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المشهد السياسي

يهدد تحالف  8آذار ـ عون
«األرثوذكسي» ّ
ال يزال الجمود يسيطر على
جبهة قانون االنتخاب ،علمًا
بأن رد النائب وليد جنبالط
على مقترح رئيس املجلس
النيابي يميل إلى الرفض،
فيما تنسق قوى  8آذار والتيار
الوطني الحر موقفهما اليوم
بشأن نوع الحكومة والحصص
الوزارية تمهيدًا لتسليمه إلى
الرئيس املكلف
ب �ع��د ت �م��دي��د امل �ه �ل��ة ،ي�ت�س�ل��م ال��رئ�ي��س
نبيه ب��ري ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة ظ�ه��ر ال�ي��وم
م ��ن م ��وف ��دي رئ� �ي ��س ج �ب �ه��ة ال �ن �ض��ال
ال��وط �ن��ي ال �ن��ائ��ب ول �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط رد
األخ �ي��ر ع �ل��ى اق� �ت ��راح رئ �ي��س امل�ج�ل��س
ال �ج��دي��د ل �ق��ان��ون االن� �ت� �خ ��اب ،ال �ق��ائ��م
ع �ل��ى ال �خ �ل��ط م�ن��اص�ف��ة ب�ي�ن ال�ن�س�ب�ي��ة
و«الصوت الواحد» .وتضاربت األنباء
ب�ش��أن م�ض�م��ون ال ��رد .ل�ك��ن املعلومات
امل��ؤك��دة ت�ش�ي��ر إل��ى أن ج�ن�ب�لاط أوك��ل
ملستشاره للشؤون االنتخابية هشام
ناصر ال��دي��ن ،درس اق�ت��راح ب��ري ً
بناء

على نتائج انتخابات  .2009وبحسب
امل�ص��ادر ،اتصل ناصر الدين بخبراء
في اإلحصاءات االنتخابية ،وأظهرت
النتائج أن االقتراح يؤمن فوزًا ال لبس
فيه لتحالف  8آذار ـــ ال�ت�ي��ار الوطني
ال � �ح� ��ر .ل � ��ذا ف � ��إن ج� �ن� �ب�ل�اط س �ي��رف��ض
ه��ذا االق �ت��راح ،ألن اتفاقًا سابقًا بينه
وب�ي�ن ب��ري ي�ق�ض��ي ب��رف��ض أي ق��ان��ون
ي �ع �ط��ي ن �ت��ائ��ج واض � �ح ��ة ألي ط ��رف،
إذا م��ا ّ
طبقت عليه نتائج انتخابات
 .2009ل�ك��ن م �ص��ادر أخ ��رى ق��ري�ب��ة من
جنبالط قالت إن لقاء ال�ي��وم سيكون
م �خ �ص �ص��ًا الس �ت �ي �ض��اح ب � ��ري ب �ش��أن
ع��دد م��ن ال�ن�ق��اط ف��ي االق �ت��راح .ولفتت
امل �ص��ادر إل��ى أن ن��اص��ر ال��دي��ن وع��ددًا
م� ��ن ن � � ��واب ك �ت �ل��ة ج �ن �ب�ل�اط ي �ض �ع��ون
اللمسات األخ�ي��رة على اق�ت��راح قانون
مختلط سيعرضونه على بري ،يزاوج
بني النسبي واألك�ث��ري ،وتحديدًا بني
ق ��ان ��ون ال �س �ت�ين وم� �ش ��روع ال�ح�ك��وم��ة
االنتخابي (النسبية على أس��اس 13
دائ � ��رة) .ول�ف�ت��ت إل ��ى أن ه ��ذا امل �ش��روع
ي �ق �ض��ي ب��ان �ت �خ��اب  55ف ��ي امل� �ئ ��ة م��ن
أع �ض��اء مجلس ال �ن��واب وف�ق��ًا للنظام
األك � �ث� ��ري ف ��ي  26دائ � � ��رة (ت �ق �س �ي �م��ات
ق��ان��ون ال�س�ت�ين) ،ع�ل��ى أن ُينتخب 45
في املئة من النواب وفقًا للنسبي في

السيد ألولياء شهود الزور :العدالة آتية

اعتبر اللواء الركن جميل السيد ّأن تاريخ التاسع والعشرين من نيسان الذي
يصادف اليوم «هو ليس فقط الذكرى الرابعة لتحرير الضباط االربعة على إثر
االفتضاح الرسمي والعلني ملؤامرة شهود الزور ،بل هو ايضًا ذكرى االغتيال
الثاني لرئيس الحكومة ال��راح��ل رفيق ال�ح��ري��ري على أي��دي رئيس الحكومة
السابق النائب سعد الحريري وأع��وان��ه القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر
والياس عيد واللواء املتقاعد اشرف ريفي وفرع املعلومات».وإذ رأى أن «العبرة
ال��وح�ي��دة املفيدة م��ن التحقيق ال��دول��ي ال��ذي ج��رى ف��ي لبنان م��ن ال�ع��ام 2005
الى العام  ،2009هي انها أثبتت للبنانيني وللعالم بأن العدالة الدولية ،وعندما
ُت َ
مارس في بالدنا ،تصبح أكثر تسييسًا وس��وءًا وظلمًا من أية عدالة محلية
وطنية للقاضي ميرزا وأمثاله» ،توجه إلى "أولياء شهود ال��زور" ب� ّ
�أن «العدالة
على انواعها هي كعادتها آتية اليهم ال محالة ،في اليقظة والغفلة ،ومن حيث
يعلمون وال يعلمون».

 13دائرة (أو  ،)12أبرز ما فيها تقسيم
ج �ب��ل ل �ب �ن��ان إل ��ى  3دوائ � ��ر :ال �ش��وف ـــ
عاليه ،بعبدا ـــ املنت الشمالي وكسروان
ـــ جبيل.

بري واألرثوذكسي
وبعيدًا عن لقاء اليوم ،من غير املتوقع
أن يفضي االق �ت��راح إل��ى نتائج ّ
تغير
ال�ج�م��ود املسيطر ع�ل��ى جبهة ق��ان��ون
االن �ت �خ��اب��ات ،ف�ي�م��ا ي �س��ود ال�غ�م��وض
م��وق��ف ب ��ري م��ن إم �ك��ان ط ��رح اق �ت��راح
ال�ل�ق��اء األرث��وذك �س��ي ع�ل��ى التصويت.
وأكدت مصادر من فريق  8آذار أن بري
أب�ل��غ ب�ع��ض ح�ل�ف��ائ��ه أن��ه ال ي ��زال على
رأي��ه ب�ع��دم ط��رح «األرث��وذك �س��ي» على
الهيئة العامة ،إال إذا تأمنت له أكثرية
واض � �ح� ��ة .وب� �ك�ل�ام آخ � ��ر ،ي �ق ��ول ب ��ري:
«أع�ط��ون��ي م��واف�ق��ة ال �ق��وات ،فأعطيكم
جلسة» ،و«ل��ن أقبل بخسارة م��ن هذا
ال�ن��وع ف��ي مجلس ال �ن��واب» .وف��ي هذا
اإلط��ار ،تجزم مصادر «وسطية» بأن
القوات اللبنانية لن تؤمن نصاب أي
جلسة ُيطرح فيها «األرثوذكسي» ،إذا
غابت كتلة املستقبل ،علمًا بأن القوات
تنفي ذلك.
في املقابل ،أكدت مصادر تكتل التغيير
واإلصالح لـ«األخبار» أن بري سيدعو
الى جلسة للهيئة العامة من أجل درس
م��وض��وع ق��ان��ون االن �ت �خ��اب .وأش ��ارت
إل��ى «أن ال �ح��وارات ت ��دور ح��ول موعد
الجلسة قبل  15أيار وليس حول مبدأ
عقدها ،ألن أي نقاش حول حل األزمة
ال �س �ي��اس �ي��ة ي �ف �ت��رض وج� � ��ود ق��ان��ون
ل�لان�ت�خ��اب» .ورأت أن «ال�ح��ل املنطقي
هو االتفاق على قانون االنتخاب ،ومن
ثم تأجيل االنتخابات ،والحقًا تشكل
ح �ك��وم��ة س �ي��اس �ي��ة إم� ��ا ت �ح��ت ع �ن��وان
وح � ��دة وط �ن �ي��ة أو م �ص �ل �ح��ة وط �ن �ي��ة،
لإلشراف على االنتخابات التي يمكن
أن تجرى نهاية العام أو مطلع السنة
املقبلة كحد أقصى» .ولفتت مصادر في
 8آذار إلى أن ملف قانون االنتخابات،
وتحديدًا اقتراح «األرثوذكسي» ربما
يؤدي إلى تفجير التحالف بني حركة
أمل والتيار الوطني الحر.

التيار الوطني الحر :مستعدون ألن نتخلى عن أي حليف ال يقف معنا في قضية املناصفة (مروان طحطح)

وف� ��ي ال �س �ي ��اق ،وص� ��ف وزي � ��ر ال �ط��اق��ة
وامل �ي��اه ف��ي حكومة تصريف األع�م��ال
ج �ب��ران ب��اس �ي��ل أي ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ي
ي�ع�ت�م��د امل �ن��اص �ف��ة ب �ـ«االس �ت��رات �ي �ج��ي
وه � ��و أه � ��م م� ��ن ص ��دي ��ق أو ح �ل �ي��ف».
وأك � ��د «أن� �ن ��ا م �س �ت �ع��دون ألن نتخلى
ع��ن أي ح�ل�ي��ف ال ي�ق��ف م�ع�ن��ا بقضية
املناصفة».
ودع � � ��ا ب ��اس� �ي ��ل خ� �ل��ال زي � ��ارت � ��ه ب �ل��دة
ش �ب �ط�ين ال �ب �ت��رون �ي��ة ال �ل �ب�ن��ان �ي�ين ال��ى
أن «ي �ك��ون��وا م�ت�ح��دي��ن ح ��ول م�ش��روع
ق ��ان ��ون ال �ل �ق��اء األرث ��وذك� �س ��ي» .ول�ف��ت
ال ��ى أن «االن �ط�لاق��ة وال �ت �ق��دم ال ��ذي تم
إح ��رازه ف��ي مشاريع الكهرباء واملياه

والنفط سببه وجود عشرة وزراء في
ال�ح�ك��وم��ة و 27ن��ائ �ب��ًا ،م��ع ال�ع�ل��م ب��أن
املسيحيني يجب أن ي�ك��ون لديهم 15
وزيرًا وأكثر ،لكننا اعتدنا كمسيحيني
ّ
القلة في الوزارة والنيابة وفي اإلدارة،
حيث إننا نشهد تدميرًا منهجيًا :من
األرض بما فيها ال��زراع��ة والصناعة
ال��ى ال�س��دة األول ��ى ،أي س��دة ال��رئ��اس��ة
ل�ت�ك��ون كلمة املسيحيني ف��ي ك��ل ه��ذه
املواقع محدودة».
وف� � ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،أوض � � ��ح ع� �ض ��و ك�ت�ل��ة
القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا
أن اق � �ت� ��راح رئ� �ي ��س ب � ��ري االن �ت �خ��اب��ي
ّ
«ش � ��ك � ��ل أرض� � �ي � ��ة م� �ش� �ت ��رك ��ة وح� �ي ��دة

تقـرير

آخر دواء سالم ...حكومة تصريف أعمال

ّ
الرئيس املكلف تشكيل
الحكومة ،تمام سالم ،لم
ّ
يقدم له أحد املساعدة
حتى اآلن لتسهيل ّ
عملية
التشكيل .ال مجال لالعتذار
اآلن ،على أن آخر الحلول
قد يكون حكومة أمر واقع
ّ
تتحول إلى تصريف أعمال
فراس الشوفي

يمر ٌ
لم ّ
شهر كامل بعد على تكليف النائب
ت �م��ام س�ل�ام ت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ة اللبنانية
املنتظرة .شحنات التفاؤل عند فريقي 14
و 8آذار ّ
مجمدة حتى اللحظة ،بانتظار ما
سيطرأ ح��ول قانون االنتخاب ،والجلسة
ّ
املتوقعة منتصف أيار املقبل.
ال ج��دي��د ع�ل��ى ص�ع�ي��د تشكيل ال�ح�ك��وم��ة،
ّ
وعلى ما تؤكد مصادر في  8و 14آذار على
ح � ّ�د س� ��واء ،ف ��إن أي ف��ري��ق ل�ي��س م�س�ت�ع��دًاّ
ل �ت �ق��دي��م ت � �ن � ��ازالت وت� �س ��وي ��ات ف� ��ي م�ل��ف

تشكيل ال�ح�ك��وم��ة ،م��ن دون أن يتضح ما
سيؤول إليه قانون االنتخابّ ،أما الرئيس
ّ
املكلف ،فحساباته مختلفة.
ال ي�ع�ن��ي س �ل�ام ك �ث �ي �رًا ك �ي��ف ي �ك��ون شكل
ال�ح�ك��وم��ة ،ب��ال�ق��در ال ��ذي يعنيه التشكيل
ّ
ب�ح� ّ�د ذات ��ه .ف��ي أول� ّ
�وي��ات ال��رئ�ي��س املكلف،
ّ
بحسب ّ
مقربني منه ،ثالثة عناوين مهمة
ّ
ي � �ح� ��اول ال �ع �م ��ل ف� ��ي ظ ��ل �ه ��ا ع �ل ��ى ع�م�ل�ي��ة
ً
ّ
تضم الحكومة أسماء
التشكيلّ .أوال ،أال
ّ
ن��اف��رة ف��ي ال �س �ي��اس��ة ،م �ع��روف��ة ب�ت�ط��رف�ه��ا
ّ
تضم أسماء «عليها
مواقفها ،وأال
وح� ّ�دة
ّ
غبار» في ملفات فساد ،أو منافع شخصية
ّ
وفئوية .ثانيًا ،أن تحظى الحكومة برضى
م�خ�ت�ل��ف األط � � ��راف ح� ��ول ط �ب �ي �ع��ة ع�م�ل�ه��ا
واملطلوب منها ،وأال تكون قابلة للتفجير
م ��ن ال ��داخ ��ل ف ��ي أي وق � ��ت ،ول �ح �س��اب أي
فئة على ح�س��اب أخ��رى .ثالثًا ،أن تعيش
الحكومة وتستطيع ت��أدي��ة مهماتها في
ّ
ظل االستحقاقات اآلتية ،وإح��داث صدمة
إيجابية.
يبدو سالم ،بحسب ّ
املقربني منه ،في حالة
ت�ن��اغ��م ت ��ام م��ع ال��رئ �ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري.
ّ
ويحاول الرئيس املكلف التمييز بني دور
ّ
ّ
ك��ل م��ن ال �ح��ري��ري« ،زع �ي��م ت��ي��ار املستقبل
ف��ي ل �ب �ن��ان» ،وال��رئ �ي��س ف� ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة،
رئيس كتلة املستقبل ،وإن كان «السنيورة

ّ
يتصرف على أس��اس أن��ه األص�ي��ل ،بينما
هو الوكيل».
ال �ح��ري��ري وال �س �ن �ي��ورة ط��رح��ا ع�ل��ى س�لام
أس� �م ��اء «س �ن � ّ�ي ��ة» ل �ل �ت��وزي��ر ،ع �ل��ى رأس �ه��ا
ال��وزي��ران ال�س��اب�ق��ان محمد شطح وخالد
ّقباني ،والنقيب السابق ملحامي طرابلس
رش�ي��د درب ��اس .أل�ي��س شطح اس�م��ًا ن��اف�رًا؟
ي�� ّ
�رد امل� �ص ��در« ،ال ن � ��زال ف ��ي ال� �ط ��رح ،ول��م
يحسم أي شيء بعد».
ي �ب��دو ال��رئ �ي��س امل �ك �ل��ف ،ب�ح�س��ب امل�ق� ّ�رب�ين
أي�ض��ًا ،م�ص� ّ�رًا على تشكيل حكومة تحت

ال �ع �ن��اوي��ن ال �ت��ي وض �ع �ه��ا ،م�س�ت�ب�ع�دًا أي
ع� ��زوف أو اع� �ت ��ذار ع��ن ع�م�ل� ّ�ي��ة ال�ت�ش�ك�ي��ل،
ّ
محددة وضعها الرئيس
مع مهلة زمنية
لنفسه .إذ لن ينتظر إلى ما ال نهاية« ،هذه
ف��رص��ة ال ت �ع� ّ�وض ،وس�ل�ام ل�ي��س مستعدًا
لحرق نفسه».
م� � ��اذا إذا وق � ��ع «امل � � �ح� � � ّ�رم» ،ول � ��م ي�س�ت�ط��ع
ال�ت�ش�ك�ي��ل؟ ي�ق��ول أح��د امل �ق� ّ�رب�ين« ،سيعقد
ال �ب �ي ��ك م ��ؤت� �م� �رًا ص� �ح ��اف � ّ�ي ��ًا ،ي �س � ّ�م ��ي ف�ي��ه
األش� �ي ��اء ب��أس �م��ائ �ه��ا ،وي� �ش ��رح م ��ن ع��رق��ل
ّ
مهمته».

من يعرقل ّ
مهمة سالم؟ ال يزال الوقت مبكرًا
ّ
للكشف عن املعرقلني ،بحسب املقربني من
الرئيس .على أن أحدًا حتى اآلن ال يتنازل
عن شيء في سبيل تسهيل التشكيل ،على
س�ب�ي��ل امل �ث��ال« ،ال ي��ري��د ال �ج �ن��رال ميشال
عون أن يتنازل ّ
وزراء
عما
طلبه ،أي ستة ّ
ّ
للتغيير واإلص�لاح بحجة أن كتلته تمثل
 %54م��ن ال �ن ��واب امل�س�ي�ح�ي�ين ،و(ال �ن��ائ��ب
ول�ي��د) جنبالط يريد أن يقنع العالم بأن
مدير أعماله تاجر النفط بهيج أبو حمزة
ّ
مالئم لتولي منصب وزير الطاقة».
الحلول أيضًا.
سالم ليس فارغ اليدين من ُ
ف��ي ب��ال��ه س�ي�ن��اري��و ف��ي ح ��ال «أف �ش ��ل» في
تشكيل الحكومة لغايةٍ في نفس يعقوب.
ّ
ّ
حكومية
يفكر الرئيس في تقديم صيغة
لرئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد
ال �ن �ق��اش م �ع��ه ،ع �ل��ى أن ي �ص��در س�ل�ي�م��ان
م� ��راس � �ي� ��م ت �ش �ك �ي ��ل ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ،وي �ب �ق��ى
االن �ت �ظ��ار أن ت�ن��ال ال�ث�ق��ة أو ال ت�ن��ال�ه��ا في
مجلس ال�ن��واب ،وتبقى حكومة تصريف
أع�م��ال .ه��ذا آخ��ر الحلول بحسب مصادر
املصيطبة« ،على املخلصني أن يساهموا
في التشكيل ويساعدوا َالرئيس على حفظ
البلد .الرئيس سليمان ق ِبل أن يتنازل عن
ّ
الشيعية.
وزير من وزرائه لصالح الطائفة
نحتاج إلى مساعدة الباقني».

