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 التعديالت أو اإلصالحات الدستورية: لقاء الحريري ـ جنبالط: الحكومة و١٤ آذار
  اعتراض على المبدأ أم على التوقيت؟!

 مصير ١٤ آذار و«األمانة العامة»
 بيروت: بعد عودته الى بيروت، اتصل الرئيس املكلف ســــعد احلريري بالرئيس 
  ميشال سليمان لالجتماع به والتداول في آخر التطورات املتعلقة بتشكيل احلكومة. 
لم يتصل بالرئيس نبيه بري ولم يبد أي رغبة مبعاودة االتصال والتفاوض مع العماد 
عون. بدا ان هدفه األول واملباشــــر هو ايجاد حل للمشــــكلة الطارئة مع النائب وليد 

جنبالط التي أحدثت اهتزازا عنيفا في الوضع السياسي واحلكومي.
  ويتسم اللقاء املنتظر بني احلريري وجنبالط بأهمية مزدوجة سواء على صعيد 
رسم الوجهة السياسية املقبلة إلجناز تأليف احلكومة، أو على صعيد مفاحتة صريحة 

بينهما في صدد «البيت الداخلي» لقوى ١٤ آذار في ضوء التطورات األخيرة.
  وأكــــد جنبالط انه هو من بادر الى االتصال باحلريري من أجل شــــكره على باقة 
الورد التي أرســــلها اليه ملناسبة عيد ميالده الستني «وهذه هي كل القصة»، موضحا 

ان التحضيرات جارية لعقد اجتماع بينه وبني احلريري.
  وعلى الرغم من ان عنوان االتصال كان اجتماعيا، فإن حصوله فتح الباب أمام «عشاء 

عائلي» بني احلريري وجنبالط عنوانه «غسل القلوب» وقراءة للمرحلة املقبلة.
  ومع ان احلريري بدا لدى عودته متفهما خلصوصية وأســــلوب جنبالط وقال «ال 
مشكلة بيننا وبني وليد بك»، ملمحا الى امكان عقد اجتماع قريب لقيادة قوى ١٤ آذار، 
فإن استقبال احلريري للوزير غازي العريضي، أوحى بأن بعض النقاط التزال بحاجة 
إلــــى البحث بني قريطم واملختارة، والســــيما فيما يخص متوضع وزراء جنبالط في 
احلكومة العتيدة. وهو ما أكده عضو كتلة املستقبل رياض رحال، بالقول إن الرئيس 
املكلف ســــيحدد بعد لقائه رئيس اجلمهورية ميشــــال سليمان وجنبالط «ما إذا كان 
هناك من صيغة جديــــدة أم ال»، وإن األمر مرتبط برئيس اللقاء الدميوقراطي، «فهل 
سيكون وســــطيا أم مع الرئيس املكلف؟»، فإذا كان مع احلريري «تبقى الصيغة كما 

هي ١٥ – ١٠ - ٥ وإذا ال، فهذا يعود لدولة الرئيس وسيرى األمر».
  والحظت مصادر وجود تفاوت في رد فعل أوســــاط تيار املستقبل أو الدائرة في 
فلكــــه، وان مواقف النائبني أحمد فتفت ومصطفى علوش اللذين شــــنا حملة عنيفة 
علــــى أداء جنبالط جاءت على نقيض آخرين بينهم النائــــب جمال اجلراح الذي أكد 
على ضرورة دراسة ما حصل مع جنبالط «واستيضاح بعض األمور»، والنائب نهاد 

املشنوق والوزير خالد قباني.
  ويؤكــــد مطلعون على أجواء كتلة وتيار املســــتقبل أن مواقف فتفت وعلوش «ال 
تتأثر بأي منطلق شــــخصي جتاه جنبالط،  إمنا هذا رأيهما من إعادة التموضع التي 
يقوم بها رئيس احلزب التقدمي االشتراكي». ويؤكد أحد املطلعني أن هذه املواقف هي 
نتيجة الشــــعور بانزعاج فعلي وقوي من مواقف جنبالط، «الذي دمر بدقائق قليلة 
مشــــروعا جنح في تخطي أصعب املواقف، وأحبط آمــــال جمهور عريض كان يؤمن 
بوحدته وصدقية قضاياه التي ســــقط من أجلها شــــهداء». ويعتقد املصدر نفسه أن 
هذه املواقف من اخلطوة السياسية جلنبالط «ميكن أن يتفهمها جميع احللفاء في ١٤ 
آذار،  وخصوصا وليد جنبالط الذي يعلم جيدا اخلضة التي سببها بفعلته». ويلفت 
املصدر إلى أن «املستقبليني» كانوا في حالة صدمة خالل األسبوع املاضي، «وحل ملف 
جنبالط في أولويــــة االهتمامات، بعد جتميد ملف احلكومة لغياب الرئيس املكلف». 
ووفق ما يجري تداوله فان التفكير العميق واالســــتئناس باراء بعض املستشارين 
واالصدقاء لم يخرجا احلريري من حالة احليرة التي يشعر بها بعد موقف جنبالط، 
وبعــــد ان ضيــــع فرصة ثمينة حني اتفقت دمشــــق والرياض علــــى ما ميكن وصفه 
بالصفقة الكاملة التي تؤدي الى تشــــكيل حكومة الوحدة الوطنية وتسوية العالقة 
بني القيادة الســــورية ورئيس فريق ١٤ آذار وتيار املستقبل على قاعدة روح التفاهم 

السوري - السعودي. 

 بيروت: يعتبر الرئيس ميشال سليمان ان السبيل للولوج في اخلطة االصالحية
  والقبض على الوسيلة الدستورية للحكم االصالحي يبدأ من املناداة بسد الثغرات 

الدستورية التي تعتري صالحيات رئيس اجلمهورية املتضمنة في اتفاق الطائف.
  وهو يرى ان اخراج لبنان من أســــره في الســــجاالت املذهبية يكون بالعمل على 
تعديل أو تصحيح ما يعتري الدستور من شوائب ضمن روحية هذا االتفاق مبا يكفل 

حتقيق التوازن بني السلطات.
  ١- مصادر مسيحية تضيء على الواقع السياسي الذي أبرز احلاجة الى دور رئيس 
اجلمهورية، فترى انه وعلى الرغم مــــن التدخالت اخلارجية فإن اللبنانيني خاضوا 
في الفترة املاضية جتربة حكم أنفسهم بأنفسهم ألول مرة بعد االنسحاب االسرائيلي 

ونهاية الوجود السوري.
  وتعلــــل املصادر تلك احلاجــــة بتركيبة احلكم اجلديدة التي أفرزت نفســــها على 
الساحة السياسية حيث أثبتت الثنائية الشيعية - السنية ان نتائجها أخطر بكثير 

من الثنائية املارونية - السنية التي كانت سائدة في املاضي.
  ومن هنا احلاجة الى تركيبة جديدة ميارس فيها الرئيس الدور الضامن.

  وتشير املصادر الى انه على الرغم من االجماع املسيحي، فإن التعديل يحتاج الى 
توافق لبناني جامع وال ميكن ان يتم بشكل صدامي، مستبعدة ان يلجأ تيار املستقبل 
الى التصدي السياسي للتعديل، ذلك ان «الصالحيات الضائعة» ال تسترد من رئيس 

الوزراء السني وامنا من مجلس الوزراء مجتمعا.
  ٢- مصادر مســــيحية أخرى (من ١٤ آذار) لها وجهة نظر مختلفة تقول فيها: «ال 
يبدو أن السنة والشيعة في وارد التنازل مجانا عن صالحيات انتزعوها في الطائف 
بعد نحو النصف قرن من النزاع في شــــقيه السياســــي والعسكري ملصلحة رئاسة 
اجلمهوريــــة، في الوقت الذي يتطلع كل منهما إلى تعزيز صالحياته في ظل الصراع 
املفتوح بينهما. كما أن حركة الطوائف تنحو في استمرار في اجتاه تعزيز حضورها، 
وبالتالي من الطبيعي في هذه احلال أن تتمسك كل طائفة مبا راكمته، وأن تسعى إلى 

تثبيته والدفع في اجتاه املزيد منه.
  فأي تعزيز لصالحيات رئيس اجلمهورية ســــيكون على حساب الطائفة السنية 
أو الطائفة الشــــيعية أو كلتيهما، مما يعني العودة بالصراع السياســــي إلى ما قبل 
العام ٢٠٠٥، أي إلى الصراع الطائفي، فال الشيعة في وارد املوافقة على إعطاء رئيس 
اجلمهورية احلق بحل املجلس النيابي، وال السنة في وارد املوافقة على تقييد رئيس 
احلكومة املكلف مبهل زمنية لتأليف احلكومة، إلى رفضهم إعادة النظر في موضوع 
إلزام رئيس اجلمهورية من دون غيره من املسؤولني مبهلة محددة لتوقيع املراسيم، 
ألنها تطلق يد رئيس اجلمهورية وتقيد رئيس احلكومة، األمر الذي يعيده في شكل 

أو آخر حتت رحمة رئيس البالد.
  ٣- املوقف السني من تعديل الصالحيات الذي عكست بوادره (موقف الرئيس فؤاد 
السنيورة والنائب نهاد املشنوق) حتفظا شديدا، يلخصه مصدر في تيار املستقبل: ان 
ما يجري «عجقة لتعديل الطائف متهيدا لتغييره والبحث عن خيار آخر، ما سيؤدي 

إلى اصطفاف مذهبي حاد».
  ٤- كثيرون يرون ان التوقيت غير مناســــب لطرح مســــألة حساسة كهذه تتعلق 

بتعديل الدستور في ظل حالة التشنج واالنقسام التي ال تتيح نقاشا هادئا.
  املشاكل الدستورية قد تكون صحيحة ولكن عالجها يبدأ بعد قيام الدولة وحسم 

االزدواجية القائمة بني الدولة والدويلة. 

 بيروت: التعثر احلكومي يشــــكل النتيجة األولية واملباشرة للتحول اجلنبالطي
  ولكنها ليســــت النتيجــــة الوحيدة، اذ ان تداعيات ذلك تتجــــاوز الى طرح قضايا 
مصيرية عدة منها ما هو مرتبط بتكوين ومستقبل قوى ١٤ آذار بشكل عام واألكثرية 
النيابية بشكل خاص، حزب اهللا يقول ان مقولة األكثرية سقطت والعماد ميشال عون 

يقول ان مشروع ١٤ آذار انتهى:
  - ثمــــة من يرى ان محنــــة ١٤ آذار تضع أركانها أمام اســــتحقاقات أبرزها انهيار 
الغالبيــــة النيابية التي أعادت تأكيدها لها انتخابــــات ٧ يونيو املاضي، وبينت لهذا 
الفريق اســــتمرار التفويض الشعبي للشعارات السياسية التي كان قد رفعها منذ ١٤ 
آذار ٢٠٠٥، بيد انها شــــعارات مالزمة لهؤالء األركان ككل متكامل مبا متثله زعاماتهم 
لدى طوائفهم وجتمعاتهم وأحزابهم السياسية، مبن فيهم وقد يكون أولهم جنبالط. 
ويــــرى أصحاب هذا الرأي ان الغالبية فقــــدت األكثرية املطلقة في موقعني متالزمني: 
مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، وبعدما رفع جنبالط من وتيرة نبرة خالفه 
مع قوى ١٤ آذار ووضع عالقته بها على طريق الالعودة، حتى اآلن على األقل، واستثنى 
منهم الرئيس املكلف سعد احلريري، لم تعد قوى ١٤ آذار متثل في مجلس النواب اال 
الرقم نفســــه الذي حتتفظ به منذ عام ٢٠٠٥ املعارضة، وهو ٥٧ نائبا ويبقى خارجه 
١٤ نائبــــا بينهم ١١ نائبا هم أعضاء كتلــــة جنبالط، الى ثالثة نواب آخرين لم يعلنوا 
انضواءهم في أي من طرفي اجلذب في مجلس النواب «جنيب ميقاتي وأحمد كرامي 
وميشال املر»، بذلك أصبح البرملان بال أكثرية مطلقة، تستقطبه أقليتان احداهما هي 
قوى ٨ آذار «بري وعون وحزب اهللا» واألخرى هي من بقي من قوى ١٤ آذار «احلريري 
والنواب املسيحيون املستقلون والقوات والكتائب واألحرار»، بينهما تقوم قوة ثالثة 

ترجح كفة النصاب القانوني وفق مقتضيات اللعبة البرملانية.
  - مصــــادر في ١٤ آذار ترد على القائلني ان قوى ١٤ آذار التحقت بقرنة شــــهوان، 
وتستهجن الترويج املنظم ملشروع انهيار هذه القوى، وكأن ١٤ آذار مختصرة بشخص 
واحد أو أكثر من دون النظر الى املشروع السياسي الذي متثله، ويذكر مصدر في األمانة 
العامة لقوى ١٤ آذار جنبالط بتوقيعه شخصيا على ثالث وثائق حتدد «أدبيات» ١٤ آذار 
في التعاطي مع ملفات لبنان واملنطقة «وثيقة البيال ١ في مارس ٢٠٠٨، وثيقة البيال 
٢ في مارس ٢٠٠٩، وثيقة البريستول قبل االنتخابات». ويؤكد املصدر استعداد األمانة 
العامة ملناقشــــة مختلف النقاط الواردة في هذه الوثائق، مشيرا الى ان النقاش يجب 
ان يتم مع جنبــــالط أو من خالل ممثليه في «اللقاء الدميوقراطي». ويوضح املصدر 
ان احدى االشــــكاليات في لبنان ان السياسة تفرض أحيانا التصعيد وأحيانا أخرى 
التسويات، وهذه وســــائل متناقضة تربك الرأي العام، وتضع الفريق السياسي في 
خانة املتخلي عن مبادئه األساسية. هذا ال يقتصر فقط على ١٤ آذار بل يطال املعارضة 
أيضا. هذا الواقع، يضيف املصدر، ال يلغي الدور املســــتمر لألمانة العامة التي تشكل 
خط التواصل بني االدارة السياســــية لـ ١٤ آذار واجلمهور. وال يوافق مصدر آخر في 
١٤ آذار على وصفها بـ «املفككة»، ذلك ان متوضع جنبالط اجلديد واقترابه من رئيس 
اجلمهورية الذي يتمتع بالدعم املطلق من هذه القوى يبقى األمور في اطارها... ووفق 
هذا املصدر، فإن اعالن التماســــك يبقى قائمــــا الى حني حصول االجتماعات بني قوى 
األكثرية املتوقع بدؤها هذا األســــبوع باجتماع بني احلريري وجنبالط تليها لقاءات 
أكثرية موســــعة، فحينها يتم حتديد نقاط اخلالف واللقاء وفق خريطة حوار داخلي 
في ١٤ آذار ويحدد كل فريق موقفه النهائي وليس قبل ذلك. فإذا كان احلديث عن التزام 
القضايا العربية والعالقات الطيبة مع سورية، ليس هناك في ١٤ آذار من ميانع األمر 
مبقدار ما يوجد مالحظات من األفرقاء ألن االختالف اجلوهري غير موجود، مؤكدا ان 

ال أحد في ١٤ آذار يريد احلفاظ على اللغة القدمية. 
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 أخبار وأسرار 
 احلريري والبطريـرك وجنبالط: 
يـــرى مرجع روحـــي انه «اذا 
اســـتطاع اللبنانيون والعرب 
واحملافـــل الدولية في يوم من 
انقالب  االيـــام تفهم اســـباب 
جنبالط علـــى «أهله في ثورة 
االرز» التـــي قاد خطواتها بكل 
جدارة وجرأة طوال السنوات 
االربع املاضية الستعادة السيادة 
واحلرية واالســـتقالل من بني 
براثـــن النظامني الســـوري - 
االيراني، اال ان هناك اثنني لن 
يكونـــا قادرين على تفهم تلك 
األسباب هما ســـعد احلريري 
املارونـــي نصر  والبطريـــرك 
اهللا صفير اللـــذان كانا األكثر 

تأثـــرا مبفاعيل تفجير «قنبلة 
الشـــامل»، خصوصا  دمـــاره 
وانهمـــا الزعيمان االقوى على 
الســـاحتني السنية واملارونية 
اللذان احتضنـــاه وأمنا له كل 

أسباب االستمرار والقيادة».
  نقمة شعبية: في رأي مصادر 
سياسية ان جنبالط يعيش على 
متاس مع النقمة الشعبية السائدة 
في صفوف جماهير األكثرية التي 
تقترب من حتميله مسؤولية سقوط 
مشروع ١٤ آذار الذي استشرف 
جنبالط عدم حظوظه في النجاح 
في ظل نظام حتكمه االصطفافات 

الطائفية.
  وعلى القاعدة التي يتم احتساب 

مزاج الربح واخلسارة في الرأي 
ــان من خاللها، فلم  العام في لبن
ــر جنبالط كثيرا،  وهو ان  يخس
ــنة في حال استكمال  خسر الس
ــال النهائي مع  خطواته باالنفص
ــب الشيعة  ١٤ آذار، فإنه سيكس
الذين سيكون قريبا من موقعهم 
السياسي بحكم التقاطعات احلتمية، 
دون ان يكسب ودهم، وهم الذين 
يشعرون بأنهم بانتقال جنبالط 
ومعه طائفته الى مقلب مجاور لهم 

يكونون قد حققوا مكسبا.

  ورمبا تقع خسارة جنبالط الفعلية 
ــيحي حيث  في الرأي العام املس
ــعبية كبيرة في  حصد الرجل ش

صفوف نخبه.
ــه الى خارج صفوف ١٤    وبانتقال
آذار لن يكسب جنبالط بالتأكيد 
ــن يبدون غير  ود العونيني الذي
مستعدين ملصاحلته قبل اقراره 
مبوقع ودور زعيمهم، وقبل اتخاذ 
خطوات عملية متصلة بإقفال ملف 

التهجير في اجلبل.
  أما مسيحيو األكثرية «اليمينيون» 
ــت قلة من قواعدهم  الذين صوت
ــي  ــني ف ــحني اجلنبالطي للمرش
االنتخابات املاضية، فلم يخسرهم 
ــم يربحهم يوما  ــالط ألنه ل جنب

جلفاء بقي يحكم عالقته بزعمائهم 
وقواعدهم.

  احملكمة الدوليـة وخلط األوراق: 
مبعزل عن املجريات اآلتية جلهة 
تأليف احلكومة وكلية التعاون 
داخلها ومستقبل العالقة بني وليد 
جنبالط واآلخرين من أقطاب ١٤ 
آذار، والســــيما احلريري، فإن 
امللف اآلخر األكثر سخونة، هو - 
بحسب مصادر معارضة - ملف 
احملكمة الدولية اخلاصة بجرمية 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري، 
حيث يتطلع صقور ١٤ آذار إلى 
أن تقدم احملكمة على خطوة من 
شأنها إعادة خلط األوراق وإعادة 

األمور إلى نقطة التوتر. 

 نتنياهو: رياح الحرب ال تهب 
  على الحدود الشمالية

 إطالق سراح ٧ موقوفين 
في أحداث عائشة بكار

 تـــل أبيبـ  يو.بي.آي: قال رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
بنيامـــني نتنياهـــو ان رياح احلرب ال تهـــب على احلدود 
الشـــمالية إلســـرائيل. ونقل املوقع اإللكتروني لصحيفة 
«يديعوت أحرونوت» اإلسرائيلية عن نتنياهو قوله «انه 
علـــى عكس التقارير اإلعالمية األخيـــرة ليس هناك توتر 
غير معتاد أو حركة غير معتادة على احلدود اإلسرائيلية 
مـــع لبنان». وقال نتنياهو خالل زيارة لقاعدة هتســـارمي 
التابعة لسالح اجلو اإلسرائيلي قرب بئر سبع رافقه فيها 
وزيـــر الدفاع ايهود باراك ورئيـــس األركان اجلنرال غابي 
أشـــكينازي: «ليس هناك رياح حرب تهـــب على احلدود 
الشـــمالية. إنها عاصفة إعالمية ال أكثر». بدوره قال باراك 
ان «إسرائيل تواجه حتديات أمنية غير اعتيادية والقليل 
من الفرص الديبلوماسية». وأضاف «ان قدرتنا على النظر 
إلى األمام باجتاه اآلفاق الديبلوماسية تستند أوال وأخيرا 

 بيروت: وافق قاضي التحقيق
  في بيــروت غســان عويــدات 
علــى إخالء سبيل سبعة موقوفني 
في احداث عائشة بكار لقاء كفالة 
مالية قدرها مليـــون ليرة لكل 
منهم، وهـــم: «ع. ش»، «ع. م»،
ا»، «س.  ا»،  «ع.  م»،  «ي. 
ا»، فـــي حـــني رد  ا» «ر.  «ط. 
القاضي عويـــــدات طلب إحالء 
سبيل املوقوف «م. ض» امللقب 
بـ «عـذاب» وهــو املدعــى عليــه 
بقتــل املواطنة زينة امليري في 
يونيو املاضي بعد تعرضها لطلق 
نار خالل االشتباكات، ليبقى وحده 

املوقوف في هذه القضية. 

 جنبالط أكد دعمه الكامل للحريري في تشكيل الحكومة وفق صيغة «١٥+١٠+٥»
 بيروت ـ عمر حبنجر

  االنفراج احلكومــــي، مازال 
في اطــــار الغيبيات، رغم عودة 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
وشروعه بتجديد االتصاالت بدءا 
بالرئيس ميشال سليمان وصوال 

الى النائب وليد جنبالط.
  وأكــــد جنبــــالط امس دعمه 
للحريري في تشكيل احلكومة 
الصيغــــة  وفــــق  اجلديــــدة 
التــــي مت االتفــــاق عليها وهي 

.«١٥+١٠+٥»
  وزار جنبالط احلريري في 
منزله بوسط بيروت وقال في 
مؤمتر صحافي بعد اللقاء «اكدت 
للحريري دعمي الكامل لتشكيل 
احلكومــــة وفــــق الصيغة التي 
توصل اليهــــا واحترامي إلرادة 

الناخبني».
  واعتبر جنبــــالط ان جميع 
الفرقاء السياســــيني في لبنان 
يؤكدون دعمهــــم للحريري في 
تشكيل حكومة الوفاق الوطني 

مع احترام الدستور.
  ولفــــت بالقــــول ان «هــــذه 
احلكومة ليست بحكومة وفاق 
وطنــــي لبناني فحســــب امنا 
هي وفاق عربي يســــهل ويدعم 
اللبناني ويحافظ على  الوفاق 
اللقاء  الطائــــف». حضر  اتفاق 
النائبان في كتلة جنبالط مروان 
حمادة ووائل أبوفاعور ومعاون 
رئيس احلكومــــة املكلف نادر 

احلريري.
  وعلمت «األنباء» قبل اللقاء 
ان احلريري سيركز في اللقاء مع 
جنبالط على معرفة املسار النهائي 
لزعيــــم املختارة وانعكاســــات 
هذا املسار على حتالف ١٤ آذار 

واملعادلة اللبنانية اجماال.
  وبحســــب املعلومات سعى  
احلريــــري الــــى احلصول على 

الواضحة واحلاسمة  الضمانة 
الثالثة  ملوقع وزراء جنبــــالط 
في احلكومــــة املقبلة في ضوء 
اهتزاز الثقة مع مختلف االطراف، 
وهو يدرك أي الرئيس املكلف ان 
صيغة ١٥-١٠-٥ لم تعد تعكس 
الواقع الذي استجد بعد التحول 
االخير من جانب جنبالط، وان 
املعادلة احلقيقية للحكومة املقبلة 
باتــــت ١٣ وزيرا لـــــ ١٤ آذار و١٢ 
لـ ٨ آذار و٥ للرئيس ســــليمان، 
وكثيرون في كتلة املستقبل باتوا 
يرون وزراء جنبالط الثالثة في 
خانة املعارضة عند فتح امللفات 
االســــتراتيجية او على احلياد 
امللفات  فــــي  املوازي للتعطيل 

الوطنية ذات احلساسية.
  ويتصــــرف الرئيس املكلف 
منذ عودته الى بيروت استنادا 
الى خلفيــــات عدة اهمها ادراكه 
بأنه ال بديل عنه عمليا وسياسيا 
وشعبيا، وان حزب اهللا والرئيس 
بري متمســــكان بحكومة حتت 
رئاسته يجري تشكيلها باسرع 
وقت حتسبا لتطورات اقليمية 
مأخوذة باحلســــبان، وبالطبع 
هو أي الرئيس املكلف مع اجناز 
عملية التشــــكيل بسرعة، امنا 
دون تسرع وبضمانات سياسية 
للمعادلة احلكومية التي سترسو 
عليها جتربته األولى في السراي 

الكبير.

  ال اعتذار مهما طال التشكيل

  البعض ال يسقط احتمال اعتذار 
سعد احلريري عن التكليف اذا ما 
اكتشف ان املتمسكني برئاسته 
للحكومة يخططون حلرقة في 
بداية مشواره السياسي الواعد، 
لكن مصادر «املستقبل» تستبعد 
هــــذا االحتمــــال باملطلق، ليس 
فقط ملضاره السياســــية على 

مواتيا باملطلق، وهو االســــاس 
على مســــتوى االســــتحقاقات 

اللبنانية.
  وفي صدارة العقد التي عادت 
تواجه الرئيس احلريري، عقدة 
وزارة االتصاالت املشدودة باصرار 
العماد ميشــــال عون على ابقاء 
الراسب  الوزير جبران باسيل، 
التشــــكيلة  في االنتخابات في 

العتيدة.
  ونقلت «السفير» عن الرئيس 
املكلف قوله انه ال عراقيل جدية 
بوجه التأليف سوى عقدة املطالب 
التعجيزيــــة للنائب ميشــــال 
عون، مقابل رفــــض احلريري 

التهديــــدات تكشــــف عن نيات 
مبيتة للحكومة اإلســــرائيلية 

ضد لبنان.
  وقال سليمان إن تلك التهديدات 
تدعو اللبنانيني إلى العمل اجلاد 
لتقويــــة الصف الداخلي ورص 
الصفوف، واإلسراع في تشكيل 
حكومة الوحــــدة الوطنية التي 
الشــــخصية  تتخطى املصالح 
والذاتية لألطراف، وتعكس وفاق 
اللبنانيني حيــــال اخلطر الذي 
يتهددهم ويعبر عنه املسؤولون 

اإلسرائيليون بوضوح.
  ونقل املكتب اإلعالمي للرئاسة 
الرئيس سليمان  اللبنانية عن 

صعيد زعامته، بل ايضا ملضاره 
االقتصادية على مستوى الوطن 
برمته ورب قائل ان هناك اكثر 
من طامح للكرســــي الثالث في 
لبنان، وان بينهم من فضل البقاء 
في اخلارج بانتظار ان يبتسم 
احلــــظ له مرة اخــــرى فيجيب 
املتابعون بان من دوافع اسقاط 
الرئيس املكلف الحتمال االعتذار، 
قناعته بأن الكتل النيابية ستعيد 

تسميته حتما.
  عمليا ال يبدو ثمة ما يشجع 
علــــى توقــــع صدور مراســــيم 
احلكومة احلريريــــة في وقت 
مبكر، فاملنــــاخ االقليمي ليس 

القاطــــع لتوزير الراســــبني في 
االنتخابات.

املكتــــب االعالمي  ان    غيــــر 
للرئيس املكلف اصدر بيانا اعتبر 
فيه هذا الــــكالم مختلفا وعاريا 

عن الصحة.
  وعن جنبالط قال احلريري 
قبل لقائهما امام زواره، ال مشكلة 
مع وليد بك، ثم ملح الى اجتماع 
لقادة ١٤ آذار عقد امس في قريطم 

برئاسة السنيورة.
  مــــن جانبه، حــــذر الرئيس 
اللبناني ميشــــال سليمان من 
التهديدات اإلسرائيلية اليومية 
ضد بالده، مشــــيرا إلى أن تلك 

قوله، إن األوضاع االقتصادية 
اجليدة وحركة السياحة املزدهرة 
التي يشهدها لبنان العام احلالي 
تفترض في القيادات السياسية 
قراءة موضوعية ملسار األمور 
واملســــاعدة في تأمــــني املظلة 
احلكومية التي تعزز ذلك الواقع 
بدورها استنكرت كتلة املستقبل 
التهديدات االسرائيلية ومحاولتها 
التدخل في تشــــكيل احلكومة 
اللبنانيــــة داعيــــا اللبنانيــــني 
للوقوف صفا واحدا في وجهها 
والتمســــك بالوحــــدة الوطنية 

والسلم االهلي.
  وكان جنبــــالط اعتبــــر في 
تصريح لـ «السفير» في رد غير 
مباشر على مخاوف احلريري، 
ان من الطبيعي ان تكون حصته 
الوزارية ضمــــن حصة وزراء 
االكثرية الـــــ ١٥، ولفت الى انه 
مــــادام مت االتفاق على القرارات 
االساسية االمنية والسياسية، 
بالتوافق فان من  التي ستتخذ 
شــــأن ذلك ان يلغي اصال مبدأ 
املعسكرات والفرز والتصويت 

الحقا في مجلس الوزراء.

  سليمان الضمانة

  جنبالط وفي مقالته االسبوعية 
جلريدة حزبه «األنباء» اكد على 
الوطنية  الشراكة  مبدأ حكومة 
«النها وحدهــــا تلغي املتاريس 
السياســــية واحلزبية، واشار 
الى ان رئيــــس اجلمهورية هو 
القادر علــــى ان يكون الضامن 
لكل القرارات من خالل معرفته 
بكل الهواجس مبا ميكنه من ان 
يــــؤدي دوره كمرجعية وطنية 
قادرة على حل اخلالفات ال ادارة 

االزمات».
التهديــــدات  فــــي    ورأى 
االسرائيلية املتواصلة ما يذكر 

باالحوال التي سبقت االجتياح 
االســــرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ 
مما يحتم تكثيــــف االمكانيات 

والطاقات لتأليف احلكومة.
  وعن عالقته بســــورية قال 
انه الوحيد املخول حتديد موعد 
زيارته الى دمشــــق وطبيعتها 

وظروفها.

  اتصال ساركوزي بالحريري

  اليوم االول لعودة احلريري 
متيز باالتصـــال الهاتفي الذي 
الفرنســـي  الرئيس  تلقاه من 
نيكـــوال ســـاركوزي واعرب 
من خالله عـــن دعمه للجهود 
التي يبذلها من اجل تشـــكيل 

احلكومة.
  احلريـــري اتصـــل بدوره 
بالرئيس ميشـــال ســـليمان 
وتشـــاور معه مـــن خالله في 
االوضاع السياسية، كما اجرى 
اتصاال بالرئيس امني اجلميل 

رئيس حزب الكتائب.
  واستقبل احلريري في «بيت 
الوسط» الرئيس فؤاد السنيورة، 
كما استقبل نائب رئيس مجلس 
النواب فريـــد مكاري والوزير 
محمد شـــطح، ومنسق ١٤ آذار 
السابق  فارس سعيد والنائب 

سمير فرجنية.
  الوزير طالل ارسالن املهدد 
باخلروج مـــن مولد احلكومة 
بـــال حمـــص، قـــال ان حزبه 
الدميوقراطي جزء من املعارضة، 
وانه ليس ممن ينقلون البندقية 

من كتف الى كتف.
  واضاف: انا ال اطلب شـــيئا 
من النائب وليد جنبالط، وان 
حقه وحق حزبه ليس عند وليد 
جنبالط، ولتقل املعارضة ان حق 
ارسالن ليس عندها، وعندئذ 

يكون لكل حادث حديث.

 الخطر اإلسرائيلي يستعجل «التأليف».. ودعوات لتمتين الصفوف 
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