
دعم  على  االت��ك��ال  ه��و  االستراتيجية 
ق���ائ���د ال���ج���ي���ش ج�����ان ق���ه���وج���ي ال����ذي 
يكفيه أن فخامته ال يحب القّوات وال 
في  ليصبح  التعيينات  ف��ي  يناقشه 
نظره شخصًا استثنائيًا في عظمته، 
ودع�����م ال����وزي����ر ج���ب���ران ب��اس��ي��ل ال���ذي 
يرى في رفاهية الياس املر ما يجعله 

شخصًا حلو املعشر.
التقدم، إثر نشر  العونيني  كان يمكن 
م����وق����ع وي��ك��ي��ل��ي��ك��س غ���س���ي���ل ال����وزي����ر 
الياس املر، بطلب محاكمة املر بتهمة 
ال��خ��ي��ان��ة ال��ع��ظ��م��ى، أو أق��ل��ه االن��ط��اق 
في حملة للحّد من نفوذ امل��ر ووال��ده 
على مختلف الصعد، لكنهم ألسباب 
املر  قاله  ما  تجاهل  فّضلوا  مجهولة 
)خ��ص��م��ه��م االن���ت���خ���اب���ي وال��س��ي��اس��ي 
امل����ف����ت����رض( س�������واء أك�������ان ب����ش����أن دور 
ال����ج����ي����ش ال���ل���ب���ن���ان���ي ف�����ي أي�������ة ح����رب 
التقسيم  ب��ش��أن  أم  مقبلة  إسرائيلية 
بالرد  مكتفني  للعسكريني،  امل��ذه��ب��ي 
على ما ذكره املر بشأن فقدان العماد 
م��ي��ش��ال ع���ون ع��ق��ل��ه، إذ ن��ق��ل تلفزيون 
»أو تي في« عن أوساط الرابية قولها 
إن عقل الجنرال توقف مرتني؛ واحدة 
عندما أنقذ حياة الياس املر من نيران 
الثاني  ك��ان��ون   15 ف��ي  سمير جعجع 
على الئحته  ح��ني حمل  وم���رة   ،1986
النائب ميشال  عام 2005  االنتخابية 

املر.

غسان سعود 

في األيام القليلة املاضية، فّكر النائب 
ف��ي تنظيم مسيرة  امل��ر ج��ّدي��ًا  ميشال 
غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة ي��ح��م��ل خ��ال��ه��ا أب��ن��اء 
املنت »معالي وزير الدفاع الياس املر«، 
ف���وق رق��اب��ه��م، م��ن ت��م��ث��ال م���ار ال��ي��اس 
ف���ي إن��ط��ل��ي��اس ح��ي��ث ت���ع���ّرض م��وك��ب 
 2005 ت��م��وز   12 ف��ي  للتفجير  معاليه 
ح��ت��ى ف��ي��ّل��ت��ه ف���ي ال���راب���ي���ة. وارت��س��م��ت 
ال��ي��اس ابتسامة حني  أب��و  على وج��ه 
ت���خ���ّي���ل ال����ح����ّم����ال����ون ي���ه���ت���ف���ون أث���ن���اء 
بنعبدو«.  بّيو  بعد  »معاليه  سيرهم: 
تمنى لو تحصل املسيرة في الطقس 
ال��ع��اص��ف ل��ي��ت��أك��د ال��ع��ال��م أج���م���ع من 
أن اآلالف  ت��أك��د  قلم  ن��ف��وذه، وبضربة 
م���م���ن ي��ع��ت��ق��د امل�����ر أن���ه���م م���دي���ن���ون ل��ه 
ب���وظ���ائ���ف���ه���م وأك������ث������ر، س���ي���ف���ت���رش���ون 
فوقهم  ليعبر  ح��م��راء  ب��ث��ي��اب  األرض 
الهتافون. وبرقت عيناه أثناء تخّيله 
ال���س���م���اء ت���ض���اء ب����رص����اص األس��ل��ح��ة 
التي رّخصها ألنصاره. كانت الفكرة 
واردة حتى جاء من يذّكر أبو الياس 
بالياس، ويشرح  برأيه هو شخصيًا 
ل��ه أن ال��ع��ش��رات ي��ت��داف��ع��ون ف��ي اليوم 
إلى  شخصيًا  ه��و  لحمله  االنتخابي 
ص��ن��دوق االق���ت���راع، أم��ا ال��ي��اس، فلوال 
عليه  لوجب  اللذان يحمانه  مرافقاه 
الذين  الصف خلف  ف��ي  دوره  انتظار 

ي�����دي�����رون ل����ه ظ����ه����وره����م. ه����ن����ا، ت��ذك��ر 
أب��و ال��ي��اس أن اب��ن��ه ت��وق��ف ع��ن زي��ارة 
ب��ت��غ��ري��ن ح��ت��ى ف���ي ع��ي��د م����ار ال��ي��اس 
ال����ذي ت��ض��يء ف��ي��ه ب��ت��غ��ري��ن ال��ش��م��وع 
على نّية معاليه، وتذّكر كيف أن أبناء 
شقيقته، مي املر، أعادوا بناء منازلهم 
في القرية، أما الياس فليس لديه بيت 
ف��ي ب��ت��غ��ري��ن. وس��م��ع ص���وت ي��ق��ول له 
إن الياس كان سبب اختاف متنيني 
ك���ث���ر ف����ي م����ا ب��ي��ن��ه��م )م���ن���ه���م م��ي��ش��ال 
املتنيني  وأن  غ��ب��ري��ال(،  وشقيقه  امل���ر 
ال ي��ح��ب��ون م���ن ي����زور ق��ري��ت��ه ب��ط��واف��ة 
ع��س��ك��ري��ة وي����س����ارع إل����ى غ��س��ل ي��دي��ه 
امل��واط��ن��ني، فضًا  على  يسلم  أن  بعد 
عن وج��ود أحقاد حزبية حياله ممن 
ي��ع��ت��ق��دون أن���ه ب��ب��ذل��ت��ه ال��ق��ّوات��ي��ة ك��ان 
م��س��ؤواًل ع��ن امل��ج��ازر ال��ت��ي ت��ع��ّرض��وا 
ل��ه��ا وال��ت��ه��ج��ي��ر م���ن امل����نت ال����ذي لحق 
ب��ه��م )أح����رق����ت م��ي��ل��ي��ش��ي��ا امل����ر مكتبة 
ال���ح���زب ال��ق��وم��ي وت��ع��اون��ي��ت��ه وقتلت 
نبيل صوايا، ثم احتلت مركز الحزب 
منزل  وأح��رق��ت  وم��درس��ت��ه  الشيوعي 

جورج حاوي، وطردت البعثيني(.
 أب�����و ال����ي����اس رأس������ه م���واف���ق���ًا ع��ل��ى 

ّ
ه�����ز

إلى  أش��ار  لكنه  املسيرة،  إسقاط حلم 
ال��ص��دي��ق ب����أن ذل����ك ال ي��ع��ن��ي أب�����دًا أن 
استراتيجية الياس في الحفاظ على 
الزعامة لن توفر االستمرارية لعائلة 
الزعيم ميشال امل��ر. وأب��رز ما في تلك 

سياسة6

أكثر من مرتني توقف عقل العماد ميشال عون فأنقذ الحياة السياسّية للوزير 
القيام  الجنرال على  الياس املر ووالده ميشال املر. ألسباب مجهولة يواظب 

بعمليات اإلنقاذ هذه وآخرها يحصل اليوم

اليوم قضية 

المر يعود من شّبـاك عوني 
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عقل الجنرال توّقف مّرتين: 1986 و2005 

حسن عليق

منذ توقيف العميد املتقاعد فايز كرم 
ب��ش��ب��ه��ة ال���ت���ع���ام���ل م����ع االس���ت���خ���ب���ارات 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، ت���ذب���ذب رّد ف��ع��ل ال��ت��ي��ار 
ال����وط����ن����ي ال�����ح�����ر. ف�����ي األي����������ام األول�������ى 
ال��ن��ائ��ب ميشال  م��وق��ف  أت��ى  للتوقيف، 
ع�����ون ل��ي��ض��ف��ي ن����وع����ًا م����ن »ال���ش���رع���ي���ة 
قال  التوقيف.  السياسية« على عملية 
عون إن السقوط حالة إنسانية، وإن ما 
يفاجئه هو الشخص ال الحدث بعينه. 
أي���ام قليلة، وان��ق��ل��ب��ت امل��ع��ادل��ة، إذ ب��دأ 
عون وتياره هجومًا مضادًا على فرع 
امل��ع��ل��وم��ات، ف��ي حملة ب��دت أن��ه��ا دف��اع 

عن كرم. ما الذي تغّير؟ 
ي���ق���ول م���ّط���ل���ع���ون ع���ل���ى م����ا ي���ج���ري ف��ي 
الرابية إن رّد فعل الجنرال على توقيف 
»رف���ي���ق ال���س���اح« ك����ان س��ي��ب��ق��ى ه��ادئ��ًا 
ل����و ل����م ت��ص��ل��ه رس����ال����ة م����ن ق����ي����ادة ف���رع 
امل��ع��ل��وم��ات ف��ي��ه��ا »ش����يء م��ن ال��خ��ب��ث«. 
ت��ق��ول ه���ذه ال��رس��ال��ة: »ق��ول��وا للجنرال 
إن��ن��ا ل��ن ن��ق��ت��رب م��ن��ه«. وه���ذه ال��رس��ال��ة 
ُأل���ِح���ق���ت ب���ه���ج���وم م����ن ت���ي���ار امل��س��ت��ق��ب��ل 
وامل����ق����ّرب����ني م���ن���ه ع���ل���ى ع������ون وال���ت���ي���ار 
الوطني الحر. ترّكز الهجوم على اتهام 
ع��ون ب��أن��ه ك��ان ي��ع��رف أن ك��رم يتعامل 

مع االستخبارات اإلسرائيلية، وأن كرم 
أقّر بذلك من دون تدوين قوله هذا في 

محضر التحقيق. 
وصلت ال��ذروة إلى تقرير بّثته محطة 
الزميل فراس حاطوم  أعّده  »الجديد«، 
ن����اق����ًا ع����ن م����ص����ادر أم���ن���ي���ة ت��ف��اص��ي��ل 
عملية توقيف كرم، وبعض املعلومات 
امل��س��ت��ق��اة م��ن ال��ت��ح��ق��ي��ق. ع���ون وبعض 
تياره اسُتفزوا من التقرير الذي ربطت 
ف��ي��ه امل���ص���ادر األم��ن��ي��ة ب��ني ع���ون وك��رم 
واإلس����رائ����ي����ل����ي����ني وق�����ان�����ون م��ح��اس��ب��ة 
سوريا والقرار الدولي 1559، في سياق 
تاريخي غير صحيح. ورغم أن حاطوم 
أل���ح���ق ت��ق��ري��ره ب���آخ���ر ي��ت��ض��م��ن وج��ه��ة 
ن��ظ��ر ال��ع��ون��ي��ني م���ن ق��ض��ي��ة ال��ت��وق��ي��ف، 
إال أن ذل��ك لم يخفف من غضب التيار 
ورئ��ي��س��ه. ب���دأ ه��ج��وم��ه��م امل���ض���اد على 
فرع املعلومات، مشّككني في أصل عمل 
هذا الجهاز األمني. وسريعًا، اسُتدِرج 
م���س���ؤول���و ال���ت���ي���ار وب���ع���ض ن���واب���ه إل��ى 
سجال صّوره خصومه، وفهمه بعض 
امل���ؤّي���دي���ن ل��ل��ت��ي��ار، دف���اع���ًا ع���ن ال��ع��م��ي��د 
املوقوف ظاملًا أو مظلومًا. هذا رغم أن 
عون كرر في كل املناسبات تأكيده أنه 
ل��ن يغطي أح���دًا إذا أدان���ه ال��ق��ض��اء بما 

ُينسب إليه. 

هكذا أوقع الحسن العونيين فـي فخ الدفاع عن كرم 
هل انتهت املعركة

التي دارت رحاها بعد 
توقيف العميد فايز كرم 

بني التيار الوطني الحر 
وخصومه؟ وهل حسم 

القرار االتهامي الجدل بشأن 
اعترافات كرم أم اعترافه 

أمام قاضي التحقيق 
بالتعامل مع »دبلوماسي 
إسرائيلي« سيبقى موضع 

تشكيك؟ 

هل توّفر استراتيجية االبن استمرارًا لزعامة ميشال املر؟ )أرشيف ــ هيثم املوسوي(


