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تقـرير
رسائل إلى المحرر
القوات :ال فتور
ت �ض �م��ن ال� �ع ��دد ال� �ص ��ادر عنكم
ب �ت��اري��خ االث� �ن�ي�ن  15آب 2011
ً
مقاال لرامح حمية تحت عنوان:
«ال��راع��ي ف��ي دي��ر األح�م��ر :فتور
ق� � � ّ�وات� � ��ي» م �ل �ي �ئ��ًا ب��امل �غ��ال �ط��ات
وامل� �ع� �ل ��وم ��ات ال� �خ ��اط� �ئ ��ة ال �ت��ي
تشوه حقيقة الزيارة التاريخية
ألب �ي �ن��ا ال �ب �ط��ري��رك م ��ار ب �ش��ارة
ب�ط��رس ال��راع��ي .ل ��ذا ،يهمنا أن
نوضح اآلتي:
ً
* أوال :ال� �ح� �ض ��ور األك � �ب� ��ر ف��ي
استقبال البطريرك ال��راع��ي في
أع ��ال ��ي ض �ه��ر ال �ق �ض �ي��ب م��دخ��ل
البقاع كان لـ«القوات اللبنانية»
ع �ب��ر وف ��د م��ن م�ن�س�ق�ي��ة ال�ب�ق��اع
ال �ش �م��ال��ي ض ��م أك� �ث ��ر م ��ن 130
ك � � � ��ادرًا ق ��وات� �ي ��ًا م� ��ن م �س��ؤول��ي
ال �ق ��رى ت ��رأس ��ه م�ن�س��ق امل�ن�ط�ق��ة
املهندس مسعود رحمة.
*ث��ان �ي��ًا :م �ح��اول��ة امل �ق��ارن��ة بني
زيارتي البطريرك صفير العام
امل� ��اض� ��ي وال� �ب� �ط ��ري ��رك ال ��راع ��ي
لإليحاء بأن الزيارة كانت فاترة
«ول ��م ت�ب�ع��ث ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال��دفء
في قلوب ع��دد من أبناء البلدة
ف ��ي غ �ي��ر م �ك��ان �ه��ا .ف��ال�ب�ط��ري��رك
ً
ص�ف�ي��ر اس�ت�ق�ب��ل م �ب��اش��رة ف��ور
انتقاله صباحًا من عيناتا الى
دي��ر األح �م��ر ،بينما ال�ب�ط��ري��رك
ال��راع��ي ان�ت�ق��ل م��ن ع�ي�ن��ات��ا ال��ى
القرى األخرى وإن عبر في دير
االحمر .لكن االستقبال الرسمي
ك� ��ان ع �ن��د ال �س��اب �ع��ة وال �ن �ص��ف
ً
مساء .وكان له استقبال رسمي
ف ��ور وص��ول��ه وك�ل�م��ة ترحيبية
م��ن رئ �ي��س ب �ل��دي��ة دي ��ر االح �م��ر
امل� �ه� �ن ��دس م � �ي �ل�اد ال � �ع� ��اق� ��وري.
ك �م��ا ت��م ت �ق��دي��م ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة
ف ��ي امل �ن��اس �ب��ة .وت � ��رأس ب�ع��ده��ا
الراعي قداس العيد في كنيسة
س�ي��دة ال �ب��رج ف��ي ح�ض��ور كافة
م�س��ؤول��ي «ال �ق��وات اللبنانية»
وفي مقدمهم املهندس رحمة.
*ث � ��ال� � �ث � ��ًا :ل� � ��م ت � ��رف � ��ع «ال � � �ق� � ��وات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» ال�لاف �ت��ات وال �ص��ور
التزامًا منها باآلليات التنظيمية
التي وضعتها املطرانية والتي
اقتضت اقتصار الالفتات على
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات وال � ��رع � ��اي � ��ا ف �ق��ط،
وم ��ن خ ��رق االت� �ف ��اق ه��و رئ�ي��س
«ح��زب التضامن» إم�ي��ل رحمة.
ول�ل�ت��ذك�ي��ر ف�ق��ط ،أن��ه ح�ت��ى ل��دى
زي ��ارة البطريرك صفير وحتى
لدى االنتخابات البلدية لم يجر
ارت � � ��داء ث �ي��اب ت �ح �م��ل ش �ع��ارات
«القوات».
* راب �ع ��ًا :ال ص�ل��ة إلم �ي��ل رح�م��ة
بعيناتا ال في سجالت النفوس
وال ف � ��ي ص � �ن ��ادي ��ق االق� � �ت � ��راع،
وه � ��ي أث �ب �ت��ت أن� �ه ��ا ب� �ل ��دة غ�ي��ر
متقوقعة على عصبية عائلية
بل منفتحة على كل ما فيه خير
ل �ل �ب �ن��ان وأب �ن��ائ �ه��ا ووج ��وده ��م
الحر في هذه االرض.
*خامسًا :إن «القوات اللبنانية»
ش � � � ��ارك � � � ��ت ش � �ع � �ب � �ي � ��ًا ف � � � ��ي ك ��ل
االس �ت �ق �ب��االت ال �ت��ي أق�ي�م��ت في
القرى وف��ي االستقبال املركزي
ال��ذي أقيم في دي��ر األح�م��ر .كما
عقد لقاء بني البطريرك الراعي
ووف��د منها ،ك��ان م�ح��ددًا ل��ه 15
دقيقة وفق البرنامج فاستغرق
 30دق �ي �ق��ة اس �ت �م��ع ف �ي �ه��ا األب
ل �ه��واج��س أب �ن��ائ��ه وم�ش��اك�ل�ه��م
ورؤي � �ت � �ه� ��م ل �ل �ح �ل ��ول االن � �ج� ��ع،
ورف�ع��وا اليه كتابًا خطيًا بذلك
ك �م��ا ق��دم��وا ل��ه ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة
عربون شكر ووفاء.
ف�ه��ل ك��ل م��ا ورد ي�ع�ك��س ف�ت��ورًا
قواتيًا؟!
منسقية منطقة البقاع
الشمالي في
«القوات اللبنانية»

في صيدا يسألون :أين احمد الحريري؟
استبشر الصيداويون بما
حققه ابن مدينتهم .الشاب
واعد ،وإنجازاته كبيرة.
استطاع خالل أشهر معدودات
(منذ زواجه تحديدًا) أن يخسر
أكثر من  40كيلو غرامًا من
وزنه .لألسف لم ينطو األمر
على إنجازات ميدانية على
الساحة الصيداوية كما كان
ّ
يعول .اليوم يسأل كثيرون،
أين أحمد الحريري؟

زياد الزعتري
ّ
م�ن��ذ س �ن ��وات ،ب ��ات ب�ح�ك��م امل �س��ل �م��ات أن
أحمد الحريري سيكون الوريث الشرعي
ُلوالدته النائبة بهية الحريري في صيدا.
أع� � ّ�د ل�لأم��ر ب��روي��ة أح �ي��ان��ًا وب �ت �س��رع في
كثير من األحيان.
ق�ي��ل ل�ل�ح��اج��ة ب�ه�ي��ة إن ��ه ال ي ��زال صغيرًا
ع �ل��ى امل �س��ؤول �ي��ة ال �ك �ب �ي��رة ،وت � ��ردد على
مسامعها انه ال ي��زال يحتاج إلى الكثير
م��ن ال�ج�ه��د ،ب�ح�ك��م امل �ق ��درات الشخصية
ً
أوال ،وبحكم نقصان الخبرة الجماعية
والتجربة وامل�س�ت��وى الثقافي والفكري.
ل�ك��ن «ال �س��ت» ح�س�م��ت األم� ��ر .ق ��ررت دف��ع
ّ
صغيرها إلى املعترك السياسي ،و«ليقلع
ش��وك��هَ ب�ي��دي��ه» ،ك�م��ا ق��ال��ت للمعترضني،
و«ليبق تحت ناظري دومًا».
م �ن��ذ ذل� ��ك ال �ح�ي�ن وأح� �م ��د ف ��ي ال��واج �ه��ة.
وب� �ق ��وة أدت إل � ��ى إل� �غ ��اء ال �ك �ث �ي��ري��ن م��ن
ال��ورث��ة املحتملني للحريرية السياسية
ف� ��ي امل ��دي� �ن ��ة م� ��ن خ � � ��ارج إط � � ��ار ال �ع��ائ �ل��ة
كيوسف النقيب ،وعلي الشريف ،وعدنان

الزيباوي وغيرهم .بوصول أحمد تبني
أن هناك صفًا أول للقيادات بحكم ال��دم،
وما عداه مجرد موظفني برتب.
حتى إن كثيرين توقعوا من «طحشتها»
ب��ه أن ي�ص��ار إل��ى ترشيحه لالنتخابات
ً
النيابية األخيرة بدال منها .لكن األمر لم
يحصل ،فكان املقعد الوحيد الذي جلس
عليه ه��و مقعد ط��اول��ة االج�ت�م��اع��ات في
ً
ق��اع��ة امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي ل�ص�ي��دا ،م�س��ؤوال
عن ملف الشباب وال��ري��اض��ة ،في سابقة
في تاريخ العمل السياسي اللبناني ،أن
تختزل في شخص أمانة حزب سياسي
ومقعد بلدي.

بني معروف ورفيق
ف��ي ض��وء امل�ت�غ�ي��رات ال�ت��ي تحكم املشهد
ال �س �ي��اس��ي ل �ت �ع��اط��ي آل ال� �ح ��ري ��ري م��ع
جمهورهم في صيدا تحديدًا ،يكثر الكالم
ف��ي ه��ذه الفترة ف��ي املدينة ع��ن مستقبل
أحمد الحريري .فالشاب «الواعد» غائب
عن الساحة الصيداوية منذ مدة .مقربون
م �ن��ه ي� �ع ��زون األم � ��ر إل� ��ى أس� �ب ��اب أم �ن �ي��ة،
فلكونه «أمينًا عامًا» لحزب سياسي ،لم
يعد األم��ر كالسابق .آخ��رون يقولون إن
لألمر عالقة باألزمة املالية التي يعانيها
التيار ،وتتعدد الروايات.
اليوم بات أحمد ُيفتقد كثيرًا في مواضع
ك��ان ل��زام��ًا عليه ال �ت��واج��د ف�ي�ه��ا ،إن أراد
التأسيس لواقع يتعدى كونه «ابن بهية».
لم يعد يشاهد في مقاهي البلد القديمة
يدخن النرجيلة .ولم يعد يصادف وهو
ً
يأكل الفول في مطعم شعبي ،أو متجوال
في السوق التجارية بني دكان وآخر في
حركات الستفزاز أسامة سعد.
أص �ب��ح ال�ت�ع��ام��ل م��ع أح �م��د ع�ب��ر وس�ي��ط
(م .ب ،).أو من ينوب عنه في فريق عمل
ي� �ع ��رف أه ��ال ��ي ص� �ي ��دا ك �ف��اء ت �ه��م ج �ي �دًا.
كفاءة خبروها في أكثر من موضع كان
آخرها توظيف ح� ّ�راس امل��راك��ز التجارية
ال �ج ��دي ��دة ،وال �ت ��ي ب�ي�ن��ت ن �ظ��ري��ة ال��رج��ل
امل�ن��اس��ب ف��ي امل�ك��ان امل�ن��اس��ب ،وك ��ادت أن

صار أحمد يفضل الغداء في «اإلتوال» على مقهى أبو العبد الصباغ (أرشيف ــ مروان طحطح)
ت��ؤدي إل��ى قتلى وج��رح��ى بعدما روع��ت
اآلمنني وتناثر الرصاص فوق الرؤوس.
ي�س�ك��ن ال ��وج ��دان ال �س �ي��اس��ي ل�ل�س�ي��اس��ي
ال �ش ��اب ب�ح�س��ب م ��ا ي�ن�ق��ل ع �ن��ه م�ق��رب��ون
نظرية يقولون إنهم ال يجدون صعوبة
في فهمها لبساطتها ،بل الصعوبة تكمن
في إقناعه بإمكانية أن تكون خاطئة.
يسعى أحمد ليكون مزيجًا من معروف
س�ع��د ورف �ي��ق ال �ح��ري��ري .أي ال�ق��ري��ب من
ال �ن��اس وص��اح��ب امل��ؤس �س��ات ف��ي آن .لم
يدرك أحمد حتى اليوم أن معروف سعد
حني كان يدخل بيوت الصيداويني دون
موعد لألكل بما ه��و متوافر ،ك��ان يفعل
ذل ��ك ت�ل�ق��ائ�ي��ًا .وق �ت �ه��ا ل��م ي �ك��ن ه �ن��اك من

ف ��ارق بينه وب�ي�ن م��ن دخ��ل ب�ي��وت�ه��م .أم��ا
أن ينتهجها ال�ح��ري��ري ال�ش��اب مسحورًا
بالحكايات التي سمعها عن قوة معروف
ال�ش��وارع�ي��ة ،نهجًا للعمل السياسي في
املدينة ،فبدا األمر جليًا أنه يختزل الكثير
من تكلف ال يعكس الحقيقة.

اللعب في الشارع
ي��روي مطلعون أن أحمد نشأ على فكرة
شكلت ضغطًا كبيرًا عليه ،وساهمت في
ت�ح��دي��د رؤي �ت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة .دوم ��ًا ك��ان��ت
ت � �ت ��ردد ع �ل��ى م �س��ام �ع��ه ش� �ك ��وى ال �ن��اس
م��ن ُب �ع��د وال ��دت ��ه أو ان �س�لاخ �ه��ا أح�ي��ان��ًا
ك� �ث �ي ��رة ع� ��ن ال � �ق ��اع ��دة ال �ش �ع �ب �ي��ة ،ح�ت��ى

تقـرير

ُ
تهريب السالح من املارينا :مخبر الجيش موقوفًا
ُ
أخلي سبيل املوقوفني
الثالثة بتهمة تهريب
السالح إلى سورياّ .
املدعي
العام التمييزي أسقط
التهمة عن املوقوفني،
ُلكن املعلومات األمنية
تؤكد أن ضغوطًا سياسية
مورست إلطالقهم .ليس هذا
فحسب ،بل ّأدت الضغوط
إلى توقيف «مصدر» الجيش
الذي أدى دورًا رئيسيًا في
اإليقاع بـ«العصابة»
رضوان مرتضى
أف��رج قاضي التحقيق العسكري فادي
ص ��وان ع��ن امل��وق��وف�ين ال�ث�لاث��ة املشتبه
ف �ي �ه��م ب �م �ح��اول��ة ت �ه��ري��ب ال� �س�ل�اح إل��ى
س��وري ��ا ع �ب��ر م��رف��أ «م��اري �ن��ا ب �ي ��روت»،
امل� � �ح � ��اذي ل� �ف� �ن ��دق س � ��ان ج� � � ��ورج ،ب�ع��د
م�ض��ي ن�ح��و أس�ب��وع�ين ع�ل��ى توقيفهم.
أم � � ��ا ال � �س � �ب� ��ب ،ف � � � � � ّ
�رده امل� � ��دع� � ��ي ال � �ع� ��ام
التمييزي القاضي سعيد ميرزا إلى أن

«التحقيقات لدى استخبارات الجيش
ُ
وامل� ��دع� ��ي ال� �ع ��ام ال �ع �س �ك��ري ل ��م ت �ث �ب��ت
صحة ما أشيع عن محاولتهما تهريب
السالح الى سوريا» .إخالء السبيل هذا
يمكن أن يقال فيه إنه سابقة قضائية،
ل��م ت��أخ��ذ ف��ي االع �ت �ب��ار ض�ب��ط عناصر
استخبارات الجيش للموقوفني بالجرم
امل� �ش� �ه ��ود ،ح �ي��ث ك ��ان ��ت ف ��ي ح��وزت �ه��م
ك�م�ي��ة م��ن ال �س�ل�اح ال �ح��رب��ي .ك��ذل��ك ف��إن
االعتبارات التي استند إليها ميرزا في
أن ت��وق�ي��ف املتهمني
ت�ب��ري��ره ل��م تلحظ ّ
جاء ضمن عملية نفذتها استخبارات
الجيش ،استندت إلى معطيات ُجمعت
وات � �ص� ��االت ُس � ّ�ج �ل ��ت ل �ت��وث �ي��ق األد ّل � ��ة.
فعملية التوقيف لم تحصل قبل تكشف
ّ
نيات املشتبه فيهم لجهة الحسم بأنهم
اش� �ت ��روا ال� �س�ل�اح ب �ق �ص��د ت �ه��ري �ب��ه إل��ى
س ��وري ��ا .وف� ��وق ك ��ل ذل� ��ك ،ف ��إن ع�ن��اص��ر
االستخبارات لم يقدموا على أي خطوة
قبل أن تثبت لديهم صحة املعلومات
التي في حوزتهم.
وب��ال�ع��ودة إل��ى تفاصيل العملية ،فإن
املتهمني الثالثة ،وهم سامر ث .ووسيم
ث .وأح � �م ��د أ .ال ��ذي ��ن ي �ت��ول��ى أح��ده��م
مسؤولية إدارة ال�خ��روج وال��دخ��ول في
امل��رف��أ ال �س �ي��اح��ي ال� ��ذي ت�ش�غ�ل��ه ش��رك��ة
س��ول �ي��دي��ر ف ��ي م �ن �ط �ق��ة س � ��ان ج � ��ورج،
س��أل��وا ع �ص��ام م .إن ك ��ان ي �ع��رف تاجر
أس �ل �ح��ة ب �ح �ك��م إق��ام �ت��ه ف ��ي ال�ض��اح�ي��ة
ال �ج �ن��وب �ي��ة .ف �ص��دف أن ع �ص��ام يعمل
مخبرًا ل��دى استخبارات الجيش .أبلغ

األخير قيادة الفرع طلب املشتبه فيهم،
فأشارت قيادته عليه بالخوض معهم
في التفاصيل .أرش��د عصام م .املشتبه
فيهم إلى تاجر سالح .بدأت املباحثات
بينهم ليتبينّ أنهم بصدد ش��راء كمية
ك�ب�ي��رة م��ن ال�ب�ن��ادق ال��رش��اش��ة م��ن ن��وع
كالشنيكوف .أخبرهم التاجر املفترض
بأن لديه بنادق رشاشة من نوع أم ،16
ف� ّ
�ردوا بأن ضالتهم الكالشنيكوف .أما
ب �ش��أن ك�ي�ف�ي��ة ال �ن �ق��ل ،ف��أخ �ب��روه بأنهم
سينقلون السالح بسيارة تحمل لوحة
قضائية وم� ّ
�زودة بزجاج ع��ازل للرؤية
أو عبر البحر إن كانت الكمية كبيرة.
كل ذلك كان يجري تحت مرأى عناصر
االس �ت �خ �ب��ارات ال ��ذي ��ن س� ّ�ج �ل��وا جميع
ّ
استمرت العملية،
االتصاالت الجارية.
فطلب املشتبه فيهم من التاجر إحضار
ّ
عينة من البنادق لفحصها قبل شرائها.
ّ
ح� � ��ددوا ن �ه��ار ال�خ�م�ي��س ف ��ي  28ت�م��وز
املاضي موعدًا لذلك ،لكنه أخبرهم بأنه
ّ
يفضل يوم الجمعة .وبالفعل ،حضروا
ف ��ي ال ��زم ��ان وامل� �ك ��ان امل� �ح ��ددي ��ن .ج��رت
ّ
عملية التسليم والتسلم بحضور اثنني
من املشتبه فيهم (وسيم ث .وأحمد أ.).
ك��ان��ت ع �ن��اص��ر االس �ت �خ �ب��ارات ت��راق��ب،
ل �ك �ن �ه��ا ل ��م ت �ت �ح��رك إال ب �ع��دم��ا أص �ب��ح
السالح في حوزة املشتبه فيهم .عندها
عليهم ع�ل��ى ب�ع��د أم �ت��ار قليلة
أط�ب�ق��ت
ُ
م��ن امل��اري �ن��ا .ض�ب��ط امل��وق��وف��ان بالجرم
امل� �ش� �ه ��ود ح� �ي ��ث ك ��ان ��ت األس� �ل� �ح ��ة ف��ي
حوزتهما ،فيما عثر ف��ي ح��وزة وسيم

ع �ل��ى ك�م�ي��ة م��ن ال �ك��وك��اي�ين ت �ف��وق تلك
املفترضة لغرض االستهالك الذاتي.
أوقف املشتبه فيهما بتاريخ  29تموز،
ليطلق سراحهما ي��وم  13آب ،أي بعد
م��رور نحو أس�ب��وع�ين .أس�ب��وع��ان حفال
بما ال ُي�ط��اق م��ن التدخالت السياسية
ظهرت بممارسات أفضت إلى تساؤالت
ل��م ُي�ع�ث��ر ل�ه��ا ع�ل��ى أج ��وب ��ة .ف�ق��د أرس��ل
امل��وق��وف��ان إل��ى سجن طرابلس ليكونا
ه �ن��اك ب �م �ث��اب��ة أم ��ان ��ة ،ب��اع �ت �ب��ار أن ��ه ال
أمكنة فارغة في سجن رومية املركزي.
أط �ل ��ق ال �ق �ض��اء س � ��راح امل �ت �ه �م�ي�ن ،ل�ك��ن
املسألة لم تنته عند هذا الحد ،إذ ذهب
القضاء أبعد من ذلك بكثير .فقد أشار
بتوقيف «مخبر» استخبارات الجيش
ال � ��ذي أس �ه��م ف ��ي ك �ش��ف م �خ �ط��ط ش ��راء
األس�ل�ح��ة ،م��ن دون األخ��ذ ف��ي االعتبار
خصوصية عمله ل��دى االس�ت�خ�ب��ارات.
كذلك ف��إن من أش��ار بتوقيف «املصدر»
ل��م ي��أب��ه ب��ال �ش��روح��ات ال �ت��ي ت �ق� ّ�دم بها
ضباط في الجيش حيال طبيعة عمل
امل �ط �ل��وب ت��وق �ي �ف��ه ،ب �ح �ج��ة أن األخ �ي��ر
يشتبه فيه بترويج امل�خ��درات ،بحسب
ّادع ��اءات أح��د املتهمني بشراء السالح.
ّ
ف �ق��د ُج � ��زئ امل �ل��ف ب�ي�ن ج��رم��ي ال �س�لاح
واملخدرات ،بعدما زعم وسيم أن عصام
ّ
زوده بالكوكايني ال��ذي ُع�ث��ر عليه في
حوزته« ،وقد أراد بهذه التهمة االنتقام
من عصام بعد معرفته بأنه من وشى
ب� �ه ��م» ع �ل��ى ح� � ّ�د ق� ��ول م� �س ��ؤول أم �ن��ي.
وب��ذل��ك يكون ّ
االدع ��اء ق��د ج��رى م��ن قبل

