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ديبلوماسي أوروبي لـ »األنباء«: سنقبل بمرشح 8 آذار الـ »منتخب ديموقراطيًا«
ونصراهلل: دعونا ندعم الرئيس ميقاتي على قاعدة »الالغالب والالمغلوب«

ميقاتي يعلن بعد تكليفه بتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة بأغلبية 68 صوتاً مقابل 60 للحريري أن تسمية حزب اهلل له ال تُلزمه إال بحماية المقاومة
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»أكثرية جديدة« و»تبادل مواقع«.. 8 آذار في المؤسسات و14 آذار في الشارع
ان��ه رئيس حكومة حزب اهلل. فحت��ى لو كان وصول 
ميقات��ي الى رئاس��ة احلكومة حصل م��ن وراء ظهر 
احلريري ومن دون التفاهم معه، فإنه يصل في اطار 
سياس��ي مختلف يجعله أقرب الى »مرش��ح تسوية« 
من »مرشح مواجهة«. وباإلمكان اقامة تفاهم معه على 

ترتيبات املرحلة املقبلة حكوميا وسلطويا.
- خطأ االحتكام الى الش��ارع، ألن احلريري كان 
قد التزم في بيان اعالن ترش��يحه لرئاس��ة احلكومة 
باملس��ار الدميوقراطي ونتائج��ه، خصوصا انه ليس 
أمامه اآلن اال ممارس��ة سياس��ة احلد من اخلس��ائر، 
وألن »لعبة الش��ارع« لعب��ة دقيقة ه��ذه األيام ألنه 
ش��ارع، وبع��د أش��هر من الش��حن واحلق��ن، قابل 
للخروج عن الس��يطرة، فال تع��ود األمور مقتصرة 
على احتجاجات واعتصامات سلمية وامنا تتطور الى 
أعمال ش��غب وعنف كما حدث مس��اء أمس في قطع 

الطرق الدولية.
مع ما يعنيه هذا التطور من استنفار شارع مقابل 
شارع وانزالق الى فتنة، ومن دخول جهات على خط 
اس��تغالل الوضع وتأجيجه في ظ��ل بيئة حاضنة، أو 
حتى من وضع ش��ارع 14 آذار في مواجهة قوى األمن 
واجليش ووضع هذه القوى في موقف حرج ودقيق.

5 - يخوض تيار املس��تقبل معركة اسقاط ميقاتي 
في الفترة الواقعة ب��ن التكليف والتأليف ودفعه الى 
االعتذار. وهو جنح الى حد بعيد في »تأليب« الشارع 
الس��ني وفي تصوير املعرك��ة احلالي��ة بأنها معركة 
مصيري��ة، معرك��ة »الطائفة الس��نية« املعتدى عليها 
ف��ي حقوقها املهانة في كرامته��ا، عندما يصبح حزب 
اهلل الش��يعي هو من يختار رئيس احلكومة الس��ني 
ويضع��ه حتت وصايت��ه، وعندما يتص��رف الفريق 
اآلخر متجاه��ال ومتجاوزا نتائ��ج االنتخابات وواقع 
األكثرية ومن هو األكثر متثيال في طائفته وال يراعي 
الطائفة السنية في احلريري كما متت مراعاة الطائفة 

الشيعية في بري.
يصل الرئيس ميقاتي الى رئاس��ة احلكومة للمرة 
الثانية وفي ظروف أكثر تعقيدا وصعوبة من ظروف 
وصوله للمرة األولى ع��ام 2005 بعد اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري عندما كانت س��ورية متهمة باالغتيال 

وكان هو على عالقة جيدة مع الرئيس بشار االسد.
يجد ميقاتي نفس��ه محاصرا بحالة من االنفعاالت 
احلادة والتعبئة القصوى ف��ي طائفته ولغة التخوين 
والتحري��ض. ولكن��ه وفق مواقف ومؤش��رات أولية 
أطلقه��ا مصمم على عدم التراج��ع في مهمة يعتبرها 
»انقاذية«، وعلى اعتماد أس��لوب االس��تيعاب وتهدئة 
اللعب��ة واعادتها من الش��ارع الى املؤسس��ات، وعلى 
عدم اس��تبعاد اال من أراد ابعاد نفسه، وعلى التسلح 
بنقاط قوة صودف انها ذاتها نقاط قوة الرئيس سعد 
احلري��ري: حضور ودور ف��ي الطائفة، ق��وة مالية، 
ش��بكة عالقات خارجية مزاحمة مع تركيا وفرنس��ا 

وقطر وأيضا السعودية.

واس��تعدادا ملواجهة التح��دي ورده عب��ر مواصلته 
الترشح لرئاسة احلكومة بعد اسقاط حكومته وتلويح 

املعارضة بورقة ترشيح عمر كرامي.
ولكن احلريري واصل ه��ذا املوقف رغم التغيير 
الذي أدخله الفريق اآلخر على تكتيكه السياس��ي في 
معرك��ة التكليف وبات أمام احتم��ال أو خطر ارتكاب 

خطأين سياسين:
- خط��أ القطع مع الرئيس اجلديد للحكومة جنيب 
ميقاتي وصد استعداداته للتعاون، والتعاطي معه على 

ومؤسس��اتيا، فيما جرى تنفيذه ع��ن طريق اللجوء 
ال��ى القوة والتهديد والش��ارع على نحو ما حدث في 
ما يس��ميه هذا الفريق »انتش��ار الفجر األسود« )في 
اشارة الى رجال حزب اهلل الذين انتشروا بلباس أسود 
موحد فجر الثالثاء املاضي(، وعن طريق االنقالب على 
اتفاق الدوحة نص��ا وروحا. هذا االتفاق الذي تضمن 
تعهدات بعدم االس��تقالة من احلكومة وعدم استخدام 

الشارع.
4 - أثبت الرئيس سعد احلريري صالبة في املوقف 

بي��روت: حصل حت��ول جذري في لبن��ان طاول
التحالفات وخارطة القوى واملشهد السياسي. ومع 
اعالن رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان أمس 
ع��ن تكليف الرئيس جنيب ميقاتي لتش��كيل حكومة 
جديدة بأكثرية مريحة تبل��غ 68 صوتا على األرجح، 
تنطلق مرحلة جديدة مختلفة متاما عن سابقتها، ومن 

أبرز سماتها وميزاتها:
1 - األكثرية )النيابية والسياسية( انتقلت من موقع 
ال��ى موقع آخر. فاألكثرية الت��ي حازها فريق 14 آذار 
منذ العام 2005 خرجت من يده اآلن وأصبحت في يد 
فريق 8 آذار، م��ع ما يعنيه هذا التحول من تغيير في 
معادلة احلكم وبلوغ حزب اهلل مرحلة متقدمة جدا في 
هذه املعادلة. بن العامن 2006 - 2008 اس��تأثر فريق 

14 آذار باحلكومة والسلطة...
ب��ن العامن 2008 - 2010 حصلت عملية تقاس��م 
وتش��ارك في احلكومة من دون تغييرات في السلطة. 
ومع مطلع العام 2011 تبدأ مرحلة استئثار فريق 8 آذار 
باحلكومة والس��لطة ألن التغيير لن يقف عند حدود 
احلكومة وامنا س��نكون أمام عملية »اعادة تش��كيل 
السلطة«. وفي موازاة التغيير في احلكم، هناك تغيير 
في اخلارطة السياسية أولى ترجماته في انهيار عالقة 
احلريري � جنبالط وفقدان جنبالط الس��يطرة على 

كتلته النيابية...
2 - عملي��ة تب��ادل املواقع بن فريق��ي 8 و14 آذار 
بدأت للتو ولم تنتظر تشكيل احلكومة اجلديدة. فريق 
14 آذار يصب��ح ه��و »املعارضة اجلدي��دة«. هو الذي 
يلعب »ورقة الشارع« احتجاجا واعتصاما للتأثير في 
مجرى اللعبة السياسية وتوازناتها. في وقت يسحب 
فريق 8 آذار »عدة الش��ارع« ويحتكم الى املؤسسات 
ويت��رك للجيش مهم��ة التصدي ل� »الفتن��ة وأعمال 

العنف والفوضى« اذا وجدت.
3- ما حصل يرقى في نتائجه ومفاعيله الى مرتبة 
»االنقالب«. ولكنه »انقالب دستوري« )هادئ وصاعق( 

بوسائل سياسية وفي اطار اللعبة الدميوقراطية.
وألن��ه كذلك، وجد فريق 14 آذار نفس��ه في مأزق 
سياس��ي كبير، وجاءت ردة الفعل الدولية واالقليمية 
»متريث��ة أو مترددة أو خجولة« ألن انتقال الس��لطة 
حقق��ه فريق 8 آذار بطرق سياس��ية من دون اللجوء 
الى الش��ارع، ال السقاط حكومة احلريري وال لفرض 
بدي��ل عنه. وهذا على األقل م��ا يفيد به ظاهر األمور 

ومسارها الرسمي.
يقر فري��ق 8 آذار انه بصدد »انقالب سياس��ي«، 
انق��الب مضاد على االنقالب الذي نفذه فريق 14 آذار 

منذ العام 2005.
انق��الب يعيد الوضع الى م��ا كان عليه قبل العام 
2005، وم��ن املفت��رض ان يلغي مفاعي��ل وافرازات 
مرحلة السنوات اخلمس املاضية، مبا في ذلك احملكمة 

الدولية. ويقر فريق 14 آذار بحصول انقالب.
ولكن��ه انقالب مم��وه ج��رى تغليفه دس��توريا 

عواصم ـ داود رمال ـ  عاصم علي
انهى لبنان والنواب مرحلة تكليف رئيس جديد لتش���كيل احلكومة 
 ليدخل مرحلة التأليف بفوز مرش���ح املعارض���ة النائب جنيب ميقاتي 
ب� 68 صوتا، في حني حصل رئيس احلكومة األسبق سعد احلريري على 

60 صوتا كما كان متوقعا.
وعمال بأحكام البند 2 من املادة 53 من الدس���تور املتعلق بتس���مية 
رئيس احلكومة املكلف، وبعدما تشاور رئيس اجلمهورية مع دولة رئيس 
مجلس النواب اس���تنادا إلى االستش���ارات النيابية امللزمة التي اجراها 
رئي���س اجلمهورية بتاريخ 24 و2011/1/25 والت���ي اطلعه على نتائجها 
رسميا بتاريخ 2011/1/25، استدعى الرئيس دولة الرئيس االسبق محمد 

جنيب ميقاتي وكلفه تشكيل احلكومة«.

بيان الرئيس المكلف

ولدى خروجه من االجتماع مع الرئيس سليمان، ادلى رئيس احلكومة 
املكلف بيان قال فيه: »تشرفت مبقابلة فخامة رئيس اجلمهورية في حضور 
دولة رئيس مجلس النواب، حيث اطلعني على نتائج االستشارات النيابية 
امللزمة التي انتهت بتس���ميتي رئيسا مكلفا بتشكيل احلكومة اجلديدة. 
إنني، في هذه املناس���بة، أشكر النواب الذين منحوني ثقتهم، كما احترم 

مواقف اآلخرين، وذلك انسجاما مع قواعد الدميوقراطية«.
وتاب���ع »لقد أكدت لفخامة الرئيس ان التعاون س���يكون كامال بيننا 
لتشكيل حكومة جديدة يريدها اللبنانيون حكومة حتفظ وحدة بلدهم 
وسيادتهم، وحتقق تضامن ابنائه وحتمي صيغة العيش املشترك، وحتترم 
القواعد واالصول الدستورية، كما سأجنز غدا )اليوم( بإذن اهلل، زياراتي 
التقليدية إلى أصحاب الدولة رؤس���اء احلكومات السابقني، على أن أجر 
االستشارات مع الكتل النيابية ابتداء من اخلميس غدا في مجلس النواب، 
وكلي أمل أن تسفر هذه االستشارات عن والدة قريبة للحكومة اجلديدة 
التي اتطلع ال���ى أن تكون حكومة تواجه، مبس���ؤولية وطنية جامعة، 
كل التحديات التي تنتظرنا وتكون على مس���توى طموحات اللبنانيني 
وآمالهم. وأضاف ميقاتي الحقا في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية ان 
تسمية حزب اهلل له في االستشارات النيابية لترؤس احلكومة ال تلزمه 
في الوقت احلاضر بأي موقف سياسي »سوى التمسك بحماية املقاومة 
الوطنية«. واضاف ردا على س���ؤال عن اتهامه بأنه »مرشح حزب اهلل«، 
»ال يجوز احلكم مسبقا علي او على تصرفاتي، السيما من جانب املجتمع 
الدولي«. وردا على تعبير واش���نطن عن قلقها ازاء الوضع اللبناني بعد 
تس���ميته، قال ميقاتي »واش���نطن مهمة جدا بالنسبة لي، ال ميكن اال ان 
تك���ون لنا عالقات جيدة، وامتنى ان يبقوا على دعمهم للبنان«. واضاف 
»هم يعرفون تاريخي، قد ال تكون عالقة شخصية لكنهم يعرفون ما انا 
قادر عليه«. وقالت وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون الثالثاء 
ان الس���يطرة احملتملة حلزب اهلل على احلكومة اللبنانية »سيكون لها 
بالتأكي���د تأثير« عل���ى العالقات مع الواليات املتح���دة. وعن االتهامات 
املوجهة اليه بانه »مرشح حزب اهلل«، قال رئيس احلكومة املكلف »منذ 
اللحظة التي اعلنت فيها ترش���يحي، أصبحت بحاجة الى كل صوت في 
املجلس النيابي لكي اصل الى مرحلة التسمية واكون انا الرئيس املكلف 
ثم رئيس مجلس الوزراء«. وتابع »مبا انني بحاجة الى اي صوت وبدأت 
معركتي االنتخابية، من الطبيعي ان أس���أل حزب اهلل ان يؤيدني ألن له 

كتلة كبرى في املجلس النيابي«.

ال عقوبات وال ڤيتنام

وفيما حذر مسؤول 14 آذار من أن حكومة األمر الواقع ستواجه برفض 
دولي، أكد مسؤول ديبلوماسي أوروبي ان االحتاد األوروبي سيقبل مرشح 
كتلة »8 آذار« التي يقودها »حزب اهلل« في حال فوزه بغالبية دميوقراطية 
في االستشارات النيابية اإللزامية لتكليف رئيس حكومة، متوقعا أن حتذو 

بقية الدول حذو أوروبا »ألننا نتحدث عن عملية دستورية«.
وأوضح في مقابلة مع »األنباء« في لندن أن »الغرب تعايش مع النفوذ 
الس���وري في لبنان لسنوات وسنوات، وال نقول إننا نرحب به، ولكن لن 

تكون هناك عقوبات أو ڤيتنام أو ما شابه ذلك«.
وأضاف أن »موقفنا من محكمة احلريري معروف، لديها شرعية دولية 

ومدعومة من االحتاد األوروبي وتساهم دول أوروبية في متويلها«.
وأش���ار املسؤول الى أن »أملانيا دفعت حصتها العام املاضي في متويل 
احملكمة اخلاصة من أجل لبنان، وهي 1.5 مليون دوالر. ندعم احملكمة، وال 
نعتقد أن العدالة وتشكيل حكومة مستقرة يتناقضان. ال نتدخل في الشؤون 
الداخلية اللبنانية، فإذا حصل قبول وانتخاب دميوقراطي ملرش���ح 8 آذار، 
فس���نتعاون، ولكننا سنطلب من احلكومة اللبنانية االلتزام بقرار مجلس 
األمن اخلاص مبحكمة احلريري«. وفي خصوص فرض عقوبات حتت الفصل 
الس���ابع ضد لبنان إذا انسحب من اتفاقية احملكمة، أبدى املصدر األوروبي 
ش���كوكه في ذلك، مؤكدا أن معلوماته تشير إلى »عدم وجود خطط لذلك. 

في النهاية، الدول األوروبية ترغب في استقرار لبنان«. 

نصراهلل: نتفهم كل المشاعر

من جانبه، لفت األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل خالل إحياء 
أربعني اإلمام احلسني في بعلبك إلى ان »لبنان يعيش في هذه األيام مرحلة 
صعبة وحساس���ة وهي بحاجة إلى تصرف مسؤول وفعل مسؤول وكالم 
مس���ؤول«، مؤكدا ان ما تطمح إليه املعارضة هو »تعاون اجلميع للعبور 
من هذه املرحلة الدقيقة«، مشيرا إلى انه »في مواجهة التطورات واألحداث 
جلأنا إلى املؤسس���ات الدستورية واخليارات القانونية في مواجهة القرار 
الظني الذي يس���تهدف املقاومة وقمنا بعمل طبيعي وهو حقنا الدستوري 
بتقدمي وزراء املعارضة اس���تقاالتهم ثم ذهبنا إلى استشارات نيابية أدت 

إلى نتيجة واضحة«.
وأكد الس���يد نصراهلل انه »بطبيعة احلال نحن نتفهم كل املشاعر ألنه 
كانت هناك أعصاب مشدودة وكان هناك توتر سياسي وعاطفي وإعالمي«، 
الفتا إلى ان »معركة االستشارات كانت قوية جدا وأنا أقول لكم كثيرون في 
هذا العالم تدخلوا، وتصوروا أن نائب الرئيس األميركي جو بايدن اتصل 
برؤساء أحد الكتل النيابية ليطلب منه التصويت لرئيس حكومة تصريف 
األعمال س���عد احلريري«، مشيرا إلى ان »دول كثيرة تدخلت ونحن نتفهم 
هذا األمر ونقول هذه معركة سياس���ية كانت ف���ي دائرة الوضع القانوني 
والدستوري«. السيد نصراهلل اعتبر انه »لو كان املشهد اليوم هو بالعكس 
واملرش���ح اآلخر هو الذي كلف وخرج بعض الناس ليتظاهروا كما حصل، 
لكان بدأ التنديد من واش���نطن إلى عواصم الغرب إلى العديد من العواصم 
العاملية، ولش���هدمت حملة عاملية تصف الذين خرجوا من املعارضة بأنهم 
إرهابيون ودكتاتوريون ورافضون لإلرادات الدستورية، لكن ألن التظاهر 
ونتفهم���ه من فريق آخر جند العالم كله س���كت، م���ن يتحدث عن احترام 
الشرعية اللبنانية والغالبية واملؤسسات الدستورية سكت«. ودعا األمني 
العام حلزب اهلل إلى اغتنام الفرصة السياسية اجلديدة في لبنان، مؤكدا ان 
»التهويل على رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي لن يجدي نفعا«، داعيا 
الى دعم الرئيس ميقاتي على قاعدة »ال غالب وال مغلوب« وإعطائه فرصة 
لعام واحد، معتبرا ان »القول إنه مرشح حزب اهلل محاولة للضغط عليه 
وهذه الكلمة مفهوم منها التحريض املذهبي واألمر ليس كذلك«. في غضون 
ذلك، أكدت كتلة املستقبل بعد اجتماع لها امس إلى ان النتيجة التي أفضت 
إليها االستشارات ال تعبر عن دقة االختيار وال التزاما بأصوله. كما اشارت 

مصادر 14 آذار ان احلريري سيتوجه إلى املعارضة مع باقي حلفاءه.

ميقاتي يتمتع بصفات الحريري.. وحضور بالطائفة وقدرة مالية وشبكة خاصة من العالقات تشمل تركيا وفرنسا وقطر والسعودية وسورية
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  قبـل ارتفاع أسـهم ميقاتي: قبل ارتفاع أس���هم 
الرئيس جنيب ميقاتي، كان الرئيس عمر كرامي 
زار دمشق والتقى الرئي��س االسد وسمع منه 
التشجيع والدعم، كما التقى في بيروت السيد 
حسن نصر اهلل االمني العام حلزب اهلل وسمع 
منه األمر نفس���ه، علما ان السيد أكد له انه لن 
يكون رئيس���ا انتقاليا وانه سيقدم اليه كل ما 
يحتاج اليه ليكون رئيس���ا قويا وحاكما، وانه 
أكد للس���يد »انه يشعر بالفخر الختتام حياته 
السياس���ية وهو في ثمانينيات العمر بالدفاع 

عن املقاومة«.
  ماذا سـمع سـليمان من احلريري؟ سمع الرئيس 
ميشال س��ليمان خالل لقائه مع كتلة املستقبل 
من الرئي��س س��عد احلريري كالما فحواه انه 
ب�ات ف��ي ح�ل م��ن أي الت���زام أو موقف أو 
خطوة من احملكم��ة الدولية وال�ق��رار ال�ظني 

الذي سيصدر عنها.
  تكريـس لالنقسـام: يرى سياسي مخضرم ان 
املرحلة الراهنة من األزمة تبدو تكريسا النقسام 
يتعمق منذ العام 2004، وكل خطوة داخلية أو 
خارجية منذ صدور الق���رار 1559 عن مجلس 
األمن تؤكد ان النظام السياسي في لبنان لم يعد 
قادرا على العمل، وان موازين القوى الداخلية 
واخلارجية غير جاهزة إلنتاج تس���وية تتيح 

جتديد النظام.
وفي االمكان االستنتاج بأن التسوية املقبلة، 
طال الزمن أو قصر، لن تخرج من السياق الطائفي 

لكن مع ملسات مذهبية أوضح من السابق.
وم���ن الواضح ان تعدي���ل صيغة الطائف، 
بصرف النظر عن املآخ���ذ والقدرة على انتاج 
احلل���ول بدل التعقيدات، غي���ر متاح من دون 
وقوع حدث كبير يبرر عودة ممثلي الطوائف 

الرئيسية الى طاولة املفاوضات.
وال تبدو الق���وى البديلة للنظ���ام العربي 
الرسمي، أي اسرائيل وتركيا وايران، قادرة على 
صوغ تفاهمات كبرى فيما بينها ومع الواليات 

املتحدة في معزل عن الدول العربية.
في االنتظ���ار، يبقى لبنان عالقا في منطقة 

انعدام الوزن العربي.
  موقـف الفـت: الرئيس نبيه ب��ري توقف مليا 
عند موقف النائب نعم��ة طعمة الذي أيد جنبالط 
في تصويته للرئيس جنيب ميقاتي، خصوصا ان 
لغط��ا كان يدور حول موقف طعم��ة الذي تربطه 
باململك��ة الس��عودية عالق��ات خاصة ول��ه فيها 
مشاريع ومصالح اقتصادية ومالية ضخمة، وكان 
متواجدا هناك قبل أيام بالتزامن مع زيارة الوزير 
محمد الصفدي، وأول ش��يء فعله بعد عودته هو 

زيارة ميقاتي.

   ضوء أصفر: يقول سياس���ي لبناني خبير في 
الشؤون اخلليجية ان السعودية في موقفها من 
تكليف الرئيس جنيب ميقاتي لم تعط ال ضوءا 
أخضر وال ض���وءا أحمر، امنا أضاءت »الضوء 
األصفر« الذي ميكن ان يصير أخضر أو أحمر 

تبعا لتطور األوضاع في املرحلة املقبلة.
  حوار طه ميقاتي واحلريري: فوجئ الرئيس س��عد 
احلريري بالس��يد ط��ه ميقاتي )ش��قيق الرئيس 
ميقات��ي( يبلغ��ه ق��رار الرئي��س جني��ب ميقاتي 
بالترش��ح لرئاس��ة احلكومة، وأنه س��يتم تكليفه 

لتشكيل احلكومة اجلديدة.
وفوجئ ميقاتي »الشقيق« بردة فعل احلريري 
الذي أبلغ��ه بانه يعتب��ر الرئيس جني��ب ميقاتي 
مرش��ح ح��زب اهلل وس��يتعاطى معه عل��ى هذا 
األساس، وانه ال مجال للتعاون وستكون القطيعة 

بينهما نهائية.

عون: بخيارنا السياسي رفعنا للحريري 
سهم سوليدير دوالرًا ونصف الدوالر!

بي����روت: ق����ال رئي����س التي����ار الوطن����ي الح����ر النائب ميش����ال عون
س����اخرا في مؤمتر صحافي أمس ان على احلريري ان يكون سعيدا ألننا 
بخيارنا السياس����ي بتكليف ميقاتي تش����كيل احلكومة اجلديدة ارتفع سهم 

سوليدير دوالرا ونصف الدوالر واحلريري يستفيد من ذلك. 
كما استنكر عون، االعتداء على اإلعالميني في املواجهات خالل احتجاجات 
املس����تقبل، مشيرا إلى ان الكاميرات تنقل ما يقوم به املتظاهرون وإذا كانوا 
يخجلون من تصوير ذلك ف����ال يقومون به. وأوضح أن »األحداث اليوم بني 
منطق 5 شباط ومنطق 6 ش����باط، منطق يريد إحراق املدينة ومنطق يريد 
اعماره����ا، منطق يريد الصراع ومنطق يريد اإلصالح«، مؤكدا ان »الفتنة لن 

حتصل ألنها حتتاج إلى فريقني ونحن ضدها«.

خريطة تصويت الكتل النيابية بين الحريري ومقياتي
1 ـ كتلة املستقبل تضم 37 نائبا هم: سعد 
احلريري، فؤاد السنيورة، بهية احلريري، ميشال 
فرعون، جان اوغاسبيان، سيرج طورسركيسيان، 
عمار احلوري، محمد قباني، عاطف مجدالني، 
نبيل دو فريج، غازي اليوسف، باسم الشاب، 
خالد الضاهر، خالد زهرمان، رياض رحال، هادي 
حبيش، نضال طعم����ة، معني املرعبي، خضر 
حبيب، سمير اجلسر، بدر ونوس، احمد فتفت، 
هاش����م علم الدين، فريد مكاري، نقوال غصن، 
محمد احلجار، طوني أبو خاطر، عاصم عراجي، 
عقاب صقر، شانت جنجيان، كمال اجلراح، زياد 
القادري، نايلة توين����ي، روبير فاضل، محمد 

كبارة، نهاد املشنوق، سيبوه كلبكيان.
 2 ـ كتلة اللقاء »النض����ال الدميوقراطي« 
اجلديدة وتضم 7 نواب صوتوا للرئيس ميقاتي 
وهم: وليد جنبالط، غ����ازي العريضي، أكرم 
شهيب، ايلي عون، عالء الدين ترو، نعمة طعمة، 

وائل أبو فاعور.
3 ـ كتلة التغيير واإلصالح كانت تضم 21 
نائبا صوتوا للرئيس ميقاتي وهم: ميشال عون، 
نعمة أبي نصر، جيلبرت زوين، فريد اخلازن، 
يوس����ف خليل، إبراهيم كنعان، نبيل نقوال، 
سليم سلهب، غس����ان مخيبر، ادغار معلوف، 
االن عون، ناجي غاريوس، حكمت ديب، زياد 
اسود، عصام صوايا، ميشال حلو، إميل رحمة، 

وليد خوري، سيمون أبو رميا، عباس هاشم، 
فادي األعور.

4 ـ كتلة التحرير والتنمية وتضم 13 نائبا 
صوتوا مليقاتي وهم: نبيه بري، علي عسيران، 
ميشال موسى، علي خريس، عبد املجيد صالح، 
عبد اللطيف الزين، ياسني جابر، أيوب حميد، 
علي بزي، أنور اخلليل، علي حسن خليل، غازي 

زعيتر، هاني قبيسي.
 5 ـ كتلة الوف����اء للمقاومة تضم 13 نائبا 
صوتوا مليقاتي وهم: محمد رعد، محمد فنيش، 
حسن فضل اهلل، علي فياض، حسني املوسوي، 
حسني احلاج حسن، علي املقداد، نوار الساحلي، 
وليد س����كرية، كامل الرفاعي، علي عمار، بالل 

فرحات، نواف املوسوي.
 6 � كتل����ة القوات اللبنانية وتضم 6 نواب 
صوتوا للحريري: فريد حبيب، ستريدا جعجع، 
ايلي كيروز، جورج عدوان، جوزف معلوف، 

انطوان زهرا.
7 ـ كتلة الكتائ����ب وتضم 5 نواب صوتوا 
للحريري: سامي اجلميل، سامر سعادة، فادي 

الهبر، ايلي ماروني، ندمي اجلميل.
8 ـ كتلة الطاش����ناق وتضم نائبني صوتا 
مليقات����ي وهما: آغ����وب بقرادوني����ان، ارتور 

نظاريان.
9ـ  كتلة احلزب السوري القومي االجتماعي 

وتضم نائبني صوتا مليقاتي وهما: اسعد حردان، 
مروان فارس.

 10ـ  كتلة حزب البعث وتضم نائبني صوتا 
مليقاتي هما: عاصم قانصوه وقاسم هاشم.

 11 ـ كتلة التكتل الطرابلسي وتضم 4 نواب: 
جنيب ميقاتي وأحمد كرامي قاسم عبدالعزيز 
ومحمد الصفدي )3 مليقاتي و1 للحريري وهو 

قاسم عبدالعزيز(.
12 ـ كتل����ة تيار املردة لديه����ا ثالثة نواب 
صوتوا مليقاتي وهم: سليمان فرجنية، سليم 

كرم، اسطفان الدويهي.
الدميوقراطي  الوطني  اليس����ار  13 ـ كتلة 
وتض����م نائبا واحدا وه����و أمني وهبي صوت 

للحريري.
14 ـ اجلماعة اإلسالمية لديها نائبا واحدا 

صوت للحريري وهو عماد احلوت.
أما املس����تقلون فهم ميشال املر)حريري(، 
طالل ارسالن )ميقاتي(، متام سالم )حريري(، 
دوري ش����معون )حري����ري(، بط����رس حرب 
)حري����ري(، روبير غامن )حري����ري(، ونقوال 

فتوش )ميقاتي(.
اللق�����اء  ن���واب ع���ن  انفض���ل 4  15 ـ 
الدمي�وقراط���ي قبل ان يف���رط وقد صوتوا 
للحريري وهم: مروان حمادة، فؤاد السعد، 

هنري حلو وانطوان سعد.




