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المشهد السياسي

الحكومة بعد صالة الجمعة ...إال إذا
ّ
عشرة أشهر من التمنع عن التفاوض مع
العماد ميشال عون ،ومن تدبيج النظريات حول
الرئيس املكلف ،وعن
املداورة وصالحيات ّ
كونه ُيزار وال يزور ،و«سلموني أسماء مرشحيكم
ألختار منها» ...كلها انتهت بلقائني واتصالني
بني عون والرئيس سعد الحريري ،وبني الوزير
جبران باسيل ونادر الحريري ،بمواكبة من الوزير
وائل أبو فاعور .بجهود هؤالء ،ستبصر الحكومة
النور اليوم ...إال إذا

المسجل
االتصال
ّ
بين عباس وحارس الحريري
واص�ل��ت مديرية اس�ت�خ�ب��ارات الجيش تحقيقاتها م��ع امل��وق��وف
نعيم عباس ،الرجل األقوى في التنظيمات «القاعدية» في لبنان.
ول�ئ��ن أدى توقيف ع�ب��اس إل��ى إف�ش��ال ع��دد كبير م��ن العمليات
اإلره ��اب �ي ��ة ،وخ��اص��ة ف��ي ال �ض��اح �ي��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة ل �ب �ي��روت ،أب��دت
مصادر أمنية خشيتها من عمليات انتقامية يقوم بها «أيتام
عباس» ،ليقولوا للمؤسسات االمنية والقوى املعادية لهم بأنهم
ّ
مستمرون في عملهم .وف��ي اإلط��ار عينه ،أك��دت مصادر أمنية
ّ
أن التحقيق مع الرقيب في ق��وى األم��ن الداخلي ،ح .ع ،أك��د عدم
وج��ود أي صلة بينه وب�ين عباس .فالرقيب املذكور ال��ذي يخدم
ف��ي مجموعة حماية م�ن��زل ال��رئ�ي��س سعد ال�ح��ري��ري ف��ي وسط
بيروت ،اوق��ف بعدما اظهرت بيانات االت�ص��االت وج��ود اتصال
مدته نحو دقيقتني بينه وبني عباس .وخالل التحقيق معه لدى
فرع املعلومات ،تبني وجود برنامج لتسجيل املكاملات في هاتفه،
ّ ً
مسجال ،ومضمونه يتمحور
وان االتصال بينه وبني عباس كان
حول نية عباس شراء سيارة من الرقيب .وقال األخير إنه كان قد
ً
وضع إعالنًا لبيع سيارته ،وانه تلقى اتصاال من مجهول يسأله
عن سعر السيارة .وانتهت املكاملة بعد مساومة على السعر لم
ّ
ّ
املسجل،
تؤد إلى اتفاق .وطابقت إفادة الرقيب مضمون االتصال
علمًا بأن املحققني استبعدوا وجود أي شبهة بحق الرقيب ،ألن
االتصال أجراه عباس من رقم هاتف أمني سري ،بهاتف الرقيب
ّ
واملسجل باسمه .وأمر القضاء بإخالء سبيل الرقيب.
العلني

ب�ع��دم��ا ي�ف��رغ رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة املكلف
تمام س�لام اليوم من ص�لاة الظهر في
مسجد قريب من منزله في املصيطبة،
ي �ن �ت �ق��ل إل � ��ى ال �ق �ص��ر ال �ج �م �ه ��وري ف��ي
بعبدا .سيجتمع برئيس الجمهورية
م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان .وي �ب �ح �ث��ان ف ��ي أم��ر
التشكيلة الحكومية ويتفقان عليها،
ب �م��ا ان ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي ات��ت
ب�ه�م��ا إل ��ى ح �ي��ث ه �م��ا ،م�ت�ف�ق��ة عليها.
ث��م س�ت�ص��در م��راس �ي��م ق �ب��ول اس�ت�ق��ال��ة
ح� �ك ��وم ��ة ال ��رئ� �ي ��س ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي،
وتأليف حكومة سالم.
ه ��ذا ال �س �ي �ن��اري� ُ�و ه��و امل �ت��وق��ع ح��دوث��ه
اليوم ...إال إذا لم تحل «العقد الجانبية».
فالعقد الرئيسية وج��دت طريقها إلى
ال�ح��ل .انتهت فكرة امل ��داورة ،م��ن خالل
م��واف�ق��ة ال��رئ�ي��س سعد ال�ح��ري��ري على
إبقاء وزارة الطاقة ضمن حصة تكتل
التغيير واإلصالح ،ولكن في يد ممثل
حزب الطاشناق النائب أرتور نزاريان.
ك �م��ا ق �ب��ل ب ��أن ي �ت��ول��ى ال ��وزي ��ر ج �ب��ران
باسيل حقيبة ال�خ��ارج�ي��ة ،لكي تبقى
وزارة ال ��دف ��اع ب �ي��د وزي� ��ر أرث��وذك �س��ي
م� ��ن ح� �ص ��ة رئ � �ي ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ،أو
كاثوليكي ،مع ما يعنيه ذلك من إعادة
توزيع للحقائب .وحتى ليل ام��س ،لم
يكن رئيس الجمهورية قد واف��ق على
ال�ص�ي�غ��ة ال �ج��دي��دة ل�ل�ت��وزي��ع الطائفي
ل�ح�ق�ي�ب�ت��ي ال� ��دف� ��اع وال� �خ ��ارج� �ي ��ة .ام��ا
«ال �غ��اض��ب األك �ب ��ر» ،ف �ك��ان س�ل�ام ال��ذي
«لم يهضم بعد» تجاهل تيار املستقبل
ل � ��ه ،خ �ل��ال م� �ف ��اوض ��ات ال� �ح ��ري ��ري م��ع
النائب ميشال عون .فالحريري تخلى،
عمليًا ،ع��ن «م�ب��دأ امل� ��داورة ال��ذي ّ
ورط
ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل س �ل��ام ب� � ��ه» ،ب�ح�س��ب
مصادر وسطية .كذلك خذل الحريري
ال��رئ �ي��س امل �ك �ل��ف ،ب�ع��دم��ا ُح� � ِ�رم مرشح
األخير ،داني قباني ،من وزارة الطاقة
ال�ت��ي أب�ق�ي��ت ف��ي ع�ه��دة تكتل التغيير
واإلص �ل�اح« ،وه��و م��ا ك��ان خطًا أحمر
م �س �ت �ق �ب �ل �ي��ًا ط � � ��وال األش � �ه� ��ر ال �ع �ش��رة
املاضية».
العقدة الثالثة هي في تسمية مرشح
تيار املستقبل لوزارة الداخلية .فحتى
ل �ي��ل ام� ��س ،ل��م ي �ك��ن ال �ت �ي��ار األزرق قد
أف �ص��ح ع ��ن اس ��م م��رش �ح��ه ل �ت��ول��ي «أم
ال ��وزارات» .بعض املعنيني بمشاورات
ال�ت��أل�ي��ف ت�س��اء ل��وا ع�م��ا إذا ك��ان هناك
«ف ��خ م��ا ي�ن�ص�ب��ه امل�س�ت�ق�ب��ل ،ل�ت�ق��ع فيه
م � �ش ��اورات ال �ت��أل �ي��ف ال� �ي ��وم» .االت �ف��اق

سالم :من
الداخلية
والطاقة
الى الثقافة
والسياحة!
(هيثم
املوسوي)

األخ� � �ي � ��ر ،ال � � ��ذي رع � � ��اه ال� �ن ��ائ ��ب ول �ي��د
جنبالط ب�ين فريق  8آذار والحريري،
ي� �ق� �ض ��ي ب� � �ع � ��دم اخ � �ت � �ي � ��ار ش �خ �ص �ي��ة
اس �ت �ف��زازي��ة ل �ـ «ال��داخ �ل �ي��ة»ُ .ح �ك��ي عن
تسليم هذه الحقيبة إلى اللواء أشرف
ري �ف��ي« ،ل �ك��ن ط ��رح اس �م��ه ك ��ان ب�ه��دف
رف��ع سقف ال�ت�ف��اوض ،لدفعنا للقبول
ب��أس �م��اء أخ ��رى ع�ل��ى ق��اع��دة ان �ه��ا أق��ل
استفزازًا من ريفي» ،تقول مصادر في
�ح��ب اس ��م ري �ف��ي ليتقدم
 8آذار .ث��م ُس� ِ
اس�م��ا ج�م��ال ال �ج��راح وس�م�ي��ر الجسر.
ل �ك��ن ل �ي��ل ام � ��س ،أق �ص ��ي اس� ��م ال�ج�س��ر
من ال�ت��داول ،وقالت مصادر املستقبل
إن ال� �ج ��راح س�ي�ت��ول��ى وزارة ال �ش��ؤون
االجتماعية ،ليظهر اس��م سليم دي��اب
مرشحًا لتولي الداخلية ،مع عودة اسم
ريفي للتداول بقوة .هو مشروع خالف

إذًا .ل �ك��ن م� �ص ��ادر ال� �ق ��وى ال��رئ �ي �س �ي��ة
(ح ��زب ال �ل��ه وح��رك��ة وال �ت �ي��ار ال��وط�ن��ي
الحر وتيار املستقبل والحزب التقدمي
االش� �ت ��راك ��ي) ك ��ان ت��ؤك��د ان ال�ح�ك��وم��ة
ستبصر النور ،اليوم ،قبل مهرجان 14
شباط ،وقبل سفر الرئيس نبيه بري
إل ��ى ال �ك��وي��ت .ام ��ا س�ل�ي�م��ان ،ال�غ��اض��ب
ب��دوره من تجاهل القوى الرئيسية له
خ�لال عملية ال�ت�ف��اوض ال�ج��دي��ة ،فكان
ي��ؤك��د ام � ��ام زواره وامل �ت �ص �ل�ي�ن ب ��ه ان
الحكومة ستبصر النور اليوم ،بتوافق
املعنيني ،او بصيغة األمر الواقع!
وك��ان��ت وت�ي��رة امل�ش��اوات ق��د تصاعدت
امس ،من خالل اجتماعات واتصاالت
ب �ي��ن م �م �ث �ل��ي م �خ �ت �ل��ف ال � �ق � ��وى ال �ت��ي
ت�ن��وي امل�ش��ارك��ة ف��ي ال�ح�ك��وم��ة .وحتى
ل�ي��ل ام ��س ،ك��ان��ت م �س��ودات التشكيلة
ال��وزاري��ة التي ال ت��زال عرضة للتغيير
قد رست على اآلتي:
تكتل التغيير واإلص �ل��اح :الخارجية
(ج� �ب ��ران ب ��اس �ي ��ل) ،ال �ط ��اق ��ة ،ال �ت��رب �ي��ة،
والعمل (روني عريجي عن املردة)
ال �ك �ت��ائ��ب :اإلع �ل��ام (س �ج �ع��ان ال �ق ��زي)،
ال �ب �ي �ئ��ة (أالن ح �ك �ي��م) ال� �ع ��دل (رم� ��زي
ج��ري��ج ال� ��ذي ي �ص��ر «ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل»
على أن��ه ليس كتائبيًا بل ينتمي إلى
فريق  14آذار)
حركة امل :املالية واألشغال
وليد جنبالط :الصحة والزراعة
بطرس حرب :االتصاالت
ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل :ال��داخ �ل �ي��ة ،ال �ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة ،االق �ت �ص ��اد (ل�لأق �ل �ي��ات:
ب ��اس ��م ال � �ش� ��اب أو ن �ب �ي��ل دو ف ��ري ��ج)،
والتنمية اإلدارية
رئيس الجمهورية :الدفاع واملهجرين
تمام سالم :السياحة والثقافة
امل�ف��ارق��ة ف��ي ك��ل امل �س��ودات ال�ت��ي ج��رى
تداولها ان أيًا منها لم يذكر اسم وزير
م��ن ح ��زب ال �ل��ه .ف�ل�ا س�ل�ام ع ��رض على
الحزب اقتراحاته للحقائب ،وال الحزب
ّ
س ��ل ��م س �ل��ام أس � �م� ��اء م ��رش �ح �ي ��ه ،الن ��ه
ك��ان ي��رف��ض ذل��ك ق�ب��ل ح��ل ال�ع�ق��دة بني
الرئيس املكلف والتيار الوطني الحر.
م��ن جهة اخ��رى ،ي�غ��ادر الرئيس بري
ب�ي��روت بعد ظهر ال�ي��وم ال��ى الكويت
تلبية ل��دع��وة رسمية ومنها يتوجه
ال � ��ى اي � � ��ران ف��أل �ب��ان �ي��ا ت �ل �ب �ي��ة ل��دع��وة

