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 الحريري أعلن التوصل إلى صيغة نهائية لتشكيل الحكومة وبدء مرحلة «توزيع الحقائب»
 بيروت ـ عمر حبنجر

  أكد رئيس الوزراء املكلف سعد 
احلريري امس ان صيغة احلكومة 
اللبنانية أصبحت نهائية وان العمل 
سينصب على حتديد أسماء الوزراء 

واحلقائب الوزارية.
  وقال احلريري فـــي تصريح 
للصحافيـــني بعد لقائـــه رئيس 
اجلمهورية ميشـــال سليمان انه 
«بعد شـــهر من احلوار اجلدي مع 
رئيس اجلمهورية والكتل النيابية 
اصبحت الصيغة نهائية بالنسبة 

لتشكيل احلكومة اجلديدة».
  وأضـــاف انه «ســـيصار اآلن 
وبنفس اجلدية للعمل على حتديد 
أســـماء الـــوزراء واحلقائب التي 

سيتولونها».
  وذكر احلريـــري ان احلكومة 
اجلديدة ستعبر في تركيبتها عن 
مشاركة جميع القوى السياسية في 
البالد حيث يعود لكل من هذه القوى 
تسمية وزرائها للخروج بحكومة 
وحدة وطنية. وأكد انه ســـيعمل 
بهدوء وجديـــة وصمت وبوتيرة 
أسرع الجناز تشكيل احلكومة مثنيا 
في الوقت نفسه على جهود الرئيس 
سليمان واحلوار اجلدي الذي ابدته 

الكتل النيابية في هذا اإلطار.
  هذا ومد اجتماع ليلي لساعتني 
بني رئيس مجلـــس النواب نبيه 
بري ورئيس احلكومة املكلف سعد 
احلريـــري، تفاؤل رئيس املجلس 
بجرعة جديدة من الدعم، تبعا ملا 
اوحى به من قرب تشكيل احلكومة. 
ومع ان الرئيس املكلف غادر «عني 
التينـــة دون االدالء بتصريحات 
فان الرئيس بري اكد على متسكه 
بالتفاؤل، وقال لصحيفة «السفير»: 
املضحك انني صرت متهما بجرمية 

التفاؤل».
  واضاف: انا من االســـاس لم 
اغيـــر موقفي، وامنـــا اآلخرون 
غيروا مواقفهم وســـبقوني الى 
التفاؤل، هذا والتقى بري امس 
الرئيس ميشـــال ســـليمان من 

خالل زيارته االسبوعية لبعبدا 
مطلقا عطور التفاؤل مجددا التي 
وصلت رائحتها الزكية الى جميع 
لبنان نذيرا ببدء العد العكسي 
العالن احلكومـــة حيث اكد في 
دردشة مع الصحافيني ان العملية 
التي تتعلق بتأليف  السياسية 
احلكومـــة، ميكن اجلـــزم بانها 
انتهـــت، الفتا الـــى ان املقصود 
بذلك االطار السياسي للحكومة 
وثابتة انها حكومة وحدة وطنية 
وتوزع خارطة القوى السياسية 
التي تشكلها رئاسة  والضمانة 
العام  اجلمهوريـــة والتوجـــه 
للبرامج واخلطط التي ستسير 
عليها وتواكبها احلكومة العتيدة 
العربية واالقليمية،  وخارطتها 
كل هذه االمور باالضافة ملواقفها 
مع املواضيع االقليمية والوطنية 

اصبحت متفقا عليها.
  وبعد تساؤله، هل متت تبرئتنا 

من جرم التفاؤل، اشار بري الى ان 
املوضوع التقني وتوزيع احلقائب 
قد ينتهي في يوم او يومني او اكثر، 
قائال: «ال اريد ان اقيد نفسي ولكن 
يهمني ان اعطي كل االطمئنان ان 
الناحية االساسية لتأليف احلكومة 

قد متت».

  حزب اهللا مرتاح للخطوة األولى

  من ناحيته أعرب الشيخ نعيم 
قاسم نائب األمني العام حلزب اهللا، 
عن ارتياحه لتحديد احجام القوى 

في احلكومة.
  وقال قاسم في بيان وزعه املكتب 
اإلعالمي للحزب «نحن مرتاحون 
للخطوة األولى التي أجنزت على 
طريق تشـــكيل حكومـــة الوحدة 
الوطنية بالصيغة املطروحة، والتي 
تتضمن املشاركة الفعالة في إطار ما 
مت االتفاق عليه، معربا عن أمله في 
«ان تنجز خطوات التوزير وتوزيع 

احلقائب بأسرع وقت ممكن».

  جعجع: تخطينا عقبة الثلث 

المعطل

  باملقابل اعتبـــر رئيس الهيئة 
اللبنانية  القـــوات  التنفيذية في 
سمير جعجع ان «العقبة الرئيسية 
منذ بداية مســـيرة التأليف كانت 
متســـك األقلية النيابيـــة بالثلث 
املعطـــل»، مؤكدا ان هـــذه العقبة 

«مت تخطيها».

  الخطر اإلسرائيلي

اكثـــري مبادرة    ورد مصـــدر 
الرئيس املكلف الى طرح الصيغة 
الى  الى اعتمادها  التي ســـيصار 
اخلطر االســـرائيلي والتغييرات 

املتسارعة في املنطقة.

  ثلث ضامن ضمنا

  الصيغــــة احلكومية االخيرة، 

وفق مصادر رئاسة مجلس النواب 
تضم ٣٠ وزيرا: ١٥ وزيرا لالكثرية 
و١٠ للمعارضة، و٥ وزراء يسميهم 
الرئيس ميشال سليمان، على ان 
يحظى اثنان من اصل اخلمســــة 
برضا كل من املواالة واملعارضة، 
بحيث يغدو بامكان الوزير املقترح 
من قبل املعارضة التصويت الى 
جانبها ابطــــاال لتصويت مجلس 
الوزراء على اي قرار ضد مصاحلها، 
مــــا يعطي هــــذه املعارضة ثلثها 

املعطل عند الضرورة.
  واتضح ان الرئيس ســــليمان 
اختار االستاذ الشيعي في اجلامعة 
اللبنانية عدنان السيد حسني لهذا 
املوقــــع، وهو عضــــو فريق عمل 
الرئيس لشــــؤون االستراتيجية 
الدفاعية، وان الرئيس امام اختيار 
فــــي مجموعته  وزيــــر االكثرية 
الوزارية من اثنني، الوزير السابق 
عدنان القصار او االستاذ اجلامعي 

غالب يحيى محمصاني.
  هذا وذكرت معلومات صحافية 
ان حزب اهللا ابلغ الرئيس سليمان 
موافقته وحركة أمل على شخصية 
شيعية اختارها رئيس اجلمهورية 
الوزارية  لتكون ضمن احلصــــة 

للرئيس.

  معضلة توزير الراسبين

  على ان العقبة الداخلية القائمة 
واملرشــــحة لالستمرار تتمثل في 
الراسبني في االنتخابات،  توزير 
وهو ما سيتطلب عون حزب اهللا 
القنــــاع العماد ميشــــال عون، او 

العكس.
النيابـــي  اللقـــاء    رئيـــس 
الدميوقراطي وليد جنبالط تبلغ 
«اخبارا جيدة» من الرئيس نبيه 
بري في اتصال هاتفي معه، وقالت 
مصـــادر جنبالطيـــة ان رئيس 
ان املرحلة الصعبة  اكد  املجلس 

املتعلقة بالتوزيع العددي للمواالة 
واملعارضة في احلكومة اصبحت 
شبه منتهية، وان االجواء جيدة 
وان هنـــاك تقدما علـــى انه امل 
بالتعجيل  في إعالن احلكومة في 
أســـرع وقت، بعد جتاوز التلكؤ 
احلاصل. والحظ مصدر في قوى 
١٤ آذار ان ثمة ما يوحي بأن هناك 
توجها إلبقاء القدمي على قدمه في 
التشكيلة احلكومية، وهذا يعني 
وكأن االنتخابات لم حتصل وان 
األكثريــــة لم تفز بهــــا، وان ما مت 
تكريسه في ٧ مايو يعاد إنتاجه 

مبوافقة األكثرية. 
  النائــــب وليد جنبــــالط جدد 
انتقاده شعار «لبنان أوال» واصفا 
إياه بالسخيف واالنعزالي، مشيرا 
الى انه يتعارض مع الدور التقليدي 
للبنان الــــذي يتمثل في االنفتاح 
والتفاعل واالنخراط في محيطه 
العربــــي وان يكون محطة التقاء 

للشرق والغرب.

  كابوس المحكمة الدولية

  وفي موضوع عالقته مع سورية 
قال جنبالط انه وقع في خطيئة كثرة 
الشعارات الالذعة املناهضة لسورية، 
ولكنه ينوي في املستقبل حتسني 
عالقته مع دمشــــق على طريقته، 
نافيا معرفته ما اذا كان السوريون 
هم مــــن قتل الرئيــــس احلريري، 
الدولية  وقال جنبالط ان احملكمة 
أصبحت مرادفة للكابوس عند بعض 
اللبنانيني، خاصة بعد تقرير مجلة 
دير شبيغل الذي كان يهدف أساسا 
ملواجهة ســــنية ـ شــــيعية. ولفت 
الى ان لبنان ال يستطيع ان يغير 
اخلارطة اجلغرافية للمنطقة ويختار 
هو جيرانه، كما ان بيروت ترفض 
عدم االعتراف بالقضية العربية. ولن 
تنكر عروبتها ولن تفخر مبجابهة 

سورية الرئة االقتصادية للبنان.

 بري أصاب بتفاؤله ووتيرة التأليف الحكومي في لبنان تتسارع

 عقاب صقر 

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

غ ش

 التشكيلة الحكومية شبه النهائية
التشــــكيلة احلكومية  بيروت: 
  باتت شبه نهائية، وهي حسب 

التوزيع الطائفي:
  سنة (٦): سعد احلريري، جنيب 
ميقاتــــي، محمــــد الصفــــدي، بهية 
احلريــــري، محمد شــــطح، عدنان 

القصار او غالب محمصاني.
  شيعة (٦): محمد جواد خليفة، 
محمود بــــري، علي عبداهللا، محمد 
فنيش، عدنان السيد حسني (ووزير 

يسميه حزب اهللا من البقاع).
  موارنــة (٦): زياد بارود، جبران 
باســــيــل، هنري عطااهللا، ســــامي 
اجلميــل (او ايلي ماروني)، يوسف 
سعادة (او يوسف فنيانوس)، ايلي 

خوري (او فادي سعد).
املر،  اليــــاس    ارثوذكــــس (٤): 
عصام ابوجمرة (غير مؤكد)، عماد 

واكيم، عاطف مجدالني (او نضال 
طعمة).

  كاثوليك (٣): ميشال فرعون، ايلي 
سكاف، روجيه نسناس.

  دروز (٣): غازي العريضي، وائل 
بوفاعور، فيصل الصايغ.

  أرمــــن (٢): جان اوغاســــبيان، 
سيبوه هوفنيان.

التوزيــــع    احلكومــــة حســــب 
السياسي:

  ١٤ آذار (١٥): احلريري وحلفاؤه 
(٩)، جنبــــالط (٣)، جعجــــع (٢)، 

اجلميل (١).
  املعارضة (١٠): بري (٣)، حزب 

اهللا (٢)، عون وحلفاؤه (٥).
  رئيس اجلمهورية (٥): ماروني 
ـ أرثوذكســــي ـ كاثوليكي ـ سني ـ 

شيعي. 

 بدء العد العكسي إلعالن حكومة «ال غالب وال مغلوب»
 بيروت: احلكومة «شبه جاهزة» واملسألة مسألة

  تفاصيل في بعض األسماء واحلقائب التي ميكن 
ان تؤخر الوالدة أليام ولكنها ليست من النوع الذي 
ميكن ان تتسبب في االجهاض، بعدما حتدد «االطار 
العام» ومت تذليل العقبة السياسية األبرز املتمثلة في 
الصيغة الرقمية للحكومة ومسألة «الثلث املعطل»، 
وهذه انطباعات ومالحظات أولية على مسار التأليف 

وظروف والدة احلكومة وتركيبتها:
  ١ ـ ثمة ســــقف زمني محدد لوالدة احلكومة يشــــكل في ذاته 
عامل ضغط في اجتاه االسراع في اعالن احلكومة. وهذا السقف 
املستند الى اعتبارات نفسية أكثر منها سياسية بات يعد باأليام 
ومحدد بنهاية الشــــهر اجلاري وفق حسابات الرئيس بري الذي 
يجتهــــد في تأكيد صحة وصوابية «تفاؤله»، ومحدد أيضا بأول 
أغسطس احملطة الوطنية التي جتمع أركان احلكم في عيد اجليش 
وسيكون فيها للرئيس سليمان خطاب مهم، ومن األفضل حسم 
الوضع احلكومي قبلها وان يحضرها الرئيس ســــعد احلريري 

بصفته رئيسا «بالفعل» ال رئيسا «بالقوة» (مكلفا).
  ٢ـ  ثمة تناغم وتوافق حاصل بني رؤساء اجلمهورية واملجلس 
واحلكومة حول احلكومة، وهو مــــا يعني قطع أكثر من نصف 
الطريق في عملية تشكيلها وتوافر «كاسحة ألغام» رئاسية لفتح ما 
تبقى من الطريق عند الدخول في الشوط األخير املتعلق باألسماء 
واحلقائب وعندما يصبح سهال وضع اجلميع أمام مسؤولياتهم 

وحتديد اجلهة املعرقلة أو املؤخرة إلعالن احلكومة.
  ٣ ـ احلكومة شــــكلت وفق «صيغة خالقــــة» (١٥ ـ ١٠ ـ ٥) مت 
ابتداعها بطريقة تتطلب مــــن الطرفني أن يقدما تنازالت أو انها 
توحــــي بذلك، وفي ذات الوقت تتيح للطرفني أن يقوال أو يدعيا 
انهما لم يتنازال أو ان ما طلباه وأراداه حصال عليه بشكل مموه 
وغير مباشر من خالل «الوديعة الوزارية» لكل منهما لدى رئيس 

اجلمهورية.
  ٤ـ  حكومة ما بعد االنتخابات تبدو نسخة منقحة عن حكومة 
ما قبل االنتخابات، فما عدا تغييرات «جتميلية وشكلية» ال شيء 

أساسيا تغير في «املعادلة السياسية احلكومية».
  حكومة احلريري ظاهريا هي «حكومة وحدة وطنية من دون 
ثلث معطل»، ولكنها عمليا هي امتداد حلكومة السنيورة، وهذا 

يعني في السياسة أمرين:

  ـ األول ان املفاعيل السياسية التفاق الدوحة مازالت قائمة، مع 
ان وظيفة هذا االتفاق انتهت مع االنتخابات أو هكذا يفترض.

  ـ الثاني ان أي تغيير لــــم يحصل بعد االنتخابات في الواقع 
السياســــي وفي معادلة احلكم، أي ان االنتخابات لم تغير شيئا 
وان املعارضة التي اعترفت بخســــارتها لــــم تعترف بالنتيجة 
السياســــية لالنتخابات. وبأن فــــوز ١٤ آذار يرتب وضعا جديدا 
في احلكم، وان األكثرية النيابية يحق لها احلصول على أكثرية 
وزارية، ولكن قوى ١٤ آذار تتحمل مســــؤولية أساسية فيما آلت 
اليه األمور وفي افساح املجال أمام املعارضة كي تستجمع قواها 

وتستعيد زمام املبادرة.
  ٥ـ  مع توغل عملية تشكيل احلكومة في مرحلة األسماء واحلقائب، 

بدا ان العقدة األساسية هي «عقدة التمثيل املسيحي».
  فإذا كان التمثيل السني محسوما للحريري والتمثيل الشيعي 
محسوما لتحالف أمل حزب اهللا والتمثيل الدرزي محسوما جلنبالط 
(رغم تراجع كتلته عدديا ودرزيا)، فإن التمثيل املسيحي موزع 
على ثالثة محاور أساســــية: الرئيس سليمان، العماد عون و١٤ 
آذار، وداخل كل محور تبرز جملة من املســــائل التفصيلية التي 
ميكن ان تتحول الى عقبات مؤخرة لوالدة احلكومة من دون ان 

ترقى الى مستوى عقبات مستعصية على احلل.
  فإذا كانت حصة الرئيس ســــليمان حسمت عدديا ٥، فإنها لم 
حتسم بعد سياسيا على مســــتوى املضمون، واذا كانت حصة 
تكتل االصالح والتغيير حســــمت عدديا ٥، فإنها لم حتسم بعد 
على مستوى نوعية احلقائب واألسماء التي هي موضع اعتراض 
من الفريق اآلخر، كما ان مسألة متثيل «مسيحيي ١٤ آذار» تطرح 
أوال حتديــــد حصة األحزاب (القوات والكتائــــب اللذان يطالبان 
مبقعديــــن لكل منهما) وامكانية وجود حيز لتمثيل املســــتقلني 
(الذين مثلهم في احلكومة السابقة (املستقيلة) نسيب حلود)، 
كما تطرح التشابك أو التنازع احلاصل على مستوى هذا التمثيل 
بني القوات والكتائب من جهة، ومســــيحيي احلريري وجنبالط 

من جهة ثانية.
  إذا احلكومة مرجح والدتها قبل ١ أغسطس ٢٠٠٩، اال إذا طرأ 
تطور سياســــي من النوع الذي أطاح مبشروع «اعالن دمشق» 
وزيارة احلريري اليها قبل التأليف. وثمة بوادر متلمل وحتفظ 
على الثلث املعطل «املموه» في أوســــاط سياســــية داخل ١٤ آذار 

وفي أوساط ديبلوماسية عربية واميركية. 
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 صقر لـ «األنباء»: نحن أمام «ترويكا» سياسية 
جديدة قوامها الرئاسات اللبنانية الثالث

 بيروت ـ زينة طبارة
  رأى عضو كتلة «زحلة بالقلب» 
النيابية النائــــب عقاب صقر، ان 
احلكومة العتيــــدة قد تكون قاب 
قوسني من تأليفها، وذلك العتباره 
ان الرئيس املكلف سعد احلريري 
يقوم مببادرة تعتمد على مبدأ احلل 
اللبنانيـ  اللبناني (ل - ل) كمدخل 
ودعم للتفاهم السعوديـ  السوري 
(س - س)، املبادرة التي يصفها 
احلريري (على حد قوله) بالواقعية 
واالنقاذية والعملية والتي ترضي 
جميع االطراف اللبنانية، معتبرا 
ان لبنان امام فترة سماح معطاة 
له ليبرهن عــــن قدرته في ايجاد 
احلل للتشكيلة احلكومية والدفع 
الى االمام باجتاه تسريع  خطوة 
التفاهم الســــعودي ـ الســــوري، 
مشيرا الى ان هذا اجلو نفسه تؤكد 
الرئيسني  عليه اوساط ومصادر 
سليمان وبري، معتبرا ان ما سبق 
يشير الى ان لبنان امام «ترويكا» 
سياسية جديدة قوامها الرئاسات 
اللبنانية الثالث. هذا، ولفت النائب 
صقر في تصريح لـ «األنباء» الى 
ان الثلــــث املعطل قد اصبح وراء 
التأليف احلكومي، وذلك العتباره 
النيابية قد  ان نتائج االنتخابات 
أنهت واقع الثلث املذكور، بعد ان 
أفرزت اكثرية حقيقية غير وهمية 
كما كانت تتهم به سابقا، ولم يعد 
هناك من امكانية لالنقالب عليها 

التشكيلة احلكومية، وذلك بالتزامن 
مع ضبابيــــة موقف العماد عون، 
االمر الذي يشــــير الى ان مبادرة 
الرئيس املكلف سعد احلريري امام 
امتحان للبنانية احلل، وعلى كل 
القــــوى اللبنانية اما اخلروج بها 
من النفق واما بقاء لبنان في مرمى 

التقاذف االقليمي والدولي.

  زمن الحريري ووقته

  وردا على ســــؤال عما اذا كان 
الزمن احلالي بناء على ما ســــبق 
من قراءة سياسية له في الواقعني 
الداخلــــي واخلارجــــي، هو زمن 
احلريري في ترؤس احلكومة، أعرب 
النائب صقر عن اعتقاده ان الوقت 
وقت احلريري والزمن زمنه، وذلك 

لثالثة اسباب رئيسية وهي:
  اوال: ان لبنان في امس احلاجة 
الى وحدة عربيةـ  عربية وحتديدا 
الى وحدة لبنانيةـ  ســــورية قبل 
اجلولة اجلديــــدة من املفاوضات 
برعاية الواليات املتحدة االميركية، 
االمــــر الــــذي يحتاج الــــى اجراء 
مصاحلة بني لبنان وسورية واعادة 
تصحيح العالقات بينهما، معتبرا 
ان الشخصية االكثر وقعا وتأثيرا 
ايجابيا على املصاحلة هو الرئيس 
املكلف سعد احلريري، كونه وريثا 
لدم الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
وكونه يتهم ســــورية سياســــيا 
بالوقوف وراء اغتيال والده، وكونه 

ايضا زعيم اكبر تيار سياسي في 
قوى االكثرية النيابية املتخاصمة 
مع النظام السوري، معتبرا ان أي 
زعيم كان بديال عن الرئيس املكلف، 
لن ينجح فــــي حتقيق املصاحلة 
في العمق مع سورية، وفي عودة 
توازن العالقــــات معها، ومعتبرا 
ايضا ان اجناز املصاحلة مع سورية 
ال يعنــــي انهاء فصــــول احملكمة 
الدولية، وامنا يعني التأكيد على 
فصلها عن العالقات بني البلدين 
بانتظار نتائــــج التحقيقات التي 
ستحدد مبوجبها خيارات جديدة 
في املنطقة. ثانيا: ان البلد بحاجة 
لترؤس االكثرية النيابية للحكومة 
مباشــــرة من قبل الزعيم صاحب 
اكبــــر كتلة نيابيــــة فيها، بحيث 
أصبحــــت املزاوجة مرفوضة بني 
النيابية ورئاسة  زعامة االكثرية 
احلكومة في لبنان، وذلك العتباره 
ان الوضع السابق وضع املعارضة 
امام ازدواجية التعاطي مع فريق 
االكثرية، أي بني رئاسة احلكومة 
وزعيم االكثرية، االمر الذي قد يريح 
الفريقني املوالي واملعارض ويسهل 
عمليــــة التخاطب بــــني الفريقني 
املذكورين. ثالثا: ان لبنان يعيش 
مأزقا اقتصاديا وأزمة مالية ادارية 
كبيرة، االمر الذي يستوجب وجود 
احلريري على رأس احلكومة كون 
عنوان نشاطه العريض هو االصالح 

االقتصادي واملالي واالداري. 

من قبل الفريق املعارض.
  هذا من جهة ومن جهة ثانية، 
اعتبر النائب صقر ان الترتيبات 
االقليمية دفعت باملعارضة وعلى 
رأسها حزب اهللا الى اتخاذ املواقف 
االكثر اعتداال وأقل تصلبا، وبالتالي 
الى االستجابة حللفائه االقليميني، 
مستدركا بالتساؤل عما اذا كانت 
تلك املتغيرات االقليمية قد أثمرت 
فعال لدى قوى ٨ آذار ام ان التأليف 
احلكومي امام مناورة منها وتوزيع 
لالدوار فيما بينها، مشــــيرا رغم 
التســــاؤل املذكور الــــى ان قوى 
١٤ آذار تبقــــى متفائلة مع تفاؤل 
الرئيس بــــري للخروج من مأزق 
التأليف، ولكن يبقى تفاؤال حذرا 
العتباره ان حزب اهللا لم يفصح 
بعد عن موقفه بشكل نهائي حيال 

 عضو كتلة «زحلة بالقلب» أكد أن لبنان بحاجة إلى وحدة عربية وتحديدًا لبنانية ـ سورية

 مصدر أمني لبناني لـ «األنباء»: لقاء تبنين طوى «شروط» عون للقاء جنبالط
   الصفحة السوداء في العالقة بين «اليونيفيل» واألهالي 

 بيروت ـ محمد حرفوش
  بعد اعتبار النائب ايلي عون ان اللقاء بني 
رئيس احلزب التقدمي االشتراكي النائب وليد 
جنبالط والعماد ميشال عون غير ناضج ولم 
يبحث جديا ترددت معلومات امس ان العماد 
عون اشترط قبل لقاء جنبالط ان يوافق األخير 
على قيام عون وجنبالط بجولة في القرى 
املسيحية «الشوف» على غرار اجلولة التي 
قام بها الزعيم الدرزي مع البطريرك صفير 
في اغسطس العام ٢٠٠١، اضافة الى موافقة 
جنبالط على اغالق ملف مهجري اجلبل عمليا 
وليس كالميا فقط، وهذا عبر اجراء ما تبقى 
من مصاحلات واخالءات وتأمني ما تبقى من 
أمـــوال حتتاجها وزارة وصندوق املهجرين 
وحترير العائدين مـــن القيود التي تفرض 

عليهم أمنيا واداريا ونفسيا.
  وتضيف املعلومات ان العماد عون اشترط 
ايضا قبل لقاء جنبالط ابرام ورقة سياسية 
مفصلة يوقعها الطرفـــان على غرار ورقة 

التفاهم التي أبرمت بني عون وحزب اهللا. 

 بيروت ـ داود رمال
  اسفر اللقاء املوسع الذي عقد في تبنني جنوب لبنان 
امس االول عن نتائج ايجابية جدا من شأنها ان تؤدي الى 
جتاوز هذه احلادثة املؤملة التي وقعت بني «اليونيفيل» 
واالهالي. وقال مصدر امني لبناني شــــارك في االجتماع 
الذي عقد وحضره قائد قوات اليونيفيل اجلنرال كالوديو 
غراتسيانو وممثلون عن قيادة اجليش وحزب اهللا وحركة 
أمــــل واالهالي ان االجواء كانت فــــي غاية االيجابية وان 
الصفحــــة طويت نهائيا واوضح لـــــ «األنباء» اآلتي: «ما 
حصل من لقاء ومصاحلة هو عمل جدي وفعلي، هدف الى 
االنتهاء من تاريخ ما قبل حادثة خربة ســــلم وما بعدها، 
وهذا االجتماع الغى هذا التاريخ املشــــبوه، والعالقة بني 
االهالي والقوى في اجلنوب واليونيفيل ستكمل كما كانت 
عليه منذ قدوم هذه القوات الى اجلنوب في العام ١٩٧٨ عقب 
االجتياح االسرائيلي االول وصدور القرار ٤٢٥ وستستمر 
كذلك في مودة ووئام وتعاون وعلى قاعدة االعتبار مما 

حصل في خربة سلم وعدم العودة اليه». واضاف املصدر 
ان «العمــــل عاد الى طبيعته علــــى صعيد املهام املنوطة 
باجليش واليونيفيل جلهة االلتزام بتطبيق القرار الدولي 
١٧٠١ بحذافيره ومن دون اي اجتهاد في نصوصه وفقراته 
ووفق قواعد االشتباك املنصوص عليها والتي اعلن كل 
االطراف املعنيني حرصهم عليها». وحول املعلومات التي 
حتدثت عن غياب رئيس بلدية خربة سلم عن االجتماع 
اوضح املصدر «ان رئيس البلدية اوفد احد اعضاء املجلس 
البلدي لتمثيله في االجتماع النــــه كان منهمكا باالعداد 
الستقبال غراتسيانو عقب االجتماع حيث استضافه الى 
مائدة املجلس البلدي». وكشــــف املصدر ان «ممثل حزب 
اهللا خالل االجتماع شدد على الفقرة التي تنص في القرار 
١٧٠١ على ان االمرة للجيــــش اللبناني جنوب الليطاني 
وان القــــوات الدولية تؤازر اجليش في تنفيذ مهامه وان 
هذا التشديد وافقه عليه ممثل حركة امل واالهالي وكان 

موضع موافقة اجليش واليونيفيل». 

 أثر االتصال على التشكيل: قالت 
أوساط ديبلوماسية ان االتصال 
الرئيس سليمان  الذي أجراه 
والرئيس السوري بشار االسد 

قد أثر في مجرى األحداث املتصلة بتأليف احلكومة، 
ولوحظ ذلك في انفتاح أفق التشكيل عبر املعارضة، 
علما ان االتصال تركز على تطورات املنطقة وليس 

على املوضوع احلكومي.
  بري يفضفض جلنبالط: ذكرت معلومات ان اتصاال جرى 
ــمع خالله  ــري والنائب جنبالط س ــس بني الرئيس ب أم
رئيس املجلس يقول جلنبالط: «كنت متفائال وكلكم كنتم 
متشائمني، واآلن أنتم كلكم متفائلون وأنا ساكت، ومبا ان 
احلقائب قد حسمت والبيان الوزاري متفق عليه، فحلوا 

مسألة صيغة احلكومة حتى نشوف».
  احلريري مصر على النساء: نقل زوار الرئيس احلريري 
عنه ليل أمس االول انه لن يحيد عما كان قد وضعه 
مــــن قواعد جلهة تطعيم احلكومة بوجوه نســــائية 

وشبابية ومنع توزير الراسبني في االنتخابات.
  وردا على ما تردد عن اصرار العماد ميشال عون على 
توزير صهره جبران باسيل (الراسب في االنتخابات) 

مجددا بحقيبــــة االتصاالت، 
تساءلت مصادر بارزة في قوى 
١٤ آذار: «ماذا لو طرحت هذه 
القوى أيضا توزير د.فارس 
ســــعيد ممثال لألكثرية في منطقة جبيل وهو ركن 

بارز فيها؟».
  نفـس كتائبي جديد: يبدو واضحا من كالم الكتائبيني 
ــل االبن، خالفا لوالده، لن يراعي أحدا  واملردة أن اجلمي
ــترجاع الكتائبيني، سواء كان هذا األحد  في مسعاه الس
سعد احلريري أو سمير جعجع، وهو يعد بحركة سياسية 
ــط في  ــتقلة تأخذ مداها كامال في كل املناطق وتنش مس
البترون كما في املنت وجزين وبشري، ويفترض أن متثل 
االنتخابات البلدية أول التحديات أمام هذا «النفس الكتائبي 
اجلديد»، مقابل حرص فرجنية على إبداء مراعاة كبيرة 
ــا بأنه كان ينوي االنطالق  ــأن، علم حللفائه في هذا الش
بديناميكية أكبر في كل املناطق منذ نال رخصة تأسيس 
ــي قيده قليال،  ــزب عام ٢٠٠٦، لكن الظرف السياس احل
ــية االنتخابات النيابية األخيرة التزم التزاما كامال  وعش
ــال عون تأليفها حتى في  ــح كما أراد العماد ميش باللوائ

الكورة والبترون حيث ميلك فرجنية النفوذ. 

 أخبار وأسرار 


