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حديث رعد عن التنازالت المتبادلة غطى على فتوى خامنئي.. وعون يحّمل سليمان والحريري مسؤولية تعطيل الحكومة 

ارتفاع منسوب التفاؤل.. خارطةمصالحة لبنانية ـ لبنانية والتسوية على الطريق
 بيروتـ  عمر حبنجر

»التنازالت املتبادلة« التي حتدث 
عنها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
النائ����ب محمد رع����د، ضمن اطار 
املساعي الس����عودية � السورية، 
فرجت االجواء السياسية قليال بعد 
االنحباس الذي تولد اثر تعليقات 
املرشد االعلى للجمهورية االسالمية 
في ايران السيد علي خامنئي ضد 
احملكمة الدولي����ة، والذي اعتبرها 

باطلة.
فقد أكد رعد على وجود مشروع 
للحل يجري تداوله بني س����ورية 
والسعودية، لكنه جتنب اخلوض 
في تفاصيل النقاط املتداولة التي 
مازالت قيد البحث، مرجحا أن تأخذ 
االمور منحى االنتظار، أي متضية 
عطلة االعياد بهدوء، مبديا قناعته 
بأن أي حل يحت����اج الى تنازالت 
معينة. وقال ل� »الس����فير« نحن 
كطرف في املعارضة سنبحث مع 
حلفائنا التنازالت التي ميكن تقدميها 
اذا كان احلل مقنعا، لكن مبا يحفظ 
بقاء املقاومة وحمايتها ضد االحتالل 
االسرائيلي، وهذا سقف املفاوضات، 
وعلى الطرف اآلخر ان يسهم في 
حترير لبنان م����ن براثن احملكمة 

الدولية املسيسة.
في هذا الوقت صدرت صحيفة 
الديار املستقلة حتت عنوان رئيسي 
يقول: احلري����ري وافق على الغاء 
احملكمة حرصا على البلد، لكن تيار 
املستقبل سارع الى نفي صحة هذا 
القول، وأضاف ان اخلبر مدسوس، 
وان الغ����اء احملكمة الدولية يكون 
بإجم����اع الدول اخلم����س الدائمة 

العضوية في مجلس األمن.
وقد ارتفع منسوب التفاؤل بشكل 
كبير أمس، حيث أعرب عضو تكتل 
»لبنان أوال« النائب عقاب صقر عن 
تفاؤله الكبير بقرب االنفراج، قائال: 
أنا متفائل جدا، ونحن ذاهبون نحو 
حل وانفراج. وأضاف ان كل التهويل 
سقط، ونحن ذاهبون نحو تفاهم 
ومصاحلة لبنانية � لبنانية حتمي 
دماء الشهداء وحتافظ على االستقرار 

وال متس بأمن املقاومة.
وف����ي مداخل����ة عب����ر محطة 
»اجلدي����د« دعا الى »ع����دم تناول 
املبادرة السعودية � السورية في 
خطاباتنا حلمايتها، فهي تهدف الى 
عدم ضرب العدالة واحلفاظ على 

االستقرار في لبنان«.
وأوضح ان »االفكار بشأن احلل، 
متقدمة، وهي أفكار لبنانية، وهناك 
خارط����ة طريق واضح����ة، ال أحد 
مطلع عليها، وتفاصيلها فقط عند 
من يدير هذه العملية، وليس كل 

سليمان ميارس حقه الدستوري 
في البحث عن امكانية التوافق املرة 
تلو املرة ولو جتاوزت العشرين 
مادام يجد ان هناك فرصة لذلك، ولو 
وجد الرئيس ان نتيجة التصويت 
س����تكون 24 ضد 6 أصوات ملضى 
اليه باعتبار ان األصوات الستة ال 
تعكس انقساما حادا، لكن احلال اآلن 
ان هناك عشرة أصوات في جانب 
واحد وتعبر عن اجتاه سياس����ي 
مقابل اجتاه آخر ميثل أكثرية، لكنه 
ال يعتبر أكثري����ة موصوفة نظرا 
لوقوف وزراء الرئيس س����ليمان 
ووزراء النائب جنبالط على احلياد، 
لذا فإن التصويت سيكرس االنقسام 

وهو ما يرفضه الرئيس.
مع ذلك نقل وزير الدولة عدنان 
قص����ار تفاؤل الرئيس س����ليمان 
بالتوصل الى ح����ل قريب لألزمة 
نتيجة اجلهود املبذولة ما يبشر 
بانطالق مؤسس����ات الدولة، وقال 
ان سليمان لم يقطع اتصاالته بكل 

األطراف لهذه الغاية.

بري.. والبعض في 14 آذار!

وقبل مغادرته الى السعودية 
تواص����ل رئيس احلكومة س����عد 
احلريري هاتفيا مع رئيس مجلس 
النواب نبيه بري أمس بعد تأكيد 
الرئيس بري أن القطيعة مع الرئيس 
احلريري.وقال بري في تصريحات 
له انه ال يرى مخرجا أكثر واقعية 
وموضوعية م����ن اقتراحه األخير 
ملعاجلة ملف ش����هود الزور الذي 
بات البعض يحرص عليه أكثر من 

حرصه على البلد وأهله.
وأضاف: أنا أستغرب كيف ان 
البعض في 14 آذار انتبه اآلن الى 
انني جزء من 8 آذار هذه القوى ولدت 
بعني التينة، وقال: أنا ال أركع، ويبدو 

انهم أخطأوا في العنوان.
وأشار الى ان هناك ذهنية واحدة 
حتكم طريقة تعاطي 14 آذار مع كل 
املساعي، وهي ذهنية االستخفاف 
باألصول واملؤسسات حتى أصبحت 
مخالفة الدستور مجرد وجهة نظر، 
وهكذا اصبح هذا امللف غير مستحق 
اإلحالة الى املجلس العدلي، كما ان 
األحد عشر مليار دوالر املفقودة ال 

تستحق احملاسبة.
وردا على رئيس القوات اللبنانية 
سمير جعجع الذي انتقد اقتراح بري 
قال: أقول لصديقي العزيز انه يطبق 
الكلمة الشهيرة ل� »كليمنصو« وهي: 
»الدميوقراطية أفضل نظام لكن من 
دون انتخابات ومن دون تصويت«، 
مشيرا الى رئيس الوزراء الفرنسي 

جورج كليمنصو.

ما ينش����ر في الصحف صحيحا«، 
مش����ددا على أنه »لن يكون هناك 
أي استهداف للمقاومة«.منسوب 
التفاؤل ذاته عبر عنه وزير الدولة 
عدنان حسني، مشيرا الى ان »لبنان 
مقبل على مرحلة جديدة يجب أن 
نحضر لها بأال ننفعل على بعضنا  
البعض«.وردا على سؤال حول ما 
قاله العماد ميشال عون عن رئيس 
اجلمهورية، أجاب السيد حسني: 
أدعو كل السياسيني لكي يتمهلوا 
ويصبروا على بعضهم البعض في 
هذه املرحلة، ألن التسوية آتية على 
الطريق، وهناك جهد وطني برعاية 
الرئيس ورئيس مجلس الوزراء سعد 
احلريري ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري. مشيرا الى ان الرئيس 
سليمان يقود سياسة توافقية.وعن 
اقتراح الرئيس نبيه بري حول ملف 
شهود الزور، رأى السيد حسني أنه 
»عقالني وموضوعي ولكنه اصطدم 

برفض من قبل بعض االطراف«.

أسئلة برسم الفتوى

وبالعودة إلى فتوى املرش����د 
األعلى للجمهورية اإلسالمية في 
إيران حول بطالن احملكمة الدولية، 
فإن األكثريني، يعملون على توظيف 
موقف اإلم����ام خامنئي في مجال 
إضعاف ح����زب اهلل، انطالقا من 
التأثير السلبي لتصريحاته على 
طبيع����ة التزامات احل����زب جتاه 
الس����يادة الوطنية وجتاه مفهوم 
الدولة اللبنانية التي تتلقى الصدمات 
من مختلف اجلوانب، وقد أصابت 
هذه الفتوى ايضا الدور السوري 
والسعودي، ودور األمم املتحدة، 
وهدف ه����ذه األدوار الوصول الى 
العدالة مع احملافظة على االستقرار، 

بحسب هذه القوى.
أما حزب اهلل فقد أكد ان تعليقات 
خامنئ����ي ال تؤثر على املس����اعي 

السورية � السعودية ألن القراءة 
اجلديدة لهذه التعليقات توضح انها 
تدعو الى مواجهة املؤامرة بالعقل 

واحلكمة.
من جهته، رئيس كتلة التغيير 
واإلصالح العماد ميشال عون انتقد 
تصريحات وزير خارجية بريطانيا 
الذي توقع أعمال عنف الشهر املقبل 
في لبنان، وطالب وزير اخلارجية 
علي الشامي باس����تدعاء سفيرة 
بريطاني����ا في بيروت، ومطالبتها 

بتفسير لهذه التصريحات.
وفي موقف غير مسبوق حّمل 
عون رئيس اجلمهورية ميش����ال 
س����ليمان ورئيس احلكومة سعد 
احلري����ري، مس����ؤولية تعطي����ل 

احلكومة.
ورد على قول سمير جعجع بأن 
التصويت على ملف شهود الزور 
في جلسة مجلس الوزراء األخيرة 
حصل ضمنيا، والنتيجة 20 مقابل 

10، وقال عون الدستور أصبح ممزقا 
والتعطيل األخير استهدف املادة 65 
من الدس����تور.ودعا عون سليمان 
واحلريري الى دعوة مجلس الوزراء 
األربع����اء املقبل، وال داعي للتذرع 
باألمور احلياتية، ودافع عن وزير 
الطاقة جبران باسيل وانتقد تأخر 
وزارة املال بدفع فاتورة الغاز الى 
مصر، واصفا وزارة املال بالساقطة، 
وردا على قول البطريرك املاروني 
نصراهلل صفير ان حزب اهلل ينوي 
االنقالب على السلطة أجاب عون 
ضاحكا: نحن شركاء مع احلزب، 
ه����و يأخذ النص����ف ونحن نأخذ 

النصف.
وقد سارعت مصادر وزارية الى 
الرد على عون باستغرابها قراءة 
البعض في املادة 65 من الدستور من 
أجل مطالبة الرئيس سليمان بدعم 
التصويت على البند املتعلق بشهود 
الزور، وقالت املصادر ان الرئيس 

 شارل أيوب بعد إيقاع مصر عمالء الموساد: 
هكذا حاولوا استدراجي

باريس � العربية.نت: بعد تكشف 
خيوط شبكة التجسس اإلسرائيلية 
على مصر وبني أعضائها املواطن 
املصري طارق عبدالرازق حسني 
حس����ن روى الصحافي اللبناني، 
شارل أيوب، رئيس حترير صحيفة 
الديار املقربة من سورية وحزب 
اهلل، كيف حاول املوساد حتويله 
إلى جاسوس إلسرائيل قبل 9 أشهر 
عبر اجلاسوس طارق الذي أعلنت 
القاهرة ي����وم االثنني املاضي عن 
اكتشافه كعضو في شبكة جتسس 
لصالح املوساد الى جانب اثنني من 

اإلسرائيليني الهاربني.
الهاتف مع  وقال أيوب عب����ر 
»العربية.نت« إن طارق عبدالرازق 
اتصل به قبل 9 أش����هر من خارج 
لبنان »ولم يعرض علي 200 ألف 
دوالر كما قال للمحققني املصريني، 
إمنا إغراءات أخرى« وفق تعبيره 

اختارني الشخصية العربية األولى 
للتحدث في اخلارج، كما أبلغني بأن 
سفري سيكون في الدرجة األولى 
على منت أفضل الطائرات وسأنزل 
في أفضل الفنادق ومصاريفي كلها 
س����يتم دفعها ببطاق����ة ائتمانية 
إلى  يزودونني بها حال وصولي 
اخلارج، لذلك س����اورني الش����ك 
ورفضت« كما قال.وأبدى الصحافي 
ش����ارل أيوب اس����تعداده لإلدالء 
بش����هادته عن طارق عبدالرازق، 
وقال: »لو عرفت أنه من املوساد 
الس����تدرجته إلى بيروت وأبلغت 
عنه فرع مكافحة التجس����س في 
لبنان، ولكانوا اعتقلوه طبعا بعد 
التحقيق معه«، وقال إن الشكوك 
ساورته ودفعته لعدم السفر »لكثرة 
ما بالغوا بإغرائي، ولكثرة ما كان 
يتصل بي عبدالرازق عبر الهاتف 

ويلح على دعوتي«.

بالهاتف من بيروت.
وذكر أيوب، الذي كان ضابط أمن 
في وحدة للجيش اللبناني سابقا، 
ان طارق دعاه إللقاء محاضرات في 
مقاطعة مكاو الصينية وفي تايلند 
وفي جنوب افريقيا عن ش����ؤون 
شرق أوس����طية »وأخبرني بأنه 

السفير السوري: االتصاالت مع الحريري بخير
بيروت: أكد السفير السوري علي عبدالكرمي علي، في تصريح بعد لقائه
ــليم الحص، »ان الجهد السوريـ  السعودي مستمر، ولكن  الرئيس د.س
ــاء في لبنان وتجاوبهم وتوافقهم  ــر النتائج يجب ان يكون عبر االفرق تظهي
ــا بينهم وخارج اإلعالم كي يصلوا الى نتائج نرجو ان تكون  وحوارهم فيم
ــتهداف اإلسرائيلي  مثمرة وقريبة وتدرأ أي فتنة وتفوت الفرصة على االس
الذي هو غاية كل هذه المؤامرات للنيل من وحدة لبنان وصموده ومقاومته«.
ــة الدولية يتناغم ويتكامل مع  ــر »ان الموقف اإليراني من المحكم واعتب
ــكك بصدقية  مواقف كثيرة تصدر في أكثر من مكان في لبنان وخارجه تش

ــريبات التي  ــييس هذه المحكمة والتس وصوابية المحكمة الدولية وفي تس
ــا الصحافة في أكثر من مكان وأكثر من موقف وفي مواضيع مختلفة  نقلته
ــيد الخامنئي  ــان الس ــزت صورة هذه المحكمة، وبالتالي ما جاء على لس ه

سبقته مواقف كثيرة«.
ــعد الحريري بخير إن  ــورية والرئيس س وأعلن »ان االتصاالت بين س
ــاء اهلل«، نافيا علمه بأي زيارة للحريري الى دمشق، وداعيا الى »التفاؤل  ش
بالخير وبالمسعى السوري ـ السعودي والوفاق اللبناني ـ اللبناني والحوار 

بين األشقاء«.

شارل ايوب

أخبار وأسرار لبنانية
 عـون يرفض العودة الى معادلة ما قبـل اغتيال احلريري: تؤكد 
مص����ادر مقربة من العماد ميش����ال عون انه أبلغ 
حلفاءه جميع����ا رفضه العودة الى معادلة ما قبل 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري: حزب اهلل يقاوم 
واملستقبل ميسك باالقتصاد. وفي رأي عون، فإن 
ملفات الفساد واحلرص على املال العام ال صلة لها 
بسالح املقاومة وال مبلف شهود الزور وال باحملكمة 
الدولي����ة، وبالتالي فإن أي تس����وية لن تؤدي الى 
وقف الهجوم العوني على »من أوصلوا البالد الى 
ما بعد االفالس، وضربوا عرض احلائط بالقوانني 

والدستور«.

 ال منتصر وال مهزوم: في رأي ديبلوماسيني متابعني لتطور 
ــذه املواجهة يصعب  ــع في لبنان انه في مثل ه الوض
احلديث عن منتصر ومهزوم، ذلك أن كل طرف يتسلح 
ــناد، لكن األمل الضعيف  بحجم كبير من عوامل االس
ــوية سريعة قبل  الى حد االنعدام حاليا، في ايجاد تس
صدور القرار االتهامي، واعتقاد كل طرف أنه األقوى 
ــي املعادلة، قد يغرق لبنان مجددا في أزمات متعددة  ف
ــاد. وما دامت قضية  ــرة بعد انتهاء فترة االعي مباش
احملكمة صارت موضع شد حبال بني ايران وعدد من 
ــدول الغربية والعربية، فإن االمر لم يعد قابال للحل  ال
بسهولة، ولعل مصير احلكومة اللبنانية سيكون فعال 

على احملك.

 دليل االتصاالت باطل: في وقت يسود اجتاه الى رفض 
أي قرار اتهامي يكون مبنيا على دليل االتصاالت، 
ي����رى خبير قانوني أن كش����ف خطورة االختراق 
اإلسرائيلي لشبكة االتصاالت الهاتفية اخلليوية، 
بالتزامن مع اعتراف املسؤولني اإلسرائيليني بتقدميهم 
معلومات ملكت����ب املدعي العام الدولي في احملكمة 
اخلاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار، وإقرار مسؤولني 
في هذا املكت����ب وفي مقدمتهم قائد فريق احملاكمة 
األملاني إكهارد ويتهوبف أنهم يعتمدون على إسرائيل 
كمصدر ملعلوماتهم، قطع الطريق على إمكان االستناد 
إلى مسألة االتصاالت الهاتفية في القرار االتهامي، 
وجعلها قرينة ضعيفة ال يعتد بها، وال ميكن االحتكام 

إليها لتثبيت تهمة ما.

 لقاء بيصور الدرزي يتفاعل: يتفاعل في األوساط الدرزية 
ــع في  ــية حدث انعقاد اللقاء الدرزي املوس والسياس
بيصور قضاء عاليه، الذي نظمته هيئة العمل التوحيدي 
الدرزي )يشرف على عملها الوزير السابق وئام وهاب(، 

وكان الفتا في اللقاء:
ــال الدين من  ــاركة رج ـ احلجم والتنوع في مش

فلسطني ولبنان واالردن وسورية.
ــم اخليارات جلهة دعم املقاومة ومشروعها  ـ حس

واملطالبة بإلغاء احملكمة الدولية.
ـ غياب شيخي عقل الطائفة نتيجة اخلالفات، حيث 
لم يحضر الشيخ نصر الدين الغريب جتنبا ملزيد من 
الشرخ، فيما لم يحضر الشيخ نعيم حسن ملالحظات 

على البيان اخلتامي.

»شبح التسوية« يتقدم
 على »كابوس القرار الظني«

بيروت: القرار االتهامي وضع جانبا. صوت التس����وية
السياسية يعلو أكثر فأكثر. وبعدما كان السؤال في 
األسابيع املاضية: متى يصدر القرار االتهامي؟ بات السؤال 
اآلن: متى تعلن التس���وية؟ ويبدو ان القرار والتسوية 

الى ما بعد األعياد.
وفي آخر التقارير املقتضبة واملعلومات املسربة عبر 

مصادر مواكبة لالتصاالت السعودية - السورية:
1 - ان االتفاق السعودي - السوري بات منجزا وان 
معظم الفرقاء يترقبون نتائج االتصاالت اخلارجية من 
أجل حتصينه وضمان حس���ن تنفيذه وأن اإلعالن عنه 
بات مسألة وقت الستكمال هذه االتصاالت التي يتوخى 
املعنيون إعطاء زخ���م لعملية تنفيذه عندما يتقرر هذا 
اإلعالن. وهو اتفاق متوازن يتناول اهتمامات فريقي األزمة 
اللبنانية وهواجس���هما، أي يش���مل موقفا من موضوع 
اخلالف على احملكمة الدولي���ة يبدد مخاوف حزب اهلل 
واملقاومة من جهة، ويتناول صيغة للقضايا السياسية 
األخرى العالقة فيعّوم اتفاق الطائف ويكرسه ويضمن 
س���ير عجلة الدولة والعمل احلكومي والتوجهات اآليلة 
الى أن تأخذ املؤسس���ات اللبنانية دوره���ا الكامل عبر 
تطبيق ما تبقى من مقررات احلوار الوطني وغيرها من 
العناوين وبالتالي من مقررات اتفاق الدوحة مبا يضمن 

االستقرار اللبناني.
2 - املعطيات املتداولة في دمشق تتحدث عن انتهاء 
جانب أساسي من التسوية بني اململكة العربية السعودية 
والواليات املتحدة األميركية من جهة، ودمشق، وبنسبة 
أق���ل مع طهران، التي يكفي فتح باب التفاوض الضمني 

معها لتشهد املنطقة انفراجات.
واجلانب اللبناني من التسوية قد أجنز، ودفع األمور 
إلى خواتيمها سيس���تغرق أياما عدة فقط، وإلى ما بعد 
األعياد.وم���ن النقاط التي يبدو أنه اتفق عليها، أو على 
وشك االتفاق عليها، كيفية التعامل مع مقررات حكومة 
الرئيس السابق فؤاد السنيورة، وإيجاد آلية العتبارها 
قرارات نافذة وال اعتراض عليها، إضافة إلى التعيينات 
والتشكيالت وغيرها من األمور التي ستعطى للرئيس 

سعد احلريري.
3 - إن ما حتق���ق حتى اآلن، وإن كان يغلف بكتمان 
ش���ديد، إال أنه وفر أرضية صلب���ة حلل ال يتجه صوب 
إلغ���اء احملكمة، لكن صوب تنظيم عملها وعالقة الدولة 
اللبنانية بها، ما يعطل محاوالت التآمر على جهات لبنانية، 
ويف���رض على احملققني الدوليني التصرف مبس���ؤولية 

وشمولية أكبر.
أما على الصعيد الداخلي، فإن النقاش يتركز على عنوان 
واحد: هل يبقى س���عد احلريري رئيسا حلكومة إحباط 
مؤامرة احملكمة الدولية، أم التسوية نفسها حتتاج إلى 
شخصية أخرى توفر املرحلة االنتقالية بانتظار صورة 

مختلفة عن احلكم في لبنان؟
4 - هذا التفاؤل يخرقه حذر قيادي بارز في املعارضة 
يبدي خش���يته من وجود فخ سياسي من إشاعة املناخ 

اإليجابي.

)محمود الطويل( الرئيس د.سليم احلص مستقبال السفير السوري علي عبدالكرمي  

نجاح »س.س« سوف يغلق بإحكام أبواب الفتنة بعد صدور القرار االتهامي 

صالح لـ »األنباء«: كالم خامنئي في خانة 
الدفاع عن الحقيقة 

 بيروتـ  زينة طبارة
رأى عض����و كتل����ة »التنمية 
والتحرير« النائب عبداملجيد صالح 
ان ايران معنية مباشرة بالصراع مع 
الكيان الصهيوني وبالتالي من حقها 
إبداء حرصها على س����المة الدولة 
اللبنانية كونها دولة مقاومة تتقاطع 
مع توجهات ايران في االطار املذكور، 
مستغربا جملة ردود الفعل حيال 
كالم املرشد األعلى للثورة اإليرانية 
السيد علي خامنئي الذي أعلن فيه 
ان احملكم����ة الدولية ملغاة وكأنها 
لم تكن، معتبرا ان موقف الس����يد 
خامنئي من احملكمة ينس����جم في 
مضمونه وأبعاده مع مواقف امني عام 
»حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل 
جلهة مقاطعة احملكمة والتحقيق 
الدولي، رادا اسباب مواقف السيد 
اخلامنئي من احملكمة الى عدم اعارة 
هذه األخيرة اي اهمية لكل ما تقدم 
به السيد نصراهلل من أدلة وبراهني 
تش����ير الى االحتمال االسرائيلي 
باغتيال الرئيس رفيق احلريري، 
اضافة الى كل ما رافق مسار التحقيق 
من شوائب تش����ير الى تسييس 

احملكمة للنيل من املقاومة.

استغراب

واعرب النائب صالح في تصريح 
ل� »األنباء« عن استغرابه مسارعة 
البعض في الداخ����ل اللبناني الى 
انتقاد كالم السيد خامنئي واعتباره 
تدخال في الشؤون اللبنانية، في 
وقت التزموا فيه الصمت الكبير 
حيال التس����ريبات االس����رائيلية 
عن احملكم����ة الدولية وحيال كالم 
املسؤولني االسرائيليني عن الفتنة 
بني اللبنانيني، وامتنعوا عن التعليق 
على اكتش����اف اجليش اللبناني 
ملنظومتي التجسس االسرائيليتني 
في الباروك، الفت����ا الى ان موقف 
السيد خامنئي من احملكمة سواء 
أكان فتوى كما يعتبرها البعض أم 
لم يكن فهو يندرج في خانة الدفاع 
عن احلقيقة التي يحول ملف شهود 
الزور دون الوصول إليها والذي على 

التغيير واالصالح العماد ميشال 
عون بأن الرئي����س احلريري هو 
من يعطل مجلس الوزراء بناء على 
عدم تطبيقه املادة 65 الداعية الى 
التصويت على البند املطروح في 
حال عدم التوافق عليه، رأى النائب 
صالح ان ما يثيره الرئيس احلريري 
وقوى 14 آذار عن تعطيل مجلس 
الوزراء هو كمن يطبق القول املأثور 
»ضربني وبكى سبقني واشتكى«، 
معتبرا ان ما يجري على املستوى 
املذكور هو ان قوى املعارضة تخاطب 
جوقة املتجاهلني ألحكام الدستور 
السيما ألحكام املادة 65 منه، وذلك 
عبر تغطيتهم السماوات بالقباوات 
وابتكارهم تبريرات وتفسيرات ال 
متت الى الواقع الدستوري بصلة، 
معتبرا ان ما تضطلع به قوى 14 آذار 
وفي مقدمتها الرئيس احلريري هو 
إدخال لبنان في لعبة اضاعة الوقت 
الى حني صدور القرار االتهامي.وردا 
على س����ؤال حول معنى املبادرة 
الس����عودية � السورية خصوصا 
ان جناحها ال يعن����ي انتهاء أزمة 
احملكمة الدولية والقرار االتهامي، 
ختم النائب صال����ح الفتا الى ان 
اهم ما أتت به املبادرة املذكورة هو 
جلم الداخ����ل اللبناني من العودة 
الى الساحات وخلق اجواء طائفية 
مذهبية تؤسس حلاالت كانتونية 
مرفوضة، مش����يرا الى ان املبادرة 
السعودية � السورية التي حشدت 
له����ا كل من قط����ر وتركيا وايران 
ألهميته����ا على مس����توى الداخل 
اللبنان����ي، وان كت����ب لها النجاح 
سوف تغلق بإحكام ابواب الفتنة 
في لبنان بعد صدور القرار االتهامي، 
معتب����را ان افق املب����ادرة مفتوح 
باجتاه االيجابيات، خصوصا في ظل 
احاطة خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس 
بشار االسد خلطواتهما وتواصلهما 
بالكتمان منعا إلفساد مساعيهما 
من قبل املتضرري����ن من املبادرة 
وعلى رأسهم اسرائيل والواليات 

املتحدة األميركية.

أساسه ضللت التحقيقات وسيقت 
االتهامات ضد سورية وبعدها ضد 

حزب اهلل.
وعن كالم البطريرك نصراهلل 
صفير بأن حزب اهلل قد يقدم على 
اللبنانية،  االنقالب على الدول����ة 
لفت النائب صالح الى ان اجلميع 
يكنون لبكركي وسيدها البطريرك 
صفير ولل����دور الرعوي خاصته 
كل التقدير واالحترام، خصوصا 
ان بكركي كانت ومازالت مرجعية 
وطنية ال ميكن ألحد التنكر لدورها 
الوطني، متسائال في املقابل كيف 
ميكن حلزب اهلل تنفيذ انقالب على 
الدولة اللبنانية لإلمساك بالسلطة 
في ظل اعتراف احلزب نفسه بان 
لبنان ال يس����تطيع االستمرار اال 
الطائفية  الفسيفس����اء  في ظ����ل 
واملذهبية التي متيز بها عن كافة 
الدول واالنظمة العاملية، مشيرا الى 
ان كل طرف من االطراف اللبنانية 
يعرف حدوده ويدرك دوره ووسع 
املس����احة التي يستطيع التحرك 
داخلها، وبالتال����ي يعتبر النائب 
صالح ان لغة االنقالب على الدولة 
غير واردة ال في قاموس حزب اهلل 
وال في توجهاته الوطنية املعنية 
فقط بالدفاع عن الدولة في وجه 
املخططات واألطماع الصهيونية.

»ضربني وبكى«

على صعيد آخ����ر، وردا على 
س����ؤال ح����ول كالم رئيس تكتل 

عبداملجيد صالح

جنبالط يتهم جعجع بالتذاكي:
 صار شاهد زور إضافيًا

بي����روت: أكد رئي����س »اللقاء
النائب وليد  الدميوقراط����ي« 
أنه كان هناك تنس����يق  جنبالط 
بينه وبني الرئيس ميشال سليمان 

بحسب صحيفة »األخبار«.
وأوضح ان »هناك اتفاقا كامال 
بيني وبني رئيس اجلمهورية على 
عدم ط����رح التصويت في مجلس 
الوزراء عند مناقشة ملف شهود 
الزور، بغية تفادي أزمة حكومية 
نحن في غنى عنه����ا في ظل هذا 
الكم من األزمات، وكي ال يعتكف 
رئيس احلكومة كما هدد بذلك. لم 
أكن أنا، وال رئيس اجلمهورية، مع 
التصويت، ولم توح لنا س����ورية 
بالتصويت. ول����م يجر تصويت 
مباش����ر وال غير مباش����ر. يكفي 
سمير جعجع تذاكيا. صار أشبه 
بشاهد زور. إنه شاهد زور إضافي. 

لم نصوت لتجنب أزمة حكومية. 
أما موقفي من ملف شهود الزور، 
فمعروف: أنا مع إحالته على املجلس 
العدلي. أنا والرئيس املاروني متفقان 
ومتفاهمان متاما. لكن الغريب أن 

الرئيس املاروني املعتدل مرفوض 
من طائفته. هذه الطائفة ال تريد إال 
الذين يتغنون بها مثل بشير وأمني 
اجلميل وسمير جعجع. أما املوارنة 

املعتدلون فمرفوضون«.

سمير جعجع وليد جنبالط


