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تقرير

بلدية بيروت :القوات تطبخ التوافق
المسيحي و«الشيطان» يلعب في المخترة
س ــاع ــة ال ـت ــوق ـي ــت ثـ ــم ي ـب ـت ـعــد ع ـن ـهــا،
وبـعــد انـفـجــارهــا ،يـنــدس بــن الـنــاس
ّ
ويفجر نفسه .وفــي هذا
املتجمهرين
ال ــوق ــت ،ي ـن ـت ـظــر االنـ ـتـ ـح ــاري ال ـثــانــي
ال ــذي يــدعــى «ع ـمــاد» ،أم ــام مستشفى
ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــول األع ـ ـ ـظـ ـ ــم وصـ ـ ـ ـ ــول أهـ ــالـ ــي
ّ
فيفجر نفسه
املـصــابــن واملــواط ـنــن،
أم ــام املــدخــل .أمــا الـتــرابــط بــن عملية
عني السكة والعملية الفاشلة في جبل
محسن ،فقد حصل بعد مقارنة حزام
الـجـمــل م ــع ال ـح ــزام غـيــر املـنـفـجــر في
عني السكة ،حيث ُوجــد تطابق كامل.
وت ـبــن وجـ ــود اتـ ـص ــاالت ب ــن الـجـمــل
وس ـط ــام ال ـش ـت ـيــوي وإب ــراه ـي ــم راي ــد،
كـمــا تـبــن أن الـشـتـيــوي يـتــواصــل مع
شبكتني أمنيتني األولى في طرابلس
والـثــانـيــة فــي ب ـيــروت .األول ــى قوامها
ب ــال ال ـب ـقــار وخ ــال ــد زي ــن ال ــدي ــن .أمــا
الثانية ،فتتحرك في األشرفية وبرج
ال ـب ــراج ـن ــة .وقـ ــد أق ـف ــل ال ــرقـ ـم ــان بـعــد
الـتـفـجـيــريــن ف ــي ع ــن ال ـس ـكــة .فـجــرى
رصد معظم أفراد الشبكة وتوقيفهم.
بـ ّـيـنــت الـتـحـقـيـقــات أن قــائــد الشبكة
هو اإلرهابي «أبو البراء» ،أحد قادة
أم ــن «داع ـ ــش» فــي ال ــرق ــة .ومـســاعــده
أب ــو الــول ـيــد الـ ـس ــوري ،فـيـمــا املنسق
الشتيوي
العام للعمليتني هو سطام
ّ
الـ ـ ــذي ب ـ ّـي ـن ــت ح ــرك ــة اتـ ـص ــاالت ــه أن ــه
مــوجــود فــي ع ــرس ــال .أم ــا املنسقون
املـ ـس ــاع ــدون ،ف ـه ــم الـ ـس ــوري ــون عـبــد
الكريم الشيخ علي وعواد الدرويش
ومصطفى الخرام ،واللبنانيون بالل
وزكـ ــريـ ــا وحـ ـم ــزة ال ـب ـق ــار واب ــراه ـي ــم
الجمل وخالد زين الدين .وبلغ عدد
اللوجستيني  24شخصًا .وقــد سرد
امل ــوق ــوف ــون م ــن هـ ـ ــؤالء ك ـي ـف ـيــة نـقــل
امل ـت ـف ـجــرات ب ــن طــراب ـلــس وب ـي ــروت.
وكـيـفـيــة نـقــل األح ــزم ــة الـنــاسـفــة بني
شـقـتــي ب ــرج ال ـبــراج ـنــة واألش ــرف ـي ــة.
وروى أح ــده ــم أنـ ــه ق ـبــل ي ــوم ــن من
العملية ،توجه مع االنتحاري وليد
ّ
إلـ ـ ــى أدم ـ ـ ــا حـ ـي ــث ت ـس ــل ـم ــا األح ــزم ــة
الـنــاسـفــة ضـمــن حقيبتني ومـبـلــغ 5
آالف دوالر م ــن ســائــق س ـي ــارة ف ــان.
ك ــذل ــك عـ ـن ــون أب ـ ــو غـ ـي ــدا فـ ــي ق ـ ــراره
االتهامي ُ
«سـعــاة بريد املتفجرات»،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن رئ ـي ــس ال ـس ـع ــاة ّهو
املدعى عليه ابراهيم رايد الذي جنده
سـ ـط ــام ال ـش ـت ـي ــوي ل ـن ـقــل إره ــاب ـي ــن
ومتفجرات.

يبدو أن التيار الوطني
الحر الرافض للمشاركة في
الئحة بيروت االئتالفية مع
قوى  14آذار في عام
 2010سيقبل بها هذه
المرة ،لتكون البلدية أولى
ثمرات «الربيع المسيحي» مع
حزب القوات اللبنانية ،فيما
المعركة الرئيسية تدور في
كواليس المخاتير .وفعليًا،
فإن من يفوز هنا يخطو
قدمًا باتجاه تعبيد فوزه في
االنتخابات النيابية
رلى إبراهيم
ل ــم تـتـسـلــل ال ـن ـس ـب ـيــة الـ ــى االن ـت ـخــابــات
البلدية فــي العاصمة بـيــروت وال أعيد
تقسيم الدوائر لتطابق التقسيم النيابي
كما رغــب الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر فــي عام
 .2010ل ـكــن ال ـت ـي ــار س ـي ـكــون هـ ــذه امل ــرة
جزءًا من الخارطة البلدية املقبلة .فبعد
مقاطعته لالنتخابات السابقة مشاركة
وتــرش ـي ـحــا ف ــي ب ـي ــروت اع ـت ــراض ــا على
القانون وإعالن الالئحة من قريطم ،يبدو
أن تجليات الحلف «املسيحي» املستجد
ستنعكس عـلــى أه ــواء الـعــونـيــن .وأول
الغيث ائـتــاف بـلــدي فــي بلدية بيروت
ي ــدخ ــل ب ـم ــوج ـب ــه الـ ـتـ ـي ــار ال ـ ــى امل ـج ـلــس
البلدي للمرة األولى ،فيما لم يعرف بعد
ما إذا كانت الالئحة ستخرج مجددًا من
رح ــم قــري ـطــم ،إذ يـشـيــر ال ـنــائــب ميشال
«األخبار» الى أن
فرعون في حديثه الى ّ
«األفضلية للتوافق وتجنب املعركة في
بيروت ،مع ضمان تمثيل كل القوى حتى
األقليات منها ،للحفاظ على خصوصية
العاصمة ومصالحها» .وهو ما يتطابق
مــع كــام رئيس حــزب الـقــوات اللبنانية
سمير جعجع في مقابلته مع «األخبار»
أمـ ـ ـ ـ ــس« :أس ـ ـ ـهـ ـ ــل بـ ـل ــدي ــة هـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت.
املستقبل قال للجميع اختاروا االعضاء
املسيحيني ال ــ .12نحن والـتـيــار ،ولدينا
حليف أســاســي فــي ب ـيــروت هــو الــوزيــر
ميشال فــرعــون ،وسنعمل معًا الختيار
هذه االسماء» .وبما أن الطاشناق قد أتم
االتفاق نفسه مع املستقبل على مقعدين
مــن أص ــل ال ـ ــ ،12يبقى لـلـقــوات وفــرعــون
وال ـك ـت ــائ ــب إض ــاف ــة الـ ــى ال ـت ـي ــار تـقــاســم

األعضاء العشرة الباقني.
حتى الساعة ،يقول فرعون« ،ال تشاور
بشكل مباشر مع التيار الوطني الحر،
والتنسيق األساسي ،كما دائمًا ،يتم مع
ّ
(الجميل) واملطران
القوات والشيخ نديم
الياس عودة ،وكل ما يوضع على طاولة
هذا التشاور أقبل به ،ألنه حتمًا سيريح
امل ـن ـط ـق ــة وي ـ ـصـ ــون م ـص ـل ـح ـت ـهــا .نـحــن
منفتحون ونبدي إيجابية دائمًا تجاه
الحلول» .وبحسب فــرعــون ،فــإن زيارته
األخيرة للرابية لم تتطرق الى موضوع
االن ـت ـخــابــات ال ـب ـلــديــة .أم ــا زيـ ــارة هيئة
ب ـيــروت فــي الـتـيــار لـفــرعــون« ،فناقشنا
ف ـي ـهــا أمـ ـ ـ ــورًا ت ـخ ــص امل ـن ـط ـق ــة ،وأب ـ ــدى
أفــراد الهيئة ثقتهم بأدائي وارتياحهم
له» ،بحسب النائب البيروتي .ما سبق
وح ـ ــده يـ ـع ـ ّـد خ ــرق ــا ك ـب ـي ـرًا وجـ ــديـ ــا فــي
عــاقــة الـطــرفــن امل ـتــوتــرة مـنــذ س ـنــوات،
ً
ّ
قــد يـ ّ
ـؤســس مستقبال لـتـعــاون يتخطى
اإلطار البلدي .من جهته ،يشير منافس
ف ـ ــرع ـ ــون عـ ـل ــى مـ ـقـ ـع ــده ال ـك ــاث ــول ـي ـك ــي،
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ــر،
نـقــوال صـحـنــاوي ،إل ــى أن ــه «اب ــن التيار
وسيسير بكل ما يــراه مناسبًا» ،مؤكدًا
أن «املشاورات تتم على قدم وساق ،ولن
نقفل الـبــاب بــوجــه أح ــد ،بــل مستعدون
ملـ ّـد أيــديـنــا الــى الـجـمـيــع» .ب ــدوره ،يقول

امل ــرش ــح الـ ــى امل ـق ـع ــد األرث ــوذكـ ـس ــي فــي
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـنــي ال ـح ــر زيـ ــاد ع ـب ــس ،إن
«عــون ـيــي ب ـي ــروت يـلـتــزمــون بـمــا يـقــرره
الـ ـتـ ـي ــار ،ون ــأم ــل وك ـل ـن ــا ث ـق ــة أن ت ـصـ ّـب
الصيغة النهائية فــي مصلحة الحزب.
لــذلــك وضعنا الـخـبــرات وال ـقــدرات التي
نمتلكها في تصرف الهيئة التي تتولى
دراسة واقع األرض وإحصاء الحزبيني
الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ــي الـ ـت ــرش ــح الـ ـ ــى ال ـب ـل ــدي ــة
واملخترة لرفع تقريرها في النهاية الى
اللجنة املركزية».
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ش ـه ــر ال ـع ـس ــل ال ـب ـل ــدي بــن
ق ـ ــوى  14آذار ف ــي األش ــرفـ ـي ــة وال ـت ـي ــار

يتجه التيار الوطني
الحر الى التوافق
مع قوى  14آذار
والتمثل بعضوين في
المجلس البلدي

فرعون :أفراد هيئة التيار أبدوا ثقتهم بأدائي (مروان طحطح)

الوطني الحر ،ال تزال صورة االنتخابات
االختيارية قاتمة .وللمختار في بيروت
وك ــل األقـضـيــة أهـمـيــة بــالـغــة ،ن ـظ ـرًا إلــى
دوره ال ــذي يـتـعـ ّـدى امل ـعــامــات االداريـ ــة
لـ ـيـ ـح ـ ّـول ــه الـ ـ ــى «م ـ ـف ـ ـتـ ــاح» رئـ ـيـ ـس ــي فــي
منطقته وحاجة ّ
ملحة لكل مرشح راغب
في الفوز بلقب السعادة .في عام ،2010
تـم ـكــن اآلذاريـ ـ ـ ـ ــون ،وخ ـص ــوص ــا فــرعــون
ورئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة ســوس ـي ـي ـت ـيــه
جـ ـن ــرال أنـ ـط ــون ص ـح ـن ــاوي ،يــرافـقـهـمــا
الكتائب والقوات ،من اكتساح األشرفية
والـصـيـفــي بـنـتـيـجــة  12ـ ـ  0و 4ـ ـ  ،0وال
ي ـم ـكــن ف ـهــم أه ـم ـيــة ذلـ ــك الـ ـف ــوز إال عبر
تفنيده فــي االنـتـخــابــات النيابية ،فيما
خ ـ ّـيــم ال ـت ــواف ــق ف ــي املـ ـ ــدور ،ح ـيــث الـثـقــل
األكبر للطاشناق ،وتمكن التيار وقوى
 8آذار م ــن الـ ـف ــوز ف ــي ال ــرم ـي ــل بـسـبـعــة
م ـخ ــات ـي ــر م ـق ــاب ــل خ ـم ـس ــة ل ـخ ـصــوم ـهــا.
يومها انقلب التكتيك العوني بخوض
امل ـع ــرك ــة س ـيــاس ـيــا ع ـل ـي ــه ،فـ ـ ـ ّ
ـأي مـعــركــة
«تستثني العائالت من الحسابات هي
معركة ضعيفة وخاسرة» على ما يؤكد
أحد املوالني للتيار في الدائرة .أما اليوم،
فتكمن العقدة فــي شكل التحالف الــذي
سينجزه التيار ،وما إذا كان سيتحالف
م ـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات وفـ ـ ــرعـ ـ ــون أو س ـي ـخ ــوض
معركته والطاشناق وحيدين .وال يمكن
تعويل العونيني على حلفهم مع القوات
واستثناء فرعون ،إذ يصعب الفصل بني
األخـيــريــن ،علمًا بــأن أص ــوات األشرفية
ال ـس ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـ ّ
ـرج ــح ك ـفــة املـتـنــافـســن
ت ـضــاف الـيـهــا أصـ ــوات غــالـبـيــة عــائــات
ال ــدائ ــرة فــي جـيــب ف ــرع ــون .وال إمكانية
تــالـيــا الق ـت ـحــام أسـ ــوار األشــرف ـيــة ســوى
بوضع يد التيار بيده ،ما يتطلب توافقًا
حــول تقاسم مقاعد «املـخـتــاريــن» .وفي
هــذا السياق ،يــرى فرعون أن «الشيطان
يكمن دائمًا في التفاصيل ،خصوصًا أن
للمخترة طابعًا محليًا وعائليًا نرغب
في الحفاظ عليه ،بعكس ما فعله التيار
ســابـقــا» ،فيما يشير أحــد مـســؤولــي 14
آذار ف ــي بـ ـي ــروت إلـ ــى أن «االخ ـت ـي ــاري ــة
ص ـع ـبــة وال تــأث ـيــر فـعـلـيــا لـلـسـيــاسـيــن
ع ـل ـي ـهــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـق ـلــل م ــن ح ـظــوظ
التوافق .هنا الفوز حليف «يلي شاغل
على األرض وخادم أهلها».
رغم كل ما سبق ،تبدي فاعليات بيروت
بـ ـ ـ ــرودة ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع االس ـت ـح ـق ــاق
البلدي املقبل ،على اعتبار أن ما يجري
«هـمــروجــة» ستنتهي مــع إعــان تأجيل
االنتخابات .فلغاية اليوم« ،ال ماكينات
حزبية تفلح فــي األرض البيروتية وال
ن ــاش ـط ــن ي ـج ــوب ــون امل ـ ـنـ ــازل وي ـل ـت ـقــون
أهـ ـلـ ـه ــا ...إال إذا ب ــات ــت األح ـ ـ ــزاب تنجز
مسحها عبر األقمار الصناعية».

ـبارات األميركية ضابطة عدلية لبنانية؟
ت ــزع ــم أج ـ ـهـ ــزة اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات دولـ ــة
أجنبية أنه ارتكبه ،وال تنفي أن تكون
قد استدرجته إلى محاولة ارتكابه؟
أال يرى القضاء اللبناني «خصومة
شـخـصـيــة» ب ــن األم ـيــرك ـيــن وعـلــي
فـ ـي ــاض ،ب ـس ـبــب دوره ف ــي تـصــديــر
الـســاح األوك ــران ــي سابقًا إلــى دول
يـ ــريـ ــد األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون احـ ـتـ ـك ــار بـيــع
الـ ـس ــاح ل ـه ــا؟ وهـ ــل ب ــات ــت بــرق ـيــات
أجـ ـ ّه ــزة االس ـت ـخ ـب ــارات األم ـيــرك ـيــة،
املقنعة بــورقــة مــن االنـتــربــول ،تملك
الـ ـق ــوة ال ـق ــان ــون ـي ــة ذاتـ ـه ــا ملـحــاضــر
التحقيق ل ــدى الـضــابـطــة الـعــدلـيــة؟
كلها أسئلة ال إجابة واضحة عنها،
فــي ان ـت ـظــار مــا س ـي ـصــدره الـقــاضــي
أبو غيدا.

القاضي
استند
ّ
صقر في ادعائه إلى
النص الحرفي للمزاعم
األميركية

للتذكير ،فإن فياض ،حامل الجنسية
األوكــرانـيــة ومستشار وزيــر الدفاع
األوك ــران ــي لـشــؤون الـشــرق األوســط
واملـســؤول عن صفقات بيع السالح

في شركة «أوكــروكــروم» األوكرانية
للتصنيع الـحــربــي ،اسـتــدرج نهاية
ع ــام  2014م ــن لـبـنــان إل ــى تشيكيا
على يد اللبناني فوزي جابر ،بحجة
االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ص ـف ـقــة سـ ـ ــاح .عـنــد
وصوله إلى بــراغ ،أوقفته السلطات
ً
بناء على مذكرة توقيف
التشيكية
صادرة عن القضاء األميركي بتهمة
تجارة السالح بصورة غير شرعية
والـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع م ـن ـظ ـ ّم ــة «فـ ـ ـ ــارك»
الكولومبية الـتــي تصنفها أميركا
إرهــاب ـي ــة .مـكــث ف ـيــاض ف ــي السجن
الـتـشـيـكــي عــامــا و 10أش ـهــر قـبــل أن
يوافق القضاء التشيكي على اإلفراج
عنه في إطــار صفقة تبادله وفوزي
ج ــاب ــر وخـ ــالـ ــد امل ــرعـ ـب ــي (م ــوق ــوف

بـتـهـمــة م ـ ـخـ ــدرات) م ــع الـتـشـيـكـيــن
الخمسة الذين اختطفوا في لبنان.
طوال مدة توقيفه« ،لم يدنه القضاء
التشيكي ألن أميركا لم تقدم الدليل
على إثبات تورطه في تجارة سالح
غير شرعية في تشيكيا أو أميركا»
بـحـســب الـ ـح ــاف .ح ـتــى إن ــه «رف ــض
التوقيع على تعهد بـعــدم مقاضاة
القضاء التشيكي لتوقيفه اعتباطيًا
طوال تلك املدة».
الــافــت أن اإلنـتــربــول أص ــدر مذكرة
توقيف ثانية بحق فياض بالتهمة
ذات ـه ــا قـبــل ح ــوال ــى شـهــر م ــن إب ــرام
ص ـف ـق ــة ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل .ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى تـلــك
املـ ـ ــذكـ ـ ــرة ،أوق ـ ـفـ ــه األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام فــي
م ـطــار ب ـيــروت وح ـ ّـول ــه إل ــى الـنـيــابــة

العامة التمييزية مع طلب أميركي
لتسليمه ملحاكمته في أميركا .منذ
مطلع شباط املاضي ،ال يزال فياض
مــوقــوفــا فــي نـظــارة قصر الـعــدل في
بيروت.
إلــى املحكمة العسكرية ،أحيل ملف
فياض .بحسب الحاف ،من املنتظر
أن يمثل أمام قاضي التحقيق األول
ري ــاض أب ــو غـيــدا فــي األي ــام املقبلة.
السفارة األميركية في بيروت تتابع
ع ــن ك ـثــب م ـســار ال ـق ـض ـيــة ،ف ــي حني
يستعد الحاف بالوكالة عن فياض
لرفع شكوى ضد القضاء التشيكي
ل ـتــوق ـي ـفــه اع ـت ـبــاط ـيــا «ب ـع ــدم ــا ثبت
ع ــدم ارت ـكــابــه أي ج ــرم فــي تشيكيا
وأميركا».

