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وأثقال فواتير املاضي واملستقبل

ّ
يصر ميقاتي على أن يسمي هو أسماء الوزراء في الحكومة التي يرأسها (مروان طحطح)
االنتخابات النيابية إذا ّ
قيض للحكومة
ّ
أن تستمر إل��ى ع��ام  ،2013م��م��ا يجعل
ح �ي��اد ال ��وزي ��ر ،ي �ق��ول ال��رئ �ي��س املكلف،
شرطًا أساسيًا ملواكبة املرحلة املقبلة.
وب �ح �س��ب م ��ا ي �ت �ن��اه��ى إل� ��ى مسامعه،
ي�ل�اح ��ظ أن ح �ل �ف��اء رئ �ي �س �ي�ين لرئيس
ّ
يتحمسون
تكتل التغيير واإلص�لاح ال
تمامًا لحصوله على حقيبة الداخلية

لألسباب نفسها التي يوردها ميقاتي،
ولكونهم معنيني بدورهم باالنتخابات
ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ،وي� ��دع � �م� ��ون وج � �ه� ��ة نظره
ورئيس الجمهورية بوضعها بني يدي
وزير حيادي.
ويشير ميقاتي ،في مجالسه الخاصة،
إل��ى وج��ود أكثر من رأي حيال املخارج
املتوخاة للعقبة الرئيسية األخيرة :إلى

بقاء ب��ارود ف��ي الحقيبة ي� ّ
�ؤي��ده رئيس
ويرفضه
الجمهورية والرئيس املكلف
ّ
ع ��ون ،ث� ّ�م��ة اق �ت��راح بتسمية آخ��ر يمثل
تقاطعًا بني رئيس الجمهورية ورئيس
ّ
تكتل التغيير واإلصالح .بيد أن ميقاتي
رف��ض أك�ث��ر م��ن م��رة مطالبته بتسمية
مرشح لحقيبة الداخلية :أنا لن ّ
أسمي.
ليأتوا ّ
إلي بأكثر من اسم وأنا أختار من
بينهم ،ويتم ذلّ��ك بالتشاور مع رئيس
الجمهورية .يعلق أهمية أساسية على
دور سليمان ف��ي ال�ت��أل�ي��ف ،شريكه في
الحكم.
ُ
ويدرج الرئيس املكلف موقفه ّ
مما بلغته
جهود التأليف حتى اآلن كاآلتي:
 1ـ�ـ�ـ�ـ�ـ إص � ��راره ع �ل��ى أن ��ه ه��و َم ��ن ّ
يسمي
الوزراء في الحكومة التي يرأس ،ال الكتل
والقوى األخرى التي يقتضي أن تحيل
عليه الئ�ح��ة ب��األس�م��اء ال�ت��ي ترشحها،
وه��و ي�ج��ري املفاضلة بينها ،م��ا دامت
تلك األسماء تحظى بثقة املرجعية التي
ّ
سمتها ،ك��ي يصار إل��ى تأليف حكومة
ّ
منسجمة وم�ت�م��اس�ك��ة ،وت�ج��س��د فريق
ع�م��ل م�ت�ع��اون��ًا ف��ي ج�ب��ه االستحقاقات
ّ
وال�ت�ح��دي��ات امل�ق�ب�ل��ة .وه��و ب��ذل��ك يؤكد،
ّ
م �ن ��ذ ال � �ي� ��وم األول ل �ت �ك �ل �ي �ف��ه ،تمسكه
ب�ص�لاح�ي��ات��ه ال��دس �ت��وري��ة ف��ي التأليف
وتطبيقها بال زيادة وال نقصان.
 2ـــــ يعرف ميقاتي أن ّ
ثمة عرفًا اعتمده
م� �ن ��ذ ع � � ��ام  2008س� �ل� �ف ��اه الرئيسان
ف� ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة وس �ع��د ال �ح��ري��ري في
تأليفهما حكومتيهما ،وه��و استمزاج
ال �ك �ت��ل وال � �ق� ��وىّ ال��رئ �ي �س �ي��ة رأي� �ه ��ا في
الحقائب التي يتفق الرئيس املكلف مع
رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ع�ل��ى تخصيصها
إي ��اه ��ا ،واالط �ل��اع م�ن�ه��ا ع �ل��ى م��ا يمكن
أن ت�ط��ال��ب ب��ه م��ن ح �ق��ائ��ب ،م��ن غ�ي��ر أن
يجد نفسه ـــــ وال الدستور ينيط به هذا
اإلل ��زام ـــــ األخ��ذ بكل م��ا تدلي ب��ه .ورغم
ع ��دم م��واف�ق�ت��ه ع�ل��ى ع ��رف ك �ه��ذا ُيشعر
م�ي�ق��ات��ي ب��أن��ه ينتقص م��ن صالحياته

ما قل
ودل
كتلة الحريري تتعهد
بأن «المستقبل» لم ولن
يتدخل في الشؤون
السورية
الجراح يطالب سوريا
بتكوين ملف عن التدخل
المزعوم فيها

واالقتصادية واملعيشية».
وت ��اب ��ع ب �ي ��ان ال �ك �ت �ل��ة ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أنه
«إزاء تتابع األح��داث في امل��دن السورية
وتواليها ،تكرر كتلة املستقبل موقفها
ال��راف��ض والقاطع للتدخل في الشؤون
السورية الداخلية ،وهي تعلن صراحة
أن ت�ي��ار املستقبل وكتلته النيابية لم
يتدخال وال ينويان التدخل وليس لهما
مصلحة ف��ي ال�ت��دخ��ل» .وطالبت الكتلة
وزي��ر الخارجية ،علي الشامي ،بدعوة
ال�س�ف�ي��ر ال �س��وري الس�ت�ي�ض��اح��ه بشأن
ال �ت �ص��ري �ح��ات ال �ت��ي أدل� ��ى ب �ه��ا ف��ي هذا
ال�خ�ص��وص ،ودع��ت الرئيس نبيه بري
إل��ى ع�ق��د جلسة لهيئة مكتب املجلس
لبحث هذا األمر من جميع جوانبه.
وردًا ع �ل��ى دع � ��وة ك �ت �ل��ة امل�س�ت�ق�ب��ل إلى
اس �ت ��دع ��ائ ��ه ل �ل �س �ف �ي��ر ال� � �س � ��وري ،صدر

ع��ن املكتب اإلع�لام��ي ل��وزي��ر الخارجية
واملغتربني علي الشامي البيان اآلتي:
«صدرت بعض التصريحات التي تدعو
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة الس� �ت ��دع ��اء السفير
السوري في لبنان علي عبد الكريم علي
واستيضاحه بالنسبة لتصريحاته في
موضوع تدخل بعض األطراف اللبنانية
بما ي�ج��ري ف��ي األح ��داث ال�س��وري��ة .يهم
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة أن ي��ؤك��د أن موضوع
استدعاء السفير السوري لهذا الغرض
ي�س�ت�ل��زم ع �ق��د ج�ل�س��ة مل�ج�ل��س الوزراء،
وب��ال �ت��ال��ي ف ��إن ال ��وزي ��ر ال �ش��ام��ي يدعو
رئيس الحكومة للدعوة الى عقد جلسة
ط ��ارئ ��ة مل �ج �ل��س ال� � � ��وزراء مل �ن��اق �ش��ة هذا
واتخاذ املوقف املناسب بشأنه»،
األم��ر
ّ
م��ا ي�ع�ن��ي أن ال �ش��ام��ي أع� ��اد ال �ك��رة إلى
في ما يخص هذه
ملعب تيار املستقبل ّ
القضية ،وخصوصًا أن ملف العالقات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �س��وري��ة ي �ح��رج الرئيس
سعد الحريري الذي ّ
يحيد دمشق منذ
ّ
ويصب ناره على إيران.
أشهر
ّ
وفي السياق نفسه ،وجه النائب جمال
ال �ج��راح ،ال ��ذي يتهمه اإلع�ل�ام الرسمي
ال � � �س � ��وري ب� ��أن� ��ه م � ��ن م � � � � � ّ
�زودي «خلية
إره��اب �ي��ة» ب��امل��ال وال� �س�ل�اح ،دع ��وة إلى
السفير السوري ،علي عبد الكريم علي،
إلى «الطلب من سوريا تكوين ملف عن
ال �ت��دخ��ل امل ��زع ��وم ف��ي س��وري��ا م��ن تيار
املستقبل» ،مشيرًا إلى أنه «إذا لم يفعلوا
ذلك ،فليس بيدهم دليل ،وكل ما يحصل
هو مجرد ادعاءات».

في سياق حملته
على الوزير شربل نحاس،
عمد املدير العام لهيئة
أوجيرو ،عبد املنعم يوسف،
إلى توقيف أعمال التصليح
والتركيب والصيانة في
الشكبات بحجة عدم وجود
كابالت للقيام بهذه األعمال،
مع العلم أن في مستودعات
الوزارة  1300كيلومتر من

الكابالت .كذلك عمد يوسف
إلى قطع بطاقات الكالم
والتيليكارت عن مراكز
البيع والسنتراالت بحجة
عدم وجود األموال الالزمة
إلصدار ّبطاقات جديدة،
مع العلم أن الوزير نحاس
طلب من أوجيرو تسليمه
املستندات الالزمة لدفع كلفة
طباعة هذه البطاقات ،األمر
الذي لم يقم به يوسف بعد.

تمسكي بالثلث
ّ
 1+من أجل التوازن في
الحكومة ،وسيكون
 13ال 11
يتناهى إلى
مسامع ميقاتي أن
يحبذون
حلفاء لعون ال ّ
حصوله على الداخلية

ما ًدام الدستور يضع تأليف الحكومة،
ك �ل�ا ال ي�ت�ج��زأ ،ب�ين ي��دي��ه وي ��دي رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ،ال�ل��ذي��ن ي �ص��دران مرسوم
ُ
ال�ت��أل�ي��ف ،سيحترم ال��ع��رف املستحدث
وي �ل �ت��زم��ه .وه ��و ك ��ان ق��د اس �ت �م��زج كتل
الغالبية النيابية ال�ج��دي��دة آراء ه ��ا في
ح�ق��ائ��ب تمثيلها ف��ي ال �ح �ك��وم��ة ،األمر
ال� ��ذي ي�ج�ع�ل��ه ،ف��ي م�ج��ال�س��ه الخاصة،
ي �ك� ّ�رر ت��أك�ي��ده أن ال�ت��أل�ي��ف ق�ط� ً�ع مرحلة
ّ
متقدمة ،وأن��ه ب��ات أكثر ت�ف��اؤال م��ن ذي
قبل في إنجاز تكليفه.
ال حكومة قبل األع�ي��اد ،يجزم ميقاتي،
إال أن قيامة الحكومة ستكون ـــــ يقول ـــــ
في األسبوع الذي سيلي عيد القيامة.
 3ـــــ ال ي �ق��ارب ال��رئ�ي��س امل�ك�ل��ف ّ
تمسكه
بالثلث  1+من مقاعد الحكومة انطالقًا
م��ن ق �ي��اس األح �ج ��ام ف�ي�ه��ا ،ب��ل بغرض
إح��داث ت��وازن سياسي حقيقي داخلها

ع�ل��ى ن�ح��و ي �ح��ول دون ت �ف� ّ�رد أي طرف
ب� � �ق � ��رارات أو خ � �ي� ��ارات ي �ف��رض �ه��ا على
اآلخ� ��ر .ووض ��ع ه ��ذا ال�ن�ص��اب ب�ين يدي
املستقلني والوسطيني ،يقول ميقاتي،
تعزيز التوازن داخل مجلس
يسهم في
ّ
ّ
املتنوعة
ال � � ��وزراء وي� �ع ��زز االت �ج��اه��ات
ف �ي��ه ،ب�م��ا ي�ج�ع��ل ال�ح�ك��وم��ة ف��ري��ق عمل
ي� �ط ��رح م �ن��اق �ش��ة م �ش �ت��رك��ة ّ للمسائل
عليها
السياسية التي يمكن أن يترتب ّ
ت �ب��اي��ن ف��ي وج �ه��ات ال �ن �ظ��ر ،ف �ت �ح��ل في
مجلس ال� ��وزراء .وإذا ب��دا أن�ه��ا تحتاج
إل��ى معالجة أوس��ع نطاقًا ب��إزاء قضايا
ّ
حساسة تتطلب اشتراك جميع األفرقاء
ف ��ي ه� ��ذه امل �ن��اق �ش��ة ،ت �ح��ال ع �ل��ى هيئة
الحوار الوطني.
ي��دف �ع��ه ذل� ��ك إل� ��ى ال� �ق ��ول ،ف ��ي مجالسه
الخاصة ،إنه مع إعادة الروح إلى هيئة
الحوار الوطني ،ومعاودتها اجتماعاتها
بغية إبقاء خيط التواصل قائمًا وكسر
ال�ج�ل�ي��د ب�ي�ن ال �ج �م �ي��ع ،وخ �ص��وص��ًا في
مرحلة يسودها االضطراب في املنطقة،
وت��وج��ب على اللبنانيني توفير أوسع
ق ��واس ��م م �ش �ت��رك��ة ف ��ي م ��ا ب �ي �ن �ه��م على
املسائل الشائكة .وال يرى ميقاتي هيئة
ال� �ح ��وار ال��وط �ن��ي ،ف��ي أي ح� ��ال ،رديفة
مل�ج�ل��س ال � ��وزراء ،أو تنتقص م��ن دوره
وصالحياته الدستورية.
أم��ا ع��ن الثلث  1+ف��ي حصة املستقلني،
ف �ل��ا ي �ح �س ��م ال� ��رئ � �ي� ��س امل� �ك� �ل ��ف ثباته
ع �ل ��ى ه � ��ذا ال� �ن� �ص ��اب ،وه � ��و  11وزيرًا
ّ
ف��ي ح�ك��وم��ة ث�لاث�ي�ن�ي��ة ،ب��ل ي�ت�ح��دث عن
زي��ادت��ه واحتمال حصوله ه��و ورئيس
ّ
ال�ج�م�ه��وري��ة ورئ �ي��س ال �ح��زب التقدمي
وليد جنبالط على
االش�ت��راك��ي النائب
ّ
 13وزي� �رًا 11 :وزي �رًا يمثلون الثلث 1+
 ،ووزي ��ران إض��اف�ي��ان يمثالن بدورهما
ت �ق��ا ّط �ع��ًا س �ي��اس �ي��ًا ،األول للمعارضة
ُ
ميقاتي وقوى 8
السنية يتفق عليه بني ُ ّ
آذار ،والثاني كاثوليكي يتفق عليه بني
رئيس الجمهورية وقوى  8آذار.

علم
و خبر
بيوت الكتلة
ّ
ُ
كارلوس إده ،منذ فترة ،مفاوضات
جري عميد حزب الكتلة الوطنية
ي ّ
للتخلي ع��ن البيت امل��رك��زي للحزب ،رغ��م ّأن��ه امل�ق� ّ�ر التاريخي معنويًاّ
ّ
وم��ادي��ًا ال��ذي أدار منه ال��راح��ل ري�م��ون إده حياته السياسية .ويشكو
أع�ض��اء ف��ي الكتلة م��ن التقطير امل��ال��ي ال��ذي يفرضه ك��ارل��وس ،فيمنع
صيانة البيوت القديمة التابعة للحزب.

تظاهرتان متقابلتان في طرابلس
ّ
ب �ع��د ت �ق��دم ح ��زب ال �ت �ح��ري��ر أم ��س ب�ع�ل��م وخ �ب��ر إل ��ى م �ح��اف��ظ الشمال
ّ
ناصيف ق��ال��وش ،إلب�لاغ��ه نيته تنظيم تظاهرة «ن�ص��رة ل�ث��ورة بالد
الشام» تنطلق بعد صالة يوم الجمعة من باحة املسجد املنصوري
ّ
الكبير إلى ساحة التل ،تقدمت أيضًا األح��زاب والقوى الوطنية في
طرابلس والشمال بطلب مماثل إل��ى ق��ال��وش ،لتنظيم تظاهرة دعم
املكان والزمان نفسيهما حيث دعا
وتأييد لـ «سوريا املقاومة» ،في
ّ
ح��زب ال�ت�ح��ري��ر إل��ى ت�ظ��اه��رت��ه .وت��وق��ع م��راق �ب��ون أن ت�ع�م��د األجهزة
األم �ن �ي��ة ،دف �ع��ًا ل�ل�إح��راج وس �ح �ب��ًا ل�ف�ت�ي��ل ال �ت��وت��ر امل �ت��وق��ع ،إل ��ى منع
ّ
التظاهرات
الفريقني من تنظيم أي تحرك لهما في ال�ش��ارع ،وحظر ُ ّ
ف��ي امل��دي �ن��ة إل��ى أج��ل غ�ي��ر م � ّع �ل��وم .وال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن��ه وزع� ��ت في
ط��راب �ل��س أم ��س م�ن��اش�ي��ر م��وق �ع��ة م��ن  6أح� ��زاب ه ��ي :ت �ي��ار املستقبل
وال�ق��وات اللبنانية والكتائب وال��وط�ن�ي��ون األح��رار وح��زب التحرير
وال�ت�ي��ار ال�س�ل�ف��ي ،ت��دع��و إل��ى امل�ش��ارك��ة بكثافة ف��ي ال�ت�ظ��اه��رة نصرة
ل�ث��ورة ب�لاد ال�ش��ام ،وت��دع��و إل��ى مرافقة ه��ذه التظاهرة بالتكبير في
املساجد وقرع أجراس الكنائس.

منع بيع الـ«بومب أكشن»
طلبت قيادة الجيش اللبناني من كبار تجار سالح الصيد في لبنان ،أن
في اجتماع
يوقفوا راهنًا ُ
بيع بنادق صيد من نوع «بومب أكشن» ،وذلك ُ
عقد في اليرزة أبلغ فيه التجار أن كميات من هذه البنادق ه ِّربت إلى
سوريا حيث استخدمتها مجموعات مسلحة.

