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)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال وزير خارجية تركيا أحمد اوغلو في بعبدا أمس 

الجيش يحتفل بعيده اليوم بحضور رئيسين للحكومة.. والصراع الوزاري محموم داخل الفريق الواحد لدى الطرفين

لبنان: الحقائب واألسماء عرقلت تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر
سليمان أبلغ أوغلو استعداد لبنان للمشاركة في أي مؤتمر دولي للسالم استنادًا للضمانات المعطاة

الحكومة »انتهت«.. والباقي تفاصيل
بيروت: هذا هو االنطباع الذي يسود مختلف األوساط

السياسية التي تعتبر ان أصعب ما في احلكومة قد انتهى 
والباقي تفاصيل، وان املسألة لم تعد إال مسألة إخراج وإعالن 
ما أصبح ناجزا ومحسوما، وأفضل من يعبر عن هذا الوضع 
الرئيس نبيه بري الذي يقول ان »احلكومة أجنزت باملعنى 
السياسي وميكن ان حتل األمور في ساعات أو في أيام، 
ولكن ليس في أسابيع بالتأكيد. قد يحصل بعض »شد احلبال 
والتعقيدات، لكنها كلها قابلة للحل. قد يحصل تأخير ولكن 
ال ميكن ان يعطل احلكومة، فطائرة احلكومة وصلت الى احملطة وفيها 
حقائب ومسافرون، وبقي ان يأخذ كل مسافر أي رئيس كتلة حقائبه«.
وبانتظ��ار حلحلة »عقدة التمثيل املس��يحي« ف��ي األيام أو في 
الساعات املقبلة، فإن عملية تشكيل احلكومة شهدت تطورات محدودة 
أبرزها: برز توجه لدى احلريري يقضي بعدم توزير أحد من نواب 
»كتلة املستقبل«، ما يعني ان األسماء السنية األربعة التي مت تداولها 
كلها مرشحة للتغيير، حيث بدأت تتردد أسماء ثالثة وزراء ينتمون 
الى منطقة الش��مال، أحدهم س��يدة من آل احلفار ورابع ينتمي الى 
البقاع، فيما س��يكون اخلامس من حصة رئيس اجلمهورية )غالب 
احملمصاني أو عدنان القصار(، والسادس بطبيعة احلال هو رئيس 
احلكومة املكلف. وتقول أوساط بيروتية ان أسهم املشنوق الوزارية 
قد انخفضت في ضوء مواقفه السياس��ية اخلاصة التي في بعضها 
سببت إحراجا وفي بعضها اآلخر لم تكن منسجمة متاما مع توجهات 
احلري��ري وأجوائه، كما يقال ان احلريري لم يحس��م بعد إمكانية 
توزير ن��ادر احلريري، أو خوضه معركة رئاس��ة بلدية صيدا بعد 
نحو عشرة أش��هر. املقاعد األرثوذكسية األربعة ستتوزع كاآلتي: 
واحد لرئيس اجلمهورية )الياس املر(، واحد للمعارضة )على األرجح 
د.وسام عيسى وهو عضو مكتب سياسي في »املردة«(، اثنان لقوى 
14 آذار أحدهم��ا هو »القواتي« عماد واكيم الذي يطالب له د.جعجع 
بوزارة األشغال، والثاني هو طارق متري، على األرجح، بعدما كان 
قد أملح الى اسمه مواربة بطريرك انطاكية وسائر املشرق أغناطيوس 

هزمي خالل لقائه األخير بالرئيس املكلف.
 التمثيل الكاثوليكي انحصر في ثالثة: ميشال فرعون عن تكتل 

»لبن��ان أوال«، وروجيه نس��ناس عن كتلة الرئيس، وايلي س��كاف 
عن »تكتل اإلصالح والتغيي��ر«، ويطمح الرئيس اجلميل الى مقعد 
كاثوليكي مرشح له سليم الصايغ، في حني أيقن النائب نقوال فتوش 
ان توزيره غير مطروح. أخذت مسألة دخول الوزير جبران باسيل 
الى احلكومة حجما سياس��يا يفوق حجمها الواقعي الى درجة انها 
خلق��ت انطباعا عاما بأنها هي العقدة الت��ي تؤخر والدة احلكومة. 
ويق��ول الرئيس نبيه ب��ري انه »مع كل ما يس��هل قيام احلكومة« 
والرئيس املكلف س��عد احلري��ري كان أعلن من قصر بعبدا ان كل 
فري��ق يختار وزراءه. وفي حني يقول الوزير الس��ابق وئام وهاب 
ان تصوي��ر العماد عون عبر اإلعالم ب��أن كل قضيته تنحصر في 
الوزير جبران باسيل، ظلم وليس صحيحا، تردد ان النائب سليمان 
فرجنية نصح عون وفي حضور باس��يل بعدم توزيره، أما صاحب 
العالقة الوزير جبران باس��يل فإنه يق��ول صراحة: »توزيري ليس 
مطروحا للنقاش وال للتفاوض، هذا أمر يقرره العماد عون وخاضع 
لقراره ال ألي شيء آخر، وهو ليس ورقة لالستعمال وال للمقايضة. 
خمسة أسماء قدمها النائب وليد جنبالط الختيار ثالث من ضمنها 
لتمثيله في احلكومة اجلديدة، األسماء اخلمسة هي: الوزيران غازي 
العريضي ووائل أبو فاعور، والوزير الس��ابق عادل حمية والنائبان 

السابقان أمين شقير وفيصل الصايغ.
تولي محمود بري )شقيق الرئيس نبيه بري( وزارة اخلارجية أمر 
غير محس��وم بعد، ورمبا بسبب صلة القربى التي ميكن ان تشكل 
إحراجا للرئيس بري بحيث يجري حتميله مس��ؤولية هذه الوزارة 

ويحسب عليه أي موقف أو تصرف يقوم به شقيقه.
ويتردد ان البحث عن »أسماء بديلة« عاد مجددا، ويتصدر الالئحة 

اسم السفير جهاد مرتضى، يليه اسم السفير حسن برو.
أبدى الرئيس بري متسكه بوزارة الصحة، وأكد ان »الوزير الثابت 

الوحيد لكتلة التنمية والتحرير هو الوزير محمد جواد خليفة«.
حزب اهلل يرش��ح مبدئيا الوزير محمد فنيش والنائب حس��ني 
احلاج حسن. وكان طرح اسم املعاون السياسي لألمني العام للحزب 
حسني خليل، لكن األمر اس��تبعد نظرا الى خصوصية الدور الذي 

يضطلع به األخير.

لفت إلى أن اللقاءات مع المعارضة بدأت بشكل جدي

عون لـ »األنباء«: سنشارك بستة وزراء مهما كلف األمر

ماريو عون

بيروت ـ أحمد منصور
اعتبر وزير الشؤون االجتماعية 
ماريو عون ان االمور في تشكيل 
الطاولة،  احلكومة جرت حت����ت 
الفتا الى ان »الطبخة« احلكومية 
متت واالتصاالت اجنزت والتيار 
الوطن����ي احلر وتكت����ل التغيير 
واالصالح خارج هذه »الطبخة« 
واالتصاالت، مؤكدا اصرار التكتل 
على املشاركة في احلكومة بستة 
وزراء مهما كلف االمر، مشيرا الى 
ان اللقاءات م����ع املعارضة بدأت 
بشكل جدي باالمس عندما »دق« 

باب الرابية.
وقال عون في حديث ل� »األنباء«: 
نحن كتيار وطني وتكتل نيابي 
نريد 6 وزراء، وسوف يعطوننا 
هذه احلصة فهناك قرار باملشاركة 

مهما كلف االمر.
اضاف »قد تش����كل احلكومة 
اليوم او بعد غد او بعد خمس����ة 
ايام، وهناك رضا في التشكيل من 
خارج احلدود، وهنا ال ادري من اين 

تأتي املواالة بالضوء االخضر«.
ونفى عون حصول تباين بني 
اطراف املعارضة، لكنه قال : نحن 
لدينا عتب على اساس ان الطبخة 
احلكومية اجن����زت واالتصاالت 
متت ونح����ن خارج هذه الطبخة 
واالتص����االت، فنح����ن كنا نقول 
لهم انه لي����س هناك من حكومة 
قبل شهر او ش����هرين، واذ نرى 
الطاولة،  ان االمور جتري حتت 
فكل القوى السياسية تشارك في 

التفاؤلي����ة، فاذا كان����ت موجته 
تأليفية وتتجاوب مع طروحاتنا، 
فإننا نقدم له التهنئة، معربا عن 

تفاؤله باالوضاع.
وحول صيغة البيان الوزاري 
املقبل ق����ال عون: »لم يتكلم احد 
معنا في هذا املوضوع، واننا نسمع 
هذه املسائل في وسائل االعالم، 
بابنا في  ونحن باالم����س »دق« 
الرابية، فاللقاءات مع املعارضة 
بدأت بشكل جدي باالمس عندما زار 
وفد من املعارضة الرابية والتقى 
العماد ميش����ال عون الذي شرح 
وجهة نظره بالنس����بة للنسبية 

وحصته بستة وزراء.
ورح����ب ع����ون باملصاحلات 
بني القوى السياس����ية اللبنانية 
املسيحية وغير املسيحية وقال: 
»نحن لس����نا في حالة خالف مع 
احد، نحن على تباينات سياسية 
معينة مع بعض الفرقاء اللبنانيني 
وليس لدينا اي مشكلة في اللقاء 
مع اطياف املواالة او مع اطياف 
املعارضة او مع القوى املسيحية 

االخرى.
وختم عون بالقول: لم نر ابدا 
اي فرد من املواالة، لكن كانت هناك 
اجتماعات خجول كتلك التي جرت 
بني الوزير جبران باسيل والرئيس 
املكلف سعد احلريري، اال انه لم 

يحصل اي اتفاق.

تشكيل احلكومة وازالة العقبات 
ونحن كتيار وطني وتكتل تغيير 
واصالح لسنا على علم مبا يجري، 
فكنا نتوقع ان تبقى احلكومة حتى 

اخلريف املقبل.
وتابع ع����ون »واليوم وبفعل 
التطورات االخيرة يبدو ان العقبات 
ذللت وهي في طورها النهائي، وقد 
اصبحنا اليوم في انتظار بعض 
االجوبة عن االسئلة التي طرحها 
التكتل، فنحن طالبنا بستة وزراء 
واال يكون هناك من معارضة على 
توزير الراس����بني في االنتخابات 
النيابية، ولكن يبدو ان االجتاه 
نحو االحتفاظ باحلقائب الوزارية 
للمعارضة وامل����واالة، ولكن هذا 

االمر لم يتفق بعد عليه.
وعن العالقة مع الرئيس نبيه 
بري ق����ال عون: نتمنى ان تكون 
موجتنا على موجة الرئيس بري 

بري لجنبالط:
هل أنت مع  »الشادور«

 أم »الميني جوب«؟!
ب���ادر رئيس بيروت: 
مجلس الن���واب نبيه 
بري النائب وليد جنبالط 
ممازحا لدى تلقيه اتصاال 
هاتفي���ا منه: هل انت مع 
امليني جوب ام مع الشادور؟ 
والذي���ن س���معوا بري 
يقول ذلك لم يسمعوا رد 
جنبالط على اخلط اآلخر.
وقص���ة »الش���ادور« 
و»امليني جوب« التي بلغت 
مس���امع بري مفادها ان 
صحافيا تونسيا استوقفه 
في لبن���ان ان يجمع بني 
الظاهرت���ني، وقد توقف 
جنب���الط ام��ام تصنيف 
البلد بهذا الش�����كل الذي 
عب���ر عن���ه الصح��افي 

التونسي.

أكد أن المعارضة لن تشارك في الحكومة إذا استبعد أحد أركانها

مصادر في »8 آذار«: ما يقبل به العماد عون 
بتمثيله المسيحي تقبل به المعارضة

بيروت ـ محمد حرفوش
مسحة التفاؤل عند الرئيس نبيه بري 
هي هي »والدة احلكومة قريبة والتسوية 

آتية مبا يرضي جميع الفرقاء«.
مصادر الرئيس بري رأت ان اش���واطا 
كثي���رة مت جتاوزها، وان املعارضة رتبت 
شؤونها ونس���قت فيما بينها في اجتماع 
ليل االربع���اء الذي ض���م الوزير جبران 
باسيل والنائب علي حسن خليل واحلاج 
حسني خليل، اتفقت املعارضة على توزيع 
احلصص فيما بين���ها، وهي اآلن تنتظر 
ما سي���عرضه عليها ال���رئيس املكل���ف 

سعد احلريري.

التمسك بثالثة موارنة

وبحسب مصادر املعارضة فإن حصتها 
في احلكومة العتيدة واملوزعة مناصفة بني 
الفريق الشيعي من جهة والعماد ميشال 
عون من جهة اخرى يسمي حزب اهلل اثنني 
من الوزراء الشيعة ويسمي الرئيس بري 
الثالثة اآلخرين، اما العماد عون فيتمسك 

بثالثة موارنة من الستة في حكومة الثالثني 
له وحلليفه النائب سليمان فرجنية، ورابع 
أرمني حلزب الطاشناق، وخامس كاثوليكي. 
مص���ادر 8 آذار اكدت في هذا املجال ان ما 
يقبل به العماد عون بتمثيله املسيحي في 
احلكومة، تقبل به املعارضة، وان املعارضة 
ال تش���ارك في احلكومة اذا اس���تبعد احد 

اركانها.

شراكة حقيقية

ثابتتان تؤكد عليهما مصادر الرئاس���ة 
الثانية اوال ان موعد اعالن تشكيل احلكومة، 
حكومة الشراكة احلقيقية � على حد تعبير 
الرئيس بري � بات وشيكا، السيما ان االصعب 
مت جتاوزه، وثانيا انه ال خالفات وال تباينات 
بني اركان املعارض���ة، فاملعارضة وفي هذه 
املرحلة بالذات، مرحلة البحث في االس���ماء 
واحلقائب متفقة في ما بينها، وهي تنتظر 
ف���ي املقابل الطرف اآلخر لتذليل ما يواجهه 
من عقبات واش���كاالت في توزيع احلصص 

على حد تعبير مصادر الرئيس بري.

بيروت ـ عمر حبنجر
»ال تبارك يومك قبل غياب الش����مس« ه����ذا القول، بل هذه احلكمة، 
تنطبق على واقع حال احلكومة اللبنانية العتيدة، والتي تعيش مخاضا 
صعبا، وس����ط جتاذبات سياسية داخلية وخارجية، تضعها يوما على 

حافة الوالدة، وحترمها في آخر من الطلق املسرع للوالدة املنتظرة.
نهار اخلميس، كان اجلو مواتيا، حتى ان بعض الوزراء تلقوا التهاني، 
ولكن مع حلول املس����اء، عادت تتلبد الغيوم، لقد كان مؤمال ان يجلس 
الرئيس املكلف سعد احلريري الى يسار الرئيس ميشال سليمان على 
منصة االحتفال بعيد اجليش كرئيس للحكومة، ال كرئيس مكلف، لكن 
اس����تبعاد صدور املراسيم قبل صباح اليوم السبت، حرم احلريري من 

حضور هذه املناسبة مبواصفات حكومية كاملة.
وهكذا سيحتفل اجليش اللبناني اليوم بحضور رئيسني للحكومة، 
رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد السنيورة ورئيس احلكومة املكلف 

سعد احلريري، في سابقة لم تعرف سابقا.
علما ان معوقات تشكيل احلكومة لم تعد في العمق السياسي، وهي 
باتت قابلة للمعاجلة اذا ما قرر املتزاحمون على املناصب واحلقائب اتقاء 
اهلل في وطنهم، خصوصا على مس����توى الساحة املسيحية بشطريها 
املوالي واملعارض. ففي تكتل التغيير واإلصالح اليزال العماد ميش����ال 
عون متمسكا بالنسبية في احلصص احلكومية وبتوزير جبران باسيل 
وحليفه ايلي سكاف الراسبني في االنتخابات، وفي قوى 14 آذار يتصاعد 

التنافس احملموم على الوزارات واحلقائب.
فكرة إبقاء القدمي عل����ى قدمه في احلكومة، لم تصمد إال فيما يعني 
احلقائب السيادية األربع، الدفاع والداخلية واخلارجية واملالية، اما بقية 
الوزارات فهي مشغولة من وزراء رسب معظمهم باالنتخابات، وبالتالي 
عليهم املغادرة طبقا للمبدأ املتفق عليه بني الرئيس سليمان والرئيس 
املكلف سعد احلريري. وبرزت إشكالية بالنسبة ملنطقة البترون املمثلة 
ف����ي املجلس بنائبني هما: بطرس حرب وانط����وان زهرة، حيث يجرى 
التداول بثالثة أسماء، النائب بطرس حرب والوزير جبران باسيل وعماد 
واكيم. والصراع محموم أيضا بني احلزب التقدمي االشتراكي والقوات 
اللبنانية على حقيبة وزارة األش����غال العامة، في حني يتمس����ك حزب 
الكتائب بتمثيله بوزيرين، بينم����ا ترى القوات اللبنانية ان الوزيرين 

من حصتها، وهذا ما مييل إليه رئيس احلكومة املكلف.
بالنس����بة لتكتل املستقبل، فالرئيس املكلف ال ينوي توزير احد من 
نواب كتلته، وان األس����ماء السنية االربعة التي جرى تداولها مرشحة 

كلها للتغيير.
من جهة أخرى، وفي إطار جولة وزير اخلارجية التركي املكوكية في 
لبنان جدد رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان أمام اوغلو تأكيد 
مطالب لبنان املعروفة وهي اس����تكمال تنفيذ القرارين 1701 و425 الذي 
ينص على االنسحاب من األراضي اللبنانية التي التزال محتلة بال قيد 
أو شرط ومن دون احلاجة الى أي تفاوض، وايجاد حل ملسألة الالجئني 
الفلس����طينيني عن طريق اعطائهم حقوقهم وفي طليعتها حق العودة. 
وأبلغ سليمان الى وزير خارجية تركيا ان لبنان يشارك في أي مؤمتر 
دولي للس����الم الش����امل والعادل يرتكز على مؤمتر مدريد والضمانات 

املعطاة وعلى املبادرة العربية للسالم.
ري

خبا
ير إ

تقر

أخبار وأسرار
 مغادرة السنيورة: ترى أوساط ان مغادرة الرئيس فؤاد السنيورة 
السراي ال تعني أبدا مغادرته احلياة السياسية، فهو أوال بات 
نائبا وثمة كالم عن تزعمه فور بدء احلريري ممارسة مهماته 
الرئاسية كتلة املستقبل النيابية، وثانيا مأل اإلدارات الرسمية 
مبوظفني مقربني منه، وغالبا ما يفاجأ الوزراء خالل زيارتهم 
السنيورة بأنه يعرف تفاصيل ما يحصل في وزاراتهم أكثر 
منهم بكثير، اضافة ال���ى وجود عدد مهم من النواب الذين 

يعدونه مرجعا أساسيا لهم في تيار املستقبل.
 لقاء سيحصل بني جنبالط والسفير السوري: يحكى عن لقاء سيحصل بني 
النائب وليد جنبالط والسفير السوري في لبنان علي عبدالكرمي 
علي، وسيكون هذا اللقاء من مقدمات زيارة جنبالط الى دمشق 
التي تنتظر زيارة الرئيس س��عد احلريري أوال وبعد تش��كيل 

احلكومة.
 اجلميـل يتحضر لزيارة سـورية: يعم���ل الرئيس أمني اجلميل عبر 
اتصاالت سياس���ية هادئة وهادفة عل���ى حتضير ظروف 
زيارته الى سورية في أقرب وقت ممكن بعد اعالن احلكومة 

اجلديدة.
 لقاء نصر اهللـ  أسامة سعد: عقد قبل أيام لقاء بني األمني العام حلزب 
اهلل السيد حس��ن نصراهلل ورئيس التنظيم الشعبي الناصري 
النائب السابق أسامة س��عد، وظل اللقاء بعيدا عن األضواء، مع 

العلم بأنه اللقاء الثاني بينهما خالل أسابيع قليلة.
 غيـاب ندمي اجلميل عن بكفيا: تس���أل أوساط كتائبية عن سبب 
غياب النائب ندمي اجلميل عن لقاء بكفيا مع النائب سليمان 
فرجنية، مع العلم ان عدة مسؤولني كتائبيني حضروا اللقاء. 
في حني تالحظ أوساط أخرى »استقاللية سياسية ووضعا 

خاصا« للنائب ندمي اجلميل حتت سقف الكتائب.
 اللقاء الدميوقراطي و14 آذار: س��ئل الوزي��ر غازي العريضي: هل 
مازالت كتلة اللقاء الدميوقراطي ضمن 14 آذار أم في الوسط أم 
س��تنتقل الى مكان آخر؟ فأجاب: »مازالت في 14 آذار«، وس��ئل 
ايضا: وأين أنتم وس��مير جعجع وما الذي يجمعكم اآلن؟ قال: 
»في املبادئ العامة التي طرحت على 14 آذار متفقون عليها ولكن 

يوجد خالف في طريقة التعبير عنها

وفاة النائب السابق نبيل البستاني
 بعد صراع مع المرض

متكي يدعو العرب إلرسال متطوعين إلى لبنان
طهران � يو.بي.آي: دعا وزير اخلارجية اإليرانية منوچهر متكي 
امس العرب الى وضع متطوعني في لبنان في حال ش���نت اسرائيل 

هجوما عليه.
وقال متكي في كلمة نقلتها وكالة االنباء االيرانية الرسمية )ارنا( 
ان الشعب اللبناني اخذ يتحدث في اآلونة االخيرة عن احتمال »ان 
يشن الكيان الصهيوني عدوانا آخر على لبنان رغم انه مستبعد ان 
يفكر قادة هذا الكيان بش���ن هذا العدوان بعد الهزمية النكراء التي 

تكبدوها قبل عامني في لبنان وبعدها في غزة«.
واضاف انه يقترح على الدول العربية »التي لم تتخذ اخلطوات 
الالزمة التي كان يجب ان تتخذها خالل العدوان السابق على لبنان« 

بان تضع قواتها املتطوعة بتصرف لبنان.

بيروت: غيب املوت النائب
الس���ابق نبيل البس���تاني 
عن عمر يناه���ز 85 عاما بعد 
ص���راع مري���ر م���ع املرض.

وكان البستاني قد عني نائبا 
عن الشوف عام 1990 بعد توقيع 
اتفاق الطائف. ثم انتخب نائبا 
عام 1992 عل���ى الئحة »جبهة 
التي رأسها  الوطني«  النضال 
آنذاك النائ���ب وليد جنبالط، 
وبقي البس���تاني ف���ي الكتلة 
نفس���ها ب�عد ف���وزه في دورة 

عام 1996.
وف���ي دورتي ع���ام 2000 
و2005، انض���م بعد فوزه إلى 
كتلة »اللقاء الدميوقراطي« التي 
ش���كلها جنبالط أيضا وخرج 

البستاني من الندوة البرملانية 
في دورة عام 2009 بعد ان امتنع 

عن الترشح نتيجة مرضه.

نبيل البستاني

أوباما يمدد العقوبات على سورية 
رغم المؤشرات »اإليجابية«

عواصم � وكاالت: عل����ى الرغم من التطورات اإليجابية 
والتحركات الديبلوماس����ية بني سورية ولبنان في األشهر 
الستة املاضية وبعد أيام على اإلعالن عن تخفيف العقوبات 
التجارية املفروضة على س����ورية، أعلن الرئيس األميركي 
باراك أوباما في وثيقة صادرة عن البيت األبيض أنه سيمدد 
العقوبات على شخصيات سورية ملا تقوم به من تدخالت 
وأعمال عنف ف����ي لبنان. وكتب الرئيس األميركي في هذه 
الوثيقة، التي أرس����لت إلى الكونغ����رس، »على الرغم من 
التطورات اإليجابية خالل السنة املنصرمة، كإقامة عالقات 
ديبلوماسية وتبادل السفراء بني لبنان وسورية، تستمر 
حتركات بعض األفراد في املس����اهمة في عدم االس����تقرار 
السياسي واالقتصادي في لبنان واملنطقة، وتشكل تهديدا 
مستمرا واس����تثنائيا لألمن القومي والسياسة اخلارجية 

للواليات املتحدة«.
كما قرر أوباما متديد العقوبات السابقة املفروضة على 
سورية ملدة عام كامل، وتتضمن جتميد أرصدة أفراد أكدت 
الوثيقة أنهم يؤثرون على السيادة اللبنانية ويعملون على 

تدخل سورية في الشؤون اللبنانية.


