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سياسة
المشهد السياسي

تسوية الترقيات «ماشية»؟
ال ت ـ ــزال ت ــداعـ ـي ــات املـ ــواقـ ــف ال ـتــي
أطلقها الرئيس فؤاد السنيورة في
خلوة ساحة النجمة ،أول من أمس،
وال سـ ّـيـمــا اع ـتــراضــه عـلــى تسوية
أزم ــة الـتـعـيـيـنــات األم ـن ـيــة بترفيع
الـلــواء شامل روكــز الــى رتبة لــواء،
ت ـل ـقــي ب ـظــال ـهــا ع ـل ــى االتـ ـص ــاالت
السياسية في البالد.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن ب ــري ،الــذي
السنيورة زايد
اس ـت ـطــاع أن يـجـمــع ال ـن ــواب ولـيــد
على الحريري
وسالم في
ج ـن ـب ــاط وم ـح ـم ــد رعـ ــد وم ـي ـشــال
الدفاع عن
صالحيات رئاسة عـ ـ ـ ـ ــون وال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام س ـ ــام
وال ـس ـن ـيــورة ،بـعــد جـلـســة ال ـحــوار
الحكومة
(هيثم
الـثــالـثــة ال ـتــي وص ـفــت بـ ـ «املنتجة
الموسوي)
وال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــادئـ ـ ـ ــة» ،ف ـ ــوج ـ ــئ بـ ـم ــواق ــف
السنيورة وسلوكه خالل الجلسة،
بــاع ـت ـبــار أن رئ ـي ــس امل ـج ـلــس دعــا
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــوة ب ـ ـعـ ــد أن وصـ ـل ــت
إل ـي ــه أجـ ـ ــواء إي ـج ــاب ـي ــة ومـشـجـعــة
مـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـف ـ ــرق ـ ــاء لـ ـل ــوص ــول
إل ــى ال ـت ـس ــوي ــة ،وم ــن بـيـنـهــا تـيــار
املـسـتـقـبــل .ووص ـلــت إل ــى الــرئـيــس
سـعــد ال ـحــريــري إشـ ــارات واضـحــة
عـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـيـ ــاء ب ـ ـ ـ ـ ّـري مـ ـ ــن مـ ــواقـ ــف
ال ـس ـن ـيــورة وت ـس ــاؤل ــه ع ـمــن يمثل
كتلة املستقبل فعليًا .كذلك عكس
مــوقــف جـنـبــاط ،ال ــذي ُس ـ ّـرب جزء
م ـنــه إل ــى اإلع ـ ــام خ ــال الـجـلـســة،
والــذي ّ
وصــف موقف السنيورة بـ
«الـحـنـظـلـيــة الـسـيــاسـيــة» ،اسـتـيــاء
رؤسـ ـ ــاء ال ـك ـت ــل ومـ ــن ب ـي ـن ـهــم ب ـ ّـري
م ــن وق ـ ــوف ال ـس ـن ـي ــورة س ـ ـ ّـدًا أم ــام
الـحـلـحـلــة ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـب ــاد،
متذرعًا بالحفاظ على صالحيات
رئ ـيــس ال ـح ـكـ ّـومــة ،عـلـمــا ب ــأن بــري
وجنبالط تسلما دفة الحوار بدل
عون في الخلوةّ ،
وعبرا للسنيورة
م ـ ــرارًا ب ــأن م ــا س ـي ـجــري ال ـتــوصــل

على الرغم من عرقلة الرئيس فؤاد السنيورة لـ «سلة التسوية الكاملة» التي طرحها الرئيس نبيه بري خالل
خلوة أول من أمس في مجلس النواب ،ال تزال مبادرة النائب وليد جنبالط لحل أزمة التعيينات األمنية قائمة ،في
ّ
ظل استمهال تيار المستقبل بري  48ساعة لحسم الجدل داخل التيار ،بعد المواقف المتناقضة بين السنيورة
وممثلي الرئيس سعد الحريري

تيار المستقبل يستمهل
القوى السياسية إلصالح ما
أفسده السنيورة
الحريري ّ
عبر عن انزعاجه
من مواقف رئيس كتلته وأكد
التمسك بالتفاهم
إليه هــو تسوية سياسية مؤقتة،
ل ـل ـخــروج مــن الـنـفــق ال ــذي وصـلــت
إليه األمور .وبدا موقف السنيورة
فـ ـ ــي «ال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع» عـ ـ ــن ص ــاحـ ـي ــات
رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة وف ــي رف ــض أي
آلية للعمل الحكومي مزايدًا على
مــوقـفــي الـحــريــري والــرئـيــس تمام
ســام اللذين وافقا على مثل هذه
اآللية.
كذلك علمت «األخبار» ان الحريري
ّ
عبر عن انزعاجه من مواقف ّرئيس
وأن هــذا االنــزعــاج تبلغ به
كتلتهّ ،
بــري ،وتبلغ استمرار تمسك تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل بــال ـت ـفــاهــم ال ـ ــذي يـتـيــح
ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج م ـ ــن املـ ـ ـ ـ ــأزق ال ـس ـي ــاس ــي
والحكومي ،وهو ما ّ
يفسر إصدار
السنيورة بيانًا ليل أول من أمس
ل ـت ــوض ـي ــح م ــوقـ ـف ــه بـ ــأنـ ــه لـ ــم يـكــن
ض ــد تــرقـيــة الـعـمـيــد روك ــز وإت ـمــام
الـتـســويــة .أكـثــر مــن مـصــدر وزاري
أك ــد أن ب ـيــان ال ـس ـن ـيــورة ج ــاء بعد
زيادة التباين داخل تيار املستقبل،
وأن ّ
ٌ
مغاير تمامًا
تشدد السنيورة
مل ــوق ــف م ـس ـت ـشــار ال ـح ــري ــري ن ــادر
الـحــريــري وال ــوزي ــر نـهــاد املشنوق
خالل جلسة الحوار بني حزب الله
وتـ ـي ــار املـسـتـقـبــل ف ــي ع ــن الـتـيـنــة

