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سياسة
المشهد السياسي

ما بعد فشل التسوية
األمن ممسوك؟
موقف النائب ميشال عون غدًا األحــدّ ،
يحدد مصير الحكومة بعد فشل
تسوية التعيينات األمنية ،فيما ال يزال هناك «بصيص أمل» بعدم تعطيل
الحكومة .وعلى رغم شلل البالد ،تجزم القوى السياسية بأن التعطيل لن
ينعكس على الواقع األمني
ال يزال فشل تسوية السلة الكاملة
ّ
لـ ـح ــل أزم ـ ـ ــة ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات األم ـن ـي ــة
وآل ـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـم ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــي وف ـت ــح
أبواب مجلس النواب ،يطغى على
األج ـ ـ ـ ــواء ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي الـ ـب ــاد.
ف ــإحـ ـب ــاط الـ ـتـ ـس ــوي ــة ون ـ ـ ــزع ورقـ ــة

ستقبض البلديات 1600
مليار ليرة من أموال الصندوق
البلدي المستقل
ّ
خليل وباسيل لم يحل عقدة
معمل دير عمار واتفاق على
طمأنة الشركة المعنية
قيادة الجيش من يد رئيس «تكتل
التغيير واإلصالح» النائب ميشال
عــون بــإحــالــة العميد شــامــل روكــز
ع ـلــى ال ـت ـق ــاع ــد ،ي ـع ـكــس ق ـل ـقــا على
ً
مـصـيــر الـحـكــومــة املـشـلــولــة أص ــا
ّ
حد كبير ،في ظل تأكيدات عون
إلى ٍ

وفريقه أنه لن «يقبل أن يكون في
حـكــومــة ال تـحـتــرم االسـتـحـقــاقــات
الدستورية والـقــوانــن» كما تقول
مصادر وزاريــة في التيار الوطني
الحر لـ«األخبار».
ّ
وتؤكد املصادر أن «ال أحــد يقتنع
بــأن تيار املستقبل ال يملك آليات
لـلـضـغــط عـلــى (الــرئ ـيــس الـســابــق)
ميشال سليمان ،ونظن أنه توزيع
أدوار إلحراجنا وإخراجنا».
وتشير املصادر إلى أن «الحكومة
تـ ــوق ـ ـفـ ــت ع ـ ـنـ ــد ب ـ ـنـ ــد ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات
األمـ ـنـ ـي ــة ،ول ـ ــن تـ ـع ــود إل ـ ــى ال ـع ـمــل
ّ
ّ
إل بـ ـ ـح ـ ــل قـ ــانـ ــونـ ــي ودس ـ ـ ـتـ ـ ــوري
لـلـتـعـيـيـنــات األم ـن ـي ــة ،وخـصــوصــا
ّ
في ظــل األوض ــاع الحالية والفراغ
في رئاسة الجمهورية».
وتقول املصادر إن «هناك اقتناعًا
كبيرًا من غالبية القوى السياسية،
وال سـيـمــا ال ـنــائــب ول ـيــد جـنـبــاط
والــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري ،ب ــأن مــوقــف
سليمان م ـ ّ
ـرده اعـتــراض (الرئيس
ف ــؤاد) الـسـنـيــورة .وهـنــاك تعاطف
كبير مع موقفنا من قبل بري».
الكالم عن «توزيع األدوار» في تيار

20.30

املستقبل ،تقابله تأكيدات من قبل
فريق رئيس الحكومة تمام سالم
ووج ــوه ب ــارزة فــي تـيــار املستقبل
بـ ـ ـ ــأن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـ ـعـ ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري
«م ـق ـت ـنــع م ـئ ــة ب ــامل ـئ ــة بــال ـت ـســويــة،
ب ـ ـهـ ــدف ت ـف ـع ـي ــل عـ ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة،
لكنه ال يملك وســائــل ضـغــط على
ّ
س ـل ـي ـم ــان» .ل ـك ــن أك ـث ــر م ــن مـصــدر
ّ
أكـ ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «بـ ــري اق ـتــرح
على ســام أن يطلب من الحريري
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال بـ ـسـ ـلـ ـيـ ـم ــان وإق ـ ـنـ ــاعـ ــه
بالسير بالتسوية ملا فيه مصلحة
للحكومة والبلد ،من دون أن تظهر
ال ـن ـت ـي ـجــة» ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـس ـن ـيــورة
بحسب بري ،هو من عرقل الذهاب
إلـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة وال ـت ـص ــوي ــت عـلــى
ّ
بحجة اعتماد
التعيينات األمنية
التصويت الحقًا في كل املسائل.
وقــالــت مـصــادر فــي تيار املستقبل
ل ــ«األخ ـب ــار» إن «ال ـس ـن ـيــورة يبدو
مرتاحًا بعد فشل التسوية األمنية
مــع عــون ويعيش حالة انتصار»،
وال سيما أنه «استطاع القفز فوق
ق ــرار الــرئـيــس ال ـحــريــري بــاالتـفــاق
مع العونيني ،ونجحت جهوده في
فرط هذا القرار ،بعدما كان مصرًا
منذ البداية على عــدم إعطاء عون
أي تنازل».
وعلى الرغم من التشاؤم العام بأن
ال ــوق ــت ل ــم يـعــد يـسـمــح بــالــوصــول
ّ
إلى حل لألزمة وتحقيق التسوية،
وم ــا يـتـبـعــه م ــن اح ـت ـمــال اعـتـكــاف
وزراء عـ ـ ــون وح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ت ـق ــول
م ـ ـصـ ــادر بـ ـ ـ ــارزة فـ ــي ق ـ ــوى  8آذار
لـ«األخبار» إنه «ليس محسومًا أن
ّ
تتعطل الحكومة» .وتشير إلى أنه
«بعد أن ينتهي الجنرال عــون من
تظاهرة األحد (بذكرى  13تشرين
ع ـلــى ط ــري ــق ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـهــوري)
سـ ـن ــرى إن ك ـ ــان م ـم ـك ـنــا أن نـفـعــل
ش ـي ـئ ــا ب ـم ــا ي ـض ـم ــن ع ـ ــدم وصـ ــول
البالد إلى الفراغ الكلي».
وال ي ـ ـبـ ــدو أن ج ـل ـس ــة ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـت ــي ي ـن ــوي سـ ــام ال ــدع ــوة إلـيـهــا
األس ـ ـب ـ ــوع املـ ـقـ ـب ــل مل ـن ــاق ـش ــة أزمـ ــة
ّ
النفايات حصرًا ستحصل ،في ظل
ت ـمـ ّـســك ع ــون ب ـمــوق ـفــه ،ح ـتــى اآلن.
وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـح ــر إن ــه «ال داعـ ــي ل ـهــا ط ــامل ــا أن
ال ـ ـق ـ ــرارات اتـ ـ ـخ ـ ــذت» ،ف ـي ـمــا ت ـلـ ّـمــح
مـ ـص ــادر وزاري ـ ـ ــة ف ــي قـ ــوى  8آذار
إلــى املــوقــف عينه على اعتبار أنه
«لــن يكون هناك جديد فــي مسألة
الـنـفــايــات وك ــل ال ـق ــرارات املطلوبة
اتخذت ،سوى أن رئيس الحكومة
ً
غطاء سياسيًا لتنفيذ خطة
يريد
ّ
الــوزيــر أك ــرم شـهــيــب» .فيما تقول
مصادر وزاريــة أخــرى إن «األرجــح
أن تعقد الجلسة ويمكن أن يشارك

يؤكد تكتل التغيير واإلصالح أن خطة النفايات ال تحتاج انعقاد مجلس الوزراء (هيثم الموسوي)

العماد عون ،ويمكن أن يقاطع لكن
من دون أن يعترض».
ّ
ـدد
غـ ـي ــر أنـ ـ ــه تـ ـ ــم أمـ ـ ــس ت ــوقـ ـي ــع عـ ـ ٍ
ك ـب ـي ـ ٍـر م ــن الـ ـ ـ ــوزراء ع ـل ــى مــراس ـيــم
ات ـفــق عـلـيـهــا فــي جـلـســات ســابـقــة؛
مـ ــن ب ـي ـن ـه ــا مـ ــرسـ ــوم دفـ ـ ــع أمـ ـ ــوال
«الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي امل ـس ـت ـق ــل»
م ــع إع ـف ــاء ال ـب ـلــديــات م ــن ديــونـهــا،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى م ــراسـ ـي ــم ص ــرف
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال املـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــة لـ ـلـ ـبـ ـق ــاع
والشمال من ضمن خطة النفايات.
ويبقى أن ُيستكمل جمع تواقيع
تسعة وزراء آخــريــن .وتبلغ قيمة
األموال التي ستدفعها وزارة املال
نحو  1600مليار ليرة لبنانية.
وف ــي سـيــاق آخ ــر ،ال ي ــزال النقاش
مـ ـحـ ـت ــدم ــا ب ـ ــن وزي ـ ـ ـ ــر امل ـ ـ ـ ــال ع ـلــي
حسن خليل ونظيره وزيــر الطاقة
آرتــور نــازاريــان حول أزمــة األمــوال
املخصصة ملعمل الكهرباء في دير
ع ـمــار .والـتـقــى ال ــوزي ــران أم ــس في
مكتب رئـيــس الـحـكــومــة ،بحضور
ال ــوزي ــر ج ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،م ــن دون
الوصول إلى نتيجة حاسمةّ ،
وتم
االتـ ـف ــاق ع ـلــى اس ـت ـك ـمــال ال ـن ـقــاش،
وبعث رســالــة إلــى الشركة املعنية
بـ ـبـ ـن ــاء املـ ـعـ ـم ــل ،ل ـت ـط ـم ـي ـن ـهــا ب ــأن
الدولة اللبنانية متمسكة بالعقد،
لـ ـك ــن ت ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى بـ ـع ــض ال ــوق ــت
ملـعــالـجــة الـتـبــايــن فــي اآلراء ودفــع
املستحقات.
مــن جـهــة ثــانـيــة ،تـتـخـ ّـوف أوس ــاط

س ـيــاس ـيــة م ــن ان ـع ـك ــاس ال ـج ـمــود
الـ ـحـ ـك ــوم ــي امل ـ ــراف ـ ــق لـ ـلـ ـف ــراغ فــي
رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وم ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــوضـ ـ ــع األم ـ ـنـ ــي
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد .وتـ ـق ــول امل ـ ـصـ ــادر إن
«اسـ ـتـ ـق ــال ــة رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة أو
ت ـ ـحـ ـ ّـول ال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى ت ـصــريــف
األع ـمــال فــي هــذه املــرحـلــة ،مغاير
ملــا حــدث وقــت حكومة السنيورة
الـ ـت ــي ب ـق ـي ــت أش ـ ـهـ ــرًا ط ــويـ ـل ــة مــن
دون م ـي ـثــاق ـيــة ب ـس ـبــب ان ـس ـحــاب
الــوزراء الشيعة ،أو بعد استقالة
الــرئـيــس نـجـيــب مـيـقــاتــي وتـحـ ّـول
حـكــومـتــه إل ــى ت ـصــريــف األع ـم ــال.
فـفــي األولـ ــى ،لــم يـكــن هـنــاك حــرب
فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،وف ـ ــي ال ـث ــان ـي ــة ك ــان
ّ
ه ـن ــاك رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة» .إل
أن مـصــادر بــارزة فــي قــوى ّ 8آذار
ت ـل ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه «لـ ـن ــا أن ن ـت ــوق ــع
ع ـل ــى ض ـ ــوء ال ـح ـم ـل ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ال ــروس ـي ــة ف ــي س ــوري ــا ردات فـعــل
م ـ ــن الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة فــي
أي م ـك ــان ت ـس ـت ـط ـيــع ال ـع ـم ــل ف ـيــه،
ولـكــن الـقــوى اإلقليمية والــدولـيــة
ّ
مصرة اآلن على ضــرورة الحفاظ
ع ـل ــى األمـ ـ ــن الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي» .وي ـق ــول
امل ـص ــدر إن «الـ ـص ــراع اإلي ــران ــي ـ ـ
ّ
الـسـعــودي ح ــام فــي كــل م ـكــان ،إل
فــي لـبـنــان ب ــارد ،والــدلـيــل الـحــوار
بــن حــزب الـلــه وتـيــار املستقبل».
وت ـق ــول امل ـص ــادر إن «ال ـج ـمــاعــات
اإلرهــاب ـيــة ت ـ ّـم ضــربـهــا فــي لـبـنــان

