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المشهد السياسي

تسوية الترقيات :نحو التصويت في الحكومة؟
ً
لــم يعد مقبوال بالنسبة إلــى القوى
السياسية الرئيسية أن يقف الرئيس
السابق ميشال سليمان حجر عثرة
أم ــام تحقيق تسوية السلة الكاملة
ّ
لحل أزمــة التعيينات األمنية ومــلء
ال ـ ـش ـ ـغـ ــور ف ـ ــي املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري
وش ــرع ـن ــة ال ـت ـم ــدي ــد ل ـق ــائ ــد الـجـيــش
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد جـ ـ ـ ــان ق ـ ـهـ ــوجـ ــي وض ـ ـبـ ــاط
ّ
آخـ ــريـ ــن .وعـ ـل ــى م ــا ي ــؤك ــد أكـ ـث ــر مــن
مصدر وزاري ،فإن الرئيس نبيه بري
والـنــائــب ولـيــد جنبالط قــامــا بجهد
اس ـت ـث ـنــائــي ف ــي ال ـي ــوم ــن املــاض ـيــن
ّ
لـحـلـحـلــة األزم ـ ــة ف ــي ظ ــل ال ـت ـطــورات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،وفـ ــي ظ ــل ج ــدي ــة رئـيــس
«تـكـتــل التغيير واالصـ ــاح» النائب
مـيـشــال ع ــون فــي تعطيل الحكومة.
ول ـل ـغ ــاي ــة ،أج ـ ــرى ال ــوزي ــر وائ ـ ــل أبــو
فــاعــور سلسلة ات ـص ــاالت وزيـ ــارات،
بينها لـبــري والــرئ ـيــس تـمــام ســام،
ف ـي ـمــا اس ـت ـق ـبــل ب ـ ـ ّـري أول م ــن أم ــس
الوزير الياس بو صعب.
وم ــا ال يـ ــزال م ـح ـســومــا ،ح ـتــى اآلن،
هو إصــرار سليمان وحــزب الكتائب
عـلــى عــرقـلــة الـتـســويــة ،فيما يستمر
العمل إلقناع الوزيرين بطرس حرب
ومـيـشــال فــرعــون للسير بالتسوية،
ّ
فــي ظــل «االنـضـبــاط واالل ـت ــزام بــرأي
ال ــرئـّ ـي ــس س ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري» ،الـ ــذي
ت ـح ــقــق خـ ــال األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة عـلــى
ّ
م ــا ت ــؤك ــد م ـص ــادر مـعـنـيــة ف ــي تـيــار
املـسـتـقـبــل ،بـعــد أن ك ــان الـتـبــايــن في
مــوق ـفــي ال ـح ــري ــري وال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
السنيورة ذريعة لـلــوزراء املستقلني
للتطابق مع مواقف سليمان.
ويشير أكـثــر مــن مـصــدر وزاري إلى
ع ـن ـصــر ال ــوق ــت ال ـ ــذي بـ ــات ضــاغـطــا
ق ـبــل م ــوع ــد ت ـســريــح الـعـمـيــد شــامــل
حــوار
روك ـ ــز .ف ـغ ـدًا أولـ ــى ج ـل ـســات ال ـ ّ
الـتــي يـحــرص بــري عـلــى عــدم تغيب
أي ّ
ّ
مكون عنها ،خصوصًا عون ،على
رغم أن أبو صعب طمأنه إلى أن عون
ّ
لن يغيب عن طاولة الحوار ،في ظل
الجهود التي يبذلها بــري للوصول
ّ
إلى التسوية .وعلى ما تؤكد مصادر
رئيس املجلس النيابي ،فإن تحقيق
الـتـســويــة ف ــي أقـ ــرب فــرصــة سيكون
مـ ــوضـ ــوعـ ــا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى ط ــاول ــة
الحوار بني حزب الله وتيار املستقبل
مساء اليوم في عني التينة.
ّ
وفــي ظــل امتناع عــون حتى اآلن عن

قطع أهالي العسكريني املخطوفني طريق شارع املصارف في وسط بيروت ،وطريق املطار القديم ،كخطوة
اولى من تصعيدهم ،الذي هددوا به أمس ،للمطالبة بمعرفة تطورات ملف ابنائهم (أ ف ب)

ت ـقــديــم أي ج ـ ــواب حـ ــول ّمــوق ـفــه من
الـتـســويــة املحتملة ،تـتــوقــع مـصــادر
ت ـي ــار املـسـتـقـبــل أن «ي ـص ــل الــرئـيــس
بـ ــري ق ـبــل ال ـث ــاث ــاء إلـ ــى شـ ــيء م ــا».
وفـ ــي حـ ــال ف ـش ــل ف ــي الـ ــوصـ ــول إل ــى
مــوافـقــة الـجـمـيــع ،تـتـعـ ّـدد الـخـيــارات
لفرض التسوية في مجلس الــوزراء
ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــت وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوز اعـ ـ ـت ـ ــراض
سليمان والكتائب.
وال يـبــدو ط ــرح «الـلـقــاء الـتـشــاوري»
تــأج ـيــل ت ـســريــح روك ـ ــز أو ال ـع ـم ــداء،
ّ
حاملا يصلون إلى سن التقاعد ،أمرًا
ً
مقبوال عند عون .وتقول املصادر إن
ّ
«الجنرال غير معني بكل هذا الكالم،
ًّ
وهـ ــذا ل ـيــس حـ ـ ــا» .وت ـق ــول م ـصــادر
وزارية إنه «إذا قام وزير الدفاع بهذه
ال ـخ ـط ــوة م ــن ت ـل ـقــاء نـفـســه بـتــأجـيــل
تسريح جميع العمداء ،فإنها خطوة

غ ـيــر م ـق ـبــولــة إطـ ــاقـ ــا» ،ف ـي ـمــا يـبــدو
ال ـحــديــث ع ــن تــأجـيــل ت ـســريــح روك ــز
وح ــده «إحــراجــا كبيرًا لــه ،وواثـقــون
ب ـ ــأن ق ــائ ــد ف ـ ــوج املـ ـغ ــاوي ــر ال يـقـبـلــه
إطالقًا».
ّ
وتكرر مصادر التيار الوطني الحر

«انضباط والتزام» في
المستقبل بموقف
الحريري الموافق على
التسوية

ات ـه ــام «س ـل ـي ـمــان وم ــن م ـعــه بـضــرب
القانون؛ فكيف يكون مــلء الشواغر
في الجيش وشرعنة التمديد لقائد
الـجـيــش مخالفة لـلـقــانــون ،ومـضــرة
ب ــال ـج ـي ــش ،ب ـي ـن ـمــا ت ــأج ـي ــل تـســريــح
العمداء أمرًا قانونيًا ويفيد املؤسسة
العسكرية؟».
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـس ـت ـع ــد نـ ـ ـ ــواب «ال ـت ـغ ـي ـي ــر
واالص ـ ــاح» لجلسة لجنة األشـغــال
والطاقة النيابية اليومّ ،
للرد «تقنيًا»
على ما طرحه وزير املال علي حسن
خ ـل ـ ّيــل ف ــي ال ـج ـل ـســة امل ــاض ـي ــة ح ــول
م ـل ــف ال ـك ـه ــرب ــاء ،ب ـعــد اج ـت ـمــاع عقد
ف ــي ح ـضــور ع ــون أول م ــن أم ــس في
ّ
الــرابـيــة لنقاش ال ــرد ،تــؤكــد مصادر
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر أن «األمـ ـ ــور
مـ ـحـ ـص ــورة فـ ــي الـ ـش ــق ال ـت ـق ـن ــي وال
ارتدادات أبدًا على العالقة اإليجابية

ً
م ــع الــرئ ـيــس بـ ــري» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
«الردود وشرح موقفنا من موضوع
ال ـك ـهــربــاء سـبـبـهـمــا ال ـت ـط ــاول ال ــذي
يحصل على وزير الطاقة وتحميلنا
أزم ـ ــة تـ ـ ـ ّ
ـردي ال ـك ـه ــرب ــاء ،ك ـمــا حصل
األسبوع املاضي بعد التظاهر أمام
الوزارة» .من جهتها ،أشارت مصادر
وزيـ ــر املـ ــال إل ــى أن «ال ــوزي ــر اكـتـفــى
بما قاله األسبوع املاضي ،ولــن ّ
يرد
على الردود ،ألن املشكلة لم تعد عند
وزارة املال بل في ديوان املحاسبة» ،
ّ
مؤكدة «انحصار النقاش في اإلطار
التقني».
ً
ول ـيــا ،أك ــد ب ــري أم ــام زواره أن ــه «لــم
يـبــق فــي الـبـلــد ش ــيء س ــوى ال ـحــوار،
وه ـ ـ ــو األوك ـ ـس ـ ـجـ ــن الـ ـ ـ ــذي ن ـت ـن ـفــس
مـنــه أو بــواسـطـتــه .كـنــا فــي الجلسة
السابقة قــد أحــدثـنــا اخـتــراقــا فــي ما
ي ـت ـع ـلــق ب ـم ـق ــارب ــة م ــوض ــوع ق ــان ــون
االن ـت ـخــاب ،لـكــن وي ــا لــأســف عملوا
على إه ــدار هــذه الـفــرصــة» .وحــرص
على تكرار موقفه من خطة النفايات،
م ــذكـ ـرًا ب ــأن ــه ف ــي ال ـج ـل ـســة األخـ ـي ــرة
ل ـل ـح ــوار ّ
«أيـ ــدنـ ــا ب ــاإلجـ ـم ــاع تـنـفـيــذ
الخطة بكل الوسائل ،وإن كانت ثمة
ّ
اع ـتــراضــات» ،مــؤك ـدًا أن ــه أبـلــغ ســام
هذا املوقف ،وأنه «ذاهب إلى الجلسة
املقبلة للحوار من دون أن يحمل معه
ســوى هــذا املــوقــف املــرتـبــط بمشكلة
النفايات وخطتها» .وحيال ما يقال
ع ــن إمـ ـك ــان ت ـغـ ّـيــب عـ ــون ع ــن جلسة
ال ـغــد ،ق ــال إن ــه لــم يتبلغ بــذلــك حتى
اآلن ،وأضاف« :أحب أن أقول للجميع
إن تعطيل الـحــوار مــن أي فــريــق هو
بمثابة إغالق الغرفة على نفسه».
الضاهر يهاجم املشنوق
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،تـ ـق ـ ّـدم ال ـن ــائ ــب خــالــد
الضاهر اعتصامًا لحملة «عكار منا
مزبلة» في ساحة حلبا أمس ،رفضًا
لنقل النفايات إلى عكار ،واستحداث
ّ
مـ ـطـ ـم ــر ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة س ـ ـ ـ ـ ــرار .وش ـ ــن
الـضــاهــر هـجــومــا عـلــى الــوزيــر نهاد
ً
املشنوق ،قائال« :شيل إيدك عن عكار.
لــن نقبل أن ي ـمــارس عـلــى البلديات
في عكار الترغيب والترهيب .ارفعوا
أي ــدي ـك ــم ع ــن أهـ ــل عـ ـك ــار ،ف ـفــي عـكــار
رجال ونساء أصحاب كرامة وعزة»،
وأعلن عن «تحرك كبير في العاشر
م ــن الـ ـج ــاري ،ومــواص ـلــة الـتـحــركــات
حتى إحقاق الحق».

تقرير

ّ
مشاريع الضنية برعاية الصمد ...ونوابها في «كوما»
عبد الكافي الصمد
م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ــام  ،2005يـ ـحـ ـتـ ـك ــر تـ ـي ــار
املستقبل التمثيل النيابي للضنية.
وم ـ ـنـ ــذ ع ـ ـ ــام  ،2005اكـ ـتـ ـف ــى ن ـ ــواب
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة م ـ ــن ن ـي ــاب ـت ـه ــم ب ــامل ــواق ــف
السياسية واملذهبية التي ال ّ
تطبب
ّ
ّ
مــريـضــا وال تـعــلــم طــالـبــا وال تـعــبــد
طــريـقــا .مــن هـنــا ،فــإن افـتـتــاح طريق
بخعون ـ ـ ـ حرف سياد ،أمس ،بطول
نحو كيلومترين بــن جــرد املنطقة
وساحلها فــي املـنـيــة ،لــم يكن حدثًا
ع ــادي ــا ف ــي مـنـطـقــة ل ــم ت ــر طــرقــاتـهــا
الــزفــت مـنــذ زم ــن .والـطــريــق املــذكــور
لــم ي ــأت بـعــد عـقــد كــامــل مــن القحط
في املشاريع فحسب ،وإنما بجهود
نائب املنطقة السابق جهاد الصمد
ال ن ــوابـ ـه ــا الـ ـح ــالـ ـي ــن .وه ـ ــو األول
م ــن ن ــوع ــه م ـنــذ ان ـج ــاز أوت ــوس ـت ــراد
ب ـخ ـعــون ـ ـ ـ ـ ط ـ ــاران الـ ــذي ي ــرب ــط بني
وســط الضنية وجــردهــا ،ال ــذي كان
الصمد أيضًا وراء إنجازه قبل أكثر
من عشر سنوات.

ـوزي ــر
ت ـح ــت الف ـ ـتـ ــات ال ـش ـك ــر لـ ــه ول ـ ّ
األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال غـ ـ ـ ـ ــازي زعـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــر ،دشـ ـ ــن
ّ
الـ ـصـ ـم ــد ال ـ ـطـ ــريـ ــق ال ـ ـجـ ــديـ ــد وش ـ ــن
هـجــومــا عـلــى ن ــواب تـيــار املستقبل

«الــذيــن يعملون على عرقلة تنفيذ
ب ـعــض م ـشــاريــع امل ـن ـط ـقــة» م ــن دون
أن ي ـسـ ّـم ـي ـهــم ،ك ـم ــا ه ــاج ــم مـحــافــظ
ال ـش ـم ــال رمـ ـ ــزي نـ ـه ــرا الـ ـ ــذي أوق ــف

العمل بإنشاء مبنى إتحاد بلديات
الضنية فــي بـلــدة بخعون رضوخًا
ل ـ ـض ـ ـغـ ــوط نـ ـ ـ ـ ــواب الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار األزرق
ف ــي امل ـن ـط ـقــة .وسـ ــأل ال ـص ـم ــد« :أي ــن

العسيري «يكزدر» في الضنية
على نحو مفاجئ ،وصل السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري إلى الضنية ،أمس ،في زيارة بعيدًا عن اإلعالم
على عكس ما تجري العادة لدى زيارة «سفير خادم الحرمني الشريفني» الى أي منطقة لبنانية ،حيث ترفع الالفتات وصور
العاهل السعودي ،وتقام حفالت إستقبال كبيرة .مصادر أكدت لـ «األخبار» أن الجولة خاصة ،إذ زار خاللها النائبني قاسم
عبد العزيز وأحمد فتفت ،من غير أن يزور النائب الثالث عن قضاء املنية ـ ـ الضنية كاظم الخير ،وتوقف في مغارة الزحالن،
قبل أن يلبي دعــوة عضو املجلس اإلسالمي الشرعي األعلى علي طليس لتناول الغداء في منزله في بلدة عيون السمك،
في حضور النواب فتفت وعبد العزيز والخير وهادي حبيش وخالد زهرمان ،ومستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون
الشمال عبد الغني كبارة ،وسامر حدارة أحد منسقي تيار املستقبل في عكار.
ورغم إعطاء الزيارة طابع «كزدورة ويك إند» في الضنية ،سألت مصادر متابعة« :هل يجد السفير السعودي وقتًا للقيام
بجوالت سياحية ،في منطقة تقع في األطراف وال يزورها السعوديون إال نادرًا ،في وقت تعاني فيه مملكته تداعيات حربها
في اليمن ،وأزمة موت مئات الحجاج في منى؟» ،وفيما لم توزع السفارة أي خبر عن الزيارة ،كان الفتًا أن السفير السعودي
ّ
يتسرب عنها شيء.
عقد خالل الجولة أكثر من خلوة لم
(األخبار)

ه ــو (نـ ـه ــرا) م ــن م ـخــال ـفــات األم ــاك
البحرية والـتـعــديــات عليها ،وملــاذا
لم يقم بإيقافها واستعادة اإلمالك
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة؟» ،و»مـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن األم ـ ـ ــاك
ال ـن ـه ــري ــة ،وعـ ــن وج ـ ـ ــوده ق ـب ــل أي ــام
ف ـ ــوق أم ـ ـ ــاك ع ــام ــة أق ـي ـم ــت عـلـيـهــا
مشاريع إستثمارية بشكل مخالف
ل ـل ـق ــان ــون» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى تـلـبـيــة
امل ـ ـحـ ــافـ ــظ دع ـ ـ ـ ــوة ن ـ ـ ـ ــواب الـ ـقـ ـض ــاء،
أح ـم ــد ف ـت ـفــت وق ــاس ــم ع ـب ــد ال ـعــزيــز
وكــاظــم الخير ،الــى غــداء فــي مطعم
أقــامــه م ـقــرب مــن فـتـفــت عـلــى أمــاك
ع ــام ــة وف ـ ـ ــوق ن ـب ــع مـ ـي ــاه ال ــزح ــان
ق ــرب م ـجــرى ن ـهــر ،م ــن دون رخــص
إسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،فـ ـض ــا ع ـ ــن م ـخ ــال ـف ــات
أخـ ــرى ،مـثــل تـشـيـيــد مــدعــومــن من
ف ـت ـف ــت وتـ ـ ـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل م ـط ــاع ــم
وفـ ـن ــادق ف ــوق أمـ ــاك ع ــام ــة .وس ـ ّـأل
ال ـص ـمــد أي ـض ــا« :ك ـيــف ي ـجــوز غــض
املـحــافــظ النظر عــن مخالفات بهذا
الحجم ،بينما يعرقل إنشاء مبنى
عام ليس لإليجار أو اإلستثمار أو
املنفعة الشخصية؟».

