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تقرير

مخرج األزمة :تواصل عون والحريري
بعد وصول المأزق الحكومي الى ّ
حده
األقصى ،يجري التداول باقتراح يقضي
بتواصل عملي بين العماد ميشال عون
والرئيس سعد الحريري إليجاد مخرج لألزمة
هيام القصيفي
رغــم الحملة السياسية واالقتصادية
واالعــام ـيــة ضــد رئـيــس تكتل التغير
واالص ـ ــاح ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون ،فــإن
األخـ ـي ــر مـتـمـســك ب ـق ــوة بـتـعـيــن قــائــد
ج ــدي ــد لـلـجـيــش ع ــوض ــا ع ــن الـتـمــديــد
لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
لــم يـثــن ع ــون الـجــو «االي ـجــابــي» الــذي
أشيع في الساعات املاضية بأن تسوية
حكومية في طريقها الى الظهور ،وأن
الرئيس تمام سالم سيدعو الى جلسة
للحكومة .ال بل إنه حرص على أن يطل
بـنـفـســه ،ول ـيــس أي عـضــو فــي الكتلة،
ب ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـت ـك ـت ــل ،ل ـي ـن ـفــي ه ــذه
االجواء ويؤكد أنه مستمر في مواجهة
التمديد حتى النهاية.
أليام خلت ،كان بعض السياسيني من
تيارات معارضة لعون يراهنون على
أنــه سيرضخ في نهاية املطاف ،تحت
وطأة الضغط السياسي واالقتصادي
واالع ــام ــي الـ ــذي ي ـم ــارس ضـ ــده .لكن
امل ـط ـل ـعــن ع ـل ــى م ــوق ــف رئـ ـي ــس تـكـتــل
التغيير واالص ــاح كــانــوا يــدركــون أن
موقفه نهائي وال عودة عنه ،ولو كانت
مفاعيل معركة التمديد تنعكس عليه
وع ـل ــى خ ـصــومــه م ـع ــا .يـ ــرى عـ ــون أنــه
واآلخرين في مركب واحد ،واإلنقاذ يتم
عن طريق حل جذري نهائي وليس عن
طــريــق إرج ــاء انـعـقــاد مجلس ال ــوزراء.
وهذه نقطة جوهرية في خطاب عون،
إذ إنـ ــه ،ب ـخــاف م ــا ي ـق ــال ،م ـصـ ّـر على
إج ــراء جلسة مجلس الـ ــوزراء ،ويــدرك
أن جميع القوى املشاركة في الحكومة
ال مصلحة لها على املــدى البعيد في

إبقاء العمل الحكومي معلقًا.
لكن بعد نحو شهر على تعطيل أعمال
الحكومة ،واملرجح استمراره في شهر
رم ـض ــان أي ـض ــا ،م ــا ه ــو امل ـخ ــرج لحل
االزمة؟
تــؤكــد أوسـ ــاط سـيــاسـيــة مـطـلـعــة على
املـفــاوضــات الـتــي ت ــدور فــي الكواليس
الـسـيــاسـيــة ب ــن الــراب ـيــة وع ــن التينة
وتـ ـ ـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل أن جـ ـ ـ ــدار االزم ـ ـ ــة
الحالية ال يمكن أن يخرقه اال تدخل
الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري مـبــاشــرة مع
عون إليجاد مخرج لألزمة الحكومية.
وب ـح ـســب ه ــذه االوس ـ ـ ــاط ،ف ــإن األزم ــة
وص ـل ــت ال ــى مــرح ـلــة مـتـقــدمــة ل ــم يعد
ينفع معها تــدخــل الــوسـطــاء وال لقاء
مـ ــوفـ ــدي الـ ـح ــري ــري مـ ــع ع ـ ـ ــون ،سـ ــواء
على مستوى النائب السابق غطاس

تدخل الحريري
في رومية مؤشر الى
نوع التدخل المطلوب
لحل األزمة السياسية

خ ــوري أو حـتــى قـيــام وزي ــر الــداخـلـيــة
نهاد املشنوق (قبل أزمة سجن رومية)
ب ـم ـبــادرة ك ــان م ـقــربــون م ــن الـحــريــري
يـقــولــون إنـهــا لــم تـكــن بتكليف خــاص
مـ ـن ــه .إذ إن ج ـم ـي ــع امل ـع ـن ـي ــن رف ـع ــوا
س ـ ـقـ ــف شـ ــروط ـ ـهـ ــم ومـ ـط ــالـ ـبـ ـه ــم الـ ــى
ال ـح ــد االقـ ـص ــى .عـ ــون حـ ــدد م ــا يــريــد،
والحريري ّ
رد عبر كتلته ،إن بالنسبة
الــى الوضع الحكومي وتسوية قيادة
ال ـج ـي ــش وت ـح ـم ـي ــل عـ ـ ــون م ـســؤول ـيــة
ال ـت ـع ـط ـي ــل ،أوع ـ ـبـ ــر دع ـ ـمـ ــه ل ـل ـه ـي ـئــات
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي وجـ ــه ع ـ ــون .وكــذلــك
ف ــإن ت ـيــار املستقبل ب ــات عـلــى اقـتـنــاع
بأن عون لن يتراجع ،وأن أي طرح في
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ال ي ــواف ــق عـلـيــه عــون
قــد ي ــؤدي الــى انسحابه وحلفائه من
الجلسة الحكومية .ورغــم أن الرئيس
نـبـيــه ب ــري سـبــق أن ق ــال إن ــه سيطلب
م ــن وزرائ ـ ـ ــه ال ـب ـق ــاء ف ــي ال ـج ـل ـســة ولــو
انسحب منها وزراء التيار وحزب الله،
إال أن ثمة هاجسًا يقلق املستقبل من
أن يكون لحزب الله تأثير على وزراء
بري لالنسحاب من الجلسة .من جهة
ثــانـيــة ،لــن يـكــون املستقبل ق ــادرًا على
ت ـحـ ّـمــل ت ـبـعــات ات ـخ ــاذ أي قـ ــرار داخ ــل
الحكومة في غياب الوزراء املنسحبني
م ـ ــن دون مـ ــواف ـ ـقـ ــة ج ـم ـي ــع االط ـ ـ ـ ــراف
ً
املشاركني في الحكومة عمال باالتفاق
الــذي اعتمد إثــر الشغور الرئاسي ،ما
يفسر أنه استهداف للطرف املسيحي
ً
األقوى تمثيال في الحكومة.
مــن هنا تـقــول املـعـلــومــات إن االقـتــراح
املتداول والقاضي بتواصل الحريري
وعـ ـ ــون إليـ ـج ــاد مـ ـخ ــرج ع ـم ـلــي وق ـبــل
الــوصــول ال ــى اسـتـحـقــاق  7آب ،موعد
نهاية خدمة رئيس االركان اللواء وليد
س ـل ـم ــان ،بـ ــات ضـ ــروريـ ــا ،ألن الــوضــع
الداخلي ال يحتمل هزات جديدة.
وه ـ ـ ـ ــذا االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ي ـن ـط ـل ــق م ـ ــن جـمـلــة
م ـع ـط ـيــات .ف ــاالتـ ـص ــاالت ال ـت ــي فتحت
بني عون والحريري عبر لقاء روما في
مستهل ع ــام  ،2014ســاهـمــت فــي جــزء
أس ــاس ــي ف ــي إنـ ـض ــاج ط ـب ـخــة تشكيل

الحكومة ،وتــوزيــع الحصص واالدوار
فيها بحيث صيغت تركيبة متوازنة
ح ـف ـظ ــت ل ـل ـج ـم ـي ــع (م ـ ـ ــا ع ـ ـ ــدا ال ـ ـقـ ــوات
اللبنانية) حصصهم إبان وجود رئيس
الـجـمـهــوريــة وبـعــد الـشـغــور الــرئــاســي.
وه ــذا الـتــواصــل سمح بتهدئة الوضع
ال ــداخـ ـل ــي وس ـح ــب ف ـت ـيــل االس ـت ـن ــزاف
وال ـس ـجــاالت الـتــي طبعت الـعــاقــة بني
ال ـط ــرف ــن وارتـ ـ ــدت سـلـبـيــاتـهــا ألشـهــر
طويلة على الوضع الداخلي.
وك ــذل ــك ف ــإن ال ـحــريــري ه ــو ال ــذي وعــد
عـ ــون ب ـت ـســويــة حـ ــول قـ ـي ــادة الـجـيــش
خ ــال الـلـقــاء ال ــذي جمعهما فــي بيت
الوسط ،إثر عودة الحريري الى بيروت
فــي شـبــاط املــاضــي ،وهــو أمــر لــم ينفه
ال ــرئ ـي ــس األس ـب ــق ل ـل ـح ـكــومــة ،رغ ــم أن
ع ــون ك ــرره أكـثــر مــن م ــرة ،ال سيما أن
رئيس تكتل التغيير واالصالح استند
فــي حملته الــى تعهد الـحــريــري بفتح
معركته قبل الــوصــول الــى استحقاق
التمديد ،في حني أن الرئيس بري كان
واضحًا منذ اللحظة االولى في كالمه
املــؤيــد للتمديد وال ــراف ــض لـلـفــراغ في
املؤسسات العسكرية ،األمر الذي يضع
ع ـلــى ال ـح ــري ــري م ـســؤول ـيــة املـعــالـجــة،
خـصــوصــا أن تـيــار املستقبل ضاعف
من حدة املشكلة القائمة بزيادة دعمه
لقائد الجيش في صورة غير معهودة.
وما حصل خالل أزمة سجن رومية التي
ً
استدعت تدخال مباشرًا من الحريري
الحتواء االزمة التي تركت آثارًا ّواضحة
في تيار املستقبل والشارع السني كما
فــي الساحة االمنية اللبنانية ،يعطي
ً
مثاال على أن االزمة الحالية ،وال سيما
التداعيات التي وصلت اليها البالد من
شـلــل حـكــومــي ون ـيــابــي ،لــم يـعــد يمكن
مـعــالـجـتـهــا عـلــى مـسـتــوى االت ـص ــاالت
الجارية حاليًا ،ألنها استنزفت نفسها
ول ــم تـعــد ت ـقــدم أي ت ـطــور إي ـجــابــي ،ما
يتطلب م ـبــادرة سريعة على مستوى
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل امل ـ ـبـ ــاشـ ــر ب ـ ــن الـ ـح ــري ــري
وعــون ،ليس من أجل احتواء األزمــة بل
ملعالجتها.

األسير :الجماعة
فرحت بهزيمتي
ت ـ ـحـ ــت شـ ـ ـع ـ ــار "أنـ ـ ـ ـ ــا خ ـص ـم ـهــم
ي ـ ــوم الـ ـقـ ـي ــام ــة" ،خ ـ ّـص ــص ال ـف ــار
ً
أحـمــد األس ـيــر تـسـجـيــا صوتيًا
نـشــر عـلــى حـســابــه عـلــى تــويـتــر،
للهجوم على الجماعة اإلسالمية.
ورغــم أنها كانت رأس حربة في
ان ـت ـفــاضــة "ش ــري ــط رومـ ـي ــة" قبل
أي ـ ــام فـ ــي ال ـ ـشـ ــارع فـ ــي مـخـتـلــف
امل ـن ــاط ــق ،م ــن خـ ــال عـنــاصــرهــا
وم ـشــايــخ هـيـئــة عـلـمــاء املسلمني
الـ ـت ــي ت ــرأسـ ـه ــا ،إال أن األس ـي ــر
ّ
حملها "جزءًا كبيرًا من مسؤولية
ّ
ّ
تردي أحوال أهل السنة في لبنان
واسـتــام حــزب الله لزمام األمــور
وإقصائه لجميع مخالفيه"ّ .
وأقر
في بداية التسجيل باالستغراب
والتعجب ال ــذي سيالقيه حديثه
ع ـنــد أنـ ـص ــاره ب ــداي ــة ،ل ـك ـنــه لفت
ّ
إل ــى أن "أح ـ ـدًا مــن أه ــل ال ـســنــة لم
يـتـعــاطــف مـعــه ي ــوم ك ــان الجيش
بـمـســانــدة ميليشيات ح ــزب الله
ت ــدم ــر م ـس ـجــد بـ ــال ب ــن رب ـ ــاح".
أمـ ــا ال ـج ـمــاعــة بـ ــالـ ــذات ،فــاتـهـمـهــا
"بــالـتـنـسـيــق األم ـن ــي امل ـبــاشــر مع
الـحــزب وحــركــة أمــل قبل سنوات
ً
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي ك ـن ــت مـعـتـقــا
فـيـهــا ل ــدى أم ـ ــل" .وب ـع ــد هــزيـمـتــه
فــي عبرا "فــرحــت الجماعة فرحًا
شديدًا بأنهم تخلصوا من أحمد
األسير ،حسدًا من عند أنفسهم،
ّ
وأقنعت الكثير من أهل السنة بأنه
متهور ومتفرد وال يقبل التعاون
ّ
مع أحــد" .وذكــر املستمعني مــرارًا
بأنه يهاجم الجماعة مكرهًا .مع
ذل ـ ــك ،أوغ ـ ــل ف ــي تـقـلـيــب األوراق
القديمة .ابن الجماعة ،تساءل ":أين
كــان قياديوها وهــو يقاتل خالل
أحداث صيدا في الحرب األهلية؟
كانوا في بيوتهم".

المشهد السياسي

ال جديد حكوميًا وبري يتحدث عن «قبل العيد»
«املـلــف الحكومي ال ي ــزال مـتــأزمــا ،وال
ج ــدي ــد» بـحـســب م ــا أك ــد وزيـ ــر الــدولــة
لـشــؤون مجلس الـنــواب محمد فنيش
لـ»األخبار» .فنيش التقى أمس رئيس
الحكومة تمام ســام ،وأكــد أن «األزمــة
تـ ـت ــراك ــم واملـ ـشـ ـكـ ـل ــة ل ـي ـس ــت ف ـ ــي عـقــد
الجلسات ،بل املهم أن تكون منتجة».

مــن جهته ،أكــد رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،أمام زواره أمس ،أن ال جديد
فــي ال ـج ـهــود امل ـبــذولــة إلعـ ــادة تحريك
اجتماعات مجلس ال ــوزراء ،وق ــال« :ال
يمكن ال ـقــول إن الـحـكــومــة لــن تجتمع
ق ـب ــل ع ـي ــد ال ـف ـط ــر ،ال ـج ـه ــود مـسـتـمــرة
وامل ــوق ــف مـ ـت ــروك لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة.

وهو حتمًا سيوجه دعوة الى اجتماع
مجلس ال ــوزراء ،لكنني ال أعــرف متى،
وهـ ــذه م ــن صــاح ـيــات الــرئ ـيــس ســام
ول ــن يتخلى عـنـهــا .أن ــا لــن أتــدخــل في
هـ ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع ل ـئ ــا يـ ـح ــدث س ـجــال
إضــافــي ،لكن املــؤكــد أنــه متى انعقدت
الحكومة يحضر وزرائي ،ومتى اكتمل

مستشار ريفي ّ
سرب األشرطة؟
آمال خليل
مثل أمس العسكريون الخمسة املوقوفون على خلفية شريط
تـعــذيــب الـسـجـنــاء فــي سـجــن روم ـي ــة ،أم ــام قــاضــي التحقيق
العسكري األول ريــاض أبــو غـيــدا .اعترافاتهم ّ
وسـعــت دائــرة
املـشـتـبــه فـيـهــم بــاالع ـتــداء عـلــى الـسـجـنــاء وتـصــويــر الـشــريــط
وتسريبه ،وحددت أسماء أربعة متهمني جدد ،هم عسكريان
وشـخـصــان مــدنـيــان سيقوم أبــو غـيــدا باستجوابهم االثنني
املقبل .حتى ذلك الحني ،يبقى الخمسة قيد التوقيف .مصادر
متابعة للتحقيقات أعلنت لـ"األخبار" أن التحقيقات توصلت
إلــى أن الشريط "نشر فــي بــادئ األمــر مــن قبل صحافي هو
في الوقت ذاته يشغل منصب مستشار لوزير العدل أشرف
ريفي" .الصحافي بحسب املصادر "كان أول من نشر الفيديو
على موقع يوتيوب الجمعة الفائت ،قبل أن ينتشر في اليوم

التالي على صفحات مواقع التواصل االجتماعي".
على صعيد متصل بقضية الشريط ،دعت هيئة علماء املسلمني
إلى املشاركة في صالة التراويح والدعاء على الظاملني ليل أمس
في ملعب مسجد التقوى تحت شعار "ال بد للقيد أن ينكسر،
نصرة ألسرانا املظلومني في رومية" .وفيما تشن الهيئة حملة
عنيفة على وزير الداخلية نهاد املشنوق على صفحاتها على
وسائل التواصل االجتماعي وخطب مشايخها ،أصدرت بيانًا
أوضحت فيه أن وفد مشايخ البقاع الذي زار املشنوق األربعاء
ّ
وبحث معه ملف املوقوفني اإلسالميني ،ال يمثلها .ولفت البيان
إلــى أن الهيئة "غير معنية بالزيارة وال باملواقف التي نتجت
عنها ،ولــم تقم بــزيــارة الــوزيــر ولــم تتواصل معه ،وتؤكد أنها
ُ
ما زالت على موقفها املطالب بإنهاء ملف املوقوفني املظلومني.
وتدعو وزارتي الداخلية والعدل إلى املباشرة بإخالء سبيل من
لم تثبت إدانته ومتابعة التحقيقات بعد ذلك".

عقد مجلس النواب ونصابه القانوني
أرأس الجلسة .فــي الحالني أنــا جاهز
للحضور» .وينتظر عقد اجتماع بني
بــري وســام قريبًا للبحث في مخارج
األزمة الحكومية.
الـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،طـ ــال ـ ـبـ ــت كـ ـتـ ـل ــة «الـ ـ ــوفـ ـ ــاء
للمقاومة» ب ـ «ض ــرورة التنبه الــى كل
الـ ـتـ ـج ــاوزات ال ـت ــي تـحـصــل ف ــي سجن
روم ـيــة ملـعــرفــة امل ـتــورطــن فــي تعذيب
املـ ـس ــاج ــن» .ودانـ ـ ــت ب ـعــد اجـتـمــاعـهــا
االسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي «امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــف االنـ ـتـ ـه ــازي ــة
الرخيصة التي هدفت الــى التحريض
ط ــائـ ـفـ ـي ــا وم ـ ــذه ـ ـب ـ ـي ـ ــا» .وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مــن
ج ـه ــة أخـ ـ ــرى أن «االرهـ ـ ـ ـ ــاب بــوجـهـيــه
الصهيوني والتكفيري يمثل التحدي
االه ــم إلن ـقــاذ ال ـب ـلــد» ،م ـشــددة عـلــى أن
«مــن يراهن على تعب محور املقاومة
كمن يراهن على السراب».

حرب الجرود
ميدانيًا ،دخل عناصر الجيش السوري
واملـ ـق ــاوم ــة أمـ ــس م ـع ـبــر شـ ـح ــادي فــي
جــرد الجراجير في القلمون السوري،
وس ـي ـط ــروا ب ــال ـن ــار ع ـلــى م ـع ـبــر وادي
املغارة ،مانعني عبور أي آلية ملسلحي
«داعش» في املكان .وتأتي أهمية معبر
شحادي من اتصاله بمعبر الزمراني
وم ـ ـنـ ــه إل ـ ـ ــى خـ ــربـ ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــام ووادي
العويني وإلــى قلعة الحصن في جرد
عرسال.

والجماعة ترد:
مصاب بالزهايمر
ّ
وزع املـكـتــب اإلع ــام ــي للجماعة
اإلســام ـيــة تعليقًا عـلــى مــا ورد
فــي تسجيل األسـيــر نسبته إلى
"م ـ ـصـ ــادر الـ ـجـ ـم ــاع ــة" .ورأت أن
التسجيل "ع ـب ــارة عــن مجموعة
م ـغــال ـطــات واف ـ ـتـ ــراءات وأوهـ ـ ــام ال
أس ــاس لها مــن الـصـحــة .فسياق
ّ
األحداث يفند مزاعم األسير ويرد
على افتراءاته ،ويمكن العودة إلى
أرشـيــف األخ ـبــار فــي تـلــك الفترة
لتذكير من نسي أو تناسى دورنا
في إطفاء نار فتنة كــادت تجتاح
صيدا ولبنان" .لذا تعتقد الجماعة
أن األسير "مصاب بالزهايمر أو
انفصام الشخصية ،ألن حديثه
بــال ـكــامــل م ــن ص ـنــع ال ـخ ـي ــال وال
دليل على أي معلومة قدمها".

