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سياسة

ّ
مؤيدو التمديد :الخيارات تضيق أمــ
تقرير

الترويج لحل أزمة التعيينات من
خالل سلة اقتراحات تتعلق بوضع
العميد شامل روكز ال يعني أن الحل قائم،
بل يعني أن الوقت يضيق أمام العماد
ميشال عون التخاذ خيارات تؤدي الى
التجاوب مع مطلبه
هيام القصيفي
على وقع التهديد باستقالة رئيس
ال ـح ـكــومــة ت ـم ــام س ـ ــام ،وف ـضــائــح
«س ــوكـ ـل ــن» وس ــرق ــة املـ ـ ــال الـ ـع ــام،
وال ـخــافــات الــداخـلـيــة ح ــول اآللـيــة
الحكومية ،تراجع ملف التعيينات
االمنية عن صدارة الحدث املحلي،
مــن دون أن يقفل ،رغــم أن مـ ّ
ـؤيــدي
ال ـت ـمــديــد ب ــات ــوا ي ـت ـحــدثــون وك ــأن
ّ
امللف طوي ،في انتظار بته نهائيًا،
ك ـمــا ح ـصــل م ــع ال ـت ـمــديــد لـلـمــديــر
الـعــام لـقــوى االم ــن الــداخـلــي الـلــواء
ابراهيم بصبوص.
ال ـج ـم ــود ف ــي املـ ـل ــف خ ــرق ـت ــه أم ــس
زي ـ ــارة وزيـ ــر ال ــدف ــاع سـمـيــر مقبل
(ك ـ ـ ـ ــان ق ـ ــد الـ ـتـ ـق ــى قـ ــائـ ــد ال ـج ـي ــش
العماد جان قهوجي) لرئيس تكتل
التغيير واالصــاح العماد ميشال
عون.
وم ــع ت ـط ــورات ال ـســاعــات االخ ـيــرة،
بــدت معلومات املتابعني عــن كثب
مللف التعيينات االمـنـيــة على ثقة
بأن التمديد لرئيس االركان اللواء
ول ـي ــد س ـل ـمــان بـ ــات م ـح ـســومــا .ما
ه ــو غ ـيــر م ـح ـســوم ح ـتــى ال ـســاعــة،
تأكيد ما إذا كان قرار وزير الدفاع
سيشمل ـ ـ كـمــا ج ــرى عـشـيــة االول
الجيش،
مــن آب قبل عــامــن ـ ـ قــائــد ّ
أو أن مـقـبــل وم ــن خـلـفــه يـفــضـلــون
سياسة الخطوة خطوة لنزع فتيل
االنـ ـفـ ـج ــار م ــع عـ ـ ــون ،ألن أي ق ــرار
م ـ ــزدوج يـشـمــل ق ـهــوجــي وسـلـمــان
ف ــي أسـ ـب ــوع االس ـت ـح ـق ــاق امل ـق ـبــل،
يـعـنــي أخ ــذ ال ــوض ــع ال ــى مــزيــد من
ال ـت ــأزي ــم .وم ــا رش ــح م ــن ات ـصــاالت
املـ ـت ــابـ ـع ــن ومـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـه ــم أن ال
مـصـلـحــة ف ــي امل ــواج ـه ــة امل ـبــاشــرة،
وأن تجزئة الخطوات أعطت حتى
اآلن «مـفــاعـيــل إيـجــابـيــة» مــن دون

مواجهة داخلية مكلفة.
قرار التمديد لسلمان أتى على وقع
تبدل موقف النائب وليد جنبالط
الـ ــذي ل ــم ي ـكــن ي ــرف ــض الـتـعـيـيـنــات
االمـنـيــة ،ال بــل سـعــى ال ــى معالجة
م ــوض ــوع ال ـتـمــديــد ع ـبــر ات ـصــاالت
م ــع ال ــرئ ـي ـس ــن ن ـب ـيــه بـ ــري وس ـعــد
ال ـح ــري ــري ،م ــن دون أن ت ـصــل الــى
ن ـت ـي ـج ــة .أخ ـ ــذ م ـق ـبــل ال ـت ـط ـم ـي ـنــات
الــازمــة للسير بالتمديد لسلمان،
م ــا يــرجــئ مـشـكـلــة الـتـمــديــد لقائد
الجيش الــى أيلول املقبل ،ويعطي
املـ ـعـ ـت ــرض ــن وامل ـ ــؤي ـ ــدي ـ ــن ف ــرص ــة
لجولة جــديــدة مــن االت ـصــاالت ،قد
تـكــون ،بحسب املتابعني ،ملصلحة
مما هي ملصلحة ّ
التهدئة أكثر ّ
بت
قرار تعيني قائد جديد للجيش.
ح ـت ــى اآلن ،ن ـج ــح ال ـف ــري ــق امل ــؤي ــد
لـلـتـمــديــد ف ــي ت ـج ــاوز ق ـطــوع قــوى
االمن الداخلي ،وهو في طريقه الى
تـمــريــر الـتـمــديــد لــرئـيــس االركـ ــان.
ل ـك ــن هـ ـن ــاك ق ـط ـبــة م ـخ ـف ـيــة أي ـضــا
يـ ــرى هـ ــذا ال ـف ــري ــق أنـ ــه ان ـتــزع ـهــا،
بعد م ـنــاورات االســابـيــع االخـيــرة،
تتعلق بوضع العميد شامل روكز
في الخدمة العسكرية ،إضافة الى
مــا ي ــدور مــن كـبــاش حــول مديرية
املخابرات.
فـ ـ ـ ـف ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرك ـ ـ ــة اآللـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
وال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ،ي ـق ـت ــرب روك ـ ـ ــز مــن
انـ ـتـ ـه ــاء خ ــدمـ ـت ــه الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فــي
ت ـشــريــن االول امل ـق ـبــل .وف ــي االي ــام
االخ ـ ـ ـيـ ـ ــرةّ ،
روجـ ـ ـ ــت أوسـ ـ ـ ــاط وزيـ ــر
الــدفــاع اقتراحًا يقضي باستدعاء
ك ــل م ــن روكـ ـ ــز وم ــدي ــر امل ـخ ــاب ــرات
العميد إدمون فاضل من االحتياط،
بـعــد ان ـت ـهــاء م ــدة خــدمـتـهـمــا ،على
أس ــاس إب ـقــاء اس ــم روك ــز مطروحًا
كـ ـم ــرش ــح لـ ـقـ ـي ــادة الـ ـجـ ـي ــش ،بـعــد
ّ
الـتـمــديــد لـقـهــوجــي ،إذا مــا حتمت
ال ـت ـط ــورات الـسـيــاسـيــة الح ـقــا مثل
هذا االختيار.
لــم يـعــرف سبب الـتــرويــج ملثل هذا
ال ـخ ـيــار كــأحــد ال ـح ـلــول املـقـتــرحــة،
عـلـمــا ب ــأن كــل مــن لــه صـلــة ب ــوزارة
الدفاع وقيادة الجيش ،من قريب أو
بعيد ،يعرف أن هذا االمر مستحيل.
فخالفًا لقانون الــدفــاع الــذي سمح
عــام  1971بــإعــادة العماد اسكندر
غانم وتعيينه قــائـدًا للجيش بعد
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مساع
عين الحلوة:
ٍ

تشييع األردني مر على خير ...ولكن
آمال خليل
أدرك قتلة العقيد ط ــال األردن ــي
أن اغ ـت ـي ــال ــه لـ ــن ي ـم ــر ع ـل ــى غـ ــرار
االغ ـت ـيــاالت الـســابـقــة الـتــي نفذها
ب ـ ـقـ ــايـ ــا «جـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــام» و»ف ـ ـتـ ــح
اإلس ـ ـ ــام» ف ــي ع ــن ال ـح ـل ــوة .قبل
ســاعــات مــن بــدء مــراســم تشييعه
ع ـ ـصـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــس ،س ـ ـجـ ــل اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار
ل ــإس ــام ـي ــن فـ ــي األحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـتــي
ي ـت ـمــركــزون ف ـي ـهــا ،وال سـيـمــا في
حيي حطني والطيرة ،معقل بالل
البدر الذي أطلق الرصاص بنفسه
ع ـلــى األردن ـ ـ ــي م ــع مــراف ـق ـيــه عمر
ّ
يتحسب
الناطور وساري حجير.
ال ـق ـت ـلــة وج ـمــاع ـت ـهــم أن الــرســالــة
كــانــت شــديــدة اللهجة وتستحق
ردًا باملستوى ذاته .القتلة الثالثة
تواروا عن األنظار بعيد الجريمة

ظـ ـ ـه ـ ــر ال ـ ـس ـ ـب ـ ــت .ف ـ ـي ـ ـمـ ــا س ـج ـل ــت
تحركات حذرة ألنصارهم.
عـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـرًا ،س ـ ـ ـ ـ ــارت ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادات ف ـت ــح
بــأجـنـحـتـهــا املـخـتـلـفــة جـنـبــا إلــى
جنب في مسيرة تشييع األردنــي
في مقبرة درب السيم في املخيم،
يتقدمها قائد قوات األمن الوطني
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـل ــواء صـبـحــي أبــو
عرب ،وقائد القوة األمنية السابق
الـعـمـيــد خــالــد ال ـشــايــب والـعـمـيــد
م ـح ـم ــود ع ـي ـس ــى «الـ ـلـ ـيـ ـن ــو» ،فــي
مقابل غياب الفت لقيادات القوى
اإلســامـيــة ولـقــائــد الـقــوة األمنية
املـ ـشـ ـت ــرك ــة الـ ـ ـل ـ ــواء م ـن ـي ــر املـ ـق ــدح
ول ـع ـنــاصــره وإج ـ ــراءات ـ ــه األمـنـيــة
على طول درب التشييع .أبو عرب
أكد أن «الرد على الجريمة سيكون
عـنـيـفــا وم ــدوي ــا ولـ ــن ن ـس ـكــت عن
اغتيال قادتنا» .أما اللينو ّ
فحمل

املـشــرف الـعــام للساحة اللبنانية
فــي فتح ع ــزام األحـمــد املسؤولية
الـ ـك ــامـ ـل ــة عـ ــن اغـ ـتـ ـي ــال األردن ـ ـ ـ ــي،
ّ ً
محمال إياه «مسؤولية ما وصلت
إلـيــه األوضـ ــاع مــن خـ ــراب» .ورأى
أن تشكيل لجنة تحقيق «هــو في

حد ذاته تهرب من ّاملسؤولية ،ألن
كاميرات املراقبة وثـقــت الجريمة
وأظهرت الجناة بوضوح».
وبعد التشييع ،استقبل «اللينو»
أب ـ ـ ــو ع ـ ـ ــرب ف ـ ــي م ـك ـت ـب ــه ف ـ ــي حــي
صفورية.

اللينو :عزام األحمد ّ
يتحمل مسؤولية اغتيال األردني (مروان طحطح)

على نية البحث في عمل وكالة األونروا
وتقديماتها في عني الحلوة ،التقى في
"مـسـجــد ال ـنــور" كــل مــن رئـيــس الحركة
اإلس ــامـ ـي ــة املـ ـج ــاه ــدة ال ـش ـي ــخ ج ـمــال
خطاب وممثل حركة حماس في لبنان
ع ـلــي بــركــة وال ـن ــاط ــق اإلع ــام ــي بــاســم
"عصبة األنصار اإلسالمية" الشيخ أبو
شريف عقل بمدير املخيم السابق فادي
الـصــالــح .وبحسب البيان الـصــادر عن
الـلـقــاء يــن ،ف ــإن املجتمعني نــاقـشــوا مع
"مدير األونروا في عني الحلوة األستاذ
ف ـ ــادي ال ـص ــال ــح األوض ـ ـ ــاع ال ـع ــام ــة في
املخيم واتفقوا على التعاون للمحافظة
عـلــى الـسـلــم األه ـل ــي واع ـت ـم ــاد ال ـحــوار
ملعالجة اإلشكاليات الداخلية".
تعاطى املجتمعون مع الصالح على أنه
ال يــزال مديرًا ،علمًا بــأن الوكالة أقالته
قبل أكـثــر مــن شـهــر ،بسبب تــورطــه في
إش ـكــال حــي طيطبا ال ــذي وق ــع أواخ ــر
ح ــزي ــران ال ـف ــائ ــت .كــذلــك ف ــإن عـ ــددًا من

