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سياسة

سياسة
قضية اليوم

المشهد السياسي

ّ
باسيل أعد «أفكارًا عملية»
والحكومة إلى السنة الجديدة؟

هل بدأت ضبضبة ملف خليل ص ــحناوي؟
لغايات مجهولة ،استخدم مواطن
لبناني برامج تابعة لوكالة األمن
القومي األميركي ،بهدف قرصنة
معظم المواقع اإللكترونية التابعة
لمؤسسات الدولة .بمعاونة قرصانين
على األقل ،اخترق األجهزة األمنية
والتفتيش المركزي وهيئة أوجيرو
وشركات اإلنترنت واستولى على
كلمات المرور الخاصة ببطاقات
االئتمان المصرفية ،وجمع هذه ً
الداتا على أقراص صلبة ودفع ماال
ّ
العمليات لمصلحته ،ثم
ذي
لمنف
ّ
قال للمحققين إنه هاوي جمع
معلومات .في تلك األثناءّ ،
توسطت
وأصحاب مليارات
مراجع سياسية
ّ
إلخراجه من السجن ،كأن شيئًا لم
يحدث!
رضوان مرتضى
ُ َّ
املـ ــت ـ ـهـ ــم خ ـل ـي ــل صـ ـ ُحـ ـن ــاوي خ ـ ــارج
نجزت التسوية
القضبان قريبًا؟ هل أ ِ
إلخراج البطل الرئيسي ألكبر عملية
قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان؟
مل ـ ــاذا ك ــل «ال ـح ــرت ـق ــة» ل ـع ــدم الـسـيــر
ب ـه ــذا امل ـل ــف إلـ ــى نـتـيـجــة واض ـح ــة؟
ّ
هل ُيعقل أن تعجز األجهزة األمنية

قبل أن تنهي استخبارات الجيش
عملها ،وقعت سلسلة حوادث
«مدهشة» في القضية
ّ
عــن تحديد الجهة ّالـتــي ُيحتمل أن
صحناوي سلمها داتا الدولة
يكون
ُ
اللبنانية بأ ّمها وأبيها؟
يوم  10تشرين األول  ،2018أصدر
قــاضــي التحقيق الـعـسـكــري األول
رياض أبو غيدا قرارًا اتهاميًا بحق
ص ـح ـن ــاوي وال ـق ــراص ـن ــة املـتـهـمــن
بــالـعـمــل لـحـســابــه .وبـ ـم ــوازاة ذلــك،

ك ــان قــاضــي الـتـحـقـيــق ف ــي بـيــروت
تحقيقاته في
أس ـعــد ب ـيــرم يـتــابــع
ّ
الـقـضـيــة نفسها ال ـتــي ُج ــزئ ــت إلــى
قـسـمــن :األول مـتـصــل بالقرصنة
الواقعة على أجهزة أمنية رسمية،
توالها القضاء العسكري؛ والثاني
ّ
متعلق بالقرصنة التي استهدفت
مـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات رسـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ــدن ـ ـيـ ــة
وشـ ــركـ ــات خ ــاص ــة .وب ـع ــد ان ـت ـهــاء
ف ــرع امل ـع ـلــومــات م ــن الـتـحـقـيــق في
ال ـق ـض ـيــة ،ط ـلــب ب ـي ــرم م ــن مــديــريــة
استخبارات الجيش ،عبر النيابة
ال ـعــامــة الـتـمـ ُيـيــزيــة ،م ـحــاولــة فتح
امللفات التي ض ِبطت في حواسيب
وحافظات معلومات صــودرت من
فبعض
منزل صحناوي ّ وشركته.
ّ
تلك امللفات مشفر بطريقة معقدة
قــال تقنيو فــرع املعلومات إنــه من
ّ
املستحيل فكها من دون أن يزودهم
ّ
م ـش ــف ــره ــا ب ـك ـل ـمــات املـ ـ ـ ــرور .وزع ــم
التحقيق أنه نسي
صحناوي خالل
ّ
كلمات املرور ألنه شفر امللفات قبل
سنوات ،ولم يستخدمها بعد ذلك.
تسير
حتى ذلك الحني ،كانت األمور ّ
بصورة طبيعية .لكن ،فجأة ،تدخل
وزيـ ـ ــر الـ ـع ــدل س ـل ـيــم ج ــري ـص ــات ــي،
وأح ـ ـ ــال م ـل ــف ال ـت ـح ـق ـيــق امل ــوج ــود
فـ ــي ح ـ ـ ــوزة بـ ـي ــرم ع ـل ــى الـت ـف ـتـيــش
ال ـق ـض ــائ ــي ،ل ـل ـتــدق ـيــق ف ــي امل ــزاع ــم
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ت ـت ـه ــم ال ـق ــاض ــي
امل ــذك ــور ب ـت ـســريــب م ـع ـلــومــات من
امل ـلــف ،وف ــي مــا إذا كــانــت القضية
كناية عن تجريم بال أدلة! واستند
جــري ـصــاتــي إل ــى ت ـقــاريــر نـشــرتـهــا
مــواقــع إلـكـتــرونـيــة خليجية قــررت
شن حرب شعواء على بيرم ،متهمة
إي ــاه بالعمل لـحـســاب حــزب الـلــه...
والـ ـح ــوثـ ـي ــن! فـ ـج ــأة أيـ ـض ــا ،ت ـق ـ ّـدم
وكـ ــاء ص ـح ـنــاوي بـطـلــب لتنحية
بيرم.
ت ــأخ ــرت اس ـت ـخ ـبــارات الـجـيــش في
اإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـن ــاب ــة ق ــاض ــي
التحقيق في بيروت .وقبل أن تنهي
ع ـم ـل ـه ــا ،وقـ ـع ــت س ـل ـس ـلــة ح ـ ــوادث
«مدهشة» في توقيتها:
 توقفت استخبارات الجيش عنم ـخــابــرة امل ــدع ــي ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي
القاضي سمير حمود لوضعه في
ص ـ ــورة تـ ـط ــورات املـ ـل ــف ،وصـ ــارت
ً
تخابر بــدال عنه مفوض الحكومة
ل ــدى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة القاضي

بيتر جرمانوس.
أقفل امللف في التفتيش القضائي.
 ِ سحب وكالء الدفاع عن صحناويطلب تنحية بيرم عن امللف.
 ّردت مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز ،بــرئــاســة
ً
ال ـقــاضــي جـ ــوزف س ـمــاحــة ،ش ـكــا،
طـلــب الـقــاضــي جــرمــانــوس تعديل
أحد مواد االتهام التي أصدرها أبو
غيدا بحق أحد شركاء الصحناوي.
لم تتوقف الظواهر املدهشة .أنهت
استخبارات الجيش تحقيقاتها،
وأح ــال ــت امل ـلــف ع ـلــى جــرمــانــوس،
ال ــذي بـعــث بــه إل ــى بـيــرم بواسطة
النيابة العامة التمييزية .وأرفــق
جـ ــرمـ ــانـ ــوس ال ـن ـت ـي ـج ــة بـ ـ ـ ـ ـ «درس
ق ــان ــون ــي» لــرئ ـي ـســه ،امل ــدع ــي لـعــام
التمييزيُ ،يخبره فيه ما مفاده أن
تــواصــل الـقـضــاء مــع اسـتـخـبــارات
ال ـج ـي ــش ي ـج ــب أن ي ـم ــر بــالـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ال ـع ـس ـكــريــة حـ ـصـ ـرًا .ح ـ ّـدد
الـقــاضــي بـيــرم جلسة السـتـجــواب
املوقوفني (صحناوي وشريكيه)،
ّ
ل ـكــن ل ــم يـتـمــكــن م ــن ع ـقــد الـجـلـســة
ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم س ــوقـ ـه ــم مـ ــن م ـك ــان
ت ــوق ـي ـف ـه ــم إل ـ ـ ــى مـ ـكـ ـتـ ـب ــه! ن ـت ـي ـجــة
ت ـح ـق ـي ـقــات اس ـت ـخ ـب ــارات الـجـيــش
ل ــم تـضــف شـيـئــا ذا قـيـمــة عـلــى ما
سبق أن تـ ّ
ـوصــل إليه محققو فرع
امل ـع ـلــومــات .م ــرة ج ــدي ــدة ،تحضر
املفاجأة :بعد أشهر من التحقيق،
قــرر بيرم أن يسأل النيابة العامة
االس ـت ـئ ـنــاف ـيــة ف ــي بـ ـي ــروت رأي ـه ــا.
فـقــد تـبـ ّـن لــه أن الـكـثـيــر مــن التهم
ال ـتــي سـيــوجـهـهــا إل ــى صـحـنــاوي
وشريكيه هــي نفسها التهم التي
وجـهـهــا لـهــم الـقــاضــي ري ــاض أبــو
غـيــدا .وطلب قاضي التحقيق من
النيابة العامة أن تحسم له ما إذا
كان في مقدوره االستمرار بالنظر
فــي القضية ،أم أن عليه أن يحيل
امل ـ ـلـ ــف عـ ـل ــى الـ ـقـ ـض ــاء ال ـع ـس ـك ــري
لتوحيد جزأيه.
وف ــي ال ـثــانــي م ــن ال ـش ـهــر ال ـج ــاري،
ّ
ردت ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ب ــال ـق ــول إن
أفـ ـ ـعـ ـ ــال املـ ـ ــدعـ ـ ــى ع ـل ـي ـه ــم ت ـن ـط ـبــق
عـلـيـهــا ن ـص ــوص املـ ـ ــواد الـجــرمـيــة
ن ـف ـس ـه ــا الـ ـ ـت ـ ــي اتـ ـ ـه ـ ــم ب ـم ــوج ـب ـه ــا
قــاضــي التحقيق الـعـسـكــري األول
رياض أبو غيدا املوقوفني الثالثة.
وتـ ـم ــاشـ ـي ــا مـ ــع م ـط ــال ـع ــة ال ـن ـي ــاب ــة
الـعــامــة ،أص ــدر بـيــرم ق ــراره بإعالن

بعث جرمانوس بتحقيقات االستخبارات إلى حمود مرفقة بـ«درس قانوني»

عــدم اختصاصه للنظر فــي امللف،
وبإحالته على القضاء العسكري.
وبحسب املعلومات ،استند بيرم
في قراره على املادة  ٢٤من قانون
الـ ـقـ ـض ــاء ال ـع ـس ـك ــري الـ ـت ــي تـنــص
عـلــى أن ل ـهــذا الـقـضــاء الـصــاحـيــة
ال ـ ـح ـ ـصـ ــريـ ــة لـ ـلـ ـنـ ـظ ــر بـ ــال ـ ـجـ ــرائـ ــم
املـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي امل ــادت ــن
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وه ــات ــان املـ ــادتـ ــان ت ـن ـط ـب ـقــان ،فــي
رأي بـ ـي ــرم وال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة فــي
بـ ـي ــروت ،ع ـلــى ال ـج ــرائ ــم املـنـســوبــة
إلى صحناوي.
م ـ ــا ج ـ ـ ــرى ف ـ ــي امل ـ ـلـ ــف ه ـ ــو ع ـم ـل ـيــة
ً
قضائية شـكــا .أمــا فــي املضمون،
فـت ـخ ـت ـفــي م ـح ــاول ــة ل ــ«ض ـب ـض ـبــة»
املـلــف ،وتسهيل إط ــاق صحناوي
م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـجـ ــن .ف ـ ـهـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـق ـضــائ ـيــة ت ــراف ـق ــت م ــع ات ـص ــاالت
سـيــاسـيــة عــالـيــة امل ـس ـتــوى ،تهدف
إل ــى أم ــر واحـ ــد :إخـ ــراج صحناوي
م ــن ال ـس ـج ــن .ف ـهــل سـيـحـصــل ذلــك
قريبًا؟
ّ
ت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن ق ــاض ــي
التحقيق الـعـسـكــري األول ريــاض
أبـ ــو غ ـي ــدا كـ ــان ق ــد أص ـ ــدر الـشـهــر
الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــت قـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا ات ـ ـهـ ــام ـ ـيـ ــا ط ـل ــب
فـ ـي ــه م ـح ــاك ـم ــة املـ ــوقـ ــوفـ ــن خـلـيــل
صحناوي ،رامي ص .وإيهاب ش،
بجرم «قرصنة مــواقــع إلكترونية
عائدة لقوى األمن الداخلي ،واألمن
الـ ـع ــام وأم ـ ــن الـ ــدولـ ــة ،وال ـح ـصــول
ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات س ــري ــة ي ـج ــب أن
تبقى مكتومة حفاظًا على سالمة
ال ـ ــدول ـ ــة ،وعـ ـل ــى اخـ ـ ـت ـ ــراق ال ـب ــري ــد
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ــرؤسـ ــاء
وضباط في هذه األجهزة ،وسرقة
قـ ــاعـ ــدة الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـ ـعـ ــائـ ــدة لـهــم
وللمؤسسات األمنية» .واتهم أبو
غيدا صحناوي بارتكاب الجريمة
املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص عـ ـلـ ـيـ ـه ــا فـ ـ ــي املـ ـ ـ ــادة
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ّ
ت ـنــص ع ـلــى أن «م ــن س ــرق أش ـيــاء
أو وثــائــق أو مـعـلــومــات (يـجــب أن
تبقى سرية) أو استحصل عليها،
عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة»،
أي ال ـس ـجــن ل ـحــد خ ـمــس س ـنــوات.
وألـ ـحـ ـقـ ـه ــا ف ـ ــي ّ ال ـ ـف ـ ـقـ ــرة ال ـث ــان ـي ــة
ُ
باإلشارة إلى أنــه إذا اقترفت هذه
الجناية ملنفعة دولة أجنبية كانت
العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة.

«هاوي جمع معلومات» ببرامج وكالة األمن القومي األميركي!
ن ـهــار االث ـن ــن ف ــي  20آب الـفــائــت،
أوق ـ ـ ـ ــف ف ـ ـ ــرع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات خ ـل ـيــل
م ــروان صـحـنــاوي .قــرار التوقيف
ات ـ ـ ـخـ ـ ــذه ق ـ ــاض ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ــي
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت أسـ ـ ـع ـ ــد ب ـ ـ ـيـ ـ ــرم .لـ ـ ــم ي ـكــن
ً ّ ّ
قـ ــرارًا س ـه ــا ،إل أن مـحـقـقــي فــرع
املـ ـعـ ـل ــوم ــات كـ ــانـ ــوا قـ ــد ت ــوص ـل ــوا
إل ـ ـ ــى االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاه ف ـ ــي صـ ـحـ ـن ــاوي
ب ـعــد تــوق ـيــف ك ــل م ــن امل ـقــرص ـنــن
اإلل ـك ـتــرون ـيــن رامـ ــي ص( .أوق ــف
ف ـ ــي  ٢٠حـ ـ ــزيـ ـ ــران) وإي ـ ـه ـ ــاب ش.
(أوقـ ــف ف ــي  ٢١ح ــزي ــران) ،بـعــدمــا
ّ ّ
أن الـعـقــل املـ ّ
ـدبــر صـحـنــاوي
تـبــن
أوك ــل إلــى االثـنــن اآلخــريــن سرقة
معلومات معظم املواقع الرسمية
ومـ ــديـ ــريـ ــات الـ ــدولـ ــة وأج ـه ــزت ـه ــا
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ُ
واشتبه في ّ
تورط هؤالء
األمنية.
ِ
ف ـ ــي سـ ــرقـ ــة مـ ـعـ ـل ــوم ــات ووثـ ــائـ ــق
ي ـجــب أن ت ـب ـقــى م ـك ـتــومــة حــرصــا
على سالمة مؤسسات الدولة.
بــدأت القصة فــي حــزيــران املاضي
على خلفية ادعاء ّ
تقدمت به شركة
ّ
ِّ
ُ
إنـتــرنــت .الشكوى املـقــدمــة سجلت
ض ــد م ـج ـهــول .أم ــا ال ـج ــرم املــدعــى
بــهُ ،
وع ـمــره قــرابــة عــام كــامــل ،فهو
الشبكة
قـيــام مجهولني بــاخـتــراق
ّ
وس ــرق ــة م ـع ـلــومــات ســريــة تـتـعــلــق
بالشركة وزبائنها وحساباتهم.
قـ ّـدمــت الـشــركــة املــدعـيــة معلومات
ع ــن م ـق ــرص ــن إل ـك ـت ــرون ــي تـشـتـبــه
ّ
دون تـمــكـنـهــا مــن تحديد
فـيــه مــن ُ ّ
هـ ــوي ـ ـتـ ــه .ك ـ ــل ـ ــف فـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات

بــال ـت ـح ـق ـيــق ل ـي ـت ـم ـكــن م ــن تـحــديــد
هوية مشتبه فيه ّأول .هذا الشاب،
ص .باستجوابه ،اعترف
كان رامي ّ
امل ــوق ــوف بــأنــه ح ـصــل ،مــن «خ ــادم
الـشــركــة» على كــافــة كلمات املــرور
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ــزب ــائ ــن وامل ــوظـ ـف ــن
وكلمات ّ
سر البطاقات االئتمانية
الـتــي يستخدمها ه ــؤالء الــزبــائــن.
ّ
وذك ــر رام ــي أن إيـهــاب سـ ّـاعــده في
عملية االختراق ،كاشفًا أنه قرصن
ع ـ ـ ــددًا مـ ــن امل ـ ــواق ـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
التابعة للدولة اللبنانية بــدءًا من
م ــوق ــع ه ـي ـئــة أوج ـ ـيـ ــرو وش ــرك ــات
ً
اإلنـتــرنــت وص ــوال إلــى مــوقــع قوى
األمــن الداخلي واألمــن العام وأمن
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة .ل ـ ــم تـ ـت ــوق ــف اع ـ ـتـ ــرافـ ــات

امل ــوق ــوف ــن ع ـن ــد ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــد .فـقــد
كشفت مصادر أمنية لـ «األخبار»
ّ
أن املقرصنني بدآ عملية القرصنة
م ـنــذ أك ـثــر م ــن خ ـمــس س ـن ــوات ،إذ
ك ــان ــا ي ـق ــوم ــان ب ـج ـمــع امل ـع ـلــومــات
وح ـف ـظ ـهــا ع ـل ــى ح ــاف ـظ ــات ذاك ـ ــرة.
وّخــال التحقيق مــع رام ــي ،كشف
أنـ ــه ح ـصــل ع ـلــى م ـع ــدات وب ــرام ــج
خــاصــة للقرصنة ،تنتجها وكالة
األمن القومي األميركيّ ،
زوده بها
خـلـيــل ص ـح ـنــاوي .وه ــذه الــوكــالــة
هـ ــي الـ ـجـ ـه ــاز األم ـ ـنـ ــي األمـ ـي ــرك ــي
امل ـ ـسـ ــؤول ع ــن ال ـت ـج ـســس الـتـقـنــي
حول العالم .اعتراف رامي وإيهاب
فــي ش ــأن بــرامــج الـتـجـســس م ـ ّ
ـدون
في محاضر التحقيق التي أجراها

مـحـقـقــو ف ــرع املـعـلــومــات فــي قــوى
األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي م ـع ـه ـمــا .وذكـ ــرت
ّ
مصادر أمنية أن املوقوفني اعترفا
ّ
ّ
بأن هذه البرامج واملعدات سهلت
ّ
عـمـلـهـمــا ومــكـنـتـهـمــا م ــن اكـتـســاح
املـ ــواقـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـل ـب ـ ّنــان ـيــة
الرسمية والخاصة .وقد عزز ذلك
عدم وجود أنظمة حماية حقيقية
لحفظ هــذه املــواقــع .وقــد بــرز الفتًا
ّ
إفادة أحد املوقوفني أن صحناوي
ط ـلــب إل ـي ــه ت ــزوي ــده ح ـص ـرًا بــداتــا
ك ـ ــل مـ ــوقـ ــع حـ ـك ــوم ــي ي ـت ـم ـك ــن مّــن
قــرص ـن ـتــه .وأقـ ـ ـ ّـر ص ـح ـن ــاوي بــأنــه
كــان يستلم الــداتــا املقرصنة على
ـرص ــن رام ــي
قـ ــرص ص ـلــب م ــن امل ـق ـ ِ
ص .مقابل مبالغ مالية.

وتـمـكــن ال ـقــرصــانــان ،بـتــوجـيــه من
ص ـح ـن ــاوي ،م ــن قــرص ـنــة ع ـشــرات
ّ
املــواقــع الـحـكــومـيــة .وعـلــى رغــم أن
قرصنة معلومات جميع املواطنني
املشتركني في هيئة أوجـيــرو ُي ّ
عد
فـضـيـحــة ك ـبــرى لـكــونــه ت ــراف ــق مع
اس ـت ـح ــواذ ال ـش ــاب ــن ع ـلــى كـلـمــات
املرور الخاصة ببطاقات االئتمان
ّ
املـصــرفـيــة (كــريــديــت ك ــارد) ،إال أن
املعلومات التي حصلوا عليها من
ّ
بقية املــواقــع ال تـقــل أهـمـيــة ،ســواء
وزارات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة
واالق ـت ـصــاد وال ـص ـحــة والـسـيــاحــة
واألشغال العامة والعمل ومديرية
األح ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة والـتـفـتـيــش
املركزي .وبحسب التقارير الفنية

الثمانية التي كتبها محققو فرع
املعلومات في قوى األمن الداخلي
ّ
وســلـمــوهــا إل ــى ال ـق ـضــاء ،ينكشف
«بالدليل القاطع» ،حصول جناية
تـخــريــب مـنـشــآت الــدولــة الرسمية
وت ـعــريــض األم ــن ال ـقــومــي للخطر
ّ
ال ـش ــدي ــد .ال سـيـمــا أن صـحـنــاوي
مـ ــن خ ـ ــال حـ ـي ــازت ــه ه ـ ــذه الـ ـق ــدرة
على الولوج إلى معظم مؤسسات
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ،وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا األسـ ــاس ـ ـيـ ــة
مـنـهــا ،امـتـلــك ال ـق ــدرة عـلــى تغيير
م ـ ـض ـ ـم ـ ــون ال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــرة ال ـ ـجـ ــرم ـ ـيـ ــة
ل ـل ـم ــواط ـن ــن ،ن ــاه ـي ــك عـ ــن ق ــدرت ــه
على خــرق خصوصية مئات آالف
ال ـس ـكــان م ــع م ــا يـسـتـتـبــع ذل ــك من
أخـ ـط ــار وتـ ـه ــدي ــدات مـحـتـمـلــة فــي

ُ
ح ــال اســت ـخــدمــت ه ــذه ال ــدات ــا في
غـيــر مــوضـعـهــا .فـصـحـنــاوي حــاز
ع ـلــى جـمـيــع امل ـع ـلــومــات الـخــاصــة
باملشتركني في كل من «أوجيرو»
َ
وشركتي تشغيل الهاتف الخلوي
«أل ـف ــا» و«أم ت ــي سـ ــي» .،وبـحـســب
م ـح ـق ـق ــي ف ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،تـبـعــا
ّ
للتقارير التي رفعوها ،فإن ما في
ّ
حوزة صحناوي أتاح له التنصت
عـلــى املـشـتــركــن فــي خ ــدم الـهــاتــف
ال ـث ــاب ــت ف ــي أوجـ ـي ــرو وال ـح ـصــول
ع ـلــى ال ــدات ــا الـشـخـصـيــة الـخــاصــة
بهم ومـعــرفــة املــواقــع اإللكترونية
الـتــي دخ ـلــوا إلـيـهــا وكـلـمــات الـسـ ّـر
التي دونوها.
ر.م

ال ج ــدي ــد ف ــي املـ ـل ــف ال ـح ـك ــوم ــي .وف ــي
ظــل الـسـقــوف العالية املــرفــوعــة مــن كل
األطـ ـ ــراف ،ف ــإن ك ــل الـتــرجـيـحــات تشير
إلى أن مسار الحل سيأخذ وقتًا ،وربما
إلى ما بعد رأس السنة .علمًا أن عوامل
جديدة ـ ـ قديمة عادت لتدخل على خط
الدفع باتجاه تسريع تشكيل الحكومة،
أبــرزهــا القلق على نتائج «سـيــدر» من
مــزيــد مــن ال ـتــأخ ـيــر .وه ــو عــامــل يمكن
ً
أن ي ـش ـكــل م ــدخ ــا ل ـحــل ال أحـ ــد يملك
مفتاحه ســوى رئيس الجمهورية ،من
مــوقـعــه ال ـجــامــع .فــربـطــا بـكــل السقوف
الـ ـت ــي رف ـ ـعـ ــت ،يـ ـب ــدو الـ ـح ــل م ـح ـكــومــا
بخطوة «إنـقــاذيــة» ُيقدم عليها رئيس

يهدف باسيل إلى
التواصل» بين
«تسهيل ّ
الحريري و«سنة  8آذار»

ال ـج ـم ـهــوريــة ،ت ــوائ ــم ب ــن مـطـلــب حــزب
الله تمثيل سنة  8آذار ورفض الرئيس
سعد الحريري تمثيل أي منهم ،فيقوم
بـ ـت ــوزي ــر م ـم ـث ــل عـ ــن س ـن ــة  8آذار مــن
حصته ،ليس بالضرورة أن يكون من
بني النواب املستقلني.
في غضون ذلك ،وزير الخارجية جبران
ب ــاسـ ـي ــل م ـس ـت ـم ــر فـ ــي م ـ ـبـ ــادرتـ ــه لـحــل
العقدة الحكومية على قاعدة «نصالح
ول ـكــن ال نــأكــل ثـلـثــي ال ـق ـت ـلــة» .وعلمت
«األخـبــار» أن باسيل تواصل أمــس مع
النائب فيصل كرامي لترتيب اجتماع
م ــع أعـ ـض ــاء ال ـل ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري الــذيــن
طـلـبــوا مــوع ـدًا مــن الـبـطــريــرك املــارونــي
بشارة الــراعــي .وبحسب املـصــادر ،فإن
الحر ّ
ّ
أعد «أفكارًا
رئيس التيار الوطني
ّ
الرئيس
ـن
ـ
م
ـل
ـ
ك
على
عملية» لطرحها
ّ
املكلف سعد الحريري والـنــواب السنة
املـسـتـقـلــن «ب ـه ــدف تـسـهـيــل الـتــواصــل
بني الطرفني ما قد يساعد على إيجاد
الحل».

وخ ــاف ــا مل ــا يـ ـت ــردد ،ث ـمــة م ــن ي ـجــزم أن
حزب الله والتيار الوطني الحر متفقان
أن املــوضــوع عــالــق عـنــد ال ـحــريــري وال
شوائب بني رئيس الجمهورية وحزب
الله ،وهي قاعدة تم تثبيتها في اللقاء
األخـيــر ال ــذي جمع السيد حسن نصر
الله بباسيل.
وكان باسيل زار بكركي يرافقه النائب
إبراهيم كنعان ،وقال بعد لقائه الراعي،
إنـ ــه «فـ ــي األيـ ـ ــام ال ـت ــي مـ ــرت تـســاعــدنــا
جميعًا مــع أط ــراف الـخــاف الحكومي
وق ـم ـنــا بـتـهــدئــة األج ـ ـ ــواء ،واآلن يجب
الدخول في مرحلة ثانية وهي تحويل
األف ـك ــار الـعــامــة إل ــى أف ـكــار عـمـلـيــة ،ألن
الوقت ال يساعدنا بالبقاء في الجمود،
ونتمنى على الجميع أن نتساعد لنجد
ال ـح ـلــول املـنـطـلـقــة م ــن ع ــدال ــة التمثيل
ومن مبادئ عامة تحفظ هذه الحكومة
وتـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى اإلس ـ ـ ـ ــراع ف ــي تـشـكـيـلـهــا
ولفعالية بعملها».

عون وبري يرحبان بالمصالحة

ّ
وفي سياق منفصل ،هنأ باسيل الراعي
باملصالحة التي رعتها بكركي .كما قدم
التهنئة لطرفي املصالحة ،تيار املــردة
وال ـق ــوات اللبنانية« ،وك ــل املسيحيني
والـلـبـنــانـيــن» ،مــؤك ـدًا أن «بـكــركــي هي
املكان الطبيعي للمصالحات الوطنية
الكبرى والتفاهمات ،ودورهــا تاريخي
في مد الجسور وحل الخالفات».
وامل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة ظ ـ ـلـ ــت ،بـ ـع ــد ي ـ ـ ــوم ع ـلــى
إتمامها ،مسار ترحيب سياسي واسع.
وك ــان الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون فــي مقدم
املــرح ـبــن ،فـنـقــل عـنــه زواره «ارتـيــاحــه
ملصالحة بكركي» ،معتبرًا أن «أي توافق
بني األطراف اللبنانيني ،ال سيما الذين
تــواجـهــوا خــال األح ــداث الــدامـيــة التي
عصفت بلبنان ،يعزز الوحدة الوطنية
وي ـح ـق ــق امل ـن ـع ــة ل ـل ـس ــاح ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ويغلب لغة الـحــوار السياسي على ما
عداها ويقوي سلطة الدولة الجامعة».
ك ــذل ــك ات ـص ــل رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـن ــواب
ن ـب ـيــه ب ـ ــري ب ــال ــراع ــي وب ــرئـ ـي ــس ت ـيــار
امل ــردة سليمان فرنجية ورئـيــس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع ،مهنئًا
باملصالحة.
(األخبار)
(هيثم الموسوي)

