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سياسة
المشهد السياسي

حكومة الالقرار باقية:
نفايات وأمراض وتقنين وال رواتب

ّ
تستمر األزمة الحكومية بالتفاعل في انتظار جلسة غد .ومع ّ
كم التشاؤم المرتفع في ملف التعيينات ورواتب القطاع
ٍ
العام وأزمة النفايات وتقنين الكهرباء ،تقف الحكومة على شفير الهاوية من دون السقوط ،فيما تحاول مبادرة
«خجولة» من تيار المستقبل الوصول إلى تفاهم ّ
الحد األدنى
ُ
فــي الــوقــت ال ــذي تـ َـسـ ِّـعــر فيه موجة
الـ ـح ـ ّـر األزم ـ ـ ــات األخ ـ ـ ــرى ،ك ــازدي ــاد
ال ـت ـق ـن ــن الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي ف ـ ــي مـعـظــم
امل ـن ــاط ــق ح ـتــى  14س ــاع ــة ،ومـنـهــا
مــديـنــة ب ـيــروت وضــواحـيـهــا بفعل
ارتفاع حاجة املواطنني إلى التيار
ورداءة ال ـش ـب ـك ــات أم ـ ــام ال ـظ ــروف
املناخية القاسية ،ال تقدم السلطة
السياسية «امل ــأزوم ــة» ســوى مزيد
مـ ــن الـ ـعـ ـج ــز ،مـ ــا ي ـ ـهـ ـ ّـدد ال ـح ـكــومــة
ً
الحالية ،املعطلة أصال ،باالنفراط.
وع ـل ــى رغ ــم أج ـ ــواء ال ـت ـش ــاؤم الـتــي
ت ـت ـ ّ
ـردد عـلــى ألـسـنــة معظم الـ ــوزراء
والـ ـن ــواب وامل ـع ـن ـيــن ،إال أن ه ــؤالء
ّ
ي ـكـ ّـررون أن الحكومة الـيــوم تشكل
«جـ ـ ـه ـ ــاز ال ـت ـن ـف ــس االصـ ـطـ ـن ــاع ــي»
لجسد الـبــاد ال ـغــارق فــي غيبوبة،
والـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـ ــذي يـلـفــظ
أن ـف ــاس ــه األخ ـ ـيـ ــرة ،وب ــال ـت ــال ــي ف ــإن

مصادر المستقبل :نبذل
مساعي اللحظات األخيرة وهناك
ُ
صيغ تطرح لحل عقدة التعيينات
مصادر في  8آذار :سيناريو
التمديد لرئيس األركان مستمر في
غياب أي مبادرة توافقية جدية
الجميع يــدركــون ض ــرورة الحفاظ
ع ـل ـي ـهــا ف ــي الـ ـح ـ ّـد األدن ـ ـ ـ ــى ،ري ـث ـمــا
يظهر البديل في واحات الصراعات
والتسويات التي بــدأت تختمر في
اإلقليم.
الرئيس تمام سالم الذي ّ
قدم جلسة
ال ـخ ـم ـي ــس إل ـ ــى األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،بـسـبــب
رح ـل ـتــه إلـ ــى ال ـس ــوي ــس لـلـمـشــاركــة
في احتفال افتتاح القناة الجديدة
والس ـ ـت ـ ـبـ ــاق ج ـل ـس ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار بــن
حزب الله وتيار املستقبل في عني
التينة ،والــذي سحب فتيل التوتر
مــن مسألة آلية عمل الحكومة في
الجلسة األخيرة ّ
مكررًا تأكيده على
التوافق« ،ال يعتبر جلسة الحكومة
غ ـ ـدًا م ـح ـطــة أو ج ـل ـســة مـفـصـلـيــة»

مختلف القوى تتفهم ضرورة الحفاظ على االشتباك تحت سقف الحفاظ على الحكومة (مروان طحطح)

الغاء حكم سليمان على زهران
بعد أربعة أيام على الحكم بسجنه  6أشهر وتخفيضها الى غرامة قدرها  50مليون ليرة في دعوى الرئيس
ميشال سليمان ضده ،ألغى القضاء الحكم الصادر ضد الصحافي سالم زهران عن محكمة الجزاء في
عاليه لعدم اختصاصها بالدعوى التي تختص بمثلها محكمة املطبوعات بحسب القانون .وكان سليمان
ادعى على زهران بسبب ما أدلى به األخير في مقابلة على قناة «أو تي في» من معلومات حول «قيام
سليمان بصفقات بيع اراض في محيط القصر الجمهوري يمنع بيعها في األصل وتعيني مستشارين
والقيام برحالت خارج لبنان على نفقة خزينة الدولة» .القاضي املنفرد الجزائي في عاليه نجاة أبو شقرا
حكمت على زهران بالسجن  6أشهر وخفضتها إلى غرامة بقيمة  50مليون ليرة تتراكم عن كل يوم
تأخير .وكيال الدفاع عن زهران بالل الحسيني وسليمان فرنجيه ،اعترضا على الحكم الغيابي بحق
زهران وسجاله في محكمة قضاء عاليه .وأشارا في اإلعتراض الى أن هذه الدعوى «من اختصاص محكمة
املطبوعات التي سبق ّ
وقدم أمامها الدعوى برئاسة القاضي الياس الخوري وليست من صالحيات محكمة
الجزاء في عاليه ،وبالتالي يصبح الحكم الصادر بحق زهران بحكم امللغى وكأنه لم يكن» .وعليه ،يصار الى
تحديد جلسات استماع يحضرها وكيال الدفاع ،أو رد الدعوى الى مكانها الطبيعي في محكمة املطبوعات
حيث يجب أن تكون ،كون القضية تتعلق بحرية الرأي.

بـحـســب م ـقـ ّـربــن م ـنــه ،عـلــى الــر ّغــم
م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــار الـ ـ ـخ ـ ــاف ف ـ ــي م ـل ــف
التعيينات األمنية .وهــذا ال يعني
أن شـيـئــا م ــا عـلــى سـبـيــل الـتـفــا ّهــم
قــد جــرى الـتـ ّ
ـوصــل إلـيــه حــول ملف
ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ،وخ ـص ــوص ــا مـســألــة
ال ـت ـم ــدي ــد ل ــرئ ـي ــس أرك ـ ـ ــان الـجـيــش
ال ـع ـم ـيــد ولـ ـي ــد س ـل ـم ــان أو إم ـك ــان
تـعـيــن ب ــدي ــل م ـن ــه ،إال أن م ـصــادر
ّ
رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـ ــؤك ـ ــد ت ـف ـ ّـه ــم
مـخـتـلــف ال ـق ــوى ض ـ ــرورة الـحـفــاظ
على االشتباك تحت سقف الحفاظ
ع ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ولـ ـ ــو بــال ـص ـي ـغــة
الحالية «أي شبه حكومة تصريف
أعمال».
وح ـ ــرص سـ ــام ع ـلــى إبـ ـق ــاء أجـ ــواء
جلسة الغد ضمن حدود «املقبول»،
يتوازى مع ما أشارت إليه مصادر
وزاري ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل عــن
ـاع ج ــديــة ،وص ـيــغ تـبـحــث مع
«م ـس ـ ٍ

األط ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة امل ـخ ـت ـل ـف ــة،
يعمل عليها تيار املستقبل وغيره
للتوصل إلى حل ألزمة التعيينات».
إال أن املصادر وصفت هذه الجهود
بأنها ً«مساعي اللحظات األخيرة»،
مشيرة إلى أن «الجديد في األمر أن
أحدًا لم يرفض البحث فيها».
وم ــع تــأكـيــد امل ـص ــادر عـلــى السعي
للحلحلة ،تحتفظ األخ ـيــرة بشيء
من التشاؤم في حال فشل املساعي،
«ألن ـ ـنـ ــا قـ ــادمـ ــون ع ـل ــى درب ـ ـكـ ــة فــي
الشارع ،وتعطيل العمل الحكومي
وت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـت ـ ـسـ ــريـ ــح لـ ـلـ ـقـ ـي ــادات
األمنية».
مـ ـص ــادر وزاريـ ـ ـ ــة ف ــي قـ ــوى  8آذار
ّ
أك ـ ــدت لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «سـيـنــاريــو
التمديد لرئيس أرك ــان الجيش ال
ّ
ي ــزال الـسـيـنــاريــو الــوحـيــد ،فــي ظــل
غياب أي مـبــادرة توافقية جدية».
وتقول املصادر إن «غياب املبادرات

الجدية يعطي التصعيد وخيارات
املواجهة وتعطيل الحكومة زخمًا
أكـ ـب ــر» .وي ـت ــواف ــق كـ ــام م ـص ــادر 8
آذار م ــع م ــا أش ـ ــارت إل ـي ــه م ـصــادر
وزاريـ ـ ــة ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
من أن «الـ ّ
ـرد على التمديد سيكون
عـلــى طــاولــة الـحـكــومــة ،وكــذلــك في
الـ ـش ــارع» ،وخ ـصــوصــا بـعــد تـكــرار
الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري موقفه برفض
ال ـف ــراغ ف ــي ال ـق ـي ــادات األم ـن ـي ــة ،مع
تفضيله مبدأ التعيني طبعًا.
وبدا الفتًا أمس ،إشارة رئيس حزب
الـكـتــائــب اللبنانية الـنــائــب سامي
الجميل إل ــى أن «الـتـعـيـيـنــات التي
ت ـح ـتــاج الـ ــى م ـج ـلــس وزراء يجب
عــرضـهــا عـلـيــه ،والـتـعـيـيـنــات الـتــي
ال ت ـح ـت ــاج إلـ ــى م ـج ـلــس وهـ ــي مــن
صــاحـيــة قــائــد الـجـيــش ،فـمــن حقه
أن ي ــأخ ــذهــا» .فـيـمــا ت ـقــول مـصــادر
وزارية في فريق رئيس الحكومة إن

