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بري يتخطى االستحقاق النيابي إلى رئاسة اجلمهورية أوالً

مصادر:حزب اهلل ال يطالب عون بالتنازل »رئاسيًا« حتى ال يخسره 
ويتجنب دعم قهوجي كي ال تكون اخلسارة مضاعفة

امنيا، اس����تمرت املعارك 
السلس����لة الشرقية من  في 
املتاخمة جلرود  جبل لبنان 
القلمون السورية ونقلت اذاعة 
الناطقة بلسان  املدى  صوت 
التي����ار الوطن����ي احلر الذي 
يقوده العماد ميش����ال عون 
عن رئيس بلدية اللبوة رامز 
امهز املوال����ي حلزب اهلل ان 
حتضيرات جتري للهجوم على 

التكفيريني االرهابيني.
وقال����ت االذاعة عينها ان 
املعارك دائرة في هذه املنطقة 
منذ ش����هر والالفت قوله انه 
من اجلان����ب اللبناني هناك 
اجليش اللبناني وحزب اهلل 
ضد املتطرفني واكثريتهم من 
جبهة النصرة وعلى اجلانب 

االخر اجليش السوري.
وحتدثت االذاعة العونية 
ع����ن عملية نوعي����ة ينفذها 
اجليشان اللبناني والسوري 
وحزب اهلل قريبا، وقد نسب 
الى رامز امه����ز حتديده في 
حدي����ث صحافي امس االول 
اكد  امهز  ساعة الصفر، لكن 
حتضي����ر العملية لكنه نفى 
حتديد اي موع����د. من جهة 
اخرى تقول صحيفة »األخبار« 
القريبة من فريق 8 آذار ان نحو 
مئة مس����لح اصولي يجرون 
تدريبات ميدانية في منطقة 
وادي جهنم في الشمال متهيدا 
ملهاجمة احدى القرى وخطف 
مدنيني، متهيدا للتفاوض على 
احلكوم����ة اللبنانية من اجل 
اطالق سراح سجناء اسالميني 

في سجن رومية املركزي.
وقالت ان اجليش س����ير 
دوري����ات واجرى متش����يطا 
لتلك املنطقة مع رصدها جويا. 
وسقط امس صاروخان في 
محيط بلدة الهرمل مصدرهما 
السلس����لة الشرقية من دون 

االبالغ عن اصابات.
اللبناني  واوقف اجليش 
8 سوريني في عرسال دخلوا 

لبنان بطريقة غير شرعية.
وفي كونوفو »أفريقيا« قتل 
الفخري اسعد  قنصل لبنان 
ش����اغوري بالرصاص اثناء 
توقفه على الشارة الضوئية 

وفي ابيدج����ان قتل املغترب 
اللبناني محمد ملك من بيت 

ليف برصاص لصوص.
بتوجيه من الرئيس سعد 
احلريري باشرت قناة املستقبل 
التلفزيونية التحضير للقاء 
يض����م كل وس����ائل االعالم 
املرئي واملس����موع واملكتوب 
االثنني املقبل في مقر القناة 
من اجل التش����اور في سبل 
دعم مس����يحيي املوصل وما 
يتعرضون ل����ه من تهديدات 
من تنظيم الدولة االسالمية.
النقاش مع  اللقاء  وغاية 
مسيحيي املوصول وانتصارا 
والعيش املشترك في املنطقة 
مثلما سبق للرئيس احلريري 
ان اكد ه����ذا النهج في كلمته 
االخيرة ويبدو ان االتصاالت 
مع ممثلي كل وسائل االعالم 
اظهرت جتاوبا وتضامنا مع 

هذه الدعوة.
وف����ي حدي����ث لصحيفة 
املستقبل اوضح رمزي جبيلي 
انه اجرى اتصاالت بكل وسائل 
املرئية  اللبناني����ة  االع����الم 
واملسموعة واملكتوبة الطالق 
حملة تضامن مع مسيحيي 
املوصل الن م����ا يتعرضون 
له يه����دد العيش املش����ترك 
واالعتدال اللذين نؤمن بهما، 
والننا نرف����ض اي نوع من 

انواع التطرف.
الرسمية  وفي املعلومات 
ان عدد النازحني من مسيحيي 
العراق الى لبنان بلغ نحو 50 
ألفا، مت توزيعهم على االديار 
واجلمعيات ومراكز االيواء. 
وقد عقد اجتماع وزاري امس 
لتأمني مستلزماتهم واستقبل 
العماد ميشال عون وفدا من 

هؤالء بحثا عن املساعدة.
واعلن النائ����ب نبيل دو 
فريج بحضور كتلة املستقبل 
االستعداد املطلق الستقبال 
مسيحيي املوصل. وكان دو 
فريج جال مع نواب املستقبل 
الك����دان  عل����ى مطرانيت����ي 
والسريان االرثوذكسي وزار 
الوفد امس مطرانيتي بيروت 
االرثوذكسية واملارونية لهذه 

الغاية.

احلزب يرفض هذه املجازفة مع 
العماد عون، في هذا السياق، 
مما يدل على أنه، أي احلزب ال 
يرى التوقيت مناسبا للتدخل 
مع العماد عون، لسبب إضافي، 
وهو رفض عون لترش����يح 
قائد اجليش العماد قهوجي، 
واحلزب، كما تقول األوساط 
القريبة منه ال يستطيع مطالبة 
حليفه السياسي بالتنحي عن 
املوضوع الرئاسي ثم انتخاب 
من يعتبره عون خصما لدودا، 

وهو العماد قهوجي.
من جهت����ه، اعتبر العماد 
عون  امس أنه ال اس����تقامة 
لإلتيان برئيس للجمهورية 
يتمتع بإجماع مسيحي أوال 
ووطني ثانيا ما لم ينبثق من 
متثيل ش����عبي في انتخابات 
نيابية جديدة تعكس الرؤية 
العام����ة املس����تجدة نتيجة 

التطورات اإلقليمية.
العماد عون، وبحس����ب 
ما نق����ل عنه رئيس املجلس 
العام املاروني الوزير السابق 
وديع اخلازن، بعد زيارته في 
الرابية ان ما يحصل في العراق 
وحتديدا ف����ي املوصل يحتم 
التنبه ال����ى املخاطر احملدقة 
العام  التاريخ����ي  باملصي����ر 
ملسيحيي الشرق، مشددا على 
ض����رور ان تدعو احلكومات 
العربي����ة واالمم املتحدة الى 
قمة عاجلة تداركا للخطر الذي 
يهدد شعوبها مسيحية كانت 
او مس����لمة. عون تلقى امس 
التهنئ����ة بعيد اجليش الذي 
يصادف اليوم اجلمعة من وفد 
عسكري من القيادة بوصفه 

القائد االسبق للجيش.
رئي����س جبه����ة النضال 
الوطني وليد جنبالط حذر من 
اقتراب فكر داعش من احلدود 
اللبناني����ة وق����ال لصحيفة 
»السفير« ان من يتابع خريطة 
توسعه فهذا يتطلب اقصى 

درجات اليقظة.
واضاف: يكفي ان يكون 
فكر داعش على حدودنا حتى 
نشعر باخلطر فكيف اذا متددت 
املترتب على  التهديد  اشكال 

متدد هذا التنظيم.

بيروت ـ عمر حبنجر

رسميا انتهت عطلة عيد 
الفطر السعيد في لبنان أمس، 
وعمليا، اإلجازة مستمرة حتى 
نهاية األسبوع، خصوصا أن 
الوزراء متام س����الم  رئيس 
العائلية  مازال في إجازت����ه 
في سويس����را، ومثله بعض 
ال����وزراء، وكذلك الس����فراء، 
وفي مقدمتهم س����فراء الدول 
الكبرى الدائمي العضوية في 
مجلس األمن، علما أن هناك 
استحقاقان دستوريان ملحان 
اآلن، وقبل اآلن انتخاب رئيس 
الفترة  للجمهورية وحتديد 
الزمنية الت����ي يتعني متديد 

والية مجلس النواب إليها.
وإذا كان استحقاق انتخاب 
رئي����س للبنان م����ازال على 
محطة االنتظ����ار االقليمية 
كما تؤكد مصادر وس����طية 
مطلعة ل� »األنباء« الى جانب 
بعض التفاصيل احمللية التي 
مازالت تعي����ق التوصل إلى 
رئيس توافقي، فإن عقدتني 
التمديد  تتحكمان بعملي����ة 
ملجلس النواب وهي مدة لسنة، 
كما يرى البعض بحيث جترى 
االنتخابات النيابية في بدايات 
التمديد  أو  املقب����ل،  الصيف 
ليكم����ل املجلس والية ثانية 
لتجرى االنتخابات املقبلة في 

ربيع 2017.
غير أن رئي����س مجلس 
الن����واب نبيه ب����ري نفى أن 
يكون ناقش مع أحد، حتى اآلن 
موضوع متديد والية مجلس 
النواب مع اي طرف سياسي أو 
نيابي وقال لصحيفة السفير 
أن هذا املوضوع ليس مطروحا 

عنده.
وعلى عك����س ما يطرحه 
العماد ميش����ال ع����ون، فقد 
اعتب����ر الرئي����س ب����ري ان 
االولوية عنده هي النتخاب 
رئيس جديد للجمهورية وانه 
يركز كل اتصاالته مع القوى 
السياس����ية على االستحقاق 
الرئاس����ي ال النياب����ي، وان 
املوضوع الرئاس����ي كان من 
أهم القضايا التي مت التداول 
فيها مع النائب وليد جنبالط، 

حيث ال جديد حتى اآلن.
لك����ن توجه ب����ري ومعه 
جنبالط نحو رئيس توافقي، 
واسع القبول من كل االطراف 
أو معظمها، على غرار رئيس 
احلكومة متام سالم، مازالت 
تصطدم بعقبة رفض العماد 
ميشال عون، افساح املجال 
لغيره، رغم ع����دم التجاوب 
مع طرحه نفس����ه، كرئيس 
ل����م يتوصل  توافق����ي، كما 
الوسطيون، وعبر مبادرات 
عدة وف����ي اجتاهات متعددة 
اقناع حزب اهلل بالضغط على 
حليفه العوني الفساح املجال 
للموكب الرئاسي بالعبور إلى 
بعبدا، وتاليا استخراج رأيه 
العتيد للرئاسة،  باملرش����ح 
ب����أي موقع لتياره  ورغبته 

في الدولة.
وفي معلومات »األنباء« ان 

)رويترز( حزب اهلل يشيع احد قادته الذي قضى في جبال القلمون  

نفى أن يكون هناك تفاهم بني برّي وجنبالط على التمديد للمجلس النيابي

جابر لـ »األنباء«: ليس املطلوب تدخّل حزب اهلل ملساعدة غزة
الفلس����طينية وحرصه على 
الفلسطيني  حقوق الشعب 
كاملة، إال أن مفتاح املساعدة 
لغزة ليس بيد اللبنانيني بقدر 
ما هو بيد احلكومة املصرية 
املعابر  القرار بفتح  صاحبة 
مع غزة لفك احلصار عنها، 
الفتا الى ان لبنان منهك نتيجة 
تردي أوضاعه السياس����ية 
إذ  واالقتصادي����ة واألمنية، 
يكفيه انه يتحمل هذا العدد 
املخيف من الالجئني السوريني 
والفلسطينيني على أرضه، 
والذي يزداد ه����وال مع بدء 
الن����زوح العراقي إليه، هربا 
من املمارسات الداعشية في 
املوصل واألنبار وغيرها من 

احملافظات واملدن العراقية.
على صعيد مختلف، وردا 
على سؤال، أكد النائب جابر 
ان كل الفرق����اء اللبناني����ني 
يرغبون في إجراء االنتخابات 
اللبنانية في موعدها احملدد، 
إال أن الوضع األمني في لبنان 
يرخي بظالل����ه على احلياة 
السياسية ويفرمل مساراتها 
الدس����تورية، مبعن����ى آخر 
يعتبر جاب����ر ان االنتخابات 
النيابي����ة مرهونة بالوضع 
األمني ومبدى إمكانية وزارة 
الداخلية على تأمينها بعيدا 
عن التهديدات األمنية، مشيرا 
الى ان اخلطوة األولى باجتاه 
إجناز االنتخاب����ات النيابية 
تبدأ بانتخاب رئيس للبالد، 

وبوق����ف احلمالت اإلعالمية 
التصعيدي بني  واخلط����اب 
الفرقاء، مب����ا يخلق ظروفا 
إيجابية تسهل عمل األجهزة 
األمنية وحتتم حصولها حتت 

مظلة أمنية واسعة.
وختم النائب جابر نافيا 
ما يسّوق إعالميا ومن باب 
التش���ويش، ع���ن وج���ود 
تفاهمات حتت الطاولة بني 
القيادات السياسية  بعض 
الرئيس بري  وحتديدا بني 
والنائ���ب جنب���الط حول 
التمدي���د للمجلس النيابي، 
خصوصا وان أيا من القيادات 
والرافعات السياسية الوازنة 
التكه���ن مبا  ال تس���تطيع 
ستحمله األيام املقبلة، معربا 
بالتالي عن قناعته بأن كل 
الرئاس���ية  من االنتخابات 
والنيابية مرتبطة باملشهد 
اإلقليمي العام، حتى إذا ما 
حتلحلت األمور ستش���هد 
هبوط »الوحي« على الفرقاء 
اللبنانيني واتفاقهم بالتالي 
على رئيس للجمهورية، ومن 
ثم انتخابات نيابية حتمية، 
أما إذا حملت معها مزيدا من 
التدهور األمني والتش���نج 
السياس���ي، سيجد اجلميع 
أنفسهم مضطرين للدخول 
التمديد للمجلس  في لعبة 
وانتظ���ار تبل���ور الصورة 
اإلقليمي���ة النتخاب رئيس 

للجمهورية.

ان املطلوب مبادرة  بقدر ما 
احلكوم����ة املصرية الى فتح 
املعابر مع غزة التي مازالت 
الساعة مقفلة بالرغم  حتى 
من سقوط 1300 قتيل و7000 
جريح، اضافة الى ان املطلوب 
هو ان متارس الدول العربية 
الكبرى أقص����ى ضغوطاتها 
األميركي����ة  االدارة  عل����ى 
بالدرج����ة األول����ى واالحتاد 
األوروبي وكل املجتمع الدولي 
الثانية، إلجبارهم  بالدرجة 
على اتخاذ قرار سريع يوقف 
الع����دوان االس����رائيلي على 
غزة ويضع حدا الستفحال 
آلة القتل والتنكيل بالشعب 

الفلسطيني.
واستطرادا، أعرب جابر عن 
العربي  أسفه لكون الصمت 
وحتديدا املصري منه يوحي 
بوجود تصفية حسابات بني 
مصر وحماس نتيجة وقوف 
الى جانب االخوان  األخيرة 
املسلمني في مصر، علما ان 
احلكومة املصرية تدرك جيدا 
وعن كثب انه ليست حماس 
وحدها من يدفع ثمن العدوان 
االس����رائيلي على غزة، امنا 
الش����عب الفلسطيني برمته 
أكان معارضا أم مؤيدا لسياسة 
االخوان املسلمني في مصر.

وعليه، يوكد عضو البرملان 
الدولي النائب جابر ان أحدا ال 
يستطيع املزايدة على لبنان 
جلهة وقوفه الى جانب القضية 

بيروت ـ زينة طّبارة

التنمية  رأى عضو كتلة 
والتحرير النائب د.ياس����ني 
جابر ان كل اللبنانيني أبلوا 
البالء احلسن في تعاطفهم 
وتضامنهم م����ع غزة، إال أن 
دعوة نائب املكتب السياسي 
ف����ي حركة حماس موس����ى 
أبوم����رزوق حزب اهلل لفتح 
جبهة اجلنوب،، قد ال تلقى 
أصداءه����ا لدى ح����زب اهلل، 
السيد حسن  خصوصا وان 
نصراهلل لم يوح في خطابه 
األخير بوج����ود توجه لدى 
املقاومة بالتحرك عس����كريا 
انطالق����ا من جن����وب لبنان 
ال����ذي عان����ى ما عان����اه في 
سبيل القضية الفلسطينية، 
س����يما وان ما حققته حركة 
حم����اس حتى الس����اعة من 
إجنازات نوعية على األرض 
� باعتراف العدو االسرائيلي 
نفس����ه � يؤكد عدم حاجتها 
ألي مس����اعدة عسكرية من 
اخلارج، متاما كما عدم حاجة 
املقاومة في لبنان ألية مساعدة 
من اخل����ارج، حيث اعتمدت 
في عدوان متوز 2006 على 
قدراتها الذاتية وخرجت منه 

منتصرة ومرفوعة الرأس.
ولفت جابر في تصريح 
ان املطلوب  الى  ل� »األنباء« 
ملس����اعدة غزة ليس تدخل 
حزب اهلل من جنوب لبنان 

 ياسني جابر

جنبالط يحّذر من 
اقتراب فكر داعش 

من حدود لبنان 
وإذاعة »املدى« 
العونية تتحدث 
عن معارك ضد 

التكفيريني يخوضها 
اجليشان السوري 

واللبناني 
وحزب اهلل

هل حمل جنبالط رسالة إلى نصراهلل؟

إجناز سلسلة رتب موظفي الدولة قريباً

بيروت ـ داود رمال

صحيح ان البيان املشترك الذي صدر في 
أعقاب اللقاء الذي جمع األمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل ورئيس احلزب التقدمي 
االشتراكي النائب وليد جنبالط لم يتطرق الى 
ملف االستحقاق الرئاسي إال من زاوية ترداد 
مقولة وجوب إجراء هذا االستحقاق إال ان ما 
رش���ح من معلومات خاصة ب� »األنباء« يفيد 
بأن هذا امللف كان »س���يد« اللقاء انطالقا مما 

حمله جنبالط بهذا اخلصوص.
ويقول مصدر واسع االطالع ل� »األنباء« ان 
جنبالط حمل الى الس���يد نصراهلل رسالة لم 
يحدد اجلهة التي أوكلت إليه نقلها، ولكن هذه 
الرسالة هي خالصة حراكه الباريسي والذي 
توجه بلقاء رئيس تيار املستقبل الرئيس سعد 
احلريري، ومنطلق هذه الرسالة هو محاولة 
إحداث تقاطع بني خطاب سابق للسيد نصراهلل 
حول عدم انتظار اخلارج إلمتام االس���تحقاق 
الرئاسي والبدء بنقاش داخلي حول هذا امللف 
وبني خطاب الرئيس احلريري الرمضاني الذي 
يصب في هذا االجتاه والرس���الة األقوى فيه 

وجوب البحث عن توافق حول اس���م توافقي 
للرئاسة.

ويوضح املصدر ان جنبالط ملس من نصراهلل 
إيجابية كبيرة في مقاربة امللف الرئاسي ولكن 
ليس على قاعدة جتاوز احللفاء امنا على قاعدة 
خوض نقاش جدي بني كل الفرقاء للوصول 
الى حل ال يكون على حساب احلليف املسيحي 
األبرز العماد ميشال عون امنا مبوافقته، كما ان 
اي حوار بني حزب اهلل وتيار املستقبل يجب 
أال يكون أيضا على حساب احلوار القائم بني 

املستقبل والتيار الوطني احلر.
وفي الس���ياق ذاته، كش���ف مصدر نيابي 
وس���طي ل� »األنباء« ان اجلهد ينصب راهنا 
على محاولة إحداث توافق حول سلة متكاملة 
ل� 3 أمور أساس���ية وهي تقوم على تس���وية 
تؤدي الى إمرار االستحقاق الرئاسي والتمديد 
للمجلس النيابي وإقرار سلسلة الرتب والرواتب 
بعد إدخال التعديالت الالزمة عليها، وأن هذا 
األمر يجري تداوله بقوة، حيث يبدو ان ملفي 
التمديد للمجلس وإقرار السلسلة قريبان من 
التوافق، ويبقى ملف الرئاس���ة العالق على 

الكباش املاروني � املاروني.

بيروت: عقد اجتماع أمس ضم الوزيرين 
علي حسن خليل ووائل أبوفاعور ومدير مكتب 
الرئيس سعد احلريري نادر احلريري خصص 
للبحث في التمويل املتاح لسلسلة رتب ورواتب 

موظفي الدولة.
وه���ذا االجتماع هو الثان���ي بني الطرفني، 
وقد تركز على زيادة نس���بة 1% على ضريبة 
القيمة املضافة الت���ي اقترحها الرئيس فؤاد 
الس���نيورة الى جانب خفض أرقام السلسلة 

بنسبة %15.
ويأتي ه���ذا احلراك من ثم���ار لقاء بري � 
جنبالط األخير الذي استكمل بلقاء السنيورة 
� ابوفاعور، الذي ق���ال ان النقاش يدور اآلن 

حول الدرجات.
أوساط النائب وليد جنبالط ردت ل� »األنباء« 
تركيزه على موضوع السلسلة اآلن وسط زحمة 
الى خوفه  املعلقة،  الدستورية  االستحقاقات 
على 100 أل���ف طالب ثانوي في لبنان ميتنع 
املعلمون عن تصحيح مسابقات امتحاناتهم، 
بسبب عدم إقرار السلسلة، وعلمت »األنباء« 
ان جهود جنبالط حققت إقناع بري بزيادة ال� 

1% على ضريبة القيمة املضافة.

الوزير السابق ش���ربل نحاس عقب على 
احلديث عن حس���م 15% من سلس���لة الرتب 
والرواتب واعتبر هذا تنازال عن حق تصحيح 
األجور املتراكم خالل 15 سنة، وقال: لو قابل 
املصرفيون واملودعون الكبار وجتار االراضي 
بالتضحية بنسبة من أرباح مضارباتهم، لكننا 

وفرنا التغطية الشاملة لكل اللبنانيني.
ووصف الوزير نحاس النواب في تصريح 
لصوت لبنان باملستأجرين من قبل »حيتان 
املال« وقال هؤالء فقدوا مشروعيتهم ولم تعد 
لديهم موازنات، مددوا ألنفس���هم ولم يعملوا 

حسابات، هؤالء بنظره خانوا األمانة.
النائب ج���ورج عدوان عضو كتلة القوات 
اللبنانية أشار الى وجود تفهم »لوجهة نظرنا 
بخصوص واردات السلسلة، وحتدث عن بوادر 
إيجابية إلقرار السلسلة، وقال: من دون 1% زيادة 
على القيمة املضافة، لن تتأمن املداخيل التي 

تقربنا اكثر من املصاريف الداخلية.
ودعا إلى إنهاء احلسابات املالية كي تصبح 
باإلمكان ارسال موازنة عامة الى املجلس، ألن 
ه���ذا هو الطريق الصحي���ح لترتيب الوضع 

املالي للبلد.

مصادر: سخونة الوضع من املوصل إلى غزة 
ساهمت في حتريك البحث عن رئيس توافقي

بيروت ـ محمد حرفوش

االعتقاد السائد لدى قيادات سياسية لبنانية 
فاعل���ة، ان عجلة انتخاب رئيس للجمهورية 
مرشحة للتحرك بقوة في املرحلة املقبلة، وان 
فرص التوافق على رئيس للبالد من خارج 8 

و14 آذار متاحة اليوم اكثر من السابق.
وبحسب مصادر متابعة، فإن سخونة الوضع 
في املنطقة، من املوصل الى غزة، ساهمت في 
حتريك خطوط التواصل بني األطراف السياسيني 
في لبنان إزاء ملف االستحقاق الرئاسي وغيره، 
اي االنتقال من مرحلة تقبل الفراغ الرئاسي 

الى مرحلة السعي اجلدي مللئه.
وتش���ير املصادر الى ان لقاء السيد حسن 
نصراهلل والنائب وليد جنبالط انطوى على 
رس���الة نقله���ا األخير من ق���وى 14 آذار عن 

اس���تعدادها للبحث في ش���خصية توافقية 
للرئاسة األولى.

وقالت ان تيار املستقبل يناقش في العمق 
األسماء املطروحة بخالف ما يعلنه من مواقفه 
الرسمية، ال بل يحكي عن تواصل يومي ومستمر 
بني الرئيس سعد احلريري من اخلارج مبرشحني 
مطروحني جديا، وتعتقد بكركي انهم يتمتعون 

باملواصفات التي ترضيها.
املص���ادر ت���رى ان املعطي���ات اخلارجية 
والداخلية تفيد ب���أن حظوظ وصول العماد 
عون الى الرئاس���ة األولى أصبحت معدومة، 
وان عدم تسليمه بهذا الواقع سيجعله خارج 
اي تسوية رئاسية محتملة على غرار استثناء 
نفس���ه من الطائف ومن ثم التسليم بشروط 
هذا االتفاق، كما استثنى نفسه من »التحالف 

الرباعي«.

معلومات عن طرح سلة واحدة.. رئاسة ومتديد وسلسلة الرتب

أخبار وأسرار

٭ تصفية حسابات قدمية: توقفت مصادر عند 
الكالم الذي صدر عن الرئيس بري في معرض 
دفاعه عن وزيره علي حسن خليل في مواجهة 

الفريق »املستقبلي«، والذي حرص فيه على 
القول إنه ال عودة لوزارة املال الى ما كانت 

عليه في العام 2005، في رسالة واضحة بأن 
حقيبة املال لن تعود الى فريق »املستقبل« 

بل ستبقى في يد الفريق الشيعي الذي »لن 
يسكت على ضيم« ما فعله الرئيس السنيورة 

في العام 2005 حني أجاز حلكومته وبقرار 
منها تسديد الرواتب خالفا لألصول القانونية 

املتبعة التي توجب التئام مجلس النواب وإقرار 
قانون بذلك، علما أن الرئيس السنيورة يقول 

في هذا السياق إنه اضطر الى اتخاذ هذا 
اإلجراء بعدما سدت أبواب مجلس النواب في 

وجه حكومته ولم يعد الرئيس بري يسمح 
مبثولها أمام املجلس بحجة أنها أصبحت 

»حكومة بتراء« بعد استقالة الوزراء الشيعة 
منها.

في املقابل، ترى مصادر »املستقبل« أن 
الرئيس بري وفريق عمله يعمالن على 

»تصفية حسابات قدمية« متهيدا لوضع وزارة 
املال نهائيا حتت إشرافهم، السيما ان وزارة 

املال هي مرتكز كل الوزارات واملسار اإللزامي 
لكل الوزراء ألنها تتولى صرف كل االعتمادات 

املالية في الدولة اللبنانية.
٭ االستحقاق الرئاسي: رصدت مراجع رسمية 

وأخرى سياسية تكرار تاريخني محتملني 
إلجناز االستحقاق الرئاسي وهما يرتبطان 

بشكل أو بآخر بالتطورات الراهنة في املنطقة 
والسيما في العراق وامللف النووي اإليراني. 

التاريخ األول يشير الى ما بعد مرحلة تشكيل 
احلكومة العراقية بكل تداعياتها، وهو يصل 
الى بداية أكتوبر املقبل، فيما التاريخ الثاني 
يصل الى أواخر السنة احلالية. وبني هذين 

املوعدين احملتملني، ثمة من يتحدث عن 
إمكانية حصول االنتخابات الرئاسية، بعد 

التمديد للمجلس النيابي احلالي الذي تنتهي 
واليته يوم 20 نوفمبر املقبل، بحيث يطمئن 

رؤساء الكتل الى استمرار مجلس النواب 

في والية ممددة تبعد عنهم »شبح« احلمالت 
االنتخابية ونتائج صناديق االقتراع، فيقبلون 

على إجناز االستحقاق الرئاسي بعدما يتيقنون 
من ان العاصفة التي تضرب املنطقة حتتاج 

الى سنة أو سنتني أو أكثر حتى تهدأ، وبالتالي 
ميكن مترير االنتخابات الرئاسية بالتفاهم مع 
الدول املعنية والقادرة، وإذ ذاك تكون حظوظ 

الوصول الى تسوية على الرئيس العتيد 
املخرج املناسب إلنهاء الشغور في قصر بعبدا 

الذي بدأ شهره الثالث.
٭ جلسة التضامن مع غزة: لم يخف سفراء في 
بيروت استغرابهم التفاق النواب على موقف 

موحد من معضلتني خارجيتني في العراق 
وغزة )في جلسة نيابية يوم السبت املاضي 

بنصاب مكتمل(، وترك بالدهم من دون 
رأس للجمهورية، وفق تعبير أحدهم الذي 

ميثل دولة أوروبية بارزة، وقد حض النواب 
على اإلسراع في انتخاب رئيس للجمهورية 
في أسرع وقت من أجل حتصني االستقرار 

السياسي للبالد، ألنه الداعم لالستقرار األمني 
الذي حتاول تنظيمات إرهابية خلخلته. 

ويرى أن مفتاح احلل للتشنج السياسي 
املتمادي املتمثل في تأخير انتخاب رئيس 

للجمهورية، هو في يد مجلس النواب وأن أي 
تأخير إضافي منه يشكل مسؤولية ال ميكن 
أن يتنصل منها بحجة اللعبة الدميوقراطية 
التنافسية بني املرشحني. وحذر من املضي 

في املماطلة داعيا الى جتاوز التحجج بالتفاهم 
السعودي ـ اإليراني.

٭ بقاء احلكومة: ترى مصادر أن ما يعزز 
فرضية أن الشغور الرئاسي مستمر الى أمد 

طويل هو االتفاقات التي أقرتها احلكومة 
في جلستها األخيرة بعد تعطيل كاد يصل 
الى إطاحتها، حيث أتت هذه القرارات لتبني 

أن الفرقاء مجتمعني ومن خلفهم الدول 
اإلقليمية والدولية حريصون كل احلرص على 

بقاء احلكومة وإنتاجيتها، وهذا ما يؤكد أن 
االستحقاق الرئاسي مؤخر الى فترة طويلة 

جدا، وال ميكن فصله عما يحكى عن التمديد 
للمجلس النيابي.


