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سياسة
المشهد السياسي

عون :ال عودة الى الحكومة
من دون تعيين قائد للجيش
فشلت كل مبادرات تسوية األزمة
السياسية ،فخرج العماد ميشال
عون عن صمتهّ ،
ليسمي األمور
بأسمائها :من ّ
مدد لقائد الجيش
كاذب وسعدان جاهل ،والسنيورة ال
يريد الشراكة إال بالزبالة
يبدو أن «الهدوء النسبي» الذي ساد
خطاب الجنرال ميشال عون في ذكرى
 13ت ـشــريــن االول  ،1990ف ــي بـعـبــدا
االح ــد املــاضــي ،لــم يكن ســوى تمهيد
ل ــرف ــع ال ـس ـقــف ال ـس ـيــاســي ع ــال ـي ــا ،في
املقابلة التي أجراها مع عون الزميل
جان عزيز على قناة «أو تي في» .فليل
أم ــس ،رس ــم عــون مــوقـفــه بــوضــوح :ال
ع ــودة إل ــى الـحـكــومــة مــن دون تعيني
ق ــائ ــد ل ـل ـج ـي ــش ومـ ـجـ ـل ــس ع ـس ـك ــري.
حتى خطة النفايات ،لن يشارك تكتل
التغيير واإلصالح في تغطيتها .رفع
سقف خطابه إلــى حـ ّـد نعته الرئيس
فــؤاد السنيورة بـ»أخو الشليتة» ،في
إط ــار استنكاره مطالبة رئـيــس كتلة

املـسـتـقـبــل ب ـم ـشــاركــة جـمـيــع املـنــاطــق
والـقــوى في حل أزمــة النفايات ،فيما
هــو يــرفــض املـشــاركــة فــي تعيني قائد
للجيش.
ودع ــا ع ــون إل ــى االنـتـقــال مــن الــوضــع
غير الشرعي فــي التعيينات األمنية
إل ـ ــى الـ ــوضـ ــع الـ ـش ــرع ــي ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
امل ـش ـك ـلــة تـ ـط ــورت «ب ـس ـب ــب ال ـت ـمــديــد
ل ـقــائــد ال ـج ـيــش مـ ــرة ث ــان ـي ــة» .ونـعــت
عــون من مـ ّـدد لقهوجي بـ»السعدان».
ووص ـ ــف وزي ـ ــر ال ــدف ــاع س ـم ـيــر مقبل
بأنه «ال يفهم بالقانون العسكري وال
بكيفية حصول الترقيات العسكرية».
ورأى أن ما فعله مقبل «كذبة كبيرة»،
إذ «ي ـم ـك ــن ت ــأخ ـي ــر ال ـت ـس ــري ــح فـ ــي 3
ح ــاالت ،حــالــة ح ــرب أو حــالــة ط ــوارئ
أو ح ـي ـن ـم ــا ي ـت ـس ـل ــم الـ ـجـ ـي ــش االمـ ــن
عـلــى االراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة» ،موضحًا
أن «مـ ـ ــا ح ـص ــل مـ ـ ـن ـ ــاورة كـ ــاذبـ ــة وال
صــاح ـيــة ل ــوزي ــر ال ــدف ــاع وه ــو لقيط
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة» .ورأى أن «سـلـيـمــان
ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل
ّ
ش ــك ــا ال ــواج ـه ــة املـسـيـحـيــة لتعطيل
الـتـعـيـيـنــات الـعـسـكــريــة أو الـتـســويــة،
نـتـيـجــة ارتـبــاطــاتـهـمــا ب ــال ـخ ــارج ،وال
أحد لديه قرار حر».
وع ــن عــودتــه لـلـمـشــاركــة فــي جلسات
ال ـح ـكــومــة ،أع ـلــن ع ــون أن ال أح ــد من

وزرائـ ــه سـيـشــارك فــي الـجـلـســات قبل
تعيني قائد للجيش وأعضاء املجلس
ال ـع ـس ـك ــري .وأض ـ ـ ــاف« :أن ـ ــا مسيحي
أريد تعيني قائد جيش مسيحي ،وأنا
أتكلم من منطلق حقوقي وواجباتي،
وال أطالب بصالحيات أحد».
وفــي إط ــار حديثه عــن العميد شامل
روك ـ ـ ـ ــز ،قـ ـ ــال رئـ ـي ــس ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر
واإلصـ ـ ـ ــاح إن «ال ـج ـم ـي ــع ف ــي لـبـنــان
يـ ـخ ــاف مـ ــن الـ ــرجـ ــل ال ـن ـظ ـي ــف ألن ـهــم
ليسوا أقــويــاء» ،طــارحــا ع ــددًا مــن من
التساؤالت« :معركة عبرا من قام بها
وأنهاها؟ شامل روكــز .من حــارب في
ع ــرس ــال؟ شــامــل روكـ ــز .مــن دخ ــل الــى
ب ــاب ال ـت ـبــانــة وأن ـه ــى األزمـ ـ ــة؟ شــامــل
روكـ ـ ــز .وهـ ــو أي ـض ــا ن ـجــح ف ــي تـهــدئــة
االمور في عكار» .واتهم عون الرئيس
سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري بـ ـمـ ـح ــاول ــة «خ ـل ــق
مـشـكـلــة ب ـي ـنــي وبـ ــن رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه بـ ــري ع ـب ــر م ـس ـت ـشــاره
غطاس خوري الذي قال لي إن املشكلة
هــي عند ب ــري ،فقلت لـخــوري أنــت لم
تكن صادقًا معي».
وطالب بإقرار قانون انتخابي نسبي
ع ـلــى أس ـ ــاس تـقـسـيــم ل ـب ـنــان إلـ ــى 15
دائــرة انتخابية ،الفتًا إلــى أن النائب
ولـيــد جنبالط وح ــزب الـلــه والرئيس
بري يؤيدون النسبية.

ّ
والجميل واجهة لتعطيل التسوية (مروان طحطح)
عون :سليمان

وكـ ـ ــان الفـ ـت ــا ح ــدي ـث ــه ب ــإي ـج ــاب ـي ــة عــن
ع ــاقـ ـت ــه بـ ـك ــل م ـ ــن ب ـ ــري وجـ ـنـ ـب ــاط،
فــي مـقــابــل تــأكـيــده وج ــود تـبــاعــد مع
ّ
حــزب الكتائب ،متهمًا قـيــادة الحزب
ّ
بالتسبب في هذا الجفاء ،إذ «ال تعرف
ماذا يزعجهم وماذا يفرحهم».
ول ـف ــت إل ــى «ان ـن ــا م ــوج ــودون بـحــالــة
استثنائية ،فال يمكن االنسحاب من
الـحـكــومــة ألن ـنــا ال نستطيع ايقافها
كونها تحل محل رئيس الجمهورية».
وأش ــار إلــى «أنـنــا نستطيع أن نعطل

بعض االمور ،واملوضوع نفسه يتعلق
بـمـجـلــس الـ ـن ــواب» ،مـ ـش ـ ّـددًا ع ـلــى أنــه
«محكوم علينا بالبقاء فــي مجلسي
ال ـنــواب والـ ـ ــوزراء» ،ومعتبرًا أنــه «قد
نـصــل ال ــى مــرحـلــة االن ـس ـحــاب ،ولـكــن
عندها العالقة ستتغير على االرض،
وقــد نصل الــى صــدام ،والشيطان في
داخلي سيصحو يومًا مــا ،وال أعرف
ماذا سيفعل».
على صعيد آخر ،يبدو أن كل املبادرات
ّ
ال ـت ـســوويــة ت ـعــط ـلــت .ون ـف ــت م ـصــادر

في الواجهة

ّ
ّ
بري :حل حرب سوريا علـ ـ
بوخارست ـ نقوال ناصيف

منذ مدة تتعرض شركة سوكلين لحمالت من القدح والذم والتشهير واالفتراء بشكل
ممنهج وتحت عنوان الفساد ،فيزج باسمها مع مسؤولين وسياسيين في الحمالت
تلك او في معرض اخبارات او شكاوى قضائية ،كالمراجعة باالمس لدى قاضي االمور
المستعجلة في بيروت ،كأن الشركة هاربة من وجه العدالة او متوارية عن االنظار ،في
حين ان الشركة وضعت نفسها بتصرف القضاء اللبناني لغايات المساءلة عند االقتضاء،
وتتعلق باشغال التلزيم طيلة فترة التعاقد مع الدولة اللبنانية بواسطة مجلس االنماء
واالعمار بموضوع النفايات ،تلك الفترة التي انتهت في  17تموز .2015
لم تسع الشركة الى الدخول في التلزيم المناطقي وال تسأل عن مآله ،اال انها ابقت
بالمقابل على مواردها البشرية ومعداتها على سبيل االحتياط ولفترة زمنية محددة،
وذلك من باب تمكين اي من الملتزمين الجدد او السلطات المحلية االكثر معاناة
او الدولة التي تضطر الى خطة طوارىء ،من االستفادة من هذه القدرات البشرية
واللوجستية عند الحاجة.
ان روح المسؤولية هذه ال يمكن ان تقابل بتصويب اي حراك سهامه عشوائيا على
سوكلين تحت شعار المحاسبة والمساءلة ،وهي خاضعة بالتالي الي مساءلة قضائية
او رقابة لبنانية من اي نوع كانت.
لذلك ،تكتفي الشركة راهنا بما سبق ألن ما يهمها هو الرأي العام ،ذلك ان الشعب
اللبناني لم يشهد يوما ازمة للنفايات طيلة فترة تلزيم سوكلين ،بل شهد المراقبون
اللبنانيون والعالميون من ذوي االختصاص ان العاصمة بيروت والضواحي وجبل لبنان
ونطاق عمل الشركة عامة انما كانت من انظف المدن واالماكن في المنطقة والعالم،
وان سوكلين ليست هي التي تسببت بأزمة النفايات الراهنة والضاغطة التي تعاني منها
هذه المناطق.
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تـ ـح ـ ّـول اقـ ـت ــراح ال ــرئ ـي ــس نـبـيــه بــري
لحل محتمل للحرب الـســوريــة بندًا
رئيسيًا في زيارته رومانيا ،طاغيا
ع ـل ــى م ـن ــاق ـش ــات ــه وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــن فــي
الـعــاقــات الثنائية وسـبــل تعزيزها
وتعاون البرملانني.
ف ـ ـفـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــانـ ــي مـ ـ ــن زي ـ ــارت ـ ــه
لـ ـب ــوخ ــارس ــت ،ال ـت ـق ــى بـ ـ ــري رئ ـيــس
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب فــال ـيــريــو سـتـيـفــان
زاغــونـيــا ورئـيــس الحكومة فيكتور
ب ــون ـت ــا ،ف ــي ج ـل ـســة ع ـم ــل م ـش ـتــركــة،
جرى البحث فيه في الحرب السورية
والحلول املقترحة لها ،وتفاقم ازمة
ال ــاج ـئ ــن ال ـت ــي ال ـق ــت بـثـقـلـهــا على
لبنان ودخلت الى اوروبا ،ما عكسه
محاوراه بالقول ان اوروبا لم تحسن
الـتـعــامــل م ــع تـلــك ال ـح ــرب وم ــا نجم
عنها.
واعتبر بري ،بعدما اورد ارقاما عن
والدة  174الف طفل سوري في لبنان
منذ ان ــدالع الـحــرب هـنــاك ،أن «الحل
ليس في استقبال الالجئني ودعمهم
ومـســاعــدتـهــم ،بــل العمل جــديــا على
حل املشكلة السورية .سوريا اآلن هي

خــارطــة املنطقة .هــل نــريــد ان ّ
نقسم
املقسم ال ــذي هــو املنطقة؟ هــذا خطأ
ك ـب ـيــر» .اضـ ــاف« :امل ـس ــاع ــدات املــالـيــة
تخفف .لكن الحل سياسي .قبل اربع
سنوات كان يمكن الحوار في سوريا
بني النظام ومعارضيه ،وكذلك قبل
ثــاث سـنــوات .لكن لسنتني خلتا لم
يعد ثمة امل في الحوار ألن االطراف

اوروبا هي االقرب
الينا وعليها ان تضغط
لحل سياسي

الذين يمسكون بــاالرض ويحاربون
ك ـث ـي ــرون ،وال ي ــري ــدون الـ ـح ــوار مع
احد ،ال مع النظام وال مع املعارضة.
وب ــن اول ـئــك تنظيم داع ــش وجبهة
النصرة وســواهـمــا ،وكلهم يصبون
في مدرسة واحــدة هي االرهــاب ،وال

