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تيمور وليد جنبالط ممثال رئيس اللقاء الدميوقراطي في ذكرى غياب اإلمام موسى الصدر ميشال املر متوسطا الرئيس املكلف سعد احلريري والنائب وليد جنبالط خالل اجتماع األكثرية في قريطم

ماذا دار في كواليس لقاء األكثرية بحضور ميشال المر وغياب ميقاتي وأحمد كرامي؟

جنبالط حضر في قريطم.. وتيمور في الضاحية: أين يقف زعيم المختارة؟
حمادة يتحدثون طيلة الوقت 
دون وجود أي مش���كلة فيما 

بينهم«.
� لوحظ أن مسودة البيان 
الصادر ع���ن االجتماع كانت 
معدة مسبقا، وحصل تعديل 
على ما كان مقترحا في موضوع 
احملكمة الدولية، وتولت جلنة 
صياغة البيان اخلتامي الذي 
جاء متوازنا وحمل مضمونه 
م���ا أراده احلريري. وعلم أن 
النائب وليد جنبالط فرض 
عل���ى املجتمع���ن الصيغة 
املقتضبة التي وردت في البيان 
بأن األكثرية النيابية تتمنى 
»عدم زج احملكمة الدولية في 
السجال السياسي الداخلي«.

وكانت املس���ودة تتضمن 
نصا مختلفا فيما طرح بعض 
املشاركن أن يتم ذكر القرارات 
الدولية مثل 1701 و1595، ورد 
جنبالط بان ه���ذه القرارات 
الدولي���ة هي »الت���ي خربت 

بيتنا«.
� احلري���ري ل���م يتناول 
مضمون اجتماعه مع العماد 
عون خالل االجتماع املوسع 
لنواب األكثرية، لكن احلريري 
أك���د لبعض الن���واب الذين 
استفسروا منه عن اجتماعه 
وع���ون »أنن���ا اآلن في طور 
تشكيل احلكومة )باحلقائب 
واألس���ماء( ونتجه لالتفاق 
عليها كأكثرية وحركة »أمل« 
وحزب اهلل، وهي شبه منتهية 
بنسبة 90%، وتبقى معاجلة 

مطالب العماد عون.

الشيخ عبداألمير قبالن(.
ان لقاء األكثرية  � لوحظ 
خال من أي عت���اب، كأن ثمة 
حرصا من ه���ذه القوى على 
جتاوز األح���داث التي مرت، 
وأبرزها خروج النائب وليد 
جنب���الط وكتلت���ه وحزب 
الكتائب من فري���ق 14 آذار، 
واألجواء اإليجابية انعكست 
أيضا على العالقة بن نواب 
الدميوقراطي  اللق���اء  كتلتي 
والق���وات اللبنانية، »بحيث 
ظل كل من النواب س���تريدا 
جعج���ع وج���ورج ع���دوان 
العريض���ي ومروان  وغازي 

ان االحتقان في  او خماسي. 
الشارع االسالمي كبير والبد 
من خطوات لتبريد االجواء 
وتعزيز املصاحلات والتقريب 
بن الن���اس، وفي هذا االطار 
دعونا كل املرجعيات االسالمية 
من ش���يعة ودروز وعلوين 
وسنة الى افطار«، )هذا وعلم 
أن قيادة حزب اهلل كلفت وفدا 
حزبيا ونيابيا برئاسة احلاج 
حسن خليل بأن ميثلها في 
اإلفطار، على أن يشارك فيه 
أيضا وفد ميثل الرئيس بري 
باإلضافة إلى رئيس املجلس 
االس���المي الش���يعي األعلى 

التي يتعرض لها، لذلك اقتصر 
جدول أعم���ال االجتماع على 
بند أساسي ورمبا وحيد هو 

موضوع احلكومة.
وفي معلومات عن مداوالت 

االجتماع:
� حت���دث الرئيس س���عد 
احلريري عن افطار سيقيمه 
غدا للمرجعيات االسالمية في 
دارة الرئيس رفيق احلريري 
في قريطم، وكان شديد احلرص 
التوضي���ح، خصوصا  على 
للحلفاء املسيحين، »ان هذا 
اللقاء ال يش���كل في أي حال 
بداي���ة حلف ثالثي او رباعي 

اعطاء غيابه أي تفسير له صلة 
بعالقته مع احلريري عندما 
التأكيد قب���ل االجتماع  أعاد 
على دعمه للرئيس املكلف في 
مهمته، فإن غيابه مع كرامي 
عن االجتماع يضعهما خارج 
األكثرية النيابية لتستقر على 
الرقم 69، أم���ا عن مضمون 
االجتماع ومردوده، فقد تبن 
ان الهدف األساسي له، اضافة 
الى تظهير فري���ق األكثرية 
ووحدته، ه���و دعم الرئيس 
املكلف س���عد احلريري في 
مهمة تشكيل احلكومة وفي 
مواجهة الضغوط السياسية 

وائل أبوفاعور بتالوة البيان 
اخلتامي، ما يثبت أن جنبالط 
سوى مشكلته مع قوى 14 آذار 
ومازال ج���زءا منها ومنتميا 

اليها على طريقته.
2 � حضور النائب ميشال 
امل���ر وف���ي الص���ف األمامي 
الرئيس  الى جانب  متصدرا 
انه  س���عد احلريري، يعني 
الى  انتماءه رس���ميا  أعل���ن 
األكثرية وخروجه من املوقع 

»الوسطي«.
الرئيس جنيب  3 � غياب 
ميقاتي والنائب أحمد كرامي، 
مع ان ميقاتي حرص على عدم 

في املقابل ترى جهات مواكبة 
ان لق���اء األكثرية النيابية في 
قريطم حقق هدفه في التأكيد 
على أمرين: األول ان األكثرية 
واقع قائم وجتاوزت مش���كلة 
ولي���د جنبالط واس���تعادت 
متاسكها وتوازنها، واألمر الثاني 
هو التأكيد على مرجعية وزعامة 
الرئيس سعد احلريري وتقدمي 
الدعم له في معركة احلكومة.

أب���رز املالحظ���ات ف���ي 
الشكل:

1 � حض���ور النائب وليد 
جنبالط، وتقص���د ان يقوم 
الوزير  ن���واب كتلت���ه  أحد 

توقف بي����روت: 
عند  مراقب���ون 
متثيل تيمور وليد 
جنبالط جنل رئيس 
اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط 
والده في االحتفال 
املركزي الذي اقامته 
حركة ام���ل اول من امس في 
الضاحية اجلنوبية في الذكرى 
الس���نوية ال� 31 لتغيب االمام 
موسى الصدر ورفيقيه الشيخ 
محم���د يعق���وب والصحافي 
عباس بدرالدين، وذلك تزامنا 
مع حضور النائب وليد جنبالط 
اجتماع االكثرية املوسع الذي 
عقد في قريطم بحضور مفاجئة 
للنائب ميش���ال امل���ر وغياب 
متوقع للرئيس جنيب ميقاتي 

والنائب احمد كرامي.
املراقبون عند  كما توقف 
حضور تيمور جنبالط للمرة 
الثانية في الضاحية اجلنوبية 
خالل شهر واحد وما اذا كان 
النائب وليد جنبالط ينفتح 
على الطائفة الشيعية من خالل 
بكره تيمور صه���ر الطائفة 

الشيعية.
هذا وتساءل املراقبون ما 
اذا كان وج���ود جنبالط في 
قريطم وتيمور في الضاحية 
دليال على قرار لدى االشتراكي 
يؤكد حضوره على مس���افة 
واحدة من اجلميع، ما يعني 
فعليا فشل اجتماع 14 آذار او 
االكثرية كما سماه نواب اللقاء 

الدميوقراطي.

الحريري طرح حكومة أقطاب.. وسليمان تمسك بالثوابت الوطنية في اإلفطار الرئاسي

بري أكد صيامه حتى »يؤذن مؤذن« الحكومة: الحل بمعادلة »س.س«

مواقف فرنسا: نقل عن مصدر فرنسي ان باريس تدرك ان 
مسألة سالح حزب اهلل احلساسة قد رحلت في الوقت 
احلالي، وانها ش���أن لبنان���ي »دون ان مينع هذا من التفكير 
في ضرورة فرض س���لطة اجليش اللبناني على السالح في 
لبنان«، مكررا التش���ديد على دعم باريس لدور اجليش في 
حفظ احلدود اللبنانية، قد يفسر هذا »اجلملة الوحيدة« التي 
خص بها الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي لبنان في املؤمتر 
السنوي للسفراء الفرنسين، اذ طالب ب� »حكومة وحدة وطنية 
فعالة«، بعدما أشار الى ان »الطريق الذي سلكه لبنان منذ 18 
شهرا يحمل األمل«، وهو ما يراه خبير يعمل على ملف لبنان، 
بأن باريس مازالت ترى احلل عبر اتفاق الدوحة الذي أوصل 

الرئيس ميشال سليمان الى احلكم.
م�أزق لبنان: لبن��ان اآلن أمام مأزق: حكوم��ة لم تؤلف ولم 
حتص��ل على ثق��ة البرملان، وحكوم��ة تصريف أعمال ال 
متل��ك اصدار الق��رارات اال عند حصول طارئ ف��ي البالد، وقد 
تدارس الرئيس السنيورة مع الرئيس ميشال سليمان مسألة عقد 
جلسة ملجلس الوزراء تنتشل البالد واالدارات من وهدة اجلمود، 
وقال الرئيس الس��نيورة انه اس��تفتى في هذا األمر وزير الدولة 
وقطب مجلس الشورى السابق د.خالد قباني، فلم ينتصر لفكرة 

عقد جلسة ملجلس الوزراء اال اذا حدث طارئ.
موقف حزب اهلل من كالم اللواء الس�يد: في أول تعليق حلزب 
اهلل على مؤمتر اللواء جميل السيد )الذي حضره أحد 

مسؤولي احلزب محمود قماطي( قال عضو املجلس السياسي 
حلزب اهلل غالب أبوزينب )بعد لقائه مع العماد عون(: »اعتقد 
ان اخلط العام الذي وضعه اللواء جميل السيد هو في اعطائه 
مهلة 4 اشهر وقد انتهت الفترة، لذا شن هذه احلملة، ال ننسى 
في املقابل ان هناك استهتارا ب� 4 سنوات قضاها هؤالء الضباط، 
وعندما اخرجوا حاول البعض ان يلبسهم صورة إخالء السبيل، 
وحاول طمس هذه املرحل���ة، بالتالي هناك جرح عميق لدى 
هؤالء، لم تتحمل السلطة السياسية والقضائية اي مسؤولية 
في اجتاه اعادة االعتب���ار او التحقيق فيما جرى، بل طريقة 
التصرف واالداء اثبتت ان موضوع التسييس ليس فقط مت، 
بل لم تتم معاجلته، وهذا ما يجعل حركة احملكمة ذات الطابع 

الدولي في دائرة االستفهام السياسي، واذا لم تعالج املرحلة 
السابقة فكيف ستكون املرحلة املقبلة؟«.

وتؤكد املعارضة أنه ال رابط منهجيا أو سياسيا بن إطالالت عدد 
من شخصياتها مؤخرا، فاللواء السيد عقد مؤمتره الصحافي 
ملناسبة الذكرى الرابعة العتقاله، والنائب السابق ناصر قنديل 
أدلى بدلوه ملناسبة ذكرى توقيفه، والوزير وليد املعلم تناول 
مسألة احملكمة ردا على س���ؤال، مع مالحظة أن الردود على 
هؤالء، والس���يما تلك التي تناولت اللواء الس���يد إمنا قفزت 
فوق الوقائع واحلقائق التي أثارها واس���تغرقت في الشكل 
على حساب املضمون، وبالتالي فإن من يجيب سياسيا على 

كالم موثق، يكون هو الذي يسيس احملكمة.

أخبار
وأسرار
لبنانية

األول من سبتمبر 1920
يوم إعالن دولة لبنان الكبير

التقى الرؤساء وعرض التطورات

يوم لبناني طويل لسوالنا في بيروت

بيروت: أمس، األول من س���بتمبر، يوم مفصلي في تاريخ لبنان
السياس���ي، نس���يه اللبنانيون متاما، بل فقدوه في زحمة األيام 
واملناس���بات. األول من س���بتمبر 1920 هو يوم اع���الن دولة لبنان 
الكبير التي اعادت ضم السهل والساحل واألقضية األربعة الى جبل 
لبنان التاريخي، ليظهر لبنان احلاض���ر اليوم بتركيبته الطائفية 

والدميوغرافية والسياسية الى الوجود.
ويقول النائب فؤاد الس���عد ان هذا اليوم املنس���ي ميثل احلدث 
األه���م في تاريخ لبنان، كونه يرمز الى نهاية 400 س���نة من احلكم 
العثماني للش���رق العربي ومن ضمنه لبنان، وهذا اإلعالن الصادر 
عن االنتداب الفرنسي، هو الذي أعطى لبنان كيانه ونظامه السياسي 
الدميوقراط���ي البرملاني، املطعم باحلرية الفريدة من نوعها في هذا 
الشرق، الى جانب املساواة، فضال عن كل مقومات الدولة التي يعتز 

بها اللبنانيون منذ 90 سنة تقريبا.
وتس���اءل نائب عال���يه بأس���ف قائال: أين نحن اآلن من كل هذه 
املعط���يات؟ بل أين نحن من ذل���ك اليوم الذي يفترض ان يش���كل 
العيد الوطن���ي للبنان الى جانب عيد االس������تقالل، فف��ي بل���دان 
كثيرة هناك اكثر من عيد وطني، وهو كان العيد األوحد طوال فترة 

االنتداب.

االصالح والتغيير.

حكومة األقطاب

بدوره، اكد عضو كتلة التغيير 
واالصالح آالن ع����ون عدم احراز 
تقدم ملموس ف����ي عملية تأليف 
احلكومة، الس����يما جلهة مقاربة 
حقوق التي����ار الوطني احلر كما 

اسماها في احلكومة املقبلة.
واش����ار عون الى ان الرئيس 
املكلف س����عد احلريري لم يطرح 
عرضا رسميا بشأن تأليف حكومة 
اقطاب، وان ما طرح في اللقاء مع 
العماد عون مجرد افكار، الفتا الى 
ان التكت����ل بانتظار عرض محدد 
من الرئيس املكلف. ويفترض ان 
تضم حكومة االقطاب رؤساء الكتل 
النيابية واملرجعيات السياس����ية 
للطوائف الس����ت الرئيسية والى 

جانبهم وزراء دولة خبراء.
من جهته، اعتبر النائب اميل 
رحمة عضو التكتل العوني ان عدم 
املكلف والعماد  الرئيس  تصريح 
عون مبا دار بينهما يبن ان احلل 
م����ازال بعيد املن����ال، متحدثا عن 
معطيات خارجية مرتبطة باجلمود 
الس����وري  الطاغي على املس����ار 
� الس����عودي، فضال ع����ن تدهور 

العالقات السورية � العراقية.
وكان الرئي����س ب����ري قال في 
مهرجان ذكرى تغيب االمام الصدر 
ان حرك����ة امل ت����رى ان املقاومة 
ضرورة ليس من اجل االنسحاب 
االس����رائيلي فحسب بل ايضا من 
اجل تأكيد عدم عودة اس����رائيل، 

وبالتأكيد ضد التوطن.
وفي حن امتنع بري عن الدخول 
في موضوع تشكيل احلكومة حتى 
»يؤذن مؤذن احلكومة« مجددا اميانه 
مبعادلة »س.س« الستقرار لبنان، 
التحية الهلنا وجيشنا في  وجه 
ذكرى االنتصار مبواجهة العدوان 
االسرائيلي، خصوصا االمن العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل، 
والى »الصديق اللدود الودود وليد 
جنبالط الذي ال يخطئ البوصلة 

في املسائل املصيرية«.

السفير السوري عند الحص: تشكيل الحكومة شأن لبناني
بيروت: قال السفير السوري في لبنان علي عبدالكرمي

علي بعد زيارته رئيس احلكومة السابق سليم احلص 
امس ان تشكيل احلكومة في لبنان شأن داخلي.

وردا على س�������ؤال وص���ف عبدالك�����رمي الع����القات 

السورية - الس���عودية بأنها ايجابية وتسير في االجتاه 
الصحيح.

وق���ال ان لق���اءه الرئيس احلص يأتي ف���ي اطار زيارة 
التعارف.

ورد احلري����ري عل����ى ه����ذه 
املالحظات بالقول انه يجب دراسة 
االم����ور ومراجعته����ا بغية  هذه 

التوصل الى اداء عام جيد.

مطالب عون

عمليا، اللقاء لم يحرز اي تقدم 
جوهري باملضمون السياسي، وفي 
هذا الس����ياق قالت مصادر التيار 
الوطني احلر ان العماد عون طرح 
مطالب����ه بوضوح وهي احلصول 

على خمس حقائب وزارية، بحيث 
يتوالها اربعة وزراء موارنة ويكون 
اخلام����س وزيرا ارمنيا، وعلى ان 
تكون بن احلقائب واحدة سيادية. 
وقد رد احلريري على ذلك بالقول 
التش����اور  ان لديه حلفاء ويريد 
معهم، ولم يقدم ردا محددا، لكن 
اوساطه حتدثت عن تكرار العماد 
عون لشروطه ومطالبه عينها، ولم 
تستبعد هذه االوساط لقاء ثانيا 
بن الرئيس املكلف ورئيس تكتل 

الذي سجل بعض املالحظات على 
عمل عدد من الوزارات، خصوصا 
العدل،  السيادية، وابرزها وزارة 
مش����يرا الى عدم ص����دور احكام 
مطبوع����ات من����ذ س����نوات، كما 
ابدى مالحظات على التش����كيالت 
القضائية، وقال ان وزارة املال تعمل 
دون سياس����ة مدروسة، الفتا الى 
خلل في سياس����ة الدفاع الوطني 
اضافة الى عدم استقرار اداء وزارة 

الداخلية ومؤسساتها.

هنا تقول مصادر املعلومات ان 
العماد عون سأل عن توزير من لم 
يتجرأ على خ����وض االنتخابات، 
مسميا اسمي وزيرين حالين في 
هذا االطار وعرف ان احدهما الوزير 

نسيب حلود.

حكومة أقطاب

وبحسب املعلومات الصحافية، 
فإن احلريري طرح تشكيل حكومة 
اقط����اب، قوبل����ت بترحيب عون 

بيروت � عمر حبنجر
جدد الرئيس ميشال سليمان، 
ف����ي كلمته باالفط����ار الرمضاني 
الذي اقامه على شرف املرجعيات 
السياس����ية والروحية في القصر 
اجلمهوري غروب امس، على ثوابت 
لبنان النظام الدميوقراطي البرملاني 
احلر، وعلى مبادئ التعايش واحملبة 
اضافة الى التوحد حول القضايا 
الوطنية والقومية الكبرى، مشددا 
العقب����ات من طريق  على تذليل 
تش����كيل احلكوم����ة، ومعتبرا ان 
لقاء الرئيس املكلف سعد احلريري 
التغيير واالصالح  ورئيس كتلة 
العماد ميشال عون حتت رعايته 
وبدعوة منه في بعبدا مدخل يجب 

توسيعه.
ال����ى  الرئي����س  وتط����رق 
االستحقاقات الوطنية التي حتتم 
تسهيل تشكيل احلكومة، آمال من 
اجلميع ان يأخذوا املصالح الوطنية 

العليا باعتبارهم.
توجهات خطاب سليمان عكست 
حجم مصاعب الوضع احلكومي 
التزام  والذي من دالالته تضاؤل 
طرفي امل����واالة واملعارضة بوقف 
احلمالت، اذ رغم التطرق السريع من 
جانب االكثرية في بيان اجتماعها 
االول في قريط����م ملا دار في لقاء 
القصر اجلمهوري، فقد اعتبر التيار 
الوطني احلر في بيان له امس ان 
رفض االكثرية ما وصفته بفرض 
الشروط على رئيس اجلمهورية 
والرئي����س املكلف م����ن اي جهة 
سياسية خروجا من هذه االكثرية 
على حق التيار الوطني احلر في 

اختيار من ميثله في احلكومة.
واضاف بيان الرد: ال ميكن الحد 
ان يؤلف احلكومة من دون احترام 
املعايير الضرورية حلسن املشاركة 

والتمثيل.
وكان احلريري قد شدد في لقائه 
مع عون على النصوص الدستورية 
وما تعطيه للرئيس املكلف، طارحا 
القواعد واملعايير العامة للتأليف، 
مشددا على عدم توزير »الراسبن« 

في االنتخابات.

بيروت � داود رمال
وصل خافيير س���والنا الى بيروت امس ف���ي اطار جولة له في 

الشرق االوسط.
وكان بيان لبعث���ة االحتاد االوروبي في لبنان قال ان س���والنا 
سيلتقي رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف االعمال فؤاد السنيورة 
ورئيس احلكومة املكلف س���عد احلريري ووزير اخلارجية فوزي 

صلوخ ورئيس احلزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط.
وقد استقبل الرئيس س���ليمان املمثل االعلى للخارجية واالمن 
االوروبي س���والنا في العاش���رة صباحا، ومت ع���رض االوضاع في 
املنطقة، واستمع سوالنا الى موقف الرئيس سليمان من التطورات 
ومن التسويات املطروحة. واس���تغرق اللقاء 50 دقيقة غادر بعده 

سوالنا دون االدالء بتصريح.
وكان س���والنا استهل لقاءاته بوزير اخلارجية فوزي صلوخ ثم 

تابع جولته ليختم مبؤمتر صحافي عقده في املطار.
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