال�ض�ئ�ي�ل��ة على
ض�ب��ط األوض � ��اع األم �ن �ي��ة ع�ل��ى ال �ح��دود
وفي الداخل».
وش� ��دد خ�ل�ال اح �ت �ف��ال ت�ك��ري�م��ي أق��ام�ت��ه
الجالية اللبنانية ل��ه ،على أن «ال ع��ودة
إلى ال��وراء ،والجيش لن يسمح أن يكون
مكسر عصا أو أن يكون لبنان مرة أخرى
س ��اح ��ة ل �ت �ص �ف �ي��ة ال �ح �س ��اب ��ات أو م �ق��را
لتصدير الفتنة أو استيرادها».

عتيق :أمر عمليات سوري لجعجع

وت� � � ��واص� � � ��ل ال� � �س� � �ج � ��ال ب� �ي ��ن «ال� � � �ق � � ��وات
اللبنانية» والحركة التصحيحية التي
أعلن عنها أخيرًا .وف��ي ه��ذا االط��ار لفت
م��ؤس��س ال �ح��رك��ة ح �ن��ا ال �ع �ت �ي��ق ال ��ى ان
رئ �ي��س ح ��زب «ال� �ق ��وات» س�م�ي��ر جعجع
«أق �ص��ى ك��ل ال��رف��اق ول��م ي�ه�ت��م ب��ال�ن��اس
ال��ذي��ن عملوا م��ن أج��ل ال�ق��وات وح��ارب��وا
من اجلها» .وكشف عن ان اللواء الراحل
غ� ��ازي ك �ن �ع��ان «ه ��و م��ن أرس� ��ل لجعجع
أمر العمليات في  13تشرين خالل رابع
جلسة سرية بينهما» .وأكد العتيق انهم
ال ينتمون ال��ى  8وال  14آذار ،موضحًا
أن �ه ��م ت �ح��ت راي � ��ة ال �ب �ط��ري��رك امل ��ارون ��ي
بشارة الراعي.
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا ،أش � ��ارت «ج �ب �ه��ة ال �ح��ري��ة»
إل� ��ى ان «ق� �ي ��ام ال� �ق ��وات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ي��وم
ت ��أس �ي �س �ه ��ا ل � ��م ي� �ك ��ن اال ع� �ل ��ى ق ��اع ��دة
دي �م ��وق ��راط �ي ��ة س �م �ح��ت ل �ك��ل ال �ط��اق��ات
املسيحية بالتعبير عن ذات�ه��ا» ،واك��دت
أن «االستفراد بقيادتها والهيمنة على
مقدراتها ،هي حال طارئة وان طالت ال
ي�م�ك��ن ان تستمر وال ي �ج��وز التغاضي
عنها».
وفي حادث الفت ،تعرض منزل القاضي
ح ��ات ��م م ��اض ��ي ف ��ي ب� � ��دارو ل �ل �س��رق��ة اث��ر
دخ��ول مجهولني اليه ليل أول من أمس
والعبث بمحتوياته وببعض املستندات
ال �خ ��اص ��ة ،وت �م �ك �ن��وا م ��ن س��رق��ة بعض
األغ� � � ��راض ال� �خ ��اص ��ة م �س �ت �غ �ل�ين غ �ي��اب
ال�ع��ائ�ل��ة .ت�ج��در االش ��ارة إل��ى أن ماضي
م��وج��ود ف��ي ال �س��ودان حيث ي�ش��ارك في
مؤتمر قضائي.

ما قل
ودل
لفت سياسيون من
التيار الوطني الحر إلى
أن العماد ميشال عون
ّ
تحدث بإيجابية ،في
اآلونة األخيرة ،عن الوزير
السابق زياد بارودّ ،
معددًا
«إنجازات بارود الوزارية»،
وعن «ظلم» ّ
تعرض له

الرجل أثناء ممارسة
مهماته في وزارة الداخلية.
ولفتت مصادر التيار إلى
أن عون ّ
يرحب بالوزير
ّ
بارود كمرشح على لوائح
األخير لم
التيار ،إال أن ّ
يحسم قرار ترشحه
ّ
حتى اللحظة.

جعجع غير راضية عن حبيش
يقول ناشطون ف��ي ال�ق��وات اللبنانية ف��ي عكار إن النائبة ستريدا
جعجع ال توفر زميلها النائب هادي حبيش من االنتقاد حني يذكر
األخ �ي��ر أم��ام�ه��ا ف��ي مختلف ال �ل �ق��اءات .وت �س��أل جعجع ف��ي معرض
تعبيرها ع��ن رغبتها ف��ي إح�ل�ال ق��وات��ي محله ف��ي الئ�ح��ة املستقبل
ع��ن قيمة حبيش اإلض��اف�ي��ة بالنسبة إل��ى الئ�ح��ة املستقبل ،س��واء
ف��ي قريته التي يتساوى حضور ال�ق��وات فيها م��ع ح�ض��وره أو في
البلدات املسيحية األخ��رى التي يقابل حضور ال�ق��وات فيها غياب
كامل لحبيش.

القوات و«الحنون»
تكثف القوات اللبنانية جهدها بهدف التطويق اإلعالمي لـ«الحركة
التصحيحية» ملؤسس «فرقة الصدم» القواتية ،حنا عتيق ،واعدة
بعض الوسائل اإلعالمية بتخصيصها بمقابالت حصرية وتقارير
مميزة في حال أحجمت عن مواكبة عتيق امللقب بـ«الحنون» .وتشمل
ال�ض�غ��وط امل��واق��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ال�ق��ري�ب��ة م��ن ق��وى  14آذار ووس��ائ��ل
اإلعالم املرئي واملسموع التي كانت حتى وقت قريب محسوبة على
قوى  8آذار في الحسابات القواتية.

كارولني أبحرت من الناقورة
خ�ل�ال األس �ب��وع امل��اض��ي ،أب �ح��رت ال �ب��اخ��رة األم�م�ي��ة «ك ��ارول�ي�ن» من
مرفأ الناقورة في رحلتها األول��ى ،ناقلة عددًا من جنود اليونيفيل
واآلل �ي��ات ،ف��ي إط��ار عملية التبديل ال ��دوري ب�ين وح��دات�ه��ا .وكانت
ق �ي��ادة ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل ف��ي إط ��ار امل��راج �ع��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة مل�ه�م�ت�ه��ا ،قد
قررت استبدال جزء من تنقالتها البرية بالنقل البحري عبر مرافئ
الناقورة وص��ور وب�ي��روت بالتنسيق مع الجيش اللبناني ،تالفيًا
للمستجدات األمنية التي تطرأ على طريق قوافلها ،خصوصًا في
ً
ظل الخشية من استهدافها من جهة ،فضال عن إمكان قطع الطرقات
بني الجنوب وبيروت.

