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 وهاب يمهل ميقاتي شهرين للتغيير أو الرحيل.. وفتفت يسأله: هل تقبل «بحكومة زعران»؟ 
 عون: الحريري شاهد زور وعلى المحكمة الدولية استجوابه 

 (محمود الطويل)  الرئيس املكلف جنيب ميقاتي مستقبال وفدا من الطاشناق في فردان أمس 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  املخاض احلكومي في لبنان لم يبدأ، وال شيء 
يوحي ان الوالدة باتت قريبة، واحملللون ينتقلون 
من محطة انتظار الى اخرى، بناء على معطيات 

افتراضية.
  وكلما بدا للرئيس ميشال سليمان، وللرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي، ان عقدة ما ازيلت من طريق 

تشكيل احلكومة، ظهرت عقدة اخرى.
  واملصاعب باجتاهني، االجتاه االول نحو قوى 
١٤ آذار، حيث التزال االتصاالت من اجل حكومة 
شراكة وطنية تراوح مكانها، بابطاء متزايد، اما 
االجتاه الثاني فمتصـــل بتنافس اطراف ٨ آذار 

على احلقائب الوزارية.

  عقدة التمثيل المسيحي

  وتبدو عقدة التمثيل املسيحي هي االساس، 
فالعماد ميشال عون الذي يعتبر نفسه «جوكر» 
احلكومة العتيدة، يريد وزارات الداخلية والعدل 
والطاقة لفريقه، بينما يريد الرئيس نبيه بري 
وزارة الطاقة حلركة أمل، العتبارات تتعلق بالنفط 
املفترض وجوده على سواحل لبنان اجلنوبية، 
لكنه اي بري، ال يتمســـك مبطلبـــه هذا اذا كان 
من شأنه اعاقة والدة احلكومة، اما العماد عون 
بـ«الطاقة» لصهره  فيعيقها بالفعل، لتمســـكه 

جبران باسيل.

  البحث عن نائب رئيس

  وثمة مشكلة تواجه البحث عن نائب لرئيس 
مجلس الوزراء، فهـــذا املوقع مخصص لطائفة 
الروم االرثوذكس، وكان يشـــغله في احلكومة 
املســـتقيلة وزير الدفاع الياس املر، الذي غادر 
مسرح السياسة اللبنانية، وانصرف ملتابعة اعماله 
اخلارجية في سويسرا وغيرها، وقد قرع الرئيس 
املكلف باب النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء 
الواسع الثراء عصام فارس، بوصفه شخصية 
ارثوذكسية وسطية تعكس متثيل طائفتها في 
املرحلة اللبنانية الراهنة، لكن فارس الذي غادر 
لبنان اثر اغتيـــال الرئيس رفيق احلريري عام 
٢٠٠٥، ولم يعد اليه حتى اليوم، ابلغ املتصلني به 
استعداده ملتابعة تقدمي اخلدمات لبلده وملواطنيه 

امنا من خارج االلتزام احلكومي.
  وبدا واضحا ان فارس الذي مثل منطقة عكار 
كنائب في وقت سابق، ليس مرتاحا للوقع الى 
درجة املغامرة بالعودة الى لبنان، والى املوقع 
احلكومي الذي كان يشغله، كما ان جتربته مع 

االبتزازيني فيما مضى ال تشجع باملطلق.

  الفرزلي يتقدم

  وهذا الرد الســـلبي من جانب عصام فارس، 
جعل الرئيس املكلف جنيب ميقاتي يوسع دائرة 
البحث عن االرثوذكسي التوافقي املالئم لنيابة 
رئاســـة مجلس الوزراء، وقد طرح عليه النائب 
سليمان فرجنية النائب السابق فايز غصن ورئيس 
جمعية الصناعيني السابق جاك صراف، كما ورد 

اسم النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي 
الفرزلي، القريب من املعارضة السابقة.

  على اي حال فان النائب طالل ارسالن املطروح 
اسمه لعضوية مجلس الوزراء، رأى بعد لقائه 
رئيس احلكومة املكلف، انه ال تصورات واضحة 
بعد حول شكل احلكومة، لكنه اكد على ضرورة 
عدم احتكار وزارات لهذه الطائفة او  تلك، وقال: 
لن نقبل ان ينظر الى هذه الطوائف على اساس 

طوائف صف اول وطوائف من الصف الثاني.

  فتفت: ال تجاوب من قبل ميقاتي

  إلى ذلك ووسط «املفاوضات» اجلارية بني الرئيس 
ميقاتـــي وقيادات ١٤ آذار، قال النائب احمد فتفت: 
حتى اآلن ال جتاوب فعليا من قبل الرئيس املكلف 
حول امكانية ما طرحه من وسطية ومن حكومة 
وحدة وطنية، وأنا أعتبر ان ما يقوم به حلفاؤنا 
في ١٤ آذار أمر جيد، وهم مستمرون في البحث عن 
امكانية ان تكون هناك نية فعلية لدى اجلميع من 

اجل تكوين حكومة شراكة حقيقية.

  السؤال الحقيقي

  وقال فتفت في تصريح إلذاعة «صوت لبنان»: 
«السؤال احلقيقي الذي يجب ان يوجه للرئيس 
ميقاتي هـــو: هل انه على اســـتعداد ألن يكون 
رئيس حكومة وصفها النائب سليمان فرجنية 

«بحكومة الزعران»؟»

  عون: تخطينا التفجير المذهبي

  من جهته، العماد ميشال عون اعتبر ان التغيير 
احلاصل في لبنان جذري، وقال للتلفزيون الروسي 
ان الرئيس سعد احلريري هو احد «شهود الزور» 
واحملكمة مرتبة، وعليها استجوابه واستجواب 
شـــهود الزور، وقد مررنا بأصعب أيام مؤخرا 
كان مرتقبا ان تفجر الوضع األمني بني الشيعة 
والسنة، لكن بسياستنا جتاوزنا املشكلة، ولن 

تعود الساعة الى الوراء.

  وهاب ضد التعايش

  من جانبه، رأى رئيس حزب «التوحيد العربي» 
الوزير السابق وئام وهاب ان «الطائفة التي حتمي 
الفساد هي طائفة فاســـدة»، وقال: «من املعيب 
القول ان هذه الطائفة او تلك ال تستطيع ان تنتج 
غير فالن»، مشيرا الى انه «ضد طرح التعايش 
ضمن احلكومة، وضد إشراك الفريق اآلخر ألن 

هذا املوضوع يشكل محط تكاذب».
  وردا على ســـؤال آخر، أجاب وهاب: «إذا لم 
يقم الرئيس جنيب ميقاتي بتغيير فعلي فبعد 
شهرين نقول له «يعطيك العافية»، وما أمتناه 
وبكل محبة ان يأخذ ســـعد احلريري فرصة ٤ 
أشهر ويراجع كل شيء ويراجع أخطاءه وفريق 
عمله، وينطلق انطالقة جديدة، واذا لم يتم هذا 
األمر فإنني ال أرى ســـعد احلريري في البلد في 
وقت قريب، أما اذا أراد سعد احلريري ان يتبع 

عقاب صقر فلنر الى أين سيوصله». 

 أخبار وأسرار لبنانية 

    ميقاتي ممتعض: ينقل عن أوساط الرئيس ميقاتي 
امتعاضه حيال أي تهجم من املعارضة السابقة على 
الرئيس سعد احلريري، ألن من يتحدثون بتهكم 
أو بتشف عنه، وبعضهم وزراء في حكومته، امنا 

يعرقلون مهمته.
  وكشفت األوســـاط ان حلفاء الرئيس ميقاتي 
سعوا الى اقناع العماد عون بالتخفيف من مطالبه 
ومواصلة حملته على الرئيس احلريري في اطار 

تأييده مليقاتي من أجل تسهيل مهمته.
     مشكلة شخصية ال سياسية: اعتبر احد املطلعني في قوى 
١٤ اذار أن املشكلة بني الرئيسني سعد احلريري وجنيب 
ــكلة شخصية وليست سياسية، وان  ميقاتي هي مش
ــباب اخلالف عديدة وابرزها املفاجأة التي شكلها  اس
ــه» احلريري، كذلك  ــي بديال عن «حليف مجيء ميقات
ــكوت املطبق الذي رافق وصول ميقاتي حيث لم  الس
ــن فريقه توحي بإمكانية  ــارة منه او م تصدر أي اش

ترشيحه.
  وما زاد املشكلة تفاقما وتوترا هو االستقبال اجلاف 
ــه ال يريد الزيارة  ــدا فيه احلريري وكأن جدا الذي ب
البروتوكولية من اساسها، فترك هذا املشهد لدى الرئيس 
ــوأ األثر، خصوصا انه ال يريد التحدي او  ميقاتي اس

االستفزاز في عمله السياسي.
     تباعـد قد يصل إلـى حد القطيعـة: العالقة بني الرئيس 
احلريري والنائب وليد جنبالط سائرة الى مزيد 
من التباعد الذي قد يصل الى حد القطيعة على رغم 

ما كان يجمع بني الرجلني من عالقات متينة.
  وتقول مصادر مطلعة ان الفتور تطور الى تباعد 
على أثر موقف النائب جنبالط في االستشـــارات 
النيابية وتسميته الرئيس جنيب ميقاتي، ثم زادت 
األمور تعقيدا بعد التحركات الشـــعبية في اقليم 
اخلروب في قضاء الشـــوف خالل «يوم الغضب» 
الـــذي أعلن احتجاجا على عدم تســـمية الرئيس 
احلريري لتشكيل احلكومة، خصوصا مع ما رافق 
ذلك من ممارسات وأعمال شغب وصلت الى حد قطع 
األوتوستراد الساحلي للجنوب ومواجهة املعترضني 
للجيش خالل محاولة رجاله فتح األوتوســـتراد 
لتأمني حركة التنقل من اجلنوب واليه، وحتطيم 

صورة للزعيم االشتراكي.
  ولعل ما زاد من «غضب» جنبالط اتهام احلريري 
«بعض احللفاء» باالنقالب عليه الغتياله سياسيا، 
وقد فسر الزعيم الدرزي كالم احلريري بأنه موجه 

اليه.
ــام وزراء ونواب في ١٤       حمـادة واالنتخابات املقبلة: ق
آذار باتصاالت مع باريس وواشنطن، ومن بني الذين 
حتركوا بقوة النائب مروان حمادة،  فرد عليه النائب 
جنبالط من بيروت قائال: «ان هناك أناسا في باريس 
ــكل  ــوداء مع دول أجنبية بش يتحركون في غرف س
يضر باملصلحة اللبنانية»، وقد سمى النائب جنبالط 

باالسم النائب مروان حمادة.
ــت نهائية بني جنبالط  ــدو ان القطيعة أصبح   ويب
ــع النواب الثالثة الذين خرجوا  وحمادة الذي يفكر م
ــتقبل»  من كتلة جنبالط االنتماء الى تكتل «تيار املس
وخوض املعركة االنتخابية القادمة في اطار حتالفات 

«املستقبل».

 قيادي بارز في قوى ١٤ آذار لـ «األنباء»:
  استمرار التفاوض مع ميقاتي لم يعد مجديًا

هان حول إحياء ذكرى ١٤ فبراير  َتوجُّ
 بيروت:توجهان يسودان فريق

  ١٤ آذار بشأن الذكرى السادسة 
لـ ١٤ فبراير:

  ـ اجتاه الى مهرجان شـــعبي 
حاشـــد لتثبيت معادلة ان «ما 
بعد ١٤ فبراير ٢٠١١ لن يكون كما 
قبله». (في طرابلس انطلقت فعليا 

التيار لتأمني أوسع  حتضيرات 
مشاركة في ذكرى ١٤ فبراير وعلم 
ان اجتماعا ضم كوادر التيار في 
الشمال، على ان يستكمل األمني 
العـــام للتيار احمـــد احلريري 
اللقاءات في زيارته املرتقبة الى 
املقبل. وتقول  طرابلس االثنني 

مصادر التيـــار ان زيارة احمد 
احلريـــري قد تكـــون بديال من 
زيارة الرئيس سعد احلريري الى 
طرابلس والتي تربط بالتطورات 
وردات الفعل املستقبلية للشارع 
الطرابلسي، السيما في ظل انتظار 
العودة القريبة املرتقبة للرئيس 

جنيب ميقاتي نهاية األســـبوع 
اجلاري).

  ـ اجتاه الى تنظيم لقاء سياسي 
ضخم، يجري خالله اإلعالن عن 
وثيقة سياسية بدأ اإلعداد لها، 
وتتضمن توجهات فريق ١٤ آذار 

للمرحلة املقبلة. 

 بيروت: يرى نائب من ١٤ آذار لـ «األنباء» انه بات شبه أكيد لديه
  ان فرنسا وقطر سهلتا تكليف الرئيس ميقاتي بتشكيل احلكومة 
تفاديا ملا ســـيقع لو ان الرئيس احلريري هو الذي مت تكليفه، اذ 
كان واضحا انه سيعجز عن تشكيل احلكومة واألهم ان سورية 

وحزب اهللا وحلفاءهما كانوا ضده بقوة.
  وفي نقد ذاتـــي ملواقف ١٤ آذار قال النائب املذكور لقد أخطأنا 
فـــي التقدير وفي ردة الفعل على تكليـــف ميقاتي فهل كان الزما 
ان يصار الى الدعوة املباشـــرة والعنيفة الى يوم غضب؟ وكيف 

اتت النتيجة؟
  واضاف: كان بني االخطاء طريقة استقبال ميقاتي في زياراته 

التقليدية لكن هذا ال يعني ان ميقاتي لم ينطلق ضعيفا.
  وتابع «يثبت اكثر فأكثر ان ١٤ آذار التزال تسدد فواتير اخطاء 
بعض قيادييها ومسؤوليها وكوادرها وانها ال متتلك حتى اليوم 
اي تصـــور ملرحلة املعارضة التي انطلقت اليها والتي ســـتطبع 

االشهر املقبلة».
  ومن االمثلة على ذلك ان الناس ليسوا مستعدين ألي جتاوب مع 
هذه القوى وهم يبررون امرا مماثال بإشارتهم الى ان االعالم املوالي 
لهذه القوى ال يحسن التعاطي مع القضايا واالحداث وان مسلسل 
التنازالت من قبلها لم يتوقف منذ سنوات وانها ال تدفع اآلخرين 

الى اخلشية منها ومن خططها ألي مرحلة او استحقاق.
  ومـــن االمثلة ايضـــا ان االمانة العامة لهـــذه القوى دعت الى 
االعتصام في ساحة الشهداء فماذا كانت النتيجة؟ اضافة الى ان 
التصاريح الصادرة عن كوادرها ال تتحلى باالنســـجام وتوزيع 

االدوار وتنفيذ اخلطط سواء االستراتيجية او التكتيكية.
  ومن العالمات على واقع االرباك انها ال تتخذ مواقف من مسار 
االحداث االقليمية وانها ما ان اشـــارت الى انها ســـتحيي يوم ١٤ 
فبراير مبهرجان جماهيري حتى شاع اليوم انها ستتجه الى لقاء 

موسع في البيان استعدادا لذكرى ١٤ آذار. 

 مصادر بعبدا لـ «األنباء»: سليمان مع حكومة 
تقدم الكفاءة على العامل السياسي

 بيروت ـ محمد حرفوش
  يعتقد قيادي بارز في ١٤ آذار انه «مبعزل عن نوايا الرئيس جنيب 
ميقاتي التي قد تكون ســــليمة وطيبة، اال ان شروط من أوصله الى 
الرئاسة الثالثة حالت دون منحه فرصة «قيادة البالد» لتجاوز األزمة 
الراهنة، ألن الهدف من اسقاط حكومة سعد احلريري ليس العودة الى 
حكومة شــــبيهة بحكومته، امنا عدم تفويت الفرصة بغية االستئثار 
بكل مفاصل القرار السياسي وحتديد اخليارات االستراتيجية من الغاء 

احملكمة الدولية الى تكريس السالح.
   وأكد القيادي في ١٤ آذار لـ «األنباء» انه لم يعد مجديا اســــتمرار 
التفاوض مع ميقاتي بعد ان ثبت بامللموسـ  من جهةـ  ان هدف ٨ آذار 
االنقالب على كل ما حتقق في الفترة التي تلت انتفاضة االســــتقالل، 
ومن جهة اخرى ان ميقاتي عاجز عن تشــــكيل حكومة متوازنة، ألن 
الكل يدرك ان هندسة هذه احلكومة لن تكون في يد الرئيس املكلف، 
بل في يد اآللية السياســــية التي أوصلته الى سدة رئاسة احلكومة، 
وبالتالي هذا ما يفرض تلقائيا االنتقال الى مرحلة املواجهة السياسية 

واعداد كل العدة الالزمة لذلك.
  وأشار هذا القيادي الى انه من مصلحة قوى ١٤ آذار ان تكون خارج 
السلطة السياسية، كما ان اخراجها بالقوة، قدم لها خدمة مجانية، ألن 
التعامل مع مرحلة ما بعد صدور القرار االتهامي ليس باألمر التفصيلي، 
فهي كانت ترى نفسها مسؤولة عن اطالق ما يلزم من مبادرات تطويقا 
لتداعيــــات هذا القرار، بينما هي اليوم في حل من كل التزاماتها ال بل 
غير مضطرة ملسايرة هذا الفريق أو ذاك باتخاذها مواقف رمادية من 

القرار االتهامي الذي يجب ان يحظى بتأييدها ومباركتها. 

 داود رمال
  مع تواصل املشاورات التي يجريها الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
لتشــــكيل احلكومة العتيدة، فإن رئيس اجلمهورية العماد ميشــــال 
سليمان يتابع بدقة التطورات اجلارية على صعيد املنطقة ويتواصل 

مع املعنيني للحد من تأثيراتها على لبنان السيما اقتصاديا وأمنيا.
  وإذ ترفض مصادر قصر بعبدا التعليق على كل ما يســــرب حول 
موقف رئيس اجلمهورية من الطروحات الوزارية، تؤكد هذه املصادر 
«حرص سليمان على إمرار هذه املرحلة الدقيقة والصعبة من تاريخ 
املنطقة وفي جلها لبنان عبر احلفاظ على الوحدة الوطنية والتوافق 
الداخلي، وعبر االحتكام الى الدستور وروح امليثاق الوطني، واالنتظام 
مجددا في آلية احلوار الوطني الداخلي كسبيل للوصول الى قواسم 

مشتركة بني املكونات السياسية اللبنانية».
  وتوضــــح املصادر ان «لدى رئيس اجلمهورية االهتمام واحلرص 
الكبير على ضرورة تشــــكيل حكومة جديدة تؤمن املشاركة األوسع 
املمكنة لألطراف السياســــيني وتتمتع بالقدرة على التعاطي اجلدي 
مع االستحقاقات الداخلية واخلارجية وفي مقدمتها حماية االستقرار 
واحلفاظ على السلم األهلي وانتظام عمل املؤسسات وسد كل املنافذ 

التي من شأنها ان تضع لبنان في دائرة اخلطر».
  وتشدد املصادر على «أهمية ان يرتبط تشكيل احلكومة بتوجهات 
تتصل بأال تكون حكومة اســــتفزازية لطرف من األطراف، وان تضم 
كفاءات وخبرات وأصحاب االختصاص بحيث تتقدم هذه العوامل على 
البعد السياســــي في اختيار األشخاص فال خير من اختيار حزبيني، 
لكــــن يجب ان يتمتعــــوا بالقدرات الكافية لشــــغل املنصب الوزاري 

ومتطلباته». 

 ميقاتي ساخرًا: مكافأة كل المساهمين
  في وصولي تحتاج حكومة من ١٠٠ وزير!!

 مصادر الرئيس المكلف: االتصاالت مستمرة ومازلنا في مرحلة البحث في الخطوط العريضة والمبادئ 

 بيروت: أوضح مسؤول في فريق
  الرئيــــس املكلف بتأليف احلكومة 
جنيب ميقاتي لوكالة «فرانس برس» 
أن «االتصــــاالت مســــتمرة مع جميع 
األطراف وهي التزال في مرحلة البحث 
في اخلطوط العريضة واملبادئ»، مؤكدا 
أن «شيئا لم يحســــم بعد في مسألة 

توزيع احلقائب واألسماء».
  وأضاف املسؤول عينه: «إن شكل 
احلكومة ســــيتحدد في ضوء القرار 
النهائي لقوى ١٤ آذار باملشــــاركة أو 

عدمهــــا، فإذا قررت املشــــاركة، نتجه 
الى حكومة موســــعة بثالثني وزيرا، 
وإال فاملرجح تشــــكيل حكومة تضم 
وسطيني وممثلني عن األكثرية اجلديدة 
أو حكومة تكنوقراط أو سياسية مطعمة 
بتكنوقراط». وأقر املسؤول بأن «ملف 
احملكمة اخلاصة بلبنان من املواضيع 
املطروحة»، مشــــيرا إلى أن «رئيس 
احلكومة املكلف ليس في وارد اعطاء 
ضمانات لفريق الرئيس سعد احلريري 
وال للفريق اآلخر»، وأوضح أن اإلجماع 

حول احملكمــــة «يتحقق اما من خالل 
مجلس الوزراء أو طاولة احلوار الوطني 

أو البرملان أو أي شكل آخر».
  وهــــذا ولفت املســــؤول في فريق 
ميقاتي إلى أنه «ال وقت محددا لوالدة 
احلكومة»، مشيرا الى أن «االتصاالت 
لتشكيل حكومة لم تتعد األيام، بينما 
احلكومات في لبنان يستغرق تشكيلها 

أحيانا أشهرا عدة».
   بدورها نقلت «الديار» عن ميقاتي 
إذا أردنا مكافأة األشــــخاص  قولــــه: 

واألحزاب الذين يعلنون انهم ساهموا 
في وصولي الى هذا املوقع، فإنني احتاج 
رمبا الى حكومة من ١٠٠ وزير وليس 

فقط من ٣٠ وزيرا.
  كما نقلت الصحيفة استياء ميقاتي 
الشديد من النواب والسياسيني الذين 
يلتقيهم يوميا ألنهم يسعون جميعا الى 
تولي الوزارات السيادية، على الرغم 
مــــن ان بعض الكتــــل ال متلك متثيال 
شعبيا كبيرا لكنها مصرة على الوزارات 

الهامة. 

 ..و ١٤ آذار في نقد ذاتي: أخطأنا في التقدير ورد الفعل!


