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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

مقال

ترسيم الحدود:
واشنطن توافق على الرعاية األممية للمفاوضات

خواء الحياة السياسية
هيام القصيفي

هل حصل ّ
تقدم على صعيد ملف الحدود بين لبنان
وفلسطين المحتلة؟ ثمة مؤشرات على ّ
تغير في
مقاربة بعض القوى السياسية اللبنانية للقضية ،بعد
زيارة وزير الخارجية األميركي لبيروت ،في مقابل موافقة
واشنطن على رعاية أممية لمفاوضات الترسيم
ُ
مـنــذ مـجــيء املــوفــد األمـيــركــي الخاص
ال ـس ـف ـيــر ف ــري ــدري ــك هـ ــوف عـ ــام 2012
لترسيم ال ـحــدود الـبـحـّـريــة اللبنانية
ـ ـ ـ ـ الـفـلـسـطـيـنـيــة ،لــم ي ـكــف امل ـســؤولــون
األم ـي ــرك ـي ــون ال ــذي ــن زاروا ل ـب ـنــان في
م ـ ــا بـ ـع ــد ع ـ ــن الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ل ـب ـن ــان
ل ـل ـق ـبــول ب ــاقـ ـت ــراح ه ـ ــوف الـ ـ ــذي ن ـ ّـص
عـلــى تـقــاســم املـنـطـقــة امل ـت ـنــازع عليها
ب ــن لـبـنــان وال ـع ــدو الـصـهـيــونــي عند
ال ـح ــدود الـبـحــريــة الـجـنــوبـيــة ،والـتــي
تبلغ مساحتها  860كيلومترًا مربعًا.
وب ـ ـمـ ــوجـ ــب اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح هـ ـ ـ ــوف ،ي ـح ـصــل
لبنان على  500كلم مربع ،فيما تفوز
إسرائيل ب ـ  360كيلومترًا مربعًا! من
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون،
إلى مساعد وزير الخارجية األميركي
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط دي ـف ـي ــد
ســاتــرفـيـلــد ،ووك ـي ــل وزي ــر الـخــارجـيــة

بري لـ«األخبار» :الترسيم
يجب ًأن يبدأ من البحر،
وصوال إلى البر
األمـيــركــي للشؤون السياسية ديفيد
هيل ،عاد املوفدون األميركيون بخيبة
أم ــل نـتـيـجــة تـ ّ
ـوحــد املــوقــف اللبناني
الرافض لهذا االقـتــراح ،إذ أصر لبنان
على تثبيت حقه فــي ترسيم الحدود
البحرية عبر مفاوضات غير مباشرة
تـتــوالهــا األم ــم املـتـحــدة ،وفــي حضور
وس ـي ــط أمـ ـي ــرك ــي .وبـ ـع ـ َـد ت ــوق ــف ه ــذا
املسعى ،عـ َـاد امللف الــى الــواجـهــة بعد
زيارة وزير الخارجية األميركي مايك
بــومـبـيــو ل ـب ـيــروت األسـ ـب ــوع ال ـفــائــت،
ال ــذي ج ـ ّـدد الـطـلــب بـحـســم ه ــذا األم ــر،
«إذا كــان لبنان يــريــد أن يستفيد من
النفط والغاز في مياهه» .لكن الفارق
هذه املرة هو وجود تباين في املوقف
الرسمي اللبناني من قضية الترسيم،
وك ـي ـف ـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع م ـلــف ال ـح ــدود

ال ـ ـبـ ــريـ ــة وال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة .ي ـع ـت ـب ــر ب ـعــض
املـســؤولــن اللبنانيني ،وعـلــى رأسهم
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
ووزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران بــاسـيــل ،أن
لبنان قادر على فصل ترسيم الحدود
ال ـب ــري ــة ع ــن ت ـل ــك ال ـب ـح ــري ــة ،وه ـ ــو مــا
يقترحه األميركيون .ويــرى الحريري
وبــاسـيــل أن الـفـصــل سيسمح للبنان
أراض مـتـنــازع عليها مع
بــاسـتـعــادة
ٍ
الـ ـع ــدو ،م ـش ــددي ــن ع ـلــى أن الـتــرسـيــم
البري سيثبت حقوقنا في املياه ،ألن
ال ـتــرس ـيــم ال ـب ـحــري يـسـتـنــد بــالــدرجــة
األولى إلى الحدود البرية .في املقابل،
أصـ ّـر حــزب الله وحركة أمــل على عدم
الفصل ،الفتني إلى أن ترسيم الحدود
الـبــريــة سـيـحــرم لـبـنــان مــن ورق ــة قــوة
يـمـكـنــه اس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي امل ـفــاوضــات
بشأن ترسيم الحدود البحرية .وقبل
وص ـ ــول بــوم ـب ـيــو ،كـ ــان ال ـح ــري ــري قد
اقترح االنتهاء من النقاط البرية املتفق
عليها ،وض ـ ّـم نـقــاط ال ـخــاف فــي البر
الى املفاوضات على الحدود البحرية،
فكان جواب الحزب بأن «امللف كله في
عهدة الرئيس نبيه بـ ّـري ،وأننا نقبل
بـمــا يقبل ب ــه» .وفـيـمــا س ـ ّـوق البعض
مـعـلــومــات تـشـيــر إل ــى أن «حــركــة أمــل
وحـ ــزب ال ـلــه ق ــد قـبــا أخ ـي ـرًا بالفصل
ب ــن ال ـب ــر والـ ـبـ ـح ــر» ،ن ـفــاهــا الــرئ ـيــس
بـ ــري ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،م ــؤكـ ـدًا أنـ ــه «ك ــان
جازمًا لجهة التأكيد على حق لبنان
الـكــامــل ب ـحــدوده الـبـحــريــة الخالصة،
وال ـت ــي تـقــع ضـمـنـهــا مـســاحــة ال ـ ـ 860
كـيـلــومـتـرًا ،الـتــي ت ـحــاول إســرائ ـيــل أن
تقتنص منها مساحة تزيد على 360
كيلومترًا» .وشــدد على أن «الترسيم
ً
يجب أن يبدأ مــن البحر ،وص ــوال الى
البر» ،مشيرًا إلى «أننا ننتظر جوابًا
لتحديد موعد للمفاوضات» .وبــرزت
معطيات تشير إلــى ان بومبيو أبلغ
الـجــانــب اللبناني مــوافـقــة ب ــاده على
أن ت ـك ــون املـ ـف ــاوض ــات ب ــرع ــاي ــة األم ــم
املتحدة ،وبمشاركة أميركية ،علمًا بأن

زارت وزيرة الداخلية ،ريا
الحسن ،املديرية العامة
لقوى األمن الداخلي ،أمس،
حيث عقدت اجتماعًا
مع قادة الوحدات في
مكتب املدير العام
اللواء عماد عثمان ،ثم
انتقلت مع عثمان إلى
مبنى فرع املعلومات،
حيث اجتمعت مع
رئيس الفرع العميد خالد
حمود ورؤساء املكاتب.
واختتمت زيارتها في
غرفة عمليات املديرية
العامة ،حيث استقبلها،
مع املدير العام ،رئيس
الغرفة العميد حسام
التنوخي
ّ
م ـســؤولــن أمـيــركـيــن سـبــق أن أك ــدوا
للبنانيني رفض أن تكون املفاوضات
برعاية أممية ،وأصــروا على أن يكون
الوسيط بني لبنان والعدو أميركي.
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،وب ـ ـع ـ ـ َـد ت ــأج ـي ــل
َ
جـلـســتــي مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،ومـســاء لــة
الـحـكــومــة فــي مـجـلــس ال ـن ــواب بسبب
خـضــوع رئـيــس الحكومة لعملية في
شرايني القلب في العاصمة الفرنسية،
عاد الحريري مساء أمس الى بيروت،
وم ـ ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر أن يـ ـسـ ـت ــأن ــف ن ـش ــاط ــه
الرسمي بداية األسبوع .وعلى جدول

أعمال الحريري لقاءات اليوم ،بعضها
بعيد عن اإلعالم.

بومبيو لباسيل!It makes sense :
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،بـ ــرز م ــوق ــف الف ــت
ل ـب ــوم ـب ـي ــو ،أث ـ ـنـ ــاء إدالئ ـ ـ ـ ــه ب ـش ـهــادت ــه
ف ــي جـلـســة الـلـجـنــة الـفــرعـيــة لـلـشــؤون
الـخــارجـيــة فــي الـكــونـغــرس األمـيــركــي،
أول م ــن أم ــس ،لـجـهــة إش ــارت ــه إل ــى أن
«ت ـقــود مـحــادثــات مــع الـشــركــاء الـعــرب
وال ـغ ــرب ـي ــن لـلـبـحــث ف ــي س ـبــل تــأمــن
ال ـظ ــروف املــائ ـمــة عـلــى األرض داخ ــل

سوريا من أجل عودة نحو  1,5مليون
نازح سوري الى بلدهم ،وهذا ما يريده
الشعب اللبناني .وأعتقد ،بصراحة ،أن
هذا هو الحل األفضل لهؤالء».
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاس ـي ــل،
وص ـ ـ ــف ف ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة أم ـ ـ ــس شـ ـه ــادة
الوزير بومبيو بأنها «خطوة متقدمة
تــؤكــد أن ال ـح ــوار الـصــريــح وال ـجــريء
واملــوقــف الوطني الــواضــح هما أقــرب
الـطــرق لتحقيق املصلحة الــوطـنـيــة».
فيما اعتبرتها م ـصــادر دبلوماسية
ّ
املوحد في
«نجاحًا للموقف اللبناني
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إح ــداث اخ ـتــراق فــي املــوقــف األميركي
م ـ ــن مـ ـل ــف ال ـ ـ ـنـ ـ ــازحـ ـ ــن» .وأوض ـ ـحـ ــت
املصادر أن باسيل ،في لقائه بومبيو
األس ـبــوع املــاضــي« ،ش ــرح بالتفصيل
أعداد النازحني وتوزعهم والسياسات
الدولية التي تقوم على دعمهم للبقاء
بــدل دعمهم في بلدهم ،والـعــبء الذي
يـشـكـلــه ذل ــك ع ـلــى االق ـت ـص ــاد واألمـ ــن.
كما أوض ــح لـلــوزيــر األمـيــركــي الخطر
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـش ـك ـل ــه عـ ـ ـ ــبء ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوح ع ـلــى
الـنـسـيــج الــوطـنــي الـلـبـنــانــي .وأوض ــح
ل ــه أن ال ـس ـيــاســات ال ـتــي اع ـت ـمــدت في

ّ
ال ـس ـنــوات املــاضـيــة فــي املـنـطـقــة أث ــرت
ع ـلــى ال ــوج ــود امل ـس ـي ـحــي ف ــي ســوريــا
وال ـ ـعـ ــراق ،وهـ ــي الـ ـي ــوم ت ـض ـغــط على
املسيحيني في لبنان» .كما أن «الدعم
األميركي للجيش يأتي تحت عنوان
الحفاظ على االستقرار الذي ال يمكن
ألي جيش تحقيقه في ظل وحود هذا
العدد الهائل من النازحني» .املصادر
أش ــارت الــى أن بومبيو أجــاب باسيل
ب ــال ـق ــول( It makes sense :م ــا تـقــولــه
منطقي).
(األخبار)

يتركز اهتمام مراكز الدراسات الغربية على استطالع
مرحلة ما بعد تنظيم الدولة اإلسالمية ،ومستقبله
ومصير عناصره ،وعلى درس التطورات اإلسرائيلية
بعد حدث الجوالن ،ومصير الضغوط األميركية على
إيران ومدى تأثر حزب الله بارتفاع حدة الضغوط
األميركية عليه .ثمة حساسية عالية هذه األيام في
رصد الوضع اإلقليمي ،ودور العراق في ظل التجاذب
األميركي واإليراني حوله ،واحتماالت تسرب عناصر
التنظيم إليه مجددًا ،وحركة غربية الفتة في ظل
كثافة الجوالت والزيارات األوروبية واألميركية إلى
املنطقة .تناقش فرنسا اليوم حركة السترات الصفر
واالحتجاجات املتنامية وتناقش بريطانيا البريكست،
وتناقش أوروبا استمرار تدفق النازحني والدخول
الصيني االقتصادي الى عواصم فيها .كل الدول
تطرح اليوم همومها للنقاش الداخلي ،في املقابل يبدو
ً
املشهد اللبناني منفصال تمامًا عما يدور حوله وفي
داخله.
فالكالم السياسي حول مستقبل املنطقة يكاد يكون
معدومًا ،في موازاة تراجع البحث املعمق في امللفات
الداخلية ،حاليًا ملصلحة قضايا اقتصادية وحياتية
وهي كثيرة ومتنوعة ،لكن أيضًا بسبب الفراغ الذي
بات يتحكم بالطبقة السياسية والفكرية التي كانت
تقليدًا تخلق هذا النقاش الحيوي .ففي خالل أسابيع
قليلة ،توافد الى بيروت عدد من وزراء النخبة اإلقليمية
والدولية ،وأبرزهم :االيراني محمد جواد ظريف
واألميركي مارك بومبيو ،لكن كل هذا الحشد لم
يساهم في إعالء النقاش املحلي وديمومته الى أكثر
من  24ساعة .حتى الكالم الذي أطلقه بومبيو من
بيروت تجاه إيران وحزب الله ،والتصعيد األميركي،
سحب فورًا من التداول ما إن ّ
رد األمني العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله عليه وتعامل معه بهدوء
مقصود.
الواقع أن ال أحد من القوى السياسية يرغب في الوقت
الراهن بالدخول في أي نقاش ،ليس من باب التهدئة
املطلوبة لحفظ االستقرار فحسب ،بل ألن هذه القوى
باتت تدور حول نفسها وال تتقدم خطوة الى األمام في
إحداث حوار فعلي حول الواقع السياسي ،ومستقبل
البلد ونظامه ،والتطورات السورية ،ومرحلة ما بعد
داعش .تختار هذه القوى التغاضي عن حوار حقيقي
حول ما يرسم للبنان أميركيا وإيرانيًا ،واحتماالت
إسرائيل تجاه لبنان ومزارع شبعا وقضايا املنطقة
واملوقف العربي من إسرائيل ومبادرة السالم ،وما
سيطرح في القمة العربية املقبلة في تونس .قد تكون
إحدى حسنات طاوالت الحوار ،خالل العهود الرئاسية
والفراغ الرئاسي على حد سواء ،أنها وضعت على

الطاولة ملفات سياسية تتعلق بتركيبة لبنان وبهموم
القوى السياسية وملفات املعارضة واملواالة .في حني
أنه في ظل سلطة سياسية مكتملة النصاب ،تختزل
القوى السياسية نقاشها حاليًا على اعتمادات الفيول
وأعطال الكهرباء والبواخر والتعيينات واملحاصصة.
لو كان ثمة حيوية سياسية حقيقية ،لكان لزيارة
بومبيو وقع آخر ،ولكان دار حوار في خلفيات كالمه
والتهديد املالي واالقتصادي والسياسي ،ولجرى
البحث في مستقبل املوقف األميركي من الجوالن
وارتداداته املفتوحة على لبنان .ولو أن ثمة حياة
سياسية باملعنى الفعلي وليس بمعنى تحصني مواقع
القوى واألحزاب في السلطة ،وليس هناك اصطفاف
سياسي بات طاغيًا ،وتسويات سياسية تحت سقف
الحكومة الواحدة ،ملا مر كالم رئيس الجمهورية
ميشال عون بال ردة فعل ،عن حماية روسيا لألقليات
املسيحية ،مع التلميح الدائم لحلف األقليات .ولوال
اندثار األصوات السياسية الحقيقية ،ملا كانت أصوات
قليلة سألت عن معنى املقاومة االقتصادية التي أطلقها
عون ،بعد كالم سابق له علنًا ،وفي لقاءاته البعيدة عن
اإلعالم ،عن مقاربة اقتصادية جديدة تقوم على الدفع
في اتجاه لبننة كاملة لالستهالك وتقليص االستيراد
ورفع التكلفة على كثير من املنتجات املستوردة ،بعد
دعوته السابقة اللبنانيني الى االمتناع عن السفر
والسياحة خارج لبنان .لو كان هناك نقاش سياسي،
لجرى درس معمق لتأجيل زيارة الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون لبيروت ،وخلفيات األسباب التي
أرجأتها أكثر من مرة ،بني مقررات سيدر وتنفيذها
واإلشكاالت حول مصالح عسكرية واقتصادية .ألن
كل هذه املواضيع ال تخص فئة وال تستهدف فئة
معينة ،وال تصب في إطار أي اصطفاف سياسي.
كان يفترض بعد انتخاب مجلس نواب جديد وتأليف
حكومة أن توضع كل امللفات الداخلية على مشرحة
الحوار .لم يعد أحد على ذكر الالمركزية اإلدارية
أو اإلصالحات السياسية واالقتصادية ،وقانون
االنتخاب ،وما طبق من الطائف وما لم يطبق ،وإعادة
ً
تحديد الحدود مع سوريا ،مع التسليم جدال بأن
موضوع االستراتيجية الدفاعية أصبح في خبر كان.
ولم تعد القوى أو األحزاب تفتح باب الحوار وحلقات
البحث حول عناوين وأدبيات خطبها ،حتى تلك
التي كانت ترفعها في املجلس النيابي والحكومات
املتعاقبة .حتى النقاشات في مجلس النواب والحركة
التي كان مسرحها عني التينة أو املختارة أو أي من
املراكز السياسية األخرى الحزبية أو الرسمية أو
الدينية ،باتت ال تقدم إضافة جديدة تعيد الحيوية الى
املسرح السياسي .ثمة حاجة الى استعادة وهج الحياة
السياسية ،ألن االضمحالل الحالي بات أخطر من أي
نقاش مهما اشتدت حدته.

تقرير

أزمة «القومي» :حردان ينزع فتيل استقالة رئيس الحزب

مروان(
)طحطح

ه ــل يـنـجــح رئ ـيــس املـجـلــس األعـلــى
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري الـ ـق ــوم ــي
االجـتـمــاعــي الـنــائــب أسـعــد ح ــردان،
في تقصير واليــة رئيس «القومي»
ح ـنــا ال ـن ــاش ــف؟ أم يـسـتـمــر األخ ـيــر
ف ــي مـهـمــاتــه حـتــى ح ــزي ــران 2020؟
هـ ــذا ه ــو ال ـ ـسـ ــؤال ال ــرئ ـي ـس ــي ال ــذي
يـ ـ ــدور ح ــول ــه ال ـن ـق ــاش ف ــي ال ـح ــزب
حــال ـيــا .وم ــن أج ــل ذلـ ــكُ ،ع ـق ــدت في
األسبوعني املاضيني ثالث جلسات
للمجلس األع ـلــى ،آخــرهــا ك ــان قبل
ُيــومــن .عـلــى رأس ج ــدول األع ـمــال،
موضوع التعديل الدستوري
أدرج
ُ
ل ـت ـق ـص ـيــر امل ـ ـهـ ــل الـ ـح ــزبـ ـي ــة ،الـ ــذي
يطرحه ح ــردان ،ويتضمن اإلســراع

فـ ـ ــي إج ـ ـ ـ ـ ــراء ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ـج ـل ــس
القومي ،وانتهاء عمدة الداخلية من
تــرتـيــب نتائجها بــدايــة شـهــر أي ــار.
امل ـج ـلــس ال ـقــومــي ال ـجــديــد ينتخب
أع ـضــاء املـجـلــس األع ـل ــى ،مــا يعني
اختيار رئيس آخر لـ«القومي» خلفًا
ّ
ل ـل ـنــاشــف .إال أن األخـ ـي ــر ُي ـع ــارض
ّ
ّ
ُ
ال ـت ـعــديــل ال ــدسـ ـت ــوري ،مـ ـه ــددًا ب ــأن
املـ ـض ــي بـ ــه س ـي ــدف ـع ــه إلـ ـ ــى اتـ ـخ ــاذ
سـلـسـلــة م ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ،كــال ـت ـقـ ّـدم
ب ـط ـع ــن أمـ ـ ـ ــام امل ـح ـك ـم ــة ال ـح ــزب ـي ــة،
ً
وصــوال إلى االستقالة من منصبه.
وم ــا ب ــن االثـ ـن ــن ،ي ـب ــرز رأي ثــالــث
ُي ّ
عبر عنه أعـضــاء املجلس األعـلــى:
ك ـم ــال ال ـن ــاب ـل ـس ــي ،ع ـص ــام ب ـي ـطــار،

ح ـس ــام الـ ـعـ ـس ـ ّـراوي وع ــاط ــف ب ــزي.
يعتبر هؤالء أنه ال ُيمكن السير بأي
تعديل دسـتــوري ،إذا لم يكن هناك
إجماع حزبي عليه.
خ ــال جـلـســة امل ـج ـلــس األع ـل ــى قبل
يـ ـ ــومـ ـ ــن ،طـ ـ ـ ــرح ح ـ ـ ـ ـ ــردان ال ـت ـع ــدي ــل
الــدس ـتــوري ،ل ـيـ ّ
ـرد الـنــاشــف بالقول
ّ
إن ـ ــه «إذا ك ـن ـتــم س ـت ــواف ـق ــون عـلـيــه،
ّ
فسأستقيل» .املفاجئ كان أن حردان
سارع إلى سحب امللف من التداول،
مــا سـمــح بتعطيل انـفـجــار داخـلــي.
ّ
إال أن ذل ــك ال يـعـنــي ال ـتــراجــع كليًا
عن فكرة إجراء انتخابات للمجلس
ال ـقــومــي ســري ـعــا .فـبـحـســب مـصــادر
قومية ،املطروح على النقاش حاليًا،

«مـ ــن دون أن ي ـك ــون ه ـن ــاك إج ـمــاع
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه» ،ه ـ ــو إجـ ـ ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ّ
الـقــومـيــة ب ــن نـيـســان وأيـ ــار «وح ــل
امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى م ــن ب ـع ــده ــا ،على
أن يختار املجلس القومي الجديد
ـس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ،ك ــون ــه
أع ـ ـض ـ ــاء املـ ـجـ ـل ـ ُ
بالعرف القومي ،تجرى االنتخابات
أشهر من انتهاء
القومية قبل ستة ّ
م ــدة ال ــوالي ــة» .يـتـبــنــى ح ـ ــردان هــذا
ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح ،الـ ـ ـ ــذي سـ ـتـ ـك ــون ن ـت ـي ـج ـتــه
ُمشابهة تمامًا للتعديل الدستوري
ّ
ل ــو ح ـص ــل .ولـ ـك ــن ل ـل ـنــاشــف مــوقـفــا
ّ
آخ ـ ــر .ي ـ ـتـ ـ ّ
ـذرع رئـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــزب بـ ــأن
عمدة الداخلية غير جاهزة إلجــراء
االنـتـخــابــات« ،رغ ــم اسـتــدعــاء عميد

الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة إلـ ـ ـ ــى إحـ ـ ـ ـ ــدى ج ـل ـس ــات
املجلس األعلى ،وتأكيده جاهزيته».
ّ
كما أن الناشف ســأل عــن املــانــع من
ّ
حل املجلس األعلى قبل االنتخابات
القومية ،وإجرائها في تشرين األول
املقبل ،أي عند انتهاء والية املجلس
الحالي .فبحسب الناشف ،ال ُيمكن
دستوريًا للمجلس القومي الجديد
أن يـخـتــار أع ـضــاء املـجـلــس األعـلــى،
ّ
ألن والية األول ال تكون قد بدأت بعد،
وأع ـض ــاؤه لــم يـتـسـلـمــوا مهماتهم.
ُي ـ ـنـ ــذر ذل ـ ــك ب ـ ـصـ ــراع ح ـ ــول تـفـسـيــر
الدستور ،ما سيؤدي من جديد إلى
ّ
شد الحبال داخل «القومي».
(األخبار)

َ
َمن خلف «العقيد المحمي»
الذي أسقطه الفساد؟
ُ
ت ِرك مركز رئاسة فرع الخدمة والعمليات في الشرطة القضائية شاغرًا لفترة طويلة
ُ
منذ إحالة العقيد وائل م .إلى التحقيق على خلفية شبهات فساد اكتشفت جراء
التحقيق الذي ُيجريه فرع املعلومات في قوى األمن الداخلي .وترددت معلومات أن
الغاية من ترك املوقع شاغرًا كان انتظار عودة العقيد املشتبه ّفيه الستئناف رئاسة
الفرع ،قبل أن يصدر القرار القضائي بتوقيفه عدليًا ،جراء تولد اقتناع لدى قاضي
التحقيق األول في جبل لبنان نقوال منصور بإمكان توجيه التهم إليه .وكان هذا
العقيد محميًا من النائب السابق وليد جنبالط ،ولم يصدر قرار من املدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالسماح بمالحقته ،إال بعد نشوب خالف بني
جنبالط والرئيس سعد الحريري ،عشية تأليف الحكومة .وبقي مركزه شاغرًا ،إلى
أن صدر قبل يومني قرار بتعيني الرائد وجدي كليب رئيسًا لهذا الفرع ،الذي يعتبر
«الدينمو» ّ
املحرك لوحدة الشرطة القضائية.

