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الحريري سلّم سليمان حكومة 15- 10- 5: تراعي التوازن وتحترم االنتخابات
بيروت ـ عمر حبنجر

املكلف  يدرك رئيس احلكومة 
سعد احلريري ان الرئيس ميشال 
سليمان ال يوقع مرسوم حكومة 
يغي����ب عنها مكون أساس����ي من 
او السياسية،  الطائفية  املكونات 
وي����درك ايضا ان كتل����ة التغيير 
واالصالح برئاسة العماد ميشال 
عون، ترفض دخول احلكومة ما 
ل����م حتصل على خم����س وزارات 
وبينها وزارتا الداخلية واالتصاالت، 
وأربع����ة وزراء موارن����ة بينه����م 
»الوزير الصهر« جبران باسيل وان 
املعارضة وعلى رأسها حزب اهلل 
وحركة أمل، ملتزمة مبوقف عون، 
اذا شارك تشارك واذا قاطع تقاطع، 
وم����ع ذلك ق����رر ان يرفع لرئيس 
اجلمهوري����ة »تش����كيلة مبدأية« 
النائب  للحكومة حس����ب تعبير 
األرمني اغوب بقرادونيان، التزاما 
منه بتقدمي التش����كيلة احلكومية 
للرئيس قبل سفره الى نيويورك. 
وفي األساس، إلظهار القدرة والعزم 
على حتمل مس����ؤولياته هذه في 
وجه حمالت التشكيك التي بدأت 
تتناوله على هذا الصعيد، وبالتالي 
الختبار مواقف اولئك الذين دأبوا 
على تشجيعه العتماد هذا السبيل 
املتصلب، او الذين هددوه بالظلف 
والناب ان هو غامر او شّكل على 

غير معادالتهم.
وأعلن رئيس احلكومة املكلف 
انه »قدم لرئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان تشكيلة حكومة 
وحدة وطنية مؤلفة من 30 وزيرا 
على اس����اس الصيغة ال� 15 + 10 
+ 5 وتض����م كل الكت����ل النيابية 
الرئيسية«، مشيرا اثر لقاء جمعه 
بسليمان في املقر الصيفي للقصر 
اجلمهوري في بيت الدين الى ان 
هذه الصيغة »تراعي التوازن في 
البالد وحتترم نتائج االنتخابات 
النيابية وتعتمد مبدأ التدوير في 

للمواطنني الذين منثلهم وال يوجد 
حق ألي كان في هذه الدولة سوى 
اللبنان����ي، لذلك فإنني  للمواطن 
سأقوم خالل االيام القليلة املقبلة 
بعدة خطوات لنتوصل الى تشكيل 
احلكومة باذن اهلل، من خالل طرح 
منطقي، ألنني لست بوارد القيام 
بأي امر غير منطقي، وسأل من اين 
يأتي التعطيل؟ هل هو اقليمي؟ ولو 
كان كذل����ك لوجهنا االتهامات الى 
االقليمي، امنا ان يكون التعطيل 
من الداخل وال نستطيع حله فهذه 
مصيبة اكب����ر. واضاف: وانا اود 
ان اك����رر على ثوابتن����ا كأكثرية 
وكتيار املس����تقبل وكسعد رفيق 
احلريري، فثوابتن����ا هي االمناء 
واالعم����ار وحماي����ة لبن����ان من 
التهديدات االسرائيلية، والعروبة 
ث����م العروبة ثم العروبة، فلبنان 
دولة عربية ونحن لسنا بحاجة 
لشهادة بعروبتنا من احد، قضيتنا 
االولى هي فلسطني، ولنستطيع ان 
نقدم املساعدة الالزمة لهذه القضية 
املركزية، يجب علينا اوال ان نقوي 

اقتصادنا وجيشنا وسياحتنا.

وليد بك األخ والصديق

وج����دد احلري����ري االش����ادة 
بتضام����ن االكثرية النيابية التي 
تض����م كل حلفائنا م����ن وليد بك 
جنبالط االخ والصديق الذي ومنذ 
حلظة استشهاد الرئيس احلريري 
حم����ل الراية، وهو اآلن وس����عد 
احلريري أخوان، وكذلك س����مير 
جعجع وامني اجلميل وكل اآلخرين. 
واجرى احلريري مشاورات مع كل 
من جنبالط واجلميل وجعجع في 
دارته على التوالي ووضعهم في 
االجواء، بينما تناول مع جنبالط 
ما كان عرضه االخير مع الرئيس 
ميشال س����ليمان الذي التقاه في 
مق����ره الصيفي في بي����ت الدين 

صباحا.

احلقائب وتراعي ضرورة االنسجام 
ضمن الفريق احلكومي«.

اللقاء العاصف

والى ذلك سارعت املعارضة إلى 
رد ك����رة »التصور احلكومي قبل 
وصولها اليها بعد اللقاء العصف 
الذي جمع الرئيس املكلف تشكيل 
احلكومة سعد احلريري بالوزير 
جبران باس����يل قائم مقام رئيس 
التيار الوطني احلر العماد ميشال 
عون وصفته مصادر التيار احلر 
بأنه اس����وأ اللقاءات التصعيدية، 

تشكيلة حكومية يعدها بصفته 
الرئيس املكلف.

واس����تبقت املعارض����ة طرح 
التصورات احلريرية مبوقف التيار 
العوني، وبهدف االيحاء للرئيس 
املكلف، بأن ما سيطرحه وبالشكل 
الظاهر قد يتحول الى مادة اشتباك 
سياسي بدأت رياحه تهب من كل 

االجتاهات.

»التربية« بدل »االتصاالت«

ان  وتق����ول مص����ادر متابعة 
الرئيس املكلف كان واضحا خالل 

وزراء موارنة وإعادة توزير باسيل 
نفسه.

باملقابل أعلن باس����يل متسك 
التيار احلر به����ذه املطالب، األمر 
الذي أنهى اللقاء بأجواء مكهربة، 
بحسب املعلومات التي ذكرت ان 
احلريري كرر عرضه على باسيل 
اعطاء التي����ار وزارة التربية بدل 

وزارة االتصاالت.

التمهيد إلعالن التشكيلة

وكان احلريري مهد للقاء بالقول 
في إفطار رمضاني اقامه لفعاليات 

في وقت أوحت ق����وى املعارضة 
الداعمة للتيار بأنها بصدد رفض 
ان  الذي قالت  التصور احلكومي 
الرئيس املكلف أعده متهيدا لعرضه 
على رئيس اجلمهورية ميش����ال 

سليمان.

الحريري يمهد

وكان احلري����ري أعد األجواء 
السياسية إلطالق خطوته املرتقبة 
بسلسلة لقاءات مع أركان األكثرية 
وقوى املعارضة في عملية اختبار 
الفع����ل على اي  لطبيع����ة ردود 

لقائ����ه الوزي����ر جبران باس����يل، 
حيث ابلغه عزمه وضع تصوره 
الكامل لتشكيلة احلكومة باألسماء 
واحلقائق، وف����ق صيغة )15 � 10 
� 5( متهي����دا لعرضه على رئيس 
اجلمهورية، قبل سفره الى نيويورك 
للمشاركة في افتتاح دورة اجلمعية 

العمومية لألمم املتحدة.
وفي خالل اللقاء أكد احلريري 
اال تراجع عن عدم قبوله مطالب 
عون وشروطه والسيما حصوله 
على 5 حقائب وزارية بينها وزارتا 
الداخلية واالتصاالت وتوزير أربعة 

منطقة البقاع الغربي وراشيا: لقد 
مددنا يدنا اليهم ليكونوا معنا في 
بناء الدولة، وملواجهة كل التحديات، 
سواء كان من قبل اسرائيل او االزمة 
املالية، لكن هذه التحديات ال تقع 
فقط على عاتق س����عد احلريري، 
بل على جميع اللبنانيني، من حق 
الفريق اآلخر ان يطرح مطالبه، لكن 
يجب ان تكون هذه املطالب منطقية 
لكي يكون هناك حكومة تضم كل 
الناس، فأنا ال اطالب سوى باملنطق، 
وال يقول لي احد انه يطالب بحقوقه 
فهذه ليست حقوقا للسياسيني، بل 

بعد سجال عاصف بين الرئيس المكلف وباسيل

)محمود الطويل( الرئيس املكلف سعد احلريري يسلم الرئيس ميشال سليمان تصوره للتشكيلة احلكومية في بيت الدين امس 

أخبار وأسرار

التي كانت حتكم لبنان طائفيا ومذهبيا 
وهذا أخطر ما يهدد مس����تقبل لبنان. 
أخش����ى ما أخشاه ان أصوات النشاز 
التي ترتفع هنا وهناك لتثير العصبيات 
»املارونية« من جديد، فيبدأ احلديث 
عن تعديل الطائف العادة صالحيات 
رئيس اجلمهورية التي جتعله حاكما 
مطلق اليد غير مس����ؤول الى جانب 
التركيز على قضي����ة »التوطني« من 
وجهة نظر طائفية محضة، أخشى ما 
أخشاه ان نعود الى الوراء الى ما قبل 
احلرب االهلية التي دفعنا فيها ثمنا 
غاليا حتى وصلنا الى الطائف، ويعود 
احلديث عن »االمتيازات« لنثير حربا 
جديدة تأكل االخض����ر واليابس كما 

حدث في املاضي«.
 حكومـة اقطاب: نفت أوساط متابعة 
التصاالت احلريري نيته اقتراح حكومة 
أقطاب أو ان يكون طرح الفكرة، مشيرة 

سجال وراء الكواليس: نقل وزير سابق 
عن مسؤولني س����وريني أن عالقتهم 
برئيس »تكت����ل التغيير واالصالح« 
العماد ميشال عون ال تتعدى الصداقة 
واالحترام املتبادل، ولكن دمش����ق ال 
متلك القدرة او الرغبة او الوسيلة في 
ممارس����ة أي نوع من انواع الضغط 
عليه لتليني مواقفه او تبديلها، وانها 
غير مطلعة على خلفيات هذه املواقف 
وأهدافها وأسبابها. وأملح املسؤولون 
الس����وريون الى ان كالما ما قد وصل 
الى دمشق منسوبا الى الرئيس املكلف 
سعد احلريري مفاده ان ازمة تشكيل 
احلكومة في لبنان هي مس����ألة عض 
اصابع بينه وبني السوريني، مشيرين 
الى انه اذا صح مثل هذا الكالم يكون 
احلريري قد اضاع بوصلة التشكيل 
ألن مش����كلته ليست في دمشق، وأن 
سورية غير معنية بتفاصيل املناورات 
اجلارية بني الرئيس املكلف والقوى 
لتش����كيل  اللبناني����ة  السياس����ية 

احلكومة.
 احلقائب أوال: قيادة حزب اهلل تتجنب 

حتى اآلن التق��دم من احلريري بالئحة 
بأسماء ممثليها في احلكومة بذريعة انها 
تفضل االتفاق أوال على توزيع احلقائب 
كمدخل للبحث في األسماء مع ان احلزب 
اليزال ينظر في هذه األسماء ولم يتوصل 
الى قرار نهائي في ش��أنها، فيما قالت 
مص��ادر في »ام��ل« ان الرئيس املكلف 
يصر على التحدث بلغة يغلب عليها التهدئة 
واالنفتاح واملرونة واالستعداد للتعاون 
ولم نصل الى مرحلة الدخول في األسماء 
مع ان اجلو العام ليس مش��جعا التخاذ 
مبادرة م��ن جانب واح��د. ولفتت هذه 
املص��ادر الى انه يفهم من موقف حزب 
اهلل انه مصر عل��ى تضامنه الكامل مع 
حليفه »التيار الوطني احلر« فيما يتجنب 
أكثر من مسؤول في »امل« توضيح موقف 
الرئيس بري، علما انهم يكررون القول 
انهم أقل تأثيرا على عون وأن األمر ليس 
بيدهم، مع ان املوقف الذي أعلنه اخيرا 
وزي��ر الصحة محمد جواد خليفة وهو 
حليف ل� »أمل« يضعها في مرتبة التضامن 
الى جانب احلزب في موقفه من »التيار 

الوطني احلر«.

 باسـيل واحلريري واحلرب األهلية: نقل 
ع����ن وزي����ر االتصاالت ف����ي حكومة 
تصريف األعمال جبران باس����يل انه 
»مرة جدي����دة ميارس علينا س����عد 
احلريري الضغوط لكي يفرض علينا 
شروط االستسالم واخلضوع بالسياسة 
والطائفية والشارع، وهذا يعني أنه 
يريد تأليف حكومة بالنار والضغط 
واالبت����زاز، حتى وصل بهم األمر الى 
التهديد باحلرب األهلية«. وردا على 
ما يقصده بأن احلريري يهدد باحلرب 
األهلية أجاب باس����يل »ألم تقرأوا ما 
صدر عن املفتي اجلوزو؟ اذا لم يتنصل 
منه احلريري، فمعنى ذلك أن رئيس 
احلكومة املكلف يريد تأزمي األمور الى 
ح����د التهديد باحلرب األهلية«. وكان 
مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي 
اجلوزو، الذي وصف عون بأنه »العدو 
األبرز ألهل السنة في لبنان«، واتهمه 
مبمارس����ة االبت����زاز ومحاولة فرض 
الشروط على الرئيس املكلف، رأى ان 
»ظاهرة جناح عون في كسروان تؤكد 
اننا لم نتحرر بعد من العقلية املتحجرة 

الى ان الرئيس سليمان كان طرح الفكرة 
من باب السؤال خالل رعايته االجتماع 
بني عون واحلريري يوم االثنني املاضي، 
وانه قال بعد ان عرض عون واحلريري 
موقفيهم��ا: »هل فك��رمت مثال بحكومة 
أقط��اب؟«، وق��د أجابه ع��ون: »ال«، أما 
احلريري فرد قائال: »هل تنجح؟ )الفكرة( 
اذا كانت تنجح ال أمانع«، واقتصر األمر 
عل��ى هذا احلد م��ن دون ان يجري أي 
تلمي��ح ال��ى ام��كان العمل عل��ى هذا 

املشروع.
الوزير   تتالـي الضربات: اس����تبعد 
السابق وئام وهاب ان يلتقي جنبالط 
بعون ألن هذا اللقاء سيعتبر ضربة 
جديدة للحريري، وجنبالط لن يتبع 
سياس����ة الضربات املتتالية للرئيس 

املكلف ألنه يريد اجناح مهمته.
 تكويعة ونصيحة: صحح نائب أكثري 
لزميل ل��ه كان يؤكد أن نصيحة رئيس 
األركان السوري السابق العماد حكمت 
الش��هابي هي التي حملت رئيس اللقاء 
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط على 
اخل��روج من قوى 14 آذار، بالقول »إنها 

نصيح��ة محم��د حس��نني هي��كل يا 
صاحبي«.

 اجـراءات أمنيـة: إج����راءات أمنية 
استثنائية اتخذت حلماية سفير عربي 
»تتهم« بالده بأنها تتبنى نظرة خاصة 
حيال تش����كيل احلكومة، واستبعاد 
إحدى اجلهات داخل األقلية منها ومن 
هذه اإلجراءات احلد من التنقل حتى 
داخل بيروت نفسها. » وحدة »شاحف«: 
أنهت وحدة »شاحف« االستخباراتية 
امليدانية االسرائيلية تدريبات استمرت 
اربعة أي����ام على كيفية الوصول الى 
العمق اللبناني وجمع معلومات عن 
قيادات رئيسية في حزب اهلل متهيدا 
الس����تهدافها باخلط����ف او االغتيال. 
وللمرة االولى، شملت التدريبات التي 
اجرتها وحدة »شاحف« تنفيذ مهمات 
معينة داخل لبنان »خالل فترة حرب 
قاسية«، قام عناصرها خاللها بالتوغل 
في »مناطق معادية« وجمعوا معلومات 
عن حزب اهلل ونشاط قياداته وعناصره 
وانتشاره في قرى لبنانية مختلفة، 
ومبح����اكاة س����يناريو حتديد موقع 

مجموعة من احلزب وخطف عناصرها 
او قتلهم بالتنس����يق مع سالح اجلو 
الذي ش����اركت بع����ض طائراته في 
التدريبات. وقال قائد الوحدة املعروف 
باس����م »موتي« الذي لم يكشف عن 
رتبته العسكرية ان »االنتصار املؤكد 
في احلرب املقبلة على حزب اهلل يكون 
ف����ي الوصول ال����ى قي����ادة التنظيم 
وناشطيه الرئيسيني«، واضاف: »في 
احلرب املقبلة يج����ب ان يكون الرد 
حاس����ما وقويا ومن دون تردد حتى 
نحصل على نتيجة مضمونة وحاسمة 
ايضا«، وتابع: »نحن اليوم على قناعة 
بأنه عند اندالع احلرب سنرد بشكل 
فوري وقوي، من دون شك سيقع قتلى 
ومصابون وسيتعرض السكان لقصف 
مكثف بالصواريخ، ولكن من جهتنا 
سنكون متأكدين من أننا نحقق إجنازا 
على ارض املعركة«، وتساءل: »كيف 
يكون هذا اإلجناز؟ أساسا عبر وصولنا 
الى قيادة حزب اهلل واملس بها، هذه 
هي الطريقة األفضل ملواجهة احلزب 

والقضاء عليه«.

حزب اهلل ينزع عن عزالدين »أي صفة رسمية«.. والقضية مفتوحة على المفاجآت
بيروت: دخل لبنان امس اسبوعه

الثاني من عمر فاجعة افالس رجل 
االعم���ال اجلنوبي ص���الح عزالدين 
»مادوف لبنان« كم���ا اصطلح على 
تسميته نظرا حلجم اخلسائر واثرها، 
في وقت تطول يوما بعد يوم الئحة 
ضحاي���اه ومعظمهم م���ن اجلنوب 
والطائفة الش���يعية حتديدا والذين 
يدورون في فلك حزب اهلل حس���بما 

افادت تقارير صحافية.
فمن بلدة طورا اجلنوبية وحدها 
اودع 250 ش���خصا نحو 25 مليون 
دوالر مع عزالدين الذي كان يعطيهم 
شهريا فوائد تتجاوز ال� 25% احيانا، 
واالخطر هو انكشاف اسماء جديدة 

وارقام من اخلسائر يوما بعد يوم.
وفيما كان الغموض يكتنف طبيعة 
عالقة عزالدين بحزب اهلل وسط تقارير 
اعالمية، اكدت ان احلاج عزالدين الذراع 

املالية للحزب.
نفى مسؤول العالقات الدولية في 
حزب اهلل عماد املوسوي ما اشاعته 
بعض وسائل االعالم جلهة توصيف 
رجل االعمال ص���الح عز الدين بانه 
املسؤول املالي في حزب اهلل، مؤكدا 
في حديث امس ان األخير ليس له اي 
صفة رسمية في حزب اهلل، لكن له 
عالقات وصالت شخصية مع بعض 
كوادره. وليس في األمر ما يستدعي 

»االستغراب«.

ورفض املوس���وي فك���رة الربط 
بني ح���زب اهلل واألعم���ال التجارية 
التي يتوالها متمولون، مش���يرا الى 
ان���ه ال عالق���ة للح���زب تنظيميا ب� 

»البيزنس«.
اكثر من اس���بوع  ورغم مض���ي 
على تفجر االزمة، فانه قد لوحظ ان 
عدد الدعاوى املرفوعة ضد عزالدين 
محدود جدا حسبما اعلنه النائب العام 
التمييزي سعيد ميرزا عزت تقارير 
صحافية ح���ذر جزء كبير من الذين 
نكبوا م���ن تقدمي دعاوى قضائية او 
التصريح باسمائهم لالعالم السباب 
ترتبط بعملهم في دول غربية وهم 
يح���وزون جنس���يات اخ���رى ولهم 
نشاطات جتارية لدى هذه الدول، وهم 
قلقون من ان يكونوا محل اتهام من 
قبل بعض اجه���زة هذه الدول حول 
اصل هذه االموال، فضال عن استثمارها 
لدى عزالدين. وفي موازاة هذا الواقع 
الصادم البنائها، جتري محاوالت جلم 
كل ما ميكن ان يبرز من محاولة حتميل 
املس���ؤولية الى ح���زب اهلل في هذه 
الكارثة، كما قالت مصادر اعالمية ان 
املاكينة احلزبية تعمل بشكل ناشط 
من اجل تفادي حصول اي ردود فعل 
تتجاوز اتهام ش���خص عزالدين الى 

احلزب او مسؤولني فيه.
ومن الوس���ائل املعتمدة تسريب 
معلوم���ات ع���ن تعوي���ض بعض 

املتضررين السيما صغار املودعني، 
علما ان مصادر في حركة امل واخرى 
قريبة من السيد محمد حسني فضل 
اهلل اكدت انها ليست معنية مبا جرى 
ونفت حصول اي اجتماع مع  قيادة 
حزب اهلل للبحث في هذه القضية، فيما 
تقدم بعض املتضررين من العاملني 
في مؤسسات تابعة للسيد فضل اهلل 
بدعاوى قضائية على عزالدين بإيعاز 
من السيد فضل اهلل، فيما تردد ان حزب 
اهلل طلب م���ن املتضررين احلزبيني 
تقدمي ملفاته���م في هذه القضية الى 
احلزب للبت فيها قبل اتخاذ اي اجراء 

على الصعيد القضائي.
مص���ادر مصرفية في بنت جبيل 
اشارت الى ان البنوك في تلك املنطقة 
كانت تالح���ظ ان جزءا من املودعني 
كانوا يسحبون ودائعهم وينقلونها الى 
حسابات عزالدين، والسبب هو الفوائد 
العالية غير الطبيعية التي كانت تقدم 
لهم، مؤكدة ان هذه الفوائد كانت غير 
طبيعية وستودي بودائعهم في وقت 
الحق، واجمعت مصادر مطلعة على ان 
ما ظهر من هذه االزمة املالية هو ما ظهر 
من جبل اجلليد وان االيام واالسابيع 
املقبلة ستكشف ان زلزاال ماليا طال 
فئة واسعة من الناس ستنعكس  آثاره 
بالضرورة على الوضع االقتصادي 
واالجتماعي لدى دائرة واس���عة من 

االشخاص واملؤسسات.

متضررون يمتنعون عن االدعاء والتصريح بخسائرهم خشية مساءلتهم في دول االغتراب

)محمودالطويل(مبنى يضم مكاتب دار الهادي للطباعة والنشر وحملة باب السالم للحج التابعة لعزالدين في الضاحية

ماذا دار بين
الحريري والخليل؟

بي����روت: تروي مص����ادر ان
املعاون السياسي لألمني العام 
حل����زب اهلل حس����ني اخلليل قال 
للرئيس املكلف س����عد حلريري: 
»لقد دفعنا في اجتاه ترتيب اللقاء 
بينك وبني عون، وعليك ان تفاوض 
وتناقش، وليس الرد ب� »ال« على 
كل ما يطرحه عون، ورد احلريري: 
»وأنتم، ماذا س����تفعلون يا حاج، 
ملاذا ال تضغط����ون على عون من 
أجل ان يسهل تشكيل احلكومة؟ 
وأج��اب اخللي��ل: »وم��اذا فعل��ت 
أنت للتسهيل قبل ان تقول ملاذا ال 
نضغط على عون، يجب ان تعطوه 
شيئا، اجلنرال لديه مطالب،  عليكم 
البحث ف����ي كيفية تلبيتها«، ورد 
احلريري »لقد عملت بنصيحتكم 
وحاورت عون ووصلنا الى حائط 
مسدود وصار لزاما علي أن أقوم 

بشيء ما« رفض حتديده.


