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لبنان: حكومة ميقاتية بـ »24« وزيرًا ُتبصر النور خالل 10 أيام
الرئيس المكلف أطلع سليمان على نتائج االستشارات..  و»المستقبل« يرفض المشاركة ولو بـ »الثلث المعطل«

)محمود الطويل(الرئيس املكلف جنيب ميقاتي مستقبال السفير السعودي لدى لبنان علي عواض العسيري مساء أمس االول

بيروت ـ محمد حرفوش والوكاالت
الرئيس املكلف تشكيل  ختم 
احلكومة اجلديدة جنيب ميقاتي 
مرحلة االستشارات بزيارة بعبدا 
صباح امس حيث التقى الرئيس 
ميشال س����ليمان، وأطلعه على 
نتيجة مشاوراته مع جميع الكتل 
النيابية وسط تزايد احلديث عن 
النية في اإلسراع بتشكيل احلكومة 
في م����دة أقصاها 10 أيام ملواجهة 
االس����تحقاقات املنتظرة وأبرزها 
الق����رار الظني في جرمية اغتيال 
احلري����ري واملرتقب صدوره في 
اي وقت، باالضافة الى التعيينات 
البنود  األمنية واإلدارية، ومئات 
العالقة على جدول أعمال مجلس 
الوزراء، فضال عن مشروع قانون 

موازنة العام 2011.
وفيما كشفت تقارير صحافية 
عن اتصاالت غير معلنة سجلت 
بني ميقاتي ومكونات في قوى 14 
آذار، في مسعى من الرئيس املكلف 
لتشكيل حكومة من جميع األطراف، 
قال عضو كتلة املس����تقبل عمار 
حوري »القضية بالنسبة لنا ليست 
املشاركة او عدمها بل هي قضية 
وطنية كبرى، واحلديث عن إمكانية 
الثلث الضامن واملعطل  إعطائنا 
فهذه بدع����ة رفضناها ونرفضها، 
نح����ن قبلناها عل����ى مضض في 
الدوح����ة واآلن ه����ذه فرصة من 
أجل رفضها«. وردا على س����ؤال، 
أجاب حوري سائال بدوره: »ما هذه 
احلكومة؟ الذي يدخلها لديه نية 
إلى  أما نحن فانتقالنا  التعطيل، 
املعارضة ال يتم اليوم، بل كنا أصال 
في املعارضة منذ احلكومة املاضية 
ألن الفريق اآلخ����ر هو الذي كان 

يفرض رأيه ويعطل ما يشاء«.
بالنتيج����ة، يب����دو حتى اآلن 
أن ميقاتي ل����ن يواجه في مهمته 
إال التس����هيل والدعم من أطياف 
املعارضة السابقة كافة، كما أعلن 

التداول اليوم باسمني هما محمود 
بري، الذي س����بق ان طرح اسمه 
في وزارات عدة، وجهاد مرتضى، 

السفير السابق في لندن.
بالنسبة للوزير عدنان السيد 
حسني، فقد بات بقاؤه في احلكومة 
شبه محسوم، ردا جلميل استقالته 

مع وزراء املعارضة.
وبالرغم م����ن حرص مصادر 
»ح����زب اهلل« على ع����دم األدالء 
أو تلميح يتعلق  بأي تصري����ح 
باحلكومة، إال أن الترجيحات تصب 
في خانة عدم مشاركته بحزبيني 

واالكتفاء بأصدقاء.
من ناحية العماد ميشال عون 
التزال األمور غير واضحة، وبالرغم 

وأكدت »السفير« انه بالنسبة 
للطائفة السنية، فيحرص اجلميع 
على تأكيد أن األسماء التي ستطرح 
ستكون منتقاة بدقة بحيث يصعب 
التعرض إلى رمزيتها أو متثيلها، 
السيما في ظل غياب الفصيل السني 
األكبر عن احلكومة. وبناء عليه، 
فإنه إضافة إلى الرئيس ميقاتي، 
بات شبه محسوم أن يكون الوزير 
محمد الصفدي على رأس وزارة 
املالي����ة )إذ ما أبقي على التوزيع 
القائم حاليا بالنس����بة  الطائفي 
للحقائب السيادية(. أما األسماء 
ال� 3 الباقية فتتأرجح بني الوزراء 
السابقني ليلى الصلح، متام سالم، 
وعدنان القصار. ويراعى في هذه 

لرئيس اجلمهورية.
وكث����رة االس����ماء املطروحة 
للداخلية ال تعني بالضرورة أن 
الوزير زياد بارود صار خارجها، 
فالترجيحات تؤكد متسك الرئيس 
ميشال سليمان شخصيا به، فيما 
يؤكد البعض أن صفة التكنوقراط 
التي يتمتع بها بارود ال تناس����ب 
وزارة كالداخلية، علما ان املعارضة 
الس����ابقة ال تعارض بق����اءه في 
احلكومة، بعي����دا عما إذا كان في 
الداخلية أو غيرها، كالعدل مثال.

املؤكد أيضا بالنسبة للحصة 
املاروني����ة ان ناجي البس����تاني، 
مستشار رئيس اجلمهورية حاليا، 
سيعود إلى احلكومة مجددا من باب 

الرئيس نبيه بري.
ومبا أنه سبق ان أكد الرئيس 
أن����ه يفضل  املكلف م����رات عدة 
حكومة مضبوطة تضم فريق عمل 
متجانسا، فإنه بات من شبه املؤكد 
أن احلكومة ستستقر على ما بني 20 
الى 24 وزيرا، إال اذا أدت حسابات 
التوزير الى زيادة العدد الى 30، كما 
أعلنت صحيفة »السفير« القريبة 

من املعارضة امس.
وعلى افت����راض أن احلكومة 
ستتألف من 24 وزيرا، فسيكون 
لكل من السنة والشيعة واملوارنة 
5 وزراء، الدروز 2، االرثوذوكس 3، 
الكاثوليك 2، واألرمن 2 )إذا لم يتم 

توزير وزير من األقليات(.

من أن الوزير جبران باسيل يبقى 
ثابتا في »الكوتا« املارونية، فإنه 
من غير املؤكد ما إذا كان سيعود إلى 
وزارة الطاقة، وذلك لسببني أولهما 
ان تكتل التغيير واإلصالح يرغب 
في احلصول على وزارة الداخلية 
وثانيهم����ا أن الرئيس بري يريد 
وزارة الطاقة، الرتباطها مبوضوع 
يشكل األولوية بالنسبة له وهو 

موضوع التنقيب عن النفط.
وإذا م����ا حتققت رغبة االثنني 
فس����تخلط األوراق جميعها. وقد 
يس����تغني بري عندها عن وزارة 
الصحة، التي ق����د تؤول للوزير 
س����ليمان فرجنية فيما يرجح أن 
تكون وزارتا الدف����اع والداخلية 

األسماء التمثيل املناطقي، كما أنه 
لكل ش����خصية من الشخصيات 
املذكورة حيثيتها التي لن يستطيع 
التشكيك بها،  فريق »املستقبل« 
عبر احلديث عن متثيل منتقص 

للسنة.
على الصعيد الشيعي، يبدو 
الوزير محمد ج����واد خليفة من 
الثوابت عند الرئيس نبيه بري، 
السيما انه يجمع بني التكنوقراط 
والسياسة، مع اإلشارة إلى أنه دخل 
احلكومة ألول مرة من بوابة حكومة 
الرئيس ميقاتي في العام 2005، 

وبصفته »تكنوقراطيا«.
وإذا ما بقيت حقيبة اخلارجية 
من حص����ة حركة »أم����ل«، فيتم 

سليمان، إضافة إلى كونه يتمتع 
بعالقات جيدة مع اجلميع خاصة 
مع دمشق، كما قد يكون منافسا 
جديا لبارود على الداخلية، فيما 
لم يتم التداول بأي اس����م لوزارة 

الدفاع حتى اآلن.
ومن حصة التيار الوطني احلر 
يطرح حاليا اسم شكيب قرطباوي 
العدل، إضافة  )ماروني( لوزارة 
إلى اسم عضو املجلس الدستوري 
سابقا سليم جريصاتي )كاثوليكي( 
كاثوليكيا أيضا يبدو العماد عون 
متمس����كا بالوزير شربل نحاس 
حلقيبة االتصاالت. كما ان عضو 
طاولة احلوار الوطني البروفسور 
فايز احلاج ش����اهني يتردد اسمه 
من حصة رئيس اجلمهورية عن 
الكاثوليك. بالنسبة لألرثوذوكس 
وبعد الغي����اب األول آلل املر عن 
احلكومة منذ عشرين عاما، فإن 
أسماء عدة يتم التداول بها، أبرزها 
السابق يعقوب الصراف  الوزير 
الذي تربطه عالقة وطيدة مبختلف 
أطي����اف املعارض����ة. كما أن جاك 
صراف يبقى اسمه مطروحا وهو 

مقرب من الرئيس ميقاتي.
وبالنس����بة لتمثي����ل منطقة 
كس����روان يتردد اسم نعمة افرام 
كمارون����ي م����ن حص����ة رئيس 
اجلمهورية وه����و يحظى بتأييد 

العماد ميشال عون.
اما درزيا فاليزال الوزير غازي 
العريضي ثابتا في احلكومة حتى 
اآلن وهو على األرجح سيبقى على 
رأس وزارة األشغال، بالرغم من أن 
العني الدرزية تنظر باجتاه وزارة 
الداخلية. أما احلقيبة الثانية فقد 
يستغني عنها الوزير وليد جنبالط 
لصالح الوزير طالل ارسالن، مقابل 
احلصول على حقيبة لنعمة طعمة 
أو عالء الدين ترو. وتبقى حقيبتان 
أرمنيتان س����تعود واحدة منهما 

حكما للطاشناق.

أخبار وأسرار لبنانية

     الغرب والقرارات الدولية: تربط الواليات املتحدة وفرنسا 
ودول أوروبية موقفها من حكومة الرئيس جنيب ميقاتي 
مبدى التزامها بالقرارات الدولية... ولكن يالحظ انه في 
تعداد هذه القرارات يجري التشديد على القرارين 1701 
)القوات الدولية( و1757 )احملكم���ة الدولية(، واهمال 

وجتاهل القرار 1559.
     سـاركوزي اتصل باحلريـري: بعد تكليف الرئيس جنيب 
ميقاتي، اتصل الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بالرئيس 
س��عد احلريري هاتفي��ا مؤكدا له التزام باريس اس��تقالل 
لبنان وضرورة ان تلتزم احلكومة املقبلة بالقرارات الدولية 

في اشارة الى احملكمة الدولية.
    نظـرة أميركيـة ـ إسـرائيلية: التعليق���ات األميركي���ة 
واالسرائيلية بش���أن الرئيس جنيب ميقاتي حترص 
على تصنيفه »صديقا للرئيس السوري بشار االسد« 
وعلى وصفه ب�»الوسطي املقبول سعوديا« وعلى عدم 

وضعه في خانة »املقربني من ايران واملوالني لها«.
     شـروط مسـبقة: رأت مصادر الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي أن الرس��الة التي س��لمها وفد كتلة املس��تقبل إليه 
خالل االستش��ارات، ه��ي مبثابة محاولة إلمالء ش��روط 
مس��بقة ومحاول��ة تعجيزي��ة لتبرير عدم املش��اركة في 
احلكوم��ة، وقالت املصادر ان ميقاتي رد على الوفد بأنه لم 
يعط تعهدات او ضمان��ات خطية بأي امر لآلخرين و»هذا 
األمر يسري عليكم. لذلك لن اعطيكم تعهدات او ضمانات، 
واالمر الوحيد الذي اتعهد به للجميع هو الس��عي لتشكيل 
حكومة من كل االطراف، وترك املسائل اخلالفية للحوار«.

     لقـاء ودي ومريـح: وصفت مصادر في كتلة »التيار 
الوطني احلر« اللقاء مع الرئيس ميقاتي بأنه كان »وديا 
ومريحا«، كاشفة ان نصف اللقاء دار على املذكرة التي 
قدمها »املس���تقبل«. ونقلت عن ميقات���ي قوله: »نحن 
ملتزمون املناقش���ة، اال ان بعض م���ا تضمنته املذكرة 

سبق ان أقر في مؤمتر احلوار«.
وأشارت أوساط سياسية الى انه لم يسبق مليقاتي 
ان تعاون سياسيا مع العماد ميشال عون، وهناك جهود 
لتوضيح أسس التعاون بينهما، من بينها اللقاء الذي 

مت في الرابية بني الوزير الصفدي وعون.
    اسـتقصاء سياسـي: قامت أوس��اط في 14 آذار بعملية 
اس��تقصاء سياسي حول موقف حزب الكتائب من حكومة 
ميقات��ي في ضوء ما تردد عن اس��تعداد لدى الرئيس أمني 

اجلميل للمشاركة في احلكومة.
وكان الفت��ا ان كتلة نواب حزب الكتائب أبقت موضوع 
مش��اركة احلزب في احلكومة مفتوحا للحوار خالفا للكتل 

األخرى في قوى 14 آذار.
ونقل عن مصادر نيابية في قوى 8 آذار قولها ان حزب 
الكتائ��ب يبدو لينا أكث��ر من باقي فرق��اء 14 آذار، فهو ال 
يضع دفتر ش��روط يلزم به الرئيس ميقاتي بل يطلب منه 
تعهدا بالسير باحملكمة الدولية ال أكثر وال أقل لدعمه وحتى 

للمشاركة في حكومته.
     اعتصام أمام املصعد: بدا الفتا عدم مش���اركة النائب 
عقاب صقر كتلة »نواب زحلة« في االجتماع مع ميقاتي، 
وكان »معتصما« أمام املصعد في قاعة املجلس، وأوضح 
انه لن يشارك في االستشارات ألنها غير ملزمة، وتكرس 
أم���را واقعا واعترافا، وق���ال: »ال أزال في الكتلة، لكني 

أرفض االعتراف بهذا الواقع«.
    طاولـة حوار جديدة: نقل ع��ن مصادر قصر بعبدا انه 
»بعد تش��كيل احلكومة العتيدة، س��يبدأ التحضير إلطالق 
هيئ��ة احلوار الوطني من جديد،  لتكون املكان الذي يجمع 
كاف��ة القوى السياس��ية م��ن 8 و14 آذار، ولتكون مهمتها 
نقاش القضايا الس��اخنة على غرار االستراتيجية الدفاعية 
للبنان واحملكمة الدولية وملف ش��هود الزور وغيرها من 
امللفات اخلالفية، التي لن يكون مجلس الوزراء قادرا على 

البحث فيها لغياب فريق أساسي وهو 14 آذار«.
    خـط التماس: في رأي سياس���ي مخضرم أن »خط 
التماس« باملعنى السياسي بني فريقي 8 و14 آذار سيكون 
القرار االتهامي، وقد يصادف موعد اعالنه الذكرى السادسة 
الغتي���ال الرئيس رفيق احلريري في 14 فبراير املقبل، 
وليس تأليف احلكومة امليقاتية االس���تحقاق األساس، 
خالفا العتقاد أوساط ال ترى في عملية التأليف اال فرصة 

لنيل مقاعد ووزارات وخدمات.

ضاهر لـ »األنباء«: األزمة اللبنانية ستزداد اتساعاً وعمقاً
عملية مفاضلة بني الرئيس����ني احلريري 
وميقاتي بل عملي����ة انقالب حتت وطأة 
التهديد بالسالح والثياب السوداء، وعملية 
استهداف للحالة احلريرية الوطنية على 
كامل الس����احة اللبنانية واملتعلقة بنهج 
وطني، وذكر باملمارسات التي جرت على 
األرض قبيل االستشارات النيابية لتسمية 
رئيس احلكومة والتي استخدم فيها التهديد 
بالسالح وبنزول امليليشيات الى األرض 
والتي كانت رسالة واضحة بأننا وكما قال 
مسؤولون في حزب اهلل وحلفاوه ان ذلك 
بروڤة. وردا على س����ؤال حول ما شهده 
الشارع السني في »يوم الغضب« وما وافقه 
من أعمال عنف وفوضى وانعكاسه على 
صورة تيار املستقبل رأى النائب ضاهر 
ان ما جرى في »يوم الغضب« كان تعبيرا 
صارخا ويوم غضب فعلي عبر فيه الناس 
عن استيائهم جراء ما جرى من استهداف 
لوجودهم ودورهم وحقهم في اختيار من 
ميثلهم في ظل نظام توافقي طائفي يعتمد 
على التوازن الوطني وعلى التعاون بني 

الفئات اللبنانية.

ميقاتي مرشح حزب اهلل واملعارضة فيما 
جاءت تسميته بالطرق الدستورية اعتبر 
النائب ضاهر الرئيس ميقاتي ال يحظى 
بالوكالة السياس����ية والشعبية وان أهل 
الس����نة اختاروا الرئيس سعد احلريري 
ليك����ون ممثلهم، الفتا ال����ى ان الرئيس 
ميقاتي خرج عن حتالفه مع الرئيس سعد 
احلريري واختار ان يكون مرشح حزب 
اهلل واملعارضة عوض ان يكون مرش����ح 
التحالف السني على املستوى الطائفي.

وتوقف النائب ضاهر عند الطريقة التي 
مت بها انتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا 
للمجلس النيابي عندما اختارته القيادات 
الشيعية ليمثلها في هذا املوقع املخصص 
للطائفة الشيعية الكرمية، مستغربا ضرب 
اخليار السياسي للطائفة السنية واإلتيان 
مبن ال ميثلها على املس����توى السياسي، 
مشيرا الى ان الرئيس ميقاتي هو نائب 
في البرملان وله دوره وحضوره وخدماته 
ومعروف بعالقاته الداخلية واخلارجية 
لكن����ه ال ميل����ك متثيال على املس����توى 
السياس����ي، ولفت الى ان ما جرى ليس 

هناك اس����تهدافا وعزال واقصاء للرئيس 
احلريري من خالل االنقالب السياس����ي 
وعبر التهديد لفئة كبيرة في لبنان على 
املستوى السياسي والنيابي وعلى املستوى 

الطائفي كممثل للطائفة السنية.
وردا على سؤال حول اعتبار الرئيس 

أين أصبحت استقالة صفير؟
بيروت: اليزال خبر استقالة البطريرك صفير من
منصب��ه على رأس كنيس��ة انطاكية وس��ائر 
املشرق املارونية محور اهتمام األوساط الرسمية 

والسياسية والروحية على حد سواء.
ووفق��ا للمعلومات املتواف��رة، فان البطريرك 
صفي��ر الذي ق��ال أم��ام زواره »أنا ب��اق معكم 
حت��ى يقرر البابا قبول االس��تقالة«، لم يتلق بعد 
أي اش��ارة من الكرس��ي الرس��ولي فيما خص 
اس��تقالته التي أرس��لها خطيا قبل أيام بواسطة 
السفارة البابوية في حريصا، وقد نقلت باحلقيبة 
الديبلوماس��ية بعدما كان أبلغ الدوائر الڤاتيكانية 

رغبته في اكتوبر املاضي شفهيا.
وال يتوقع، وفقا للمعلومات ان يحس��م البابا 
بنديكتوس السادس عشر خيار قبول االستقالة 

اال بعد توافر عاملني:
� األول: وث��وق الدوائر البابوية بعودة الهدوء 
الى الساحة السياسية اللبنانية نتيجة األزمة التي 
أحدثتها استقالة احلكومة،  وما تالها من مواقف 
سياسية حادة أحدثت انقساما بني اللبنانيني على 
اختالف انتماءاتهم عموما، واملسيحيني خصوصا. 
وثمة من يرى ف��ي هذا االطار ان أي فراغ ميكن 
ان يحدث في السدة البطريركية املارونية في ظل 
وضع سياس��ي غير س��ليم ميكن ان يؤثر سلبا 
عل��ى الوضع العام للمس��يحيني ف��ي لبنان، كما 
يجعل انتخاب خل��ف للبطريرك موضع جتاذب 
تدخل فيه السياس��ة من الباب العريض، وهو أمر 
يريد الڤاتيكان أال يحدث مطلقا في عملية اختيار 

البطريرك اجلديد.
� الثان��ي يتعلق برغبة الڤاتي��كان في معرفة 
اجتاه��ات املطارنة املوارنة مس��بقا ف��ي اختيار 
ال��رأس اجلدي��د للكنيس��ة املاروني��ة،  على ان 
يحظى هذا اخليار مبوافقة البابا ومجمع الكنائس 

الشرقية.
من هنا يؤكد مصدر كنسي مطلع ان الڤاتيكان 
لن يعلن قبول اس��تقالة البطريرك قبل »التفاهم« 

مع مطارنة الطائفة على هوية اخللف وتوجهاته.

وقال النائب ضاه����ر ان فريق 8 آذار 
حاول اإليحاء بأن الرئيس سعد احلريري 
قد تراجع عما جاء في التسوية السعودية 
– السورية، موضحا ان الرئيس احلريري 
لي����س هو م����ن أخل بالتس����وية بل قدم 
التضحيات في س����بيل إجناحها، محمال 
قوى 8 آذار املسؤولية في اغتيال الرئس 
احلريري سياسيا وابعاده عن موقع القرار 
في لبنان، مثمنا الدور الكبير واملشكور 
الذي بذله خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل ب����ن عبدالعزيز وال����ذي يقدره 
اللبنانيون تقديرا عاليا في سبيل احلفاظ 
على استقرار لبنان، مشيرا الى ان اجلهد 
السعودي وصل الى طريق مسدود خالل 
التفاوض مع سورية ومع قيادات 8 آذار ما 
دفع باململكة العربية السعودية الى عدم 
اكمال م����ا مت بذله من جهود على صعيد 
ان األمر  االتصاالت واملش����اورات، وأكد 
وصل الى حد ان يقول مس����ؤولو حزب 
اهلل وحلفاؤه الى املوفدين التركي والقطري 
اننا ال نريد الرئيس سعد احلريري رئيسا 
للحكومة ونقطة على السطر، مؤكدا ان 

بيروت ـ اتحاد درويش
شدد عضو كتلة املستقبل النائب عن 
الش����مال خالد ضاهر على أهمية ما ورد 
ف����ي الورقة التي رفضته����ا الكتلة خالل 
االستش����ارات النيابية غي����ر امللزمة الى 
الرئيس املكلف تشكيل احلكومة جنيب 
ميقاتي، متس����ائال عن امكانية الرئيس 
ميقات����ي االلتزام بالبنود التي وردت في 
الورقة وحتديد موقفه منها وإدراجها في 
البيان الوزاري، الفتا الى ان كتلة املستقبل 

لن تشارك في احلكومة اجلديدة.
 وأش����ار النائب ضاهر ف����ي تصريح

ل� »األنباء« الى ان األزمة في لبنان ستزداد 
اتس����اعا وعمقا ألن ما مارس����ه فريق 8 
آذار كان حتديا س����افرا إلرادة الناخبني 
عبر خروجه عن العملية الدميوقراطية 
واألصول السياس����ية وجلوئه الى إكراه 
بعض القيادات لتغيير موقفها، كما حصل 
مع النائب وليد جنبالط الذي تراجع عن 
تسمية الرئيس س����عد احلريري والذي 
كان قد سماه قبل أسبوع واالستشارات 

النيابية امللزمة.

عضو كتلة المستقبل أكد أن ميقاتي خرج عن تحالفه مع الحريري

خالد ضاهر

بريطانيا: ال ننظر إلى حكومة ميقاتي
على أنها حكومة حزب اهلل

الهيئات االقتصادية في لبنان
تؤكد دعمها لميقاتي

بيروت: أعلن وزير خارجية
بريطانيا وليام هيغ، في ختام 
زيارته الى س����ورية، ان بالده ال 
تنظر إلى احلكوم����ة التي يقوم 
بتشكيلها جنيب ميقاتي على أنها 
حكومة حزب اهلل، داعيا إلى العمل 
على تشكيل حكومة توافق جامعة. 

ورأى هيغ ان احلكم على احلكومة 
سيكون عبر األعمال، معتبرا ان 
هذا األمر ماي����زال مبكرا، رافضا 
احلديث عن صفقات بخصوص 
الدولي����ة، وق����ال انه  احملكم����ة 
»ليس جزءا من ثقافتنا أن نقوم 
بصفقات لتوقيف مسار العدالة«.

بيروت � كونا: دعت الهيئات 
االقتصادية اللبنانية امس رئيس 
الوزراء املكلف جنيب ميقاتي 
الى تشكيل احلكومة في أسرع 
وقت ممكن مؤكدة وقوفها الى 

جانبه ملواجهة التحديات.
جاء ذلك في تصريح لوزير 
الدول���ة في حكوم���ة تصريف 
القص���ار  عدن���ان  االعم���ال 
للصحافيني عقب اجتماعه على 
رأس وفد من الهيئات االقتصادية 
مع ميقاتي في إطار املشاورات 

لتشكيل احلكومة اجلديدة.
وأكد القصار أهمية اإلسراع 
في »تش���كيل حكوم���ة قادرة 
التحدي���ات«  عل���ى مواجه���ة 

امللقاة  الى املسؤوليات  مشيرا 
على عات���ق لبنان في املجاالت 
االستثمارية واملالية واالقتصادية 

واالجتماعية.
وأكد كذلك »استعداد الهيئات 
االقتصادية ملساعدة احلكومة 
وتق���دمي االقتراح���ات في اي 
ان الوضع في  وقت، الس���يما 
لبن���ان واملنطق���ة يتطلب ان 
تشكيل احلكومة في أسرع وقت 

ممكن«.
إلى ذلك اطلع ميقاتي الرئيس 
اللبناني ميشال سليمان على 
نتائج االستشارات النيابية التي 
أجراها مع اعضاء مجلس النواب 

خالل اليومني املاضيني.

»اليونيفيل«: ال عالقة لنا بالمحكمة
وال نتخوف من أي تداعيات

 بيروت � وكاالت: أكد القائد العام لقوات األمم 
املتحدة »اليونيفيل« اجلنرال ألبوتو أسارتا 
إميانه بقدرة اللبنانيني على حل مش����اكلهم 
الداخلية بأنفسهم مبعزل عن أي تدخل خارجي، 
مش����يرا إلى أنه ال يرى ف����ي التطورات التي 
شهدتها الساحة اللبنانية أخيرا أي خطر على 
مس����تقبل لبنان، الفتا إلى أنها حتدث في كل 
الدول الدميوقراطية وحتى في أوروبا. ونقلت 
صحيفة »النهار« اللبنانية، في عددها الصادر 
امس، عن أس����ارتا قوله إن����ه ال يتخوف من 
أي تداعي����ات على وضع قوات اليونيفيل في 
جنوب الليطاني، التي بحس����ب رأيه »التزال 

املنطقة األكثر اس����تقرارا ف����ي لبنان«. وقال 
أسارتا إن »اليونيفيل« ال عالقة لها باحملكمة 
الدولية، مؤكدا أن عالقة »اليونيفيل« باجليش 
ممت����ازة على كل املس����تويات، وأنها تتعامل 
مع كل األطراف بصرف النظر عن انتماءاتهم 
السياسية. وشدد على أن سالح أي فريق لبناني 
مسلح مسؤولية احلكومة اللبنانية واجليش، 
الفتا إلى أن »اليونيفيل« موجودة هنا ملساعدة 
اجليش ودعمه، وبحسب القرار 1701 يجب أن 
تكون منطقة عمليات اليونيفيل أي بني الليطاني 
واخلط األزرق خالية من السالح سوى سالح 

اجليش اللبناني واليونيفيل.

»يديعوت أحرونوت«: لبنان
قاب قوسين من الحرب األهلية

رأى احمللل للش���ؤون العس���كرية في 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« اإلسرائيلية 
أن لبنان بات قاب قوسني أو أدنى من احلرب 
األهلية. وقال: تقوم الطوائف اللبنانية كلها، 
السنة والشيعة واملسيحيون والدروز، في 
الوقت احلالي بتوزيع السالح على أنصارها 
استعدادا للمواجهة املقبلة، في الوقت نفسه، 
فإن اجليش اللبناني ي���رى نذر العاصفة 
القريبة، ويبحث عن طريق ملواجهتها. وميكن 
القول إن أي حادث عنيف بالرصاص احلي 
بني املجموعات املتخاصمة في الش���وارع، 
حتى لو كان عرضيا، من شأنه أن يتدهور 

نحو حرب أهلية. وأش���ار الى انه »التزال 
هناك كوابح داخلي���ة وخارجية، غير أنها 
بدأت تسقط واحدا تلو اآلخر، وقد دعا سعد 
احلريري مؤيديه إلى التحلي بضبط النفس، 
لكن يبدو أنه هو نفسه سيقوم في غضون 
الساعات القليلة املقبلة بخلط أوراق اللعبة 
البرملانية كلها، وذلك من خالل إعالن انسحاب 
كتلته من مجلس النواب، فضال عن أنه لم 
يتجاوب مع دعوة رئيس احلكومة املكلف 
جنيب ميقاتي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
وبذا فإنه سيترك احلكومة ومجلس النواب 

في يد حزب اهلل ومؤيديه«.


