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سياسة

رسائل
إلى المحرر
الكتائب ّ
يرد
على أنطوان زهرا
ورد فـ ــي ص ـح ـي ـف ـت ـكــم ال ـكــري ـمــة
ضـمــن م ـقــال «الـ ـق ــوات تـ ـ ّ
ـرد على
فرنجية :نرغب في التواصل مع
حزب الله ولم نطلب وساطة من
أحــد» ( )2016/2/3كــام منقول
عن النائب انطوان زهــرا تضمن
مغالطات طــالــت حــزب الكتائب
اللبنانية.
وه ــذا ال ـ ّ
ـرد ال ـصــادر عــن مجلس
االع ـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب
اللبنانية ليس ردًا على النائب
انـ ـ ـط ـ ــوان زه ـ ـ ــرا ال ـ ـ ــذي ن ـ ـ ــدرك مــا
يـعــانـيــه وه ــو ي ــداف ــع ال ـت ــزام ــا ال
اق ـت ـنــاعــا .وعـلـيــه يــدلــي املـجـلــس
بالتالي:
ً
اوال :ان الدقة تقضي بالقول ان
التنسيق بــن الكتائب والـقــوات
بشأن عالقة االخـيــرة مــع التيار
الوطني الحر كالم غير صحيح،
فــاألمــور اقـتـصــرت عـلــى ابالغنا
ما كنا نقرأه في الصحف عشية
اعالنه.
ثــان ـيــا :ان ح ــزب ال ـك ـتــائــب ليس
ب ـحــاجــة لــاط ـم ـئ ـنــان الـ ــى دوره
فــي املـعــادلــة الـجــديــدة ،واذا كان
م ــن اح ــد بـحــاجــة لـلـتـطـمــن فهم
اللبنانيون بعامة وجمهور ١٤
اذار بشكل خــاص ،وهــم محقون
وم ـس ـت ـح ـق ــون فـ ــي ت ـس ــاؤالت ـه ــم
حول السيادة والحياد والسالح.
فـ ـنـ ـح ــن ق ـ ـل ـ ـقـ ــون مـ ـ ــن أن تـ ـك ــون
اطـ ـ ـ ـ ـ ــراف  14آذار اس ـت ـس ـل ـم ــت
لــابـتــزاز والضغطني السياسي
واألم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ــذي ـ ــن ت ـع ــرض ـن ــا
الـيـهـمــا خ ــال ال ـس ـن ــوات الـعـشــر
املــاضـيــة ،وان يـكــون البعض قد
اق ــر بــأحـقـيــة  8آذار ف ــي اخـتـيــار
رئـيــس الـجـمـهــوريــة املـقـبــل فيتم
ت ـس ـل ـيــم ل ـب ـن ــان ب ـ ّ
ـرمـ ـت ــه ل ـي ـكــون
ج ــزءًا مــن مـحــور اقليمي يدخله
ف ــي ال ـ ـصـ ــراع ال ـ ــدائ ـ ــر ،ف ـي ـعـ ّـرض
امــن لـبـنــان واللبنانيني للخطر
وان يأتي رئيس يعطي الغطاء
الـشــرعــي للسالح غير الشرعي،
وهو امر لطاملا قاومناه.
ان ح ــزب الـكـتــائــب بـقــدر حرصه
عـلــى اسـتـقــال لـبـنــان وسـيــادتــه
وسـ ـ ــامـ ـ ــة ابـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــه لـ ـ ــن ت ـخ ــذل ــه
ش ـج ــاع ـت ــه فـ ــي االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
املـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــرة ب ــالـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ام ـ ـ ــام
اللبنانيني مهما كلف األمر
واملؤسف ان النائب انطوان زهرا
الذي كان يشاركنا هذه املبادىء
مـ ـن ــذ اش ـ ـهـ ــر ق ـل ـي ـل ــة ي ـس ـت ـغ ــرب
الـ ـ ـي ـ ــوم كـ ـي ــف ن ـس ـع ــى ل ـل ـح ـفــاظ
عليها ونــرفــض ان يــأتــي رئيس
لينسفها.
مجلس االعالم
في حزب الكتائب اللبنانية

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

تقرير

التحالف المسيحي معبر الحريري الى الحكومة
على تماس مع
االتصاالت حول اجراء
االستحقاق الرئاسي ،تعود
مجددا الى الواجهة رغبة
ي
الرئيس سعد الحريري ف 
العودة الى الحكومة ،لكن
العودة هذه المرة تمر عبر
التحالف المسيحي
هيام القصيفي
ي ـ ـبـ ــدو ف ـ ــي ال ـ ـظ ــاه ــر ان االتـ ـ ـص ـ ــاالت
الــرامـيــة الــى انـضــاج تسوية رئاسية
ســريـعــة ال ت ــزال تـ ــراوح مـكــانـهــا ،لكن
وراء الكواليس ثمة اتصاالت ولقاءات
بعيدة عن االضواء ،تأخذ ابعادا مهمة
على طريق تحقيق خرق اساسي.
ف ــازاء مشهد املــرشـحــن الرئاسيني،
رئـ ـي ــس ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واالص ـ ـ ــاح
ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون ورئ ـي ــس تـيــار
املردة النائب سليمان فرنجية ،يبدو
واض ـحــا ان ثـمــة ق ــرارًا نهائيًا بعدم
عقد جلسة مــواجـهــة بــن مرشحني،
او بمرشح تيار املستقبل .لذا ال تزال
تسوية رئاسية توافقية تأتي بعون
رئيسًا هي املتقدمة ،التي ال بديل لها
فــي الــوقــت ال ــراه ــن ،فــي ظــل املــواقــف
ال ـت ــي اص ـب ـحــت م ـع ــروف ــة وال سيما
منها للقوات اللبنانية وحزب الله.
لكن املتقدم في االتصاالت وما يحصل
في لقاءات سياسية وما بدأ يتسرب
م ـن ـهــا اخـ ـي ــرا ،ان املـ ـف ــاوض ــات تسلك
طريقًا جديدًا يتعلق بوضع الرئيس
سـعــد ال ـحــريــري وام ـك ــان ع ــودت ــه الــى
رئــاســة الـحـكــومــة فــي حـكــومــة العهد
االول الجديد ،اذا ما ادت املفاوضات
الى االتيان بعون رئيسا للجمهورية.
واذا كانت عودة الحريري الى ترؤس
ُ
الحكومة بعد غياب طويل ،قد طرحت
ب ـص ــراح ــة وب ـت ـفــاص ـيــل واضـ ـح ــة فــي
لقاء باريس بني الحريري وفرنجية،
اال انـ ـه ــا ظ ـل ــت ع ـل ــى خـ ــط ال ـت ـســويــة
املـتـعـلـقــة ب ــام ـك ــان ان ـت ـخ ــاب عـ ــون من
دون بـحــث عـمـلــي ،لـكــن بـعــد ترشيح

رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور
س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ل ـ ـعـ ــون ،وم ـب ــاش ــرت ــه
اتصاالته لتسويق االتفاق الرئاسي،
وإقــامــة الزعيمني املسيحيني تحالفًا
مسيحيًا يسعى الى اجراء انتخابات
رئاسية سريعة وانـجــاز االستحقاق
فــي اقــرب وقــت ممكن ،بــات الـكــام عن
عــودة الحريري الــى رئاسة الحكومة
ام ـرًا واقعيًا ،النـجــاز تسوية توافقية
شاملة.
ب ـهــذا امل ـع ـنــى يـصـبــح امـ ــام ال ـحــريــري
الراغب في العودة الى بيروت رئيسا
الول ـ ــى حـ ـك ــوم ــات الـ ـعـ ـه ــد ،ان يـسـلــك
طريق الرابية ومعراب ،في مفاوضات
يمكن ان ت ــؤدي ال ــى تسهيل االتـفــاق
حول هذه النقطة .فالطرفان معنيان
مباشرة بما يــدور حــول االستحقاق
لجهة انضاج معالم التسوية ،الن عون

إذا بقي الحريري على
موقفه فهذا يعني ان
هناك من يريد ان يأخذ
البلد الى المجهول

هو املرشح االول وسبق للحريري ان
ح ــاوره فــي ّ ملف الــرئــاســة ،فيما بات
جعجع يـمــثــل ثـقــا اضــافـيــا فــي ملف
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ب ـع ــد تـفــاهـمــه
االخـيــر مــع عــون ،لجهة وضعيته في
 14آذار وعــاقـتــه مــع ال ـحــريــري ،وان
تضررت في االونة االخيرة.
ومــرور الحريري عبر بوابة التحالف
املـسـيـحــي ال ــى رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ،قد
يكون اصبح اكثر مرونة ،بعدما فتح
االمــن العام لحزب الله السيد حسن
ن ـصــرال ـلــه ف ــي خ ـطــابــه االخ ـي ــر ال ـبــاب
ام ــام ال ـك ــام ع ــن مـثــل ه ــذه الـتـســويــة،
حــن تـحــدث عــن مـشــاركــة ال ـحــزب في
ال ـج ـل ـس ــة النـ ـتـ ـخ ــاب ع ـ ــون مـ ــن «دون
ت ـ ـعـ ــديـ ــات دسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة وال م ــؤت ـم ــر
تأسيسي وتحت الطائف وبسلة وبال
سـ ـل ــة» .وهـ ــو قـ ــال «ن ـح ــن ل ــم نـتـحــدث
ع ــن ال ـس ـل ــة ح ـت ــى ن ـس ـ ّـهــل ان ـت ـخــابــات
الــرئــاســة ،تنتخبون رئـيـســا مــن دون
سـلــة ال مشكلة ،والـسـلــة لـكــم وليست
لنا وعلى كل حال ما نريده من السلة
اخــذنــاه ( )...نحن نتحدث عــن السلة
ح ـت ــى ت ـس ـيــر امـ ـ ــور ال ـب ـل ــد ويـنـتـخــب
رئ ـي ــس وي ــأت ــي رئ ـي ــس وزراء وتــأتــي
حكومة ونعمل قانون انتخاب».
واذا أخـ ــذ م ــا ي ــري ــده م ــن ال ـس ـل ــة ،اي
ال ــرئـ ـي ــس ال ـع ـت ـي ــد ،وتـ ـح ــدي ــدا عـ ــون،
بقيت رئــاســة الـحـكــومــة ،الـتــي اعطى
نـصــرالـلــه م ــؤش ــرا ال ــى ام ـك ــان الـكــام
حولها ،وهنا بدأت امكانية الكالم عن

فتح نصرالله الباب امام الكالم عن تسوية تعيد الحريري الى الحكومة (هيثم الموسوي)

عــودة الـحــريــري ،مــن خــال تفاهمات
اب ـ ــدى الـ ـح ــزب م ــرون ــة ف ــي الـتـعــاطــي
معها بعد لقاء معراب .لكن الكرة هي
ايـضــا فــي ملعب التحالف املسيحي
ال ــذي يــريــد اي ـصــال ع ــون ال ــى القصر
الـجـمـهــوري ،بعدما استعاد تحالف
عـ ــون ـ ـ ـ ـ ج ـع ـجــع امل ـ ـبـ ــادرة ف ــي اعـ ــادة
تـحــريــك امل ـلــف الــرئــاســي وتحولهما
العبني اساسيني فيه .فالسلة تصبح
ثنائية بهذا املعنى ،ويصبح اختيار
الحريري رئيسا للحكومة من ضمن
التسوية التي اشــار اليها نصرالله،
وب ــدأ ال ـكــام حــولـهــا جــديــا فــي االي ــام
االخ ـ ـيـ ــرة خـ ــال ل ـ ـقـ ــاءات واتـ ـص ــاالت
مكثفة ،لـكــن ع ــودة الـحــريــري مـجــددا
الى السرايا الحكومية ،في عهد عون،
عبر تسوية معراب ـ ـ الرابية ،يفترض
اي ـض ــا م ـ ـشـ ــاورات وت ـف ــاه ـم ــات ح ــول
ملفات عدة هي قيد البحث والتداول
حاليا.
وفــق ذل ــك ،واذا نجحت املـفــاوضــات،
ي ـم ـك ــن ان ي ـ ـكـ ــون ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب رئ ـي ــس
للجمهورية في وقت ليس بعيدا اذا
كان هناك نية فعلية في عملية انقاذ
حـق ـي ـق ـيــة ،وال س ـي ـمــا ب ـعــد تـضــاعــف
املؤشرات االمنية الخطرة التي بدأت
تـمـثــل تـحــديــا ال يـمـكــن ال ـت ـهــاون بــه،
تحديدا في عرسال ومحيطها.
وتــرجـمــة اي تـفــاهــم يـمـكــن الــوصــول
اليه ،قد يجد صــدى له في ذكــرى 14
شـبــاط ،اذ ستكون املناسبة تعبيرا
عن املنحى الــذي تتخذه املفاوضات
حول هذه النقطة تحديدا .وستمثل
اط ــال ــة ال ـحــريــري سـبـيــا ال ــى اع ــادة
لـ ــم ال ـش ـم ــل فـ ــي ج ـم ـه ــور امل ـس ـت ـق ـبــل
واظهار الرغبة في تحقيق تقدم على
طريق انجاز تسوية يكون عنوانها
مصلحة البلد وتحييده عن املخاطر
املحدقة به ،وايضاح معنى التسوية
بمفهومها الجديد .اما اذا اصطدمت
االت ـ ـصـ ــاالت ب ـحــائــط مـ ـس ــدود ،وظــل
الحريري على موقفه ان بالنسبة الى
فرنجيه او بالنسبة الى ما يتضمنه
م ـل ــف ع ــودت ــه ال ـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة ،ف ـهــذا
يـعـنــي ان ه ـن ــاك م ــن ي ــري ــد ان يــأخــذ
البلد مجددا الى مرحلة مجهولة ،فال
يعود للحديث عن الرئاسيات مغزى
في ظل التطورات التي يمكن ان تدهم
لبنان.

تقرير

الحكم على سماحة قريب :هل يعود إلى السجن؟
آمال خليل
ط ـغ ــى املـ ـل ــل ع ـل ــى ال ـج ـل ـس ــة ال ـثــان ـيــة
السـ ـتـ ـج ــواب م ـي ـش ــال س ـم ــاح ــة أمـ ــام
محكمة التمييز العسكرية بعد إخالء
س ـب ـي ـلــه .الـ ــروايـ ــة ال ـت ــي ق ــدم ـه ــا أم ــام
فــرع املـعـلــومــات وقـضــاة التحقيق ثم
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة ال ــدائ ـم ــة ،تتكرر
أم ــام التمييز .تــوحــي هيئة التمييز،
كـ ـم ــا الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،ب ــرغـ ـب ــة فـ ــي إنـ ـه ــاء
املحاكمة .فبعد أن كان رئيس املحكمة
القاضي طاني لطوف يترك وقتًا بني
جلسة وأخ ــرى تتعدى شـهـرًا ،حصر
أم ــس املـ ــدة بــأس ـبــوعــن ف ـقــطّ ،
معينًا
مــوعــد الجلسة املقبلة فــي  18شباط
الجاري.
وحده سماحة العائد إلى الحرية بعد
ثالث سنوات ونصف سنة في زنزانة
انفرادية ،في سجن الريحانية ،يتمنى
التأجيل .هــل ألنــه يعلم بــأن التمييز
س ـ ـت ـ ـصـ ــدر حـ ـكـ ـم ــا أقـ ـ ـس ـ ــى مـ ـ ــن ح ـكــم
الـعـسـكــريــة ،ق ــد يـعـيــده إل ــى الـسـجــن؟
وك ـيــل ال ــدف ــاع ع ــن س ـمــاحــة ،املـحــامــي
ص ـخــر ال ـه ــاش ــم ،ق ــال لـ ــ»األخـ ـب ــار» إن
الجلسة املقبلة قد ترجأ للمرافعة بعد
أن شــارف االستجواب على االنتهاء.

الدفاع ّ
يرجح إرجاء
الجلسة المقبلة
للمرافعة بعدما شارف
االستجواب على االنتهاء

لكن مصادر قضائية مواكبة للقضية
أش ـ ــارت إل ــى أن ال ـح ـكــم امل ـتــوقــع على
سـمــاحــة «ل ــن يكتفي ب ـمــدة التوقيف
الـ ـت ــي أم ـض ــاه ــا ق ـب ــل إص ـ ـ ــدار الـحـكــم
عليه مــن قـبــل العسكرية وب ـعــده ،في
أيــار الفائت .بــل إن التمييز ستصدر
حكمًا جديدًا ال يقل عن السجن سبع
سنوات مع احتساب مــدة التوقيف».
وتربط املصادر مسار القضية بتعهد
وزيـ ــر ال ـع ــدل أشـ ــرف ري ـف ــي بـمـتــابـعــة
م ـلــف س ـمــاحــة إلـ ــى ال ـن ـه ــاي ــة .وحـيــث
ع ـجــز ع ــن إح ــال ــة امل ـل ــف إل ــى املـجـلــس
ّ
العدلي ألنــه تخطى مرحلة التحقيق

االس ـت ـن ـطــاقــي وص ـ ــدر ح ـكــم مـحـكـمــة
الـبــدايــة ،والحكم النهائي قــريــب ،فإن
الـخـطــة «ب» تتمثل فــي إص ــدار حكم
سـ ــريـ ــع وقـ ـ ـ ــاس يـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ص ـف ـع ــة إخ ـ ــاء
السبيل .توقعات تقاطعت مــع اتهام
الـهــاشــم للهيئة بــأنــه «عـلــى مــا يبدو
هناك قرار بتسريع املحاكمة وصدور
الحكم سريعًا» ،ما أثار غضب لطوف،
ً
فـ ّ
ـرد قــائــا« :مــا بسمحلك ،أنــت تهني
امل ـح ـك ـم ــة ،ون ـح ــن م ــن ي ـق ــرر مــواع ـيــد
الجلسات وليس أنت».
ويبدو أن هاجس العودة إلى السجن
يــؤرق سماحة وعائلته .فبعد إخــاء
س ـب ـي ـل ــه ،ازداد عـ ـ ــدد م ــرافـ ـقـ ـي ــه إل ــى
املحكمة .فإلى زوجته وبناته الثالث
وأشـ ـق ــائ ــه ومـ ــراف ـ ـقـ ــه ،انـ ـض ــم أق ــرب ــاء
وأصـ ــدقـ ــاء م ـ ــأوا م ـق ــاع ــد ال ـح ـض ــور.
سـ ـم ــاح ــة بـ ـ ــدا أمـ ـ ــس م ـش ـت ــت ال ــذه ــن
ّ
ومـ ـنـ ـهـ ـك ــا وه ـ ـ ــو مـ ـت ــك ــئ عـ ـل ــى ق ـفــص
االت ـ ـهـ ــام ي ـج ـيــب ع ــن أس ـئ ـل ــة ل ـط ــوف.
ط ــوال ساعتني ونـصــف ســاعــة ،تعثر
لسانه وتمتم بكلمات غير واضحة،
وبصوت منخفض ،وتناول املاء مرات
ع ــدة ،ودم ــج الــوقــائــع مــع التحليالت
واالن ـط ـبــاعــات ،مــا اضـطــر لـطــوف في
م ـع ـظــم األحـ ـي ــان إلـ ــى تـ ـك ــرار ال ـس ــؤال

وضبط تدوين أجوبته من قبل كاتب
املـحـكـمــة .انــزلــق لـســان الــرجــل املنهك
ع ـنــدمــا س ــأل ــه لـ ـط ــوف« :ك ـي ــف تصف
استهداف املدنيني باملتفجرات؟ أجاب
س ــريـ ـع ــا :ع ـم ـل ـيــة إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» .فــوجــئ
الـهــاشــم بسقطة مــوكـلــه ،مومئًا إليه.
«أسحب جوابي ،ولن أجيب على هذا
السؤال» استدرك سماحة.
أك ــد سـمــاحــة أن ــه ل ــم يـبـحــث األهـ ــداف
مع السوريني ،بل قالها من عندياته
للمخبر ميالد كفوري .قال له« :عندك
إفطارات .في نــواب وفيك تـ ّ
ـروح خالد
الضاهر وخـ ّـيــو ،وفيك ت ـ ّ
ـروح قيادات
أســاسـيــة مــن الـجـيــش ال ـحـ ّـر ومـخــازن
أسـ ـلـ ـح ــة والـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــات ال ـ ـتـ ــي يـ ـم ــرون
ع ـل ـي ـهــا .ك ـن ــت أسـ ــايـ ــره ف ــي ب ـه ــورت ــه،
ول ــم أك ــن أع ـتـقــد أن ك ـف ــوري قـ ــادر مع
مجموعته عـلــى تنفيذ أي ه ــدف من
هذه األهداف».
ّ
«كـ ـي ــف ت ـث ـبــت أن مـ ـي ــاد كـ ـف ــوري قــد
اسـ ـ ـت ـ ــدرج ـ ــك؟» ،س ـ ـ ــأل لـ ـ ـط ـ ــوف .ح ــار
سـمــاحــة بــن أوراقـ ــه وذكــريــاتــه حتى
استمهل اإلجــابــة فــي الجلسة املقبلة
ل ـ ّت ـقــديــم م ــذك ــرة خ ـط ـ ّـيــة ي ـث ـبــت فـيـهــا
أن ــه «ضحية اس ـتــدراج ُمحكم ،مهني
وتقني».

