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الـ »فيس بوك« اللبناني على الخط: آالف العلمانيين يدعون إلسقاط النظام الطائفي
دعوا إلى التحرك في 17 أبريل تحت عنوان »شباباً وعماالً وطالباً وعاطلين«.. والمراقبون يشككون بالنتائج

صورة مأخوذة عن الصفحة الرئيسية لـ »الشعب اللبناني يريد إسقاط النظام الطائفي« على موقع الفيس بوك

بيروتـ  وكاالت: ليست جديدة 
حقيقة وجود شـــريحة لبنانية 
تعلن عن اعتراضها على استطفاف 
8 و14 آذار وتعمل على ايجاد أوراق 
عمل سياسية تطرح بدائل تراها 
كفيلـــة بخربطة أدوات الصراع 
الدائـــر حاليا بأشـــكاله األفقية 
والعمودية »املوسمية«. وان كانت 
الطائفي  النظام  املطالبة بإلغاء 
الفساد وحتقيق  والقضاء على 
الشامل هي  االصالح السياسي 
لّب ما تتفق عليـــه مجموعات 
تنتمي الى هذه الشـــريحة، فإن 
حتديدها ألوليات اخلطى نحو 
تدشـــن معركة سياسية جدية 

»يبدو قيد الدرس حاليا«.
وفي هذا اإلطار، استقطبت 
صفحة حتمل عنوان »الشعب 
اللبناني يريد إســــقاط النظام 
الطائفي« علــــى موقع »فيس 

بــــوك« تأسســــت بالتزامن مع 
تنحي الرئيس املصري حسني 
مبارك، نحو ألف صديق يوميا، 
95% منهم من اللبنانين املقيمن 
في لبنــــان بحســــب أصحاب 

الصفحة.
ويشرح هؤالء على صفحتهم 
انــــه »فور وصــــول عددنا الى 
بضعة آالف سنقوم بعقد لقاء 
موسع لتشكيل جلان تنسيق 
في كل املناطق وبدء التحركات 
إلســــقاط النظام ســــلميا، ألن 
الشعب اللبناني يستحق أيضا 
ان يعيــــش بكرامة، ويحق لنا 
أال يحكمنا اللصوص واإلقطاع 

السياسي أو الطائفي«.
ومن أبرز أهداف هذا التجمع 
الشبابي الغاء كامل وفوري لكل 
الطائفية السياســــية  مفاعيل 
والوظيفية التي مبعظمها عرفية، 

واعتبار كل منصب سياسي أو 
وظيفــــي حقا لــــكل لبنانية أو 
لبنانــــي بغض النظر عن دينه 
ومذهبه. كما يعــــاد النظر في 
أنتجها  التي  امليثاقية  الصيغة 
التــــي تخطاها  الطائف  اتفاق 
اقتراحات  الــــى  الزمن. اضافة 
أخرى منها تبديل كامل للطاقم 
االداري للدولــــة لضمــــان عدم 
اســــتمرارية النظــــام الطائفي 
الفاسد وللتخلص من الطغمة 

الطائفية احلاكمة.
الناشطون  ال يخفي هؤالء 
انحيازهم الى خيارات سياسية 
تتقاطع مع مبادئ عامة ترفعها 
استراتيجيات 8 و14 آذار، وذلك 
في موضوع محدد وهو حياد 
أو انخـــراط لبنان في الصراع 
العربي – االسرائيلي، على ان هذا 
االفتراق، ينجح بتحييد نفسه 

حـــن حتتل واجهـــة الصفحة 
الفايسبوكية شعارات كبيرة 
مـــن مثيل »الشـــعب اللبناني 
الطائفي«  النظام  يريد اسقاط 
و»نطالب بتعديل الدســـتور« 
أو »مـــن أجل اســـقاط النظام 
الطائفي في لبنان – نحو نظام 
علماني« وغيرها.. أو حن تبحث 
النقاشـــات الفكرية السياسية 
والدستورية واالقتصادية في 
حيز افتراضي متثله مجموعة 
عن معنى للنقـــاش واحلوار 
فتطلق على نفســـها تســـمية 
»مجموعة معنى«. وهي املجموعة 
التي تضـــم قرابة 500 صديق 
انخرطوا في األيام املاضية في 
نقاشات أفضت الى ورقة عمل 
أولية تشخص العلة في اعتالل 
العقد االجتماعي اللبناني منذ 
االستقالل وتخلص الى ضرورة 

اجـــراء تعديالت دســـتورية 
أساسية منادية بالقضاء على 
السائدة في  الطائفية  األعراف 

اجلمهورية.
القيمون على مشروع إسقاط 
النظام الطائفي ينظمون مسيرة 
القادم حتت  أبريل  علمانية 17 
عنوان ».. لتحرك شعبي واسع 
يضم الى الشباب العلماني عماال 
وطالبــــا وعاطلن مــــن العمل 
ومهنين وعائالت« اال ان مراقبن 
يصفون التحرك بـ »غير املجدي« 
الطائفي  وخاصــــة بالوضــــع 
واملذهبي الــــذي مير به لبنان، 
مؤكديــــن ان النظــــام اللبناني 
بحاجة الى اعــــادة هيكلة امنا 
الوقت لن يسمح بثورة شبيهة 
للثورات التي يشــــهدها العالم 
العربي ويبقــــى التحرك حتت 

عنوان »تسجيل موقف«.

المخرج سعيد الماروق: سأكون أول المتظاهرين
بيروت: املخرج سعيد املاروق أحد مؤسسي

ومشجعي موقع: »الشعب اللبناني يريد إسقاط 
النظام الطائفي«، يقول: سأكون أول املتظاهرين، 
فنحن بعد حرب طويلة لم نعد ألساس املشكلة 
حللها، وها نحن على شفير حرب ثانية. وبدل 
الطائفية دخلنا فـــي املذهبية، وصرنا نتقوقع 
داخل بيوتنا وال يتحدث واحدنا مع اآلخر. حتى 

إعالمنا بات مقسما تبعا لالديان والطوائف.
ويشـــرح املاروق قائال: »ان الناس تســـعى 
للتغيير منذ ســـنوات لكن مـــا حدث في مصر 
وتونس نبه اللبنانين الى امكانية التجمع على 

»الفيس بوك« والتنسيق عبر هذه األداة«.
وكتب على صفحته اخلاصة بـ »فيس بوك«: 
انها صفحة ال حزبية ال أيديولوجية جتمع الشباب 
الذي يريد ثورة حقيقــية، تسقط النظام الطائفي، 
الشـــعب حقا يريد اســـقــاط النظام في لبنان 
ايضا، فهل نســـتطيع؟ أما األهداف فهي إنشاء 
دولة مدنية تكفل للجميع مسـاواة، حرية، عدالة 

اجتماعية. سعيد املاروق

)محمود الطويل(الرئيس املكلف جنيب ميقاتي مستقبال رئيس احلكومة السابق سليم احلص بعد عودته من رحلة العالج في السعودية
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  نواب اللقاء الدميوقراطي: يرفض النواب الذين تركوا اللقاء الدميوقراطي 
الذي يتزعمــــه النائب جنبالط االدالء بأي تصريح من شــــأنه ان 
يزعج األخير بانتظار ان تتبلور العالقات بينهم بعدما حصل توتر 
فــــي آخر اجتماع للقاء قبل ان يفــــرط بن جنبالط والنائب مروان 
حمــــاده الذي يدرس امكان تزعم كتلة تضــــم النواب الذين تركوا 
اللقاء وصوتوا للرئيس ســــعد احلريري وحضروا احتفال البيال 

في ذكرى 14 فبراير.
ــس ميقاتي تبلغ من  ــرت معلومات ان الرئي    لقـاء بعيـد عـن األضواء: ذك
ــي البيان الوزاري، خالل اجتماع  ــزب اهلل رفضه أي ذكر للمحكمة ف ح
ــيد حسن نصراهلل،  ــبوع مع الس بعيد عن األضواء عقده قبل نحو أس
ــدد من العناوين املتصلة بتأليف احلكومة،  وجرى خالله التداول في ع
ــأن الهدف من النص  ــات الى ان موقف ميقاتي كان ب ــارت املعلوم وأش
املتعلق باحملكمة باالستناد الى مقررات مؤمتر احلوار الوطني عام 2006 
ــلبيا من احلكومة، خصوصا  ــب اتخاذ الدول الغربية موقفا س هو جتن
ــى ان موقفهم من  ــددوا خالل لقاءاتهم به عل ــفراء هذه الدول ش ان س
احلكومة يتوقف على ثباتها على التزامات لبنان الدولية السيما بالنسبة 

ــن 1701 و1757، وأضافت املعلومات ان ميقاتي اقترح بعدها  الى القراري
ــاول احلرص على حتقيق »العدالة  ــاد نص في البيان الوزاري يتن اعتم
ــري، اال ان احلزب لم يبلغه موقفا  ــة احلقيقة« في اغتيال احلري ومعرف

واضحا من هذا االقتراح.
   أول قرارات احلكومة اجلديدة: سياسة الرئيس ميقاتي هي عدم تقدمي 
أي التزام ألي طرف بشــــكل نهائي بل تــــرك األمور تأخذ مجراها، 
فعلى صعيد شهود الزور مثال لم يعط الرئيس ميقاتي جوابا، لكن 
احلكومة التي متلك فيها األكثرية اجلديدة نحو 20 وزيرا ســــتقوم 
بتحويل ملف شــــهود الزور الى املجلس العدلي على عكس موقف 
احلكومة السابقة برئاســــة الرئيس احلريري، كما يعرف الرئيس 
ميقاتي ان األكثرية داخل مجلس الوزراء هي التي تقرر املوقف بشأن 
القرار االتهامي ومواجهته وسيجري التصويت داخل احلكومة وبأن 
األمر لن يكون على عاتق الرئيس ميقاتي وحده، والقرار سيكون 

ملجلس الوزراء مجتمعا.
واذا كان الرئيس سليمان قد امتنع عن احالة ملف شهود الزور 
الى التصويت في الســــابق منعا النقسام مجلس الوزراء بعد قرار 

الرئيس احلريري مبقاطعة أي جلسة يجري فيها التصويت، وبالتالي 
ال تعقد جلســــة للحكومة، فان اتفاقا مبدئيا قد حصل بن األكثرية 
اجلديدة والرئيسن سليمان وميقاتي على التصويت داخل مجلس 
الوزراء وعدم ترك البنود جامدة ألن مبدأ التصويت هو األســــاس 

داخل مجلس الوزراء.
وتؤكد مصادر االكثرية اجلديدة ان بند شــــهود الزور سيكون 
أول بنــــد يبحث على جدول اعمال مجلس الوزراء الذي ســــينعقد 
برئاســــة جنيب ميقاتي، وانه ســــيتم التصويت واحالة امللف الى 
املجلس العدلي، وفي أولى اجللسات سيتخذ قراران: التجديد حلاكم 
مصرف لبنان الدكتور رياض سالمة ست سنوات جديدة، وتعين 

مدير عام جديد لألمن العام.
  األمانـة العامة للمجلـس األعلى السـوري ـ اللبناني: يتردد في حلقات ضيقة ان 
اسم الوزير السابق ميشال سماحة مطروح بقوة لألمانة العامة للمجلس 
األعلى اللبناني السوري خلفا لألمني العام احلالي نصري خوري الذي 

شغل هذا املنصب منذ قيام املجلس األعلى.
ورغم اقامة عالقات ديبلوماسية بني لبنان وسورية، يستمر املجلس 

ــية ويظهر توجها الى  ــتراتيجية والسياس األعلى كاطار للعالقات االس
ــباب التغيير املرتقب  ــبب أساسي من أس تفعيل عمله ودوره، وهذا س

في أمانته العامة.
  الـتـمـثيـل الســني لبـيـــروت: قال نائب بيروتي سابق ان مشكلة 
تشــــكيل احلكومة هي فــــي عدم متكن الرئيــــس ميقاتي من اقناع 
شخصيات بيروتية موزونة ال تستفز أحدا دخول احلكومة لتأمن 
التغطية السنية البيروتية التي يحتاجها بعد اجتماع دار الفتوى 

األخير.
»من األسماء السنية املطروحة لدخول احلكومة: محمد احلوت، 
فاروق جبر، محمد أمن الداعوق، الوزير السابق خالد قباني وفؤاد 

مخزومي«.
  مجـزرة تعيـيـنـات: تخوف قيادي في 14 آذار من قيام حكومة ميقاتي 
مبجزرة تعيينات ستشمل ملء أكثر من 700 مركز شاغر، وقال القيادي 
ــن االدارة اللبنانية لفترة قد  ــيبعد قوى 14 آذار ع ان ذلك اذا حصل س
متتد لسنوات، وانه لن يكون باالمكان اصالح الضرر الذي سينشأ عن 

هذا الوضع.

بيروت ـ عمر حبنجر
مواعيــــد تشــــكيل احلكومة 
امليقاتيــــة معرضــــة ألن تتأخر 
مجــــددا، فبعــــد انتعــــاش اآلمال 
باحتمال نضــــوج طبختها قبيل 
الرئيس ميشال سليمان  مغادرة 
الى الڤاتيكان في 23 اجلاري وإلى 
الكويت في 26 منه للمشاركة في 
أعيادها الوطنية، أوحت االتصاالت 
واملســــاومات التي شهدها مسرح 
تشكيل احلكومة، بأن قيام احلكومة 
في هذه املرحلة، حلم ليلة صيف، 
وان قوى 14 آذار عموما وحزب اهلل 
وأمل خصوصا ســــيعملون على 
اجناز هذه الطبخــــة قبل 14 آذار 
املقبل، موعد احتشاد القوى التي 
حتمل اسم هذه املناسبة في ساحة 
الشهداء الحياء ذكرى والدة التجمع 
وإعالن التمسك بشعارات هذا التيار 

الشعبي السيادي الكبير.

عون على موقفه

وتقول صحيفة »اللواء« الوثيقة 
الصلة بقوى 14 آذار ان »الثنائي 
الشــــيعي« أمل وحزب اهلل حدد 
لنفســــه موعد اعالن التشــــكيلة 
احلكومية امــــس، ومن أجل ذلك 
كثف رئيس املجلس النيابي نبيه 
بري واملعاونان السياسيان لرئيس 
املجلس النائب علي حسن خليل، 
ولألمن العــــام حلزب اهلل احلاج 
حسن خليل حتركاتهم املكوكية 
بن الرئيس املكلف والعماد ميشال 
عــــون وبعبدا في اطار املســــاعي 
لتذليــــل عقدة العمــــاد عون لكن 
جميع اجلهود لم تنجح في زحزحة 
رئيس تكتــــل االصالح والتغيير 

عون على متسكه مبطلب احلصول 
على وزارة الداخلية لصهره جبران 
باسيل، علما ان املعاون السياسي 
للرئيس بري علي حسن خليل نفى 

ان يكون نقل عرضا كهذا لعون.

عون يهدد بعدم المشاركة

وقالت الصحيفة ان عون ابلغ 
مفاوضيه بقوله: إذا كنتم تريدون 
تشــــكيل حكومة غدا، فال تعملوا 
حسابي فيها، وفي هذا تهديد مباشر 

فــــواد  الرئيــــس  ان  ويبــــدو 
السنيورة بات من هذا اجلو، ومعه 
الرئيس امن اجلميل والى حد ما 
الوزير بطرس حرب وضمن اطار 

اجلمع ال املفرد.

حكومة من 8 آذار

وفي حال اسدال الستار نهائيا 
على مشاركة املعارضة اجلديدة 
في املســـؤولية احلكومية قبل 
اجتياز االســـتحقاقات اخلالفية 

الكبرى، كقـــرار االتهام واملوقف 
اللبناني من احملكمة الدولية، قد 
يلجأ الرئيس املكلف الى حكومة 
من 8 آذار مطعمة بوزراء للرئيس 
ميشال سليمان والرئيس ميقاتي 
والنائب وليد جنبالط الذي ذكرت 
مصادره انه يريد اربعة وزراء، 
اثنان من الطائفـــة الدرزية هما 
غازي العريضي ووائل ابوفاعور 
ووزير ســـني هـــو النائب عالء 
ترو عن اقليـــم اخلروب ووزير 

كاثوليكي هو الوزير احلالي نعمة 
طعمة.

ويقــــال ان الرئيس املكلف لم 
يوافق على ان يكون هناك 4 وزراء 

لتكتل نيابي بات يضم 7 نواب.
وتردد ان رئيس مجلس النواب 
يريد وزيرا مســــيحيا من كتلته، 
وان العمــــاد عون الــــذي يطالب 
بكل الوزراء املســــيحين اصر في 
هذه احلالة على وزير شيعي من 

كتلته.

عن متسكه بوزارة الداخلية األمر 
الرئيسان سليمان  الذي يرفضه 

وميقاتي قطعيا.

مقايضة أنكرها الخليل

وطبقا ملا ذكرته »األنباء« أمس 
فقد أكدت »اللواء« ان الرئيس بري 
ابتكر مقايضة بن حصته الوزارية 
وحصة العماد عون للتخفيف من 
غلواء األخير وثنيه عن مطالبه، 
لكن هــــذه احملاولة أخفقت، وبقي 

ان الفكرة أصبحت وراء الرئيس 
سعد احلريري لكن بعض أركان 
14 آذار مازالـــوا على قناعة بأن 
املعارضة من داخل احلكومة أسلم 
وأنفع من املعارضة من خارجها، 
حيث ســـتكون هنـــاك تعيينات 
الوزارات  على مســـتوى جميع 
واملرافق واملؤسسات، وستكون 
هناك عمليات نبش قبور وملفات 
واملثل اللبناني يقول: من يحضر 

السوق يبيع ويشتري.

بعدم املشاركة في احلكومة.
وأضافــــت ان عــــون رفع عدد 
الــــوزراء الذين يريدهــــم الى 13 
وزيــــرا، رافضا عرضا قدم اليه بـ 
11 حقيبة ليســــت بينها الداخلية 
التي هي بيت القصيد في ملحمة 
شعره ضد رئيس اجلمهورية الذي 
أكد أمس في حديث لـ »الديار« ان 

عون يعامله كعدو له.
وحـــول مشـــاركة 14 آذار في 
احلكومة يؤكد املعارضون اجلدد 

عون للحلفاء: إذا شئتم تشكيل الحكومة »ال تعملوا حسابي«!
الحريري صرف النظر عن المشاركة لكن للسنيورة والجميل رأي آخر

نجل شقيق ميقاتي التقى مسؤولين
أميركيين لطمأنتهم إلى مواقف عمه

ــار ان عزمي ميقاتي جنل  ــفت صحيفة النه بيروت ـ وكاالت: كش
ــقيق رئيس الوزراء املكلف جنيب ميقاتي عقد لقاءات في واشنطن  ش
ــة االدارة  ــر البارزين لطمأن ــؤولني األميركيني غي ــن املس ــع عدد م م
ــات لبنان الدولية ومنها احملكمة  ــة الى مواقف عمه من التزام األميركي
ــؤولني األميركيني  الدولية اخلاصة بلبنان، ولالطالع على مواقف املس

وتوقعاتهم من احلكومة اجلديدة في حال تأليفها.
ــن مصادر أميركية  ــت الصحيفة في عددها الصادر أمس ع  ونقل
ــن مكتب لبنان في  ــؤولة ع ــة قولها ان عزمي ميقاتي التقى املس مطلع
ــوزان ريجز، واملسؤولة عن مكتب لبنان  وزارة اخلارجية األميركية س
وسورية في مجلس األمن القومي هاجار حجار، واملسؤولة عن مكتب 
لبنان في وزارة الدفاع ياسمني اجلمال، مشيرة الى انه شرح في هذه 
االجتماعات برنامج عمل الرئيس املكلف والسياسات التي سيعتمدها.
ــخصية غير رسمية حتمل  ــؤولني ش  وعن مغزى لقاء هؤالء املس
ــؤولني  ــالة من رئيس احلكومة املكلف، أوضحت املصادر أن املس رس
ــخصيات املعنية بالدول  ــتوى يلتقون عادة مختلف الش على هذا املس
ــذه االجتماعات أهمية أكبر  ــا، وأنه يجب عدم اعطاء ه ــي يتابعونه الت

من ذلك.

الفتة حتذر من الطائفية


