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السخونة جنوباً تغطي على »الجليد السياسي«.. ترقب لبناني حذر لتقرير »كي مون« حول الـ»1701«
            بيروت ـ أحمد عز الدين

التصاعدية  الوتيرة 
اخلروق���ات  ملس���ار 
االسرائيلية في اجلنوب 
تضي���ق اخلن���اق على 
حكومة نتنياهو عشية 
تقدمي األمني العام لألمم 
ب���ان كي مون  املتحدة 
الى  اكتوب���ر احلالي  تقريره نهاية 
الدولي حول مس���ار  مجلس األمن 
تنفيذ القرار 1701. وقبل ان حتاول 
اسرائيل احملاصرة بتقرير غولدستون 
حول جرائم احلرب التي ارتكبتها في 
غزة ان تستثمر االنفجار الذي حصل 
في منزل احد عناصر حزب اهلل قبل 
أيام في منطقة عمل القوات الدولية، 
جاء الكش���ف عن اجهزة التجسس 
التي زرعها اجليش االسرائيلي داخل 
األراضي اللبنانية ملراقبة حركة حزب 
اهلل واملقاوم���ة، األمر الذي اضطره 
لتفجير هذه االجهزة عبر الطائرات 

ملنع اجلان���ب اللبنان���ي واملقاومة 
حتديدا من فك رموزها واالستفادة 
منها وكش���ف التقنيات املستخدمة 

عبرها.
وفيما حاولت اسرائيل اإليحاء بأن 
هذه االجهزة قد زرعت خالل احتاللها 
لهذه املنطقة ابان حرب يوليو 2006، 
بهدف التقليل من حجم اخلرق للقرار 
1701 وليس نفيه، فقد أكدت مصادر 
أمنية لبنانية ان هذا اخلرق حصل 
بعد احلرب وليس خاللها، بدليل ان 
شبكة الهاتف السلكية التي وضعت 
االجهزة عليها للمراقبة والتنصت 
قد أنش���ئت بعد احلرب، وتاليا فإن 
اخلرق حصل بعده���ا وليس قبلها 

حصرا.
التصعي���د ميدانيا على  ويأتي 
األرض وسط لغط حول دور القوات 
الدولية املتهم���ة بغض الطرف عن 
الكثير من اخلروقات عشية التقرير 
ال���دوري لألمني العام لألمم املتحدة 

خ���الل اس���بوع حول الق���رار 1701 
حيث يتوقع ان يتضمن الهواجس 
من عدم االلت���زام مبضامينه، وفي 
اللبناني هن���اك توقع بأن  اجلانب 
يحم���ل التقرير اش���ارات واضحة 
املتزايدة  للخروقات االس���رائيلية 
على احلدود وجوا وبحرا، خصوصا 
في موضوع التجس���س، حيث يتم 
كشف وسائلها الواحدة تلو األخرى 
فبعد شبكات العمالء التي تهاوت في 
األشهر املاضية بشكل قياسي، جاء 
دور اجهزة التجسس على شبكات 
الهاتف، وال أحد يدري ماذا بعد؟ واذا 
كانت نصبت في األيام املاضية جهاز 
ارسال القط قرب احلدود فإن مصادر 
أمنية ترى انه رمبا يهدف الى دفع 
اجلانب اللبناني لصرف النظر عن 
وسائل جتسس اخرى داخل األراضي 
اللبنانية، وعدم السعي للكشف عن 

املزيد منها.
وفي هذا الوقت يتوقع ان تصل 

خالل أي���ام الى بيروت مس���ؤولة 
دولية رفيعة املس���توى للبحث في 
آليات القرار 1701 وسبل »شدشدة« 
هذه اآلليات وتعزي���ز االلتزام بها، 
بعدما تعرضت لالهتزاز خالل اآلونة 
األخيرة نتيجة تزايد اخلروقات التي 
شكلت مصدر قلق للقيادة الدولية، 
من منطلق ان استمرار وتيرة التراجع 
الهدوء  االلتزام ببنوده يعرض  في 
على احلدود اللبنانية � اإلسرائيلية 

للخطر.
من جانبها، اس���رائيل اخلارجة 
من معركة خاس���رة بش���أن تقرير 
غولدس���تون لن جتد امامها سوى 
التركيز على زيادة التسلح لدى حزب 
اهلل، وقد ب���دا االرباك واضحا على 
احلكومة االسرائيلية بعد الفشل في 
منع مجل���س االمم املتحدة حلقوق 
االنسان بكل الوسائل من التصويت 
على التقرير الذي يدين جرائمها في 
احلرب على غزة مطلع العام احلالي، 

ولم تستطع سوى تأمني 6 اصوات 
رافضة للتقرير مقابل 25 مؤيدة و11 
امتنعت عن التصويت، وهذا االرباك 
بدا واضحا من خالل سعي حكومة 
نتنياه���و لتعدي���ل قوانني احلرب 

استنادا الى »درس غولدستون«.
واذا كانت اسرائيل تضمن سقوط 
اي تصويت في مجلس االمن الذي 
احيل اليه التقري���ر بعد اقراره في 
جنيڤ بس���بب »الڤيتو« االميركي، 
فإن االدانة تكون قد حصلت مبجرد 
طرح التقرير على املجلس، ألنه في 
اكثر  مجمل االحوال ليس املطلوب 
من ذلك وال احد يتوقع وصول هذا 
التقرير الى محكمة العدل الدولية في 
الهاي، بل على العكس فإنه سيزيد 
الضغط على اسرائيل احملاصرة دوليا 
برفضها وقف االستيطان في الضفة 
الغربية وتاليا تعطيل عملية السالم 

في الشرق االوسط.
اللبناني مع  وس����خونة الوضع 

اسرائيل تقابل ببرودة الى حد اجلليد 
على املسار السياسي الداخلي والوضع 
احلكومي، وعلى الرغم من ان املعاجلات 
للوضع احلكومي وصلت الى مرحلة 
اليأس، فثمة م����ن يعتقد ان الظرف 
اصبح مالئم����ا النتاج حكومة تكون 
ميتة سياسيا وعاجزة عن اتخاذ اي 
قرار، ألن الوضع لم يعد يحتمل هذه 
املراوحة القائمة حاليا، خصوصا ان 
الوضع احلكومي ينعكس شلال على 
باقي املؤسسات وفي مقدمتها املجلس 
النيابي الذي عجز عن انتخاب اللجان 
التي تشكل شريان العمل التشريعي، 
وقد اقر معظم النواب بعد اجللس����ة 
»املقزمة« ان ام����ر اللجان قد ارتبط 
بالتوافق السياس����ي حول احلكومة، 
هذا باالضافة الى الشلل الذي يصيب 
املؤسسات االخرى التي تعتبر مبنزلة 
الذراع للسلطة التنفيذية ومن دونها 
الس����لطة بتراء، مم����ا يلقي  تصبح 
مسؤولية كبرى على عاتق االجهزة 

االمنية التي تتزايد اعباؤها مع استمرار 
الوضع احلالي ويصبح احلبل االمني 
مفتوحا على كل االحتماالت، اضافة 
الى تعطيل او تأجيل محطات اساسية 
في مسار احلياة الدميوقراطية، ومنها 
االنتخابات البلدية، حيث املح الوزير 
بارود الى احتمال تأجيل االنتخابات 
البلدية املقررة نهاية الربيع مع استمرار 
الوضع احلكومي الراهن، ألن الكثير 
من االجراءات البد من اتخاذها للحفاظ 

على املواعيد كما هي مقررة.
وال شك في ان حقيبة االتصاالت 
في احلكومة العتيدة ستدخل التاريخ 
والتي اصبحت تعادل احلكومة وتقرر 
مصير الوضع السياس���ي ومفتاح 
احلرب والس���لم، م���ع قناعة جميع 
اللبناني���ني او معظمهم بأن االمر ال 
يتعلق بوزارة او اكثر بل ب� »امر يوم« 
خارجي لم يصدر بعد، وبانتظار ذلك 
س���نبقى في حالة مد وجذر تفاؤلي 

وتشاؤمي.
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مصيـر كتلـة زحلـة بالقلب: 
االتصاالت إلعادة شمل كتلة 
»زحلة بالقلب« لم تصل الى 

نتيجة ايجابية، واملعطيات تؤشر إلى صعوبة 
ف����ي إعادة وصل ما انقطع ب����ني نواب الكتلة 
الس����تة الذين جمعهم الفوز ف����ي االنتخابات 
النيابية في يونيو املاضي، وفرق بينهم التنافس 
على الزعامة من جهة، والوالء ملرجعيات حزبية 
من جهة أخرى. ويتجه أعضاء الكتلة اخلمسة 
)ما عدا النائب نقوال فتوش( الى تكليف النائب 
طوني أبو خاطر ترؤس الكتلة والدعوة الى 
اجتماعات دورية لها ملتابعة قضايا زحلة والبقاع 
األوسط. وترؤس أبوخاطر الكتلة ليس مرتبطا 
مبسألة توزيره أو عدمه، بل بكون أبو خاطر 
هو كاثوليكي والعاصمة السياسية للكاثوليك 
في لبنان واملنطقة هي زحلة، وألنه أيضا نال 
الرقم األعلى بني املرشحني الكاثوليك في عدد 

أصوات الناخبني في دائرة زحلة.
تنسيق الكتائب والطاشناق في البلدية: توقعت مصادر 
ان يترجم احلوار املفتوح بني الكتائب والطاشناق 
ف��ي التحضي��رات اجلارية لالنتخاب��ات البلدية 
واالختيارية املقبلة، حيث ألبناء الطوائف األرمنية 
الدور املؤثر في املس��ار االنتخاب��ي ليصار الى 
االستفادة منه. ووفقا ملعلومات اجلانبني الكتائبي 
واألرمني، فإن عودة املياه الى مجاريها بني احلزبني 
ال تعني نشوء حتالف سياسي بينهما، ألن املسؤولني 
في الطاش��ناق لن يتخلوا عن حلفهم مع العماد 
ميش��ال عون، ولن يخرجوا م��ن تكتل التغيير 
واالصالح، ولكنهم في الوقت نفسه سيواصلون 
سياسة االنفتاح على األحزاب اللبنانية كافة انطالقا 
من قرار اللجنة املركزية للحزب. كذلك فإن الكتائبيني 
ل��ن يذهبوا الى حتالف مع احلزب األرمني ألنهم 
يعرف��ون ان هذا األمر لم يح��ن وقته بعد، لكن 
اللقاءات بني الطرفني خالل األسابيع املقبلة كفيلة 

بإزالة رواسب املرحلة السابقة.
انسجام بني كنعان واجلميل: حتولت جولة الوزير 
غ����ازي العريضي االمنائية ف����ي منطقة املنت 

الشمالي أمس االول إثر الغداء 
ال����ذي أقامه النائب ابراهيم 
كنعان الى لقاء سياسي بلدي 
ضم الى نواب تكتل التغيير واالصالح املتنيني، 
النائب سامي اجلميل ورؤساء غالبية البلديات 

من ساحل املنت الى اجلرد.
 وفيما لوحظ غياب النائب ميشال املر أو أي 
ممثل عنه، لوحظ انسجام ووئام بني كنعان 

واجلميل.
الطعـون االنتخابيـة: يقال ان قب��ول املجلس 
الدستوري أحد الطعون املقدمة، قد يؤدي الى اعادة 
االنتخابات على كل املقاعد في الدائرة االنتخابية 

التي طالت الطعون عددا من مقاعدها.
شواغر مسيحية: نقل سياسيون عن العماد 
ميشال عون انه بحث مع الرئيس املكلف سعد 
احلريري الوض����ع االداري واخللل احلاصل، 
خصوصا جلهة احلصة املسيحية والشواغر 
في معظم املواقع. وأش����ار عون الى ان نسبة 
املسيحيني في بعض االدارات واملؤسسات قد 
تكون معدومة، بحيث لم يتم تعيني مسيحيني 
مح����ل احملالني على التقاع����د، كما انه مت نقل 
موظفني مسيحيني من مراكز مهمة وحساسة 
ومتت االستعاضة عنهم مبوظفني غير مسيحيني 
مثل املديرية العامة لألمن العام. ووعد احلريري 
بالعمل على اعادة التوازن الى ادارات الدولة.

كما أشار عون أمام زواره الى انه سيثير مع 
األم����ني العام حلزب اهلل موضوع اعادة مركز 
مدير عام األمن العام الى املوارنة، وانه سيسعى 
الى ذلك خصوصا ان املدير العام احلالي اللواء 
وفيق جزيني س����يحال بعد بضعة أشهر الى 
التقاعد. وقال ع����ون أمام زواره ان املوضوع 
االداري يهمني أكثر بكثير من املوضوع احلكومي 

واملشاركة فيها.
السياسة تطال كازينو لبنان: يدور لغط حول تشكيل 
مجلس ادارة جديد لكازينو لبنان، في ظل جتاذبات 
سياسية تدور ضمن مثلث الرئيس ميشال سليمان 

والرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون.

أخبار وأسرار القضاء يحكم باألشغال الشاقة المؤبدة 
على 10 أشخاص مرتبطين بالقاعدة

تمارين برمائية للجيش واليونيفيل غدًا

بيروت ـ سمير دياب
حكم القضاء اللبناني على ش����بكة أصولية من جنس����يات لبنانية 
وسورية وفلس����طينية بعقوبة الس����جن ملدد تتراوح بني ثالثة أشهر 

واألشغال الشاقة املؤبدة.
فبعد محاكمات استغرقت سنة أصدرت أمس احملكمة العسكرية في 
لبنان حكمها بحق الشبكة املؤلفة من 21 شخصا بينهم عشرة موقوفني 
متهمني بتأليف عصابة مسلحة متهيدا للقيام بأعمال ارهابية، واالنتماء 
الى مجموعات مس����لحة مرتبطة ب� »القاعدة« ودخول بعضهم العراق 
للقتال، وتهريب عناصر من القاعدة وتأمني امللجأ لهم وادخال مقاتلني 

من سورية الى لبنان وبالعكس.
وقضى احلكم بإنزال عقوبة األش����غال الشاقة خمس سنوات بحق 
املوقوف اللبناني محمد عز الدين وثالث س����نوات ونصف السنة بحق 
الفلسطيني املوقوف رامي شبايطة وثالث سنوات للبناني سليم أبوغوش 
وس����نة ونصف السنة للمتهم املخلى سبيله حسني احلجيري وسنتني 
للموقوف املخلى سبيله اكرم ياسني وثالثة أشهر لكل من ربيع شورب 
ورشيد عبدالرازق وشهرا لكل من محمد عيدي وخالد احلاج واالكتفاء 
مبدة توقيف املدعى عليه محمد األوس����طة. وقضى احلكم ايضا بإنزال 
عقوبة االش����غال الش����اقة املؤبدة بحق الفارين من العدالة وهم توفيق 
الطه، نعيم محمود، محمد جمعة، يوسف شبايطة، محمود داود، وبالل 
حبالي )فلسطينيون(، محمد اليابوس وعبداهلل بركات )سوريان( عمر 
سويدان، وليد حسني واحمد ياسني )لبنانيون( وجتريدهم من حقوقهم 

املدنية وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهم.

بيروت � أ.ش.أ: تنطلق غدا وقائع تنفيذ مترين برمائي مشترك بني
اجليش وقوات األمم املتحدة املؤقتة في لبنان )اليونيفيل( عند مرفأ 
الناقورة. وذكر بيان صدر عن قيادة اجليش اللبناني امس أن وحدات من 
القوات البحرية وفوج مغاوير البحر ولواء املشاة السادس، ووحدة من 

القوة الضاربة التابعة للقوات الدولية ستشارك في هذه التدريبات.

أعضاؤها من لبنان وسورية وفلسطين

دو فريج: التفاؤل الزائد بتشكيل الحكومة ليس
في محله والتشاؤم المفرط ليس في محله أيضًا

القاهرة تؤجل محاكمة خلّية حزب اهلل
إلى األربعاء لالستماع لشهود اإلثبات

بيروت ـ محمد حرفوش
رأى النائب نبيل دو فريج ان التفاؤل الزائد حيال 
تش����كيل احلكومة ليس في محله، كما ان التشاؤم 
املف����رط ليس في محله ايضا. دو فريج وفي حديث 
ام����س رأى ان اللقاءات الثنائية بني الرئيس املكلف 
سعد احلريري واطراف من املعارضة ادت الى خرق 
ايجابي نحو االتفاق، لكن مبجرد ان نسمع عن وجود 
لقاءات جديدة متتالية ندرك ان االتفاق لم يحصل بعد، 

مالحظا ان فريق املعارضة ال يتصرف على اساس 
انه فريق في كل املسائل بل حني يريد، وحني يصل 
اطرافه الى التفاصيل يتصرفون كفرقاء. واضاف: 
ال ارى واقعيا ان سورية راضية كثيرا عن الرئيس 
املكلف. واشار النائب دو فريج الى اتفاق مبدئي على 
مساحة لبنان وعلى املناصفة بني املسيحيني واملسلمني، 
لك����ن ما يؤملنا ان ثمة من لم يعودوا مقتنعني حتى 

بهذا ويطمحون الى ضرب الطائف.

 القاهرة � كونا: قضت محكمة عليا مصرية امس 
بتأجيل محاكمة 26 متهما في قضية تتعلق بخلية 
تابعة حلزب اهلل اللبناني الى االربعاء املقبل لبدء 

االستماع الى اقوال شهود االثبات.
كما حددت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ 
برئاسة املستشار عادل عبدالسالم غدا موعدا لقيام 
الدفاع عن املتهمني باالط����الع تفصيليا على احراز 

القضية باستخدام االدوات الفنية الالزمة لذلك.
وحضر املتهمون الذين تتوزع جنس����ياتهم ما 
بني لبنانيني اثنني و5 فلس����طينيني وسوداني و18 
مصريا، من محبس����هم وأودع����وا قفص االتهام في 
متام الساعة احلادية عشرة يرتدون مالبس احلبس 

االحتياطي البيضاء.
حيث قامت احملكمة خالل اجللسة بفض أحراز 
الدعوى والتي تضمنت محررات خطية وبيانات من 
النيابة حول املتفجرات والعبوات املفرقعة واألحزمة 

الناسفة املضبوطة، وجوازات سفر وبطاقات هوية 
للمتهمني وتذاكر طيران من وإلى لبنان ودول أخرى، 
وبيانات حول السيارات املستخدمة من جانب املتهمني 
في تنفيذ مخططاتهم، وأش����رطة ڤيديو للمعاينات 
التصويرية التي أجرتها نياب����ة أمن الدولة العليا 
لألماكن التي مت ضبط املتهمني فيها، واألنفاق التي 
مت حفره����ا مبعرفة البعض منهم الس����تخدامها في 
تهريب األسلحة واملؤن والدخول واخلروج بطرق 
غير مشروعة لقطاع غزة، والشقق املستأجرة من 
جانب املتهمني ملعاينة ورصد السفن املارة في مجرى 
قناة الس����ويس املالحي، وصور فوتوغرافية لتلك 

األماكن.
أم����ا التهم التي وجهت الى املتهمني فهي عدة من 
بينها التخابر »مع من يعملون ملصلحة منظمة مقرها 
خارج البالد للقيام باعمال ارهابية داخل مصر« خالل 

الفترة من عام 2005 وحتى 25 نوفمبر 2008.

الحكومة اللبنانية في أي لحظة.. ما لم تتدخل األطراف الخارجية
بيروت ـ عمر حبنجر

م���رة أخرى، احلكومة اللبنانية في أي حلظة.. لقاء جديد بني 
الرئيس املكلف سعد احلريري والعماد ميشال عون سبقته حتضيرات 
بلهجات هادئة، وواكبته مواقف دولية واقليمية مشجعة، أبرزها 
االتصال الهاتفي بني الرئيس���ني ميشال س���ليمان وبشار األسد، 
مصحوبا بتشديد األخير على تس���ريع تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية، وبيان للرئيس األميركي باراك أوباما شخصيا مبناسبة 
الذكرى السادسة والعشرين لتفجير مقر املارينز األميركية قرب 
مطار بيروت ما تس���بب في مقتل نح���و 250 جنديا من املارينز، 
أمل فيه تشكيل احلكومة اللبنانية سريعا، متهيدا للعمل مع هذه 

احلكومة على استقرار الشرق األوسط.
ولم يكن برنار كوش���نير طبيب السياسة اخلارجية لفرنسا، 
الذي غادر بيروت أمس، أقل حماس���ة لتسريع تشكيل احلكومة، 
وه���و الذي يرى ان العقبات مبعظمها داخلية املنش���أ، حيث قال 
كوشنير في مجالسه اخلاصة، مادامت السعودية وسورية متفقتني 
على تشكيل احلكومة، وفي الوقت ذاته ليس من موقف خارجي 
معارض، عل���ى األقل، لذا فهو يرى ان العق���دة عند العماد عون 
بصورة إجمالية، مع انه يتس���اءل، ملاذا ال يعرضون على العماد 
عون حقيبة وزارية موازية حلقيبة االتصاالت، وقد سمى وزارة 

العدل، على سبيل املثال.

بدائل عادلة

وفي هذا السياق، جتدر االشارة الى مطالبة العماد عون »ببدائل 
عادلة« لوزارة االتصاالت، وفهم األكثريون من هذا القول ان رئيس 
كتلة االصالح والتغيير يري���د وزارة العدل، املعتبرة من حصة 
القوات اللبنانية، والقوات اللبنانية تعتبر ان مطالبة عون بهذه 
احلقيبة املطروح تسليمها للنائب األكثري بطرس حرب، تهدف 
الى اصابة عصفورين بحجر واحد، االثبات لس���مير جعجع بأنه 
ق���ادر على انتزاع اللقمة من فم���ه، وفي الوقت ذاته ابعاد النائب 
حرب عن الوزارة على خلفية صراعه االنتخابي مع صهره جبران 

باسيل في دائرة البترون.
وترد مص���ادر األكثرية على قراءة كوش���نير للوضع، بطرح 
الس���ؤال عن س���ر انفتاح املعارضة، تارة وانغالقها تارة أخرى، 

وأين املوقف اإليراني مما يجري عندنا.
ف���ي هذا الوقت رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يالحظ 
اقتراب الطباخني من تصغير صحنه احلكومي، يرى ان األسبوع 
املقبل س���يكون املهلة األخيرة لتشكيل احلكومة، وإال فلن نبقى 

مكتوفي األيدي.
ب���ري لم يتطرق ال���ى ما ميكن ان يحصل فيما لو لم تش���كل 
احلكومة حس���ب توقيته اال ان االنطباع الذي تركه كالمه يشجع 
على االعتقاد بأن ثمة حكومة ستشكل قبل نهاية األسبوع املقبل، 

دون حتديد يومي دقيق.

واستقبل الرئيس سليمان باتريس���يا بيار اجلميل والنائب 
االول لرئيس حزب الكتائب شاكر عون، ودعت السيدة اجلميل 
رئي���س اجلمهورية الى القداس الذي يقام في ذكرى استش���هاد 

الوزير الراحل بيار اجلميل.
وزار بعبدا، رجل االعمال املغترب سركيس أبونهرا الذي اطلع 
الرئيس س���ليمان على أعماله واس���تثماراته في دنيا االغتراب 
واس���تعداده لالس���تثمار في الوط���ن االم، وكذل���ك على أحوال 

االغتراب.
ف��ي املقابل نقل زوار الرئيس املكلف سعد احلريري عنه ارتياحه 
الكبير لوتيرة املشاورات، وثقته مبا مت اجنازه حتى اآلن، مؤكدا ان 
ال عودة الى الوراء، بل ان هناك مسارا موضوعا على نار حامية، 

واحلكومة آتية ولن تستمر حالة الفراغ، كما يخشى البعض.

ترتيبات لقاء الحريري ـ عون

وذكرت صحيفة »الس���فير« امس ان نادر احلريري مستشار 
الرئيس املكلف زار الرابية يوم اجلمعة والتقى العماد ميشال عون، 

وبحث معه ترتيبات لقائه اجلديد مع الرئيس املكلف.
وحتدث العم���اد عون عن »لقاء قريب« مع احلريري لم يحدد 
موعده في حينه، مشيرا في حديثه لتلفزيون ايراني الى ان لقاءاتهما 
السابقة مت فيها تبادل الرأي من دون الوصول الى حتديد احلقائب 

أو االسماء، ومن دون الوصول الى نتيجة محددة.
وق���ال عون: قبل كل ش���يء يجب ان أعرف مل���اذا أترك وزارة 
االتصاالت؟ واذا كانت هناك اسباب تستحق ذلك، أفعل، اما اذا لم 

تكن هناك أسباب وجيهة فلن أفعل.
وأضاف: قد يكون هناك سبب مخفي، وهو بالتأكيد غير جيد 

واال لكانوا أعلنوه.
وقال: كلما ضعفت املقاومة في لبنان ضعفت املعارضة وبات 
فرض احللول عليها أس���هل، وكلما قويت املعارضة ابتعد احلل 

بتوطني الفلسطينيني في لبنان.
بدوره الوزير ايلي ماروني، اكد ان حزب الكتائب لم يدخل في 
مبارزة مع العماد ميش���ال عون، كما لم يطالب بحقائب معينة، 
حتى انه، أي احلزب، طرح امكان عودة املش���اركة في احلكومة، 
ولكن دون الس���عي الى التعطيل. والحظ في حديث له امس ان 
جميع املعطيات كانت تش���ير الى ق���رب والدة احلكومة واذ جاء 

موقف عون املفاجئ.

عرقلة الحكومة

لكن نائب االمني العام حلزب اهلل الش���يخ نعيم قاسم يرى ان 
ثمة من يريد حكومة أكثرية في لبنان تضع أسقفا من أجل عرقلة 

حكومة الشراكة، داعيا الى وضع حد لهم.
وقال: البعض ال يريد حكوم���ة الوحدة الوطنية، مازلنا على 

قناعتنا، والذين يعيقونها اجلميع مسؤول عن وضع حد لهم.

وق���ال رئيس املجلس انه ميلك أفكارا لكس���ر احللقة املفرغة، 
وسيعرضها على جميع الفرقاء بالتنسيق مع رئيس اجلمهورية 
ورئيس احلكوم��ة املكل��ف مؤك��دا ع��دم ممانعت��ه ف��ي التخل��ي 
عن أي حقيبة ش���رط ان تكون هناك مداورة تش���م��ل اجلمي��ع 

دون استثناء.
وقال بري: إذا أرادوا وزارة اخلارجية فأنا ال أمانع في أن يتولى 

نائب من كتلة التحرير والتنمية )كتلته( وزارة املالية.
ويبدو ان ثمة لقاء جديدا ب���ني بري واحلريري مطروح، بعد 

جولة االستشارات اجلديدة للرئيس املكلف مع العماد عون.
وقالت مصادر نيابية ان رئيس املجلس اتصل بالرئيس ميشال 
س���ليمان، مهنئا بس���المة العودة من مدريد وبحث فيما آل إليه 

مسار التأليف.
بري أبلغ الرئيس سليمان انه البد من التدخل لفك العقد املانعة 
للتأليف حتى اآلن وأكد له ضرورة وضع حد للفراغ، وقال علينا 
ان نعتبر األسبوع املقبل مهلة أخيرة، وإال فإن هذا األمر يلقي على 

رئيس اجلمهورية، كما على رئيس املجلس النيابي مسؤولية
البقاء مكتوفي االيدي، الس���يما ان االمور باتت ال حتتمل وال 

يجوز أبدا أن نعّود الناس على الفراغ الذي يأكل البلد.
وقال ردا على س���ؤال: بعد االسبوع س���يكون هناك كالم آخر 

وحراك آخر، يجب ان ننتهي، البلد لم يعد يحتمل.

مواجهة التطورات

من جهته، قوم رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان مع 
زواره أمس حركة االتصاالت اخلارجية والداخلية واملش���اورات 
السياسية اجلارية لتشكيل احلكومة اجلديدة، وحض الفرق��اء 
على تكثيف املشاورات واالتصاالت وتبادل التضحي��ات، الفتا ال��ى 
ض�����رورة ان تك��ون هن��اك حكوم��ة ف��ي اق��رب وق��ت ملالق��اة 
التطورات املقبل��ة عل��ى املنطق��ة، وذل��ك لالفادة من ايجابياته��ا 
م��ن جه��ة وملن��ع أي انعكاسات سلبية لها على الداخل اللبنان��ي 
من جهة أخرى، فضال عن احلاجة التي باتت ماس��ة لتسيير عجلة 
الدولة وش���ؤون املواطنني وقضاياهم من خالل مجلس الوزراء. 
وعرض الرئيس سليمان مع وزير العدل د.ابراهيم جنار لالوضاع 
الراهنة وشؤون وزارته. وتناول مع كل من النائبني بدر ونوس 

وجوزف املعلوف التطورات السياسية على الساحة.

لقاء جديد بين الحريري وعون.. وسليمان لضرورة قيام حكومة في أقرب وقت لمواجهة التطورات المقبلة بالمنطقة 

)محمود الطويل( الرئيس املكلف سعد احلريري مستقبال الرئيس جنيب ميقاتي امس


