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سياسة
قضية اليوم

حزب الله ـ المستقبل إلى التصعيد ...والحوار
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل مستمر ،رغم التصعيد اإلعالمي الذي أنتجه التوتر بين ايران والسعودية .جلسة
االثنين المقبل سيحضرها وفد المستقبل بعد نقاش جرى داخل الكتلة النيابية ّأيدت فيه الغالبية قرار «عدم قطع شعرة
معاوية»
ميسم رزق
ع ــاد ح ــزب ال ـلــه وت ـي ــار املـسـتـقـبــل إلــى
ال ـح ــرب اإلعــام ـيــة بينهما بـعــد فـتــرة
م ــن الـ ـه ــدوء ال ـن ـس ـبــي .دخـ ــول الـعــاقــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ـ ـ ـ ال ـس ـع ــودي ــة ب ـع ــد تـنـفـيــذ
األخـ ـي ــرة ح ـكــم اإلعـ ـ ــدام ب ـحــق الـشـيــخ
نـمــر الـنـمــر مــرحـلــة مــن التصعيد غير
امل ـس ـب ــوق ،ك ــان الـ ـش ــرارة ال ـتــي فـ ّـجــرت
الـ ـخ ــاف م ــن ج ــدي ــد ،ل ـت ـطــرح ال ـس ــؤال
عن مصير الحوار الثنائي القائم بني
الطرفني .فبعد الكالم الــذي خرج على
لسان رئيس كتلة «الــوفــاء للمقاومة»
الـنــائــب محمد رعــد فــي وجــه الرئيس
سعد الحريري ،معتبرًا أن «من يعيش
اإلف ـ ــاس ف ــي مـ ــاذه الـ ــذي يـ ــأوي إلـيــه
اآلن ،يجب أال يجد مكانًا له في لبنان

ممثلة بان كي مون
زارت طهران والرياض للحث
على االستقرار في لبنان
التيار الوطني الحر ال يرى
جديدًا يدعو إلى تجاوز عقدة
التعيينات االمنية
من أجل نهب البالد ّ
مرة جديدة» ،ترك
تيار املستقبل كلمة الرد ألحد صقوره،
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ن ـهــاد امل ـش ـن ــوق ،أحــد
ّ
أب ــرز املـنــظــريــن لــانـفـتــاح عـلــى الـحــزب
والتواصل املباشر معه .قــال املشنوق
إن «تـ ـص ــري ــح رع ـ ــد ال ُيـ ـس ـ ّـه ــل إت ـم ــام
ال ـح ــوار ،واالس ـت ـمــرار فــي (ال ـح ــوار مع
حــزب الـلــه) قيد ت ـشــاور» داخ ــل التيار
األزرق! اختار املشنوق كلماته بعناية
على باب رئيس أساقفة بيروت املطران
بولس مطر .لم ُيعلن وقف الحوار وال
اس ـت ـمــراره ،لكنه ّ
«وص ــف واق ــع الـحــال
كما هو» ،لعلمه بأجواء تيار املستقبل،
واقتناعه ،على ما تقول مصادره ،بأن
«ال مـ ـج ــال ل ـل ـت ـغــاضــي ع ــن األصـ ـ ــوات
املستقبلية املـعــارضــة داخ ــل الـتـيــار»،
خصوصًا بعد كالم رعد.
هل تنضم جلسة الحوار املقرر عقدها
يوم االثنني املقبل إلى ركب زميالتها؟
أم أن «ال ـ ــزواج ب ــاإلك ــراه» ال ــذي عاشه
الطرفان انتهت صالحيته؟
بالنسبة إلــى «املـسـتـقـبــل» فــإن «حــزب

المشنوق :الغطاء اإلقليمي للبنان بدأ بالتراجع (مروان بوحيدر)

ال ـلــه أوح ــى عـلــى ل ـســان رئ ـيــس كتلته
النيابية بــأنــه ال ُيــريــد االس ـت ـمــرار في
الـ ـح ــوار» ،وأن «ك ــام ــه بـحــق الــرئـيــس
ال ـح ــري ــري ال ُي ـم ـكــن أن يـ ـم ـ ّـر» .ال ي ــزال
ال ـحــزب مــن وج ـهــة الـنـظــر املستقبلية

ّ
ّ
جندي ينشق عن الجيش ومشغله في قبضة األمن العام
قبل نحو أسبوعني ،غادر الجندي في الجيش اللبناني مصطفى ناصر ناصر (مواليد
 )1995مركز خدمته في بلدة عرسال ،بعدما حصل على مأذونية ،لكنه لم يتوجه إلى منزل
ذويه في بلدة بيت حاويك (الضنية) ،بل إتصل عصر ذلك اليوم بوالده وأبلغه التحاقه بـ
«جبهة النصرة» االرهابية.
حاول الوالد املصدوم ،وهو جندي متقاعد في الجيش عبثًا معاودة اإلتصال بإبنه لثنيه
عن خطوته ،لكن األخير كان قد أقفل هاتفه نهائيًا .األجهزة األمنية تحركت سريعًا لكشف
مالبسات إنشقاق ناصر ،وبعد ساعات ألقى عناصر من شعبة املعلومات في األمن العام
ّ
القبض على مشغله ،إبن بلدته وقريبه ،ع .ناصر (مواليد  )1995الذي يعمل سائق تاكسي.
وكشفت املعلومات أن األخير كان قد غادر قبل نحو عامني إلى سوريا حيث التحق بـ
«جبهة النصرة» ،وخضع لدورات تدريبية قبل عودته إلى لبنان ،لكنه بقي على اتصال دائم
مع الجبهة ،ونشط في تجنيد شبان لإللتحاق بها في سوريا.
وإلى ناصر ،أوقف األمن العام أيضًا شقيقيه خ .ناصر وع .ناصر للتحقيق معهما ،فتبيّ
أنهما توجها سابقًا إلى سوريا للقتال في صفوف املجموعات املسلحة ،كما تجري مالحقة
آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات.

«ي ـ ـت ـ ـص ـ ـ ّـرف ك ـم ـن ـت ـص ــر فـ ـ ــي املـ ـ ـي ـ ــدان
ال ـ ـسـ ــوري ك ـم ــا فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،بـفـعــل
انتصار إيران في بعض امللفات مقابل
تراجع اململكة العربية السعودية ،وهو
يــريــد اس ـت ـغــال ه ــذه ال ـفــرصــة لـفــرض
أجـنــداتــه عـلـيـنــا» .مـصــادر الحريريني
تتحدث عن «نشاط الجناح املستقبلي
املعارض لهذا الحوار منذ انطالقته ،إذ
ّ
تنشط أركانه من جديد للدفع باتجاه
ال ـق ـط ـي ـعــة» .وت ــؤك ــد ه ــذه املـ ـص ــادر أن
ّ
املتشددين داخل
«الدفة تميل ملصلحة
ال ـت ـيــار» ،ال سـيـمــا بـعــد ق ــول املـشـنــوق
أمـ ــس إن «ال ـغ ـط ــاء ُاإلق ـل ـي ـمــي لـلـبـنــان
بــدأ بــالـتــراجــع» ،مــا فـ ّـســر بــأن «اململكة
العربية الـسـعــوديــة سحبت يــدهــا من
ال ـح ــوار ،ويـمـكــن أن ت ـكــون قــد همست
في أذن حليفها بفرط عقده» .لكن بيان
كتلة املستقبل بعد اجتماعها الدوري
أم ــس ظـهــر أكـثــر هـ ــدوءًا .ففيما تـطـ ّـرق
البيان إلى كالم النائب رعد ،إال أنه لم
يــأت على ذكــر الـحــوار ال مــن بعيد وال
من قريب .وعلمت «األخبار» أن «نقاشًا
جرى داخل الكتلة حول االستمرار في
هــذا الـحــوار ،وأن الوزير املشنوق دعا
الــى أن تبقى األم ــور فــي إط ــار ال ــردود
اإلع ــامـ ـي ــة ع ـل ــى كـ ــام ال ـن ــائ ــب رعـ ــد».
وقالت مصادر في الكتلة إن «الغالبية
ف ــي ال ـت ـي ــار ّأي ـ ـ ــدت هـ ــذا ال ـ ـكـ ــام ،حـتــى
الــرئ ـيــس ف ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ،بــاسـتـثـنــاء

ن ــواب ال ـش ـمــال» .وبـعــد جلسة الكتلة،
ّ
أك ــدت مـصــادر مستقبلية أن «الـحــوار
مستمر حتى اآلن ،وأن وفــد املستقبل
سـيـحـضــر ج ـل ـســة» الـ ـح ــوار م ــع حــزب
الله في عني التينة االثنني املقبل ،بعد
جلسة الحوار الوطني.
وف ــي الـسـيــاق عـيـنــه ،حــافـظــت مـصــادر
عــن التينة على هــدوئـهــا ،معتبرة أن
ً
«م ــا نـسـمـعــه ال يـ ــزال س ـج ــاال إعــامـيــا
مبررًا في ظل تدهور العالقات اإليرانية
السعودية ،نتيجة الجنون الذي تتبعه
اململكة» .ورأت املـصــادر أن «املشنوق
ّ
تسرع في كالمه ،ألن أجــواء الحريري
ّ
ت ـخ ـت ـلــف ع ــم ــا سـ ـمـ ـعـ ـن ــاه» .بــال ـن ـس ـبــة
إلـيـهــا «ل ــن يـلـعــب الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ـ ّـري
دور الــوسـيــط إلق ـنــاع ال ـحــزب والـتـيــار
بــال ـج ـلــوس إل ــى ط ــاول ــة ح ـ ــوار .فنحن
لسنا حكمًا بني الطرفني ،بل نحن جزء
ّ
ونحبذ استمراره .أما في
من الحوار،
ح ــال ق ــرر املـسـتـقـبــل االن ـس ـحــاب فإننا
لــن ن ــردع ــه» .حـتــى م ـســاء أم ــس ،كانت
ال ت ــزال الجلسة املـقــرر عـقــدهــا قائمة،
ّ
«إذ لــم يتبلغ الرئيس بـ ّـري أي موقف
رسمي من املستقبل» بحسب ما تقول
امل ـصــادر الـتــي أك ــدت «أن الــوزيــر علي
حسن خليل املوكل بمتابعة هذا امللف
مــن قبل الرئيس ب ـ ّـري لــم يتحدث إلى
أي ط ـ ــرف» ،ألن ع ــن الـتـيـنــة «ال تــريــد
ُ
أن تـحــرج أح ـدًا» ،وألنــه «ال يــزال هناك

ّ
مــتـســع مــن الــوقــت أمــامـنــا حـتــى نهار
االثنني».
ّ
ب ــدوره ــا ،أك ــدت م ـصــادر فــي  8آذار أن
ال ـحــوار قــائــم حتى اآلن« ،ول ــم يبلغنا
أحد بالعكس .لم تجر اتصاالت ،ولكن
مــن أج ــواء بـيــان كتلة املستقبل تبدو
األم ــور عــاديــة ،وك ــام املـشـنــوق بشأن
امل ـشــاورات داخ ــل الكتلة ال يــؤشــر إلى
شيء استثنائي».
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،وب ـ ـعـ ــدمـ ــا ب ــات ــت
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى مـ ـتـ ـيـ ـقـ ـن ــة م ـ ـ ــن أن
ُ
االنتخابات الرئاسية لن تبصر النور
قــري ـبــا ،ج ــرى تــزخ ـيــم االتـ ـص ــاالت في
مـحــاولــة لـ»تفعيل العمل الحكومي».
وقـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
رشـيــد درب ــاس ل ــ»األخ ـبــار» إن فــي نية
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة الـ ــدعـ ــوة األسـ ـب ــوع
املقبل إلى عقد جلسة ملجلس الــوزراء.
هناك ق ــرارات وأم ــور حياتية يجب أن
ّ
نتابعها ،وليس منطقيًا أن يبقى كل
ّ ً
شــيء مـعــطــا» .ولـفــت درب ــاس إلــى أنه
من الواضح أن األجواء إيجابية بشأن
عقد الجلسة.
بدروها ،قالت مصادر الرئيس نبيه
بـ ــري إن «األجـ ـ ـ ــواء إي ـجــاب ـيــة بـشــأن
إم ـكــان عـقــد جلسة ملجلس الـ ــوزراء.
ورغــم أن القوى السياسية لم تحدد
موقفها بشكل واض ــح ،إال أن هناك
تجاوبًا من الجميع ،واألصداء ّ
جيدة

