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ّ
ّ
سنيًا ودرزيًا

ي�ج��ب اس�ت�ك�م��ال ان�ت�ف��اض��ة االستقالل
ال �ت ��ي ب � ��دأت ض ��د ال ��وج ��ود العسكري
ال� � �س � ��وري .ب� �ق ��ي ال � ��وج � ��ود العسكري
واألمني لحزب الله الذي يسمح بعودة
النفوذ السوري وهو أداء ممارسة هذا
ال �ن �ف��وذ» .وأع �ل��ن ج�ع�ج��ع أن ��ه يخالف
املنطق القائل إن السالح ضمانة «لكون
للمخاطر
ه��ذا ال �س�لاح ي �ع� ّ�رض ل�ب�ن��ان
ّ
وي�ك�ش�ف��ه أم� ��ام ال �ج �م �ي��ع» ،م�ض�ي�ف��ًا إن
«ال��دول��ة هي املقاومة وه��ي ق��ادرة على
ال� ��دف� ��اع ع� ��ن ل� �ب� �ن ��ان» .وح� � ��دد جعجع
مرحلة جديدة« :يجب أن نعي أننا نبدأ
مرحلة جديدة .ربحنا االنتخابات ولم
نحقق شيئًا .يجب أن نكمل اإلعالن عن
األم��ور وال�ق��ول إن��ه ال استقامة للحياة

ال�س�ي��اس�ي��ة ب��وج��ود ال �س�ل�اح» .ووضع
ج�ع�ج��ع ب��رن��ام��ج ع�م��ل ج��دي �دًا للحكم،
م�ش�ي�رًا إل ��ى ض� ��رورة ت��أل�ي��ف «حكومة
ج � ��دي � ��دة ي � �ك� ��ون أول ب � �ن� ��وده� ��ا مللمة
السالح».
أما الحريري ،فعاد الى أخطاء  14آذار،
ّ
تصرفنا
م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ��ه م�ن��ذ «2005
ح �س��ن ن� � ّ�ي� ��ة ،م� ��ددن� ��ا ال � �ي� ��د مؤمنني
ب� ّ
ب ��أن ب �ن��اء ال��دول��ة س�ي�ك��ون ع�ب��ر منطق
ال�ش��راك��ة» .وق ��ال« :ردود ال�ف��ري��ق اآلخر
دفعتنا إلى الرضوخ في طرح موضوع
ال� � �س �ل��اح» ،م � �ش� ��ددًا ع� �ل ��ى أن املرحلة
الجديدة ستكون مرحلة طرح القضايا
«ك� �م ��ا ن� ��راه� ��ا دون خ � ��وف ومراعاة،
سنعيد ط��رح م�ل��ف ال �س�لاح واملحكمة
الدولية وبناء املؤسسات».
م��ن ج�ه�ت��ه ،رأى ال��رئ �ي��س ال�ج�م� ّ�ي��ل أنه
«ج� � ��رى ت �ن �ف �ي��ذ االن � �قّ�ل��اب خ� �ط ��وة تلو
األخرى» ،مشيرًا إلى أن «نضالنا صعب،
وما ينتظرنا صعب ،يجب إعادة تعبئة
الشارع كما حصل سابقًا وكسب الرأي
العام اللبناني» ،مضيفًا إن األ ّه��م هو
«االستفادة من الدبلوماسية»!
وج��رت مناقشة تفاصيل البيان الذي
أذاع��ه النائب السنيورة ،حيث ّ
سجلت
مجموعة من املالحظات ،أبرزها للنائب
حمادة الذي دعا إلى توحيد مصطلح
«تسمية ف��ري��ق  8آذار» والتركيز على
ع� �ب ��ارة «االن � � �ق �ل��اب» ،م �ع �ي �دًا التذكير
بشعار« :من أجل الدفاع عن الجمهورية
وال� ��دس � �ت� ��ور» ،وه� ��و ش �ع ��ار ل ��م يذكره
كثيرون ممن حضروا االجتماع.
أما البيان الختامي ،فقد أشار الى أنه
«ف��ي ض��وء ع��دم وض��وح م��وق��ف رئيس
الحكومة املكلف نجيب ميقاتي ،ترفض
ق ��وى  14آذار امل �ش��ارك��ة ف��ي الحكومة
ألنها ترفض تشريع االنقالب الحاصل
وترفض التحول ال��ى شاهد غير قادر
الخالفات» .ولفت البيان إلى
على منع ّ
أن��ه «ف��ي ظ��ل عجز ميقاتي ع��ن إعطاء
أج��وب��ة ع��ن أسئلتها ،ق��رر املجتمعون
رف��ض امل�ش��ارك��ة ف��ي الحكومة وإطالق
م � �ع� ��ارض� ��ة س �ل �م �ي ��ة وديموقراطية
ل � �ح � �م ��اي ��ة ال � � ��دس� � � �ت � � ��ور» ،م� � ��ع إشارة
األكثريني السابقني إلى أن قوى  8آذار
تسعى إل��ى «إدخ ��ال ال�ب�لاد ف��ي مرحلة
جديدة قوامها املضي أكثر في تعميم
ح��ال��ة االن �ق�لاب وتثبيتها» .واستنكر
امل �ج �ت �م � ّع��ون م� �م ��ارس ��ات خصومهم،
وأك��دوا أن «م��ا ج��رى في التكليف وما
ّ
ي� �ج ��ري ف ��ي ال �ت��أل �ي��ف ي � �ع� ��دان انقالبًا
ّ
ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام ال��دي�م��وق��راط��ي ي�ت��م بقوة
ال �س�ل�اح» ،مشيرين ال��ى أن�ه��م ال يمكن
أن يسكتوا عما يجري وسيواجهونه
بكل األطر الدستورية ،وأنهم ّ
يحملون
ك��ل األف ��رق ��اء امل�ع�ن�ي�ين م �س��ؤول �ي��ة هذا
االنقالب.

الدولية
أنها ق��وة ب��دأت تتسع يومًا بعد يوم،
وبخاصة م��ع خ��روج تيار املستقبل
م��ن السلطة .وت��ق��دم��ت امل��س��ي��رة فرق
ك��ش��ف��ي��ة وري����اض����ي����ة ،ف��ي��م��ا ّ
تميزت
ب�����ع�����رض ع����س����ك����ري ن����ف����ذت����ه أربعة
ضمت مئات الشبانّ ،
فصائل ّ
ورددت
شعارات «جينا يا صيدا جينا ّ
نرجع
م��اض��ي��ن��ا»« ،ال بمليون ًوال ب��م ّ��ي��ة ما
منبيع القضية» ،إض��اف��ة إل��ى أخرى
ت���ه���اج���م ال����رئ����ي����س س���ع���د الحريري
والنائب فؤاد السنيورة .وألقى النائب
السابق أسامة سعد ،كلمة طالب فيها
ال��ح��ك��وم��ة ال���ج���دي���دة ب����أن ت��ض��ع حدًا
للمحكمة الدولية «وما تمثله من اعتداء

س���اف���ر ع��ل��ى االس���ت���ق�ل�ال وانتقاص
م��ن ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة» .وم���ن ساحة
النجمة في صيدا ،دعا سعد «الشباب
اللبناني والنساء والعمال والفالحني
واملثقفني ومن كل الطوائف واملناطق
ال��ى كسر ق��ي��ود الطائفية واملذهبية،
وال����س����ي����ر م���ع���ًا م ّ
����وح����دي����ن م����ن أجل
التخلص من النظام الطائفي العفن،
نظام التبعية للخارج والديموقراطية
املزيفة والفساد واالستغالل» .ورأى
أن «املطلوب من تكلم املرجعيات أن
ت��ق��ول ل��ل��ن��ائ��ب�ين األم��ي��رك��ي�ين جوزف
ل��ي��ب��رم��ان وج����ون م��اك�ين أن ال شأن
لهما بتأليف الحكومة في لبنان».
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تقرير

ّ
ميقاتي :ال أحد سواي سيشكل الحكومة
عبد الكافي الصمد
ف��ي آخ��ر ل��ق��اء م ّ
��وس��ع ع��ق��ده خ�لال زيارته
نهاية األسبوع املاضي إلى طرابلس ،كشف
ال��رئ��ي��س امل��ك��ل��ف ت��أل��ي��ف ال��ح��ك��وم��ة نجيب
ميقاتي ،أم��ام حشد من وج��وه وفاعليات
امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي «ال أذي����ع س���رًا أن���ه عندما
«طحشت» في موضوع رئاسة الحكومة،
كان يدعمني بال ت��ردد الصديقان محمد
الصفدي وأح��م��د ك��رام��ي ،على ال��رغ��م من
تعرضهما لضغوط كبيرة من كل األنواع،
وكانا خير مؤيد لي بهدف إعادة طرابلس
إل���ى ال��خ��ري��ط��ة السياسية ف��ي ل��ب��ن��ان ،وقد
توافقنا على أن نتوقف عن إعطاء الوعود
ألح���د؛ لكنني اآلن ع��ائ��د إل���ى ب��ي��روت وأنا
أشعر بأن طرابلس كلها معي».
هذه الخالصة التي خرج بها ميقاتي من
زي���ارت���ه األول�����ى إل���ى م��دي��ن��ت��ه م��ن��ذ تكليفه
ت��أل��ي��ف ال��ح��ك��وم��ة ف���ي  25ك���ان���ون الثاني
امل����اض����ي ،ع��ك��س��ت ج���ان���ب���ًا م����ن االرتياح
لديه ،واطمئنانه إلى أن قاعدته السياسية
وال��ش��ع��ب��ي��ة ف���ي ع��اص��م��ة ال��ش��م��ال بخير،
ْ
وإن ك���ان ق��د ظ��ه��ر ع��ل��ى أدائ���ه���ا أك��ث��ر من
خلل بنيوي ،ب��رز بوضوح في أن الحشد
الشعبي ال��ذي ك��ان ف��ي استقبال ميقاتي
ع��ص��ر ي���وم ال��ج��م��ع��ة ال��ف��ائ��ت ك���ان أق���ل من
نّ
املتوقع قياسًا على ما كان ّ
يروج ،كما تبي
أن أداء ك��وادره في تنظيم لقاءات كهذه ما
زال ينقصهم عامل الخبرة.
ل��ه��ذه األس��ب��اب وغ��ي��ره��ا ،ح���رص ميقاتي
على عقد سلسلة اج��ت��م��اع��ات مغلقة مع
ق��واع��ده ،ب��دأه��ا بلقاء م��ع موظفي جمعية
ومؤسسات العزم والسعادة التابعة له ،ثم
مع شباب العزم وكوادره ،قبل أن يختمها
ب��ل��ق��اءات م��وس��ع��ة م���ع م��م��ث��ل��ي القطاعات،
وهي اجتماعات وصفتها مصادره بأنها
«ل����ق����اءات م���م���ت���ازة» ،ألن���ه���ا ح��س��ب رأيها
«أسهمت في بدء تحويل تأييد هذه الفئات
مليقاتي م��ن ح��ال��ة التعاطف م��ع��ه ،ونقلها
إل��ى مرحلة التنظيم والتفعيل السياسي
استعدادًا للمرحلة املقبلة».
ال���ي���وم ال��ث��ان��ي مل��ي��ق��ات��ي ف���ي ط��راب��ل��س كان

ما قل
ودل
ضمن سياسة «العودة
ّ
قياديون
إلى الجذور» ،أورد
في  14آذار أنهم في إطار
تغطية سوريا ملا يرونه
«االنقالب» في لبنان ،باتوا
ّ
ّ
في حل من أي تعهد سابق
بشأن العالقة مع سوريا.
ّ
وردد بعض ما يطلق عليهم
«صقور  14آذار» مقترحات
بمعاودة التواصل مع قوى

ً
حافال باللقاءات ،أبرزها مع رؤساء بلديات
ش��م��ال��ي��ة ،ك��ش��ف ق��س��م منهم لـ«األخبار»
عن «وج��ود أرضية جاهزة في مناطقهم
تنتظر مبادرة
للتعاون مع ميقاتي ،لكنها ً
م��ن��ه ف��ي ه���ذا االت���ج���اه»؛ ف��ض�لا ع��ن لقائه
وفدًا من لقاء األحزاب والقوى الوطنية في
ال��ش��م��ال ،غ���اب ع��ن��ه ممثل «ح���زب التحرر
ال���ع���رب���ي» امل����وال����ي ل��ل��رئ��ي��س ع��م��ر كرامي،
ألس�����ب�����اب ف����س����رت ب���اع���ت���ب���اره���ا متعلقة
بـ«الحساسية السياسية» امل��وج��ودة بني
الرجلني ،التي أسهم تقدم حظوظ ميقاتي
في اللحظات األخيرة على حظوظ كرامي
ف��ي تكليفه تأليف الحكومة ال��ج��دي��دة ،في

بادر ميقاتي إلى
زيارة مفتي طرابلس،
الشعار إيجابًا
فرد ّ
زيادتها ووضعها في حسابات الطرفني.
امل��ح��ط��ة األب������رز ف���ي اج���ت���م���اع���ات ميقاتي
تمثلت بلقائه على دفعتني مشايخ الطائفة
السنية .في الدفعة األولى ،بادر ميقاتي إلى
زيارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك
ّ
الشعار في دار إفتاء طرابلس ،األمر الذي
ّ
رد عليه الشعار إيجابًا من خالل حشده
الجهازين الشرعي واإلداري الستقباله.
وإذا ك��ان ميقاتي خ�لال ال��ل��ق��اء ق��د أعطى
ّ
الشعار الضوء األخضر للبدء ببناء دار
ّ
جديدة لإلفتاء في طرابلس ،معلنًا تحمل
ذلك على نفقته ،فإن ما دار فيه وما أعقبه
من تصريحات أظهر أن ميقاتي استطاع
اح��ت��واء ت��داع��ي��ات ل��ق��اء املجلس اإلسالمي
الشرعي األعلى املوسع الذي عقد في دار
الفتوى في بيروت بدعوة من املفتي محمد
رشيد قباني ،ال��ذي ح��اول «تقييد» حركة
ميقاتي ،إذ إن الشعار أعطاه ً
غطاء شرعيًا
بقوله له« :لقد دخلت كبيرًا إلى دار الفتوى،

وخرجت كبيرًا ومعك تأييد سائر أركان
طائفتك».
أما الدفعة الثانية فتمثلت بلقاء ميقاتي مع
نحو  180شخصًا م��ن أص��ح��اب العمائم
ّ
السنية ،توافدوا إلى الطبقة الخامسة من
فندق «كواليتي ــ إن» ،حيث اجتمعوا معه
على مدى أكثر من ساعة ونصف ساعة.
إل���ى ج��ان��ب امل��ش��اي��خ امل��ح��س��وب�ين ع��ل��ى دار
اإلف��ت��اء ،حضر آخ���رون ،محسوبون على
جبهة العمل اإلس�لام��ي وال��ت��ي��ار السلفي،
وم��س��ت��ق��ل��ون ،اس��ت��م��ع��وا إل����ى وج���ه���ة نظر
ميقاتي بما يتعلق بقبوله التكليف لتأليف
ال��ح��ك��وم��ة امل��ق��ب��ل��ة ،وم��ؤك��دًا ل��ه��م أن «منهج
الوسطية الذي يتبعه ليس متعلقًا بالثوابت،
بل بالخيارات فقط».
أصحاب العمائم الذين خرجوا من اللقاء
«م��رت��اح�ين» ،الق���وا ميقاتي ف��ي منتصف
ال��ط��ري��ق ع��ن��دم��ا أك����دوا ل��ه ف��ي مداخالتهم
أنهم يقفون «مع وحدة القرار داخل الطائفة
ّ
السنية ،ال م��ع وح��دة تمثيلها» ،مضيفني
إن���ه���م «ال ي��س��ع��ون ن��ح��و خ���ط���اب مذهبي
وط���ائ���ف���ي ال ي��ح��ب��ذون��ه ،ل��ك��ن��ه��م يطالبون
ب���أن ي��ك��ون للطائفة ح��ص��ة ف��ي املشاريع
وال��ت��وظ��ي��ف��ات ،شأنها ف��ي ذل��ك ش��أن بقية
الطوائف ،ورفضهم التنازل عنها».
حصيلة زيارة ميقاتي إلى طرابلس كانت
جرعة دعم معنوية مهمة له ،إذ إن السؤال
ال��ذي حضر ف��ي معظم لقاءاته ع��ن موعد
تأليفه حكومته ،دفعه إلى التشديد على أنه
«مهما كانت ّالصعوبات ،تأكدوا أن ال أحد
سواي سيشكل الحكومة»،
ميقاتي الذي أكد في لقائه األخير أنه يعمل
على «نقل الصراع السياسي من الشارع
إلى املؤسسات» ،كشف أن «قسمًا كبيرًا
م���ن ف���ري���ق  14آذار ي���ري���د امل���ش���ارك���ة في
الحكومة» ،والفتًا إلى أن «أمامي خيارات
ع���دة ف���ي ت��أل��ي��ف��ه��ا ،إم���ا أن ّ ت��ك��ون حكومة
وحدة وطنية جامعة و«مبكلة» ،أو حكومة
من فريق  8آذار زائد مستقلني ،أو حكومة
كفاءات وه��و الخيار املفضل ل ّ
��دي ،لكنني
أخشى أن ال تنال حكومة كهذه الثقة في
املجلس النيابي».

علم
و خبر
مصير اللبناني ــ الكندي
كشف مصدر مصرفي ب��ارز أن��ه في ض��وء ال�ق��رار األميركي بشأن املصرف
اللبناني ــ الكندي ،ب��رزت الى العلن اقتراحات بتصفية املصرف أو بيعه،
ما جعل بعض املصارف الكبرى في لبنان تتوجه إلى الجهات املعنية في
املصرف نفسه وفي مصرف لبنان لعرض خدماتها وتقديم عروض الشراء
وخالفه.

ّ
 14آذار ضد رياض سالمة
ي�ت�ع��رض ح��اك��م م �ص��رف ل�ب�ن��ان ري ��اض س�لام��ة ل�ح�م�ل��ة م��ن ف��ري��ق  14آذار
ومحيط الرئيس سعد الحريري ألنه «يعمل على تغطية انقالب حزب الله
ّ
تضمن
مصرفيًا واقتصاديًا في لبنان والخارج» .وقيل بحق سالمة كالم
كلمات وعبارات من قاموس «الغدر والخيانة».

ميقاتي والوفد األميركي
سورية معارضة للرئيس
بشار األسد ،من دون التوقف
عند أي اعتبارات سياسية
أو غيرها .وتغطية ذلك
بأن املنطقة العربية تشهد
ثورات على األنظمة ،وأن 14
آذار في لبنان ستكون إلى
جانب أي ثورة ضد النظام
في سوريا.

أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن الوفد األميركي الذي زار بيروت أخيرًا ،وضم
جون ماكني وجوزف ليبرمان ،لم يتناول معه على اإلطالق موضوع مشاركة
حزب الله في الحكومة .واقتصر البحث على أمور أخرى ،بينها سعي الوفد
لالستماع الى وجهة نظر ميقاتي بشأن أمور عدة محلية وإقليمية .وقد
فوجئ ميقاتي بتصريحات الوفد عن تناول موضوع مشاركة حزب الله
في الحكومة.

الحريري وولش
ّ
تدقق جهات سعودية ب��ارزة في معطى وص��ف بأنه «ح� ّ�س��ي» بشأن قيام
الرئيس سعد الحريري باالتصال بدبلوماسي أميركي رفيع هو ديفيد
ول��ش ،وال�ط�ل��ب إل�ي��ه ال�ت��دخ��ل ل��دى ال�ق�ي��ادة السعودية ملنعها م��ن ممارسة
ضغوط عليه بشأن العالقة مع سوريا .وقد أضيفت هذه الواقعة الى وقائع
ّ
يحتج لدى جهات أوروبية وأميركية من ممارسة
أخرى أظهرت أن الحريري
الرياض ضغوطًا عليه لتحسني عالقته بسوريا.

