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سياسة
تقرير

ّ
جو االتصاالت بين
المشنوق والحريري
الماضيين
في اليومين
على نحو ّ
سيئ
لم يكن
للغاية (هيثم الموسوي)

العسيري يستقبل المشنوق:
ساعتا «غسل قلوب»
ساعتان جمعتا أمس السفير
السعودي علي عواض العسيري
ووزير الداخلية نهاد المشنوق في
جلسة «توضيحية» أكد خاللها األخير
ّ
«يتحمل مسؤولية موقفه».
أنه
في المقابل تعامل العسيري مع
ودي ّ
وزير الداخلية بأسلوب ّ
مبني
على «العالقة التاريخية والمتينة التي
تجمع المشنوق بالمملكة» ،بحسب
مصادر بارزة في تيار المستقبل
ميسم رزق
ّ
خ ــال ّــف الـ ــوزيـ ــر نـ ـه ــاد املـ ـشـ ـن ــوق ك ــل
التوقعات .ذهب في اآلونة األخيرة إلى
حيث ال يجرؤ غيره من املستقبليني،
مـطـلـقــا «عــاص ـفــة حـ ــزم» عـكـسـيــة في
وجـ ــه امل ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة،
انفجرت ردودًا محلية وسعودية في
وجهه .قبل أشهر قليلة ،خرج الرجل
فــي اح ـت ـفــال تـكــريـمــه مــن ِق ـبــل اتـحــاد
ّ
جمعيات العائالت البيروتية ليؤكد
أن «م ـم ـل ـكــة ال ـخ ـيــر تـسـتـعـمــل ال ـقــوة
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى خ ـيــر الـ ـع ــرب ووحـ ــدة
العرب واستقرار العرب ومجتمعات
العرب ودول العرب .ال قيامة للعروبة
دون السعودية وال توازن في املنطقة
إال ب ــال ـس ـع ــودي ــة» .لـكـنــه ان ـق ـلــب منذ
أيام على رأيــه ،مطلقًا عددًا كبيرًا من
املعلومات قصد بها التلميح إلى أن
سياسة «مملكة الخير» نفسها ،هي
الـتــي أوصـلــت تـيــار املستقبل إلــى ما
وصل إليه .خلق كالم املشنوق إرباكًا
داخل تيار املستقبل ،وارتدادات داخل
املـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،أدنــاهــا
نفي دبـلــومــاســي على لـســان السفير
ع ـلــي ع ـ ــواض ال ـع ـس ـي ــري ،وأق ـصــاهــا
ّ
ّ
رد قــاســي تــول ـتــه صـحـيـفــة «ع ـكــاظ»

الـسـعــوديــة الـتــابـعــة للعائلة املــالـكــة،
مـطـلـقــة ال ـع ـنــان أم ــس ل ـه ـجــوم وصــل
ح ـ ّـد ات ـه ــام ال ــرج ــل بــأنــه «ي ـعــانــي من
شيزوفرينيا» .ســارع تيار املستقبل
ع ـل ــى لـ ـس ــان ن ــواب ــه إلـ ــى الـ ـتـ ـب ـ ّـرؤ مــن
ّ
ك ــام نــائــب كـتـلـتــه ،م ــؤك ـدًا أن كــامــه
ّ
«تحليل شخصي» .تبعه رد ثان أمس
للسفير السعودي رأى فيه أن «حديث
وزي ــر الــداخـلـيــة ال ّ
يعبر عــن الرئيس
الحريري وال املستقبل».
مــا هــو الـجـ ّـو الحقيقي للتيار فــي ظل
الـكــام الكثير عــن اإلرب ــاك الــذي خلقه
عند الرئيس الحريري؟ وهــل العالقة
ـوق م ـت ــوت ــرة
بـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري وامل ـ ـش ـ ـنـ ـ ّ
إل ــى ه ــذا ال ـحــد؟ وك ـيــف تـلــقــت اململكة
تـصــريـحــات ال ــرج ــل ال ـصــري ـحــة؟ وهــل
سـيـنـعـكــس ذلـ ــك س ـل ـبــا ع ـل ـيــه ف ــي ظل
تــأك ـيــده أن «ه ـن ــاك امل ــزي ــد لـيـقــولــه في
حال اقتضى األمر»؟
ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام طــرح ـهــا أك ـث ــر من
طـ ـ ــرف ،ع ـن ــدم ــا كـ ــان ي ـص ـغــي بـتـمـ ّـعــن
إلــى وزي ــر الــداخـلـيــة منذ أي ــام ،بعدما
«حاول وضع ّ
حد ملهزلة املزايدين على
خيارات تيار املستقبل» .لكن الجواب
ال ـحــاســم ك ــان فــي مــا كشفته مـصــادر
مستقبلية بارزة عن لقاء جمع الوزير
امل ـش ـن ــوق أمـ ــس بــالـسـفـيــر ال ـس ـعــودي
ل ـس ــاع ـت ــن ،ك ـ ــان أق ـ ـ ــرب إل ـ ــى «ج ـل ـســة
ت ــوض ـي ـح ـي ــة أع ـ ـ ــاد ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـت ــأك ـي ــد
خاللها أنه يتحمل مسؤولية موقفه».
وبحسب املصادر «تعاطى العسيري
مــع الــرجــل بــأسـلــوب ّ
ودي مبني على
ال ـع ــاق ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة وامل ـت ـي ـن ــة ال ـتــي
تـجـمــع امل ـش ـنــوق بــامل ـم ـل ـكــة» ،معتبرة
أن اللقاء «سيشكل بداية النهاية لكل
الــزوب ـعــة ال ـتــي أث ــاره ــا ك ــام املـشـنــوق
األخ ـيــر» .ونـفــت امل ـصــادر كــل الحديث
ع ـ ــن «مـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ب ـ ــن الـ ـح ــري ــري
واملشنوق» ،مؤكدة أن «جو االتصاالت
بينهما في اليومني املاضيني لم يكن
على نحو ّ
سيئ للغاية» .أما البارز في
كــام امل ـصــادر فـكــان فــي إشــارتـهــا إلى
أن «محبي الوزير املشنوق في اململكة
ُ
أي ـض ــا كـ ـث ــر ،وهـ ـن ــاك م ــن ي ـع ـمــل عـلــى

تهدئة الفورة التي نتجت من كالمه...
ول ـي ــس ك ــل م ــن ف ــي امل ـم ـل ـكــة ي ـع ــارض
كالمه بل هناك من يؤيده أيضًا».
بعيدًا من الدخول في لعبة تكرار كل ما
قيل من معلومات وتحليالت ،األكيد
أن أداء امل ـش ـن ــوق ل ــم ُي ـع ـج ــب «أب ـن ــاء
جـلــدتــه» .أث ــار ريـبــة كثيرين منهم .لم
ي ـع ـت ــادوه ب ـهــذا ال ـخ ـطــاب «ال ـبــاطــش»
وهـ ـ ــو ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان فـ ــي نـ ـظ ــره ــم أوفـ ــى
األوف ـيــاء للمملكة .منهم مــن بــدا كأنه
ينتظر الــرجــل عـلــى «غ ـل ـطــة» .ومنهم
من رأى أنه «استخدم صدق نيته في
غير مــوضـعـهــا» .لكن على الضفتني،
كـ ــان ال ـق ــاس ــم امل ـش ـت ــرك ب ــن «امل ـح ـبــن
والكارهني» هو التأكيد على سلبيتني
نجمتا عــن حــدي ـثــه؛ األولـ ــى أن ــه «أ ّكــد
ل ـل ـج ـم ـيــع أن تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ي ـنــفــذ
إم ــاءات اململكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
وليس شريكًا في القرار ،ما أساء إلى
ص ــورة الــرئـيــس الـحــريــري ال ــذي حمل
ً
دومًا شعار لبنان أوال» ،إذ ترى مصادر
املستقبل أن «املوقف سيكون حساسًا
بــالـنـسـبــة ال ــى ال ـح ــري ــري» ،فــي مقابل
ّ
«ألد خصومه على الساحة اللبنانية،
أي حزب الله الذي يظهر وكأنه حليف
إيــران في لبنان وليس تابعًا لها ،في
ال ــوق ــت الـ ــذي ت ــؤك ــد ف ـيــه الـجـمـهــوريــة
اإلس ــامـ ـي ــة دائـ ـم ــا أن ل ــه صــاح ـيــات
التصرف في الكثير من امللفات داخل

لقاء المشنوق
العسيري سيشكل
بداية النهاية لكل
الزوبعة التي أثارها
كالم المشنوق األخير

لبنان وخارجه» .أما السلبية الثانية
فتتعلق باململكة مباشرة ،وهي التي
«ج ـهــدت فــي إق ـنــاع الـجـمـيــع بــأنـهــا ال
تتدخل في األمــور التفصيلية وتترك
للبنانيني حــق تقرير املصير» .ورأت
املـصــادر أن «حــديــث املشنوق سيزيد
إل ـ ــى م ـش ــاك ــل الـ ـح ــري ــري فـ ــي امل ـم ـل ـكــة

مشكلة إضــاف ـيــة ،ألن ال ــري ــاض تنظر
إل ــى ه ــذا ال ـكــام مــن مـنـظــار شخصي
وتـعـتـبــره إه ــان ــة» ،وأن «امل ـش ـنــوق في
أدى
مـ ـع ــرض دفـ ــاعـ ــه عـ ــن الـ ـح ــري ــري ُ
ال ــى امل ــزي ــد م ــن ت ــوري ــط األخـ ـي ــر» .كــثــر
الـشــامـتــون فــي تـيــار املـسـتـقـبــل ،وكثر
امل ـن ـت ـقــدون .ان ـت ـقــدوا «ج ـ ــرأة» الــوزيــر،

تقرير

موقوفون جدد في «خلية االغتياالت»
تستمر استخبارات الجيش في تفكيك
«خـلـيــة خــربــة داود» الـتــابـعــة لتنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،بـ ـع ــدم ــا أوق ـ ـفـ ــت األسـ ـب ــوع
امل ـ ــاض ـ ــي  3م ـش ـت ـب ــه ف ـي ـه ــم ل ـب ـنــان ـيــي
ال ـج ـنـسـيــة ف ــي خ ــرب ــة داود ف ــي ع ـكــار،
وقتلت رابـعــا فــي تـبــادل إلط ــاق الـنــار.
موقوفو األسبوع املاضي هم  3أشقاء
من آل س ،.فيما القتيل هو ابــن عمهم.
وبحسب مصادر أمنية ،فإن التحقيقات
مــع أعـضــاء الخلية أظـهــرت انهم كانوا
ّ
يشكلون خلية لإلعداد لعمليات أمنية
ً
ل ـح ـس ــاب ال ـت ـن ـظ ـيــم اإلره ـ ــاب ـ ــي ،ف ـضــا
ع ـ ــن ك ــونـ ـه ــم «م ـت ـخ ـص ـص ــن ب ـت ـن ـف ـيــذ
عمليات االغتيال» .وقد أقـ ّـروا باغتيال
 3عسكرييني مــن الـجـيــش ،وبمحاولة
اغتيال رتيب في فرع املعلومات .ويوم
أمـ ــس ،أوق ـف ــت اس ـت ـخ ـبــارات الـجـيــش 4
أشـخــاص ،مــن الجنسية الـســوريــة ،إثر
االشتباه في كونهم مرتبطني بالخلية
املذكورة .وبحسب التحقيقات األولية،
ف ـ ــإن أفـ ـ ـ ــراد ه ـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــة ســاه ـمــوا

أي ـض ــا ف ــي تـنـفـيــذ عـ ــدد م ــن الـعـمـلـيــات
األمـ ـنـ ـي ــة .ول ـف ـت ــت م ـ ـصـ ــادر ال ـت ـح ـق ـيــق
إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــود خـ ـ ـي ـ ــوط تـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ـ ــى أن
ّ
سيتوسع ليشمل عمليات
االستجواب
أمنية وقـعــت فــي محافظة الشمال في
ّ
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة .وأك ـ ـ ــدت امل ـص ــادر
أن دور موقوفي يــوم أمــس كــان شديد
الخطورة ،سواء لناحية ما شاركوا في
تنفيذه ،أم لناحية قدراتهم ،أم لجهة ما
ً
كانوا ُي ّ
عدون لتنفيذه مستقبال.
وفي سياق آخر ،أوقفت قوة من الجيش
فجر أمس املواطن درويش ع .والسوري
حسن ص ،.فــي مـنــزل االول فــي مجدل
عنجر (البقاع األوســط) .وعثرت القوة
ال ــداه ـم ــة ع ـلــى حـ ــزام ن ــاس ــف وبـنــدقـيــة
حــربـيــة ن ــوع كــاشـنـيـكــوف وكـمـيــة من
الذخائر الخفيفة ،وأربع رمانات يدوية
وأربـ ـع ــة ص ــواع ــق ،إض ــاف ــة الـ ــى أع ـتــدة
عـسـكــريــة مـتـنــوعــة .ورف ـض ــت امل ـصــادر
الكشف عن مضمون التحقيق ،بانتظار
استكمال املرحلة االول ــى منه ،إال أنها

ّ
أكدت أن ال صلة بني املوقوفني و»خلية
االغتياالت» في عكار.

جنبالط للحريري :احذر من هم
حولك

سـيــاسـيــاّ ،
وج ــه الـنــائــب ولـيــد جنبالط
أم ـ ـ ــس ن ـص ـي ـح ــة إل ـ ـ ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـعــد
ال ـحــريــري ب ـض ــرورة «ال ـح ــذر مــن أقــرب
ال ـنــاس إل ـيــك وان ـت ـبــه ،فـهـنــاك اسـتـمــرار
ً
لعملية تحجيمك» ،وبالبقاء «معتدال
ول ـ ــو ب ـق ــي وح ـ ـي ـ ـدًا» .وات ـ ـهـ ــم ج ـن ـبــاط
حليفه الـســابــق بــأنــه «وق ــع فــي أخـطــاء
ذات ـ ـيـ ــة وإهـ ـ ـم ـ ــال ل ـل ـم ـن ــاط ــق» .ســري ـعــا
ّ
رد ال ـح ــري ــري ،مـتــوجـهــا إل ــى جـنـبــاط
ب ــال ـق ــول« :يـ ــا صــدي ـقــي ول ـي ــد بـ ــك ،خط
االعـتــدال مــش موقف أخــذنــاه ،هــو فعل
قمنا به ،الحسرة على يلي عم يقاتل في
سوريا واليمن ،نحن مشوارنا طويل يا
بيك بدها صبر وحكمة».
وعبر برنامج «كالم الناس» على شاشة
«أل بي سي آي»ّ ،
رد جنبالط على وزير

الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات ن ـهــاد املـشـنــوق،
ّ
بـ ــال ـ ـقـ ــول إن ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي «ل ـي ــس
ملحاسبة املـلــك عبدالله .اململكة طلبت
تحييد مـلــف املـحـكـمــة مـنـعــا الشـتـعــال
ّ
يخص نتائج بلدية
لبنان» .أما في ما
ّ
طــراب ـلــس ،فـ ــرأى أن ال ـت ـنــافــس «حـصــل
ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـع ـلــويــن واملـسـيـحـيــن.
سمعت بــدور إمــاراتــي وتركي في دعم
م ــا يـحـصــل ف ــي ط ــراب ـل ــس» .وإذا صـ ّـح
تـصــويــت الـجـمــاعــة اإلســامـيــة لالئحة
ال ـت ــي يــدعـمـهــا وزيـ ــر ال ـع ــدل املستقيل
أشـ ـ ّـرف ري ـف ــي« ،ف ـه ــذا يـعـنــي أن تــركـيــا
تصفي حساباتها في طرابلس»ّ .
ورجح
جنبالط أن تكون «االسـتـخـبــارات (من
دون تحديد هويتها) خلف الالفتات
املؤيدة لريفي ،ألنها ترفض الحريري
وخ ـي ــار فــرنـجـيــة ال ــرئ ــاس ــي ب ـن ـ ً
ـاء على
طـلــب االس ـ ّت ـخ ـبــارات ال ـس ــوري ــة» .وق ــال
جـنـبــاط إنـ ــه يـقـبــل بــال ـج ـنــرال ميشال
عـ ــون رئ ـي ـســا ل ـل ـج ـم ـهــوريــة «إذا اتـفــق
املسيحيون عليه».

«انتفاضة أوجيه»
مستمرة
م ــع دخــول ـهــم الـشـهــر ال ـثــامــن م ــن دون قبض
روات ـب ـهــم واقـ ـت ــراب شـهــر رم ـض ــان وانـتـشــار
شــائـعــات عــن ق ـيــام الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
بـبـيــع حـصـتــه فــي «س ـع ــودي أوج ـي ــه» ،اقتحم
م ـئــات املــوظ ـفــن وال ـع ـمــال الـلـبـنــانـيــن وال ـعــرب
واآلس ـي ــوي ــن مـكــاتــب ال ـشــركــة الــرئـيـسـيــة في
الـ ــريـ ــاض أمـ ـ ــس ،م ـطــال ـبــن ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
مستحقاتهم .وانتشرت صور لعملية اقتحام
املكاتب التي يملكها آل الحريري في العاصمة
الـسـعــوديــة .اقـتـحــام الــريــاض أعـقــب االقـتـحــام
ُ ّ
املـمــاثــل ال ــذي نــفــذ قـبــل أي ــام فــي مـكــاتــب فــرع
الشركة في الــدمــام .مصادر مواكبة للقضية
أش ـ ــارت إل ــى أن مـعـظــم امل ــدي ــري ــن الــرئـيـسـيــن
غ ــادروا مكاتبهم ،فــي وقــت تسود فيه أجــواء
ض ـبــاب ـيــة م ـص ـيــر آالف امل ــوظ ـف ــن وال ـع ـم ــال
املهددين بالصرف بسبب األزمــة املالية التي
تضرب الشركة.

