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الذكرى السنوية الثانية إلغتيال النائب جبران تويني تدفعنا 
للنظر إلى الوراء ومحاولة فهم ما يجري.  يحزن جميع اللبنانيين 

بصدق بعد كل عملية إغتيال وإن إختلفوا في تحميل 
المسؤولية، ثم تهدأ النفوس، ويعتقد الناس أن األمور عادت 

إلى سابق عهدها. لكن في الواقع، إن من يخطط لهذه اإلغتياالت 
لديه أهداف، وقد نجح في تحقيق الكثير منها. فأي أهداف هي 

هذه؟
يذكر القاضي براميرتز في تقريره األخير أن جميع اإلغتياالت 
مترابطة. فالمخطط واحد وإن نفذت الجرائم أياد مختلفة. وال 

يمكن وضع اإلغتياالت في خانة اإلنتقام الشخصي، إذ ال يمكن 
أن تكون لجميع الشخصيات المستهدفة خصومات شخصية 
تصل لحد التصفية الجسدية.   ومن هذين المنطلقين يمكن 
تصنيف حلقات اإلغتيال ضمن أربعة مراحل.  المرحلة األولى 

بدأت مع محاولة إغتيال النائب مروان حمادة ثم إغتيال الرئيس 
رفيق الحريري، وهما ممثالن لقوى سياسية لبنانية فاعلة. غير 

أن نزول الشباب اللبناني إلى الساحة قد أرجع الثقل الداخلي 
للمعادلة اللبنانية، فدخل لبنان مرحلة ثانية من مسلسل 

اإلغتياالت.  واغتيل الصحافي سمير قصير واألمين العام السابق 
للحزب الشيوعي جورج حاوي، ونجت اإلعالمية مي شدياق.  وما 

يجمع هؤالء الثالثة هو حضورهم اإلعالمي، أكثر منه مراكز 
نفوذهم.  فإبعاد سمير قصير المفكر اليساري وجورج حاوي 

أحد مؤسسي جبهة 
المقاومة الوطنية كان له 

األثر القوي في تظهير 
قوى الرابع عشر من آذار 
كتحالف مذهبي فئوي 
ا للحقبة  يعتبر إمتدادً
السابقة، وليس ثورة 
تغييرية على العهد 

السابق، فسهل بذلك 
ب  ا بـ“فئويتها“، وتغرَّ خروج تيار اإلصالح والتغيير منها متحججً

عنها جزء كبير من اليسار.  وهدفت اإلغتياالت في مرحلتها 
الثالثة إلى إبعاد المسيحيين عن الحراك السياسي لكونهم 
بيضة القبان في توازن الرعب الداخلي بين السنة والشيعة. 

فمحاولة إغتيال الوزير الياس المر وإغتيال النائب جبران تويني 
والوزير بيار الجميل، عمدت إلى إخراج وجوه شابة من الشارع 
المسيحي في وقت كانت المتفجرات المتنقلة في مناطقهم 
تحاول النيل من عزيمتهم.  وبهذا عاد المسيحيون ليكونوا 

أسرى تاريخهم القريب بين قطبين متخاصمين، جنرال عائد من 
المنفى وحكيم خارج من السجن. وأعيدوا بذلك إلى خانة اليأس 

والتوازن السلبي فخرجوا من قلب الديناميكية السياسية في 
البلد.  أما المرحلة الرابعة من مسلسل اإلغتياالت الطويل فعمدت 

إلى استهداف نواب األكثرية إلنقاص عددهم عبر إستهداف 
الضحية األسهل. فاستشهد  النائبان وليد عيدو وأنطوان غانم.

والسؤال المطروح اليوم هو عن ماهية المرحلة الخامسة لهذا 
ا في الحياة  ا أساسيً المسلسل، وهل سيظل اإلغتيال العبً

 من خالل هذا النسيج المذهبي 
ً

السياسية اللبنانية، متسلال
الممزق أم سيعي المسؤولون اللبنانيون خطورة هذا المسلسل 

ويأخذونه في الحسبان عند طرحهم لمشاريعهم السياسية كي 
 آخر؟   

ً
ال تبقى نظرية  وكأنها  تخص شعبا

• مدير عام شركة آراء للبحوث واإلستشارات  

طارق 
ار • عمّ

اإلغتياالت الالعب الخفي 

في السياسة اللبنانية
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غياب معالجة اإلغتياالت 

عن الخطاب السياسي 

ع على استمرارها يشجّ

مراحل مسلسل اإلغتياالت التي استهدفت غير العسكريين

بري

اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري أن استهداف الحاج، "استهداف 
لكل لبنان، خصوصا جيشه الباسل 
ــذي أسقط المخططات االرهابية  ال
ومخطط استهداف لبنان في مقاومته 
وجنوبه".  وأشاد بموقف رئيس "اللقاء 
الديمقراطي" وليد جنبالط متمنيا 
لو ان قيادات 14 آذار األخرى توحي 
بهذا الكالم المسؤول. وأكد "باسمه 
وباسم المعارضة اإلستعداد لتلقف 
األصوات العالية المسؤولية كصوت  

جنبالط". 

حزب الله

مــن ناحيته، وصــف "حــزب الله" 
اغتيال الحاج بـ"اآلثم والمجرم الذي 
يستهدف الجيش اللبناني قيادة 
ومؤسسة كما دوره الوطني الكبير 
للسلم األهلي وعقيدته  وحمايته 
القتالية المقاومة لالحتالل والحريصة 
على االستقالل". ودعا في بيان أمس، 
اللبنانيين إلى "التضامن وااللتفاف 
حول الجيش ودوره الوطني وللعمل 
ــاء للتوافق السياسي  الــجــاد والــبــنّ
واالسراع في انقاذ البلد من الحسابات 

الضيقة".

 جنبالط 

أمــا  رئيس "اللقاء الديمقراطي" 
وليد جنبالط فاعتبر ان الجيش اكبر 
 جريمة 

ً
بكثير من االغتياالت مستنكرا

اغتيال الحاج.
وأشار "الى ان من مصلحة المعارضة 
ق  ستحقا ال ا ننقذ  ن  ا مصلحتنا  و
الرئاسي بانتخاب قائد الجيش العماد 
 للجمهورية" . 

ً
ميشال سليمان رئيسا

ودعا المعارضة الى مالقاة قوى "14 
آذار في نصف الطريق". واكــد ان ال 
 
ً
مصلحة ألحد في دخول الفراغ، مشددا

على اكمال الحوار مع الرئيس نبيه بري 
اليجاد مخرج لهذه االزمة الراهنة. 

الجميل

كما أكــد الرئيس األعــلــى لحزب 

ــجــمــيــل أنّ  "الـــكـــتـــائـــب" أمـــيـــن ال
المستهدف من جريمة اغتيال  الحاج 
ماته". وطالب  هو "الــوطــن بكل مقوّ
الجميع بـ"القيام بالتضحيات المطلوبة 
واستخالص العبر من كل االغتياالت 
والكف عن وضع المصالح اآلنية على 

حساب مصلحة الوطن".

جعجع

من ناحيته، اشــار رئيس الهيئة 
التنفيذية في "الــقــوات اللبنانية" 
سمير جعجع الــى ان صــورة جريمة 
 انه ال 

ً
ح بعد مؤكدا

ّ
اإلغتيال لم تتض

يمكنه اآلن توجيه اصابع اإلتهام الى 
احد.  وأشار الى ان "نقطتين اثنتين 
استوقفتاه في تحليل الجريمة وهما 
لــبــارد وترشيح  م نهر ا معركة مخيّ
قائد الجيش ميشال سليمان".  وأكد 
نا 

ّ
على ضرورة ان "نجعل الجريمة تحث

على الــنــزول الــى المجلس النيابي 
 النظر 

ّ
وانتخاب العماد سليمان بغض

عن كل الشروط الموضوعة من قبل 
المعارضة".

لحود

ودعــا الرئيس العماد إميل لحود 
جميع القيادات اللبنانية إلى اسقاط 
كل التحفظات وازالة كل العراقيل من 

امام انجاز االستحقاق الرئاسي". 
 بالحاج، 

ّ
و اتصل بسليمان معزيا

 من 
ّ
ا معتبرا "جريمة االغتيال جــزء

مؤامرة تستهدف لبنان وجيشه".

الحريري

ودعــا رئيس كتلة "المستقبل" 
النيابية سعد الحريري الى االلتفاف 
حول مؤسسة قيادة الجيش اللبناني، 

 الــى ان "الحاج كــان نموذجا 
ً
مشيرا

لالبطال" . وقال "ان العملية االرهابية 
النكراء تأتي في لحظة حيوية يسعى 
فيها أعداء لبنان إلى تكريس الفراغ 
في رئاسة الجمهورية وزرع الفتنة بين 
اللبنانيين وهو أمر يدفعنا أكثر من أي 
وقت مضى إلى أن نعلن وقوفنا إلى 
جانب الجيش اللبناني وقيادته وأن 
نعبر عن تضامننا الكامل معها ومع 

سليمان شخصيا". 

حرب

ورأى النائب بطرس حرب أنّ جريمة 
اغتيال الحاج قد تكون "معركة ثأرية 
كونه هو الذي أشرف على المعركة 
التي خاضها الجيش اللبناني ضد 
"فتح االسالم" كما قد تكون في إطار 
ضرب صورة الجيش وإسقاط الهالة 

األمنية". 

الخازن

ــعــام  ــس الــمــجــلــس ال ــي ــــال رئ وق
الماروني الوزير السابق وديع الخازن: 
"ألم يدرك المعنيون بالوفاق أن كل 
تأخير في إنجاز اإلجراءات اآليلة إلى 
للجمهورية  انتخاب رئيس جديد 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية إنما 
يضع البالد على هاوية السقوط في 
عرف عواقبه على 

ُ
المجهول الذي ال ت

مستقبل الــبــالد؟". واشــار الى ان "ما 
نبئ باألسوأ ويتطلب  حصل اليوم يُ
منا وقفة شجاعة قبل أن يدهمنا " 

الشر المستطير". 

رحمة

واعتبر رئيس حزب "التضامن" 
اميل رحمة ان الــحــاج مــراقــب منذ 

اكثر من 3 اشهر . وأشــار الــى "ان 
يد االجرام استهدفت الحاج عندما 

 ."
ً
احتدمت االمور سياسيا

ميقاتي

وأكـــد رئــيــس الحكومة األسبق 
نجيب ميقاتي أنه "ال يجوز في كل 
مرة يسقط فيها شهيد أن تتكرر 
الــالزمــة ذاتــهــا ويــحــاول كــل فريق 
توظيف ما يحصل في خانة حساباته 

السياسية". 

مكاري

واعــتــبــر نــائــب رئــيــس المجلس 
الــنــيــابــي فــريــد مــكــاري، ان "هــذه 
الجريمة تأتي في سياق ترشيح 
قوى 14 آذار لسليمان للرئاسة االولى 
ودعوتها جميع القوى السياسية 
اللبنانية الــى االلتفاف حــول هذا 

الترشيح لملء الفراغ الراهن". 
ودعا "النواب الى التوجه فورا ومن 
دون تأخير الــى المجلس النيابي 
وانتخاب رئيس للجمهورية لمنع 
استمرار مسلسل الفراغ والتفريغ في 

المؤسسات الدستورية". 

تامر

دعــا المكتب السياسي للحركة 
اللبنانية الديمقراطية اثر اجتماعه 
بــرئــاســة جــاك تــامــر الجميع "الــى 
االلتفاف حول مؤسسة الجيش التي 
أكدت انها الحامي لجميع اللبنانيين". 
وأكد على اهمية "التوافق المسيحي 
كي ال تتأجل االنتخابات الى اجل 
غير مسمى وهنا سيدخل البلد في 
متاهة ال يعلم غير الله ما سيكون 

انعكاسها على لبنان". 

االنتماء اللبناني

رأى لقاء "االنتماء اللبناني" ان 
ــيــة كانت  هـــذه "العملية االرهــاب
بمثابة رســالــة مــبــاشــرة الــى قائد 
الجيش ميشال سليمان، البالغه 
بـــقـــوة مـــن خــــالل اغــتــيــال أقـــرب 
المقربين اليه، بضرورة ابتعاده عن 
المعترك السياسي والتزامه مهامه 

العسكرية". 

الجريمة استهدفت الجيش ودوره الوطني  

استنكرت االحزاب والفاعليات اللبنانية السياسية كافة، جريمة اغتيال مدير العمليات في الجيش العميد فرنسوا الحاج في بعبدا أمس، واعتبرت 
انها  استهداف للجيش ودوره الوطني وحمايته للسلم األهلي، ودعت الى االلتفاف حوله.     أسعد أحمد

صدى البلد

تعتبر بعبدا منطقة امنية، فهي تضم القصر الجمهوري ووزارة 
الدفاع وما يتفرع عنها من مقرات وثكنات عسكرية تنتشر 

على طول الطريق. كما تضم ايضا العديد من مقرات السفارات 
والقنصليات االجنبية. 

معلومة


