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سياسة
على الغالف

العراقيل األخيرة قبل تحرير الجرود

«النصرة» تطلب اإلفراج عن تاجر مخدرات
عراقيل جديدة حالت دون تنفيذ اتفاق يؤدي إلى خروج إرهابيي جبهة النصرة من األراضي اللبنانية ،إلى
يوم أمس ،برزت
ُّ
الشمال السوري .وإذا ذللت هذه العراقيل صباحًا ،فإن قافلة «النصرة» ستنطلق ظهر اليوم
بـ ـع ــدم ــا كـ ـ ـ ــادت املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ت ـس ـلــك
خــوات ـي ـم ـهــا ب ــن ال ـج ــان ــب الـلـبـنــانــي،
ً
ممثال ًبحزب الله والــدولــة اللبنانية
م ـم ـث ـلــة ب ــامل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ــأم ــن ال ـعــام
الـ ـ ـل ـ ــواء عـ ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــم مـ ــن ج ـهــة،
وج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى،
عادت لتتعرقل يوم أمس نتيجة ثالثة
أس ـب ــاب رئ ـي ـس ـيــة :أولـ ـه ــا ،لــوجـسـتــي
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـط ــريـ ـق ــة ن ـ ـقـ ــل امل ـس ـل ـح ــن
والنازحني الى األراضــي السورية ،إذ
طلب الطرف اللبناني انطالق القافلة
دف ـع ــة واحـ ـ ــدة وهـ ــو م ــا كـ ــان يتطلب
وصــول كل الحافالت من سوريا الى
لبنان في الوقت عينه وتجمعها في
م ـكــان واحـ ــد حـتــى يـتـسـنــى للجميع
ً
املـغــادرة معًا .وفـعــا ،وصلت غالبية
الـبــاصــات الــى نقطة قريبة مــن وادي
حميد ،لكن فــي وقــت مـتــأخــر .فحتى
ً
مساء ،لم يكن عددها
الساعة السابعة ّ
ق ــد اك ـت ـمــل .وي ـت ـع ــذر واق ـع ـيــا تسيير

طلبت النصرة اإلفراج
عن نحو  20موقوفًا من
السجون اللبنانية
ً
الباصات ليال من عرسال الى جرود
فليطا بسبب وعــورة الطريق التي ال
تسلكها السيارات املدنية عادة ،األمر
ال ــذي حـتــم عـلــى ح ــزب ال ـلــه اسـتـقــدام
جرافات لتسويتها ،إال أنها رغم ذلك
ً
بقيت وعرة ،فتقرر عدم سلوكها ليال.
ثانيها ،يتعلق بمشكالت ربع الساعة
األخـ ـي ــر ،إذ طـلـبــت ال ـن ـص ــرة اإلف ـ ــراج
عن أكثر من  20موقوفًا في السجون
اللبنانية .وبعد أخذ ّ
ورد ،تم االتفاق
على إخالء سبيل  5أشخاص .والالفت
هـنــا أن جـبـهــة ال ـن ـصــرة أص ــرت على
اإلف ــراج عن سجني لبناني الجنسية
ي ــدع ــى ع ـبــد الــرح ـمــن زك ــري ــا الـحـســن
وهو محكوم بالسجن ملدة  7سنوات
ب ـت ـه ـم ــة االتـ ـ ـج ـ ــار ب ـ ــاملـ ـ ـخ ـ ــدرات ،كـمــا
صــدرت بحقه مــذكــرة توقيف بتهمة
اإلره ـ ـ ـ ــاب .أم ـ ــا الـ ـب ــاق ــون ،فـيـحـمـلــون
الجنسية السورية وموقوفون بتهمة
اإلرهاب.
ثالثها ،إصرار فرع تنظيم القاعدة في

وافق الطرف اللبناني على اإلفراج عن  5موقوفين (هيثم الموسوي)

ب ــاد ال ـشــام عـلــى ع ــدم تسليم أســرى
حــزب الله الثالثة في جــرود عرسال،
إنـمــا تسليمهم مــع األس ــرى اآلخــريــن
في سوريا ،األمر الذي رفضه الجانب
ً
ال ـل ـب ـنــانــي م ـع ـت ـب ـرًا أن أم ـ ـ ـرًا م ـمــاثــا

ي ـن ـســف ك ــل االت ـ ـفـ ــاق ويـ ـن ــذر ب ـع ــودة
املعركة .نتيجة ذلك ،تراجعت النصرة
عن هذا املطلب وتم تخطيه مباشرة.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،طـلـبــت الـجـبـهــة من
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن عـ ـ ــدم رك ـ ــوب

الـحــافــات قبل أخــذ الـضــوء األخضر
منها وأبلغتهم أنه بمجرد صعودهم
إليها سيتحولون تلقائيًا الى أسرى
بيد حزب الله.
ف ــي امل ـح ـص ـلــة ،عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن

االت ـفــاق سيتم تنفيذه ب ــدءًا مــن ظهر
اليوم ،على أن يتم تسليم النصرة 5
موقوفني ،في مقابل تسليمها األسرى
الثالثة .وبعد ذلك ،تنطلق القافلة من
تخوم وادي حميد إلى جرود فليطا.

تقرير

محاوالت حثيثة لتطيير االنتخابات الفرعية
على كثرة االستحقاقات االقتصادية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة ،وال سـ ّـيـمــا
م ـعــركــة ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي املـنـتـظــرة
ض ـ ــد ت ـن ـظ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ف ـ ــي ج ـ ــرود
ال ـ ـقـ ــاع ورأس ب ـع ـل ـب ــك ،يـ ـق ــف ال ـع ـهــد
الـجــديــد والـحـكــومــة أم ــام االستحقاق
الدستوري األبــرز بإجراء االنتخابات
الـ ـف ــرعـ ـي ــة فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس وكـ ـ ـس ـ ــروان.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـق ــف م ـص ـل ـحــة رئ ـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ورئ ـي ــس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
وب ـع ــض «م ــراك ــز الـ ـق ــوى» ف ــي ال ـت ـيــار
ً
ّ
الحر ،عامال ضاغطًا باتجاه
الوطني
تطيير االنتخابات ،على عكس إرادة
رئيس الجمهورية ميشال عــون الذي
ي ـحــرص عـلــى تكليل ع ـهــده فــي عامه

األول ب ــااللـ ـت ــزام ب ــال ــدس ـت ــور وإج ـ ــراء
االنـ ـت ـخ ــاب ــات ال ـف ــرع ـي ــة س ــري ـع ــا ،مل ــلء
مقعدين شاغرين في طرابلس ومقعد
في كسروان.
دوافــع الحريري لتطيير االنتخابات
ّ
فاألول ،يدرك
معروفة ،وكذلك جعجع.
ّ
جيدًا حجم التراجع الذي أصاب تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي عــاصـمــة
الـشـمــال ،وتصله استطالعات الــرأي،
وال ّ
سيما تلك التي تطلبها السعودية
ّ
ل ـت ـق ــدي ــر حـ ـج ــم الـ ـ ـق ـ ــوى «الـ ـسـ ـن ــي ــة»،
وأب ــرزه ــا حــالــة وزي ــر ال ـعــدل الـســابــق
أشرف ريفي .وفيما بإمكان الحريري
س ـت ــر م ــا أم ـك ــن م ــن «ح ــال ــة تـ ـي ــاره»/
(ت ـ ّ
ـرديـ ـه ــا) ح ـتــى م ــوع ــد االن ـت ـخــابــات
النيابية ،تــأتــي االنـتـخــابــات الفرعية

ّ
لتدل على تراجعه الشعبي ،ولتظهر
ت ـق ـ ّـدم مـنــافـسـيــه ع ـل ـيــه .وم ـ ّـم ــا ال شــكّ
فيه ،أن خصوم الحريري ،وخصوصًا
ريفي ينتظر الفرعية ليمتحن قدراته،
َ َ
وك ــتـ ـم ــري ــن ّأولـ ـ ـ ــي ،ف ــي مـ ـق ــدار كـشـفــه
ّ
ث ـغــرات ال ـحــريــري وت ــي ــاره ،وليستند
إلى نتائج الفرعية لتحسني الظروف
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـع ـ ّ
ـام ــة.
وع ـل ـيــه ،ي ـم ــارس ال ـح ــري ــري ضـغــوطــا
بــات ـجــاه رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،بعدما
ّ
مهد الوزير نهاد املشنوق للحوار بني
ع ــون وال ـح ــري ــري ح ــول االن ـت ـخــابــات،
واضـ ـ ـع ـ ــا األمـ ـ ـ ــر ف ـ ــي عـ ـه ــدتـ ـهـ ـم ــا ،مــع
إشــارتــه إل ــى أن وزارة الــداخـلـيــة ّ
تعد
نفسها إلج ــراء االنـتـخــابــات النيابية
قبل نهاية أيـلــول املقبل .أمــا جعجع،

ف ـ ـعـ ــدا ع ـ ــن تـ ـع ــاطـ ـف ــه م ـ ــع الـ ـح ــري ــري
وتـعـبـيــره ع ــن ع ــدم حـمــاسـتــه إلج ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـف ــرع ـي ــة ،ي ـب ــدو إجـ ــراء
م ـعــركــة ف ــي كـ ـس ــروان بــال ـن ـس ـبــة إلـيــه
اختبارًا مبكرًا في غير موعده للعالقة
مع التيار الوطني ّ
الحر .فاملحسوم أن
مقعد رئيس الجمهورية السابق لن
ّ
يكون إل من نصيب العميد املتقاعد
ش ــام ــل روكـ ـ ــز ،وب ــال ـت ــال ــي ،ال يـحـتــاج
جـعـجــع إل ــى ف ـتــح م ـعــركــة م ـب ـكــرة مع
عــون إذا ما قـ ّـرر عــدم التسليم بنيابة
روكــز ،وليس مضطرًا أيضًا إلى منح
روكز مقعدًا في قلب كسروان من دون
معركة .إذ إن وجــود «النائب» شامل
روكز قبل سبعة أشهر من االنتخابات
ال ـعــامــة ،س ـي ـكــون ل ــه وقـ ـ ٌـع مـغــايــر عن

ّ
روكز «املرشح» في املعركة املقبلة في
كسروان وجبيل على أساس النسبية.
وال ّ
شك أن نيابة روكــز ،تزعج آخرين
غير جعجع ،في داخل التيار الوطني
الـ ـ ـح ـ ـ ّـر ،فـ ــي م ــوق ــف م ـن ــاق ــض ملــوقــف
ال ــرئ ـي ــس عـ ـ ــون ،الـ ـ ــذي ي ــرغ ــب ف ــي أن
يكون روكــز «األم ــن» على مقعده في
كـســروان .وب ــدأت تظهر فــي األسابيع
املــاضـيــة م ــؤش ــرات عـلــى أن «األجـ ــواء
ف ــي كـ ـس ــروان ال ت ـص ـ ّـب ف ــي مصلحة
ً
روكز ،وفوزه في الفرعية ليس سهال،
ولذلك من األفضل تطيير االنتخابات
وال ـت ـح ـض ـيــر لــان ـت ـخــابــات ال ـع ـ ّ
ـام ــة»،
روكز و«فريقه االنتخابي»،
علمًا بأن
ّ
لديهم مــلء الثقة بــأن املقعد سيكون
م ــن نـصـيــب الـعـمـيــد املـتـقــاعــد بـفــارق

