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المشهد السياسي
رسائل إلى المحرر

لجنة البواخر تضع اليوم آلية التفاوض

السنيورة والبساط
ينفيان أي عالقة
بينهما

تعود قضية استئجار
بواخر توليد الطاقة
الكهربائية إلى الواجهة،
مع بدء مرحلة التفاوض
مع الشركات لتحديد السعر
املناسب ،فيما أعرب وزير
الطاقة عن شكوك في نيات
رئيس الحكومة ،مبديًا
خشيته من «أن يزايد إلفشال
مشروع استئجار البواخر»

ن �ش ��رت ج��ري��دت �ك��م ف ��ي ع��دده��ا
ال �ص ��ادر ي ��وم ال�ج�م�ع��ة  30آذار
مقالة كتبها فداء عيتاني ادعت
فيها أن الرئيس فؤاد السنيورة
ش ��ري ��ك ل ��رج ��ل األع� � �م � ��ال م� ��ازن
البساط.
ي�ه��م امل�ك�ت��ب اإلع�لام��ي للرئيس
ف��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة أن ي�ش��دد على
النقاط التالية:
إن امل �ق��ال��ة امل �ش��ار إل�ي�ه��ا هدفت
ك ��ال� �ع ��ادة إل � ��ى ت �ش��وي��ه س�م�ع��ة
ال ��رئ� �ي ��س ال �س �ن �ي ��ورة وإل� �ح ��اق
ال �ض ��رر اإلع�ل�ام ��ي وال�س�ي��اس��ي
ب ��ه م ��ن دون أي وج� ��ه ح ��ق ب��ل
تقصدت القدح والذم واالنتقام
ال �س �ي��اس��ي م ��ن خ �ل�ال م �ح��اول��ة
رب ��ط اس ��م ال��رئ �ي��س ال�س�ن�ي��ورة
مع اسم رجل أعمال هو حر في
أفعاله ومسؤول عنها.
إن ال �ك�ل�ام امل �ن �ش��ور ع��ن ش��راك��ة
ب�ين ال��رئ�ي��س ال�س�ن�ي��ورة ورج��ل
األعمال مازن البساط ال أساس
ل��ه م��ن ال�ص�ح��ة ،ب��ل ه��و محض
اختالق وتلفيق.
مكتب الرئيس فؤاد السنيورة
¶¶¶
بتاريخ يوم الجمعة الواقع فيه
 ،2012/3/30ن�ش��رت جريدتكم
املحترمة في عددها رق��م 1672
ً
م �ق��اال ل�ك��ات�ب��ه «ف � ��داء ع�ي�ت��ان��ي»
وه��و بمجمله عبارة عن جملة
م ��ن االف � � �ت� � ��راءات وال �ت �ح �ل �ي�لات
املغرضة واملعلومات املفبركة.
وإنني ،اذ أحتفظ بكافة حقوقي
ف��ي ه ��ذا ال �خ �ص��وص ،أب ��دي ما
يأتي:
ال ت ��رب �ط �ن ��ي ب � ��دول � ��ة ال ��رئ �ي ��س
«ف� � ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة» أي� ��ة ع�لاق��ة
تجارية أو أي��ة شراكة مزعومة
على اإلطالق.
إن م �س��أل��ة ال��دن��ان �ي��ر ال�ع��راق�ي��ة
التي استرسل كاتب امل�ق��ال في
إي� ��راده� ��ا وال �ت �ح �ل �ي��ل ب �ش��أن �ه��ا،
ك��ان��ت م��وض��وع ن� ��زاع ق�ض��ائ��ي
ً
ان �ت �ه��ى أص � � ��وال ب� �ص ��دور ح�ك��م
ب � �ب� ��راءة ال �ش��رك��ة ال �ت ��ي أت� ��رأس
مجلس إدارتها ومنع املحاكمة
عنها.
ال عالقة لي ،ال من قريب وال من
ب�ع�ي��د ،بتحقيقات ب�ن��ك املدينة
أو بأية مواضيع ّ
تمت إليه بأية
صلة.
ّأم� � � � � � � � ��ا ب� � � �خ� � � �ص � � ��وص ال� � �ح� � �ك � ��م
ال� �ص ��ادر ع ��ن ح �ض��رة ال�ق��اض��ي
امل �ن �ف��رد ال �ج��زائ��ي ال ��ذي ات�خ��ذه
ك ��ات ��ب امل� �ق ��ال ذري� �ع ��ة ل�ل�ت�ه�ج��م
والتشهير واالف�ت��راء والتجني،
ف ��إن� �ن ��ي إذ أن � � ��أى ب �ن �ف �س��ي ف��ي
امل��رح�ل��ة ال��راه�ن��ة التعليق على
ح �ي �ث �ي��ات��ه وت �ف ��اص �ي ��ل ظ� ��روف
وق��ائ�ع��ه اح�ت��رام��ًا مني للقضاء
اللبناني ،أؤك��د أن��ه ليس حكمًا
م �ب��رم��ًا ،وه ��و م �ح��ل ط �ع��ن أم ��ام
محكمة االس�ت�ئ�ن��اف املختصة،
وال يمكن ب��ال�ت��ال��ي اس�ت�خ��دام��ه
أس��اس��ًا إلط�لاق أخ�ب��ار إعالمية
ّ
م �ض��ل �ل��ة ق� �ب ��ل ص � � ��دور ن�ت�ي�ج��ة
ال �ط �ع��ن ،وامل �ع �ل��وم��ات امل �ت��داول��ة
ب �خ �ص��وص��ه ت�ف�ت�ق��ر إل� ��ى ال��دق��ة
وال�ص��دق�ي��ة وال �ج��دي��ة ،وت�ه��دف
إلى النيل من سمعتي وسمعة
ص �ي��دل �ي��ة م � ��ازن ال� �ت ��ي أم�ل�ك�ه��ا
وم �س �ي��رت �ه��ا ال � ��رائ � ��دة ف ��ي ب�ي��ع
األدوي � � � � � � � � ��ة وامل� � �س� � �ت� � �ح� � �ض � ��رات
الطبية والتشهير بها أله��داف
مشبوهة ومعروفة.
مازن البساط

تجتمع اللجنة الوزارية املكلفة متابعة
ملف استئجار البواخر لتوليد الطاقة
ف��ي ال �س��راي��ا ال�ك�ب�ي��رة ال �ي��وم ،ب��رئ��اس��ة
رئ� �ي ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي،
تمهيدًا لبدء التفاوض م��ع الشركتني
ال �ت��رك �ي��ة واألم �ي��رك �ي��ة ل�ل�ح�ص��ول على
أفضل عرض في هذا املجال من ناحية
كمية اإلنتاج والسعر.
وأوض� ��ح ع�ض��و ال�ل�ج�ن��ة وزي ��ر ال�ب�ي�ئ��ة
ناظم الخوري لـ «األخبار» أن اجتماع
اليوم هو لتحديد أسس التفاوض مع
الشركتني وآليته ومن سيتولى املهمة.
وعشية االج�ت�م��اع ،وج��ه وزي��ر الطاقة
واملياه جبران باسيل انتقادات حادة
إل��ى رئ�ي��س الحكومة نجيب ميقاتي،
م� �ع� �ت� �ب� �رًا أن� � ��ه «ي � �ت � �ص� ��رف ف � ��ي ب �ع��ض
األحيان كأنه وكيل تيار املستقبل» في
ال�ح�ك��وم��ة» ،ال�ت��ي اعتبر أن�ه��ا مفخخة
بقوى  14آذار ،مشيرًا ال��ى «أننا نريد
من ميقاتي أن يكون رئيس الحكومة
ال � ��ذي ل ��دي ��ه ال� � �ق � ��رار» ،ب �ي �ن �م��ا ه ��و ف��ي
تقديره «أنه وكيل املستقبل».
وأك� ��د ب��اس �ي��ل ف��ي ح��دي��ث إل ��ى محطة
«الجديد» ،ضمن برنامج األسبوع في

الساعة مع الزميل جورج صليبا «أن
استئجار بواخر إلنتاج الكهرباء حل
جزئي ومؤقت» ،معلنًا «أننا لم نوافق
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى إع ��ادة امل�ن��اق�ص��ة»،
وأع � � ��رب ع ��ن خ �ش �ي �ت��ه م ��ن «أن ي��زاي��د
م �ي �ق��ات��ي إلف� �ش ��ال م� �ش ��روع اس�ت�ئ�ج��ار
البواخر».
ورأى ُب��اس�ي��ل أن ن�ف��ي م�ي�ق��ات��ي ال�ك�لام
ال ��ذي ن�ق��ل ع�ن��ه ع��ن وج ��ود ع�م��ول��ة من
ش ��رك ��ات ال �ب��واخ��ر ب�ق�ي�م��ة  26م�ل�ي��ون
دوالر «ل �ي��س ك��اف�ي��ًا ألن��ه ي�ف�ت��ح ال�ب��اب
واسعًا أمام إيحاء ات عديدة» ،معتبرًا
أن��ه م�س�ت�ه��دف «ألن �ن��ي أح� ��اول تغيير
واقع ننت في قطاع الكهرباء» .وكشف
أن «ه �ن��اك ب �ن��ودًا م��ن ال�ح�ك��وم��ة تصل
ال ��ى م�ك�ت��ب ال��رئ �ي��س ف� ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة
ق �ب��ل أن ت �ص��ل إل �ي �ن��ا» ،م �ش �ي �رًا ال ��ى أن
«الكثيرين يرسلون هذه البنود إليه».

ب � �ع� ��ض م � ��واص� � �ف � ��ات ال� � �س� � �ي � ��ارة وم� ��ن
يستقلها».
ه��ذا ال�ت�ط��ور ال ��ذي وص�ف�ت��ه امل �ص��ادر
ب� �ـ «ال� �خ� �ط� �ي ��ر» ن � �ظ ��رًا ال � ��ى اس� �ت� �م ��رار
ت �ب��ادل إط�ل�اق ال �ن��ار ن�ح��و  10دق��ائ��ق
ت �ق��ري �ب��ًا ،ج� ��اء ب �ع��د رم� ��ي م �ج �ه��ول�ين
يستقلون دراج��ة ن��اري��ة ليل الجمعة
الفائت  4قنابل في أنحاء متفرقة من
ط��راب �ل��س ،م��ا أث ��ار ذع ��رًا ف��ي امل��دي�ن��ة.
وق � ��د ف� �س ��ره ال� �ب� �ع ��ض ب ��أن ��ه رد ف �ع��ل
لشبان في باب التبانة على توقيف
أحد الكوادر في املنطقة مشتبه فيه
برمي القنابل.
وأص � � ��درت ق� �ي ��ادة ال �ج �ي��ش _ م��دي��ري��ة
ال�ت��وج�ي��ه ب�ي��ان��ًا ح ��ول االع� �ت ��داء ،أك��دت

ف�ي��ه «ت��وق�ي��ف ث�لاث��ة م��ن املشتبه فيهم
بتنفيذ االعتداء».
أض � � ��اف ال � �ب � �ي ��ان« :م � ��ن ج� �ه ��ة أخ � ��رى،
أوق �ف��ت دوري ��ة م��ن ال�ج�ي��ش امل��دع��و ع.
ح .في منطقة الكورة لحيازته أسلحة
وذخ��ائ��ر ح��رب �ي��ة ،ك�م��ا أوق �ف��ت امل��دع��و
م .ط .ف ��ي م �ح �ل��ة ال �ت �ب��ان��ة ل�لاش �ت �ب��اه
ف �ي��ه ب �م��وض��وع إل� �ق ��اء ق �ن��اب��ل ي��دوي��ة
داخ ��ل م �ج��رى ن�ه��ر أب ��و ع�ل��ي ب�ت��اري��خ
.»2012/3/28
على صعيد آمني آخر ،أعلنت قيادة
ال �ج �ي��ش ت��وق �ي��ف ال �ل �ب �ن��ان��ي «م .ت».
أول م� ��ن أم � � ��س ،ع� �ل ��ى أح� � ��د م ��داخ ��ل
م �خ �ي ��م ع�ي��ن ال� �ح� �ل ��وة وه � ��و ي� �ح ��اول
تهريب كمية من األسلحة والذخائر

تحية األسير أمام مبنى املجلس البلدي في زحلة (عفيف دياب)

اعتداء على الجيش
في غضون ذلك( ،عبد الكافي الصمد)،
س�ج��ل ت �ط��ور أم �ن��ي الف ��ت ل�ي��ل أول من
أم� ��س ،ح �ي��ث ت �ع � ّ�رض ح��اج��ز للجيش
اللبناني عند طلعة ال�ع�م��ري ،الواقعة
ب�ي��ن م �ن �ط �ق �ت��ي ب� � ��اب ال� �ت� �ب ��ان ��ة وج �ب��ل
محسن ف��ي ط��راب�ل��س ،إل��ى إط�ل�اق ن��ار،
تبعه ت�ب��ادل إط�ل�اق ال�ن��ار ب�ين عناصر
الحاجز واملعتدين.
وأوض�ح��ت م�ص��ادر أمنية ل�ـ«األخ�ب��ار»
أن «سيارة مجهولة مرت أمام الحاجز،
وعندما اشتبه فيها العناصر طلبوا
م��ن س��ائ�ق�ه��ا ال �ت��وق��ف ،ل�ك�ن��ه ل��م يمتثل
لألمر ،بل عمد أحد من كانوا بداخلها
إلى إطالق النار باتجاه الحاجز ،ما دفع
عناصر الجيش إلى الرد على مصادر
النيران بكثافة» .وأشارت املصادر إلى
أن ال �س �ي��ارة ك��ان��ت م�ت�ج�ه��ة ن�ح��و ب��اب
التبانة ،وأن تبادل إطالق النار استمر
ل��دق��ائ��ق ،ق�ب��ل أن ت �ت��وارى ال�س�ي��ارة عن
األن �ظ��ار ف��ي ال �ش��وارع ال��داخ�ل�ي��ة ،تبعه
ق� �ي ��ام ع �ن��اص��ر اس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال�ج�ي��ش
بحملة تفتيش واسعة ،بعد امتالكهم

تقــرير

قوات لبنانية بخطاب عبد الناصر!
خرج رئيس القوات
اللبنانية من «قمقم الغنب
املسيحي» وبدأ ّ
يوسع
مساحته خارج الحدود .تلبس
دور الناطق باسم الثورات
العربية .خاطب املسيحيني
في سوريا وتناول أحداثها
بدون انفعال .مقترحا
«االستفتاء الجدي» لتحديد
األغلبية واألكثرية هناك.
تصرف جعجع وكأنه في
الطريق نحو قصر بعبدا
نادر فوز
في الذكرى الثامنة عشرة لحل الحزب،
باتت القوات اللبنانية في مكان آخر.
ال � �ع� ��داء ل �ل �م �س �ل �م�ين وال � �ع� ��رب ل ��م ي�ع��د
م��وج��ودًا ،وتعميم ه��ذه النظرة انتفى.
ب��ات القواتيون يستمعون بهدوء إلى
امرأة ليبية محجبة تحدثهم عن مآسي
ال �ع��زي��زي��ة وط��راب �ل��س ال �غ��رب وال�غ��اب��ة
القاحلة ف��ي زم��ن ال�ك�ت��اب األخ �ض��ر .لم
ّ
تعد «بسملة» شاب مصري تستفزهم

وهو يتحدث عن الثورة في بالد جمال
عبد الناصر .ك��ان ينقص القواتيني أن
ُينشدوا «الله وأكبر فوق كيد املعتدي».
باختصار« ،بعبع» األمس زال.
قائد القوات اللبنانية بات هو أيضًا في
مكان آخرّ .
تغير طموحه من جمهورية
«كفرشيما  -امل��دف��ون» إل��ى الجمهورية
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب �ك��ام �ل �ه��ا .ال ب ��ل أوس � ��ع من
ذل ��ك ،ف�ب��دأ ي�ت� ّ
�وج��ه إل��ى املسيحيني في
كل الشرق ،في سوريا والعراق ومصر.
وع � �ب ��ارات م �ث��ل «ال � �ع ��رب» و«ال �ع��رب �ي��ة»
ل��م ت�ع��د ت �ف��ارق خ �ط��اب��ه ،وك��أن��ه أص�ب��ح
م �ق �ت �ن �ع��ًا ب ��أن ��ه ل �ي ��س ب ��اإلم� �ك ��ان ف�ص��ل
ّ
ل �ب �ن��ان ع ��ن م �ح �ي �ط��ه ،وب � ��أن ال �ح ��ال هي
نفسها «ف��ي ب�ي��روت وت��ون��س والقاهرة
وب � �ن � �غ� ��ازي وص � �ن � �ع� ��اء» واآلن «ت �ه �ي��أ
دم�ش��ق ،فللحرية ال�ح�م��راء ب��اب بكل يد
مضرجة ي ��دق» .ت�ب��دالت خ�ط��اب سمير
ج �ع �ج��ع ف� ��ي األش � �ه� ��ر األخ� � �ي � ��رة ت��ؤك��د
ن�ي�ت��ه وط �م��وح��ه ال ��وص ��ول إل ��ى رئ��اس��ة
ال �ج �م �ه��وري��ة :ي �ت �ح��دث ع��ن املسيحيني
وموقعهم ف��ي لبنان واملحيط وينفتح
ع�ل��ى ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة .غ ��ادر ل�ل�ت��و قمقم
«الغنب املسيحي».
ترك جعجع هذا االنطباع لدى كثيرين
م �م��ن ح� �ض ��روا إل� ��ى ال �ب �ي��ال أو ت��اب �ع��وا
ك�ل�م�ت��ه ع �ب��ر وس ��ائ ��ل اإلع �ل ��ام .ل �ك��ن في
م �س �ي��رة ج �ع �ج��ع ال �ع��رب �ي��ة ب �ع �ض��ًا م��ن
الشوائب ،منها ما هو حالي وأساسي
ومنها ما يعود إلى زمن ما قبل الربيع.
ً
مثال ،من ال يذكر العالقة املمتازة التي

كانت تجمعه بمسؤولي نظام الرئيس
ّ
امل �خ �ل��وع ح �س �ن��ي م� �ب ��ارك؟ واألك� �ي ��د أن
جعجع ح��اف��ظ على ه��ذه العالقة لحني
سقوط نظام الحزب الوطني في مصر،
ف ��زار «ال�ح�ك�ي��م» ال �ق��اه��رة خ�ل�ال ال �ث��ورة
وت ��اب ��ع ت��واص �ل��ه م ��ع وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ح�ي�ن�ه��ا اح �م��د أب ��و ال �غ �ي��ط .وب��ال �ت��ال��ي،
ثمة عالمات استفهام على ّ
تبدل موقف
جعجع م��ن السلطة ف��ي مصر وتأكيده
ال � �ي � ��وم ال � ��وق � ��وف إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب ال ��رب �ي ��ع
ال �ع��رب��ي ..ع ��دا أن ��ه ال ي� ��زال ي�غ�ف��ل حتى
اليوم ما حصل ويحصل في البحرين؟
ج�ع�ج��ع ك�غ�ي��ره م��ن أق �ط��اب وم�س��ؤول��ي
ق��وى  14آذار ،يجيب ع��ن ه��ذا التساؤل
ّ
في مجالسه مشيرًا إلى أن حراك املنامة
دواف � �ع� ��ه األس ��اس� �ي ��ة م��ذه �ب �ي��ة ق �ب��ل أي
ش��يء آخ��ر .ل��و أض��اف جعجع البحرين
إل ��ى خ �ط��اب��ه ف ��ي ال �ب �ي��ال ل �ك��ان اح�ت�ف��ظ
ب��ال�ع�ص�ف��ور ال ��ذي يمكسه ب�ي��ده ول�ك��ان
أس� �ق ��ط أي� �ض ��ًا ب �ع �ض��ًا م� ��ن ال �ع �ص��اف �ي��ر
ال �ع �ش��رة امل ��وج ��ودة ع�ل��ى ال �ش �ج��رة .ك��ان
بإمكانه ذك��ر البحرين مقترحًا إيجاد
املبادرة السياسية الالزمة لحل األزمة،
ت�ح��ت ع �ن��وان ح�م��اي��ة ال�ش�ع��ب املنتفض
وم� �ن� �ح ��ه ح� �ق ��وق ��ه وف � ��ي ال� ��وق� ��ت ن�ف�س��ه
ح �م��اي��ة ال �خ �ل �ي��ج ال �ع ��رب ��ي م ��ن ال �ن �ف��وذ
اإليراني .هذا األمر يحفظ له ماء الوجه
لدى الجانبني ،األنظمة العربية الحليفة
له والشعوب العربية املطالبة بالتغيير.
كما ك��ان ذل��ك ليشكل مناسبة ّ
تمهد له
ال�ط��ري��ق ل�ل�ح��وار م��ع ج��زء م��ن «ال �ط��رف

ً
امل��ذه �ب��ي» ال� ��ذي ي �ع �ت �ب��ره م� �س ��ؤوال عن
الحراك البحريني.
غ�ي��ر ذل ��ك ،ب��دا جعجع ق��وي��ًا ف��ي ال�ب�ي��ال.
رسائله وصلت إل��ى حلفائه وخصومه
ّ
على ح��د س��واء .وص��ول��ه إل��ى القاعة دل
ع �ل��ى ذل � ��ك ،ف �ه��و ل ��م ي �س �ب��ق ل ��ه أن دخ��ل
م �ه��رج��ان ك �م��ا ف �ع��ل ي� ��وم ال �س �ب��ت .ت��رك
وراءه ال �ن��ائ��ب س �ت��ري��دا ج �ع �ج��ع ال �ت��ي
ت ��أخ � ّ�رت ع �ن��ه ب �خ �ط��وات وس ��ارع ��ت إل��ى
اللحاق بهّ .
مر على الجالسني في الصف
األول وح � ّ�ي ��اه ��م .ع ��ان ��ق ال��رئ �ي��س أم�ي�ن
ّ
الجميل ّ
ورب ��ت على كتف نجله سامي
ّ
وشد على ذراع ابن أخيه نديم .كان الفتًا
غ �ي��اب رئ �ي��س ك�ت�ل��ة امل�س�ت�ق�ب��ل ّ ،ال�ن��ائ��ب
ّ
فؤاد السنيورة ،إال أن الكتلة تمثلت بـ12
نائبًا .قوى  14آذار كانت كلها حاضرة،
بكتلها ووزرائها السابقني ومسؤوليها
وناشطيها.
ّ
بدا األمر وك��أن القوات اللبنانية تعطي
حلفاءها درس��ًا في تنظيم االحتفاالت.
قاعة مليئة ال ب��ل تفيض بالحاضرين.
كلهم من أصحاب ربطات العنق ،الذين
ل��م ت�ج�م��ع م�ن�ه��م ق ��وى  14آذار إال ع��ددًا
ً
قليال في ذكراها السابعة .تنظيم متقن
في ترقيم الكراسي ومساعدة الضيوف
على إي�ج��اد أماكنهم ،عكس فوضى 14
شباط وآذار .هنا ثمة حزب منظم يدير
األم � � ��ور ،ه �ن��اك ث �م��ة «خ �ب �ص��ة» ت �ي��ارات
ومستقلني يعمل كل منهم ما في رأسه.
في الشكل ال مجال للمقارنة بني  14آذار
 2012و 31آذار .2012

