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مصادر لبنانية لـ »األنباء«: خارطة طريق كويتية  ـ قطرية لدفع المشاورات »الحكومية «
استراحة رمضانية مع سفر الحريري إلى السعودية ومعلومات عن مساٍع الستحضار اتفاق »الدوحة«

ما هو رّد فعل اليسار اللبناني 
على تحول جنبالط؟

بيروت: ترى أوس����اط سياس����ية ان توجه
جنبالط نحو اليسار واعالنه من »البوريفاج« 
ان املكان الطبيعي للحزب هو في اليسار مع العمال 
والفالحني، لم يحرك »رفاق األمس« على النحو 
ال����ذي كان يعتقد بعض القريبني من جنبالط الذين راهنوا 
على »تلقف« دعوة زعيم املختارة الى أحضان اليسار، بل 
كانت ردود الفعل عادية واقتصرت على الترحيب اخلجول، 
باستثناء بعض املواقف التي رأت في موقف جنبالط عودة 
اليسار الى الواجهة وحتريكا لتحالفات ميكن ان تنشأ من 
جديد مع قيادات سياسية انكفأت في املاضي القريب وفضلت 

العيش في الظل الى حني تعود املياه الى مجاريها.
لكن النسبة األعلى من القياديني اليساريني فضلت التريث 
في احلكم على التحول اجلنبالطي مع تسجيلها أن »استذكار« 
حقوق املثقفني والعمال والفالحني في اخلطاب اجلنبالطي 
تأخر بعض الش����يء، ألن اللغة التي سادت خالل السنوات 
املاضية كانت لغة طائفية ومذهبية والبعض من اليساريني 

يصفها ب� »االنعزالية«.
ويقول هؤالء ان عودة زعيم املختارة للحديث عن العمال 
والفالحني مرتبط أساس����ا بعودة في احلديث عن سورية 
وفلس����طني واملوقف منهما الذي اختلف في اغسطس 2009 
عما كان عليه في األعوام املاضية، خصوصا بالنس����بة الى 
تقارب العالقة اجلنبالطية بسورية التي بلغت نسبة التحول 

فيها أكثر من 180 درجة.
وانطالقا من هذه املعطيات فإن األحزاب اليسارية األساسية 
عكفت على تقييم مواقف جنبالط ب� »هدوء وموضوعية« 
بعيدا عن »احلماس����ة واالنفعال«، السيما انها أتت انطالقا 
من املتغيرات التي قرأها جنبالط قبل االنتخابات النيابية 
بأشهر، لكنه تريث في االعالن عنها الى ما بعد االنتخابات، 
علما ان جنبالط وفق مسؤولني في هذه األحزاب يسعى الى 
موقع آخر في املعادلة السياسية اجلديدة في البالد، بعدما 
كان احتل خالل السنوات املاضية موقعا متقدما في جتمع 
قوى 14 آذار وأدار الدفة السياس����ية لهذا التجمع، وملا بدأت 
تلوح في األفق العربي واالقليمي متغيرات، أدرك جنبالط 
ان احملافظة على موقعه املتميز حزبيا وطائفيا وسياس����يا 
يحتم عليه احياء مشروع االلتزام بالقضايا الوطنية والتحرر 
االجتماعي، أي الوجه املقابل لتوجهات 14 آذار والذي يتناغم 

مع انفتاحه املتجدد على سورية ورمبا ايران.
وترى قيادات يسارية ان االنتظار سيكون سيد املوقف 
قبل حتديد املوقف النهائي، ألن حديث جنبالط بحاجة الى 
خطوات ملموسة، كالعمل على االصالح السياسي واالجتماعي 
واس����تكمال ما بقي من بنود اتفاق الطائف وأولها تأسيس 
مجلس الش����يوخ وابعاد الطائفية عن مجلس النواب، أي 
بكالم آخر البد من املمارس����ة السياسية التي تؤكد عودته 

الى اليسار وليس فقط »اعالن النوايا«.
وتضيف هذه القيادات ان أس����س ترجمة اعالن العودة 
الى اليس����ار، ترجمة عملية، س����تكون من خالل األساليب 
التي سيعتمدها املسؤولون االشتراكيون في تعاطيهم مع 
الهيئات النقابية اليس����ارية التي ابتعد عنها االشتراكيون 
عندما نسقوا في السابق مع القيادات النقابية في 14 آذار من 
دون ان ينقطع التواصل مع اليس����اريني اآلخرين، والسيما 
بني االشتراكيني والشيوعيني، وهو أمر لم يحصل مطلقا بني 
التقدميني وجماعة النائب السابق جناح واكيم التي ال تعتبر 
نفسها معنية بالتبدل احلاصل في املواقف اجلنبالطية، وهي 
تعتبر أيضا ان القوى اليسارية عاجزة عن بلورة خطابها 
في املرحلة الراهنة. من هنا، فإن ردة الفعل اليسارية على 
مواقف جنبالط املستجدة التزال في مرحلة التقييم األولي 
وعنوانها التريث في انتظار املزيد من الترقب والشروحات 
اجلنبالطية التي يتوقع ان ترتفع وتيرتها خالل املناسبات 

احلزبية املتوقعة في األسابيع املقبلة.

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان  مستقبال أمني عام املجلس األعلى السوري ـ اللبناني نصري خوري

بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال ـ عامر  زين الدين
دخلت مساعي تأليف احلكومة اللبنانية التي اجتازت يومها السادس 
بعد اخلميس امس، استراحة رمضانية لبضعة أيام، مع مغادرة الرئيس 
املكلف سعد احلريري بيروت مساء اجلمعة الى اململكة العربية السعودية 

في زيارة وصفت بأنها خاصة، الرتباطها بوجود عائلته هناك.
وبالطبع، لو رأى الرئيس املكلف، في جو التأليف سحابة ماطرة، ملا 
غادر لكنه اكد قبل املغادرة وعقب لقائه السفير السعودي علي عسيري 
والسفير األردني زياد املجالي والسفير الروسي سيرغي بوكني، استمراره 

في عملية تأليف احلكومة أيا تكن الظروف.
وأصدر احلريري بيانا هنأ فيه اللبنانيني عموما واملسلمني خصوصا 
بش����هر رمضان، آمال من جميع األطراف السياس����ية ووس����ائل اإلعالم 
اللبنانية ان تغتنم هذه الفرصة للتعالي على اجلراح ونسيان اإلساءة 
وتفضيل التس����امح ونبذ الفنت ووقف الس����جاالت واالبتعاد عما يفرق 
ب����ني الناس والبحث عن أفضل العالقات ب����ني مكونات املجتمع حرصا 

على اخلير العام.

اإلفطارات الرمضانية

وقال����ت مصادر في  14 آذار ل� »األنباء« ان الرئيس املكلف س����يعود 
الى بيروت حلضور اإلفطار الرمضاني الرسمي الذي دعا اليه الرئيس 
ميش����ال سليمان في االول من سبتمبر، ولرعاية اإلفطارات الرمضانية 
الت����ي يقيمها في دارته كل س����نة، وقد مت توجي����ه الدعوات للفعاليات 

السياسية والدينية لهذه الغاية.
ومتنى احلريري عودة هذا الش����هر بعدما تكون االراضي اللبنانية 
حتررت من االحتالل االسرائيلي ويكون الشعب الفلسطيني استعاد حقوقه 

وفي املقدمة حق العودة الى دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
في هذا الوقت جدد حزب اهلل عبر قناة »املنار« نفيه التعهد للرئيس 
املكلف باقناع العماد ميشال عون في موضوع احلقائب الوزارية، وقال 
ان ذل����ك مجرد كذب وافتراء وادعاءات ال اس����اس لها، وان حصة التيار 

الوطني في احلكومة تبحث مع العماد عون وليس مع حزب اهلل.
هذا النفي املكرر تزامن مع معلومات تش����ير الى ان الرئيس املكلف 
س����عد احلريري قرر مع����اودة االتصال باحلزب وقد ارس����ل من يطلب 

املواعيد الستئناف االتصاالت.
ونقلت »املنار« عن معاون االمني العام احلاج حسني خليل قوله مرارا 

للحريري ان حصة التيار الوطني تبحث مع عون.
ورد وزير العدل ابراهيم جنار بالقول: لقد اعتدنا الثقة بالتزام حزب 
اهلل بتعهداته، وانا استغرب كسواي، نفي االنطباع بوجود التعهد، واعاد 
جنار الى الذاكرة ما حصل ف����ي »الدوحة«، عندما رفض العماد القبول 
باحلل، لكن حلفاءه اقنعوه في الرابعة صباحا بان ميشي في املوضوع، 
فمشى، وهذا ما نراه ممكنا اآلن عندما يرى حزب اهلل او غير حزب اهلل 
ان على العماد عون تسهيل االمور.وقال الوزير جنار ان استمرار االزمة 
افضل من احلل الس����يئ، واضاف ان املصلح����ة العامة تقضي بحكومة 

اقطاب وحولهم وزراء يهتمون بتسيير االمور احلكومية.
واقترح توزير »ستة اقطاب و22 وزيرا لتسيير االمور، وقال انه في 
كل االزمات اللبنانية كانت هناك حكومة اقطاب او حكومة تكنوقراط، 

وهكذا حكومة ميكن الركون اليها«.

عود إلى »الدوحة«

ورغم االستراحة الرمضانية التي بدا أن املشاورات بدأتها، عاد احملرك 
العربي والدولي للعمل بفاعلية على خط عدم حتول تعثر التأليف للحكومة 
العتيدة الى ازمة سياسية في لبنان. وفي هذا  الصدد كشف نائب من 14 
آذار ل� »األنباء« عن حركة عربية مرتقبة ستتبلور في غضون الساعات 
واأليام القليلة املقبلة جتاه لبنان، وس����يكون محورها دولتي الكويت 
وقطر اللتني وضعتا ما يش����به »خريطة طريق« على خط السعودية � 
س����ورية من اجل اعادة حتريك املسار السياسي بينهما والوصول الى 
صيغة ممكنة تتيح املجال امام تشكيل احلكومة برئاسة سعد احلريري. 
ويعتقد النائب ان الدخول في شهر رمضان املبارك لن يؤثر قطعا على 

هذه احلركة التي جرت تهيئة الظروف املناسبة لها.
وزيارة احلريري الى السعودية ليست بعيدة من املشاورات اجلارية 

بهذا اخلصوص.
ويقول مصدر آخر واسع االطالع ل� »األنباء« انه »ليس صحيحا« 
ما أش���يع حول عدم تطرق القمة االيرانية � السورية في طهران بني 
الرئيسني بشار األسد ومحمود أحمدي جناد الى امللف اللبناني بواقعه 
احلكومي الراهن بدليل انه فور عودة األس���د الى دمشق كان يالقيه 
اليها امير قطر الش���يخ حمد بن خليفة آل ثاني راعي اتفاق الدوحة، 
في تتابع للقاءات يش���ي بأن ش���يئا ما بدأ يهل عليه عربيا واقليميا 
وليست فرنس���ا بعيدة عنه باعتبار انها ستس���وق التسوية دوليا 

وحتديدا عند واشنطن.
ويكشف املصدر ان »مقولة الرئيس نبيه بري منذ نحو شهر حول 
بقاء القدمي على قدمه فيما خص تشكيل احلكومة هو بيت القصيد وهو 
كالم ل����م يخرج عن عبث امنا مرتكز الى حقائق ناجمة عن عقد تواجه 
التأليف عند فريقي املواالة واملعارضة ولألسف هي في املقلبني مسيحية 

مستعصية على احلل وحتتاج الى مخرج يحفظ ماء الوجه«.
ويوضح املصدر في هذا السياق انه »بدأت جهات وازنة وبعد استمزاج 
آراء قيادات عربية ودولية تسويق فكرة اعادة احياء اتفاق الدوحة الذي 
بّكر البعض في نعيه قبل االنتخابات النيابية من دون حس����بان ما قد 
تفرزه مجددا من تعقيدات جتع����ل احملافظة على مندرجات وروح هذا 
االتفاق أكثر من ضرورة، ومنطلق تس����ويق هذه العودة ليرتكز الى ان 
هذا االتفاق فيما خص تشكيل احلكومة سيشكل املخرج الالئق للجميع، 
بحي����ث ميكن العماد عون من التراجع ع����ن مطالبه باعتبار انه ملتزم 
س����ياق االتفاق اللبناني � العربي � الدول����ي، ويزيح عبئا عن الرئيس 
املكلف س����عد احلريري املعتصم بالصمت رغم وجود مش����كلة توزيع 

حقائب عند الفريق املسيحي في صفوف االكثرية«.
ويس����تبعد املصدر »عدم موافقة رئيس اجلمهورية العماد ميش����ال 
س����ليمان على مخرج كه����ذا وهو الذي عبر صراح����ة اكثر من مرة عن 
اس����تعداده لتسهيل والدة احلكومة في حال توافق الفرقاء جميعا على 
صيغة للش����راكة داخل هذه احلكومة، ال بل ان العودة الى تقس����يمات 
الدوحة ستظهر للرأي العام اللبناني مرة جديدة ان رئيس اجلمهورية 
هو املضحي من اجل املصلحة العليا للبالد وهذه التضحية حتتاج الى 

شجاعة تنقص الكثيرين، لألسف في لبنان«.
ويلفت املصدر »الى ان مغادرة الرئيس احلريري الى السعودية ورغم 
اإلعالن عن طابعها اخلاص، ال ميكن فصلها عن املشاورات اجلارية على 
اكثر من صعيد لتظهير املخرج � احلل للعقدة احلكومية، مع عدم استبعاد 

ان حتمل االيام املقبلة اخبارا »مفرحة على هذا الصعيد«.

خليل لـ »األنباء«: ال حكومة في الوقت الراهن 
لعدم اكتمال المعطيات اإلقليمية والدولية

بارود: نحتاج إلى إدارة متخصصة بالسجون
بيروت ـ أحمد منصور

أكد وزير الداخلي����ة والبلديات زياد بارود 
تعليق����ا على حادثة الفرار من س����جن رومية 
»اننا بحاجة الى ادارة متخصصة بالسجون«، 
مشيرا الى ان قوى األمن الداخلي ال تستطيع 
ان تؤمن هذا األمر بشكل متواصل، واننا نعمل 
مع وزارة العدل لنقل السجون لها، معتبرا ان 
عملية نقل السجون من وزارة الى اخرى ال حتل 
املشكلة، مشددا على احلاجة إلدارة متخصصة 
تأخذ على عاتقها ادارة السجون. ولفت بارود 
في لقاء مع محطة »املنار« الى ان التوسع في 
التحقيقات هو بتوجيه من رئيس اجلمهورية 
للوقوف على تفاصيل احلادثة ومالبس����اتها 

وللتأكد مما اذا كان هناك تواطؤ أم ال.
وعن اإلجراءات التي اتخذت في السجن بعد 

احلادث قال بارود: »ما من احد كبش محرقة، 
فالذين اوقفوا ألسباب اإلهمال، وأنا لن أغطي 
احدا، وليس لدي حس����اب مع احد او الرغبة 
في الدخول في حس����ابات لتغطية أش����خاص 
مرتكبني، مؤكدا ان التحقيقات ستظهر كل شيء، 
خصوصا التي تقوم بها املفتشية العامة لقوى 
األمن الداخلي والقضاء العسكري في اجليش 
اللبنان����ي«. وأضاف: ال أري����د ان أدخل في اي 
سجال سياسي في هذا املوضوع، فأنا أتعاطى 
مع هذا امللف على انه محاولة فرار، وهو ملف 
تقني، فهناك أخطاء ارتكبت وسيحاسب عليها 

أصحابها.
وحول املعلومات التي حتدثت عن تبلغ وزارة 
الداخلية عن ان هناك حتضيرا لعملية فرار من 
س����جن رومية قبل أيام من وقوع احلادثة قال 

بارود: »ان وزارة الداخلية تبلغت كالما عن ان 
مخابرات اجليش اللبناني أوقفت احد االشخاص 
كان ينوي القيام بعملية فرار من سجن رومية 
وهذه املعلومة سلكت طريقها حيث يلزم، منوها 
بالتنسيق والتواصل املستمر بني قوى األمن 

الداخلي واجليش اللبناني.
وعن امتالك املس����اجني لع����دد من االجهزة 
اخلليوية اوضح بارود »ان هذه املعلومات لم 
نكن في صورتها اال بعد حصول احلادثة، الفتا 
الى ان التحقيقات ستظهر كل شيء، مؤكدا ان 
وزير الداخلية ال يس����تطيع ان يكون موجودا 
في كل األماكن، فهن����اك 18 مديرية ومحافظة، 
مش����يرا الى انه كان طلب من املفتشية العامة 
لقوى األمن الداخلي اجراء حتقيق في س����جن 

رومية 4 مرات.

رأى أن التصادم السياسي بين الفرقاء وصل إلى حالة غير ُمرضية

أكد أن نقلها من وزارة إلى أخرى ال يحل المشكلة

يوسف خليل

الدول املعني����ة بتأليف احلكومة 
اللبناني����ة. وأكد النائب خليل ان 
جميع الفرقاء السياسيني في لبنان 
مواالة ومعارضة، أكثرية وأقلية 
يدركون متاما حقيقة الواقع املذكور 
أعاله، امنا ألسباب سياسية تقنية 
متعلق����ة بارتباطاتهم اخلارجية 
يحاول كل منهم رشق اآلخر بالتهم 

وبأسباب العرقلة.
وعن كالم أحد التقارير األوروبية 
القائل بوجود املعارضة في مأزق 
ومحاولتها تعويض خس����ارتها 
االنتخابات النيابية وبحثها عن دور 
لها يتجاوز دور األقلية التي أفرزتها 
نتائج انتخابات السابع من يونيو 
املاضي، ختم النائب خليل واصفا 
هذا الكالم بغير الدقيق العتباره ان 
األكثرية التي أنتجتها االنتخابات 
النيابية لم تع����د موجودة عمليا 
على أرض الواقع بعد انس����حاب 
رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب 
وليد جنب����الط منها، وبالتالي لم 
يعد هناك من فائز وخاس����ر في 
االنتخابات النيابية، مشيرا الى ان 
التوازن قد أصبح سيد املوقف في 
املجلس النيابي بعد حركة الثاني 

من أغسطس اجلنبالطية.

التش����كيلة احلكومية وحصوله 
حتديدا عل����ى حقيبة االتصاالت، 
هذا م����ن جهة، مضيف����ا من جهة 
ثاني����ة، ان األكثرية متارس نوعا 
من املناورة السياسية واإلعالمية، 
من خالل اتهام العماد عون بتعطيل 
مس����ار تأليف احلكومة وحتميله 
اللبناني وحتى  العام  الرأي  أمام 
اخلارج����ي أوزار وأعباء العرقلة 
وبالتال����ي إيقاف����ه انطالق عجلة 
مؤسسات الدولة، األمر الذي يرى 
فيه النائب خليل س����ببا رئيسيا 
ومباش����را للمواجهات السياسية 
احلاصلة بني القادة املعنيني بتأليف 

احلكومة.
ه����ذا ورأى النائب خليل ان ال 
حكومة في الوقت الراهن بسبب 
عدم اكتم����ال املعطيات اخلارجية 
على املستويني اإلقليمي والدولي، 
مؤكدا ان التشكيلة احلكومية لن 
تبص����ر النور قبل زي����ارة خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 
بن عبدالعزيز الى كل من الواليات 
املتحدة االميركية وسورية، وذلك 
العتباره ان الزيارتني املشار إليهما 
التي  السياسية  سترسمان األطر 
س����تتواجد وتلع����ب فيها كل من 

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عض����و تكت����ل »التغيير 
واإلصالح« النائب د.يوسف خليل، 
ان التصادم السياسي بني الفرقاء 
اللبنانيني، السيما بني العماد ميشال 
عون وقوى األكثرية النيابية، قد 
وصل بحدته الى حالة غير مرضية، 
الفتا الى ان تلك املواجهات اإلعالمية 
لن يكون من مفاعيل لها س����وى 
املزيد من التشنج السياسي على 
مستوى تشكيل احلكومة العتيدة، 
معتبرا ان ما يتخذه الفرقاء والقادة 
السياسيون من مواقف متناقضة 
فيم����ا بينهم، ليس هو الس����بب 
الرئيس����ي الكامن وراء التعطيل، 
امنا هناك ظروف وتعقيدات إقليمية 
ودولية على حد سواء تقف وراء 
تأخير تشكيل احلكومة وبالتالي 
منع مسارها من استكمال نقاطه 
وصوال الى اصدار املرسوم الرئاسي 
بها، وذلك العتباره ان لبنان مبوقعه 
اجلغراف����ي في املنطقة الش����رق 
أوسطية وبتركيبته االجتماعية – 
الطائفية والسياسية على حد سواء، 
يسمح للدول األخرى باللعب على 
أرضه من خالل العنصر اللبناني 
حفاظا منها على مصاحلها اخلاصة 

وذلك على حساب مصلحة لبنان 
واللبناني����ني، األمر الذي يؤكد ان 
عقدة التأليف خارجية أكثر منها 
داخلية. ورفض النائب خليل في 
تصري����ح ل� »األنب����اء« ما يحاول 
البعض إشاعته ودسه عنوة في 
أذهان املواطنني بأن عقدة تأليف 
احلكومة تكمن في مطالب العماد 
عون، السيما في مطلب إعادة توزير 
صهره جبران باسيل، معتبرا ان 
قوى األكثرية حتاول التخلص من 
هذا األخير بسبب عدم استساغة 
أعضائها وقادتها لوجوده داخل 
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سليمان فرنجية.
  سـبتمبر شـهر حسـم امللفـات: تقول مصادر عربية في 
ــتفتح في  لبنان في مجلس خاص ان لبنان وملفاته س
ــم امللفات اللبنانية  ــبتمبر، وانه سيكون شهر حس س

وبعض امللفات االقليمية.
  السـعودية تنفي: نفى مصدر مس���ؤول في الرياض 
ما نش���رته بعض وس���ائل االعالم م���ن ان اململكة 
العربية السعودية تلقت نصائح من بعض الدول 
بعدم االستعجال في الذهاب الى دمشق، وان هناك 
اختالفات في وجهات النظر بني اململكة ومصر حول 
تشكيل احلكومة اللبنانية. وأكد املصدر ان »العالقات 
السعودية � السورية والسعودية � املصرية ال تشوبها 

أي شائبة«.
  مقاربة: قارب أحد نواب اللقاء الدميوقراطي موقف 

أثينا قبل أيام قليل���ة، ومت القاء القبض عليه عند 
مدخل مخيم عني احللوة لدى محاولته الدخول إليه 

)مصادر تقول انه جاء من تركيا(.
ويعتبر طحيبش من أخط���ر اإلرهابيني الذين 
عملوا على الس���احة اللبنانية، وهو مس���ؤول عن 
عدة عمليات إرهابية منها نسف مبنى اجلمارك في 
صيدا، وتنفيذ عمليات قتل بحق عناصر من قوى 

األمن الداخلي.
وبحس���ب مصادر من داخل مخيم عني احللوة، 
فإنه يالحظ في اآلون���ة األخيرة ان اثينا أصبحت 
محطة بارزة يس���تخدمها اإلرهابيون في تنقالتهم 

منها إلى لبنان.
ويالح���ظ أيض���ا ان معظ���م القادم���ني من هذا 
البلد، يس���تقرون لفترة انتقالية داخل مخيم عني 
احللوة، حيث يقوم تنظي���م أصولي داخل املخيم 
بتأم���ني احتياجات ضيافتهم قب���ل »تهريبهم« الى 
ساحات الصراع الساخنة في العراق وأفغانستان 

وباكستان.

النائب جنبالط اجلديد من 14 آذار مبوقف الرئيس بري 
من 8 آذار. فرئيس مجلس النواب قال عن العماد عون 
ــا حليف حليفه، وقناعة جنبالط  إنه ليس حليفه وامن
انه مستمر بحلفه مع النائب سعد احلريري، واآلخرون 

في ثورة األرز حلفاء حليفه.
  تجمع مسيحي مستقل لشد العصب: يتردد البطريرك صفير 
في رعاية جتمع مس���يحي على غرار قرنة شهوان 
لشد عصب االس���تقالليني، ألن الظروف احلالية ال 
تسمح مبثل هذا التجمع ألنه ال يحقق شبه االجماع 

الذي مثلته قرنة شهوان.
  ورشة عمل لتيار املستقبل: من املتوقع ان جتري عملية 
اطالق ورشة العمل التنظيمية لتيار املستقبل، على ان 
تتضمن هذه الورشة تكثيف أنشطة فروع التيار في 
املناطق البعيدة عن بيروت، وافتتاح فروع أخرى في 

مناطق ذات اختالط طائفي متنوع في لبنان.
  أثينـا محطـة انتقال اإلرهابيين إلى لبنان: وس���يم طحيبش 
الذي ألقي القبض عليه من قبل مديرية املخابرات 
في اجليش اللبناني قب���ل أيام، جاء الى لبنان من 

يشير عضو كتلة املستقبل النائب عمار حوري الى 
ان هناك اتفاقا مع حزب اهلل على ان تكون هناك 
حقيبتان سياديتان لرئيس اجلمهورية وواحدة 
للمعارضة وواحدة لألكثرية،  معتبرا انه عندما 
يطالب عون بالداخلية »فهذا يعني انه يخرج عن 
االتفاق األساسي الذي وقعه حزب اهلل باألصالة 

عن نفسه وبالنيابة عن عون«.
ــؤولون في احلزب  ــهب املس   التصدي للخصخصصة: يس
االشتراكي في الكالم عن خطط عمل بدأوها ويفترض 
أن ينجزوها في وزارة األشغال. وال ينسى االشتراكيون 
ــكهم بهذه الوزارة ينبع من حرصهم  التذكير بأن متس
على موارد الدولة والتصدي ملشروع خصخصة قطاع 

النقل العام.
  حفيــدة فـرنجــية مرشـحـة للــوزارة: سليمة عبداهلل 
الراسي هي مرشحة النائب سليمان فرنج�ية لدخول 
وزارة س����عد الحريري المحتمل���ة، مم�ثلة لت�يار 
الم�ردة. س���ليمة هي ابنة الوزي���ر الراحل عبداهلل 
وصونيا فرنجي���ة، أي حف��ي���دة الرئيس الراحل 

  الصيغـة واحلقائب: نق����ل عن مصادر في حزب اهلل 
ان من غير املقبول التعامل مع حزب اهلل كأنه أداة 
ضغط على العماد عون، وان احلزب س����هل األمر 
ف����ي موضوع الصيغة لكنه ال يتدخل في موضوع 

احلقائب.
وإذ أش����ارت الى ان لقاءي احلريري مع كرامي 
وارسالن »ال عالقة لهما باملشاورات احلكومية«، 
وصفت هذين اللقاءين بأنهما »نوع من التضييع 

السياسي«.
نائب األمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم 
نفى رسميا أي التزام سابق للحزب حيال مطالب 
عون، موضحا ان االلتزام الوحيد الذي قدمه يتعلق 

بصيغة احلكومة )15 � 10 � 5(.
وتقول مصادر مقربة من األكثرية ان هذا النفي 
يعاكس ما سبق للمعاون السياسي لألمني العام 
للحزب حس����ني خليل ان التزمه في قريطم وفي 
بعبدا في شأن بذل جهود احلزب في مرحلتي تأليف 
احلكومة )الصيغة وتوزيع احلقائب واألسماء( كما 

أخبار وأسرار لبنانية

الشهال: التيار السلفي عالقته جيدة 
مع الجميع لكنه أقرب إلى 14 آذار

بيروت ـ محمد حرفوش
رأى مؤسس التيار السلفي في لبنان الشيخ داعي االسالم الشهال 
ان لبنان مستهدف في أمنه، وهو يستخدم كورقة في صراعات اقليمية 
ودولية، مش���يرا الى اننا نحاول ان نحسن الواقع نحو االفضل من 
غير ان نس���لك مسلك التدمير والعنف، مؤكدا ان التغيير عندنا هو 

بالكلمة واملوقف وليس بالعنف.
الش���هال وفي حديث له امس قال ان عالقة التيار السلفي جيدة 
مع اجلميع، مع الوس���طيني ومع املعارضة واملواالة لكن نحن اقرب 
الى 14 آذار، لكننا لس���نا جزءا من هذه احلركة، ورأى اننا اضطررنا 

للدفاع عن الطائفة السنية في 7 مايو.
الفت���ا الى ان وثيقة التفاهم التي وقعها حزب اهلل مع د.حس���ن 
الشهال كان املقصود منها اختراق الطائفة السنية واضعافها وتبييض 

صفحة املخطئ باملجان.
اضاف: من حقن���ا ان نكون اقوياء دون ان نظلم اآلخرين، واننا 
اقرب الى اجلماعة االسالمية من غيرها من االسالميني، واضاف: نحن 
مع االمن احلقيقي والفعلي للبنان وإننا مع االستقرار وضد الظلم، 
ونتعامل مع هذا الواقع على هذا االساس وليس املطلوب اكثر من هذا، 

لكن اذا كان املطلوب ان نحلق حلانا وننزع ثيابنا فهذا لن يكون.


