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سليمان يطلق استشاراته بعد غد.. ومعلومات عن لقاء قريب يجمع أقطاب المعارضة

ألهالي معروب رأي في عز الدين: »فقاسة المال« كما يسميه الجنوبيون
معروب ـ أ.ف.پ: بعد اكثر من اسبوعني على التحقيق 
مع رجــــل االعمال اجلنوبي صالح عــــز الدين على خلفية 
افالســــه التي القت بثقلها على معظــــم اجلنوبيني واهالي 
الطائفة الشيعية حتديدا، اختلفت االراء بني املواطنني على 
توصيف حالة عز الدين وامواله وافالســــه. فجميل فنيش 
اودع وابناؤه احلاج صالح عز الدين اكثر من مليون دوالر 
ليوظفها في اعماله مــــن دون اي ضمانة منه اذ انه »رجل 
ثقة وصاحب كف ابيــــض« على حد قول جميل الذي يكاد 
ال يصدق خبــــر افالس صالح عز الديــــن وتبخر االموال.
ويقول جميــــل الذي يجلــــس مع مجموعة مــــن ابناء 
البلــــدة اذهلهم نبأ افالســــه ايضا، امــــام متجر صغير في 
ســــاحة معــــروب ان »املبلــــغ االساســــي الــــذي اودعناه 
احلاج صــــالح عبــــر وســــيط يفــــوق املليــــون دوالر«.

ويوضح جميل »كنا احيانا نتقاضى االرباح عنه واحيانا 
اخرى نضيفها على املبلغ االساسي«. ويعيش فنيش )65 
عاما( وهو اب الحد عشــــر ابنا وابنة وجد لـ25 حفيدا، مع 
القسم االكبر من افراد عائلته الكبيرة، في كندا حيث يقومون 
بأعمال جتارية وميلكون مرآبا لتصليح الســــيارات. وهذه 
السنة، تنتهي عطلته في لبنان على غير ما يشتهي. ويقول 
»ال منلك سندا باملبلغ وال ايصاال، اكتفى الوسيط بان دون 
على دفتره رقم املبلغ الذي اخذه منا«. والرجل الذي اطلقت 
عليه الصحف احمللية والعاملية اسم »مادوف لبنان«، يصفه 
ابناء اجلنوب بانه »فقاسة مال« حسبما يؤكد محمد، صاحب 
فرن على احلطب في العباسية. ويقول محمد ضاحكا »كان 
فقاسة مال يأخذ القليل فيفقس مبالغ طائلة«. ڤيال صالح 

عز الدين املقفلة في معروب يلفها الصمت والناطور اختفى 
منذ ايام، وكأن سكانها غادروها على عجل فلم يجدوا الوقت 
لتأمني مــــأوى لفرس وحصان يتنقالن بكســــل في الفناء 
اخللفي للمنزل ولعدد من فراخ البط والدجاج. صالح عز 
الديــــن مولود في معروب في 1962 وقد بدأ جنمه يلمع في 
اوساط الطائفة الشيعية منذ اكثر من عشرين سنة عندما 
انشــــأ »حملة باب السالم للحج« التي كانت تنظم رحالت 
حج الى مكة املكرمة. بعد ذلك، وســــع دائرة اعماله لتشمل 
»جتارة النفط والذهب واالملاس واملعادن«، كما يجمع فنيش 
واصدقــــاؤه، وكانت جتارته تتم خــــارج لبنان »بني ايران 
واجلزائر والصني«. وهو ميلك ايضا »دار الهادي للنشــــر« 
في الضاحية اجلنوبية لبيروت. وقد ختمها القضاء بالشمع 
االحمر بعد توقيفه »حفاظــــا على حقوق الناس«. ويقول 
علي عز الدين، صاحب محل هواتف خليوية في معروب، 
»كان محســــنا كبيرا ال يبخل على الفقير، يسدد االقساط 
املدرسية وفواتير االدوية واملستشفيات للمحتاجني«. حجم 
اعماله وصيته احلســــن جعال الناس يهرعون اليه اليداع 
اموالهــــم مقابل وعود بأرباح كبيــــرة. ويقول جميل »لقد 
خســــر مرة في جتارة احلديد، فدفع لنا 5% ارباحا، عوضا 
عن عشــــرين او 25% او اكثر«. ويتحدث علي امني فنيش 
)67 عامــــا( اجلالس قربه عن »مصائــــب طالت العديد من 
اجلنوبيني الشيعة«. اوقف عز الدين قبل اسبوعني، وقال 
مســــؤول مصرفي بارز ان هناك اجتاهــــا لتوجيه له تهمة 
»االفالس االحتيالي« اليه. وبعد ايام، اوقف »شريكه« يوسف 
فاعور نائب رئيس املجلس البلدي في معروب. واصبح من 

الواضح ان اجلنوبيني يتريثــــون في اللجوء الى القضاء، 
بعضهم يهمس رافضا الكشف عن هويته الكاملة مثل علي 
العائــــد منذ وقت قصير من بلــــد افريقي. ويقول »جمعت 
هناك مبلغ مئة الف دوالر واودعته مع عز الدين على امل 
ان احصل ارباحا كبيرة واؤســــس جتارة هنا، لم اعد املك 
شــــيئا وال حل اال بالعودة الى افريقيا«. وبعضهم ال يريد 
الدخول في تفاصيل ثروته مثل تلك الســــيدة من آل شور 
في طورا التي تقــــول »اذا كان لنا نصيب في املال يعود«، 
ثم تقر بان املبلغ »اقل من مليون دوالر«. اال ان مسؤوال في 
مصرف في جنوب لبنان يتوقع ارتفاع عدد الشــــكاوى مع 
اتضاح ســــير التحقيقات. ويقول »حتى اآلن، اودع زبائن 
في حســــاباتهم في مصرفنا حوالى عشرين شيكا مرجتعا 
صادرة عن مؤسسة عبر اخلليج للتجارة والصناعة التي 
ميلكها عز الدين«، موضحا ان احلد االدنى لقيمة الشيكات 
هو مئتا الف دوالر. سكان معروب اعتادوا زيارات الصحافيني 
يدلونهم على املشاريع التي مولها »احلاج صالح« وبينها 
»ملعب معروب البلدي، ســــتاد شهداء املقاومة والتحرير« 
واحلسينية في ســــاحة البلدة وحسينية اخرى على بعد 
عشــــرات االمتار. وتأتي الشائعات لتزيد من حجم االثارة، 
احلاجة ام بالل )46 عاما( تبيع اخلبز الصاج منذ 13 عاما 
لتقتات مع عائلتها، يقال انها وضعت مدخراتها مع »احلاج 
صالح«، لكنها تنفي. وتقول »انــــا متعبة ومجروحة منذ 
وقعت هذه الشدة على احلاج«. وتضيف »انه انسان طاهر، 
دفــــع لي 400 الف دوالر لتجديد الفرن، ودفع كل اقســــاط 
ابني في املدرسة الداخلية، هذه مؤامرة عليه من اسرائيل«.

بيروت ـ عمر حبنجر
ال نقــــاش في بيروت حول من ســــيكون الرئيس املكلف لتشــــكيل 
احلكومة في أعقاب االستشارات امللزمة التي سيباشرها الرئيس ميشال 
ســــليمان في بعبدا بعد غد، وليس في األمر أحجية وال ضرب بالرمل، 
فالذي كان مكلفا واعتذر ســــيعود مكلفا، مع بعض الشروط والنبرة 

العالية هذه املرة.
وذلك واضح من تتالي التصريحات وبيانات التزكية لســــعدالدين 
رفيق احلريري من املرجعيات السياسية والدينية اإلسالمية السنية، 
املبادرة األولى جاءت من رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد السنيورة 
الذي اختار منبر رئاسة اجلمهورية في مقرها الصيفي في بيت الدين 
ليرشح من هناك احلريري لتشكيل احلكومة مرة اخرى، قاطعا الطريق 
على وســــائل إعالم التيار الوطني احلر التي حاولت إدراجه في خانة 
البديل للحريري، ثم كان التصريح احلاســــم ملفتي اجلمهورية الشيخ 
محمد رشيد قباني بدعم إعادة تسمية صاحب املوقف »الوطني احلاسم 
واجلريء، الشيخ ســــعد احلريري« وتاله بيان لنواب طرابلس الذين 
اجتمعــــوا في دار اإلفتاء وأصدروا بيانا تــــاله الرئيس جنيب ميقاتي 
بدعم إعادة تكليف احلريري لتشكيل احلكومة، مما قطع الطريق على 

هواة الصيد باملياه العكرة.
والالفت ان اعتذار احلريري، أعاد حتريك قواعده الشعبية التي ساء 
بعضها ما فرض عليه من شروط، وتقول وزيرة سابقة محسوبة على 
خط املعارضة، ان موقف سعد االعتذاري ترفع له القبعة، موضحة ان 

في الرجل الكثير من طباع والده، لكنه يتميز بعناد أشد.
وســــألت »األنباء« أحد وزراء حكومة تصريــــف األعمال، وهو من 
أصدقاء الرئيس الســــنيورة عن صحة احتمال عودة رئاسة احلكومة 
الــــى األخير، فأجاب بلهجة قاطعة: ليس ذلــــك واردا وال حتى بنصف 
في املائة، بل ســــيعاد تكليف سعد، ولو ان التشــــكيل اآلن سيتطلب 
وقتا أطول، ألن األسس السابقة التي جرى العمل عليها نسفت متاما، 
وستكون هناك آلية جديدة ومفاهيم جديدة. ولكن التخلي عن صيغة 
15 – 10 – 5 احلكوميــــة، والعودة الــــى معادلة األكثرية واألقلية ميكن 
ان تقود الــــى عصيان مدني من جانب املعارضــــة ورمبا الى أكثر من 
العصيــــان املدني، الى عدم االعتراف باحلكومة وتاليا بســــلطتها على 

املؤسسات واالدارات.
على هذا أجاب الوزير الواســــع االطالع، ان تشكيل حكومة أكثرية 
ليس في الوارد، لكن استمرار املعارضة في املكابرة، سيعني املزيد من 

العمر حلكومة تصريف األعمال.

الحريري: اعتذرت بهدوء

احلريري أعلن في إفطار قريطم انه اعتذر بكل هدوء وان األكثرية 
مازالت أكثريــــة وهي تقرر من هو رئيس احلكومــــة املكلف، وقال ان 
مصلحة لبنان اقتضت اعتذاره عن تشكيل احلكومة ألن العقبات التي 

وضعت أمام التشكيل تهدف الى عدم قيام احلكومة.
واضاف انه ســــيضع النقاط على احلروف بعيــــدا عن التحدي أو 
التهديد مشــــددا على ضرورة تهدئة اخلطاب السياسي كي نتمكن من 
تشكيل احلكومة. وقال: حتى حلفائي لم يكونوا مرتاحني لهذه التشكيلة، 
وحتى تيار املستقبل لم يكن فرحا، وأنا قلت في هذه التشكيلة يجب ان 
يضحي اجلميع وليس الفريق السياسي األكثري، ثم اتضح ان املطلوب 

من هذا الفريق ان يضحي من أجل قيام هذه احلكومة.
غير ان عضو كتلة املســــتقبل النيابية د.عمار حوري، رسم صورة 
غامضة، حول مدى قبول النائب سعد احلريري للتكليف مجددا، حني 
قال في تصريــــح اذاعي صباح امس، انه خالفا ملا يشــــاع منذ اعتذار 
الرئيس املكلف، فان الرئيس ســــعد احلريري منكب اآلن على التفكير 
فيما اذا كان مهتما باعادة ترشــــيح نفســــه لرئاسة احلكومة، بعد ذلك 
ســــتجري مشاورات ضمن كتلة املســــتقبل ثم مع احللفاء لتحديد من 

سيكون مرشح االكثرية لرئاسة احلكومة.
وردا على ســــؤال حول ما اذا كان ممكنا اعتذار احلريري عن قبول 
تكليفــــه مجددا، كرر حوري القول: ان ترشــــيح احلريري هو اآلن في 
دائرة الدراســــة الدقيقة، من الرئيس احلريري نفسه اوال ومن ثم من 

كتلة املستقبل ومن قوى االغلبية.
في غضون ذلك عاد العماد ميشــــال عــــون ليال الى بيروت آتيا من 
تشــــيكيا، حيث امضى بضعة ايام في منتجع صحي، وتوقعت اذاعة 
النور ان يتواصل مع قادة املعارضــــة ورمبا تقتضي االمور عقد لقاء 
ثالثي بينه وبني الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصراهلل، مع احتمال 
انضمام رئيس املردة النائب سليمان فرجنية اليهم في حال قرر االخير 

قطع زيارته الى اخلارج والعودة الى بيروت.

باسيل: خيرًا فعل الحريري باعتذاره!

الوزير جبران باســــيل الذي يعزى الى توزيره »فركشــــة« تأليف 
احلكومــــة، قال انه لم يكن املطلوب دفع النائب احلريري الى االعتذار، 

بل دفع الفتنة عن لبنان والذهاب الى حكومة وحدة وطنية.
وفي حديث تلفزيوني قال باســــيل ان خيــــر ما فعله احلريري هو 
االعتذار، وردا على سؤال حول احتمال اعادة تكليف احلريري قال باسيل 

ان من يفشل في جتربته، فعليه االبتعاد انقاذا للوحدة الوطنية.
وعلى العكس من باسيل فان وزير العمل في حكومة تصريف االعمال 
محمــــد فنيش )حزب اهلل( قال: اننا لم نكن نتمنى ان تصل االمور الى 
هنا النه كان ممكنا باحلوار، ومقاربة االمور بطريقة اخرى، اال نعجز عن 

الوصول الى تفاهم ما دام اجلميع متفقا على حكومة شراكة وطنية.
والحظ فنيش ان االعتذار سيحرك آلية دستورية الجراء استشارات 
وســــنعود مجددا الى حكومة شــــراكة، وهذا امر مفروغ منه، ومتليه 
املصلحة الوطنية، والتوازنات السياسية والطائفية، وقال: ال يستطيع 
احد جتاوز مطالب املعارضة التي على اساسها تقوم حكومة الشراكة 

الوطنية.

مصادر لـ »األنباء« ليس وارداً عودة السنيورة إلى رئاسة الحكومة وال حتى باحتمال »نصف بالمائة«

توقعات بارتفاع عدد الشكاوى مع اتضاح سير التحقيقات ومعلومات عن االتجاه التهامه باإلفالس االحتيالي 

بيروت: بعد االعتذار غير املفاجئ الذي قدمه
الرئيس املكلف سعد احلريري الى الرئيس 
ميشال سليمان معلنا وصول عملية تشكيل 
احلكومــــة الى طريق مســــدود بعدما رفضت 
املعارضة التشــــكيلة التي اقترحها ومتثل من 
وجهة نظره أفضل ما ميكن ان يقدمه لها وأقصى 
ما ميكن ان يقدمه من تنازالت.. ُيطرح تساؤالن 

أساسيان:
االول: هل يعود ســــعد احلريري الى رئاسة احلكومة؟ 
هذا التساؤل رمبا يكون مستغربا أو مستهجنا عند كثيرين 
ألن اآللية الدســــتورية السياســــية توصل حتما الى اعادة 
تكليف احلريري كونه زعيما لألكثرية التي حتدد من يكون 
رئيسا للحكومة وزعيما دون منازع للطائفة السنية التي ال 
ترضى بديال عنه. فالرئيس ميشال سليمان محكوم بإجراء 
استشارات نيابية ملزمة تفضي الى تسمية احلريري مجددا 
لرئاســــة احلكومة. األمر محسوم واملسألة مسألة »أرقام« 
وما اذا كان احلريري سينال الرقم الذي ناله في استشارات 
التكليف األولى أي 86 صوتا أم ســــينال أصوات األكثرية 
فقط )71( في حال أعادت قوى املعارضة التي سمته )كتلة 
بري والطاشــــناق( النظر في موقفها، ولكن األمر يتوقف 
على موقف احلريري نفسه الذي انصرف بعدما ارتاح من 
»عبء التأليف« الى دراسة الوضع من كل جوانبه والظروف 
السياسية التي أوصلت الى قرار »االعتذار« ومصلحته في 
العودة الى تشــــكيل احلكومة وعلى أي أساس ومن ضمن 
أي ظروف، فاحلريري لم يخرج ليعود الى »النقطة املأزق« 
التي كان وصل اليها وليواجه املشــــاكل والشروط نفسها. 
ولذلك فإنه على األرجح ان يتجه الى ربط عودته بضمانات 
أو تفاهمات مســــبقة تتناول تسهيل مهمته وايجاد احللقة 
املفقودة بني التكليف والتأليف وتالفي الثغرات واالستفادة 
من أخطاء التقدير التي وقع فيها وبعضها لم يكن يتوقعه، 
رمبا كان احلريري ينتظر ان يكون موقف الرئيس سليمان 
أكثر تضامنا معه، وان يكون موقف الرئيس بري أكثر متايزا 
وتأثيــــرا، وان يكون موقف جنبالط أقل متايزا عنه وأكثر 
التزاما به، وان يكون موقف حزب اهلل أكثر تدخال وضغطا 
على العماد عون. ورمبا يشعر احلريري اآلن انه أخطأ في 
مفاوضــــة املعارضة باملفرق وعلى مراحل، وليس باجلملة 
ووفق مبدأ الســــلة الواحدة أو الصفقة الشــــاملة واالتفاق 
السياسي املسبق الذي يشمل كل عملية احلكومة من التكليف 

الى التأليف الى البرنامج والبيان الوزاري.
والســــؤال اآلن: هل اعتذر احلريــــري ليعود أقوى وفي 
وضــــع ميتلك فيه هامش حركة ومناورة تفاوضية ويطرأ 
عليه تغييــــر في قواعد اللعبة بعدما اضطر كما يقول الى 
ان يسير من تنازل الى آخر؟ وهل املعارضة تقبل ان يعود 

بشروطه أم تخطط ليعود أضعف؟
الثاني: هل يعود الوضع احلكومي برمته الى نقطة الصفر 
والى »مربع ما قبل التكليف األول«؟ وهل »أطاح« االعتذار 
بكل ما اتفق عليه وضمنا صيغة الـ »15 - 10 - 5« حلساب 
وضع جديد في مواصفاته السياسية وصيغته احلكومية 
وقواعده التفاوضية؟ تتعاطى األكثرية مع خطوة االعتذار 
على انها خطوة الى الوراء البد منها لتحقيق خطوات الى 
األمام بهدف اعادة تركيز وضع األكثرية وشد عصبها أوال، 
وحتســــني املوقع التفاوضي والشروط في وجه املعارضة 
ثانيا، وإلرســــاء قواعد جديدة للعبة السياسية وللبنيان 
احلكومي واســــتعادة زمام املبادرة، ولذلك ال تعود صيغة 
الـ »15 - 10 - 5« تفي بالغرض ومتناســــبة مع طموحات 
األكثرية وتطلعها، ولو جاء متأخرا أو استلحاقيا، الى حكومة 
مفصلة على قياس نتائج االنتخابات النيابية، ومبا يفضي 
الى قيــــام حكومة متلك فيها أكثر من النصف والى صيغة 

جديدة أقلها »16 - 10 - 4«.
ولكن املعارضة في أجواء وتقديرات مختلفة هي تعترف 
بأن احلريري خرج من اجلولة األولى ملعركة احلكومة أقوى 
سنيا معززا موقعه وزعامته. ولكن هذا ال يعطيه صالحية 
أو قدرة فرض شروطه في عملية تشكيل احلكومة ألنه في 

السياسة »خسر اجلولة«.
وبغض النظر عن األسباب التي دفعته الى االعتذار الذي 
هو التعبير املخفف لالنســــحاب أو التنحي، فإن النتيجة 
العملية أنه أخفق في تشكيل احلكومة وانه أصيب بانتكاسة 

في بداية حياته السياسية »الرئاسية«.
وحسب هذه األوساط فإن احلريري يخطئ ان اعتقد أنه 
باعتذاره فاجأ املعارضة من حيث لم تتوقع، وانه سيدفعها 
الى مراجعة موقفها والتراجع عن شروطها، وهو سيكتشف 
عاجال أم آجال انه البديل عــــن حكومة وحدة وطنية وعن 
الصيغة احلكومية التي تترجم املعادلة والتوازنات السياسية 
والطائفية في هذه املرحلة »صيغة 15 - 10 - 5« وهي أقصى 

ما ميكن ان تقدمه املعارضة.

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال وزير الدفاع الياس املر في بيت الدين امس

)محمود الطويل( جانب من منزل صالح عزالدين املقفل حاليا في معروب وفي االطار صورة لرجل االعمال املوقوف

أخبار وأسرار لبنانية
ماذا دار بني سـليمان واحلريـري: أكدت مصادر ان الرئيس سليمان 
)الذي يتوقع ان يعود الى قصر بعبدا في عطلة نهاية األســــبوع 
منهيا اقامته القصيرة في قصر بيت الدين( حاول ان يثني احلريري 
عــــن االعتذار وان يتروى حتى االثنــــني املقبل عله يعطي فرصة 
جديــــدة تقود الى تفاهم على االســــراع بالتأليف، اال ان الرئيس 
املكلف، كما تقول املصادر، أبدى تفهما لطلب الرئيس لكنه توجه 
اليه بالســــؤال: »انس يا فخامة الرئيــــس كل ما قمت به من أجل 
التوصل الــــى تفاهم مع األقلية، اضافة الى املــــدة الطويلة التي 
أمضيتها وأنا على تواصل مع جميع األطراف وحتديدا املعارضة، 
لكن هل هناك بصيص أمل يدفعني الى التروي وأنت كنت شاركت 
مشكورا في اجلهود للتغلب على نقاط االختالف؟«، وأكدت املصادر 
املواكبة ان سليمان أبدى تفهمه لكل ما قاله احلريري من دون ان 

يعطيه جوابا، فغادر االجتماع ليدلي ببيانه املكتوب.
 موقع »أمل«: أشارت مصادر في األكثرية الى متايز »أمل« عن حزب 
اهلل والتيار الوطني احلر، وقالت ان الرئيس بري اعتبر الصيغة الوزارية 
التي طرحها احلريري بناءة وانه كان يرغب في املساعدة، لكن حليفه 
حزب اهلل لم يالقه في منتصف الطريق وحسم أمره بتبني كل مطالب 
العماد عون من دون ان يفتح الباب أمام البحث عن حلول وسط. وتؤكد 
مصادر قريب��ة من بري ان دوره اآلن مع الرئيس س��ليمان والنائب 
جنبالط، هو احتواء تداعيات االعتذار، غير ان هذه املصادر عادت الى 
التأكيد انه »ما لم يكن هناك حترك سوري - سعودي حده األدنى انقاذ 
الوضع في لبنان فس��تبقى األمور رهن املفاجآت«، وجزمت بأن بري 

سيعود الى تسمية احلريري رغم اعتذاره.
 احلريري دعا فرجنية للغداء في بيت الوسط: كشفت مصادر قريبة من 
تيار »املردة« ان زعيم التيار النائب سليمان فرجنية تلقى دعوة 
من رئيس احلكومة سعد احلريري لتناول الغداء الى مائدته في 
»بيت الوسط« قبل حلول رمضان، وللتباحث في األوضاع العامة 
في البالد عموما،  وامللف احلكومي خصوصا، اال ان النائب فرجنية 
اعتــــذر عن عدم تلبية الدعــــوة لتزامنها مع حالة االحتقان التي 
ســــادت العالقة بني الرئيس املكلف والعماد عــــون قبل لقائهما 
األخير في قصر بعبدا برعاية رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان، وذلك كي ال تفسر زيارة فرجنية لبيت الوسط وتلبية 
دعوة الغداء وكأنها حركة التفــــاف على العماد عون تؤدي الى 
اضعاف مواقفــــه التفاوضية على حصة التكتل في التشــــكيلة 

احلكومية.
 املصاحلـات املسـيحية: في توضيح متأخر لسبب عدم مشاركته 
في لقاء املصاحلة في بكفيا بني الكتائب واملرة، قال النائب ندمي اجلميل: 
»أن��ا أؤيد كل املصاحلات التي تتم ونريد مصاحلات كاملة وش��املة 
تضم اجلميع، ولم أش��ارك في اللق��اء ألنني اعتبرت ان األطر العامة 

والسياسية لهذا اللقاء لم تكن واضحة متاما ومكتملة«.
 احملكمة الدوليـة: االتفاق بني احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان 
واالنتربول عزز مــــن قناعة أحد رجاالت القانون بتوصل جلنة 
التحقيق الدولية والقاضي دانيال بيلمار الى أدلة دامغة تسمح 

بانعقاد احملكمة وسوق املتهمني الى العدالة.

»واشنطن« عن اعتذار الحريري: 
لن نشعر بالقلق في الوقت الراهن معلومات صحافية: فرنسا لن تدعو سورية 

للتدخل لحلحلة أمور التشكيلة الجديدة

باران: ال يجوز رهن الحكومة من أجل اسم أو حقيبة

بيــــروت: أعلــــن املتحدث باســــم وزارة
اخلارجية األميركية فيليب كراولي تعليقا 
على قرار النائب سعد احلريري االعتذار عن 
تشكيل احلكومة »اننا لن نشعر بالقلق في 

الوقت الراهن«.
وأعرب عن أملــــه »في أن يتحاور جميع 
األفرقاء في لبنان بهدوء، ألن من املهم تأليف 
حكومة وان تعمل هذه احلكومة«، مشيرا الى 

ان »العملية مستمرة« لتأليف احلكومة.
وتابع »نأمل ان يخرج الفريقان سريعا 
من املأزق ويحترما العملية التي ينص عليها 
الدســــتور اللبناني« لـ »تأليف حكومة في 
أقــــرب وقت ممكن«. هــــذا وكانت معلومات 
ديبلوماسية اشارت الى ان بعض السفارات 
االجنبية اخذت احتياطاتها حتسبا الي مشاكل 

امنية متوقعة.

بيروت: خّلص السفير الفرنسي في لبنان
الذي يستعد للمغادرة املأزق احلكومي اللبناني 
بالقول ان أزمة التأليف هي مزيج محلي واقليمي. 
وأضاف في حديث صحافي ان التشكيلة التي 
تقدم بها الرئيس املكلف سعد احلريري تشكل 
قاعدة جدية للتفاوض وهي موضوعيا تطابق ما 
مت التوافق عليه في صيغة 15ـ  10ـ  5، معتبرا ان 
العوامل اخلارجية وراء األزمة القائمة. وقال في 
تعليقه على مفاوضات التأليف ال يجوز اتخاذ 
احلكومة رهينة بسبب عدم االتفاق على حقيبة 
أو اســــم. والحظ باران ان هناك نية سياسية 
حقيقية للحفاظ على مناخ الهدوء السائد منذ 
عام ونصف العام. ونقلت صحيفة »األخبار« 

عن مصادر ديبلوماسية ان »باريس لن تدعو 
سورية الى التدخل حللحلة األمور«، ووصف 
احدها »استراتيجية التدخل بأنها تعوق أكثر مما 
تفيد«، مؤكدا ان الوقت »اليزال متاحا للعودة الى 
تأليف حكومة وحدة وطنية«، إال انه أشار الى 
ان »األمور قد وضحت اآلن«، بعد عملية خلط 
األوراق التي سببتها مبادرة احلريري. وفيما 
تقول بعض املصادر انه سيعاد تكليف احلريري 
ألنه األقوى، تتساءل مصادر أخرى »عما اذا كان 
هناك سياسي سني ميكنه القيام باملهمة«، رغم 
اعترافها بـ »صعوبة األمر«. وتوضح ان مزايدة 
املعارضــــة جمعت أهل الســــنة وراء احلريري 

حلماية منصب رئاسة الوزراء.
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