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ترّقب لموقف الرئيس سليمان غدًا

الحكومة اللبنانية: تفاؤل بقرب التشكيل وشد حبال.. وأشياء أخرى

عضو كتلة الوفاء للمقاومة ينّوه بحكمة ودراية سمو األمير وبدور الكويت في بلسمة جراح اللبنانيين

الموسوي لـ »األنباء«: موانع الحكومة إلى زوال وال عوائق للقاء الحريري ـ نصراهلل

عل��ى مس��احة لبن��ان خصوص��ا 
مساهمتها املس��تمرة في ازالة اثار 
االعتداءات االس��رائيلية، كيف هي 
عالقتكم مع الدول العربية الس��يما 

الكويت؟
نحن نستفيد من هذه الفرصة 
لنتوج����ه الى الش����عب الكويتي 
الش����قيق بالشكر اجلزيل على ما 
قدمه وتقدمه قيادته احلكيمة التي 
نقدر عاليا الدور الذي تقوم به على 
مستوى تسوية النزاعات العربية 
– العربية ونح����ن ندرك احلكمة 
والدراية التي يتمتع بها صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد، 
ونح����ن في هذه املرحلة احوج ما 
نكون الى ما يوحد الصف العربي 
في مواجهة حكومة اس����رائيلية 
مييني����ة متطرف����ة ه����ي حكومة 
االستيطان والتهويد، لذلك حتن 
اذ نثمن اجلهود التي تبذلها الكويت 
أميرا وحكومة وشعبا في بلسمة 
جراح اللبنانيني وفي رأب الصدع 
في الصف العربي فاننا نشد على 
هذه االيدي ونتمنى لها كل التوفيق 
ونبدي كل االستعداد للتعاون معها 
ايجابيا، اما على مستوى عالقاتنا 
العربي����ة – العربية فنحن نعتقد 
انه ينبغ����ي ان نعمل من اجل ان 
تكون املقاومة محل اجماع عربي، 
واذا اردنا ان نتحدث بشكل واقعي 
فنقول اال يكون هناك اي نظام عربي 
يشعر بأن املقاومة هي تهديد له، بل 
اننا حاضرون الن يشعر كل نظام 
عربي بأن املقاومة سواء في لبنان 
أو في فلسطني او في اي بلد آخر 
هي في رصيد هذا النظام وليست 

انتقاصا من رصيده.

لديكم من حذر جتاهه؟
نعتقد انه ليس وليد جنبالط 
وحده م����ن حتول، هناك حتوالت 
دولية واقليمية ومحلية، وقد قرأها 
الوزير جنبالط جيدا وتصرف على 
اساسها، وانا اعتقد ان من واجب 
االطراف السياسية في لبنان ان تقرأ 
التحوالت وان تتكيف  جيدا هذه 
معها، اما العالقة مع الوزير جنبالط 

فهي آخذة في التطور ايجابيا.
املصاحل��ة مع جنبالط س��بقها 
وتبعها عمل ميداني لم نش��هده بعد 
على مس��توى الش��ارع الذي ميثله 

الرئيس سعد احلريري ملاذا؟
هذا ما نأمله ونسعى اليه، قد 
يكون هناك لدى الرئيس احلريري 
ما يحول بينه وبني ذلك، لكن اعتقد 
انه بعد تأليف احلكومة ستنطلق 
هذه العملية بزخم، وهنا أود ان 
اقول الس����يما انن����ي احتدث الى 
صحيفة عربية لها حضورها، اننا 
كعرب يجب ان نتفادى الفخ األخطر 
اال وهو اث����ارة النزاعات املذهبية 
والطائفي����ة، كل نزاع يتقدم على 
أولوية الصراع مع العدو الصهيوني 
هو نزاع مرفوض ومشبوه ويضر 

مبصلحة االمة باسرها.
كي��ف يتابع ح��زب اهلل قضية 
محاكمة خلية ح��زب اهلل في مصر 
وه��ل األمر متروك للقض��اء أم ان 
هناك وس��اطات عربية دخلت على 

اخلط؟
نحن حريصون على ان نعالج 
ه����ذا األم����ر على النح����و الذي ال 
يحرج احدا، وال اريد ان ادخل في 

التفاصيل.
وتنفذ مش��اريع  نفذت  الكويت 

س��ليمان حتدث عن مش��كلة ادارة 
وليست مشكلة سياسية فيما يتعلق 
بتألي��ف احلكوم��ة، ه��ل توافقونه 

الرأي؟
ال اري����د ان ادخل في تأويل ما 
قاله الرئيس في هذا الصدد لكن 
نحن ندفع بايجابي����ة نحو ازالة 

كل العقد.
كي��ف هي عالقة ح��زب اهلل مع 
احلريري،  املكلف س��عد  الرئي��س 
وه��ل من لقاء جدي��د بني احلريري 

والسيد حسن نصر اهلل؟
ليس هناك ما يحول دون اجراء 
هذه اللق����اءات، نحن قد جتاوزنا 
املوانع ان كانت موجودة منذ زمن 
بعيد، وحني يكون هناك من ضرورة 
حلصول هذا اللقاء سيحصل، اما 
على صعيد العالقة فهي معروفة 
وكما ان الرئيس املكلف يتعاطى 
معنا مبا منثل وبتوجهاتنا السيما 
لناحية تعريفنا باننا مقاومة اوال 
فاننا في املقابل نعترف مبا ميثله 
الرئيس املكلف ونتعاطى معه على 
هذا االساس. اي على اساس ترسيخ 
قواعد العيش املشترك في لبنان، 
وازالة كل التوترات السيما التي 
تأخ����ذ طابعا مذهبيا وطائفيا من 
اجل ان نوحد اللبنانيني في مواجهة 
العدوان االسرائيلي الننا نعتقد ان 
اخطر ما يواجه العرب واللبنانيني 
هو املشروع الصهيوني العنصري 

التوسعي العدواني.
جنبالط قرأ التحوالت

النائب وليد جنبالط قطع شوطا 
كبيرا في حتوله السياسي، ما تقييم 
حزب اهلل له��ذا التحول وهل مازال 

املباشرة في اطار الغرف املغلقة، 
وهذا ما نش����جع علي����ه، وهذا ما 
يحصل حاليا، ولذلك نأمل ان نرى 
املوانع  ان  قريبا حكومة ونعتقد 

آخذة في الزوال.
السياسي  خطابها  في  املعارضة 
حترص على حتييد الرئيس املكلف 
س��عد احلريري وتركز على حلفائه 
هل هذه هي حقيقة قناعاتكم أم ذلك 

تكتيك سياسي؟
فيما يتعلق بالرئيس املكلف 
س����عد احلريري عندما قرر اقامة 
حكومة وحدة وطنية، فإنه اتخذ 
خط����وة ف����ي االجت����اه الصحيح 
وقابلناها نح����ن بإيجابية، لذلك 
نعتقد ان اجت����اه الرئيس املكلف 
نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية 
ينبغي أال يعرق����ل من جانب أي 
طرف، لذلك ما نقوم به من ايجابية 

هو في محله.
أال ت��رى ان عق��دة احلكوم��ة 
ه��ي مس��يحية بامتي��از، وفي أي 
خان��ة تضع مواقف س��مير جعجع 

االيجابية جتاه حزب اهلل؟
فيما يتعل����ق بالعقد قلت لن 
اذا  اتناول هذا املوضوع اعالميا، 
كان هناك من عقد يجب ان نعاجلها 
في اطار الغرف املغلقة، اما املواقف 
التي صدرت ع����ن رئيس الهيئة 
التنفيذية ف����ي القوات اللبنانية، 
فاننا ندرس هذه املواقف، وما نعمل 
من اجله، نحن في املقاومة، هو ان 
تكون كل انواع البيئة االجتماعية 
– السياس����ية في لبنان، هي بيئة 
غير معادية للمقاومة ان لم تكن 

بيئة صديقة او حاضنة.
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 

السياسية بأن تعود الى ما كانت 
تقوم ب����ه، ألن البع����ض قد بات 
يعتبر ان اس����هام بعض االجهزة 
كانت له اسباب انتخابية، نحن ال 
نريد الدخول في هذا االمر، لكن ما 
نريد ان نراه هو استكمال العمل 
الذي يكافح التجسس االسرائيلي 
مادام ان االس����رائيليني قد اعلنوا 
صراحة انهم مستمرون في أعمال 
التجسس. اما ان هذه االعمال يقوم 
بها االسرائيليون فإننا ندرك هذا 
االمر من����ذ انطالقة املقاومة، لكن 
هذا التصريح االسرائيلي ينبغي 
ان يس����معه من كان لديه شك في 
اننا في حالة حرب مع اسرائيل، 
ألن البعض الزال يسأل عن قرار 
السلم واحلرب غير ملتفت الى اننا 
واقعا ف����ي لبنان نتعرض حلرب 
اسرائيلية تأخذ اشكاال شتى أمنية 
وجتسسية، وعمليات اغتيال وجمع 

معلومات.
موانع الحكومة آخذة في الزوال

بالنس��بة للوضع احلكومي أين 
أصبحت اجله��ود لتأليف احلكومة 
وحل العق��دة هل هو ل��دى العماد 
ميشال عون أم هناك عقد عند أكثر 

من جهة؟
نحن رغبة من����ا في التوصل 
الى اتف����اق قريب بش����أن تأليف 
احلكومة حرصن����ا على أن نبعد 
املسائل املتعلقة بتأليف احلكومة 
عن الس����جال االعالم����ي، ألن كل 
اث����ارة اعالمية كان����ت تؤدي الى 
اعاقة اجلهود الساعية الى تشكيل 
هذه احلكومة، لذلك نحن نفضل 
بحث هذه املسائل خالل احلوارات 

هذه احملاوالت الهادفة الى القضاء 
على املقاومة دفنت في القبر نفسه 
الذي أسجي فيه العدوان االسرائيلي 

في يوليو في العام 2006.
جاهزون للرد على االعتداءات

الدفاع االس��رائيلي أعلن  وزير 
مبوازاة ذلك، ان جيشه على جهوزية 
تامة للمواجهة مع لبنان وغير لبنان، 
ه��ل أنتم جاهزون وه��ل تتوقعون 

حربا جديدة؟
لي����س هذا ه����و التهديد االول 
الذي يطلقه االسرائيليون وهذه 
التهدي����دات هي ايضا اعتداء على 
اللبنانية، وهي اعالن  الس����يادة 
النية بارتكاب جرائم  مسبق عن 
حرب، ام����ا فيما يتعلق بجهوزية 
املقاومة فإن املقاومة قد آلت على 
نفسها ان تعمل على رفع قدراتها، 
حيث تكون قادرة على الدفاع عن 
لبنان على نح����و يحبوا االهداف 
السياسية والعس����كرية، بل انها 
تطمح الى احب����اط العدوان قبل 
وقوع����ه، وهذا االم����ر ال يتحقق 
اال بزيادة في الق����درات الدفاعية 

للمقاومة.
ماذا عن احلرب التجسسية التي 
أعلنت اس��رائيل انها مستمرة بها، 
خصوصا ان كشف الشبكات توقف 
مع انتهاء االنتخابات النيابية، وهل 

تتخوفون من اعمال امنية؟
فيم����ا يتعل����ق بتوقف بعض 
االجه����زة االمني����ة ع����ن مالحقة 
شبكات التجس����س، فهذا السؤال 
يحول ال����ى هذه االجهزة االمنية، 
مع العلم اننا طالبنا نحن وبعض 
الش����خصيات السياسية والقوى 

اخلط األزرق، وهذا املوظف ميكن 
اعتباره موظفا اسرائيليا بالتبعية 
يخترق االمم املتحدة، وان ما يسعى 
اليه هو تشويه صورة حزب اهلل 
دوليا، ومتوي����ه صورة االحتالل 
االسرائيلي واخفاء مشهد االختراقات 
واالعتداءات االسرائيلية على لبنان، 
من خالل طرح موضوعات ال تتصل 
باملصلحة اللبنانية، السيما جلهة 
احلديث عن حل امليليشيات، مع 
ان اجلميع يعرف ان اتفاق الطائف 
قد ميز بني ما هو ميليشيا وما هو 
مقاومة، وان امليليشيات قد جرى 
حله����ا في العام 1992، في حني ان 
املقاومة حينذاك واصلت عملها. 
وهذا االمر ميك����ن مالحظته لكل 
ناظر في التقرير، أليس استمرار 
االحت����الل االس����رائيلي للنصف 
الش����مالي من بلدة الغجر انتهاكا 
للسيادة اللبنانية لذلك لِم لم يحظ 
بتوقف عنده او استخدم عبارات من 
قبل االحتجاج والرفض، وما الى 
ذلك التي تغيب متاما، لكنها حتضر 
حني يتعلق االمر باملقاومة. أليست 
االعتداءات اليومية على السيادة 
اللبناني����ة من خ����الل االنتهاكات 
اجلوي����ة وما اليه����ا انتقاصا من 
السيادة اللبنانية، أليس سبب عدم 
االستقرار في املنطقة هو االحتالل 
والعدوانية االسرائيلية فهل يصير 
عدم االس����تقرار معزوا للمقاومة 
في حني انها حق مش����روع تقره 
كل االعراف قبل ان تقره املواثيق 
والنصوص ه����ل تصبح املقاومة 
هي سبب عدم االستقرار؟ لذلك هذا 
املوظف املشبوه سيواصل نغمته 
املعتادة ونحن في املقابل نعتبر ان 

يبدو ان املنطق��ة احلدودية في 
اجلنوب لم تعد ممسوكة أمنيا بدليل 
حوادث اط��الق الصواريخ املتكررة 
كيف ينظر حزب اهلل الى هذا اخللل 

األمني؟
نحن لس����نا بصدد تناول هذا 
األمر، لذلك نحن لم نعلق على ما 
جرى، لكن انا استغرب تكبير هذا 
األمر واس����تصغار ما جرى قبله 
اذ س����بق ان اكتش����فت السلطات 
اللبنانية السيما اجليش اللبناني، 
ان االسرائيليني قد وضعوا أجهزة 
تنصت داخل األراضي اللبنانية، 
وهذا احلدث لم يحفل بعناية وسائل 
إعالم عربية ومحلية على النحو 
الذي حفل به اطالق الصاروخ من 
بلدة حوال، لذلك ي����ا حبذا لو ان 
هذه احلمية تثار حني يتعلق األمر 
باخلروقات االسرائيلية للسيادة 
التي جتاوزت العشرة  اللبنانية 
آالف خرق منذ 14 أغس����طس من 

العام 2006.
هل، برأيك، من رابط بني الوضع 
السياس��ي الداخلي وهك��ذا أحداث 
وأيض��ا هل م��ن راب��ط بينها وبني 
الدوري  التقري��ر  اقتراب ص��دور 
حول القرار 1701 الس��يما بعد الذي 
حمل��ه تقري��ر رود الرس��ن حول 

القرار 1559؟
كم����ا قلت انا ل����ن أتناول هذا 
املوض����وع لك����ن فيم����ا يتعل����ق 
بتقري����ر تيري رود الرس����ن فإن 
هذا املوظف هو شخص مشبوه، 
يعرف اللبنانيون السيما ضباط 
اجلي����ش اللبناني، انه كان يحمل 
املطالب االسرائيلية ويعمل على 
حتقيقها السيما في عملية ترسيم 

التهديدات اإلسرائيلية إعالن مسبق بالحرب ونطمح إلحباط العدوان قبل وقوعه

حريصـون على معالجـة موضوع »خليـة حزب اهلل« فـي مصر بما ال يحـرج أحدًا

مسـتعدون إلشـعار كل نظام عربـي بـأن المقاومة رصيد لـه وليسـت انتقاصًا

بيروت ـ داود رمال
اس��تغرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف املوس��وي 
تضخيم أمر إطالق الصاروخ من اجلنوب اللبناني واس��تصغار ما 
جرى قبله جلهة كشف أجهزة التنصت اإلسرائيلية داخل األراضي 
اللبناني��ة من قبل اجليش اللبناني، واصف��ا املوفد الدولي املكلف 
متابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود الرس��ن بأنه »موظف مشبوه 
يحم��ل املطالب االس��رائيلية ويعمل على حتقيقه��ا وهو موظف 
اس��رائيلي بالتبعية يخترق االمم املتحدة ويسعى لتشويه صورة 
حزب اهلل دولي��ا«، معتبرا ان احملاوالت الهادف��ة الى القضاء على 
املقاومة دفنت في ذات القبر الذي س��جي فيه العدوان االسرائيلي 
في يوليو من العام 2006، موضحا ان التهديدات االس��رائيلية هي 
»إعالن مس��بق عن النية بارتكاب جرائم حرب واملقاومة تطمح الى 
احب��اط العدوان قبل وقوعه وهذا ال يتحقق إال بزيادة في القدرات 
الدفاعي��ة للمقاومة قائال »ان البعض الذي مازال يس��أل عن قرار 
الس��لم واحلرب غير ملتفت ال��ى اننا في لبن��ان نتعرض حلرب 
اس��رائيلية بأشكال ش��تى«. الفتا الى احلرص »على ابعاد املسائل 
املتعلقة بتأليف احلكومة عن الس��جال اإلعالمي رغبة في التوصل 
ال��ى اتفاق قريب« آمال »والدة احلكومة قريبا ألن املوانع آخذة في 
الزوال«. واش��ار املوس��وي الى ان الرئيس املكلف سعد احلريري 

عندما قرر اقامة حكومة وحدة وطنية فإنه اتخذ خطوة في االجتاه 
الصحيح قابلناها بإيجابية وهذا االجتاه يجب أال يعرقل من جانب 
أي ط��رف« معلنا ان »حزب اهلل يدرس املواقف األخيرة لس��مير 
جعجع« كاشفا انه »ليس هناك ما يحول دون عقد لقاء بني الرئيس 
احلريري والس��يد حس��ن نصراهلل، والعالقة مع احلريري تقوم 
على ترس��يخ قواعد العيش املشترك في لبنان وإزالة كل التوترات 
وتوحي��د اللبنانيني في مواجهة العدوان االس��رائيلي« مضيفا ان 
العالقة م��ع الوزير وليد جنبالط آخذة في التط��ور إيجابا«. وانه 
»وبعد تش��كيل احلكومة س��تنطلق  عملية املصاحلة امليدانية مع 
الشارع الذي ميثله احلريري بزخم لتفادي الفخ األكبر وهو اثارة 
النزاعات املذهبية والطائفية« مبديا احلرص على »معاجلة موضوع 
خلية حزب اهلل في مصر على النحو الذي ال يحرج أحدا« متوجها 
الى الكويت أميرا وحكومة وش��عبا بالش��كر اجلزيل على اجلهود 
في بلسمة جراح اللبنانيني، مقدرا عاليا دور صاحب السمو األمير 
الش��يخ صباح األحمد على مس��توى تس��وية النزاعات العربية – 
العربية بحكمة ودراية، مبينا االس��تعداد إلشعار »كل نظام عربي 
بأن املقاومة هي رصيد هذا النظام وليست انتقاصا من رصيده«. 
مواقف النائب املوس��وي جاءت في حديث ش��امل ل� »األنباء« 

فيما يلي نصه:

وقالت االوس����اط ان املسألة  
تتعدى اطار احلقائب او توزيع 
احلصص او اسناد الوزارات الى 
هذا الوزير او ذاك، الى ما هو ابعد، 
الى املفاوضات الدولية اجلارية في 
الغرف املغلقة، والتي تتعدى بعبدا 
وعني التينة وبيت الوسط والرابية 
العواصم االقليمية  الى  وغيرها 
املعنية فضال عن اخلط املباشر 

بني هذه العواصم وواشنطن.
وفي هذا السياق تقول االوساط 
ان االدارة االميركي����ة ابلغت من 
يعنيهم االمر انها لن تضع املسار 
السوري � االسرائيلي على جدول 
االعم����ال ما لم تقدم تس����هيالت 
ملموس����ة على صعي����د تأليف 
اللبناني����ة. وتخوفت  احلكومة 
مصادر م����ن ان يتجدد اخلالف 
االميركي � الس����وري، السيما ان 
املفاوضات عبر الوسطاء الدوليني 
واحملليني، حمل����ت الى الرئيس 
املكلف شرطا غير معلن يقضي 
بالتسليم بنفوذ معني داخل لبنان، 
لكن االوس����اط نوهت ب� »اجلهد 
الص����ادق« الذي يبذل����ه النائب 
سليمان فرجنية. بدوره، وزير 
االعالم طارق متري قال ان لبنان 
اصبح ساحة ملفاوضات اكبر منه، 
واضاف ردا على سؤال حول عوائق 
تأليف احلكومة ل� »صوت لبنان«، 
ان تأليف احلكومة اللبنانية ليس 
ورقة خطيرة مهمة على طاولة 
املفاوضات حول النووي االيراني، 
لكن هذا ال يعني ان تأليف احلكومة 
اللبنانية مسألة ال تهم اجلمهورية 

االسالمية في ايران. 
وتابع يقول: اجلانب اخلارجي 
في االزمة ظاهر وال نقاش فيه، 
والعالقة بني اخلارج والداخل في 

لبنان معقدة وليست بسيطة.

باسيل في وزارة االتصاالت. وعادت 
الى  املتفائلة  الطروح����ات  جميع 
االنحسار، بعد اغالق جميع السبل 
واملعابر املفتوحة لتسهيل تشكيل 
احلكومة، حتى ان حقيبة وزارة 
الطاقة انضمت الى عقدة االتصاالت 

كعقدة صعبة احلل.

عودة اللعبة اإلقليمية

اوس����اط االكثري����ة رأت ف����ي 
العقبات املستجدة ما يوضح عودة 
اللعبة االقليمية الى لعب دورها 
في ازمة التش����كيل احلكومي من 
خالل شخصيات وجهات موظفة 

في هذا املجال.

وكشفت معلومات ان آخر عرض 
طرح على العماد عون ويش����مل 
حقيبة االتصاالت من دون باسيل 
الثقاف����ة والس����ياحة  وحقائ����ب 
واملهجرين، لم ينل موافقته ورد 
مصرا على املداورة الش����املة بني 
الس����يادية واالساسية  احلقائب 
واال االحتفاظ بالطاقة واالتصاالت 

وبتسمية من يشاء من االسماء.

انحسار التفاؤل

وهو م����ا اعتبرته األوس����اط 
االكثرية ع����ودة للعماد عون الى 
لعبة شد احلبل من خالل عودته 
الى االصرار على بقاء صهره جبران 

رئيس اجلمهورية بالرئيس املكلف، 
حول موافقة احلريري على اسناد 
االتصاالت الى الوزير باسيل، حسب 
»السفير«، على ان يتولى تسويق 
موافقته لدى حلفائه في 14 آذار نفت 
مصادر الرئيس املكلف علمها بذلك، 
بينما قال مصدر قريب من عون 
انه لم يتبلغ اي شيء من هذا لكن 

ماذا عن غير االتصاالت؟
اوس����اط التيار الوطني احلر 
كررت مطالب العماد عون وقالت ان 
حقيبة االتصاالت حسم بقاؤها مع 
التيار اما حقيبتا الطاقة والشؤون 
فإم����ا ان تظال مع تكتل عون واما 
ان تتم مبادلتهما بطريقة عادلة، 

النائ����ب س����ليمان فرجنية يوم 
االربعاء املاضي الى العماد ميشال 
عون وتضمن ابقاء وزارة االتصاالت 
ضمن حصة العماد ومعها وزارة 
الس����ياحة والثقاف����ة واملهجرين 
وتقوم الصيغة املعدلة على إبقاء 
االتص����االت مع عون واس����تبدال 
السياحة بالشؤون االجتماعية على 
ان يتوالها جبران باس����يل، فيما 
تسند االتصاالت الى شخص آخر 

اضافة الى املهجرين والثقافة.

اشارات ايجابية

وفيما اطلق مطلعون على اجواء 
بعبدا اش����ارات ايجابية بعد لقاء 

بيروت ـ عمر حبنجر
الرئيس املكلف سعد احلريري 
على كالمه بالنسبة القترابه من 
تش����كيل احلكومة، طبقا ملا اكده 
بعد لقائه الرئيس ميشال سليمان 
ال����ذي نقل زواره عن����ه احتمال 
توقيعه مراس����يمها الثالثاء كما 
سبق ان اش����ارت »األنباء« لكن 
الرئيس املكلف جتنب وضع تاريخ 
محدد في حني يالحظ املتابعون ان 
مرحلة الوقت الضائع لم تنته في 
لبنان بعد وهذا ما الحظه ايضا 
النائب وليد جنبالط اثناء وداعه 
للرئيس احلريري وصحبه في 

»كليمنصو« منذ يومني.
اعت����رف  املكل����ف  الرئي����س 
ببعض الصعوبات التي متر بها 
لكنه طمأن الى عزمه اس����تكمال 
احلوار مع اجلمي����ع، والرئيس 
سليمان في االجواء، وينتظر ان 
يكون للرئيس سليمان كلمة في 
املوضوع احلكومي في العش����اء 
الذي س����يقيمه تكرميا  احلاشد 
للرئيس االيطالي الزائر جورجيو 

نابوليتانو مساء غد.
اما الرئيس املكلف فس����يأخذ 
وقته كامال ولن يتسرع، فاالمور 
مهما كان ظاهره����ا معقدا فإنها 
التزال في اجلانب االيجابي لكن 
ما جتزم به املصادر القريبة من 
الرئيس املكلف هو ان احلكومة 
لن تكون بعد ساعات، بل يحتاج 
انضاجها الى وقت، واملطلوب من 
اآلخرين ان يبادلوا الرئيس املكلف 
الليونة ذاتها التي يعتمدها علما 
انه رغم التنازالت التي قدمها لم 
يلمس اي تنازالت مقابلة، بحسب 

مصادر االكثرية.
الس����فير ان  وقالت صحيفة 
صيغة معدلة للطرح الذي نقله 

أخبار وأسرار
  حصة صافية: تؤكد جهات مطلعة ان املعادلة السياسية 
التي على أساس����ها سيتم التأليف وهي 15 � 10 � 5 ستكون 
ثابتة، وان حصة كل من القوى ستكون حصة صافية مبا 
في ذلك حصة الرئيس س����ليمان، مبعنى انه ال ودائع في 
حصته، ولذلك تشير أوساط وزارية إلى ان االجتاه الى إعادة 
النظر في األسماء العائدة الى حصة الرئيس وان ما نشر في 
السابق من أسماء لم يعد بعضها واردا في التشكيلة اجلديدة، 
وان أسماء جديدة قد يفاجئ الرئيس الوسط السياسي بها 

عندما ينجز الرئيس احلريري اتصاالته.
ويؤكد عائدون من دمش����ق ان فكرة الودائع غير قائمة 

أصال وان احلصص صافية لكل طرف.
  تطورات: في رأي مصادر مراقبة ان دمش��ق »املرتاحة« 
اآلن والباحث��ة عن مكان أكثر رس��وخا في معادلة املنطقة، جتد 
الفرص��ة مواتي��ة اآلن للوفاء بطلبات فرنس��ية وتركية وجهت 
اليها، بهدف تس��هيل ابصار احلكوم��ة اللبنانية النور، انطالقا 
م��ن تطورين: تطور لبناني داخلي ف��رض على فريق األكثرية 
وبالتحديد الرئيس املكلف س��عد احلريري االقتناع العميق بأن 
مصلحته وفرصته باتت ف��ي ان يؤلف احلكومة املنتظرة، وان 
خيار التأليف يستوجب بطبيعة احلال أثمانا كبيرة يتعني دفعها 
بالسياس��ة، إضافة الى تغيير في املنهجية السياسية العامة التي 
كان يقارب عبرها األمور مع حلفائه وخصومه على السواء، وهو 
أمر كان بالنسبة إلى دمشق وسواها موضع رصد وتتبع خالل 
املرحلة املاضية. تطور وحتول في النظرة السورية نفسها حيال 
املوضوع اللبناني وفحواه ان العاصمة السورية باتت على يقني من 
ان اآلخرين سواء في الداخل أو في اخلارج، قد أدركوا بعد طول 
مكابرة وممانعة ان الوضع في لبنان ال تسيره نتائج انتخابات أو 
لعبة أكثرية أو أقلية نيابية، بل هو عبارة عن نتيجة موازين قوى 
ووقائع نهائية وصلبة موجودة على األرض، ليس من السهولة 

مبكان العمل على تغييرها أو التأثير فيها أو جتاهلها.
  وزارة االتصاالت العقدة واحلـل: تقول مصادر في األكثرية، 
اذا كانت حجة عون وداعمي متس����كه ب����وزارة االتصاالت 
ان ذلك جاء نتيجة التحدي واالس����تفزاز من بعض أطراف 
األكثرية النيابية، فإنه بدوره بالغ في الش����روط حتى بدا 
في نظ����ر الرأي العام انه هو م����ن يعرقل تأليف احلكومة 
خالفا ملا يريده الناس. ويتوزع أصحاب هذا الرأي األكثري 
ب����ني اقتناعني: األول ان عقدة وزارة االتصاالت ليس����ت إال 
واجه����ة للعرقلة وان الهدف احلقيقي منع تأليف احلكومة 
ملآرب خارجية، والثاني هو إصرار عون على التصرف كما 
ل����و كان »الزعيم األوحد« وان ال زعماء مس����يحيني غيره. 
وأما أوساط املعارضة فترد باختصار على هذه االتهامات: 
»أحرجوه وأعطوه وزارة االتصاالت، وعندئذ تستطيعون 

كشف حقيقة أهدافه«.

)محمود الطويل(النائب نواف املوسوي متحدثا للزميل داود رمال

)محمود الطويل(اكاليل الزهور على ضريح الرئيس الشهيد رفيق احلريري لذكرى ميالده التي تصادف اليوم


