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»المستقبل« مستاء: جنبالط أعدّ ونفّذ سيناريو إخراج الحريري من السراي
احلزب الى جانب س���ورية واملقاومة. فاحلزب، في كل احملطات 
التاريخية، من رفض االحالف االجنبية وثورة 1958 الى مواجهة 
االحتالل االس���رائيلي العام 1982 وإس���قاط اتفاق 17 مايو العام 
1983، مرورا باتفاق الطائف العام 1989 حتى رفض القرار 1559، 
كان دائما في موقعه الطبيعي أي موقع الدفاع عن العروبة وعن 
العالقات املميزة مع سورية وهذا ما جاء في اتفاق الطائف الذي 
أقر بشراكة ورعاية سورية � سعودية، ونحن ال نزال متمسكني 
به. وتابع البيان: اس���تعرضنا في هذا االجتماع املوسع املراحل 
االخيرة، بخاصة بعد مرحلة قراري 5 مايو الش���هيرين وأحداث 
7 مايو التي تلت، والقرار الكبير الذي اتخذناه منذ ذلك التاريخ 
بالتس���وية واحلوار وحماية السلم االهلي. فكانت املصاحلة مع 
»حزب اهلل« واللقاء مع الرئيس الس���وري بش���ار االسد، وفتح 

صفحة جديدة في تاريخ احلزب وموقعه وموقفه.

تسريبات وتسجيالت

واستعرضنا ايضا احملكمة الدولية التي تغير مسارها بفعل 
التسريبات والتسجيالت املهربة والتي تثبت انحرافها عن مسار 
العدالة، وق���د أصبحت نقيضا لالس���تقرار، وصوال الى مرحلة 
املساعي العربية السورية � السعودية املشكورة، والحقا التركية 
� القطري���ة والتي لم يكتب لها النج���اح بفعل الدخول االميركي 
والدولي لتعطيلها. وأكد البيان ان »احلزب مستمر في هذا اخلط 
الوطني والعربي املتمثل بالعالقات املميزة واالس���تراتيجية بني 
لبنان وس���ورية وحماية املقاومة، وه���و على حتالفه معهما في 
الثوابت الوطنية الكبرى، وسيتعاطى مع املرحلة املقبلة انطالقا 
من هذا املوقف«، مش���يرا الى ان احلزب يجدد متس���كه بالسلم 
االهلي الذي ضحى في سبيله في عدد متالحق من احملطات ليس 
آخرها موقفه السياس���ي االخير الذي جنب البالد خطر االنزالق 
نحو الصدام الداخلي وأس���هم في ش���كل كبير في تنفيس حالة 
االحتق���ان القائمة منذ فترة زمنية غير قصيرة، على أمل في أن 
نذهب جميعا نحو املسارات الدستورية واملؤسساتية في عملية 

تأليف احلكومة اجلديدة.

البيان الصادر عن اجلمعية العمومية االس���تثنائية، وجاء فيه: 
الهدف من هذا االجتماع االستثنائي اليوم هو اطالع اجلمعية العامة 
للحزب »التقدمي االش���تراكي« على حيثيات املرحلة السياسية 
االخيرة، التي شهدت الكثير من التطورات التي أعلنا فيها ثبات 

للتوجه السياسي اجلديد، على عكس املؤمتر السابق للحزب في 
2 اغسطس املاضي الذي ساده بعض البلبلة نتيجة بدء التحول 

السياسي جلنبالط.
وبعدها تال أمني الس���ر العام في احلزب املقدم شريف فياض 

عامر زين الدين والوكاالت
في وقت لم يخف فيه رئيس احلكومة السابق سعد احلريري 
صدمته من اخلروج »غير املبرر« من احلكومة »مؤقتا« كما تؤكد 
أوس���اطه، اال ان الكالم أصبح أكث���ر صراحة مع تردد معلومات 
أكيدة في تيار »املس���تقبل«، ان النائب وليد جنبالط هو من قام 
بإعداد وإخراج وتنفيذ س���يناريو إبعاد الرئيس سعد احلريري 
عن الس���راي، وهو أول من اتصل بالرئيس جنيب ميقاتي مهنئا 
بتكليفه ومن ثم ذهب م���ع الوزير غازي العريضي الى لقاء مع 

السيد حسن نصراهلل وقال له: امليقاتي جاهز للتكليف.

محطات تاريخية

م���ن جهة أخرى وملدة 35 دقيقة ومن فندق البوريفاج حتدث 
رئيس »جبهة النضال الوطني« النائب وليد جنبالط في اجلمعية 
العمومية للحزب »التقدمي االش���تراكي« االستثنائية وأمام 860 
قياديا من احلزب، مقدما ش���رحا مهما وس���ردا مستفيضا ألبرز 
احملطات منذ وع���د بلفور والتصاق الدروز عامة باخلط العربي 
وتقدميهم الش���هداء على مذابح العروب���ة، ومبواجهة املؤامرات 
املتكررة ضد العروبة ومحاولة سلخ الدول العربية عن بعضها 
ومنها سورية عن لبنان، واملوقع التاريخي من ال� 67 مع فلسطني 
وصوال الى معركة سوق الغرب التي مهدت التفاق الطائف »الى 
إسقاط 17 مايو وعبور املقاومة بوجه اسرائيل، ومرورا برسالة 
الزعيم الراحل كمال جنبالط الى سورية رغم اخلالفات في حينه.. 
لكن من أجل احلفاظ على سورية ولبنان بوجه املؤامرات الدولية 

والتي تبني فيما بعد انها على حق«.

المرحلة السياسية األخيرة

وأش���ار جنبالط بحسب املعلومات ل� »األنباء« الى استمراره 
 بقناع���ة تامة في اخلط الذي رس���مه منذ حتوله السياس���ي في
2 أغس���طس املاضي وتكريسه أخيرا لناحية سورية واملقاومة، 
وهو ما أكده منذ بداية عمله السياس���ي منذ استشهاد والده في 

16 مارس 1977.
وتخلل اجلمعية سلس���لة مداخالت لقياديني أكدت مواكبتها 

رئيس »جبهة النضال الوطني« من »البوريفاج«: سورية خيارنا الثابت

)محمود الطويل( النائب وليد جنبالط خالل اجلمعية العمومية للحزب التقدمي االشتراكي في فندق البوريفاج أمس 

نائب مستقل عن اللقاء الديموقراطي لـ »األنباء«: 
ميقاتي محشور بالمحكمة وبعدم مشاركة 14 آذار

بيروت ـ ناجي يونس
يرى احد النواب املس���تقيلني من اللق���اء النيابي 
الدميوقراطي »السابق« ان الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
محشور باالسئلة التي وجهتها اليه كتلة 14 آذار في اثناء 
االستشارات النيابية في مجلس النواب، وسيحشر اكثر 
فأكثر من خالل تطور االوضاع واقتراب موعد صدور 
القرار االتهامي، وقال النائب املشار اليه ل� »األنباء« ان 
ميقاتي ركز من البداية على تأكيد انه غير ملتزم بأي 
شيء مسبقا وعلى انه مصر على الوسطية والتوافقية 
مما يرسم اكثر من عالمة استفهام على صعد مختلفة. 
والحظ ان س���ورية وحزب اهلل حريصان على اعطاء 
هامش واسع من املناورة لصالح ميقاتي مما يتيح له 
الذهاب في اجتاهات عدة في موضوع تشكيل احلكومة 
والتواصل مع االطراف كلها وتدوير الزوايا في البيان 

الوزاري والسيما في املواضيع احلساسة والشائكة.
وهنا قال النائب املستقيل من كتلة جنبالط انه يجب 
انتظار ما اذا كان الرئيس ميش���ال سليمان والرئيس 
ميقاتي سيتمكنان من ايجاد صيغ ما تسهل اشراك 14 
آذار او من وضع تشكيلة ترضي هذه القوى او توحي 
لها بالثقة او ال تكون على صدام معها في اقل تقدير، فان 
احلكومة ستقلع وان في اول واليتها بشكل مقبول ورمبا 
افضل، لكن بدا له ان 14 آذار غير متحمس���ة للمشاركة 
وان كانت هناك اصوات كثيرة تركز على خالف ذلك. 
واضاف: اذا ذهب ميقاتي الى تشكيل حكومته من دون 
14 آذار فانه سيكون امام حقائق ال مفر منها فالسوريون 

وحزب اهلل مصرون على توفير ش���بكة احلماية من 
احملكم���ة اخلاصة بلبنان ومن الق���رار االتهامي وعلى 
ابعاد موضوع السالح واالستراتيجية الدفاعية بعبارة 
اخرى طي ملف طاولة احلوار والسيما فيما خص هذا 
العنوان بعدما اقر اجلميع ان 8 آذار قلبت الطاولة وهي 
تتجه الى االمساك باحلكم من جوانبه كافة وان اتفاق 

الدوحة قد سقط.
واالكيد ان العماد عون سيعمل بقوة قصوى الرضاء 
مناصريه اوال باحلقائب الوزارية ثم من خالل املناصب 
في مختلف احلقول، وهنا ما على املتابعني اال ان يالحظوا 
كيف س���يكون قالب التشكيلة احلكومية والتخريجة 
ملوضوعي الس���الح واحملكمة اضافة الى مسألة عالقة 
لبن���ان مع العالم خصوصا فيم���ا يتعلق باالتفاقيات 

االمنية وتلك احلساسة.
مهما كانت التخريجات ذكية فان ميقاتي س���يقف 
امام حتديات كبرى فس���ورية وحزب اهلل يدركان ان 
القرار االتهامي سيصيبهما بشظاياه بكل قوة بالتالي 
فانهما سيفرضان على لبنان دولة ومؤسسات ان يفك 
االرتباط مع هذه احملكم���ة ان عبر الغاء البروتوكول 
املوق���ع على هذا الصعيد وان عب���ر وقف التمويل او 
عبر مناشدة القضاة اللبنانيني في احملكمة »ان يقفوا 
املوقف الوطني امام املخاط���ر والتآمر اللذين يحاكان 
للوطن« على املديني القريب واملتوسط. من هنا ميكن 
ترجيح اال تكون املخاطر االمنية واالغتياالت ضاغطة 

في الوقت احلاضر وان اليام قليلة رمبا.

فتفت لـ »األنباء«: وفقاً لحسابات عون يحق لـ»14 آذار« 14 وزيراً
الرئيس ميقاتي خطيا على  رد 
ورقة الشروط ليبنى بعدها على 

الشيء مقتضاه.
وعن مدى ضلوع سورية فيما 
جرى أخيرا م���ن تطورات على 
الس���احة اللبنانية سواء جلهة 
استقالة وزراء املعارضة سابقا 
من حكوم���ة الرئيس احلريري 
وإسقاطها دس���توريا، أم جلهة 
وصول الرئيس ميقاتي الى سدة 
الرئاسة الثالثة، لفت النائب فتفت 
الى ان الدور السوري واضح حيال 
ما جرى وبصماته دامغة عليه 
منذ لقاء »احلس���نني اخلليلني« 
القيادات السورية في دمشق ومن 
ثم تبعهما الوزير جبران باسيل 
للغرض نفسه، مذكرا بأن مسعى 
الرئيس سعد احلريري لالنفتاح 
على سورية وبناء أفضل العالقات 
معه���ا كان من ط���رف الرئيس 
احلريري وح���ده دون مالقاته 
من قبل الطرف الس���وري الذي 
كان يتحنينّ الفرصة لالنقضاض 

على هذا املسعى.

عل���ى التزام لبنان بالش���رعية 
الدولية ومبا يص���در عنها من 
قرارات تنفيذية، مؤكدا من جهة 
أخ���رى ان الش���روط موضوع 
ورقة »املستقبل« قابلة للتنفيذ 
وس���هلة اإلقرار، طاملا اعتبرها 
الرئي���س ميقات���ي نفس���ه اثر 
انتهاء االستشارات شروطا غير 

تعجيزية.
وردا على سؤال عن احتمال 
وقوع قوى »14 آذار« في اخلطأ 
نفسه الذي وقع به املسيحيون 
انتخابات  إثر قرارهم مبقاطعة 
الع���ام 1992، واحتمال حصدها 
النتائج نفسها التي ُترجمت آنذاك 
بإقصائهم عن الساحة السياسية، 
لفت النائب فتفت في تصريح ل� 
»األنباء« الى ان االحتمال املذكور 
هو من ضمن النقاط املطروحة 
على طاولة البحث والتشاور بني 
آذار«، مضيفا بالقول  قوى »14 
انه وبالرغم مما تقدم البد أحيانا 
من اتخاذ مواقف مبدئية حاسمة، 
خصوصا حلظ���ة وقوف البالد 

أمام انقالب مماثل أدى الى تعيني 
رئيس وزراء لبنان من قبل جهات 
سياسية وحتت ضغط السالح، 
مشيرا من جهة أخرى الى ان قوى 
»14 آذار« لديها قناعة راسخة بأن 
املوقع احلالي للرئيس ميقاتي 
هو الى جانب الفريق الذي تبنى 
ترشيحه والذي قدمه على لسان 
العماد عون بأنه مرشح املعارضة، 
الفتا الى ان الرئيس ميقاتي أبلغ 

كتلة »املستقبل« انه لن يتخذ أي 
قرار بشأن احملكمة الدولية وما 
يتصل بها من عناوين إال بإجماع 
وطني وليس فقط وزاريا، واصفا 
هذا ال���كالم باجليد والذي ُيبنى 
عليه فيما لو التزم به الرئيس 
ميقاتي من خالل إدراجه في البيان 
الوزاري بشكل واضح غير قابل 

للتأويل والتفسير.
وعن إصرار ق���وى »8 آذار« 
على مش���اركة »ق���وى 14 آذار« 
في احلكومة الى حد كشف فيه 
العماد عون النقاب عن ان هذه 
األخيرة سيكون لها حصة الثلث 
املعطل داخل مجلس الوزراء، لفت 
النائب فتفت الى ان املش���اركة 
في احلكومة ووفقا حلس���ابات 
العماد عون املبنية على أساس 
االحجام أو النس���بية فإن قوى 
»14 آذار« يحق لها 14 وزيرا في 
احلكومة من أصل 30 كونها تتمتع 
ب� 60 نائبا في املجلس النيابي، 
مستدركا بالقول ان ال كالم حاليا 
عن توزيع احلقائب واملقاعد وقد 

بيروت ـ زينة طّبارة
أك���د عضو كتلة املس���تقبل 
النيابية النائب أحمد فتفت، ان 
مقتضى مشاركة قوى »14 آذار« 
في احلكومة أو عدمها ُيبنى على 
ما سيتضمنه الرد اخلطي للرئيس 
املكلف بتشكيل احلكومة جنيب 
ميقاتي على ورقة الشروط التي 
قدمتها اليه الكتلة املذكورة خالل 
النيابية، مشيرا  االستش���ارات 
الى ان أية مشاركة في احلكومة 
دون ان يك���ون الرئيس ميقاتي 
قد حدد موقفه بش���كل واضح 
وصريح وغير قابل للتأويل من 
شروط قوى »14 آذار«، وستكون 
مبثابة غطاء سياسي لالنقالب 
على الدس���تور وعلى امليثاقية 
اللبنانية، وهو الغطاء الذي لن 
تقدمه القوى املشار اليها السيما 
ان األبعاد االستراتيجية لالنقالب 
هي نسف احملكمة الدولية أو أقله 
وقف تعامل الدولة اللبنانية معها، 
بش���كل مخالف ألبسط القواعد 
الدستورية التي نصت صراحة 

أكد أن ميقاتي أبلغ »المستقبل« أنه لن يتخذ أي قرار بشأن »المحكمة« إال بإجماع وطني ال وزاري فقط

أحمد فتفت

احتاد الشباب الدميوقراطي اللبناني يحملون اخلبز خالل مسيرة »دافع عن لقمة عيشك« في بيروت أمس

الحكم على ناشط عربي ـ إسرائيلي بالسجن
 تسع سنوات بتهمة التجسس لحساب »حزب اهلل«

 القدس � أ.ف.پ: أفاد مصدر 
قضائي بأن حكما بالسجن تسع 
س���نوات مع النفاذ صدر بحق 
أمير مخ���ول املدافع عن حقوق 
األقلية العربية في إسرائيل أمس 
بتهمة التجسس حلساب »حزب 

اهلل«.
وأعلن ناطق باس���م محكمة 
منطقة حيفا ان احملكمة أصدرت 
احلكم بحق مخول الذي اعترف 
بضلوعه في التجس���س مقابل 
تخلي االدعاء عن مالحقته بتهم 
أكثر خطورة، وقد دانته احملكمة 

في أكتوبر »بالتجسس« وأعلنت 
انها ستنطق باحلكم الحقا.

وجاء في نص االتهام ان مخول 
التقى خالل زي���ارة الى األردن 
شخصا يتولى التجنيد حلساب 
»حزب اهلل« وبقي على اتصال 
معه، ووافق على مساعدة احلزب 

ضد إسرائيل سنة 2008.
وج���اء أيضا في الوثيقة انه 
خ���الل 2008 التق���ى مخول في 
كوبنهاغن عميال آخر ل� »حزب 
اهلل« ادخل على جهاز الكمبيوتر 
النقال اخلاص به برنامجا يتيح 

له التواص���ل مع احلزب، وبعد 
ذل���ك يب���دو انه نق���ل بانتظام 
معلومات حلزب اهلل حول مواقع 
منش���آت أجهزة امن إسرائيلية 
وقاعدة للجيش ومبان للصناعة 

العسكرية.
ويقود أمير مخول )52 سنة( 
الذي كان ش���قيقه عيسى نائبا 
في البرملان اإلسرائيلي، منظمة 
التي  »اجتاه« غي���ر احلكومية 
تضم عدة جمعيات تناضل من 
اجل حقوق اإلنس���ان بني عرب 

إسرائيل.

وبعد اعتقاله في مايو أعلن 
مخول انه بريء وانه تعرض إلى 
سوء معامالت »جسدية ونفسية« 

خالل استجوابه.
وتعد مجموعة عرب إسرائيل 
املائة والس���تني  املتحدرين من 
ألف فلسطيني الذين لم ينزحوا 
من أراضيهم عن���د قيام الدولة 
اإلسرائيلية س���نة 1948، نحو 
2.1 ملي���ون ش���خص، أي نحو 
20% م���ن إجمالي الس���كان في 
إسرائيل، وتؤكد بانتظام تعرضها 

للتمييز.

قطار »التشكيل« يصطدم بـ »عقدة عونية مارونية« 
وقصار يمثل بيروت بعد اعتذار سالم والصلح

بيروت ـ عمر حبنجر
احلكومة اللبنانية اجلديدة في ضمير 
الغيب، وتت���راوح التكهنات بني ان تكون 
حكومة تكنوقراط مطعمة بسياس���يني، 
او سياس���ية مطعمة بتكنوقراطيني، لكن 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتتي، اكد امس 
أنه لن يقدم على اي خطوة بش���أن اعالن 
التش���كيلة احلكومية قبل اس���تنفاد كل 
االتصاالت واحملاوالت مع جميع اجلهات، 
وأنه سيحاول ما امكن وبكل الوسائل املتاحة 

تدوير الزوايا.
واك���د ميقاتي على التفاه���م التام مع 
الرئيس ميشال س���ليمان، وانه في حال 
استمرار امتناع »كتلة املستقبل« وسائر 
قوى 14 آذار عن املشاركة فسيكون االجتاه 
نحو حكومة تكنوق���راط مطعمة بوجوه 
سياسية مستقلة، وعلى عالقة طيبة مع 

مختلف االطراف.
وابلغ ميقاتي صحيفة »النهار« البيروتية 
ان ثمة امورا كثيرة تنتظر احلكومة وتتعلق 
بالش���ؤون اليومية للن���اس، وباالوضاع 

االقتصادية واالجتماعية والصحية.
ويبدو ان ميقاتي وضع رئيس اجلمهورية 
في تصور اولي للحكومة املقبلة، وان االجتاه 

الغالب ان تضم 24 وزيرا.
وف���ي معلومات ل� »األنب���اء« ان كتلة 
الرئيس  التي اجتمعت برئاسة  املستقبل 
سعد احلريري درست املوقف من تشكيل 
احلكوم���ة وبالتالي م���ن التصويت على 
الثقة في مجلس النواب، وقد غلب االجتاه 
على رفض املشاركة فيها باملطلق، اما عن 
منحها الثقة، فس���تحجب كتلة املستقبل 
الثقة، في حني يصوت نواب »لبنان اوال« 
املتحالفون مع تيار املستقبل، كتمام سالم 
وعماد احلوت، وبط���رس حرب وغيرهم 
على الثقة ضمن شروط ابرزها ان تكون 
حكومة تكنوقراط مطعمة بسياسيني غير 

محسوبني على اطراف معينة.

مخرج لقضية المحكمة الدولية

اما بالنسبة ملوضوع احملكمة الدولية 
فان االجتاه لدى »املستقبل« وحلفائه في 
14 آذار، هو الى اعتب���ار حصة لبنان في 
متويل احملكمة ش���أن مجلس النواب، اما 
قضية املعاهدة مع االمم املتحدة، او سحب 
القضاة اللبنانيني فمرجعها طاولة احلوار 

الوطني.

عقدة العماد عون

وفي معلومات 14 آذار ان عقدة تشكيل 
احلكومة، ظاهرها في احملكمة وباطنها عند 
العماد ميش���ال عون، الذي يصر على ان 
يسمي جميع الوزراء املوارنة، وان يكون 
في طليعتهم صهره الوزير جبران باسيل، 
ويعترض املعترضون على وجود باسيل 
من حيث كونه يعكس وجها سياسيا معينا 

بخالف ما هو مطلوب.
واالكثر تعقيدا ان العماد عون، وبحسب 
مصادر املعلومات، لم ير ضرورة ألن يكون 
هناك وزراء ميثلون رئيس اجلمهورية بداعي 
ان رئيس اجلمهورية ليس بحاجة لوزراء 

يعبرون عن رأيه في مجلس الوزراء.

عدنان قصار وزيرًا عن بيروت

وبالنس���بة لتمثي���ل بيروت، تش���ير 
املعلومات الى ان الرئيس ميقاتي يتوجه 
الختيار شخصية تقنية ال سياسية، كما 
انه سيحرص على عدم توزير اي شخص 

يشكل اسمه استفزازا الحد.
ومن هنا، وبعد اعتذار النائب متام سالم 
والوزيرة الس���ابقة ليل���ى الصلح، تتجه 
األنظار نحو رج���ل األعمال عدنان قصار 

لتمثيل بيروت في هذه احلكومة أيضا.
في هذا الوقت، انش���غلت قوى 14 آذار 

بالتحضير لذكرى 14 فبراير تاريخ اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري وصحبه، ويسعى 
املنظمون الى احتفال ضخم بتنظيم افضل 

وبعيدا عن اي عشوائية او فوضى.
في حني يجري التحضير لزيارة ينوي 
الرئي���س ميقاتي القيام به���ا الى عاصمة 
طرابلس بعد اعالن التش���كيلة احلكومية 

وقبل حصولها على ثقة مجلس النواب.
ويعمل امليقاتيون على حشد اكبر عدد 
من املواطنني الطرابلسيني والشماليني في 
استقبال رئيس احلكومة اجلديد مبا ميحو 
من االذهان ما تناوله من هتافات وشعارات 
عدائية اثر قبوله تش���كيل احلكومة على 
املؤيدة لتيار  الطرابلس���ية  يد اجلماهير 

املستقبل.

طه ميقاتي

مواكبة التص���االت ميقاتي وس���عيه 
إلش���راك اجلميع، علمت جريدة »الديار« 
من أوساط سياسية أن طه ميقاتي شقيق 
رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي جال 
ف���ي األيام القليلة املاضي���ة على عدد من 
الفعاليات السياسية واحلزبية من 8 و14 
آذار، وجرى التشاور مع هذه الفعاليات في 
مرحلة ما بعد تكليف ميقاتي واملعطيات 
التي أدت الى ذلك، وتناول البحث موضوع 
تش���كيل احلكومة. وذك���ر أيضا أن موفد 
الرئيس املكلف لم يلتزم بأي شيء يتصل 
بالتش���كيلة احلكومية من حيث احلقائب 

واحلصص واألسماء.
ف���ي غضون ذل���ك اش���ارت معلومات 
صحافية ان رئيس احلكومة السابق سعد 
احلريري فتح اتصاالت مجددة مع النائب 
السابق في طرابلس مصباح االحدب وذلك 
للتحضير ملعركة شرسة ضد الرئيس جنيب 

ميقاتي. 

مصادر لـ »األنباء«: »المستقبل« لن تشارك لكن »لبنان أوالً« قد تعطي ثقة مشروطة


