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تقرير

جردة حساب للعام األول في الرئاسة

ً
ُمـحـتــا بــدعــم مــن الــريــاض أيـضــا ،ثم
ً
منقسمًا على نفسه ،ثــم محتال من
داعش ،ثم ّ
معرضًا للتقسيم؟ كل ذلك
جرى برعاية أو مدد سعودي ،لكل ما
يصيب بالد الرافدين من شرور .ماذا
كـسـبــت ال ــري ــاض م ــن ذلـ ــك؟ ال شــيء
سوى تدمير اليمن والعراق ،وبينهما
س ــوري ــا ال ـتــي خ ــرج مـنـهــا آل سـعــود
بــأقــل مـمــا كــان لـهــم قـبــل عــام .2011
ّإن من يخوض في مسارات تدميرية
ك ـهــذه ،لــن يثنيه ش ــيء عــن ممارسة
سياسة جنونية في لبنان ،ال يكسب
م ـن ـه ــا س ـ ــوى ت ـع ــري ــض االسـ ـتـ ـق ــرار
للخطر ،وإلحاق خسائر بحلفائه.
خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ال ـ ـحـ ــريـ ــري ضـ ـيـ ـق ــة .لـكــن
السعودية اعتادت الجنون.

إل ــى ام ـت ـعــاض م ــن م ـيــوعــة الـحـكــومــة
ّ
بشخص رئيسها ،وأكـبــر تكتل فيها
ال ـع ــون ـي ــن ،تـ ـج ــاه تـ ـم ــادي الـ ـح ــزب».
وتكشف امل ـصــادر أن «رئـيــس الـقــوات
اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب
الـكـتــائــب ســامــي الـجـمـ ّـيــل سـمـعــا من
السعوديني خالل زيارتهما انتقادات
الذع ــة ل ـعــون» .وق ــد ق ــال الـسـعــوديــون
ُ
بـ ـص ــراح ــة« :ل ـ ــم ن ــك ــن ن ــري ــد لــرئ ـيــس
في فريق ّالرابع
الجمهورية أن يكون ّ
ع ـشــر م ــن آذار ،ن ـحــن كــنــا نـتـمــنــى أن
ي ـقــف ف ــي ال ــوس ــط ،ول ـه ــذا ال ـس ـبــب لم
نعارض انتخابه» .لكن عون ،كما قال
ّ
يتصرف
الـسـعــوديــون« ،فــاجــأنــا .هــو
وك ــأن ــه مــرت ـبــط أيــديــولــوج ـيــا بـحــزب
الـلــه ،ويـ ّـدعــي شكليًا أنــه على مسافة
واح ـ ــدة م ــن الـجـمـيــع لـتـسـيـيــر ع ـهــده،
لكنه بالقلب والجوهر مرتبط ارتباطًا
تامًا بالحزب».
ّ
تتهيب املصادر هذه الزيارة وتأثيرها
«تستبعد
على املشهد الداخلي ،لكنها
ِ
َ
أن يـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـح ـ ــري ـ ــري بـ ـخـ ـط ــوات
عمالنية ،كاالستقالة من الحكومة»،
م ـس ـت ـن ــدة إل ـ ــى ق ـ ــول ال ـس ـب ـه ــان أم ــس
لـقـنــاة «أم تــي ف ــي» إن ب ــاده ال تريد
«تطيير الحكومة ،بل تطيير الحزب،
ً
واآلت ـ ــي س ـي ـكــون م ــذه ــا بــال ـتــأك ـيــد».
وأشارت إلى أن «التصعيد السعودي
ُ
لــم يــكــن مـفــاجـئــا» ،كــاشـفــة أن «بعض
الشخصيات اللبنانية ذهبت سرًا إلى
اململكة ،والتقت بمسؤولني سعوديني
ب ـع ـي ـدًا م ــن اإلعـ ـ ــام ،وع ـ ــادت ون ـشــرت
فــي الـكــوالـيــس الــداخـلـيــة بـعـضــا ّ
مما
سمعناه على لسان السبهان» .ولفتت
املـ ـ ّص ــادر إل ــى أن «ال ـح ــري ــري ك ــان قد
تـمــنــى عـلــى املـمـلـكــة ع ــدم اإلعـ ــان عن
هذه الزيارات تفاديًا ّ
ألي استنفار من
الحزب».
وفـيـمــا تــزامــن املــوقــف ال ـس ـعــودي مع
ُ
تصاعد املواجهة األميركية ـ اإليرانية
ّ
واملخاوف من تحمل الدولة اللبنانية
أث ـم ــان ــا ب ــاه ـظ ــة ،اس ـت ــوق ــف املـ ـص ـ َ
ـادر
كـ ٌ
ـام سـعـ ّ
ـودي قيل أمــام زوار اململكة،
ن ـ ـقـ ــل ف ـ ـيـ ــه مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون س ـ ـعـ ــوديـ ــون
«تـبــايـنــا بـيـنـهــا وب ــن مــوقــف اإلدارة
األميركية التي ّتريد تحييد الساحة
الـلـبـنــانـيــة ،وتـفــضــل مــواجـهــة الـحــزب
فــي ســوريــا عـسـكــريــا ،وفــي لـبـنــان من
خــال العقوبات فقط ،مع عــزل لبنان
كــدولــة عــن ه ــذا ال ـصــراع حـفــاظــا على
االس ـت ـق ــرار» .وج ــاء ال ـكــام الـسـعــودي
في إطار «السخط ّ
مما وصفوه بعدم
الحماسة اللبنانية ملواكبة التصعيد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،وك ـ ـ ــأن هـ ـن ــاك ن ــوع ــا مــن
التطبيع مــع األم ــر الــواقــع والتسليم
به»!

عون :سالح المقاومة مرتبط بأزمة الشرق األوسط
أجرى رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون
حوارًا مباشرًا مع مديري
المحلية
أخبار التلفزيونات
ّ
بمناسبة مرور عام على
تو ّليه رئاسة الجمهورية .أبرز
مواقف الرئيس تمحورت
حول دور سالح المقاومة
في مواجهة التهديدات
اإلسرائيلية ،وتأكيد وحدة
اللبنانيين واالستقرار الداخلي
عون عن القوات« :عملوا  100تفنغة حتى ما يمشي» التعيين في تلفزيون لبنان (داالتي ونهرا)

ّ
كرر رئيس الجمهورية العماد ميشال
ّ
ع ـ ــون مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ،م ــوق ـف ــه امل ـت ـمــســك
بسالح املقاومة للدفاع عن لبنان بوجه
الـتـهــديــدات اإلســرائـيـلـيــة والعصابات
التكفيرية ،مـشـيـرًا إل ــى أن اللبنانيني
متفقون على تجنيب بالدهم صراعات
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وعـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـفـ ــظ أمـ ـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــاد
واسـ ـتـ ـق ــراره ــا ووح ــدتـ ـه ــم ال ــوط ـن ـي ــة.
وب ــدا الفـتــا إص ــرار رئـيــس الجمهورية
الـنــأي بلبنان عــن الـصــراعــات العربية
ـ ـ ال ـعــرب ـيــة ،وع ــن ال ـص ــراع الـخـلـيـجــي ـ
اإليراني ،وتأكيده دور إيران وتأثيرها
في اإلقليم.
ّ
وبمناسبة مرور عام على توليه رئاسة
ّ
الـجـمـهــوريــة ،نــظــم القصر الجمهوري
حوارًا مباشرًا لعون مع مديري أخبار
املـحـطــات التلفزيونية املـحـلـ ّـيــة ،أداره
مدير اإلعــام في القصر ،رفيق شالال،
فبدأ رئيس الجمهورية لقاءه بتقديم
مـقـتـضــب ،تــاركــا امل ـجــال بـعــده ألسئلة
الزمالء واستيضاحاتهم.
ّ
ولــخــص عــون مــوضــوع اللقاء برسالة
إلى اللبنانيني قال فيها« :لسنة خلت،
أولـيـتـمــونــي ثقتكم لـلـمــوقــع األول في
ال ـ ــدول ـ ــة ،وال ـ ـيـ ــوم هـ ــي ج ـ ـ ــردة ح ـســاب
ل ـت ـع ــرف ــوا مـ ــا ح ـق ـق ـنــا ومـ ـ ــا ب ـق ــي ل ـنــا،
ِّ
فتقدروا الوضع بأنفسكم وال تضللكم
ّ
الـشــائـعــات» ،مــؤك ـدًا أن «ورش ــة البناء
ليست سهلة أبدًا ،بعد سنوات التدمير
التي تعرض لها كل شيء ،هي تحتاج
لـكــل الـلـبـنــانـيــن ،لتضامنهم ،لثقتهم
بــأن ـف ـس ـهــم وب ـش ــرك ــائ ـه ــم وب ــوط ـن ـه ــم،
ن ـحــن ه ـنــا ال ـل ـي ـلــة ،لـنـتـكـلــم ب ـصــراحــة،
بـصــراحــة الـعـمــاد ميشال ع ــون ،بعيدًا
الشائعات والتجني».
عن
ّ
ّ
ف ــي املـ ـل ــف ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،أكـ ـ ــد أن ـ ــه «ل ــم
تتوافر لدينا بعد كل وسائل محاربة
الفساد ،ونعمل على تأمينها ،محاربة
املؤسسات وليس
الفساد تتم بواسطة ّ
األفــراد» ،مشيرًا في ملف النفايات إلى
أن «املشكلة أن كل لبناني يريد وضع
ن ـف ــاي ــات ــه ع ـن ــد ج ـ ـ ــاره ،ل ـك ــن لـلـحـكــومــة
كامل الحق بمصادرة أرض للمصلحة

ال ـع ــام ــة» .وأضـ ـ ــاف« :أت ـم ـم ـنــا امل ــوازن ــة
وأق ــررن ــا الـتـشـكـيــات الــديـبـلــومــاسـيــة
وقـ ـ ــانـ ـ ــون جـ ــديـ ــد ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات عـلــى
أسـ ـ ــاس ال ـن ـس ـب ـي ــة .الـ ـي ــوم ب ـ ــدأ ال ـع ـمــل
عـلــى مــرتـكــزات الــدولــة وه ـنــاك قــوانــن
تساعدها ،وسنجري االنتخابات وفق
الـقــانــون الجديد ال ــذي يحقق الـتــوازن
بــن مـكــونــات الــوطــن .تقدمنا بقانون
ملـحــاسـبــة مــرتـكـبــي ال ـجــرائــم املــال ـيــة ال
يـ ــزال ف ــي امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ول ــم ُي ـق ـ ّـر،
والـنــائــب غـســان مخيبر ق ــدم مشاريع
ولم يقر إال مشروع واحد منها».
وحول موضوع املحاصصة الحاصلة
ف ــي م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــةّ ،
رد عـ ــون بــأن
«املحاصصة هــي ضمن نـطــاق الــدولــة
الــذي نعيشه وال يمكن التحليق فوق
الواقع» ،وأنها «هي العرف املتبع حتى
ال ـي ــوم ف ــي نـظــامـنــا ال ـطــائ ـفــي ،ولكننا
سعينا ليكون األكفأ واألكثر جدارة هو
األوفر حظًا في املراكز والتعيينات».
ورأى أن «الدولة كانت مهترئة ومنتهية
الصالحية عندما استلمناها ،وال شك
البناء من جديد هو أسهل بكثير من
أن ِ
الترميم الذي نقوم به حاليًا ،والدولة ال
تصطلح خالل  10أشهر ،وهناك الكثير
من املشاكل تحتاج للمعالجة ،ولكن ال
يمكن فتح معركة الفساد قبل أن نركز
أركان الدولة».
الشق الثاني في الحوار ،تناول الوضع
األمني ،إذ أشار رئيس الجمهورية إلى
اطمئنانه إلى الوضع األمني في البالد
واإلنـ ـج ــازات ال ـتــي تــم تحقيقها حتى
اآلن ،وال سـ ّـي ـمــا ف ــي م ـعــركــة ال ـج ــرود،
مثنيًا على عمل األجهزة األمنية الذي
أثمر نجاحات أمنية في تفكيك العديد
مــن الـخــايــا اإلرهــابـيــة الـنــائـمــة .وقــال:
«ال يمكن أن نمنع مجرمًا مــن ارتكاب
جريمة ،ولكن يمكن أن نوقفه ونحاكمه،
ومعظم الجرائم التي حصلت مؤخرًا
أوقــف مرتكبوها خــال فترة وجيزة».
ّ
وردًا ع ـل ــى س ـ ـ ــؤال ،ن ـف ــى عـ ــون وج ــود
قـ ــاعـ ــدة أمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ح ـ ــام ـ ــات .وف ــي
جوابه عن سؤال آخر ،شرح عون سبب

تبين أن السفير اللبناني
ّ
في الفاتيكان ينتمي
إلى منظمة ال يعترف
بها الكرسي الرسولي

وج ـ ــود سـ ــاح امل ـق ــاوم ــة وع ـ ــدم حصر
ّ
الـســاح بيد الجيش اللبناني ،مؤكدًا
أن ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي ه ــو ال ـن ـقــص في
السالح والعجز املالي لتشكيل جيش
ّ
العدو اإلسرائيلي،
ـوازي قدرة جيش
يـ
ّ ّ
لـكــنــه أك ــد أن الــدولــة اللبنانية وحــزب
الله ملتزمان القرار الدولي  ،1701وأن
«الـحــل فــي الـشــرق األوس ــط ي ــؤدي إلى
حــل مـســألــة س ــاح ح ــزب ال ـلــه» .وشــدد
ع ــون عـلــى أن «وحــدت ـنــا الــوطـنـيــة هي
األسـ ـ ــاس ،ال ـحــريــة الـسـيــاسـيــة مــؤمـنــة
لجميع األط ــراف ،ولـكــن ال أحــد يمكنه
أن يتالعب بالتوازن األمني .هناك 83
دولة في سوريا والصراع ليس عندنا
وأنــا ال أغطي أح ـدًا بل أغطي وحدتنا
الوطنية» ،رافضًا «إدخال حزب الله في
كل مشكلة داخلية في البلد».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـ ــون إلـ ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة األخـ ـ ــذ
بــاالع ـت ـبــار تــأث ـيــر إي ـ ــران ودورهـ ـ ــا في
ّ
الشرق األوس ــط ،مــؤكـدًا أنــه ليست لها
أط ـم ــاع ف ــي ل ـب ـنــان .وأكـ ــد أن ــه ال يمكن
أن «نـكــون طــرفــا فــي ال ـصــراع الـعــربــي ـ
العربي ،فالعرب أشقاء وال يمكننا أن
نقف مع شقيق ضد آخر ،وال حتى ّ
ضد
إيران» .ولفت إلى أنه قال في عام :2007
«ل ــن ن ــدع أي شـ ــرارة تــأتــي مــن الـشــرق
إلى بيروت ،ولن ندع أي شرارة تخرج
من بيروت إلى الشرق .نحن بلد نريد
السالم مع الكل ضمن مبادئ الحقوق
واملصالح املتبادلة ،وعندما الطامعون

يطمعون بنا فنحن ملزمون أن ندافع.
أه ــم م ــا ن ــري ــد تــرم ـي ـمــه ه ــو ال ـث ـقــة بني
اللبنانيني ،وفي هذا اإلطار على لبنان
أن ي ــرس ــخ اسـ ـتـ ـق ــراره وي ـح ــاف ــظ عـلــى
أمنه وأن ال يدخل فــي لعبة أكبر منه.
نريد السالم مع الجميع ضمن مبادئ
الحقوق واملصالح املتبادلة» .وعندما
سـئــل عـمــا إذا لــم يـكــن لـبـنــان قــد أطلق
شـ ــرارة نـحــو س ــوري ــا (ف ــي إشـ ــارة إلــى
دور حزب الله في الحرب السورية)ّ ،
رد
عون بالقول إن  83دولة أشعلت شرارة
الحرب في سوريا ،وتتحمل مسؤولية
ّ
ال ـح ــرب ف ــي س ــوري ــا .وأك ـ ــد أن «لـبـنــان
يلتزم ّمـبــادئ الجامعة العربية ،ومن
يريد منا موقفًا مغايرًا يخرق مبادئ
الجامعة العربية».
واع ـ ـت ـ ـب ـ ــر رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة أن
«العقوبات األميركية الجديدة لن تؤثر
بشكل إضافي عن العقوبات السابقة».
وح ــول عــاقــة لبنان مــع محيطه ،قــال:
«ال مراسالت مع دولة اإلمارات العربية
املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي مـ ــا خـ ــص ال ـت ـط ـم ـي ـنــات
لرفع الحظر عن سفر اإلمــاراتـيــن إلى
لبنان» ،كذلك أشار إلى أن أزمة تعيني
سفير لبناني فــي الـفــاتـيـكــان ،سببها
ُ
مــا اكــتـشــف عــن انـتـمــاء السفير املـعـ ّـن
إلــى إحــدى املنظمات (املاسونية) غير
املعترف بها من قبل الفاتيكان .ومـ ّـرر
اللبناني في
موقفًا بشأن أزمة السفير
ّ
ّ
الكويتّ ،
ملمحًا إلــى أن من حــق لبنان
أيضًا أن ال يقبل اعتماد سفراء.
ّ
وع ــن الـعــاقــة مــع س ــوري ــا ،أك ــد رئيس
الجمهورية أنها لم تنقطع ،ومستمرة
عبر السفراء ،مشيرًا إلــى أنــه ال يوجد
دع ـ ــوة رس ـم ـي ــة لـ ــزيـ ــارة س ــوري ــا حـتــى
الساعة ،وال يوجد تنسيق مع سوريا
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى وزاري ،وال ـت ـن ـس ـي ــق
محصور بالسفراء .وأوضح أنه «نعمل
مــع كــل ال ــدول بشكل مـنـفــرد ومجتمع
ولــن نترك ملف الـنــازحــن الــذي أعــرف
مخاطره».
وشـ ـ ـ ـ ّـدد ع ـ ــون ع ـل ــى أن «االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة ستحصل فــي مــوعــدهــا ،وال
ت ـع ــدي ــل ل ـل ـق ــان ــون ق ـب ــل ت ـط ـب ـي ـقــه ،وإن
سقطت البطاقة البيومترية لن يسقط
قانون االنتخاب».

الخالف مع القوات

ف ــي ّ
رده ع ـلــى س ـ ــؤال ع ــن الـتـعـيـيـنــات
ّ
في إدارة تلفزيون لبنان ،ظهر رئيس
الجمهورية ميشال عون ما كان يجري
الهمس حوله عن خالفات بني القوات
اللبنانية والـتـيــار الوطني الـحــر .لكن
الــرئـيــس لــم يعتبر أن األزمـ ــة القائمة
هي بني التيار والقوات ،بل بينه وبني
الـ ـق ــوات ،إذ أك ــد أن «ت ـل ـفــزيــون لـبـنــان
ي ـع ـنــي رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـبــاشــرة
ووافـقـنــا على تعيني طــرابـلـســي ،وهو
م ـس ـت ـقــل ،ع ـل ــى أن ي ـع ــن م ــدي ــر جــديــد
للوكالة الوطنية ،ولكن ُرفــض األمــر».
وأض ــاف« :عملوا مية تفنغة حتى ما
يعملوا التعيني».

تقرير

القضاء يستجوب المدير العام لـ«أوجيرو»
اسـ ـتـ ـم ــع أم ـ ـ ــس امل ـ ــدع ـ ــي ال ـ ـع ـ ــام امل ــال ــي
القاضي علي إبراهيم ،إلــى املدير العام
لـهـيـئــة «أوجـ ـي ــرو» ع ـمــاد ك ــري ــدي ــة ،بعد
االتـ ـه ــام ــات ال ـت ــي ّ
وج ـه ـه ــا إلـ ــى األخ ـيــر
ّ
وزيــر االتـصــاالت جمال الـجــراح برسالة
مكتوبة يــوم  26تشرين األول الـجــاري.
وقــد اتـهــم ال ـجــراح كــريــديــة بتبذير املــال
الـعــام ومخالفة الـقــانــون وتنفيذ أعمال
ألغراض شخصية .ومن ّ
املقرر أن يستمع
إب ــراهـ ـي ــم م ـ ـجـ ـ ّـددًا إلـ ــى ك ــري ــدي ــة ص ـبــاح

األرب ـ ـعـ ــاء امل ـق ـبــل الس ـت ـك ـمــال الـتـحـقـيــق.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن إبــراه ـيــم ك ــان قد
راج ــع ال ـجـ ّـراح حــول اتـهــامــاتــه لكريدية،
ّ
إل أن الــوزيــر أجــاب املـ ّـدعــي الـعــام املالي
ب ــأن ــه ك ــان ي ـبــالــغ ف ــي ات ـهــامــاتــه لــوضــع
على كريدية لـ«تحسني أدائــه»!
ضغوط َّ
ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن تـجـتـمــع الـ ـي ــوم لجنة
ّ
التطورات
النيابية .ورغم أن
االتصاالت ّ
األخيرة في ملف «أوجيرو» وفسخ وزير
االت ـص ــاالت عـقــود التشغيل والـصـيــانــة

م ــع الـهـيـئــة ،واالت ـه ــام ــات ال ـتــي وجهها
إلــى كريدية ،ليست مــدرجــة على جــدول
األعـمــالّ ،إل ّأن من املتوقع أن ُي َ
بحث ما
سبق ،بعدما ّ
تحول الخالف بني الوزير
واملدير العام إلى قضية شغلت األوساط
السياسية املعنية بقطاع االتصاالت في
األيام املاضية.
ّ
مــن جهة ثانية ،أكــد الرئيس نبيه بري
أمام ّ
زواره أمس ،أنه لن يقبل بأي شكل
م ــن األش ـك ــال أن «ي ـج ــري تـلــزيــم إص ــدار

بطاقات الهوية البيومترية بالتراضي»،
ّ
مؤكدًا أن «الخيار الوحيد هو أن يتم ذلك
ّ
بمناقصة قانونية» .وردًا على سؤال عن
أنه في حال اعتماد خيار املناقصة ،فإن
املهل لن تسمح عندها بإصدار البطاقات
الـبـيــومـتــريــة قـبــل االنـتـخــابــات النيابية
ف ــي أيـ ـ ــار امل ـق ـب ــل ،قـ ــال ب ـ ـ ـ ّـري« :مـ ــن دون
الـبـيــومـتــريــة إذًا ،فلينتخب املــواط ـنــون
ببطاقات الهوية وجوازات السفر».
(األخبار)

