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ماروني لـ »األنباء«: صفير مرجعية وطنية ونرفض 
شرعنة سالح حزب اهلل في البيان الوزاري

بيروت ـ اتحاد درويش
كادت مالمح احلكومة االولى 
بعد االنتخابات تطل برأسها من 
بعيد حتى تالشت حظوظها بفعل 
غياب اي مؤشر ايجابي طرأ على 
مسلسل املشاورات التي يجريها 
الرئيس املكلف سعد احلريري، 
وترج����ح املص����ادر ان تك����ون 
السرية املطلقة التي تلف املرحلة 
التفاوضية هي التي اعطت انطباعا 

بانحسار موجة التفاؤل.
على اي حال فإن وزير السياحة 
الكتائب  ونائب زحلة عن حزب 
اللبناني����ة ايل����ي ماروني اعتبر 
اننا وصلنا ال����ى مرحلة نحتاج 
فيها ال����ى تنبؤات ملعرفة مصير 
تش����كيل احلكومة، وقال: »حينا 
تعلو موجة التفاول واحيانا اخرى 
موجة التش����اؤم«، واشار الى ان 
الرئيس املكلف س����عد احلريري 
اعطى دفعة امل للبنانيني بقرب 
تشكيل احلكومة في لقائه االخير 
مع رئيس اجلمهورية على الرغم 
من انه حتدث عن صعوبات ودون 
حتديد تواريخ لوالدة احلكومة، 
ولف����ت الى ان االجواء كانت قبل 
ايام توحي مبوعد اعالن التشكيلة 
الوزارية اواخر الشهر )اكتوبر( 
لكن س����رعان ما تبني ان شروطا 
جديدة يضعها النائب ميشال عون 
على الرئي����س املكلف من خالل 

مطالبته بحقائب جديدة.
وقال الوزير ماروني ل� »األنباء« 
اذا اخذنا كالم الرئيس املكلف سعد 
احلريري االخير والذي لم يحدد 
فيه وقتا العالن التشكيلة الوزارية 
رغم اشارته الى ان هنالك ايجابيات 
كثيرة والكل جتاوب، لكن ال التزم 
بوقت، هذا يعني باللغة السياسية 
ان اجلميع ليس متجاوبا وبالتالي 
مازالت هنالك عراقيل ولوال ذلك 
العلنت احلكومة ومجرد تأخير 
االعالم يؤكد ان العراقيل مازالت 

موجودة.
واض����اف: اذا اخذنا ش����روط 

النائب ميش����ال عون على ما هي 
فإنها ستالقي اعتراضا من فريق 
آخ����ر، واذا اخذنا مطالب الفريق 
اآلخ����ر كما هي ايضا فس����تالقي 
اعتراضا عن����د عون، مالحظا ان 
حلقة التكلي����ف والتأليف تدور 
في دوامة مفرغة نتيجة الشروط 

والشروط املضادة.
وأك����د ان ما يقوم به الرئيس 
املكلف منذ 5 أش����هر هو احلوار 
بينه وبني العماد ميشال عون ولم 
يكن يح����اور أو يفاوض قوى 14 
آذار ألنها منذ البداية عملت على 
تسهيل عملية التكليف والتأليف 
وكانت الى جانب الرئيس املكلف، 
وهي وان اعترضت لكنها لن تصل 
العرقلة لتش����كيل  الى مرحل����ة 

احلكومة.
وسأل هل بوسع احد ان يقول 
كيف عرقل����ت الكتائب والقوات 
تش����كيل احلكومة؟ الفتا الى ان 
الكتائب كما القوات اللبنانية لم 
يقدما أي موقف اعتراضي بقدر 
ما قدما من رأي وان اعترضا على 
بعض األمور امنا لم يعرقال تشكيل 
احلكومة ووقفتا الى جانب الشيخ 

سعد احلريري.
وردا على سؤال يتعلق بردود 
الفع����ل على مواق����ف البطريرك 
صفير األخيرة والتي جاءت في 
مرحلة دقيقة مير بها لبنان قال 

ماروني: ان البطريرك صفير هو 
س����يد الكالم، وبالتالي هو رأس 
الكنيس����ة املس����يحية في لبنان 
والشرق ومرجعية وطنية وهو 
ينطق باحلقيق����ة وحقيقة رأي 
الشعب، الفتا الى ان كالم البطريرك 
حول »السالح والدميوقراطية« 
ال يلتقي����ان ف����ي حكومة واحدة 
كان القصد منه ان االستراتيجية 
الدفاعية لم يت����م االتفاق عليها 
وهي مازال����ت عالقة على طاولة 
احل����وار، وان حزب اهلل يرفض 
البحث في هذا املوضوع،  مجرد 
وبالتالي ف����إن طاولة احلوار ما 
كانت لتوجد ل����و لم تكن هنالك 
نقاط خالفية وأهمها سالح حزب 
اهلل، مش����يرا الى ان هذه النقطة 
مازالت عالقة وهي ستكون ايضا 
موضوع نزاع سياسي بعد اقرار 
تأليف احلكومة وعند وضع البيان 
الوزاري ألننا سنرفض شرعنة 

سالح حزب اهلل.
اما عن دعوة البطريرك صفير 
فريق األكثرية لتسلم احلكم في 
وقت ي����رى فيه الكثيرون انه لم 
تعد هناك أكثري����ة قال ماروني: 
نحن لم نخض االنتخابات النيابية 
على أس����اس النسبية لكي نقول 
ان العماد عون لدي����ه 27 نائبا، 
بل خضناها على أساس األقلية 
واألكثري����ة أي 14 و8 آذار وكانت 
النتيجة على هذا املنوال، وقد جرى 
االتفاق على حصة املعارضة في 
احلكومة املقبلة وهي عشرة وزراء، 
وبالتالي فإن اخلالف اليوم ليس 
على العدد املتفق عليه، بل حول 
احلقائب التي يريد العماد عون ان 
تدور كل احلقائب في فلكه، وهذا 
أمر مستغرب ألنه لو سلمنا جدال 
مبطالبه اضافة الى مطالب حركة 
»أمل« و»حزب اهلل« واحلقائب التي 
ستكون بحوزة رئيس اجلمهورية، 
فما على قوى 14 آذار إال مشاهدة 
الوزراء اآلخرين يتحركون ونحن 

ليس بأيدينا شيء.

اعتبر أن العراقيل مستمرة ونحتاج إلى تنبؤات لمعرفة مصير الحكومة

ايلي ماروني 

)محمود الطويل( وزير االشغال غازي العريضي مستقبال عضو كتلة االصالح والتغيير النائب ابراهيم كنعان

سكاف يخرج من صدمة االنتخابات
ويحّول كتلته الشعبية لتيار سياسي

بيروت: الوزير ايلي سكاف في طريقه
الى اخلروج من »صدمة« االنتخابات 
النيابية األخي����رة التي كانت نتائجها 
قاسية جدا عليه، وبعد أشهر من املراجعة 
وتقييم الوضع، قرر سكاف إعادة النظر 
ليس في سياسته وخياراته وإمنا في 
أسلوبه وطريقة إدارته للوضع الزحالوي 
الذي خرج عن سيطرته وأفلت زمامه 
من يده. وأولى اخلطوات حتويل »الكتلة الشعبية« 
)النيابية( الى حزب أو تيار سياسي يكون محصورا 
في زحلة وجوارها )التنظيم اجلديد سيكون أشبه 
باحلالة التنظيمية حلزب املردة بني عامي 1998 و2006، 
أي قبل اطالق النائب سليمان فرجنية حزب املردة. 
وال نية إلنشاء مكتب سياسي، وال لفتح الباب أمام 
طلبات االنتساب أو اجراء انتخابات حزبية داخلية(، 
وثان����ي اخلطوات هو رد االعتبار ف����ي االنتخابات 
البلدية املقبلة. س����كاف املس����تفيد من تطورات ما 
بعد االنتخابات في زحلة خاصة جلهة اهتزاز كتلة 
»زحلة بالقلب« وانس����حاب خصمه املباشر النائب 
نقوال فتوش، أطلق حزب����ه »املناطقي« في احتفال 
أقيم في زحل����ة ومتيز باحتضان قيادات املعارضة 
له عبر مشاركة ش����خصية من العماد ميشال عون 
)زيارته األولى الى زحلة( ووفد رفيع املستوى من 
حزب اهلل ممثال السيد حسن نصراهلل، وقوى حزبية 
وشخصيات سياسية زحالوية أبرزها عائلة الرئيس 
الراحل الياس الهراوي. ويتجه الوضع الكاثوليكي 

بشكل عام ليصبح في دائرة جتاذب واستقطاب بني 
قطبني رئيسيني:

� قطب املعارضة ايلي سكاف الذي تعرض النتكاسة 
موجعة في انتخابات زحلة، والذي من املمكن ان يعيد 
عون طرح اس����مه لتولي وزارة الزراعة اذا أعطيت 
له، والذي هاله نفوذ األحزاب املس����يحية في زحلة 
فقرر التصدي بالسالح نفسه وأطلق حزبه اجلديد 
مناقضا عرفا متوارثا لدى عائلة س����كاف ومقولة 

شهيرة كانت تقول »زحلة مقبرة األحزاب«.
� قط����ب األكثرية النائب ميش����ال فرعون الذي 
كرس وجوده السياس����ي وزعامته الكاثوليكية في 
انتخابات األشرفية، واملرشح لدخول احلكومة اجلديدة 
وزيرا لالعالم. فرعون الذي يشير وضعه السياسي 
املتق����دم الى أن زعامته »كاثوليكية على مس����توى 
لبنان ومسيحية )أرثوذكسية ومارونية وسريانية 
وكاثوليكية( على مس����توى بيروت بصدد »تنظيم 
حالته الشعبية« ضمن حركة سياسية امنائية من 
جهة هناك وجود فراغ كبير، س����واء على الصعيد 
الكاثوليكي أو على املس����توى البيروتي، من جهة 
ثانية هناك شعور عدد من رجال األعمال أصدقائه 
بأن في استطاعتهم تقدمي املزيد لألشرفية اذا وجد 
االطار املناسب. هكذا، قرر املباشرة باإلعداد للتنظيم 
اجلديد، طالبا من مجموعة اختصاصيني اعداد ملف 
عن وضع أبن����اء طائفة الروم الكاثوليك في ادارات 
الدول����ة اللبنانية لتكون متابع����ة هذا امللف احدى 

أولوياته للمرحلة املقبلة.
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)محمود الطويل(العماد ميشال عون والوزير ايلي سكاف خالل حضور قداس في مدينة زحلة امس االول

أخبار وأسرار
ـ احلريري: تقول مصادر معارضة في معرض  اتصاالت فرجنية 
ش����رحها التصاالت فرجنية � احلريري وموقف عون منها 
ان النائب سليمان فرجنية سارع الى وضع الرئيس السوري 
بشار األسد في أجواء االتصاالت مع الرئيس احلريري، ثم 
أعلن بعدها استعداده للتنازل عن احلقيبة التي كان يطالب 
بها في سياق تسهيل مهمة الرئيس املكلف. تلقف احلريري 
األمر على انه الرس����الة السورية األبرز، لكنه وضع هدية 
فرجنية في جيبه وانتظر بقية األمر على أساس ان يأتيه 
من عون. لكن عون لم يكن مرتاحا البتة الى خطوة فرجنية، 
وهو عندما التقى قيادات حزب اهلل وأمل العائدة من دمشق 
لم يكن مقتنع����ا بطريقة ترجمة نتائج القمة الس����ورية 
السعودية. وعون الذي بات خبيرا باجلميع اختار طريقته 
للحص����ول على توضيحات. وكم����ا كان يتوقع، وصله ما 
يفيده بأن التفاهم السوري � السعودي ال يلزم أحدا بالتنازل 
ع����ن حقوق، وان األمر متعلق بالطريقة التي يراها العماد 
عون مناسبة لتس����هيل تأليف احلكومة، ما ترجمه عون 
انفتاحا على مناقشة أي أفكار تقوم على خلط األوراق من 
جديد واالجتاه الى توزيع جديد للحقائب الوزارية، لكنه 
ظل ثابتا ولم يغش احلريري حني ش����رح له اإلطار الذي 
يريده عون لكتلته داخل احلكومة، الذي يسميه احلد األدنى 
املقبول من التمثيل. فرجنية شعر بأن ثمة من فهمه خطأ، 
فس����ارع الى عون ليش����رح له ان ما قدمه من تنازل ليس 
ملصلحة احلريري، بل هو فعل ذلك عند احلريري ملصلحة 
عون. لكن عون الذي يكن مودة خاصة للزعيم الش����مالي، 
ويحترم في����ه صدقيته وجرأته ووضوح����ه قال له على 
طريقته: »أنا ال أمان����ع القيام بخطوة في إطار التفاوض، 
ولكن ليس بهذه الطريقة، ث����م ملاذا علينا ان نعطيه هذه 
الورقة مجانا؟«. فهم فرجنية ان خلال ما قد حصل، وفهم 
مندوبو ح����زب اهلل وأمل ان عون حصل على توضيحات 
سورية مباشرة، وبالتالي عاش احلريري مناخات جديدة. 
أدرك حجم التنازل السوري وملس استحالة ان ينتقل حزب 

اهلل وأمل الى موقع الضاغط على عون.
رزمة من األسئلة: طرحت شخصية ديبلوماسية رفيعة رزمة 
من األس��ئلة على مجموعة سياسية في فريق 14 آذار، تبدأ من 
األسباب التي حتول دون االنفتاح والتواصل مع الشيعة املستقلني 
خارج الثنائية احلزبية، مرورا بعدم استثمار نتائج االنتخابات 
واالنكفاء السياس��ي الطوع��ي، مقارنة مبرحلة م��ا قبل هذه 
االنتخابات، وصوال الى اآلليات املعتمدة للتواصل بني قيادات 

هذه اجلهة السياسية وطريقة اتخاذ القرارات وبلورتها.
عـون وزيارته بكركي: أحد املطارن����ة املوارنة الذي يحظى 
باحترام اجلميع يقوم بجهود موازية جلهود تشكيل احلكومة 
من أجل متهيد الس����بيل أمام املصاحلة املسيحية، السيما 
انه لن يعود منطقيا ان يكون جميع الفرقاء »املسيحيني« 
حتت س����قف حكومة واحدة، فيما ه����م يقاطعون بعضهم 
البعض خارجها. واخلطوة األولى بعد تش����كيل احلكومة 

ان يقوم العماد عون باملبادرة الى زيارة بكركي.

لبنان »العاصف«: المراصد السياسية »ُتبّشر« األزمة الحكومية بالعمر الطويل
بيروت ـ عمر حبنجر

االرص���اد اجلوية تتحدث عن اس���تمرار 
الطق���س العاصف واملثلج ف���ي لبنان حتى 
نهار غد االربع���اء ونصائح للناس باحلذر 
الشديد على الطرقات، فيما االرصاد احلكومية 
تؤشر على انتظارات اطول حتت عناوين الرد 
على املقترحات والطروحات املتبادلة، ريثما 
يتبلور املناخ االقليمي املانع لوصول الترياق 

الى اجلسم احلكومي املسموم.
هذا الوضع السياسي املتفاقم يبشر بعمر 
طويل الزمة تشكيل احلكومة نتيجة التعقيدات 
املس���تمرة والتي حصرت احلراك السياسي 
بالتوقعات وبتثبيت املواقف، ريثما يطل الفرج 

الذي يبدو بعيد املنال في املدى القريب.
وعزز هذه الصورة اعالن الرئيس السوري 
بشار االسد من كرواتيا وعبر جريدة »السفير« 
اللبنانية ان تش���كيل احلكومة مس���ؤولية 
اللبنانيني، مش���يرا الى انه ال س���ورية وال 
الس���عودية وال القمة الت���ي جمعت زعيمي 
البلدين ستقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية 

في لبنان.
وازاء ازمة التأليف املفتوحة، عقد اجتماع 
ليل االحد املاضي في الرابية حضره العماد 
ميشال عون والنائب سليمان فرجنية واملعاون 
السياس���ي لالمني العام حلزب اهلل حس���ني 
اخلليل ووزير االتصاالت في حكومة تصريف 

االعمال جبران باسيل.

عون متمسك بإبقاء القديم على قدمه!

ورشح من االجتماع ان العماد عون اليزال 
يتمس���ك بإبقاء القدمي الوزاري على قدمه، 
رافضا بشكل قاطع اقتراح احلريري اعطاءه 
وزارة االتصاالت مقاب���ل عدم اعادة الوزير 

باسيل اليها.
النائب سمير اجلسر عضو كتلة »لبنان 
اوال« قال: رمبا االتص���االت لم حترز تقدما 

كبيرا، لكن بالتأكيد هناك بعض التقدم.
وحتدث عن »العلة القدمية« املتمثلة في 
املطالب املتبادلة، كاشفا عن دخول وسطاء 
على اخلط، ومسميا النائب سليمان فرجنية 
في الوقت الذي اعلن فيه االخير وقف وساطته، 

معلنا عدم متايزه عن العماد عون!
السياسية  واعترف اجلس���ر بان االزمة 
في لبنان هي انعكاس لالزمة السياسية في 
املنطقة، مشيرا الى ان االطراف القريبة من 
سورية او املتحالفة مع سورية ابدت بعض 
املرونة رغم العراقيل، رافضا التنبؤ مبوعد 
محدد لتشكيل احلكومة قبل عيد االستقالل 

او بعده.

نكسة السالم األميركي

والحظت اوساط سياسية في بيروت تزامن 
جمود حركة تشكيل احلكومة اللبنانية مع 
نكس���ة ديبلوماس���ية اميركية على صعيد 
عملية السالم، حيث وافقت وزيرة اخلارجية 
االميركية على استئناف مفاوضات السالم 
حسب الشروط االسرائيلية، اي مفاوضات مع 
االستيطان، متجاوزة الشروط الفلسطينية 
والعربية القائلة بوقف االستيطان الستئناف 

مفاوضات السالم.

وعلى هذا، فإن احلوار االميركي � السوري 
سيغدو معرضا للعجز عن حتقيق تقدم، وهذا 
لن يكون في مصلحة االس���تقرار السياسي 

واحلكومي في لبنان.

نائب عوني: األمور ستتعقد

من جهت���ه، قال عض���و كتل���ة التغيير 

واالصالح د.وليد خوري ل� »صوت لبنان« 
امس: اذا طالت املسأل��ة احلكومي��ة فاالم��ور 
س���تتعقد، واضاف: مؤسف انه منذ اسبوع 
كنا نعتقد ان هن���اك امكانية حل جدي لكن 

ذلك لم يحصل.
وقال: اننا ننتظر رد الرئيس املكلف على 
طروحات العماد عون وفي تقديرنا ان مشكلة 

الرئيس املكلف هي مع حلفائه )ويقصد سمير 
جعجع( وليس مع املعارضة، مؤكدا اال مشكلة 
شخصية بني الرئيس املكلف والعماد عون.

المواالة: عون استهتر بطروحات الحريري!

وردت مصادر في املواالة ناس���بة جمود 
احلراك السياس���ي على مس���توى تشكيل 

احلكومة الى اس���تهتار العماد ميشال عون 
في االجابة عن االقتراحني املقدمني من الرئيس 
املكلف سعد احلريري للعماد عون في لقائهما 
االخير حلل عقدة متثيل كتلته، غير ان مصادر 
عون قالت انه مت ابالغ الرئيس املكلف برفض 
االقتراحني، وتضمن االقتراح االول اعطاءه 
حقيب���ة االتصاالت م���ن دون توزير صهره 
جبران باسيل مع وزارات السياحة واملهجرين 
والثقاف���ة ووزارة دولة، اما الثاني فتضمن 
وزارة التربية الوطنية واملهجرين والشؤون 

االجتماعية والعمل.
وق���د جاء الرفض عب���ر اتصال مع مدير 

مكتب الرئيس املكلف نادر احلريري.

عون لمتهميه: قدموا براهينكم!

لكن رئيس كتلة التغيير واالصالح دعا من 
يتهمه بتعطيل عملية تشكيل احلكومة الى 
البرهنة على ذلك، ووجه عون اتهاماته الى 
البطريرك املاروني نصراهلل صفير من دون 
ان يس���ميه في عشاء حملامي التيار الوطني 
احلر عشية االنتخابات الفرعية لنقابة محامي 
بي���روت، والت���ي ارجئت الى االح���د املقبل 
عبر نصحه املؤمتنني عل���ى تربية االجيال 
الطالعة على البقاء على هذا املس���توى من 
القيم االنسانية، والينزلوا الى سعر البندورة 

واخليار كل يوم جتنبا للسجال مع احد.

بري: العقدة شكلية

ويبدو ان العرض االول مت مبباركة الرئيس 
نبيه بري الذي ضمن للرئيس املكلف سعد 
احلريري انهاء املأزق احلكومي في حال اعيدت 

وزارة االتصاالت الى عون.
الرئيس بري يتحدث عن افكار لديه اطلق 
بعضها باجتاه الرئيس املكلف، وهو اليزال 
ينتظر اجل���واب قبل ان يتاب���ع طروحاته 

وبالتالي يحرق اوراقه بال طائل.
بري رأى ان العقدة التي تؤخر تش���كيل 
ابعاد  احلكوم��ة س���طحية وش���كلية وبال 
خارجي���ة، ونقل عنه امس ان���ه اذا توافرت 
النوايا ميكن تش���كيل احلكومة خالل ساعة 

واحدة.
رئيس املجلس اصيب بالرشح )االنفلونزا( 
خالل اليومني املاضيني ما اجبره على تقليص 

حتركاته.
ب���دوره، قال نائب رئيس مجلس النواب 
فريد مكاري، املنتمي الى االكثرية خالل جولة 
له في منطقة الكورة: لقد بتنا اآلن في صراع 
بني حق االكثرية الدميوقراطية وقوة سالح 

املعارضة في فرض الشروط.

النائب صقر: الحكومة بعد 6 أيام!

بيد ان النائ���ب عقاب صقر � عضو كتلة 
»لبن��ان اوال« � اطل��ق امس اشارات متفائلة 
ج���دا متجاوزة لكل التعقي���دات واملعطيات 
الس���لبية بقوله في مداخلة مع املؤسس���ة 
اللبنانية لالرسال انه تبلغ رسميا ان اعالن 
احلكومة لن يتجاوز اخلمسة او الستة ايام، 
نافي���ا كل ما قيل عن عقدة ايرانية، وقال ان 
احل���ل املعتمد يقوم على مب���دأ ال غابن وال 

مغبون.

الحريري وعون ينتظران أجوبة بعضهما لبعض.. وصقر يتحدث عن حكومة بعد ستة أيام

هل زار جنبالط 
دمشق؟!

مراجع تتجنب الهواتف

»البلدية« برسم 
التأجيل 3 سنوات

ظاهرة األكل تجتاح 
العمل السياسي

بيروت: س��ئل وزي��ر مقرب
من دمشق متى يتوقع ان يقوم 
النائب وليد جنبالط بزيارة العاصمة 
الس��ورية؟ ففوجئ السائل بالرد: 
»هل تس��ألني متى يزور أم متى 
زار؟!«. وقبل ان يستوضح صاحب 
السؤال، اضاف: »أقصد ان ما حصل 

حتى اآلن هو أهم من الزيارة«.

بي��روت: لوح��ظ ان مراج��ع
سياسية وروحية ال تستخدم 
الهاتف في اتصاالتها احلساسة او 
الهامة بعدما بلغتها معلومات ان هذه 
االتص��االت تخضع للتنصت من 
قبل جهة او جهات ما غير شرعية، 
بعض السفارات العربية واالجنبية 

تعمد الى األمر نفسه.

بيروت: يج��ري احلديث في
بعض الكوالي��س عن إمكانية 
تأجي��ل االنتخاب��ات البلدية ملدة 
تتراوح بني السنة والثالث سنوات 
إفساحا في املجال امام إقرار تعديل 
الدس��تور جله��ة تخفيض س��ن 
االقت��راع، وكذلك اجراء تعديالت 

على القانون املعني.

بيروت: ظاهرة جديدة في العمل
السياسي هي »ظاهرة األكل« في 
اللقاءات السياسية التي يتخللها تبعا 
لتوقيتها اما غداء او عشاء، اذ قلما 
يخلو لقاء سياسي او لقاء عمل من 
عشاء او غداء إلضفاء أجواء ودية 

وتقريب املسافات الشخصية.
)عشاء كليمنصو للحريري � 
غداء قصر بعبدا لفرجنية � عشاء 
بيت الوسط لفرجنية � عشاء معراب 
للحريري � عشاء بيت الوسط لعون 

وبعده غداء الرابية للحريري...(.

رايلي يدعو األكثرية للصمود ويؤكد ثبات السياسة األميركية
بيروت ـ ناجي يونس

نقلت مصادر قريبة من املعارضة ان نائب مدير مكتب الش���رق 
األوسط في اخلارجية االميركية ريتشارد رايلي الذي زار بيروت 
االس���بوع املاضي، ابلغ من التقاهم ان وزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون ستطلق موقفا جتاه االزمة اللبنانية خالل وجودها 
ف���ي املغرب، في وقت ت���زداد فيه ثقة املعارض���ة ان وراء تدهور 
املفاوضات وتصعيد سمير جعجع والبطريرك املاروني نصراهلل 
صفير قرارا اميركيا برفض صيغة )15 � 10 � 5( بحس���ب صحيفة 

»األخبار« القريبة من املعارضة.
بيد ان مصادر 14 آذار اكدت ل� »األنباء« ان رايلي طرح على امانة 
14 آذار الكثير من االس���ئلة حول االوض���اع اللبنانية من مختلف 
جوانبها، وقد لفتت هؤالء الى ان االدارة االميركية الس���ابقة كانت 
اكثر تشديدا في تصريحاتها وباستمرار على سيادة لبنان واستقالله 
وصون الدولة واملؤسسات والقانون والدميوقراطية العريقة التي 

امتاز بها لبنان، وش���ددوا على ان تظهر االدارة االميركية احلالية 
التوجه نفس���ه الذي يق���وم على ثوابت مماثلة حي���ال لبنان مبا 
يؤدي الى احلؤول دون عودة التدخل اخلارجي في لبنان، فأجاب 
الديبلوماس���ي األميركي مؤكدا على اس���تمرار السياسة االميركية 

على الثوابت عينها.
وأشارت املصادر ل� »األنباء« الى ان الديبلوماسي االميركي حث 
قوى االكثرية في لبنان على الصمود في مواقفها وتأمني وجودها 
وفاعليتها، مؤكدا ان االدارة االميركية لن تقبل بأي مساومة مع اي 
دولة، على حس���اب لبنان، ال بل انها ستمارس الضغوط للوصول 

الى حتقيق املطالب اللبنانية في مختلف امليادين.
وأوضح الديبلوماسي االميركي ان واشنطن ودول الغرب مستمرة 
ف���ي احلوار مع ايران حول ملفها النووي من ضمن اجندة واضحة 
ومتكاملة، مرجحا رضوخ طهران في نهاية املطاف الى املطالب الدولية، 

واال فستعرض نفسها لعقوبات قاسية ومتصاعدة تدريجيا.

أكد عزم واشنطن ممارسة الضغوط للوصول إلى تحقيق المطالب اللبنانية في مختلف الميادين


