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بري هاجم »14 الشهر« بشراسة.. والمستقبليون يصفونه برئيس ميليشيا!
البطريرك وكرامي استعجال الحكومة وأوساط ميقاتي تصف عالقته بعون بـ »الجيدة جدًا«

)محمود الطويل(البطريرك نصراهلل صفير مستقبال اجلنرال ميشال عون مساء اول من امس قبل إقفال أبواب بكركي استعدادا النتخاب بطريرك جديد

إغالق أبواب بكركي

بيروت ـ عمر حبنجر
االحتدام السياس���ي الس���ائد في لبنان، وسط الضجيج الكالمي 
اخلارج من كل مكان، على خلفية ظروف اس���تقالة حكومة س���عد 
احلريري وانتقال األكثرية من ضفة 14 آذار الى ضفة 8 آذار، تواكبه 
عاصفة مناخية ال تقل حدة عن الزوابع السياسية املتالحقة مصحوبة 
ببرودة ملحوظة على محور تأليف احلكومة، رغم تأكيدات الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي بأن اتصاالت���ه التأليفية متواصلة بعيدا عن 

األضواء.

ميقاتي: الحكومة مطلع األسبوع المقبل

زوار الرئي���س جنيب ميقاتي نقل���وا ترجيحه تفعيل العمل من 
اجل تش���كيل احلكومة مطلع االس���بوع املقبل، ال ب���ل ان حكومته 
ستولد قبل نهاية ذلك االسبوع بعد انقضاء ذكرى 14 آذار، وان لقاء 
سيجمعه بالعماد ميشال عون قبل اعالن احلكومة ملعاجلة التباين 
حول التأليف الس���يما حصة تكتل التغيير واالصالح وحلفائه في 

احلكومة اجلديدة.
ووصفت أوس�اط مي�ق��اتي عالق��ته بالعماد ع�ون باجليدة جدا، 
وان االتص���االت قائمة بينه��ما خ�الفا مل���ا ي��رّوجه البعض، نافية 
ارتباط تألي���ف احلكومة بصدور القرار االتهام���ي بجرمية اغتيال 
الرئيس احلريري ورفاقه، الذي سيصدر على مراحل، بل ان ميقاتي 
يربط عوائق التأليف باعتبارين أساس���يني، األول هو عدم السماح 
بتجاوز اتفاق الطائف، والثاني عدم ال�س���ماح مبس موقع رئاس���ة 
اجلمهورية، ألن النيل من هذا املوقع يكون مقدمة للن�يل من رئ�اس��ة 

احلك�ومة.
وكان ميقاتي التق���ى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيدا عن 
االعالم الثالثاء املاضي، كما التقى الوزير غازي العريضي موفدا من 
النائب وليد جنبالط، ميقاتي التقى أيضا فيصل كرامي جنل رئيس 

احلكومة األسبق بناء على طلب ميقاتي.
الرئيس عمر كرامي لم يعد يرى مبررا للتأخير في تشكيل احلكومة، 
وقال للصحافيني: لم أعد أفهم سر التأخير، لقد سألت الكثيرين ولم 
أحص���ل على جواب، علما ان حكومة اللون الواحد ال تعني حكومة 

8 آذار، اذ هناك مستقلون وهناك أناس موثوق بهم.
في السياق عينه، ذكرت صحيفة »السفير« انه خالل اللقاء الوداعي 
بني البطريرك صفير والعماد عون في بكركي أملح البطريرك للعماد 

مبا يعكس رغبته بتسريع تشكيل احلكومة.

الحريري: المرحلة صعبة ومعقدة

رئيس حكومة تصريف األعمال س���عد احلريري وصف املرحلة 
بالصعبة واملعقدة آمال في تخطيها بتعاون ودعم اللبنانيني املخلصني 

لبلدهم وسيادتهم.
وق���ال احلريري ان لبنان الذي نري���ده ال تفرقة فيه بني لبناني 
وآخ���ر، لبنان احلريات والدولة املدني���ة والالطائفية والالمذهبية، 
حي���ث الكل حتت القانون، ودعا اللبنانيني الى النزول صباح األحد 
الى ساحة احلرية، ساحة الشهداء، للتعبير عن ارادتهم في مسيرة 

السيادة واالستقالل.
وس���تكون للحريري كلمة وصفت باملهمة، خالل لقاء مع رجال 

دين وفعاليات اليوم.
بدوره، رئيس املجلس نبيه بري الذي يتعرض حلملة عنيفة من 
فرقاء املعارضة اجلديدة، دعا الى تشكيل احلكومة في اسرع وقت من 
اجل االنصراف الى مواجهة االستحقاقات املقبلة، ويلتقي بري هنا 
مع معظم قيادات 8 آذار التي تدفع بقوة من اجل اس���تعجال تشكيل 
احلكومة ردا على مواقف قوى 14 آذار العالية النبرة، الس���يما منها 

احلملة على سالح حزب اهلل.
وقال بري ان حملة التزييف والتحريض التي يقوم بها ما وصفه 
بفريق »14 الشهر« هو البكاء على السلطة وليس على العدالة، معتبرا 

ان هذه احلملة خرجت عن كل الضوابط والثوابت الوطنية.
باملقابل رد نائب رئيس تيار املس���تقبل النائب السابق انطوان 
اندراوس بهجوم اعنف على الرئيس بري بالقول انه يطعن في كل 
مرة بالظهر، وانه بارع في االبتزاز واملراوغة وكس���ب املواقع، وان 
تاريخه اس���ود، وآخر شخص يحق له التحدث عن تداول السلطة، 
النه يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ 20 سنة وهو رئيس 

ميليشيا.

أحمد الحريري: ال لغلبة السالح

من جهت���ه االمني العام لتيار املس���تقبل احمد احلريري قال من 
»عرس���ال« في البقاع ان السالح عندما يستدير الى اهله في الداخل 
يفقد صدقيته وقدسيته، ولن حتميه اي معادلة اقليمية او توازنات 

دولية.
وش���دد احم���د احلريري عل���ى ان���ه ال املقايضة ب���ني احملكمة 

والعدالة.
واضاف: سنكون معا يوم االحد لنعلنها: ال للغدر، ال للخيانة، ال 
لغلبة السالح، ال للوصاية وال للوالية، ونعم للحرية والدميوقراطية 

والسيادة، نعم لالستقالل، وللبنان اوال.
وردا على ه���ذا اخلطاب لقوى 14 آذار قال���ت صحيفة »الوطن« 
السورية النافذة ان الغالبية اجلديدة في لبنان لن تسكت عن سطوة 
14 آذار اخلطابية، والكباش السياس���ي يؤشر الى ان التأليف مؤجل 

الى ما بعد االحد.

عون آخر زوار بكركي قبل إقفال أبوابها 
بيروت: آخر زائر لبكركي قبل اقفال أبوابها وآخر شخصية سياسية

التقت البطريرك صفير قبل حلظات من طي صفحة واليته البطريركية، 
كان العماد ميشال عون، حيث استمرت الزيارة أربعني دقيقة سادتها 
وفق املجتمعني أجواء من الود وااليجابية عكسها تصريح عون الذي 
أدلى به في حضور صفير. ولم تخل اجللس���ة من ش���ؤون الس���اعة 
وخصوصا املش���اورات احلكومية، وجتسد ذلك في استيضاح صفير 
لعون عن أفق الوالدة احلكومية وامنا بشكل خاطف ألن اجلو الروحاني 
الوجداني هو الذي س���اد اجللسة )التي استهلت بطلب البطريرك من 
عون ان يهنئ املطرانني سمير مظلوم وروالن أبو جودة ألنهما »اجنزا 
الصلحة بني اخلازنني«، في لقاء في منزل النائب فريد الياس اخلازن 
ضم »حارسي بكركي« الشيخ فريد هيكل اخلازن والشيخ أمني كسروان 

اخلازن وأفرادا من العائلة(.

إده: أتوقع انتخاب غي نجيم بطركا
بيروت ـ محمد حرفوش

استبعد رئيس املؤسسة املارونية لالنتشار الوزير السابق ميشال 
اده ان يتم انتخاب البطريرك قريبا ألننا أمام س���ابقة جديدة وهي 
مش���اركة 39 مطرانا في العملية االنتخابية حيث سيتعذر حصول 

مرشح على ثلثي األصوات.
وتوقع ف���ي املقابل ان يتم االتفاق على اس���م املطران غي جنيم 
مرحليا بعد انقضاء 15 يوما، وأال يحق للڤاتيكان ان يتدخل وميهل 
املطارنة مهلة جديدة أو يعني بطريركيا، وحصل ذلك مع البطريرك 

بولس املعوشي.
ولفت اده الى ان األجواء التزال ضبابية، مشيرا الى ان البطريرك 
يجب ان يحص���ل على 26 صوتا، وهناك تي���ارات عدة في مجلس 

املطارنة وتنوع غني.
وبحسب اده هناك 7 مرشحني هم املطارنة: يوسف بشارة وبولس 
مط���ر وبولس الصياح وس���مير مظلوم وانط���وان نبيل العنداري 

ومنصور حبيقة وسمعان عطا اهلل.
ورأى اده ف���ي تعدد املرش���حني مؤش���را ايجابي���ا ودليل حرية 
ودميوقراطية، فاملوارنة ال يسيرون في الصف، متمنيا أال نصل الى 

مرحلة يتدخل فيها الڤاتيكان.
وهل ملواقف صفير انعكاس���ات على البطريرك املقبل، يقول اده: 
لكل بطريرك ش���خصيته وقناعاته وصفير له مواقف آمن بها، لكن 

هذه املواقف ال تلزم البطريرك اجلديد.
واعتبر اده ان البطريرك صفير كان مهما جدا فهو الذي س���اهم 
في اتفاق الطائف ووقف احلرب األهلية، وكان منفتحا على اجلميع 
ومعت���دال، الفتا الى انه دافع عن حزب اهلل بعد احداث 11 س���بتمبر 

وقال للعالم ان حزب اهلل ليس ارهابيا.

علوش لـ »األنباء«: العرب مؤيدون للمعركة ضد السالح غير الشرعي

..ورحمة لـ »األنباء«: سالح المال غّير وجه لبنان

أوساط ميقاتي لـ »األنباء«: الحكومة قد تبصر النور في أي لحظة
بيروت ـ داود رمال

عكست أوساط الرئيس جنيب ميقاتي »أجواء« تفاؤلية عن قرب 
والدة احلكومة العتيدة، وان عملية التأليف دخلت مرحلة اإلنضاج 

النهائي وقد تبصر النور في أي حلظة وفي وقت قريب.
وقالت هذه األوس���اط ل� »األنباء« »ان عملية التأليف يجب أال 
تطول بعدما استنفدت كل املشاورات وأعطيت الوقت الكافي الذي 

يقارب ال� 50 يوما نتيجة الوضع الصعب الذي متر به البالد«.
وأضافت األوساط »هناك ضرورات أساسية للتعجيل بتشكيل 
احلكومة، والتحديات املاثل���ة أمامنا تعطي الرئيس املكلف حافزا 
أكبر لكي تبصر احلكومة النور، وهذا األمر قريبا سيحصل إن شاء 

اهلل«. ولدى س���ؤال األوس���اط عن املوعد وإن كان األسبوع املقبل 
فضلت »عدم الدخول في حتديد مواعيد، إمنا املؤكد انه فور إجناز 
كامل التش���كيلة يصدر مرسوم تش���كيل احلكومة، فنحن نعيش 
في لبنان املوقف بحراكه السياسي املستمر والذي يوفر إمكانيات 

ملعاجلة كل األمور«.
وحول العقد املتبقية أمام عملية التشكيل كوزارة الداخلية مثال 
قالت األوس���اط: »إن هذه األمور هي التي يتم تركيز العمل عليها 
حاليا، واالتصاالت اآلن جتري حول هذه األمور وبقوة مبا ميكننا 

من حل العقد املتبقية وهي في طريقها الى احلل«.
ورأت األوس���اط ان تركيبة لبنان ليست سهلة وهذا ما يفرض 

على املسؤول ان يأخذ كل األمور بعني االعتبار، وحتديدا مقام رئيس 
اجلمهورية، فهل يقبل أحد أال يكون هذا املقام محفوظا، وهناك واقع 
آخر عندما قرر قسم من اللبنانيني عدم املشاركة األمر الذي يفرض 
ان تعكس عبر احلكومة احلد األدنى من املش���اركة عبر املستقلني، 

وهذا ما نسعى للعمل عليه وحتقيقه قدر املستطاع.
وعبرت األوس���اط عن اعتقادها بان االنتقادات والهجمات على 
احلكوم���ة العتيدة متوقعة متاما كما كانت تتعرض له احلكومات 
املتعاقبة، وهذا األمر سيكون حافزا لها لكي تعمل وتنتج وتتصدى 
للواجب���ات امللقاة على عاتقها، الس���يما معاجل���ة قضايا الناس 

امللحة.

العام العائ���د لهم عن خطواتهم غير 
املدروسة واالعتباطية.

وردا على س���ؤال ح���ول امكانية 
جناح الرئي���س احلريري وقوى »14 
آذار« في معركتهما ضد السالح، أكد 
النائب علوش ان القدرات الش���عبية 
والسلمية أقوى من نار السالح وأكثر 
فاعلية على االرض، وبالتالي فإن تلك 
القدرات س���تتحول الى كرة ثلج من 
خالل استمرارها بالضغط ضد السالح 
غير الش���رعي، خصوصا ان املجتمع 
العربي غير املرتبط بالسالح االيراني 
وبالهيمنة االيرانية في املنطقة وحتديدا 
اململكة العربية السعودية منه مؤيد 
للمعركة ضد الس���الح غير الشرعي، 
مستدركا في سياق الرد على السؤال 
بالقول ان اململكة الس���عودية تدعم 
الرئيس احلريري في توجهاته، وهو 
ما أكده استقبالها له استقبال الرؤساء 
في وقت لم ُيعط في���ه بعد الرئيس 

ميقاتي موعد لزيارتها.

مستوى متدن من السجاالت السياسية، 
خصوصا بعد أن قطعت عنه اململكة 
السعودية املساعدات، حيث شعر بأنه 
أصبح محاصرا من جميع اجلهات بعد 
أن كان يش���كو من محاصرة السالح 
له، وه���و ما لن يس���تطيع جنبالط 
حتقيقه كون وفاء الرئيس احلريري 
ملواق���ف هذا االخير قبل استس���المه 
لتهديد السالح ال تلغيه مجرد شتائم 
وعبارات نابية، معتبرا ان ما تشهده 
مناب���ر ق���وى »8 آذار« من توتر ضد 
الرئيس احلريري موحى به من خارج 
احلدود اللبنانية، السيما بعد أن أصبح 
مشروعها االنقالبي دون أفق من خالل 
التعثر الكامل في تشكيل احلكومة جراء 
امتناع القوى السيادية عن املشاركة 
بها، وجراء تعقيدات املشهد االقليمي، 
معتب���را ان االنقالبيني يحاولون من 
خالل توترهم إس���قاط فشلهم على 
قوى »14 آذار« وحتديدا على الرئيس 
احلريري ف���ي محاولة لتعمية الرأي 

النائب وليد جنبالط الذي اعتبر فيه 
ان الرئيس احلريري وقوى »14 آذار« 
يلعبان لعبة حقيرة ويأخذان البالد الى 
انقسام عمودي، رد معتبرا ان جنبالط 
يحاول استدراج الرئيس احلريري الى 

بيروت ـ أحمد منصور
رأى رئيس حزب التضامن إميل رحمة 
ان الوضع اللبناني يستدعي تشكيل حكومة 
سياسية تضم 30 وزيرا من الكتل والزعماء 
والشخصيات السياسية في قوى 8 آذار 
ف���ي حال أصرت ق���وى 14 آذار على عدم 
املشاركة، معتبرا ان الوقت هو للسياسة 
وليس للتكنوقراط وقال: »إن لبنان غاطس 
غطسة غير طبيعية بالعمل السياسي«.

واعتبر رحمة في تصريح ل� »األنباء« 
ان طلبات املدعي العام الدولي في احملكمة 
الدولي���ة »مريبة«، وق���ال: »عندما يكون 
الوضع مشدودا في لبنان ينبري القاضي 
الدولي الى أمور تساعد الفريق اآلخر، مما 

يعطي انطباعا أكثر فأكثر ان مسار احملكمة 
الدولية، مسار مس���يس أكثر منه مسارا 
قانونيا، ومسار كله سياسة وال يوجد فيه 
أي زاوية قانونية، معتبرا ان هذه الطلبات 
تزامنت مع األوضاع والظروف الدقيقة التي 

مير بها لبنان كي يخدم قوى 14 آذار.
وأضاف رحمة: »لقد عودنا فريق 14 آذار 
ان يخسر النقاط، فهم في أكثر من مفصل 
يسجلون اخلسائر في النقاط، فإذا جتمعت 
هذه النقاط التي كلها خسائر، فيمكن ان 
يتحولوا الى فريق خاسر«، معتبرا ان يوم 

13 آذار املقبل لن يكون نقلة نوعية.
واعتبر رحمة ردا على سؤال حول احلملة 
على سالح املقاومة »ان العنوان العريض 

اليوم هو السالح، وان مفهوم السالح ال 
يقتصر على اآللة احلربية والرشاش، بل 
ان السالح األكثر فتكا وخطورة الذي غير 
وجه لبنان هو سالح املال الذي أدخل الى 
لبنان، وغير التشكيالت واألكثريات، وأتى 
بنواب وبكل ما ميكن ان يغير وجه لبنان ما 
قبل التسعينيات، فهذا سالح يأتي بأكثرية 
نيابية في نظام األكثرية النيابية فيه تأتي 
برئيس جمهورية وبرئيس مجلس نواب 

وبرئيس حكومة«.
وأضاف: »أما السالح اآلخر، فلنسلم جدال 
بأننا قررنا أن نضعه جانبا في انتخابات 
2013، هل يعتقد أحدهم ان حزب اهلل وحركة 
أم���ل، أو الفريق املتهم بحيازة الس���الح، 

والتهمة ساقطة، ألن البيان الوزاري يشّرع 
هذا املوضوع، وه���و بتوقيع من يهاجم 
هذا الس���الح اليوم، فهل يعتقدون بأنهم 
سيخسرون نوابا في العام 2013 اذا لم يكن 
معهم سالح؟! إنهم مخطئون، ألن قوة حزب 
اهلل وحركة أمل هي في االلتصاق الشعبي 
بهذا الفريق، وليس ألن احلزب ميلك سالحا، 
لكن لنتصور للحظة ان الفريق اآلخر الذي 
يهاجم السالح اآلن بات فاقدا لسالحه، وهو 
املال، فأنا متأكد أنهم يخرجون من حتت 
قبة البرملان، فاملال هو فقط الذي يأتي بهم 
الى مناصبهم، وهذه خديعة تسقط أمام 
اي مجلس دستوري وأمام اي شعب حي 

وواع ويعرف ما يريد.

في الوطن، فقد آن االوان لهذا التغيير 
لطاملا ان الرئيس بري معجب بالتغيير 
احلاصل على مستوى الرئاسات في 

الدول العربية.
ولفت علوش في تصريح ل� »األنباء« 
الى ان وجود الرئيس بري على رأس 
السلطة التش���ريعية مرتهن لسالح 
»ح���زب اهلل« الذي أت���اح له فرصة 
العودة الى املجلس النيابي عن طريق 
فرضه بالقوة، والذي على أساسه لم 
يعد له من قرار سياس���ي حر، ال بل 
يعمل الرئيس بري كرد لهذا الدين على 
استمرار الواقع املشني والشاذ للسالح 
غير الشرعي بهدف تأمني استمراريته 
)بري( السياسية، مشيرا الى انه حتى 
طاولة احلوار لم تكن سوى مناورة 
من الرئيس ب���ري تهدف الى تغطية 
وجود هذا السالح غير الشرعي الى 

ما ال نهاية.
عل���ى صعيد آخر، رد علوش على 
كالم رئيس جبهة »النضال الوطني« 

بيروت ـ زينة طبارة
القيادي في تيار املس���تقبل  رأى 
النائب الس���ابق مصطفى علوش ان 
سخرية السياسة اللبنانية جتسدت 
ف���ي كالم الرئيس بري الذي قال فيه 
ان قوى »14 آذار« والرئيس احلريري 
يبكون على السلطة وليس على العدالة، 
معتبرا أن آخر من يحق له التطرق الى 
حالة البكاء على احلكم من هو مسلط 
على أعناق اللبنانيني عبر فرض نفسه 
رئيسا للمجلس النيابي منذ أكثر من 
21 سنة تارة باخلديعة وطورا حتت 
ستار األمر الواقع وقوة السالح، معتبرا 
ان أكثر ما تندم عليه قوى »14 آذار« 
هو اعادة انتخاب الرئيس بري على 
رأس السلطة التش���ريعية في وقت 
كانت قادرة فيه على التغيير وإنهاء 
حالة التسلط القس���ري، مشيرا الى 
انه وبعد ان سقطت االقنعة املتعددة 
االشكال وااللوان عن وجه الرئيس بري 
وكشف عن حقيقة نواياه جتاه شركائه 

أكد أن أكثر ما تندم عليه »14 آذار« هو إعادة بري رئيساً للسلطة التشريعية

مصطفى علوش

إميل رحمة

أخبار وأسرار لبنانية

 حزب اهلل متساهل في التأليف ومتشدد في البيان: تقول مصادر 
قريبة من حزب اهلل انه اذا كان احلزب قد وضع نفسه 
منذ البداية خارج دائرة املس���توزرين، وقبل، كما هي 
العادة، ان ت���وزع حصته املفترضة على احللفاء، فإنه 
ومنذ البداية أيضا كان واضحا مع الرئيس املكلف انه لن 
يكون مستعدا لتقدمي أي تنازالت حقيقية في موضوع 
البي���ان الوزاري، بل وأكثر من ذل���ك انه لن يقبل بأي 
بيان ال يتضمن اعالنا واضحا بإنهاء تعاون لبنان مع 
احملكمة الدولية وتاليا وقف متويلها وس���حب قضاته 

من هيئتها.
حزب اهلل الذي أسقط احلكومة املاضية لرفضها وقف 
التعاون مع احملكمة الدولية، لن يقبل بحكومة مقبلة ال 

يتضمن أول بند على جدول أعمالها هذا األمر.
 طاقـة اسـتيعابية: أثنت مصادر ديبلوماس��ية على قدرة 
الرئيس املكل��ف جنيب ميقاتي وعلى طاقته االس��تيعابية 
للزعم��اء الذي��ن يهاجمونه باعت�م��اده الصم��ت أو الرد 

الهادئ.
 التحضير لتظاهرة شبابية لبنانية ـ فلسطينية ضد عباس: يحضر 
ش���باب فلسطينيون لتظاهرة أمام سفارة فلسطني في 
بيروت يوم الثالثاء 15 مارس اجلاري، رافعني شعارات 
منددة بسياسة رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود 

عباس.
ويش���ارك طالب اجلامع���ات اللبنانية، م���ن لبنانيني 
وفلسطينيني، يساريي امليول بهدف الضغط على عباس، 
م���ن أجل دفعه للتراجع عن اس���تئناف املفاوضات مع 

إسرائيل.
 مال مقابل عدم املشـاركة باحتفال 14 مارس: رد النائب سرج 
طور سركيس��يان على االتهامات الت��ي يطلقها نواب تيار 
العماد ميش��ال عون حول موضوع الفس��اد، وسأل »هل 
الوعود بدفع مبالغ من املال لدفع الناس إلى عدم املش��اركة 
ي��وم االحد في 13 اجلاري من قبل نائبني األول من منطقة 
بعبدا والثاني من منطقة جبيل، اليس هذا فسادا وخوفا من 

حركة 14 مارس«؟


