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وقانون االنتخاب ،مذكرًا بأنه مطروح
في اتفاق الطائف.

موقف بري
يفهم موقف بري ،بحسب من يعملون
عـ ـل ــى خ ـ ــط ال ـ ــوس ـ ــاط ـ ــات م ـ ــن ال ـت ـي ــار
تحديدًا ،بأنه أكثر من موقف مبدئي
أو ابن لحظته .تساؤالت هؤالء تصب
في خانة :هل بإمكان بري ،بما يعرف
ع ـن ــه م ــن ح ـن ـكــة س ـي ــاس ـي ــة ،أن ي ـقــوم
وحـ ــده وم ــن دون إي ـح ــاء إقـلـيـمــي إو
دول ــي بـخـطــوة مــن ه ــذا ال ـن ــوع؟ وهــل
يـمـكــن ل ـهــذه الـجـلـســة أن ت ـكــون تتمة
ملسار مـحــاوالت كسر عــون املستمرة
م ـن ــذ أشـ ـه ــر؟ ف ــاإليـ ـح ــاءات ي ـم ـكــن أن
تـ ـك ــون مـ ــن نـ ـ ــوع ت ـس ــوي ــة روس ـ ـيـ ــة ـ ـ ـ ـ
أمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا م ـ ــع م ــرح ـل ــة
رئاسية انتقالية تنعكس على لبنان
ت ـس ــوي ــة م ـم ــاث ـل ــة ،ت ـق ـضــي بــان ـت ـخــاب
رئيس تسوية ،عسكري أو سياسي.
وه ــذا يجعل مــن الطبيعي أال يسمح
لبري بإقرار قانون انتخاب ،من أجل
ص ـي ــاغ ــة «سـ ـل ــة تـ ـس ــوي ــات مـتـكــامـلــة
برئاسة للجمهورية وقانون انتخاب
س ــوي ــا» .وال ـس ــؤال األك ـثــر ت ـقــدمــا :هل
املعركة الـيــوم معركة قــانــون انتخاب
وج ـل ـس ــة ت ـشــري ـع ـيــة أم أن ـه ــا مـعــركــة
رئاسة الجمهورية؟

موقف حزب الله
يـثـيــر مــوقــف ح ــزب ال ـلــه مـمــا يحصل
تـ ـس ــاؤالت ف ــي األوسـ ـ ــاط الـسـيــاسـيــة،
والـ ـع ــونـ ـي ــة م ـن ـه ــا ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،ب ـعــدمــا
ب ــات ال ـت ـيــار قــري ـبــا م ــن االق ـت ـنــاع بــأن
م ــوق ــف الـ ـح ــزب ال ي ـش ـبــه مــوق ـفــه فــي
أزم ــة الـتـعـيـيـنــات الـعـسـكــريــة .الـحــزب
حاليًا أقرب ما يكون الى موقف بري،
واالت ـصــاالت املستمرة معه لــم تفض
الــى نتيجة إيـجــابـيــة ،بــل تـكــاد تكون
سلبية .خطورة موقف الحزب اليوم
أنـ ــه ي ـضــع ال ـت ـي ــار ف ــي م ــوق ــف دق ـيــق،
وخصوصًا أن موقف الحزب سيصب
ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة ف ــي خــدم ــة مـعــارضــي
عـ ـ ــون :ال ـت ـم ــدي ــد ل ـل ـم ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي
ولقائد الجيش العماد جــان قهوجي
وجلسة تشريع بال ميثاقية.

موقف المستقبل
فـ ــي م ــوق ــف ي ـع ـك ــس مـ ـ ــدى االف ـ ـتـ ــراق
ب ــن املـسـتـقـبــل وح ـل ـي ـفــه ،أي ال ـق ــوات
الـلـبـنــانـيــة ،تـحــدث وس ـطــاء املستقبل
ع ــن أهـمـيــة امل ـف ــاوض ــات وال ـس ـيــر بها
م ــع عـ ـب ــارة اع ـت ــراض ـي ــة «إذا نجحت
امل ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ك ـ ـ ــان ب ـ ـ ــه ،وإال ف ـن ـحــن
س ـ ـن ـ ـشـ ــارك فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة» .م ــوق ــف
املستقبل يتأكد يومًا بعد آخــر ،تارة
بانقالب الرئيس فؤاد السنيورة على
تعهد كان قد أعطاه بعدم املشاركة في
الجلسة إال بحضور مكون مسيحي
أسـ ــاسـ ــي ،وت ـ ـ ــارة ب ــامل ــاح ـظ ــات ال ـتــي
أرسـلـهــا الـنــائــب سمير الـجـســر حــول
استعادة الجنسية ومــن ثم بالحملة
امل ـض ــادة الـتــي ب ــدأت للمطالبة بحق
امل ــرأة اللبنانية فــي إعـطــاء الجنسية
ألوالده ــا ،وهــو مطلب سبق أن تبناه
الرئيس سعد الحريري ،وبدأ الجسر
حملة ترويج له.

موقف  14آذار
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ،ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل س ـع ــي
الـ ــوس ـ ـطـ ــاء مـ ــن قـ ـ ــوى  14آذار ال ـت ــي
تمحورت حــول فكرة أساسية» كيف
يمكن للمسيحيني أن يرفضوا تشريع
الـبـنــود املــالـيــة ال ـيــوم ،وسـمـعــة لبنان
املالية الدولية على املحك ،فيما حزب
الله يوافق على هذه البنود .فهل يكون
حــزب الله أحــرص على سمعة لبنان
املــالـيــة مــن املسيحيني؟ تـحــرك هــؤالء
ي ـنــدرج فــي ضـ ــرورة فـصــل املــواضـيــع
املالية وعدم ربطها باألمور امليثاقية.
نتيجة السعي ،بحسب هؤالء ،اقتناع
األف ــرق ــاء املسيحيني بــأهـمـيــة البنود
املــالـيــة ،لكن السعي مستمر مــن أجل
ال ـشــق ال ـثــانــي أي املـيـثــاقـيــة وقــانــون
االنتخاب.
وفـ ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ي ـس ـتــأنــف حــاكــم
مصرف لبنان رياض سالمه ورئيس
ج ـم ـع ـي ــة امل ـ ـص ـ ــارف جـ ـ ـ ــوزف طــرب ـيــه
تحركاتهما واتصاالتهما الـيــوم في
اط ـ ــار ال ـض ـغــط ل ـع ـقــد ج ـل ـســة نـيــابـيــة
القرار البنود املالية املطروحة.
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الحدث

رأس «خلية صيدا» في حماية اليونيفيل
أوقف األمن العام خلية
أقر أعضاؤها بالتجسس
لحساب االستخبارات اإلسرائيلية،
وبتنفيذ أعمال استطالع
تسبق عادة عمليات
االغتيال .استكمال التحقيق
بحرية تامة ال يزال في حاجة
إلى رفع اليونيفيل الحصانة
عن أحد موظفيها ،الذي
«صدف» أنه رأس الخلية
حسن عليق ورضوان مرتضى
ل ـي ـس ــت امل ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي ي ـت ــم فـيـهــا
توقيف خلية ُيشتبه في أن أعضاءها
ي ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــون ل ـ ـح ـ ـسـ ــاب االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات
اإلســرائـيـلـيــة فــي لـبـنــان .سقطت خاليا
ك ـث ـي ــرة م ـن ــذ ع ـ ــام  .2006ل ـك ـن ـهــا املـ ــرة
األول ــى فــي غضون تسع سـنــوات ،التي
يصطدم فيها التوقيف بجدار حصانة
قــانــون ـيــة مـنـحـتـهــا ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة،
منذ عام  ،1996ملوظفي قــوات الطوارئ
الــدولـيــة (يونيفيل) .الخلية مؤلفة من
 3أشخاص :اللبناني هاني م ،السوري
رامـ ــز س وزوجـ ـت ــه الـلـبـنــانـيــة س .ش.
ال ـ ـ ــرأس ه ــان ــي م ،ل ـب ـنــانــي م ــوظ ــف فــي
اليونيفيل ،وتـحــديـدًا فــي مقرها العام
في الناقورة ،منذ عام .1984
بــدأت العملية التي نفذها األمــن العام
ق ـب ــل أش ـ ـهـ ــر ،ع ـن ــدم ــا ج ـ ــرى االش ـت ـب ــاه
ف ــي رامـ ــز الـ ــذي ي ـع ـ ّـرف ع ــن نـفـســه بــأنــه
«امل ـســؤول التنظيمي فــي لبنان لحزب
ال ـ ـي ـ ـسـ ــار الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي ال ـ ـس ـ ــوري»
ـضـ ــع ل ـل ـم ــراق ـب ــة ،تـقـنـيــا
املـ ـ ـع ـ ــارض .أخـ ـ ِ
وبـ ـش ــري ــا ،ق ـب ــل أن ي ـق ـب ــض ع ـل ـي ــه ي ــوم
 27تـ ـش ــري ــن األول املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وخ ـ ــال
ال ـت ـح ـق ـي ــق م ـ ـعـ ــه ،أقـ ـ ـ ـ ّـر ب ــال ـت ـع ــام ــل مــع
اسـتـخـبــارات الـعــدو اإلســرائـيـلــي ،وبــأن
زوج ـت ــه (الـلـبـنــانـيــة) س .ش .مـتــورطــة
م ـعــه .أوقـ ــف األمـ ــن ال ـع ــام س .ش .بعد
يومني على توقيف زوجـهــا ُ
(عـثــر على
عـقــد زواج نظمه لهما رج ــل دي ــن ،لكن
ّ
مسجل في دوائر األحوال
زواجهما غير
الشخصية) .وبحسب التحقيق معهما،
فإنهما كانا يعلمان بهوية الجهة التي
ي ـع ـمــان ل ـح ـســاب ـهــا .كـ ــان رام ـ ــز يتلقى
التعليمات من مشغليه اإلسرائيليني،
ف ـي ـن ـف ــذ مـ ــا ُيـ ـطـ ـل ــب مـ ـن ــه ،ثـ ــم ي ـف ـيــدهــم
بالنتيجة ،بواسطة برنامج اتصال عبر
جهاز «آي باد» الخاص به ،يتم تشغيله
قرب الحدود .وأقـ ّـرا بأنهما توليا جمع
معلومات عن رئيس التنظيم الشعبي
الناصري النائب السابق أسامة سعد،
وعــن إمــام مسجد القدس الشيخ ماهر
ح ـمــود ،وإم ــام مسجد إبــراهـيــم الشيخ
صهيب حبلي (ق ـصــده رام ــز وس .ش.
لـعـقــد زواج ـه ـم ــاُ .
ويـع ـتـقــد ب ــأن ال ـهــدف
الحقيقي للزيارة كــان جمع املعلومات
والتصوير) ،إضافة إلى جمع معلومات
ع ــن م ــوك ــب امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ــأم ــن ال ـعــام
اللواء عباس ابراهيم ،وعن شخصيات
في حزب الله ومن سرايا املقاومة .وقد
اسـتــأجــر رام ــز شقة سكنية فــي صيدا،
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن مـ ـن ــزل ح ـ ـمـ ــود ،لـتـسـهـيــل
مــراق ـب ـتــه .وكـ ــان امل ــوق ــوف ي ـس ـت ـخــدم 8
أجهزة هاتف في عمله ّ ،جرى ضبطها.
وبحسب التحقيقات ،أقرا بأن الوسيط
األولـ ـ ـ ـ ــي ب ـي ـن ـه ـم ــا وب ـ ــن م ـش ـغ ـل ـي ـه ـمــا،
هــو هــانــي م .وق ــال رام ــز للمحققني إن
مشغليه طلبوا منه قبل مــدة قصيرة،
الـتـنـسـيــق م ــع ه ــان ــي ،ل ـي ـتــولــى األخ ـيــر
عـمـلـيــة إدخ ــال ــه إل ــى فـلـسـطــن املـحـتـلــة،
أوقف قبل إتمام «الرحلة».
لكنه ِ
أوق ــف هــانــي (ي ــوم الجمعة  30تشرين
ِ
األول ُ ،)2015
ود ِهـ ــم مـنــزلــه فــي شرقي
ص ـي ــدا (ع ـل ـمــا ب ــأن ــه م ــن ب ـل ــدة جـنــوبـيــة
محاذية للحدود مع فلسطني املحتلة).
ص ـ ــودرت أج ـه ــزة م ــن م ـنــزلــه .واع ـتــرف
بـ ــأنـ ــه تـ ــولـ ــى ت ـج ـن ـي ــد رام ـ ـ ـ ــز ل ـح ـس ــاب

استخبارات العدو ،زاعمًا أن صلته به
انـقـطـعــت الح ـقــا .فـيـمــا ك ــان رام ــز يقول
إن اتصاالته بالعدو من منطقة قريبة
مــن ال ـحــدود كــانــت تـتــم بــوجــود هــانــي.
كذلك ّ
أقر األخير بأنه دخل إلى فلسطني
املحتلة أكـثــر مــن م ــرة ،قـبــل ع ــام ،2000
زاعمًا أنه فعل ذلك بهدف السياحة.
كان موظف اليونيفيل ّ
يدعي في البداية
أن ات ـصــاالتــه بــأش ـخــاص فــي فلسطني
املحتلة مرتبطة حصرًا بكونه ينتمي
إلـ ـ ــى جـ ـم ــاع ــة «ش ـ ـهـ ــود يـ ـ ـه ـ ــوه» ،عـلـمــا
ب ــأن املـحـقـقــن يـشـكـكــون فــي كــونــه حقًا
يـنـتـمــي إل ــى ه ــذه ال ـج ـمــاعــة .فـقــد جــرى
توقيف شخص ناشط فيها ،من منطقة
الشمال ،بسبب وجــود اتصاالت كثيفة
بينه وب ــن هــانــي ،لـكــن لــم يـتـبـ ّـن أن له
صلة بعمل هاني االستخباري ،فأطلق
سراحه.
ّ
وق ـ ــال ه ــان ــي إن م ــن ج ــن ــده ه ــو قــريــب
لــزوجـتــه ،وه ــو عميل فــر إل ــى األراض ــي
املـحـتـلــة مــع ق ــوات االح ـت ــال املنسحبة
من الجنوب عام  .2000زعم أن تجنيده
جــرى منذ أكـثــر مــن ع ــام ،لكن املشرفني
ع ـل ــى ال ـت ـح ـق ـيــق م ـق ـت ـن ـعــون بـ ــأن عـمـلــه
ال ـت ـج ـس ـس ــي يـ ـع ــود إلـ ـ ــى ت ـس ـع ـي ـن ـيــات
الـقــرن املــاضــي على أقــرب تقدير .إال أن
الـتـحـقـيـقــات م ـعــه لـحـســم ه ــذه املـســألــة
لــم تــأخــذ امل ــدى امل ـط ـلــوب .فـمـنــذ لحظة
ت ــوقـ ـيـ ـف ــه ،ك ـ ـ ــان املـ ـشـ ـتـ ـب ــه فـ ـي ــه م ــدرك ــا
ل ـل ـح ـصــانــة ال ـت ــي ي ـت ـم ـتــع ب ـه ــا ،ويـعـلــم
جيدًا أن مكوثه في «النظارة» لن يطول.
وبالفعل ،ما إن أوقفه األمن العام حتى
استنفرت قــوات األمــم املتحدة وفرقها
الـقــانــونـيــة ،لـتـجــري ات ـصــاالت باملدعي
العام التمييزي القاضي سمير حمود،

وم ـ ـف ـ ــوض الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ـ ــدى امل ـح ـك ـم ــة
الـعـسـكــريــة ال ـقــاضــي صـقــر ص ـقــر .أب ــرز
الـفــريــق الـقــانــونــي لليونيفيل اتفاقية
موقعة مع الحكومة اللبنانية منذ عام
 ،1996ومنشورة في الجريدة الرسمية،
تمنح العاملني في اليونيفيل حصانة
تحول دون توقيفهم قبل موافقة قيادة
القوات الدولية .وطالب الفريق األممي
الـقـضــاء الـلـبـنــانــي بتسليمه املــوقــوف.
م ـب ــاش ــرة ،انـ ـص ــاع ال ـق ـض ــاء لـلـضـغــوط
الـ ــدول ـ ـيـ ــةّ ،
ووج ـ ـ ـ ــه إش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى األمـ ــن
ال ـعــام بـعــدم تــوقـيــف الــرجــل ،واالكـتـفــاء

لم يعثر المحققون
على رابط بين خلية
التجسس وخلية داعش،
رغم تقاطع أهدافهما

بــاالس ـت ـمــاع إلف ــادت ــه ،ث ــم تـسـلـيـمــه إلــى
اليونيفيل .وجرى االتفاق على أن يبقى
املشتبه فيه موقوفًا لدى القوات الدولية،
عـلــى أن يستكمل املـحـقـقــون االسـتـمــاع
ّ
إلفــادتــه ،إنـمــا مــن دون احـتـجــازهُ .سلم
املشتبه فيه إلى اليونيفيل يوم توقيفه،
ُ
ولم ت ِعده إلى التحقيق إال بعد خمسة
أيـ ــام (يـ ــوم األربـ ـع ــاء امل ــاض ــي) .تــرافـقــه
سـ ـي ــارة م ــن ال ـيــون ـي ـف ـيــل ص ـب ــاح ــا إل ــى

ً
مقر لــأمــن الـعــام ،ثــم تــأخــذه لـيــا .هذه
هي أوامــر القضاء ،الــذي قـ ّـدم طلبًا إلى
اليونيفيل يطلب فيه رفع الحصانة عن
املشتبه فيه .تأثر التحقيق سلبًا بهذه
ّ
اإلجراءات .فاملشتبه فيه تمكن من بناء
رواي ــات ــه الـتــي سـيــواجــه بـهــا املحققني،
كما أنه يراهن على أن األمم املتحدة لن
ترفع عنه الحصانة ،ما يجعله يصمد
أمام املحققني.
لـكــن املـشــرفــن عـلــى امل ـلــف ،فــي القضاء
واألم ـ ـ ــن ،ي ـب ــدون راض ـ ــن ع ــن الـنـتـيـجــة
ال ـت ــي ت ـح ـق ـقــت .ب ــرأي ـه ــم ،ج ــرى إح ـبــاط
ع ـم ـل ـي ــات اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال .ف ــامل ـع ـط ـي ــات ال ـتــي
كــانــت تجمعها الـخـلـيــة ،لـيـســت ،بلغة
األم ــن ،ســوى األع ـمــال التمهيدية التي
تسبق تنفيذ عمليات اغتيال .وتوقف
م ـس ــؤول ــون أم ـن ـيــون وق ـضــائ ـيــون عند
كـ ـ ـ ــون الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ـ ـت ـ ــي وض ـع ـه ــا
اإلسرائيليون كأهداف للمراقبة (سعد
وحمود وابراهيم) ،كانت نفسها أهدافًا
للمراقبة مــن قبل خلية تابعة لتنظيم
«داع ـ ــش» أوق ـف ـهــا األمـ ــن ال ـع ــام الـشـهــر
املــاضــي .لكن املحققني لــم يعثروا على
أي رابط بني الخليتني.
ل ـي ـس ــت ه ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ال ـت ــي
ينفذها األمــن العام في مجال مكافحة
الـتـجـســس اإلســرائ ـي ـلــي ،لكنها األول ــى
بـهــذا املستوى منذ أع ــوام .وقــد راكمت
املديرية قدرات وخبرات خالل السنوات
األربــع املاضية ،تسمح لها بأن تصبح
العبًا أمنيًا أساسيًا في هذا املجال ،كما
فــي مجال مكافحة اإلره ــاب التكفيري.
وب ـح ـس ــب «ال ـع ـق ـي ــدة األمـ ـنـ ـي ــة» لــأمــن
الـعــام ،فــإن املعركة مع اإلره ــاب واحــدة،
سواء كان تكفيريًا أو إسرائيليًا.

