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سياسة
المشهد السياسي

تقرير

ّ
حل العقد الداخلية ينطلق اليوم:

«مجموعة الستة»:
للسنة المعارضين أن يتمثلوا بوزيرين

هل تعوق الرهانات الخارجية تشكيل الحكومة؟
معني بتشكيل الحكومة ْأن ليس هناك ّ
ّ
معوقات خارجية وراء تأخير البدء بالمشاورات
تأكيد أكثر من مصدر
على الرغم من ّ
ّ
الجدية للتأليف ،إل أن مماطلة الرئيس سعد الحريري تترك انطباعًا عن ارتباط التأخير بأجندات سعودية تراهن على تحول
في موازين القوى من العراق إلى اليمن
ّ
أقـ ـ ــل م ــن ش ـه ــر م ـض ــى ع ـل ــى تـكـلـيــف
ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـحـ ــريـ ــري تـشـكـيــل
حكومة ما بعد االنتخابات النيابية،
من دون أن تظهر مالمح ّ
جدية لقرب
التأليف .وفيما كانت أجواء التشاؤم
ّ
تخيم على الساحة السياسية حتى
مساء أمس ،أضفى اللقاء الذي جمع
ال ـح ــري ــري ب ــال ــوزي ــر جـ ـب ــران بــاسـيــل
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة أول مــن
أم ــس ،أج ــواء م ـح ــدودة مــن الـتـفــاؤل.
وبانتظار عودة الحريري إلى بيروت
ال ـي ــوم ،حـيــث سـيـكــون عـصــر غ ــد في
استقبال املستشارة األملانية أنجيال
ميركل في بيروت ،التي تــزور لبنان
بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل
م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون قـ ـب ــل يـ ّ ــومـ ــن ف ـ ــي ج ـ ــدول
أع ـمــال أبـ ــرزه م ـلـ ّـف الــاج ـئــن ،تبقى
ّ
التطورات في امللف الحكومي معلقة
على تفعيل التواصل والتشاور بني
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة لتشكيل حكومة

لقاءات خالل األيام المقبلة
لحلحلة العقد الداخلية أمام
تشكيل الحكومة
يعود الحريري إلى بيروت
اليوم بعد لقاء مع باسيل في باريس
ناقشا خالله تشكيل الحكومة
ّ
املوسعة ،في سباق
الوحدة الوطنية
ّ
تطورات إقليمية ودولية خطرة.
مع
م ـص ــادر سـيــاسـيــة بـ ــارزة ف ــي الـتـيــار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ق ــال ــت ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
إن «لـ ـق ــاء ب ــاس ـي ــل والـ ـح ــري ــري ك ــان
ً
طويال وجــديــا ...وال توجد مشاكل».
وأوض ـحــت أن رئـيــس الـحـكــومــة بــات
يدرك أن التأخير في التأليف لم يعد
مبررًا ،وبالتالي بات لزامًا أن يغادر
مربع إرض ــاء الجميع إلــى مصارحة
األطراف باألحجام التي تستحق
كل
ّ
أن تتمثل بها فــي الـحـكــومــة« ،إذ إن
مـ ــن ي ـط ــال ـب ــون ب ـح ـص ــص أكـ ـب ــر مــن
ح ـج ـم ـهــم ه ــم م ــن يـ ــؤخـ ــرون عـمـلـيــة
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ب ــال ـت ــوازي م ــع عـمـلـ ّـيــة ال ـت ـحــالــف في
اليمن للسيطرة على الساحل الغربي.
ّ
ك ـ ـ ــل ذل ـ ـ ــك يـ ـض ــع ت ــأخـ ـي ــر الـ ـح ــري ــري
ف ــي خــانــة «االن ـت ـظ ــار اإلق ـل ـي ـمــي» في
خطوة مشابهة ملا حصل على مدى
السنوات املاضية ،حني كان فريق 14
آذار يراهن على التحوالت في اإلقليم
عبر العرقلة الداخلية ،ثم ال يلبث أن
يضطر إلى السير في التسويات مع
فشل مشاريع رعاته في اإلقليم.
وبــا شـ ّـك ،فــإن الرئيس ميشال عون
وحــزب الله وحلفاءهما في الداخل،
يـسـعــون إل ــى اإلس ـ ــراع ف ــي الـتــألـيــف،
مــع ازديـ ــاد االسـتـحـقــاقــات الــداخـلـيــة
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردي االحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
والظروف املالية الضاغطة في البالد،
التي تحتاج إلى ورشة عمل سريعة،
ال يخدمها أن تبقى البالد في مرحلة
املــراوحــة وتصريف األعـمــال .ومــع أن
ّ
أكـثــر مــن م ـقـ ّـرب مــن ال ـحــريــري يــؤكــد
ّ
املكلف ّ
يقدر الصعوبات
أن الرئيس
امل ـل ـقــاة ع ـلــى عــات ـقــه وامل ـخ ــاط ــر الـتــي
ت ـح ـي ــط ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا بـ ــالـ ــوضـ ــع امل ــال ــي
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ،إال أن الـ ـت ــأخـ ـي ــر ال
ي ــزال سـ ّـيــد امل ــوق ــف ،بـمــا يــوحــي بــأن
الحريري يخضع لضغوط خارجية
ال يستطيع تجاوزها.
ّأم ـ ــا ع ـلــى ص ـع ـيــد ال ـع ـقــد ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة،
فــا ت ــزال أزم ــة تـمـثـيــل ح ــزب ال ـقــوات
اللبنانية في الحكومة ،العقدة األبرز،
خصوصًا بعد تأكيد رئيس الحزب
سمير جعجع قـبــل يــومــن مطالبته
ّ
الحر
باملناصفة مــع التيار الوطني
ً
عمال باتفاق معراب .وال تزال العقدة
الدرزية أيضًا على حالها ،مع إصرار
رئيس الجمهورية على توزير النائب
طــال أرس ــان وتـمـ ّـســك الـنــائــب وليد
ج ـن ـبــاط بــامل ـقــاعــد ال ــدرزي ــة الـثــاثــة
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة .وفـ ــي اإلط ـ ـ ــار ،سـ ّـجــل
أمــس لقاء جمع معاون األمــن العام
ل ـحــزب ال ـلــه الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه،
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج ح ـ ـسـ ــن الـ ـخـ ـلـ ـي ــل ورئ ـ ـيـ ــس
الحزب الديموقراطي اللبناني طالل
أرس ــان .بــاإلضــافــة إلــى ّذلــك ،ال تــزال
ماثلة عقدة تمثيل السنة من خارج
ت ـيــار املستقبل فــي الـحـكــومــة ،حيث
سيقوم «الـلـقــاء الــوطـنــي» ال ــذي عقد
اجتماعًا أمس في منزل النائب عبد
الرحيم مراد ،بجولة على عون ّ
وبري
وقوى سياسية أخرى للتشديد على
ضرورة تمثيل اللقاء بحقيبة وزارية.
ك ــذل ــك األم ـ ـ ــر ،اس ـت ـق ـبــل عـ ــون رئ ـيــس
الحزب السوري القومي االجتماعي
ح ـن ــا الـ ـن ــاش ــف ووف ـ ـ ـ ـدًا مـ ــن الـ ـح ــزب،
وط ـ ــال ـ ــب ال ـ ــوف ـ ــد ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة ت ـم ـث ـيــل
القومي في الحكومة.

«ختم» جوازات اإليرانيين

انتهاء أزمة مرسوم القناصل
ّ
وقع وزير املال علي حسن خليل ،أمس ،الدفعة الثانية من مراسيم تعيني
ً
القناصيل الفخريني ( 27قنصال) وأعادها إلى وزارة الخارجية ،على أن يتلقى
من وزير الخارجية واملغتربني جبران باسيل في الساعات املقبلة ،املراسيم
القديمة الـ 32للتوقيع عليها ،بعدما كانت سببًا في إثارة
أزمة بني التيار الوطني الحر وحركة أمل على خلفية
أمرين ،أولهما تجاوز باسيل توقيع وزير املال ،وثانيهما
عدم األخذ باملالحظات واألسماء التي تقدم بها كل من
حزب الله وحركة أمل معًا إلى باسيل ،قبيل توقيع
األخير املراسيم في الثامن من حزيران املاضي.
ً
وكان حزب الله ،ممثال بمسؤول وحدة االرتباط
والتنسيق وفيق صفا ،قد نشط في الساعات األخيرة
من أجل تمرير املراسيم الـ ،27بعد إدخال بعض
التعديالت على األسماء املقترحة (اسمان ينتميان إلى
الطائفة الشيعية).

الـتــألـيــف .فليس منطقيًا أن يطالب
االشتراكيون بثالث حقائب والقوات
بخمس .عندها ،بالنسبة والتناسب،
يـ ـح ــق ل ـل ـت ـي ــار  10وزراء م ـ ــن دون
احتساب حصة رئيس الجمهورية،
إال إذا كـ ــان رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة يــريــد
إعـطــاء هــم ذل ــك مــن حـصـتــه» .ونقلت
ـري أن ــه ال ي ــزال
املـ ـص ــادر ع ــن ال ـح ــري ـ ّ
راف ـض ــا أي تـمـثـيــل لـســنــة  8آذار في
الحكومة.
وبـيـنـمــا اسـتـمــر الــرئ ـيــس نـبـيــه بـ ّـري
ع ـل ــى ت ـش ــاؤم ــه ل ـل ـي ــوم ال ـث ــان ــي عـلــى
ً
التوالي ،متسائال عن األسباب التي
تدفع الحريري إلى التأخر في البدء
بالعمل على التشكيل بشكل جـ ّـدي،
قــالــت م ـص ــادر مـتــابـعــة ل ــ«األخ ـب ــار»
ل ـيــل أمـ ــس ،إن «ه ـن ــاك ب ـ ــوادر جـ ّ
ـديــة
لـ ـب ــدء م ـس ــاع ــي ال ـت ــأل ـي ــف ،وسـتـعـقــد
اجتماعات الـيــوم وفــي األي ــام املقبلة
تصب في هذا السياق» .غير أن ّ
ّ
بري،
ف ــي تـ ـس ــاؤالت ــه ،رب ـ ــط ب ــن الـ ـظ ــروف
الـخــارجـيــة وال ـت ـط ــورات فــي اإلقـلـيــم،
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وبــن التأخير في تشكيل الحكومة،
على اعتبار أن العقد الداخلية ،وإن
كانت صعبة ،لكنها ليست مستحيلة،
ّ
ويمكن حلها إذا انطلقت الـحــوارات
ب ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف .وت ـ ــأت ـ ــي ت ـ ـسـ ــاؤالت
ب ـ ّـري فــي ظــل التصعيد الـسـعــودي ـ ـ ـ
األميركي ـ ـ ـ اإلسرائيلي في كل املنطقة
ضد إيــران وسوريا وحلفائهما ،من
العراق إلى لبنان وفلسطني واليمن،
ّ
وف ــي ظ ــل اإلج ـ ـ ــراءات الـعـقــابـيــة ضد
روس ـي ــا م ــن ق ـبــل الـ ــواليـ ــات املـتـحــدة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردود ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ب ــالـ ـعـ ـق ــوب ــات
املضادة .االنطباع العام في بيروت،
أن ال ـس ـع ــودي ــة ب ــات ــت ّت ــرب ــط مـلـفــات
امل ـن ـط ـق ــة ،وم ـن ـه ــا املـ ـل ــف ال ـل ـب ـنــانــي،
وتحديدًا تشكيل الحكومة ،بتطورات
الـ ـع ــراق وال ـي ـم ــن ،بــان ـت ـظــار تحقيق
إن ـ ـجـ ــازات م ـيــدان ـيــة ت ـق ـلــب امل ـع ــدالت
امليدانية ملصلحة السعودية ،التي ال
تراكم إال الخسائر منذ سـنــوات ،في
رهانات فاشلة من العراق إلى سوريا
واليمن.

مـصــادر رفيعة املـسـتــوى فــي قــوى 8
ّ
آذار ،أك ــدت ل ــ«األخ ـبــار» مـســاء أمــس
أن ـ ــه «ل ـ ــم ي ـظ ـهــر ح ـت ــى اآلن أي عـقــد
ّ
خــارج ـيــة ،وال ـع ـمــل سـيـبــدأ عـلــى حــل
العقد الداخلية» .وفــي اإلط ــار عينه،
نفى وزي ــر الــداخـلـيــة نـهــاد املشنوق،
فــي ات ـصــال مــع «األخ ـب ــار» ،أن تكون
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة مـ ـت ــدخـ ـل ــة ف ـ ــي ت ــأل ـي ــف
الحكومة ،ال من قريب وال من بعيد.
غير أن هذه الطمأنات ،ال تجد تفسيرًا
لـ ـلـ ـب ــطء الـ ـ ـ ــذي تـ ـع ــان ــي مـ ـن ــه ع ـم ـلـ ّـيــة
التشكيل ،عـلــى األق ــل ب ــدء ال ـحــوارات
بـ ــن األطـ ـ ـ ـ ــراف .وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـنــه،
تـظـهــر مـعــالــم امل ـح ــاوالت الـسـعــوديــة
إلعادة تشكيل قوة ضغط على حزب
ال ـل ــه ف ــي ل ـب ـنــان م ــن ب ـقــايــا ف ــري ــق 14
آذار ،وامل ـح ــاوالت األمـيــركـيــة إلع ــادة
قـطــع طــريــق دمـشــق ـ ـ ـ ب ـغــداد وفصل
العراق عن سوريا عبر السيطرة على
الحدود السورية ـ ـ ـ العراقية ،وتاليًا
قطع الطريق على إيــران إلــى سوريا
ول ـب ـنــان ،واسـتـكـمــال ح ـصــار طـهــران

ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،اس ـت ـمــرت قضية
إعفاء اإليرانيني من «ختم» جــوازات
سـ ـف ــره ــم عـ ـل ــى املـ ـع ــاب ــر الـ ـح ــدودي ــة
اللبنانية بالتفاعل .وزارة الداخلية
ّ
سربت أول من أمــس خبرًا يفيد بأن
املـشـنــوق سـيـ ّ
ـوجــه مــذكــرة إلــى املدير
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـلـ ــواء ع ـبــاس
إب ــراهـ ـي ــم إللـ ـغ ــاء ق ـ ـ ــراره بـ ـش ــأن ع ــدم
«تـخـتـيــم» ج ـ ــوازات سـفــر اإليــران ـيــن
واالكتفاء بـ«ختم» بطاقات مستقلة.
ّ
إال أن م ـص ــادر امل ـش ـنــوق أك ـ ــدت ليل
أمس لـ«األخبار» أنه لن يتخذ أي قرار
إال بعد التشاور مع رئيس الحكومة،
وبـعــد الـتـبــاحــث مــع ال ـلــواء إبــراهـيــم.
ً
ُ
شديد
وقالت املصادر إن قرارًا مماثال
التعقيد ،وخاصة في مرحلة تشديد
العقوبات على إيران .ونفت املصادر
وج ـ ــود خـ ــاف ب ــن وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
واملدير العام لألمن العام ،الفتة إلى
ّ
أن التسريب (بـشــأن مــذكــرة الــوزيــر)
جرى فيما كان املشنوق خارج البالد.
(األخبار)

صبت «عدم ّ
ّ
جدية» سعد
الحريري ،في بحث تشكيل
الحكومة ،لمصلحة النواب
ّ
«السنة» ُ
المعارضين لتيار
المستقبل .فبعد أن فشلوا
سابقًا في تجميع أنفسهم
لقاء واحد ،لفرض
ضمن ٍ
داخل الحكومة،
تمثيلهم ّ
التقى ،أمس ،ستة منهم في
منزل عبد الرحيم مراد .لقاء
تشاوري ،طالب «بوزيرين ،على
األقل ،قياسًا على تمثيل
»القوى األخرى
ليا القزي

ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب عـ ـب ــد الـ ــرح ـ ـيـ ــم مـ ـ ـ ـ ــراد ،ج ـه ــاد
الـ ـصـ ـم ــد ،عـ ــدنـ ــان ط ــرابـ ـلـ ـس ــي ،فـيـصــل
كــرامــي ،قاسم هــاشــم ،والــولـيــد سكرية.
ّ
ال ـس ــت ــة ي ـع ـت ـب ــرون م ـ ّـن أبـ ـ ــرز رمـ ـ ــوز «8
آذار» في الطائفة السنية ،وتمكنوا في
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة م ــن ال ـف ــوز على
مرشحي تيار املستقبل .ق ـ ّـرروا ،أخيرًا،
بمقعدين في
توحيد الجهود للمطالبة
ٍ
الحكومة العتيدة .لـقــاؤهــم الـتـشــاوري
الـ ـج ـ ّـدي األول ،والـ ـ ــذي ُع ـق ــد أمـ ــس في
ّ
أسقط ُح ّجة أن
منزل مــراد في ّ بيروت،
ُ
ال ـن ــواب «ال ـس ــن ــة» ال ـع ـشــرة امل ـعــارضــن
لتيار املستقبل غير ُم ّ
وحدين ،وبالتالي
ي ـص ـعــب عـلـيـهــم أن ُي ـط ــال ـب ــوا بتمثيل
وزاري .لم يعد الحريري ُ
«يواجه» كتلة
واحــدة معارضة له من داخــل «بيئته»،
بل أصبح يواجه كتلتني.
الكتلة األولــىُ ،يمثلها رئيس الحكومة
السابق نجيب ميقاتي ،حامل رقم الـ21
ألف صوت تفضيلي في دائرة طرابلس
وامل ـن ـيــة وال ـض ـن ـيــةُ ،
و«ي ـح ـ ّـص ــن» نفسه
بكتلةٍ مــن أرب ـعــة ن ــواب (سـنـ ُـي وعـلــوي
وماروني وأرثوذكسي) .من املفترض أن
ُ
عبور» مليقاتي إلى
شكل ذلــك« ،بوابة
ٍ
ي ّ
جنة مجلس الوزراء.
ّ
الكتلة الثانية ،هي «مجموعة الستة»،
الـ ـت ــي عـ ـق ــدت لـ ـق ً ــاء ه ــا أمـ ـ ــس .ن ــواب ـه ــا
ُيـ ـمـ ـثـ ـل ــون نـ ـسـ ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن أصـ ـ ــوات
املـقـتــرعــن داخـ ــل طــائـفـتـهــم ،وبــالـتــالــي
بــات من الصعب على رئيس الحكومة

ّ
سعد الحريري تخطي هذا الواقع الذي
أف ــرزت ــه االن ـت ـخ ــاب ــات ،إال ف ــي ح ــال ق ـ ّـرر
أن يـضــع نـفـســه ف ــي مــواج ـهــة ج ــزء من
ال ـشــارع ال ــذي سحب ورق ــة «االحـتـكــار»
أو «ال ـح ـصــريــة» م ـنــه .م ــن دون إغ ـفــال،
ّ
أن من بني الـنــواب َالعشرة ،أشـ َـهـ َـر فقط
ُ
إث ـن ــان مـنـهــم م ـع ــارض ـت ــه «الـحـقـيـقـيــة»
لـ«الحريرية السياسية» ،وهما أسامة
سعد وجهاد الصمد .اآلخــرون ،وجدوا
ّأن من «مصلحتهم» ّ
مد اليد للحريري
مــن خــال تسميته لتشكيل الحكومة،
م ــن دون أن ي ـجــد ن ـف ـســه ُم ـج ـب ـرًا على
ّ
«رد الجميل»ُ ،
ومالقاتهم إلــى الوسط،
بتسمية أحدهم للوزارة الجديدة.
أجل أن ال نبقى ُمشتتنيّ ،قررنا أن
«من ُ
لن ّ
وحد جهودنا» ،تقول مصادر
ُنلتقي
املـجـتـمـعــن ،الــذيــن قـ ـ ّـرروا إط ــاق صفة
«لقاء تـشــاوري» على اجتماعهم أمس.
يعقد «الـلـقــاء» االجـتـمــاعــات حــن تجد
ُم ـكــونــاتــه ض ـ ــرورة ل ــذل ــك ،م ــع الـحـفــاظ
ّ
ع ـل ــى خ ـص ــوص ـي ــة ك ـ ــل م ـن ـه ــم .تـمـثـيــل
النواب الوطني واســع ،يشمل طرابلس
والضنية والبقاع وبـيــروت والجنوب،
ّ
ولـ ــو أنـ ـه ــم حـ ـص ــروا أن ـف ـس ـهــم طــائـفـيــا
بخانة ُمعينة ،وجــدوهــا ضــروريــة في
ه ــذه املــرحـلــة .ه ــذه الصبغة الطائفية،
ك ــان ــت ال ـس ـب ــب ف ــي أن ُي ـح ـج ــم ُال ـنــائــب
«الـنــاصــري» أســامــة سعد عــن املشاركة
ـاوري .تـصــف املـصــادر
فــي الـلـقــاء ال ـت ـشـ ُ
«املتصالح مع نفسه».
سعد باإلنسان ّ
ولـ ـك ــن ،ال ي ـم ـنــع أنـ ـ ــه جـ ــرت ُمـ ـح ــاوالت
عـ ــدة إلق ـن ــاع ــه ب ــاالن ـض ـم ــام إلـ ــى ال ـل ـقــاء
التشاوريُ ،
«وليحاسبنا على الخطاب.

ّ
من منا نحن املجتمعني يحمل خطابًا
مذهبيًا ،ال سيما عبد الرحيم مراد زميل
أيضًا
في الناصرية» .قيل لسعد ّ
ّسعد ّ
إنه «ترشح في صيدا عن املقعد السني،
واملـفــاوضــات ُفي تشكيل الحكومة تتم
ع ـلــى أسـ ــاس ُامل ـحــاص ـصــة ال ـطــائ ـف ـيــة».
ل ــذل ــك ،كـ ــان امل ـج ـت ـم ـع ـ ُـون ي ــأم ـل ــون ب ــأن
ي ـن ـضـ ّـم س ـعــد إل ـي ـه ــم ،مل ـســاعــدت ـهــم في
ت ـح ـق ـيــق غــاي ـت ـهــم ف ــي ال ـح ـص ــول عـلــى
مـقـعــد وزاري .ول ـك ــن ،أن يـقـبــل أســامــة

لم يجد ميقاتي
المشاركة،
مصلحة في
ّ
كي ال ُينزع منه «حق»
التمثل وزاريًا

ُ
سعد املشاركة في االنتخابات النيابية
ّ
ّ
في ظل نظام طائفي ،ألن القانون يمنع
ُم ـم ــارس ــة ال ـع ـمــل ال ـن ـيــابــي إال م ــن هــذا
الباب ،شــيء ،وأن ينضم إلــى لقاء قائم
على عنوان طائفي ،حتى ينال أعضاؤه
ٌ
شيء
«شرعية» في مواجهة الحريري،
آخ ـ ــر .ف ــأس ــام ــة س ـع ــد ،ل ــن ي ـك ــون بـهــذه
الـطــريـقــة ُمـتـجــانـســا مــع إرث ــه وخـطــابــه
القومي ـ ـ االجتماعي ،والعروبة والفكرة

أصبح الحريري بمواجهة كتلتين ُمعارضتين له :ميقاتي والنواب الستة (هيثم الموسوي)

الوطنية الجامعة.
ترفض مصادر ُاملجتمعني ّأن اللقاء ّ
تم
بطلب من فريق  8آذار السياسي ،على
ٍ
رغم انضمام قاسم هاشم (عضو كتلة
ال ـت ـحــريــر والـتـنـمـيــة بــرئــاســة الــرئـيــس
نبيه بري) والوليد سكرية (عضو كتلة
ُّ
للمقاومة) إليه« .كلنا كان لدينا
الوفاء
ّ
ُ
ّ
الهم الوحيد ،أنه طاملا اعتمدت النسبية
ُ
عتمد
خ ــال االن ـت ـخ ــاب ــات ،فـيـجــب أن ت ّ
أيـضــا فــي تشكيل الـحـكــومــة ،ويتحقق
إنجاز كسر األحادية».
لكن ،ما الذي يجمع بني النواب الستة،
وه ـ ــم يـ ــأتـ ــون مّـ ــن خ ـل ـف ـي ــات ُم ـخ ـت ـل ـفــة؟
«مــا يجمعنا أنـنــا انتصرنا على تيار
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،م ـ ّــن خ ـ ــال امل ـ ـع ـ ــارك ال ـت ــي
ّ
خاضها كل منا في دائرتهّ االنتخابية،
وال يمكن الحريري أن ُيمنن أح ـدًا منا
باملقعد الذي فاز به» .كان يجب أن يدفع
ذل ــك ،إل ــى أن يـشـمــل ال ـل ـقــاء ال ـت ـشــاوري
نجيب ميقاتي وب ــال عبدالله (عضو
اللقاء الديموقراطي) وف ــؤاد مخزومي
ّ(ال ـب ـي ــروت ــي امل ـ ُس ـت ـقــل) .ت ـق ــول امل ـص ــادر
إنــه «كــان مــن املمكن أن ينضم عبدالله
ّ
إلينا ،لو أن التنسيق معه كان أفضل».
مـ ـخ ــزوم ــي «ج ـ ـ ــرت مـ ـ ـح ـ ــاوالت ســاب ـقــة
ل ـل ـتــواصــل م ـع ــه ،ول ـك ـنــه ل ــم يـسـتـجــب».
أما ميقاتي ،الذي يسعى إلى أن ينتزع
م ـق ـع ـدًا وزاري ـ ــا ،ف ــا مـصـلـحــة لــديــه ألن
ي ـن ـض ــم إل ـ ــى ه ـ ــذا الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري.
جلوسه ّ على الطاولة مع بقية النواب،
ّ
يعني أن ــه ّتخلى عــن «أحـقـ ّـيــة» تمثيله
ب ـ ــوزي ـ ــر سـ ــنـ ــي داخـ ـ ـ ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة .مــع
اإلش ــارة ،إلــى «عالقة الصداقة ُاملمتازة
والتنسيق املستمر
بني ميقاتي ومراد،
ُ
جتمعون قد
امل
ـواب
ـ
ن
بينهما» .وكـ ّـان الـ
ّ
«حـفـظــوا» حــق ميقاتي بالتمثل ،حني
ّ
شـ ـ ـ ّـددوا ف ــي بـيــانـهــم ع ـلــى أن «ال ـن ــواب
م ــن ال ـطــائ ـفــة ال ـس ـن ـيـّـة م ــن خ ـ ــارج كتلة
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،م ـ ــن ح ــقـ ـه ــم أن ي ـت ـم ـث ـلــوا
بوزيرين على األقــل قياسًا على تمثيل
ال ـقــوى األخ ـ ــرى» ،وطــال ـبــوا ب ــأن يؤخذ
هــذا املــوضــوع في االعتبار عند تأليف
الحكومة «حــرصــا على عــدالــة التمثيل
واملشاركة الوطنية في العمل الحكومي
لكل القوى السياسية صاحبة التمثيل
الشعبي الوازن».
وأكــد املجتمعون فــي بيانهم «ضــرورة
معالجة القضايا الـتــي تهم املواطنني
في شكل أساسي والعمل على اإلسراع
ف ــي تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ال ـت ــي ي ـجــب أن
تضم كافة القوى فتكون شاملة وعادلة
إنـطــاقــا مــن مـبــدأ عــدالــة التمثيل وفقًا
لنتائج االنتخابات النيابية».

علم
و خبر
شتم المدعي العام
تعرض املدعي العام املالي علي إبراهيم ورئيس بلدية رأس بعلبك دريد
رحال ،خالل جولتهما للكشف على جدران دعم مجرى السيل ُلـ«شتائم»
من قبل عدد من شبان البلدة ،وذلك على أثر التحقيقات التي فتحت من
قبل النيابة العامة املالية في قضايا فساد في تنفيذ تعهدات جدران الدعم
ملجرى سيل رأس بعلبك ،الذي تناولته «األخبار» في عددها الصادر يوم
االثنني  ١٨حزيرانُ .
وعــرف من بني الذين أطلقوا الشتائم بحق القاضي
إبراهيم ورئيس البلدية شقيق رئيس بلدية رأس بعلبك السابق ب .ع
وإ .م  ،وآخرون من املقربني من النائب ألبير منصور واملتعهد ابن البلدة
حسان بشراوي .واعتدى الشبان على عضو البلدية رامي أنطون وشقيقه
هاني أنطون بالضربُ ،
وعلم أن رحال وأنطون تقدما بدعوى قضائية في
وقت الحق.

قضية عيتاني :الئحة طويلة من ّ
المدعى عليهم
قرر فريق الدفاع عن املمثل املسرحي زياد عيتاني تقديم دعوى شخصية
بحق املتسببني بسجنه ألكـثــر مــن  3أشـهــر ،واالف ـتــراء عليه عبر تلفيق
ّ
تهمة التعامل مع العدو اإلسرائيلي له .وقرر فريق الدفاع عن عيتاني أل

تقتصر الدعوى على املقدم في قوى األمن الداخلي سوزان الحاج حبيش
واملقرصن إيلي غبش ،إذ ستكون الئحة املــدعــى عليهم طويلة ،لتشمل
عددًا آخر من املشتبه فيهم.

ترشيح سيدتين في «المستقبل» للوزارة
ارتفعت أسهم عضو املكتب السياسي في تيار املستقبل ،املنسقة العامة
لقطاع االغتراب ميرنا منيمنة ،لتولي حقيبة غير خدماتية في الحكومة
الجديدة ،ويستمر تداول اسم الوزيرة السابقة ريا الحسن لتولي حقيبة
أســاس ـيــة ،بينما يـجــزم الـنــائــب األس ـبــق مصطفى عـلــوش ب ــأن الحقيبة
الوزارية الشمالية ستكون من نصيبه.

ّ
وشهيب للوزارة
أبو فاعور
عندما طالب «اللقاء الديموقراطي» رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري
رسميًا بــأن يكون له وحــده الحق بتسمية ال ــوزراء ال ــدروز الثالثة ،أرفق
ذلك باملطالبة بوزارتي الصحة والزراعة .وعلم أن رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي وليد جنبالط ،في صدد إعادة توزير النائبني وائل أبو فاعور
وأكرم ّ
شهيب ،لكنه لم يبت داخليًا باالسم الدرزي الثالث املرشح للحكومة.

