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لبنان: سليمان يتوقع صدور مراسيم الحكومة الثالثاء 
بيروت ـ عمر حبنجر

الوالدة احلكومية في  أجواء 
بي���روت مفعمة باألمل، الرئيس 
ميش���ال س���ليمان توقعها في 
العشاء التكرميي احلاشد ألمير 
منظمة فرسان مالطة »قريبا جدا« 
وثمة من نقل عنه احتمال توقيع 
مراسيمها الثالثاء املقبل، وبعض 
األكثريني حددوا موعد اعالنها في 
االول من نوفمبر، الذي يصادف 
ذك���رى والدة الرئيس الش���هيد 
رفيق احلريري، لتهدى الى ذكراه، 
وترافق ذلك م���ع حديث رئيس 
الذي اختلى  املجلس نبيه بري 
برئيس اجلمهورية على هامش 
التكرميي، عن خطوات  العشاء 
له ش���خصيا في اطار تس���هيل 
عملية التألي���ف، بينما يتجنب 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
قراءة التوقعات وهو الذي غاب 
القصر اجلمهوري،  عن عش���اء 
الس���تضافته النائب س���ليمان 
فرجنية، الذي يتهيأ لزيارة دمشق 
في إطار مهمته التسهيلية، لعملية 

تشكيل احلكومة.
الرئيس سليمان وفي حديث 
جلريدة »األخبار« املعارضة أشار 
الى انفتاح الرئيس املكلف سعد 
احلريري على املعارضة، والذي 
يشكل أساس���ا ألدائه املقبل في 

احلكومة.
واعترض سليمان على وصف 
األزمة بأزمة نظام، مشددا على 
ما أسماه الدميوقراطية امليثاقية 
الدميوقراطية  التي تختلف عن 
والدميوقراطي���ة  التوافقي���ة 

العددية.
وشدد الرئيس سليمان على 
دور رئيس اجلمهورية احلاسم 
في كل مراح���ل تأليف احلكومة 
من���ذ التكلي���ف االول، وحتديدا 
من���ذ وضع معادل���ة 15 � 10 � 5 
لتحديد توزيع املقاعد بني املواالة 
واملعارض���ة الى تظهير املواقف 
من توزير املرشحني اخلاسرين 
باالنتخاب���ات، لكنه لفت الى ان 
دور رئيس اجلمهورية ال يشمل 
توزيع احلقائ���ب الوزارية على 

الكتل النيابية.
الرئيس س���ليمان كشف عن 
دور ما لعب���ه في جمع الرئيس 
املكلف س���عد احلريري والعماد 
ميشال عون، واشار الى »املفتاح« 

املبدئي���ة، معتبرا  الناحية  الى 
ان تس���مية وزراء الكتلة، عائد 
لرئيس���ها وان امر عودة باسيل 
ال���ى وزارة االتصاالت او عدمها 
متروك للتيار الوطني احلر الذي 

لم يحدد موقفه منها بعد.
وعلى هذا رأى النائب عاطف 
مجدالن���ي عضو كتل���ة »لبنان 
أوال« ان العراقيل التزال تعترض 
عملية التألي���ف وفق ما تناهى 
الي���ه، واضاف ف���ي تصريح له 
ام���س: واضح متام���ا ان هناك 
خيوط���ا خارجية وهناك بعض 
االمور الداخلي���ة، وهذا يعكس 

حالة ازمة.
اال ان نائبا آخ���ر من 14 آذار 
حتدث ل���� »األنباء« عن »موجة 
تفاؤلية« تنم���و يوما بعد آخر، 
تبشر بقرب تشكيل احلكومة حيث 
ميكن تفس���ير التدخل السوري 
املباش���ر في هذه املس���ألة بأحد 
احتمالني ام���ا انهم قرروا اجناز 
االستحقاق احلكومي في لبنان، 

واما ان في األمر مناورة.
ويصب في هذا االطار بحسب 

اللبناني لقمة دمشق بني خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز والرئيس السوري 
بشار األسد، وقال ان هذا املفتاح 
كان في جيبي، وكشف عن دور 
ما لعبه ف���ي املصاحلة العربية 

في الكويت.
وكان الرئي���س املكلف حرك 
موفديه باجتاه العماد ميشال عون 
متهيدا لعقد لقاء اخير معه، اضافة 
الى اجتماعه مع املعاون السياسي 
لألمني العام حلزب اهلل حس���ني 
خليل فضال عن النائب سليمان 
فرجنية، ال���ذي يلعب دورا بني 
احلريري وع���ون، يعكس قرارا 

سوريا بتسهيل األمور.
عون: ال جديد!

لكن العماد ميشال عون املنقطع 
عن التواصل املباشر مع رئيس 
احلكومة املكلف منذ بضعة ايام، 
يرى انه ال جديد بالنسبة لتشكيل 
احلكومة وان الترجيحات الواردة 
في الصحف، تشبه الرهانات على 
األحصنة، الفتا الى ان هناك ازمة 

رؤيتها بالع���ني املجردة احيانا، 
وهي طرح تساؤالت حول صحة 
التمايز في مواقف بعض الدول 
اللعبة السياسية  االقليمية من 

في لبنان.
لكن العماد عون وبحسب من 
التقوه مؤخ���را رد حتفظه هذا 

بالفعل يلزمها حل.
وردا على رفض سمير جعجع 
اعطاء وزارتي العدل واالتصاالت 
الى كتلة التغيير واإلصالح قال 
عون: انا ال عالقة لي به، عالقتي مع 
الرئيس املكلف، وهو، أي جعجع، 
الذي  يستطيع ان يأخذ املوقف 

بعد حتفظ العماد عون على إبعاد 
باسيل عن هذه. 

وقالت مصادر اكثرية ان العقدة 
احلكومية وان بدت في ظاهرها 
داخلية مرتبطة بتوزيع احلقائب 
الوزارية، فانها تتصل في جوهرها 
باسالك خارجية غائرة ال ميكن 

يريد، واذا الرئيس املكلف يصغى 
اليه، فهو من يبلغني ذلك.

الوس���طاء  ويبدو ان بعض 
اقترحوا ترك حقيبة االتصاالت 
لكتلة عون، وإعطاءها لوزير آخر، 
غير جبران باسيل، لكن الرد لم 
يكن ايجابي���ا من جانب املواالة 

املصدر حترك النائب س���ليمان 
فرجنية غير ان العرقلة ستصدر 
عن ط���رف خارجي، اي���ران او 
الوالي���ات املتحدة على س���بيل 

املثال.
وف���ي مطلق االحوال، اضاف 
النائب االكثري، ف���ان ايران لم 
تقرر بعد ان تفرج عن احلكومة 
اللبنانية فه���ي لم حتصل على 
مطالبها االقليمية في هذا امللف 
او ذاك مما يدفع الى ترجيح اال 
تتشكل احلكومة قبل ان تنضج 
الظ���روف التي جتده���ا طهران 
مواتية لقطف ما تريد وحتقيق 

ما تخطط له.
موفد قطري في بيروت

من جانبها ذك���رت صحيفة 
»اللواء« القريبة من كتلة املستقبل 
ان موف���دا قطري���ا خاصا وصل 
الى بيروت امس االول االربعاء، 
وباشر اتصاالت تشمل الرؤساء 
ميشال سليمان ونبيه بري وسعد 
احلريري، فضال عن العماد ميشال 

عون، وشخصيات اخرى.

خارقًا التوقعات المترددة حول التشكيل.. وبعد معلومات عن وصول موفد قطري إلى بيروت

عبداملجيد صالح

)محمود الطويل(جانب من العشاء التكرميي الذي أقامه الرئيس ميشال سليمان على شرف أمير منظمة فرساك مالطة بحضور الرئيس نبيه بري  واملفتي محمد رشيد قباني والبطريرك نصراهلل صفير

أكد أن واشنطن ترى إمكانية لمزيد من اإليجابية في عالقاتها مع دمشق

فيلتمان: والدة الحكومة اللبنانية خالل أيام
واشنطن ـ أحمد عبداهلل

قال مساعد وزير اخلارجية االميركية لشؤون 
الش��رق االدنى جيفري فيلتمان في شهادة ادلى 
بها امام اللجنة الفرعية للشرق االوسط وجنوب 
آس��يا املنبثقة عن جلنة الش��ؤون اخلارجية في 
مجلس النواب االميركي »ان هناك توقعات كبيرة 
ان تعل��ن احلكومة اللبنانية اجلديدة خالل االيام 

املقبلة ونحن نأمل ان يكون هذا صحيحا«.
واوض��ح املس��ؤول االميرك��ي ان »الواليات 
املتح��دة تتطلع الى العمل م��ع احلكومة اللبنانية 
املقبل����ة ونعي��د هن��ا التأكي��د على ان دعمنا 
الس��تقالل لبنان لن يتأثر بعالقتنا مع اي طرف 

آخر«.
من جهة أخرى، أكد فيلتمان ان الواليات املتحدة 
ترغ��ب في اقامة عالقات طيبة مع س��ورية و»ان 
هناك املزيد من االمكانيات لعالقة ايجابية وبناءة 

بني الواليات املتحدة وسورية«.
وأبل��غ فيلتمان مش��رعني أميركيني انه حتى 
ميكن اس��تغالل تلك الف��رص الكامنة فانه يتعني 
على س��ورية ان تعالج املخاوف األميركية بشان 

بعض سياساتها في املنطقة.

 فيلتمان خاطب ايضا ما وصفه رئيس اللجنة 
الفرعي��ة غاري آكرمان وه��و دميوقراطي ميثل 
نيويورك بالقلق الش��ديد من ضعف تأييد ادارة 
الرئيس ب��اراك اوباما للمعس��كر االصالحي في 
ايران وتخليها عن الدعوة لنش��ر الدميوقراطية 
في العالم العربي قائال »ان الرئيس اوباما وادارته 
تواصل متسكها بدعم املجتمع املدني واملمارسات 
الدميوقراطي��ة ودعمه��ا القوي للجماعات التي 
تس��ع��ى ال��ى االص��الح ف��ي ايران« غير ان 
آكرم��ان لم يقتنع باجابة فيلتمان فرد قائال »انها 
ل��ن تكون فكرة س��يئة ان جنعل اجلميع مبا في 
ذل��ك االصالحيون في اي��ران يعرفون اننا نؤيد 
الدميوقراطية ونقدر شجاعة ما يفعلونه في ايران، 
ان عل��ى االدارة ان تتح��دث عن ذلك وان تصدر 

بيانا او بيانات لتؤكد ذلك«.
ورد فيلتم��ان »اننا لم نتراج��ع، اننا منضي 
بسرعتنا القصوى الى االمام بشأن دعم برنامج 
االصالحيني في ايران وفي املنطقة بأكملها، وهدفنا 
هو خلق املساحة الضرورية امام املجتمع املدني 
كي يلعب الدور الذي نفهمه في بناء مؤسس��ات 

دميوقراطية للحكم«.

بين »المداورة«.. و»القديم على ِقدمه«
بيروت: اجتهت األنظار مجددا نحو لقاء 
جديد بني الرئيس املكلف سعد احلريري 
والعماد ميش����ال عون، ورمبا يكون اللقاء 
األخير واحلاسم قبل والدة احلكومة لالتفاق 

على صيغة نهائية في شأن احلقائب.
وتقول جهات سياسية ان وزارة االتصاالت 
ستبقى من ضمن حصة عون وجرى اتفاق 
حول ه����ذه النقطة ولكن اخل����الف هو بني 
صيغتني: األولى اقترحها احلريري وتعطي عون االتصاالت 
مع السياحة والثقافة واملهجرين، وهذه الصيغة رفضها 
عون واعتبرها أقل قيمة وش����أنا م����ن حصته احلالية. 
والثانية اقترحها عون ويرفضها احلريري وتقول بإبقاء 
القدمي على قدمه مع تعديالت محدودة أو احلصول على 

التربية والعدل والشؤون االجتماعية والزراعة.
م����ن جهة ثانية، لفتت مصادر الرئيس املكلف الى ان 
خيار املداورة الش����املة يبدو مستبعدا ألن من شأنه ان 
ميس بحصة رئيس اجلمهورية، ولكنها شددت في الوقت 
ذاته على ان الرئيس املكلف منفتح في مفاوضاته للتوافق 
على بدائل ترضي عون،  مستبعدة ان تكون وزارة العدل 
من ضمنها، »ألن لها خصوصية تتصل باحملكمة الدولية«. 
وأش����ار مصدر في التيار الوطني احلر إلى أن احلريري 
أبدى في لقاء الرابية األول، يوم السبت املاضي، استعداده 
إلعطاء حقيبة العدل للعماد ع����ون بدل االتصاالت، كما 
»ناقش معه بعض الضمانات املتعلقة باحملكمة الدولية«. 
وأكد عون،  خالل اللقاء، أن احملكمة ليست بندا خالفيا، 
»فهي أول ما مت التوافق عليه على طاولة احلوار الوطني، 
ونحن معها ما دامت ال تتعارض مع السيادة اللبنانية«. 
وبحسب املتحدث نفسه، شدد عون على مبدئية محاربة 
الفس����اد في وزارة العدل،  فوافق����ه احلريري، مؤكدا أنه 
سبقه في الدعوة إلى هذه املهمة، إال أن احلريري، بحسب 
املصادر، عاد في اللقاء الثاني وس����حب طرحه ألسباب 
متعلقة بتحالفاته، حيث وعد العماد عون بالتواصل معه 
بعد إجراء بعض االتصاالت، وهذا ما لم يحصل بصورة 
مباشرة حتى اللحظة. إال أنه وبحسب مصادر مطلعة على 
مسار املفاوضات، عاد البحث حاليا إلى تسويق صيغة 
»إبق����اء القدمي على قدمه«، مع إج����راء بعض التعديالت 
الطفيفة التي ال تزعج أي طرف. وأكدت مصادر الرئيس 
نبيه بري أهمية هذا الطرح، الفتة إلى أنه »ال ميكن في أي 
حال من األحوال أن تساهم كتلة التنمية والتحرير، كما 
أي ط����رف في املعارضة، بإضعاف العماد عون الذي قدم 
الكثي����ر من التنازالت«. وفي املقابل أكد مصدر أكثري أن 
إبقاء القدمي على قدمه مطروح جديا للنقاش، مع تعديلني 
يشمالن عدم توزير جبران باسيل في االتصاالت، وعدم 
إعطاء تكتل التغيير واإلصالح نيابة رئاس����ة احلكومة، 
مضيف����ا إلى ذلك أن حصول التكت����ل على »االتصاالت« 
سيكون محكوما بضوابط، منها إجناح اخلطة اإلصالحية 
التي ينوي احلريري طرحه����ا على مجلس الوزراء، ألن 
املشكلة اليوم بحسب هذا املصدر تتمثل في أن اإلصالح 
السياسي مؤجل في البالد، وبند سالح املقاومة موضوع 
في عهدة طاولة احل����وار. وبالتالي، لم يبق أمام مجلس 
الوزراء سوى البحث في اإلصالح االقتصادي »وعلى هذا 
األساس، فإن احلريري مصر على طرح ورقة إصالحية 
تضم بنودا أبرزها زيادة االستثمارات والقدرة التوظيفية 
في قط����اع االتصاالت، فضال عن وجود خطة تنهي أزمة 

الكهرباء في لبنان في مدة ال تزيد على عامني.
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تواصل شـبه يومي: تثني أوس����اط قريبة من 
الرئيس املكلف س����عد احلريري على موقف 
النائب سليمان فرجنية ودوره االيجابي في 
تس����هيل مهمة احلريري، ان جلهة تخليه عن 
احلقيبة الوزارية أو جلهة اعالنه انه يرفض 
ان يك����ون رئيس احلكومة »مكس����ورا«. هذه 
األوساط تتحدث عن تطور سريع في العالقة 
الشخصية بني احلريري وفرجنية الى درجة 

ان التواصل بينهما بات شبه يومي.
صمت احتجاجي: تقول أوساط قريبة من الرئيس 
نبيه بري ان صيامه عن الكالم طيلة فترة األزمة 
احلكومية هو نوع من »الصمت االحتجاجي«، ألن 

»في فمه ماء وسهامه ستطال اجلميع«.
الكوتا املارونية وحرب: بات من املستبعد دخول 
النائب بطرس حرب الى احلكومة ألن »الكوتا 
املارونية« ح����ددت على هذا النحو: 1 لرئيس 
اجلمهورية، 1 للق����وات، 1 للكتائب و3 للتيار 
الوطني احلر. وتوزير حرب ال ميكن ان يتم 
اال اذا وافقت القوات على ان تتمثل بوزيرين 
غير مارونيني. ولكن »القوات« متمسكة مبقعد 
ماروني على األقل على ان يكون املقعد الثاني 
لها أرثوذكسيا )كما احلال في حكومة تصريف 
األعمال(، وفي ح����ني ان العماد عون ال يقبل 

بأقل من ثالثة وزراء موارنة 
)تكتله يضم 19 نائبا مارونيا 
م����ن 34(. فإن فئ����ة النواب 

املستقلني املوارنة التي من املفترض ان ميثلها 
حرب ال تضم س����واه بعدما لم يحالف احلظ 
زمالءه في االنتخابات األخيرة: فارس سعيد، 
ميشال معوض، كارلوس اده. في حني لم يترشح 

آخرون مثل سمير فرجنية ونسيب حلود.
ابتزاز واضح: مصادر معارضة في قراءتها حلركة 
د.سمير جعجع ومواقفه األخيرة االعتراضية أو 
املتدخلة في امللف احلكومي، ترى ان جعجع ميارس 
عملية ابتزاز واضحة للرئيس املكلف من موقعه 
كحليف مسيحي هو األقوى والوحيد املتبقي له 
كظهير أساسي ميكن للرئيس املكلف ان يستند 
اليه عندما تدعو احلاجة، خصوصا بعدما ش��غر 
موقع احملرك االساسي ل� »14 آذار« بخروج وليد 
جنبالط، حي��ث من الواض��ح ان جعجع يحاول 
احتالل، ان لم يكن قد احتل هذا املوقع. ومن هنا، 
وبحسب تلك القراءة، فإن جعجع يهدف من خالل 
حركته ورفع صوته إلى لفت انتباه الرئيس املكلف 
الى ان «هالة« موقعه كحليف مسيحي وحيد وقوي 
حتتم إرضاءه، وعدم جتاوزه في أي صيغة، واألهم 
معاملته باملثل أسوة بالطريقة التي يتم فيها التعاطي 

مع العماد ميشال عون.
فتـور واضح: مت���ر العالقة 
السياسية بني العماد ميشال 
عون والوزير طالل ارسالن ب� »فتور واضح«، 
ويفكر ارسالن جديا في ضوء ما ستؤول اليه 
عملية تش���كيل احلكومة ف���ي مغادرة تكتل 
االصالح والتغيير م���ع البقاء على تواصل 

واتصال مع عون.
والدة قيصرية: أبدت أوس��اط مراقبة اهتماما 
بتصريح أدلى به النائب عقاب صقر )كتلة املستقبل( 
من بكركي قبل أيام، وحت��دث فيه عن احتمال 
والدة قيصرية للحكومة اذا لم تش��كل طبيعيا 
خالل أيام، مش��يرا الى ان هذه الوالدة ستكون 
بع��د مخاض ودماء. واالهتم��ام هو مبا قصده 
صقر وما اذا كان يتوقع أحداثا أمنية في الفترة 

املقبلة.
احلذر سـيد املوقـف: نقل عن مصدر نيابي 
قوله: »رغم ارتفاع منسوب التفاؤل فإن احلذر 
اليزال سيد املوقف«. وقال: »كلما زادت كمية 
التفاؤل ارتفع منس���وب احلذر«. وسأل: »ما 
دام اجلميع يتحدثون عن ايجابيات وحلول 
بات���ت جاهزة، ملاذا ه���ذا التأخير في تأليف 
حكومة الوحدة الوطنية؟«. مضيفا: »لو كان 

هناك حقا ايجابية واحدة لكانت ولدت هذه 
احلكومة«. وأبدى خشيته من »حصول حدث 
أمني ما يش���غل اللبنانيني، وبالتالي يحول 

األنظار عن الكالم عن تأليف احلكومة«.
تفعيل »اللقاء املسيحي الوطني«: تطرح شخصية 
مسيحية »معارضة« فكرة احياء وتفعيل »اللقاء 
املسيحي الوطني« بعد والدة احلكومة اجلديدة، 
على ان يكون اللقاء برئاسة العماد ميشال عون 
وتكون ل��ه هيكلية تنظيمية وقيادة سياس��ية. 
وي��دور احلديث عن نائب��ني للرئيس هما: ايلي 
الفرزلي وسليمان فرجنية، وأمانة عامة يتوالها 

كرمي بقرادوني.
ردة فعـل اسـرائيلية: أظه���رت ردة الفع���ل 
الكاتيوشا  االسرائيلية على اطالق صاروخ 
)من »حوال« اللبناني���ة على محيط كريات 
شمونة االسرائيلية( أمرين: األول ان اسرائيل 
غير راغبة في تصعيد حالي للموقف مع لبنان 
وال مصلحة لها في ذلك. والثاني ان اسرائيل 
لم توجه االتهام حلزب اهلل وذهبت الى حد 
تبرئته عندما وجهت أصابع االتهام الى تنظيم 
فلسطيني مرتبط باجلهاد العاملي أو تنظيم 
القاعدة، ومش���يرة بش���كل خاص الى »فتح 

االسالم«.

القاعدة تتبنى إطالق صاروخ 
من لبنان على إسرائيل

بيروت: تبن����ت مجموعة 
»كتائب عب����داهلل عزام« 
املرتبطة بتنظيم القاعدة اطالق 
ص����اروخ كاتيوش����ا الثالثاء 
املاضي من لبنان على شمال 
اسرائيل، وذلك في بيان نشر 
على مواقع الكترونية اسالمية.

واوضحت املجموعة في بيان ان 
سرية من سرايا زياد اجلراح 
قامت بنصب خمسة صواريخ 
كاتيوشا في بلدة حوال بجنوب 
لبنان الطالقها على ش����مال 
اسرائيل ولكن »بعد ان انهى 
املجاهدون تشريك الصاروخ 
االول اذا ب����ه ينطلق بش����كل 
مفاجئ اذ كان االخوة يشركون 
بقية الصواريخ ما اضطرهم 
الى االنسحاب السريع وترك 
املكان قبل وصول حماة اليهود 
وحراس احلدود الى املوقع«.

واشار البيان الى ان العملية 
جاءت ردا على تكرار اقتحام 
اليهود لباحة املسجد االقصى 
في القس����م القدمي من مدينة 

القدس الشرقية احملتلة.

صالح لـ »األنباء«: صواريخ الجنوب تصب في مصلحة إسرائيل
بيروت ـ زينة طّبارة

أس����ف عضو كتلة »التنمية 
والتحري����ر« النائب عبداملجيد 
صالح ملس����ارعة بعض الدوائر 
الغربي����ة الى اته����ام حزب اهلل 
القرار 1701،  واملقاومة بخ����رق 
ف����ي كل م����رة يتع����رض فيها 
اجلنوب النتكاسات وخروقات 
امنية، وذلك اما من خالل اطالق 
التصاريح لبعض السفراء امثال 
الس����فيرة االميركية ميش����يل 
سيس����ون التي وصفت حادثة 
الكاتيوش����يا  اطالق ص����اروخ 
االخير على االراضي احملتلة ب� 
»الهجمات الصاروخية«، واما من 
خالل التقارير الدورية والتي كان 
آخرها تقرير مبعوث االمني العام 
لالمم املتحدة تييري رود الرسن 
الذي ضمنه اوهاما ال متت الى 
الواقع بصلة، معتبرا وبالرغم من 
تنديده الشديد خلرق القرار 1701 
ان صاروخ الكاتيوشيا االخير لم 
يكن سوى طلقة واحدة امطرت 
مقابله مدفعية العدو ارض املنطقة 
بوابل من القذائف فاقت بقوتها 

عش����رات املرات قوة الصاروخ 
املذكور، واصفا ردود فعل تلك 
الدوائر الغربية مبمارسة سياسة 
الصيف والش����تاء حتت سقف 
واحد، وباالنحياز لطرف معتد 

ضد الطرف املعتدى عليه.
النائ����ب صالح في  واعتبر 
تصريح ل����� »األنباء« ان عملية 
اطالق الصواريخ من اجلنوب 
باجتاه االراضي احملتلة تصب 
في مصلحة اس����رائيل من جهة 
املقاومة  وتس����تهدف انضباط 
وجهوزي����ة اجلي����ش اللبناني 
ودور ق����وات الطوارئ الدولية 
اليونيفيل من جهة ثانية، مثمنا 
العماد  كالم رئيس اجلمهورية 
ميش����ال س����ليمان الذي اصاب 
الهدف بتساؤله ما اذا كانت ايادي 
العدو االس����رائيلي نفسه تقف 
وراء ح����ادث اطالق الصواريخ 

املشبوهة من اجلنوب.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية 
لفت النائب صالح الى ان ادارة 
العدو االسرائيلي تبحث بشكل 
مس����تدمي عن مادة امنية دسمة 

تعينها على تنفيذ ثالثة اهداف 
اساس����ية وه����ي: أوال: التقليل 
من اهمية الش����كاوى اللبنانية 
املقدمة ضدها امام مجلس األمن 
لالنتقاص من قيمتها املعنوية 
واألمنية، وبالتالي الظهور بحلة 
املالئكة املعتدى عليها من قبل 
اللبناني، والبكاء على  اجلانب 
حائط األمم املتحدة والرأي العام 
العاملي، ثانيا: اعادة خلط اوراق 
اللبنانيني من خالل خلق مادة 
للخالف فيم����ا بينهم حول امن 

اجلنوب السيما في ظل التشنجات 
الناجتة عن تعثر والدة احلكومة، 
ثالثا: حتميل لبنان مس����ؤولية 

خرق القرار 1701.
وردا على سؤال اعرب النائب 
صالح عن اسفه ملا تضمنه تقرير 
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة 
تييري رود الرسن االخير عن 
تطبيق الق����رار 1701، واصفا ما 
جاء فيه باحلول السياسي الذي 
يتمتع به صاحب التقرير املذكور، 
معتبرا ان����ه ليس من مصلحة 
االمم املتحدة وأمينها العام بان 
كي مون األخذ مبضمونه فيما 
ل����و ارادت فعال احالل الس����الم 
في املنطقة بشكل عادل، وذلك 
العتبار صالح ان تقرير تييري 
رود الرس����ن يفتق����ر الى الدقة 
واملوضوعية ويعتم بشكل كامل 
عما هو موجود على ارض الواقع 

في اجلنوب.
على صعيد آخر، وعلى خط 
تأليف احلكوم����ة، وفيما خص 
الكالم بأنه لم يعد امام الرئيس 
املكلف سوى اعتماد أمر من ثالثة: 

ام����ا االعتذار وام����ا التخلي عن 
مطالب حلفائه تسهيال للتأليف 
واما الذهاب الى تشكيل حكومة 
اكثرية، لفت النائب صالح الى ان 
االعتذار مرة ثانية عن التأليف لن 
يكون من مصلحة الرئيس املكلف 
السياسية وال حتى الشخصية، 
كونه يتصدر زعامة البيت العربي 
العريق الذي كان راحله الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري صاحب 
الفخر  مب����ادرات تبعث عل����ى 
واالعتزاز، والتي ش����كلت فيما 
مضى رافعة اساسية للتفاهمات 
بني اللبنانيني، معتبرا ان افضل 
اخلي����ارات التي ميكن للرئيس 
املكلف اعتمادها هي التخلي عن 
مطالب حلفائه والتخفيف من 
احلمولة الزائدة في مركب قوى 
14 آذار، مبعنى آخر يرى النائب 
املكلف  الرئيس  صالح ان على 
اللجوء الى اح����داث هزة قوية 
دون اخلروج من اطار االكثرية 
النيابية عل����ى غرار الهزة التي 
النائب جنبالط باعادة  احدثها 

متوضعه وبانقالبه على ذاته.

طالب الحريري بتخفيف الحمولة الزائدة على مركب 14 آذار

أخبار وأسرار

األمن العام يبدأ بإصدار بطاقات خاصة للفلسطينيين فاقدي ثبوتياتهم
بيروت ـ محمد حرفوش

قرر االمن العام اللبناني البدء في زاصدار بطاقات تعريف 
خاصة للفلسطينيني فاقدي االوراق الثبوتية في لبنان بالتعاون 
مع الس���فارة الفلسطينية في بيروت. وبحسب بيان اصدرته 
اجلمعية الفلس���طينية حلقوق االنس���ان )راصد(، فقد دعت 
فاقدي االوراق الثبوتية لالتصال بس���فارة فلسطني لتسوية 
اوضاعه���م مع االمن العام اللبنان���ي ابتداء من صباح االثنني 
2009/11/1 الستكمال معاملة جتديد او اصدار بطاقات التعريف 
ولتعبئة منوذج املعاملة املتفق عليه بني االمن العام اللبناني 

والسفارة الفلسطينية.
ودعا البيان املراجعني الى اصطحاب االوراق التالية:

� افادة سكن من مختار احمللة.
� شهادة والدة.

� خمس صور شمسية موقعة بختم املختار.
� اوراق ثبوتية قدمية ان وجدت.

يش���ار الى ان هذه اخلطوة تأتي بعد التحركات واحلمالت 
التي قامت بها جمعية راصد واملؤسسات احلقوقية واالجتماعية 

في لبنان وخارجه.


