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بهية الحريري: نحترم التفويض الديموقراطي والرئاسات ليست ملكًا وال إرثًا وال مطية
جددت في الذكرى السادسة الستشهاء الحريري ثقتها بسليمان وشكرت الملك عبداهلل على جهوده

)محمود الطويل( النائبة بهية احلريري وجنلها أحمد بعد االنتهاء من املؤمتر الصحافي مبناسبة الذكرى السادسة الستشهاد رئيس احلكومة األسبق رفيق احلريري

بيروت: ألقت النائبة بهية احلريري كلمة مبناسبة الذكرى السادسة الستشهاد
الرئيس رفيق احلريري من جامع محمد االمني قرب ضريح الرئيس الشهيد 
قالت فيها: »حرصنا على اال نس����مح للجرمية ان تأخذنا نحو الغوغاء، ولقد 
عبرنا في 14 آذار عن حقيقتنا، فكان خطابنا درسا في االصول الوطنية والسلم 
االهلي، واضعني اللبنانيني في قلبنا، متمسكني بعروبتنا، تعبيرا عن انتمائنا 

الطبيعي واحلقيقي المتنا وتاريخها ووطننا العربي الكبير«.
واضافت: كانت االيام والسنوات صعبة والعثرات كثيرة، اال اننا كنا جند 
سبيال لتجاوزها واستعادة اللحمة للشراكة الوطنية، فذهب اللبنانيون بكل 
عزمي����ة الى صناديق االقتراع في عام����ي 2005 و2009 على نحو دميوقراطي 
وبوعي كبير حول املس����ؤولية االنتخابية وحسن اختيار منتخبيهم، وفي كل 
مرة كنا نحترم نتائج االنتخابات ونقدم مصلحة الوطن والش����راكة الوطنية 
الننا ال نعتقد بأن سياسة العزل تبني وطنا، ولقد جربت مرارا ولم جتد نفعا 

ان لم نقل انها ادت الى االنهيار.
واذ اكدت على احترام هذا التفويض الدميوقراطي الن الرئاسات اللبنانية 
ليس����ت ملكا وال ارثا وال مطية، بل تعبير ع����ن ارادة الناس وهي حق كل فرد 
وجماعة على اس����اس ما اجمع عليه اللبنانيون، ناشدت كل اللبنانيني الذين 
يش����عرون بالعزل والغنب بأن يصبروا ألن ما من قوة تستطيع جتاهل اوراق 
االقتراع وما عليهم اال العمل والعمل وان يتركوا ملمثليهم فرصة حس����ن االداء 

الننا دفعنا غاليا ثمن هذا السلم االهلي والدميوقراطية العريقة.
وتابعت: لق����د قررت ان اخاطب اجلميع القول للجمي����ع ان ما قدمه رفيق 
احلريري في حياته الهله ووطنه وخصومه، ان كل ذلك ملك لرفيق احلريري 
وحده فهو اعطاه عن اخوة ومحبة وقناعة وصداقة وابوة، دماء رفيق احلريري 
ليست معبرا للسلطة او املواقع، النها ملك لهؤالء الشباب الذين انتفضوا رفضا 
للجرمية والظلم والقمع واالستهتار بوجودهم واستقرارهم وامنهم ومستقبلهم 
وارادوا احلفاظ على سالمة واستقرار لبنان، شهادة احلريري لن تكون اال معبرا 

للحياة االفضل والدولة العادلة واحلاضنة جلميع ابنائها دولة املؤسسات«.
جند ثقتنا برئيس اجلمهورية ورئيس الدولة ورمز الوحدة الوطنية وهو 
الذي سمح للساحات ايام الساحات وضمن حرية التعبير، انا على ثقة بأنه لن 

يسمح بانهيار الوحدة الوطنية وال باالخالل بالتوازن الوطني.
وقالت احلريري: أعلن من مسجد محمد االمني، هذا املسجد احللم للرئيس 
الش����هيد رفيق احلريري، اتضرع الى اهلل القدير ان يحمي لبنان وكل االقطار 
العربي����ة وادعو اللبنانيني الى ان تقام صالة الغائب يوم اجلمعة القادمة على 
ان يقام مس����اء الرابع عشر من فبراير احتفال باملولد النبوي الشريف في هذا 
املسجد، واتوجه من صاحب الغبطة، قديس الوحدة الوطنية والعيش املشترك، 
البطريريك صفي����ر، ان يدعو الى الصالة والدعاء ي����وم االحد القادم من اجل 

استقرار وسالمة لبنان.
وتوجهت احلريري بالش����كر والتقدير لالشقاء الكبار الذين احاطوا لبنان 
باالخوة وعلى رأس����هم امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال����ذي تنعمنا بحبه لكل 
اللبنانيني بس����عيهم الدائم للم الشمل واملس����اعدة في جتاوز احملن، وبفضله 
جتاوزنا العديد من االختبارات الصعبة، كما اتوجه بالش����كر والتقدير للقادة 

الذين اجتمعوا في دمشق، وزيري اخلارجية القطري والتركي.

بيروت ـ عمر حبنجر
املخاض احلكومي يزداد عسرا، 
مع رفع سقوف شروط ومطالب 
الذي����ن س����موا الرئي����س املكلف 
جنيب ميقاتي لتشكيل احلكومة 
مستفيدين من انكفاء قوى 14 آذار 
وترددها في املش����اركة حتى اآلن 
بخالف م����ا يأمله الرئيس املكلف 
القوى في حكومة  مبشاركة هذه 
جتمع شمل اللبنانيني ليكون الرأي 
باالوزان حني تطرح مسألة على 

مجلس الوزراء.
لكن ه����ذه القوى لم تقفل باب 
الرئيس ميقاتي  االتصاالت م����ع 
بدليل انها مازالت تذكر باالسئلة 
الثوابت التي طرحتها عليها حول 
احملكمة الدولية وسالح حزب اهلل 
مطالبة بردود مباشرة ومن خارج 
دائ����رة االعالم ليبن����ى على األمر 

مقتضاه.
مصادر 14 آذار قالت ل� »األنباء« 
ان تعاطي ميقاتي ذكي من الناحية 
التكتيكية اال انه سيصل قريبا الى 
طريق مسدود بسبب ضيق هامش 
املن����اورة امامه والدليل مواجهته 
مبواعيد محددة الجناز مهمة تشكيل 
احلكومة مداها شهران، كما جاء في 
تصريح للوزير السابق وئام وهاب 

املعروف بانتقائه االقليمي.
املصادر دعت قادة 14 آذار الى 
الك����ف عن التص����رف بفرعونية 
وبأنهم قادرون على تسيير الناس 
كما يريدون ومتى يريدون وحتت 

اي عنوان.
اما عن العماد عون فقد بدا لها 
انه لم يعرف كيف يخسر وحتى ال 
يعرف كيف يربح بسبب »جشعه 
للسلطة«، األمر الذي يضع الرئيس 

رغبته في ان ميتثل التيار الوطني 
احلر في احلكوم����ة لكن دون ان 

يفرض علي شيء.
وحت���دث ميقاتي ع���ن غيمة 
عابرة في العالقة بينه وبني رئيس 
حكومة تصريف االعمال س���عد 
احلريري، مؤك���دا انه لن يكون 
ال الشيخ سعد وال انا سببا الي 
خالف سني – سني وانا حريص 
عل���ى ذلك ومتأك���د انه حريص 

مثلي.

جنبالط أول من رشحني

واوضح ميقاتي ان اول اشارة 
جاءته ليترشح الى رئاسة احلكومة 
كانت من النائب وليد جنبالط واكد 
على ارتياحه للتعاون مع الرئيس 
التفاهم  ميشال س���ليمان والى 
مع رئي���س مجلس النواب نبيه 
بري ألنه ال ميكن ان تكون هناك 
حكومة كيدية. وردا على سؤال 
عن تخليه وجنبالط عن س���عد 

ميقاتي وقبله الرئيس س����ليمان 
على محك التعامل بواقعية ومنطق 

وتوازن مع تشكيل احلكومة.

ميقاتي: أريد مشاركة الجميع

في هذا الوقت قال ميقاتي ان 
ش����كل احلكومة املقبلة ظاهر في 
ذهنه واريد ان يشارك اجلميع وال 
اقبل بأي شكل ان يفرض علي اي 
شيء واي اسماء واي حقائب لكنني 

واقعي.
واضاف لصحيف����ة »احلياة« 
قول����ه: مع احترامي ملن س����ماني 
فان من يقت����رح تأليف احلكومة 
هو الرئيس املكل����ف، ومن يوقع 
مرسومها هو رئيس اجلمهورية، انا 
امتنى ان تسود احلكمة والهدوء.

وكش����ف ميقاتي انه طلب من 
العماد ميش����ال ع����ون ان يبلغه 
باالسماء التي يرشحها للوزارة مع 
مواصفاتهم ليختار هو )اي ميقاتي( 
لكل مرشح احلقيبة املناسبة مؤكدا 

احلريري في حلظة حرجة قال: 
ال اظن انه كان قرارا سهال عندي، 
انه مفروض  لكن حني وج���دت 
القيام بخطوة لتحييد املوضوع 
لم اره شخصيا وال خيانة. وعن 
مظلته اخلارجية، قال ميقاتي: ما 
من لبناني عاقل يستطيع ان يعمل 
دون غطاء سعودي او سوري في 
لبنان، وحت���دث عن رد اجلميل 
للمملكة العربية السعودية تبعا 
ملا قدمته للبن���ان وكذلك خلادم 
احلرمني الشريفني. وجدد ميقاتي 
القول انه لم يلتزم بشيء مع قوى 
8 آذار او قوى 14 آذار وانه التزم 
بحماية املقاومة وانه بالنس���بة 
للمحكمة الدولية ملتزم مبا قررته 
هيئة احلوار الوطني عام 2006 
حول العدالة والنقطة التي تبحثها 
اليوم تتمثل في تداعيات احملكمة 
على لبنان وهل باستطاعتي ان 
اقوم بأي خط���وة بعكس ارادة 
لذا  اللبنانيني،  اللبنانيني معظم 

ادعو الى حوار وطني بغطاء عربي 
لنرى كيف توقف هذه التداعيات 
وجنمع بني كشف احلقيقة وعدم 
تسييس احملكمة ووضعها جمرة 

دائمة بني اللبنانيني.
وقال ان احلريري مش���ى في 
املساعي الس���ورية � السعودية 
اللبنانية عن  الس���احة  لتحييد 
تداعيات احملكم���ة، لكنه رفض 
الدخول في جدال ردا على سؤال 
ان���ه ليس  عن ق���ول احلريري 
مس���تعدا لتنفي���ذ اي خطوة اذا 
لم ينفذ الفري���ق اآلخر ما اتفق 

عليه.

14 آذار: امتحان بالتفاصيل

بدورها، قالت مصادر في 14 
آذار ان التواص���ل م���ع الرئيس 
ان  ميقاتي مستمر وعلى قاعدة 
هناك امتحانا قائما بكل التفاصيل، 
فبعد االخطاء التي رافقت التكليف 
يجري البحث في البيان الوزاري 
وما س���يتضمنه م���ن التزامات 
حكومية، ورأت ان اي توافق عربي 
ال ميكن ان يتحقق حول لبنان اذا 
لم يسبقه اجماع لبناني، في اشارة 
الى ما يتردد عن تفاهم سوري � 

سعودي متجدد حول لبنان.
من جهته، حتدث عضو املجلس 
السياسي في حزب اهلل محمود 
قماطي امس عن مرحلة جديدة 
ترسم في لبنان واملنطقة، وقال 
ان على من يعي خلفيات االمور 
وعمقها ان يحدد قراره في ضوء 
هذه التطورات النوعية واخلطيرة 
الكيدية واحلقد، ألنه  بعيدا عن 
سيمنى بالفشل الذريع، وسيشكل 

ذلك نهاية حلياته السياسية.

شـرخ كتائبي: أثار التصريح الذي أدلى 
به النائب ندمي اجلميل حول عدم املشاركة 
في احلكومة بلبلة عائلية وحزبية داخل 
الكتائب، فالنائب ندمي اجلميل أعلن عن 
موقف احل���زب قبل ان يجتم���ع املكتب 
السياسي ويتخذ القرار حول املشاركة أو 

عدمها.
لكن االتصاالت املكثفة التي جرت أدت الى 
التسوية على قاعدة ان ال يصدر الرئيس 
اجلميل قراره بفص���ل ندمي، فيما يصدر 
األخير بيانا يعلن فيه التزامه مبقرارات 
احلزب ويعود عن تهديده باالستقالة في 

حال شارك حزب الكتائب في احلكومة.
ويرى محلل سياسي )األخبار( ان حزب 
الكتائب يعاني خالفات ومشاكل خلصها 
على الشكل التالي: أمينه العام الى باريس 
قبل عدة أسابيع ألسباب أمنية، ندمي اجلميل 
يزداد قوة ونفوذا داخل احلزب في مواجهة 

ابن عمه سامي.
وينسب الى األخير قوله عن وزير احلزب 
س���ليم الصايغ انه »حري���ري أكثر منه 
كتائبيا«، فادي الهبر يعجز عن التصديق 
انه س���يفقد الكرسي النيابي الثمني الذي 
تصدق النائب وليد جنبالط عليه به في 
دائرة عاليه في االنتخابات األخيرة، النائب 
سامر سعادة يعلم أيضا ان زمن متثيله 
لطرابلس قد انتهى في ظل الثالثي ميقاتي 
الصفدي كرامي صديق النائب السابق جان 
عبيد، التوتر بني سامي وسامر دفع األول 
الى تعيني أمني عام جديد للحزب )ميشال 
خوري( من بلدة شكا في البترون  منطقة 

سامر أقل ما يقال فيه انه معاد لسامر.
دمج تنسيقي ملؤسسات ميقاتي والصفدي: توقفت 
مصادر ش��مالية مطلعة عند خطوة كل من 
الرئيس ميقاتي والوزير محمد الصفدي لدمج 
تنس��يقي بني طاقات مؤسساتهما االنسانية 
واخلدماتية في الشمال، ورأت في هذا االجراء 
مبثابة اعالن من الرجلني على التصدي ملهمة 
تأكي��د زعامتهم��ا ومرجعيتهم��ا ف��ي هذه 

املنطقة.

اوغلو سعيد مليقاتي وتركيا متضايقة من »املستقبل«: 
أشارت معلومات الى ان وزير اخلارجية 
التركي أحمد داود أوغل���و، وفي اتصال 
هاتفي أجراه مع الرئيس جنيب ميقاتي 
في اليوم التالي لتكليفه تشكيل احلكومة 
بعدما كان قد أنهى استشاراته النيابية، 
عبر عن »سعادته« بترؤس ميقاتي احلكومة 
اجلديدة، السيما ان العالقات بني ميقاتي 
واملسؤولني األتراك والسيما الوزير أوغلو 
متينة وراسخة، علما ان أوغلو كان أحد 
ضيوف الش���رف في املؤمتر الذي نظمه 
الذي يرأسه ميقاتي  الوسطية«  »منتدى 
والذي خصص للبحث في دور الوسطية 
في االقتصاد في دول منطقة الشرق األوسط 

واجلوار، ومن ضمنها تركيا.
ويقول احمللل���ون ان اجلانب التركي بدا 
»متضايقا« من ردة فعل تيار املستقبل بعد 
تكليف ميقاتي، خصوصا بعدما وردت الى 
ديوان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان 
تقارير عاجلة حول ما شهدته طرابلس.

مصير احملكمة: أبدت أوساط ديبلوماسية 
غربي��ة قلقها على مصي��ر احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان، بع��د املواقف التي أطلقتها 
قوى املعارضة الس��ابقة بشأنها اثر استقالة 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد احلريري، 
واعالن حزب اهلل عن دفتر شروطه للمرحلة 
املقبلة وأجندة احلكومة العتيدة القاضية بإلغاء 
البروتوكول بني لبنان واحملكمة وسحب القضاة 

اللبنانيني ووقف التمويل.
وعل��ى رغم التطمينات الت��ي قدمها ميقاتي 
الى عدد من السفراء الغربيني، قالت أوساط 
ديبلوماسية غربية ان تنفيذ دفتر الشروط قد 
يفقد احملكمة الثقة بها واملصداقية ويفقدها 

أيضا الشرعية.
وأوضحت هذه االوس��اط انها تنتظر البيان 
ال��وزاري لكي تبني على الش��يء مقتضاه، 
وقد أب��دت عواصم غربية قلقها من املرحلة 
املقبلة وما اذا كانت حكومة ميقاتي ستواجه 
املجتمع الدولي، وهل س��تتمكن من حتمل 

تبعات ذلك.

ميقاتي لعون: سمِّ وزراءك وسأختار لهم الوزارات!
مصادر »14 آذار« دعت قادتها إلى الكف عن التصرف »بفرعونية« !

ميشال عون

ميشال احللو 

جنيب ميقاتي

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عضو تكتل »التغيير واإلصالح« النائب ميشال 
احللو ان ما يس���مى بعقبات التأليف أمام الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي وما يحول دون إطالقه للتشكيلة 
احلكومية، متعدد األوجه وغير محصور مبطالب العماد 
عون، كما يحلو لبعض اجلهات السياسية تصويره 
بهدف إخراج نفس���ها من دائرة االشتباك السياسي 
حول التأليف وبهدف وضع العماد عون كالعادة، في 
مواجهة مع الرأي العام الداخلي واخلارجي من خالل 

إلباسه زورا قناع العرقلة والتسويف.

توزيع الحقائب

واعتبر احللو ان عقبة التشكيل األساسية تكمن 
في بحث الرئيس املكلف عن »الغطاء السني الصحيح 
للحكومة« بعدما متتع تيار »املستقبل« ومن يدور 
في فلكه عن املشاركة فيها، أكثر مما تكمن في عملية 
توزيع احلقائب على هذه اجلهة السياسية او تلك، 
مش���يرا وفقا ملا تقدم الى ان���ه على الرئيس املكلف 

وضع الرأي العام اللبناني أمام حقيقة األمور وعدم 
تركها سلعة للتداول اإلعالمي بشكل مزيف ال ميت 

الى واقع العرقلة بصلة.

أحجام الفرقاء

ولفت النائب احللو في تصريح ل� »األنباء« الى ان 
مشكلة توزيع احلقائب واحلصص، ال ميكن معاجلتها 
على طريقة إرضاء هذا الفريق أو ذاك وتقوية فريق 
على حساب آخر، إمنا وفقا ألحجام الفرقاء املشاركني 
في احلكومة التي يتص���در فيها حجم العماد عون 
السياس���ي والنيابي باقي األحجام املتحالفة معه، 
مشيرا من جهة اخرى الى ان املشكلة املبدئية التي 
تعترض جناح التشكيلة احلكومية تكمن ايضا في 
عدم إطالع الرئي���س املكلف اللبنانيني على املبادئ 
واملعايير التي يعتمدها في تشكيل حكومته، واكتفائه 
فقط باإلعالن عن سعيه لتشكيل حكومة تضم جميع 
األلوان واألطي���اف اللبنانية، كما انه لم يتقدم بعد 
بأي توضيح حول أبعاد مهمته على رأس الس���لطة 

التنفيذية، السيما حول كيفية مقاربته الحقا مللف 
احملكمة الدولية والقرار االتهامي في ظل متتع قوى »14 
آذار« عن املشاركة في احلكومة، وأيضا حول طبيعة 
العناوين السياسية التي ستطرحها احلكومة خالل 
املرحلة املقبلة، خصوصا في ظل التبادالت والتحوالت 
املتسارعة على الساحتني العربية واإلقليمية، معتبرا 
انه وبالرغم من ان البيان الوزاري سيحدد خريطة 
الطريق للحكومة العتيدة إال ان الرئيس ميقاتي لن 
يستطيع النجاح بالتش���كيلة احلكومية إليصالها 
الحقا الى صياغة البيان الوزاري ما لم تتشكل وفقا 

لتراتبية األحجام السياسية لألكثرية اجلديدة.

ديموقراطية توافقية

وردا على سؤال حول أسباب إحجام العماد عون 
عن تطبيق »الدميوقراطية التوافقية« في تش���كيل 
احلكومة التي لطاملا نادى بها حليف حليفه الرئيس 
بري كأساس لنجاح العمل الدميوقراطي في لبنان، 
والتي على أساسها تشكلت حكومة تصريف األعمال 

احلالية، لفت النائب احللو الى انه ال ميكن تطبيق مبدأ 
»الدميوقراطية التوافقية« في ظل الظروف الراهنة، 
السيما في ظل االنقسامات العمودية احلاصلة بني 
الفرقاء اللبنانيني، خصوصا حول احملكمة الدولية 
وما يتفرع عنها من ملفات ساخنة وعلى رأسها ملف 
شهود الزور، وأيضا في ظل االصطفافات السياسية 
ومتسك كل من الفريقني األكثري واألقلي مبشروعني 

سياسيني متناقضني شكال ومضمونا.

العناوين المشتعلة

واعتبر احللو ان اللبنبانيني استطاعوا النفاذ الى 
تطبيق املبدأ املذكور في حكومة الرئيس احلريري 
املستقيلة بعدما اس���تطاعوا تأمني احلد األدنى من 
التفاهم السياسي حول العناوين املشتعلة واملطروحة 
على الس���احة اللبنانية، إال ان ه���ذا املبدأ أي مبدأ 
»الدميوقراطية التوافقية« لم يف بالغرض املطلوب 
منه، بحيث مت إسقاط احلكومة دستوريا إثر انتفاء 

التفاهم فيما بينهم.

الحلو لـ »األنباء«: عقبة التشكيل تكمن في بحث ميقاتي عن غطاء سني صحيح للحكومة
عضو تكتل »التغيير واإلصالح« أكد أنه ال يمكن تطبيق مبدأ »الديموقراطية التوافقية« في ظل الظروف الراهنة

»حقيقة ليكس« عن الحريري: الشرع
كان يكره والدي ولم يصدم بخبر االغتيال

14 آذار أنجزت وثيقة »البيال«:
مواجهة تحويل لبنان إلى قاعدة إيرانية

بيروت: كشف تلفزيون »اجلديد« في اطار »حقيقة ليكس« بصوت
رئيس حكومة تصريف االعمال سعد احلريري ان نائب الرئيس 
السوري فاروق الشرع كان يكره رئيس احلكومة الراحل رفيق احلريري 
وأنه »لم يصدم عندما علم بأمر اغتياله«. وقال »فاروق الش����رع كان 
على خالف سياسي دائم مع والدي حتى في عهد الراحل حافظ االسد، 
وال����دي لم يكن يتفق مع فاروق ال على الصعيد السياس����ي وال حتى 
على الصعيد الشخصي، رمبا شعر فاروق بالغيرة ازاء عالقة والدي 

مع عبداحلليم«.

بيروت ـ محمد حرفوش
اجنزت قوى 14 آذار وثيقة سياسية سيصار الى اعالنها في الذكرى 
السادسة الغتيال الرئيس رفيق احلريري في 14 فبراير اجلاري خالل 
لقاء جامع سيعقد في مجمع البيال. وتتضمن الوثيقة وفق معلومات 

»األنباء« مقاربة لالزمة الراهنة من ثالثة منطلقات.
املنطلق األول اعادة التأكيد على ثوابتها وخياراتها وجتديد تعهدها 

مبواصلة انتفاضتها حتى حتقيق كل اهدافها.
املنطلق الثاني: اعالنها لالس����باب املوجب����ة التي رجحت رفضها 

املشاركة في احلكومة امليقاتية.
املنطلق الثالث: وضع خارطة طريق للمرحلة املقبلة وفي طليعتها 
استعادة مشهد 14 آذار 2005 بكل ابعاده الوطنية والشعبية وبشعاراته 
االساس����ية، مضافا اليها ش����عار انهاء الس����الح على جميع االراضي 

اللبنانية. وتتعهد الوثيقة مبضي 14 آذار في:
1- الدفاع عن لبنان في وجه مش����روع انقالبي يرمي الى حتويله 

الى قاعدة ايرانية على شاطئ املتوسط.
2- االلتزام باحملكمة الدولية احملققة للعدالة التي هي مع احلرية 
والقانون، الضمانة االساسية لعدم ارتداد لبنان الى زمن امليليشيات 

ومنطق القوة الغاشمة واالغتيال السياسي.
3- التمسك بالعيش املشترك وبالتنوع في الوحدة رافضني استيراد 

مناذج فاشلة تنتمي الى اصوليات مغلقة واستبدادية.

أخبار وأسرار لبنانية


