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)محمود الطويل(وفد من حركة أمل خالل زيارة قريطم لدعوة الرئيس املكلف سعد احلريري حلضور ذكرى اختفاء االمام موسى الصدر 

خلط األوراق: تلفت أوساط معارضة الى ان اعادة تكليف الرئيس 
السنيورة لن متر بسهولة ألن اعتذار احلريري عن عدم التأليف 
سيخلط األوراق بشكل كبير ويوزع خارطة التحالفات بشكل 
مغاير جدا، اذ ليس من األكيد ان النائب وليد جنبالط سيسمي 

السنيورة عند اعادة اجراء االستشارات النيابية.
تص�ور احلريري للتركيبة احلكومية: ذكرت مصادر سياس��ية بارزة ان 
لدى الرئيس املكلف تصورا ش��به كامل للتركيبة الوزارية العتيدة، 
باحلقائ��ب واألس��ماء، لكن��ه لن يعرضه��ا قبل جول��ة جديدة من 
االتص��االت للتأكد م��ن بعض جوانبها، وقبل التش��اور مجددا مع 
رئيس اجلمهورية ميش��ال س��ليمان، وهي تستند الى ابقاء حقيبة 
الداخلية في عهدة الوزير الذي هو من حصة الرئيس س��ليمان أي 
الوزير زياد بارود، على ان تس��ند حقيبة االتصاالت الى ش��خص 
آخ��ر غير الوزير جبران باس��يل ومن غير مرش��حي العماد عون 
للوزارة، مقابل اس��ناد وزارات خدمات ملرشحيه اضافة الى وزارة 

دولة.
عون يبوح: نقل عن العماد ميشال عون قوله: »كيف ميكن لسعد 
احلريري ان يدعوني الى غداء أو عشاء، فيما يطلق من حوله 

حملة مسعورة ضدي وضد التيار وضد كل ما أمثله.

هل يظن أنني س����أركض اليه ملج����رد انه دعاني؟ نحن اآلن 
منثل مركز الثقل السياسي عند املسيحيني في لبنان، ومحاولة 
استبعادنا أو تهميشنا أو تصغير حجمنا داخل مؤسسات الدولة 
لن متر،  وأنا أقول بصراحة ان أي حكومة ال تلبي حقوقنا لن 

تبصر النور«.
وسأل عون: »هل هم يريدون اآلن تكرار جتربة عام 2005؟ 
ألم يفهموا بعد طبيعة النموذج الذي يحكم عالقة التيار الوطني 
احلر بحزب اهلل، والذي يحكم العالقة بيني وبني السيد حسن 
نصراهلل؟ كيف يفكرون عندما يحاولون اللعب على هذا األمر 

من جديد؟«.
ب�ارود مش رضي�ان: يؤكد بعض املقربني من وزي��ر الداخلية زياد 
ب��ارود، أن��ه كلما س��ئل عما إذا كان س��يعود إلى املوق��ع ذاته في 
احلكومة املقبلة يجيب متمنيا ع��دم العودة، وم����ؤكدا ان القرار 
)بش��أن عودته الى الداخلية( موجود حصرا في يد الرئيس ميشال 

سليمان.
الوزي��ر الش��اب الذي هنأت��ه األطراف السياس��ية على »إجناز 
االنتخاب��ات النيابية«، ال يبدو راضيا عن عمل عدد كبير من إدارات 
وزارته التي لم ميلك حق اختيار »عدة الش��غل« املناس��بة لها، رغم 

اجله��د الكبير الذي بذله خالل الس��نة املاضية ف��ي أكبر الوزارات 
اللبنانية من ناحية املهمات وعدد اإلدارات.

مع�ارك صامت�ة: »الكباش« احلقيقي يدور حول حقيبة الدفاع التي 
تشهد أش����رس املعارك الديبلوماسية الصامتة بني احملور االميركي 

ومن معه، واحملور املمانع الداعم للمقاومة.
وإس����تنادا الى مصادر معارضة، فإن الضغوط االميركية تتركز 
راهنا على محاور ثالثة: ش����خصية الوزير الذي ستس����ند اليه هذه 
احلقيبة كونه موثوقا من قبل االدارة االميركية، وميكن االعتماد عليه 
نتيجة التجارب السابقة والعالقات الوطيدة املختبرة، واحلرص على 
»استقاللية« املؤسسة، والنأي بها عن اي متاه ما بني سالحها وسالح 
حزب اهلل، والدعم املوعود واملعبر عنه باخلطط اجلاهزة، والقابلة 
للتنفيذ والتي ال تقتصر فقط على مد اجليش بالسالح الذي يحتاج 
اليه، وال على التدريب واإلعداد، بل على الوظائف واملسؤوليات التي 
ستسند اليه مستقبال في ضوء تقدم عملية السالم في املنطقة، او في 
ضوء جناح املس����اعي الرامية الى وضع القرار 1701 موضع التنفيذ، 
وتغيير املعادلة الس����ائدة في اجلنوب، واس����تبدالها بأخرى تنتهي 

بوضع اتفاق الهدنة موضع التنفيذ.
مقع�د وزاري للجماعة: يكش��ف رئيس املكتب السياسي في اجلماعة 

اإلس��المية علي الش��يخ عمار ان جزءا من التوافق مع تيار املستقبل 
على االنتخابات في صيدا وبيروت كان الوعد بحصول اجلماعة على 

مقعد وزاري.
جلنة التحقيق الدولي: الحظت مصادر في املعارضة ان فريق التحقيق 
الدول���ي في جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري موجود على 
األرض في لبنان وهو ع���اود حتقيقاته بقوة ويراجع داتا أرقام 
هواتف لعدد كبير من اللبنانيني ومن بينهم شخصيات معروفة. 
ورأت هذه املصادر انه اذا جرى ربط هذه التحقيقات باالتهامات 
التي أشارت اليها مجلة »دير ش���بيغل« االملانية، والتي طاولت 
عناصر في حزب اهلل، وتأثير ذلك على معضلة تشكيل احلكومة، 
»فإننا نكون أمام مش���كلة أصعب بكثير من تأليف احلكومة ألن 
بن���اء على بعض املواقف الواضحة لقياديني في حزب اهلل طلب 
االستماع فقط الى أي مسؤول في احلزب كبيرا كان أم صغيرا هو 
أمر ال ميكن ان يحصل، كما ان من الصعب على احلكومة اللبنانية 
ومبوج���ب االتفاقيات املعقودة بينها وب���ني احملكمة الدولية ان 
جتلب أيا من هؤالء األشخاص أمام القضاة أو احملققني الدوليني، 
وبذلك نصبح بنظر املجتمع الدولي دولة مارقة مع ما يتبع ذلك 

من اجراءات دولية ضد لبنان«.

أخبار وأسرار لبنانية

الحريري يستأنف »صيامه« عن الكالم.. وبري»يفطر« في مهرجان ذكرى الصدر 
مصادر لبنانية لـ»األنباء«: أمران محسومان.. الرئيس المكلف لن يعتذر والسنيورة ُيصّرف األعمال ريثما تتشكل الحكومة

مالحظات سياسية في األزمة الحكومية

ضغوط أميركية لتسريع والدتها

مصدر واسع االطالع ل� »األنباء«: صيغ حل لتسهيل والدة الحكومة 
أبرزها  فصل البلديات عن »الداخلية« والمغتربين عن »الخارجية«

 بيروت � داود رمال
كشف مصدر واسع االطالع ل� »األنباء« عن »ضغوط 
دولية وحتديدا اميركية على األطراف االقليمية املعنية 
مباش����رة بالوضع اللبناني السيما احلكومي منه، من 
اجل استخدام نفوذها املباشر في سبيل التعجيل في 

تشكيل احلكومة اللبنانية«.
وقال املصدر ان »ه����ذه الضغوط جزء منها علني 
عبرت عنه االدارة االميركية جتاه سورية واآلخر يتم 
عبر القنوات الديبلوماس����ية وبنفس الزخم مع الدول 

األخرى«.
ولم يستبعد املصدر »ان تتسرع املشاورات الداخلية 
في سبيل صياغة توافق على توزيع احلقائب من شأنه 
ان يؤمن والدة احلكومة العتيدة التي ينتظرها ايضا 

قط����وع آخر يتمثل في صياغة البي����ان الوزاري رغم 
اإلع����الن عن االتفاق على اإلطار السياس����ي للحكومة 

العتيدة«.
وكشف املصدر ايضا عن معلومات مفادها »ان يتم 
ابتداع افكار وصفت بالعملية واملسهلة لوالدة احلكومة 
وابرز ما يطرح في هذا املجال، ما سبق ومتت االشارة 
اليه جلهة بقاء القدمي على قدمه اي العودة الى صيغة 
حكومة تصريف األعمال مع تبديل في االسماء، والطرح 
اآلخر العملي واجلديد لتجاوز العقد هو اس����تحداث 
وزارات جديدة كانت موجودة في السابق وحتديدا فصل 
البلديات عن الداخلية وضم االحوال الشخصية اليها 
بحيث تصبح حقيبة البلديات واألحوال الش����خصية 
وتسند الى حصة العماد ميشال عون مع بقاء حقيبة 

الداخلية ذات الطابع األمني السيادية من حصة رئيس 
اجلمهورية، وفصل املغتربني ع����ن اخلارجية بحيث 
تس����تحدث وزارة دولة لش����ؤون املغتربني تسند الى 
الفريق املسيحي في املواالة مع إبقاء حقيبة اخلارجية 

السيادية من حصة الفريق الشيعي«.
وأشار املصدر الى انه »اذا صدقت النوايا فإن األمور 
س����هلة احلل، خصوصا اذا ما أطل����ق العامل الدولي 
واستتباعا اإلقليمي صفارة االنطالق لوالدة احلكومة 
اذ ليس مقبوال ان ينتظر لبنان طويال تش����كيل هذه 
احلكومة وهو الذي تنتظره استحقاقات سياسية تتمثل 
في املشاركات في املؤمترات الدولية واستضافة األلعاب 
الفرانكوفونية ناهيك عن األزمة االقتصادية � االجتماعية 

التي تزداد تفاقما مع بدء موسم املدارس.

بي����روت: س����جل محلل����ون 
سياس����يون مالحظات في األزمة 
احلكومية واألجواء احمليطة بها، 
النظام  انعكاس����ها عل����ى  ومدى 
الدميوقراطي واتفاق الطائف، هذه 

عينة منها:
- من����ذ ان ظه����رت نتائ����ج 
االنتخابات النيابية األخيرة التي 
فرضت التغيير احلكومي وبدا ان قوى 14 آذار 
احتفظت بأكثرية نيابية تخولها تشكيل احلكومة 
العتي����دة، تصرفت املواالة واملعارضة على ان 
حكومة الوحدة الوطنية هي تقاسم للحقائب،  
وليست عرضا من األكثرية على األقلية من أجل 
املشاركة في احلكم على أساس تصور وبرنامج 
يضعه الداعي، وان القرار احلكومي والسياسي 
يبقى في يدي الفريق الفائز في االنتخابات كما 
تقتضي مبادئ عمل املؤسسات. وهذا هو لب 
املشكلة التي راحت تتدحرج من ثلث معطل الى 
حصص الى وزارات سيادية الى فرض أسماء 
معينة على الرئيس املكلف الذي لم يفعل حقه 
الدستوري في البرنامج والتشكيل بل انساق 

الى هذه الدوامة.
- عاد معظم أقطاب السياسة الى التمترس 
خلف طوائفهم ومذاهبهم في معركة تش����كيل 
احلكوم����ة بعد االصطف����اف الطائفي اخلطير 
الذي مارسوه في معارك االنتخابات النيابية. 
ودار سجال في خالل األيام املاضية دستوري 
وسياس����ي وطائفي حول صالحية ودور قرار 

الرئيس املكلف في تشكيل احلكومة، وتبني ان 
دستور الطائف أمن لكل طائفة حقها احلصري 
في حماية ممثلها في أعلى هرم السلطة، وباتت 
أي مالحظة على ه����ذا الرئيس أو ذاك مبثابة 
افتئات على الطائفة التي ميثلها الرئيس وانتهاك 

حلقها الدستوري.
- كشفت األزمة احلكومية احلالية انحسار 
السياسة املوحدة جلميع اللبنانيني وانقطاعا 
عن مفهوم الدولة ومؤسساتها والغاء للرابط 
الوحيد بينه����م مبا يجعل لكل طرف معاييره 

وروابطه اخلاصة.
وكشفت وجود زعماء أقوياء على األرض 
وفي طوائفهم الى ح����د يفرضون فيه أولوية 
موقفهم السياس����ي وامتداداته االقليمية على 
األصول الدستورية التي توضع عادة من أجل 

تنظيم اخلالفات وخضوع اجلميع لها.
وكشفت أيضا فقدان رجال دولة في لبنان 
ميكنهم ان يتجاوزوا غرائز الشارع وممارساته، 
مع م����ا ينطوي على ذلك من صعوبات وحتى 
استحالة مقبلة في عملية االصالح السياسي 
واالداري ال����ذي يحتاج����ه لبنان بع����د أعوام 

األزمات.
- التدخل االقليمي املباشر في تشكيل حكومة 
سعد احلريري واضح وال ميكن انكاره، من جهة 
هو يعكس أهمية حكومة سعد احلريري املقبلة 
عل����ى الصعيدين الداخل����ي واالقليمي، ولكنه 
من جهة ثانية مع األس����ف يعكس أيضا عجز 

اللبنانيني ان يتوافقوا حتى بعد انتخابات.
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الضاهر ل�»األنباء«: اشتقنا للشام ونزورها بعد زيارة الحريري
بيروت � خلدون قواص

رأى عضو تكتل لبنان اوال 
النائب خالد الضاهر ان الرياح 
اإلقليمية الت���زال مؤثرة على 
اللبنانية،  تش���كيل احلكومة 
وش���دد على ضرورة التوافق 
اإلقليم���ي املدع���م باملس���اعي 
الداخلية للوصول الى تشكيل 
احلكومة، واصفا الوزير السابق 
وئام وهاب باملندوب الس���امي 
الذي يتولى نقل وجهات النظر 

فيما بني لبنان وسورية.
وقال النائب ضاهر في حديث 
أمام  العقبات  ان  ل� »األنب���اء« 
تشكيل احلكومة التزال قائمة، 
ويب���دو ان التواف���ق اإلقليمي 
لم ينعكس حتى اآلن تس���هيال 
ملهمة الرئيس املكلف بتشكيل 
احلكومة بدليل ان هنالك فرقاء 
يصعدون م���ن لهجتهم وتبدو 
الوزارية  الشراهة على املقاعد 
واملطالب بوزارات سيادية وغير 
ذلك ومطالبته���م بأمور تفوق 
حصته���م وتصعيده���م الذي 
يقضي بضرورة توزير املرشحني 
اخلاسرين في االنتخابات النيابية 
أيضا كشروط تعجيزية إضافية، 

ووضع العصي في الدواليب امام 
تشكيل احلكومة، كل هذه األمور 
تدل عل���ى ان الواقع اإلقليمي لم 
ينته ال���ى توافق تام ليؤدي الى 
تسهيل مهمة احلكومة في لبنان، 

وفيما يلي نص احلديث:
 هل كالمكم يعن��ي ان ال قيمة 
للتواف��ق الداخل��ي ان ل��م يدع��م 

بتوافق إقليمي يؤدي إليه؟
 التواف���ق الداخل���ي له قيمة 
متالزم���ة مع التواف���ق اإلقليمي 
وأعتقد اننا نسعى بكل قوة في 
لبنان ويسعى املخلصون وعلى 
رأسهم الشيخ سعد احلريري الى 
حماية لبنان بتش���كيل حكومة 
االئتالف الوطني لتقوية املناعة 
اللبنانية باس���تقرار  الداخلي���ة 
سياس���ي إلنقاذ لبنان وللتنمية 
في لبن���ان ولكن يبدو ان الرياح 
اإلقليمية الت���زال مؤثرة وتفعل 
فعلها ومتنع قيام لبنان املعافى 

القوي ألبنائه وألمته العربية.
وردا على سؤال فيما اذا كانت 
العرقلة من تشكيل احلكومة تهدف 
الى إحراج الشيخ سعد احلريري، 
قال: الشيخ سعد احلريري املكلف 
بتشكيل احلكومة مؤيد بأكبر تأييد 

بيروت � عمر حبنجر
اعط���ى الرئي���س املكل���ف 
بتشكيل احلكومة سعد احلريري 
احلق لكل طرف في ان يطرح 
في موض���وع احلكومة كل ما 
يريد، لكن التشكيل يبقى منوطا 
بالرئي���س املكلف متعاونا مع 

رئيس اجلمهورية.
وبهذا القول، الذي افتتح به 
احلريري افطاره الكالمي بعد 
صيام جواز الثالثة اس���ابيع، 
فضال عن افطاراته الرمضانية 
التقليدية العامة في مقره في 
قريطم، واستهل الرئيس املكلف 
جه���وده التأليفي���ة للحكومة 
مصحوبة بالتشاور والغربلة 

مع الرئيس ميشال سليمان.
وف���ي اول كالم رمضان���ي 
له، توقف سعد احلريري عند 
وص���ف العماد ميش���ال عون 
بالنائب املكلف وليس الرئيس 
املكلف، وقال مخاطبا املفطرين 
على مائدته ممازحا: انا امامكم 
الرئيس املكلف او النائب املكلف، 
واذا لم يكن املس���مى لرئاسة 
احلكوم���ة نائبا فه���ل يكون 

الشخص املكلف؟
الرئي���س املكلف،  وق���ال: 
بحس���ب الدس���تور، هو الذي 
يشكل احلكومة بالتعاون مع 

رئيس اجلمهورية.
واض���اف: ه���ذا ال يش���كل 
انتقاصا من احد، لكن هذا هو 
احلق الدستوري للرئيس املكلف 

ولرئيس اجلمهورية.
ومتنى احلريري لو لم ندخل 
في السجاالت االعالمية، ونحن 
نعلم ان البلد بحاجة الى الهدوء، 
لذلك لن ألوم احدا، وس���أبقى 
على صمتي، مكررا القول اني 
انا الرئيس املكلف وسأش���كل 
احلكومة بالتعاون مع رئيس 
اجلمهورية، اننا نريد ان نكرس 

الوحدة الوطنية.

سليمان متخوف

ب���دوره، الرئيس ميش���ال 
سليمان متخوف من استمرار 
املراوحة السلبية في الوضع 
احلكومي، وقد نقل عنه زواره 
باالمس قوله ان استمرار هذه 

املناشدة الذي دعا فيه احلريري 
الس���جاالت ونس���يان  لوقف 
االساءة ردا على هجوم العماد 
ميش���ال عون عليه ولرفضه 
دعوته له الى الغداء، خفف من 
حدة السجاالت، وبالتالي مهد 
ملعاجلة العقبات ومنها مطالبة 
عون بتوزير صه���ره جبران 
باسيل، فضال عن اصراره على 
احلصول على حقيبة وزارية 
س���يادية هي الداخلية اضافة 
الى 4 حقائب اخرى من ضمنها 

وزارة االتصاالت.

عودة جنبالط

وستس���اعد عملي���ة عودة 
النائب وليد جنبالط وكتلته 
الى االصطفاف م���ع االكثرية 
النيابية في تس���هيل التقارب 
في وجهات النظر بني الرئيس 
املكلف واملعارضة التي راهنت 
عل���ى خ���روج جنب���الط من 
الذي  الس���رب االكثري، االمر 
اكد عكسه وزراء ونواب الكتلة 

اجلنبالطية.

تصور حكومي واضح للحريري

انه لدى  وواضح لالكثرية 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
تص���ور واض���ح حلكومت���ه 
العتيدة باحلقائب واالس���ماء 
سيعرضها في جوالته اجلديدة 
من االتصاالت وهي تبقي على 
وزارتي الدفاع والداخلية ضمن 
حصة الرئيس ميشال سليمان 
وتسحب وزارة االتصاالت من 
كتلة عون وتعطيها بدال منها 
احدى وزارة اخلدمات فضال عن 

وزراء الدوحة.
لك���ن صحيف���ة »الوطن« 
السورية نقلت عن مصادر في 
التيار الوطني احلر ان العماد 
عون يتمسك بوزارة االتصاالت 
كونها تأتي من حيث االهمية 
بعد الوزارات السيادية االربع 
مباش���رة، كم���ا ان املعارضة 
وبال���ذات حزب اهلل ترى بقاء 
هذه الوزارة مع جبران باسيل 
الحتياجات امنية، حيث ال تفوت 
اسرائيل فرصة للتنصت على 

هذا احلزب والتجسس عليه.

املراوحة من ش���أنه ان يسهل 
العب���ث باالس���تقرار االمني 

والسياسي.
وتس���تند مخاوف الرئيس 
س���ليمان الى ما بدأ يلوح من 
عوامل امنية في مرحلة التصعيد 
السياسي، وثمة من يشير الى 
احلوادث االمنية املتكررة على 
محور بعل محس���ن � التبانة 
في طرابل���س، حيث »املوقد« 
الس���ريع االش���تعال للقوى 
اخلارجي���ة املتم���ددة داخليا، 
وقد سجلت حتى االمس ثالثة 
حوادث تفجير قنابل بني بعل 
محسن، حيث يتواجد العلويون 
امليالون للمعارضة، والتبانة 
وبعل الدراويش حيث جمهور 

االكثرية.
ومازال رئيس مجلس النواب 
نبيه بري على صيامه عن الكالم 
احتجاجا عل���ى تعثر تأليف 
احلكومة كم���ا تقول مصادره 
التي توقع���ت ان يفطر في 31 
اجلاري خ���الل املهرجان الذي 
ستقيمه حركة امل في الضاحية 
اجلنوبية في ذكرى تغيب االمام 
موسى الصدر، مؤسس احلركة، 

حيث سيلقي خطابا شامال.
وكان املع���اون السياس���ي 
لرئيس مجلس النواب النائب 
علي حس���ن خليل اعلن باسم 
الرئيس بري عن دعم الرئيس 
املكلف والى جانب هذا الدعم، 
قال خليل بعد تسليمه احلريري 
الدع���وة حلض���ور االحتفال 
الس���نوية لتغيب  بالذك���رى 
االمام موسى الصدر، اننا النزال 

صائمني عن الكالم.

أمران محسومان

مص���ادر واس���عة االطالع 
ابلغت »األنباء« قولها ان ثمة 
امرين محسومني في موضوع 
احلكومة، االول ع���دم اعتذار 
احلريري عن تشكيل احلكومة 
وبالتالي تش���كيلها شخصيا، 
والثاني بقاء الس���نيورة على 
رأس حكومة تصريف االعمال 
ريثم���ا ينته���ي احلريري من 

تشكيل حكومته.
واضاف���ت املصادر ان بيان 

احلكومة وليس الش����يخ سعد، 
الذي يتعاطى بإيجابية كبيرة 
منذ الي����وم االول لظهور نتائج 
االنتخابات، حيث أعلن سياسة 
م����د اليد واالنفت����اح والتعاون 
بغض النظر عن األكثرية التي 
التي خس����رت  ربحت واألقلية 
االنتخاب����ات، فهو حريص على 
بناء البلد بالشراكة الوطنية، اما 
اآلخرون فهم يعرقلون مصلحة 
البالد بضغطهم على من عنده 
األكثرية والشعبية السياسية.

النائ���ب وليد  وعن موق���ف 
جنبالط األخي���ر قال: التموضع 
اجلديد لوليد جنبالط معروف، 
هو حريص على ان يكون عامال 
إيجابيا أمام استحقاقات كبيرة، 
لديه هواجس وهو يس���عى الى 

مكاسب خاصة به وبطائفته.
 هل أنتم أقرب الى كتلة الرئيس 

بري من كتلة العماد عون؟
 القضي���ة تتعلق بش���خص 
ال تتعلق بكتل���ة او بغير كتلة، 
طبيعة العماد عون طبيعة صدامية 
وتعبر دائما عن مطالب استفزازية 
وتتحك���م بها املصال���ح الفئوية 
وأحيانا الشخصية والعائلية ألن 

ش���عبي وسياس���ي عرفه لبنان 
فكتلته »لبنان أوال« هي أكبر كتلة 
نيابية، وكتلة املستقبل وحدها فيها 
حوالي 32 أو 33 نائبا، وبالتالي 
هذا حل���م من ال يري���د مصلحة 
لبنان، والرئي���س املكلف اليزال 
مثابرا ويعم���ل بصمت وبجدية 
ويتعاطى مع جميع الفرقاء إلجناز 
احلكومة التي وعد بها اللبنانيون 
والذي ينتظرها اللبنانيون من اجل 
مصلحة بلدهم، ولبنان بحاجة الى 
شخص مثل الشيخ سعد احلريري 
ملا ميلك م���ن رؤية وملا ميلك من 
رصيد محلي وإقليمي وعربي وملا 
يتمتع به والده الشهيد الرئيس 
رفيق احلريري من س���معة ومن 
صداقات ومن عالقات تصب كلها 
في مصلحة لبن���ان ومن واجب 
املخلصني في لبنان ان يس���هلوا 
مهمة الرئيس املكلف الشيخ سعد 
احلريري وعدم عرقلة مس���اعيه 
والترفع عن وض���ع العصي في 

دواليب تشكيل احلكومة.
ب����إذن اهلل تعالى  واضاف: 
الش����يخ س����عد لن ُيحرج ولن 
ُيخرج والكرة في ملعب اآلخرين 
ألنه����م هم من يعرقل تش����كيل 

عقدة توزير صهره أصبحت أمام 
املأل وعلى اإلعالم وكأنها عقدة أمام 
تشكيل احلكومة وكما هو معروف 
ان صهره سقط في االنتخابات في 
منطقة البترون، وهناك نائبان في 
املنطق���ة فال ميكن ان يتم توزير 
من افتقر الى الشرعية الشعبية 
واختيار الناس له، على حساب 
الش���عب كنواب  م���ن اختارهم 

للمنطقة.
نحن أقرب ملن يريد تش���كيل 
احلكوم���ة ومصلح���ة الش���عب 
اللبناني ومن يعمل على تسهيل 
مهمة الرئي���س املكلف وكل عمل 
ال يسهل عمل الرئيس املكلف هو 
ال ينعكس علين���ا وعلى فريقنا 
السياسي امنا تنعكس آثاره على 
املصلحة الوطنية وعلى الشعب 

اللبناني.
 ه��ل لديك��م نية للذه��اب إلى 

سورية؟
 طبعا نحن اش���تقنا للش���ام 
ونحب الشام وأهل الشام ونحب 
مصلحة سورية وواجبنا ان تكون 
افضل العالقات مع سورية، وعندما 
يذهب الرئيس سعد احلريري الى 

الشام سنذهب بعده إليها.

عون صدامي وعائلي وجنبالط أسير هواجسه ومكاسبه 


