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هل أراد جنبالط استباق الحريري إلى دمشق؟

الحريري اجتمع بسليمان ووصف لقاءه بري بـ »الممتاز« ورفض فرض الوزراء عليه
بيروت ـ عمر حبنجر

جال الرئيس املكلف سعد احلريري على الرئيس ميشال سليمان 
في بعبدا وعلى رئيس مجلس الن���واب نبيه بري في اطار متابعة 
مس���اعيه لتش���كيل احلكومة، وخرج من اللقاءين معتصما بحبل 

الصمت، ومكتفيا بالقول ان »اللقاء كان ممتازا«.
التعبير عينه اس���تخدمه احلريري بعد استقباله رئيس اللقاء 
النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط، مضيفا اليه وصف نفسه »بأبي 

الهول« تأكيدا على الصمت حيال كل ما يتعلق بتشكيل احلكومة.
وف���ي معلومات ل� »األنباء« ان لقاء احلريري � جنبالط كان لقاء 
مصارحة فعلية، بدأها الرئيس املكلف باستغراب مواقف جنبالط، 
املستعصية على الهضم، وانتهت بالتأكيد على التحالف مهما كانت 

الظروف، وضمن اطار قوى 14 آذار.
وأكد الرئيس املكلف عزمه االسراع بتأليف احلكومة وفق الهندسة 

املعتمدة )15 � 10 � 5(.
وذكر زوار للرئيس املكلف وضعه مس���ؤولية عرقلة تش���كيل 
احلكومة على العماد ميشال عون »الذي يرفع سقف مطالبه ليصل 

الى توزير جبران باسيل«.
واضاف هؤالء ان س���عد احلريري يرف���ض ان يفرض عليه احد 

وزيرا في حكومته.
وفي هذا السياق، قال الرئيس ميشال سليمان انه ال يوفر فرصة 
اال ويبادر من موقعه الى نحو التوافق املطلوب والتعجيل بتشكيل 
احلكومة، لكن مس���ألة التأليف في يد رئيس الوزراء املكلف وقوى 

سياسية يحرص على ان تشارك بعملية التسهيل.
وعند س���ؤال الرئيس املكلف بعد لقائه جنبالط، عن الصعوبات 

التي تواجهه في تأليف احلكومة قال انا »أبوالهول« اي صامت.
وكان النائ���ب جنبالط اكد للحريري بع���د اللقاء دعمه »الكامل« 
لتشكيل احلكومة وفق الصيغة التي وضعها وارتآها احتراما الرادة 
الناخب���ن، الفتا الى ان هذه احلكومة ليس���ت حكومة وفاق وطني 
وحسب امنا هي حكومة وفاق عربي داعمة للوفاق الوطني والتفاق 

الطائف.

فتفت: العقدة عند عون

من جهته، النائب احمد فتفت عضو كتلة املس���تقبل، اس���تبعد 
ان تطول االزمة احلكومية الى ما بعد ش���هر رمضان املبارك، مؤكدا 
كم���ا النائب مروان حمادة، على ان العقدة مازالت في مطالب التيار 

الوطني احلر التوزيرية.

فالناس ستعتقد انني لم أوزره حتت الضغط، واذا هم يريدون تأجيل 
احلكومة، فاحلكومة مؤجلة، وانا اقول مؤجلة، ولذلك انا مصّر على 

ان يكون جبران باسيل وزيرا.

تأجيل التشكيل ريثما يأتي االذن

وردا على سؤال حول الى متى التأجيل، الى ما بعد عطلة املدارس 
قال: حتى يأخذوا االذن.

وممن األذن؟ أجاب: لو كنت انا املكلف ألجبت الى متى، الى الغد 
او بع���ده، برأيي ما في تأليف حكومة، التوافق خلص راح، باألمس 
سمعت احد نواب األكثرية )جمال اجلراح( يتحدث عن »اعادة النظر«، 
فلنر ما هي اعادة النظر، فإذا ال يستطيعون تأليف حكومة فعليهم 

التخلي عن التأليف كي نؤلفها نحن.
ع�����ون رحب مبواقف النائب جنب���الط، متمنيا لو كل األطراف 
السياسي��ة تتبناه��ا مب��ا يحق��ق الوح��دة الوطني��ة، واصف��ا الكالم 

عن لقائه جنبالط بااليجابي لكن األمور بحاج�ة ال�ى النض��وج.
بدوره الوزير ماريو عون، ممثل التيار الوطني احلر في احلكومة 
قال ان تكتل التغيير واالصالح قدم التنازالت والتسهيالت في سبيل 
تش���كيل احلكومة، وأصر على التمسك بوزارة سيادية )الداخلية(، 
متهما الفريق اآلخر برمي املسؤولية على التيار الوطني احلر الخفاء 

مشاكله الداخلية.
الى ذلك اعلنت مصادر صحافية امس ان عشاء مرتقب بن النائب 

ميشال عون والنائب وليد جنبالط خالل 3 ايام او اسبوع.

وفد من حزب اهلل عند جنبالط

وكان النائب محمد رعد زار جنبالط في اعقاب عودته من »بيت 
الوسط« على رأس وفد من حزب اهلل، حرصت مصادر جنبالط على 
ربط هذه الزيارة مبوعد س���ابق، وقال رعد ان هذه الزيارة تأتي في 
سياق التواصل الدوري الهادف الى تنقية االجواء والتهدئة والتفكير 

مبستقبل البلد.
وردا على س���ؤال ق���ال: نحن لم نطلع عل���ى أي تعقيدات تعيق 
تشكيل احلكومة، ولم نتطرق الى هذه التفاصيل مع النائب جنبالط، 
وقد وجهنا له الدعوة حلضور مهرجان 14 أغسطس )وقف العدوان 

االسرائيلي عام 2006 وصدور القرار 1701(.
النائب جنبالط كرر من جهته دعمه الكامل حلكومة الوفاق الوطني 
والتوافق والدس���تور، وقال ان تأخير تشكيل احلكومة مردود الى 

سوء تفسير مواقفي.

وع���ن لقاء احلريري � جنبالط قال ان���ه كان لقاء »تقييميا« من 
جان���ب الطرفن، وفيه الكثير م���ن املصارحة، كما فتح آفاقا جديدة 

للمرحلة املقبلة.
وعن موقف وزراء جنبالط داخل احلكومة قال فتفت ان جنبالط 
قال بعد اللقاء انه س���يحترم ارادة الناخبن ما يعني انه س���يلتزم 

بالتوجهات السياسية التي افرزتها االنتخابات.

عون: ال تأليف حكومة اآلن

وكان رئيس كتلة االصالح والتغيير العماد ميش���ال عون الذي 
يطالب بوزارتن س���ياديتن من اصل األربع، وبإعادة توزير صهره 

الراسب في االنتخابات جبران باسيل، الحظ اال تأليف للحكومة في 
الوقت الراهن، اس���تنادا الى عدم اجابة طلباته، واضاف داعيا قوى 
14 آذار الى التخلي عن التأليف في حال لم تتمكن من ذلك وان تترك 

األمر للمعارضة.

جبران سيكون وزيرًا ولن يكسروا كلمة الجنرال

وأشار عون الى ان التوافق حول صيغة )15 � 10 � 5( انتهى، مؤكدا 
ان املعارض���ة لم تتلق حتى اآلن اي طرح غير هذه الصيغة، مصرا 
على ان جبران باسيل سيكون وزيرا في احلكومة، ألن املوقف الذي 
أخذوه يعني كسر كلمة اجلنرال عون، وحتى لو لم أشأ توزير جبران 

اللقاء بي����روت: 
بن  انعقد  الذي 
املكل����ف  الرئي����س 
س����عد احلري����ري 
الدرزي  والزعي����م 
وليد جنبالط )بات 
اللقب  يناسبه هذا 
أكث����ر بعدما أعطى 
األولوي����ة ملصال����ح طائفت����ه 
واعتمد مقولة »ال����دروز أوال« 
فيما هو ينتق����د مقولة »لبنان 
أوال«(، وهو اللقاء األول بينهما 
منذ 2 اغسطس، اليوم الشهير 
الذي فجر فيه جنبالط »قنبلة 
البوريف����اج« مفاجئ����ا اجلميع 

وأولهم احلريري.
هذا اللقاء لم يكن مخصصا 
لترميم العالقة وما أصابها من 
اهتزاز وصدمة وأزمة ثقة، وإمنا 

أم����ا فيم����ا خ����ص موقف����ه 
السياسي، فإن جنبالط واضح 
في افتراقه عن مشروع 14 آذار 
وأدبياتها السياس����ية، وفي انه 
أصبح خارجها مبعزل عن نقطة 

متوضعه اجلديد.
أعط����ى جنب����الط احلريري 
»تطمينا« في موضوع احلكومة ال 
يرقى الى مستوى التعهد وااللتزام 
ولكنه كاف لتش����كيل احلكومة 
ومتريرها وفق الصيغة املتفق 
عليها ويتعذر إيجاد بديل عنها، 
ولكن في ظل واقع جديد يشير 
الى ان حكومة احلريري حتولت 
من حكومة وحدة وطنية جتمع 
بن فريقي األكثرية واملعارضة 
الى حكومة ائتالف وطني سياسي 
جتمع بن ع����دة فرقاء، وبعدما 
سقطت بعد االنتخابات مقولة 

واقعية وم����ن دون أدنى تأفف 
الثلثن وبأن  خسارته ألكثرية 
تعط����ي األكثرية من حس����ابها 
لرئي����س اجلمهورية وميكن ان 
يتقبل على مضض خس����ارته 
األكثري����ة النس����بية )15 + 1(، 
ولكن����ه ال يس����تطيع ان يتقبل 
واقع ان يصب����ح )مع حلفائه( 
»أكبر األقليات« في احلكومة مع 
خ����روج جنبالط من حتالف 14 
آذار، وحتى لو لم يلتحق بفريق 
8 آذار وحتى لو قرر »اللجوء« 
الى وسطية رئيس اجلمهورية 

واالحتماء بها.
ولذلك ف����إن احلريري يريد 
م����ن جنبالط حتدي����دا واضحا 
ملوقعه السياس����ي ليقرر ما اذا 
كان����ت حصته )3 وزراء دروز( 
حتتسب من ضمن حصة األكثرية 

ليس باألمر السهل والسريع.
فقد أحدث تصرف جنبالط 
جرح����ا عميقا عن����د احلريري، 
وجاءت توضيح����ات جنبالط 
م����ن قصر بعب����دا وزيارته الى 
احلريري لتوقف النزيف وحال 
االنهيار ولكن اجلرح لم يندمل، 
والعالقة لم تعد متلك مواصفات 
عالقة »حتالف« وإمنا حتولت 
الى عالقة تعايش حيث البحث 
جار عن قواع����د جديدة لها في 

ظل مناخ جديد.
تيار املستقبل مازال يبحث 
في األسباب احلقيقية التي دفعت 
بجنبالط الى فعلته واحلريري 
غير مقتنع باالعتذار والتبريرات 
التي قدمها جنبالط والتي متتد 
في مروحة واسعة من التهديدات 
الى اخلصوصيات  اإلسرائيلية 

كان مخصصا لترميم الصيغة 
احلكومية التي اتفق عليها على 
أس����اس توازن سياس����ي دقيق 
ال يعك����س نتائ����ج االنتخابات 
ولكنه يعكس ميزان قوى عاما 
زاد اختالال بعد موقف جنبالط 

وحتوله عن »14 آذار«.
فقد ش����كل هذا املوقف الذي 
يقول جنبالط انه أس����يء فهمه 
عائقا مباشرا أمام والدة احلكومة، 
وحيث لم يكن أمام احلريري إال 
أخذ مسافة من األحداث للتفكير 
ومراجعة احلسابات قبل ان يرأس 
حكومة ليست »حكومته« ويصل 
الى السراي »ضعيفا«، في حن 
انه من املفترض ان يصله »قويا« 
بعدما خرج من االنتخابات بفوز 

واضح.
ميكن للحريري ان يتقبل بكل 

»أكثرية حتكم وأقلية تعارض« 
سقطت بعد موقف جنبالط مقولة 
»األكثري����ة« ذاته����ا. فليس في 
حكومة االئتالف »أكثرية حتكم« 

بقدر ما فيها »أقلية تتحكم«.
وإذا كانت األولوية هي لتشكيل 
احلكومة حتى ال يتحول التعثر 
واملراوحة الى مأزق وأزمة، ولقاء 
احلري����ري - جنبالط صب في 
خدمة هذه األولوية، فإن األولوية 
الثانية عند احلريري هي لترتيب 
بيت 14 آذار املتصدع واحلفاظ 
على ما تبقى من مقومات صموده 
ومتاسكه بعد الضربة املوجعة 

التي جاءته من الداخل.
وعملية الترتيب هذه متر أوال 
في عودة العالقة بن احلريري 
وجنبالط الى وضعها الطبيعي، 
الى وضعها السابق، ولكن هذا 

)15( أو من ضمن حصة رئيس 
اجلمهورية )5(، أو حتتس����ب 
خارج هاتن احلصتن لتصبح 
صيغة احلكومة عمليا »12 � 10 

.»3 � 5 �
وما انتهى إلي����ه لقاء »بيت 
الوس����ط« هو »موقف الوسط« 
م����ن جانب جنب����الط الذي زاد 
موقفه غموضا والتباس����ا: فهو 
في موضوع احلكوم����ة اعتبر 
وزراءه الثالثة من حصة األكثرية 
متعهدا بالتصويت مع احلريري 
في القرارات العادية التي تتطلب 

أكثرية عادية.
أما في القرارات غير العادية 
التي تتطل����ب أكثرية موصوفة 
فال مشكلة فيها مادامت ستكون 
موضوع توافق مسبق وستقر 

بإجماع أو شبه إجماع.

الدرزية.
ولك����ن ما ه����و واضح لدى 
احلريري وولد لديه مرارة شديدة 
ان جنبالط أساء إليه في قراره 
املفاجئ الذي لم يعلمه مسبقا به 
وأعلنه في خضم عملية تشكيل 
احلكومة متسببا بإضعاف موقعه 
التفاوضي في احلكومة وأيضا 
بإفراغ زيارته الى دمش����ق بعد 
احلكومة من أهميتها القصوى.

رمبا من أسباب حتول جنبالط 
وتوقيته اآلن انه أراد اس����تباق 
احلريري الى دمشق بدل ان يذهب 
معه أو خلفه وأن »يبيع« موقفه 

الى دمشق بسعر مرتفع.
فلو فعلها جنبالط بعد تشكيل 
احلكومة وبعد ذهاب احلريري 
الى دمشق لم يكن لفعلته ما كان 

لها اآلن من وقع وأهمية.

عالقة رئيس اللقاء الديموقراطي بالرئيس المكلف: من التحالف در إلى التعايش سر

عون اعتبر عدم توزير باسيل كسراً لكلمته.. ومعلومات عن عشاء بين رئيس اللقاء الديموقراطي ورئيس »االصالح والتغيير« خالل 3 ايام

سعد احلريري

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال اخلبير واملشرع الدستوري حسن الرفاعي في بعبدا امس

وليد جنبالط

رسـالة رسـمية: قال���ت 
مصادر مواكبة التصاالت 

تأليف احلكومة ان العماد عون بعث برسالة 
رسمية الى الرئيس املكلف سعد احلريري 
في الساعات املاضية يؤكد له فيها متسكه 
مبطلب���ه احلصول على حقيبة س���يادية 
)الداخلية( و4 حقائب أخرى، معتبرا ان هذا 
األمر ليس مناورة أو محاولة لرفع السقف 
بقدر ما هو تأكيد على مطلب محق. ونقل 
زوار عون تأكي���ده انه كان ميكن ان يجد 
حال ملطلبه توزير الوزير جبران باس���يل 
ف���ي احلكومة بحيث يجد بديال عنه، لكن 
اص���رار الفريق اآلخر على رفض توزيره 
جعل األمر حتديا له، ما جعله يصر على 
تولي باسيل حقيبة االتصاالت بعد احلملة 
عليه بحجة رفض توزير الراس���بن في 
االنتخاب���ات النيابية. وذكر هؤالء الزوار 
نقال عن عون ان موقف رئيس اجلمهورية 

»غير مفهوم وغير ثابت«.
احلقائب املتنازع عليها: تقول مصادر قريبة من 
الرئيس املكلف ان 3 حقائب وزارية هي موضوع 

تن��ازع وجت��اذب: الداخلية، 
األشغال واالتصاالت.

احلكومة بعد رمضان: نقل عن مصادر وزارية 
في املعارض���ة ان والدة احلكومة ال تبدو 
قريبة، وانه عندما يلتقي الرئيس املكلف 
العماد عون تكون عملية التأليف وضعت 
على سكة احلل. وإذا لم تذلل بقية العقد 
هذا األسبوع فسيكون من الصعب إجناز 

عملية التأليف قبل شهر رمضان.
تقاطع في املواقف: فيما تركز أوساط تيار 
املستقبل ومسيحيي 14 آذار على عقدة العماد 
عون ومطالبه غير الواقعية، يعّبر عضو تكتل 
اإلصالح والتغيي��ر النائب آالن عون عن ان 
العقدة األساسية التي تؤخر تشكيل احلكومة 
تكمن داخل صفوف األكثرية، مشيرا الى ان 
موقف النائب جنبالط األخير الذي يهدد مصير 
األكثرية شكل عقبة أساسية في وجه التأليف. 
وتقاط��ع موقف عون مع موقف النائب وليد 
جنبالط الذي أش��ار بعد لقائه وفد حزب اهلل 
الى ان تأخير تش��كيل احلكومة كان بسبب 

سوء فهم ملوقفه.

خوجة لجنبالط: االنفتاح السوري عليك بطلب
من خادم الحرمين وليس بسبب خطاب البوريفاج

بيروت: كش����فت معلومات ان جنبالط أبلغ املوفد امللكي
السعودي الوزير عبدالعزيز خوجة شعوره بأن التقارب 
الس����عودي – السوري يتحقق على حساب موقعه ومكانته 
لدى اململكة العربية الس����عودية ودول االعت����دال العربي، 
مبعنى اس����تبعاده وتهميش دوره وحضوره. ورد خوجة 
بأن أي تقارب سوري – سعودي هو ملصلحة لبنان وسالمه 
وأمنه وسيادته وتعزيز صيغة العيش املشترك فيه. وقال 
خوجة أيضا جلنبالط ان »مكانك ومكانتك محفوظان« عند 
خادم احلرمن الشريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز. ولفت 
مضيفه الى ان الترحيب السوري باستقباله ورفع االجراءات 
القضائية املتخذة في حقه في دمش����ق لم يحصل بس����بب 
»خطاب البوريفاج« بل بفع����ل طلب من خادم احلرمن الى 

الرئيس السوري بشار األسد، من أجل طي صفحة املاضي بن 
سورية ولبنان وفتح صفحة جديدة، وان امللك عبداهلل لبى 
بذلك طلبا من جنبالط خالل زيارته األخيرة للسعودية التي 
»تؤي����د أي حوار وتقارب ومصاحلة تخدم القضايا العربية 

واستقرار الدول العربية«.
من جهة أخرى يتبع الس����فير السعودي في لبنان علي 
العسيري سياسة انفتاح على كل الفرقاء اللبنانين تشمل 
حزب اهلل واحلزب السوري القومي االجتماعي و»تيار املردة« 
وغيره����ا، وفي اجلدول أيضا زيارة علنية ذات مغزى وبناء 
على دعوة رسمية الى رئيس الهيئة التنفيذية حلزب »القوات 
اللبنانية« د.سمير جعجع للقاء خادم احلرمن الشريفن امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز.

مصدر أكثري لـ »األنباء«: الجميل التقى مبعوثين سوريين سرًا
بيروت ـ ناجي يونس

كشف مصدر مطلع في 14 آذار ل� »األنباء« 
ام��س ان الرئي��س أمن اجلمي��ل استقب��ل 
أكث��ر م�����ن موف��د سياس�����ي لبنان��ي 
وس�����وري بعث بهم الرئيس الس���وري 

بشار األسد.
وكان النائب سليمان فرجنية والوزير 
األسبق وئام وهاب بن اللبنانين الذين 
نقلوا رسائل من األسد الى اجلميل، اال ان 
الباقن التقوا رئيس الكتائب سرا أسوة 

باملبعوثن السورين.
ونقل هؤالء املوفدون تأكيدا س���وريا 
باالنفتاح على اجلميع وبينهم حزب الكتائب 
ودعوة لفت���ح قنوات االتصال بن القادة 

السورين ورئاسة الكتائب اللبنانية.
إال ان اجلميل أكد أمام هؤالء املوفدين 
على العناوي���ن العريضة التي يجب ان 

توضع لها حلول لتصحيح العالقات بن 
لبنان وس���ورية وهي يجب ان تبنى من 

دولة لدولة.
ورأى اجلميل ان اي زيارة له الى دمشق 
يج���ب ان حتصل من ضمن العالقات من 
دولة لدولة كأن يش���ارك اجلميل في وفد 
رسمي برئاسة الرئيس سليمان وفي سياق 

زيارة دولة الى سورية.
وقال: ان الكتائب ترفض اي عزل ألي 
طرف، السيما اذا كان هذا األمر يستهدف 
»القوات اللبنانية« واحلرص شديد لدى 
اجلمي���ل لإلبقاء على متان���ة احللف مع 

د.جعجع.
وكشف املصدر ان الرئيس اجلميل عدل 
عن توزير جنله النائب س���امي اجلميل 
لتحييده عن األخطار احملتملة، وقال ان 
حزب الكتائب يرفض حكومة األقطاب ألنها 

ستكون بديال من طاولة احلوار، ألنه بغياب 
هذه الطاولة سيتوقف حكما احلوار حول 
السالح غير الشرعي في لبنان وفي املقدمة 
سالح حزب اهلل، وال ترى الكتائب ان من 
املناسب تشكيل حكومة غير سياسية اذ 
وس���ط ظروف معقدة وبالغة اخلطورة 
مير بها لبنان ال غنى عن حكومة سياسية 

قادرة على اتخاذ القرار.
وكان الرئيس اجلمي���ل أبلغ الرئيس 
املكلف سعد احلريري رفض الكتائب اي 
حكومة على أس���اس صيغة 15 � 10 � 5 ال 
تستطيع فيها قوى 14 آذار ان حتكم بعد 
مواقف النائب وليد جنبالط، إال اذا تأكد 
ان وزراء احلزب االشتراكي باقون فعليا 
من ضمن ال� 15 وزيرا لألكثرية، وإال فإنه 
يجب البحث عن صيغة مالئمة أكثر لهذه 

القوى.

العثور على جثة غندور أخبار وأسرارأكد أن رئيس »الكتائب« صرف النظر عن توزير نجله سامي
في البترون  وإلقاء 

القبض على الجاني 
بيروت: نقل����ت معلومات
أمني����ة انه مت العثور على 
جث����ة رئيس غرف����ة التجارة 
والصناعة في طرابلس عبداهلل 
غندور قرب قلعة »املسيلحة« 
في ش����كا البترون، وتوجهت 
األجهزة األمنية للكشف على 

اجلثة.
وأكدت املصادر األمنية بعد 
الكشف على اجلثة انها عائدة 
لغن����دور وقد مت القبض على 
اجلاني وهو موجود مع القوى 
األمنية داخ����ل القلعة. وفور 
تبلغه وصل الى قلعة املسيلحة 
املدير العام لقوى االمن الداخلي 
بالوكال����ة العميد انور يحيى 
وبرفقته القاتل للتأكد من صحة 

أقواله ومتثيل جرميته.
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