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فليشكلوا حكومة أكثرية إذا أرادوا إنما ذلك يخالف »العيش المشترك«ال أح�د يمكنه أن يتعاطى مع لبنان وال يتعاطى مع حزب اهلل

حسني احلاج حسن

بيروت � عمر حبنجر
تدخل الي���وم االثنني عملية 
اللبنانية  تش���كيل احلكوم���ة 
وس���ط  الراب���ع،  اس���بوعها 
العد  انطباعات ترجح مواصلة 
ألس���ابيع أخرى غير قليلة في 
ظل معطيات اقليمية متباطئة، 
الطبخة  ودون مستوى انضاج 
احلكومية املنتظرة، وفي ضوء 
سلسلة احداث مرتبطة باملنحى 
الدولي، كان آخرها الصدام بني 
قوات فرنسية تابعة لليونيفيل 
مع انصار ومؤيدي حزب اهلل في 
بلدة »خربة سلم« اجلنوبية في 
قضاء بنت جبيل والتي اوقعت 
14 جريحا من الدوليني اصاباتهم 

طفيفة.
وخطف هذا احلادث األضواء 
من امللف احلكومي، خصوصا انه 
جاء في اعقاب حملة متصاعدة 
من جانب حزب اهلل على القرار 
1701، منذ تقرير االمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون الذي ساوى 
فيه بني حزب اهلل واس���رائيل 
على مستوى عدم احترام القرار 
1701 ناسبا الى احلزب مواصلة 
تعزيز وجوده املسلح في نطاق 

هذا القرار.
ورد ممث���ل ح���زب اهلل في 
الش���يخ نبيل قاووق  اجلنوب 
بالقول ان القرار 1701 لن يحرر 
االرض ولن يوقف اخلروقات، ثم 
تطرق نائب االمني العام الشيخ 
نعيم قاسم الى املوضوع بالقول 
ان اليونيفيل ال يفعل شيئا، حتى 
الذخيرة  انفجر مستودع  ان  ما 
التابع للمقاومة في اراضي بلدة 
خربة سلم الواقعة ضمن بقعة 
عمليات القوات الدولية واحملظرة 
على حزب اهلل، حتى بدأ القصف 
السياسي على هذا القرار الدولي 
يتحول الى انتفاضة حجارة ضد 
القوات الدولية، كما حصل بعد 
ظهر السبت عندما حاولت قوة 
فرنسية تابعة لليونيفيل مداهمة 
احد املنازل في بلدة خربة سلم 
في قضاء بنت جبيل، لالشتباه 
بوجود اسلحة وذخائر حلزب 
اهلل فتصدى لها بعض األهالي 
من انصار احلزب واشتبكوا معها 
باأليدي واحلجارة ومنعوها من 
هتك حرم���ات املنازل، كما قالت 

مصادر حزب اهلل.
وبعد انسحاب القوة الدولية 
من البلدة القائمة على عدة تالل 

اجليش اللبناني للقوات الدولية 
اثناء تنفيذ هذه القوات ملهمات 
ميدانية على االرض، االمر الذي لم 
يحصل. املتحدثة باسم اليونيفيل 
ياس���مينا بوزيان حتدثت عن 
اصابة 14 عنصرا دوليا بجروح 
طفيفة نتيجة الرشق باحلجارة 
كما تضررت سيارة اسعاف تابعة 
لها. لكن لقاء علماء صور انتقد 
في اجتماع موسع برئاسة الشيخ 
علي ياسني القوات الدولية املعززة 
في اجلنوب التي ال ترى اال بعني 
واحدة، وانها تصمت متامًا حيال 

اسرائيل الكامل من آخر شبر من 
ارض لبنان انفاذا للقرار 1701 مؤكدا 
ان دور الق����وات الدولية ومهمتها 
حفظ السالم ومنع االستفزازات 
والتحرشات من اجلانب االسرائيلي 
وعدم االقدام على احداث او خلق اي 
واقع جديد في االراضي اللبنانية 

التي التزال في قبضة االحتالل.

تحريض داخلي على المقاومة

وبالعودة الى س����ياق تشكيل 
احلكومة قال الوزير محمد فنيش، 
ان مشاركة حزب اهلل في احلكومة 

حاولت قوة اخرى الدخول اليها 
م���ن بلدة بئر السالس���ل فبادر 
االهالي ال���ى اغالق هذا الطريق 
بإطارات املطاط املش���تعلة ورد 
اجلنود الدوليون بإطالق نيران 
مسدس���اتهم في اله���واء بعدها 
تدخلت قوة من اجليش اللبناني 

وفتحت الطرق.

الدوليون خرقوا القرار 1701

وقال���ت مص���ادر احلزب ان 
تصرف القوات الدولية شكل خرقا 
للقرار 1701 الذي يشترط مرافقة 

اخلروقات االس���رائيلية البرية 
والبحرية واجلوية للبنان.

بري: المقاومة حاجة وطنية

الن����واب نبيه  رئيس مجلس 
بري طالب قائ����د القوات الدولية 
ف����ي اجلنوب اجلن����رال االيطالي 
غراتس����يانو بلج����م اخلروقات 
االسرائيلية مؤكدا ان املقاومة التزال 
تشكل حاجة وطنية لبنانية للدفاع 

عن االرض واالنسان.
وحتى تنتفي هذه احلاجة قال 
بري: املفروض اوال واخيرا انسحاب 

مرهونة بتفاهمات مسبقة، وحزب 
اهلل يكتفي بالش����راكة احلقيقية، 
مؤكدا حرص احل����زب على عدم 
وضعه في خانة تعطيل احلكومة 
وانه الي����زال ينتظ����ر اقتراحات 

الرئيس املكلف.
فنيش حتدث ع����ن حتريض 
داخلي على املقاومة، الفتا الى ان 
بعض اخلطاب السياسي يناقض 
احلوار الوطني، واذ أكد استعداد 
ح����زب اهلل للتعام����ل بايجابية 
وانفتاح مع تيار املس����تقبل لوأد 
الفتنة بني اللبنانيني، اشار فنيش 
الى ان ازمة الثقة التزال موجودة 
بني القوى السياس����ية املختلفة، 
مش����ددا على ان سالح حزب اهلل 

هو خارج التداول.

أرسالن: إما مشاركة فعلية أو ال

الوزير طالل أرسالن عضو قوى 
8 آذار أكد في تصريح له امس ان 
موقف املعارضة موحد من مسألة 
املشاركة في احلكومة املقبلة، وقال 
إما مشاركة فعلية او ال مشاركة.

وقال في تصريح لقناة »املنار«: 
ال يراهن احد على ادخال املعارضة 
– ش����كليا - الى احلكومة كزيادة 
عدد ومتنى اال يدخل احد رئيس 
اجلمهورية في سياسة احملاصصة، 
وان يرعى حكومة وحدة وطنية 
وش����راكة حقيقية، معتبرا ان كل 
املعارضة تثق بالرئيس ميش����ال 
س����ليمان، وه����و لي����س موضع 

خالف.
اننا نريد مش����اركة  واضاف: 
فعلية في السلطة من خالل وزير 
ملك او نس����بية او ثلث ضامن او 
وزيرين »ملك«، نرفض ان نكون 

شهود زور وليحكموا بأنفسهم.

باسيل: نطحن األفكار لتنتج حكومة

وزي����ر االتص����االت جب����ران 
باس����يل قال ردا على سؤال حول 
نتائج لقائه الرئيس املكلف سعد 
احلريري: الن����زال نطحن األفكار 

علها تنتج حكومة.
وأض����اف: ان سياس����ة التيار 
الوطن����ي احل����ر كان����ت والتزال 
ترتكز عل����ى التعايش واالنفتاح 
على اجلميع، وقد دفعنا ثمن هذا 
االنفتاح مع قسم مع اللبنانيني، 
ومازلنا مستعدين، كوننا مقتنعني 
بهذه الثوابت، ونحن ندرك ايضا 
ان ال تفاهم من دوننا ومرحلة بناء 

الثقة تتطلب وقتا وجهدا.

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان والسيدة األولى خالل حضورهما قداس عيد مار شربل في دير مارمارون في عنايا أمس

مصدر وزاري: سليمان يرفض اعتبار 
حصته الوزارية منة من أحد

بيروت � ناجي يونس
الحظ مصدر وزاري واس���ع االطالع ان الرئيس 
ميشال سليمان ال يعطي أي تفسير تفصيلي ملسار 
تشكيل احلكومة وتوقعه ملوعد اجناز التشكيل وهو 

يردف قائال: ان شاء اهلل خيرا.
ويؤكد س���ليمان انه س���يعطي رأيه ما ان يقدم 
له الرئيس املكلف سعد احلريري تشكيلة وزارية 
كاملة، وهو الذي يوقع مرس���وم تشكيل احلكومة 
بالتالي فانه هو الذي س���يرضى عن فريقي 14 و8 

آذار ال العكس.
وقال املص���در الوزاري في حدي���ث ل� »األنباء« 
لن يقبل س���ليمان بالثلث املعط���ل او بأي صيغة 
تعطيلي���ة ويركز على حكومة تش���كل فريق عمل 
موحدا ومتجانس���ا وقادرا على االنتاجية من هنا 
ينبغي اال يعني وزراء اظهرت التجربة انهم في غير 
موقعهم املالئم على غرار عصام ابوجمرة وجبران 

باسيل واالن طابوريان.
لكن في نهاية املطاف سيوقع سليمان على التشكيلة 
الوزارية التي تقنعه واال فانه سيستخدم صالحية 
عدم التوقيع انطالقا من احلرص على حكومة منتجة 

كونها ستكون احلكومة األولى والفعلية للعهد.
كما يرفض سليمان املنطق الذي يقوم على القول 
ان االكثرية واالقلية ستعطيانه حجما معينا تعكس 
حصة محددة للرئاس���ة األولى في احلكومة املقبلة 
وهو لن يتنازل عن سبعة وزراء بينهم الياس املر 
وزياد ب���ارود وهو س���يحتفظ بحقيبتي الداخلية 

والدفاع.
وعن مواقف التيار الوطني وحلفائه من تشكيل 
احلكومة قال املصدر الوزاري انها واضحة لكن حزب 
اهلل ال يق���ول صراحة وعلنية م���ا يضمره لناحية 

الرغبة في السيطرة والتمسك بالثلث املعطل.
واض���اف: ان احلزب يلعب لعبة عدم البوح مبا 
يضمر بفعل الواقع االيراني حيث قلت كمية االموال 
وحيث يبدو ان االيراني���ني يتجهون الى مزيد من 
املواجه���ات الداخلية وهو ما س���يضع احلزب امام 

احتماالت الفوضى والبلبة وضعف النفوذ.
ويقف احلزب بانتظار مس���ار احملكمة اخلاصة 
بلبن���ان والقرار االتهامي ع���ن القضاء املصري في 
ملف ش���بكة احلزب في مصر واملساعي الستئناف 
املفاوضات في املنطقة واالتصاالت مع ايران واملخاطر 
االس���رائيلية وما لها من تداعيات على الس���احتني 
اللبنانيني واالقليمية، وهو ما يقلق النائب جنبالط 
ويتحكم في اس���تراتيجيته، فيما الرئيس سليمان 
ينتظر االتفاق على تشكيلة وزارية تلبي الطموحات 
بغض النظر عما يس���تغرق ذلك من وقت علما ان 
هناك من ينقل عن سليمان عدم استبعاده ان تنضج 

الطبخة الوزارية في شهر سبتمبر املقبل.

أخبار وأسرار
 البقاء خارج احلكومة: نقل عن مرجع معارض قوله: »اذا 
خيرونا بني مشاركة غير مقررة في احلكومة، ميكن ان 
ت���ؤدي في حلظة ما الى اس���تقالة وزراء املعارضة من 
احلكومة وحتميلنا مسؤولية تعطيل البلد، وبني خيار 
عدم املشاركة، فنحن في املعارضة متفقون على ان البقاء 

خارج احلكومة هو اخليار االفضل«.
 انتقاد الذع: نقل عن النائب وليد جنبالط قوله تعليقا على 
بيان االمانة العامة لقوى 14 آذار: »يبدو ان الشباب في عالم 
آخر، لم يسمعوا باخلروقات االسرائيلية وال كأنهم عرفوا ان 
احلدث هو دعوة وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون 

العرب الى التطبيع مع اسرائيل مع ما يعنيه ذلك«.
 خشية جنبالط: يحرص املقربون من جنبالط على التأكيد 
ان الضبابية التي تتسم بها عالقته ببعض قوى 14 آذار 
هذه االيام ال تنس���حب على عالقته بالرئيس احلريري 
والتي ينظر اليها زعيم املختارة انطالقا من كونها حتمل 

خصوصية وجدانية هي ابعد من 8 و14 آذار.
وينق���ل هؤالء قول النائب جنب���الط للبطريرك صفير 
انه يعمل ملنع اندالع حرب س���نية � شيعية، وأال يفسر 
املسيحيون اي تقارب شيعي � درزي أو شيعي � سني 
أو اقامة اطار يجمع املذاهب االس���المية الثالثة على انه 
موجه ضد املسيحيني، بل لتحصني الساحة االسالمية، 

وهو حتصني لكل الساحة اللبنانية.
 أصدقاء مش�تركون: االتصاالت االخيرة التي توالها بعض 
»االصدقاء املشتركني« بني النائب وليد جنبالط والعماد ميشال 
عون، وتطورت الى اكثر من لقاء بني مستويات قيادية متعددة 
من اجلانبني، مت جتميدها عمليا في الساعات االخيرة، بسبب 
التعارض بني اجلانبني حول »مقدمات« اللقاء، حيث كان جنبالط 
يريده عشاء من دون شروط، بينما حرص عون على اعطاء 

اللقاء طابعه اجلدي من خالل جدول اعمال محدد.
 إزالة الفتور بني حزب اهلل والبطريركية: اجلهد قائم إلزالة »الفتور« 
بني حزب اهلل والبطريركية بعدما المس���ت العالقة بني 
الطرفني حدا سلبيا عشية االنتخابات النيابية بعد صدور 
موقف البطريرك احملذر م���ن »اخلطر الذي يهدد الكيان 
اللبناني«، ورد السيد حسن نصراهلل الذي سأل فيه عن 
سبب عدم استشعار البطريرك خطورة اسرائيلية على 
هوية لبنان منذ الثمانيني���ات. والذين تابعوا عن قرب 
تطور االتصاالت إلعادة املي���اه الى مجاريها بني بكركي 
والضاحية اجلنوبية، أش���اروا الى ان »مساعي اخلير« 
التي بدأت بني اجلهتني، حركته���ا مواقف كانت صدرت 
ع���ن البطريرك أوضح فيها ان���ه لم يقصد بكالمه حزب 
اهلل وال قي���ادة املقاومة، بل ج���اءت ردا على »اخلطاب 
االستفزازي« الذي ألقاه الرئيس االيراني محمود احمدي 
جناد قبل االنتخابات، مكررا موقفه الداعم للمقاومة في 
دورها في حترير اجلنوب. وفي املعلومات املتوافرة ان 
الشروحات املتبادلة )عبر رئيس املجلس املاروني العام 
الوزير الس���ابق وديع اخلازن( بني الدميان والضاحية 
اجلنوبية أزالت الكثير من الغموض الذي اكتنف العالقة، 
الس���يما ان اخلازن حصل على »تفويض« من الطرفني 
إلعادة وصل ما انقطع بينهما، وبالتالي فإن أجواء الطرفني 
ايجابية وال عقبات جدية يصعب جتاوزها، والهدف اآلن 
عودة اللقاءات املباش���رة بني البطريرك وحزب اهلل كما 

كان يحصل في السابق.

الحاج حسن ل� »األنباء«: نطالب بالشراكة الحقيقية ال أن نكون مجرد أرقام

مطالبن���ا في العلن ب���ل عبر قنوات 
التفاوض، لذلك نص���ر على حكومة 
وحدة وطنية فيها قاعدة للش���راكة 
احلقيقية تعتمد ما نتفق عليه، امنا لم 
نتفق بعد، فلماذا القول ان هذه الفكرة 
صحيحة وه���ذه خطأ، امنا موضوع 

النسبية جدير بالدرس والتفكير.

نغمة األغلبية واألقلية

وردا على سؤال حول اعتبار الرئيس 
امني اجلميل موضوع النسبية والثلث 
املعطل يؤسس لكونفيدرالية الطوائف 
واتهام املعارضة بأنها متهد لتعديالت 
في النظام عبر عرقلة التشكيل، قال 
النائب احلاج حسن: نسمع كالما كثيرا 
من بعض فرقاء 14 آذار وحتديدا من 
بعض الش���خصيات، حيث كل منهم 
يبدي وجهة نظره، ووجهة النظر التي 
قالها الرئيس اجلميل غير صحيحة، 
ألنه اذا كانت هناك شراكة ففي كل دول 
العالم تش���كل حكومة وحدة وطنية 
تعتمد ما تطرحه املعارضة، ولننظر 
الى التجارب السياسية املوجودة في 
املنطقة والعالم، وامر طبيعي عندما 
يدخ���ل املعارض ال���ى حكومة يكون 
شريكا في صنع القرارات والسياسات، 
ال ان يكمل العدد ويكون خارج صناعة 

القرارات والسياسات.
واضاف قائال: في كل انظمة العالم 

بيروت � اتحاد درويش
اعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب عن حزب اهلل حس���ني احلاج 
حسن ان ما يؤخر اعالن احلكومة هو 
عدم االتفاق على مفهوم الشراكة التي 
هي املشاركة احلقيقية والفاعلة يكون 
فيها ل���كل الفرقاء اللبنانيني دور في 
صناعة السياسات والقرارات االساسية 

في لبنان.
واوض���ح في حديث ل���� »األنباء« 
ان���ه حتى اآلن لم يت���م التوصل الى 
مفهوم مش���ترك لصيغة الشراكة في 
احلكومة، الفتا الى ان املعارضة تتحدث 
في اللقاءات واملشاورات التي يجريها 
الرئيس املكلف س���عد احلريري مبا 
تري���ده، اما خارج ه���ذه اللقاءات فال 
تتحدث حتى تأخذ املفاوضات مجراها 
الطبيعي بعيدا عن االثارة االعالمية.

مجرد أرقام

وقال احلاج حسن، في معرض رده 
على مطالبة املعارضة بالثلث املعطل، 
ان املعارضة تترك االمور التفصيلية 
لالتصاالت واملشاورات، اما املوضوع 
املبدئي فهو انها تريد مشاركة فاعلة 
تؤمن الشراكة احلقيقية وال جتعل من 

الوزراء مجرد ارقام.
اما لناحية ما اعلنه املعاون السياسي 
لالمني العام حلزب اهلل احلاج حسني 
خليل من انه لم يس���مع من الرئيس 
املكلف رفضا للثلث املعطل، وان بعض 
االطراف في ق���وى 14 مارس ترفض 
اعطاء املعارضة الثلث الضامن، فكان 
ان اجاب بأنه لم يس���مع من الرئيس 

املكلف رفضا لهذا املوضوع.
وردا على سؤال يتعلق بعدم اشارة 
الرئي���س املكلف ال���ى قبوله بالثلث 
املعطل، اجاب: لذلك ماتزال االتصاالت 
مس���تمرة، واستبعد نائب حزب اهلل 
ان يتحول موضوع تأليف احلكومة 
الى ازمة وان استغرق بعض الوقت، 
الفتا الى ان املصلحة تقتضي ان نأخذ 
وقتنا حت���ى نتخذ قرارات صحيحة، 
مؤكدا انه ال تعقيدات موجودة بقدر 
ما يتعلق بكل طرف لديه وجهة نظر 
ولم يتم االتفاق بعد على وجهة نظر 

مشتركة.
الدخول في  ورفض احلاج حسن 

الصيغ احلكومي���ة املتداولة لناحية 
االرقام وتوزع الوزراء واحلصص بني 
االقلية واالكثرية، مجددا القول بحكومة 
وحدة وطنية تؤمن الشراكة احلقيقية 

والفاعلة.
وع���ن موقف حزب اهلل اذا ما كان 
يطالب بضمانات لسالح املقاومة، اكد 
ان هذا املوضوع خارج اطار املشاورات 
اجلارية بشأن تأليف احلكومة، وان 
احلزب ال يطال���ب بضمانات ألن هذا 
املوضوع متروك لطاولة املفاوضات.

ام���ا عن دع���وة البع���ض الى ان 
تشكل االكثرية احلكومة مبعزل عن 
املعارضة، فقال: فليش���كلوا حكومة، 
امنا ذلك بخالف ميثاق العيش املشترك 
وتركيب���ة لبنان التوافقية ومصلحة 
لبن���ان، وهم يدركون ذلك، ورغم انه 
لم يحصل اتفاق فإن االجواء ايجابية 

وهناك حوار ونقاش هادئ.

تجربة ناجحة

وردا على سؤال حول اعتبار البعض 
ان جتربة حكوم���ة الوحدة الوطنية 
والثلث الضام���ن او املعطل لم تكن 
ناجحة، قال: ان جتربة حكومة الوحدة 
الوطنية هي افضل جتربة، وكانت افضل 
من احلكومة التي سبقتها والتي كانت 
حكومة قطيعة، وان حكومة الوحدة 
الوطنية عينت املجلس الدس���توري 
واصدرت قانون االنتخابات واجرت 
العملية االنتخابية واتخذت عشرات بل 

مئات القرارات في جلسة واحدة.
واضاف قائال: ان من يعترض على 
حكومة الوح���دة الوطنية فليقل لنا 
ملاذا كانت هذه التجربة غير ناجحة، 
انا اقول ان جترب���ة حكومة الوحدة 
الوطني���ة بالثل���ث الضام���ن كانت 
جتربة ناجحة وبات هناك اس���تقرار 
وامن وحركة سياس���ية واقتصادية 
واجتماعية وسياحية، طبعا القرارات 
الكبي���رة يلزمها توافق وتفاهم حتى 
متر في مجلس الوزراء، أليست هذه 
هي الشراكة؟ والشراكة ال تعني ساعة 
يش���اءون يتفاهمون معنا وساعة ال 

يشاءون ال يتفاهمون.
وفيما خص طرح النائب ميش���ال 
عون املتعلق باعتماد التمثيل النسبي 
في تأليف احلكومة، قال: نحن ال نطرح 

ال يوجد نظام طائفي كالنظام الطائفي 
اللبنان���ي بهذا الش���كل الواضح في 
الدستور، فال يجوز عندما يحلو لنا 
نعتمد النظام التوافقي ونقول ان لبنان 
بلد التوافق وعندما ال يحلو لنا نعود 

الى نغمة االغلبية واالقلية.

األساس التفاهم اللبناني

اما جلهة العالقة السعودية � السورية 
ودورها في انضاج احلكومة املرتقبة، 
فاوضح ان احلكومة هي حكومة لبنان، 
وبالتالي البد ان يكون التفاهم اللبناني 
هو االساس في تشكيل احلكومة، فاذا 
اراد احد من اخلارج ان يس���اعد في 
تذليل العقبات بنصيحة نحن نشكره، 
هناك مداخالت تس���اعد على التأليف 
ومداخالت حترض عل���ى التصعيد، 
وكان هذا االمر واضحا في تصريحات 
بعض السياسيني الذين زاروا لبنان، اما 
التفاهم واحلوار السوري � السعودي 

فهو يعطي اجواء ايجابية.
وردا على سؤال حول حركة املوفدين 
الدوليني باجتاه لبنان ومغزاها، قال: 
اهال وسهال، يسمعون رأينا ونسمع 
رأيهم، وكل واحد يأخذ قراره بنفسه، 
شرط اال يتدخلوا في  شؤوننا بطريقة 
فظة وحتريضية، هناك كالم غير مقبول 
للموفد اخلارجي ورأيه غير ملزم لي 
اذا كن���ت ال اتفق مع���ه، وهكذا يجب 
ان نتصرف كلبنانيني، امنا هناك من 

يتدخل وهم كثر وال اريد ان اسمي.

مصداقية ومناقبية

وعن اللقاءات التي تتم بني مسؤولني 
بريطانيني وقي���ادات في حزب اهلل، 
اعتب���ر ان حزب اهلل قوة سياس���ية 
اساسية في لبنان لها متثيلها النيابي 
والوزاري والشعبي الواسع، وال احد 
ميكنه ان يتعاطى مع لبنان وال يتعاطى 

مع حزب اهلل.
واكد ان هناك تبدال في اللهجة ألنهم 
وج���دوا ان حزب اهلل لديه مصداقية 
ومناقبي���ة في التعاطي السياس���ي، 
وملس���وا ه���ذا االمر ف���ي االنتخابات 

وبالتالي يتعاطون بشكل ايجابي.
وفيما خ���ص مواقف النائب وليد 
جنبالط وانفتاحه باجتاه املعارضة 
واللقاءات التي جتمع احلزب التقدمي 

االش���تراكي وحزب اهلل قال ان حزب 
اهلل والنائ���ب وليد جنبالط )احلزب 
التقدمي االش���تراكي( س���لكا طريق 
املصاحلة، واجرينا مراجعة مشتركة 
للفترة املاضي���ة، وكل منا يعبر عن 
قناعاته بعد هذه الفترة واالتفاق هو 
االصل واالختالف هو االستثناء، ورأى 
ان مواقف جنب���الط هي امر طبيعي 
وان ما يحصل هو عملية اعادة االلفة 

والتفاهم والتوافق.

نصابها الطبيعي

وعن املساعي التي يقوم بها حزب 
اهلل جلهة زيارة النائب جنبالط الى 
دمشق، اشار الى ان جنبالط عبر عن 
هذا املوضوع بطريقته املميزة عندما 
قال: اعرف ترتيب االمور. وشدد على 
ان حزب اهلل هو مع ما يساهم في عودة 
الطبيعي وجاهز  الى نصابها  االمور 
لها، اما التفاصيل فهي شأن داخلي بني 
احل���زب والنائب جنبالط، ولفت الى 
ان املصاحلة بني حزب اهلل واحلزب 
التقدمي االشتراكي بدأت تتكرس على 

كل املستويات.
واكد ان سياسة حزب اهلل وخطه هي 
رؤية اللبنانيني متضامنني وموحدين، 
وايضا رؤية اللبنانيني والس���وريني 
والعرب عموما في عالقات جيدة وفي 

اطارها القومي والوطني الطبيعي.

الحريري من يقرر

وردا على سؤال حول نظرة حزب 
اهلل للزي���ارة املتوق���ع ان يقوم بها 
الرئيس املكلف النائب سعد احلريري 
الى دمشق، قال: ان هذا املوضوع يعني 
الرئيس املكلف بتأليف احلكومة الشيخ 
سعد احلريري الذي يقرر متى يذهب، 
ولفت الى العالقات املميزة اصال مع 
التاريخ واجلغرافيا  س���ورية بحكم 

واملصالح املشتركة.
م���ن جه���ة ثانية وعل���ى صعيد 
التهديدات االس���رائيلية جتاه لبنان 
واملنطقة، اعتب���ر ان هناك تهديدات 
وكثيرا من الضجيج ألن االسرائيلي 
معنويات���ه محطمة بعد حرب يوليو 
ويثير الضجيج، وه���ذا ال يعني انه 
يجب ان نسترخي، وفي املقابل يجب 

اال نعيش حالة قلق مستمرة.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة أكد أن الرئيس المكلف سعد الحريري هو من يقرر متى يذهب إلى دمشق

لبنان: تشكيل الوزارة دخل أسبوعه الرابع وحزب اهلل يتحدث عن تحريض ضده
أحداث الجنوب مع الدوليين تسرق األضواء الحكومية


