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األجواء اللبنانية ال تبشر بقرب والدة احلكومة.. ونصراهلل مليقاتي: كن مرتاحاً ميكنك متثيلنا بحزبيني أو بأصحاب كرافتات 

دمشق ال متانع في عودة احلريري إذا ما وّفر أكثرية 65 نائبًا
واجلميل وجنبالط لقوة وسطية ثالثة تضمهما إلى سليمان وميقاتي

توافقوا على ان قوى 14 آذار لن 
تع���ود اكثرية، وان قوى 8 آذار 
فشلت في ان تصبح اكثرية، وان 
الرئيس س���عد احلريري ميثل 
الس���ني والسيد حسن  اليمني 
نصراهلل ميثل اليمني الشيعي، 
ما يجعل البلد بحاجة الى قوة 
وس���طية  معتدلة والى اسماء 
مثل الرئيس ميش���ال سليمان 
والرئيس جنيب ميقاتي والرئيس 
الكتائب  سليم احلص ورئيس 
امني اجلمي���ل ورئيس التقدمي 
االشتراكي وليد جنبالط، فضال 
عن النائبني احمد كرامي وعماد 
احلوت والوزير الياس املر. بدوره 
العماد ميشال عون تطرق امس 
في مؤمتره الصحافي إلى عشاء 
جنبالط � اجلميل قائال »إنها بداية 
تكويعة وجنبالط أعلن نفسه ال 

مع 8 وال 14 وصرنا أثنني!.
 ٭ بيروت ـ عمر حبنجر

وأكدوا في هذه املناسبة ضرورة 
تضامن كل اجلهود لالسراع في 

تشكيل احلكومة.

جنبالط والجميل لقوة سياسية 
ثالثة

في غضون ذلك، كان اطالق 
الق���وة الثالثة بعيدا عن 8 و14 
آذار، وعقدت التشكيلة احلكومية 
محور النقاش على مائدة النائب 
وليد جنبالط مع رئيس حزب 
الكتائب ام���ني اجلميل في لقاء 
عائلي بحضور النائب س���امي 
اجلميل وتيمور وليد جنبالط.

واشارت »النهار« البيروتية 
الى اجتاه لدى جنبالط لتشكيل 
قوة ثالثة وسطية خارج اتفاق 
ق���وى 8 و14 آذار، تض���م ايضا 
الرئيس ميشال سليمان والرئيس 

املكلف جنيب ميقاتي.
وعلمت »األنباء« ان املجتمعني 

الذي قال بري انه س���يدعو الى 
جلس���ة ثانية وثالث���ة ورابعة 
في ح���ال فقدانه في اجللس���ة 

األولى.
ويب���دو جنب���الط محرجا 
ب���ني عالقت���ه بالرئي���س بري 
وبني االكثري���ة اجلديدة وبني 
االحتفاظ بوسطيته جتنبا لتفاقم 

االختالف.
النيابي���ة  الكتل���ة  ان  إال 
الطرابلس���ية املؤي���دة مليقاتي 
ستحسم اجلدل حول اجللسة 
لصالح عدم انعقادها بعد اعالن 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
ووزير االقتصاد والتجارة في 
حكومة تصريف األعمال محمد 
الصفدي والنائب أحمد كرامي 
قرارهم بعدم املشاركة في اجللسة 
حفاظ���ا على دور املؤسس���ات 
وانسجاما مع اقتناعاتهم بعدم 
اللبنانيني،  زيادة الش���رخ بني 

مجلس النواب.
واضافت االوساط، ان زيارة 
ولي���د املعلم وزي���ر اخلارجية 
الس���وري الى بغ���داد مؤخرا، 
وطرح���ه موض���وع التمدي���د 
للوجود العسكري لألميركيني 
ثالث سنوات، تقع ضمن اطار 
االستجابة للشروط االميركية 
ايضا، والتي س���بق ان كشفت 
عنها »األنباء« في عدد 28 مايو 

املاضي.

جنبالط محرج

في هذا الوقت تبقى جلسة 
البرملان التي دعا إليها الرئيس 
بري محط أنظار الساسة، لكن 
ثمة عنصر مستجد قد يساعد 
ف���ي تطيير اجللس���ة النيابية 
ويتمثل في معارضة النائب وليد 
جنبالط واعفاء كتلته ما من شأنه 
احليلولة دون اكتمال النصاب، 

امس في طرابلس.
وقالت أوس���اط متابعة ان 
االكثرية اجلديدة دأبت على اطالق 
نسمات من التفاؤل بقرب تشكيل 
احلكومة مرة كل اس���بوعني أو 
ثالثة لدح���ض االنطباع بأنها 
وراء عرقل���ة تش���كيل ميقاتي 

للحكومة.

دمشق: ال مانع من عودة 
الحريري!

والحظت االوس���اط بانتباه 
شديد التحوالت املتسارعة في 
املواق���ف الداخلية، وخصوصا 
من جانب النائب وليد جنبالط 
وكتلته بعد ع���ودة االخير من 
قط���ر، وقالت ل���� »األنباء« ان 
دمش���ق ابلغت مراج���ع عربية 
واميركية انها ليست ضد عودة 
سعد احلريري الى الرئاسة متى 
استعاد اكثرية ال� 65 صوتا في 

االنشراح بقرب حترك قطار 
تش���كيل احلكومة م���ن محطة 
االنتظ���ار املزم���ن، بدا أش���به 
بغيمة صيف عابرة، بددها في 
الواق���ع كالم للرئي���س املكلف 
جنيب ميقاتي بنفسه، ومؤداه 
ان اخليارات بدأت تزول، إذ إنه 
غير قادر على تشكيل حكومة 
أمر واقع، تبعا لتعذر حصولها 
على ثقة مجل���س النواب، كما 
ال يس���تطيع تش���كيل حكومة 
اكثرية جديدة صافية، نتيجة 
الصعوبات التي سيواجهها مع 
املجتمع الدولي، فيما هو ال ينوي 
االعتذار السباب متعددة، أهمها 
االزمة التي ستنشأ بعد اعتذاره، 
التوافق على رئيس  وصعوبة 

آخر مكلف.
وكانت مصادر في األكثرية 
قالت ان طبخة احلكومة نضجت 
وان حصة العماد ميشال عون 
رست على ثمانية وزراء بينهم 
الع���دل والدف���اع واالتصاالت 

والطاقة مع وزيري دولة.

نصر اهلل لميقاتي: أتريد حزبيين 
أم البسي كرافتات؟

وكانت صحيفة »الس���فير« 
القريبة م���ن األكثرية اجلديدة 
نقلت عن األم���ني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصر اهلل قوله 
للرئيس املكلف جنيب ميقاتي: 
ك���ن مرتاحا.. ميكن���ك متثيلنا 
أو بأصحاب كرافتات  بحزبيني 
)ربط���ات عن���ق( أي بأصدقاء 

للحزب.
أما صحيفة »األخبار« القريبة 
ايض���ا من األكثري���ة فقد زادت 
بالقول ان االتصاالت تدخلت الى 
حل عقدة الوزير السني احملسوب 
على املعارض���ة القدمية، حيث 
اعتمد اسم محمد القرعاوي من 
البق���اع الغربي بدال من فيصل 

عمر كرامي.
هذه املعلومات، اطلقت موجة 
من االرتياح الذي بدده توضيح 
الرئيس ميقاتي الذي امضى يوم 

)محمود الطويل( الرئيس جنيب ميقاتي مستقبال الوزير البريطاني دايڤيد هول بحضور السفيرة فرنسيس غاي  

قوى األمن تفصل بني مؤيدين ومعارضني للرئيس السوري في بيروت

التهديد رخيص���ا جدا، وتقف 
الس���ورية  وراءه املخاب���رات 
واملوالون للنظام السوري الذين 
قرروا استفزاز شعب كامل دفاعا 

عن نظام«.
اللبنانيون اجماال  وينقسم 
بني مؤيدين لقوى 8 آذار وابرز 
القريب  اركانه���ا ح���زب اهلل 
م���ن س���ورية وق���وى 14 آذار 
املناهضة لسورية، لكن الفريقني 
السياسيني ميتنعان عن االدالء 
مبواقف متشنجة او علنية من 
االحداث السورية منعا لتأجيج 

ازمة داخلية مستعرة اصال.

سورية«.
واضاف »من باب احلرص 
على السلم االهلي نعلن بالفم 
اننا س���نتصدى لهذه  امل���آن 
التكفيرية بكل الوسائل  الزمر 

املتاحة«.
القوى االمنية  البيان  ودعا 
اللبنانية الى »ان تقوم بواجباتها 
كاملة في عدم املس بامن الشقيقة 
س���ورية )...( واال س���نكون 
مضطرين الى منع هذا احلراك 
التآمري بالقوة. وقد أعذر من 

أنذر«.
وقال القصص »نعتبر كالم 

الدعوة االس���تمرار في مؤازرة 
الذين يتعرضون  الس���وريني 
ان  ملجزرة وللظل���م، باعتبار 
املسلمني امة واحدة، فكما آزرنا 
اهل تونس ومصر، نؤازر اليوم 
اهل سورية، ونحن منسجمون 

في ذلك مع أنفسنا«.
ونشرت الصحف اللبنانية 
ل� »حزب ش���بيبة  امس بيانا 
العربي« غير املعروف،  لبنان 
يرد على دعوة حزب التحرير الى 
االعتصام جاء فيه »اننا نحذر 
هذه الزم���ر )...( من ان يكون 
لبنان مقرا او ممرا للتآمر على 

االسد وشقيقه ماهر االسد.
وح���اول املتظاهرون الذين 
حملوا صورا للرئيس السوري 
دخول باحة املسجد، فمنعتهم 
القوى االمنية من ذلك، وابعدتهم 
امت���ار عن  بالق���وة بضع���ة 

املوجودين في باحة املسجد.
وكان املسؤول االعالمي في 
حزب التحرير احمد القصص 
قال لوكال����ة فرانس برس ان 
احلزب ق����رر االعتصام داخل 
الباحة »قطع����ا للطريق على 

املشاكل«.
ان »اله���دف من  واض���اف 

الصباح انتشرت القوى االمنية 
بكثاف���ة في محيط املس���جد، 
ومنعت الصحافيني واملصورين 

من دخوله.
انتهاء الصالة، خرج  وبعد 
املصلون الى الباحة، بحسب ما 
افاد مراسلون، وهم يهتفون »اهلل 
اكبر«، لكن اجليش منع التقاط 
الصور، كم���ا منع الصحافيني 
من االقتراب، ف���ي هذا الوقت، 
وصلت مجموع���ة من حوالي 
خمس���ني متظاهرا من احزاب 
البعث والقومي الس���وري الى 
املكان كانوا يهتفون بحياة بشار 

ا.ف.پ: تدخلت   � بي���روت 
قوات من اجليش اللبناني وقوى 
االمن الداخلي امس للفصل بني 
معتصمني مناهضني للرئيس 
السوري بشار االسد في باحة 
العمري في وس���ط  املس���جد 
بيروت، ومتظاهرين مؤيدين 

له منعوا من دخول الباحة.
وكان حزب التحرير االسالمي 
دعا الى اعتص���ام بعد الصالة 
في اجلامع في وسط العاصمة 
العنف  احتجاجا عل���ى اعمال 
والقم���ع حل���ركات االحتجاج 
اجلاري���ة في س���ورية، ومنذ 

)محمود الطويل(اجليش اللبناني مينع مؤيدي األسد من الوصول إلى باحة املسجد العمري وسط بيروت  .. ومعارضوا األسد يتجمعون على مدخل املسجد عقب صالة اجلمعة  

تشمل اللواء السيد ومدعي عام دمشق وآخرين

ريفي لـ »األنباء«: املستهدفون باملذكرات السورية يقاضون مصدريها بالهاي
معلومات عن توجهات الحتمال 
صدور القرار االتهامي بقضية 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري 

في يوليو املقبل.
وحتدث املراسل عن استياء 
عام في مجلس األمن بسبب 
آلية عمل احملققني حيث ان احد 
ان  الى  اعضاء املجلس أشار 
املدعي العام دانيال بلمار ابلغه 
بأن مذكرات اجللب ستصدر 
أكتوبر  ف����ي  بحق املطلوبني 
ثم عاد وقال في نوفمبر وها 
نحن في يونيو ولم يحصل 

شيء.

ومحاضر ال أساس لها، وعلى 
خلفية شهود الزور التي طوي 

ملفها.
اللواء  وس���ألت »األنباء« 
ريفي عن اجلرم املمكن اسناده 
الى املدعى عليهم فأجاب: جرم 

عرقلة العدالة الدولية.
ان الشكوى سترفع  وقال 
امام احملكمة الدولية في الهاي 
كونها اي الشكوى هادفة الى 
العدالة  املساعدة في حتقيق 

الدولية.
في هذا السياق، نقل مراسل 
»النهار« البيروتية في نيويورك 

الدولي���ة ديتلي���ف ميليس 
ومس���اعده غيره���ارد ليمان 
ونائب الرئيس السوري سابقا 
عبداحلليم خدام والشاهدين 
بقضية اغتيال احلريري محمد 
زهير الصديق وعبدالباسط 

بني عودة.
ويشمل االدعاء بحسب احد 
محامي االدعاء كال من اللواء 
جميل السيد ومدعي عام دمشق 
وقاضي حتقيق دمشق وكل 
من شارك كفاعل أو محرض 
الغيابية  املذكرات  في فبركة 
التي بنيت على وقائع باطلة 

في قوى االمن العقيد وس���ام 
احلسن.

وضمت القائمة ايضا النائب 
العام العس���كري صقر صقر 
القاضي  التمييز  ومدعي عام 
سعيد ميرزا والقاضي إلياس 
عي���د واملستش���ار اإلعالمي 
لرئيس احلكومة هاني حمود 
والسفير السابق جوني عبدو 
والصحاف���ي فارس خش���ان 
ورئيس حترير مجلة الشراع 

حسن صبرا.
كما شملت قائمة املطلوبني، 
الرئيس السابق للجنة التحقيق 

ُيحضر وكالء الشخصيات 
اللبنانية النيابية والوظيفية 
القضائي���ة واألمني���ة إلقامة 
الدعوى على كل من س���اهم 
التوقيف  في لعبة مذك���رات 
السورية الغيابية التي صدرت 
عن القضاء السوري بحق هذه 
الش���خصيات وه���م: النائب 
مروان حم���ادة ووزير العدل 
السابق شارل رزق والنائبان 
السابقان باسم السبع وإلياس 
عطا اهلل واملدير العام لقوى 
األمن الداخلي اللواء اش���رف 
املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء اشرف ريفيريفي ورئيس فرع املعلومات 

٭ صيغتان حلل األزمة: 
تطرح مصادر في 14 آذار 

صيغتني حلل األزمة احلكومية، 
فإما صيغة تقضي بتعومي 

جزئي حلكومة تصريف 
االعمال بحيث تعود الى 

العمل لتسيير أعمال املواطنني 
العاجلة، ويبقى ميقاتي رئيسا 
مكلفا لفترة ريثما يتم تأمني 

مخرج الئق له، وإما تنحي 
ميقاتي وتكليف شخصية 

سنية محترمة مقبولة وغير 
استفزازية تتم تغطيتها 

محليا وعربيا تشكل حكومة 
تكنوقراط صافية ملرحلة 

انتقالية ريثما ينجلي الوضع 
في دول اجلوار، وتكون 

احلكومة قائمة على قاعدة 
التهدئة، واالنصراف الى 

تبريد اخلالفات، وترك احللول 
ملرحلة مقبلة.

٭ سحب موضوع ريفي 
من التداول: تدعو أوساط 

في تيار املستقبل الى سحب 
موضوع اللواء أشرف ريفي 

من التداول )إحالته الى العدلية( 
وتغمز من قناة الرئيس ميشال 

سليمان بالقول ان املوضوع 
سياسي بامتياز وكان األجدى 
برئيس البالد ان يتعاطى مع 

كل امللفات بدراية وحكمة 
وهو الرئيس التوافقي، وأال 

يرضخ لالبتزاز السياسي الذي 
ميارسه العماد ميشال عون 

عليه.
٭ جتاوز اخلطوط احلمر: 

يؤكد قيادي في 14 آذار أن 
االجواء املستقاة من مراجع 

سياسية وأمنية ال تبعث على 
الطمأنينة بحيث يتوقع تنامي 

التصعيد السياسي ورفع دوزه 
الى جتاوز اخلطوط احلمر، 

ناهيك عن املخاوف من خلق 
اضطرابات أمنية وافتعال 

أحداث متنقلة للتغطية على 
الفشل في تشكيل احلكومة 
وحجب األنظار عن أحداث 
سورية، وميكن اجلزم بأن 
األوضاع في لبنان أضحت 

مفتوحة على شتى االحتماالت.
٭ »جند الشام«: في حني 

نفى مصدر مطلع مقرب من 
اليونيفيل والقوى األمنية 

اللبنانية الوصول الى نتائج 
حاسمة في التحقيق في 

االعتداء على اليونيفيل في 
الرميلة، تقول مصادر أمنية 

ايطالية ان العبوة املفخخة التي 
تعرضت لها الوحدة االيطالية 

التابعة لـ »اليونيفيل« األسبوع 
املاضي هي من نوع »أي او 
دي«، مت تفجيرها عن بعد.

ويطاول االتهام بحسب هذه 
املصادر مجموعة »جند الشام« 

اإلسالمية املتشددة والتي 
كانت وراء أحداث نهر البارد.
٭ خيارات قدمها فيلتمان: 

نقل عن مسؤولني لبنانيني 
التقوا مساعد وزيرة اخلارجية 

األميركية جيفري فيلتمان 
مؤخرا ان األخير كان واضحا 

في »تخيير« اللبنانيني بني 
االبتعاد عن النظام في سورية، 

أو مواجهة العواقب التي يعد 
لها املجتمع الدولي، قائال ان 

الواليات املتحدة »لن تعود الى 
الوراء« في امللف السوري، 
وانها مصممة على حتقيق 

نتائج.
وقال فيلتمان ان كل املساعي 

التي أجريت مع سورية أظهرت 
متسك قيادتها مبواقفها.

٭ تشاؤم جنبالط: يردد 
النائب وليد جنبالط أمام 

زواره أنه عاد من قطر أكثر 
تشاؤما فيما يخص الوضع 

السوري، وقدر بعض الزوار 
أن يكون لتشاؤمه عالقة مبا 

سمعه من القيادة القطرية عن 
أن املساعي إلسقاط النظام في 
سورية مستمرة حتى النهاية، 

وأن كل ما حصل حتى اآلن 
ليس سوى البداية.

٭ مسيحيو 14 آذار ومواقف 
بكركي: اللقاء املسيحي املوسع 

الذي جنح فيه البطريرك 
بشارة الراعي في جمع القادة 

والنواب املوارنة بعد مرور 
اكثر من شهر على اجتماع 
االقطاب االربعة، لم يحجب 

االنظار عن ثالثة مواقف الفتة 
لبكركي قبيل التئام هذا اللقاء، 
سجلها مشاركون فيه وينتظر 

ان تتفاعل في االيام املقبلة.
وبحسب شخصية مسيحية 

في 14 اذار فإن بكركي لم 
تكن مضطرة الى فتح ملفات 

خالفية وسجالية في هذا 
الظرف بالذات، وهذا ما ظهر 

اقله بكمية الردود التي توالت 
على مسألة تعديل الطائف 

خصوصا ان املواضيع املثارة 
تعطي انطباعا وكأن ثمة 

اعادة متوضع وطني سياسي 
بكركي، ال مجرد مواقف عابرة 
الن تعديل الطائف او تطويره 

كما قال السيد حسن نصر اهلل 
هو مطلب اساسي حلزب اهلل 
من اجل تشريع سالحه، كما 
ان اعطاء املشروعية لثالثية 
»جيش وشعب ومقاومة« ال 

يخدم مشروع الدولة ويصب 
في خانة احلزب.

أخبار وأسرار لبنانية

ميقاتي والصفدي 
وكرامي أعلنوا عدم 
مشاركتهم بجلسة 

مجلس النواب 
في 8 يونيو

عون عن عشاء 
جنبالط ـ اجلميل: 

بداية تكويعة

اللجنة املنظمة ملسيرات »النكسة« 
تؤجل التحرك نحو احلدود اجلنوبية

بعد ان أعلن اجليش اللبناني »ال« كبيرة للتظاهرة الفلسطينية ـ 
اللبنانية املشتركة باجتاه »بوابة فاطمة« احلدودية غدا مبناسبة 

ذكرى نكسة 1967، خشية ارتكاب اسرائيل مجزرة أخرى 
على غرار ما فعلت في ذكرى النكبة حيث سقط 15 شهيدا، 

أفادت مصادر فلسطينية معنية لـ »ناو ليبانون« بأن »اللجنة 
األساسية املنظمة ملسيرات العودة الى فلسطني، والتي كانت 

حتضر ملظاهرات »النكسة« نحو احلدود اجلنوبية، التأمت أمس 
بحضور جميع أعضائها في مخيم برج البراجنة واتخذت قرارا 

بتأجيل املسيرة حتى إشعار آخر«.
وبعد تبليغ موقف اجليش اللبناني أعلنت بعض الفصائل الغاء 

التظاهرة، بينما أبقى منير املقدح قائد موقع فتح في مخيم عني 
احللوة على استمرارها، في وقت حتدث طرف ثالث عن مساع 
لتحويل التظاهرة الى مهرجان يعقد في بلدة اخليام احلدودية، 
وبعيدا عن نقاط التماس مع اسرائيل، اال ان هذا ايضا لم يحظ 

باملوافقة، ألن العبور الى جنوب نهر الليطاني محظور على 
الفلسطينيني منذ العام 2000 ويحتاج الى أذونات فردية.


