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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

ّ
«سمسار قضائي» أمام القاضية« :أنا كنت فك مشنوق»

ُ
عون يطلق «المقاومة االقتصادية»

«هدنة وزارية» ...وخطة الطاقة بال بواخر؟
ّأدت االتصاالت في الساعات الماضية
بين التيار الوطني ّ
الحر وتيار المستقبل
إلى هدنة ،وإلى تحديد موعد جلسة
لمجلس الوزراء يوم الخميس في القصر
الجمهوري .جدول األعمال ّ
يضم
تعيينات المجلس العسكريُ ،
ويبحث في
إمكان ضم «خطة الكهرباء» إليه
مـ ـ ــع اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب م ـ ــوع ـ ــد زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة وزيـ ـ ــر
الـخــارجـيــة األمـيــركــي مــايــك بومبيو
لـبـيــروت ،عــاشــت الـبــاد فــي اليومني
امل ــاضـ ـي ــن مـ ـسـ ـت ــوى غـ ـي ــر م ـس ـبــوق
م ـ ــن ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ك ـ ـ ـ ـ َ
ـاد يـ ـ ـه ـ ـ ّـدد ب ـت ـف ـج ـيــر
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ب ـس ـب ــب ال ـ ـخـ ــافـ ــات بــن
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة عـلــى ال ـعــديــد من
ً
امل ـل ـفــات ،ب ــدءًا بــالـتـعـيـيـنــات ،وص ــوال
إل ـ ـ ــى ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وم ـ ـلـ ــف الـ ـن ــازح ــن
َ
وبعد أن بلغ هــذا التوتر
السوريني.
مــرحـلــة مـتـقــدمــة ب ــن الــرئ ـيــس سعد
ال ـحــريــري ووزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران
ُ
باسيل ،وترجم بتصريحات متبادلة
ورس ــائ ــل إعــام ـيــة ك ــادت ت ــؤدي إلــى
تطيير جلسة الحكومة ،على خلفية
تهديد باسيل بــأن «ال حـكــومــة» في
ح ـ ــال ع ـ ــدم ع ـ ـ ــودة الـ ـن ــازح ــن وطـ ــرد
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد عـ ـ ــن ال ـ ـط ـ ــاول ـ ــة وت ـص ـف ـي ــر
عـجــز ال ـك ـهــربــاء ،وات ـهــامــه الـحــريــري
باملشاركة في مؤتمر بروكسيل الذي

ّ
يضم جدول األعمال
بندًا «مفخخًا» عن
المقالع والكسارات
ي ـهــدف إل ــى ت ـمــويــل ب ـقــاء ال ـنــازحــن،
ُكـثـفــت االت ـص ــاالت ي ـ َ
ـوم أم ــس ،وأدت
مساعي التهدئة بينهما إلى الدعوة
النعقادها نهار الخميس املقبل .إذ
ّ
ً
تـلــقــى بــاسـيــل ات ـص ــاال مــن الـحــريــري
«جرت خالله مناقشة شؤون الساعة
وك ــان ــت أج ـ ــواؤه اي ـجــاب ـيــة» ،بحسب
امل ـع ـلــومــات .وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،قــالــت
مـ ـ ـص ـ ــادر وزاري ـ ـ ـ ـ ــة م ـت ــاب ـع ــة إن «م ــا
حصل هو أشبه بهدنة بني الحريري

وبـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــل» ،فـ ـيـ ـم ــا أك ـ ـ ـ ــدت أوسـ ـ ـ ــاط
سياسية ب ــارزة «تـنـ ّـبــه املعنيني إلى
ض ــرورة ع ــدم اإلن ـج ــرار إل ــى سـقــف ال
ُيمكن الـعــودة عنه ،خاصة أن البالد
ُ ِّ
ووزع
تـمـ ّـر فــي مــرحـلــة دقـيـقــة جـ ـدًا».
أم ــس جـ ــدول أع ـم ــال جـلـســة مجلس
الـ ــوزراء ،وهــو مــن  54بـنـدًا ،منها 19
ب ـن ـدًا بـطـلــب ق ـبــول ه ـب ــات ،و 17بـنـدًا
لسفر وفــود إلــى الـخــارج! أمــا البنود
األخــرى ،فأهمها عرض وزارة البيئة
مل ـس ــودة «س ـيــاســة اإلدارة املـتـكــامـلــة
ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع م ـ ـحـ ــافـ ــر الـ ـ ــرمـ ـ ــل واألتـ ـ ــربـ ـ ــة
واملقالع والكسارات ،بما فيها مقالع
وك ـس ــارات شــركــات ال ـتــرابــة ،واتـخــذا
ال ـ ـقـ ــرار امل ـن ــاس ــب ب ـش ــأن االس ـت ـث ـمــار
امل ــرخ ــص أو غ ـيــر امل ــرخ ــص م ــن قبل
امل ــرج ــع ال ـص ــال ــح ،أو امل ـن ـت ـهــي امل ــدة
املـعـطــاة لــه مــن قـبــل مـجـلــس الـ ــوزراء
ّ
وغيره» .وفيما لم تتمكن «األخبار»
مــن االط ــاع على مضمون البند ،إال
أن الصيغة الـتــي ورد فيها عنوانه
تـشـيــر إل ــى احـتـمــال وج ــود نـيــة لــدى
وزارة البيئة ومجلس الوزراء بتمديد
املخالفات في املقالع والكسارات ،مع
كل ما فيها من مخاطر على البيئة.
وإضافة إلى قبول استقالة زياد حايك
م ــن مـنـصــب األمـ ــن ال ـع ــام للمجلس
األعـلــى للخصخصة ،يضم الـجــدول
مـ ـش ــروع ق ــان ــون امل ـ ـ ــوارد ال ـب ـتــرول ـيــة
عـ ـل ــى ال ـ ـب ـ ــر ،وص ـ ـ ـ ــرف االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات
الالزمة إلجــراء االنتخابات النيابية
ً
ال ـف ــرع ـي ــة ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،فـ ـض ــا عــن
تعيني أعضاء املجلس العسكري في
ال ـج ـيــش .وبـحـســب م ـصــادر وزاريـ ــة،
فـ ــإن األسـ ـم ــاء امل ـق ـتــرحــة لـلـتـعـيــن ال
ت ــزال هــي نفسها الـتــي أدرج ــت على
جــدول أعمال جلسة مجلس الــوزراء
ُ
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وط ـ ـلـ ــب س ـح ـب ـه ــا بـسـبــب
اعـتــراض رئيس الجمهورية العماد
م ـي ـش ــال ع ـ ــون ع ـل ــى اقـ ـ ـت ـ ــراح تـعـيــن
الـعـمـيــد الــركــن محمد األس ـمــر أمينًا
لسر املجلس العسكري وأمينًا عامًا
للمجلس األع ـلــى ل ـلــدفــاع .وبحسب
امل ـصــادر ،فــإن الـحــريــري وضــع فيتو
ع ـلــى تـع ـيــن ال ـع ـم ـيــد م ـي ــاد إسـحــق
مفتشًا عامًا للجيش ،فجرى إسقاط
الـفـيـتــويــن م ـعــا ،فــأعـيــد وض ــع البند
نـفـســه عـلــى جـ ــدول األعـ ـم ــال .ويـضــم
االقتراح إلى إسحق واألسمر تعيني

ْ
الرئيس عون :يجب أن يعلم الجميع أن ال حصانة ألحد (داالتي ونهرا)

العميد أمــن الـعــرم رئيسًا لــأركــان،
والـ ـعـ ـمـ ـي ــد إلـ ـ ـي ـ ــاس ش ــامـ ـي ــة ع ـض ـوًا
متفرغًا في املجلس العسكري.
وعلمت «األخبار» أن مباحثات كانت
جارية أمس لبحث إمكان إدراج خطة
الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة
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بالتعاون مــع البنك الــدولــي كملحق
على جــدول األعـمــال .وقــالــت مصادر
وزارة الطاقة لــ«األخـبــار» إن الخطة
تقوم على إطالق مشاريع لالستثمار
فــي معامل إنـتــاج الطاقة على املــدى
الـ ـبـ ـعـ ـي ــد .أمـ ـ ــا عـ ـل ــى امل ـ ـ ــدى ال ـق ـص ـيــر

(س ـن ـت ــان) ،فـسـيـجــري خ ـفــض ال ـهــدر
وإزالة التعديات على شبكة الكهرباء،
و«الخروج من االعتماد على البواخر
بإنتاج الكهرباء» .ورفضت املصادر
ال ـك ـشــف ع ــن ت ـفــاص ـيــل إض ــاف ـي ــة في
الخطة.

وش ـ ـهـ ــد ي ـ ـ ــوم أم ـ ـ ــس إط ـ ـ ـ ــاق رئ ـي ــس
الجمهورية العماد ميشال عون ً
نداء
لــ«املـقــاومــة االقـتـصــاديــة» ،الفـتــا إلى
«أن ـن ــا نـعـيــش ت ــراك ــم أزمـ ـ ــات ،عـنــدمــا
نتمكن من تحديدها بشكل صحيح
ن ـعــرف كـيــف نـعــالـجـهــا» .وق ــال عــون

ف ــي ح ـفــل إطـ ــاق «ال ـح ـم ـلــة الــوطـنـيــة
الس ـت ـن ـهــاض االق ـت ـص ــاد الـلـبـنــانــي»
ّ
ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «فـ ــكـ ــر بـ ـلـ ـبـ ـن ــان» ،فــي
القصر الجمهوري« :لقد وعدت ببناء
االقتصاد اللبناني ومكافحة الفساد
ومعالجة وضع النازحني» .واضاف:
«يجب أن يعلم الجميع أن ال حصانة
ألح ـ ــد ،وقـ ــد ك ـن ــت أنـ ــا أول املـتـهـمــن
بـ ـمـ ـل ــف فـ ـ ـ ـ ــارغ ولـ ـ ـ ــم أتـ ـ ــوسـ ـ ــط ألحـ ــد
إلظ ـهــار ب ــراء ت ــي» ،وطــال ـبــت «الـتـيــار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر الـ ـ ــذي كـ ــان يـتـظــاهــر
بوجه الوجود السوري في لبنان أال
يتظاهر ألجل املطالبة ببراءتي التي
ّ
بينها فــي مــا بـعــد ال ـق ـضــاء» .وشــدد
عون على أن «كل متهم عليه أن يمثل
أم ـ ــام الـ ـقـ ـض ــاء ،وإال ف ـس ـن ـكــون أم ــام
مشكلة كبيرة والشعب اللبناني عليه
أن ينتقل إلــى شعب مـقــاوم ،مقاومة
من أجل تحصني االقتصاد ،يشتري
من إنتاجه ويأكل مما يزرع» .وأكد أن
«الفساد هــو أكبر ضــرر نواجهه في
لبنان ،وال حصانة ألحــد فــي معركة
مكافحة الفساد ،واملتهم يذهب إلى
ال ـق ـض ــاء ،ومـ ــن خـ ــال ال ـق ـض ــاء فـقــط
تثبت التهم أو تؤخذ البراءة».
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـفـ ــل نـ ـفـ ـس ــه أشـ ـ ـ ـ ــار وزيـ ـ ــر
االت ـ ـصـ ــاالت م ـح ـمــد ش ـق ـيــر ،بصفته
ً
م ـم ـثــا لـلـهـيـئــات االق ـت ـص ــادي ــة ،إلــى
أن «االق ـت ـصــاد اللبناني فــي خـطــر»،
الف ـت ــا إل ــى أن «م ـط ـلــب ش ـ ّـد األح ــزم ــة
كــان أحــد البنود األســاسـيــة فــي لقاء
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالت ـ ـحـ ــاد
الـعـمــالــي ال ـعــام فــي  24أي ـلــول ،2018
ونـحــن ال ـيــوم أمــامـكــم نـعــود ونـشــدد
على هذا البند الذي يجب أن يطاول
جميع اللبنانيني» .وأض ــاف« :إن ما
وص ـل ـنــا إل ـيــه م ــن ع ـجــز وت ــراج ــع في
م ــؤش ــرات امل ــال ـي ــة ،ي ـس ـتــدعــي ال ـت ــزام
ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري م ـ ــن خ ـ ـ ــال وق ــف
التوظيفات وخفض اإلنفاق وحصره
ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــروري» .ورأى أن ـ ـنـ ــا «نـ ـم ـ ّـر
بضائقة لم ّ
يمر بها بلدنا في أي يوم
مــن األيـ ــام» .كــذلــك تـحـ ّـدث فــي الحفل
كــل مــن رئـيــس جمعية تـجــار بيروت
نقوال شماس ،ورئيس مجلس إدارة
بـنــك لـبـنــان وامل ـه ـجــر سـعــد األزه ــري
(الـبـنــك هــو ال ــراع ــي الــرسـمــي لحملة
ّ
«فكر بلبنان»).
(األخبار)

علم
و خبر
الجراح وتلفزيون لبنان
القلق الذي أثارته بني املوظفني رسالة وزير اإلعالم
جمال الجراح إلى تلفزيون لبنان ،وطلب فيها أمورًا
مــن اخـتـصــاص املــديــر الـعــام للتلفزيون ،ال الــوزيــر
(وقـ ــد ن ـش ــرت «األخ ـ ـبـ ــار» ف ـح ــواه ــا ي ــوم الـخـمـيــس
الفائت) استدعى مجموعة مكثفة من االجتماعات
عقدها الوزير مع مديري األقسام لتوضيح موقفه
ومـعــرفــة تفاصيل وضــع هــذه املــؤسـســة اإلعــامـيــة
الرسمية واحتياجاتها الفعلية .وكانت النتيجة أن
الجراح سمع من الجميع كالمًا موحدًا ،أن ال سبيل
إل ــى تـحــريــك أي ش ــيء فــي املـحـطــة إال بــأمــر رئيس
مجلس اإلدارة حسب الـقــانــون ،ال بــأمــر الــوزيــر أو
غ ـي ــره ،وإن أق ـصــر ال ـط ــرق إلعـ ــادة ال ـت ـل ـفــزيــون إلــى
اإلنـتــاج الجدي هو تعيني أعضاء مجلس اإلدارة.

ووعد وزير اإلعالم ،بعد سماعه املديرين ،بالعمل
الفوري إلنجاز التعيينات في األيام القليلة املقبلة.

شكاوى موظفي المستقبل مستمرة
ع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن س ـب ـعــة مــوظ ـفــن م ــن الــذيــن
ُصرفوا من صحيفة املستقبل ،أعيد تعيينهم في
املوقع اإللكتروني التابع للتيار ،علمًا أنهم كانوا
قد رفعوا دعوى في مجلس العمل التحكيمي في
وزارة الـعـمــل .وي ـهــدف توظيفهم إلــى دفـعـهــم إلــى
التراجع عن الدعاوى .وقد بدأ بعضهم يشتكي من
ظروف العمل الجديدة ،حيث ُحشر جميع العاملني
فــي مكتب واح ــد ،فيما ُمـنــح أربـعــة مـســؤولــن في
املوقع أربعة مكاتب .وفي السياق نفسهّ ،
عبر عدد
ُ
مــن مــوظـفــي تـلـفــزيــون «املـسـتـقـبــل» عــن استيائهم

نتيجة عــدم تلقيهم روات ــب شـهــري شـبــاط وآذار ،علمًا
بأنهم ُوعدوا بأن يتقاضوها األسبوع املاضي ،علمًا أن
املستحقات التي كانت مترتبة على املؤسسة ُدفــع جزء
منها ،إذ دخــل إلــى حسابات املوظفني نصف راتــب عن
أشهر السنة املاضية.

ّ
حريرية
تعيينات

بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري حسم عدد من األسماء
ال ـت ــي ي ـن ــوي تـعـيـيـنـهــا ف ــي م ــراك ــز إداري ـ ـ ــة ت ــدخ ــل ضمن
«حصته» .وفي هذا اإلطار ،يجري التداول باسم القاضية
نجاح عيتاني لتولي منصب املديرة العامة لوزارة العدل.
فيما جــرى الحديث عــن تعيني وداد الــديــك (أس ـتــاذة في
الجامعة اللبنانية) مديرة عامة لــوزارة السياحة لتحل
محل ندى السردوك.

أمام القاضية املنفردة الجزائية ريتا ّ
حرو في قصر عدل زحلة ،مثل أمس
أحد أبرز املوقوفني بشبهة ممارسة «السمسرة القضائية» .اقتادت القوةّ
الضاربة في فرع املعلومات املوقوف جوزف س .إلى قاعة الحاكم املنفرد
ّ
الـجــزائــي فــي زحـلــةُ ،ليحاكم بملف شيك مــن دون مــؤونــة ُيــتـهــم بإخفائه
بالتعاون مع مساعدين قضائيني منذ عام  .2008وبحسب شهود كانوا
حاضرين في املحكمة ،أنــه «أثـنــاء انتظار وصــول القاضية ،حصل حوار
ّ ّ
تبي أنــه على
بني املوقوف جوزيف س .وأحــد املوجودين في القاعة الــذي
معرفة سابقة به» ،بحيث بدأ ُيردد عبارة« :أنا كنت ِفك مشنوق .بدي أقعد
هيدي القعدة؟ بدي جيب كتير ناس يقعدوا حــدي…» .وأضــاف املوقوف:

«هـيــي قـبـضــت املـلـيــون دوالر وأن ــا قــاعــد هـ ــون» .لـحـظــة دخ ــول الـقــاضـيــة،
سمعت املوقوف ُيردد عبارة «أنا بفك مشنوق» ،فبادرته القاضية بالسؤال:
ّ
«مــن مفكر حالك؟ ما حــدا أكبر من الله .والـعــدل يعني الله .وقالت يمهل
ّ
وال ُيهمل» .وأضافت« :مني مفكر حالك لتتالعب بملفات املحاكم وترشي
ّ
ّ
وتخبيها .مني مفكر حالك؟ إنت بتفك
وتقبض لتتالعب بملفات املحكمة
ّ
مشنوق؟ مينك إنت؟» .تدخل وكيل املوقوف واستمهل لالطالع على امللف،
فيما أرجئت الجلسة إلى األول من نيسان بعدما ّ
تبي ّأن هناك َ
متهمني لم
َ
ُيحضرا.
(األخبار)

