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المشهد السياسي

ال تعويم للحكومة الميقاتية
ال تعويم للحكومة امليقاتية بتوافق قوى  8و 14آذار
على ذلك .لكن الفريق األول أكد حضوره جلسة ملجلس الوزراء
لبحث امللف النفطي ال غير ،مع استبعاده موافقة تيار
املستقبل على ذلك ،األمر الذي دفع وزير الطاقة واملياه مناشدة
«ضمير املستقبل الوطني» لتسهيل هذا املوضوع

عون :ربما يخطط
الجيش الحر لعمل ضدي!
اس �ت �غ��رب رئ �ي��س ت �ك �ت��ل «ال�ت�غ�ي�ي��ر
واالصالح النائب ميشال عون اتهام
«الجيش السوري الحر» له بإرسال
مقاتلني إلى سوريا .ولفت الى «أنه
لو أراد القيام بذلك لفعله في العلن،
وأنه ليس لديه ميليشيا وال نية لديه
ً
ب ��ذل ��ك» ،م �ت �س��ائ�لا« :ه ��ل يخططون
لعمل ع��دوان��ي ض� ��دي؟» .ورأى أن��ه
«قد يكون فيه شيء من هذا األمر»،
الفتًا الى أنه قرأ هذا الكالم بحذر.
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،أع �ل ��ن ع� ��ون ف��ي
حديث إلى قناة «أم تي في» ،ضمن
ب��رن��ام��ج «ب �م��وض��وع �ي��ة» ،أن ��ه ليس
مرشحًا لرئاسة الجمهورية «إال إذا
أراد من لديهم االمر ذلك ،ووالة االمر
هم ال�ن��واب واالح ��زاب .وإذا أرادون��ي
يقولوا لي فأترشح» ،وأوضح «أنه لم
يترفع عن القيام بالواجب ،ولكن لن
يكون رئيسًا إلدارة االزمة».
وأش ��ار ال��ى «أن االم�ي�ن ال�ع��ام لحزب
الله السيد حسن نصرالله ق��ال إنه
يجب أن نتشاور مع بعض كحلفاء
لنختار مرشحًا وهو محق ،وال أحد
أبلغني أني مرشح بالنسبة إليه».
وأكد أن «موقفنا ال تمديد ،ال تجديد
وال ف ��راغ ،م��ا يعني ان�ت�خ��اب رئيس
للجمهورية في املوعد املحدد» .وقال:
«اليوم نعيش بالفراغ ،والتمديد هو
تمديد للفراغ ،فال اجتماع للحكومة
وال أحد يأخذ قرارًا».
وأوض� ��ح أن ��ه ل��م ي��رس��ل رس��ال��ة ال��ى
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
ّ
ج �ع �ج��ع ب ��أن ��ه س �ي �ت �ب��ن��ى ت��رش�ي�ح��ه
لرئاسة الجمهورية.
وع � ��ن م ��وق� �ف ��ه م� ��ن ت ��رش� �ي ��ح ق��ائ��د
ال� �ج� �ي ��ش ال � �ع � �م� ��اد ج � � ��ان ق �ه��وج��ي
ل �ل��رئ��اس��ة ،أوض � ��ح ع� ��ون أن� ��ه يعلن
هذا االمر في حينه ،مشيرًا إلى أنه
«إذا كانت االس�ب��اب القانونية غير
م�ت��واف��رة ف��أن��ا ض��د ترشيحه ،وهو
في موقعه ويقوم بواجبه وال يجوز
اليوم إضعافه».
وع� ��ن م ��وق ��ف رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان أن ال ح��اج��ة إل��ى
ع �ق��د ج�ل�س��ة ح �ك��وم �ي��ة ،رأى ع��ون
أن��ه «تكملة ل�ل�ف��راغ ،ول�ك��ن ه��ذا رأي
وه � �ن � ��اك رأي م � ��ن ج �ب �ه��ة ح �م��اي��ة
ال ��دس� �ت ��ور وال� �ق ��ان ��ون ال� �ت ��ي ق��دم��ت
دراسة تضمنت أن الحكومة تجتمع
ف ��ي االس �ت �ح �ق��اق��ات ال� �ض ��روري ��ة»،
ً
م� � �ت� � �س � ��ائ �ل��ا« :م� � � ��وض� � � ��وع ال� �ن� �ف ��ط
والنازحني أال يحتاجان إلى اجتماع
حكومي؟».
ول�ف��ت إل��ى أن «لدينا خيبة أم��ل من
رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي».
ورأى أن «ال��وض��ع األم�ن��ي ال يسمح
بأن تكون في لبنان حكومتان».

لم يكد رئيس الحكومة املستقيلة نجيب
م �ي �ق��ات��ي ي �ط �ل��ق ف � �ك ��رة اس� �ت� �ئ� �ن ��اف ع�ق��د
ج�ل�س��ات مجلس ال� ��وزراء ح�ت��ى أجهضت
ال �ف �ك��رة ف ��ي م �ه��ده��ا .وال ��واق ��ع أن أي ��ًا من
املعنيني املباشرين بعقد جلسة للمجلس
ل��م ي�ت�ع��ام��ل ب�ج��دي��ة م��ع اق �ت��راح م�ي�ق��ات��ي،
ال � ��ذي أط � ��اح ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي آذار ال �ف��ائ��ت
ورف � ��ض م � ��رات ع ��دة ع �ق��د ج �ل �س��ة ملجلس
ال� ��وزراء ،س��واء ملناقشة امل�ل��ف النفطي أو
ح�ت��ى ل�ل�ب�ح��ث ف��ي األوض � ��اع االم �ن �ي��ة ،ما
استعيض عنه م��رات ع��دة بعقد املجلس
االعلى للدفاع.
وإذا كان الرد االول على ميقاتي جاء من
جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان
الذي لم ير أي موجب لعقد جلسة ملجلس
ال ��وزراء ،ف��إن وزي��ر الطاقة ج�ب��ران باسيل
س��أل أي�ض��ًا «م��ن اخ �ت��رع قضية تصريف
ّ
االع� �م ��ال وأص � ��در ت�ع�م�ي�م��ًا وش� ��ل ال��دول��ة
بكاملها؟».
وامل� �ف ��ارق ��ة أن م �ح��اول��ة م �ي �ق��ات��ي ت�ع��وي��م
ً
حكومته ل��م ت�ج��د ص��دى م�ق�ب��وال ،ال عند
ق��وى  8آذار وال عند ق��وى  14آذار .ففيما
شنت األخ�ي��رة حملة على ميقاتي لنيته
ت�ف�ع�ي��ل ال �ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ي ،ب� ��دا واض �ح��ًا
أن أي ات �ج��اه ل�ل��دع��وة ال��رس�م�ي��ة سيقابل
باالمتناع عن حضور الجلسة.
من جهتها ،أك��دت مصادر وزاري��ة رفيعة
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن ال� �ق ��وى امل �ك� ّ�ون��ة ملجلس
الوزراء لم تفهم بعد سبب اقتراح ميقاتي
ع �ق��د ج �ل �س��ات مل �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء .وق��ال��ت
املصادر إن ميقاتي استشار رئيس كتلة
املستقبل النائب ف��ؤاد السنيورة في هذا
االق �ت��راح ،ف��أت��ى ال ��رد سلبيًا .وب �ن� ً
�اء على
ذل ��ك ،أج �ه��ض م �ش��روع رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة.
وأك ��دت امل �ص��ادر أن ق��وى  8آذار وال�ت�ي��ار
الوطني الحر يؤيدان عقد جلسة ملجلس
ال ��وزراء ،ش��رط أن يكون ملف النفط على
رأس ج ��دول أع�م��ال�ه��ا .أم��ا امل�ل��ف األم�ن��ي،
فال مانع لدى هذه القوى من طرحه على
مجلس ال��وزراء ،لكنها تشك في أن يكون
بمقدور ميقاتي طرح الوضع األمني في
ط��راب �ل��س ع �ل��ى ط ��اول ��ة م�ج�ل��س ال� � ��وزراء،
ألن نقاشًا كهذا لن يكون ذا معنى إال إذا
اختتم بإعالن طرابلس منطقة عسكرية،
وهو القرار الذي ال يحتمله ميقاتي.
م��ن جهته ،أك��د ال��وزي��ر باسيل بعد لقائه
رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ن �ب �ي��ه ب� ��ري أن
ح� �ض ��ور ج �ل �س��ة م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ره ��ن
ب �ج��دول أع �م��ال .ورأى أن ��ه «ك �م��ا م��ن حق
رئ�ي��س الجمهورية ورئ�ي��س الحكومة أن
ي��دع��وا ال ��ى ج�ل�س��ة ،ف�م��ن ح��ق ال � ��وزراء أن
يحضروا أو ال ،فهذا حق معطى لهم في
ال��دس�ت��ور ح��ول ن�ص��اب الجلسة ،بحسب
جدول األعمال واملواضيع الطارئة وليس
على مزاج أشخاص ووفق مصلحتهم».
وأش ��ار إل��ى أن الحكومة أخ��ذت ق ��رارًا في
مرسومي النفط «وما يجب عمله هو أمر
إجرائي الستصدارهما» .وقال إن «القرار
في األساس هو عند فريق  14آذار» ،الفتًا
إل��ى أن «الرئيس ميقاتي مع كل محبتنا
ً
واح� �ت ��رام� �ن ��ا ل ��ه ه ��و أوال وأخ � �ي � �رًا ي�ه�ت��م
بمصالح ت�ي��ار املستقبل وي�ن�ف��ذ طلباته
ورغباته بالكامل ويحافظ على موظفيه
ف��ي اإلدارة وي�ع�ّي�نّ أش�خ��اص��ه ف��ي اإلدارة،
يعني يحافظ على ال�ق��دي��م وي��أت��ي أيضًا
ل��ه ب��ال�ج��دي��د .وه ��ذه ال�س�ي��اس��ة اخ�ت��اره��ا،
ونحن كنا مرتاحني لها ألننا كنا نعتبر
أن الجميع تقريبًا ممثلون في الحكومة».
ورأى باسيل أن «الحكومة لن تتناول ملف
النفط داخليًا إال إذا سمح فريق  14آذار
بهذا األم��ر ،وتحديدًا وعلى رأس��ه الفريق
املقرر أي تيار املستقبل» .وقال« :لذلك لن
نطالب بعد اآلن ،ال رئيس الجمهورية وال
رئيس الحكومة ،بإدراج ملف النفط (على
ج�ل�س��ة م�ج�ل��س ال� � ��وزراء) ب��ل ن�ت��وج��ه ال��ى

رئيس الحكومة استشار السنيورة في اقتراحه فأتى ّ
الرد سلبيًا ً
وبناء على ذلك أجهض املشروع (هيثم املوسوي)
ت�ي��ار املستقبل وال ��ى ض�م�ي��ره��م ال��وط�ن��ي
ّ
وتحسسهم مع مشاكل الناس».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ح �س ��م رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
ال�ع�م��اد ميشال سليمان موقفه ال��راف��ض
ل �ب �ح��ث امل� �ل ��ف ال �ن �ف �ط��ي ،م� �ت ��ذرع ��ًا ب �ق��رار
مجلس الشورى الذي «يقول إنه ال يجوز
لهذه الحكومة أن تقرر في ملف النفط».
ّ
وس� � � ��أل« :إذا ت� ��م ت� �خ ��ط ��ي ق � � ��رار م�ج�ل��س

ال� �ش ��ورى وت �ق��دم��ت ال �ش��رك��ات وج � ��اء من
يطعن في القرار ،فماذا يحصل حينها؟ إن
الرئيس ميقاتي لم يطرح األمر ،وقد نشر
في الصحف فقط ،فلماذا االستعجال؟».
وقال أمام وفد من نقابة الصحافة إذا كان
هناك سبب ط��ارئ لعقد اجتماع ملجلس
الوزراء «فأوافق ،أما بالنسبة الى الوضع
األمني في طرابلس فمهمة االمن أعطيت

«يتقزم»!
الحوت لن
ّ

لم يسمع نائب تنظيم اإلخ��وان املسلمني ــ فرع لبنان ،عماد الحوت ،على ما
يبدو ،بمصير جماعته األم في مصر .تلك الجماعة التي فشلت في حكم
«أرض ال�ك�ن��ان��ة» ألس�ب��اب ش�ت��ى ،بينها نزعتها اإلق�ص��ائ�ي��ة واالستعالئية
وادعاؤها احتكار تمثيل الناس في «أم الدنيا» والعاملني العربي واإلسالمي،
فإذا به أمس ُيطلق موقفًا أقل ما ُيقال فيه إنه يشبه مواقف الرئيس املصري
املخلوع محمد مرسي ،في استعالئيته وإقصائيتهّ ،
وادعائه حجمًا يدرك
الحوت نفسه أنه أكبر منه بكثير .فخالل غ��داء أقامته الجماعة االسالمية
ّ
في البقاع ،قال النائب اللبناني« :نحن أهل السنة والجماعة أكثر املسلمني ،لن
نتقزم لنتواجه مع أقليات ،فمن أراد أن يعيش معنا فهو ّ
مرحب به ومن لم
يرد فهذا هو شأنه» .والالفت أن هذا الكالم أتى في سياق الدعوة إلى «تحكيم
العقل ال املشاعر».

ل�ل�ج�ي��ش ،وك��ل االس �ب��اب امل��وج�ب��ة للقيام
بمهامه ،وال حاجة الى عقد جلسة ملجلس
الوزراء إال في حال طلب قائد الجيش أو
وزير الدفاع أمرًا يستلزم عقد جلسة ،مثل
إعالن حالة الطوارئ ،وهذا االمر يحتاج
أيضًا الى جلسة ملجلس النواب».
وأك ��د أن ه �ن��اك ف��رص��ة لتشكيل حكومة
قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد،
مشيرًا إلى أن «املسعى القائم هو أن تنال
ال�ح�ك��وم��ة ث�ق��ة م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ،ول �ك��ن ال
نتركها ب�ئ�رًا دون ق�ع��ر» .وق��ال:
يمكن أن ّ
«عندما أوق ��ع امل��رس��وم تصبح الحكومة
قائمة .ويبقى السؤال :بماذا ينوبون عن
الرئيس ،هل في تصريف االع�م��ال أم في
ك��ل ش � ��يء؟» .وج ��دد ال�ت��أك�ي��د أن ��ه «خ�لاف��ًا
لكل ما يحكى ،هناك انتخابات رئاسية
ورئيس جديد».
من جهته ،أعلن رئيس الحزب الديمقراطي
ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �ن ��ائ ��ب ط�ل��ال أرس � �ل ��ان ،ب�ع��د
لقائه بري ،أنه فوجئ « بتصريح رئيس
الجمهورية بأنه ال يرى ضرورة النعقاد
جلسة ملجلس ال� ��وزراء» ،مستغربًا «ه��ذا
املوقف الذي يجمد البلد أكثر فأكثر».
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،أك ��د ع �ض��و ك�ت�ل��ة امل�س�ت�ق�ب��ل
ال �ن��ائ��ب أح �م��د ف�ت�ف��ت أن ت�ع��وي��م حكومة
م�ي�ق��ات��ي «أم� ��ر غ �ي��ر دس� �ت ��وري ي�ت�ن��اق��ض
م ��ع ك ��ل االع � � ��راف ال ��دس �ت ��وري ��ة ،ألن ه��ذه
الحكومة فقدت ثقة مجلس النواب وهي
غير مسؤولة أمامه وال تخضع لرقابته،
لذلك هي غير مؤهلة كي تأخذ التزامات
كمسألة تلزيم البلوكات النفطية».
ورأى ف� ��ي ح ��دي ��ث إل � ��ى «امل � ��رك � ��زي � ��ة» أن
«ت �ش �ك �ي ��ل ح� �ك ��وم ��ة ج � ��دي � ��دة وان� �ت� �خ ��اب
رئيس جديد للجمهورية ّ
أهم من مسألة
ب� ّ�ت م��رس��وم التنقيب ع��ن النفط وتلزيم
البلوكات النفطية .أما من ُيريد سمسرات
فهذا موضوع آخر».
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،أع �ل��ن م �ف � ّ�وض االع �ل��ام في
الحزب التقدمي االشتراكي رامي ّ
الريس
ّ
أن ال �ح��زب ال�ت�ق��دم��ي االش �ت��راك��ي ي�ت��ري��ث
في إبداء رأيه في مسألة تعويم الحكومة
«بانتظار تبلور مواقف مختلف األطراف
السياسية».

