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سليمان ال يرى التشكيل بمتناول اليد وحزب اهلل يدعو الحريري لمخرج مع عون
شحنة دعم مصرية للرئيس المكلف وسط الحديث عن خطوة مهمة يقوم بها في األيام المقبلة

بدأت عملية البحث عن مخارج لـ »المأزق«

الخيارات المتاحة أمام الحريري
بيروت: األزمة احلكومية باتت واقعا واحلل

ليس في القريب العاجل. هذا االنطباع يترسخ 
أكثر فأكثر عند اجلهات املعنية بامللف احلكومي 
واملتابعة له، والتي جتاوزت البحث عن األسباب 
والعوامل التي أدت الى تعثر وتأخر والدة احلكومة والبحث 
عن املكامن الفعلية للعقد واملش����اكل، وما اذا كانت داخلية 
فق����ط )انقالب جنبالط � مطالب ع����ون( أو خارجية أيضا 
)عدم اكتمال التفاهم الس����وري � السعودي غير املنسق مع 
ايران ومصر( أو هي تعد مزيجا من االثنتني. الى البحث عن 
مخارج ألزمة احلكومة التي في حال اس����تمرارها وتفاقمها 
ستتحول الى أزمة حكم ونظام وستؤثر سلبا على االستقرار 
السياسي واألمني، ولن يكون اخلروج منها ممكنا إال بطرق 
وحلول غير عادية تتراوح بني »دوحة 2« )تسوية سياسية( 
أو »طائف � 2« )تعديالت دستورية(.ولكن الرئيس املكلف 
س����عد احلريري يظل املرجع املعني أكثر من غيره باألزمة 
احلكومي����ة وطريقة اخلروج منها. وفي الواقع فإنه يواجه 
مهمة صعب����ة ودقيقة في ظل أوضاع ومع����ادالت داخلية 
وأقليمية تضيق هامش املن����اورة واملبادرة أمامه وتضعه 

أمام خيارات محددة هي:
1 � تأليف احلكومة على أساس صيغة »15 � 10 � 5« التي 
بات����ت ثابتة من ثوابت عملي����ة التأليف، وجتاوز الظروف 
واملتغيرات الطارئة وأبرزها ما نتج عن »انقالب جنبالط« 
التي أدت الى »خلل بنيوي« في هذه الصيغة التي كانت في 
األساس دون مستوى طموحات األكثرية ونتائج االنتخابات، 
وتكتنفها اآلن أجواء الغموض والتحفظ، وتصبح موضع 
رفض اذا تأكد ان حصة جنبالط الوزارية لم تعد من ضمن ال� 
15. كثيرون في فريق 14 آذار ليسوا متحمسني لهذه الصيغة 
وغير مستعجلني عليها، ويفضلون التريث واستنفاد الوقت 
والفرص قبل السير بها ألنها تضع الرئيس سعد احلريري 
في موقف صعب يقيد حركته ويضعف قدراته، وسيكون 
رئيسا حلكومة »ليست حكومته« وال ميلك قرارها ومضطرا 

لتغطيتها بكلفة عالية.
2 � التحول الى حكومة غير سياسية )تسمى تكنوقراط( 
نتيجة الوضع الذي جتاوز عمليا صيغة ال� 15 � 10 � 5 ولغة 
»األرقام« وخلط األوراق، ولكن حكومة التكنوقراط صعبة 
التحقيق عمليا لعدة أس����باب: فهي ال تتناسب مع طبيعة 
املرحلة السياسية بامتياز في لبنان واملنطقة، كما انها تطرح 
على بساط البحث مسألة رئاسة احلكومة مجددا ألن التحول 
الى حكومة غير سياسية يشمل كل احلكومة رئيسا ووزراء، 
اضافة الى سبب يتصل بالواقع السياسي الطائفي في البلد 
والذي يجعل ان الوزراء التكنوقراط سيختارهم في نهاية 

األمر زعماء الطوائف واألحزاب.
3 � استمرار حكومة تصريف األعمال )حكومة السنيورة( 
طاملا اس����تمرت األزمة احلالية التي ال يحكمها سقف زمني 
ولم يطرأ ما يرد االعتبار الى فريق األكثرية، وما يؤدي الى 
تعومي صيغة ال� »15 � 10 � 5« واستعادتها ملضمونها الفعلي. 
وهذا اخليار هو املطبق حاليا كخيار أمر واقع وطاملا استمرت 
اخليارات تدور بني »سيئ وأسوأ«، ولكن االستمرار بواقع 
حكومة تصريف األعمال ألمد طويل )ما بعد رمضان ورمبا 
حتى نهاية العام( يفترض من جهة تفعيل احلكومة وإعادة 
الروح إليها مبا في ذلك عودة »مجلس الوزراء« لتس����يير 
املش����اريع وعجلة الدولة. وينطوي م����ن جهة أخرى على 
مخاطر اخلروج ع����ن توافق احلد األدنى الذي حصل حول 
صيغة احلكومة وان يقدم الطرفان أو أحدهما وتبعا مليزان 
القوى الحقا على تغيير موقفه في اجتاه أكثر تشددا ومبا 

يجعل أمر تشكيل احلكومة أكثر تعقيدا.
4 � االعتذار عن التأليف وانسحاب احلريري من اللعبة التي 
اختلت قواعدها وتوازناتها. وهذا اخليار غير مطروح حاليا 
وغير وارد في حسابات احلريري نظرا لألضرار والتداعيات 
املترتبة عليه والتي تطاله أوال في مس����يرته السياس����ية 
الصاعدة وفي أول دخول له الى نادي رؤساء احلكومات كما 
تطال قوى 14 آذار التي لم تس����توعب بعد صدمة جنبالط 
ولم تخرج منها. سيكون من الصعب جدا وشبه املستحيل 
العودة في حال االعتذار الى الرئيس فؤاد السنيورة. ومن 
غير املضمون ان يكون احلريري قادرا على إيصال أحد غيره 
من تيار املستقبل )مثل النائب سمير اجلسر(، وال يبقى إال 
اللجوء الى »األسماء الوسطية« مثل الرئيس جنيب ميقاتي 
أو الوزير محمد الصفدي )رغم انتمائه الى 14 آذار(. ولكن 
»املش����كلة هنا« ان احلريري مصمم على عدم التراجع ولن 
يفوت فرصة قد ال تتكرر للوصول الى السرايا، خصوصا انه 
خارج للتو من انتخابات رابحة، وان املعارضة )وسورية( 
تريدان احلريري رئيسا للحكومة ألنه »األقوى« في طائفته 

واألقدر على عقد تسويات واتفاقات.

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال السفير السعودي في لبنان علي آل عوض العسيري في بعبدا أمس

بيروت ـ عمر حبنجر
مرحلة من التجاذب السياسي حتاصر والدة احلكومة احلريرية، بعد 

ظهور اخلالفات الى العلن، ألول مرة منذ التكليف.
وفي حني كان����ت االنظار تترقب موقف حزب اهلل من مطالب العماد 
ميش����ال عون، جاء إعالن نائب األمني العام للحزب الشيخ نعيم قاسم 
بعدم االلتزام بغير الصيغة التي اتفق عليها، وان الدور انتقل الى الرئيس 
املكلف، وهذا م����ا أكد عليه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حس����ن 
فضل اهلل أيضا، والذي جدد التأكيد على ان احلزب قام بواجبه الوطني 
ولعب دورا محوريا للوصول الى الصيغة احلكومية املتفق عليها، داعيا 
الرئيس املكلف للبحث عن املخارج من خالل محاورة األطراف. وهذا ما 
اعتبرته أوساط الرئيس املكلف مبثابة التنصل العلني من الضغط على 

العماد عون.

من المراوحة إلى التصعيد المتدرج

وهكذا تطور املشهد احلكومي من حال املراوحة الى التصعيد املتدرج، 
بعد دخول حزب اهلل على خط املواقف داعما لوجهة نظر حليفه العماد 
ميشال عون وقالت صحيفة »املستقبل« ان حزب اهلل تنصل من معاجلة 
مش����كلة حليفه عون، مكتفيا بإعالن االلتزام بصيغة 15 � 10 � 5 الرقمية 
فقط، وهي صيغة سياس����ية تش����مل دور رئيس اجلمهورية واحلقائب 

السيادية.
في املقابل قالت مصادر في حزب اهلل ل� »النهار« انه من غير املقبول 
التعامل مع احلزب وكأنه أداة للضغط على العماد عون، وان احلزب سهل 

موضوع الصيغة لكنه ال يتدخل في موضوع احلقائب.
وحتدثت صحيفة »السفير« القريبة من املعارضة ان الرئيس املكلف 
س����عد احلريري سيقوم خالل الس����اعات املقبلة بخطوة بالغة األهمية. 
ونقلت عن مصدر وزاري موال انه في ضوء املراوحة والتعطيل اللذين 
ب����دءا يأكالن من رصيد احلكومة، قبل ان تؤلف، فإن احلريري قد يبادر 
خ����الل األيام املقبلة الى وضع تصور متكامل حلكومته يتضمن توزيع 
احلقائب لألطراف ومعظم األسماء، وان الهدف من الطرح الذي لقي تشجيع 
رئيس اجلمهورية العماد ميش����ال سليمان، هو وضع كل األطراف امام 
مسؤولياتهم. ولفت املصدر االنتباه الى ان رئيس اجلمهورية قد يبادر 
في حال لم تنجح ه����ذه احملاولة في اخراج احلكومة من عنق الزجاجة 
ال����ى دعوة حكومة تصريف األعمال الى االنعقاد باالس����تناد الى أعراف 

وسوابق حصلت في املاضي.
مصدر في املعارضة عّقب على هذا بالقول: ان تشكيلة األمر الواقع ان 
حصلت فذلك يعني تصعيب األمور ودفعها الى تصعيد سياسي خطير، 
إضافة الى ان العودة الى جلسات مجلس الوزراء بحكومة تصريف أعمال، 

تشكل مخالفة واضحة للدستور وبالتالي ال يعتد بأي عمل تقوم به.
وكان الرئيس ميشال سليمان التقى رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد 
السنيورة مساء أمس األول، الذي قال ان الرئيس املكلف باق على صموده 

في تشكيل احلكومة االئتالفية مبا يتوافق مع احكام الدستور.
ودافع الس����نيورة عن اجنازات قوى األمن الداخلي »التي متكنت في 
السنوات القليلة املاضية من حتقيق قفزات جبارة نتيجة جهود قيادتها 

وكل قطاعاتها ضباطا وعناصر«.

دعوة الحكومة المستقيلة لالجتماع

وعلى هذه اخللفية دعا الرئيس س����ليمان حكومة تصريف األعمال 
الى اجتماع يخصص لبحث اوضاع السجون وحتسينها منعا لتكرار ما 
حصل في رومية، الفتا الى اهمية ان يكون اجليش والقوى األمنية على 
قدر من التجهيز مبا يتالءم مع املهمات األمنية املفترض القيام بها على 

احلدود وفي الداخل، ودعا الى وقف التصعيد السياسي.
ونق����ل احد نواب االكثرية ل� »األنباء« عن الرئيس س����ليمان ان امر 

التشكيل ليس مبتناول اليد في القريب العاجل.
وملح الرئيس سليمان الى الثقة الكاملة بوزير الداخلية زياد بارود، 
وان وزارتي الدفاع والداخلية ستبقيان في عهدته، من ضمن امللف األمني 

الذي أوكل اليه منذ انتخابه رئيسا.
وبحسب النائب املذكور فإن الرئيس سليمان يكرر التأكيد على موقفه 

املبدئي الرافض لتوزير الراسبني في االنتخابات النيابية.

يوسف لـ »األنباء«: تجاوزات عون تخطت الخط األحمر

مصادر لـ »األنباء«: مخرج قريب أو تعليق الحكومة

اليونيفيل: تمديد المهمة.. من دون تعديل
بي����روت: بحث أعضاء مجلس األمن
خالل جلس����ة مغلقة أمس األول في 
متديد والية الق����وة الدولية املؤقتة في 
جنوب لبن����ان في ضوء توصية األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون بالتمديد 
لها ملدة سنة استنادا الى طلب لبنان عدم 

تعديل والية القوة.
وتوقع مندوب بريطانيا لدى األمم 
املتحدة ورئيس مجلس األمن لشهر أغسطس اجلاري 
ان يقوم املجلس بالتمديد لليونيفيل في قرار يصدره 

قبل نهاية األسبوع املقبل.
وفيما قالت مصادر ان الدول األعضاء أجمعت 
خالل اجللس����ة املغلقة عل����ى التمديد »بال ضجة« 
ومبع����زل عن التحقيق اجلاري ف����ي أحداث خربة 
سلم وكفر شوبا والتي شدد أعضاء املجلس على 
ضرورة متابعتها داعني الى وقف جميع االنتهاكات 
للقرار 1701 أش����ارت معلومات الى ان جدال دار بني 
أعض����اء املجلس حول صياغة قرار التمديد، حيث 
تطلب الواليات املتحدة وفرنسا ان يتم االشارة الى 
تفجير خربة سلم باعتباره انتهاكا للقرار 1701 بينما 
ترى دول أخرى )ليبيا، روس����يا، الصني( االكتفاء 
بقرار مماثل لذلك الذي صدر العام املاضي واقتصر 
على االشارة الى متديد مهمة القوة الدولية من دون 
اخلوض في أي تفاصي����ل أخرى، انطالقا من عدم 
الرغبة في اثارة أي توتر في لبنان في الوقت الذي 
جتري حاليا مشاورات متعثرة لتشكيل احلكومة 

العتيدة. كما ان ال����دول املعارضة لتضمني القرار 
االش����ارة الى تفجير خربة سلم ترى انه اذا كانت 
بعض الدول تريد هذه االشارة فالبد اذا من االشارة 
أيضا الى االنتهاكات االسرائيلية واخلروقات اجلوية 

املتواصلة واستمرار احتالل مزارع شبعا.
وحول تعديل الصالحيات، أشارت املعلومات الى 
انه لن تتم املطالبة في القرار اجلديد بهذا التعديل 
رغم ورود تلميحات من نائب املندوبة االميركية لدى 
األمم املتحدة أليخاندرو وولف في وقت سابق انه 
قد تكون ثمة حاجة لتوسيع صالحيات اليونيفيل 
وحتديدا في مجال تفتيش املنازل واألماكن املشتبه 
بها من دون اخطار اجليش اللبناني، بزعم وجود 
مخازن س����الح سرية تابعة حلزب اهلل في منطقة 
عمل اليونيفيل. ولكن هذا املطلب لقي معارضة من 
احلكومة اللبنانية،  وكذلك من أعضاء في املجلس 
ومن دول أوروبية تس����اهم بقوة ف����ي اليونيفيل 
بدعوى ان توسيع صالحيات القوة قد يعرض أمن 

جنودها للخطر.
تتخوف مصادر سياسية من استمرار املراوحة 
ملا ميكن ان يكون لذلك من انعكاسات سلبية على 
االستقرار الداخلي،  والسيما على املستوى األمني، 
مش����يرة الى ان هذا الوضع قد يسهم في اضعاف 
مناعة الساحة الداخلية ويسمح بالتالي باختراقها 
بشكل اسهل، متاما كما حصل في السنوات املاضية 
من تالعب باالس����تقرار األمني عل����ى أيدي اجهزة 

استخبارات خارجية.

بيروت ـ ناجي يونس
في قراءة لتطورات معضلة تشكيل احلكومة 
اللبنانية قال مص����در قريب من حزب اهلل ل� 
»األنب����اء« ان الري����اض رك����زت جهودها بعد 
االنتخاب����ات النيابية على تش����كيل احلكومة 
اللبنانية وتسهيل وصول النائب سعد احلريري 
الى الرئاسة الثالثة مما اطلق حوارا بينها وبني 

دمشق حتى مطلع يوليو الفائت.
وكان من ثمار هذا احلوار الذي استمر بهبة 
باردة وأخرى س����اخنة حتى مطلع اغسطس 
اجلاري والدة االتفاق على صيغة »15 � 10 � 5« 
وما رافقه من تفاهم ضمني على الوديعتني غير 

املعلنتني في حصة الرئيس سليمان.
وبات واضحا للمصدر ان املواالة حصلت 

على »النصف + 1« من خالل الوزير السني في 
حصة سليمان واملعارضة على الثلث املعطل من 

خالل الوزير الشيعي في هذه احلصة.
ومبا انه ال وضوح على مستوى السياسات 
االقليمية والدولية حيث ميكن القول ان الضبابية 
هي العنوان األبرز للمرحلة الراهنة على مختلف 
املستويات فانه ال احد يستطيع ان يتوقع مسار 
األمور. بيد انه يسهل استبعاد حصول اي حتول 
جذري في املعادلة السائدة عربيا واقليميا بفعل 
الضعف الذي يطغى على السياسات األميركية 
اضافة الى وجود شبه قناعة بأن االسرائيليني 
او االميركيني لن يجرؤوا على القيام بأي مغامرة 

في لبنان او املنطقة.
من هنا فإن املصدر ال يرى سالما مرتقبا في 

األم����د املنظور وكذلك فانه ال مغامرات قريبة، 
األمر الذي يجعل حالة »الستاتيكو« واملراوحة 
تطفو على السطح، األمر الذي يضع اللبنانيني 

امام احتمالني:
� إما انتظار اتضاح الصورة اخلارجية حتى 
املباشرة باستكمال تشكيل احلكومة مع ما لذلك 
من ارتباط مفضوح وغير مقبول باحلسابات 

العربية واالقليمية والدولية.
� وإم����ا العمل على ترقي����ع الداخل وايجاد 
مخرج، ما يسهل تشكيل احلكومة على اساس 
اتفاق احلد األدنى الذي يدير األزمة. من هنا فإن 
مصير احلكومة مفتوح على االحتماالت كلها، 
فقد يتم االتفاق على املخرج في القريب العاجل 

وقد يبقى التشكيل معلقا حتى اشعار آخر.

وصف مواقف رئيس »اإلصالح والتغيير« بالحصان الخلفي الذي تكلم عنه البطريرك صفير

غازي يوسف

وتهجمه مؤخرا على فخامة رئيس 
اجلمهورية وقائد اجليش العماد 
قهوج���ي والقض���اء، باحلصان 
اخللفي الذي تكل���م عنه غبطة 
البطريرك صفير، احلصان الذي 
يدفع بعربة الدولة الى الوراء، ما 

يؤدي الى وقف مسارها.
وقال النائب يوسف ردا على 
سؤال: »لو أدرك الرئيس املكلف 
وصوله الى طريق مسدود وأصبح 
العرقلة  هن���اك تأكيدات عل���ى 
واس���تحالة التوص���ل الى حل، 
ومحاولة جلره الى 7 مايو ثان 
ولو بأش���كال ومظاهر مختلفة، 
الدستور  الى مخالفة  فلن يلجأ 
وبالتال���ي الى مؤمتر تس���وية 
حتت اي عن���وان او ظرف كان، 
امنا سيكون صريحا كالعادة مع 
اللبنانيني وس���يتفق مع فخامة 
الرئيس ليقول لهم هذه حكومتنا 
ويعرضها على املجلس النيابي 

لنيل ثقته«.

وأشار النائب يوسف في حديث 
ل� »األنباء« الى ان ما يحصل اليوم 
على مس���توى تأليف احلكومة، 
أشبه بعملية 7 مايو، امنا سياسية 
هذه امل���رة، معتبرا ان تصرفات 
العماد عون وتشجيع حزب اهلل له 
أزعج رئيس املجلس النيابي نبيه 
بري، األمر الذي حمله على التزام 
الصم���ت، معتبرا ان هذا األخير 
كان قد سمى مع كتلته الرئيس 
املكلف سعد احلريري لتشكيل 
احلكومة إميانا منه باملش���اركة 
في حكومة وحدة وطنية يتمثل 
فيها اجلميع متثيال عادال يراعي 
نتائج االنتخابات النيابية، ناهيك 
عن ال���دور الطليعي الذي لعبه 
النظر بني  في تقريب وجه���ات 
فريقي 8 و14 آذار وبني رؤس���اء 
الكتل النيابية، والذي بشر على 
أساس���ه اللبنانيني خيرا بقرب 
صدور مرسوم التشكيل، واصفا 
مواق���ف العماد عون التعطيلية 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املستقبل« 
النيابية النائب غازي يوس���ف، 
انه وبالرغ���م من مواقف العماد 
عون املعطلة لتأليف احلكومة، 
وبالرغم من دعم حزب اهلل له، 
تبقى أس���باب التعطيل الى حد 
ما خارجية اكث���ر منها داخلية، 
الفت���ا الى وجود بع���ض العقد 
اإليراني���ة الضاغطة على حزب 
اهلل والتي حت���ول دون تدخله 
مع حلفائ���ه حللحلة األمور كما 
س���بق ان تعهد أمام الرأي العام 
اللبناني، بلجم طموحات العماد 
عون منع���ا للعرقلة، معتبرا ان 
ه���ذا األخير ميثل مبواقفه رأس 
حربة في تعطيل تشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية، امنا يبقى حزب 
اهلل قائد االوركسترا واملدّبر العام 
ملسار التعطيل من خالل توزيعه 
لألدوار عل���ى بعض الفرقاء في 
العماد  املعارضة وحتديدا على 

عون وفريقه السياسي، معتبرا 
ايض���ا ان مخالفات العماد عون 
الدستورية حيال تأليف احلكومة 
قد جتاوزت اخلط األحمر الى حد 
اعتباره الرئيس املكلف س���اعي 
بريد يتبلغ أسماء الوزراء دون 
ان يكون له احلق دستوريا في 

إبداء حتى مجرد رأيه بها.
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جنبالط االخيرة، حتى ان عددا من مسؤولي احلزب 
في مناطق في اجلبل يتمنع عن حضور االجتماعات 
احلزبي��ة، ويتلقى جنبالط تقاري��ر منظمة عن هذا 
الواقع احلزبي وجوابه دائما »ال تس��تعجلوا االمور، 
سترون مدى صحة سياستي اجلديدة وسترون كم 

انها ستكون صائبة«.
  جنبالط التقى االمانة العامة لـ 14 آذار: علم أن حوارا بعيدا 
عن االضواء بدأ بني جنب���الط وقوى 14 آذار في 
اجتماع عقد مساء الثالثاء املاضي في دارة جنبالط 
مع وفد من أعضاء االمانة العامة للتحالف »وهو 
اللقاء االول منذ ألقى جنبالط خطابه في 2 اغسطس 

أمام اجلمعية العمومية للحزب االشتراكي«.
وعلم أن اجلانبني ناقشا على مدى 45 دقيقة 
أسباب اندالع االختالف في الرؤية داخل االكثرية، 
وأكد جنبالط أن ما قام به من خطوات وما اتخذه 
من مواقف ينطلق من الهاجس املتعلق باملخاطر 
احملدقة بالسلم االهلي، انطالقا مما شهدته البالد 
ف���ي 7 مايو العام 2008 وتداعياته على العالقات 
بني الطوائف واملذاهب. واتفق في نهاية االجتماع 
على فتح نقاش واسع قد يبدأ بوضع ورقة عمل 
تكون منطلقا لتحديد التوجهات املستقبلية التي 

ميكن أن يحصل احلوار عليها.
وأشار املصدر نفسه الى أن النقاش االول أدى 
الى طرح فكرة عقد اجتم���اع لنواب االكثرية ال� 
71 من أج���ل تأكيد تعاون هؤالء وتضامنهم فيما 
يتعل���ق بتأليف احلكومة وتضامنا مع احلريري 
في هذه املرحلة، واتفق على إجراء االتصاالت مع 
أقطاب االكثرية التخاذ قرار نهائي في ضوئها بعقد 
مثل هذا االجتماع، مبوازاة التحضيرات الستكمال 
احلوار بني االمانة العامة ل� 14 آذار وجنبالط من 

أجل تنظيم العالقة.

2 - متس���ك التيار الوطني احلر باستمرارية 
جتربة جبران باسيل الذي يرى أن املكان االنسب 

بالنسبة إليه هو وزارة االتصاالت.
3 - إميان املعارضة، وخصوصا حزب اهلل، ان 
ثمة حاجة كبيرة إلى إبقاء هذه الوزارة في قبضة 
املعارضة الس���باب وحاجات أمنية، بعدما تبني 
للحزب أن إسرائيل ال تفوت فرصة للتنصت على 
احلزب والتجسس عليه، واخلشية، بحسب وجهة 
النظر هذه، كبيرة من أن تكون وزارة االتصاالت 

ممرا لشبكات جتسس كثيرة.
  حركة تسلح: حذرت مصادر أمنية من وجود حركة 
تس��لح في البلد، وأعطت دالئل على ذلك، أبرزها ان 
أسعار السالح في السوق اللبناني لم تنخفض رغم 
إجراء االنتخابات النيابية ومساعي تشكيل احلكومة، 
هذا باإلضافة إلى جناح السلطات االمنية اللبنانية في 
الفترة االخيرة في ضبط عمليات مترير س��الح من 

منطقة إلى أخرى.
  خطة الغتيـال كتائبيني: تلقى الرئيس أمني اجلميل 
وجنله النائب سامي اجلميل حتذيرات من جهات 
أمنية غربية تؤكد وجود خطة الغتيال مسؤولني 
كب���ار في حزب الكتائب إلحداث فتنة داخلية في 
لبنان، وخصوصا على الساحة املسيحية، الرئيس 
اجلميل تلقى التحذيرات بجدية، وبات يستقبل 
زواره، ويعقد اجتماعات املكتب السياسي الكتائبي 

في منزله في بكفيا وسط تدابير أمنية مشددة.
< حالـة متلمل اشـتراكية: حالة متلمل كبيرة تس��ود 
احلزب التقدمي االشتراكي جراء مواقف النائب وليد 

 احياء جلسـات حكومـة تصريف األعمـال: أجرى الرئيس 
ميشال سليمان مشاورات مع خبراء في القانون 
والدس���تور ولدت لديه قناعة بالتوجه الى اعادة 
احياء جلسات مجلس الوزراء من خالل حكومة 
تصريف االعمال، باالستناد الى أعراف وسوابق 
حصلت في املاضي، وذلك بهدف تس���يير شؤون 

الناس.
  ابعاد املر عن اليرزة: يشير زوار قصر بعبدا الى حرص 
الرئيس ميشال سليمان على استمرار الوزير إلياس 
املر في موقعه، تقديرا من سليمان لنأي املر باملؤسسة 
العس��كرية عن التجاذبات في استحقاقات عدة مثل 
معارك نهر البارد، وأحداث مار مخايل والتشكيالت 
االمنية، ويقول هؤالء إن الرئيس يقدر كثيرا حرص 
املر على استشارته في القضايا كلها التي تعني وزارة 

الدفاع مهما كانت بسيطة.
وف��ي حني ت��رى مصادر أن الدفاع س��تبقى مع 
سليمان ألن التوازنات احمللية متنع حصول االكثرية 
عليها، والتوازنات الدولي��ة متنع حصول املعارضة 
عليها، ترى مصادر أخرى عن��د املعارضة أن حملة 
العماد ميشال عون للمطالبة بوزارة سيادية ستنتهي 
بإبعاد إلياس املر عن اليرزة، وهو أمر سيزداد واقعية 
كلما ازدادت املؤشرات عند حزب اهلل إلى وجود حرب 

إسرائيلية قريبة.
  اسباب متسك عون بـ»االتصاالت«: تعيد مصادر في التيار 
الوطني احلر، متسك العماد ميشال عون بوزارة 

االتصاالت إلى 3 أسباب، هي:
1 - ش���عور التي���ار ان وزارة االتصاالت هي 
الوزارة االولى بعد الوزارات السيادية من حيث 
االهمي���ة، واعتباره أن اس���تبعاده عن الوزارات 
السيادية يوجب عليه السعي إلى احلصول على 

هذه احلقيبة.

أخبار وأسرار لبنانية

محاكمة أعضاء »خلية حزب اهلل«
تبدأ غدًا أمام محكمة طوارئ مصر

القاهرة � أ.ف.پ: تبدأ محكمة امن الدولة العليا طوارئ غدا النظر 
في القضية املعروفة باس���م »خلية حزب اهلل« في مصر املتهم فيها 
26 ش���خصا، من بينهم لبنانيان وخمسة فلسطينيني و19 مصريا، 
بالتخطيط للقيام ب� »اعمال ارهابية« ضد س���فن في قناة السويس 

وضد سياح اجانب وبتهريب »اشخاص وبضائع الى قطاع غزة«.
وقال احملامي عبداملنعم عبداملقصود الذي يتولى الدفاع عن عدد 
من املتهمني ان بعض الواردة اس���مائهم في قرار االتهام وخصوصا 
املتهم الثاني اللبناني محمد يوسف احمد منصور املعروف باسمه 
احلركي سامي شهاب، »اقروا في التحقيقات امام النيابة بانهم خططوا 
في مرحلة اولى للقيام بعمليات تستهدف السياح االسرائيليني في 
سيناء ردا على اغتيال عماد مغنية، ولكن تعليمات صدرت لهم بعد 
ذلك من قيادة حزب اهلل باالمتناع عن القيام مبثل هذه العمليات«.

واضاف احملامي عبداملقصود ان املتهمني اكدوا كذلك في التحقيقات 
ان »هدفهم الوحيد كان تقدمي املساعدة للفلسطينيني في قطاع غزة 

وانهم لم يستهدفوا القيام بعمليات عدائية ضد مصر«.


