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سياسة
المشهد السياسي

«سري» من الحريري في معراب:
موفد
ّ
الخالف بين الحليفين ال يزال قائمًا
التريث في تفجير آخر الخطوط التي تجمعه بحلفائه القدامى ،وال سيما القوات اللبنانية.
قرر رئيس الحكومة سعد الحريري ّ
ّ
سرية قام بها الوزيرالسابق غطاس خوري
زيارة
آخرها
كان
األزمة،
لحل
الطرفين
بين
القائمة
المحاوالت
أمام
مفتوحًا
الباب
وترك
ّ
ّ
تكن إيجابية» ،إال أن مصادر مطلعة أكدت أن «اللقاء بين الحريري
لمعراب ،للقاء رئيس القوات سمير جعجع .ومع أن الجلسة «لم ُ
وجعجع ال ّبد وأن يحصل»
ُ
ط ــرح ــت أس ـئ ـلــة ك ـث ـيــرة ع ــن الـبـحـصــة
ال ـ ـتـ ــي ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ّحـ ـك ــوم ــة س ـعــد
ال ـح ــري ــري ،إن ــه س ــ«ي ـبــق ـهــا» ف ــي وجــه
ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي ي ـس ـت ـهــدف ـهــا فــي
كالمه ،وتلتها أسئلة أكثر عن أسباب
العودة عن قراره ،خصوصًا أن األنظار
ّ
كــلـهــا شخصت بــاتـجــاه ح ــزب الـقــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ورئ ـي ـس ــه س ـم ـيّــر جـعـجــع،
ن ـت ـي ـج ــة الـ ــرسـ ــائـ ــل «املـ ـ ـش ـ ــف ـ ــرة» ال ـت ــي
ّ
تولى نقلها مقربون من الحريري في
بياناتهم ومواقفهم وعلى صفحاتهم
ع ـل ــى م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق غ ـطــاس
ُ
خوري .وفيما لم يكن إعالن الحريري
ّنيته «كـشــف املـتــآمــريــن عليه» مزحة،

الجبير :عون وحزب اهلل
استخدما الحريري
لتغيير قانون االنتخاب
كــذلــك لـيــس الـتــراجــع عنها فــي الــوقــت
ً
ال ـحــالــي دل ـي ــا ع ـلــى أن ذيـ ــول مــرحـلــة
«االس ـت ـقــالــة اإلج ـب ــاري ــة» مــن الــريــاض
قد عولجت بالكامل .لكن هذا التأجيل
مــــ ّ
ـرده ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر مـ ـق ـ ّـرب ــة مــن
الطرفني يعود إلى «مروحة االتصاالت
ال ـت ــي ال ت ـتــوقــف ع ـلــى ط ــري ــق م ـعــراب
ووادي أبـ ــو ج ـم ـي ــل» ،والـ ـت ــي كـشـفــت
أن «ال ــوزي ــر خ ــوري زار جعجع أخـيـرًا
بعيدًا عــن اإلع ــام ملعالجة األم ــر ،غير
ُ
أن الجلسة لم تكن إيجابية ،ولم تنجح
في حل املسائل الخالفية» ،خصوصًا
أن «األج ــواء ال ت ــزال فــي مرحلة األخــذ
والـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ح ـ ــول ال ـت ـه ــم الـ ـت ــي يـ ّ
ـوج ـه ـهــا
الحريري إلى جعجع وينفيها األخير،
وق ـ ــد ن ـق ــل خ ـ ــوري إل ـ ــى الـ ـح ــري ــري مــا
سمعه من رئيس القوات دون أن تظهر
أي بوادر حلحلة» .ولفتت املصادر إلى
أن «العالقة بينهما دقيقة جدًا» ،لكنها
أكـ ــدت أن ــه «ف ــي ن ـهــايــة األمـ ــر سـيـكــون

ويتوقع خسارة  12نائبًا ويعتبرها «مقبولة» (داالتي ونهرا)
مستعد لخوض االنتخابات
الحريري
ّ
ّ

هناك لقاء يجمع الحريري وجعجع».
وقــد ربطت املـصــادر تأجيل الحريري
إطــالـتــه التلفزيونية بـسـبـبــن :األول
هو «رغبته في تفادي تأجيج اإلشكال
مع القوى السياسية التي يعتبر أنها
ل ـع ـبــت دورًا سـلـبـيــا ف ــي االس ـت ـق ــال ــة»؛
وال ـث ــان ــي ه ــو «العـ ـتـ ـب ــارات س ـعــوديــة.
ف ــال ـح ــري ــري ي ـح ــرص ع ـل ــى عـ ــدم قـطــع
شعرة معاوية وال حرق كل األوراق مع
اململكة ،رغم أن التوتر لم يبرد بعد ،وال
سيما أن ال شــيء مــؤكـدًا بــأن الرياض
ّ
ّ
تخلت عنه نهائيًا ،وهي لن تتخلى عن
جعجع أيضًا».
وفيما أعيد إحـيــاء عمل الحكومة مع
مالمح مسعى الحفاظ على التسوية
ُ
ال ــرئ ــاس ـي ــة ونـ ـج ــاح ال ـع ـه ــد ،تــرج ـمــت
أول مــن أم ــس فــي مجلس الـ ــوزراء من
خــال موافقته بــاإلجـمــاع على عرض

وزارة الـطــاقــة وامل ـي ــاه مـنــح رخصتني
حصريتني الئتالف من ثــاث شركات
للتنقيب عن النفط والغاز ،إضافة إلى
إقرار بعض التعيينات ،يجد الحريري
نـفـســه وحـكــومـتــه أم ــام اخ ـت ـبــار فعلي
لنموذج التسوية الجديد القائم على
نقطة ارتكاز أساسها النأي بالنفس،
ورصــد املــواقــف الداخلية والخارجية
منها .في هذا اإلطار ،ظهر أمس موقف
بارز لوزير الخارجية السعودي عادل
الجبير ،اتهم فيه حزب الله والرئيس
م ـي ـشــال ع ــون ب ــ«اس ـت ـخ ــدام ال ـحــريــري
كــواجـهــة لتغيير الـقــانــون االنتخابي،
مـ ــن هـ ـن ــا قـ ـ ــرر ال ـ ـحـ ــريـ ــري االس ـت ـق ــال ــة
إلحــداث صدمة ايجابية» .كذلك ّ
حمل
الجبير الرئيس نبيه بــري مسؤولية
عــودة الـحــريــري عــن استقالته ،إذ قال
إن «الـحــريــري عــاد إلــى لبنان مــن أجل

تقديم االستقالة رسميًا ،ولكن رئيس
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ــري ،وع ــده بأن
لبنان سيكون حياديًا بشأن ما يحدث
ي وب ــأن ــه سـ ُـيـعـطــى
ف ــيال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ـ 
الهامش السياسي للعمل .لذلك ،نحن
سـنـنـتـظــر ون ـ ــرى .ون ـح ــن دع ـم ـنــا ذلــك
وس ـن ــرى» .وي ـبــدو أن ع ــددًا مــن ال ــدول
الـعــربـيــة تسير عـلــى نـهــج الـسـعــود يــة،
وتـحــديـدًا اإلمـ ــارات الـتــي زاره ــا أخيرًا
وزير الداخلية نهاد املشنوق ،واعتبرت
ّ
م ـصــادر مــطـلـعــة أن ـهــا «زيـ ــارة صيانة
ل ـل ـعــاقــة ب ــن اإلمـ ـ ـ ــارات والـ ـح ــري ــري».
ُ
وفيما أشارت إلى أنها «لم تكن مريحة
بالشكل املطلوب ،ألن األزمة اإلماراتية
مع رئيس الحكومة تعود إلى ما قبل
ُ ّ
استقالته ،ولم ت َحل بزيارة األخير لها
خــال االسـتـقــالــة» .وبحسب املـصــادر،
فـ ــإن ن ـت ـي ـجــة زي ـ ـ ــارة امل ـش ـن ــوق أعـ ــادت

تأكيد أن اإلمـ ــارات «تعتبر لبنان من
حـصــة ال ــري ــاض ،وال مـشـكـلــة مـعــه إذا
م ــا وجـ ــدت املـمـلـكــة أن سـيــاســة الـنــأي
بــال ـن ـفــس ال ـ ــذي ت ـعـ ّـهــد ب ـهــا ال ـحــريــري
ستؤتي النتائج املرجوة».
من جهة أخرى ،أعطى الوزير املشنوق
أم ـ ــس إشـ ـ ـ ــارة بـ ــدايـ ــة ال ـ ـعـ ـ ّـد ال ـع ـك ـســي
لــان ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـق ـب ـلــة ،بعد
ت ــوقـ ـيـ ـع ــه م ـ ــرس ـ ــوم دع ـ ـ ـ ــوة ال ـه ـي ـئ ــات
الناخبة للبنانيني املقيمني في لبنان،
واملنتشرين في  40دولة وإحالته على
األمانة العامة ملجلس الــوزراء ،محددًا
موعد االنتخابات النيابية في  6أيار
فــي كــل لـبـنــان .أم ــا فــي دول االنـتـشــار،
فـسـتـتــم خـ ــال ي ــوم ــن م ـخ ـت ـل ـفــن ،فــي
 22و 28نيسان باالستناد إلى العطل
ال ــرس ـم ـي ــة ف ــي الـ ـبـ ـل ــدان ح ـي ــث يـعـيــش
املـغـتــربــون .وقــالــت م ـصــادر الــداخـلـيــة
إن «االنتخابات ستجري في موعدها
دون ع ـق ـبــات» ،غـيــر أن «ه ـن ــاك بعض
امل ــراس ـي ــم واإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي ستتخذ
ت ـبــاعــا ،ب ـعــدمــا ح ـصــل تــأخ ـيــر نتيجة
األزم ــة الـسـيــاسـيــة» .وكشفت املـصــادر
ُ
أن «االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات س ـ ــتـ ـ ـج ـ ــرى وفـ ــق
القانون النسبي صحيح ،لكن من دون
اإلصالحات التي أقرت فيه :فال بطاقة
بيومترية ،وال تسجيل مسبق .االقتراع
س ـي ـك ــون ب ــال ـه ــوي ــة أو جـ ـ ــواز ال ـس ـفــر،
والـنــاس ستقترع في أماكن سكنها»،
الفتة إلى أن «تكلفة االنتخابات تصل
إل ــى مــا ي ـقــارب  40مـلـيــون دوالر» .في
هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ن ـق ـلــت مـ ـص ــادر رئـيــس
ّ
الحكومة ارتياحه لسير األمور ،مؤكدة
أن ـ ــه «م ـس ـت ـع ـ ّـد لـ ـخ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة» ،خ ـصــوصــا أن «م ــا حصل
مـعــه (اح ـت ـج ــازه ف ــي ال ـس ـعــوديــة) ّأم ــن
لــه تأييدًا شعبيًا كبيرًا» .وكشفت أنه
«م ـق ـت ـنــع ب ــأن ــه ل ــن ي ـع ــود إلـ ــى مجلس
الـ ـن ــواب بــالـكـتـلــة ذاتـ ـه ــا ،لـكـنــه يـتـقـ ّـبــل
خـســارة محمولة ستسحب منه نحو
 12نائبًا».
(األخبار)

تقرير

القرار االتهامي في فضيحة الكلية الحربية:
األموال ُدفعت إلى «مجهول»؟
أصدر قاضي التحقيق العسكري األول رياض بو غيدا،
قراره االتهامي في ما ُعرف بـ«فضيحة الكلية الحربية»
توسطوا
التي يقف خلفها عسكريون ومدنيونّ ،
االتهامي
لدخول تالمذة ضباط إلى الكلية الحربية .القرار ّ
أهال مبالغ مالية مقابل ضمانات بدخول
ّثبت دفع ٍ
أبنائهم المدرسة الحربية ،لكن بدا جليًا وجود قرار
بـ«ضبضبة» الملف وعدم كشف «المتورطين الكبار»

رضوان مرتضى
اع ـت ـب ــر ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـع ـس ـكــري
األول ري ــاض بــو غ ـيــدا ،فــي مــن ق ــراره
االتهامي في ما ُعرف بـ«فضيحة الكلية
الحربية» ،التي ّأدت إلى توقيف ضابط
متقاعد في األمــن العام وستة مدنيني
بجرم قبض عشرات آالف الدوالرات من
أشخاص مقابل ضمان تطويع تالمذة
ّ
ضباط في الكلية الحربية ،أن الوقائع
ّثبتت إقــدام املدعى عليهم اآلبــاء أحمد
ف .ح ـس ــام ز .وح ـس ــن س .ع ـلــى دفــع
مبالغ مالية كبيرة إلــى املــدعــى عليهم
الرائد املتقاعد من األمن العام أحمد ج.

وربيع ش .للمساعدة بإدخال أوالدهم
إل ــى امل ــدرس ــة ال ـحــرب ـيــة ف ــي دورة عــام
ّ
 .2016ورأى بو غيدا أن املدعى عليهم
دف ـع ــوا املـ ــال كــأجــر غ ـيــر واجـ ــب إلنــالــة
أوالده ـ ــم وظـيـفــة فــي الـجـيــش ،معتبرًا
أنـهــم بــذلــك ســاهـمــوا بتحقيق عناصر
امل ـ ـ ــادة ال ـج ــرم ـي ــة .وذك ـ ــر أن الــوس ـطــاء
قبضوا مبالغ مالية بحجة التأثير في
مـسـلــك الـسـلـطــات الــرس ـم ـيــة ،م ــا سـ ّـبــب
املـ ـ ـ ّـس ب ـس ـم ـعــة امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة.
ـي مــن وقائع
لقد انطلق الـقــرار االتـهــامـ ّ
عبارة عن صفقات مالية ،نفذها الرائد
ّ
املتقاعد أحمد ج .وربيع ش ،.ابتزا من
خــال ـهــا أه ــال ــي ال ـتــام ـيــذ ال ــذي ــن تـقــدم

أوالدهم للدخول إلى املدرسة الحربية.
وقسم القرار الوقائع إلى ثالث صفقات.
األولــى بني ربيع ش .ومــروان س .طلب
بموجبها ربـيــع مبلغ  175أل ــف دوالر
لتثبيت نجاح ابن مــروان في الحربية.
والصفقة الثانية بني ربيع وحسام ز.
فيما الصفقة الثالثة بني زياد ا .والرائد
املتقاعد أحمد ج .والتي كانت قيمتها
 110آالف دوالر قبضها األخ ـي ــر بعد
ّ
«زعمه» أن بإمكانه ادخال ابن أحمد ف.
إلى الكلية الحربية .وقد توسط في هذه
الصفقة زيــاد الــذي جلب املــال من والد
ّ
التلميذ وسلمه ألحمد ج .مقابل حصته
البالغة عشرة آالف دوالر.
ي ـغ ــوص ال ـق ــاض ــي ب ــو غ ـي ــدا ف ــي منت
ق ــراره الظني بــاألسـبــاب الـتــي دفعت
أهالي التالميذ إلى دفع مبالغ مالية
لدخول الكلية الحربية ،فيذكر ـ على
ّ
س ـب ـيــل املـ ـث ــال ـ ـ أن س ــائ ــق الـكـمـيــون
أحمد ف .أجاب ّ
ردًا على سؤال« :ملاذا
دف ـع ــت؟» ،بــال ـقــول« :نـ ــذرت ن ــذرًا لكي
ُ
يدخل ابني إلى الكلية الحربيةُ .حلم
ابني أن يكون ضابطًا ،فأصبح ُحلمي

