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المشهد السياسي

مخرج أزمة التعيينات ينتظر بري
ُ
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت شـ ـغـ ـل ــت فـ ـي ــه وزارة
ال ـب ـي ـئ ــة ب ــالـ ـع ــرض ال ـ ـ ــذي ت ـقــدمــت
بـ ــه ش ــرك ــة «فـ ـي ــولـ ـي ــا» ال ـفــرن ـس ـيــة
لـتـصــديــر ال ـن ـفــايــات ال ــى ال ـخ ــارج،
لــم تتضح بعد النتيجة النهائية
لـهــذا ال ـعــرض ال ــذي يـحـتــاج أيضًا
الـ ـ ــى فـ ـت ــرة ل ـل ـت ـج ـه ـيــز واالنـ ـ ـش ـ ــاء،
خصوصًا تركيب معدات لتجفيف
الـنـفــايــات وتقطيعها بـعــد فــرزهــا
بشكل دقـيــق والـتــأكــد مــن ّ
خلوها
م ــن أي ن ـفــايــات س ــام ــة أو مـشـعــة.
وعـلــى عكس مــوجــة الـتـفــاؤل التي
أش ـي ـع ــت ف ــي ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن،
يــؤكــد م ـصــدر وزاري مـتــابــع مللف
التفاوض مع الشركات التي قدمت
عـ ـ ــروض ال ـت ــرح ـي ــل ال ـ ــى الـ ـخ ــارج،
أن ط ــريـ ـق ــة ت ـن ـف ـي ــذ هـ ـ ــذا ال ـخ ـي ــار
والـتـعـقـيــدات التقنية املرتبطة به
أكـبــر بكثير مـمــا يـتــوقــع الـبـعــض،
إض ــاف ــة الـ ــى كـلـفـتــه ال ـع ــال ـي ــة ،وأن
اح ـت ـمــاالت فـشـلــه أعـلــى بكثير من
احتماالت نجاحه.
م ــاذا عــن ال ـخ ـيــارات الـســابـقــة التي
طــرحــت حــول التخزين املــؤقــت في
عقارات مكشوفة ،أو دفن النفايات
غير املعالجة في كـســارات ومقالع
في جبل لبنان؟
يتبني بالوقائع أن خيار التخزين
فـ ــي ع ـ ـقـ ــارات م ـك ـش ــوف ــة ال ـ ــذي ب ــدأ
الـعـمــل بــه فــي ب ـيــروت والـضــاحـيــة
قد شــارف على مرحلة االستنفاد،
خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي الـ ـك ــرنـ ـتـ ـيـ ـن ــا ،وأن
خيار الطمر في الكسارات ال يزال
أيـضــا يـصــارع اعـتــراضــات شعبية
وط ــائ ـف ـي ــة دفـ ـع ــت ب ــال ـن ــائ ــب ول ـيــد
جنبالط الــى استبعاده مــن ضمن
امل ـق ـت ــرح ــات الـ ـت ــي ع ــرض ـه ــا خ ــال
الـســاعــات ال ــ ٢٤املــاضـيــة .وتـبــن أن
جـنـبــاط ال ــذي ك ــان متحمسًا جـدًا
لخيار الطمر من دون معالجة في
ال ـك ـســارات ب ــات أك ـثــر اقـتـنــاعــا بــأن
هــذا الـخـيــار مكلف مــن الناحيتني
البيئية والسياسية ،خصوصًا أن
حـمــاسـتــه ل ــم ت ـتــرافــق م ــع حـمــاســة
مـمــاثـلــة مــن بقية االط ـ ــراف .وتبني
أن آخــر مقترحات الطمر فــي بلدة
رشعني في كسروان قد تم التراجع
عـنــه أم ــس بــإجـمــاع مجلس اتـحــاد
ب ـل ــدي ــات كـ ـس ــروان ال ـف ـت ــوح ،ورأى
املجلس أن موضوعًا بهذا الحجم
لم يعد محصورًا بأي بلدية ،وهو
من مسؤولية الدولة.
ومع تصاعد موجة التشاؤم بفشل
جميع الحلول املؤقتة ،ال يزال هناك
من يراهن على أن جنبالط سيقدم
تـنــازالت فــي الفترة املقبلة بإعادة
فتح مطمر الناعمة ـ ـ عــن درافـيــل.
لكن االخـيــر يــرى أن إغ ــاق املطمر
ف ـض ــح ال ـتــرك ـي ـبــة ال ـح ــال ـي ــة إلدارة
الـنـفــايــات ،وأن مـســألــة إع ــادة فتح
املطمر على قاعدة مهلة إضافية ال
تستند الى انتقال جدي وملموس
في طريقة إدارة النفايات من خالل
مناقصات ترسو على شركات ذات
سمعة جيدة ،هو أمر غير مطروح
إطالقًا ،علمًا بأن إعادة طرحه تحت
أي ظـ ــرف أو م ـس ـمــى ي ـح ـتــاج الــى
عالجات تكاد تكون مستعصية مع
أبناء قرى منطقة الشحار الغربي
املحيطني باملطمر ،الذين ال يزالون
يرابطون في الخيم املنصوبة عند
مدخل املطمر لليوم الثامن عشر.

سحب اللواء عباس
إبراهيم من أدراج مجلس
الوزراء مشروع تعديل
«قانون الدفاع الوطني»
مخرجًا لعقدة التعيينات
األمنية .المبادرة ال تزال عند
عقدة الرئيس نبيه ّبري الذي
ينتظر من النائب ميشال عون
اعترافًا بشرعية المجلس
النيابي وتوقيعًا على فتح
دورة استثنائية
ح ـتــى س ــاع ــة م ـت ــأخ ــرة م ــن ل ـيــل أم ــس،
لــم يكن أي سيناريو لجلسة مجلس
الــوزراء اليوم قد حسم بعد .فاألجواء
االيـجــابـيــة الـتــي أشـيـعـ ّـت فــي اليومني
املاضيني عن هدوء متوقع ،عطفًا على
ّ
مبادرة يجري العمل عليها ّ لحل عقدة
الـتـعـيـيـنــات األم ـن ـي ــة ،وت ـك ــف ــل ال ــوزي ــر
ال ـس ــاب ــق س ـل ـيــم جــري ـصــاتــي بتثبيت
اإليـجــابـيــة فــي كلمته بـعــد االجـتـمــاع
الـ ـ ـ ــدوري ل ـت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واالص ـ ــاح
أمــس ،مرهونة بـ«اختبار اليوم» ،كما
قال جريصاتي نفسه.
ول ـيــس خــافـيــا «ال ـه ـمــس» الـ ــذي ُينقل
عن وزير الدفاع سمير مقبل عن نيته
ال ـس ـي ــر ف ــي ال ـت ـم ــدي ــد ل ـق ــائ ــد الـجـيــش
العماد جــان قهوجي فــي سلة واحــدة
م ــع ال ـت ـم ــدي ــد ل ـ ّـرئ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان ول ـيــد
سـلـمــان ،إذا ت ـعــذر ال ـتــوافــق عـلــى أحــد
األس ـم ــاء الـثــاثــة الـتــي يـنــوي طرحها
لخالفة سلمان ،كما هو متوقع .كالم
مقبل يضعه أكـثــر مــن مـصــدر وزاري
ف ــي خ ــان ــة ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ع ـ ــون ال ــذي
برد فعل قاس يصل ّ
يهدد ّ
ّ
حد تعطيل
ّ ٍ
الـحـكــومــة وال ـت ـحــرك فــي ال ـش ــارع على
نـطــاق أوس ــع مــن الـتـحــركــات السابقة،
ّ
في ظل حرص الجميع ،وفي مقدمهم
الرئيس تـمــام ســام وتـيــار املستقبل،
على حماية الحكومة في وقت تتفاقم
ف ـي ــه أزم ـ ـ ــات ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،عـلــى
ً
رأسها ملفا النفايات والرواتب ،فضال
ع ــن «ال ــوق ــت ال ـض ــائ ــع» الـ ــذي ت ـم ـ ّـر به
النزاعات قبل التسويات في اإلقليم.
ومع استشعار الجميع الخطر املحدق،
«نكش» املدير العام لألمن العام اللواء
عـ ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــم مـ ــن أدراج مـجـلــس
الــوزراء ،بمباركة وزير الداخلية نهاد
امل ـش ـن ــوق ورع ــايـ ـت ــه ،اق ـ ـتـ ــراح تـعــديــل

«ق ــان ــون ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي» ل ــرف ــع سن
ال ـت ـقــاعــد ل ـض ـبــاط ال ـج ـيــش واألج ـه ــزة
األم ـن ـي ــة ثـ ــاث سـ ـن ــوات ،ف ــي م ـحــاولــة
لتأجيل أزمــة التعيينات سنتني على
األق ــل ،وتجنيب السلطة الــدخــول في
شلل تام.
وكـ ـ ــان امل ـ ـشـ ــروع ُعـ ـ ــرض س ــاب ـق ــا عـلــى
ّ
م ـج ـل ـ ّـس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـغ ـي ــة ح ـ ــل األزم ـ ـ ــة،
وت ـح ــف ـظ ــت ع ـل ـيــه قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش ملــا
ّ
يسببه من «تخمة» في عــدد الضباط
ّ
الكبار ،فيما تقلب موقف عون حياله
بـ ــن امل ــوافـ ـق ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،وم ـ ــن ث ـ ّـم
االعـتــراض .ويمكن لالقتراح ،في حال
ّ
تــم التعديل ،أن يحل إشكالية خــروج
ال ـع ـم ـي ــد شـ ــامـ ــل روكـ ـ ـ ــز م ـ ــن ال ـس ـب ــاق
إل ــى ق ـي ــادة ال ـج ـيــش ،ويـمـنـحــه عــامــن
إض ــاف ـي ــن ك ـم ــرش ــح ل ـل ـم ـن ـصــب ،فـيـمــا
ي ـم ـن ــح قـ ـه ــوج ــي عـ ــامـ ــا إضـ ــاف ـ ـيـ ــا فــي
القيادة ،في حال تم التمديد له لعامني
خ ـ ــال ال ـش ـه ــري ــن امل ـق ـب ـل ــن ،وي ـض ـفــي
ش ــرع ـي ــة ع ـل ــى م ـ ـ ـ ّـدة ال ـت ـم ــدي ــد لـ ــه فــي
القيادة.
غ ـيــر أن مـ ـب ــادرة إب ــراه ـي ــم ـ ـ ـ امل ـش ـنــوق
ال تـ ــزال ف ــي بــداي ـت ـهــا ،عـلـمــا ب ــأن عــون
وسالم والنائب وليد جنبالط وافقوا
عليها ،فيما لــم ي ـحـ ّـدد الــرئـيــس نبيه
بـ ّـري موقفه حتى اللحظة ،واستمهل
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل مل ـع ــرف ــة رأي رئ ـيــس
املجلس قبل اتخاذ أي موقف.
ف ـ ــي امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،فـ ـ ــإن إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ب ــدأ
جولته على عون ،ثم جال في اليومني
املــاضـيــن عـلــى أكـثــر مــن جـهــة ،بينها
سـ ــام وج ـن ـب ــاط ،وال ـت ـق ــى بـ ــري بعد
ظهر أمس ثم الوزير علي حسن خليل.
وأبـلــغ إبراهيم بـ ّـري أن عــون ال يمانع
إعادة البحث في التعديل ،من دون أن
يسمع جوابًا.
ّ
وف ــي وق ــت ت ــؤك ــد فـيــه م ـص ــادر الـتـيــار
ّ
لم يرفض إعادة
الوطني الحر أن «عون ّ
البحث في التعديل ،لكنه ليس الهثًا
خلفه ،وهو أبدى إيجابية أولية حتى
ال يقولوا إنه يتعاطى بسلبية» ،تقول
م ـص ــادر وزاري ـ ـ ــة أخ ـ ــرى إن «املـ ـب ــادرة
ّ
تشكل مخرجًا لعون بعد أن وصل إلى
طــريــق م ـســدود ،وب ــات التمديد لقائد
الجيش مسألة وقت».
ّ
إل أن وص ــول اقـتــراح تعديل القانون
م ــن ال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
يـعـنــي ال ـح ـصــول ع ـلــى تــوق ـيــع رئـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ع ـل ـي ــه ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
أو مـ ــن يـ ـ ــرث ص ــاحـ ـي ــات ــه ،مـ ــا يـعـيــد
البحث فــي آلـيــة عمل الـحـكــومــة ،علمًا
ب ــأن س ــام أبـ ــدى م ــرون ــة ف ــي الجلسة
الـ ـس ــابـ ـق ــة حـ ـ ــول ال ـ ـتـ ــوافـ ــق عـ ـل ــى آل ـي ــة
الـعـمــل ال ـح ـكــومــي ،والق ـ ــاه الـعــونـيــون

فـ ــي س ـل ـس ـلــة ت ـص ــري ـح ــات إي ـج ــاب ـي ــة.
كذلك فإن وصول االقتراح إلى مجلس
ال ـن ــواب يـتـطـلــب تــوق ـيــع نـ ــواب الـتـيــار
الوطني الحر والقوات اللبنانية على
ّ
يصر
فتح دورة استثنائية ،وهــو مــا
ع ـل ـيــه بـ ـ ـ ّـري .ورغ ـ ــم ت ـســريــب أك ـث ــر من
ً
إشــارة في اليومني املاضيني نقال عن
ع ــون بــاعـتـبــاره «مـجـلــس ال ـنــواب غير
شــرعــي ،ولـكـنــه قــانــونــي» ،إال أن بــري
ً
ّ
يصر ّأوال على ض ــرورة اعـتــراف عون
بشرعية املجلس النيابي قبل البحث
ف ــي ال ـت ـعــديــل ،وثــان ـيــا عـلــى آل ـيــة عمل
امل ـج ـلــس ووض ـ ــع ج ـ ــدول األعـ ـم ــال في
هيئة مكتب مجلس ال ـنــواب مــن دون
شروط من الكتل النيابية.
وي ـف ـتــح ال ـحــديــث ع ــن جـ ــدول األع ـم ــال
مسألة القضايا التي تقع تحت خانة
«تشريع الـضــرورة» ،كما تفتح املجال
أم ــام اع ـتــراض وزي ــري ح ــزب الكتائب
ال ـ ــذي ي ـص ـ ّـر ع ـل ــى عـ ــدم املـ ـش ــارك ــة فــي
جـلـســات مـجـلــس ال ـن ــواب ف ــي ح ــال لم
يكن انتخاب رئيس للجمهورية على

ّبري ينتظر من عون
اعترافًا بشرعية المجلس
وتوقيعًا على فتح
دورة استثنائية

ً
رأس بنود جــدول األعـمــال ،فضال عن
التحالف الجديد بــن التيار الوطني
ال ـحــر وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة واتـفــاقـهـمــا
ع ـ ـلـ ــى أول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــث فـ ـ ــي قـ ــانـ ــون
االنتخاب.
مسألة أخــرى ّتبدو عائقًا أمــام تعديل
ال ـق ــان ــون ،تـتـمــثــل ف ــي مــوقــف الــرئـيــس
فــؤاد السنيورة الــذي «يعارض ّ
بشدة
رف ـ ــع س ــن ال ـت ـق ــاع ــد ل ـل ـض ـبــاط بـسـبــب
األع ـ ـبـ ــاء امل ــال ـي ــة الـ ـت ــي ي ـت ـس ـبــب فـيـهــا
ت ـ ـعـ ــديـ ــل كـ ـ ـه ـ ــذا لـ ـجـ ـه ــة م ـخ ـص ـص ــات
الضباط وتعويضاتهم الحـقــا» ،فيما
يتساءل مصدر وزاري عن «الحد الذي
يستطيع فيه السنيورة التأثير على
أعضاء هيئة مكتب املجلس ودفعهم
إلــى االع ـتــراض خــافــا لرغبة الرئيس
سعد الحريري ،في حال وافــق األخير
على التعديل».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،سـ ـت ــأخ ــذ م ـس ــأل ــة
النفايات ّ
حيزًا كبيرًا من جلسة اليوم
مــع اسـتـمــرار األزمـ ــة .وعـلــى الــرغــم من
أن غــالـبـيــة ال ـ ــوزراء ي ـبــدون تشاؤمهم
م ــن إم ـكــان ـيــة إيـ ـج ــاد ح ـل ــول ســري ـعــة،
قــالــت مـصــادر وزاري ــة إن وزي ــر البيئة
سيعرض على الحكومة صــورة عامة
عــن الــوضــع ومــا تـ ّ
ـوصــل إلـيــه عــدد من
الشركات املهتمة بنقل نفايات لبنان
إلى الخارج.
ب ـ ــدوره ،يـعـقــد وزيـ ــر املـ ــال عـلــي حسن
خ ـل ـيــل م ــؤت ـم ـرًا ص ـحــاف ـيــا ف ــي مـبـنــى
ال ــوزارة بعد ظهر اليوم لشرح مسألة
«سندات اليوروبوند» وأزمــة الرواتب
امل ـت ــوق ـع ــة فـ ــي أي ـ ـلـ ــول املـ ـقـ ـب ــل ،فـ ــي مــا
ي ـب ــدو ّ
ردًا ع ـلــى ك ــام «ك ـت ـلــة الـتـغـيـيــر
واإلصالح» أمس.

ّ
عون لم يرفض االقتراح لكنه ليس الهثًا خلفه (هيثم الموسوي)

علم
و خبر
السعودية ال تدفع
لم تدفع اململكة العربية السعودية لفرنسا ،حتى اليوم ،سوى %20
من قيمة هبة الـ 3مليارات التي أعلنت عنها لشراء أسلحة فرنسية
للجيش الـلـبـنــانــي .وم ــن غـيــر امل ـع ــروف سـبــب امـتـنــاع ال ــري ــاض عن
استكمال دفع مستحقات الصفقة الفرنسية .رغم ذلــك ،وصلت الى
قـيــادة الجيش رســالــة رسمية مــن بــاريــس تؤكد أن الصفقة ال تــزال
سارية املفعول.

بالل البدر عريسا؟
انتشرت دعوات عبر الرسائل الهاتفية الى املشاركة في حفل زفاف
االسالمي بالل البدر ،مساء اليوم ،في مقره في حي الطيرة في عني
الحلوة .وكــان الـبــدر قــد عــاد الــى الطيرة بعد تــواريــه اليــام فــي حي
حطني اثر مشاركته في اغتيال العقيد طالل األردني وتوعد العميد
محمود عيسى (الـلـيـنــو) بــاالنـتـقــام مـنــه .مـصــادر مــن داخ ــل املخيم
وجــدت فــي الترويج لعرس الـبــدر رســالــة تحد لحركة فتح مفادها

ان «العريس» ال يخشى ردة فعلها الــى درجــة انــه متفرغ لالحتفال
بزفافه!

وفادي الصالح مطلوب رسميًا
فشلت املساعي لتسوية قضية املدير املقال في وكالة «أون ــروا» فادي
ال ـصــالــح ،وبـ ــات مـطـلــوبــا لـلـقـضــاء بـعــد رف ــع دعـ ــاوى ض ــده م ــن بعض
املـتـضــرريــن فــي إش ـكــال وق ــع فــي حــي طيطبا فــي عــن ال ـح ـلــوة أواخ ــر
حــزيــران الـفــائــت .فشل التسوية استكمل بنقل العنصرين فــي كشافة
املقدسي التي شكلها ،محمد شناعة وصالح ميعاري ،من ثكنة زغيب
إلــى وزارة الــدفــاع حيث سـيـحـ ّـوالن إلــى الـقـضــاء العسكري بعد إنهاء
ّ
التحقيق معهما .وي ـبــدو أن الـصــالــح نــظــم حـيــاتــه بـمــا يــوحــي أن ــه لن
ّ
ً
يسلم نفسه .فبعد أن كــان يقيم مــع أســرتــه فــي صـيــدا ،استأجر منزال
في حي الصفصاف داخــل املخيم .وكانت «أون ــروا» أقالت الصالح من
منصبه بعد تورطه في اإلشكال مع عناصر من حركة فتح ،ما أدى إلى
مقتل شخص وجرح آخرين وتضرر عدد من املمتلكات .الوكالة نقلته
إلى قسم املشتريات في مركزها الرئيسي في بئر حسن ،لكنه وضعه
القانوني بات يعرقل التحاقه بالوظيفة.

