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كالم في السياسة

ّ
زلة جنبالط ،وموعد جديد بعد  20آذار

ـوع املقبل
بعيدًا من األض��واء بني ميقاتي والوفد
امل � �ف ��اوض ال � ��ذي ي �ض��م ال ��وزي ��ر جبران
ب��اس �ي��ل وامل � �ع� ��اون ال �س �ي��اس��ي لرئيس
امل� �ج� �ل ��س ال� �ن ��ائ ��ب ع� �ل ��ي ح� �س ��ن خليل
واملعاون السياسي لألمني العام لحزب
الله حسني الخليل .ورغم اجتماع عقده
ب��اس �ي��ل ب �ع��زم��ي م �ي �ق��ات��ي ،اب� ��ن شقيق
الرئيس املكلف ،قبل أربعة أي��ام ،إال أنه
ال اتفاق خلصا إليه رغم اإليجابية التي

اختطاف الناشط
السوري خلق تخوفًا من
تكرار أحداث مشابهة
إحدى الروايات
الشبان
تقول إن ّ
خدام
مدفوعون من ّ
إلحراق السفارة

إح��داه��ا امل�ل�ازم األول ص�ل�اح ال �ح��اج في
اتهام صريح منها للمالزم األول املذكور
ب��ال �ت� ّ
�ورط ف��ي عملية االخ �ت �ط��اف .ووفق
ُالرواية املنقولة فإن شقيقًا رابعًا لجاسم
فقد أثره في منطقة ضهر الوحش.
وس��ط االتهامات امل�ت��داول��ة ،يبرز موقف
ّ
الشبان املخطوفني .فتذكر زوجة
لعائلة
ج��اس��م ج��اس��م أن ال�ق��وى األم�ن�ي��ة أوقفت
ج��اس��م وص ��ادرت ج�ه��از الكمبيوتر من
امل�ن��زل ف��ي ال��راب��ع وال�ع�ش��ري��ن م��ن الشهر
املاضي .وتذكر الزوجة أن زوجها طمأنها
إلى أنهم ُ
خرجونه قريبًا ،مشيرة إلى
سي ً
ّ
أنها تلقت اتصاال من ّ زوجها يطلب فيه
إل�ي�ه��ا إرس� ��ال م��ن ُي �ق��ل��ه م��ن ب�ع�ب��دا عند
منتصف ً الليلة نفسها ،لكنها تلفت إلى
أن اتصاال وردها من رقم زوجها بصوت
ّ
سيرحلون جاسم
غريب ُيخبرها بأنهم
إلى سوريا.

جان عزيز
أشاعاها ،والرغبة في التفاهم.
2ـــــ ال يزال ميقاتي يعارض إعطاء عون
الثلث  1+املسيحي من ضمن حصة تكتل
التغيير واإلصالح ّ
(التيار الوطني ّ
الحر
ّ
ويتمسك بعدم إحداث سابقة
وحلفائه)،
ك �ه��ذه ل��م ت�ش�ه��ده��ا أي م��ن الحكومات
امل�ت�ع��اق�ب��ة ،وخ�ص��وص��ًا ب��وض��ع نصاب
معطل ف��ي ي��د طائفة .تنطلق معارضة
م�ي�ق��ات��ي أي �ض��ًا م��ن ت�ح�ف�ظ��ه ع��ن إعطاء
عون الحصة التي يطالب بها ،وهي 12
وزيرًا في حكومة ثالثينية ،ويعتقد بأن
الرقم مبالغ به.
3ـــــ رغم جوالت أحاديث كان قد تبادلها
ال� ��رئ � �ي� ��س امل� �ك� �ل ��ف وال � ��وف � ��د املفاوض
ف��ي األس��اب �ي��ع ال �ث�لاث��ة امل �ن �ص��رم��ة ،فإن
تتمحور
خالصة ما ك��ان ي��دور بينهما
ّ
حول لغز لم يشأ ميقاتي وال عون حله:
الئحة بأسماء
ينتظر ميقاتي من عون
ّ
الوزراء الذين يقترحهم كي يوزع عليهم
من الرئيس
الحقائب ،وينتظر الجنرال ّ
املكلف الئحة بالحقائب كي يوزع وزراءه
ّ
ّ
عليها .وهكذا ال أحد منهما يتقدم جديًا
نحو اآلخ��ر :ال ميقاتي يعرض حقائب
ّ
تكتل التغيير واإلصالح ،وال عون يحدد
مرشحيه للتوزير.
4ـــــ ت�ت��داول أوس��اط املحيطني بالرئيس
املكلف اق�ت��راح��ات ف��ي م�س��ودة الحكومة
وكان ميقاتي قد أنجز مسودة
ُالجديدةً .
ع��رض��ت أوال ع�ل��ى رئ �ي��س الجمهورية
ميشال سليمان االثنني املاضي فوافق
عليها ،ثم عرضت على رئيس ّاملجلس
نبيه ب � ّ�ري فتحفظ .ورغ ��م ال�ت�ك��ت��م الذي
ي �ح �ي ��ط ب � ��ه ال ��رئ � �ي ��س امل� �ك� �ل ��ف الصيغ
امل �ق �ت��رح��ة ل �ت��وزي��ع ال �ح �ق��ائ��ب وتحديد
الحصص ،إال أن الثابت في موقفه حتى
اآلن ،أن ��ه ي��رف��ض إع �ط��اء ق ��وى  8آذار ـــــ
التي تمثل الغالبية النيابية وتمسك في
البرملان باألكثرية املطلقة وبمفتاح منح
الحكومة الجديدة الثقة ـــــ ثلثي املقاعد.
ويرغب الرئيس املكلف عبر هذه املناصفة
ّ
في إب��راز ما يعده القوتني الرئيسيتني
اللتني تتألف منهما حكومته ،بعدما
ّ
قررت قوى  14آذار مقاطعتها ،وهما قوى
 8آذار وامل�س�ت�ق�ل��ون .ي��دخ��ل ف��ي حساب
املستقلني ،إلى ميقاتي وحليفه الوزير
م�ح�م��د ال �ص �ف��دي ،رئ �ي��س الجمهورية
ّ
ورئ �ي��س ال �ح��زب ال �ت �ق��دم��ي ّاالشتراكي
النائب وليد جنبالط .ويتسلح ميقاتي
في دفاعه عن وجهة نظره بعدم إعطاء
قوى  8آذار ثلثي مقاعد حكومته ،بعامل
الثقة بينه وبني شركائه ،الذي يقتضي
أن يجعل من الطرفني فريق عمل واحدًا
ّ
ومنسجمًا ،يواجه التحديات واألخطار
م� �ع ��ًا .وي �ق �ت �ض��ي ك ��ذل ��ك أن ال تحتاج
الغالبية الجديدة إلى النصاب املطمئن
ما دامت دعمت تكليف ميقاتي وأطلقت
ي� ��ده ف ��ي ال �ت��أل �ي��ف ،واخ �ت �ب ��رت محاور
التفاهم معه.
5ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ي� �ل� �ت� �ق ��ي م� �ي� �ق ��ات ��ي م � ��ع سليمان
وج� �ن� �ب�ل�اط وال� �ص� �ف ��دي ع �ل ��ى ضرورة
ت �ب��دي��د ال �ح �ك��وم��ة ال �ج��دي��دة املخاوف،
ّ
وأخصها الدولية ،التي تصل أصداؤها
إل� ��ى ه� ��ذا ال �ف��ري��ق ،وه� ��ي أن �ه��ا حكومة
ّ
يصر
 8آذار أو ح�ك��وم��ة ح��زب ال �ل��ه .ب��ل
رئيس الجمهورية والرئيس املكلف في
لقاءاتهما مع السفراء على إب��راز هوية
ال �ح �ك��وم��ة ال� �ج ��دي ��دة ،ع �ل��ى أن �ه��ا تمثل
ائ �ت�لاف��ًا ب�ي�ن ق ��وى  8آذار ال �ت��ي أضحت
ال �غ��ال �ب �ي��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة وم �س �ت �ق �ل�ين ،األمر
ال��ذي ستعكسه تركيبتها عند إعالنها
وتأكيدها التزام القرارات الدولية.
ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،ي��رس��ل م �ي �ق��ات��ي أك �ث��ر من
إشارة إلى الغالبية الجديدة لطمأنتها
إل ��ى م �غ��زى ت�م� ّ�س�ك��ه ب �ه��ذا ال �ج��ان��ب من
ص��ورة الحكومة ،ورغبته في مناصفة
م� �ق ��اع ��ده ��ا م� �ع� �ه ��ا ،وه� � ��ي أن القاسم
املشترك غير القابل للجدل م��ع ق��وى 8
آذار ،وح��زب الله خصوصًا ،هو حماية
س�ل��اح امل� �ق ��اوم ��ة وع � ��دم ت �ع��ري �ض��ه ألي
استهداف من أي جهة أتى ،والعمل على
تفادي اآلثار السلبية املتوقعة من القرار
االت �ه ��ام ��ي ف ��ي اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رفيق
الحريري.

رغ ��م ال �ك�ل�ام ال ��واض ��ح ،ف��ي امل��وق��ف وال �ت �م��وض��ع ،لرئيس
جبهة النضال الوطني ،النائب وليد جنبالطُ ،يطرح في
�اط السياسية املعنية س��ؤال عما إذا كان جنبالط
األوس� ً
م �س��ؤوال ف��ي م�ك��ان م��ا ،وب�ن�ح��و م�ب��اش��ر أو غ�ي��ر مباشر،
عفوًا أو قصدًا ،عن عرقلة مسار تأليف الحكومة الجديدة
برئاسة نجيب ميقاتي .وتعود ج��ذور السؤال إل��ى كالم
لجنبالط أع�ل��ن فيه قبل أس�ب��وع�ين ،ب�ص��راح��ة ك��ام�ل��ة ،أن
السعودية أبلغته رسميًا قطع ع�لاق��ات ال��ري��اض ب��ه .من
ه�ن��ا ت�ب��دأ التحليالت وال �ت �س��اؤالت ،وت��أخ��ذ ل��دى بعض
املعنيني طابع السؤال املباشر :هل قصد جنبالط تعطيل
ّ
مهمة ميقاتي؟ وملاذا؟
في خلفية السائلني أسرار ومعلومات كثيرة .يقولون إنه
ب��ات معروفًا منذ اللحظة األول��ى لسقوط حكومة سعد
الدين الحريري ،واتجاه غالبية نيابية طفيفة إلى تكليف
ّ
واألهم
ميقاتي ،أن األخير ربط موقفه باملوقف السعودي.
ّ
السنية ،لبثت في حال
أن الحركة السياسية في البيئة
تريث ومراوحة ،في انتظار تبلور موقف الرياض حيال
ال �ت �ط��ورات ف��ي ب �ي��روت .وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق تفهم سلسلة
األح��داث التي تلت ،ولو من باب التسويق أو اإليحاء أو
اإليهام :سافر محمد الصفدي إلى السعودية وعاد مؤيدًا
تكليف ميقاتي ،ثم انهالت األخبار اإلعالمية عن برودة
ما أو فتور بني الحريري والسعوديني .ويقول العارفون
أي�ض��ًا ،إن ميقاتي ح��اول رص��د النبض ال�س��وري حينها
حيال الطرف اآلخر من معادلة الـ س/س .فجاءته األجواء
م�ق�ب��ول��ة ،إل ��ى أن ذه ��ب ب�ه��ا رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ميشال
سليمان أبعد من ذلك في اإليجابية ،إذ قيل إن سليمان
قال مليقاتي ،إنه في أحد اتصاالته الهاتفية مع الرئيس
السوري بشار األسد ،سأله مباشرة عن أحوال العالقات
بني دمشق وال��ري��اض ،فأجابه األس��د :كانت عالقتنا مع
اإلخ ��وة ال�س�ع��ودي�ين ج� ّ�ي��دة ،أم��ا اآلن فأصبحت ممتازة،
وذلك دائمًا بحسب الرواية نفسها.
ّ
وتحركت
ف��ي ت�ل��ك امل �ن��اخ��ات ،تشجع ميقاتي م��ن ج�ه��ة،
ف�ئ��ات ال ي�س�ت�ه��ان ب�ه��ا م��ن ال�ب�ي�ئ��ة ال�س�ن�ي��ة ،متفاعلة مع
مليقاتي،
األم��ر إيجابًا .ساعد على ذل��ك تموضع وسطي
ً
وأجوبة عمومية غامضة تحكي الكثير ،وال تقول فعال
أي ش��يء .ف��ي ه��ذه امل�ن��اخ��ات ،ق�ي��ل إن م��روح��ة الخيارات
لرئيس الحكومة املكلف توسعت بنحو ملحوظ.
السنية ً
ّ
فقيل مثال إن الوزيرة ليلى الصلح كانت مستعدة ،رغم
تأكيدها أن��ه ل��م يفاتحها أح��د ب��أي ش��أن حكومي .وقيل
أيضًا ،إن النائب تمام سالم ،تحمس وتشجع ،حتى إنه

صار يحلل في مجالسه ،أن املوقف السعودي مؤات ،وأن
ميقاتي ليس سليم الحص وال عمر كرامي ،وأن ميشال
سليمان ليس إميل لحود ،في إشارة مقارنة إلى تجربتي
ال�خ��روج�ين ال�ح��ري��ري�ين م��ن ال�ح�ك��م ،ع��ام��ي  1998و.2004
وق�ي��ل أك�ث��ر م��ن ًذل��ك :إن ن��واب��ًا س�ن��ة ب�ي��روت�ي�ين م��ن داخل
تكتل لبنان أوال ،ك��ان��وا ق��د أصبحوا على عتبة الترقب
للحركة السياسية ،بما يؤهلهم لتفاعل أكثر إيجابية مع
أي طروحات أو مقاربات توزيرية.
ّ
وف��ي تلك األج ��واء ،ك��ان رئيس الحكومة املكلف يتحدث
علنًا في مجالسه عن أنه سيأتي بوزيرين سنيني اثنني
من بيروت ،وأن��ه لن يضع نفسه أم��ام أي حائط مسدود
ّ
مع أي أح��د ،مستعينًا باملبدأ نفسه ال��ذي سمح بنجاح
ال� �ح ��ري ��ري األب :واس �ت �ع �ي �ن��وا ع �ل��ى ق� �ض ��اء حوائجكم
بالكتمان .الكتمان نفسه ال��ذي دفنه الحريري االب��ن مع
وال � ��ده ،ح�ي�ن راح ي�ع�ط��ي «إف ��ادت ��ه» امل�س� ّ�ج�ل��ة أم ��ام لجنة
التحقيق الدولية.
فجأة خرج جنبالط عن صمته ،وخرج ليعلن لهؤالء ،أنه
عبد العزيز بالذات ،أنه
تبلغ من السعودية ،ومن مقرن بن ّ
هناك ،وأن عالقته بالرياض قد
ُ«غير مرغوب فيه» سياسيًا
ّ
قطعت .فتبدلت األمور كثيرًا ،كأن إشارة جديدة إلى اتجاه
الرياح قد ظهرت ،فخرج الحريريون إلى التصعيد املباشر،
حتى استخدام لغة االتهام بالغدر والكذب والخيانة ،ثم
َّ
أعلنوا مقاطعتهم مفاوضات التأليف قبل أن ُيعد الحريري
لزيارته السعودية بعد انقطاع ،ويحبس البلد ،وميقاتي
خ�ص��وص��ًا ،أن�ف��ا ّس��ه ،ف��ي ان�ت�ظ��ار ك�ل�ام األح ��د امل�ق�ب��ل .ففي
مكان م��ا ،ب��دا ك��أن القطيعة السعودية مع جنبالط باتت،
بعد إعالنها ،منسحبة على كل نظرائه ّ
ممن تركوا الصف
الحريري .وبدا أن مستوى سقف الكالم في  13آذار ،سيكون
التعبير الواضح واملباشر ،عن مستوى املوقف السعودي
من املواجهة القائمة في بيروت.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ي �ح��رص امل ��واك� � ّب ��ون ل �ح��رك��ة م �ي �ق��ات��ي على
ال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن ت��داع �ي��ات ال ��زل ��ة ّال�ج�ن�ب�لاط�ي��ة .يعترفون
ب��وج��ود عراقيل وص�ع��وب��ات ،لكنهم ال يعزونها أساسًا
إلى حركة املنازلة القائمة بني بيروت والرياض ،بل بينها
وبني واشنطن .كأن األميركيني ينتظرون إعالن الحكومة،
ليعلنوا في وجهها القرار االتهامي ،فيما ميقاتي يبدو
بالعكس ،ك��أن��ه ينتظر أن يعلن ال �ق��رار ،ليعلن م��ن بعده
شكل حكومته ومضمونها واألسماء والتوجه والبيان.
ّ
لكن بني االنتظارين ،ب��دأ يتردد في أوس��اط املعنيني ،أن
هناك موعدًا أوليًا لنهايتهما :بني  20آذار و 23منه .ملاذا
ّ
يوميات بلد
في ه��ذا الوقت ب� ّ�ال��ذات؟ مجرد س� ّ�ر آخ��ر من
ّ
كله مكشوف ،وكله أسرار.

علم
و خبر
ما قل
ودل
قبل إقفال األبواب
على املطارنة املوارنة،
ارتفعت حظوظ املطران
بولس مطر كثيرًا ،مع إعالم
ّ
الجميل
املطران بطرس
املقربني منه ّ
ّ
نيته دعم مطر.
وبذلك يكون عدد األصوات
التي يضمنها مطر أكثر من
 22مقابل  5أصوات ألقرب

منافسيه ،علمًا بأن أمني
ّ
السر السابق في بكركي
ّ
ريشار أبي صالح نسق
أمس مع الرئيس سعد
الحريري بحركة
ّ
كثيفة لحث املطارنة
لالقتراع للمطران يوسف
بشارة.

كهرباء خيمة «إلغاء النظام الطائفي»
ّ
ّ
لبنانيون للمطالبة
محمد قباني الخيمة التي نصبها شباب
زار النائب
ّ
بإسقاط النظام الطائفي .وبعدما عرف نفسه ،أبلغ الشباب بأنه متضامن
معهم ،وسألهم إذا ما كانوا يحتاجون إلى أي أمر ،فأبلغه املوجودون بأن
ّ
القيمني على حديقة الصنائع يرفضون تزويد الخيمة بالكهرباء ،فبادر
ّ
ّ
قباني إلى إجراء بعض االتصاالت وتوفير الكهرباء .ثم غادر قباني بعدما
ّ
ُ
أمر يريدونه.
أبلغ املوجودين بأنه جاهز ملساعدتهم في أي ٍ

ّ
موظفون في الداخلية لم يقبضوا رواتبهم

ّ
ّ
الشخصية ،التابعة
املديرية العامة لألحوال
يشكو عدد من املوظفني في
ّ
الداخلية ،من عدم قبض رواتبهم منذ أكثر من ثالثة أشهر ،ويعزون
لوزارة
السبب إلى تقصير من املديرة بالتكليف سوزان خوري ،التي لم تعمل على
األول من كانون ّ
مالية لهم رغ��م مباشرتهم العمل منذ ّ
إنشاء أرق��ام ّ
األول
ّ
محررين في املديرية .من جهة ثانية ،ذكرت مصادر في املديرية أن
ّ ،2010
وقعت عقد عمل مع شخص ّ
مقرب من ح��زب الكتائب ،ك��ان سابقًا
خ��وري
ّ
اإلجراء؛ لكون
ة
املرعي
القوانني
بذلك
مخالفة
املنت،
منطقة
في
نفوس
مأمور
ً
ّ
األخير محاال على التقاعد وال يمكن إعادته إلى العمل ،وقد كلفته خوري
ّ
املديرية.
متابعة ملف القيود املكررة في

كرامي عند ميقاتي
ّ
استقبل الرئيس املكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي ،فيصل كرامي،
نجل الرئيس عمر كرامي ،مساء أمس .وكان اللقاء إيجابيًا وقد تباحثا في
ّ
طرابلسية وفي ملف تأليف الحكومة.
شؤون

الفايسبوك ردًا على عرقلة املفتشني
دفعت محاوالت عرقلة عمل مفتشي الضمان االجتماعي من أحد املسؤولني،
إحدى املفتشات إلى تأسيس صفحة على الفايسبوك بعنوان «من يحمي
ّ
ّ
املواطن ّ
شخصية زمالئها ،بعدما
وتحمست املفتشة على
الحر في لبنان؟».
ّ
تعرض أحد هؤالء املفتشني للضرب والشتم من أحد املستزملني ،أثناء قيامه
بالتفتيش في وضع إحدى الشركات املحسوبة على األخير.

