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٭ مرسوم حكومة اللون الواحد: 
الرئيس ميقاتي ال يستطيع 

ان يذهب في اجتاه اعطاء 
قوى 8 آذار ما تريد، ولو لم 
يكن حزب اهلل في الواجهة 
بل احد ابرز حلفائه، سعيا 

منه مع الرئيس ميشال 
سليمان من اجل تأمني 

فرص احلياة لهذه احلكومة، 
اذ حني ينقل عن رئيس 

اجلمهورية قوله امام 
زواره انه لن يوقع مراسيم 

حكومة من لون سياسي 
واحد على رغم انها فعال 
حكومة 8 آذار وليس من 

فريق سياسي آخر يشاطر 
هذه القوى احلكومة، فإمنا 

يرمي الى توجيه رسالة 
الى انه مع الرئيس ميقاتي، 
ورمبا النائب وليد جنبالط، 
هم من سيوازنون احلكومة 

لئال تكون فريقا واحدا 
علما ان هناك من ال يرى 
هذا التمييز الذي يجريه 

رئيس اجلمهورية من 
منطلق اعتبار هذه املصادر 
انه انحاز الى الفريق اآلخر 

حني قرر ارجاء االستشارات 
التي كانت ستأتي بالرئيس 

سعد احلريري الى حني قلب 
التوازن السياسي.

٭ نقد ذاتي: يقول مصدر 
سياسي بارز في األكثرية 

اجلديدة انه كان من األفضل 
تشكيل احلكومة بعد فشل ما 
سمي بيوم الغضب الذي دعا 

اليه الرئيس سعد احلريري 
وأعوانه، واال ننتظر شهرا في 
التفاوض مع فريق أخذ موقفا 

مسبقا من املشاركة وبنى 
برنامجه على املواجهة بل 

الصدام مع احلكومة اجلديدة 
والطرف اآلخر. ويضيف: »ان 
عدم والدة احلكومة حتى اآلن 
ليس ناجما عن عجز سياسي 
لدى األكثرية، وال عن جناح 

الفريق اآلخر في اعاقتها، 
بل ناجت عن أخطاء ارتكبتها 
وترتكبها هذه األكثرية في 

التعاطي مع عملية التشكيل، 
باالضافة الى الطريقة التي 

يتبعها ميقاتي حتى اآلن والتي 
يراها البعض أنها بطيئة وال 
تتناسب مع التحديات التي 

يفترض ان يواجهها الرئيس 
املكلف«، وال يعتقد املصدر 

ان عملية تشكيل احلكومة قد 
دخلت في الثالجة، لكنه يرى 

في الوقت نفسه ان ميقاتي 
واألكثرية بحاجة الى مقاربة 

جديدة للتمكن من تأليفها 
بأسرع وقت.

٭ حكومة ثالثينية: توقف 
متابعون للشأن احلكومي عند 
لقاء الرئيس جنيب ميقاتي مع 

كل من نائب رئيس املجلس 
النيابي األسبق ايلي الفرزلي، 

الوزير السابق ناجي البستاني 
وشخصيات أخرى بعضها من 
خارج قوى األكثرية اجلديدة، 

وبحث معهم في بعض 
التفاصيل املتعلقة بالتشكيلة 
احلكومية شكال ومضمونا، 

وذلك وسط توجه شبه 
محسوم ألن تكون احلكومة 

ثالثينية لضمان حجم ونوعية 
التمثيل وحفظ التوازنات.

٭ اهداف عون من لقائه بارود: في 
رأي مصدر مراقب ان العماد 
عون أراد من خالل استقبال 
الوزير زياد بارود قبل أيام، 

ان يحقق مجموعة أهداف 
في لقاء واحد، فهو أوال أراد 

حتييد بارود عن صراعه 
مع الرئيس سليمان، ألنه ال 
مصلحة له بأن يبدو وكأنه 

يشن هجوما على وزير 
اكتسب صورة جيدة لدى 

الرأي العام، وهو ثانيا أراد 
إفهام رئيس اجلمهورية أنه 

متمسك حتى إشعار آخر 
بوزارة الداخلية، وانه لن 

يتنازل عنها إال إذا أعطي 11 
وزيرا، في حني انه يعرف 
مسبقا ان الرئيس املكلف 

يرفض هذا األمر، وبالتالي 
فإن مناورته بالنفس 

الطويل ستؤدي أخيرا إلى 
نيل وزارة الداخلية.

أخبار وأسرار مساعي جنبالط مع عون ذهبت أدراج الرياح والصفدي يلّوح مبراد

احلريري: نرفض محاولة حزب اهلل حتويل لبنان ساحة لتصدير الثورات
الى ص���دى لالصوات اآلتية من 
اخلارج، وتلك التي تغدق على 
بعض اجلهات، مما يسمونه املال 

النظيف وغير النظيف«. 
وبالعودة إلى السجال الداخلي 
اعتبر املكتب السياسي للحزب 
الوقت حان ليحزم  ان  الكتائب 
الرئيس املكلف أمره ويعمد الى 
تشكيل احلكومة في أقرب وقت 
أثاره  الذي  اللغط  ممكن. وبعد 
اعالن النائب سامي أمني اجلميل 
ترحيبه بزيارة البطريرك بشارة 
الراعي الى سورية، أشار املكتب 
السياسي الى ان الراعي سيحمل 
معه الثوابت التاريخية لبكركي 
وس���يطالب بحقوق اللبنانيني 

أينما حل.
لكن العماد ميشال عون مازال 
أقل استعجاال من سواه، بدليل 
استمرار متسكه بالشروط املانعة 
للتشكيل من وجهة نظر الرئيسني 

سليمان وميقاتي.
النائب جنبالط قال بعد تناوله 
العشاء مع العماد ميشال عون في 
الرابية امس األول ان هذا اللقاء 
هو في السياق الضروري لتزامن 

الزوايا ضمن الفريق الواحد.
واضاف: ال شك ان ثمة عقبات 
على بع���ض الصعد، لذلك جاء 
هذا االجتماع للخروج بأجوبة 
إيجابية فيما يتعلق بتش���كيل 
احلكومة. ووصف اللقاء مع عون 
باملمتاز جدا، وقال: هذه العقبات 
ذات طابع داخلي وحتدث في كل 
البلدان وثمة شائعات تأثيرها 
كبير لذلك اردنا العمل على دحرها 
من هنا وهناك، مشيرا الى انها 
ليست املرة األولى وال االخيرة 
التي يتأخر فيها الرئيس املكلف 

بتأليف احلكومة.
غير ان مصادر متابعة ذكرت 
ل���� »األنب���اء« ان رئيس جبهة 
النضال الوطني فوجئ بتشبث 
العماد عون مبواقفه، ولم يقبل 
اي تراجع ملصلحة تسريع تشكيل 

احلكومة.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

ولفت الى ان »قيادة حزب اهلل، 
تطلب التغيير في البلدان العربية 
على الطريقة االيرانية، وهي تريد 
م���ن اللبنانيني ان يوافقوا على 
حتويل بلدهم، الى ساحة لتصدير 
الثورات، لترتفع اعالم ورايات 
العربية  العواص���م  احلزب في 
عل���ى الصورة التي ترتفع فيها 

في بيروت«.
وأوضح احلريري ان »هذه 
السياس���ة مرفوضة من اكثرية 
اللبنانيني، التي ال تريد للبنان 
ان يغرق في سياسات احملاور، 
وان يتحول صوت���ه في تأييد 
احل���ركات الش���عبية العربية، 

بيت الوس���ط، اعتبر ان »هناك 
م���ن يريد ان يتخ���ذ من لبنان، 
س���احة لتصدير الث���ورات الى 
العربية، ويتصرف مع  البلدان 
التحركات الشعبية العربية كما 
لو ان���ه االب الروحي والفكري 
لتلك الثورات، وهو امر ال يخالف 
احلقيقة والواقع فحسب، ويحاول 
ان يسقط على احلركة الشعبية 
العربية اس���قاطات ال عالقة بها 
ال م���ن قريب وال من بعيد، امنا 
هو امر يتج���اوز حدود التأييد 
والتضام���ن، ليجعل من لبنان 
ورقة في مهب اخلالفات الداخلية 

للعديد من البلدان العربية«.

ص���درت عن قيادات رئيس���ية 
في ح���زب اهلل، خصصت لزج 
لبنان، في خضم التحركات التي 
تشهدها بعض البلدان العربية 
الشقيقة، وهي مواقف تتحرك 
على أس���اس ان هناك حتركات 
»بسمنة« وحتركات »بزيت«. فما 
هو مقبول في طهران وعربستان 
وقم ومشهد، مرفوض في املنامة 
وغيره���ا من العواصم، وما هو 
مرفوض في طهران مقبول في 

سواها«.
احلريري، وفي كلمة له خالل 
اس���تقباله وفودا من »ش���باب 
املستقبل« وعائالت بيروتية في 

مجانية للعدو االسرائيلي.
ونقلت مصادر ف���ي 14 آذار 
ع���ن الوزير الصف���دي حتذير 
املعارض���ة اجلديدة من مخاطر 
اعت���ذار الرئي���س ميقاتي، ألن 
البديل قد يكون النائب السابق 

عبدالرحيم مراد.
وبعيدا عن امللف احلكومي، 
برز امس تصريح ملفت للرئيس 
سعد احلريري حذر خالله من 
مخاطر استخدام لبنان »منطلقا 
وورقة في تأجي���ج الصراعات 

الداخلية في البلدان العربية«.
انه  ال���ى  ولف���ت احلريري 
الى مواقف  ايام  »استمعنا قبل 

الرئيس ميش���ال  نقل زوار 
سليمان عنه قوله امس ان تأليف 
احلكومة اليزال بعيدا، بس���بب 
العقد الداخلية واالقليمية، وأبلغ 
الرئيس سليمان زواره بأنه يضع 
نفسه بتصرف كل الفرقاء لتسهيل 
مهم���ة ميقات���ي، متمنيا تأليف 
حكومة تضم كل األطراف، لكن 
يرى انه يجب التريث الستطالع 
الوضع االقليمي وانعكاساته على 

الداخل اللبناني.
واعتبر سليمان، بحسب ما 
نقلته عنه صحيفة املستقبل امس 
ان استمرار الغموض في تشكيل 
احلكومة يفّوت على لبنان فرصا 
اقتصادية واستثمارية كبيرة، 
خصوصا في ظل ما يحصل من 
اضطرابات في البلدان العربية، 
البلد  آن األوان لتحصني  وقال: 
في ظ���ل التطورات اجلارية في 
املنطقة، وعبر تشكيل احلكومة، 
بعدما اتخذت قوى 14 آذار قرارها 

بعدم املشاركة.
من جهت���ه، رئيس احلكومة 
جني���ب ميقاتي أبل���غ صحيفة 
»الس���فير« ان قنوات التواصل 
مفتوحة في االجتاهات كافة، وهي 
في تقدم، وكل املسائل قابلة للحل، 
مشيرا الى ان اجلو اآلن افضل 

مما كان بكثير.
بدوره، وزير االقتصاد محمد 
الصفدي أكد ان احلكومة يجب 
ان تتأل���ف قريبا، وحذر من ان 
عدم الرد على حمالت التخوين 
التي تطوله هو والرئيس جنيب 
ميقاتي ال تعني الضعف، ودعا 
الفريق اآلخر للتوقف عن املزايدات 
وقال: نح���ن األكثر حرصا على 
املوقع اجلامع للطائفة السنية، 
ونحن اول احلريصني على معرفة 
احلقيق���ة في اغتي���ال الرئيس 
احلريري وفي التصدي، وسأل 
ملاذا ال يتم تسليح اجليش ليكون 
قادرا على حماية الوطن بقوته 
الذاتية؟ مؤكدا انه مع الس���الح 
الشرعي دون س���واه، لكن في 
غياب تعزيزه لن يقدم لبنان هدية 

)محمود الطويل( رئيس »االصالح والتغيير« مستقبال النائب وليد جنبالط في الرابية مساء امس االول 

عضو »الوفاء للمقاومة« أكد أن احتمال اعتذار ميقاتي أضعف من احتمال جتاوزه للضغوطات اخلارجية

املوسوي لـ »األنباء«: املطالب الشعبية السورية ال حتّل باملظاهرات

ويكيليكس عن فيلتمان: استهداف »مارونستان« أساء ألهدافنا!

في وجه االحتالل االسرائيلي 
لفلسطين، معتبرا ان المطالب 
الش���عبية في سورية ال تحل 
بالمظاهرات وح���رق المباني 
الحكومية انم���ا بحوار جدي 
خصوصا ان الرئيس االسد لديه 
كل قابلية لالستماع الى وجهة 
نظ���ر المتظاهرين والتعاطي 
معها بكل ايجابية ونوايا صادقة 
وهو حوار لم يكن تحقيقه سهال 
في مصر وتون���س وال يمكن 
اليم���ن وليبيا  ف���ي  تحقيقه 
كون حكام تلك الدول مغلقين 
المليارات  انفس���هم لعد  على 
واصفارها وغير معنيين بالعالم 
العربي وبقضيته االم فلسطين 

المحتلة.
بيروت ـ زينة طبارة  ٭

في نفق الفراغ الدستوري على 
مستوى رئاسة الحكومة ان لم 
يكن في نفق الفوضى والدخول 

في المجهول.
وعن التطورات في سورية 
اشار النائب الموسوي الى ان 
ما يجري في سورية خارج عن 
االنصاف بحق النظام السوري 
كونه نظاما غير متشابه مع باقي 
االنظمة العربية التي تسودها 
المطالبة بالحرية  المظاهرات 
السيما ان كل مواطن سوري 
حر يعل���م ان الرئيس الراحل 
حافظ االس���د والحالي بشار 
االسد جسدا في مواقفهما كل 
معاني الحرية والكرامة لالنسان 
العرب���ي وامنا له كل مقومات 
الصم���ود والممانعة الصلبة 

الى  التعقيدات سيؤول  حجم 
الرئي���س ميقاتي عن  اعتذار 
النائب  متابعة مهمت���ه، لفت 
الموسوي الى انه من الصعب 
على اح���د الجزم بعدم اعتذار 
الرئيس ميقاتي عن تش���كيل 
الحكومة، وان كل االحتماالت 
واردة نسبة لتسارع االحداث 
والمستجدات داخليا وخارجيا، 
انما حتى تاريخه يبقى احتمال 
اعتذار الرئيس ميقاتي اضعف 
من احتمال تجاوزه للضغوطات 
الخارجي���ة علي���ه وحلحلة 
التي واجهت  التقليدية  العقد 
كل الحكومات الس���ابقة اثناء 
تش���كيلها معتب���را ان خيار 
االعتذار هو الخيار االسوأ كونه 
سيدخل البالد في احسن الحاالت 

آذار« ممتعضة اصال من التفاهم 
القائم بين الجيش والمقاومة 
الذي س���بب  وهو االمتعاض 
لدى العديد م���ن قيادات تلك 
القوى حساسية زائدة حيال 
معادل���ة »الجيش والش���عب 
والمقاومة« وهي ترفض بالتالي 
انصهار المقاومة بالجيش عمال 
بتوصيات ولي امرها جيفري 
فيلتم���ان وم���ن ورائه جون 
اللذين ال يس���محان  بولتون 
المقاومة  بان يصبح س���الح 
بي���د الجي���ش اللبناني منعا 
لتعزي���ز قدراته بهدف حماية 
الكيان الصهيوني وضمان تنفيذ 

مخططاته ومشاريعه.
على صعيد آخر وعلى خط 
تش���كيل الحكومة وما اذا كان 

مطالب بأن يك���ون لديه قوة 
عس���كرية ضاربة تمكنه من 
الحفاظ على الش���عارات التي 
يحاول من يقود اليوم معركته 
الوهمية ضد السالح المزايدة 
به���ا على المقاوم���ة و»حزب 
اهلل« اال وهي الحرية والسيادة 
واالستقالل، معتبرا ان ما يسمى 
بالمعركة ضد سالح المقاومة 
هو االنتحار م���ن اجل التربع 
على كرسي السلطة والعودة 

الى رئاسة الحكومة.
المطالبة  وردا على سؤال 
باندماج المقاومة مع الجيش ان 
لم تكن ترغب في تسليم سالحها 
الى المؤسسة العسكرية لفت 
 النائب الموسوي في تصريح
ل� »األنباء« ال���ى ان قوى »14 

رأى عضو كتل���ة »الوفاء 
النائب حس���ين  للمقاوم���ة« 
الموس���وي ان المنصفي���ن 
والعق���الء م���ن كل الطوائف 
اللبناني���ة والحريصين على 
سالمة الوطن متفقين على ان 
سالح المقاومة ضرورة وطنية 
ومؤمنين بدورها وبلزوم دعمها 
تماما كم���ا كان األمر عليه في 
الش���هيد رفيق  الرئيس  عهد 
الحريري، وذلك لكون هؤالء 
المنصفي���ن يدرك���ون حجم 
المخاطر والتهديدات االسرائيلية 
اليومية المن لبنان واقتصاده 
وعيشه المشترك دون تمييز 
بين س���ني وشيعي وماروني 
واورثوذكسي وبالتالي يعتبر 
الموس���وي ان لبنان  النائب 

كشفت صحيفة »األخبار« في 
عددها الصادر امس عن وثيقة 
جديدة ملوقع »ويكيليكس« حول 
حرب يوليو 2006 يعتبر فيها 
السفير األميركي في لبنان إبان 
احلرب جيفري فيلتمان أن قطع 
التي تصل  الرئيس���ي  الطريق 
بيروت بقلب املنطقة املسيحية، 
التي قال فيلتمان انها تس���مى 
بشكل فكاهي ب� »مارونستان«، 
هو مبثابة تدمير نفسي، إذ إنه 
يعزل املناطق املسيحية بعضها 

أن هذه اجلس���ور كانت أهدافا 
تابعة حلزب اهلل »حتى لو جنح 
االسرائيليون في تبرير ذلك«، 
داعيا احلكومة األميركية لالتفاق 
مع االس���رائيليني على حتييد 
الكبرى، ومن  منطقة بي���روت 
ضمنها عوكر )حيث تقع السفارة( 
وجونية ع���ن هجمات اجليش 
االس���رائيلي باس���تثناء معاقل 
حزب اهلل املعروفة، كالضاحية 
اجلنوبية، مطالبا أيضا باطالق 
مبادرة رفيعة املس���توى )رمبا 

عن بعض، ويقطع الطريق أمام 
زوار البطريرك املاروني نصراهلل 
صفير )املقيم في مقره الصيفي( 
التنفيذية في  الهيئ���ة  ورئيس 
»الق���وات اللبناني���ة« س���مير 
جعج���ع كما أن���ه يوجه ضربة 
قاسية إلى مهمات السفارة إذ لن 
يتمكن املوظفون »ومن ضمنهم 
موظفو األمن« من الوصول إلى 
عملهم. وبحس���ب الوثيقة، فإن 
فيلتمان يلفت إل���ى أنه ال أحد 
من »مصادره اللبنانية« يعتقد 

فتح طري���ق بحري بني قبرص 
وجونية، أو معبر جوي محدود 
إلى مطار عمان أو أي بلد آخر( 
لتجميل صورة الواليات املتحدة 
وتأمني الراحة النفسية للبنانيني 
احملاصرين. وينقل فيلتمان في 
وثيقته عن أحد املسيحيني قوله 
ان »جب���ل لبنان« لم يعد مكانا 
آمنا بعد اليوم كما ينقل عن أحد 
املسيحيني »املعتدلني« قوله: »كلنا 
مقاومون اآلن«. ويلفت فيلتمان 
أيض���ا إل���ى أن ه���ذه الهجمات 

على املدن املس���يحية تسهم في 
زيادة الشعور باالضطهاد لدى 
إلى  املسيحيني والسنة، إضافة 
التضامن بني املسيحيني  زيادة 
والسنة وحزب اهلل.  كما كشفت 
صحيفة »األخب���ار« عن وثيقة 
الس���فارة  اخرى ص���ادرة عن 
األميركية بتاريخ 12 اغس���طس 
2006 يحض فيها رئيس الهيئة 
التنفيذية في »القوات اللبنانية« 
سمير جعجع على النزع الكامل 

والفوري لسالح حزب اهلل.

حسني املوسوي

حتليل إخباري

بقدر ما كان تكليف الرئيس جنيب ميقاتي لتشكيل احلكومة »سريعا 
وصاعقا« وحمل »نفسا انقالبيا«، جاء التأليف »بطيئا ومتريثا« وال 
يوحي بأننا في صدد »حكومة انقالبية«. أسباب وتفسيرات كثيرة 
أعطيت لهذا التأخر وكلها صحيحة أو فيها شيء من الصحة، من 

التكتيك السياسي الذي اتبعته قوى 8 آذار الستيعاب صدمة إقصاء 
احلريري قبل االنتقال الى »الصدمة« الثانية، الى خطة عمل الرئيس 

ميقاتي بإعطاء مشاركة 14 آذار كل الفرص واستنفاد خيار حكومة 
شراكة مختلطة قبل التحول الى خيارات أخرى، الى عقد التأليف السيما 

منها عقدة التمثيل املسيحي، الى ردود الفعل الداخلية من الشارع 
السني وقوى 14 آذار، وأيضا ردود الفعل الدولية السيما األميركية، 

وكلها لم تكن محسوبة بهذه احلدة وهذا احلجم. الى التطورات 
واألحداث العربية التي أعادت خلط األوراق في املنطقة واألولويات 

لدى سورية. لكن يبقى ان هناك سببا مباشرا يتصل بوضعية الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي املعني مباشرة وأكثر من غيره بعملية تشكيل 

احلكومة وبتحمل مسؤولية وتبعات أي قرار سيأخذه.

مما ال شك فيه ان الرئيس ميقاتي يخوض عملية التأليف في ظروف 
صعبة ومعقدة للغاية كمن يسير في حقل ألغام سياسية فيعمل على 
تفكيك بعضها وتفادي بعضها اآلخر. وفي الواقع فإن عملية التأليف 

تبدو معركة سياسية بامتياز يخوضها ميقاتي وسط ضغوط هائلة على 
3 جبهات:

جبهة 14 آذار »اخلصوم اجلدد« أو ما بات يعرف بـ »املعارضة 
اجلديدة«. من هذه اجلبهة جاءت النيران السياسية الغزيرة في 
هجوم مباغت لم يترك مليقاتي فسحة مهادنة وفرصة التقاط األنفاس.

وتولى الرئيس سعد احلريري قيادة هذا الهجوم الذي هدف الى تطويق 
ميقاتي سنيا )يوم الغضب واجتماع دار الفتوى( وطرابلسيا )مهرجان 

املعرض( وشعبيا )مهرجان 13 آذار( وسياسيا )معركة السالح من البيال 
الى ساحة الشهداء مرورا بالبريستول(. وأرفقت هذه املعركة السياسية 
املفتوحة التي جتري حتت عنوانني االول أعلن وهو »إسقاط السالح« 

والثاني سيعلن الحقا وهو »إسقاط احلكومة«، بحرب معنوية شنت على 
ميقاتي وركزت على تصوير انه في مأزق وفي وضع سياسي »مزر« 

وبات محاصرا بأوضاع وخيارات توصل كلها الى الفشل والسقوط.
جبهة 8 آذار »احللفاء اجلدد« أو ما بات يعرف بـ »األكثرية 

اجلديدة« التي وحتى اآلن لم تقدم تسهيالت للرئيس ميقاتي، 
وبعدما أبدت تفهما ألوضاعه ورغبة في عدم حشره وإحراجه أمام 

طائفته خصوصا، فإنها حتولت من اآلن فصاعدا الى ممارسة ضغوط 
عليه للتعجيل في التأليف، وحيث لم يعد هناك متسع من الوقت 

واملناورة، ال بل لم يعد عامل الوقت يلعب في مصلحة ميقاتي الذي 
يتآكل رصيده وزخمه ووهجه، في وقت تستعيد فيه قوى 14 آذار زمام 
املبادرة السياسية رغم ما حل بها وتنتقل من الدفاع الى الهجوم، وتبدو 

قوى 8 آذار مرتبكة في أدائها ومفتقرة الى تصور أو الى اتفاق واضح 
وكامل على احلكومة وبرنامجها وترتيبات املرحلة املقبلة رغم ما قامت 
به من »انقالب سياسي« توقف عند إقصاء احلريري وإسقاط حكومته 

ولم يكتمل ويتطور في اجتاه تثبيت ميقاتي وتشكيل حكومته.
أخطأ فريق 8 آذار في استعجال نتائج االنقالب ومرحلة ما بعده عندما 

اعتبر انه بربحه ملعركة التكليف بإقصاء احلريري واإلتيان مبيقاتي ربح 

املعركة السياسية، وعندما اعتبر احلكومة في »جيبه« وبالغ في استباق 
الوضع اجلديد ووضع سيناريوهات وترتيبات سياسية وأمنية وادارية 

للمرحلة املقبلة... متاما مثلما يخطئ فريق 14 آذار اآلن في تصوير 
نتائج هجومه املضاد في السياسة والشارع ان هو اعتقد انه خسر 

معركة التكليف لكنه سيربح معركة التأليف املتعذر.
جبهة »املجتمع الدولي« التي اتسمت ردة فعلها باحلذر والتحفظ 
ليس على شخص ميقاتي الذي عكست كل املواقف والتعليقات 

الدولية احتراما وتقديرا لشخصه ومكانته وعالقاته، وامنا على الظروف 
التي حتيـط بوصـوله الى رئاسة احلكومة وبحـكومته العـتيدة. فقد 

عكست املواقف الدولية حذرا من ان تكون احلكومة اجلديدة واقعة حتت 
سيطرة حزب اهلل وان تكون غير قادرة على اإليفاء بالتزامات لبنان 

والقرارات الدولية.
وان يكون ميقاتي رغم كل استعداداته االيجابية في وضع ال ميكنه من 
ترجمة هذه االستعدادات، السيما ما يتعلق باحملكمة الدولية والتعاون 

معها.

ميقاتي و»معركة التأليف«: 3 جبهات و3 معارك

ب أعضاء  النظام املصري عذَّ
خلية »حزب اهلل« بالصدمات الكهربائية
ذكرت إحدى وثائق موقع »ويكيليكس« أن محامني مهتمني بحقوق 

االنسان ومطلعني على ملف أعضاء خلية »حزب اهلل« منذ نهاية 
عام 2008 اكدوا أن احلكومة املصرية عذبت املشتبه بهم من خالل 

الصدمات الكهربائية واحلرمان من النوم لتحويلهم الى وضع ما بني 
احلياة واملوت.
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سليمان يستبعد 
تأليفًا قريبًا للحكومة 

بينما ميقاتي
متفائل


