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3 وزارات و3 وزراء
بيروت: هناك شبه اجماع لبناني على ضرورة

بقاء ثالثة وزراء في مواقعهم احلالية بعدما 
أثبت����وا جناحا في أدائهم وهم: وزير الداخلية 
زياد بارود، وزير الصحة محمد جواد خليفة، 

وزير األشغال غازي العريضي.
آخ����ر اجنازات الوزير ب����ارود وضع خطة 
ملكافحة سرقة السيارات التي ازدادت في اآلونة 
األخيرة، وقد يتم االعالن عن بدء العمل بها قريبا 
ووضعها موضع التنفيذ، واستنفار القوى األمنية في جميع 
املناطق ملكافحة ه����ذه اآلفة بعدما متكنت هذه األخيرة من 
القاء القبض على شبكات سرقة السيارات وتفكيكها واقتحام 

مناطق يتم فيها تغيير معالم السيارات املسروقة.
أما آخر أنشطة الوزير غازي العريضي فهو رعاية افتتاح 
خط بيروت - بغداد اجلوي املباش����ر عبر ش����ركة »امليدل 
ايست«، واحالة املخالفات التي رفعها الى القضاء املختص 
للتحقيق فيها، باتت في عهدة املدعي العام التمييزي القاضي 
سعيد ميرزا الذي باشر االستماع الى عدد من املسؤولني في 
الوزارة يتقدمهم املدير العام للطرق واملباني م.فادي النمار 
الذي أدلى باملعلومات التي ميلكها حول املخالفات الواردة 
في كتاب الوزير. وبالنس����بة للوزير محمد جواد خليفة، 
وبعد جناحه في ضبط س����وق الدواء وفي تنظيم العالقة 
بني وزارة الصحة واملستشفيات، فهو منهمك هذه األيام في 
اتخاذ االجراءات الوقائية ملكافحة وباء انفلونزا اخلنازير 
بامكانات متواضعة، مع التركيز على القطاع التعليمي. ومن 
املفارقات ان أول مدرسة أقفلت في بيروت )انترناشيونال 

كوليدج( التي يدرس فيها أوالد الوزير خليفة.
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أخبار وأسرار
جنبالط يضيق ذرعا: أصبح جنبالط يضيق ذرعا بالنقاشات الداخلية 
املستغرقة في التفاصيل الوزارية الصغيرة، بينما املنطقة تتفاعل 
على إيقاع حتوالت محورية، »البد من قراءتها بدقة والتعامل معها 
مبا تقتضيه من رؤية ثاقبة وس����عة أفق، تتج����اوزان تضاريس 
اجلغرافيا اللبنانية املتعرجة«. أما العالقة مع سورية، فإن جنبالط 
يقاربها بتأن شديد. بالنسبة اليه، األولوية الستكمال عملية بناء 
الثقة بني البلدين، وبعدها ميكن أن تناقش بهدوء كل امللفات العالقة، 
من مزارع ش����بعا الى السالح الفلسطيني خارج املخيمات »والذي 
ستربطه دمش����ق باحلقوق املدنية للشعب الفلسطيني وهذا ربط 
مفهوم، البد من مراعاته«. وفيما خص ملفه الشخصي، يبدو جنبالط 
مدركا خلارطة الطريق التي س����تقوده الى دمش����ق، وبالتالي فهو 
يوحي بأنه يعرف ما الذي يجب عليه ان يفعله في التوقيت املناسب 
إلزالة رواسب اجلانب الشخصي من خالفه »السابق« مع الرئيس 

السوري بشار األسد.
لقاء عون � جنبالط مس�ألة وق�ت: تقول جهات تتحرك على خط الرابية 
املختارة انه ال عقبات شكلية أو بروتوكولية تعترض لقاء عون جنبالط 
بعدما أبدى كل طرف اس��تعداده لزيارة الطرف اآلخر في منزله، ولكن 
املشكلة تكاد تنحصر في »التوقيت«، خصوصا من جهة جنبالط الذي 
لم يرد احراج حليفه الرئيس املكلف سعد احلريري أكثر وهو في فترة 
تألي��ف احلكومة ومفاوضات صعبة مع املعارضة، الس��يما عون الذي 
س��يعمد على األرجح الى توظي��ف انفتاح جنبالط عليه لرفع س��قفه 

التفاوضي مع احلريري.
اختبار مبكر لعضوية لبنان في مجلس األمن: أول »اختبار مبكر« لعضوية 
لبنان في مجلس األمن هو ما سيكون عليه موقف احلكومة اللبنانية 

اجلديدة من موقف »لقاء األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية« الذي 
دعا )في ختام اجتماعه الدوري في مركز احلزب السوري القومي 
االجتماعي( من����دوب لبنان في مجلس األم����ن الدولي الذي ميثل 
املجموعة العربية، الى مطالبة املجلس بإقصاء الرسن عن مهماته. 
)أصدر اللقاء بيانا أدان في����ه »التدخل الفظ والوقح لناظر القرار 
الدولي 1559 تيري رود الرس����ن في الشؤون الداخلية اللبنانية«. 
ورأى ان »مطالبة الرسن بحل حزب اهلل تكشف دوره االسرائيلي 

املشبوه«(.
وتقول مصادر ديبلوماسية ان واشنطن سبق ان أبدت حتفظا حيال 
دخول لبنان الى مجلس األمن، ألن هذا املركز سيجلب له املتاعب 
وس����تكون احلكومة اللبنانية محرج����ة ازاء جتاذبات وصراعات 
اقليمية ودولية يصعب عليها ان توفق بينها، كما يصعب عليها ان 
تنحاز وتصوت في أي اجتاه من االجتاهات في القضايا الساخنة، 
ف����ي حني ان لبنان ليس ف����ي حاجة الى مصدر جدي����د للتوترات 

واالنقسامات الداخلية.
ولكن لبنان الرسمي له رأي مختلف وهو يعتبر ان عضوية مجلس 
األمن اجناز ديبلوماسي ومكس����ب للبنان وحضوره ودوره على 

الساحة الدولية.
صاروخ حوال يخفض عدد قوات اليونيفيل: تقول معلومات انه مباشرة بعد 
انطالق الصاروخ من بلدة حوال على كريات شمونه، فتحت السفارات 
الغربية خطوطه��ا اخلليوية مع قادة االجه��زة االمنية طالبة معلومات 
س��ريعة عن احلادث، فيما كانت معظم السفارات تشير باصابع االتهام 
ال��ى مجموعات اصولية متواجدة في عني احللوة بالوقوف وراء عملية 
اطالق الصاروخ جلهة البدائية في عملية التحضير، علما ان السفارات 
االجنبية كانت قد اتهمت مجموعة اصولية في عني احللوة بقيادة زكي 

نعيم بالوقوف وراء اطالق الصواريخ في 11 س��بتمبر املاضي بالتعاون 
مع فتح االس��الم. وتضيف املعلومات ان بعض الس��فارات الكبرى في 
بيروت طلبت معلومات من بعض املنظمات الفلسطينية عن احلادث ومن 
اجهزة عربية، وهذا االهتمام مرده لوجود جنود في القوة الدولية لهذه 
الس��فارات. وفي ظل هذه االجواء وهشاش��تها هناك معلومات مؤكدة 
وابلغ��ت الى وزارة اخلارجية عن اجتاه العديد من الدول املش��اركة في 
اليونيفيل الى تخفيض عدد جنودها فيما تتجه دولة كبرى الى س��حب 
قوته��ا كليا في رأس الس��نة، بعد ان بدأت هذه الدول تش��عر باخلطر 
احلقيق��ي على جنوده��ا كون طريق االمدادات ف��ي صيدا بدا محفوفا 
باملخاطر في منطقة عني احللوة، مما يستدعي البحث عن طرق جديدة. 
كما ان املعلومات تش��ير الى خالفات بني الدول املشاركة في اليونيفيل 
حول من يتولى قيادة القوات بعد غراتسيانو الذي ستنتهي مهتمه قريبا، 
خصوصا ان رئيس الوزراء االسرائيلي نتنياهو اتصل بنظيره االيطالي 
»برلس��كوني« طالبا منه العمل على ابقاء اجلنرال االيطالي غراتسيانو 
على رأس القوات الدولية بناء على توصية اجليش االسرائيلي ملدة ستة 
أشهر جديدة بسبب الوضع احلساس على احلدود اللبنانية االسرائيلية. 
وهذا املوقف فاجأ االسبان حيث من املفترض ان يتولى جنرال اسباني 
خلفا لغراتسيانو قيادة القوات الدولية على أساس »املداورة« بني الفرنسيني 

وااليطاليني واالسبان.
توتر متصاعد: يرى محللون اسرائيليون أن حادثة اطالق صاروخ 
الكاتيوش����ا من لبنان على ش����مال إس����رائيل تخفي وراءها توترا 

متصاعدا تشهده جبهة اجلنوب منذ فترة.
ويقول هؤالء انه: »رغم الرغبة املعلنة جلميع األطراف بعدم اللجوء 
الى التضخيم اإلعالمي، يبدو أن أش����ياء مقلقة جتري على مثلث 

احلدود بني إسرائيل ولبنان وسورية«.

مولود »سّني« معارض ينطلق في 15 الحالي
بيروت � محمد حرفوش

أجنز رئيس حزب »االحتاد« الوزير السابق عبدالرحيم 
مراد التحضيرات إلطالق »اللقاء الس����ني« في 15 اجلاري. 
وذلك بعد سلسلة مش����اورات واجتماعات جرت بعيدا عن 
االضواء وشملت قوى وشخصيات سنية في املعارضة. وفي 
املعلومات املتداولة على هذا الصعيد ان مراد سيعلن وثيقة 
سياسية تتناول رؤية اللقاء حيال التطورات الراهنة والثوابت 
التي ينطلق منها جلهة دعم املقاومة وترسيخ السلم االهلي 
والتأكيد على اهمية العالقات اللبنانية � السورية. وتشير 
املعلومات الى ان العديد من النواب السابقني سيكونون في 
عداد ه����ذا اللقاء منهم: زاهر اخلطيب، عدنان عرفجي، بهاء 

الدين عيتاني، وجي����ه البعريني، جهاد الصمد، اضافة الى 
رئيس بلدية صيدا عبدالرحمن البزري ورئيس حزب احلوار 
فؤاد مخزومي. وتضيف املعلومات ان مراد بحث مع الرئيس 
سليم احلص والنائب السابق أسامة سعد امكانية انضمامها 
الى »اللقاء« اال انهما رفضا ذلك انطالقا من متسكهما برفض 
املشاركة في أطر طائفية أو مذهبية. وفي املعلومات ايضا ان 
الوزير السابق مراد سيلتقي في االيام املقبلة جبهة العمل 
االس����المي التي كان يرأسها فتحي يكن للبحث مع قيادتها 
في امكانية ضمها الى اللقاء املذكور والذي يبدو انه سيكون 
البديل عن اللقاء الوطني الذي كان يرأسه الرئيس عمر كرامي 

والذي رفض استئناف اجتماعاته.

فارس ل� »األنباء«: الحكومة في القريب العاجل
بيروت � ناجي يونس

رجح عض���و الكتلة القومي���ة البرملانية نائب البقاع 
الشمالي مروان فارس تشكيل احلكومة في »القريب العاجل« 
في ظل ما تبرزه العوامل االقليمية من تسهيالت في هذا 
االطار. وأشار فارس في تصريح ل� »األنباء« الى ان القمة 
السورية � السعودية أوجدت مناخات مسهلة جدا، والى ان 
التصريح االخير الصادر عن الديبلوماسي االميركي جيفري 
فيلتمان يصب في هذه اخلانة بعدما كان االميركيون هم 
الذين يتس���ببون في تعطيل التشكيل من خالل املواقف 
التي كان رئيس حزب الكتائب أمني اجلميل ورئيس الهيئة 
التنفيذية في القوات سمير جعجع يتخذانها. ورأى فارس 

انه اصبح ضروريا جدا ان تتشكل احلكومة بأسرع وقت، 
وإال فإن الرئيس املكلف س���عد احلريري س���يكون أكبر 
اخلاسرين وسيفقد من مصداقيته. واضاف فارس: اذا كانت 
العوامل اخلارجية توحي بتسهيل تشكيل احلكومة، فإنه 
من املفترض ان تكون العوامل الداخلية املتعلقة بالتشكيل 
بسيطة وس���هال الوصول الى وضع حلول لها. ومع ذلك 
تابع فارس »يجب ان تتش���كل احلكومة اليوم قبل الغد، 
فاملشاكل االقتصادية واالجتماعية تتفاقم مما يحتم على 
املس���ؤولني ان يواجهوا هذا الواق���ع، وان يطلقوا عملية 
البحث اجلدي في رس���م اطار شامل للتأسيس ملستقبل 

أفضل ينعم به الشعب اللبناني الحقا«.

بارود: مصممون على مواصلة 
كشف شبكات التجسس

 فضل اهلل يؤكد أهمية دور مصر 
التاريخي  في حمل القضايا اإلسالمية

بيروت: رأي وزير الداخلية زياد بارود في 
اعالن عدونا الوقح االستمرار في التجسس 
علينا خرقا واضحا للقرارات الدولية، وشدد 
بارود خالل جولة تفقدية في قرى الشريط 
احلدودي على تصميم الدولة على مواصلة 
عملها لكش���ف ش���بكات التجسس. وقال: 
مالحقة شبكات التجسس لم تتوقف ولن 
تتوقف، ونحن مصممون اكثر على كشف 
تلك الش���بكات، التي تعني كل اللبنانيني 
وال تعني املقاوم���ة وحدها أو اجلنوبيني.

بيروت � أ.ش.أ: أكد املرجع الشيعي اللبناني العالمة محمد حسني فضل اهلل 
أهمية دور مصر التاريخي األصيل في حمل قضايا العالم اإلس��المي والتخفيف 
من أعباء املش��اكل االقتصادية واالجتماعية واألمنية الهائلة التي تتحدى العالم.

 واعتبر فضل اهلل - في بيان له أمس، أن التقارب في الرؤى واحلركة السياسية 
بني دولة إسالمية وأخرى وبني حركة إسالمية وأخرى من شأنه أن ينعكس قوة 
في الواقع العربي واإلس��المي وخصوص��ا إذا كانت غايات هذا التقارب تتجاوز 
موقع الدولتني أو احلركتني إلى بقية املواقع لترس��م األهداف املطلة على قضايا 

األمة كلها.
 وشدد على إعادة االعتبار للعرب واملسلمني بعدما تعامل معهم العالم املستكبر 
على أنهم ش��عوب هامشية وعمل على نهب ثرواتهم واحتالل أرضهم ولم ينظر 
إليهم بعني االهتمام إال من زاوية أنهم ميثلون أفضل األسواق االستهالكية ملنتجاته 
الصناعية.  وطالب الدول اإلسالمية بالعمل معا حلمل قضايا العالم العربي واإلسالمي 
واحتضانها والتخفيف من أعباء املشاكل االقتصادية واالجتماعية واألمنية الهائلة 

التي تتحدى العالم خصوصا في ظل انكفاء املشروع الغربي.
 وحذر من أن هذا املشروع بات يعتمد على زرع بذور الفتنة في العالم اإلسالمي 
لتوفير فرص جديدة له للعودة بقوة إلى الساحة العربية واإلسالمية وفى ظل النمو 
اخلطير لظاهرة العنف التكفيري واإلقصاء الفكري والسياسي والديني لآلخرين 

مبا جعل من هذا امللف ملفا خطيرا يلقي بثقله على الواقع اإلسالمي كله.
 واته��م فضل اهلل الوالي��ات املتحدة األميركية بالعمل على اس��تباحة األمن 
اإلسالمي والعربي والسعي لبذر بذور الفوضى الدامية في معظم البلدان العربية 
واإلسالمية وتركت مناخات العنف واالشتعال في املواقع التي أوهمت العالم بأنها 
انسحبت منها وعملت على تغذية هذا العنف في مواقع أخرى مستفيدة من سعى 
أطراف وجهات إقليمية لتحقيق أهدافها السياسية باالعتماد على سياسة التمزيق 

والتفتيت املذهبى والسياسي.

لبنان: الحكومة عادت إلى مربع المراوحة.. وتقاذف االتهامات بالتعطيل
بيروت � عمر حبنجر

يظهر ان عملية تش����كيل احلكوم����ة اللبنانية عادت الى دائرة 
املراوحة، وتساءلت مصادر حزب اهلل عبر اذاعة »النور« عما اذا 
كنا امام اس����ابيع جديدة من االزمة احلكومية العالقة تضاف الى 
االسابيع بل االشهر الس����ابقة التي بلغت اخلمسة. واضافت هذه 
االذاعة ان العقد على حالها حتى الساعة، كما املواقف التي بدورها 
تتكرر كل يوم وتتشابه ومع كل يوم مير ينكشف الوضع الداخلي 
وتتباعد وجهات النظر على حد قول البطريرك املاروني نصراهلل 

صفير في عظة االحد من بكركي امس.
واض����اف صفي����ر ان االحداث التي مير بها لبن����ان مؤملة، وكل 
فريق يريدها على هواه، بحيث ال وجود لوحدة نظر جتاه قضايا 
الوطن، وهو ما اعتبره مسيئا الى حاضر ومستقبل لبنان، مؤكدا 
ان����ه آن االوان لتوحيد النظر الى الوطن والعمل معا النهاضه من 

كبوته.

المشنوق: حزب اهلل مسؤول

بدوره، حمل النائب نهاد املشنوق عضو كتلة لبنان اوال، حزب 
اهلل املسؤولية في تأخير احلكومة، وعزاه الى ربط احلزب موقفه 
مبوقف العماد ميش����ال عون ما يعني انه ال رغبة لدى احلزب في 
تش����كيل احلكومة. في حني اعتبرت اذاع����ة »النور« ان هذا القول 
يش����كل هجوما على احلزب في الوقت الذي يدعو الرئيس املكلف 
سعد احلريري للتفاؤل والتفاهم. املشنوق الذي زار دمشق مؤخرا 
رأى ان الشروط املطروحة من املعارضة ال يستطيع الرئيس املكلف 
تلبيتها، وبالتالي ال رغبة لدى املعارضة في والدة احلكومة، داعيا 

الى التواطؤ االيجابي بني رئيس اجلمهورية والرئيس املكلف.
ورأى عضو تكتل لبنان اوال ان مرحلة تشكيل احلكومة حاليا 
ليست اصعب من املراحل السابقة التي مر بها الرئيس املكلف سعد 
احلريري، مشيرا الى ان املعارضة وحتديدا حزب اهلل والتيار الوطني 
احلر يضعان قواعد جديدة لتشكيل احلكومات في لبنان، وهذا له 

عالقة بتغيير طبيعة النظام وليس فقط بتشكيل احلكومة.
واكد، في حديث الى قناة »ال.بي.س����ي«، ان الرئيس احلريري 
يعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني، بينما يعمل اآلخرون على 
»اآللة احلاس����بة«، موضحا ان اتفاق الدوحة كان مكسبا لفئة من 
اللبنانيني وس����لما اهليا لكل اللبنانيني وهو ال يش����كل اساسا او 

قاعدة في اي نظام سياسي.
من جهته، اس����ف النائب نوار الساحلي عضو كتلة حزب اهلل 
النيابية للوضع الذي وصلت اليه عملية تأليف احلكومة، مشددا 
على ان البلد ال ميكن ان يستمر من دون حكومة بل يجب االسراع 
الى تشكيلها السيما ملتابعة االمور اليومية واحلياتية. الساحلي 
وخالل جولة له في بلدة القاع، دعا الرئيس املكلف سعد احلريري 
الى اتخاذ قرار جريء بتش����كيل احلكومة، وقال ان املعارضة بكل 
اطيافها قدمت التس����هيالت الالزمة لتذليل العقبات، وبالتالي ان 
الكالم عن عراقي����ل تضعها املعارضة ما ه����و اال مجرد افتراءات 

واضاليل على حد قوله.

جعجع يتهم

بدوره، قال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير 
جعجع ان االنطباع املكون لديه هو ان الفريق اآلخر � اي املعارضة 

� ال تريد تشكيل حكومة في الوقت احلاضر على االقل.
واشاد جعجع بصبر الرئيس املكلف سعد احلريري ومرونته 
وشجاعته، مشيرا الى انه بني ان تشكل حكومة يتحكم بها الفريق 
اآلخر وعبرها بالبلد وبني ان جناهد على انفسنا فاالفضل املجاهدة. 
امني س����ر تكتل االصالح والتغيير النائب ابراهيم كنعان رد امس 
بقول����ه: هناك في االكثرية من يقول ان العماد عون اذا حافظ على 
حقائبه يكون قد الغى نتائج االنتخابات. واضاف: نحن كنا 21 نائبا 
واليوم صرنا 27، وكنا 11 نائبا مارونيا ونحن اليوم 19 نائبا، ومع 
ذل����ك بقيت لنا 4 حقائب وزارية، وعلى هذا فإنه اذا كان هناك من 

عدم احترام لنتائج االنتخابات فإمنا يكون من قبل االكثرية.
وفي معلومات ل� »األنباء« نقال عن زوار الرئيس املكلف سعد 
احلريري ان االخير واضع اصبعه على اجلرح ومدرك متاما للعوائق 
ومسببيها الداخليني واخلارجيني، اال انه � اي الرئيس املكلف � لن 
يكف عن مساعيه ومش����اوراته ب� »التواطؤ االيجابي مع الرئيس 
ميشال سليمان«، كما قال نهاد املشنوق، ولن يقول لالعور اعور 
بعين����ه، حرصا على املصلحة الوطني����ة العليا التي يراها مؤمنة 

باالستقرار النسبي احلاصل على االقل.

الرئيس المكلف على مساعيه ودعوات لـ»التواطؤ اإليجابي« بين سليمان والحريري

د.نبيل نقوال

)محمود الطويل(الرئيس املكلف سعد احلريري يكرم الفنانة ماجدة الرومي التي احيت حفال في ذكرى والدة الرئيس الشهيد رفيق احلريري في البيال امس االول

نقوال ل� »األنباء«: ستبقى التعقيدات ما لم يفك الحريري ارتباطه ب� 14 آذار

الى اي نتائج عملية بسبب متسك 
العماد ع����ون بحقيبة االتصاالت، 
اكد نقوال ان ما سبق ليس سوى 
تكهنات صحافية ودس اخبار ملفقة 
يراد منها البلبلة واثارة التشنجات 
واالجواء املتوترة، مؤكدا ايضا ان 
اي انقطاع للتواصل بني الرئيس 
املكلف والعماد عون لن يتأخر هذا 
االخير ع����ن االعالن عنه صراحة 
امام الرأي العام وتوضيح االسباب 

الكامنة وراءه.

بيروت � زينة طبارة
اكد عض����و تكت����ل »التغيير 
النائب د.نبيل نقوال  واالصالح« 
ان اللقاءات لم تفرمل بني الرئيس 
املكلف س����عد احلريري والعماد 
البعض  ميشال عون كما يحاول 
اش����اعته بهدف تعمي����م جو من 
التشاؤم حيال تشكيل احلكومة، 
موضحا ان س����بب ع����دم حتديد 
موع����د للقاء جديد ب����ني الرجلني 
هو العطاء الرئيس املكلف الوقت 
الكافي لتمكينه من التفاوض مع 
فريقه السياس����ي حيال متس����ك 
بعض اعضائ����ه مبطالبه املعيقة 
للتأليف، مشيرا الى ان لدى الرئيس 
املكلف النية احلقيقية في تشكيل 
حكومة وحدة وطنية قائمة على 
املش����اركة احلقيقية والفعالة بني 
اجلميع، امنا في املقابل ليس لدى 
فريقه السياسي النية ذاتها، وذلك 
بسبب اس����تمرار بعض اعضائه 
في تلقي التعليمات واالوامر من 
اروقة االدارة االميركية السيما من 
الس����فيرة ميشيل سيسون، ومن 
مساعد وزيرة اخلارجية االميركية 

على صعي����د آخر علق النائب 
نقوال على كالم البطريرك صفير 
الح����دى املجالت احمللي����ة، الذي 
اتهم فيه »حزب اهلل« بأنه »يعمل 
ملصلح����ة ايران اكث����ر مما يعمل 
ملصلحة لبنان، وان الدميوقراطية ال 
تتوافق مع وجود السالح خارج اطار 
الشرعية اللبنانية«، علق معتبرا 
ان هذا املوقف للبطريرك صفير، 
جزء ال يتجزأ عن موقفه عش����ية 
االنتخابات النيابية، مش����يرا الى 
وجود شريحة كبيرة من اللبنانيني 
تنتمي الى »حزب اهلل« و»حركة 
أمل« ال يستطيع احد جتاوزها او 
التغاضي عنها وجتاهلها، فما يعني 
الكالم بقساوة بالشكل  ان مجرد 
الذي ساقه البطريرك صفير بحق 
حزب اهلل، ان دل على شيء فهو 
يدل على عملية فرز بني اللبنانيني 
وتصنيفهم بني من هو خائن ومن 
هو وطني، متس����ائال ما اذا كانت 
تضحيات احلزب املذكور من خالل 
دفعه الدماء لتحرير اجلنوب من 
االحتالل االسرائيلي لم تعد اعماال 
متت الى الوطنية بصلة، ومتسائال 

لشؤون الشرق االوسط جيفري 
فيلتمان.

واكد النائب نقوال في تصريح 
ل� »األنباء« ان االمور ستبقى على 
تعقيداتها ما لم يفك الرئيس املكلف 
ارتباطه بقوى 14 آذار على غرار 
ما فعله رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط، متس����ائال 
عن امكانية احلريري في االمساك 
باحلكم الحقا وادارة حكومة تتواجد 
فيها املعارض����ة، ان لم يكن لديه 
احلد االدنى من املونة على بعض 
حلفائه في عملية توزيع احلقائب 
واحلص����ص او اقله املونة عليهم 
للتهدئة افس����احا في املجال امام 
الى تش����كيلة حكومية  التوصل 
ترضي اجلميع، معتبرا ان هؤالء 
يس����يرون بتوجيهات وامالءات 
خارجية ويعكس توجهات الرئيس 
املكلف، االمر الذي سيبقي االمور 
على حالتها احلاضرة ويبقي والدة 
احلكومة رهن مزاجهم واهوائهم.

تكهنات صحافية

وعما اثير ان اللقاءات لم تتوصل 

ايضا ما ذا كان حترير اجلنوب قد 
حقق املصلحة االيرانية اكثر من 
حتقيقه املصلح����ة اللبنانية عبر 
الدولة لس����يادتها على  استعادة 

االراضي احملررة.

األكثرية لم تعد أكثرية!

النائ����ب نقوال كالم  هذا وأيد 
البطريرك صفير »ان الدميوقراطية 
ال تتواف����ق م����ع وجود س����الح 
خارج اطار الش����رعية اللبنانية« 
متس����ائال في املقابل ما اذا كانت 
اللبنانية ق����ادرة بحالتها  الدولة 
احلاضرة عل����ى حماية االراضي 
اللبنانية واللبنانيني من االعتداءات 
االس����رائيلية، ومن اطماع الكيان 
الصهيوني في التمدد واالنفالش 
عبر احلدود اللبنانية،  مؤكدا انه 
س����يكون اول املطالبني بتسليم 
حزب اهلل لس����الحه يوم تبرهن 
الدولة اللبنانية عمليا وماديا ان 
باس����تطاعتها الوقوف والتصدي 

الي عدوان محتمل عليها.
وعن استحالة وجود االكثرية 
واالقلية في حكومة واحدة، تابع 

النائب نقوال سلس����لة تساؤالته 
امنا ه����ذه املرة ع����ن حقيقة بقاء 
االكثرية النيابي����ة على اكثريتها 
النائب جنبالط من  اثر انسحاب 
قوى 14 آذار، مذكرا البطريرك صفير 
بان التموضع اجلنبالطي االخير 
في الثاني من اغس����طس الفائت 
ادى الى خلط موازين القوى على 
اللبنانية وبالتالي الى  الس����احة 
حتقيق ثالث����ة فرقاء ال رابع لهم، 
وهم فريق الرئيس املكلف س����عد 
احلريري وفريق املعارضة اللذان 
اصبح����ا بعد احلركة اجلنبالطية 
متساويني في االعداد النيابية اي 58 
نائبا للفريق االول مقابل 57 للفريق 
الثاني، اضافة الى الفريق الوسطي 
الذي انتقل اليه النائب جنبالط، 
علما ان ه����ذا االخير اصبح اقرب 
الى املعارضة منه الى املواالة وذلك 
بدلي����ل دعوته الى انتقاد املواقف 
االميركية حيال الش����رق االوسط 
وامللف اللبناني، االمر الذي يؤكد 
بحس����ب نقوال ان كالم البطريرك 
صفير عن اكثرية واقلية ليس في 

محله وال في زمانه الطبيعيني.

سأل صفير ما إذا كانت تضحيات حزب اهلل لتحرير الجنوب حققت المصلحة اإليرانية أكثر من اللبنانية


