 2سياسة

السبت  13نيسان  2013العدد 1979

المشهد السياسي

تجربونا
ال
آذار:
8
قوى
ّ

ّ
تخيم أجواء سلبية على ملف ّ تأليف الحكومة ،في ظل بروز توجه لدى رئيسي
الجمهورية والحكومة (املكلف) نحو إصدار تشكيلة حكومية من دون التشاور مع أحد من فريق
األكثرية الوزارية السابقة .في مقابل ذلك ،بعثت قوى  8آذار رسالة إلى املعنيني بحكومة «األمر
الواقع» ،يمكن تلخيصها بكلمتني اثنتني :ال ّ
تجربونا
ه ��ل ه ��ي م� �غ ��ام ��رة ج ��دي ��دة س�ي�خ��وض�ه��ا
ف� ��ري� ��ق  14آذار ورئ� � �ي � ��س ال �ج �م �ه ��وري ��ة
ميشال سليمان َ
وم��ن ه��م خلفهما تحت
ع � �ن� ��وان ح �ك ��وم��ة ال ��رئ� �ي ��س ت� �م ��ام س �ل�ام؟
ح �ت��ى ل �ي��ل أم� � ��س ،ك � ��ان ال ��رئ �ي ��س امل �ك �ل��ف
تأليف الحكومة ال ي��زال ملتزمًا مقاطعة
فريق  8آذار والتيار الوطني الحر .حتى
رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتلق
أي ات �ص ��ال م �ن��ه .وف ��ي ظ ��ل ت ��روي ��ج ق��وى
امل �ع��ارض��ة ال �س��اب �ق��ة ل�ت�ش�ك�ي�ل��ة ح�ك��وم�ي��ة
تضم شخصيات «ف��اق�ع��ة» ف��ي انتمائها
ُ
إلى قوى  14آذار وتعد من صقورها ،إلى
جانب أسماء انتماؤها إلى الفريق اآلخر
ّ
«م��اي��ع» ،أك ��دت م �ص��ادر س�ي��اس�ي��ة رفيعة
امل �س �ت��وى ف ��ي ق� ��وى  8آذار ل� �ـ «األخ� �ب ��ار»
أن ث�لاث��ي ح��رك��ة أم��ل ـ�ـ ح��زب ال�ل��ه ـــ التيار
ال��وط�ن��ي ال�ح��ر وج��ه رس��ائ��ل واض�ح��ة إلى
«ك��ل م��ن يعنيه األم ��ر» ،وخ��اص��ة سليمان
وس�لام والنائب وليد جنبالط ،تفيد بأن
«أي ح �ك��وم��ة أم ��ر واق� ��ع م��رف��وض��ة جملة
ً
وت �ف �ص �ي�لا ،ول ��ن ن�ق�ب��ل ت�ه�م�ي��ش م�ك��ون�ين
أساسيني من مكونات لبنان ،وال تجربونا
ف ��ي ه ��ذا امل� �ج ��ال» .وف �ي �م��ا أك� ��دت م �ص��ادر

قريبة من رئيس الجمهورية أن سليمان
سيوقع أي تشكيلة حكومة يقدمها إليه
رئيس الحكومة املكلف ،حتى لو خلت من
أي «ممثل لفريق  8آذار والتيار الوطني
ّ
ال�ح��ر» ،ع��ادت م�ص��ادر «وس�ط�ي��ة» واك��دت
أن جنبالط نصح سليمان بعدم التسرع
بإصدار تشكيلة وزارية من دون التشاور
م��ع ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة ،ع�ل�م��ًا ب ��أن بعض
ّ
ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�س�ي��اس�ي��ة أك� ��دت ام ��س أن

ّأكدت بعض
الشخصيات السياسية أمس
سلم تشكيلة
أن سالم ّ
حكومية للرئيس سليمان

إنجاز االستعدادات النتخابات «الشرعي» غدًا
تنطلق غ �دًا األح��د ان�ت�خ��اب��ات املجلس االس�لام��ي ال�ش��رع��ي األع�ل��ى في
بيروت واملناطق .وقد أنجزت كل االستعدادات لهذا االستحقاق الذي
ً
كان محل تجاذب سياسي طويل ،وبات «الغاء االنتخابات مستحيال»
حسبما قالت مصادر دار الفتوى لـ «األخ�ب��ار» .وأك��دت أن املنسحبني
من االنتخابات وعددهم  40من أصل  140مرشحًا لن يؤثروا فيها،
ول��ن يوقفوها .أم��ا الحديث ُعن انسحاب قضاة من ب�ي��روت ،فأشارت
مصادر الدار إلى ان احدهم أغري بمنصب قاضي تحقيق فانسحب.
وأوضحت املصادر أنه إذا لم يكتمل نصاب الهيئة الناخبة في بعض
املناطق ،فستجرى الحقًا انتخابات فرعية مللء الشواغر.

ّ
س �ل�ام س��ل��م ت�ش�ك�ي�ل��ة ح �ك��وم �ي��ة ل�ل��رئ�ي��س
سليمان.
وعلمت «األخبار» أن قوى  8آذار ناقشت ما
يمكن أن ت��ؤول إليه األم��ور ف��ي ض��وء هذه
املعطيات .وطرح أحد مكونات هذه القوى
فكرة عدم تسليم ال��وزارات إذا أق��دم رئيسا
الجمهورية والحكومة على تأليف حكومة
أمر واقع ال تنال ثقة مجلس النواب .ولفتت
امل� �ص ��ادر إل ��ى أن ت��أل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ب�ه��ذه
ال�ط��ري�ق��ة س�ي�ك��ون ض��رب��ة الت �ف��اق ال�ط��ائ��ف،
«وس� �ي� �ك ��ون س �ل��ام ق ��د ارت� �ض ��ى أداء دور
انقالبي أراده له فريق  14آذار».
وف �ي �م��ا ك � ��ان ال ��رئ �ي ��س امل �ك �ل��ف ي �ق �ط��ع ك��ل
ت��واص�ل��ه م��ع األك�ث��ري��ة ال��وزاري��ة السابقة،
كانت ط��رق منزله مفتوحة أم��ام السفيرة
األم �ي��رك �ي��ة م ��ورا ك��ون�ي�ل�ل��ي ،ال �ت��ي وج�ه��ت
إل � �ي ��ه ال �ت �ه �ن �ئ��ة «ع � �ل ��ى ال� �خ� �ط ��وة األول � ��ى
االي�ج��اب�ي��ة م��ن ال�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة لتأليف
الحكومة الجديدة» .وج��ددت اإلش��ارة الى
ان عملية التأليف لبنانية بحتة ،ويجب
ان تكون كذلك ،مكررة ان الشعب اللبناني
يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز اس �ت �ق ��رار ل �ب �ن��ان وس �ي��ادت��ه
واستقالله ،فيما يقوم بالوفاء بالتزاماته
ال��دول �ي��ة .وش�ج�ع��ت ع�ل��ى ال�ع�م��ل املتوصل
ل � �ل � �ق� ��ادة ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي�ي�ن ال � ��ذي � ��ن ي �ع �م �ل��ون
ب �م �س��ؤول �ي��ة م� ��ن اج � ��ل ال �ت �م �س��ك ب ��األط ��ر
القانونية والدستورية في لبنان إلج��راء
االنتخابات النيابية.
وحكوميًا ،دع��ا وزي��ر الصحة في حكومة
ت�ص��ري��ف االع �م��ال ع�ل��ي ح�س��ن خ�ل�ي��ل ال��ى
«ال �ت��رف��ع ع��ن ك��ل م��ا ي�ع�ي��ق ال ��وص ��ول ال��ى
حكومة التوافق وال�ت�لاق��ي» .وأش��ار خالل
تمثيله الرئيس ب��ري في رعاية االحتفال
ف��ي ال��ذك��رى الثالثني لتأسيس مستشفى
الساحل في بيت الطبيب ،إلى «ان االجماع
على اخ�ت�ي��ار ال��رئ�ي��س ت�م��ام س�لام يعكس
الرغبة في العودة الى منطق الوحدة».
ب ��دوره ،رأى وزي��ر الشباب وال��ري��اض��ة في
حكومة تصريف االعمال فيصل كرامي ،ان
«لبنان يشهد في هذه األيام مخاض والدة

تقـرير

الصديق تعود إلى األضواء!
قضية زهير ّ
محمد نزال
أي��ن محمد زهير ال�ص��دي��ق؟ مضت م� ّ�دة
ّ
ال ب��أس ب�ه��ا وذاك «ال��ل� ّ�ع�ي��ب» بعيد عن
ال� �ض ��وء ،خ � ��ارج ع ��ن ال �س �م��ع ،ال ُي �ع��رف
عنه شيئًا .هذا الذي لطاملا ألهى الناس
ب��أخ �ب��اره ،ل�ك��ون��ه ال �ش��اه��د «امل �ل ��ك» كما
ق�ي��ل ،ف��ي قضية اغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي��س رفيق
ال� �ح ��ري ��ري .ال� �ي ��وم ي �ع��ود ال �ح��دي��ث عنه
مجددًا ،لكن هذه املرة من بوابة القضاء
اللبناني ،وتحديدًا من الدعوى املقامة
ض��ده م��ن ج��ان��ب م��ال��ك امل�ح�م��د ،صاحب
ال �ش �ق��ة ال �ش �ه �ي��رة ف��ي م�ن�ط�ق��ة م �ع��وض ــ
الضاحية الجنوبية ،التي قال الصديق
إن مسؤولني أمنيني لبنانيني وسوريني
اج �ت �م �ع ��وا ف �ي �ه��ا ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط الغ �ت �ي��ال
ال �ح��ري��ري .ف�ق��د ح � ّ�رك امل �ح��ام��ي أن �ط��وان
طوبيا ،وكيل املحمد ،القضية النائمة
ل��دى الهيئة االتهامية ف��ي جبل لبنان،
ب��رئ��اس��ة ال �ق��اض��ي ال �ي��اس ع �ي��د ،بعدما
ّ
ظني عن قاضي
كان قد صدر فيها قرار
التحقيق األول في جبل لبنان ،منع فيه

املحاكمة عن ّ
املدعى عليه .وكيل املحمد
ك � ��ان ق� ��د اس� �ت ��أن ��ف ال� � �ق � ��رار ،ف��أص �ب �ح��ت
القضية تلقائيًا لدى الهيئة االتهامية،
ب�م��ا للجهة امل� ّ�دع �ي��ة م��ن ح ��ق ،بانتظار
البت في االستئناف ً
بناء على معطيات
جديدة.
أح��د املعنيني بالقضية استغرب إع��ادة
إث � � ��ارة ال �ق �ض �ي��ة ف ��ي ه � ��ذا ال� ��وق� ��ت ،وم��ا
إذا ك ��ان ه �ن��اك ن �ي��ة ل ��دى ب �ع��ض ال �ق��وى
السياسية للسير مجددًا في هذا امللف.
ُي��ذك��ر أن املحمد ك��ان ق��د أوق��ف أكثر من
مرة ،منها املرة األولى التي ظل خاللها
نحو  6أشهر قيد التوقيف ،قبل أن يطلق
س��راح��ه .م��ا ح�ص��ل م�ع��ه ك��ان ب �ن� ً
�اء على
شهادة الصديق ّ
ضده ،إذ أفاد بأنه ،أي
املحمد ،استضاف في شقته في منطقة
م �ع��وض ض�ب��اط��ًا ل�ب�ن��ان�ي�ين وس��وري�ي�ن،
اج�ت�م�ع��وا ف�ي�ه��ا خ�ل�ال اإلع� ��داد الغ�ت�ي��ال
ال� �ح ��ري ��ري .وب �س �ب��ب إف � � ��ادة ال� �ص � ّ�دي ��ق،
وتوقيف املحمد تاليًاّ ،
تعرضت زوج��ة
األخ �ي��ر ل�ص��دم��ات نفسية ي�ق��ول املحمد
إنها أدت إلى وفاتها الحقًا.

ع �ل��ى ك ��ل ح � ��ال ،ال �ق �ض ��اء ال� �ي ��وم ي�ط�ل��ب
م��ن املحمد ت��زوي��ده ببعض املستندات
للسير بالقضية .وم��ن ه��ذه املستندات،
بحسب امل�ح�م��د ،ط�ل��ب ع �ن��وان الصديق
وم� � �ك � ��ان إق� ��ام � �ت� ��ه ل �ت �ب �ل �ي �غ ��ه ،إح� �ض ��ار
محاضر التحقيق معه امل��وج��ودة لدى
فرع املعلومات في قوى األمن الداخلي.
ول� �ه ��ذه ال �غ ��اي ��ة ف �ق��د اع� �ط ��ت ال �س �ل �ط��ات
القضائية طلبًا لوكيل املحمد ليتوجه
ب��ه إل��ى ف��رع امل �ع �ل��وم��ات ،ب�غ�ي��ة ال�س�م��اح
ل��ه بالحصول على محاضر التحقيق،
م ��ن دون أن ُي �ع ��رف س �ب��ب ع ��دم طلبها
ه ��ي م �ب��اش��رة ذل ��ك م ��ن ال� �ف ��رع .وأي �ض��ًا،
ُ
ط �ل��ب م��ن امل �ح �م��د ووك �ي �ل��ه إح �ض��ار أي
وثيقة ت��دع��م استئنافه ،ومنها م��ا ورد
ف��ي وث��ائ��ق «وي �ك �ي �ل �ي��س» وس ��واه ��ا من
تسجيالت صوتية سمعها اللبنانيون،
ت �ش �ي��ر إل ��ى ع�ل�اق��ة ال �ص��دي��ق ب��ال��رئ�ي��س
سعد الحريري ،إضافة إلى شخصيات
س �ي��اس �ي��ة وأم� �ن� �ي ��ة ،م �ن �ه��ا رئ� �ي ��س ف��رع
املعلومات سابقًا العميد الراحل وسام
ال� �ح� �س ��ن .ه � ��ذه ال �ش �خ �ص �ي��ات س �ي �ك��ون

املحمد ّ
مدعيًا عليها على نحو تلقائي
ّ
ف��ي ح��ال ث�ب��وت م��ا ي��دع��ى ب��ه ،لكونه قد
شمل ّ
بادعائه ،إلى جانب الصديق ،كل
من يظهره التحقيق الحقًا.
ف��ي ال�ح��دي��ث م��ع امل�ح�م��د ،ي�ع��ود ب��ك إلى
ال��ذاك��رة أكثر من  6سنوات إل��ى ال��وراء،
إل ��ى ق �ض �ي��ة «ش �ه ��ود ال� � ��زور» وس��واه��ا
م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي ل�ط��امل��ا أرق ��ت عيش
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين .ي �ت �ح��دث ع��ن دور ال�ن��ائ��ب
ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،وأك �ث��ر م�ن��ه ع��ن النائب
م��روان حمادة ال��ذي ،بحسب قوله ،كان
«رأس ملف شهود ال��زور» .يتحدث عن
ال �ق��اض��ي س�ع�ي��د م �ي ��رزا ،ال� ��ذي «أس �ق��ط
م ��ذك ��رات ال �ت��وق �ي��ف ع ��ن ال �ص��دي��ق ذات
مرة ،وتورط وغيره من القضاة في هذا
امل �ل��ف» .ت��رى ه��ل ي �ع��ود ه��ذا امل �ل��ف إل��ى
الضوء مجددًا ،أم أنها مجرد محاوالت
ضمن البازار السياسي ،وهل سيعرف
ال� �ش� �ع ��ب ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي م � ��ا ال� � � ��ذي ح �ص��ل
خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال �ث �م��ان��ي امل��اض �ي��ة ،أم
أن �ه��ا س �ت �ك��ون ح �ق �ب��ة أخ � ��رى م ��ن ح�ق��ب
«املجهول» في لبنان؟

