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رئيس المجلس يجدد تعهده للحريري: سأقف معك ضد كل الدنيا

لبنان: بري يتوقّع الحكومة بعد »عدم االنحياز« والمعطيات تدفعها إلى سبتمبر
بيروت ـ عمر حبنجر

أضيفت الى محطات االنتظار 
اللبنانية، محطة قمة عدم االنحياز 
في شرم الشيخ التي تبدأ أعمالها 
اليوم، وينقل عن رئيس مجلس 
النواب نبيه ب���ري أمله في ان 
تتحرك عربة تشكيل احلكومة 
بعد هذه احملطة في وقت تستبعد 
جهات أخرى مث���ل هذا االجناز 
قبل سبتمبر املقبل، حيث موعد 
صدور ق���رار االتهام في جرمية 
اغتيال الرئيس الش���هيد رفيق 
احلري���ري، وما قد يتضمنه من 

اسماء واتهامات.
مصادر رئيس املجلس ترد 
التري���ث احلاصل ف���ي احلراك 
احلكومي الى جمود االتصاالت 
السعودية � السورية حول املسائل 

اللبنانية والعربية عموما.
وع���ن زيارته ال���ى الرئيس 
ميشال سليمان في غير موعده 
التقليدي كل اربعاء، قال بري انها 
بداية حترك على خط استعجال 

تشكيل احلكومة.

حكومة وحدة

وكرر بري احلديث عن صيغة 
حكومية متزج ب���ن 14 و8 آذار 
وتخلط األوراق، كما حصل عند 
انتخابه لرئاسة مجلس النواب 

بأصوات املوالن واملعارضن.
وقال بري أمام زواره انه أكد 
يوم التكليف لس���عد احلريري 
قائال: نحن س���ميناك لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية وأنا سأعمل 

وحتتها خط احمر ان اجلهد االساسي 
يعود  للبنانين انفسهم.

وحول التزام احلكومة املقبلة 
بتطبيق القرارات الدولية، س����أل 
خليل: هل العدو اإلسرائيلي يطبق 
هذه القرارات ام يخرقها ويستبيح 

السيادة اللبنانية؟
واكد م����ن جهة ثانية ان اجلو 
األمني مريح في البلد، مستبعدا اي 
انعكاس سلبي لطول مدة تشكيل 

احلكومة على الوضع األمني.

الحريري لن يعتذر

م���ن جهته، نائ���ب طرابلس 
احمد كرام���ي وردا على بعض 
التصريحات قال امس ان الرئيس 
املكل���ف لن يعتك���ف او يعتذر 
بحسب معلوماتي، ولو اخذ تأليف 
احلكومة بعض الوقت، ونحن مع 
عدم اعتزاله او اعتكافه ونريد منه 
تشكيل حكومة وطنية يتمثل فيها 
اجلميع م���ن دون الثلث املعطل 
وفي حال لم يحصل ذلك نحن مع 
تأليف حكومة من األكثرية، ألن 
االنتخابات أفرزت أكثرية وأقلية 
ومن املفترض ان متارس األكثرية 
حقها الدس���توري فيما متارس 
األقلية حقها الدستوري، ونحن 
نقول اننا م���ع حكومة وطنية 

يتمثل فيها اجلميع«.
وع���ول كرامي عل���ى حنكة 
وحكمة الرئي���س احلريري في 
تأليف احلكومة، آمال من جميع 
الفرقاء تغليب املصلحة الوطنية 

على املصلحة اخلاصة.

املقررة او الفاعلة.
وبشأن رفض األكثرية إعطاء 
الثلث الضام���ن للمعارضة اكد 
خليل ان���ه لم يس���مع ذلك من 
الرئيس املكلف سعد احلريري، 

وان املفاوضات مستمرة.
وقال ان البلد معرض للتدخالت 
اخلارجية، ف����ي اي وقت، ونحن 
نشكر كل من يقوم بجهد ملساعدة 
اللبنانين، لكن اقول بن قوسن 

ال���ذي حضره الوزي���ر جبران 
باسيل ان عملية تشكيل احلكومة 
تأخذ وقته���ا الطبيعي، معتبرا 
ان املعارضة بن سقفن، سقف 
املش���اركة الفاعلة واملقررة بأي 
حكومة، وسقف أال تكون شاهدة 
زور او زيادة عدد في اي تشكيلة، 
وشدد على ان موقف املعارضة 
موحد إما ان تكون داخل احلكومة 
او ال تكون، مصرا على املشاركة 

والتنس���يق وفيق صفا الرابية 
والتق���وا العماد ميش���ال عون، 
وذلك في اطار االتصاالت اجلارية 
التي تتوزع بن الرئيس املكلف 
سعد احلريري واطراف املعارضة 
وبالذات ح���زب اهلل والرئيس 
نبيه بري، ال���ذي مازال ينتظر 
من احلريري صيغة متكاملة عن 

احلكومة اجلديدة.
اللقاء  احلاج خليل قال بعد 

سليمان التقى عشية سفره الى 
شرم الشيخ الرئيس نبيه بري 
والرئيس فؤاد الس���نيورة، كل 

منهما على حدة.

الحركة الداخلية

وفي إطار احل���راك الداخلي 
زار وفد حلزب اهلل ضم املعاون 
العام احلاج  السياس���ي لألمن 
حسن خليل ومسؤول االرتباط 

تأليف احلكومة فنحن ذاهبون في 
نهاية املطاف الى تأليف حكومة 

الوحدة الوطنية.
وذّكرت املصادر بقول الرئيس 
سعد احلريري ان اليد الواحدة 
ال تصفق، وألقت الكرة في اجتاه 
املعارضة املتمترس���ة في حفرة 
الثلث املعطل او اعتماد النسبة 

في التشكيلة احلكومية.
ميش���ال  الرئي���س  وكان 

الى جانبك اذا ش���كلت حكومة 
وحدة وطنية، وسأقف معك حتى 

لو كان ذلك ضد كل الدنيا.
وختم بالقول: مازلت على هذا 

املوقف.
وقالت مصادر الرئيس املكلف 
لبعض وسائل اإلعالم ان ال جديد 
يذكر على صعيد االتصاالت، لكنها 
- اي املصادر - أكدت انه رغم كل 
التعقيدات التي تظهر في طريق 

إطالق سراح يوسف شعبان مساء أمس األول بعفو خاص من رئيس اجلمهورية

في إطار االنفتاح وإعادة التموضع لرئيس اللقاء الديموقراطي

جنبالط التقى وهاب بعد طول انقطاع

جنب����الط كان حول موقع الدروز 
والعالقة مع املقاومة ومع سورية، 
مشيرا الى ان جنبالط قام بتقدم 
كبير في العالقة مع املقاومة ومع 
س����ورية وفي الداخل يحاول ان 
يكون صم����ام أمان كما ان طريقة 
معاجلته حلادث����ة كفرحيم كانت 
محط تقدير وقررن����ا عقد اللقاء 

وإبقاءه طي الكتمان.

اجلدي����دة التي ينتهجه����ا النائب 
جنبالط على الصعيدين الداخلي 

والعربي.
وقد أعلن وهاب ان اللقاء الذي 
جمعه بالنائب جنبالط »جاء بعد أن 
زال اخلالف بشكل كبير مع جنبالط 
والذي كان سياسيا ألن جنبالط قام 

بشبه متوضع سياسي.
ولفت وهاب الى ان اخلالف مع 

عامر زين الدين
اللق����اء  رئي����س  اس����تقبل 
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط 
في دارته في كليمنصو ليل امس 
االول الوزير السابق وئام وهاب 
في لقاء الفت بعد خصومة سياسية 
اخذت الكثير من املناحي السلبية 
احيانا، واكد احد العاملن على خط 
اللقاء ل� »األنب����اء« ان رد النائب 
جنبالط على عقد مثل لقاء هكذا 
كان ايجابيا من باب توحيد املوقف 
والصف على الصعيد الدرزي اوال 
والوطني ثانيا، وان جنبالط اعطى 
االشارة االيجابية للقاء خالل تقدميه 
واجب التعزية في بلدة اجلاهلية 
)التي ينتمي اليها وهاب( يوم االحد 
الفائت بقوله ان وهاب سيزورني 

وسأستقبله.
وبحسب املصدر املعني ان اللقاء 
كان ايجابيا وجرى خالله طرح عدد 
العامة وهو مقدمة  من املواضيع 
الجتماعات تالي����ة، وهو ترجمة 
لألجواء السياس����ية واالنفتاحية 

وليد جنبالطوئام وهاب
أحمد فتفت

أكد أن قوى 14 آذار قادرة على تأليف حكومة من 30 وزيراً

فتفت لـ »األنباء«: الثلث المعطل مطلب تعجيزي
يزور سورية كرئيس للسلطة 
التنفيذي���ة مثلما زار الرئيس 
السنيورة س���ورية في سنة 

.2005
وف����ي ح�����ال اص�����رت 
املع��ارضة عل��ى ط��روحاتها 
قال فتفت: »عندها يتحمل كل 
فريق مس���ؤولياته في نهاية 
املطاف، ولكن االكيد ان اجلميع 
يدرك ان هناك مصلحة وطنية 
اكبر، واال فإن قوى 14 آذار قادرة 
على ان تؤلف حكومة من ثالثن 
وزيرا لها ولكنها ال تفعل هذا 
الدميوقراطي  االمر باملعن���ى 
البحت، فنحن قدمنا خطوات 
وأيدي الشيخ سعد وقوى 14 
آذار ممدودة، ونأمل ان تالقي 
هذه االيادي ايادي ممدودة من 
اجلهة االخرى، من املعارضة، 
مؤك���دا ان موضوع تش���كيل 
حكومة من قوى 14 آذار فقط 

غير وارد.

لبنان، معتبرا ان كل ما يجري 
في املنطقة ل���ه انعكاس على 
اللبناني، مشددا على  الداخل 
ان االهم ان يكون هناك توافق 
للداخل اللبناني، حتى اذا حصل 
حتسن في العالقات السورية 
� الدولية ينعكس على لبنان 

واهله.
الرئيس  وح���ول زي���ارة 
امل فتفت  احلريري لسورية 
ان تت���م واحلري���ري رئيس 

للحكومة.
واعتب���ر »ان ليس لها من 
مفاعي���ل في ح���ال متت وهو 
ليس رئيسا للحكومة، مشددا 
على دور احلريري وهو رئيس 

للحكومة«.
اضاف فتفت: عندما يكون 
الشيخ سعد احلريري رئيسا 
للحكومة بعد تأليفها وليس 
رئيس حكومة مكلفا وتكون 
الثقة، فعندها  حكومته نالت 

اختار توجها سياسيا من خالل 
االنتخابات النيابية.

واكد فتفت انه س���يحصل 
الش���يخ  التوافق وس���يؤلف 
سعد احلكومة، الفتا الى انها 
قد تستغرق بعض الوقت وان 
التطورات االيجابية في املنطقة 
تساعد في حلحلة االمور في 

ان الشيخ سعد احلريري يريد 
توافقا حقيقيا قبل التأليف لكي 
تكون احلكومة فعالة ومنجزة 
وال تتع���رض لعراقي���ل فيما 

بعد.
اض����اف »هن����اك مطالب 
نس���معها من بع���ض اطراف 
الثلث  املعارضة، فموض���وع 
املعط���ل ه���و م���ن االش���ياء 
التعجيزية، فهناك اتفاق الطائف 
يرع���ى البالد، والدس���تور ال 
ينص عل���ى ثلث معطل، فهذا 
الثلث كان ف���ي اتفاق الدوحة 
ملرحلة معينة، وحتى ان رئيس 
حكومة قطر الش���يخ حمد بن 
جاس���م اعلن انته���اء مفاعيل 
الدوح���ة، فنح���ن خرجنا من 
هذه القصة ولسنا مستعدين 
ان نغير النظام السياسي في 
لبنان، فهذا االمر غير وارد في 
منطقنا السياسي، وباالضافة 
الى ذلك فإن الشعب اللبناني 

بيروت ـ أحمد منصور
اكد عضو »كتلة لبنان اوال« 
النيابية النائب احمد فتفت انه 
س���يحصل التوافق وسيؤلف 
الشيخ سعد احلريري احلكومة، 
الوقت في تشكيل  ان  معتبرا 
احلكومة يجب ان يأخذه، الفتا 
الى ان قوى 14 آذار قادرة على 
ان تؤل���ف حكومة من ثالثن 
وزيرا، مشددا على ان هذا االمر 
حاليا غير مطروح، معلنا ان 
الثل���ث املعطل من االش���ياء 

التعجيزية.
وقال فتفت ف���ي حديث ل� 
»األنب���اء«: »لي���س هناك من 
تأخير في تش���كيل احلكومة، 
فحكومة الرئيس فؤاد السنيورة 
وعلى الرغم من انه كان هناك 
الدوحة فقد  اتفاق مسبق في 
استغرق تش���كيلها 52 يوما، 
فالي���وم التألي���ف هو ضمن 
االطار الطبيعي«، مشددا على 

موقف المعارضة وتقييمها لمسار التأليف »القوات« في لقاء فرنجية ـ الجميل
بي����روت: موقف املعارضة 
فيما يتعلق بتأليف احلكومة 
ميكن اختصاره واستنادا الى 
مصادرها في النقاط التالية: 

 جتديد وح����دة املعارضة، 
النيابية  واعتبار االنتخابات 
األخي����رة محطة ب����ارزة على 
التحال����ف  صعي����د تثبي����ت 
القوى املشكلة  السياسي بن 
للمعارضة، وان جتربة جزين 
على وج����ه التحديد لم تترك 
أي ن����وع من اآلثار املباش����رة أو اجلانبية 
على الوحدة السياسية، وبالتالي فإن كل 
التقديرات بش����أن احتمال ابتعاد الرئيس 
بري ولو قليال ليست في محلها، واملعارضة 
س����تدخل احلكومة مجتمعة أو ال تشارك 

مجتمعة.
 ان املعارضة، مبعزل عن مراجعتها الذاتية 
ملا آلت اليه نتائج االنتخابات، تقترب من 
موقف حازم في اجتاه عد اتفاق الدوحة غير 
قابل للتعديل أو الشطب، وان آالم فريق 14 
آذار عن ان االنتخابات النيابية أنهت مفاعيل 
االتفاق ال تعدو كونها مناورة سياسية ال 

ميكن ادراجها على أي طاولة بحث.
 ان املعارضة توافقت فيما بينها على ان 
الثلث الضامن هو شرط أساسي ألي شكل 
من أشكال املش����اركة في احلكومة املقبلة، 
وان أي صيغة ال توفر للمعارضة هذا الثلث 
ستكون مرفوضة بإجماع قوى املعارضة، وان 
البديل سيكون سقفا جديدا وضعه العماد 
عون الذي أكد مبدأ النس����بية في التمثيل 
الوزاري ربطا بنسبة التمثيل النيابي لفريقي 
املواالة واملعارضة. والرهان على احتمال ان 
تتراجع هذه القوى عن الثلث املعطل ليس 

في محله ألنها ليست في هذا الوارد.
 املعارضة مرتاحة الى سياسة الصمت 
التي يعتمدها الرئيس املكلف على أساس 
انها تترك أمامه هامشا كبيرا التخاذ املوقف 
املناس����ب، ما دام لم يلتزم س����وى مواقف 

توحيدية منذ ص����دور نتائج االنتخابات 
النيابية.

 رفض األكثرية الثل����ث املعطل )الذي 
تس����ميه املعارضة »الضامن«( يصب في 
خانة اس����تفزاز ق����وى املعارضة مما يثير 
ل����دى املعارضة الريب����ة والتوجس. وهذا 
املوقف يصب في اطار الش����روط املسبقة 
التي ال تسهل مهمة الرئيس املكلف، ويعني 
رفض مشاركة املعارضة في حكومة الشراكة 

والوحدة الوطنية.
 لن تكون أمام الرئيس املكلف خيارات 
كبي����رة نتيجة اصرار من قوى 8 آذار على 
رفض احتمال اعادة الرئيس فؤاد السنيورة 
الى الواجهة من خالل احتمال اعتذار الرئيس 
املكلف لعدم رغبته في تلبية مطالب األقلية، 
اذ ان هذا اخليار ميكن ان يفتح الباب على 
وضع غير مستقر ال ميكن أحدا ان يضمن 
نتائجه، رغم ان الرئيس املكلف لم يصدر 
عنه أي شيء يشير الى ذلك، بل على النقيض 
م����ن ذلك. كما ان أحدا لم يثر هذا االحتمال 
على نحو جدي في حن ان هناك من يعتبر 
ان التخلي عن ه����ذه الورقة لم يكن جيدا 

في األساس.
 ان املعارضة لديها سلة من األولويات، 
وهي ال تتضارب وال تتجزأ، وبالتالي هي 
ال تقبل بأي نوع من املقايضة التي يعمل 
بعض أقطاب 14 آذار على تس����ويقها، مثل 
القول ان توفير ضمانات لسالح املقاومة، 
من ش����أنه دفع املعارضة الى التخلي عن 

مطالب أخرى بينها الثلث الضامن.
 ان املعارضة تبدي خشية من محاولة 
وضعها في مواجهة مع رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان، وهي مبعزل عن تقوميها 
ملوق����ف الرئي����س س����ليمان ودوره خالل 
االنتخابات، ترفض بالتالي أي محاولة لنقل 
جزء من حص����ة املعارضة أو متثيلها الى 
رئيس اجلمهورية، ويبدأ االعتراض من ان 
املعارضة لن تقبل بصيغة العشرات الثالث، 

علما بأن فريق 14 آذار يرفضها أصال.

ري
خبا

ير إ
تقر

بيروت: اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة 
املركزي���ة في ح���زب الكتائ���ب النائب 
س���امي اجلمي���ل ورئي���س تي���ار املردة 
النائب س���ليمان فرجنية في بنشعي قبل 
أيام الي���زال محور تعليق���ات وحتليالت 
وتوضيحات، خاصة ان اللقاء طرح جملة 
من التس���اؤالت حول التوقيت واألهداف:

- مصادر كتائبية شرحت خلفيات اللقاء 
مشيرة الى ان اجلميل في زيارته لبنشعي 
حقق ما س���بق ان أعلنه قب���ل االنتخابات 
وخاللها وبعدها عن الس���عي الى التقارب 
والتفاهم ما أمكن بن األحزاب والتيارات في 
البيئة املسيحية كي تتمكن هذه اجلماعة من 
االضطالع بدور مؤثر وايجابي في احلياة 

الوطنية.
وأشارت الى ان رئيس الهيئة التنفيذية 
للقوات اللبنانية الدكتور س���مير جعجع 
لم يكن غريبا عن أجواء لقاء بنش���عي، إذ 
أبلغه النائب اجلميل انه س���يزور بنشعي 
خالل عش���اء جمعهما، وأكدت ان اجلميل 
كان واضحا في لقائه مع فرجنية في تأكيد 
متانة التحالف بن الكتائب والقوات، وان 
الكتائب لن تفتح حوارا وتفاهما مع املردة 
كي تخاص���م القوات اللبناني���ة أو غيرها 
من القوى املس���يحية واللبنانية، بل تريد 
االنفتاح على اجلميع من غير استثناء في 
اطار ثوابت احلرية والسيادة واالستقالل 

ومبادئ ثورة األرز.
- مصادر قواتية تنظر الى حركة النائب 
سامي اجلميل جتاه بنشعي باعتبارها خطوة 
طبيعية، وتؤك���د ان اخلطوات التي يقوم 
بها النائب الكتائبي لن تؤثر سياس���يا أو 
جماهيريا في القوات، وتنظر املصادر الى 
انفتاح اجلميل على فرجنية بنظرة ايجابية 
»واللقاءات بن الطرفن لم تنقطع في األصل«، 
وتقول ان مع���راب ال ترى في أداء اجلميل 
بابا يفتح أمام القوات للتوصل الى توافق 

مع فرجنية.
وبش���أن تواصل »القوات« مع بنشعي 
تش���ير املصادر الى انه، اضافة الى عقبة 
وجود عون في املصاحل���ة، ثمة موضوع 
أهم هو استمرار فرجنية في حتميل جعجع 
مسؤولية مجزرة أهدن، علما ان »تلك العملية 
احلكيم بريء منها، وتثبت األحداث ان سمير 
جعج���ع أصيب قبل الدخول الى اهدن، فإذ 
مشكلة فرجنية يجب أال تكون مع القوات 

اللبنانية بل مع الكتائب«.
- مصادر مس���يحية في األكثرية رأت 
في خطوة اجلميل استهدافا شكليا للقوات، 
»فاالنتخابات أكدت حضور القوات الشعبي، 
وهذا ما ال يري���ح الكثيرين خصوصا بن 
من يلعبون على األرض نفسها فيحاولون 
التعوي���ض باالنفت���اح عل���ى املس���توى 

الوطني«.

سامي اجلميل سمير جعجع سليمان فرجنيه

وأسرارأخبار

 ماذا سمع كوشنير من 14 آذار؟ سمع كوشنير من أركان 14 آذار 
فيما خص موضوع العالقة مع سورية وزيارة احلريري إليها: 
1 � عدم وجود حتفظ على مبدأ زيارة احلريري الى سورية، 
ولكن التحفظ هو على التوقيت، ذلك ان ذهاب احلريري إلى 
دمشق بعد تأليفه حكومته أمر واقعي ومقنع كونه يتوجه 

إليها عندئذ رئيسا للحكومة ال رئيسا للغالبية.
2 � استعداد املواالة للتعامل مع سورية في املرحلة املقبلة 
من منطلق جديد، وخصوصا عبر إعالمها، آخذة في االعتبار 
أن احملكمة الدولية بدأت عمله����ا، وأن ال فائدة من توجيه 
االتهام إلى سورية باالغتيال بعدما طبع هذا املوقف األعوام 

ال� 4 املنصرمة.
 صيـغ بديلة: تش��ير املعلومات املتوافرة ع��ن ان فكرة جعل 
الضمانة في توزيع احلصص عند رئيس اجلمهورية، بحيث تكون 
حصته 5 وزراء و15 لألكثرية و10 للمعارضة، بينهم وزير شيعي 
يختاره بالتفاهم مع حزب اهلل وحركة أمل ويكون »الوزير امللك« 
الذي يؤمن الثلث الضامن لفريق 8 آذار، لم تعد تلقى استحسانا، 
خصوص��ا لدى رئيس اجلمهورية، وان الضمانة البديلة للثلث 
املعطل في احلكومة تكون باالتفاق املسبق مع الرئيس سليمان 
على ان األمور األساس��ية التي ته��م حزب اهلل واملقاومة والتي 
تتعلق بأمن األخيرة أو التي تتعلق بالسياسة اخلارجية املرتبطة 
باملقاومة ال تطرح على التصويت داخل مجلس الوزراء إال بعد 
االتفاق عليها من قبل سليمان مع حزب اهلل، من دون ان يحول 
ذل��ك دون اللجوء الى التصوي��ت في هذه األمور أو غيرها من 
القضايا العادية التي ال متس مباش��رة أمن املقاومة أو أهدافها، 
في السياسة اخلارجية. وعليه فإن املعلومات تتحدث عن إمكان 

اختيار الرئيس سليمان شخصية شيعية حيادية في حصته.
 »املالية« من حصة الشـيعة: تردد ان حقيبة وزارة املالية في 
التشكيلة احلكومية اجلديدة لن تكون من نصيب الطائفة 
السنية، بعدما متثلت تباعا بالرئيس الشهيد رفيق احلريري 
والرئيس فؤاد السنيورة ود.محمد شطح، بل ستكون من 
نصيب الطائفة الشيعية، كوزارة سيادية، مقابل ان تكون 
حقيبة وزارة اخلارجية ملرشح سني من كتلة نواب املستقبل 

أو من حصة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان.
أما االسم املرجح لتولي حقيبة وزارة املالية خلفا للدكتور 
محمد شطح، فهو النائب احلالي ووزير االقتصاد السابق 
ياس����ن جابر احملس����وب على حصة الرئيس بري، ويعيد 
في هذا املنصب ذكرى الوزير الراحل علي اخلليل، وعضو 
املجلس الدستوري الوزير السابق د.أسعد دياب. ويعتبر 
إسناد وزارة املال الى شيعي حال وسطا ملطالبة حزب اهلل 

بوزارة الدفاع.

)محمود الطويل(النائب ميشال عون مستقبال وفدا من حزب اهلل يضم املعاون السياسي لألمني العام احلاج حسني خليل ومسؤول االرتباط والتنسيق وفيق صفا في الرابية أمس


