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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

فرنسا قلقة من مشروع أميركي جديد لـ«اليونيفيل»:
توسيع المهمات شرقًا وزيادة صالحيات «الردع والمحاسبة»
لـ«اليونيفيل» هو الرابع عشر منذ أربعين عامًا .الجنرال ستيفان ديل كول هو ّاإليطالي الثالث الذي يقود القبعات
قائد جديد َّ
الزرق «المعززة» بعد عام  ،2006وخدم سابقًا في قيادة قوات بالده في الجنوب .يتسلم دل كول مهمته ،فيما يحاول
األميركيون في مجلس األمن تعديل مهمات «اليونيفيل» ونطاق عملها
كشفت مـصــادر دبلوماسية واسعة
االط ـ ـ ــاع ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن مـسـتـشــار
األمـ ــن ال ـقــومــي األم ـيــركــي ف ــي البيت
األب ـ ـ ـيـ ـ ــض جـ ـ ـ ــون ب ـ ــولـ ـ ـت ـ ــون ،يـ ـج ــري
مشاورات مع عدد من الدبلوماسيني
واألم ـن ـي ــن األم ـي ــرك ـي ــن ،بالتنسيق
م ــع بـعــض ال ــدوائ ــر الـلـصـيـقــة بــه في
ن ـيــويــورك ،لجعل مناسبة التجديد
لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)
ف ــي ن ـه ــاي ــة ه ـ ــذا الـ ـشـ ـه ــر« ،م ـنــاس ـبــة
غير روتينية» ،كما هــي الـعــادة منذ
وصـ ـ ـ ــول طـ ــائـ ــع هـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ــوات إل ــى
لبنان في عــام  ،1978غــداة االجتياح
اإلسرائيلي األول للجنوب.
صحيح أن املهمات املناطة بالقبعات
الزرق جرى تعديلها و«تعزيزها» في
عام  ،2006من ضمن مندرجات القرار
 ،1701غ ـي ــر أن م ـس ــودت ــي امل ـش ــروع
ً
األميركي أوال واملـشــروع األميركي ـ ـ

فرنسا تتلقى «إشارات مقلقة»
حول نية واشنطن إدخال تعديالت
جوهرية على مهام «اليونيفيل»
الفرنسي ثانيًا ،كانتا تنصان على
ج ـع ــل ان ـ ـتـ ــداب «ال ـي ــون ـي ـف ـي ــل» تـحــت
ً
الـفـصــل ال ـســابــع ،ف ـضــا عــن توسيع
امل ـ ـه ـ ـمـ ــات والـ ـ ـص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات ون ـ ـطـ ــاق
العمل (كل الحدود البرية والبحرية
وال ـج ــوي ــة) ،وح ــق م ـص ــادرة الـســاح
واالعتقال إلخ...
أم ـ ـ ــا ال ـ ـقـ ــاسـ ــم امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك ب ـ ــن ه ــذي ــن
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،فـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــو حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور
اإلسرائيليني في صلب صياغتهما،
من خالل وجود املندوب األميركي في
األمم املتحدة حينذاك ،جون بولتون،
ً
ف ـض ــا ع ــن آخ ــري ــن ،أب ــرزه ــم إل ـيــوت
أبــرامــز وديفيد ولــش ،باإلضافة إلى
وزيــرة الخارجية األميركية السابقة
كوندوليزا رايس.
بعد  12عامًا على عدوان تموزُ ،يطل
بــول ـتــون م ـج ــددًا ،لـكــن ه ــذه امل ــرة من
قلب البيت األبيض .وفي املعلومات،

بولتون يستعيد ما حاول فعله في العام  :2006قوات ردع دولية عند كل حدود لبنان (علي حشيشو)

أن بــولـتــون ح ــاول ج ـ ّـس نـبــض قــوى
دولية أخرى ،أبرزها فرنسا بوصفها
أح ــد األع ـض ــاء الــدائ ـمــن فــي مجلس
األمن ،من جهة ،ولكونها وحدها من
بــن ال ــدول الخمس تـشــارك بقواتها
ض ـم ــن «ال ـي ــون ـي ـف ـي ــل» فـ ــي ال ـج ـنــوب
اللبناني ،من جهة أخرى.
غ ـي ــر أن ال ـف ــرن ـس ـي ــن ـ ـ ـ ع ـل ــى جـ ــاري
ع ــادتـ ـه ــم ـ ـ ـ تـ ـع ــامـ ـل ــوا مـ ــع م ــوض ــوع
ال ـت ـج ــدي ــد لـ ـلـ ـق ــوات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،لـيــس
بــوصـفــه ملفًا يـخـ ّـص أم ــن إســرائـيــل،
مع حرصهم على ذلك بال أدنى شك،

ّ
يخص األمن القومي
بل بوصفه ملفًا
الفرنسي ،بالنظر إلى وجود ضباط
وج ـنــود فرنسيني فــي جـنــوب لبنان
(نحو  1200عسكري) ،فكان أن ّ
ردوا
على مراسالت األميركيني برفض أية
محاولة لتعديل مهمات اليونيفيل،
من زاوية حرصهم على أمن جنودهم
في الجنوب.
تكتف بــاريــس بــذلــك ،بــل سارعت
لــم
ِ
إل ــى وض ــع ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة في
أج ــواء امل ــداوالت الـجــاريــة حاليًا بني
واش ـن ـطــن ون ـي ــوي ــورك ،وبــالـتـنـسـيــق

املباشر مع تل أبيب .في املعلومات،
أن الفرنسيني تحدثوا عن تلقيهم ما
َّ
سموها «إشارات مقلقة» من الجانب
األم ـيــركــي .ه ــذه «اإلش ـ ـ ــارات» تتمثل
بمحاولة إدخ ــال تعديالت جوهرية
على قرار التمديد للقوات الدولية في
الـحــادي والـثــاثــن مــن آب املقبل في
مجلس األمن الدولي ،على أن تشمل
مـهـمــات ق ــوات «الـيــونـيـفـيــل» ونـطــاق
ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا (ال ـ ـحـ ــديـ ــث مـ ـ ـج ـ ــددًا عــن
الحدود الشرقية بني لبنان وسوريا)،
ومنح هذه القوات «إمكانية التدخل

والـ ـ ـ ــردع واملـ ـح ــاسـ ـب ــة» ،وذل ـ ــك تـحــت
طائلة اتـخــاذ تدابير فــي حــال رفض
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات ،ب ـي ـن ـه ــا خ ـفــض
املساهمة األميركية في تمويل قوات
حفظ السالم في جميع أنحاء العالم
ً
(ج ــرى خفضها أص ــا فــي الـسـنــوات
األخيرة) ،وبينها قوات «اليونيفيل»
في الجنوب اللبناني.
يــذكــر أنــه فــي الـعــام املــاضــي ارتفعت
التهديدات األميركية بخفض موازنة
«الـيــونـيـفـيــل» إن ل ــم تـتـغـ ّـيــر مهمات
وحداتهاُ ،
وح ِّمل الجنرال اإليرلندي
بيري مسؤولية تنفيذ
السابق مايكل
ُ
مهمات التفتيش .وض ِّمن بند إضافي
ُ
خد َمت كلمة
في املهمة الجديدة ،واست ِ
« ،»inspectionأي أعمال التفتيش أو
ّ
التحقق «من املواقع املشبوهة» .وكان
القلق األوروب ــي يومها مــن انعكاس
ال ـخ ـفــض امل ــال ـ َـي ع ـلــى م ـه ـمــات حفظ
ُ
ـحــثــت آل ـيــة خـفــض عــديــد
ال ـس ــام ،فــبـ ِ
الـقــوات البحرية وسحب سفينة من
العمل ضمن الـحــدود اإلقليمية .أما
هــذه امل ـ ّـرة ،فالخوف مــن الخفض قد
ينعكس على القوات البرية.
وفــي اعـتـقــاد األمـيــركـيــن أن اللحظة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،امل ـح ـل ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية ،مواتية للتعديل ،خصوصًا
فــي ضــوء بــدء الـعـ ّـد العكسي لنهاية
ال ـحــرب فــي س ــوري ــا ،بـكــل م ــا يترتب
ع ـلــى ذلـ ــك م ــن م ـع ـط ـيــات ل ـهــا عــاقــة
ب ــدور ح ــزب ال ـلــه فــي املــرحـلــة املقبلة
وانتشاره خارج لبنان ،وتحديدًا في
س ــوري ــا .يــزيــد ال ـطــن بـلــة أن تأخير
اللبنانيني في تشكيل حكومة ما بعد
االنتخابات النيابية األخيرة ،يشكل
عــامــل إضـعــاف ملوقفهم دول ـيــا ،وفي
املقابل ،يريد األميركيون التسلل من
هــذه الثغرة مــن أجــل تعديل مهمات
«اليونيفيل».
بولتون املعروف بعدائه إليــران وكل
فصائل املقاومة في لبنان وفلسطني،
«مستعد لتحطيم كل شيء» ،على ِّ
حد
تعبير الفرنسيني ،وهو يتحرك حتى
اآلن ف ــي م ـســرح دب ـلــومــاســي تنتفي
فـيــه أي ــة حــركــة دبـلــومــاسـيــة لبنانية
وقــائـيــة ،لــذلــك ،أل ـ ّـح الفرنسيون على

اإليطالي ديل كول
يحل محل
اإليرلندي بيري

أقـ ـي ــم ،أمـ ـ ــس ،ح ـف ــل ت ـس ـل ـيــم وت ـس ـل ــم فــي
مقر قـيــادة "اليونيفيل" فــي الـنــاقــورة بني
الـلــواء مايكل بـيــري (إيــرلـنــدي الجنسية)
وخلفه اللواء ستيفانو ديل كول (إيطالي
الـجـنـسـيــة وخـ ــدم ســاب ـقــا ف ــي ال ـج ـنــوب)،
بـ ـحـ ـض ــور رسـ ـم ــي ل ـب ـن ــان ــي وع ـس ـك ــري
لبناني ودول ــي وفاعليات جنوبية .تخلل
االحتفال عرض عسكري رمــزي ،ووضع
إكليلي ورد ،لبناني ودولــي ،على النصب
الـتــذكــاري لضحايا "الـيــونـيـفـيــل" ،قبل أن
يـتـسـلــم دي ــل ك ــول م ــن سـلـفــه ب ـيــري علم
األمــم املتحدة إيــذانــا ببدء مهماته قائدًا لـ
"اليونيفيل" في لبنان .وقال ديل كول في
كلمته« :أتعهد أمامكم بقيادة اليونيفيل
على الدرب نفسه املؤدي إلى تطبيق قرار
مجلس األمن  .1701هذا القرار وغيره من
ق ــرارات األمــم املتحدة ذات الصلة ،تشكل
املظلة التي توجه مهمة اليونيفيل وتؤمن
حمايتنا كحفظة للسالم ،واألهــم من ذلك
أنها تحمي جنوب لبنان من ويالت الحرب
التي لحقت بهذه األرض على مدى عقود».
وكان القائد املنتهية واليته مايكل بيري،
قد شــارك في ما يعرف بــ«ذكــرى شهداء
ال ـح ــروب ال ـتــي خــاضـتـهــا إس ــرائ ـي ــل» ،في
فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ذك ــرى
مجزرة قانا األولى في  18نيسان املاضي.
وكــان الالفت للنظر ّأن بيري الــذي تباهى
ب ـم ـش ــارك ـت ــه ف ــي االحـ ـتـ ـف ــاالت ف ــي جـبــل
«هرتسيل» ،على حسابه على «تويتر» ،لم
يكلف نفسه إزالة التغريدة أو االعتذار من
اللبنانيني.
(األخبار)

الـجــانــب الـلـبـنــانــي الـتـســريــع ب ــوالدة
الحكومة الـجــديــدة ،س ــواء مــن زاويــة
ح ــرصـ ـه ــم عـ ـل ــى قـ ــوات ـ ـهـ ــم ال ـع ــام ـل ــة
ض ـمــن «ال ـيــون ـي ـف ـيــل» ،أو م ــن زاويـ ــة
الحرص املبالغ فيه أيضًا على نتائج
«بـ ــاريـ ــس  ،»4 -وذل ـ ــك ف ــي مــواج ـهــة
حـفـلّــة ال ـج ـنــون األم ـيــركــي امل ـت ـجــددة.
وحــذر الفرنسيون الجانب اللبناني
من أن أي تلكؤ في ّ
تحمل املسؤولية
قد يفضي إلى إدخــال تعديالت على
مهمات «اليونيفيل».
(األخبار)

حكومة الحريري ورقة إيرانية ...وسعودية
كل المؤشرات توحي بأن
الحكومة مؤجلة إلى إشعار
آخر .بين العقوبات األميركية
وتشدد كل من طهران
والرياض ،ال يمكن الكالم حاليًا
عن مفاوضات جدية لخرق
جدار أزمة التأليف
هيام القصيفي
فـ ــي ظـ ــل امل ـ ــراوح ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة ل ـلــوضــع
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،ال يـ ـفـ ـص ــل س ـي ــاس ـي ــون
متابعون وضــع لبنان عــن استحقاق
بــدء الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة على إي ــران.
وإذا ك ـ ـ ــان الـ ـ ـك ـ ــام ع ـ ــن رب ـ ـ ــط م ـص ـيــر
الحكومة بتطورات الجوار بديهيًا إال
أن ــه مــع كــل اسـتـحـقــاق تـبــرز معطيات
جـ ــديـ ــدة .ف ــال ــواق ــع ي ــؤش ــر دومـ ـ ــا إل ــى
ه ــذا ال ـتــرابــط ،علمًا أن مـتــابـعــن على
صـلــة بــدوائــر أمـيــركـيــة يـتـحــدثــون عن
م ــؤش ــرات تـســاهــم ف ــي تـعـمـيــق األزم ــة
الحكومية الراهنة.
م ـنــذ أن ت ـج ــدد الـ ـخ ــاف األم ـي ــرك ــي ـ ـ
اإلي ــران ــي ح ــول املـلــف ال ـن ــووي ،تشهد
إدارة دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،صـ ــراعـ ــا بــن
خطني ،األول ،تمثله وزارة الدفاع التي
تريد «إخضاع» إيران ،لكن من دون شن
حرب عليها أو تشديد الخناق عليها،
والخط الثاني تمثله وزارة الخارجية
فــي ظــل الــواليــة الحالية للوزير مــارك
بومبيو ،والتي تميل إلــى التشدد مع
إيران وحتى ضربها ويتفق معها في
الرؤية نفسها مستشار األمن القومي
جون بولتون.
ال ي ـع ـن ــي ه ـ ــذا الـ ـتـ ـن ــاق ــض ،أن وزارة
الـ ــدفـ ــاع األمـ ـي ــركـ ـي ــة بـ ـقـ ـي ــادة جـيـمــس
ماتيس راغبة في بناء أفضل عالقات
مع إيــران من دون أثمان ،لكنها تميل
إلى اجتذابها إلى الحوار والتفاوض
مع دفــع أثمان تحددها واشنطن كما
حصل مع كوريا الشمالية .أمــا وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ـت ــرى أن إي ـ ـ ـ ــران لـيـســت
كوريا الشمالية وأنها مختلفة عنها
بنفوذها ،إذ تمد سيطرتها على جزء
أســاســي مــن ال ـشــرق األوسـ ــط وتـحــرك
سـ ــاحـ ــات ل ـب ـن ــان وس ـ ــوري ـ ــا وال ـ ـعـ ــراق
ُ
واليمن وغزة ،ما يستوجب أن تعامل
بأسلوب أقــوى من الــذي مــورس ضد
كوريا الشمالية .وبــن هذين الخطني
املـتـنــاقـضــن ،تـتــأرجــح نـظــرة الرئيس
األم ـي ــرك ــي إل ــى مـسـتـقـبــل ال ـع ــاق ــة مع
إي ـ ــران وكـيـفـيــة م ـقــاربــة أزمـ ــة االت ـف ــاق

ال ـ ـنـ ــووي والـ ـعـ ـق ــوب ــات ،ف ـي ـت ـش ــدد فــي
روزنــامــة العقوبات ويفتح في الوقت
نفسه نافذة للحوار معها.
في املقابل ،فإن إيران التي تعلن مواقف
م ـت ـشــددة ت ـجــاه واش ـن ـطــن وتعليقها
االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،ال تقفل ال ـبــاب أمــام
أي حـ ــوار ،ال عـبــر سـلـطـنــة ع ـم ــان ،وال
ح ـت ــى ع ـب ــر الـ ـش ــرك ــاء ف ــي االت ـ ـفـ ــاق ،ال
سيما الـعــواصــم األوروب ـيــة املتضررة
أيـضــا مــن رد الفعل األمـيــركــي ،والتي
ت ـقــف إل ــى جــانــب ط ـه ــران حــال ـيــا .لكن
إيــران ،إذا اضطرت للتفاوض مجددًا،
ف ـلــن ت ــذه ــب ضـعـيـفــة إل ـي ــه مـهـمــا كــان
شـكـلــه .وم ـص ــدر قــوت ـهــا ،األوروبـ ـي ــون
املـ ــؤيـ ــدون لـ ـه ــا ،وال ـت ـن ــاق ــض ال ـحــالــي
ف ــي اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى
السبب نفسه ال ــذي يجعل الخارجية
األميركية متشددة حيالها ،أي دورها
فــي املـنـطـقــة ،وهــي سـتـكــون حــالـيــا في
مرحلة تجميع أوراقها للمواجهة بها.
ومن الطبيعي في هذه الحال أن يكون
لبنان أحد هذه األوراق.
وفيما تذهب واشنطن إلى فتح امللف
اإليــرانــي في املنطقة على مصراعيه،
ويـتــريــث حــزب الـلــه فــي إب ــداء مــواقــف

علنية من الحكومة ،ترتفع فجأة لهجة
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
ع ـ ــون .ومـ ــن ث ــم ي ـت ـشــدد ف ــي تـلــويـحــه
ت ــارة بـحـكــومــة أكـثــريــة وت ــارة برفض
مـطــالــب األف ــرق ــاء الـسـيــاسـيــن ،وعــدم
مـحــاولـتــه فـتــح كــوة فــي ج ــدار األزم ــة.
ال بل إن عودته إلى الظهور اإلعالمي
وال ـس ـيــاســي ،ب ـخــاف األس ـل ــوب الــذي
اع ـت ـم ــده م ـن ــذ ب ــداي ــة عـ ـه ــده ،ل ـي ـحــدد
ب ـن ـف ـســه رؤيـ ـت ــه ل ـل ـح ـكــومــة وم ـطــالــب
األف ـ ـ ــرق ـ ـ ــاء مـ ـنـ ـه ــا ،ويـ ـ ـح ـ ــدد خ ـل ـي ـف ـتــه

يتقدم لبنان عند
السعودية على غيره
من ساحات ،فيأتي الرد
على إيران وحلفائها
بالمراوحة الحكومية

حكومة الحريري مؤجلة حتى إشعار إقليمي آخر (داالتي ونهرا)

امل ـس ـت ـق ـب ـل ــي ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة،
يؤشر إلى أن األزمــة مرجحة للتفاقم
أكثر ،على رغــم أن مقربني من رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ي ـع ـت ـب ــرون أن ال ـخ ــاف
املحلي الضيق قابل للحل مع بعض
ال ـت ـنــازالت امل ـح ــدودة ،وأن ال ض ــرورة
ل ـ ـهـ ــذا األس ـ ـ ـلـ ـ ــوب ألنـ ـ ــه لـ ـي ــس األمـ ـث ــل
واألصلح حاليًا .فعودة الجنرال إلى
ل ـعــب دور املـ ـع ــارض ك ـمــا َ
درج عـلـيــه
م ــن ال ــراب ـي ــة ت ـظ ـهــر وك ــأن ــه ل ــم يـخــرج
بعد مــن صــورتــه السابقة ليدخل في
عباء ة رئيس الجمهورية .ناهيك عن
أن ع ــون يـتـحــدث بـنـفـســه ع ــن مــرحـلــة
االسـتـحـقــاق الــرئــاســي ،فــي سابقة لم
تـحـصــل مــع أي مــن أســافــه الــرؤســاء
ً
واألرجح لن تحصل مستقبال ،بغض
الـنـظــر عــن هــويــة مــرشـحــه وم ــا يــدور
ح ــول ه ــذا ال ـتــرش ـيــح م ــن ال ـت ـبــاســات،
واح ـ ـت ـ ـم ـ ــال نـ ـ ـج ـ ــاح ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــوات
املـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــب م ـ ــوع ـ ــد هـ ــذا
االستحقاق .وال يكتفي عون بذلك ،بل
يعمد إلى تصعيد الخالف مع حليف
ال ـس ـعــوديــة ،أي رئ ـيــس ح ــزب ال ـقــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ــدك ـت ــور س ـم ـيــر جـعـجــع،
وم ــن ثــم مــع رئ ـيــس ال ـحــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي وليد جنبالط ،من دون أن
يــوفــر بسهامه الــرئـيــس املـكـلــف سعد
الحريري.
ه ـ ــذا االن ـ ـقـ ــاب ف ــي امل ـش ـه ــد ال ــرئ ــاس ــي
يعطي لألزمة الحكومية طابعًا محليًا،
لـكـنــه ف ــي الـحـقـيـقــة يـشـكــل أي ـضــا ج ــزءًا
من لعبة عض األصابع اإلقليمية .ألن
السعودية دخلت أيضًا على خط األزمة
ودورها مرشح أكثر ملزيد من الحضور،
في ضوء املواقف األميركية املتأرجحة
من إيران .فالسعودية ومعها اإلمارات،
وط ـب ـعــا إس ــرائ ـي ــل ،م ــن الـ ـ ــدول امل ــؤي ــدة
ل ـض ــرب إيـ ـ ـ ــران ،وهـ ــي ال ت ـن ـظ ــر بـعــن
الــرضــى إلــى املــواقــف األوروب ـيــة وتــردد
تـ ــرامـ ــب ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد أشـ ـه ــر ال ــود
بينها وبينه ،بما يناقض العالقة مع
إدارة الرئيس بــاراك أوباما .وعلى هذا
املسار ،يتحدد مصير «الناتو» العربي
امل ـعــروض أمـيــركـيــا مـنــذ أش ـهــر ،ومــدى
م ــواف ـق ــة ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ـيــه ك ــي يبصر
الـ ـن ــور ،إن ل ــم ت ـح ـصــل أي ـض ــا ع ـلــى ما
يرضيها على الخط اإليراني ،فال تقود
امل ــواج ـه ــة مـعـهــا وح ــده ــا وم ـع ـهــا دول
الخليج .وألن السعودية تترقب بحذر
امل ــرح ـل ــة امل ـم ـت ــدة م ــن آب إلـ ــى تـشــريــن
ال ـثــانــي ح ـتــى تـتـضــح صـ ــورة الـعــاقــة
األميركية  -اإليرانية ،تحاول هي أيضًا
ال ـل ـع ــب ح ـي ــث ن ـف ــوذه ــا أقـ ـ ــوى وأف ـع ــل.
وحـتــى اآلن ،يتقدم لبنان أكـثــر مــن أي
ســاحــة أخ ـ ــرى ،ف ــي أوراق ال ـس ـعــوديــة،
فترد األخيرة على إيران وحلفائها في
لبنان عبر املراوحة الحكومية.

علم
و خبر

تقرير

الحريري :أتواصل مع حزب الله وهم يريدون حكومة
فيما ال تــزال أزمــة تشكيل الحكومة
ع ـل ــى ح ــال ـه ــا ،ب ـ ــرز ،أم ـ ــس ،تـصـعـيــد
جــديــد عـلــى ل ـســان وزي ــر الـخــارجـيــة
في حكومة تصريف األعمال جبران
ّ
باسيل ،الذي أكد بعد اجتماع «كتلة
لبنان الـقــوي» ،أنــه «ال يجوز ابتزاز
العهد بوجوب تشكيل حكومة لتولد
ال ـح ـكــومــة م ـع ـط ـلــة ،ون ـح ــن تـنــازلـنــا
سلفًا عن أمور كثيرة»ّ .
وهدد باسيل،
أنه «إذا تطلب األمر عملية سياسية
دبلوماسية شعبية لفك أســر لبنان
مــن االع ـت ـقــال الـسـيــاســي ال ــذي نحن
فيه ،لن نتأخر» مشيرًا إلــى أنــه «لن
نقبل بأي حكومة ،فمطلبنا حكومة
منتجة وقائمة على عدالة التمثيل
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وعدم وجود استنسابية أو مزاجية
عند أي جهة سياسية».
كــام باسيل ،قابله «نـصـ ّـف» تهدئة
م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ــرئ ـ ـيـ ــس امل ـ ـكـ ــلـ ــف س ـعــد
ّ
ال ـحــريــري ،ال ــذي أك ــد قـبـيــل اجـتـمــاع
كتلة املستقبل النيابية ،أن «وضــع
ال ـب ـل ــد ه ــو األه ـ ــم الـ ـي ــوم ،وع ـل ــى كــل
األفـ ــرقـ ــاء أن ي ـت ــواض ـع ــوا وي ـق ــدم ــوا
بـ ـع ــض الـ ـتـ ـضـ ـحـ ـي ــات» ،م ـس ـت ـغــربــا
ت ـح ـم ـي ـلــه م ـس ــؤول ـي ــة ال ـت ــأخ ـي ــر فــي
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،وأش ـ ــار إل ــى أنــه
«على تواصل مع كافة األفرقاء وإن
لم يلتق بهم».
وبعد انقطاع للقاءات بني الطرفني،
قال الحريري إنه قد يتصل بباسيل

ويدعوه إلى زيارته« ،لكني لم أملس
جديدًا حتى اآلن ،فأنا أعــرف موقف

باسيل يهدد بعملية
سياسية دبلوماسية
شعبية لفك أسر
الحكومة من االعتقال
السياسي

رئيس الجمهورية والتيار الوطني
ال ـح ــر ،وأع ـت ـبــر أن عـلــى الـجـمـيــع أن
يلتفتوا إلى الوضع االقتصادي .أما
إذا كان املطلوب من رئيس الحكومة
أن ي ـق ــدم ه ــو ك ــل الـ ـتـ ـن ــازالت فنحن
ّ
ضحينا كـثـيـرًا» .وأك ــد الـحــريــري أن
«ال أحد يحيلني إلى أحد ،أنا رئيس
حكومة ،أشكل حكومة وأتحدث مع
كل األفرقاء ،وكل فريق لديه مطالب
مـسـجـلــة لـ ــدي ج ـم ـي ـع ـهــا ،أنـ ــا أعـمــل
على تشكيل حكومة وفــاق وطني»،
وردًا عـلــى ك ــام رئـيــس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ح ــول ك ــون بــاسـيــل في
رأس ال ـس ـبــاق إل ــى ال ــرئ ــاس ــة ،اعتبر
الـحــريــري أن «رئـيــس جمهورية هو

العماد ميشال عون ،وال أحد يستبق
األمور».
ّ
وفـيـمــا نـفــى الــرئـيــس املـكــلــف وجــود
أي ضـغــوط خــارجـيــة تمنع تشكيل
ً
ّ
الحكومة ،أكــد أن هناك تــواصــا مع
ح ــزب ال ـلــه و«الـ ـح ــزب يــريــد تشكيل
حكومة ،والجميع يريد حكومة».
ّ
من جهتها ،أكدت كتلة املستقبل في
بيانها أنـهــا اطـلـعــت عـلــى مجريات
تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة ،وأكـ ـب ــرت الـكـتـلــة
ل ـل ـحــريــري «ص ـب ــره الـ ــذي ل ــن يـنـفــذ،
وحكمته في مقاربة هذا االستحقاق
الدستوري ،وتعاليه فوق العديد من
حمالت التجني والتشويه واالفتراء
التي تستهدفه».

عثمان يصرخ في الضباط:
من لم ُيعجبه ،فليخلع البزة ويرحل
لم يكتف مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان
ب ــالـ ـ «أم ــر ال ـع ــام» الـ ــذي أصـ ــدره ق ـبــل أســاب ـيــع ،مـعـمـمــا على
ض ـبــاط املــديــريــة أن ــه مـمـنــوع ان ـت ـقــاد مــا أس ـمــاهــا «ال ـق ـيــادة
الحكيمة» .فقد دعا عثمان ،قبل أيام قليلة ،كبار الضباط من
عـمــداء وعـقــداء إلــى اجتماع طــارئ على خلفية التسريبات
واالعـ ـت ــراض ــات ع ـلــى م ــرس ــوم األق ــدمـ ـي ــات ،مــوج ـهــا تــأنـيـبــا
وت ـه ــدي ـدًا ضـمـنـيــا لـلـضـبــاط ال ـحــاضــريــن ب ـقــولــه ل ـه ــم« :أن ــا
أعرف من ُي ّ
سرب املعلومات لإلعالم .أنا أعرف الفاسد منكم.
ُ
باق ست سنوات ومن لم يعجبه ،فليخلع
لعلمكم فقط ،أنا ٍ
البزة ويرحل».

دبلوماسية تطلب إقامة لشريكتها
في وقت خطت بلدان ّ
عدة ،ومنها الفاتيكان ،خطوات متقدمة
في ما ّ
خص حقوق املثليني الجنسيني ،ال يزال لبنان الرسمي
ّ
بعيدا جـدًا في التعامل مع هــذا امللف .فبحسب املعلومات،

تطلب سفيرة كندا في بيروت إيمانويل المــورو ،من وزارة
الخارجية اللبنانية ،منح شريكتها في الحياة التي ترغب
ُ
في اإلقامة معها في لبنان ،اإلقامة الدبلوماسية التي تمنح
ّ
لزوجات وأزواج الدبلوماسيني .إال أن دوائر القرار في قصر
بـسـتــرسُ ،م ـح ـتــارة حـتــى اآلن ،فــي كيفية الـتـعــامــل مــع هــذا
الطلب ،خصوصًا أنــه لــم يسبق لها أن تعاملت مــع حــاالت
دبلوماسية كهذه من قبل.

«تقرير لطيف» لمفوضية الالجئين
تـبـلـغــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة أن آخـ ــر ت ـقــريــر ص ـ ــادر ع ــن مكتب
املفوضية العليا لشؤون الالجئني في الشرق األوسط وشمال
ُ
ُ
أفــريـقـيــا ،ك ـتـ َـب بلغة «لـطـيـفــة جـ ـدًا» ،تـنــاقــض طــريـقــة التعامل
السابقة للمفوضية مــع ملف ع ــودة الـنــازحــن الـســوريــن إلى
بــادهــم ،والـتــي أدت إلــى أن توقف وزارة الخارجية اللبنانية
ّ
إصدار إقامات جديدة للعاملني في املفوضية .يذكر التقرير أن
اجتماعًا حصل مع الوزارات املعنية ،في بيروت بتاريخ  6تموز
ُ
املاضي ،وقد نوقشت إجــراءات عودة النازحني التي ستطبق،
ٌ
ُ
ـان خ ــال ال ـش ـهــر الـ ـج ــاريُ ،يـنــاقــش
ع ـلــى أن ي ـع ـقــد اج ـت ـم ــاع ثـ ـ ٍ

ً
«العراقيل» أمام عودة النازحني في سوريا ،استكماال للحوار
املفوضية مع الحكومة السورية في العام .2017
الذي أطلقته
ّ
وورد في التقرير أنه في الـ ،2016عاد  4950شخصًا سوريًا
إلــى ديــارهــم .ارتفع العدد في ال ــ ،2017إلــى  11050شخصًا،
لينخفض مع معارك شرق الغوطة في بداية الـ .2018وخالل
ّ
هذا العامُ ،سجلت عودة  1100نازح (حتى  19تموز .)2018
ال ـعــراق ـيــل أم ــام ع ــودة ال ـن ــازح ــن ،بـحـســب تـقــريــر مفوضية
الــاجـئــن ،هــي الــرســوم الـتــي كــان على الـنــازحــن ،الــذيــن لم
ُيـجــددوا إقاماتهم أو ال يحملون أوراقــا رسمية ،تسديدها
ّ
ّ
لدى مغادرتهم .وذكر التقرير ،أن املفوضية عملت على حل
ُ
هذه النقطة مع األمن العام اللبناني ،ولم تسدد املجموعات
الجديدة التي غادرت أي رسوم.
ّ
وكان الفتًا ،تشديد املفوضية في تقريرها على أن نشاطاتها
فــي مخيمات ال ـنــزوح ،لــم يكن الـهــدف منها عرقلة الـعــودة،
ّ
«ولكن هدفت إلى جعل العودة ناجحة»ّ .
وتدعي أن املقابالت
التي أجراها موظفو املفوضية مع النازحني ،هدفها «تمكني
املفوضية من تحديد األمور التي بحاجة إلى مساعدة ،قبل
مغادرة النازحني ،وإمكان متابعة أوضاعهم بعد عودتهم
إل ــى ب ــاده ــم ،ت ـحــدي ـدًا ل ـ ّـم شـمــل ال ـعــائــات وال ـح ـصــول على
املستندات الالزمة».

