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هل »القلق األمني« في محله؟!

اتفاق جنبالط - احلري�ري: علم ان االجتماع بني احلريري وجنبالط 
مساء الثالثاء املاضي تناول االتفاق على أمور عدة أبرزها:

- متتني العالقة التحالفية بينهما بعد جتاوزهما ملا صدر عن جنبالط 
في خطاب البوريفاج في 2 اغسطس املاضي.

- متتني عالقة جنبالط باألكثرية، وقد أبدى جنبالط اصرارا في هذا 
املوضوع مبديا اس����تعداده للمشاركة في االجتماع النيابي املوسع 
املقرر األس����بوع املقبل، والذي من شأنه ان يشكل الرد على ما أخذ 
يراهن عليه البعض من ان جنبالط ميضي قدما في اتخاذ اخلطوات 

الرامية الى تسريع خروجه من األكثرية.
- التواص����ل الدائم بني احلريري وجنبالط من جهة وبري باعتبار 
ان هذا التواص����ل ال غنى عنه في الوقت احلاضر مع انه لم ينقطع 

منذ فترة طويلة.
- اس����تمرار التواصل مع ح����زب اهلل واالنفتاح عل����ى قيادته من 
أجل احلؤول دون انعكاس اخلالفات في ش����أن احلكومة واألجواء 
اخلارجية املتشنجة احتقانا على الداخل، »تردد ان احلريري يتجه 
الى تشجيع مصاحلات في أحياء بيروت على غرار تلك التي أجريت 

في اجلبل«.
ضغ�وط على جنبالط لقطع تواصله مع عون: يقول نائب في تكتل االصالح 
والتغيير إن ضغوطا كبيرة مورس��ت على زعيم املختارة لقطع تواصله 

مع عون،  انسجاما مع حملة األكثرية املستمرة منذ 4 
سنوات لعزل عون. ويضيف: إن ترطيب األجواء بني 

عون وجنبالط يتطلب أصال جهدا كبيرا، ألن عالقتهما حافلة بالتوتر.
ويش��ير النائب إلى أن أداء جنبالط والتفاصي��ل التي ينقلها إلى الرابية 
زوار كليمنص��و تؤكد كلها خش��ية جنبالط على موقعه من اس��تعادة 
الزعماء املوارنة لنفوذهم، ولفته املقربون منه إلى أن االبتعاد عن سمير 
جعج��ع وأمني اجلميل ال يفترض أن يعني أبدا تقربا من ميش��ال عون، 
وهو بحسب املصدر نفسه، أكد التزامه بهذا األمر للنائب سعد احلريري 

املكلف بتأليف احلكومة.
انطباعات مختلفة: جملة واحدة أجمع عليها النواب لدى مغادرتهم 
»لق����اء األربعاء« مع الرئيس نبيه بري: »ال جديد يعزز األمل بقرب 
تأليف احلكوم����ة، وان التعقيدات، خارجي����ة واقليمية، جتلت في 
الس����جال العراقي - الس����وري األخير، وان الرئيس بري متخوف 
من ان تنعكس تداعيات هذا اخل����الف على الداخل اللبناني وتزيد 
األمور تعقيدا، ونقل أحد النواب عن بري خش����يته من »املزيد من 
التدخل االميركي في هذا الشأن«. وخرج النواب من »لقاء االربعاء« 
بانطباعات مختلفة، كل يفسر األمور على طريقته، وفي هذا االطار 
قال عضو اللقاء الدميوقراطي النائب مروان حمادة: »يبدو ان األمور 
التزال طويلة ومعقدة، راقبوا م����ا يحصل في اخلارج تعرفوا ماذا 

يحص����ل عندنا«، أما زميله في الكتلة النائب أكرم 
ش����هيب فقال: »اذا نقلنا إليكم كل ما نس����معه في 

االجتماعات تخرب البالد«.
م�ادة خالفية جدي�دة: املجلس النيابي اليزال غير قادر على االنطالق 
بعمله لعدم استكمال جلانه التي حتتاج الى جلسة عامة حتضرها احلكومة، 
األمر الذي يعرق��ل عمليا هذه االنطالقة، ونقل عن الرئيس بري تأكيده 
أم��س االول للنواب انه ليس مع الدعوة الى جلس��ة عامة قبل تش��كيل 
احلكومة، خصوصا اذا كانت تش��كل مادة خالفية »نظرا ألننا اليوم في 
أمس احلاجة الى التماس��ك الداخل��ي، ونتطلع الى التغلب على اخلالفات 
التي مازالت تؤخر تأليف احلكومة«، وترى أوساط في األكثرية ان موقف 
بري بالربط بني تشكيل احلكومة وانتخاب اللجان غير مبرر ويعد شكال 

جديدا من أشكال تعطيل مجلس النواب.
االس�تعداد لالنتخابات البلدية: يقول مصدر مسؤول في حركة »أمل« 
ان اختيار منطقة املريجة إلقامة االحتفال مبناس����بة ذكرى اختفاء 
االمام موس����ى الصدر غير مرتبط بأي أبعاد سياس����ية أو حزبية، 
ويسأل: »متى خرجت احلركة من الضاحية كي تعود إليها؟«، وهو 
يس����تغرب أن يثار مثل هذا الكالم »في ظل أجواء الوئام والتفاهم 
بني حركة أمل واألطراف كلها«، فيما يهمس البعض، في الضاحية، 
أن التحرك يصب في إطار االستعداد لالنتخابات البلدية بعد نحو 

9 أشهر. من جانبه يتصرف حزب اهلل على أساس أن لديه ضيوفا 
يوم االثنني املقبل، وحس����ب مصادر فيه، فإن تعليمات صدرت إلى 
القطاعات املعنية لتقدمي تسهيالت ذات طابع لوجستي إلى الفريق 
املنظم في حركة أمل، وجتهيز عدد كبير من األنصار للمساعدة في 
اتخاذ إجراءات أمنية خاصة ليلة املهرجان ويومه، إضافة إلى نشاط 
البلديات اخلاص بتنظيم السير، علما بأن قوة من الدرك ستحضر 
إلى املكان للمس����اعدة في حماية االحتفال، إضافة إلى دعوة وجهت 

إلى أنصار حزب اهلل للمشاركة في املهرجان.
تدريبات وخطط: أعلن مصدر عسكري »إسرائيلي« أن سالح اجلو يجري 
تدريبات »مبوجب خطط وغايات«، بينها مهاجمة أهداف بعيدة محصنة 
بدفاعات جوية، مثل إيران وس��ورية، ونقل موقع »وورلد تريبيون« عن 
مصادر عس��كرية »إسرائيلية«،  قولها إن »القوات اجلوية جهزت سرب 
طائرات من أجل تنفيذ هجمات في دول مثل إيران وسورية«، واوضحت 
املصادر ان »التدريبات ركزت على تدمير أهداف على االرض في مناطق 
تشمل أنظمة دفاعات جوية«، وقالت إن »السيناريو األكثر واقعية يتوقع 
وجود نافذة فرص محدودة ملهاجمة وتدمير أهداف ذات أهمية كبيرة«. 
وقال وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك ان اجليش االسرائيلي مستعد 
وجاه��ز أفضل من املاضي ملواجهة تهدي��دات حزب اهلل وحركة حماس، 

خاصة فيما يتعلق بالعمليات البرية.

أخبار وأسرار

السفير السوري علي عبدالكريم التقى لحود: 
لبنان يتحصن من خالل حكومة وفاق وطني

بيروت � محمد حرفوش
زار السفير السوري في 
لبنان علي عبدالكرمي العلي 
الرئيس اميل حلود في دارته 

في اليرزة.
ورحب حلود بالس���فير 
العلي وامل ان تكون خطوة 
ارساء العالقات الديبلوماسية 
بني لبنان وسورية فرصة 
حقيقي���ة لعودة االمور بني 
البلدين الى مسارها الطبيعي، 
العالق���ة متجذرة  ذلك ألن 
ف���ي التاري���خ واجلغرافيا 
القربى والنس���ب  وروابط 
بني الش���عبني الش���قيقني، 
كما ان لبنان وسورية على 
مس���ار واحد فيم���ا يتعلق 
التي  بالتص���دي للمخاطر 
حت���دق باملنطقة، بحيث ال 
ميتلك احد في اي من البلدين 
قدرة زعزعة هذه العالقة او 

حتريفها.

من جهته، قال الس���فير 
الذي  اللقاء  الس���وري بعد 
دام حوالي الساعة ونصف 
الس���اعة انها زيارة تعارف 
وتقدير للرئيس حلود وان 
شاء اهلل يستطيع لبنان ان 
تتشكل فيه حكومة وحدة 
وطني���ة حتص���ن الوضع 

الداخلي وحتصن هذا البلد 
العزيز والشقيق في مواجهة 
كل التحديات التي يتعرض 
لها لبنان من جانب اسرائيل، 
ومن جانب القالقل واالزمات 
الداخلية، وقال:  اننا نتفاءل 
بتحصني هذا الواقع من خالل 

حكومة وفاق وطني.

أسود ل� »األنباء«: خطأ بكركي اليوم يكمن
 في تعاطيها العمل السياسي االنحيازي كطرف

بيروت � زينة طّبارة
أبدى عضو تكتل »التغيير 
النائب زياد أسود  واإلصالح« 
عدم موافقته على كالم العالمة 
السيد محمد حسني فضل اهلل بأن 
»مجد لبنان« لم يعط للبطريرك 
املاروني مار نصراهلل بطرس 
صفير، معتب���را ان مجد لبنان 
أعطي للبطريركية املارونية في 
زمن أظهرت فيه مواقف متقدمة 
ف���ي صياغة االس���تقالل وفي 
جم���ع اللبنانيني بكل طوائفهم 
وانتماءاتهم حتت سقف الدولة 
اللبنانية، مشيرا الى ان املوارنة 
في لبنان وعلى رأسهم بكركي 
كان لهم آنذاك الفضل األكبر في 
إنشاء لبنان احلالي، األمر الذي 
أعطى عن جدارة »مجد لبنان« 
املارونية، متمنيا  للبطريركية 

يع���رض بكرك���ي لالنتقاد من 
خ���الل زجه لها ف���ي مواقف ال 
تخدم املسيحيني على مستوى 
وجودهم ف���ي لبنان واملنطقة، 
الفتا الى انه كان من املفترض 

على العالمة الس���يد فضل اهلل 
إعادة النظ���ر في كالمه إلعطاء 

كل ذي حق حقه.

هيبة بكركي

النائب أس���ود في  وعل���ق 
تصريح ل� »األنباء« على اتهام 
البعض العماد عون بأنه هو من 
س���بب مبواقفه جترؤ اآلخرين 
عل���ى اط���الق التصاريح التي 
تطول هيبة بكركي والبطريرك 
صفير، معتبرا ان ما تسبب في 
هذا اخللل هو االنحياز السياسي 
لدى رجال الدين مع فريق ضد 
اآلخر، مشيرا الى ان خطأ بكركي 
اليوم يكمن في تعاطيها العمل 
السياس���ي االنحيازي كطرف، 
ومشيرا من جهة أخرى الى ان 
الذي يتساهل مبواقفه املتخاذلة 

على البطريرك صفير ان يكون 
اللبنانيني بش���كل  جامعا لكل 
عام واملسيحيني املوارنة بشكل 
خ���اص وداعما لرؤية توفيقية 
موحدة تخفف من حدة التشنج 
السياسي والشعبي على غرار ما 
كان ينتهجه أسالفه من البطاركة 
املوارنة، األمر الذي يس���تدعي 
وبشكل س���ريع اخراج بكركي 
من حلقة التجاذبات السياسية 
واعادة ادخالها في اطار صورة 
الشاملة للمسيحيني  املرجعية 

واملسلمني دون استثناء.

موقف البطريرك يضرب الصيغة!

الى  النائب أس���ود  وتطرق 
موقف البطريرك صفير األخير 
»لتؤلف حكومة أكثرية ولتعارض 
املعارضة« معتبرا ان ليس في 

لبنان أقلية وأكثرية اذ ان لبنان 
بلد لم يوضع له نظام والقانون 
منته���ك فيه هذا من جهة، ومن 
جهة ثانية لفت أس���ود الى ان 
قول البطريرك صفير املشار اليه 
أعاله يعني في مكان ما أن الفريق 
املسيحي القوي الذي ميثل جميع 
املسيحيني على حد قوله ليس له 
دور على املستوى الوطني وان 
الدور متروك لطائفة أخرى، وذلك 
العتبار أس���ود ان مسيحيي 14 
آذار ال ميثلون جميع املسيحيني 
كون تكتلهم ال ي���وازي بفعله 
السياسي والعددي تكتل التغيير 
واإلصالح، مضيف���ا ان موقف 
البطريرك صفير يضرب الصيغة 
اللبنانية والوفاق الوطني اضافة 
الى ضربه حضور املس���يحيني 

وتفاعلهم مع مجتمعهم.

تمنى على العالمة السيد فضل اهلل إعادة النظر في كالمه إلعطاء كل ذي حق حقه

زياد أسود

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال وفدا من هيئة دعم املقاومة برئاسة النائب نوار الساحلي

عون يرفض التفاوض قبل االعتذار وحمادة يؤكد ل� »األنباء«: ال حكومة اآلن
بيروت � عمر حبنجر

الوضع احلكومي مقفل، حتى 
اآلن، في قريطم جدد الرئيس املكلف 
التمسك بحكومة  سعد احلريري 
الوحدة الوطنية وبالعيش املشترك 
بعيدا عن العددية واالعداد، وفي 
الرابية ك����رر العماد عون اللهجة 
نفسها، ال مس����اومة على حقيبة 
االتص����االت وال لقاء مع احد قبل 
االعتذار منه شرط ان يتم اللقاء 

معه في دارته بالرابية.
هذا الس����قف املرفوع لشروط 
عون يفس����ر قول النائب مروان 
حم����ادة ل� »األنباء«: ان املس����ألة 

احلكومية مازالت على حالها.
وزاد الطني بلة احلمالت املتبادلة 
ح����ول املوقف م����ن البطريركية 
املاروني����ة التي ب����دأت مع دعوة 
الى ان حتكم  البطريرك صفي����ر 

االكثرية وتعارض املعارضة.
الس����يد محمد  العالم����ة  ورد 
حس����ني فضل اهلل بالتطرق الى 
الدميوقراطية العددية، داعيا الى 

استفتاء الناس.
وف����ي مأدب����ة افط����ار املبرات 
اخليرية، حت����دث فضل اهلل عن 
الش����أن الداخل����ي وحديثه يكون 
خاضعا للمراجعة قبل النشر، لكن 
هذه املراجعة لم حتصل من جانب 
تلفزيون »املنار« الذي بث اخلطاب 
كامال وفيه قول العالمة: ان مجد 
لبنان لم يعط اال لشعب لبنان، هذا 

الشعب املجاهد واملقاوم.
وس����ريعا، جرى سحب هذه 
العبارات من اخلطاب ولم تتناولها 
الرس����مية، لكنها  وسائل االعالم 
الفعاليات  ال����ى بع����ض  وصلت 
املسيحية التي تؤمن بشعار »مجد 
لبنان اعطي للبطريرك املاروني« 
على خلفية تاريخية تقول ان لبنان 
الكبير بحدوده الراهنة هو نتاج 
احد بطاركة املوارنة، حتى ان نائبا 
في كتلة العماد عون طالب العالمة 
فضل اهلل بالتراجع عما قاله، علما 
انه بادر الى سحب هذا القول من 
التي  االعالم جتنبا للحساسيات 

حتركت بالفعل.
النائ����ب القومي مروان فارس 
)كاثوليكي( انتقد املواقف االخيرة 
انها  املاروني، معتبرا  للبطريرك 

تؤدي الى تفجير البلد.
النائب دوري ش����معون  ورد 
بالقول، بعد لقائه رئيس احلكومة 
فؤاد السنيورة : لوال الدور الوطني 
للبطريركية املارونية ملا كانت هناك 

دولة لبنانية!
البطريرك صفير استغرب امس 

الدس����تورية والكتل����ة الوطنية، 
احداهما حتكم واالخرى تعارض، 
وه����و يؤمن فعال به����ذه املعادلة 
النائب فريد  الدميوقراطية. لكن 
حبيب )القوات اللبنانية( قرأ في 
احلملة عل����ى البطريرك محاولة 
لكسر الثنائية االسالمية � املسيحية 

في لبنان.
واستغرب حبيب موقف بعض 
املرجعيات الدينية املعتبرة معتدلة، 

وامام وفد من اجلالية اللبنانية 
في جدة، اثنى البطريرك على وحدة 
ومتسك ابناء اجلالية بالقيم الدينية 
والوطنية، معتبرا ان هؤالء ثروة 

حقيقية وداعم اساسي للبلد.

الحكومة في الدوامة

على الصعي����د احلكومي، فإن 
عملية التشكيل مازالت في الدوامة 
السلبية، فالنائب محمد رعد رئيس 

احلملة ض����ده، ونقل عنه حارث 
ش����هاب عضو احلوار االسالمي � 
املسيحي، انه ال يطالب اال بالوفاق 
ويرى انه من غير اجلائز ان تستأثر 
طائفة واحدة بالق����رار في لبنان 

وتفرضه على اآلخرين.
ام����ا قول����ه بحك����م االكثرية 
ومعارضة االقلية، فقد ذكر شهاب 
البطريرك متأثر مبرحلة كان  ان 
فيها لبنان محكوما بكتلتني، الكتلة 

ويقصد السيد فضل اهلل، وأسف 
ألن يكون العم����اد عون وحملته 
على البطريرك صفير قد ش����جع 

اآلخرين على ذلك.
من جهته، امل البطريرك صفير 
امس ان تزول الضائقة التي يعيشها 
اللبنانيون في هذه االيام الصعبة 
وان يع����ود الناس ال����ى بعضهم 
البعض ويحب����وا بعضهم بعضا 

ويعملوا ملصلحة بلدهم.

كتل����ة الوفاء للمقاوم����ة قال بعد 
زيارت����ه الرئيس احلص امس ان 
احلزب لم يقم بأي وس����اطة بني 
الرئيس املكلف س����عد احلريري 
والعماد ميشال عون، والعماد عون 
يقول مجددا ان����ه ليس من اوجد 
االزمة وان »على من طلع احلمار 

على املئذنة ان ينزله«.
وش����دد عون، خ����الل حديث 
تلفزيوني، على ان االزمة ستبقى 
خارج لبنان وألس����باب ستعرف 

قريبا جدا.
وع����ن امكانية دعوته من قبل 
رئي����س احلكومة املكلف س����عد 
احلريري في افطار رمضاني، قال 
العماد عون: لن ازور احدا ومن يرد 

التفاوض فليأت الى منزلي.

عون: التفاوض بعد االعتذار

واكد عون انه لن يكون خارج 
التش����كيلة احلكومية بل ضمنها، 
وقال انه لن يس����تأنف التفاوض 
اال بعد اعتذار كل من اس����اء اليه، 
وبعد االعتراف بحقوقه، مستبعدا 

والدة قريبة للحكومة.
وعن امكانية ان تقدم املعارضة 
املزي����د من التنازالت، لفت الى ان 
املعارض����ة اعط����ت 3 مقاعد من 
حصتها على اس����اس النس����بية، 
ولن تضح����ي اكثر من هذا. نائب 
اجلماعة االسالمية د.عمار احلوت 
الحظ ان الواقع االقليمي اكثر تأزما 
وهذا ما ينعكس سلبا على تشكيل 
احلكومة. اوساط سياسية اكدت 
لصحيفة »السفير« ان ال حكومة 
في املدى املنظور، مشيرة الى ان 
املراوحة تعود من جهة الى غياب 
الدينامية املنتجة في الداخل والى 
امتناع اخلارج عن اي حترك ألنه 
يعتبر ان مهمته انتهت عند حدود 
تأمني التوافق االقليمي واحمللي على 
احلريري رئيسا للحكومة وعلى 

مبدأ حكومة الوحدة الوطنية.
وقالت اذاعة »النور« انه ال جديد 
يذكر على صعيد تشكيل احلكومة، 
بدليل حديث رئيس املجلس للنواب 
املاء والكهرباء بعيدا  عن مشاكل 
عن كل ما له عالقة بالسياس����ة، 
مشيرا الى ان االستحقاقات حتتاج 
الى حكومة غير عادية وليس الى 

حكومة تصريف اعمال.
مصادر في التيار الوطني احلر 
ادعت وجود املش����اكل اخلارجية 
املعقدة لعملية تشكيل احلكومة، 
زاعمة وجود عقدة داخلية مستجدة 
في 14 آذار وه����ذا ما نفاه بالقطع 

النائب مروان حمادة.

سجال حول كالم السيد فضل اهلل عن »مجد لبنان« وردود المدافعين عن صفير

بيروت: املخاوف من ان تنعكس التعقيدات
االقليمية على الوضع الداخلي في ظل التأزم 
السياس����ي الذي مازال يؤخر والدة احلكومة، 
كانت من أبرز النقاط على جدول أعمال اللقاء 

األسبوعي بني الرئيسني سليمان وبري.
وق����د أبديا قلقا من التطورات املتس����ارعة 
أمنيا وسياسيا في املنطقة، السيما في العراق 
وبني العراق وسورية وسط دعوات الى التنبه 

النعكاسها أمنيا في لبنان.
واالجتماع األخير بني احلريري وجنبالط تناول أيضا 
القلق من التطورات اخلارجية وانعكاسها على االستقرار 
العام،  وتوافق����ا على دعم أي تدابير أمنية تتخذها القوى 
األمنية حتس����با ألي عبث باألمن في ظل استمرار اخلالف 
على تش����كيل احلكومة. ورأت األمانة العامة لقوى 14 آذار 
في بيان بعد اجتماعها الدوري في مقرها في االشرفية »أن 
من شأن استمرار فريق التعطيل في عرقلة تأليف احلكومة 
ان يضع البالد في اجواء احتقان، السيما مع بروز مؤشرات 
أمني����ة خطيرة. وهذا ما حدا رئيس اجلمهورية قبل يومني 
الى التحذير من انعكاسات سيئة على االستقرار السياسي 

واألمني في حال استمرار املراوحة«.
ردا على موجة »القلق األمني«، وفي توضيح ملس����ائل 
أمنية أثيرت ف����ي الفترة األخيرة وتتعلق باخلش����ية من 
حصول تطورات أمنية السيما في طرابلس في ظل التوتر 
السياس����ي واألزمة احلكومية، ومبحطة الباروك ووجهتها 
االسرائيلية، ومبخاوف حول عودة التفجيرات واالغتياالت 
السياسية، أكد مصدر أمني رفيع جلريدة »الشرق األوسط« 

على النقاط التالية:
1 - ال خوف على السلم األهلي في املرحلة الراهنة، وال 
معطيات تهدده. وأشار إلى أن »العلة في السياسة. فإذا اتفق 
املسؤولون السياسيون تنتهي أجواء القلق. وإذا اختلفوا 
يكثر احلديث عن فتنة وخراب وانفجار يطيح باألمن. لكن 
واقع احلال ليس كذلك. والقوى األمنية اللبنانية من جيش 
وقوى أمن داخلي تس����يطر على الوضع. لذا حرصت على 
الفص����ل بني مخيم البداوي لالجئني الفلس����طينيني وجبل 
محس����ن ومتركزت في مكان بني املنطقتني لإلمس����اك بكل 
محاولة لنقل أس����لحة أو حترك مش����بوه. وعلى الرغم من 
الضغط الذي تعرضت له بقيت ثابتة في مواقعها واتخذت 

إجراءات وقائية لضبط األمن«.
2- عن محطة الباروك غير الشرعية قال املصدر: »تتعلق 
املسألة بش����ركة كبيرة ولديها سعة عالية ويستفيد منها 
عدد من املتمولني النافذين احملميني من مراجع سياس����ية 

محسوبة على املعارضة واملواالة«.
3- أما عن املعلومات املتعلقة باالغتياالت، فكشف مصدر 
أمني رفيع أن »اجلهات املختصة وقبل حوالي  الشهر ألقت 
القبض على شبكة مؤلفة من عشرة أشخاص ينتمون إلى 
فتح اإلسالم ويحملون جوازات سفر هنغارية وأرقام هواتف 
يونانية، وخالل التحقيق معهم حصلت على معلومات غير 
مؤكدة عن مخطط للقيام بتفخيخ شاحنة تعود إلى اليونيفيل 
ليصار إلى تفجيرها قرب املقر الرئيسي حلزب الكتائب أثناء 
وجود النائب سامي اجلميل. وقد سارعت األجهزة املختصة 

إلى حتذير اجلميل وتوفير احلماية الالزمة له«.

مصادر: مبادرة لسليمان تدفع تشكيل الحكومة في إفطار سبتمبر
بيروت: تترقب أوساط سياس����ية املوقف الذي سيعلنه
الرئيس ميش����ال س����ليمان من امللف احلكومي والقضايا 
الداخلية األخرى في الكلمة التي سيلقيها في مأدبة افطار يقيمها 
في قصر بعبدا في األول من سبتمبر املقبل، )الدعوات تشمل 
أكثر من 200 شخصية سياسية ودينية(. وفي التوقعات انه 
اذا لم يحصل تطور ايجابي في مسيرة تشكيل احلكومة تكون 
زيارة الرئيس املكلف سعد احلريري الى قصر بعبدا مؤشرا 
عليه، فمن املتوقع أن يقوم سليمان بطرح مبادرة لالنتهاء من 
معضلة تأليف احلكومة، وذلك خالل مأدبة اإلفطار الرئاسية. 
وإذا بقي الوضع على حاله حتى موعد اإلفطار، فإن الرئيس 
سيقوم بتحميل األطراف املعنية مسؤولية التأخير في عملية 
التأليف، بحسب زوار القصر، ويقول هؤالء إن »كلمة سليمان 
س����يكون لها وزن سياس����ي واضح، إضافة إلى التطرق إلى 
مواضيع أخرى، كامللف األمني، من بابي التهديدات الداخلية 

واخلارجية التي يجب التوقف عندها«.

وترى أوساط سياسية أن رئيس اجلمهورية غير مرتاح 
للوض����ع القائم ولعملية تأخير التش����كيلة وحلالة اجلمود 
الت����ي تصيب هذا امللف، مضيفة ان »الرئيس متذمر من عدم 
التقدم في عملي����ة التأليف، وأن اخلالف بني الرئيس املكلف 
والعماد ميش����ال عون هو السبب الرئيسي في ذلك«. وترى 
أوساط ديبلوماسية ان الرئيس سليمان يعتزم التوجه الى 
االمم املتحدة بعد أس����ابيع اللقاء كلم����ة لبنان امام اجلمعية 
العمومية لالمم املتحدة ولقاء رؤس����اء دول كبرى كالرئيس 
االميركي باراك اوباما، في حني يفترض انتخاب لبنان عضوا 
غير دائم في مجلس االمن بدءا من مطلع السنة املقبلة، وهذا 
الوضع محرج للرئيس الى ح����د بعيد في غياب النجاح في 
تأليف حكوم����ة جديدة على الرغم من اآلم����ال الكبيرة التي 
س����ادت بعد االنتخابات النيابية االخيرة والنتائج التي آلت 
اليها ما كان يفترض ان يضع حدا لكل االلتباس����ات واملزاعم 

التي سادت قبل االنتخابات.
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