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ضغوط مزدوجة على الحريري من الخصوم.. والحلفاء!
بي���روت: الرئيس املكلف س���عد احلريري ليس في
أفضل وضع حتى ال نقول انه »في وضع ال يحس���د 
عليه« وهو يخوض أولى جتاربه في احلكم ويسعى الى 
تشكيل أول حكومة برئاسته، بدأ يشعر بأنها لن تكون 
»حكومته« وان التوازنات التي تتركز اليها هي توازنات 
هش���ة، وان الظروف التي تنشأ في ظلها هي »ظروف 
غير مستقرة«، وال تعكس سياسة »الصمت والتكتم« 
الهدوء واالرتياح لدى احلريري بقدر ما تعكس املأزق 
وحساسية الوضع ودقة العملية احلكومية التي دخلت 
في »حقل ألغام«، كما يس���اور الرئيس املكلف ش���عور »االستياء 
وامل���رارة« نتيجة الضغوط السياس���ية التي حتاصره من جهتي 
اخلص���وم واحللفاء وأدت في محصلته���ا العامة الى ارباك مهمته 
واضعاف موقعه وتقييد حركته وهامش املناورة واملفاوضة أمامه، 
سعد احلريري الذي خرج من االنتخابات بفوز واضح وبلغ منصة 
التكليف قويا، يخوض عملية التأليف ضعيفا وفي واقع سياسي 

ال صلة له بنتائج االنتخابات »وكأنها لم تكن«.
«الضربة« األولى التي تلقاها احلريري هي الضربة األقوى ألنها 
جاءت من داخل معسكره ومن حيث لم يتوقع، ومهما حاول النائب 
وليد جنبالط تلطيف وجتميل مواقفه األخيرة وجهد الرجالن في 
»انقاذ« عالقتهما وايجاد صيغة تعاون من ضمن الصيغة احلكومية 
املتفق عليها، ف���إن هناك واقعا جديدا يفيد بأن جنبالط خرج من 
حتالف 14 آذار وان األكثرية ل���م تعد أكثرية، وان مجلس النواب 
أصبح عبارة عن »أقليتني كبيرتني« تقف في وسطهما كتلة جنبالط 
املرجحة، وان احلكومة اجلديدة ستكون عبارة عن مجموعة أقليات 

»أكبره���ا« كتلة احلريري وحلفائه، وان صيغة »15-10-5« باتت 
عمليا »12-10-5-3« بعدما تبني ان اللقاء بني احلريري وجنبالط 
لم ينته الى تبديد ما يحيط موقع جنبالط من اشكالية والتباس، 
وانه انتهى الى نوع من »الغم���وض البناء« والى صيغة تعايش 
داخل احلكومة يلتزم مبوجبها جنبالط بالتصويت مع احلريري 
في املسائل والقرارات العادية، فيما يكون على تناغم وانسجام مع 
حزب اهلل في املسائل والقرارات الكبرى واالستراتيجية، أوساط 
احلريري تنتقد جنبالط على فعلته التي جاءت »في الوقت اخلطأ 
وبالطريقة اخلطأ وأطلقت أيضا من املكان اخلطأ، وتعترف ضمنا 
بأن حتول جنبالط املفاجئ هو الذي أس���هم أكثر من أي شيء آخر 
في اضعاف موقع احلريري التفاوضي في تش���كيل احلكومة وفي 
افساح املجال للمعارضة كي متارس ضغوطها وترفع سقف شروطها 
ومطالبها، ولكن أوساطا في 14 آذار )الطرف املسيحي(، ومع انتقادها 
الالذع جلنبالط وصدمتها الشديدة مبا فعله، ال تعفي احلريري من 
املسؤولية عما آلت اليه األمور وعن وصول الوضع الى هذا املأزق. 
فقد كان هناك شيء من »التفريط باالنتصار االنتخابي وكثير من 
التساهل مع الفريق اخلاس���ر، ما أتاح له تثبيت مركزه األول في 
احلكم )رئاسة مجلس النواب( من دون مقابل ومترير مسألة التكليف 
للحريري من دون أي التزامات بتسهيل عملية التأليف، وكان هناك 
عملية استدراج الى الفخ احلكومي مورست مع احلريري ليصبح 
في موضع »االبتزاز«، فيما كان عليه ان يتقدم الى رئاسة احلكومة 
بناء على اتفاق مسبق وان يفاوض مباشرة بعد انتهاء االنتخابات 
على صفقة سياس���ية متكاملة وفق مبدأ السلة الواحدة تشمل كل 
عناوين وترتيبات املرحلة اجلديدة: رئاسة املجلس وهيئة مكتبه، 

رئاس���ة احلكومة وصيغتها وتركيبتها وبرنامجها، واملفارقة هنا 
ان هذه األوس���اط تلمح الى مسؤولية »للراعي االقليمي املشترك« 
الذي رسم اطار املرحلة ومسارها وتصل هذه األوساط في قراءتها 
االنتقادية الى حد املطالبة بأمرين: األول هو »حشر« وليد جنبالط 
لتحديد موقعه بش���كل واضح ال لبس في���ه وال غموض، وميكن 
ان يكون ذلك عبر اجتماع قي���ادي ل� »14 آذار« حتدد فيه املواقف 
والسياسات للمرحلة املقبلة ويتبني من خاللها مدى التزام جنبالط 
بتحالف 14 آذار وحدود »متوضعه السياسي اجلديد«، وما اذا كان 
يصح احتس���ابه من ضمن حصة األكثرية أم ال؟ واألمر الثاني هو 
»حشر« العماد عون ووضعه أمام األمر الواقع حتى لو أدى األمر 
الى تكرار سيناريو العام 2005 عندما لم يتم التجاوب مع مطالبه 
وصار احراجه فإخراجه وتشكلت حكومة وحدة وطنية من دونه، 
واملطلوب من الرئيس املكلف حس���ب هذه األوساط ان يخرج كرة 
احلكومة من ملعبه وان يعد بالتعاون مع رئيس اجلمهورية صيغة 
حكومية على أساس صيغة »15-10-5«، وفي وقت تنهمك أوساط 14 
آذار في عملية نقد ذاتي ومراجعة للحسابات واعادة ترتيب للبيت 
الداخلي، تبادر قوى املعارضة الى استثمار هذا الوضع وما عليه 
األكثرية »السابقة« من ارباك واهتزاز، وتتهيأ لرفع درجة الضغوط 
على احلريري لدفعه الى التجاوب مع شروطها من جهة والتكيف 
مع الواقع السياس���ي اجلديد الذي أحدثه جنبالط من جهة ثانية، 

والتوقف عن »لعبة الوقت واالنتظار« من جهة ثالثة.
أوس���اط في املعارضة تنتقد أوال أسلوب الرئيس املكلف الذي 
وضع أمام أول امتحان فعلي في حياته السياسية وال خبرة له في 
مجال »التقنيات« احلكومية واتخاذ املبادرات، ويخشى ان يفتقد 

الحقا القدرة على التأليف اذا ما خرج الوضع عن سيطرته وأفلت 
زمام املبادرة من يده. فإذا كان أس���لوب التكتم والصمت يفيد في 
أوضاع معينة، فإنه يضر في أوضاع أخرى ويصبح عالمة ضعف 
ال قوة، واذا كان التريث ضرورة في بدايات التأليف بدل التسرع، 
فإن املطلوب مع بداية انتهاء فترة السماح هو االسراع في تشكيل 
احلكومة. وتوحي املعارضة في هذا املجال وبلغة حتذيرية بأن ما 
هو ممكن ومتاح اليوم قد ال يستمر كذلك، وان صيغة »5-10-15« 
املتفق عليها اليوم رمبا تتجاوزها األحداث وال تعود صاحلة بعد 
شهر رمضان، ورمبا تقدمت صيغ أخرى مثل »10-10-10« وان ما 
ال يوافق عليه احلريري اليوم طوعا س���يضطر الى قبوله مرغما، 
وبالتالي ال مصلحة له في ذلك، وال مجال للرهان على عامل الوقت 
بانتظار ترميم وضع 14 آذار أو بانتظار متغير اقليمي ما، ألن املعارضة 
مستعدة لالنتظار أشهرا واتخذت قرارها بالتضامن مع عون وبأن 

تدخل مجتمعة الى احلكومة أو تبقى خارجها مجتمعة.
أوساط بارزة في املعارضة تدعو احلريري الى تغيير طريقته 
وادارته السياس���ية للوضع وعملية التشكيل: مفاوضة عون بدل 
مهاجمته، وتقدمي أول عروضه اجلدية والرس���مية بشأن تشكيل 
احلكومة وتوزي���ع احلقائب، في الواقع كل املؤش���رات تدل على 
دخول عملية احلكومة »مرحلة األزمة«، أزمة تذكر من حيث حدتها 
وعمقها بأزمة 2006-2007 ولكن من دون شارع واعتصامات، أزمة 
متشعبة في أبعادها الداخلية )أزمة حكم ونظام( وفي امتداداتها 
االقليمية، وعملية تش���كيل احلكومة مرشحة ألن تطول في حال 
مراوحة ودوران في احللقة املفرغة وسط تقاذف الكرة وتضارب 

التوقعات.
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لبنان: »14 آذار« تتجاوز شروط عون للقاء الحريري.. وتصّعد الحملة ضده
الحكومة في الدوامة واالنتظار سيد األحكام

أخبار وأسرار لبنانية
    مناوشــات اعالميـة بـين المشــنوق والعريضي: في مؤش���ر 
جديد الى حال التشنج بين تيار المستقبل والحزب 
االشتراكي، س���جلت مناوشات اعالمية وكالمية بين 
الوزير غازي العريضي األقرب الى جنبالط في هذه 
المرحلة والنائب نهاد المشنوق الذي ينتمي الى تكتل 
»لبنان أوال«، ولكنه ال صفة تمثيلية رس���مية له عن 

تيار المستقبل.
وبعد كالم المشنوق عن »الطريقة المهينة« التي 
تصرف بها جنبالط، رد العريضي بالتساؤل عن موقف 
النائب نهاد المشنوق من جنبالط، وتوقيته بعد لقاء 
الحريري وجن��بالط »والتوافق على عدة أمور أساسية، 
إضافة إلى توضيح كل المسائل«، معتبرا أن هذا الموقف 
»عودة إلى نكء الجراح وإثارة قضايا، وصب الزيت 
على النار، كأن المطلوب عدم التوافق وتوجيه رسائل 
إلى الداخل والخارج على حساب التهدئة واالستقرار 
في البلد«، وأنه »يعني أن ثمة من ال يريد هدوءا، بل 
االستمرار في مخاطبة الغرائز والعصبيات، كأننا ال 

نزال في مرحلة ما قبل االنتخابات«.
    جنبالط ودروز سورية: في ظن دمشق أن جانبا رئيسيا من 
أزمة النائب جنبالط مع سورية وانقالبه على الذات، مرورا 
باالنقالب على احللفاء، باإلضافة إلى حاجته حلماية طائفته، 
إخفاقه في جر دروز سورية إلى اخليارات السياسية التي 
قادها على رأس قوى 14 آذار منذ عام 2005 وأخصها في 
مواجهة القيادة السورية، مع معرفته والتقومي لدمشق أن 
هذه تظل وحدها قناة االتصال بدروز إسرائيل والسيما 

منهم غير املتعاونني مع الدولة االسرائيلية.
وه��م في واق��ع احلال إلى جانب س��ورية وليس إلى 
جانب��ه، بينما ي��ود جنبالط إعادة وصل دروز س��ورية 

بدروز لبنان.
لكن ما بعث على ارتياح القيادة الس��ورية هو أنها لم 
تطلب من جنبالط سلفا تنازالت لقاء انفتاحها مجددا عليه 
وإعادة إحياء العالقة معه، بل ملست حتوله مرة جديدة إلى ما 
تعده شروط التحالف وإياها، وهي التمسك بسالح املقاومة 

والعداء إلسرائيل والعالقات املميزة مع سورية.

حكوميات
    حـزب اهلل والتعجيـل في التأليـف: يعتقد البعض في 14 
آذار ان م���ن مصلحة ح���زب اهلل التعجيل في تأليف 
الحكومة كي تؤمن له ش���بكة امان ش���رعية، بحيث 
تتحمل الحكومة المس���ؤولية عن سالحه عبر بيانها 
الوزاري في حال حصول اي مشكلة او اذا اقحم لبنان 
في اي عملية عسكرية. فعلى رغم استبعاد االمين العام 
ل�»حزب اهلل« السيد نصر اهلل حربا تشنها اسرائيل 
على لبنان في المس���تقبل القريب جدا، فان هذا االمر 
ليس مضمونا على نحو كامل، وباب المفاجآت يبقى 

مفتوحا في كل وقت.
ويطرح استمرار الحزب في دعم كل شروط عون 
علنا السؤال عما اذ كان هذا الدعم هو بمثابة مواجهة 
بالوكالة عبر الطرف المسيحي الحليف، باعتبار ان 
المشهد السياسي يكرر نفسه مع تجارب سابقة مماثلة 
في العامين الماضيين، وم���ا اذا كانت هناك مراهنة 
على عامل الوقت لس���بب ما، او ان هذا الدعم يقتصر 
على اعادة الوزير جبران باس���يل، اضافة الى وزارة 

االتصاالت الحيوية بالنسبة الى الحزب.
    صالحيات الرئيس: الظاهر في قضية التأليف الحكومي 
ان عوامل عدة برزت: أوال ان حلفاء عون هم أكثر قربا منه 
من حلفاء مسيحيي 14 آذار. ثانيا ان التأخير في التشكيل 
يدل على مدى هشاشة اتفاق الطائف، والحاجة الى تعديله 
على األقل لصالح رئيس الجمهورية ولصالح التوازن العام، 
علما ان النائب أحمد فتفت أش��ار في وقت سابق الى ان 

»الدستور يحمي الحريري من الوقت«.
وعل��ى هذا المعط��ى تحديدا ان يك��ون بداية معالجة 
النقص الدس��توري لمصلحة االصالحات التي دعا اليها 
الرئيس ميشال سليمان. ثالثا ان التعامل بهذه الخفة في 
عملية التأليف الحكوم��ي يجعل الوضع الميداني أرحب 

للتوترات األمنية.

)محمود الطويل(طوافات اجليش  اللبناني حتلق فوق سجن رومية بعد فرار أحد معتقلي فتح اإلسالم وفي اإلطار صورة وزعها األمن للهارب طه احلاج سليمان

يتواله حضرة مفوض احلكومة لدى احملكمة 
العسكرية، وحيث انه يقتضي اتخاذ تدابير 
جذرية وحاسمة من شأنها تعزيز ضبط 
أمن سالمة السجون عموما وسجن رومية 

خصوصا، يقرر ما يأتي: 
املادة األولى: يوقف فورا كل من: 

� آمر سجن مبنى املوقوفني في السجن 
املركزي.

� ضابط الدوام في س����رية الس����جون 
املركزية.

� املراقبون العامون كافة في مبنى سجن 
املوقوفني.

� حرس الطابق الثالث في مبنى سجن 
املوقوفني.

وذلك حلني اس����تكمال التحقيق الذي 
تتواله املفتشية العامة لقوى األمن الداخلي، 
وترتيب املسؤوليات والعقوبات في ضوء 

نتائج التحقيق املذكور.
املادة الثانية: يطلب إلى قيادة وحدتي 
الدرك وشرطة بيروت في قوى األمن الداخلي 
كل فيما خصه، إجراء مس����ح شامل على 
جميع الس����جون واتخاذ التدابير األمنية 
الالزمة ف����ورا وتعزيزها لتأمني حمايتها 

من الداخل واخلارج.
املادة الثالثة: يطلب من املديرية العامة 
لقوى األمن الداخلي املباشرة فورا بفصل كل 
الضباط العاملني حاليا في جميع السجون 
على أن يتم هذا الفصل مبهلة 15 يوما على 

األكثر من تاريخه.
املادة الرابعة: يطلب من املديرية العامة 
لقوى األمن الداخلي املباشرة فورا بفصل 
او نقل كل العناصر من جميع الس����جون 
على أن يتم هذا الفصل او النقل خالل مهلة 

شهرين على األكثر من تاريخه.
املادة اخلامسة: يعمل بهذا القرار فور 
صدوره وتفاد الوزارة تباعا عن التنفيذ.

السجن ما احدث ضجة قوية مكنت احلراس 
من التنبه واحباط فرار الباقني الذين مت 
توقيفهم وتبني انه����م حلقوا ذقونهم كي 

يصعب التعرف عليهم بعد فرارهم.
وأفادت مصادر أمنية انه بعد كش����ف 
فرار املوقوف سليمان ضربت قوى األمن 
واجليش اللبناني طوقا أمنيا حول املنطقة 
وبدأت عمليات البحث في محاولة للقبض 
عليه وجرى االستعانة بطائرات الهيلكوبتر 
التابعة للجيش. لكن كل احملاوالت باءت 
بالفشل، ورجحت املصادر ان يكون املوقوف 
متكن من مغادرة املكان قبل اكتشاف العملية 

والبدء مبحاولة البحث عنه.
وأعلن املدير العام لقوى األمن الداخلي 
اللواء أش����رف ريفي ان مطاردة واس����عة 
تنف����ذ من قوى األمن بحث����ا عن املوقوف 

الهارب.
م����ن جانبه، أص����در وزي����ر الداخلية 
والبلدي����ات زي����اد بارود ق����رارا في اطار 
متابعة عملية محاولة فرار س����جناء من 
السجن املركزي في رومية، اتخذ مبوجبه 
تدابير فوري����ة بتوقيف ضباط وعناصر 
نقل وفصل جميع الضباط والعناصر في 

السجون كافة.
وبناء عل����ى القانون رق����م 17 تاريخ 
1990/9/6 الس����يما امل����واد 117 وما يليها، 
وحي����ث ان عملية ف����رار قد حصلت فجر 
يوم 2009/8/18 م����ن مبنى املوقوفني في 
سجن رومية، وبنتيجة تكليف املفتشية 
العامة لقوى األمن الداخلي من قبل الوزير 
بإجراء التحقيقات الفورية الالزمة، لتحديد 
املسؤوليات، وحيث انه يتضح من التقرير 
العامة وجود ثغرات  األولي للمفتش����ية 
إجرائية قد تكون ساهمت في حصول عملية 
الفرار، وبانتظار استكمال التحقيق الذي 
الذي  العدلي  التحقي����ق  جتريه، مبوازاة 

بيروت ـ سمر دياب
أحبط حراس سجن رومية املركزي في 
لبنان عملية فرار لسبعة من أخطر املوقوفني 
من تنظيم »فتح اإلسالم« والذين يحاكمون 
مع العشرات من رفاقهم في جرائم ارهابية 
وتفجيرات وقتل واالش����تراك في احداث 
»نهر البارد« ش����مال لبن����ان صيف العام 
2007. وأب����رز هؤالء الذين حاولوا الفرار 
السوري أبوس����ليم طه الناطق اإلعالمي 
باسم »فتح اإلسالم« ابان حرب نهر البارد، 
والسوري ياس����ر محمد الشقيري املتهم 
بتفجير حافلت����ي ركاب مدنيتني في عني 
علق. فيما متكن املوقوف طه احلاج سليمان 
من الفرار واالختفاء بني االحراج الكثيفة 

احمليطة مبباني سجن رومية.
ان املوقوفني  العملي����ة  وفي تفاصيل 
الثمانية الذين يقيمون في زنزانة واحدة 
في الطابق الثاني من مبنى املوقوفني »د« 
في سجن رومية كانوا خططوا للفرار معا 
عبر عملية أطلقوا عليها تسمية »عملية 
فرار أبوسليم طه«، وحددوا الساعة صفر 
لتنفيذها عند الرابعة من فجر أمس، حيث 
أقدموا على نشر نافذة الزنزانة مبنشار 
حديد، ثم عمدوا الى ربط شراشف أسرتهم 
بعضها ببعض وتدلوا بواسطتها الى الباحة 
الداخلية للمبنى، وفي الباحة اختاروا السور 
األقل ارتفاعا. وتسلقوا على أكتاف بعضهم 
البعض، فكان أول متسلقي السور املوقوف 
السوري طه احلاج سليمان املعروف بأنه 
رياضي ووزنه ال يتعدى ال� 55 كيلوغراما، 
وما ان وصل أعلى السور حتى ربط احلبل 
املصنوع من شراشف النوم ليستعني به 
رفاقه في التس����لق وقفز ه����و الى خارج 
السور بني االحراج، وبينما كان املوقوف 
الثاني يتسلق احلبل وقبل ان يصل أعلى 
السور انقطع هذا احلبل وسقط في باحة 

بيروت ـ عمر حبنجر ـ ناجي يونس ـ أحمد منصور
احلكومة العتيدة، حكاية كل يوم في لبنان، وهي مستمرة في دوامة 

االتصاالت والعرقالت الى ان يقضي اهلل أمرا كان مفعوال.
الرئيس ميشال سليمان، تابع قراءة مزامير التعاون والتفاهم على 
تش����كيل حكومة تعنى بش����أن البلد، وحذر »جميع املعنيني« من مغبة 
إضاعة الفرص املتاحة، مش����ددا على ان التش����كيلة احلكومية يجب ان 
تكون انعكاس����ا لصيغة الوحدة الوطنية مذكرا بأنه ميلك دس����توريا 
حق عدم التوقيع على مراس����يم احلكومة اذا لم تكن مستكملة لشروط 
»العيش املشترك«. ورأى الرئيس سليمان ان التشكيلة احلكومية التي 
تولد من رحم الوحدة الوطنية لو أخذت بعض الوقت افضل من حكومة 

امر واقع ال يعلم اال اهلل كيف ستكون ردة فعلها.
وقال سليمان لزواره، ال تسألوني عن حصتي بل اسألوني عن حصة 
الوطن. وهذا في الواقع كان محور احلراك السياسي امس، انطالقا من 
متسك العماد عون بتوزير صهره جبران باسيل خالفا للعرف املعتمد، 

بعدم توزير الراسبني في االنتخابات.

سعيد يسأل حزب اهلل

منسق األمانة العامة ل� 14 آذار فارس سعيد سأل عن الرد املرتقب من 
قبل املعارضة وحتديدا حزب اهلل على طروحات العماد عون.

وبرأي����ه فإن العماد عون وضع نفس����ه البارحة ف����ي موقع املعرقل 
لتشكيل احلكومة من خالل اصراره على توزير صهره جبران باسيل، 
كما ان االسلوب املعتمد من قبله كان يتجاوز االطار السياسي واآلداب 
السياس����ية، وكّرس فكرة كان يحاربها في املاضي وهي فكرة تكريس 
االرث السياسي في تياره الذي يفترض ان يكون تيارا جديدا وحديثا، 
لكن األهم من هذا املوضوع هو الس����ؤال التالي: هل موقف العماد عون 
كان منعزال عن حلفائه او منس����قا معهم؟ ف����إذا كان موقفا منفردا فأنا 
أعتقد ان هذا املوقف لن يؤدي الى عرقلة تش����كيل احلكومة، وستشهد 

األيام املقبلة والدة احلكومة.

متراس أمامي

وأضاف سعيد: اما اذا كان موقفه منسقا مع حزب اهلل، الذي يجعل 
منه متراس����ا اماميا لعرقلة احلكومة ويتلطى وراء موقف عون، أعتقد 
ان هذا املوضوع يكون أخطر بكثير، ومن هنا املطالبة اليوم حلزب اهلل 

بأن يوضح موقفه الفعلي من مواقف عون.
وقال عن موضوع توزير جبران باس����يل صهر العماد عون، لقد مت 
االتفاق بني رئيس اجلمهورية والرئي����س املكلف بعد االنتخابات على 
احترام نتائج االنتخابات وعلى استبعاد من لم يوفقوا في االنتخابات عن 
التوزير ومن اي جهة كانوا. واذا كانت هناك إعادة نظر في هذا املوقف، 

وانا ال أعتقد ذلك، فهذا املوضوع يجب ان يعاد طرحه من كل القوى.
وق����ال: نحن أمام عرقلة حكومية وليس أزمة حكومية، ومعلوماتي 

ان الرئيس املكلف ليس في وارد االعتذار.
بدوره، النائب بطرس حرب )14 آذار( علق على مواقف العماد عون 
االخيرة بالقول: من املعيب ان يصدر عن رجل مسؤول ما صدر عنه من 
مواقف مهينة للش����عب اللبناني. واضاف حرب: ان حالة الغضب التي 
حتدث بها العماد عون حتتاج الى معاجلة ودعا الى وجوب عدم تقدمي 

االعتبار العائلي على املواقف السياسية.
من جهته، النائب دوري ش����معون قال: العم����اد عون ال يعترف إال 

بنفسه وال يرى إال املصلحة اخلاصة.
كما ان الوزير غازي العريضي دعا من جهته الى االس����راع بتشكيل 
احلكومة على قاعدة 15-10-5 وتبقى األس����ماء واحلقائب وهذه مسألة 

حتل باحلوار كما اعلن الرئيس املكلف سعد احلريري.
من جانبه، املكتب السياس����ي الكتائبي طالب مبناقش����ة املوضوع 
احلكومي بعيدا عن البث التلفزيوني واملراس����لة والتوقف عن تقاذف 
االتهامات والتحلي باجلدية داعيا اجلميع الى حتمل مسؤولياتهم، مؤكدا 

على ضرورة تشكيل احلكومة في اسرع وقت.
واضاف: ان ما يحصل من سجاالت غير مقبول في بلد يفترض انه يتمتع 

بدستور وقوانني حتدد دور رئيس اجلمهورية والرئيس املكلف.

حوار هادئ

في هذا الوقت عقدت كتلة املستقبل النيابية اجتماعها األسبوعي في 
قريطم برئاسة الرئيس فؤاد الس����نيورة وبحثت في تطورات تشكيل 
احلكومة واحلدة الالفتة في اسلوب التخاطب السياسي حول هذه املسألة 
وغيرها. واكدت الكتلة على اهمية العودة الى احلوار الهادئ والضروري 
حلماية السلم االهلي، وكذلك من اجل التقدم على مسار تشكيل احلكومة 

التي ينتظرها اللبنانيون مبختلف اجتاهاتهم السياسية.
ووجدت الكتلة في السجال الدائر تعرضا ملبادئ رئيسية في الدستور 
الذي تعتب����ره الكتلة الضامن احلقيقي والوحي����د الجتماع اللبنانيني 
وطنيا وخاصة في ما يتعل����ق بصالحيات ودور كل من فخامة رئيس 
اجلمهوري����ة ودولة الرئيس املكلف وتفاهمهما على تش����كيل احلكومة 

وفق النص الدستوري.
ونوه����ت الكتلة مبوقف الرئيس املكلف من هذا التردي في اخلطاب 
السياس����ي واكدت على اهمية ثباته وتصميمه ومتس����كه بالدس����تور 

وبأعرافه.
وعلى غرار حرب وشمعون تبارى نواب 14 آذار في الرد على ادالءات 
العماد ميشال عون رئيس كتلة التغيير واإلصالح في مؤمتره الصحافي، 
وعلى نحو مغاير للش����روط التي وضعها للقاء الرئيس املكلف س����عد 

احلريري واملتمثلة في امتناع اجلماعات املسعورة من الرد عليه.
عضو اللقاء النيابي الدميوقراطي فؤاد السعد قال إن العقد العونية 
ظل للعقد االقليمية معلنا متس����ك اللقاء ال����ذي يتزعمه وليد جنبالط 
بصيغة 15-10-5 احلكومية. اما عن خروج نواب مسيحيني من اللقاء 

النيابي فقد اكد السعد ان ذلك غير وارد.

هروب أحد موقوفي »فتح  اإلسالم« من »رومية«
وبارود يوقف ويفصل ضباطاً وعناصر  في السجون كافة

إحباط محاولة فرار 7 آخرين


