
أخبار وأسرار لبنانية حتليل إخباري

أثبت الرئيس نبيه بري مرة أخرى انه 
في السياسة ال يخسر وإذا خسر يعرف 

كيف يعوض خسارته وكيف يغطي 
عليها ويحول األنظار في اجتاه آخر، لقد 

أخفق كرئيس للمجلس في عقد جلسة 
تشريعية وتأمني النصاب القانوني لها، 
مع ما يعنيه ذلك من انه لم يعد ممسكا 
بزمام املبادرة في مجلس النواب، ومن 

ان األكثرية اجلديدة مصابة بعطب بنيوي 
ما أدى الى انفراط عقدها في أول اختبار 

فعلي واجهته، وبالتالي لم تعد هذه 
األكثرية متماسكة ومتضامنة إلى احلد 

الذي ميكنها من التحول إلى فريق عمل 
حكومي منسجم، ومن ان تكون قادرة على 
تشكيل احلكومة، وإذا شكلت ان تكون هذه 
احلكومة قابلة للحياة وقادرة على ان حتكم 
من دون متاعب وأزمات، لكنه جنح الرئيس 

في تسجيل ثالث نقاط سياسية: 
1- تقدمي مطالعة دفاعية دستورية سياسية 

متماسكة ومتكاملة خلصت الى تغليب 
وجهة نظره في دستورية اجللسة 

التشريعية وصوابية موقفه الداعي الى 
تفعيل عمل مجلس النواب في ظل فراغ 

حكومي طويل األمد.
2- إظهار انه احملور األساسي في فريق 

األكثرية اجلديدة و»الدينامو احملرك« في 

هذا الفريق الذي يفضل ان يسميه »جبهة 
االحتاد الوطني« بدال من فريق 8 آذار 

ليضم في عداده ميقاتي وجنبالط، فما 
أظهرته وقائع ساحة النجمة أمس االول ان 
بري وحده من أقطاب 8 آذار هو احلليف 

الفعلي والطبيعي لكل من ميقاتي وجنبالط 
اللذين حرصا على املجيء الى املجلس 
النيابي للقائه في مكتبه والتخفيف من 

وطأة مقاطعتهما للجلسة التشريعية، وذلك 
على قاعدة الفصل بني العالقة الشخصية 

السياسية مع بري التي تستمر جيدة، وبني 
املوقف السياسي حيال أمور وقضايا دقيقة 

تؤخذ باالعتبار فيها توترات وحساسيات 
طائفية ومذهبية وحيث يتقاطع موقف 

ميقاتي وجنبالط على مراعاة املناخ السني 
وعدم التسبب بإثارة توتر مذهبي إضافي.

3- التعويض عن اإلخفاق النيابي 
التشريعي بإجناز سياسي حكومي، فكان 

ان حتولت األنظار واألضواء من جلسة 
تشريعية لم تعقد، الى لقاء ألقطاب األكثرية 
اجلديدة عقد في مكتب بري ولم يكن لقاء 
عفويا و»لقاء الصدفة«، وامنا كان منظما 

ومخططا له من بري على مرحلتني: لقاء مع 
أركان 8 آذار ينضم اليه جنبالط وميقاتي 
الذي كان حضوره هو املفاجأة، وهذا أول 

لقاء من نوعه ألقطاب األكثرية اجلديدة منذ 

نشوئها قبل أربعة أشهر كان كافيا لتظهير 
صورتها وانها ال تزال قائمة، في الشكل 

والصورة على األقل، وسعى الرئيس بري 
الى استثمار هذا اللقاء في مجال إحياء 

عملية تأليف احلكومة وإعطائها دفعا جديدا 
من خالل أول لقاء مباشر بني الرئيس 

ميقاتي والعماد عون خرج بثالث نتائج 
مباشرة: 

٭ كسر اجلليد على مستوى العالقة 
الشخصية التي تأذت كثيرا بفعل 

االنتقادات والتلميحات املتكررة من جانب 
عون وما صدر تباعا عن »أوساط ميقاتي« 

ليكتشف ميقاتي ان اجللسة مع اجلنرال 
حلوة وليس كما يبدو على التلفزيون، 

وليكتشف عون ان كالم ميقاتي أجمل من 
كالم مصادره اإلعالمية.

٭ نقل عملية التأليف »السلحفاتية« 
من مرحلة احلقائب إلى مرحلة األسماء، 

واخلطوة االيجابية التي قام بها عون 
في هذا املجال كان وعده بإرسال الئحة 
بأسماء وزرائه »أرسلها بعد ساعات مع 

الوزير جبران باسيل الذي التقى ميقاتي 
في مكتبه«، وفي معلومات أولية ان 

الئحة األسماء تضم عن »تكتل اإلصالح 
والتغيير«: جبران باسيل، فادي عبود، 

شكيب قرطباوي، سليم كرم، غابي ليون 

)موارنة(، شربل نحاس، نقوال صحناوي 
)كاثوليك(، فايز غصن )أرثوذكس(، آالن 

طابوريان، هاغوب بقرادونيان )أرمن(.
أما احلقائب املعطاة لـ »تكتل االصالح 
والتغيير« فهي: الدفاع )غصن(، الطاقة 

)باسيل(، االتصاالت )ليون(، العدل 
)قرطباوي(، العمل )نحاس(، السياحة 
)عبود(، الصناعة )طابوريان(، الثقافة 

)صحناوي(، إضافة الى وزارتي دولة )كرم 
وبقرادونيان(.

٭ نقل كرة التأليف واحلكومة الى قصر 
بعبدا في ضوء اتفاق ميقاتي ـ عون واجناز 
األخير ما عليه، وما ذكر عن ليونة وتراجع 
من جانب عون فيما خص املقعد املاروني 

السادس احملسوب على حصة رئيس 
اجلمهورية والذي كان عون يتدخل فيه 

اما بوضع ڤيتو على وزير من جبل لبنان 
الشمالي وخصوصا كسروان، أو باقتراح 
اسمني على سليمان ليختار منهما واحدا، 

ويبدو ان عون، مكتفيا بحصة له في وزير 
الداخلية، قرر ترك املقعد املاروني السادس 
للرئيس ليسمي من يريد، اآلن وبعد لقاءات 
ساحة النجمة، يرفع فريق 8 آذار منسوب 

التفاؤل ويتحدث عن تقدم ملموس في 
تشكيل احلكومة إال اذا وهذه الـ »إذا« 

مقصود بها موقف الرئيس ميشال سليمان.

يرى أن األميركيني يريدون عودة احلريري

أكد أن اللبنانيني مسؤولون عن حل أزمتهم

فرجنية: إذا ُقصفت سورية فتل أبيب باملرمى

السفير السعودي في بيروت
لتطبيق الطائف قبل البحث بتعديله

جدل في لبنان حول منح
دكتوراه فخرية إلى جيمس ولفنسون

قال النائب س���ليمان فرجنية: انه إذا »فكر 
حلف شمال األطلسي بقصف سورية، فبالتأكيد 
سيكون الرد في إسرائيل التي هي نقطة ضعف 
الواليات املتحدة«. وأضاف فرجنية، الذي يعتبر 
ان عالقته بالنظام السوري وبالرئيس بشار 
األسد استراتيجية، يقول ان النظام السوري 
ميل���ك أكثر من ألف ورقة، وان تل أبيب تبعد 
عنه نحو 200 كلم فقط. مكررا قول مخلوف: 
اذا لم يكن هناك استقرار في سورية فلن يكون 

استقرار في إسرائيل.
فرجنية وفي حديث لتلفزيون OTV الناطق 
بلسان تكتل العماد عون قال: انه لن يترشح 
لالنتخابات النيابية املقبلة ولن يدخل احلكومة 
كوزير، لكنه لن يفصح عن مشاريعه للمستقبل 

وضمنها رئاسة اجلمهورية.
فرجنية الذي شارك في لقاء أقطاب الثامن 

من آذار في مكتب رئيس مجلس النواب نبيه 
ب���ري قال ان 99% من املواضيع حلت في لقاء 
الرئي���س ميقاتي والعماد عون، مؤكدا تعديل 

صالحيات رئيس اجلمهورية.
وشدد فرجنية الذي حمل بشدة على تيار 
املستقبل وزعيمه سعد احلريري على وجوب 
ان تثبت االكثرية قدرتها على تشكيل احلكومة، 
وبرر عدم رغبته في التوزير، بوجود أشخاص 

يريدون أن يطلعوا على ظهري.
وعن طموحاته الرئاسية قال: عندما أطلب 

الرئاسة من أحد، عليهم أال يعطوني.
وقال فرجنية: ان األميركيني يريدون إعادة 
س���عد احلريري الى رئاسة احلكومة، وإذا لم 
يس���تطيعوا يريدوننا أال نحكم وهذا ما نراه 
اليوم من خالل التعطيل. واس���تبعد فرجنية 

تقسيم املنطقة.

بيروت: أكد السفير السعودي في بيروت علي 
عواض عسيري مسؤولية اللبنانيني في حل 
مشكالتهم، واعتبر عسيري ان احلل اللبناني 
هو الذي يعيش، اما احلل املستورد فسرعان 
ما يندثر. وروى العس���يري بعض التجارب 
الشخصية، عن اهمية التواصل مع الغرب في 

ندوة نظمها مركز عصام فارس لألبحاث.
وشّبه عس���يري الوضع في لبنان، باملثل 
الس���عودي القائل: »بتجّرب احلالقة برؤوس 

األيتام« اي انه حقل جتارب.
وقال لكي تكون سفيرا للسعودية في لبنان 
عليك ان تس���هر على العالقات االنسانية بني 
البلدين، على قاعدة ان ما يفيد لبنان يفيد اململكة 
وما يضره يضرها، مستعرضا دور السعودية 
في محطات لبنانية عبر التاريخ من الطائف 
وصوال الى مرحلة ال� »سني � سني« اي املساعي 

السعودية � السورية وما بعدها.
وقال: على اللبنانيني ان يعيدوا حساباتهم 

وان يفكروا في مصلحة بلدهم.

عسيري الذي قدم الى لبنان من باكستان، 
حيث عايش التجربة كس���فير للسعودية مع 
مناذج ارهابية أصدر كتابا عن مكافحة اإلرهاب 
باللغة االنسانية حملاكاة الغرب بلغته وتصحيح 
ما ترس���خ في ذهنه من مفاهي���م خاطئة عن 

اإلسالم واملسلمني.
ويرى السفير عسيري ان التواصل االجتماعي 
كفيل بتصحيح الصورة، وان مكافحة اإلرهاب 
ال تتم بالقوة، والقوة تبقى خيارا وليست حال، 
أما احلل فبالقضاء على آفات الفقر والبطالة، 

وهذا من مسؤولية املجتمع الدولي.
وردا على سؤال حول الوهابية، قال السفير 
عسيري ان الوهابية حركة اصالحية فّسرت 

بشكل خاطئ.
وعن رأيه في الدعوات املتصاعدة لتعديل 
اتفاق الطائف اللبناني الذي رعته اململكة قال: 
فلنطّبق الطائف أوال ث���م نبحث بالتعديالت 
املالئمة، متسائال عن مجلس الشيوخ الذي نص 
اتفاق الطائف على اقامته، ولم يبصر النور.

بي���روت � أ.ف.پ: وّقع اس���اتذة وطالب 
في اجلامعة األميركية ف���ي بيروت عريضة 
طالبوا فيه���ا جامعتهم بالتراجع عن قرارها 
منح دكتوراه فخرية الى املدير السابق للبنك 
الدولي جيمس ولفنسون الذي اتهموه بأنه 
»داعم إلسرائيل«. وحملت العريضة عنوان 
»ليس باسمنا: اساتذة وموظفون وطالب في 
اجلامعة األميركية ضد قرار اجلامعة تكرمي 
جيمس ولفنسون«. وجمعت حتى األمس أكثر 
من 90 توقيعا، وجرى نشرها عبر موقع فيس 

بوك للتواصل االجتماعي.
ودعا املوقعون اجلامعة الى التراجع عن 
قرارها مبنح دكتوراه فخرية الى ولفنسون. 
ومن املقرر ايضا ان يلقي ولفنسون خطابا في 
حفل توزيع الشهادات في اخلامس والعشرين 

من يونيو.
وجاء في العريضة باللغة اإلجنليزية »ان 
تكرمي ولفنسون )...( ينتقص من ارث اجلامعة 
في النضال في سبيل العدالة االجتماعية، وفي 

عالقتها مع بيروت وفلسطني«.
واتهم املوقعون على العريضة املدير العام 
السابق للبنك الدولي بانه »مستثمر في شركة 
إسرائيلية تعمل في مجال تطوير البنى التحتية 
والنقل في املستوطنات اليهودية غير الشرعية 

املشيدة في الضفة الغربية احملتلة«.
ورفضت متحدثة باسم اجلامعة األميركية 
التعليق على هذه العريضة، لكنها أكدت قرار 
اجلامعة تكرمي ولفنسون الذي شغل منصب 
رئيس البنك الدولي بني العامني 1995 و2005، 

ويدير حاليا مؤسسته اخلاصة.
بينما افاد مكتب ولفنسون وكالة فرانس 
برس بأنه ليس عل���ى علم بوجود مثل هذه 
العريضة. ويعد لبنان وإس���رائيل في حالة 

حرب رسميا.
وفي مايو، اوقفت مؤسسة »وورلد برس«، 
ومقرها امستردام، معرضا للصور في بيروت 
بعد جدال حول وجود صور للمصور اإلسرائيلي 

اميت شعال في املعرض.

جعجع يرى حركة بري بال بركة واجتماع مكتبه بدل عن ضائع

جنبالط عاد من دمشق بتمنيات األسد تشكيل احلكومة
واألكثرية تتوقعها قبل األربعاء واملعارضة تشكك

كان الفت���ا ام���س اللقاء بني 
الرئيس الس���وري بشار األسد، 
ورئيس جبهة النضال الوطني 
النيابية اللبنانية وليد جنبالط، 
يرافقه الوزير غازي العريضي، 
حيث اكتفى الرئيس الس���وري 
الى  اللبنانيني  بتمني توص���ل 

تأليف احلكومة قريبا.
وأعرب األسد خالل اللقاء عن 
أمله في أن يتجاوز اللبنانيون 
خالفاته���م وان يتم االعالن عن 
اللبنانية  تش���كيل احلكوم���ة 
قريب���ا ملا فيه خي���ر ومصلحة 

اللبنانيني.
وبحسب »سانا« فقد تناول 
اللقاء بينهما األحداث اخلطيرة 
التي تشهدها سورية بسبب ما 
تقوم به التنظيمات املسلحة من 
عمليات قتل وترهيب واستهداف 
ألمن سورية وشعبها حيث اعرب 
النائب جنبالط عن ثقته بقدرة 
سورية على جتاوز هذه احملنة. 
وبانتظار جالء صورة الزيارة 
اجلنبالطية، وعالقتها بتشكيل 
احلكومة تواصلت ردود الفعل 
على االجتماع السباعي لقيادة 
الثامن من آذار في مكتب رئيس 
املجلس نبيه بري، وقد توزع 
هؤالء إرسال اإلشارات عن تشكيل 
قريب للحكومة، بعد التفاهم بني 
الرئيس املكلف ميقاتي والعماد 
ع����ون، وبعضهم كالنائب علي 
حسن خليل، املعاون السياسي 
للرئيس نبيه بري لم يستبعد 
التش����كيلة قبل موعد  اكتمال 
النيابية التشريعية  اجللس����ة 
املقررة ف����ي 14 اجلاري، ما قد 
يغني عن عقد مثل هذه اجللسة، 
ويعفي بالتالي مجلس النواب 
من هم اش����تراع قوانني بغياب 

أو احل���دود اجلنوبية أو موقف 
مندوب لبنان في مجلس األمن 
الذي هو موق���ف كل العرب، ال 
عالقة لها بص���ورة لبنان الذي 
نريده، نرى ان لبنان رجع مائة 

سنة الى اخللف.
وأضاف: أنا أحس���د املواطن 
اللبناني عل���ى حتمله، امنا في 
طبيع���ة الفري���ق اآلخ���ر أصال 
مجموعة تناقضات، والكل ليس 
الدولة، بل أحزابهم،  مشروعهم 
واملقاومة التي ال يجب أن يعلو 

صوت فوق صوتها.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

بدوره رئيس الهيئة التنفيذية 
في القوات اللبنانية سمير جعجع 
رأى ان الرئيس بري يقوم بحركة 
كيفما برمت هذه املرة ستكون بال 
بركة، وقال ان اجتماع أمس في 

مكتبه هو بديل عن ضائع.
وفي رد ضمني على قول بري 
ان تيار املس���تقبل رد لبنان 60 
سنة الى الوراء، قال جعجع انا 
كمواطن لبناني وليس كمسؤول 
سياسي أرى، فإن الصورة التي 
في ذهن���ي بعد االح���داث التي 
حصلت منذ ش���هر حتى اليوم، 
س���واء على احلدود الش���مالية 

احلكومة املس����تقيلة، ويستند 
هؤالء الى اكتمال التفاهم على 
احلقائب واحلصص ولم يبق 
سوى إس����قاط األس����ماء على 

احلقائب.
لك���ن ق���وى 14 آذار مازالت 
تشكك في قدرة 8 آذار او برغبتها 
في تش���كيل احلكوم���ة، قريبا، 
وجتاهلت ما قاله النائب خليل 
حول اختف���اء العامل اخلارجي 
في العملي���ة احلكومية، بل ان 
املش���كلة برأيه داخلية، مؤكدا 
دور الرئيس سليمان األساسي 

في هذه احلملة.

الرئيس السوري بشار األسد مستقبال النائب وليد جنبالط بحضور الوزير غازي العريضي في دمشق أمس  )سانا(

رأى عضو كتلة »املس����تقبل« 
النيابية النائب خالد الضاهر ان 
عدم اكتمال النصاب في اجللسة 
التشريعية غير الدستورية التي 
دعا اليها الرئيس بري، اكد انتصار 
الدستور على تعمد انتهاكه من قبل 
ما ُيسمى وهما باألكثرية اجلديدة، 
معتبرا ان وعي النواب وحرصهم 
على مبدأ فصل السلطات ومنطق 
املؤسسات الدستورية حال دون 
الس����ماح للرئيس بري وفريقه 
السياس����ي بتمري����ر مخططاتهم 
اآليلة الى تهريب مشاريع القوانني 
عبر استغاللهم عدم قدرة الرئيس 
سليمان على ردها بحكم استقالة 
احلكومة، الفتا ال����ى ان الرئيس 
بري تص����رف كرئي����س حلركة 
»أمل« وحليف شرس للسالح غير 
الشرعي وللوصايات اإلقليمية، 
وليس كرئيس للمجلس النيابي 

الشركاء األساسيني في البالد.
وردا على سؤال حول ما أظهره 
الرئيس ميقاتي من تفاؤل كبير 
إثر لقائه مصادفة مع العماد عون 
قبيل إعالن تأجيل اجللسة، أكد 
النائب الضاهر انه وبالرغم من 
تأسفه جللوس الرئيس ميقاتي 
مع م���ن وصف أهل الس���نة ب� 
»احليوانات«، فإن االبتس���امات 
الصفراء بني الرجلني لن تشكل 
حكومة ولن تؤول الى تغيير قرار 
»حزب اهلل« بعدم تأليف حكومة 
في ظل عدم جالء صورة التطورات 
في س���ورية، معتبرا بالتالي ان 
إشاعة األجواء التفاؤلية من قبل 
قيادات األكثرية اجلديدة ليست 
سوى حقن مخدرة بانتظار اكتمال 
املشهد اإلقليمي وحتديدا اجلزء 

السوري منه.
بيروت ـ زينة طبّارة  ٭

اخلطيئة الدس����تورية والوطنية 
التي تعم����د ارتكابها عبر دعوته 
املجلس النيابي للتشريع، السيما 
انه مطلع اكثر من غيره على قرار 
املجلس الدس����توري الصادر في 
أغسطس 2005 حتت رقم 2005/1 
الذي أكد فيه ان التشريع في ظل 
وجود حكومة مستقيلة يتنافى 
مع املادة 19 من الدستور، مشيرا 
بالتالي الى ان كالم الرئيس بري 
إثر إعالنه تأجيل اجللسة وإن بدا 
ظاهريا مليئا بالعواطف والكالم 
املنمق، فهو ليس س����وى قنابل 
دخانية للتس����تر على ما ش����اب 
دعوته من شبهات وأهداف بحت 
فئوية في محاولة بائسة يائسة 
إلحكام قبضته مع حلفائه في 8 آذار 
على السلطة وللتغطية على عجز 
الفريق املذكور عن تأليف حكومة 
إلهية من ل����ون واحد مبعزل عن 

التشريعية،  وأمني على السلطة 
وذلك من خالل محاولته حتقيق ما 
عجز »حزب اهلل« عن حتقيقه بقوة 
السالح، اي تكبيل رئاستي احلكومة 
واجلمهورية وإلغاء مجلس الوزراء 
عبر اس����تبداله باملجلس النيابي 
بهدف االس����تيالء على السلطة، 
معتبرا بالتالي ان آخر من يحق 
له التحدث عن االستئثار بالسلطة 
ه����و الرئيس ب����ري كونه احتكر 
رئاسة السلطة التشريعية بقوة 
الس����الح، وأقفل املجلس النيابي 
وش����ارك في محاصرة الس����راي 
احلكومي ومؤخرا باالنقالب على 
حكومة الرئيس احلريري إلبعاد 
من ال يتوافق سياسيا معه ومع 

الفريق اإللهي.
النائ����ب الضاهر في  ولف����ت 
تصري����ح ل����� »األنب����اء« الى ان 
ي����درك متاما مدى  الرئيس بري 

خالد الضاهر

أكد في حديث لـ »األنباء« أن الرئيس بري تصّرف كرئيس حلركة »أمل« وليس كرئيس للمجلس

الضاهر: االبتسامات الصفراء بني عون وميقاتي لن تشكل حكومة!
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البيت األبيض يدافع عن استقبال أوباما لنظيره الغابوني
واشنطن ـ أ.ف.پ: دافع البيت األبيض امس األول عن االجتماع املقرر امس بني الرئيس 
باراك اوباما ونظيره الغابوني علي بونغو، واصفا ليبرفيل بأنها »حليف مهم« رغم »القلق« 
حيال قضية حقوق االنسان.  وقال املتحدث باسم البيت االبيض جاي كارني ان »الغابون 
تتولى الرئاسة الدورية ملجلس االمن الدولي. انه منصب مهم. كذلك، صوتت الغابون )في 
األمم املتحدة( في شكل نعتبره مفيدا جدا حول قضايا مثل ساحل العاج وليبيا وايران. 
كانت حليفا مهما في جهودنا حيال هذه البلدان«. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية

٭ غياب »الطاشناق«: تساءلت أوساط نيابية 
عن سبب غياب ممثل حلزب الطاشناق عن 

اللقاء الذي انعقد في مكتب الرئيس نبيه بري 
وضم اضافة الى األقطاب )بري ـ ميقاتي 
ـ عون ـ جنبالط( رؤساء أحزاب »املردة« 

)فرجنية( و»القومي« )حردان( و»الدميوقراطي 
اللبناني« )ارسالن(.

٭ السنيورة يعالج موضوع ريفي: سعى الرئيس 
فؤاد السنيورة في اتصاالت الى معاجلة 

موضوع مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء 
أشرف ريفي،  وبعد زيارته الى قصر بعبدا 

لهذه الغاية أجرى اتصاالت مباشرة مع الوزير 
زياد بارود.

٭ املعتقلون في سورية: طرحت أوساط 
متابعة مللف املعتقلني اللبنانيني في سورية 
هذا التساؤل: هل لدى السلطات اللبنانية 

الئحة بأسماء احملكومني واملوقوفني اللبنانيني 
في سورية والذين يشملهم العفو الرئاسي 

السوري؟ وهل ستتم متابعة موضوع العفو 
الرئاسي السوري عبر األمانة العامة للمجلس 

األعلى اللبناني السوري أم عبر السفارة 
السورية في بيروت؟

٭ حماية املصالح الفرنسية: أقدمت فرنسا 
في اآلونة األخيرة على تشديد اجراءاتها 

األمنية الهادفة الى حماية مصاحلها في لبنان، 
وطالت هذه االجراءات السفارة الفرنسية في 

بيروت واملراكز الثقافية والقوات الفرنسية 
العاملة في نطاق »اليونيفيل«.

٭ ملاذا تأخر االتصال األميركي بالراعي: 
ظلت األسباب التي حدت باملسؤول األميركي 

جيفري فيلتمان عدم زيارة البطريرك الراعي 
في بكركي مجهولة حتى اآلن، على رغم ان 
زيارة فيلتمان هي األولى ملسؤول أميركي 

رفيع بعد انتخاب البطريرك على رأس 
الكنيسة املارونية، حيث كان ميكن ان يجعلها 
مناسبة لتقدمي التهاني بانتخابه والتداول معه 

في األوضاع الراهنة السيما ان البطريرك 
أطلق سلسلة مبادرات وفاقية الطابع منها 

»اللقاء الرباعي املاروني« والقمة الروحية ثم 
اللقاء املاروني املوسع.

وفيما لم يصدر عن السفارة األميركية أي 
تفسير لغياب فيلتمان عن بكركي خالل 

وجوده في بيروت، امتنعت مصادر الصرح 
البطريركي عن التعليق على هذا املوضوع 

مكتفية بإبداء االستغراب لعدم زيارة السفير 
فيلتمان للبطريرك املاروني اجلديد.

وعلى صعيد آخر، مت حتديد النصف األول 
من متوز املقبل املوعد املبدئي للزيارة 

الرسمية التي يعتزم البطريرك الراعي القيام 
بها للعاصمة الفرنسية باريس تلبية لدعوة 

من الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي كان 
نقلها اليه ممثله الشخصي في املجلس األعلى 
للفرنكوفونية رئيس الوزراء األسبق جان بيار 

رافاران الذي زار بيروت قبل أسبوعني.
وجتري دوائر الصرح البطريركي في بكركي 

اتصاالت مع السفارة الفرنسية في لبنان 
لتنسيق املوعد وبرنامج الزيارة،  السيما ان 

التقليد يقضي بأن يحل البطريرك ضيفا على 
الدولة الفرنسية، مع ما يعني ذلك من برنامج 

حافل باللقاءات وبالتكرمي واحلفاوة.

بري جنح في حتويل اخلسارة النيابية إلى مكسب سياسي وحكومي


