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 الحريري إلى السعودية وسليمان هاتف األسد ويسعى للقاء أوباما
 تشكيل الحكومة الحريرية في إجازة الفطر السعيد
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 (محمود الطويل)  رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد السنيورة مستقبال الرئيس املكلف سعد احلريري مساء أمس األول   

إسقاط احلريري: حذر رئيس عربي من ان عدم تشكيل حكومة   
في لبنان مرتبط في جزء واضح منه بالرئيس املكلف نفسه، حيث 
ان جهات محلية واقليمية تريد ان جتّوف القوة النيابية والتمثيلية 
والشعبية للنائب سعد احلريري، لتبهت صورته في رأي ناخبيه 

وفي الوسط الذي ميثله إلضعافه متهيدا إلسقاطه.
ــاط الرئيس املكلف انه إذا كررت املعارضة  ورقة تفاوض: ترى أوس   
ــابقة التي رفعتها، فهذا  ــاورات التأليف املقبلة الشروط الس خالل مش
سيثبت ان قرار تعطيل تشكيل احلكومة هو قرار إقليمي بامتياز، الفتة 
ــات االيرانية املرفوعة الى الدول  ــاه الى ان من بني رزمة االقتراح االنتب
الست بخصوص امللف النووي بندا يحمل عنوان «تسهيل األوضاع في 
ــتخدم الوضع اللبناني  ــوح الى ان طهران تس ــر بوض لبنان»، ما يؤش

كجزء من األوراق التفاوضية مع الغرب.
وضع مقلق: في األكثرية من راهن على «وسطية» الرئيس نبيه    
بري مرتكزا على خطابه الوســـطي. وذهـــب بعضهم الى حد ربط 
انتقال النائب وليد جنبالط الى «منزلة بني منزلتني» على انه مالقاة 
لبري في منتصف الطريق ليشكال قوة نيابية ضاغطة ومقررة في 

احلياة السياسية اللبنانية تكسر االصطفافات احلادة.
  واحلال، في رأي مصادر األكثرية، ان جنبالط انتقل الى املنزلة 

اجلديدة، في حني ان بري ظل مكانه في 
صلـــب فريق وانتهى بـــه األمر بتغطية 

مناورة «حزب اهللا»ـ  عون التي أحبطت قيام احلكومة، ثم باالسهام 
في كشف زعيم ســـّنة لبنان ســـعد احلريري في التكليف الثاني 
ميثاقيا. ومع أن ال قيمة قانونية لالمر، إال انه يعكس وضعا مقلقا 

للغاية على الصعيد الوطني.
ــعد احلريري عن عدم  العقبــة األهم: رد اعتذار الرئيس املكلف س   
ــوات أو نواب في كتلته كان رأيهم  ــكيل احلكومة االعتبار لعدة أص تش
متفقا بعد االنتخابات على أال يقبل بالتكليف ألنه لم يحن األوان ليكون 
ــد االنتهاء من احملكمة  ــوزراء، وان هذا األوان لن يأتي اال بع ــا لل رئيس
الدولية. وقد وصف هؤالء النواب في حينه باملتشائمني، لكن احلريري 
ــف ان احملكمة هي احدى العقبات  كان يذكرهم عند كل عقبة، ثم اكتش

األهم لتشكيل احلكومة.
التكليفان األول والثاني: في رأي مصادر معارضة ان احلريري ال    
يدخل الى «التكليف الثاني»، على احلصان ذاته الذي دخل فيه الى 
«التكليـــف األول» حتت عنوان «رئيـــس حكومة كل لبنان»، الذي 
عرضه االعتـــذار ومقدماته ألكثر من تصدع، ورمبا أنهى مفاعيله، 
وبالتالي فإن النسبة النيابية املتواضعة الصافية أكثريا، ال تلبي 

ذاك العنـــوان، وبالتالـــي أفلتت من يد 
احلريري فرصة ثمينة ليتربع على عرش 
السلطة التنفيذية كرئيس حكومة مترامي االطراف السياسية. كما 
ان هذه النسبة التي سمت احلريري قد ال تلبي اصال ما يطمح إليه 
«الرئيس الشاب»، فهي كيفما قلبها ومهما حاول الهروب من وقعها، 
نسبة غير مرضية للحريري وتؤشر الى حقيقة التراجع الذي مني 
به، بالفشل أوال في االمتحان في تشكيل حكومة، وثانيا بانخفاض 
مستوى املرشحني له من ٨٦ نائبا في «التكليف األول» الى ٧٣ نائبا 

في «التكليف الثاني».
ــي ماروني ونقوال فتوش  ــالف بني النائبني ايل زحلة بالقلب: اخل   
يعود الى فترة االنتخابات، ذلك ان ماروني نال ٤٩٣٢٨ صوتا وهو أعلى 
ــني ان فتوش نال  ــة «زحلة بالقلب»، في ح ــم حققه عضو في الئح رق
ــحني الكاثوليك ألن طوني أبو  ٤٧٧٠٩ أصوات ولم يكن األول في املرش
ــار اخلالفات ان  ــول املطلعون على مس ــر نال ٤٨٠١٩ صوتا. ويق خاط
ــجل على ماروني حجب أصوات الكتائبيني عنه بدليل الفارق  فتوش س
ــادر ماكينة فتوش انها  ــي األصوات الذي بلغ ١٦١٩ صوتا، تقول مص ف
ــي معظمها حملازبني كتائبيني، هذا اخلالف أدى عمليا الى تفكك  تعود ف
ــتعدادات لالنتخابات البلدية  ــح كتلة «زحلة بالقلب» مع بداية االس وترن

ــات  ــأن تفكك الكتلة ان تكون له انعكاس ــي الربيع املقبل، ألن من ش ف
ــيما ان ثالثة من أعضاء الكتلة  ــة ولدى الناخبني األكثريني، ال س ميداني
باتوا عمليا في حضن «القوات اللبنانية»، وموقع ماروني مضمون لدى 
ــة نواب الكتائب، فيما اختار العضوان اآلخران عقاب صقر وعاصم  كتل
ــا للتموضع فيه، ولم يبق  ــتقبل» مكان عراجي «لبنان أوال» وتيار «املس

سوى النائب نقوال فتوش في «قلب» زحلة.
خطاب أرسالن غدا: يلقي الوزير طالل ارسالن غدا األحد خطابا    
سياسيا شامال في الذكرى السنوية األولى الغتيال رفيقه القيادي 
في احلزب اللبنانـــي الدميوقراطي صالح العريضي الذي يقام في 
بلدة بيصور. في كلمته سينعى ارسالن النظام اللبناني ويقول انه 
«ســـقط بكل املقاييس وال أفق له اال الفتنة»، وسيدعو بالتالي الى 
صياغـــة نظام جديد ال يهجر األجيال الشـــابة من وطنهم األم. كما 
سيتناول الوضع احلكومي ويكرر موقفه الرافض لصيغة ١٥-١٠-٥ 
ألنه طرح الصيغة البديلة فـــي لقائه مع الرئيس احلريري خالل 
زيارته له في «بيت الوسط» )تذويب ٨ و١٤ آذار). وتطرق الى هيئة 
احلوار الوطني، مطالبا بتوسيعها لتشمل جميع األقطاب، مشددا 
عل التفاهم اللبناني - اللبناني قبل االعتماد على معادالت عربية 

واقليمية. 

 أسود لـ «األنباء»: مواقف صفير تسببت في تقزيم دور بكركي

احلق في التدخل في الشـــأن 
السياسي وحتديدا في موضوع 
توزير من يراه التيار الوطني 
مناسبا من صفوفه وقياداته 
لهذه احلقيبة الوزارية او لتلك، 
مشيرا الى ان التجارب السابقة 
البطريرك صفير،  مع مواقف 
خصوصا جلهـــة دعمه اتفاق 
الطائـــف حتت عنـــوان وقف 
احلرب، أوصلت املســـيحيني 
الى مزيد من الشـــرذمة داخل 
الـــى خلل  صفوفهـــم، وأدت 
كبير على مســـتوى متثيلهم 

 بيروت ـ زينة طّبارة
  يعتقد عضو تكتل «التغيير 
واإلصالح» النائب زياد أسود ان 
البطريرك املاروني مار نصراهللا 
بطرس صفير، قد تســـبب في 
تقـــزمي دور بكركي من خالل 
مواقفه ذات االنحياز الصريح 
مع فريق ١٤ آذار وما يســـمى 
بقوى األكثرية النيابية، معتبرا 
ان بكركي قد حتولت في الوقت 
الراهن وبفضل مواقف البطريرك 
صفير من صرح وطني جامع 
اللبنانيني بشكل  وموحد بني 
عام واملسيحيني بشكل خاص 
الى مركز سياسي فئوي وطرف 
في معادلة سياسية، الفتا الى 
ان مواقف البطريرك صفير غير 
مألوفة اذ لـــم يكن هناك عبر 
تاريـــخ البطريركية املارونية 

من سابقة مماثلة لها.
  ورد النائب أسود في تصريح 
لـ «األنباء» على كالم البطريرك 
صفير الذي قال اثناء مغادرته 
الدولي  مطار رفيق احلريري 
متوجها الى حاضرة الڤاتيكان 
«ال يحق ملن لم ينل ثقة الشعب 
فـــي االنتخابـــات النيابية ان 

يتـــوزر فـــي احلكومـــة»، رد 
معتبرا ان الكالم املذكور ليس 
فقط «تزويرا» للواقع اللبناني 
وتشويها للحقائق، امنا ايضا 
محاولة من البطريرك نفســـه 
القواعد  للعب على عواطـــف 
الشعبية للتيار الوطني احلر 
العام  الـــرأي  ومن يؤيده من 
اللبناني، وذلك بهدف سحبه 
الى خيارات سياسية اخرى ال 
يحق اساسا للبطريرك ولبكركي 
الدخول بها، سائال هذا األخير 
عن النصوص الدستورية التي 
ال جتيز توزير الراسبني ممن لم 
يحالفهم احلظ في االنتخابات، 
ومتمنيـــا عليه االشـــارة الى 
سابقة واحدة في اخلصوص 
نفســـه حصلت خالل تاريخ 
تأليف احلكومـــات في لبنان، 
مؤكـــدا ان اثارة هذا املوضوع 
من قبل ســـيد بكركي حتديدا 
وان دلت على شـــيء فهي تدل 
على اصرار كبير لدى اآلخرين 
الخراج التيار الوطني احلر من 

املعادلة احلكومية.
  واعتبر نائب جزين انه وفي 
مطلق األحـــوال ليس لبكركي 

الدولة  ادارات  في احلكم وفي 
ككل، والى نسف حقوقهم التي 
هدرت وتهدر على ابواب قصر 
قريطم وغيرها مـــن األبواب 
املتعملقة عليهم قسرا وزورا، 
الفتا الى عودة البطريرك صفير 
اليوم للقفز ثانية فوق الفريق 
املسيحي األقوى واألكثر متثيال 
للمسيحيني، للتفريط بحقوقهم 
بشكل يصبح فيه من الصعب 
الناحية  اســـتعادتها ولو من 

املعنوية.
  وتوجه النائب اســـود الى 
البطريـــرك صفير بالقول انه 
آن األوان كي يتعلم املسيحيون 
السابقة السيئة  من جتاربهم 
واملريرة، الســـيما من جتربة 
اصطفـــاف بكركي مـــع فريق 
ضد اآلخر، معتبرا ان عشرين 
ســـنة من تراخي املسيحيني 
في مواقفهم السياســـية، ومن 
تســـاهلهم في مشروع هضم 
حقوقهم أدت الى ما هم عليه 
اليوم، وانه آن األوان ايضا كي 
يتعلم املسيحيون عدم اعطاء 
احد من حسابهم اخلاص حتت 
شـــعار احللحلة والتســـهيل 

حتى ولو كانـــوا على خالف 
معه، مشددا بوجه خاص على 
ضـــرورة عدم اضعاف بكركي 
لفريق مسيحي ال يتوافق معها 

بهدف تقوية آخر عليه.
  على صعيد آخر، وعلى خط 
مســـار تأليف احلكومة، ختم 
النائب أسود الفتا الى ان املسار 
املذكور يصبح يوما بعد يوم 
اكثر تعقيدا وتشـــنجا، وذلك 
العتباره ان عملية التأليف تسير 
خارج نطاق القواعد واألصول 
الذي  املتبعة، األمر  واألعراف 
الى  النائب أسود  يشير برأي 
عدم قيام احلكومة على املدى 
املنظور، ما لم تتغير اساليب 
تعاطي الرئيس املكلف مع فريق 
املعارضة بشـــكل عام والتيار 
الوطني احلر بشكل خاص، وما 
لم تتبدل قناعاته جتاههم الى 
حد اعتبارهم شركاء أساسيني 
في عملية احلكم وليس فريقا 
مرتزقا، واصفا ما يجري اليوم 
على املستوى املذكور «باللهوة» 
إلطالة أمـــد التأليف، بانتظار 
حدوث خرق ما في مكان ما من 

مسار التأليف. 

 النائب العوني لفت إلى أن مسار التأليف يصبح يومًا بعد يوم أكثر تعقيدًا وتشنجًا 
 الموقف الفرنسي من الحكومة

 بيروت: برز أمس األول ترحيب 
باســــم  (الناطــــق    فرنســــي 
اخلارجية) بتكليف احلريري مجددا 
تأليف احلكومــــة، مقرونا بدعوة 
ومتن لتشكيل احلكومة في القريب 
العاجل. ويشير مصدر مطلع إلى 
أن القيادة الفرنسية تدرس جديا، 
موضــــوع زيارة رئيــــس الوزراء 
الفرنسي، فرنسوا فييون،  بيروت للمشاركة 
في إطالق دورة األلعــــاب الفرنكوفونية التي 
ستجرى انشــــطتها في لبنان بني ٢٧ سبتمبر 
و٦ أكتوبر،  بهدف اظهار مدى اهتمام باريس 
بالوضع اللبناني. لكن في الوقت نفسه يعود 
ويؤكد عدم وجود نية فرنسية أو مجرد تفكير 
في طرح مبادرة فرنسية لألزمة، مع العلم بأن 
امللف اللبناني في باريس يقع في يد األمني العام 
لقصر الرئاسة الفرنسية،  كلود غيان، واملستشار 
الديبلوماســــي للرئيس الفرنسي، جان دافيد 
ليفيد. ويؤكد املتحدث أن الفرنسيني يدركون 
متاما أن مشكلة تأخير تأليف احلكومة ليست 
«نتيجة خالف على توزير فالن أو صراع على 
حقيبة ما». ويقول إن أســــياد قصر الصنوبر 
يؤكدون خالل نقاشاتهم الداخلية واخلارجية 
أنه ليس من مصلحة أحد التعطيل، «ســــواء 
أكان الرئيــــس املكلف أم قوى املعارضة وعلى 
رأسها حزب اهللا». فيشيرون، بحسب املصدر 
نفسه،  إلى أن النائب سعد احلريري يضعف 
أكثر فأكثر كلما تأخر التأليف، وأن حزب اهللا 
يكون غير آمن سياسيا ما دامت حكومة الوحدة 
الوطنية مؤجلة. وتلتزم باريس موقفا حذرا 
ازاء املوضوع احلكومي اللبناني، وذلك لسببني: 

األول، تريد فرنســــا حتاشي اتهامها بالتدخل 
في شؤون لبنان الداخلية. والثاني، ال ترغب 
فــــي ان يكون موضوع التغلب على مشــــكلة 
احلكومة اجلديدة املســــتعصية بابا إلضعاف 
املؤسسات اللبنانية واظهار لبنان كجهة عاجزة 
عن معاجلة مشكالتها بنفسها، أو انها بحاجة 
الــــى وصاية دائمة من أي جهة أتت. ولذا، فإن 
باريس «غير متحمســــة» ألي طرح من شأنه 
تظهير هــــذه الصورة، مثل الدعوة الى مؤمتر 
الدوحــــة ٢ أو غيره. وترى مصادر فرنســــية 
ان امتناع املبعوث الرئاســــي االميركي جورج 
ميتشيل عن زيارة دمشق في جولته األخيرة 
في املنطقة يعكس حالة «اجلفاء» بني واشنطن 
ودمشق وتؤكد باريس ان مصدر اخلالف هو 
امللف اللبناني. وتختلف القراءة االميركية عن 
القراءة الفرنسية للتطورات السياسية في لبنان، 
كما تختلف حالة العالقات الثنائية مع دمشق، 
فالعالقات الفرنسية - السورية مستمرة في 
التطور وتنتظر زيارة مســــؤول سوري رفيع 
املستوى الى باريس في نهاية الشهر اجلاري. 
وتبدو فرنسا عازمة على السير في نهج التقارب 
مع دمشق. وفيما تركز املصادر الفرنسية على 
العامل االيراني كعامل تعطيلي في لبنان، فإنها 
«تبرئ» بشكل ما ســــاحة دمشق من اتهامات 
التعطيل. وتلخص باريس األهداف السورية 
في لبنان في الوقت احلاضر باثنني: االستمرار 
في التوازنــــات القائمة حاليا في لبنان، حيث 
عمليا ال يستطيع فريق ان يفرض هيمنته على 
الفريق اآلخر، وخصوصا على فريق املعارضة، 
والثاني اظهار ان اللبنانيني واملجتمع الدولي 

«يحتاج لدور سوري في لبنان». 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  غــــادر الرئيس املكلف ســــعد 
احلريري بيروت صباح امس الى 
اململكة العربية السعودية لتمضية 
عطلة عيد الفطر السعيد، بعدما 
توافق مع رئيس مجلس النواب 
نبيه بري على بدء استشــــارات 
تشكيل احلكومة في مجلس النواب 
يوم اخلميس املقبل، ما يعني ان 
احلراك السياسي على ايقاع تشكيل 
احلكومة سيمضي اسبوعا في حالة 

استرخاء تام.
  لكن الكالم في السياسة وفي 
تشكيل احلكومة، سيبقى متاحا 
ورمبا مطلوبا من قبيل حتضير 
الطروحات أو تدعيم املواقف، وقد 
كان هذا املوضوع جزءا من خطاب 
االمني العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصراهللا، في االحتفال السنوي 
أقامه احلزب في الضاحية  الذي 
اجلنوبية وفــــي مختلف املناطق 
واملخيمات، والذي تناول فيه وضع 
املســــجد االقصى وكل متعلقات 

القضية الفلسطينية.
  وشملت احتفاالت احلزب بهذا 
الشمالي  اليوم اجلنوب والبقاع 
ومخيم البداوي في الشمال، وحيث 
يوجد انصار للحزب أو للمعارضة 
الفلسطينية. وكانت حتت عنوان 
موحد هو «القدس قلب فلسطني 

النابض».
  أما على املستوى احمللي، فقد 
اكد املكتب االعالمي في رئاســــة 
اجلمهورية حرص الرئيس ميشال 
سليمان على تشكيل حكومة وحدة 
وطنية تنهــــض بالبالد وتواكب 
تطورات املنطقة، وانه بدأ بإجراء 

اتصاالت في هذا االجتاه.
  وقال احد اعضاء فريق العمل 
الرئاسي د.عدنان السيد حسني، ان 
استمرار االزمة سيقود الى التفكير 
في خيارات متعددة من بينها دعوة 
هيئة احلوار الوطني الى االنعقاد 

بعد تشكيلها مجددا.
  وبــــني اخليــــارات املطروحة 
توجيه رسالة الى مجلس النواب 
تدعو الى جلسة استثنائية لدراسة 
االمر بحسب نص الدستور حول 
الفترة املتعلقة بصالحيات رئيس 

اجلمهورية.
  وكان الوضع اللبناني والوضع 
االقليمي، محــــور اتصال هاتفي 
اجراه الرئيس سليمان مع الرئيس 
السوري بشار االسد، في اعقاب 
لقائــــه املوفد االميركــــي جورج 

ميتشل في بعبدا.

  محادثات ميتشل

ان  اميركــــي    وقــــال مصــــدر 
الرئيس ميشــــال سليمان،  لقاء 
واملبعــــوث االميركي اخلاص الى 
الشرق االوســــط جورج ميتشل 
مســــاء االربعاء في بيروت، كان 
في حد ذاته رسالة الى اللبنانيني 
والسوريني وحلفائهم، مضمونها 
ان واشنطن تواصل دعمها للرئيس 
ميشال سليمان ومنصبه، وكذلك 

للمؤسسات اللبنانية الشرعية.
  اما عن مهاتفة الرئيس سليمان 
للرئيس السوري بشار األسد، فقد 
تخللها عرض لألوضاع. وأكدت 
مصادر لبنانية لـــــ «األنباء» ان 
احملادثــــات مع املوفــــد األميركي 
ميتشل شغلت حيزا أساسيا من 
االتصال. الرئيس ســــليمان كان 
تعرض حلملة نقــــد جارحة من 
كتــــاب مفتوح نشــــرته صحيفة 

مخاطبة الرئيس ملجلس النواب 
ودعوتــــه لالنعقاد في حال تعذر 

تشكيل احلكومة.

  اتصاالت للقاء أوباما 

  في هذا الوقت انصرف الرئيس 
ســــليمان الى متابعــــة اتصاالت 
جتريهــــا الســــفارة اللبنانية في 
واشنطن من اجل تأمني موعد للقاء 
له مع الرئيس األميركي أوباما في 
واشنطن، بعد غد أو في نيويورك 
الحقا. لكن اجلهة املعنية بتنظيم 
لقاءات الرئيس األميركي، أوضحت 
ان الرئيس يتفادى عقد لقاءات في 
البيت األبيض لزوار األمم املتحدة، 
وان هناك عرفا بات ســــائدا ألنه 
سيشجع العديد من الزعماء على 
طلب مثل هذه االجتماعات وهم 
في الطريق الى نيويورك. اجلهة 
األميركية املعنية قالت ان الرئيس 
اوباما سيمضي في نيويورك يوما 
واحدا، حيث رمبا أمكن حجز موعد 

«السفير» دون توقيع أمس األول، 
حتت عنوان «مارس دورك... منعا 

للفتنة».

  سليمان يبحث االحتماالت

  الرئيــــس ســــليمان بدأ يضع 
في احلسبان مختلف االحتماالت 
التي قد تقود اليها عملية تأليف 
احلكومة، وقد تشاور بهذا الشأن 
مع فريق عمله السياسي والقانوني 
في بعبدا حول الدور املفترض به 
القيام به اذا اســــتمرت املراوحة 
وعملية تكبيل التأليف بالشروط 

والشروط املضادة.
  وقالت «السفير» في هذا السياق 
ان من ضمــــن االفكار املطروحة، 
إضافة الــــى دعوة مؤمتر احلوار 
الوطني لالنعقاد، من اجل ايجاد 
قواسم مشتركة، االستعاضة عن 
ذلك باجتماع الرئيس مع أقطاب 
احلوار اذا كانت التشكيلة اجلديدة 
ملؤمتــــر احلوار غيــــر منجزة أو 

للرئيس ســــليمان، واالتصاالت 
ناشطة بهذا الصدد.

  اتجاه نحو التهدئة

  علــــى صعيــــد املشــــاورات 
احلكومية اجرى الرئيس املكلف 
سعد احلريري اتصاال هاتفيا ليل 
أمس األول برئيس مجلس النواب 
نبيه بري قبل سفره، واتفق معه 
على بدء استشارات النواب قبل 
ظهر اخلميس املقبل في املجلس 

النيابي وطوال يوم اجلمعة.
  وقالت اوســــاط احلريري انه 
بصدد اجراء مشاورات غير شكلية 
تتناول تأليف احلكومة واألوضاع 

العامة في البلد.
  وعكست جولة احلريري على 
رؤساء الوزارة السابقني، السيما 
العماد ميشال عون اجتاها عاما 
نحو التهدئة السياسية واالعالمية 
في ضوء بروز بعض املخاوف من 

توترات أمنية. 

 السيد فضل اهللا حّرم التنازل
  عن حق العودة لّالجئين الفلسطينيين

 إسرائيل تهدد السلطة: مغادرة أبوالعينين
  رام اهللا وإال فستقتحم المقاطعة العتقاله 

 رام اهللاـ  بيـــروت: أفادت مصادر فلســـطينية 
  مطلعـــة في املقاطعة في رام اهللا ان الســـلطة 
الفلســـطينية تلقت تهديدا أمنيا رسميا بضرورة 
مغـــادرة اللـــواء ســـلطان أبوالعينـــني األراضي 
الفلســـطينية الى لبنـــان أو األردن وإال اضطرت 

القتحام املقر املوجود فيه أبوالعينني واعتقاله.
  يذكر ان اســـرائيل سمحت بدخول أبوالعينني 

حلضور مؤمتر حركة فتـــح فــي بيت حلم قبــل 
حوالي شهرين، وفقا لتعهــدات مــن قبل أبــومــازن 
واملبعوث األميركي جــورج ميتشـــــل، علــى ان 
يعود بعد انتهاء املؤمتــر الى لبنــان، األمــر الذي 
لـــم يتم، بل ان ما حدث هـــــو قيــام أبوالعينــني 
بشراء منزل في أحد األحيــاء الثرية فــي رام اهللا 

ويحيطه مجموعة من املسلحني الفلسطينيني. 

 بيروت ـ محمد حرفوش
  حـــرم العالمة الســـيد محمد 
حسني فضل اهللا أمس التنازل عن 
حق العودة لالجئني الفلسطينيني 
الى ديارهم. وقال الســـيد فضل 
اهللا في خطبة اجلمعة «اننا في 
يـــوم القدس ومبـــوازاة الفتوى 
التـــي اطلقناها بتحرمي التطبيع 
بكل أشـــكاله وأحواله مع العدو 
الصهيوني وبحرمة التفريط في 
أي شبر من فلسطني احملتلة نحرم 
شـــرعيا مطلقا التنازل عن حق 
العودة حتت أي ظرف من الظروف 

وأي اعتبار من االعتبارات». 
  وأضـــاف ان حق العودة هو «احلق اإلنســـاني 
الذي  والتاريخي واالسالمي واملســـيحي والعربي 
ال ميكن ان يســـقط بتقدم الزمـــن أو ببلوغ اللعبة 
الدوليـــة أقصى مجاالتها في املكـــر واخلداع ودعم 

االغتصاب». 
  كما الحظ العالمة السيد محمد حسني فضل اهللا «ان 
اخلارج عاد ليمسك بخيوط اللعبة الداخلية، وليدخل 
البلد في مسار االصطفافات السياسية مجددا، ولتبدأ 
بعض رموز املشكلة بحياكة طائفية ومذهبية لألزمة 
السياســــية، مبا يعيدنا خلطوط التوتر السياسي 
املطلة على التوتر املذهبي الذي ُيراد للبلد ان يسلك 

خطوطه املوازية للخطة املرسومة 
على مستوى املنطقة كلها.

  وتابـــع «اننا نخشـــى من ان 
أصوات االنفعال الداخلية باحلدث 
السياســـي املتواصل، واملتمثل 
باألزمـــة احلكوميـــة ومفاعيلها 
ليست أصواتا لبنانية خالصة، 
ويخشى ان تكون جوالتها جزءا 
من اللعبة الدولية واالقليمية التي 
لم تنته فصوال، والتي تتحرك فيها 
األوراق احمللية لتنفيذ أو محاكاة 
بعض التطلعات اخلارجية مع ما 
يحمله ذلك من رهانات قد تطل على 
مرحلة جديدة من مراحل التفتيت 
الداخلي الذي لـــن يكون ملصلحة فريق معني، ولن 

تنأى مشاكله ونتائجه السلبية عن اجلميع.
  وختم فضل اهللا بالقول اننا نقول للمتخاصمني 
بالعناوين احمللية الذيـــن يحملون عبء النصائح 
الدولية واالقليمية واذا لم يكن لكم شغل إال مبصاحلكم 
وطموحاتكم الشخصية ومواقعكم احلزبية والسياسية 
واملذهبية اتقوا اهللا في الناس الذين اكتووا بنيران 
ازماتكم السياســـية قبل ان تأكلكم نيران املصالح 
الدولية واالقليمية، وتأكل معكم البقية الباقية من 
استقرار داخلي اردمتوه مؤقتا وقلقا وحصدمت نتائجه 

مبزيد من االحتزازات وخيبات األمل املتوالية. 

 أكد أن الخارج عاد ليمسك بخيوط اللعبة اللبنانية الداخلية

 وأسرار  أخبار 

 السيد محمد حسني فضل اهللا 


