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كثافة االتصاالت ُتدخل الحكومة مرحلة التسميات وعون يؤكد عدم تبلغه أي صيغة
بيروت ـ عمر حبنجر

كثافة االتصاالت واملشاورات 
توح���ي وكأن عملي���ة تش���كيل 
ال���ى مرحلة  انتقلت  احلكوم���ة 
التسميات وتوزيع احلقائب، في 
حني نقل زوار العماد ميشال عون 
رئيس كتلة التغيير واالصالح عنه 
قول���ه ان الصيغ احلكومية التي 
يجري احلديث عنها لم تصل الى 
»الرابية« بعد، بالتالي ال اشارات 
الى حلحلة جدي���ة في موضوع 

احلكومة.
ب���دوره »مرجع كبي���ر« في 
املعارضة نقلت عنه اذاعة »النور« 
الناطقة بلسان حزب اهلل قوله: 
نخشى ان تكون املعادلة االقليمية 
التزال تتحكم في ملف احلكومة 

اللبنانية.
ولهذا يظهر ان ثمة من فس���ر 
الرئيس ميشال سليمان  اتصال 
بالرئيس الس���وري بشار األسد 
امس االول عل���ى انه تعبير عن 
املعادلة  قناعة رئاس���ية بتأثير 
االقليمية على تشكيل احلكومة في 
لبنان، علما ان التطورات االقليمية 
املتصلة بزيارة املوفد االميركي 
جورج ميتشل الى دمشق كانت 

السبب املعلن لالتصال.

حشود إسرائيلية

يضاف الى ذلك التس���ريبات 
الصحافية االسرائيلية عن حشود 
عسكرية احترازية على احلدود 
مع لبنان، التي تزامنت مع حديث 
االمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل عن حرب ممكنة في نهاية 

هذه السنة او في اخلريف.
واوضحت مصادر متابعة ان 
كل التطورات االقليمية حضرت 
في االتصال الهاتفي بني سليمان 
واالس���د، وان���ه مت االتفاق على 
استمرار التشاور والتنسيق بينهما 
حيال القضايا املطروحة والتحديات 

التي تواجهها املنطقة.

غسل قلوب بين السليمانيين

الرئيس سليمان استقبل الحقا 
رئيس تيار املردة النائب سليمان 

فرجنية وع���رض معه االوضاع 
احمللية العامة، واس���تبقاه على 
املبادرة  الغداء مثنيا على  مائدة 
التصاحلية التي قام بها فرجنية، 
والت���ي تصب في خان���ة الوفاق 

الوطني.
اوساط املردة قالت ان االجواء 
االيجابية خيمت على اللقاء، الذي 
اتسم بطابع »غسل القلوب« بينهما، 
وقد تخلله تبادل آراء وايضاحات، 
وابدى فرجنية ثباته على مواقفه، 
ورد الرئيس سليمان مؤكدا تفهمه 

لهذه املواقف.
ال��ى ذل��ك ج�����دد فرجني��ة 
التأكيد على ان املعارض��ة لن تسير 
ف���ي عملي��ة تأليف احلكومة من 

للمعارضة ويكون من حصة رئيس 
اجلمهورية، ويكون منصب »الوزير 
امللك« في احلكومة اجلديدة لالستاذ 
اللبنانية د.عدنان  في اجلامع����ة 
السيد حس����ني، وهو شيعي، وقد 

تبلغ رسميا االتفاق على اسمه.
الدكتور حس����ني، حتى  وكان 
االمس القريب ضمن عداد الفريق 
الذي كلفه الرئيس سليمان ملعاونته 
في موضوع االستراتيجية الدفاعية 

في مؤمتر احلوار الوطني.
بدوره زار وفد من كتلة الوفاء 
للمقاومة الرئيس س����ليمان امس 
برئاس����ة النائب محمد رعد الذي 
اكد بعد اللقاء »اننا ملس����نا تقدم 
في مكان ما في الش����أن احلكومي 

في اعقاب زيارته االسبوعية الى 
القصر اجلمهوري.

وفي إطار االتصاالت واللقاءات 
املكثفة التقى الرئيس املكلف رئيس 
حزب الكتائ����ب أمني اجلميل � ثم 
رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
الوزيران  وليد جنبالط يرافق����ه 
غازي العريضي ووائل ابوفاعور 
والنائب مروان حمادة، وكان تأليف 
اللقاءين. إشارة  احلكومة محور 
إلى ان س����عد احلريري رفض اي 
غمز او ملز من جانب األكثرية من 
مواقف النائب جنبالط املتغيرة، 
الى درجة إغاظة شخصية بارزة 
في املعارضة، وقد عبرت عن غيظها 
بالقول: كلم����ا ابتعد جنبالط عن 

دون الثلث الضامن.

»الوزير الملك« عدنان حسين

الس����اعات  عل����ى اي ح����ال 
»احلكومي����ة« املاضية ش����هدت 
حركة لقاءات كثيفة بني املعارضة 
واملواالة، فالرئيس ميشال سليمان 
استقبل ليال وفدا قياديا من حزب 
اهلل وحرك����ة أمل، ض����م املعاون 
السياسي لالمني العام حلزب اهلل 
احلاج حس����ني خلي����ل، واملعاون 
السياس����ي للرئيس بري النائب 
علي حس����ني خلي����ل، ونقال اليه 
موافقة السيد نصراهلل والرئيس 
بري على احد االسماء املقترحة من 
الرئيس كي يشكل الثلث الضامن 

ميكنه ان يؤسس ملزيد من التقدم 
في االي����ام املقبلة نافيا وجود اي 

عراقيل«.

إبالغ الحريري بتسمية حسين

وفي وقت الحق، عقد اجتماع 
ليل����ي بني الرئيس املكلف س����عد 
احلريري واملعاون السياسي للسيد 
نصراهلل احلاج حسني خليل، الذي 
أبلغه ما أبلغ الرئيس سليمان من 
موافقة احلزب وأمل على د.عدنان 
املقترح من رئيس  السيد حسني 
اجلمهورية، وسبق هذا اللقاء اتصال 
من الرئيس بري الى الرئيس املكلف 
للغاية عينها، وسيكون هناك كالم 
اليوم،  بهذا املعنى للرئيس بري 

سرب 14 آذار، اجتهد حلفاؤه في 
تبرير أسباب ابتعاده.

والراهن ان جنبالط بات يشكل 
همزة وصل ب����ني رئيس مجلس 
النواب نبيه بري والرئيس املكلف 

سعد احلريري.
وتقول مصادر قريبة من أجواء 
رئيس املجلس، ان هذا االخير يرى 
ان جنبالط ميكن ان يكون له على 
مستوى التحالف السياسي، بينما 
العماد ميش����ال عون، حليفه في 
املعارضة، حلزب اهلل. من جهته، 
الوزير غازي العريضي، اكد بعد 
زيارت����ه نائب رئي����س املجلس 
االسالمي الشيعي االعلى الشيخ 
عبداألمير قبالن، ان االمور اصبحت 

افضل من السابق على صعيد تأليف 
احلكومة، وانه مت حتقيق خطوات 
ايجابية. العريضي زار ايضا آية 
اهلل محمد حسني فضل اهلل، الذي 
اكد ان املش����اكل التي يعاني منها 
اللبناني����ون، ال تنطلق من رفض 
الفرقاء ملبدأ احلوار، لكن من ازمة 
ثقة ينبغي معاجلتها باملزيد من 
املصارحة والواقعية، وصوال الى 

الدولة القوية العادلة.
ورح����ب الس����يد فض����ل اهلل 
الى  باملصاحلات االخي����رة ودعا 
تكريسها على املستويات الشعبية 
وامليدانية، وه����و ما يجري على 
صعيد حزب اهلل واحلزب التقدمي 

االشتراكي.

حزب اهلل وأمل أبلغا سليمان والحريري الموافقة على عدنان حسين »وزيرًا ملكًا« من حصة رئيس الجمهورية

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال وفدا من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد في بعبدا امس

صراع بين األكثرية والمعارضة
على »الداخلية« عشية االنتخابات البلدية
بيروت: قال أحد وزراء األكثرية ان هناك صراعا حقيقيا
بني األكثري���ة واملعارضة عنوانه »من يفوز بحقيبة 

وزارة الداخلية عشية االنتخابات البلدية«.
ويت���داول بعض املراقبني في الوس���ط السياس���ي 
مقترحات عرض بعضها على الرئيس احلريري تصب 
في خانة والدة حكومة فريدة من نوعها وجديدة من حيث 
الشكل واملضمون ووظيفتها األساسية، الى جانب املهام 
الوزارية، خلط األوراق السياسية ووضع حد ملسلسل 
التحاصص الطائفي وإنهاء ما بات مبثابة مسلمات في 
تشكيل احلكومات كمثل توزيع احلقائب السيادية على 

الطوائف األربع األساسية.
ومن بني هذه املقترحات على سبيل املثال ال احلصر 
تولي النائب وليد جنبالط أو م���ن ينتدبه مهام وزارة 
الداخلية ملا له من دور فاعل في هذه املرحلة على املستوى 
األمني بعد التقارب بينه وبني أطراف أساسية في البالد 
على صلة بالوضع األمني، خصوصا ان الوزير زياد بارود 
كان قد أبدى رغبة في تولي وزارة العدل ال الداخلية في 
احلكومة العتيدة بعدما حقق ما حققه من اجنازات في 

الداخلية تأتي في مقدمها االنتخابات النيابية.

اقتراح بتبني جنبالط أو من تنتدبه الوزارة

جنبالط: لن نتنازل عن الءات 
عبدالناصر الثالث

ردًا على ترشيح جنبالط النائب أرسالن للوزارة

وهاب: أطراف المعارضة الدرزية 
وحدها تختار ممثلها في الحكومة

بيروت: س���أل النائب وليد جنبالط في مقالته األسبوعية
ف���ي جريدة »األنباء« الناطقة بلس���ان حزب���ه: ملاذا ال يريد 
بعض العرب احلفاظ على ذاكرته���م اجلماعية واحلفاظ على 
هذه الذاكرة التي فيها محط���ات مضيئة وناصعة في الصراع 
مع إس���رائيل وفي طليعتها ثورة جمال عبدالناصر التي أتت 

ردا على نكبة فلسطني؟
وتس���اءل: ملاذا ال نحافظ على صورة املارد العربي الكبير، 
ب���دل طمس نضال���ه وحتريك كفاحه السياس���ي واالجتماعي 

والعاملي؟
وقال: هل بات مقبوال ان يسمح لشيمون بيريز ونتنياهو رمزي 
الصهيونية القدمية واملتجددة باملشاركة في حفل السفارة املصرية 

في إسرائيل بذكرى ثورة يوليو واحلديث عن السالم؟
وأضاف: اليوم لن نتنازل عن الءات عبدالناصر الثالث ونترك 

لألنظمة شرف التسويات اخلرافية.

بيروت ـ محمد حرفوش
رأى رئيس تيار التوحيد الوزير السابق وئام وهاب ان هناك 
ضرورة ملحة الن يتمثل الدروز في وزارة سيادية، ألن استبعادهم 
عن هذه ال���وزارات اصبح مهينا كأنهم طائفة من الدرجة الثانية، 

وهذا ما ال يجوز بحق طائفة مؤسسة في لبنان.
وهاب وفي تصريح امس قال انن���ا نقدر حاليا اصرار النائب 
وليد جنبالط على مشاركة املعارضة الدرزية في احلكومة، ولكن 
نتمنى عليه عدم حتديد اس���م ممثل املعارضة الن هذا األمر عائد 

الطراف املعارضة الدرزية فقط.

أشكنازي: ال توجد أي أجواء 
حربية بمنطقة حدودنا الشمالية

عواصم � وكاالت: أعلن رئيس أركان اجليش االسرائيلي 
اجلنرال غابي أشكنازي أنه ال توجد أية أجواء حربية في 
منطقة احلدود الش���مالية مع لبنان لكنه أكد أن اجليش 
االس���رائيلي يتابع ما يجري هناك، كما ش���دد أشكنازي 
على أن جيش اسرائيل س���يلتزم بأية أوامر تصدر إليه 
من املس���توى السياسي بش���أن إخالء نقاط استيطانية 
عش���وائية لكنه حب���ذ تكليف الش���رطة به���ذه املهمة. 
الى ذلك ذكرت صحيفتا »يديعوت أحرونوت« و»هآرتس« 
االسرائيليتان امس أن اسرائيل هددت احلكومة اللبنانية 
و»حزب اهلل« في رس���الة شديدة اللهجة عن طريق األمم 
املتح���دة، بأنها لن تواصل التحل���ي بضبط النفس ملدة 
طويلة حيال سلس���لة احلوادث على احلدود اللبنانية � 

االسرائيلية.
وبحس���ب الصحيفتني، حذرت اس���رائيل عبر قنوات 
ديبلوماسية � بينها كبار موظفي املنظمة الدولية � من انه 
في حالة عدم اتخاذ قوات »اليونيفيل« اجراءات أشد حزما 
ضد ما زعمت أنه انتهاكات للقرار 1701 من جانب »حزب 
اهلل« فإن إسرائيل لن تبقى مكتوفة االيدي إزاء هذا األمر، 
مضيفة أن »حكومة بيروت ستتحمل املسؤولية عن اي 

عملية تنطلق من اراضيها ضد االراضي اإلسرائيلية«.
وقالت إسرائيل انه رغم ضبط النفس الذي حتلى به 
جيش االحتالل حيال مس���يرة املدني���ني اللبنانيني التي 
نظمها »حزب اهلل« الى داخل االراضي االس���رائيلية في 
س���فوح جبل روس � مزارع شبعا فإن ضبط النفس هذا 
لن يتكرر مس���تقبال بل سيتم اللجوء بشكل ملموس الى 

ممارسة القوة ضد اي انتهاك.
وأش���ارت صحيفة »هآرتس« الى أن إسرائيل تعتقد 
ان »ح���زب اهلل« يخطط لتنظيم انتفاضة ش���عبية على 
احلدود اللبنانية - االسرائيلية وقد يسعى لتصعيد حدة 
التوت���ر على احلدود من خالل القي���ام مبظاهرات مدنية 
لبنانية قرب السياج احلدودي اسوة باملظاهرة االخيرة 

في مزارع شبعا.

إسرائيل نقلت رسالة »شديدة اللهجة« إلى لبنان

حكومة الحريري: الصيغة والتركيبة والنسب
بيروت: تقاطعت معلوم����ات حكومية عند نقطة ان

اختراقا هو األول منذ تكليف الرئيس سعد احلريري 
قد حصل في عملية تشكيل احلكومة اجلديدة التي باتت 
معاملها األساسية وخطوطها العريضة شبه واضحة، في 
الصيغة والتركيبة والنسب،  والباقي »األسماء واحلقائب« 

تفاصيل، وهذا هو االطار العام للحكومة اجلديدة:
1 - صيغة »15 � 10 � 5« هي صيغة احلل الوسط التي 
ميكن ان تكون مقبولة من اجلميع لقاء تنازالت متبادلة 

»تنازل األكثرية عن 15 + 1، وتنازل املعارضة عن 10 + 1«.
2 - ما يتنازل عنه الطرفان علنا يأخذانه مواربة أو بشكل »مموه«، 
بحيث يكون الوزير الش����يعي الس����ادس احملتسب من ضمن حصة 
الرئي����س مقبوال من املعارضة )حزب اهلل( ويكون الوزير الس����ني 
الس����ادس احملتس����ب من ضمن حصة الرئيس مقبوال من األكثرية 

)احلريري(، ولكن الرئيس سليمان هو من يقترح األسماء.
بالنسبة للوزير الشيعي، طرحت عدة أسماء في األسابيع األخيرة: 
وفيق جزيني، مصطفى ناصر، مصطفى احلس����يني،  طالل سلمان، 
طالل املقداد، عدنان الس����يد حس����ني، ويبدو ان االختيار رسا على 
االسم األخير. أما بالنسبة للوزير السني، فإنه لم يعرف بعد، ولكن 
مواصفاته السياسية والشخصية حددت وتنطبق على الوزير السابق 

بهيج طبارة أو من يشبهه.
3 - التمثيل السني )6( محدد في خمسة وزراء لكتلة املستقبل 

ووزير لرئيس اجلمهورية.
4 - التمثيل الش����يعي )6( محدد في ثالثة وزراء للرئيس بري 
ووزيرين حلزب اهلل ووزير للرئيس، »لم يعرف بعد ما اذا كان حزب 
اهلل س����يتنازل عن وزير شيعي ملصلحة احلزب القومي أو ملقايضة 

مقعد الوزير طالل ارسالن«.
5 - التمثي����ل املاروني )6( موزع مبدئيا على هذا الش����كل: 3 ل� 
»تكت����ل االصالح والتغيير« )ضمنا حص����ة فرجنية(، 1 للرئيس، 1 

للقوات اللبنانية، 1 للكتائب.
6 - التمثيل األرثوذكس����ي )4( م����وزع 1 للرئيس و1 للقوات و1 

للمستقبل و1 للمطران عوده.
7 - التمثيل الدرزي )3( 2 جلنبالط و1 ارس����الن »لم يعرف بعد 
ما اذا كان ارس����الن يقتطع من حص����ة عون أو من حصة حزب اهلل 

على طريقة املقايضة التي جرت في حكومة السنيورة: مقعد درزي 
للمعارضة مقابل مقعد شيعي لألكثرية«.

8 - التمثي����ل الكاثوليكي )3( يتوزع بني الرئيس )1( وعون )1( 
ولبنان أوال )1(.

9 - التمثيل األرمني )2( يتوزع بني الطاشناق وأرمن 14 آذار.
10 - بالنسبة للحقائب:

- م����ن حيث املبدأ ال تغيي����ر في التوزيع السياس����ي للوزارات 
السيادية األربع.

- رئيس اجلمهورية متمس����ك بوزارتي الداخلية والدفاع »ولكن 
التغيير ميكن ان يصيب اس����مي الوزيرين احلاليني بارود واملر، فال 

يبقى األول وزيرا للداخلية وال يبقى الثاني في وزارة الدفاع«.
- بري متمسك بوزارة الصحة.

- احلريري متمسك بوزارات املال واالقتصاد والتربية.
- عون متمسك بوزارة االتصاالت.

- جنبالط متمسك بوزارة األشغال.

- الكتائب راضية بوزارة السياحة.
- القوات تريد وزارة خدماتية أساسية اذا أخلت وزارة العدل.

11 - بالنسبة لألسماء: التكتم هو سيد املوقف ولكن الترجيحات 
استنادا الى ما يجري التداول به في حلقات ضيقة:

- أبرز الوزراء الباقني »من حكومة السنيورة الى حكومة احلريري«: 
الياس املر )وزارة غير الدفاع(، زياد بارود )ليس بالضرورة الداخلية(، 
محمد الصفدي )اقتصاد(، جبران باس����يل )اتصاالت(، محمد جواد 
خليفة )الصحة(، غازي العريضي )أشغال(، محمد فنيش )العمل(، 

طالل ارسالن )وزارة غير الشباب والرياضة(.
- من الوزراء املغادرين ليصبحوا وزراء سابقني: عصام أبوجمرة 
)نائب رئيس مجلس الوزراء(، بهية احلريري )التربية(، آالن طابوريان 
)الطاقة(، طوني كرم )البيئة(، ابراهيم شمس الدين )التنمية االدارية(، 
محمد شطح )املال(،  خالد قباني )وزير دولة(، يوسف تقال )وزير 

دولة(.
- وزراء جدد مرش����حون لدخول احلكومة ألول مرة: ندمي املنال 
)سني(، عدنان السيد حسني )ش����يعي(، سامي اجلميل )ماروني(، 
ايلي خوري )ماروني(، نايلة تويني )أرثوذكس(، روجيه نسناس 

)كاثوليك(.
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انزعاج سليمان: دس���توريا، ماذا يستطيع رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان أن يفعل إذا ما بدا أن عملية تشكيل احلكومة على 
وشك الدخول في النفق؟ هذا السؤال طرح في أكثر من »زاوية« 
سياسية، وكان اجلواب »ال شيء«، لكنه ميلك »القوة املعنوية« 
التي تخوله أن يتوجه إلى الشعب برسالة يوضح فيها طبيعة 
العراقيل التي حت���ول دون إجناز العملية، خصوصا أن الزوار 
املقربني جدا ينقلون عن سليمان انزعاجه الشديد من الوضع، ومن 
دون أن تصدر عنه كلمات مسيئة، وهو الذي ينتقي كلماته بدقة 
عالية وأخالقية عالية. ويقول أولئك الزوار إن رئيس اجلمهورية 
يفضل البقاء خارج التفاصيل، لكن تعابير وجهه وهو يتحدث 
في املسألة تشير إلى أنه يشعر )واألمر حقيقة يتجاوز الشعور( 

بأن ثمة من يتقصد إحلاق األذى به شخصيا.
السكة ما قبل النهائية: نقل زوار الرئيس بري عنه قوله، حني سئل 
عن مطلب بعض املعارضة باحلصول على 11 وزيرا: »اذا حصلنا على 
10 فأين تضعون وليد جنبالط.. ال يراهن أحد على االنقس��ام احلاد 
الذي كان س��ائدا وأنا ال أحكي عواطف بل أستند الى أمور محددة، 

وان شاء اهلل ال أكون مخطئا«.
وأضاف هؤالء ان بري يعتبر ان االتصاالت صارت على الس��كة ما 
قبل النهائية، وانه »خالفا لبعض األجواء االعالمية التي تربط التأخر 
في تأليف احلكومة بنوع من »الفرملة« في تقدم العالقات السعودية 

- الس��ورية، فإن هذا غير صحيح، فالعالقات بني 
الرياض ودمشق في حالة تواصل دائم وبتوطيد 

مستمر وهي ليست مجمدة«.
إعادة االنتخابات في بعض املناطق: تقول أوساط 

باحثة عن مخرج للمأزق احلكومي ان املبادرة يجب ان يأخذها 
رئيس اجلمهورية والنائب وليد جنبالط كونهما في الوس���ط 
عبر صيغة مبدعة لم تتبلور حتى اآلن، وحتى ظهورها ستبقى 
األم���ور على أوضاعها، فال حكومة مهما بلغ حجم التفاؤل. لكن 
هناك من يقول ان اخلروج من املأزق رمبا كان عن طريق املجلس 
الدستوري وسرعة البت في الطعون النيابية، كل ذلك يساهم في 
اعادة خلط األوراق آليا على الساحة اللبنانية واعادة االنتخابات 

في بعض املناطق.
وزراء »أمـل«: مصادر في حركة أمل تتداول أسماء ثالثة مرشحني 
للرئيس بري لش��غل مواقع وزارية في احلكومة العتيدة، هي محمد 
جواد خليفة للصحة ومرش��حان حزبيان هما خليل حمدان للتربية 

والعميد محمد سرور للسياحة.
عالقة إستراتيجية: يؤكد مقربون من رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط أن عالقة هذا األخير برئيس احلكومة املكلف 
س���عد احلريري هي أكثر من أن تكون عالقة استراتيجية، وأن 
االثنني ميتلكان تصورا مش���تركا للقضايا اللبنانية والعربية 

احملورية، من دون أن يعني هذا عدم وجود تباين 
في األسلوب، وهو تباين شكلي، إذ ان لرئيس 
احلزب التقدمي االشتراكي طريقته اخلاصة في 

التعبير والتي تعتبر فريدة من نوعها.
ويشير املقربون إلى أن إحدى اجلهات املعارضة حاولت أخيرا 
»التسلل«، لكنها فوجئت بتأكيد نائب الشوف أنه مستعد لكي 
يعتزل السياسة، على أن يبتعد عن رئيس احلكومة املكلف سعد 
احلريري، وهو ما فاجأ اجلهة التي قالت إنها كانت تس���تطلع، 

مجرد استطالع.
نظرة مسـيحية جلنبـالط: تقول مصادر مس��يحية في 14 آذار ان 
الفريق املس��يحي يؤيد التوجه االنفتاحي اجلنبالطي، خصوصا ان 
املس��يحيني يفهمون طابعه االحلاحي بعد ما جرى في 7 مايو 2008 
في عدد من مناطق اجلبل، اال ان هذا الفريق املسيحي يطالب جنبالط 
بأال يكون تقربه من الشيعة على حساب ما حتقق في مصاحلة اجلبل 

التاريخية من اجل لبنان كله.
كما يتمنون اال تكون املصاحلة اجلديدة ماسة بصيغة لبنان أو تكرس 
األم��ر الواقع فيه، وأيض��ا أال تكون نتيجة ملوازي��ن قوى، فتحمل 

مشروعا سياسيا مشتركا يكون ثمة مكان للجميع فيه.
سـورية وجنبالط: اليزال التباين في رأي األوساط القريبة من 
دمشق حول جنبالط قائما، بني قائلني إن جنبالط »حيث يذهب 

فانه ال يستطيع إال أن يعود إلى سورية«، وقائلني إنه »ذهب إلى 
أبعد مما ميكن بعده العودة«، وإذ ال تسقط من احلساب احتمال 
استقباله يوما، تبدو دمشق متشائمة من احتمال استعادة الثقة 
املتبادل���ة معه، رغم اعتقادها أن مواقف���ه األخيرة عن العروبة 
وفلسطني وإسرائيل واملقاومة والعالقة مع سورية ساهمت في 

تهدئة الوضع الداخلي.
»املردة« يدخل جبل لبنان: االنفتاح بني املردة والكتائب يترافق مع 
حركة انتشار وتوسع يقوم بها املردة في اجتاه جبل لبنان، متجاوزا 
نطاق الش��مال وحاجز املدفون. ويقول أحد مسؤولي تيار املردة ان 
رئيس التيار س��ليمان فرجنية اس��تفاد من 4 عوامل في دخوله إلى 

جبل لبنان: 
1 - خلو تاريخه من املمارس��ات امليليشياوية، وعدم تعرض أحد في 

جبل لبنان إلساءة من املردة.
2 -  جتمع عوامل عدة س��هلت تفاعل جزء كبير من الرأي العام في 

جبل لبنان بإيجابية مع خطاب فرجنية السياسي.
3 - وجود مواطنني كثر اس��تفادوا من خدمات فرجنية خالل توليه 
وزارات خدماتية، وحماس��ة هؤالء ملواكبة انطالقة فرجنية في جبل 

لبنان.
4 -  عالق��ة فرجنية املتينة مع التي��ار الوطني احلر من جهة، وعدم 

وجود توتر بني املردة والكتائب من جهة أخرى. 

أخبار وأسرار


