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بيروت ـ زينة طبارة
رأى مسؤول العالقات الدولية في حزب اهلل النائب 
السابق عمار املوس����وي تعليقا على رفض اسرائيل 
االنس����حاب امنيا م����ن لبنان واالص����رار على اعمال 
التجسس، ان الوقاحة التي اظهرها املندوب االسرائيلي 
الى اجتماعات الناقورة الثالثية التي ضمت مندوبني 
عن اجليش اللبناني وقوات اليونيفيل جاءت لتؤكد ما 
كان احلزب يصر عليه باستمرار بأن العدو الصهيوني 
كان واليزال يتصرف بعدوانية واستهتار كبيرين جتاه 
القرار الدولي 1701، مشيرا الى ان ما هو مطلوب اليوم 
هو ممارس����ة الضغط عليه من قب����ل املجتمع الدولي 

لوقف انتهاكاته للبنان برا وبحرا وجوا.
ورأى املوس����وي في تصريح ل� »األنباء« ان اخطر 

ما في االمر هو ان املندوب االس����رائيلي ال يعتبر ان االعمال العدوانية 
على لبنان تشكل انتهاكا للقرار 1701 االمر الذي يلزم االمم املتحدة بالرد 
عليه بشدة وحزم، معتبرا من جهة اخرى ان االصرار الصهيوني على 
ممارسة االعمال التجسسية يشكل مؤشرا حاسما على استمرار النوايا 
العدائية الصهيوني����ة، بحيث ان العدو الصهيوني هو من يتحمل في 
ضوء هذا املوقف املتعنت مسؤولية كل تدهور لألوضاع على احلدود 
وفي اجلنوب. وردا على س����ؤال حول ما اذا كانت املواقف االسرائيلية 
� اقله االخيرة منها � تس����تدعي موقفا مقابال او تعليقا من قبل االمني 
العام لألمم املتحدة، اكد املوس����وي ان سياسة احملاباة واالغضاء التي 
يتصرف مبوجبها املجتمع الدولي وحتديدا االمم املتحدة جتاه االنتهاكات 
واجلرائم االس����رائيلية هي املسؤولة عن هذا التعنت االسرائيلي، وان 
اجلميع كان ينتظر ويأم����ل ان تأتي مواقف االمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون معبرة عن الواقع عبر ادانته االعمال االس����رائيلية وعدم 
التستر عليها، معتبرا انه من املؤسف ان تتحول االمم املتحدة الى منبر 
يعكس املواقف االميركية وبالتالي االسرائيلية ووجهات نظرهما جتاه 
االحداث والتطورات. وعن نطاق االعمال التجسسية االسرائيلية، اكد 

املوسوي ان العالم بأسره يعلم ان انتهاكات اسرائيل 
للس����يادة اللبنانية متتد الى ابعد من منطقة جنوب 
نهر الليطاني، وذلك بدليل انتهاك الطائرات احلربية 
االس����رائيلية والتجسسية لألجواء اللبنانية، اضافة 
الى ان وجود خاليا التجسس التي مت اكتشاف بعضها 
والقاء القبض على العشرات من اعضائها، تشير دون 
ادنى شك الى وجود خاليا اخرى تواصل عملها، والتي 
تؤكد بدورها ان الساحة اللبنانية باتت بكاملها مسرحا 
لألعمال العدائية والتجسسية بل التخريبية االسرائيلية 
معتبرا ان االكثر خطورة في السلوك االسرائيلي انه 
يحاول تبرير االعمال العدائية املش����ار إليها مبنطق 
الدفاع عن النفس وتالفي االخطار والتهديدات احملتملة، 
الفتا الى انه مع كل ذلك يتعرف املجتمع الدولي على 
نحو املسايرة واحملاباة للعدو االمر الذي يناقض طبيعة التشدد الدولي 
حي����ال ما يفترض انه انتهاك للقرار الدولي 1701. وعن التقرير االخير 
لناظر القرار 1559 تييري رود الرسن حيث اتهم حزب اهلل بأنه يشكل 
تهديدا للدميوقراطية واالستقرار فضال عن اتهامه بزرع خاليا خارجية، 
اشار املوسوي الى انه لم يعد هناك الكثير من االوصاف واملصطلحات 
التي ميكن استخدامها في التعليق على شخصية هذا املوظف، على حد 
تعبيره، املنتهية مهمته وصالحيته، معتبرا انه من الواضح ان الرسن 
اليزال يعمل في اطار املهمة نفسها التي انتدب نفسه اليها، وذلك بحكم 
خلفيته وتعاطفه مع الكيان االسرائيلي، مشيرا انطالقا مما سبق الى 
ان اصرار الرس����ن على تدبيج التقارير واخلالصات املتعلقة بالوضع 
اللبناني دون العودة الى احلكومة اللبنانية والى الوقائع والسياقات 
املتصل����ة بتطورات الوضع في لبنان، يؤك����د ان هذا املوظف ال يعمل 
مبوجب مهمة دولية مرتبطة بالس����الم واالمن في لبنان، امنا مبوجب 
تكليف اميركي واسرائيلي له، وذلك بهدف استمرار ممارسة الوصاية 
على الوضع اللبناني حتت شعار التثبت من تطبيق مندرجات القرار 

الدولي 1701.

الحريري عند خط الدفاع األخير
وحكومة »المساكنة القسرية«

بيروت: خاض الرئيس املكلف سعد احلريري
في أول جتربة حكومية له مفاوضات شاقة 
ومتعرجة أتاحت له التعم��ق أكثر في تعقيدات 
ودهاليز الوضع اللبناني ومراكمة خبرة سياسية 
يعوزها. وهو س��يكون أخيرا رئيسا حلكومة 
وحدة وطنية تبدو أقرب الى حكومة »مس��اكنة 
قس��رية«، بعد تأخير دام نحو خمس��ة أشهر 
هي الفترة الفاصل��ة عن االنتخابات التي حقق 
فيها احلريري انتصارا واضحا ولكنه لم يستطع ان يترجم 
هذا االنتصار حكوميا، ال بل اكتش��ف تباعا انه أسير وضع 
معقد ومعادلة دقيقة وميزان قوى سياسي ميداني ال يتطابق 
مع نتائج االنتخاب��ات، األمر الذي اضطره الى خوض »قتال 
تراجعي«، والى خفض تدريجي للسقف احلكومي الذي حدده 

وحتديدا في حصة العماد ميشال عون.
وهك��ذا، فإنه بعد جولة أولى انته��ت الى االعتذار، أدرك 
احلريري واقع املعادلة التي حتكم تش��كيل احلكومة واالطار 
الذي يعمل من ضمنه: حكومة ال� 15 � 10 � 5 ثابتة وال سبيل 
للخروج منها أو ابدالها، »االعتذار ثانية« شبه مستحيل »ألنه 
يضع كل مس��تقبله السياسي« على احملك، الوضع من دون 
حكومة ال ميكن ان يستمر طويال وال ميكن درء مخاطر وتبعات 
محتملة، عامل الوق��ت ال يلعب بالضرورة ملصلحة األكثرية 
داخليا واقليميا، وال ميكن الدخول في عملية رهان أو انتظار 
ملتغيرات قد تأتي وقد ال تأتي، واألهم عمليا ان الرئيس املكلف 
حت��ول الى التعامل بجدية مع معادلة ان »ال حكومة من دون 
معارضة وال معارضة م��ن دون عون«، فتحول اهتمامه في 
اجتاه محدد هو البحث ع��ن صيغة إلرضاء العماد عون من 
دون تعريض وضعه ومكتسباته ونتائج االنتخابات وعالقته 

مع حلفائه، السيما املسيحيني بينهم، خلطر الضياع.
في مراح��ل التفاوض املضني والتألي��ف الصعب، واجه 
احلريري ثالث »مفاجآت« لم يتوقعها وصدمته بنسب متفاوتة: 
األولى جاءته من أقرب حلفائه وليد جنبالط الذي اختار، طوعا 
أو قسرا، توقيتا سياسيا لتنفيذ قفزته السياسية غير مالئم 
وغير مساعد للحريري، ال بل كان توقيتا سيئا ومسيئا ولم 
يعد ينفع بعد ذلك ما أقدم عليه جنبالط من تخفيف وتوضيح، 
وما أبداه من اس��تياء ومتلمل ألن ح��زب اهلل بدل ان يالقيه 
في منتصف الطريق عمل على استغالل موقفه وتوظيفه في 

مفاوضات احلكومة والتعاطي معه على انه اشارة ضعف.
أما املفاجأة الثانية فقد جاءت من الرئيس ميشال سليمان 
الذي لم يجار احلريري في تشكيلته األولى بعدما كان شجعه 
وأوحى له بعرض تصور حكومي له قبل سفره الى نيويورك، 
والذي بعد عودته من نيويورك اندفع في مواقف ورس��ائل 
ايجابية في اجتاه س��ورية وحزب اهلل بعدما كانت املعارضة 
اتخذت من موقفه من احلكومة عبر تأكيده املتكرر انه لن يوقع 
اال على مرسوم حكومة وحدة وطنية مرتكزا وغطاء للتشدد 
وممارسة الضغط على الرئيس املكلف حتى الوصول الى حكومة 
بش��روطها. أما املفاجأة الثالثة فإنها جاءت من الرئيس نبيه 
بري الذي، بعد احجامه في املرة الثانية عن تسمية احلريري 
لرئاس��ة احلكومة رغم ان احلريري أعطاه أصواته لرئاس��ة 
املجلس، اتخذ موقفا فاق التوقعات في التزامه موقف املعارضة 
املتضامن مع عون والرافض حملاوالت اضعافه وكسره، بري 
الصائم عن الكالم عرف كيف ميرر عبر أقنية سياسية اشارات 
تفيد بأنه يتفهم مطالب عون ويراها محقة وينصح بالتفاهم 
معه، وبأن ال سبيل للخروج من املأزق واخراج احلكومة الى 
العل��ن اال التفاهم مع عون وتلبية ما يريده، وأي طريق آخر 
ال يوصل الى نتيجة. املفاجأة اجليدة أو االيجابية بالنس��بة 
للحري��ري جاءت من اجلهة التي لم يكن يتوقعها، من النائب 
سليمان فرجنية الذي عرف كيف يبني وبسرعة قياسية عالقة 
ثقة مع احلريري ويكس��ب وده، وكيف يتحول الى »وسيط 
أو ناش��ط أساس��ي« على خط الرابية � قريط��م، اضافة الى 
مهمته األساس��ية املتعلقة مبرحلة ما بعد احلكومة على خط 
دمشق � قريطم، فقد أهدى فرجنية احلريري ورقة تفاوضية 
ثمينة عندما قرر التنازل عن احلقيبة الوزارية ولم يضع هذه 
الورقة في يد عون الس��تخدامها مبا يناس��به في مفاوضاته 
مع احلريري، كما أبدى فرجنية تعاطفا مع احلريري وعزف 
على وتر حساس عندما صرح بأنه ال يقبل ان ينكسر رئيس 
احلكومة. وهكذا حتول فرجنية بني ليلة وضحاها وفي الفترة 
التي تلت القمة السورية السعودية الى »صاحب دور محوري« 
ف��ي عملية التأليف ليضطلع مبهمة تدوير الزوايا والوصول 
الى حلول وس��ط ال يكون فيها غالب ومغلوب، وآخر الصيغ 
التي توصل اليها وتفتح الطريق أمام والدة احلكومة: ان تكون 
حصة العماد عون أربع حقائب وزارية هي االتصاالت والطاقة 
والعمل والشؤون االجتماعية أو املهجرين، لكن هذه الصيغة ال 
تخلو من »لغم« هو ان االتصاالت ليست للوزير جبران باسيل 
الذي ينتقل الى وزارة الطاقة، فيما العماد عون مازال مصرا 
على ان تكون وزارة االتصاالت لباسيل وأال يكون تدخل في 

تسمية وزرائه كما هو حاصل مع كل األفرقاء.
املصادر القريبة من عون تؤكد: االتصاالت لباس��يل وال 
حكومة م��ن دون ذلك، الرئيس املكلف أخ��ذ وقتا للموافقة 
على توزير باسيل، وأخذ وقتا للموافقة على بقاء االتصاالت 
ضمن حصة اجلن��رال، ويبدو انه بحاجة الى وقت للموافقة 

على »باسيل في االتصاالت«.
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مـاذا أبلغ احلريري كتلته؟: في خطوة اعتبرت مؤشرا الى حصول 
تطورات حكومية وش���يكة، رأس الرئيس املكلف سعد احلريري 
أمس اجتمعا لكتلة املستقبل النيابية )الكتلة عقدت اجتماعاتها 
بعد االنتخابات برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة(، وأبلغ أعضاءها 

ان »األمور ماشية وال لزوم ألن يخربطها أحد«.
ونقل نواب في الكتلة عنه »نحن لنا مصلحة وطنية في تشكيل 
احلكومة، ونحن جديون في هذا املوضوع«، داعيا أعضاء الكتلة 

الى »العمل بصمت«.
وفي وقت لم يصدر أي بيان عن اجتماع الكتلة، علم ان احلريري 
أكد في االجتماع انه مس���تمر في جه���وده لتذليل العقبات وأنه 
لن يعتذر عن عدم التأليف وس���يواصل سياسة النفس الطويل 
واحلوار، مشيرا الى أن األمر يحتاج الى التحلي بالصبر. وقالت 
مصادر نيابية إن احلريري أثنى على الدور اإليجابي الذي يلعبه 
النائب س���ليمان فرجنية في العالق���ة مع عون. وذكرت املصادر 
أن نوابا س���ألوا احلريري: »ما الذي يضمن أن يتجاوب الفريق 
اآلخر خصوصا أنك عرضت حقائب دس���مة على العماد عون في 
التشكيلة التي سبقت اعتذارك«؟ فأجاب: »رمبا في حينها لم يكن 
هناك قرار خارجي وإقليمي بتأليف احلكومة«. واستنتج النواب 
من كالمه أن هناك تبدال في األجواء اإلقليمية ملصلحة تس���ريع 

تأليف احلكومة.
رد متأخر: في الفراغ احلكومي اليوم، بحسب ما يقول احد الباحثني 

السياسيني، حالة مماثلة ملا حدث أيام عزل الرئيس 
أميل حلود في بعبدا، بعد التمديد له ثم اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري وعدد من قادة 14 آذار ومناصريها. 

إنه الرد املتأخر على م��ا حدث حينها. فرئيس الوزراء املكلف مطوق 
وحركته محدودة، ال يضع الصيغة احلكومية وال يحدد احلقائب، وال 
أسماء الوزراء، يتنقل بني طرف وآخر، يقبل بالدور السوري املباشر 
في تش��كيل احلكومة، وس��يقبل الحقا بالبيان الوزاري، وهلم جرا. 
وبحجة منع اخلالف السني � الشيعي، يضيع الكالم وتصوب اتهامات 
التعطيل نحو آخرين، رغم املأزق الذي تتلمس��ه قيادات سنية فاعلة 
خالل حديثها عن موقع رئاسة احلكومة وخوفها من استمرار تعطيل 

دورها.
املداورة املوضعية: اقترح الرئيس نبيه بري على الرئيس احلريري 
نوعا من »املداورة املوضعية« في احلقائب، بحيث يحتفظ العماد 
عون باالتص���االت والطاقة، على ان تخضع الثقافة والش���ؤون 
االجتماعية الى األخذ والرد. وحتتف���ظ كتلة التنمية والتحرير 
بالصحة واخلارجية على أن تصبح الصناعة موضع بحث، وهكذا 

دواليك. إال ان احلريري رفض هذا الطرح.
حزب اهلل وسليمان: تبدي أوساط نيابية في حزب اهلل ارتياحا متزايدا 
الى أداء الرئيس ميشال سليمان ومواقفه في الفترة األخيرة، فترة ما 
بعد س��فره الى نيويورك، بدءا من تصريحات��ه الى جريدة »احلياة« 
وضمنها مواقف واضحة من املقاومة والدورين اإليراني والس��وري، 

الى موقفه من اخلروقات اإلس��رائيلية للقرار 1701، 
وصوال الى زي��ارة الوزير زياد بارود الى اجلنوب 
التي جال خاللها على أماكن رمزية حدودية )مارون 
الراس وبنت جبيل ورميش(، وأطلق مواقف تضامنية حارة مع املقاومة، 
وه��و أول وزير للداخلية يزور هذه املنطق��ة من اجلنوب منذ أربعة 
عقود. وفي اعتقاد أوساط قريبة من حزب اهلل، فإن أهمية زيارة بارود 
الى املنطقة احلدودية تكمن في ما حتمله من رسالة سياسية من رئيس 
اجلمهورية )الذي يحسب عليه بارود في فريقه الوزاري حاليا والحقا( 
مفاده��ا التضامن م��ع املقاومة وإبقائها خارج التجاذبات السياس��ية 

الداخلية واستمرار التناغم بني املقاومة والدولة.
تفتيت ثـورة األرز: يتحدث بعض مس���يحيي 14 آذار عن وجود 
مؤامرة لنسف نتائج االنتخابات، وتفتيت »ثورة األرز«، وكانت 
احللقة األولى مبغادرة وليد جنبالط موقعه، وهي تستكمل اآلن 
مع الرئيس املكلف وتكتل تيار املستقبل عن طريق تعزيز أواصر 
االنفتاح واحلوار بينه وسائر أطياف املعارضة، وإرضاء العماد 
عون بحقائب وزارية ميكن أن تكون من حصة مسيحيي األكثرية، 
وإن سليمان فرجنية يقوم بدور »كاسحة األلغام«، وتنصب مهمته 
باجتاهني: تعبيد الطريق ما بني بيت الوسط والرابية، بعد معاجلة 
ما بقي من إشكاالت، والعمل على بناء جسور الثقة بني احلريري 

والقيادة السورية.
انقسام األكثرية: تتحدث مصادر املعارضة عن انقسام األكثرية الى 

فريقني:
الفريق األول يش��عر بالهزمية نتيجة النكس��ات املتتالية، إذ يرى ان 
عصا احلكم أفلتت من يد األكثرية التي لم تستطع كسب أي »معركة« 
إال في انتخابات هيئة مجلس النواب، وهي معركة هامشية نسبة الى 
املعارك األخرى. ويرى هذا القس��م األكثري ان السير في املفاوضات 
املستمرة لتأليف احلكومة خسارة إضافية. أما القبول بتوزير اخلاسرين، 
وأولهم جبران باسيل، فيجسد الضربة القاضية لقوى 14 آذار. ويقول 
ه��ذا الفريق ان ما يحصل هو القبول باملعادل��ة األولى، أي تدمير 14 
آذار مقاب��ل تأليف احلكومة. أما الفريق الثان��ي، فينظر بإيجابية الى 
التطورات انطالقا مما يجري في املنطقة بعد زيارة الرئيس السوري 
الى جدة ثم زيارة امللك السعودي الى دمشق، وفتح القنوات السورية 
� التركية، واليوم مع احلديث عن زيارة الرئيس السوري الى القاهرة 
في منتصف تشرين الثاني املقبل. تأتي هذه اجلرعات على اعتبار ان 
اس��تمالة سورية الى احملور العربي بدأت حتقق النجاح، وإبعادها عن 

ايران أصبح ممكنا.
ثقة جعجع: أبلغ رئيس الهيئة التنفيذية في »القوات اللبنانية« 
س���مير جعجع س���ائلني انه واثق من ان الرئيس املكلف س���عد 
احلريري لن يتخلى عن حلفائه املسيحيني مهما كانت الضغوط 
ومهما كان الثمن، وان احلريري يدرك من هم املمثلون احلقيقيون 
للمسيحيني، مؤكدا »انني أعرف الشيخ سعد رمبا أكثر من غيره 

وأعرف معدنه«.

أخبار وأسرار

لبنان: مؤشر بورصة التأليف أخضر.. والحكومة في أي لحظة
بيروت ـ عمر حبنجر

انحسرت العاصفة التي تضرب 
لبنان منذ ثالثة ايام ومعها االزمة 

احلكومية كما يبدو.
ومع ان جميع املعطيات تشير 
الى نض���وج الطبخة احلكومية 
بعد خمس���ة اش���هر من الهبات 
الباردة والساخنة، والى اخضرار 
مؤشر بورصتها، اال ان الرئيس 
املكلف س���عد احلري���ري الزال 
يرتدي قفازات احلذر في تعامله 
مع  املس���تجدات السارة، »حتى 
ال نفرط بااليجابيات احملققة، اذ 
ثمة سوابق مررنا بها مشابهة ملا 
نحن عليه اآلن ولكن سرعان ما 

عدنا الى نقطة الصفر«.
والراج���ح ان قط���ار احل���ل 
احلكوم���ي انطلق بجرعات دعم 
اقليمية مؤثرة، مصدرها االساسي 
دمشق، وخلفيتها رغبة الرئيس 
بشار االسد في ان يكون في بيروت 
حكومة وحدة وطنية، قبل سفره 
االسبوع املقبل الى باريس، وفق 

بعض اركان املعارضة.

وهاب ينفي!

لك���ن الوزير الس���ابق وئام 
وهاب الوثيق الصلة بالعاصمة 
السورية، رفض جعل زيارة االسد 
الى باريس في رأس قائمة دوافع 
التعجيل بتشكيل احلكومة، وقال 
للمؤسسة اللبنانية لالرسال ان 
الرئيس االس���د ليس ذاهبا الى 
باري���س لتقدمي امتح���ان، وانه 
مقتن���ع بالفعل بتس���هيل مهمة 
س���عد احلريري، وانه رفض - 
أي االس���د - طرحا للمعارضة 
باس���تبدال احلريري بالرئيس 
السنيورة، او الرئيس ميقاتي او 
الوزير الصفدي، واصر على بقاء 

احلريري على رأس احلكومة.
وردا على سؤال قال وهاب ان 
سورية خارج موضوع احملكمة 
الدولية، وتوجه الى سمير جعجع 
رئيس القوات اللبنانية بالقول: 
عندما تكون هناك تسويات دولية 
اكبر منا تكسرنا، واضاف: نحن 
جميعا ادوات ف���ي املعادلة، من 

عني التينة الرابية، بيت الوسط 
وقصر بعبدا اثمرت صيغة للحل 
تنهي ازمة تأليف احلكومة القائمة 

منذ خمسة اشهر.
وع���زز دائرة التف���اول كالم 
الرئيس املكلف سعد احلريري ليال 
امام اعضاء كتلته، بأننا اقتربنا 

جدا من تشكيل احلكومة.
وفيم���ا كان احلريري يجري 
مشاوراته مع حلفائه في الكتائب 
والق���وات ، كانت كتل املعارضة 
جتتمع عن���د العم���اد عون في 
الرابية مبشاركة سليمان فرجنية 
واملعاون السياسي لالمني العام 
حلزب اهلل احلاج حس���ني خليل 
والوزير جبران باسيل ومسؤول 
االرتباط في ح���زب اهلل احلاج 

وفيق حنا.

وزارة العدل تبقى للقوات

ان  وقالت مصادر حزب اهلل 
رئيس الهيئة التنفيذية في القوات 
اللبنانية سمير جعجع ظل يغرد 
خارج السرب لتكراره دعوة رئيس 
اجلمهورية والرئيس املكلف الى 
حكومة وفق اآلليات الدستورية 
اكثرية« وليتحمل من  »حكومة 
يرفضه���ا املس���ؤولية، لكنه في 
معلومات »األنباء« ان التشكيلة 
اجلديدة حفظت جلعجع وزارة 
العدل بينما تتناول حصة حزب 
الكتائب واحدة من وزارتني هما 
اما جبران  السياحة والصناعة. 
باس���يل ال���ذي كان في اس���اس 
تأخير التشكيلة فقد اعطي وزارة 
الطاقة عمل الوزير االرمني االن 
طابوريان الذي حل محله في وزارة 
االتصاالت. وهكذا تكون حقائب 
املال والعدل واالشغال والتربية 
قد اس���تقرت لدى االكثرية، كما 
استقرت حصة رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان على ما هي 
عليه، اي الدفاع والداخلية وثالث 
وزارات اخرى عادية، بينما احتفظ 
ح���زب اهلل بوزارة العمل وكتلة 
الرئيس بري بوزارتي اخلارجية 
والصحة، اضافة الى وزارات دولة 

او وزارات عادية.

كبيرن���ا الى صغيرن���ا، لقد كان 
جعج���ع اداة في ح���رب اجلبل 
وقد دفع الثمن، وانا اليوم انبهه 
وال اه���دده، فأقول له ان الدروز 
عملوا ما عملوه »اشارة الى موقف 
جنبالط« حتى ال يدفعوا الثمن، 
وان االميركيني ال يعنيهم ما يحل 
بحلفائهم، ونحن اللبنانيني ال محل 
لنا من االعراب لدى االميركيني او 
س���واهم، وتوجه الى البطريرك 
املاروني نصراهلل صفير بالقول: 
ان املقاومة حملت السالح لتحرير 
ارض لبنان، ال ارض سورية وال 

ايران.

قرار كبير بتسهيل التشكيل

التب���دل املفاجئ ف���ي املناخ 
احلكومي اش���اع التفاؤل مجددا 
بقرب تشكيل احلكومة في موعد 

اقصاه غدا اخلميس.
وما عزز هذا التقدم االيجابي 

املهتمة بتشكيل احلكومة اللبنانية، 
فضال ع���ن التفاهمات االقليمية 
والعربية التي كرستها قمة دمشق 
بني خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس 

بشار االسد.

ال غالب وال مغلوب

وهكذا، وككل مرة يلعب العامل 
االقليمي دوره الفعال في حتريك 
قطار احلياة السياسية اللبنانية 

في هذا االجتاه او ذاك.
وحتدثت صحيف���ة »اللواء« 
البيروتية عن اتصاالت سعودية 
- س���ورية في الساعات القليلة 
املاضية، وكلف الطرفان الرئيس 
املكلف س���عد احلريري والنائب 
سليمان فرجنية بايجاد صيغة 
حكومية ترض���ي االطراف على 
قاعدة ال غالب وال مغلوب، وجرت 
اتصاالت ب���ني الرجلني وحصل 

في موضوع تش���كيل احلكومة، 
ابالغ قوى املعارضة التي اجتمعت 
في الرابية االثنني، ان ثمة قرارا 
كبيرا يقضي بتسهيل مهمة تأليف 
التشاورية  احلكومة، واجللسة 
التي انعقدت بني الرئيس املكلف 
سعد احلريري وكتلة املستقبل 
النيابية حي���ث وضع اعضاءها 
في اجواء التفاهمات املستجدة مع 
املعارضة على احلقائب وتوزيع 
احلصص، ثم وض���ع احلريري 

حلفاءه في هذه االجواء.
وب���ني اب���رز عناص���ر الدفع 
بالتش���كيل احلكومي الى دائرة 
الصيرورة، ابالغ دمشق حلفاءها 
في لبنان عبر النائب س���ليمان 
فرجنية، ان حكومة لبنان يجب 
ان تشكل قبل سفر الرئيس بشار 
االسد الى باريس اواخر االسبوع 
املقبل، الس���باب تتصل بسياق 
العالقات بني س���ورية وفرنسا 

توافق على الصيغة التي تقضي 
باسناد حقيبة االتصاالت والطاقة 
اضافة الى الثقافة واملهجرين الى 
تكتل العماد ميشال عون على ان 
تعطي الطاقة جلبران باسيل وان 
تعتمد خطة احلريري في وزارتي 

االتصاالت والطاقة.
وعلى هذا مت التفاهم، على ان 
تصدر املراسيم بني غد اخلميس 
والس���بت وس���يكون هناك لقاء 
تقريري حاسم بني الرئيس املكلف 
وبني العماد عون في اي حلظة، 
وحتديدا بعد لقاء احلريري مع 
املعاون السياس���ي لالمني العام 
حلزب اهلل حس���ني خليل تأكيدا 
على املواكب���ة االيجابية للحزب 

جلهود تأليف احلكومة.
اذاعة النور الناطقة بلس���ان 
ح���زب اهلل اعتبرت ان اتصاالت 
الس���اعات االخيرة التي قام بها 
النائب سليمان فرجنية، على خط 

معلومات لـ »األنباء«: التشكيلة المنتظرة حفظت »العدل« للقوات و»الصحة« و»الخارجية« لكتلة بري.. و»الطاقة« لباسيل

عمار املوسوي

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال الفنان زياد الرحباني في بعبدا امس

سجال كتائبي بين أهل البيت

التيار الوطني الحر يحّضر دعوى 
قضائية ضد المفتي الجوزو

بيروت: نشب »سجال خالفي« داخل حزب الكتائب بني السيد سجعان
القزي والسيدة ليلى جورج س����عادة )أرملة رئيس حزب الكتائب 

سابقا الراحل جورج سعادة ووالدة النائب سامر سعادة(.
� س����جعان القزي، وفي معرض تقييمه التفاق الطائف ودور حزب 
الكتائ����ب وموقفه آنذاك م����ن االتفاق، قال: »ان القي����ادة يومها، مع كل 
محبتنا وتقديرنا للدكتور جورج س����عادة، كانت غير قريبة من اخلط 

التاريخي للحزب«.
� السيدة سعادة جاء في ردها على القزي: »ان سعادة كان من القريبني 
جدا من الرئيس املؤسس الشيخ بيار اجلميل،  وأشد املتأثرين بنهجه، 
وهو لم ينتفض ضد احلزب كما فعل القزي نفس����ه في 12 مارس 1985. 
وقد حافظ على تراث الكتائب وممتلكاتها ودافع عن احملازبني من دون 
أي متيي����ز، ولم يفرط في أي من ثوابت احلزب، وليس من الغرابة في 
شيء ان يكون سجعان القزي مناهضا التفاق الطائف ألنه كان أساسا 
من أنصار االتفاق الثالثي وكبار املروجني له في األوس����اط املسيحية. 
والتزال صورته الى جانب عبد احلليم خدام واملرحوم ايلي حبيقة في 
ذاكرة الكتائبيني الذين لم يس����قطوا منها واقعة اس����تيالء القزي عنوة 

بيروت ـ محمد حرفوش
رد عضو تكتل التغيير واالصالح النائب نبيل نقوال على مفتي 
جبل لبنان الشيخ محمد علي اجلوزو وسأله عما اذا كان ينظر الى 
املرآة عندما حتدث عن »احذية البالط«، مش���ددا على ان هذا الكالم 
ينطبق عليه وال ينطبق على املوارنة او على التيار الوطني احلر، 
واض���اف: من بيته من زجاج ال يرمي الن���اس باحلجارة. نقوال في 
حديث الى محطة O.T.V ذكر ان املوارنة موجودون في الشرق قبل 
اجلوزو، واصفا كالم األخير باخلطير الذي يعتبر فرزا عرقيا وطائفيا 
يحاسب عليه القانون الدولي واللبناني، مستغربا عدم حترك النيابة 
العامة التمييزية. اجلوزو كان قال ايضا ان املوارنة اتوا الى لبنان 
من س���ورية وملن شاء العودة اليها فليفعل. وكشف نقوال ان التيار 
الوطني احلر بصدد التحضير لتقدمي دعوى قضائية ضد اجلوزو.

الموسوي لـ »األنباء«: من المؤسف تحّول األمم المتحدة 
إلى منبر يعكس المواقف األميركية ـ اإلسرائيلية

أكد أن الرسن يعمل بموجب تكليف أميركي وإسرائيلي


