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 (محمود الطويل)  رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال الرئيس املكلف جنيب ميقاتي في عني التينة مساء أمس األول 

 أوساط ميقاتي تراهن على زيارة األسد إلى الرياض أمالً في إحياء الـ«س.س» 
 بيروت ـ عمر حبنجر والوكاالت

  واضح ان انحشـــار موضوع تشكيل احلكومة اللبنانية في عنق 
زجاجـــة املتغيرات العربية واالقليمية ســـيطول، وهذا على األقل ما 
رشح من مباحثات رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي مع رئيس 

مجلس النواب نبيه بري في مقر األخير في عني التينة.
  لكن مع ذلـــك، فإن الرئيس ميقاتي ال يـــكل وال ميل، من املتابعة 
والتواصل، وهو الذي قـــال باألمس انه لن يعتذر عن متابعة مهمته 
الصعبة، ولئن كان غير متعطش للسلطة، اال انه يؤمن بأن «احلركة 
بركة» ولو بعد حني. وقد نفت أوساط الرئيس جنيب ميقاتي ما تردد 
عن ابالغه الرئيس نبيه بري أمس عزمه على اعالن «حكومة أمر واقع 
ومبـــن حضر»، وقالت ان هذا الطرح ليس واردا إطالقا لدى الرئيس 
املكلف الذي يستكمل اتصاالته. هذه األوساط تؤكد ان ميقاتي ليس 
فـــي وارد االعتذار والتراجع وانه مازال يفضل حكومة من ٢٤ وزيرا. 
ولكن حكومة تكنوقراط كما حكومة أقطاب ليســـتا مطروحتني وال 

ممكنتني على أرض الواقع السياسي اجلديد.
  والواقع ان ميقاتي بات محاصرا بشـــروط تعجيزية من احللفاء 
قبل اخلصوم، حيث يبدو ان العماد ميشـــال عون متمسك مبطالبه 
املرفوضة، أكان جلهة عدد الوزراء الذين يريدهم لكتلته في احلكومة، 
او جلهة احلقائب الوزارية وعلى رأسها الداخلية، وبديلها وزارة املال 
وكلتاهما من الوزارات السيادية التي تعطى عادة ملن يحوزون رضا 

رئيس اجلمهورية ومجلس النواب واحلكومة.

  وفد الكونغرس

  أما «اخلصوم» فقد عكست زيارة وفد الكونغرس األميركي برئاسة 
جون ماكني جوانب غيـــر مرئية من تطلعاتهم الى حكومة جديدة ال 
مـــكان فيها حلزب اهللا، جتنبا لتداعيات هذه املشـــاركة على طبيعة 
العالقة بني الواليات املتحدة ولبنان. وفي هذا الســـياق، تســـرب ان 
عضـــوي الكونغرس األميركي (جون ماكـــني وجوزف ليبرمان) قاال 
ملسؤول لبناني بارز التقيا به قبل يومني ان القرار االتهامي سيصدر 
في وقت ليس بعيدا (على األرجح في الســـابع من مارس)، وسيتهم 

  أوســـاط ميقاتي نفت ما تردد عن إبالغه بري عزمه اعالن حكومة 
أمر واقع ومبن حضر، مشـــيرة الى ان هذا الطرح ليس واردا اطالقا 
لدى الرئيس املكلف الذي يستكمل اتصاالته. وقالت هذه األوساط ان 
اي افكار جديدة لم تطرح خالل اليومني املاضيني لتجاوز حال اجلمود 
القائمة مستغربة اســـتمرار املشاورات في الدوران باحللقة املفرغة، 
على رغم ان ميقاتي يفعل ما بوســـعه لكسرها. ولفتت األوساط الى 
ان العقد موجودة في اكثر من مكان، واعتبرت ان النجاح في معاجلة 
احداها ميكـــن ان ينعكس تلقائيا حلحلة على باقي العقد ألن االمور 
مترابطة. أما أوســـاط رئيس املجلس النيابي فقد ابلغت «الســـفير» 
بان بري شـــدد امام ميقاتي على ضرورة االسراع بتشكيل احلكومة 
ما يتطلبه ذلك من تكثيف في وتيرة االتصاالت لتحقيق اختراق في 
جدار العقد القائمة بأســـرع وقت ممكن معتبرا انه ال اســـتحالة في 

حتقيق هذا االمر.
  بدوره، الوزير الســـابق كرمي بقرادوني دعا الرئيس ميقاتي الى 
تشـــكيل حكومته قبل ١٤ آذار. وأضاف بعد لقائه العماد ميشال عون 
فـــي الرابية قائال: املطلوب حكومة تغييـــر ال حكومة تقليدية تعمل 

وفق املفاهيم السابقة.

  ال حكومة قبل منتصف مارس

  مصادر متابعة عقبت لـ «األنباء» على كالم بقرادوني بالقول، ان 
مجمل املعطيات املتوافرة يستبعد تشكيل احلكومة قبل منتصف مارس، 
وحتديدا قبل مناســـبة ١٤ آذار ذكرى انطالق ثورة االرز التي تعد لها 
قوى ١٤ آذار العدة منذ اآلن، ومناسبة صدور القرار االتهامي بجرمية 

اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري، في هذا التاريخ تقريبا.
  من جانبه، شـــدد سفير اجلمهورية االسالمية االيرانية في لبنان 
غضنفر ركن ابادي اثر زيارته شـــيخ عقـــل طائفة املوحدين الدروز 
نعيم حسن على اهمية زيارة الرئيس بشار االسد الى اململكة العربية 
الســـعودية الجل خدمة قضايا البلدان االســـالمية والعربية، ونحن 
ندعم هذا التالحم االســـالميـ  العربـــي لتعزيز العالقات بني كل هذه 

البلدان. 

أفرادا من حزب اهللا باغتيال رفيق احلريري.
  وقد ربط ليبرمان وماكني بعد لقائهما الرئيس املكلف بوضوح موقف 
االدارة االميركية مبواقف احلكومة من سالح حزب اهللا وطريقة تعاطيها 
مع القرار االتهامي. وأعرب ماكني وليبرمان في مقابلة تلفزيونية عن عدم 
رضاهما عن الدور السوري املتناقض مع سيادة لبنان وحريته، واعتبرا 
ان دمشق حتقق من خالل سيطرة حزب اهللا وحلفائه على احلكومة 

سيطرة كبيرة من دون وجود قواتها العسكرية على األرض.
  ميقاتي يستكمل اليوم الشهر األول على تكليفه بتشكيل احلكومة، 
وأوساطه تراهن على زيارة يقوم بها الرئيس السوري بشار األسد الى 

الرياض لالطمئنان على صحة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بـــن عبدالعزيز، حيث ثمة من يتوقـــع ان تكون هناك جولة أفق في 
املتغيـــرات العربية الطارئة، وضمنها أزمة احلكومة في لبنان، ما قد 

يسفر عنه احياء معادلة (س ـ س) مرة أخرى.
  وللجمود احلاصل في تشكيل احلكومة وجوه أخرى، أبرزها ناجم 
عن اشكاليتني احداهما سياسية تتصل باملطالب واحلصص السيما 
بالنسبة للعماد ميشـــال عون، الذي يصر على حجب حصة رئيس 
اجلمهورية من احلكومة، والثانية دستورية، تتمثل في عدم موافقة 

رئيس اجلمهورية على تشكيلة حكومية ال يراها مناسبة.

 وفد الكونغرس األميركي لمسؤول لبناني بارز: القرار االتهامي سيصدر في وقت قريب 

 الخطوط العريضة لـ «موقف سليمان»
  ولـ «التشكيلة الحكومية»

 بيروت: مصادر
قريبة    سياسية 
ــر بعبدا  ــن قص م
ــف  موق ــص  تلخ
ــال  ــس ميش الرئي
سليمان في مسألة 
ــة اجلديدة  احلكوم
وما يتصل بها وما 
يتفرع عنها في النقاط التالية: 

  ١ - الرئيس سليمان لن يوقع 
على مرسوم تشكيل أي حكومة 
ال ترضي قناعته أوال، وال تكون 
منسجمة مع الدستور ومقتضيات 
الوحدة الوطنية والعيش املشترك 

ثانيا.
  ٢ - رئيس اجلمهورية يرفض 
ــرين  صيغة «٢٠ - ١٠» (أي عش
وزيرا لـ ٨ آذار وعشرة وزراء 
له وميقاتي وجنبالط)، ويعتبر 
ان متثيله وميقاتي في احلكومة 
ــارب من ناحية  ــب ان يق ال يج
احلصص وإمنا من ناحية ترجمة 
احلالة الوسطية في احلكومة، هذه 
احلالة التي تشكل صمام األمان 
وعامل ضبط، مبعنى انها حتول 
دون جنوح احلكومة الى سياسة 
انتقامية، وبالتالي فإنها تشكل 
ــي  عامل توافق وتوازن سياس

داخل احلكومة.
  ٣ - الرئيس سليمان يفضل 
ــة وحدة وطنية  بالتأكيد حكوم
ــاركة ١٤ آذار، ولكن قول  ومش
ــاز الى ١٤ آذار  البعض انه منح
وأقرب اليها هو غير صحيح، فكل 
مرة يأخذ فيها موقفا يتصدى له 
هذا الطرف أو ذاك، فيما الرئيس 
ــى موقف أي طرف  ال ينظر ال
ــة الوطنية،  ــا الى املصلح وإمن
وكلما يقترب أحدهم من املصلحة 
الوطنية يقترب تلقائيا وحكما من 
رئيس اجلمهورية، وليس الرئيس 
ــرب أو يبتعد.. الرئيس  من يقت
ــه واآلخرون  ــي موقع ــت ف ثاب
متحركون في اجتاهه، يقتربون 

أو يبتعدون تبعا ملواقفهم.
  ٤ - الرئيس سليمان لن يتخلى 
عن وزارة الداخلية ولن يسمح 
بأن تتحول هذه الوزارة احليوية 
ــرحا لتصفية  ــة مس واحلساس
حسابات وملمارسات كيدية. هو 
يريدها وزارة لكل اللبنانيني ال 

وزارة لفئة أو فريق.
  ٥ - العماد ميشال عون في 
هجومه وانتقاده للرئيس سليمان 
يساهم من حيث يدري أو حيث 
ال يدري في إضعاف موقع رئاسة 
اجلمهورية، وفي تهميش دورها. 
فكيف تصح دعوة الرئيس الى 
عدم التعاطي في السياسة وهو 
على رأس املؤسسات الدستورية 
والسياسية واملؤمتن على الوحدة 
والوفاق والتوازن واالستقرار، 
وهذه الدعوة تصح عندما كان 
العماد سليمان على رأس املؤسسة 
ــم يعد قائدا  ــكرية وهو ل العس

للجيش وامنا أصبح رئيسا.
  الرئيس سليمان من جهته 
ال يريد ان يدخل في جدل مع 
ــرف، ولن يرد على كل  أي ط
ــن أي جهة  ــدات م كالم املزاي
ــن معلوما ان  أتى، ولكن ليك
ــة لن تبصر النور إذا  احلكوم
ــق رئيس اجلمهورية  لم يواف
ــا. والرئيس  ــم يوقع عليه ول
ــى حكومة حتد  ــن يوقع عل ل
املطلوب  واستفزاز. فلو كان 
حكومة اللون الواحد ملا كان مت 

اختيار الرئيس جنيب ميقاتي 
لرئاسة احلكومة وعلى أساس 
انه توافقي ومعتدل ومنفتح، 
فال يصح مع رئيس توافقي أن 
تكون هناك حكومة حتد. فإما 
رئيس حتد وحكومة لون واحد، 
وإما رئيس توافقي وحكومة 

على صورته ومثاله.
  من جهة أخرى، تؤكد مصادر 
ــعة االطالع ان  ــية واس سياس
التشكيلة احلكومية شبه جاهزة 
ــات أخيرة  وال ينقصها إال ملس
ــماء وحقائب  وتعديالت في أس
جتري بالتشاور والتنسيق بني 
ميقاتي وسليمان األسبوع املقبل 
إثر عودة رئيس اجلمهورية من 
زيارته الى الكويت بعد الڤاتيكان. 
التشكيلة أو املسودة احلكومية 
التي هي قيد التداول منذ أسبوعني 

تقترب من الصورة التالية:
ــب ميقاتي  (٦): جني ــّنة    ُس
(رئيسا)، محمد الصفدي (مالية)، 
متام سالم (تربية)، ليلى الصلح 
(شؤون اجتماعية)، عبد الرحمن 
البزري (بيئة)، عالء الدين ترو 

(دولة).
ــود بري  ــيعة (٦): محم   ش
ــة)، محمد جواد خليفة  (خارجي
ــني جابر (اعالم)،  (صحة)، ياس
ــة إدارية)،  ــد فنيش (تنمي محم
(زراعة)،  ــن  حسني احلاج حس

علي قانصوه (دولة).
ــارود  ــاد ب ــة (٦): زي   موارن
(داخلية)، جبران باسيل (طاقة)، 
شكيب قرطباوي (عدل)، فادي 
بارودي  عبود (سياحة)، وسام 
ــليم آرم  ــباب ورياضة)، س (ش

(دولة).
ــس (٤): فايز غصن    أرثوذك
(نائب رئيس احلكومة)، يعقوب 
(دفاع)، نقوال نحاس  الصراف 
ــماس  ــون ش إدم ــاد)،  (اقتص

(دولة).
العريضي  (٣): غازي    دروز 
ــالن  ارس ــالل  ط ــغال)،  (أش
(مهجرون)، وائل أبو فاعور أو 

بهيج أبو حمزة (دولة).
(٣): شربل نحاس    كاثوليك 
(اتصاالت)، نقوال فتوش (ثقافة)، 

دافيد عيسى (دولة).
ــان  ــن (١): آالن طابوري   أرم

(صناعة).
افرام  ــب  (١): حبي ــات    أقلي

(دولة).
  احلصص والتوزيع السياسي 

للوزراء:
ــارود،  ــليمان (٤): ب    > س
ــتاني)،  بارودي (أو ناجي البس

شماس، عيسى.
الصفدي،   :(٦) ــي    > ميقات
ــالم (أو القصار)،  ــح، س الصل
ــاس، نقوال  البزري، نقوال نح

فتوش.
  > تكتل اإلصالح والتغيير 

:(١٠)
  ـ عون (٦): باسيل، قرطباوي، 
عبود، نحاس، الصراف، افرام.
  ـ فرجنية (٢): غصن، كرم.
  ـ الطاشناق (١): طابوريان.

  ـ ارسالن (١).
ــري (٣): بري، خليفة،    > ب

جابر.
ــش،  ــزب اهللا (٢): فني   > ح

احلاج حسن.
  > جنبالط (٣): العريضي، أبو 

فاعور (أبو حمزة)، ترو.
  > القومي (١): قانصوه. 
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 جنبالط: آن األوان للقذافي أن يرحل
  

  بيروت: قال النائب وليــــد جنبالط رئيس جبهة النضال الوطني
  ان النظرية الغريبة التي ابتدعها القذافي فيما سماه الكتاب االخضر 
والتي أنشأ مبوجبها اللجان الشعبية الثورية التي عاثت فسادا على 
حساب النمو والثروة الليبية وأفقرت الشعب وعممت الفوضى، لم تكن 
سوى غطاء مفضوح للتسلط والهيمنة على الشعب الليبي الذي بات 
يترحم على مرحلة إدريس السنوسي بفعل االرتكابات الكبرى التي 
قام ويقوم بها النظام احلالي. لقد آن االوان للقذافي أن يرحل ويترك 

احلكم بعد ٤٢ عاما وأن يفسح املجال أمام تغيير حقيقي. 

 الحريري طلب من الحوت استئجار طائرات 
إلجالء اللبنانيين عن األراضي الليبية

  
  بيروت: طلب رئيس حكومة تصريف االعمال سعد احلريري من

  رئيس مجلس ادارة طيران الشرق االوسط محمد احلوت، ان تقوم 
الشركة باستئجار الطائرات الالزمة على نفقة احلكومة اللبنانية لنقل 
الرعايا اللبنانيني املوجودين في ليبيا، بأســــرع وقت ممكن. وأجرى 
احلريري اتصاالت مع عدد من الدول الصديقة التي لها رعايا في ليبيا 

للمساعدة باجالء الرعايا اللبنانيني من ليبيا. 

 القضاء اللبناني يحقق مع معارض بحريني
  

  بيروت ـ يوسف دياب
  يجري قســـم املباحث اجلنائية املركزية بإشراف النائب العام 
التمييزي القاضي سعيد ميرزا حتقيقا عدليا مع املعارض البحريني 
حسن مشيمع االمني العام حلركة حق في البحرين. وكانت االجهزة 
االمنية في مطار رفيق احلريري الدولي في بيروت اوقفت مشيمع 
لدى وصوله الى املطار قادما من لندن، انفاذا ملركزة صادرة بحقه عن 
االنتربول البحريني، وباشرت التحقيق معه بناء طلب ميرزا الذي 
امر بتركه رهن التحقيق مع حجز جواز سفره ومنعه من مغادرة 

لبنان قبل ان يتقرر االجراء القضائي الذي سيتخذ بحقه. 

 سليمان: لبنان ليس ساحة للمساومة والمحاصصة

 لجنة اإلعالم توصي الحكومة باستئجار قمر اصطناعي 
لتجنب التشويش على الفضائيات اللبنانية وإخضاعها 

 الڤاتيكان: التقى البابا بنديكتوس السادس 
عشـــر في الڤاتيكان امس الرئيس اللبناني 
ميشال سليمان وعائلته، املوجودين في روما 
ضمن اطار االحتفال بازاحة الستار عن متثال 
شفيع املوارنة القديس مارون، وعرض معه 
االوضاع في لبنان واوضاع املســـيحيني في 
الشرق. وكان الرئيس سليمان ضيف الشرف 
في العشـــاء التكرميي الذي اقامته املؤسسة 
املارونية لالنتشار تكرميا للبطريرك املاروني 
نصراهللا صفير وعلى هامش ازاحة الستار عن 
متثال القديس مارون. وقد حضرت املشاغل 
اللبنانية السياسية في العشاء الذي اقيم مساء 
امس االول، وبعد كلمة رئيس املؤسسة الوزير 
السابق ميشال اده، حتدث البطريرك صفير 

متوجها الى الرئيس سليمان، سائال اهللاـ  عز 
وجلـ  ان ميده بالقوة ليقود لبنان الى شاطئ 
االمان، فيما التظاهرات والثورات تقصف من 
حوله. وامل صفير ان تشـــكل احلكومة في 
القريب العاجل ملعاجلة شؤون البالد والعباد 
بعدل وانصاف. اما الرئيس سليمان فقد رأى 
ان القلق الذي ينتاب اللبنانيني اليوم يعود 
الى الشكوك التي تساورهم حول مقدرة الدولة 
واملؤسسات الدستورية على استيعاب مجمل 
التحديات واملخاطر التي يستثمرونها، داعيا 
الى اال تكون هذه الوحدة املتجلية في هذا اللقاء 
ظرفية بل ان تشكل منطلقا للسعي الى ضمان 
عناصر االستقرار الدائم من خالل العمل على 
العالقة املسيحيةـ  املسيحية، وعالقة املوارنة 

واملسيحيني مع الطوائف االخرى. وقال: ان على 
الطائفة املارونية ان حتافظ على موقعها ولكن 
ضمن حرصها على لبنان الصيغة والكيان، 
وليس فقط مجرد مختبر او ساحة للمساومة 
واحملاصصة، بل كنموذج للحوار بعيدا عن 
لعبة االمم وعدم دخول سياســـة احملاور او 
اي جهد هادف لتغليب اي فريق لبناني على 
فريق آخر. الرئيس سليمان رأى ان احلاجة 
ملحة للسير قدما في تنفيذ اتفاق الطائف دون 
تردد او خوف، ودعم حق التوطني ودعم حق 
العودة، مؤكدا ان مصير املسيحيني في لبنان 
كمصير اي مجموعة اخرى في هذا الشرق غير 
مرتبط مبنطق احلماية الذاتية او اخلارجية 

او التقوقع واالنعزال. 

 بيروت ـ احمد عز الدين
  اوصت جلنة االعالم النيابية للحكومة اللبنانية باســــتئجار قمر 
اصطناعي لتأمني البث للقنوات الفضائية اللبنانية وجتنب التشويش 
الذي تتعرض له عند كل حدث. وقال رئيس اللجنة النائب حسن فضل 
اهللا بعد اجتماع خصص ملناقشة الضغوط التي تعرضت لها القنوات 
اللبنانية انه مت االتفاق على التوصية الى احلكومة ووزارة االتصاالت 
خصوصا بوضع الدراسات الالزمة على املستويني التقني والتجاري 
الستئجار قمر اصطناعي وامكان حتويل هذه الفكرة الى مشروع ليتمكن 
االعالم اللبناني من االستفادة من فضائه. ودانت اللجنة ما تعرض له 

االعالم اللبناني من اعتداء ادى الى التشويش على القنوات الفضائية 
التي تبث على القمرين «نايل ســــات» و«عرب سات» فضال عن توقف 
بعض احملطات لفترة وجيزة وان ما حصل جاء ضمن خطة تستهدف 
القنوات اللبنانية بشــــكل اساسي ملنعها من القيام بواجباتها. وقالت 
اللجنة انه متت عملية املناقشة بإسهاب جلهة استئجار قمر اصطناعي 
حيث يوفر امرين اساســــيني: اوال: احلماية الوطنية لإلعالم اللبناني 
وثانيا: امكانية االستثمار التجاري وحتويل بيروت ولبنان بشكل عام 
الى مركز استقطاب للفضائيات العربية والعاملية التي ميكن ان تستفيد 

من مناخ احلرية في لبنان لنقل صورتها الى العالم. 

 أخبار وأسرار لبنانية
  أربعـاء نيابي محـدود: اقتصر حضور 
اللقاء االربعاء النيابي أمس على النواب 
«احللفاء» للرئيس بري، وهو أمر تكرر 
أخيرا في ما يبدو مقاطعة من نواب ١٤ 
آذار لهذا اللقاء األســــبوعي مع رئيس 

املجلس.
   سالم يدافع عن ميقاتي: توقف مراقبون 
عند تصريح للنائب متام سالم يعلن فيه 
ان «الرئيس ميقاتي لم يغلط فلم مقاطعته 
ومناكفته؟ ويضيف: «أال يكفيه ما ينهال 
ــروط ومطالب من كل حدب  عليه من ش

وصوب؟».
   صراع بني االشتراكي واملستقبل في اخلروب: في 
اطار اللقاءات امليدانية املتبادلة، جال وفد 
من قيادة بيروت في حزب اهللا ميدانيا 
في منطقة كركول الدروز واطلع على 
أوضاع سكانها، ثم عقد اجتماعا مع قيادة 
بيروت في احلزب التقدمي االشتراكي 
في حضور مشايخ وفاعليات املنطقة 

من الفريقني. وكان عقد قبل أيام لقاء في 
منزل الشيخ أبو علي سليمان أبو دياب 
في اجلاهلية مع وفد كبير من مشايخ 
الدين الشيعة يتقدمهم العالمة الشيخ 
محمــــد يزبك وجرى فيه نقاش معمق 
طال كل املواضيع وأحاديث تطرقت الى 
مختلف الشؤون السياسية والدينية. 
وهذا اللقاء هو األول بهذا احلجم بعيدا 
عن املجامالت والبروتوكوالت نتيجة 
النقاشات املعمقة والتي المست مواضيع 

أساسية بهذه الشمولية.
  وقد حضر اللقــــاء الوزير وئام وهاب 
ومسؤول منطقة جبل لبنان في حزب 
اهللا بالل داغر، وتوصل املجتمعون الى 
توصيات، ومت االتفاق على تعميم هذه 
اللقاءات والسهرات الدينية لتمتني أجواء 
اللحمة مع النسف الكلي لكل املرحلة 

املاضية التي رافقت أحداث ٧ أيار.
  على صعيد آخــــر، تتصاعد املواجهة 

السياسية بني احلزب االشتراكي وتيار 
املستقبل في اقليم اخلروب، وبات معمل 
ترابة سبلني عنوانا لهذا الصراع املفتوح. 
وتتحدث مصادر االشــــتراكي عن دور 
غير ايجابي يؤديه النائب محمد احلجار 
في تأليب أهــــل االقليم ضد جنبالط. 
كما تشير مصادر أخرى الى مضايقات 
يتعرض لها النائــــب عالء الدين ترو 
جعلته يبتعــــد موقتا عن بلدته برجا 

وميكث أكثر أوقاته في بيروت.
   ميقاتي لم يعد حزب اهللا بشيء: في معلومات 
أوردتها «احلياة» (مكتب باريس) نقال عن 
ــية ان ابن شقيق الرئيس  مصادر فرنس
املكلف بتشكيل احلكومة اللبنانية عزمي 
ميقاتي، أجرى بعد تسمية عمه في منصبه، 
ــؤولني في  ــا مع مس محادثات في فرنس
ــة واخلارجية، طالبا دعم األسرة  الرئاس

الدولية للرئيس ميقاتي وحلكومته، ومؤكدا 
ــاء إلنقاذ لبنان ألنه عندما  ان األخير «ج
كانت الغالبية اجلديدة على وشك تكليف 
الرئيس عمر كرامي، سحب مليار دوالر 
ــارف اللبنانية خوفا من مجيء  من املص

كرامي».
  وألقى عزمي ميقاتي مسؤولية فشل املبادرة 
السعودية - السورية على رئيس حكومة 
ــعد احلريري،  الذي  تصريف األعمال س
حمله ايضا مسؤولية فشل احلكومة. وأكد 
عزمي حملاوريه ان احلريري «أضاع ثقة جزء 
كبير من الطائفة السنية، وأخطأ حني دفع 
جماعات عكار حلرق طرابلس»، معتبرا ان 
الرئيس جنيب ميقاتي «شخصيته مستقلة 
ولو أنها مرتبطة بصداقة كبرى مع سورية، 
وأنه جاء لينقذ لبنان بحكومة دستورية ولو 
لم يكن ذلك لكان البديل ٧ أيار آخر». وقال 
ان رئيس احلكومة املكلف لم يعد حزب اهللا 
بأي خطوة. وبالنسبة الى احملكمة الدولية 

ــه ميقاتي إن احلريري كان  قال عزمي ط
ــق على النقاط الثالث: وقف التمويل  واف
للمحكمة وسحب القضاة اللبنانيني ووقف 
التعاون مع احملكمة «فلماذا تتساءل األسرة 
الدولية عما سيفعله ميقاتي؟». وتابعت ان 
ــال إن موضوع احملكمة  عزمي ميقاتي ق
الدولية «سيحل في إطار حوار وطني بني 

جميع األطراف».
   سـبب آخر لتأجيل احلكومة: يرى مصدر 
العاهل  ان اعالن عودة  ديبلوماســــي 
السعودي خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز الى بالده أمس 
االربعاء بعد غياب ٣ أشهر للعالج، قدم 
لسورية عامال اضافيا للتريث في تشكيل 
احلكومة، مع احتمال قيام رئيسها بشار 
األسد بزيارة للرياض في اول اتصال 
علني له مــــع امللك عبداهللا منذ إعالن 
دفن مبادرة السني- سني حلل األزمة 

في لبنان. 

 ايلي ماروني 

 ماروني لـ «األنباء»: شهية عون المفتوحة تعيق تشكيل الحكومة
 بيروت ـ أحمد منصور

  شن نائب حزب الكتائب احملامي ايلي ماروني هجوما 
عنيفا على رئيس «تكتل التغيير واالصالح» العماد 
ميشال عون، معتبرا ان التأخير في تشكيل احلكومة 
يعود لشهيته املفتوحة حيث يطالب بحصص وزارية 
أكبر من حجمه. وقال ماروني في تصريح لـ«األنباء»: 
«من خالل التصاريح واملواقف التي تطلق هنا وهناك، 
بات اجلميع يتحدث عن عراقيل داخلية بوجه تشكيل 
احلكومة، ألن قوى ١٤ آذار أصبح شبه محسوم انها 
لن تشارك، ولذلك فإن التساؤالت التي طرحتها قوى 
١٤ آذار من خالل مختلف ومعظم أطيافها لم يتم الرد 
عليها بأي شكل من األشكال، لذلك فإن القلق والهاجس 
هو سيد املوقف بالنسبة للمواضيع املطروحة، وعليه 
بات من شبه املستحيل مشاركة قوى ١٤ آذار». وأضاف: 
«ان مطالب عون واسعة وليس لها حدود، باالضافة 
الى األطراف األخرى التي تضع الڤيتو على هذا االسم 

وذاك الشـــخص، فكل ذلك من شأنه ان يؤخر والدة 
احلكومة»، مشيرا الى ان أوساط الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي أعلنت ان عدد املستوزرين كبير جدا لدرجة 
من الصعب احصاؤه، داعيا الى التريث في تشـــكيل 
احلكومة نظرا لألوضاع املتســـارعة والتخبط الذي 
تعيشـــه عدد من الدول العربية واالقليمية في ضوء 
املتغيرات في العديد من الدول، وقال: فلننتظر بعض 
الشيء في تشكيل احلكومة، ألنه ال ميكن فصل لبنان 
عن محيطه االقليمي والعربي وعن املتغيرات احلاصلة 

والتي تصيب األنظمة والدول احمليطة بنا.
  وحول دور رئيس اجلمهورية في تشكيل احلكومة 
قال ماروني: ان رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
اعلن اثناء تشـــكيل حكومة الرئيس سعد احلريري 
انه لن يوقع على حكومة اللـــون الواحد، فالرئيس 
سليمان هو رئيس توافقي وميثل اجلميع، وعليه ان 
يلعـــب دوره في ان يكون احلاكم العادل وان يفرض 

التوزيع العادل في احلكومة، فكما عاملنا قوى ٨ آذار 
يوم شكلنا احلكومة برئاسة احلريري، على الرئيس 
ســـليمان ان يفرض مع الرئيس املكلف معاملة قوى 
١٤ آذار بنفس الطريقة واألســـلوب وبالتالي ال يوقع 

على حكومة ال تشكل املوزاييك اللبناني.
  وحول برنامج وخطوات قوى ١٤ آذار اســـتعدادا 
إلحياء يوم ١٤ آذار أكد ماروني ان أحزاب وشخصيات 
قوى ١٤ آذار تستعد بشكل كبير لهذا اليوم احلدث من 
خالل حشد جماهيري كبير، الفتا الى ان قوى ١٤ آذار 
تســـعى وتعمل من أجل خارطة طريق حتدد مسارنا 
ومسار األمور حتى نســـتطيع قيادة اللبنانيني الى 
شـــاطئ األمان، معتبرا ان القهر والظلم واالستبداد 
والسيطرة على الشارع بالتهديد والترويع بالسالح 
الى جانب ترويع بعض النواب ونقلهم من ضفة الى 
اخرى قد ال يكون مانعا أمام انتقال هذه األحداث الى 

الساحة اللبنانية. 

 عضو كتلة «زحلة بالقلب» أكد أن قوى ١٤ آذار تستعد لحشد مليوني


