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حكومة ميقاتي رهن االستقرار وقرار االتهام.. وجنبالط: موجة التغيير لن تستثني أحداً
الحكومة قريبا بمعزل عن مشاركة 14 آذار، 
وقد رأى في كالم العماد ميش���ال عون عن 
رئيس الجمهورية محاولة للسعي الى تقصير 

والية الرئيس.
والراهن ان استمرار حملة العماد عون على 
رئيس الجمهورية ال يمكن تفسيرها بغير 
ذلك، وقد قال امس: ال لزوم العطاء رئيس 
الجمهورية كتلة نيابية او وزارية وان تأليف 
الحكومة هو من صالحيات الجهات الضامنة 
الداعمة للرئيس المكلف ولسياسة الحكومة 
المقبلة، اما من يعارض هذه السياسة فيكون 
بالمعارضة، كما حصل عندما اختلفت معهم 
عام 2005، حيث ب���ت بالمعارضة وتألفت 

الحكومة من دوني.
الى ذلك، ابلغ النائب وليد جنبالط وفد 
الكونغرس االميركي برئاسة السيناتور جون 
ماكين ان الجميع ف���ي لبنان يؤيد العدالة 
التي تحقق االس���تقرار ال تلك التي توصل 

الى الفتنة بين اللبنانيين.
جنبالط الذي يطل عبر شاشة المؤسسة 
اللبنانية لالرسال مس���اء اليوم اشار الى 
عالمات استفهام كبرى توضع امام التحقيقات 
الدولية واعتماد افادات شهود الزور وبيع 
التحقي���ق واعالن الحكم عبر االعالم وقبل 
صدوره. اوساط جنبالط ذكرت ان الموجة 
التغييرية التي هبت على المنطقة والعالم 
العرب���ي خصوصا لن تس���تثني احدا. اما 
بالنسبة للبنان، فإنه ليس مقبال للمخاطر 
على هذا الصعيد برأيه، اقله في االمد المنظور، 
اال ان مصير تشكيل الحكومة غير واضح 
المعالم، وفي رأي جنبالط ان الرئيس المكلف 
نجيب ميقاتي ال يستطيع ان يرضي الجميع 
بما يحتم عليه ان يشكل حكومته في اقرب 

وقت ممكن.

قيادي في 8 آذار:  العالقة مع الرئيس المكلف 
غير مريحة وال نقبل بحكومة وسطية!

بيروت ـ محمد حرفوش
كش����ف قيادي في قوى 8 آذار ان العالقة بني 
هذا الفريق والرئيس املكلف جنيب ميقاتي غير 
مريحة وتشوبها خالفات تتركز على آلية تأليف 

احلكومة واحلقائب واألسماء.
ورأى انه من غير املسموح ان يواصل ميقاتي 
مناوراته واللعب على عامل الوقت بغية تشكيل 
حكومة وس����طية ال تعترف مبضمون االنقالب 
السياسي والذي قمنا به وأدى الى حصولنا على 
األكثرية، مشيرا الى ان 8 آذار لن ترضى بأقل من 

20 وزيرا ومن ضمنها حقيبة الداخلية.
ولفت هذا القيادي الى ان أداء الوزير زياد بارود 
لم يكن مريحا خصوصا بشأن تعاطيه مع »فرع 
املعلومات« في املديرية العامة لقوى األمن الداخلي، 
وان من حق العماد عون املطالبة بحقيبة الداخلية، 
مؤكدا ان مختلف أطياف األكثرية اجلديدة تدعمه 
في هذا اخليار وتق����ف وراءه في رؤيته لعملية 

التشكيل وحلملته على رئيس اجلمهورية! كما 
انتقد هذا القيادي ما أسماه املساومات التي يقوم 
بها الرئيس املكلف عب����ر التواصل الدائم بقوى 
14 آذار ود.س����مير جعجع بغية سعيه لتشكيل 
حكومة ال تراعي ميزان القوى اجلديد على الساحة 

اللبنانية.
واعترف ه����ذا القيادي بأن تس����مية الوزراء 
واحلقائب هي أصال من صالحيات رئيس اجلمهورية 
ورئي����س احلكومة إال ان الظروف الراهنة حتتم 

جتاوز هذا األمر مؤقتا.
ورأى ان����ه من غير اجلائ����ز ان يأخذ ميقاتي 
وقته لتنفيذ »دفتر الشروط« الذي على أساسه 

متت تسميته.
ويفعل كما فع����ل النائب وليد جنبالط الذي 
اس����تغرق تنفيذه ل� »دفتر الش����روط« أكثر من 
عام وفاء بالتزاماته حيال االنعطافة التي سلكها 

اعتبارا من 2 أغسطس العام 2010.

الرئيس ميشال سليمان هو في الواقع بين كل 
من 8 آذار والرئيس سليمان بسبب مواقفه 

المستعصية على مفاهيمهم السياسية.
رئيس الهيئ���ة التنفيذية ف���ي القوات 
اللبنانية س���مير جعجع اعتبر ان الرئيس 
ميقاتي مازال يحاول تدوير الزوايا لكن هناك 
امورا تتعلق بالمحكمة وسالح حزب اهلل لم 

تعد تحتمل بالنسبة لنا، مواقف رمادية.
جعجع استبعد نجاح ميقاتي في تشكيل 

14 آذار قرارها بعدم المشاركة في الحكومة، 
وقالت ان الرئيس سليمان مصّر على مشاركة 
كل األط���راف بمن فيهم 14 آذار، انطالقا من 
ايمانه بأهمية اتفاق الدوحة باعتبار ان من 
شأنه توفير التمثيل السياسي والمشاركة 

بالقرار.
ووصفت مصادر المعارضة الجديدة العماد 
عون بالمتحدث الرس���مي باسم »األكثرية 
الجديدة« وان الصراع الذي يبدو بينه وبين 

هذا حلمه من���ذ ان كان قائدا للجيش، لكن 
وفق تقديراته فإن الرئيس بري والس���يد 
نصراهلل آخر من يودون رؤية العماد عون 

في بعبدا، بأي وقت.
مصادر رئاسة الجمهورية قالت في هذا 
السياق ان الحالة التي يعبر عنها الرئيسان 
سليمان وميقاتي هي حالة داعمة للتوافق وان 
من شأنها ضمان عدم ذهاب مسار الحكومة 
في اتجاه الكيدية او االنتقام، فيما لو حسمت 

بيروت ـ عمر حبنجر والوكاالت
ثمة تسليم واضح واجماعي بأن تشكيل 
الحكومة الميقاتي���ة حالة متأخرة، بيد ان 
االختالف قائم حول األسباب، فريق 14 آذار 
يرد التأخير الى رغب���ة 8 آذار ومن خلفها 
دمشق وطهران في استشراف مآل الغليان 
الشعبي القائم في المنطقة، وتاليا انتظار 
ص���دور ق���رار االتهام في جريم���ة اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري وصحبه ومن تالهم 
على طريق الش���هادة، ومما زاد الطين بلة 
المزاعم االسرائيلية التي تؤكد ان السفينتين 
اللتين اجتازتا قناة السويس  االيرانيتين 
صباح امس األول في طريقهما الى سورية 
محملتان بوسائل قتالية متقدمة معدة لحزب 

اهلل.
ونقلت صحيفة »معاريف« االسرائيلية 
عن هذه المصادر توقعها ان »الس���فينتين 
المدى وبنادق  تنقالن صواريخ مختلف���ة 
وذخائر ووسائل للرؤية الليلية«، معربة عن 
اعتقادها »ان رحلة السفينتين هي محاولة 
ايرانية لاللتفاف على العقوبات المفروضة 

على امداد حزب اهلل بالسالح«.
وأش���ارت الى عدم استبعادها ان تكون 
هذه الرحلة وهي األولى منذ اثنين وثالثين 
عاما تهدف الى اختبار العالقة بين طهران 
والمجلس العسكري األعلى في مصر، لكن 
الخارجية اإليرانية نفت أن تكون السفينة 
محملة بأس���لحة لح���زب اهلل، وأكدت أنها 
تزور سورية في اطار مهمة روتينية متفق 

عليها مسبقا.
وبالعودة ال���ى الملف اللبناني الداخلي 
الشائك قال النائب المستقبلي نبيل دوفريج 
في تصريح متلفز ان فريق 8 آذار يس���مح 
للعماد عون بأن يحلم بالكرسي األول، كون 

طهران تنفي وإسرائيل تؤكد: السفينتان اإليرانيتان محملتان بأسلحة متطورة لحزب اهلل

)ا.ف.پ( الرئيس ميشال سليمان والبطريرك نصراهلل صفير والسيدة األولى خالل إزاحة الستار عن متثال مارمارون في الڤاتيكان أمس 

)محمود الطويل(رئيس تكتل االصالح والتغيير اجلنرال ميشال عون مستقبال كرمي بقرادوني في الرابية امس

أخبار وأسرار لبنانية

تقاليد التنافس: املواجهة املكشوفة أكثر 
من أي وقت مضى بني الرئيس ميش���ال 
سليمان والعماد ميشال عون على موقع 
كل منهم���ا في احلكومة اجلديدة، كجزء 
مكمل لصراع خفي على مرجعية السلطة 
والش���عبية، يدرجها سياسي عتيق في 
اطار تقاليد التنافس املاروني � املاروني 
املس���تمر منذ ع���ام 1936 على مرجعية 
الطائفة وزعامته���ا وفق معادلة نافرة: 
رئيس يريد أن يكون زعيم الظل، وزعيم 

يريد أن يصبح رئيس الظل.
اللحظة احلاسـمة: الرئيس ميقاتي، الذي 
أكد انه ليس في وارد االعتذار، يبدو واثقا 
من تذليل كل العقبات عندما حتني اللحظة 
احلاسمة واملناسبة العالن احلكومة، ولعل 
ما يعزز هذه الثق��ة أن االطراف القادرين 
عل��ى التعطيل ال مصلحة له��م في عرقلة 

مهمة الرئيس املكلف.
فايز كرم: روى العميد املتقاعد فايز كرم 
في أول جلسات احملاكمة العسكرية)بتهمة 
التعامل مع اس���رائيل( كيف مت توقيفه 
إذ تلقى اتصاال هاتفيا من العقيد وسام 
احلسن الذي أرسل له سائقه وأقله إليه، 
وعندما جلسا معا في مكتب األخير بوجود 
رئيس فرع التحقيق، أخبره احلسن عن 
موضوع االتصاالت املشبوهة وبوجوب 
التحقيق معه بش���أنها فتم التحقيق ثم 

التوقيف.
وقال كرم إنه كان مكلفا من قبل العماد 
عون بالتنسيق مع وسام احلسن وتقريب 
وجهات النظر، وسألته محاميته سندريال 
مرهج عما إذا كان »فرع املعلومات« هدده 
في حال تغيي���ر إفادته فأجاب: »نعم«، 
موضحا أن »فرع املعلومات« أتى بحادثة 
حاجز اإلسرائيليني في ضهر الوحش من 

مذكراته التي كتبها فيها.
وبسؤال مرهج عما إذا كان يوجد خالف 
شخصي بينه وبني وسام احلسن، قال 
كرم: نعم ومنذ أيام اللواء فرانسوا احلاج 
الذي أخبرني كيف أن »فرع املعلومات« 
ورط اجليش بأحداث مخيم نهر البارد.

وروى كرم واقعة لقائه مدير العمليات 
السابق في اجليش اللواء فرنسوا احلاج 
الذي أخب���ره »بأن فرع املعلومات ورط 
اجليش فيأحداث نهر البارد وأن احلاج 
أخبره ب���أن أحد قادة األفواج س���يقتل 
وجرى بع���د ذلك اغتيال احلاج«، وقال: 
»أعلمت احلسن مبا قاله لي احلاج قبل 

اغتياله«.

الهوني: الصدر ُقتل خالل زيارته الشهيرة إلى ليبيا ودفن في »سبها«
لبنان يجدد رفضه السماح لطائرة

هنيبعل القذافي بالهبوط على أراضيه
بيروت: كررت ادارة الطيران املدني اللبناني رفض السماح
بهب��وط طائ��رة ليبية خاص��ة في مطار رفي��ق احلريري 
الدولي، بعد متنع اجلهات الليبية بإعطاء الئحة بأس��ماء ركاب 
ه��ذه الطائرة. وذكرت اذاعة »صوت لبنان« ان الطائرة الليبية 
تقل عائلة أحد أبناء العقيد معمر القذافي، هنيبعل، مع عدد من 

افراد العائلة القذافية احلاكمة.

عواصم – وكاالت: بعد تصريح 
احد الديبلوماس���يين المنش���قين 
عن الرئي���س الليبي معمر القذافي 
بان االمام موس���ى الصدر على قيد 
الحياة في س���جون ليبيا، أكد أحد 
ابرز رفاق القذاف���ي القدامى الرائد 
عبد المنعم الهوني وشريك الرئيس 
الليبي في حركة الفاتح من »سبتمبر 
1969« والذي كان وزيرا للداخلية 
والخارجية ومديرا للمخابرات أن 
»الصدر قتل خالل زيارته الشهيرة 

الى ليبيا ودفن في منطقة »سبها« 
جنوب البالد«. واش���ار الهوني في 
حديث ينشر على حلقات لصحيفة 
المقدم  ال���ى ان »عديله  »الحياة«، 
الطيار نجم الدين اليازجي والذي 
القذافي  كان يتولى قيادة طائ���رة 
الخاصة، كلف بنق���ل جثة الصدر 
لدفنها في منطقة سبها«، وبعد فترة 
وجيزة من تنفيذه المهمة التي اوكلت 
اليه تعرض بدوره للتصفية على 
الليبية لمنع تس���رب  يد االجهزة 

قصة مقتل الصدر ودفنه«. وكشف 
الهوني ان »صديقه وزير الخارجية 
السابق منصور الكيخيا استدرج الى 
مصر بحجة التح���اور معه، ولدى 
القاهرة تلقى اتصاال،  وصوله الى 
توجه بعده الى منزل السفير الليبي 
آنذاك ابراهيم البشاري حيث حقن 
بمادة مخدرة وتولت سيارة تحمل 
لوحة ديبلوماسية نقله الى الحدود 
الليبية حيث قتل«. واشار الهوني 
الى ان »البشاري الذي تولى ادارة 

المخاب���رات قتل الحق���ا في حادث 
سير مدبر، بعد االشتباه بانه زود 
الفرنسيين بمعلومات عن االشخاص 
الذي���ن ضلعوا ف���ي تفجير طائرة 
»اليوتا« فوق النيجر«، مضيفا: »ان 
السلطات الليبية دفعت تعويضات 
لعائالت ضحايا لوكيربي بعدما هدد 
عبد الباسط المقرحي بكشف قصة 
»لوكيرب���ي« كامل���ة اذا لم تضمن 
طرابل���س اخراجه من س���جنه في 
اسكوتلندا وهو ما حصل الحقا«. 

لماذا يتمسك عون بـ »الداخلية« وأين تكمن العقدة الفعلية؟!
انتقال بيروت: عندما حدث 
مفاجئ في األكثرية النيابية 
من ضف����ة الى أخرى وس����ماه 
البعض انقالبا دستوريا وسياسيا 
بطرق ملتوية، ووضعه آخرون 
في نط����اق »التداول الس����لمي 
للدميوقراطية«، س����اد اعتقاد 
ان احلكومة اجلديدة ستش����كل 
سريعا وان األكثرية اجلديدة التي 
أوصلت الرئيس جنيب ميقاتي 
الى رئاسة احلكومة ستدفع في 
اجتاه تس����هيل مهمته وتسريع 

والدة احلكومة.
التأليف، وبعد مرور ش����هر 
على التكليف، مازال ضمن املهلة 
الطبيعية املتع����ارف عليها في 
تشكيل احلكومات في لبنان حتى 
انه ال ميكن احلديث عن تأخير 
الطويلة  حاصل مقارنة باملهلة 
التي استغرقها تشكيل احلكومة 
السابقة برئاسة سعد احلريري 
رغم انها كان����ت حكومة وحدة 
وطنية وكان متفقا على تركيبتها 
السياس����ي.  العامة وبرنامجها 
ورغم ان ميقاتي مازال في »فترة 
الس����ماح« مبا خ����ص موضوع 
التأليف، فإن التس����اؤالت بدأت 
تطرح حول التأخير وأسبابه وما 
اذا كانت عملية تشكيل احلكومة 
ستس����تمر في حال املراوحة أم 
الرئيس ميقاتي قادرا  سيكون 
على كس����ر هذه احللقة املفرغة 
وابتداع حلول وسط عندما تدق 

ساعة التأليف.
واألنظار تتج����ه الى العماد 
ميشال عون أو ما يسمى »العقدة 
العونية« التي برزت بقوة عند 
تشكيل حكومة احلريري وكانت 
سببا ظاهرا في تأخيرها ستة 
أشهر، والتي تعود لتبرز مجددا 
مع »حكومة ميقاتي« رغم الفارق 
السياس����ي الكبير في الظروف 
التي أت����ت باحلريري وميقاتي 

الى رئاسة احلكومة.
واذا كانت »عقدة عون« متثلت 
واختصرت في حكومة احلريري 
بالتمسك ب� »وزارة االتصاالت« 
وبتوزير جبران باسيل، فإنها 
تختصر اآلن بتمس����ك عون ب� 
»وزارة الداخلية واسنادها الى 

باسيل«.
وثمة ثالثة أسباب تدفع بعون 

الى املطالبة بوزارة الداخلية:
القوى  األول يتعلق مبيزان 
النيابي والطريقة التي تش����كل 
بها احلكومة. ومنطق عون هنا 

قانون انتخابات جديدا. وكل هذه 
األمور تقع في نطاق واختصاص 

وزارة الداخلية.
الثال���ث يتعلق بعالقة عون 
مع الرئيس ميشال سليمان التي 
تسير من سيئ الى أسوأ، حيث 
فش���لت كل احملاوالت ليس في 
مجال ايجاد اتفاق بني الرجلني، 
وامنا أيضا ف���ي مجال »تنظيم 
اخلالف« بينهما، وهذا اخلالف 
املتراكم الذي انطلقت شرارته في 
انتخابات 2008 الرئاسية وتعمق 
النيابية،  انتخاب���ات 2009  في 
سيكون مفتوحا على »املزيد« كلما 
اقتربنا من انتخابات 2013 النيابية 
وانتخابات 2014 الرئاسية، حيث 
ان عون يتصرف اآلن من خلفية ان 
الساحة املسيحية أخليت له على 
األقل في احلكومة، وان الرئيس 
سليمان ال ميكنه االستمرار بدور 
»الرئيس التوافقي« مبوجب اتفاق 
الدوحة الذي أسقطته التطورات 
األخي���رة، كم���ا ان ع���ون الذي 
يتحس���ب الحتمال دور رئاسي 
مناهض ل���ه في انتخابات 2013 
كما حصل في العام 2009 يتطلع 
الى وزارة الداخلية كواحدة من 
التي يريد احلصول  الضمانات 

عليها من اآلن.
والعم����اد عون في متس����كه 

»حس����ابي ورقمي« ويعتبر انه 
رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية 
تضم في عدادها 19 نائبا مارونيا، 
فإذا كانت الوزارات الس����يادية 
وزع����ت على الطوائ����ف األربع 
الكبرى وكانت وزارة الداخلية 
للموارنة، فإنه األحق بتولي هذه 
الوزارة، خصوص����ا ان عملية 
التأليف اجلاري����ة ضمن فريق 
سياس����ي واحد تعطي ميقاتي 
الكلمة الفصل في احلصة السنية 
وبري وح����زب اهلل في احلصة 
الشيعية وجنبالط في احلصة 
الدرزية، فلماذا ال يعطى هو في 

احلصة املسيحية املارونية؟
الثان����ي يتعلق بحس����ابات 
املرحلة املقبلة، ألن عون ال ينظر 
الى هذه احلكومة على انها مؤقتة 
انتقالية وامنا حكومة مستمرة 
حت����ى انتخابات الع����ام 2013، 
ه����ذه االنتخابات التي يعتبرها 
مفصلية له ولتياره السياسي 
وفي حتديد من سيحكم لبنان 

لسنوات مقبلة.
كم����ا ان األمر ال يتعلق فقط 
بتش����كيل حكومة جديدة وامنا 
بإعادة تش����كيل الس����لطة ألن 
احلكومة اآلتية ستتولى عملية 
تعيينات واس����عة في االدارات 
واحملافظات واألقضية وستضع 

ب����وزارة الداخلية يقع في خطأ 
حس����ابات سياس����ية، فإذا كان 
انس����حاب كتلة املستقبل حول 
الس����نية في احلكومة  احلصة 
للرئيس ميقاتي، فإن انسحاب 
مسيحيي 14 آذار يحول جزءا من 
الرئيس  الى  احلصة املسيحية 
سليمان حيث ال ميكن لعون ان 
يتحكم بالتمثيل املسيحي وحده 
وان يتجاهل رئيس اجلمهورية 
كش����ريك سياسي وكباحث عن 
ضمانات تتيح ل����ه مع ميقاتي 
اقامة حد أدنى من توازن سياسي 
حكومي في ظل االنقسام احلاد. 
كما يصطدم عون بتحالف متني 
ب����ني س����ليمان وميقاتي، حيث 
يحتاج الواحد لآلخر في حكومة 
صعب����ة بتركيبته����ا وظروفها 
ومهامها، وتتقاطع مصلحتهما 

على ابعاد عون عن الداخلية.
فالرئيس سليمان ال يتخلى 
بسهولة عن »ذراع أمنية« لعهده 
والرئيس ميقاتي حساس جدا 
في موضوع »الداخلية« واحتمال 
ان تفتح عملية تصفية حسابات 
مع رموز املرحلة الس����ابقة في 
قادته����ا والذين ه����م في نفس 
الوقت أضح����وا رموزا للطائفة 
السنية، ولذلك فإن من الصعب 
على العماد عون احلصول على 

»الداخلية« وعلى األرجح سيكون 
احلل الوسط مطروحا لها عبر 
»ش����خصية وس����طية« ترضي 
سليمان وميقاتي وعون، وعبر 
ضمانات وتعه����دات تعطى في 
مجال احداث تغييرات في قيادة 
قوى األمن على النحو الذي يتم 
تس����ريبه منذ أيام بإبقاء اللواء 
أشرف ريفي في منصبه وابعاد 
العقيد وسام احلسن من رئاسة 

فرع املعلومات.
واذا ص����ح الكالم عن »عقدة 
عونية« فإنه ال يصح القول انها 
العقدة الفعلية التي تعوق تشكيل 
احلكومة. فهذه »عقدة ظاهرية« 
حتجب عقدا أخرى سياسية هي 
التي تقف في أساس التأخر أو 
التري����ث احلاصل في تش����كيل 
احلكومة، وميكن احلديث أوال عن 
تريث لدى الرئيس جنيب ميقاتي 
املتهيب للموقف واحملاط بظروف 
ضاغطة م����ن الداخل واخلارج،  
ومبداخالت ونصائ����ح عربية 
ودولية في اجتاه حكومة وحدة 
وشراكة أو على األقل حكومة ال 
تكون من لون سياس����ي واحد، 
وكان الب����د ان يعطي مثل هذه 
احلكومة كل الفرصة الالزمة وان 
يستنفد اجلهود قبل ان يحسم 

أمر حكومته.

.. ومصادر 14 آذار: ارتكبنا أخطاء
وليس أمامنا سوى المواجهة 

بيروت: يرى نائب من كتلة »لبنان أوال« أن
حالة 14 آذار التزال موجودة بنسب مختلفة، 
رغم أن أخطاء قد ارتكبت لكنه ثبت بال أي شك 
أن هناك خيارا وحيدا هو مواجهة 8 آذار وعدم 

الرضوخ لها.
والمواجهة تعني الذهاب الى نهاية المطاف 
أي االنخراط ف���ي المعارضة الى أبعد الحدود 
ان في مجلس النواب، وان في الش���ارع، وان 
بوس���ائل أخرى س���لمية، حيث س���يتعرض 
الكثي���رون للمضايقات والتوقيف والتعنيف، 
ولكل الوسائل التي تلجأ اليها 8 آذار التي عادت 

الى السلطة.
وأضاف النائ���ب المذكور قائال ل� »األنباء«: 
االمور تتحسن بسرعة بين المستقبل والقوات 
والكتائب وس���ائر قوى 14 آذار، ال بل ان هذه 
االمور تنتظم بس���رعة أكبر ويتعزز التقارب 
السياسي بينها، كذلك بين سائر مكونات 14 آذار 
والقوى والشخصيات السيادية. وهناك شرائح 
سيادية عريضة وأخرى مستقلة أو مدنية يجب 
ان تنضم كلها الى هذا المس���ار وتلعب دورها 
مثلم���ا يجب، وحيث يجب ان ينعكس كل ذلك 
في الخطاب السياسي للمعارضة على مختلف 

الصعد.
وق���ال: من هنا الحاجة ال���ى تنظيم 14 آذار 
وخلق االطر المالئمة لتحقيق كل ذلك. ويعبر 
الرئيس سعد الحريري عن ارتياحه الكبير ألنهم 

أراحوه بإخراجه من الحك���م وهو مقتنع بأن 
أوضاعه تتحسن أكثر فأكثر، وبأنه ابن قضية 
وبأنه سيكمل مسيرتها، ال بل بانه سيرأس هذه 

المسيرة وسيمشي بها الى النهاية.
وأضاف: ان الحريري يعي طبيعة التحديات 
والخطورة التي ستحملها المرحلة التي تداهم 
لبنان وهو عقد العزم على السير في مواجهتها 
مع حلفائه ويلمس ذلك كل الذين يلتقون به.

وهناك من أشار أمامه الى ان التيارات السيادية 
المسيحية كانت تتعرض للتهميش والتعنيف 
واالضطهاد وتوقيف مناصريها في زمن الوصاية 
لكنها حقق���ت أهدافها بعد فت���رة فما كان من 
الحريري اال ان أجاب محدثه أال مشكلة فقوى 
14 آذار ماضية في المعارضة والمواجهة مهما 

كانت الصعاب والضغوط.
ودعا المصدر الى تكثيف لقاءات قيادات 14 
آذار وخلق لجنة موسعة تضم العشرات لتكون 
العمومي���ة للمعارضة ومن  الجمعية  بمنزلة 
يؤيدها أو يتقاطع معها الى جانب توسيع إطار 
االمانة العامة وإيجاد لجان التنسيق السياسي 

واالعالمي واللوجستي والشعبي.
وقال إن حزب اهلل ال يس���تطيع ان يخرج 
كثيرا من التوجه السوري أو أن يحرج ميقاتي 
كثيرا، والخش���ية ان ميقاتي س���يرضخ وإال 
 فالسؤال هل يفجر مفاجأة ويمتنع عن الرضوخ

أو يعتذر؟


