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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

ُ
ُ
«المستقبل» ينافس نفسه في طرابلس:
ّ

انقسام حكومي حول ملف النازحين

أنصار التوطين إلى مؤتمر بروكسيل؟
الغريب وجميل جبق إلى مؤتمر دعم سوريا والنازحين في
بكل وقاحة ،استثنى االتحاد األوروبي دعوة الوزيرين صالح
ّ
بروكسيل ،في قرار واضح للسير بالرؤية الغربية المستمرة حيال ملف النازحين وضرورة عرقلة عودتهم إلى سوريا .الوفد
اللبناني الذي سيرأسه الرئيس سعد الحريري ،ال تختلف مواقف أعضائه عن المواقف الغربية ،بل تتناغم معها ،بما ّ
يخص
عرقلة عودة النازحين ورفض التواصل مع سوريا
ّ
م ــع ع ـظ ـيــم ال ـخ ـط ــر الـ ـ ــذي تـشــكـلــه
أزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــازحـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن فــي
لـ ـبـ ـن ــان ،واألكـ ـ ـ ـ ــاف االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
ال ـت ــي ت ـت ـكـ ّـبــدهــا الـ ـب ــاد اآلن وفــي
ّ
املستقبل ،ال ي ــزال الـحــل بالنسبة
لـلـقــوى الـسـيــاسـيــة خــاف ـيــا ،فيما
يسهم تعارض األ ّجـنــدات الدولية
حـ ـ ـي ـ ــال هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـلـ ـ ــف فـ ـ ــي ت ـع ـم ـيــق
االنـقـســام واالب ـت ـعــاد عــن االجـمــاع
ّ
الــوطـنــي عـلــى املـشـكـلــة وال ـحــل في
آن.
فـبــن زي ــارة الــرئـيــس مـيـشــال عــون
ـاري
إلـ ـ ـ ــى مـ ــوس ـ ـكـ ــو فـ ـ ــي  25الـ ـ ـج ـ ـ ّ
وع ـل ــى رأس ج ـ ــدول أع ـم ــال ــه مـلــف
النازحني ،ومشاركة الرئيس سعد

مصادر وزارية :المطلوب
أن يذهب إلى بروكسيل من ال يريد
عودة النازحين
الحريري والوفد املرافق في مؤتمر
ب ــروك ـس ـي ــل غـ ـ ـ ـدًا ،ي ـن ـق ـســم امل ـش ـهــد
فــي ال ــداخ ــل الـلـبـنــانــي بــن رؤيـتــن
دول ـي ـت ــن وم ـش ــروع ــن سـيــاسـيــن
متعارضني .وإذا كان أصل املبادرة
الروسية يقوم على إعادة النازحني
ّ
إلــى بالدهم من دون انتظار الحل
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ،م ـ ـ ــا يـ ـعـ ـن ــي ت ـف ـع ـي ــل
الـ ـع ــاق ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة  -ال ـس ــوري ــة
ّ
ورفــع مستوى التنسيق لحل أزمة
الـ ـن ــازح ــن ب ــالـ ـت ــدري ــج ،ف ـ ــإن أص ــل
بروكسيل والرؤية الغربية
مؤتمر ّ
تجاه امللف ،يقوم على ضمان بقاء
ال ـن ــازح ــن ف ــي ال ـ ــدول امل ـض ـي ـفــة ،ال
ّ
سيما لبنان ،ودعــم متطلبات هذا
الـبـقــاء بـمــا يـصــل حــد «ال ـتــوطــن»،
مـ ــع ت ــأك ـي ــد رف ـ ــض أي ت ـ ـقـ ــارب مــع
الحكومة السورية ،وربط العالقات
بما ّ
يسمى بـ«الحل السياسي» .ما
يـعـنــي بـقــاء ورق ــة ال ـنــازحــن سيفًا
مـصـلـتــا ض ــد ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة،
ف ـ ـ ـ ــي أي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــاق س ـ ـيـ ــاسـ ــي
مستقبلي .مــن هـنــا ،يــأتــي اختيار
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ّ
الحريري يتلطى خلف االتحاد األوروبي بأنه صاحب الدعوات وليس رئاسة الحكومة (هيثم الموسوي)

الئ ـح ــة امل ــدع ــوي ــن م ــن الـ ـ ـ ــوزراء مع
الـحــريــري ،واستثناء وزي ــر الــدولــة
ل ـشــؤون ال ـنــازحــن صــالــح الغريب
ّ
الــذي يمثل رؤيــة لبنانية مناقضة
تمامًا لألجندة الــدولـيــة ،بالسعي

ساترفيلد خائف في بيروت
بعد تسريب خبر لقاء مساعد وزير الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى ديفيد
ساترفيلد بوزراء حزب القوات اللبنانية في أحد مطاعم كسروان ،األسبوع الفائت ،أبدت
السفارة األميركية في بيروت استياءها الشديد من تسريب خبر االجتماع ،الذي كان من
املفترض أال يصل إلى اإلعالم .ووصفت جهات في السفارة التسريبات بالعمل «الطائش».
ونتيجة التسريب املبكر لخبر االجتماع ،والذي ّ
تحدث فيه ساترفيلد بقسوة ضد حزب
الله وعن خطة الواليات املتحدة األميركية لتشديد الحصار على الحزب وسوريا وإيران،
ودخوله في بعض التفاصيل للخطة األميركية ،اضطر الطاقم األمني ـ ـ االستخباري وطاقم
الحماية في السفارة الى استنفار أجهزته وتأمني موكب من سيارات مصفحة لتنقالت
ساترفيلد.
(األخبار)

ل ـ ـع ـ ــودة الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن عـ ـب ــر ت ـف ـع ـيــل
املـ ـب ــادرة الــروس ـيــة والـتـنـسـيــق مع
ال ـج ـهــات ال ـس ــوري ــة امل ـخ ـتـ ّـصــة ،من
دون ان ـت ـظــار ال ـح ـلــول املستقبلية
لــأزمــة الـســوريــة .كما تـ ّـم استثناء
ال ـ ــوزي ـ ــر ج ـم ـي ــل جـ ـب ــق مـ ــن الئ ـح ــة
ّ
حة،
الــدعــوات ،وتغييب ّوزارة الص ّ
أبــرز ال ــوزارات املعنية بهذا امللف،
ان ـس ـيــاقــا م ــع األجـ ـن ــدة األم ـيــرك ـيــة
التي فتحت حربًا على توزير ّ
مقرب
مــن ح ــزب ال ـلــه فــي وزارة الـ ّـصـحــة،
وحـ ّـرضــت اللبنانيني قبل تشكيل
الحكومة وبعده على رفض ّ
تحمل
جبق هذه املسؤولية.
وع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـحــريــري
تـ ّ
ـذرع بداية بأن الدعوات يوجهها
االت ـحــاد االوروب ـ ــي ،قـبــل أن يتبيّ
بــأن دعوتني وجهتا الــى الحريري
ووزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران باسيل،
وأن الـجـهــة الــداعـيــة تـتــرك لرئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـش ـك ـي ــل ال ـ ــوف ـ ــد م ـمــن
يشاء مــن ال ــوزراء .وفــي املعلومات
ان ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـ ــاد ووافـ ـ ـ ـ ــق ،بـعــد
اتـ ـص ــاالت ،عـلــى ض ـ ّـم ال ـغــريــب الــى
ّ
الــوفــد على أن يبلغ األخـيــر الـيــوم.
إال أن وزيــر شــؤون النازحني الذي

لــم يـكــن فــي جــو االت ـص ــاالت أصــدر
أمس بيانًا شديد اللهجة أسف فيه
لــ«تــوجــه بعض الـقــوى السياسية
بغير املنحى املأمول منها وطنيًا،
حيث نرى إصرارًا على العودة إلى
سياسة الحكومة السابقة في ملف
النازحني ،وتجاوزًا لجميع األصول
واألع ـ ــراف فــي الــدعــوة إل ــى مؤتمر
ّ
بــروك ـس ـيــل» .وأضـ ــاف ان «ت ـجــاوز
دور وزارة الدولة لشؤون النازحني
في مؤتمر بروكسل تجاوز لطريقة
ّ
الجدية
التفكير املغايرة واملقاربة
ال ـتــي نـنـتـهـجـهــا ف ــي مـعــالـجــة هــذا
املـلــف بغية تحقيق ال ـعــودة ،وهــذا
م ــا ل ــن ن ـس ـمــح ب ــه إطـ ــاقـ ــا» ،و«أن
ّ
يصر على اتباع سياسات
البعض
ّ
مـ ـش ــرذم ــة ال تـ ـم ــت إلـ ـ ــى مـصـلـحــة
ل ـب ـنــان ب ـص ـل ــة» .ولـ ــم ي ـتــأكــد حتى
وق ــت مـتــأخــر مــا اذا ك ــان الـحــريــري
سيمضي قدمًا في ّ
ضم الغريب الى
الوفد بعد هذا املوقف .فيما علمت
«األخبار» أن باسيل لن يشارك في
املؤتمر «ألنه بات تضييعًا للوقت،
والرتباطه بعشاء ملناسبة  14آذار»
بحسب مـصــادر مطلعة ،علمًا انه
ّ
كلف مدير الشؤون السياسية في

الوزارة السفير غدي خوري تمثيل
الخارجية.
وكان الوفد الحكومي الى املؤتمر،
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ض ــم وزي ــر الــدولــة
ل ـش ــؤون ال ـنــازحــن ال ـســابــق معني
املــرع ـبــي ووزيـ ــر الـ ّـص ـحــة الـســابــق
غ ـســان حــاص ـبــانــي ،فـيـمــا اقـتـصــر
الــوفــد الـحــالــي على وزي ــر التربية
أك ـ ـ ـ ــرم شـ ـه ـ ّـي ــب ووزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة ري ـش ــار قـيــومـجـيــان.
وان ـت ـق ــدت م ـص ــادر وزاريـ ـ ــة ب ــارزة
تشكيلة الوفد ،وكأن «املطلوب أن
يــذهــب إلــى بروكسيل مــن ال يريد
عـ ـ ـ ــودة ال ـ ـنـ ــازحـ ــن ومـ ـ ــن ي ـن ـس ـجـ ًـم
م ــع األجـ ـن ــدة ال ـغ ــرب ـي ــة» ،مـضـيـفــة
أن «ال ـه ــدف مــن امل ـشــاركــة يقولها
امل ـش ــارك ــون ب ـصــريــح ال ـع ـب ــارة هو
الحصول على األم ــوال للنازحني،
مــا يعني بـقــاء هــم فــي لـبـنــان ،بــدل
ال ـض ـغــط ل ـي ـتـ ّـم دفـ ــع هـ ــذه األم ـ ــوال
لـهــم فــي ســوريــا لتشجيعهم على
ال ـ ـع ـ ــودة» .وب ـح ـس ــب امل ـع ـل ــوم ــات،
ف ـ ــإن الـ ــوفـ ــد ال ـل ـب ـن ــان ــي س ـي ـطــالــب
بــالـحـصــول عـلــى حــوالــي مليارين
و 600مـلـيــون دوالر ،مـنـهــا مليار
دوالر لـ ـ ـ «امل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع امل ـ ـض ـ ـيـ ــف»،

ترشح ابن شقيق كبارة

أي ل ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،ف ـي ـم ــا ال ـت ـج ــارب
ال ـســاب ـقــة أث ـب ـتــت أن ه ــذه األمـ ــوال
لــن تــدفــع عبر الحكومة اللبنانية
ً
بل عبر الجهات الدولية مباشرة
للنازحني.
جهتها ،تقول مصادر لبنانية
من
ّ
رسمية إنــه «فــي السياسة ،موقف
ال ــوف ــد ال ـل ـب ـنــانــي س ـي ـكــون ال ـب ـيــان
ّ ً
ا ّل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ل ـ ـل ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة» ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة
َ
أن ـ ــه ال ت ــوج ــد «وج ـه ــت ــا ن ـظ ــر» في
لبنان ،فالجميع ُمتفق على عودة
الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن إلـ ـ ـ ــى س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ،ولـ ـك ــن
ّ
االخ ـ ـتـ ــاف هـ ــو ح ـ ــول ك ـي ـف ـيــة ح ــل
ّ
امل ــوض ــوع .فــريــق  8آذار يعتقد أن
ذلك يتحقق من خالل التواصل مع
ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة« ،ويـسـتـطـيـعــون
أن ُي ّ
جربوا ،وإذا نجحوا فالجميع
معهم» .أما فريق رئاسة الحكومة،
ّ
ّ
«ف ـيــرى أن ال ـحــل الــوحـيــد هــو عبر
املبادرة الروسية .وبإمكان روسيا
أن ت ـض ـغــط ع ـلــى س ــوري ــا لـتــوفـيــر
الـضـمــانــات ال ــازم ــة لـتــأمــن عــودة
الـنــازحــن» .بالنسبة إلــى املصادر
الـ ــرسـ ـمـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـه ـ ــدف األهـ ـ ـ ـ ـ ّـم ال ـ ــذي
سيسعى إل ـيــه لـبـنــان فــي املــؤتـمــر،
ل ـي ــس ت ـث ـب ـيــت امل ــوق ــف ال ـس ـيــاســي
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف ،ب ـ ــل إقـ ـ ـن ـ ــاع «امل ـج ـت ـم ــع
ال ــدول ــي» م ــن أج ــل أن يـسـتـمــر في
اع ـ ـت ـ ـبـ ــار أزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوح أول ـ ــوي ـ ــة،
وب ــالـ ـت ــال ــي ت ــوف ـي ــر الـ ــدعـ ــم امل ـ ــادي
لبقائهم .وسيطلب الوفد الرسمي
مــن ال ــدول املــانـحــة «االسـتـمــرار في
ت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـي ـت ـهــا ودف ـ ــع املـ ــال،
ط ــامل ــا ه ـن ــاك ن ــازح ـ ّـون ف ــي ال ـب ـلــد».
وتـجــزم املـصــادر بــأنــه مــا مــن ورقــة
ُ ّ
الوزاري
لبنانية ستقدم« ،فالبيان ُ ّ
هو املرجع ،ورئيس الحكومة يمثل
سياسة البلد».
وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ال ــرئ ـي ــس
عــون يــولــي اهتمامًا لـطــرح مسألة
ال ـن ــازح ــن م ــن وج ـه ــة ن ـظــر لـبـنــان
فــي ّ
القمة العربية فــي تــونــس آخر
الشهر الـجــاري ،وهــو سيصطحب
الـغــريــب مــن ضـمــن الــوفــد الرسمي
تأكيدًا على هذا املوقف.
وفي سياق اإلعــداد للقمة العربية
في تونس ،صدرت مقررات مجلس
الـجــامـعــة عـلــى املـسـتــوى ال ــوزاري،
ال ــذي عـقــد قـبــل أي ــام فــي ال ـقــاهــرة،
م ـت ـب ـن ـ ّـي ــا ف ـ ــي فـ ـص ــل «الـ ـتـ ــدخـ ــات
اإلي ــران ـي ــة ف ــي الـ ـش ــؤون الــداخـلـيــة
لـ ـل ــدول ال ـع ــرب ـي ــة» ال ـب ـن ـ َـد ال ـســابــع
ال ـ ــذي ن ــص ع ـلــى اآلتـ ـ ــي« :تـحـمـيــل
حــزب الـلــه اإلرهــابــي ـ ـ الشريك في
الحكومة اللبنانية ـ ـ مسؤولية دعم
اإلرهاب والجماعات اإلرهابية في
ال ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،»...ك ـمــا ورد في
الـبـنــود  3و 4تــوصـيــف ح ــزب ّالله
ب ـ ـ «اإلره ــاب ــي» ،األم ــر ال ــذي تحفظ
عليه لـبـنــان ،وب ـ ّـرر م ـنــدوب لبنان
األمــر بالتأكيد على أنــه «ال يمكن
املــواف ـقــة عـلــى األم ــر لـكــونــه خ ــارج
ت ـص ـن ـي ــف األمـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وغ ـي ــر
مـ ـت ــواف ــق مـ ــع املـ ـع ــاه ــدة ال ـعــرب ـيــة
ملكافحة اإلره ــاب ،خاصة لناحية
الـتـمـيـيــز بــن امل ـقــاومــة ّواإلرهـ ــاب،
ولـ ـك ــون حـ ــزب ال ـل ــه ي ـم ــث ــل م ـكـ ّـونــا
أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان وش ــريـ ـح ــة
واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،ول ــدي ــه
كـتـلــة نـيــابـيــة ووزاريـ ـ ــة وازن ـ ــة في
املؤسسات الدستورية اللبنانية»،
مـ ـط ــالـ ـب ــا ب ـ ـحـ ــذف ك ـ ــل م ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بحزب الله حتى ّ
تتم املوافقة على
البيان.
(األخبار)

بدأت حدة الحراك االنتخابي
ترتفع في طرابلس ،بعد
توقيع الرئيس ميشال عون
ورئيس الحكومة سعد
الحريري لمرسوم دعوة
الهيئات الناخبة ،لتنظيم
االنتخابات في  14نيسان.
حراك يتقاسمه مرشحون
يدورون في فلك تيار
المستقبل ،في وقت ال يزال
فريق  8آذار غير حاسم
لخوض «الفرعية»
ليا القزي
ُمـضـحــك األم ــن ال ـعــام لـتـيــار املستقبل
أح ـمــد ال ـح ــري ــري ،ح ــن ُيـطـلــق «الـنـفـيــر
ال ـ ـعـ ــام» ،داعـ ـي ــا ج ـم ــاه ـي ــره إلـ ــى «ك ـســر
ح ــزب ال ـلــه وحـلـفــائــه» فــي االنـتـخــابــات
الفرعية في طرابلس .مفهوم أن يسعى
ال ـح ــري ــري إلـ ــى شـ ـ ّـد ع ـصــب ج ـم ـهــوره،
بعد أن اخـتــار ُمرشحة (ديـمــا جمالي)
تــواجــه صعابًا شعبية وحــزبـيــة داخــل
«املـسـتـقـبــل» نـفـســه ،ولـكــن ال ُيـمـكـنــه أن
ُي ـمــارس التضليل عـلــى الطرابلسيني،
بـُهــذه الـطــريـقــة الـفــاضـحــة .املتنافسون
امل ـع ـل ـن ــون ح ــال ـي ــا ،ه ــم ج ـم ـي ـعــا «أب ـن ــاء
ال ـح ــارة املستقبلية» نـفـسـهــا ،فــي حني
ّ
أن الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ح ـل ـي ـفــة  8آذار
ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،ال تـ ـ ــزال خـ ـ ــارج مـشـهــد
ال ـت ــرش ـي ـح ــات ،ولـ ــم ت ـح ـســم أم ــره ــا في
خ ــوض املـعــركــة أو ال .فعلى أي «حــزب
ال ـلــه» يــريــد أحـمــد الـحــريــري أن ُي ّ
سجل
«انتصارًا» وهميًا؟
آخـ ــر ال ــواف ــدي ــن إلـ ــى م ـنــاف ـســة ال ـنــائ ـبــة
السابقة ديما جمالي هو سامر ّ
كبارة،
ابن شقيق النائب محمد ّ
كبارة .لم ُيضف
اسم سامر إلى «سوق الترشيحات» إال
منتصف األسـبــوع املــاضــي ،حــن بــدأت
تــرتـفــع ص ــوره فــي األح ـي ــاء «الشعبية»
ّ
ال ـطــراب ـل ـس ـيــة .ظ ــل ال ـك ــام ع ــن تــرشـحــه
يــدور في إطــار التكهنات ،مع استبعاد
البعض لـهــذه الـخـطــوة ،خــاصــة بعد أن
تـ ّ
ـردد عــدم مــوافـقــة «أب ــو الـعـبــد» عليها،
كونها ستؤثر سلبًا على توريث املقعد
ّ
إلى ابنه كريم في املرحلة املقبلة .إال أن
سامر حسم األمــر أمــس ،في مقابلة مع
موقع «املدن» اإللكتروني .وهو ُ
سيعلن

ّ
رسـمـيــا تــرش ـحــه ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي،
يـ ـعـ ـق ــده م ـ ـسـ ــاء األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ،ف ـ ــي ف ـن ــدق
«الكواليتي إن» في طرابلسّ .
ال ُي ـم ـك ــن ال ـت ـع ــام ــل م ــع ت ــرش ــح ســامــر
«بـبــراءة» ،فهو لم يسبق له أن ّ
عبر عن
أي ّ
توجه لخوض االنتخابات النيابية،
ال في أيار املاضي ،وال منذ أن صدر قرار
املجلس الدستوري ّ
وقرر تيار املستقبل
إعـ ـ ــادة تــرش ـيــح ج ـم ــال ــي .وي ـ ــوم ح ــاول
مـحـمــد ك ـب ــارة االس ـت ـقــالــة م ــن منصبه،
وإقناع رئيس الحكومة سعد الحريري
بدعم ترشيح ابنه كــريــم ،حتى يضمن
النائب كبارة توريث املقعد البنه ،بقي
ســامــر ُمـسـتـتـرًا .فـمــا ال ــذي ط ــرأ؟ ُيعيد
األخ ـ ـيـ ــر ،فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مـ ــع «األخـ ُـ ـب ـ ــار»،
ّ
تكرار مقولة أن الطريقة التي «فرضت
فيها ديما جمالي خطأ .هــي ال تعرف
ُ
طرابلس .إذا أرادت أن تـشـ ّـرع ،أال يجب
أن ت ـك ــون ع ـلــى اط ـ ــاع ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة؟».
ولكن ،جمالي لم تظهر فجأة ،بل كانت
«املستقبل» منذ أيــار املاضي،
رشحة
ُم
ً
ّ ُ
إض ــاف ــة إل ــى أن ــه أع ـي ــد تــرشـيـحـهــا منذ
صدور قرار املجلس الدستوري في 21

ّ
ش ـبــاط .ي ـ ّ
ـرد ســامــر بــأنــه فــي أي ــار «كــان
هـنــاك مـعــركــة انـتـخـ ّـابـيــة عـلــى مستوى
الـبـلــد ،والـحــريــري وف ــر لها الــرقــم الــذي
نالته .الـيــوم املعركة مختلفة ،وليست
ً
سياسية ،بل غيرة على طرابلس .هناك
مئات السيدات الطرابلسيات املؤهالت
ّ
التسرع
لخوض االنتخابات ،ملــاذا هــذا
اختيار جمالي؟» .قد يعتبر البعض
ّفي ّ
ترشح سامر ّ
كبارة ،املفاجئ ،الهدف
أن
منه توجيه رسالة إلى سعد الحريري،
ُ
ت ـ ـمـ ـ ّـهـ ــد ل ـ ـتـ ــراجـ ــع س ـ ــام ـ ــر عـ ـ ــن خـ ــوض

إذا ّ
حلفاء  8آذار
د
وح
الجهودُ ،
فسيشكلون
منافسًا جديًا للمستقبل

ُ ّ
ويرشح «المستقبل» شخصية أخرى (هيثم الموسوي)
اقترح ريفي أن ينسحب هو وجمالي

االنتخابات مقابل اتفاق على ترشيحه
خـلـفــا ل ـعـ ّـمــه ف ــي ن ـهــايــة واليـ ــة املـجـلــس
النيابي الحالي .ينفي كبارة ذلــك« ،ما
ّ ّ
في شي من هالحكي» ،مؤكدًا أن موقفه
ّ
ً
بالترشح «نــابــع مــن أن طــرابـلــس أوال،
ونحن حريصون على أن يكون نوابها
غيورين عليها أكثر من الجميع».
خـ ــال ّ ح ــدي ـث ٌــهُ ،يـ ـك ـ ّـرر س ــام ــر أك ـث ــر مــن
م ـ ّـرة أن ــه راف ــض ل ــ«ال ـت ـسـ ّـرع» فــي إع ــادة
«فـ ـ ــرض» ج ـمــالــي ع ـلــى الـطــرابـلـسـيــن،
ه ــي «ال ـغ ــري ـب ــة» ع ـن ـه ــا .ول ـك ــن عـمـلـيــا،
ّ
تــرش ـي ـحــه ل ـيــس إل ح ــاجـ ـزًا ُي ــرف ــع في
ّ
وج ــه املـسـتـقـبــل ال ـس ـيــاســي الب ــن عــمــه،
كــريــم مـحـمــد ك ـب ــارة .فــأيــا تـكــن نتيجة
ُ ّ
سامر فــي «الـفــرعـيــة» ،ستشكل الحجر
األس ــاس ملـعــركــة االنـتـخــابــات النيابية
ُ
عام  ،2022وتساعده في تدعيم وجوده
ال ـش ـع ـب ــي ،الـ ـ ــذي ق ــد ُ
«يـ ـس ــوق ــه» الح ـقــا
لــدى تيار املستقبل أو غيره من القوى
السياسية .عمليًا ،عمل سامر ُي ّ
صعب
ّ
على كريم حراكه السياسي ،خاصة أن
الـشــابــن يـغــرفــان مــن الصحن الشعبي
وال ـس ـي ــاس ــي ن ـف ـســهّ .
ربـ ـم ــا ل ــذل ــك ،أراد
ال ــوزي ــر ال ـســابــق ض ـمــان ان ـت ـقــال املقعد
إل ــى ك ــري ــم ف ــي أقـ ــرب ف ــرص ــة .بــالـنـسـبــة
ّ
إلى سامر« ،ألبــو العبد وكريم خطهما
الـسـيــاســي ال ــذي كـنــت داع ـمــا ل ــه ،ولكن
ٌ
لم يعد لي دخــل بــه .ال يوجد حسابات
عائلية في ترشيحي».
بعد إع ــان ســامــر ترشحه رسميًا يوم
االربعاء ،سيكون للوزير السابق أشرف
ريفي مؤتمر صحافي (الخميس) يعلن
فـيــه تــرشـيـحــه .اسـتـبــق ال ـلــواء املتقاعد
َ
رئيسي الحكومة
مؤتمره بجولة على
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــن نـ ـجـ ـي ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي وفـ ـ ـ ــؤاد
ال ـس ـن ـي ــورة ،وال ـنــائ ـبــن سـمـيــر الـجـســر
وف ـي ـص ــل ك ـ ــرام ـ ــي .وفـ ـ ــي حـ ــن ت ـح ــاول
ّ
أوساط ريفي اإليحاء بأن ميقاتي بادر
ّ
إل ــى اق ـت ــراح «ان ـس ـحــاب ك ــل مــن جمالي
وريفي من املعركة ،وقد حصل االتفاق
م ــع ال ـس ـن ـي ــورة» ،ت ـن ـفــي مـ ـص ــادر تـيــار
ّ
ال ـع ــزم ذل ــك ،م ــؤك ــدة أن الـعـكــس ه ــو ما
ح ـصــل .فــوزيــر ال ـعــدل ال ـســابــق «اق ـتــرح
ينسحب هــو وجـمــالــي مــن املـعــركــة،
أن
ّ
مـقــابــل تــرشــح أي شخصية أخ ــرى من
ت ـيــار امل ـس ـت ـق ـبــل» .قـ ــرار ري ـفــي الـتــرشــح
ّ
سيصعب ،إلــى جانب
إلــى االنتخابات
ّ
سامر كـ ّـبــارة ،مهمة مرشحة املستقبل
املطعون في نيابتها .وبحسب مصادر
ّ
طرابلسية ُمطلعة« ،وضع ديما جمالي
داخ ـ ــل تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،و ّش ـع ـب ـي ــا فــي
سيئ إلى درجة أنه إذا ّ
طرابلسّ ،
وحدت
ـوى املـتـحــالـفــة مــع  8آذار جـهــودهــا،
ال ـقـ ّ
ّ
وت ـب ــن ــت ُم ــرش ـح ــا ،ف ـسـ ُـي ـشــكــل مـنــافـســا
ّ
جديًا لجمالي».

تقرير

ّ
ُ
هل يرحل فرحات من الباراغواي إلى واشنطن؟
ن ــادر فــرحــات ،اللبناني املـسـجــون في
ال ـبــاراغــواي مـنــذ أي ــار املــاضــي بتهمة
«ت ـب ـي ـيــض أم ـ ـ ــوال امل ـ ـخ ـ ــدرات لـصــالــح
حزب الله» ،يواجه خطر الترحيل إلى
ٌ
الــواليــات املتحدة األميركية .ضغوط
ُ
ش ــدي ــدة تـ ـم ــارس ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات في
الـبــاراغــواي ،وعلى السفارة اللبنانية
فـ ــي أس ــونـ ـسـ ـي ــون ،مـ ــن أجـ ـ ــل تـطـبـيــق
الـ ـق ــرار األم ـي ــرك ــي ،م ــن دون نـتـيـجــة...
حتى الـســاعــة .فالبعثة الدبلوماسية
ال تـ ـق ــوم ب ــأكـ ـث ــر مـ ــن «واج ـ ـب ـ ـهـ ــا» فــي
حماية مواطن لبناني من تسليمه إلى
ّ
السلطات األميركية ،التي تشن حملة
سـيــاسـيــة ض ـ ّـد الـلـبـنــانـيــن ف ــي بـلــدان
أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،وت ـحــدي ـدًا منطقة
املثلث الحدودي التي تجمع البرازيل
 -األرج ـن ـت ــن  -الـ ـب ــاراغ ــواي .امل ـق ــاالت

ُ
التي تكتب ،وعمل مجموعات الضغط
ّ
األم ـي ــرك ـي ــة  -ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ،ي ــؤك ــدان
ّ
أن م ــا ي ــواج ـه ــه ف ــرح ــات ،وغـ ـي ــره من
اللبنانيني ،ليس ملفات مالية تتعلق
ب ـت ـهــرب ضــري ـبــي أو تـبـيـيــض أمـ ــوال.
ّ
ّ
فكل التهويل ّ
يتم على اعتبار أن هؤالء
ّ
«م ـ ـمـ ــولـ ــون» لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ،ويـ ـق ــودون
«ش ـب ـك ــات إره ــابـ ـي ــة» ،وي ـ ّت ــم تـصــويــر
ال ـق ـبــض عـلـيـهــم ك ـمــا ل ــو أنـ ــه ان ـت ـصـ ٌ
ـار
كبير.
ّ
تـقــول م ـصــادر ُمـتــابـعــة لـلـمــوضــوع إن
«قرار تسليم نادر صدر أكثر من ّ
مرة،
ولكن كان محاميه يستأنفُ ،مستفيدًا
مـ ــن وج ـ ـ ــود دع ـ ـ ــوى فـ ــي ال ـ ـبـ ــاراغـ ــواي
ض ــد ف ــرح ــات» .آخ ــر ق ـ ــرارات التسليم
إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة،
«ص ــدر قبل نحو أسـبــوعــن ،وقــد قـ ّـرر

امل ـح ــام ــي ع ــدم االس ـت ـئ ـنــاف ُمـ ـجـ ـ ّـددًا».
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة املـ ــوق ـ ـعـ ــة بــن
ّ
واشنطن وأسونسيون« ،إذا لم ُيسلم
امل ــوق ــوف إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة في
غ ـض ــون  60ي ــوم ــا ،ي ـت ـ ّـم إخـ ــراجـ ـ ّـه مــن
الـ ـسـ ـج ــن» .ي ـس ـت ـف ـيــد نـ ـ ــادر م ــن أنـ ـ ــه ال
يحمل حاليًا ج ــواز سـفــر« ،وال تنوي
ُ
ال ـس ـف ــارة الـلـبـنــانـيــة أن ت ـص ــدر ل ــه أي
ُ
ّوث ـي ـقــة ت ـسـ ّ ّـهــل تــرح ـي ـلــهُ ،م ـعــولــة على
أن ـ ــه س ـي ـت ـعــذر إدخ ــال ــه إلـ ــى األراض ـ ــي
األمـيــركـيــة مــن دون وثــائــق ثـبــوتـيــة»،
إال إذا رضخت الباراغواي للضغوط،
وق ـ ّـررت أن تمنحه هــي وثيقة ملغادرة
ّ
الجو،
أراضيها .وقد بدأ التمهيد لهذا
عبر مـقــاالت فــي الصحافة الالتينية،
واألمـيــركـيــة ،وآخــرهــاّ مــا نـشــره موقع
«مـيــامــي هـيــرالــد» بــأنــه سـيـتـ ّـم تسليم

ّ
نادر فرحات هذا الشهر ،وبأنه يواجه
قضيتني ّ جنائيتني في نيويورك ،على
ً
اعتبار أنــه ُ
«يـحـ ّـرك أم ــواال ضخمة في
ُ
أن ـح ــاء مـخـتـلـفــة م ــن ال ـع ــال ــم» .ويـتـهــم
أيـ ـض ــا م ــع فـ ــرحـ ــات ،م ـح ـم ــود ب ــرك ــات
الذي ّ
قرر بنفسه أن يذهب ُليحاكم في
الواليات املتحدة ،إيمانًا منه ببراءته.
وق ــد ُع ـق ــدت األس ـب ــوع امل ــاض ــي جلسة
قضائية جديدة في قضية بركات ،من
دون أن يظهر حتى اآلن أي دليل على
َّ
«تورطه» في ما ُّيتهم به ،في الصحافة
األمـ ـ ّي ــركـ ـي ــة ،بـ ــأنـ ــه «زبـ ـ ـ ــون فـ ــرحـ ــات»،
وب ــأن ــه ي ـس ـت ــورد ال ـه ــوات ــف املـحـمــولــة
م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ويـبـيـعـهــا في
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاراغـ ـ ــواي ب ـ ـهـ ــدف «غ ـ ـسـ ــل أم ـ ـ ــوال
املخدرات».
(األخبار)

