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أجهزة التنصت اإلسرائيلية تشوش على األجواء الحكومية وتستعجل والدتها
بيروت ـ عمر حبنجر

الرياح اخلماس����ينية  تنه����ي 
اليوم،  الى لبنان  زيارتها احلارة 
مفس����حة املجال حلل����ول طقس 
سياسي معتدل، يقود الى احتمال 
والدة حكومية وحدة وطنية في 
اواخر االس����بوع املقبل مع عودة 
الرئيس ميشال سليمان من اسبانيا 

التي غادر اليها امس.
وواكب هذه االنطباعات ما نسب 
الى رئيس وزراء اسبانيا خوسيه 
ثاباتيرو قوله في بيروت من ان 
دمش����ق تتوقع تشكيل احلكومة 
اللبناني����ة ف����ي غضون عش����رة 
اي����ام اعتبارا من ي����وم اخلميس 

املاضي.
وبالطبع هذه االجواء التفاؤلية 
س����تكون عرضة لالختبار خالل 
االيام القليلة املقبلة، وهي مبعظمها 
ذات منشأ أقلوي تقابله االكثرية 
الداعمة لرئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري بصمت حذر، ال بل 
ان االمان����ة العامة ل� 14 آذار كانت 
عقدت العزم على اصدار بيان قاسي 
اللهجة في اجتماعها الدوري االربعاء 
املاضي، لكن الرئيس املكلف رغب 
في  اعطاء فسحة من الوقت الختبار 
جدية جتاوب العماد ميشال عون 
مع طروحاته بالتمني على االمانة 
العامة ل�� 14 آذار صرف النظر عن 
اجتماع االربعاء، وبالتالي عن اصدار 
البيان، لكنه ع����اد وترك لالمانة 
العامة التصرف كما تش����اء وفق 
ما تناهى ل� »األنباء« اثر شعوره 
بعودة االقلية الى سياسة املماطلة 
في مجال اختيار احلقائب الوزارية، 
وعلى هذا س����يكون يوم االربعاء 
املقبل حاسما على صعيد التثبت 
من اجتاه����ات الرياح احلكومية، 
عبر املواقف املنتظرة من أمانة 14 
آذار، فاما احلاق االجتماع الدوري 
بسالفه، واما انعقاده وصدور بيان 
من نار، كما قال املصدر االكثري 

ل� »األنباء«.
وفي غمرة انشغال اللبنانيني 
باجلدل البيزنطي الذي دخل شهره 
اخلامس حول حكومة لم يكتب لها 
ان ت����رى النور بعد، يبقى اخلطر 

الرابض على احل����دود اجلنوبية 
متربص����ا بأم����ن لبن����ان ومهددا 
بتفجيره في أي وقت فقد سجلت 
ثالثة انفجارات وقعت في منطقة 
جن����وب الليطاني اللي����ل الفائت 
وصباح امس، وسط غموض يلف 
تداعياتها وحصل االنفجار االول 
في منطقة »وادي العنق« الواقع 
بني بلدتي ح����وال وميس اجلبل، 

وهي منطقة وعرة جدا.
وذكرت مصادر من املنطقة ان 
سبب االنفجار يعود الكتشاف خرق 
ما حصل على ش����بكة االتصاالت 

االس����رائيلية التي تعمل من دون 
طيار.

وقبل ظهر امس حلق الطيران 
احلربي االس����رائيلي ف����ي اجواء 
املنطقة وتصدى له اجليش اللبناني 

باملضادات االرضية.
والحقا نقل����ت »اذاعة النور« 
الناطقة بلس����ان ح����زب اهلل »ان 
اجلي����ش اللبناني ف����ي اجلنوب 
فجر جهاز تنصت اسرائيليا زرعه 
االحتالل ف����ي وادي حوال � ميس 

اجلبل.
واضاف مراسل اإلذاعة ان طائرة 

مكان احلادث.
من جه����ة ثانية، اك����د مصدر 
اللبناني  عس����كري ان اجلي����ش 
اطلق النار من مضادات ارضية في 
اجتاه »طائرة استطالع اسرائيلية 
من طراز )ام ك( انتهكت االجواء 
اللبنانية وكانت حتلق فوق منطقة 
بنت جبي����ل اجلنوبية« قبل ظهر 

أمس.
واوض����ح املصدر ان »اجليش 
اطلق النار الن الطائرة كانت ضمن 
املدى الذي تطوله مضاداته«، وانه 
عادة ميتنع عن اط����الق النار اذا 

التابع����ة للمقاومة والتي متر في 
املنطقة املذكورة بعدما اكتشفت 
فرق����ة الصيان����ة التابعة حلزب 
اهلل وجود »كيبلني« مت وصلهما 
بالشبكة بطول نحو 50 مترا مقابل 

موقع العباد االسرائيلي.
وتب����ني ان اح����د »الكيبل����ني« 
موصول الى جهاز تنصت، والكيبل 

اآلخر يستخدم للبث.
وشهدت املنطقة انتشارا كثيفا 
للجيش اللبناني والقوات الدولية 
التي عززت مواقعها في املنطقة، 
فيما لم تغب طائرات االستكشاف 

اس����رائيلية دون طيار عمدت الى 
التنصت عندما  تفجير جه����ازي 

علمت بكشفهما.
اعل����ن عن عثور  وظهر امس 
اجليش والقوات الدولية على جهاز 
تنصت ثالث في ذات املنطقة، حيث 
قام اجليش اللبناني بتفجيره هذه 

املرة.
من جهتها قالت املتحدثة باسم 
اليونيفيل ياس����مينا بوزيان انه 
»ال معلومات مح����ددة لديها عما 
جرى«، مش����يرة ال����ى ان القوات 
الدولية موجودة على االرض في 

كانت الطائرات االسرائيلية حتلق 
على ارتفاع عال.

سليمان: الجو بات أفضل

وبالعودة إلى السجال احلكومي 
فإن الرئيس س����ليمان، اشار بعد 
لقائه الرئيس املكلف سعد احلريري 
امس األول الى ان اجلو بات افضل، 
بل جيدا وايجابيا. وكان الرئيس 
افتتاح مؤمتر  س����ليمان دعا في 
الالمركزية في الشرق االوسط في 
طرابلس الى االسراع في تشكيل 
حكومة وحدة وطنية ال حصص 

فيها. وقال إن الالمركزية االدارية 
كانت عنوانا من عناوين خطاب 
القسم، ويجب ان تكون بندا اساسيا 
من بنود البيان الوزاري للحكومة 
الرئيس املكلف  العتيدة. بدوره، 
قال بعد لقائه الرئيس س����ليمان 
ان اجل����و إيجابي بحمد اهلل وكل 
االمور تتقدم واجلميع يريد ان تولد 
احلكومة في اسرع وقت، وان شاء 
اهلل نستكمل االتصاالت، وسيكون 
لها استكمال خالل االيام االربعة 
املقبلة آمال في انفراج ما في وقت 
قريب للغاية. وقال: هناك امور لم 
يكن العماد عون يعرفها عنا وامور 

لم نكن نعرفها نحن عنه.

بري يرد التحية بمثلها

الرئيس نبيه بري رد التحية 
لإلشارة الصادرة عن احلريري في 
بعبدا، بالقول: أخال صوت مؤذن 
احلكومة س����عد احلريري سيُفك 
صيامي عن الكالم قريبا كما ملست 
اليوم، وتصريحه في بعبدا خير 

دليل على ذلك.
وف����ي كلمته بافتت����اح مكتبة 
الشيخ بهاء الدين العاملي في مجمع 
الصادق على طريق مطار بيروت 
اعتبر بري ان قمة دمشق تؤسس 
لبناء الثقة في العالقات العربية 
� العربية. ودعا الى احلفاظ على 
لبنان كضرورة لبنانية وعربية 
ودولية، والى حماية اجلنوب وقال: 
الذي ال يحمي ح����دوده ال يحمي 
عاصمته اب����دا، وبالتالي احلفاظ 
على املقاومة وعلى جيشنا الوطني، 
مؤكدا على حق املقاومة اللبنانية 
والفلسطينية. قناة »املنار« التابعة 
حل����زب اهلل توقفت امام اش����ارة 
الرئيس ب����ري بعزمه فك صيامه 
عن الكالم احلكوم����ي، وقالت ان 
ه����ذا نابع من اش����ارات قد تكون 
وصلته، ومنها ان الرئيس املكلف 
قدم صيغا جديدا الى العماد ميشال 
عون في لقائهما أول من امس، قابلة 
للنقاش، ولك����ن بثها يحتاج الى 
املزيد من املشاورات، التي ستتم 
الى حني عودة الرئيس س����ليمان 

من إسبانيا.

تفاؤل بزوال الرياح الخماسينية عن سماء التشكيلة بعد عودة سليمان من إسبانيا

جنبالط يطلب تأشيرة أميركية: كشفت مصادر سياسية مطلعة ان 
النائب وليد جنبالط طلب احلصول على تأشيرة لدخول الواليات 
املتحدة االميركية قبل نهاية العام. وكانت الس����فيرة ميش����يل 
سيسون عندما زارتها مؤخرا رغبت في توجيه دعوة له لزيارة 
واشنطن، اال انه شكرها معتذرا مفضال ان يحصل على تأشيرة 
للقيام بزي����ارة خاصة. وقالت املص����ادر ان جنبالط لم يرحب 
باخلطوة االميركية جتاهه بعدما س����جل مالحظات واعتراضات 
على االداء االميركي في املنطقة، مبديا مخاوفه من صفقة اميركية 
قد تعقدها ادارة الرئيس باراك اوباما في املنطقة على حس����اب 

لبنان.
 القطيعة بني كرامي والشعار: ما سبب القطيعة بني الرئيس عمر كرامي 
ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار بعدما كان كرامي الداعم 

االول لوصول الشيخ الشعار الى سدة االفتاء؟
يقول املفتي الشعار ان موقف كرامي منه رمبا ناجم عن زيارات قام 
بها للشيخ سعد احلريري، موضحا ان الغرض منها كان شكره على 
مبادرته الكرمية بتس��ديد العجز احلاصل في صن��دوق دار االفتاء 
في الش��مال الذي ورثه من عهد س��لفه والبالغ ثالثة ماليني ونصف 
املليون دوالر، متسائال أين اخلطأ في ذلك؟ وكذلك أين اخلطأ في ان 
يحي��ي كل من الرئيس جنيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي الدعم 
الذي يقدمانه لدار الفتوى في طرابلس وملش��اريعها، كاشفا في هذا 

اخلصوص عزم الصفدي على بناء كلية للشريعة 
االسالمية في طرابلس.

 نقل نفوس: كش����فت جهات بقاعية قريبة من 14 آذار ان حزب 
اهلل يقوم بنقل نفوس عدد كبير من ابناء القرى في قضاء بعلبك 
اا ى مدينة بعلبك الستخدام اصوات هؤالء في االنتخابات البلدية 
املقبلة. وفي منطقة زحلة يسعى حزب اهلل الى نقل نفوس عدد 
كبي����ر من ابناء قرى متنني وشمس����طار وبدنايل وقصرنبا الى 
مدينة زحلة لزيادة نس����بة التصويت الشيعي في دائرة زحلة 

عند اي استحقاق انتخابي.
التحقيق مع عزالدين: ذكرت معلومات ان حتقيق مديرية املخابرات 
لم يظهر اي ارتباط لرجال االعمال حس��ن عزالدين مع اشخاص أو 
جهات أو شركات على صلة بجهات اسرائيلية، كما لم يتبني بعد وجود 
اي عسكريني اس��تثمروا امواال مع عزالدين، او في املؤسسات التي 
أنشأها، لكن التحقيقات مستمرة في انتظار استكمال املعلومات التي 
س��ترد من اخلاج في ضوء ما أدل��ى به عزالدين من اعترافات، حيث 
متت االس��تعانة بأجه��زة امنية في الدول الت��ي تعاطى عزالدين مع 
»زبائ��ن« فيها، خصوصا في عدد من دول اخلليج، علما ان مثل هذه 
املعلوم��ات حتتاج الى وقت جلمعها والتأكد من صحتها قبل ايداعها 
املراجع القضائية واالمنية املختصة، وتوقعت مصادر معنية ان يتأخر 
ورود هذه املعلومات نظرا لتشعبها من جهة، ولكثرة املصادر املطلوب 

التحقيق معها أو جمع املعلومات عنها، علما ان هذه 
املهمة مس��هلة في دولة ومعقدة في دول اخرى، 
االم��ر الذي يفترض تذليل العقبات من امامها، وهو ما يتم العمل من 

اجل حتقيقه.
لقاءات أمنية إقليمية: تفيد مصادر مطلعة بأن لقاءات غير علنية 
ش����هدها لبنان في الفترة االخيرة ب����ني ممثلني عن اجهزة امنية 
اقليمية متحورت حول عنوانني: دراسة الوضع الفلسطيني في 
لبنان، ودراس����ة س����بل ضبط حركة تنظيم القاعدة انطالقا من 

لبنان.
تعزيز مسيحيي األكثرية: يطالب احد قياديي مسيحيي 14 آذار بضرورة 
تعزيز متثيلهم في احلكومة ألنهم ميثلون شريحة كبيرة من املسيحيني 
وال يجوز حصر التمثيل املسيحي بالتيار الوطني احلر. وتقول اوساط 
كتائبي��ة ان اللقاء االخير ب��ني الرئيس امني اجلميل والرئيس املكلف 
س��عد احلريري تطرق باس��هاب الى هذه النقطة بعدما شدد اجلميل 
على وجوب احترام شعبية مسيحيي 14 آذار والتمثيل املسيحي في 
احلكومة من خالل التمثيل الوزاري ومن خالل احلقائب التي تس��ند 
اليهم واملطالبة بحقائب »دسمة« ال ان يعطوا حقائب ثانوية، حتى ان 
الرئيس اجلميل فضل البقاء خارج احلكومة اذا لم يتم انصاف الكتائب 
في احلكومة العتيدة على ان يشارك بوزير وبحقيبة ثانوية. ووصفت 
مصادر مواكبة لقاء احلريري بالرئيس امني اجلميل في بكفيا باجليدة، 

مش��يرة الى ان اجلميل ش��دد على انه من غير املقبول ان يتناقض 
مضم��ون  البيان الوزاري في أي جانب من جوانبه مع البرامج التي 
خاضت 14 آذار االنتخابات على اساسها، واذا كان ثمة مشروع لضرب 
نتائج االنتخابات فهذا امر مرفوض، خصوصا في ضوء كالم املعارضة 

عن وجوب تناسي الغالبية لنتائج االنتخابات.
وقالت مصادر كتائبية ان اجواء اللقاء كانت ايجابية ومت خاللها عرض 
مطالب احلزب من ناحية احلقائب ومن املتوقع ان ينال حزب الكتائب 
حقيبة دسمة بدال من حقيبتني. واشارت املصادر الى ان الرئيس املكلف 
وضع الرئيس اجلميل في صورة املشاورات التي يجريها وبالعقبات 
الت��ي تضعها قوى االقلية، كاش��فا ان احلكومة حتتاج الى ما يقارب 
العشرة ايام حتى تتضح صورتها. وتوضح املصادر ان لقاء بكفيا كان 
متفقا عليه قبل مدة وخالل اجتماع موسع عقدته قوى االكثرية بعيدا 
من االضواء، واتفق خالله اجلميل واحلريري على استكمال احلوار 
في جلسة هادئة، لكن موقف النائب ميشال عون اخيرا وتصريحاته 
التصعيدية واملتعارضة مع التفاهم الذي توصل اليه والرئيس املكلف 
على ابقاء االجواء بني تياري »املستقبل« و»التيار الوطني احلر« هادئة 

وبعيدة عن السجاالت االعالمية، ساهم في التعجيل بلقاء بكفيا.
وترى االوس��اط الكتائبية ان تصريح عون املتش��دد ش��ّكل مفاجأة 
للجمي��ع ومخالفة لالتفاق الذي مت التوصل الي��ه والقاضي بالتهدئة 

على كل الصعد.

معلومات عن تحضيرات لعقد لقاء جديد 
بين الحريري والسيد نصر اهلل

بيروت ـ محمد حرفوش
االجواء ايجابية ومريحة في اعتقاد سياسيي 
املواالة واملعارضة والقمة الس���عودية – السورية 
فتحت الباب امام لبننة االستحقاق احلكومي مما 
يس���هل تكثيف التش���اور والتفاوض وصوال الى 

تشكيل.
هذا االنطباع جددته معلومات متداولة تشير 
الى ان املعل���ن هو غير املضمر، والظاهر هو غير 
املستور وكلما تقدم البحث في التفاصيل تراجعت 

االمور الى املربع االول.
وبحسب مصادر متابعة للشأن احلكومي فان 
التفاهمات التي حصلت على هذا الصعيد هي جزئية 
وأولية وليست نهائية، وان تسارع اخلطى بالنسبة 
للقاءات واملشاورات اجلارية ال يعني والدة قريبة 

للحكومة.
واشارت املصادر الى ان لقاء »بيت الوسط« ليل 
اجلمعة املاضية بني الرئيس املكلف سعد احلريري 
والعماد ميش���ال عون لم يخرج بأي جديد، اذ انه 
وفي مقابل تأكيد عون على مطالبه، فقد اوحى له 
احلريري بصعوبة تلبيتها الس���يما جلهة فكفكة 
عقدة االتصاالت باالضافة الى عدم جدوى البحث 
في حقائب االش���غال والعدل والتلميح الى جانب 

حقيبة التربية على سبيل االفتراض.
كالم هذه املصادر ترافق مع معلومات ل� »األنباء« 
عن ان اتصاالت ومش���اورات جرت على مستوى 
االكثرية اخيرا لتق���ومي املوقف وان توافقا قد مت 
على انه ال بحث في اعادة النظر باحلقائب السيادية 
او احلقائب املتفق على اسنادها الى وزراء رئيس 
اجلمهورية، وانه ال عودة عن ش���رط عدم اعطاء 

حقيبة االتصاالت الى العماد عون.
واشارت املعلومات الى ان النائب وليد جنبالط 

يس���عى لعقد لقاء جديد بني الرئيس املكلف سعد 
احلريري واالمني العام حلزب اهلل الس���يد حسن 
نص���ر اهلل في خطوة تهدف الى اخلروج من حال 

املراوحة وتأليف احلكومة.
من جهتها رأت اوساط في املعارضة ان الفريق 
املس���يحي في 14 آذار يعبر يوميا عن تضرره من 
أي بادرة اتفاق بني الرئيس املكلف والعماد عون، 
ويعلن موقفه الرافض الي تفاهم مبرمج، وال ندري 
اذا كانت هذه املواقف متسقة مع احلريري، لكننا 

نتمنى أال تكون كذلك.
وعن عقدة االتصاالت اكدت االوساط ان احلريري 
لم يطرح خالل لقائه االخير مع عون أي آلية حلل 
هذه العقدة، كما انه لم يعلق على مبدأ املداورة في 
احلقائ���ب التي طرحها عون، ومن خالل ذلك ترى 
املصادر انه ال بش���ائر على اجواء تفاؤلية لوالدة 

احلكومة.
وشددت االوساط على ان وزارة االتصاالت هي 
العقدة احلقيقية، وصارت الي���وم »األم الثانية« 
للوزارات بعد وزارة املال، ولذلك فان الرئيس املكلف 
الذي ضمن »األم األولى« يتطلع الى انتزاع الثانية 
او على االقل وضعها في عهدة وزير غير محسوب 
على املعارضة السباب عديدة لعل ابرزها ما يقال 
عن توجه مستقبلي للحريري خلصخصة قطاع 
الهاتف وخصخصة اخللوي بشكل كامل مقابل حوالي 
اربعة او خمسة مليارات دوالر علما ان هذا القطاع 

يؤمن للخزينة سنويا اكثر من مليار دوالر.
ورغم ذلك تضيف املصادر ان هناك مناخا ايجابيا، 
ومقاربة العقد تتم ب���روح ايجابية من الطرفني، 
اال ان ذل���ك لم يصل بعد ال���ى حلحلة العقد التي 
اليزال البحث جاريا فيها من الطرفني اليجاد حل 

يرضي كليهما.

التوجه لخصخصة قطاع الهاتف يحول بين المعارضة ووزارة االتصاالت

بيضون لـ »األنباء«: الحكومة العتيدة تبصر النور قريبًا 
لكنها غير دستورية في تركيبتها أو شكلها

بشكل قد يكون غير منتظم وغير 
دستوري سواء في تركيبتها او 

في شكلها.
من جهة اخرى رد بيضون 
س����بب الصراع عل����ى حقيبة 
االتصاالت ال����ى التوجه العام 
خلصخصة القطاعات االنتاجية 
وليس الى اي س����بب آخر مما 
الوسائل  يش����اع س����واء عبر 
التصاريح  او عب����ر  االعالمية 
والتصاري����ح املض����ادة، وذلك 
العتب����اره ان احلكومة املقبلة 
س����تذهب الى اعادة فتح ملف 
باريس 3 الذي يفرض تطبيق 
شروطه واملتجسدة احدها في 
خصخصة القطاعات االنتاجية 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى النائب والوزير السابق 
محم����د عبداحلميد بيضون ان 
قوى 8 آذار، وعلى رأسها »حزب 
اهلل« والرئيس بري، لم تقم بأي 
مجهود حقيقي يساعد الرئيس 
املكلف في تشكيل احلكومة، ال 
بل وضعت الشروط التعجيزية 
امام����ه وتقدم����ت بطروح����ات 
ومطالب تعقيدية للحؤول دون 
االسراع في عملية التأليف، االمر 
الذي جنحت به وترجم عمليا 
بأربعة اشهر من املراوحة دون 
التوص����ل بعد ال����ى اي نتائج 
ملموس����ة، معتب����را ان الهدف 
االساس����ي للقوى املذكورة من 
اضاعة الوقت بالشكل املشهود 
هو اضعاف دور رئيس احلكومة 
وجعله رئيسا للطائفة السنية 
بدال من كونه رئيس����ا حلكومة 

كل لبنان واللبنانيني.
ولفت بيضون في تصريح ل� 
»األنباء« الى ان صيام الرئيس 
ب����ري عن الكالم حيال مس����ار 
تشكيل احلكومة هو جزء من 
لعبة توزيع االدوار بني قيادات 

فريق 8 آذار.
ورأى بيض����ون ان االزم����ة 
احلقيقية ف����ي لبنان تكمن في 
حتول الرئيس بري وحزب اهلل 

التي  الدولة املركزية  من فكرة 
طالبا بها طيلة املرحلة املمتدة من 
العام 1990 حتى العام 2005، الى 
فكرة الفيدرالية الطائفية التي 
عمال على مواجهتها والتصدي 
لها يوم طالبت بها بعض االطراف 

املسيحية اللبنانية.

حق العودة

وانتقد بيضون كلمة الرئيس 
بري في مجمع االمام الصادق التي 
قال فيها ان »التنازل عن السالح 
هو تنازل عن ح����ق العودة«، 
مؤكدا ان حق العودة في صميم 
املبادرة العربية للسالم ضمن 
صيغة واضح����ة ال لبس فيها، 
وكون املوقف العربي محكوما 

بتنفيذها تنفيذا كامال.
ولفت بيضون الى ان احلكومة 
العتيدة قد تبصر النور خالل 
فت����رة زمنية وجي����زة، وذلك 
العتباره ان حزب اهلل قد حصل 
على ما يريد من الرئيس املكلف 
جلهة اضعاف رئاسة احلكومة، 
والعتباره ايضا ان زيارة خادم 
امللك عبداهلل لدمشق  احلرمني 
فتحت االبواب ولو بشكل نسبي 
امام مسار التشكيل، االمر الذي 
يشير الى قرب والدة احلكومة 
وعودتها الى ممارسة عملها امنا 

امثال الكهرباء واالتصاالت، االمر 
الذي من اجل عدم حتقيقه تدفع 
قيادات املعارضة بالعماد عون 
للتمس����ك بحقيبة االتصاالت 
وذلك العتبار بيضون ايضا ان 
افشال نتائج مؤمتر باريس 3 
من قبل بعض القوى السياسية 
يساوي افشال الرئيس املكلف 
الرتباط جناحه السياسي بنجاح 
املؤمتر، وبالتالي تكون خطوة 
من اخلطوات املعتمدة الضعاف 
رئاسة احلكومة وحصر فاعليتها 
ضمن الطائفة السنية، معتقدا 
ان احد العناوين التي بقيت طي 
الكتمان في لقاءات احلريري � 
عون هو خصخصة االتصاالت، 
وانه في حال وافق العماد عون 
على خصخصة قطاع االتصاالت 
تذلل العوائق ولن يعود هناك 
من مشكلة حول شخصية من 

سيتولى حقيبة االتصاالت.

انقسامات االكثرية

وردا على سؤال حول موقع 
ق����وى 14 آذار عل����ى الس����احة 
السياسية، ختم بيضون مشيرا 
الى ان القوى املذكورة غارقة في 
محلياتها السياس����ية اكثر من 
اهتمامها في اعداد خطط ملواجهة 
ما تتع����رض له من ضغوطات 

اقليمية، الفتا الى انها تعاني من 
انقسامات حادة حيال السياسة 
االقليمية جتسدت، مؤخرا في 
موقف النائب جنبالط الذي بات 
ميثل خطني سياسيني متناقضني: 
االول محلي يتحالف به مع تيار 
املس����تقبل وعلى رأسه النائب 
سعد احلريري، والثاني اقليمي 
يتحالف به مع حزب اهلل، معتبرا 
ان جنبالط اصبح ضمن احملور 
الس����وري � االيراني من حيث 
السياس����ة االقليمي����ة وضمن 
احملور السعودي جلهة السياسة 
الداخلية، واصفا حركة النائب 
جنبالط »بالقدرة اجلنبالطية« 
للتوفيق بني السياستني، معتبرا 
ان النائب جنبالط بنى انعطافته 
على قراءته بان موازين القوى 
االقليمي����ة اصبحت تصب في 
مصلحة سورية، متسائال في 
املقاب����ل عن مدى اميان الطرف 
الس����وري مبصداقية جنبالط 
في انعطافت����ه، كما وصف من 
جهة اخرى موقف رئيس الهيئة 
التنفيذية في القوات اللبنانية 
س����مير جعجع حيال مطالبته 
بتنازل الفرقاء كافة عن حقوقهم 
من اجل اجناح مهمة التشكيل 
املتقدم على املستوى  باملوقف 

الوطني.

النائب والوزير السابق يرد الصراع على حقيبة االتصاالت إلى موضوع الخصخصة

محمد عبداحلميد بيضون

)محمود الطويل(قوات اليونيفيل واجليش اللبناني يكشفان على موقع قصف أجهزة التنصت االسرائيلية في اجلنوب 

طائـرة إسـرائيلية تفجر جهازي تجسـس خوفًا من كشـفهما والجيـش اللبنانـي يدمر ثالثًا فـي الجنوب

أخبار وأسرار


