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حلحلة عونية بعد أن تم التوافق على توزير باسيل وسكاف الخاسرين في االنتخابات

تحرك المسار السعودي ـ السوري رفع احتمال صدور الحكومة اللبنانية اليوم

بيروت ـ عمر حبنجر
ال يستبعد رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري والدة احلكومة 
اليوم اجلمعة، وف����ي تقديره ان 
البيان الوزاري س����يكون شبيها 

ببيان احلكومة احلالية.
وردا على سؤال ل� »األنباء« حول 
خلفية ه����ذه التحوالت اإليجابية 
في مس����ار تأليف احلكومة، قالت 
مصادر عليمة ان حزب اهلل لديه 
اكبر  إقليمية وإيرانية  اهتمامات 
مما يجري على مسرح احلكومة 
اللبنانية بعدما وفر حللفائه ثلث 
أعضائها، في حني لعبت دمش����ق 
دورا اساسيا من خالل فرضها على 
حلفائها وعلى رأسهم نبيه بري 
التخلي عن الثلث املعطل وبالتالي 
اإلس����راع في تش����كيل احلكومة، 
مواكبة للتطورات اإلقليمية وعلى 
رأسها زيارة خادم احلرمني امللك 
عبداهلل ب����ن عبدالعزيز املرتقبة 
الى دمش����ق. وقال����ت مصادر في 
املعارضة ان عملية تأليف احلكومة 
اللبنانية انتهت على خط الرياض 
� دمشق، ولم يبق سوى ان يتلقى 
الطرفان اتصاال أخيرا من القصر 

اجلمهوري ف����ي لبنان لتهنئتهما 
بوالدة احلكومة. صحيفة »السفير« 
القريبة من دمش����ق حتدثت عن 
اتصال س����عودي � سوري رفيع 
اليومني املاضيني  املستوى خالل 
اتف����ق في����ه على ان يق����وم امللك 
عبداهلل بزيارة دمشق غداة اعالن 
مراسم احلكومة، ووفقا ملا نشرته 
»السفير« سيكون الرئيس املكلف 
سعد احلريري الى جانب رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري في عداد 
مستقبلي امللك السعودي على ارض 
مطار دمشق. وكان احلريري أكد 
من بعبدا امس االول ان الصيغة 
احلكومية اصبحت منتهية تقريبا 
وان العمل جار بجدية في توزيع 

احلقائب.

عون حلحلها

العناصر املس����هلة  وضم����ن 
للتشكيلة احلكومية كان التحول 
غير املعلن في موقف التيار الوطني 
احلر ال����ذي تؤك����د املعلومات ل� 
»األنباء« ان رئيسه العماد ميشال 
عون وافق على التشكيلة احلكومية، 

بعدما أذعن معّدوها الى اشتراطه 
توزير صهره جبران باسيل مرة 
اخرى، وكذلك حليفه الراسب اآلخر 

في االنتخابات ايلي سكاف.
وأعطى عون في املقابل مقعد 
املعارضة املاروني الذي يش����غله 
ماري����و عون الى حليف����ه النائب 
س����ليمان فرجني����ة. واك����د تيار 
املستقبل على التعقيدات الناجمة 
عن توزير الراسبني ولكنه شدد على 
عدم دخول مشاغبني الى مجلس 

الوزراء.

رفض التهميش

مصادر قيادية في التيار الوطني 
احلر قال����ت انه لم يع����د مقبوال 
تهميش العماد عون، ونحن ال نقبل 
ان يتكلم احد باسمنا، واملطلوب من 
الرئيس املكلف سعد احلريري ان 
يبحث معه مباشرة صيغة احلكومة 
وترتيباتها، كما يفعل مع الرئيس 
بري وحزب اهلل والنائب جنبالط 
وآخرين، وان العماد عون يعتبر 
نفسه اآلن غير معني مبا يجري.

عضو تكتل التغيير واالصالح 
النائب نبيل نقوال رأى من جهته 

ان حصة رئي����س اجلمهورية في 
احلكومة يجب ان تكون مكرس����ة 
في الدس����تور وال تكون »منة« ال 
من اكثرية وال من معارضة، وقال:  
استغرب كيف نضع وديعة عند 
رئيس اجلمهورية، ونتساءل من 
يضمن اال يغير الوزراء الوديعة 
رأيهم وموقفهم؟ هذا املنطق غير 
سليم وال يعمل على تلبية طموحات 
الشعب اللبناني. وقال النائب نقوال، 
في حدي����ث الى تلفزيون اجلديد: 
نحن اعطينا سقفا في التشكيل اما 
الثلث الضامن، ومن  او  النسبية 
يعطل احلكومة هو رئيسها وليس 
الثلث املعطل، مشيرا الى ان قرار 
املشاركة في احلكومة لم يتخذ بعد 
والقرار النهائي عند العماد عون. 
واوضح ان املشكلة في التيار ليست 
ال اسماء وال حقائب، واي كالم او 
تصاريح صادرة عن غير التيار ال 
تلزمنا وهذا تشويه لصورة التيار 
الوطني احلر، مش����ددا على انه ال 
يحق الحد ان يق����رر من نختاره 
لل����وزارة. واضاف نق����وال: هناك 
تكتل نيابي هو من ينتقي نوابه 
ووزراءه، س����واء من الراسبني او 

من الناجحني، الفتا الى ان جبران 
باس����يل ال يوزر على اساس انه 
جبران باسيل لكن ألنه عضو في 

التيار الوطني احلر.

العتب على المعارضة

واشار النائب نبيل نقوال الى 
انه عاتب على املعارضة رغم انه 
يخضع لكل ما تقرره في النهاية، 
مش����ددا على رفضه مب����دأ البدء 

بصخرة واالنتهاء ببحصة.
نقوال حتدث عن امكانية اعادة 
النظ����ر في املعارض����ة ألن بعض 
اطرافها تصرف معنا بطريقة غير 
مالئمة، ويبدو من كالمه هذا انه 
لم يتبلغ بالتحوالت السياس����ية 

بعد.

زهرة وحقائب القوات

في املقابل، كشف النائب القواتي 
انطوان زهرة ان القوات ستطالب 
بحقيبة خدماتية واحدة ولن تطرح 
اي تعديل عل����ى توزيع احلقائب 
السيادية كي ال يعد ذلك تعطيال 

لعملية تأليف احلكومة.
زهرة حتدث عن احتمال كبير 

لتشكيل احلكومة خالل 48 ساعة 
بالتزامن مع عي����د اجليش اذا مت 

جتاوز عقبة توزير الراسبني.
وف����ي رد ضمني عل����ى التيار 
الوطني احلر الذي يسجل توزير 
نسيب حلود في حكومة الرئيس 
فؤاد السنيورة احلالية رغم رسوبه 
في االنتخابات، قال زهرة ان حلود 
اصبح وزيرا بعد سنتني ونصف 
السنة من االنتخابات التي خسرها 

وليس في اعقابها مباشرة.
بي����د ان النائب ان����ور اخلليل 
)كتلة التنمية والتحرير( قال ان 
بعض الوزارات ستبقى ع لى حالها 
اما  الدف����اع والداخلية،  كوزارتي 
التشكيلة بشكلها النهائي فستقررها 
الكت����ل بناء على التوزيعات التي 

سيقترحها الرئيس املكلف.
الوزارية  وبالنسبة للحقائب 
اتفاق  للمعارض����ة، فل����م يج����ر 
نهائي على االسماء وعلى كيفية 

توزيعها.
وردا على سؤال عن موعد اعالن 
التشكيلة احلكومية، قال اخلليل: 
ليس من فترة طويلة ستمر حتى 

تصدر التشكيلة الوزارية.

بي����روت: وصل وزي����ر اخلارجية التركي����ة احمد داود 
اوغلو الى بيروت امس، واستقبله في املطار وزير اخلارجية 
فوزي صلوخ والسفير التركي في لبنان. ومن املقرر ان يبحث 
اوغلو مع املس����ؤولني اللبنانيني مسار السالم في املنطقة 
والدور التركي فيها فضال عن تنفيذ االتفاقات املوقعة بني 
لبنان وتركيا، ثم يتفقد قوات بالده العاملة مع »اليونيفيل« 
في جنوب لبنان، كما يزور مناطق لبنانية لتدشني مشاريع 
امنائية. وأكد اوغلو ان استقرار لبنان هو استقرار للمنطقة 
والشرق األوسط، واضاف بعد زيارته رئيس مجلس النواب 
نبيه بري ان البحث تناول الوضع في لبنان وتبادل اآلراء 

حول النظرة لتشكيل احلكومة ومستقبل لبنان.
واضاف ان تركيا مستعدة للمشاركة والتعاون مع جميع 
الفرقاء في لبنان ولديها عالقات ممتازة مع جميع االطراف. 
وقال كانت لن����ا محادثات حول العديد م����ن القضايا وفي 
مقدمتها القضية الفلس����طينية. الوزير اوغلو التقى ايضا 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس املكلف 
س����عد احلريري.  وقال ان تركيا التزال تشدد على ضرورة 
اس����تئناف املفاوضات بني سورية واس����رائيل »في الوقت 
الصحي����ح واملالئم وعندما تكون كل االطراف السياس����ية 

جاهزة في املنطقة«.

وزير الخارجية التركية في بيروت:
استقرار لبنان استقرار للمنطقة

»نحن مواطنون درجة ثالثة«

بمناسبة العيد الـ 64 للجيش اللبناني

بيروت � يو.بي.آي: طالب قائد اجليش اللبناني العماد جان قهوجي 
العسكريني بأن يكونوا على جهوزية تامة ملواجهة »اي عدوان اسرائيلي 
محتمل«. وقال قهوجي في رسالة الى العسكريني مبناسبة العيد ال� 64 
للجيش اللبناني التي تصادف في االول من اغسطس املقبل »تنتظركم 
مهم����ات كبيرة في مقبل االيام فكونوا على أمت اجلهوزية ملواجهة أي 
عدوان إس����رائيلي محتمل وإلحباط مخططات هذا العدو الذي اليزال 
جاثما فوق مزارع ش����بعا وتالل كفرشوبا واجلزء الشمالي من بلدة 
الغجر)في جنوب لبنان( ويستمر بخرق حرمة االجواء واملياه االقليمية 

اللبنانية واطالق تهديداته ضد لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته«.
واتهم اس����رائيل بتجاهل قرار مجلس االمن الدولي رقم 1701 الذي 
ص����در على اثر حربها على لبنان عام 2006. واش����ار الى ان اجليش 
اللبناني التزم تطبي����ق هذا القرار »بدقة وأمان����ة بالتعاون الوثيق 
مع القوات الدولية«. وقال قهوجي »تطل الذكرى الرابعة والس����تون 
لتأس����يس اجليش وأنتم تس����تمرون بكل ثبات وإخالص في صون 
الرسالة واداء الواجب سالحكم االميان بلبنان وحافزكم ثقة الشعب 
والتفافه حولكم وفي اس����تعدادكم الدائم للبذل والتضحية ذودا عن 

حياض الوطن وحفاظا على أمنه واستقراره«.

المختارة ـ عامر زين الدين
لفت رئيس »اللق���اء الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط الى ان 
األطراف السياس���ية االساسية املعنية بتشكيل احلكومة ترغب في 
تتويج نهاية االسبوع اجلاري بوالدة احلكومة اجلديدة حتى تكون 
حاضرة في احتف���ال عيد اجليش. ورأى جنب���الط في تصريحات 
صحافية ووفق ما نقل عنه بعض الزّوار ان رئيس اجلمهورية هو 
الذي يضمن القرارات املصيرية وهذا هو معنى التوافق، وان الرئيس 
هو الضمان مبعنى ان اس���تخدام الثلث املعطل لن يكون ممكنا وال 

حاجة اليه.
واش���ار الى ان تس���مية الوزراء الدروز لن تكون احادية واذا لم 
يتمثل النائب طالل أرس���الن في احلكومة فهو لن يقترح مرش���حا 
درزيا يش���كل حتديا له، وأوضح انه متنى عل���ى املعارضة توزير 
أرسالن لكونني ال أستطيع تسميته نظرا ألجواء التوافق وبالتالي 
كيال أعطل احلكومة، كاشفا عن لقاء مع الوزير السابق وئام وهاب 
امس في كليمنصو في هذا الس���ياق. وأك���د جنبالط رفضه لوزارة 
املهجرين بعد حتديد آلية العمل فيها بانتظار توافر األموال، وكذلك 
وزارة اإلعالم، ومؤكدا متس���كه بوزارة األشغال »لكوننا يبدو اننا 
مواطنون درجة ثانية او ثالثة وال يحق لنا وزارة سيادية«. وأوضح 
انه لن يسمي وزراءه بعد بانتظار حتديد املعارضة اسماء وزرائها، 
امنا نفت مصادر معنية ل�»األنباء« ان ثمة اسماء مطروحة للوزارة 
من قبل جنبالط مثل عادل حمية )كمرشح وسطي يرضي املعارضة 
الدرزية(، والنائب السابق فيصل الصايغ، والشيخ بهيج أبوحمزة 
وغيرها من األس���ماء. جنبالط قال في تصريح له ان مسألة حتديد 
املكان هي التي تعوق لقاءه والعماد ميش���ال عون، وانه س���يلتقي 

النائب سليمان فرجنية.
لكن يبدو ان املعارضة تطرح اس���م الوزير السابق وئام وهاب 
رغم حتفظات جنبالط الضمنية، وأرسالن العلنية، اللذين ميثالن 

الزعامة الدرزية األساسية في لبنان.
وعلق النائب عالء الدين ترو عضو كتلة جنبالط النيابية بالقول: 
»جنبالط رشح أرسالن واملعارضة رفضته«، وأضاف: هناك مراكز 

قوى في 8 آذار ترفض توزير أرسالن لسبب أو آلخر.

بيروت ـ ناجي يونس
حتدث الوزير السابق وئام وهاب عن تنازالت قدمها رئيس احلكومة 
املكلف س����عد احلريري من اجل تسهيل تش����كيل احلكومة، وقال: انا 
أحترم هذه التنازالت، لكنن����ا يجب اال نكذب على الناس، فالوزير 11 
وهو عدنان السيد حسني سيصوت مع املعارضة، أما الوزير 16، وهو 

الوزير غالب محمصاني، فسيصوت مع االكثرية.
ولفت في حديث مع تلفزيون LBC الى ان »الرئيس احلريري اتخذ 
خطوات جريئة واقدم مبوضوع الثلث زائد واحد«، مؤكدا ان »ال احد 
في لبنان يستطيع ان يربح أو ان يخسر، وليس هناك وهم أننا خسرنا 
االنتخابات أو ربحوا االنتخابات«. واعلن وهاب ان »وزارة االش����غال 
للدروز والوزير الذي تولى االشغال جنح في املرة املاضية ولن تكون 
»للقوات اللبنانية«، مشددا على »ضرورة حتصني اجلبل مع اطراف 
مس����يحيني منهم العماد عون، وانا لست وسيطا بني الوزير جنبالط 
وعون«. وقال: اننا سنتس����اهل في موضوع الوزارات السيادية هذه 
املرة، فللمسيحيني رئاسة اجلمهورية والشيعة رئاسة املجلس والسّنة 
رئاس����ة احلكومة، فلماذا ال يكون للدروز وزارات سيادية. معتبرا ان 
»املعارضة الدرزية غير موحدة املوقف والوزير طالل ارسالن ال ميثل 
اجماعا عند معارضة الدروز«. وعن لقاء بكفيا، اعتبر وهاب ان »لغة 
احلوار جيدة ومتهد للمصاحلات، لذلك ميكن ان نرى الوزير فرجنية 
في بكركي في االيام القليلة املقبلة«، وعن احملكمة الدولية، رأى وهاب 
ان »احملكم����ة الدولية مرتبطة مبوضوع التوطني، وما يتم حتضيره 
لفتنة سنية � شيعية سيكون مقابلها طلب فلسطيني وهو التوطني«، 
الفتا الى ان التركيبة في موضوع صحيفة »دير شبيغل« االملانية هي 
إلخضاع حزب اهلل الذي فشلوا في اخاضعه في احلرب االخيرة، معتبرا 

ان »احملكمة الدولية ستكون شرارة لصراع سني � شيعي«.

قهوجي يدعو العسكريين للجهوزية 
لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل

جنبالط: رئيس الجمهورية يضمن 
القرارات المصيرية في الحكومة

وئام وهاب: الحريري قّدم تنازالت 
وأرسالن ليس محل إجماع المعارضة

أكد أن لبنان ليس له مصلحة في مفاوضة العدو اإلسرائيلي

اللبنانية، وذل���ك العتباره انها 
باالساس ليس���ت سوى شرك 

ينصب للدولة اللبنانية.
واعتبر النائب املوسوي في 
تصريح ل���� »األنباء« ان الربط 
بني ازالة االحتالل وبنود القرار 
1701 مخال���ف للق���رار نفس���ه 
املذك���ور، ومحاول���ة الرس���اء 
تفس���يرات تضليلي���ة، وعليه 
يرى املوسوي ان اجلهود يجب 
ان تنصب عل���ى ازالة االحتالل 
االس���رائيلي اوال دون اي قيود 
او شروط او مفاوضات مباشرة 
وغير مباش���رة معه، مستشهدا 
باالنسحاب االسرائيلي مضطرا 
ومرغما من مناطق متعددة من 
اجلنوب دون ان تكون هناك اي 
عملية تفاوضية او شروط له، 
هذا فيما خص قرية الغجر، اما 
فيما يتعلق مبزارع شبعا، فيعتبر 
النائب املوسوي ان احلق اللبناني 

بيروت ـ زينة طبارة
ردا على م���ا ذكرته صحيفة 
»هآرتس« االسرائيلية حيال نوايا 
احلكومة االسرائيلية احياء جلنة 
االتصال م���ع لبنان على قاعدة 
اتفاقية الهدنة ع���ام 1949 رأى 
عضو كتل���ة »الوفاء للمقاومة« 
النائب نواف املوس���وي ان ثمة 
محاوالت اميركية لربط االنسحاب 
االسرائيلي من قرية الغجر ببقية 
البنود التي ينص عليها القرار 
1701، وذلك بهدف استدراج لبنان 
الى عملية تفاوضية مع الكيان 
االسرائيلي سواء على نحو مباشر 
ام غير مباشر، مؤكدا ان لبنان 
ليس له اي مصلحة في تضييع 
حقه الشرعي في  استعادة ارضه 
احملتلة، من خ���الل دخوله في 
متاهات املفاوضات غير اجلدية 
والتي لن تؤدي الى نتائج على 
املستوى املطلوب لتحرير االرض 

الموسوي لـ »األنباء«: ال كالم عن اتفاقية الهدنة 
قبل انسحاب إسرائيل من األراضي اللبنانية المحتلة

أخبار وأسرار لبنانية
مبا فيها حيال اسرائيل، إذا وجدت أن األخيرة تنوي 
التصرف من تلقاء نفسها، فتسعى الى وضع حد لذلك. 
وإذا كان احلزب حريصا على هذا الدور يفترض به أن 
يساعد على احلفاظ على هذه الصدقية لألمم املتحدة 
واجليش اللبناني. أما ضرب هذه الصدقية فيستفيد 
منها اإلسرائيليون الذين أخذوا يروجون في اللقاءات 
معهم أنه تبني أنهم كانوا على حق بأن حزب اهلل يخرق 
القرار الدولي ويخزن السالح وأن قوات األمم املتحدة 
واجليش ال يفعالن ش����يئا ازاء ذلك. فضال عن أنه من 
غير املفه����وم أن تتبنى احلكومة الرواية التي أذيعت 
في رس����الة وزارة اخلارجية الى مجلس األمن عن أن 
انفجار 14 يوليو حصل في مبنى مهجور ويضم ذخائر 
اسرائيلية وتابعة مليليشيا انطوان حلد من مخلفات 

االحتالل اإلسرائيلي.
فالرسالة تعطي انطباعا بأنها كتبت من قبل احلزب 
وتبنتها الوزارة وهذا أمر س����لبي في عالقة الثقة بني 
»يونيفيل« والدول املش����اركة فيه����ا واألمم املتحدة، 
وب����ني احلكومة واجليش، بل هو أمر س����لبي ومقلق 

للمستقبل«.

ث��م قالوا إن فرجنية يق��ول إن هناك ضرورة لوجود 
العماد عون، فقلت لهم العماد عون ال عالقة له إذا كان للقاء 
طابع خاص انطالقا من وضع الشمال. ثم عادوا وقالوا إن 
فرجنية مصّر على األمر، فقلت لهم ال مشكلة عندي، ونعقد 
اللقاء متى أردمت. ثم عادوا وقالوا إن اللقاء غير ممكن اآلن 
لئال يؤثر في االنتخابات، فقلنا لهم س��اعة تشاؤون قبل 
االنتخابات أو بعدها، لكنهم ذهبوا ولم يعودوا حتى اآلن. 

أنا ليست لدي مشكلة«.
 اليونيفيل: أكدت مصادر ديبلوماسية أوروبية متعددة 
أن حادثة املواجهة التي وقعت بني قوات األمم املتحدة في 
جنوب لبنان )يونيفيل( وحتديدا في بلدة خربة سلم 
أقفلت وانتهت، لكن ما هو مزعج في هذه القضية هو 
أنها وضعت حالة الثقة بني »يونيفيل« واألمم املتحدة 
من جهة وبني اجليش اللبناني واحلكومة اللبنانية من 
جهة ثانية على احملك، حيث ال ميكن تفسير االضطراب 
الذي أصاب سلوك اجليش واحلكومة اللبنانية إذ تطابقا 
كليا مع موقف حزب اهلل في العالقة مع »يونيفيل«. 
وأشارت املصادر الى أن السفراء األوروبيني أكدوا حلزب 
اهلل ان »يونيفي����ل« معنية باحلف����اظ على صدقيتها 

 مصاحلة املردة والقوات: مشروع املصاحلة بني املردة و»القوات 
اللبنانية« ال يس��جل أي اخت��راق وتقدم عملي في املدى 
املنظ��ور رغم حصول تقدم في االس��تعدادات واملناخات 
وصدور اشارات ايجابية متبادلة: النائب سليمان فرجنية 
ق��ال قبل يومني من بنش��عي: »نحن نرى ان االس��لوب 
اجلديد املتبع من القوات اللبنانية ومن قبل د.سمير جعجع 
اسلوبا يؤدي في النتيجة الى مصاحلة، ولكن ان نقول إن 
املصاحلة س��تتم غدا فهذا كمن يضحك على اآلخر. نحن 
نقول إن هذا االس��لوب إن استمر في اجتاهه فانه يريح 
القواعد عندنا وعند القوات اللبنانية، وبالتالي انها الطريق 

الصحيحة التي تؤدي الى املصاحلة«. 
بدوره، د.سمير جعجع قال قبل أيام من معراب: »أكثر 
م��ن مرة طرح علّي أن اللجان تعال��ج األمر لكن ينقصها 
لقاء بينك وبني س��ليمان فرجنية، وقلت انا مس��تعد في 

أي وقت. 

 وزارة الصحة: عقد أمس األول اجتماع ليلي بني الوزير 
جبران باسيل والنائب علي حسن خليل بهدف بحث 
مطلب العماد ميشال عون باحلصول على وزارة الصحة، 
ولم تؤكد مصادر معارضة ما اذا كان سبب هذا الطلب 
هو قرار عون استبعاد باسيل عن احلكومة أو رغبته 

في نقله الى الصحة.
 فرجنية: يفكر النائب سليمان فرجنية جديا في االنخراط 
ش��خصيا في احلكومة، وفي هذه احلال تكون له حقيبة 
خدماتية أساس��ية يرجح ان تكون وزارة الصحة. أما في 
حال قرر فرجنية ان يكون ممثال في احلكومة بأحد املقربني 
منه، فإن اسمني يطرحان بقوة: الوزير السابق بسام ميني 
واملسؤول السياس��ي في تيار املردة يوسف سعادة، في 
وقت تستبعد مصادر في املردة تسمية املسؤولة االعالمية 

فيرا ميني.
 وزير ماروني مستقل: طرح في دوائر مسيحية اسم رئيس 
املجلس املاروني العام الوزير الس����ابق وديع اخلازن 
ليكون الوزير املاروني السادس من »فئة املستقلني« 
الذين يدورون في فلك بكركي ويقف سياسيا في نقطة 

تقاطع بني بعبدا وبكركي والرابية.

 جنبالط في مرحلة »الهيولى«:  عن سبب الغياب املتكرر ملمثل 
احلزب االشتراكي عن اجتماعات األمانة العامة ل� 14 آذار 
وآخرها أمس األول، نقل عن النائب وليد جنبالط قوله: 
»أن����ا اآلن في منزلة بني املنزلتني كما يقول الفارابي«. 

وأضاف مبتسما: انها مرحلة ال� »هيولى«.
 املعارضـة ال تثق في الضمانات: تنظ��ر املعارضة إلى وظيفة 
وزيرها الوديعة بصفته تعبيرا عن عدم ثقتها في الضمانات 
والتعهدات التي دارت املناقشات حولها بينها وبني الرئيس 
املكلف. وهي ترى فيه � بصفته الرقم 11 � الضمان املقابل 
لعدم التوافق في مجلس الوزراء قبل التصويت، رغم أن 
رئيس اجلمهورية حتدث مرارا عن أنه ضامن هذا التوافق، 
وأنه لن يطرح موضوعا تنص عليه املادة 65 ما لم يكن قد 
وفر التوافق سلفا عليه، وإن اقتضى األمر استنفاد أقصى 
الوقت. إال أن الوزير الوديعة كان أيضا ردا من حزب اهلل 
على احلريري الذي أبلغه انه »الضمانة«، ورد احلزب بأن 
هذا ال يكفي. هكذا تنظر املعارضة، وحزب اهلل خصوصا 
الذي يكتفي بوزيرين ش��يعيني من صفوفه والثالث لدى 
الرئيس، إلى أن الثلث + 1 هو ما تبحث عنه وتتمس��ك به 

وتطمئن إليه. وهو في الواقع ما حصلت عليه.

)محمود الطويل(احلريري واوغلو خالل لقائهما في بيروت أمس

نواف املوسوي

في حتريرها واس���تعادتها حق 
مشروع وغير قابل للنقض وهو 
ليس مبادة نزاع قانوني من اي 
جهة كان���ت، كونها منطقة تقع 
حتت نير االحتالل االسرائيلي، 
وان مصلحة لبنان تكمن في ازالته 

عنها دون شروط او قيود.
ولفت النائب املوسوي الى ان 
لبنان اجرى عمليات تفاوضية 
سواء في العام 1983 او في العام 
1991 حتى العام 2000 في عملية 
مدريد، وتبني بعدها للبنانيني 
املفاوض���ات خالل  ان  جميع���ا 
اليها لم تؤد  السنوات املش���ار 
الى حتري���ر االراضي اللبنانية 
احملتلة، امنا املقاومة عبر شهدائها 
وتضحياتها وصمود اهلها ووقفة 
اجليش اللبناني الوطني ادت الى 
استعادة احلق الذي كان مغتصبا 

من اجلانب االسرائيلي.
التهديدات االسرائيلية  وعن 

اجلديدة املتجددة للبنان، وظهور 
العدو  بعض احلش���ود لقوات 
مؤخرا على احلدود معه، اعرب 
النائب موسوي عن رؤيته بأن 
العدو االسرائيلي يحاول اعتماد 
سياسة التهويل بهدف توظيفها 
لدى بعض الدول االوروبية من 

اجل تس����ويق ضغ����وط دولية 
ض����د الدولة اللبناني����ة، وذلك 
الحباط مطالبة ه����ذه االخيرة 
بازالة االحتالل االسرائيلي من 
الغجر ومزارع شبعا وتالل كفر 
البند املتعلق  شوبا، ولتطويق 
باالنسحاب االسرائيلي من بلدة 
الغجر في القرار 1701، الفتا الى 
انه سواء حاول العدو الدخول 
الى امللف اللبناني ام التدخل في 
الشأن اللبناني سواء من الباب 
الديبلوماس����ي ام العسكري ام 
من باب الضغوط الدولية على 
لبنان، ف����إن النتيجة لن تكون 
س����وى واحدة وه����ي خروجه 
احلتمي م����ن املناطق اللبنانية 

التي يحتلها.
وردا على سؤال حول اتفاقية 
ب���ني اجلانبني  الهدن���ة املبرمة 
اللبناني واالسرائيلي وما اذا كانت 
قد انتفت االسباب التي ابرمت من 

اجلها، اكد ان ال كالم عن اتفاقية 
الهدنة قبل االنسحاب االسرائيلي 
من النصف الشمالي لبلدة الغجر 
ومن مزارع شبعا وتالل كفر شوبا، 
وذلك العتباره ان لبنان نتيجة 
االحتالل االس���رائيلي الراضيه 
يقع قانونا وبحس���ب االعراف 
واملواثي���ق الدولية حتت حالة 
العدوان  واضحة وصريحة من 

العسكري املباشر عليه.
وختم النائب املوسوي مشيرا 
الى ان اتفاقية الهدنة املبرمة بني 
لبنان والعدو االس���رائيلي في 
الع���ام 1949، عقدت في وقت لم 
يكن فيه احتالل ألي منطقة من 
مناطق لبنان، معتبرا ان جلوء 
العدو االسرائيلي الى احلديث عن 
اتفاقية الهدنة، يهدف الى التضليل 
عن املطلب والهدف االساسيني، 
اال وهما انس���حابه من االراضي 

اللبنانية التي يحتلها.


