
يفترض استمرار العونيني بالتلويح 
به للضغط أكثر على رئيس الحكومة 

سعد الحريري.

مصالحة مع املبادئ
في موازاة مناكفات النواب العونيني، 
ت�����ح�����اول ال���ل���ج���ن���ة ال����ج����دي����دة ل��ل��ت��ي��ار 
الوطني الحر في املنت متابعة عملها 
الجديد  املنسق  ويتجّنب  بحماسة، 
ه��ش��ام ك��ن��ج ال��ت��ل��م��ي��ح أق��ل��ه إل���ى األث���ر 
ال��س��ل��ب��ي مل��ش��اغ��ب��ات ال����ن����واب، م��ؤك��دًا 
تكوينها  ف��ي  لحظت  التي  اللجنة  أن 
ض����������رورة م���ت���اب���ع���ة م����ل����ف����ات ج����دي����دة 
والعمل  الشبابي  ال��ح��ض��ور  كتفعيل 
البلديات،  م��ع  والتنسيق  الخدماتي 
ت��ت��ن��ق��ل م����ن ب���ل���دة إل�����ى أخ�������رى، وه���ي 
أعّدت املسّودة األّولية لهيئات عونية 
 مطلع العام املقبل في غالبية 

نَّ
ستعني

بلدات املنت، إضافة إلى تنظيمها عدة 
واثقًا  كنج  ويبدو  شبابية.  نشاطات 
استثمار  على  القدرة  لناحية  بنفسه 
جهود جميع النواب ملصلحة التيار، 
م����ؤك����دًا أن »أم��������راض ال���ن���م���و رغ�����م ك��ل 
بكثير  أف��ض��ل  تبقى  السلبية  آث��اره��ا 
تعاني  التي  الشيخوخة  أم���راض  م��ن 

ل�������م ي�������ف�������ّوت ال������ع������ون������ي������ون ال����ف����رص����ة 
بل  امل��ّري��ن فحسب،  زعامة  لضعضعة 
ي��واظ��ب��ون ع��ل��ى ت��غ��ذي��ة ه���ذه ال��زع��ام��ة 
نتيجة م��ب��ارك��ة ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون 
اج��ت��ه��اد ال��ن��ائ��ب نبيل ن��ق��وال إلرض��اء 
الجيش  وقائد  باسيل  الوزير جبران 
م��ن جهة وف��ي سبيل ال��ح��ّد م��ن نفوذ 
ال����ن����ائ����ب إب����راه����ي����م ك���ن���ع���ان ف�����ي امل���نت 
و»قصقصة« جناحيه اللذين يظهران 
بني حني وآخر من جهة أخ��رى. فبعد 
انتخابات األلفني وخمسة التي ذكرها 
رّد ال� »أو تي في«، أنكر النائب ميشال 
املر الجمّيل، وقال عن نواب »التغيير 
واإلصالح« ما لم يقله إيلي محفوض 
 

ّ
وبسام اآلغ��ا وعصام أبو جمرة، لكن

ال��ع��الق��ات ال��وّدي��ة ب��ني ال��وزي��ر إلياس 
املر والوزير جبران باسيل بقيت وّدية 
ولم تبال الرابية بمن هجر موائد املر 
ووفد إليها معلنًا الرغبة في التغيير 
واإلصالح، من رتيب صليبا إلى فرج 

الله سرور، مرورًا بعشرات اآلخرين. 
األخيرة،  النيابية  االنتخابات  عشية 
عام 2009، واظب بعض نواب التكتل 
على التبشير بالتحالف مع املر، حتى 
وص��ل موعد إق��ف��ال ب��اب الترشيحات 
ول��ي��س وس���ط أرث��وذك��س��ي��ي ع���ون من 
النائب  ملساعدة  تؤهله  حيثية  يملك 
غ���س���ان م��خ��ي��ب��ر ف����ي إق����ص����اء ال��ن��ائ��ب 
ميشال املر. ولم يضغط الجنرال جّديًا 
ال��ط��اش��ن��اق ليقطعوا أص��وات��ه��م  ع��ل��ى 
عن املر، فجدد أبو الياس لنفسه بكل 
سهولة. وبداًل من االستفادة من الفوز 
الهزيل للمر لتوجيه العونيني ضربة 
س��ي��اس��ي��ة ت��ق��ض��ي ع��ل��ي��ه، رأى ال��ن��ائ��ب 
نبيل نقوال عشية االنتخابات البلدية 
ال��ت��ي تجمعه  امل��ش��ت��رك��ة  ال��ق��واس��م  أن 
بالنائب ميشال املر أكثر من تلك التي 

فاصطحب  كنعان،  بالنائب  تجمعه 
م��ع��ه ب��ي��ار رف����ول ب��اع��ت��ب��اره ال��ق��اص��د 
إلى عمارة شلهوب  الجنرالي وذهب 
ت��ق��اس��م »جبنة«  امل���ر ع��ل��ى  ليتفق م��ع 
اللبنانية.  الكتائب  ح��زب  مع  البلدية 
وس���رع���ان م��ا ب���ارك ال��ج��ن��رال سياسة 
نقوال. وهكذا، انتعش املر الذي لم يزر 
الرابية رغم إلحاح نقوال عليه بطلب 
ذلك، محققًا هدفني أساسيني: أولهما، 
سيطرته مجددًا على غالبية املجالس 
إش��راك  على  بالعمل  وال��ب��دء  البلدية 
العونيني  ال��ب��ل��دي��ة  امل��ج��ال��س  أع��ض��اء 
ف����ي أج����ن����دات����ه، ب���دل���ي���ل ع������دم ارت����ف����اع 
اآلن يفضح  ح��ت��ى  ع��ون��ي  أي ص����وت 
االرت�����ك�����اب�����ات ال����ت����ي ك������ان ال���ع���ون���ي���ون 
ي��ق��ول��ون إن��ه��ا ت��ح��ص��ل ف���ي امل��ج��ال��س 
املطالبة  إخ��م��اد  وثانيهما،  ال��ب��ل��دي��ة. 
امل��ر،  م��ن  املقّربني  بمحاسبة  العونية 
سواء في مصلحة املياه أو في اتحاد 
العونيون  بلديات املنت، حيث صّوت 
لتجديد والية رئيسة االتحاد ميرنا 
العونّيون  نسي  وح��ي��ث  امل���ر،  ميشال 
مدير  موقع  أن مخايل نصير يشغل 
االتحاد رغم تجاوزه السن القانونية. 
وتجدر اإلشارة إلى أن املوظفني الذين 
»األخبار« أن نشرت أسماءهم  سبق ل�
مؤكدة أنهم يتقاضون أجرًا من وزارة 
االت�����ص�����االت ل����ق����اء ق���ي���ام���ه���م ب���أع���م���ال 
خ���اص���ة ل�����دى امل�����ر واب����ن����ه، ل����م ي��ح��ق��ق 
ال�������وزراء ال��ع��ون��ي��ون ف���ي ش��أن��ه��م وم��ا 
زال����وا ي��ت��ق��اض��ون األج����ور م��ن وزارات 

التغيير واإلصالح.

أساس الخالف الجديد 
ي��ت��أك��د ال��ي��وم أن م��ا ي��ح��ص��ل ب��ني امل��ر 
وال��ع��ون��ي��ني ل��ي��س م���ؤام���رة م��ت��خ��ّي��ل��ة. 
ال���ت���غ���ي���ي���ر  ن���������واب  ُي����ش����غ����ل  أن  ف�����ب�����دل 
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المر يعود من شّبـاك عوني 
واالصالح، في املنت الشمالي، أنفسهم 
بكيفية محاسبة املر على التسريبات 
التي نقلها موقع ويكيليكس، يتحّول 
ب���ع���ض���ه���م إل�������ى م����ن����ّظ����م اج����ت����م����اع����ات 
إن��م��ائ��ي��ة ل��ل��راغ��ب��ني ف���ي ال��ت��رش��ح إل��ى 
فيعقد  املقبلة،  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات 
أحدهم أسبوعًا تلو اآلخر اجتماعات 
ت���ض���ّم���ه وث�����الث�����ة م���رش���ح���ني م����وارن����ة 
لتكتمل بذلك الالئحة مارونيًا، مرشح 
ك���اث���ول���ي���ك���ي وم�����رش�����ح أرث����وذك����س����ي، 
تاركني بذلك مقعد أبو الياس للياس 
وم��ق��ع��د ال���ط���اش���ن���اق ل��ل��ط��اش��ن��اق، ما 
سليم  م��ن  الكتلة،  ن���واب  غضب  يثير 
س���ل���ه���ب إل������ى غ����س����ان م��خ��ي��ب��ر م������رورًا 
ب�����إدغ�����ار م����ع����ل����وف، ال�����ذي�����ن ي�������رون أن 
االج���ت���م���اع���ات ت���ل���ك ال���ت���ي ُي����ق����ال إن��ه��ا 
قبل  تستهدفهم  الجنرال  م��ن  مباركة 
غيرهم، وخصوصًا أنهم، باعتبارهم 
نواب املنطقة، معنيون بإنمائها، وال 
إلى  إال  اإلنمائية  االجتماعات  تشير 
تقصيرهم في هذا املجال، فضاًل عن أن 
استثناءهم من الدعوة يظهرهم غير 
العونّيون  باإلنماء. وينقسم  معنيني 
ف���ي ش���أن ت��ل��ك االج��ت��م��اع��ات، ب���ني من 
نائبني  بني  حسابات  تصفية  يعّدها 
أحدهما يحمل ملّفًا تضّخم بني يديه 
حتى يكاد يصبح بحجم ملف املحكمة 
الدولية، أما الثاني فعاطل من العمل 
زميله،  على  بالحرتقة  نفسه  يشغل 
وم��ن ي��ق��ول إن��ه ف��خ أح��س��ن امل��ر نصبه 
للعونيني كي ينقسموا على أنفسهم. 
وه���ك���ذا، ب�����داًل م���ن ان��ه��م��اك ال��ع��ون��ي��ني 
ب���االس���ت���ف���ادة م����ن ان���ف���ض���اح اب�����ن أب���و 
الياس، يتجاهلون ما ُكتب، مفّضلني 
إلهاء بعضهم بعضًا. والجدير ذكره 
في هذا السياق أن مناكفات العونيني 
في املنت أنستهم امللف املالي الذي كان 

تذّكر أبو الياس أن ابنه
توقف عن زيارة بتغرين حتى 

في عيد مار الياس 

فّوت العونيون
 الفرصة لضعضعة زعامة 

المّرين ويغّذون هذه الزعامة 

سيطر المر مجددًا على
غالبية البلديات وال صوت عونيًا 

يفضح االرتكابات 

ليس وسط عونيي المتن 
من يملك حيثية تؤهله إلقصاء 

النائب ميشال المر
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منها ال��ق��وى األخ���رى ف��ي امل���نت«. وفي 
ينشط  املتفائلة،  التيار  لجنة  م���وازاة 
العونيون في بعض املجالس البلدية 
محاولني التصالح مع مبادئهم. ففي 
ال��س��د، نجح   ����� ال��ب��وش��ري��ة   ����� ال��ج��دي��دة 
العونيون في محاسبة املوظفني الذي 
الحضور  دون  م��ن  أج���ورًا  يتقاضون 
إلى وظائفهم، وطرد أكثر من خمسني 
موظفًا. وُنّظم عمل أصحاب املولدات 
ال����ك����ه����رب����ائ����ي����ة ال�����خ�����اص�����ة، ف�����ُح�����ددت 
من  لجنة  وأنشئت  م��وّح��دة،  تسعيرة 
أرب���ع���ة أع���ض���اء ف���ي امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
لتوزيع املساعدات التي كان يصرفها 
رئ���ي���س امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ع��ل��ى ذوق����ه. 
وف��ي ال��دك��وان��ة، اسُتغني ع��ن عناصر 
ال��ش��رط��ة ال���ذي���ن ال ي����داوم����ون، وُأّل���ف���ت 
ل��ج��ن��ة م���س���اع���دات وُق���ط���ع���ت ك���اب���الت 
امل����ول����دات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال���ت���ي ت��خ��ال��ف 
القانون. أما في نابيه، فنجح املجلس 
ال��ب��ل��دي امل��دع��وم م��ن ال��ت��ي��ار ف��ي ش��راء 
م���ب���ن���ى ل���ل���م���ج���ل���س ال����ب����ل����دي ووض�����ع 
نابيه  تربط  التي  للطرقات  تخطيط 
بالتنسيق  البلدية  وم���ّدت  ب��ج��واره��ا، 
م�����ع ال���������������وزارات امل����ع����ن����ّي����ة ن����ح����و 400 
م��ت��ر م��ن »ق��س��اط��ل« امل��ج��اري��ر، بينما 
ت��ت��ع��اون ب��ل��دي��ة ب��ص��ال��ي��م م���ع ال��ن��ائ��ب 
البلدة  يربط  نقوال لشق طريق  نبيل 
ب��األوت��وس��ت��راد ال��س��ري��ع، إض��اف��ة إل��ى 
شق طرقات جديدة في مختلف أنحاء 
ال���ب���ل���دة وم��ع��ال��ج��ة م��ش��ك��ل��ة ال��ط��رق��ات 
وامل���ج���اري���ر ف���ي م���ش���روع م���زه���ر. وم��ن 
أن��ش��ئ��ت شبكة  م��رج��ب��ا،  إل���ى  بصاليم 
م���ي���اه ج����دي����دة، وب������دأ ال���ع���م���ل إلن���ش���اء 
ملعب رياضي بالتعاون مع وليد أبو 
س��ل��ي��م��ان، إض��اف��ة إل���ى ت��رم��ي��م مناجم 
ال���ف���ح���م األث���������ري ل���ت���ح���وي���ل���ه���ا م��ع��ل��م��ًا 

سياحيًا.

عقل الجنرال توّقف مّرتين: 1986 و2005 

ب���ع���د ه�������دوء ال����س����ج����ال ج���زئ���ي���ًا ب���ش���أن 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وق��ي��ف، وب��ع��د ن��ق��ل ك���رم من 
م��رك��ز توقيف تابع  إل��ى  سجن روم��ي��ة 
بعث  الجيش،  ف��ي  العسكرية  للشرطة 
التيار،  ف��ي  إل��ى أصدقائه  ك��رم برسالة 
ع��ب��ر وك��الئ��ه ال��ق��ان��ون��ي��ني، ي��ن��ف��ي فيها 
ن��ف��ي��ًا ق��اط��ع��ًا ك���ل م���ا ج����رى ت��ن��اق��ل��ه عن 
اع���ت���راف���ه، م��ع��ي��دًا األم����ر إل����ى ال��ض��غ��وط 
وال��ت��ه��دي��د واإلك�����راه. أم���ا اع��ت��راف��ه أم��ام 
ق����اض����ي ال���ت���ح���ق���ي���ق، ب���ح���ض���ور وك��ي��ل��ه 
محضر  في  ورد  ما  بصدق  القانوني، 
ال��ت��ح��ق��ي��ق األّول���������ي ال������ذي أج�������راه م��ع��ه 
محّققو »امل��ع��ل��وم��ات«، ف��أع��اده ك��رم في 
أن���ه سيعود  إل���ى خشيته م��ن  رس��ال��ت��ه 
ب��ع��د ج��ل��س��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ق��ض��ائ��ي إل��ى 
مركز التوقيف التابع لفرع املعلومات، 
»حيث سيتعّرض للضغوط، ألن رجال 
ي��ح��ص��ل��ون ع��ل��ى تفاصيل  امل��ع��ل��وم��ات 
إف����ادت����ه ال���ت���ي أدل�����ى ب��ه��ا ف���ي امل��ح��ك��م��ة 

العسكرية«. 
وفي موازاة هذه الرسالة، كان محامو 
ك��رم يؤكدون ما يقوله، مشّددين على 
أن م��وك��ل��ه��م ب�����ريء م���ن ك���ل م���ا ُي��ن��َس��ب 

إليه. 
بعد ذلك، أتت زيارة عون لباريس، حيث 
ُنِقَلت إليه رسالة مفادها أن رئيس فرع 

العقيد وس��ام الحسن طلب  املعلومات 
م��ن االس��ت��خ��ب��ارات ال��ف��رن��س��ي��ة ت��زوي��ده 
ب��ب��ي��ان��ات ه��ات��ف��ي��ة ع���ائ���دة إل���ى األرق����ام 
التي كان يستخدمها عون أثناء إقامته 

الفرنسية قبل عام 2005. 
 العونيون 

ّ
عقب العودة من باريس، شن

املعلومات،  فرع  األقصى على  الهجوم 
املوقوف،  العميد  ب��راءة  مشددين على 
القرار  ل��م يختمه ص��دور  فنشأ سجال 

االتهامي األسبوع الفائت. 
وال����ي����وم، ي��ب��دو أك��ث��ر ال��ع��ون��ي��ني ال��ذي��ن 
ي��داف��ع��ون ع��ن ك���رم غ��ي��ر م��ّط��ل��ع��ني على 
م��ض��م��ون ال����ق����رار. ف��ه��م ي��ت��ج��اه��ل��ون أن 
ك������رم، ب��ح��س��ب ال����ق����رار ال���ق���ض���ائ���ي، أق����ّر 
األّول����ي،  التحقيق  ف��ي  ب��م��ا ورد  ب��داي��ة 
قبل أن ي��ع��ود، ف��ي آخ��ر جلسة تحقيق 
أجراها معه القاضي رياض أبو غيدا، 
إنه  األّول��ي��ة، قائاًل  إفادته  ليتراجع عن 
ع��ن��دم��ا ال��ت��ق��ى ب��راف��ي اإلس��رائ��ي��ل��ي في 
ب��اري��س، ك��ان يظن أن��ه دبلوماسي في 

السفارة اإلسرائيلية في لندن! 
ع����ذر أق���ب���ح م���ن ذن�����ب. وع���ن���دم���ا ُي��س��أل 
يلجأون  ك��رم  املدافعني عن  عنه بعض 
إلى أحد وكالء الدفاع عنه، ليقول »إن 
العسكرية دخل  ال��ش��رط��ة  أح��د ض��ب��اط 
على كرم قبل يوم من جلسة التحقيق 

األخيرة لدى قاضي التحقيق، ونصحه 
بأال يتراجع عن كامل إفادته، ألنه في 
هذه الحالة سيموت، وسُيقال إنه توفي 
ن��ت��ي��ج��ة أزم����ة ق��ل��ب��ي��ة«. ك����الم م������ؤّداه أن 
فايز كرم ضحية ملؤامرة أبطالها فرع 
املعلومات وقاضي التحقيق العسكري 

والشرطة العسكرية في الجيش! 
ه��ذا م��ع العلم ب��أن نقل ك��رم م��ن سجن 
روم����ي����ة إل�����ى م����رك����ز ت���وق���ي���ف ال���ش���رط���ة 
العسكرية حصل بناًء على طلب وكالء 
الدفاع عنه. أضف إلى ذلك أن املّطلعني 
ع����ل����ى أوض����������اع امل���ح���ك���م���ة ال���ع���س���ك���ري���ة 
يؤكدون أن تحقيقات القضاة ال تصل 
إل������ى ف������رع امل����ع����ل����وم����ات ال�������ذي ي��ح��ت��اج 
حصوله على محضر تحقيق قديم إلى 
نحو شهر من املعامالت داخل املحكمة. 
وفضاًل عن ذل��ك، ف��إن قاضي التحقيق 
غ���ي���دا،  أب�����و  ري������اض  األول،  ال���ع���س���ك���ري 
ضّمن قرار اتهام كرم مطالعة قانونية 
هي أق��رب إل��ى مطالعة محامي الدفاع 
منها إل��ى رأي قاضي االت��ه��ام. وأغ��رب 
م���ا ف��ي��ه��ا ه���و ق���ول ال��ق��اض��ي إن بعض 
التي طلبتها االستخبارات  املعلومات 
اإلس���رائ���ل���ي���ة م����ن ك�����رم ه����ي م��ع��ل��وم��ات 
عادية، ومعرفة هذه االستخبارات بها 
هي »تحصيل حاصل«! أي إن القاضي، 

في معرض دراسته القانونية لألفعال 
امل��ن��س��وب��ة إل����ى ك�����رم، ي��س��م��ح ل��ل��م��ّدع��ى 
ع���ل���ي���ه ب������اإلف������الت م�����ن ت�����زوي�����د ال����ع����دو 
ب��م��ع��ل��وم��ات ي���ق���ّدر ال��ق��اض��ي ن��ف��س��ه أن 
االس��ت��خ��ب��ارات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ت��ع��رف��ه��ا، 
املعايير  غ��ي��دا  أب���و  ي��ح��دد  أن  م��ن دون 
التي اعتمدها لتحديد املعلومات التي 
تعرفها االستخبارات اإلسرائيلية من 

تلك التي ال تعرفها. 
التيار  القول أن هجوم بعض  خالصة 

ع��ل��ى ف����رع امل��ع��ل��وم��ات ب��س��ب��ب توقيفه 
ال��ع��م��ي��د امل��ت��ق��اع��د ف��اي��ز ك���رم ص���ار غير 
مبرر بعد ثبوت اعترافه غير اإلكراهي 
أمام قاضي التحقيق العسكري األول، 
ال��دف��اع ع��ن املتهم املتمّتع  إال م��ن ب��اب 
ب���ق���ري���ن���ة ال�������ب�������راءة. وخ��������الل ال���ي���وم���ني 
املاضيني، ارتفعت في أوساط العونيني 
أص�����وات ت���ن���ادي ب��ع��دم ال��ت��ع��ّرض ل��ه��ذا 
امل���ل���ف ب���ع���د ال����ي����وم، وت����رك����ه ل��ل��م��ح��ك��م��ة 

العسكرية لتبّته. 

هكذا أوقع الحسن العونيين فـي فخ الدفاع عن كرم 

رئيس فرع املعلومات العقيد وسام الحسن )أرشيف(


