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ميقاتي: اعتماد البيان الوزاري للحكومة السابقة.. أو أتنحى!
جدل لبناني على »سترة الحريري« يفوق الخالف على تقدير عدد المشاركين!

)محمود الطويل(شخصيات وقيادات في األكثرية اجلديدة خالل غداء اقامه النائب اميل رحمة امس

باسيل مقابل بارود
أكد وزير متابع تش��كيل احلكومة ان اتفاقا بن الرئيس��ن ميش��ال
س��ليمان وجنيب ميقاتي عل��ى معادلة غير س��اقطة تقضي بالتالي: 
»الوزي��ر جبران باس��يل في الوزارة � يعني الوزير زي��اد بارود باقيا«، 

وبأسلوب مبسّط باسيل مقابل بارود.

لبنان في وجه اسرائيل، واضاف 
ان اي تبرير الستخدامه في وجهة 
أخرى مرفوض بالمطلق ويسقط 
عن هذا السالح شرعية المقاومة 
كما اعلن الصف���دي عن رفضه 
التصريحات التي تناولت الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري والذي هو 

شهيد كل لبنان.

خدمة مشروع إسرائيل

مصادر نيابية في حزب اهلل 
اعتبرت ان الشعارات التي اطلقت 
في س���احة الشهداء ال تخدم إال 
مشروع اسرائيل وزرع الفتنة.
والموقع اإللكتروني للحزب 
التقدم���ي االش���تراكي تن���اول 
الذي غاب  الش���عبي  الحش���د 
عنه الحزب رس���ميا، وحضر 
ش���عبيا بالقول: ان���ه ال يمكن 
ألحد أن ينكر بأن هذا المش���هد 
الجامع ألطي���اف وقوى كبيرة 
في البلد يمثل نصف الش���عب 
الذي اراد بحضوره التعبير عن 
رفضه لواقع وأخطاء الس���يما 
ما يتعلق باس���تخدام السالح 
ف���ي الداخل، داعيا الى مراجعة 
نقدية لمرحلة ما بعد اس���قاط 
الحكومة ومد جس���ور الحوار 
بين اطياف الش���عب اللبناني. 
المالمس  الطرح  ويعاكس هذا 
لدعوة العودة الى مربع الحوار 
والتفاه���م وجهة نظر الرئيس 
بري المس���تعجل على تشكيل 
الحكومة بمن حضر من قوى 8 

آذار والحلفاء المستقلين.

جمهور األحد الحاشد، سيقابل 
بتحرك من 8 آذار في الشارع، 
وبالتالي ف���ي مجلس النواب، 
حيث ستبرز المناصفة النيابية 
التشريعي،  المعطلة لإلنتاج 
اقله قبل اعالن القرار االتهامي 
للمدعي العام الدولي وتداعياته 

المرتقبة.
وق���د ثبتت ق���وى 14 آذار 
موقعها التمثيل���ي الكبير في 
الش���عبية، ورسمت  المعادلة 
س���قفا للتوازنات السياسية 
س���واء في المعارض���ة أو في 

المواالة.

بري للرد على الضجيج

بتسريع تشكيل الحكومة
ردود فعل قوى الثامن من 
آذار اجمع���ت على الدعوة الى 
تسريع تشكيل الحكومة. زوار 
رئيس مجل���س النواب، الذي 
طال���ه خطباء س���احة 14 آذار 
بالكالم نقلوا عنه ان افضل رد 
على »ضجي���ج« قوى 14  آذار 
يكمن في االس���راع بتش���كيل 

الحكومة.
ويقول بري: لم يعد يوجد 

اي مبرر لتأجيل التأليف.
ورد عل���ى س���ؤال ح���ول 
آذار بالقول:  مهرجان قوى 14 

»ال تعليق«.

ميقاتي مستعد للتنحي

ب���دوره أكد الرئيس نجيب 
ميقاتي استعداده للتنحي إذا لم 
يستطع حماية البلد، موضحا 

ال���ذي يس���تدرج الفتنة قرب 
ضريحه.

باسيل وسترة الحريري

جبران باس���يل ل���م ير في 
الحش���ود ارقاما عالية، بينما 
تجاوزت وس���ائل اعالم هذه 
القوى مضامين الكالم للتركيز 
على كيفية خلع سعد الحريري 
الرئيس  س���ترته، على غرار 
اوبام���ا ونائبه جو  األميركي 
بايدن واس���تحضار أش���رطة 
ارشيفية بهذا الخصوص كما 
المناهضة  الجديد  فعلت قناة 
للحريري ف���ي حين بدت هذه 
الخطوة الش���بابية للحريري 
محل ابتهاج العناصر الشبابية 
التي شاركت بالحشد الشعبي 

بكثافة فائقة.

الحصة العونية

إلى ذلك، تجدد الحديث صباح 
امس عن لق���اء قريب جدا بين 
الرئيس المكلف والعماد ميشال 
عون بغية حسم الحصة العونية 

في الحقائب واألسماء.
وكان الالف���ت أم���س موقف 
وزير االقتصاد محمد الصفدي 
الداعم لتكليف الميقاتي والمدرج 
اسمه على الئحة حكومته العتيدة 
باعتراضه على كالم العماد عون 
عن الرئيس الراحل رفيق الحريري 
واصفا إياه بفقيد عائلته، وليس 
شهيد 14 آذار، الوزير الصفدي قال 
ان سالح المقاومة تبرره وجهة 
استعمال واحدة وهي الدفاع عن 

بيروت ـ عمر حبنجر
فتح الحشد الشعبي الكبير 
في »ساحة الحرية« في بيروت 
الب���اب أم���ام فرص���ة جديدة 
للتالقي بين االكثرية الجديدة 
والمعارضة الجديدة بين 14 آذار 
المتجددة شعبيا وسياسيا وبين 
8 آذار الممسكة بقيادة الحكومة 

الصعبة المراس والتشكيل.
فبعد اعادة التوازن الشعبي 
بين 14 و8 اذار، هل من مبادرة 
الى اعادة الت���وازن الحكومي 
والسياسي، وصوال الى حوار 
متجدد يعيد الملفات الخالفية 
التفاهمات بالحدود  الى دائرة 

الدنيا على االقل؟
هذا ما طرحته جهتان من خط 
المعارضة، الجماعة االسالمية 
التي لم تشارك في حشد 14 آذار 
بداعي الحذر من طريقة طرح 
موضوع سالح حزب اهلل، وتيار 
المستقبل بشخص النائب سمير 
الجسر، الذي رأى العودة الى 
الحوار أفضل سبيل للخروج من 

دائرة التشنج الحاصلة.

 مخاوف قيادية من الرد
على الحشد بالحشد

في الوقت عينه، عبر قيادي 
سياسي لبناني كبير ل� »األنباء« 
عن مخاوفه من المرحلة المقبلة 
إذا ما استمر االنقسام الحاصل 
على هذا النحو، المرجع المقترب 
من الوسطية في بعض المفاصل 
رأى أن أي تح���رك لق���وى 14 
آذار انطالقا مم���ا ترتب على 

للحكومة 

ما قيل يستدرج الفتنة

وكان رئيس الحكومة المكلف 
عّلق على مضمون الخطاب في 14 
آذار التي تناولته أيضا في بعض 
المجاالت، ان ما قيل يستدرج 
الفتنة. ونقل عن ميقاتي القول 
اليوم نتأكد أكثر من اي وقت 
مضى ان الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري هو شهيد وحدة لبنان، 
ألنه لم يكن ليقبل بعض الكالم 

ان هدفه من الترش���ح لرئاسة 
الحكومة انقاذ لبنان.

وق���ال لم�جل���ة »تاي���م« 
االمي��ركي���ة: ال أريد ش�����يئا 
لنفس���ي، وس���أبذل قص��ارى 
جه���دي النق��اذ الب���الد، وانا 
ابحث عن مصلحة لبنان على 
مس�توى المجتمع الدولي، اخذا 
في االعتبار ما تريده الطائفة 
التي تريد االستقرار  السنية، 
في البلد م���ع عدم االفالت من 
العقاب لقتل���ة الرئيس رفيق 

الحريري.
وردا على سؤال قال ان حزب 
الرئيس  اهلل اس���قط حكومة 
الحري���ري لكن األم���ر جرى 

بطريقة دس���تورية باستقالة 
الوزراء.

واض���اف انه مت��م���س���ك 
ال��س���ابق  الوزاري  بالبي���ان 

ماذا بعد »13 آذار«؟!
بي��روت: للم��رة األولى
تنزل  الع��ام 2005،  بعد 
قوى 14 آذار الى الشارع والى 
ساحة الشهداء وسط بيروت 
في ذكرى 14 آذار )انتفاضة 
االستقالل( وليس في ذكرى 
14 فبراي��ر )اغتيال الرئيس 
الش��هيد رفي��ق احلريري(. 
للمرة األول��ى أيضا يتحلق 
جمه��ور 14 آذار ح��ول قيادته وهي في 
املعارضة ال في احلكم. وإذا كان التغيير 
األول في املوع��د والتوقيت هو »تغيير 
ش��كلي وتقني« فرضه التغيير الطارئ 
واملفاجئ في الوضع الداخلي الذي دفع 
الى إعادة نظر في كل شيء مبا في ذلك 
إعادة تركيز املوقف واخلطاب السياسي، 
فإن التغيي��ر الثاني املتمث��ل في تبادل 
املواق��ع ب��ن أكثرية وأقلي��ة وبن حكم 
ومعارضة هو تغيير جوهري حمل معه 
حتوال في املسار السياسي وفي املعادلة 
الداخلية بغض النظر عن األس��باب التي 
أدت إليه وما اذا كان هذا التحول ظرفيا 

مؤقتا أم مرشحا ومتعاظما مع الوقت.
آذار  أول ملش��هد 13  وف��ي تقيي��م 
ودالالت��ه ومعانيه ميك��ن التوقف عند 

النقاط التالية:
1 � جنحت ق��وى 14 آذار في اختبار 
القوة الشعبي وفي حتقيق الهدف األول 
واملباش��ر، وهو »احلشد الشعبي« الذي 
يراد من خالله ومن ورائه توجيه رسالة 
سياس��ية الى اخلارج ب��أن هناك فريقا 
لبنانيا واسعا ضد سالح حزب اهلل، والى 
من يهمه األمر في الداخل واخلارج بأن 
احلريري هو الزعيم ومن ميثل الشارع 

السني.
والنجاح الش��عبي ال يقاس هنا بلغة 
األرق��ام ان كان��ت عش��رات أو مئ��ات 
األل��وف، وامنا يقاس بالظروف الصعبة 
التي اجتازتها قوى 14 آذار واس��تطاعت 
جتاوزه��ا واالحتف��اظ بقاعدة ش��عبية 
صلب��ة. وأبرز هذه الظ��روف ما يتعلق 
بالتص��دع والتفكك ال��ذي حلق بها بدءا 
م��ن العام 2008 بعد انس��حاب جنبالط 
منه��ا، وصوال الى خس��ارتها الس��لطة 
نتيجة أخطاء ف��ي التقدير أو التصرف 
واألداء واإلدارة، وم��ا أدى إلي��ه ذل��ك 
من اهت��زاز صدقيتها والثق��ة بها لدى 

جمهورها أوال.
2 � املضمون السياسي في مهرجان 
13 آذار ج��اء دون املس��توى أو بتعبير 
أدق لم يكن في مستوى ال حملة التعبئة 
االعالمية والسياسية املركزة التي سبقته 

وال في مس��توى ما كان اجلمهور اآلتي 
الى ساحة الشهداء يتوقعه وينتظره.

ولذلك فإن التكرار في املعاني وحتى 
في التعابير خلق أج��واء ملل ورتابة لم 
يقطعها إال »الظهور السياسي املسرحي« 
للرئيس س��عد احلريري الذي خرج عن 
»املأل��وف« وخل��ق مس��احة تفاعل مع 

اجلمهور.
3 � ي��وم 13 آذار ه��و بداي��ة ملرحلة 

جديدة على مستوين:
� مرحل��ة جديدة عند ق��وى 14 آذار 
الت��ي أنه��ت أم��س األول مرحل��ة من 
بدأت  »االهتزاز والترج��رج والتأرجح« 
مع أح��داث 7 ماي��و وتخللته��ا أخطاء 
سياس��ية اعترف بها قادتها في س��ياق 
مراجع��ة عامة للمرحلة الس��ابقة. وهذه 
األخط��اء تتمح��ور خصوص��ا ح��ول 
التفريط باألكثرية املنبثقة عن انتخابات 
2009 )انتخ��اب ب��ري والثلث املعطل ل� 
8 آذار..( وح��ول مس��ايرة زائدة حلزب 
اهلل والتقليل املتعمد من ش��أن س��الحه 
وتأثيراته على املعادل��ة الداخلية الى ان 
كان املشهد االنقالبي واخلروج املفاجئ 

للحريري من رئاسة احلكومة.
� مرحلة جديدة ف��ي لبنان مفتوحة 
عل��ى ت��أزم وتعقيدات أكث��ر، مع تعزز 
االنقس��ام الداخلي الذي بات »انقس��اما 
سياس��يا وطنيا«، ومع اضافة موضوع 
السالح بندا أساسيا الى البنود اخلالفية 

متقدما على بند احملكمة الدولية.
مما ال ش��ك فيه ان »شعار السالح« 
كان العام��ل األول ف��ي تعبئ��ة ش��ارع 
14 آذار وش��د عصبه بعدما بات ش��عار 
»احملكم��ة الدولية« أو »ش��عار احلقيقة 
والعدال��ة« مس��تنفدا ومس��تهلكا بفعل 
احلملة املركزة منذ عام والتأجيل املتكرر 
ف��ي إصدار القرار الظني. ولكن األمر ال 
يقتصر على مناس��بة وتعبئة لها وامنا 
يتصل مبعركة سياسية مفتوحة، وحيث 
يراد النتفاضة 13 آذار 2011 ضد السالح 
ان تكون مشابهة في مفاعيلها وأهدافها 
النتفاض��ة 14 آذار 2005 ض��د الوجود 

السوري والنظام األمني آنذاك.
4 � ماذا بعد 13 آذار؟ هذا هو السؤال 

املطروح اليوم.
م��ن جهة فري��ق 8 آذار، هناك بداية 
خروج عن سياسة الصمت ورفع وتيرة 

الهجوم ضد احلريري بشكل خاص.
م��ن جه��ة 14 آذار، هن��اك حت��دي 
االحتفاظ بجمهور 14 آذار وعدم التفريط 
فيه أو عدم إضاعته مرة ثانية إذ سيكون 

أقل تسامحا مع أي خطأ جديد.
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فرعون لـ »األنباء«: تصريحات بري تعيد
إلى األذهان خطاب االتحاد السوفييتي الخشبي

في الطرقات عشية االستشارات 
النيابية امللزمة، وبالتالي يعتبر 
الوزير فرع���ون أن املعركة ضد 
السالح محقة بعد أن أصبح عنوانا 
للتهدي���د ولالنقالب على مفهوم 

النظام الدميوقراطي البرملاني.
على صعيد آخر، وعلى خط 
تش���كيل احلكومة وم���ا اذا كان 
الرئيس املكل���ف جنيب ميقاتي 
سيعتذر عن عدم تأليف احلكومة 
نسبة حلجم العراقيل والعقد التي 
تواجهه، الس���يما بعد كالمه عن 
وجود محاوالت خبيثة إلغراقه، 
لفت الوزير فرعون الى ان الرئيس 
املكلف أصبح رهينة توجهات قوى 
»8 آذار« وأطماعها في الس���لطة 
ورهينة تناتشها للمقاعد واحلقائب 
الوزارية، متس���ائال عما اذا كان 
الرئيس ميقاتي قد قرأ جيدا خلفية 
وأبعاد استقالة وزراء املعارضة 
السابقة من احلكومة قبل إقدامه 
على قبول ترشيحه من قبل ادارة 
الفريق املستقيل نفسه، وبالتالي 
معرفة حجم األزمات والعراقيل 
التي ستعترض مهمته، معتبرا ان 
موقف قوى »14 آذار« كان واضحا 
حيال ترشيح االكثرية اجلديدة 
للرئيس ميقاتي وهي اليوم غير 
معنية ال من قريب وال من بعيد 

بأزمة التأليف.
وردا على س���ؤال حول كالم 
العماد ع���ون الذي أك���د فيه ان 
احلكومة س���تتألف وفقا لقواعد 
جديدة غير معتمدة سابقا، ختم 
الوزير فرعون الفتا الى ان اتفاق 
الطائف حدد االطر الدس���تورية 
التي على أساس���ها  والقانونية 
تشكل احلكومات في لبنان، وع لى 
الرئيس سليمان وميقاتي تطبيقها 
بعيدا عن أي قواعد مستحدثة من 
هنا وهناك، معتبرا في املقابل ان 
كالم الرئيس ميقاتي بأن قوى »14 
آذار« تخلت عنه في وسط معمعة 
القوى  التأليف، غير دقيق كون 
املذكورة كانت واضحة وشفافة 

في موقفها من االنقالب.

بسط مفهوم الدولة وقيامها بكامل 
مؤسساتها الدستورية والقضائية 
والعس���كرية � األمنية، واحلفاظ 
على العيش املشترك وعلى وحدة 
الرئيس بري  اللبنانيني، مطالبا 
بتوضيح ما عناه في كالمه املشار 
اليه أعاله، خصوصا انه الوحيد 
من فريق »8 آذار«الذي حضر آخر 
جلس���ة لطاولة احلوار في قصر 
بعبدا، وما اذا كان يقصد به نعي 
طاولة احلوار واملقررات الصادرة 
عنها في العام 2006 بإجماع الهيئة 

احلوارية آنذاك.
هذا، وأشار الوزير فرعون الى 
ان روح الرئيس الش���هيد تدرك 
في عليائها من يتحمل مسؤولية 
ما آلت اليه االمور على الس���احة 
الداخلية منذ حلظة استش���هاده 
في العام 2005 وحتى الس���اعة، 
خصوصا ان معركة قوى »14 آذار« 
ضد السالح جاءت نتيجة تعطيل 
طاولة احلوار والتنكر ملقرراتها 
املتخذة بإجماع اللبنانيني، ونتيجة 
استعمال السالح في الشارع كلغة 
اللغة احلوارية، ومن  بديلة عن 
ثم االنقالب على تسوية الدوحة 
بتعطيل مجلس الوزراء ومن ثم 
إسقاط حكومة تصريف االعمال 
احلالية عبر االستقالة اجلماعية 
لوزراء املعارضة السابقة فيها، ومن 
ثم ترهيب ارادة النواب واللبنانيني 
عبر انتش���ار القمصان السوداء 

بيروت ـ زينة طبارة
رد وزير الدولة لشؤون مجلس 
النواب النائب ميش���ال فرعون، 
على كالم عض���و كتلة »التنمية 
والتحرير النائب عبداملجيد صالح 
الذي اعتبر فيه أن »روح الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري مشمئزة 
ف���ي عليائها م���ن الءات قوى 14 
آذار«، رد معتبرا ان الشهيد عايش 
الس���الح وتعايش معه يوم كان 
موجها الى العدو االسرائيلي عبر 
الفلسطينية   � اللبنانية  احلدود 
وغير معني بالسياسة الداخلية 
للبن���ان، ويوم لم يكن يش���كل 
فيه هذا الس���الح تهديدا مباشرا 
للحي���اة السياس���ية ولقناعات 
الن���واب واللبنانيني في كل مرة 
حتتدم فيها االمور السياس���ية، 
مشيرا الى ان االشمئزاز الفعلي 
يجب أن يتوالد لدى قوى »8 آذار« 
ضد املنقلبني على مقررات طاولة 
احلوار االولى التي ترأسها الرئيس 
بري، والت���ي أجمعت على إقرار 
احملكم���ة الدولية وحتييدها عن 
التجاذبات السياسية، وضد من 
عطل املؤسسات الدستورية ومن 
استهدف فخامة رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان عبر تعطيل 
طاولة احلوار االخيرة برئاسته 
واملعنية باستكمال املناقشات حول 
السالح إلدراجه ضمن منظومة 

االستراتيجية الدفاعية.
الوزير فرع���ون في  ولف���ت 
تصريح ل� »األنباء« الى ان ما أثير 
اخيرا من كالم صادر عن الرئيس 
بري إلحدى الصحف احمللية بأنه 
»لم يعد هناك من ضرورة النعقاد 
طاولة احلوار كون االستراتيجية 
الدفاعية تلخصت في مثلث اجليش 
والش���عب واملقاومة«، يعيد الى 
أذهان الناس نكهة اخلطاب اخلشبي 
لالحتاد السوفييتي سابقا الرافض 
آلراء غيره وللتحاور بني القادة 
اللبنانيني ح���ول عنوان خالفي 
بامتي���از، اضافة الى اس���تهداف 
الش���ريك الذي جل ما يطالب به 

أكد أن ميقاتي أصبح رهينة »8 آذار«  وأطماعها وتناتشها للمقاعد

ميشال فرعون

مصادر: السعودية مؤيدة للحريري و14آذار

مصادر وزارية لـ »األنباء«:
الموقف »الخليجي« شّكل اندفاعة لميقاتي

ويكيليكس: سيسون ال تثق بجعجع

بيروت ـ محمد حرفوش
نفت مص���ادر ديبلوماس���ية عربية 
في بيروت ما تردد من تس���ريبات عن 
توجه العادة حتريك املساعي السورية � 
السعودية بشأن االزمة اللبنانية. وشددت 
املصادر على ان املوقف الس���عودي هو 
موقف مؤيد للحريري ولقوى 14 آذار وان 
هذا الدعم يعني التمسك باحملكمة الدولية 
ورفض هيمنة السالح على لبنان وحماية 
الطائف والدس���تور اللبناني، مؤكدة ان 
الس���عودية لطاملا كان له���ا هذا املوقف 
الثابت، باالضافة الى املسعى الذي كشف 
الرئيس احلريري عنه جتاه تنظيم مؤمتر 

وطني للمصاحلة واملسامحة وهو االمر 
الذي افشله الفريق اآلخر. وفيما يتعلق 
مبوضوع احملكمة فإن اململكة وفق املصادر 
متمسكة بها وكذلك برفضها لهيمنة السالح 
والنتائج السياسية التي نتجت عن هيمنة 
هذا »الس���الح« وتابعت: ان من يريد ان 
يحلم بعالقة طيبة مع السعودية ولو عن 
طريق االنقالب فسيبقى في حلم، مشددة 
على ان العالقات بني اململكة واحلريري 

وثيقة جدا على املستوى الشخصي.
ورأت ان »املخالفة االنقالبية« التي ادت 
الى تغيير قواعد اللعبة في لبنان اقتضت 

رفع بطاقة حمراء من قبل السعودية.

بيروت ـ عامر زين الدين
أكدت مصادر وزارية متابعة لسير 
تش���كيل احلكومة مع الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي ل� »األنباء« ان الرئيس 
ميقاتي يعمل على »تركيبة« تضمن مسار 
الوفاق ومبا ال يش���كل أي تشنجات او 
استفزازات. وأضافت املصادر ان املوقف 
اخلليجي األخير ش���ّكل اندفاعة مهمة 

على طريق التشكيل وحماية للرئيس 
املكلف الى جانب املوقف األوروبي العام 
الذي ال يرى فائدة من حصول فراغ في 
الس���لطة التنفيذية، او حتى مراوحة 
طويلة في االنتهاء في التركيبة احلكومية 
اجلديدة، وأملت املصادر ان يكون تشكيل 
احلكومة خالل فترة قريبة ال تتجاوز 

العشرة أيام.

بيروت: ذكرت الوثيقة التي نش����رها
ال� »او.تي.ڤي« عن موقع ويكيليكس 
أن السفيرة األميركية السابقة في لبنان 
ميشال سيس����ون تشكك في كالم رئيس 
الهيئة التنفيذية في »القوات« اللبنانية 
س����مير جعجع. وتضمنت الوثيقة رقم 
372 التي كتبتها سيسون أنه »قبل زيارة 
جعج����ع الى اميركا اجتمعت به، فش����دد 
على ط����رح صفة التمثيل النس����بي في 
االنتخابات النيابية، موضحا ان »نظاما 
كهذا سيفيد مس����يحيي الرابع عشر من 
آذار ويضعف مواقع القوة ل� »حزب اهلل« 
ولرئيس تكتل »التغيير واإلصالح« ميشال 
عون. كما أش����ارت سيس����ون الى وجود 
»خصام دائم ب����ني النائب وليد جنبالط 
وجعجع«، معتبرة ان »تشديد األخير على 
طرح صفة التمثيل النسبي ال يهدف الى 

حتسني التمثيل النيابي املسيحي بقدر ما 
يهدف الى خفض متثيل عون بنسبة %50 
حسب قول جعجع«. كما نقلت سيسون 
عن جعجع قوله ان رئيس تيار »االنتماء 
اللبناني« أحمد األسعد »لديه قدرات معينة 
ولكنه يعاني من نقص في التمويل«، الفتا 
الى أن رئي����س حكومة تصريف األعمال 
س����عد احلريري يعارض األسعد«، داعيا 
الى »نسج عالقة أميركية معه بعيدا عن 

أعني السعوديني«.
كما نقلت عن جعجع قوله لسيسون أنه 
»عندما خاض األسعد االنتخابات النيابية 
كمس����تقل أخذ 15 ال����ى 20% من أصوات 
الشيعة«، ودونت سيسون في مذكرتها«: 
نشك في أقوال جعجع ألن معلوماتنا تفيد 
بأن األصوات التي حصدها األس����عد اقل 

بكثير مما قاله جعجع لي«.

أخبار وأسرار لبنانية < جنبالط مستاء من احلريري وحمادة: تقول أوساط درزية 
مطلعة على أجواء جنبالط ان الزعيم الدرزي مستاء 
من الرئيس سعد احلريري ليس ألنه اتهمه بالغدر 
واخليانة وامنا ألنه يحرض الشارع الدرزي عليه 
ويدخل الى بيته الداخلي )احلزب واجلبل والطائفة(. 
كما ان جنبالط مستاء جدا من النائب مروان حمادة 
واجلرة بينهما انكس���رت ألن حمادة يحاول تأليب 
القاعدة االشتراكية على جنبالط واستمالتها، علما 
ان مواقع ال� »فيس بوك« وزعت بيانات باسم »راية 
التوحيد« وهي غير تابعة لوئام وهاب ودعت الناس 
الى النزول الى س���احة الشهداء وانتقدت جنبالط 
الذي يعرف مصدر هذا ال� »فيس بوك«. وحس���ب 
هذه األوساط فإن جنبالط وحمادة التقيا األسبوع 
املاضي في مأمت املرحوم نسيب سعيد جنبالط في 
البرامي���ة وكان اللقاء جافا كليا. ولم يتم أي حوار 
وحتى السالم كان باردا جدا وشعر به اجلميع، فيما 
حظي ارسالن ووهاب بأكثر من »لفتة« من جنبالط 
والذي حرص على »إمت���ام« املصافحة واملصاحلة 
بينهما وأجلس���هما الى جانبه. وتؤكد املصادر ان 

مقعد النائب الدرزي في بيروت سينقل الى منطقة 
عاليه أو الش���وف في القان���ون االنتخابي اجلديد 
الذي س���تقره حكومة ميقاتي، وأن عدد الدروز في 
بيروت والذي ال يتجاوز ال� 100 مواطن ال ميكن ان 
ينالوا مقعدا نيابيا، وبالتالي فإذا كان حمادة »ميني 
النفس« باملج���يء »نائبا« عن بيروت وعلى الئحة 
احلريري وعدم احلاجة الى جنبالط فيكون مخطئا. 
ومع اقتراب الذكرى ال���� 34 الغتيال والده، يلتقي 
ولي���د جنبالط مع كوادر حزبه في فندق الريفييرا 
عند الرابعة والنصف من بعد ظهر األربعاء املقبل. 
وفي ظل تصاعد النقاش داخل الوسط الدرزي حول 
موق���ف جنبالط والكالم حول م���ا قبل 13 آذار وما 
بعده، يبدو واضحا أن س���ؤال الهوية يطرح نفسه 
بقوة في وسط الشباب الدروز، وسط ميل واضح 
وللم���رة األولى إلى الذهاب بعيدا في خيار كس���ر 

أحادية الزعامة اجلنبالطية من داخلها.
< القـرار الظني »تعديل وتأجيـل«: قبل أيام قليلة، قدم 
املدع��ي الع��ام الدولي ف��ي احملكمة اخلاص��ة بلبنان 
القاضي داني��ال بيلمار لقاضي اإلج��راءات التمهيدية 

دانيال فرانس��ن، »قرارا اتهاميا معدال«، وذلك »نتيجة 
جمع وحتليل مزيد من األدلة«، قبل أن ينتهي فرانسن 
من قراءة القرار االتهامي األول الذي سلمه إياه في 17 

يناير 2011.
هذا التطور طرح تساؤالت كثيرة منها:

� ه��ل حصل تعديل في بع��ض النقاط الواردة في 
القرار االتهامي األول، لتعزيزه بأدلة جديدة.

� أم متت اضافة أس��ماء جديدة الى القرار االتهامي 
وتوسيع بيكار االتهام في اجتاه أشخاص أو دول؟

� هل هذا التعديل حصل ألسباب »تقنية« أم ألسباب 
سياسية تتصل بالتوقيت غير املالئم »اقليميا ودوليا« 
إلصدار الق��رار االتهام��ي بعدما فرض��ت التطورات 

العربية تبديال في األولويات؟
أي��ا يكن الس��بب ف��إن النتيجة ه��ي تأجيل جديد 
للق��رار االتهامي الذي كان مق��ررا صدوره في مارس 
اجل��اري وأرجئ اآلن ملهلة غير محددة متتد ألس��ابيع 

أو ألشهر.

< لبنان محصن من الثورات العربية: مدير معهد دراسات 
الشرق األوسط في جامعة »جورج واشنطن« مارك 
لينش زار لبن���ان والتقى سياس���يني وأكادمييني 
ومحللني، وكتب على أثر الزيارة تقريرا في مجلة 
»فوربس بوليسي« ضمنه انطباعاته، وهذا بعض 

ما جاء في تقريره:
أكثر ما فاجأني كان »نوع الهدوء أو حتى الرضا« 
السائد، حيال »استقرار« املشهد السياسي و»حصانته« 
النسبية من موجة االحتجاجات التي جتتاح العالم 
العربي. قلة بدوا قلقني من أن لبنان س���يختبر أي 
ن���وع من املوجات االحتجاجية، أو أن يؤدي القرار 

االتهامي املرتقب إلى أي اضطراب.
ان لبن���ان محصن من تأثيرات الثورة العربية. 
فالنظام الطائفي القائم في لبنان يعني أنه ليس هناك 
نقطة »توافق« واحدة تثير استياء اجلميع. و»أسلحة 
حزب اهلل ليس���ت نقطة توافق للتعبئة الشعبية 

ضدها، بخالف ما يأمل به منظرو 14 آذار«.
وأش���ار إلى أن »كل من تكلم���ت معهم، تقريبا، 
وصفوا الدعوة إلى إس���قاط النظام الطائفي، التي 

يرفعها الشباب اللبناني، بأنها غير واقعية، مبعنى 
أنها هدف جميل على املدى البعيد، ولكن غير عملي 
اليوم، ورمبا يكون، بالنسبة لبعض املسيحيني، مبثابة 

حصان طروادة للشيعة الساعني إلى السلطة«.
باإلضاف���ة إل���ى هيكلية النظ���ام الطائفي، فإن 
»طبيعة النظام اللبنان���ي الراهن، الثنائي واملثقل 
باالستقطاب السياسي، يشكل عائقا أمام أي حركة 
شعبية«، مستبعدا أن تكون مقولة معسكر 14 آذار 
بأن الثورات العربية هي امتداد لثورة األرز،  صحيحة 

و»مقنعة«.
ولعل »األكثر إث���ارة للصدمة« له هو »جتاوز« 
مسألة القرار االتهامي »في تناقض قوي مع الهستيريا 
التي س���ادت لبنان قبل أشهر قليلة، واملخاوف من 

أن يؤدي القرار إلى حرب أهلية«.
فقد »سمعت من كال الطرفني أن اجلدل املستمر 
بشأن هذه االتهامات قد حيد القضية«، مبعنى انها 
»استهلكت لدرجة أنها لن حتدث صدمة، ناهيك عن 
أن أيا من املعسكرين ال مصلحة لديه لرؤية تصعيد 

عنيف في الشارع«.


