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عسيران لـ »األنباء«: عدم تشكيل الحكومة 
يعود لمشاكل لبنان منذ 40 عامًا

إرجاء انتخاب اللجان إلى 12 الجاري لعدم اكتمال النصاب
أرجأ رئيس املجلس النيابي نبيه بري جلسة انتخاب اللجان 
التي كانت مقررة امس الى العاشرة والنصف من صباح يوم 
اخلمي����س املقبل 12 نوفمبر اجلاري وذلك نظرا لعدم اكتمال 
النص����اب، وكان نحو 40 نائبا حضروا الى املجلس النيابي 
للمشاركة في اجللسة بينهم أربعة نواب فقط من األكثرية هم 

روبير غامن وأكرم شهيب وهادي حبيش وإيلي عون.

بدوره أكد عضو تكتل »لبنان اوال« النائب هادي حبيش 
في مداخلة م����ن املجلس النيابي أن »االكثرية ال تعطل عمل 

املجلس ابدا، فهناك اليوم موضوع تأليف احلكومة«.
وأشار إلى أن »هناك اتفاقا بني الكتل النيابية من املعارضة 
واملواالة على توزيع رؤساء اللجان، وأن هذا االتفاق مرتبط 

بتشكيل احلكومة«.

حزب اهلل ينفي عالقته بباخرة األسلحة
ودمشق تتهم إسرائيل بالقرصنة

الجماعة اإلسالمية تستعد النتخاب 
هيئاتها القيادية ومولوي لن يعود أمينًا عامًا

عواصم - هدى العبود ووكاالت
فيما نفى حزب اهلل أي عالقة له بالباخرة التي 
زعمت اسرائيل انها احتجزتها في مياه املتوسط 
والتي ادعت انها كانت حتمل اسلحة من إيران الى 
احلزب، وصف مصدر مطلع في وزارة اخلارجية 
السورية عملية السفينة »بأنها قرصنة واضحة 

»وانتهاك مفضوح للقانون الدولي.
وأضاف املصدر: إن إسرائيل تسير وفق مخطط 
بدأته باحلديث ع���ن صواريخ تطال تل أبيب ثم 
بالفبركات التي ظهرت في تقرير عملية دير شبيغل 
األملانية وبعدها جاء موضوع االدعاءات املتعلقة 
بالس���فينة في عرض البحر، مشيرا إلى أن هذا 
املخطط يتزامن مع النقاش الدائر في األمم املتحدة 
حول تقرير غولدستون وهدفه حرف األنظار عن 
هذا النقاش ومحاولة تبرير جرائم احلرب التي 

ارتكبتها إسرائيل ضد املدنيني العزل في غزة.
بدوره قال حزب اهلل في بيان له امس انه ينفي 
»بش���كل قاطع أي عالقة له باألسلحة التي يدعي 
العدو الصهيوني أنه صادرها من على س���فينة 
فرانك���وب«، مدينا في الوقت نفس���ه »القرصنة 

اإلسرائيلية في املياه الدولية«.
كما نفى وزير اخلارجية االيراني منوچهر متكي 

ونظيره السوري وليد املعلم املوجود في طهران 
االتهامات االسرائيلية. وقال املعلم إن السفينة كانت 

حتمل سلعا سورية الصنع مخصصة إليران.
من جه���ة اخرى اعتبر »حزب اهلل« أن تقرير 
األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون عن القرار 
1701 »لم يكن منصفا بحق لبنان ومقاومته ألنه 
يقيم أكثر من 10 آالف خرق جوي وبري وبحري 
للبنان منذ 14 اغسطس 2006 بأنها انتهاك للقرار 
1701، بينما يكرر احلدي���ث عن حوادث معدودة 

في لبنان.
وتساءل »حزب اهلل« في هذا اإلطار »ملاذا يرد في 
التقرير احلديث عن االعتداءات اإلسرائيلية بعدة 
أسطر عابرة وملطفة، بينما تكتب الفقرات املطولة 
واملفصلة لكل حادث على األراضي اللبنانية مع 
تضخيم مخاطرها؟ وهل إصرار إسرائيل على عدم 
اخلروج من الغجر اللبناني يعد أمرا عاديا وعابرا، 
أم أن املطلوب أن تثار هذه القضية بفاعلية وأن 
يناقشها مجلس األمن ويحمل إسرائيل مسؤولية 
االنس���حاب الفوري أو العقوبات؟ وهل استمرار 
احتالل مزارع ش���بعا وتالل كفرشوبا أمر عادي 
وطبيعي أم أن املطلوب أن تنسحب إسرائيل من 

دون قيد أو شرط أو ذرائع واهية؟«.

بيروت ـ محمد حرفوش
تس����تعد اجلماعة االس����المية النتخاب هيئاتها 
القيادية حكما قب����ل نهاية العام احلالي، وذلك بعد 
ان انتهت الش����هر املاضي فت����رة والية االمني العام 
للجماعة الش����يخ فيصل مول����وي واعضاء املكتب 
السياسي ومجلس الش����ورى ومجالس احملافظات 
وهذه االنتخابات جتري كل ثالث سنوات. ويستأنف 
املكتب السياسي للجماعة من املسؤولني في احملافظات 
الذين يشكلون النواة األولى له، يضاف اليهم النواب 
احلاليون والسابقون ويعني املكتب العام عددا من 
الفعاليات السياسية في اجلماعة في املكتب املذكور، 
وينتخب املكتب السياسي من قبل مجلس الشورى 
الذي ينتخب ايضا القيادة املركزية مبن فيها األمني 

العام. وبحسب مصادر اجلماعة فان العملية االنتخابية 
تبدأ بانتخاب مجلس الشورى الذي ينتخب بعدها 
القيادة املركزية التي تشرف على باقي االنتخابات. 
وكان املولوي قد تقدم منذ ثالث س����نوات مبشروع 
مت اق����راره ينص على اال ينتخب االمني العام الكثر 
من دورتني متتاليتني )ست سنوات(، وهذا يعني انه 
لن يكون االمني العام املقبل. وحول ما يشاع عن ان 
ابراهيم املصري نائب االمني العام احلالي سيشغل 
هذا املنصب فان مصادر اجلماعة اكدت ان ذلك مجرد 
تخمينات ومحاوالت للتصوير بان نائب االمني العام 
يحل محل االمني العام، مشيرة الى انه ال يوجد توريث 
ف����ي اجلماعة وهذا األمر تق����رره نتائج االنتخابات 

املقبلة كما يحتاج الى مشاورات واسعة.

بيروت ـ أحمد منصور
اعتبر عض���و كتلة التنمية 
والتحرير النائب علي عسيران 
ان العق���د املوج���ودة واملؤدية 
لعدم تألي���ف احلكومة لم تعد 
الى اخلارج، وانها  متت بصلة 
قضية توازن���ات داخلية والبد 
انها جوهرية بالنسبة للفرقاء 
بالداخل، الفتا الى ان اللقاء الذي 
جمع خادم احلرمني الشريفني 
ب���ن عبدالعزيز  امللك عبداهلل 
والرئيس السوري بشار االسد 
في سورية كانت له انعكاسات 
اللبناني  ايجابية على الوضع 

برمته.
وقال عس���يران في حديث 
ل� »األنب���اء«: »اعتقد ان الوقت 
اصبح قريبا الننا في نهاية مطاف 
االستشارات واجلميع يريدون 
تألي���ف حكومة بس���رعة، كما 
الرئيس  ان اجتماعا قريبا بني 
املكل���ف ورئي���س اجلمهورية 
يجب ان يحسم االمور باجتاه 
التأليف، واملواط���ن مازال في 
حالة من الترقب واالنتظار لهذا 

التأليف«.

باب المزايدة

اضاف عسيران »ان الكالم عن 
تشكيل حكومة من االكثرية ومن 
اي جه���ة اتت هو فقط من باب 
املزايدة، كما ان مصلحة لبنان 
تتطلب اشراك اجلميع في اخذ 
القرارات، خصوصا ان املرحلة 
املقبلة في منطقة الشرق االوسط 
يبدو انها مرحلة صعبة وعلى 
لبنان ان يكون مجتمعا من خالل 
رؤية موحدة في مجلس الوزراء، 
السياس���ية تتطلب  ان احلياة 
االجتماع من خالل مجلس الوزراء 
ومجلس النواب حللحلة مشاكل 
املجتمع اللبناني، خصوصا ان 
لبنان يعيش ظروفا استثنائية، 
لذا نتمس���ك بحكوم���ة وحدة 

 وطني���ة وبالصيغة املطروحة
.5 � 10 � 15 

مجلس الشيوخ

ورأى عسيران ان احلل في 
لبنان يكمن في انش����اء الهيئة 
العليا املتعلقة بإلغاء الطائفية 
السياسية، وفي ذات اليوم يتم 
انشاء مجلس للشيوخ ويكون 
محدد الصالحيات حلفظ مصالح 
لبنان الكبرى وحقوق وحريات 
اللبنانية،  الطوائف  وهواجس 
وعندها ميك����ن ان تقوم حياة 
سياسية مدنية مرنة وأحزاب 

تتعاطى فيها.
ولفت عسيران الى ان اتفاق 
الطائف لم نتمكن من تنفيذه الن 
االدارة االميركية  ما وعدت به 
بالطائف لم ينفذ، اي اس����تمر 
االحتالل االسرائيلي في اجلنوب 
واستمرت احلروب فيه وعلى 
ارضه احد عشر عاما بعد اتفاق 

الطائف.
وقال عسيران: »من املعروف 
ان لبنان يتخبط في مش����اكل 
كثي����رة منذ اكثر م����ن اربعني 
عاما عندما س����محت الواليات 
املتحدة االميركية الس����رائيل 
بضرب اسطول طيران الشرق 
االوس����ط عل����ى ارض مط����ار 

بيروت س����نة 1968، فمنذ ذلك 
احلني قامت املش����اكل الداخلية 
واالقليمية والدولية في لبنان 
وب����ني اللبنانيني على مختلف 
جهاتهم، ونظرا للحرية املهمة 
الت����ي كان يتمتع به����ا لبنان، 
كان ابن����اء البالد يتجيش����ون 
ف����ي مختلف اجله����ات، حيث 
كبرت االحداث ولم يعد النظام 
التعاطي  السياسي قادرا على 
مع املتناقضات املوجودة على 
ارضه، ومازال هذا االمر مستمرا 
حتى الساعة، فكل امر كبير او 
صغير تتدخل فيه الدول او يقوم 
اللبنانيون بزج الدول بزواريبهم 
السياسية، كثيرون يتحدثون 
ع����ن احلري����ة والدميوقراطية 
والنظ����م السياس����ية وقوانني 
االنتخاب، فنحن في لبنان لم 
نتمكن حتى الساعة من ان نضع 
نظاما سياسيا مبنيا على العدالة 
املطلقة، ولم نتمكن من حتديث 
قانون االنتخ����اب »مبلء عني« 
جمي����ع اللبنانيني، واني أعزو 
ذلك الى احلروب املستمرة منذ 
أربعني عاما، فه����ذا يخاف ذاك 
وذاك يخاف من هذا، وكما يقول 
املثل »احترنا يا قرعة من اين 

نبوسك«.

الضغط على الفلسطينيين

مؤكدا االسباب الكامنة وراء 
عدم تشكيل احلكومة بالسرعة 
املطلوبة هي من آثار املش����اكل 
املوج����ودة في لبن����ان منذ 40 

عاما.
ورأى عسيران ان من اطلق 
الصواريخ االس����بوع املاضي 
من اجلن����وب باجتاه االراضي 
الفلسطينية احملتلة يد اسرائيلية 
واملستفيد منها اسرائيل لتغطية 
ما تقوم به في القدس والضغط 
على الفلسطينيني للهروب من 
مفاوضات السالم في املنطقة.

أكد أن تقرير بان كي مون عن الـ 1701 لم يكن منصفًا بحق لبنان ومقاومتهرأى أن الحل يكمن في إلغاء الطائفية السياسية

علي عسيران 

)محمود الطويل( نواب من كتلة الوفاء للمقاومة لدى خروجهم من املجلس النيابي بعد تأجيل جلسة انتخاب اللجان

دمشق لـ »اإلسراع في تشكيل الحكومة« 
وفرنجية لـ »دور سياسي محوري«

بيروت: في فترة الفراغ احلكومي واجلمود
السياس��ي منذ خمسة أشهر تقريبا، طرأت 
متغيرات ومستجدات سياسية لعل أهمها »تطوران« 
سيكون لهما تأثير في تطور الوضع الداخلي الحقا 
وإعادة خلط األوراق، وس��يأخذان مداهما بعد 
تشكيل احلكومة: األول يتصل باخليار السياسي 
اجلديد جلنبالط الذي س��يتبلور بشكل واضح 
ومكتمل بعد احلكومة في اجتاه دمشق، والثاني 
يتعلق بالدور السياسي اجلديد للنائب سليمان فرجنية بدعم 
وتشجيع من دمشق والرئيس السوري د.بشار االسد. وهذا 
الدور يأخذ حاليا وفي إطاللته األولى شكل املساعدة في امتام 

عملية تشكيل احلكومة وفي أسرع وقت ممكن.
فمن الواضح ان سورية مهتمة بإقفال ملف األزمة احلكومية 
وترغب في رؤية قيام حكومة جديدة لعدة أسباب: فهي حريصة 
على التفاهمات السياسية اجلديدة مع اململكة العربية السعودية، 
وحي��ث ان امللف اللبناني، وان لم يتصدر هذه التفاهمات، اال 
انه يظل املعيار واملؤشر األساسي في تطور العالقة السورية � 
السعودية ورصد مناخها وأجوائها. كما ان الرئيس االسد الذاهب 
الى باريس بعد أيام وسط اشادات فرنسية بأنه »نفذ ما وعد 
به بالنسبة للبنان«، يفضل ان تسبق زيارته الى باريس والدة 
احلكومة اجلديدة، ما يؤدي الى اخراج امللف اللبناني عن طاولة 
احملادثات، وهو يرى ان الوقت مناسب اآلن للخطوة السورية 
الثالثة في لبنان أو معه بعد خطوتي العالقات الديبلوماس��ية 

وعدم التدخل في االنتخابات.
وتبدي سورية اهتماما مبوضوع احلكومة ألسباب خاصة 
بها ومبصاحلها السياسية في لبنان. فاذا كانت دمشق مهتمة 
ومعنية مبواق��ف جنبالط وانعطافته الكب��رى، فإنها مهتمة 
ومعنية أكثر بالرئيس سعد احلريري وزيارته اليها، وهي تعد 
استقباال وديا وحارا له، وتتوقع عالقة جيدة ومثمرة معه تفوق 
في حجمها وحرارتها ما كانت عليه العالقة مع والده الرئيس 
رفيق احلريري. ولذلك تبرز أهمية تشكيل احلكومة ووصول 
احلريري رس��ميا الى احلكم لتدش��ن هذه املرحلة اجلديدة، 
وتبرز أهمية الدور املوكول الى النائب سليمان فرجنية الذي 
يأخ��ذ صفة »العاجل«. كثيرون يرون ان فرجنية يقوم بدور 
)التوسط بن عون واحلريري وادارة مفاوضات غير مباشرة( 
كان من املفترض ان يقوم به الرئيس ميشال سليمان الذي كان 
أول من تبلغ بنتائج القمة الس��ورية � السعودية من الرئيس 
االس��د، أو الرئيس نبيه بري الذي عادة ما يكون هو أول من 
يتلقى »كلمة السر« السورية ويعمل مبوجبها. ولكن الرئيس 
سليمان حذر جدا في التعاطي مع امللف احلكومي وفي ممارسة 
ضغوط في أي اجتاه ومقيد بدور الرئيس التوافقي الذي مينع 
عليه االنحياز الى طرف داخلي أو التفاعل سريعا مع رغبات 
خارجية. اعتقد فرجنية لوهلة انه جنح حيث فشل اآلخرون، 
وان احلكومة ستعلن بعدما جنح في اقناع احلريري بتلبية ما 
يطلبه عون جلهة احتفاظه بوزارتي االتصاالت والطاقة، ولكنه 
لم يكن ينتظر ان تكون املش��كلة في احلقيبتن األقل أهمية، 
وال يجد تفس��يرا لتمس��ك عون بالوزير باسيل لالتصاالت، 
وألن يتحمل هذه املرة وأكثر من احلريري مس��ؤولية التأخر 
احلكومي وتبعاته. ولكن سيكون لديه الكثير ليفعله في املستقبل 
مع امتالكه دورا سياسيا محوريا ك� »قناة االتصال« وضابط 
االرتباط وااليقاع بن عون واحلريري وبن عون وس��ليمان 

وبن عون والسورين واألهم بن احلريري ودمشق.
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أخبار وأسرار
البيان الوزاري: يستبعد فريقا املواالة واملعارضة حصول 
خالف أو أزمة داخل احلكومة اجلديدة حول البيان الوزاري، 
وخصوصا حول موضوع املقاومة وسالح حزب اهلل، فريق 
املعارضة يقول ان هذه املسألة مبتوتة قبل تشكيل احلكومة 
ومت التوافق عليها مع الرئيس سعد احلريري، وسيتضمن 
البيان الوزاري للحكومة اجلديدة نصا صريحا بشأن دعم 
املقاوم����ة، وفريق امل����واالة يقول ان هذه املس����ألة ال تبتها 
احلكومة والبيان الوزاري، وامنا هي من اختصاص هيئة 
احلوار الوطني ومحالة الى طاولة قصر بعبدا لتبحث في 
اطار االستراتيجية الدفاعية، فإذا حتول موضوع السالح 
الى موضوع خالفي في احلكومة اجلديدة، فإن املخرج جاهز 

»طاولة احلوار«.
)النائب وليد جنب����الط، نقل عنه قوله في مجلس خاص: 
»البيان الوزاري متفق عليه بالتوازن والتالزم مع صيغة 
15-10-5«، بل انه يؤكد ان الفقرة املتعلقة باملقاومة لن تتغير 

رمبا عن تلك املوجودة في بيان حكومة الدوحة(.
حتسـن عالقة احلريري وجنبالط: الحظ قريب��ون من الرئيس 
املكلف سعد احلريري ان حتسنا قد طرأ على عالقته مع النائب 
وليد جنبالط وان التواصل عاد بينهما بش��كل »ش��به يومي«، 
وفي تقدير هؤالء ان جنبالط س��اءه ان تفسر مواقفه األخيرة 
م��ن قبل املعارضة على نحو خاطئ بأنها عالمة ضعف ومدعاة 
لالستغالل ضد احلريري بهدف حشره في املفاوضات احلكومية، 
بدل ان يبادر حزب اهلل الى مالقاته في منتصف الطريق فيمارس 
احلزب ضغطا على عون إلظهار املرونة بدل تشجيعه على املضي 
قدم��ا في مواقفه ومطالبه، ولذلك ب��دأ جنبالط من جهة عملية 
تصحيح انطباعات خاطئة لدى فريق املعارضة، ومن جهة ثانية 
عملية اعادة احلرارة الى عالقته مع احلريري استعدادا ملرحلة 

ما بعد احلكومة...
السنية السياسية: نقل عن العماد ميشال عون قوله مبناسبة 
مرور 20 عاما على الطائف ان املارونية السياسية استبدلت 
بسنية سياسية، جاء احلل وحذف املسيحيون نهائيا، على 
األقل كان هناك نوع من التوقيع املزدوج بني رئيس اجلمهورية 
ورئي����س احلكوم����ة، اآلن »بيمش����ي احلال« ب����ال رئيس 

اجلمهورية.
اتصال باسـيل بالسـيد نصر اهلل: اشارت مصادر مطلعة الى ان 
باس��يل اتصل مساء امس االول باالمن العام حلزب اهلل السيد 
حس��ن نصر اهلل وابلغه رس��ميا بعدم اس��تعداد عون للقبول 

بشروط احلريري.
تعديل قانـون البلديات: تدعو أوساط نيابية مسيحية الى 
اجراء تعديالت في قانون البلديات تتعلق خصوصا بوضع 
العاصمة بيروت وضمان التوازنات الطائفية والسياسية 
فيها، ومن التعديالت املطروحة اعتماد التمثيل النسبي أو 
تقسيم العاصمة الى عدة بلديات ودوائر، وترى هذه املصادر 
ان الرئيس الشهيد رفيق احلريري أعطى ضمانته الشخصية 
في بيروت بأن يكون مجلس بلديتها مناصفة بني املسيحيني 
واملسلمني، ولكن من وما الذي يضمن استمرار العمل بهذا 

املبدأ وتطبيقه في هذه الدورة وفي الدورات الالحقة؟

لبنان: إخفاقات متتالية علّقت االتصاالت.. وبري يلوّح باالعتصام حتى تشكيل الحكومة!
بيروت ـ عمر حبنجر

مع انكف����اء امكانية تش����كيل 
احلكوم����ة اللبنانية حتت ضغط 
املتوال����دة م����ن رحم  العقب����ات 
االس����تحقاقات االقليمية بأسماء 
محلية، اقترن الصيام عن الكالم 
القيادات،  اعلنته بع����ض  ال����ذي 
بالغياب ع����ن الس����مع، ال بل ان 
بعضهم اغلق بيته املستحدث في 
محيط بيروت، كالنائب سليمان 
فرجنية الذي عاد الى مقره الشمالي 
في بنشعي، في شبه اعالن عن فشل 
وساطته بني الرئيس املكلف سعد 
احلريري وبني رئيس تكتل االصالح 

والتغيير العماد ميشال عون.
وهذا الغياب مبرر، ألن هؤالء 
فقدوا القدرة عل����ى اقناع الناس 
بطروحاتهم التفاؤلية، بعد سلسلة 
االخفاقات املتتالية، حيث باتت هذه 
الطروحات مدعاة للسخرية، بداًل 

من ان تكون بشارة خير.
النواب  بدوره رئيس مجلس 
نبيه بري الذي جتاوز صيامه عن 
الكالم بضعة اشهر، غاب عن لقاء 
االربعاء النيابي امس االول، رمبا 

ألنه ليس ثمة ما يقوله للنواب.
وقد نقل عنه بعضهم امس انه 
بصدد ط����رح 3 مقترحات، اولها 
التمني على رئي����س اجلمهورية 
الدعوة لطاولة حوار تبحث االزمة 
او الدعوة الى اجتماع عام ملجلس 
النواب للس����بب نفسه، واما فإنه 
الى االعتصام  سيلجأ ش����خصيا 
ف����ي البرمل����ان حلني ح����ل االزمة 

احلكومية.
الواقع الصعب، جنم عن  هذا 
اصرار العماد ميش����ال عون على 
مطالب����ه التي تعتبره����ا املواالة 
تعجيزية، وبالتالي اصرار الرئيس 
املكلف سعد احلريري على رفض 
هذه املطالب، بعدم����ا قدم له من 
التنازالت ما بدأ ينعكس س����لبا 
على موقعه حتى داخل االكثرية 

التي هو صاحبها.

تعليق الوساطات

كتلة املس����تقبل النيابية التي 
يرأس����ها رئيس حكومة تصريف 
االعمال فؤاد السنيورة، اتهمت كتلة 
عون باالبتزاز وكشفت عن توقف 
الوساطات، وأعلنت مصادر تيار 
املستقبل ان االتصاالت واملشاورات 
التي نشطت اخيرا قد علقت، بعدما 
تكشف للوسطاء الذين لم تسمهم 
املصادر، ان جهودهم لم تكن سوى 
مادة ابتزاز اس����تفاد منها التيار 
الوطني احلر لتحس����ني مواقعه 
داخل احلكومة، مستفيدا من جتاوب 

الرئيس املكلف سعد احلريري.
وذك����رت اخبارية املس����تقبل 

وكان العماد ع���ون رد تعثر 
التفاهم على تشكيل احلكومة الى 
ان املشاورات »لم تبلغ مستوى 
البحث بأسماء املستوزرين« لكنه 
اكد ان صهره جبران باسيل »هو 
حكما وزير في احلكومة املقبلة«. 
لك���ن رئي���س تكت���ل االصالح 
والتغيير لم يحدد الوزارة التي 
س���يتوالها باسيل، مبا يعني ان 
وزارة االتصاالت ليست محسومة 
له، وقال: الوزارات نحن نعّينها، 
ولو كانت لدين���ا وزارتا العدل 
والتربية وغيرهم���ا فلن يكون 
باسيل وزيرا لها. وردا على سؤال 
البطريرك  ق���ول  حول رأيه في 
نصراهلل صفير ان الدميوقراطية 
 والس���الح ال يجتمع���ان، ق���ال:

و.. واألمن والضعف على احلدود 
مع اسرائيل، ال يتعايشان، وعليه 
ان يختار اي معادلة يريد، العيش 
الجئا في اخلارج او يريد العيش 
آمنا في وطنه، والس���الح الذي 
يتحدث عنه )سالح حزب اهلل( لم 
يؤذه، وليقل اين آذاه هذا السالح، 
كي أقف الى جانبه؟ ملاذا ال يحكي 
عن الفساد غبطة البطريرك، وهو 
يعلم بكل ش���يء، ملاذا وقف الى 
جانب الفس���اد ف���ي الدولة؟ انه 
يحمي الفئة التي تعمم الفس���اد 

في الدولة.

عون وحق الحزب في  السالح

عون تناول موضوع اعتراض 
البحرية اإلسرائيلية لباخرة محملة 
باألسلحة قيل انها مرسلة من ايران 
الى حزب اهلل، عبر سورية، مؤكدا 
حق احلزب والفلس���طينيني في 
التزود باألسلحة من ايران وحتى 
من الصني وحت���ى من الواليات 
املتحدة بواسطة جتار األسلحة. 
وأض���اف: »مبعزل ع���ن صحة 
املعلومات املتداولة، او عدمه، ان 
اسرائيل لم تأخذ فلسطني بامللبس 
على لوز، بل بالطائرات والقنابل 
الناس وقتلتهم،  الذكية، حرقت 
شعب بدو يدافع عن حاله، يحلوا 
عن ظهرنا، اذا ما جبنا سالح من 
ايران منجيب من الصني واذا ما 
جبنا من الصني منجيب من كوريا، 
اميركي  وميكن ان جنلب سالح 
من جتار السالح، ال أحد يتحدث 
عن الس���الح عندنا، اسرائيل لم 
يعد عندها بش���ر يس���تطيعون 
حمل الس���الح الذي عندها، ألن 
العالم كله مجند حلماية اغتصاب 
اسرائيل حلقوق الفلسطينيني«. 
واستطرد عون قائال: »انا لو كان 
معي مصاري كنت أشتري السالح، 
من اجل فلسطني، وليس الداخل 

اللبناني«.

املواكبة لتش����كيل  ان االتصاالت 
احلكومة توقفت امس، امام موقف 
مجلس املطارنة املوارنة املؤكد على 
االلت����زام باملواقف الت����ي اتخذها 
البطريرك صفير، خصوصا املتعلقة 
منها بسالح حزب اهلل، وان حتكم 
االكثرية وتعارض االقلية، االمر 
الذي حسم مرجعية بكركي وعزل 
النائب عون الذي هاجم البطريرك 
صفير من موقع املدافع عن سالح 
حزب اهلل، واعتبرت ان محاوالت 
عون تكريس نفسه زعيما مسيحيا 
أوح����دا، لم تعد تنطلي على أحد، 
وان����ه ليس س����وى واجهة لقوى 
ابقاء  اقليمية ومحلية ترغب في 
لبنان أسيرا معروضا للتبادل في 

ملفات ال عالقة له بها.
بدورها، عكست مصادر حزب 

وزارة الشؤون االجتماعية، مضافا 
اليها السياحة كبديل عن الزراعة، 
أو التعوي���ض بوزارة االقتصاد، 
رافضا بش���كل قاطع اس���تبدال 

الزراعة بوزارة الثقافة.
وهكذا، بدا ان ايجاد بديل لوزارة 
الثقافة من حصة عون، هي الثلث 
الظاهر من جبل املشكلة احلكومية، 
انه يطالب بوزارة االقتصاد الى 
جانب وزارتي االتصاالت والطاقة، 
االمر الذي رفضه الرئيس املكلف 
ألنه يضع في يد كتلة عون ثالث 
حقائب وزارية ذات طابع اقتصادي، 
االمر الذي مينحها مجاال واسعا 
في هذا احلقل مبعزل عن التفاهم 
املفت���رض مع الرئي���س املكلف 
والوزراء اآلخرين، خصوصا، حيال 
مشاريع اخلصخصة والتزامات 

اهلل اجلمود في الوضع احلكومي، 
وقالت: كما حصل في مرات سابقة 
انحسرت موجة التفاؤل احلكومية 
فجأة، وجمدت قن����وات االتصال 
بني الرئيس املكلف والعماد عون 
بانتظ����ار خ����رق ما، ي����ؤدي الى 

استئنافها من جديد.
عضو قي����ادة »املس����تقبل«، 
مصطفى علوش قال في تصريح 
له امس: ال ميكن التبشير بوالدة 
احلكومة اال بعد ان يوقع الرئيس 
س����ليمان على مراسيم تشكيلها، 
حسب ما قال ملوقع ناو ليبانون.

العقدة األخيرة

التأليفية  التط���ورات  آخ���ر 
للحكوم���ة اصطدم���ت بخيارين 
اخيرين للعماد ع���ون: اما ابقاء 

لبنان الدولية.
احلريري ع���رض على عون 
وزارة الصناعة كبديل عن وزارة 
الثقاف���ة، لكن عون رفض وأصر 

على وزارة االقتصاد.

لقاء بال نتيجة

هذا احلال استدعى لقاء ليليا 
بني املعاون السياسي لألمني العام 
حلزب اهلل حسني خليل والرئيس 
املكلف سعد احلريري، حيث كان 
احلري���ري مهتما مبعرفة أصداء 
مواقف عون ومطالباته لدى حزب 
اهلل وقوى املعارضة األخرى، في 
ظل توارد معلومات عن إيحاءات 
اقليمية، لكن االجتماع الذي انعقد 
في بيت الوس���ط، لم يسفر عن 

جديد.

عون أصرّ على »االقتصاد« بعد »الطاقة« و»االتصاالت«.. وانتقد موقف البطريرك من سالح حزب اهلل


