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ميقاتي ُيكّلف بتشكيل الحكومة اللبنانية اليوم بـ 69 صوتًا
والحريري يحسم موقفه: لن نشارك في أي حكومة يترأسها مرشح 8 آذار 

انقسام سياسي ومواقف حادة.. وجنبالط أعلن انفراط »اللقاء الديموقراطي« ووالدة »جبهة النضال الوطني«

عـون: اآلن يتـم االنتقـال إلـى نهـج جديـد وهـذا سـيتم بالوسـائل الشـرعية.. وبـري: الوضـع »جيـد جيـد جيـد«

رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري مبتسما لدى دخوله قصر بعبدا كتلتا »االصالح والتغيير« و»الوفاء للمقاومة« عقب االستشارات النيابية في بعبدا أمسرئيس احلكومة األسبق جنيب ميقاتي لدى وصوله إلى قصر بعبدا أمس

اجليش اللبناني يطفئ النيران ويفتح الطريق في بيروت بعد احتجاجات ملناصري تيار املستقبل                )ا.ف.پ(

الرئيس ميشال سليمان خالل لقاءه بـ»جبهة النضال الوطني« برئاسة النائب وليد جنبالط

لبنان - داود رمال والوكاالت:
انتهى اليوم األول من االستش���ارات 
النيابية امللزمة لتسمية رئيس حكومة 
للبنان يكلف بتش���كيل حكومة جديدة 
بعد اس���تقالة احلكوم���ة احلالية، الى 
نتيجة اظهرت ان املرش���ح االوفر حظا 
لكي يسمى هو الرئيس االسبق للحكومة 
نائب طرابلس جنيب ميقاتي إذ أفضت 
الترشيحات الى نيل ميقاتي 58 صوتا 
مقابل 49 للرئيس احلالي سعد احلريري، 
إذ يتوق���ع ان ينتهي الي���وم الثاني من 
االستش���ارات الى تسمية ميقاتي بنحو 

69 صوتا مقابل 58 صوتا للحريري.
وظهر االنقس���ام السياسي حادا بني 
فريقي الثامن والرابع عشر من آذار في 
اليوم االول وعبر عن ذلك في املواقف التي 
ادلوا بها عقب لقائهم رئيس اجلمهورية، 
حني اتهم نائب رئيس مجلس النواب فريد 
مكاري، ميقاتي بأنه مرشح حزب اهلل و8 
آذار وسورية، في حني حتدث الرئيس فؤاد 
السنيورة عن السالح املوجه إلى صدور 
الناس والذي رد عليه العماد ميشال عون 

التغيير واالصالح بدعوة  رئيس تكتل 
فريق 14 آذار لتقبل اخلسارة وأن يتصرف 

وفق الشرعية.
ميقاتي الذي أعلن ترش���حه بصورة 
رسمية في وقت متأخر من ليل امس األول 
قال ان »هذا الترشح أساسه اقتناعي بان 
صيانة مسيرة السلم األهلي وحتصني 
الس���احة الداخلية ف���ي وجه التحديات 
املرتقب���ة يحتاجان ال���ى وقفة وطنية 

جامعة«.
كما اكد في بيان له تطلعه الى »تعاون 
جميع القادة اللبنانيني لنكون معا فريق 
عمل متضامنا يخ���رج البالد من األزمة 
احلادة التي تتخبط به���ا«، مضيفا »ال 
أنظر الى ترشحي على انه حتد ألحد بل 
هو فرصة إلعادة وص���ل ما انقطع بني 
هؤالء القادة انطالقا من جتربتي السابقة 
في رئاسة احلكومة ومن وسطيتي التي 

جتمع وال تفرق«.
واعتبر ميقاتي نفسه »رجال وسطيا 
وفاقيا ومرش���ح االعتدال«، مشددا على 
ان وسطيته »حاجة ضرورية للمحافظة 

على خصوصية لبنان ووحدته وتنوعه 
ونظامه الدميوقراطي البرملاني وصيغة 

العيش املشترك«.
ال���ى ذلك وبعد تأكيد أمني عام حزب 
اهلل الس���يد حسن نصراهلل مساء امس 
االول ان املعارضة ل���ن تدعو حلكومة 
لون واحد في حال فوزها باالستشارات، 
حسم احلريري موقفه في هذا الشأن قائال 
»ان تيار املستقبل، يعلن من اآلن، رفض 
املشاركة في أي حكومة يترأسها مرشح 

الثامن من آذار«.
وشدد احلريري في بيان له على أن »أي 
كالم عن وجود مرشح توافقي هو محاولة 
لذر الرماد في العيون، فليس هناك من 
مرشح توافقي مطروح أمام االستشارات 
النيابية اليوم، وإمنا هناك مرشح اسمه 
الرئيس س���عد احلريري، ومرشح آخر 
لقوى الثام���ن من آذار، واخليار في هذا 

املجال واضح ال لبس فيه«.
وتابع »إذا كان ما قبل القرار الظني 
في جرمية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري ش���يئا وما بعد صدور القرار 

شيئا آخر، فإن املعادلة تنطبق بدورها 
على احلالة املس���تجدة، فما قبل إجراء 
االستش���ارات النيابية ش���يء، وما بعد 

االستشارات شيء آخر«.
وفيما وصف رئيس البرملان نبيه بري 
اجلو بال� »جيد جي���د جيد« أكد رئيس 
النائب  كتلة »التي���ار الوطني احل���ر« 
ميشال عون، بعد لقائه وأعضاء الكتلة 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان، أن 
اليوم »بدأنا املرحلة التي تلي استقالة 
احلكومة وقد س���مينا مرشح املعارضة 
جنيب ميقاتي«، مضيفا أن »كل ما كنتم 
تسمعونه عن الفتنة والصدام في البلد 
خطأ واألمور تسير وفق الدستور، وبهذه 
الطريق���ة نكون أصدرنا تكذيبا صارخا 
ملن كان يخطط للفتنة في البلد، إذ يتم 
اآلن االنتقال من نه���ج إلى نهج جديد، 
وهذا سيتم بالوسائل الشرعية بكل هدوء 
واخلاسر يجب أن يتحلى بالقيم ويتصرف 

بطريقة شرعية«.
النائ���ب وليد جنبالط  بدوره اعلن 
انفراط عقد »اللقاء الدميوقراطي« النيابي 

الذي كان يترأسه، قائال: كنت أمتنى أن 
أتابع الطريق مع رفاق األمس في »اللقاء 
الدميوقراطي«، لكن الظروف حكمت ولم 
يعد من مبرر لبقاء اللقاء الدميوقراطي، 
س���نعود الى تس���مية »جبهة النضال 
الوطني« كما كان اسم الكتلة أيام والده 

الراحل كمال جنبالط.
وأشار الى أن اجلبهة املؤلفة من النواب: 
وليد جنبالط، ايلي عون، غازي العريضي، 
أكرم شهيب، نعمة طعمة، وائل أبو فاعور 
وعالء الدين ترو سمت رئيس احلكومة 
األسبق جنيب ميقاتي لتشكيل احلكومة 

املقبلة.
وإذ نوه جنبالط بجميع الذين رافقوه، 
خص بالذكر ايلي عون ونعمة طعمة وعالء 
الدين ترو الذين أعطوا لهذه املواجهة نكهة 
سياسية ألن البعض حاول أن يصورها 

طائفية.
وق���ال من جهة ثاني���ة: »إذا لم تكن 
الظ���روف لتس���اعد رئي���س احلكومة 
األسبق عمر كرامي أمتنى له كل التوفيق 

وأحييه«.

أخبار وأسرار لبنانية

من أجواء الحدث

بدأت مصادر املعارضة  تسـلم السـلطة:   
تتصرف على انها تس����لمت السلطة، وهي 
تروج أسماء وزراء بعضهم من احلقبة السابقة 
للعام 2005، مع استبعاد متثيل حزب اهلل 
بقياديني منه، واالس����تعاضة عنهم بوزراء 

اصدقاء.
وتقول مصادر املعارضة: »نحن سنسعى 
الى شراكة مع الفريق اآلخر في احلكومة، ولكن 
وفق شروطنا ووفق األكثرية اجلديدة، أما اذا 
رفض فسنشكل حكومة من دونهم وستكون 
حكومة دستورية بكل املقاييس، أما من جهة 
املمارسة فليست لدينا رغبة في الكيدية أو 
االنتقام، لكن السلطة اجلديدة ستقوم على 
معايير جديدة، وتغييرات ضرورية في عدد 
م����ن األجهزة واالدارات مبا ميكن الدولة من 

مواجهة مخاطر املرحلة املقبلة«.
حرب مدمرة: توقعت مجلة الـ »ايكونوميست« 
ــرق  ــوب حرب مدمرة في الش ــة نش البريطاني
االوسط خالل العام 2011، مشيرة الى ان العالقة 
املعتادة بني اسرائيل وجيرانها هي حالة ال حرب 
ــلم، اال ان محاوالت صنع السالم العربي  وال س
ــت مهددة عقب  ــلة اصبح ــرائيلي الفاش ـ االس

فشل احملاولة االخيرة ألوباما.
ورجحت املجلة ان احلرب املتوقع اندالعها 
ــران في امتالك  ــن رغبة اي ــد تكون نابعة م ق
ــرائيل في  ــالح نووي بأي ثمن، ورغبة اس س
ــك بأي ثمن، الفتة الى ان  منعها من حتقيق ذل
ــي يعتبر واحدا فقط  البرنامج النووي االيران
من الصمامات التي ميكن ان تنفجر في املنطقة 
ــر اآلخر الذي  ــة، وقالت ان اخلط في اي حلظ
ــباق التسلح احملموم بني  يواجهه العالم هو س
ــدوان 2006 على  ــرائيل وحزب اهلل منذ ع اس
ــتعد جلولة  ــان، موضحة ان حزب اهلل يس لبن

حاسمة قد يشهدها 2011. 
سـباق على كشـف نقاط االتفاقـات: تعددت 
التسريبات خالل اليومني املاضيني حول 
ما طرحه كل فريق في بعض النقاط التي 
تضمنتها مس����ودة االتفاق الس����عودي � 
السوري، وقالت مصادر سياسية قريبة 
من الرئيس س����عد احلري����ري ان قيادات 
املعارضة طرحت، مقابل طرح احلريري 
نقاطا تتعلق بقوى األمن الداخلي وتشريع 
شعبة املعلومات وتطبيق قرارات احلوار 
الوطن����ي، نقاطا تقضي بإلغاء الصناديق 
وبعض الهيئات التابعة لرئاسة احلكومة 
»صندوق املهجرين والهيئة العليا لإلغاثة 
ومجلس اإلمناء واإلعمار« مع اإلبقاء على 

صندوق اجلنوب.

لبنان على حافة غموض اقتصادي 
في خضم األزمة السياسية 

بيروت � د.ب.أ: حذرت وزيرة املال اللبنانية ريا 
احلسن هذا األس���بوع من أن األزمة السياسية في 
لبنان منذ اس���تقالة حزب اهلل وحلفائه من حكومة 
سعد احلريري وانهيارها ستكون لها تداعيات سلبية 

على االقتصاد املتعثر بالفعل.
وقالت إن »اس���تقالة الوزراء أع���ادت لبنان إلى 
نقطة الصفر وأرجأت حل قضايا املواطنني وتلبية 

احتياجاتهم اليومية«.
وقال االقتصادي لويس حبيقة إنه »إذا استمرت 
أزمة احلكومة ملدة طويلة، أعتقد أنها ستؤثر حتما 

على اقتصادنا«.
تأتي تعليقات حبيقة بعد أن أعرب محافظ مصرف 
لبنان املركزي رياض سالمة عن مخاوفه بأن االضطراب 
السياسي احلالي ميكن أن يؤثر على حتسن نسبة 
الدين إلى الناجت احملل���ي اإلجمالي ومعدالت النمو 

لعام 2011.
وبلغت النفقات في املوازنة اللبنانية للعام املاضي 
13 مليار دوالر وبعائدات قيمتها 8.5 مليارات وعجز 

نسبته %35.4.
وفي املقابل، سجل لبنان في عامي 2008 و2009 
معدل منو بلغ 9%. ووفقا لتوقعات املوازنة النقدية، 
احلالية من املتوقع أن يبلغ النمو 4.5% على األقل.

وش���دد حبيقة على أن االقتصاد اللبناني اليزال 
يتعافى م���ن وطأة احلرب األهلي���ة )1975 � 1990( 
الت���ي دم���رت معظم البني���ة األساس���ية ودعائمه 

االقتصادية.
وقال إن »مثل تلك الفوضى في النظام السياسي 
حاليا في لبنان ستهز االقتصاد وتؤثر على معدالت 
البطالة وتضر بالش���ركات الصغيرة واملتوس���طة 

احلجم«.
وحذر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه 
من أن »االقتصاد اللبناني ال يستطيع أن يظل محصنا 
لألبد من التوتر السياس���ي احلالي، على الرغم من 

النمو اجليد نسبيا في عام 2010«.
ويعاني لبنان من عدم اتزان بسبب سلسلة من 
األزمات السياسية واالقتصادية منذ حادث االغتيال 

عام 2005.
لكن االقتصاد جنح في النجاة من الركود العاملي 
واحلرب املدمرة في عام 2006 بني إسرائيل وحزب 
اهلل واخلالفات السياسية في البالد خالل السنوات 

اخلمس املاضية.
اال ان الكثي���ر من خبراء االقتص���اد يرون اآلن 
أن الصورة تبدو أكث���ر قتامة قبيل تقرير احملكمة 

وتداعياته.

تحركات احتجاجية واسعة ألنصار الحريري
و»المستقبل« يدعو للتظاهر واإلضراب العام اليوم

بيروت � أ.ف.پ: ما ان انتهى اليوم 
األول م���ن االستش���ارات النيابية 
امللزمة لتكلي���ف رئيس جديد بتأليف 
احلكومة حتى اشتعلت مناطق عديدة 
ف���ي لبنان م���ن بيروت الى الش���مال 
واجلنوب بتحركات احتجاجية واسعة 
قام بها أنصار رئيس حكومة تصريف 
األعمال سعد احلريري، احتجاجا على 
ما يعتبرونه فرضا لرئيس حكومة غير 

احلريري من جانب حزب اهلل.
وأفادت وس���ائل إعالمية ومصادر 
أمنية عن قطع طرق باإلطارات املشتعلة 
ومبستوعبات النفايات في عدد من مناطق 
عكار وطرابلس والب���داوي واحمليط 
)شمال(، وعدد من احياء غرب بيروت، 
باإلضافة الى الطريق الرئيسية املؤدية 
الى اجلنوب من العاصمة، وطريق في 
البقاع الغربي باإلضافة الى قطع طريق 

الشام في البقاع األوسط.
بدوره دعا عضو املكتب السياسي 
في »تيار املس���تقبل« النائب األسبق 
مصطفى علوش املواطن���ني للتعبير 
عن غضبهم عبر التظاهر وكل الطرق 
الدميوقراطية التي يكفلها الدستور حلني 
عودة احلق الى أصحابه ردا على عدم 
تسمية رئيس حكومة تصريف األعمال 
سعد احلريري لرئاسة احلكومة املقبلة. 
وشدد علوش على ان »طرابلس تأبى ان 
يستدعى زعماؤها من قبل والية الفقيه«، 
واعتبر ان »قبول أي شخصية تكليف 
حزب اهلل خيانة للمدينة. واعتبر ان 
األمني العام حلزب اهلل الس���يد حسن 
نصراهلل يسعى إلى حتجيم وتصغير 
دور الرئاسة الثالثة ويحاول وضعها 
حت���ت وصاية والية الفقيه، داعيا الى 
االعتص���ام والتظاه���ر واالضراب في 
جمي���ع املناطق في يوم الغضب العام 

اليوم«.
وفي س���ياق متصل اعتصم طالب 
وطالب���ات ومناصري قوى 14 آذار في 
ساحة الشهداء مساء امس وسط دعوات 
الى التظاهر الدميوقراطي والسلمي في 

يوم الغضب العام«.

)محمود الطويل(

متظاهرون مؤيدون لرئيس تصريف األعمال سعد احلريري في شوارع طرابلس أمس

لقـاء اخلمس دقائـق: توقف مراقبون عن���د لقاء رئيس حكومة 
تصريف االعمال س���عد احلريري بالرئيس ميشال سليمان في 
قصر بعبدا في اطار االستشارات النيابية امللزمة والذي لم يستغرق 

اكثر من خمس دقائق فيما املهلة احملددة هي ربع ساعة.
ــح والتصعيد لكتلة  ــا التصري نصـر اهلل رئيـس احلكومـة : كان الفت
املستقبل وخاصة القيادي مصطفى علوش اذ قال »»أي رئيس وزراء 
ــروطه، وأي رئيس  ــيكون خاضعا له ولش ــميه »حزب اهلل« س سيس
ــيكون رئيس  ــمه س ــيأتي به احلزب بغض النظر عن اس للحكومة س

احلكومة السيد حسن نصر اهلل«.
»الفيس بوك«: واكب اللبنانيون االستشارات النيابية مع حمالت 

شرسة عبر موقع »الفيس بوك« بني مناصري 8 و14 اذار.
واشنطن تهدد: قال بي.جيه.كراولي املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
ــكل النهائي  ــة أمس ان الواليات املتحدة تراقب عن كثب الش األميركي
ــاء جماعة حزب اهلل دورا  ــتؤول اليه حكومة لبنان، لكن إعط الذي س
ــا املعونات  ــني البلدين، وأيض ــد العالقات ب ــأنه ان يعق ــر من ش أكب

األميركية للبنان.


