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وهاب يدعو احلريري 
من دار الفتوى 
للعودة ويتوقع 
استمرار تعليق 

االنتخابات 

الراعي يشيد 
بحكم سليمان.. 

وسليمان يستبعد 
احلل إال بتطبيق 

»إعالن بعبدا«

حتليل اخباري

بيروت: حزب الكتائب يتمايز في مواقفه 
وسياسته، هذا أصبح واضحا وواقعا 

ملموسا، ولكن ما ليس واضحا هو ماذا 
تريد الكتائب والى أين ميكن أن تصل في 

هذه السياسة التي يصعب فهمها أحيانا 
عندما تطرح الشيء وعكسه؟!

فإذا كانت الكتائب تؤكد دائما أنها جزء ال 
يتجزأ من قوى 14 آذار وتفاخر بانتمائها 

بالدم والشهادة الى هذا الفريق، فإن 
سياساتها في اآلونة األخيرة توحي بأنها في 

صدد إعادة صياغة شخصيتها السياسية 
وإعادة متوضع على غرار ما فعله جنبالط 
في منطقة »وسطية« بعد فك ارتباط مع 14 

آذار وأخذ مسافة.
متايز الكتائب عن 14 آذار بشكل عام وعن 

القوات اللبنانية بشكل خاص ارتفعت 
وتيرته في األسابيع األخيرة ورصد في 

احملطات والعناوين التالية:
1- الكتائب انفردت بني سائر قوى 14 آذار 

في االعتراض على التمديد ملجلس النواب، 
وقبل ذلك على تسوية »تشريع الضرورة« 
انسجاما مع موقف مبدئي يقول إن مجلس 
النواب بعد الشغور في رئاسة اجلمهورية 

يتحول الى هيئة ناخبة وال يحق له التشريع 
وسن القوانني.

ومع أن الكتائب هي شريكة في احلكومة 
وممثل رئيسي ملسيحيي 14 آذار فيها، إال 

أنها أخذت خيارا مختلفا في مسألة التمديد 
وأفسحت في املجال أمام القوات اللبنانية 

غير الشريكة في احلكومة ألن تصبح 
شريكة في القرار السياسي املركزي، 
وأن تأخذ مكان الكتائب ومتأل فراغها 

في اللعبة السياسية. وبعدما كان الرئيس 
سعد احلريري قد عول على الكتائب 

وبكركي لتغطية التمديد، فإنه لم يجد إال 
القوات اللبنانية »تسلفه« وتغطي موضوع 

التمديد، وثبت أنها قادرة على اتخاذ وتنفيذ 
القرارات حتى لو كانت من النوع »غير 

الشعبي«.
2- أعلن الرئيس أمني اجلميل قبل أيام 

أن ترشيحه لرئاسة اجلمهورية قائم وقد 
تشاور في األمر مع الرئيس سعد احلريري، 

وأن قوى 14 آذار رشحته رسميا، وقالت 
إن لديها مرشحني آخرين في حال عدم 

فوز سمير جعجع بالرئاسة »وقد مت إبالغي 
بذلك«. وقال أيضا إن اجللسات النيابية 

النتخاب رئيس جديد أثبتت استحالة فوز 
عون أو جعجع في الرئاسة، وبالتالي يجب 

االنتقال الى البدائل واخليارات األخرى 
وأولها أن يكون هو الرئيس التوافقي، 

ورئيسا إلدارة األزمة.
ولكن هذا الطموح الرئاسي املشروع لدى 
الرئيس اجلميل يصطدم بواقع سياسي 
لدى 14 آذار يفيد بأن مرشح املعركة هو 
سمير جعجع وال أحد من فريق 14 آذار 

ميكنه أن يحقق وضعا أفضل وأن يضيف 

الى أصواته أصواتا، كما يفيد بأنه في 
حال أخذت األمور منحى توافقيا فإن أمني 
اجلميل هو بني املرشحني احملتملني وكذلك 
هناك آخرون من 14 آذار مثل بطرس حرب 

وروبير غامن.
3- عندما زار النائب سامي اجلميل زحلة 

دعا الى فتح صفحة جديدة مع التيار 
الوطني احلر ومعاملة اخلصوم املسيحيني 
مثل احللفاء باعتبار أن حقبة الصراع بني 
8 و14 آذار قد انتهت وأصبح الصراع بني 

التطرف واالعتدال، وأصبحت األولوية 
حملاربة اإلرهاب وحيث خطر »داعش« هو 
اخلطر الداهم. اخلطاب السياسي للكتائب 
هو خطاب »مهادن« حلزب اهلل وينطوي 

على رغبة االنفتاح عليه واحلوار معه 
ولكن من دون ترجمة هذا التوجه الى 

خطوات عملية جتعل من هذه الرغبة رغبة 
مشتركة ومتبادلة. وأما العالقات السياسية 

الكتائبية فإنها حتاك من جديد وعلى خلفية 
املساواة بني اخلصم واحلليف على الساحة 

املسيحية، خصوصا أن اخلصم )التيار 
الوطني احلر( له ملعبه وساحته وجمهوره، 

بينما احلليف )القوات( يحصل تداخل 
معه وتنافس على أرض سياسة وشعبية 

مشتركة.
4- قبل أيام وفي إطاللته التلفزيونية 

األخيرة، اعتبر الرئيس أمني اجلميل أن 
التنسيق مع النظام السوري حاليا مصلحة 

وطنية ملحة، داعيا الى تعزيز التواصل 
بني األجهزة اللبنانية والسورية، مبا في 
ذلك التنسيق في املوضوع األمني، وهذا 

املوقف فاجأ حلفاء اجلميل في 14 آذار 
الذين يرفضون باملطلق عودة التعاون مع 
نظام األسد املعزول دوليا واملتهم بارتكاب 

جرائم ضد اإلنسانية. في وقت يكشف 
الوزير نهاد املشنوق عن نصائح باجلملة 

وجهت الى احلكومة وجرى رفضها للتعاون 
مع النظام السوري ملواجهة املسلحني 

املتشددين في جرود عرسال.
موقف اجلميل الداعي الى التنسيق مع 

النظام السوري في ثالثة مجاالت يحتاج 
فيها لبنان الى التنسيق )موضوع النازحني 

السوريني، قضية العسكريني املخطوفني 
وصفقة التبادل التي تشمل موقوفني في 

السجون السورية، ومحاربة اإلرهاب 
وضبط احلدود(، يأتي بعد أيام على إعالن 

السفير السوري علي عبدالكرمي علي أن 
هناك اتصاالت من فريق 14 آذار جرت سرا 
مع السفارة السورية في بيروت ويترافق 

مع دعوات صادرة عن فريق 8 آذار بتفعيل 
عمل املجلس األعلى اللبناني السوري 
ومكتب التنسيق األمني العسكري في 

مواجهة اإلرهاب. التمايز الكتائبي الى أين 
ميكن أن يصل؟! ما حدوده وآفاقه؟! هل 

يبقى حتت سقف 14 آذار أم يتدرج الى فك 
ارتباط جزئي أو كلي؟!

»التمايز الكتائبي« عن 14 آذار.. إلى أين ميكن أن يصل؟!

توقيف منشد حزب اهلل علي بركات في النبطية
بيروت ـ يوسف دياب

ألقت السلطات اللبنانية القبض على منشد 
حزب اهلل علي بركات الذي اش����تهر في إطالق 
وتوزيع عدد من األناشيد التي حتمل حتريضا 
طائفيا ومذهبيا خالل معركة حزب اهلل في منطقة 
القلمون الس����ورية، ومن بينها انشودة »احسم 
نصرك في يبرود«، وأغنية »س����دد واضرب في 
عرس����ال« في حتريض واضح حلزب اهلل على 

قصف بلدة عرسال البقاعية واحتاللها.
وجاء توقيف بركات داخل مركز األمن العام 
في النبطية خالل تقدميه اول من أمس طلبا 
للحصول على جواز سفره بناء على بالغ بحث 
وحتر صادر بحقه عن النيابة العامة التمييزية، 

بعدما اس���تدعته مرات عدة الصيف املاضي 
ورفض املثول أمامها وتوارى عن األنظار.

وقد أحيل بركات موقوفا إلى قاضي التحقيق 
في النبطية الس���تجوابه كمدعى عليه بجرم 
التحريض الطائف���ي واملذهبي واحلض على 
االقتتال الداخلي وإثارة الفتنة املذهبية واإلساءة 
الى دولة عربية ش���قيقة، واإلضرار بعالقات 

لبنان مع الدول العربية.
وأكدت مصادر متابعة للقضية ان التحقيق 
مع ب���ركات لن يقتص���ر على اجل���رم الذي 
ارتكبه، إمنا سيتوسع لكشف هوية من كتب 
له هذه األناش���يد ومن حلنها ووزعها، بغية 
إحضارهم وإخضاعه���م للتحقيق واتخاذ ما 

يلزم بحقهم«.

أخبار وأسرار لبنانية
٭ التيار العوني وجنبالط: حول موقف 

التيار الوطني احلر من جنبالط ودوره في 
االستحقاق الرئاسي: 

- تقول مصادر، لعل أداء وليد جنبالط هو 
أكثر ما يثير الريبة لدى العونيني، وهو القادر 

على حسم املعركة ملصلحة املاروني الذي 
يريده رئيسا للجمهورية، وبالتالي ان اعتماد 
أسلوب املماطلة هو الذي يدفع بالعماد عون 
الى زرك كل من حوله، من حلفاء وخصوم، 

في الذهاب الى اجللسة االنتخابية بأوراق 
محضرة سلفا، إما تضم اسمه أو اسم 

خصمه. وثمة من يعتقد في أوساط عون أن 
موقف جنبالط قد يكون مجرد شماعة يعلق 

اجلميع عليها حججه، لتأجيل االنتخابات 
ومنع انتخاب عون رئيسا، بانتظار كلمة سر 

خارجية.
- مصادر أخرى تقول إن ثمة اطمئنانا ضمنيا 
لدى التيار الوطني احلر حلسم جنبالط خياره 
جتاه عون على اعتبار أنه »أبغض احلالل« إذا 
وجد نفسه أمام خيارين محددين. وهنا ميكن 

لنظريات جنبالط الثالث أن تضمن ترجيح 
كفة عون على خصمه: أوال ينحصر طموح 

رئيس تكتل التغيير واإلصالح اليوم بالرئاسة 
كتتويج لزعامته املسيحية املوجودة أصال. 
لذلك لن يتوانى في التفاهم مع كل الفرقاء 
السياسيني على نقاط رئيسية، مسقطا من 

حساباته مرحلة ما بعد الرئاسة. ثانيا، يشكل 
عون ضمانة لوحدة اجلبل املسيحية الدرزية 

وهو حريص على هذا األمر. ثالثا، ال ميكن 
للمختارة حتمل وزر عدم مسايرة حزب اهلل 

ودعم رئيس معاد له، مع كل ما يعنيه ذلك من 
رفع الغطاء عن أمن املختارة وجبلها.

٭ بري لم يكن ميزح: في حني تبدي مصادر 
التيار الوطني احلر شكوكا حيال موقف 

الرئيس بري من مبادرته، يجزم أحد نواب 
حركة »أمل« بأن بري لم يكن ميزح وال 

يراوغ عندما قال: فريقنا مع ميشال عون، 
بل كان واضحا وصادقا، وهو يحترم كلمته، 
واخلطوط احلمر التي تضع البلد على احملك، 

كأن يأتي سمير جعجع رئيسا مثال.
٭ جملة مواقف لباسيل: وصف الوزير 
جبران باسيل )في حديث الى »احلياة«( 

موافقة رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير 
جعجع على اقتراح العماد عون بأن ينزال الى 

البرملان ليتنافسا على الرئاسة، بأنه »جواب 
إيجابي لكنه غير كاف، ألنه معني أن يقبل 

وأن يقنع األطراف التي يؤثر عليها بأن تسير 
باالقتراح«.

وردا على سؤال عما إذا كان »التيار الوطني 
احلر« يقبل بترشح الرئيس أمني اجلميل 

كبديل عن جعجع، قال إن درجة متثيله 
املسيحي تأتي في املرتبة الثالثة والرابعة 
وليس الثانية. وأشار باسيل في معرض 
تعليقه على احلوار املنتظر بني حزب اهلل 

وتيار »املستقبل«، الى أنهما »قد يستطيعان 
االتفاق على رئيس توافقي، لكنهما ال 

يستطيعان االتفاق على أمر يعني فريقا ثالثا، 
لكن ال أعتقد أن لديهما الرغبة في االتفاق على 

أمر يتخطاهما«.
وعن حوار »التيار الوطني احلر« مع 

»املستقبل« قال إنه »لم يتوقف لكنه لم يعد 
منتجا، وإبطاؤه انعكس على عمل احلكومة 

وإنتاجيتها«. وأوضح باسيل ردا على سؤال 
عن رفض حلفائه في حزب اهلل دخول لبنان 

التحالف الدولي العتبار احلزب أميركا مصدر 
اإلرهاب، أنه »ال ميكننا أال نتعاون مع أميركا، 
ألننا نتلقى منها املساعدات لدعم اجليش ضد 
اإلرهاب«. ودعا الى اختبار »جدية أميركا، لكن 

مبشاركتنا وليس بانكفائنا«.
٭ احلريري ليس بوارد التخلي عن جعجع: 
يرى مصدر سياسي مقرب من 8 آذار أن 
الرئيس سعد احلريري، الذي يفترض أن 
يضفي مزيدا من الوضوح على مبادرته 

احلوارية خالل إطاللته اإلعالمية غدا، ليس 
بوارد التخلي راهنا عن ترشيح جعجع، ليس 

دفعا باألخير باجتاه القصر الرئاسي، وإمنا 
من باب رفع سقف موقفه التفاوضي قبل 

الدخول في مربع التنازالت.

مسار اللجنة السباعية سينتهي إلى اعتماد القانون املختلط وإال التصويت

كرم: مبادرة عون محاولة للقوطبة على التفاهم الرئاسي
اللبنانية جلهة دعوتها العماد 
عون الى خوض االنتخابات 
الرئاس���ية عل���ى قاع���دة 
التنافس املباشر بينه وبني 
د.جعجع، إال ان عون رفض 
السير بها بسبب رهانه على 
صفقة تبعد جعجع وغيره 
من املرش���حني عن السباق 
الرئاسي، معتبرا بالتالي ان 
املؤسف في األداء السياسي 
للعماد عون هو ان يلجأ دائما 
الى طرح املبادرات لغاية في 
نفس يعقوب وليس إليجاد 
احلل���ول الوطنية الس���يما 
املتعلق منه���ا باالنتخابات 
ان  الرئاس���ية، خصوص���ا 
التي  األج���واء اإليجابي���ة 
يتحدث عنها الرئيس بري، 
حدت بالعماد عون الى نسفها 
من خالل مبادرته وأخذ االمور 

الى مكان آخر.
على صعيد مختلف، وعن 
إليه  توقعاته ملا س���يؤول 
انطالق عمل اللجنة السباعية 
امس الثالثاء بحثا عن قانون 
انتخاب جدي���د، اكد النائب 
كرم ان هذا املسار سينتهي 
الى اعتماد القانون املختلط 

الذي تقدم به حزب القوات 
اللبناني���ة، ووافق عليه كل 
من تيار املستقبل واحلزب 
االشتراكي، وحظي باهتمام 
الرئيس بري، خصوصا ان 
القاعدة النسبية فيه تعطي 
الص���وت املس���يحي حقه 
الغالبية  املناط���ق ذات  في 
اإلس���المية، مبا ينتج نحو 
58 نائبا مس���يحيا وعشرة 
مسلمني بأصوات املسيحيني، 
داعيا بالتال���ي العماد عون 
الى وضع ي���ده بيد القوات 
في هذا اخلصوص إليصال 
مشروع قانون ميثاقي وطني 
يحقق مصالح املس���يحيني 
واملس���لمني على حد سواء. 
وردا على سؤال ختم النائب 
كرم مؤكدا ان عدم التواصل 
الى توافق بني اعضاء اللجنة 
الس���باعية ح���ول القانون 
املختلط، س���يحتم انعقاد 
جلسة للتصويت على كافة 
املشاريع املطروحة، خصوصا 
ان الرئي���س بري لن ميانع 
من انعقاد جلس���ة في هذا 
اخلصوص مادامت امليثاقية 

مؤمنة النعقادها.

اعتباطيا، إمنا حدد انطالقا 
من حيثيتني اساسيتني وهما: 
اوال يق���ني العماد عون بأنه 
اصب���ح خ���ارج التفاهمات 
حول هوية الرئيس العتيد، 
خصوصا ان كال من حليفه 
ح���زب اهلل والرئيس بري 
اعرب في كثير من احملطات 
عن استعداده ملناقشة تسوية 
رئاسية، ثانيا واألهم تضليل 
الرأي العام اللبناني عموما 
واملسيحي خصوصا بأنه غير 
معطل لالنتخابات الرئاسية 
مع علمه مسبقا بأن مبادرته 
غير قابلة للصرف دستوريا 
ودميوقراطيا، مبعنى آخر 
يعتبر كرم ان مبادرة عون 
كما هي مش���روطة، كناية 
عن محاول���ة للقوطبة على 
اي تفاهم محتمل بني الفرقاء 
حول الرئاسة، وذلك في اطار 
اصراره على نسف االنتخابات 
الرئاسية مادامت تسير لغير 

صاحله.
وردا على سؤال اكد كرم ان 
مبادرة عون وبغض النظر عن 
عللها الدميوقراطية، تتالقى 
مع روحي���ة مبادرة القوات 

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عض����و كتلة القوات 
اللبنانية النائب د.فادي كرم 
أن مب����ادرة العماد عون وإن 
أتت متأخرة وفاقدة لألصول 
الدميوقراطية لكونها تشترط 
انسحاب اآلخرين، تستحق 
التوق����ف عنده����ا للبح����ث 
في كيفي����ة احاطتها باألطر 
الدميوقراطية والدستورية 
من خ����الل مناقش����تها بني 
النيابي����ة على قاعدة  الكتل 
ان التسويات كاملة كانت ام 
جزئية تتم مبوافقة اجلميع، 
خصوصا ان اشتراط حصر 
املبارزة الرئاسية بني مرشحني 
اثنني تتطلب تنازال طوعيا 
من اآلخرين ع����ن حقهم في 
الترشح، مشيرا تبعا ملا تقدم 
الى ان املطلوب من العماد عون 
هو إقن����اع حلفائه مببادرته 
وانتزاع الضوء األخضر منهم 
متهيدا لبحثها بني قوى 14 آذار 

ونفاذها الى حيز التنفيذ.
ولفت ك���رم في تصريح 
ل� »األنب���اء« الى ان توقيت 
املب���ادرة العوني���ة لم يكن 

  فادي كرم

حزب اهلل يعتبره تأجيالً للتسويات وتيار عون »إيجابية مؤجلة«

مصادر لبنانية لـ »األنباء«: التمديد للمفاوضات النووية
بني طهران والغرب متديد لألزمة اللبنانية

نراه����ن عل����ى املفاوض����ات 
االميركية � االيرانية في حلحلة 
عدة مواضيع، واآلن مددت، 
وهذا االمر سيأخذ وقتا اكثر، 
واعتقد ان موضوع االنتخاب 
سيبقى معلقا اال اذا اخذ احلوار 

اللبناني � اللبناني مداه.
التقى  الس����ياق،  في هذا 
ب����ري امس  الرئي����س نبيه 
السفير السعودي علي عواض 
عسيري الذي سبق ان فصل 
املطالبة الس����عودية بإدراج 
حزب اهلل على الئحة املنظمات 
االرهابية عن احلوار املطروح 

بني حزب اهلل واملستقبل.
النائب محمد احلجار عضو 
كتلة املستقبل اكد على ضرورة 
احياء احل����وار بني االطراف 
السياسية وعدم التعويل على 
سير االحداث اخلارجية، وقال: 
نحن في تيار املستقبل نسعى 
الستمرار التواصل بني الفرقاء 
السياس����يني وان يتعزز هذا 
التواصل مببادرات، مذكرا بانه 
سبق للرئيس سعد احلريري 
طرح مالقاة ح����زب اهلل في 
منتصف الطريق لالتفاق على 

رئيس توافقي.
بدوره، توقع النائب عاطف 
الرئيس  مجدالني ان يحسم 
احلريري املوقف، معتبرا ان 
اي حوار من دون جدول اعمال 
ال طائل منه، فاحلوار املنطلق 
من فراغ ال يؤدي الى اي مكان، 
اما عن حملة العماد عون على 
الى  الطائ����ف فتهدف  اتفاق 
احداث فجوة في اجلدار القائم 

في طريقه الى بعبدا.
وزير ح����زب اهلل محمد 
اكد عل����ى ضرورة  فني����ش 
احلوار، وقال: نحن منفتحون 
عليه، وهناك مساع يقوم بها 
االصدقاء واحللفاء واالجواء 
ايجابي����ة، ولكن حتى اآلن ال 

نقاط وال مواعيد.
الكتائ����ب طالب  ح����زب 
املزايدات  من جهته بوق����ف 
الرئاسية ووضع املبادرة التي 
اطلقها الرئيس امني اجلميل 
في عهدة القيادات املسيحية 
الفوري واجتراح  لالجتماع 

ما يخلق الفراغ.
ومن روما، اكد البطريرك 
املاروني بشارة الراعي خالل 
حفل اس����تقبال على شرف 
الرئيس ميشال سليمان انه ال 

يصح اال الصحيح، والصحيح 
هو لبنان والدستور.

وقال ان لبنان ال يقوم على 
الكذب والبلطجة، ال يقوم اال 

على احلقيقة، على الكرامة.
الرئيس ميشال  واضاف: 
س����ليمان طوال عهده حافظ 
على كرامة كل اللبنانيني وعلى 
الدستور واملؤسسات  كرامة 
ورفع لبنان الى هذا املستوى 
من الدول في العالم العربي 

واالسرة الدولية.
الذي  الرئيس س����ليمان 
منحه الڤاتيكان وسام البابا 
التاس����ع م����ن رتبة  بيوس 
ي����وم االثنني املاضي  فارس 
دعا جميع االطراف اللبنانية 
السيما املوارنة منهم الى وضع 
الش����خصية جانبا  املصالح 
واملبادرة ف����ورا الى انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية.
وق����ال: امليث����اق الوطني 
حل ازم����ة لبنانية مع بداية 
االس����تقالل، وحتدث عن ال 
ش����رق وال غ����رب، واحداث 
1958 انته����ت ب����ال غالب وال 
مغل����وب، واحل����رب االهلية 
انتهت بالطائف، واالحداث من 
2005 الى 2008 انتهت باتفاق 
الدوحة، ومشكلتنا ال تنتهي اال 
بتطبيق اعالن بعبدا، ومذكرة 

تفاهم بكركي.
في هذا الوقت، عقدت جلنة 
قانون االنتخ����اب اجتماعها 
الثالث امس برئاسة رئيس 
جلنة االدارة والعدل روبير 
غامن. وقال النائب علي فياض 
ان االقت����راح املقدم من تيار 
املس����تقبل واحلزب التقدمي 
االشتراكي والقوات اللبنانية 
منحاز مذهبيا ولن نقبل به.

ورد علي����ه النائب احمد 
فتفت بالقول ان هذا تشويش 
وتشويه للحقائق عن قصد، 
ما اوحى ان عمل هذه اللجنة 

»طبخة بحص«.
املجل����س  واس����تأنف 
الدستوري البحث في الطعن 
املقدم من التيار الوطني احلر 
النيابي  التمديد  في قان����ون 
وسط اعتبار التيار ان متديد 
الوالية للمرة الثانية مرفوض. 
وقد استمع املجلس الى تقرير 
املقرر ح����ول الطعن وارجأ 
الي����وم العداد  الى  اجتماعه 

مسودة القرار.

املجلس الدستوري وقضاته 
الطعن مع ما  للقبول به����ذا 
يعنيه ذلك من فراغ محتم على 
مستوى السلطة التشريعية 

وتاليا التنفيذية.
حزب اهلل اعتبر أن تأجيل 
االتفاق النووي يعني تأجيل 
الدخول في مناخات التسويات 
على الساحات امللتهبة وأولها 
سورية ويليها العراق، ولم يأت 
على ذكر لبنان إال من خالل 
احلملة على الفساد الغذائي. 
التي����ار الوطني احلر وصف 
التمديد للمفاوضات النووية ب� 
»االيجابية املؤجلة«، إذ يؤشر 
الى نية التوصل الى اتفاق بني 
طه����ران والغرب، ويدل على 
حاجة اجلميع الى ابعاد كأس 

الفشل.
أما تيار املستقبل فاملوقف 
الرئيس  هو م����ا س����يعلنه 
س����عد احلريري في اطاللته 
التلفزيوني����ة عبر قناة »ال.

بي.سي.آي« مساء غد اخلميس، 
حيث سيحدد موقفه من جملة 
قضايا أساسية، في طليعتها 
االستحقاق الرئاسي ثم احلوار 

املطروح مع حزب اهلل.
رئي����س ح����زب التوحيد 
العربي الوزير السابق وئام 
وه����اب اطلق م����ن منبر دار 
الفتوى دع����وة الى الرئيس 
س����عد احلريري للعودة الى 
لبن����ان ألن الوضع اللبناني 
بحاجة الى عودته وهو يعطي 
زخما كبيرا للحوار مع حزب 

اهلل ومع االطراف اآلخرين.
وقال بعد لقائه مفتي لبنان 
الشيخ عبداللطيف دريان ان 
احلوار هو حاجة ماسة للبنان 
واللبنانيني وهذا احلوار يشكل 
ضمان����ة وحماي����ة للوضع 
اللبنان����ي في ظ����ل االخطار 
احلالية، واذا بدأ حوار جدي 
اللبنانية  بني كل االط����راف 
الرئاس����ية  تتم االنتخابات 
في ظل هذا احل����وار، اما اذا 
بقيت اخلطوط مقطوعة كما 
هي اليوم فاعتقد ان انتخاب 
رئي����س جدي����د للجمهورية 
س����يبقى مؤجال اال اذا اتفقنا 
على احلوار اجلدي املبني على 

اسس واضحة.
واض����اف: ل����م ار ظروفا 
جدية الجراء انتخاب رئيس 
اللبنانية، كنا  للجمهوري����ة 

بيروت ـ عمر حبنجر

كم����ا كان متوقعا، انتهت 
مفاوض����ات ڤيين����ا النووية 
م����ن دون اتفاق، لكن الرغبة 
التواصل بني  في اس����تمرار 
واش����نطن وطه����ران أفضت 
التأجيل، وهو  إلى اعتم����اد 
العالج املعتمد ملشكالت لبنان 
اخلالفية املعقدة، هو التأجيل، 
من رئاس����ة اجلمهورية الى 
النيابية وصوال  االنتخابات 

الى املوازنة العامة.
التمديد،  والتأجيل يعني 
وهذه قاعدة سياس����ية باتت 
اللبنانية،  التقاليد  جزءا من 
إال أن ما أثار الريبة في متديد 
املفاوضات النووية هذه حتى 
يونيو املقبل هو اخلوف من 
س����ريان هذه املهلة الطويلة 
على االستحقاق الرئاسي في 
لبنان، املعلق بأهداب العالقات 
األميركية � اإليرانية، وبالتالي 

اخلليجية � اإليرانية.
ظاهر األمور أن هذه اجلولة 
الطويلة من املفاوضات النووية 
بني ايران والغرب قد انتهت 
إلى التأجي���ل املكبل لطهران 
بالشروط النووية والسياسية، 
النووي���ة موضع املفاوضات 
املباشرة، والسياسية املرتبطة 
بها ضمنيا، واملتصلة بالتوسع 
اإليران���ي خ���ارج احل���دود 
الوطنية، لكن الذي حصل أن 
ضحية هذا الصراع كان من 
اجلانب اآلخر، ولو اختلفت 
األسباب، فاستقالة وزير الدفاع 
االميركي هيغل تعني أن ثمة 
خلال في بنيان ادارة اوباما من 
اساس���ها، وان بدت »داعش« 

ايبوال املرحلة األوبامية.
مصادر سياسية لبنانية 
الحظت أن تأجيل املفاوضات 
اقت����رن بتلقي طه����ران 700 
ملي����ون دوالر ش����هريا من 
رصيدها املجمد لدى الواليات 
ي����وازي 4  املتح����دة، اي ما 
ملي����ارات و900 دوالر ف����ي 
األشهر السبعة الفاصلة عن 

استئناف املفاوضات.
وأش����ارت ه����ذه املصادر 
ل����� »األنباء« إل����ى قناعة في 
بي����روت ان ه����ذه الرش����وة 
االميركي����ة لطه����ران م����ن 
حسابها ستحاول واشنطن 
ان تعوضها باحلصول على 
مواقف سياسية من ايران حتد 
من انفالتها االقليمي الواسع 
على حساب استقرار جوارها 
العرب����ي، أو هذا ما »وعدت« 
واشنطن به العرب في اللقاء 
الطارئ بني جون كيري واألمير 
سعود الفيصل في ڤيينا عشية 

إعالن التأجيل.
املصادر السياسية عينها 
تبدو واثقة م����ن ان التمديد 
للمفاوضات النووية في ڤيينا 
تعن����ي التمديد للف����راغ في 
القصر اجلمهوري في بعبدا، 
خصوصا ان غشاوات كثيرة 
حتجب مساعي رئيس مجلس 
الن����واب نبيه ب����ري إلطالق 
احلوار بني تيار املس����تقبل 
وح����زب اهلل معطوفة على 
معوق����ات أخ����رى يطرحها 
العماد ميشال عون بني الفينة 
واألخرى ملنع وصول سواه 
الى قصر الرئاسة اللبنانية، 
وآخر ه����ذه املعوقات الطعن 
بقانون التمديد ملجلس النواب، 
وممارسة أقصى الضغوط على 
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