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لبنان: ميقاتي يرفض شروط عون واستهداف »اليونيفيل« ينذر بفتح الساحة 
للحزب بعرقلة تشكيل احلكومة 
ووضع العماد ميش����ال عون في 
الواجه����ة يأتي في اطار سياس����ة 
جنبالط اجلديدة التي تقتضي منه 
عدم التصويب مباشرة على العماد 
عون كي ال يعود الى احياء املقاطعة 
التي سادت عالقة الرجلني في الفترة 
املاضية. وفي الس����ياق احلكومي 
ايضا، نق����ل زوار الرئيس املكلف 
ميقاتي عنه قوله انه لن يستجيب 
الي شرط من شروط العماد ميشال 
عون، وانه لن يتوجه الى زيارته 
في الرابي����ة، ولن يتصرف اال مبا 
يراه مناسبا وينسجم مع رؤيته 
بصرف النظر عن الوقت االضافي 

الذي تقتضيه عملية التأليف.
بيد ان اوساطا متابعة، حتدثت 
عن خطوة مفاجئة للرئيس املكلف، 
رمبا تتمثل في حكومة امر واقع، 
حتى ولو اقتضى االمر خلق مشكلة 
جديدة، فانها تبقى اخف وطأة من 

تفكك الدولة ومؤسساتها.
بيروتـ  عمر حبنجر  ٭

وهو ما اس����تدعى ردا وردودا من 
احلزب، لم تغير من واقع املوقف 

السياسي الثابت قيد امنلة.
وقال جنبالط ل� »األخبار« ان 
»احللفاء في حزب اهلل« ال يريدون 
تش����كيل احلكومة، وهم يضعون 

النائب ميشال عون في الواجهة.
والحقا اوضح جنبالط للموقع 
االلكتروني التابع للحزب التقدمي 
االشتراكي ان ما ورد في صحيفة 
االخبار على لسانه بهذا الصدد هو 
دقيق، وانه قال هذا الكالم من باب 
احلرص على املقاومة ومنجزاتها 
وعلى االقتص����اد اللبناني وعلى 
االس����تقرار الداخلي.واس����تغرب 
جنبالط اصرار البعض في االكثرية 
اجلديدة على دفعهم نحو الفشل 
الذريع معتب����را ان حادثة وزارة 
االتصاالت خير دليل على فش����ل 
اآلخرين في تصريف االعمال وفي 

ضبط االمر في مؤسسة موحدة.
ورّدت مصادر نيابية في حزب 
اهلل بأن اتهام النائب وليد جنبالط 

اعلى درجات اليقظة من أجل كشف 
املجرمني، ب����دوره رئيس حكومة 
تصريف االعمال س����عد احلريري 
اس����تنكر اجلرمية منبه����ا من أي 
محاوالت الستخدام لبنان ساحة 
جديدة لتوجيه الرسائل ضد املجتمع 
الدولي وق����وات الطوارئ الدولية 

حتديدا.
م����ن جهته ح����زب اهلل اصدر 
بيان تنديد مقتضب����ا، اعتبر فيه 
التفجير عمال اجراميا، ودعا االجهزة 
اللبنانية للتحقيق ولكشف الفاعلني 

ومعاقبتهم.
وفي خضم هذا التأزم السياسي 
واألمني استقرت املشاورات حول 
تش����كيل احلكومة بني الرئيسني 
ميشال س����ليمان وجنيب ميقاتي 
على املزيد من التريث واالنتظار 
متجاوزين بعض النصائح الداعية 
لالستعجال وتشكيل حكومة، حتى 

لو اعتبرت فعل أمر واقع.
وبدا من كالم الرئيس ميقاتي 
امام املنت����دى االقتصادي العربي، 
والذي اكد فيه انه سيضع االمور 
في نصابها، انه مبثابة تريث جديد، 
سيما بعد الذي حصل على صعيد 
ازمة االتصاالت، التي اطاحت، كما 
يبدو للمراقبني بإمكانية تس����ليم 
هذه الوزارة ال����ى وزير »عوني« 
بعد التجربة املرة مع الوزير شربل 
نحاس.. وبعد خطاب االمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل 
والذي كان واضحا رفضه الضغط 
على حلفائه وفي مقدمتهم العماد 
عون، من اجل التعجيل بتشكيل 

احلكومة.
وكان رئي����س جبه����ة النضال 
الوطن����ي اللبنانية وليد جنبالط 
اول من اض����اء على موقف حزب 
اهلل السلبي من تشكيل احلكومة 
امليقاتية، على نحو صريح ومباشر، 

الطرق اال ضمن مواكب، واالعتماد 
على املروحيات اجلوية.

بدوره، األمني العام لألمم املتحدة 
ب����ان كي م����ون أدان االعتداء على 
األمم املتحدة وأعل����ن ان املنظمة 
الدولية ستعمل بشكل وثيق مع 
السلطات اللبنانية من أجل حتقيق 
كامل وسريع حول الهجوم وإحالة 

املرتكبني الى القضاء.
الرئيس ميشال سليمان وصف 
التفجي����ر بالعمل اإلجرامي »الذي 
يص����ب في إط����ار زعزع����ة االمن 
واالستقرار في البالد«. كذلك استنكر 
رئيس مجلس النواب نبيه بري هذه 
اجلرمية االرهابية، ودعا الى اتخاذ 

لتخريب عمل اليونفيل، وال توقعات 
محددة ف����ي هذا املجال، امنا نبني 
حتقيقنا على ما لدينا من وقائع، 
وأقول باإلنابة عن اخلبراء اجلنائيني 
لدينا اننا نعمل مع خبراء من اجليش 
اللبناني لنتمكن من التعرف على 

املعتدين واحالتهم الى القضاء.
وأكد س����نغ اعتزام اليونيفيل 
اليوم وأكثر م����ن اي وقت مضى 
الت����زام القرار 1701 كما س����تكمل 
عملياتها بالتنس����يق مع اجليش 
والسلطات اللبنانية بهدف حماية 

األمن واالستقرار في لبنان.
وقد اتخذت هذه القوات احتياطات 
اضافية شملت وقف التحرك على 

االنفجار وعاد اجلرحى في مستشفى 
حمود في صيدا، وعددهم س����تة، 

بينهم اثنان في حال اخلطر.
وهذه هي امل����رة الثانية التي 
تتعرض فيه����ا اليونيفيل لهجوم 
في نفس املكان حيث تعرضت في 
الثامن من يناير 2008 لتفجير مماثل 
استهدف قافلة دولية أصيب خاللها 

جنديان ايرلنديان.
الناطق الرسمي باسم القوات 
الدولية ميزاي سنغ قال امس ان 
االعتداء هو محاولة لضرب القرار 
1701 ولزعزعة االستقرار في اجلنوب 

اللبناني.
وأضاف: انه عمل فظيع موّجه 

األحداث في لبنان تتبع بعضها، 
فمعضلة تشكيل احلكومة حلت في 
املرتبة الثانية بعد تقدم املواجهة بني 
قوى األمن الداخلي ووزير االتصاالت 
في حكومة تصريف األعمال شربل 
نحاس حول مصير شبكة اخلليوي 
الصينية املقدمة هبة الى احلكومة 

اللبنانية.
وتزامنا مع تسلم اجليش املوقع 
املختلف عليه بني الوزير نحاس 
واللواء أش����رف ريفي برز حادث 
االنفج����ار الذي اس����تهدف مركبة 
عسكرية تابعة لألمم املتحدة في 
منطقة الرميلة كأولوية مطلقة على 

جميع االهتمامات واملهمات.
ويستمد هذا احلادث خطورته 
من ارتباطه بالتطورات االقليمية 
املتفاعلة، وخصوص����ا في ليبيا 
وس����ورية، ومن هن����ا كان تركيز 
ردود الفعل اللبنانية على التفجير 
احلاصل، على اعتباره رسالة اقليمية 
على العناوين األوروبية بالبريد 

اللبناني.
وتتملك املسؤولني اللبنانيني 
مخ����اوف ش����تى حي����ال امكانية 
تكرار ما ح����دث في ظل الضغوط 
الغربية املباش����رة على طرابلس 
الغرب وغير املباشرة على دمشق 
وظهور معطيات تسمح بأن يأتي 
الرد على هذه الضغوط في النقطة 
األضعف وهي لبنان املنهك مبصاعبه 
السياسية واألمنية واالقتصادية 
التي جتعل منه س����احة مفتوحة 

لكل مبارز.
ورغم تبريد مل����ف العقوبات 
على س����ورية، ف����إن اخلوف من 
عودة احلرارة ال����ى هذا امللف في 
اي حلظة، بات هاجسا دائما بالنسبة 

للمسؤولني اللبنانيني.
وفي هذه األثناء، تفقد س����فير 
ايطاليا جوزيبي موراتيتو مكان 

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال الوزير املعتكف زياد بارود  

أخبار وأسرار

كالم جنبالط خير تعبير عن سبب استفحال األزمة احلكومية

عون لّوح بقيادة تظاهرة إلى املكان فتدخل حزب اهلل مستمهاًل للحل

حوري لـ »األنباء«: املرجعية الوحيدة إلقالة ريفي
 أو إحالته إلى القضاء العسكري هي مجلس الوزراء

تسوية أزمة االتصاالت: النحاس سّلم »الداتا« وريفي مرتاح
ه����دأت عاصف����ة االتص����االت 
وانفرجت االمور عل����ى الطريقة 
اللبنانية، حيث الكل راض وبنسب 
متفاوتة.فقد تسلم اجليش االمن في 
محيط مبنى مركز التخابر الدولي في 
منطقة العدلية وشملت مسؤوليته 
الطبقة الثانية من املبنى حيث توجد 
الشبكة الثالثة، التي ضاقت بها عينا 
الوزير شربل نحاس، وانسحبت 
معلومات قوى االمن الداخلي من 
هذه الطبقة وتوجهت الى الطبقتني 
الس����ابعة والثامن����ة، حيث كانت 
تتواجد اصال.وزيادة في الود املتجدد 
سلم الوزير نحاس »داتا« االتصاالت 
الهاتفية احملتجزة منذ شهر الى جهاز 
املعلومات، الذي كان يلح بطلبها منذ 
عملية خطف االستونيني السبعة 
في البقاع وما تالها من اغتيال ألحد 
رتب����اء »املعلومات« اثناء مطاردة 
اخلاطفني، ما اعتبرته قوى االمن 
الداخلي في حينه محاولة مريبة 
للتستر على مكان وجود اخلاطفني 
واملخطوفني خارج االراضي اللبنانية 

او داخلها.
ومبقتضى التفاهم احلاصل ميكن 
القول ان اجللسة التي حددها العماد 
ميشال عون لكتلته النيابية بعد 
ظهر اليوم االحد، سبقتها احللول، 
وبالتالي باتت ل����زوم ما ال يلزم.

وكشفت مصادر ل� »األنباء« ان العماد 

عون واجه ضغطا من جانب اعضاء 
كتلته النيابية املتحمسة للتظاهر 
واالعتصام حول مبنى االتصاالت 
الذي حال جهاز »املعلومات« دون 
دخول زميلهم الوزير شربل نحاس 
ومن معه من الفنيني اليه، وجرت 
اتصاالت مع قواعد »التيار الوطني 
احلر« م����ن اجل احلش����د متهيدا 
القتحام امل����كان، يتقدمهم العماد 
عون ش����خصيا، لكن لم تلبث ان 
هدأت األعصاب وبردت الرؤوس، اثر 
اتصال من جانب حزب اهلل، طلب 
فيه من العماد عون اعطاء فرصة 
48 ساعة لالتصاالت التي يتوالها 
الرئيس ميشال سليمان، وعلى هذا 
األساس حدد عون االجتماع التالي 

لكتلته عصر اليوم االحد.
ويبدو ان التفجير الذي استهدف 
اآللية العسكرية للكتيبة االيطالية 
التابعة للقوات الدولية على املدخل 
الشمالي ملدينة صيدا عصر اجلمعة 
ساهم في تس����ريع التفاهم حول 
الشبكة اخلليوية تبعا لتقدمي االهم 

على املهم.
اللواء اش����رف ريفي وصف ما 
حصل بأنه تسوية مرضية، ال بل 
ممتازة وان م����ا جرى كان مبثابة 
االضاءة على معدات هاتفية يجب 
احلفاظ عليها وفق القانون، مؤكدا ان 

قوى االمن واجليش جسم واحد.

وكش����ف اللواء ريفي ان وزير 
االتصاالت شربل نحاس ارسل جزءا 
من مجموعة الداتا التي احتجزها 
طوال ش����هر كامل ام����ال ان تكون 
هذه البداية في التعامل الصحيح، 
واجلميع يشعر بأن املرحلة تتطلب 
التعالي والعمل بكل اجلهود املمكنة 

حلماية الناس والوطن.
وحول مطالبة العماد عون بإحالة 
اللواء ريفي الى القضاء وكف يده، 
قالت املص����ادر املتابعة ان اإلحالة 
على القضاء، عسكريا كان أو مدنيا 
يجب ان تقترن بوجود جرم جزائي، 
وما حصل في عملية منع موظفي 
الوزير نحاس من تفكيك الشبكة 
اخلليوي����ة الثالثة ال يقع في هذه 
اخلانة، اال اذا كان منع االس����تيالء 
على ممتلكات الدولة يشكل جرما 
بالنس����بة للمانع، اال ان هذا امللف 
اصبح في الواقع بني يدي النائب 
العام التمييزي سعيد ميرزا وهو 

صاحب القرار بشأنه.
كان اللواء ريف����ي حتادث مع 
العماد جان قهوجي حول التسوية 
املعتمدة ملوضوع الشبكة الثالثة، 
مؤكدا ثقته بأن اجليش وقوى األمن 
جسم واحد، وهدف واحد وهو حماية 
الوطن ومؤسسات الدولة. وقالت 
املصادر املتابع����ة ان ما قامت به 
قوى األمن الداخلي بناء على أوامر 

مديرها العام، قد مت في اطار احملافظة 
على مؤسسة عامة واحملافظة على 
موجوداتها، كما أقرها مجلس الوزراء 
في وقت س����ابق، وبناء على طلب 

الوزارة املعنية في حينه.
من جهته أكد وزير االتصاالت 
في حكومة تصريف االعمال شربل 
نحاس أن االمور في الوزارة عادت 
الى طبيعتها، موضحا أنه »مت قمع 
التمرد بالكامل بعد تدخل اجليش«.

 ،»NBN« �وشدد نحاس في حديث ل
على »ض����رورة معاقبة مدير عام 
قوى األمن الداخلي اللواء أشرف 
ريفي، الفتا الى ان ما قام به ريفي 
»جرم جديد خللق حركة انقالبية«.

وأشار نحاس الى أن »املسؤولية في 
حادثة وزارة االتصاالت تقع على 
عاتق مدير عام »أوجيرو« عبداملنعم 
يوسف أيضا، بسبب توجيهه كتابا 
يتضمن حتري����ف يطلب فيه من 
القوى االمني����ة التدخل في وزارة 
من املفترض ان املسؤول عنها هو 

الوزير.
وش����دد نحاس عل����ى ضرورة 
»كف يد ريفي واحالته الى احملكمة 
العسكرية، ألن متاديه اصبح مثبتا 
باملشاهدة وأصبحت تصرفات فرع 
املعلومات تذكر بأفالم امليليشيات 

أثناء احلرب«.
وكش����فت املصادر ان الوزير 

نحاس استغل فرصة غياب املدير 
العام لهيئة »أوجيرو« عبداملنعم 
يوسف في فرنسا بإجازة مرضية 
ملدة 72 ساعة بهدف اجراء جراحة 
معينة فتوجه الى مبنى »سنترال 
العدلية« حيث توجد الشبكة الثالثة، 
بيد ان يوسف كان قد أبلغ الرئيس 
سليمان يوم االثنني املاضي بالوضع 
السائد في الوزارة تخوفا من اجراء 
ما قد يقدم عليه نحاس، كتفكيك 

معدات الشبكة.
بدوره، نف����ى رئيس احلكومة 
السابق فؤاد السنيورة حق الوزير 
شربل نحاس في التصرف بالشبكة 
اخلليوية الثالثة دون العودة الى 

مجلس الوزراء.
وأضاف: عندما يؤخذ اي قرار 
على مس����توى مجلس الوزراء ال 
يعود ألي وزير ان يغير في القرار 
بل يجب ان يعود الى اجلهة التي 
قررت في هذا الشأن وهي مجلس 
الوزراء.وتابع يقول: لقد طلب الوزير 
نحاس من هيئة »أوجيرو« تفكيك 
الشبكة، لكن »أوجيرو« املؤمتنة 
على املعدات والتجهيزات بحسب 
قرار مجلس الوزراء امتنعت عن 
التنفيذ، وطلب مديرها العام الى 
القوى األمنية احملافظة على هذه 
ال����ى ان يبت مجلس  املوجودات 

الوزراء بشأنها.

رأى عضو كتلة »املس����تقبل« 
النائب عم����ار حوري  النيابي����ة 
ان ما في مبن����ى »أوجيرو« جزء 
ال يتج����زأ عن املعركة املس����تمرة 
ب����ني منطقتي الدول����ة والدويلة، 
ونتيجة لالنقسامات العامودية بني 
اللبنانيني ولالصطفافات السياسية 
ما بني فريق يسبح في فلك احملاور 
اإلقليمية وآخر يريد العبور الى 
دولة املؤسسات الدستورية، معتبرا 
ان الفري����ق اآلخر حاول وكعادته 
استباحة القوانني ومقررات مجلس 
الوزراء واعتبارها غير موجودة 
متاشيا مع خطواته االنقالبية على 
الدولة ومترير الصفقات، مشيرا 
الى ان ه����دف الوزير نحاس من 
العائدة  فكفكة أجهزة االتصاالت 
ل� »أوجيرو« ه����و مترير صفقة 
مربح����ة مادي����ا إما عبر تس����ليم 
تلك األجهزة الى احدى الشركات 
اخلاص����ة واملعني����ة مبوض����وع 
االتصاالت، او عبر تس����ليمها الى 
»ح����زب اهلل« ألس����باب متصلة 
باس����تراتيجية الفريق السياسي 
الذي ينتمي اليه، الفتا الى ان هذا 
الفريق يحاول كعادته تقدمي نفسه 

قد تؤول إليه األمور نتيجة تعاطيه 
مع الش����أن الوطني باس����تخفاف 
النائب حوري،  وانتهازية.وختم 
مشيرا الى ان النائب جنبالط قد 
عّبر في كالمه الى جريدته احلزبية 
»األنباء« خير تعبير عن أسباب 
استفحال األزمة وعدم التوصل الى 
تشكيل حكومة، وهو ما يؤكد ان 
احملور اإليراني يتريث في تشكيل 
احلكومة بانتظار ما ستؤول إليه 
األوضاع في س����ورية، في الوقت 
ال����ذي يحاول في����ه فرقاء احملور 
السوري من اللبنانيني استعجال 
التش����كيل، م����ا أدى ال����ى تباين 
وتضارب في التوجهات بني أعضاء 
الفريق االنقالبي، معتبرا بالتالي 
ان جزءا كبيرا من مأزق تش����كيل 
احلكومة هو صدى للمأزق اإلقليمي 
املستجد، الفتا الى ضرورة التوصل 
الى تشكيل حكومة أيا يكن شكلها 
وحجمها، خصوصا وان التطورات 
املتسارعة على املستوى اإلقليمي 
تتطلب جهوزية لبنان للتعاطي 
معها مبا يتناسب ومصلحة الدولة 

وسياستها اخلارجية.
بيروت ـ زينة طبّارة  ٭

من حاول التعدي على القرار املذكور 
عمال مبا تقتضيه مصلحة فريقه 
السياسي وإستراتيجيته اإلقليمية.

على صعيد آخر، وعلى خط تشكيل 
احلكومة، لفت النائب حوري الى 
ان استفحال أزمة التشكيل، يؤكد 
عدم وجود حلحلة أقله على املدى 
املنظور، معتبرا ان أزمة بهذا احلجم 
إن أكدت ش����يئا فهي تؤكد ان من 
نفذ االنقالب على حكومة الرئيس 
احلريري، لم يكن لديه تصور كامل 
ملرحل����ة ما بعد االنقالب ولكيفية 
متابعة خطواته بعد إسقاط حكومة 
الرئيس احلريري، معتبرا ان صورة 
الفريق االنقالبي التذكارية في دارة 
العماد عون في الرابية إثر إعالن 
استقالة وزرائه في 11 يناير الفائت 
أدخلت البالد في دوامة البحث عن 
حكومة، في وقت يحتاج فيه لبنان 
الى حكومة تتعاطى مع التطورات 
واألحداث املستجدة على الساحتني 
العربية واإلقليمية مبا فيه مصلحة 
الدولة ملنع ارتدادها س����لبا على 
الداخل اللبناني، معتبرا ان الفريق 
االنقالبي يتحمل مسؤولية إدخال 
لبنان في أزمة دستورية حادة وما 

للبنانيني على انه إصالحي وحام 
ملصالح املواطنني ورمزا من رموز 
الدولة في وقت يشّوه فيه احلقائق 
والوقائع ويتبنى املنطق املليشيوي 
ويتصرف على اساسه في التعاطي 
مع املؤسس����ات الدستورية ومع 

مقررات مجلس الوزراء.
ولفت النائب حوري في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان مطالبة العماد 
عون رئي����س اجلمهورية العماد 
ميش����ال س����ليمان بكف يد مدير 
ع����ام قوى األم����ن الداخلي اللواء 
اشرف ريفي وإحالته الى القضاء 
العسكري، غير موجهة الى مكانها 
الدس����توري الصحي����ح، وذل����ك 
العتب����اره ان املرجعية الوحيدة 
الصاحلة للبت مبثل هذا املطلب 
مجلس الوزراء وحده وليس رئاسة 
اجلمهورية، مشيرا الى ان العماد 
عون يح����اول انطالقا من منطقه 
املؤسساتي والسياسي املعاكس 
للمنطق السليم، محاسبة ومعاقبة 
اللواء ريفي حلمايته منشأة عامة 
عمال بقرار مجلس الوزراء في العام 
2007 الذي كلف قوى األمن الداخلي 
حماية الهبة الصينية، مقابل مكافأة 

عمار حوري

إيطاليا تعتزم سحب 600 
من جنودها ضمن قوات اليونيفيل

مصادر »14 آذارية« تتساءل عن توقيت أزمة 
االتصاالت وحتّذر من  تدجني »املعلومات«

روما � يو.بي.آي: جدد وزير الدفاع االيطالي 
اغناسيو الروسا التأكيد على عزم بالده سحب 
جنود من الكتيبة االيطالي����ة العاملة في قوات 
الط����وارئ الدولية بجنوب لبن����ان ضمن قوات 
اليونيفيل، وذلك على خلفية جرح ستة عناصر 
م����ن الكتيبة في تفجير اس����تهدفهم عند املدخل 

الشمالي ملدينة صيدا اجلنوبية.
ونقلت وكالة »اكي« االيطالية عن الروسا قوله 
ان بالده تنوي »سحب جنود من العاملني ضمن 
قوة الطوارئ الدولية بجنوب لبنان«، ولكن ليس 

»بطريقة منفردة«.
وأضاف الروسا ان وجود »1780 عسكريا كثير 

وسنسحب 600 منهم«.
وتابع انه »يجب أن نبدأ العمل الديبلوماسي 
على الفور حتى تشارك في العملية بلدان أخرى 

من أوروبا وأميركا الالتينية«.ورأى أن »الوضع 
في املنطقة صعب جدا وعدد القوات االيطالية غير 
مناس����ب )مع أعداد الدول االخرى( لكن ال ميكن 

تقليص العدد الفعلي لقوات اليونيفيل« ككل.
ولفت وزير الدفاع االيطالي الى ان بالده تود 
تقليص جنودها الى 1100 جندي خصوصا بعد 

سحب القيادة منا.
وختم بالقول »طلبنا نحن واالس����بان تدخل 
دول أخرى بسرعة« لسد النقص عند سحب قوت 

تابعة للبلدين.
يشار الى أن انفجار أمس االول كان رابع انفجار 
يستهدف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان بعد 
زي����ادة عديد قواتها وفقا للقرار 1701 الذي صدر 
عن مجلس األمن والذي أنهى احلرب اإلسرائيلية 

ضد لبنان في صيف عام 2006.

بحسب مصادر قيادية في 14 آذار فإن املواجهة 
املفتعلة من قبل وزير االتصاالت شربل نحاس مع 
شعبة املعلومات في قوى األمن الداخلي، تدخل 
في سياق احملاوالت اليائسة لتدجني القوة االمنية 
الوحي����دة التي ال تخض����ع لوصاية حزب اهلل، 
وافتعال حوادث واش����كاالت في الداخل، تضاف 
الى احل����وادث املفتعلة على احلدود الش����مالية 
واجلنوبية بغية جعل لبنان مكش����وفا ومهددا 

على املستويات كافة.
وفي معزل ع����ن الوقائع واحليثيات التقنية 
التي ادت الى ما ادت اليه، فقد سألت املصادر عن 
التوقيت السياسي خلطوة الوزير نحاس التي 
جاءت بعد تقدمي اربع دول اوروبية »فرنس����ا � 
املانيا � بريطانيا � البرتغال« مش����روع قرار في 
مجلس األمن يدين »القمع الدموي« في سورية، 
حيث من املتوقع ان يعقد املجلس جلسة طارئة 

ملناقشة تطورات االوضاع فيها. 
وأك����دت املصادر انه ال يفت����رض ان يحجب 
االش����كال املفتعل من قبله، ما كشفته املعلومات 
من ان وزارة االتص����االت كانت قد امتنعت عن 

تزويد املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بقاعدة 
بيانات االتصاالت الهاتفية رغم احلاجة املاس����ة 
اليها بعد حادثة خطف االستونيني السبعة وما 
تفرضه من متابعة يومية حلركة املش����بوهني، 
السيما ان اخلاطفني قاموا بعمليات سلب وتنفيذ 
عملية اغتيال طالت احد ابناء شعبة املعلومات، 
وبالتالي سألت املصادر ايضا: كيف ميكن لوزير 
اتصاالت تابع حلكومة في اجلمهورية اللبنانية 
امللتزمة بكل قرارات الش����رعية الدولية ان يكتم 
معلومات ويعرض حياة االستونيني املخطوفني 

للخطر؟!
أما جله����ة اعالن الوزير زيادة بارود تنحيه، 
فقالت املص����ادر انه ال ميكن وضع هذه اخلطوة 
االستعراضية اال في خانة الهروب من املسؤولية، 
طاملا ان احلكومة مستقيلة وتصرف االعمال، وقد 
كان في غنى عن هذه اخلطوة وهذا البيان الذي 
ال ميكن وضعه سوى في خانة البيان االنتخابي 
الذي سيترشح على اساسه في االنتخابات النيابية 

املقبلة.
بيروت ـ محمد حرفوش  ٭

٭ عودة النشاط لمقر لجنة التحقيق الدولية:  
لوحظ ان احلركة والنشاط عادا الى مقر 

جلنة التحقيق الدولية في جرمية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري في املونتفردي، حيث 

يشهد املقر زيارات لكبار ضباط االنتربول 
الدولي اضافة الى ضباط من جنسيات 

مختلفة.
وأشارت أوساط متابعة الى احتمال حصول 
تطورات بارزة حيال موضوع القرار الظني 

في جرمية اغتيال احلريري، وان موعد 
صدور القرار سيكون مفاجأة للجميع، فضال 

عن انه سيتضمن معلومات لم تكن في 
احلسبان.

وكانت معلومات روسية سربت حملافل 
سياسية لبنانية عليا حتدثت عن معطيات 

تفيد بأن موعد صدور القرار الظني لن 
يتعدى شهر يونيو املقبل.

٭ تحرك فرنسي ثالثي المحاور: تشير مصادر 
ديبلوماسية الى ان لقاءات املسؤول في وزارة 

اخلارجية الفرنسية لوكور غران ميزون في 
بيروت متهد لتحرك فرنسي في اجتاه لبنان 

يقوم على ثالثة خطوط:
األول: متابعة تطورات الشأن احلكومي وتداعيات 

التأخير في تشكيل احلكومة أو والدتها على 
نحو »ينفر« املجتمع الدولي منها، وهذا ما ال 

تريده باريس وأبلغت جميع املعنيني بهذا املوقف.
الثاني: ضرورة بقاء احلدود اللبنانية ـ 

االسرائيلية في اجلنوب آمنة وهادئة وعدم تكرار 
ما حصل يوم األحد في ذكرى النكبة، ألن أي 
خطوة مماثلة مستقبال ستكون لها مضاعفات 

سلبية على االستقرار في اجلنوب.
أما اخلط الثالث فيتصل بتداعيات األحداث في 

سورية على الساحة اللبنانية، من الناحيتني 
األمنية والسياسية على حد سواء، واملوقف 
الفرنسي في هذا اإلطار واضح جلهة رفض 

»توريط« لبنان مبا يجري في سورية أو »جره« 
الى مواقف متصلبة تؤثر سلبا على االستقرار 

فيه.

عون يوضح ألصحاب النوايا احلسنة: 
ما نقل عني من كالم عن السنة غير صحيح
رد املكتب اإلعالمي لرئيس تكتل »التغيير واإلصالح« النائب ميشال عون 

على توالي احلمالت التحريضية املبرمجة في الشارع، كما على لسان 
رجال دين سنة متخذين كالما كاذبا ومدسوسا كان قد صدر في احدى 

وسائل االعالم ميس بالطائفة السنية الكرمية، أساسا حلملتهم.
ونقل موقع النشرة عن املكتب االعالمي للعماد عون ايضاحه لذوي النوايا 

احلسنة، أن »ما يقال غير صحيح جملة وتفصيال، وعالقة العماد عون 
باملسلمني كافة تشهد لها مسيرة حياته بكل مراحلها، وتعبر عنها رسالته 
الى »السينودس من أجل املشرق« بتاريخ الرابع والعشرين من سبتمبر 

من العام 2010، والتي يستوحي منها أداءه السياسي وعمله الوطني«.


