
االثنين 21 سبتمبر 2009  23عربية وعالمية
تشاور »حكومي« بين سليمان ومبارك وساركوزي يخرق استراحة »الفطر«

معلومات عن محاولة الستهداف مفتي لبنان بحزام ناسف تعكر صفو العيد

بيروت ـ عمر حبنجر
توحد العاملان العربي واإلسالمي على اعتبار أمس أول ايام عيد 
الفطر السعيد، ورمبا ألول مرة تتوحد املذاهب اللبنانية اإلسالمية 
املتع���ددة حول أول أيام هذا العيد، ما ولد جوا من االلفة واالرتياح 
افتقده اللبنانيون طويال. والتالقي لم يقتصر على شكلية التوحد 
حول أول أيام العيد إمنا تناول خطب العيد ومضامينها التي اجمعت 
على الوحدة والتهدئة وضرورة تسريع تشكيل احلكومة اللبنانية 

اجلديدة، درءا لالخطار احمليطة بلبنان.
عل���ى ان ما عكر اجواء العيد، ورود معلومات ملديرية املخابرات 
في اجليش اللبناني تؤكد احتمال استهداف مفتي اجلمهورية الشيخ 
الدكتور محمد رش���يد قباني بعملية تفجير انتحاري داخل مسجد 

محمد األمني، اثناء صالة العيد. 
مصادر امنية لبنانية ابلغت »األنباء« ان املعلومات التي توافرت 
اشارت الى ان التفجير احملتمل سيتم من خالل حزام ناسف، يحمله 

املندسني بني املصلني.
واستدراكا لألمر، مت عزل الطريق املمتد من منزل املفتي قباني في 
منطقة تلة اخلياط، الى ساحة الشهداء، حيث مسجد محمد األمني. ما 
اضطر املشاركني من وزراء ونواب وسفراء الى الترجل من سياراتهم 
في ساحة رياض الصلح واملتابعة الى املسجد الذي احيط بالدبابات 

وناقالت اجلند التابعة للجيش واألمن الداخلي سيرا على االقدام.
واس���تثني من هذا االجراء رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد 
السنيورة واملفتي الش���يخ محمد رشيد قباني، فيما توصل بعض 
الس���فراء الى الوصول بسياراتهم للمسجد، من طريق آخر، وبينهم 

سفيرنا في بيروت عبدالعال القناعي.
وفي سياق أمني متصل حذر األمني العام للجبهة الشعبية � القيادة 
العامة أحمد جبريل احلكومة اللبنانية من محاولة طرح سالح منظمته 
على بس���اط البحث أو محاولة نزعه بالقوة. وقال في حديث لقناة 
العالم اإليرانية ان نزع سالح اجلبهة يشكل مطلبا اسرائيليا، زاعما 

ان هذا السالح ال يشكل خطرا على لبنان وال يستخدم في النزاعات 
الداخلية كما ان مواقع اجلبهة ال تشكل منطلقا ألي عمليات ارهابية، 
نافيا أي عالقة للجبهة بالصواريخ التي اطلقت على شمالي إسرائيل. 

واتهم جهات خارجية بإثارة اشكاالت داخل املخيمات.
في غضون ذلك برز تش���اور لبناني فرنسي حول ملفات لبنان 
واملنطقة عبر االتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس ميشال سليمان 

من الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي.
كما ناقش س���ليمان هذه امللفات في اتص���ال هاتفي مع الرئيس 
املصري حسني مبارك. رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد السنيورة 
دعا من جهته اجلميع إلى املس���اهمة في التهدئة الضرورية إلعادة 

انطالق االستشارات احلكومية.
وعلى صعيد التحرك الوساطي املوعود من جانب رئيس اللقاء 
النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط على صعيد تش���كيل احلكومة 
قال عضو اللقاء النائب نعمة طعمة ان جنبالط سيبدأ حتركه بعد 

عطلة عيد الفطر، مشددا على ان جنبالط لن يقبلها اال حكومة تضم 
كل اطياف املجتمع اللبناني.

وتوقع طعمة ان يكون افتتاح جامعة خادم احلرمني الش���ريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز التقنية في 23 اجلاري محطة لقمم عربية 
ثنائية او ثالثية، وان لبنان سيكون حاضرا في هذا احلدث من خالل 
املودة التي تكنها اململكة للبنان، وايضا في سياق السعي السعودي 

والعربي ملساعدة لبنان واللبنانيني للخروج من ازمتهم. 
ويذكر ان رئيس حكومة تصريف االعمال فؤاد السنيورة سيمثل 
لبنان في حفل االفتتاح، بس���بب ارتباط الرئيس ميش���ال سليمان 
مبوعد افتتاح اجلمعية العامة لالمم املتحدة في نيويورك في الوقت 

عينه.
وعليه فإن األكثري���ة باتت تعتبر ان االزمة أبعد من مجرد أزمة 
حكومية وهي ستكون متواصلة على ايقاعات اقليمية وقد تنطوي 

على مخاطر اضطرابات.

املفتي قباني يتوسط الرئيس فؤاد السنيورة والوزيرين قباني وسالم والسفير السعودي علي آل عواض العسيري واللواء أشرف ريفي  خالل صالة العيد
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لماذا التشويش على إمكانية لقاء سليمان وأوباما؟
بيروت: يعول بعض السياسيني
عل���ى الزي���ارة املرتقبة لرئيس 
العماد ميشال سليمان  اجلمهورية 
لنيويورك للمشاركة في افتتاح أعمال 
اجلمعي���ة العمومية لألمم املتحدة، 
واحتمال لقائ���ه الرئيس االميركي 
باراك أوباما ورؤس���اء آخرين، عل 
هذه اللقاءات تكون مناسبة حملاولة 
استشفاف منحى السياسة الدولية بعناوينها 
العريضة في املرحلة املقبلة مبا ميكن ان يساعد 

في دفع األمور ايجابا في لبنان. 
وفي رأي مصادر مراقبة ان األثر الس���لبي 
األول واملباشر للعرقلة التي تعترض تشكيل 
احلكومة سيبرز مع توجه رئيس اجلمهورية الى 
نيويورك إللقاء كلمته أمام اجلمعية العمومية 
وهو مثقل أمام املجتمع الدولي بخلفية األزمة 
املفتوحة، علما أن الرئيس سيخاطب ممثلي 191 

دولة عن األوضاع السائدة في لبنان.
وس���تكون املش���اركة في أعم���ال الدورة 
فرصة إلس���ماع صوت لبن���ان في العديد من 
املسائل، السيما في شأن عملية التسوية وحق 
العودة لالجئني ورفض التوطني، والتهديدات 

االسرائيلية للبنان.
أما اللقاء مع الرئيس أوباما في حال حصل 

فسيكون األول لسليمان مع الرئيس االميركي 
في واش���نطن أو في نيويورك خالل زيارته 
للواليات املتح���دة االميركية بني 22 و26 من 
الشهر اجلاري، وهو مضطر للعودة الى بيروت 
ألنه سيفتتح دورة األلعاب الفرنكوفونية التي 

يحضر لها لبنان منذ سنوات. 
كما ان الرئيس س���ليمان سيكون الرئيس 
العربي الثالث الذي سيلتقي أوباما بعد الرئيس 
املصري حسني مبارك والعاهل األردني عبداهلل 

الثاني.
وتفيد مصادر بان اللقاء سيكون مناسبة 
ملراجعة العالقات الثنائية التي تعتبر جيدة 
مقارنة مع العهود السابقة، والسيما بالنسبة الى 
املساعدة العسكرية للقوات املسلحة وخصوصا 
اجليش رغم احلظر على بعض األسلحة التي 

ميكن ان تشكل خطرا على اسرائيل.
ولكن اللقاء غير املؤكد بعد واجه تشويشا 
في الفترة األخيرة في بيروت، وقد استغربت 
أوس���اط بعبدا املعلومات التي نش���رت عن 
تعذر لقاء الرئيس س���ليمان الرئيس أوباما 
في نيويورك. وقالت ان الرئيس س���ليمان لم 
يطلب االجتماع مع أوباما، كما انه لم يحاول 
حتديد مواعيد الجتماعات مع رؤساء مشاركني 
في اجلمعية العمومية لألمم املتحدة، ألنه قد 

يصل ليل 23 الى نيويورك وفي 24 يشارك في 
مناسبات تقام هناك على ان يلقي في 25 كلمة 
لبنان ويغادر عائدا الى لبنان ليفتتح في 27 

سبتمبر األلعاب الفرنكوفونية.
ويلفت مصدر ديبلوماسي اميركي الى ان 
لسليمان مكانة خاصة لدى االدارة االميركية 
على مختلف املس���تويات، نظرا الى ما يتمتع 
ب���ه من صفات القي���ادة ورباطة اجلأش التي 
جتلت عندما كان قائدا للجيش واستمرت في 
عمله السياسي، وانه يحظى بتأييد واسع من 

القيادات والفاعليات السياسية. 
وأضاف: »ان الواليات املتحدة االميركية تولي 
لبنان اهتماما خاصا، وانعكست العناية اخلاصة 
به في املساعدات التي قدمتها في األشهر املاضية 
وخصوصا في املجال العس���كري. وفي املدة 
األخيرة تقرر خالل زيارات القادة العسكريني 
الكبار لبيروت، دراسة امكان تزويد اجليش 
بعش���ر طائرات من ط���راز »OV- 10« ملراقبة 
احلدود ومكافحة التهريب، بعدما كانت تتريث 
في اعطاء مثل هذا السالح بضغط من اسرائيل 
لتخوفها من استعماله ضد أراضيها«... ووفقا 
للديبلوماس���ي يصنف لبنان الدولة الثالثة 
التي تتلقى مثل هذه املس���اعدات قياسا بعدد 

سكانه.

املشـكلة في اإلدارة!: حت���ى اذا اعيد العمل 
بالصيغة الس���ابقة )15 � 10 � 5( فتعقيدات 
توزيع احلقائب وحتديد بعض االسماء ما 
تزال كبيرة جدا رغم جهود رئيس اجلمهورية 
وغيره، وتقول مصادر ان املشكلة الكبرى 
ليست فقط في وزارة االتصاالت او توزير 
الراسبني في االنتخابات، بل في كيفية ادارة 
عملية التش���كيل مع وج���ود وجهتي نظر 
مختلفتني بني الرئيس املكلف واملعارضة، 
وبالتالي هل يح���ق لهذه الكتلة او تلك ان 
حتدد هي اسماء وزرائها ام ان هذا املوضوع 

من صالحية الرئيس املكلف؟
نظرة بريطانية: أطلق الوزير البريطاني 
املسؤول عن ملف الشرق األوسط ايفان لويس 
خالل لقاء مع مجموعة صغيرة من الصحافيني 
في اخلارجية البريطانية، مواقف اضافية ضمنها 
»انتقادات« قاس��ية لسياسيني لبنانيني دعاهم 
ال��ى الكف عن »اختالق األعذار« في ما يتعلق 
بتش��كيل احلكومة اجلديدة واع��الن تركيبة 

حكومية تعكس ارادة الناخبني.
وقد أورد تقرير ديبلوماسي ورد الى بيروت 
عن مواقف لويس ما خالصته استغراب الوزير 
البريطاني كيف ان بلدا مثل لبنان تقوم خالفات 
حادة بني املسؤولني السياسيني فيه، ميكنه ان 
يلعب دورا في محيطه والعالم، وهو غير قادر 
على حل مشاكله الداخلية ومنها تشكيل حكومة 
على الرغ��م من مضي أكثر من ثالثة أش��هر 
على انتهاء االنتخابات النيابية التي حدد فيها 
اللبنانيون خياراتهم وقال لويس ان السياسيني 
اللبنانيني مييلون الى متثيل دوائرهم االنتخابية 
الضيقة وال يتعاطون مع الوطن ككل، الفتا الى 
وجود حاجة ماسة »الى قيادة قوية وحقيقية« 
ألن الواق��ع الراهن في لبنان ال يوحي بوجود 

مثل هذه القيادة، ونظرة السياسيني يجب ان 
تكون لوطنهم ككل وليس جلماعاتهم في األحياء 

والزواريب واألزقة الصغيرة.
وح��ذر لويس من مغبة التأخير في تش��كيل 
احلكومة العتيدة، الفتا الى ان االستقرار الذي 
ينعم به لبنان قد يتأثر سلبا اذا استمرت البالد 
من دون حكومة، معتبرا ان هذا الواقع يجعل 
الوضع في لبنان هشا وقد يزداد سوءا اذا لم 
تش��كل احلكومة، وحث اجلمي��ع على تطبيق 
قرار مجلس األمن الرقم 1701، داعيا حزب اهلل 

الى ممارسة العمل السياسي فقط.
وفي تقدير لويس ان أي توتر على احلدود بني 
اسرائيل ولبنان من ش��أنه ان يقوض جهود 
الرئي��س االميركي حول عملية الس��الم في 
املنطق��ة حيث توجد أفض��ل فرصة للتوصل 

الى سالم.
الروم  امتعاض كاثوليكي: بطريرك 
الكاثوليك غريغوريوس الثالث حلام غير 
راض عن حصة الكاثوليك في التشكيلة 
احلكومية التي وضعها الرئيس س���عد 
احلري���ري، ذلك ان ممثل���ي الطائفة في 
احلكومة لم ينالوا حقائب وزارية أساسية، 
اذ أعطي النائب ميش���ال فرعون وزارة 
االع���الم، واللواء ادغ���ار معلوف وزارة 
الثقافة، فيما أعطيت القاضية ميش���لني 
بري���دي وزارة دولة، ف���ي حني أعطيت 
طوائف أخرى مماثلة وزارات فاعلة مثل 
الوزراء الدروز الذين أعطي أحدهم )غازي 
العريضي( وزارة االتصاالت، فيما أعطي 
الوزير األرمني وزارة العمل، وقد دفع هذا 
الواقع البطريرك الى االعالن عن متسك 
الطائفة بحقها في تولي حقائب رئيسية 

في الوزارة.

أخبار وأسرار لبنانية
تقرير ديبلوماسي: الصورة الحكومية اللبنانية مشوشةالمعطيات الخارجية تجمد مسعى تشكيل الحكومة

مصادر لبنانية وسطية مسؤولة لـ »األنباء«: 
األكثرية فشلت في الدفاع عن الرئيس »المكلف« 

معلومات لـ »األنباء«: الحريري لن يتنازل 
عن مبدأ عدم توزير الراسبين

بيروت ـ ناجي يونس
توقعت مصادر لبنانية وسطية مسؤولة أن 
ينطلق احلوار حول تشكيل احلكومة بعد عيد 
الفطر السعيد وسيعود اجلميع الى النقطة التي 
توقفت عندها مساعي تشكيل احلكومة قبيل 

االعتذار األول.
وأخذت املصادر على قوى األكثرية فشلها 
في الدفاع ع���ن قضاياها وعن الرئيس املكلف 
سعد احلريري بالذات، من خالل التركيز على 
عدم توزير الراسبني في االنتخابات وحتويل 
ذلك إلى مبدأ ال ميكن املساومة عليه بأي شكل 
من األشكال بينما كان باإلمكان رفض أو قبول 

ما يريد، من دون التزام مسبق.

صيغة متوافرة

وأضافت: ليست صيغة 15 � 10 � 5 مثالية، 
وال ميكن القول إنه ال بديل عنها، بيد انها تظل 

افضل صيغة متوافرة في الظروف السائدة.
وتوقعت املصادر ان تس���تغرق مشاورات 
تش���كيل احلكومة بعضا من الوقت وس���يتم 
الوصول الى مخرج ما في نهاية املطاف يقوم على 
التنازالت املتبادلة من ضمن تشكيلة حكومية 
متوازن���ة وان في احلد األدن���ى.. هذا اذا كانت 
االطراف املعنية ستظهر حسن النوايا لوضع 

حد للمشكلة القائمة في لبنان.

توزير باسيل

وإذا كان قرار التعطيل مستمرا فإن أي تشكيلة 
سيقدمها احلريري بالتفاهم مع سليمان سترفض 

حتت اي شعار وذريعة وان مت القبول بتوزير 
جبران باسيل، ألنه كيف ستوضع مخارج ملطالب 
اس���ناد 4 وزراء موارن���ة ووزارتي االتصاالت 

والداخلية لتكتل التغيير واالصالح؟

تدابير عقابية

وتوقعت املصادر ان يفرض املجتمع الدولي 
تدابير عقابية على ايران وهو مسار سيتصاعد 
تباعا وس���يصل الى افق مسدود امنا من دون 
اي مق���درة على توقع م���داه الزمني من اليوم 
واال يتمك���ن الرئيس اوباما من فرض مس���ار 
شامل يعيد اطالق مس���ار السالم في املنطقة 
بدءا من امللف الفلسطيني والسيما من مشكلة 
املستوطنات والتوصل الى اتفاق مع احلكومة 

االسرائيلية.

المعطيات الخارجية

والحظت املصادر توقف احلوار السوري � 
االميركي وقد تكون عبارة جتميد هذا احلوار 
هي االدق من هذا القبيل، وان كل هذه املعطيات 
اخلارجية تسببت في جتميد احلركة واحلياة 
السياسية في لبنان ووقف اي مسعى لتشكيل 

احلكومة في االمد املنظور.
واكدت املصادر على رفض الرئيس سليمان 
التوقيع على اي تشكيلة وزارية ال تراعي العيش 
املشترك بغض النظر عن موقف هذا الطرف او 
ذاك وبعيدا عن احلس���ابات الراهنة في لبنان 
اليوم، اال ان حكمت���ه ووطنيته تبقيان رهان 

اجلميع.

العالمة السيد فضل اهلل في خطبة عيد الفطر:
نة وال العكس ال نهوض شيعياً بوجه السُّ

بيروت ـ خلدون قواص
اكد العالمة السيد محمد حسني فضل اهلل عدم وجود 
نهوض شيعي يواجه السنة في االمة، وال نهوض سني 
يواجه الش���يعة، مشددا على ان تكون اي صحوة واي 
نهوض في مواجهة احملتل واعداء االمة، وحذر في خطبة 
عيد الفطر من خطة انخرطت فيها اجهزة اعالمية واخرى 
امنية ومؤسسات سياسية، النتاج املزيد من الصراعات 
املذهبية، واحداث فتنة كبرى تسهل السبيل السرائيل 
وحلركة التسوية في املنطقة، مالحظا تركز الهجمة على 
مفاص���ل القوة في االمة، حيث ترمى طالئعها املجاهدة 

واملقاومة بتهمة العمل لتغليب مذهب على آخر.
وشدد على ان لبنان دخل في مرحلة تصريف االعمال 
حلس���اب املصرف السياسي املركزي الذي يدير اللعبة 
في املنطقة، وحتى من خلف البحار، مشيرا الى وجود 
اخطب���وط دولي اصدر تعليمات���ه لقطع الطريق على 
احملاوالت اجلادة لتصحيح املسار في العالقات العربية 

� العربية.
وقال: اما لبنان فقد وضع مجددا في محطة االنتظار، 
حيث اريد له ان يتجمد على مستوى احلركة السياسية 
الفاعلة، وان حتاصره االزمات االقتصادية، وان تضغط 
الضائقة املعيشية على شعبه الذي تزداد ارقام الفقر فيه 
تصاعدا، ويبدو ان احملاور الدولية التي سبق واعلنت عن 
ارتياحها لوصول االزمة احلكومية الى محطة التعقيد، 
ال مانع عندها من ان تنطلق بعض االهتزازات االمنية، 
لتمنع منوا ذاتيا يتطلع اليه الناس في مواجهة مشاريع 

التجويع والتفتيت العابرة الى البلد الصغير من متاهات 
املنطقة الواسعة.

اضاف: يبدو ان هن���اك اخطبوطا دوليا بات يعمل 
لقطع الطريق على احملاوالت اجلادة لتصحيح املسار 
في العالقات العربية � العربي���ة، وقد بدأ بتحضيرات 
جديدة ملمارس���ة ضغوط جديدة عل���ى بعض املواقع 
العربية املمانعة، وعاد لدوره السابق في حتريك خيوط 
اللعبة املزدوج���ة، ويريد للبنان ان يكون مجرد ورقة 

في املساومة حول بعض امللفات االقليمية.
وفي هذه االجواء تتس���لح اس���رائيل اكثر، وترسل 
اليها كل ترسانات االسلحة والقنابل الذكية، وتتعهدها 
الواليات املتحدة االميركية مبظالت تكنولوجية جديدة، 
لتجعلها في منأى عن اي هجمات صاروخية مفترضة، 
ولتنطلق فيها املناورات بني الوقت واآلخر لتحاكي اهدافا 
لبنانية يراد لها ان تظل اسيرة للمشاكل الداخلية، حتى 
تأتيها الهجمة الصهيونية وهي مش���غولة بالهوامش 

والتفاصيل.
وتابع قائال: اننا وامام هذا اجلو العاصف والغيوم 
السوداء املقبلة على لبنان على ابواب اخلريف، ندعو 
اجلميع لالنتصار للبنان وملصاحله قبل االستغراق فيما 
يطلبه اخلارج، واخلروج من دائرة املساجلة السياسية 
التي يراد لها اغراق البلد في اتون السجاالت االنفعالية، 
لتتحرك مجددا احلساسيات املذهبية، فتحاول النيل من 
الوحدة االسالمية متهيدا لتدمير البنيان الوطني على 

رؤوس اجلميع.

بيروت ـ محمد حرفوش
عطلة عيد الفطر التي سبقها 
توافق غير مباشر على التهدئة 
وتخفيف وتيرة اخلطاب ستمتد 
سياسيا الى ما بعد االستشارات 
النيابية للرئيس املكلف سعد 
احلريري اخلميس املقبل بسبب 
اجلم����ود الداخل����ي وفي غياب 
رئي����س اجلمهوري����ة في األمم 
املتحدة وتبدد الفرص اخلارجية 
نتيجة تبدل املعطيات والبلبلة 
في الرؤية األميركية التي تتركز 
حاليا بحسب تقرير ديبلوماسي 
عل����ى أفغانس����تان والع����راق 
واحملادث����ات املرتقبة مع ايران 
الكبرى  الدول الست  مبشاركة 

في االول من الشهر املقبل.
ويشير التقرير الى ان انهيار 
املبع����وث األميركي  محادثات 
اخل����اص بالش����رق األوس����ط 
جورج ميتش����ل في اس����رائيل 
وتأجيل عرض الرؤية األميركية 
للسالم، سيكرس حال البرودة 
أوباما  ادارة باراك  العربية مع 
التي سعت الس����تيعاب القلق 
العربي من االنفتاح على ايران 
وسورية بجائزة ترضية على 
املسار الفلسطيني � اإلسرائيلي 

وفشلت.
ووفق التقرير فإن االنفراج 
الوحيد ف����ي العالقات الدولية 

والذي قد ينعكس تش����ددا في 
الشرق األوسط واستطرادا لبنان 
هو املقايضة الضمنية التي جرت 
بني روسيا والواليات املتحدة 
بالغاء خطط الدرع الصاروخية 
ف����ي أوروبا الوس����طى، مقابل 
دعم روس����يا للواليات املتحدة 
النووي  في مقاربته����ا للملف 
االيراني وجتميد صفقة تزويد 
ايران بصواري����خ »اس 300« 
الروسية والتي أثارت قلق أميركا 

وإسرائيل وبلدان عربية.
كل هذا كما يق����ول التقرير 
يجع����ل الص����ورة احلكومية 
اللبنانية مشوشة وكذلك الصيغة 
اجلديدة التي سيبتكرها الرئيس 
املكلف بعد اتصاالته وعودته 

من السعودية.
وفي هذا السياق، أكد مصدر 
ف����ي األكثرية ل����� »األنباء« ان 
احلريري لن يحيد في املرحلة 
احلكومية الثانية عن ثوابت عدم 
توزير الراسبني في االنتخابات 
وامل����داورة م����ا بني ال����وزارات 
وتش����كيل حكومة قادرة على 
العيش بش����كل متجانس ألنه 
من غير املقبول تشكيل حكومة 
يلعب فيها الوزير دورين، دور 
وزير في السلطة التنفيذية ودور 
معارض خ����ارج اطار مجلس 

الوزراء.
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