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 الحريري يعتمد سياسة «البال الطويل» بانتظار جالء الصورة «إقليميًا»
 بيروت ـ عمر حبنجر

  ديبلوماسية «البال الطويل» 
سياســـة قرر رئيس احلكومة 
املكلف سعد احلريري اعتمادها 
في سياق مســـاعيه لتشكيل 
احلكومة هذه املرة مع جتديد 
االلتزام بدورة جديدة من احلوار 

الداخلي املنفتح.
  لكن االستشـــارات املرتقبة 
لن تبدأ قبل نهاية عطلة عيد 
الفطر السعيد، في حني خصص 
احلريري يوم امس اخلميس 
البروتوكولية على  للجولـــة 
الســـابقني  رؤســـاء احلكومة 
بحســـب اقدميتهـــم، فزار كل 
من الرؤســـاء رشـــيد الصلح 
وسليم احلص وميشال عون 
وعمر كرامي وفؤاد السنيورة، 
مستثنيا جنيب ميقاتي لوجوده 

في اخلارج.
التي  املواقف  الى    واستنادا 
واكبت استشـــارات التكليف، 
يطرح السؤال اآلن عن التغيير 
املنتظر، واي نوع من احلكومات 

سيبصر النور؟

  االلتزام بالدستور

  الرئيـــس ســـعد احلريري 
يرى ان دفتر الشـــروط الذي 
وضعوه ملرحلة التكليف االولى 
قطع الطريق على قيام حكومة 
الوحدة الوطنية وعلى ترجمة 
الصيغة التي اتفقنا عليها مع 

الرئيس ميشال سليمان.
  واننا اآلن امام اســـتحقاق 
جديد، وال اريد ان اطلق وعودا 
في الهواء او ان اعطي احلكومة 
اوصافا اعالميـــة، الوعد الذي 
اقطعه على نفســـي امام اهللا 
سبحانه وتعالى وامام اللبنانيني 
هو االلتزام بنصوص الدستور، 
واعمل في سبيل حتقيق اوسع 
مشـــاركة وطنية، واجعل من 
احلوار قاعـــدة ال رجوع عنها 
والتواصل بـــني اجلميع مهما 

تباينت املواقف واآلراء.

  انسداد السبل

  بيد ان اجواء التكليف الثاني 
ال تؤشـــر على جديد ميكن ان 
انســـداد السبل  يغير صورة 
امام تسوية داخلية محضة، مع 
متسك االطراف مبواقفها، بدليل 
ان احلريـــري وفي بيان قبول 
اتهام املعارضة  التكليف كرر 

احلكومة، فليحاوروا في الداخل، 
بدل خنق املولود اجلديد الذي 

هو احلكومة في املهد.

  لماذا هذا التركيز على الدستور؟

النيابية    اوســـاط االكثرية 
وردا على سؤال لـ «األنباء» حول 
الرئيس املكلف  مغزى تركيز 
على الدستور واحترام الدستور 
وااللتزام به والدفاع عنه وعن 
مشـــروع الدولة وعن دستور 
الطائف، قالت ان املغزى من هذا 
القول هو ان االتفاقات املتبعة 
حول الصيغ واحلقائب واالسماء 
لن تكـــون مرجعية التفاوض 
احلكومي في مرحلته اجلديدة، 
بل الدستور نفسه هو من يتم 
اليه لتأليف حكومة  االحتكام 
لبنانية ميثاقية منسجمة بعيدا 
عن اوصاف الوحدة او االئتالف 
او الشراكة وسوى ذلك، والعبرة 
الناس  في تلبيـــة احتياجات 
وليس توزير هـــذا الصهر او 

ذاك الشقيق.

  ثالثة مواعيد خارجية

  هذه االوساط ربطت ساعة 
تشكيل احلكومة بثالثة مواعيد 
خارجية: االول بنتائج محادثات 
االسد مع رئيس وزراء تركيا 
رجب طيب اردوغان في ضوء 
اثـــارة اجلانب  معلومات عن 
التركي مع اجلانب الســـوري 
االوضـــاع فـــي لبنـــان ضمن 
التأكيد على ان سورية تعتبر 
ان ترتيبـــات االســـتقرار في 
املنطقة اســـتقرار الوضع في 
لبنان،  وهـــذا ما يتطلب قيام 

حكومة جامعة.
  والثاني بنهايات املفاوضات 
االميركيةـ  االيرانية حول امللف 
النـــووي لطهـــران، في ضوء 
التفاهم الـــذي تطرحه طهران 
الشـــائكة في  على كل االمور 
املنطقة ومنها لبنان، والثالث 
يتصل بجالء التحقيقات الدولية 
بجرمية اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري ورفاقه ومرافقيه في 
ظل تقـــدم التحقيق في مجال 
االدلة املقبولة باملعايير الدولية، 
وهو ما شـــجع املدعـــي العام 
بلمار على التصريح بامكانية 
اســـتدعاء اجلنراالت االربعة 
املخلى ســـبيلهم الى التحقيق 

مجددا. 

بعرقلة مساعيه لتأليف احلكومة 
قبل االعتذار.

  هذا الواقع يحتم االعتقاد بأن 
االطراف الداخلية تنتظر حراكا 
خارجيا يرسم لها املسار باجتاه 
احلل احلكومـــي او املزيد من 
التعقيد، والى جانب احلديث عن 
زيارة جديدة ملوفد قطري الى 
بيروت ستعقبها زيارة اخرى، 
فإن ثمة من يراهن على جديد 
لبناني قد يولد من رحم القمة 

السورية ـ التركية.

  دخول أميركي على خط األزمة

  وفي بيروت ايضا من يرى 
في زيارة املوفد االميركي جورج 
ميتشل اخلاطفة الى العاصمة 
اللبنانية مساء االربعاء املاضي 
دخوال اميركيا على خط االزمة 
التقى  الداخلية، وقد  اللبنانية 
ميتشل الرئيس ميشال سليمان 
بحضــــور الســــفيرة ميشــــال 
سيســــون، اال انه لم يدل بأي 
تصريح، علما ان العنوان الظاهر 
للزيارة يربطها بجولته االقليمية، 

ان باله ســـيكون اطـــول من 
املرحلة السابقة، ما يؤشر على 
ازدياد التعقيدات وتراكمها بني 
التكليف االول والتكليف الثاني، 
خصوصا بعد تظهير املعارضة 
للتكليف الثاني من لون واحد 
بامتناعها عن تسمية احلريري 

او سواه.

  استشارات التأليف يوم األربعاء

  وينتظـــر تبلور ردود فعل 
املعارضة مع بدء االستشارات 
مـــن جانب رئيـــس احلكومة 
املكلـــف، والـــذي بدأها امس 
بالزيارات البروتوكولية لرؤساء 
الســـابقني، مستهال  احلكومة 
بزيارة العماد ميشال عون في 
الرابية بصفته رئيس حكومة 
سابقا، اما استشارات التأليف 
مع النواب في مجلســـهم فهي 
مقررة يوم االربعاء املقبل بعد 

عطلة عيد الفطر.
  فـــي غضون ذلـــك، يطرح 
اخلبراء واملستشارون مشاريع 
حلـــول حكوميـــة مبعزل عن 

غير ان محطته اللبنانية اعطت 
اهتماما للمسألة الداخلية، حيث 

قدم تطمينات حول التوطني.

  أي حكومة منتظرة؟

السؤال: اي حكومة    ويبقى 
ميكن ان يخرج بها زعيم االكثرية 
النيابية سعد احلريري من هذا 

اخلضم؟
  وللجــــواب، يتعــــني املرور 
الذي تعيشه  العاصف  باملناخ 
املواالة واملعارضة بني الهجمات 
املتالحقة واالتهامات املتبادلة، 
وسط مرحلة سياسية اقليمية 
عسيرة وغامضة، فاملعارضة 
وبالذات حزب اهللا يتهم املواالة 
باالذعان للواليات املتحدة في 
تعطيل قيام احلكومة، بينما تصر 
املواالة علــــى القول ان تعطيل 
التأليف جاء من سورية وايران 

عبر وكالئهما في لبنان.

  الحريري: بالي طويل

  ورغم كل ذلك، فإن الرئيس 
املكلف ســـعد احلريري يؤكد 

االعتبارات اخلارجية تسهيال 
ملهمة الرئيس املكلف، وذلك على 
اساس الصيغة التي اتفق عليها 
في مرحلة التكليف االولى اي 
١٥ ـ ١٠ ـ ٥، ويبدو ان االجتماع 
الذي انعقد في القصر اجلمهوري 
الرئيس سليمان والعماد  بني 
عون والوزير جبران باســـيل 
تناول هذه اجلهود سعيا ملالقاة  
التكليف الثاني بصيغ وتركيبات 

قابلة للحياة.

  جنبالط الوسيط

النيابـــي  اللقـــاء    رئيـــس 
الدميوقراطـــي وليد جنبالط 
مرشح لدور داعم في هذا املجال، 
وقد ابدى امس استعداده للقيام 
بدور «اذا ما طلب مني ذلك»، 
وقال: البد من التفاؤل بتشكيل 
احلكومة، واذا تشكلت حكومة 
وحدة وطنية فستكون مجاال 
حلوار القوى االقليمية والدولية 
ومن االفضل بالنسبة الى هذه 
التـــي تدعي احلرص  احملاور 
على لبنان املساعدة على تأليف 

 أنهى الزيارات البروتوكولية لرؤساء الحكومة السابقين ويبدأ استشاراته النيابية بعد العيد 

 تســـمية الزعيم الـــدرزي وليد جنبالط 
املكلف ســـعد احلريـــري بعد    للرئيس 
مشـــاركته في اجتماع االكثرية في قريطم 
شكلت مؤشرا الى ثبات العالقة بينهما مبعزل 
عن موقف جنبالط من حتالف ١٤ آذار، السيما 
اجلانب املسيحي فيه،  وعن قراءته السياسية 

للمرحلة الراهنة.
  سئل سياســـي قريب من تيار املستقبل 
عن العالقة بني احلريري وجنبالط وعن األسباب التي 
دفعت جنبالط الى اتخاذ مواقفه األخيرة املتمايزة فأجاب: 
ما يجمع وليد جنبالط بتيار املستقبل أعمق بكثير من 
موقف اتخذه في ظرف معني ألسباب معينة، هذه العالقات 
تعود الـــى الصداقة املتينة والعميقة التي كانت تربطه 
بالرئيس الشهيد رفيق احلريري وهو لم يتنكر لها أبدا، 
فقد حمل قضيته بأمانة وصدق وناضل بإخالص لتشكيل 
احملكمة الدولية، لقد استمر جنبالط مع سعد احلريري 
مبسيرة الوفاق والبناء التي بدأها مع والده وأيد تكليفه 
تشكيل احلكومة، وال أعتقد بأن املوقف الذي اتخذه هو 
في مواجهة تيار املســـتقبل أو احلريـــري، هناك جملة 
من العناصر واألســـباب والظروف واألوضاع الداخلية 
واالقليمية والدولية التي جتعل جنبالط في ظرف ما وفي 
حالة نفسية ما وفي معطيات تتوفر لديه يتخذ قرارا قد 
يفاجـــئ اجلميع ويصدمهم، لكنه ال يتخلى عن الثوابت 
اللبنانية بل هو متمســـك بها وال يضيع البوصلة فيما 
يتعلق بها أي العيش املشترك والوفاق الوطني واحلريات 
والنظام الدميوقراطي واتفاق الطائف، وال يتخلى عنها 
أيا كانت الظـــروف واملخاوف، ولو انتقل من موقع الى 
آخر في وقت معني وفي ظرف معني ال يقطع اجلســـور 

ويبقي الطرق مفتوحة أمامه اقداما أو استدراكا.
  وقال السياسي: «ال نستطيع ان نضع أنفسنا مكان 
وليد جنبالط، فهذا الرجل له خصوصيته وطريقته في 
التفكير، وهو شخص براغماتي ينظر الى األمور بواقعيتها، 
ويفتـــح األبواب ويدخل من باب الى آخر ويســـعى الى 
ان تكون لديه دائما بدائل يســـتعملها في الظروف وفي 
األوضاع احلرجة، لكن املهم ان جنبالط ال يقطع اجلسور 
أبدا وال يأخذ موقفا نهائيا ويقفل كل الطرقات بل يترك 
اجلسور مفتوحة أمام كر وفر حسب األوضاع والظروف 
الداخلية واالقليمية والدولية، لكي ال يبقى أسير موقف 

واحد وموقع واحد ال يستطيع اخلروج منه».
  وأضاف: «ليس من السهل الدخول في عمق األسباب 
والدوافع، ولكن ما نستطيع قوله ان جنبالط ومنذ فترة 
زمنية طويلة مســـكون بهواجس ومخاوف وقلق كبير 
حـــول األوضاع الداخلية، بل أيضا عـــدم اطمئنانه الى 
مســـيرة املفاوضات على الصعيدين االقليمي والدولي 
وامللفـــات التي تبحث على هذيـــن الصعيدين وامللفات 
التـــي توحي باالطمئنان بالوصول الـــى نتائج قريبة، 
وحظوظ التعثر واحللول ليســـت واضحة ما يزيد من 

قلق وهواجس جنبالط. 
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 خالد ضاهر 

 (محمود الطويل)  رئيس تكتل االصالح والتغيير النائب ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف سعد احلريري في الرابية امس 

 صفير: صيغة ١٥ ـ ١٠ ـ ٥ 
  لم تنجح حتى اآلن

 مفتي لبنان: الحريري 
  رجل المهمات الصعبة

 قيادي أكثري لـ «األنباء»: موقف بري 
  دليل على اتجاه األمور تصعيدًا

  سورية تطالب بان كي مون بالتحقيق مع ميليس 

 بيروت ـ محمد حرفوش
  دعا البطريرك املاروني نصر اهللا صفير الى تشكيل 
احلكومة في أسرع وقت ألن الوضع في لبنان يحتاج 
الى حكومة. رافضا الرد على كالم للعماد ميشال عون 
أشار فيه الى ان «البطريرك انضم الى القوات اللبنانية»، 

معتبرا انه «لكل رأيه» ألننا نحن في بلد حرية.
  البطريرك صفير الذي غادر امس الى الڤاتيكان للقاء 
البابا بندكتوس السادس عشر، اكد ان البابا يدعم لبنان 
دائما امنا بشرط ان يقوم اللبنانيون مبا عليهم في دعم 
لبنان. مؤكدا ان بكركي تسعى قدر ما تستطيع لترطيب 

األجواء، متسائال: لكن هل األمر متعلق بنا وحدنا؟
  وأشــــار صفير الى ان صيغــــة ١٥ـ  ١٠ـ  ٥ لم تنجح 
حتــــى اآلن، ونحن ال اعتراض لنــــا على الصيغة، امنا 
يجــــب ان تكون هناك حكومة تتولى شــــؤون الناس، 
وقال: عندما يخذل الرأي العام اللبناني احد الناس فال 

يعاد توزيره. 

 بيروت ـ خلدون قواص
  رأى مفتي لبنان الشـــيخ د.محمد رشيد قباني 
ان اعادة فرض الشروط للقبول والرضا بتشكيل 
حكومة جديدة من اجلهة التي كانت تشترط وتضع 
العراقيل في طريق تشكيلها باملطالب التعجيزية، 
سيعيد لبنان الى وضع املراوحة والتعطيل وعدم 
التقدم الى األمام ويدين بالتالي نفســـه باستمرار 
بقاء لبنان في الفراغ وعدم تشكيل حكومة تدير 
شؤون البالد، ووصف هذا املنطق باخلطير الذي 
يضع لبنان في مهب تعطيل املؤسسات الدستورية 

كما جرى في السابق متاما ولو بشكل آخر.
  واعتبر سماحته ان اعادة تكليف الرئيس سعد 
احلريري بتشـــكيل احلكومة هي جتديد الثقة في 
رجل املهمات الصعبة، وأكد على أهمية الشراكة بني 
كل االفرقاء السياســـيني في احلكومة العتيدة من 

منطلق نتائج االنتخابات النيابية االخيرة. 

 بيروت ـ ناجي يونس
  يرى قيادي في االكثرية ان االوضــــاع اللبنانية في غاية التعقيد واخلطورة، 
وان القوى االقليمية الداعمة للمعارضة تبعث بالرسائل املهمة، واستنتج القيادي 
عينة من موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من اعادة تكليف الرئيس ســــعد 
احلريري بتشــــكيل احلكومة ابلغ دليل على ان االمور تتجه صعودا او الى مزيد 

من التصعيد.
  وفي تقدير القيادي االكثري ان فرصة تشكيل احلكومة شبه معدومة والتعقيد 
ســــيؤخر التفاهم على احلكومة، وبالتالي يضاعــــف املخاطر االمنية التي ال احد 
يســــتطيع توقع مصدرها، داخليا او عبــــر البوابات االقليمية، ألن االفق االقليمي 

غير واضح.
  وعــــن صيغة احلكومة العتيدة، قال القيــــادي االكثري: ال تصور واضحا لدى 
االكثرية، وقد يجري البحث عن بديل لصيغة ١٥ ـ ١٠ ـ ٥، وقد تتم العودة الى هذه 

الصيغة، امنا بعد حصول الرئيس املكلف على ما يعتبره تعويضا له.
  وفي نهاية املطاف، ال يرى القيادي امكانية تشكيل احلكومة في االمد املتوسط 
تبعا للتطــــورات االقليمية والدولية. القيادي عينه يرى ان اعتذار احلريري مرة 

ثانية، ال سمح اهللا، لن تكون عواقبه مؤاتية. 

 األمم املتحدة ـ كونا: تلقى السكرتير 
العام لألمم املتحدة ورئيس مجلس األمن 
رسالة سورية امس تطالب بان كي مون 
بالتحقيق مع رئيس جلنة التحقيق الدولية 
االسبق ديتلف ميليس باعتباره «صاحب 
املخطط الذي استهدف سورية» عبر شهود 
زور وأساليب أخرى وحتميلها مسؤولية 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني االســـبق 

رفيق احلريري.
  وأشـــار وزيـــر اخلارجية الســـوري 
وليد املعلم في الرســـالة الى قرار دانيال 
فرانسيس قاضي االجراءات التمهيدية في 
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان باالفراج 
عن الضباط اللبنانيني االربعة دون شروط 
أو قيود بعد اعتقال دام قرابة اربع سنوات 

في السجون اللبنانية دون اتهام.
  وبنت الرسالة اتهامها على ما صرح به 
اللواء جميل السيد احد الضباط املفرج 

عنهم من معلومات عبر مقابالت تلفزيونية 
والتي تشـــير الى تورط جلنة التحقيق 
الدولية برئاسة ديتلف ميليس ومساعده 
غيرهارد ليمان ومنذ بداية التحقيق بخطة 
سياسية تستهدف توريط سورية بأي ثمن 
في جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري، 
عبر محاولتها اقناع اللواء السيد بالسعي 
لتقدمي ضحية دسمة تعترف باجلرمية ثم 
يعثر عليها الحقا مقتولة بحادث انتحار 
أو حادث سيارة ليصار بعدها الى تسوية 

مع سورية.
  وتابعت الرســـالة «حني رفض اللواء 
الســـيد هذا العرض تعـــرض لالعتقال 
السياسي ملدة أربع سنوات» كما استندت 
الرســـالة الى «قبول اللجنة لشهود زور 
وأســـاليب أخـــرى بهدف تثبيـــت تهمة 
مسبقة تستهدف ســـورية سياسيا من 

خالل التحقيق».  

 أخبار وأسرار لبنانية 

أولويـة جنبالط: يعتبر النائب وليد جنبالط ان األولوية   
اآلن هي لترميم العالقة وعودة احلوار السياسي بني بري 
واحلريـــري، وهو يتحرك على هذا اخلـــط لعقد لقاء بني 

الرجلني مع انطالقة مفاوضات التأليف بعد عيد الفطر.
تصحيح التوازن: تؤكد مصادر في القوات اللبنانية ان اعتراضها    
ــكيلة احلكومية األولى التي قدمها الرئيس  الصامت ازاء التش
ــعد احلريري لن يتكرر في حال العودة الى تشكيلة مماثلة،  س
وان دعم القوات للرئيس املكلف ومراعاة ظروفه الضاغطة ال 
ــعبي  ــا الش ــوات وحجمه ــع الق ــي موق ــط ف ــي التفري يعن

والسياسي.
  وتبدي املصادر ثقة بأن احلريري، الذي بلغه اعتراض القوات 
ــى متثيلها وعلى الكم من التنازالت التي قدمها للمعارضة،  عل
سيعمل على إعادة النظر فيما حصل وتصحيح التوازن السياسي 

في التشكيلة املقبلة.
عالقة عون ببكركي: انتكاســـة جديدة أصابت العالقة بني    
البطريرك املاروني مـــار نصراهللا بطرس صفير والعماد 

ميشال عون.
  فبعد عاصفـــة االنتخابات النيابية التـــي اتهم فيها عون 
صفير باالنحيـــاز الفاضح الى فريق ١٤ آذار، حصل توتر 
كبير في العالقة، ولكن خيط التواصل لم ينقطع واستمر 

عبر النائب ابراهيم كنعان.
  وجاء نداء مجلس املطارنة مطلع هذا الشـــهر ليساهم في 
التهدئة باعتباره أقــام توازنــا مــع مواقــف البطريــرك 
صفيــر الــذي كانــت لــه أمــس األول «جلســـــة حــوار 
ودردشــة» مع وفد نقابة احملررين تخللها موقف رافض 
لتوزيــر الراســـبني، وجاء رد عون سريعا ومباشرا بأن 
قال بعد «اجتمـــاع تكتل االصالح والتغيير»، «البطريرك 
انضم، على ما يبدو، الى حزب القوات اللبنانية وأنطوان 

زهرا».
  مصادر سياســـية قريبة من بكركي اعتبرت ان عون كان 

في غنى عن هذا الرد املتسرع لسببني: 
  ـ األول: ان البطريرك صفير لم يسم أحدا وإمنا حتدث عن 
مبدأ عدم توزير الراسب في االنتخابات لتعارضه مع ارادة 
الرأي العام الذي انتخبه، فلماذا يعتبر عون نفسه معنيا 

دون سواه بهذا الكالم؟ 
  ـ الثانـــــي: ان البطريــرك صفيــر خـــارج موقفه املبدئي 
وفيما لـــه صلــة بالواقــع السياســـي واألزمة احلكومية 
أدلى مبوقف يخـــدم وضعية عون التفاوضيـــة، اذ قال: 
«إذا لـــم يكن من مخرج آخر وكان هناك اتفاق على توزير 

الراسبني فليكن».
ــادر مطلعة ان اللقاء الثالثي التقليدي  لقاء بارد: قالت مص   
الذي عقد بني الرؤساء سليمان وبري واحلريري إلبالغ األخير 
بنتيجة األصوات التي نالها كرئيس مكلف، لم يتخلله أي حوار 
ــى اتباع األصول  ــف واقتصر األمر عل ــول موضوع التألي ح
ــتنادا الى  ــتورية، اذ اكتفى احلريري بقبول التكليف اس الدس

حصوله على األكثرية.
  (أشارت معلومات الى ان اللقاء اتسم ببرودة تقرب من اجلفاء، 

بدليل ان بري لم ميكث سوى دقائق بعد وصول احلريري).
موقف سليمان: أبلغ الرئيس سليمان زواره أنه لم يطلب    
شيئا محددا من عون، لكنه شرح له واقع احلال، وان البالد 
ال ميكن ان تســـتمر على هـــذه احلال من اجلمود في عمل 
املؤسسات نتيجة تأخير تأليف احلكومة، ومن هنا يجب 

مشاركة اجلميع في التضحية.
  كما أبلغ سليمان بعض النواب الذين التقاهم ان احلريري 
في تكليفه السابق قدم تنازالت سعيا وراء تشكيل حكومة 

وحدة وطنية. 

 ضاهر لـ «األنباء»: الحريري يتعرض الغتيال سياسي 
 عضو تكتل «لبنان أوال» أكد أنه لم يكن منتظراً من بري عدم تسمية الرئيس المكلف للحكومة 

 بيروت ـ زينة طّبارة
  رأى عضو تكتل لبنان أوال 
النائــــب خالد ضاهر ان موقف 
الرئيــــس بري األخيــــر حيال 
النائب ســــعد  عدم تســــميته 
احلريــــري لرئاســــة احلكومة 
النيابية،  خالل االستشــــارات 
كان القشــــة التي قصمت ظهر 
البعير، معتبرا ان ما سبق كشف 
عن املستور وأظهر النوايا على 
حقيقتها بشكل ال يحتمل التبرير 

والتأويل.
  ولفــــت النائــــب ضاهر في 
تصريــــح لـ «األنبــــاء» الى ان 
عدم تسمية احلريري لرئاسة 
احلكومة كان منتظرا من حزب 
اهللا والعماد عون، امنا لم يكن 
منتظرا من الرئيس بري، وذلك 
العتباره ان األدبيات السياسية 
تفرض احلفاظ على ماء الوجه 
حيال ما أبداه الرئيس املكلف من 
انتخاب  إعادة  إيجابيات خالل 
الرئيس بري على رأس السلطة 

التشريعية.
الى  النائب ضاهر    واشــــار 
اســــتقصاد املعارضــــة ضرب 
اللبناني بالعمق كرمى  الكيان 
ملصالــــح اآلخريــــن، واصفا ما 

يجري على خط تأليف احلكومة 
بعملية اغتيال سياسي للنائب 
احلريري نسبة ملا ميثله على 
رأس حلفائــــه في قوى ١٤ آذار 
واألكثريــــة النيابيــــة من رمز 
الوطن، حجرا وبشرا  في بناء 
ومؤسسات دستورية وقضائية 
وعسكرية – أمنية، معتبرا ان 
اخلطأ األكبر التي ارتكبته قوى 
١٤ آذار واألكثرية النيابية كان 
اعادة انتخاب الرئيس بري على 
رأس املجلس النيابي دون اجراء 
صفقة كاملة معه ومع املعارضة 
حيال احلكومة العتيدة وحيال 

السياســــية  جميع املســــارات 
وامللفات العالقة، معتبرا أيضا 
اتخاذ  انه كان علــــى األكثرية 
احلذر من املعارضة آنذاك، كونها 
ال تفي بوعودها وحتاول فرض 
توجهاتها السياسية وتوجيهاتها 
اإلقليمية على اآلخرين بالقوة 

واإلكراه.
  وأكــــد النائــــب ضاهــــر ان 
املعارضة ستستمر في تعطيل 
تأليــــف احلكومة حتــــى ولو 
حصل العماد عون على توزير 
جبران باسيل، وذلك العتباره 
ان هذا األخير وسيلة للتعطيل 
وليس الهدف منه، مذكرا بتاريخ 
املسيحيني الوطني، حيث كانوا 
دائمــــا من املدافعــــني عن كيان 
الدولة وعن مقوماتها الدستورية 
والعسكرية، متأسفا لظهور فئة 
منهم اليوم تعمل على تشويه 
هذا التاريخ املجيد لهم، واضعا 
ما يجري على املستوى املذكور 
برسم من غشــــهم العماد عون 
إياهم  السابقة، منبها  مبواقفه 
من استخدام حزب اهللا للعماد 
عون كغطاء ملشروعه، بعد إبرامه 
صفقة عودته الى لبنان من منفاه 
الفرنسي، والتي أدت الى انقالبه 

على ماضيه والى جعل قاعدته 
املفاعيل  الشعبية ورقة كاملة 

في يد احلزب.
  وختم النائب ضاهر مشيرا 
الــــى ان ما حصــــل مؤخرا من 
تطورات على الساحة السياسية 
ومن مواقف غير مبررة للرئيس 
بري حيــــال الرئيــــس املكلف 
سعد احلريري، ُيظهر للقاصي 
والداني بأنه ال حكومة على املدى 
املنظور، متوجها بالقول الى كل 
من حــــزب اهللا والرئيس بري 
والعماد عون بأن مصلحة البالد 
أولى بجهودهم وهي أحق وأهم 
من مصالح اخلارج، داعيا إياهم 
الوطنية  الى تغليب املصلحة 
على مصالح اآلخرين من الدول 
والى املســــاهمة احلقيقية في 
بناء الدولة من خالل مالقاة يد 
الرئيــــس املكلف املمدودة لهم، 
مؤكدا ان لبنان القوي هو قوة 
لهم ولسورية وإيران وللقضية 
الفلســــطينية األم، وان ضعفه 
ســــينعكس ضعفا مماثال على 
كل من ســــبق ذكرهم، كما دعا 
العماد عون للعودة الى التاريخ 
املسيحي املشرف في بناء الوطن 

والدولة. 

 بين جنبالط والحريري!


