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لبنان: الحريري يتجه  لمشاورات فضفاضة بأمل تشكيل الحكومة منتصف أكتوبر
بيروت ـ عمر حبنجر

لبنان امس الثالثاء بال رئيس جمهورية او رئيس 
حكومة مكلف او مصرف لالعمال، ومع مجلس نيابي 
حاضر غائب يقتصر دوره الراهن على تلبية الدعوات 
لالستشارات الرئاسية من اجل تسمية رئيس احلكومة 

املكلف او نيابية الختيار التشكيلة احلكومية.
فالرئيس ميشال سليمان غادر امس الى نيويورك 
للمش����اركة في أعمال اجلمعية العامة لالمم املتحدة 
ورئيس حكومة تصريف االعمال الى الرياض للمشاركة 
في حفل افتتاح جامعة خادم احلرمني الشريفني امللك 
عب����داهلل بن عبدالعزيز الى جان����ب الرئيس املكلف 

سعد احلريري.

العودة الفتتاح األلعاب األولمبية

الرئيس سليمان يعود الى بيروت السبت ليرعى 
يوم االحد التالي حفل افتتاح االلعاب الفرانكوفونية 

باملدينة الرياضية بحضور رئيس وزراء فرنسا.
وبالطبع س����تكون لرئيس اجلمهورية اتصاالت 
ولقاءات مع زعماء دوليني وعرب على هامش الدورة 
اجلديدة لالمم املتح����دة ملصلحة االوضاع اللبنانية 
وابرزها اللق����اء احملتمل مع الرئيس االميركي باراك 
اوباما كما ستكون حطوطه مفتوحة مع الداخل اللبناني 
بالتأكيد. كما يعود الرئيس املكلف س����عد احلريري 
الى العاصمة اليوم االربعاء ليباشر مشاورات تأليف 

احلكومة في مجلس النواب غدا.

توسيع وقت المشاورات

وقالت مصادر 14 آذار ل� »األنباء« ان قيادات االكثرية 
اجتمعت في قريطم قبل سفر احلريري الى السعودية 
وبغي����اب النائب وليد جنبالط، وقرر املجتمعون ان 
يطلق الرئيس املكلف اوس����ع جولة من املشاورات 
النيابية متعمدا اعطاء مهل زمنية اطول للكتل النيابية 

والنواب من الوقت الذي كان يعطى لها تقليديا.
وعلى ه����ذا قرر احلريري متديد مش����اوراته من 
اخلميس حتى الثالثاء كي يتسنى له متكني النواب 
الذين سيتشاور معهم من طرح كل املالحظات والصيغ 
والدفاع عن وجهة نظرهم، والولوج في جميع التفاصيل 
املتصلة بتشكيل احلكومة انطالقا من التجربة السابقة، 
حيث اضطر لالعتذار بعد انقضاء 73 يوما على تكليفه. 
وقالت املصادر ان اعط����اء النائب ثالث دقائق فقط 
من الكالم ال يفي بالغرض ابدا ال للرئيس املكلف وال 
للنواب الذين يفضلون شرح افكارهم بتوسع. ويعتقد 
معارضون ان هذا التوجه التوس����يعي للمشاورات 
يهدف ايضا وباالساس الى كسب ما امكن من الوقت 
بعد التكليف الثاني للحريري بانتظار انقشاع االجواء 
االقليمية املعيقة لتش����كيل احلكومة في هذا الوقت 
ايضا، وعلى هذا فس����يعطي الرئيس املكلف س����اعة 
للكتلة ونصف ساعة للنائب املستقبل، كما يحصل في 
مناقشات مجلس النواب. وفي معلومات ل� »األنباء« 
ان الرئيس املكلف س����عد احلريري سيحرص على 
التوس����ع في املباحثات واملشاورات واالتصاالت مع 
كل االطراف اللبنانية توصال الى وضع تش����خيص 
موضوعي وش����امل للتعقيدات احلائلة دون تشكيل 
احلكومة، وبالتالي لوسائل حلها مع توحيد الرؤية 

لكيفية مواجهة التحديات املاثلة. وتقول مصادر 14 
آذار ل� »األنباء« في هذا السياق، إنهم لن يشيروا الى 
استحالة تشكيل احلكومة في هذه املرحلة، حتى ال 
يثيروا تشاؤم الناس اال ان صعوبة التشكيل ظاهرة 
للعيان، مع توقع بلورة االمور احلكومية في النصف 
الثاني من أكتوبر املقبل. ولم تستبعد املصادر توزير 
صهر العماد ميش����ال عون، جبران باس����يل امنا مع 
احتفاظ االكثرية بوزارة االتصاالت. على مس����توى 
األكثريني املسيحيني، فقد التقى رئيس الكتائب أمني 
اجلميل مع رئيس القوات سمير جعجع، على هامش 
لقاء قريط����م لقوى 14 آذار واتفق الرجالن على عدم 

االختالف في كل امللفات املشتركة.

إلزامية الصيغة

على ان االوساط املتابعة تخشى اصرار املعارضة 
على االنطالق من صيغة 15-10-5 كحد أدنى للتأليف، 
في وقت ترى األكثرية ان هذه الصيغة اصبحت غير 
ملزمة. وقالت اذاعة النور ان قوى املعارضة التزال 
تؤكد على ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ينتظر 
االلتزام بصيغة 15-10-5. النائب حكمت ديب، عضو 
كتلة االصالح والتغيير العونية، قال إنه ينتظر تعامال 
جديدا من الرئيس املكلف سعد احلريري، مكررا القول 
إن ما اوردته احدى الصح����ف عن قيام العماد عون 

بزيارة سرية الى سورية ذر للرماد في العيون.

ثالثة عوامل للوصول إلى الحكومة

ونقلت االذاعة عن مصادر في تيار املس����تقبل ان 
الوصول ال����ى احلكومة املقبلة حتكمه ثالثة عوامل، 
أولها تشديد الرئيس املكلف على اوسع مشاركة فيها، 
وثانيها عدم اعالن اي مواقف مسبقة قبل االستشارات 
املتعلقة بالتأليف، وثالثها عدم حتديد طبيعة احلكومة 
وال صيغته����ا قبل اجراء االستش����ارات بدءا من غد 
اخلميس. وقالت االوساط عينها ان الرئيس احلريري 
س����يطلع من الكتل النيابية على مواقفها من طبيعة 
وصيغة احلكومة قبل اتخاذ القرار، في ظل املواقف 
املتباين����ة للكتل من االبقاء على صيغة 15-10-5 او 
تعديلها. من جهته، التيار الوطني احلر، قال إنه مع 
عملية تأليف واحدة للحكوم����ة اذا توصل الرئيس 
املكلف الى اس����تنتاج ذلك، بعيدا عن ذهنية الغرض 
بحس����ب النائب ديب الذي قال إن تكتله ينتظر من 
احلريري اس����لوب تعامل جديدا وان تكون اختمرت 

لديه جميع تعقيدات الساحة اللبنانية.

كتلة بري: ال مصلحة بإضاعة الفرصة

بدوره عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب علي 
بزي قال ان ال مصلحة ألحد في لبنان بإضاعة الفرصة 
تلو الفرصة للتباط����ؤ او التأجيل او تعطيل والدة 
احلكومة، داعيا الى طي صفحة الكالم السياسي من 
اج����ل اجناز ما يتطلع إلي����ه اللبنانيون، وهو والدة 
حكومة الوحدة الوطنية التي تعكس شراكة فعلية 

وحقيقية.
وقال من بنت جبيل، نحن سنعمل على إلغاء حدة 
االنقسامات واالصطفافات والتجاذبات السياسية لنقرأ 

جميعا في كتاب الوحدة والشراكة.

رؤساء »الجمهورية« و»تصريف األعمال« و»التكليف« غائبون.. والبرلمان حاضر غائب

المفتي قباني لـ »األنباء«: لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا
بيروت: ق����ال مفتي لبنان 
الش����يخ د.محمد رش����يد 
ل� »األنب����اء« حول ما  قباني 
أمنية  نش����ر من معلوم����ات 
عن عملية اس����تهدافه: لسنا 
مصدر معلوم����ات، والدولة 
وحدها بأجهزتها األمنية هي 
التي متسك بزمام أمن البالد 

وسالمتها واستقرارها.
وأضاف: ولن يصيبنا إال 

ما كتب اهلل لنا.
وكان املفتي قباني استقبل 
وزير الداخلية والبلديات زياد 
بارود الذي بدا متحفظا حول 
املعلوم����ات املتداولة واكتفى 
بدع����م م����ا صدر ع����ن مفتي 
اجلمهوري����ة، وق����ال الوزير 
بارود: مفتي اجلمهورية أوضح 
املوض����وع بتصريح ال ميكن 
ان ازيد اي كلمة عليه، الكالم 
الذي قاله سماحته يؤشر الى 
ما هو عليه االمر، وال ميكنني 
الدخول ف����ي تفاصيل امنية، 
وأكتفي مبا قاله سماحته وال 

نزيد عليه.
بالنس����بة  واض����اف: 
للمعلوم����ات األمنية فألكون 
واضح����ا في هذه املس����ألة ال 
ش����ك نحن في فترة تصريف 
اعمال، نحن في فترة انتقالية 
وفي فترة البعض يس����ميها 
وقت����ا ضائعا كل املطلوب ان 
يبقى االمن جزءا اساسيا من 
اولوياتنا، ميكننا تأجيل كل 
شيء بتصريف االعمال اال االمن 
واألمور احلياتية األساس����ية 
من غذاء وطبابة واستشفاء 
وكل ش����يء عدا ذلك يؤجل، 
خالفاتنا السياس����ية ليست 
مش����كلة يأتي نه����ار ونحلها 

بالسياسة، هذه االمور حتصل 
عادة في دول عديدة من العالم 
حيث يستغرق فيها تشكيل 

احلكومة وقتا طويال.
كما استقبل مفتي اجلمهورية 
وفدا عسكريا برئاسة رئيس 
العميد  مكتب قائد اجلي����ش 
الركن رمزي األيوبي يرافقه 
مساعد مدير املخابرات العقيد 
الركن يوسف حسني والعقيد 
خالد جارودي والعقيد طلعت 
الزين م����ن مديرية املخابرات 
وقدم له التهاني بعيد الفطر 
الس����عيد وع����رض الوفد مع 
س����ماحته االجواء العامة في 

البالد.
املفت����ي قبان����ي  وتلق����ى 
اتص����االت من نائ����ب رئيس 
املجلس اإلس����المي الشيعي 
األعلى الشيخ عبداألمير قبالن 
وشيخ عقل طائفة املوحدين 
الدروز نعيم حسن ومطران 
القدس ف����ي املنفى هالريون 
كبوش����ي والرئيس رش����يد 
الصلح وقائد اجليش العماد 
جان قهوجي لالطمئنان على 
س����المته مما تناقلته وسائل 

اإلعالم في اول ايام العيد.
الس����فير تناولت  جريدة 
احل����دث بالقول: فيم����ا كان 

القادة العسكريون واألمنيون 
الى  اللبناني����ني  يطمئن����ون 
حاضرهم وغدهم، كشف مصدر 
عسكري لبناني واسع االطالع ل� 
»السفير« انه امكن في الساعات 
املاضية عبور قطوع سياسي 
امني كبير، متثل في مترير عيد 
العيد،  الفطر وخاصة صالة 
بعدما وردت معلومات حول 
امكان قيام مجموعة اصولية 
بتنفيذ عمل ارهابي يستهدف 
املشاركني في صالة العيد في 
مسجد محمد االمني في وسط 

العاصمة اللبنانية.
أم����ا صحيف����ة »النهار« 

فقد ذكرت أنها س����ألت مفتي 
اجلمهورية الشيخ محمد رشيد 
قباني عما اش����يع عن وجود 
محاولة الغتياله، فاكتفى في 
اتصال اجرت����ه معه بالقول: 
ان ه����ذه املعلوم����ات تأت����ي 
ف����ي اطار مح����اوالت تعطيل 
العمل السياسي والدستوري 
الذعر بني  في لبنان ونش����ر 
املواطنني وزعزعة امن البالد 

واستقرارها.
أما صحيفة »املس����تقبل« 
الناطقة بلسان تيار املستقبل 
فقد اعتمدت اخلبر كما نشرته 

»األنباء« متاما.

استقبل وزير الداخلية ووفدًا من قيادة الجيش وتلقى اتصاالت لالطمئنان على سالمته

)محمود الطويل(مفتي اجلمهورية الشيخ د.محمد رشيد قباني مستقبال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في دار الفتوى امس

خليل لـ »األنباء«: »االتصاالت« للرئيس
 وباسيل في الحكومة بحقيبة أخرى

بيروت ـ زينة طبارة
رفض عض���و تكتل 
واالص���الح  التغيي���ر 
النائب د.يوسف خليل 
كالم بعض املس���ؤولني 
السياس���يني ان مس���ار 
الثاني لتأليف  التكليف 
احلكومة سيراوح مكانه، 
وذلك العتباره ان ما اراده 
اجلميع مواالة ومعارضة 
بالرغم من عدم تسمية 
هذه االخي���رة للرئيس 
املكلف سعد احلريري، 
هو انطالقة جديدة بنفس 

جديد وبتوجهات جديدة توصل حتما الى 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا الى 
ان عقدة حقيبة االتصاالت قد حتل عبر اسناد 
احلقيبة املذكورة الى من يرشحه لها فخامة 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان، 
واعطاء باسيل حقيبة اخرى بديلة عنها، 
االمر الذي يش���ير - بحسب خليل - الى 
ان باسيل س���يكون من عديد الوزراء في 

احلكومة العتيدة.
ولفت النائب خلي���ل الى ان مبدأ عدم 
توزير الراسبني في االنتخابات النيابية، 
ال ميكن تطبيقه في لبنان، نظرا حلساسية 
الوضع السياسي فيه الناجت عن االنقسامات 
احلاصلة بني الفرقاء والقادة اللبنانيني، هذا 
من جهة ومن جهة ثانية يرى فيه النائب 
خلي���ل مبدأ غير دس���توري وال ميت الى 
االعراف والقوانني بصلة، خاصة انه ليس 
هناك من سابقة في هذا اخلصوص ال في 
لبنان وال في جميع االنظمة الدميوقراطية 
في العالم، معتبرا انه وان صح ضرورة عدم 
اصرار البعض على توزير شخصية معينة، 
فإنه ليس من الضروري في املقابل وضع 
»الڤيتو« على الش���خصية املراد توزيرها 
السباب بحت كيدية او شخصية، متمنيا 
على الفريق���ني املواالة واملعارضة العودة 
الى لغة التخاطب السليم وفقا ملا تقتضيه 
املرحلة االقليمية الراهنة، من هدوء لتمريرها 
دون تسببها بأية انعكاسات سلبية على 

الداخل اللبناني.

صيغة 15 ـ 10 ـ 5 هي األنسب

واستغرب النائب خليل كالم العديد من 
قوى االكثري���ة النيابية وقوى 14 آذار ان 
صيغة ال� 15 � 10 � 5 لم تعد قائمة واصبحت 
من مرحلة التكليف االول، معتبرا ان الصيغة 
املش���ار اليها هي من انتاج فريق املواالة 
وان املعارضة قد وافقت عليها العتبارها 
االطار االنس���ب واالسلم لتشكيل حكومة 

الوحدة الوطنية، متسائال 
عن سبب تراجع االكثرية 
عن صيغة توافق عليها 
اجلميع على انها املخرج 
الوحيد املتوافر لتشكيل 
احلكومة، بعد ان حظيت 
مبباركة الرئيس سليمان 
وجميع القيادات الروحية، 
الفتا ال���ى ان املعارضة 
تبح���ث ع���ن تش���كيل 
حكومة متوازنة، وذلك 
العتباره���ا ان احلكومة 
املرتقبة ستكون من اهم 
احلكومات في لبنان نظرا 
حلساسية ودقة القرارات التي ستتخذها 
خالل املرحلة املقبل���ة، في ظل التهديدات 
االسرائيلية للبنان واملنطقة وفي ظل تدهور 
االوضاع االقليمية وتشابكها مع دول الغرب، 
والعتبارها ايضا ان عمر احلكومة قد يطول 
ويترافق ومدة والية الرئيس س���ليمان، 
االمر الذي يجب ان يعيه الرئيس املكلف 
ويدرك ان املعارضة ال تس���تطيع املكوث 
خارج اطار آلية اتخاذ القرارات طيلة الفترة 
املشار اليها، الفتا الى صيغة ال� 15 � 10 � 5 
تعطي اجلميع حقه وحتترم شكال ومضمونا 
نتائج االنتخابات النيابية، خاصة انها متكن 
الرئيس سليمان من لعب دور احلكومة بكل 
ما للكلمة من معنى حيال اي اصطدام قد 
يحصل بني الفريقني داخل مجلس الوزراء 

وحيال اتخاذ القرارات فيه.

غياب الحكومة ال ينتقص من دور لبنان

وعن حض���ور الرئيس س���ليمان في 
االمم املتحدة في ظل عدم متكن لبنان من 
تأليف حكومته، لفت النائب خليل الى ان 
ما سبق ال ينتقص من دور لبنان االممي 
ومن معنوياته، كما انه ال يخفف من قيمة 
مطالبته ان يكون عضوا في مجلس االمن 
ملدة س���نتني، وذلك العتبار النائب خليل 
ان االمم املتحدة مجتمعة تدرك حساسية 
الوضع اللبناني، وهي تعلم انه ليس من 
السهولة تأليف حكومة في لبنان في ظل 
التوترات االقليمية احلاصلة وفي ظل تأثره 
املباشر وغير املباشر بها، معتبرا ان حضور 
الرئيس سليمان في ظل احلالة اللبنانية 
الراهنة، يوجب على االمم املتحدة التحرك 
باجتاه دعم لبنان ودعم رئيسه احلاضر 
بينهم والتجاوب معه، وعدم تركها للبنان 
مبثابة الصوت الصارخ في البرية بعيدا 
عن مسامعها. وختم النائب خليل مؤكدا ان 
لبنان سيشهد قريبا قيام حكومة الوحدة 

الوطنية على قاعدة ال� 15 � 10 � 5.

حضور سليمان في األمم المتحدة دون حكومة ال ينتقص من دور لبنان

د.يوسف خليل

عالقة عون ببري.. أفضل من أي وقت مضى
بيروت: »األزمة احلكومية«
الى خط  أعادت احل����رارة 
الرئي����س بري  ب����ني  العالقة 
والعماد ميشال عون، وها هو 
الوزير جبران باس����يل طرق 
التينة وحصل على  باب عني 
دعم بري وتفهمه وتضامنه مع 
موقف عون الرافض للتشكيلة 

احلكومية والطريقة التي فرضت بها.
وها هو النائب علي حس����ن خليل في 
عداد وف����د املعارضة إلى بيت الدين الذي 

ترأسه باسيل.
وها هو الرئيس ب����ري حجب صوته 
عن الرئيس املكلف سعد احلريري وألغى 
متايزه عن املعارضة في خالل الس����نوات 
املاضية الحظ متابعون للعالقة بني بري 
وعون ان الرجلني لم يعقدا لقاء ثنائيا اال 
في ما ندر ورمبا مرة واحدة فقط في عني 
التينة، اضافة ال����ى خلوات قصيرة على 
هامش طاول����ة احلوار التي كانت جتتمع 
في ساحة النجمة، ويجري التعويض عن 
هذا التواصل املباشر بحركة موفدين بني 
الرابية وعني التينة يتوالها النائب علي 
حسن خليل من جانب بري والوزير جبران 

باسيل أو النائب ابراهيم كنعان من جانب 
عون، الى ان حصلت عملية انتخاب رئيس 
املجلس النيابي حيث صوت عون مع كتلته 
للرئيس بري بعكس ما فعل في العام 2005. 
في التكلي����ف األول، التباين كان واضحا 
في املوضوع احلكومي ما بني تسمية بري 
للرئيس سعد احلريري لتشكيل احلكومة 
وامتناع عون عن التسمية، وفي تسهيل بري 
للتشكيل ومتسك عون بنسبة من التمثيل 
في احلكومة، ثم بني تفاؤل بري وعزف عون 
على موجة أخرى، وصوال الى توزع احلقائب 
حيث ذهبت حقيبة اخلارجية السيادية الى 
بري مضافا اليها وزارة الصحة، فيما صارع 
عون السترجاع وزارة األشغال واحلصول 
على حقيبة سيادية هي الداخلية أو نصف 
البلديات  الداخلية ونصف اخلارجية أي 

واملغتربني...
ولك����ن بعد التط����ور املفاج����ئ بإقدام 
احلريري على وضع تشكيلته احلكومية 
من ط����رف واح����د وم����ن دون ان تكون 
منس����قة مع املعارضة، التزم بري موقف 
املعارضة مجتمعة وباتت املسافة السياسية 
والشخصية بينه وبني عون أقصر من أي 

وقت مضى.
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أمنيات
تعجب بري: يردد الرئيس بري أمام قلة من زواره »انا ال افهم سبب تلك 
املواقف الصادرة عن عدد من نواب املستقبل، والتي سبقت بدء االستشارات 
التي قام بها الرئيس سليمان وما هو الهدف منها«. ويقول ان بعض اخلطب 
التي القيت من على منابر عدد من االفطارات الرمضانية في بيروت واملناطق 
قد فاجأته، وخصوصا ان احياء العاصمة املختلطة واملتداخلة يعيش بعض 
دساكرها وحتركات اهاليها على »املوجات« السلكية والالسلكية للجيش 
والقوى االمنية حتس����با لوقوع اي ح����ادث. وكانت مديرية املخابرات في 
اجليش وضعت جمي����ع األفرقاء في صلب هذه االجواء التي ال تغيب عن 
ألسنة األهالي وأحاديثهم على مشارف العيد. وحسب أوساط كتلة بري، 
فإن »االفطار اإلسالمي« في قريطم القى ترحيبا خاصا من بري الذي سبق 
له ان ناقش مع احلريري امكان توسيع مثل هذه اللقاءات وخصوصا في 
بيروت »وانزالها على االرض لتسري مفاعيلها في أوساط القواعد الشعبية 

في املناطق واالحياء املختلطة«.
خطب اجلمعة: اشارت مصادر مطلعة الى ان الرئيس املكلف سعد احلريري 
اتصل باملفتي الش��يخ محمد رش��يد قباني ليطلب منه بقاء خطب اجلمعة من 

مساجد بيروت عامل تهدئة ومنع أي حتريض.
تأجيج الطائفية: الوزير املؤجل )الوزير الشيعي في حصة رئيس اجلمهورية( 
عدنان السيد حسني يحذر من تأجيج املناخ الطائفي واملذهبي ويقول إن 
من ش����أن ذلك أن يضع حزب اهلل في موقف حرج ويصبح سالحه، سالح 
الش����يعة في مواجهة اآلخرين وليس سالح مقاومة في مواجهة إسرائيل 
ويفتقد دوره كقوة ردع ضد إس����رائيل. وبقدر م����ا يكون توتير وخطاب 
إعالمي طائفي وتس����ليح وتدريب مليليشيات في كل لبنان بقدر ما تدفع 

البالد نحو استعادة أجواء احلرب األهلية.
أولويات أخرى: الحظ��ت مصادر مراقبة ان االهتمام الدولي بلبنان تراجع الى 
حد ما نتيجة االنصراف الى أولويات اخرى، وعدم وجود قلق في املرحلة الراهنة، 
وغياب أي هلع اقليمي أو دولي مادامت األمور منضبطة حتت سقف امني ال يثير 
مثل هذا القلق. علما ان بعض التصريحات أو املواقف التي حتذر من الفتنة او من 
تطورات ميدانية خطيرة لم ترق الى مستوى االعتقاد بوجود رهان على حصول 
عنف يسعى مفتعلوه الى قلب األمور مجددا كما حصل قبل عامني، او ان اخلارج 

االقليمي يسعى الى احلصول على مكسب كبير من خالل انقالب في الداخل.
مخاوف جدية: تبدي أوس����اط أمنية رفيعة مخاوفها من احتمال حدوث 
قالقل في أي وقت بالتزامن مع الواقع السياسي غير الطبيعي الذي تعيشه 
البالد بسبب الصعوبات التي تواجه عملية تشكيل حكومة جديدة، علما 
ان اجليش اللبناني يكثف تواج����ده داخل األحياء والزواريب في بيروت 

للمسارعة الى قطع دابر أي مشكلة قبل تفاقمها.
قلب األوضاع: عملية اغتيال كبيرة تطال شخصية رفيعة لقلب األوضاع رأسا 
على عقب. هذا ما يتخوف منه مرجع كبير يدعو الى تقدمي التنازالت في موضوع 

تشكيل احلكومة.
حركة تسـلح: الحظت أوساط أمنية وجود حركة تسلح في غير منطقة 
لبنانية، وقالت ان هذه احلركة تنطوي على عوامل جديدة س����واء جلهة 

العتاد الذي يتضمنها أو جلهة طرائق استيعابه.
التطرف: حذرت أوساط أمنية غربية من عمليات انتقال عناصر متطرفة من 
مخي��م عني احللوة الى مخيم البداوي في الش��مال، ونقل أس��لحة ومتفجرات 
وس��يارات مفخخة بإش��راف مس��ؤولني ع��ن تنظيمي »جند الش��ام« و»فتح 

االسالم«.
جبل محسـن وباب التبانة:  يتحدث مس����ؤول احلزب العربي الدميوقراطي 
)العلوي( رفعت علي عيد عن وجود مخطط مشبوه الفتعال املشاكل مجددا 
بني جبل محس����ن وباب التبانة، مش����ددا في الوقت نفسه على ان من حق 

اجلبل الدفاع عن نفسه عندما يتعرض لالعتداء عليه.
احتجاج اسرائيلي: تلقت دوائر فرنسية رسمية احتجاجا اسرائيليا على تزويد 
فرنسا لقوى األمن الداخلي في لبنان مبعدات ساهمت في كشف شبكات التجسس 
االسرائيلية، محذرة من االستمرار في تزويد لبنان بأجهزة تقنية أخرى متقدمة، 

طالبة الئحة بتلك املعدات التي حصل عليها لبنان.

مصدر لبناني واسع االطالع لـ »األنباء«:
ننتظر نتائج اللقاء الدولي حول النووي اإليراني

بيروت ـ ناجي يونس
أكد مصدر لبناني واس����ع االط����الع ل� »األنباء« 
ان����ه ال مخاوف من اعمال مخل����ة باألمن في لبنان، 
وينطلق التحليل االمني من افق يومي او اسبوعي 
اي في امد قصير جدا، مشيرا الى انتظار املراقبني ما 
سيؤسس له لقاء الدول الكبرى في االسبوع املقبل 
الذي سيخصص للتباحث في امللف النووي االيراني 
وما ميكن ان يس����فر عنه من تشدد في التعامل او 
من فتح اف����ق للمفاوضات او من تراخ دولي او من 
االس����راع في اتخاذ عقوبات او اطالق مسار يفضي 

الى هذه النتيجة في القريب العاجل.
وفي رأي املصدر ان املوقف االيراني سينبع مما 
ستقدم عليه هذه الدول وهو قد يذهب ناحية التفاوض 
وقد يعرف التشدد وقد يتجه الى التصعيد من خارج 

االراضي االيرانية بدءا من اجلنوب اللبناني.
وعليه ستبقى االوضاع االمنية في لبنان مستقرة 
حتى يتضح مس����ار االمور اقليميا ودوليا من هذا 
القبيل، وتركز ايران على ابقاء الداخل اللبناني في 
حالة اس����تقرار وهو ما يالئم ح����زب اهلل الى ابعد 
احل����دود غير ان احلزب لن يس����تطيع ان يتملص 
من اي قرار ايراني بإش����عال اجلبهة اجلنوبية وان 

كان ذلك بالواس����طة، علما انه يستطيع ان يخترق 
املنظمات الفلسطينية واالصولية اضافة الى عالقاته 

مع املنظمات املوالية لسورية وجبهة املمانعة.
ويب����دو ان عناصر من هذه التنظيمات هي التي 
تول����ت اطالق الصاروخني على اس����رائيل وبإمكان 
حزب اهلل ان يوعز بإط����الق صواريخ اخرى األمر 
الذي سيستدرج ردا اسرائيليا متصاعدا حتى تندلع 
املواجهة بني االسرائيليني واحلزب وهي ستقع في 
البقاع وس����تدور جوا وبرا وبحرا وسيجدها العدو 
االس����رائيلي فرصة الستعادة هيبته املعنوية التي 
خدشت الى حد بعيد جدا وسيدفع اللبنانيون ثمنا 
باهظا للغاية. املصدر يعتقد انه ال مصلحة للسوريني 
بتفجير الداخل اللبناني باألساليب األمنية املعتادة 
فهم قادرون ان يستخدموها ساعة يشاؤون وهناك 
البوابة التركية التي تعطيها دمشق اولوية في الوقت 
احلاضر للحوار مع اس����رائيل والغرب وواشنطن 
بدرجة اولى واخيرة. ويحس����ب الس����وريون الف 
حساب للمحكمة اخلاصة بلبنان وهم يتفادون اي 
مشكلة جديدة س����يكونون بغنى عنها، ولن يكون 
من الس����هولة مبكان ان تتم العودة الى االغتياالت 

والصراع باألساليب األمنية.


