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بري يكسر الجرة مع الحريري ويتهمه بتضليل المسعى القطري - التركي
سليمان يدعو إلشراك الجميع في المسؤولية.. ومكتب رئيس الحكومة ينفي توقيعه أي اتفاق حول المحكمة

)محمود الطويل( األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال النائب وليد جنبالط والوزير غازي العريضي أمس االول 

سليمان على مراس���يم ارسالها 
مجددا الى مجلس النواب وليس 
مبخالف���ة القواعد الدس���تورية 
وجتاهل موقع رئاسة اجلمهورية 

كما فعل السنيورة.
وطالب بري احلريري بالكف 
عن التحريض والتلطي بالدفاع 
عن موقع رئاسة احلكومة للتستر 
في الدفاع عن مصالح وأشخاص 
وجتيير مؤسسات إلمارة وهمية 

بحسب تعبيره.
من جهته، طالب رئيس الهيئة 
التنفيذية في »القوات« اللبنانية 
سمير جعجع رئيس اجلمهورية 
بإعادة احلق الى أصحابه وكشف 
في مؤمت���ر صحاف���ي أمس، ان 
»الرئيس سليمان ورئيس املجلس 
النيابي نبيه ب���ري عينا يومني 
لالستشارات من دون أي تداول 
مع فري���ق 14 آذار حتى من دون 
التداول مع احلريري«، معتبرا ان 
تأجيل االستشارات يرجع اال أن 
»الرئيس سليمان أجل االستشارات 
انطالقا من حسه الوطني ورغبته 
أن تسيير األمور بأبسط وأسلس 
طريقة ممكنة«، وأضاف: »نحن 
نتكل على استقامة سليمان ليفعل 
شيئا كي يبقى احلق مع أصحابه 

وإليجاد حل مناسب«. 
أما خارجيا ووسط حديث عن 
زيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس 
الوزراء وزير اخلارجية القطري 
الشيخ حمد بن جاسم الى دمشق 
أمس األول واستمرت الى أمس، 
استقبل الرئيس املصري حسني 
مبارك أمس أيضا الرئيس اللبناني 
األسبق أمني اجلميل وبحث معه 
تطورات الوضع في لبنان، وكان 
اجلميل دعا عقب اجتماعه أمس 
األول مع الرئيس ميشال سليمان 
� إلى أن تتم االستشارات النيابية 
لتكليف رئيس احلكومة املقبلة في 
جو هادئ، نافيا أن يكون ترشيح 
ق���وى 14 آذار لرئي���س حكومة 
تصريف األعمال سعد احلريري 
لرئاسة احلكومة اجلديدة حتديا 

ألي جهة.

احلريري، بان املعارضة هي من 
طالب بصيغة متكاملة للمصاحلة 
الوطنية تلغ���ي صفة املعارضة 
واملواالة عبر حكومة انقاذ وطني 
وتطبي���ق اتف���اق الطائف دون 
استنس���ابية وااللت���زام باتفاق 
الدوحة وتنفيذ مقررات احلوار 

الوطني.
ال���ى ان ورقة  واش���ار بري 
املعارضة تضمنت ايضا مطلب 
وضع نظام داخلي ملجلس الوزراء 
منعا للتزوير الذي يحدث حاليا 
في املقررات ونشرها بخالف واقع 
صدورها وإعادة توزيع احلقائب 
الوزارية السيادية حتى ال تبقى 
وزارات حكرا على طوائف دون 
اخرى خاصة للنهب املالي القائم 
على قدم وساق منذ نحو عقدين 
من الزمن والغ���اء الهيئات غير 

الشرعية.
وأكد استعداد املعارضة لتنفيذ 
االتفاق املعقود بينه وبني احلريري 
حول القوانني ال� 69 التي اتخذتها 
حكومة فؤاد السنيورة بأن يوقع 
احلري���ري مع الرئيس ميش���ال 

وتركيا خالل قيامهما مبس���اعي 
الوس���اطة االخيرة ف���ي بيروت 
ورقة بنود تضليلية في محاولة 

استباقية إلفشال مهمتهما.
وقال بري مفندا بيان  مكتب 

إطار املداولة«. لكن رئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري الذي 
كس���ر على ما يب���دو اجلرة مع 
اتهم رئاسة حكومته  احلريري، 
بأنها سلمت وزيري خارجية قطر 

كما ولو أنه جرى التوقيع على 
الورق���ة املتداول���ة، وهو أمر لم 
يحصل حتما، وال أساس له من 
الصحة، فليس هن���ا أي توقيع 
أو مصادق���ة، واألمور بقيت في 

للمصاحل���ة الوطنية، مؤكدا أن 
»ما ورد خطأ عن مصادقة الرئيس 
سعد احلريري على بنود االتفاق 
مع كل من الرئيس بش���ار األسد 
والسيد حسن نصراهلل، أوحى 

في غضون ذلك، نفى املكتب 
اإلعالمي للرئيس سعد احلريري 
املعلوم���ات التي تداولتها بعض 
وس���ائل اإلعالم ح���ول توقيعه 
االتفاق الذي جرى بحثه في شأن 
احملكم���ة الدولية، وأكد في بيان 
أنه »سبق للرئيس احلريري أن 
أعلن ذهابه بصيغة التسوية التي 
طرحت إلى أبعد مدى ممكن، على 
أساس خريطة طريق متكاملة، 
سبق أن أعدت في إطار املشاورات 
� السورية، ثم جرى  السعودية 
التأكي���د عليها من خالل اجلهود 
القطرية التركية األخيرة«، الفتا 
إلى أن »خريطة الطريق املذكورة، 
تتناول مستويات عدة في التسوية 
املطروح���ة، وال تقف عند حدود 
الورقة التي أتى على ذكرها وليد 
جنبالط، وجرى التداول ببعض 

بنودها في وسائل اإلعالم«.
املكت���ب اإلعالمي  وأوض���ح 
للحري���ري أن »البن���ود مجرد 
خطوة في مس���ار ديبلوماس���ي 
وسياس���ي، كان م���ن املفترض 
أن ي���ؤدي إلى صيغ���ة متكاملة 

أحمد شعبان
رغم أن صورة االستشارات 
الرئاسية لتكليف رئيس احلكومة 
اللبناني���ة املقب���ل، بات���ت أكثر 
وضوح���ا مع إعالن النائب وليد 
جنبالط حتوله التام الى جانب 
»سورية واملقاومة«، اال أن الرمال 
اللبنانية ال يبدو أنها ستتوقف 
عن احلركة، مع استمرار اجلهود 
املفاجئة  السياس���ية والزيارات 
واملشاورات املس���تمرة في أكثر 
من عاصمة إقليمية مبوازاة حرب 
التصريحات واملؤمترات الصحافية 
املستعرة في الداخل، خاصة أن 
االستشارات املقرر لها أن تنعقد 
غدا وبعد غد، مازالت متأرجحة 
بني مؤك���د انعقادها في موعدها 
ووفق اجلداول التي اجنزت، وبني 
قائل إن الرئيس ميشال سليمان 
يتعرض لضغوط خارجية تصب 

في خانة التأجيل.
من جهته وقبل س���اعات من 
املوعد املعلن للمش���اورات، لفت 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان إلى أن »امليثاقية تفرض 
اش���تراك اجلميع في املسؤولية 
للخير واالصالح واخلط املستقيم 
والدف���اع ع���ن الوط���ن، وليس 
فقط تقاس���م احلصص واملنافع 
واملصلحة اخلاصة«. وأمام أعضاء 
السلك القنصلي الذين زاروه في 
القصر اجلمهوري، أشار سليمان 
إلى أن »النموذج اللبناني ميثل 
حتديا، وعلينا إجناح هذه الصيغة 
في وجه اإلرهاب الذي ال يعترف 
باآلخر، وفي وجه صيغة يهودية 
إسرائيل، وفي وجه بعض النزعات 
التي ب���دأت تظهر ف���ي أوروبا، 
التعددية  وتتناول عدم جن���اح 

الثقافية«.
وإذ أك���د أن »الوعي يجب ان 
يكون كامال وحقيقيا«، أشار إلى 
أن »ال احد يستطيع تغييب احد، 
وعلى اجلمي���ع ان يكون لديهم 
االقتناع باملشاركة باملسؤولية، 
وعلى الرغم من صعوبة الظرف 
الراهن، فالغد سيأتي وتكون األمور 

وجدت طريقها الى احلل«.

شن عضو تكتل »لبنان أوال« النائب خالد 
ضاه��ر هجوما عنيفا عل��ى قوى 8 آذار 
وبالتحديد حزب اهلل، مشددا على ان »املعارضة 
لن تتمكن من تش��كيل حكومة منفردة حتت 
ضغط الس��الح وبقرار معاكس إلرادة ممثلي 

أهل السنة والشارع السني«.
وفي حديث ل� »النشرة«، هدد ضاهر »أي 
مرشح يقبل بتولي رئاسة احلكومة بتكليف من 
حزب اهلل وبالتالي من طائفة غير طائفته بالرجم 

من قبل أهل السّنة ونساء السّنة بنعالهم«.

وأضاف: »نحن سنعتمد مبدأ شمشوم »علّي 
وعلى أعدائي« ولن نس��لم لهم البلد ليقيموا 
دويلتهم«. وشدد ضاهر على أن »رئيس احلكومة 
االسبق عمر كرامي هو ابن بيت سياسي عريق 
ورج��ل عروبي ووطني، وبالتالي لن يقبل أن 
يكون حصان طروادة ضد أهل السنة ويسيء 
بالتالي ألوالده وأحفاده وتاريخ عائلته ويتولى 
موقعا مذال كهذا«. وقال: »خيارنا واضح ونحن 
متمسكون بسعد احلريري وبحقوقنا كأهل سنة 
ولن نخضع ملنطق االرهاب واالبتزاز والقتل« 

مؤكدا أن »موقف ولي��د جنبالط األخير جاء 
نتيجة ضغوط كبيرة مورس��ت عليه من قبل 
حزب اهلل واملعارضة بعد االنتكاسات الكبيرة 
التي حلقت بها واخلسائر اجلمة التي أصابتها 

وليس آخرها صدور القرار الظني«.
وردا على ضاهر قال النائب السابق ناصر 
قنديل: طرابلس العروبة هي التي سترد على 
مثل هذه التصريحات عند تكليف ابنها الرئيس 
عمر كرامي في اطار مشروع وطني وعروبي 

ينسجم مع تاريخ املدينة.

ضاهر: أي مرشح يقبل تشكيل الحكومة بتكليف من حزب اهلل سيرجمه أهل السّنة بالنعال!
وقنديل يرد: طرابلس سترد عليكم فور تكليف كرامي برئاسة الوزراء

وليد جنبالط.. زعيم الطائفة الصغيرة 
وصاحب الدور السياسي الكبير

بي���روت � أ.ف.پ: يجم���ع العارفون بالزعيم 
الدرزي وليد جنب���الط »متقلب ومتغير األهواء 
السياسية«. وهو الذي أعلن أمس األول وقوفه الى 
جانب حزب اهلل وسورية في األزمة احلالية. ما 
يعني عمليا ترجيح كفة مرشح املعارضة لرئاسة 
احلكومة مقابل رئيس حكومة تصريف األعمال 

سعد احلريري ما لم حتصل مفاجآت.
بدأ جنبالط حياته السياسية شابا صغيرا )27 
عاما( ولم يكن قد استعد بعد لتولي مسؤولية قيادة احلزب 
التقدمي االشتراكي والطائفة الدرزية التي تشكل حوالي %6 
من سكان لبنان األربعة ماليني تقريبا، وذلك على اثر اغتيال 
والده كمال جنبالط العام 1977، في السنة الثانية من احلرب 

األهلية )1975 � 1990(.
أدى دورا بارزا، كزعيم ميليشيا، في احلرب الى جانب القوى 
الفلس���طينية واليسارية واإلسالمية في مواجهة امليليشيات 

املسيحية.
وأصبح نائبا في البرملان اللبناني العام 1992، ثم تولى مناصب 

وزارية، وذلك في فترة التواجد السوري على لبنان.
لكنه في العام 2005، حت���ول الى رأس حربة في الصراع 
ضد سورية التي اتهمها مع حلفائه الذين كان جزء كبير منهم 
من أعداء األمس، بالوقوف وراء عملية اغتيال رئيس الوزراء 

األسبق رفيق احلريري.
وأعلن في تلك الفترة ان ضميره ارتاح اآلن، ألنه كان طوال 
السنوات التي سبقت يسير مع دمشق مضطرا خوفا على الطائفة 

الدرزية ومن أجل حفظ موقع لها في الساحة اللبنانية.
ويأخذ منتق���دو موقف جنبالط اجلديد الذي عاد، اعتبارا 
من صيف 2009، يتقرب مجددا من سورية معلنا انه هاجمها 
بني 2005 و2009 حتت وطأة ظروف عصيبة و»حلظات تخل«، 
انه كان »بطل ثورة األرز« التي أخرجت السوريني من لبنان 
في أبريل 2005، وبانقالبه اليوم، يعود الى إدخالها الى لبنان 
من الباب الواس���ع. ويقول القريبون من جنبالط ان مواقفه 
ميليه���ا دائما »اخلوف على الطائفة الدرزية«، مش���يرين في 
الوقت ذاته الى انه يخشى كذلك على حياته، ويسعى الى ترك 
»ارث سياس���ي غير مفخخ« لنجله تيمور. وأعلن في حديث 
لوكالة »فرانس برس« في يناير ان تيمور »ال ميلك غير خيار« 
االستمرار من بعده في حتمل املس���ؤولية السياسية كزعيم 
للدروز و»املختارة«، مقر عائلته التاريخي العريق في منطقة 
الشوف في جبل لبنان. ويستقبل »زعيم املختارة« او »البيك« 
خالل عطلة نهاية االسبوع بشكل منتظم الوفود الشعبية التي 
تأت���ي مبطالبها التي تراوح بني املصاحلات بني العائالت، الى 
عرض مشاكل شخصية، الى طلب مساعدات مالية، او مجرد 

إلقاء التحية واالستماع الى آخر مواقفه السياسية.
وهو يس���لم على اجلميع، يحيط به غالبا كلباه اجلميالن 

»كوندور« و»كاسي«.
طويل ونحيف، يحب جنبالط )61 عاما( ارتداء اجلينز، ونادرا 
ما يقص شعره اخلفيف الذي يكشف عن صلعة عريضة في 
وجه مستطيل. مسكون بهاجس التاريخ. وقد أعلن أمس األول 
»ثبات حزبه الى جانب سورية واملقاومة«، قائال »انني أقول 
ه���ذا للتاريخ، لكيال أحمل فوق طاقتي، وليس من باب تبرئة 
الذات«. ويقرأ جنبالط الكثير من كتب التاريخ والسياسة. وهو 
يهوى الكتب بش���كل عام، وغالبا ما يقدمها هدايا ألصدقائه، 

وأحيانا.. خلصومه السياسيني.
ولد جنبالط في السابع من أغسطس 1949، وتابع دراسته 
في مدرسة »انترناشونال كوليدج« في بيروت قبل ان ينتقل الى 
اجلامعة االميركية في بيروت حيث درس العلوم السياسية.
زوجت���ه نورا جنبالط، ولديه 3 أوالد من زواج أول. أعلن 
في مقابلة مع »فرانس برس« انه يحلم بشراء منزل في منطقة 
النورماندي الفرنس���ية، حيث ميكن���ه ان ينصرف الى كتابة 

مذكراته، بعد تسليمه األمانة الى تيمور.
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منيمنة لـ »األنباء«: المؤسسات الرسمية والدولية عرضة لتهديد المسلحين
اعتبر أن موقف العسكر غير واضح وسابقاً وقفوا متفرجين أمام من يملك السالح

د.حسن منيمنة

من املفترض ان تلتزم رئاس����ة 
اجلمهورية باالحكام الدستورية 
وتدعو الى استش����ارات نيابية 
الفراغ  معجل����ة للخروج م����ن 
الدس����توري، اال اذا قرر الفريق 
اآلخ����ر مقاطعة االستش����ارات 
لتفادي حتمية تسمية الرئيس 
احلري����ري وبالتال����ي تكليفه 
بتش����كيل احلكوم����ة بناء على 
النيابية، معتبرا  قرار االكثرية 
ان فري����ق املعارضة يرغب في 
وضع البالد أمام مزيد من االزمات 
وفي وابل من التعقيدات من خالل 
تعمده نسف االستشارات النيابية 
وإبقاء الوضع على حاله رازحا 
الفراغ في س����دة رئاسة  حتت 
احلكومة، مؤك����دا ان االوضاع 
صعب����ة للغاية ف����ي ظل رفض 
»حزب اهلل« وفريقه السياسي 
كل احللول واالقتراحات، وفي ظل 
متسكه بفرض رغباته وإرادته 
على اللبنانيني وعلى املؤسسات 

الدستورية.

املؤسسات املشار اليها وغيرها 
من املؤسسات الرسمية والدولية 
قد تتعرض لتهديدات املسلحني 
ان لم تس����تدرك القوى األمنية 
االمر وتبادر مسبقا الى تكثيف 
احلماية حولها، مستدركا بالقول 
في معرض رده على سؤال حول 
م����ا اذا كان لدى قوى »14 آذار« 
أي مخاوف في املوضوع األمني، 
بأن موقف املؤسسة العسكرية 
وبغض النظر عن مضمون زيارة 
قائد اجليش العماد جان قهوجي 
لس����ورية »غي����ر واضح حتى 
الساعة«، السيما ان هناك جتارب 
س����ابقة وقفت فيها املؤسس����ة 
العس����كرية وقفة املتفرج حتت 
عنوان احلي����اد وتركت االبواب 
مش����رعة أمام من ميلك السالح 
لفرض إرادته في الشارع وعلى 

اللبنانيني.
وعما يثار من كالم عن تأجيل 
النيابية مجددا،  االستش����ارات 
لف����ت الوزير منيمن����ة الى انه 

واألمني، مشيرا الى ان ما شهدته 
شوارع بيروت من انتشار لعناصر 
ميليشياوية بلباس موحد خير 
دلي����ل على جدي����ة التصريحات 
املش����ار اليها، وذلك العتباره ان 
االنتش����ار املذكور لم يكن سوى 
»بروڤة« أمنية حقيقية ملا ينتظر 
البيروتية واللبنانية  الساحتني 
عل����ى حد س����واء، ورس����الة في 
الداخل����ي واخلارجي  االجتاهني 
مفادها ان فريق املعارضة ماض 
في التصعيد ان لم تؤل االمر الى 
حتقيق مصلحته اخلاصة ولو على 
حساب مصلحة الدولة واالحكام 

الدستورية والقانونية.
هذا وردا على س����ؤال حول 
ما ُيرمى في الوسطني االعالمي 
والسياسي عن حتمية استهداف 
قوى املعارضة ملقري االمم املتحدة 
في وسط بيروت وفرع املعلومات 
في قوى األمن الداخلي كخطوة 
اولى من التحرك في الش����ارع، 
لفت الوزي����ر منيمن����ة الى ان 

العربية نقال عن مصادر قيادية في 
»حزب اهلل« بأن »ال عودة للرئيس 
احلريري الى رئاس����ة احلكومة« 
وبأن »قوى املعارضة لن تشارك 
في االستش����ارات النيابية«، لفت 
الوزير منيمن����ة الى وجوب أخذ 
هذه التصريحات على محمل اجلد، 
السيما في ظل اصرار »حزب اهلل« 
على االستمرار بالتصعيد السياسي 

لدى حزب اهلل للتمنع عن تنفيذ 
االتفاق، وأعلنت بالتالي رفع يدها 

عن امللف موضوع التفاهم.
ولف����ت الوزي����ر منيمنة في 
تصريح ل� »األنباء« الى ان اململكة 
السعودية وانطالقا من حرصها 
على ترسيخ االستقرار في لبنان 
غير راضية عما آلت اليه االوضاع 
على الساحة اللبنانية، السيما 
حيال التطورات األمنية األخيرة 
الت����ي ظهرت فيه����ا مجموعات 
ميليشياوية على الطرقات العامة 
وداخل االحياء السكنية لبيروت، 
مشيرا الى ان اململكة السعودية 
ضنينة باالستقرار والسلم االهلي 
في لبنان عمال بتاريخها االيجابي 
جتاهه ومساعدتها املتواصلة له 
للخروج من أزماته، اال انه وعلى 
ما يبدو ان لغة السالح طغت على 
لغة التوافق واملباحثات وأدت الى 
عرقلة كل اتفاق قد يبرد سخونة 

األزمة ويكسر حدتها.
وعما ذكرت����ه إحدى الصحف 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير التربية والتعليم 
العال����ي في حكوم����ة تصريف 
االعمال د.حسن منيمنة أن كالم 
وزير اخلارجية السعودية سعود 
الفيصل ال����ذي اعلن فيه »رفع 
اململكة السعودية يدها عن االتفاق 
السعودي � السوري«، عبر عن 
غض����ب اململكة حي����ال تدهور 
االوضاع في لبنان جراء تنصل 
»حزب اهلل« وفريقه السياسي 
من تنفيذ بنود التفاهم بني خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز والرئيس بشار 
االسد، في الوقت الذي اعلن فيه 
الرئيس احلريري وفي أكثر من 
مناسبة أنه قام مبا عليه جتاه 
االتفاق املذكور وبقي على الفريق 
اآلخر مقابلته باملثل للخروج من 
نفق األزم����ة، معتبرا ان اململكة 
السعودية ارتأت واحلالة تلك عدم 
جدوى االستمرار في املباحثات 
انطالقا من تيقنها بوجود مماطلة 

أخبار وأسرار لبنانية

مقدمة لقيام شرق أوسط ما بعد أميركا: صحيفة »نيويورك تاميز« 
األميركية تقول ان ما يجري في لبنان »مقدمة لتغيير جدي 
على مستوى خريطة الالعبني في الشرق االوسط«،  وأشارت 
لصع����ود كل من تركيا وايران وقطر في غضون الس����نوات 
القليلة املاضية ليشغل الفضاء الديبلوماسي«، وهذا ما وصفته 
الصحيف����ة ب� »احللقة اجلديدة من حلقات التراجع األميركي 
في إحكام الس����يطرة على االزمات في املنطقة كما هو حاصل 
في تونس والعراق ولبنان«، وهو ما يعكس قيام شرق اوسط 
»ما بعد اميركا« حيث »يجتمع حلفاء وأعداء الواليات املتحدة 
حتت مظلة مصلحة االستقرار ليحيكوا سياسات خارجية ال 

جتد اميركا بدا غير القبول بها«.
لبنان بعيون تركية: لم حتتل القمة الثالثية بني تركيا وس��ورية 
وقطر في دمشق مكانة بارزة في اهتمام الكتاب واحملللني األتراك 
وال الوس��اطة التي قام بها وزيرا خارجية قطر وتركيا في لبنان 
الى ان اس��تقبل أمني عام حزب اهلل الس��يد حسن نصراهلل أحمد 
داود أوغل��و ونظيره القطري. حينه��ا قفز اخلبر الى الصفحات 
األولى لكن من منطلق اإلثارة وليس أهمية وحساس��ية موضوع 
الوس��اطة. فقد ركزت الصحف والس��يما العلماني��ة منها على 
اجلانب السياس��ي األمني من وضع السيد حسن نصراهلل، فجاء 
عن��وان صحيفة »حريي��ت«: »قمة ليلية مع نص��راهلل« وعنوان 
»ميللييت«: »ديبلوماس��ية في امللج��أ«. وركزت جميع الصحف 
على ما س��مته »امللجأ الس��ري« الذي لم يعرف موقعه الذي عقد 

فيه االجتماع مع نصراهلل.
احلكومـة لن تقلع: نقل ع����ن الرئيس بري قوله تعليقا على 
خط����اب الرئيس احلريري: »نرحب به����ذا الكالم الذي أطلقه 
وبأنه يسير وفق الدستور، ولكن في الوقت نفسه نستغرب 
الهجمة على وزراء املعارض����ة«. وفي رأي الرئيس بري انه 
سواء فازت هذه اجلهة أو تلك في االستشارات بزائد صوتني، 

فإن احلكومة لن تؤلف ولن تقلع بسهولة.

المجلس الشرعي يجدد ثقته بسعد الحريري

شالوم يحّذر من خطر تشكيل
»حكومة إيرانية شمال إسرائيل«

بيروت ـ خلدون قواص
أعلن املجلس الشرعي اإلسالمي األعلى 
رفضه واستنكاره لكل تطاول على الرموز 
السياسية والدينية، كما أعلن ثقته بدولة 
الرئيس سعد احلريري بوصفه رمزا من 
رموز املسلمني السياسية التي متثل الطائفة 
وحتافظ على حقوقها وكرامتها، ويحظى 
بأكبر مس���احة من التأيي���د اجلماهيري 

والنيابي.

وأبدى املجلس في بيان له برئاسة مفتي 
لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني بهذه 
املناس���بة تأييده للبيان السياسي الذي 
ألقاه الرئيس احلريري أخيرا والذي ترك 
للعملية السياسية الدستورية ان تأخذ 
مجراها وفقا للدس���تور واتفاق الطائف 
وإذا كان العمل السياسي في لبنان قد بني 
على التوازن الطائفي فإن الوفاق الوطني 
هو عمود هذا التوازن وحني ترجح كفة 

على أخ���رى بغير حق فإنها تهدد وحدة 
البالد.

وأرى ان املنصات واملنابر التي ترفع 
اليوم لنشر األحقاد والشائعات التي ترجف 
في البالد مبا يهدد األمن والتي تتعرض 
للقيم الدينية والعقائد بصورة غير مألوفة 
أمر ال يستقيم به وطن حني تصبح حرية 
الرأي نوعا من الوقاحة واستفزاز املشاعر 

عبر شاشات التلفزة.

عواصم � يو.ب���ي.آي: حذر نائب رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم أمس من 
خطر تشكيل »حكومة إيرانية« عند احلدود 
الشمالية إلس���رائيل وذلك في أعقاب إعالن 
الزعي���م الدرزي وليد جنب���الط عن تأييده 
ملرشح أحزاب املعارضة بتشكيل احلكومة 

اللبنانية املقبلة.

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن شالوم 
قوله خالل ندوة »سبت الثقافة« في مدينة 
بات يام جنوب تل أبي���ب إن قرار جنبالط 
»تأييد حزب اهلل في تشكيل حكومة يخلق 
خطرا حقيقيا بتشكيل حكومة إيرانية عند 

احلدود الشمالية إلسرائيل«.
وأضاف أنه »ل���م يعد احلديث يدور عن 

منظمة إرهابية تنشط بإيحاء إيران ودعمها 
وإمنا بحكومة س���يادية فعلية وهذا تطور 
خطير يلزم إسرائيل مبتابعة الوضع وسنكون 

مستعدين ألي تطور في املستقبل«.
وتابع »يجب أن نتذكر أن احلديث يدور 
عن حكومة إيرانية تتطلع إلى محو إسرائيل 

عن اخلريطة«.


