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سياسة
المشهد السياسي

وخارجيًا
داخليًا
ّ
«معلومات» بري :هناك من ال يريد االنتخابات ّ

التوتر ينتقل إلى الحكومة

تتراكم األزمات السياسية في وقت يفترض أن تبدأ البالد بالتحضير لالنتخابات النيابية .بعد أزمة «مرسوم األقدمية»
محيدة
والخالف حول «الميغاسنتر» ،انتقل
ّ
التوتر أمس إلى طاولة مجلس الوزراء ،بعد أن كانت الحكومة شبه ّ
عن األزمات .فيما حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أنه يملك «معلومات» عن أن «هناك من ال يريد االنتخابات
وخارجيًا»
داخليًا
ّ
ّ
مـ ـسـ ـلـ ـس ــل األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
ال ـي ــوم ـي ــة ،ي ـج ـعــل ال ــوق ــت م ــن اآلن
وح ـ ـتـ ــى االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ّ ال ـن ـي ــاب ـي ــة
املقبلة محفوفًا بــالـتــوتــر والقلق،
ّ
ّ
معيشية متراكمة،
فــي ظــل أزمــات
ت ـط ـب ــق ع ـل ــى أن ـ ـف ــاس ّ ال ـل ـب ـنــان ـيــن
وت ـحــاصــرهــم .وال ـت ــوت ــر ال ــذي بــدأ
مع الرئيس نبيه بري منذ توقيع
ال ــرئ ـي ـس ــن م ـي ـش ــال ع ـ ــون وس ـعــد
الحريري مرسوم األقدمية لــدورة
ضباط  ،1994انتقل إلى أمس إلى
طــاولــة مجلس ال ــوزراء ،مــا يجعل
الـ ـتـ ـس ــاؤل م ـش ــروع ــا حـ ــول م ــا إذا
ّ
سياسية
كنا أم ــام مــامــح مرحلة
ج ــدي ــدة ونـ ـظ ــام سـ ـي ــاس ـ ّـي جــديــد
في منطقة تشارف فيها الحروب
ال ـع ـس ـكــريــة ع ـل ــى ال ـن ـه ــاي ــة وت ـب ــدأ
فيها التجاذبات السياسية إلنتاج
أن ـظ ـم ــة جـ ــديـ ــدة .ف ــرغ ــم ت ــأك ـي ــدات

مصادر بعبدا :عون
للمس باتفاق
أول الرافضين
ّ
الطائف وتوازناته
ال ـقــوى كــافــة ،وم ــن بينها مـصــادر
ق ــريـ ـب ــة مـ ــن قـ ـص ــر بـ ـعـ ـب ــدا ،أمـ ــس،
ّ
االلـ ـت ــزام ب ــات ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ،إل أن
حديث الصالونات السياسية بات
ّ
يتركز على أن الـتـحـ ّـول قــادم على
تركيبة النظام اللبناني الحالي،
بـفـعــل الـ ـت ــوازن ــات ال ـج ــدي ــدة الـتــي
أرســاهــا انـتـخــاب ع ــون ،والـخــاف
الدائم على تفسير دستور الطائف
ون ـ ـصـ ــوصـ ــه .وآخـ ـ ـ ــر وجـ ـ ـ ــوه ه ــذا
الخالف كان على طاولة الحكومة
أم ــس ع ـنــدمــا ع ـ ّـب ــر وزيـ ــر ال ــزراع ــة
غازي زعيتر عن انزعاجه من عدم
إدراج بـنــود عالقة تـخـ ّـص وزارتــه
على جــدول أعمال الحكومة ّ
لعدة
جلسات حكومية ،لينفجر سجال
بــن وزي ــر امل ــال عـلــي حـســن خليل
والحريري حول صالحيات رئيس

سجال حول الصالحيات في مجلس الوزراء (داالتي ونهرا)

الحريري :حزب اهلل عامل استقرار ولن نواجهه
رأى رئيس الحكومة سعد الحريري أن مشاركة حزب الله في الحكومة توفر استقرارًا سياسيًا
للبنان ،وهو «يسعى إلى إبعاد لبنان عن الخالف السعودي ـ ـ اإليراني» ،الفتًا الى تخفيف «حملته
اإلعالمية ضد السعودية ودول الخليج ...وهذا أمر إيجابي» .ورفض «أي أفكار خاصة باملواجهة»
مع الحزب.
وأوضح الحريري ،في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» األميركية أن حزب الله «عضو في
الحكومة التي تدخل في تشكيلتها كل األحزاب السياسية الكبيرة ،وهذا يوفر استقرارًا سياسيًا
ً
في البالد»ّ .
وشدد على «أننا لن نقبل تدخال فيسياس ة لبنان من قبل أي جهة» ،وعلى أن العالقات
مع إيران ودول الخليج «يجب أن تكون في أفضل شكل ممكن ،وأن تخدم مصالحنا الوطنية» .وقال
إن السعودية «لم تتدخل أبدًا في السياسة اللبنانية بشكل مباشر» ،معربًا عن أمله بأن «تكون
اململكة على استعداد ملساعدة لبنان اقتصاديًا».
ورأى الحريري أن «قضية حزب الله تحمل طابعًا إقليميًا ،ولبنان وحده ال يستطيع حلها» ،وأن
وقف الحزب مشاركته في األعمال القتالية «يتطلب وقتًا ...ومن غير املمكن أن يحدث خالل ليلة
واحدة» ،متوقعًا أن «هذه العملية ستبدأ بتقليص عدد مقاتليه في اليمن والعراق لكي يغادر البلدين
بشكل نهائي الحقًا».

الحكومة في تحديد بنود جدول
األعمال.
وبـحـســب م ـصــادر وزاريـ ــة مشاركة
ف ـ ــي الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ف ـ ـ ــإن زعـ ـيـ ـت ــر ط ــرح
أمـ ــام رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ع ــدم إدراج
ب ـن ــود ت ـخ ـ ّـص وزارة ال ــزراع ــة على
ّ
جـ ــدول األعـ ـم ــال ،م ــؤكـ ـدًا لـلـحــريــري
أنــه سـيـغــادر الجلسة طــاملــا أنـهــا ال
ّ
ّ
تخصه على جدول
تتضمن بنودًا
األع ـ ـم ـ ــال ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن ال ــوق ــت
ـور إداريـ ـ ــة ف ــي وزارت ـ ــه.
وإنـ ـج ــاز أم ـ ـ ٍ
ومـ ـ ـ ــا إن غـ ـ ـ ـ ــادر زع ـ ـي ـ ـتـ ــر ،ب ـح ـســب
املـ ـص ــادر الـ ــوزاريـ ــة ،ح ـتــى انـتـفــض
ً
الحريري قائال بلهجةٍ قاسية« :أنا
ما حــدا بيفرض ّ
علي جــدول أعمال
وبـ ـيـ ـت ــدخ ــل بـ ـص ــاحـ ـي ــات ــي» .ك ــام
الحريري لم يستسغه خليل ،الذي
ّ
عقب على رئيس الحكومة بمطالعة
م ـخ ـت ـص ــرة ،شـ ــرح ف ـي ـهــا ام ـت ـعــاض
وزراء حركة أمل ووزراء آخرين من
اآلل ـي ــة املـعـتـمــدة ف ــي مـســألــة ج ــدول

أعـمــال الحكومة .ولفت إلــى أنــه في
اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،وخ ـص ــوص ــا بعد
ع ـ ـ ــودة ال ـ ـحـ ــريـ ــري مـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة
وت ــراجـ ـع ــه عـ ــن اس ـت ـق ــال ـت ــه ،يـشـعــر
بعض ال ــوزراء باالمتعاض بسبب
ت ـج ــاه ــل بـ ـن ــود تـ ـخ ـ ّـص وزاراتـ ـ ـه ـ ــم،
ً
فضال عن إدخــال بنود للنقاش من
خــارج جــدول األعـمــال مــن املفترض
ّ
أن ي ــط ـل ــع ع ـل ـي ـهــا ب ـع ــض الـ ـ ـ ــوزراء
املـخـتـصــن مـسـبـقــا لـ ــإدالء بــرأيـهــم
فيها .وأوضــح أن عــددًا من الــوزراء،
ومـنـهــم وزي ــر املـ ــال ،يـقـتــرح إضــافــة
بـنــود عـلــى ج ــدول األع ـمــال ،فيأتيه
الـ ـج ــواب م ــن األم ـ ــن ال ـع ــام ملجلس
الــوزراء فــؤاد فليفل بأن «هــذا البند
م ـ ــرف ـ ــوض م ـ ــن ف ـ ـ ــوق وه ـ ـ ـ ــذا ال ـب ـن ــد
مــرفــوض مــن تـحــت» ،وس ــأل خليل:
«نريد أن نعرف ما هي صالحيات
فوق وما هي صالحيات تحت» .كما
أش ــار إلــى مــا سـمــاه «الثنائية» في
ّ
حصر بنود جــدول األعـمــال ،مؤكدًا

أن ّ«وزراء أمــل أو الـ ــوزراء اآلخــريــن
يمثلون شريحة مــن املــواطـنــن في
الـ ـب ــاد ،واالتـ ـف ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة بني
األط ـ ــراف ال تـلـغــي اآلخ ــري ــن» .كــام
خليل دفع الحريري إلى ترك مقعده
ومغادرة القاعة لبعض الوقت ،قبل
ّ
أن ي ـت ــدخ ــل ال ــوزي ــر م ـح ـمــد فنيش
ويقنعه بالعودة إلى الجلسة.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ـصـ ـ ــاعـ ـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث ع ــن
الـ ـص ــاحـ ـي ــات وم ـ ـح ـ ــاوالت ال ــدف ــع
ّ
ل ـت ـع ــدي ــل ات ـ ـفـ ــاق ال ـ ـطـ ــائـ ــف ،أكـ ـ ــدت
مصادر عني التينة لـ«األخبار» أن
«الرئيس بري حريص على العالقة
م ــع ال ــرئ ـي ـس ــن ع ـ ــون والـ ـح ــري ــري،
وم ــا نـطـلـبــه هــو اح ـت ــرام الــدسـتــور
وال ـح ـفــاظ عـلــى الـصــاحـيــات التي
ّ
ينص عليها الدستور» ،الفتة إلى
ّ
أن «الجميع يعلن تمسكه بالطائف
ّ
التمسك من
واملطلوب ترجمة هذا
خــال االل ـتــزام بــالــدسـتــور» .وحــول
االقتراح الذي أرسله إلى الحريري

