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سياسة

رسائل
إلى المحرر
مكتب الحص يوضح
تعليقا عـلــى مــا ورد فــي "االخ ـب ــار"،
ام ــس ،تـحــت ع ـن ــوان "م ــرس ــوم س ـ ّـري
ّ
للسطو على املـلــك ال ـعــام" ،نــؤكــد "ان
مــا ورد فــي التقرير عــار عــن الصحة
ويفتقر للدقة ،مع ان التقرير يحمل
ارقــام املراسيم وتاريخها صدورها،
كـمــا يـشـيــر الـتـقــريــر نـفـســه بتوجيه
امل ـس ــؤول ـي ــة امل ـب ــاش ــرة الـ ــى الــرئ ـيــس
ال ــدك ـت ــور سـلـيــم ال ـح ــص وحـكــومـتــه
بـ ـص ــدور ت ـلــك امل ــراس ـي ــم ال ـت ــي تــزعــم
ال ـك ــات ـب ــة ب ــأن ـه ــا ك ــان ــت س ــري ــة ول ــم
تنشر في الجريدة الرسمية بغرض
تسهيل نهب املال العام .ويهمنا لفت
نظر "االخبار" الى ان الرئيس الحص
ي ـم ـت ـلــك س ـج ــا ن ــاص ـع ــا بــال ـب ـيــاض
والـتـعـفــف الــداعــي دائ ـمــا للمحافظة
على املال العام والحرص على اموال
املــواط ـنــن طـيـلــة مـسـيــرتــه الــوطـنـيــة
اك ـ ـ ــان مـ ــن خ ـ ــال م ـم ــارس ـت ــه ال ـح ـكــم
واملسؤولية ام من خارج الحكم".
المكتب االعالمي للرئيس سليم الحص
* من المحرر
يـهــم "االخـ ـب ــار" االش ـ ــارة ال ــى ان املــرســوم
ال ــرق ــم  169ص ــدر ف ــي  1989/9/27عن
الحكومة برئاسة سليم الحص ،ولم ُينشر
فــي الـجــريــدة الرسمية ،وهــو الـيــوم محور
مراجعة طعن لدى مجلس شــورى الدولة،
وبـحـســب ه ــذه املــراج ـعــة ،ص ــدر املــرســوم
بعد استقالة هذه الحكومة في 1988/9/22
وب ـع ــد تـشـكـيــل ح ـكــومــة أخ ـ ــرى بــرئــاســة
ميشال عون.

♦♦♦

 ...وجاوردي
ورد فــي "األخـ ـب ــار" (،)2016/10/11
ت ـحــت ع ـن ــوان "ب ـه ــاء يـ ـ ّ
ـرد "الـجـمـيــل"
ّ
لـ ـسـ ـع ــد :ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء مـ ـق ــاب ــل "ال ـ ــري ـ ــس"،
وبوكالتنا العامة عن فضيلة الشيخ
م ــاه ــر جـ ـ ـ ـ ــارودي ،ي ـه ـم ـنــا أن نـشـيــر
إل ـ ــى أن املـ ـق ــال ــة أوردت م ـع ـلــومــات
م ـغ ـلــوطــة تـفـيــد ب ــأن ــه م ـنــذ شـهــريــن،
إلتقى ّ
موكلنا الشيخ ماهر جارودي
وهــو إمــام مسجد األمـيــر عساف في
ال ــوس ــط الـ ـتـ ـج ــاري مل ــدي ـن ــة ب ـي ــروت،
بـمـعــالــي وزي ــر ال ـعــدل ال ـل ــواء أشــرف
ريفي بحضور  90شيخًا من صيدا،
وأن هــؤالء املشايخ باتوا يحصلون
على رواتــب شهرية من السيد بهاء
الدين الحريري.
إن املعلومات الواردة في هذه الفقرة
ً
من املقالة ،فضال عن عدم واقعيتها
كونها تفتقر إلــى املهنية الصحفية
ب ــال ـت ـح ــري ع ــن م ـص ــداق ـي ــة أي خـبــر
ق ـب ــل ن ـ ـشـ ــره ،ف ــإن ـه ــا ت ـح ـم ــل إس ـ ــاءة
بالغة بحق العلماء من رجــال الدين
وتمس بكراماتهم ،إذ يتم تصويرهم
أم ــام ال ــرأي ال ـعــام الـلـبـنــانــي وكأنهم
ح ـف ـنــة م ــن امل ــرت ــزق ــة ال ــذي ــن يـسـعــون
لــاسـتـحـصــال ع ـلــى روات ـ ــب شـهــريــة
إضافية مستغلني مواقعهم كرجال
دين.
إن مـ ّـوكـلـنــا يعيد الـتــأكـيــد عـلــى عــدم
ّ
ويسجل
صحة املعلومات املتعلقة به،
إس ـت ـغ ــراب ــه وإسـ ـتـ ـي ــاءه ال ـشــديــديــن،
طالبًا نشر التوضيح الحاضر كما
نرسله حرفيًا وفي املكان نفسه الذي
ً
نشرت فيه املقالة ،وذلك عمال بأحكام
املــادة الرابعة من الفصل الثاني من
قــانــون املـطـبــوعــات الـلـبـنــانــي ،آملني
الـ ـتـ ـح ــري عـ ــن مـ ـص ــداقـ ـي ــة أي خـبــر
يتعلق بــاألش ـخــاص قـبــل ن ـشــره في
ظــل ال ـظــروف الدقيقة الـتــي تمر بها
البالد حاليًا.
المحامي جاد طعمه
رد المحرر
ورد سهوًا في التقرير أن الشيخ جارودي
رتب ً
لقاء بني ريفي ونحو تسعني شيخًا
م ــن ص ـي ــدا ،وال ـص ـح ـيــح أن امل ـش ــاي ــخ من
صيدا وبيروت وطرابلس.

المشهد السياسي

الحريري يقترب
من الحسم
ّ

التيار :تجمع الغد هو األخير على الطريق إلى بعبدا

أمام انسحاب النائب وليد
جنبالط من ّ
التمسك
ّ
بـ«السلة» ،ال يزال الرئيس
نبيه ّبري عند موقفه من
ضرورة العودة إلى طاولة
الحوار النتاج تفاهمات
وطنيةّ ،أو الذهاب إلى
مجلس النواب وانتخاب
الرئيس .فيما ازداد منسوب
لدى التيار الوطني
االيجابية ّ
الحر الذي أكدت مصادره أن
«األمور اقتربت من نهايتها»
«ال ـ ـج ـ ــو إي ـ ـجـ ــابـ ــي جـ ـ ـ ـ ـدًا .ومـ ـنـ ـس ــوب
االي ـجــاب ـيــة أع ـلــى م ــن ال ـس ــاب ــق» .هــذا
ّ
م ــا أك ــدت ــه م ـص ــادر بـ ــارزة ف ــي الـتـيــار
الوطني الحر لـ «األخـبــار» ليل أمس،
ّ
«تجمع العونيني غدًا
مشيرة الــى أن
س ـي ـك ــون األخـ ـي ــر ع ـل ــى ط ــري ــق قـصــر
ال ـش ـع ــب ت ـح ــت األع ـ ـ ــام ال ـبــرت ـقــال ـيــة.
وال ـت ـج ـمــع ال ــذي سـيـلـيــه س ـيـكــون في
ال ـق ـص ــر ت ـح ــت األعـ ـ ـ ــام ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة».
ّ
وأك ـ ـ ــدت املـ ـص ــادر أن ال ــرئ ـي ــس سـعــد
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري «لـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـخـ ـ ــرج عـ ـ ـم ـ ــا ه ــو
مـتـفــق ع ـل ـيــه» ،و»األم ـ ــور اق ـتــربــت من
نهايتها» .واستبعدت أن تكون زيارة
الـحــريــري لباريس بهدف توسيطها
لدى الرياض «ألن الرئيس الحريري
يتصرف منذ بدئه مبادرته األخيرة
على أســاس ان مــا يحتاجه سعوديًا
قد ناله مسبقًا».
ورغ ـ ـ ــم إشـ ــاعـ ــة أجـ ـ ـ ــواء أم ـ ــس عـ ــن أن
الحريري قد يعلن دعم ترشيح العماد
مـيـشــال ع ــون لـلــرئــاســة قـبــل التجمع
ال ـع ــون ــي غ ـ ـدًا ،ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
االعالن قد يتم على األرجح األسبوع
املقبل.

مصادر مطلعة تحدثت عن مؤشرات
عدة إلى قرب حسم الحريري موقفه،
أبــرزهــا «الـتـكــويـعــة ال ـح ـ ّ
ـادة» للنائب
ول ـ ـيـ ــد جـ ـنـ ـب ــاط ف ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة ع ـلــى
ح ـســابــه ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» أمـ ــس= ،ج ــاء
ً
فيها «كفانا سالال فارغة وأوهامًا»...
ألن «التسوية الداخلية أيًا كان ثمنها،
تبقى أقل كلفة من االنتظار» .وعلمت
«األخبار» أن الزعيم االشتراكي جمع
مـفــوضــي ال ـحــزب أم ــس ،وأبـلـغـهــم أن
«ال ـق ـصــة خـلـصــت .ال ـحــريــري سيعلن
ترشيح عون وأنا سأمشي في األمر».
علمًا أنه أبلغ املفوضني أنفسهم ،قبل
أسبوعني ،عــدم استعداده للسير في
املـبــادرة مــن دون الرئيس نبيه بــري.
وبحسب املـصــادر نفسها ،فقد سمع
جنبالط من أحد مستشاري الرئيس
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس ،األس ـ ـبـ ــوع
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،تـ ــأك ـ ـيـ ــدات ب ـ ـ ــأن «مـ ـ ـب ـ ــادرة
الحريري ماشية».
وفــي إط ــار تـبــريــر «الـتـكــويـعــة» ،قالت
م ـصــادر اشـتــراكـيــة إن جـنـبــاط ،كــان
واضـحــا منذ الـبــدايــة أمــام الـحــريــري،
ب ــأن ــه ل ــن يـ ـك ــون ع ــائ ـق ــا ف ــي ح ـ ــال ت ـ ّـم
االت ـف ــاق بــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ،ولــن
يـعــرقــل ات ـفــاقــا لـبـنــانـيــا ـ ـ ـ ـ لـبـنــانـيــا أو
مـسـيـحـيــا ـ ـ ـ ـ م ـس ـي ـح ـيــا .وه ــو أوض ــح
ألك ـثــر م ــن ج ـهــة ،ب ــأن إي ـف ــاده الــوزيــر
وائــل أبو فاعور إلى السعودية ليس
مـ ــن ب ـ ــاب ال ـت ـح ــري ــض ع ـل ــى ع ـ ــون أو
العرقلة ،بل من باب االستطالع ،وهذا

جنبالط سمع من باريس
تأكيدات بأن مبادرة
الحريري «ماشية» وأبلغ
محازبيه نيته السير فيها

ٌّ
ح ــق ل ــه كــونــه يـمـلــك ع ــاق ــات واس ـعــة
ً
وقديمة في السعودية ،فضال عن أنه
شـعــر ب ــأن الـتـفــاهـمــات الـتــي ُ«رك ـبــت»
ق ـط ـع ــت ش ــوط ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،وه ـ ــو غ ــائ ـ ٌـب
عـنـهــا ،ومـنـهــا مــا يـحـكــى عــن االتـفــاق
عـ ـل ــى ت ـع ـي ــن ح ــاك ــم ج ــدي ــد مل ـص ــرف
ل ـب ـنــان وت ـع ـيــن قــائــد ال ـل ــواء الـتــاســع
العميد جوزف عون قائدًا للجيش.
وم ـ ــن امل ـ ــؤش ـ ــرات ع ـل ــى ق ـ ــرب ال ـح ـســم
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،أن الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ف ـ ـ ــي ص ـ ــدد
استكمال جولته التي بدأها بموسكو
والرياض وباريس لتشمل أنقرة «في
إطار إكمال املشهد الدولي واالقليمي
ال ــداع ــم ل ـح ــراك ــه ال ــرئ ــاس ــي» .نــاهـيــك
عــن تشجيع األمــن الـعــام لـحــزب الله
ال ـسـيــد حـســن ن ـصــرال ـلــه ،ف ــي خـطــابــه
ليل الـثــاثــاء املــاضــي ،الـحــريــري على
املضي في مبادرته.
وعلى جبهة املستقبل ،فإن االنطباع
ال ـعــام ل ــدى نـ ـ ّـواب ال ـت ـيــار يــوحــي بــأن
ال ـحــريــري ي ـشــارف عـلــى إع ــان دعمه
ترشيح عــون خــال األي ــام املقبلة ،أو
شيء ما من هذا القبيل
قد ُيقدم على
ٍ
ّ
خــال األس ـبــوع املـقـبــل .إل أن املــوقــف
الــدق ـيــق ال ي ــزال فــي ح ــوزة الـحــريــري
وحدهّ ،
وربما مساعده األقرب ومدير
مكتبه وقــريـبــه نــادر الـحــريــري ،الــذي
لحق بــه أول مــن أمــس إلــى العاصمة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة حـ ـي ــث «ي ـن ـت ـظ ــر اك ـت ـم ــال
ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر وال ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــروف ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة».
م ـصــادر ب ــارزة فــي املـسـتـقـبــل قــالــت لـ
«األخ ـب ــار» إن «الـعـمــل ج ــار لتسويق
على
الـتــرشـيــح فــي الـكـتـلــة املـنـقـسـمــة ّ
ن ـف ـس ـهــا» ،م ـش ـيــرة ال ــى «أن ـن ــا نـتــوقــع
اعـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــات وتـ ـح ــريـ ـض ــا م ـ ــن أك ـث ــر
م ــن ج ـهــة (م ـش ــاي ــخ والـ ــوزيـ ــر أش ــرف
ّ
سيقوي موقف سعد
ريفي) .لكن ذلك
الحريري وسيجعل من الحفاظ عليه
رغبة محلية وإقليمية ودولية».
أما على جبهة بري ،فال يزال رئيس
املجلس عند موقفه خصوصًا بعد
«املـ ـ ـ ـ ــادة الـ ــدس ـ ـمـ ــة» الـ ـت ــي وض ـع ـهــا
بــن يــديــه مــا يحكى عــن تـفــاهــم بني
ّ
الحريري وعون .ولعل الكالم األبرز

الـ ـ ــذي ي ـع ـبــر ع ــن م ــوق ــف ب ـ ـ ـ ّـري ،هــو
ال ـخ ـط ــاب ال ـ ــذي ألـ ـق ــاه ع ـضــو هـيـئــة
الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان
في مدينة النبطية أمــس ،بالتأكيد
«أنـ ـن ــا ل ـس ـنــا م ـع ـن ـيــن ب ــالـ ـح ــوارات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة والـ ـث ــاثـ ـي ــة ،وإن ك ــان ــت
ضرورية لكنها غير كافية ...ليذهب
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب إل ـ ـ ــى امل ـ ـج ـ ـلـ ــس النـ ـتـ ـخ ــاب
رئيس» ،مضيفًا« :هناك من يريد أن
يـتـجــاوز حــركــة أمــل وكـتـلــة التنمية
وال ـت ـحــريــر ،وم ــن يــريــد أن يـتـجــاوز

تقرير

ّ
لغز رون أراد :إسرائيل عطلت صفقة مع حركة
علي حيدر
تـ ـح ــول ــت ق ـض ـي ــة اخ ـ ـت ـ ـفـ ــاء ال ـط ـي ــار
االس ــرائ ـي ـل ــي رون اراد الـ ــى محطة
فاصلة في بلورة االداء االسرائيلي
مــع قضايا االس ــرى واملـفـقــوديــن من
ال ـج ـي ــش االس ــرائـ ـيـ ـل ــي .ب ــات ــت ه ــذه
ال ـق ـض ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـح ــول ــت ال ـ ــى ل ـغــز،
ح ــاض ــرة ف ــي خـلـفـيــة ص ــان ــع ال ـق ــرار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ــي تـ ــل اب ـ ـيـ ــب ،فـ ــي كــل
م ـح ـط ــة ي ـض ـط ــر م ـع ـه ــا ال ـ ــى ات ـخ ــاذ
ق ــرار يتصل بصفقة ت ـبــادل ،وكــذلــك
لــدى عــائــات االس ــرى االسرائيليني
الذين كانوا يتلقون الدعم من عائلة
اراد ويـ ـن ــاش ــدون رؤس ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــوزراء
االسرائيليني املتعاقبني عــدم تكرار
سابقة الطيار املفقود.
ت ـحــولــت قـضـيــة اراد ال ـ ــذي سقطت

رابين تردد بسبب
مطالبة الرئيس
بري بمعتقلين
فلسطينيين

طائرته قبل ثالثني عاما في جنوب
لـبـنــان ،ال ــى ســابـقــة تجسد االخـفــاق
االس ـت ـخ ـبــاري وال ـع ـمــانــي للجيش
االســرائـيـلــي ال ــذي عـجــز عــن ان ـقــاذه.
وفـ ـشـ ـل ــت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي

استرجاعه بأثمان كــان يأملها ،في
حينه ،وزير االمن اسحاق رابني.
وفـ ـ ــي م ـن ــاس ـب ــة ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـس ـنــويــة
الثالثني لسقوطه في االســر ،تناول
امل ـ ـع ـ ـلـ ــق ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري فـ ـ ــي ص ـح ـي ـفــة
«هــآرتــس» ،عــامــوس هرئيل ،قضية
اراد من زاوية مفاعيلها على الوعي
والوجدان االسرائيلينيّ ،
مظهرا أبرز
محطاتها االســاسـيــة الـتــي تسببت
ب ـت ـحــول ـهــا الـ ــى ل ـغ ــز م ـح ـ ّـي ــر ل ــم يـتــم
حله حتى االن .بل ويشير الى توقع
االج ـهــزة االمـنـيــة االســرائـيـلـيــة أن ال
يـتــم حــل ه ــذا الـلـغــز خ ــال الـسـنــوات
املقبلة ،وأن ال ُيعرف تماما ما الذي
حـصــل مــع اراد .وم ــع أن كــل اجـهــزة
االستخبارات في اسرائيل تتشارك
في التقدير ،منذ سنوات ،بأنه مات
فــي االس ــر قـبــل  20عــامــا عـلــى االق ــل،

إال أن القيادة السياسية تمتنع عن
اعالنه «شهيدًا» بشكل رسمي.
وي ـل ـف ــت ه ــرئ ـي ــل ال ـ ــى أن «ال ـف ـج ــوة
االسـتـخـبــاريــة والـتـخـلــي عــن صفقة
م ـ ــع حـ ــركـ ــة أم ـ ــل (بـ ـسـ ـب ــب م ـطــال ـبــة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس نـ ـبـ ـي ــه بـ ـ ـ ــري ب ـم ـع ـت ـق ـلــن
فلسطينيني) ،وابقاء ورقة املساومة
لفترة طويلة ّبأيدي حزب الله ،هي
اخفاقات لم تخلد لغز رون اراد فقط،
بــل ك ــان لـهــا تــأثـيــر بعيد امل ــدى ،في
مقاربة القيادة السياسية واالمنية
ل ـق ـض ــاي ــا االس ـ ـ ـ ــرى طـ ـ ـ ــوال ال ـع ـق ــود
الثالثة املاضية» ،ويضيفَّ :
«قوضت
قضية اراد الشعار الذي تتباهى به
اســرائـيــل ،بأنها تفعل كــل شــيء من
اجل اسراها».
ومـ ـ ــع أن ه ــرئـ ـي ــل يـ ــؤكـ ــد أن مـنـشــأ
لـ ـغ ــز اراد ي ـت ـص ــل بـ ــوجـ ــود ف ـج ــوة

