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القطريون على الخط اللبناني.. باسيل وزيرًا دون »اتصاالت«!
بيروت ـ عمر حبنجر

مطلوب خارطة طريق ملس����ار تش����كيل احلكومة اجلديد، من املؤكد 
ان االكثري����ة النيابية ومعه����ا كتلة رئيس مجلس الن����واب نبيه بري 
ستسمي سعد احلريري لتشكيل احلكومة غدا وبعد غد، اال ان عنصرا 
جديدا سيضاف الى سيناريو االستشارات والتكليف والتأليف يتمثل 
في قبول الرئيس الذي صوت النواب له، التكليف الذي س����يتبلغه من 

رئيس اجلمهورية.
وهذا القبول بات مشروطا بالتفاهم على التركيبة احلكومية سلفا، 

جتنبا لتكرار ما حدث بعد التكليف الذي انتهى الى اعتذار.
وفي هذا الس����ياق، كان هناك موقف للنائب سعد احلريري يتحدث 
فيه عن تفاوض مختلف هذه املرة، وس����ط مشاورات حثيثة في الظل 
يشارك فيها الرئيس ميشال سليمان ورئيس املجلس نبيه بري والنائبان 

احلريري وجنبالط.
ويأمل البعض وعلى رأسهم الرئيس سليمان ان تظهر الصورة قبل 
غد، وهو امل ضعيف في ظل التعقيدات االقليمية الراخية بكلكلها على 
هامة الوضع اللبناني املتهالك، وهناك اجتماع مرتقب لكتلة املس����تقبل 

وقوى االكثرية للتنسيق قبل تسمية الرئيس املكلف.
بدوره، قرر النائب وليد جنبالط تفعيل اتصاالته دعما لعودة احلريري 
على قاعدة صيغ����ة 15 � 10 � 5 الوزارية، حيث يلتقي مع الرئيس بري 

بخالف رأي االكثرية.

سليمان في بعبدا لبدء االستشارات

الرئيس ميشال سليمان الذي عاد الى مقره الدائم في بعبدا من مقره 
الصيفي في بيت الدين امس استعدادا لالستشارات امللزمة الثالثاء، ابدى 
اطمئنانه الى استمرار االتصاالت واالنفتاح بني االطراف وفق االصول 

الدميوقراطية، ولو انه املح الى حاجة التشكيل احلكومي الى الوقت.
وقبل عودته الى بعبدا، زار الرئيس سليمان مدينة دير القمر قاعدة 
الوجود املاروني في الش����وف، حيث شارك في قداس االحد في كنيسة 
سيدة التلة مبناسبة عيد الصليب بصفة شخصية نظرا لتزامن وجوده 
في بيت الدين جارة دير القمر، حيث اعد له استقبال من فعاليات البلدة 

واجلوار.
بيد ان العماد عون كرر امس ش����روطه السابقة وفي طليعتها عودة 

الوزير باسيل الى وزارة االتصاالت.
وقال عون لقناة »اجلزي����رة« ان كل الدول االوروبية واميركا تدعم 
االكثرية النيابية عندنا، واس����رائيل ستبدأ بالقول انها تدعم االكثرية، 

حتى بتنا نسمع صوتا ليس ضد التوطني في لبنان.
وردا على س����عد احلريري، قال عون: يق����ول انه تنازل عن الثلثني، 
فم����ن اين له الثلثان؟ ملجلس النواب مقس����وم 55% و45%، فمن اين له 
بالثلثني؟ واذا اعتمدنا التوزيع العادل للحكومة يكون له 17 وزيرا ولنا 

13 وزيرا.

جبران وزيرًا بال اتصاالت

وفي هذا املضمار، علمت »األنباء« ان الدخول القطري على خط االزمة 
احلكومية اللبنانية سلك طريقه عمليا.

ويقول مصدر وزاري مطلع ان التحرك القطري الذي يقوده رئيس 
ال����وزراء حمد بن جبر آل ثاني يقوم على معادل����ة النزول عند اصرار 
العم����اد عون على توزير جبران باس����يل والنزول عند اصرار الرئيس 
املكلف � املعتذر على االحتفاظ بوزارة االتصاالت لالكثرية، نتيجة عدم 
االرتياح الى سابق جتربة باسيل في هذه الوزارة، خصوصا على صعيد 
االنعكاس����ات االمنية السلبية لطريقة تعاملها مع االجهزة االمنية التي 
تعتمد بصورة رئيسية على »داتا« وزارة االتصاالت في تعقب االرهابيني 
واملجرمني العاديني. والسؤال هنا: هل يقبل عون ومن خلفه حزب اهلل 
بهذه الصيغة؟ املصدر يذكر ان للقطريني جتربة ناجحة مع العماد عون 
في مؤمتر الدوحة الذي اضاء االخضر النتخاب رئيس اجلمهورية، حيث 

استطاعوا كبح جماح معارضته لتسوية الدوحة بصورة سحرية.

حزب اهلل: ال لحكومة اللون الواحد

لكن النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة رأى في مواقف 
االكثرية منطق اخضاع وتعال.. منطق نحن الدولة وغيرنا اقلية يجب ان 
تتبع.. وقال ان هذا املنطق ال يفضي الى حكومة ال اآلن وال في املستقبل، 

ال بعد عيد الفطر وال قبل رأس السنة.
واضاف: ما يفضي الى حكومة وحدة وطنية هو استحضار الهموم 
والتحديات التي متس كل الوطن ومتس كل املناطق وكل الطوائف ووضع 
اسس للحوار من اجل التوصل الى حكومة نتشارك فيها جميعا من اجل 

مواجهة هذه الهموم وهذه التحديات.
رعد حذر م����ن لعبة حكومة اللون الواحد التي اعتبرها من »نفثات 

الشيطان« ومن احابيل املتآمرين على لبنان والسلم االهلي.
ورأى ان اعتذار الرئيس املكلف سعد احلريري ليس نهاية املطاف، 
وقال ان حزب اهلل بذل ما يس����تطيع من اجل تشكيل احلكومة ومازال 

مستعدا لذلك، ايا كان الرئيس املسمى واملكلف.
رئيس الكتائب امني اجلميل رأى ان االنطباع العام يوحي بان هناك 
مؤامرة على لبنان تهدف الى ابقائه ساحة مفتوحة على كل االحتماالت، 
والش����عب اللبناني براء من كل هذه االمور املدفوعة من جهات اجنبية 

تسعى ألن تعطل املسار اللبناني.

خارطة طريق حريرية الفتة: التأليف قبل قبول التكليف

د.احمد فتفت

)محمود الطويل( الرئيس املعتذر سعد احلريري  متحدثا خالل االفطار الذي اقيم على شرف عائالت البقاع الشمالي في قريطم مساء امس االول

العالمة فضل اهلل يفتي
بحرمة التطبيع مع إسرائيل

بيروت: أفتى العالمة السيد محمد حسني فضل
اهلل، بحرم���ة أي حالة من ح���االت التطبيع مع 
اسرائيل، مهما كانت نتائج حركة األنظمة السياسية 
العربية، مشددا على أن »فلسطني، كل فلسطني، في 
حدودها التاريخية، هي أرض عربية إسالمية، وال 
ميلك أحد شرعية التفريط في شبر منها«، مؤكدا أن 
»حرمة التطبيع مع العدو تشمل كل مسلم، وأن عدم 
شرعية التفريط في أي شبر من أرض فلسطني هو خط 
إسالمي شرعي ال ينطلق التنظير له من خصوصية 
مذهبية«، موضحا انه »بات من الواجب على األمة 
وجوب���ا كفائيا أن تنطلق في كل مجاالتها الثقافية 
والسياسية واإلعالمية واالجتماعية واالقتصادية، 
وحتى العسكرية واألمنية، لتأكيد حضور فلسطني 

في وجدان األمة، في مدى الزمن«.
وطلب السيد فضل اهلل بيانا تناول فيه »اخلطر 
الداهم واملنعط���ف اخلطير في تاريخ األمة، علماء 
األمة من األزهر الشريف، إلى احلرمني، إلى النجف 
وقم وغيرها من احلواضر الدينية للمس���لمني، أن 
»يتحركوا لتحديد املوقف اإلسالمي الواضح إزاء ما 
يحاك لألمة، ونزع الشرعية عن أي محاولة إلمضاء 

صك احتالل اليهود لفلسطني«.

فتفت لـ »األنباء«: االكثرية ستعاود تسمية الحريري للحكومة
والكالم عن »دوحة2« ليس وارداً ولن نرضى بتسوية تتخطى الدستور

وااليجابية وحتديدا في موضوع 
انتخاب رئيس املجلس النيابي، 
الرئيس  ومذكرا ايض���ا برفض 
احلريري يومها مطلب األكثرية 
الرئيس بري  انتخاب  بأن يعاد 
على رأس الس���لطة التشريعية 
مقابل س���لة كاملة م���ن التفاهم 
مع املعارضة، وذلك ألن الرئيس 
احلريري رف���ض يومها الطلب 
املشار إليه وابلغ االكثرية النيابية 
بأن لديه ملء الثقة بأن املعارضة 
ستقابل التحية بإيجابية، مبديا 
اس���فه لعدم رد املعارضة حتية 
الظرف  احلري�ري عندم���ا حان 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املستقبل« 
وتكتل »لبنان أوال« النائب د.احمد 
فتفت ان االستحقاقات واملستجدات 
االقليمية لم تفس���ح املجال امام 
املعارضة اللبنانية لتوافق على 
قيام حكومة وحدة وطنية، وذلك 
بدليل ما تعرض له مسار تأليف 
احلكومة قبل االعتذار من هجمات 
اعالمية يومية من قبل العديد من 
الوسائل االعالمية السورية، االمر 
الذي يوضح دون ادنى شك مصدر 
املمانعة والتعطيل، مبديا اسفه 
للجوء بعض اطراف املعارضة 
في لبنان الى تسهيل مهمة بعض 
الدول االقليمية واملجاورة على 
اللبنانية وعلى  حساب الوحدة 
حساب تقدم لبنان باجتاه حتصني 
الداخلية في مواجهة ما  جبهته 
قد يتأتى من أخطار نتيجة تأزم 
االوضاع في املنطقة، مشيرا الى 
ان الفري���ق االقل���ي ال يريد وال 
يرغب في أي نوع من االستقرار 
السياسي لهذا البلد، االمر الذي 
من اجله جل���أ الى التصعيد في 
وجه مساعي الرئيس املكلف، والى 
رفض التشكيلة األولى بالرغم من 
نيل���ه عددا أكبر من املقاعد التي 

غير مش���ابهة ال في الشكل وال 
في املضمون للمرحلة الس���ابقة 
التي ادت بوقائعها املغايرة الى 
تسوية الدوحة، معتبرا ايضا ان 
تعاطي الفريق االقلي مع الفريق 
االكثري ق���د اختلف عن مرحلة 
ما قبل تس���وية الدوحة بحيث 
انتقل الفريق االقلي من اعتباره 
ان االكثرية كانت وهمية آنذاك الى 
اكثرية حقيقية  اعترافه بكونها 
اليوم وله���ا حق احلكم كما ذكر 
امني عام حزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل قبل االنتخابات االخيرة، 
مؤكدا ان الرئيس احلريري كونه 
زعيم االكثري���ة ال يريد االنفراد 
في احلكم مبعزل عن مش���اركة 
االقلية فيه وذلك من خالل قيام 
حكومة وحدة وطنية، مبديا اسفه 
بأن تكون اليد املمدودة من قبل 
الرئيس احلريري لم تالق املطلوب 
من يد ممدودة مقابلها لدى الطرف 
اآلخر، مؤكدا ان الكالم والتساؤالت 
عن »دوح���ة« ثانية ليس واردا 
على االطالق وان احدا لن يرضى 
بتسوية تتخطى روحية الدستور 

والنظام الدميوقراطي.
ولفت النائب فتفت الى ان ما 
جرى مؤخرا على مستوى تأليف 

لردها له باملثل.
وردا على سؤال اعتبر النائب 
فتفت ان رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال س���ليمان ال يتحمل اي 
التشكيلة  مسؤولية جتاه فشل 
انه وبالرغم  احلكومية، معتبرا 
الذي  من كونه حاميا للدستور 
ينيط احلكم باألكثرية النيابية، 
فإن الدستور ال يجبر الرئيس على 
التوقيع على التشكيلة احلكومية 
واصدار املرسوم الرئاسي بها امنا 
يجب���ره على مراع���اة املصلحة 
ال���ذي رأى فيه  الوطنية، األمر 
النائب فتفت ان الرئيس سليمان 
رمبا قد رأى ان املصلحة الوطنية 
تقتضي من���ه التريث ومحاولة 
الى  ايجاد حلول اخرى، مشيرا 
ان هذا االخير قد حاول جاهدا مع 
الرئيس احلريري وبشتى الوسائل 
االيجابية اخراج لبنان من عنق 
الزجاجة، امنا التعطيل كان اكبر 

من حدود الداخل اللبناني.
وفي س���ياق متص���ل، اعرب 
النائب فتفت ع���ن عدم اعتقاده 
بض���رورة الذهاب الى تس���وية 
تنقذ الوضع احلكومي على غرار 
تسوية الدوحة، وذلك العتباره 
ان املرحلة السياس���ية احلالية 

يستحقها، تبعا لنتائج االنتخابات 
النيابية وعمال بأصول املمارسة 
الدميوقراطي���ة، ومؤك���دا ايضا 
ان االس���تمرار الحقا في فرض 
الش���روط واملطالب التعجيزية 
سيدفع باملوضوع السياسي الى 

مكان آخر.
وحّم���ل النائ���ب فتف���ت في 
تصريح ل� »األنباء« مس���ؤولية 
الفشل في تشكيل احلكومة الى 
كل من لم يرد التعاون مع الرئيس 
احلريري وتسهيل مهمته، الفتا الى 
ان الفريق االقلي يتحمل املسؤولية 
اللبناني  املباشرة جتاه الشعب 
واملصلحة الوطنية، وليس فقط 
مسؤولية ما قد ينتج من عواقب 
جراء ما آلت إليه االمور، معتبرا، 
ردا على سؤال، ان الرئيس بري 
يتحمل ج���زءا من املس���ؤولية 
اقط���اب املعارضة  كونه اح���د 
التزم بأال  الرئيس���يني، وكونه 
يدخل في احلكومة سوى كجزء 
من هذه األقلية، األمر الذي ال ينفي 
مشاركته ولو بشكل غير مباشر 
حلفاءه فيما ج���رى، مذكرا بأن 
فريق 14 آذار واألكثرية النيابية 
تعاط���وا مع الرئيس بري خالل 
املرحلة السابقة بكثير من االنفتاح 

احلكومة لم يكن سوى محاولة 
الدس���تورية  املفاهيم  الختراق 
القائمة من خالل فرض تسويات 
ال متت الى النصوص الدستورية 
بصلة كمحاولة فرض االس���ماء 
على الرئيس املكلف التي اقل ما 
يقال فيها انها إلغاء كامل للنظام 
الدميوقراط���ي وانقالب صريح 
وواضح على نتائج االنتخابات 
النيابية التي اعترف بها السيد 
حس���ن نصراهلل ش���كال وليس 
ان االكثرية  ممارس���ة، مؤك���دا 
النيابية ستعاود تسمية احلريري 

لرئاسة احلكومة.
وخت���م النائب فتفت معتبرا 
ان املنط���ق السياس���ي للفريق 
االقل���ي مغاير ملنط���ق االكثرية 
بحيث ي���رى الفريق املذكور ان 
املكاسب السياسية التي يحققها 
اهم من مصلحة لبنان واللبنانيني، 
مشيرا الى أن امليزان السياسي 
وبالرغم من الص���ورة احلالية 
مييل ملصلح���ة االكثرية وليس 
ملصلحة الفريق اآلخر، وذلك لكون 
االكثرية متسلحة بالدستور نصا 
وروحا ومتمسكة به الى اقصى 
احلدود اضافة الى متسكها بالعمل 

الدميوقراطي السليم.

عضو كتلة »المستقبل« أسف لعدم رّد المعارضة تحية الرئيس المعتذر بالمثل حيال انتخاب الرئيس بري

أخبار وأسرار
 اسـتحقاقات الساحة: يرى مصدر مراقب ان خطورة ما 
تقبل عليه األوضاع اللبنانية املجمدة تكمن في حتديني: 
األول سياس����ي يتمثل في مواجهة لبنان ملفني شائكني 
هما: احملكم����ة الدولية التي عادت حت����وم فوق رؤوس 
اللبنانيني، والتوطني الذي يتعامل معه لبنان على قاعدة 
الشعارات فحس����ب، أما األمر الثاني األشد خطورة فهو 
ع����ودة »القاعدة« الى الظهور اعالميا وميدانيا في بعض 
دول اجلوار، وسبق للبنان ان شهد ظواهر مماثلة ك� »فتح 
االسالم« تطل برأسها حني تقف أبواب التسويات السياسية 

الداخلية.
 لبنان ومأدبة افطار اوباما: لم تتلق وزارة اخلارجية واملغتربني 
أي جواب بعد من اخلارجية االميركية ومن السفارة االميركية 
في بيروت حول األسباب التي حالت دون دعوة سفير لبنان 
في واش��نطن أنطوان ش��ديد الى مأدبة االفطار التي أقامها 
الرئيس االميركي باراك أوباما ملناسبة شهر رمضان املبارك، 
وهي املأدبة التي باتت تقليدية في البيت األبيض، كما لم تصدر 
عن الرئاسة االميركية ايضاحات حول هذا األمر علما ان السفير 
السوري عماد مصطفى لم يدع أيضا، في حني وجهت الدعوات 
الى سفراء اس��رائيل والس��عودية واالردن واملغرب ومصر 

والعراق، اضافة الى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية.
 جنبالط وسـورية: فاجأ النائب وليد جنبالط حشدا من 
مشايخ الطائفة الدرزية يتقدمهم الشيخ علي زين الدين 
رئيس مؤسس����ات العرفان كانوا يحضرون افطارا أقيم 
على شرف شخصية غير مدنية، بأن حضر وألقى كلمة 
بعد االفطار تضمنت عرضا للعالقات التاريخية بني الدروز 
وسورية مش����يدا بالتحالف الذي كان قائما مع الرئيس 
الراحل حافظ االس����د، ومؤكدا ان أس����وأ ما مر به لبنان 
وسورية خالل السنوات األربع املاضية هو نتاج القرار 
1559 وكرر وصفه بالقرار الس����يئ الذكر. وبدا جنبالط 
خالل كلمته املكتوبة وحواره الذي تال االفطار وس����بقه 
مهتما بتركيز فكرة ان العالقة مع سورية هي من أولوياته 
الرئيس����ية، وانها متثل العمق احليوي واالس����تراتيجي 

للدروز.

بيروت: الحظت أوساط متابعة حلركة النائب وليد جنبالط 
ان حركته أظهرت في األس����ابيع األخيرة انه »في الشكل« 
مازال في صف األكثرية التي شاركها اجتماع قريطم، وانه »في 
املضمون« خرج منها ليقف في نقطة وسطية، ويترجم هذا 
التمركز بدقة في موقفه احلكومي الذي لم يكن متضامنا بالكامل 

مع الرئيس املكلف سعد احلريري وان كان متفهما له.
فقبل االعتذار، كان جنبالط يتمنى على احلريري »حتمل 
أيام اضافية من املعاناة وعدم اخلطأ في احلسابات وتأجيل 
اعت����ذاره أليام«، وكان ينصح بتن����ازالت من اجلميع عارضا 

مقايضة »االتصاالت باألشغال«.
وبعد االعتذار فإنه ينص����ح احلريري بالتروي واحلوار 

والبقاء في اطار حكومة الوحدة الوطنية.
ونقل عن جنبالط قوله انه كان »بامكان قسم من املعارضة 
ان يلني شروطه، وفي املقابل كان ميكن تأجيل االعتذار ولو 
لبضعة أيام«. وأضاف: »أما وقد حصل ما حصل، فلتكن لغة 
احلوار العقالني بدل الدخول في السجاالت واالتهامات«. وردا 
على سؤال قال جنبالط انه لن يكون جزءا من أي حكومة ال 

حتمل عنوان »حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف ان األكثرية س����تعيد تس����مية احلريري رئيسا 
للحكومة، وانه لن يش����ارك في حكومة الل����ون الواحد التي 
يروج لها البعض، مشددا في الوقت نفسه على استمرار تثبيت 
الصيغة السياس����ية، أي 15+10+5 وقال ان بعض األوساط 
االميركية والعربية، ال تريد التفاهم بني السعودية وسورية، 
مشددا على أهمية هذا التفاهم لصيانة السلم األهلي والطائف 
ومنع استخدام الشارع. وأضاف ان »العالقة بني »س. س« ال 
نريدها ان تكون أبدا على حساب العالقة مع ايران أو بوجه 
ايران كما يريد ذلك البعض في واشنطن«، مشددا في الوقت 
نفسه على أهمية احلوار بني السعودية وايران. وذكرت أوساط 
ان جنب����الط متنى على احلريري املس����ارعة الى عقد لقاءات 
مع الرئيس بري ومع األمني العام حلزب اهلل الس����يد حسن 
نصراهلل، الذي قال جنبالط انه سيطلب لنفسه موعدا قريبا 
ملقابلته. كذلك نصح جنبالط احلريري بالتوجه الى السعودية 
ومناقشة قيادتها في األمر مراهنا على جهد سعودي يخفف 

من اندفاعة احلريري نحو املواجهة.

بيروت: كشفت الوقائع احلكومية ان وزارة االتصاالت تشكل
عقدة أساسية على طريق تأليف احلكومة العتيدة، السيما 
ان ال����وزارة لم تع����د وزارة تقني����ة أو وزارة خدمات، كما كان 
ألعوام خلت، بل أصبحت وزارة شبه سيادية، ومصادر األكثرية 
تعتبرها وزارة أمنية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة 
ف����ي األكثرية ان الفريق األكثري ليس في وارد تس����ليم التيار 
الوطني احلر هذه احلقيبة مجددا عموما، والوزير جبران باسيل 
خصوصا، مهما كانت الظروف، باعتبار ان االمساك باالتصاالت 
يعني عمليا وفقا ملصادر األكثرية االمساك بجانب مهم من امللف 
األمني نظرا ل����دور الوزير في تأمني االرتباط مع قطاع الهاتف 
اخلليوي وقطاع الش����بكة الثابتة لالتصاالت، واستخدام هذه 
العالقة لتس����هيل احلصول على »دات����ا« االتصاالت اخلليوية 
واألرضي����ة، أو أي معلومة ميكن ان تتواف����ر من خالل أجهزة 

الوزارة وفرق املراقبة فيها.
وتضيف هذه املصادر ان الوزير باسيل لم يتعاط مع موضوع 
التنصت على نحو يسهل عمل األجهزة األمنية والقضائية املختصة، 
بحيث اصطدم مرارا مع الفريق األكثري داخل مجلس الوزراء 
وخارجه. وهناك تخوف لدى الفريق األكثري من ان تؤدي عودة 
الوزير باسيل أو أي وزير من التيار العوني الى االتصاالت، الى 
تزايد التشدد في األجهزة األمنية خصوصا بعد بدء العمل في 
غرفة املراقبة التي مت استحداثها ويتولى االشراف عليها ضباط 
م����ن اجليش وقوى األمن الداخلي. كذلك يبدي الفريق األكثري 
»مخاوف جدية« من ان تصبح »داتا« االتصاالت اخلليوية في 
تصرف جهات غير رس����مية متحالفة مع الوزير باسيل أو من 
ميثل التيار، وهذه املس����ألة لها محاذيرها الكبيرة لدى أقطاب 
األكثرية الذي����ن يتخوفون من ان يك����ون مضمون اتصاالتهم 

اخلليوية والثابتة يصل الى جهات حزبية غير رسمية.
وقد دفع هذا التخوف قطب فاعل في األكثرية الى شراء أجهزة 
اتصال مشفرة متطورة وزعها على عدد من األقطاب األكثريني 
وعلى مراجع رسمية لتأمني اتصال »آمن« بني هذا القطب األكثري 

واملراجع األخرى من دون أي احراج.
في املقابل، فإن مصادر املعارضة، والسيما في التيار الوطني 
احلر، تقول ان وراء االصرار على »سحب« وزارة االتصاالت من 

الوزير باسيل والتيار، رغبة واضحة في »وضع اليد« على القطاع 
اخلليوي املطروح على اخلصخصة، وعلى الش����بكة األرضية 
الت����ي تؤمن مداخيل كبيرة للدول����ة، فضال عن هاجس الرغبة 
في التعاطي مع »منتجات« االتصاالت اخلليوية والثابتة )أي 
التنصت( وفق معايير خاصة متكن فريقا أساسيا في األكثرية 

من االمساك بهذا امللف من كل جهاته.
وتورد مصادر التيار الوطني احلر سلس����لة معلومات عن 
ممارسة سابقة آثر الوزير باسيل عدم اخلوض فيها في مؤمتراته 
الصحافية ومقابالته االعالمية حفاظا على احلد األدنى، لكن هذا 
»التحفظ« قد يس����قط اذا ما استمرت احلملة ضد عودة باسيل 

الى االتصاالت أو عدم اعطائها ملرشح العماد عون.
أما بالنسبة الى التنصت، فتقول املصادر ان املركز اخلاص 
بتعقب املخابرات أجنز خالل مدة وان مباشرة العمل فيه تتطلب 
قرارا سياسيا يعهد الى اجليش وقوى األمن الداخلي والتنسيق 
في ما بينها وبني وزارة العدل والسلطة القضائية، مهمة مالحقة 

االتصاالت املشبوهة أو تلك التي يطلب القضاء مراقبتها.
وتشير املعلومات املتوافرة الى ان متسك الرئيس املكلف كما 
أظهرت تشكيلته التي قدمها الى رئيس اجلمهورية بعدم اعطاء 
وزارة االتصاالت الى العماد عون، تقابله صالبة ال مثيل لها من 
»اجلنرال« بالنسبة الى وزارة االتصاالت، مما يشير الى ان عقدة 
االتصاالت قد تطيح مرة أخرى تشكيل احلكومة اجلديدة، علما 
ان التعاطي مع ملف وزارة االتصاالت صار تعاطيا شخصيا أو 
رمبا دخل مرحلة »تقومي الكالم«. وقد دفع هذا الواقع بعض سعاة 
اخلير العاملني على خط والدة احلكومة، ومنهم الطامحون الى 
التوزير، الى طرح اقتراح يقضي بإعطاء االتصاالت الى رئيس 
اجلمهورية اذا ما مت التس����ليم بأن هذه الوزارة لم تعد »وزارة 
خدمات« بق����در ما أصبحت »وزارة أمنية« م����ن الطراز األول. 
وبذلك تصبح »الوزارات األمنية« من حصة رئيس اجلمهورية، 
بعد الدفاع والداخلية، خصوصا ان البالد مقبلة على انتخابات 
بلدية، فضال عن تسهيل متابعة املشتبه بهم واملتهمني بأعمال 
ارهابية أو بجرائم متنوعة، وفي اعتقاد هؤالء الساعني ان هذا 
االقتراح »فكة مش����كل« بني املعارضة واألكثرية وتس����ليم من 

اجلهتني بتعزيز دور رئيس اجلمهورية.
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»عقدة االتصاالت« أمنية أم مالية؟جنبالط أثبت فعاًل وسطيته


