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لبنان: »لعبة الغمّيضة« مستمرة في شوارع الحكومة الضيقة

بيروت ـ عمر حبنجر
»الثلث املعطل« حتول الى لغم معد للتفجير في طريق تش���كيل 
حكومة الوحدة الوطنية، وهذا يعني ان احلديث عن املزيد من الوقت 
الجناز الرئيس املكلف س���عد احلريري تش���كيلته احلكومية ليس 

مبالغا فيه ابدا.
ويالح���ظ ان جو املراوحة الداخلية القائم يعاكس اجواء االنفتاح 
االقليمية والدولية، الس���يما على خطي واشنطن � دمشق وباريس � 
دمشق، واالبرز في هذا املجال دعوة فرنسية � سورية الى تكثيف احلوار 
بني اللبنانيني بغية التوصل الى تأليف حكومة وحدة وطنية واعالن 

الرئيس االميركي باراك اوباما امله باستمرار التحسن مع سورية.
اما في الداخل، فمازالت »لعبة الغميضة« هي املعتمدة في شوارع 
احلكومة الضيقة، الرئيس املكلف سعد احلريري على موقفه املبدئي من 
حكومة الوحدة الوطنية املتحررة من التعطيل او االعاقة، واملعارضة 

احملكومة العتبارات شتى متمترسة في خندق الثلث املعطل.
وفي رأي االكثرية ان تقييد عملية تشكيل احلكومة بدأ على نحو 
واضح عقب حتفظ الرئيس املكلف س���عد احلري���ري ورفض فريق 
الغالبي���ة فكرة زيارة دمش���ق قبل تأليف احلكوم���ة اجلديدة، حيث 

بادرت املعارضة الى التشبث بالثلث املعطل بعد فترة من التغاضي، 
الى جانب بعض الشروط االخرى املستقلة او املتممة للثلث املعطل 
ف���ي وقت تدرك قيادات املعارضة ان االكثرية لن تتقبل صيغة الثلث 

املعطل، ألنها تعني تفريغ نتائج االنتخابات من مدلولها متاما.
لكن املعارضة ترى انها تس���تحق تفس���يرا رس���ميا من الرئيس 
املكلف س���عد احلريري لكالمه حول تش���كيل حكومة يكون فيها كل 

طرف بحاجة الى اآلخر.
مصدر في التيار الوطني احلر قال امس ان الوقت قد حان ليطرح 
الرئيس املكلف تصورا منطقيا للحكومة املقبلة يؤمن املشاركة احلقيقية 

للمعارضة ألن ما عرضه حتى اآلن في الكواليس ليس مواتيا.
ونبه املصدر العوني، عبر صحيفة »السفير«، الى ان البلد ال يحتمل 

املزيد من االنتظار والوقت الضائع.

عون متمسك بالنسبية

بدوره، جدد العماد ميش���ال عون املطالبة بالنس���بية في تشكيل 
احلكومة وفي الوقت عينه اعلن عن دعمه للرئيس املكلف وعن امله 

بنجاح احلكومة.

واوضح عون ان النس���بية تعني ان تأخذ كل كتلة نيابية حقائب 
وزارية بحسب عدد اعضائها، فاالكثرية لن تأخذ اقل من االقلية، واالقلية 
ال ميكن ان تأخذ اكثر من االقلية، امنا اقل، لكن بنسبة مختلفة، مقترحا 
11 وزيرا للمعارضة وهذا اقل مما تستحق، وقال عون: النسبية توفر 

اوسع قاعدة لرئيس احلكومة.

الجميل: الحكومة من األكثرية وحدها

بيد ان الرئيس امني اجلميل وازاء ما تقدم دعا الى تشكيل حكومة 
من االكثرية وحدها اذا ما استمرت املعارضة على موقفها، ألن املرحلة 
احلالية تتطلب ذلك، الفتا الى ان املعارضة تأخذ دورها عبر املجلس 

النيابي.
واضاف اجلميل � بعد استقباله الس���فير االيطالي في لبنان � ان 
هذا املقترح يعبر عن رأيي الشخصي بالتأكيد، وتابع يقول: ليشكل 
الرئيس احلكومة، حكومة منطقية على املعارضة، فاذا لم تقبل فلتتحمل 
االكثرية مسؤوليتها، فتشكل حكومة وطنية منفتحة مع من يريد من 

كل االطراف واال ال يجوز ان يترك البلد على هذا الشكل.
في املقابل، دعا اجلميل الى اعطاء كل التطمينات للمعنيني من خالل 

البيان الوزاري او من خالل االعالن بالرغبة القامة افضل العالقات مع 
سورية فضال عن التطمينات لكل الفرقاء.

من جهته، متنى السفير السعودي علي عسيري بعد لقائه الوزير 
متام س���الم ان يكون تش���كيل احلكومة لبنانيا بامتياز، لكن الوزير 
سالم الحظ مع دخول تشكيل احلكومة اسبوعه الثالث تأثير االجواء 

العربية على عملية التشكيل.
عل���ى الصعيد الرس���مي، كان هناك لقاء غي���ر منتظر بني رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
عشية سفر الرئيس س���ليمان الى شرم الشيخ للمشاركة في مؤمتر 

دول عدم االنحياز تخلله التداول في شتى االمور العالقة.
الى ذلك مضى جنبالط في انتقاده »لبنان أوال« مجددا أمام زواره 
انتقاده لشعار »لبنان أوال«، وكذلك لتكتل »لبنان أوال«، مجددا أيضا 
حتذيره »من تس���لل بعض الفكر االنعزالي الى أدبيات جمهور رفيق 
احلري���ري«، وقال إنه ميلك اجلرأة في القول أنه مس���تعد »للوقوف 
اليوم وفي املس���تقبل أمام كل ما من ش���أنه أن يكون مصدرا للتوتر 
السني � الشيعي«. وجدد الدعوة الى وجوب معاجلة موضوع سالح 

حزب اهلل من خالل احلوار.

أكد أن جنبالط هو األكثر حنكة في صفوف 14 آذار اعتبر أنه ال يمكن للحريري أن يزور دمشق في هذه الظروف

مصدر عوني لـ »األنباء«: ال نعلم ماذا ينتظر 
الحريري إلطالق اتصاالته الداخلية للتشكيل

تّرو لـ »األنباء«: السعودية تلعب دورًا 
أساسياً في االتصال مع سورية

بيروت ـ ناجي يونس
استبعد مصدر في كتلة التغيير واالصالح 
ل� »األنب���اء« امكانية حتديد وقت معني لعودة 
االتصاالت بني السوريني والسعوديني لالتفاق 
على امللف اللبناني وعلى رأسه تشكيل احلكومة، 

اال ان هذا االمر سيحصل عاجال أو آجال.
وفي مطلق االح���وال يضيف املصدر قائال: 
م���ا كان على الرئيس املكلف س���عد احلريري 
االتكال على هذه االتصاالت فقط دون املبادرة 
ال���ى االتصال باملعارض���ة واالتفاق معها على 
التفاصيل املتعلقة بتشكيل احلكومة وبرنامجها 

الشامل.
وق���ال: لقد بات معيبا الرض���وخ للمعادلة 
القائمة بانتظار ما سترس���و عليه االتصاالت 
ولعبة املصالح اخلارجية ثم يصار الى ترتيب 
االوضاع الداخلية اللبنانية وفق ما تسمح به 

هذه املعطيات.
واضاف: يجب أال تطول مدة تشكيل احلكومة 
واال ينتظر اللبنانيون ما ستحمله لهم الظروف 
اخلارجية وعليهم ان يبادروا الى اجناز امللف 

احلكومي بأسرع ما ميكن. 
والغري���ب ان ال اح���د يعلم س���بب انتظار 
احلريري واحجامه عن اطالق سلسلة اتصاالت 
داخلية لتشكيل احلكومة كأنه ينتظر حتوالت 
معينة تعيد خلط االوراق لصالح فريق املواالة 

في لبنان.
واكد املصدر ان النائب جنبالط االكثر ذكاء 
وحنكة في صفوف 14 آذار فهو ينتظر الظروف 

املواتية لزيارة دمشق واستكمال »تكويعته« 
باجتاه ق���وى املعارضة وحتالفاتها االقليمية، 
كل هذا على الطريق���ة اجلنبالطية التي تدفع 
الى تلط���ي جنبالط وراء احلريري الذي ما ان 
يزور العاصمة السورية حتى ينبري الزعيم 

الدرزي لزيارتها.
وقد يصل االمر بجنبالط الى حد قيامه بزيارة 
الى طهران فمن زار السيد نصراهلل يهن عليه 

الذهاب الى ايران.
ويدعي املصدر ان الرئيس املكلف طرح على 
الس���يد نصراهلل معادلة 16 وزيرا للمواالة و4 
وزراء للرئيس سليمان و10 وزراء للمعارضة، 

اال ان نصراهلل رفض هذا العرض.
وفي رأيه ان افضل معادلة ملشاركة اجلميع 
في احلكم مشاركة فعالة تنطلق من اعطاء 17 
وزيرا للمواالة و13 وزيرا للمعارضة ثم يحصل 
تنازل نسبي وعادل لصالح سليمان، حيث تتألف 
حصته من 3 وزراء اثنان منهم على حس���اب 

املواالة أو املعارضة، فهذا ال يهم.
قال ان املعارضة تركز على املشاركة املضمونة 
بغض النظر عن الصيغ التي حتقق هذه الغاية 
وهي ال تعارض وزير وديعة اذا كان مضمونا 
والؤه وهو ما قد ينسحب على الوزير امللك أو 
اجلوكر، فاالهم ضمانة الثلث املعطل، االمر الذي 
يزول مع���ه الكالم عن احتمال ان يكون وزراء 
س���ليمان من احملسوبني عمليا على 14 آذار، اذ 
ان ال احد سيتمكن واحلالة هذه من احلصول 

على الثلثني في مجلس الوزراء.

س���ورية، خصوصا بعد قمة 
الكويت واملصاحلة بني خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
والرئيس السوري بشار االسد، 
الفتا ال���ى ان هذه االتصاالت 
تلعب دورا كبيرا في حلحلة 
املواضيع والقضايا اللبنانية، 
معتبرا ان اجلانب السوري ال 
يقدم تن���ازالت بالقدر الكافي 
الذي يس���مح بحلحلة بعض 

االمور والعقد.
الرئيس  وح���ول زي���ارة 
احلريري لس���ورية قال ترو: 
عندما يقبل سعد احلريري ان 
يكون رئيسا للحكومة، فهذا 
شيء طبيعي ان يكون هناك 
على االقل بح���ث في عالقات 
واتصاالت وزيارات بني رئيسي 
الدولتني اجلارتني،  حكومتي 
لكن ال ميكن لسعد احلريري ان 
يزور سورية في هذه الظروف 
وفي ظل هذا التجاذب احلاصل 
في تشكيل احلكومة والبحث 
في عدد من القضايا املطروحة 
بني لبنان وسورية، الفتا الى 
ان دستور الطائف نص على 
ب���ني لبنان  عالقات ممي���زة 

وسورية.

وأضاف ترو: نحن أمام أزمة، 
لكن من خالل اتصاالت رئيس 
اجلمهوري���ة، وكذلك الرئيس 
املكلف، يبدو ان هناك حلوال 
للمش���اكل وس���تصدر قريبا 
وسنرى تشكيلة حكومية، لكن 
ليست بالزخم الذي كان رئيس 
احلكومة املكلف يأمل معه بعد 
انتهاء االنتخاب���ات ان يكون 
هناك حكومة قادرة وحكومة 

شراكة ال حكومة تعطيل.
اململك���ة  ان  ت���رو  وأك���د 
الس���عودية تلعب  العربي���ة 
دورا أساسيا في االتصال مع 

بيروت ـ أحمد منصور
رأى عضو اللقاء الدميوقراطي 
النائ���ب عالء الدي���ن ترو أن 
هناك عراقيل م���ن املعارضة 
اللبناني���ة وم���ن العاصم���ة 
السورية دمشق بوجه الرئيس 
املكلف بتشكيل احلكومة سعد 
احلريري م���ن اجل احلصول 
على ثمن كبير إلطالق يده في 
تأليف احلكومة، مش���يرا الى 
ان هذه العراقيل يجري العمل 
على تذليله���ا لبنانيا وعربيا 
ودوليا من خالل زيارات وزراء 
اخلارجية االوروبيني لفكفكة 
العقد واطالق ورشة تشكيل 
احلكومة، مشددا على انه من 
الضروري تشكيل حكومة ألن 
هناك مشاريع كبيرة وأمورا 
عدي���دة يلزمها حكومة قادرة 
على اجناح بيانها الوزاري ال 

حكومة تصريف أعمال.
وقال ت���رو ف���ي حديثه ل� 
»األنب���اء« ان ه���ذه العراقيل، 
منه���ا ما هو محلي ويدخل في 
موضوع احلصص وعدد الوزراء 
للمعارض���ة واحلقائ���ب التي 
ستتسلمها، ومنها ما هو اقليمي 

يدخل في اطار املساومة.

عالء الدين ترو

وأسرارأخبار

 تطلعات سليمان: ينقل عن الرئيس سليمان انه ينتظر 
ان تضم حصته الوزارات األمنية ووزارة العدل. وذكر 
نائب قريب من الرئيس احلريري ان س���ليمان يتمسك 
باحلصول على حصة مسيحية مؤثرة في احلكومة، لكنه 
يحبذ أيضا وجود وزراء من غير املسيحيني في حصته. 
وليس بعيدا عن ذلك، أعرب رئيس تيار التوحيد الوزير 
وئام وهاب عن اعتقاده بأن املعارضة متجهة الى املطالبة 
بتحييد األمن والقضاء. ورأى ان األفضل ان تكون الوزارات 
األمنية ووزارة العدل حص���ة رئيس اجلمهورية »فهو 
الوحيد الذي يضمن حياد هذه املؤسس���ات في التعامل 

مع كل اللبنانيني«.
 حكومة أقطاب أو تكنوقراط: يقول مصدر في األكثرية انه ال 
مش��كلة في تشكيل حكومة أقطاب، اذا كانت ستوصل البلد 

الى شراكة حقيقية.
وترى مصادر مراقبة إزاء الواقع املعقد، ومنعا من ان تأخذ 
حكوم��ة احلريري 52 يوما أو أكث��ر على غرار الوقت الذي 
اس��تغرقته حكومة الس��نيورة، فإن الس��بل مازالت متاحة 
أمام احلريري لتشكيل حكومة تكنوقراط من خارج الندوة 

النيابية تضم في تركيبتها كل الطوائف اللبنانية.
 حـزب اهلل ميتدح جنبالط: انتق���د عضو كتلة حزب اهلل 
النائ���ب علي فياض احلليف املس���يحي في داخل فريق 
14 آذار مقابل مدح���ه جلنبالط، وقال انه الحظ »وجود 
ثالث مقاربات مختلفة داخل فريق 14 آذار، فالنائب وليد 
جنبالط خطابه مختلف عن سائر األطراف ضمن الفريق 
الواحد، وهو أقرب الى لغة الثامن من آذار، أما مسيحيو 
هذا الفريق أي حزبي »الكتائب« و»القوات« فيستخدمان 
خطابا متشددا ومقاربة مختلفة حلكومة الوحدة الوطنية 
وعدم تسهيل الشراكة، واخلطاب الثالث ثقافي سياسي 
يضخ الساحة مبناخات من االحتقان رافضًا تسمية من 

يلتزم هذا اخلطاب.

الحكومة: والدة متأخرة .. وخيارات صعبة أمام الرئيس المكلف
بيروت: املواقف االيجابية واالستعدادات الطيبة 
ال تعكس حقيقة الوضع وما يجري على أرض 
الواقع وعملية تشكيل احلكومة، املعارضة تقول 
انها تريد تس���هيل مهمة الرئي���س املكلف ولكنها 
ال تقول كيف س���تفعل ذل���ك وتترجم أقوالها الى 
أفعال، والرئيس املكلف متمس���ك بحكومة وحدة 
وطني���ة ولكنه لم يحدد بعد تص���وره ملثل هذه 
احلكومة وصيغتها، الطرفان، األكثرية واملعارضة، 
متفقان على حكومة وفاق وشراكة ووحدة وطنية 
ولكنهم���ا غير متفقني في النظرة الى طبيعة هذه 
احلكومة وتوازناتها، وال الى مفهوم الشراكة وآلياتها 
التطبيقية، واذا ما نزلنا الى التفاصيل، ودخلنا في »الكواليس«، 
فإن الصورة تتضح في أبعادها وتعقيداتها، وال يظهر في األفق 

ما يشير الى والدة سهلة وقريبة ل�»حكومة احلريري«.

لغة األرقام

املعارضة حددت موقفها في »حكومة شراكة فعلية وحقيقية«، 
ولكنها تتفادى حتديد ما املقصود بهذه احلكومة في لغة األرقام 
والواقع ووفق أي صيغة تكون، تاركة للرئيس املكلف ان يحدد 
هذه الصيغة وان يكشف أوراقه لتبني على الشيء مقتضاه. 

ولكن ما تعنيه املعارضة فعال ب� »الشراكة احلقيقية« انها تريد 
الثلث املعطل، هذا هو احلد األدنى 11 الذي كان النائب سليمان 
فرجنية األوضح في اعالنه، فيما احلد األقصى 13 تواله العماد 
ميشال عون عبر النسبية متجاوزا الثلث املعطل، ولكن الى ما 
هو أكثر تعقيدا أو أغلى ثمنا، واملفارقة هنا ان الفريق املسيحي 
في املعارضة هو الذي يتولى لعبة الشروط فيما يتولى الفريق 

الشيعي عملية التفاوض مع احلريري.

الكرة في ملعب الحريري

املعارضة التي اعترفت بخسارتها لالنتخابات من دون ان 
تعترف بأن االنتخابات غيرت شيئا يذكر في الواقع السياسي، 
وبأن مفاعيل »7 يوليو السياسي« ألغت مفاعيل »7 مايو امليداني«، 
تتصرف في موضوع احلكومة من خلفية ان الكرة اس���تقرت 
في ملعب احلريري، وان عامل الوقت يضغط عليه أوال وبات 
يقترب من حلظة اتخاذ القرار من بني ثالثة خيارات: حكومة 
أكثرية من طرف واحد، حكومة مش���اركة بشروط املعارضة، 

االنسحاب واالعتذار.
في الواقع يجد الرئيس احلريري صعوبة في التعامل مع 

هذه اخليارات الثالثة:
1 - ليس واردا عند احلريري االنسحاب واالعتذار في أول 

جتربة ل���ه في احلكم، وان كان هناك م���ن يهمس ان اعتذاره 
وارد في احدى حالتني: اذا فرض عليه الذهاب الى دمشق قبل 
تألي���ف احلكومة، واذا فرض عليه القبول ب� »الثلث املعطل«، 
واملشكلة هنا ال تعني احلريري فقط، وانسحابه سيكون سببا 
في تفجير أزمة حكم وحكومة، وحيث سيكون من املشكوك به 
ان تنجح شخصية سنية حيث فشل احلريري وان تعطي ما 

لم يعطه، أو ان تواجه ظروفا أفضل وشروطا أقل.

أكثرية تحكم وأقلية تعارض

2 - تشكيل حكومة من طرف واحد ومن لون سياسي واحد 
)فري���ق 14 آذار( وعلى قاعدة »أكثرية حتكم وأقلية تعارض« 
ال يبدو انه خيار س���هل املنال: من يضمن ان الرئيس ميشال 
س���ليمان يوافق على حكومة كهذه ويوقع عليها؟ من يضمن 
ان هذه احلكومة قادرة على ان حتكم مبفردها واال تكون سببا 
في تأزمي الوض���ع واعادته الى ما قب���ل الدوحة؟ ان حكومة 
أكثري���ة ال تعني فقط حكومة م���ن دون معارضة، امنا تعني 
فعال وخصوصا حكومة من دون شيعة، فمن املمكن تأمني حد 
معقول من التغطية املسيحية للحكومة من خارج »مسيحيي 
املعارض���ة«، ولكن من الصعب جدا تأمني متثيل ش���يعي من 
خارج ثنائية أمل حزب اهلل التي »حتتكر« التمثيل الش���يعي 

في مجلس النواب، وان قي���ام »حكومة أكثرية« يعني عمليا 
العودة الى الوضع الذي نش���أ نهاية عام 2006 بعد استقالة 

الوزراء الشيعة في حكومة السنيورة.
3 -  ان األخذ بخيار حكومة مشاركة ووحدة وطنية يعني 
تلقائيا االس���تعداد للبحث في مطالب وش���روط املعارضة، 
ويكون على الرئيس املكلف في هذه احلالة ان يش���كل طريقا 

من ثالثة:
- طري����ق املف��اوض���ات )والتن�����ازالت( املب��اش���رة مع 
املعارضة في اطار ما يس���مى »لبننة« االستحقاق احلكومي، 
وهذا يعني اعطاءها الثل���ث املعطل الذي يعني »القفز« فوق 

نتائج االنتخابات.
- طريق دمشق حتت حماية وتغطية سعودية للحصول 
على تسهيالت في عملية احلكومة، دمشق تقول للحريري ما 
فحواه: »اذا أردت مساعدتنا عليك ان تأتي الينا لنتعرف عليك، 

ونرى ما لديك من تصور للحكم وللعالقة معنا«.
- طريق االنتظار واالتكال على »الوقت« بانتظار دورة جديدة 
من االتصاالت السورية السعودية، أو بانتظار ان يطرأ تغيير 
ما لس���بب ما في األوضاع واملواقف الداخلية، أو بانتظار ان 
تتضح وتكتمل معالم الصورة االقليمية املضطربة واملشوشة 

والتي كانت سببا في ارباك عملية تشكيل احلكومة.
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رئاسة مجلس الوزراء أعلنت الحداد 3 أيام تنكس األعالم خاللها

رئيس وزراء لبنان األسبق أمين الحافظ في ذمة اهلل

الرئيس الراحل أمني احلافظ

بيروت ـ أحمد منصور
غّيب املوت صباح امس الرئيس امني احلافظ 
عن عمر 83 عاما بعد صراع طويل مع املرض 
في مستش����فى اوتيل ديو في بيروت وهو من 

مواليد 1926.
وكان الرئيس احلافظ اول رئيس وزراء يتبوأ 
هذا املنصب من خارج نادي رؤس����اء الوزراء 
التقليديني س����نة 1973، وقد مثل طرابلس في 
مجلس النواب خالل 36 عاما منذ س����نة 1960 
ولغاية 1996، وترأس جلنة الشؤون اخلارجية 
في مجلس النواب خالل اكثر من 30 عاما، ومثل 
خاللها لبنان في مؤمترات ومنتديات شتى، وكان 
حاضرا عند إقرار القرار الدولي رقم 425 الرامي 

النسحاب اسرائيل من لبنان سنة 1978.
الرئيس الس����ابق عمر كرامي نعى بدوره 

الرئيس امني احلافظ، وقال: ينعى الرئيس عمر 
كرامي االخ والصديق رئيس احلكومة االسبق 
د.امني احلافظ الذي انتقل الى رحمة اهلل تعالى 
بعد تاريخ حافل بالعطاء وحب الوطن، وهو 
االنسان احلساس،  املثقف واالديب والسياسي 
النظيف الذي كانت له مساهمته ودوره السياسي 
الكبير في اصعب الظروف التي مر بها لبنان، 
كم����ا كان الصديق واملخلص ل����كل من عرفه. 
وتقدم الرئيس كرامي من ابن الفقيد وعائلته 
ومن الشعب اللبناني بأحر التعازي القلبية. 
وسيصلى على جثمانه عند صالة ظهر اليوم 
)الثالثاء( في مسجد طينال في مدينة طرابلس، 
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء احلداد ل� 3 ايام 
تنكس خاللها االعالم فوق املؤسسات، ويعاد 

النظر في البرامج التلفزيونية واإلذاعية.

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا أمس


