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جنبالط من بعبدا: تصريحاتي أسيء فهمها ولن أتخلى عن الحريري
نائب في 14 آذار لـ »األنباء«: مواقف جنبالط تعكس االنفعال وفقدان األعصاب وسيكتشف سريعًا خطأ تقديراته

بعد جولة اتصاالت محلية وسعودية عاجلة

تقارير أميركية عن تدريبات 
إسرائيلية القتحام جنوب لبنان

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
تناقلت واش���نطن تقارير تشير الى ان وزارة الدفاع 
االميركي���ة ترصد تدريبات تقوم به���ا القوات اخلاصة 
االس���رائيلية ملهاجم���ة جنوب لبنان في مسلس���ل من 
العمليات يهدف الى ش���ل ش���بكة التحكم في صواريخ 
قصيرة ومتوس���طة املدى يقول االسرائيليون انها لدى 

حزب اهلل.
وقال كيفني بارت الباحث في معهد الدراسات العسكرية 
واالمن ان هن���اك معلومات تفيد ب���ان القوات اخلاصة 
االسرائيلية اجرت تدريبات »جتعلها اكثر استعداد لتدمير 
مراكز التحكم في شبكة الصواريخ باالضافة الى شبكات 

االنفاق التي يستخدمها مقاتلون في جنوب لبنان«. 
وتابع »في تقديرنا فان مجال املناورات ركز على جنوب 
الليطاني وحده دون عبور النهر الستهداف اخلط الدفاعي 
الذي اسسه حزب اهلل هناك«. ويذكر ان املقاتلني اللبنانيني 
كبدوا اسرائيل خسائر فادحة باستخدام شبكة االنفاق 

التي اشار اليها بارت وذلك خالل حرب عام 2006.
وكانت صحف اميركية قد اشارت الى ان االسرائيليني 
ابلغوا واشنطن بان قوات اجليش اللبناني تنسق مع قوات 
حزب اهلل في جنوب لبنان وان ذلك يعد خرقا اللتزامات 
احلكومة اللبنانية. بي���د ان وزارة الدفاع االميركية لم 

تعلق على تلك التقارير.

بيروت ـ عمر حبنجر وداود رمال
»ل����م ولن أتخلى عن الرئيس املكلف س����عد احلري����ري« هذا القول 
لرئيس احلزب التقدمي االش����تراكي وليد جنبالط، اختار منبر القصر 

اجلمهوري ليقوله له.
جنبالط الذي مأل دنيا لبنان وش����غل ناس����ه، منذ تصريحاته قبل 
بضعة ايام، خف����ف من لهجته امس، نتيجة االتص����االت الكثيفة التي 
أجريت معه، من الداخل واخلارج، ال����ى جانب االتصاالت التي أجراها 
وزير الثقافة واإلعالم الس����عودي د.عبدالعزيز خوجة الذي وصل الى 
بيروت في زيارة خاطفة مساء الثالثاء والتقى جنبالط ورئيس الوزراء 
فؤاد السنيورة واتس����مت لقاءاته باالبتعاد عن األضواء، في وقت كان 
جنبالط ينفي عن نفسه مس����ؤولية تعكير مياه احلكومة التي توافق 
األطراف على تش����كيلها. وقبل انتقاله الى القصر اجلمهوري الواحدة 
ظهرا، أرجأ جنبالط دعوته الى غداء على مائدة السفير االيراني محمد 
رضا شيباني في بيروت، وأبلغ زوارا من اصدقائه، قوله: انا ال أفهم ملاذا 
تصر بعض الدول، وقد سماها على التصارع في لبنان، ملاذا ال يختارون 
س����احات أخرى مهيأة وما أكثرها، مؤكدا انه اذا انسحب من 14 آذار فال 
يعني ذلك انضمامه الى 8 آذار، وانه لن يقطع مع سعد احلريري، ولن 
يذهب الى دمش����ق قبل ان يذهب اليها سعد احلريري. وانه سينصرف 
اآلن الى دراسة إمكانية العودة الى صيغة »احلركة الوطنية« التي كان 
أسسها والده الراحل كمال جنبالط في النصف الثاني من القرن املاضي. 
هذه املواقف أعلنها وبصراحة أكبر من القصر اجلمهوري في بعبدا بعد 
لقائه الرئيس ميشال سليمان، الذي هو على اتصال مع الرئيس املكلف 

سعد احلريري من اجل تسريع عودته الطالق احلكومة.

لم أتخل عن الرئيس المكلف ولن أتخلى

وق����ال جنبالط بعد لقائه س����ليمان: ان حتالفن����ا، حتالف 14 آذار ال 
ميكن ان يستمر، هذا ال يعني اخلروج، بل يعني ايجاد شعارات جديدة. 
فالش����عارات التي ناضلنا من اجلها، الس����يادة واحلرية واالس����تقالل، 
االستقالل مت، السيادة لم تتم بعد ألنه التزال هناك مزارع شبعا وتالل 
كفرش����وبا محتلة، اما بالنس����بة للحرية، فأعتقد انه ليس هناك نظام 
يقم����ع احلريات في لبنان. واضاف: ما ه����ي 14 آذار؟ انها تنوع احزاب 
وشخصيات لكل ادبياته ولكل ثقافته، ورمبا صادف مؤمتر احلزب مع 
تشكيل احلكومة، فأسيء التفسير، وظن البعض والرئيس املكلف انني 
تخلي����ت عنه. انا لم أتخل عنه ول����ن أتخلى عنه وفاء لرفيق احلريري 
ولصداقتي مع سعد احلريري وللجهود اجلبارة التي يقوم بها الرئيس 
ميشال سليمان للوصول الى صيغة حكومة توافقية، شراكة كما اتفقنا. 
لكن عدت الى ادبياتي في احلزب، وأعلم انني عدت الى القرن العشرين 
او الى منتصف القرن العشرين وأعلم ان بعض معطيات آنذاك انتهت، 
األمور واالحداث والعالم يتغير، ولكن اعذروني وليعذرني اللبنانيون 
اذا قلت ش����يئا، للجبل الدرزي خصوصية معينة وللحزب االشتراكي 
خصوصي����ة معينة وال ميكن وال خالص للحزب وللدروز اال من خالل 

االلتصاق بالعروبة وبفلسطني.
إلى ذلك، اجتمعت األمانة العامة لقوى 14 آذار، برئاسة املنسق العام 
فارس سعيد، الذي حذر من شتى املناورات اآليلة الى تعطيل احلكومة، 

داعي����ا جميع الفرقاء وخصوصا فري����ق 8 آذار الى املطابقة بني األقوال 
واألفعال. وقال سعيد: رغم خالفنا السياسي مع جنبالط، فإن سنوات من 
النضال املشترك جمعتنا معه وال ننكر أهمية وجوده في هذه الثورة.

وأضاف: بعد تصريحات جنبالط، ومن خالل اتصاالتنا مع احلزب 
التقدمي االش����تراكي، والتي صدرت االحد الفائت نحن نقول ان البيئة 
التي ميثلها جنبالط واحلزب ال����ذي ميثله هو حزب 14 آذاري بامتياز 

وهذه البيئة هي بيئة 14 آذارية بامتياز، وأعتقد اننا سنصل مع جنبالط 
الى تفاهم من اجل عودة ممثليه الى األمانة العامة.

الخوف من الصفقات

بدوره قال نائب م����ن 14 آذار ان موقف جنبالط االخير جاء نتيجة 
طبيعية للمس����ار الذي انخرط به منذ بضعة اشهر حني قرر مغادرة 14 
آذار. واضاف النائب ل� »األنباء« ان مواقف جنبالط االخيرة تعكس مدى 
االنفع����ال وفقدان األعصاب واخلوف من صفقات تعقد بني الس����وريني 
واالميركيني على حس����اب لبنان واملنطقة. النائ����ب الذي آثر عدم ذكر 
اس����مه اضاف قائال: سرعان ما سيكتش����ف جنبالط انه اخطأ التقدير 
وفي احلسابات والتوقعات على غرار الكثير من املرات التي ارتكب فيها 
االخطاء الكبيرة. وتابع قائال: يجوز القول ان جنبالط تسبب بانفراط 
عق����د االكثرية وق����وى 14 آذار وبات هناك جتم����ع 14 آذار الذي ال ميلك 
االكثرية النيابية بعدم����ا فقدها في احلكومة املقبلة وهناك حتالف امل 
وحزب اهلل الذي تفرد باالتفاق مع الرئيس املكلف سعد احلريري على 

حساب التحالف مع التيار الوطني احلر والعماد عون.

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال النائب وليد جنبالط في بعبدا امس

سليمان وبري
 »على تفاؤلهما«

الرئيس ميش���ال بي���روت: 
سليمان مازال متفائال بإجناز 
التش���كيلة احلكومية خالل 10 
أيام، وهو أوصى مستش���اريه 
ومعاوني���ه لدى تكليف س���عد 
احلريري بع���دم التصريح بأي 
موقف أو نقل أجواء بعبدا، وذلك 
لسببني: األول احتراما للدستور 
وان من صالحية احلريري االعالن 
عن س���ير التشكيلة والنقاشات 
الت���ي جت���ري، والثاني يخص 
العالقة بني سليمان واحلريري، 
إذ ال يرغب األول في ان يفهم أي 
موق���ف لبعبدا بطريقة ما تعكر 

سير االستحقاق.
ولوحظ ان الرئيس بري بقي 
على تفاؤله من تشكيل احلكومة، 
ونقل عنه انه مهما دارت األمور 
واأليام، فإن احلكومة س���تؤلف 
وسترسو في النهاية على الصيغة 
التي اتفق عليها سائر األفرقاء. وان 
غياب احلريري »لن يطول اطالقا«، 
وان مس���ألة التأليف لن تتعدى 
األيام القليلة. )بري كان تبلغ من 
احلريري قبل األزمة انه مضطر 
الى الذهاب الى فرنسا ألن هناك 
مناسبة عائلية. وتردد ان احلريري 
استأذن رئيس اجلمهورية خالل 
لقائهما األخير بالسفر في إجازة 

خاصة ملدة 10 أيام.

مفوض اإلعالم في الحزب التقدمي االشتراكي عّبر عن االستياء من التعابير التي استخدمت في البيان الذي أصدره »المستقبل«

الريس لـ »األنباء«: من حق أعضاء »اللقاء الديموقراطي« اختيار الموقع الذي يريدونه
بيروت ـ اتحاد درويش

رفض مفوض االعالم في احلزب التقدمي االشتراكي 
رامي الريس وصف املواق����ف االخيرة لرئيس احلزب 
النائب وليد جنبالط باالنقالب على فريق 14 آذار، مؤكدا 
انها ليست مواقف جديدة بل هي تتمة ملواقف سياسية 
س����ابقة كان مّهد لها احلزب التقدمي االشتراكي طوال 
االشهر املاضية من خالل اطالق مجموعة من املالحظات 
السياسية واملنهجية على أداء حتالف قوى 14 اذار، الفتا 
الى عدم توافر املناسبة والظروف املالئمة لتتم مناقشة 

هذه األمور ضمن األطر املطلوبة.
واعلن الريس ان جنب����الط لم ينقلب على حلفائه 
ف����ي 14 آذار بل انه جدد موقف احل����زب الذي يريد ان 
يستعيد موقعه التقليدي وان يكون على مسافة واحدة 
من باقي االطراف وهذا حق مشروع ألي حزب سياسي 
وألي طرف سياس����ي ان يأخذ لنفسه مسافة عن باقي 
القوى السياسية، واوضح أن احلزب لم يخرج من 14 
آذار ليذهب الى فريق آخر بل لكي يس����اهم بش����كل أو 
بآخر في كسر حدة االنقسام السياسي العامودي احلاد 

في البلد والذي اتخذ في االشهر االخيرة طابعا طائفيا 
ومذهبيا ولكي يبحث عن سبل متتني الوضع الداخلي 

وحماية السلم األهلي.

تاريخ مشترك مع »المستقبل«

واكد مفوض االعالم في احلزب التقدمي االشتراكي ان 
خروج جنبالط من فريق 14 آذار هو نهائي ولكن ليس 
للذهاب الى فريق آخر او جهة اخرى، الفتا الى ان املوقع 
اجلديد هو الى جانب رئاسة اجلمهورية لكي تكون في 
وضع يتيح لها ان تكون مرجعية سياسية كما حددها 
اتفاق الطائف وان يكون لدى رئاسة اجلمهورية القدرة 

على حل اخلالفات السياسية وليس ادارة االزمات.
وعما اذا كان يخشى من تصدع العالقة بني جنبالط 
والرئيس املكلف س����عد احلريري الس����يما ان خطوة 
الزعيم االش����تراكية تزامنت مع تأليف احلكومة، قال: 
نحن اوضحنا موقفن����ا بأنه ال عالقة خلطوة جنبالط 
مبوضوع تأليفه احلكومة، الفتا الى ان مؤمتر احلزب 
مقرر منذ ش����هر ونصف وان الكالم الذي قيل في هذا 

االجتاه ال عالقة له ال من قريب وال من بعيد مبس����ألة 
تأليف احلكومة.

وشدد على العالقة مع تيار املستقبل التي لها ظروفها 
وحيثياتها، وقال: هناك تاريخ مشترك من النضال، ولفت 
الى االس����تياء من التعابير التي استخدمت في البيان 
الذي اصدره تيار املستقبل مساء االحد املاضي والذي 

طلب على اثره النائب جنبالط توضيحا.
ورفض الريس الرد على اي سؤال يتصل بالتوضيحات 
التي صدرت عن اجتماع كتلة نواب »لبنان اوال«، ونفى 
ان يكون املوقف السياس����ي جلنبالط قد انعكس على 
تأليف احلكومة او ارتبط بها، مؤكدا ان االكثرية مازالت 
اكثري����ة وان الصيغة احلكومية التزال صاحلة ويبقى 
هامش لوزراء االكثرية واعلن ان من حق اعضاء اللقاء 
الدميوقراط����ي »غير احلزبيني ان يختاروا املوقع الذي 

يريدونه«.

السلم األهلي

لكن ملاذا حتول جنبالط بهذه احلدة، ومم يخش����ى، 

وماذا ينتظر في مقابل خطوته؟ يجيب مفوض االعالم 
بأن جنبالط خائف على السلم االهلي وعلى االستقرار 
الداخلي وعلى الوحدة الوطنية ال اكثر وال اقل، ولفت الى 
ان جنبالط برهن في كل احملطات السابقة على ان لديه 
احلرص على السلم االهلي من موضوع قتل الزيادين 
الى لطفي زين الدين الى تقرير دير شبيغل، واثبت انه 
حريص على السلم االهلي الذي هو هاجسه االساسي 

واملوضوع الذي يصر على احملافظة عليه.
وكرر القول أن جنبالط لم يقلب الطاولة على حلفائه 
وان من حق كل طرف سياس����ي ان يأخذ املوقف الذي 

يريد وان يكون في املوقع السياسي الذي يريد.
وش����دد على ان من حق اي طرف ان يتخذ املوقف 
الذي يريد وهذا هو رأي احلزب التقدمي االشتراكي الذي 
يرفض ان يس����قط موقفه عل����ى اي طرف من االطراف 
السياس����ية االخرى وفي ذات الوقت ال يقبل ان تسقط 
االط����راف االخرى موقفها السياس����ي عليه، ورأى انه 
مش����كلة اذا كان حزب معني موجودا ضمن فريق قرر 

رامي الريسان ينسحب منه.

قراءة االنعطافة: يس���ود تباين ف���ي تقييم انعطافة 
جنبالط ومردودها السياس���ي عليه بالدرجة األولى: 
فهناك من يرى ان صورة جنبالط تعرضت لالهتزاز 
س���واء لدى الرأي العام أو لدى الطوائف الكبرى في 
لبنان، اضافة الى القلق الذي أحدثته مواقفه في الوسط 
املس���يحي عموما، مش���يرة الى ان جنبالط شخصيا 
س���يكون من أكبر املتضررين من انعطافه السياسي. 
وهناك من يرى ان جنبالط استطاع في مغادرته قطار 
14 آذار إعادة توحيد الدروز خلفه، واس���تعاد وهجه 
السياس���ي الذي كاد يخبو خلف حتالفات مع أقصى 
اليمني سياسيا واقتصاديا، وأعاد كذلك فتح الطريق 
الى سورية، واأليام املقبلة ستكشف ان جنبالط فيما 
فعل س���يكون رابحا كبيرا في التط���ورات املنتظرة، 
خصوصا انه نأى بطائفته عن ان تكون أداة أو فرق 

عملة في صراعات إقليمية ودولية.
مزيد من اخلطوات: جنبالط سيقدم على مزيد من اخلطوات 
التي ترد ضمن إطار ترتي��ب أموره مع العاصمتني 
اإليرانية والسورية. وهو سيلتقي اإليرانيني اآلن في لبنان، 
ولن يذهب بعي��دا في التواصل معهم كي ال يثير حفيظة 
الس��عوديني واملصريني، رغم أنه يعتقد بحسب ما ينقل 
عنه زواره أن العالقة مع إيران متثل »حاجة استراتيجية 
في مواجهة املشروع األميركي - اإلسرائيلي«. كذلك فإن 
جنبالط سيستغل مناسبات عدة إعالمية أو احتفالية إلطالق 
مواقف يريد من خاللها مخاطبة الشعب السوري لالعتذار 
منه، وخصوصا أنه سمع كالما مباشرا من أحد الوسطاء، 
عن أن مشكلة القيادة السورية في ترتيب استقبال له اآلن 
تعود إلى أن جنبالط كان يقود أعنف حملة عنصرية على 
سورية سببت موت عشرات العمال وقطع أرزاق عشرات 
األلوف منهم، كذلك س��ببت حنقا لم يكن موجودا سابقا 
عند السوريني جتاه قسم من اللبنانيني. وتبلغ جنبالط أن 
هناك أمرا آخر يتصل بالرئيس السوري بشار األسد، الذي 

هاجمه جنبالط بعبارات لم يألفها أحد في الس��ابق، وبدا 
تصرف جنبالط يومها على أساس أنه يحرق اجلسور، وأنه 
لن يعود يوما إلى سورية إال بعد سقوط النظام فيها. كل 
ذلك،  إضافة إلى أن في دمشق من يتهم جنبالط بأنه أدى 
دورا في حتريض معارضني سوريني على القيام بأنشطة 
واحتجاجات وحتى العمل على مؤامرات هدفها قلب النظام 
أو زعزعته أو بث الفوضى في س��ورية. وكل هذه األمور 
س��تعود إلى واجهة العقل السوري وهو يتعامل مع ملف 
جنبالط، دون أن يعني ذلك أن دمشق ال تتعامل مع األمر 
وفق منظومة سياس��ية، وأنها تشعر بأنها أقرب اآلن إلى 

استقبال جنبالط وفتح صفحة جديدة معه.
انزعاج »املستقبل«: من األمور التي أزعجت تيار املستقبل 

في تصرفات جنبالط التوقيت واملكان.
كان التيار يتوقع انقالبا جنبالطيا، لكنه لم يكن 
يتوقع حدوثه قبل إعالن تأليف احلكومة، وما »يحز 
في نفس« املس���تقبليني ه���و ان الرئيس املكلف كان 
يخوض مفاوضات ش���اقة مع قوى األقلية النيابية، 
فأتت اخلطوة اجلنبالطية لتضعف موقف 14 آذار، إال 
ان أكثر ما أس���اء الى تيار املستقبل وقوى 14 آذار هو 
املكان الذي اختاره الزعيم الدرزي إلطالق مواقفه، أي 
فندق البوريفاج، وهو االسم الذي ميثل عنوانا ألسوأ 
منوذج في العالقات اللبنانية � الس���ورية. وبدا وليد 
جنبالط كرجل يريد إبالغ زوجته قرار الطالق، فاتصل 

بها من هاتف عشيقته.
حكومـة تكنوقراط الـى الواجهة مجددا: تك��رر أمس في بعض 
األروقة طرح صيغة التكنوقراط، ومبرر ذلك خطوة جنبالط 
واألس��باب األخرى التي تسهم في املراوحة. ويرى 
مطلعون ان الرئيس س��ليمان ال يعارض مثل هذا الطرح 

الذي ال يتحمس له الرئيس نبيه بري.

في التحول الجنبالطي
»الحكومة في إجازة«.. وربما »في أزمة«

بي����روت: طائ����رة
التي قال  احلكومة 
عنها الرئيس نبيه بري 
انها حطت في املطار ولم 
يعد هناك اال ان يتقدم 
كل مسافر - أي رئيس 
كتل����ة نيابية - ألخذ 
حقائب����ه »الوزارية«. 
الطائرة مازال����ت في األجواء  هذه 
وتتعرض ملطبات هوائية مفاجئة 
أدت كنتيجة أولى الى خفض سرعتها 
وميكن ان تتس����بب الحقا بتغيير 
مس����ارها لضمان سالمتها وتفادي 
هبوط اضطراري. االنطباع السائد 
في بيروت ان التحول الدراماتيكي 
الذي قام ب����ه الزعيم الدرزي وليد 
جنب����الط »جمد« عملية تش����كيل 
احلكومة حتى اش����عار آخر نتيجة 
التعديل الطارئ على ميزان القوى 
الداخلي الذي جعل ان صيغة 15 – 
10 - 5 أصبحت مبضمون سياسي 
مختلف ولم تع����د تعكس التوازن 
املنبثق عن نتائج االنتخابات، ولم 
تعد تعطي الرئيس املكلف س����عد 
احلري����ري موقع الص����دارة وزمام 
املبادرة في احلكومة العتيدة. وفي 
االنطباعات أيضا ان »أزمة ثقة« نشأت 
بني احلريري وجنبالط ومعاجلتها 

ليست باألمر السهل والسريع ولن 
تعيد العالقة الثنائية الى ما كانت 
علي����ه. فاحلريري يش����عر مبرارة 
كبيرة معتبرا ان جنبالط أساء اليه 
وتخلى عنه وهو في أمس احلاجة 
الى الدعم في أول جتربة حكومية 
له، وان جنبالط وأيا تكن دوافعه 
ذهب بعيدا في موقفه وقدم تنازالت 
مجانية وغير مبررة ال في التوقيت 
وال في الشكل واملضمون. ولذلك، فإن 
مغادرة احلريري الى اخلارج وهو 
في خض����م عملية تأليف احلكومة 
عكست حال التأزم، ومع انها أدرجت 
في س����ياق »اجازة عائلية« اال انها 
انطوت على اشارات سياسية واضحة 
)وهو ما كشفه وأشار اليه بيان تيار 
املس����تقبل( وبدت شكال من أشكال 
االعتكاف ملراجعة الوضع وانتظار 
التي س����يأخذها  النهائية  الوجهة 
جنبالط، وحيث ال ميكن املضي قدما 
في عملية تأليف احلكومة وكأن شيئا 
لم يحصل. ثمة من يرى في بيروت 
استنادا الى التفاعالت والتداعيات 
السياسية خلطوة جنبالط مالمح 
أزمة حكومية ميكن ان متتد ألسابيع 
والى ما بعد شهر رمضان ومرحلة من 
التطورات واملفاجآت السياسية وغير 
السياس����ية. وفي وقت بدأ التداول 

باملخارج وكيفية اخراج احلكومة من 
نفق املشكلة الطارئة، يدور البحث 

حول احتمالني:
- األول: تكثيف وتسريع وتيرة 
االتصاالت السورية - السعودية 
إلعطاء احلكومة م����ا باتت تفتقده 
من زخم وق����وة دفع. مع ما يعنيه 
ذلك من تقدمي موع����د زيارة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز الى دمش����ق التي تفتح 
الطريق أمام زيارة الرئيس س����عد 
احلريري، ومبا يؤدي الى احلد من 
التداعيات السياسية خلطوة جنبالط 
والى تضييق املسافة الفاصلة بينه 

وبني احلريري.
- الثاني: ترتيب »مخرج محلي« 
على الطريقة اللبنانية وعلى النحو 
الذي بادر اليه جنبالط بالتخفيف من 
وقع خطوته الدراماتيكية ونتائجها، 
واالبقاء على ش����يء من االشكالية 
وااللتباس في متوضعه اجلديد، كأن 
يقول ان خروجه املؤكد من 14 آذار 
هو الى حالة مستقلة متمايزة، أو 
كأن يبتدع »صيغة خالقة« تقوم على 
فرز كتلته النيابية بني نواب احلزب 
االشتراكي امللتزمني بقراره ونواب 
اللقاء الدميوقراطي امللتزمني بقرار 

14 آذار أو لهم حرية االختيار.
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وهاب بعد لقائه الشرع: طريق دمشق مفتوحة أمام جنبالط 
دمشق ـ هدى العبود 

أكد رئيس تيار التوحيد اللبناني وئام 
وهاب عقبه لقائه نائ���ب الرئيس فاروق 
الشرع في دمش���ق أمس أن طريق دمشق 
مفتوح���ة أم���ام رئيس احل���زب التقدمي 
االشتراكي اللبناني وليد جنبالط. وأضاف 
وهاب ردا على س���ؤال ح���ول ما إذا كانت 

زيارته لدمشق من أجل الوساطة بني سورية 
وجنبالط، »األمر ليس بحاجة إلى وساطة، 
أس���تطيع أن أقول بأن الطريق إلى دمشق 
مفتوحة بوجه جنبالط وهنا منزله وبيته 
وعشيرته، وأنا أستطيع أن أقول إن الذي 
حصل في املاضي قد اصبح من املاضي ولم 
يعد موجودًا. ونفى وهاب أن يكون هناك 

موعد مح���دد لزيارة جنبالط وقال »ليس 
هناك موعد محدد في هذا اإلطار، ولكن كل 
ما ملسته من املسؤولني السوريني أن األمر 
منته وهناك تقدير ملواقف جنبالط واألمر 
ليس بحاجة لوساطة، األمر بحاجة لتوقيت 
معني وعندما يأتي هذا التوقيت س���ترون 

الوزير جنبالط في سورية«.


