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في الواجهة

بين بيروت ودمشق :شرعية مكتملة المواصفات
املعركة من الجانب اللبناني ،سيكون
هناك زخم عسكري كبير من الجيش
ال ـســوري وحلفائه لتطهير الـجــرود
السورية من «داعــش» وسرعة ّ
تقدم
ك ـب ـيــرة س ـتــدفــع ب ــاإلره ــاب ـي ــن نحو
الـغــرب ،بفعل قــوة الـنـيــران والخبرة
الـتــي امتلكها الـســوريــون واملقاومة
في هذا النوع من القتال .وبالتالي،
سـيـكــون هـنــاك صـعــوبــة فــي متابعة
قـتــال الجيشني مــن الجانبني ،مــا لم
ي ـكــن ه ـنــاك تـنـسـيــق ع ـس ـكــري فعلي
ّ
وتقدم القوات.
لضبط النيران
وفيما خـ ّـص تسوية خ ــروج «ســرايــا
أهل الشام» التي انتهت أمــس ،يمكن
ال ـ ـقـ ــول إن الـ ـ ـل ـ ــواء عـ ـ ّـبـ ــاس إب ــراه ـي ــم
اللبناني أثبتوا
وضباط األمن العام ّ
قدرتهم على إدارة ملفات تفاوضية
ّ
مـ ُـع ــق ــدة ب ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ال ـخ ـب ــرة،
وأثـبـتــت كــذلــك فعالية التنسيق بني
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن وال ـل ـب ـن ــان ـي ــن مل ـكــاف ـحــة
اإلرهـ ـ ـ ــاب وت ـج ـن ـيــب الـ ـب ــاد مـخــاطــر
أمنية.
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــري ـ ــات عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج،
وب ـعــد أن فـشـلــت م ــراوغ ــات «ســرايــا
أه ـ ــل ال ـ ـشـ ــام» ف ــي إح ـ ـ ــراج املـ ـف ــاوض
اللبناني ومحاولة الضغط للخروج
بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ف ـ ــي س ــابـ ـق ــة ال ي ـق ـبــل
بـهــا ال ـســوريــون ،ت ـحـ ّـول فـشــل فــرض
ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــارات إل ـ ـ ــى ح ــال ــة
اعتراضية لدى املدنيني املحسوبني
ع ـل ــى س ــراي ــا الـ ـش ــام ض ــد ال ـف ـص ـيــل.
وق ــام البعض ببيع الـسـيــارات التي
يـمـلـكــونـهــا إلـ ــى أبـ ـن ــاء ع ــرس ــال قبل
املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادرة ،مـ ــا أح ـ ـ ــدث ح ــال ــة إربـ ـ ــاك
وزحمة كبيرة في وادي حميد .وفيما
غ ــادر نـحــو ثــاثــة آالف شـخــص إلــى
الداخل السوري ،بينهم  279غادروا
بسالحهم ال ـفــردي ،دخــل أمــس نحو
ّ
مخيم وادي حميد
ألــف شخص من
إل ــى ع ــرس ــال م ــن ال ــذي ــن ل ــم يــرغـبــون
في املغادرة مع «سرايا أهل الشام»،
بـعـضـهــم ك ــان يـحـمــل ســاحــا فـ ّ
ـرديــا
ّ
سلمه للجيش اللبناني .وبدأ العمل
ّ
عـلــى تفكيك أج ــزاء مــن مـخــيــم وادي
حميد ،فيما بقيت داخـلــه مجموعة
م ــن ال ـنــازحــن م ــن املـحـســوبــن على
املــدعــو أبــو طــه الـعـســالــي ،ينتظرون
انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء ت ـ ـسـ ــويـ ــة أوضـ ـ ــاع ـ ـ ـهـ ـ ــم مــع
الدولة السورية للعودة بسياراتهم
الشرعية إلــى قــرى القلمون الغربي.
ومع ساعات املساء ،كانت الحافالت
قـ ــد وصـ ـل ــت ب ــأك ـم ـل ـه ــا إلـ ـ ــى مـنـطـقــة
فليطا ،ومنها سينتقل الـخــارجــون
إلـ ــى ب ـل ــدة ال ــرح ـي ـب ــة ،ب ـعــد أن تـقــوم
األج ـه ــزة ال ـســوريــة املـعـنـيــة بالتأكد
من األسماء وتنظيم لوائح الدخول
وعمليات التفتيش.

الحريري و«العبدلي»:
مزايدة وتهويل
وفي سياق آخر ،ال تزال قضية املوقف
مما ّ
الكويتي ّ
سمي «خلية العبدلي»
تتفاعل ،خصوصًا مع زيارة الرئيس
سعد الحريري للكويت أول من أمس.
ّ
ّ
إل أن معلومات «األخـبــار» أكــدت أن
املوقف الكويتي تجاه لبنان كان قد
تبلور قبل زيارة الحريري ،خصوصًا
مع االتصاالت التي أجراها الرئيس
نبيه ّ
بري بالجانب الكويتي ،معربًا
عن وقــوف لبنان إلى جانب الكويت
وتوضيح موقف حــزب الله مــن هذا
األم ـ ــر وح ــرص ــه ع ـلــى أمـ ــن ال ـكــويــت.
ّ
وتـقــول مـصــادر مطلعة إن «األج ــواء
ال ـتــي خـلـقـهــا ال ـحــريــري ومـحـيـطــون
بــه تحمل الكثير مــن التهويل» وإن
«االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي س ـب ـق ــت زيـ ـ ــارة
الـحــريــري عـ ّـدلــت الكثير فــي املــوقــف
الكويتي ،وجرى نقل رسالة إيجابية
مــن ح ــزب الـلــه إل ــى الـكــويــت ورســالــة
كويتية إيجابية تجاه الحزب».

اقتدت حكومة الرئيس سعد
الحريري بتجربة حكومة
الرئيس تمام سالم :ال مكان
للملفات الخالفية على طاولة
مجلس الوزراء وال تطرح،
ويترك الفرقائها المعنيين
مناقشتها خارجه والتفاهم
عليها قبل العودة بها اليه
كي يبارك قراراتها
نقوال ناصيف
فــي مـعـظــم مــا شـهــدتــه حـكــومــة الــرئـيــس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،ف ــي االشـ ـه ــر الـتـسـعــة
املـنـقـضـيــة ،ثـمــة مـطـبــخ يـكـبــر او يصغر
خارج مجلس الوزراء ،يدير التوافق على
امللفات الخالفية وينجزها طــال الوقت
او ق ـصــر ،بـغـيــة املـحــافـظــة عـلــى تماسك
الحكومة الحالية .حــدث ذلــك فــي معظم
قــرارات ـهــا الــرئـيـسـيــة :قــانــون االن ـتـخــاب،
ً
الـتـعـيـيـنــات االداري ـ ـ ــة واالم ـن ـي ــة وص ــوال
الى الديبلوماسية ،السياسة الخارجية
حيال الغرب ،املوازنة .لم تنفجر الحكومة
ف ـ ــي اي م ـ ــن امل ـ ـل ـ ـفـ ــات ه ـ ـ ـ ــذه ،وح ــرص ــت
ورئيسها على تذليل العراقيل تباعًا.
َسـ ـ ُـهـ ــل فـ ــي م ـع ـظ ـم ـهــا ال ـت ـف ــاه ــم بـسـبــب
ارت ـبــاط ـهــا الــوث ـيــق بـتـقــاســم الـحـصــص
ّ
فــي االدارة وامل ــداراة املتبادلة فــي تــوزع
املكاسب ومــراعــاة مــوازيــن الـقــوى داخــل
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،مــن غـيــر ان ـكــار اي من
افــرقــائــه ان الــوجــه اآلخــر لــه محشو ّ
بكم
ال يـسـتـهــان بــه مــن الـتـنــاقــض والـتـنــافــر
واالنقسام ،كاملوقف من الحرب السورية
وسـبــل معالجة مشكلة الـنــازحــن ،ومن
ن ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار االس ـ ــد ،ودخـ ــول
ح ــزب ال ـلــه فــي ال ـحــرب ت ـلــك .كــذلــك االمــر
بالنسبة الى مواجهة الجيش ارهابيي
جــرود عرسال وتقييد دوره بذريعة ان
ه ــؤالء مـعــارضــو الـنـظــام ،م ــرورًا بعالقة
حزب الله بايران واندمامجه في الصراع
االقليمي بينها ودول الخليج ،انتهاء
بالسياسة الخارجية املرتبطة بقطبي
التجاذب االيراني ـ السعودي .ثم كانت
اخ ـي ـرًا ح ــرب ح ــزب ال ـلــه ل ـطــرد ارهــابـيــي
جرود عرسال.
بقيت هذه امللفات في منأى عن مجلس
الوزراء ،اال انها ظلت مثار تراشق يومي
تـقــريـبــا ال ــى ان انـفـجــر اح ــده ــا االرب ـع ــاء
الفائت  9آب ،عند طــرح زيــارة الوزيرين
ح ـس ــن ال ـ ـحـ ــاج ح ـس ــن وغ ـ ـ ـ ــازي زع ـي ـتــر

الــى دمـشــق ،امل ـقــررة غ ـدًا .فــي شــق مكمل
لــزيــارة دمـشــق انـقـســام ح ــاد بــن فريقي
الحكومة حيال احتمال التنسيق االمني
بــن الجيش اللبناني ونظيره السوري
وحزب الله في حرب الجرود ــ.2
فــي ضــوء مــا حــدث فــي جلسة االرب ـعــاء،
خ ــرج ــت ح ـك ــوم ــة الـ ـح ــري ــري ب ـخــاصــة
ل ـ ــم ت ـت ـن ـص ــل م ـن ـه ــا م ـ ـ ـ ــرة ،م ـ ـفـ ــادهـ ــا ان
انقساماتها هي التي تحمي استمرارها
وتماسكها اكثر منه تفاهماتها ،بدليل
تمسك كــل طــرف بوجهة نـظــره املناوئة
لآلخر في امللفات الساخنة ،ومقدرته في
الوقت نفسه على ابتالع موساها رغمًا
عـنــه .اكـثــر مــا تـصـ ّـح ه ــذه الـخــاصــة في
الحريري نفسه الــذي أنهى الجدل بــإزاء
انقسام املوقف من زيــارة دمشق بشطب
كل ما دار في الجلسة من املحضر كأنه
لم يحدث .لعل العبرة الرئيسية ان ايًا من
الفريقني ال يريد اطاحة الحكومة في هذا
التوقيت بــالــذات :ال رئيسها الــذي يملك
املفتاح يــوم يعلن استقالته ،وال ثنائي
حزب الله ـ ـ حركة أمل الذي يوازن فرض
خياراته بالحؤول دون انهيار الحكومة.
خرج الحريري من جلسة االربعاء اقرب
مــا ي ـكــون ال ــى شــاهــد ع ـيــان عـلــى املـســار
ّ
تصوره لحكومته ،من دون
الذي يقتضي
ان تـقــع فــي فــخ انـقـســامـهــا عـلــى املـلـفــات
االقليمية .ملفات كـهــذه يتعذر االتـفــاق
عليها داخل مجلس الوزراء ،مقدار تعذر
تــذل ـيــل ال ـت ـنــاقــض ف ــي امل ـط ـبــخ ال ـخــاص
املصغر على هامش السلطة االجرائية.
بالتأكيد يقارب البعض حصيلة الجلسة
ع ـل ــى انـ ـه ــا ه ــزي ـم ــة ل ـل ـح ــري ــري وفــري ـقــه
السياسي ال ــذي يمثل نصف الحكومة،
ولــم يسعه ســوى الــرضــوخ على مضض
ملــا انـتـهــت الـيـهــا فــي نتائجها املـبــاشــرة
وه ــو ان ال ــوزي ــري ــن س ـي ـق ـصــدان دمـشــق

االسد وحده َمن سيقبل
اعتماد السفير اللبناني
الجديد في دمشق

بصفتهما الرسمية وكوزيرين بالتحديد
وليس الشخصية رغــم معارضة رئيس
الحكومة ،ونتائجها غير املباشرة وهو
االق ـ ـ ــرار بـ ــأن الـقـطـيـعــة م ــع ن ـظ ــام االس ــد
لــم تقع فــي االصــل وقــد ال تكون فــي هذا
الوارد.
لعل هــذا الجانب هو االكثر اهمية تبعًا
ملعطيات من بينها:
 1ـ ـ ل ـيــس كــاف ـيــا اي ـ ــراد ال ـب ـيــان ال ـ ــوزاري
النأي بالحكومة الحالية عن الصراعات
االقليمية كي ُيعد ذلك قطيعة مع النظام
ال ـســوري وحـكــومـتــه .لـيــس كــافـيــا ايضًا
ان يــرفــض ال ـحــريــري اسـتـقـبــال السفير
ال ـســوري فــي ب ـيــروت او مصافحته في
احتفال قصر بعبدا في االستقالل كما
ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2016ك ــي يفضي
ال ــى اقـتـنــاعــه بــانـتــزاعــه شــرعـيــة وجــود
الـسـفـيــر ف ــي ل ـب ـنــان .وم ــع ان ال تــواصــل
معلنًا على االقل بني رئيس الجمهورية
ميشال عون واالســد ،اسبوعيًا شأن ما
درج عليه سلفاه الرئيسان اميل لحود
وم ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان ك ــل س ـب ــت ،ب ـي ــد ان
املعلن ان الرئيس اللبناني حليف متني
لــاســد ،وحليف متني لحليف الحليف
وهــو حــزب الـلــه ال ــذي يقاتل الــى جانب
النظام.

عبرة نهر البارد عام  2007كافية لتكريس التنسيق االمني الحتمي بين الجيشين (أرشيف)

 2ـ ـ ال ي ــزال لـســوريــا فــي لـبـنــان سفيرها
م ـن ــذ ع ـ ــام  2008هـ ــو ع ـل ــي ع ـبــدال ـكــريــم
العلي يمثل رئيس بــاده وال احد سواه
قبل الـحــرب الـســوريــة وإبــانـهــا ،وال يــزال
ُيستقبل رسميًا مــن رئيس الجمهورية
ورئ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان وي ـج ــول ع ـلــى ال ـقــوى
السياسية الحليفة لنظام بالده بالصفة
هذه .في املقابل ال يزال السفير اللبناني
ف ــي دم ـشــق يـحـتـفــظ بـمـنـصـبــه واف ـضــت
التشكيالت الديبلوماسية االخـيــرة الى
تعيني سفير جــديــد هــو سعد زخـيــا من
املفترض ان الرئيس السوري هو ـ وحده
ـ َمن سيوافق على تعيينه ويتسلم اوراق
اعتماده كممثل لرئيس لبنان .ال ّ
تطبع
زيـ ــارة الــوزيــريــن عــاقــة لـبـنــان بـجــارتــه،
وال تمثل اعترافًا جديدًا بنظام قديم في
االصل لم يسحبه كي يعيده.
 3ـ ليس خالف افرقاء رئيسيني يمثلهم
الـحــريــري وحـلـفــاؤه مــع ســوريــا اليوم
اسـ ـ ــوأ م ـم ــا كـ ــان م ــا ب ــن ع ــام ــي 2005
و .2009حينذاك امسكت قــوى  14آذار
بالسلطة االجــرائـيــة تمامًا ،ولــم يمنع
ذلــك رئـيــس الحكومة ف ــؤاد السنيورة
مــن زيـ ــارة دم ـشــق ومـقــابـلــة االس ــد في
تموز  ،2005قبل ان يمضي هذا الفريق
ف ــي ع ــدائ ــه ل ـهــا ف ــي ال ـس ـن ــوات الـتــالـيــة
واالتـ ـه ــام امل ـبــاشــر لــرئـيـسـهــا بــاغـتـيــال
الرئيس رفيق الحريري .لم تشأ الغاء
املجلس االعلى بني البلدين وال شطب
االتـفــاقــات الثنائية وال طــردت رئيسه
نصري خوري ،قبل ان تقود التطورات
االق ـل ـي ـم ـيــة امل ـت ـتــال ـيــة الـ ـح ــري ــري ،بعد
اتفاق الدوحة وبعيد ترؤسه الحكومة،
الى مصالحة ذلك النظام عام .2009
 4ـ قد يكون من الصواب القول ان نصف
ل ـب ـن ــان م ـت ـصــالــح م ــع س ــوري ــا ونـصـفــه
مـعــاد لـهــا ،بيد ان االم ــر ال يصح عندما
ي ـت ـع ـلــق ب ـح ـمــايــة ال ـج ـي ــش وم ـصــال ـحــه.
قــد يـكــون مــا حــدث فــي حــرب مخيم نهر
ال ـب ــارد ع ــام  ،2007ف ــي ذروة التصعيد
ضد االسد ونظامه واتهامهما باغتيال
الـ ـح ــري ــري االب وتـحـمـيـلـهـمــا مسلسل
ّ
االغتياالت ،ان الجيش تسلم من سوريا
عبر القنوات التي ال تمر بالسياسيني،
ذخ ــائ ــر ـ ـ ـ ألس ـل ـحــة ك ــان ــت زودتـ ـ ــه ايــاهــا
مطلع التسعينات ـ ملواجهة تنظيم «فتح
االسـ ــام» وتصفيته .لــم يحتج يــومــذاك
ال ــى مــوافـقــة حـكــومــة الـسـنـيــورة عـلــى ما
يفترض انـهــا ال تــوافــق عليه البتة .ذلك
مــا يقتضي ان يعنيه على اب ــواب حرب
الـ ـج ــرود ـ ــ 2الـتـنـسـيــق األم ـن ــي الـحـتـمــي
بني الجيش ونظيره السوري ،وكالهما
فــي مقلب مــن الـجــرود فــي مواجهة عدو
مشترك.

علم
و خبر
ّ
أبو مالك التلي يعتقل رفاقه
ّ
فور وصول أمير جبهة النصرة في القلمون سابقًا أبو مالك التلي
إلــى إدل ــب عـلــى رأس قــافـلــة الـنــازحــن الـســوريــن واملـسـلـحــن الــذيــن
كانوا برفقته ،أصدر أوامــره باعتقال عشرة من رفاقه الذين كانوا
فــي ع ــداد مـجـمــوعـتــه املـقــاتـلــة ،بـتـهـمــة أن ـهــم ع ـمــاء لـتـنـظـيــم داع ــش.
ُ
واح ــت ـج ــز هـ ــؤالء ـ ـ ـ ب ـي ـن ـهــم ل ـب ـنــان ـيــون ـ ـ ـ ف ــي س ـج ــون تــاب ـعــة لـجـبـهــة
النصرة في إدلب.

حواط يخسر الكتائبيين
بـمـجـ ّـرد أن أصـبــح املــرشــح الــرسـمــي لـلـقــوات الـلـبـنــانـيــة ،خـســر رئيس
بلدية جبيل املستقيل زيــاد حــواط مئات األصــوات التي كانت تؤيده،
والعائدة إلى كتائبيي قضاء جبيل .وفيما ُت ّ
قدر املاكينات االنتخابية
عــدد الكتائبيني بنحو  1500ص ــوت ،يــؤكــد مـســؤولــون فــي الـحــزب أن
عدد حاملي البطاقات في قضاء جبيل يصل إلى نحو  3آالف! وسارع
النائب السابق فارس سعيد إلى إجراء كل االتصاالت الالزمة ليضمن
ّ
ود الكتائبيني الذين يفترض أن يكون لديهم مرشح كسرواني على
الئحة سعيد ـ فريد الخازن ـ منصور البون في حال سارت األمور كما
َّ
ّ
تصب أصــوات الكتائبيني الجبيليني عند
يخطط لها األول ،على أن
سعيد.

لور سليمان مقابل تلفزيون لبنان
تؤكد مصادر قواتية أن مشروع تعيني مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان
بــات جــاهـزًا إلق ــراره فــي مجلس ال ــوزراء ،بعدما الـتــزم وزيــر اإلع ــام ملحم
الرياشي بآلية التعيني املـقـ ّـرة في مجلس ال ــوزراء منذ سبع سـنــوات .لكن
ما يحول دون إتمام التعيني أن وزير الخارجية جبران باسيل يطلب إقالة
لــور سليمان من إدارة الوكالة الوطنية لــإعــام ،وتعيني الصحافي زياد
ً
حرفوش بدال منهاُ .يذكر أن سليمان محسوبة على النائب بطرس حرب،
فيما حرفوش قريب من العونيني.

حرج مستقبلي في عكار
حصل اتفاق بني النائب السابق جمال إسماعيل واملرشح محمد سليمان
(أبــو عبدالله) يقضي بــأن يكون سليمان مرشحًا عن منطقة وادي خالد
في دائرة عكار .ويؤكد ّ
املقربون من األخير أنهم أعلموا األمني العام لتيار
املستقبل أحمد الحريري أن أبو عبدالله مرشح بشكل نهائي ولن ينسحب
هــذه املــرة أيــا كــان مستوى التدخالت الحريرية معه .ويـقــول هــؤالء أيضًا
إن الخيارات مفتوحة أمامهم ،خصوصًا أن عالقة سليمان جيدة بجميع
األفرقاء في عكار .وهو ما يضع تيار املستقبل في موقف محرج جدًا في
وادي خالد
عكار نتيجة املنافسة الكبيرة بــن سليمان ومــرشــح آخــر مــن ّ
سيبادر إلى إعالن الحرب االنتخابية ضد املستقبل في حال تبني األخير
ترشيح أبو عبدالله.

