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 ماريو عون 

(أ.ف.پ)   صوفيون يحيون ذكرى املولد النبوي الشريف في مدينة صيدا أمس  

 مصادر لـ «األنباء»: ميقاتي عرض على ١٤ آذار عشرة وزراء زائد تمام سالم
 بيروت ـ عمر حبنجر

  توجهان حكمـــا خطابـــات «١٤ فبراير» 
في مهرجـــان الـ «بيال» مســـاء امس األول 
بالذكرى السادسة الغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري، توجه خطاب رئيس حكومة 
تصريف االعمال سعد احلريري، الذي يعبر 
عن الالجدوى من االستمرار في التفاوض مع 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي، ومن دون ان 
يقطع حبل التواصل، وتوجه الرئيس امني 
اجلميل ود.ســـمير جعجع وباقي اخلطباء 
الذين رفعوا ســـقف املطالب حول الثوابت 
ومن دون ان يوصدوا الباب بوجه املشاركة 

في تشكيل احلكومة.

  مؤتمر للمصالحة لم يعقد

  الرئيس سعد احلريري كشف في كلمته 
ان فريـــق ٨ آذار رفض عقد مؤمتر مصاحلة 
شـــاملة في الرياض بني االطراف اللبنانية 
ضمن املبادرة السعوديةـ  السورية، وبحضور 
رئيس اجلمهورية واملجلس النيابي واحلكومة 

ومبشاركة عدد من الزعماء العرب.
  واضاف: هم اعتقدوا اننا ســـنتنازل عن 
كل شـــيء من اجل السلطة، ونحن نرى ان 
السلطة هي آخر ما يستحق ان نتنازل عن 
شيء من اجلها، ولهذا السبب قررنا الذهاب 
الى االستشارات رغم معرفتنا بالنتائج سلفا، 
ورغم تهديد اللبنانيني في استقرارهم ورغم 
تزوير ارادة الناخبني عبر دفع نواب من موقف 
الى عكسه، مبروك عليهم السلطة املسروقة 

من ارادة الناخبني.
  لكن الرئيس ميشال ســـليمان املتمسك 
بوسطيته نصح قوى ١٤ آذار بإبقاء االبواب 
مفتوحة، وبأنه بقدر ما تتوجه نحو املشاركة 
وتسهيل االمور احلكومية بقدر ما سيتسنى 
له، اي للرئيس سليمان التشدد في السعي 

لتجنب حكومة اللون الواحد.
  وفي معلومات لـ «األنباء» بهذا الصدد ان 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي يرى وجوب فتح 
املزيد من القنوات احلوارية، في ضوء تعدد 
الصيغ املطروحة حلكومة مشاركة وطنية، 
وآخر هذه الصيغ حكومة ثالثينية، عشرة 
من وزرائها للرئيسني سليمان وميقاتي و١١ 

وزيرا لقوى ٨ آذار و٩ وزراء لـ ١٤ آذار.
  وتقول مصادر ١٤ آذار ان ميقاتي عرض 
عليها عشرة وزراء، اضافة الى الوزير متام 
سالم الذي ســـيكون صلة وصل بينه وبني 

هذه القوى.

  ال حكومة هذا األسبوع

  ومعنى هذا انه ال حكومة هذا االسبوع، 
ورمبا قد تعلن قبل نهاية فبراير، وعلى نحو 

واحلاج حسني خليل املعاون السياسي للسيد 
حسن نصراهللا، وقد متسك الوزير باسيل 
بحقيبـــة وزارة الداخلية، واال  فوزارة املال 
لكن ال الرئيس سليمان وال الرئيس ميقاتي 

في وارد االستجابة الى هذه التمنيات.

  بري يختار الحقائب

  مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري 
قالت انه يفـــاوض الرئيـــس املكلف حول 
احلقائـــب، دون التطرق الى االســـماء «اال 
عند دخولـــه الى القصر اجلمهوري»، وقبل 
حلظات من توقيع رئيس اجلمهورية ملرسوم 
التشكيل، وبحســـب زوار بري فإنه اليزال 
متمسكا بحقيبتي الصحة واخلارجية، في 
حني لم حتسم بعد حقيبة الشباب والرياضة 
في ظل عاملني، أولهما رغبة بحقيبة خدماتية 
من جهة، وإصراره على تسهيل مهمة ميقاتي 

من جهة ثانية.
  

  شطح يستبعد المشاركة في الحكومة

  الوزير الســـابق محمد شطح املستشار 
السياســـي للرئيس احلريري، يرى ان امام 
الرئيس ميقاتي خيارين: خيار حكومة من 
لون واحد، ولهذا موقعه عند جمهوره، فضال 
عن انه لن تستطيع احلكومة من لون واحد أن 
حتسم في االمور اخلالفية الكبرى ال تستطيع 
ان حتمي من تداعيات محكمة أو قرار ظني، 
وال توفر نوع الغطاء الذي وفرته احلكومات 
الســـابقة حلزب اهللا وسالح حزب اهللا في 

لبنان واملنطقة والعالم.
  وخيار تشـــكيل حكومة مائة باملائة من 
القادرين على االنكباب  التقنيني احلياديني 
على االمـــور االخرى، ورمبا هذا هو اخليار 

الواقعي.
  وحول عدم التزام الرئيس ميقاتي مع ٨ 
آذار ومع ١٤ آذار، قال: األســـئلة التي وجهت 
مليقاتي، وضعت بتمعن، وغرضها محاولة 
التأكد من الرئيس ميقاتي انه لن يعمل كذا، 
لن يفعل كذا، هذا في الواقع التزام بعد السير 

في خطوات من هذا النوع.
  أما عن اســــتعمال السالح للتهويل في 
الداخل فقد جعل من الفصل بني سالح حزب 
اهللا وسالح الداخل، شبه مستحيل، بعدما 
رأينا في االشــــهر املاضية كيفية التهويل 
بالســــالح، وهذا ما دعا خطباء «بيال» الى 

معاجلته.
  الى ذلك من املتوقع ان يتطرق امني عام 
حزب اهللا السيد حسن نصر اهللا في خطابه 
اليوم الى جميـــع العناوين املطروحة على 

الساحة البنانية. 

 «ڤينو» حريري
  

  رغم عدم توقـــع رئيس حكومة 
تصريـــف األعمال ســـعد احلريري 
ان يخـــرج من املعادلة «احلكومية» 
بسرعة البرق، اال ان خطاب «الثقة 
بالنفس» الذي ألقاه في ذكرى اغتيال 
الشـــهيد رفيق احلريري اضاف الى 
رصيده نقطة خضـــراء بعد فقدانه 
نقـــاط قوة كثيرة خالل الســـنوات 

اخلمس املاضية. 
  «محسوبكم سعد» خاطب اجلماهير 
احملتشدة بقليل من األخطاء اللغوية 
وكثير مـــن احلـــركات وااليحاءات 
السياسية، شـــكر قوى ٨ آذار على 
اعادتـــه الى جذوره وشـــارعه من 
حيث تدري أو ال تدري، أعلن انتقاله 
الى املعارضـــة بخطة عمل واضحة 
ومشروع سياسي لطاملا افتقدته قوى 
١٤ من آذار، ومتسك باحملكمة الدولية 
حفاظا على العدالة وانطالقا من املبدأ 
القوي ومفاده «أنا لســـت في موقع 

مسؤولية.. تصرفوا».
  خطاب احلريري لم يحمل بنودا 
«رنانة» للســـير عليها في املرحلة 
املقبلة فحســـب، امنا أعلن انطالق 
مرحلة «ما بعد البيال» وساعة الصفر 
لرص الصفوف اســـتعدادا ملواجهة 

شرسة مع األكثرية اجلديدة.
  مما ال شك فيه ان جمهور رفيق 
احلريري استقبل كالم زعيم قريطم 
بإيجابية وترحيب كبير، ولكن مبا 
ان االعتراف باخلطأ فضيلة ال تكسر 
من هيبة «العائد الى جذوره»، فولي 
الدم ملزم اليوم أمام روح الشـــهيد 
ومئـــات اآلالف مـــن املناصرين الى 
اطالق قانون للمحاســـبة الداخلية 
«ڤينو حريري» البعاد كل من ساهم 
في إســـقاط مرحلة االنتصارات من 
مستشارين «موسميني» الى بعض 
املتســـلقني املعروفني الذين وصلوا 
الى مراكز عليا داخل تيار املستقبل 
وبأساليب ال تخفى على احد. باإلضافة 
إلى تطهير املطبخ السياسي لقريطم 
الذي اخفق في ادارة املرحلة السابقة، 
وإال ستتجدد األخطاء وعندها «الت 

ساعة مندم».
  علي رباح 

ما يأمله الرئيس جنيب ميقاتي اي حكومة 
متعددة األلوان.

  وقد قرأ ميقاتـــي الكثير من االيجابيات، 
في خطب احتفال ذكرى ١٤ فبراير، تنسجم 

مع نهجه وقناعاته باحلوار.
  واذا كانت كلمات «بيال» حتدثت عن سقف 
عال ملعارضة ولدت لتقول: ال «لتزوير ارادة 
الناخبني وخيانة روح العيش املشترك، وال 

للوصاية الداخلية املسلحة».
  معارضة ملواجهة كل اوجه الوصاية ان 
اطلت مجددا، فان الرئيس سعد احلريري 
والرئيس امني اجلميل ود.سمير جعجع، 
اعطوا املعنيني بتشـــكيل احلكومة فرصة 
للعودة عن «انقالبهم»، فإذا جنحت املساعي 
ننجوا معا، واما اذا عاندوا وأخطأوا احلساب، 

فســـيجدون مبواجهتهم معارضة زاحفة 
ومقاومة.

  دعم دولي للمحكمة

  وتالقـــت هـــذه الكلمات مـــع دعم دولي 
للمحكمة، جاء على لسان األمني العام لألمم 
املتحـــدة بان كي مـــون، ووزيرة اخلارجية 
االميركيـــة هيـــالري كلينتـــون، ووزيرة 
اخلارجية الفرنســـية اليو ماري، في وقت 
تصل وزيرة اخلارجية االوروبية الى بيروت 
اليوم االربعاء الستطالع رأي الرئيس املكلف 
بتشكيل احلكومة جنيب ميقاتي من القرارات 
الدولية، واالطالع على العناوين العريضة 
لبيان حكومته الوزاري. وستنقل اليه موقف 
االحتاد االوروبي من القرارات الدولية وعدم 

املساس باحملكمة اخلاصة بلبنان.

  مشاورات ميقاتي

  أوســـاط ميقاتي الحظت فـــي خطابات 
«البيال» اشارات ايجابية تنسجم مع نهجه 
وقناعتـــه باحلوار واالعتـــدال والبناء على 
االيجابيات، ونقلت عنه أمله أن يترجم الكالم 
االيجابي جتاوبا مع الدعوة التي وجهها ميقاتي 
للمشـــاركة في حكومة جامعة، تعمل على 
حتقيق ما يتمنـــاه اللبنانيون في املجاالت 

كافة.
  ميقاتي تشاور مع الرئيس ميشال سليمان 
والتقى الوزير جبران باسيل، موفدا من العماد 
ميشال عون، ثم التقى «اخلليلني» علي حسن 
خليل املعاون السياسي للرئيس نبيه بري 

 جنبالط: اهللا يرحم رفيق الحريري
ــاط رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبالط   بيروت: أبدت أوس
  لـ «األنباء» استياء بالغا وامتعاضا من بعض الفقرات لدى أبرز اخلطباء 
في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق احلريري التي طالت جنبالط مستهدفة 
إياه بشكل مباشر، السيما للرئيس سعد احلريري، ورئيس الهيئة التنفيذية 
ــمير جعجع، وأكدت األوساط ان رئيس احلزب  في «القوات اللبنانية» س
ــتهدفه وقد يكون في  ــتراكي» بدأ االعداد للرد على ما اس «التقدمي االش

مؤمتر صحافي قريب، ان في البيال، أو االستشارات النيابية.
ــة اهللا يرحم رفيق  ــال «في هذه اللحظ ــي أول تعليق جلنبالط ق   وف
احلريري». وفّندت األوساط بعض العبارات كإشارة احلريري الى «الغدر 
واالنقالب» و«اخليانة».. الخ واشارة جعجع الى عبارة لكمال جنبالط «ان 
ــهم، ال للضعفاء» حيث استبدل جعجع  االنتصار هو لألقوياء في نفوس

األخيرة ال للسالح. 

 توجهان لخطباء «١٤ فبراير» يصّبان في استبعاد المشاركة.. وترقب لخطاب نصر اهللا اليوم

  بلبلة أمام البيال: ذكر تلفزيون «اجلديد» أن مواطنا يدعى 
زكريا اتصل باإلطفاء مهددا بإحراق نفسه أمام البيال خالل 
االحتفال بذكرى اغتيال رئيــــس احلكومة الراحل رفيق 
احلريري، إن لم يدفع له تيار «املستقبل» تعويضا. وقد 
أثار املوضوع بلبلة أمام البيال ولكن الشــــاب لم يحضر 

الى املكان ليحرق نفسه.
  وقد تبني بحسب «اجلديد»، أن الشاب زكريا شارك في 
أحداث ٧ مايو الى جانب تيار «املستقبل» وأصيب بطلق 
ناري أصابه بالشلل ولم يعوضه عنه التيار. وبعد تهديده 
بإحراق نفســــه أرسلوا له من يفاوضه قبل أن يتوصلوا 

معه الى اتفاق فتراجع عن خيار حرق نفسه.
   رجال أعمال أتراك يتعرضون للهجوم من جانب أرمن في لبنان: كشفت 
ــس عن تعرض وفد من رجال  ــة «ميلليت» التركية ام صحيف
ــن جانب مجموعة من األرمن في  األعمال األتراك للهجوم م

لبنان.
  وقالت الصحيفة ان مجموعة من األرمن هاجمت معرض 
املنسوجات التركي، الذي أقيم في بيروت في الفترة من ١٠ إلى 
١٢ فبراير اجلاري، وأن مجموعة تتألف من نحو ٦٠ شخصا 
من األرمن قامت باالعتداء على رجال األعمال األتراك والعاملني 

باملعرض في اليوم األخير منه.
   الشـيخ جنيب صالح يرد على جعجع: رد الشيخ جنيب صالح 
عبر «املنار» على كالم رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع،، سائال «الذي يريد أن ينال من 
السيد علي اخلامنئي من هو وأمثاله حتى يصل الى هذا 

اجلبل الشامخ».
ــت تقارير صحافية عن مصادر     مرحلة شـديدة التعقيد: نقل
مطلعة توقعها أن تكون «الساحة السياسية مقبلة على مرحلة 
شديدة التعقيد، وأن اخلطاب السياسي ذا النبرة العالية رمبا 
ميكث طويال على هذه الساحة، حيث سيسعى كل فريق إلى 
ــجيل املزيد من النقاط في مرمى الفريق اآلخر»، مشيرة  تس
ــون فيها أي مجال  ــية املقبلة لن يك ــى أن املعارك السياس ال
ــتكون بالتأكيد معارك كسر عظم، حيث بدأ  للمهادنة وهي س

الفريقان يعدان لها. 

 المفتي قباني في رسالة المولد النبوي: ماريو عون لـ «األنباء»: حصة كبيرة لـ«اإلصالح و التغيير» في الحكومة 
  شبح التقسيم موجود وخالصنا بالدولة القادرة

  
  بيروت ـ خلدون قواص

  رأى مفتي لبنان الشــــيخ د.محمد رشــــيد قبانــــي ان لبنان على ما 
هو عليه اليوم من التدهــــور والتردي امنا يعود الى أننا كلبنانيني لم 
نستطع خالل ســــبعني عاما الوفاء بعهدنا ببناء دولة قادرة، حتتضن 
جميع اللبنانيني، وتوفر لهم االمان في أنفسهم وفي أرزاقهم، فخضنا في 
انقسامات تعددت، وفي خصومات فرقت، وفي حرب دمرت وآملت، وبقي 
لبنان دوما واللبنانيون أكبر اخلاســــرين في عقود سبعة مرت. وقال 
في رسالته مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف ولئن كانت االوطان 
وقيامها هدفا أسمى لشعوب العالم، تتغنى به في كل زمان، اال ان وطننا 
لبنان ولالسف، قد أصبح على مر العقود حبال يلتف حول أعناق أبنائه، 
يخنقهم وهم يعيشون في ربوعه، ويعصر قلوبهم أملا عليه في مهجرهم. 
أضاف: اننا في هذا الوطن الصغير مبساحته والكبير برسالته في هذا 
الشرق نعيش معا على اختالف أدياننا ومذاهبنا في وطن واحد منذ يوم 
االســــتقالل، ونحن الذين تعاهدنا منذ العام ١٩٤٣ على بناء دولة قادرة 
حتتضن جميــــع أبنائها، اال أننا منذ ذلك احلني ومرورا باتفاق الطائف 
وحتى يومنا هذا لم نســــتطع أن نحقق ألبنائنا ما وعد اآلباء بتحقيقه 
لنا، ولم تزل الظروف الداخلية واخلارجية تعاكسنا ولم نزل نعاكسها 

حتى آلت أمورنا الى ما هي عليه اليوم، من انقسام داخلي.
  وتوجه الى املسؤولني في لبنان بالقول: كفانا آالما، ارفعوا شعار بناء 
الدولة، واعملوا ألجله، وأخلصوا في عملكم، وتنافسوا فيه إلجنازه، وال 
تتنافسوا عليه فتختلفوا. وما والكم أهلكم هذه املسؤولية اال لتحقيق اخلير 
لهم وللوطن، وهم والوطن أمانة في أعناقكم، فاحفظوا االمانة وأحسوا 
أداءها، ولننب دولة قادرة تكون حصنا لوحدتنا الوطنية، وسدا منيعا 
في وجه املطامع اخلارجية واملؤامرات التي تتربص بوطننا ومبنطقتنا 
العربية. وختم بالقول: ان منطقتنا التي يلوح في أفقها شبح التقسيم 
يتهددها الضياع أيضا، وما من سبيل الى مواجهة تلك االخطار الداهمة، 
واألزمــــات املفتعلة، واملخططات املتربصة بنــــا، اال الوحدة فيما بيننا، 
فقوتنــــا لن تكون اال بوحدتنا، فدعونا نتعال على خصوماتنا، ولنقبل 

على بعضنا مهما اختلفنا، ولننتصر لوطننا، ولننتصر لشعبنا.

 مرجع ديني لـ «األنباء»: المحكمة لن تلغى
  

  بيروت ـ ناجي يونس
  يــــرى مرجع ديني كبير ان لبنان يعبر الى مرحلة أفضل بكثير مما 
كان عليه سابقا ومهما كانت الصعاب التي ستطرأ في األمدين القصير 
واملتوسط. وأضاف: لقد بات حزب اهللا احلاكم الفعلي وباتت الصورة 
واضحــــة متام الوضوح لكل العالم الــــذي يعرف حقيقة ما يحصل في 
لبنان، واحملكمة لن يستطيع احد ان يلغيها ومسار العدالة لن يتوقف 

بأي شكل من األشكال واحلقيقة ستعلن في وقت قريب.
  ومن العوامل اإليجابية في هذا اإلطار ان ١٤ آذار خارج احلكم وان حزب 
اهللا لم يعد شريكها في السلطة، األمر الذي كان يحرجها جدا ويضعها 
في مواضع غير مالئمة على اإلطالق. من هنا فإن املجتمع الدولي سيضع 
حزب اهللا في موضوعي السالح غير الشرعي واحلقيقة أمام األمر الواقع 

وستسلك األمور في مسارها الطبيعي واملنطقي.
  ومــــن هنا أيضا، نقل عن املرجع لـ «األنباء» ان لبنان ســــيعبر الى 
مرحلة مضمونة وواضحة أكثر من املاضي بكثير، وبرأيه ان ما شهدته 
تونس ثم مصر يعكس روح ثورة األرز التي شــــكلت منوذجا رائدا في 
حتقيق الشعوب تطلعاتها وطموحاتها الوطنية، األمر الذي سينسحب 
على الكثير من الدول واملجتمعات. وعن تشــــكيل احلكومة قال املرجع 
ان الرئيس ميقاتي امام خيارات صعبة فإذا استجاب للمطلب بتسريع 
تشــــكيل حكومة اللون الواحد فسيخســــر وسيصل الى حائط مسدود 

وسيصطدم بالطائفة السنية وبقسم كبير من الرأي العام اللبناني.
  واذا متسك بوسطيته فما سيكون موقف حزب اهللا مباشرة والسوريني 
بشــــكل غير مباشر؟ من هنا مراقبة ما سيقدم عليه ميقاتي الذي وافق 
على بيان دار الفتوى، األمر الذي فاجأ الكثيرين من الديبلوماسيني والذي 
أحــــرج حزب اهللا والذي يعني ان ميقاتي بني ان يلتزم بروحية موقفه 

وبني التنصل منه وبني رفض اي تشكيلة وزارية ال تالئمه. 

 بيروت ـ أحمد منصور
  توقع الناشط في «التيار الوطني احلر» الوزير 

السابق ماريو عون والدة قريبة للحكومة.
  مشيرا الى ان هذا املوضوع فتح على مصراعيه 
وان هنـــاك جوجلة لالســـماء واحلقائب، مؤكدا ان 
حصـــة التيار في احلكومة اجلديـــدة كبيرة، نافيا 
وجود خالفات بـــني اطياف قوى ٨ آذار، معتبرا ان 
هناك بعض املســـائل يجب التطرق إليها والتي من 
شأنها أن تعوق والدة احلكومة اليام فقط، موضحا 
ان االمور مازالت غير ثابتة بالنسبة لتوزيع اسماء 
تكتل «التغيير واالصالح»، مشـــددا على ان رئيس 
التكتل العماد ميشـــال عون يفضل الرجل املناسب 

في املكان املناسب.
  وقال عون في تصريح لـ «األنباء»: «من حيث الشكل 
العام، كنا نرغب في ان يكون هناك نوع من الشراكة 
الوطنية في احلكومة، ولكن بحسب القناعات يبدو 
ان االمور ال، فقناعاتنا مغايرة، فاملوضوع الشكلي 
شيء، والقناعات شيء آخر، اننا نعتبر مفاعيل اتفاق 

الدوحة قد تغيرت وسقطت، وبالتالي فقد جربنا من 
خالل هذا االتفاق حكومتني، الوحدة الوطنية والشراكة 
الوطنية، وقد ادتا الى عدم التقدم في معاجلة امللفات 
الكبيرة، فامللفات الصغيرة كانت تعالج، أما الكبيرة 
فقد كانت تصطدم بواقع الوحدة الوطنية واخلالفات 
السياسية املوجودة، واما قناعاتنا فقد انتقلت اليوم 
الى مرحلة نؤمن فيها بتحمل املسؤولية في تشكيل 
حكومة أكثرية، وقد تكون في لون واحد، كي نستطيع 

ان ننتج ونعالج امللفات الكبرى العالقة».
  واضاف «ان قوى ١٤ آذار وضعت شـــروطا على 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي، وطرحوا جملة قضايا 
ال ميكن ان يقبل بها ميقاتي، وكذلك ال ميكن ان نقبل 
بها نحن كمواالة واكثرية جديدة، السيما انهم يضعون 
العراقيل امام امللفات التي اسقطت احلكومة، ومنها 
احملكمة الدولية وشهود الزور والسالح وموضوع 
الفساد واملال التي هي من امللفات الكبرى التي نرغب 
في التطرق إليها بكل قوة، ونتمنى اال تعرقل لنتمكن 

من ايجاد احللول املناسبة لها».

  وحول مسألة تشكيل حكومة من لون واحد قال 
عون: «ما املانع في ذلك! فهناك اكثرية نيابية، واذا 
كان يراد لها ان تسقط في الشارع فهذا شيء آخر، 
فاليوم ال اعتقد ان الشارع اللبناني ميكن ان يسير 
بعملية فوضوية الى حد اسقاط احلكومة حتت اي 
عنوان، اال اذا حصل نوع من االرتباكات لدى حكومة 
االكثرية وكانت غير مقبولة من الشعب اللبناني، 
واني ال اعتقد ان موضوع شهود الزور اليوم يسقط 
احلكومة، او موضوع ما كان الرئيس سعد احلريري 
قد قبل به وهو الــــ «س. س»، واليوم اصبح غير 
مقبول للمحكمة الدولية عبر سحب القضاة ووقف 
التمويل والبرتوكول مع املدعي العام الدولي، فهذه 
املســـائل والقضايا كان قد قبل بهـــا احلريري، اما 
بالنسبة للموضوع املالي، فاعتقد ان الشعب اللبناني 
سيتجاوب كليا مع املعركة التي ستقوم بها االكثرية 
اجلديدة من اجل إصالح االمور، وتوقع عون في حال 
عدم الوصول الى تفاهم تدخال سوريا لدى احللفاء 

من قبيل «املونة» لتسهيل االمور. 

 عونيون عن «١٤ فبراير»: إطالق مبكر لحملة انتخابات ٢٠١٣  أخبار واسرار لبنانية 

 مصادر ١٤ آذار: المرحلة لم تعد تحتمل أنصاف الحلول 

 بيروت ـ منصور شعبان
  رأى عضـــو تكتل «التغيير واالصالح النائـــب آالن عون ان ما 
حصل البارحة في البيال في الذكرى السادسة الغتيال الرئيس رفيق 
احلريـــري هو «محاولة الفريق اآلخر إطـــالق حملته االنتخابية لـ 
٢٠١٣» قائال: هم يبشروننا باخلطاب السياسي الذي ستحمله الفترة 
املقبلة»، معتبرا انه «من احملير ان تفهم السياسة احلقيقية لفريق 
يتكلم عن ثوابت وينقلب على ثوابته وفقا ألهوائه السياســـية». 
وفي حديث الى قناة «املنار»، أضاف: «أعتقد ان هناك شـــيئا غاب 
عن بالهم، وكأنهم يريدون الرجوع ســـت سنوات الى الوراء وكأن 
ليس هناك أي عبر من كل التجربة التي مررنا بها خالل الســـنوات 
االخيرة التي مررنا بها»، الفتا الى ان «مســـار احلكومة تأخر، وفي 
األصل نحن لم يكن لدينا أي شـــك في انهم لن يشـــاركوا في هذه 
احلكومة». وردا على ســـؤال حول عقدة وزارة الداخلية، دعا عون 
الى «جتنب املفاوضات التي حتصل بعيدا عن االعالم»، موضحا ان 

«املشكلة تتخطى حقيبة بالذات، املشكلة مع حقيبة وزارة الداخلية 
هي عدم امكانية حتقيق الكثير من االصالحات التي كنا نتمنى أن 
تصير»، مشـــددا على أن «املهم هـــو ان تقوم هذه احلكومة بكل ما 
عجزت احلكومة السابقة عن القيام به». وعلق وزير الطاقة واملياه 
في حكومة تصريف األعمال جبران باســـيل على ما أدلى به رئيس 
حكومة تصريف االعمال سعد احلريري في خطابه في البيال، معتبرا 
ان «تطرقـــه للعودة الى اجلذور يعنـــي انه مت التخلي عن جذوره 
من أجل الســـلطة، أي عندما اختار السلطة ترك املبادئ واجلذور، 
واليوم ألنه ليس بالسلطة «غصبا عنه» أراد العودة الى الناس ألن 
ال مكان آخر يعود اليه». وأوضح باسيل «اننا نريد ان نعمل ونحل 
املشاكل»، مشددا على أن «عهد املاضي لن يعود، وال عودة للوصاية 
وال عودة حلالة أمنية نحن أكثر من دفع حقها»، معتبرا ان تخويف 
الناس عبر نشـــر هذه االمور هو مبنزلة «استخفاف فينا وبتعبنا 

وبعرقنا وبتعب الناس». 

 بيروت ـ محمد حرفوش
  لم تشبه الذكرى السنوية السادسة الغتيال الرئيس رفيق احلريري 
ســــابقاتها في الســــنوات املاضية، خصوصا انها حلت هذا العام بعد 
التحوالت األخيرة الكبيرة لبنانيا وعربيا وحملت خطابا سياســــيا 

نوعيا وحاسما لقوى ١٤ آذار.
  هذه القوى أرادت بحسب مصادرها ان تشكل تلك الذكرى، مرحلة 
مفصلية بني مرحلتني، مرحلة «العبور الى الســــلطة» بعد انتخابات 
العام ٢٠٠٥، حيث أقنعت نفسها بأنها استعادت زمام األمور واملبادرة 
وان الوضع غير قابل لالنعكاس واالرتداد، وراحت تقدم التنازل تلو 
التنازل انطالقا من كونها «ام الصبي» وحرصا منها على االســــتقرار 
والعيش املشترك وبناء الدولة، هذا احلرص الذي استغله حزب اهللا 
لقضم اجنازات انتفاضة االســــتقالل الواحد تلــــو اآلخر وصوال الى 
اخراج احلركة االستقاللية من السلطة ضاربا عرض احلائط مبفهومي 

الشــــراكة والوحدة الوطنية، ومرحلة العودة الى املعارضة واسقاط 
كل االعتبارات التي فرضت تبدية التسوية السياسية على الوضوح 
السياسي، ألنه ان دلت التجربة املمتدة منذ العام ٢٠٠٥ الى اليوم على 
شيء، فعلى ان حزب اهللا ال يريد الوصول الى تسوية اال بشروطه.. 
أي أبدية سالحه وابقاء لبنان ساحة ملرجعياته اخلارجية، علما ان ما 

كان معروضا عليه هو تسوية بشروط الدولة، ال ١٤ آذار.
  املصادر الـــــ ١٤ آذارية.. رأت ان املرحلة لــــم تعد حتتمل أنصاف 
احللــــول على طرف أثبتت األحداث اســــتحالة املســــاكنة معه داخل 
السلطة السياســــية والتجربة أكبر برهان وال حاجة في هذا الصدد 
إلعادة اســــتذكار محطات التعطيل، وبالتالي بات من األجدى وطنيا 
االنتقال الى املعارضة ورفع ثوابت سياسية غير قابلة للمساومة أو 
التنازل أو التســــوية وإذا كان حزب اهللا يعتقد ان باستطاعته حكم 

البلد منفردا فليجرب حظه. 


