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ـمل االثنني
السلم األه�ل��ي» و«ال��دع��وات ال��ى ال�ح��وار
بشأن املواضيع املختلف عليها» .و كان
الفتًا توقف الرئيس عند املخالفات على
ض�ف��اف نهر الليطاني ف��ي س�ي��اق ذك��ره
«اس �ت �ب��اح��ة ال �ق��وان�ي�ن واألم �ل��اك ال�ع��ام��ة
والبحرية والنهرية» .وقد طلب الرئيس
من ال��وزراء االختصار واالكتفاء بإبراز
الفكرة من دون ترداد واستطراد أو طرح
مواضيع م��ن خ��ارج ج��دول األع�م��ال ألن
مدة الجلسة ستكون ثالث ساعات فقط.
أم��ا ال��رئ�ي��س ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي فخصص
ال�ج��زء األك�ب��ر م��ن مداخلته للكالم على
وج � � ��وب «ت �م �ك�ي�ن أج � �ه� ��زة ال ��رق ��اب ��ة م��ن
ً
ّ
للحد من الرشوة
ممارسة دورها كامال
والفساد واملحسوبيات».
وك��ان تكتل التغيير واإلص�ل�اح ق��د بدأ
أم ��س ع�ب��ر أم�ي�ن س ��ره ال �ن��ائ��ب إب��راه�ي��م
ك �ن �ع ��ان ب �م �ط��ال �ب��ة ال �ح �ك ��وم ��ة ب��إن �ج��از
امل� ��وازن� ��ة ،وت� �ح ��دث رئ �ي��س ل �ج �ن��ة امل ��ال
ب � �ح� � ّ�دة ع� ��ن أن «امل �ش �ك �ل ��ة ل� ��م ت �ك ��ن ف��ي
األش �خ��اص ،ب��ل ف��ي ال�ن�ه��ج امل�ت�ب��ع ال��ذي
ي�ج��ب ت�غ�ي�ي��ره» ،األم ��ر ال ��ذي دف��ع وزي��ر
امل��ال محمد الصفدي إل��ى ال��رد بسرعة،
مؤكدًا أن املوازنة قيد اإلعداد وستكون
ج � ��اه � ��زة ف � ��ي ش� �ه ��ر أي � � �ل � ��ول .وب �ح �س��ب
الصفدي ،ستقدم الحكومة موازنة عام
 2012ث��م ت�ع��ود إل��ى امل��وازن��ات السابقة
لتقفل حساباتها.
بعيدًا عن الشؤون الحكومية املباشرة،
صدرت أمس بعض املواقف السياسية،
أبرزها للنائب محمد كبارة الذي رأى أن
باق قبل رئاسة
«الرئيس سعد الحريري ٍ
الحكومة وبعدها» .وبعدما انفضحت
خ �ي��وط امل ��ؤام ��رة ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ك �ب��ارة،
بات بإمكانه القول «بالفم املآلن ،بعدما
ً
صمتنا طويال ،إن حزب الله مخترق من
االستخبارات األميركية واإلسرائيلية،
وب � ��اط � ��ل ك � ��ل ادع� � � � ��اء م � ��ن ال� � �ح � ��زب ب ��أن
صفوفه نظيفة أو وطنية صافية ،ومن
ك��ان��ت ه��ذه ح��ال��ه ف�م��ن األف �ض��ل ل��ه أن ال

ي��رش��ق ال �ن��اس ب��ال�ح�ج��ارة أو يكيل لها
ً
االت� �ه ��ام ��ات ،ن �ظ �ف��وا ص�ف��وف�ك��م أوال من
ال �ع �م�لاء وت��وق �ف��وا ع��ن ادع � ��اء ال �ع �ف��ة أو
الطهارة الوطنية» .والنائب الطرابلسي
واث ��ق م��ن أن «ال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب ميقاتي
م�ج��رد س�ت��ارة غير شفافة يستخدمها
ح� ��زب ال� �ل ��ه ،ول� ��ن ي �ص ��دق أح� ��د ادع � ��اءه
ب��أن ال�ح�ك��وم��ة صنعت ف��ي ل�ب�ن��ان ،فهي
صناعة مستوردة من قصر املهاجرين
توقيتًا وأسماء وبرنامجًا».
وان� �ت� �ه ��ى ك � �ب� ��ارة إل � ��ى وص � ��ف م �ي �ق��ات��ي
وال � �ص � �ف� ��دي وال � �ك ��رام � �ي �ي�ن ب �ـ«أح �ص �ن ��ة
ط��روادة يستخدمها ح��زب الله من أجل
اخ� �ت ��راق ال �س��اح��ة ال �س �ن �ي��ة» .أم� ��ا «غ ��در
ال� �غ ��ادري ��ن ف �م �ك �ش��وف ،وس �ي ��رت ��د ع�ل��ى
أصحابه عندما تنتهي مدة صالحيتهم
ف��ي خيانة الناخبني ال��ذي��ن ج��اؤوا بهم
ال � ��ى امل �ج �ل��س ال �ن �ي ��اب ��ي ،ف �ت �ن �ك��روا ل�ه��م
وألص��وات �ه��م ،عندما ص��در ال�ف��رم��ان من
اآلس � �ت� ��ان� ��ة» .وت ��وع ��د ك � �ب ��ارة خ �ص��وم��ه
ب��ال �ه��زي �م��ة ال �ن �ك��راء ألن «ش �ه ��داء ن ��ا في
ق� �ب ��وره ��م ال� �ن ��وران� �ي ��ة ي �ل �ع �ن��ون ك� ��ل م��ن
تآمر وم��ن طعن وم��ن خ��ان وم��ن تراخت
رك � �ب � �ت� ��اه» .وال � �ش � �ه� ��داء «ك� �م ��ا ت �ع �ل �م��ون
ه� ��م األع � � �ل� � ��ون ،ف �ي �م��ا أن � �ت� ��م ال ��راح� �ل ��ون
واألسفلون».
أم � � ��ا أح � �م� ��د ف� �ت� �ف ��ت ف� �ف ��اج ��أ ال� �ح� �ض ��ور
ال �ع �ك��اري ب��اس�ت�ه�لال��ه خ �ط��اب��ه ب��ال �ق��ول:
«عندما تدق الساعة ،كلنا أهل للمقاومة
ف��ي وج ��ه إس��رائ �ي��ل ال �ع��دو ال ��ذي ن�ع��رف
ون �ج��اب��ه» .ورأى ف�ت�ف��ت أن ال��وق��ت اآلن
يناسب التذكير ب��أن «س�لاح ح��زب الله
ه��و س�لاح هتك ح��رم��ات وانتهك منازل
ف��ي ب �ي��روت وس ��واه ��ا ،ع�ن��دم��ا ظ �ن��وا أن
ب��رج أب��ي ح�ي��در ه��ي ت��ل أب�ي��ب ،فقصفوا
حتى املساجد ه�ن��اك» .وس��أل فتفت عن
س�ب��ب «إص� ��رار ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر الله
على تأمني الحماية للمتهمني باغتيال
الشهيد رفيق ال�ح��ري��ري ،ووض��ع نفسه
في موقع املتهم بحماية املجرمني».

ال� � �خ � ��وض ف � ��ي األس � � �ب� � ��اب ال � �ت� ��ي ت �م �ن��ع
ت �ع �ي�ين خ �ي��ر ال ��دي ��ن ،وزي � ��ر دول � ��ةٍ حتى
ه� ��ذه ال �ل �ح �ظ��ة ،ف �ي �م��ا ُي� �ب ��دي م �س��ؤول��و
الحزب الديموقراطي اللبناني جهلهم
باألسباب التي تمنع التعيني.
ّ ُ
السياسية تشير إلى أن
بعض املصادر
ميقاتي م��رت��اح لبقاء األم��ر على م��ا هو
عليه ،بعد املواقف التي أعلنها إرسالن
م�ن��ذ ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة .وي��ري��د ميقاتي،
بحسب امل�ص��ادر ذات�ه��ا ،إب�لاغ املير بأن
وج��ود ممثلهّ ف��ي الحكومة أو غيابه ال
ُي ّ
ّ
الحكومية.
قدم وال يؤخر في املعادلة
ُ
وت �ض �ي��ف م� �ص ��ادر أخ � ��رى إن م�ي�ق��ات��ي
يستعمل هذه الورقة من ضمن األوراق
ال �ت��ي يحملها ف��ي م��واج �ه��ة ح ��زب ال�ل��ه.
إذ ُي � ��درك رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة م ��دى رغ�ب��ة
الحزب في إقفال هذا امللف مع إرس�لان.
ل��ذل��ك يعتقد م�ي�ق��ات��ي أن��ه ق ��ادر ع�ل��ى أن
مكان آخر ،وخصوصًا
يقبض ّ ثمنه في
ٍ
أن م� �ل ��ف ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات ه ��و امل� �ل ��ف ال ��ذي
ُ
مارس
يجري ال�ت�ف��اوض عليه ،بحيث ت ّ
أط � � � ��راف ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل �ع �ب �ت �ه��ا امل �ف��ض �ل��ة
وه � ��ي «االن� �ق� �ض ��اض ع �ل��ى ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات
ك��ال�ث�ع��ال��ب» .وتتعاطى معظم األط��راف
ّ
الحكومية م��ع ح��زب ال�ل��ه وك��أن��ه الجهة
ُ
ّ
امل �ف �ت��رض��ة أن ت� �ق ��دم ج�م�ي��ع ال �ت �ن��ازالت،
ّ
ويقول كل فريق «إنه إذا لم يحصل على
هذا املوقع أو ذاك ،فإنه سيخسر شعبيًا،
وخسارته ستكون قاسية على الفريق».

ل �ع �ب��ة اب� �ت ��زاز ب �ش �ع��ة« ،ت� �ش � ّ�وه ان �ط�لاق��ة
الحكومة» كما يقول أحدهم .تعيني خير
الدين دخ��ل ه��ذه اللعبة .الخاسر األكبر
هو ط�لال إرس�ل�ان .ال ص��وت في مجلس
ّ
بحصته من التعيينات.
ال��وزراء ُيطالب
الرابح األكبر وليد جنبالط .وعند وليد
جنبالط ،العقدة الحقيقية التي ال تزال
ح�ت��ى ال �ي��وم ت��ؤخ��ر ت��وزي��ر خ�ي��ر ال��دي��ن،
بحسب أوساط سياسية تنفي أي صلة
مليقاتي بعرقلة تعيني الوزير الرقم 30
في الحكومة .وتشير هذه األوساط إلى
أن جنبالط ُي��ري��د أن ي ��زوره خير الدين
قبل أن يجري تعيينه ً ،ول��و ص� ّ�ح األم��ر،
ف ��إن ذل ��ك ي�ع�ن��ي ض��رب��ة ق��اس�ي��ة ل��زع��ام��ة
إرس�لان .وثمة من يؤكد أن عقدة توزير
ُ ّ
خ�ي��ر ال��دي��ن س��ت�ح��ل خ�ل�ال أس �ب��وع على
أبعد تقدير.
في ه��ذا ال��وق��ت ،يسير ملف التعيينات،
ّ
اإلرسالنيني
ولو ببطء .ال يخرج صوت
مطالبًا بهذا املركز أو ذاك ،أو برفع الغنب
ع��ن ه��ذا وذاك .تبقى ال�س��اح��ة مفتوحة
ّ
ل �ل��وزي��ر األس �ب��ق وئ� ��ام وه � ��اب ول�ف��ري�ق��ه
ال �س �ي��اس��ي ،ال � ��ذي ي �خ��رج م ��ن ب�ي �ن��ه من
ُي��رس��ل إل��ى ج�ن�ب�لاط ك�لام��ًا واض �ح��ًا في
ً
العلن أو عبر املراسالت أو ربما مباشرة:
«أن � ��ت زع� �ي ��م ه� ��ذه ال �ط��ائ �ف��ة ،ف�ل�ا ت �ه��در
حقوقها ،وال تجعل من جمهورك يشعر
بعدم األم��ان نتيجة تفضيل ف�لان على
عالن بالتعيينات».

انتهى البحث في موضوع النفط إلى تكليف ميقاتي وضع خطة عمل خالل  15يوما (هيثم املوسوي)

علم
و خبر
ما قل
ودل
اشترى النائب
أرض
وليد جنبالط قطعة
ٍ
كبيرة ،تقع بالقرب من ملعب
الصفا ،حيث توجد بيوت
التنك ،وتبلغ مساحة هذه
األرض  20ألف متر ،وقد
اشتراها بعشرات ماليني
الدوالرات .ويتفاوض

جنبالط مع القاطنني في
هذه األرض إلخالئها،
مقابل تعويضات ّ
مالية .كما
اشترى جنبالط عددًا من
األراضي املمتدة من منزله
في كليمنصو إلى
عني املريسة.

عودة طانيوس حبيقة
بعد ابتعاده أشهرًا ع��دة عن العمل السياسي ،ع��اود الناشط في التيار
الوطني الحر طانيوس حبيقة أخ�ي�رًا تكثيف اجتماعاته م��ع العونيني
وغيرهم في منطقة امل�تن .ويسعى حبيقة ،بحسب بعض املطلعني على
حركته ،إلى إيجاد حالة شعبية وحزبية تدعم ترشحه إلى االنتخابات
ّ
النيابية املقبلة في دائرة املنت الشمالي ،بعد اتعاظه من تجربة االنتخابات
ال�س��اب�ق��ة ح�ين ت��واف��رت ل�ل�ع�م��اد م�ي�ش��ال ع��ون حججًا ك�ث�ي��رة ت�ح��ول دون
ترشيح حبيقة ،ابن بلدة بسكنتا.

مساع بني الجنرالني
ٍ
ي�ق��وم بعض الجبيليني امل�ق��رب�ين م��ن رئ�ي��س الجمهورية ال�ع�م��اد ميشال
بمساع
سليمان ورئ�ي��س تكتل التغيير واإلص�ل�اح العماد ميشال ع��ون
ٍ
ج��دي��ة لترتيب األوض� ��اع ب�ين ال�ع�م��ادي��ن ب�ع��د ت�ع��زي��ز ال �ق��واس��م املشتركة
بينهما في الحكومة األخيرة .ويراهن هؤالء على مالقاتهم من حزب الله
وحركة أمل في منتصف الطريق ،على اعتبار أن تفاهم الرجلني سيقضي
ّ
على كل اآلم��ال التي يعلقها خصوم الجنرال في جبيل وكسروان واملنت.
وب��رأي ه��ؤالء ،ف��إن سليمان أثبت عند تأليف الحكومة األخيرة معرفته
بحجمه ،وهو أمر يبنى عليه.

املستقبل وحصار طرابلس
ّ
يكثف تيار املستقبل ومسؤولوه االجتماعات في مدينة طرابلس بحثًا
عن الخطة املناسبة التي تتيح لهم محاصرة نفوذ ثالثي الرئيس نجيب
م�ي�ق��ات��ي وال��وزي��ري��ن م�ح�م��د ال �ص �ف��دي وف�ي�ص��ل ك ��رام ��ي ،ف��ي ظ��ل ضعف
ش�خ�ص�ي��ات امل�س�ت�ق�ب��ل وص�ع��وب��ة م�ق��ارع��ة ه ��ؤالء م�ت�ح��دي��ن ب��امل��ال ،علمًا
ّ
سيضر باملستقبل أكثر من خصومه ألن
ب��أن إشهارهم سيف الحرمان
وزراء املدينة الخمسة سيقدمون لها إنمائيًا من دون ش��ك ،وخ�لال عام
واح��د ،أكثر مما قدمته الحكومات الحريرية املتعاقبة .وبحسب بعض
املعلومات ،يحاول الثالثي الحكومي نقل املعركة من طرابلس إلى املنية ـــ
الضنية إللهاء تيار املستقبل ،وال سيما أن موازين القوى في هذه الدائرة
أظهرت في االنتخابات الفرعية األخيرة عام  2010تراجعًا في نفوذ تيار
املستقبل.

