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سياسة
قضية اليوم

ّ
تجتمع سرًا في بيت الوسط:
«مجموعة العشرين» ِ

عتاب وتنبيه للحريري

مع التيار
ال يبدو أن «المعترضين» داخل تيار المستقبل على سياسة الرئيس سعد الحريري
سيصمتون على طريقة تعامله ّ
ّ
الوطني الحر وحزب الله .بقيادة الرئيس فؤاد السنيورة ،اجتمعوا برئيس الحكومة ،ونبهوه معاتبين :الشارع يفلت منا

كان السنيورة
على رأس
المجموعة
التي ّ
ضمت وزراء
سابقين
(مروان طحطح)

ميسم رزق
ُ
حني ُيبقي رئيس تيار «املستقبل»
سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري أح ـ ـ ــد لـ ـق ــاء ات ــه

بنواب وقيادات من تيار املستقبل
وش ـخ ـص ـي ــات ق ــري ـب ــة م ـن ــه بـعـيــدة
عــن األنـظــار ،فذلك يعني أن شيئًا
ما ال يرضيه يدور في هذا اللقاء.

فقد علمت «األخـبــار» أن اجتماعًا
عقد منذ أكثر من أسبوع في منزل
ال ـح ــري ــري ف ــي وادي أبـ ــو جـمـيــل،
ضـ ّـمــه إلــى  20شخصية سياسية

وإع ــام ـي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة ،املـشـتــرك
ب ـي ـن ـهــم ان ـت ـم ــاؤه ــم إل ـ ــى ال ـطــائ ـفــة
الـ ـسـ ـنـ ـي ــة ،وكـ ــون ـ ـهـ ــم ق ــريـ ـب ــن مــن
تـيــار املـسـتـقـبــل ،أو يـنـتـمــون إلـيــه.

ّ
ويسمي بعض أعضاء املجتمعني
أنـفـسـهــم ب ـ «مـجـمــوعــة الـعـشــريــن».
ّ
يتقدمهم الرئيس فــؤاد السنيورة
والـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــران ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــان رشـ ـي ــد

المشهد السياسي

ّ
رئيس الحكومة يتراجع :كل الدعم للجيش
ب ـ ّـدد رئـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري
ال ـل ـغ ــط ال ـ ــذي راف ـ ــق م ــواق ـف ــه األخ ـي ــرة
مــن الـجـيــش الـلـبـنــانــي ،ودع ــوت ــه قائد
ال ـج ـي ــش ال ـع ـم ــاد ج ــوزي ــف ع ـ ــون ال ــى
اجـ ـتـ ـم ــاع م ـع ــه فـ ــي ال ـ ـسـ ــرايـ ــا ،وال ـت ــي
ظهرت كأنها استدعاء له للبحث معه
ف ــي الـتـحـقـيــق ب ــوف ــاة  4مــوقــوفــن من
الـ ّنــازحــن الـســوريــن .تــراجــع مــدروس
ن ـ ــف ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،اعـ ـتـ ـم ــد رك ـي ــزت ــن
أس ــاس ـي ـت ــن :األولـ ـ ـ ــى ،ان ـض ـم ــام وزي ــر
الدفاع يعقوب الصراف إلى االجتماع
مــع ع ــون ،والـثــانـيــة تــأكـيــده أن «الــدعــم
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـج ـيــش ال ـل ـب ـن ــان ــي غـيــر
مشروط» .وهــذا املوقف جاء بعد لقاء
ج ـم ـعــه ب ــالـ ـص ــراف وع ـ ـ ــون ،ف ـظ ـهــر أن
الهدف األساسي منه نفي كل التأويالت

التي رافقت املداهمات األخيرة للجيش
فــي مخيمات الـنــازحــن الـســوريــن في
بلدة عرسال على الحدود مع سوريا.
وتـكـمــن أهـمـيــة ه ــذا الـتـصــريــح فــي أنــه
أت ـ ــى ب ـع ــد ي ــوم ــن اثـ ـن ــن م ـ ّـن الـحـمـلــة
«غ ـي ــر املـ ــدروسـ ــة» ال ـت ــي شــن ـهــا نــائــب
ت ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ع ـق ــاب ص ـق ــر عـلــى
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،واس ـت ـخ ــدم ــت
مـ ـ ـ ــادة أس ــاسـ ـي ــة فـ ــي ن ـ ـشـ ــرات أخـ ـب ــار
قـنــاة «املستقبل» .وهــي حملة نسفها
م ــن أســاس ـهــا ال ـح ــري ــري ،ح ــن أك ــد أن
««قيادة الجيش حريصة على املدنيني
كــي ال ي ـصــابــوا» فــي تنفيذ عملياته،
وش ــدد عـلــى أن «املــؤس ـســة العسكرية
ال تشوبها أي شـبـهــات ،وم ــن يـحــاول
ّ
فليخيط
أن يصطاد في املياه العكرة

بغير هاملسلة» .وكشف أنــه سيتسلم
التحقيق الــذي يجريه الجيش بوفاة
املــوقــوفــن ال ـســوريــن األرب ـع ــة «خ ــال
يومني أو ثالثة» .وتعليقًا على مداهمة
ال ـج ـي ــش م ـخ ـي ـمــن ف ــي ب ـل ــدة ع ــرس ــال
إلح ـب ــاط مـخـطــط إلرس ـ ــال انـتـحــاريــن
م ــن «داعـ ـ ــش» و«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» في
مناطق لبنانية عدة ،قال الحريري إن
«الجيش قام بعملية ناجحة جدًا ،ولو
أنه لم يقم بها لكان هناك اليوم مشكل
كبير في البلد ألن تلك العبوات كانت
موجهة لتفجير لبنان .دخــل الجيش
الـلـبـنــانــي ال ــى مـخـيــم فـيــه عـشــرة آالف
شخص وقــام بعملية كبيرة ،والحمد
ل ـلــه ل ــم ي ـس ـقــط ج ــرح ــى ب ــن املــدن ـيــن،
وهناك حادثة الجثث السورية األربع،

اتصال ُينهي
الحريري
القطيعة بين
ً
وجنبالط ويفتح مجاال
أمام التنسيق

وقيادة الجيش تقوم بتحقيق واضح
وصريح في هــذا املــوضــوع ،ويجب أال
يـشـكــك أح ــد فـيــه ألن الـجـيــش حريص
على املــواطـنــن واملــدنـيــن أكثر مــن أي

فــريــق آخ ــر» .واعـتـبــر أن أي «مـحــاولــة
لخلق أي توتر بني الجيش أو القيادات
العسكرية فــي لبنان ،الـتــي تعمل ليل
نهار لتجنيب لبنان أي مشكل إرهابي
ف ــي ال ـب ـلــد ،ه ــو أم ــر م ــرف ــوض ،ك ـمــا أن
التشكيك فــي التحقيق ال ــذي تـقــوم به
ق ـي ــادة الـجـيــش أم ــر م ــرف ــوض أي ـضــا».
وردًا على س ــؤال ،متى سيكون الدعم
امل ـط ـل ــق وال ـ ـضـ ــوء األخ ـ ـضـ ــر لـلـجـيــش
ل ـح ـســم ال ــوض ــع ف ــي جـ ـ ــرود ع ــرس ــال؟
أج ــاب« :ك ــل الــدعــم الـسـيــاســي مــوجــود
للجيش لحسم األم ــور وكــذلــك الـقــرار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ولـ ـك ــن ع ـل ـي ـنــا ال ـ ـيـ ــوم أن
نعلم أن هناك مدنيني مــوجــوديــن في
املخيمات ،واملشكلة هي أن اإلرهابيني
يستعملون املدنيني لحماية أنفسهم».

