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 بيروت: جنــــح الزعيم الــــدرزي وليــــد جنبالط في
  «االســــتيالء» على «املشهد السياسي» في لبنان، وان 
يكون هو احلدث واحملور بعدما قطع هدوء ما بعد عاصفة 
االنتخابات وأشعل الوضع السياسي وجعل اجلميع في 
حيرة ألنه ال يغيــــر متوضعه فقط وامنا يغير اخلارطة 
السياسية أيضا. فاجأ اجلميع، خصومه الذين لم يتوقعوا 
«قفزة سياسية» بهذا احلجم، وحلفاءه الذين نغص عليهم 
فرحــــة االنتصار باالنتخابات وأوحى لهم بأن املتغيرات 
املقبلة ضدهم. وأربك اجلميع في التعاطي مع «التحول 
اجلنبالطي» وفي قراءتهم السياسية له: ما اعتبره البعض 
لوهلة أولى «قفزة بهلوانية» ال تخلو من مخاطرة، اعتبره 
آخرون بعد متعن قفزة محســــوبة في توقيتها الداخلي 
واإلقليمي وحصيلة قراءة وحدس صائب واستشراف مبكر 
ووعي مبصالح اجلماعة الدرزية، وعلى امتداد أسبوعني 
انشغل اجلميع في البحث عن تفسيرات أو تبريرات لهذه 
«الفعلــــة». فقد جاء في تبرير البعض انها قراءة للحوار 
األميركي السوري املتجدد والتفاهم السعودي السوري 
املتقدم والصراع الشيعي السني الكامن. وجاء في تفسير 
البعض اآلخر ان جنبالط يتحسب الستحقاقني واحتمالني: 
األول هو امكان حصول حرب اسرائيلية ضد حزب اهللا، 
والثاني هو امكان ان تصدر احملكمة الدولية بعد أشــــهر 
قرارا ظنيا في عملية اغتيال الرئيس رفيق احلريري ليس 
بعيدا عن رواية «دير شبيغل» األملانية التي أشارت الى 
تورط حزب اهللا في هذه العملية... وكال هذين االستحقاقني 
سيكون له نتائج خطيرة على البلد، وما يوحي به جنبالط 
انه في حلظة وجودية استراتيجية حتمت عليه مراجعة 
سياسته، وانه يريد ان ينأى بطائفته و«جبله» عن وجه 
العاصفة املعرض لها لبنان. اذا كان الغموض يكتنف السبب 
الفعلي واملباشر الذي دفع بجنبالط إلى هذه «القفزة»، فإن 
النتيجة املباشرة ال يكتنفها أي غموض وتفيد بوضوح 
في محصلتها النهائية والفعليــــة ان جنبالط خرج من 
حتالف ١٤ آذار بغض النظر عن املكان الذي ســــيتموضع 
ويســــتقر فيه، وان قراره أصبح في دمشق بغض النظر 
عن الشكليات والزيارة وموعد الكشف أو االعالن الرسمي 
عن ذلك. وليد جنبالط آخر بعد ٢ اغســــطس. هو اختط 
لنفسه نهجا مختلفا ومسارا جديدا لسنوات. هو مستعد 
لدفع األثمان التي يتطلبها خياره اجلديد القدمي، والكافية 
حملو أخطائه في الســــنوات األخيرة. هو ماض قدما في 
مسيرته وفي أجندته السياسية املتغيرة التي تبرز فيها 

ثالث خطوات في فترة األسابيع املقبلة:
  ١ ـ رفع مســــتوى عالقته مع حزب اهللا وتعزيز عامل 
الثقة فيها ومحــــو ما تبقى من رواســــب وآثار املرحلة 
الســــابقة. وفي هذا االطار، ويــــدور حديث عن لقاء ثان 
ســــيعقده جنبالط مع السيد حســــن نصراهللا بعد لقاء 
أول عقد بعد االنتخابات مباشرة ورسمت فيه «خريطة 

طريق» بني الطرفني.
  ٢ـ  فتح خط «حوار وتواصل» مع العماد ميشال عون 
الذي يلتقيه جنبالط قريبا وقبل تشكيل احلكومة. والقرار 
السياســــي باللقاء اتخذه الطرفان وال يبقى اال شكليات 
وترتيبات: موعد اللقاء ومكانه اللذان ال يكشــــف عنهما 
مسبقا ألسباب أمنية. وطبيعة االجتماع األول «منذ اجتماع 
باريس السريع عام ٢٠٠٥ قبل عودة عون الى لبنان» وما 
اذا كان سيخرج ببيان سياسي مشترك أو بـ «ورقة تفاهم» 

تكون في أساسها قضية مهجري اجلبل.
  ٣ـ  زيارة دمشق التي حصلت سياسيا و«في املضمون» 
مع املواقف املتالحقة التــــي أصدرها جنبالط في الفترة 
األخيرة، ويبقى ان حتصل رســــميا وفي الشــــكل عندما 
يحني الوقت املناســــب، والذي يراه هو بعد زيارة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الى دمشق 
ومعه أو من بعده الرئيس سعد احلريري، ولكن جهات 
مطلعة ال تســــتبعد ان تتم زيارة جنبالط إلى دمشــــق 
مبعزل عن امللف احلكومي وحتدد شــــهر سبتمبر املقبل 
موعدا لهذه الزيارة التي ال يريد جنبالط ان تتم على يد 
أي شــــخصية لبنانية حتركت على خط املختارة دمشق 

 حوار باسم بني الرئيس سليمان والزميلة بيبي خالد املرزوق 

 الرئيس اللبناني: مسيرة بيبي المرزوق اإلعالمية واإلنسانية والوطنية استحقت التقدير من الكويت وشقيقاتها من الدول العربية 
 بيروت ـ داود رمال

  استقبل الرئيس اللبناني العماد 
ميشال سليمان الزميلة بيبي خالد 
املرزوق. وأعرب الرئيس سليمان 
عــــن تقديره واعجابه باملســــيرة 
االعالمية واالنســــانية والوطنية 
للزميلة املرزوق خالل ترؤســــها 
لتحرير «األنباء» بني عامي ١٩٩٥ 
و٢٠٠٩، الفتا الى ان هذه املسيرة 
حظيت بتقدير مستحق من كبار 
املسؤولني في الكويت وشقيقاتها 

من الدول العربية.
اللبناني تقدير  الرئيس    وأكد 
لبنان حملبــــة الزميلة بيبي خالد 
املرزوق لشعبه ودعمها املتواصل 
له في جميع الظروف، متمنيا لها 

دوام التوفيق.
  وتوجهــــت الزميلــــة املرزوق 
بالشــــكر والتقدير الــــى الرئيس 
التقديرية  الرسالة  سليمان على 
التي وجهها اليها بعد السنوات التي 
قضتها في رئاسة حترير «األنباء»، 
مبدية كل احترام وتقدير ملا يقوم 
به في ســــبيل وضع لبنان على 
الطريق الصحيح، وتعزيز اجواء 
االســــتقرار بني مختلف التيارات 
اللبنانية مبا ينعكس  السياسية 
الوطن  ازدهارا ومناء على ربوع 

الشقيق لبنان.
  حضر اللقاء املدير العام ونائب 
رئيــــس التحريــــر الزميل عدنان 

خليفة الراشد. 

 العماد ميشال سليمان استقبلها في قصر بعبدا

 نصر اهللا استبعد الحرب اإلسرائيلية واستعجل تشكيل الحكومة

 بيروت ـ عمر حبنجر
  اســــتبعد أمني عام حزب اهللا السيد حسن نصر 
اهللا ان تقوم إسرائيل بشــــن «حرب حقيقية» على 
لبنان، واصفــــا التهديدات التي اطلقها مســــؤولون 
اســــرائيليون مؤخرا ضد لبنان في خانة التهويالت 

واحلرب النفسية.
  وقال نصر اهللا خالل اطاللته املتلفزة امس مبناسبة 
مرور ٣ سنوات على انتصار املقاومة في حرب يوليو 
عام ٢٠٠٦، ان احد اهداف التهديدات االسرائيلية هو 
اعادة السجال والتوتر الى الساحة اللبنانية بهدف 
اضعاف املقاومة. واضاف ان الرد على ذلك يكون بتعاون 
القوى في لبنان على تشكيل حكومة وفاق وطني في 
اسرع وقت ممكن، مشيرا الى ضرورة مشاركة حزب 
اهللا بفاعلية فيها. وتابع كلمة نصر اهللا، التي بثت 
عبر شاشــــة عمالقة نصبت في مجمع الشهيدين في 
الضاحية اجلنوبية لبيروت، املئات من انصار حزب 
اهللا بحضور شخصيات ابرزها تيمور وليد جنبالط 

والنائبان أكرم شهيب ومحمد قباني.
  هذا وتوعد األمني العام حلزب اهللا بقصف املقاومة 
لتل أبيب في حال قصف اسرائيل للعاصمة اللبنانية 
بيروت أو ضاحيتها اجلنوبية. وإذ وصف نصر اهللا 
املناخ العام في لبنان بااليجابي قال ان الوضع احمللي 
واالقليمي والدولي بالنسبة للمقاومة اآلن هو أفضل 
مما كان عليــــه عام ٢٠٠٦، وعلى الرغم من ذلك، دعا 
الى تعزيز القدرات العسكرية للبنان ملواجهة احتمال 

شن اي حرب اسرائيلية عليه.
  وقال «ليس سهال أن تتخذ احلكومة االسرائيلية 
قرار حرب على لبنان، مضيفا انها ستعمل الف حساب 
قبل ذلك. وقلل نصر اهللا من اهمية اي حرب اسرائيلية 
جديدة على لبنان بقوله «ان هدف اي حرب اسرائيلية 
محتملة هو اســــتئصال املقاومة في لبنان، وهو امر 

غير ممكن التحقيق».

  عقدة تشكيل الحكومة

  وبالعودة إلى تشكيل احلكومة اللبنانية، تلك العقدة 
العصية، فقد باتت أقرب الى لعبة أمم، او على األقل 
أزمة نظام، كما وصفها الرئيس أمني اجلميل، فأمام 
االستحاالت التي تواجه تشكيلها، ذهب البعض الى 
حد االعتقاد بان ما يجري تأليفه، دولة وليس مجرد 
حكومة، رغم ان النظام األساسي للدولة اللبنانية قائم 

وموجود، قبل اي دولة اخرى في هذه املنطقة.
  الرئيس ميشــــال ســــليمان املدرك خلفايا األمور 
وأبعادها الداخلية واخلارجية واثق من قدرة الرئيس 
املكلف سعد احلريري على جتاوز الصعاب مبعاونة 
املخلصني، لكن العماد ميشال عون الذي تشتد عقدة 
تشكيل احلكومة عند إصراره على إعادة توزير صهره 
جبران باسيل، ال يرى والدة للحكومة قبل بدء موسم 
الدراسة اي في أواخر سبتمبر او أوائل أكتوبر، وقد 
يكون هذا املوعد التقريبي أقرب الى الواقع بدليل عزم 
رئيــــس مجلس النواب نبيه بري دعوة هيئة مكتب 
املجلس لالجتماع هذا األســــبوع للبحث في إمكانية 
انتخاب اعضاء اللجان النيابية ورؤسائها دون املزيد 

من االنتظار لتشكيل احلكومة.

عنصر اساسي في احلكومة فمعنى ذلك انهم يحضرون 
للصدام، صدام اعالمي وغير اعالمي، وهم يستطيعون 
تثبيت هذا الصدام اذا ما وفقوا الى تأليف احلكومة  
أو بوسعهــم جعلــه سببــا لعــدم التأليــف وحتميـل 

مسؤولية التأخير للغير.

  الغمز من الحريري وجعجع

  وتســــاءل عون عن سبب الســــفر الى اخلارج اآلن، 
وهو يقصد هنا الرئيس املكلف سعد احلريري؟ واضاف 
هل هو خــــروج النائب وليد جنبالط من األكثرية؟ ان 
خروج جنبالط ليس بسبب العماد عون، وال زميل له 
غادر ليلتقي به في اخلارج (املقصود جعجع الذي نفى 
احلريري رسميا ان يكون التقى به في فرنسا خالل إجازته 
العائلية). ووصف العماد عون احمليطني بالرئيس املكلف 
بجمعية «طبل وزمر» وتساءل: هل سعد احلريري قادر 
على اتخاذ قرارات غير شــــعبية، تفرض الصمت على 

من هم حوله؟ واضاف: األيام ستثبت ذلك.

  حزب اهللا: ال مشكلة اسمها العماد عون!

  حزب اهللا رد أمس على دعوة األكثرية له للمساعدة 
في حل مشكلة العماد عون بالقول ان البيان الصادر 
عن األمانة العامة لـ ١٤ اذار ال يساعد لغة وال محتوى 
على تسهيل احلكومة، مشيرا الى ان افتعال األزمات 
واحداث توترات سياسية ال طائل منها ليس هو السبيل 
ملساعدة الرئيس املكلف سعد احلريري على اإلسراع 
في تشكيل احلكومة. وشدد حزب اهللا على نفي وجود 
مشكلة اسمها مشكلة اجلنرال عون، لتساعد املعارضة 
على حلها، لكن هناك حقـــوق طبيعية للعماد عون 
كرئيس ألكبر ثاني تكتل نيابي في البلد بأن يطالب 
بعدد معني من احلقائب الوزارية وان يسمي من يشاء 
لهذه الوزارات الفتا الى ان تلطي املعارضة خلف العماد 
عون كالم ال قيمة له على اإلطالق، ودليل على ان الشباب 
في عالم آخر، وهم يحاولون اخفاء املشكلة احلقيقية 

لدى بعض املواالة في احلقائب واإلعداد.

  فارس سعيد: مطلب نضالي جديد!

  منســــق األمانة العامة لـ ١٤ آذار فارس سعيد رد 
على بيان حزب اهللا بالقول: هل أضاف حزب اهللا الى 
مطالبه النضالية املعروفة كتحرير مزارع شبعا مطلبا 

نضاليا اضافيا هو توزير جبران باسيل؟
  واضاف سعيد يقول: عبثا يحاول حزب اهللا التنصل 
من احلكومة بإلقاء اللوم على األمانة العامة لـ ١٤ آذار 
التي جاء بيانها ردا على تصريح عون الذي قال فيه 
جبران باسيل وزيرا أو ال وزارة. ورأى سعيد ان حزب 
اهللا يضرب ما تبقى من صالحيات رئيس اجلمهورية 
والرئيــــس املكلف واالعتداء عليها من خالل محاولة 

فرض وجهة نظره عليها في توزير أي شخص.
  النائب علي خريس (٨ آذار) وردا على سؤال حول 
عقدة اصرار العماد عون على توزير صهره جبران 
باسيل، واعطائه وزارة االتصاالت بالذات، قال اريد ان 
أوضح، اننا نسمع أن املشكلة مرتبطة باجلنرال عون 

وألنه هو من يعقد األمور، وأنا ال أرى ذلك. 

  املطلوب فريق وزاري متجانس بحسب الرئيس 
املكلف ســــعد احلريري، بعد جولة الغربلة األخيرة 

لألسماء واحلقائب مع الرئيس سليمان.
  لكن إصرار العماد عون على إعادة توزير جبران 
باســــيل، بدعم علني من حزب اهللا هذه املرة وردود 
رافضة من أمانة ١٤ آذار، كل ذلك يوحي بان الوضع 
احلكومي في لبنان، نحو املزيد من االنتظار في ثالجة 

الهموم اإلقليمية.
  بيد ان الرئيس سليمان أبلغ زواره بأن كل األطراف 
في لبنان محكومون بالتوافق وبالتوصل الى حكومة 
احتاد وطني، ألن لبنان ال يحكم من طرف واحد، وال 

ملصالح خاصة.

  عون: يشكلون الحكومة مع الخارج!

  من جهته العماد عون، دفع باملوقف، الى منطلقاته 

اخلارجيــــة، عبر احلديث عن تورط مســــؤولني عن 
تشكيل احلكومة مع اخلارج.

  وفــــي رد ضمني على ما ينســــب إليه من عرقلة 
لتشــــكيل احلكومة، حلســــابات ومصالح إقليمية، 
قال في حديــــث إذاعي امس، ان هــــؤالء املتورطني، 
ال يســــتطيعون تأليف احلكومة إال بإذن وتصريح 
واضحني من السلطة املرتبطني بها في اخلارج، لذلك 
هم بحاجة دائمة للتغطية وال يجدون أمامهم سوى 
اجلنرال عون، هم يخترعون القصة ويبنون عليها 
خبرية ليبرروا التباطؤ احلاصل في تأليف احلكومة 

او العجز في تأليفها.
  وأضاف: التحضير لتأخير تأليف احلكومة حصل 
قبل ان تبدأ مشاورات تأليفها لذلك استنتجت يومها 
أن احلكومة لن تأتي قبل نهاية الصيف وبداية فصل 
الدراسة، فعندما أرى انهم يوجهون حملة ضدي وانا 

 وضع معادلة قصف المقاومة لتل أبيب مقابل قصف إسرائيل لبيروت أو الضاحية الجنوبية

 عون اسـتبعد تشـكيل الحكومة  قبل فتح المدارس.. وحزب اهللا تبنّى توزير صهره باسـيل 
 جنبالط بعد ٢ أغسطس:

  ثالث خطوات في ثالثة اتجاهات

 أخبار 
  وأسرار
  لبنانية 

 نصائح جلنبالط: بعـــد انقالبه األخير 
على قوى ١٤ آذار تلقى جنبالط حتذيرات 
بضـــرورة زيـــادة اجراءاتـــه األمنية 
والتخفيف من تنقالته وابقائها سرية، 
والعمل مبقولته الشـــهيرة بأنه ساعة 

يصالح أو يهادن.. سيقتل.
  أرسـالن منزعج: يقال ان حركة الوزير 
ــابق وئام وهاب بني دمشق واملختارة  الس
أزعجت الوزير طالل ارسالن الذي يعرب 
ــه اخلاصة عن انتقادات حلالة  في مجالس

وئام وهاب داخل الساحة الدرزية.
  ويبدو ان ارسالن مستاء من الدور الكبير 
املعطى لوهاب وجعله أحد أبرز حاملي الرسائل 

السورية الى السياسيني اللبنانيني.
  سـليمان يسـتغرب تصريحـات السـنيورة: 
الرئيس سليمان مستغرب بعض الشيء 
اقدام الرئيس فؤاد السنيورة على انتقاد 
دعوته الى اجراء تعديل على الدستور 
برضا اللبنانيـــني املمثلني في البرملان، 
بحيث يكون هذا التعديل مشـــاركة في 

املسؤوليات، ال أرض نزاعات، ويقول: 
«الرئيس الســـنيورة، بحكـــم لقاءاته 
املتواصلة معي، أدرى بنهجي الوطني 
من أي انســـان آخر، ولطاملا أثرنا معا 

بعض الثغرات في الدستور».
  فترة تصريف األعمال ستطول: لدى رئيس 
ــنيورة  ــف األعمال فؤاد الس حكومة تصري
ــدة بأن فترة تصريف األعمال  معلومات مؤك
ستطول أكثر من فترة فراغ رئاسة اجلمهورية 
بعد انتهاء الوالية املمدة للرئيس اميل حلود.

  احلريري يقرأ تاريخ رؤساء احلكومــة: طلب 
الرئيس املكلف ســـعد احلريري من 
معاونيه تزويده بسير ذاتية جلميع 
رؤساء حكومات لبنان وأبرز احملطات 
التحولية في تاريخ تشكيل احلكومة 
اللبنانية منذ االستقالل، وطلب دراسة 
مســـتقلة عن هذه السير، عن مواقف 
رشـــيد كرامي، وخصوصا عن فترة 
الســـبعة لتصريف األعمال  الشهور 

سنة ١٩٦٩. 

 الرئيس ميشال سليمان متوسطا الزميلة بيبي خالد املرزوق يرافقها الزميل عدنان الراشد في القصر اجلمهوري امس  (محمود الطويل) 

 السيد نصراهللا متحدثا عبر شاشة متلفزة نصبت في مجمع الشهيدين في الضاحية اجلنوبية لبيروت أمس مبناسبة الذكرى السنوية 
الثالثة لالنتصار املقاومة في حرب يوليو وبحضور الفت لتيمور وليد جنبالط والنائبني أكرم شهيب ومحمد قباني 

 العمل على صياغة ثوابت بمباركة بكركي واحتضان رئاسة الجمهورية 
 مصدر مواكب للمصالحة المسيحية لـ «األنباء»:  

 بيروت ـ داود رمال
ــم مشتركة بني القوى املسيحية  ــتمر اجلهود العلنية وتلك البعيدة عن االضواء اليجاد قواس   تس
ــام فيما تشهده الساحة اللبنانية من  ــارع املسيحي املزيد من التوتر واالنقس املختلفة لتجنيب الش
ــف املصدر لـ «األنباء» ان هناك «أمورا» يجري صياغتها  عمليات اعادة متوضع ومصاحلات. وكش
ــيحي في الدولة، وعدم االحتكام  ــيحية حولها مثل احلضور املس لتأمني لقاء القيادات والقوى املس
ــة  ــية املتبادلة، ودعم موقع رئاس ــة والسياس ــف احلمالت االعالمي ــل اخلالفات، ووق ــالح حل للس
ــية اللبنانية، وان هذه  ــة االدارية وحق املغتربني في احلصول على اجلنس ــة، والالمركزي اجلمهوري
ــتتبع بإعادة احلرارة على خطي الرابية ـ بكركي وبنشعي ـ  االمور عند االنتهاء من صياغتها ستس
ــال  بكركي لتتم مبباركة البطريرك املاروني نصراهللا صفير وبرعاية رئيس اجلمهورية العماد ميش

سليمان الوحيد ويستطيع احتضان اجلميع. 

 (محمود الطويل) 


