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ُ
المالية حسمت لبري
المشهد السياسي

فــي ال ـت ـنــازالت وإجـ ــراء ال ــازم ليكون
لرئيس الجمهورية حق الفيتو أقله
في مجلس الوزراء.
املقاربة الثالثة التي يجري التطرق
إع ــامـ ـي ــا إلـ ـيـ ـه ــا عـ ـل ــى نـ ـح ــو ع ــاج ــل
ف ـي ـمــا ه ــي حـ ــدث ب ـحــد ذات ـ ــه تــرتـبــط
بالتعامل مع هذه الحكومة في غرف
التأليف باعتبارها حكومة إشــراف
على إجــراء االنتخابات النيابية في
مــوعــدهــا ،بـعــد سـتــة أش ـهــر .وبـعـيـدًا
ع ــن املـ ــزايـ ــدات اإلع ــام ـي ــة ال ش ــك أن
قرار إجراء االنتخابات في موعدها،
امل ـت ـفــق مـسـبـقــا عـلـيــه ب ــن ال ـحــريــري
والعونيني ،قــرار كبير وغير متوقع
ب ـع ــد ال ـت ــأج ـي ـل ــن ال ـس ــاب ـق ــن وأزم ـ ــة
الحريري املالية املتواصلة .وعلمت
«األخ ـبــار» أن حــراك التأليف يوازيه
ح ــراك ســريــع وج ــدي يتعلق بقانون
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــاب ،مـ ـ ــن دون أن ي ـت ـضــح
م ــا إذا كـ ــان ث ـمــة اتـ ـف ــاق ع ـلــى إجـ ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وف ـ ــق قـ ــانـ ــون ال ـس ـتــن
ملــرة أخـيــرة لطمأنة الـحــريــري ،أو أن
قــانــونــا ج ــدي ـدًا لــان ـت ـخــابــات سيقر
في األسابيع األولــى من عمر العهد.
وال ــاف ــت هـنــا أن م ـص ــادر الـعــونـيــن
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ت ـت ـح ــدث عـ ــن ت ـحــال ـف ـه ـمــا
ف ــي «ال ـن ـي ــاب ـي ــة» وفـ ــق م ـب ــدأ حقهما
فــي تـقــريــر مصير  64مـقـعــدا نيابيا
مسيحيا ،فــي ظــل ك ــام عــن نيتهما
توسيع مروحة استيعابهما لبعض
ال ـش ـخ ـص ـيــات م ـث ــل ال ـن ــائ ــب مـيـشــال
امل ــر وال ــوزي ــر فــرعــون ورئ ـيــس بلدية
جبيل زي ــاد ح ــواط ومـيــريــام سكاف
في حال تجاوز النائب ستريدا طوق
م ـشــاك ـل ـهــا ال ـش ـخ ـص ـيــة م ـع ـهــا .وهــو
ما من شأنه أن يسحب أوراق القوة
والـضـغــط مــن يــد الـحــريــري ال ــذي لن
يستطيع الحفاظ على النسبة األكبر
م ــن م ـقــاعــد كـتـلـتــه امل ـس ـي ـح ـيــة حتى
مــع قــانــون الستني .والثابت فــي هذا
السياق أن تحالف التيار والقوات لن
يـتــزعــزع مـهـمــا كــانــت حـصــة ال ـقــوات
في الحكومة ،ومهما كــان ما يخبئه
الـ ـح ــري ــري ل ـج ـع ـجــع ف ــي ظ ــل تــأكـيــد
املـعـلــومــات أن لـقــاء هـمــا األخ ـيــر كــان
سـيـئــا .وال شــك أن مشكلة الـحــريــري
مــع الـعــونـيــن م ـح ــدودة بحكم تركز
نفوذهم االنتخابي فــي جبل لبنان،
ح ـيــث ال ي ـم ـلــك «امل ـس ـت ـق ـبــل» مـقــاعــد
ن ـي ــاب ـي ــة .والـ ـنـ ـظ ــرة ال ـس ــري ـع ــة عـلــى
األش ــرفـ ـي ــة والـ ـ ـك ـ ــورة وزحـ ـل ــة تـظـهــر
تـ ـع ــام ــل الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري م ـ ــع م ـ ــا ه ـ ــو لــه
باعتباره له وللقوات اللبنانية ،لكن
ال ـقــوات تـقــول الـيــوم إنـهــا تــريــده لها
وحــدهــا .فــالـقــوات «تمسكنت» عشر
س ـنــوات عـلــى كـتــف املستقبل لتمنت
وض ـع ـه ــا ف ــي األش ــرفـ ـي ــة وال ـب ـت ــرون
والكورة وزحلة ولتطلب من الحريري
أن يخلي الساحة اليوم لها .وها هي
«تتمسكن» على كتف العونيني اليوم
للتمكن من تكرار اللعبة نفسها بعد
بضع سنوات.
أخيرًا ال شك أن ما كان يقوله العونيون
عن كون االنتخابات الرئاسية وسيلة
ال ه ــدف ــا ب ـحــد ذات ـ ــه ،وم ـج ــرد خـطــوة
أولى ستتبعها خطوات كثيرة إلعادة
التوازن إلى السلطة ،بدأ يأخذ مداه.
وسـ ـ ــواء ص ـحــت م ـق ــارب ــات الـتـشـكـيــل
الـ ـ ـث ـ ــاث ال ـ ـسـ ــابـ ــق ذك ـ ــره ـ ــا أو ط ـبــخ
ال ـح ــري ــري وب ــاس ـي ــل ال ـح ـكــومــة وفــق
مـقــاديــر مختلفة ،يـبـقــى أن التسليم
ال ـحــريـ ّ
ـري بـحــق األف ــرق ــاء املسيحيني
بــاخـتـيــار ال ـ ــوزراء املـسـيـحـيــن الــذيــن
غالبًا مــا كــان ثلثهم مستقبليني هو
أمر كبير وغير مسبوق ويهز النفوذ
الحريري بقوة.

عقدة توزيع
الحقائب السيادية ما زالت
العقبة الرئيسية أمام تشكيل
حكومة الوحدة الوطنية،
وحتى ليل أمس كانت
المشاورات مستمرة حول
تقاسم الحصص الوزارية
وسط تصعيد كل حزب
مطالبه لضمان عدم انكساره
سياسيًا وشعبيًا عند
إتمام التسوية
كل ما ُيقال في اإلعــام اعتراضًا على
تعيني وزي ــر مــن حــركــة أمــل فــي وزارة
امل ــالـ ـي ــة ه ــو "كـ ـ ــام ب ــا مـ ـعـ ـن ــى" ،وب ــا
أي طــائــل .فجميع ال ـقــوى السياسية
املعنية بتأليف الحكومة باتت مقتنعة
بــأن املالية ستبقى ُ في عهدة الرئيس
ـالــب بالحصول
نبيه ب ــري .حـتــى امل ـطـ ِ
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،أي رئـ ـ ـي ـ ــس حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـق ـ ــوات
اللبنانية سمير جعجعّ ،
عبر عن عدم
ّ
تمسكه بها ،من خالل قوله (لـ"النهار"
أمـ ــس) إن ع ــدم ح ـص ــول الـ ـق ــوات على
هذه الحقيبة "لن يشعل حربًا أهلية".
لـ ـك ــن ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـحـ ــر م ـص ـ ّـر
عـلــى مـنــاكـفــة ب ــري ،م ــن ب ــاب املـطــالـبــة
ب ـم ــداورة الـحـقــائــب ،بـمــا فيها املــالـيــة،
حتى ال يقال إن التيار الوطني الحر
لــم يـســانــد حليفه ال ـقــواتــي .وف ــي هــذا
اإلط ــار ،أبـلــغ الــرئـيــس سعد الحريري
ب ـ ــري وحـ ـ ــزب الـ ـل ــه ع ـب ــر الـ ــوزيـ ــر عـلــي
ح ـســن خـلـيــل ع ــدم مـمــانـعـتــه حـصــول
ّ
ال ـق ــوات عـلــى وزارة س ـيــاديــة .وأك ــدت
م ـصــادر قــواتـيــة وعــونـيــة ل ــ«األخ ـبــار»
أن االتفاق بني القوات اللبنانية وعون
يـقـضــي بـحـصــول ال ـق ــوات عـلــى حصة
وزاريـ ـ ــة مـطــابـقــة ك ـ ّـم ــا ون ــوع ــا لـحـ ّـصــة
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر ،أي ف ــي ح ــال
ح ـصــول الـتـيــار عـلــى حقيبة سـيــاديــة
فتكون "الحقيبة املسيحية" الثانية من
ّ
حصة القوات .وإذا حصل التيار على
الخارجية ،يعني ذلك حصول القوات
على الــدفــاع ،فــي ظـ ّـل ّ
تمسك الحريري
بــالــداخـلـيــة وتـمـ ّـســك ب ــري وح ــزب الله
باملالية .لكن حزب الله وبري والنائب
ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط يـ ـع ــارض ــون ح ـصــول
القوات على الدفاع أو الخارجية .كذلك
ال تخفي أوس ــاط فــي الـتـيــار الوطني
الحر اعتراضها على حصول القوات
على "الدفاع" ،ربطًا بالتاريخ الدموي

بــن ميليشيا ال ـق ــوات والـجـيــش إبــان
الحرب األهلية ،الفتة إلى أن هذا األمر
"غير جائز معنويًا".
ل ــذل ــك ،يـ ـح ــاول املـ ـف ــاوض ــون ال ـخ ــروج
م ــن ه ــذه األزم ـ ــة ع ـبــر ع ــدة ط ــروح ــات،
أبرزها منح إحدى الوزارات السيادية
ل ـش ـخ ـص ـيــة "غـ ـي ــر واض ـ ـحـ ــة االن ـت ـم ــاء
السياسي" ،شبيهة بالوزيرين ميشال
ف ــرع ــون وس ـم ـي ــر م ـق ـب ــل ،غ ـي ــر عــونـيــة
وتـحـظــى بـقـبــول قــواتــي .وهـنــا يجري
ال ـه ـمــس ب ــاس ــم ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
ّ
الـ ـ ــوزراء ال ـســابــق ع ـصــام فـ ــارس كـحــل
وسط.
في مقابل ذلــك ،بــرزت عــدة مستجدات
حكومية .بات شبه محسوم أن حصة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـيـ ـش ــال ع ــون
س ـت ـضــم وزي ـ ـ ـرًا م ــن ال ـطــائ ـفــة الـسـنـيــة
ه ـ ــو عـ ـل ــى األرج ـ ـ ـ ـ ــح فـ ـيـ ـص ــل كـ ــرامـ ــي.
أمـ ـ ــا حـ ـص ــة رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـعــد
ال ـح ــري ــري ،ف ـمــا زالـ ــت غ ـيــر مـحـســومــة

م ــن ج ـه ــة م ــن س ـيـم ـثـلــه ف ــي ال ـش ـم ــال،
إال أن دائ ـ ــرة الـتــرجـيـحــات انـحـصــرت
ب ــن ال ـنــائــب مـحـمــد ك ـب ــارة أو الـنــائــب
السابق مصطفى علوش من طرابلس
والنائب معني املرعبي من عكار .علمًا
أن اســم عـلــوش هــو خـيــار مقبول جدًا
مــن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ،بـسـبــب قربه
فــي مرحلة سابقة مــن التيار الوطني

الكتائب يريد
دخول الحكومة بشرط
احترام تمثيل الكتل
حسب أحجامها

ترفض أوساط في التيار الوطني الحر منح «الدفاع» للقوات،
ربطًا بأحداث الحرب األهلية (هيثم الموسوي)

الـحــر .مــن جهة أخ ــرى ،تشير مصادر
الحزب االشتراكي إلى أن النائب وليد
ج ـن ـبــاط أب ـل ــغ ن ــواب ــه خـ ــال اج ـت ـمــاع
ال ـل ـق ــاء ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ق ـ ـ ــراره ت ــوزي ــر
النائب م ــروان حـمــادة ،فيما لــم يجزم
نهائيًا ما إذا كان النائب السابق أيمن
شقير هــو الــوزيــر االش ـتــراكــي الثاني
ال ـ ـ ــذي فـ ــي ح ـ ــال اخـ ـتـ ـي ــاره سـيـحـصــل
ع ـلــى حـقـيـبــة دول ـ ــة .وامل ـت ـفــق عـلـيــه أن
تــذهــب الـحـقـيـبــة الـثــانـيــة إل ــى الـنــائــب
طالل أرســان ،خصوصًا بعد األجــواء
اإلي ـج ــاب ـي ــة ب ــن أرس ـ ـ ــان وج ـن ـب ــاط،
وإب ــاغ جنبالط الحريري وبــري عدم
ممانعته حصول أرسالن على الوزارة
الخدماتية الثانية من ّ
حصة الــدروز.
أما تيار املــردة ،فقد اشترط الحصول
ع ـلــى وزارة األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة والـنـقــل
أو االتـ ـص ــاالت أو ال ـطــاقــة لـلـمـشــاركــة
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ،مـحـصـنــا ب ــدع ــم حــزب
ال ـلــه وحــركــة أم ــل ملـطـلـبــه .وألن وزارة
األشغال هي واحدة من أبرز الــوزارات
الخدماتية ،وضــع حــزب الـقــوات عينه
عليها واختار مــارون الحلو من بلدة
ك ـ ـسـ ــروان ل ـت ــول ـي ـه ــا ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـطــرح
ع ــام ــة اسـ ـتـ ـفـ ـه ــام حـ ـ ــول مـ ـ ــدى ق ـب ــول
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر بتسليم معقله
الكسرواني لشخصية قواتية .وبعكس
مــا يـشــاع عــن تفضيل ح ــزب الكتائب
الـبـقــاء فــي امل ـعــارضــة ،أعــربــت قـيــادتــه
عــن رغـبـتـهــا فــي امل ـشــاركــة بالحكومة
املقبلة ،شــرط توزيع املقاعد الــوزاريــة
على الكتل النيابية بما يتناسب مع
عدد أعضائها.
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أكـ ــد رئ ـي ــس مجلس
النواب نبيه بــري ،خالل لقاء األربعاء
ال ـن ـيــابــي ض ـ ــرورة "اإلس ـ ـ ــراع بتشكيل
الحكومة قبل عيد االستقالل" ،مشيرًا
إلــى "رغـبــة جــديــة فــي تأليفها بأسرع
وقـ ــت مـمـكــن ل ــان ـص ــراف إلـ ــى الـعـمــل،
وال سـ ـيـ ـم ــا م ـ ــن أج ـ ـ ــل إق ـ ـ ـ ـ ــرار ق ــان ــون
جــديــد لالنتخابات ومعالجة امللفات
الـ ـحـ ـي ــوي ــة املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة" .وش ـ ـ ــدد عـلــى
ض ـ ــرورة أن "ي ـك ــون ال ـق ــان ــون الـجــديــد
مـبـنـيــا عـلــى الـنـسـبـيــة بـمــا يـ ــؤدي الــى
االنتقال من املفهوم الطائفي واملذهبي
إلى مفهوم املواطنية" .من جهة أخرى،
رأى بري "أن مكافحة الفساد تستلزم
ت ـعــزيــز س ـلــوك املـ ـس ــارات الــدس ـتــوريــة
وال ـقــانــون ـيــة ،بـمــا فـيـهــا تنشيط عمل
ال ـق ـضــاء والـهـيـئــات الــرقــابـيــة فــي هــذا
امل ـجــال" .وأش ــار إلــى "أن هـنــاك نماذج
عــديــدة يمكن أن تشكل امـتـحــانــا ملثل
هذه املسارات ،ومنها قضية اإلنترنت
غـيــر ال ـشــرعــي" ،داع ـيــا إل ــى "اسـتـكـمــال
عمل لجنة اإلعالم واالتصاالت ومسار
القضاء في هذه القضية".

علم
و خبر
وعد لموظفي المستقبل
خالل استجوابه من قبل مديرة دائرة التحقيق وقضايا العمل في وزارة
العمل منال حجازي ،أشار املدير العام لجريدة املستقبل سعد العاليلي،
إلى احتمال دفع شهرين أو ثالثة أشهر كدفعة أولى للزمالء املصروفني
مــن الـجــريــدة ،والــذيــن لهم فــي ذمــة املــؤسـســة روات ــب أكـثــر مــن  10أشهر،
إضــافــة إلــى تعويضاتهم .لكن لجنة متابعة قضية املـصــروفــن رفضت
ً
مبدأ جــدولــة الــدفـعــات وأب ــدت قـبــوال مبدئيًا بدفعتني :واح ــدة بالرواتب
ُ َ
واملرفقات ،وواحدة بالتعويضات ،على أن يدفع كامل املبلغ بأسرع وقت
ممكن .وقــال العاليلي إن فكرة الصرف كانت واردة منذ  7أشهر تقريبًا،
وإنــه عمل على تأجيلها مع املستشار اإلعالمي للرئيس سعد الحريري
هاني حمود ،ريثما تتوافر األمــوال الالزمة للدفع .لكن ضغطًا كبيرًا من
«صانعي الـقــرار» فــرض الصرف قبل تأمني املبلغ .وكــان العاليلي يقول
ّ
ملستجوبيه إن عليه أن يعود إلى «املعنيني» (أي الرئيس سعد الحريري
ومـسـتـشــاريــه) فــي كــل شـ ــاردة وواردة .وان ـتــزعــت لـجـنــة مـتــابـعــة حقوق
املصروفني منه تعهدًا شفهيًا وخطيًا يقضي أنه بحلول نهاية هذا الشهر
سيعلن عن مسار لترتيب كيفية سداد املستحقات ،األمر الذي اعتبره عدد
من املصروفني إبرة «مخدر» .وستعقد اللجنة اجتماعًا اليوم ملناقشة ما

جرى في وزارة العمل أمس ،لتبني على الشيء مقتضاه ،فتقرر إما النزول
إلى الشارع يوم الجمعة أو تأجيل التحرك إلى يوم آخر.

ُ
الوزارة ال تقصي عن النيابة

ّ
تبي أن طــرح اســم النائب م ــروان حـمــادة لتسلم حقيبة وزاري ــة مــن قبل
الحزب التقدمي االشتراكي ال يلغي واقع أنه سيكون أحد مرشحي الحزب
إلى االنتخابات النيابية املقبلة .بل إن توزيره سيتيح له االستفادة مما
تؤمنه له الوزارة في حملته االنتخابية.

عودة كاميرات المراقبة
ع ــادت ورش ــة تركيب كــامـيــرات املــراقـبـ ّـة إلــى ش ــوارع منطقة رأس بيروت
ً
منذ بداية األسبوع املاضي .وتعمل حفارات مع فرق من ّ
العمال ليال على
استكمال تركيب الكاميرات في الشوارع الداخلية ملنطقة الحمرا .وكانت
صفقة تــركـيــب الـكــامـيــرات ملصلحة بـلــديــة ب ـيــروت قــد أث ــارت الكثير من
ّ
تتحدث عن
الجدل بشأن عقد تنفيذها ،بعد صدور تقارير لهيئات رقابية
مخالفات في إجراء املناقصة.

