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سياسة
قضية اليوم

لقاء عون والحريري قريبًا؟
لقاء بين النائب ميشال عون والرئيس سعد الحريريّ ،
ترجح معلومات أن تشهد الساعات المقبلة ً
يتوج «التواصل االيجابي»
ّ
بين الطرفين ،في ظل الحديث عن اتصاالت يجريها الوزير جبران باسيل ومستشار الحريري غطاس خوري لعقد اللقاء ،قبل
سفر باسيل غدًا
عكس حضور الوزير جبران باسيل
احتفال الــذكــرى الـعــاشــرة الغتيال
الرئيس رفيق الحريري في البيال
ً
السبت املاضي «تواصال إيجابيًا»
فــي ال ـعــاقــات بــن الـتـيــار الــوطـنــي
ال ـح ــر وت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل .وبـحـســب
معلومات «األخبار» ،فإن املستقبل
حــرص على دع ــوة الـتـيــار الوطني
ّ
الحر إلى االحتفال وعلى تلبيتها،

جريصاتي :سحب الثقة
من مقبل تحت سقف
عدم تفجير الحكومة
وزير الدفاع :التمديد لمدير
المخابرات في الجيش من
صالحياتي حصريًا
وع ـلــى سـبـيــل الـتـطـمــن ،ت ـ ّـم إطــاع
رئ ـي ــس تـكـتــل الـتـغـيـيــر واإلصـ ــاح
مـيـشــال ع ــون عـلــى مــامــح خـطــاب
الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري .وق ــد بــدا
ً
حـ ـض ــور ب ــاس ـي ــل ح ــرص ــا م ـق ــاب ــا
م ــن ال ـت ـي ــار ع ـلــى م ــاق ــاة إيـجــابـيــة
املستقبل بإيجابية مماثلة.
غير أن «التواصل اإليجابي» يزداد
ّ
وضوحًا ،في ظل الحديث عن إمكان
ل ـقــاء قــريــب ب ــن ع ــون وال ـح ــري ــري،
قــد يعقد قبل يــوم غــد ،موعد سفر
باسيل في جولة عمل إلــى أميركا
الــاتـيـنـيــة .وتـشـيــر املـعـلــومــات الــى

أن ب ــاس ـي ــل وم ـس ـت ـش ــار ال ـح ــري ــري
الـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق غـ ـط ــاس خـ ــوري
أجــريــا سلسلة ات ـص ــاالت لترتيب
«اللقاء الـقــريــب» ،علمًا بــأن خــوري
قــال ل ــ«األخ ـبــار» إنــه «ال معلومات
ّ
لدي حول األمر».
عون «يسحب الثقة من مقبل»
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،رف ــع ع ــون سقف
اع ـ ـتـ ــراضـ ــه عـ ـل ــى إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وزيـ ــر
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع سـ ـمـ ـي ــر مـ ـقـ ـب ــل ،ل ـن ــاح ـي ــة
التمديد للقيادات العسكرية ،بعد
قرار التمديد لألمني العام للمجلس
األع ـلــى لـلــدفــاع ال ـلــواء محمد خير
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،والـ ـ ـ ـ ــذي ك ــان
يفترض أن يحال على التقاعد في
 22الشهر ال ـجــاري .وق ــال عــون في
كلمة له بعد اجتماع تكتل التغيير
واإلصـ ـ ـ ــاح األسـ ـب ــوع ــي« :نـسـحــب
الثقة من وزير الدفاع سمير مقبل
لـتـجــاوزه الـصــاحـيــة فــي ممارسة
الـحـكــم والـتـغــاضــي عــن املـخــالـفــات
املـ ـم ــارس ــة» ،داعـ ـي ــا ال ـح ـكــومــة إلــى
«تصحيح هذه األخطاء» .وقــال إن
«الـ ـف ــراغ م ــوج ــود وال ـت ـمــديــد ال ــذي
يـحـصــل غ ـيــر ش ــرع ــي ،وال ـح ـكــومــة
ت ـمــدد لتعبئة ال ـف ــراغ ،لـكــن ال ـفــراغ
سـ ـيـ ـسـ ـتـ ـم ــر ألن الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــد غ ـي ــر
ش ــرع ــي» ،الف ـتــا إل ــى أن «امل ـ ــادة 25
تـ ـق ــول إن ت ـع ـي ــن الـ ـضـ ـب ــاط يــأتــي
بـمــرســوم يـصــدر عــن وزي ــر الــدفــاع
الــوطـنــي ،وف ــي الـقــانــون العسكري
مــا مــن تمديد للضباط ،وال يمكن
ألي س ـل ـطــة أن ت ـض ــرب الـتــراتـبـيــة

هل ُي ّ
توج «التواصل اإليجابي» بلقاء قريبًا؟ (أرشيف)

العسكرية وتفرض بدعة التمديد».
وأك ـ ــد عـ ــون أن «ضـ ـب ــاط املــؤسـســة
العسكرية يـعــانــون مــن هـبــوط في
املـ ـعـ ـن ــوي ــات ،ب ـس ـبــب عـ ــدم احـ ـت ــرام
القوانني ،وخصوصًا بشأن مسائل
التمديد».
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن ع ــون اتخذ

قـ ــراره بــالــرد عـلــى تــأجـيــل تسريح
خير ،فور علمه بنية مقبل التمديد
ل ـ ــه .وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر ب ـ ـ ــارزة فــي
ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر واإلص ـ ـ ـ ـ ــاح ،ف ــإن
«ع ــون اسـتـغــرب م ـبــادرة مقبل في
اتخاذ هذا القرار ،في وقت ال يزال
ف ـي ــه م ـص ـيــر مـ ـش ــروع ق ــان ــون رف ــع

استكمال «حوار المحابر» بعد «حوار المنابر»
ُ
تتمايز الجلسة السادسة من الحوار بني تيار املستقبل وحزب الله ،التي تعقد اليوم،
َ
خطابي رئيس تيار املستقبل سعد الحريري في
عن سابقاتها ،بكونها األولى بعد
الذكرى العاشرة الغتيال والده ،واألمني العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في
«ذكرى القادة الشهداء» .وهي ،بهذا املعنى ،ستعتبر جلسة اختبار ملا بعد الخطابني،
وإن كان مستبعدًا أن يؤثرا سلبًا فيها بعدما أكد الحريري ونصرالله على أهمية
الحوار.
من جهة املستقبل ،تشير مصادره إلى أن «التيار يعتبر خطاب نصرالله خطابًا
ّ
وترى أن «خطاب الحريري
إقليميًا،
ً
وليس لبنانيًا ،ويعرضنا أكثر مما نحتمل»ّ .
يعتبر مقبوال في مهاجمته للجماعات التكفيرية» .وتؤكد املصادر أن «املستقبل
سيعاود طرح موضوع سرايا املقاومة في الحوار ،وسيقدم الوزير نهاد املشنوق
الجنوبية،
مقاربة للخطة األمنية وتداعياتها ،والبدء بتطبيق الخطة داخل الضاحية
ّ
وسنقول إن من هرب من املطلوبني الكبار بغطاء حزبي إلى سوريا ،لن يسلم،
وبمجرد عودته سيتم القبض عليه ،كائنًا من كان» .وتنظر مصادر املستقبل
نصرالله ودعمه للخطة األمنية في البقاع بإيجابية ،ألنه «يفتح الباب
إلى حديث
ّ
ملناقشتها» .وتؤكد املصادر أن «الحوار بدأ يتوسع ،ألن هناك ظروفًا تفرض علينا
التطرق إليها ،بعد أن اتفقنا على حصره بامللفات الداخلية».
من جهتهُ ،سئل رئيس املجلس النيابي نبيه بري عن السجال األخير ،فأجاب« :لقد
انتهينا من حوار املنابر ،وسنذهب إلى حوار املحابر التخاذ القرارات وتنفيذها».

سـ ــن ت ـق ــاع ــد ج ـم ـيــع الـ ـضـ ـب ــاط مــن
مـ ــازم إل ــى ع ـمــاد ف ــي أدراج وزي ــر
الدفاع وقائد الجيش العماد جان
قهوجي الذي ذيل املشروع بعبارة:
مع التريث».
وت ـ ـف ـ ـسـ ــر مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ال ـ ـت ـ ـك ـ ـتـ ــل بـ ــأن
«امل ـق ـصــود مــن تــريــث قـهــوجــي هو
عــدم استفادة العميد شامل روكز
مــن م ـشــروع الـتـمــديــد ،وتــالـيــا عــدم
تسميته قــائ ـدًا لـلـجـيــش» ،وتشير
ّ
إلى أن ثمة أسبابًا قانونية حتمت
م ــوق ــف عـ ــون .وم ــن ه ــذه األس ـب ــاب
شغور املجلس العسكري ،و«رغبة
البعض في التمديد لجميع القادة
والضباط الذين تنتهي مهماتهم
ت ـ ـبـ ــاعـ ــا» ،وتـ ـشـ ـي ــر امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر إل ــى
أن «ح ــال ــة الـ ـح ــرب ال ـت ــي يعيشها
لـ ـبـ ـن ــان تـ ـفـ ـت ــرض ت ــالـ ـي ــا م ـعــال ـجــة
وض ــع املـجـلــس الـعـسـكــري والـقـيــام
بترتيبات تـتــاءم مــع دقــة املرحلة
وعدم املس باألوليات».
أم ــا الـتــرجـمــة األخ ــرى لـكــام عــون،
ف ـت ـك ـمــن فـ ــي ل ـف ــت ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر
واإلصـ ــاح الـنـظــر إل ــى أن «ق ــرارات
الـتـمــديــد كــانــت تـتــم بحجة وجــود
ال ـح ـكــومــة امل ـس ـت ـق ـي ـلــة ،ل ـكــن ال ـيــوم
الـحـكــومــة مــوجــودة وك ــل ال ـقــرارات
املتعلقة بــوضــع الـضـبــاط والـقــادة
األمـ ـنـ ـي ــن ي ـم ـك ــن أن ت ـ ـطـ ــرح عـلــى
مجلس الوزراء» ،علمًا بأن مصادر
أخرى تشير إلى أن «تريث قهوجي»
إلمـ ــرار م ـش ــروع رف ــع س ــن الـتـقــاعــد
يعود إلى أن «قيادة الجيش سبق
أن فـتـحــت ب ــاب ال ـحــوافــز للضباط

