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سياسة
تقرير

المرحلة األخيرة من التشكيالت الديبلوماسية:

سفير لبنان لدى
السعودية أمينًا عامًا؟
إذا لم يحصل طارئ ،من المفترض
أن تكون التشكيالت الديبلوماسية
على طاولة مجلس الوزراء
في  ١٩تموز المقبل .الملف قارب
االنتهاء ،وقد أخذ طابعًا جديًا
بعد اجتماع أمس بين جبران باسيل
وعلي حسن خليل وحسين الخليل
من جهة ،وباسيل ونادر الحريري من
جهة أخرى
ليا القزي
دخل ملف التشكيالت الديبلوماسية
املرحلة األخيرة ،قبل خــروج الدخان
األب ـي ــض م ــن وزارة ال ـخــارج ـيــة؛ فقد
ش ـه ــدت أروق ـ ـ ــة ق ـص ــر ب ـس ـت ــرس ،فــي
اليومني املاضيني ،حركة ناشطة بني
القوى السياسية األساسية لالنتهاء
من هذا امللف .أبرز التطورات ،بحسب
مـعـلــومــات «األخ ـب ــار»ُ ،سـ ّـجـلــت أمــس
مـ ــن خـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع ــن؛ األول ُع ـق ــد
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر بـ ــن وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
جـبــران باسيل ومــديــر مكتب رئيس
الـحـكــومــة ،ن ــادر ال ـحــريــري .والـثــانــي
امـ ـت ــد م ــن ال ـس ــاب ـع ــة ح ـت ــى ال ـح ــادي ــة
عشرة قبل منتصف الليل بني باسيل
والــوزيــر علي حسن خليل واملـعــاون
ـن الـعــام لـحــزب الله،
السياسي لــأمـ
َ َّ
حسني الخليل .تفلت امللف من تحت
ج ـل ـب ــاب امل ـس ـت ـش ــاري ــن وامل ـس ــاع ــديــن
اإلداري ـ ـ ـ ــن لـ ــدى الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة،
وان ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــه إل ـ ـ ــى أي ـ ـ ـ ــدي املـ ـف ــاوض ــن
ُاألسـ ــاس ـ ـيـ ــن ،دلـ ـي ــل عـ ـل ــى أن الـ ـن ــار
أشعلت تحت طبخة التشكيالت .وقد

ُّ
اتخذ القرار السياسي باالنتهاء من
املفاوضات الخاصة بــه ،مع احتمال
انتقال التشكيالت إلى طاولة مجلس
ال ــوزراء «األسـبــوع املقبل ،فــي جلسة
 ١٩تـ ـم ــوز» ،بـحـســب م ـص ــادر وزارة
ال ـخــارج ـيــة .وإض ــاف ــة إل ــى اجـتـمـ َ
ـاعــي
أم ــس ،كــان باسيل قــد عقد اجتماعًا
أول م ــن أم ــس ف ــي «ال ـخ ــارج ـي ــة» مع
النائب وائــل أبــو فاعور ،مندوبًا عن
ال ـن ــائ ــب ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط ،لـلـتـفــاوض
حــول السفارة اللبنانية في روسيا،
وعرض وزارة الخارجية على الحزب
االشـ ـت ــراك ــي اس ـت ـب ــدال ـه ــا بــال ـس ـفــارة
ف ــي الـ ـص ــن .ول ـك ــن ب ـح ـســب م ـصــادر
«الـ ـخ ــارجـ ـي ــة»« ،رف ـ ــع االش ـت ــراك ـي ــون
ً
السقف عاليًا بطلب باريس بدال من
وهو ما ال ُيمكن أن يتحقق.
روسيا،
لذلك من ُامل ّ
رجح أن تبقى روسيا من
حصة الدروز».
قبل اجتماع أمــس ،كــان حسن خليل
ق ــد تـسـلــم م ــن «ال ـخ ــارج ـي ــة» مـســودة
املـ ـ ـ ــداورة ال ـطــائ ـف ـيــة ب ــن ال ـس ـف ــارات،
والـتــي تـ ّـمــت املــوافـقــة عليها .وتنص
ع ـلــى أن ُيـ ـع ـ ّـن سـ ـف ــراء م ــن الـطــائـفــة
الشيعية في سفارات الكويت وكوبا
ّ
وبـ ـغ ــداد ،مـقــابــل «ال ـت ـخــلــي» ع ــن أبــو
ظبي وكولومبيا ُ
وعمان .أما ُبالنسبة
إلـ ــى ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،ف ـق ــد أض ـي ـفــت
بعثة لبنان الدائمة لــدى اليونسكو
ّ
إلــى حصته .وتـقــول مـصــادر ُمطلعة
ّ
عـلــى املـلــف فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،إن تيار
املستقبل «يعتزم إسناد هذا املنصب
إلـ ـ ــى زوجـ ـ ـ ــة ال ـس ـف ـي ــر نـ ـ ـ ــواف سـ ــام،
الصحافية سحر بعاصيري».
ّ
تقول مصادر «الخارجية» إن الجزء
امل ـت ـع ـل ــق بـ ـ ــاملـ ـ ــداورة ال ـط ــائ ـف ـي ــة بــن
الـ ـسـ ـف ــارات «ان ـت ـه ـي ـن ــا مـ ـن ّــه» ،ول ـكــن
الخالف ال يــزال حــول الشق الخاص
بالتصنيفات (ال ـتــرق ـيــات) ،وم ـ ّـن هم
الــديـبـلــومــاسـيــون الــذيــن سـ ُـيــرفـعــون

مــن الـفـئــة الـثــالـثــة إل ــى الـثــانـيــة ،ومــن
ال ـث ــان ـي ــة إلـ ــى األولـ ـ ـ ــى .هـ ــذه املــرح ـلــة
«س ـتــأخــذ الـقـلـيــل م ــن ال ــوق ــت» .ومــن
جهة أسماء السفراء الذين سيرأسون
الـ ـبـ ـعـ ـث ــات ف ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج« ،ف ـ ُـي ـم ـك ــن
االنتهاء منها في غضون  ٢٤ساعة»،
ّ
ّ
علمًا بأن مصادر أخرى مطلعة على
املـلــف تــدعـ ّـو إل ــى «ع ــدم االسـتـخـفــاف
ّ
يتضمن مطالب
بـهــذا ال ـشــق» ،كــونــه
يصعب تحقيقها ،كـ«محاولة القوات
اللبنانية الحصول على  3سـفــارات
مـ ـه ـ ّـم ــة لـ ـك ــل م ـ ــن إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ع ـس ــاف

ُ
تحاول القوات اللبنانية
تعيين ثالثة سفراء
و«الخارجية» ترفض

وه ــا ك ـي ــروز وم ـي ــاد ن ـم ــور» .ولـكــن
ّ
يـبــدو أن م ـعــراب سـتـخــرج مــن امللف
الديبلوماسي خالية الــوفــاض ،كما
غـيــره مــن التعيينات .تـقــول مصادر
ّ
«ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة» إن م ـع ـظ ــم االط ـ ـ ــراف
ُ
«تـ ـط ــال ــب ب ــالـ ـسـ ـف ــارات األس ــاسـ ـي ــة،
كباريس ،ورومــا ،وجنيف… األرجح
أن ال يكون ّ ذلك متاحًا».
ص ـح ـيــح أن ـ ــه بـ ــات ُي ـل ـمــس تـ ـق ـ ّـدم في
إن ـجــاز مـلــف التشكيالت مــع تـســارع
امل ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــات ،ولـ ـ ـك ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ــود ب ـعــض
ّ
امل ـط ـب ــات ي ـع ـنــي أن ال ـت ـش ـك ـيــات لــن
تحمل توقيع األمــن الـعــام بالوكالة
وم ــدي ــر الـ ـش ــؤون ال ـس ـيــاس ـيــة شــربــل
وهبة الذي ُ
سيحال على التقاعد في
 ١٥تموز الجاري (السبت املقبل) ،كما

تؤكد مصادر قصر بسترس ذلك .ما
العمل إذًا؟ تجيب بأن الوزارة أرسلت
طلب استشارة قانونية للتأكد ّ
مما
ّ
إذا ك ــان يـحــق لـلــوزيــر الـتــوقـيــع على
ملف التشكيالت والترقيات ،من دون
تــوقـيــع األم ــن ال ـع ــام لـلـخــارجـيــة ،أو
الطلب من مجلس الوزراء تكليف أحد
السفراء بمهمة إصدار التشكيالت.
أس ـ ـ ُـه ـ ــم تـ ـعـ ـي ــن قـ ـنـ ـص ــل لـ ـبـ ـن ــان فــي
اسـ ـطـ ـنـ ـب ــول هـ ــانـ ــي ش ـم ـي ـط ـل ــي ،فــي
م ــرك ــز األم ـ ــن الـ ـع ــام ،ك ــان ــت مـ ّـرتـفـعــة
فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة ،خــاصــة أن ــه كان
الـخـيــار األول ل ـنــادر ال ـحــريــري ،وقــد
ّ
اقتنع به باسيل .ولكن يبدو أن اسمًا
آخـ ــر دخـ ــل ع ـلــى ب ــورص ــة املــرشـحــن
ل ـ ُـأم ــان ــة ال ـع ــام ــة ،نـتـيـجــة الـضـغــوط
املمارسة من قبل ديبلوماسيني ،قسم
منهم لديه مركز في االدارة والقسم
اآلخــر ُمتقاعد( ،زاروا سابقًا الوزير
غطاس خــوري طالبني دعمه) .وبعد
أن ح ــاول ــت ه ــذه املـجـمــوعــة تسويق
اسم القاضي أيمن عويدات ُ(يشترط
تـقــديـمــه اسـتـقــالـتــه م ــن وظـيـفـتــه في
السلك القضائي) ،ثم أحد مستشاري
وزير الطاقة أحمد عويدات (مشكلته
أنه ليس ُمجازًا في الحقوق أو العلوم
السياسية أو ما ُيعادلها)« ،ارتفعت
أس ـه ــم سـفـيــر ل ـب ـنــان ف ــي الـسـعــوديــة
عـ ـب ــد ال ـ ـس ـ ـتـ ــار ع ـ ـي ـ ـسـ ــى» .وت ـك ـش ــف
ّ
مصادر «الخارجية» أن عيسى وصل
إلــى لبنان واجتمع أمــس مــع رئيس
الحكومة سعد الحريري ُ
«وينتظر أن
يصدر الـجــواب النهائي من السراي
الحكومي اليوم».
ّ
سيعين سفراء شيعة
في الكويت وكوبا
وبغداد بدل أبو ُظبي
وكولومبيا وعمان
(هيثم الموسوي)

تقرير

ّ
ليلة دهم العرزال:هكذا سقط العقل المدبر لهجمات رأس
رامح حمية

(هيثم
الموسوي)

اسـ ـتـ ـكـ ـم ــل ال ـ ـج ـ ـيـ ــش مـ ـع ــركـ ـت ــه ضــد
امل ـج ـمــوعــات اإلره ــاب ـي ــة وشـبـكــاتـهــا
االن ـت ـحــاريــة .ورغ ــم ال ـحــرب النفسية
ّ
وحمالت التحريض التي تشن ضده،
ّ
نفذ عملية أمنية نظيفة في عرسال،
ً
ّ
م ـ ـ ـحـ ـ ــاوال اص ـ ـط ـ ـيـ ــاد الـ ـعـ ـق ــل املـ ــدبـ ــر
لـهـجـمــات رأس بـعـلـبــك حـ ّـيــا ق ـبــل أن
ً
يصيب منه مقتال ،إذ لم تكد تمضي
قليلة على العملية االستباقية
أيــام ّ
ال ـت ــي ن ــف ــذه ــا ال ـج ـي ــش ف ــي مـخـ ّـيـمــي
الـنــور والـقــاريــة ،حتى ج ــاءت عملية
أمس لتوجه ضربة استباقية جديدة.
باالستناد إلى معلومات استخبارية،
ّ
ت ـم ــك ــن ال ـج ـي ــش مـ ــن ت ـح ــدي ــد م ـكــان
اختباء كل من ياسر الغاوي وعاطف
ال ـ ـجـ ــارودي امل ـت ــورط ــن ف ــي عمليات
تفخيخ وتفجير سياراتُ .
ح ّدد املكان
وح ــوص ــر امل ـب ـن ــى .ك ــان ــت املـجـمــوعــة
تـ ـسـ ـه ــر ف ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــرزال عـ ـل ــى الـ ـسـ ـط ــح.

انـ ـتـ ـظ ــرت ال ـ ـقـ ــوة املـ ـه ــاجـ ـم ــة لـعـلـهــم
ينامون لتطبق عليهم وتوقفهم من
دون م ـق ــاوم ــة ،ل ـكــن ل ـيــل اإلرهــاب ـيــن
طال .دقت الساعة الرابعة فجرًا لتقرر
مجموعة الـجـيــش مهاجمة الـهــدف.
اس ـت ـغ ــرق ــت ال ـع ـم ـل ـيــة س ــاع ــة واحـ ــدة
انتهت بمقتل «إرهــابـيــن خطيرين،
وتــوق ـيــف ثــاثــة آخ ــري ــن» .وف ــي حني
ً
ّ
مخيمي
أنها أتت «استكماال لعملية
الـ ـن ــور والـ ـق ــاري ــة» ،بـح ـســب م ـصــادر
ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،تـ ـق ــاطـ ـع ــت املـ ـعـ ـل ــوم ــات
والتحقيقات لدى مديرية املخابرات
عــن مـجـمــوعــة إرهــاب ـيــة ت ـعـ ّـد عـبــوات
ـان م ـس ـتــأجــرة داخ ــل
نــاس ـفــة ف ــي مـ ـب ـ ٍ
بـلــدة عــرســال ،يستعملها مسلحون
وقـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــون ف ـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ــش»
ك ـم ـخ ـبــأ ل ـه ــم والن ـ ـطـ ــاق عـمـلـيــاتـهــم
االنتحارية.
وكـ ــانـ ــت اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـجـ ـي ــش قــد
حـ ــددت ت ـحــركــات ك ــل م ــن ال ـســوريــن
يــاســر ال ـغــاوي وعــاطــف الـشـيــخ عبد

