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المشهد السياسي

ُ

ّ

البيان الوزاري أُقرّت المقاومة
ّ
بالتعهد الذي ّ
الحكومة نجيب ميقاتي ،والتزموا الصمت بعد
رئيس
إلى
موه
قد
لجنة صياغة البيان الوزاري
وفى أعضاء ّ
ً
ّ
ّ
الجلسة التي توقفت عند بند قانون االنتخابات ،بينما استمر البلد مشغوال بالردود والردود املضادة بني العماد ميشال عون
خلفية كالم عون عن سعد الحريري ،وقد دخل ميقاتي على ّ
وفريق املعارضة على ّ
خط هذا السجال منتقدًا عون
ع� �ق ��دت ل �ج �ن��ة ص �ي��اغ��ة ال �ب �ي ��ان ال � � ��وزاري
اج �ت �م��اع �ه��ا ال �ث��ان��ي ب �ع��د ظ �ه��ر أم� ��س ف��ي
ال �س ��راي ��ا ال �ح �ك��وم �ي��ة .وش� �ه ��دت ال�ج�ل�س��ة
ت��وزي��ع رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ن�ج�ي��ب ميقاتي
ّ
مسودة تتضمن مقترحاته ملا سيتضمنه
ال �ب �ي��ان ،ه��ي ن�س�خ��ة م�خ�ت�ص��رة ع��ن ب�ي��ان
حكومة الرئيس سعد الحريري ،على ّ
حد
وصف عدد من الوزراء.
ّ
وت��أل�ف��ت م�س� ّ�ودة ميقاتي م��ن  9صفحات،
ش �غ��ل امل� ��وض� ��وع ال �س �ي��اس��ي ن �ح��و أرب ��ع
ص�ف�ح��ات ون�ص��ف صفحة م�ن�ه��ا ،ع�ل��ى أن
ُ
ت�خ� ّ�ص��ص ال�ص�ف�ح��ات ال�ب��اق�ي��ة لالقتصاد
والتنمية ومشاريع ال��وزراء في وزاراتهم.
ُ
ّ
السياسية،
وأ ّقرت يوم أمس أغلبية الفقرات
ّ
ّ
ما ع��دا الفقرة املتعلقة باملحكمة الدولية
ُ
ال �ت��ي ت� ��رك ل �ه��ا م �ك��ان ش��اغ��ر ف��ي م �س� ّ�ودة
ميقاتي ،علمًا بأن أركان األكثرية النيابية
وض �ع��وا ق�ي��د ال �ت ��داول ن�ص��ًا ي��ؤك��د ال �ت��زام
لبنان «بتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة»
في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري
وغيرها من الجرائم.
وأشارت مصادر املجتمعني إلى أن النقاش
ك��ان ه��ادئ��ًا ،وأن التعديالت التي ج��رت لم
ّ
ت�ك��ن ك�ب�ي��رة« ،ب ��ل ت��رك��زت ح ��ول ت�ع��دي�لات
ل �غ� ّ
�وي��ة وإم�ل�ائ � ّ�ي ��ة ،إل ��ى ج��ان��ب ت�ع��دي�لات
ّ
طفيفة طالت املضمون» .وقد مرت الفقرة
ّ
امل �ت �ع��ل �ق��ة ب��ال �ج �ي��ش وامل� �ق ��اوم ��ة وال �ش �ع��ب
م � ��ن دون أي ن� � �ق � ��اش ،ب� �ع ��د خ �ض��وع �ه��ا
ل�ـ«ال�ش��دش��دة اللغوية» .ووص�ف��ت مصادر
ّ
ّ
«عامة جدًا وشفافة
أخ��رى املسودة بأنها ّ
ّ
لترضي الجميع» .وتوقع بعض املطلعني
ع�ل��ى أج ��واء االج �ت �م��اع أن ي�ح�ت� ّ�د ال�ن�ق��اش
عند ّالوصول إلى امللف االقتصادي.
وت� ��وق� ��ف ال � � � ��وزراء ع ��ن م �ن��اق �ش��ات �ه��م ع�ن��د
ال� �س ��اع ��ة ال �س ��اب �ع ��ة م � �س � � ً
�اء ،ق �ب �ي��ل ال �ب ��دء

ّ
الجدي في ما سيتضمنه البيان
بالبحث
الوزاري عن قانون االنتخاب.
وش� � � � ّ�دد م �ي �ق��ات��ي ع� �ل ��ى أع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة
االل �ت ��زام ب �ع��دم ت�س��ري��ب م�ح�ض��ر ال�ن�ق��اش،
«وق� ��د ال �ت ��زم ج�م�ي��ع ال � � ��وزراء ب �ه��ذا األم ��ر،
وخ �ص��وص��ًا امل� �ع ��روف ع�ن�ه��م ال �ت �س��ري��ب».
ّ
وب�ع��د االج �ت �م��اع ،أك ��د وزي ��ر اإلع�ل�ام وليد
ال� ��داع� ��وق أن ص �ي �غ��ة «ال� �ش� �ع ��ب ،ال�ج�ي��ش
وامل�ق��اوم��ة» هي من الثوابت ،الفتًا إل��ى أن
ّ
السياسية ستكون على شكل ما
البنود
ّ
اللبنانيون.
ُيجمع عليه

ميقاتي يستغرب كالم عون

ّ
ب��دوره ،أك��د ميقاتي عند مغادرته السرايا
ال �ح �ك��وم �ي��ة أن «أج � � ��واء اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
ال��وزاري��ة للبيان ال� ��وزاري م�م�ت��ازة ،وج��رت
م �ن��اق �ش��ة ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال � �ب � �ن ��ود ،ع �ل ��ى أن
ّ
يستكمل البحث غ�دًا» .وعلق ميقاتي على
ّ
كالم رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون بشأن الرئيس سعد الحريري
بالقول إن «هذا الكالم مستغرب أن يصدر
عن رجل مسؤول كالعماد عون ،فال يجوز
أن نتخطى ف��ي نقاشنا اإلط ��ار السياسي
ال �ط �ب �ي �ع��ي إل� � ��ى ت � �ج� ��اوز ح � � ��دود ال �ل �ي��اق��ة
واالح� �ت ��رام ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي ه��ذه األوق ��ات
ال�ص�ع�ب��ة ال �ت��ي تتطلب م��ن ال�ج�م�ي��ع وعيًا
ّ
ّ
ّ
الوطنية».
باملسؤولية
وتحسسًا
وإدراكًا

عون :فليحترم فيلتمان نفسه

ّ
ّأم��ا ع��ون ،فقد وص��ف الحملة التي تشنها
امل �ع��ارض��ة ع�ل�ي��ه ب�س�ب��ب ق��ول��ه إن ��ه أع�ط��ى
ال �ح��ري��ري «« »one way ticketب��ال�ش��رس��ة
وغير امل��ؤدب��ة ،وق��د سبق أن أعطوني one
 way ticketف��ي ع��ام  1990لكنني ت�م� ّ�ردت
عليها وعدت .هو أيضًا يستطيع أن يتمرد

ويعود .وليس هذا املؤسف في املوضوع.
املؤسف أكثر هو أن أعضاء تيار املستقبل
ل ��م ي � �ق� ��رأوا م ��ا ك �ت �ب��ه ل �ه��م امل� ��رح� ��وم رف �ي��ق
ال �ح��ري��ري ع �ل��ى ب ��اب ال �س ��راي ��ا« :ل ��و دام ��ت
لغيرك مل��ا آل��ت إل�ي��ك» ( .)...إن�ه��م مصابون
بالجشع ،كما أنهم ال ّ
يقدرون روح النكتة».
أض��اف ع��ون« :بما أنهم رف�ض��وا كلمة one
 ،way outفسنقول لهم  one way inمن اآلن
وص��اع �دًا ،ول��ن نعطيهم نعمة ت��رك البلد.
ي�ج��ري العمل على ج�ن��اح كبير ف��ي سجن
ّ
رومية وسيت ّسع لعدد كبير منهم».
ّ
وق��ال ع��ون إن��ه اط�ل��ع على تصريح لنائب
ّ
ّ
األميركية لشؤون الشرق
الخارجية
وزيرة

الحريري :نحن
بانتظار شرف التصدي
أي من
ألي يد تمتد إلى ّ
الشرفاء في لبنان
األدن��ى ،جيفري فيلتمان ،ال��ذي قال فيه إن
حكومة لبنان في أحسن األح��وال حكومة
ّ
ّ
إيرانية،
سورية ،وفي أسوأ األحوال حكومة
ّ
معلقًا ب��ال�ق��ول« :ه ��ذا امل�خ�ل��وق (فيلتمان)
عجيب ،إذ يعتقد أنه الوحيد الذي يعيش
في دولة حرة في العالم ،مع العلم بأنه ليس
م��ن دول ��ة ح ��رة ب��ل دول ��ة تستعبد ال �ن��اس،
وألن� ��ه ع �ل��ى م��ا ي �ب��دو ق��د ت �ع� ّ�ود أن ي��ؤل��ف
بنفسه ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ل�ب�ن��ان أو ف��ي غيره

م��ن ال � ��دول ،وألن ه ��ذه ال�ح�ك��وم��ة ال��وح�ي��دة
ف��ي ل�ب�ن��ان ال �ت��ي ت��أل�ف��ت م��ن خ ��ارج إرادت� ��ه،
وألن � ��ه ك� ��ان ق ��د ت �ع ��ود رج� � ��االت ال��وص��اي��ة
ال��ذي��ن ال يستطيعون أن يعيشوا م��ن دون
أي وص��اي��ة ،ف��رأى أننا نحن أيضًا نعيش
ّ
وتخيل أن هذه الوصاية
في ظل الوصاية،
ت ��أت ��ي م �م��ن ي �ع �ت �ب��ره��م خ �ص��وم��ه وي�ط�ل��ق
عليهم تسمية محور الشر» .وأعلن عون أنه
في محور ّ
الشر ،وأنه سعيد بهذه التسمية،
ّ
«ألننا ّ
شر على الشر ،ونعرف الخير الذي
أت ��وا ب��ه إل��ى ال �ع��راق ،ون �ع��رف ال�خ�ي��ر ال��ذي
أع� �ط ��وه ل �ل �ش �ع��ب ال �ل �ي �ب��ي ،ون� �ع ��رف ك��ذل��ك
ال�خ�ي��ر ال ��ذي ي��أت��ون ب��ه للشعب ال �س��وري،
ونعرف الخير الذي أتوا به إلى أفغانستان
وباكستان وكل هذه البلدان ،لذا فليحترم
السيد فيلتمان نفسه».
ّ
النقدية ت�ج��اه إدارة
واس�ت�ع��اد ع��ون لغته
ش��رك��ة ط �ي��ران ال �ش��رق األوس � ��ط ،وت �ح� ّ�دث
ّ
االحتكارية «وه��ذه مشكلة،
عن أسعارها
وهي تستلزم املحاسبة .يمنعون التنافس
ف ��ي م� �ط ��ار ب� �ي ��روت وي ��رف� �ع ��ون األس� �ع ��ار،
ّ
السياحية ويعرقلون
فيعرقلون الحركة
ك ��ذل ��ك ع � � ��ودة ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن وع ��ائ�ل�ات� �ه ��م.
أسعارنا غير مقبولة مقارنة بأسعار كل
ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت�ن�ق��ل ال �ن��اس إل ��ى ال ��دول
امل �ج��اورة ل�ن��ا م�ث��ل إس��رائ�ي��ل أو األردن أو
ّ
سوريا» .وأكد عون حصول اتصال هاتفي
ّ
بينه وب�ي�ن رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ،ن��اف�ي��ًا أن
تكون ط��اول��ة ال�ح��وار ه��ي سبب االت�ص��ال،
بل هناك «موضوع آخر ستعرفونه قريبًا،
كما أن هناك تالقيًا قريبًا معه».

الحريري وكتلته يردان

ّ
وردًا ع �ل��ى م ��ا ق ��ال ��ه ع� � ��ون ،أك� � ��د امل �ك �ت��ب
اإلع�ل�ام ��ي ل �ل��رئ �ي��س س �ع��د ال �ح ��ري ��ري أن

ّ
مسودة ميقاتي:
صفحات
تسع
ّ
نصفها للشق
السياسي (هيثم
املوسوي)

األش� �خ ��اص ال��وح �ي��دي��ن ال ��ذي ��ن س�ي�ك��ون
م �ص �ي��ره��م ال �س �ج��ن «ه� ��م ق �ت �ل��ة ال��رئ �ي��س
الشهيد رفيق الحريري وكل شهداء ثورة
األرز ،وأصحاب النفوس املريضة الذين
يحمونهم» .وأضاف البيان «فمن يعتقد
أنه يعيش تحت حماية القتلة واملجرمني،
ع �ل �ي��ه أن ي �ت �ب� ّ�ص��ر ج �ي �دًا ف ��ي ح �ق �ي �ق��ة أن
ّ
ينجر خلف
الشعب اللبناني أوعى من أن
ال �ش �ع ��ارات ال �ت �ح��ري �ض� ّ�ي��ة ال �ف��ارغ��ة ال�ت��ي

تقــرير

اجتماع مكتب السنيورة يفتح جبهة جديدة

RENAULT FLUENCE

2011 MODELS

THE HEAT IS ON

16,500 USD

عبد الكافي الصمد

INCLUDING VAT AND REGISTRATION

لم ُي�ص��ادف مفتي طرابلس والشمال الشيخ
م��ال��ك ال �ش �ع��ار ،م�ن��ذ ان�ت�خ��اب��ه ي��وم  27ك��ان��ون
ال �ث��ان��ي  ،2008إح��راج��ًا ف��ي م��واج �ه��ة ال�ق��وى
السياسية في مدينته ،مثل ال��ذي واجهه بعد
مشاركته أول من أمس في لقاء مكتب الرئيس
فؤاد السنيورة في بيروت.
ونبع هذا اإلح��راج من كون الشعار خرج من
اللقاء ال��ذي حضره ن��واب تيار املستقبل في
طرابلس والشمال ،واألمني العام للتيار أحمد
ال�ح��ري��ري وآخ��ري��ن ،ليعلن ب��اس��م املجتمعني
إن� �ش ��اء «م �ج �ل��س ق � �ي� ��ادة» مل��دي �ن��ة ط��راب �ل��س،
«م��ن أج��ل اس�ت�ي�ع��اب ك��ل م��ا ي �ح��دث ف��ي ه��ذه
املدينة وإي�ج��اد حلحلة م�ب��اش��رة» ،ف��ي أعقاب
ج ��ول ��ة ال �ع �ن��ف األخ � �ي ��رة ف �ي �ه��ا .وط � ��رح ك�ل�ام
ّ
ّ
رئيسيتني :األول��ى تجاهل
إشكاليتني
املفتي
املجتمعني ق��وى رئيسية في املدينة غابت أو
ُ
غ ّيبت عن اللقاء .والثانية تصرفهم كمرجعية
ووحيدة في املدينة وال�ب�لاد ،رغ��م أن
رئيسية ّ
ال�ح�ك��وم��ة ت��أل �ف��ت وأص �ب �ح��ت واق �ع��ًا ال يمكن
تجاوزه.
ال يختلف اث�ن��ان ف��ي طرابلس على أن اللقاء
ك ��ان م��وج �ه��ًا ض ��د ح �ك��وم��ة ال��رئ �ي��س نجيب
ً
ميقاتي تحديدًا ،ما جعل سؤاال يطرح نفسه
ف ��ي ع��اص �م��ة ال �ش �م ��ال ،وه � ��و :ك �ي��ف ي �ت� ّ
�ورط
ال�ش�ع��ار ف��ي ل �ق��اءات ك�ه��ذه وه��و ال ��ذي تربطه
عالقات جيدة مع ميقاتي ،خصوصًا بعدما
شوهد ي��وم الجمعة املاضي يدخل وميقاتي
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الجامع املنصوري يدًا بيد ،قبل ساعات قليلة
من اشتباكات باب التبانة ـــــ جبل محسن؟
ي �ق��ول س�ي��اس�ي��ون ط��راب�ل�س�ي��ون إن ال�ش�ع��ار
ش � ��ارك ف ��ي ال �ل �ق � ّ�اء ان �ط�ل�اق ��ًا م ��ن اح �ت �م��ال�ين:
األول أن��ه ك��ان مطلعًا على االس�ت�ع��دادات التي
سبقت اللقاء وم��ا سينتج منه ،وم��ا خروجه
عقب انتهائه للتحدث باسم املجتمعني سوى
دليل على أن الشعار ك��ان أح��د ع� ّ�راب��ي اللقاء
والساعني إليه.
أما االحتمال الثاني فهو أن الشعار ّ
تورط في
املشاركة في اللقاء والنطق باسم املجتمعني.
فهو سعى إل��ى أن يعقد اللقاء ف��ي طرابلس،
ف��ي دار اإلف�ت��اء أو ف��ي منزله ،لكنه ل��م يلق أي
ت �ج ��اوب ،ف �ن��زل إل ��ى ب �ي��روت ع �ل��ى أس� ��اس أن
اللقاء سيعقد ف��ي دار الفتوى برعاية مفتي
الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ،قبل
أعد له السنيورة ّكل ّ
أن ُيفاجأ بأن اللقاء ّ
عدته،
ولم يكن ينقصه سوى اإلخراج.
ل�ك� ّ�ن ال�ش�ع��ار وق��ع ف��ي امل�ح�ظ��ور ث��ان�ي��ة ،س��واء
ان�ت�ب��ه إل��ى م��ا أق ��دم ع�ل�ي��ه أو ل��م ي�ن�ت�ب��ه ،إذ إن��ه
ف��ي ال �ش �ك��ل أس �ق��ط اس �م��ي ال��وزي��ري��ن ن�ق��وال
نحاس وفيصل كرامي من بني األسماء التي
ق��ال إن��ه سيدعوها إل��ى اللقاء املقبل ،مكتفيًا
ب��ذك��ر م�ي�ق��ات��ي وال��وزي��ري��ن م�ح�م��د ال�ص�ف��دي
لحسن ّ
وأح�م��د ك��رام��ي .وألن��ه ال م�ج��ال ُ
الظن
ُ
ف��ي ال�س�ي��اس��ة ،فقد ف�ه��م أن إس�ق��اط��ه فيصل
ك��رام��ي ي�ع��ود إل��ى خ�لاف��ات ق��دي�م��ة م�ع��ه وم��ع
وال��ده الرئيس عمر كرامي أفضت إلى قطيعة
بينهما ،منذ أن استقبل الشعار عضو كتلة

ال�ق��وات اللبنانية النائب ف��ري��د حبيب ف��ي دار
إفتاء طرابلس.
ُي� ��درك ال �ش �ع��ار ،ب�ح�س��ب ب�ع��ض ع��ارف �ي��ه ،أن��ه
أحرج بحضوره لقاء السنيورة بهذه الطريقة،
ّ
وأن من رتبوا عقده بهذا الشكل أرادوا إخراجه
ّ
من «وسطيته» ،بعدما كان حتى أمس قريب
ال��وح�ي��د تقريبًا ب�ين مفتيي امل�ن��اط��ق ال��ذي��ن ال
ي��زال��ون يحظون بعالقة م��ع جميع سياسيي
طائفته.
فالشعار ،ودائمًا على ذمة عارفيه ،يعرف أن
حاجته إل��ى ميقاتي اآلن ،وأي�ض��ًا الصفدي،
أكبر من حاجتهما إليه ،وأن تبرعه بأداء دور
منصة إطالق «القذائف» السياسية تجاه ابني
مدينته ،لن يجعله في موقع مريح ورابح.
رس ��ال ��ة االن� ��زع� ��اج األول � ��ى ال �ت��ي وص �ل��ت إل��ى
الشعار ج��اءت من اللجان األهلية املقربة من
ميقاتي ،التي رفضت في بيان لها ،أم��س ،أن
ُ َ
تسند إلى الشعار «مبادرة للصلح بني أبناء
باب التبانة وجبل محسن ،بسبب عدم إجماع
أبناء طرابلس على مواقفه املنحازة إلى أطراف
سياسية مرتبطة بالصراع ال��دائ��ر» .ثم أتبعه
املكتب اإلع�لام��ي للرئيس ك��رام��ي ببيان رأى
فيه أن «إن�ش��اء اللجان وإق�ح��ام امل�ق��ام��ات في
م��ا ليس م��ن طبيعة مهماتها ،واأله��م تجاوز
ّ
السوية
الدولة ومؤسساتها ،خروج فاقع عن
الصحيحة التي تضع األمور في نصابها».
وف ��ي ال�س�ي��اق ذات� ��ه ،ان�ت�ق��دت ح��رك��ة التوحيد
اإلس �ل�ام ��ي ف ��ي ب �ي ��ان أم� ��س َم� ��ن «ف �ش ��ل ف��ي
ال �س �ي��اس��ة واالق� �ت� �ص ��اد واإلن � �م� ��اء امل� �ت ��وازن»

