2

األربعاء  18تشرين األول  2017العدد 3301

سياسة
المشهد السياسي

المشنوق يحرج الحريري
استئناف «االستدعاءات» إلى الرياض
وجنبالط غادر إلى «جهة مجهولة»

بدا اعتراض الوزير نهاد المشنوق على احتمال ّتصويت لبنان لقطر في
اليونسيكو ،إحراجًا للرئيس سعد الحريري ،في ظل الضغوط السعودية
على األخير لتغيير سياساته تجاه حزب الله والرئيس ميشال عون .وفيما
هاجمت القوات اللبنانية السياسات المالية واالقتصادية وطالت يسهامها
رئيسي الجمهورية والحكومة ،استؤنف استدعاء سياسيي  14آذار الى
الرياض ،وآخرهم الوزير السابق أشرف ريفي ،فيما غادر النائب وليد جنبالط
الى وجهة غير محددة يرجح أن تكون السعودية
ّ
ّ
ب ـعــد ال ـت ــوت ــر الـ ــذي خــل ـفــه ال ـتــراشــق
بني وزيري الداخلية نهاد املشنوق
وال ـخ ــارج ـي ــة جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،عـلــى
خ ـل ـف ـي ــة ال ـت ـص ــوي ــت ال ـل ـب ـن ــان ــي فــي
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـن ـظ ـم ــة ال ـي ــون ـي ـس ـك ــو
األسبوع املاضي ،ســادت أجــواء من
الـتـهــدئــة أمــس بــن الـطــرفــن ،دفعت
بـبــاسـيــل إل ــى الـتــأكـيــد أن لـبـنــان لم
ي ـم ـن ــح صـ ــوتـ ــه ل ـق ـط ــر ض ـ ــد م ـص ــر،

هجوم قواتي على السياسات
المالية واالقتصادية والسهام
تطال عون والحريري
مشيرًا إلى أن «لبنان أبعد نفسه عن
املشكلة كما ينص البيان الــوزاري،
ب ـع ــد أن ع ـج ــز ع ــن ت ــأم ــن ال ـت ــواف ــق
ّ
العربي» .إل أن التهدئة بني التيار
ّ
الحر وتيار املستقبل الذي
الوطني
ـوت
ب ـ ــرز املـ ـشـ ـن ــوق ف ـي ــه ك ــأع ـل ــى صـ ـ ٍ
ض ـ ّـد س ـيــاســات بــاسـيــل الـخــارجـيــة،
لــم تـمـنــع وزي ــر الــداخـلـيــة مــن تـكــرار
مواقفه على قناة «أو تي في» أمس.
وب ـعــد أن حـ ّـيــد رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ّ
ميشال عــون ،أكــد «أنني لم أتشاور
مع الرئيس الحريري في املوضوع»،

توضيح
بتاريخ  ،2015/6/26نشرت «األخبار» تحقيقًا
حول أشرطة تعذيب املساجني في سجن رومية
من قبل عناصر فرع املعلومات ّ
تضمنت اتهامًا
ملستشار اللواء اشرف ريفي الصحافي الزميل
أسـعــد ب ـشــارة ،مــن دون أن تسميه ،بتسريب
األشرطة.
ومل ــا ك ــان الــزم ـيــل ب ـش ــارة ق ــد ت ـق ـ ّـدم بـشـكــوى
جزائية ضد «األخـبــار» بتهم القدح والــذم على
خلفية هذا الخبر ،وملا ّ
تبي للجريدة في ما بعد
أن هذه املعلومات لم تكن دقيقة ،وقد استندت
الى مصادر مغلوطة ،وحرصًا على مصداقية
ّ
الـ ـج ــري ــدة ،ي ـهـ ّـم ـنــا أن ن ــؤك ــد عـ ــدم م ـســؤول ـيــة
الزميل بشارة عن تسريب االشرطة ،وندين له
بالتوضيح للرأي العام ،جراء الضرر الذي لحق
به إثر نشر هذا الخبر الخاطئ.

منتقدًا موقف الحريري من دون أن
ّ
يسميه« :أنــا أقــول رأيــي في مشكلة
سياسية أراهــا أمامي .هذه املشكلة
ال تعالج بالكالم الشخصي ،ومن ال
يــرى أن هـنــاك مشكلة ال يــرى جيدًا
حتى لــو كــان مــن فريقي السياسي.
الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ت ـع ـن ــي كــل
الحكومة ،وال تعني جهة واحدة وال
وزيـ ـرًا واحـ ـدًا ف ـقــط» .وع ــن تصويت
لبنان فــي اليونيسكو لفت الــى أنه
ق ــال فــي تـصــريـحــه ع ـبــارة «إن ثبت
األم ــر» ،في إشــارة إلــى احتمال دعم
لبنان لقطر.
وفي حني يبدو الحريري وعون غير
م ـع ـنـ ّـيــن ب ــال ـت ــراش ــق اإلع ــام ــي بــن
باسيل واملشنوق ،علمت «األخبار»
أن رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة مـ ـن ــزع ــج مــن
م ـ ــوق ـ ــف وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ب ـس ـبــب
اإلح ـ ـ ـ ــراج الـ ـ ــذي قـ ــد ي ـس ـ ّـب ـب ــه لـ ــه فــي
الـسـعــوديــة وم ـصــر ،خـصــوصــا بعد
تأكيد وزيــر الخارجية أن تصويت
لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ف ـ ـ ــي ال ـ ـيـ ــون ـ ـي ـ ـس ـ ـكـ ــو ج ـ ــرى
بالتنسيق مع عون والحريري.
ّ
وفي ظل ازدياد الضغوط السعودية
واإلماراتية على الحريري لدفعه إلى
مــواجـهــة مــواقــف ع ــون وح ــزب الـلــه،
ي ـت ــواص ــل م ــوس ــم «االسـ ـت ــدع ــاء ات»
لسياسيني لبنانيني الــى الــريــاض.
وعلمت «األخبار» أن آخر املستدعني
الــوزيــر الـســابــق أش ــرف ريـفــي الــذي
يـتــوجــه الــى الـسـعــوديــة ال ـيــوم .وفــي
حــن ك ــان مــن امل ـف ـتــرض أن يــزورهــا
ال ـحــريــري األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،غ ــادر
الـنــائـبــان ولـيــد جنبالط ووائ ــل أبو
ف ــاع ــور بـ ـي ــروت أم ـ ــس م ــن دون أن
ّ
تـعــرف وجـهــة سفرهما .إل أن أكثر
ّ
من مصدر ّ
رجح أن يكونا قد توجها
جنبالط
إلــى الـسـ ّعــوديــة ،علمًا بــأن ّ
ك ــان ق ــد أكـ ــد ســاب ـقــا أن ــه ي ـفــضــل أن
يـلـ ّـبــي الــدعــوة بـعــد زي ــارة الـحــريــري
إلى اململكة وليس قبلها.
وفيما استمرت الردود على باسيل
بعد مواقفه بشأن مصالحة الجبل،
ب ـع ــد أن كـ ـ ـ ّـرر أمـ ــس م ــواق ـف ــه ذات ـه ــا
ّ
الـ ـت ــي أط ـل ـق ـه ــا فـ ــي رشـ ـم ـ ّـي ــا ،ت ــول ــى
حزب القوات اللبنانية ،بعد الحزب
االش ـت ــراك ــي ،الـ ـ ّـرد عـلــى تـصــريـحــات
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،ف ــوص ــف رئ ـيــس
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة س ـم ـيــر جـعـجــع
امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة بـ ــأن ـ ـهـ ــا «أهـ ـ ـ ـ ــم خـ ـط ــوة
ح ـص ـل ــت فـ ــي آخ ـ ــر  50عـ ــامـ ــا» ،وأن
«امل ـك ــان الــوحـيــد ال ــذي حـصـلــت فيه
م ـصــال ـحــة حـقـيـقـيــة ه ــو ف ــي الـجـبــل

وبمبادرة طيبة من الطرفني اللذين
كانا على عالقة بها ،وهما الحزب
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــي االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات
الـلـبـنــانـيــة ،تـحــت مـظـلــة كـبـيــرة هي
ال ـب ـط ــري ــرك م ـ ــار ن ـص ــرال ـل ــه ب ـطــرس
صفير ،فمن ُيقاتل هو من ُيصالح».
ّ
رد ج ـع ـج ــع عـ ـل ــى ب ــاسـ ـي ــل ،واكـ ـب ــه
َ
هجوم لنائبي القوات أنطوان زهرا
وج ــورج ع ــدوان فــي جـلـســة مجلس
ال ـن ــواب أم ــس؛ فــأشــار األول ال ــى أن
«ال ـت ـع ـل ــم م ــن الـ ـت ــاري ــخ ل ـي ــس نـبـشــا
ّ
بالتاريخ وقبوره» ،فيما شن الثاني
هجومًا الذعًا على السياسات املالية
واالقتصادية في البالد ،وعلى حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة ،راميًا
ب ـس ـه ــام ــه ص ـ ــوب ع ـ ــون وال ـح ــري ــري
مـ ـ ـع ـ ــا ،ع ـ ـلـ ــى خـ ـلـ ـفـ ـي ــة الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــات
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة وص ـ ـف ـ ـقـ ــة ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء،
ومـلـ ّـم ـحــا إل ــى أن ه ـنــاك م ــن يـحــاول
إقالة «رئيس دائرة املناقصات ألنه
ينفذ القانون»ّ .
وقدم عدوان مداخلة
طويلة فــي الجلسة أشــار فيها إلى
«أنـ ـن ــا م ـت ـج ـهــون إلـ ــى الـ ـخ ــراب كـمــا
ح ـصــل ف ــي ال ـي ــون ــان» ،م ــا اسـتــدعــى
ّ
ردًا م ــن س ــام ــة (راج ـ ــع صـفـحــة .)6
م ـصــادر مـقـ ّـربــة مــن الـحــاكــم اتهمت
ع ـ ــدوان ب ــأن ــه «ت ـهـ ّـجــم ع ـلــى الـحــاكــم
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب خ ـ ـ ــاف ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ــول ش ـق ـي ـق ــه
ال ــذي ك ــان مـحــامـيــا لـشــركــة «امل ـيــدل
إيست» ومستشارًا قانونيًا لبعض
امل ـ ـصـ ــارف وت ـ ـ ّـم إخـ ــراجـ ــه م ــن عـمـلــه
ّ
ألس ـب ــاب م ـه ـنـ ّـيــة ،فـيـمــا أكـ ــد ع ــدوان
لـ «األخبار» أن «هــذا الكالم معيب»،
وأن «م ــوق ـف ــي ل ـي ــس ش ـخ ـص ـ ّـيــا ،بــل
أنا أتحدث باسم القوات اللبنانية،
ون ـحــن نـشـعــر أن ـنــا مـتـجـهــون نحو
كــارثــة مــالـيــة ،وعـلـيـنــا رف ــع الـصــوت
لتداركها».
التيار الوطني
على
عدوان
تصويب
ّ
ال ـح ـ ّـر ع ـلــى خـلـفـيــة م ـل ــف ال ـك ـهــربــاء
ي ـك ـمــل م ـش ـهــد ال ـت ــوت ــر امل ـت ــزاي ــد بني
الـ ـط ــرف ــن خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة.
وت ـت ـهــم الـ ـق ــوات بــاس ـيــل ب ــأن ــه أوع ــز
إل ــى ال ــدوائ ــر املـخـتـصــة ف ــي الـقـصــر
الجمهوري الطلب مــن األمــن العام
ملجلس الـ ــوزراء ف ــؤاد فليفل سحب
ال ـ ـب ـ ـنـ ــد املـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـتـ ـعـ ـي ــن رئـ ـي ــس
وأع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس إدارة ت ـل ـفــزيــون
لبنان من على جدول أعمال مجلس
ال ــوزراء لـهــذا األس ـبــوع ،ألن االتـفــاق
ل ــم ي ـتــم ب ـعــد م ــع الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
ع ـل ــى إن ـ ـهـ ــاء ع ـم ــل مـ ــديـ ــرة ال ــوك ــال ــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ــإعـ ــام لـ ـ ــور س ـل ـي ـم ــان.

رئيس الحكومة منزعج من موقف وزير الداخلية (مروان بوحيدر)

وحــن ّ
رد فليفل على دوائــر القصر
بــأن تعيني مدير للوكالة ال يحتاج
ّ
أصرت الدوائر
إلى مجلس الــوزراء،
املــذكــورة على سحب البند من دون
تأخير .وفيما ُعلم أن وزيــر اإلعــام
ملحم الــريــاشــي ال يــزال مصرًا على
رفـ ـ ــض املـ ـق ــايـ ـض ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـطــرح ـهــا
ب ــاسـ ـي ــل ،ف ـ ــإن ع ـ ــدم ت ـع ـيــن مـجـلــس
إدارة هـ ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع ل ـل ـت ـل ـفــزيــون

ي ـع ـنــي أن ال روات ـ ـ ــب ل ـل ـعــام ـلــن فــي
التلفزيون وللمتعاقدين واملياومني
هذا الشهر.
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ،وب ـع ــد ال ـح ـمــاســة
ّ
ال ــزائ ــدة ال ـتــي تـحــلــى بـهــا الـحــريــري
وب ــاسـ ـي ــل الـ ـشـ ـه ــر املـ ــاضـ ــي لـحـســم
آل ـ ـيـ ــات ت ـط ـب ـيــق قـ ــانـ ــون االن ـت ـخ ــاب
ّ
واستكمال اللجنة الــوزاريــة املكلفة
عـمـلـهــا ،مـضــى أك ـثــر مــن شـهــر على

