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لبنان: المشاورات في ثالجة »العيد« والحريري ونصر اهلل التقيا على التهدئة
سليمان إلى نيويورك.. وجنبالط يخشى على الرئيس المكلف من وجود جعجع والجميل حوله

)محمود الطويل(النائب علي عمار يزرع شجرة زيتون قادمة من القدس ومهداة للسيد حسن نصراهلل في يوم القدس

بيروت: أعيد تكليف الشيخ سعد احلريري لتشكيل 
ورئاسة حكومة ما بعد االنتخابات، وهذا ما كان متوقعا 
ومحتما، اذ ال خيار آخر وال مرشح آخر لرئاسة احلكومة 
في ظل »شبه اجماع سني والتفاف« حول سعد احلريري، 
وزعامته جتاوز م���ا كان عليه احلال أيام والده الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري. وأي مرشح آخر لرئاسة احلكومة 
»ال مير« إال بدعم س���عد احلريري أو على األقل مبوافقته 
وضوئه األخضر، وسيكون ملتزما السقف السياسي الذي 
حدده احلريري للحكومة املقبلة س���واء ما يتصل بدور 
وصالحيات رئيس احلكومة أو نتائج االنتخابات والواقع السياس���ي 
املتصل بها. ولكن التكليف الثاني يختلف عن األول في أمر أساس���ي، 
ليس انحس���ار األصوات النيابية )من 86 ال���ى 73( وامنا في افتقاره 
الى التغطية الشيعية. وال يخفف من هذا األمر ووقعه السلبي تأكيد 
حزب اهلل وحركة أمل على التعاون مع الرئيس املكلف، وال جتاوز أو 
جتاهل الرئيس املكلف ملوقف الثنائي الش���يعي أو التقليل من شأنه 
الى حد التعبير ع���ن ارتياح ملوقف أراحه من التزامات وقيود وحدد 
اجتاهات احلوار. »اس���تعاد احلريري زمام التكلي���ف« الذي تتحكم 
به األكثرية، ولكنه لم يس���تعد زم���ام التأليف الذي تتحكم به عوامل 
وجهات متعددة داخليا وخارجيا. وما يزيد في حدة األزمة احلكومية 
التي تش���ابكت فيها خيوط الداخل واخلارج وزادت صعوبة وتعقيدا 
في ظل مسار إقليمي غير مساعد، انها »حشرت« في زاوية اخليارات 
الصعبة واملتعذرة، وان أطرافها حشروا أنفسهم في وضعية جامدة: 
ع���دم القدرة على التقدم. وال عل���ى التراجع. وهذا ما يتبني من خالل 
اس���تعراض سيناريوهات واحتماالت »التأليف الثاني« التي ال يخلو 

أي منها من صعوبات وعقد: 
1 - الع���ودة الى صيغ���ة »15 – 10 – 5« باعتبارها الصيغة األكثر 
مالءمة مع واقع التوازن السلبي الذي استمر بعد االنتخابات، وكونها 
حتظى بتوافق داخلي وحد أدنى من تغطية اقليمية ومشمولة بالتفاهم 

السوري - السعودي. وهذا يعني ان يستأنف احلريري عملية تشكيل 
احلكوم���ة من حيث توقفت قبل اعتذاره، وان تتحول اجلهود املركزة 
في اجتاه تدوير الزوايا وتذليل العقد التي حالت دون جناح التجربة 
األول���ى. ومن املمكن ان يتم ذلك انطالقا من ورقة تفاوضية موجودة 
هي التشكيلة احلكومية التي رفعها احلريري الى رئيس اجلمهورية 
والتي ميكن اعتمادها أساسا للحوار ولكن بهدف ادخال تعديالت عليها 
في احلقائب واألسماء وباالجتاهني ألن االعتراض على هذه التشكيلة 

ال يقتصر على فريق املعارضة وامنا يتعداه الى فريق األكثرية .
ولك���ن العودة الى معادلة »15 – 10 – 5« تتوقف على ثالثة عوامل 
واعتبارات: األول هو اس���تعداد الطرفني لتقدمي تنازالت متبادلة ألن 
العودة الى املواقف والشروط نفسها يوصل الى النتيجة نفسها، الى 
احلائط املس���دود. والثاني هو قيام حركة وقوة سياسية ضاغطة في 
اجتاه تعومي هذه الصيغة وايجاد مبادرات وأفكار خالقة للخروج من 
املأزق، على ان يقود هذه احلركة الرئيس ميشال سليمان مدعوما من 
جنبالط بشكل أساسي وكالهما مازاال يريان في هذه الصيغة األساس 
األنسب حلكومة الوحدة الوطنية، ومن هذه األفكار ما يتردد عن احلاق 
وزارة االتصاالت بحصة رئيس اجلمهورية مقابل اعادة األشغال الى 
جنبالط أو اعطاء وزارة االتصاالت الى وزير الطاشناق الذي يحسب 
عمليا من ضمن حصة رئيس اجلمهورية بعدما رسم احلزب األرمني 

خطا سياسيا مستقال ومتمايزا عن املعارضة و»وسطيا بامتياز«.
والثالث: قبول الرئيس املكلف سعد احلريري بالعودة الى صيغة 
»15 – 10 – 5«، اذ انه لم يعلن التزاما واضحا ورس���ميا بهذه الصيغة 
بعد اعادة تكليفه ولم يعرف ما اذا كان التغيير الذي س���يدخله على 
عملية التأليف الثاني يقتصر على قواعد التفاوض واألسلوب والتكتيك 
للتصرف على النحو الذي كان يجب ان يحصل بعد االنتخابات، أو انه 
يطول صيغة ال� 15 – 10 – 5 لنس���فها واعادة البحث الى نقطة الصفر 

والى منطق »أكثرية وأقلية«.
2 - جتاوز صيغة »15 � 10 � 5« والتشكيلة احلكومية التي اقترحت 

على أساسها الى صيغة جديدة و»خلطة حكومية« جديدة باحلقائب 
واألس���ماء على ان تتبلور الصيغة البديلة مع الوقت وبعد ما يكون 
الرئيس املكلف فرغ من اجراء مش���اوراته واتصاالته بعد عطلة عيد 

الفطر.
الرئيس املكلف سعد احلريري يتفادى منذ اعتذاره واعادة تكليفه 
تقدمي أي التزام واضح بصيغة ال� 15 � 10 � 5 رمبا هو مييل الى اهمالها 
ووضعها جانبا ألنه وجد انها لم تعد تتناسب مع طبيعة املرحلة أو 
انها ال تتناسب مع نتائج االنتخابات، وكان من أهداف اعتذاره نسف 
هذه الصيغ���ة والتحرر من أعباء التزامات وجد انها من طرف واحد، 
ورمبا ال يريد ان يقيد نفس���ه ف���ي التكليف الثاني بأي صيغة وال ان 
يضيق هامش احلركة واملناورة التفاوضية أمامه، ولذلك ال يعلن التزامه 
بصيغ���ة ال� 15 � 10 � 5 كقاعدة حصرية حلكومة وحدة وطنية، وامنا 

يطرح احلوار حول احلكومة من دون شروط مسبقة هذه املرة.
ولكن املعارضة ترهن انطالق عملية التشكيل بشرط مسبق و»مفروغ 
منه« ه���و التزام احلريري بهذه الصيغة ليت���م بعد ذلك الدخول في 

مرحلة احلقائب ثم األسماء.
ثمة توقعان فيما سيقدم عليه احلريري:

- األول يق���ول ان الرئيس املكل���ف ليس في وارد االنقالب على 
صيغ���ة 15 � 10 � 5 والدف���ع في اجتاه »حكومة الل���ون الواحد« أو 
»حكوم���ة مبن حضر«، ألنه مدرك ان هذه الصيغة هي نتاج توافق 
وتوازن دقيق، ومدرك للمخاطر الناجمة عن االخالل بها، اذ سيفتح 
الوضع على فراغ حكومي طويل األمد وأزمة مفتوحة على ش���تى 
االحتماالت، كما انه مدرك ان حكومة أكثرية أو ما شابه ستصطدم 
أوال مبوقف ممانع للرئيس ميش���ال سليمان امللتزم مبوقف »عدم 
توقيع مرسوم حكومة غير ميثاقية« ومبوقف غير داعم من جانب 
جنبالط امللتزم بتحالفه مع احلري���ري واحلريص في املقابل على 
عدم نس���ف اجلسور التي اس���تحدثها مع حزب اهلل، وبالتالي فإن 
احلريري ابتعد عن صيغة 15 � 10 � 5 ملوحا بالبدائل ال ليس���قطها 

وامنا ليحاول حتسني شروطه التفاوضية من خاللها.
- الثاني يقول ان احلريري لم يعتذر ليعود الى الوضع الس���ابق 
وهو جاد في البحث عن قواعد جديدة للتفاوض بعدما اكتش���ف انه 
وقع في أخطاء احملاولة األولى ما أدى بالنتيجة الى ان يحشر نفسه 
ويريح خصومه والى تبادل أدوار ومواقع بني األكثرية التي لم تتصرف 
كفريق رابح ف���ي االنتخابات وامنا تصرفت بخجل وبأن أحجمت عن 
استثمار انتصارها االنتخابي وترجمته الى مكاسب سياسية وحكومية، 
وبني املعارضة التي لم تتصرف كفريق خاسر وامنا اكتفت باالعتراف 

بخسارتها لالنتخابات من دون ان تعترف بنتائجها السياسية.
وما س���يحاوله احلريري في التجربة احلكومية الثانية، تصحيح 
أخطاء التقدير واألداء وأس���لوب التفاوض، وهو ما ال ميكن ان يفعله 
اال بكس���ر الصيغة التي قيدته وأفقدته قدرة التحكم بعملية تشكيل 
احلكوم���ة، ومن دون االنزالق الى »حكومات األزمات« واخلروج على 
قواعد اللعبة والتوازنات، فإن البدائل واملخارج احلكومية املطروحة 

في سياق خلط أوراق التشكيل محصورة في طرحني:
- »حكوم���ة أقط���اب« تكون نس���خة منقحة ع���ن طاولة احلوار 

الوطني.
-  »حكومة تكنوقراط« )تقنية أكثر مما هي سياسية( تعهد اليها 
مهمة تسيير شؤون الدولة والناس، فيما امللفات السياسية »اخلالفية« 

حتال الى طاولة احلوار الوطني التي يعاد احياؤها وتركيبها.
ولكن عقبات كثيرة سياس���ية وعملية جتع���ل قيام أي من هاتني 
احلكومتني أمرا صعب���ا ومتعذرا، وفي هذه احل���ال نكون أمام واقع 
استمرار األزمة احلكومية واستمرار حكومة تصريف األعمال برئاسة 
السنيورة حتى اشعار آخر، وهذا يفترض تفعيل هذه احلكومة لتعمل 
بأقصى طاقتها، وايجاد ضوابط لألزمة احلكومية حتول دون انتقالها 
الى الش���ارع وتفصل بني السياسة واألمن، ويبدو ان هذا الواقع غير 
مزع���ج ألي من الطرفني، وانه ال مصلحة ألي طرف في اطاحته وقلب 

الطاولة اذا لم تكن البدائل جاهزة.

سيناريوهات »التأليف الثاني« وهاجس األزمة المفتوحة

بيروت ـ عمر حبنجر
يغادر الرئيس ميشال سليمان بيروت الثالثاء الى الواليات 
املتحدة لترؤس وفد لبنان ف����ي افتتاح اجتماعات الدورة 

اجلديدة لالمم املتحدة.
الرئيس سليمان كان ينوي املغادرة اليوم االحد ليصل 
الى نيويورك يوم االثنني على امل لقائه الرئيس االميركي 
باراك اوباما غير ان تعديال طرأ على برنامجه بسبب ظروف 

الرئيس االميركي فرض تأجيل السفر الى الثالثاء.
لكن االتصاالت مس����تمرة من اجل ترتيب لقاء للرئيس 
سليمان مع الرئيس االميركي في نيويورك علما ان الرئيس 
االميركي سيلتقي رؤساء العالم في 24 اجلاري في االستقبال 

الذي يقيمه على شرفهم في نيويورك.
ومع مغادرة الرئيس س����ليمان ال����ى نيويورك ووجود 
الرئيس املكلف سعد احلريري في الرياض تراجعت املشاورات 
بشأن تأليف احلكومة وانصرفت الفعاليات السياسية الى 
متابعة واجباتها االجتماعية. بيد ان رئيس مجلس النواب 
نبيه بري يرى ان عملية تشكيل احلكومة قطعت اكثر من 
نصف الطريق، مش����يرا بحسب زواره الى ان صيغة »15-
10-5« موجودة ومتفق عليها للوصول الى صيغة حتظى 
بقبول اجلميع، وقال ان هذا ممكن جدا اذا ما التقت االرادات 
وصف����ت النيات. زوار بري نقلوا عن����ه عدم علمه بوجود 
مبادرة قطرية � س����عودية حلل االزمة احلكومية، وتأكيده 
على املعادلة السورية � السعودية مع وجود احلراك الداخلي 

لتذليل الكثير من العقد.

لقاء على التهدئة

وف����ي املوضوع الداخلي القى االم����ني العام حلزب اهلل 
حس����ن نصر اهلل الرئيس املكلف سعد احلريري بالدعوة 
للتهدئة ولعدم اخذ البلد الى توتر سياسي او امني، وقال 
ف����ي احتفال يوم القدس امس االول ان املعارضة لم تس����م 
احدا لتشكيل احلكومة ليس لقحط في الرجال بل لتجنب 
التوتير والتش����نج، وقال ان املكلف يستطيع التواصل مع 
الكتل النيابية وان نصل متأخرين خير من ان نودي ببلدنا 

الى التهلكة، وكل منا استغل حقه، املواالة واملعارضة.

كلنا نخسر

واضاف: كلنا خضنا التجربة، وكلنا نخسر ومن يتصور 
ف����ي لبنان انه اخذ البلد على التوت����ر الداخلي والزواريب 
واالزمة كلنا نخس����ر، واخلطاب املذهبي سيف ذو حدين، 
ولنترك الساحة هادئة كما بعد االنتخابات السيد نصراهلل دعا 
الى دعم املقاومة في لبنان وفلسطني، وقال ان استراتيجية 
احلزب الصحيحة هي التالية: حافظوا على املقاومة املوجودة 

في لبنان، واذا لم تشاءوا دعمها حلوا عنها.

واضاف: هذا الكالم للبعض في لبنان وللبعض في الدول 
العربية، اتركوا جيوشكم حلماية عروشكم، وادعموا الشعب 
الفلسطيني عبر املقاومة في فلسطني، وساعدوا الفلسطينيني 

على البقاء في ارضهم وفكوا احلصار عنهم.
وعن تش����كيل احلكومة قال: عندما تنتهي عطلة العيد 
ويعود الرئيس املكلف ويجلس مع الناس ويتشاور معهم، 
هناك مسار قانوني ودستوري ولدينا دميوقراطيتنا فلنهدأ 
ونطول بالنا على بعضنا البعض، لنصل الى نتيجة، فان 
نصل متأخرين خير من ان نؤدي ببلدنا الى التهلكة، قليل 

من األعصاب ومن التهدئة لنجتاز هذه املرحلة.

جاهزون لتدمير إسرائيل

غي����ر ان موقف نصراهلل الذي ك����رس الهدنة االعالمية 
والسياسية غير املعلنة ترافق مع ڤيتو مكرر في موضوع 

سالح احلزب، داعيا الى ابقائه خارج اطار التداول.
وقال ان املقاومة ستكون جاهزة لتدمير اجليش االسرائيلي 
وسحقه اذا ما هجمت عليها اسرائيل، واضاف: نحن لسنا 
بحاجة الى فتح جبهات، نحن نستطيع ان نستعيد أرضنا 

باملقاومة بدليل اننا استعدناها في لبنان.
إال ان النائب عقاب صقر عضو كتلة املس����تقبل دعا الى 
فصل املقاومة عن ادائها السياسي، معتبرا ان األزمة اللبنانية 

مرتبطة مبشاريع كبرى باملنطقة.
وقال في حديث اذاعي ردا على خطاب السيد نصراهلل: ال 
احد يثقل على ظهر املقاومة، لكن املطلوب ايضا من املقاومة 
وفي بعض املواقف السياسية ان حتل عن ظهر اللبنانيني. 
وأشار صقر الى ان خطوة االعتذار من جانب سعد احلريري 
شكلت صدمة ايجابية ألن اعادة التكليف ليست هواية لدى 
الرئيس املكلف س����عد احلريري، الذي سيشكل حكومة كل 

همها حماية لبنان.
نائب زحلة عن املقعد الشيعي، كشف عن رسائل مبطنة 
توجه الى لبنان اليقاف احملكمة، مش����ددا على ان ال سعد 
احلريري يستطيع ايقافها وال حتى السعودية والواليات 

املتحدة والعالم العربي.
بدوره نائب طرابلس روبير فاضل قال ان الوضع االقليمي 
يدخل على لبنان من ناف����ذة اخلالفات اللبنانية، ورأى ان 
التعطيل والتسييس يصيبان كل املؤسسات وان االختالف 

على وزارة االتصاالت خلفيته سياسية وأمنية.

بدورها، صحيفة »األخب����ار« املعارضة نقلت عن زوار 
النائب وليد جنبالط قوله ان بعض القادة املوارنة عندما 
يتبنون مش����روعا سياسيا ما يذهبون به الى اآلخر، حتى 
ولو كان ذلك يؤدي بهم الى االنتحار، مشيرا الى ان رئيس 
القوات س����مير جعجع ورئيس الكتائب امني اجلميل ابرز 

من ميثل هذه احلالة.
وقال جنبالط: انا ال اريد ان انتحر مثلهم لكن اخلوف من 
وجودهم حول الرئيس املكلف سعد احلريري وتطويقهم 
له يزيد اخلشية من ان يدفعوا به الى تبني مشروعهم مما 
يؤدي الى بروز »انعزالية سنية« ستكون أخطر من نتائج 
االنعزالية املارونية وانعكاساتها، لذلك اضاف جنبالط ان 

وجودي الى جانب احلريري ضروري.
ويعتقد جنبالط ان في واشنطن من ال يريد حكومة وحدة 
وطنية في لبنان، وقال كل الناس باتت تش����عر »بالقرف« 
والبالد تسير نحو اخلراب، ال بل انه بدأ يخرب واملؤسسات 
بدأت في االنهيار، وبالتال����ي ال مصلحة ألحد بعدم تأليف 
احلكومة، واالولوية ليست للمطالبة بحقائب بل لالنطالق 

بالعجلة احلكومية.

رعد: ال تعقيدات في موضوع الحقائب

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اكد على 
ثوابت املعارضة في احلكومة، لكنه لفت الى انه س����يذهب 
الى مفاوضات التأليف بروحية النصح بضرورة عدم تعقيد 
موضوع احلقائب الوزارية، وان يكون الرئيس املكلف اكثر 
موضوعية في توزيع احلقائب واختيار االسماء، ألن البلد 

ال يتحمل فيتاوات وال استبعادا وال تهميشا ألحد.
ب����دوره، النائب بطرس حرب الح����ظ ان موقف رئيس 
اجلمهورية الصادر عن حس����ن نية، عندما قال: انا ال اوقع 
مرسوما ليس حلكومة وحدة وطنية، جعل االقلية تستغل 
كالمه ضد االكثرية، وبدال من ان تفهمه على انه كالم تشجيعي 
وحافز للرئيس املكلف بضم االقلية الى احلكومة، اعتبرت انه 
صار يحق لها ان ترفع سقف شروطها على الرئيس املكلف 

وابتزازه، وهنا حدثت استحالة تشكيل احلكومة.
وقال بطرس ان الرئيس سليمان ابلغه اثناء االستشارات 
ان هذا ليس موقفه، وهو لم يعلن انه لن يوقع مرسوما اال 
مرس����وم حكومة الوحدة الوطنية ومبا ان التصريح ليس 

صادرا عنه فال يفترض به تنفيذه.

الجميل: حزب اهلل يأخذ البلد رهينة

من جهته، منس����ق اللجنة املركزي����ة في حزب الكتائب 
النائب س����امي اجلميل، قال من كن����دا، ان للرئيس املكلف 
س����عد احلريري احلق في تأليف احلكومة التي يريد، لكنه 
اعتب����ر ان حزب اهلل ال يريد حكومة لع����دم تلقيه الضوء 

االخضر من اخلارج.
وكرر اجلميل القول ان ح����زب اهلل يأخذ لبنان رهينة 
بسالحه الذي يهدد فيه اللبنانيني، وقال في حديث لراديو 
كن����دا الدولي: اذا اردنا تطبيق الدس����تور وتأليف حكومة 

ميثاقية فذلك قد يؤدي الى حرب اهلية جديدة.

هاشم لـ »األنباء«: بري سيلعب دور الوسيط
وعلى الحريري االعتراف بزعامة عون للمسيحيين

الحجار: جنبالط والحريري هما القلب والجسم لـ 14 آذار

النائب يوسف: ال انسحاب للحريري من رئاسة الحكومة وال فشل

بيروت ـ اتحاد درويش
رأى عضو كتلة االصالح والتغيير 
النائب عباس هاشم ان الرئيس املكلف 
سعد احلريري قطع االتصال باملعارضة 
وطرح التشكيلة على رئيس اجلمهورية 
دون ابالغ املعارضة باالمر. وعن كيفية 
تعاطي رئيس كتلة التغيير واالصالح 
العماد ميشال عون مع مشاورات التأليف 
في املرحلة اجلديدة وهل سيصر على 
توزير صهره جبران باس����يل وعلى 
اعطائه وزارة االتصاالت بالذات؟ قال 
النائب عباس هاشم ان هناك من حاول 
رمي الكرة في ملعب املعارضة وحتديدا 

في ملعب الوزير باسيل، واحلقيقة ان هناك من قلل 
من احترام ارادة الناخب عند الواقع املسيحي.

وردا على سؤال، اعتبر ان رئيس املجلس النيابي 
سيلعب في املرحلة املقبلة من مشاورات التأليف دور 

الوسيط واملنبه واملصحح واملعقلن للتطرف.
اما عن اتهام املعارضة بعدم تسمية رئيس حكومة 
خالل االستشارات النيابية انها تسعى الى فراغ في 
رئاسة احلكومة، فقال: ان من يتفوه مبثل هذا الكالم 
ال يفقه شيئا في القانون الدستوري، الفتا الى انه ال 
فراغ اصال في رئاس����ة احلكومة، والدليل ان حكومة 
تصريف االعمال مستمرة برئاسة حكومة ودون ذلك، 
معتبرا ان هذا الكالم هو للتعبئة الفئوية والطائفية 
فقط، ورأى ان الكالم اجلدي واحلقيقي هو الكالم الذي 
يقول بالسعي الى اقامة حكومة وحدة وطنية ووفاق 

وطني عليه ان يحترم معنى الوفاق 
وان يتعاط ى مبعنى الدميوقراطية 
التوافقية الصحيحة واحلقيقية 
وليس باالمالءات على من يرغب 
باملش����اركة في احلكومة، واكد ان 
املعارضة مصرة على ان تكون مع 
الرئيس وليس عند الرئيس. ورأى 
انه ميكن للرئيس املكلف س����عد 
احلريري اال يتعاون مع املعارضة، 
مؤكدا في هذا االطار ان من واجبه 
ان يتعاون مع املعارضة، ورأى ان 
باالمكان تشكيل حكومة من دون 
املعارضة اذا ش����اءوا ان يسقطوا 
النظام نهائيا يقدمون على هذه اخلطوة، اما اذا كان 
االمر ان نكون شركاء في حتمل املسؤولية واال نكون 
ش����ركاء في القرار، فكيف يستقيم املنطق؟ وعما اذا 
كانت صيغة ال� 15 � 10 � 5 مازالت قائمة مع التلويح 
بصيغة اخرى، ق����ال ان التلويح بصيغة اخرى هو 
كالم تهديدي .ورأى ان على الس����يد سعد احلريري 
ان يقتنع في املرحلة الثانية من التكليف كما اعترف 
بزعامة الدروز والشيعة والسنة ان يعترف بزعامة 
املسيحيني وتنتهي االزمة احلكومية في دقائق، الفتا 
الى ان بعض العقول التزال توازن بني ارادة الناخب 
احلقيقي بتجسيد زعامة املسيحيني عند العماد ميشال 
عون ومن يس����عى الى تخفيف وط����أة هذه الزعامة 
بتوزي����ع املواقع على بعض املس����يحيني الطليعيني 

اآلتني بارادة اآلخرين.

بيروت ـ أحمد منصور
لفت عضو اللق���اء الدميوقراطي 
النائب محمد احلج���ار الى خطورة 
املرحلة التي من���ر بها على مختلف 
االصع���دة، الس���يما عل���ى الصعيد 
االقليم���ي، معتب���را ان املنطقة كلها 
تغلي، مش���يرا الى ان ما نسمعه من 
تهديدات على صعيد الداخل اللبناني 
تذكرنا باالجواء التي سبقت انتخاب 
رئي���س اجلمهورية التوافقي العماد 
ميشال س���ليمان، مؤكدا ان مواجهة 
هذه االوض���اع تتطلب منا التضافر 
والتكاتف وااللتزام بالدستور واتفاق 
الطائف واملؤسس���ات. وقال احلجار 
خالل متثيله الرئيس املكلف للحكومة 
س���عد احلريري في حفل افطار في 

منطقة اقليم اخلروب )قضاء الشوف(: 
»ان رد املعارضة على اليد املمدودة 
من قب���ل الرئيس احلريري جوبهت 
باالصرار على جتاوز الدستور وخلق 
اعرافا جدي���دة لدى طرحهم املطالب 
على الرئيس املكلف«. ورأى احلجار 
ان اعادة تكلي���ف الرئيس احلريري 
بتشكيل احلكومة تعني ان االكثرية 
هي التي حتدد من هو رئيس احلكومة 
املكلف وان االكثرية ما زالت اكثرية 
موح���دة رغم كل مح���اوالت اللعب 
على املوق���ف املتمايز لرئيس اللقاء 
النائب وليد جنبالط،  الدميوقراطي 
معتبرا ان املعارضة حاولت ان تفصل 
بني جنبالط واحلري���ري، مؤكدا ان 
جنبالط واحلريري هما القلب واجلسم 

حلركة 14 آذار النضالية التي تضع 
مصي���ر لبنان واس���تقالله اجلديد. 
وشدد احلجار على ضرورة االبتعاد 
عن اخلط���اب التخويني، مؤكدا اننا 
جميعا معنيون بلبنان ومبسؤولياته، 
الفتا الى ان اخلطاب الهادئ واملوزون 
هو املطلوب في هذه املرحلة، مؤكدا 
ان أي خالفات قد تقع ال يستفيد منها 
اال العدو االسرائيلي. وقال احلجار: 
ان الرئيس احلريري س���يبقى باسم 
االكثرية ميد يده لشركائنا في الوطن، 
ولكن هذه اليد املمدودة يجب ان تقابلها 
يد اخرى ممدودة كي تتشابك االيدي 
مع بعضها البعض وعندها نستطيع 
ان نخرج بحكومة تتمكن من مواجهة 

املشاكل التي يتخبط بها الوطن. 

بيروت ـ محمد حرفوش
رأى النائب غازي يوسف ان األكثرية كانت ألفت احلكومة 
لوال تهديد الس����الح، مؤكدا انه ال انسحاب لسعد احلريري 
من رئاس����ة احلكومة وال فش����ل. وقال في حديث أمس ان 
حركة أمل وحزب اهلل كانوا قد سموا وزراءهم باالسم في 
التشكيلة التي قدمها الرئيس املكلف الى رئيس اجلمهورية. 
ثم خرجوا ليقولوا ان احلريري هو الذي وضع تلك األسماء. 
وش����دد يوس����ف في حديث أمس على انه من حق الرئيس 
احلريري ان يقول انه يرتاح مع أس����ماء معينة وال يرتاح 
مع أخرى، كما ان من حقه أال يعطي ش����هادة ملن سقط في 
االنتخاب����ات في منطقة حساس����ة. واذ رأى ان الدخول في 

معادل����ة 15 � 10 � 5 كان خاطئ����ا ألنه ال يعكس فعال نتائج 
االنتخابات، لفت يوس����ف في الوقت عينه الى ان الرئيس 
احلريري أراد ان يبدأ بنية صافية فتنازل كثيرا من بداية 
الطريق، ما أوحى للمعارضة بانها تس����تطيع ان تأخذ منه 
أكثر، لكنهم ال يعرفون انه رجل صلب ولن يعطي اكثر مما 
أعطى، جازما في هذا السياق بانه ال انسحاب للحريري من 
رئاسة احلكومة وال فشل. الى ذلك أكد يوسف ان األكثرية 
كانت ألفت احلكومة لوال تهديد الس����الح، معتبرا انه لوال 
تهديد الس����الح لكان حتى النائب وليد جنبالط وافق على 
ذلك. وإزاء هذا الواقع أسف يوسف لكون اجليش اللبناني 

غير قادر على حماية جميع اللبنانيني.

عضو الكتلة العونية اتهم الرئيس المكلف بطرح تشكيلته الحكومية دون إبالغ المعارضة
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تفكيك خلية جديدة لفتح اإلسالم
في مخيم البرج الشمالي بصور

بيروت: كش���فت معلومات صحافية عن تفكيك 
خلية جديدة لتنظيم فتح اإلسالم في مخيم البرج 
الشمالي الفلسطيني مبدينة صور في جنوب لبنان 

واعتقال أعضائها الستة.
وذك���رت مصادر أن تفكيك اخللي���ة جاء نتيجة 
جناح تعاون أمني ب���ني مخابرات اجليش اللبناني 

وفصائل فلسطينية.
وأوضحت أنه مت إلقاء القبض على أفراد اخللية 
قبل عش���رة أيام وكانوا قد نفذوا وخططوا ألعمال 
إرهابي���ة منها عملية داخل املخيمات الفلس���طينية 
وأخرى ضد قوات »اليونيفيل« الدولية العاملة في 

جنوب لبنان.
وأشارت إلى أن التحقيقات مع أفراد اخللية أوضحت 
أنهم كانوا على تواصل مع الزعيم اجلديد لتنظيم فتح 
اإلسالم عبدالرحمن عوض ومسؤول آخر في التنظيم 

موجودان في مخيم عني احللوة مبدينة صيدا.
وبدورها، لفتت صحيفة »السفير« اللبنانية الى 
أن رئيس اخللية اعترف فور توقيفه بجمع املعلومات 
عن قوات »اليونيفي���ل« والتقاط الصور للدوريات 
داخل البلدات، إضافة إل���ى تصوير عدد من مقرات 

»اليونيفيل« في القطاع الغربي.
ومن جهتها، أوضحت الناطقة الرس���مية باسم 
»اليونيفيل« ياسمني بوزيان أن موضوع اخللية في 
يد السلطات اللبنانية، مؤكدة أن »اليونيفيل« تأخذ 
على محمل اجلد كل التهديدات ألن لسالمة موظفي 

األمم املتحدة وأمنهم أهمية قصوى.
وقال���ت � في تصريح لصحيفة »الس���فير« � إن 
»اليونيفيل« تطبق إجراءات أمن وحماية شاملة، الفتة 
إلى أن مسؤولية األمن والقانون تقع بالدرجة األولى 
على اجليش اللبناني في منطقة عمليات »اليونيفيل« 

ومنها أمن أفراد قوات األمم املتحدة ومنشآتها.

عباس هاشم


