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مع الحدث

تيمور جنبالط: يتجه النائب 
جنب����اط الى اعطاء دور 
أكبر لنجل����ه تيمور في 
املرحلة املقبلة في اللقاءات 
السياسية واالستقباالت 

الشعبية.
أس�رار التحول: ثمة من 
ينقل أس��رارا عن التحول 
اجلنبالط��ي مرده��ا ال��ى 
واملصارحة  املصاحلة  لقاء 
واألم��ن  جنب��الط  ب��ن 
الع��ام حل��زب اهلل، وتقول 
جنب��الط  ان  املعلوم��ات 
ت��داول م��ع األم��ن العام 
في تداعي��ات تقرير »دير 
ش��بيغل« ومخاطر اندالع 
مواجه��ة س��نية ش��يعية 
ال��ى  اهلل  ح��زب  يس��عى 
حدوثها،  تفاديها وجتن��ب 
وينقل بعض املطلعن على 
فحوى هذا اللقاء ما معناه 
ان جنب��الط فهم من قيادة 
حزب اهلل تصديها ملشروع 
ملن��ع  وس��عيها  الفتن��ة 
حصولها، لك��ن الفتنة في 
حال حدوثها فإن مخاطرها 
ستش��مل اجلمي��ع مب��ن 
فيه��ا الفريق الدرزي الذي 
ستطوله بشكل مباشر مع 
تشديد اش��ارة احلزب الى 
املس��يحي  الطرف  حتييد 
املتمثل بالعماد عون، وكان 
واضح��ا في تل��ك املرحلة 
النائ��ب علي عمار  ما قاله 
من »أن قي��ادة احلزب لن 
 400 مبحاص��رة  تس��مح 
الضاحية  ألف شخص في 
اجلنوبي��ة«، األم��ر ال��ذي 
بأن��ه  األوس��اط  فس��رته 
اشارة أو رسالة الى النائب 

جنبالط.
الكتلة الوس�طية: كش����ف 
ل����م يبحث  انه  جنباط 
موضوع الكتلة الوسطية 
مع رئي����س اجلمهورية، 
»الذي لم يسمحوا له أصا 
بتأليف كتلة كهذه«، وشدد 
على ضرورة وجود كتلة 
كهذه ألن البلد ال »يستطيع 
ان يستمر في حال املتاريس 
التي يعيش����ها«، ورحب 
بكام النائب ميشال عون 
االيجابي جتاهه.  وأشار 
مطلعون على أجواء اللقاء 
الى ان جنباط أكد للرئيس 
سليمان وقوفه الى جانب 
قوى 14 آذار »في القضايا 
الوطنية، أما في القضايا 
الداخلية فهو سيكون الى 

جانب قصر بعبدا«. 
مصدر  تطوي�ق احلري�ري: 
مسؤول في تيار املستقبل 
رأى ان »م��ا يج��ري ه��و 
الرئيس  محاولة لتطوي��ق 
احلريري، متهيدا الضعافه 
وابتزازه على شاكلة ما كان 
يحصل مع والده في السابق، 
وان ما يحصل مع احلريري 
أكث��ر  س��يقوي موقف��ه 
وخصوصا داخل طائفته، 
وهو سيعود من عطلته أقوى 
مما كان«. ونفى املصدر ان 
العالقات  يكون موض��وع 
مع س��ورية واحتمال قيام 
احلريري بزيارتها هما سبب 
مواقف جنب��الط األخيرة، 
ان »ق��رار زيارة  كاش��فا 
احلريري الى سورية اتخذ 
بعد اطالق الضباط األربعة 
من السجن، وهو تعاطى مع 
املوضوع بواقعية سياسية 

ومبسؤولية كبيرة«.
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»تكويعة« جنبالط: خطأ في تقدير »رد الفعل« وإعادة »تدوير الزوايا«
بيروت: أخطأ الزعيم الدرزي وليد جنباط في تقدير

رد الفعل على موقفه األخير الذي أعلن فيه من طرف 
واح���د نهاية حتالف 14 آذار الذي »ال ميكن ان يس���تمر«. 
وليس املقصود هنا رد فعل خصومه في املعارضة الذين 
»أسعفهم ورفع معنوياتهم« بعد انتكاسة االنتخابات، أو 
رد فعل دمشق التي فتحت أبوابها أمامه، واعتبرت ما صدر 

عنه كافيا ملسامحته وفتح صفحة جديدة معه.
كان جنب���اط ينتظر ردا عنيفا م���ن جانب القيادات 
املس���يحية في 14 آذار، وهم املعني���ون أوال بكامه عن 14 آذار،  وهذا 
ل���م يحصل اذ التزمت هذه القيادات سياس���ة »ضب���ط النفس«، واذا 
حتدث أحدهم جاء كامه هادئا وال يقاس ب� »قساوة« ما قاله جنباط 
وانفعاله. وسواء كان موقف مسيحيي 14 آذار منسقا مع الرئيس سعد 
احلريري وعما بنصيحته وبناء على طلبه، أم ال، فإن هذا املوقف حرم 
جنباط من فرصة »القتال السياس���ي املريح« مع املعسكر املسيحي 
في 14 آذار وس���اهم في حتويل األنظار والتداعيات الى اجتاه آخر هو 
تيار املس���تقبل والعاقة مع احلريري التي كانت دوما مبنأى عن كل 

التجاذبات واملناورات.
لم يكن جنباط، كما اعتاد في كل قراراته وخياراته، ينتظر مشكلة 
أو صعوبة في مترير هذا »القرار« وتسويقه في حزبه ولدى مساعديه 
وأنصاره، وهو الذي يتميز عن سواه من زعماء الطوائف منذ الثمانينيات 
بالقدرة على تنفيذ انعطافات حادة وأخذ حزبه وطائفته من ورائه الى 
حي���ث يريد وفي أي اجتاه. ولكن���ه فوجئ هذه املرة بأجواء اعتراض 

ومتلم���ل وبأن مقربني منه وأوفياء له ل���م يوافقوه على هذا التحول 
وفك���رة اخلروج من 14 آذار في هذا الوقت وبه���ذه الطريقة. فالنائب 
مروان حماده آثر االبتعاد والسفر الى اخلارج لتفادي اصطدام ميكن 
ان يض���ع حدا لعاقة طويلة حافلة. والوزير وائل أبوفاعور كانت له 
جرأة التصدي أمام جنباط للطريقة التي »يتنازل« بها مجانا متخليا 
عن أوراق سياسية وتفاوضية. فماذا يبقى في يده ليقدمه الى دمشق 

عندما يذهب اليها وليفاوض عليه؟
ولم يكن جنباط ليتوقع خصوصا مثل هذا الرد احلاد من جانب 
الرئيس املكلف سعد احلريري بعدما سبق له ان متايز في عدة مواقف 
»تنف���ر أو تنقز« منذ اتفاق الدوح���ة وكانت »تقطع« وتقابل من جهة 
احلريري بتفهم معلن وحتفظ غير معلن. ويبني جنباط حساباته على 
انه ضرورة سياسية للحريري الذي له مصلحة في استمرار العاقة 
معه واس���تيعابه أيا يكن موقفه وموقع���ه. ما حصل ان احلريري لم 
يتقبل ولم »يفهم« ما فعله جنباط ولم ير فيه اال خروجا عن موجبات 
التحالف وعن كل االلتزامات والتعه���دات. قطع احلريري االتصاالت 
املباش���رة مع جنباط ولم يتجاوب مع وساطات ومداخات أصدقاء 
مشتركني ملسوا للمرة األولى ان املشكلة أكبر منهم وان اجلرح عميق، 
واكتفى احلريري بتمرير رسالة الى جنباط مقتضبة وبليغة: »ال مكان 
للموقف الوسطي، اما أنت حليفي ومعي في احلكومة أو أنت في مكان 
آخر ومع خصومي، ال ميكنك ان تبقى حليفي وأنت مس���تقل«. أوعز 
احلريري الى نواب كتلته بعدم ش���ن هجمات سياسية ضد جنباط 
واالكتفاء ببيان تيار املستقبل. نصح حلفاءه املسيحيني بعدم تصعيد 

املوقف وترك أمر املواجهة واملعاجلة على عاتقه. التقى الرئيس سليمان 
ليستأذن الس���فر الى اخلارج حيث توجه أوال الى املغرب للقاء خادم 
احلرمني الش���ريفني السعودي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الذي أوفد 
على عجل الوزير عبدالعزيز خوجة للوقوف من جنباط شخصيا على 
ما حصل وأدى الى تصدع صفوف 14 آذار والى توقف عملية تشكيل 

احلكومة وهذا هو األدهى.
لم يترك جنباط مجاال للشك في أنه لم يقصد احلريري في كامه عن 
14 آذار. واضافة الى انتقاده املتكرر لشعار »لبنان أوال« الذي هو نتاج 
ثورة األرز وروحية 14 آذار، وانتقاده الاذع للرؤس���اء »األربعة« )مع 
انضمام الرئيس املكلف( وبدالتهم البيضاء املتوارثة من عهد االستعمار 
الفرنسي، كان »التوقيت« العنصر األبرز الذي أدان جنباط - 3 - ووفر 
الدليل السياسي احلسي لتوجيه االتهام اليه بأنه أساء الى احلريري 
وأحلق الضرر به وخلط أوراق احلكومة وجعل مهمته في تش���كيلها 
أكثر صعوبة وتعقيدا. وأكثر ما ضايق جنباط وصدمه ليس االتهام 
السياسي وامنا االتهام الشخصي الذي وجه اليه بأنه تخلى عن سعد 

احلريري الذي بلغ حد اتهامه »باخليانة وقلة الوفاء«.
ش���عر جنباط بحجم اخلطوة التي أق���دم عليها وتداعياتها، وانه 
أصيب ش���خصيا بشظايا القنبلة السياس���ية التي فجرها،  فكان ان 
اضطر الى تقدمي »توضيحات وتطمينات« أولية وعاجلة، ومن قصر 
بعبدا املكان الذي اختاره لتموضعه الوسطي اجلديد ليوضح مشددا 
على أمرين: انه ال ولن يتخلى عن سعد احلريري وفاء للرئيس رفيق 
احلريري، وانه لم يقصد التأثير سلبا في عملية تشكيل احلكومة وال 

يتحمل مسؤولية أي تأخير وجتميد فيها. وإذ دعا جنباط الى تفهم 
ظروفه وخصوصياته مظهرا صراحة انه يفكر ويتصرف من موقعه 
كزعيم درزي ومسؤول أوال عن مصالح طائفته وحماية »جبله« وليس 
من خلفية »زعيم وطني مس���ؤول عن مش���روع 14 آذار«. فإنه أوحى 
في كام���ه التوضيحي انه يفصل بني احلريري واجلانب املس���يحي 
في 14 آذار، وانه حريص على اس���تمرار العاقة مع األول ولكن ضمن 
متوضع جديد يجعله أقرب الى رئي���س اجلمهورية، وضمن حتالف 
رباعي جديد يضمه الى س���ليمان وبري ونصراهلل ويفضل مع بري 
ان يصبح خماسيا بانضمام احلريري اليه، فيما يفضل حزب اهلل ان 

يصبح سداسيا بإشراك عون.
جنباط أوضح على طريقة االحتواء ال التراجع، وأغلب الظن انه 
دخل في مس���ار سياس���ي جديد ال رجعة فيه الى الوراء. وهو اذا عاد 
خطوة الى ال���وراء، فلكي يتقدم خطوتني الى األمام ألن التحول الذي 
يقوم به ليس موقفا عاديا وال عملية س���هلة وهو من النوع الذي يتم 
على دفعات وتلزمه »جرعات وصدمات متدرجة« وليس من النوع الذي 
يت���م دفعة واحدة وبني ليلة وضحاها. توضيحاته كانت كافية لوقف 
االنهيار في عاقته مع أقطاب 14 آذار وأولهم احلريري،  ورمبا ليست 
كافية لتضميد اجلرح العميق، وكافية حلث 14 آذار على اعادة صياغة 
املشروع السياسي بشعارات جديدة، ولكنها ليست كافية إلعادة 14 آذار 
الى س���ابق عهدها. ولكن األهم واألكثر إحلاحا ان توضيحات جنباط 
كانت كافية لفك اشتباك بني عملية تشكيل احلكومة وحتوله املفاجئ 

في توقيته وغير املفاجئ في أسبابه وأبعاده.

الوساطة السعودية تعيد تشكيل الحكومة إلى السكة واالنطالق خالل أيام
والب���د بعد الذي حتقق من برنامج سياس���ي 
مختلف، آخذا بعني االعتبار املعطيات اجلديدة في 
املنطقة، اذ ال تستطيع قوى 14 آذار البقاء على 

شعارات السيادة واالستقال اللذين حتققا.
وعما اذا كان طرح على حلفائه هواجس���ه 
وتطلعاته اجلديدة، قال جنباط: بني أدبيات 
الكتائب اللبنانية والق���وات اللبنانية وتيار 
املستقبل الذي يرفع شعار لبنان أوال، لم أمتكن 
من ذلك قبا، لكنني في مكان ما مازلت داخل 

14 آذار مع اصراري على متايزي.

سعيد: وليد بك يمون

وكان منسق األمانة العامة لقوى 14 آذار قد 
شدد على ان جنباط جزء ال يتجزأ من 14 آذار، 

رغم ان املوقف الذي اتخذه شكل صدمة.
وعن قول جنباط ان 14 آذار تعيش في عالم 

آخر، قال سعيد: وليد بك بيمون.
س���عيد زار الحقا السراي احلكومي برفقة 
النائب السابق سمير فرجنية وبحثا مع الرئيس 
السنيورة تس���ريع عملية تشكيل احلكومة، 
الس���نيورة التقى أيضا قائ���د اجليش العماد 

جان قهوجي.

موقف ال يستوجب التعليق

العماد ميشال عون وصف موقف جنباط 
بالطبيعي الذي ال يستوجب تعليقات.

وعن تش���كيل احلكومة قال عون، كان لنا 
مطلب طلبناه، لكن لم حتدد حقائب وزرائنا 
اخلمسة، وقد حصل احلدث السياسي اآلخر، 

قبل ان نتلقى اجلواب.
وأضاف: أنا ال اعرف ماذا سيكون عليه رد 
فعل الرئيس املكلف وجتّمع »لبنان أوال«، فمنهم 
من قد يس���لم ببقاء هذه التشكيلة ومنهم من 
يرى تعديلها، ولدي اقتراح صالح لكل احلاالت 
وهو »التمثيل النسبي«، وبعد التوزيع النسبي 

للوزراء تؤخذ حصة لرئيس اجلمهورية.
لكن يبدو ان املنطق واحلساب، حكوا عنهما 
في ايام االغريق، وهؤالء غادروا املنطق واملنطقة 
اليوم. وتابع يقول: حظي قليل انا لست متأقلما 
مع االجواء. وعن نتائج مواقف جنباط على 
مسيحيي 14 آذار قال عون: طبعا ستكون النتائج 
س���لبية مبعزل عن رأي د.فارس سعيد الذي 

اعتبر ما حصل مجرد نقد ذاتي.

بيروت � عمر حبنجر
يبدو ان الوساطة السعودية العاجلة ملوفد 
خادم احلرمني الشريفني وزير االعام عبدالعزيز 
خوجة بني رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
ولي���د جنباط وقوى 14 آذار آتت اكلها بدليل 
ما قاله جنباط في بعبدا من كام توضيحي، 
افضى مبدئيا الى اعادة وضع عملية تشكيل 

احلكومة على الطاولة.
ورغم تأكيد أوس���اط األكثرية ان الرئيس 
املكل���ف في اجازة تأم���ل وتقييم لامور، فان 
مختلف املعطيات املس���تجدة تدفع لاعتقاد 
بان احلريري عائد الى بيروت نهاية االسبوع، 
على أمل ان يكون االسبوع املقبل هو اسبوع 
تش���كيل احلكومة، اذا ما استمر سريان املياه 

في مجاريها الراهنة.
ويزعم معارضون ان استمرار سفر احلريري 
قد يعد اعتكافا خارج الباد، وهذا امر خطير قد 
تترتب عليه اعادة املشاورات والتكليف، لكن 
عضو كتلة املس���تقبل احملامي سمير اجلسر 
نفى هذا االفت���راض متاما، وقال ان احلريري 
ليس معتكفا، كما نفى فرضية اعادة التشاور 
والتكليف، مؤكدا عودة س���عد احلريري الى 

بيروت نهاية االسبوع.
وتشكل عودة احلريري شهادة على جناح 
مهمة الوزير الس���عودي خوجة في حتصني 
مهمة رئيس احلكومة املكلف وحمايته بالدرجة 

األولى.
والحظ جنباط في تصريحات له امس ان 
خوجة لم يكن معنيا باطار 14 آذار ووحدته، 
وان م���ا يهم���ه ه���و ان يص���وت وزراؤه في 
احلكومة العتيدة الى جانب رئيس احلكومة 

عند الضرورة.
وذكرت مصادر ل���� »األنباء« ان الرئيس 
ميشال س���ليمان على اتصال تنسيقي دائم 
م���ع الرئيس املكلف س���عد احلريري حول 
كل االمور املتصلة بتش���كيل احلكومة، وان 
معاجلة ما اس���تجد على صعيد العاقة بني 
احلريري وجنباط والس���يما لقاء سليمان 
وجنباط في بعبدا، مت وضع احلريري في 
اجوائها عب���ر القناة املفتوحة بني الرجلني، 
خصوصا بعدما ملس الرئيس سليمان حرصا 
شديدا من جنباط على العاقة مع احلريري 

واملستقبل.

وفي ه����ذا السي����اق تشي����ر معلوم����ات 
ل� »األنباء« الى ان الرئيس املكلف سيختار 
وزراء كتلته من طرابل���س وعكار والبقاع 
على اساس انه ميثل شخصيا بيروت وصيدا 
واملناطق االخرى ذات الغالبية السنية، وانه 
متفاهم مع الرئيس س���ليمان على تكثيف 

احلضور النسائي داخل مجلس الوزراء.

بين التصريح والتوضيح

وكان جنباط اوضح بعد لقائه الرئيس 
ميسال سليمان في بعبدا انه ال يزال ضمن 
االط���ار العريض لق���وى 14 آذار التي فازت 
بالغالبي���ة النيابية ف���ي انتخابات يونيو 
املاضي، وانه ل���م يتخل عن زعيم الغالبية 

سعد احلريري ولن يتخلى.
وقد اعتبر مراقبون متابعون ان جنباط 
يقع حت���ت مجموعة ضغ���وط، ورمبا كان 
املطلوب كي تفتح سورية ابوابها امامه ان 

يعلن مثل ه���ذه املواقف احلادة من حلفائه 
في املواالة.

االستدراك السعودي

لكن الطرف السعودي املتابع للوضع في 
لبنان بادر الى استدراك األمر، مستندا الى 
عاقة عميقة مع جنباط الطامح الى اعتماد 
الوسطية في السياسة الداخلية، واملتهرب من 
املواجهة احملتملة مع حزب اهلل على خلفية 
قضية احملكمة الدولي���ة، او احتمال اندالع 

حرب في املنطقة يجر اليها لبنان جرا.
خوجة كان التقى الرئيس ميشال سليمان 
ورئيس حكومة تصريف االعمال فؤاد السنيورة، 
فضا عن وليد جنباط. على ان موقف جنباط 
التوضيحي من بعبدا حرك عجلة تشكيل احلكومة 
مجددا، رغم استمرار وجود الرئيس املكلف سعد 
احلريري في جنوب فرنس���ا غارقا في مرحلة 
التأمل والتقومي التي اختارها من دون اي اتصال 

معلن معه. ويذكر ان الدستور اللبناني ال يحدد 
مهلة معينة لرئيس احلكومة املكلف.

رد فعل بالغ القسوة

وتقول مصادر في 14 آذار، ان ضمن دوافع 
جنباط لتوضيح موقفه كان رد الفعل القاسي 
الذي فاجأه به س���عد احلريري، وامتناعه عن 

الرد على اتصاالته منذ خمسة أيام.
وأضافت املصادر ان جنباط أبلغ الرئيس 
ميشال س���ليمان دعمه ملعاجلة الصاحيات 
الرئاس���ية وانه مس���تمر في دعمه للرئيس 
املكلف س���عد احلريري في تشكيل احلكومة 
وفي السياسة، مبوازاة متايزه في املوقف ضمن 

األكثرية.

مازلت داخل 14 آذار مع تمايزي

جنباط في تصريح جلريدة »الديار« قال 
ان »احلركة الثورية« ل� 14 آذار أعطت مفاعيلها، 

مصادر لـ »األنباء«: سليمان على اتصال تنسيقي دائم مع الحريري ووضعه في أجواء لقائه األخير مع جنبالط

دوري شمعون

)محمود الطويل(رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد السنيورة مستقبال النائب وائل أبو فاعور في السراي احلكومي أمس

رعد: الحرب في المدى المنظور مستبعدة

ترو: لم نخرج من 14 آذار لننضم إلى 8 آذار

بيروت � محمد حرفوش
رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد 
ان األمور تتجه نحو تهدئة األوضاع، وكل طرف يقيم 
مراجعته اخلاصة ملواقفه وخياراته، وكلما صدرت 
مواقف جديدة تصوب األداء السابق، ازداد التقارب 
فيما بيننا وبني اآلخرين، وقال رعد ان النائب وليد 
جنباط يتحول باجتاه التموضع في مكان ما وهو 
بالتأكيد مييز نفسه عن القوى املتبقية في 14 آذار، 
لكن الى اين يذهب في هذا التمايز؟ هذا األمر متروك 
لألداء واملستقبل. النائب رعد وفي حديث أمس رأى 
ان احلوار السوري � السعودي ليس بديا عن اجلهد 
اللبناني الداخلي لتشكيل احلكومة، مشيرا الى ان 
وجود املعارضة في احلكومة يحصن التزامها بالبيان 
الوزاري. ورأى ان املقاومة في دائرة االستهداف ألنها 

قوية لكنها ليس����ت في خطر، الفت����ا الى ان تعديل 
الق����رار 1701 امر غير وارد. من جهة أخرى، اكد رعد 
ان املقاومة مازالت في انتظار نتائج »الديبلوماسية 
املاهرة«، لكننا لن ننتظر الى »يوم الدين« لتحرير 
مزارع شبعا. وأش����ار الى ان احتماالت احلرب في 
املدى املنظور مستبعدة، إال انه اعتبر ان اي عدوان 
اسرائيلي على ايران يخشى ان يكون مقدمة حلرب 
أوسع وأشمل تطال نيرانها كل املنطقة. وأكد رعد ان 
احملكمة الدولية اليوم امام اختبار عدم التسييس، 
وهي في حاجة الى ش����هادة حسن سلوك من الذين 
يتابعونها، وال متلك املصداقية الكافية التي تستطيع 
ان تسوق إلجراءاتها، فالقرارات الظنية التي يحكى 
عنها يفترض ان تأتي مقنعة برفع االتهام املوجود 

ضد احملكمة بأنها باتت لعبة األمم.

 بيروت � أحمد منصور
اكد عضو اللقاء الدميوقراطي النائب عاء الدين 
ترو ان احلزب التقدمي االشتراكي واللقاء الدميوقراطي 
لم ينسحبا من قوى 14 آذار لينضما الى فريق 8 آذار، 
مشيرا الى ان حوار املعارضة ال يعني ان نقيم خافا 
وصراعا مع احللفاء في تيار املس����تقبل واالحزاب 
االخرى، مش����ددا على عدم التخلي عن التحالف مع 
رئيس احلكومة املكلف سعد الدين احلريري ودعم 
توجهاته في رئاسة احلكومة. وقال ترو في احتفال 
في بلدة »الزعرورية« في قضاء الشوف: »اننا نتمسك 
بثوابتنا التي قام عليها جتمع 14 آذار، ولن نتخلى 
عن احملكمة الدولية ومحاكمة القتلة، ولن نتخلى عن 
دورنا في تعزيز الوحدة الوطنية واستمرار احلوار 

مع اجلميع بعيدا عن االنقسامات، الننا لم ولن نتخلى 
عن عروبتنا التي هي احد شعاراتنا في احلزب، الى 
جانب احلرية واالشتراكية لنستبدلها بها شعارات 
جوفاء قطرية كانت أم طائفية«. واضاف »لقد حققنا 
السيادة بجهود اللبنانيني واهالي املنطقة، وحققنا 
السيادة بخروج اجليش السوري، وحققنا احلرية برفع 
الوصاية عن لبنان واللبنانيني، وحمينا االستقال 
بدماء شهدائنا وعلى رأسهم شهيد االستقال الثاني 
الرئيس رفيق احلريري وبقية الشهداء«. وتابع لن 
نتخلى عن التزامنا بقضايا العمال والفاحني وحتقيق 
االمناء املتوازن الننا لم ولن نستبدل الدور السعودي 
بالدور االيراني ولن نتخلى عن قناعاتنا السياسية 

وخطنا امللتزم بقضايا االمة العربية.

لن ننتظر إلى يوم الدين لتحرير مزارع شبعا

لن نستبدل الدور السعودي بالدور اإليراني

شمعون ل� »األنباء«: ال مبررات لتحوالت جنبالط 
ومشكلته مع نفسه وليست مع األكثرية

لقناعات���ه القائم�ة على تبني 
شعار »العروبة اوال وفلسطني 
اوال وطروح���ات عبدالناصر 
اوال«، متس���ائا عم����ا تبقى 
من شعار »فلسطني اوال« بعد 
خوض منظمة التحرير صاحبة 
القضي���ة العربية األم، غم����ار 
املفاوضات مع اسرائيل بهدف 
زيادة النسبة املئوي����ة ملساحة 

الدولة الفلسطينية.
واع���رب النائب ش���معون 
عن عدم تفهمه انفراد النائب 
جنباط بقراراته، وعدم وضع 
املتحالفني مع���ه في اجواء ما 
يجول في خواطره قبل االقدام 
على تنفيذه، و»حشر« اعضاء 
كتلته امثال النواب فؤاد السعد 

املقابل بتأييد  مس���تدركا في 
النائب احم���د فتفت ان  كام 
»مصاحلة جنباط مع سورية 
لن تكون على حس���اب لبنان 
واللبنانيني، فهذا امر مرفوض 
ولن تسمح به قوى الرابع عشر 
من آذار«، مؤك���دا ان قوى 14 
آذار بكامل قياداتها وأنشطتها 
مستعدة لزيارة سورية لكن 
الرئيس املكلف س���عد  خلف 
احلري���ري بع���د ان يصب���ح 
رئيس����ا للحكومة اللبنانية، 
وذلك بشك����ل رسمي وضمن 
اطر القوانني الدولية واالحترام 
املتبادل بني الطرفني اللبناني 

والسوري.
وختم النائب شمعون معربا 
عن عدم خوفه على املصاحلة 
في اجلبل، معتبرا ان حتوالت 
النائب جنباط السياسية مهما 
كان حجمها ومداها، لن تبلغ 
حد الوقوف في وجه التعايش 
املسيحي � الدرزي في اجلبل، 
مؤكدا ان املصاحلة وابعادها 
واقع ال يستطيع اي كان تخطيه 
او جتاوزه مهم���ا بلغ حجمه 
وموقعه السياس���ي، ومشددا 
على ضرورة فصل املصاحلة 
الدرزية � املسيحية عن مجرى 
االحداث السياسية وعن التداول 

االعامي.

وهنري حل���و وغيرهما امام 
قواعدهم الش���عبية، دون ان 
يكون لديهم ما يبرر لهم تلك 
التحوالت لدى رئيس كتلتهم 
التي اقترع���وا لصاحلها على 
اس���اس مب���ادئ وطروحات 
قوى 14 آذار، مؤكدا ان خطوة 
النائ����ب جنباط لم تاق اي 
ترحيب بها لدى اكثر من %60 
من الناخبني املؤيدين ل� »لبنان 

أوال«.
واشار النائب شمعون الى 
ان النظام اللبناني الدميوقراطي 
يعطي اجلميع حرية اعتماد ما 
يشاؤون من خيارات سياسية 
مبنية على قناعاتهم ورؤيتهم 
املستقبلية للبنان، معتبرا ان 
النائب جنباط حر في العودة 
الى قدميه واسترجاع طروحات 
عبدالناصر ومحاس���بة حلف 
بغداد، لكن ليس على حساب 
ما تكبده اللبنانيون من شهداء 
للوص���ول الى ما وصلوا اليه 
السياسية  من كس���ر للقيود 
اللبناني  واس���ترجاع للقرار 
السياسي، معربا عن اعتقاده ان 
القراءة السياسية بني السطور 
لكام النائب جنباط، تشير الى 
ورود مصاحلة هذا االخير مع 
سورية، وهو من حقه فيما لو 
ارتأى ذلك مناسبا له ولقناعاته، 

بيروت � زينة طبارة
رأى عضو قوى 14 آذار رئيس 
حزب الوطنيني االحرار النائب 
دوري شمعون، ان ليس هناك 
من مبررات مقنعة لتحوالت 
الدميوقراطي  اللق���اء  رئيس 
النائب وليد جنباط واعادة 
متوضعه خارج القوى املذكورة، 
معتب���را ان انزع���اج الزعيم 
الدرزي من شعار »لبنان اوال« 
ليس في مكانه، كون قوى 14 
آذار بجميع أنشطتها السياسية 
والش���عبية قائمة على مبدأ 
اساسي، اال وهو تقدمي لبنان 
على غيره من الدول االقليمية، 
مع حفاظها على احلقوق العربية 
التي تكل���م عنها جنباط اثناء 
املؤمتر السنوي للحزب التقدمي 

االشتراكي.
النائب شمعون في  ولفت 
تصريح ل� »األنب���اء« الى ان 
مش���كلة النائ���ب جنب����اط 
ليس����ت مع مسيحيي ق����وى 
14 آذار وال حت���ى م���ع تي���ار 
املستقبل او مع املستقلني فيها 
التحليات  كما حتاول بعض 
مت����ري���ره،  السياس���ي���ة 
معتبرا ان مشك���لة جنباط 
مع ذات����ه، بحيث وجد نفسه 
مس���حوبا الى تبن����ي شعار 
»لبنان أوال«، الشعار املعاكس 

أكد أن »14 آذار« مستعدة لزيارة سورية إنما خلف الرئيس المكلف وبعد تشكيل الحكومة


