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لبنان: الصفدي على خط الوساطة بين ميقاتي وعون
الجميل وجعجع فاوضا الرئيس المكلف باسم 14 آذار.. ولقاء قريب ألقطاب المعارضة الجديدة في بيت الوسط

)محمود الطويل(الرئيس املكلف جنيب ميقاتي مستقبال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع في ڤردان مساء أمس األول

بيروت ـ عمر حبنجر ـ محمد حرفوش
وسط المساعي الحثيثة التي يقوم بها الرئيس 
نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة، وفي مقابل الحرص 
الذي ابداه على ان تتمثل فيها قوى 14 آذار، برز 
امس كالم في اروقة االكثرية الجديدة عن تعارض 
في الرؤية بين الرئيس المكلف والعماد عون حول 
توزع المقاعد الوزارية المسيحية، وعن اختالف 
حول نوعية وشخصية االسماء المرشحة للتوزير، 
اضافة الى بداية خالف حول الحقائب السيادية 
والخدماتية، غير ان مصادر مقربة من الجانبين 
ادرجت ما يحصل في اطار شد الحبال الطبيعي 

الذي يرافق كل مخاضات التأليف.
المصادر اياها تحدثت عن ان حزب اهلل وان 
كان لم يحس���م موقفه من كيفية المشاركة في 
الحكومة على قاعدة التزامه بتقديم كل التسهيالت 
للرئيس المكلف، فانه على استعداد للقيام بتحرك 
لدى حليفه عون في حال طلب منه لتذليل بعض 
مطالبه او شروطه النه من غير الجائز في غياب 
الفريق اآلخر في الحكومة ان يصار الى تجيير 
حصة المسيحيين لمصلحته، ولفتت المصادر 
الى ان ميقاتي لم يطلب حتى الساعة من حزب 
اهلل التدخل لدى ع���ون من اجل تليين مواقفه 
والتقليل من الئحة مطالبه على صعيدي توزيع 
الحقائ���ب وعدد الوزراء، وقالت ان المفاوضات 
بي���ن ميقاتي وعون جاري���ة وان الوزير محمد 
الصفدي يقوم بدور الوسيط لما يربطه بالتيار 

الوطني من عالقات وطيدة.

التحرك بحرية

واذ استبعدت المصادر رضوخ ميقاتي لمطالب 
عون اذا كانت تعجيزية واستئثارية بالحصة 
المس���يحية، اكدت ان الرئيس المكلف يتحرك 
بحرية وهو يحاول ان يأخذ من التيار الوطني ما 
لم يأخذ سلفه الرئيس سعد الحريري، باعتبار 

ان ذلك يعزز موقعه داخل الطائفة السنية.
في غضون ذلك، اعلن رئيس الهيئة التنفيذية 
في القوات اللبنانية د.سمير جعجع في مؤتمر 
صحافي عقده ظهر امس ان القوات لن تشارك 
في حكومة الميقاتي م���ا لم تصلنا اجوبة منه 
عن اسئلتنا ومخاوفنا، وهذا االمر ينطبق على 
كل اطياف 14 آذار، وس���نرى ما اذا كان الرئيس 
ميقاتي فك���ر في االمور الت���ي طرحناها حول 
المحكمة الدولية والس���الح، وم���ا اذا كان لديه 
تصور واضح للمواضيع المطروحة خصوصا 

االمور المبدئية.
ولفت جعجع ال���ى اننا متخوفون من عودة 
الوضع في لبنان الى ما كان عليه من العام 1990 

حتى العام 2005.
واضاف: في حديثنا مع الرئيس ميقاتي، الذي 
نكن له تقديرا شخصيا لم يكن من عرض فعلي 
من جانبه في الموضوع الحكومي، وهو اليزال 
عند موقفه من وج���وب االجماع الوطني حول 
المسائل الخالفية، معتبرا ان االكثرية الجديدة 

ليست صامدة وال مبدئية، وقد تبين لنا ان البالد 
عائدة الى مرحلة النظام االمني والوصاية.

وتابع: نحن متخوفون من ان تكون االكثرية 
الجديدة التي هي بنظرنا س���ورية وحزب اهلل 
فرضت ش���روطا على ميقاتي، ومتخوفون من 
استش���راء الفس���اد الفعلي مجددا، وقد حاول 
الرئيس ميقاتي طمأنتي وانه يبحث عن نقطة 
اجماع حول المحكمة الدولية والسالح، اال انه 

لم يحسم أي امر فعليا.
وكان االجتماع الذي عقده اركان 14 آذار في بيت 
الوسط تمخض عن اتفاق سعد الحريري وامين 
الجميل وسمير جعجع على المضي في الحوار 
مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ضمن ثوابت 
14 آذار والتي ابلغت الى ميقاتي في االستشارات 

التي اجراها لتأليف الحكومة.
وستعقد هذه القوى اجتماعا موسعا في وقت 
قريب لتقرير الموقف في ضوء لقاءات الجميل 
وجعج���ع مع ميقاتي والتي يتوقع منها االخير 
ان تؤدي الى تأخي���ر والدة الحكومة، علما ان 
لقاءيه والجميل وجعجع لم يتناوال التفاصيل 

والحصص بعد.
مصادر كتائبية قال���ت ان اتفاقا حصل بين 
الرئي���س الحريري وكل م���ن الجميل وجعجع 
على المضي في الحوار مع ميقاتي حول الثوابت 
التي تجمع عليها قوى 14 آذار، مؤكدة على جدية 

هذا الحوار.

خلفية تفويض الجميل وجعجع

المص���ادر قالت ل� »األنب���اء« ان اتجاها برز 
لتوج���ه قادة 14 آذار الى الرئيس المكلف خالل 
اجتماع االحد في بيت الوسط، اال ان االعتبارات 
السياسية للرئيس الحريري افضت الى حصر 
التواصل مع الرئيس ميقاتي بالرئيس الجميل 

وجعجع.
وكما فعل جعجع عندما اكد حضوره باسم 
قوى 14 آذار مجتمعة، فعل رئيس حزب الكتائب 
امين الجميل الذي اكد على انه هنا باس���م هذه 
القوى مجتمعة، وقد شكل ذلك ردا ضمنيا على 
مسيحيي 8 آذار التي تدعي هامشية دور مسيحيي 

14 آذار بالقضايا االساسية.
واضافت المصادر ل���� »األنباء« ان الرئيس 
ميقاتي اكد امام الجميل على انه ليس مرشح 8 
آذار، وانه لم يوقع على اي التزام مسبق تجاهها، 
وانه مصر على وسطيته وعلى سعيه لحكومة 
تمثل الجميع، ألنه يريد انقاذ البلد وهذا يتطلب 
التفاف الجميع حوله. والالفت ان ميقاتي لم يحدد 
طبيعة الحكومة التي يعمل على تش���كيلها وال 
اي صيغة يمكن ان ترس���و عليها االمور كما لم 
يعط مشاوريه اجابات واضحة حول موضوعي 

المحكمة الدولية والسالح.
واستنتج هؤالء ان الرئيس المكلف غير قادر 
على تلبية ش���روط حزب اهلل وبالتالي يجب 

اعطاؤه الوقت الكافي لتحديد خياراته.

»حقيقة ليكس« عن السيد: مجموعة الـ 13 
تراجعت عن اعترافها باغتيال الحريري

بيروت: نش���رت قناة »الجديد« مس���اء امس االول تس���جيال جديدا من
سلسلة »حقيقة � ليكس« بصوت اللواء جميل السيد خالل جلسة تحقيق 
معه خالل توقيفه، وفي التس���جيل يكشف الس���يد أن مجموعة ال� 13 التي 
ألقي القبض عليها لديها ش���يء ما هام يدل على أحمد ابوعدس الذي نش���ر 
له تس���جيل بالصوت والصورة يتبنى فيه اغتيال رئيس الحكومة األسبق 
رفيق الحريري، وبحس���ب السيد أخفت هذه المجموعة األشخاص المهمين 

المرتبطين بأبوعدس.
وبحس���ب الس���يد حصل خلل في التحقيق بين القضاء اللبناني واألمن 
اللبناني جعل األساسيين في هذه المجموعة يعترفون باالشياء المهمة وثبتها 
التحقيق ثم تراجعوا عنها، واعترفوا بأنهم شاركوا في اغتيال الحريري ثم 

تراجعوا عن هذا االعتراف تحت الضرب والتعذيب. فارس اعتذر عن المشاركة في الحكومة 
اعتذر نائب رئيس احلكومة السابق عصام فارس عن العودة

الى احلكومة من بوابة نيابة الرئيس ووزارة الدفاع الضطراره 
الى متابعة أعماله في اخلارج.

وعلم من مصادر رئاس���ية ان فارس ش���كر الذين اتصلوا به 
لالش���تراك في احلكومة، مؤكدا لهم انه »حاضر خلدمة بلده في 

اي حلظة بصرف النظر عن املوقع الذي يشغله«.
وبحسب املعلومات أيضا، فإن رئيسي اجلمهورية واحلكومة 
يفض���الن فارس على رأس وزارة الدف���اع الوطني ويعتبران ان 
اعتذاره »سيفتح الباب أمام شهوة التوزير لدى معظم األطراف 
في املعارضة س���ابقا في ضوء ما يتردد من انها مس���تعدة ألن 
تترك احلرية لس���ليمان في اختي���ار وزير الدفاع في مقابل ترك 
حريتها في اختيار من يشغل وزارة الداخلية، وبالتالي ال متانع 
في اختيار الوزير السابق ناجي البستاني باعتباره يشكل نقطة 
التقاء بني بعبدا والقيادة الس���ورية وهو يقوم حاليا بدور ناقل 

الرسائل السياسية بينهما«.

»القاعدة« خططت لتفجير »بازيليك«
تزامنًا مع تفجير كنيسة عراقية

بيروت: ن�قل موق��ع »الن��شرة« االلكتروني معلومات شبه مؤكدة اشارت الى
ني���ة تنظيم »الق��اعدة« في بالد الش�����ام اس����تهداف إح���دى الكنائس 
الكبي���رة في لبنان ومن املرج��ح أن تك��ون بازي�لي�ك الس�������يدة ال��عذراء 

في ح�اري��صا.
وبحسب املعلومات كان من املفترض أن يتم تنفيذ العملية أواخر الشهر 
املاضي خالل إقامة القداس وبالتزامن مع تفجير كنيسة اخرى في محافظة 

نينوى � العراق.
وتش���ير املعلومات الى أنه يجري التخطيط الس���تهداف الكنيسة داخل 
مخيم عني احللوة في أحد املراكز التابعة لتنظيمي »فتح اإلس���الم« و»جند 

الشام«.

نائب الجماعة اإلسالمية أمل من الرئيس المكلف تشكيل حكومة شراكة

الحوت لـ »األنباء«: على ميقاتي تأكيد وسطيته

عماد احلوت

الت����ي حصلت ونحن  العفوية 
كنا نسعى ونحرص كغيرنا من 
القوى السياسية على ان تكون 
االحتجاجات في اطار احلفاظ على 
السلم األهلي واألمن واالستقرار 
الدميوقراطية  وضمن األصول 
للتعبير، وال ميكننا ان نقبل او 
نوافق على اي عمل يلحق األذى 
والضرر بأي انسان، او التعدي 
على حريات الناس واملمتلكات، 
فهذا ما ال يرضى به ديننا وشرعنا 
وتربيتن����ا وأخالقنا، ولكن في 
الوقت نفسه ليس لنا احلق في 
ان مننع املواطن م����ن التعبير 
عن اس����تيائه وغضب����ه بعيدا 
عن اي جتاوز او اخالل باألمن 

واالستقرار.

ثانيا: إدارة حوار مشترك بني كل 
اللبنانيني قبل تشكيل  الفرقاء 
احلكومة، ثم السعي الى تشكيل 
حكومة شراكة حقيقية ال على 
سبيل احملاصصة وعدد املقاعد، 
امنا السعي للوصول الى تفاهم 
حول مشروع مشترك تشكل على 

أساسه احلكومة.
وأض����اف: ان ميقات����ي هو 
شخصية سياسية مقدرة، ولها 
احترام ومتثيل شعبي، لكنه اليوم 
في موقع غادر فيه االجماع في 
الطائفة السنية وهو اآلن مدعو 

للعودة الى هذا االجماع.
ورأى احل����وت ان مش����كلة 
ميقات����ي هي م����ع الفريق الذي 
س����ماه، ال مع الفري����ق الذي لم 

على ان يصبغ ه����ذه احلكومة 
بصبغته، وبالتالي يخرج عندها 
ميقاتي من وسطيته الى موقع 

االصطفاف.
وتابع احلوت: اننا نعّول كثيرا 
على قدرة ميقاتي في الصمود، 
الوس����طية،  وان يحرص على 
فما من شك انه اثناء مفاوضات 
الترشيح مليقاتي ان هناك أجندة 
طلبت منه وعرضت عليه، وعليه 
ان يقوم بتنفيذها ملآرب الفريق 

اآلخر ومشروعه.
وعن موقف اجلماعة االسالمية 
م����ن االحتجاج����ات األخي����رة 
التي ق����ام بها تيار املس����تقبل 
في الش����ارع قال احلوت: نحن 
نتفهم جي����دا تلك االحتجاجات 

بيروت ـ أحمد منصور
اكد نائب اجلماعة االسالمية 
عماد احلوت ان قوى الثامن من 
آذار استفادت من موقف الرئيس 
جنيب ميقاتي ورشحته لرئاسة 
احلكومة في سبيل حتقيق رغبتها 
في اسقاط حكومة الرئيس سعد 
احلريري ووضع اليد على سياسة 
لبنان في كل االجتاهات وضرب 
صيغة امليثاق التي أرساها اتفاق 

الطائف.
وقال احلوت ل� »األنباء«: ان 
أمام الرئيس ميقاتي مسؤوليتني 
أساسيتني، األولى: عليه تصحيح 
الصورة التي نتجت عن طريقة 
تكليفه وهذا عبر تأكيد وسطيته 
بعيدا عن اي اصطفاف سياسي، 

يس����مه في مشاورات التكليف، 
انه سيواجه صعوبات  معتبرا 
عديدة ألن فريق 8 آذار سيحرص 

عائلة لبنانية لدى وصولها الى مطار بيروت قادمة من مصر

  متثيل األقليات: مييل الرئيس جنيب ميقاتي الى حكومة غير 
فضفاضة تصل ال���ى 24 وزيرا كحد أقصى، ومع ذلك مازالت 
التشكيلة الثالثينية واردة، ال بل ارتفعت بورصة التشكيلة 
احلكومية الى 32 وزيرا إذا صح التوجه القائل بإعطاء مقعدين 
واحد لألقليات املس���يحية )يبدو األوف���ر حظا رئيس احتاد 
الرابطات السريانية حبيب افرام( وآخر للعلويني )علي رفعت 

عيد أو النائب السابق أحمد حبوس(.
وفي هذا املجال، يكش���ف رئيس العالقات السياس���ية في 
احلزب الدميوقراط���ي العربي رفعت عيد عن اتصاالت قائمة 
مع الرئي���س ميقاتي بهدف توزير علوي ه���ذه املرة، واصفا 

األجواء بااليجابية.
  14 آذار تراهن على القرار الظني: يردد فريق 14 آذار في أوس��اطه 
ومجالس��ه ان صدور القرار الظني سيكون له صدى الزلزال الذي 
سيقلب االوضاع رأسا على عقب، وانه سيعيد االمور الى نصابها 
وس��يجعل فريق املعارضة الس��ابقة في موق��ع املرتبك احملاصر، 
بعدما خال نفس��ه رابحا ف��ي أعقاب إطاحت��ه بحكومة احلريري 

واالتيان مبرشح آخر لهذا املنصب.
وثم��ة في أوس��اط 14 آذار من يقول ان موع��د صدور القرار 
س��يكون اقرب مما يظن كثيرون، ويذهب بعضهم الى حد حتديد 
صدوره أما يوم 14 فبراير املقبل، أو قبله، ملا لتزامن صدور القرار 

والذكرى من معان رمزية.
ويرى ديبلوماس��ي أوروبي ان »ال أهمية كبيرة ملا يتم تداوله 

بش��أن القرار الظني، فالناس باتت 
تعرف ان القرار قد يس��مي أفرادا 
م��ن ح��زب اهلل ولم ن��ر ان ثمة ما 

تغي��ر على األرض، وال أرى داعيا ألي تغيير عندما يصدر القرار. 
بع��ض األطراف ف��ي 14 آذار قد يكتفون مبج��رد معرفة احلقيقة 
وتوجيه االتهام، ألنهم يعرفون أن ال أحد سيسلم الى احملكمة وان 

احملاكمة ستجري غيابيا«.
  اجتاه سعودي إلنهاء حصرية التمثيل السني: يرى مصدر ديبلوماسي 
عربي أن »اإليجابية الكبرى ف���ي مجيء الرئيس ميقاتي إلى 
رئاس���ة احلكومة، ان القيادات السنية خرجت من عقال تيار 
املستقبل وآل احلريري املستمر منذ عقدين من الزمن، وأصبح 
في اإلمكان القول إن التمثيل السني ليس محصورا بشخص 
مبفرده، بل على العكس من ذلك فالقول بالتمثيل األوحد تلزمه 

إعادة تقييم موضوعية وهادئة«.
ويلفت املصدر االنتباه إلى أن »املؤشرات على وجود قناعة 
سعودية بضرورة إنهاء احلصرية في متثيل الطائفة السنية 
بدأت في اجلولة الواسعة التي قام بها سفير اململكة لدى لبنان 
علي عواض عسيري والتي شملت قيادات سنية من مختلف 
املناطق اللبنانية وذلك في إطار سياسة االنفتاح على جميع 
املكون���ات الطائفية والوطنية والوقوف عل���ى رأيها لبلورة 

توجهات جديدة خالفا ملرحلة عبدالعزيز خوجة«.
وفي هذا الس���ياق، يرفض مصدر مقرب من الوزير محمد 

الصفدي القول بأن األخير ذهب 
الى السعودية ليأتي »بكلمة 
سر«، قائال »إنها املرة األولى 
منذ زمن الرئيس الش���هيد رفيق احلريري التي تكس���ر فيها 
الس���عودية حصرية التعاطي السني في لبنان، لتفتح الباب 
واسعا أمام التشاور في هذا املوضوع مع الشخصيات السنية 

األخرى.
في املاضي كان التشاور محصورا في احلريري األب الذي 
شكل مرجعية للعالقات السعودية � اللبنانية ذهابا وايابا لكن 

اليوم اختلف املوضوع آليا«.
  »طعنـة« احلريري وفاتورة احللفاء السـابقني: القريبون من احلريري 
يعتق��دون ان الطعنة التي أصيب بها لن متر هذه املرة بس��هولة، 
وان الفات��ورة التي عل��ى احللفاء � اخلص��وم ان يدفعوها باتت 
كبي��رة، خصوصا ان��ه ضحى كرمى له��ؤالء بحلفاء صادقني في 
طرابلس وفي اجلبل، كمصطفى علوش ومصباح االحدب وغطاس 

خوري.
  مواجهة املجتمع الدولي: ثمة تساؤالت عن الوضع الذي ستكون 
عليه احملكمة الدولية، فور تشكيل احلكومة التي يضع حزب 
اهلل في أولوياتها، إلغاء االتفاقية املوقعة بش���أنها بني لبنان 
واألمم املتحدة، وما هو مصير القرارات التي ستتخذها احملكمة 
وم���ن خلفها األمم املتحدة ومجلس األمن في حال متنع لبنان 

عن التعاون معها ومع قراراتها.

وق���د أجمعت آراء خبراء في عل���م القانون الدولي على أن 
»لبنان سيضع نفسه في مواجهة مع املجتمع الدولي في حال 
آثر اخلروج عن إرادة األمم املتحدة، وسيتم التعامل معه كدولة 
»مارقة«، ما سيعرضه إلى عقوبات قاسية قد تفرض عليه من 

قبل مجلس األمن الدولي«.
وفي هذا اإلطار، ذكر خبير قانوني أن »لبنان لم يبرم معاهدة 
مع األمم املتحدة حول احملكمة الدولية حتى يعمل على إلغائها، 
ألن احملكمة أنشئت بقرار من مجلس األمن الدولي بعد إقفال 
املجلس النيابي في لبنان، ورفض إقرار هذه املعاهدة«، مؤكدا 

أن »ال شيء ينقض القرار الدولي سوى قرار دولي آخر«.
وحول كيفية عدم االصطدام باملجتمع الدولي، يقول مصدر 
سياسي وسطي »ان ذلك يتوقف على مدى تسهيل املعارضة 
السابقة ألمور رئيس احلكومة. مثال يرسل ميقاتي برقية الى 
األمم املتح���دة يطلب منها التعديل، ت���رد األمم املتحدة بفتح 
مش���روع تعديل قد ميتد لثالثة أشهر، أما اذا تضمنت املذكرة 
ان احملكمة إس���رائيلية أميركية وما الى هنالك، فستدخل في 
صدام مع املجتمع الدولي واألمم املتحدة، وهذا األمر غير وارد 
في حس���ابات الرئيس املكلف. إذا، علين���ا البحث عن صيغة 
تس���مح بإلغاء مفاعيل احملكمة الدولية من دون الدخول في 
صدام، وحتى ال تته���م احلكومة اجلديدة بعدم التعاون وفقا 
للفصل الس���ابع. ان الش���طارة هي في االلتفاف على احملكمة 

وليس بالصدام املباشر معها«.

حكومة ميقاتي.. مؤقتة أم طويلة األمد؟
بيروت: هناك منطقان يحيطان باحلكومة امليقاتية، ينظر األول

إليها، عل���ى أنها حكومة انتقالية مؤقتة س���ترعى انتقال لبنان 
من مرحلة الى مرحلة، ومن ثم تسلم األمانة احلكومية إلى حكومة 
ثانية أكثر جذرية في رس���م معالم املرحلة اجلديدة للبنان مواءمة 

مع التطورات الدراماتيكية اجلارية في املنطقة.
وأما املنطق الثاني )تؤيده أوس���اط املعارض���ة( فيراها زاخرة 
بعناصر القوة التي ترش���حها لالستمرار حتى االنتخابات النيابية 
في العام 2013، والتي تؤهلها أيضا لقيادة الس���فينة لتصحيح كل 
التشوهات واالنحرافات التي طبعت حقبة ما بعد العام ألفني وخمسة 

حتى اآلن.

أخبار وأسرار لبنانية


