2

االثنين  10آب  2015العدد 2661

سياسة
المشهد السياسي

بري وعون:
ابراهيم على خط العالقة المستعصية
ميشال عون ،تفتح مجلس النواب
لم ييأس اللواء ّعباس إبراهيم من إمكانية حصول تسوية بين الرئيس نبيه بري والنائب
ّ
وتسهل رفع سن التقاعد للضباط ثالث سنوات .أخبار المبادرة تتراوح بين ماتت ولم تمت ،لكن الخالف بين الرجلين أبعد من
التعيينات األمنية
ال ي ـ ـ ــزال ال ـت ـم ــدي ــد ل ـق ــائ ــد ال ـج ـيــش
الـ ـعـ ـم ــاد ج ـ ــان ق ـه ــوج ــي مل ـ ـ ـ ّـدة عـ ــام،
خالفًا لرغبة رئيس تكتل التغيير
واالصـ ـ ـ ــاح ال ـن ــائ ــب م ـي ـش ــال ع ــون،
يلقي بظالله على املشهد السياسي
الـ ـع ــام ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،ف ــي ان ـت ـظ ــار مــا
سيقوم به عون من خطوات ّ
ردًا على
«قرار التحدي».
وإذا ك ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع س ـم ـيــر
مقبل قــد اتـخــذ ق ــرار الـتـمــديــد بـنـ ً
ـاء
ع ـلــى رغ ـب ــة ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ومـعــه
رئيس الجمهورية السابق ميشال
س ـل ـي ـمــان ،ت ـن ـف ـي ـذًا لـ ـق ــرار س ـعــودي
و«ق ـب ــة ب ـ ــاط» أم ـيــرك ـيــة ،ف ــإن عـقــدة
الوصول إلــى التفاهمات وإمكانية

مبادرة إبراهيم
محصورة في بند «تشريع
الضرورة»
جرى التداول بصور
لقهوجي يفتح زجاجة شامبانيا
«محتفال بالتمديد»
ح ـ ـ ـصـ ـ ــول تـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـع ــدي ــل
«قانون الدفاع الوطني» ورفــع سن
التقاعد للضباط بما يحفظ فرصة
العميد شامل روكــز بالوصول إلى
ق ـيــادة ال ـج ـيــش ،تـقــف عـنــد الـعــاقــة
«امل ـس ـت ـع ـص ـيــة» ب ــن ع ــون ورئ ـيــس
مجلس النواب نبيه بري.
أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،أع ـ ـلـ ــن ع ــون
ي ـ ـ ــوم ً
ص ــراح ــة نـيـتــه ال ـن ــزول ب ـت ـيــاره إلــى
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع ،وخ ـ ـ ـ ــوض م ـ ــا ي ـس ـم ـي ـهــا
ال ـع ــون ـي ــون وم ـس ـت ـش ــارو ال ـج ـن ــرال
«مـ ـع ــرك ــة امل ـس ـي ـح ـي ــن األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة».
ودعـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــون فـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة لـ ـ ـ ــه ،ب ـعــد
اجتماع استثنائي لـ«تكتل التغيير
واالصالح» ،مناصريه و«كل عنصر
في التيار الوطني الحر أن ينزل إلى
األرض عندما يدق النفير» ،في وقت

ال يخفي معاونو ّبري انزعاج عين التينة من تصرفات باسيل (أرشيف)

جنبالط يسخر من اعتراض األهالي على المطامر
بلدات في إقليم الخروب ،على خلفية االعتصامات التي أقيمت
سخر النائب وليد جنبالط من أهالي
ٍ
في كترمايا وسبلني وبرجا ،اعتراضًا على محاوالت فتح مكبات للنفايات في منطقة سبلني قبل نحو
أسبوعني .وأطلق جنبالط خالل حفل لوضع الحجر األساس ملبنى اتحاد بلديات الغرب األعلى والشحار،
ً
وهما املنطقتان األكثر تأثرًا باملطامر ،على األهالي لقب «عامية» ،في إشارة إلى «عامية أنطلياس» ،قائال:
«فما تزال عامية أنطلياس ،عفوًا ،عامية برجا وكترمايا وسبلني ،والبارحة كانت هناك عامية مجدلبعنا
(منطقة جرد عاليه) ،يبدو أيضًا أن لبعض الذين يدخلون بالليل إلى القبور ،مطالب ،وقد أقفلوا باألمس
الطريق»! وتابع جنبالط هجومه على «عامية عني دارة» بسبب اعتراض أهالي البلدة على اقتراحه تحويل
الكسارات في جرودها وجرود ضهر البيدر إلى مطمر ،متهمًا أعضاء البلدية« ،دروزًا ومسيحييني»،
بغالبيتهم باملشاركة في سرقة الرمال ...و«حاطينها بظهري» .وأردف« :لكن ال ينتبهون الى ابن الفتوش
وغير الفتوش ،لذلك علينا مسؤولية ،وأال نبقى بهذه الحالة» .وقال« :كان لدي مشروع أن أتقاعد ،ولكن
ً
ما ظبطت معي ،بدأت واستلم عني تيمور رويدًا رويدًا ،وكنت أريد الذهاب إلى مهمتي… ألعمل زباال
بنيويورك ،وأصبحت الزبال األول في لبنان» .وغمز جنبالط من قناة رئيس مجلس إدارة شركة سوكلني
ً
ً
ّ
ميسرة سكر ،قائال« :حصلت في عيد ميالدي على كعكة شهية ،كعكة كومبوست رائحتها مزعجة قليال
جربتها» .وأضافً :
تجربوها .أنا ّ
ولكن مذاقها سكر ،أنصح أن ّ
«بناء على رغبة األحزاب أقفل مطمر الناعمة
وغرقنا ببحر الزبالة ...املالمة ليست على محمد املشنوق ،املالمة على الذين وضعوا دفتر الشروط ،ألن
دفتر شروط ليس فيه تحديد مكب يعتبر ناقصًا ،وليس فيه توضيح بأنه ال بد من محرقة يعتبر أيضًا
ناقصًا ،لكن خذوا اآلن  16شهرًا».

يـنـشــط ف ـيــه مـنـ ّـسـقــو امل ـنــاطــق لـشـ ّـد
عصب مناصريهم ودرس قدراتهم
البشرية في التظاهر وتقدير املدة
ال ــزمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـت ـي ــار
االستمرار بها في الشارع.
َر ُّد بري على التأكيدات التي وصلت
إل ـ ـيـ ــه ع ـ ــن نـ ـي ــة ع ـ ــون ال ـ ـ ـنـ ـ ــزول إل ــى
الـ ـش ــارع ،عـ ّـبــر عـنــه ف ــي حــديــث إلــى
صحيفة «األهـ ــرام» املـصــريــة ينشر
ال ـيــوم ،معتبرًا أن «مــن حــق العماد
م ـي ـشــال ع ــون ال ـت ـظــاهــر ش ــرط عــدم
تعطيل املــؤسـســات» .لكن «تعطيل
املؤسسات» هو بالتحديد ما يؤكد
العونيون ّ
نيتهم القيام به.
ّ
والتعيينات األمنية ليست إل جزءًا
ّ
م ــن كـ ــل ف ــي ال ـت ـبــايــن امل ـس ـت ـعــر بني
الرابية وعني التينة ،على األقل منذ
م ــا ب ـعــد أزمـ ــة امل ـي ــاوم ــن ف ــي وزارة
الكهرباء ،يوم كان وزيــر الخارجية
جبران باسيل يشغل وزارة الطاقة
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
في ّ
ال يـ ــوفـ ــر الـ ـع ــونـ ـي ــون االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات
ال ـك ـث ـيــرة ل ـب ــري ووزرائـ ـ ـ ــه ،متهمني

رئ ـيــس املـجـلــس بـعــرقـلــة ّم ـحــاوالت
ال ـت ـي ــار ال ـت ـســريــع ف ــي م ـل ــف الـنـفــط
والبدء باستثماره ،وعرقلة تطوير
قطاع الكهرباء وتأخير الوزير علي
حـســن خـلـيــل دف ــع األم ـ ــوال الــازمــة
للبدء ببناء معمل توليد الكهرباء
ً
ف ــي ديـ ــر عـ ـم ــار ،ف ـض ــا ع ــن عــرقـلــة
الـتـعـيـيـنــات األم ـن ـي ــة وغ ـي ــره ــا بما
يعارض «حقوق املسيحيني» التي
يرفعها التيار شـعــارًا ،وغيرها من
التعيينات األخرى كمجلس القضاء
األعلى .وال ينسى العونيون توجيه
األصابع نحو وزير األشغال غازي
زع ـي ـت ــر ،مـتـهـمــن إي ـ ــاه ب ــ«ال ـك ـيــديــة
اإلنـ ـ ـم ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة» ،وأن ـ ـ ـ ــه يـ ـمـ ـن ــع ع ـن ـهــم
مشاريع وزارتــه «أكثر مما فعل أي
وزير أشغال سابق».
على مقلب رئيس املجلس ،ال يخفي
معاونو ّ
بري انزعاج عني التينة من
ّ
تصرفات باسيل ،إلــى حــد اإليحاء
بأن العالقة املأزومة بني عون بري
ّ
رب ـم ــا ي ـقــف خـلـفـهــا بــاس ـيــل وح ــده.
ّ
وي ـ ـ ــردد ه ـ ــؤالء أن بــاس ـيــل ي ـمــارس

ك ـي ــدي ــة «فـ ـئ ــوي ــة» ع ـب ــر «ت ـص ـف ـيــة»
مناصري أمــل في وزارة الخارجية
ً
وال ـس ـف ــارات الـلـبـنــانـيــة ،ف ـضــا عن
االن ـت ـق ــادات ال ــاذع ــة لـتـعــامــل وزي ــر
الخارجية مع املغتربني اللبنانيني
وتصنيفهم وإق ـص ــاء بعضهم من
املـقـ ّـربــن لرئيس املـجـلــس ،متهمني
إي ـ ــاه ب ــ«ال ـط ــائ ـف ـي ــة» .ك ــذل ــك يـنـتـقــد
املـ ـق ـ ّـرب ــون م ــن ب ـ ـ ّـري ب ــاس ـي ــل دائ ـمــا
ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «س ـ ـ ــوء ال ـت ـن ـس ـيــق»،
الــذي ينعكس بــدوره «بــن الرئيس
والجنرال» .ويقول هؤالء إن باسيل
«ال ي ـشــاور ح ـل ـفــاءه ،ثــم يــريــدنــا أن
نلحق به ونقف إلى جانبه وندافع
عنه ونخوض معاركه في أي خطوة
يخطوها» ،وهو باملناسبة االنتقاد
نفسه الــذي يـكـ ّـرره النائب سليمان
فرنجية وأكثر من طرف في قوى 8
آذار.
ال ـخــافــات ب ــن ال ـج ـنــرال واالس ـت ــاذ
ت ـب ــدو أك ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا م ــن ت ـبــاي ـنــات
على ملفات محددة .املطلعون على
العالقة بينهما يــرون أن أيًا منهما

