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المشهد السياسي

أخبار

طاولة الحوار :ال عودة عن القرار الرئاسي
ال يزال ملف الحوار
يشغل الجميع ،في وقت خرج
تأكيد غير رسمي من
فيه ّ
بعبدا أنه ال ّعودة عن القرار
الرئاسي .إال أن التعليقات
ّ
استمرت أمس ،وحصل لقاء
بني الرئيس ميشال سليمان
ووفد من األمانة العامة
لقوى  14آذار
ّ
استمر ملف طاولة ال�ح��وار في التفاعل
ّأمس مع إعالن الرئيس ميشال سليمان
أن املوعد املبدئي إلعادة انطالق الحوار
ه��و ي��وم ال�ث�لاث��اء املقبل ف��ي ال�ت��اس��ع من
آذار .ورغ��م االعتراضات واالحتجاجات
ال� �ت ��ي س� ّ�ج �ل �ت �ه��ا م �ج �م��وع��ة م ��ن القوى
ّ
املتنوعة بني األكثرية واألقلية على شكل
الدعوة الحوارية واملشاركني فيها ،أعرب
سليمان عن ارتياحه للتمثيل الجديد،
الف �ت ��ًا إل� ��ى أن� ��ه ل �ي��س ب ��اإلم �ك ��ان إرضاء
جميع ال�ق��وى والشخصيات السياسية
على الساحة ال��داخ�ل�ي��ة .وف��ي م��ا يتعلق
ب �ح �ص��ري� ّ�ة ج � ��دول أع� �م ��ال ال � �ح� ��وار ،أكد
سليمان أن «هذا البند هو البند املطروح،
لكن إذا ارتأى املتحاورون توسيع جدول
األع �م��ال ،ف�لا م��ان��ع حينها ،وخصوصًا
أن بند االستراتيجية الدفاعية مرتبط
بالعديد من العناوين األخرى التي تعزز
املنعة الوطنية».
ّوفيما كان سليمان يؤكد هذا املوقف ،بدا
أن كالمه لم ينجح في إقناع املعترضني
على شكل طاولة الحوار ،إذ كانت الفتة
أم� ��س ال� ��زي� ��ارة ال� �ت ��ي ق� ��ام ب �ه��ا وف� ��د من
األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�ق��وى  14آذار إل��ى قصر
بعبدا لتقديم وجهة نظر فريق األكثرية
من شكل الطاولة.
وفيما رفضت مصادر القصر اإلفصاح
ع� �م ��ا ج � ��اء ف� ��ي ال � �ل � �ق� ��اء ،رف � ��ض أعضاء
عنه ،واكتفى
األمانة تقديم أي تفاصيل ّ
م �ت��اب �ع��ون ب ��اإلش ��ارة إل ��ى أن االجتماع
ك ��ان «ح�ف�ل��ة ت�ب�ل�ي�غ��ات وت �ب��ادل وجهات
ن�ظ��ر» .وأض��اف��وا« :ل��م يحصل أي نقاش
بني الطرفني ،وجرى االكتفاء بعرض كل
ّمنهما وج�ه��ة ن �ظ��ره» .وت��اب��ع املطلعون
أن األك �ث��رّي�ي�ن خ ��رج ��وا م ��ن ال �ل �ق��اء بجو
حاسم بأن سليمان لن يقوم بأي تعديل
ع �ل��ى ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة ال � �ح� ��واري� ��ة ،م ��ع أخذه
ف��ي االع �ت �ب��ار امل�ط��ال��ب األك �ث��ري��ة األخرى
املتمثلة بمشاركة جامعة الدول العربية
ف � ��ي ال � �ج � �ل � �س ��ات ،وح � �ص ��ري ��ة موضوع
النقاش في ملف الدفاع عن لبنان.
ولعرض املوضوع نفسه ،من املتوقع أن
يلتقي سليمان كتلة «زحلة فيّ القلب»
ُ
في الساعات املقبلة ،فيما علم أن نقاشًا
ح�ص��ل ب�ي�ن ه ��ذه ال�ك�ت�ل��ة وأح ��د املقربني

م��ن ال��رئ�ي��س ب�ش��أن شكل ه��ذا ال�ل�ق��اء ،إذ
ّ
تصر الكتلة على زي��ارة سليمان بكامل
ّ
أعضائها ،فيما أوصل معني ّفي شؤون
بعبدا رس��ال��ة للكتلة تفيد ب��أن الرئيس
ّ
واستمرت
سيستقبل فقط عضوًا منها.
النقاشات في هذا املوضوع من دون أن
يشير أي من الطرفني إلى حسمه.
وم ��ن األص � ��وات امل�ع�ت��رض��ة ،ك�ش��ف أمس
ال��وزي��ر ال�س��اب��ق إي �ل��ي س �ك��اف ع��ن عتبه
ع �ل��ى ال��رئ �ي��س س �ل �ي �م��ان «ع �ل ��ى خلفية
اخ �ت �ي��اره ل�لأك��ادي�م��ي ً ال �ب��روف �س��ور فايز
ال �ح��اج ش��اه�ين م�م�ث�لا ع��ن م��دي�ن��ة زحلة
ّعلى طاولة الحوار الوطني» ،مشيرًا إلى
أن «من املفترض على رئيس الجمهورية
أن ي �ك��ون ال�ح�ك��م ال �ع��ادل ف��ي ك��ل لبنان،
ل�ك�ن��ه ل��م ي�ك��ن ك��ذل��ك ف��ي زح �ل��ة» .وسخر
من شكوى ن��واب زحلة ًعن استبعادهم
ع��ن ط��اول��ة ال �ح��وار ،ق��ائ�ل�ا« :ي �ب��دو أنهم
يريدون الديك وثمنه».
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،داف � � ��ع رئ � �ي ��س تكتل
ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل ��اح ،ال �ع �م��اد ع� ��ون ،عن
ال� ��وزي� ��ر س � �ك ��اف ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن � ��ه كان
«م��ن األج ��دى أن ي �ك��ون يمثلنا شخص
كاثوليكي ،وه��و ال��وزي��ر إي�ل��ي سكاف».
ورأى ع ��ون ،ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ُبعيد

ّ
تأليف
االجتماع األسبوعي للتكتل ،أن
ّ
هيئة الحوار الوطني «موضوع قد بته
الرئيس سليمان ،ويحق لنا إعطاء رأينا
ف��ي ه ��ذا األم � ��ر» .وع ��ن ط �ل��ب املشاركات
العربية في الحوار الوطني ،أش��ار عون
إل��ى «أننا مع خفض املشاركات وبلغنا
سن الرشد ونعرف ما يجب عمله» ،الفتًا
إل��ى أن «ح�ص��ر البحث ب�س�لاح املقاومة
ق� ��د ُب� �ح ��ث س ��اب� �ق ��ًا ،ون� �ح ��ن متمسكون
بسالح املقاومة اليوم أكثر من ذي قبل،

نتنياهو :نحن ال
نبحث عن أي مواجهة
مع سوريا ،والحديث عن
هجوم عليها بال أساس

«نحن متمسكون بسالح املقاومة اليوم أكثر من ذي قبل» (أرشيف)

ّ
ُمصرفيون للرقابة على املصارف

أدرجت تعيينات لجنة الرقابة على
املصارف ،بندًا ملحقًا ،على جدول أعمال
مجلس الوزراء في جلسته اليوم ،وينص
مشروع املرسوم الذي ّ
أعدته وزيرة املال
ريا الحسن على تعيني كل من عضو
مجلس إدارة بنك البحر املتوسط أسامة
مكداشي ،واملدير في البنك اللبناني
ّ
الكندي أحمد صفا ،ومرشح جمعية
املصارف أمني ّ
عواد ،واملدير في بنك
االعتماد اللبناني سامي العازار ،واملدير
في فرنسبنك منير اليان.
ويقضي هذا االقتراح بتعيني مكداشي
ّ
(سني) رئيسًا للجنة ،وهو من ّ
املقربني

ّ
جدًا من رئيس الحكومة السابق فؤاد
السنيورة ،بينما ّ
عواد (ماروني) هو
ّ
العضو الوحيد الذي سيجدد له من
بني أعضاء اللجنة املنتهية ّ
مدة واليتها
منذ آخر الشهر املاضي ،وقد اقترحته
جمعية املصارف بالتنسيق مع حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة (الصورة).
ّأما صفا (شيعي) فقد ّ
سماه رئيس
املجلس النيابي نبيه بري ،بموافقة
حزب الله .وجاء العازار (أرثوذكس) من
ّ
حصة رئيس تكتل التغيير واإلصالح
ميشال عون ،وهو نجل عضو املجلس
الدستوري السابق سليم العازار .وأخيرًا

نظرًا الستمرار االعتداءات واالنتهاكات
البحرية والبرية والجوية املستمرة على
لبنان».على صعيد آخر ،أكد رئيس تيار
امل��ردة ،النائب سليمان فرنجية ،رفضه
«استغالل طاولة الحوار لحصول اللقاء
مع رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ،م�ش�ي�رًا إلى
أن «ال �ب �ل��د ال ي�م�ك� ّ�ن أن ي�ب�ق��ى مكربجًا،
ف�لا إذا اتفقنا سيتحد املسيحيون وال
إذا ل ��م ن �ت �ف��ق س�ي�ن�ق�س��م املسيحيون».
وكرر فرنجية ،بعيد لقائه الرئيس أمني
الجميل معزيًا ب��وف��اة شقيقته ،انتقاده
ألع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ح ��وار ال��وط �ن��ي «التي
ي�ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا ال��رئ �ي��س ميشال
سليمان» ،م��ؤك�دًا أن وج��ود اعتراضات
ع �ل��ى ط ��اول ��ة ال� �ح ��وار «ال ي �ع �ن��ي وجود
حملة على الرئيس».

إسرائيل ال تبحث عن مواجهات
ف ��ي ه� ��ذا ال� ��وق� ��ت ،ن �ف��ى رئ� �ي ��س الوزراء
اإلس��رائ�ي�ل��ي ،بنيامني نتنياهو ،وجود
أي ن �ي ��ات ع ��دوان� �ي ��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة تجاه
سوريا ،فيما حذر رئيس قسم األبحاث
ف��ي شعبة االس�ت�خ�ب��ارات العسكرية في
ال �ج �ي��ش اإلس ��رائ �ي �ل ��ي ،ال �ع �م �ي��د يوسي
بايدتس ،من تنامي القدرات التسليحية
لحزب الله.
وق ��ال ن�ت�ن�ي��اه��و ،أم ��ام ل�ج�ن��ة الخارجية
واألم� � ��ن ف ��ي ال �ك �ن �ي �س��ت أم � ��س« :ن �ح��ن ال
ن �ب �ح��ث ع� ��ن أي م ��واج� �ه ��ة م� ��ع سوريا،
ّ
وال �ك�ل�ام ال ��ذي ي�ق��ال ب��أن�ن��ا ن�ع��د هجومًا
عليها ليس له أي أساس» ،متهمًا إيران
ال �ت��ي ق ��ال إن �ه��ا ت �ق��ود «ع �م �ل �ي��ة تسليح
وتحريض منهجية جدًا» بمحاولة خلق
تصورات خاطئة كهذه.
وخ �ص��ص ب��اي��دت��س ج� ��زءًا م ��ن العرض
االس �ت �خ �ب��اري ال ��ذي ق��دم��ه أم ��ام اللجنة
ل� �ش ��رح م ��ا وص� �ف ��ه ب �ـ«امل �ع �ض �ل ��ة» التي
يعانيها حزب الله .وقال إن الحزب يواجه
معضلة بني هويته الجهادية والتزامه
بإيران وبني الساحة الداخلية في لبنان.
وأض� ��اف« :ل��ذل��ك ،رغ��م أن��ه ي�ح��اف��ظ على
ال �ه��دوء ول�ي��س معنيًا بالتصعيد ،فإنه
يحاول تنفيذ عملية انتقام ملقتل (قائده
ال �ع �س �ك��ري ع �م ��اد) م�غ�ن�ي��ة ،وخصوصًا
ضد أهداف إسرائيلية في الخارج ،وفي
م��وازاة ذل��ك ي��واص��ل بناء قوته ملواجهة
إس ��رائ� �ي ��ل وي �ن �ت �ش��ر ع �ل��ى ن �ح��و واسع
ف��ي جنوب لبنان كما ف��ي عمقه ويراكم
الوسائل القتالية املتطورة ،بما في ذلك
ال �ص��واري��خ ال�ب�ع�ي��دة امل � ��دى ،واألسلحة
امل �ض ��ادة ل �ل �ط��ائ��رات ،ب �م �س��اع��دة ك��ل من
سوريا وإيران».
ورأى ال��رج��ل ال�ث��ان��ي ف��ي االستخبارات
العسكرية اإلسرائيلية أن إيران تواصل
ت��وث �ي��ق ال �ع�ل�اق��ات م��ع م �ح��ور التطرف،
ول�ف��ت إل��ى «ال�ل�ق��اء الثالثي ف��ي دمشق»،
مشيرًا إل��ى أن قائد ق��وات ح��رس الثورة
في إيران كان موجودًا فيه ،وهي «القوات
امل � �س� ��ؤول� ��ة ع� ��ن ت� ��زوي� ��د األس� �ل� �ح ��ة لكل
املنظمات اإلرهابية في كل املناطق».

جاء اليان (كاثوليك) من ّ
حصة القوات
اللبنانية.
تجدر اإلشارة إلى أن جميع هؤالء
املرشحني مرتبطون مباشرة ّباملصارف
التي يعملون لديها ،وهو ما يمثل انتهاكًا
واضحًا ملبدأ استقاللية اللجنة وشفافية
أعمالها ،والالفت أن الوزيرة الحسن
ّ
تبنت مرشح جمعية املصارف ،إال أنها
ّ
لم تتنب مرشح مؤسسة ضمان الودائع،
التي اقترحت تعيني املحامي بول مرقص
(كاثوليكي) ،إذ إن قانون إنشاء اللجنة
يعطي الحق للجمعية واملؤسسة باقتراح
عضو لكل منهما.

◄ كرامي :لن أشارك
في الحوار بوجود مجرم
رأى الرئيس عمر ك��رام��ي ،أمس،
أن ه �ي �ئ��ة ا ل � �ح� ��وار س �ت �ك ��ون بال
ط�ع��م وال ل ��ون ،م�ش�ي�رًا إل��ى أنها
س�ه��ا «ك��ان��ت ملعالجة
م�ن��ذ ت��أس�ي� ّ
ق� �ض ��ا ي ��ا ش� ��ل� ��ت ال� � ��دول� � ��ة ،وكان
امل� �ج� �ل ��س ا ل� �ن� �ي ��اب ��ي والحكومة
معطلني .أما اليوم مع وجودهما،
ف��أي ب�ح��ث خ��ارج االستراتيجية
ا ل��دف��اع �ي��ة س�ي�ك��ون ع�ل��ى حساب
امل��ؤس�س��ات ا ل��دس�ت��وري��ة» .وتوقع
ك � ��رام � ��ي ت� �ع� �ط ��ل ه� �ي� �ئ ��ة الحوار
«أس� ��رع م �م��ا ه��و م �ت��وق��ع ،إال إذا
كانت استراتيجية الدفاع تؤدي
إ ل��ى ح�م��اي��ة س�لاح امل�ق��اوم��ة أمام
التهديدات اإلسرائيلية املتمادية».
وه��اج��م ك��رام��ي ال��رئ�ي��س ميشال
سليمان ،مشير ًا إل��ى أن األخير
« ل��م ي�ح�ق��ق ب�ع��د أي ع�م��ل محرز،
الحوار،
ف�ي�ه��رب إ ل��ى األم��ام ع�ب��ر
ّ
وع ��ادة م��ا ي�ق��وم ب��ال�س�ف��ر مكلفًا
ا ل �خ��زي �ن��ة م �ب��ا ل��غ ط��ائ �ل��ة» .وقال:
« ل� � � �س � � ��ت أس� � � ��اس� � � ��ًا متحمسًا
لالشتراك بطاولة الحوار ،ما دام
ع�ل�ي�ه��ا م �ج��رم و ق��ات��ل ه��و سمير
جعجع».

◄ ماروني :تمثيل زحلة
يجب أن يبقى سياسيًا
ش��دد ال�ن��ائ��ب إي�ل��ي م��ارون��ي ،أمس،
على ض��رورة ع��ودة انعقاد طاولة
ال �ح��وار «رغ ��م اق�ت�ن��اع�ن��ا ب��أن�ه��ا لن
ت��وص��ل إل ��ى أي ن �ت �ي �ج��ة» ،مشيرًا
إلى أن «النتيجة الوحيدة اإليجابية
هي استمرار الحوار بني القيادات

ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وت � ��رك خ �ي��ط رف �ي��ع من
ال� �ت ��واص ��ل ،ق ��د ي �ن �ع �ك��س معنويًا
بإيجابية على الساحة اللبنانية».
وت��وق��ف م��ارون��ي عند ع��دم تمثيل
ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ًزح�ل��ة على
ط ��اول ��ة ال � �ح� ��وار ،ق ��ائ �ل�ا« :صحيح
أن �ن��ي ك�ك�ت��ائ�ب��ي م�م�ث��ل م ��ن خالل
رئ�ي��س ال �ح��زب أم�ي�ن ال�ج�م� ّ�ي��ل ،لكن
زح�ل��ة تبقى ف��ي طليعة اهتمامات
ن � ��واب ك �ت �ل �ت �ه��ا ،وب��ال �ت��ال��ي تمثيل
امل��دي �ن��ة ي �ج��ب أن ي �ك��ون سياسيًا
عبر ن��واب�ه��ا ،كما ك��ان��ت ال�ح��ال في
التشكيلة السابقة».

7

