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حديث عن زيارة لعون إلى بعبدا لحلحلة »العقد« الحكومية
الحريري عاد من الرياض بعد لقاء ولي العهد وكبار المسؤولين السعوديين

شانت جنجنيان

عماد احلوت

ولي العهد السعودي األمير سلطان بن عبدالعزيز مستقبال رئيس حكومة تصريف االعمال سعد احلريري في الرياض مساء أمس األول  )واس(

بيروت ـ محمد حرفوش
بحس��ب مصادر سياسية فإن زيارة رئيس حكومة تصريف األعمال 
سعد احلريري الى الس��عودية جاءت كرد غير مباشر على ما صدر من 

تسريبات ومعلومات مغلوطة حول عالقته باململكة.
وتش��ير هذه املصادر الى اجواء ايجابية وممتازة اتسمت بها لقاءاته 
التي ش��ملت أمير منطقة الرياض س��لمان بن عبدالعزيز والنائب الثاني 
لرئيس الوزراء ووزير الداخلية األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء األمير سلطان بن عبدالعزيز، حيث مت 

اس��تعراض العالقات الثنائية ومسائل ذات اهتمام مشترك والتأكيد على 
استمرار دعم لبنان في جميع املجاالت.

ولفتت املصادر الى ان عدم لقاء احلريري مع خادم احلرمني الشريفني 
املل��ك عبداهلل يعود الى ان حالة امللك الصحية حتول دون ممارس��ته اي 

أنشطة رسمية ألنه لم ينه بعد فترة نقاهته.
وفي س��ياق متصل، كشفت املصادر ان الس��عودية التزال متمسكة 
بعالقتها املميزة مع الرئيس سعد احلريري، وهي لم تتقبل الطريقة التي 

حصلت بها عملية التكليف احلكومي.

مصادر: السعودية مازالت متمسكة بالحريري

في موضوع تشكيل احلكومة، 
كون���ه هو من يصدر مرس���وم 
تش���كيلها باالتف���اق مع رئيس 

مجلس الوزراء.
وفي اشارة الى موقف العماد 
عون من الرئاسة قال حنني: على 
املطالبني بصالحي���ات لرئيس 
اجلمهوري���ة دع���م صالحياته 

احلالية.
وفي هذا السياق، تتجه االنظار 
نح���و مآل العالقة ب���ني القصر 
اجلمهوري و»الرابية« ويراهن 
املتابعون على زيارة يقوم بها 
العماد ميش���ال عون الى بعبدا، 
العراقيل والعقد  كمدخل الزالة 
من طريق تشكيل احلكومة، علما 
أن مثل ه���ذه الزيارة مرتبط ب� 

»تأشيرة« خارجية.
النائب عمار حوري )املستقبل( 
التقى الرئيس س���ليمان امس، 
ووصف ج���و الرئيس باجليد، 

وقال ان الرئيس يعتمد الهدوء 
والروية واالنطالق من الثوابت 
الوطنية في تعاطيه مع االوضاع 
املتصلة بتشكيل احلكومة، مشددا 

على النظام الدميوقراطي.

اندفاعة 14 آذار

أما »املعارضة اجلديدة« فهي 
على موعد مع اندفاعة قوية بدءا 
من يوم 13 آذار، حيث س���يكون 
هذا اليوم منطلقا جديدا وعمليا 
الثب���ات الش���عارات اجلدي���دة 
والقدمية على مستوى الوضع 
احمللي واالستحقاقات املقبلة علما 
أن الوثيقة اجلدي���دة ل� 14 آذار 
ستولد اخلميس محددة شعارات 

املرحلة املقبلة.
وعاد رئيس حكومة تصريف 
األعمال سعد احلريري من الرياض 
فجر أمس، بعد سلسلة لقاءات 
اململكة، حول  ق���ادة  عقدها مع 

لم تعد م���ن مقاومة ضد العدو 
االس���رائيلي، بل مقاومة في 7 
مايو 2008 وفي برج ابي حيدر، 
مقاوم���ة القمصان الس���ود في 

شوارع بيروت.
وق���ال ان احملكم���ة الدولية 
هي س���بيلنا للعدالة واحلقيقة 

واالستقرار.
أم���ا النائب الس���ابق صالح 
حن���ني، فقد اعتب���ر ان مطالبة 
املقاومة بضب السالح ال يعني 
أن الطالب مع اسرائيل، فاسرائيل 
عدو جلميع اللبنانيني، اما املقاومة 
فلكي تنجح فعليها ان تكون كما 
يريدها الشعب، وليس أن تكون 
مقاوم���ة لذاتها. مقاومة تقررها 
املؤسسات الدستورية ال مقاومة 
من خ���ارج النظام تقرر احلرب 

عن اللبنانيني.
اعتب���ر  ان رئيس  حن���ني، 
اجلمهوري���ة، هو األولى واألول 

بكالم الرئيس ميقاتي عن عمل 
دؤوب يجري الس���تصدار قرار 

دولي حتت الفصل السابع.
وأشار في تصريح لصحيفة 
»اجلمهوري���ة« الى ان احلكومة 
املقبلة ستكون سياسية مطعمة 

بالتكنوقراط.

مجدالني يرد

ورد النائب عاطف مجدالني 
على كالم بري عن عبثية املعركة 
ض���د س���الح املقاوم���ة بالقول 
ان لبنان  الخبارية املس���تقبل، 
غير الطائفي مع املقاومة الوطنية 
وليس مقاومة طائفية اسالمية 

او مذهبية شيعية.
وقال قابلوا يدن���ا املمدودة 
باتهام وطعن بالظهر والصدر، 
وال نس���تطيع التكلم بعد اليوم 

عن سالح مقاومة؟
وأض���اف: بعد الع���ام 2006 

بيروت ـ عمر حبنجر
التوقع���ات السياس���ية، ان 
احلكومة مرجأ تش���كيلها الى ما 
بعد 13 مارس واحتفاله الشعبي 
السياسي الكبير في ساحة الشهداء، 
وإذا لم يحصل التشكيل بعدئذ، 
فإن موقف قوى املواالة اجلديدة 
الرئيس جنيب  الداعمة لتكليف 
ميقاتي س���يكون حرجا للغاية، 
التي سُتلقى  بحكم املس���ؤولية 
عليها، في عرقلة طريق الرئيس 

املكلف نحو اجناز مهمته.
وبرأي النائب دوري شمعون 
رئيس ح���زب الوطنيني األحرار 
ان العماد ميشال عون يستهدف 
بالعرقلة رئاسة اجلمهورية حتى 
انه اذا اس���تطاع اسقاط الرئيس 

ميشال سليمان فلن يتردد.
لكن رئيس املجلس نبيه بري 
نفى ان يكون ثمة من يرفض اعطاء 
حصة وزارية لرئيس اجلمهورية، 
مبن فيهم العماد عون، ثم استدرك 
قائال: امنا هناك آراء تتعلق بنوعية 

هذه احلصة.

نصيحة شمعون لميقاتي

ويقول النائب ش���معون في 
ان���ه نصح  ل���ه امس  تصريح 
الرئيس جنيب ميقاتي بالقول 
انه من غير املقبول ان نس���حب 
لبنان من حتت مظلة األمم املتحدة 

وهو عضو فيها.
وق���ال ش���معون: لق���د أتوا 
بالرئيس املكل���ف لهذا الغرض 
ويقول: ال للمحكمة الدولية ونعم 

للسالح.
وعن التشكيلة احلكومية قال 
شمعون انه مع تقلبات النائب 
وليد جنبالط اس���تطاع الفريق 
اآلخر ان يحصل على األكثرية، 
وعليه فليشكل احلكومة بأسرع 

وقت وليجنب البلد االنتظار.
مص���ادر ميقات���ي ذكرت ان 
مجريات التألي���ف التزال تدور 
املراوح���ة واجلمود،  في دائرة 
وهو لذلك اهتم امس باألوضاع 
املصرفية مع حاكم مصرف لبنان 

رياض سالمة.
من جهته، الرئيس بري اعتبر 
ان احلكومة »حتت الدرس« وانها 
ال تواجه مش���كالت غير قابلة 
للحل، مراهنا على بال الرئيس 
ميقاتي الطويل والذي يتقن فن 

تدوير الزوايا.
وشدد رئيس املجلس على ان 
املعركة التي يخوضها البعض ضد 
حزب اهلل هي عبثية ومن دون 
أفق سياسي او وطني، وأضاف: ان 
البلد غير الطائفي يقدس املقاومة، 
ام���ا في لبن���ان ف���إن الطائفية 
البغيض���ة تتحص���ن مبواقف 
البعض ومبصاحلهم، مستشهدا 

مجريات االمور في لبنان.
وش���ملت لقاءات احلريري 
األمراء نايف وس���لمان وسعود 
وأخيرا ولي العهد األمير سلطان 

بن عبدالعزيز.
ولم ُيش���ر الى لقائ���ه امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز الذي مازال 

في فترة نقاهة.
وبددت هذه اللقاءات كل ما اثير 
حول برودة عالقة اململكة برئيس 
حكومة تصريف األعمال في لبنان، 
األمر الذي كان محل رهان الكثير 

من خصومه احملليني.

أحمد الحريري واليوم المجيد

التحضيرات  وف���ي س���ياق 
للذكرى السادسة النطالقة 14 آذار 
شدد االمني العام لتيار املستقبل 
احمد احلريري على ان املعركة هي 
انتصار حلقنا في احلياة واحلرية 
والدميوقراطية وانتصار للبنان 

الدولة واملؤسسات.
وس���أل احلري���ري في حفل 
جماهيري عن نتيجة التغاضي 
ع���ن يومهم املجيد ف���ي 7 مايو 
غير تعطيل احلكومة واستباحة 
الدس���تور وتك���رار 7 مايو في 
برج ابي حيدر ثم اسقاط اتفاق 

الدوحة.
واعتبر احلريري ان احلزب 
احلاكم ن���زع كل االقنعة واعلن 
ب���كل وض���وح ال للمحكمة وال 

للعدالة.
بدوره، عض���و كتلة القوات 
اللبناني���ة النائب انطوان زهرا 
اعل���ن انه ال عودة الى الظالمية 
وان مش���روع ث���ورة االرز لن 
يع���ود الى ال���وراء وان احلزب 
احلاكم يفضل خيار الالحكومة 
القرار االتهامي مع  في مواجهة 
وزراء مضغ���وط عليهم، لكي ال 
يتعاونوفي مواجه���ة املجتمع 
الدولي وسلخ لبنان عن الشرعية 

الدولية والقانون الدولي.
النائب هاني قبيس���ي عضو 
كتلة التحرير والتنمية)امل( قال 
ردا على كل ذلك ان البعض الذي 
يدعي اليوم وصال باملقاومة عليه 
كي يكسب هذا الشرف الرفيع ان 
يكون سطر في سجله انه اطلق 
ولو رصاصة في مواجهة االحتالل 

االسرائيلي.
واضاف ان هذا البعض الذي 
امتهن حتريف احلقائق لن يحظى 
في ماضيه وال في حاضره بشرف 

املقاومة واملقاومني.
وسأل الوزير املستقيل عدنان 
الس���يد حسني كيف يطلب نزع 
سالح املقاومة ونحن لم نتمكن 
من ادانة اسرائيل في مجلس االمن 
خلرقها شبكة االتصاالت اللبنانية 

وال خروقها اجلوية.

بري لستريدا:
شو عملك سمير؟!

السنيورة: صفير بطريرك 
استقالل لبنان

طربية: ال مصارف جديدة 
على الئحة الخزانة األميركية

 بيروت: خالل القداس الوداعي
    الذي أقامه البطريرك املاروني 
نصر اهلل صفير في بكركي بحضور 
الرؤساء والوزراء والنواب، التقى 
رئيس املجلس نبيه بري، النائبة 
ستريدا جعجع، بقوامها الرشيق، 
فسألها مداعبا »شو عملك سمير 
حتى صرتي هيك؟« في إشارة إلى 
نحفها. وسمير، هو سمير جعجع 
قائد القوات اللبنانية، زوج النائبة 
ستريدا الذي كان حاضرا، إمنا لم 
يعرف م����ا اذا كان كالم بري بلغ 

مسامعه.

 بيروت: رئي���س احلكومة
    األسبق فؤاد السنيورة زار 
بكركي على رأس وفد نيابي من 
كتلة املستقبل ضم النواب غازي 
يوسف وهادي حبيش ونبيل 
دو فريج ونهاد املشنوق، واعلن 
انها ليس���ت زيارة وداع امنا 
زيارة شكر لبطريرك لعب دورا 
تاريخيا في محطات تاريخية 
حرجة من حياة الوطن، واصفا 
اياه ببطريرك االستقالل وثورة 

االستقالل.

 بيروت: ق���ال رئيس جمعية
     مصارف لبنان جوزف طربية 
اللبنانية لإلرسال  للمؤسس���ة 
إن ه���ذا الكالم يهدف الى ضرب 
صدقية القطاع املصرفي اللبناني 
احملصن بشكل كلي والذي يشكل 
عنصر استقرار ومعلوماتنا تفيد 
بأنه ال يوج���د اي مصرف على 

اي الئحة.

جنجنيان لـ »األنباء«: »14 آذار« ستبدأ التأسيس للجمهورية الثالثة

الحوت لـ »األنباء«: ال أستبعد أن تصل عدوى الثورات إلى لبنان

الص����راع م����ع قناعاتهم حيال 
اقدمت  التي  التن����ازالت  حجم 
عليها الق����وى املذكورة اميانا 
منها مببدأ املشاركة في احلكم 
وحرصا منها على قيام الدولة 
الدس����تورية  بكامل مقوماتها 
والقضائية والعسكرية، وبالتالي 
يعتبر النائب جنجنيان ان قوى 
»14 آذار« قد كس����رت قيودها 
وحتررت من جميع العوامل التي 
فرضت عليها تقدمي التنازالت 
املجانية، وس����تبدأ بالتأسيس 
للجمهورية الثالثة القائمة على 
الرؤوس »اجليش  مبدأ ثالثي 
والش����عب واملؤسسات« وهي 
التحضي����ر النطالقتها  بصدد 
اجلديدة إمنا في خطوات ثابتة 
وصارخ����ة باجتاه اجلمهورية 

املشار اليها.

يدرس بعد على مستوى املكتب 
السياس���ي للجماعة، مؤكدا ان 

اجلماعة شاركت في السابق.
واس���تبعد احلوت ان تكون 
هناك تأثيرات مل���ا يحصل في 
العالم العرب���ي على لبنان في 
املدى القريب، معتبرا انها ستكون 
متأخرة بعض الشيء، لكنه في 
نفس الوقت لم يستبعد ان تصل 
العدوى الى لبنان، الن اخللفية 
هي الكبت ومن هو في السلطة 
ال يعّبر عن طموحات ورغبات 
الش���عب، معتبرا ان هذا املظهر 
بدأنا نش���هده في لبنان بشكل 
ج���دي، وان الش���باب اللبناني 
سيخرج تدريجيا من االصطفافات 
الطائفي���ة الى اصطفاف وطني 
جامع يطال���ب كل هذه الطبقة 

السياسية بالرحيل والتجديد.

كانت قوى »14 آذار« تعتبر انها 
وضعت مسارها السياسي على 
سكته الصحيحة نتيجة متنعها 
عن املشاركة في احلكومة، اكد 
النائ����ب جنجني����ان ان القوى 
املذكورة عادت بعد 14 فبراير 
املاضي ال����ى موقعها الطبيعي 
ف����ي مواجهة التعدي����ات على 
النظام اللبناني وعلى الصيغة 
اللبنانية وعلى االلية الدستورية 
املنظم����ة للحياة السياس����ية، 
وفي التصدي حملاوالت احالل 
ثقافة السالح والعنف واملوت 
والهيمنة السياسية مكان ثقافة 
الدس����تور والعمل السياسي 
الدميوقراطي والسلمي، كاشفا 
ان العديد من قيادات قوى »14 
آذار«، ش����عروا باملصاحلة مع 
انفسهم بعدما عاشوا حالة من 

املقبلة، وهو مطروح على البحث، 
ان على املستوى السياسي العام 
السيما على طاولة احلوار وفي 
البيان الوزاري، او على املستوى 

الشعبي.
وعن موقف اجلماعة االسالمية 
من الرئي���س املكلف للحكومة 
جني���ب ميقاتي وعم���ا اذا كان 
هناك من اتصاالت بني اجلانبني، 
لفت احلوت الى ان التواصل مع 
ميقاتي غير مقط���وع، معتبرا 
ان املش���كلة ليست في ميقاتي، 
وهي ليس���ت قضية اشخاص، 
التعامل مع  امنا قضية طريقة 
موقع رئاسة احلكومة من قبل 

عدد من الفرقاء.
اذا كان���ت اجلماعة  وعم���ا 
االس���المية ستشارك في ذكرى 
14 آذار لفت الى ان املوضوع لم 

يكتب لها العمر الطويل، وذلك 
انها ستكون حكومة  العتباره 
مخالفة البسط معايير النظام 

الدميوقراطي.
وردا على سؤال حول ما اذا 

اطار استراتيجية دفاعية جامعة، 
وبني فوضى الس���الح املنتشر 
في املناط���ق والذي ال عالقة له 
باملقاومة، لذل���ك فإن هذا االمر 
ينبغي ان يكون عنوان املرحلة 

انتفاضات شعبية ضد االنظمة 
الديكتاتورية والشمولية ذات 
الل����ون الواحد، يتج����ه لبنان 
الذي متيز بالدميوقراطية في 
الوسطني العربي واالقليمي الى 
تشكيل حكومة احلزب الواحد، 
ف����ي االجت����اه املعاكس  وذلك 
لرغبات الش����عوب وتطلعاتها 

نحو املستقبل.
واعرب النائب جنجنيان في 
تصريح ل� »األنباء« عن اعتقاده 
بان لبنان لن يكون مبنأى عن 
العربية  موجة االنتفاض����ات 
كم����ا يعتقد البع����ض ويروج 
له، بهدف تلطيه وراء متنياته 
في ابقاء هيمنته بقوة السالح 
غير الشرعي على املؤسسات 
الدستورية، مؤكدا بناء على ما 
العتيدة لن  تقدم ان احلكومة 

الثورات الشعبية.
وقال احلوت ف���ي تصريح 
ل� »األنباء«: يبدو انه مس���موح 
للعماد عون بان يرفع الس���قف 
اآلن، الن���ه ليس هن���اك رغبة 
حقيقية في تش���كيل احلكومة 
في االيام احلالية، فيما يبدو ان 
الواقع االقليمي والعام يستدعي 
تشكيل احلكومة بشكل سريع.

التي تقودها  وحول احلملة 
ق���وى 14 آذار عل���ى »الس���الح 
غير الشرعي« حتت عنوان »ال 
لوصاية السالح« قال احلوت: 
نحن مازلنا بحاجة الى صيغة 
واضحة السيما في ضوء ما حصل 
الس���نوات االربع االخيرة،  في 
الى ايجاد صيغة واضحة فيما 
املقاومة،  ب���ني  يتعلق بالفصل 
والتي هي ض���رورة للبنان في 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »نواب زحلة« 
وتكتل »القوات اللبنانية« النائب 
شانت جنجنيان، ان اعالن قوى 
»14 آذار« رسميا عدم مشاركتها 
ف����ي احلكومة، سيس����هل على 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
مهمته في تش����كيل احلكومة، 
ويعطيه املبرر لتش����كيلها من 
اللون الوحيد الذي س����ماه في 
االستش����ارات النيابية للمهمة 
املذكورة، وبالتالي سيتيح امام 
الرئيس ميقاتي فرصة التفرغ 
الدارة صراعه مع قوى »8 آذار« 
وحتديدا مع العماد عون على 
خلفية توزيع املقاعد واحلقائب 
الوزارية، معتبرا ان ما يدعو الى 
االسف هو انه في الوقت الذي 
تشهد فيه بعض الدول العربية 

بيروت ـ احمد منصور
اعتبر عض���و تكتل »لبنان 
اوال« نائب اجلماعة االسالمية 
عماد احلوت ان هناك معوقات 
داخلية ومحلية في وجه تشكيل 
احلكوم���ة من خ���الل اخلالف 
عل���ى احلصص وع���دد املقاعد 
ون���وع الوزارات الس���يما لدى 
العماد ميش���ال عون باالضافة 
التى حصة رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان، الفتا الى ان ما 
يحصل ف���ي العالم العربي من 
متغيرات سبب آخر في تأخير 
والدة احلكومة في انتظار الرعاة 
االقليميني املعتادين حلكومات 
لبنان، مالحظا تراجعا في الدور 
العربي الراعي للحل في لبنان 
بسبب االرباكات التي جتري في 
عدد م���ن الدول العربية نتيجة 

عضو كتلة »نواب زحلة« أكد ان الحكومة العتيدة لن يكتب لها العمر الطويل

ماذا عن المشاركة الدرزية في 13 مارس؟ 
وهل تكون رمزية أم واسعة؟

 بي���روت: رهان 14 آذار مازال قويا على
    مش���اركة دروز اجلبل في مهرجان 13 
مارس. وتق���ول مصادر ان جنبالط غادر 
14 آذار مع احلزبيني )وليس���وا جميعهم( 
ولكن الشارع الدرزي باق مع 14 آذار ومؤيد 
لش���عاراتها ولتوجهاتها السياسية وهو 

سيشارك في املهرجان.
في املقابل تقول مصادر مقربة من احلزب 
االشتراكي ان احلزب لن يشارك في هذا االحتفال، وان 
اجلمهور الدرزي سيتجاوب مع هذا التوجه، في ظل 
ارتياح ش���امل ملواقف جنبالط م���ن كل أبناء اجلبل. 
وتقول مصادر ان احلزب االشتراكي عمم على أهالي 
اجلبل عدم احلض���ور رغم املواقف اإلعالمية للحزب 

بأن اخليار للناس.
وكان الوزير أكرم ش���هيب أوضح في هذا املجال 
ان احلزب االشتراكي لن يشارك رسميا في ذكرى 14 
آذار لكنه »ليس حزبا حديديا ويس���تطيع من يريد 

ان يشارك«.
وفي تطور الفت، عقد ناشطو 14 آذار في الشوف 
اجتماعا في مجمع الشوف في بعقلني وأصدروا بيانا 
جاء فيه انه »استمرارا للمسيرة التي انطلقت في 14 آذار 
2005 ومحافظة على دماء شهداء انتفاضة االستقالل 
يدعو ناشطو 14 آذار في الشوف إلى املشاركة الكثيفة 
في الذكرى السادسة في س���احة الشهداء يوم األحد 

املوافق 13 مارس 2011«.
في هذا الوقت تواصل قوى 14 آذار حملة سياسية 
إعالمية شعبية مركزة في سياق االستعدادات اجلارية 
إلحياء الذكرى السادسة لقيام »ثورة األرز«، وفي هذا 
اإلطار رعى الوزير ميشال فرعون احتفاال سياسيا شعبيا 
في مقره في األشرفية وألقى كلمة باسم »كتلة القرار 
احلر« قال فيها: »ان مناسبة 14 آذار جتمع اللبنانيني 
وهي غيرت وجه لبنان ومس���يرة هذا الوطن، وهي 
محطة للتأكيد على خيارات هذه املنطقة والصوت الذي 
أدلى به أبناؤها في صندوق االقتراع، ولتأكيد املطالبة 
بالسيادة الكاملة والعدالة ورفض ان يكون السالح اال 

في إمرة اجليش اللبناني ومؤسسات الدولة«.
وأضاف »ان فري���ق 8 آذار تراجع عن التزاماته«، 
مشيرا الى أن »مناس���بة 14 آذار فرصة للوقوف في 
وجه هذا االنقالب، وإسماع صوت الشعب اللبناني، 
ولهذا السبب سنكون يدا واحدة وسننطلق من ساحة 

ساسني الى ساحة الشهداء«.
وفي االطار عينه عقدت لقاءات عدة في الش���مال، 
وفي حني ق���ادت القوات اللبنانية عملية التعبئة في 
أقضية البترون والكورة وبشري، كان تيار املستقبل 

يلقي بثقله في طرابلس وعكار والضنية.
في غضون ذلك وبعد االقتراح الذي جرى التداول 
فيه في أوس���اط 14 آذار بأن يصار الى تشكيل قيادة 
سياس���ية مصغرة وإضفاء طابع وطني عليها تضم 
ممثلني عن الدروز والشيعة... تأكد التوجه الى تنويع 
سياسي وطائفي في مهرجان 14 آذار في ساحة الشهداء 
بحيث يلقي النائب م���روان حمادة كلمة، وهو الذي 
أحجم عن ذلك في مهرج���ان البيال، وتكون كلمة أو 
أكثر لش���خصيات من الطائفة الشيعية. ولم يعرف 
حتى اآلن ما إذا كان الوزير السابق محمد عبداحلميد 

بيضون أو السيد علي األمني.

أخبار وأسرار لبنانية

 ملاذا يلتزم حزب اهلل سياسة »ضبط النفس«؟: تتحدث مصادر 
قريب���ة من حزب اهلل عن قرار مرك���زي صارم داخل 
احلزب بع���دم الرد على حملة احلريري على س���الح 
احلزب. وتختلف التفس���يرات هنا بني قائل ان حزب 
اهلل يتفادى الوقوع في فخ االستدراج الى خارج ملعبه 
وفي توقيت لم يختاره والى استعمال سالحه، وقائل 
ان حزب اهلل ال يريد للصراع أن يأخذ طابعا س���نيا � 

شيعيا فاقعا.
ولذلك يفضل أن يأتي الرد على احلملة عبر حلفائه 
السّنة واملسيحيني، بينما يأخذ الرئيس بري هذه املهمة 
عنه ش���يعيا، وقائل ان حزب اهلل أولويته حاليا هي 
تشكيل احلكومة اجلديدة وال يريد ان يحرج ميقاتي 

أكثر داخل طائفته وال أن يزيد في صعوبة مهمته.
 ملاذا تأخر تشكيل حكومة ميقاتي؟: التفسير املباشر يربط 
بني التأجيل ومترير استحقاق 13 آذار شعبيا وأمنيا، ولكن 
هناك من يربط التأجيل بأس��باب أبعد وأعمق من أنشطة 
14 آذار أو »عق��دة ع��ون« أو حتى ص��دور القرار الظني 
ويضع التأجيل في خانة دمشق التي تتريث، ألنها ليست 
في وارد الدخول في صدام م��ع املجتمع الدولي الذي لم 
يتخذ موقفا س��لبيا من تكليف ميقاتي رئاس��ة احلكومة، 
ويفضل ان يربط موقفه النهائي منه مبدى التزامه القرارات 
الدولية. كما أن دمشق راغبة في إنعاش التفاهم السوري � 
السعودي الذي لم ير تطبيقه النور بعد قرار اململكة العربية 
السعودية االنس��حاب منه، وهذا ما يفسر سياسة ضبط 
النفس التي متارس��ها دمشق من خالل مترير رسالة الى 
املجتمعني الدولي والعربي مفادها أنها ليس��ت مستعجلة 

على والدة احلكومة.
 »انقطاع سياسي« بني بري واحلريري: العالقة بني الرئيسني 
ب���ري واحلريري مقطوعة، ويقول أحد املقربني من 
ب���ري إن رئيس املجلس ع���رف أن هناك من نصح 
احلريري باالتصال ببري واالعت���ذار عما قاله في 
»احلقيق���ة ليكس«، ورفض. ثم جاء من يخبر بري 
أن هناك أمورا إضافية في شهادة احلريري لم تنشر 

في اإلعالم بعد.
 وم���ا زاد الطني بلة ظهور الوزير الس���ابق محمد 
عبداحلميد بيضون على منبر 14 فبراير، في رس���الة 
فهم منها بري أن احلري���ري يلوح بالعودة إلى طرح 

2005 فيما يخص رئاسة املجلس.
املقربون من احلريري يرون أن ما قاله األخير في 
»احلقيقة ليكس« لم يكن مسيئا لبري، لذلك ال يجدون 
ضرورة العتذار احلريري. ويصر هؤالء على أن العالقة 
بني الرجلني يجب أن تستمر، ألنهما ميثالن اخلط األخير 

بوجه »القطيعة السنية � الشيعية«.
لكن أحد النواب يرى أن املش���كلة تكمن في رغبة 
بري في أن يكون هو من يرد على احلريري هذه األيام، 

وخصوصا في ملف السالح، ألن حزب اهلل محرج.
 ويضيف أحد املس���ؤولني في تيار املستقبل قائال:

 »ال تعليمات لدينا بأن نفتح سجاال مع بري«.
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