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 بيروت ـ عمر حبنجر
مرة اخرى تقرع طبول احلكومة اللبنانية 
وتصدح االبواق واذا لم تعلن الليلة الفائتة 
فستكون جاهزة لالعالن اليوم  بناء على ما 
أكدته مصادر في قصر بعبدا ان الرئيس املكلف 
سعد احلريري سيحمل إلى الرئيس ميشال 
س����ليمان اليوم السبت تشكيلته احلكومية 

األخيرة، متهيدا الصدار مراسيمها.
وعلمت »األنباء« ان����ه كان منتظرا نقل 
التشكيلة احلكومية الى القصر اجلمهوري 
مس����اء امس، إال أن عقبات نشأت بني قوى 
االكثرية حول توزيع حقائبها حتمت التأجيل 
إلى اليوم. ومنشأ التأخير البحث عن حقيبة 
وزارية وازنة للق����وات اللبنانية بديلة عن 
وزارة العدل التي تقرر اعطاؤها الى النائب 
األكثري بط����رس حرب وهو حليف للقوات 

والكتائب وليس جزءا من احدهما.
 االعتقاد ان البشير بوالدة احلكومة هذه 
املرة وهي الثالثة، سيكون ثابتا، العتبارات 
اقليمية اساسا، نظرا لكون الداخل اللبناني 
اصبح موظفا في خدمة اخلارج وليس العكس، 
واس����اس املعطى االقليمي زي����ارة الرئيس 
السوري بشار االسد الى باريس في 13 اجلاري، 
وبالتالي حاجة دمشق الى اسقاط بند تشكيل 
احلكومة اللبنانية من جدول اعمال الزيارة، 
بغية تركيز االهتمام على املواضيع الثنائية 
اوال واالقليمية ثانيا واخيرا النه يدخل في هذا 
البند الشراكة السورية مع االحتاد االوروبي 
العربية - االسرائيلية  ومفاوضات السالم 
وعالقة سورية بايران، ومدى تأثيرها على 
املفاوضات االيراني����ة � الغربية، حول ملف 

طهران النووي.  
وثمة معطى آخر متصل باالول وهو املعطى 
السعودي، فتشكيل احلكومة اللبنانية جزء 
من التفاهم السعودي � السوري، ويبدو ان 

الذريعة بكون العماد عون مفوض املعارضة 
املتهم بالعرقلة يعيد طهران أذنا صاغية اكثر 
من اي جهة اخ����رى، باتت عبئا على فريقه 
وليس����ت مجرد حجة، وهذا ما جعل وزير 
اخلارجية السورية وليد املعلم يطرح االمور 

على بساط احمدي مع احللفاء في طهران.

وقائع االتصاالت

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة »السفير« 
القريبة من املعارضة ان اتصاالت على اعلى 
مستوى بني السعودية وسورية، منذ االثنني، 
وكانت باكورتها متني الرئيس االسد ان يصار 
الى تنازل االكثرية عن حقيبة الطاقة لكتلة 
العم����اد عون، الى جانب حقيبة االتصاالت، 
وبعد اس����تجابة االكثرية بشخص الرئيس 
املكلف، متنت القيادة السعودية على نظيرتها 
الس����ورية ان متارس نفوذها لدى حلفائها 
اللبنانيني من اجل »ترشيق« مطالب عون، 
خاصة بعدم����ا مت التفاهم على االطار العام 
حلكومة الوحدة الوطنية في لبنان، ووفق 
الصيغ����ة والضمانات التي توالها اجلانبان 
السعودي والسوري. وتقول الصحيفة انه مت 
تثبيت ما حصل عليه العماد عون على صعيد 
حقائب االتصاالت والطاقة واحلق بتسمية 
وزراء تكتل التغيير واالصالح كما مت تثبيت 

حقيبتي السياحة والصناعة للتكتل.
 ونقلت عن زوار عون قوله ان احلكومة 
ستولد في نهاية االسبوع احلالي، اي اليوم 
او غدا، وان صفحة سياسية جديدة ستبدأ 
على الصعيد الوطني. وكانت املس����اعي في 
الليل الفائت تركزت على اعادة عرض حقيبة 
املهجرين على عون لتكون الوزارة الرابعة 
من حصته اضافة ال����ى وزارات االتصاالت 
والطاقة والسياحة على ان يقترن هذا العرض 
بالتزامات وضمانات لتأمني املوازنة الكافية 

والضرورية القفال ملف املهجرين. 
وسبق لعون ان رفض وزارة املهجرين 
وثمة عرض آخر ل����م يحظ بقبوله ويتمثل 
بعرض حقيبة الزراع����ة الى تكتل التغيير 
واالصالح الى جانب احلقائب الثالث االخرى. 
وعرض جنبالط على احلريري اعطاء عون 
وزارة العم����ل بدال م����ن وزارة الثقافة، لكن 
احلري����ري رفض ذلك، علما ان وزارة العمل 

هي حاليا بتولي وزير من حزب اهلل.

قطر طرقت باب طهران

ويبدو ان دورا لعبته قطر في موضوع 
احللحلة احلكومية في بيروت من خالل اثارة 
اميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خالل 
لقائه الرئيس محمود احمدي جناد ووزير 
اخلارجية منوچه����ر متكي في طهران امس 
اللبنانية  االول، موضوع تشكيل احلكومة 
اضافة الى موضوع اليمن، في اطار مسعى 
لتخفيف ح����دة اخلالف بني طهران وكل من 
الرياض وصنعاء. وتوقعت صحيفة »اللواء« 
ان حتدث هذه االتصاالت انفراجا جديدا على 
الصعيد االيراني بعد االنفراج احملقق على 
الصعيد السوري. وتزامنت هذه التحركات 
مع حركة غير عادية بني دمشق والعماد عون 
لش����رح وجهة نظر عون بعد رسالة العتب 
التي تلقاها االخير من القيادة السورية التي 

متنت عليه تسهيل تشكيل احلكومة.

بقرادوني وسيطًا محل فرنجية

وعلى األثر استدعى العماد عون الوزير 
السابق كرمي بقرادوني الوثيق الصلة بالقيادة 
السورية وحمله رسالة الى دمشق بعد انسحاب 
النائب سليمان فرجنية من الوساطة، وقد 
عاد بقرادوني من دمشق، بحسب »اللواء«، 
برس����الة مفادها ان احلكومة يجب ان تعلن 

قبل اليوم السبت، لكن الحقا نفى بقرادوني 
تدخله كوسيط. وتقول مصادر في األكثرية 
ل� »األنباء« ان هذا التوقيت السوري إلعالن 
احلكومة مرتبط بزيارة الرئيس األسد الى 

باريس األسبوع املقبل.

الذكرى الـ 20 للطائف

العم����اد عون، وفي الذكرى ال� 20 التفاق 
الطائف اللبناني، قال: نّدعي االستقالل فيما 
حكوماتنا تشكل في اخلارج، وال ميكن للبنان 
ان ينتظم إال اذا نظم استقالله وسيادته على 
أرضه. وقال لو تك����رر الزمن لكنت أقدمت 
عل����ى ما أقدمت عليه، وال أندم على اي عمل 
عملته. واض����اف: كان هناك خياران: اما ان 
اقب����ل باتفاق الطائ����ف، او أرفض، ففضلت 
الرف����ض على التس����ليم ألمر واق����ع ينزل 
اإلجحاف السياس����ي بحق لبنان.   واضاف 
عون: نحن نحترم صداقاتنا في اخلارج، لكن 
فيما يتعلق باحلكومة فنحن أسياد أنفسنا. 
ورفض التضلي����ل اإلعالمي وحرب النوايا، 
»فمشكلتنا داخلية أوال، وحتى لو حصل تدخل 
من اخلارج، فهذا التدخل يحصل بطلب من 
أطراف داخليني«، وتوقع إعالن احلكومة اليوم 
أو غدا. من جانبه، النائب بطرس حرب وفي 
املوضوع عينه قال انه ال يصح احلكم على 
اتفاق الطائف ألن العماد عون رفض احترامه 
ومترد عليه آنذاك.  وقال انا كمسيحي أمتنى 
لو أصبحت صالحيات رئيس اجلمهورية مثل 
صالحيات الرئيس األميركي باراك أوباما لقد 
منعونا ان نطبق »الطائف« لنرى حسناته من 
سيئاته.  وعقب على هذا القول متام سالم، 
وزير الثقافة، في ندوة باملناسبة بالقول: ان 
املسيحي ليس هو من ذهب الى الطائف بل 
اللبناني، وهذا يعني ان »الطائف« كان قرارا 

لبنانيا جامعا.

اتهام لبناني من أصل سوري بالعمالة لصالح »الموساد«
بيروت ـ سمر دياب

طلب قاضي التحقيق العس����كري س����ميح احلاج في ق����رار اتهامي اصدره امس 
عقوبة االشغال الش����اقة املؤبدة بحق اللبناني من اصل سوري هيثم نايف الظاهر 
بجرم التعامل مع االستخبارات االسرائيلية وتزويدها مبعلومات عن مراكز مدنية 
وعسكرية لبنانية وسورية وعن حتركات حزب اهلل بهدف تسهيل اعمال عدوانية 

ضد لبنان واحاله الى احملكمة العسكرية حملاكمته. 
وذك����رت وقائع القرار االتهامي ان املتهم هيثم الظاهر ورث العمالة عن ش����قيقه 
االكبر نبيل الظاه����ر بعد موت االخير مبرض عضال، وان االخير جند هيثم للعمل 
لصالح املوس����اد االسرائيلي في العام 1995 عندما كان مقيما مع عائلته في سورية، 
وكان يزود االس����رائيليني مبعلومات عن اجليش السوري ومواقعه، وعندما اشتد 
علي����ه املرض اوصى ش����قيقه بعائلته وطلب منه ان ينفق عليه����ا من االموال التي 
يتقاضاها من االس����رائيليني، وبالفعل فان هيثم تس����لم االمانة وراح يزود املوساد 
مبعلومات عن مواقع وثكنات وعتاد اجليش الس����وري، وفي العام 1997 انتقل الى 

البقاع اللبناني واقام هناك واخذ يس����تعمل جهاز شقيقه في ارسال املعلومات الى 
االس����رائيليني. وكشف القرار ان الظاهر انتقل من ش����اطئ جبيل عن طريق البحر 
برفقة ضفادع البحرية االسرائيلية الى بالد العدو حيث خضع هناك لدورة تدريب 
على جهاز مزود بآلة طابعة الرسال الرسائل، وعاد بعدها الى لبنان بنفس الطريقة 
ونفس احمللة ومعه اجلهاز الذي راح بواسطته يزود العدو بكل املعلومات املطلوبة 
عن اجليش اللبناني واجليش الس����وري في قرى البقاع الغربي كافة، وعن »حزب 
اهلل« ويراقب الشاحنات العابرة الى اجلنوب عن طريق البقاع واماكن التهريب على 
احلدود اللبنانية خاصة في بلدات حلوة ودير العش����ائر وينطا للتأكد مما اذا كانت 
تتضمن اسلحة حلزب اهلل واستمر على هذا املنوال من التواصل الدائم مع اسرائيل 
ويتقاضى بدال سنويا قدره ستة آالف دوالر، وكان يقبض هذا املبلغ عبر البريد امليت 
وذلك لغاية الثاني من ش����هر يونيو املاضي حيث متكنت شعبة املعلومات في قوى 
االمن الداخلي من كش����ف امره والقبض عليه في منطقة البقاع الغربي بعد عمليات 

رصد ومراقبة وتعقب لتحركاته اليومية.

لبنان: اتصاالت سعودية ـ سورية امتدادًا إلى إيران انتهت بضوء أخضر
معلومات لـ »األنباء« الحريري يحمل تشكيلته الحكومية إلى سليمان اليوم

نسخة من كتاب »انتر اكتيف ريدر بلس« للكاتبة آن فرانك املخصص لتعليم االجنليزية للصف الثامن باحدى املدارس اخلاصة والذي صدر قرار بحظره بعد حملة شنها حزب اهلل قال فيها: ان الكتاب يدعم الصهيوني              )أ.ف.پ(

شاكر العبسي

سكاف: طروحات جعجع تنسف العيش المشترك
بيروت ـ محمد حرفوش

انتقد الوزير اللبناني الس����ابق الياس س����كاف 
طروحات رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية 
سمير جعجع، مشيرا الى ان »تلك الطروحات ال تدوم 
ولن تدوم ألنها تنسف العيش املشترك والوحدة وتخدم 
العدو االس����رائيلي«، وقال سكاف ان جعجع يستمر 
ف����ي تنفيذ خطته الهادفة الى »الفدرلة« وفق اخلطة 
التقسيمية القدمية � اجلديدة. سكاف وفي حديث له 
امس رأى ان ال حكومة في القريب، وان هذه احلكومة 

لن تولد قبل نهاية العام احلالي. وقال ان كل تفاؤل 
يلوح في االفق يأتي فري����ق املواالة ويعرقله خدمة 

لالميركي ومصاحله. 
ودعا س����كاف الرئيس املكلف سعد احلريري الى 
ان ينفذ ما يلتزم به جلهة تش����كيل احلكومة »ال ان 
يفرض الش����روط والڤيتو«، مش����يرا الى ان توزيع 
احلقائب واالس����ماء لم يحسم بني احلريري والعماد 
ميشال عون، ومحذرا من االنفجار خالل فترة الفراغ 

احلكومي.

أخبار وأسرار زوار بكركـي:  لدى وصوله الى بكركي بادر النائب مروان 
حمادة البطريرك صفير بالقول: »صاحب مواقف المجد«، 
فرفع البطريرك ذراعه إل����ى األعلى متعاليا عن األلقاب 

»يوم لنا ويوم علينا«.
حم����ادة خاطبه بالفرنس����ية عن صوابي����ة الموقف 
البطريركي األخير حيال الس����الح والذي جاء في محله 
»ألنه من غير المسموح بعد اآلن السكوت عن هذا األمر 
فأتى موقفكم صائبا كما عهدناه في األيام التاريخية التي 

عودتمونا عليها«.
أما رئيس الهيئة التنفيذي����ة في »القوات اللبنانية« 
د.س����مير جعجع، فإنه وصل فجأة الى الصالون الكبير 
فيما كان البطريرك صفير يستقبل النائبة السابقة نايلة 
معوض، »مش قاسمين« تبادلها جعجع ومعوض فجلس 
الثالثة ودخل »الحكيم« في الموضوع مباشرة: »ال نعرف 
كيف نتعامل معهم فهم ال يعرفون ال الربح وال الخسارة 
وهذا أم����ر غير معقول«، وافقت��ه معوض فش����اطرهما 
البطريرك قائال: »بدا كأن ال الخاس����ر خاسر وال الرابح 
رابح«، فاستكمل اللقاء ثالثيا لتنسحب بعدها معوض 
وتتحدث عن »االنقالب على اإلرادة الشعبية«، ومن ثم 
جعجع الذي اعتبر أن العماد عون »يريد أن يحتل البلد 
ألنه يريد أن يكون نابوليون لبنان وهو واجهة لحزب 

اهلل الذي قرر عدم قيام حكومة«.
عالقة الحريريـ  فرنجية: الحظ قريبون من الرئيس المكلف سعد 
الحري��ري ان عالقته المتطورة مع النائب س��ليمان فرنجية 
قوبلت بتحفظ وحذر من العماد ميشال عون ود.سمير جعجع 

في آن رغم ما بينهما من خالفات 
وتباعد. 

وتقول هذه المصادر ان االتصاالت 
الت��ي أجراها الحري��ري مع عون 

وجعجع كشفت ان لدى كل منهما وألسباب مختلفة مآخذ أو 
مالحظات على طبيعة هذه العالقة واحتمال ان يكون تطورها 
وبوتيرة سريعة بعد تش��كيل الحكومة على حساب دور كل 

منهما وعالقته المستقبلية مع الرئيس الحريري.
ارسـالن واجتماعات تكتل عون:  يغيب الوزير طالل ارسالن عن 
اجتماعات تكتل التغيير واالصالح رغم اعالنه انه عضو 

فيه وانه يلتزم ما يصدر عنه.
ولم تكشف أوساط ارس����الن أسباب تغيبه اال انها عزت 

ذلك الى انشغاله.
وأش����ارت الى ان النائب سليمان فرنجية ال يشارك في 

اجتماعات التكتل هو اآلخر. 
وفي المعلومات انه عندما شعر ارسالن بان عون ال يمكن 
ان يوزره ممثال له في الحكومة امتعض وأخذ مسافة من 
عون لالعراب عن انزعاجه من الخطوة التي بررها عون 
بكثرة المرش����حين وقلة المقاعد ورفض المقايضة بين 
مقع����د ماروني وآخر درزي. ويق����ول نائب في التيار ان 
ارس����الن في التكتل وان األعضاء متضامنون وملتزمون 

موقف التكتل.
اللقاء السني: أنجز رئيس حزب »االتحاد« النائب السابق عبد 
الرحيم مراد االتصاالت مع الش��خصيات السنية المعارضة 
من نواب سابقين ومرشحين لم يحالفهم الحظ وشخصيات 

سنية من مختلف المناطق بهدف 
انشاء تجمع يطلق عليه اسم »اللقاء 
الس��ني الوطني« في 15 نوفمبر 

الجاري. 
وكان مراد عاد مؤخرا من دمشق وباشر اتصاالته إلنشاء 
اللقاء ليصبح حاضرا وفاعال على الس��احة السياسية ويلعب 
دورا الى جانب المعارضة على مس��توى الس��لطة من خالل 

المط��البة بتمث��يله في الحكومة.
انتخابات المجلس الشـيعي: تردد في بعض االوس���اط المعنية 
بأوضاع الطائفة االسالمية الشيعية ان اجراء انتخابات 
لملء الشواغر في هيئات المجلس قريبة، وأبرز الفراغات 
يتعلق بموقع رئيس المجلس باالضافة الى اعضاء الهيئتين 

الشرعية والتنفيذية.
باسيل زار سورية:  زار الوزير جبران باسيل، برفقة الوزير السابق 
ميشال س��ماحة دمشق حيث التقى المستش��ارة السياسية 
واإلعالمية في رئاس��ة الجمهورية السورية، د.بثينة شعبان، 
وق��دم لها التعازي بوفاة والدها، وتناول طعام الغداء في أحد 
مطاعم عاصم��ة األمويين علنا، ولم تتأكد األنباء عن اجتماع 
باسيل بالرئيس السوري بشار األسد، ورفض باسيل وسماحة 

التعليق على هذه األنباء.
سـورية واالنتربـول:  لم تمض عدة أيام عل����ى دعوى اللواء 
السابق جميل السيد أمام القضاء السوري ضد محمد زهير 
الصديق )وهسام هسام( حتى طلبت السلطات السورية 
عبر االنتربول الدولي تس����ليمها الصديق لمحاكمته في 

سورية نفسها.

عودة العماد الشهابي:  عاد رئيس االركان السوري السابق العماد 
حكمت الش��هابي الى دمشق من الواليات المتحدة بعد غياب 
دام عدة سنوات، وقد اس��تقبل الشهابي في دمشق بحفاوة 

من قبل اركان القيادة السورية.
تحقيقـات حوال:  قال مصدر أمني لبناني رفيع ل� »الش����رق 
األوس����ط« ان »التحقيقات المتعلقة بإطالق صاروخ من 
بلدة حوال في ج����نوب لبنان لم تنته«، وأشار الى ان من 
الواضح »وفق المعطيات المتوفرة ان هناك طرفا مشبوها 
يريد ان يورط حزب اهلل، عبر اختراق منطقة ش����يعية 
صرفة«، وأضاف المصدر ان حزب اهلل ال يريد فتح معركة 

في هذه المرحلة، وان طريقة عمله تدل على ذلك.
حذر في المخيمات:  قالت مصادر ديبلوماس��ية ان المخيمات 
الفلس��طينية تش��هد حالة من الحذر بي��ن العديد من القوى 
الفلسطينية المنتشرة فيها، وس��بب هذا الحذر، يعود لعدة 

اسباب اهمها:
وجود حالة من الفراغ على مس��توى االفق السياس��ي داخل 
كبريات التنظيمات الفلس��طينية، وبخاصة فتح التي لم تعين 

حتى اآلن مسؤوال عنها للساحة اللبنانية.
وأيض��ا وجود نوع من اع��ادة ترتي��ب اوراق حماس داخل 
المخيمات، حيث اليزال وجودها ضعيفا في الكثير منها »وجود 
معلومات لدى فصائل فلسطينية بأن رموزها مستهدفة امنيا 
في هذه المرحلة« وجود معلومات بأن انس��داد افق التسوية 
االسرائيلية � الفلسطينية وفشل محادثات القاهرة قد يجدد 
االقتتال الفلس��طيني الداخلي وقد يمتد الى خارج الس��احة 

الفلسطينية.

حكم بسجن العبسي 10 سنوات 
بيروت ـ سمر دياب

أصدرت محكمة اجلنايات في بيروت حكما غيابيا قضى بسجن زعيم 
تنظيم فتح االس����الم شاكر العبسي مدة 10 سنوات بتهمة السطو على 

مصرف في بيروت في شهر ابريل عام 2006.
وقضى احلكم ايضا بالسجن غيابيا على كل من الفلسطيني � السوري 
ع����زام عزام نهار ومواطنه خير اهلل خلف 10 س����نوات بالتهمة عينها، 
بينما قضت وجاهيا بسجن السوري طه حاجي سليمان مدة 3 سنوات 

بنفس التهمة. 
وكان العبس����ي الذي خاض مع تنظيمه عام 2007 معارك في مخيم 
نهر البارد لالجئني الفلسطينيني شمال لبنان ضد اجليش اللبناني فر 

من املخيم بعد سيطرة اجليش عليه. 

أكد أن هوة الخالف ضاقت كثيرًا بين العماد عون والحريري

النائب إيلي عون لـ »األنباء«: 
الحكومة سُتّشكل خالل ساعات أو أيام

بيروت ـ أحمد منصور
اللقاء  اعتب���ر عض���و 
ايلي  النائب  الدميوقراطي 
عون ان تشكيل احلكومة 
اصب���ح في ربع الس���اعة 
األخير، مشيرا الى ان هذا 
»الرب���ع« ميك���ن ان ميتد 
لساعات او أليام، ولكن ليس 
ألسابيع، وان العراقيل باتت 
معروفة وهي داخلية اكثر 

منها خارجية. 
ف�����ي  وق���ال ع������ون 
ل� »األنباء«: »ان  ح��دي��ث 

الرئيس املكلف يعتب���ر انه قدم تنازالت 
مهمة، أولها املوافق���ة على توزير جبران 
باسيل وجتاوز مبدأ عدم توزير الراسبني 

بهذا املعنى. 
وثانيا قول���ه بإبقاء حقيبة االتصاالت 
من حصة تكتل االصالح والتغيير، بالرغم 
ما متثله للرئيس املكلف من اهمية امنية 
ومالية واتصالها باحملكمة الدولية، وثالثا 
القبول بترك وزارة الطاقة كوزارة اساسية 
بينما العامل االساسي كان وزارات السياحة 
والثقافة واملهجرين، فالرئيس املكلف يرى 
انه ال يستطيع ان يذهب الى أبعد من ذلك 
وان يقدم مزيدا من التنازالت، فإن أي تنازل 
اضافي سيكون على حساب موقعه ومكانته 
كرئيس مكلف ورئيس حلكومة مستقبلي، 
او سيكون على حساب عالقته مع حلفائه 
وحتديدا الفريق املسيحي ألنه يتنازل امام 
العماد ميشال عون، وهذان األمران لن يقبل 
بهما الرئيس املكل���ف، فهم يريدون إلغاء 
مفاعيل االنتخاب���ات النيابية لهذا العام، 
فالرئي���س املكلف لن يقبل بإلغاء مفاعيل 
االنتخابات كليا وان يصل الى رئاسة الوزراء 

مكسورا وضعيفا ومحجما«. 
اضاف عون ان هوة اخلالف بني العماد 
عون واحلريري ضاقت كثيرا وان احلكومة 

ستولد خالل ايام والرئيس 
املكلف لن يتوقف عند ما 
تبقى م���ن عق���د، ونحن 
نعتبره���ا عق���دا ثانوية 
وبسيطة قياس���ا مبا كان 
قائما في األشهر واألسابيع 
املاضية، خصوصا الوضع 
االقليمي قب���ل لقاء خادم 
امللك  الش���ريفني  احلرمني 
عب���داهلل ب���ن عبدالعزيز 
والرئيس الس���وري بشار 
األس���د في س���ورية، فهذا 
الوضع السابق كان ضاغطا 
باجتاه تعطيل احلكومة، معتبرا ان العماد 
عون استنفد عملية التفاوض فأصبح هامش 
املناورة ضيقا بالنسبة جلميع األطراف، 
الفت���ا الى وجود رغبة ل���دى اجلميع في 
املرونة حتى ان دمشق اصبحت ترغب في 

حكومة برئاسة احلريري.
 ورأى ع���ون ان هن���اك مخاطر عديدة 
ميكن ان يواجهها لبنان في حال اس���تمر 
التأخير في تشكيل احلكومة، السيما املخاطر 
األمنية، فلبنان بلد مكشوف ومفتوح على 
كل االحتم���االت، فهناك »فسيفس���اء« في 
الداخل، فيحكى عن القاعدة والفلسطينيني 
ومتطرفني، فهناك أدوات وفي نفس الوقت ال 
ننسى اسرائيل التي لها يد مهمة في الداخل 
اللبناني، مشددا على ان احلكومة هي آلة 
ضابطة لكل ما ميكن ان يتعرض للبنان، 
فلبنان بال حكومة وال مجلس نيابي يجتمع 
يعني انه ال وج���ود للدولة واننا نعيش 
وسط مخاطر كبيرة، خصوصا بالنسبة 
للوض���ع االقليمي من الع���راق الى اليمن 
وايران وفلسطني، الفتا الى ان وزير خارجية 
فرنسا أملح الى هذا املوضوع خالل زيارته 
االخيرة للبنان، حيث دعا الى االس���راع 
بتش���كيل احلكومة ألن الوضع االقليمي 

غير مساعد.

ايلي عون


