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المشهد السياسي

الجيش يالحق المرعبي

في الشارع املسيحي ،ومنهم من يريد
إحراج حزب الله في املرحلة اإلقليمية
ال� �ح� �س ��اس ��ة ،وال� �ب� �ع ��ض ي ��ري ��د إدخ � ��ال
ال �ح �ك��وم��ة امل �ف��روض��ة إق�ل�ي�م�ي��ًا م��رح�ل��ة
املوت السريري.
ه�ك��ذا ت��م ال�ت�ع��ام��ل م��ع م�ل��ف ال�ك�ه��رب��اء،
وكذلك األم��ر مع ملف اعتصام الشيخ
أحمد األسير .في داخل الحكومة ،ثمة
ص �م��ت م �ط �ب��ق ،وت �ل ��وي ��ح ب��اس �ت �خ��دام

ال�ق��وى األمنية ،ف��ي ح��ال إق�ف��ال األسير
ط��ري��ق ال �ب �ح��ر ،ل �ك��ن ال �ج �ي��ش س �ب��ق أن
أب �ل ��غ األس� �ي ��ر وم� ��ن خ �ل �ف��ه ه� ��ذا األم� ��ر،
ح�ين ك��ان داع �م��و األس �ي��ر السياسيون
يطلبون غض النظر عنه ألن «خطابه
ّ
تحول
الئ��ق ومحترم» .وال�ي��وم ،بعدما
األسير إلى ظاهرة مزعجة ومربحة في
آن ،تتعامل الحكومة معه ك��أن��ه حالة
ظ��رف �ي��ة إع�ل�ام �ي��ة ،م ��ن دون أن ت �ق��ارب
تحركه وإقفاله الطريق ال من قريب أو
ب�ع�ي��د .وال�ج�ي��ش ب ��دوره ينتظر ال�ق��رار
ال�ح�ك��وم��ي ،إذا أرادت إزال ��ة االع�ت�ص��ام
ب �ع��د إج� � ��راء االت � �ص� ��االت م ��ع األط � ��راف
ال� �ص� �ي ��داوي�ي�ن ،م ��ع ال �ع �ل��م ب� ��أن رئ �ي��س
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ع� � ��رض االع � �ت � �ص� ��ام م��ع
النائبة بهية الحريري.
األمر نفسه تكرر مع التعرض للجيش،
سياسيًا وإعالميًا .لم تحرك الحكومة
ساكنًا ،ولم َ
تر موجبًا للتحرك وإجراء
االت� � �ص � ��االت وع� �ق ��د ج �ل �س ��ات وزاري � � ��ة
جانبية ،بخالف ما فعلت عند إطالق
ال � �ض � �ب� ��اط وال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن امل ��وق ��وف�ي�ن
ف � ��ي ق �ض �ي ��ة ال� �ك ��وي� �خ ��ات الع � �ت � �ب ��ارات
انتخابية ،فأعادت توقيفهم مجددًا .لم
ت��ر الحكومة ،التي ستلتقي ال�ي��وم في
احتفال األول من آب ،سببًا ألن تتبنى
خ�ط��اب ال�ت�ه��دئ��ة وال��دع��وة ال��ى تحييد
ال�ج�ي��ش ،ب�خ�لاف م��ا حصل م��ن تحرك
وتجييش إلطالق شادي املولوي ،األمر
ال ��ذي اض�ط��ر ال�ج�ي��ش ال��ى اإلع�ل�ان عن
إع��داد مالحقة قضائية هي األول��ى من
نوعها ،ضد النائب في كتلة املستقبل
النائب معني املرعبي .وال أح��د يعتقد
أن��ه سيكون لها أيضًا موقف أو كلمة
من ذلك.
وب�ين امل�ل�ف��ات ال�ث�لاث��ة ،أم��ور تفصيلية
كثيرة ومتشعبة .لكن األهم أن الحكومة
ت� �ع� �م ��ل وت� �ح� �ص ��د إع� � �ج � ��اب امل �ج �ت �م��ع
الدولي ألنها تنأى بالنفس عن أحداث
س� ��وري� ��ا ...وع ��ن ال �ه �م��وم االق �ت �ص��ادي��ة
واالجتماعية واألمنية.

وسط الهجمة على املؤسسة العسكرية من جانب بعض
الجهات السياسية ،يحتفل الجيش قبل ظهر اليوم بعيده
السادس والستني في ثكنة شكري غانم ــ الفياضية ،في
ح�ض��ور ال��رؤس��اء ميشال سليمان ونبيه ب��ري ونجيب
ميقاتي .وتتخلل االحتفال كلمة لسليمان يتطرق فيها
ً
إل��ى ال �ش��ؤون السياسية واألم�ن�ي��ة ال��داخ�ل�ي��ة ،ف�ض�لا عن
تأكيد قرارات مجلس الوزراء الداعمة للجيش.
وفي خطوة هي األولى من نوعها ،أعلنت قيادة الجيش
ان �ه ��ا ب ��اش ��رت ات� �خ ��اذ االج � � � ��راءات مل�ل�اح �ق��ة ع �ض��و ك�ت�ل��ة
املستقبل النائب معني املرعبي أم��ام الجهات املختصة
«وف� �ق ��ًا مل ��ا ت �ن��ص ع �ل �ي��ه ال� �ق ��وان�ي�ن ،وذل � ��ك ف ��ي م ��ا يتعلق
ب��ال�ت�ه�ج��م واالف� � �ت � ��راءات ال �ت��ي دأب ع �ل��ى س��وق �ه��ا ت�ج��اه
املؤسسة وقيادتها» .وفي املقابل ،أعلنت كتلة املستقبل
أنها «ال تقبل كل تعرض اعالمي من شأنه املساس بسمعة
امل��ؤس �س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ووط �ن �ي �ت �ه��ا» ،وح� ّ�م �ل��ت ال�ح�ك��وم��ة
«م�س��ؤول�ي��ة ك��ل اإلج � ��راءات وامل �م��ارس��ات ال�خ��اط�ئ��ة» .ول��م
تعلن الكتلة موقفًا واض�ح��ًا ب�ش��أن امل�ش��ارك��ة م�ج��ددًا في
ال �ح��وار ل �ع��دم اك�ت�ف��ائ�ه��ا بتلبية م�ط�ل��ب «ق ��وى  14آذار»
تسليم داتا االتصاالت إلى األجهزة األمنية .وأشارت إلى
أنها «ستبقى على تشاور مع االطراف الحليفة الستكمال
البحث مع رئيس الجمهورية في باقي املستلزمات التي
دفعت هذه القوى لتعليق املشاركة».
م��ن ج�ه��ة اخ� ��رى ،رأى رئ �ي��س ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واالص�ل�اح
العماد ميشال عون أن اعطاء داتا االتصاالت بكاملها إلى
األج�ه��زة االمنية جريمة ض��د ال��دس�ت��ور ،مستغربا كيف
يسمح ال�ق�ض��اء ب�ه��ذا االم ��ر .وأع �ل��ن ع��ون ب�ع��د االج�ت�م��اع
األسبوعي للتكتل« :سنبحث مع املحامني اذا كنا سنربط
خصومة م��ع ال�ق�ض��اة انفسهم الن��ه ال يمكن ان نقبل ان
يتنصت علينا احد».
على صعيد آخ��ر ،ت��اب��ع مجلس ال� ��وزراء ف��ي جلسته في
ق �ص��ر ب �ع �ب��دا ،ال �ب �ح��ث ف��ي م �ش��روع ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ات
النيابية ،فأقر  55مادة من اصل  123بعد قراءة النصوص
م��ادة م��ادة ،وس��ط استمرار التباين حيال بعض البنود
من بينها النسبية وعدد الدوائر ،على أن يتابع املجلس
املناقشة في جلسة دعا اليها ميقاتي االثنني املقبل في
قصر بيت الدين املقر الصيفي لرئاسة الجمهورية.
ورف��ض مصدر ف��ي  14آذار مقاربة مجلس ال ��وزراء مللف
اقتراع املغتربني واعتبر أن «اضعف االيمان» هو العودة
الى قانون  .2009وقال لـ«االخبار» إن «مشاركة املغتربني
في صنع مستقبل لبنان اقل واجب هذه الحكومة الفاشلة.
ففي زم��ن يتقدم فيه العالم العربي نحو الديموقراطية
تسعى الحكومة الى دفع لبنان الى الوراء».
من جهة أخرى ،دعا نائب األمني العام لحزب الله الشيخ

نعيم قاسم الحكومة إل��ى العمل بجد ملعالجة القضايا
املختلفة ،و«أال ت�ق��ع ف��ري�س��ة االب �ت ��زازات ال�ت��ي تمارسها
املعارضة» .وأك��د قاسم في حفل افطار أن الحزب «يبذل
الجهد ليل نهار إلصالح ذات البني بني قوى األكثرية».

«الجماعة» :للمقاومة دور
م��ن ج��ان �ب��ه ،رأى األم �ي�ن ال �ع��ام ل �ـ«ال �ج �م��اع��ة االس�لام �ي��ة»
إب��راه �ي��م امل �ص��ري خ�ل�ال االف �ط��ار ال�س�ن��وي ل�ـ«ال�ج�م��اع��ة»
ّ
االستراتيجية
ان العنوان األه� ّ�م في الشأن اللبناني هو
ّ
الدفاعية .واعتبر أنه «ال ّبد من دور للمقاومة في الدفاع
ُ
ع ��ن ال ��وط ��ن وامل ��واط� �ن�ي�ن ض �م��ن ص �ي �غ��ة وط �ن �ي��ة ت �خ��رج
املقاومة من إطار التجاذب السياسي ،وتجعلها في املكان
ّ
الالئق بها ،حيث تصبح حقًا متاحًا لكل اللبنانيني ،ال
سيما أبناء الجنوب بصرف النظر عن االنتماء الطائفي
أو الحزبي».

مهلة أهالي املخطوفني
وبعد  70يوما على خطف اللبنانيني ال �ـ 11ف��ي سوريا،
خرج ذووهم مجددا الى الشارع ،إذ نفذت عائلتا عوض
إب��راه �ي��م وح �س��ن أرزون � ��ي اع�ت�ص��ام��ا رم��زي��ا ع�ن��د مدخل
القصر الجمهوري في بعبدا أثناء انعقاد جلسة مجلس
ال ��وزراء ،حاملني الفتات يناشدون فيها ال��دول��ة التحرك
ل�لاف��راج ع��ن امل�خ�ط��وف�ين .وق� ��رروا ن�ص��ب خ�ي��م ف��ي امل�ك��ان
حتى اطالق سراح أبنائهم.
وأرس��ل سليمان قائد الحرس الجمهوري العميد وديع
ال �غ �ف��ري ل�ي�س�ت�م��ع إل ��ى م �ط��ال��ب االه ��ال ��ي ال ��ذي ��ن اب�ل�غ��وه
ب �ض ��رورة ت �ح��رك ال��رئ �ي��س الع� ��ادة امل �خ �ط��وف�ين ،وأع �ط��وا
مهلة حتى االحد املقبل لإلفراج عن أبنائهم تحت طائلة
التصعيد.

قتيل وجريح في عني الحلوة
أم�ن�ي��ًا ،وق��ع اش �ك��ال م �س��اء أم��س ف��ي م�خ�ي��م ع�ين ال�ح�ل��وة
أسفر عن سقوط قتيل وجريح .وفي التفاصيل انه بينما
ك��ان إم��ام مسجد ال �ف��اروق ال�ت��اب��ع ل�ـ«ال�ح��رك��ة اإلسالمية
امل �ج ��اه ��دة» ي �م��ر وم��راف �ق��ه ف ��ي ح ��ي س ��وق ال �خ �ض��ار في
املخيم قبيل اإلف�ط��ار ،طالته مياه ك��ان يرشها فتى على
عربة يبيع عليها «تمر ه�ن��دي» ،فما ك��ان من امل��راف��ق إال
أن ضرب الفتى الذي شاهده عمه ،وهو عنصر في حركة
فتح .فما كان من األخير إال أن تهجم على املرافق والشيخ
وضربهما .وف��ي ما بعد ق��ام ثالثة مقنعني برمي قنبلة
على منزل عم الفتى بعد اإلفطار بالترافق مع إطالق نار
كثيف ،ما أدى إلى جرح شخصني كانا مارين صدفة ،ما
لبث أحدهما أن فارق الحياة.

علم
و خبر
الجيش بحاجة لـ 40ألف جندي إضافي

مجموعة من األحزاب
ال ّتتفق على شيء
السلطة...
سوى على ّ
أي سلطة إال سلطة
المستقبل

ّ
يضحي الستمرار
وال��رئ�ي��س ميقاتي
الحكومة».
ّ
حنق العونيني م��ن ميقاتي ،ليس أق��ل
ّ
إن ّ
بري
منه حنقهم من ب� ّ�ري .يقولون
ّ
قضية امل�ي��اوم�ين بوجههم حتى
ف� ّ�ج��ر
ّ
ّ
يفشل التيار في السلطة« :ب��ري شريك
ل� �ـ 14آذار ،وي��ري��د إظ �ه��ارن��ا ف��ي مظهر
العاجزين عن تقديم أي شيء».
ّ
اآلذاري� � � ��ون ع� ّ�م��ا ي�ح��دث
ع �ن��دم��ا ُي �س��أل
داخ � � � ��ل ال � �ح � �ك� ��وم� � ّ�ة ،ي� �ح� �ي� �ل ��ون ��ك ع �ل��ى
ّ
ورق ��ة ال��ت�ف��اه��م امل��وق �ع��ة ب�ين ح��زب الله
وال �ت � ّ�ي ��ار .ي �ق��ول��ون إن األزم � ��ة ال �ي��وم ال
ت�م� ّ�س التحالف ال� ّ�س�ي��اس��ي ال��ذي أنتج
ّ
يتمسك عون
التفاهم .بحسب ه��ؤالء،

ّ
بورقة التفاهم ألنه خيار استراتيجي.
ال � �ق � �ض� � ّ�ي� ��ة إذًا خ� �ل ��اف ح � � ��ول ع � �ن� ��وان
مطلبي ب�ين ال�ت� ّ�ي��ار وأم ��ل ،وال دخ��ل له
ب��ال� ّ�س�ي��اس��ة« :ن �ق��ار م�ن��زل��ي ل�ي��س أك�ث��ر،
يحدث ضمن البيت ال��واح��د» .فما بني
ّ
التيار وحزب الله وحركة امل ،ثابتات
ث�لاث« :بقاء الحكومة ،بقاء التحالف،
وبقاء التفاهم».
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ي �ق��ول��ون أك �ث��ر
ّ
ّ
قضية املياومني انفجرت حني استحق
موضوع الشركات الخاصة ،وليس ألن
أحدًا يريد التفجير من الداخل .تسأل 8
آذار وتجيب :أي حكومة أفضل من هذه
الحكومة ّ بالنسبة للجنرال؟ «عون رفع
س�ق�ف��ه ألن ��ه وج��د ف��ي ال�ح�ك��وم��ة أن من
ّ
يشد أكثر يحصل على ما يريد».
ت ��رى  8آذار أن س �ق��وط ال�ح�ك��وم��ة قبل
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ي �ع �ن��ي ت �ك��ري��س ق��ان��ون
ال�س�ت�ين ،يضعون ال�لا اس�ت�ق��رار نصب
الحكومة ،فإننا
أعينهم« ،إذا أسقطنا
ً
فتحنا صندوق ب��ان��دورا دفعة واح��دة
من حيث ال ندري».
ّ
املحصلة« ،الضجيج واملماطلة ال
ف��ي
ّ
يعنيان شيئًا» .بنظر األكثرية ،ميشال
لاّ
ّ
ع��ون م�ح� ٌ
�اور صعب ليس إ  .يذكرون
ب ��ال ��وق ��ت ال� � ��ذي ب �ق �ي��ت ف �ي��ه ال �ح �ك��وم��ة
ّ
ّ
الحصة
م�ع��ل�ق��ة ق�ب��ل تشكيلها بسبب
ّ
املسيحية .وفي نهاية األمر« ،الحكومة
ل� ��ن ت �س �ق��ط اآلن» ي � �ق ��ول س �ي��اس �ي��ون
م ��ن  8آذار ب �ث �ق��ة ،رغ� ��م ان �ه ��ا ال ت�ف�ع��ل
شيئًا.

ما قل
ودل
نّ
تبي أن رجل األعمال
الفلسطيني املقيم في صيدا
عماد األسدي ،الذي يعد
احد أبرز داعمي الشيخ
أحمد األسير ،هو من يتولى
الوساطة بني األسير ووزير

أجرت جهات رسمية دراسة تبني بموجبها أن الجيش اللبناني بحاجة
لتطويع  40ألف جندي جديد في صفوفه ،في حال أراد االستمرار بالقيام
ب�م�ه��ام��ه ال�ح��ال�ي��ة ،إل��ى ج��ان��ب اإلم �س��اك ب��ال �ح��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ـ �ـ ال�س��وري��ة.
وبينت ال��دراس��ة أن الجيش ال��ذي ينشر ألويته ال �ـ ،12وأف��واج��ه الثمانية،
وفوجي املدرعات واملضاد للدروع ،في الداخل وعلى الحدود ،يحتاج إلى
 6أل��وي��ة (نحو  18أل��ف ج�ن��دي) لكي يتمكن م��ن ضبط ال�ح��دود اللبنانية
ــــ ال�س��وري��ة بشكل محكم .وأش ��ارت ال��دراس��ة إل��ى ان��ه سبق أن ص��در ق��رار
ب��إن�ش��اء ف��وج للقتال ال�ج�ب�ل��ي ،م��ن دون أن ي��أخ��ذ ط��ري�ق��ه للتنفيذ بسبب
ضعف اإلم�ك��ان��ات املالية .كذلك يحتاج الجيش إل��ى إن�ش��اء ف��وج إضافي
للحدود ،وفوج تدخل سادس .وتضيف الدراسة أن مهمة حفظ األمن في
الداخل تحول دون نشر الجيش العدد املطلوب من الجنود على الحدود
الشمالية والشرقية .وتوقفت ال��دراس��ة عند ك��ون ع��دد رج��ال الشرطة في
لبنان ق��ارب نصف عدد رج��ال الجيش ،فيما املفروض أال تتجاوز نسبة
الشرطة إلى الجيش عتبة الـ 25في املئة.

تنسق ّ
اليونيفيل ّ
روحيًا
الداخلية مروان شربلُ .يذكر
أن األسدي مقرب من الرئيس
فؤاد السنيورة والنائبة
بهية الحريري ،وهو يملك
مجمعًا تجاريًا في صيدا.

ط�ل��ب ق��ائ��د ق ��وات ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل ال �ج �ن��رال ب��اول��و س�ي�ي��را م��ن س �ك��ان منطقة
جنوبي الليطاني خ�لال إف�ط��ار تكريمي ملناسبة عيد الجيش ف��ي بنت
جبيل ،أال يعتبروا ب��أن دوري ��ات وح��دات��ه تسير بمفردها ب�ين بلداتهم،
وإن لم تعد تتحرك بمرافقة من الجيش اللبناني ،بسبب وجود «تنسيق
روحي» بني الطرفني وإن لم يتجاورا ميدانيًا.

األحرار خارج الئحة  14آذار املتنية
استبعدت الدراسات االحصائية التي أجراها حزب الكتائب في املنت أي
اس��م مرشح من ح��زب األح��رار ،ما يعني بحسب مصدر متني ،أن ال نية
لضم أي مرشح من الوطنيني األحرار الى الئحة  14آذار ،بمن فيهم أمني
العالقات الخارجية في الحزب كميل ألفرد شمعون ،ال��ذي أعلن الحزب
ترشيحه نهاية آذار املاضي.

