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عون يتحدث عن »تكويعة« جديدة جلنبالط وبقردوني يراه »محربص«!

8 آذار تستعجل ميقاتي لتشكيل احلكومة وبري يتجه إللغاء جلسة 8 الشهر
أخرى لتشكيل احلكومة، وحثه 
على تشكيل احلكومة فورا، الننا 
ال منلك التطورات، فاآلن حّركوا 
مسألة احملكمة الدولية، وغدا قد 
يتجدد اخلالف، على صورة ما 
حصل بني وزير االتصاالت واللواء 

أشرف ريفي ووزير الداخلية.
الى  أما عن زي���ارة جنبالط 
قطر فقال بقرادوني ان جنبالط 
»محرب���ص« اآلن وال ي���دري ما 
يفعل، فهو يريد ان يتزعم فريقا 
حاكما، ال فريق تصريف أعمال، 
واآلن ال أستبعد ان يغّير موقفه 
مرة أخرى. النائب ايلي عون، الذي 
رد عل���ى كالم العماد عون حول 
»تكويعة« جنبالط، أكد أيضا ان 
زيارة جنبالط الى قطر تناولت 
الوضع الس���وري وليس وضع 
احلكومة انطالقا من احلرص على 

املوقع العربي لدمشق.

المشكلة ليست بميقاتي

وجواب���ا على رأي بقرادوني 
فيما نشرته »األنباء« واستبعاده 
ال���ى احلكومة  عودة احلريري 
واستعجاله ميقاتي في تشكيل 
احلكومة فوريا، قالت أوس���اط 
متابعة ل� »األنباء« ان بقرادوني 
ومثله معظم أطراف الثامن من 
آذار يعترفون بالعوامل اخلارجية 
املؤّخرة لتش���كيل احلكومة، ثم 
ينادون بسرعة تشكيلها ملجرد 
تنازلهم عن بعض االشتراطات 
الداخلية. وأضافت هذه األوساط ان 
املشكلة احلقيقية املعيقة لتشكيل 
احلكوم���ة تكمن في مالبس���ات 
اس���قاط احلكوم���ة احلريرية، 
الدوحة والوحدة  اتفاق  حكومة 
الوطنية، وليس في مطالب هذا 
وشروط ذاك من القوى احمللية، 
ومكاب���ر من يظن او يتصور ان 
القوى الدولية والعربية املتابعة 
اللبناني تسمح مبرور  للوضع 
سابقة االسقاط السوري � اإليراني 
حلكوم���ة لبناني���ة تتمثل فيها 
القوى واألطراف. ومن  مختلف 
هنا، صعوبة الرهان على كل ما 
ُيقال عن تشكيل قريب حلكومة 
الرئي���س ميقاتي، األمر الذي لم 

يقله يوما بنفسه.
 ٭

املكلف بقضية حاكم مصرف لبنان 
رياض س���المة، فإما ان يشكلوا 
احلكومة، وإما ان يتولى املجلس 
متديد والية حاكم البنك املركزي!  
ولكن هل تشكيل احلكومة بيد 
الرئيس املكل���ف وحده؟ ام هل 
يكفي سحب العماد عون عصّيه 
الوزارية من دواليب ميقاتي حتى 

تنطلق العربة احلكومية؟

تعقيب على »األنباء«

بقرادون���ي، وتعقيبا على ما 
أشارت اليه »األنباء« في عدد امس 
السبت حول عدم ممانعة دمشق 
الرئيس سعد احلريري  بعودة 
الى الس���راي الكبي���ر حال وّفر 
65 صوتا نيابي���ا، قال ردا على 
سؤال لقناة »اجلديد« اللبنانية 
في هذا املضمار: أعتقد ان الرئيس 
ميقاتي سيشكل حكومته قريبا، 
الرئيس احلريري  أما ان يرجع 
الى الس���راي فهذا غير وارد في 
الوقت احلاضر. وبنى بقرادوني 
تقدي���ره على حل املش���كلة بني 
الرئيس ميشال سليمان والعماد 
ميشال عون حول وزارة الداخلية، 
األمر الذي لم يقنع محاوره، كونه 
يتجاهل العوامل اخلارجية التي 
هي األساس، ورد بقرادوني بدعوة 
الرئيس ميقاتي الى االس���تفادة 
من موق���ف العماد عون حتى ال 
نضطر الى انتظار خمسة أشهر 

احلكومة، وقيام كل املؤسسات 
الدستورية بالدور املطلوب منها 
وإيجاد أعراف وسوابق جديدة، 
خصوصا ان اتفاق الطائف الذي 
بات دستور البالد والذي ينادي 
اجلميع بالتمس���ك به، يش���دد 
الفصل بني السلطات  على مبدأ 
وتوازنها وتعاونه���ا، وبالتالي 
ان هذا املوقف ال ميكن أن يكون 

موجها ضد الرئيس بري.
وفي هذا السياق، يقول النائب 
عمار حوري )املستقبل( ان ميقاتي 
لن يحضر اجللسة النيابية حتى 
ال يساهم في ضرب موقع رئاسة 

احلكومة ورئاسة اجلمهورية.
ويبدو، اس���تنادا الى موقف 
رئيس احلكومة املكلف، وكتلته 
الطرابلسية والى موقف النائب 
وليد جنبالط، وكتلته برز اجتاه 
لدى الرئيس بري إللغاء اجللسة 
إذا تغيب عنها النواب السّنة او 
غالبيتهم، وه���ذا يعكس قناعة 
رئي���س املجلس بأن اجللس���ة 
العامة التي دعا اليها لن تقترن 
بالنصاب املطلوب النعقادها. من 
جهته، يقول الوزير السابق كرمي 
بقرادوني ان اتفاق الطائف جعل 
انعقاد  النواب في حالة  مجلس 
دائم بعد استقالة احلكومة، وان 
الرئيس بري ال يريد أخذ السلطات 
التنفيذي���ة اال ان���ه أراد حش���ر 
احلكومة املس���تقيلة والرئيس 

اعتبار عب���ارة تكويعة معيبة 
ومجرد كالم لالعالم. واحتج عون 
على زيارة السفيرة االميركية مورا 
كونيللي الى اللواء أشرف ريفي 
املدير العام لألمن الداخلي، علما ان 
كونيللي، زارت قبال رئيس مجلس 
النواب نبيه بري. الى ذلك، وفيما 
يصر رئيس مجلس النواب نبيه 
بري على عقد اجللسة النيابية 
في الثامن من اجلاري، مبعزل عن 
وجود احلكومة، صدر بيانان عن 
التكتل الطرابلسي الذي ينتمي اليه 
الرئيس ميقاتي، وعن اجلماعة 
االس���المية، مبقاطعة اجللسة 
الى  التش���ريعية، ويضاف هذا 
موقف قوى 14 آذار، مثله موقف 
كتلة وليد جنبالط، وكلها ترى 
ان الدعوة للجلسة العامة بالشكل 
املطروح متثل مشكلة سياسية 
وميثاقية. وفي هذا السياق، نقل 
النائب مروان حمادة عن الرئيس 
بري قوله خالل اجتماع ان قوى 
14 آذار اس���تعادت األكثرية في 
مجلس النواب. وأوضحت أوساط 
الرئيس ميقاتي ان موقفه بعدم 
املشاركة في اجللسة النيابية في 
8 يونيو انطلق من كونه رئيسا 
مكلفا بتأليف احلكومة لئال يفسر 
بأن���ه قبول بواقع ع���دم تأليف 
احلكومة واالستعاضة عن ذلك 
بجلسات نيابية تشريعية. بينما 
األساس املطلوب هو دعم تشكيل 

التي  الزيارة املسائية  أحيت 
قام بها الرئي���س املكلف جنيب 
ميقاتي ال���ى القصر اجلمهوري 
مس���اء أمس االول أم���ال خائبا 
بق���رب تش���كيل احلكومة، وقد 
عاش البعض ه���ذا االمل طوال 
فترة الزيارة القصيرة والى حني 
الرئيس املكلف وإعالنه  خروج 
التمني بأن يتمكن من تش���كيل 
احلكومة قبل الثامن من يونيو، 
موعد اجللس���ة النيابية العامة، 
التي حددها الرئيس بري ووضع 
لها جدول أعمال بني 49 بندا، كي 
يتسنى له حضور تلك اجللسة 

كرئيس فاعل للحكومة.
وقالت أوساط الرئيس املكلف 
ان االجواء أفضل من الس���ابق، 
املزيد من  لكنها مازالت تتطلب 
املتابعة، من النقطة التي توقفت 
عندها، والتي أرس���ت تفاهمات 
أساسية مت التفاهم عليها حول 

التوازنات وحجم التمثيل.

ال الئحة مرشحين 

ونفت هذه االوساط، ان يكون 
ميقات���ي تلقى الئحة بأس���ماء 
مرشحي أمل وحزب اهلل والتيار 
العوني وغيرهم م���ن احللفاء، 
املقترحة للتوزير لالس���تئناس 
بها لدى وضع التشكيلة احلكومية 
مش���يرا الى أن ثم���ة أطرافا لم 

يرسلوا بعد أسماء مرشحني.
املص���ادر املتابع���ة، الحظت 
أيضا أن���ه ليس ثمة جو تأليف 
للحكومة بالسرعة املرتقبة، ذلك 
ان العماد ميش���ال عون قّدم ما 
وصفه بالتن���ازالت فيما يتعلق 
بوزارة االتصاالت، لكنه اليزال 
مصرا على توزير شربل نحاس 
في احلكومة، وان تسند حقيبة 
االتصاالت الى وزير من تكتله.

وقال ع���ون: عندم���ا تعلن 
احلكومة، سيعرف اجلميع حجم 
الت���ي قدمناها، وأكد  التنازالت 
رئيس تكتل االصالح والتغيير 
مشاركة تكتله في اجللسة النيابية 
التي دع���ا اليها الرئيس بري إال 
إذا أرجئت، وعن حتركات النائب 
وليد جنبالط قال: انه في »بداية 
تكويعة«.وقد سارع النائب ايلي 
عون عضو كتل���ة جنبالط الى 

)محمود الطويل( مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ د. محمد رشيد قباني مستقبال وفدا نسائيا من شبكة حقوق األسرة 

حتليل إخباري

تولدت لدى أوساط سياسية كثيرة وعند فريقي 8 و14 آذار 
قناعة راسخة بأن ال حكومة في املدى املنظور وحتى نهاية 
سبتمبر، وبأن األسباب التي أدت الى عدم تشكيل احلكومة 

حتى اآلن التزال قائمة وتتداخل فيها اعتبارات وعوامل، 
داخلية وخارجية تندرج حتت عنوانني عريضني: اختالل في 

ميزان القوى الداخلي هو األول من نوعه منذ العام 2005 
تاريخ اخلروج السوري من لبنان، واختالل في املعادلة 

االقليمية بسبب تفجر الثورات العربية هو األول من نوعه منذ 
العام 2003، تاريخ الدخول األميركي الى العراق.

طرأ في األيام والساعات االخيرة ما أدى الى حصول اختراق 
في األجواء السلبية والى هبوب »نسمة تفاؤل« بإمكان خروج 
احلكومة الى النور في غضون أيام قليلة ال تتجاوز 8 يونيو، 

وحيث ان الفرصة املتاحة حاليا للتشكيل هي األكثر جدية، 
ورمبا كانت الفرصة األخيرة مبعنى ان عدم تشكيل احلكومة 

قريبا يجمد عملية التأليف حتى اشعار آخر ويثبت وجود 
أكثر من »قطبة مخفية« تدفع في اجتاه التأخير.

إذا وضعنا جانبا العوامل اخلارجية املؤثرة، يحكى عن أربعة 
عوامل داخلية ساهمت في استئناف عملية التأليف ودفعها الى 

األمام وهي:
تلويح بري بورقة املجلس النيابي وتفعيل دوره مللء  الفراغ احلكومي.1

تلويح تيار املستقبل بورقة تفعيل وتعومي حكومة  تصريف األعمال.2
تلويح جنبالط باالنسحاب من األكثرية اجلديدة  والتمهيد لذلك بسلسلة من االنذارات السياسية.3

حتسن األجواء بني الرئيس ميشال سليمان والعماد  ميشال عون بعد »واقعة االتصاالت الداخلية«، ما أدى 4
الى »حلحلة« في أبرز العقد التي واجهت تشكيل احلكومة 

وهي عقدة التمثيل املاروني وحصة عون في احلكومة.
تفيد معلومات بان »حصة عون« رست بعد مفاوضات 

وجتاذبات استمرت أسابيع على النحو التالي:
٭ عشر وزارات لـ »تكتل االصالح والتغيير« بينها 8 حقائب 

ووزارتا دولة.
٭ يكون لـ »تكتل عون« 4 مقاعد مارونية )املقعدان اآلخران 

للرئيس سليمان(.
٭ يحتفظ عون بوزارتي االتصاالت والطاقة وتضاف اليهما 

»مداورة عبر حليفه فرجنية« وزارة الدفاع التي يتوالها
النائب السابق فايز غصن، وهذه هي الوزارات األساسية 

اضافة الى وزارات أخرى مثل الصناعة والسياحة، »ومازال 
هناك جتاذب على وزارة الشؤون االجتماعية بني عون 

وجنبالط، واملخرج ان من يحرم هذه الوزارة يعطى وزارة 
العمل«.

٭ وزارتا الدولة لـ »تكتل عون« تسندان الى املردة »النائب 
سليم كرم« والطاشناق، »مبوجب هذه التسوية تكون حصة 
رئيس اجلمهورية الوزارية استقرت على ثالثة وزراء بينهم 

وزيران مارونيان ـ وزير الداخلية )العميد مروان شربل( 
ووزير العدل )القاضي غالب غامن(«.

وبعد حل املشكلة بني سليمان وعون، حتول االهتمام الى حل 
عقد أخرى تعتبر ثانوية وسهلة »التذليل« وأبرزها عقدة املقعد 

السني السادس املخصص لـ »املعارضة السنية«.
هناك أربعة مقاعد سنية محسوبة للرئيس ميقاتي واضافة 

اليه: الوزير محمد الصفدي )طرابلس(، وليد الداعوق، أحمد 
طباره )بيروت(، وهناك مقعد سني جلنبالط )النائب عالء الدين 

ترو من اقليم اخلروب(. وستجري محاولة أخيرة حلل عقدة 
الرئيس عمر كرامي وهناك عقدة درزية تتعلق بالنائب طالل 
ارسالن الذي يشترط للمشاركة اسناد حقيبة وزارية )وزارة 

املهجرين على األرجح( بدال من وزارة دولة.

حكومة قبل 8 يونيو
أو ال حكومة هذا الصيف

تساءل عما إذا كانت مواقف جنبالط ناجتة عن زيارة فلتمان إلى لبنان

كرم لـ »األنباء«: طرح البطريرك الراعي بتعديل الطائف
 صّوب على احللقة األضعف لدى املسيحيني

قوى االكثرية اجلدي���دة بإعاقة 
تشكيل احلكومة، وأعلن من خاللها 
أنه لن يستطيع مواصلة الطريق 
معها في ظل مسارها احلالي، أعرب 
النائب كرم عن عدم اس���تغرابه 
م���ا ورد في تصريح���ات النائب 
جنبالط االخي���رة، خصوصا أن 
اجلميع يعلم مدى س���رعته في 
تبديل مواقفه وانتقاله من ضفة 
الى أخرى وفقا ملا ترصده راداراته 
احمللية واخلارجية، متسائال ما 
إذا كانت نبرة تصريحات النائب 
جنبالط االخي���رة ضد االكثرية 
اجلديدة ناجتة عن زيارة مساعد 
وزي���رة اخلارجي���ة االميركي���ة 
لشؤون الشرق االوسط السفير 
جف���ري فلتمان ال���ى لبنان وما 
حمله هذا األخير من آراء وأفكار 
حثت النائب جنبالط على اتخاذ 
اليها، معترفا من  مواقفه املشار 
جهة أخرى بانه وبغض النظر عن 
أسباب تصريحات النائب جنبالط 
وأبعادها، فإن االكثرية اجلديدة 
تتحمل مس���ؤولية كبيرة حيال 
عدم التوصل الى تأليف حكومة 
رغم مرور ما يقارب اخلمسة أشهر 
على التكليف، وذلك العتباره ان 
االكثري���ة اجلدي���دة أقدمت على 
تسمية الرئيس ميقاتي دون أن 
تكون لها خريطة طريق واضحة 

ملا بعد التكليف.
بيروت ـ زينة طبارة  ٭

اجلمهورية مجمل صالحياتها التي 
ايق���اع لكل خالف  كانت ضابط 
سياسي ينشب في البالد، مشيرا 
على سبيل املثال الى أن ما يحصل 
اليوم على مستوى تأليف احلكومة 
وغيره���ا من االمور التي أحدثت 
فوضى ف���ي البالد، ُيظهر رئيس 
اجلمهوري���ة متفرجا وغير قادر 
التدابير الالزمة ملنع  على اتخاذ 
تدهور األمور بشكلها الدراماتيكي 
احلالي، متسائال عمن يستطيع 
الفصل في النزاعات القائمة على 
مستوى املؤسسات الدستورية في 
ظل عدم امتالك رئاسة اجلمهورية 
آليات دستورية للحسم خصوصا 
مع وجود حكومة تصريف أعمال 
ال قدرة لها على احلل والربط، وفي 
ظل عدم وج���ود ضوابط زمنية 
للرئيس املكلف لتشكيل حكومته 
وأيضا في ظل اجلدل القائم حول 
دستورية انعقاد املجلس النيابي 
تزامنا مع الفراغ احلكومي، معتبرا 
ان ما سبق يستدعي إلنهائه قرارا 
رئاس���يا يعيد تصوي���ب األمور 
وتقومي اعوجاجها عبر صالحيات 
رئاسية تضبط ايقاع اخلالفات.

استغراب مواقف جنبالط

وعلى مس���توى آخ���ر، وعن 
قراءت���ه ملواقف رئي���س »جبهة 
النائب وليد  الوطن���ي«  النضال 
جنبالط االخيرة التي اتهم فيها 

الراعي ترسيخه على  البطريرك 
الساحة املسيحية املارونية آمال 
في اعادة صياغة جديدة لكيفية 
التعاطي مع االختالف السياسي 
دون أن يؤول ذلك الى نش���وب 
الصراعات التي لن تؤدي الى تغلب 
فريق على آخر، معتبرا بالتالي انه 
كما تلتقي القيادات غير املسيحية 
على مختلف انتماءاتها وتوجهاتها 
السياس���ية حتت عباءة رؤساء 
طوائفها، على القيادات املسيحية 
وحتديدا املارونية االلتقاء حتت 
لواء بكركي، السيما أنها بدأت مع 
انتخاب الراعي ترس���م في األفق 
إشارات عودة املجتمع املسيحي الى 
غابر عهده قبل وقوع االنقسامات 
السياسية التي أدت الى انقسامات 
شعبية هي االخطر على الساحة 

املسيحية.

مع تعديل الطائف

وعن دعوة البطريرك الراعي 
الطائ���ف، لفت  اتف���اق  لتعديل 
النائب كرم ال���ى أن هذه الدعوة 
في مكانها الصحيح س���واء على 
املستوى السياسي أو على مستوى 
الثالث،  الرئاس���ات  التوازن بني 
مبعنى آخر يعتبر النائب كرم ان 
طرح البطريرك الراعي صوب على 
احللقة األضعف لدى املسيحيني 
التي آلت الى تدني مستوى أدائهم 
السياسي أال وهي فقدان رئاسة 

ما يتس���رب عبر بعض القنوات 
السياس���ية عن تناغ���م خجول 
بدأت ت���دب حرارت���ه على خط 
النائب  � معراب، لفت  بنش���عي 
كرم في تصريح ل� »األنباء« الى 
أن املس���يحيني وحتديدا املوارنة 
الشماليني منهم، بدأوا يلمسون 
التغيير في االجواء الشمالية، وذلك 
من خالل تدني وتيرة التشنجات، 
الس���يما على مس���توى القواعد 
الشعبية والعائالت السياسية، 
معتبرا بالتالي أنه ليس بالضرورة 
أن يكون هن���اك تناغم على خط 
بنشعي � معراب امنا ما هو مؤكد 
أن لغة االصغاء بدأت تسود بني 
الزعماء املوارن���ة على قاعدة ان 
االختالف السياسي مسموح به 
شرط أال يعرض املجتمع املسيحي 
للخطر ويكون س���ببا في عودة 
التشنج الى الشارع وإراقة الدماء 
على غرار ما كان سائدا قبل تولي 

البطريرك الراعي سدة بكركي.
ولفت النائ���ب كرم الى أن ما 
هو مطلوب من الق���ادة املوارنة 
في م���وازاة احلركة البطريركية 
هو االستمرار في وقف احلمالت 
االعالمية، ولو ان احدى القيادات 
جتاوزت أخيرا هذا التوافق عبر 
كيلها التهم للرابية جراء التطورات 
االخيرة على مستوى حادثة مبنى 
التخابر الدولي، متمنيا على اجلميع 
دون استثناء التسليم مبا يحاول 

رأى عضو كتلة »لبنان احلر 
واملوحد« النائب س���ليم كرم أن 
عزم البطريرك الراعي على جمع 
املاروني���ة في بكركي،  القيادات 
بدأ يسبغ نتائجه االيجابية على 
العالقات فيم���ا بينها، وذلك بعد 
انقط���اع طوي���ل دون وجود من 
يجمعها قبله ويع���اود صياغة 
العائلة املارونية على كلمة سواء، 
مؤكدا ان البطريرك الراعي مصر، 
مشكورا، على مواصلة رحلته في 
عودة اللحم���ة الى العالقات بني 
القادة املوارنة على قاعدة الشركة 
في الوطن واحملبة في التواصل، 
مشيرا الى أن احللة اجلديدة التي 
ظهرت في توجه���ات بكركي اثر 
انتخاب البطريرك الراعي على رأس 
الكنيس���ة املارونية، تبعث على 
االطمئنان الى مستقبل املسيحيني 
ليس في لبنان وحسب إمنا أيضا 
في املشرق العربي ككل، مشيرا الى 
أنه وحتى على مستوى القواعد 
الشعبية بدأت هذه االخيرة التي 
ترى في دعوات البطريرك الراعي 
املدماك االساسي إلعادة بناء الثقة 
املوارنة واألمل، في  الزعماء  بني 
إنهاء اخلالفات التي سادت املنطقة 
الشمالية طيلة السنني املنصرمة 
س���واء بني »امل���ردة« و»القوات 
اللبناني���ة« أو ب���ني العائ���الت 

السياسية على أنواعها.
وردا على سؤال حول صحة 

سليم كرم 

٭ انتظ��ار وترقب: في رأي مص����ادر مراقبة ان لبنان 
وس����ورية ينتظران احلدث الذي ميك����ن ان يخترق 
حال الستاتيكو في البلدين لينقلهما من مرحلة الى 
اخرى. ورغم ان سورية وحلفاءها في لبنان يتحدثون 
دوما عن قرارهما الذاتي وعدم الس����ماح بالتدخل في 
شؤونهما، إال ان كليهما خاضع اليوم إلرادة املجتمع 
الدول����ي. وتراقب مصادر سياس����ية لبنانية في هذا 
اإلطار احلدث من زاويتني، االولى نشر القرار االتهامي، 
وهو أمر يتقاطع لبنان وسورية حوله، ألن تداعياته 

ستكون مباشرة على كليهما.
والثانية االنتخابات التركية التي تنتهي في 12 اجلاري. 
فتركيا التي قادت الدول الغربية نحو تصعيد مواقفها 
من دمشق، ستكون لها بعد االنتخابات الكلمة الفصل 
فيما س����تؤول إليه األوضاع في سورية عبر مجلس 
األمن أوال، وكذلك عبر احلركة االحتجاجية الداخلية. 
وأنقرة في هذا اإلطار كانت واضحة حني كررت مرات 
عدة ان الوقت يضيق أمام األسد. وتبعا لذلك ستكون 

تركيا وسورية بدءا من اجلمعة التي تلي 12 اجلاري 
على موعد مع متغيرات جديدة. واحلدث السياس����ي 
يقابله ايضا حدث امن����ي، اعتاده لبنان. وفضال عن 
احتمال فتح اجلبهة جنوبا، )وهنا موعد آخر مع ذكرى 
حرب 1967(، لنقل املواجهة الى ساحة اخرى، فإن ثمة 
خشية من اللجوء الى خضة أمنية داخلية تكون مبثابة 

تنفيس لالحتقان املضبوط حتى اآلن.
٭ حدث كبير: ال تستبعد مصادر ديبلوماسية أن يتم 
تشكيل احلكومة على اثر حصول حدث كبير، إن في 
لبنان، أو في سورية، أو في موضوع القرار االتهامي 

في جرمية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
وذلك مثلما مت انتخاب رئيس اجلمهورية بعد حدث 

كبير جتلى آنذاك في أحداث 7 مايو.
٭ خشية من تدهور الوضع جنوبًا: انشغلت دوائر أميركية 
معنية بالش����رق األوس����ط مبجموعة تقارير كشفت 
أن ح����زب اهلل كثف في األس����ابيع األخيرة عمليات 
نقل األس����لحة والذخائر من سورية في اجتاه لبنان 

واجلنوب قد يكون ضمنها س����الح »كاسر للتوازن« 
حسب الوصف اإلسرائيلي، وأبدت هذه الدوائر خشيتها 
أن يسفر تنامي التوتر وازدياد عوامل االصطدام إلى 
تدهور األوضاع العسكرية بني حزب اهلل وإسرائيل، 

خصوصا ان املواجهة قد تكون مطلبا للطرفني:
- ففي إسرائيل قيادة عسكرية جديدة تتمثل برئيس 
األركان بين����ي غانتس املؤمن بقوة جيش����ه، والذي 
يرى في حزب اهلل خطرا استراتيجيا. وآخر تصريح 
لغانتس كان قبل نحو 3 أس����ابيع، دعا فيه اجليش 
االسرائيلي الى االس����تعداد حلرب على جبهات عدة 

دفعة واحدة.
- أزمة النظام الس����وري تزي����د من إمكانات تنفيس 
التوتر من خالل اش����تباك ضد إسرائيل، وفي خطوة 
تهدف أساسا إلى تشتيت االنتباه عن الداخل السوري 

وتسرع من إنهاء االحتجاجات.
٭ تخوف من توسيع دائرة استهداف اليونيفيل: 

ضغط ممثل األمني العام لألمم املتحدة في لبنان مايكل 

وليامس في األسابيع األخيرة للتعجيل في تأليف 
حكومة تتحمل مسؤوليتها مبا يطمئن الدول املشاركة 
في اليونيفيل، علما ان مراقبني سياسيني في بيروت 

يقولون ان أي مخطط الستخدام جنوب لبنان في 
أي اجتاه لم يردعه في السابق وجود حكومة كاملة 

الصالحية. وكان ويليامس زار أملانيا أخيرا في طريقه 
الى الدول األوروبية األخرى في مسعى إلقناع هذه 

الدول من أجل إبقاء مشاركتها في اليونيفيل من دون 
تغيير، خصوصا ان املشاركة البحرية األملانية مهمة 

بقدر كبير وسحبها ميكن ان يفتح الباب أمام اعتراض 
إسرائيل بواخر أو سفنا بذريعة نقلها أسلحة الى حزب 
اهلل، مما قد يفتح األمور على احتماالت خطيرة. وأبدت 

مصادر تخوفا من توسيع دائرة االستهدافات األمنية 
ضد اليونيفيل ليس على الطريق الساحلي فحسب 

بل أيضا في مناطق انتشارها في اجلنوب في محاولة 
لتقويض مهمتها وإنهاء دورها، وبالتالي عودة التوتر 

الى اجلنوب اللبناني.

السنيورة ينفي اتهامات بري له 
بالتهديد باملجلس الشرعي األعلى

قاووق: احلكومة أقرب من أي وقت

دعا املجلس الشرعي اإلسالمي األعلى اللبنانيني الى الرفعة باخلطاب 
السياسي وتقدمي املصلحة العليا على كل احلسابات الضيقة ليرتقي 

اجلميع الى مستوى املسؤولية باحلفاظ على سالمة الوطن واملواطنني 
واحترام مشاعرهم وخصوصياتهم وحقهم بالعيش الكرمي واألمن في 
دولة الشراكة الوطنية الكاملة. وتابع املجلس الشرعي بكثير من القلق 

األحداث اجلارية، في عدد من الدول الشقيقة، وأعلن أسفه لسقوط 
الضحايا البريئة، ودعا اإلخوة األشقاء العرب لتغليب لغة احلكمة 

والعقل.  ومن جهة اخرى، ذكرت مصادر مطلعة في عني التينة جلريدة 
»األخبار« ان الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، »بعث برسالة 
الى رئيس املجلس النيابي نبيه بري محذرا فيها من ان عقد اجللسة 
التشريعية سيواجه باجتماع للمجلس اإلسالمي الشرعي األعلى، أي 
الهيئة الروحية والسياسية األعلى في الطائفة السنية، ليعلن ان عقد 

جلسة ملجلس النواب يستهدف الطائفة«، وبحسب املصادر ذاتها، عبّر 
بري »عن رفضه اي ابتزاز مماثل قائال: مع احترامي التام لكل املواقع 
الدينية والطائفية، هل ستدار الدولة من دار الفتوى، او من اي موقع 
ديني آخر؟«. وردا على تلك املعلومات املسربة من قبل رئيس مجلس 

النواب، أكدت مصادر الرئيس السنيورة انه »ال صحة لهذا الكالم الذي 
قيل ونشر على اإلطالق«. ووصفت مصادر السنيورة هذه األخبار بـ 
»املختلقة واملفبركة«، وأضافت: »الرئيس السنيورة ال يستخدم أصال 
مثل هذا األسلوب، لكن املؤسف ان البعض في املدة األخيرة يلجأ الى 
التصعيد واإلثارة من دون حساب للنتائج، فساعة يفتعل هجوما على 

»ثورة األرز« وشهدائها وقيمها، وساعة يصر على عقد جلسة عامة 
لكي تقوم مقام احلكومة وتتخذ قرارات بالتعيني مبا يخالف ويناقض 

كل األسس امليثاقية والدستورية«. 
بيروت ـ خلدون قواص  ٭

شدد نائب رئيس املجلس التنفيذي في حزب اهلل نبيل قاووق على ان 
املقاومة تراقب كل املناورات االسرائيلية وتهديداتها واحلشود ولن تسمح 
بالعودة الى الوراء. ورأى أنه مهما نفذت اسرائيل مناورات عسكرية فهي 

ستبقى أسيرة املعادالت واملفاجآت التي تعدها املقاومة.
وأشار قاووق الى أن استحقاق تشكيل احلكومة أقرب من أي وقت 

مضى. وأضاف: ان أميركا تتربص شرا بعملية تشكيل احلكومة، وكلما 
حصل تقدم حتاول ان تعترض هذا التقدم، وآخر ما جلأت اليه هو 

القصف من مربض احملكمة الدولية، فعندما تتحدث احملكمة عن موعد في 
أول الشهر املقبل لصدور القرار االتهامي، فهذا توقيت ملغوم يراد من 

خالله إعاقة مسار تشكيل احلكومة. وقال قاووق: عندما تشكل احلكومة 
نقطع فيها الطريق على التدخالت االميركية، وستكون حكومة لألكثرية 

تشكل هزمية للفيتو االميركي الذي ال يريد تشكيل حكومة في لبنان.
بيروت ـ أحمد منصور  ٭

بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

أوساط تستبعد 
ل� »األنباء« قرب 

اإلفراج عن احلكومة 
رفضًا للتسليم 
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السوري � اإليراني 
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