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الحكومة اللبنانية: الحريري متمسك بصبره وبري متفائل وسليمان يرفض المهلة المفتوحة
بيروت ـ عمر حبنجر

ضخ التفاؤل متواصل من ضفة املعارضة، الرئيس بري كان البادئ، 
ثم تاله االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل مع بعض التحفظ، 
فيما ال ترى املواالة الكثير من هذا مادام رئيس احلكومة املكلف بتشكيلها 
سعد احلريري يراوح مكانه منذ صدور مرسوم التكليف، وقد وضع 

امس الرئيس ميشال سليمان في االجواء.
وفيما تتباطأ حركة تشكيل احلكومة على املستوى الداخلي املتأثر 
باخلارج، تسارعت وتيرة االتصاالت االقليمية والدولية ملعاجلة الوضع 
السياسي في لبنان، وابرز هذه االتصاالت محادثات الرئيس السوري 

بشار االسد مع نائب وزير اخلارجية الروسية الكسندر سلطانوف.
وكانت لالمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل اطاللة واسعة 
على الشأن احلكومي املتعثر، فبدا وكأنه يدير حوارا داخل املعارضة 
التي توزعت االجتاهات داخلها، خصوصا على مستوى التيار الوطني 
احل���ر الذي بالغ في تصعيب االمر، بحيث تخطى »الثلث زائد واحد« 
الذي تطالب به املعارضة عموما الى الثلث زائد ثالثة من خالل متسكه 

مبعادلة النسبية في مجلس الوزراء.
وكذا احلال على صعيد االهداف السياسية، فاملعارضة اجماال تريد 
الثلث الضامن لع���دم مترير قرارات او مواقف اساس���ية مبعزل عن 
موافقتها، فيما تتركز اهداف التي���ار الوطني على الوزراء واحلقائب 
وبالذات على اعادة توزير جبران باسيل، صهر العماد عون الذي خسر 

في االنتخابات النيابية.
وهذا يوحى بأن تأليف احلكومة سيخضع ملعطيات تظهر نتائجها 

قريبا.
وفي حني رأى الس���يد نصراهلل انه ال مبرر الس���تعجال تش���كيل 
احلكومة عبر الضغط على الرئيس املكلف بعامل الوقت، نأت اوساط 
احلريري بنفسها عن التحدث في الصيغ واحلقائب واملواقيت مبا فيها 

حصة رئيس اجلمهورية بالتركيبة الوزارية.

الحريري الصابر

على املستوى احلكومي مازال الرئيس املكلف سعد احلريري متمسكا 
بصيغ���ة 16 وزيرا لالكثرية و10 للمعارض���ة و4 لرئيس اجلمهورية، 
ثم تأتي احلقائب واالسماء ثانيا والتفاهم السياسي ثالثا، وقد نقلت 
اوساطه السياسية عنه انه سيظل محتفظا بصبره وصمته الذي يعد 

امتيازا لرئيس حكومة تصريف االعمال فؤاد السنيورة.
وينتظر عقد لقاء عاجل بني الرئيس ميشال سليمان ورئيس احلكومة 
املكلف سعد احلريري الطالع رئيس اجلمهورية على مستجدات تشكيل 

احلكومة ووضعه في االجواء.
الى ذلك نقل زوار رئيس اجلمهورية عنه قوله انه لن يقول كلمته اال 
بعد ان يتسلم الرئيس املكلف تصوره، مؤكدا انه يرفض مقولة املهلة 
املفتوحة، داعيا الى استثمار املناخ الداخلي والعربي ملصلحة االسراع 
في التأليف احلكومي، مجددا القول انه لن يوقع اال على مرسوم حكومة 

وحدة وطنية، داعيا اجلميع الى تقدمي تنازالت ملصلحة الوطن.
ونفت اوساط قريبة من بعبدا ان يكون الرئيس سليمان اوفد احدا 
من طرفه الى دمشق للقاء الرئيس االسد، في حني انه استقبل السفير 

السوري في بيروت علي عبدالكرمي.

احتماالن حول زيارة دمشق

وروجت املصادر ان الرئيس املكلف يراهن على احتمالني: ان يزور 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز دمشق قبل تأليف 
احلكومة وان يحاول احلصول على تعهد من اجلانب السوري بتقدمي 
املعارضة تنازال في موضوع الثلث املعطل الذي يرفضه شخصيا متاما، 
واالحتم���ال الثاني ان يبادر هو الى مالقاة امللك عبداهلل الى دمش���ق 
شرط حصول الرياض على تعهد مسبق من دمشق بتخلي املعارضة 

نهائيا عن الثلث املعطل.
لكن مصادر ديبلوماس���ية عربية واسعة االطالع ابلغت »األنباء« 
ام���س ان الكثير من االجتهاد في مثل هذه الطروحات، وان معلوماتها 
االكي���دة والثابتة حتى اآلن هي انه ال زيارة للحريري الى دمش���ق اال 
بعد تش���كيل احلكومة، وان هذا املوقف بات يحظ���ى باحترام الدول 
العربية االخرى املهتمة واملتابعة للش���أن اللبناني والتي اعتبرت ان 
زيارة احلريري الى دمشق قبل تشكيل احلكومة تشكل اعترافا علنيا 
باستمرارها مرجعية للبنان، ووصية عليها، بينما حدود ما يقبل فيه 
اللبنانيون او يتقبلونه، ومعهم املجتمع الدولي، نفوذ سوري في بعض 
املناطق على بعض القوى، اكثر رسوخا من النفوذ االيراني املؤسس 

على اخللفية املذهبية العابرة.

بري يدافع عن تفاؤله

وبانتظار االفراج السوري � االيراني عن احلكومة، كما تقول اوساط 
املواالة والذي قد يطول، تبعا ملا ورد في خطاب السيد نصراهلل، هناك 
من يتساءل عن االفراط في التفاؤل من جانب الرئيس نبيه بري بقرب 
تشكيل احلكومة بعد لقائه الرئيس املكلف سعد احلريري واملعطيات 
التي جعلت���ه يجاهر بكل هذا التفاؤل، علما انه كرر في دردش���ة مع 
االعالميني في مقره اجلنوبي في املصيلح تأكيده ان احلكومة ستبصر 
النور قبل نهاية هذا الش���هر، مستغربا هذا امليل من قبل البعض نحو 

التشاؤم واستهدافه ألي مسعى تفاؤلي.
وقال بعد لقائه نائب وزير اخلارجية الروسية الكسندر سلطانوف 
كأن ما اعلنته ان احلكومة ستتألف قبل آخر الشهر يخالف رغبة البعض 

الذي ال يرى ازدهارا ملوقعه اال في تربة خصبة للخالفات.

مصادر ديبلوماسية عربية لـ »األنباء«: زيارة الرئيس المكلف إلى دمشق بعد التشكيل

حكومة 13-10-7: يرى احمللل السياسي د.توفيق 
هندي انه بعد عودة تش���كيل احلكومة إلى املس���ار 
اللبناني في ظل إجماع لبناني شكلي على هذه العودة 
وأجواء عربية ظاهرها تصاحلية ونائية بنفس���ها 
عن التدخل في الشؤون اللبنانية، تغيرت املعادلة 
التي دفعت سابقا في اجتاه اقتراح صيغة 4-10-16 

للحكومة العتيدة.
بعد االبتعاد عن املس���ار اللبناني الستكمال إنتاج 
السلطة على قاعدتي السلة ومحورية دور الرئيس، 
وبعد انتخاب الرئيس بري وإعادة التموضع امللتبس 
جلنبالط � حيث ظ���ل »تنظيميا« أقرب إلى 14 آذار 
وبات سياس���يا أقرب إلى 8 آذار، وبعد الوصول إلى 
طريق مس���دود في ظل متسك 8 آذار بالثلث املعطل 
الظاهر أو املبطن ورفض 14 آذار العودة إلى التجربة 
احلكومية األخيرة، وبعد ظهور 8 آذار أكثر متاسكا من 
14 آذار )على الرغم من حركية الرئيس بري التي لم 
ولن تخرج عما يكون متفقا عليه بني سورية وإيران 
وحزب اهلل(، كما تبدو 8 آذار »مرتاحة على وضعها« 
انطالقا من إمساكها برئاسة املجلس النيابي وحتول 
حكومة السنيورة الثانية من حالة شلل متعب )تعطيل 
أعمال( إلى حالة شلل مريح )تصريف أعمال(، علما 
»أنه لن يكون وضعها أفضل في احلكومة العتيدة، 

فهي تتصرف وكأن الوقت يلعب ملصلحتها.
لذا، ما كان ممكنا سابقا بات مستحيال اليوم. االقتراح 
اليوم هو صيغة 13-10-7 بدال من 16-10-4، خصوصا 
ان هذه الصيغة هي تعبير صحيح عن التوازن بني 
14 و8 آذار داخ���ل املجلس النيابي: ف� 14 آذار متتلك 
55.5% من املجلس النيابي و8 آذار 44.5% منه. ويكون 
ل� 14 و8 آذار أن يتقاسما 23 مقعدا وزاريا )30 مقعدا 
ناقصة 7 مقاعد لرئيس اجلمهورية( وفقا لهذه النسب. 
فيك���ون ل���� 14 آذار 75.14% أي 13 وزيرا، ول� 8 آذار 

25.10% أي 10 وزراء.
إن صيغ���ة 13 لألكثري���ة، 10 لألقلي���ة و7 لرئيس 
اجلمهورية، هي الصيغ���ة الوحيدة التي تؤمن في 
الوق���ت عينه اعتماد النس���بية في حتديد حصص 
األكثرية واألقلية وقدرة حسم غالبية الثلثني لرئيس 

اجلمهورية.
كما أن هذه الصيغة قائمة على قاعدة تخلي 14 آذار 
عن األكثرية العادية في احلكومة مقابل تخلي 8 آذار 
عن الثلث زائ���د واحد، بدال من اقتراح 8 آذار القائم 
عل���ى قاعدة األكثرية العادية ل� 14 آذار مقابل الثلث 

زائد واحد ل� 8 آذار.
وفق هذه الصيغة، تك���ون 14 آذار قد قدمت أقصى 
التنازالت حلساب لبنان وبهدف التوصل إلى تشكيل 
حكومة قادرة عل���ى اتخاذ القرارات العادية أو غير 
العادية )الت���ي تتطلب غالبية الثلثني(، إذ إن قدرة 
احلسم في حال عدم التوافق، تكون في احلالتني بيد 

رئيس اجلمهورية.
لبنان اليوم في وضع مشابه للوضع القائم عشية 
اتفاق الدوحة من حيث إنتاج السلطة مع فارق مهم 
هو عدم الفراغ في س���دة الرئاسة، ووجود رئيس 
توافقي بامتياز، يلقي على عاتقه الدس���تور مهمة 
انتظام احلياة السياس���ية والدستورية في البالد، 
والسيما في ظرف االنقسام الوطني احلاد الذي يهدد 

وحدة لبنان واستقراره.
حكومة تكنوقراط: أكدت معلومات ديبلوماس��ية من 
قمة ش��رم الش��يخ لدول عدم االنحياز ان هناك جهة 
عربي��ة طرحت تش��كيل حكومة تكنوق��راط في حال 
فش��لت املس��اعي الهادفة الى تش��كيل حكومة وحدة 

وطنية.
حكومة »أمر واقع«: راجت معلومات في بيروت مفادها ان 
استمرار متسك افرقاء في املعارضة واملواالة مبواقفهم 
من الصيغة احلكومية، سيدفع بالرئيس املكلف الى 
التوافق مع رئيس اجلمهورية على صيغة »حكومة 
أمر واق����ع« تأخذ في االعتبار »هواجس« املعارضني 
واملوال����ني من دون ان تلبي كل مطالبهم، بل املعقول 
منها واملمكن واملقبول، فتصدر املراسيم قبل نهاية 
شهر يوليو اجلاري، وليتحمل كل فريق مسؤوليته 
أمام اللبنانيني ألن بقاء البلد من دون حكومة تتحمل 
مسؤولياتها الدستورية كاملة له محاذيره على مختلف 
الصعد، خصوصا في ظل حتديات داخلية واقليمية 

وخارجية تفرض وجود سلطة مسؤولة.

حكوميةصيغ

بيروت: فريقا 8 و14 آذار ليس���ا موحدين مبا فيه الكفاية ازاء
موض���وع احلكومة اجلديدة. عند الفري���ق األول، بكر النائب 
سليمان فرجنية في رفع راية »الثلث املعطل«، فيما حترك العماد 
عون ضمن هامش »النس���بية«. أما الطرف الشيعي )أمل وحزب 
اهلل(، فإنه امتنع، رس���ميا وعلنيا على األق���ل، عن اخلوض في 
لغة األرقام والصيغ، واكتفى »بحكومة وحدة وشراكة حقيقية«. 
وعند الفريق الثاني، القيادات املسيحية غير راضية عن الطريقة 
الت���ي تدار بها األمور بعد 8 يوني���و والتي تهدد بإفراغ االنتصار 
االنتخابي من مضمونه وتظهر هذه القيادات تش���ددا قياس���ا الى ما يظهره 
احلريري من مرونة، في وقت يوغل جنبالط أكثر في سياس���ة التمايز وعدم 
االنس���جام مع حلفائه وفي س���لوك خط يوصله الى دمش���ق عاجال أم اجال.

ثمة حالة ارتب���اك واهتزاز داخل الفريقني ناجتة عن التبدل في املعطيات 
االقليمية، الس���يما ما يتعلق باحلوار السوري � السعودي غير املكتمل حتى 
اآلن، وع���ن عملية »خلط أوراق« يقودها الثنائي بري جنبالط كل من جهته 

وعلى طريقته ويعول عليها لكسر املأزق احلكومي الراهن واخلروج منه.
في الواقع، بدأ بري وجنبالط عملية سياس���ة منسقة خللط األوراق منذ 

ما قبل االنتخابات.
كان االثنان توصال ألسباب مختلفة الى قناعة مؤداها ان استمرار الوضع 
على ما هو عليه من اصطفاف وفرز بني معس���كرين يعني اس���تمرارا لألزمة 
التي تلحق أضرارا مباشرة بالش���يعة والدروز، ولوضع غير طبيعي داخل 
احلكم وعلى مس���توى اللعبة السياس���ية، وان اخلروج من هذا الوضع يبدأ 
من خلط أوراق التحالفات واملواقف وكس���ر »التوازن الس���لبي« الذي يحكم 

معادلة احلكم.
وهذا ما ظهر في محطتني: جلس���ة انتخ���اب رئيس املجلس وهيئة مكتبه 
عندما انتخب بري بأصوات املعارضة وكتلة جنبالط وقس���م كبير من كتلة 
املس���تقبل، وانتخب مروان حمادة بأصوات كتل���ة بري مضافة الى األكثرية 

وأعلن فوز النائب ميشال موسى بالتزكية بتدخل من جنبالط.
وهذا التبادل لم يشمل نائب الرئيس فريد مكاري الذي فاز بأصوات األكثرية 

والنائب آالن عون الذي نال أصوات املعارضة فقط.

أما احملطة الثانية فتمثلت في استشارات التكليف عندما انفرد الرئيس بري 
بتسمية احلريري، ولو جاءت التسمية ملتبسة في بدايتها ومشروطة بحكومة 
املشاركة احلقيقية، كما جنح بري في »اجتذاب« كتلة الطاشناق )نائبان( التي 

سمت احلريري متمايزة عن تكتل االصالح والتغيير الذي تنتمي اليه.
وكان واضحًا ان تس���مية الطاشناق للحريري هو الشرط والثمن لدخول 
احلكومة، وان هذا املوقف هو أولى عالمات التمايز وأولى نتائج اعادة احلسابات 

التي أجراها الطاشناق بعد االنتخابات في سياق احلد من اخلسائر.
واآلن تس���تند جهات في 14 آذار الى هذه االستشارات امللزمة للدعوة الى 
قيام حكومة متماهية مع هذه االستشارات، مبعنى ان يتم فيها متثيل الكتل 
التي س���مت احلريري مبا في ذلك كتلتا بري والطاش���ناق ما يحقق اختراقا 

لصف املعارضة التي يصعب التعاطي معها كفريق واحد.
وفي هذا الس���ياق تدعو هذه اجلهات الى التركيز على اقصاء العماد عون 
عل���ى طريقة الع���ام 2005 »االحراج لالخراج« كما ج���رى في حكومة ما بعد 

انتخابات العام 2005.
ورغم االخت���الف الواضح في الظروف والتحالف���ات، ميكن جتاهل عون 
وتأمني الغطاء املسيحي للحكومة من خالل وزراء الرئيس ومسيحيي 14 آذار 
والطاشناق، وتأمني الغطاء الشيعي من خالل مشاركة أمل وشخصيات مقبولة 

من حزب اهلل اذا كان يريد البقاء خارج احلكومة تضامنا مع حليفه عون.
واذا كان االهتم���ام جاري���ا لفك ألغاز خطة بري خلل���ط األوراق وتذويب 
الفريقني، وترصد حركة جنبالط »التصاعدية« وفي اجتاه دمشق، فإن هناك 
من يهتم بحركة عون ومواقفه املتمايزة بعد االنتخابات بدءا من »النس���بية« 
التي ال يستس���يغها بري وال يعلق عليها حزب اهلل، وموقفه في استشارات 
التكليف التي جاءت بها عدم تسميته للحريري مقرونة ب� »عدم حتفظه على 
أحد«، وفي استشارات التأليف التي اتسم فيها حديثه مع احلريري بااليجابية، 
وأكثر منه ما قاله الوزير جبران باسيل موفدا من عون للحريري في لقائهما 
املنفرد واملطول، وما أعلنه باسيل بعد ذلك من انه يحق لألكثرية النيابية ان 
متتل���ك األكثرية داخل مجلس ال���وزراء ولو جاء هذا الطرح من خلفية انه ال 
مشكلة مع األكثرية اذا كانت حصتها على حساب حصة الرئيس، واذا كانت 

حصتهما معا ليستا على حساب املعارضة وحتديدا املعارضة املسيحية.

بري وجنبالط يحدثان إرباكًا واهتزازًا لـ »خلط األوراق وكسر المأزق«

نبيل نقوال

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس املجلس االعلى السوري - اللبناني نصري خوري في بعبدا امس

نقوال لـ »األنباء«: كيف تطالب 14 آذار بتبادل ديبلوماسي
 مع سورية ثم تحجم عن زيارة الحريري إليها؟!

زيارة الرئيس املكلف سعد احلريري لدمشق 
وان حصلت ستكون إلعادة صوغ عالقات جيدة 
بني لبنان وسورية وبنائها على أسس متينة 
غير قابلة لالهتزاز عند كل مفترق سياسي أو 

بيروت ـ زينة طبارة
رفض عضو تكت����ل »التغيير واالصالح« 
النائب د.نبيل نقوال ان يكون ألحد من الدول 
العربية أو الغربية اي امتياز بتأليف احلكومة 
اللبنانية نيابة عن اللبنانيني أنفسهم، معتبرا 
ان ما يجري اليوم في اطار التأليف يوحي بعدم 
مونة الرئيس املكلف النائب س����عد احلريري 
وقدرته على صياغة القرار اللبناني وجتسيد 
االرادة اللبنانية اجلامعة بشكل مستقل عن قرار 
الدول التي اعطيت حق االمتياز املذكور، الفتا 
الى ان واحلال����ة اعاله اصبح تأليف احلكومة 
في مهب الري����اح االقليمية وحتت رحمة حدة 
الصراعات السياسية وهداوتها املتواجدة بني 
الدول سواء أكانت صراعات عربية � عربية أم 
عربية � غربية، مذكرا مبا حذر منه العماد عون 
بأن تأليف احلكومة سيقع مبزيد من التعقيدات 
على حساب لبنان واللبنانيني فيما لو تعدى 

االرادة واحلدود اللبنانية.
ورأى النائب نقوال في حديث ل� »األنباء« ان 

أمن����ي يطال ايا من الدولتني، معتبرا ان زيارة 
س����ورية تأتي في س����ياق االم����ور الطبيعية 
واخلاصة بني دولت����ني جارتني، خصوصا ان 
التمثيل الديبلوماسي بينهما يوجب مثل تلك 
الزيارة لرئيس مكلف بتشكيل احلكومة، معتبرا 
ان التناقض هو سيد املواقف لدى غالبية قادة 
قوى 14 آذار، حيث طالبوا بالتمثيل الديبلوماسي 
بني لبنان وسورية ومن ثم أحجموا عن زيارة 
الرئيس املكلف لهذه االخيرة بصفته الرسمية 
املمثل����ة جلمي����ع اللبنانيني ولي����س بصفته 

الشخصية واملعنوية.
وعن اصرار العماد عون على تطبيق النسبية 
في التش����كيلة احلكومية، ختم النائب نقوال 
مطالبا جميع القادة اللبنانيني باعادة قراءتهم 
للدستور اللبناني بشكل واف، خصوصا التفاق 
الطائف، كون الدستور ينص على نظام برملاني 
توافقي، االمر الذي يقضي بأن تأتي احلكومة 
على مثال املجلس النيابي أي بحسب النسب 

املتواجدة داخله.

طالب الجميع بإعادة قراءة الدستور للتأكد من أحقية التمثيل النسبي في الحكومة

مصدر أكثري لـ »األنباء«: الحريري يرفض الثلث المعطل والنسبية
بيروت ـ محمد حرفوش

ليس ثمة جديد »معلن« على صعيد االتصاالت السعودية � السورية، 
وال حركة معلنة على خط الرياض � دمشق، وبالتالي هناك من يعتقد ان 
االنفراج احلكومي ليس سريعا بانتظار عودة الروح الى تلك االتصاالت 
والتي كانت قد ش����ملت عناوين عدة بينها لبنان. وربط مصدر اكثري 
»فرملة« االتصاالت السعودية � السورية باصطدام املفاوضات بني اجلانبني 
بأمرين رئيسيني: رغبة سورية في حتصيل ثمن كبير من جهة، وعدم 
استعداد سورية للس����ير في ما تطلبه السعودية منها: اي العودة الى 
النظام العربي او »املشروع العربي«، ومن دون ثمن في لبنان يتجاوز 
اس����تقامة العالقة اللبنانية � الس����ورية من جهة اخرى. وبنى املصدر 
قراءته على ان سورية حيال ايران � وحزب اهلل � هي بني حدين: اما انها 

غير قادرة على »االبتعاد« عن اي����ران اقليميا ولبنانيا، واما انها »غير 
راغبة«، معتمدة االنتظار وعامل الوقت. واشار املصدر ل� »األنباء« الى ان 
السعودية ليست في صدد العودة الى نوع من االقرار بدور سوري في 
الشؤون اللبنانية الداخلية، وبالتالي فإن امور تشكيل احلكومة اللبنانية 
ليست موضع تفاوض في دمش����ق، والن سورية املمتنعة عن تعطيل 
االنتخابات ال يحق لها املطالبة ب����ان تأخذ حكومة ما بعد االنتخابات، 
تعويضا عن نتائج االنتخابات. وفي موازاة االنطباعات املتناقضة عن 
مستقبل االتصاالت السعودية � السورية بدا االرباك واضحا بالنسبة الى 
احلراك الداخلي القائم على صعيد التواصل بني قوى االكثرية واملعارضة، 
اذ ل����م ينتج بعد اي مقاربة اولية حول تركيبة احلكومة املقبلة ونظرا 

لتأثيرات العامل االقليمي على هذا الصعيد.

أكد أن االنفراج الحكومي بانتظار عودة االتصاالت السورية - السعودية

ري
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تتقدم ب�صادق العزاء من

�صركة دار الكويت لل�صحافة

النائب الدكتور

 بادي ح�صيان الدو�صري واإخوانه
لوفـــــــاة املرحـــــوم اأخيهم

حممــد ح�صيـــان الـدو�صـري
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان


