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أخبار وأسرار
مواقف نواب جنبالط: النواب احلزبيون في كتلة جنبالط 
النيابية تفاوتت مواقفهم األخيرة ازاء توجهات وخيارات 
جنبالط اجلديدة، منهم من يؤيد من دون حتفظ )غازي 
العريض���ي(، ومنهم من يؤيد من دون حماس���ة )أكرم 
ش���هيب(، ومن يؤيد على مضض )وائ���ل أبوفاعور(، 
ومن يعارض بصمت )م���روان حمادة(، ومن يعارض 
علن���ا مثل النائب عالء الدين ترو )نائب الش���وف من 
منطقة اقليم اخلروب( الذي انسجم موقفه في موضوع 
احلكوم���ة مع موقف نواب »املس���تقبل« جلهة حتميل 
العماد عون مسؤولية التأخير والعرقلة، والطلب من 
حزب اهلل ان يضغط عليه ان كان يهمه التس���ريع في 
التأليف، مؤكدا ان جنبالط مع احلريري داخل احلكومة 

وداخل املجلس.
هجوم عنيف: توقف املراقبون عند الهجوم العنيف الذي شنه 
عضو تكتل »لبنان أوال« نهاد املشنوق أمس على النائب وليد 

جنبالط، واصفا ما فعله في 2 اغسطس بأنه شكل إهانة.
وكان املش��نوق قد اعتبر في حديث تلفزيوني )املؤسس��ة 
اللبناني��ة لالرس��ال( أن جنبالط تصرف في 2 اغس��طس 
»بطريقة مهينة للناس الذين مش��وا معه وآمنوا به والذين 
وضعوا دمهم على أكفهم بس��بب شعاراته«، ورأى »ان هذا 
األمر ليس بسيطا وال يجوز التعامل معه بأن هذا هو اسلوب 
وليد بك، فهذه املرة ال يش��فع األسلوب للمضمون«.ولكن 
املش��نوق حرص على التأكيد ان موقفه شخصي وال ميثل 

تيار املستقبل او كتلته النيابية.
نظرة سورية للبنان: تقول مصادر مقربة من دمشق ان:

- ال عودة الى ما قبل 2005، وال عودة للجيش السوري 
الى لبنان، لكن ال عودة أيضا الى بناء عالقات البلدين 

وأخصها السياسية عبر أجهزة االستخبارات.
- ليس لسورية حيال لبنان اال توجيه رسائل مكشوفة 
ومباش���رة، واجراء حوار علني مع القيادات اللبنانية 
التي تالقيها في خياراتها االقليمية واالستراتيجية وهو 
أمر يس���قط فورا أي محاولة لإليحاء بتوجيه رسائل 

عبر أي أحد.
- تلمست دمشق باكرا سعي الزعيم الدرزي وليد جنبالط 
الى االنتقال من ضفة الى أخرى، مع استرجاعه شعارات 
املقاومة والعالقات املميزة معها واخليار العربي وعدم 
املضي في املشروع االميركي ملواجهة سورية واستعادة 
العالقة بها، فلم توح له مباشرة أو بالواسطة برغبتها 

في احلصول منه على تنازالت.
السفارة االميركية: اشترت السفارة االميركية قبل سنوات 
قطعة أرض في منطقة احلازمية - احلدث بهدف تشييد مجمع 
كبير للسفارة، التي عادت وباعت األرض املشتراة بعدما وجدت 
ان املكان ال يستوفي الشروط األمنية، وقررت بدل ذلك توسيع 
مبنى السفارة في منطقة عوكر وشراء أرض جديدة. وتردد 
ان عملية مقايضة جرت بني الس��فارة والرهبانية األنطونية 
بأن أخذت الرهبانية من الس��فارة أرض منطقة احلدث لبناء 
مجمع تربوي ضخم عليها، وأعطتها مقابل ذلك أرض منطقة 
عوك��ر العائدة للرهبانية التي دفعت الفارق في قيمة قطعتي 

األرض والذي يقدر بنحو ستة ماليني دوالر.
لقاء احلريريـ  عبيد: بني اللقاءات السياسية البارزة التي 
عقدها الرئيس املكلف س����عد احلريري لقاءه مع الوزير 
الس����ابق جان عبي����د الذي أعلن ان اللق����اء كان مببادرة 
من احلريري »وس����ادته أجواء من الصراحة والعمق في 
مناقشة األوضاع واملرحلة املاضية واحلالية على الصعد 
االنتخابية والسياسية املختلفة«، مشيرا الى انه التقى في 
األيام األخيرة رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة 
تصريف األعمال فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبالط.

عون: انتقلوا من الثلث المعطل إلى »الصهر المعطل« وأفتخر بتعطيل المافيا

داخلية وفشلوا، ال احد يستطيع 
ان يفجر الوضع.

ال دستور في عهد الطائف!

وعن رفض توزير الراس����بني 
باالنتخابات عام 2005 واصراره 
عليها اليوم قال لم يسمعوا مني اال 
هذه القصة هذا العهد عهد الطائف 
الذي بدأ عام 1990 لم يحترم قطعا 

للنيابة اال اذا استقال قبل سنتني 
من االنتخابات. ألفوا القانون على 
قياس ادمون غاريوس وبيار االشقر 
ودوري شمعون. وقال اآلن احلكم 
كله بيد رئيس احلكومة، وزارة املال 
والعوض بسالمتكم على الباقي، 
حتى الداخلية ال تستطيع ان تقّلع 

امام وزارة املالية.
وأضاف نحن نريد املس����اعدة 

ال تنتظ����روا احلكوم����ة غدا، وقد 
قلت هذا في أول اجتماع للكتلة، 
وأض����اف: ال حكومة قبل املدارس 
)أي في أكتوبر( ألن هناك كثيرين 
س����يعملون للتعطي����ل، ثم جاء 
انس����حاب جنبالط، واآلن سيتم 
التعطي����ل حتى حص����ول امر ما، 
لقد حاولوا فرض حرب اقليمية، 
ولم يوفقوا وحاولوا احداث فتنة 

النصوص الدستورية.
اين نصوص القوانني؟ الهراوي 
)رئيس اجلمهورية الراحل( خالفوا 
له الدستور بالتمديد.. اميل حلود، 
على الدخلة عدلوا له الدس����تور، 
وعلى الفلة عدلوا له الدس����تور.. 
الرئيس ميشال سليمان انتخبوه 
دون دستور واكثر من هذا القانون 
البلدية  مينع ترش����يح رئي����س 

بيروت ـ عمر حبنجر
رفض العماد ميشال عون رئيس 
تكتل »التغيير واإلصالح« مقولة 
ان توزير صهره جبران باسيل هو 
املسبب لتعطيل تشكيل احلكومة، 
ودع����ا القائلني بهذا الى طرح هذا 
الس����ؤال على الرياض ودمش����ق 
وأمي����ركا وإي����ران و»حاجي بقى 

يفتروا علينا«.
عون في مؤمتر صحافي حاشد 
عقده في مقره بالرابية أمس، رفع 
دوز هجومه على 14 آذار عش����ية 
الغ����داء املنتظر ال����ذي دعاه اليه 
الرئيس املكلف سعد احلريري الذي 
أصر على وصفه »بالنائب املكلف 
بتشكيل احلكومة« حريصا على 

ان تسبقه مواقفه الثابتة.
ومتس����ك عون بتوزير صهره 
جبران الذي يفتخر به وأصر على 
توزيره رغما عمن ال يشاء، وربط 
قبوله الدعوة الى الغداء على مائدة 
احلريري بردود فعل االعالم التابع 

على ما أدلى به في هذا املؤمتر.
وقال ان مليار دوالر جالت في 
الشوارع يوم االنتخابات ولم يعلق 
اي منه����ا في حاجز أمني، وعادت 

األكثرية اكثرية لكن الى حني.

ليس في الدستور رئيس مكلف

وحتدث عن »النائب املكلف« 
موضحا انه ليس في الدس����تور 
»رئي����س مكلف« ويقصد س����عد 
احلريري وقال: اخذ فرصة وسافر 
الى السعودية، معقول راح نام؟ ثم 
سافر زميله مع زوجته )جعجع( 
الطابع االجتماعي  السفر  إلعطاء 
مبن اجتمع����ا؟ ال أدري، ثم بدأوا 
يهاجمون الثل����ث املعطل، ونحن 
نفتخر بان نكون معطلني للمافيا، 
معطلني للسرقات، وتعرضنا ل� 90 
هجوما من 15 مؤسسة إعالمية، ثم 
انتقلوا الى الراسبني في االنتخابات، 
ثم الى عائلة العم����اد عون، عبر 
احلديث عن اخل����الف بني أصهار 

العماد.
ووصف ع����ون الوزير جبران 
باسيل بأنه تاريخ نضال، انه مقاوم 
وش����ريف، وانا فخور به كمقاوم 
بالتيار وكصهر منذ 1999، وكوزير 
منذ سنة ونيف، وفي املواقع الثالثة 
»اشوف حالي فيه«، لقد انتقلوا من 
احلديث عن الثلث املعطل الى الصهر 
املافيات  املعطل، نعم لقد عط����ل 

وجتارة البطاقات الهاتفية.
وقال ان غاي����ة هذه احلمالت 
انساء الناس احلمالت التي شنوها 
في االنتخابات، والديون التي بلغت 
52 ملي����ار دوالر، ورغم كل ذلك 
حققنا االنتصار، ولم يحققوا هم 
االنتصار، لقد صرنا أقلية كبيرة 
وهم أكثرية صغيرة، وأنا أرى ان 

الهدف حتجيم التيار الوطني.

ال تنتظروا الحكومة غدًا

وعن تش����كيل احلكومة قال: 

ولن ندخل كثانويني أو مصفقني 
التمثيلية. وردا  نحن لنا صفتنا 
على سؤال حول ما اذا كان يعتبر 
دعوة الرئيس املكلف بادرة حسن 
نية، اعترض على صيغة السؤال 
وقال: النائب املكلف وليس الرئيس 
املكلف.. ملاذا تعطون األلقاب ألناس 
ال يستحقونها.. هناك ثالثة رؤساء 
في لبنان، هناك رئيس اجلمهورية 
ثم هناك رئيس احلكومة ورئيس 
مجلس النواب، ورئيس اجلمهورية 
وحده يسمونه الرئيس وانا النائب 
ميش����ال عون ملاذا ال يقولون لي 
دول����ة الرئيس؟! هل عاتبت احدا 
ابدا ألن لقب ميشال عون اكبر من 
دولة الرئيس واكبر من العماد قائد 
اجليش واكبر م����ن اي كان؟! انا 
اعرف من امثل وكيف امثل. وعند 
تكرار السؤال قال: اين برنامج من 
اكثرية؟! جاءوا  أنفسهم  يسمون 
على كذبة بعد كذبة بعد كذبة! هذه 
احلملة علينا مضى عليها س����تة 
اش����هر يكذبوننا ويختلقون عنا 
األخبار وانا ارفض الرد، وانا اعيب 
عليهم ذلك، ممنوع الدفاع ألننا لسنا 
في موقع املذنب، نحن من حقنا ان 

نهاجم، ولكننا ال نفعل.

أقاوم في موقف الضعف

واضاف قبل ان اذهب الى غداء 
النائب املكلف سعد احلريري، اريد 
ان اسأل هل هو مسيطر على كتلته 
اوال؟ اذا لم يكن مس����يطرا فلماذا 
اضيع وقتي معه؟ واذا كان مسيطرا 
فسأعتبره مسؤوال عن احلمالت 
القائمة ضدي من عنده، ألن هذه 
ليست آراء حرة، بل موجهة ولم 
ارسل اجلواب بعد وانا انتظر ردود 
الفعل على هذا املؤمتر فإذا قامت 
مجموعة املجانني املسعورين بنفس 
النغم فلماذا نتغ����دى عنده، ملاذا 
احكي معه ان كل من يعتدي علي 
ارد له االعتداء انا اقاوم في موقف 

الضعف واتسامح مبوقع القوة.

هم فرضوا توزير باسيل

واعطى عون مثاال باتهام الوزير 
باس����يل في ملف شركة االنترنت 
الباروك والتي  العاملة من جبال 
انها على اتصال بإسرائيل،  تبني 
وقال هذه الشركة اقيمت في زمن 
الوزير جان لوي قرداحي، فلماذا 

يتهمون باسيل بها اآلن؟!
وقال: هم األكثرية فرضوا توزير 
باس����يل، انهم يعلمون بأنه اذا ما 
حتداني احد في امر ما، ال اتراجع، 
لقد اظهروا لي رغبتهم بترش����يح 
جبران باس����يل فقل����ت لهم تكرم 

عينكم سأرشحه لكم.
وردا على س����ؤال عن اهداف 
احلمالت الت����ي يتحدث عنها هل 
هي ضده او ضد املسيحيني بشكل 
عام قال: على االثنني معا ألنه من 
بع����د الطائف ل����م يعترفوا بدور 
للمسيحيني في الدولة اللبنانية.

وصف باسيل بالمقاوم والمناضل.. وأكد أن الحريري »نائب مكّلف وليس رئيسًا مكلفًا«

جنبالط التقى جميل السيد صدفة:
»راح نترحم على أيامكم وعلى عنجر«

بيروت: ذكرت معلومات صحافية انه قبل أس���ابيع،
التقى رئيس احلزب التقدمي االشتراكي واللواء الركن 
جميل السيد مصادفة أثناء قيامهما بواجب التعزية في 
دار الطائفة الدرزية في فردان ببيروت، وهي املرة األولى 
منذ خروج السيد من »االعتقال السياسي«. تصافحا وبادر 
جنبالط الى القول: »احلمدهلل على السالمة«، فرد السيد: 
»أنا لم أكن مسافرا«. ثم قال جنبالط: »راح نترحم على 

أيامكم وعلى عنجر«.

جميل السيدوليد جنبالط

مصدر معارض لـ »األنباء«: المعادلة 
الداخلية تخلصت من »األكثرية واألقلية«

بيروت ـ ناجي يونس
يرى قيادي ف����ي تنظيم معارض ان املعادل����ة الداخلية اقتربت من 
التخلص من ظاهرة االكثرية واالقلية، وس����تذهب في اجتاه املش����اركة 

والتفاهم بني االطراف كافة.
ورد القيادي هذا االمر الى خطوات رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد 

جنبالط، »الذي يجيد قراءة التحوالت السياسية والديبلوماسية«.
وعمليا يقول القيادي س����يعود اجلميع الى التواصل مع السوريني، 
فالدول العربية والغربي����ة عادت الى املنطق الذي يقضي بالتعامل مع 
املعادل����ة بواقعية حيث يجب ان ينطل����ق اي كان من ان اي تقدم على 
الساحة اللبنانية البد من ان مير بالتوافق مع دمشق من ضمن مراعاة 

املصالح واالولويات اللبنانية.
وتوق����ع املصدر القيادي ع����ودة العالقات بني لبنان وس����ورية الى 
حالته����ا الطبيعية، بعد ان تهدأ النف����وس ويعود بعض اللبنانيني الى 
النظ����ر الى االمور بواقعي����ة اكبر. وتتعامل ال����دول العربية والغربية 
بواقعية واضحة مع واقع وجود حزب اهلل واملقاومة في لبنان، بعدما 
ايقن اجلميع صعوبة ضرب حزب اهلل او اسقاط سالحه بأي شكل من 
االش����كال املتاحة. وعن االوضاع االقليمية من الزاوية اللبنانية قال: ال 
احد يستطيع ان يتكهن مبا ستقدم عليه اسرائيل جتاه لبنان واملنطقة 
وايران وس����ط شبه القناعة بان االدارة االميركية لن تتمكن من جتاوز 
السياسات االسرائيلية وتطلق مفاوضات السالم متهيدا للوصول الى 
س����الم عادل وش����امل يعيد احلقوق الى اصحابها. واذا شنت اسرائيل 
عدوانا جديدا على لبنان فان الثمن الذي س����تدفعه سيكون اكبر بكثير 

هل يترأس تيمور وليد جنبالط الئحة الشوف في انتخابات 2013؟
بيروت: أسباب وتفسيرات
و»مبررات« كثيرة أعطيت 
حلركة وليد جنبالط األخيرة 
الذي قام  السياسي  والتحول 
به، وهي باإلجمال أدرجت حتت 

عناوين ثالثة كبيرة:
اكتشاف جنبالط، السيما بعد 
زيارته األخيرة الى واشنطن في 
اخلريف املاضي، ان االندفاعية االميركية 
في اجتاه الشرق األوسط انتهت مع انتهاء 
عهد بوش، وان النظام السوري جنح في 
اإلفالت من »العقاب« األميركي وسقوطه لم 
يكن مدرجا أصال على األجندة االميركية، 
جنبالط اكتشف انه وقع في خطأ سياسي 
كبير عندما راه���ن على الواليات املتحدة 
وذهب إليها وذهب بعيدا في معركته ضد 

النظام السوري.
تيقن جنبالط من انتهاء مشروع حتالف 
14 آذار ووظيفته السياس���ية، وان هناك 
صعوبة وعدم جدوى في استمراره والعمل 
حتت رايته. وهذا الشعور ولد بقوة وحتول 
قناعة راسخة منذ أحداث 7 مايو 2008 التي 
اخترقت اجلبل وأصبح جنبالط بعدها رجال 
آخر يتملكه هاجس منطقته وطائفته وال 
يتردد في طرح شعار الدروز أوال في وقت 

يهاجم شعار »لبنان أوال«.
التي يستشعرها  املخاطر والهواجس 
جنبالط وتراوده في قراءته للمرحلة املقبلة، 
والتي ميكن ان تفد من جهتني ومصدرين: 
حرب إس���رائيلية واردة على لبنان مع ما 
تؤدي إليه من ارتداد حزب اهلل الى الداخل 
اللبناني. والقرار الظني للمحكمة الدولية 
الذي ميكن ان يأتي على ش���اكلة »تقرير 
دير شبيغل«، مع ما يعنيه من خطر جتدد 
الصراع السني الشيعي ومتدده مجددا في 

اجتاه اجلبل.
الى هذه األسباب والعوامل التي تستند 

الى تط���ورات إقليمية ملموس���ة وداعمة 
مثل احلوار األميركي � السوري والتقارب 
الس���وري � الس���عودي و»إس���تراتيجية 
االنسحاب األميركي من العراق« و»صعود 
اليمني املتطرف في إسرائيل«. يضاف سبب 
خاص غير معلن ورمبا يكون احملرك األبرز 
جلنبالط ف���ي حركته األخيرة ألنه األكثر 
ارتباطا بش���خصه وعائلته ومس���تقبله 
السياسي، والذي يتمثل في تهيئة الظروف 
واألرضية السياسية لتسلم جنله تيمور 
مقاليد الزعامة في ظل أوضاع مريحة، حيث 
سيكون من الصعب جدا على »تيمور« ان 

يبدأ من حيث انتهى والده.
يقول مطلعون على أس���رار جنبالط 
و»حميميات���ه« ان الرجل تعب ويريد ان 
يرتاح مع عائلته، وانه بدأ يفكر في نوع 
من »التقاعد« السياسي املبكر. كأنه يخوض 
في متوضعه السياسي اجلديد آخر معاركه 
السياسية ليبدأ »تيمور« حياته السياسية 
م���ن دون معارك، وكأنه خاض في يونيو 
2009 آخر انتخابات ليكون تيمور جنبالط 
هو رئيس الالئحة في الشوف ورئيس كتلة 
اللقاء الدميوقراطي )اذا ظل اسمه كذلك( 
عام 2013. كأن وليد جنبالط الذي يسكنه 
هاجس االغتيال »وعقدة الس���تني« )وهو 
الذي بلغ هذه العتبة هذا الشهر( ال يريد 
ان يورث ابن���ه بالطريقة والظروف التي 
ورث بها عن والده الزعيم كمال جنبالط، 
ويريد لنجله تيمور ان يخلفه ويرث دوره 

وزعامته وهو مازال حيا.
كأن وليد جنبالط مدرك ان في استطاعته 
إنهاء اخلالف السياسي مع دمشق والذهاب 
إليها مجددا، ولك���ن ليس مبقدوره إعادة 
العالقة الشخصية الى سابق عهدها، وانه 
سينجح في استعادة العالقة مع دمشق وهو 
مستعد لدفع األثمان وما يتطلبه هذا األمر، 
ولكن من الصعب ان ينجح في اس���تعادة 

الثقة السورية بشخصه واملستوى الذي 
كان لعالقة التحالف والتعاون، وبالتالي 
فإن املشكلة السياسية مع دمشق تنتهي 
مع ثباته على املواقف األخيرة ومضيه قدما 
فيها. ولكن »املشكلة الشخصية« ال حتل 
إال مع تيمور جنبالط الذي ميثل »صفحة 

بيضاء« غير مثقلة بتجارب وخيبات.
كان ولي���د جنبالط في الفترة األخيرة 
وحتديدا من���ذ عام بدأ يش���رك »تيمور« 
في الكثير من االس���تقباالت واالتصاالت 
السياسية والشعبية. ولكن اختار له ان 
تكون إطاللته السياسية األولى من الضاحية 
اجلنوبية ومن مهرجان حزب اهلل، مهرجان 
االنتصار في ذكرى حرب يوليو 2006، مع 
ما حتمله مشاركة تيمور وليد جنبالط من 
معان سياسية ورمزية. فهذه املشاركة تعادل 
املشاركة الشخصية جلنبالط ووضعت جنله 
تيمور في صف واحد مع فريق املعارضة، 
وهي مختلف���ة في ظروفها وطبيعتها عن 
املشاركة الرس���مية للرئيس املكلف سعد 

احلريري )النائب محمد قباني(.
في مهرجان »ملعب الراية« في الضاحية 
اجلنوبية كانت األنظار متجهة الى اثنني: 
الى خطاب السيد حس���ن نصراهلل الذي 
أغفل املس���ائل الداخلية وحصر اهتمامه 
في مسألة الصراع مع إسرائيل وتهديداتها 
»الفارغة«. والى تيمور وليد جنبالط الذي 
كانت مشاركته مبثابة وضع حجر إضافي 
وأساسي في عملية إعادة بناء العالقة مع 
حزب اهلل، وجاءت في سياق تواصل مرتفع 
الوتيرة بني احلزب االشتراكي وحزب اهلل 
وعلى املستويات كافة السياسية و»األمنية« 

والنقابية.
فمشاركة تيمور جنبالط أرادها والده 
الش���يعية خصوصا  الطائفة  ملصاحل���ة 
جمهور حزب اهلل بعدم���ا صالح قيادته 

السياسية.

رئيس اللقاء الديموقراطي تعب من السياسة.. ويتجه إلى اعتزال مبكر!

جنبالط: أوفدت تيمور للضاحية لتثبيت الجذور 
التي انطلق منها جده بمواجهة إسرائيل

بيروت: النائ���ب وليد جنبالط الذي كان أطل���ق بالتزامن مع
مشاركة جنله تيمور في مهرجان حزب اهلل دعوة الى »الصديق 
الشيخ سعد احلريري ومن باب التمني بأال يجعل من السنة طائفة 
ألن ه���ذا يخالف املنطقة والتاريخ«، س���ئل عن إيفاده ابنه تيمور 
لتمثيله في مهرجان االنتصار في الضاحية اجلنوبية، فقال: »أنا 
كبرت على صوت عبدالناصر وصورته،  وأجمل أيام حياتي كانت 

خالل حصار بيروت عام 1982 وحينها لم تكن هناك حوادث عائشة 
بكار وغيرها، وقد تعمدت إرسال تيمور الى الضاحية اجلنوبية مبا 
ترمز اليه في الصراع مع إسرائيل، حتى يصلب عوده، وعلى أمل 
ان يكون حضوره هذا املهرجان بداية الطريق الثقافي والسياسي 
بالنسبة اليه لتثبيت اجلذور التي انطلق منها جده كمال جنبالط 

في مواجهة إسرائيل، وحتت عنوان فلسطني«.
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)محمود الطويل( تيمور وليد جنبالط والنائب اكرم شهيب خالل حضورهما مهرجان النصر في الضاحية اجلنوبية

)محمود الطويل( حوار باسم بني رئيس كتلة االصالح والتغيير ميشال عون والوزير جبران باسيل والنائب نبيل نقوال بعد املؤمتر الصحافي الذي عقده عون في الرابية امس


