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أنباء لبنانية

األزمة الناشــئة في العالقات بني إسرائيل 
وروســيا، منذ أواسط يوليو املاضي، بسبب 
سقوط طائرة التجسس »إليوشن ٢٠« هي، في 
نظر مصادر إسرائيلية عسكرية، أكبر وأشد 
مما ينعكس في العالقات الظاهرية، وأنها في 
األسابيع األخيرة تفاقمت، حيث وجهت موسكو 
رسالة حتذير إلى إسرائيل، تطالبها فيها بالتوقف 

عن األعمال االستفزازية في سورية.
وذكرت املصادر أن وزارة الدفاع الروسية 
قطعت االتصاالت مع نظيرتها اإلســرائيلية 
متاما، منذ تلك احلادثة، على الرغم من العالقات 
املمتازة التي أقامها الوزير اإلسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان، مع وزير الدفاع الروســي سيرغي 
شويغو، وأن ديوان الرئيس فالدميير بوتني 
يرفض حتديــد موعد للقاء بنيامني نتنياهو، 
مع أنهما حتدثا في مكاملتني هاتفيتني واتفقا 

على اللقاء، منذ ٥ أسابيع.
وعندما أعلن مكتب نتنياهو أنه ســيلتقي 
مع بوتني في باريس في احلادي عشــر من 
الشهر اجلاري، حيث سيشاركان في مؤمتر 
دولي لالحتفال بالذكرى املئوية النتهاء احلرب 
العاملية األولى، قال الناطق بلســان الرئاسة 
الروسية في موسكو دميتري بسكوف، أول 
من أمس، إن »اللقاء الوحيد املقرر لبوتني هو 

مع الرئيس األميركي دونالد ترامب«.
ومع أن مكتب رئاسة احلكومة اإلسرائيلية 
ادعى أن إلغاء اللقاء جاء مبوجب طلب فرنسي 
بعدم إجراء لقاءات جانبية على هامش املناسبة 
االحتفالية، فإن مصادر سياسية مطلعة أكدت أن 
الروس هم الذين ألغوا اللقاء، في خطوة فسرت 
على أنها »تعبير فظ عن الغضب الشديد« في 
موســكو من السياسة اإلسرائيلية الرسمية، 
وبشكل خاص إزاء التصريحات حول قصف 
أهداف في سورية والتهديدات بتدمير صواريخ 

»إس ٣٠٠« التي سلمها الروس إلى دمشق.
وذكرت املصــادر أن الصورة التي حاول 
نتنياهو إظهارها وكأن العالقات مع الروس تعود 
إلى طبيعتها هي صورة مشوهة جاءت لتغطي 
على الواقع. فالروس غاضبون جدا على إسرائيل 
ويعتبرون تصرفها طعنا لها في الظهر. وفي 
اآلونة األخيرة يتفاقم هذا الغضب، خصوصا 
بعدما قامت إسرائيل بقصف جديد على موقع 
إيراني آخر في سورية. ومع أن إسرائيل أبلغت 
الروس بهذا القصف فلم تعترض عليه موسكو، 
إال أنها اعتبرته وقاحة زائدة، بشــكل خاص 
عندما قام مسؤول إسرائيلي بالكشف عن هذا 
القصف قبل أيام. وحسب احملرر العسكري في 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« ألكس فيشمان، 
فإن موسكو فهمت أن إسرائيل حتاول فحص 
رد روسيا على القصف، فقررت توجيه عدة 
رســائل تظهر فيها موقفها الغاضب. وجاء 
هذا الرد على عدة أشــكال، فقد عاد اخلبراء 
اإليرانيون إلى االنخراط في اجليش السوري 
املرابط في اجلهة الشرقية من اجلوالن قبالة 

اجليش اإلسرائيلي. كما أن الروس خفضوا 
من مستوى التنسيق األمني مع إسرائيل في 
سورية. إضافة إلى قيام روسيا بتزويد النظام 
السوري ببطاريات »إس ٣٠٠«، وإعالنهم أنهم 

يدربون قوات النظام على تفعيلها.
شكل موقف وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الڤروف مفاجأة لإلســرائيليني عندما اعتبر 
أن »جتدد القصف اإلســرائيلي على أهداف 
سورية ليس فقط سيعرض األمن للخطر، بل 
سيؤدي إلى عدم استقرار املنطقة«. وتنبع أهمية 
هذا املوقف حتديدا، والرســائل التي تنطوي 
عليه، أنه يتعارض مع الرهان اإلسرائيلي بأن 
مواصلة الضربات العسكرية، واللعب على حافة 
التدحرج نحو مواجهة واسعة سيدفع الروسي 
للضغط علــى اجلانب اإليراني وعلى النظام 
الســوري، من أجل عدم إعادة بناء وتطوير 
القدرات الصاروخية والعسكرية في سورية، 
جتنبا لصدام واسع مع إسرائيل انطالقا من 
أن ذلك قد يطيح باإلجنازات الروســية. لكن 
الذي حصل في هذه املرحلة، أن النتائج كانت 
معاكســة ملا راهنت عليه إسرائيل، فبدال من 
أن تكون وجهة الضغوط الروســية، نتيجة 
التلويح بالتصعيد اإلسرائيلي، طهران، انقلبت 
رياح الضغوط واجتهت نحو إسرائيل بحسب 

محللني روس.
السقف الروسي املرتفع تقول عنه تل أبيب: 
إنه سيساهم في تقييد حركة سالح اجلو. لذلك 
قابلته مواقف تصعيدية على ألسنة وزراء من 
أعضاء املجلس الوزاري املصغر »الكابينت«، 
والتي أظهرت منســوب القلق لدى مؤسسة 

القرار في تل أبيب.
وفي هذا السياق، أتى حتذير وزير البيئة 
زئيف إلكني، من أنه في حال استخدم السوريون 
صواريخهم الدفاعية الروسية املتطورة، »اس 
٣٠٠« التي مت تسليمها مؤخرا إلسقاط طائرات 
سالح اجلو في األجواء اإلسرائيلية، فسيتم 
اســتهداف املنصات، حتى لــو أدى ذلك إلى 
تهديد حياة العســكريني الروس املوجودين 

في مواقع اإلطالق.
وأقر إلكني بالتهديد الكبير الذي تشــكله 
منظومات »اس ٣٠٠« على القوة اجلوية، الفتا 
إلى أن تزود اجليش السوري بها »قد يؤدي 

إلى زعزعة استقرار الوضع«.
هذا مع اإلشارة إلى أن أهمية مواقف إلكني 
تنبع أيضا، من كونه رئيســا مشاركا للجنة 
الروسية ـ اإلسرائيلية املشتركة،  احلكومية 
وكان مترجما خالل لقاءات بني نتنياهو وبوتني.

وذهب زميله وزير األمن الداخلي جلعاد أردان 
إلى الدعوة إلى »ضرورة مواصلة استهداف 
الوجود اإليراني في سورية، حتى لو أدى ذلك 
بثمن نشوب مواجهة على اجلبهة الشمالية«.

وأكد أن إسرائيل ستواصل هذا اخليار »ألن 
التمركز اإليراني في ســورية يشكل خطرا 

وجوديا مستقبليا على دولة إسرائيل«.

إذا كان الرئيس سعد احلريري في وضع ال يحسد 
عليه بعدما أصبح أمام خيارين: ربح معركة املقعد 
السني السادس أو خسارة احلكومة، فإن حزب 
اهلل ليس في وضع جيد بعدما خســر معركة 
التمثيل السني على مستوى الرأي العام، ووقع، 
ونادرا ما يحصل معه هذا، في أخطاء تكتيكية 
لناحية طريقة إدارة هذه اجلولة والتوقيت الذي 
الرسمي و»سوء  اعتمده في تقدمي االعتراض 
التفاهم« مع الرئيس ميشال عون، وحتى لو صح 
أن مســألة متثيل سنة ٨ آذار ليست مستجدة 
وال مفتعلة، وأنها أثيرت مع الرئيس احلريري 
في األشهر املاضية ولم يقل إنه رافض لها ولم 
يأخذها على محمل اجلد، وأخطأ في تقدير موقف 
حزب اهلل، إذا صــح ذلك وجنح حزب اهلل في 
تقدمي حجج ومبررات متماسكة وداعمة ملوقفه، 
إال أنه يجد صعوبة كبيرة في إقناع الرأي العام 

اللبناني مبوقفه، وتبقى روايته غير مقنعة.
كثيرة هي األمور واألحداث السياســية التي 
أزعجت حــزب اهلل في اآلونة األخيرة: دخول 
الرئيس عون املفاجئ على خط العقدة السنية 
داعما للحريري املستقوي بهذا املوقف الرئاسي، 
التفاعل مع هذا املوقف وإحاطته بكثير من التقدير 
والتثمني على نطاق واســع شمل السنيورة 
وجنبالط لتحفيز رئيس اجلمهورية على املزيد 
وتوسيع الشرخ مع حزب اهلل، دخول املرجعيات 
الدينية على اخلط سواء على املستوى السني 
)دار الفتوى ومجلس املفتني( أو على املستوى 
املسيحي )البطاركة املوارنة(، احلملة اإلعالمية 
والسياســية التي يشنها تيار املستقبل وتعيد 
الى األذهان حمالت سابقة إبان احلرب السورية 

بلغت هذا املستوى من التوتر.
ولكن األمر األكثر مدعاة للقلق عند حزب اهلل 
هو التبدل احلاصل عنــد الرئيس احلريري، 
وحتديدا جلهة رفع السقف السياسي وتصعيد 
اللهجة ضد حزب اهلل وحتميله مسؤولية األزمة 

احلكومية، واستنفار حالة سنية ضده.
وقد الحظ حزب اهلل تبدال عند احلريري ترجم 

في املؤشرات والوقائع التالية:
- قرار حاســم ونهائي بأنه آن األوان لوالدة 
احلكومة، وترجم احلريري سريعا هذا التوجه 
بأن طلب من كل األطراف تزويده بأسماء الوزراء 
بدءا من القوات اللبنانية، وبأن أفهم اجلميع أن 

اللعبة انتهت.
- اتخاذ موقف حاسم ونهائي في شأن موضوع 

متثيل ســنة ٨ آذار، وهذا املوقف جاء مفاجئا 
في حدته وسقفه املرتفع جلهة الرفض املطلق 
ألي متثيل للنواب السنة الستة، ومن ضمن أي 
حصة حكومية. والى حد ربط مصير احلكومة 
بهذه املسألة ووضع معادلة ال حكومة مع سنة 
٨ آذار، في مواجهة معادلة حزب اهلل ال حكومة 

من دون سنة ٨ آذار.
- مغــادرة احلريري الى باريس وإقامته هناك 
بشكل متواصل، في خطوة بدت كأنها تعبر عن 
ال مباالة كالتي يريد حزب اهلل ان يوصي بها، 
وتهدف الى رفع درجة الضغوط عليه وحتميله 
مسؤولية األزمة، »ومن أوجد هذه املشكلة عليه 
أن يحلها«، ومن هــذه الضغوط ما صدر عن 
باريس من مواقف ورسائل وصلت الى بيروت 
عبر البريد السريع واملباشر، وتدعو الى التعجيل 
في تأليف احلكومة عبر تسهيل مهمة احلريري 
وتربط بني احلكومة ومساعدات الدول املانحة.

هذا املسار للتطورات احلكومية التي تضرب طوقا 
سياسيا حول حزب اهلل، وتتزامن مع عقوبات 
أميركية ضاغطة، كان كافيا إلثارة تساؤالت لدى 
حزب اهلل دفعته الى مراجعة سياسته، ليس لتحديد 
مكامن اخللل وإمنا لتحديد املسؤوليات وطبيعة 
العالقة مع احلريري من اآلن فصاعدا. هذه العالقة 
كانت شهدت فترة انسجام وتناغم منذ وصول 
الرئيس عون الى قصر بعبدا، وتواصلت في فترة 
تشكيل احلكومة اجلديدة، إذ لطاملا أبدى احلريري 
تقديــره حلزب اهلل واعتبره أكثر من يســهل 
ويتعاون، في وقت كان احلزب يقدر للحريري 
موقفه أمام احملكمة الدولية ويؤكد متســكه به 

وأال بديل عنه وال خطط لديه إليجاد البديل.
اآلن تبدو األجواء متغيرة والعالقات على أهبة 
الدخول في مرحلة جديدة من »افتراق املصالح« 
ومن ربط العالقات بحسابات واعتبارات إقليمية، 
ليصبح لبنان ساحة من ساحات الصراع األميركي 
ـ اإليراني. فإذا كان الرئيس ســعد احلريري 
جديا في التهديد باالعتذار إذا لم يؤخذ مبطلبه 
»الســني«، فإن حزب اهلل الذي لن يتراجع عن 
موقفه سيكون بعد حني جديا في ترك احلريري 
ينفذ تهديده، وســيبدأ مهمة البحث عن بديل 
وستكون مهمته شــاقة، بل شبه مستحيلة، 
وبالتالي، فإن الوضــع يقف بني احتمالني: إما 
حكومة تصريف أعمال ألمد طويل ولذلك يطرح 
تفعيل التشــريع والتصريف، وإما أزمة أبعد 

وأعمق من أزمة حكومة.

األزمة تترسخ بني روسيا وإسرائيل

العالقة بني احلريري وحزب اهلل
تقترب من مرحلة »افتراق املصالح«

وفد فرنسي ـ أميركي يبحث مع »قسد« مصير شرق الفرات

النظام يهدد باستهداف القوات األميركية في سورية
عواصــم ـ وكاالت: هــدد 
النظام الســوري باستهداف 
القــوات األميركية املتواجدة 
على األراضي السورية، بعد 
ســاعات من حتذير املسؤول 
االميركي عن امللف السوري 
جيــم جيفــري مــن انفجار 
األوضــاع في ســورية، رغم 

الهدوء الذي تشهده.
ونقلت وكالة »سبوتنيك« 
الروسية عن اللواء في اجليش 
السوري حسن أحمد حسن، 
قوله ان ســورية متلك احلق 
في محاربة التواجد العسكري 
األميركــي وبلــدان التحالف 
األخــرى علــى أراضيها بكل 

الطرق املمكنة.
وتعليقــا علــى تقاريــر 
حول إنشــاء قاعدة عسكرية 
فرنســية قرب مدينة الرقة، 
أشــار حســن إلى أن فرنسا 
عضــو في التحالــف الدولي 
حملاربة تنظيــم داعش، لكن 
هذا االئتالف يسعى إلى تقسيم 
ســورية واملنطقــة بكاملها، 

حسب تعبيره.
وأكــد حســن أن الوجود 
الشرعي الوحيد في سورية 
هو الوجود الروسي والقوات 
اإليرانية ومقاتلو حزب اهلل 

الذين يدعمون النظام.
وأضاف حسن »أي وجود 
عســكري آخر فوق األراضي 
السورية سواء كان تركيا أو 
أميركيا أو بريطانيا أو فرنسيا 

فهو غير قانوني«.
وفي تلميح الــى احتمال 
قيــام مواجهــة بني روســيا 
وأميركا أو بني أميركا وايران 
وميليشــياتها، قال الضابط 
الســوري »مبا أن سورية ال 
تســيطر على بعض املناطق 
اجلغرافية، فإن أولئك الذين 
يدعمونها لهم احلق في محاربة 
هذا الوجود غير القانوني، بكل 

الوسائل املمكنة«.
هــدف  أن  إلــى  وأشــار 
التحالــف هو احلفــاظ على 
الوضــع الراهن ألطول فترة 
ممكنة، الفتا إلى عدم قدرتهم 
على حتقيق هدفهم الرئيسي 
وهو تقسيم الدولة السورية.
وفي الســياق، ذاتــه أفاد 
املرصــد الســوري حلقــوق 
اإلنســان بأن وفدا فرنســيا 
وأميركيــا زار منطقــة عــني 
عيســى الواقعة فــي القطاع 
الشــمالي الغربي مــن ريف 
الرقة لالجتماع بقيادة قوات 

سوريا الدميوقراطية )قسد( 
التي يسيطر عليها األكراد.

وقــال املرصــد إن زيارة 
الوفــد الفرنســي األميركــي 
التباحــث حــول  تســتهدف 
مصير شرق الفرات، في ظل 
التهديدات التركية والتلويح 
التركي بعملية عسكرية ضد 

شرق الفرات.
وحســب املرصــد، مــن 
املرتقب أن يخرج الطرفان 
بتفاهمــات جديــدة، حول 
املنطقة الواقعـة في الشريط 
احلدودي ما بيـــن نـــهري 

دجلة والفرات.
فــي غضــون ذلــك، وقع 
تفجير بسيارة مفخخة أمس 
في قرية سجو التابعة ملدينة 
أعزاز بريف محافظة حلب. 

وبحسب وكالة األناضول، 
فــإن التفجير لم يســفر عن 
ســقوط ضحايــا ولم يخلف 

جرحى.
وقال مسؤولون محليون 
في املنطقة ان حافلة صغيرة 
مفخخة مت تفجيرها في القرية 

عبر جهاز حتكم عن بعد.
وأوضــح املســؤولون أن 

أشــخاصا مجهولــي الهوية، 
تركــوا احلافلة في ســاعات 
الصباح عند دوار قرية سجو.
التفجيــر  وفــور وقــوع 
ســارعت فرق الدفــاع املدني 
وهيئــة اإلغاثــة اإلنســانية 
التركية إلخماد احلريق الناجم 

عن التفجير.
مــن جهــة أخــرى، أكدت 
الروسية حصول  اخلارجية 
تقــدم فــي تنفيــذ »اتفــاق 
ـ التركي  سوتشي« الروسي 
حــول محافظة إدلب، إال أنها 
قالت إنه مــن املبكر احلديث 
عن إمتام العملية فيها، متهمة 
من وصفتهم بـ »اإلرهابيني« 

بإعاقة ذلك.
وذكرت املتحدثة الرسمية 
اخلارجيــة  وزارة  باســم 
الروسية ماريا زاخاروفا أنه 
رغم التقدم في تنفيذ مذكرة 
إدلب، إال أنه من املبكر احلديث 
عن إمتــام العملية فيها، ألن 

اإلرهابيني يعيقون ذلك.
وقالت زاخاروفا في مؤمتر 
صحافــي »رغــم النجاحــات 
العملية في مســألة تنفيذ ما 
ورد في املذكرة بشأن املنطقة 
املنزوعة الســالح على طول 
حــدود هذه املنطقــة، ما زال 
من املبكر احلديث عن انتهاء 

العمل الالزم«. 
مســلحي  ان  واضافــت 
»النصرة« وحلفاءها، يقومون 

باستفزازات يومية.

)انترنت( تعزيزات عسكرية ارسلها النظام للمشاركة في معركة تلول الصفاة في البادية ضد داعش 

عواصم - وكاالت: تسعى املؤسسة العامة 
للخط احلديدي احلجازي التابعة لوزارة النقل 
السورية، إلى إعادة تأهيل سكة حديدية تربط 
دمشق بعمان، للمساعدة على زيادة التبادل 

التجاري بني سورية واألردن.
ونقلت صحيفة »تشرين« السورية عن 
مدير فرع املؤسسة في درعا نعيم القراعزة، 
أن جلانا فنية مختصة باشرت عملها على أمل 
البدء بإجناز التأهيل في أقرب وقت ممكن.

وعن أهمية السكة احلديدية، أشار املسؤول 
إلى أن اخلط كان محورا مهما لنقل البضائع 
بني ســورية واألردن قبل اندالع الثورة 

السورية.
وســكة حديد احلجاز خط يصل الشام 
باحلجاز عبر األردن بهدف تسهيل رحلة 
احلج وتيسير التجارة، وافتتحت السكة في 

19٠٨، وقــدرت تكلفة اخلط بـ ٣.٥ ماليني 
ليرة عثمانية.

واستمرت سكة احلديد في العمل تسع 
سنوات تقريبا، لكنها تعرضت لألضرار خالل 
احلرب العاملية األولى، وفي العام ٢٠٠٨ قامت 
مؤسسة اخلط احلديدي احلجازي بإعادة 
تسيير رحالت للركاب ونقل البضائع عبر 
اخلط من دمشق إلى عمان، احتفاال بذكرى 

مرور 1٠٠ عام على انطالقه.
وتعرض اخلط احلديدي ألضرار جسيمة 
خالل االشــتباكات التي شهدتها محافظة 

درعا جنوبي سورية.
وقدرت املؤسسة العامة للخطوط احلديدية 
السورية قيمة األضرار التي تعرض لها قطاع 
الســكك احلديدية في البالد جراء احلرب 

بنحو ٥٣٠ مليار ليرة سورية.

مساع إلعادة تأهيل قطار دمشق - عمان وزيادة التبادل التجاري

بوتني يعتذر عن عدم لقاء نتنياهو وإسرائيل تهدد بقصف الـ »اس-300«

موسكو تؤكد 
التقدم في تطبيق 

اتفاق سوتشي 
وتتهم »النصرة« 

باالستفزاز

المفتي دريان لُسنة 8 آذار: يمكن التكامل بين من في الحكومة والمجلس

»املستقبل« يرفض تفعيل حكومة تصريف األعمال
بيروت ـ عمر حبنجر

اجلمــود احلكومي ســيد 
املوقف، وتيار املستقبل يرى 
ان تفعيــل حكومة تصريف 
االعمــال غيــر وارد، وهو ما 
كان مجلس املطارنة املوارنة 
دعا اليه، متبنيا دعوة سبق 
ان اطلقتهــا القوات اللبنانية 
حتت عنوان »الضرورة« التي 
سيجتمع مجلس النواب حتت 
مظلتها االسبوع املقبل، لكن 
القيــادي في تيار املســتقبل 
د.مصطفــى علوش اكد امس 
ان مثــل هذا االمر ليس واردا 
بالنسبة للرئيس املكلف سعد 
احلريري، ثم استدرك قائال: مع 
العلم ان الرئيس احلريري لن 
يقف بطريق اي قضية ملحة 

ووفق الدستور.
ويبدو ان تفعيل حكومة 
تصريف االعمال يفتح الباب 
المكانية تعوميها مبا فيها ومن 
فيها، وهــذا ال يرضي معظم 
االطراف الراغبــة في تغيير 
ممثليهــا فــي احلكومة، وفي 
طليعتهم الرئيس احلريري، 
الذي عقــد العزم على تبديل 
ممثلي تيــاره فــي احلكومة 
ورمبا ليس وزيــر الداخلية 
نهاد املشنوق وحده في املرمى.
على ان التحرك السياسي 
الالفت امس متثل بزيارة وفد 
من نواب ُسنة ٨ آذار الى دار 
الفتوى ضم كال من: عبدالرحيم 
مراد ووليد ســكرية وعدنان 
طرابلســي وقاســم هاشــم 
في حني غــاب فيصل كرامي 
وجهــاد الصمد. وبعد اللقاء، 
صــدر بيان عــن دار الفتوى 
يؤكد على ان ابوابها مفتوحة 
جلميع اللبنانيني، وان مصلحة 
الوطن فوق اجلميع، آمال ان 
تشكل احلكومة بدعم اجلميع، 
ولفت املفتي عبداللطيف دريان 
النــواب االربعة الى ان هناك 
مجلســا نيابيــا منتخبا من 
مهامه التشــريع ومحاســبة 

احلكومة، وهنا ميكن التكامل 
فــي العمل بني مــن هم داخل 
احلكومة ومن هم في املجلس 
النيابي، متمنيا على اجلميع 
بذل اقصى ما لديهم لتسهيل 

والدة احلكومة.
بعد الوفد النيابي، وصل 
املشنوق الى دار الفتوى حيث 
التقى املفتــي دريان وعرض 
معــه االوضاع، مؤكــدا على 
عالقته املمتــازة مع الرئيس 
ســعد احلريــري وانــه على 
اتصال دائم معه. وبعد اللقاء، 
ابلغ املشنوق وسائل االعالم 
بــأن احلريري لن يعتذر عن 
تشــكيل احلكومــة باملطلق، 
وبســؤاله عن التقارير التي 
انتشــرت فــي كل مــكان اثر 
ظهــور شــعارات تصفــه بـ 
»ضمير الســنة«، اجاب: انها 
تقارير مفبركة، وضمير الُسنة 
هنــا، دار الفتوى. وعن رأيه 
في مطالبة النواب الُسنة من 
٨ آذار بتوزيــر احدهــم، قال: 
لقد دخلــوا من الباب اخلطأ، 
كان االجــدر بهم الدخول من 
خالل طرف سياســي، او من 

بــاب دار الفتــوى وليس من 
طــرف غير مناســبـ  قاصدا 
حــزب اهلل ـ وختــم بالقول: 
ستشــكل احلكومة كما يراها 
احلريري ومع اجلميع وليس 
توزير اجلميع. وقد شدد امس 
وزير الشباب والرياضة محمد 
فنيش )حزب اهلل( على القول: 
ال عودة الى الوراء، هناك تفاهم 
سياسي في لبنان ندعمه، وقد 
قبلنا برئيس حكومة، وليس 
هناك مــن تراجــع، نحن مع 
حكومة وحدة وطنية وعلى 
الرئيس املكلــف البحث بكل 
حرص عن حــل ال ان يعتمد 
سياسة »التجاهل واالنكار«.

وتبقى الكلمة الفصل في 
موقف حــزب اهلل من توزير 
احد هؤالء النواب لالمني العام 
للحزب السيد حسن نصراهلل 
يوم غد في ضوء ما يستجد من 
اتصاالت ومشاورات ومخارج 
ال تبدو متوافرة حتى اآلن. 

وتراهن االوساط الرافضة 
توزير اي من النواب الُســنة 
الســتة على عالقات الرئيس 
املكلف ســعد احلريــري مع 

موســكو وباريــس وبالتالي 
على حاجة ايــران الى الدعم 
الروســي والفرنســي بوجه 
العقوبات االميركية عليها، من 
اجل تسهيل مهمته في تشكيل 
احلكومة على صورة ما توافق 
عليه مع الرئيس ميشال عون 
وبتزكية من املرجعيات الدينية 
االسالمية واملسيحية. وتقول 
اوساط الرافضني لـ »األنباء« 
ان النواب املطالبني بالتوزير 
مرتبطــون عالنيــة مبحــور 
ـ السوري،  املمانعة االيراني 
الذي ال يعكس ارتياح بيئتهم، 
وفضال عن ذلك انهم ينتمون 
الى كتــل وتيارات لها مكانها 
في احلكومة ما يشكل متثيال 
مزدوجــا، وتــرى االوســاط 
عينهــا فيهم مجــرد عناصر 
اضعــاف سياســي للرئيس 
املكلــف، وعناصـــر تضييق 
علــى الرئيس عــون، بدليل 
اصرار حزب اهلل ومن خلفه 
مشق على جعل احدهم مبنزلة 
مسمار جحا في جدار حصرية 
متثيل املستقبل الهل الُسنة 

في احلكم.

مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان مستقبال النواب »سنة ٨ آذار« وهم عبد الرحيم مراد وقاسم هاشم وعدنان طرابلسي والوليد سكرية      )محمود الطويل(

املشنوق: عالقتي 
باحلريري ممتازة 

والتقارير ضدي 
مفبركة

رافضو التوزير
لـ »األنباء«: غايتهم 

إضعاف احلريري 
والتضييق على عون


