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المشهد السياسي

ّ

عون يهدد باالنسحاب من
لم يكسر الرئيس نجيب ميقاتي في ّرده على «لغة التهديد التي يحلو
للبعض استخدامها» أو لغة العماد ميشال عون ،الجرة بني السرايا والرابية.
في ظل تعهد ميقاتي «مناقشة مشروع قانون الكهرباء في مجلس الوزراء
لوضع الضوابط القانونية واالدارية الكفيلة بحسن تطبيقه»

استفزاز قواتي في ختام
جولة الراعي البعلبكية
أن �ه��ى ال �ب �ط��ري��رك امل ��ارون ��ي م��ار
ب �ش��ارة ب �ط��رس ال��راع��ي زي��ارت��ه
ع ��ددًا م��ن ال �ق��رى امل�س�ي�ح�ي��ة في
غربي بعلبك ،ومن بينها بلدات
لم تطأها سابقًا أق��دام بطريرك
م ��ارون ��ي .االن �ق �س��ام ال�س�ي��اس��ي
الذي رافق الزيارة كان واضحًا،
حتى قبل أن تطل سيارة غبطته
م��ن أع��ال��ي ضهر القضيب على
ال � �ق� ��رى ال � �ت ��ي س � �ي� ��زوره� ��ا ،م��ن
تمزيق صور وفك أقواس النصر
إل ��ى «رك � ��ل» س �ي ��ارة ال�ب�ط��ري��رك
وإحراق صورة له في بلدة القدام.
وقد ظهر االنقسام واضحًا بني
أه��ال��ي ب �ع��ض ال� �ق ��رى ،ب�ي�ن ت�ي��ار
ع ��ون ��ي م ��وج ��ود ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال
ال��راع��ي ،وت �ي��ار ق��وات��ي غ��اب في
ال� �ي ��وم األول ل� �ل ��زي ��ارة ،وح�ض��ر
مستفزًا في اليوم الثاني.
امل � �ح � �ط � ��ة االول� � � � � � ��ى ك� � ��ان� � ��ت ف��ي
امل �ش �ي��رف��ة ،ح �ي��ث ك � � ّ�رس م� ��زارًا
لشفيع البلدة «م��ار م ��ارون» ،ثم
توجه إل��ى صفرا حيث استقبل
بحفاوة وأزاح الستارة عن لوحة
تحمل اسمه لصالة في الكنيسة.
وفي بلدة برقا استقبل بأقواس
ال� �ن� �خ� �ي ��ل ،إل� � ��ى أن وص� � ��ل إل ��ى
ب �ل��دة ال � �ق ��دام ،ح �ي��ث أل �ق��ى كلمة
مقتضبة ف��ي كنيستها .وأثناء
م �غ��ادرت��ه أق ��دم ب�ع��ض «ال�ش�ب��اب
القواتيني» ،بحسب بعض أهالي
ال �ب �ل��دة ،ع�ل��ى اع �ت��راض س�ي��ارت��ه
وأخ ��ذوا يركلونها بذريعة أنهم
ي ��ري ��دون م �ن��ه ال �ت��رج��ل مل �ب� ً�ارك��ة
ك�ن�ي�س��ة س �ت �ق��ام م�س�ت�ق�ب�لا في
امل �ك ��ان .ت��دخ�ل��ت ال �ق��وى األم�ن�ي��ة
وس��ط «ه��رج وم ��رج» وت�ض��ارب،
ف �ي �م��ا أق � ��دم أح� ��د ال �ش �ب��ان ع�ل��ى
إح��راق ص��ورة للبطريرك ّ
مذيلة
ب� ��اس� ��م ال � �ن ��ائ ��ب إم � �ي� ��ل رح� �م ��ة.
االستقبال الالفت ك��ان في بلدة
نبحا املسلمة ـــــ املسيحية ،فزار
مسجد البلدة وكنيستها حيث
أل �ق��ى ك�ل�م��ة أش ��اد ف�ي�ه��ا ب��ال�ب�ل��دة
ال�ت��ي «ت�م�ث��ل ال�ش��راك��ة وامل�ح�ب��ة».
ثم انتقل إلى مزار سيدة بشوات
ح �ي��ث ت� � ��رأس ق ��داس ��ًا مل�ن��اس �ب��ة
عيد السيدة ،وزار عيون أرغش
وك�ن�ي�س��ة م ��ار ش��رب��ل رب�ي�ع��ة ـــــ
املأسم حيث ترأس زياح العذراء
في كنيسة السيدة.

ّ
ش��ن رئ�ي��س تكتل «ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص�ل�اح»
النائب ميشال عون حملة دفاع عن «خطة
ال �ك �ه��رب��اء اإلن� �ق ��اذي ��ة» ال �ت��ي أج ��ل رئ�ي��س
امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ن�ب�ي��ه ب ��ري ال�ت�ص��وي��ت
األس �ب��وع امل��اض��ي ع�ل��ى م�ش��روع ال�ق��ان��ون
ال��ذي يتيح للوزير ج�ب��ران باسيل البدء
بتنفيذها ،فطلب عون ممن ينتقد الخطة
ت�ع��داد األس �ب��اب التقنية ملعارضتها ،أو
أن «ي�ق�ف��ل ال �ح��دي��ث ب ��دل ت�ض�ي�ي��ع ال��وق��ت
بالعموميات» .وف��ي ت�ح� ّ�د ح�ك��وم��ي ،رأى
ع ��ون أن ��ه ص��اح��ب م �ش��روع ل��ن ي�ب�ق��ى في
منع من تحقيقه و«يمكنهم
الحكومة إذا ّ
أن يستغنوا عنا ،فهناك قضايا نلتزمها
م �ث��ل امل �ق��اوم��ة ل �ك��ن ل��ن ن�ق�ب��ل أن ن�ح�ت��رق
بزيت محروق» .وقال عون إن «الحكومة
ل �ي �س��ت م ��ن ل� ��ون واح � ��د ،ب ��ل م ��ن ع�ش��ري��ن
ّ
ل��ون��ا» .وداف ��ع ال�ج�ن��رال ع��ن النسبية في
ً
االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ،م �ت �س��ائ�لا كيف
ي �ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ول �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط ب��إل �غ��اء
الطائفية السياسية وي��رف��ض النسبية،
داع � � �ي� � ��ًا إل� � � ��ى ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز ب �ي ��ن ال� �خ� �ط ��اب
وص��دق�ي�ت��ه .وس ��أل ع��ون ك�ي��ف ت�ح�ص��ل 6
ع �م �ل �ي��ات ه� ��روب م ��ن س �ج��ن روم �ي ��ة منذ
 13آب  ،2009خ�م��س منها ت��رت�ب��ط بفتح
االس �ل��ام ،م�ش�ي�رًا إل ��ى وج ��ود «ف �ل �ت��ان في
قوى األمن ال يمكن األشخاص املوجودين
حاليًا أن يصححوه ألن ال�ت��ورط أصبح
كبيرًا ،كما الترهل ف��ي ال �ق �ي��ادات» .وك��ان
ع ��ون ق ��د اس �ت �ق �ب��ل ق �ب��ل اج �ت �م��اع ال�ت�ك�ت��ل
وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وامل� �غ� �ت ��رب�ي�ن ع ��دن ��ان
منصور ال��ذي داف��ع عن موقف لبنان في
مجلس االمن ،ووفدًا من الحزب الشيوعي
برئاسة امينه العام خالد حدادة الذي أكد
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التوافق مع عون على اعتماد النسبية في
االنتخابات النيابية على أس��اس لبنان
دائرة واحدة .ورأى حدادة أن من يعارض
النسبية هو ضد بناء الوطن ومع إبقاء
لبنان للعشائر وب�ن��اء ال�ك��ان�ت��ون��ات لكي
تتصارع وتتقاتل.
ً
ومساء رد رئيس مجلس ال��وزراء نجيب
م �ي �ق��ات��ي ع� �ل ��ى ال� �ع� �م ��اد ع � ��ون م� ��ن دون
أن ي �س �م �ي��ه ،م ��ؤك� �دًا «امل� �ض ��ي ف ��ي ورش ��ة
ال�ع�م��ل ال�ح�ك��وم�ي��ة رغ ��م ك��ل ال�ص�ع��وب��ات
وال�ع��راق�ي��ل امل�ع��روف��ة أو امل�س�ت�ج��دة ،على
ق��اع��دة أس��اس�ي��ة ه��ي ال�ت�م�س��ك ب��االص��ول
وال�ق��وان�ين وحفظ امل��ال ال�ع��ام ،بعيدًا عن
ضغط املواقف والتصاريح التصعيدية
م��ن ه�ن��ا وه �ن ��اك ،أو ل�غ��ة ال�ت�ه��دي��د ال�ت��ي
يحلو للبعض استخدامها» .وأضاف أن
«اللبنانيني سئموا الجداالت السياسية
التي ال طائل منها ،ويريدون أن يشعروا
ً
ف �ع�لا ب ��أن ال�ح�ك��وم��ة ت�ه�ت��م ب��أول��وي��ات�ه��م
االجتماعية واإلنمائية ،وأن امل��ال العام
ال � ��ذي ي �ج �ن��ى م ��ن ج �ي��وب �ه��م ي �ص��رف في
م��وق �ع��ه ال �ص �ح �ي��ح» .م ��ن ه� ��ذا امل �ن �ط �ل��ق،
يتابع ميقاتي «سنناقش مشروع قانون
ال �ك �ه��رب��اء ف ��ي م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ل��وض��ع
ال�ض��واب��ط ال�ق��ان��ون�ي��ة واالداري � ��ة الكفيلة
ب �ح �س��ن ت �ط �ب �ي �ق��ه» .م �ي �ق��ات��ي ال � ��ذي ك��ان
يتحدث في حفل إفطار مؤسسات الرعاية
االجتماعية ـــــ دار االي�ت��ام االسالمية في
مجمع بيال ،في حضور رئيس الحكومة
ً
األس�ب��ق ف��ؤاد السنيورة ممثال الرئيس
سعد الحريري ،أكد أن «ليس هناك أفراد
يتحملون وح��ده��م م��ا آل��ت ال�ي��ه األم ��ور،
وال ف��ري��ق واح ��د ،وال ح��زب ،أو أي طرف

ل �ب �ن��ان��ي ب �ع �ي �ن��ه .ج �م �ي �ع �ن��ا م �س��ؤول��ون
ع ��ن ه ��ذا ال �ت �ع �ث��ر ال �ب �غ �ي��ض ف ��ي ح�ي��ات�ن��ا
الوطنية» .وعلمت «األخبار» أن ميقاتي
س� �ي� �ط ��رح ف� ��ي ج �ل �س��ة م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
الخميس املقبل مشروعًا إلقراره وإحالته
إل��ى املجلس النيابي يتضمن «اإلج ��ازة
للحكومة» بصرف األموال الالزمة لخطة
ال�ك�ه��رب��اء ال�ت��ي يقترحها ال��وزي��ر جبران
ب��اس�ي��ل .م��ع العلم أن ج��زءًا م��ن اع�ت��راض
النواب في الجلسة النيابية األخيرة على
مشروع قانون العماد عون املعجل املكرر
ك� ��ان س �ب �ب��ه ط �ل��ب م �ن��ح األم � � ��وال ل � ��وزارة
الطاقة التي تكون ممثلة ع��ادة بالوزير،
ال ملجلس الوزراء .وتقول أوساط الرئيس
ميقاتي ان صيغة «اإلج� ��ازة للحكومة»
سبق أن وردت ف��ي امل�ش��روع ال��ذي أقرته
حكومة الرئيس سعد الحريري ،وأحالته
على مجلس ال �ن��واب ،وأق��رت��ه لجنة امل��ال
وامل� ��وازن� ��ة ،أي أن ت�ل��ك ال�ص�ي�غ��ة حظيت
بموافقة كل من فريقي  8و 14آذار والتيار
ً
ال��وط�ن��ي ال �ح��ر م�م�ث�لا ب ��وزرائ ��ه ح�ي�ن��ذاك
وبرئيس لجنة املال واملوازنة.
ل� �ك ��ن أوس� � � � ��اط ال � �ت � �ي� ��ار ال� ��وط � �ن� ��ي ال �ح��ر
أك ��دت تمسكها ب�م��ا ي�ن��ص ع�ل�ي��ه ق��ان��ون
املحاسبة العمومية ال��ذي يمنح الوزير
ال مجلس الوزراء حق عقد النفقات ،بعد
ن�ي��ل م��واف �ق��ة ال�ه�ي�ئ��ات ال��رق��اب �ي��ة ،م��ذك��رة
بعشرات القرارات التي يتخذها مجلس
ال��وزراء ،والتي تمنح حق صرف االموال
للوزارات ،ومنها على سبيل املثال مبلغ
منح لوزارة األشغال قبل
 200مليار ليرة ِ
أسبوعني.
وم��ن املنتظر أن ي�ت��دخ��ل رئ�ي��س مجلس
النواب نبيه بري لتقريب وجهات النظر
ب�ي�ن رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة وال �ن��ائ��ب م�ي�ش��ال
عون ،على هامش جلسة مجلس النواب
اليوم.
وكان رئيس تيار امل��ردة النائب سليمان
فرنجية قد دعا إثر زيارته والوزير فايز
غصن النائب ط�لال إرس�لان إل��ى وجوب
حماية الوحدة الحكومية ألن املواطنني
سيقولون ف��ي النهاية إن الحكومة هي
التي أخذت القرار ال هذا الوزير أو ذلك.

في املقابل ،عبر النائب ج��ان أوغسبيان
إث� ��ر اج �ت �م ��اع ك �ت �ل��ة امل �س �ت �ق �ب��ل ب��رئ��اس��ة
ال �س �ن �ي ��ورة ف ��ي ق �ص��ر اي� � ��اس ع ��ن «ق �ل��ق
ال�ك�ت�ل��ة ال�ك�ب�ي��ر م��ن االن �ف �ج��ار ال ��ذي وق��ع
ف��ي منطقة انطلياس وال ��ذي أث��ار مزيدًا
م ��ن االن �ط �ب ��اع ��ات ال �س �ل �ب �ي��ة ل� ��دى ال� ��رأي
ال� � �ع � ��ام ن �ت �ي �ج��ة ب� � � ��روز ارت � � �ب � ��اك وت� � ��ردد
وتناقض واضح في تصرفات السلطات
ال��رس�م�ي��ة السياسية واألم�ن�ي��ة وأدائ �ه��ا.
وق� ��د الح� �ظ ��ت ال �ك �ت �ل��ة أن م ��واق ��ف وزي ��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ان�ت�ه��ت إل ��ى ت �ك��رار امل�ع�ل��وم��ات
التي قدمتها الوسائل اإلعالمية التابعة
ل� �ح ��زب ال � �ل� ��ه ،ف �ي �م��ا ص �ن �ف��ت م �ع �ل��وم��ات
ومعطيات أجهزة القضاء ما حدث بأنه
ع �م��ل إره ��اب ��ي .وت �س��اء ل��ت ال�ك�ت�ل��ة ل��م لم
تصدر ع��ن الحكومة معلومات واضحة
ومحددة بهذا الشأن بعد ومل��اذا أخفيت
الهوية السياسية للشابني اللذين قتال
في الحادثة .وردًا على كالم نائب األمني
ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه ال �ش �ي��خ ن�ع�ي��م ق��اس��م،
رأت ال�ك�ت�ل��ة ان ال �ح��زب ي �ح��اول تخفيف
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