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فوا الحكومة من دوني! عون بعد لقاء ميقاتي: إذا أردتم ألِّ
مصدر في »8 آذار« لـ »األنباء«: المسألة صعبة للغاية والعقدة أعصى مما يتصوره الحاللون

)محمود الطويل(الرئيس املكلف تشكيل احلكومة جنيب ميقاتي مستقبال النائب ميشال عون في فردان امس

 بيروت ـ عمر حبنجر
اختصر وزير في حكومة تصريف االعمال اجلواب 
عن س���ؤال حول متى يتم تشكيل حكومة الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي بالقول »املسألة صعبة صعبة 

للغاية«.
ولم يش���أ الوزير القريب من اج���واء »8 آذار« 
التوسع، مكتفيا بالقول: ان العقدة اعصى مما يتصوره 
احلاللون.في هذا الوقت التقى الرئيس املكلف تشكيل 
احلكومة جنيب ميقاتي النائب ميشال عون في فردان 
امس ملناقشة اخر تطورات تشكيل احلكومة ولوضع 

حد للكالم عن خالف عميق بني الرجلني.
إال أن اللقاء أظهر عمق مشكلة التشكيل وذلك 
كان واضحا في تصريح لعون إذ قال بعد اللقاء 
»بحثنا في كيفية تكوين احلكومة وشكلها بهدف 
الوصول الى تأليفها«، وشدد على وجوب ان يسود 
»حد أدنى من االنس���جام في احلكم«، وأوضح 
قائال: »ألنه اذا اتبعنا النموذج الس���ابق عينه 
فسنصل الى ش���ل القرار وسنعيش في الفراغ 

والتراجع«.
عون أكد ردا عل ى س���ؤال انه لم يضع شروطا 
على الرئيس املكلف، وقال: »ال أريد شيئا وإذا أردمت 
أّلفوا احلكومة من أناس غيري أو من احلكومة التي 
سقطت وذهبت الى البيت«، لكنه أضاف: نحن حتى 
اآلن لم نحدد احلقائب التي نريدها، وهناك من قال 
ان خالفا بيني وبني الرئيس ميقاتي حصل من أجل 
حقيبة املالية، وما اذا كنا نعطيه اياها أم ال، لكنني 
في احلقيقة لم أحتدث بعد مع الرئيس ميقاتي على 
توزيع احلقائب واالسماء، مؤكدا في رده على سؤال 
آخر انه لم يبحث ذلك أيضا مع رئيس اجلمهورية 

ميشال سليمان.

ميقاتي: ال مراجعة للمحكمة دون إجماع

إلى ذلك كان للرئيس املكلف وقفه مع املستجدات 
على الساحة احلكومية والساحة اللبنانية في حديثا 
لصحيفة »الفيغارو« الفرنسية مؤكدا انه لن يقوم 
مبراجعة احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان، من دون 
اجماع اللبنانيني ودعم الع���رب آمال التوصل الى 

حكومة يشارك فيها فريق الرئيس احلريري.
واضاف »ما لم يجمع اللبنانيون على مراجعة 
احملكمة فان احلكومة تبقى ملتزمة باالتفاق الذي 

يربطها باالمم املتحدة في هذا السياق«.

ال موعد محدد للتأليف

وتابع ميقاتي يقول انه ال يستطيع االلتزام مبوعد 
محدد للتأليف »لكن لدي امل كبير بتأليف حكومة 
مبشاركة فريق الرئيس احلريري الذي لم يبد يوما 
حتفظات على اقتناعاتي ومواقفي السياس���ية، اما 
االنتقادات التي وجهت فتتناول الطريقة التي جرى 

من خاللها تكليفي«.
وخالفا للشائعات، قال ميقاتي: »لم يحصل تفاهم 

دولي مسبق على تسميتي«.
ونفى ميقاتي ان يكون مرشح حزب اهلل ومؤكدا 

على هاجس الوسطية لديه.
وختم بالق���ول: في كل االحوال ال اريد ان أكون 

رهينة الي فريق.
وق���ال في مجال آخر ما يهمني هو الوصول الى 

تشكيلة حكومية مريحة، ومتى توصلنا اليها اتشاور 
مع الرئيس سليمان ونصدرها.

سليمان بعيد عن المحاصصة

وزار الرئيس جنيب ميقاتي بعبدا مساء امس األول 
وتشاور مع الرئيس ميشال سليمان في املستجدات 
واالتصاالت التي اجراها مع 8 و14 آذار، وفهم ان هناك 
اتفاقا على اتاحة املزيد من الوقت لهذه االتصاالت 
الستنفاد اجلهد القائم الشراك قوى 14 آذار بحكومة 

وحدة وطنية أو حكومة انقاذ وطني.
وبحسب زوار الرئيس سليمان فان هذا االخير 
بعيد كل البعد عن احملاصصة او املطالبة بحصة، 

نافيا الكالم عن الرغبة في توزير صهره.
واكد الزوار ان جهد الرئيس ميش���ال سليمان 
منص���ب على التعاون مع ميقاتي على ضمان قيام 
حكومة وازنة ومتوازنة وميثاقية ويرتاح اجلميع 
للتعاون معها وال تشكل استفزازا ألحد، وانه مهتم 
مبجيء حكومة تؤمن استقرارا في السياسة وانتاجية 

في العمل.
ال���ى ذلك عقد ميقاتي لق���اءات عدة مع املعاون 
السياس���ي لالمني العام حلزب اهلل احلاج حس���ني 
خليل الذي ابدى استعداد احلزب للتسهيل، طالبا 
ب���ان يترك له موضوع التس���مية الى حني حتديد 

االسماء واحلقائب عند جميع الكتل.

14 آذار: ال للمشاركة بالحكومة

اما عن موقف قوى 14 آذار من تشكيل احلكومة، 
فاالجتاه الغالب هو االمتناع رغم حماسة الرئيس 
ام���ني اجلميل الى ذلك في حني يرى اخرون في هذا 
القول ان املشاركة في حكومة ميقاتي ستوفر لقوى 
8 آذار التي ستكون اساسها شرعية سياسية لعملها 
في اس���قاط احلكومة ومعها اتفاقية الدوحة التي 
قامت على الءين اثنتني: ال إلسقاط حكومة الوحدة 
الوطنية وال للسالح في الداخل وكال االمرين حصال 

بصورة او أخرى.
وفي تصريح ل���ه امس عبر النائب عقاب صقر 
عن الوجه الرافض للمش���اركة في احلكومة، حيث 
ابلغ املؤسسة اللبنانية لالرسال ان الشرط الوحيد 
لدخول 14 آذار احلكومة هو تنحي الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي وتكليف رئي���س حكومة تصريف 

االعمال سعد احلريري.
واعرب عن تفاؤله بان االمور ذاهبة باجتاه احلل 
في لبنان واملنطقة وان س���يناريوهات املعارضة 
العسكرية واالمنية ازيحت وان هم سورية وحزب 

اهلل كان ازاحة احلريري الذي وصفه بولي الدم.
واستغرب صقر احلديث عن تراجع 14 آذار عن 
املوقف من سالح املقاومة مقابل التركيز على احملكمة 
الدولية واحلصول على الثلث الضامن في احلكومة 
العتيدة وقال هذه معلوم���ات غير صحيحة، وان 
14 آذار ل���م تطل���ب في اي مرحلة م���ن املراحل اي 
امر يتعلق بسالح املقاومة، احلديث كان دائما عن 
السالح املوجود على االراضي اللبنانية باستثناء 
سالح املقاومة كما ان قوى 14 آذار لم تطالب بالثلث 
املعطل في اي وقت ال سرا وال علنا، لقد طرح من قبل 
8 آذار ثم مت التراجع عنه من قبل الرئيس ميقاتي 

كما قال العماد عون.

أخبار وأسرار لبنانية

   احلكومة بني التريث واإلسراع: قطب سياسي في فريق 
8 آذار يدعو الى عدم اإلس���راع في تش���كيل احلكومة 
وأخذ املزيد من الوقت لرمي احلجة على الفريق اآلخر 
واالس���تمرار في محاورته كي يتجنب ميقاتي هجوما 
قاسيا في مهرجان 14 فبراير ودفع احلشد الشعبي الى 

التحريض ومعاداة احلكومة قبل ان تولد.
ولكن شخصية معروفة من األكثرية اجلديدة تدعو 
الرئيس ميقاتي الى االسراع في تشكيل احلكومة في 
هذا الظرف، حيث ال يلقي أحد من القوى الدولية باال 
في لبنان، وألن املعارضة ضعيفة الى مستوى قياسي 
لدرجة انها لم تستطع تشكيل رؤية موحدة من هذه 
احلكومة، بل تكتفي بالكيدية والثأر، وذلك لن ينفعها 
بشيء على االطالق، وقالت الشخصية: »فليشكل ميقاتي 

حكومته... واآلخرين خليهم يبلطوا البحر«.
  3 ثوابـت: ثالثة ثوابت يعم��ل الرئيس املكلف على 
أساسها: أولها انه ال يوجد ثلث ضامن ألي فريق سياسي 
في احلكومة، وثانيها املش��اركة احلقيقية ال املشاكسة أو 
املش��اغبة، وثالثها التمثيل السياس��ي ال يكفي للنهوض 
بالبلد من أزماته، ومن هنا ضرورة اعطاء فرصة ألصحاب 

الكفاءات في ملفات محددة.
  محاوالت االيقاع بني عون وميقاتي: تشكو جهات قريبة من 
العماد ميشال عون من محاوالت بدأتها أوساط من فريق 
14 آذار وأخرى »وسطية« لإليقاع بني عون والرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي من خالل الدخول على خط عملية 
تشكيل احلكومة وتصوير عون عقبة أساسية بسبب 
مطالبته بحصة كبيرة وحقيبة سيادية حساسة، وفي 

عدم جتاوب ميقاتي مع هذه املطالب.
  سـليمان يستغرب: نقل زوار قصر بعبدا عن الرئيس 
سليمان استغرابه الكالم الذي تداوله االعالم عن انه طلب 
توزير صهره وس��ام بارودي، في حني انه لم يطرح ذلك 
م��رة. وهو يؤكد ان��ه بعيد كل البعد ع��ن احملاصصة أو 

املطالبة بحصص.
  املنحى الوسـطي: ملس زوار الرئيس ميقاتي بأنه 
سيعطي جنبالط كل ما يطلبه نظرا إلى أهمية الدور 
الذي اضطلع به في املعادلة الداخلية أخيرا ودفع في 
وجهة انتقال هادئ وطبيعي للسلطة. يعكس ذلك ما 
يقوله الزعيم الدرزي، وما قاله أيضا الرئيس املكلف 
معوال في الوقت نفسه على رئيس اجلمهورية بضرورة 
تغليب املنحى الوسطي على احلكومة عبر األركان الثالثة 
هؤالء. ويؤول ذلك إلى متسك ميقاتي بحصة لسليمان 

في احلكومة اجلديدة على غرار حصته هو فيها.
  متثيل زحلة : ثمة اقتراح يدور في الكواليس بأن تتمثل 
زحلة بشخصية من خارج النادي السياسي، وذلك جتنبا 
الحتدام الصراع داخل قوى 8 آذار، خصوصا ان ثمة من 
يؤيد توزير النائب نقوال فتوش مكافأة له على موقفه املؤيد 
لقوى 8 آذار في مش��اورات التكليف، فيما يرغب آخرون 
في اعادة االعتبار الى النائب الس��ابق إلياس سكاف، »من 
األسماء املطروحة من خارج النادي السياسي رجل االعمال 
األرثوذكسي وديع العبس��ي املقرب من الرئيس سليمان 
وقيادة اجليش، وأيضا من عون، والبرفيسور فايز احلاج 

شاهني عضو هيئة احلوار الوطني«.
  حقيبة املالية: يرغب التحالف الشيعي )أمل وحزب 
اهلل( في استعادة حقيبة املالية، اال انه لن يحول ذلك 

الى عقبة أمام التشكيل.

كبارة يسخر من »جغرافيا« جنبالط السياسية:
نحن نمتد إلى الصين وال نتوقف في السويداء 

قيادي في 14 آذار لـ »األنباء«: 14 فبراير 
محطة لقياس الميول السياسية

بيروت: اعتبر عض���و تكتل »لبنان أوال«
النائ���ب محمد كب���ارة أن »اللغط يتكاثر 
حول عروض وعروض مضادة ملشاركة بعض 
مكونات من حتالف »14 آذار« في احلكومة«، 
موضحا »األس���س التي يتمسك بها اجلميع، 
حفاظا على بقاء ش���علة »ثورة األرز«، وكي 
تتمكن من مواجهة مؤامرة إسقاط لبنان، كيانا 
ونظاما، حتت أقدام قوى خارجية«، فش���دد 
على أن »قرار قوى »14 آذار« هو قرار موحد، 
ال يخ���رج عنه أي من املنضوين فيها، ولذلك 
فإن أي قرار حيال تأليف حكومة جديدة، سلبا 
أم إيجابا، سيكون قرارا جماعيا يليق بشعب 
لبنان أوال، ويليق ب� »ث���ورة األرز«، ويليق 

بسيادة واستقالل لبنان«.
كبارة، وفي تصريح من مكتبه في طرابلس، 
أضاف: »يحاولون جرنا إلى فخ القبول ب�»ثلث 
معطل« في احلكومة عبر إصرار عونهم )رئيس 
تكتل »التغيير واإلصالح« النائب ميشال عون( 
على أنه لن يعطينا هذا »الثلث املعطل«، لذلك، 
أرى من واجبي التحذير من السقوط في هذا 
الفخ مجددا، فنحن رفضنا التعطيل، ولن نسجل 
على أنفس���نا أننا نقبله، ألن قبولنا بسلطة 
تعطيل وهمية سيؤس���س لسابقة دستورية 

تؤدي إلى إس���قاط الدس���تور، وهذه مؤامرة 
هدفها النهائي إسقاط الدولة«.

وأكد كبارة الثقة »بفخامة رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان حارسا للدستور ومؤمتنا على 
الكيان«، شاكرا »رئيس جبهة النضال الوطني« 
الس���يد وليد جنبالط على نصيحته لنا بتعلم 
ثقافة اجلغرافيا السياسية التي يبدو أنه قرأ عنها 
في كتاب أجنبي، لذلك وقع في خطأ االحتساب 
فوصل إلى قناعة بأن جغرافيته السياسية تنتهي 
في الس���ويداء«، وأضاف: »نحن، أيضا أجرينا 
قراءتنا اجليوسياس���ية يا وليد بيك، فتبني لنا 
أننا، مسلمني ومسيحيني ودروزا، منتد إلى الصني، 
وال نتوقف في السويداء، لذلك ننصحك مبراجعة 
القراءة وباعتماد كتب والدك الراحل كمال جنبالط 
إلرشادك، احتراما للطائفة الدرزية الكرمية التي 
نصر على أنها أكبر فعال من أن تنهي فعلها في 

السويداء، أو في حارة حريك«.
وختم كبارة بالقول: »اللبنانيون الدروز، 
كما بقية اللبنانيني أوال، ينتمون إلى أمة نحن 
منها منتش���رة على مس���احة الكون يا وليد 
بيك، وال تسعها الرقعة الرثة املمتدة من حارة 
حريك إلى الس���ويداء، مع احترامنا لقدراتك 

احلسابية«.

بيروت ـ ناجي يونس
توقع قيادي في 14 آذار ان تش����كل الذكرى 
السادسة الغتيال الرئيس الراحل رفيق احلريري 
وصحبه محطة جديدة لقياس ميول اللبنانيني 
وتوجهاتهم من خالل حجم مشاركتهم في هذه 
»الذكرى املهمة« ليعاد في ضوء هذا االختبار 

الى بناء السياسات واملواقف.
والحظ القيادي ل� »األنباء« ان تصعيد النبرة 
السياسية من جانب تيار املستقبل وقوى 14 
آذار عموما مرتبط بهذه املناسبة ومستمر حتى 
الوصول اليها في 14 آذار احلالي، دعما للتحشيد 

الشعبي.
وتوقع ان يصر الرئيس املكلف بتش����كيل 
احلكومة جني����ب ميقاتي، على حلفائه توفير 
الوق����ت له، كي يذلل العقب����ات التي تعترض 
تشكيل حكومته من ناحية، وتخفيف االحراج 
الذي اصابه على املستوى السني، من ناحية 

اخرى والس����يما في مدينت����ه طرابلس، حيث 
ترفض الناس الهيمن����ات املذهبية، او العودة 

الى زمن الوصاية االقليمية.
ويعتقد هذا القيادي ان دمش����ق مستعجلة 
على تشكيل احلكومة وتريد ان ترى صورتها 
الرس����مية في قصر بعبدا، قبل صدور القرار 
االتهامي بجرمية اغتيال احلريري، وما تالها 
من جرائم سياس����ية، في حني يفضل ميقاتي 
تأخير تش����كيل احلكومة الى ما بعد ذكرى 14 
فبراير، على االقل جتنبا لالحراج امام 14 آذار 

والطائفة السنية.
ويبدو لقوى 14 آذار ان سورية وحزب اهلل 
لم يحصلوا على التزامات قاطعة من الرئيس 
املكلف بخصوص احملكمة الدولية وسواها من 
املل�ف��ات احلساس����ة، لكنهم واثقون سلفا من 
ان ميقات��ي لن يخ��رج عن اخل��ط، بحس����ب 

قوله.

خليل لـ »األنباء«: االختالف على توزيع الحقائب »غيمة صيف« عابرة
بيروت ـ زينة طبارة

رأى عض���و تكتل »التغيير 
واالصالح« النائب يوسف خليل 
الرئيس املكلف بتش���كيل  ان 
احلكومة جنيب ميقاتي ال يكن 
اي ع���داوة سياس���ية الي من 
الى  اللبنانيني، ويقف  الفرقاء 
جانب فخامة رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال س���ليمان على 
مسافة واحدة من طرفي النزاع 
األكثري واالقلي، وذلك انطالقا 
من قراءته السياس���ية ملجمل 
االحداث والتطورات الس���يما 
ملا هو متعلق منها باملستويني 
احملل���ي واالقليمي، معتبرا ان 
ما تقدم يعطي صورة واضحة 
عن شكل احلكومة التي يسعى 
الرئيس ميقاتي الى تشكيلها، 
النائب خليل  وبالتالي ي���رى 
ان���ه وبالرغم من ان لقوى »14 

اللون  الوزراء النت���زاع صفة 
الواحد ع���ن احلكومة، معتبرا 
انه انطالقا من الصورة اعاله لن 
تعترض الرئيس ميقاتي عقبات 
فعلية في تشكيل احلكومة، كون 
البديل عن عدم مشاركة قوى »14 
آذار« فيها لن يكون حكومة الرأي 
الواحد، امن���ا حكومة التوازن 
التي ستعبر عن  والتس���اوي 
حقيقة موقع الرئاستني االولى 

والثالثة جلهة وسطيتهما.
وردا على سؤال حول مكمن 
مصلح���ة االكثري���ة احلالية 
لقبولها بحكومة تعطي الكلمة 
الفصل للرئيس���ني س���ليمان 
النائب خليل  وميقاتي، اعرب 
عن اعتق���اده بانتفاء مصلحة 
الفريق االكثري اجلديد بفشل 
الرئيس ميقاتي في مهمته، كونها 
سمته لرئاسة احلكومة بإجماع 

مع الرئيس سليمان الى اعتماد 
تشكيلة حكومية متوازنة جتمع 
مقابل وزراء االكثرية اجلديدة، 
وزراء مستقلني حياديني يكونون 
اصحاب اختصاص ويشكلون 
التوازن املطلوب داخل مجلس 

آذار« احلق في وضع الشروط 
التي تراها مناسبة ملشاركتها 
ف���ي احلكم، اال انها مدعوة كما 
جميع الفرقاء اللبنانيني وانطالقا 
من مسؤولياتهم الوطنية، الى 
تس���هيل مهمة الرئيس املكلف 
عبر تقدميهم التنازالت ومالقاته 
وسط الطريق في رحلة البحث 
اللبنانية  عن مخارج لالزمات 
املتراكمة وف���ي طليعتها ازمة 
احملكمة الدولية وتداعيات القرار 

االتهامي.
النائ���ب خليل في  ولف���ت 
تصريح ل� »األنباء« الى ان متسك 
قوى »14 آذار« بشروطها كمبدأ 
للمشاركة في احلكومة لن يؤول 
بالرئيس ميقاتي الى تش���كيل 
حكومة من لون واحد، معربا 
عن اعتقاده بأن الرئيس ميقاتي 
سيذهب واحلالة تلك وبالتعاون 

قياداتها ونوابها، معتبرا ان ما 
تشهده عملية توزيع احلقائق 
من جتاذبات ليس سوى غيمة 
صيف عاب���رة ال تعبر عن اي 
خالف ب���ني الرئي���س ميقاتي 
وقوى االكثرية اجلديدة، وذلك 
العتب���اره ان املطالبة بحقائب 
معينة سيادية او غير سيادية، 
حق مش���روع تكفل���ه اللعبة 
الدميوقراطية وعامل اساسي 
م���ن عوامل الس���عي لدى كل 
فريق سياسي للمحافظة على 
شخصيته السياسية واملعنوية، 
امنا دقة وحساس���ية املرحلة 
احلالية تفرض على الرئيسني 
سليمان وميقاتي حسم االمور 
جلهة تأليف احلكومة واعطائها 
الشكل الذي يتناسب ومرحلة 
ما بعد التغييرات احلاصلة على 
الساحتني العربية واالقليمية.

أكد أن البديل عن عدم مشاركة »14 آذار« لن يكون حكومة الرأي الواحد إنما حكومة التوازن

النائب يوسف خليل

بيروت: الوض���ع اللبناني في
الفت���رة املمتدة ب���ني التكليف 
والتأليف سجل تطورات ومتغيرات 
سياس���ية أبرزه���ا: 1- األوضاع 
املتغيرة في املنطقة،  السيما في 
مص���ر التي متثل ثقال سياس���يا 
ومعنويا،  والتي دخلت في أزمة 
صعبة ب���دأت أصداؤها تتردد في 
املنطقة مع س���قوط احلكومة األردنية وإعالن 
الرئيس اليمني عبداهلل صالح بدء العد العكسي 

لنهاية نظامه.
هذه األوض���اع ترخي بظاللها الكثيفة على 
مجم���ل املنطقة،  بدءا من عملية الس���الم التي 
س���تزداد جمودا،   وصوال الى امللف اللبناني 
الذي هبط في ترتيب الئحة األولويات الدولية 
والعربية. وميكن القول ان الواقع العربي اجلديد 
املضطرب،  مضافا إليه الواقع السياسي اللبناني 
اجلدي���د املتحول،  جعل احملكمة الدولية باتت 
»هامشية« في السياق العام لألحداث،  وان القرار 
االتهامي خسر الكثير من وهجه ومفاعيله أيا كان 
مضمونه. وال يعرف حتى اآلن كيف ستنعكس 
هذه التغييرات على عملية تش���كيل احلكومة: 
هل تدفع األكثرية اجلديدة الى التشدد أكثر من 
خلفية ان ما يج���ري يصب في مصلحتها،  أم 
تدفع املعارض���ة اجلديدة الى التفكير أكثر في 
خيار املش���اركة في ظل وضع إقليمي انتقالي، 
أم تدفع الى تأخير اضافي في والدة احلكومة 

بانتظار جالء الوضع في املنطقة؟
2- الصراع في لبنان منذ تكليف الرئيس 
جنيب ميقاتي واملالبس���ات الت���ي أحاطت به 
وانكش���اف الوضع عن »أكثرية جديدة«،  أخذ 
أكث���ر منحى الصراع السياس���ي وتراجع فيه 
املنحى الطائفي أو املذهبي،  وكان هذا التحول 
في مس���ار األزمة من أبرز نتائج عملية خلط 
األوراق التي غلبت األزمة )السياس���ية( على 
الفتن���ة )املذهبية( مع انخراط الزعيم الدرزي 
في مشروع حزب اهلل،  ومع خروج »طرابلس 
السنية« )سياسيا ونيابيا على األقل( من فلك 
14 آذار الى املوقع الوس���طي الذي يصب عمليا 

في مصلحة 8 آذار.
3- أح���رز الرئيس جني���ب ميقاتي تقدما 
سياس���يا في فترة وجيزة وأظهر »كفاءة« في 
ادارة العملية السياسية لتشكيل احلكومة التي 
جتري وس���ط حقل ألغام سياسية وضغوط 
متبادلة من طرفي الصراع وضعته بني »شاقوفني« 

وفي وضع دقيق ال يحسد عليه.
حقق ميقاتي نقاطا وخروقات في 3 مجاالت 

أساسية:
- مجال »املوق���ف الدولي« الذي طرأ عليه 
تعديل ملح���وظ،  وبعدما كان ش���ديد احلذر 
والتحفظ بعد سقوط حكومة احلريري،  بات 

اآلن أكثر مرونة. ثمة قبول دولي ل�»شخص« 
ميقاتي )آخر االشادات صدرت أمس عن سفيري 
روسيا وفرنسا( واجتاه إلعطائه فرصة مع بقاء 
التحفظ على حكومته، وحيث يبقى املوقف منها 
رهنا بسياستها وبرنامجها والتزاماتها حيال 

القرارات الدولية.
- مجال »املوقف املسيحي«،  وحيث جنح 
ميقاتي في فتح كوة حوار مع »14 آذار املسيحي« 
وفي اقامة »عالق���ة جانبية« مع الرئيس أمني 
اجلميل،  على خلفية الرغبة في حصول مشاركة 

في حكومته وحتويلها الى حكومة شراكة...
التي تضمنها  وجاءت االش���ارة االيجابية 
بي���ان بكركي جتاه ميقات���ي أمس لتوفر نوعا 
م���ن غطاء ودعم هو في أم���س احلاجة اليهما 

لتوسيع »قاعدته املسيحية«.
- مجال »املناخ السني« الذي كان بلغ ذروة 
التوتر والتشنج غداة سقوط احلريري وعرف 
الرئيس ميقاتي كيف يتعاطى معه ويعمل على 
احتوائه وامتصاص أجواء »النقمة والغضب 

واالحباط«.
وقد فعل ذلك من خالل اش���ارات سياسية 
تفيد بأنه حريص على دور ومصالح وحقوق 
الطائفة السنية وال يقبل انتقاصا من دوره في 
تشكيل احلكومة،  وهو يرفض توزير من يشكل 
حتديا واس���تفزازا للحريري وتياره أو املس 
مبن يعتبرون رموز املرحلة السابقة وهم في 
الواقع باتوا رموزا للطائفة السنية في الدولة 

ومؤسساتها األمنية والقضائية...
وحتى في موض���وع احملكمة الدولية الذي 
يعتبر موضوعا حساس���ا ومهما عند السنة،  
يتفادى ميقاتي اعطاء موقف شخصي ويحيل 
املوضوع الى حوار لبناني وغطاء عربي وقرار 

دولي.
4- يعاني فريقا 8 و14 آذار من ثغرات داخلية 
سياسية وعدم متاسك في املوقف حيال موضوع 

احلكومة اجلديدة:
- فريق 14 آذار تتجاذبه فكرتا املش���اركة 
واملقاطعة،  مع ميل واضح الى عدم املش���اركة 
وعدم تغطية حكومة ليست حكومته وحررته من 
أعباء التزامات ومواقف صعبة وحالة ابتزاز.

- فري���ق 8 آذار تتجاذب���ه فكرتا التعجيل 
والتريث،  ويتوزع بني اجتاهني: اجتاه االسراع 
في تش���كيل احلكومة قبل استحقاقات محلية 
)يوم 14 فبراير( وخارجية )الكشف عن مضمون 
القرار الظني(،  وفي ظل انشغال دولي وعربي 

بالوضع في مصر.
واجتاه التريث واعطاء الرئيس ميقاتي ما 
يلزم من وقت وجهد وعدم حشره في سقف زمني 
أو بشروط ومواقف وتسهيل مهمته احلكومية،  
والتس���اهل في موضوع احلكومة اآلن مقابل 

التشدد في موضوع »احملكمة« الحقا.

تطورات ومتغيرات ما بين »التكليف والتأليف«
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