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عون رفض »الخارجية« كبديل عن »الداخلية« وجنبالط ينضم للمدافعين عن سليمان
الحريري يدعو ألكبر تجمع في 14 آذار: يوم مفصلي في تاريخ لبنان

)محمود الطويل( الرئيس املكلف بتشكيل احلكومة جنيب ميقاتي مستقبال السفيرة األميركية لدى لبنان مورا كونيلي أمس 

وتابع يقول: سمعنا كالما كثيرا 
ـ  عن مساعي س.س )السعودية 
سورية( وانا اطمئن اجلميع والذين 
يريدون االصطياد في املياه العكرة، 
بان العالقة مع اململكة اقوى من ان 

تعصف بجذورها اي رياح.
وخــــالل اســــتقباله مجالس 
منسقية بيروت في تيار املستقبل 
قال احلريري: نحن وحلفاؤنا في 
14 آذار متفقــــون على خط واحد 
وهو أننا سننزل في 14 آذار 2011 
إلى ساحة الشهداء، كما نزلنا في 

14 آذار 2005.
واضاف: هذا يوم مفصلي في 
تاريــــخ لبنان، نريده ان يشــــكل 
رصيدا في حياة لبنان الدميوقراطية 

والوطنية.

نريد كل الحقيقة

وقال: لقد كان خطابي واضحا 
وصريحا في 14 شباط واحلقيقة 
اننـــي اردت التحرك في 14 آذار 
وليس في 14 شباط لكي نستعيد 
املشهد بكل وضوحه ونقول اننا 
في هذا البلد مسلمني ومسيحيني 
نريد الدولة والدستور واملؤسسات 
واحملكمـــة اخلاصـــة بلبنـــان 
واحلقيقة، وال نريـــد أن يقول 
لنا ان احملكمة اسرائيلية وهي 
أميركية.  ليست اسرائيلية وال 
وختم بالقول: ان الناس يجب ان 
تعرف احلقيقة، ان تعرف ليس 
فقط من اغتال رفيق احلريري، 
بل كل قافلة الشهداء الباقني طوال 

الست سنوات.

املعارضة الدميوقراطية للحكومة 
العتيدة. وعلمت »األنباء« انه مت 
في هذا االجتماع فرملة حترك متام 
سالم وبطرس حرب والرئيس 
أمني اجلميل باجتاه املفاوضات مع 

الرئيس املكلف جنيب ميقاتي.
وفي كلمة الحقة للرئيس سعد 
احلريري دعوة إلى مواجهة »مشكلة 
السالح« بكل صدق وصراحة وبأال 
نخفي رؤوسنا في الرمال، خصوصا 
عندما يصبح هذا السالح وسيلة 
الضغط على احلياة السياســــية 

في البلد.

جيش واحد وسلطة واحدة

وقال: ينبغي أن يكون للوطن 
جيش واحد وسلطة واحدة ودولة 
واحدة خاصة للجميع، وال يصح 
بعد كل التجارب املريرة ان يعمل 
البعض علــــى تصنيف هذا األمر 
بأنه محاولة لاللتفاف على سالح 
املقاومــــة، ألن احلقيقة غير ذلك 
على االطالق، الن ما يعنينا ويبقى 
في أولوياتنا اال يكون اي ســــالح 
من اي جهة وســــيلة لالنقضاض 
على الســــلم األهلي وعلى النظام 

الدميوقراطي.
واضــــاف احلريري يقول: لقد 
مررنا في مرحلة ضبابية لكن هذه 
املرحلة لم تغيرنا، لكن لسوء احلظ 
كان التفاوض صادقا من جانبنا، 
فيما االخرون يستخدمون اخلديعة، 
وحني واجهناهم مبواقف واضحة، 
كتلك التي اطلقناها االثنني الفائت 

قابلونا بالتخوين.

في غضون ذلك، لم يتوقف 
الكالم عـــن التركيبة احلكومية 
كيف ومتى، قـــوى 14 آذار التي 
اجتمعت برئاسة سعد احلريري 
في بيت الوســـط انصرفت عن 
املوضـــوع احلكومي نهائيا كما 
يبدو من خالل التوجه الكلي الى 
إظهار قوتها الشعبية احلقيقية 
في ذكرى 14 آذار والشـــعارات 
اجلديدة التي ستطرح في اطار 

التوافقي والوســــطي  على دوره 
اعاد  وحفاظا على كرامــــة موقع 
لــــه دوره على الســــاحة العربية 
والدولية، واعاد احلياة الى موقع 
الرئاســــة، وبالتالي فإن حصانة 
العماد ســــليمان هي في شخصه 
وفي ادائه، وفي ثقــــة اللبنانيني 
والعالم به، وليس بوسع هجوم 
من جهة موتــــورة ان يؤثر على 

هذا املوقع.

زهرة: عون ينقلب على الرئيس

بدوره، النائب القواتي انطوان 
زهرة، رد على كالم العماد عون عن 
دور رئيس اجلمهورية، معتبرا ان 
العماد عون يســــعى الى االنقالب 

على رئيس اجلمهورية
وقال: الرئيس سليمان حرص 
منذ توليه الرئاسة على تخطي كل 
التجنيات من أي جهة اتت حفاظا 

وتابع يقول: الرئاسة هي على 
رأس املؤسسات الدستورية، ولها 
دور وازن البد من تعزيزه بتعاون 
اجلميــــع، ألنه في لبنــــان ال أحد 

يستطيع الغاء أحد.
بارود أمل في تشكيل احلكومة 
كائنا من كان وزير الداخلية. وقال: 
الرئيس أعطاني ثقته وسأعطيه 

وفائي.

أي وزارة اخلارجيــــة، مقابل عدم 
املطالبة بوزارة الداخلية لصهره 
جبران باسيل، اال انه رفض هذه 

املقايضة.
املصادر قالت ردا على سؤال ان 
احلزب واملركز قد يكونان تقدما 
بهذا العرض إلثبات عدم وقوفهما 
وراء تعنت عون، واصراره على 
»مكابشة« الرئيس سليمان، لكن 
رئيس تكتــــل االصالح والتغيير 
الذي يعيش هاجس ابعاد صهره 
جبران باسيل عن احلكومة، يرفض 
أي احتمال ميكن أن يجعل من هذا 

االستبعاد أمرا واردا.
بيــــد ان املصــــادر الحظت انه 
في مرحلة تشــــكيل حكومة سعد 
احلريري املستقيلة، كان حزب اهلل 
يتحرك عالنية فــــي دعم ملطالب 
العماد عون وحتديدا بخصوص 
توزير صهره، اخلاســــر للتو في 
معركة االنتخابــــات النيابية، أما 
اآلن، فيبدو احلزب صامتا، ومثله 
االحزاب والشــــخصيات احلليفة 

لدمشق.

بارود إلبعاد الرئاسة عن التجاذبات

وزيــــر الداخلية فــــي حكومة 
تصريف االعمال زياد بارود دعا 
الى ابعاد موقع رئاسة اجلمهورية 
عن دائرة التجاذبات وفي رد ضمني 
على حملة العماد ميشــــال عون 
ضد موقع الرئاسة، قال بارود ان 
املطلوب فــــي هذه املرحلة تعزيز 
السلطات الدستورية للرئاسة التي 

تشكل ضمانة للجميع.

بيروت ـ عمر حبنجر
العماد  أرادها  التــــي  املواجهة 
ميشال عون مع الرئيس اللبناني 
ميشال سليمان على محور تشكيل 
احلكومــــة اجلديدة، بدأت تتحرك 
ملصلحة الرئيس، من خالل ردود 
الفعل املدافعة عن موقع الرئاسة 
واملشككة في حقيقة أسبابها املعلنة، 
وهي الصراع على حقيبة وزارة 
الداخلية، كما يطرحها العماد عون 
الذي كشف في اطاللته التلفزيونية 
االخيرة، عن انقطاع حبل الود بينه 
وبني رفيق السالح الذي سبقه في 

الوصول الى بعبدا.
النائب وليد جنبالط  وانضم 
والوزير زياد بــــارود، ونواب 14 
آذار الــــى جبهة الدفاع عن رئيس 
اجلمهورية املتمسك بنهج التوافق، 
خصوصا بعدما ظهرت تصريحات 
لعضو كتلــــة التغيير واالصالح 
النائب نبيل نقوال، نقلتها صحيفة 
القريبة من حزب اهلل  »األخبار« 
تتضمن قوله »ان من أتى من عمر 
سليمان، يرحل مع عمر سليمان« 
في اشارة الى دور النظام املصري 
الســــابق، في ترشــــيح وانتخاب 
الرئيس ســــليمان، ما أوحى بأن 
احلملــــة العونيــــة علــــى رئيس 
ابعاد  اجلمهورية تنطــــوي على 

تتخطى حقيبة وزارية أو أكثر.
وتقول مصادر واسعة االطالع 
لـ »األنباء« ان العماد عون رفض 
عرضا من جانب الثنائية الشيعية 
حــــزب اهلل وأمــــل، بالتنازل عن 
حصتهــــا بالوزارات الســــيادية، 

لماذا هدد نصر اهلل بـ »معادلة الجليل«؟!
عملية السالم على خلفية توتر وتباين 
بني حكومة نتنياهو وادارة أوباما، فإن 
جلوء اسرائيل الى »اخليار العسكري« 
لكسر حدة هذا »املأزق االستراتيجي« 
يصبح واردا وتصبح الساحة اللبنانية 
مرشحة جديا في هذه املرحلة لتكون 
متنفســـا للوضع الضاغط وســـاحة 
تصدير للمشكلة االسرائيلية الداخلية 
مع دخول حكومة نتنياهو في مرحلة 
اهتزاز وترنح، فالضربة العســـكرية 
االســـرائيلية ضد إيـــران غير واردة 
ألسباب »تقنية وسياسية« خصوصا 
في ظل انتعاش الرهان على اضطرابات 
وانقسامات داخلية، في حني ان احلرب 
توحد االيرانيني، كما ان ضرب غزة ال 
يبدو خيارا مالئما في ظل وضع انتقالي 
في مصر ووضع فوضوي في سيناء 
مفتوح على غزة ووضع هش جتتازه 

السلطة الفلسطينية.
حـــزب اهلل ذهب فـــي تهديده إلى 
احلد األقصى ملوحا مبعادلة اجلليل 
والرد على االجتياح باجتياح »أيا كان 
شكله وحجمه« ألنه يرى ان التهديد 
اإلسرائيلي جدي للغاية وان املسألة 
مسألة وقت ألن إسرائيل تتحني الفرصة 
املناسبة لكي تضرب ضربتها، وهذا 
التوقيت ينتظر أمرين: صدور القرار 
التي  الظني وقيام احلكومة اجلديدة 
تصنفها من اآلن حكومة حزب اهلل، وكال 
التطوران يساهمان في تعميق األزمة 

واالنقسامات الداخلية في لبنان.

في اجازاتهم.
هذا التهديد هو بالدرجة األولى رد 
مباشر على تهديدات ايهود باراك الذي 
جال قبل يوم واحد من مهرجان حزب 
اهلل، مع رئيس األركان اجلديد للجيش 
االسرائيلي »بني غانتس« على احلدود 
االسرائيليةـ  اللبنانية وحذر من هناك 
»ان الوضع قد يتدهور، وان اجلنود 
قد يستدعون مرة أخرى للدخول الى 
لبنان«، وبدت زيارة باراك وغانتس 
رســـالة واضحة الى حزب اهلل الذي 
تعامل مع هذا التهديد بجدية في ضوء 
املتغيـــرات والتحوالت اجلذرية التي 
تشهدها املنطقة وتضع اسرائيل في 

»ضائقة استراتيجية«.
وفي ظل هذا الوضع املضطرب من 
حولها الذي يحاصرها ويضيق عليها 
اخلناق من كل اجلهات، وفي ظل انسداد 

املفتوح بني اسرائيل وحزب اهلل الذي 
رفع مرة جديدة سقف »توازن الرعب 
والـــردع«، وبعدما كان هـــذا التوازن 
قائما على السالح الصاروخي والرد 
الكثيف في العمق اإلسرائيلي وصوال 
حتى تل أبيب ووفق معادلة »تل أبيب 
مقابل بيروت والضاحية« و»مطار بن 
غوريون مقابل مطار رفيق احلريري«، 
فإن تـــوازن الرعب والردع انتقل من 
املعادلة الصاروخية الى املعادلة البرية 
ومن اجلو الى األرض مع اإلعالن ان أي 
اجتياح إسرائيلي جديد للبنان سيرد 
عليه حزب اهلل بالدخول الى األراضي 
اإلسرائيلية أي الى منطقة اجلليل التي 
تضم مدنا بارزة مثل نهاريا وكريات 
شمونة وصفد وشلومي وصوال حتى 
الناصرة وتعتبر »القبلة السياحية« 
في اسرائيل ومنتجعا لالسرائيليني 

بيـــروت: ملـــاذا هدد 
نصراهلل بـ »معادلة 
اجلليل«؟ حمل مهرجان 
حـــزب اهلل قبـــل يومني 
في الضاحية اجلنوبية، 
الشهداء  في ذكرى قادته 
مفاجأتـــني: األولـــى من 
العيار اخلفيف »مقارنة 
مع الثانية« ومتثلت في إظهار املسؤول 
سامي شهاب )واسمه احلقيقي محمد 
منصور( الذي كان في السجون املصرية 
متهما بقيادة خلية أمنية حلزب اهلل في 
مصر و»حترر« خالل الثورة الشعبية 
وحالة الفوضى العارمة، وكانت رسالة 
حزب اهلل من خالل تكرمي »شـــهاب« 
وإحالله ضيف شرف في املهرجان هي 
التأكيد مجددا على ان احلزب ليس من 
النوع الذي يترك أسراه في السجون 
وانه ال يعدم وسيلة لتحريرهم، وأيضا 
التذكير من خالل ذلك انه ال يترك شهداءه 
من دون انتقام لهم، وهذه الرســـالة 
وصلت الى اإلسرائيليني واجلنراالت 
منهم خصوصا الذين دعاهم نصراهلل 
الى »حتسس رؤوسهم« حيثما ذهبوا 
في العالم، أما املفاجأة الثانية فكانت 
من العيار الثقيل عندما أطلق السيد 
حسن نصراهلل تهديدا واضحا وحازما 
بالسيطرة على منطقة اجلليل شمال 

اسرائيل اذا هاجمت اسرائيل لبنان.
وهذا التهديد ينطوي على حتول 
نوعي فـــي قواعد اللعبـــة والصراع 

إسرائيل تغلق سفارتها وممثلياتها
في تركيا خشية هجوم من حزب اهلل

غزة � أ.ش.أ: ذكر موقع صحيفة »يديعوت احرنوت« االس��رائيلية امس األول 
ما وصفته بتقارير صحفية اجنبية تأكد قرار اسرائيل اغالق السفارة االسرائيلية 

في انقرة واربع ممثليات ديبلوماسية في املدن التركية الكبرى.
واش��ارت الى ان اسرائيل ستغلق قنصليتها في اسطنبول ايضا وذلك خشية 
هج��وم متوقع من قبل عناصر تابع��ة حلزب اهلل اللبناني انتقام��ا الغتيال عماد 

مغنية.

مصادر 14 آذار: حزب اهلل قد يجّر لبنان 
إلى حرب مع إسرائيل تهرباً من المحكمة

سليمان يهنئ بارود وريفي بالقبض على مطلوبين
بيروت: هنأ رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان وزير الداخلية والبلديات 
زياد بارود واملدير العام لقوى األمن الداخلي 
اللواء أشرف ريفي على خطوة اعتقال عدد 
من املجرمني والفارين من وجه العدالة، مشددا 
على وجوب متابعة املخالفني واملخلني باألمن 
وتعقبهم واعتقالهم، معتبرا ان ذلك يصب 
في خانة ترسيخ االستقرار وحتقيق األمان 

واالطمئنان للمواطنني ويشكل رادعا ملن تسول 
له نفسه العبث باألمن بأن يد العدالة ستالحقه 
وتطوله. وكانت األجهزة األمنية داهمت مقرا 
للمطلوبني بجرائم االجتار في املخدرات والقتل 
وسرقة وسلب السيارات في بلدة »بريتال« 
في منطقة بعلبك واعتقلت أشهرهم عباس 
طليس املطلوب بـ 350 مذكرة قضائية، كما 

اعتقلت نحو 49 مطلوبا آخر.

تقرير لمعهد أميركي ـ إسرائيلي
يسمي المتورطين باغتيال الحريري!

اإلعدام للبناني أدين بالتجسس إلسرائيل
 بيروت: أدانت احملكمة العسكرية في 
بيروت مساء امس االول اللبناني امني 
البابا بتهمة التجســــس السرائيل وحكمت 
عليه باالعدام. واصدرت احملكمة العسكرية 
مذكرة وجاهية قضت بإعدام البابا القدامه 
على التجسس لصالح اســــرائيل وتزويد 
استخباراتها مبعلومات تساعد على »شن 
عدوان« على لبنان. وهذا هو احلكم الثامن 

باالعدام الذي تصدره احملكمة العســــكرية 
بحق متعاملني مع اســــرائيل واحلكم الذي 
صدر بحق البابا قابل لالعتراض امام محكمة 
التمييز العســــكرية. وكانت اســــتخبارات 
اجليش اللبنانيــــة والقوى االمنية اوقفت 
خالل العامني املاضيني عشرات االشخاص 
العبرية  الدولة  التجســــس لصالح  بتهمة 

واحالتهم الى القضاء العسكري.

بيروت ـ محمد حرفوش
بحسب مصادر قيادية في 14 آذار، فإن 
تقاطع كل من أمني عام حزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل ورئيس املجلس النيابي نبيه بري 
والعماد ميشال عون والقيادة السورية على 
ضرورة االسراع في عملية التشكيل يؤكد ان 
هذه القوى حسمت قرارها في هذا االجتاه، 
وما ع لى الرئيس املكلف إال أن يســــتجيب 
الى طلبها بتقدمي تشــــكيلته سريعا، لكن 
الالفت ـ كمــــا تقول املصادر ان هذه القوى 
سحبت من التداول السياسي موضوع فك 
ارتباط لبنان باحملكمة الدولية في خطوة 
هدفها تربيح الرئيس املكلف ال أكثر وال أقل، 
امنا من دون تعديل في اجندتها السياسية، 
فوقف التمويل كما طالب عون هو عنصر 
من عناصر فك ارتباط لبنان باحملكمة. وعدم 
تضمني البيان الوزاري بند احملكمة هو ايضا 
عنصر من عناصر فك ارتباط لبنان باحملكمة، 
هذا فضال عن ان تهديد القضاة لدفعهم الى 
تقدمي استقاالتهم الطوعية من احملكمة، هو 
أيضا عنصر من عناصر فك ارتباط لبنان 
باحملكمة. وترى املصادر اياها ان فك ارتباط 
لبنان باحملكمة ال يقتصر فقط على ارسال 
طلب في هذا الصدد من احلكومة الى مجلس 
األمن الدولي، امنا مجرد عدم تعاون احلكومة 
املقبلة مع احملكمة ألي ســــبب من االسباب 
وهو جتسيد واقعي لقطع هذه العالقة. وال 
يبــــدو ان املجتمع الدولي الذي يؤكد يوميا 
ضرورة التزام احلكومة بتعهداتها، سيكتفي 
بإصدار البيانات املنددة بهذا االجراء أو ذاك. 
امنا سيقدم على اتخاذ اجراءات عملية على 
طريق رفع املظلة الدولية عن هذه احملكمة. 
أضافت املصادر ان ما لفت في حديث السيد 

نصراهلل االخير هو جتاهله التام والكامل 
 ملا كشفه الرئيس سعد احلريري عن حقيقة
الـ »ســــني ـ ســــني« وحتديدا جلهة عرض 
احلريري لتفاصيل هذه املبادرة القائمة على 
فكرة عقد مؤمتر مصاحلة وطنية لبنانية 
في الرياض برعاية خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وحضور الرئيس 
السوري والرئيس اللبناني وعدد من الرؤساء 
العــــرب وقادتهم ومشــــاركة جامعة الدول 
العربية، يؤدي املؤمتر الى مصاحلة شاملة 
ومسامحة شــــاملة لكل املاضي ومصاحلة 
اجلميع دون استثناء تصبح بعدها تداعيات 
القرار االتهامي مســــؤولية وطنية وعربية 
جامعة، وكان هذا هو أســــاس الـ »ســــني ـ 
ســــني« الذي كان في تفاصيله وفي جدوله 
الزمني اعالء مصلحة الدولة وسيادتها على 
أراضيها وازالة لكل البؤر االمنية املسلحة 
على االراضي اللبنانية كافة. ورأت املصادر 
ان مجرد جتاهل نصراهلل، كما ان عدم نفيه 
والقيادة السورية ملا أورده احلريري يؤكد 
ان ما كشفه االخير يعبر عن حقيقة الـ »سني 
ـ سني« ويدل على ان الطرف اآلخر ال يريد 
املصاحلة وال املســــامحة، ال بل انه متمسك 
بكل أوراقه من دون التنازل في املقابل عن 
أي شــــيء، وهو لم يكتف في ذلك بتضييع 
فرصة ذهبية على البلد للخروج من أزماته 
املتمادية، امنا خطا خطوات متهورة الى االمام 
باجتاه تفجير الوضع اللبناني ان بتشكيل 
حكومة اللون الواحد التي تشــــكل حتديا 
إلرادة اللبنانيني وتشرع الباب اللبناني أمام 
الفوضى. وعدم االستقرار أو بجر لبنان الى 
حرب مع اسرائيل تهربا من احملكمة الدولية 

أو خدمة ألهداف سورية ـ ايرانية.

بيروت: حتدث تقرير ملعهد واشنطن 
الشـــرق األدنى املعروف  لسياسات 
بقربه من اسرائيل، عن توجه لدى احملكمة 
الدولية الى اتهام عناصر محددة وبارزة من 
حزب اهلل بتنفيذ جرمية اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري وصحبه. والعناصر املشار 
اليهم بحســـب التقرير املذكور هم: قاسم 

سليمان قائد لواء القدس في احلرس الثوري 
االيراني، واحلاج سليم وعبداملجيد غملوش 
واالخوان حسني ومعني خريس، ومصطفى 
بدرالدين صهر القيادي في احلزب عماد 
مغنية. التقرير حتدث عن فريق تصوير 
لبنانـــي يلتقط صورا مثيرة للشـــكوك 

للمحكمة الدولية في الهاي.

أخبار وأسرار لبنانية
حكومة من 3 دوائر: 
يدور كالم في أوساط 

قريبة من قصر بعبدا عن حكومة من ثالث 
دوائــــر، األولى من 14 وزيــــرا متثل املواالة 
اجلديدة، والثانية من 8 وزراء متثل املستقلني 
والراغبني في الدخول اليها من قوى 14 آذار، 
والدائــــرة الثالثة تضم 8 وزراء متثل حصة 
ميقاتيـ  سليمان، والفلسفة التي تستند اليها 

هذه التشكيلة تقول التالي:
ـ أوال: ان تكون الدائرة الثالثة في احلكومة 
والتي تضم وزراء ميقاتي ســــليمان مبثابة 
الدائرة املعبرة عن التوجه الوسطي للحكم 

في املرحلة املقبلة.
ـ ثانيا: من شأن هذه احلكومة ان تعطي 
االنطباع أنها حكومة الوسط وليست حكومة 
إخراج 14 آذار مــــن احلكم أو انتصار 8 آذار 

باملعنى الكيدي.
مواصلـة التفـاوض: طلب الرئيس ميش��ال 
سليمان من النائب س��امي اجلميل مواصلة 
املفاوضات مع الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
لالتفاق على صيغة للمش��اركة في احلكومة 
بعدما سبق للرئيس أمني اجلميل ان أعلن عن 
فشل املفاوضات وإبقاء اليد املمدودة بانتظار 
مبادرة ميقاتي، واس��تدعى س��ليمان النائب 
اجلميل للتباحث معه في املستجدات، مشددا 
عل��ى ضرورة قيام حكومة ش��راكة حقيقية 
بني املكونات السياس��ية للمجتمع اللبناني، 
كما حث الرئي��س س��ليمان الوزير بطرس 
حرب عل��ى مواصلة التف��اوض مع الرئيس 

ميقاتي لالتفاق على صيغة الشراكة.
وهم خاطئ: نقل عن النائب وليد جنبالط 
قوله ان »فريق 14 آذار قد حســــم خياراته، 
ونحن من جهتنا حسمنا خياراتنا، وأي وهم 
على ان فريقهم سيشــــارك في احلكومة هو 
وهم خاطئ ورهان في غير محله«، من جهته 
يؤيــــد الرئيس بري حتديد الرئيس ميقاتي 
موعدا نهائيا لالتصــــاالت التي يجريها مع 
حزب الكتائب والوزير بطرس حرب وعدم 

االنتقال من تأجيل الى 
تأجيل.

ميقاتـي والصعوبـات: لن يك��ون في وارد 
الرئي��س ميقاتي، مهما بلغ��ت وطأة العقبات 
التي يواجهه��ا تأليف احلكومة، االعتذار عن 
ع��دم تأليفه��ا، ويقول انه ترش��ح لرئاس��ة 
احلكوم��ة ضمن هدف إنقاذ الوضع الداخلي 
بعدم��ا بات في مأزق حقيقي ومقفل، وهو ال 
يرى ان مهمته استنفدت جهودها، أو ان ثمة 
بدائل متكن س��واه م��ن النجاح حيث أخفق، 
ولكن في حال أقدم ميقاتي على االعتذار عن 
عدم التأليف، تس��أل مصادر: هل تستطيع 
ه��ذه األكثري��ة حتمل قي��ام ميقات��ي بقلب 
الطاولة واالعتذار، مع ما يعني ذلك من ذهاب 
ه��ذه األكثرية الى استش��ارات جديدة يعود 
فيه��ا كباش احتس��اب األصوات والس��عي 
لتأمني األكثرية من جديد مبا يعطي قوى 14 
آذار فرص��ة، ول��و ضعيفة، ل� »اس��ترداد« 
أكثريته��ا، فضال عن أزمة البحث عن اس��م 
جديد لتسميته من بني صفوفها، مع ما يعني 
ذل��ك ب��أن أي ش��خصية س��يتم تكليفه��ا 
س��تتعرض لس��هام خارقة من قوى 14 آذار 
لكونها ال متتلك »الدرع« التي متتلكه ميقاتي 
عبر شخصيته الوس��طية وعالقاته العربية 

والدولية.
3 خيارات: ترى أوساط قريبة من الرئيس 
أمني اجلميل انه بعد 14 فبراير أمام الرئيس 
ميقاتي ثالثة خيارات »إما ان يصبح رئيس 
حكومة 8 آذار، او ان يرفض شروط األكثرية 
اجلديدة ويصر على حكومة إنقاذ وطني، او 
يواجه اللبنانيني برســــالة يعرض فيها كل 
مراحل املشاورات واملفاوضات ونتائجها التي 
أوصلته الى مأزق عدم قبوله ان يكون رئيس 
حكومة فريق سياســــي واحــــد فيعتذر عن 
التكليف«، وال ترى األوساط عينها »ان حكومة 
من لون واحد قد تســــتمر طويال، خصوصا 
اذا واجهتها معارضة منظمة ومبرمجة تتخذ 

شكل »املقاومة« السياسية«.
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