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سياسة
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تقرير

جلسة النتخاب رئيس للجمهورية،
عـلـمــا بــأنــه فــي مــؤتـمــره األخ ـيــر ّ
وجــه
اتهامات حادة إليران أكثر مما تحدث
ّ
عـ ــن رئـ ــاسـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة .وذكـ ـ ـ ــرت
املـصــادر بــأن «س ـيــارات البث املباشر
التابعة للتلفزيون كانت تنقل دائمًا
مباشرة فعاليات السفارة السعودية،
حتى في ما يتعلق بتوزيع مساعدات
إغاثية».
أمـ ـ ــا فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ــإث ـ ــارة ج ــري ــج
املـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــال
بـ ــ«اإلخـ ـب ــاري ــة الـ ـس ــوري ــة» ،ف ــأش ــارت
امل ـص ــادر إل ــى أن ــه «ال تــوجــد مقاطعة
إعالمية لبنانية لسوريا .وكل القنوات
التلفزيونية تبث الصور التي تنقلها
الـ ـقـ ـن ــوات ال ــرس ـم ـي ــة الـ ـس ــوري ــة ال ـتــي
ل ـهــا ال ـح ــق ال ـح ـصــري ف ــي ن ـقــل صــور
املسؤولني السوريني».
ب ـ ــدروه ،اس ـت ـغــرب م ـس ــؤول الـعــاقــات
اإلعالمية في حزب الله محمد عفيف
«ت ـك ـب ـيــر األم ـ ـ ــر» ،م ـش ـي ـرًا ف ــي ات ـصــال
مـ ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إل ـ ــى أن « ت ـل ـفــزيــون
لـبـنــان ه ــو تـلـفــزيــون ك ــل الـلـبـنــانـيــن،
وي ـن ـب ـغ ــي أن يـ ـك ــون م ـ ـتـ ــوازنـ ــا .وب ــث
امل ـقــاب ـلــة ه ــو ج ــزء بـسـيــط م ــن عملية
ّ
تحقيق ال ـتــوازن» .وأك ــد أنــه زار مدير
عــام التلفزيون طــال املـقــدســي وأثــار
م ـع ــه ال ـت ـغ ـط ـيــة اإلع ــامـ ـي ــة امل ـن ـح ــازة
للتلفزيون ،و«قدمنا له الئحة طويلة
من التغطيات غير املتوازنة لألحداث،
وط ـل ـب ـن ــا م ـن ــه أن يـ ـك ــون ال ـت ـل ـفــزيــون
أكـثــر عــدالــة .لكن هــذا جــرى قبل فترة
طويلة من قرار إعطاء السيد نصرالله
مـقــابـلــة لـلـتـلـفــزيــون ال ـس ــوري ،وحتى
قـبــل ال ـع ــدوان عـلــى ال ـي ـمــن» .ورأى أن
إث ــارة السفير السعودي األمــر «دليل
على غيظ السعوديني مــن أي انتقاد
في أي مكان في العالم يكشف جرائم
عدوانهم .األمر ال يتعلق ال باالخبارية
السورية وال بأصل بث مقابلة السيد
نصرالله ،بــل يتعلق أســاســا بالكالم
الذي قيل عن السعودية».
وفــي الــوقــت الــذي ّ
تحدثت فيه بعض
وســائــل اإلع ــام عــن نـيــة وزي ــر العمل
ّ
س ـج ـع ــان قـ ـ ــزي طـ ــرح امل ـس ــأل ــة ال ـي ــوم
ّ
ّ
فــي جلسة مجلس الـ ــوزراء ،أك ــد قــزي
ل ــ«األخ ـبــار» أنــه «لـيــس فــي وارد فتح
املوضوع ،وهو ليس من اختصاصه،
وهــذا األمــر محض افـتــراء» .كذلك أكد
جريج أن «املوضوع انتهى ،وال أعتقد
أن أحدًا سيفتح املوضوع اليوم خالل
الجلسة».
(األخبار)

تحذير عون من التمديد لقهوجي
ُ
ال يسقط الحكومة
هل يمكن أن
توصل مطالبة رئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون بعدم التمديد
لقائد الجيش العماد جان
قهوجي إلى تطيير
الحكومة ،أم أن ثمة أسبابًا
موجبة تبقيها قائمة؟
هيام القصيفي
ح ـ ــن ط ـ ـ ـ ــرح رئ ـ ـي ـ ــس تـ ـكـ ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر
واإلص ــاح العماد ميشال عــون اقـتــراح
ت ـغ ـي ـي ــر قـ ــائـ ــد الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد ج ــان
ق ـهــوجــي ،ج ــرى الـ ـت ــداول ـ ـ ـ ـ ف ــي تلميح
م ـب ـط ــن ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ــأن أي مـ ـح ــاول ــة مـ ــن وزيـ ــر
الدفاع سمير مقبل التخاذ قــرار منفرد
بـتــأجـيــل تـســريــح قـهــوجــي ،وع ــدم طــرح
امل ـ ــوض ـ ــوع ع ـل ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،قــد
تــؤدي إلــى تطيير الحكومة التي تملك
حق تعيني قائد الجيش وال تملك حق
التمديد ،أو تأخير التسريح ،املحصور
بوزير الدفاع .علمًا بأن أوساطًا وزارية
متنوعة االت ـجــاهــات كــانــت قــد تحدثت
عــن إب ــاغ ع ــون ح ـل ـفــاءه وش ــرك ــاءه في
الحكومة أنــه قد يطيح الحكومة إذا ما
ّ
مدد لقهوجي.
ً
ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ــل يـ ـمـ ـك ــن عـ ـ ـ ــون فـ ـ ـع ـ ــا إطـ ــاحـ ــة
الحكومة؟
بغض النظر عن املبررات التي يعطيها
ً
عون لعدم التمديد لقائد الجيش ،عمال
ب ــرف ـض ــه ال ـت ـم ــدي ــد ال ـس ــاب ــق وال ـت ـمــديــد
ملجلس الـنــواب ،تعيد مصادر سياسية
مـطـلـعــة ال ـتــذك ـيــر ب ـمــا ج ــرى ح ــن اعـلــن
ال ـ ـ ــوزراء الـشـيـعــة مـقــاطـعـتـهــم لـحـكــومــة
الــرئـيــس ف ــؤاد الـسـنـيــورة فــي  12كانون
االول  2006لخالف حول تمويل املحكمة
الــدول ـيــة وم ــن ثــم اع ــان استقالتهم مع
الوزير االرثوذكسي يعقوب الصراف .لم
تتمكن استقالة وزراء حزب الله وامل من
إطاحة حكومة السنيورة التي تسلمت
زم ــام الحكم بعد انتهاء والي ــة الرئيس
اميل لحود ،وبقيت على قيد الحياة ،الى
ان وقعت احــداث  7ايــار ومــا اعقبها من
اتفاق الدوحة وانتخاب الرئيس ميشال

سـلـيـمــان .اس ـت ـنــادًا ال ــى ذل ــك ،إن تلويح
ع ـ ــون ب ــإط ــاح ــة ال ـح ـك ــوم ــة ال يـسـتـقـيــم،
ألسـبــاب متقدمة أكثر مــن التي عرفتها
حكومة السنيورة ،بحسب هذه املصادر:
أن ح ـصــة عـ ــون الـفـعـلـيــة ف ــي الـحـكــومــة
وزي ـ ـ ــران ف ـح ـســب ،ه ـمــا جـ ـب ــران بــاسـيــل
والـ ـي ــاس ابـ ــو ص ـع ــب .امـ ــا ح ـصــة تكتل
التغيير واإلصـ ــاح فتضم ال ــى باسيل
وأبــو صعب ،وزيــر املــردة رونــي عريجي
ووزير الطاشناق ارتور نظريان .وحتى
اآلن ،ال يبدو ان تيار املــردة والطاشناق
فــي وارد التضامن مــع عــون فــي معركة
تـغـيـيــر ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ،ل ـيــس اع ـتــراضــا
ع ـل ــى ال ـع ـم ـي ــد ش ــام ــل روكـ ـ ــز ،وق ـ ــد ك ــان
ال ـنــائــب سـلـيـمــان فــرنـجـيــة واض ـح ــا في
انحيازه إليه ،بل ألسباب تتعلق بعدم
تـعـيــن قــائــد لـلـجـيــش فــي غ ـيــاب رئـيــس
الجمهورية ،والعتبار ان الوقت الراهن
ال يـتـنــاســب م ــع خ ـط ــوة م ــن ن ــوع اف ــراغ
املؤسسة العسكرية ،اذا لم يحصل توافق
على خلف لقهوجي .وال يبدو الطرفان
في موقع تهديد وضع الحكومة.
وت ـش ـيــر ه ــذه املـ ـص ــادر ال ــى ان احـتـمــال
اللجوء الــى استقالة او اعتكاف وزيــري
التيار الوطني الحر ال يؤثر على ميثاقية
الحكومة ،ألن وزيرين مسيحيني فقط من
اصــل  12وزي ـرًا مسيحيًا ،سيستقيالن.
فــا وزراء الـكـتــائــب سـيـكــونــون معنيني
بـ ــذلـ ــك ،وخـ ـص ــوص ــا أن ع ــاق ــة وط ـي ــدة

ت ـ ــرب ـ ــط ال ـ ـك ـ ـتـ ــائـ ــب ووزراء هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـق ــائ ــد
الجيش الحالي ،وال وزراء قوى  14آذار
يتضامنون بطبيعة الحال مع عون .أما
الوزراء املحسوبون على الرئيس ميشال
سليمان ،ووزير الدفاع من ضمنهم ،فمن
«سابع املستحيالت» التضامن مع عون
والوقوف معه ،ألسباب معروفة تتعلق
ب ــال ـع ــاق ــة بـ ــن الـ ـجـ ـن ــرال ــن ال ـس ــاب ـق ــن،
وكذلك ألن مقبل ينسج عالقة جيدة مع

حتى اآلن ال يبدو
المردة والطاشناق
في وارد التضامن مع
عون في معركة
قيادة الجيش

قائد الجيش.
امــا احـتـمــال تضامن وزراء قــوى  8آذار
مع عون ،فيكاد يكون في الوقت الراهن
م ـع ــدوم ــا ،إذ ال ت ـل ــوح ف ــي األفـ ــق حــالـيــا
م ــؤش ــرات فـعـلـيــة عـلــى مــواف ـقــة الــرئـيــس

أي نتيجة ايجابية يمكن ان يحصدها عون من االعتكاف أو االستقالة؟ (هيثم الموسوي)

نبيه بــري أو حــزب الله على خيار عون
بفتح هذه املعركة أو تأييد وصول روكز
إل ــى ق ـي ــادة ال ـج ـيــش .وم ــن غ ـيــر ال ـ ــوارد،
بالنسبة إلى بري والحزب اليوم ،إسقاط
الحكومة في ظل االوضاع التي تشهدها
املـنـطـقــة ،وخ ـصــوصــا عـلــى خ ــط الـتــوتــر
ال ـس ـنــي ـ ـ ـ ـ ال ـش ـي ـعــي اإلق ـل ـي ـمــي م ــن جهة
وال ـح ــوار ال ــدائ ــر بينهما فــي لـبـنــان من
ً
جهة أخرى .وال يبدو الحزب اليوم مياال
إلــى املغامرة فــي زعــزعــة وضــع الجيش،
واحتمال حــدوث فــراغ في قيادته ،وهو
عـلــى أه ـبــة خ ــوض م ـع ــارك ح ــدودي ــة قد
ّ
ترتد على الداخل اللبناني.
وع ـل ــى افـ ـت ــراض ان ب ــري والـ ـح ــزب أي ــدا
ع ــون فــي اق ـتــراحــه ،ف ــإن خ ــروج وزراء 8
آذار مجتمعني لن يسقط الحكومة ،رغم
اخ ـتــاف االجـ ــواء الــداخـلـيــة جــذريــا بني
 2006و ،2015وتـصــدر الـطــرف الشيعي
واج ـ ـهـ ــة الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ــداخـ ـل ــي.
وتــذكـيـرًا ،فــإن مـفــاوضــات عسيرة جرت
اث ـن ــاء تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة ح ـتــى ال يـكــون
الثلث الضامن مــع اي طــرف وال يعطى
الـ ــوزيـ ــر املـ ـل ــك ألي م ــن ف ــري ـق ــي  8و.14
ف ـ ــوزراء ق ــوى  8آذار هــم ثـمــانـيــة وزراء،
والوزير الشيعي الخامس هو من حصة
سليمان ،وال يمكن أي عاقل ان يفترض
ان الــرئـيــس الـســابــق سيقف ال ــى جانب
هــذا الـفــريــق او الــى جــانــب ع ــون .فحتى
اآلن ال يبدو الوزير عبد املطلب حناوي
ً
ق ــاب ــا ألن ي ـكــرر تـجــربــة ال ــوزي ــر عــدنــان
السيد حسني.
وهـنــاك مالحظة أســاسـيــة تــوردهــا هذه
املصادر :هي ان كل ما سبق ذكره ،يعني
حالة واحدة هي ان يستبق عون اي قرار
لوزير الدفاع بتأجيل تسريح قهوجي،
فـيـلــوح بــاالسـتـقــالــة او االع ـت ـكــاف .وفــي
ك ـل ـتــا ال ـح ــال ـت ــن ل ــن ي ـك ــون ل ـ ـقـ ــراره ه ــذا
انعكاس مباشر على الحكومة .لكن ماذا
لــو اص ــدر مقبل ق ــراره مـنـفــردًا ،مــن دون
العودة الى مجلس الوزراء؟
بحسب هــذه االوس ــاط ،إن أي خطوة قد
يتخذها ع ــون ،بعد ص ــدور ق ــرار مقبل،
حتى لو كانت من نوع االعتكاف او حتى
االسـتـقــالــة ،لــن يـكــون لها م ــردود فعلي،
ألن ما كتب يكون قد كتب .فال الحكومة
ستطير وسـيـمــدد لـقــائــد الـجـيــش ،فــأي
نتيجة ايجابية يمكن ان يحصدها عون
آن ــذاك مــن خـطــوة مــن ه ــذا ال ـنــوع ،اذا لم
تكن عناصرها مكتملة؟

تقرير

السائقون المخطوفون :تهديدات بالقتل وال تحرك رسميًا
رضوان مرتضى
لم يصل سائقو الشاحنات الستة املحررون
إلــى األراضــي اللبنانية بعد .ورغــم أن وساطة
اتـحــاد العشائر العربية أفضت إلــى إطالقهم
ظـهــر أم ــس ،إال أن الـقـصــف ال ــذي تـتـعــرض له
طريق العودة أعــاق إمكانية إيصال السائقني
الذين كانوا محتجزين لدى «جبهة النصرة».
ّ
وأفادت املعلومات أنه يتوقع أن يصل السائقون
املـحــررون إلــى األراض ــي اللبنانية ظهر اليوم،
بحسب ما أبلغ رئيس املحكمة الشرعية في
حــوران الشيخ أسامة اليتيم الجهة املفاوضة.
ّ
ّ
وق ــد ُســلــم الـســائـقــون هــواتـفـهــم وتـمــكـنــوا من
التواصل مع عائالتهم في لبنان لطمأنتهم .أما
املخطوفان اآلخــران ،حيدر شكرجي وحسن
األت ــات ،الـلــذان ينتميان إلــى الطائفة الشيعية،
ف ـب ـح ـســب املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ال يـ ـ ــزال مـصـيــرهـمــا
ً
مجهوال ،علمًا بــأن املفاوضني يــؤكــدون أنهم

موجودون لدى فصيل يتبع لـ«الجيش الحر»،
وأن الـخــاطـفــن يـطــالـبــون بـفــديــة قــدرهــا ١٠٠
ألف دوالر إلطالقهما .كذلك تشير املعلومات
إلى أن التفاوض جار على تخفيض املبلغ ،إال
أن املـفــاوضــات تـبــدو معقدة نــوعــا مــا .وتنقل
املصادر عن الجهة الخاطفة زعمها العثور على
«صور لرايات حزب الله ولـ(األمني العام لحزب
ال ـلــه الـسـيــد ح ـســن) نـصــرالـلــه عـلــى الـهــواتــف
الخلوية للمخطوفني» ،وبالتالي فإنهم يهددون
ُ
بـ«تصفيتهما إن لم تدفع الفدية» .وفيما علمت
ّ
«األخ ـب ــار» أن أح ــد الـخــاطـفــن ات ـصــل بأهالي
السائقني املخطوفني طالبًا تسليم أموال الفدية
في إحدى قرى محافظة السويداء ،عاود أحد
املـفــاوضــن مــن اتـحــاد العشائر الـتــواصــل مع
الجهة الخاطفة عارضًا تسليم املبلغ املالي في
تركيا أو االردن ،بشرط أن يسلم املخطوفان
إلــى واحــد من عشرة مشايخ عشائر سورية
تتم تسميتهم ،ولهم الحرية في اختيار واحد

م ـن ـهــم لـتـسـلـيـمــه امل ـخ ـط ــوف ــن .وفـ ــي ال ـس ـيــاق
نفسه ،تشير املعلومات الــى أن األهالي كانوا
وال يــزالــون بصدد دفــع الفدية املالية ،غير أنه
ال تــوجــد ض ـمــانــات الل ـت ــزام ال ـج ـهــة الـخــاطـفــة
ب ــإط ــاق امل ـخ ـطــوفــن .وت ـك ـشــف املـ ـص ــادر أن
رئيس اتحاد العشائر العربية جاسم العسكر
الــذي يقود ملف التفاوض بصدد التوجه إلى
األردن ملتابعة امللف من هناك ،علمًا بأن أحد
كبار مشايخ العشائر الشيخ ناصر الحريري
قـ ِـدم من الرياض إلــى ّ
عمان للعمل على إنهاء
قضية املـخـطــوفــن الـبــاقـيــن ،ال سيما أن من
يتولى الوساطة ميدانيًا مشايخ من العشائر
السورية في مجلس القضاء اإلسالمي التابع
ملحكمة العدل.
وت ـك ـشــف املـ ـص ــادر أن «م ـش ــاي ــخ م ــن ات ـحــاد
الـعـشــائــر ضــد الـخ ـضــوع ل ـشــروط الخاطفني
باملطلق ،لكنهم غير قادرين على الوقوف في
وجه األهالي ملنعهم من دفع الفدية أو اإلشارة

عليهم بتغيير مـكــان التسليم رغــم املخاطر
امل ـحــدقــة ،خــوفــا م ــن اح ـت ـمــال ت ــده ــور الــوضــع
وتحميلهم املسؤولية من قبل األهــالــي» .وفي
مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،تـسـتـغــرب امل ـص ــادر ع ــدم إي ــاء
قضية السائقني املخطوفني االهتمام الكافي
مــن قبل الـجـهــات الــرسـمـيــة ،كاشفة أن أهالي
املـخـطــوفــن شـكــرجــي واألت ـ ــات ل ــم يـتـلـقــوا أي
اتصال من أي جهة سياسية بعد ،باستثناء
متابعة رئيس فرع استخبارات البقاع العميد
ع ـبــدال ـســام س ـم ـحــات ورئ ـي ــس شـعـبــة األم ــن
القومي في األمن العام في البقاع املقدم جمال
الجاروش اللذين ّ
ينسقان مع اتحاد العشائر
العربية.
ت ـج ــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن ال ـشــاح ـنــات ال ـعــائــدة
للبنانيني ،التي كانت مركونة في السوق الحرة
على معبر نصيب ال ـحــدوديّ ،تمت سرقتها،
علمًا بأنه تم االتفاق على إعادة تسليمها إلى
أصحابها خالل ثمان وأربعني ساعة.

