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 موقف سليمان.. نقطة تحول
   في مجرى الحكومة

 بايدن لسليمان: ال حلول
   على حساب لبنان  ..  وواشنطن 
تتمنى اإلسراع بتشكيل الحكومة

ــدد نائب  ــروت ـ يو.بي.آي: ج   بي
الرئيس األميركي جو بايدن في اتصال 
ــال  ــي مع الرئيس اللبناني ميش هاتف
سليمان دعم واشنطن للبنان، مؤكدا 
أنه لن تكون هناك حلول على حساب 
ــراع في تشكيل  لبنان ومتمنيا اإلس

احلكومة اجلديدة.
  وذكر بيان رئاسي أن سليمان تلقى 
ــاء امس من بايدن  اتصاال هاتفيا مس
ــي العالقات  ــاور ف جرى خالله التش

الثنائية بني البلدين.
  وجاء في البيان ان بايدن جدد تأكيد 
دعم بالده للبنان «مكررا املوقف الذي 
كان أبلغه الرئيس األميركي باراك أوباما 
إلى الرئيس سليمان بأنه ال حلول على 
ــاب لبنان»، متمنيا اإلسراع في  حس

تشكيل احلكومة اللبنانية. 

 بيــــروت: لقــــاء خــــادم 
  احلرمني الشريفني امللك 
بــــن عبدالعزيز  عبــــداهللا 
والرئيس بشــــار االسد في 
جدة شكل التطور اخلارجي 
األبــــرز املتصــــل بالوضع 
اللبناني والذي سيكون له 
االنعكاس املباشر على عملية 
تشكيل احلكومة اجلديدة في اجتاه تسريع 
وتيرة التأليف والدخول في غضون أيام 
في توزيع احلقائب وحتديد األسماء بعدما 
حســــم أمر صيغة احلكومة وتركيبتها 
على قاعدة ١٥ - ١٠ - ٥. وفي الواقع، فقد 
اجتاحت األوساط السياسية في بيروت 
بعد هذا اللقاء موجة عارمة من االرتياح 
والتفاؤل بالغت في الرهان على التقارب 
السوري السعودي وفي استعجال نتائجه. 
ولكن يبقى ان هذا التقارب أعطى قوة دفع 
للحكومة من شأنها ان تخرجها من حال 

الدوران في حلقة االنتظار واملراوحة.
  وثمة تطور آخر داخلي ال يقل أهمية في 
انعكاسه املباشر على الوضع السياسي، 
وميكن اعتباره نقطة حتول داخلي في 
مجرى تشكيل احلكومة اجلديدة، ويتمثل 
الرئيس ميشــــال ســــليمان  في موقف 
الذي أطلقه (حديث مسهب الى صحيفة 
«احلياة») أثنــــاء وجوده في نيويورك 
وعلى هامش مشــــاركته في اجتماعات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وأهمية هذا 
املوقف ال تتأتى فقط من التوقيت واملكان 
وكونها تعكس بشــــكل أو بآخر أجواء 
ومحصلة لقاءات سليمان في نيويورك 
مع قادة ومســــؤولني مهتمني ومعنيني 
بامللف اللبناني (أوباما ـ ســــاركوزي ـ 
املعلمـ  أبوالغيطـ  بان كي مون)، وإمنا من 
«املضمون السياسي» الذي غطى مسائل 
عدة «حساســــة ودقيقة»، وشكل بشكل 
مباشر أو غير مباشر ردا على مقوالت 
ومعادالت اآلونة األخيرة. ومن أبرز ما 
تضمنه حديث الرئيس سليمان (حسب 
الترتيب الذي ورد تبعا لألسئلة احملرجة 

واألجوبة املدروسة): 
  ـ رفــــض التوطني الفلســــطيني بكل 
أشكاله، وهذا املوضوع يحتل األولوية 
عند اللبنانيني (وعند االميركيني حيث 
تعهد الرئيس أوباما بأنه لن يكون احلل 

على حساب لبنان).
  ـ دعم املقاومة: «حرب يوليو برهنت 
انه ال ميكن إلسرائيل ان تقهر شعبا لديه 
االرادة للتصدي والدفاع واملقاومة، وأؤكد 
انهــــا لن جترؤ على قرار مهاجمة لبنان 
بسهولة ألن التعدي على لبنان أصبح 

قرارا صعبا عليها».
  ـ اتهام اســــرائيل بخرق القرار ١٧٠١: 
تقوم اســــرائيل بخروقات يومية حتى 
انها أنشأت شبكات جتسس داخل بقعة 

«اليونيفيل».
  ـ نفي وجود دور سلبي إليران وسورية 
في الوضع اللبناني الراهن، مع االعتراف 
بانعكاس األزمات االقليمية على لبنان.

  ـ «حصر» األزمة احلكومية في البعد 
الداخلي وفي نطاق اخلالف على احلقائب 
واألسماء بعدما مت االتفاق السياسي على 

حكومة الوحدة الوطنية.

  ـ التأكيد على دور رئيس اجلمهورية 
في تشكيل احلكومة، مشروع التشكيلة 
احلكومية التي عرضها الرئيس املكلف 
لم يكن للتوقيع وامنا «املقصود ان يكون 
نوعا من املسودة الناقصة وليست الكاملة 
حتى أستطيع تعديلها مبا يؤمن الوحدة 
الوطنية، يجب ان نكون موحدين بحكومة 

يقتنع بها رئيس اجلمهورية أوال».
  ـ تفادي اتهام املعارضة وعدم مجاراة 
مقولة «أكثرية حتكم وأقلية تعارض» 
يقول الرئيس سليمان: أنا ال أريد تسمية 
التعطيل وال أحب هذه التسمية. اليوم نحن 
جميعا متفقون على أن قانون االنتخاب 
الذي متت على أساسه االنتخابات، ليس 
التمثيل  الــــذي يعطي  القانون املفضل 
احلقيقي وأقصد هنا بـ «احلقيقي» التمثيل 
امليثاقي الذي يشبه الدستور اللبناني. 
نتيجة االنتخابات ليست ميثاقية. نفس 
األقلية ونفس األكثرية عدديا لو جاءت 
ممزوجة من كل الطوائف لكانت مثالية. 
فأتت املعارضة، يطغى عليها لون مذهبي 
واحد، وأتت املــــواالة يطغى عليها لون 
مذهبي واحد. وهذا هو املشكل األساس 
الذي سينعكس على تشكيل احلكومة. 
لذلــــك نريد أن نلغي هــــذه الثغرات، أن 
منأل الثغرات، لتشكيل حكومة الوحدة 
الوطنيــــة. وعندما يصبح لدينا قانون، 
يلغي ما يســــمى «الســــنية السياسية» 
و«املارونية السياســــية» و«الشــــيعية 
السياســــية»، قانون مرتكز على قاعدة 
الطائفية، قاعدة االنتخاب، عندها نستطيع 
أن نطبق مبادئ الدميوقراطية كما تطبق 
في الغرب. األكثرية حتكم واألقلية تراقب 
أو تعــــارض... الخ. علــــى رغم ذلك في 
الغرب يتم أيضا تشكيل حكومات تسمى 

«املساكنة» أو «الوحدة الوطنية».
  ـ رفض مقولة عدم توزير الراسبني 
أو حتول هذا األمر عقبة في وجه حكومة 
الوحدة الوطنيــــة: «كانت هناك وجهة 
نظر في هذا املوضــــوع تقول مبحاولة 
عدم توزير الراســــبني. ولكن هذا ليس 
دستورا. وهذا، إذا قلنا إنه عرف، خرق 
مرات عــــدة، لذلك األجدر هــــو االلتزام 

باملصلحة الوطنية».
  هـــذا املوقف فاجأ طرفـــي األزمة 
احلكومية والصراع السياسي: االكثرية 
لم «تستسغ» هذه التصريحات وترى 
فيها انحيازا وتأثرا بضغوط ومداخالت 
مورست أخيرا وخروجا هو األول من 
التوافقي،  نوعه عن موقع «الرئيس 
واملعارضة تعبر عن ارتياحها خلطوة 
النقاط  رئيس اجلمهورية في وضع 
على احلروف ولم تكن تنتظر أكثر من 
ذلك، وواضح اآلن ان رئيس اجلمهورية 
والرئيس املكلف يتساويان في املوقف 
احلرج: احلريري يصبح محشورا أكثر 
التفاوضي  وهامشه أضيق وموقعه 
أضعف، وســـليمان يعاني ضغوطا 
من اجلهتني اللتـــني اتفقتا عليه قبل 
ســـنة وتتصارعان عليه اآلن، وجزء 
من الصراع السياسي يتمحور حول 
شـــخصه وموقعه وحيث يســـعى 
كل طـــرف الى اجتذابه وكســـبه الى 

جانبه. 
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 الطاشـناق واملعارضـة: هل انفصل نواب حزب  أخبار وأسرار 
الطاشناق عن املعارضة وسلكوا خطا استقالليا 
كما أعلن النائب أغوب بقرادونيان خالل احلملة 
االنتخابية، أم ان ما حصل هو موقف تكتيكي 

للطاشــــناق حاول احلزب ان ينفرد به عن املعارضة في تسمية 
النائب سعد احلريري؟ يقول مسؤول في التيار الوطني احلر ان 
العماد عون تفهم موقف كتلة الطاشــــناق ومتنى عليها ان تتخذ 
املوقف الذي يالئمها في الوقت احلاضر، وفســــر بعض املراقبني 
موقف احلزب بأنه مؤشــــر مهم ورسالة واضحة قد يبنى عليها 
الكثيــــر في املرحلة املقبلة، وان ما أقــــدم عليه احلزب هو بداية 
النطالق الكتلة الوســــطية التي قد تنهي االصطفافات بني ١٤ و٨ 

آذار وحتدث فرزا سياسيا جديدا على الساحة.
ــكيلها، ألن حصة  ــر تش   حصة االقطاب: حكومة األقطاب غير ميس
القطب ستكون للسياسي أو الطائفي، أي ملن ميثل سياسيا أو طائفيا، 
فعلى مستوى الساحة االسالمية، حصد سعد احلريري أكثرية املقاعد 
ــنية، وبات هو القطب السني األوحد، وكذلك النائب وليد جنبالط  الس
ــم الدرزي األقوى، ونال  ــم التمثيل الدرزي له، وهو الزعي الذي حس
حتالف «أمل» وحزب اهللا كل املقاعد الشيعية وانحصر التمثيل بهما، 
ولكن من ميثل الطائفة الشيعية كأقطاب مادام وجود الرئيس نبيه بري 
والسيد حسن نصراهللا في احلكومة غير ممكن ألسباب دستورية أو 
ــية أو أمنية، أما الوضع املسيحي فإنه مختلف، اذ ثمة  واقعية، سياس

أقطاب عدة يتوزعون التمثيل.
ــون ألن لديه مع حلفائه ١٩  ــة األقطاب يتمثل فيها العماد ع   ان حكوم
نائبا مارونيا (من ٣٤)، فيعتبر القطب املاروني األبرز، وهو ال يعارض 
ــب توزيع  ــى ان يكون التمثيل فيها حس ــكيل حكومة أقطاب عل تش
ــدد النواب، ولن تكون هذه احلكومة مقبولة قواتيا وكتائبيا وال من  ع

مسيحيي ١٤ آذار الذين ابتعدوا عن هذا االقتراح.
ــاب، اضافة الى األرمن  ــل األرثوذكس والكاثوليك كأقط   ويبقى متثي
ــيتم االختيار في ضوء نتائج االنتخابات النيابية  وعلى أي قاعدة س
ــب كاثوليكي، وأبرزت فريد  ــكاف كقط التي أخرجت الوزير ايلي س
ــيا، وحالت دون جناح  ــا للنائب ميشال املر أرثوذكس مكاري منافس

حزب الطاشناق في ترجمة تفوقه على الساحة األرمنية.
  وجهة نظر أكثرية ومعارضة:  نوهت مصادر سياســـية مقربة من 
األكثريـــة بانفتاح معظـــم القوى على معـــاودة التواصل بني 
الرياض ودمشق واســـتعدادها للتعاطي مع اجلهود املشتركة 
مبرونة، ولكنها لفتت في املقابل الى ضرورة مراقبة التصرف 
االيراني جتاه لبنان للتأكد من مدى استعداد طهران من موقع 

عالقتها املباشرة بحزب اهللا وقوى أخرى في 
املعارضة للتعاون في ترجمة النيات السورية 
الســـعودية الى خطوات عملية تستدعي من 
اجلميع االستعداد لتقدمي التنازالت املتبادلة 

إلخراج لبنان من أزمة تشكيل احلكومة.
  وتقـــول مصادر معارضة ان فريق ١٤ آذار يركز من جديد على 
أن املشكلة تكمن في ايران التي «تعقد االمور وحتاول استخدام 
الورقة اللبنانية لعرقلة احللول ومنع تشكيل حكومة في الوقت 
احلاضر»، ويتجاهل املوقف االميركي، بل يوحي ان واشـــنطن 
ال متارس دورا ســـلبيا على الساحة اللبنانية، بل تكاد تكون 
غائبة عنها، كما يحرص هذا الفريق ايضا على حتييد دمشـــق 

قدر االمكان بعد لقاء جدة ريثما تنقشع صورة نتائجه.
  شلل الدولة:  ثمة تشابه بني أوجه ونتائج أزمة الفراغ الرئاسي 
قبل سنتني وأزمة الفراغ احلكومي حاليا، وهو شلل الدولة اللبنانية 

ولكن هذه املرة من دون اعتصام وتظاهرات في الشارع.
ــى رغم اختالف  ــأن: عل ــي في هذا الش ــول محلل سياس   ويق
ــبه بإحدى نتائجها  الظروف واخللفيات فإن األزمة الراهنة تش
األزمة السابقة، جلهة تسببها بشلل املؤسسات الثالث، تتعرض 
ــهر  ــنة و٥ أش ــة على رغم انتخاب رئيس منذ زهاء س الرئاس
ــبه تفريغها من مضمونها، فدور رئيس اجلمهورية  الى ما يش
ــه إال في إطار تشكيل  ــلطة التنفيذية ال ميارس الفعلي في الس
ــتور الطائف، بل ان  ــس الوزراء «غير املوجود» وفق دس مجل
ــية أثبتت أنه يتعذر على رئيس  أزمة التأليف بأبعادها السياس
ــتراك في تكوين السلطة  ــة صالحية االش اجلمهورية ممارس

التنفيذية.
ــة مجلس الوزراء، نتيجة  ــبه الشلل في مؤسس   وال يحتاج ش
ــتقيلة برئاسة  ــرح كبير، فاحلكومة املس أزمة التأليف، الى ش
ــنيورة متارس تصريف األعمال في «نطاقه الضيق»  فؤاد الس
ــس اجلمهورية  ــي يتعذر على رئي ــع «وبالتال بحيث ال جتتم
ــة مجلس الوزراء كواحدة من صالحياته» ويكتفي  أيضا رئاس
ــيير شؤون وزاراتهم من دون قرارات أساسية،  وزراؤها بتس

وبالتالي يتعذر عليها إحالة مشاريع قوانني الى البرملان.
ــحب شبه الشلل القائم حكما على البرملان لتعذر التئامه    وينس
من أجل تشريع القوانني وسنها والبت بعدد كبير من املشاريع 
ــى بالوضعني االقتصادي  ــابقة وتعن املتراكمة منذ األزمة الس
واملالي، مادامت احلكومة التي يجب مشاركتها في مناقشة هذه 

املشاريع هي حكومة مستقيلة. 

 بيروت ـ اتحاد درويش
  وصف عضو كتلـــة التنمية والتحرير النائب 
علي خريس االجواء املرافقة لالستشارات النيابية 
غير امللزمة التي يجريها الرئيس املكلف بتأليف 
احلكومة ســـعد احلريري بااليجابية، مالحظا ان 
هذه االستشارات تأخذ طابع النقاش املوضوعي 
واجلدي وان البحث مع الرئيس املكلف يطول ليس 
فقط امللف احلكومي فحسب، بل امللف االصالحي 

وتطبيق اتفاق الطائف وقانون االنتخابات.
  واكد خريس في حديث لـ «األنباء» ان كل القوى 
االساســـية في لبنان تتجه باجتاه ان ال خيار اال 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية، الفتا الى ان االمر 
البارز في املوضوع احلكومي ان معظم االطراف في 
االكثرية واالقلية مبا في ذلك الرئيس املكلف متفقة 

على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق صيغة ١٥ - ١٠ - ٥.
  وأمل ان يشهد لبنان والدة احلكومة في وقت قريب بعدما توافرت 
مناخات عربية مساعدة، مشيرا الى ان هذه املناخات قد أضفت اجواء 
ايجابية على االستشارات التي يجريها الرئيس املكلف واعطت دفعا 
جديدا وقويا جدا بعد لقاء القمة بني خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار االسد، ولفت الى اننا 
لطاملا قلنا باســـتمرار ان جزءا من املشكلة يكمن في اخلارج. مذكرا 
مبا كان يتحدث به الرئيس نبيه بري والذي اكده ايضا النائب وليد 

جنبالط عن معادلة الـ «س ـ س».
  مشـــددا على اهمية التواصل واالجتمـــاع الذي حصل بني خادم 
احلرمني والرئيس الســـوري والذي سينعكس بال ريب ايجابا على 
املوضوع اللبناني. آمال ان تستكمل زيارة الرئيس السوري الى جدة 
بزيارة للملك عبداهللا الى ســـورية وان تســـتمر االجواء االيجابية 

بني الطرفني.

  تفويض بري

  وعمـــا اذا كان لقاء الكتلة مع الرئيـــس املكلف تناول موضوع 
توزيع احلقائب واالسماء، اوضح ان كتلة التنمية والتحرير فوضت 
الرئيس نبيه بري للدخول في موضوع التسمية واحلقائب، مشيرا 

الى ان الكتلة لم تتطـــرق الى هذا املوضوع ولم 
تسم أحدا.

  أما عن شروط املعارضة والتي ادت الى اعتذار 
الرئيس املكلف ورفضه اخلضوع لها، فقد اعتبر ان 
القول ان املعارضة هي التي منعت تشكيل احلكومة 
أمر غير صحيح، مشيرا الى ان قوى املواالة ساهمت 
هي ايضا في تعطيل تأليف احلكومة، رافضا الدخول 
في تفاصيل ما جرى خالل اللقاءات واملشاورات 
عند التأليف االول واكد ان هناك روحية وتصميما 
جديدين عند الرئيس املكلف وان اجلميع يقف عند 
نقطة اساسية مهمة جدا اذا لم تشكل احلكومة ما 
هو البديل، مؤكدا ان البديل يعني الفوضى واخلراب 
وتفاقم االوضاع االقتصادية واملعيشية، السيما 
الوضع األمني الذي ليس في مأمن، وشدد على انه 

في ظل هذه االوضاع يجب ان تشكل احلكومة وبأسرع وقت.

  مرحلة سعد الحريري

  واعرب خريس عن اقتناعه ان هذه املرحلة تستلزم شخص سعد 
احلريري الن يتولى رئاسة احلكومة نظرا للقدرات التي يتمتع بها 
وكونه ميثـــل اكبر تكتل نيابي ولديه متثيل كبير على املســـتوى 
الوطني العام، وقال: لو لم نرد سعد احلريري لكنا سمينا شخصا 
آخر اما في شأن الطروحات التي تطالب بحكومة اقطاب او حكومة 
تكنوقراط اوضح ان التوجه لدى القوى االساسية هو حكومة وحدة 
وطنية على اساس صيغة ١٥ـ  ١٠ـ  ٥، الفتا الى ان هذه الصيغة تشدد 
عليهـــا املعارضة كما اللقاء الدميوقراطـــي او كتلة النائب جنبالط 
الذي له دور اساسي في املوضوع احلكومي، واشار الى الزيارة التي 
قام بها وفد من كتلة التنمية والتحرير الى النائب جنبالط، كاشفا 
ان رئيس اللقاء الدميوقراطي يعيش هاجســـا معينا جراء التأخير 
في عملية تأليف احلكومة، وكشف ان جنبالط قد عبر خالل زيارة 
الكتلة له عن تخوفه من عملية التأخير في تشكيل احلكومة ودعا 
الـــى بذل اجلهد في كل االجتاهات مـــن اجل اخراج لبنان من ازمته 
الن بقاء الوضع على ما هو عليه يؤذي لبنان ويدخله في متاهات 

ومشاكل أمنية وغير أمنية. 

 لبنان: الحريري إلى جولة جديدة من المشاورات الخميس تبدأ بعون

 بيروت ـ عمر حبنجر
  استأنف رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري استشاراته 
لتشكيل احلكومة غروب امس، بعد استراحة نهارية ارتبطت 
باالستقباالت الرسمية لرئيس وزراء فرنسا، فرانسوا فيون، 
حيث اســـتمع الى وجهـــات نظر كتلة نـــواب االرمن، دون 
بروز اشـــارات مطمئنة الى قرب والدة التشكيلة احلكومية 

املالئمة.
  واليبدو ايضا ان مشاورات اليوم لن تكون خامتة املطاف، 
في ظل اجواء اقليمية ودولية، ال تتالءم مع اجواء االسبوع 

املاضي، والتي اتسمت باالرتياح احلذر.
  واستنادا الى هذه املعطيات االقليمية غير املريحة، قرر 
الرئيس املكلف سعد احلريري عقد جولة جديدة من املشاورات 
واملناقشـــات مع الكتل والنواب بدءا مـــن اخلميس املقبل، 
وستكون البداية مع كتلة االصالح والتغيير برئاسة العماد 
ميشال عون، وقد حدد مواعيد اخرى قبل اخلميس وبعده، 

للعماد عون او لرؤساء الكتل اآلخرين.

  عون يستعد للمشاورات

  وستعقد امانة سر التكتل العوني اجتماعا اليوم برئاسة 
العماد عون، يليه اجتماع موسع للتكتل االربعاء حتضيرا 
للقاء الرئيس املكلف اخلميس، وقال عضو التكتل ابراهيم 
كنعان ان البحث في لقاء اخلميس ســـيتناول التفاهم على 
بعض املفاهيم الدستورية جلهة ممارسة احلكم في امور عدة، 
مثل السياسة املالية وصالحيات بعض الصناديق واملجالس 
وبعض الوزارات وانشـــاء وزارة التخطيط ومقاربة مسألة 
االصالح ومعاجلة الثغرات في الوزارات واالدارات، وتطبيق 
الال مركزية االدارية املنصوص عليها في اتفاق الطائف والتي 

لم تطبق منذ ١٩ عاما.
  واكد كنعان انفتاح التكتـــل على الصيغ واملعايير التي 

يجب التفاهم عليها لتأليف احلكومة.

  أوغاسبيان يتساءل

  الوزير جان اوغاســـبيان (املستقبل) اعتبر في اللقاءات 
اجلديدة التي حدد احلريري مواعيدها، جوالت تشاور اضافية، 
انسجاما مع ما وعد به في املرحلة االولى من االستشارات.

  واضاف: ان احلوار سيتواصل ويستمر للبحث في سياسة 
احلكومة العتيدة، وحول صورة احلكومة ومعاييرها واحلقائب، 
لكن يبقى السؤال االساســـي هو: هل فريق االقلية سيمّكن 
لقاء امللك عبداهللا بن عبدالعزيز مع الرئيس بشار االسد في 
جدة من االنعكاس ايجابيا، بحيث يزيل الشروط التعجيزية 
التي وضعتها هذه االقلية على احلقائب واالسماء الوزارية؟ 
ام انها ستســـتمر داخل دائرة املواقف املتصلبة واملراوحة 

والتعثر؟.

  اتهام المعارضة بالمراوحة

  وقال ان الرئيس املكلف سيطرح تصورات بعد اجتيازه 
مرحلة التفاهمـــات الوطنية اال ان بعـــض املعارضة يريد 
اخذنا الى حالة املراوحة السابقة حول حقيبة ما او توزير 
شـــخصية ما، وانا ارى ان علينا جتاوز حالة املراوحة وان 
نأخذ بعني االعتبار مصلحة لبنان العليا وقدرة اللبنانيني 
على انتاج توافق وطني يستفيد من التهدئة او من احللول 

او من التقارب العربي احلاصل.
  النائب ميشال موسى عضو كتلة التنمية والتحرير حتدث 
امس الذاعة «صوت لبنان» عن عقبات البد من تذليلها، الفتا 

الى املناخ االيجابي القائم في لبنان واملنطقة، داعيا الى التقاط 
الفرصة «التي اضعناها في الفترة املاضية».

  وقال موســـى ان مشاورات الرئيس املكلف االضافية لن 
تقتصـــر على كتلة العماد عون امنا قـــد تكون هناك جولة 
استشارات اخرى مع كتلة التنمية والتحرير من اجل استكمال 

النقاش، في ضوء املناخات االقليمية االيجابية املستجدة.

  ماروني: المعارضة لمزيد من الشروط

  الوزير ايلي ماروني كشف عن ان املشاورات التي يجريها 
الرئيس املكلف تتجنب اخلوض في التفاصيل حول االسماء 
واحلقائب وتترك هذا االمر للقـــاءات اخرى، متوقعا عودة 
العقبات بعـــد االنتهاء من املشـــاورات عندما يتم اخلوض 
في االســـماء واحلقائب. وفي تصريح له امس، قال ماروني 
ان املعارضـــة تعتبر التكليف الثانـــي محطة لفرض مزيد 
من الشـــروط والضغوط، وقال ان االكثرية هي التي فازت 

باالنتخابات وعليها ان تشكل احلكومة.

  حزب اهللا وإرادة الرئيس المكلف

  مــــن جهته، رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ان 
مقومات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية متوافرة امنا تنقصها 
ارادة الرئيــــس املكلف الذي عليه ان يبدع في تركيب احلقائب 
واالســــماء من اجل ان يظهر هذه احلكومة التــــي تنقذ لبنان، 
خصوصا في هذه املرحلة. ورأى رعد ان الصيغة التي مت التوافق 
عليها من خالل التكليف االول هي االجدى مبثل هذه الظروف، 
ألن بلدنا مأزوم ومنقســــم وتتفاوت بني قواه الرؤى على االقل 
حول منهجية التعاطي مع العدو االسرائيلي وتهديداته وهذه 

ال حتتمل متديد االوقات واجلهود، كما قال النائب رعد. 

 في ضوء انحباس التفاؤل تحت تأثير العوامل الخارجية

 خريس لـ «األنباء»: المرحلة تستلزم شخص سعد الحريري
 أكد أن المواالة ساهمت في تعطيل تأليف الحكومة ورفض الدخول في تفاصيل ما جرى

 علي خريس 

 (محمود الطويل)  الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون في بعبدا أمس 

 المفتي قباني والرئيس المكلف يدينان االعتداء على األقصى 
وحزب اهللا يحّذر من ردود فعل غير محسوبة

  بيروت ـ محمد حرفوش
املكلف ســـعد    أدان رئيـــس احلكومة 
احلريري بشـــدة االعتداءات االسرائيلية 
على املسجد االقصى والفلسطينيني العزل 
في مدينة القدس، وقال: ان ما قامت وتقوم 
به قوات االحتالل االسرائيلي واملستوطنون 
االسرائيليون ضد حرمة املسجد االقصى 
يكشف بوضوح النوايا االسرائيلية املبيتة 
ضد املقدسات االســـالمية واملسيحية في 

مدينة القدس، ويتناقض كليا مع االدعاءات 
التي يتظاهر بها املسؤولون االسرائيليون 

إلحالل السالم بني العرب واسرائيل.

  المفتي قباني يحذر من تهويد القدس

  بدوره، مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد 
قباني وصف ما يقوم به اليهود املتطرفون 
في املســـجد االقصى بالعدوان االجرامي 
بحق كل املسلمني في العالم، داعيا جامعة 

الدول العربية ومنظمة املؤمتر االسالمــي 
واالمـــــم املتحدة الى التحرك الســـريــع 
لردع اليهـــــود املتطرفني عن املســـجــد 
االقصــى والقــدس ووقف اجلرائــم التي 
يرتكبــها العــدو االسرائيلــي بحــق الشعب 

الفلسطينــي.

  حزب اهللا يحذر من ردود غير محسوبة

  الى ذلك، حذر النائب نواف املوسوي، 

عضـــو كتلـــة الوفاء للمقاومـــة من كون 
املمارسات االسرائيلية حول احلرم القدسي 
«ستقود الى ردود فعل غاضبة وقد تكون 
غير محسوبة»، مستنكرا التجاهل الدولي 

مما يحصل.
  والحظ هذا الوزير االكثري انه لم يلمس 
اي تعديل في نهج ومواقف االقلويني منذ 
االستشـــارات االولى، آمال بجديد ايجابي 

حتمله االستشارات الثانية.


