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المشهد السياسي

أمراء
وكوميديون
اع ـ ـتـ ــاد الـ ـقـ ـض ــاء ال ـل ـب ـنــانــي،
وخ ــاص ــة ف ــي ع ـه ــد امل ــدع ــي
الـ ـع ــام ال ـت ـم ـي ـيــزي ال ـقــاضــي
سعيد مـيــرزا ،إطــاق ســراح
الـ ـسـ ـع ــودي ــن امل ـن ـت ـم ــن إل ــى
الـعــائـلــة املــال ـكــة ،أو القريبني
م ـن ـه ــا ،والـ ــذيـ ــن ُي ـض ـب ـطــون
ب ـ ـجـ ــرم حـ ـ ـي ـ ــازة مـ ـ ـخ ـ ــدرات.
واألم ـ ـ ـ ـ ــر ال ي ـق ـت ـص ــر ع ـلــى
املـ ـحـ ـظـ ـي ــن م ـ ــن آل س ـع ــود
وحلفائهم في إمارات الخليج
ومشيخاته ،بــل يـتـعــداه إلى
امل ـح ـم ـيــن ف ــي ب ـعــض ال ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة االخـ ـ ـ ـ ـ ــرى .وع ـل ــى
أوقف قبل نحو
سبيل املثالِ ،
 5س ـن ــوات ف ــي م ـطــار رفـيــق
الـ ـح ــري ــري م ـم ـث ــل م ـصــري
كوميدي وفــي حــوزتــه كمية
مــن امل ـخ ــدرات «لالستعمال
ال ـش ـخ ـصــي» .وب ـعــد إجــرائــه
اتـصــاالت بأحد الكوميديني
املـصــريــن ال ـنــافــذيــن ،تدخل
م ـك ـت ــب ال ــرئـ ـي ــس املـ ـص ــري
املخلوع حسني مبارك ُ لدى
الـسـلـطــات اللبنانية ،فأطلق
امل ـ ـم ـ ـثـ ــل املـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــوف ب ـس ـن ــد
إقامة ...فغادر إلى القاهرة!

سعود ويحيى ش ).وإحالتهما على
قاضي التحقيق .وهو ينتظر اكتمال
التحقيقات الت ـخــاذ ال ـقــرار املـنــاســب.
ّ
ّ
وتــوقـعــت امل ـصــادر أال يتخذ شرابيه
ق ــرارًا بــإطــاق س ــراح األمـيــر املــوقــوف،
وأن أم ــام الـعــائـلــة املــالـكــة الـسـعــوديــة
خ ـي ــارًا واح ـ ـ ـدًا لـلـفـلـفــة قـضـ ّيــة ابـنـهــا:
إق ـنــاع املــوقــوف اآلخ ــر بتبني عملية
ال ـت ـه ــري ــب ب ـ ّ
ـرم ـت ـه ــا ،وإق ـ ـنـ ــاع امل ـ ّـدع ــي
ال ـ ـعـ ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي الـ ـق ــاض ــي سـمـيــر
ّ
ح ـمــود ب ــإص ــدار قـ ــرار خــطــي بــإطــاق
ع ـبــدامل ـح ـســن آل سـ ـع ــود ،ق ـبــل إحــالــة
امل ـل ــف ع ـلــى ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق .فبعد
اإلحالة ،ينبغي إقناع قاضي التحقيق
واملدعي العام التمييزي معًا ،لضمان
ع ـ ــدم إبـ ـ ـق ـ ــاء األمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي فــي
الـسـجــن .ه ــذا قـبــل أن ي ـبــدأ آل سعود
ضغوطًا سبق أن استخدموها على
دول تملك ِمنعة وطنية ال تقاس بتلك
الضحلة امل ــوج ــودة فــي لـبـنــان ،حيث
ُ
أوامر آل سعود للسلطة ال ترد.
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،تــوقــف مـســؤولــون
أمنيون عند نوعية الحبوب املخدرة
املـ ـضـ ـب ــوط ــة ،امل ــوضـ ـب ــة ف ـ ــي أكـ ـي ــاس
تحمل دمغة موحدة ،ما يشير إلى أن
م ـصــدرهــا مـصـنــع «م ـح ـتــرف» .ولـفــت
املسؤولون إلــى أن هــذه الدمغة سبق
أن ُوج ـ ـ ـ ـ َـدت ع ـل ــى أكـ ـي ــاس ك ـب ـتــاغــون
ف ــي ع ــدد كـبـيــر م ــن عـمـلـيــات الـضـبــط
الـســابـقــة ،بينهما عملية ك ـبــرى عــام
 ،2009عندما اكتشف مكتب مكافحة
املـ ـ ـخ ـ ــدرات ع ـم ـل ـيــة ت ـه ــري ــب أكـ ـث ــر مــن
م ـل ـيــون و 100ألـ ــف قـ ــرص كـبـتــاغــون
كانت في طريقها بـ ّـرًا إلى السعودية.
ولفت املسؤولون إلى أن مرور أكثر من
 6سنوات بني عمليتي الضبط ،يشير
إل ــى تقصير كـبـيــر فــي عـمــل األجـهــزة
االمنية ،وعلى رأسها مكتب مكافحة
املـ ـ ـخ ـ ــدرات ف ــي ال ـش ــرط ــة ال ـق ـضــائ ـيــة،
ال ـع ــاج ــزة ح ـتــى الـ ـي ــوم ع ــن اك ـت ـشــاف
املصنع الذي ال يزال يعمل بكل حرية
طوال هذه السنوات.

الحوار يراوح مكانه:
سالم يشكو السياسيين إلى أنفسهم!
لم تخرج جلسة الحوار التي ُع ِقدت في
مجلس الـنــواب أمــس عن حــال املراوحة
السياسية الـتــي تحكم الـبــاد .الرئيس
ت ـم ــام سـ ــام اش ـت ـكــى م ــن ت ــرك ــه وح ـي ـدًا
ً
يــواجــه أزم ــة ال ـن ـفــايــات ،م ـحـ ّـمــا الـقــوى
ال ـس ـيــاســة م ـســؤول ـيــة األزمـ ـ ــة .وأشـ ــارت
م ـص ــادر ال ـحــاضــريــن إل ــى أن «الــرئـيــس
سـ ــام قـ ــال أم ـ ــام امل ـت ـح ــاوري ــن إنـ ــه على
اس ـت ـع ــداد لـتـحـ ّـمــل أي خ ــاف سـيــاســي
م ـه ـمــا ب ـل ــغ ح ـج ـم ــه ،ل ـك ـنــه ل ــن يـتـحـمــل
تبعات ملف الـنـفــايــات وح ــده» .حينها
طـلــب الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ـ ّـري م ــن س ــام أن
«ي ــذه ــب إل ــى تـطـبـيــق الـ ـق ــرار الـ ــذي كــان
اتخذ في مجلس الوزراء سابقًا» ،فوافق
س ــام «ب ـش ــرط ال ـح ـصــول ع ـلــى تغطية
مــن جـمـيــع ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة» .وقــالــت
امل ـ ـصـ ــادر إن «امل ـش ـك ـل ــة ه ــي ف ــي أن كــل
التضامن ال ــذي يسمعه الــرئـيــس سالم
والتعهدات بتقديم املساعدة تبقى في
ّ
وتحدثت املصادر
خانة القول ال الفعل».
عن أن ســام لفت خــال الجلسة إلــى أن
أزم ــة ال ـن ـفــايــات بـعــد هـطــل امل ـطــر كــانــت
مفتعلة!
ك ــذل ــك ن ــاق ــش املـ ـتـ ـح ــاورون م ــواص ـف ــات
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،لـنــاحـيــة الحيثية
الشعبية ونـظــرتــه إلــى املـقــاومــة والـنــأي
بــالـنـفــس ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــا ج ــاء ف ــي إع ــان
ب ـ ـع ـ ـبـ ــدا ،واالل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام بـ ـبـ ـن ــود الـ ـط ــائ ــف.
وب ـح ـســب امل ـ ـصـ ــادر ،ف ـقــد ت ــم االعـ ـت ــراف
للمرة األولــى بضرورة حصول الرئيس
عـلــى حـيـثـيــة شـعـبـيــة .وأوض ـ ــح الـعـمــاد
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون طـ ــرحـ ــه «ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ــى
الشعب» ،الفتًا إلى أنه ليس كما يجري
الترويج له بأنه من خارج الدستور ،بل
هــو مــن صلب الــدسـتــور .وحصل نقاش
حــول األمــر ،وتــم االتفاق على استكماله
ف ــي األسـ ـب ــوع امل ـق ـب ــل ،ب ـعــد أن كـ ــان مــن
املـحــرمــات فــي الجلسات املــاضـيــة .حتى
إن تيار املستقبل لم يستطع الحديث من
خارج هذه الفكرة ،إن على صعيد قانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،أو ع ـل ــى ص ـع ـيــد رئ ــاس ــة
الجمهورية.

وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر امل ـ ـشـ ــاركـ ــن ،ف ـ ــإن 9
مشاركني من أصل  13أكــدوا ضــرورة أن
يـكــون الــرئـيّــس مــن الــداعـمــن للمقاومة،
فـ ـيـ ـم ــا تـ ـح ــف ــظ نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ـن ــواب ،فــريــد م ـكــاري ،وال ــوزي ــر ميشال
فرعون والنائب عاطف مجدالني (ممثل
ال ــرئـ ـي ــس ف ـ ـ ــؤاد الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة) ّوال ـن ــائ ــب
السابق جــواد بولس الــذي مثل النائب
بطرس حرب ،مؤكدين ضرورة أن تكون
مسألة املقاومة مرتبطة بالدولة وضمن
ضوابط.
ُ
وخـ ـ ــارج ط ــاول ــة الـ ـح ــوار ال ـت ــي ســتـعـقــد
م ـجــددًا األس ـب ــوع املـقـبــل ،الـتـقــى الـنــائــب
إبراهيم كنعان والوزير علي حسن خليل،
لـلـتـبــاحــث ب ـش ــأن ال ـج ـل ـســة الـتـشــريـعـيــة
الـتــي يـنــوي الــرئـيــس نبيه بــري الــدعــوة
إلــى انـعـقــادهــا قــريـبــا .وأش ــارت مـصــادر
التيار الوطني الـحــر إلــى أن اللقاء كان

إيـ ـج ــابـ ـي ــا ،ومـ ّـ ــن امل ـم ـك ــن ج ـ ـ ـدًا ح ـص ــول
اختراق في ملف اقتراح قانون استعادة
الجنسية للمنحدرين من أصل لبناني،
ووضـ ـع ــه ع ـلــى ج ـ ــدول أعـ ـم ــال الـجـلـســة
التشريعية .وأك ــدت امل ـصــادر أن التيار

المشكلة أن
التعهدات بتقديم
المساعدة لسالم تبقى
في خانة القول ال الفعل

ينتظر مـشــاوراتــه مــع الـقــوات اللبنانية
ب ـشــأن م ـشــروع قــانــون االن ـت ـخــابــات ،ثم
م ــع الــرئ ـيــس بـ ــري ،لـتـحــديــد مــوقـفــه من
املشاركة في الجلسة التشريعية .ولفتت
مصادر تكتل التغيير واإلصالح إلى أنه
ينظر بإيجابية إلــى إمكانية املشاركة
في الجلسة.
وعـلــى صعيد أزم ــة الـنـفــايــات ،لــم تظهر
في األفق ّ
أقفلت
أي بوادر لحلها ،بعدما ِ
ك ــل املـ ـخ ــارج ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـب ـحــث فـيـهــا
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة .وعـ ــاد إل ــى ال ـت ــداول
خ ـيــار تــرحـيــل ال ـن ـفــايــات ،خ ــال مرحلة
ان ـت ـق ــال ـي ــة ُيـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـن ـت ـه ــي ب ـب ــدء
معالجة النفايات بطريقة علمية تراعي
الـشــروط البيئية ،رغــم عــدم ثقة غالبية
املهتمني بالقضايا البيئية بــإمـكــان أن
تحقق السلطة شيئًا على هذا الصعيد.
(األخبار)

ّأيد  9من الحاضرين فكرة أن يكون الرئيس داعمًا للمقاومة (هيثم الموسوي)

تقرير

ّ
حوار عين التينة :المشنوق لم يقرر الحضور بعد
ميسم رزق
ُ
لم يكن رئيس مجلس النواب نبيه ّبري
لـ ُـي ـفـ ّـرط فــي ج ـهــوده ال ـتــي أث ـمــرت ح ــوارًا
ثنائيًا بني حزب الله وتيار املستقبل بعد
قطيعة دامت سنوات .فسارع ،فور عودته
م ــن ج ـن ـي ــف ،الـ ــى ال ـع ـم ــل ع ـل ــى مـعــالـجــة
ال ـكــدمــات ال ـتــي ت ـعــرض لـهــا «حـ ــوار عني
الـتـيـنــة» ،وال ـتــي ك ــادت ت ــودي ب ــه ،بعدما
وصــل االشتباك السياسي بــن الطرفني
إل ــى «أع ـل ــى م ـس ـتــويــاتــه» .ورغـ ــم تـهــديــد
املستقبل بــاالنـسـحــاب مــن ه ــذا ال ـحــوار،
ّ
ورد الحزب بـ»الله معكم» ،ظهر أن اتفاق
الجانبني على مـبــدأ اسـتـمــراريــة الـحــوار
أك ـب ــر م ــن قــدرت ـه ـمــا ع ـلــى الـتـنـصــل مـنــه.
فكانت النتيجة «الدعوة إلى عقد الجلسة
العشرين» الـيــوم ،مصحوبة بتساؤالت
كـثـيــرة عــن شـكــل الـجـلـســة ومضمونها،
بعدما المست الخطابات املتبادلة سقفًا
غير مسبوق لناحية ّ
حدتها.
صحيح أنـهــا ليست الـهــزة األول ــى التي
يتعرض لها الحوار الثنائي ،لكنها املرة
األولى التي ّ
يرد فيها الحزب بمثل هذه
ال ـق ـســوة ،بـعــدمــا اعـتـمــد دائ ـم ــا سياسة
ضبط النفس إزاء التصعيد املستقبلي.
هذه «القسوة» تعزوها مصادر مطلعة
ال ــى أن الـتـصـعـيــد ك ــان ه ــذه املـ ــرة على

ل ـس ــان ّ وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـه ــاد امل ـش ـنــوق
«املصنف بالنسبة الى الحزب في خانة
املـعـتــدلــن ،وأش ـ ّـد املتحمسني لالنفتاح
على الخصوم السياسيني ،ما يعني أنه
لم ُ
يعد هناك من ُيمكن الحديث معه في
ً
ت ـيــار املـسـتـقـبــل» ،ف ـضــا عــن أن «كــامــه
ّ
الحد املسموح به في شــأن ربط
تجاوز
النزاع املعتمد بني الطرفني».
وح ـت ــى م ـس ــاء أم ـ ــس ،ل ــم ي ـكــن امل ـش ـنــوق
قــد حـســم قـ ــراره بــاملـشــاركــة مــن عــدمـهــا،
منتظرًا «نتيجة املشاورات التي يجريها
م ــع الــرئ ـي ـســن س ـعــد ال ـح ــري ــري ونـبـيــه
ّ
بحسب م ـصــادر في
بـ ــري» ،علمًا بــأنــهّ ،
امل ـس ـت ـق ـبــل« ،كـ ـ ــان ي ـف ــض ــل ت ــأج ـي ــل عـقــد
الـجـلـســة أس ـبــوعــن آخ ــري ــن ح ـتــى تـهــدأ
األمـ ـ ــور» ،خـصــوصــا «أن ـن ــا وصـلـنــا إلــى
وضــع بــالــغ الــدقــة والـحـســاسـيــة ،بعدما
وص ـ ـ ــل خ ـ ـطـ ــاب الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـ ــى م ـ ـسـ ــاواة
السعودية بإسرائيل».
املصادر املطلعة تقول إن وزير الداخلية
«مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك عـ ـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ـ ــود مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ف ــي
االن ـس ـح ــاب م ــن ال ـ ـحـ ــوار» ،وه ــو «عــالــق
ّ
يشجعه
بــن رأي ــن مستقبليني :األول
على عدم الجلوس مع ممثلي حزب الله
على طــاولــة ّ واح ــدة لترميم صــورتــه في
الشارع السني بعدما كيلت له االتهامات
بالجلوس فــي حضن الـحــزب وتقديمه

التنازالت له من دون انتزاع أي مكاسب
فــي امل ـقــابــل؛ وال ـثــانــي ينصحه بأهمية
الحفاظ على املصداقية والثقة املتبادلة
ال ـت ــي ب ـنــاهــا م ــع الـ ـح ــزب ،وع ـل ــى دوره
كصلة وصل بينه وبني تيار املستقبل».
ويرى أصحاب هذا الرأي أن «ليس على
الوزير املشنوق أن يرفع كتفه فوق كتف
الـحــريــري ال ــذي أعـلــن ّ
تمسكه بــالـحــوار،

تيار ّ في المستقبل
يشجع المشنوق على
االنسحاب لترميم صورته
وبالتالي فليربط موقفه بموقف رئيس
تيار املستقبل ،فال يخرج من الحوار إال
في حال قرر التيار االنسحاب» ،مشيرين
الى أن «الحوار الحالي هو محطة تنتظر
اك ـت ـمــال املـشـهــد اإلق ـل ـي ـمــي ،وف ــي إمـكــان
املشنوق أن ُيبقي على سقفه املرتفع في
امل ـل ـفــات اإلقـلـيـمـيــة كـمــا ع ـهــدنــاه فــي كل
خطاباته».

ّ
م ـص ــادر ع ــن الـتـيـنــةّ أك ـ ــدت أن ـه ــا حتى
م ـس ــاء أم ــس ل ــم ت ـت ـلــق م ــن امل ـش ـن ــوق ما
يفيد في شأن مشاركته ،الفتة الى أن «ال
اتصاالت تجري أساسًا في هــذا الشأن،
ألننا ال نبحث في أسماء املشاركني .املهم
أن التيار مستمر في الحوار» .وأوضحت
ً
أن «لكل طرف في الحوار ممثال أساسيًا،
وه ــو ف ــي ح ــال ــة املـسـتـقـبــل م ــدي ــر مكتب
الرئيس سعد الحريري ،نادر الحريري».
ّ
لكنها أك ــدت عـلــى «أهـمـيــة املــوقــع الــذي
ّ
ُيـمــثـلــه ال ــوزي ــر امل ـش ـنــوق»  ،مـعـتـبــرة أن
ّ
«حضوره ّ
مهم ويعزز أهمية الجلسات،
ألنــه يملك فـكـرًا مـمـتــازًا ،وهــو شخصية
م ـت ــوازن ــة وم ـع ـت ــدل ــة ،ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
حديث املنابر».
في املبدأ ،لم يطرأ أي تعديل على جدول
أع ـ ـمـ ــال ال ـ ـحـ ــوار ال ـ ـ ــذي ي ـت ـم ـح ــور ح ــول
ّ
س ــت ن ـق ــاط أســاس ـيــة تـتـعــلــق بتخفيف
االح ـ ـت ـ ـقـ ــان وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الـ ـخـ ـط ــة األم ـن ـي ــة
ومواجهة اإلرهــاب وقانون االنتخابات
والـحـّكــومــة والــرئــاســة ،مــع خــرق بسيط
ي ـت ـمــثــل ف ــي م ـنــاق ـشــة امل ـت ـح ــاوري ــن آخــر
الـ ـتـ ـط ــورات ال ـس ـيــاس ـيــة وامل ـي ــدان ـي ــة في
الــداخــل اللبناني وخــارجــه .وعليه ،فإن
«ال ـن ـقــاش سـ ُـيـسـتــأنــف مــن حـيــث انتهى
في الجلسة األخيرة» ،على ما يقول أحد
املشاركني في الجلسات.

