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في الواجهة

ّ
سالم :الملق فلتان ...وأخشى الوقوع في المحظور
بــأن السلطة لـجــأت إلــى فــرض الخطة
خــافــا إلرادة الـبـلــديــة وإلرادة أهــالــي
الـ ـش ــويـ ـف ــات عـ ـم ــوم ــا ،وف ـ ــق مـ ــا ي ـقــول
السوقي.
وفيما كان ّ
املقرر أن تعقد خلية «أزمة
ال ـشــوي ـفــات» مــؤت ـم ـرًا صـحــافـيــا مـســاء
أم ــس لـتـعـلــن خـطــواتـهــا الـتـصـعـيــديــة،
يـ ـلـ ـي ــه مـ ــؤت ـ ـمـ ــر صـ ـحـ ـف ــي «م ـ ـنـ ـ َّـسـ ــق»
فـ ــي عـ ــرمـ ــون ل ـل ـت ـ ّ
ـوص ــل إل ـ ــى «م ــوق ــف
مشترك راف ــض» ،وفــق ما قــال عــدد من
الناشطني ل ــ«األخ ـبــار» ،تـ ّ
ـأجــل ُمؤتمر
َّ
«ال ـخ ـلـ ّـيــة» إل ــى أج ــل ل ــم ُي ـس ــم ،وأل ـغــي
ّ
مــؤتـمــر «ال ــرف ــض» فــي ع ــرم ــون ،ليحل
مكانه مؤتمر ُمشترك بني وزير الزراعة
أكرم ّ
شهيب و«فعاليات منطقة عرمون
وقــرى الـشـحــار»ُ « .نـســف» الحاضرون
امل ــوق ــف ال ــراف ــض امل ــرت ـق ــب ،وخـلـصــوا
إلى القبول بإعادة فتح مطمر الناعمة
ّ
املتحدث
«ملدة ستني يومًا فقط» .وقال
«ب ــاس ــم رجـ ــال ال ــدي ــن وب ـق ـيــة املجتمع
ً
«بناء
املدني في عرمون وجوارها» إنه
عـلــى وع ــد الــزع ـيــم ول ـيــد ج ـن ـبــاط ،تم
ال ـت ــواف ــق ع ـلــى ال ـ ُخ ـطــة ( )...وأي خلل
فــي الــوعــود الـتــي أعطيت لنا سيكون
لـنــا مــوقــف مــواج ـهــة» .مــن جـهـتــه ،قــال
ّ
بمحبة إنما
شهيب إن «األهالي وافقوا
ّ
بـشــروط ،إذ لن يكون هــذا املطمر إل لـ
 60يومًا»ُ ،مضيفًا« :وعدي لهم دين».
قبل مؤتمر ّ
شهيب بوقت قصير ،كانت
ُ ّ
«حـمـلــة إق ـف ــال مـطـمــر ال ـنــاع ـمــة» تــذكــر
ّ
شهيب نفسه ،آلت
بوعود ،كان راعيها
ّ
إلــى تـمــديــد املـطـمــر  17سـنــة «تحملنا
فـ ـيـ ـه ــا  %70مـ ـ ــن ن ـ ـفـ ــايـ ــات ل ـ ـب ـ ـنـ ــان»،
وف ــق م ــا ق ــال ال ـن ــاش ــط أجـ ــود ع ـ ّـي ــاش.
وأض ـ ــاف األخ ـي ــر« :ذق ـن ــا ط ـعــم ال ـهــواء
ملــدة  8أشهر ،وهــا أنتم تعيدوننا إلى
الــوضــع الـســابــق ( )...أه ــدون ــا معامل
فرز وتدوير ال ّماليني»ُ ،مشيرًا إلى أن
«قــرارنــا :نستحق الحياة» ،والفتًا إلى
أن الـقـضـيــة «م ـســألــة ك ــرام ــة» .الجملة
األخ ـي ــرة ّ
ردده ـ ــا شـهـ ّـيــب ف ــي املــؤتـمــر،
وذلـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــرض ت ـ ـشـ ــديـ ــده ع ـلــى
«تضحية األهــالــي» ،وبالتالي «وعــده
ب ــإق ـف ــال امل ـط ـم ــر ن ـهــائ ـيــا ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
مهلة الشهرين» ،وقال ّ
شهيب إن هناك
«قيمة ُمالية مـقـ ّـدرة بنحو  11مليون
دوالر خـ ّـصـصــت ملعالجة املطمر بعد
اإلهمال الذي لحقه على ّ
مر سنوات».
ّ
مـصــادر مـقـ ّـربــة مــن ســام علقت ب ــ«أن
ال ـخ ـطــة مــاش ـيــة وال ـب ــاق ــي ت ـفــاص ـيــل»،
ً ّ
ـاء أكـ ـ ــدت ش ــرك ــة «س ــوك ـل ــن» أن
ومـ ـس ـ
أع ـ ـمـ ــال رف ـ ــع الـ ـنـ ـف ــاي ــات س ـت ـب ــدأ عـنــد
السادسة من صباح اليوم.
(األخبار)

بين الصبر واليأس يقيم
الرئيس تمام سالم على
رأس حكومته .أضحى
التلويح باإلستقالة العصا
الوحيدة التي يجبه بها
وزراء ال يسمعون الجرس ،وال
يصغون إال الى خالفاتهم
وانقساماتهم .إال أنهم
يسارعون إلى الحلول ما أن
يهدد الرجل باإلستقالة
نقوال ناصيف
في مثل ّهذا اليوم لسنتني خلتا 19 ،آذار
 ،2014مثلت حكومة الرئيس تمام سالم
امــام مجلس الـنــواب لنيل ثقة حازتها
اليوم التالي بـ  96صوتًا .ابصرت النور
بـعــد م ـخــاض غـيــر مـسـبــوق اسـتـمــر 11
ش ـه ـرًا ،ل ــم ي ــأذن فـحـســب بــأنــه الـقـيــاس
الجديد للوقت الذي سيستغرقه مذ ذاك
تــألـيــف ال ـح ـكــومــات ،بــل أذن خصوصًا
بالشغور الــرئــاســي املحتمل .إال أن ما
لم يكن في الحسبان أن تشهد حكومة
اإلئـ ـت ــاف ب ــن ق ــوى  8و 14آذار ـ ـ ـ ـ مع
أن أيــا منهما لــم يعد كــذلــك ـ ـ هــذا ّ
الكم
مــن اإلنقسام والتفكك والـنــزاعــات على
نحو قلب مهمتها رأســا على عقب :من
حـكــومــة تنتشل اإلسـتـحـقــاق الــرئــاســي
من الشغور إلى حكومة تحتاج إلى َمن
ّ
يتذمر
ينقذها من نفسها .أول َمن بات
بالذات إلى
من استمرارها هو رئيسها ّ
حد يحمله على القول إن «امللق قد أفلت
تـمــامــا» ،وهــو ّ
يقيم حصيلة مــا شهده
فــي جـلـســة الـخـمـيــس .أوش ــك أن يحمل
أوراق ــه ويـغــادر مجلس ال ــوزراء بعدما
بلغت الـسـجــاالت بــن الـ ــوزراء ح ـدًا من
ال ـنــزوع املــذهـبــي ال يـطــاق« :ال يمكنني
إدارة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ي ـج ــري ف ـيــه ما
ي ـج ــري .أن ـت ــم َم ــن يـتـحـ ّـمــل امل ـســؤول ـيــة.
مــرت ثــاث جلسات ونحن غــارقــون في
السجاالت السياسية من دون مناقشة
جدول األعمال .هذه الجلسة مخصصة
لجدول األعمال .لننته منه ثم نبحث في
القضايا األخرى».
ك ــان ــت ج ـل ـســة ال ـخ ـم ـيــس إحـ ـ ــدى أس ــوأ
الـجـلـســات ال ـتــي تــرأس ـهــا سـ ــام .إال أن
مجلس الــوزراء في األسبوعني املقبلني
فــي إجـ ــازة بـسـبــب األع ـي ــاد ،مــن شأنها
حـمــل رئ ـيــس الـحـكــومــة عـلــى مــزيــد من
ال ـت ـف ـك ـيــر واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات فـ ــي م ــرح ـل ــة ال
يـخـفــي أن ـه ــا تـقـلـقــه ف ــي ض ــوء م ــا أثـيــر

أخـيـرًا ،وطبيعة السجال غير املــألــوف،
ما يجعل جهود مللمة الحكومة تنطوي
على صعوبات« :ال أعرف ماذا ينتظرنا!
أخ ـشــى مــن املـحـظــور ال ــذي هــو ان ـفــراط
ع ـقــد ال ـح ـك ــوم ــة .أي فـ ــرق ب ــن حـكــومــة
مـشـلــولــة وح ـكــومــة تـصــريــف األع ـم ــال؟
إنها نفسها».
يقول ســام« :مــا أن ننتهي مــن مشكلة
حتى نقع فــي أكـثــر مــن مشكلة ،ومنها
م ــا ه ــو مـفـتـعــل .ك ــأن أح ـ ـدًا م ــن ال ـ ــوزراء
ال يــريــد أن يعمل ،أو يعمل على إمــرار
الوقت فحسب .طبعًا الشغور الرئاسي
يرخي بثقله على الوضع العام ،مع أننا
في الحكومة ،في األســاس ،إتفقنا على
قــاعــدة أساسية هــي أن البلد ال يمشي
بــا رئـيــس للجمهورية ،لــذلــك يقتضي
أن نـعـمــل ف ــي سـبـيــل ه ــذا ال ـه ــدف .لكن
أن نـعـمــل فــي سـبـيــل مـتـطـلـبــات الـنــاس
والحؤول دون انهيار البلد .منذ البداية
قلت للجميع إن علينا العمل في مجلس
الــوزراء ،في الظروف الصعبة الحالية،
كما لو أنــه مجلس إدارة رغــم أنــه مركز
القرار ألن الظروف أحالت طاولة الحوار
الوطني إلى مركز للقرار .لندع مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ـع ـم ــل .ل ـك ــن الـ ــواقـ ــع أنـ ـه ــم ال
يريدون ملجلس الوزراء أن يعمل».
يـ ـس ــوء سـ ـ ــام تـ ـن ــام ــي ال ـ ـخـ ــافـ ــات بــن
مرحلة وأخــرى دونما التقاط األنفاس:
«فــي بداية العام قالوا سنترك مجلس
ً
الـ ــوزراء يعمل .بعدما اختلفنا طويال
على سبل مـمــارســة صــاحـيــات رئيس
الـجـم ـهــوريــة وأوج ــدن ــا طــري ـقــة تـعــاون
ف ــي ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ،بـلـغـنــا ف ــي الجلسة
ـذروة بفتح سجاالت طائفية
األخيرة الـ ّ
ومذهبية .امللق فلتان تمامًا .ال رئيس
للجمهورية لسنتني مضتا وقد راكمتا
السلبيات ال ــى حــد يوصلنا ال ــى تآكل
الــدولــة ومــؤسـســاتـهــا ،مجلس ن ــواب ال
يجتمع سوى مرة أو مرتني في السنة.
ّ
تسيب كامل .ال أحد يحاسب الحكومة،

وال الـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ـح ــاس ـب ــون أن ـف ـس ـهــم بــل
ينقلون نزاعات أحزابهم وتياراتهم إلى
داخل مجلس الوزراء».
ال ّ
يتردد في القول إن ثمة َ
«مــن يساهم
ع ــن ع ـم ــد ف ــي ت ـب ــاط ــؤ ع ـم ــل ال ـح ـكــومــة
وإضـعــاف دوره ــا فــي هــذه املرحلة إلى
الـحــد األدنـ ــى ،مــن دون أن يـكــون هناك
إن ـه ـي ــار م ـ ـ ّ
ـدو إلـ ــى ح ــن ال ـت ــوص ــل إل ــى
انتخاب رئيس للجمهورية .إال أن ذلك
يعني أيضًا التسبب بمزيد من عرقلة
اإلنتخاب والذهاب من ّ
ثم إلى مجهول
ال نعرف أين نصبح فيه؟ ينهار النظام،
ّ
يتغير ،ينفجر .ال أحد يعرف أين يمكن
أن يقودنا إنهيار كهذا؟ كأننا لم نتعلم
مـ ــن اإلن ـ ـه ـ ـيـ ــارات الـ ـت ــي ع ــرفـ ـن ــاه ــا .فــي
الطائف كان هناك من ّ
يلم البلد ،ثم في
ّ
الــدوحــة ك ــان هـنــاك َم ــن يـلــم الـبـلــد .اآلن
ليس َمن يفعل ذلك ،وليس ثمة َمن يأبه
بنا .صحيح أن هناك قرارًا إقليميًا بعدم
إنهياره ،لكن ذلك غير كاف ،وقد ال يمنع
تداعي السقف على رؤوس الجميع».
ال يسقط ســام اإلستقالة مــن حسابه:
«نعم هـ ّـددت بها مرتني وثالثًا وأربعًا،
وســأهـ ّـدد بـهــا .على مــا يـبــدو ال تنتظم
أحوال مجلس الوزراء إال بعد كل تهويل
باإلستقالة .أحــاول أن ال أصل إلى هذا
ً
الحد ،إال أنني أخشى فعال من أن أصل
ً
إل ـيــه .طبعًا اإلسـتـقــالــة ليست ح ــا وال

التفكير في
اإلستقالة تعبير
ّ
التذمر من عجز
عن
الحكومة عن العمل

ال تنتظم أحوال مجلس الوزراء إال بعد كل مرة ّ
أهدد باإلستقالة (هيثم الموسوي)

أريــد إشـعــار اللبنانيني بأنني تخليت
عنهم .إال أن إسـتـمــرار الــوضــع على ما
هو عليه يجعلني شريكًا في التعطيل
وال ـش ـغــور الــرئــاســي ،كـمــا أن اسـتـمــرار
بـقــائــي عـلــى ه ــذا الـنـحــو كــأنـنــي أغطي
ال ـت ـع ـط ـيــل وإب ـ ـقـ ــاء الـ ـب ــاد ب ــا رئ ـي ــس،
وه ــو م ــا ال أري ـ ــده .إس ـت ـمــرار الـحـكــومــة
بخالفاتها وانقساماتها أفـضــل دليل
على أنها تغطي الشغور الرئاسي .لست
ّ
أتحمل كرئيس
وحدي املسؤول ،لكنني
للحكومة القسط األوسع من املسؤولية.
األمــر سيان بالنسبة لديهم ألن لديهم
أحزابهم ومكاسبهم ومنافعهم».
ه ــل يـ ـع ـ ّـول ع ـلــى دور لــرئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ن ـب ـي ــه بـ ـ ــري فـ ــي مل ـل ـم ــة أشـ ــاء
الحكومة؟
ي ـقــول س ــام« :الــرئ ـيــس ب ــري لــم ّ
يقصر
م ــرة ،ولــم يبخل بـجـهــوده ومـحــاوالتــه،
ولواله ومساعدتي في ّ
لم هذه الحكومة
مل ــا أم ـك ـن ـنــا رب ـم ــا أن ن ـص ـمــد إلـ ــى ه ــذا
الـ ـي ــوم» .ي ـض ـيــف« :بــال ـتــأك ـيــد ك ــان حل
مـشـكـلــة ال ـن ـفــايــات ب ـعــد ثـمــانـيــة أشـهــر
ق ـطــوعــا إج ـت ــزن ــاه .ك ــان ال ـب ــاء الـكـبـيــر.
ّ
طبعًا هــو إن ـجــاز فــي ظ ــل التعثر الــذي
نحن فيه .كان إختراقًا ،كما التعيينات
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ف ــي ج ـل ـســة ال ـخ ـم ـيــس كــانــت
إخـ ـت ــراق الـ ـح ـ ّـد األدنـ ـ ــى إذا أخ ــذن ــا في
اإلعتبار املناخ الذي ساد الجلسة».
هل طوى صفحة اإلستقالة؟
ي ـقــول سـ ــام« :الـتـفـكـيــر ف ــي اإلسـتـقــالــة
ّ
التذمر من عجز
ليس سوى تعبير عن
الحكومة عن العمل ،وهي ليست هدفًا
فـ ــي ذاتـ ـ ـ ــه .ال أبـ ـح ــث عـ ــن م ـك ــاس ــب فــي
الحكم وال أريــد منافع .بل أنا زاهــد .إال
أن مقاربتي لإلستقالة مرتبطة بمدى
ش ـع ــوري ب ــأن ال ـن ــاس ل ــم ي ـعــد ي ـجــدون
ف ــائ ــدة م ــن ب ـق ــاء هـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة .قـبــل
أسـبــوعــن بـلــغ ال ـيــأس ل ــدى اللبنانيني
حـيــال كــارثــة النفايات ح ـدًا لــم يكن في
ً
اإلم ـ ـكـ ــان ت ـح ـ ّـم ـل ــه ،وضـ ـم ــر سـ ـ ـ ــؤاال فــي
خاطرهم هو من أجل ماذا تستمر هذه
ال ـح ـكــومــة وأس ـت ـم ــر أنـ ــا ع ـلــى رأس ـه ــا؟
ّ
ف ــك ــرت ف ــي اإلس ـت ـقــالــة ألن ل ـيــس ل ــي أن
أحمل وحدي عبء مشكلة تراكمت منذ
أك ـثــر مــن  20عــامــا ،وامل ـســؤولــون عنها
ي ـع ــرف ــون أن ـف ـس ـهــم ،وهـ ــم َمـ ــن يقتضي
حمل هذا الوزرّ .لوحت باإلستقالة أكثر
م ــن م ــرة وأنـ ــا أراهـ ــن ف ــي ال ــوق ــت نفسه
عـلــى ال ــوص ــول إل ــى نتيجة تـنـهــي هــذه
املشكلة التي ّ
تحولت إلى ُسـ ّـم يتجرعه
ّ
ً
اللبنانيون .فعال أنجزنا هذا الحل الذي
هو لغم كبير أزحناه ـ ـ وإن بعد وقت ـ ـ
م ــن طــريـقـنــا وط ــري ــق الـلـبـنــانـيــن على
األق ــل مرحليًا .لكن ذلــك ال يعني أنني
مرتاح إلــى إستمرار الشغور الرئاسي
ال ــذي يـنـهــك حكومتنا ويـطـيــل عمرها
وعمر خالفاتها».

علم
و خبر
الحريري :ال تنازل لميقاتي
سمير أبي اللمع ،والرؤساء السابقون
للرابطة :الوزير ميشال إده ،الدكتور
جوزف طربيه واألمير حارس شهاب،
قد عقدوا اجتماعًا قبل يومني عرضوا
خالله اإلجراءات الخاصة بانتخابات
امل ـج ـلــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـج ــدي ــد ال ـي ــوم،
طالبني من الرئيس التوافقي أنطوان
اقليموس إعــادة النظر بالئحته عبر
ّ
ضم العميد إبراهيم جبور لعضوية
امل ـج ـلــس الـتـنـفـيــذي ل ـلــراب ـطــة ،بـهــدف
ّ
عدم إقصاء تيار املردة .ورأى البيان أن
قرارًا من هذا النوع «سيالقي من دون
شــك ارتـيــاحــا عــامــا ل ــدى البطريركية
امل ــارون ـي ــة واملـ ــوارنـ ــة ،وسـ ـي ــؤدي إلــى
ّ
رص الصفوف».
(األخبار)

يرفض الرئيس سعد الحريري تقديم أي تنازل للرئيس نجيب ميقاتي،
ولو كان شكليًا .ويعتقد رئيس تيار املستقبل أن في مقدوره ترتيب
تحالف مع النائب محمد الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي في
االنتخابات البلدية املقبلة ،مع عــدم ممانعته أن يكون على الالئحة

التي يدعمها مرشحون علويون غير محسوبني على تيار املستقبل.
ّ
وال يزال الحريري متمسكًا بأن على ميقاتي أن يبادر إلى االتصال به،
ال العكس.

فرنسا وبريطانيا وحزب الله
تعمل كل من فرنسا وبريطانيا على عــدم تضمني الـقــرار حــول حالة
حقوق اإلنسان في سوريا ،وصف حزب الله بـ«امليليشيا اإلرهابية».
وتجري حاليًا املشاورات بشأن القرار في مجلس حقوق اإلنسان في
جنيف.

زغيب مرشح التيار والقوات؟
يجري التداول في مدينة زحلة بمعلومات تشير إلى إمكان أن يتوافق
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على ترشيح رئيس بلدية زحلة
ّ
البلدية املقبلة .وتجري مفاوضات بني
أسعد زغيب إلى االنتخابات
الـقــوات وحــزب الكتائب ،الــذي ُيـفــاوض باسمه النائب إيلي ماروني.
ومــن املتوقع أن يتالقى الطرفان على ترشيح زغـيــب .وتتجه الكتلة
الشعبية في املقابل إلى إعالن الئحتها الخاصة.

