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سياسة
المشهد السياسي

على الغالف

حرب «فرع المعلومات»
ضد تجار المخدرات والضباط الفاس ــدين
أوقف «فرع المعلومات» في قوى األمن الداخلي  ١٥ضابطًا و  ٢٨رتيبًا وعسكريين اثنين في قوى األمن قبضوا مبالغ
مالية من تجار مخدرات مقابل عدم توقيفهم أو تسهيل تنقالتهم أو تسريب معلومات إليهم أو ّشراء مخدرات منهم.
حملة التوقيف هذه جاءت إثر إطالق «ورشة لمكافحة الفساد بين ضباط المديرية وعسكرييها» يتولها األمن العسكري
في «فرع المعلومات»

اعترف تاجر
المخدرات
الموقوف
ّ
ع.م.م .أن
المالزم أول
ع.م .نقله
على متن آليته
العسكرية عدة
مرات (هيثم
الموسوي)

أطنان من الحشيشة في براميل بويا ...وجلود
تمكن «فرع املعلومات» في قوى األمن الداخلي من ضبط خمسة عشر طنًا من حشيشة الكيف،
في عملية استمر رصدها أكثر من شهر .طرف الخيط كان قيام املطلوبني ع.م ّ .وح.م.ج .بتكليف
ع.و.ج .وشريكه ك.ص .بتهريب كمية كبيرة من املخدرات إلى ليبيا .فكان أن كلف ك.ص .املدعو
م.ع .بشراء خمسة آالف برميل بويا من شركة دهانات معروفة في منطقة كسروان ،حيث تم نقل
الجزء األكبر منها إلى البقاع بغية وضع كميات من املخدرات فيها .كما استأجر ك.ص .مستودعًا
في بيروت لتخزين تلك البضاعة بانتظار شحنها عبر مرفأ بيروت .الحقًا ،وبينما كان م.ع.
يتواصل مع العديد من شركات الشحن ،تبني ّأن املخلص الجمركي م.ت .متورط معهم في هذه
القضية .كذلك تبني وجود تنسيق بني املطلوب ع.و.ج .ومؤهل متقاعد في األمن العام كان يخدم في
مرفأ بيروت من أجل شحن البضاعة املذكورة .وكشفت التحقيقات ّأن أحد الكيميائيني ش.ب.ص.
يبيع تجار املخدرات مواد أولية لتصنيع الكبتاغون.
كذلك ضبط «فرع املعلومات» عملية تهريب ضخمة لحشيشة الكيف إلى مصر .فقد تبني ّأن الرأس
املدبر لعملية التهريب هما م.م( .مواليد  )١٩٧٨وخ.د .وتبني أنهما يتواصالن مع أ .ع.م .وهو يمتهن
تجارة الجلود ويتولى تصدير الجلود إلى مصر منذ  ٣٠عامًا .وقد عرض م.م .على األخير تهريب
كميات من الحشيشة بعد تخبئتها داخل الجلود مقابل نسبة من العمولة يحصل عليها .وقد
وافق أ.ع.م ،.فكانت الحصيلة تنفيذ خمس عمليات تهريب إلى مصر قبل اإليقاع بهم .وقد ّنسق
«فرع املعلومات» مع االستخبارات املصرية لضبط  ٦أطنان من الحشيشة داخل أراضي مصر.

رضوان مرتضى
لـ ــم ت ـك ــد ت ـن ـت ـهــي حـ ـ ــرب امل ــؤس ـس ــات
الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة الــرسـمـيــة ضد
اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ح ـتــى ان ـط ـل ـقــت م ـعــركــة ال
تـقــل خ ـطــورة عـنـهــا« .ح ــرب مكافحة
امل ـ ـخـ ــدرات والـ ـفـ ـس ــاد» ص ـ ــارت أول ــى
األولــويــات في املديرية العامة لقوى
األم ــن الــداخ ـلــي .تـحــت ه ــذا الـعـنــوان،
ان ـط ـل ـقــت «ورشـ ـ ــة ال ـت ـن ـظ ـيــف» داخ ــل
امل ــدي ــري ــة وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،ب ـتــوج ـي ـهــات
م ـبــاشــرة م ــن م ــدي ــر ع ــام ق ــوى األم ــن
الداخلي الـلــواء عماد عثمان .أوكلت
املهمة إلى «األمن العسكري» في «فرع
املعلومات» وأسندت قيادة «الحرب»
إل ـ ـ ــى ضـ ــابـ ــط مـ ـشـ ـه ــود ل ـ ـ ــه ،ب ـح ـم ـلــة
غـيــر مـسـبــوقــة ض ــد ت ـجــار امل ـخ ــدرات
والضباط والعناصر الفاسدين في
مؤسسة قوى األمن.
ف ــي ب ــداي ــة عـ ــام  ،2018أوق ـ ــف «ف ــرع
امل ـع ـل ــوم ــات» ض ــاب ـط ــا بــرت ـبــة م ــازم
أول بالجرم املشهود ،أثناء نقله أحد
تـجــار امل ـخــدرات املطلوبني على منت
آلـيـتــه الـعـسـكــريــة الــرسـمـيــةُ ،
ويــدعــى
ع.ع.م( .مـ ــوال ـ ـيـ ــد  )١٩٧٥وهـ ـ ــو مــن

املـ ـت ــواري ــن وص ـ ـ ــادرة ب ـح ـقــه ع ـشــرات
املــذكــرات العدلية والقضائية بجرم
االتـ ـ ـج ـ ــار بـ ــامل ـ ـخـ ــدرات وت ــرويـ ـجـ ـه ــا.
الضابط الــذي كــان يعمل «شوفيرا»
لدى تاجر املخدرات يدعى ع.م .وهو
أحد ضباط مكتب مكافحة املخدرات
في البقاع .خالل التحقيقات األمنية
ومـ ــن ث ــم ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،اعـ ـت ــرف تــاجــر
ّ
املخدرات املوقوف ع.م.م .أن املالزم أول
ع.م .نقله على مــن آليته العسكرية
ع ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ــرات مـ ـق ــاب ــل مـ ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة
للحؤول دون توقيفه على الحواجز
األمـنـيــة بــن الـبـقــاع وب ـي ــروت .وذكــر
ّ
أن ال ـض ــاب ــط كـ ــان ُيـ ـس ـ ّـرب ل ــه بعض
ُ
ك ـت ــب امل ـع ـل ــوم ــات ال ـت ــي تـ ــرد بـحـقــه،
ّ
مشيرًا إلى أن الرقيب أول ح.م( .مركز
خدمته فصيلة بريتال) ،كان ُي ّ
سرب
له أيضًا معلومات عن حواجز أمنية
ومذكرات ترد بحقه .املفارقة أن تاجر
املخدرات املوقوف نفسه فضح هوية
ض ــاب ــط بــرت ـبــة رائ ـ ــد ف ــي ج ـه ــاز أمــن
ال ــدول ــة ُ
وي ــدع ــى ج.ب .وأرب ـع ــة رتـبــاء
آخرين في قوى األمن (مركز خدمتهم
م ـ ـفـ ــرزة س ـي ــر زحـ ـل ــة وسـ ــريـ ــة م ـطــار
ب ـ ـيـ ــروت) ،ك ــان ــوا ي ـت ـق ــاض ــون مـبــالــغ

مــالـيــة مـنــه ل ـقــاء خــدمــات ُيقدمونها
له ،كل واحد منهم تبعًا ملركز خدمته
أو م ـســؤول ـي ـتــه .أح ـي ــل ال ـضــابــط في
قوى األمن ورتيبني إلى القضاء بعد
توقيفهم عدليًا ،فيما عوقب اآلخرون
مسلكيًا.
ّ
الفضيحة ،بحسب املـصــادر
غير أن
ّ
األم ـن ـي ــة ،ت ـمــثـلــت ف ــي لـفـلـفــة جــريـمــة
ج.ب.
الضابط فيّ أمــن الــدولــة الــرائــد ّ
عـلــى رغ ــم أن الـتـحـقـيـقــات بـ ّـيـنــت أنــه
مـ ـت ــورط ف ــي ال ـق ـض ـيــة ن ـف ـس ـهــا ال ـتــي
اق ـتــرف ـهــا ال ـض ــاب ــط ف ــي قـ ــوى األمـ ــن،
لجهة نقل تاجر املـخــدرات وتقاضي
ّ
م ـبــالــغ مــال ـيــة م ـنــه ل ـق ــاء ذلـ ــك ،إال أن
القضاء العسكري تعاطى مــع امللف
ب ــازدواج ـي ــة .ففيما تــم االدعـ ــاء على
ال ـض ــاب ــط ف ــي قـ ــوى األمـ ـ ــن ب ـج ـنــايــة،
تــم االدعـ ــاء عـلــى ضــابــط أم ــن الــدولــة
بجنحة نقل مطلوب.
وذكـ ــرت م ـص ــادر أمـنـيــة لـ ـ «األخ ـب ــار»
ّأن مــرج ـعــا أم ـن ـيــا ت ـ ّ
ـوس ــط لـ ــدى أحــد
قضاة التحقيق العسكريني لتخفيف
الجرم عن الضابط املذكور .هكذا ،في
ُ
الجرم نفسهُ ،س ِّجلت سابقة تضعها
«األخـبــار» برسم التفتيش القضائي

لـفـتــح تـحـقـيــق م ــع ال ـقــاضــي امل ــذك ــور.
إذ إن ضــابــط أم ــن ال ــدول ــة خ ــرج بعد
شهرين كونه حكم بجنحة ،فيما مكث
ضابط قوى األمن أربعة أشهر ،قبل أن
ُيخلى سبيله (ظل قيد املحاكمة) في
ضــوء إلـحــاح ذويــه وبـعــض النافذين
مـ ـم ــن طـ ـلـ ـب ــوا الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـع ــه أسـ ــوة
بضابط أمن الدولة ،خصوصًا أنهما
ارتكبا الجرم نفسه .وفي هذا السياق،
قالت مصادر قضائية لـ «األخبار» إن
مـبــرر الـقــاضــي فــي االكـتـفــاء بــاالدعــاء
بجناية أن ضابط أمــن الــدولــة املتهم
«لم ينقل مخدرات ،إنما نقل مطلوبًا
بتهمة االتجار باملخدرات».
وب ـع ــد أقـ ــل م ــن ش ـه ــر ،أوق ـف ــت دوريـ ــة
م ــن «فـ ــرع امل ـع ـلــومــات» امل ـط ـلــوب ز.ز.
(مــوال ـيــد  )١٩٦١واب ـنــه ع.ز( .مــوالـيــد
 ،)١٩٨٦وتـبــن أنــه تــوجــد بحق األول
 ٩٩مــذكــرة توقيف وبـحــق الـثــانــي ٨٨
م ــذك ــرة ت ــوق ـي ــف .ال ـف ـض ـي ـحــة نـفـسـهــا
ت ـت ـكــرر :ضــابــط يـعـمــل بـصـفــة ســائــق
ل ـ ــدى ت ــاج ــر م ـ ـخ ـ ــدرات .ف ـق ــد اع ـت ــرف
ّ
املوقوفان أن املالزم أول في قوى األمن
الــداخ ـلــي ف.أ .ال ــذي ال ي ــزال مــوقــوفــا
حتى اآلن ،كــان ُيقلهما بسيارته من
البقاع إلــى بـيــروت لقاء مبالغ مالية
يدفعانها له عبر أحد أقربائه .كذلك،
ّ
اعـتــرفــا ب ــأن الــرقـيــب أول ع.ش .وهــو
أحــد رتـبــاء مكتب مكافحة املـخــدرات
في البقاع ،كان ُي ّ
سرب لهما معلومات
تـتـعـلــق بـهـمــا وب ــآخ ــري ــن ل ـقــاء مـبــالــغ
مالية.
لم تكد ّ
تمر ثالثة أشهر ،حتى أوقف
ف ـ ـ ــرع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات تـ ــاجـ ــر املـ ـ ـخ ـ ــدرات
ي.ع.ش( .م ــوال ـي ــد  )١٩٩٦الـ ــذي كــان
ي ـن ـق ـلــه ش ـي ــخ م ـع ـمــم ُي ــدع ــى غ.ز .مــن
مـنـطـقــة ال ـب ـق ــاع إلـ ــى مــدي ـنــة ب ـي ــروت.
تاجر املخدرات املوقوف توجد بحقه
 ٧٦مــذكــرة قضائية وعــدلـيــة بجرائم
املخدرات .وقد كشفت التحقيقات معه
وجــود تواصل بينه وبني العديد من
عناصر ورتباء املديرية العامة لقوى
األمــن الــداخـلــيّ .
توسعت التحقيقات
وأدت إلـ ــى تــوق ـيــف  ٨رتـ ـب ــاء آخــريــن
فــي قــوى األمــن الــداخـلــي .وقــد اعترف
ّ
املوقوف ي.ع.ش .بأن معظم هؤالء هم
مــن زبــائـنــه ويستحصلون مـنــه على
املخدرات.
وفـ ــي  ٢٨آذار امل ــاض ــي ،أوق ـ ــف «ف ــرع

مبرر القاضي باالدعاء
بجناية أن ضابط أمن
الدولة المتهم «لم
ينقل مخدرات ،إنما نقل
مطلوبًا بتهمة االتجار
بالمخدرات»

امل ـع ـل ــوم ــات» ت ــاج ــر املـ ـخ ــدرات ع.م.م.
(م ــوالـ ـي ــد  )١٩٧٦امل ـط ـل ــوب ب ـمــوجــب
عشرات مذكرات التوقيف (شريك أحد
أب ــرز املـطـلــوبــن فــي ت ـجــارة امل ـخــدرات
ع.ز.إ .الذي توجد بحقه أكثر من ٩٠٠
مذكرة توقيف) .وقد ّ
بينت التحقيقات
م ــع ع.م.م .أن ــه ي ـتــواصــل م ــع ع ــدد من
ضباط وعناصر قوى األمن الداخلي،
وج ـم ـي ـع ـه ــم يـ ـخ ــدم ــون عـ ـل ــى ح ــاج ــز
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الحكومة بانتظار «صحوة ضمير»...
محلية وخارجية!
للمعاينة امليكانيكية في محلة الحدث
ف ــي ال ـضــاح ـي ــة ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـب ـي ــروت،
ح ـي ــث كـ ــان ي ـق ــدم ل ـه ــم ش ـق ــة يـمـلـكـهــا
بالقرب من مركز عملهم ،الستخدامها
مقابل تسهيل أم ــوره على الحواجز
األم ـن ـيــة وت ـس ــريــب م ـع ـلــومــات أمـنـيــة
لـ ــه .ت ـ ّ
ـوس ـع ــت ال ـت ـح ـق ـي ـقــات م ــع تــاجــر
املـ ـخ ــدرات ،وكــانــت املـحـصـلــة توقيف
ثــاثــة ض ـبــاط (ن ـق ـيــب واث ـن ــان بــرتـبــة
مالزم أول) وثمانية رتباء.
وفـ ــي  ٢٦أي ـ ــار امل ــاض ــي ،أوق ـ ــف «ف ــرع
ً
املـ ـعـ ـل ــوم ــات» ك ـ ــا م ــن املـ ـطـ ـل ــوب ر.م.
واملطلوب ح.م .امللقب بـ «الغبي» داخل
أح ــد م ـقــاهــي ب ـل ــدة ريـ ــاق ف ــي الـبـقــاع
األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،وت ـ ـبـ ــن أنـ ـ ــه تـ ــوجـ ــد بـحــق
الثاني  ٩٠مذكرة توقيف .كذلك تبني
وجـ ــود ت ــواص ــل بـيـنــه وب ــن ع ــدد من
ضباط وعناصر قــوى األمــن ،وكشف
أنه يدفع لهم مبالغ مالية مقابل عدم
تــوقـيـفــه وت ـســريــب مـعـلــومــات ل ــه .في
ه ــذه الـقـضـيــة ،عــوقــب ع ـشــرة ضـبــاط
(ع ـق ـي ــد ومـ ـق ــدم ــان ون ـق ـي ـب ــان وث ــاث ــة
برتبة مالزم أول) وخمسة رتباء ثبت
تورطهم مع التاجر املذكور.
ل ــم تـقـتـصــر حـمـلــة «ف ــرع املـعـلــومــات»
عـلــى ظــاهــرة «ض ـبــاط امل ـخ ــدرات» ،بل
ّ
الكيف
امتدت لتطاول
تجار حشيشة ّ
ّ
والـ ـك ــوك ــاي ــن واملـ ـه ــرب ــن وم ـصــن ـعــي
حبوب الكبتاغون .فقد تمكن ضباط
«ال ـ ـ ـفـ ـ ــرع» مـ ــن ت ـف ـك ـي ــك م ـع ـظ ــم أفـ ـ ــراد
شـبـكــة ج.ش .ال ـت ــي ذاع صـيـتـهــا في
إدارة تجارة وتهريب الكبتاغون من
لبنان إلى الخارج .كذلك ضبط «فرع
امل ـع ـلــومــات» ف ــي ال ـع ــام  2017خمسة
ماليني حبة كبتاغون معدة للتهريب
ّداخل «ترمس للمياه الساخنة» ،تبني
أن ـه ــا ع ــائ ــدة أي ـضــا لـتــاجــر امل ـخ ــدرات
ُج.ش .املـ ـت ــواري ع ــن األنـ ـظ ــار .كــذلــك،
ض ـب ــط أك ـث ــر م ــن  ١٠٠ك ـي ـل ــوغ ــرام من
حشيشة الكيف في أحد املستودعات.
كــذلــك بـ ّـيـنــت الـتـحـقـيـقــات تـ ـ ّ
ـورط أحــد
ّ
املــرشـحــن لــانـتـخــابــات النيابية في
تأمني مــواد أولية لتصنيع املخدرات
ألحــد تـجــار امل ـخــدرات ،فـجــرى تعميم
بــاغ بحث وتـحـ ّـر بحقه .كذلك تمكن
«ف ــرع امل ـع ـلــومــات» بـعــد عملية رصــد
ألش ـ ـهـ ــر م ـ ــن كـ ـش ــف شـ ـبـ ـك ــة ت ـه ــري ــب
كوكايني دولـيــة عبر مـطــارات العالم.
وكـ ــان هـ ــؤالء ق ــد تـمـكـنــوا م ــن تهريب
ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن م ـ ــادة ال ـكــوكــايــن
بعد اجتيازهم عدة نقاط تفتيش في
ال ـعــديــد م ــن م ـط ــارات ال ـعــالــم .فــأوقــف
أح ـ ــد أف ـ ــراده ـ ــا وه ـ ــو إي ـط ــال ــي يــدعــى
لوكا روزستوالتو (مواليد  )١٩٦٨في
مـطــار ُ بـيــروت قــادمــا مــن ال ـبــاراغــواي.
وقـ ــد ض ـب ـطــت ب ـح ــوزت ــه ك ـم ـيــة ثــاثــة
ك ـي ـلــوغــرامــات م ــن ال ـكــوكــايــن ال ـخــام،
كانت موضبة داخــل زجاجات كحول
ع ـل ــى ش ـك ــل ك ــوك ــاي ــن سـ ــائـ ــل .كــذلــك
أوقف شقيقه في دبي أثناء محاولته
تـهــريــب كــوكــايــن إل ــى لـبـنــان ليتبني
ّ
أن أف ــراد الشبكة هــم مــن الجنسيات
األملــان ـيــة واإلي ـطــال ـيــة واألرجـنـتـيـنـيــة
والبرازيلية.
«حـ ـمـ ـل ــة ال ـت ـن ـظ ـي ــف» ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـهــا
«ف ـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات» ب ــواس ـط ــة «األمـ ــن
العسكري» لتنظيف املــديــريــة العامة
ل ـق ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي م ــن ال ـض ـبــاط
الفاسدين ال تزال مستمرة ،وأدت حتى
اآلن إلى تفكيك خاليا تهريب وترويج
م ـ ـخـ ــدرات وت ــوقـ ـي ــف ع ـ ــدد م ــن ت ـجــار
املخدرات ،ناهيك عن توقيف عشرات
الضباط والرتباء والعسكريني الذين
أظ ـ ـهـ ــرت ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ت ــورطـ ـه ــم فــي
ملفات فساد.

على الرغم من حصر املعنيني بتشكيل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،أزم ـ ـ ــة ال ـت ـك ـل ـيــف ب ـع ــوام ــل
وعـقــد داخـلـ ّـيــة بـحـت ّــة ،تشتد الـظــروف
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وتـ ـتـ ـع ــق ــد ،م ـ ــن ال ـج ـن ــوب
الـســوري إلــى معركة الساحل الغربي
في اليمن ومآالت صفقة القرن ،مرورًا
بــال ـض ـغــوط االق ـت ـص ــادي ــة املـتـعــاظـمــة
على إيــران والقمة التاريخية املرتقبة
بني الرئيسني األميركي والروسي في
فنلندا.
رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
الـعــائــد مــن سـفــر ،يــربــط أزم ــة التأليف
بــ«صـحــوة ضمير» الـقــوى السياسية
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـس ــك بـ ـش ــروطـ ـه ــا ،بـحـســب
الخالصات واالنطباعات التي سادت
فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا ،ب ـع ــد ات ـ ـصـ ــال ال ـح ــري ــري
ّ
بالرئيس ميشال عون أمس .لكن كثرًا
فــي الــداخــل ،بــات باعتقادهم أن كلمة
ّ
السر للتشكيل ،ليست عند الحريري
ً
أص ــا ،بـ ّـل فــي الـسـعــوديـ ّـة ،الـتــي باتت
تربط امللف اللبناني بملفات املنطقة،
على رغم الطمأنات التي يحصل عليها
اللبنانيون ،وآخرها من اإلمارات.
ّ
وحـ ـت ــى لـ ــو كـ ـ ــان مـ ـفـ ـت ــاح ال ـ ـحـ ــل عـنــد
ّ
الحريري ،الذي بات مضطرًا إلى لعب
دور اإلط ـف ــائ ــي وامل ـ ـحـ ــاور وامل ـصــالــح
ّ
ب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة امل ـت ـقــاب ـلــة ،إل
أن املــواجـهــة تتفاقم فــي الــداخــل ،وفي
ً
الــدائــرة املحيطة مـبــاشــرة بالحريري
عـبــر حـلـفــائــه ،مــن ال ـخــاف املستفحل
ب ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر والـ ـق ـ ّـوات
اللبنانية ،إلــى ال ـصــراع املتعاظم بني
الحزب التقدمي االشتراكي والعونيني
ّ
والحصة الدرزية
من بوابة النازحني
الحكومة ،إلى العقدة الثالثة ،وهي
في
ّ
تمثيل الــنــواب الـ ّـسـنــة مــن خ ــارج تيار
املستقبل بحصة وزارية.
ومما ال ّ
ّ
ّ
السياسية
القوى
شك فيه ،أن
ّ
باتت تتعامل اآلن مع امللف الحكومي،
وك ـ ــأن ـ ــه ب ـح ـك ــم امل ـ ـ ـ ّ
ـؤج ـ ـ ــل ،وال س ـ ّـي ـم ــا
الرئيس نبيه بـ ّـري ،الــذي قـ ّـرر الشروع
فــي دع ــوة مجلس ال ـنــواب إل ــى جلسة
عــامــة ه ــي األولـ ــى للمجلس الـجــديــد،
ّ
وعلى جدول أعمالها انتخاب اللجان
النيابية ورؤسائها ومقرريها ،بعد أن
ّ
يتريث في اتخاذ القرار بانتظار
كــان
ّ
أن تتضح مآالت تشكيل الحكومة.
وبـ ـع ــد اس ـت ـق ـب ــال ــه ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،أمـ ــس،
ف ـ ــي ع ـ ــن الـ ـتـ ـيـ ـن ــة ،أشـ ـ ـ ــار بـ ـ ــري أم ـ ــام
ّ
ّ
زواره أمــس ،إلــى أن «الرئيس املكلف
أبلغني بــأنــه سيبدأ جــولــة اتـصــاالت
جــديــدة» ،وأن «تــركـيــزه سيكون على
خـطــوط ثــاثــة مــع العونيني والـقــوات
ورئـيــس الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي
ولـ ـي ــد جـ ـنـ ـب ــاط» .وف ـي ـم ــا ل ـف ــت ب ــري
إلـ ـ ــى أن «كـ ـ ـ ــام ال ـ ـحـ ــريـ ــري ع ـ ــن أن ـن ــا
على مــوجــة واح ــدة ،يعني أنـنــا نحن
االثـنــن نـصـ ّـر على استعجال تأليف

ّ
ّ
ّ
الحكومة» ،أكــد املــؤكــد بــأن «العقبات
ال ت ـ ـ ــزال هـ ــي ن ـف ـس ـه ــا ،وع ــالـ ـق ــة عـنــد
ال ـف ــري ـق ــن امل ـس ـي ـح ـيــن ،وأن ال ش ــيء
ي ـبـ ّـن ح ـصــول ت ـقــدم جـ ــدي» .وأض ــاف
ّ
«تمهل قبل رحلته السياحية
بري أنه
األخـيــرة فــي توجيه الــدعــوة إلــى عقد
ّ
جلسة النتخاب اللجان ،عله يتحقق
أي ّ
تقدم في امللف الحكومي ،لكن ذلك
لم يحصل ولم أعد أستطيع االنتظار
أكثر من ذلــك» ،وقــد علمت «األخـبــار»
ب ــأن رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي يتجه
فــي الـســاعــات املقبلة إلــى اتـخــاذ قــرار
ب ــدع ــوة ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة إل ـ ــى جـلـســة

ّبري ّ
قرر دعوة
مجلس النواب إلى
هي األولى
جلسة عامة َ
للمجلس المنتخب،
وعلى ّجدول أعمالها
انتخاب اللجان النيابية

النتخاب اللجان في األسبوع املقبل،
علمًا أنه قرر استئناف «لقاء األربعاء
النيابي» ،اعتبارًا من اليوم.
ّ
ولعل الحريري في حركته أمس ،يزيد
من مهلة الوقت املستقطع قبل إعــداد
م ـس ـ َّـودة التشكيلة الـحـكــومـيــة ،حيث
أبـلــغ الــرئـيــس عــون أن لــديــه اتـصــاالت
ولـ ـق ــاءات سـيـجــريـهــا خ ــال الـســاعــات
املقبلة قبل صعوده إلى بعبدا مجددًا،
وعـ ـل ــى أس ــاسـ ـه ــا ي ـت ـض ــح لـ ــه إن ك ــان
َّ
مسودة تشكيلة حكومية
جاهزًا لحمل
ّ
إلـ ــى ل ـق ــائ ــه امل ــرت ـق ــب م ــع ع ـ ــون ،أو أن
«االجتماع سيكون مناسبة للتقييم».
ّ
ما ّ
يهم رئيس الجمهورية« ،أن التأخير
ّ
ي ــزي ــد ه ــواج ــس ال ـل ـب ـنــان ـيــن وي ــوس ــع
دائرة الشكوك حول مستقبل االوضاع
ف ــي ل ـب ـنــان ،ألن ه ـنــاك مـحـطــات مهمة
جدًا تحتاج إلى قرارات من الحكومة»،
ّ
معنية في قصر
على ما تقول مصادر
بعبدا لـ«األخبار».
مــن امل ــؤش ــرات ال ـتــي ت ـقــرأ إي ـجــابــا ،في
بعبدا« ،زيــارة السفير اإلماراتي حمد
ال ـشــام ـســي ل ـب ـع ـبــدا ،وال ــرس ــال ــة الـتــي
حملها مــن القيادة اإلمــاراتـيــة ،والتي
ت ـح ـمــل ف ــي ط ـ ّـي ــات ـه ــا دعـ ـم ــا إم ــارات ـي ــا
ّ
يصب في خانة
لالستقرار ،وهذا أيضًا
اإليـجــابـيــة على الصعيد الحكومي»،

تقول املصادر نفسها.
وال ي ـم ـكــن املـ ـ ــرور فـ ــوق امل ــوق ــف ال ــذي
أطلقه البطريرك املــارونــي الكاردينال
بـشــارة الــراعــي ،مــن على منبر بعبدا،
أمس ،وأعلن فيه رفضه لـ«الثنائيات»،
ِّ
مذكرًا باليوم الذي جمع فيه األقطاب
املـ ــوارنـ ــة األرب ـ ـعـ ــة ف ــي عـ ــام  2011فــي
بـ ـ ـك ـ ــرك ـ ــي ،وحـ ـيـ ـنـ ـه ــا أيـ ـ ـض ـ ــا تـ ـع ــرض
ّ
لالنتقاد ،مؤكدًا «رفض إقصاء أحد أو
التفرد مع أحد وال أحد فوق أحد».
ّ
ُ
وعلم أن موضوع املصالحة املسيحية
ح ـضــر ب ــن ع ــون والـ ــراعـ ــي ،وبـحـســب
امل ـع ـل ــوم ــات ،ف ــإن رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
أبـلــغ سيد بكركي أنــه «مــع املصالحة
املسيحية وال رجــوع عنها ،أمــا الشق
السياسي ،فيحصل التفاهم حوله بني
االح ــزاب» .يذكر أن الراعي سيستقبل
غـ ـدًا ف ــي ب ـكــركــي وزيـ ــر اإلع ـ ــام ملحم
ريـ ــاشـ ــي وال ـ ـنـ ــائـ ــب إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ك ـن ـعــان
ل ـل ـت ـش ــاور م ـع ـه ـمــا ف ــي إمـ ـك ــان تــرمـيــم
تفاهم معراب.
وي ــؤك ــد زوار ب ـع ـبــدا «ح ـ ــرص رئـيــس
الجمهورية على إعادة إدارة محركات
تشكيل الحكومة بقوة ،وهــذا سيكون
مــوضــوع درس فــي اللقاء القريب بني
عون والحريري».
والح ـ ــظ ال ـ ـ ــزوار أنـ ــه «فـ ــي األس ـبــوعــن
ّ
األخ ـيــريــن ه ـنــاك م ــن رك ــز ف ــي مــواقـفــه
وح ـ ـ ـمـ ـ ــاتـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــل رئ ـ ـيـ ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـســؤول ـيــة عـ ــدم تــألـيــف
الحكومة ،علمًا أن عون فعل كل شيء
مـ ــن أج ـ ــل ت ـس ـه ـيــل ع ـم ـل ـيــة ال ـت ــأل ـي ــف،
خـصــوصــا ف ــي ل ـقــاءاتــه املـتــاحـقــة مع
كل من سمير جعجع ووليد جنبالط
وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات أخـ ـ ـ ــرى لـ ـه ــا تـمـثـيـلـهــا
ف ــي مـجـلــس الـ ـن ــواب ،وق ــد تـمـنــى على
َّ
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ــلـ ــف م ـع ــال ـج ــة ال ـع ـق ــدة
الـ ُّـسـنـيــة املتمثلة بتمثيل ال ـن ــواب من
خ ــارج كـتـلــة املـسـتـقـبــل ،وه ــو مستمر
بــالـقـيــام بــواجـبــاتــه الــدسـتــوريــة ،وهــو
جاهز للبحث مع الحريري بالتشكيلة
الحكومية عندما يكون األخير جاهزًا
لذلك».
وفيما تــرى مصادر مواكبة أن «ليس
بـ ــاألفـ ــق مـ ــا ي ــوح ــي ب ـح ـل ـح ـلــة لـلـعـقــد
الـظــاهــرة» ،تشير إلــى أنــه «على الرغم
م ــن سـ ــوداويـ ــة األجـ ـ ـ ــواء ال ـت ــي راف ـق ــت
ِّ
تصرف
تشكيل الحكومة الحالية التي
يذكر الجميع أنه فجأة
األعمال راهنًاُ ،
انفرجت األمور وشكلت بعد ظهر يوم
احد ،وهذا األمر وارد في عملية والدة
ُ
الحكومة الحالية التي قد تبصر النور
فــي أي لـحـظــة ،عـلـمــا أن ه ـنــاك جهات
لها مصلحة بالترويج ألج ــواء تقول
إن األم ـ ــور غ ـيــر قــاب ـلــة ل ـل ـحــل ،وه ـنــاك
ً
جهات أخرى غير راغبة أصال بتأليف
الحكومة».
(األخبار)

رد

جريصاتي يتهم المشنوق «بالتجني على القضاء»
أكد وزير العدل سليم جريصاتي أن اإلعالم املرئي
واملكتوب «نقل عن معالي الوزير الصديق نهاد املشنوق
كالمًا عن موضوع إطالق متهم بقرصنة إلكترونية
حيث اعتبر أنه جزء من الفولكلور اللبناني الذي عودنا
أن التدخل السياسي واملالي في بعض القضاء يعطي
نتائج من هذا النوع وأن جزءًا من القضاء يتصرف بناء
على تدخالت وليس إلحقاق الحق» .وأضاف« :هذا الكالم
فيه تجن على القضاء ،كل القضاء الذي لن يكون يومًا
جزئية أو مجزأ ،بل سلطة من سلطات الصمت الكبرى
التي تتكلم عن ذاتها بتدابيرها وقراراتها وأحكامها باسم
الشعب اللبناني ،وهذه السلطة محصنة بذاتها ،وعلى
السياسيني عامة تحصينها أيضًا ،وأن كل قاض اليوم

يعتبر نفسه من هذا الجزء الذي يتهمه وزير الداخلية
بالتبعية السياسية واملالية ،وهو اتهام خطير ،ال سيما أنه
غير موثق بشيء .يكفي أن يرفع السياسيون أيديهم عن
القضاء ويتركوه يعمل ويخففوا من القيود عليه لتسريع
املحاكمات وعدم إنهاكه بملفات تجاذباتهم السياسية
التي تضاف إلى ملفات مرهقة أخرى وناجمة عن النزوح،
على ما تدل اإلحصائيات القضائية».
وختم جريصاتي« :إن ملف القرصنة بالذات ،والذي تناوله
أيضًا إعالم مكتوب تشهيري ومغرض ومشهود له باتباع
منهج اإلثارة الغرائزية ،إنما هو موضع عناية القضاء
املختص بحكمة وروية وسرية حتى االنتهاء من مرحلة
التحقيق».

