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علم
و خبر

ـة والحكومة والرئاسة []1
م��وازي��ن ال �ق��وى ف��ي س��وري��ا م�ي��دان�ي��ًا،
ملصلحة امل�ع��ارض��ة بتشكيالتها غير
االصولية ،عبر ّ
مدها عربيًا وخليجيًا
ب �م ��ا ي� �ل ��زم م� ��ن م� �س ��اع ��دات ع �س �ك��ري��ة

ضرورية .فجنيف مع بقاء األس��د في
امل��رح �ل��ة االن �ت �ق��ال �ي��ة أم ��ر ل �ي��س واردًا،
وم��ا يمكن أن ي�ك��ون واق�ع�ي��ًا ه��و بقاء
ال� �ن� �ظ ��ام ال � �س� ��وري ف� ��ي ه � ��ذه امل��رح �ل��ة
وليس الرئيس السوري.
واالم ��ر ال�ث��ال��ث ه��و أن ال �ك�لام ع��ن رف��ع
أميركي سريع للعقوبات على إي��ران
م �ق��اب��ل ت �ن��ازالت �ه��ا ف��ي امل �ل��ف ال �ن��ووي
«متسرع بعض الشي .فرفع العقوبات
في االمم املتحدة يحتاج الى موافقات
أوروب � �ي� ��ة وه� ��ي غ �ي��ر م� �ت ��واف ��رة ح�ت��ى
الساعة ،وخصوصًا من ناحية فرنسا
ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر ت� �ش ��ددًاَ الف �ت��ًا ،س� ��واء في
ً
م��وق�ف�ه��ا م��ن إي ��ران أو س��وري��ا ،ف�ض�لا
ع��ن أن ال�ك��ون�غ��رس ليس م�ط��واع��ًا الى
ال�ح��د ال ��ذي ي�م�ك��ن م�ع��ه إي ��ران ال��ره��ان
ع �ل��ى ت �خ �ف �ي��ض ال �ع �ق ��وب ��ات م ��ن دون
أث�م��ان ملحوظة ع�ل��ى صعيد املنطقة
ككل».
ي �ق� ّ�ر امل �ت �ص �ل��ون ب � � ��االدارة االم �ي��رك �ي��ة
م��ن ق ��وى  14آذار ب ��أن إرب ��اك ��ًا ي�س��ود
ال� � �س� � �ي � ��اس � ��ة ال � � �خ� � ��ارج � � �ي� � ��ة ل � � �ل� � ��ادارة
ال�ح��ال�ي��ة ،ف��ي ت��رت�ي��ب س�ل��م أول��وي��ات�ه��ا
واه �ت �م��ام��ات �ه��ا ،ع �ل��ى ع �ك��س م��ا ك��ان��ت
ع�ل�ي��ه ح ��ال اإلدارات ال �س��اب �ق��ة ،س��واء
بما ارتد سلبًا أو إيجابًا على لبنان.
وه��ذا األم��ر ق��د يتيح للبعض اعتبار
ال�ت�ح��والت االم�ي��رك�ي��ة ج��ذري��ة ،ول��و لم
تكن كذلك.
إال أن ما يعني لبنان مباشرة هو أن
واشنطن ل��م تتخل ع��ن حرصها على
اس� �ت� �ق ��راره أو دع ��م ال �ف��ري��ق امل�ت�م�س��ك
ب �ح��ري��ة ل �ب �ن��ان وس � �ي ��ادت ��ه ،وت��أل �ي��ف
الحكومة وإج��راء االنتخابات .أم��ا ما
يحكى ع��ن تبدل ف��ي ق��واع��د تعاطيها
م ��ع ال � �ق ��وى ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة االخ� � � ��رى ،ف�لا
ي� �ع ��دو ك ��ون ��ه أس� �ل ��وب ��ًا م �خ �ت �ل �ف��ًا ل�ك��ل
دي� �ب� �ل ��وم ��اس ��ي ف� ��ي م� �ق ��ارب ��ة امل �ل �ف ��ات
اللبنانية ال أكثر ،في حني أن ما يقال
ع��ن ات �ص��االت غ�ي��ر م�ب��اش��رة م��ع ح��زب
ال�ل��ه ال ي��زال دون��ه م�ح��رم��ات وش��روط
كثيرة.
ث � �م� ��ة ت � �ع� ��وي� ��ل أس� � ��اس� � ��ي ع � �ل� ��ى دور

واشنطن في حفظ استقرار لبنان ،إذ
كادت االحداث االمنية املتنقلة تشعل
حربًا ك��ل ي��وم ،م��ن طرابلس ال��ى عبرا
ّ
وع��رس��ال وغ �ي��ره��ا م��ن امل �ن��اط��ق ،ل�ك��ن
ثمة ق��رارًا أميركيًا واضحًا وال رجوع
ع �ن��ه« :ال م��س ب��االس �ت �ق��رار ف��ي لبنان
وال حرب فيه».
وت� �ح ��ت ه� ��ذه امل� �ع ��ادل ��ة ،وع �ط �ف��ًا ع�ل��ى
م��ا ي�ج��ري م��ن ض�غ��وط أم�ي��رك�ي��ة على
روس � �ي� ��ا ،ت ��وق� �ف ��ت م� �ع ��رك ��ة ال �ق �ل �م��ون.
ت �ج �م �ي��د م� �ع ��رك ��ة ال� �ق� �ل� �م ��ون ل � ��م ي �ك��ن
بسبب الثلج وال ألي اعتبار جغرافي
أو ع � �س � �ك� ��ري آخ� � � � ��ر ،ب� � ��ل ب� �س� �ب ��ب م��ا
ّ
ت �ب��ل �غ��ه ال � � ��روس م ��ن االم� �ي ��رك� �ي�ي�ن م��ن
م� ��وق� ��ف ح� ��اس� ��م م � ��ن ت� ��داع � �ي� ��ات ه ��ذه
امل� �ع ��رك ��ة وارت � ��دادات � � �ه � ��ا ع� �ل ��ى ل �ب �ن��ان
وسوريا.
ّ
ف ��ي م �ق��اب��ل ال� � ��دور االم� �ي ��رك ��ي ،ت��رت��ب
ال �س �ع��ودي��ة أول��وي��ات �ه��ا ف��ي ال�س�ي��اس��ة
ً
الخارجية بالتدرج :ملف سوريا أوال
وم��ن ث��م م�ص��ر وم��ن ث��م ل �ب �ن��ان .ت��ول��ي
ال �س �ع��ودي��ة ح��ال �ي��ًا ال ��وض ��ع امل �ص��ري
أه �م �ي ��ة ك � �ب� ��رى ،ت �ن �ف��ق ع �ل �ي��ه ال �ك �ث �ي��ر
م��ن وق �ت �ه��ا واه �ت �م��ام �ه��ا ،أم ��ا ال��وض��ع
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ف�ه��و ت�ح��ت امل��راق�ب��ة ال أكثر
وال أقل ،إذ ال تمانع السعودية تأليف
ال �ح �ك��وم��ة وال ت �ع��رق �ل �ه��ا ،ل �ك �ن �ه��ا ف��ي
امل�ق��اب��ل ال ت�ع�م��ل ل�ي��ل ن �ه��ار لتأليفها.
ي��أخ��ذ امل �ل��ف ال �س��وري اه�ت�م��ام��ًا أك�ث��ر،
وخ�ص��وص��ًا ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ف��اص�ل��ة بني
امل ��رح� �ل ��ة ال ��راه� �ن ��ة واإلع � � � ��داد مل��ؤت �م��ر
جنيف.
وه �ن��ا ق ��د ي �ك��ون أح ��د أوج� ��ه ال �ص��راع
ف ��ي األش� �ه ��ر امل �ق �ب �ل��ة ،ل �ت��رك �ي��ز ال� ��دور
ال �س �ع��ودي ع �ل��ى م �س��اع��دة امل �ع��ارض��ة
ال �س��وري��ة ،ت�ل��ك ال�ت��ي ت�ش�ب��ه امل�ع��ارض��ة
امل� �ص ��ري ��ة ،ول �ي �س ��ت ّت �ل ��ك ال� �ت ��ي ت�ث�ي��ر
ام� �ت� �ع ��اض أه � ��ل ال� �س ��ن ��ة أن �ف �س �ه��م م��ن
سوريا الى لبنان والسعودية.

غدًا :الرئاسة بالثلثني
أو بالنصف زائدًا واحدًا

ـاع

رغم أميركا وإسرائيل ...غامبيا تعفو عن «تاجكو»
أصدر رئيس جمهورية غامبيا يحيى جامع «عفوًا» عن رجل األعمال
اللبناني حسني ت��اج ال��دي��ن ،بعد خمسة أشهر م��ن إص��داره ق��رارًا في
ح��زي��ران ال�ف��ائ��ت ب��اع�ت�ب��اره شخصًا غير م��رغ��وب فيه ف��ي أص�غ��ر دول
غ��رب أف��ري�ق�ي��ا .وإذ ط��رده حينها «لقيامه بنشاطات اق�ت�ص��ادي��ة غير
مرغوب فيها» ،أعلن جامع أن تاج الدين «بات حرًا في العودة إليها
ب ��دءًا م��ن األس �ب��وع ال� �ج ��اري» ،م��ن دون ذك ��ر أس �ب��اب ال �ع ��ودة .وك��ان��ت
ش��ائ �ع��ات ع ��دة ارت �ب �ط��ت ب �ق��رار ال �ط��رد ،م�ن�ه��ا ات �ه��ام��ه ب�ت�خ��زي��ن وب�ي��ع
أطعمة ف��اس��دة ف��ي أح��د أك�ب��ر امل�ت��اج��ر االستهالكية ال�ت��ي يملكها في
غامبيا حيث ّ
يعد املستورد الرئيسي ل�لأرز والطحني من خ�لال فرع
«ت��اج�ك��و» ال�غ��ام�ب��ي .إال أن التعليقات املحلية وال��دول �ي��ة ع�ل��ى ال�ق��رار
ربطته بالضغوط األميركية للتضييق على «تاجكو» بعدما اتهمتها
واشنطن بتبييض األم��وال لحساب حزب الله .تاج الدين سرعان ما
توجه إلى غامبيا فور تبلغه القرار.
وف��ي ات �ص��ال م��ع «األخ �ب ��ار»ّ ،
رح �ب��ت أوس ��اط شقيقه ع�ل��ي ت��اج ال��دي��ن
بقرار ال�ع��ودة ،رافضة الحديث عن الجهود التي بذلت إلقناع جامع
بالتراجع .وقال املدير العام لوزارة املغتربني هيثم جمعة لـ «األخبار»
ان وزارة الخارجية لم تتبلغ القرار في شأن حسني تاج الدين رسميًا،
لكنه أعرب عن ارتياحه ألي انفراج يحصل عليه أي مغترب لبناني.
واس �ت �ح �ض��رت امل� �ص ��ادر ت �ج��رب��ة أن �غ ��وال ق �ب��ل ع ��ام�ي�ن ،ع �ن��دم��ا ط�ل�ب��ت
م��ن «ت��اج�ك��و» بيع مؤسساتها للدولة بأسعار أق��ل ،بضغط أميركي
وإس��رائ�ي�ل��ي .وحتى اآلن ،ل��م تفلح ف��ي اس�ت�ع��ادة حضورها األنغولي
ب��اس�ت�ث�ن��اء االس �ت �م��رار ف��ي ت�ش�غ�ي��ل ب�ع��ض امل �ص��ان��ع ف��ي ال�ب�ل��د الغني
باملواد األولية واملعادن.
وت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة أع�ل�ن��ت ف��ي ن�ه��اي��ة 2010
عقوبات اقتصادية بحق «تاجكو» في أنغوال وغامبيا بتهمة تمويل
ح��زب ال �ل��ه ،فيما أدرج اس��م ق��اس��م ت��اج ال��دي��ن ع�ل��ى ال�لائ�ح��ة ال �س��وداء
لوزارة الخزانة األميركية عام .2009

ترك مشتبه فيهم خالفًا لألصول
ّحضر إلى مفرزة التحري في بيروت ثالثة أشخاص ممن ُيشتبه في
أن�ه��م اع �ت��دوا على سعيد شملة ف��ي محلة ال�ط��ري��ق ال�ج��دي��دة ف��ي أول
أيام عيد األضحى ،علمًا أنه سبق أن ُع ِّممت أسماؤهم بموجب مذكرة
توقيف ص��ادرة عن القضاء العسكري .وأش��ارت املعلومات إلى أحمد
الجمل ،شقيق املسؤول العسكري في تيار املستقبل العميد املتقاعد
محمود الجمل ،ك��ان برفقة األشخاص الثالثة .وعلمت «األخ�ب��ار» أن
الثالثة استجوابوا ثم أخلي سبيلهم من دون تنفيذ مذكرة التوقيف،
أو حتى تسليمهم للجيش ،بحسب األص��ول املعمول بها .وق��د ُعرف
من هؤالء م.هـ .وهـ.هـ ،.وهما موظفان في دوائر رسمية.

جنبالط ال يهاجم األسد
ّ
يطل النائب وليد جنبالط في حلقة الثالثاء املقبل من برنامج «كالم
الناس» ليتحدث عن الوضعني املحلي واإلقليمي وتطورات املنطقة.
وس �ي �م �ت �ن��ع ج �ن �ب�لاط ع ��ن م �ه��اج �م��ة ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس � ��د وال �ن �ظ��ام
ال �س��وري ،فيما س�ي� ّ�وج��ه ان�ت�ق��ادات الذع��ة ال��ى امل�ع��ارض��ة وال�ج�م��اع��ات
ّ
املسلحة ،وسيدعو إل��ى ح��ل سياسي ل�لأزم��ة السورية من
التكفيرية
خالل مؤتمر «جنيف .»2

سالم ّ
يسمي وزراءه؟

جعجع :المستقبل
لنا ونصراهلل لم ينتصر
واألسد لن يبقى في
السلطة

الوطني» ،الفتًا إلى أن «الجنوب الذي
ي�م�ث��ل خ��ط ال��دف��اع االول ع��ن ل�ب�ن��ان ال
يختلف ع��ن ال�ش�م��ال ال ��ذي يمثل خط
ال ��دف ��اع االول ع��ن ل �ب �ن��ان ع �ل��ى ح��دود
امل� �ج� �ت� �م ��ع» .ول� �ف ��ت إل � ��ى أن «م� �ص ��ادر
الهاي تؤكد أن هناك كالمًا غير رسمي
ع��ن دور ل�ل�ب�ن��ان ل�لان �ت �ه��اء م��ن امل ��واد
الكيميائية» ،مشددًا على أن��ه «م��ا من
قوة على اإلطالق بإمكانها أن تقنعنا
أو تفرض علينا طمر الكيميائي في
أرضنا».
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��رّ ،
رد رئ� �ي ��س ح��زب
ال� � �ق � ��وات ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة س �م �ي ��ر ج �ع �ج��ع
ع �ل��ى امل ��واق ��ف األخ� �ي ��رة ل�ل�أم�ي�ن ال �ع��ام
ل �ح��زب ال �ل��ه ال �س �ي��د ح �س��ن ن �ص��رال �ل��ه.

وأك� ��د أم� ��ام وف ��د م��ن ط�ل�اب «ال� �ق ��وات»
أن «امل �س �ت �ق �ب��ل ل �ن ��ا ألن م �ش��اري �ع �ه��م
تسير نحو املاضي بينما مشاريعنا
تتجه نحو املستقبل» .وق��ال« :السيد
ح� �س ��ن ن� �ص ��رال� �ل ��ه خ � ��رج م� �ن ��ذ ب�ض�ع��ة
أي � � ��ام م �ت �ب��اه �ي��ًا ب �ن �ص��ر م � ��ا ،ح ��اول ��ت
م��رارًا وت�ك��رارًا معرفته لكنني ل��م أجد
ل��ه أث� �رًا» ،ورأى أن «م�ج��رد ذه��اب��ه الى
س� ��وري� ��ا ان� �ك� �س ��ار ف� ��ي ح � � ّ�د ذات � � ��ه ،وال
سيما أن صديقه العزيز بشار األسد
ل��ن ي�ب�ق��ى ف��ي ال�س�ل�ط��ة م�ه�م��ا ح�ص��ل».
واعتبر أن «التعويذة السحرية جيش
وشعب ومقاومة لم تعد موجودة».
وك � � ��ان رئ � �ي ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة م �ي �ش��ال
سليمان التقى في القصر الجمهوري
ف� � ��ي ب � �ع � �ب� ��دا ال� � �ب� � �ط � ��ري � ��رك امل� � ��ارون� � ��ي
الكاردينال بشارة الراعي وعرض معه
التطورات.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،أع �ل��ن ن��ائ��ب رئ�ي��س
ح��زب الكتائب سجعان ق��زي أن حزبه
ي �ق �ب��ل ب �ت��أل �ي��ف أي ح �ك��وم��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة
ب � �ص ��رف ال� �ن� �ظ ��ر ع� ��ن ط ��ري� �ق ��ة ت ��وزي ��ع
ال �ح �ق��ائ��ب ال ��وزاري ��ة ش ��رط أن تستند
إل � � ��ى إع � �ل� ��ان ب � �ع � �ب� ��دا ،وأال ي �ت �ض �م��ن
البيان ال��وزاري لهذه الحكومة ثالثية
ال �ج �ي��ش وال �ش �ع ��ب وامل � �ق ��اوم ��ة .وأك ��د
ق� � ��زي ،ف� ��ي ح ��دي ��ث إل � ��ى وك� ��ال� ��ة أن �ب ��اء
الشرق األوسط« ،أن املهم ليس األرقام

بل االستناد إلى إعالن بعبدا».
في املقابل ،رأى عضو كتلة املستقبل
ال�ن��ائ��ب ج��ان أوغ��اس�ب�ي��ان أن «ال�ط��رح
ال� � ��ذي ت �ق ��دم ��ت ب� ��ه ق � �ي� ��ادة ح � ��زب ال �ل��ه
العتماد صيغة ٩ــ٩ــ ٦لتأليف الحكومة
أق �ف��ل ال� �ب ��اب ن �ه��ائ �ي��ًا أم� ��ام اح �ت �م��االت
الخروج بحلول».
ورأى أن ح� � ��زب ال � �ل� ��ه «ي� �ع� �ت� �م ��د ه ��ذا
األس � �ل� ��وب ألن � ��ه ال ي ��ري ��د ح �ك ��وم ��ة ب��ل
ي� �س� �ع ��ى إل � � ��ى ت� �ث� �ب� �ي ��ت ال � � �ف � � ��راغ ع �ل��ى
مستوى امل��ؤس�س��ات الدستورية كافة
ب�ه��دف ال��ذه��اب إل��ى مؤتمر تأسيسي
ج ��دي ��د ل �ل �ب �ن��ان ي �ل �غ��ي ع� �ب ��ره امل �ي �ث��اق
الوطني».
وف��ي ال�س�ي��اق نفسه ،لفت عضو كتلة
ال��وف��اء للمقاومة ال�ن��ائ��ب علي فياض
ال� ��ى أن� ��ه «ب � ��ات واض� �ح ��ًا أن ف��ري��ق 14
آذار وع �ل ��ى األخ � ��ص ت �ي ��ار امل�س�ت�ق�ب��ل
ال��ذي يربط تشكيل الحكومة بشروط
تعجيزية تخص الوضعني اللبناني
وال�س��وري ،ال يريد أن تشكل حكومة،
ك �م ��ا أن رب � ��ط ال �ت �ف ��اه ��م ع �ل ��ى ق ��ان ��ون
انتخابي ج��دي��د بحصول مستجدات
سياسية نخشى أن ي�ن��درج ف��ي إط��ار
امل �ن �ه �ج �ي��ة ذات � �ه � ��ا ،أي رب � ��ط امل �ل �ف��ات
ج �م �ي �ع �ه��ا ب �ع �ض �ه��ا ب� �ب� �ع ��ض ،ب�ح�ي��ث
يصل اللبنانيون إلى حالة شلل عامة
في املؤسسات ّ
تتوج بفراغ خطير».

ق ��ال وزي ��ر ف��ي ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف األع �م��ال ال�ح��ال�ي��ة ل�ض�ي��ف أم �م��ي ،إن
«حكومة  9ـ  9ـ  ،6تعني عمليًا أنها حكومة  13ـــ  2ـــ  ،»9وأضاف بعدما
ّ
سيسمي
ف��وج��ئ ضيفه بما ي�ق��ول��ه« :ه��ل تظن أن ت�م��ام س�لام ه��و م��ن
وزراء ه؟».

إجراءات مشددة للفرنسيني
رف�ع��ت ال��وح��دة الفرنسية العاملة ف��ي ق��وات «اليونيفيل» إج��راء ات�ه��ا
األم �ن �ي��ة ف��ي م�ح�ي��ط م��رك��زه��ا ال��رئ�ي�س��ي ف��ي دي ��ر ك�ي�ف��ا (ق �ض��اء ص��ور)
استنادًا إلى تقارير استخبارية حول اعتداء ات محتملة على وحدات
اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان من قبل مجموعات متشددة منها
«جبهة النصرة» و«داع��ش» .وشملت اإلج��راء ات املوظفني اللبنانيني
واألجانب العاملني داخل املقر وسياراتهم.

البحث عن األسير
من املقرر أن تتسلم استخبارات الجيش في الجنوب أحمد ق .الذي
ً
أوقفته الشرطة القضائية ليل أول من أمس عند حاجز ّ
األولي مستقال
ب��اص��ًا للنقل ال�ع�م��وم��ي آت�ي��ًا م��ن ب �ي��روت وم�ت�ن�ك�رًا ب��زي ام ��رأة منقبة.
وامل��وق��وف هو أح��د املطلوبني من أنصار الشيخ أحمد األس�ي��ر ،وكان
ق��د ت ��وارى ع��ن االن �ظ��ار بعد مشاركته ف��ي معركة ع�ب��را ض��د الجيش.
وينتظر من التحقيق مع أحمد الذي كان ّ
مقربًا جدًا من إمام مسجد
بالل بن رباح معرفة دوره مع األسير قبل املعارك وخاللها وبعدها،
وأم��اك��ن اخ�ت�ب��اء امل �ت��واري��ن اآلخ��ري��ن وم�ن�ه��م األس �ي��ر .وك ��ان أح �م��د ق.
ّ
يخبئ قنبلة يدوية بني أغراضه الشخصية عند القبض عليه ،وكان
ينوي استخدامها ضد من يقترب منه.

