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الحريري يدعو عون للّقاء في بعبدا أو البرلمان وحزب اهلل: المبادرة »جرعة جديدة« 
بيروت ـ عمر حبنجر ـ داوود رمال

ردود الفعل األولية من جانب 
التيار الوطني احلر على مبادرة 
الرئيس املكلف سعد احلريري عقد 
لقاء مع العماد ميش����ال عون في 
القصر اجلمهوري او في مجلس 
النواب، تعتبر الى حد ما مشجعة، 
العماد  أعل����ن مقربون م����ن  فقد 
االستعداد ملالقاة اي طرح ايجابي 
بإيجابية مماثلة، بشرط التوافق 

على مفهوم الشراكة.
احلريري وانطالقا من اعتباره 
ان البلد »أهم منا ومن كل القيادات« 
قال ف����ي حفل إفطار رمضاني في 
دارته، ان العماد عون ال يريد ان 
يأتي ال����ى »قريطم« او الى »بيت 
انا مستعد  الوس����ط« وعلى هذا 
ان أتوج����ه انا وهو ال����ى القصر 
اجلمه����وري ف����ي بعب����دا، حيث 
نلتقي انا وه����و ونتحاور ملا فيه 
مصلحة البلد، او أذهب معه الى 
مجلس النواب لنجتمع معا، ألن 
البرملان هو لكل اللبنانيني، وعسى 
أن ألقى جواب����ا ايجابيا منه، من 
جهة اخرى، احلريري أكد التمسك 
باحملكمة الدولية، مكررا انها غير 
مسيس����ة، كما بدأ يدعي البعض 
مجددا، وأننا سنقبل باألحكام التي 

تصدر عنها.
احلريري وبعد إعالن مبادرته 
ب����كل من رئيس  أجرى اتصالني 
اجلهورية ميشال سليمان ورئيس 
املجلس النيابي نبيه بري وأطلعهما 

على املبادرة.

باسيل: الجواب عند عون

الوزير جبران باسيل كان أول 
املعلقني على املبادرة، بالقول: يجب 
ان يطلع العماد ع����ون على هذه 

املبادرة ليعلق عليها شخصيا.
الوزير باسيل الذي أبلغ الرئيس 
سليمان اعتذارا باسم العماد عون 
عن حضور اإلفطار الرئاسي الثالثاء 
برر ذلك ألس����باب لوجستية، اما 
اللقاء بني العماد عون واحلريري في 
حال حصوله، فلن يكون في بعبدا، 
بل في مجلس النواب، ألس����باب 

سياسية، وليس لوجستية.
إال ان تطورا طرأ ليال، وأوحى 
بأن لقاء احلريري � عون ان حصل 
فلن يكون في خالل اليومني املقبلني، 
بل رمبا يتأخر الى االسبوع املقبل، 
حيث ان الوزير باسيل أبلغ الرئيس 
ان األسباب اللوجستية التي متنع 
العماد عون من تلبية دعوة اإلفطار، 
هي ان عون ل����ن يكون في لبنان 
يوم موعد اإلفطار، كونه مسافرا 
الى اخلارج، من دون حتديد جهة 

سفره.
مصادر في األكثرية لفتت الى 
انه اذا كان السفر الى اخلارج حجة 
لغياب عون عن اإلفطار الرئاسي، 
فإن الرحلة عينها قد تكون احلجة 
لتعطيل اللقاء ايضا مع الرئيس 
املكلف، فيما تبقى من هذا األسبوع 

على األقل، او األسبوع املقبل.

عقدة التشكيل

على اي حال مصادر االكثرية 
أعربت عن الشك بأن تكون عقدة 
تأليف احلكومة أس����يرة مطالب 
رئيس كتل����ة التغيير واإلصالح، 
بل تعدتها ال����ى القوى اإلقليمية، 
الى خط����ة للمعارضة  وتطرقت 
تستهدف تأخير تأليف احلكومة، 
األمر ال����ذي يحقق له����ذه القوى 

تشكيل احلكومة ميكن معاجلته 
بزيارة من جانب الرئيس املكلف 

الى الرابية.
لكن  القريبني من سعد احلريري 
يؤكدون اس����تحالة قبوله زيارة 
الرابية مرة ثانية، وهو الذي زارها 
البروتوكولية على  خالل جولته 
رؤساء احلكومة السابقني، حيث 
بات عل����ى العماد عون ان يرد له 
الزيارة ال ان يطلب منه تكرارها.

الحريري: بالي طويل

اال ان الرئي����س املكلف ما فتئ 
يردد على س����ائليه: بالي طويل 

وميكن ان يزداد طوال.
القريب����ون م����ن  واس����تبعد 
احلري����ري موافقته على اس����ناد 
حقيبة االتصاالت للوزير جبران 
باسيل حال املوافقة على توزيره او 
لسواه من التيار الوطني احلر او 
ان تكون احدى احلقائب السيادية 

من حصته.
في هذه االثناء، علمت »األنباء« 
من مصدر واسع االطالع انه ورغم 
الق����ول ان خط����وط االتصال بني 
الوس����ط متوقفة،  الرابية وبيت 
اال ان هذا االم����ر مغاير للحقيقة، 
ألن االتصاالت ان لم تكن مباشرة 
فهي تتم بالواسطة عبر موفدين 
ال ينتمون الى الفريقني ينشطون 
في تسويق افكار للحل تؤدي الى 

والدة احلكومة اجلديدة.
وكشف املصدر ان شخصية غير 
الرئيس  سياسية مقربة جدا من 
نبي����ه بري تنش����ط ب����ني العماد 
ميش����ال عون والرئي����س املكلف 
سعد احلريري وايضا مع الفرقاء 
السياسيني اآلخرين لتدوير الزوايا 
واحلقائب، وهذه الشخصية هي 
موضع ثقة اجلميع، واكد املصدر 
ان االفكار التي تطرح للحل مازالت 
محصورة في فكرتني سبقت وان 
كشفتهما »األنباء« وهما: بقاء القدمي 
على قدمه في توزيع احلقائب او 
الوزارات وحتديدا  جتزئة بعض 
الداخلية،  البلديات ع����ن  فص����ل 
واملغتربني عن اخلارجية، وعلى 
ذلك ضمن الصيغة املتفق عليها اي 
15 � 10 � 5 مع تخفيض عدد وزارات 
الدولة او االضطرار الى زيادة عدد 
وزراء احلكومة لتصبح 32 وزيرا 
مما يؤمن متثيل بعض الطوائف 

مثل االقليات والعلويني.

حزب اهلل يدافع عن فضل اهلل

حزب اهلل توقف امام احلملة 
املض����ادة للعالمة الس����يد محمد 
حس����ني فضل اهلل، فقال في بيان 
له امس: في منطق احلرية يحق 
ألي كان ان يناق����ش املواقف التي 
اطلقها سماحة السيد محمد حسني 
فضل اهلل، ان جلهة مجد لبنان وملن 
اعطي او جلهة املشاركة واالكثرية 
والدميوقراطية والعددية، وان لهذا 
املعلق ان يقبل او ال يقبل، اال ان 
التعليقات التي صدرت جتاوزت 
حدود االدب واللياقة واستخدمت 
الى  تعبيرات قاس����ية وعم����دت 
االساءة الشخصية متجاهلة موقع 
ومقام ورمزية س����ماحة الس����يد 
على املستوى الوطني واالسالمي 
العام، مستهجنا هذه احلملة والتي 
تعبر عن مستوى االنحطاط الذي 
السياسي واحلياة  بلغه اخلطاب 
السياسية في لبنان، ان االساءة الى 

مقامات اآلخرين نرفضها حتما.

املزيد من املواقف في مفاوضاتها 
مع الغرب.

حزب اهلل: جرعة جديدة

حزب اهلل وبلسان اذاعة »النور« 
وصف مبادرة احلريري ب� »اجلرعة 
اجلديدة« لتفعيل كسر اجلمود الذي 
يحاصر مسار تشكيل احلكومة من 
خالل اعالنه االستعداد للقاء العماد 
ميشال عون في قصر بعبدا او في 

املجلس النيابي.
وكان الرئيس ميشال سليمان 

سلبيا عبر وسائل االعالم.
وفي لقائ����ه االخير مع احلاج 
حسني خليل، تبلغ من االخير ان 
احلزب على كالمه انه ليس وسيطا 
مع العماد عون، وعلمت »األنباء« 
ان احلزب من خالل خليل يتحرك 
من اج����ل توفير فرصة اللقاء بني 
احلريري وعون وليس على صعيد 
تشكيل احلكومة، وقالت مصادر في 
14 آذار ان الرئي����س املكلف رفض 
فكرة زيارة عون في دارته بالرابية 
استجابة لرغبة هذا االخير، وقد جاء 

اس����تقبل وفدا من كتل����ة الوفاء 
للمقاومة برئاس����ة النائب محمد 
رعد، في وق����ت حمل نائب االمني 
العام حلزب اهلل املعنيني بتأليف 
احلكومة مسؤولية االسراع بعملية 
تشكيل احلكومة املتوقفة، حسب 
وزير االتصاالت جبران باس����يل 
الذي اشار الى عدم وجود جديد في 

االتصاالت مع الرئيس املكلف.
وسبق للحريري ان ابلغ حزب 
اهلل بأنه كان وجه الدعوة للعماد 
عون وانتظ����ر اجلواب الذي جاء 

من يذكر بزيارة قام بها الرئيس 
الس����نيورة الى العم����اد عون في 
اثر احتدام االمور بينهما  الرابية 
في فترة خلت، وقد هدأت االمور 

بعد تلك الزيارة بني الرجلني.
اصح����اب هذه الفكرة وهم من 
خ����ط املعارضة يس����لمون بعناد 
العماد وانه اذا ما اقتنع بفكرة او 
بقرار ال احد يعيده عنه حتى اقرب 

حلفائه اليه.
من هنا اعتقاد هؤالء ان احتواء 
ممانعة العماد عون في موضوع 

مصدر مطلع لـ »األنباء«: هناك حديث عن زيادة عدد الوزراء إلى 32 لتمثيل األقليات المسيحية والعلويين

جمال اجلرّاح 

)محمود الطويل(احلريري معلنا طول باله خالل حفل إفطار في قريطم أمس األول 

»المحكمة الدولية« أحد مصادر القلق للمرحلة المقبلة
بيروت: احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان في قضية
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري تشكل 
احد مصادر القلق للمرحلة املقبلة. الوزير السابق 
وئام وهاب كان السباق الى اإلضاءة على هذه النقطة 
الشائكة مباشرة بعد االنتخابات وإطالق إشارات 
حتذيرية من دخول جهات دولية على خط احملكمة 
لتحويل تقرير »دير ش���بيغل« األملانية الى قرار 
اتهامي )حزب اهلل الذي اعتبر ان هذا التقرير مصدره 
اسرائيل، وان كل ما يروج له ويتبناه اسرائيلي وسيعامل على 
هذا األساس(. وبعد لقائه مع النائب وليد جنبالط قال وهاب: 
»كان هناك كالم حول كيفية مواجهة املرحلة املقبلة خصوصا 
على ضوء القرار الظني الذي سيصدر عن احملكمة الدولية. رأيي 
اخلاص في هذا املوضوع واضح، كذلك األستاذ جنبالط متخوف 
من انعكاسات هذا األمر ويهمه بشكل كبير أن يتم استيعاب أي 

ردود فعل أو انعكاسات ميكن أن يتركها هذا األمر«.
القلق ميتد الى أوس���اط قيادية في 14 آذار، فرئيس احلزب 
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط يتخوف ويتحسب لتطورات 
وتوترات ميكن ان تكون احملكمة الدولية احد مسبباتها، من جراء 
التغيير الذي طرأ على مسار احملكمة وحتول وجهة االتهام من 
اتهامات سياسية في حق سورية الى اتهامات قضائية في حق 
حزب اهلل ميكن ان تصدر عن احملكمة الدولية وان تعكس أجواء 
تقرير »دير شبيغل«. ورمبا يكون هذا القلق سببا من أسباب 
احلركة السياسية الوقائية التي يقوم بها جنبالط حاليا حتسبا 

ملخاطر فعلية يريد ان تظل منطقته وطائفته خارجها.
وكذلك األمر بالنسبة الى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات 
اللبنانية د.س���مير جعجع الذي أشار في اكثر من مناسبة الى 
احملكمة الدولية كمحطة أساسية واستحقاق قريب ميكن ان يكون 
مصدرا للتوترات واملشاكل،  واألمر هنا ال يتعلق فقط بالقرار 
االتهام���ي الذي ميكن ان يصدر قبل نهاية العام أو مطلع العام 
2010، وإمنا بطلبات ميكن ان تتقدم بها احملكمة الستدعاء شهود 
وسماع إفادات، وميكن ان تواجه باالعتراض وعدم التجاوب.

في معلومات أوساط قريبة من قوى 14 آذار ان توقيت القرار 
الظني هو بني اكتوبر ونوفمبر، وان احملكمة الدولية ستفتتح 
جلس���اتها وأعمالها مطلع مارس املقبل. وتضج هذه األوساط 
انطالقا من فرضية »دير ش���بيغل« بأس���ئلة مقلقة حائرة من 
نوع: م���اذا عن موقف قوى 14 آذار في حال تطابق مضمون ما 
تسرب في »دير شبيغل« مع القرار الظني؟ كيف ميكن التعاطي 
مع حزب اهلل املتهم من احملكمة الدولية؟ وهل يستثني القرار 
سورية وايران؟ هل ستتبنى قوى األكثرية معادلة اتهام اسرائيل 
وتبرئة احلزب من دم الرئيس احلريري منعا للفتنة الس���نية 
� الشيعية وتس���هيال للحل اللبناني، أم ستعمد الى الدفع في 
اجتاه مزيد من عزل حزب اهلل وليس تعوميه؟ وتدعو أوساط 
األكثري���ة الى عدم ترك هذا املوضوع حت���ى اللحظة األخيرة، 
والتفكي���ر مليا بالطريقة الواجب اعتمادها،  فإما التضامن مع 
احل���زب برفض احملكمة وحتمل تداعي���ات موقفها، أو رفضها 

التعليق على القرار في انتظار احلكم النهائي.
فاألخي���ر يريد جتنب أي رد فعل م���ن حزب اهلل على قرار 
احملكمة الدولية، وحيث ان ال مصلحة للبنان وال قدرة للشعب 
اللبناني على حتمل تبعات الصراع الدولي االقليمي على أرضه، 
وأي قرار من هذا النوع قد يشعل حربا أهلية، وهذا ما يوجب 
العمل ليس على طي ملف احملكمة وامنا تس���ريع احللول في 

املنطقة.
في الواقع، ثمة ترقب ملضمون القرار الظني في جرمية اغتيال 
الرئيس احلريري، وفي اعتقاد مصادر سياس���ية إن احملاوالت 
احلثيثة التي يقوم بها النائ���ب وليد جنبالط في عقد لقاءات 
توفيقية، واس���تعداد احلريري الى زيارة سورية بعد تشكيل 
احلكومة، وتخطيه مرحلة عام 2005 بكل مفاعيلها وتداعياتها، 
ال تلغي واقع ان ارتدادات القرار الظني لن تكون س���هلة على 
لبنان. وفي اعتقادها ان عودة الكالم املتكرر في أكثر من وسط 
سياسي، عن التقرير الذي نشرته مجلة »دير شبيغل« األملانية 
حول اغتيال الرئيس رفيق احلريري، ليس امرا بسيطا، وهو 

كاف وحده إلثارة مخاوف على مستقبل الوضع اللبناني.
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الجرّاح لـ »األنباء«: الحريري لن يسمح بالقفز فوق الدستور

ان البلد مسترهن لبعض الدول 
اإلقليمية بهدف اإلمساك بزمام 
األم���ور فيه من خ���الل احللفاء 

اللبنانيني لتلك الدول.
وأكد النائب اجلراح ان اعتذار 
النائب املكلف سعد احلريري غير 
وارد مهم���ا كان حجم العراقيل 
والصعوب���ات التي تواجهه في 
مهمة التأليف، معتبرا ان االعتذار 
سيبقى وهما على الرغم من طموح 
البعض وس���عيهم جاهدين الى 
حتقيقه، مشيرا الى ان الرئيس 
املكلف مثابر وصامد في مهمته 
ويتقدم بحكمة وثقة نحو إعالن 
التش���كيلة احلكومية بالتوافق 
والتنسيق دستوريا مع رئيس 
اجلمهورية، الفتا الى ان الرئيس 

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عضو كتلة »املستقبل« 
النيابي���ة و»لبنان أوال« النائب 
جمال اجلّراح ان هناك محاوالت 
دؤوبة الستهداف حكومة الوحدة 
الوطنية واغتيالها قبل والدتها، 
إضافة الى محاوالت اس���تهداف 
اتفاق الطائف والدستور، وذلك 
عبر اختالق أزمات وعراقيل غير 
موضوعية تعيق تأليف احلكومة 
وُتبقي الساحة اللبنانية مسرحا 
للتدخالت اخلارجية، وذلك في 
ظل ظروف دولية ضاغطة. ولفت 
النائب اجل���راح في تصريح ل� 
»األنباء« الى ان ما تشهده الساحة 
السياسية اللبنانية من جتاذبات 
حادة وما يش���هده مسار تأليف 
احلكومة من تعطي���ل وعرقلة 
لي���س س���وى واجه���ة تعكس 
الناجت  التعطيل اإلقليمي  حجم 
عما يجري على مستوى امللف 
اإليراني النووي واملهلة املعطاة 
إلي���ران لتقدمي اجل���واب حول 
املباحثات املباش���رة للبحث في 
ملف املفاعل النووي لديها، اضافة 
الى االستحقاقات اإلقليمية التي 
ترمي بأثقالها وأعبائها على لبنان، 
والتي يحاول البعض استرهان 
البلد حلمايتها من خالل تثبيته 
س���احة للصراع���ات اإلقليمية، 
مبعنى آخر يرى النائب اجلراح 

املكل���ف حري���ص كل احلرص 
على عدم املس���اس بالدس���تور 
وعلى التمس���ك به نصا وروحا 
وبالصالحي���ات املعط���اة إليه، 
إضافة الى التمسك بصالحيات 
رئي���س اجلمهورية، كما انه لن 
يعطي ألح���د فرصة القفز فوق 
الدستور وفوق منطق الصالحيات 
واحلوار. وأعرب النائب اجلراح 
البعض  عن قناعت���ه مبحاولة 
اس���تهداف رئي���س اجلمهورية 
العماد ميشال س���ليمان بشكل 
غير مباشر وإضعاف مسيرته 
التوافقية، تارة من خالل محاولة 
سحب وزارة سيادية منه لتكون 
العماد ميشال عون،  من حصة 
وطورا من خالل استهداف الوزراء 
احملس���وبني علي���ه والذين كان 
آخرهم وزير الداخلية زياد بارود 
جراء حادثة سجن رومية وغيرها 
من األحداث السابقة، وتارة اخرى 
م���ن خالل إقحامه ف���ي متاهات 
الصراعات السياسية بني األفرقاء 
اللبنانيني وذلك بالتلطي وراء 
ادعائه احلرص على صالحيات 
الرئاس���ة األولى، متسائال عن 
مدى مصداقية العماد عون مبا 
يبديه من مخاوف على صالحيات 
رئي���س اجلمهورية، في الوقت 
الذي يشن فيه مع حلفائه الهجوم 
تلو اآلخر عليه وعلى وزرائه من 

جهة ويحاول جتريده من احلقائب 
السيادية من جهة اخرى. ورأى 
النائب اجلراح ان هيبة رئاسة 
اجلمهورية خط أحمر ممنوع على 
أي كان جتاوزه وإقحامها عنوة 
داخل حلقة التجاذبات السياسية، 
كون الرئاسة اللبنانية هي رأس 
السلطات، وان استهدافها سواء 
بالشكل أو باملضمون هو استهداف 
للنظام اللبناني ككل دس���تورا 
 � ومؤسسات دستورية وأمنية 
عسكرية، معربا عن وجود نيات 
مبيتة لدى جهات معينة تعتمد 
نظرية االنقضاض على الدستور 
واتفاق الطائف وتهميش هيبة 
رئاس���ة اجلمهوري���ة وبالتالي 
إسقاط الدولة، معتبرا ان تعمد 
استهداف اجليش سابقا في منطقة 
الشياح للنيل من هيبته والتهجم 
على القضاء م���ن بعدها وعلى 
جميع أعمدة احلكم اللبناني يقع 
ضمن دائرة املخطط املشار اليه، 
الفتا الى ان قوى 14 آذار مدعومة 
من القوى الش���عبية لن تسمح 
بتنفيذ ه���ذا املخطط وذلك عبر 
متسكها الى أقصى احلدود بهيبة 
الرئاسة األولى والتفافها حولها 
التفافا كام���ال حلمايتها، وايضا 
عبر متسكها بالدستور وباتفاق 
الطائف وبالشراكة الوطنية بكامل 

أبعادها ومعانيها.

عضو كتلة المستقبل أسف أن يكون العماد عون قد ارتضى أن يكون واجهة التعطيل اإلقليمي

قماطي يحذر: المحكمة الدولية مسيسة
واتهام جهات محلية أمر مريب

قانصوه: المعارضة ليست من يرهن 
تشكيل الحكومة بالتطورات اإلقليمية

المفتي قباني للحريري:
 شّكل الحكومة على بركة اهلل

بيروت ـ محمد حرفوش
عاد ملف احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان ليكون موضع ش����ك عند 
بعض االطراف بعد ان كانت االطراف السياسية قد اتفقت على سحبه من 
التداول. وفي هذا االطار برز موقف الفت حلزب اهلل يعيد اتهام احملكمة 
بالتسييس. موقف احلزب اجلديد، عّبر عنه نائب رئيس املجلس السياسي 
محمود قماطي الذي اعتبر ان احملكمة الدولية هي محكمة مسيس����ة وال 
تعني حزب اهلل باملطلق. مشيرا الى انها مسيسة منذ البداية وقد ثبت 
ذل����ك من خالل اخلطوات التي قامت به����ا حتى اآلن. قماطي وفي حديث 
الى »اخبارية املستقبل« رأى ان الرياح الدولية التي كانت تريد الضغط 
على سورية واستخدمت احملكمة الدولية التهامها باغتيال الرئيس رفيق 
احلريري، هذه الرياح اليوم نفسها ترفع الضغوطات عن سورية وترفع 
االتهام عنها، ولم تعد س����ورية متهمة، وأصبحت العالقات ممتازة جدا، 
وهذا يفرحنا ويسعدنا. ولكن السؤال: الى اين ستتجه رياح التسييس 
اجلديدة للمحكمة الدولية؟ هذا هو الس����ؤال الكبير. وقال قماطي ان ما 
ُيحكى عن اتهام جهات محلية ترتبط بجهات إقليمية ومن تسييس جديد، 

فهذا مريب ويدعو الى الكثير من احلذر، ألن األمور ستكون خطيرة.

بيروت: أمل الوزير »القومي« عل����ي قانصوه اال يتأخر موعد والدة 
احلكومة، مشيرا الى ان تأخير هذه الوالدة سببه قوى خارجية نافذة 
في لبنان وعلى رأسها الواليات املتحدة التي ال تريد للحكومة ان تبصر 
النور. وشدد في حديث أمس على ان املعارضة ليست من يرهن تشكيل 
احلكومة بالتطورات االقليمية، وقال: من حق احلزب القومي ان يشارك 
في احلكومة ألنه حزب منتشر في كل املناطق والطوائف. نافيا ما تردد 
عن لقاء بني رئيس احلزب النائب أس����عد حردان والنائب وليد جنبالط 
اال ان قانصوه نوه باملواقف األخيرة للنائب جنبالط، مؤكدا ان احلزب 
القومي منفتح على أي لقاء أو حوار. وردا على س����ؤال عن موعد اجناز 
التشكيلة احلكومية، أوضح قانصوه ان ال أحد يستطيع التكهن بذلك، 
لكن ما اس����تطيع قوله ان هذا املوعد ليس قريبا، الفتا الى ان التهديدات 
االس����رائيلية للبنان هدفها الضغط على الرئيس املكلف سعد احلريري 
لعدم اش����راك حزب اهلل في احلكومة. وعن العالقات مع الرئيس املكلف 
سعد احلريري أكد قانصوه ان احلريري مكلف بتأليف احلكومة، وعلى 
هذه الصفة يقوم موقفنا منه ال أكثر وال أقل، وغدا عندما يؤلف احلكومة 

نتعاطى معه بهذه الصفة، مبشرا بأن ليست هناك من لقاءات بيننا.

بيروت ـ خلدون قواص
قال مفتي لبنان الشيخ د.محمد رش���يد قباني خالل حفل افطار 
مؤسس���ات د.محمد خالد االجتماعية ان رئاسة مجلس الوزراء هذه 
املؤسسة الدس���تورية العريقة، ومؤسسة مجلس النواب ومؤسسة 
رئاس���ة اجلمهورية، هذه املؤسس���ات الثالث غير مسموح قط ألي 
لبناني كائنا من كان بأن ميس إحداها، أو كرامتها أو كرامة القائمني 

عليها، ألنه ميس بكرامات اللبنانيني جميعا.
واضاف قباني: نقول للرئيس املكلف سعد احلريري ان استشارات 
تكليفك هي ملزمة ولكن استشارات تشكيلك للحكومة ليست ملزمة، 
املصلحة الوطنية هي امللزمة. وتابع املفتي قائال: كفانا تعطيال وهزءا 
بالكرامات وهزءا بالش���عب اللبناني من الذين يطالبون ويطالبون، 
نقول للش���يخ س���عد احلريري، ان املطالبات كثي���رة، ونحن نعلم 
العوائق التي تنصب في طريقك، ولكن ال يرضي العباد إال رب العباد، 
نحن نطالبك والش���عب اللبناني والناس كلهم اجلائعون واملرضى 
والعاطلون عن العمل، الذين يريدون استعادة لبنان، الذين يريدون 
ان يرتاح بالهم وبال أبنائهم على حاضرهم وعلى مستقبلهم، نقول 
لك يا س���عد: انت املكلف بتش���كيل احلكومة، فامض على بركة اهلل، 
أنت ورئيس اجلمهورية واملصلحة الوطنية مقدمة على كل مطالبة 

من أي جهة كانت.
وختم بالقول: ان األخطار الداهمة على لبنان وعلى املنطقة كثيرة 
وهي أخطر مم���ا نتصور، وهي أكبر من هذه النزاعات السياس���ية 

الداخلية التي ستودي بلبنان واللبنانيني.

سامي الجميل: لبنان »دولة فاشلة« 
والحل برعاية األمم المتحدة له!

بيروت: اقترح نائب املنت سامي أمني اجلميل في حديث اذاعي
له صباح امس، وضع لبنان برعاية األمم املتحدة، حال فشل 
اللبنانيون ف����ي معاجلة امراضهم اآلني����ة واملزمنة، عبر مؤمتر 
للمصارحة واملصاحلة. وق����ال اجلميل انه يدرك خطورة طرحه 
هذا، لكن لبنان لم يعد قادرا على االس����تمرار هكذا، واضاف ردا 
على سؤال: انا مع تدويل لبنان، وأحتمل مسؤولية كالمي، ومضى 
موضحا تدويل لبنان ليس مبعنى تدخل األجانب بشؤوننا الداخلية، 
امنا أعني اعالن لبنان دولة فاش����لة، ألن هناك فئة من اللبنانيني 
قررت ان تفرض على باقي اللبنانيني رأيها بقوة السالح، وتعمل 
على تفشيل الدولة بقوة سالحها، وباقي اللبنانيني ال يستطيعون 
مواجهة هذه القوة، واجليش اللبناني اذا تدخل ينقسم على نفسه 

فما هو احلل؟
وقال: أنا ضد الدم، وأي حل يبقى افضل من الدم، ونحن اليوم 
عاجزون عن تشكيل حكومة وعن انتخابات رئاسية، او نيابية او 
نعقد جلسة تشريعية، فكيف نتصرف؟ يقول البعض لتعد سورية 
الى لبنان ومتسك األمور كما كان احلال قبل 4 سنوات، وأنا أقول 
بدل ان تعود سورية الى لبنان وتكرس انتصار فريق الى فريق 
آخر، دعونا نحصل على ضمانة دولية من كل دول العالم املمثلة 
باألمم املتحدة ومن ضمنها لبنان وسورية والسعودية وايران وكل 
الدول املتناحرة على أرضنا. فلتأت األمم املتحدة وتش����كل جلنة 

وتقيم لها مقرا في لبنان ثم تتولى عملية املصارحة واملصاحلة 
وهي تدير املؤمتر الوطني حتى يصل اللبنانيون الى نتيجة.

والحظ اجلميل انه مادام اللبنانيون متروكني بعضهم لبعض 
في الغابة التي يعيشون فيها فسيظل األقوى فارضا شروطه على 

الباقني، كما هو احلال منذ 4 او 5 سنوات.
وس����ئل اجلميل في حديثه إلذاعة صوت لبنان: اال يعني ذلك 
اش����هار افالس للطبقة احلاكمة، الذي هو منها، نظرا لعجزها عن 
صنع الدولة؟ فأجاب: انا ال انتمي الى هذه الطبقة، انا اعتبر نفسي 
نائبا شابا انتخبني األهل من اجل صنع التغيير، وما احتدث به 
اليوم اعلنته خالل حملتي االنتخابية، وهذا ال يعني تدويل لبنان، 
بل هو حل ألزمة عمرها عش����رون عاما، والرعاية الدولية تقوي 

مؤسسات الدولة وتعيد تأهيلها.
ومستبقا اي انتقاد قد يتوجه الى قوله هذا، قال اجلميل: من 
ينتق����د فعليه ان يعطي حال آخر، غير امالء الش����روط، ألننا لن 
نرضخ الى الشروط ولن ننجر الى حرب أهلية، وهذا رأي حزب 
الكتائ����ب وليس رأيي وحدي. وعن دعوة والده أمني اجلميل الى 
مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل السترداد ما تبقى من اراض 
محتلة قال سامي اجلميل: ملاذا يحق حلزب اهلل ان يجري مفاوضات 
غير مباشرة مع اسرائيل السترداد األسرى من خالل األملان، وال 

يحق للدولة اللبنانية ذلك السترجاع مزارع شبعا؟


