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سياسة
قضية اليوم

ُ
جنبالط يرفض استقبال الحريري في منزله
لم ُتعد أزمة سعد الحريري ـ ـ وليد جنبالط
مربوطة بتأليف الحكومة فقط ،وال
ّ
بحصة الحزب ُاالشتراكي ،وال الحقائب َالتي
َ
حسم له حتى ّ اآلن! بين
ت
ولم
بها
طالب
ٌ
ٌ
عميق ّ
جدًا .شق له قانون
الرجلين خالف
النسبية طريقًا ،واتسع مداه إلى ّ
حد أن
ّ
جنبالط رفض استقبال الرئيس المكلف
في منزله ٌعلى العشاء منذ أكثر من
أسبوع .خالف َّ
تتعدد رواياته من الجانبين.
العتب .يقول
القاسم المشترك بينها هو ّ
المستقبليون إن جنبالط يتخطى الحريري،
ويعتبر االشتراكيون أن «هناك أزمة ثقة
في إدارة الحريري ُلمجمل الملفات»
ميسم رزق
ّ
ّ
يومًا َ
بعد آخــر يتأكد وجــود توتر في
ّ
الـعــاقــة بــن رئ ـيــس الـحـكــومــة املـكــلــف
س ـ ـعـ ــد ال ـ ـح ـ ــري ـ ــري ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـحـ ــزب
االشـ ـت ــراك ــي ولـ ـي ـ ُـد ج ـن ـب ــاط .صـفـحــة
الـ ـخ ــاف ــات ال ـت ــي ف ـ ِـت ـح ــت م ـن ــذ تــأيـيــد
األول ق ــان ــون الـنـسـبـيــة ،وامـ ـت ـ ّـدت الــى
ُ
ـف ال ـح ـك ــوم ـ ُـة ،تـبــدو
مـ ـ ّف ــاوض ــات تــأل ـ ّيـ ُ
عصية على الطي .املناوشات املتبادلة
َ
ـن الرجلني مباشرة أو َ
عبر وسطاء
بـ
مادة يرويها ّ
مقربون من الطرفني ،في
إشارة إلى ُعمق األزمة.
َ
من جهة يعتب الحريري على جنبالط
ّ
ّ
متهمًا إي ــاه بتخطي الــرئــاســة الثالثة
فــي ملف تأليف الـحـكــومــة .ومــن جهة
أخرى ُيبادل االشتراكيون هذه التهمة
بتهمة أكبر« :الحريري صاحب وعود
كـ ــاذبـ ــة ،م ــا أنـ ـت ــج ت ــراج ـع ــا ف ــي ال ـث ـقــة
ّ
بإدارته لكل امللفات».
َ
بـ ــن وج ـه ـتــي ال ـن ـظــر ت ـك ـتـ ِـمــل ال ــرواي ــة
ّ
ُ
الـتــي تــؤكــد سلبية الـتـعــاطــي .لــم يعد
ّ
حريرية ـ ـ جنبالطية.
هناك وحدة حال
ال ات ـف ــاق ــات ُم ـس ـب ـقــة وال ت ـن ـس ـيــق فــي
ّ
ال ـخ ـط ــوات .ب ــل ت ـصــلــب وإصـ ـ ــرار على
ّ
يعتبره كل منهما حقوقًا مشروعة
ما
ِ
فــي الـحـكـ َـومــة .الـسـيــرة طــويـلــة ،بــدأت
َ
حــن عــارض جنبالط قانون النسبية
الذي أجريت على أساسه االنتخابات
ُ
النيابية األخـيــرة .يــذكــر االشتراكيون
َ
كـ ـي ــف عـ ــا ص ـ ــوت «الـ ــزع ـ ـيـ ــم» عـشـيــة
ً
االستحقاق سائال من الشوف «سعد

راي ـ ــح»؟ حـيـنـهــا أراد
ال ـحــريــري لــويــن ِ
ُالنائب السابق لفت نظر رئيس تيار
املستقبل ال ــى الـخـســارة امل ـ ّ
ـدوي ــة التي
يسير اليها بقدميه ،ويسير بجنبالط
إل ـي ـهــا أيـ ـض ــا ،ع ـل ـمــا بـ ــأن األخـ ـي ــر كــان
ي ـع ـت ـبــرهــا «م ـع ــرك ــة وج ـ ــودي ـ ــة» .ع ــدم
اك ـ ـتـ ــراث الـ ـح ــري ــري لـ ـ ــ«ص ـ ــراخ» زع ـيــم
املـخـتــارة ،لــم يثن األخـيــر عــن تسميته
لــرئــاســة الـحـكــومــة ال ـجــديــدة .جنبالط
بــراغ ـمــاتــي .يــريــد أن «يـسـيـ ِـســر أم ــوره
فال ّ
يغرد خارج سرب التسوية»« .على
الـ ـح ــام ــي» ط ــال ـ َـب ج ـن ـب ــاط بــامل ـقــاعــد
ال ــدرزي ــة ال ــوزاري ــة ال ـثــاثــة ،وحقيبتي
ّ
الصحة والزراعة .كان الحريري مؤيدًا
ُ
ّ
وداع ـمــا ،وملتزمًا بـقــوة ومــدافـعــا عما
يــريــده «حـلـيـفــه» .لكنه بعد أسبوعني
ّ
بحجة أن «حزب
عاد وتراجع عن وعده
ّ
ال ـلــه يــريــد وزارة الـصـحــةمــن حــصـتــه،
فأبلغ الــوزيــر وائــل أبــو فــاعــور بذلك».
قــال لــه بــالـحــرف «إذا كنتم تريدونها
اذهـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوا وتـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــوا الـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب».
اسـ ـتـ ـشـ ـع ــر ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط خ ـ ـطـ ــر فـ ـق ــدان ــه
ّ
«الصحة» ،فأرسل ابنه تيمور والوزير
الـســابــق غ ــازي الـعــريـضــي ال ــى رئيس
مجلس النواب نبيه ّبري الذي أكد أمام
ّ
ضيفيه أن «الحزب َ
ليس بوارد التخلي
عـنـهــا ،ن ـظ ـرًا إل ــى الـحــالــة الـشـعـبـيــة ،ال
سيما في البقاع ،وحرص الحزب على
تــولـيــه وزارة خــدمــاتـيــة وازنـ ـ ــة» .عــدم
إمكانية التنازل عن «الصحة» من قبل
حــزب الـلــه ،دف ـ َـع بجنبالط مكرهًا إلى
البحث عــن بــدائــل ،ال سيما أنــه أحـ ّـس
بأن الحريري ُيريد توريطه بمشكل مع
الحزب هو في غنى عنه.
ال ـ ــرج ـ ــل «مـ ـ ـح ـ ــروق» يـ ـب ـ َـح ــث ح ـق ـي ـبــة
خدماتية .الـبــديــل هــو وزارت ــا التربية
والـ ـ ــزراعـ ـ ــة .وصـ ـل ــت ال ــرس ــال ــة م ـج ــددًا
الــى رئـيــس الحكومة عبر أبــو فــاعــور.
لــم ُي ـعــارض ول ــم يـسـ ّـجــل ّ
أي مالحظة.
ث ــم وب ـع ـ َـد أق ــل م ــن أسـ ـب ــوع ،اسـتــدعــى
من جديد.
الحريري النائب االشتراكي ُ
َ
وق ـبــل أن ي ـعــاود أب ــو فــاعــور املـطــالـبــة
بهاتني الحقيبتني ،عاجله الحريري
ّ
بالقول إنــه «فــي حــل مــن أي الـتــزام مع
ح ــزب ال ـلــه ب ـشــأن وزارة ال ـص ـحــة ،ألن
األميركيني يضغطون عـلـ ّـي» .لم يأكل
ُّ
جنبالط الطعم .رفــض الحقيبة ،لكنه
فوجئ بنكسة أخرى« :رئيس الحكومة
ُي ـف ــاوض ح ــزب ال ـق ــوات عـلــى الـتــربـيــة،
ويبحث في إمكانية إعطاء الزراعة الى
حزب الله أو التيار الوطني ّ
الحر ،ألن
وزير الخارجية ُيريدها».
أخـ ـ ـ ـ ــذ جـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــاط يـ ـ ــرمـ ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــداتـ ــه

ُ
«المستقبل» و«االشتراكي»« :أزمة ثقة ووعود كاذبة»! (داالتي ونهرا)

ال ـه ـج ــوم ـي ــة ع ــن ال ـح ـك ــوم ــة« .ال ـخ ـطــر
ُ
يكبر» .توزير طالل أرســان من جديد
ّ
ي ـع ـنــي خـ ـس ــارة ك ـب ـي ــرة ،ال ي ـعــوض ـهــا
ُ
سوى حقائب وازنة .لم يكن يفهم على
ّ
أي مــوجــة س ـي ـحــط ،وب ــدا خــائـفــا على
ثقل حضوره في الحكومة ،فكان باب
عني التينة هو الخيار من جديد .ذهب
ال ــى الــرئـيــس ب ـ ّـري فــي زي ــارة ســريـعــة،
«اتفق معه خاللها على إدارة املعركة».
مــا إن سـمــع الـحــريــري بــالــزيــارة حتى
ان ـف ـج ــر غ ـي ـظــه راغ ـ ـبـ ــا فـ ــي م ـع ــرف ــة مــا
حصل .على ّ
ذمة االشتراكيني« ،اتصل
رئيس الحكومة بجنبالط عــارضــا أن
ـده فــي كليمنصو،
يـتـنــاول الـعـشــاء عـنـ ٌ
لكن البيك رفض» .رفض لحقه اجتماع
بــن ال ـحــريــري وأب ــو فــاعــور «حصلت
خ ــال ــه م ـن ــاوش ــات ،إذ رأى ال ـحــريــري
أن م ــا ُيـطـلــب مـنــه غـيــر م ـح ــق» ،وك ـ ّـرر
«سالفة وزارة الصحة واالستغناء عن
التربية» .على إثر اللقاء ،بعث جنبالط
ب ــرس ــال ــة ن ـص ـ ّـي ــة ال ـ ــى الـ ـح ــري ــري عـبــر
وات ـس ــابّ ،
«وص ــف مــن خــالـهــا الــواقــع

كما هو ،مؤكدًا مطلبه بالحصول على
وزارتي التربية والزراعة».
في هذه األثناء ،دخل أصدقاء لجنبالط
ّ
على الـخــط ،ناصحني إيــاه بالتواصل
َ
مع رئيس الجمهورية الذي «ال يذكرك
إال بكل كلمة طيبة»ّ .
رد الكالم بأحسن
م ـن ــه« :ت ـع ــرف ــون ح ــرص ــي ع ـلــى وح ــدة
الجبل والعالقة مع عــون» .أتــى جواب
بعبدا «استثنائيًا في إيجابيته» على

توزير أرسالن يعني
جنبالط
بالنسبة إلى
ّ
خسارة كبيرة ال يعوضها
سوى حقائب وازنة

ّ
حد قول الجنبالطيني .الى جانب هذه
االتـ ـص ــاالت وح ــرك ــة املـ ـش ــاورات حــول
ال ـح ـكــومــةُ ،ول ـ ــدت أزمـ ــة م ــن ن ــوع آخــر
بــن الـحــريــري وجنبالط تحت عنوان
«املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
ورفـ ــض رئ ـيــس االش ـت ــراك ــي محاسبة
أحد الضباط املحسوبني عليه» .اعتبر
«خـطــوات (ال ـلــواء عماد عثمان) حربًا
ع ـلــى ال ـشــرطــة ال ـق ـضــائ ـيــة املـسـتـهــدف
فيها هــو قــائــدهــا العميد أســامــة عبد
َ
امللك» .استعرت النار أكثر فأكثر حني
ّ
تعهد رئيس الحكومة بعدم اتخاذ أي
إجــراء من دون التنسيق مع جنبالط.
ّ
ل ـك ــن «إص ـ ــرار ع ـث ـمــان ع ـلــى مـحــاسـبــة
الـ ـض ــاب ــط وع ـ ــدم الـ ـت ــزام ــه ب ـم ــا طـلـبــه
الحريري زادا من غضب وليد بيك».
كـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـل ـ ـق ـ ــاء ب ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـح ـ ــزب
االشتراكي ورئيس الجمهورية يطبخ
على نار سريعة .اتصال من بعبدا الى
كليمنصو ،حـســم الــزمــان والـتــوقـيــت.
ّ
مــا زاد ال ـطــن بــلــة مــن جـهــة جـنـبــاط،
أن الحريري الذي علم بالزيارة اتصل

بــه «فـلــم يتحدث الـيــه ال مــن قــريــب وال
م ــن بـعـيــد ب ـش ــأن ال ـح ـكــومــة ،ب ــل طلب
ّ
إلـ ـي ــه ح ـ ــل أزم ـ ــة ف ـص ــل ضـ ـب ــاط األم ــن
ال ــداخ ـل ــي» .رف ــض جـنـبــاط بـحـجــة أن
«ما يريده (الحريري نيابة عن عثمان)
ه ـ ــو غـ ـي ــر ق ـ ــان ـ ــون ـ ــي» .ه ـ ــذا االت ـ ـصـ ــال
ض ــاع ــف «ض ـ ـيـ ــاع» ال ــزع ـي ــم ال ـش ــوف ــي.
كـيــف س ـيــزور ع ــون ف ــارغ ال ـيــديــن؟ هل
يطلب اليه املساعدة في أمر الحقائب؟
مجددًا أوعــز الى أبو فاعور االجتماع
بــالـحــريــري لـلـتـفــاهــمّ .
رد األخ ـيــر بأنه
ّ
ج ــاه ــز« :مـ ــا ت ـض ـغ ـطــوا ع ـل ــي ــي .خ ــذوا
ال ـب ـي ـئــة أو امل ـه ـج ــري ــن» .ان ـت ـهــى األم ــر
بإعالن جنبالط من قصر بعبدا رفض
ً
الحقيبتني ،قائال «ال أريد الدخول في
معركة مع تجار الزبالة» .وبعد أن أودع
الئ ـح ـتــه (ب ــأس ـم ــاء امل ــرش ـح ــن لـتــولــي
املـقـعــد الـ ــدرزي الـثــالــث فــي الـحـكــومــة)
ع ـنــد عـ ــون ،أشـ ــار إل ــى أب ــو ف ــاع ــور من
ً
جديد بــزيــارة الـحــريــري ،أوال لوضعه
في أجواء اللقاء مع رئيس الجمهورية،
وثانيًا لتذكيره بمشكلة األمن الداخلي

سياسة

تقرير

«رويترز»:
مصادر
َ
القحطاني هو من
أهان الحريري
فيما كانت اململكة العربية السعودية
َ
تبحث عــن كبش ف ــداء للتغطية على
م ـســؤول ـي ـت ـهــا امل ـب ــاش ــرة ف ــي جــريـمــة
اغتيال الصحافي جمال خاشقجي،
ظهر أن اختيار الرياض قد وقع على
مستشار ال ــديــوان املـلـكــي الـسـعــودي
س ـع ــود ال ـق ـح ـطــانــي ال ـ ــذي أع ـف ــي من
م ـن ـص ـبــه ق ـب ــل أي ـ ـ ــام .ويـ ـب ــدو أن ثـمــة
تقاطعًا تركيًا ـ ـ سعوديًا على تحميل
الـقـحـطــانــي ك ــل مــوب ـقــات ول ــي الـعـهــد
محمد بن سلمان ،بما فيها اختطاف
رئـيــس الحكومة سعد الـحــريــري في
شهر تشرين األول املاضي ،وإجباره
ع ـلــى االس ـت ـق ــال ــة .ف ـفــي م ـف ــاج ــأة من
العيار الثقيل ،كشفت وكالة «رويترز»
عــن م ـصــادر اسـتـخـبــاريــة تــركـيــة ،ما
وصـفـتــه ب ـ ــأدوار مـثـيــرة ُ
للمستشار
ال ـســابــق ف ــي ال ــدي ــوان امل ـل ـكــي سـعــود
القحطاني ،في قضية قتل خاشقجي.
ونقلت الوكالة عن مصدر تركي وآخر
غربي أن «الرئيس التركي رجب طيب
أردوغـ ـ ـ ــان يـحـتـفــظ ب ـم ـكــاملــة صــوتـيــة
للقحطاني عـبــر سـكــايــب ،تــديـنــه في
قـضـيــة خــاش ـق ـجــي» .كــذلــك أشـ ــارت،
وفـ ـق ــا ل ـث ـمــان ـيــة مـ ـص ــادر س ـعــوديــن
وع ــرب وغــرب ـيــن ،ال ــى أن القحطاني
«كـ ــان املـ ـس ــؤول أي ـضــا ع ــن احـتـجــاز
رئيس ال ــوزراء اللبناني ،فــي الرياض
الـ ـع ــام امل ــاض ــي ( 4ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي
 ،)2017حيث ّ
تعرض الحريري أثناء
احـتـجــازه لـلـضــرب واإله ــان ــة عـلــى يد
الـقـحـطــانــي» .وذك ــرت أن «القحطاني
أشرف على استجواب سعد الحريري
وإهانته ،وأرغمه على االستقالة .وكان
القحطاني قد استقبل الحريري في
غرفة ،وأمر فريقه بضربه ّ
ووجه إليه
شتائم».
(األخبار)

(ع ــدم محاسبة الـضــابــط وأزم ــة فصل
ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط) .صـ ـ ـ ّـب رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
ج ــام غضبه عـلــى ضـيـفــه« :أن ــا عتبان
وزعـ ـ ـ ـ ــان .ك ـي ــف مـ ــا ب ـت ـس ـت ـش ـيــرونــي؟
أن ــا مــش مــوافــق ال عـلــى اليـحـتـكــن وال
الي ـح ــة أرسـ ـ ــان (امل ــرشـ ـح ــون للمقعد
ال ــدرزي الثالث) .أنــا عندي اســم درزي
هــو رانـيــا أبــو مصلح»! م ـ ّـوال التوزير
ّ
الـجــديــد ال ــذي ع ــن عـلــى ب ــال الـحــريــري
نقل الـعــاقــة بــن الـطــرفــن إلــى مرحلة
جديدة من التعامل عنوانها« :انعدام
الثقة».

ّ
 150ألف صاروخ ...ومكونات الـ GPS
يحيى دبوق
ان ـت ـه ــت م ـفــاع ـيــل اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـص ــور
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ح ـ ــول
«مـ ـسـ ـت ــودع ــات» ص ــواري ــخ حـ ــزب الـلــه
و«مصانعها» ،ولــم تنشب الـحــرب .قد
بعض
يكون خــاب ظــن البعض وآم ــال
ٍ
آخر ،إال أن النتيجة تعود وتؤكد أكثر
من السابق ما كان مؤكدًا :كلما ارتفعت
نبرة تهديد اسرائيل واستعراضاتها
فـ ــي ظـ ــل م ـ ـيـ ــزان ال ـ ـقـ ــدرة ب ـي ـن ـهــا وب ــن
ع ـ ــدوه ـ ــا ،ف ـ ــاألرج ـ ــح اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ح ــال ــة
الالقتال واستبعاد الحرب.
م ــع ذلـ ــك ،ال ـح ــرب غ ـيــر ال ـصــاخ ـبــة بني
ال ـج ــان ـب ــن ،قــائ ـمــة وم ـس ـت ـمــرة وتـ ــدور
رحاها بأشكال وأساليب غير قتالية،
وه ــي تــرج ـمــة ل ـخ ـي ــارات ل ـج ــأت إلـيـهــا
إس ــرائ ـي ــل ل ـت ـعــذر الـ ـح ــرب ف ــي م ـ ــوازاة
تـعــذر الـتـعــايــش مــع تـهــديــد ح ــزب الله
واسـتـ ّمــرار تنامي قــدراتــه ،كـ ّـمــا ونوعًا
و« ...دقة».
ّ
قبل أي ــام ،نــظــم مــركــز الـقــدس للشؤون
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ف ــي الـ ـق ــدس املـحـتـلــة
مؤتمرًا تحت عنوان «إيران وإسرائيل
ـ ـ ـ تـ ـص ــادم» .ك ــان ل ـح ــزب ال ـل ــه مـســاحــة
مـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرة فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت املـ ــؤت ـ ـمـ ــر
وك ـل ـم ــات ــه ،وال ـ ـ ــذي شـ ـ ــارك ف ـي ــه وزراء
ومسؤولون عسكريون وكبار املعلقني
واالستراتيجيني فــي إســرائـيــل .بــرزت
من على املنبر قدرة توصيف ٌي ّ
عتد بها
لتهديد حــزب الله وتناميه ومقارنته
بما سبق ،مع توصيف مهني وتقني
ل ـل ـت ـح ــدي ــات الـ ـت ــي ي ـش ـك ـل ـهــا ،ل ـك ــن مــع
تلعثم ظاهر جدًا في تحديد الخيارات
املـتــاحــة لـلـمــواجـهــة ،فــي ظــل تعقيدات
التهديد ومركباته وظروفه.
ال ـ ـبـ ــارز ف ــي امل ــؤت ـم ــر كـ ــان ك ـل ـمــة وزي ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـ ـشـ ــؤون االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
وعـ ـض ــو امل ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغ ــر،
غـ ـلـ ـع ــاد اردان ،الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة االس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ،عـ ــارضـ ــا
ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ،وم ـ ـشـ ــددًا
على أن حــزب الـلــه بــات يملك ترسانة
ص ــاروخ ـي ــة هـجــومـيــة ضـخـمــة مــؤلـفــة
من  ١٥٠ألف صاروخ .ويمثل هذا الرقم
تـ ـط ــورًا ك ـم ـيــا ب ـع ـشــريــن أل ـف ــا ع ــن آخــر
التقديرات االستخبارية اإلسرائيلية
( ١٣٠ألـفــا) ،خــال فترة تنفيذ سياسة
«الخطوط الحمر» االسرائيلية الرامية
إلـ ـ ــى مـ ـن ــع نـ ـق ــل ال ـ ـسـ ــاح مـ ــن س ــوري ــا
ولبنان.
ف ــي ت ــأك ـي ــد ع ـل ــى ح ـض ــور ال ـص ــواري ــخ
الدقيقة والخشية من تعاظمهاّ ،
شدد
اردان على إرادة املنع وسياسة الصد
ال ـتــي تتبعها إســرائ ـيــل ملــواج ـهــة هــذا
النوع من التسلح .وهــذا النوع يصفه
اإلعــام العبري بالهاجس الــذي يقلق

صــانــع ال ـقــرار فــي تــل أب ـيــب ،وتـحــديـدًا
ل ـج ـهــة ت ــداع ـي ــات ــه ع ـلــى م ـج ـمــل م ـيــزان
ال ـقــوى بــن الـجــانـبــن ،مــع أو مــن دون
نشوب الحرب املقبلة.
لـفــت اردان ال ــى أن «ال ـخ ـطــر ال يرتبط
حـصـرًا بــالـســاحــة اللبنانية والتسلح
ّ
وال ــدق ــة ،إذ ُيـ َـعــد ح ــزب الـلــه مــركـبــا من
مــرك ـبــات ق ــوس ت ـهــديــد خــانــق يـحــوط
إس ــرائـ ـي ــل ،ب ـم ــا ي ـش ـمــل أيـ ـض ــا ال ـغ ــرب
العراقي ،حيث ُيعمل على إنشاء بنية
تـحـتـيــة ف ــي ه ــذه املـن ـط ـقــة الس ـت ـهــداف
إسرائيل صاروخيًا ،إن نشبت الحرب،
إض ــاف ــة ال ــى س ــاح ــات إقـلـيـمـيــة أخ ــرى
ينشط فيها حزب الله».
ّ
وكـمــا هــي ال ـعــادة املــتـبـعــة إســرائـيـلـيــا،
ّ
وجه اردان تهديدًا مكررًا إلى حزب الله،
شدد فيه على إمكان استهداف منشآت
بنية تحتية في لبنان ترتبط بالقدرة
الصاروخية للمقاومة .تهديد يأتي في
ظل خشية متواصلة من تصعيد أمني
مــع قـطــاع غ ــزة ،ال ــذي أعـطــى فــي االيــام
القليلة املاضية تذكيرًا لإلسرائيليني
ب ـ ـقـ ــدرة ال ـت ــدم ـي ــر امل ـن ـت ـظ ــرة فـ ــي ح ــال
نشوب املواجهة مع حزب الله.
الصاروخ الفلسطيني الذي سقط قبل
أيــام على مبنى في مدينة بئر السبع
املـحـتـلــة ،وك ــاد يــدمــر طـبـقــاتــه ال ـثــاث،
رغ ـ ـ ــم ت ـ ــواض ـ ــع ش ـح ـن ـت ــه ال ـت ـف ـج ـي ــري ــة
قياسًا بصواريخ حزب الله ،كان مادة
مقارنة في اإلعالم العبري ّ
عما ينتظر
ْ
إسرائيل ،إن قررت املجازفة.

ف ــي ذل ـ ــك ،أش ـ ـ ــارت ص ـح ـي ـفــة يــدي ـعــوت
أحرونوت إلى «زيادة تهريب» السالح
ً
الــدقـيــق إلــى لـبـنــان مــن ســوريــا ،فضال
عن تهريب مكونات تطوير الترسانة
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ع ـب ــر ِقـ ـط ــع م ـن ـظــومــات
الـ«جي بي اس» لتحديد املواقع ،وهو
م ــا ن ـج ــح ف ـي ــه ح ـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي ال ـش ـهــر
األخير .وتضيف الصحيفة أن مصادر
إسرائيلية أيضًا تؤكد بشكل منفصل
على ما يرد في اإلعالم األميركي حول
ه ــذه املـســألــة ت ـحــدي ـدًا ،فــي إشـ ــارة إلــى
تقرير «فوكس نيوز» حول نقل السالح
املتطور ومنظومات التوجيه والــدقــة
عبر الـ«جي بي اس» الى لبنان.
وأك ـ ـ ــد ال ـت ـق ــري ــر ضـ ـ ـ ــرورة اس ـت ـح ـضــار
اإلصابة التي لحقت بمبنى بئر السبع،
بوصفها إشارة الى اآلتي في مواجهة
ح ــزب ال ـلــه« :ه ــي إصــابــة تـسـ ّـبــب فيها
ص ـ ــاروخ واحـ ــد بـ ــوزن  20كـيـلــوغــرامــا
ف ــي بـئــر ال ـس ـبــع ،فـقــط  20كـيـلــوغــرامــا،
وه ــو ص ـ ــاروخ غـيــر دق ـي ــق ،وشــاهــدنــا
الضرر .حزب الله لديه اآلالف من هذه
ال ـص ــواري ــخ ،وم ـئــات ال ـصــواريــخ الـتــي
تحمل مئات الكيلوغرامات مــن املــواد
ال ـن ــاس ـف ــة ل ـك ــل صـ ـ ـ ــاروخ ،ومـ ــع ش ـعــاع
إص ــاب ــة يـبـلــغ م ـئــات األمـ ـت ــار .ه ــذا هو
الـتـهــديــد امل ــرك ــزي ،وق ــد تلقينا تــذكــارًا
ف ـقــط بـشـكــل مـصـغــر ع ـ ّـم ــا ه ــو مـتــوقــع
لنا على الجبهة الشمالية ،األمر الذي
يـجــب أن يـقـلــق إســرائ ـيــل أك ـثــر مــن كل
شيء آخر».
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المشهد السياسي

التيار :القوات تعتقل الحريري!
ال ُيـتــرجــم تأكيد املعنيني حرصهم
على تأليف الحكومة بــأســرع وقت
ّ
ُم ـم ـك ــن بـ ـتـ ـن ــازالت م ــن ش ــأن ـه ــا ح ــل

ال ـ ِـعـ ـق ــد امل ـ ـتـ ــراك ـ ـمـ ــة ،ب ـع ـض ـه ــا ف ــوق
ب ـع ــض .ب ــدا واض ـح ــا ف ــي ال ـســاعــات
املــاضـيــة حـجــم ال ـت ـشــاؤم ال ــذي ربــط

تفيد رشكة أراكو للباطون الجاهز ش.م.م

بأن كال من املدعوين ربيع عيل معروف و أحمد سمري
فاعور مل يعودا ميثالن الرشكة ال من قريب و ال من بعيد
بأي نوع من أنواع التمثيل أيا كان و عليه فإن الرشكة تدعو
زبائنها الكرام عدم التعاطي معهام بأي شأن يف ما خص
رشكتنا املذكورة أعاله .
لالستعالم الرجاء األتصال بالرقم 03/105066

ّ
تـعــنــت بـعــض األط ـ ــراف بــاعـتـبــارات
خارجية ،والبعض اآلخر بحسابات
داخ ـل ـي ــة ض ـي ـقــة .ذلـ ــك ل ــم ي ـم ـنــع مــن
اس ـت ـك ـم ــال الـ ـلـ ـق ــاء ات واالت ـ ـصـ ــاالت
الـ ـت ــي اس ـت ـم ـ ّـر ف ـي ـهــا األخـ ـ ــذ وال ـ ـ ـ ّ
ـرد،
ـدل» ،وتــارة
تــارة بـشــأن حقيبة «ال ـعـ ّ
أخـ ــرى لـبـحــث تـمـثـيــل س ــن ــة  8آذار.
وفيما يبدو رئيس الحكومة سعد
الـحــريــري مــأزومــا ،ومــا بـيــده حيلة
ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ال ـ ـقـ ــويـ ــة ال ـت ــي
ي ـت ـع ــرض لـ ـه ــا ،ت ــؤك ــد م ـ ـصـ ــادره أن
الحكومة ستتألف سريعًا .وبينما
لم ترشح تفاصيل عن لقائه رئيس
ال ـق ــوات سـمـيــر جـعـجــع لـيــل السبت
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أكـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر ال ـ ـقـ ــوات
اللبنانية لـ «األخبار» «حصول ّ
تقدم
مهم في املفاوضات ،ما ّ
يؤسس لحل
مــا يـعــرف بــالـعـقــدة املـسـيـحـيــة ،وملــا

كما اعتقل القحطاني
الحريري قبل عام،
تسعى القوات إلى
اعتقاله إلى ما بعد 4
تشرين الثاني

يـمـكــن أن تـعـتـبــره ال ـق ــوات مـتــائـمــا
مــع مــا تــريــده فــي شــأن تمثيلها في
الحكومة».
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت أن «الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــوات ك ـث ـف ــت

اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــا م ــع ال ــرئ ـي ــس املـكـلــف
خالل يومني ،فالتقاه الدكتور سمير
ج ـع ـجــع والـ ــوزيـ ــر م ـل ـحــم ال ــري ــاش ــي،
وم ــن ث ــم أوفـ ــد جـعـجــع مــديــر مكتبه
إيلي البراغيد مع الرياشي كرسالة
ش ـخ ـص ـيــة م ـن ــه بـ ـ ــأن االمـ ـ ـ ــور بــاتــت
تفترض تسريع الخطوات ،وأنه حان
الــوقــت للتقدم بــاملـفــاوضــات وحسم
الخيارات».
وأشـ ـ ــارت املـ ـص ــادر ال ــى أن «ال ـق ــوات
ُ
ل ــم ت ــك ــن م ـت ـمـ ّـس ـكــة ب ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـع ــدل،
ب ــل ُع ــرض ــت عـلـيـهــا .أم ــا وأن رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون،
ي ــرف ــض ال ـت ـخ ـلــي ع ـن ـهــا وال ـ ـقـ ــوات ال
تــريــد أي مشكلة مــع الــرئ ـيــس ،فهي
قدمت أفكارًا وتــداولــت مع الحريري
فــي الـبــدائــل واألج ــوب ــة الـتــي تلقتها
مطمئنة ،لكن الـحــريــري سيستكمل
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ات ـص ــاالت ــه م ــن أج ــل ال ـح ـصــول على
أج ــوب ــة نـهــائـيــة ،وال ـت ــي يـفـتــرض أن
تحصل عليها القوات خالل الساعات
املقبلة».
فــي امل ـقــابــل ،اتـهـمــت م ـصــادر رفيعة
امل ـس ـتــوى ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحـ ّـر
الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة بــأن ـهــا «امل ـسـ ّـبــب
األول للعرقلة» ،قائلة إن «القوات كل
يوم لديها مطلب جديد .ساعة تريد
حقيبة سيادية ،وساعة أخرى تريد
حـقـيـبــة ش ـبــه سـ ـي ــادي ــة» .واع ـت ـبــرت
امل ـصــادر ،فــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار»،
أن «م ـ ـعـ ــراب م ــش ع ــارف ــة الـ ـل ــه وي ــن
ح ــاطـ ـتـ ـه ــا» .وت ــوقـ ـع ــت امل ـ ـصـ ــادر أن
ت ـت ـع ـ ّـم ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ت ــأجـ ـي ــل «ت ــأل ـي ــف
الـحـكــومــة إل ــى الـشـهــر امل ـق ـبــل ،ربـطــا
بــال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى إي ــران
التي سيبدأ تطبيقها في الرابع من

تشرين الـثــانــي .وكما اعتقل سعود
القحطاني الرئيس الحريري يــوم 4
تشرين الثاني  ،2017تسعى القوات
إل ــى اعـتـقــالــه إل ــى مــا بـعــد  4تشرين
الثاني .»2018
مــن جهته نـفــى رئـيــس الـحـكــومــة أن
«يكون تأليف الحكومة قد تعرقل»،
م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى أن «ال ـ ـق ـ ـصـ ــة ل ـي ـســت
بـ ـحـ ـق ــائ ــب ،ب ـ ــل ت ــرك ـي ـب ــة ال ـح ـك ــو ّم ــة
ك ـيــف س ـت ـكــون» مـعـتـبـرًا أن «ال ـســنــة
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــن ل ـ ـي ـ ـسـ ــوا بـ ـ ـح ـ ــزب ك ـب ـيــر
لـيـطــالـبــوا بتمثيلهم فــي الـحـكــومــة،
ولـكــن أن نجمعهم ليصبحوا كتلة
م ــوض ــوع خ ــاض ــع لـ ـلـ ـح ــوار» .ولـفــت
إل ــى أن «ال ـع ـقــدة الـسـنـيــة م ــن خ ــارج
املستقبل ليست بـعـقــدة ،وكــل واحــد
ُيمكنه أن يـطـلــب ،وف ــي آخ ــر املـطــاف
أن ــا ورئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مــن نشكل

الحكومة ونقطة على الـسـطــر» .في
املـ ـق ــاب ــل ،أكـ ــد عـ ــون ض ـ ـ ــرورة تــذلـيــل
العقبات التي تحول حتى اآلن دون
والدة الـحـكــومــة ،ال سيما فــي ضــوء
امل ــواق ــف ال ـتــي صـ ــدرت ع ــن األطـ ــراف
امل ـع ـن ـيــن .وش ـ ـ ّـدد ع ـلــى أن ال ـظ ــروف
الــراهـنــة تـفــرض اإلس ــراع فــي تأليف
الحكومة وتقديم املصلحة الوطنية
ال ـع ـل ـيــا ع ـلــى م ــا عـ ــداهـ ــا» .وفـ ــي هــذا
اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،ط ـ ـمـ ــأن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
جبران باسيل إلى أن «وضعنا جيد
وس ـي ـك ــون ل ـن ــا ق ــري ـب ــا ج ـ ـدًا حـكــومــة
وحـ ـ ــدة وطـ ـنـ ـي ــة ،م ـه ـم ـت ـهــا مـعــالـجــة
األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،ش ـ ـ ــرط أن
ّ
يخص
نعمل من دون انقسام في ما
حاجات الناس ،فال طائفة للكهرباء
والطرقات واالتصاالت».
(األخبار)

