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)محمود الطويل(رئيس مجلس النواب نبيه بري متوسطا رئيسي احلكومة وتصريف االعمال سعد احلريري وفؤاد السنيورة في املجلس النيابي امس

األزمة الحكومية داخلية أكثر منها خارجية
بيروت: يحار اللبنانيون
ف��ي تفس��ير األزم��ة 
احلكومي��ة الراهن��ة التي 
ط��ال أمدها وف��ي حتديد 
أسبابها الفعلية. يطرحون 
الكثير من األسئلة املشروعة 
ويحصلون على القليل من 
األجوبة الشافية: كيف يعقل 
بعد انتخابات نيابية ناجحة استحوذت 
على إعج��اب وتقدير املجتم��ع الدولي 
ان يحص��ل إخفاق وتعثر في تش��كيل 
احلكومة؟! ملاذا تأخرت والدة احلكومة، 
وهل حل عقدة وزارة االتصاالت اذا صح 
انها العقدة األساس��ية ورمبا الوحيدة، 
يستلزم كل هذا الوقت؟ واذا كان اعتذار 
الرئيس املكلف سعد احلريري قبل اعادة 
تكليفه حصل بسبب وصوله الى »طريق 
مس��دود« وتعذر التأليف، هل حصل ما 
يؤدي الى فتح الطريق أمامه والى جناحه 
في التجربة الثانية، وماذا تغير بني الصيف 
واخلريف؟ هل هي مشكلة حكومة وصراع 
على األحج��ام واحلصص، أم هي أزمة 

حكم ونظام وصراع على األدوار والقرار 
والدولة؟!

ال ميك��ن جتاهل البعد اخلارجي في 
أي أزمة داخلية، حيث ان الوضع اللبناني 
خاضع ملؤثرات إقليمية وجهات خارجية 
نافذة، وامللف اللبناني شديد الترابط مع 
ملفات املنطق��ة، ولكن األزمة احلكومية 
الراهنة ليس��ت خارجية، أو بتعبير أدق 
ليست األسباب والعوامل اخلارجية هي 
األهم فيها، وامنا هي أزمة داخلية أكثر 
منها خارجية وتن��درج في إطار أزمات 
متالحقة وصراع سياس��ي مفتوح منذ 
العام 2006 جنم عنه اصطفاف سياسي 
حاد بني فريقني ومشروعني، بحيث بدت 
معرك��ة احلكومة جولة في هذا الصراع 
الداخلي أو جزءا منه، وبدا التأخر والتعثر 
انعكاسا لوضع داخلي دقيق ومعقد أقرب 
ال��ى »التوازن الس��لبي« بحيث ال يتيح 
ألي من الفريقني قدرة التحكم واحلسم 
ويؤدي الى بقاء الوضع احلكومي معلقا 
في الهواء والفراغ ملدة طويلة. فال فريق 
األكثري��ة قادر على ان يش��كل حكومة 

مبف��رده، وال فريق املعارضة قادر على 
فرض ش��روطه، واالثنان ميلكان قدرة 

التأخير والتعطيل.
املشكلة تبدأ من االنتخابات األخيرة 
التي كان م��ن املفترض ان تخرج البالد 
من حال التجاذبات والسجاالت واملعارك 
السياسية والكالمية، وان حتدد بوضوح 
اجلهة أو األكثرية احلاكمة، ولكن ما حصل 
ان انتخابات 2009 لم تكن حدا فاصال بني 
مرحلتني ولم تنتج وضعا جديدا، وامنا 
كان الوضع الناشئ بعد االنتخابات امتدادا 
ملا قبلها من دون أي تغيير ملموس »على 
األرض« وفي الواقع السياسي، حافظ فريق 
14 آذار على أكثريت��ه النيابية ولكنه لم 
يتمكن كما في السنوات املاضية من ترجمة 
هذه األكثرية الى »حكومة أكثرية وأقلية 
تعارض«. واعترفت املعارضة بخس��ارة 
لالنتخابات ولكنها ل��م تعترف بالنتائج 
السياسية للخس��ارة التي تعني تسليم 

احلكم للفريق الرابح.
تتطلع األكثرية ال��ى حكومة تعكس 
نتائ��ج االنتخاب��ات وال ت��رى لها دورا 

وتأثيرا إال في ذل��ك، وتتطلع املعارضة 
الى حكومة تعكس ميزان القوى الداخلي 
)وهو ما عبرت عنه باألكثرية الشعبية( 
وال ترى إمكانية لغير ذلك، تقول األكثرية 
انها قدمت أقصى ما ميكن من تنازالت 
عندما وافقت على صيغة 15 � 10� 5 التي 
ال تعطيه��ا أكثرية النص��ف زائد واحد، 
وتقول املعارضة انها قدمت تنازال مهما 
عندما تخلت عن »الثلث املعطل«، ولكن 
الطرفني »يتذاكيان« ألن صيغة ال� »15 � 
10 � 5« ه��ي فعليا »16 � 11 � 3« وتعطي 
14 آذار أكثرية مموهة وتعطي املعارضة 
ثلث��ا معطال مموها، ولك��ن ثمة خلال أو 
عطبا خفيا أصاب ه��ذه الصيغة بعدما 
باتت ترتكز على »توازن سياسي هش« 
مع انسحاب جنبالط سياسيا وفعليا من 
14 آذار وجنوحه نحو حزب اهلل وسورية 
من دون ان يخفف من هذا اخلروج بقاؤه 
شكليا ضمن فريق األكثرية، وهذا كان 
التطور األبرز الذي شكل إحراجا وإرباكا 
للحريري ومجال إفادة حلزب اهلل وقدرة 

أكبر على التمسك بشروطه.
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س�يناريوهات عون: لقاء جديد مرتقب قبل نهاية األسبوع بني 
الرئيس املكلف سعد احلريري والعماد ميشال عون، ويقول 
مصدر نيابي قريب من عون ان رئيس تكتل االصالح والتغيير 
قدم للحريري عدة س���يناريوهات حكومية لكي يختار واحدا 
منها وه���و في انتظار جوابه، وتردد في هذا االطار ان العماد 

عون قدم هذه العروض: 
� ابقاء القدمي على قدم���ه، ما يعني بقاء الوزارات احلالية في 
ي���د تكتل االصالح والتغيير )ومن ضمنها وزارة االتصاالت( 
اذا ظلت كل القوى والقيادات متمس���كة بوزاراتها الس���يادية 

األساسية.
� التخلي عن وزارة االتصاالت مقابل وزارة من اثنتني: املالية 
أو الداخلي���ة، وفي هذه احلالة يوافق التكتل على وزارة دولة 

أو أكثر.
� التخلي عن وزارة االتصاالت مقابل وزارتني أساسيتني: العدل 
والتربية، أو التربية واألشغال، وفي هذه احلال يطالب التكتل 
بخمس حقائب ويرفض وزارة الدولة، وعلم من مصادر مواكبة 
ان هناك مشكلة فعلية في وزارة االتصاالت تكمن في صعوبة 
ان تؤول الى أي من األفرقاء األساس���يني: فال ميكن ان تضاف 
الى حصة رئيس اجلمهورية لتضم ثالث وزارات كبيرة وهذا 
ما يتحفظ علي���ه أوال رئيس احلكومة خصوصا ان هناك من 
يقترح ان يتوالها الوزير الشيعي في احلصة الرئاسية عدنان 

السيد حس���ني، اما النائب وليد جنبالط فإنه 
ال يري���د وزارة االتصاالت، فيما حتويلها الى 

الرئيس بري يبقيها ضمن حصة املعارضة ويدحض س���بب 
حجبها عن عون، اما ان ت���ؤول الى حصة احلريري فإن ذلك 
يعني ان يكون مستعدا إلجراء مقايضة وتقدمي تنازل باحلد 

الذي يرضي عون.
 مش�اكل وألغام: يريد الرئيس املكلف مبشاوراته واتصاالته ان 
يس��تبق املشاكل التي قد تعتري احلكومة بعد تأليفها، فيحاول ان 

يفككها قبل صدور مرسوم التأليف، ومن هذه املشاكل األلغام: 
� احملكمة الدولية الناظرة في قضية اغتيال الرئيس احلريري، ومن 
املفروض ان تكون كلمة مجلس الوزراء واحدة في ش��أنها فال من 

يعترض وال من يضع ڤيتو.
� س��الح حزب اهلل وهل يدخل ذكره في البيان الوزاري بشكل أو 
بآخر، أم يتم التركيز على السالح الوحيد الذي هو سالح الدولة؟ 
� رفض التوطني مع انتداب وفود لبنانية رسمية الى اخلارج لتكريس 

هذا الرفض بعدما ظهرت مؤشرات دولية لصالح هذا التوطني.
� اخلصخصة، فاالتفاق املس��بق عليه��ا أفضل من جعلها صاعق 
تفجي��ر داخل مجلس الوزراء، خصوص��ا وان العماد عون ومعه 
أفرقاء آخرون ال يرون ض��رورة لتخصيص بعض املرافق، على 
أس��اس ان بقاءها مع الدولة ميكن ان يحقق للخزينة مردودا أكبر 

من اخلصخصة.

حكومة خالل 10 أيام أو أزمة مفتوحة: توقفت أوساط 
سياس���ية عند قول الوزير السابق وئام وهاب انه اذا لم يتم 
تش���كيل حكومة وحدة وطنية في غضون عش���رة ايام »فان 
البالد تصبح امام ازمة سياسية مفتوحة«، علما ان هذه االوساط 
ما كانت لتتوقف عند هذا الكالم لو لم يثبت الوزير الس���ابق 
انه ميلك »كلمة الس���ر«، فهو اول من قال ان ال حكومة وحدة 
وطنية قبل اكتوبر وذلك منذ اليوم االول لتكليف النائب سعد 
احلريري فيما كان ان الرئيس نبيه بري يتوقع تشكيلها خالل 

ايام.
معارك نقابية: املالمح األولية للمعارك النقابية )رؤس��اء نقابات 
احملامني، والصيادلة وأطباء األسنان( تشير الى تراجع حدة الفرز 
السياسي قياسا الى ما كان عليه الوضع في السنوات املاضية، والى 
بروز أكثر لفئة »املس��تقلني« الذين يحرصون على تقدمي أنفسهم 
من دون ارتباطات سياس��ية وخارج التصني��ف القائم بني 8 و14 

آذار.
سليمان فرجنية انتقل للسكن في الرابية: انتقل رئيس تيار »املردة« 
النائب سليمان فرجنية الى الرابية لالقامة في منزل قريب من 
منزل العماد ميشال عون كي يكون على مقربة من التطورات 
واملسرح السياس���ي، ومبا يتيح له حضورا وتفاعالت أسرع 
م���ع األحداث وفي العالقات السياس���ية واالجتماعية، ويأتي 
انتق���ال فرجنية الى الرابية بعد انضمامه مع كتلته الى تكتل 

االصالح والتغيير ليعزز التكهنات بأن اعادة التموضع السياسي 
اجلغرافي تستند الى خلفية خطط وطموحات سياسية مستقبلية 
لدي، )أول نش���اط سياسي مارس���ه فرجنية بعد انتقاله الى 
الرابية كان في استقباله السفير االيراني محمد رضا شيباني 

الذي زار أيضا العماد عون(.
حتذي�رات أمنية: حذر موفدون كثر من مخاطر استمرار الفراغ 
احلكومي وانعكاس��اته األمنية، في حني حمل املستش��ار اخلاص 
للرئيس الفرنسي هنري غينو في زيارته األخيرة لبيروت تنبيها 
سياسيا استخباريا من امكان ان يتسلل متضررون من االستقرار 
اللبناني وبعض املجموعات األصولية املرتبطة ب� »القاعدة«، وينفذون 
تفجيرات أمنية تطاول شخصيات لبنانية مدنية وعسكرية وروحية، 
أو تس��تهدف القوة الدولية املعززة العاملة في اجلنوب من ضمن 
رغبة »القاعدة« في ان يكون لبنان مالذا جديدا لها وس��احة جهاد 
بعدما منيت مش��روعاتها في العراق وأفغانستان بضربة قاصمة، 
وانهارت املراحل األولى من مش��روعها لفرض الوالية االسالمية 

على املنطقة املمتدة من فلسطني الى أفغانستان.
ترتي�ب العالقة بني عون وبكركي: عقد في منزل احد نواب التيار 
الوطني احلر لقاء بني عدد من املطارنة املوارنة والعماد ميشال 
عون في اطار عملية جاري���ة العادة ترتيب العالقة بني عون 
وبكركي، وتخلل اللقاء الذي استكمل على »مائدة عشاء« نقاش 

مستفيض حول الوضع املسيحي والتحديات املقبلة.

أخبار وأسرار

معلومات ل� »األنباء«: الحكومة غداً أو بعده والمراسيم السبت
بيروت � عمر حبنجر

انقلبت آية العذاب على مستوى تشكيل احلكومة اللبنانية، وانفرجت 
االس����ارير، وغابت مظاهر القنوط، وبات سياسيو املواالة واملعارضة 

يفركون االيدي ويطقطقون االصابع تعبيرا عن اقتراب الفرج.
كثيرون يتجاوبون بهدف تخطي االزمة احلكومية في لبنان، وقليلون 
يردون الفضل الى اصحاب الفضل، الى قمة دمشق السعودية � السورية 
الت����ي ازاحت االتربة والغمور االقليمية م����ن طريق احلكومة اللبنانية 

وتركت للبنانيني االعالن عن احللول بعد معاجلة صغائرها.
االجواء السياسية في بيروت توحي بان تشكيل احلكومة بات قاب 
قوسني او ادنى، وقد اشارت الى هذا مصادر عدة في املواالة واملعارضة، 
ابرزها اثنان: رئيس حكومة تصريف االعمال فؤاد السنيورة الذي نقل 
زواره ل� »األنباء« عنه قوله لوف����د فرانكفوني »انا هنا حتى اخلميس 
او اجلمع����ة، اذا كان ثمة ما يطلب مني« وحت����ت االحلاح قال موضحا 
»الن احلكومة العتيدة س����تبصر النور اخلميس او اجلمعة، اي غدا او 

بعد غد.
وهذا ما أكده ايضا مرجع متابع ل� »األنباء« ان التشكيلة احلكومية 
اكتملت، وس����تعلن بني اخلمي����س واجلمعة وتصدر مراس����يمها يوم 

السبت.
وفي معلومات املرجع، انه مت اعطاء وزارة الدفاع لعضو كتلة التغيير 
واالصالح رئيس تنظيم املردة سليمان فرجنية واعطيت الداخلية لوزير 
الدفاع احلالي الياس املر، واملالية لريا احلسن اخلبيرة املالية الدولية، 
ام����ا وزارة االتصاالت فقد انيطت بوزير الداخلية في احلكومة احلالية 
زياد بارود. وبدوره العماد ميشال عون توقع ما يشبه هذا للتلفزيون 
السوري، اال انه ترك هامشا للمفاجآت احملتملة من قبل الطرف اآلخر، 

وليس من قبله.

العماد عون للتلفزيون السوري: التأليف حاصل

وقال عون ان����ه ملس من الرئيس املكلف س����عد احلريري رغبة في 
تخطي الصعوبات وتأليف احلكومة، ورجح اال يعتذر احلريري ثانية 
ع����ن التأليف، ذلك ان العرقلة ال تأتي من احلريري بل من احمليطني به، 

الن تكتله يضم اناسا ذوي توجهات تختلف عنه.
عون وفي حديث للتلفزيون السوري جزم بتأليف احلكومة، »ولو 

تأخرنا بعض الوقت«.
وقال: لقد توافقنا على عدة مواضيع اهمها عدم االنتهاء دون تفاهم 
شعورا منا بأهمية املرحلة التي نعيشها اآلن، وضرورة تأليف حكومة 
وهذا اهم شيء، اما الباقي فاننا نتحاور بشأنه وتبقى بعض اخلالفات، 

لكن لدى الرئيس املكلف ارادة تخطي الوضع.
عون استبعد مفاجآت من جهته شخصيا »وهذا اطمئن بشأنه اجلمهور، 
لك����ن املفاجآت قد تكون من الطرف اآلخر، ولس����ت ادري اذا كانت لديه 

ارتباطات ال يستطيع اخلروج منها«.
وقال عون عن نفسه: انا محرر واستطيع التعاطي بتأليف احلكومة 
بكل حرية، اقبل ما اقبل وارفض ما ارفض دون اللجوء الى آخرين، ودون 

ان يكون علي قيد ما في محيطي السياسي.

تجاوز وزارة االتصاالت

ونقلت »النهار« عن مصدر في تكتل »لبنان اوال« ان تقدما ملموسا 
حتقق ف����ي موضوع تأليف احلكومة وابرز ما حتقق هو جتاوز رئيس 
تكتل التغيير واالصالح العماد ميش����ال عون مطلب وزارة االتصاالت 
وقبوله ببدائل يبحث فيها مع الرئيس املكلف سعد احلريري، متوقعا 

)اي املصدر( اجناز التأليف نهاية هذا االسبوع او قبل نهاية الشهر.

مصدر عوني: الصيغ قيد التداول

غير ان مص����ادر التغيير واالصالح ناقضت هذه االجواء االيجابية، 
لتحفظها على ما وصفته بالتسريبات غير املتطابقة لالمور، وقالت هذه 
املصادر ان الصيغ املتداولة قيد التفاوض ولم يحسم اي منها بعد، عدا 

املتفق عليه من اعادة توزير الوزير جبران باسيل.
ال����ى اجلانب اآلخر ف����ان االتصاالت متواصلة ب����ني الرئيس املكلف 
ومسيحيي 14 آذار، على اعتبار ان جوهر املشكلة هو في الوسط املسيحي، 
والصراع القائم هو بني العماد عون من جهة وحزبي الكتائب والقوات 

اللبنانية من جهة اخرى.

تفاؤل مبني على وقائع قديمة

ويقول نائب في اللقاء الدميوقراطي الذي يرأس����ه وليد جنبالط ان 
املبالغة في التفاؤل املبني على وقائع االسبوع املاضي بدأت تتبدل مع 

التقدم العملي امللموس في االتصاالت اجلارية هذا االسبوع.
ويرى هذا النائب ان اجتماعا اخيرا يجري التحضير له بني الرئيس 
املكل����ف ورئيس تكت����ل االصالح والتغيير، يفت����رض ان يكون خامتة 
االثافي في التشكيلة احلكومية، خصوصا ان العماد عون بات في مزاج 
ايجابي يخوله القبول بالبدائل اجليدة املقدمة له مقابل تس����ليم وزارة 

االتصاالت.
بدوره وزير الداخلية زياد بارود حذر من تداعيات خطيرة على الوضع 
اللبناني، اذا لم تشكل احلكومة في القريب العاجل، ومثله الوزير ايلي 
ماروني، الذي بدا اكثر تف����اؤال عندما اعلن من مدريد ان العد التنازلي 

لتشكيل احلكومة قد بدأ، متوقعا االعالن عنها في نهاية االسبوع.
تشكيل احلكومة االسبوع املقبل، توقعه ايضا النائبان بطرس حرب 
وسليم سلهب والوزير علي قانصو والنائب فادي األعور الذي اعتبر ان 

مرحلة اختيار االسماء قد انتهت وبدأت مرحلة توزيع احلقائب.
الى ذلك عقد امس اجتماع ثالثي ضم رئيس مجلس النواب نبيه بري 
والرئيس املكلف سعد احلريري ورئيس تصريف األعمال فؤاد السنيورة 
في املجلس النيابي على هامش جلسة مجلس النواب املخصصة العادة 

انتخاب اميني السر.
الرئيس فؤاد الس����نيورة الذي غ����ادر االجتماع وص����ف اجلو بال� 

»كويس«.
وبعد مغادرة السنيورة بقليل، غادر رئيس احلكومة املكلف، واكتفى 

بالقول: »اجلو ممتاز«.
كما متت اعادة انتخاب اميني السر بالتزكية وهما انطوان زهرا ومروان 
حمادة وكذلك املفوضون الثالثة احمد فتفت وس����يرج طورسركيسيان 
وميشال موسى. ولفت رئيس املجلس النيابي نبيه بري الى انه حصل 
متن من اجل موضوع انتخابات اللجان النيابية ولذلك وتسهيال للتوافق 

ترفع اجللسة وتؤجل الى يوم الثالثاء املقبل.

»الدفاع« لسليمان فرنجية و»المالية« لريا الحسن و»االتصاالت« لبارود

المعارضة وجنبالط 
والرئيس يشكلون 

»أكثرية« نصف الحكومة

.. وفيلتمان طالب 
الحريري برفض 

»5-10-15«

بيروت: ثمة من يقول ان 
»املعارضة + وليد جنبالط 
+ رئي����س اجلمهوري����ة« قد 
تصب����ح له����م اكثرية نصف 
 مجل����س ال����وزراء، ألن م����ن
ال� 15 وزيرا احملسوبني على 
الغالبية هناك اثنان على االقل 
لوليد جنبالط الذي ال تضمن 
الغالبية بعد اليوم التصويت 
معها او ضدها في اي موضوع 
من املواضيع وحتت اي ظرف 
من الظروف، ولذلك فاملعارضة 
اصبحت تضم����ن في جيبها 
مسألة األكثرية داخل احلكومة، 
ولم يع����د امامها وفق مصدر 
اال السعي  سياس����ي مواكب 
لتحصيل شروط افضل على 
مستوى رئاس����ة احلكومة، 
سواء من خالل الرئيس سعد 

احلريري أو سواه.

بيروت: حتدثت معلومات
عن مكاملة هاتفية تلقاها 
الرئيس املكلف من مساعد 
وزيرة اخلارجية األميركية 
لشؤون الشرق األدنى جيفري 
فيلتمان حضه فيها على عدم 
القبول مبعادلة 15-10-5 التي 
انتخابات 7  تناقض نتائج 
يونيو وتعزز نفوذ املعارضة 
في احلكم، وكان رد احلريري 
بأنه ال بديل من املعادلة مؤيدا 
االتفاق السعودي � السوري 
في شأنها. في املقابل اكتفى 
احلريري بالرفض من دون 
تقدمي بدائل محتملة سوى 

احترام نتائج االنتخابات.

حبيب ل�»األنباء«: الحكومة آتية والتنازالت طالت 8 و14 آذار
بيروت � خالد اللحام

أكد النائب العلوي عن محافظة عكار )شمال لبنان( 
الس����فير الس����ابق خضر حبيب، ان القمة السورية – 
الس����عودية كانت لها أصداؤها في لبنان، وان تنازالت 

قدمتها 8 و14 آذار لتشكيل احلكومة.
عضو كتلة املستقبل اتهم »املعارضة العلوية« التي 
لم يسمها، بالتحدث باسم الطائفة العلوية التي هي براء 
منها، نافيا في حديثه ل� »األنباء« صحة اتهام املخابرات 
املصرية بالوقوف خلف اطالق القذائف على منطقة بعل 
محس����ن، ومنوها بقمة دمش����ق، بني الرئيس السوري 
د.بشار األس����د وخادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز. وعن تشكيل احلكومة العتيدة اكد ان ال 
شك في ان األجواء العامة حتمل الكثير من اإليجابيات، 
فبعد املرحلة األولى التي وص����ل فيها الرئيس املكلف 
الشيخ سعد احلريري الى حائط مسدود، وبعد أكثر من 

72 يوما بذل فيها اجلهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
تختلف املعطيات اليوم على صعيد الساحة السياسية 
فيما يتعلق بقوى 8 آذار، أي املعارضة، فهناك تنازالت 
س����يقدمها كال الطرفني، وال ش����ك في ان القمة العربية 
– العربية التي حصلت في دمش����ق بني خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس د.بشار 
األسد كانت لها أصداؤها على مستوى الساحة السياسية 
اللبنانية. وأيضا اللقاءات التي حصلت في هذه املرحلة 
بني الرئيس املكلف والعماد ميشال عون كانت أجواؤها 
إيجابية، وستكون هناك تنازالت من قبل 8 آذار ومن قبل 
الشيخ سعد احلريري ملصلحة لبنان ولبنان فقط ألن 

األولوية لدينا اليوم هي ملصلحة الوطن واملواطن.
ومن هذا املنطلق نأمل ان تكون هناك حكومة في أقرب 
وقت ممكن ومن انتظر عدة أش����هر فلن ينزعج من أيام 
قليلة مقبلة. وعن انحصار االشكاالت االمنية مبنطقتي 

بعل محس����ن وباب التبانة قال حبيب ان هذا املوضوع 
بالذات، يدعونا للتأكيد على وجود قاس����م مشترك بني 
هاتني املنطقتني وهو الفقر، وحيثما يوجد الفقر يوجد 
اجلهل وفي ظل اجلهل كل ش����يء يستغل، لكن لألسف 
بعد أح����داث 7 مايو، وكما حصل ف����ي عدة مناطق من 
لبنان أعي����د فتح اجلرح بني املنطقتني ملصالح خاصة، 
وكان للبع����ض مصلحة في ذلك، فتم افتعال املش����اكل 
بني املنطقتني وتوزيع السالح، وبوجود الفقر في جبل 
محسن والتبانة والقبة وتوزيع السالح واألموال على 
كال الطرفني، فعاد بعض الذين لهم مصلحة في الفتنة 
الى أدواره����م وجنحوا في اعادة هذه األجواء. ولكن ما 
أود قوله هنا انه يجب معاجلة هذا امللف بشكل جذري 
ونهائي وبطريقة وحيدة وهي ترافق مش����روع امنائي 
ومش����روع أمني متوازيني معا لكامل املنطقة من القّبة 

الى جبل محسن وصوال الى التبانة.

النائب العلوي عن محافظة عكار أكد أن حل مشكلة بعل محسن - التبانة بالتنمية ال بالسالح


