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بيروت: التسوية )ترقيات عسكرية وتسهيالت 
حكومية( في سباق مع الوقت الذي بات ضيقا 
ودخل مرحلة العد العكسي. رغم ذلك مازالت 
الصورة ضبابية ومشوشة. صحيح أن نسبة 

التفاؤل ارتفعت، وآخر املتفائلني النائب سليمان 
فرجنية،  ولكن ال شيء عمليا بعد ولم تتبلور 

صيغة »قانونية« محددة، ومازال هامش احلديث 
عن »قطبة مخفية« موجودا.

الكرة قبل أيام كانت في ملعب املستقبل 
وحتديدا الرئيس فؤاد السنيورة الى أن وردت 

إشارات سياسية )عبر نادر احلريري ونهاد 
املشنوق( تفيد بأن الرئيس سعد احلريري مؤيد 
للتسوية و»ماشي فيها«... الكرة اآلن في ملعب 
الرئيس ميشال سليمان الذي أتاح له موضوع 

الترقيات أن يبرز بشكل مفاجئ وغير محسوب 
العبا مؤثرا على املسرح السياسي مع أنه صار 

»رئيسا سابقا« وال مقعد له على طاولة احلوار... 
وثمة عامالن أساسيان سمحا للرئيس سليمان 
أن يلعب دور »العقدة واحلل« في هذه الفترة 

وفي هذه التسوية حتديدا، أولهما أن وزير 
الدفاع سمير مقبل هو أحد وزرائه في احلكومة، 
وثانيهما أنه في هذا املوقف يلقى مساندة رئيس 

حزب الكتائب سامي اجلميل.
الوضع ميكن اختصاره اآلن في نقطتني 

ومسألتني:
األولى: »لعبة« التوافق والتصويت وآلية اتخاذ 
القرار على طاولة مجلس الوزراء. فمن املعلوم 

أن اآللية املعتمدة منذ الشغور الرئاسي هي 
التوافق ال التصويت، ويسقط التوافق في حال 

اصطدم املوضوع املطروح برفض مكونني 
أساسيني... ومن املعلوم أيضا أن احلكومة 

احلالية موزعة على سبع مكونات سياسية هي: 
سالم )3 وزراء(، احلريري )3 وزراء(، بري )3( 

عون، أي تكتل اإلصالح والتغيير )4(، حزب اهلل 
)2(، جنبالط )2(، اللقاء التشاوري، أي وزراء 

اجلميل وسليمان + حرب وفرعون )8( في حال 
طرح موضوع الترقيات العسكرية على مجلس 

الوزراء فإن عون يريد إقراره عن طريق التوافق 
معتبرا أن اعتراض سليمان واجلميل ال يسقط 
هذا التوافق طاملا أنه صادر عن مكون سياسي 

واحد ألن سليمان ليس مكونا أساسيا وال 
يستند الى كتلة نيابية أو قاعدة سياسية شعبية، 

حتى أنه غير ممثل على طاولة احلوار... ولكن 
هناك من يعتبر أن وزراء سليمان )3( يشكلون 
مكونا ووزراء الكتائب )3( يشكلون مكونا آخر.
أما تيار املستقبل فإنه مييل الى اعتبار وزراء 
سليمان واجلميل مكونني واعتراضهما كاف 

إلسقاط التوافق وإحالة املوضوع على التصويت 
الذي يحشر اجلميع ويكشف حقيقة مواقفهم. 

واملسألة هنا ليست في توافر أكثرية وزارية 
للقرار وهي متوافرة حتى لو صوت الوزير 

أشرف ريفي ضده، وإمنا في اعتماد التصويت 
من اآلن فصاعدا وفي خلق »سابقة«، مبعنى أن 

أي موضوع يكون موضع خالف وال يتوافر 
توافق عليه يحال الى التصويت. وهذا يصب في 
غير مصلحة عون وحزب اهلل اللذين ال يتحكمان 
بأكثرية مجلس الوزراء )احملاور الوزارية موزعة 

على هذا النحو: محور عون حزب اهلل/ محور 
بري جنبالط/ محور احلريري سالم/ محور 

اجلميل سليمان(، ومن الطبيعي أن يكون عون 
ضد اللجوء الى التصويت حتى ال يقيد نفسه 

الحقا بآلية قرار حكومي تهمشه وتتجاوزه، 
ولذلك فإنه ال يريد أن يقايض ترقية العميد 

روكز بثمن سياسي وإمنا يريدها من دون ثمن 
مقابل ومن دون تنازل.

الثانية: البعد السياسي املرتبط باملعادلة احلالية 
الراجحة ملصلحة عون الذي يضع الكرة 

السياسية في ملعب احلريري ومازال يشك 
بوجود تواطؤ وتوزيع أدوار بني املستقبل 

)خصوصا السنيورة( والرئيس سليمان، مع 
إحجام املستقبل عن ممارسة أي ضغوط على 

سليمان واجلميل، وحتى على ريفي. وهذا 
املوقف »املائع« للمستقبل هو الذي يعطي 

سليمان واجلميل هامشا للمناورة ويساهم في 
سقوط التسوية املقترحة.

وهنا تقول أوساط قريبة من تيار املستقبل إن 
موقفه داعم للتسوية وهو له مصلحة في ذلك 

ألنه يحتاج الى كسب وقت وال أوراق لديه يلعبها 
حاليا إال ورقة احلكومة واحلوار.. ولكن إذا جاء 

الرفض من جهة حلفائه املسيحيني فإنه ليس في 
وارد التدخل وممارسة ضغوط عليهم، إضافة 

الى األخذ في االعتبار موقف قائد اجليش وهيبة 
القيادة وهيكلية املؤسسة العسكرية.

ولكن بالنسبة للعماد عون »املستقبل« يظل 
يتحمل املسؤولية السياسية عن سقوط التسوية 

حتى لو جاء الرفض من حلفائه واتخذ من هذا 
األمر حجة وذريعة للتنصل من املسؤولية. 

وفي هذه احلال فإن رد عون سيكون تعطيل 
احلكومة من دون اخلروج منها، وهو قادر على 

ذلك ألن حزب اهلل يدعمه في كل ما يقرره ويراه 
مناسبا. والرئيس بري يتضامن كليا مع حزب 

اهلل في موقفه احلكومي بقاء أو خروجا... وهذا 
املوقف أبلغه بري عبر وزيره علي حسن خليل 
على طاولة حوار عني التينة لوفد املستقبل في 

اجللسة األخيرة التي كاد أن يكون موضوع 
الترقيات العسكرية البند الوحيد على جدول 

أعمالها.
واخلالصة أن املعادلة السياسية واضحة، بخالف 

الصورة السياسية املشوشة، وهذه املعادلة هي 
التسوية... أو احلكومة. فإذا »طارت التسوية« 
تعطلت احلكومة وانتهت عمليا... املسألة باتت 

مسألة أيام ومصير احلكومة يتقرر في غضون 
أسبوع.

»مصير احلكومة« 
يتقرر في غضون أسبوع

ملاذا غادر عون جلسة احلوار؟!: العماد عون هو جنم احلوار في 
طبعته احلالية. ويكفي أن الرئيس بري أكد ذلك من خالل 
إعالنه أن ال حوار من دون عون. في انطالقة احلوار كان 

السؤال: هل يشارك عون أم يغيب؟! وأمس األول كان 
السؤال: ملاذا غادر عون بعدما حضر جانبا من اجللسة 

األولى؟! 
ترددت روايتان عن مغادرة العماد عون ساحة النجمة: 

األولى تقول إن اجلنرال عانى أملا في معدته، مما استدعى 
خروجه، وأخبر بذلك بري الذي اقترح عليه أن يعاينه 
أحد األطباء في مجلس النواب، لكنه فضل املغادرة الى 
منزله. من هنا، عزا عدد من املتحاورين سبب املغادرة 
الى »عارض صحي«، والسيما أن رئيس املجلس قرر 

متابعة اجللسة، بعدما استفسر منه بعض املتحاورين 
عن استمرارها في غياب عون. وهنا، رأت أوساط بري 
أن »اجللسة تستكمل، وبالتالي ليس هناك مقاطعة أو 

سبب سياسي لعدم استمرار عون في احلوار، وهي ليست 
جلسة جديدة، لذلك، ال مشكلة في استمرار احلوار، وعون 

لم يغادر بسبب خالف«. بهذا املخرج،  روجت أوساط 
بري لغياب عون.

أما الرواية الثانية للمغادرة، فهي املرجحة، والسيما أن 
عون عاد وترأس اجتماع »تكتل التغيير واإلصالح«، 
وتردد أنه قال في بداية االجتماع: »يللي بدو صحة 

بعطيه«. تقول الرواية إن عون فضل مغادرة احلوار 
الذي شارك فيه أمس األول مستمعا ومن دون تدخل 

وتعليق بعدما أصابه »غثيان سياسي«، لكون مسألة 
النفايات احتلت احليز األكبر من النقاش، »فاستفز« وقرر 
املغادرة، وخصوصا أنه يعتبر أن موقفه بات واضحا، إن 

كان بالنسبة الى معضلة الرئاسة أو بالنسبة الى ملف 
الترقيات، فال مبرر للبقاء.

فرجنية أكثر املتحمسني للخوض في »مواصفات الرئيس«: حاول ممثلو 
فريق 14 آذار اإليحاء بأن اسم عون أصبح خارج التداول 

الرئاسي، ألن شرط التوافق اإللزامي ال ينطبق عليه، باعتبار 
أن هناك جزءا من القوى السياسية ليس في وارد القبول 

به، وهو األمر الذي تصدى له بشكل أساسي النائب سليمان 
فرجنية الذي اعتبر أنه »ال يجوز أن نلغي أحدا، ونحن 

ندعم بوضوح العماد عون، وعلى كل حال دعونا أوال نحسم 
املواصفات، وبعد ذلك نرى من هو األكثر مالءمة لها. وأقترح 

البحث في صالحيات رئيس اجلمهورية«، ألننا سنجد أن األمر 
ال يستأهل معركة، وبالتالي رمبا يسهل علينا التوافق. وملاذا 
نشترط أن يكون رئيس اجلمهورية وسطيا وال نشترط ذلك 
لرئيس احلكومة؟ وملاذا اجلنرال عون دائما مرفوض للرئاسة 

فيما علينا أن نكون موافقني على رئيس حكومة غير وسطي؟ 
الوسطية ورقة بيد 14 آذار تستخدم ضد الفريق اآلخر. احلل 

العملي أن نتوافق في ما بيننا«.
وتؤكد أوساط فرجنية أنه مقتنع متاما أن ال تسوية لبنانية 
رئاسية قريبة، فالقرار ليس في لبنان وكل ما يحدث اليوم 
لن يكون ذا جدوى ما لم حتل في سورية واملنطقة. وتشير 

هذه األوساط الى أن تسوية العمداء وتفعيل احلكومة ومجلس 
النواب وطاولة احلوار لن تؤدي الى تبدل في املشهد اللبناني 

وهي مترير للوقت حتى العام 2017، لكنها تستدرك: ما لم 
يحدث تبدل أو تسريع في التسوية الكبرى في املنطقة مع 

دخول روسيا العسكري.

الترقيات والسنيورة: تقول مصادر قريبة من الرئيس 
السنيورة إنه رافض بقوة ملسألة الترقيات العسكرية 
نظرا خلطورتها على املؤسسة العسكرية، إضافة الى 

خطورة اخلضوع البتزاز العماد عون. ولكن السنيورة 
يلتزم في نهاية املطاف قرار الرئيس سعد احلريري.

ال لعون وال ألعوانه: يقول الوزير أشرف ريفي في مجالسه: 
»رفعوا شعار »ال أشرف وال إشراف« )قبل إحالة ريفي على 

التقاعد ورفضا للتمديد له( على رغم أنني يومها كنت رافضا 
للتمديد. واليوم وفي مواجهة مطامعهم العائلية التي ستخرب 

املؤسسة العسكرية، أقول: ال لعون وال ألعوانه، وسأرفض 
الترقيات« التي تضر باملؤسسة العسكرية.

تقرير إخباري

أخبار وأسرار لبنانية

احلوار اللبناني في جولته اخلامسة: نقاش في مواصفات الرئيس

مصادر لـ »األنباء«: عون أمهل املعترضني على ترقية روكز 
حتى اجلمعة وإال رده املدوي يوم األحد

اقت����راح من قائ����د اجليش، 
يحت����اج بدوره إل����ى توقيع 
رئيس اجلمهورية ورئيس 
الدفاع  احلكومة ووزي����ري 
واملالي����ة، وال عالقة ملجلس 
الوزراء به، لكنه يحتاج اآلن 
إلى تواقيع 24 وزيرا بالوكالة 
عن رئيس اجلمهورية، وهذا 

ليس باملتوافر حتى اآلن.
وذكرت صحيفة »السفير« 
ان����ه مت تعيني العقيد مارون 
القبياتي قائدا لفوج مغاوير 
اجليش محل العميد ش����امل 
روكز على أال يتسلم مهامه 

قبل 15 اجلاري.
الرئيس نبيه بري وصف 
الذي تفاقمت  النفايات  ملف 
اخطاره باالمطار التي هطلت 
الوطنية«،  ب� »الكارثة  امس 
داعيا ال����ى املعاجلة اجلدية 
والسريعة، بينما اطلق رئيس 
احلكومة متام سالم صرخة ألم 
بشأن ما آلت اليه الدولة من 
ضعف في هيبتها، ما أثر في 
معاجلة كل القضايا العالقة، 
وقال: البلد ينهار والبلد لم يعد 

اولوية بالنسبة للخارج.
النائب محمد احلجار عضو 
كتلة املس����تقبل قال امس إن 
هناك من يحرض االهالي على 
رفض فتح املطامر في املناطق 
ضغطا من اجل فرض مطالب 
للعماد عون، بدليل انه رغم 
موافق����ة البلديات واملخاتير 
مازال هناك من يشوش على 

اخلطة.
حمل����ة »بدنا نحاس����ب« 
العام  النائ����ب  إل����ى  حملت 
التمييزي اخب����ارات تطالب 
بالتحقيق في االتهامات التي 
تبادلها النائب حول هدر أموال 

الكهرباء.

كم���ا حضر طي���ف الترقيات 
العس���كرية، وقد تلقت خطة 
النفايات جرعة دعم من طاولة 
احلوار، فإن تسوية الترقيات 
العس���كرية الضامنة لتأجيل 
تس���ريح العميد شامل روكز 
مازالت تصطدم بعقبات جتعل 
من الصعب التكهن مبآلها قبل 
15 اجلاري موعد انتهاء خدمة 

روكز.
املتداولة  آخ����ر الصي����غ 
تستند إلى املادة 48 من قانون 
التي تنيط صالحية  الدفاع 
ترقية الضباط بوزير الدفاع 
وتصدر مبرسوم عادي بعد 

عقد مجلس للوزراء بعد الظهر 
القرار ما ميكن ان يكون اتفق 
حوله املتحاورون، خصوصا 
ملف الترقيات األمنية املرضية 
للعماد ميشال عون بعد قبوله 
الضمني بشروع املتحاورين في 
البحث عن رئيس توافقي، أي 
التسليم من قبله بأن وصوله 
إلى بعبدا لم يعد واردا حتى 
ولو تظاهر واعتصم مع أنصاره 
على طريق القصر اجلمهوري 

يوم األحد املقبل.
النفايات  وقد اخذ مل���ف 
احليز األوسع من حوار الصباح 
في جلس���ة الثالث���اء االولى، 

القص���ر اجلمه���وري، حيث 
دعا جمهوره النتظاره هناك 
مبناس���بة اخراجه من قصر 

بعبدا يوم 13 أكتوبر 1990.
وتخش���ى أوس���اط تيار 
املس���تقبل أن يعل���ن ع���ون 
س���حب وزيريه من احلكومة 
وان يتضامن معه حزب اهلل 
وحزب الطاشناق ما يحكم على 

احلكومة بالشلل التام.
وكانت جلسة احلوار الرابعة 
انعقدت الثالثاء على مرحلتني، 
قبل الظهر وبعده، وامس تكرر 
املشهد الذي سيعاد اليوم قبل 
الظهر على أمل التوافق على 

بيروت ـ عمر حبنجر

احلوار السياسي في يومه 
اخلامس، دخ���ل املتحاورون 
في صل���ب مواصفات رئيس 
العتيد، من دون  اجلمهورية 
الرهان على حدوث اختراقات، 
مع أن االنتقال الى مرحلة البحث 
مبواصفات الرئيس في حوار 
يشارك فيه العماد ميشال عون 
يوحي بأن عون بات مقتنعا 
بأن مواصفاته الشخصية ال 
تتطابق مع التوافق املطلوب 
بني مختلف األط���راف حول 

شخصية الرئيس.
األم���س عرضت  جلس���ة 
للمواصفات الرئاسية وتركز 
النقاش على الرئيس التوافقي 

والرئيس الوفاقي.
وانت���دب العماد ميش���ال 
عون النائ���ب إبراهيم كنعان 
بعدما كان غادر جلسة الثالثاء 
الصباحية بس���بب ما وصف 
الذي  ب� »الغثيان السياسي« 
أصابه نتيجة احتالل النفايات 
احليز األوس���ع من مناقشات 

املتحاورين.
وفي معلوم���ات »األنباء« 
أن عون امهل تيار املس���تقبل 
حتى يوم غ���د القناع رئيس 
النيابية فؤاد  كتلة املستقبل 
السنيورة بالسير في عملية 
ترقي���ة العمداء ليكون بينهم 
العميد روكز واال فإنه سيصعد 
الى اقصى  املوقف السياسي 

حد ممكن.
وقيل لعون إن بوس���عه 
االنتظار إل���ى اجلمعة املقبل 
افساحا في املجال لالتصاالت 
لكنه أصر على يوم غد، ليبني 
على موقف السنيورة خطابه 
املقرر يوم األحد على طريق 

جنبالط يتعاطف مع عون »نكاية« في »املستقبل«
بيروت: زار النائب وليد جنبالط 
إقليم اخل���روب والتقى باألهالي في 
الوردانية عند آل بيرم وشرح لهم ما 
جرى في ملف النفايات والتباين مع 
الرئيس س���عد احلريري الذي يقف 
وراء قرار رمي النفايات في كسارات 
س���بلني. وأشار جنبالط لألهالي إلى 
أن احلريري أرسل له املتعهد، جهاد 
الع���رب، من أجل رم���ي النفايات في 
كسارات سبلني ومت االتفاق على األمر 
برغبة من احلريري، وعندما انتفض 
أهالي اإلقليم ضد املش���روع تراجع 
احلريري وحتمل جنبالط املسؤولية، 
علما أن جنبالط أكد لألهالي انسحابه 
من ملف النفايات وااللتزامات. حتى 
أن مس���ؤولني مقربني من جنبالط ال 
يتوانوا ع���ن توجيه االتهامات لتيار 
أكرم  الوزير  املستقبل بإفشال خطة 
ش���هيب للنفايات عب���ر عرقلة إقامة 

مطمرين في سرار في عكار وفي البقاع 
واإلصرار على فتح مطامر في كل لبنان. 
ورفض حتمل نفايات لبنان وحتديدا 
الضاحية في مناطق املستقبل وبالتالي 
وضع املستقبل العراقيل بوجه اخلطة. 
)مسؤولون اشتراكيون يشيرون إلى 
دور للنائب محمد احلجار في توتير 
العالقة مع جنبالط واالشتراكي في 
اإلقليم حتت شعار »القرار املستقل« 
لإلقليم عن املختارة، وأن قرار إقليم 
اخلروب بات عند سعد احلريري وليس 

عند وليد جنبالط(.
يبدو أن تعاطف جنبالط مع عون 
هذه األيام جزء أساسي منه »نكاية« 
باملستقبل. فالرسائل اجلنبالطية ال 
النفايات وإقليم اخلروب،  تقف عند 
وإمنا حتولت رسائل سياسية، فأعلن 
جنبالط موقفا داعما للعماد ميشال 
عون ف���ي كل مطالب���ه،  ووقف ضد 

الس���نيورة في جلسة احلوار األولى 
ودافع عن جن���رال الرابية وحيثيته 
الشعبية، ووجه انتقادات للسنيورة 
وعن���اده داخ���ل اجللس���ة، حتى أن 
جنبالط كان أول املوقعني على ورقة 
بري لتسوية العمداء. وحسب املصادر 
»تابع جنبالط هجومه الوقائي فوجه 
دعوة إلى الغداء للسفير اإليراني في 
منزله في كليمنصو«. وقد س���بقت 
الدعوة بأس���بوعني انتقادات عنيفة 
»للفرس« وضحها جنبالط على الغداء 
وكانت جلسة ودية مع السفير اإليراني 
واس���تتبعها جنبالط بتقدمي العزاء 
باحلجاج اإليرانيني، كما واصل جنبالط 
هجومه على تيار املستقبل منحازا إلى 
الوزير جبران باسيل في معركته ضد 
الطاقة عبداملنعم يوسف،  مدير عام 
وسأل »كيف ميكن ملدير تعطيل قرارات 

الوزير«.

يحدث اليوم 


