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جنبالط يقترح شخصية مقبولة لوزارة الداخلية

سليمان وسالم نحو حكومة »احلد األدنى من التحدي«
وعون يودّع »الشراكة الوطنية«.. و8 آذار تلوّح باالستقاالت

يكون من مصلحة حزب اهلل 
البقاء خارج احلكومة تضامنا 
مع متطلبات حليفه عون في 
ضوء التفجيرات املتنقلة التي 

تستهدف مناطقه.
اما الرئيس متام سالم بدأ 
بوضع اللمسات االخيرة على 
التركيبة احلكومية االخيرة من 
حيث االسماء واحلقائب، مع 
اجراء االتصاالت الالزمة متهيدا 
للصعود الى بعبدا وعرضها 
على الرئيس سليمان مقدمة 
الطالع الرئيس بري وبالتالي 
اعالنها. وردا على العماد عون، 
قالت اوساط سالم ان احلكومة 
ستراعي شرط امليثاقية، بحيث 
تشمل كل االطراف والطوائف، 
وحتدثت االوساط عن وجود 
محضر مكتوب عن لقاء سالم 
مع وفد 8 آذار بحضور الوزير 
جبران باسيل، وفي هذا احملضر 
لم يظهر اي اعتراض من قبل 
اي من احلاضرين على مبدأ 
املداورة وامنا على الثلث املعطل 
الذي عاد حزب اهلل وتراجع 
عنه. وامام هذا الوضع، سئل 
الرئيس نبيه بري عن كيفية 
حتركه الحتواء املوقف، فأجاب: 
انا مازلت متمس����كا بصيغة 
الثالث ثمانيات زائد املداورة، 
مكررا انه لن يفعل شيئا اآلن 

ألنه خدم عسكريته.
وعن موقفه في حال خروج 
العم����اد عون وحزب اهلل من 
احلكومة العتيدة، قال بري: 
لن اجي����ب اآلن، ألنني اتطلع 
الى تركيب����ة احلكومة والى 
ميثاقيته����ا ألح����دد موقفي 
النهائي منها، وقبل ان تتألف 
لن اعلق عليها. رئيس جبهة 
النضال الوطني وليد جنبالط 
تناغم مع موقف الرئيس بري 
معلقا رأيه باحلكومة العتيدة 
على تشكيلتها، وابلغ الوزير 
وائل ابوفاعور قناة »املنار« ان 
سليمان وسالم سيتصرفان 
بصيغة حكومية متثل ادنى 
درجات التحدي او االقصاء، 
وهذا ما يعني تشكيل حكومة 
سياسية، واذا لم ينجحا فلن 

يحرما اي فريق حقه.
وحتدث����ت معلومات عن 
مخ����رج اقترح����ه جنب����الط 
ويقضي بتس����مية ش����خص 
مقبول حلقيبة الداخلية، وهذا 
االقتراح حمله ابوفاعور الى 

الرؤساء سليمان، بري وسالم. 
لكن مص����ادر في قوى 8 آذار 
نقلت عنها صحيفة »االخبار« 
اللصيقة في حزب اهلل قولها 
انها لن تكتفي باستقالة وزرائها 
املعنيني في احلكومة املنتظرة، 
بل ستعمد الى منع من يبقى 
من الوزراء في احلكومة من 
ممارسة عملهم حتى في نطاق 
تصريف االعمال التي يسعى 

سليمان وسالم اليه.
واكدت املصادر ان االنسحاب 
من احلكومة سيشمل وزراء 
تكت����ل التغيي����ر واالصالح 
وحزب اهلل وحركة امل وحزب 
الطاشناق واملردة اضافة الى 
وزيري جبهة النضال الوطني 
برئاسة جنبالط، وبذلك تكون 
احلكومة فقدت اكثر من ثلث 
اعضائها، وتعتبر مستقيلة 
وفقا للمادة 69 من الدستور، 
عندها يضطر رئيس اجلمهورية 
الى اجراء استشارات نيابية 
جديدة لتسمية رئيس حكومة 
جديد، لن يكون الرئيس سالم، 
كم����ا تؤكد »االخب����ار«. على 
صعيد رئاس����ة اجلمهورية، 
تراهن االوساط املتابعة على 
مؤمتر دعم لبنان املقرر في 
5 مارس املقب����ل في باريس 
والذي سيشارك فيه الرئيس 
سليمان شخصيا، الى جانب 
وزراء خارجية الدول الكبرى، 
حيث سيتاح لسليمان ان يطلع 
على توجهات ه����ذه الدول، 
بخصوص لبنان واستحقاق 
الرئاسة االولى الذي سيكون 
اقترب موعده الدستوري بدءا 
من 25 مارس املقبل. ويبدو 
املراهنون عل����ى هذا املؤمتر 
مقتنعون بخ����روج الرئيس 
س����ليمان من ه����ذا املؤمتر 
الدولي مب����ا يطمئن القلقني 
على االستحقاق الرئاسي ألن 
املجتمع الدولي املجتمع حتت 
عنوان دعم لبنان لن يسمح 
ألي طرف بجر لبنان الى الفراغ 
الرئاسي املدمر. جتدر االشارة 
الى ان الرئيس سليمان سيقوم 
بزيارة ليوم واحد الى تونس 
غدا تلبية لدعوة س����ابقة، ما 
يعني اال حكومة قبل السبت 
ورمبا قبل االس����بوع املقبل، 
باعتبار ان يوم االحد هو يوم 
عيد مارون ش����فيع الطائفة 

املارونية.

باحملاور االقليمية املعروفة، 
وآخر ب����ات يعاني من تزايد 
موج����ة التطرف ف����ي البيئة 

الطائفية التي ينتمي اليها.
الرئيس سليمان ليس اقل 
احراج����ا حيال خروج القوى 
املس����يحية االساس����ية على 
مس����اعيه لتش����كيل حكومة 
آخر العهد، وخصوصا التيار 
الوطني والق����وات اللبنانية 
مبعزل عن اسباب كل منهما 
املتعارضة مع اسباب اآلخر، 
ويرى االس����تحقاق الرئاسي 
يتالشى ورئاسة اجلمهورية 
الى الف����راغ، بينما هو ينهك 
نفسه بتالوة مزاميره الوطنية 
غير القابلة للصرف لدى من 
اعمتهم املصالح الشخصية 
والطموحات السياسية املدمرة، 
في وقت شرع فيه بكتابة خطابه 
الرئاسي الوداعي املفترض ان 

يتلوه في 25 مايو املقبل.
وهك����ذا دخل����ت االزم����ة 
احلكومية ف����ي لبنان اخطر 
مخاض ميكن ان يخرج خالل 
الي����وم او غدا ع����ن املولود 
احلكومي الذي يفترض ان ينهي 

عشرة  اشهر من التشكيل.
بيد ان االنتقال الى اخلطوة 
التالية قد يفتح مواجهة جديدة 
تتركز على كيفية تعاطي 8 آذار 
مع املولود احلكومي اجلديد، 
فهناك من يتوقع استقالة وزراء 
العماد عون مع وضع عالمة 
استفهام حول تضامن وزراء 
8 آذار اآلخرين معهم، علما ان 
هذا لن يسقط احلكومة ما لم 
يتضامن معهم وزيرا النائب 
وليد جنبالط، وهناك من يرجح 
جلوء وزراء عون وحلفائه الى 
تعليق مش����اركتهم، في حال 
عدم تضامن وزراء جنبالط 
مبا يحرم احلكومة من فرصة 
املثول ام����ام مجلس النواب، 
لتغدو حكومة تصريف اعمال 
عرجاء او حكومة »مبن حضر« 
كالتي وصفها مطران بيروت 
للموارنة بولس مطر باحلكومة 

غير القابلة للحياة.
وعند هذا احلد، يكون كل 
من سليمان وسالم استنفدا 
كل م����ا لديهما من وس����ائل 
ممكنة، وب����ات عليهما القيام 
بواجباتهما الدستورية، وعلى 
اآلخرين حتمل مسؤولياتهم. 
مصادر بعبدا اس����تبعدت ان 

بيروت ـ عمر حبنجر

حسم العماد عون قراره 
برفض املش����اركة باحلكومة 
السالمية، وسبقه احللفاء في 
فري����ق 8 آذار الى اعتماد هذه 
اخلطوة بعد انتهاء مهلة ال� 24 
ساعة التي طلبوها من الرئيس 
سالم وهم حزب اهلل وحركة 
امل وحزب الطاشناق وتنظيم 
املردة، ولو ان هؤالء لم يعلنوا 
ذلك صراحة كما فعل رئيس 

التيار الوطني احلر.
وغل����ف عون انس����حابه 
بصفحات من الدستور، معتبرا 
ان كل املساعي التي دارت منذ 7 
يناير لتسهيل دخوله احلكومة 
لم تتناغم مع اتفاق الطائف.

وودع ع����ون »الش����راكة 
الوطني����ة« وح����ذر في كلمة 
مكتوبة من العبث بالثوابت 
واملسلمات، رافضا مبدأ املداورة 
الذي ليس هو مببدأ او عرف، 
وملاذا تقييد تأليف احلكومة 

بهذا الشرط املختلق؟
وقال: حذار.. حذار.

وانتقد عون االستشارات 
احلكومي����ة التي لم تش����مل 
التي����ار، وكذلك االصرار على 
املداورة في حكومة لن تعمر 
اكثر من بضعة اشهر، محذرا 
م����ن ان يكون الهدف من هذه 
احلكومة االطاحة باالستحقاق 
الرئاسي. حملة العماد عون 
استندت الى قناعته بعدم قدرة 
حكومة االمر الواقع على ابصار 
النور، فهل يقدم س����الم على 
املغامرة بحكوم����ة كهذه؟ او 
هل ميلك القدرة على التراجع 
وتلبية شروط عون املصر على 
وزارت����ي الطاقة واالتصاالت 
بدال من اخلارجية والتربية 

املعروضتني عليه؟
ويبدو واضحا ان العماد 
عون لم يستطع حتمل فقدان 
حقيبة الطاقة والنفط، وهي 
الدجاجة الواع����دة بالبيض 
الذهبي، والقاه حلفاؤه بعجزهم 
عن تقبل تسليم وزارة الدفاع 
الى فريق 14 آذار، وبالذات حزب 
اهلل الذي تعنيه هذه الوزارة 
اكث����ر م����ن وزارة اخلارجية 
التي اناطها اصحاب الطبخة 
احلكومية به. ويالحظ تزامن 
املوقف السلبي للعماد عون 
مع التباس موقف حلفائه في 
8 آذار رغم تعهداتهم باقناعه 
بتسهيل االمور، وتظهر جليا 
معالم االرادة االقليمية القابضة 
على قرار هؤالء، وبالتالي على 
حجم ارته����ان مصير لبنان 

للعبة احملاور االقليمية.
وهكذا عادت الكرة الى ملعب 
الرئيسني ميشال سليمان ومتام 
سالم يعلنان حكومة جامعة 

مبن حضر ام يحجمان؟
فقرار الرئيس س����ليمان 
الذي يلتقي سالم صباح اليوم 
مرتبط ال����ى حد ما بالوثيقة 
الوطنية الصادرة عن مجلس 
املطارنة املوارنة امس، فيما 
يبدو الرئيس املكلف قلقا على 
تدهور االوضاع االمنية، فيما 
ساد منطق التحدي مع فريق 
قليال ما يأبه لالمور الوطنية 
الداخلية بحكم ارتباط موارده 

رئيس البرملان نبيه بري مترئسا لقاء االربعاء في البرملان امس  )محمود الطويل(

مصادر لـ »األنباء«: 
الرئيس يراهن 

على مؤمتر دعم 
لبنان في باريس 
إلنقاذ االستحقاق 

الرئاسي

فتفت لـ »األنباء«: من يكون عون ليطالب باعتذار سالم؟!
في سياق متصل بأزمة 
تشكيل احلكومة، تساءل 
د.فتف���ت: من يكون العماد 
عون كي يطال���ب باعتذار 
الرئيس املكلف متام سالم 
س���يما ان لي���س له صفة 
سياسية وميثاقية تسمح له 
بتجاوز االحكام الدستورية 
التي لم تشر الى مهلة زمنية 
للتأليف؟ معتبرا ان حكومة 
مب���ن حضر ه���ي االفضل 
التأليف سيما  امام عرقلة 
الش���عارات  الهدف من  ان 
الت���ي يرفعه���ا  الكبي���رة 
العماد  البعض وحتدي���دا 
عون هو حتقيق املصالح 
الشخصية ومصالح االبناء 

واالصهار.
في سياق مختلف، لفت 
النائب د.فتفت الى ان كالم 
النائب عاصم قانصو عن 
عدم وجود انتخابات رئاسية 
في لبنان قبل االنتخابات 
الرئاسية في سورية كالم 
خطير وابتزاز كبير للدستور 
والسيادة اللبنانية، مشيرا 
الى ان اجلميع يعلم ان حزب 
اهلل يس���عى الحداث فراغ 
ف���ي رئاس���ة اجلمهورية، 
وم���ا كالم قانص���و اعاله 
س���وى تأكي���د عل���ى هذا 
التوجه لضرب االستحقاق 
الرئاسي، مستدركا بالقول 
انه كان اولى بالعماد عون 

ان يتصدى لهذا املش���روع 
مبسؤولية بدال من االستماتة 
على حقيبة من هنا ومكاسب 
خاصة من هناك، مؤكدا على 
املستوى الشخصي اال خوف 
الرئاسي  على االستحقاق 
ألنه مطلب دولي بالدرجة 
االولى وحاجة ايرانية ملحة 
بالدرج���ة الثاني���ة، وذلك 
ليقينه ان ايران تبحث عن 
عناوي���ن تثبت من خاللها 

حسن نواياها.
وح���ول ما يش���اع عن 
وجود قواعد لداعش وجبهة 
النصرة في طرابلس وعكار، 
ختم د.فتفت مشيرا الى ان 
من واج���ب القوى االمنية 
املوجل���ة حماي���ة لبن���ان 
التحقق من  واللبناني���ني، 
ال���كالم وايفاد  صحة هذا 
املراجع املختصة بالنتائج، 
علما ان قوى 14 آذار تطالب 
منذ سنتني بضبط احلدود 
عبر نشر اجليش اللبناني 
الطوارئ  مبؤازرة ق���وات 
اال ان احلكومة  الدولي���ة، 
امليقاتية لم تستجب لهذا 
املطلب الوطني وامللح نزوال 
عند رغبة حزب اهلل بابقاء 
احلدود مشرعة وهي بالتالي 
تتحم���ل وحدها مع حزب 
اهلل مسؤولية اخلروقات 
االمنية الواقعة على االراضي 

اللبنانية.

املردة والكتائب والطاشناق 
واملسيحيني املستقلني.

ولف���ت د.فتف���ت، في 
ل���� »األنباء«، ان  تصريح 
ما يهم تيار املس���تقبل هو 
احملافظة على صيغة 8 � 8 � 
8 واملداورة الكاملة والتوازن 
في توزي���ع احلقائب بني 
الطرفني، معتبرا ردا على 
سؤال ان كالم العماد عون 
عن استعداده لعقد تفاهم 
ثالثي بني املستقبل والتيار 
العوني وحزب اهلل ال ميثل 
وجهة نظر املستقبل بشيء، 
خصوصا ان االخير يعطي 
االولوية للتفاهم مع حلفائه 
في ق���وى 14 آذار، معتبرا 
ان هذا الكالم للعماد عون 
كناية ع���ن عملية التفاف 
على امل���داورة في محاولة 
الطاقة  الس���تعادة حقيبة 
واسنادها الى صهره الوزير 
باسيل، هذا من جهة، الفتا 
من جهة ثانية الى ان رغبة 
ع���ون بعقد اتف���اق ثالثي 
الرئيس بري  موجهة ضد 
ال���ذي خذله حزب اهلل من 
خالل عدم تفاوضه جديا مع 
العماد عون، معتبرا بالتالي 
ان املشكلة احلقيقية تكمن 
الوطني احلر  التي���ار  بني 
الذي قاد هذه  وحزب اهلل 
املناورة به���دف االحتفاظ 

بوزارة اخلارجية.

بيروت ـ زينة طبارة

كتل���ة  عض���و  رأى 
النائب د.احمد  املس���تقبل 
العماد  فتفت ان محاوالت 
عون استغالل طلب بكركي 
باحترام حقوق املسيحيني 
لفرض شروطه التعجيزية 
السياس���ية  على االطراف 
وابتزاز الرئيسني سليمان 
وسالم حتت عنوان تأمني 
امليثاقية للحكومة العتيدة، 
ليست منطقية وتتعارض مع 
قبوله شخصيا في العام 2011 
الطائفي  التمثيل  بهشاشة 
في حكومة الرئيس جنيب 
ميقاتي، مشيرا بالتالي الى 
ان ميثاقية احلكومة تتجسد 
باجتماع الطوائف اللبنانية 
فيها وليس بتوزير فريق 
سياس���ي معني من طائفة 
معين���ة، بدليل ان حكومة 
الرئيس ميقاتي حازت على 
امليثاقية على الرغم من غياب 
تيار املستقبل عنها االكثر 
متثيال للطائفة السنية على 
املستويني الشعبي والنيابي، 
الى  مشيرا من جهة ثانية 
ان التي���ار الوطني احلر ال 
ميثل كل املس���يحيني في 
لبن���ان وبالتالي ليس من 
العماد عون اختصار  حق 
امليثاقية به والغاء حضور 
رئي���س اجلمهورية وتيار 

 احمد فتفت

االستحقاق 
الرئاسي مطلب 

دولي وحاجة 
إيرانية ملحة

بيروت: يتعاطى الوسط السياسي في بيروت 
مع امللف احلكومي من خلفية أن حكومة 

سياسية جامعة ستعلن بني يوم وآخر وأن 
املسألة لم تعد مسألة هل هناك حكومة جديدة 

أم ال بعدما حسم الرئيس املكلف متام سالم 
خياراته، فهو ليس في وارد االعتذار وال في 
وارد التراجع عن مبدأ املداورة، وبعدما تلقى 

وعدا من الرئيس ميشال سليمان بالتعاون 
معه وإصدار مرسوم حكومة متوازنة ميثاقية 

متثل كل الطوائف والقوى. املسألة صارت 
مسألة ماذا سيحدث لهذه احلكومة وماذا 

سيحدث بعدها؟ إذ ليس املهم أن تولد وإمنا 
أن تكون قابلة للحياة وقادرة على أن حتكم.

في الواقع ثمة »سيناريوان ـ اجتاهان« 
للحدث احلكومي يجري التداول بهما حاليا، 
وموقف حزب اهلل هو الذي يرجح أحدهما 

على اآلخر:
٭ السيناريو األول: أن تصدر مراسيم 
احلكومة اجلديدة التي ال تستثني أحدا 

وفيها ممثلون عن اجلميع: عن 8 آذار، عن 
14 آذار، وعن الوسطيني، وفيها مداورة في 

احلقائب السيادية واحلقائب األساسية أيضا 
مثل الطاقة واالتصاالت والصحة واألشغال 

والتربية، وتكون هذه احلكومة حائزة في 
شكلها وظاهرها »الطابع امليثاقي« ولكن 
سرعان ما تتعرض للتفكك والتصدع مع 

انسحاب فوري لوزراء العماد عون وانسحاب 
وزراء حزب اهلل تضامنا وعمال مبقتضيات 

التحالف السياسي والتعهد الذي مازال قائما 
بأن يكونا معا داخل أو خارج احلكومة، ولكن 
انسحاب حزب اهلل »ال ينسحب« على حلفائه 

من بري الى جنبالط وما بينهما ألن التضامن 
مع عون يوازيه احلرص على قيام حكومة 

جديدة تشكل ضرورة وحاجة في هذه املرحلة 
وفي اجتاهني: األول هو تهدئة األوضاع 

وتنفيس أجواء االحتقان والتوتر واحلد من 
تفاقم الصراع السني ـ الشيعي الذي بات 

يختزن عوامل االنفجار، والثاني هو مواجهة 
اإلرهاب التي تقع أوال على عاتق الدولة 

ومؤسساتها العسكرية واألمنية، والتي حتتاج 
الى سلطة وقرار سياسي وحكومة قادرة 

على أن جتتمع وتقرر وتكون متمتعة بتغطية 
سياسية وطائفية، وحتديدا التغطية السنية 

التي يؤمنها تيار املستقبل.
إذا سارت األمور في هذا االجتاه فإن التغطية 

الشيعية للحكومة تكون حاصلة مع بري 
والتغطية املسيحية مع سليمان واجلميل 

ومستقلني ورمبا فرجنية، ولكنها ستكون 
حكومة »عرجاء« مع غياب مكونني مسيحيني 

رئيسيني عنها هما التيار الوطني احلر 
والقوات اللبنانية )إال إذا ارتأت املشاركة في 

حال انسحاب حزب اهلل وزوال السبب الدافع 
الى املقاطعة(، ومع غياب طرف شيعي أساسي 
هو حزب اهلل، أما النتيجة السياسية فستكون 
انهيار فريق 8 آذار، إضافة الى اهتزاز عنيف 

في التحالف بني حزب اهلل وعون الذي 
سينظر بعني الشك والريبة الى هذا املوقف 

الرمادي وامللتبس حلليفه، وال يكفيه التضامن 
»األخالقي واألدبي« معه إذا كانت النتيجة 

خروجه من احلكم.
٭ السيناريو الثاني: يصدر مرسوم تأليف 

احلكومة اجلديدة وتقف األمور عند هذا 
احلد، إذ يبدأ على الفور تطور دراماتيكي في 

املواقف واألمور: انسحاب عون وحزب اهلل 
وكل احللفاء في 8 آذار، احلكومة ال تصل الى 

البرملان وحتى انها ال تصل الى درج قصر 
بعبدا ألخذ صورة تذكارية مكتملة. ويكون 

الوضع احلكومي قد انتقل من سيئ الى أسوأ، 
من مرحلة تصريف األعمال الى مرحلة الفراغ 
والفوضى، ومن حكومة كان يفترض أن تكون 

حكومة ربط نزاع الى حكومة تأجيج النزاع، 
في هذه احلال يطرح سقوط احلكومة في 

حال استقالة أكثر من ثلث وزرائها أو استقالة 
رئيسها العودة الى مربع التكليف والى نقطة 

الصفر.
املشهد السياسي الذي يرتسم حاليا يفيد بأن 

هناك وحتى اآلن:
ـ رابحني هما احلريري وعون، األول ألنه 

جنح في نقل املشكلة الى داخل فريق 8 آذار 
وحتميله مسؤولية الفشل، والثاني ألنه جنح 

في أن يكون »املمر اإلجباري« ألي حكومة 
جديدة طبيعية ومكتملة.

ـ خائبني ومحبطني هما بري وجنبالط 
ألنهما لم ينجحا في تسويق وتنفيذ مشروع 

احلكومة الذي اشتغال عليه سوية، ورمبا 
يكونان قد وقعا في خطأ تقدير سياسي 

ملوقف عون بأن يقبل مبا يعرض عليه 
وملوقف حزب اهلل أن يذهب في تضامنه مع 

عون »الى اآلخر«.
ـ مربكني ومحرجني هما الرئيس املكلف 

متام سالم ألنه اخلاسر كيفما اجتهت األمور 
والشيء الوحيد الذي يخرج به من هذه 

املعركة هو لقب »دولة الرئيس«، الثاني هو 
حزب اهلل الذي فتحت عليه جبهة سياسية 
داخلية تضاف الى جبهتني يقاتل عليهما: 

جبهة عسكرية في سورية وجبهة أمنية مع 
اإلرهاب واالنتحاريني. وال يعرف بعد ما إذا 

كان حزب اهلل وقع في خطأ تقدير ملوقف 
عون وما إذا كان األخير جنح في استدراجه 

أم أن حزب هلل لم يعد متحمسا للحكومة 
ونسف اتفاقا حولها مستفيدا من مشكلة 

عون ومتذرعا بها، أم أن تيار املستقبل 
أخطأ في تقدير موقف حزب اهلل معتقدا أن 
احلزب بحاجة ماسة الى حكومة الى حد أنه 

بات مستعدا للتخلي عن عون من أجلها وأن 
التطورات اإلقليمية من »جنيڤ 2« الى االتفاق 

النووي والضغوط السياسية واألمنية في 
الداخل ستدفعه الى التساهل واملرونة أكثر 
في امللف احلكومي، وهل يخطئ املستقبل 

أيضا في تقدير موقف بري وطبيعة عالقته 
وحتالفه العضوي مع حزب اهلل ومدى هامش 

احلركة والقرار لديه خصوصا في هذا 
الصراع الوجودي الذي ال يسمح بأي متايز 

أو تباين داخل الطائفة الشيعية؟

تقرير إخباري 

»سيناريوهان« لـ »حكومة مبن حضر« أحالهما مُرّ

الراعي: الوضع الراهن بلغ مرحلة األزمة املصيرية
بيروت: أكد البطريرك املاروني مار بشارة 
بطرس الراعي أن الوضع الراهن بلغ مرحلة 
األزمة املصيرية، والكنيسة املارونية ال ميكنها 
أن تقف موقف املتف���رج، معتبرا أن انتخاب 
رئيس للجمهورية ضرورة للبنان لنظهر أننا 

بلد يحترم دميقراطيته وتداول السلطة.
الراعي، وبعد االجتماع الش���هري الدوري 
للمطارنة في بكركي امس، تال بنفسه مذكرة 
وطنية تتناول االستحقاقات املقبلة، ورأى أنه 
»حان الوقت لترجمة اإلميان بلبنان بالتركيز 
على أسس قيام الدولة من كل القوى الن الدولة 

الفاعلة واملنتجة هي طريق قيام الكيان«.
كما أعاد »تأكيد الثوابت«، مشددا على »طرح 

هواجس الشعب ورسم أسس املستقبل«.
ولفت إلى أن »الكنيسة تنظر بواقعية ولكن 
برجاء أيضا الى املستقبل، رغم األزمات التي 

لم يخل منها يوما تاريخها«.
وش���دد على »الثوابت الوطنية - العيش 
املشترك، وهذه املقولة ليست شيئا عرضيا، 

إمنا هي لب التجربة اللبنانية«.

ورأى أن »صلب العيش املشترك هو االنتماء 
ملشروع حضاري التقى فيه اإلسالم واملسيحية، 
وأتيا برهانا أن األخوة بني البشر والديانات 
ممكنة تاريخيا، واإلنس���ان يحق له الوجود 
واملشاركة بعيدا عن أي تصنيف بحكم انتمائه 

إلى وطن«.
وأش���ار إل���ى أن »امليثاق الوطن���ي أراده 
اللبنانيون ش���ريعتهم األساسية، وتكريسا 
لثوابت احلرية واملساواة وحفظ التعددية«.

وعن الصيغ���ة الوطنية، لفت إلى أن »من 
أهم التطبيقات للتجربة امليثاقية، هي الصيغة 
التي جتسد حكمة امليثاق في حتقيق املشاركة 

الفعلية بني مكونات النظام«.
ورأى أنه »كي ينجح احلوار الداخلي يجب 
أن يحصل في إطار املؤسسات استكماال لهيئة 

احلوار الوطني«.
وتطرق الراعي إلى األوضاع في سورية، 
فرأى »وجوب إحالل السالم في سورية وتأمني 
االس���تقرار فيها كي يعود أبناؤها النازحون 

إلى ديارهم«.

٭ سلة متكاملة: تقول مصادر متابعة ان 
املعطيات التي توافرت في األسبوعني 

املاضيني أقامت تالزما بني مسار االستحقاق 
احلكومي ومسار االستحقاق الرئاسي، 

وبالتالي فإن أي تسوية لالستحقاق األول 
ال ميكن أن تكون ناجعة وعملية، إذا لم 
تشمل االستحقاق الثاني. من هنا فإن 

التوجه ينحو الى اعتماد خيار كان طرحه 
مخضرمون في السياسة اللبنانية ـ وبينهم 

مرشح بارز للرئاسة األولى ـ يقضي 
باعتماد »سلة متكاملة« تطرح لالتفاق 

عليها قوامها االتفاق على رئيس جديد 
للجمهورية، وعلى حكومة جديدة وعلى 

قانون انتخابي جديد، ليتكرر بذلك مشهد 
مؤمتر الدوحة في مايو 2008، مع فارق أن 

التوافق على »السلة« سيكون على أرض 
لبنانية، ألن الدول العربية التي ميكن أن 
ترعى اتفاقا مماثال منشغلة إما بهمومها 

الداخلية أو باحلرب السورية أو باملواجهة 
السياسية مع إيران.

٭ »املستقبل« يشكك في تصعيد عون: 
شككت مصادر في تيار املستقبل في ما 

سمته »التصعيد الذي يفتعله عون«، وقالت: 
»علينا أن ننتظر ما سيكون عليه موقف 

حزب اهلل ألننا حتى اللحظة ال نزال مقتنعني 
بأن تصعيد عون ليس طبيعيا إال إذا كان 

احلزب ال يريد للحكومة أن تؤلف، بل يريد 
أن يستمر في لعبته واإلبقاء على حكومة 
تصريف األعمال برئاسة جنيب ميقاتي«.

٭ جعجع تلقى تعهدات رسمية: كشف 
د.سمير جعجع أنه أجرى في األيام األربعة 

املاضية اتصاالت مع رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان ووزير الداخلية مروان 

شربل وقائد اجليش العماد جان قهوجي 
وتلقى ضمانات أن اإلجراءات الالزمة قد 

اتخذت لعدم حتليق طائرة االستطالع فوق 
معراب.

وأكد وزير الداخلية مروان شربل أن 
»قضية الطائرة جدية وليست مزحة«، 
مشددا على وجوب »اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة حلماية معراب وكل من يتعرض 
حملاولة اغتيال«، مضيفا: »مهما كان مرجعها 

يجب أن يتعامل معها اجليش«.
وبرز كالم للنائب أنطوان زهرا كشف 

فيه أن »طائرة معراب هي من نوع ياسر 
إيرانية الصنع«، ملوحا بإسقاطها إذ قال: 

»الطائرة ال تستطيع املرور بعد اليوم، ألنه 
سيتم إسقاطها، وهذا ممكن بأسلحة خفيفة 
ومتوسطة، ولكن األجدى أال يضطر عناصر 

حماية املقر الى إطالق النار، واألفضل 
أن ترصدها أجهزة الدولة اللبنانية، ال أن 

نتعامل معها نحن«.
٭ معركة القلمون:يعتبر مصدر ديبلوماسي 

أن اشتداد الصراع العسكري بعد جولة 
»جنيڤ 2«، واالجتاه حلسم معركة القلمون 

نهائيا، يفترض جاهزية لبنانية، كون هذه 
املنطقة على احلدود مع لبنان، واألولوية 

يجب أن تكون ملنع تسرب أعداد من 
املقاتلني الى لبنان، األمر الذي يفترض 

إجراءات وقائية استثنائية، السيما أن من 
نتائج هذه املعركة سد املمرات األساسية 
للمقاتلني الى لبنان عبر احلدود الشرقية.

أخبار وأسرار لبنانية


