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أخبار وأسرار
 املصاحلة املسيحية : هل يتوقف لقاء املصاحلة 
بني املردة والقوات اللبنانية على خطوة أولى 
من الدكتور سمير جعجع؟ هذا ما يراه النائب 
اميل رحمة الذي يقول ان »سليمان فرجنية 

خرق كل التقاليد.
 س�جال بني صلوخ ولوي�س: في موقف يتعارض 
مع سياس��ة االنفتاح التي قررتها بريطانيا عبر 
س��فارتها في بي��روت مع حزب اهلل، تكش��ف 
مصادر شاركت في جلس��ة العمل التي عقدها 
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط 
إيفن لويس ان املس��ؤول البريطاني اتهم حزب 
اهلل بالعودة الى التس��لح معرب��ا عن قلق بالده 
في هذا الشأن، ودار س��جال بينه وبني الوزير 
صل��وخ عندما قال لويس ان ح��زب اهلل عندما 
يعل��ن ويكرر ان��ه ميتلك املزيد من األس��لحة 
املتطورة، فهذا يعني ان��ه اليزال يتلقى كميات 
جديدة منها. وقاطع��ه صلوخ مرددا ان مجلس 
األم��ن ل��م يثبت ذل��ك، وخاطب لوي��س قائال: 

»لديكم أقمار اصطناعي��ة، فإذا التقطتم صورا 
ع��ن تهريب أس��لحة للحزب فأعطون��ا إياها«. 
وبقي املسؤول البريطاني على موقفه الذي عبر 

فيه عن قلقه.
 قواعد االشتباك: نشطت اسرائيل في العمل 
على اقناع ال���دول الكب���رى ذات العضوية 
الدائم���ة في مجلس األم���ن لألخذ باقتراحها 
الرامي الى ادخال تعديل في مفهوم عمليات 
قوة »اليونيفيل« من خالل دعوتها الى تعديل 
قواعد االشتباك مرفقا ملا ورد في القرار 1801 
قبيل صدور قرار التمدي���د للقوات الدولية 

خالل األيام املقبلة.
اال ان املعلومات أكدت ان املسعى االسرائيلي 
لم يلق جتاوبا من الدول املعنية التي ال ترغب 
في الوقت احلاضر بإجراء أي تعديل على قواعد 
االشتباك أو في عمل القوات الدولية إلدراكها أن 
اسرائيل ترمي من خالل طلبها توسيع انتشار 
اجلنود الدوليني الى جنوب الليطاني حتت 

ذريعة تفكيك البنية العسكرية للمقاومة أو 
عدم متكينها من اعادة بناء املفكك منها.

وتشير التقارير الى ان فرنسا، التي تعرض 
رجالها في القوات الدولية للضرب باحلجارة 
والعصي، كانت في مقدمة الدول التي رفضت 
التجاوب مع املسعى االسرائيلي، فيما لم تبد 
واشنطن ولندن أي حماسة لالقتراح االسرائيلي 
الذي ميكن ان يؤدي في حال مت التجاوب معه 
الى مواجهة بني املقاومة واجليش االسرائيلي 
تؤدي الى رفع وتيرة التوتر االقليمي ورمبا 

الدولي من جديد.
جتدر االش���ارة الى ان املندوبة االميركية 
الى األمم املتحدة سوزان رايس أبلغت أعضاء 
ف���ي الكونغرس االميركي ان القوات الدولية 
العاملة في اجلنوب ه���ي بصيغتها احلالية 

أفضل من الفراغ.
 سيس�ون والعالق�ات األميركية � الس�ورية: أبلغت 
الس��فيرة االميركية ميشيل سيسون مسؤولني 

لبنانيني ان القرار الذي اتخذه الرئيس االميركي 
باراك أوباما بتجديد العقوبات على ش��خصيات 
س��ورية ولبنانية بس��بب »دورها السلبي« في 
لبنان ومحاوالتها »تقويض االستقرار فيه«، هو 
اج��راء يأتلف مع اس��تمرار احلالة الطارئة التي 
أعلنت في األول من أغس��طس 2007، والتي لم 
يت��م تعديلها أو تعليق مفاعيله��ا، وبالتالي فإن 
االجراءات التي اتخذت آنذاك ملعاجلة هذه احلالة 
الطارئة س��تبقى س��ارية املفعول بعد األول من 
أغس��طس 2009 ووصفت سيسون االجراءات 
بأنها »تنفيذية« من دون مفاعيل سياسية تؤثر 
س��لبا على العالقات اللبناني��ة - االميركية من 
جهة، والعالقات الس��ورية - االميركية من جهة 
أخرى، الس��يما ان واش��نطن خففت قبل أيام 
من صدور قرار أوبام��ا القيود املفروضة على 
تصدير قطع غيار للطيران املدني السوري، كما 
انها قررت تس��هيل تصدير تقنيات املعلوماتية 

اليها. 

البترون: »كباش« مسيحي على التوزير
 بين »التيار« و»القوات« و»قرنة شهوان«

بيروت � محمد حرفوش
في موازاة التعقيدات احمللية واالقليمية املتصلة بتشكيل 
احلكوم����ة دخلت البترون على خط هذه التعقيدات، حيث 
اصبحت الس����احة االبرز للتنافس على احلضور الوزاري 
بني ثالث قوى اساسية في الساحة املسيحية وهي: التيار 
الوطني احلر والقوات اللبنانية و»قرنة شهوان«، اذ تسعى 
ه����ذه القوى جاه����دة الى توزير من ميثله����ا في احلكومة 

اجلديدة.
فمس����يحيو »قرنة شهوان« يعتبرون انه يحق للنائب 
بطرس حرب ان »يوزر« كونه ح����ل اوال في دائرة البترون وهو من 
الفائزين القالئل في االنتخابات من لقاء القرنة، وقد حرم من التوزير 
في احلكومة السابقة في سبيل توزير النائبة السابقة نايلة معوض 

دعما لها في معركتها الصعبة ضد النائب سليمان فرجنية.
والقوات اللبنانية تعتبر انها خاضت معركتها الكبرى في مواجهة 
النائب ميشال عون في البترون، وانها متكنت من اسقاط مرشحيه، 
وان قاعدتها البترونية متينة، والتخلي عن املكسب البتروني تصرف 
غير عاقل، لذلك ترشح مسؤول القوات في البترون فادي سعد، وهي 
ال ترشح النائب انطوان زهرا تطبيقا لقاعدة تتبعها تقضي بالفصل 
ب����ني الوزارة والنيابة، ولذلك تقول حت����ى اآلن انها لن توزر النائبة 

ستريدا جعجع.
وبحسب اعتقاد البعض فإن قضاء البترون الذي عانى طويال من 
»احلرمان« على صعيد التمثيل الوزاري قد يصاب »بتخمة مرشحني« 
عبر توزير واحد من ثالثة من ابنائه املرش����حني املتنافس����ني فيما لم 
يشهد تاريخ اجلمهورية حتى اآلن سوى خمسة وزراء من هذا القضاء 
هم: جورج ضومط مراد »1943«، واصل بيطار »1970«، جورج سعادة 

»1972، 1974، 1989 و1990« وجبران باسيل »2008«.
وهذا االفتراض يبقى قائما »اال اذا مت استبدال النائب بطرس حرب 
بالنائب السابق نس����يب حلود العتبارات اقليمية، او اذا بقي العماد 
عون مصرا على احلصول على ثالثة مقاعد مارونية مما يبقي ثالثة 
مقاعد اخرى فق����ط: واحد للكتائب واخر »للق����وات« وثالث لرئيس 
اجلمهورية، عندئذ تكون حصة البترون وزيرين هما: جبران باسيل 

)التيار( وفادي سعد )قوات(.
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الحريري حجز مواعيد في بيروت غداً بانتظار لقاء المصارحة مع جنبالط
المعارضة تستعجل تشكيل الحكومة و»القوات« تقترحها تكنوقراطية

وئام وهاب 

)محمود الطويل(ممثلو الرؤساء الثالثة خالل حفل ازاحة الستار عن النصبني التذكاريني للرئيسني الراحلني حبيب باشا السعد والشيخ بشارة اخلوري في قضاء عاليه أمس

حزب اهلل: تحسن العالقات السورية � السعودية مصلحة للبنان
صفي الدين: المقاومة هي من يفرض المعادلة اليوم  وتل أبيب في مرمى صواريخها

مصدر نيابي أكثري ل� »األنباء«: تخلي 
جنبالط عن الحريري سيكون باهظ الثمن
بيروت: قال مصدر نيابي اكثري ل� »األنباء« ان النائب وليد

 جنبالط، قد ال يذهب الى نهاية املطاف في تكويعته فينقلب 
كليا ويصبح فعليا وبشكل كامل في صفوف قوى 8 آذار.

ويع���ود هذا التقدير الى ان الثمن س���يكون باهظا اذا خرج 
جنبالط من حلفه مع الرئيس املكلف سعد احلريري وان كان 
قادرا على مهاجمة املس���يحيني في 14 آذار واالمانة العامة لهذه 

القوى.
واضاف: ال ميكن اجلزم بأن جنبالط س���ينتقل الى 8 آذار، 
واالكثر ترجيحا ان يقف وس���طيا وان يتخذ لنفس���ه وضعية 
مس���تقلة اقله في الوقت احلاضر حتى تنجلي الصورة عربيا 

واقليميا.
وأكد املصدر ان مسيحيو في 14 آذار  شددوا على التقليل من 
خسائر تكويعة جنبالط بأكبر قدر ممكن وعلى ابقاء الصالت 

مع نواب اللقاء الدميوقراطي بأي شكل من االشكال.
بحسب النائب االكثري معظم نواب اللقاء الدميوقراطي في 
صفوف االكثرية وان بطريق���ة معينة يتفق عليها اال انهم لن 
يقبلوا بضرب قوى 14 آذار وهم يعون ان مصلحتهم تكمن في 
ابقاء التحالف مع املسيحيني والسنة املتحالفني اي تيار املستقبل 

والقوات والكتائب بشكل خاص.

بيروت � محمد حرفوش
عاد اجلنوب اللبناني الى دائرة االهتمام الدولي واحمللي في ظل 
ارتفاع منسوب التهديدات االسرائيلية للبنان والترويج بانتهاك 

حزب اهلل للقرار 1701 عبر التسلح وبدرجة كبيرة.
هذه التهديدات تترافق مع اقتراب موعد اجتماع مجلس األمن 
للبحث ف���ي التجديد لقوات اليونيفيل العاملة في اجلنوب نهاية 
الشهر اجلاري والتي من املفروض ان تكون شكلية في حني تزداد 
التسريبات املتنوعة بشأن تغيير قواعد االشتباك التي تعمل داخل 
اطارها القوات االممية. وقد أكد رئيس املجلس التنفيذي في حزب 
اهلل هاشم صفي الدين ان احلزب في حالة يقظة وانتباه والتفات 
الى كل ما يخطر في بال الكيان الصهيوني من نوايا عدوانية جتاه 
لبنان موضحا ان تهديدات وزير حرب العدو ايهود باراك االخيرة 

للبنان تعبر عن احدى األزمات في اسرائيل. ورأى صفي الدين في 
حدي���ث حملطة اجلزيرة ان من يفرض املعادلة اليوم هي املقاومة، 
مؤك���دا ان تل ابيب في مرمى صواريخ املقاومة واصفا كالم وزير 
الدولة البريطاني واتهامه حزب اهلل بالتسلح وخرق القرار 1701 
بأنه لغة قدمية جديدة لم تنفع، وقال: بعد االنتصارات التي حققتها 
املقاومة ليس بإمكان احد ان يفرض علينا ش���يئا، سواء كان في 

السياسة او بالضغط االعالمي والتهويل النفسي.
داعيا الوزير البريطاني الى النظر الى اخلروقات االسرائيلية 
البرية واجلوية والبحرية التي تعد باآلالف كاشفا ان البريطانيني 
هم من بادر وطل���ب فتح احلوار مع حزب اهلل الذي لم يكن لديه 
مانع. ورأى صفي الدين في حتسن العالقات السورية � السعودية 

انعكاسا ايجابيا على الساحة اللبنانية.

وهاب ل� »األنباء«: حزب اهلل رتب العالقة بين جنبالط ودمشق
أكد أن األسد ال يقف عند التهجمات الشخصية التي شنها عليه رئيس اللقاء الديموقراطي 

بيروت � اتحاد درويش
اكد الوزير السابق وئام وهاب 
ل� »األنباء« انه نقل الى رئيس 
الدميوقراطي  النياب���ي  اللقاء 
وليد جنبالط رسالة من القيادة 
السورية ترحب بزيارته دمشق 
وبانتهاء املرحلة احلالية، وان 
سورية والرئيس بشار االسد 
غير متوقف���ني عند التهجمات 
التي شنها عليه  الش���خصية 
جنبالط في وقت س���ابق، مع 
ان هذا األمر أحلق األذى بالشعب 
السوري الذي حتمل الكثير، لكن 
التطورات السياسية احلاصلة 
اليوم جت���اوزت ما حصل في 
املاضي، والوزير جنبالط مرحب 
به في سورية وزيارته ستتم 

قريبا.
واوضح وهاب ان سورية 
متكنت من جتاوز كل االتهامات 
الذي سبق ضدها  الكالم  وكل 
في فترة سابقة النها تدرك ان 
احلملة عليها كانت اكبر من حملة 
الذين كانوا  اللبنانيني  بعض 
أدوات لهذه احلملة األميركية – 
االوروبية – العربية والعاملية 
التي ش���نت عليها في مرحلة 
معينة الخضاعها ولدفعها الى 
التراج���ع عن مواقفها في دعم 

بيروت � عمر حبنجر
اللبنانية،  تشكيل احلكومة 
هو هدف املرحلة السياسية في 
لبنان، وعودة احلرارة الى قنوات 
التشكيل متروكة للرئيس املكلف 
س���عد احلريري، الذي يؤمل ان 
يع���ود من جنوب فرنس���ا الى 
بيروت اليوم االثنني، او صباح 
غد الثالثاء، استنادا الى مواعيد 
اعطيت ل���زواره في قريطم غدا 
بحس���ب املص���ادر املطلع���ة ل� 

»األنباء«.
ويفت���رض ان تك���ون اولى 
اولوياته في بيروت لقاء مصارحة 
الذي  النائب وليد جنبالط،  مع 
استقبل وفودا شعبية في املختارة 
ام���س االول مهنئة على موقفه، 
وفي عملية رد غير مباشرة على 
االنتقادات التي وجهت اليه اثر 
اعالنه االبتعاد الضمني عن 14 

آذار.
وطمأن الرئي���س نبيه بري 
مجالس���يه الى ان ترك جنبالط 
لقوى 14 آذار لن يغير في تركيبة 
احلكومة املقبلة وهي 15 لالكثرية 
و10 للمعارضة وخمسة لرئيس 
اجلمهورية، لكن الوزراء الثالثة 
احملس���وبني على جنب���الط لم 
يعودوا ميثلون االكثرية وبالتالي 

التركيبة عمليا: 12 � 10 � 5 � 3.
واضاف زوار بري عن رئيس 
املجل���س ان م���ا تغي���ر هو ان 
احلكومة لم تعد حكومة وحدة 
وطنية بني فريقني اساسيني بل 
حكومة ائتالفية، حيث بات كل 
موضوع يحتاج الى اتفاق مسبق 
عليه، والى ما يشبه االجماع قبل 
اقراره نظرا لتعدد الفرقاء وتوزع 

االصوات.

موقف ملتبس

اهلل  ح���زب  ان  ولوح���ظ 
يتصرف على اساس ان النائب 
وليد جنبالط غادر 14 آذار وانه 
ال تغيير في تركيبة احلكومة، 
علم���ا ان جنبالط لم يعلن ذلك 
صراحة، امنا اوحى به، وقد عزز 
االلتباس في موقفه اعالنه التمسك 
بالتحالف مع سعد احلريري داخل 
مجلس الوزراء، واعتماد موقف 

ميش���ال س���ليمان واالكتفاء له 
بوزراء الدولة.

وقال ع���ون في ق���داس في 
بلدة كفر ذبيان )كس���روان( ان 
لبنان مستهدف اليوم من جهات 
ع���دة والس���يما جله���ة توطني 
الفلس���طينيني الذي تخطط له 
اسرائيل، مشددا على ان لبنان 
ال يتحمل هذا األمر ولن يسمح 
بسلب حقوق الشعب الفلسطيني. 
وقال بعد التفاهم الداخلي يبقى 
التفاهم اخلارجي محذرا من تعليم 
احلقد والكراهية للش���باب في 

بعض االماكن املنعزلة.
الذين  ب���أن املتخلفني  وافاد 
يفكرون تفكيرا هامشيا هم الى 
انقراض وفناء اذ ال ميكن وال بأي 
شكل ان يكون احلقد هو العالقة 
مع اآلخر وحث على التعايش مع 
اآلخر، الن املسيحية ال تخضع 

وال تنساق امام الهزمية.

الخازن: انتصرنا نحن وهم هزموا!

بدوره النائ���ب فريد الياس 
اخلازن اعتبر ان���ه بعد الثامن 
من يونيو )االنتخابات( سقطت 
الرفاق بالشكل  االقنعة وتفرق 
واملضمون، وانكسرت االوهام، 
نعم نقولها بالفم املآلن، انتصرنا 

نحن وهم هزموا.
الوزير في حكومة تصريف 
االعم���ال ماريو عون عزف على 
االيقاع املعارض نفس���ه حيث 
دع���ا رئيس احلكوم���ة املكلف 
سعد احلريري للعودة فورا الى 
لبنان ام���ا لت�����أليف احلكومة 
او ملصارحة ش���عبه باحلقيقة 
وحتديد مكمن املشكلة نافيا ان 
يكون التيار الوطني احلر املعرقل، 
العماد  خصوصا بعد ان تنازل 
عون عن النس���بية في تشكيل 

احلكومة.

لغم مضاد للحلول!

النواب  نائب رئيس مجلس 
فريد مكاري رد بحملة عنيفة على 
العماد عون متهما اياه بالتهجم 
على رمزين س���ياديني كبيرين 
هما رئيس اجلمهورية ميش���ال 
س���ليمان، والبطريرك املاروني 

كتلة التغيير واالصالح طاولت 
البطري���رك املاروني نصر اهلل 
صفير، وطالبت بسحب الوزارات 
الس���يادية من حص���ة الرئيس 

وكان النائب االكثري بطرس 
حرب اعتبر موقف جنبالط من 
االكثرية، استجابة لرغبة ما قبل 
اس���تقباله في سورية، وقال ان 

سعد احلريري شعر بطعنة من 
حلفائه.

الوقت سجلت امس  في هذا 
مواق���ف تصعيدي���ة من جانب 

مؤكدا حرص القوات على العالقة 
الدرزية املسيحية، ومتحدثا عن 
واقع جديد لصيغة حكومة جديدة 

قد تكون من نوع تكنوقراط.

اخلط، والسيما حزب اهلل الذي 
لعب دورا كبيرا في هذا االطار 
وكان لقاء االمني العام للحزب 
مع جنب���الط فاحتة احلل في 
ترتيب هذه العالقة مع القيادة 
السورية، ما يعني ان حزب اهلل 
كان ممرا اساسيا في عودة احياء 

العالقة بني الطرفني.
وقال وهاب ان سورية وفية 
مع حلفائه���ا الذين وقفوا الى 
الوفاء مع  جانبها، وميزته���ا 

الناس.
واعل���ن وه���اب ان زيارة 
جنبالط الى س���ورية س���تتم 
بعد تألي���ف احلكومة وزيارة 
الرئيس سعد احلريري اليها، 
الن املس���ألة اخالقية بالنسبة 
جلنبالط الذي ال يستطيع ان 
يذهب قبل رئيس احلكومة، واكد 
ان جنبالط اصبح في سورية 
التي تعت����ب���ر انه حني يأتي 
اليها س���يكون في بيته وبني 
اهله وس���يحظى باالهت���مام 
والترحي���ب، وذكر مب���ا قاله 
جنبالط لصحيفة »الس���فير« 
من ان لديه حنينا لدمش���ق ما 
يعني انه ال يشعر بالدفء خارج 

الشام.
التق���ارب  وع���ن اج���واء 

ولعل اهم ما في األمر ان جنبالط 
لديه جرأة ان يقول اخطأنا في 
الرهان على االميركيني واخلالف 
كان خالفا سياسيا في الرهان 
على املش���روع االميركي، وان 
س���ورية باتت تدرك املخاطر 
احملدقة بلبنان نتيجة التهديدات 
االس���رائيلية وتدرك ايضا ان 
هناك حاجة لتحصني الساحة 
اللبنانية واستيعاب اجلميع.

وعن ال���دور الذي يقوم به 
لتقري���ب وجه���ات النظر بني 
دمش���ق وجنبالط مع اطراف 
اخرى اوضح ان هناك اكثر من 
»س���اعي خير« عمل على هذا 

املقاوم���ة العراقية واللبنانية 
والفلسطينية.

ان املش���روع  ورأى وهاب 
االميرك���ي الذي اتى به جورج 
بوش الى املنطق���ة قد اندحر 
واصبح العالم امام واقع جديد 
ويلفت في ه���ذا املجال الى ان 
ان���ه ال ميكن  ميزة س���ورية 
ان يؤخ���ذ منها ش���يء عندما 
تكون محش���ورة أو معرضة 
للضغ���وط، بل تصمد وتقاتل 
وتقاوم وها هي اليوم مرتاحة 
التط���ورات احلاصلة  نتيجة 
في املنطقة، وه���ذا االرت���ياح 
يدفعها الى التسامح مع اجلميع، 
مالحظا ان هناك عالقة شخصية 
تتطور بني الرئيسني االميركي 
الرئيس باراك  والسوري وان 

اوباما سيزور دمشق.
وعن ان جنبالط كان جزءا 
من احلملة العاملية على سورية، 
وهل انتهى املوضوع عند دمشق 
على خلفي���ة املواقف االخيرة 
جلنبالط سارع وهاب الى القول 

ان املوضوع انتهى.
وهناك فت���رة من االنتقال، 
انتقل فيها جنبالط من موقف 
الى موق���ف واج���رى عملية 
تصحي���ح للكثير من مواقفه، 

والده الراحل كمال جنبالط في 
الرئاسية عام 1970  االنتخابات 
حيث قس���م كتلته النيابية بني 
املرش���حني س���ليمان فرجنية 
والياس سركيس وكان صوته 

املرجح لفوز فرجنية.
واآلن سيقسم جنبالط كتلته 
املؤلفة من 11 نائبا، بابقاء نواب 
الكتلة وعددهم س���تة ضمن 14 
آذار، لتستمر هذه اكثرية مجلس 
النواب 60 + 6 = 66 مقابل 57 
للمعارض���ة، ويحتفظ جنبالط 
الوس���طي بنواب���ه احلزبي���ني 

اخلمسة.
واضافت مصادر في االكثرية 
ان جنبالط تفاهم مع وس���طاء 
اقليمي���ني على الت���زام وزرائه 
الثالثة ص���ف رئيس احلكومة 

داخل مجلس الوزراء.
كما انه جمد حتركه التراجعي 
عند خط���وط 14 آذار باعتذاره 
عن املأدبة التكرميية التي دعاه 
اليها السفير االيراني محمد رضا 
الشيباني في دار السفارة، على 
ان يرد له السفير الزيارة الحقا 
ويس���لمه الدعوة الرسمية الى 
طهران، وبافصاحه امام زواره عن 
ان زيارة طهران تتطلب مراجعات 
اقليمي���ة وبالتحدي���د عربية، 
وبالذات سعودية، فجنبالط رمى 
حصوته ف���ي املاء، وبات يرقب 

دوائر املناء.

الكتائب والقوات: ال مبرر لجنبالط

رئيس ح���زب الكتائب امني 
اجلمي���ل اعتب���ر ان التهويل ال 
يب���رر كل مواقف جنبالط، وان 
البلد ال يتخل���ص من مصاعبه 
اال بايجاد قواسم مشتركة، في 
مواجهة التهديدات التي يتحدث 
عنها جنبالط، وان يكون البيان 
الوزاري واضحا جلهة السيادة 
الوطنية، الفتا الى ان املسيحي 
لن يكون مكس���ر عصا في هذا 

البلد.
بدوره النائب جورج عدوان 
نائ���ب رئيس ح���زب »القوات 
اللبناني���ة« قال: ان هذه اتخذت 
ق���رارا بع���دم التعلي���ق عل���ى 
تصريحات النائب وليد جنبالط، 

نصر اهلل بطرس صفير.
واعتبر مكاري ان عون يسهم 
عمليا في اضعاف موقع رئاسة 
اجلمهورية من خالل سعيه الى 
س���حب احلقائب السيادية من 
حصة الرئيس في احلكومة واتهمه 
بانه اداة لتعطيل مسيرة تأليف 
احلكومة ولغم مض���اد لكل ما 
يساهم في حسن سير املؤسسات 
الدستورية، واصفا تطاول عون 
البطريرك صفير  او غيره على 
باجلرمية. وقال ان عون يطالب 
بالشيء وعكسه فهو دعا مرارا 
الى تعزي���ز صالحيات رئيس 
اجلمهورية ولك���ن هاهو اليوم 
يس���اهم عمليا في اضعاف هذا 
املوقع باحلد م���ن فاعلية دوره 
كما فعل عندما ش���ارك باندفاع 
في تعطيل االنتخابات الرئاسية 

والتسبب في الفراغ الرئاسي.

حزب اهلل لتسريع تشكيل الحكومة

النائب حس���ني احلاج حسن 
عضو كتلة الوفاء للمقاومة شدد 
على ضرورة تشكيل احلكومة 
خص����وص���ا ان االتف���اق على 
اطارها السياس���ي قد مت وكانت 
هناك نقاش���ات حول االس���ماء 
واحلقائ���ب وتوقفت الس���باب 

سياسية.
وفي احتفال في طليا )البقاع( 
قال ان االتصاالت ستتكثف فور 
الرئيس املكلف س���عد  ع���ودة 
احلريري من اخل���ارج وميكن 

تسريع تشكيل احلكومة.
االسراع في تشكيل احلكومة 
ال���كالم في تصريح  كان محط 
لنائب رئيس املجلس االسالمي 
الشيعي االعلى الشيخ عبداالمير 

قبالن امس.
وبنفس املعنى كان كالم عضو 
كتل���ة الوف���اء للمقاومة نواف 
املوسوي الذي استغرب التأخير 
في تش���كيل احلكومة بعدما مت 
االتفاق على اطارها السياسي، 
وفي اشارة الى مواقف جنبالط 
قال املوسوي في احتفال في قانا 
ان اتخاذ طرف سياس���ي موقفا 
معينا اآلن ال ميكن ان يعيد عجلة 

تشكيل احلكومة الى اخللف.

السوري – السعودي وتأثيره 
على مواقف جنبالط والسيما 
زيارة وزير االعالم السعودي 
عبدالعزيز خوجة الى بيروت 
ولقائ���ه جنب���الط، اكد وهاب 
ان الوزي���ر الس��������عودي لم 
اندف�����اعة  يعمل على وق���ف 
جنبالط السياسية بل كان همه 
حماية الرئيس املكلف س���عد 
احلريري ولقد وعده جنبالط 
بتأمني هذه احلماية السياسية 
لسعد احل�����ريري، واعلن ان 
سورية ال تس���تهدف الرئيس 
املكلف بل تس���عى الحتضانه 
وتس���يير مهمته وانه لن يتم 
شيء على حساب الرئيس سعد 

احلريري.
وكشف وهاب ان ال قنوات 
فتح���ت بني النائ���ب جنبالط 
الدرزي  الزعيم  واي���ران، ألن 
يع����ط���ي اهمية ف���ي الوقت 
احلاضر للعالقة مع س���ورية 
وإلعادة ترتي���ب اوضاع هذه 

العالقة.
واس���تغرب وهاب الدهشة 
والصدم���ة الت���ي عب���ر عنها 
البعض من املوقف الذي اتخذه 
جنبالط بخروجه من صفوف 
14 آذار ويرى ان رئيس احلزب 

التقدمي االشتراكي قد احسن 
قراءة التطورات السياسية في 
العالم، حيث املنطقة تتغير وان 
اوباما  مشروع بوش قد دفنه 

الذي لديه سياسة اخرى.
وعن سر هذه الضجة الكبرى 
التي احدثتها استدارة جنبالط 
السياس���ية يقول رئيس تيار 
التوحي���د ان النائب جنبالط 
مي����ثل 11 نائب���ا في البرملان 
واينم���ا يضع ه���ؤالء النواب 
انه  اكثرية اي  تصبح هن���اك 
يرجح الكفة بحسب املوضوع 

املطروح.
واشار الى انه من الطبيعي 
ان يحدث موقف جنبالط هذه 
الضجة ألنه كان العمود الفقري 
لق���وى 14 آذار ويلفت الى ان 
جنب���الط ال يفت���ش على احد 
ليلجأ إليه وهو لديه وضعيته 
وحيثيت���ه القائمة بحد ذاتها، 
وهو اليوم الى جانب املقاومة 

وسورية.
 ويخلص وهاب الى القول 
إن جنب���الط ليس خائفا على 
الدروز بل على لبنان وان الكالم 
من انه يخش���ى 7 مايو جديد 
ه���و هراء سياس���ي ينطق به 

البعض.


