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اللبنانيون يلتمسون هالل حكومة الحريري في قمة دمشق
بيروت ـ عمر حبنجر

الضباب السياس���ي، يستمر 
مخيم���ا في االج���واء اللبنانية، 
ومع���ه تس���تمر الصعوبة في 
التماس ه���ال حكومة الرئيس 
املكلف سعد احلريري، بانتظار 
املزيد م���ن االنقش���اع االقليمي 
املرتبط اساسا بطبيعة املناخات 
السعودية � السورية التي تعكس 
عادة واقع حال االجواء الدولية 

احمليطة باملنطقة.
وطبقا ملا أوردت���ه »األنباء« 
امس، فقد استبعدت وسائل االعام 
اللبنانية اجن���از احلكومة، قبل 
زيارة خادم احلرمني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز الى دمش���ق، وقد 
انضمت اذاعة »صوت لبنان« الى 
التأكيد على ذلك، ومثلها فعلت 
قناة »أو تي ڤي« التابعة للتيار 
الوطني احلر التي قالت ان الرئيس 
املكلف سعد احلريري اختار، على 
ما يبدو، العودة الى خانة االنتظار 
ريثما يزور خادم احلرمني سورية، 

في القادم من االيام.

تعديالت على األسماء

وفي ه���ذا االط���ار، توقعت 
مصادر اكثرية ان تشهد التشكيلة 
احلكومية التي سبق ان عرضها 
احلريري على الرئيس ميش���ال 
سليمان تعديات في اسماء الوزراء 
الواردة فيها بناء على االتصاالت 
الاحقة، وقد بدأ احلريري استمزاج 
الفرقاء باالسماء التي يقترحونها 

لتمثيلهم في احلكومة.
ان  ولم تس���تبعد املص���ادر 
يتمسك العماد ميشال عون بتوزير 
جبران باسيل، لكن من دون اسناد 
حقيبة االتصاالت اليه، ما يرجح 
اعطاء هذه احلقيبة لفريق الرئيس 
س���ليمان في الوزارة، أو لفريق 
الوزير غازي  االكثرية بشخص 

العريضي.
أما عن تشكيل احلكومة، فقد 
استبعدت املصادر حصوله قبل 
الزيارة امللكية الى دمشق، وال حتى 
بعدها ببضع���ة ايام، االمر الذي 
يقود الى التساؤل عن مصير زيارة 
احلريري نفسه الى دمشق، وهنا 
ترجح املصادر أال يقوم احلريري 
بالزيارة اال في اطار قمة لبنانية 

� سورية.
وعلى هذا االس���اس، صرف 
النظر عن »غ���داء العمل« الذي 

املوفد الفرنس���ي الى ان العقدة 
ليست فقط الوضع في لبنان، بل 
اوضاع الشرق االوسط برمته، 
معربا عن امله في ان تتحس���ن 

االمور قريبا.
ويلتق���ي غينو اليوم رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
حكومة تصري���ف االعمال فؤاد 

السنيورة.

الوزير نجار يحذر

بدوره وزي���ر العدل ابراهيم 
جنار حذر م���ن ان عدم تأليف 
احلكومة قد يؤدي الى ازمة نظام 
اللبنانيني، مقترحا  وطاق بني 
تشكيل حكومة اقطاب يعاونهم 

تكنوقراط.
ورأى في حدي���ث الخبارية 
املستقبل ان لدى الرئيس املكلف 
س���عد احلريري مرون���ة كافية 
للمحافظة على حلفائه واالنفتاح 
على املعارضة مشددا على انه ال 
حكومة اال بإعادة الثقة مع معظم 
الفرقاء في املعارضة دون ان يعني 

قيل انه كان مقررا بني الرئيس 
املكلف والعماد ميشال عون في 
قريطم، اقله في الوقت احلاضر، 
وتركز االنتباه على جولة املوفد 
الفرنس���ي هنري غين���و، الذي 
التقى الرئيس ميش���ال سليمان 
والبطري���رك املاروني نصراهلل 
صفير، وحتدث عن دور فرنسا 
في عملية السام، وليس الوساطة 
في موضوع تأليف احلكومة، الذي 
طرح من زاوية متني االس���راع 
بتش���كيل احلكوم���ة ملواجه���ة 
االستحقاقات املرتقبة في املنطقة، 
وهو املوقف الذي عبر عنه رئيس 
الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون 
قبل ايام خال مشاركته في افتتاح 
الفرانكفونية في  دورة االلعاب 

بيروت.
وبعد لقائه البطريرك صفير 
اكتفى غينو بالقول: احمل رسالة 
دعم وصداقة للبنان. واشار الى 
انه سيعقد مؤمترا صحافيا في 

نهاية زيارته اليوم.
وفي تصريح لقناة MTV لفت 

ذلك التنازل عن االكثرية.
وش���دد الوزير جن���ار على 
ان الس���عودية تسعى من خال 
التقارب مع السوريني الى تأليف 
احلكومة اللبنانية اوال، ثم البحث 
في املواضيع املستعصية، وقال: 
ال ارى ان سورية ستغير موقفها 
من احملكمة الدولية وال موقفها 
بالنس���بة حلزب اهلل او ايران، 
واوضح: ال احد يس���تطيع في 
املعارضة اخل���روج عن اخلط 
العريض الذي يق���وده ظاهريا 
اجلنرال ميش���ال عون ونقطة 
االرتكاز فيه حزب اهلل، مرجحا ان 
تكون وزارة االتصاالت مع رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان، مبديا 
رأيه بوجوب اال تأخذ املعارضة اما 
حقيبة الداخلية او حقيبة الدفاع 
الن هاتني احلقيبتني محسوبتان 

على الرئيس سليمان.
العامة  لكن وزير االش���غال 
غازي العريضي يرى ان املناخ 
الذي متت به مشاورات الرئيس 
املكلف سعد احلريري يسهم في 
مناقشات اكثر جدية قوامها بناء 

الثقة.
والحظ ان ثمة ش���عورا بان 
املسائل نضجت على املستوى 
االقليمي والدولي، واشار الى ان 
النتائج تراوح بني امرين ال ثالث 
لهم���ا، التصادم او التفاهم، فإذا 
كانت الى تصادم فعلينا معرفة 
كيف نحمي لبنان من تداعياتها 
واال يكون ذلك على ارضنا، واما 
اذا انتهت الى تفاهم فيجب اال ان 
يكون ذلك على حساب لبنان، كي 
ال تدفع ثمنا كبيرا، وهذا يعني ان 
نحمي بلدنا وال نتوقف عند وزير 

بالناقص او وزير بالزايد.

ال أحد يتجاوز حكومة الشراكة

من جهته وزير العمل محمد 
فني���ش من حزب اهلل اكد انه ال 
احد يس���تطيع جتاوز حكومة 
الش���راكة الوطنية، مشيرا الى 
ان البحث ف���ي اعادة الصيغة � 
من جديد ه���و بحث عقيم، وان 
صيغة ال� 15 � 10 � 5 هي االنسب 
بعدما حازت قبوال من كل الفرقاء، 
مشددا على ضرورة ابعاد مسألة 
التفاوض حول تفاصيل تشكيل 
احلكومة عن وسائل االعام وان 
يكون اخلطاب هادئا وبعيدا عن 

التشنج.

مراوحة بين التفاهم والتصادم وفرنسا تستعجل وال تتدخل

»الطاشناق« يحارب على جبهتين حكومية.. وتركية
بيروت: يولي حزب الطاشناق 
أهمية سياسية فائقة ملوضوع 
احلكومة في اطار احتواء خسائره 
في االنتخابات النيابية واحلؤول 
دون ترجمتها حكوميا. وهذا ما 
يفسر انفتاحه على الرئيس سعد 
احلريري واالنفراد دون سائر قوى 
املعارضة بتسميته في استشارات 
التكليف الثاني. واليزال التكتم ميزة الطاشناق 
فيما يخص قرار احلزب بتس����مية ممثله في 
احلكومة واحلقيبة التي يرغب في احلصول 

عليها، وذلك خال التكليف األول والثاني.
وفي هذا الشأن، يشير مطلعون على أجواء 
احلزب األرمني، إلى أن القيادة تنظر بإيجابية 
إلى الوزير السابق سيبوه هوفنانيان، وإمكان 
حصوله على وزارة الشباب والرياضة التي 

سبق له أن توالها.
ويعتقد كثيرون أن قبول الطاشناق بهذه 
الوزارة، يأتي من حرصه على التطور اجتماعيا 
وفي األوساط الش����بابية،  نظرا إلى األهمية 
الت����ي تنالها األندية األرمنية، س����واء أكانت 
اجتماعية أم رياضية. وفي الس����ياق نفسه 

يقول هؤالء املطلعون ان الطاشناق ال يرغب 
في وضع الكثير من الضغوط على حلفائه، 
وأولهم العماد ميشال عون، في عملية اختيار 
حقيب����ة وزارية، فيبتعد احلزب األرمني عن 
احلقائب اخلدماتية »الكبرى«، مفسحا املجال 
أمام القوى احلليفة. وقد نقل عن األمني العام 
حلزب الطاشناق هوفيك مختاريان تشديده 
على ضرورة أن يكون لكل حزب ولكل تيار 
احلق في تسمية ممثليه في احلكومة، الفتا 
االنتباه الى انه »حتى لو اختار الرئيس املكلف 
أفضل محازبي الطاشناق او مناصريه فنحن 
ل����ن نقبل بأن يقرر احد غيرنا من ميثلنا في 
احلكومة، وهذا موقف مبدئي«. اال انه ورغم 
االنهماك في املوضوع احلكومي، لدى حزب 
الطاشناق متسع من الوقت واجلهد لاهتمام 
ب� »القضية األرمنية األم« املدرجة على أجندته 
السياسية والش����عبية بصفة دائمة، والتي 
يثيرها في اآلونة األخيرة من زاوية االتفاق 
األرمن����ي - التركي الذي يش����ق طريقه رغم 
االعتراضات. وفي هذا االطار اس����تبق حزب 
الطاش����ناق وصول رئيس دولة أرمينيا الى 
لبنان - في اطار جولة له على دول تتواجد 

فيها جاليات أرمنية الستطاع رأيها في االتفاق 
املزمع توقيعه بني أرمينيا وتركيا - بتنظيم 
حترك احتجاجي موزع في اجتاهني سياسي 
إعامي وميداني عماني في الش����ارع ، ومن 
أهداف هذا التحرك تكوين نواة موقف ضاغط 
على احلكومة األرمنية من جهة للتراجع عن 
هذا االتفاق واحلصول على تأييد أو تعاطف 
سياسي ورسمي لبناني مع هذا املوقف. وعلم ان 
هناك ثاث نقاط أساسية يرفضها الطاشناق في 

موضوع االتفاقية األرمنية التركية، وهي:
- عدم تطرق نص االتفاقية إلى موضوع 
املجازر األرمنية، وضرورة التعويض التركي 
املعنوي واملادي عما ارتكبته تركيا بحق الشعب 

األرمني.
- عدم مطالبة الطرف األرمني باألراضي 
التي مازالت ترزح حتت االحتال التركي، وهي 
التي ينحدر منها معظم األرمن املوجودين في 

باد »الشتات«.
- املوقف التركي من قضية ناغورنو كاراباخ 
املتنازع عليها بني أرمينيا وآذربيجان، وهو 
اإلقليم الذي تعده أنق����رة محتا من الدولة 

األرمنية.
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مصادر »أكثرية« لـ »األنباء«: مشروع لحكومة أقطاب 
مطعمة بالتكنوقراط لتمرير توزير باسيل

المؤبد للبنانيين وليبي خططوا  الغتيال رئيس وزراء ليبيا 

بيروت ـ ناجي يونس
ردت مص����ادر االكثرية اللبناني����ة متديد االزمة 
احلكومية الى املعطي����ات الدولية واالقليمية التي 
ترتبت على امهال الدول الس����ت التي اجتمعت في 
جنيڤ اليران كي تثبت س����لمية نش����اطها النووي 
خصوصا بعد ابدائها االستعداد الستيراد الوق��ود 
النووي املخصب من الدول املنتجة الزالت الشكوك 
حول التخصيب االيراني لهذه املادة. وقالت املصادر ل� 
»األنباء«: لقد كان اجلميع يترقبون بداية التصعيد بني 
ايران واملجتمع الدولي بعد لقاء جنيڤ وارتفاع معدل 

التأزم اال ان نافذة فتح��ت عل��ى احل�وار وافسح��ت 
املج��ال امام حصول خرق ديبلوماس����ي بشكل أو 
بآخر. وبحسب املصادر ايضا يدرك اللبنانيون ان 
فترة التهدئة مس����تمرة وان ال مقدرة على انتاج ما 
هو افضل لبلدهم وما عليهم اال كس����ب الوقت باقل 
خسائر ممكنة وقد يبدع الرئيس املكلف سعد احلريري 
بالتصور الذي يؤمن املخرج املطلوب فيطرح توزير 
جبران باسيل حتت عنوان حكومة اقطاب مطعمة 
بالتكنوقراط مما يعني ان باسيل تكنوقراط وليس 

سياسيا رسب في االنتخابات النيابية.

بيروت � د.ب.أ: أصدرت محكمة عسكرية لبنانية
حكما بالسجن مدى احلياة مع األشغال الشاقة 
بحق ثاثة رجال تآمروا الغتيال رئيس الوزراء الليبي 
البغ����دادي علي احملمودي. وأصدر قاضي التحقيق 
العسكري في لبنان فادي صوان حلكم بحق املواطن 
اللبناني مهدي سعدون احلاج حسن وجنله حيدر 
واملواطن الليبي عبد الس����ام محمد. وأدين الرجال 

الثاثة بوضع متفجرات في طرد بهدف ارساله إلى 
احملمودي في ليبيا في يونيو املاضي. واستوقفت 
االس����تخبارات اللبنانية الطرد قبل ش����حنه خارج 
الباد. وأفادت التقارير بأن الرجلني اللبنانيني كانا 
يسعيان لانتقام الختفاء رئيس املجلس اللبناني 
اإلسامي الش����يعي األعلى اإلمام موسى الصدر في 

ليبيا في العام 1978 خال زيارة لها. 

حبيب لـ »األنباء«: ال مصلحة بربط الحكومة باتفاق سعودي ـ سوري
بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو كتلة القوات اللبنانية 
النائب فري���د حبيب ان اللقاءات 
السعودية � السورية قد تفتح نافذة 
انفراجات عل���ى الداخل اللبناني 
وتؤدي الى نوع من احللحلة على 
مستوى تأليف احلكومة، معربا 
في املقابل عن اسفه الرتباط اجلزء 
االكبر من تش���كيل احلكومة في 
لبنان بتفاهمات خارجية سواء 
أكانت تفاهم���ات عربية � عربية 
أم ايرانية � غربي���ة، معتبرا ان 
احلالة املذكورة تفقد لبنان ميزته 
الدميوقراطية وتنسق اسس العمل 
املؤسساتي فيه، مشيرا من جهة 
اخرى الى ان اللقاءات السعودية 
� السورية والتفاهم بني الدولتني 
خطوة مطلوبة في املرحلة الراهنة 
لترتيب البيت العربي على اساس 
التضام���ن بني اعضاء االس���رة 
العربي���ة لتمكينها من االنطاق 

وبناء لنتائج االنتخابات النيابية 
واالرادة الشعبية.

ب���دوره رد موق���ع الق���وات 
اللبنانية عل���ى تصريح النائب 
النش���رة  نبي���ل نق���وال ملوقع 
االلكتروني���ة و»األنباء« معتبرا 
انه يجب عدم العتب على النائب 
العوني نبيل نقوال، إذا تهجم على 
شخص رئيس الهيئة التنفيذية 
ف���ي القوات اللبنانية د.س���مير 
جعجع ولم يعرف ان يرد عليه 

بالسياسة.
النبي���ل  واض���اف لثقاف���ة 
جمهوريات املوز هي تلك التي كانت 
قائمة في أميركا الاتينية في الربع 
األخير م���ن القرن املاضي، حيث 
كانت الفوضى هي التي حتكم بعض 
الدول. ومن ميلك القوة والساح 
ميلك الق���رار، و»الدميوقراطية« 
شر مطلق و»الدكتاتورية« خير 

خاص للشعوب.

املش���اركة في احلكم انطاقا مما 
أوعز الي���ه زورا من قبل حلفائه 
حيال حجمه السياسي والشعبي، 
معتبرا ان تاريخ املسيحيني في 
لبنان لم يش���هد من نظير ملوقع 
ان  العماد عون احلال���ي، مؤكدا 
ابرام التفاهمات واقامة التحالفات 
السياسية  القيادات والقوى  بني 
اللبنانية هو امر جيد ومطلوب، 
شرط أال تكون على حساب التاريخ 
الطويل من النضال املسيحي في 
بناء الدولة وترسيخ أسس النظام 
الدميوقراطي فيها وتعزيز العيش 
املشترك بني ابنائها، ومؤكدا ايضا 
ان قوى االكثرية النيابية وكل قوى 
14 آذار ال تنوي اطاقا اقصاء احد أو 
استبعاده عن املشاركة في احلكم، 
وذل���ك حرصا منه���ا على وحدة 
الباد وتعزي���زا للدور اللبناني 
داخل املجتمع الدولي، امنا ضمن 
االطر الدستورية والدميوقراطية 

باملبادرة العربية للسام.
ولفت النائب حبيب في تصريح 
ل� »األنباء« ان ال مصلحة للنظام 
اللبناني في ان يصبح تش���كيل 
احلكومة مرتبطا باتفاق سعودي � 
سوري وان جتسد اللقاءات بينهما 
عجز اللبنانيني عن رعاية شؤونهم 
الداخلية وعن قدرتهم على القيام 
ببلده���م، معتب���را ان ما يجري 
ليس سوى نتيجة حملاوالت قفز 
فريق املعارضة فوق النصوص 
الدستورية وعدم اعارته النظام 
الدميوقراطي أي اهمية، وذلك من 
خال تخطيه لنتائج االنتخابات 
النيابية سعيا الى حتقيق املكاسب 
السياسية لآلخرين على حساب 
الناخ���ب اللبناني وارادته وعلى 
حساب سمعة لبنان وصورته في 
العالم، رافضا حتويل املعارضة 
للبنان الى ساحة لتدبير شؤون 
اآلخرين من الدول االقليمية عليها 

بهدف تعزيز موقعهم التفاوضي. 
من جهة اخرى، متنى النائب حبيب 
ان يعي العماد عون حقيقة موقعه 
السياس���ي اليوم، بعد ان اصبح 
واجهة رئيسية وغطاء لتحقيق 
مصالح اقليمية ال متت الى املصلحة 
اللبنانية بصلة، وذلك حتت عنوان 

موقع »القوات« يرد على تصريحات نقوال.. وجمهورية الموز

فريد حبيب

)محمود الطويل( العالمة السيد محمد حسني فضل اهلل  مستقبال وفدا طالبيا من اجلامعة االميركية في بيروت

فضل اهلل: أميركا جاهزة للمساومة على لبنان مقابل التوطين
بيروت: رأى العامة السيد محمد حسني
فضل اهلل، ان من يتطلع لتحرير لبنان 
من وصاية دون اخرى، ال ميلك في نفس���ه 
االخاص للبلد، أو هو ميتلك تصورا مشوها 
ملعنى االستقال، واشار الى ان آخر من ميكنه 
احلديث عن اس���تقال لبن���ان هو الواليات 
املتحدة االميركية، التي ساومت على استقاله 
اكثر من مرة، وحاولت مبادلة س���ورية به 
مقابل اجلوالن، وعرضت على سورية نشر 
جيشها في لبنان حتى احلدود مع فلسطني 
احملتلة شريطة نزع ساح املقاومة، وكانت 
وراء احلرب االسرائيلية على لبنان في العام 
2006. واكد سماحته ان االدارة االميركية ليست 
جمعية خيرية، وانها حاضرة للمساومة على 

استقال لبنان مقابل التوطني وفي اي صفقة 
دولية � اقليمية قادمة.

وق���ال فض���ل اهلل امام وف���د من طاب 
اجلامع���ة االميركية في بي���روت: ان هناك 
حديثا متصاعدا في لبنان عن االس���تقال، 
حيث يوضع االس���تقال تارة في مواجهة 
هذا احملور العربي، وطورا في مواجهة ذلك 
املوقع االسامي. اما االستقال احلقيقي الذي 
يعني حترر البلد من العدو الصهيوني فهو 
من احملرمات لدى الكثيرين الذين يستمعون 

يوميا الى التهديدات االسرائيلية.
واضاف: أراد البعض للبنان ان يستقل عن 
محيطه العربي واالسامي، واراد له البعض 
اآلخر ان يكون حرا ومس���تقا في مواجهة 

العدو االس���رائيلي من دون ان يتنازل عن 
مسؤولياته جتاه االمة.

وتابع: الواق���ع يقول انه ليس هناك بلد 
تنكر الس���تقال لبن���ان كالواليات املتحدة 
االميركي���ة، اال ربيبها الكي���ان الصهيوني، 
فهي التي حاولت ان تساوم سورية أكثر من 
مرة على مبادلة لبنان باجلوالن، وهو االمر 
الذي رفضه الرئيس السوري الراحل حافظ 
االسد، وهي التي ارسلت الى جنله الرئيس 
بشار قبيل والدة القرار 1559 بأنها حاضرة 
للموافقة على انتشار اجليش السوري في 
لبن���ان حتى احلدود مع فلس���طني احملتلة، 
شريطة نزع ساح املقاومة، وهو ما لم توافق 

عليه سورية.

رأى أن من يتطلع إلى تحرير لبنان من وصاية دون أخرى ال يملك اإلخالص للبلد

سليمان و»دينامية سياسية جديدة«
بيروت: الرئيس ميشال سليمان عاقد العزم

بعد عودته من نيويورك على حتريك الوضع 
السياسي والدفع به في اجتاه تشكيل احلكومة 
في أسرع وقت ممكن. وقد أطلق اشارات أولية في 
هذا االجتاه سبقت وصوله الى بيروت وأوحت 
بوجود دينامية سياسية جديدة ورغبة قوية 
في وضع حد لألزمة احلكومية. أبرز زوار بعبدا، 
أهمية مش����اركة رئي����س اجلمهورية في أعمال 
اجلمعية العمومية لألمم املتحدة، واللقاءات التي عقدها مع 
رؤساء دول ووفود، والتي صبت كلها في خانة اعادة احياء 
التفاهمات الدولية حول موقع لبنان، وتثبيت االس����تقرار 
السياسي واألمني واالقتصادي فيه. كما أن احلضور الشخصي 
لرئيس اجلمهورية في هذا احلدث الدولي منع انعكاس األزمة 
اللبنانية القائمة حول احلكومة على موقع لبنان في اخلارج 
جلهة انتخابه عضوا غير دائم في مجلس األمن،  للس����نتني 
املقبلتني 2010 و2011. فجميع رؤس����اء الدول والوفود الذين 
التقاهم الرئيس سليمان، أكدوا له دعمهم لهذا االنتخاب، ومن 
بينهم وزير خارجية سورية وليد املعلم الذي اعتبر »أن في 
هذا االنتخاب مصلحة عربية وقومية«. رأت مصادر مراقبة 
ان االتصال الهاتفي الذي تلقاه أمس األول الرئيس سليمان 
من نائب الرئيس االميركي جو بايدن،  كما احلديث اخلاطف 
الذي أجراه معه الرئيس االميركي في االستقبال الذي أقامه 
لرؤساء الوفود املشاركة في اجلمعية العمومية لألمم املتحدة، 

مبنزلة استعاضة اميركية عن اللقاء الذي تعذر ترتيبه مع 
الرئيس االميركي عل����ى هامش الدورة. علما ان أوباما وفي 
خطوة اس����تثنائية خص الرئيس سليمان بعشر دقائق من 
احلديث خال االس����تقبال، رغم انه لم يلتق أي رئيس آخر 
على هامش اجلمعية العمومية. اس����تنادا إلى مطلعني عن 
قرب على موقف الرئيس، ال أفكار محددة وجاهزة لديه بعد 
إلجراء حوار مع دمشق حيال تأليف احلكومة لسببني على 
األقل: أولهما نفيه وجود تدخل سوري في األزمة احلكومية، 
واحلري أال يفاحت نظيره في حل مش����كلة ال يراه طرفا فيها 
وال معنيا بهذا احلل، وخصوصا أن الرئيس����ني متفقان على 
أن األزمة ش����أن محض لبناني وعلى ضرورة التوصل إلى 
حكومة وحدة وطنية. وثانيهما رغبة رئيس اجلمهورية في 
منح الرئيس املكل����ف واملعارضة فرصة جديدة للحوار في 
ظل السقف الرئاس����ي اجلديد، والتقاط ردود فعل الطرفني 
على مواقفه األخيرة، ومدى استعدادهما للبحث اجلدي في 
املضمون اللبناني للمأزق احلكومي، وهو أن عليهما االتفاق 
على احلقائب واألسماء ما دام الرئيس قد  ثبت ثاث حقائق 
متازم����ة هي: تأليف حكومة وحدة وطنية، معادلة 15 + 10 
+5 ال وجود لتأثير سلبي خارجي على احلوار الداخلي. وفي 
ضوء ردود الفعل هذه يقرر سليمان اخلطوة التالية. ومع أن 
عقد قمة لبنانية - سورية وارد في ذهن رئيس اجلمهورية، 
فإن فح����وى موقفه منها هو عدم إقرانها بأزمة داخلية كيا 

يستشم طلب تدخل سوري في شأن محض لبناني.
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»الدستوري« يواصل تحقيقاته في »الطعون« 
و3 نواب قد يغادرون المجلس

محمد حرفوش
ينكب املجلس الدستوري وبكل جدية على مواصلة 
التحقيق في الطعون النيابية ال� 19 املرفوعة أمامه: 12 مقدمة 

من نواب من األكثرية، و7 ضد نواب من األقلية.
وقد استمع املجلس الى العديد من املرشحني الطاعنني 
واملطعون بنيابتهم، وعمل على درس كل الدالئل والوثائق 
املقدمة أمامه، وسيصدر تقريره في هذا الشأن في 13 من 
الشهر املقبل، وسط معلومات ترددت ان املجلس قد يتجه 

الى تأجيل البت بقراراته الى ما بعد املوعد احملدد.
وفي موازاة اقتراب موعد صدور قرارات »الدستورية« 
في تلك الطعون ثمة من يتحدث عن ان املجلس قد »يطيح« 
بثاثة أعضاء من مجلس النواب في ضوء الطعون التي 
يدرسها خال هذه الفترة وترافق ذلك مع تسريبات تفيد 
بأن الدوائر التي ستصيبها قرارات الدستوري هي املنت 

الشمالي وزحلة وجزين.
وبالنس���بة الى الطعون املقدمة، فالعني على زحلة، 
بعدما وضعت على اخلريطة السياسية من خال نتائج 
االنتخابات التي خلفت ذهوال في األوس���اط السياسية، 
وهذا ما يفس���ر أس���باب فتح ملفات الطعون من حلظة 

إعان النتائج في تلك الدائرة.


