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النائب اللبناني ميشال حلو

الحلو لـ»األنباء«: ال مانع من تعديل الدستور اللبناني لوضع مدة زمنية لـ»التأليف«

ردهـا  يمكـن  الجديـدة  جنبـاط  مواقـف 
لمعطيـات لديه حـول قـرار المحكمـة الدولية

لقاء عون وجعجع يمكن أن يتم على أساس تفاهم 
الحد األدنى ألن أي تفاهم بين األطراف هو لمصلحة البلد

البطريرك صفير مصطف سياسيًا مع قوى 14 آذار

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو تكتل التغيير واالصالح النائب ميش��ال حلو ان من طرح فكرة عدم توزير الراس��بني في 
االنتخابات النيابية هو من يعرقل مس��ار تأليف احلكومة اذ ليس هناك كما قال من دس��تور او قانون او 
حتى عرف مينع توزيرهم، متس��ائال ما اذا كان الهدف من قرار املنع هو البحث عن اش��خاص أكفاء ام 
لضرب العماد ميشال عون سياسيا ضمن حمالت اعالمية مبرمجة ومدروسة من قبل االكثرية النيابية، 
ومتسائال ايضا عن سبب الزام االكثرية للعماد عون مبا رفضته سابقا، مذكرا بأن اسس ومبادئ العماد 
عون ال تأخذ بعني االعتبار االمور الش��خصية والعائلية وبأن اصراره على توزير صهره جبران باسيل 
هو فقط بس��بب انتمائه الى تيار سياس��ي جنح جناحا س��احقا في االنتخابات النيابية، اضافة الى جناح 
باسيل في وزارة االتصاالت، مشيرا الى ان العرقلة احلقيقية تكمن في اسباب منها خارجية ومنها داخلية 
تتعلق مبواقف النائب وليد جنبالط، اضافة الى اشارته بأن اعتكاف الرئيس املكلف خارج لبنان على اثر 

تلك املواقف في وقت بالغ احلساسية والدقة هو نوع من انواع العرقلة املباشرة لتأليف احلكومة.
واعتب��ر النائب احللو في حوار م��ع »األنباء« ان من حق العماد عون احلصول على حقيبة س��يادية 
اس��وة بتيار املس��تقبل كون عون يترأس اكبر ثاني كتلة نيابية في البرملان، الفتا الى ان فريق االكثرية 
اضافة الى محاوالته احلثيثة إلضعاف العماد عون على الس��احتني السياس��ية والشعبية، يحاول اقحامه 
في مواجهة مع رئيس اجلمهورية العماد ميش��ال س��ليمان، رافضا وصف البطريرك املاروني نصراهلل 
صفير للحكومة بالعربة ذات احلصانني مذكرا بدعوة البطريرك في اوائل التسعينيات الى الدميوقراطية 

التوافقية متسائال عن سبب صحتها في ذلك الوقت وانتفائها اليوم.
وفيما يلي تفاصيل حوار النائب احللو مع »األنباء«: 

هل العماد عون منهم اليوم بعرقلة احلكومة؟
هذا ال����كالم غير صحيح وغير دقيق، فمن ط����رح فكرة عدم توزير 
الراسبني في االنتخابات النيابية هو من يعرقل مسار تأليف احلكومة، 
اذ ليس هناك من دس����تور او قانون او حتى عرف مينع توزيرهم فهل 
الهدف من قرار املنع هو البحث عن اشخاص أكفاء ام هو لعرقلة التأليف 
بهدف ضرب العماد عون سياسيا في محاولة ميئوس منها. ما يرمى به 
اليوم العماد عون من اسباب على مستوى عرقلة تأليف احلكومة ليس 
سوى مجرد حمالت اعالمية مبرمجة ومدروسة متبعة من قبل االكثرية 

على املستوى الداخلي، ناهيك عن الهجمات اخلارجية عليه.
العماد عون مصر على توزير الوزير باسيل ليس بناء على ارتباطه 
العائلي به، امنا النتمائه الى تيار سياس����ي جنح جناحا باهرا وساحقا 
في االنتخابات النيابية من جهة، اضافة الى جناح باسيل شخصيا في 

وزارة االتصاالت من جهة اخرى.
لكن العماد عون نادى سابقا بعدم توزير الراسبني؟

عندما طرح العماد عون اثناء تشكيل حكومة تصريف االعمال احلالية 
عدم توزير الراسبني، هل التزمت االكثرية بهذا الطرح؟ طبعا ال، فلماذا 
اذا اليوم تريد االكثرية إلزام العماد عون مبا رفضته سابقا؟ العماد عون 
التزم يومها برفض االكثرية كونه ال توجد سابقة بهذا اخلصوص، وكونه 
ل����م يعمل بهذا املبدأ على امتداد تاريخ تأليف احلكومة في لبنان. وهل 
في حال تطبيق هذا املبدأ اليوم س����يطبق الحقا في احلكومات املقبلة؟ 
ان عملية رفض االكثرية ملا يرضى به العماد عون وقبولها ملا يرفضه، 

تشير بوضوح الى استهداف االكثرية للعماد عون سياسيا.
الكل يعرف ان اس����س ومبادئ العماد عون والتيار الوطني احلر ال 
تأخذ بعني االعتبار االمور الش����خصية والعائلية، وهو من كان ومازال 
يصارع االرث السياس����ي، وبالتالي فه����و ال يتوقف عند عوامل مماثلة 
من ش����أنها عرقلة تأليف احلكومة كما يدعون. فأس����باب العرقلة منها 
خارجية ومنها داخلية مستجدة تتعلق مبواقف النائب جنبالط، ناهيك 
عن اعتكاف الرئيس املكلف س����عد احلريري على اثر تلك املواقف ملدة 
اسبوع خارج لبنان. اليس السفر في وقت بالغ احلساسية والدقة هو 

نوع من أنواع العرقلة املباشرة لتأليف احلكومة؟

تصويب عملية التوافق

ملاذا إصرار العماد عون على حقيبة سيادية؟
العم����اد عون رئيس ثاني اكبر كتلة نيابية من حيث العدد ورئيس 
أكبر كتلة نيابية مس����يحية. أليس من حقه وهو بهذا املوقع أن يحصل 
على حقيبة سيادية؟ ان رفض اعطائه حقيبة سيادية يعتبر نوعا من 
أنواع املواجهة التي ذكرناها سابقا، ناهيك عن احملاوالت الدائمة لفريق 
االكثرية بوضع العماد عون في مواجهة رئيس اجلمهورية حتت عناوين 
مختلفة ليس له اي اتصال بها، ان هذه احملاوالت احلثيثة واملستميتة 
لاليقاع بالعماد عون واضعافه على الساحتني السياسية والشعبية لن 
تنجح مهما تبدلت اشكالها وألوانها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تيار 
املستقبل  يضع يده على حقيبة سيادية اال وهي حقيبة وزارة املالية. 
فلماذا ال يحق لنا ايضا حقيبة س����يادية، خاصة ان هذا امر ال عالقة له 

باالكثرية وال باالقلية. اصرار العماد عون على توزير جبران باس����يل 
وحصوله على حقيبة سيادية ليس لعرقلة مسار التأليف كما يدعون، 

امنا لتصويب عملية التوافق ووضعها على السكة الصحيحة.

ال مهلة مفتوحة

احلكومة إلى أين في ظل متسك كل فريق بآرائه؟
نتمنى ان يحصل التآلف باسرع وقت ممكن ألن كل تأخير في عملية 
انطالق احلكومة العتيدة يرتد بشكل سلبي على البلد والشعب اللبناني، 
خاصة ان لبنان امام استحقاقات اقليمية ودولية خطرة جدا السيما انه 

امام تهديدات اسرائيلية قد تكون جدية في مكان ما.
م����ن هنا يجب أال تكون مهلة تأليف احلكومة مفتوحة امام الرئيس 
املكلف ايا كان هذا الرئيس، فتبقى البالد دون سلطة تنفيذية فترة زمنية 
تفوق املعقول. هذه الفترة قد انقضت اآلن وال يجوز ترك البلد في مهب 
الريح وتصريف االعمال في ظل التهديدات املذكورة والوضع االقتصادي 
الهش واحلالة االجتماعية املتردية التي توازي الهم السياسي. انطالقا 
مما س����بق ليس امام الفرقاء سوى التوصل الى تفاهم سريع وبالتالي 

اصدار مرسوم التأليف.
هل افهم ان تكتل التغيير واالصالح يطالب بتعديل الدس��تور جلهة إلزام 

الرئيس املكلف مبهلة زمنية معينة؟
التكتل يعتبر ان ما نص عليه الدس����تور حيال مهلة التأليف ليس 
بحاج����ة الى تعديل، امنا الى حس����ن تطبيق واحترام ملش����اعر الناس 
وهواجسهم، اي التعاطي بصدق مع الدستور واملواطنني. .عدم وجود 
نص دس����توري حاليا يحدد مهلة التألي����ف ال يعني ان املهلة مفتوحة 
امام الرئي����س املكلف. كل الظروف والش����روط متوافرة اليوم لتأليف 
احلكومة بأسرع وقت لتجنيب لبنان املخاطر املتنوعة احملدقة به على 
املس����تويني اخلارجي والداخلي. إمنا ال شيء مينع ان يصار الى اعتماد 
نص دس����توري لتحديد مهلة التأليف، فهو أمر غير مستغرب في حال 
حصوله ومن غير املنطقي أن يسبب االزعاج او االحراج الحد، بل على 
العكس في حال وجود نص يحدد مهلة التأليف يس����هل عملية التوافق 

ويضع االمور في نصابها الصحيح.
هل ترى أن »التأليف« وصل الى مرحلة اعتماد تقنية عض االصابع؟

من خالل احلرب االعالمية التي تشن على العماد عون منذ فترة غير 
قصيرة، يحاول الفريق االكثري احراجه الخراجه من املعادلة احلكومية 
ورمبا السياسية، وهذا امر يستحيل الوصول اليه. لقد سبق لهذا الفريق 
ان م����ارس ه����ذا الضغط على عون مما ادى ال����ى تأليف حكومة بدونه 
امنا برغبة منه. هذا االمر يبقى في اطار احملاولة وبالتالي عون يشكل 
معادلة اساسية وطليعية في احلياة السياسية في لبنان، كونه رئيس 
اكبر ثاني كتلة نيابية متنوعة والتالي يس����تحيل احراجه الخراجه أو 

جتاوزه وجتاوز حجمه.
انتم تدعون الى التفاهم على أساس أحقية العماد عون في مطالبه؟

لس����نا بحاجة الى الدخول في صراعات وسجاالت الثبات حقوقنا، 
نحن موجودون بقوة جمهورنا الكبير وقواعدنا الشعبية ولسنا بحاجة 
الفتعال معارك سياس����ية. ملاذا تريد االكثرية ان تفرض على املعارضة 

اس����ماء وزرائها طاملا أنه داخل مجلس الوزراء سيمثل كل وزير أيا كان 
اسمه اجلهة السياسية التي ينتمي اليها والتي سمته وسيلتزم بخطابها 
وموقفها السياس����ي؟ نعتبر ان عملية توزي����ر فالن أو عدمها هو جدل 
عقيم وال مبرر له ولن يفيد في املعطيات السياسية. ومن هنا يجب أن 
يترك لكل فريق تسمية وزرائه وعدم وضع ڤيتو على اسم معني. بناء 
على ما س����بق نعتبر ان الڤيتو على باسيل سببه انتخابي أوال وخلق 
نوع من االعذار لتحميل العماد عون اعباء العرقلة وثانيا خلق جو من 
الغم����وض والتغطية على خالفات االكثرية ب����ني قياداتها حيال توزيع 
احلقائب والواقع املرتبك الذي تعيش����ه خاصة بعد املواقف املستجدة 

للوزير جنبالط.
كيف اخلروج من املأزق برأيكم؟

بعد ان مت االتفاق على الصيغة الوزارية »5+10+15«، كان من املطلوب 
آنذاك االنتقال الى توزيع احلقائب بأسرع وقت ممكن وان يصار بعدها 
الى البحث باالسماء. نحن بانتظار ان يقوم النائب سعد احلريري بدوره 
كرئيس مكلف اي ان يقدم تصوره حول توزيع احلقائب وعندها يأتي 

ردنا باملوافقة أو بعدمها.

المصالحة المسيحية ـ المسيحية

أين العماد عون مما يجري على الساحة املسيحية من مصاحلات؟
ليس للعماد عون في األساس أي مشكلة مع أحد من األفرقاء السياسيني 
ونعتبر ان اي تفاهم بني األطراف السياسية في لبنان هو تفاهم ملصلحة 
البلد، امنا للعماد عون ثوابت وطنية ال يحيد مع فريقه السياس����ي قيد 
أمنلة عنها، انطالقا من هنا فكل لقاء مع العماد عون يجب أن يتم على 
أساس تلك الثوابت، التي ال جناح وال فاعلية للحياة السياسية ولتقريب 

اللبنانيني من بعضهم البعض وإنهاء التشنج فيما بينهم من دونها.
ه��ل العماد عون مس��تعد للقاء رئي��س الهيئة التنفيذي��ة حلزب القوات 

د.سمير جعجع؟
لنترك األمور تأخذ مجراها الطبيعي وكل شيء في أوانه جيد، لكن 
إذا كان البد من لقاء بني الرجلني فحتما سيكون ضمن الثوابت الوطنية 
للتي����ار الوطني احلر ولتكتل التغيي����ر واإلصالح، وفي أقصى احلدود 

ميكن ان يتم اللقاء على أساس تفاهم احلد األدنى.
كيف تنظرون الى مواقف البطريرك صفير السياسية؟

بداية ننظر الى مقام الكرس���ي البطريركي والى بكركي ككل على 
انها مرجعية وطنية كبيرة جلميع اللبنانيني دون اس���تثناء، لبنان 
مجتمع منفتح ومتنوع األديان والطوائف وال مينع بحسب دستوره 
وقوانينه تعاطي رجال الدين في الش���أن السياس���ي، وما املانع من 
ان يدلي البطريرك صفير مبواقفه وآرائه السياس���ية مادامت جميع 
املرجعيات الروحية في لبنان تدلي بدورها مبواقفها السياسية، امنا 
على البطريرك صفير ان يدرك ان كل موقف سياس���ي يستتبع الرد 
عليه مبوقف سياس���ي آخر مقابل له، وان اي موقف سياسي يطلقه 
غبطة البطريرك ضد التيار الوطني احلر وتكتل التغيير واإلصالح، 
يعطي هذين األخيرين حق الرد مبوقف سياسي مقابل ملوقفه، لذلك 
يجب عدم اعتبار رد العماد عون والتكتل مبنزلة الرد الشخصي عليه 

امنا يبقى ضمن الرد في اإلطار السياسي فقط.

البطريرك صفير مع 14 آذار!

هل تعتب��رون أن البطري��رك صفير مصطف سياس��يا باعتراضه على 
وجود املعارضة واملواالة في حكومة واحدة؟

إذا كان البطري����رك يقصد في وصفه الدولة بالعربة ذات احلصانني 
الذي يجّر كل منهما العربة بشكل معاكس لآلخر بأن املعارضة تعرقل 
مسار البالد فهذا رأيه السياسي وهو كالم مرفوض لدينا وهو ال ينطبق 
على واقع األمور وما يجري على الساحة السياسية في لبنان، أما فيما 
يتعلق بكالمه عن عدم جواز اش����راك املعارض����ة واملواالة في حكومة 
واح����دة، فاذكر بكالم غبطت����ه في أوائل التس����عينيات حني كان يدعو 
الى الدميوقراطية التوافقية، فلم����اذا يومها كانت تصح الدميوقراطية 
وانتفت صحتها اليوم؟ هذا رأي سياسي يستتبع ردا سياسيا ونعتبر 
ان ما هي حبلى به املنطقة من تطورات واستحقاقات داخلية وخارجية 
يس����تدعي حتما تأليف حكومة وحدة وطنية تضم املعارضة واملواالة، 
فاعتراضه عل����ى وجود املعارضة واملواالة ف����ي حكومة واحدة يعتبر 
تخليا عن مواقفه السابقة التي اطلقها في التسعينيات بأن لبنان دولة 
دميوقراطية توافقية وان مبدأ الدميوقراطية أساسي فيه، نتمنى على 
غبطة البطريرك ان يكشف لنا عن السبب الذي جعله يتخلى عن مواقفه 
السابقة ويعتمد اخلطاب الذي يعارض فيه وجود املعارضة واملواالة في 
حكومة واحدة، أما جلهة اصطفاف البطريرك صفير سياسيا فهو باملعنى 
السياسي مصطف سياسيا ويتبدى من مواقفه السياسية وتصريحاته 

انه مصطف مع قوى 14 آذار ومشروعها.
أفهم انه داعم لقوى 14 آذار؟

نعم انه يقدم الدعم السياسي لقوى 14 آذار برئاسة الرئيس املكلف 
س����عد احلريري، لكن السؤال هو الى أي مدى يخدم هذا الدعم التوافق 
الوطني على مس����توى التأليف احلكومي وعلى مستوى الدميوقراطية 

التوافقية التي كان ينادي بها خالل التسعينيات؟

جنبالط والمحكمة الدولية

كيف تقرأ حتوالت النائب وليد جنبالط؟
لدى وليد جنبالط قراءة جديدة لواقع املنطقة الش����رق أوس����طية 
وانعكاس����اتها على واقع احلياة السياس����ية في لبنان، األمر الذي دعاه 

الى تصحيح مواقفه السابقة.
هل برأيكم انها قراءة مسبقة لعاصفة متأتية من احملكمة الدولية؟

أيا يكن مصدرها نتمنى ان يكون دور احملكمة الدولية التفتيش عن 
احلقيقة واإلعالن عنها وتقدمي املتهمني للمحاكمة، وأال تكون رأس حربة 
في مش����روع قد يؤدي الى تدمير املنطقة والى انهيار الوضع السياسي 
واألمني في لبنان، ورمب����ا تكون لدى النائب جنبالط بعض املعطيات 
في هذا اإلط����ار جعلته يتخذ مواقفه األخيرة، ليس لدينا حتى اآلن أي 
معطيات ثابتة حيال ما يراه النائب جنبالط، فكل ما نستطيع قوله هو 
ان احملكم����ة الدولية يجب ان تلعب دورها القضائي بنزاهة وش����فافية 

عالية وكل ما زاد على ذلك فهو باطل.

النائب عن التيار العوني يرى أن المهلة المعقولة لتشكيل الحكومة انقضت وكل الظروف متوافرة اليوم لتأليفها بأسرع وقت

عون ُمِصّر على توزير باسيل والحقيبة السيادية 
والرافضون لمطلبه هم المعرقلون لمسـار التأليف

هل ينسحب أرسان من اإلصاح والتغيير؟
بي��روت: تتحدث مصادر عن تدهور مفاجئ 
في العالقة بني العماد ميش��ال عون والوزير 
طالل ارس��الن، وعن مش��كلة كانت عناصرها 
تتجمع من��ذ االنتخاب��ات النيابي��ة عندما قرر 
ارس��الن خوض »معركة رفع عت��ب« في عاليه 
ضد جنبالط الذي تن��ازل له عن املقعد الدرزي 
الثان��ي، فيم��ا كان ع��ون يتطل��ع ال��ى معركة 
فعلي��ة تلتقي فيها كل ق��وى املعارضة الدرزية 
)ارس��الن � احلزب القومي � تيار التوحيد(، فيما يقوم التيار 
الوطني احلر بدور »الرافعة املسيحية« لالئحة التي يترأسها 

ارسالن.
 ورغم انضمام ارسالن الى تكتل االصالح والتغيير، فإن 
ه��ذا التطور لم يعزز العالقة التحالفية بني عون وارس��الن، 
ال بل أضفى ش��كوكا عليها عندما ط��رح موضوع احلكومة 
اجلدي��دة، وحيث كان ارس��الن يأمل ويتوق��ع ان يكون من 
حص��ة املعارضة وحتديدا تكتل االصالح والتغيير ومببادرة 
م��ن العماد عون، ال ان يك��ون من حصة جنبالط أو مببادرة 
منه للمقايضة على مقعد درزي وآخر شيعي كما حصل في 
احلكومة الس��ابقة، لكن عون محش��ور في املقاعد الوزارية، 
فهو ال يس��تطيع ان يفرط بحصت��ه املارونية وال ان يتخلى 
عن الطاشناق الذي كان له دور بارز ومرجح في معركة املنت، 
وال عن النائب سليمان فرجنية حليفه األقوى، خصوصا ان 

مطالبته بستة مقاعد لم تلق استجابة. 
وفي املقابل، كان جنبالط يطالب باملقاعد الوزارية الثالثة 
املخصصة للدروز مع ان املعارضة الدرزية )3 نواب( يحق لها 
بوزير هو طالل ارس��الن، لكن هذا »احلق« يصطدم بصيغة 
احلكومة الت��ي أعطت املعارضة عش��رة وزراء، فيما توزير 

ارسالن يرفع حصتها الى 11 وزيرا ويعطيها الثلث املعطل. 
لكن اذا ترك ارس��الن تكتل االصالح والتغيير ال ش��يء 
يضمن ان يستمر رئيسا لكتلة وحدة اجلبل التي استحدثت 
بعد االنتخابات وتضم الى ارس��الن واألع��ور عضوين من 
ح��زب اهلل )ب��الل فرحات( وتكت��ل عون )ناج��ي غاريوس(، 
خصوصا ان غاريوس انقطع عن حضور اجتماعات »الكتلة« 
مبوازاة انقطاع ارسالن عن حضور اجتماعات »التكتل«. ثمة 
وساطات يقوم بها أصدقاء مشتركون لرأب الصدع بني عون 
وارسالن، هذا الصدع الذي يقابله عودة احلرارة الى العالقة 
بني عون ووهاب، وبروز مشروع اللقاء بني عون وجنبالط.

 اقتراح��ات كثيرة تط��رح بينها متثيل ارس��الن بوزير 
مس��يحي أرثوذكس��ي م��ن حزب��ه الدميوقراط��ي )مروان 
أبوفاضل( أو وزير مس��يحي ماروني من كتلة وحدة اجلبل 
)ناجي غاري��وس(، لكنها اقتراحات صعب��ة التحقيق عمليا. 
فهل انتكس��ت جتربة التحالف العضوي بني عون وارسالن 

وسقطت عند أول امتحان؟!

الحريري دعا عون لغداء عمل  في منزله لمناقشة »الحكومة«
بيروت ـ عمر حبنجر

ال جديد على شاش���ة تشكيل 
احلكوم���ة احلريري���ة، وال ما هو 
منتظر على املستوى الداخلي في 
هذا السياق، فكل املؤشرات تدل على 
أن عملية التش���كيل بحث يطول، 
وس���ط احتمال ان تساهم زيارة 
الرئيس السوري بشار األسد الى 
طهران في األيام املقبلة في حلحلة 
اللبنانية، فيما  العقدة  جانب من 
الرئيس املصري  تس���اهم زيارة 
حس���ني مبارك الى واشنطن في 
حلحلة جانب آخر من العقدة نفسها، 
باعتبار ان تشكيل حكومة لبنان 
بات حالة اقليمية مرتبطة باملواقف 
االقليمية من سلة القضايا العربية 
املطروحة كفلسطني والعراق واخيرا 
لبنان، وباملوقف اإليراني املتزايد 
صعوبة مع واشنطن ودول الغرب 
بع���د احلركة الش���عبية العارمة 

لالصالحيني.
الناطقة  اذاعة »النور«  وتقول 
بلسان حزب اهلل، ان عملية التأليف 
ميكن اال تط���ول اذا أفلح الرئيس 
املكلف سعد احلريري في جتاوز 

عقبة توزيع احلقائب واالسماء داخل بيت 14 آذار 
من جهة، وتعاطى بايجابية مع املطالب احملقة للتيار 

الوطني احلر من جهة اخرى.

عون يتحدث اليوم

إلى ذلك، يعقد العماد ميشال عون مؤمترا صحافيا 
ف���ي »الرابية« بعد ظهر اليوم االثنني يرد فيه على 
اتهامات 14 آذار ح���ول عقدة توزير صهره، وقالت 
مصادر عونية ان االشارة الى توزير جبران باسيل 
كأنها العقدة عذر ال اس���اس له، الن العماد عون لم 
يتلق حتى اآلن اي عرض جدي حول مطالبه، لهذا 

ال يوجد في »التيار« عقدة اسمها جبران باسيل.
ونقلت مصادر إعالمية ان الرئيس املكلف وجه 
الى العماد عون الدعوة الى غداء عمل في منزله من 
اجل البحث بتأليف احلكومة ومناقشته في مطالبه 
باحلقائب واالس���ماء. الدعوة حمله���ا مدير مكتب 

الرئيس املكلف نادر احلريري يوم اجلمعة.

البهلوانات السياسية

وزير االتصاالت جبران باسيل الذي يعد محورا 
ملشكلة الداخلية زار الرئيس السابق عمر كرامي في 
طرابلس، واصفا حتميله مسؤولية عرقلة تأليف 
احلكومة، بأنه جزء من البهلوانيات السياسية، التي 

ال عالقة لها مبجرى االحداث احلقيقية.
واضاف: نحن لسنا مهتمني، اتهمونا بالتعطيل أو 
لم يتهمونا، في النهاية عندما يكون األمر االساسي 
املش���اركة الفعلية بالقرار، ل���ن نتراجع حتت اي 
ضغط، حتى لو جاب���وا العالم كله، والوقت ليس 

لصاحلهم.
من جهته الرئيس كرامي الحظ انه ليس هناك جهد 
النهاء ملف تشكيل احلكومة، وكأن الرئيس املكلف 
ينتظر ش���يئا ما ليحدث حتى يبت بهذا املوضوع، 

وملاذا ال يشكل حكومة امر واقع؟!
النائب العوني نبيل نق���وال كان اكثر صراحة 
ومباش���رة من س���واه عندما قال امس ان املطالب 
اخلارجية هي ما يعطل التأليف وليس الوزير جبران 

باسيل او اي أحد آخر.
واوضح ان املقصود باملطالب اخلارجية مطالب 
اميركا واسرائيل الرافضتني دخول حزب اهلل للحكومة 
واعتبر ان االكثرية لم تعد اكثرية بعد خروج النائب 

وليد جنبالط.
وق���ال ان التيار الوطني احلر لم يعلن اس���ماء 
مرش���حيه ملجل���س ال���وزراء، مبن فيه���م جبران 

باسيل.

مواجهة الحملة على عون

بدوره، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسني 
احلاج حسن دعا 14 آذار الى ما وصفه بجمع بذور 

الش���قاق بني مكونات املعارضة، 
قائال ان حتالف املعارضة عميق 
وال يخضع حلس���ابات املصالح 
والظروف ولن تستطيع اي حملة 
شعواء ان تؤثر فيه، واضاف انهم 
يعتقدون في حملتهم على العماد 
ع���ون ان ح���زب اهلل غير معني 
وحركة امل غير معنية، بل نحن 

معنيون.

لقاء يحل األزمة

اكد  الوزير ماري���و عون  لكن 
اصرار تكتل التغيير واالصالح على 
توزير جبران باسيل في احلكومة 
اجلديدة وف���ي وزارة االتصاالت، 
واتهم املواالة بوضع العراقيل في 
وجه احلكومة واشار الى ان االسباب 
التي كانت وراء رفض توزير باسيل 
تتعلق باملصالح التي كانت تتم في 

الوزارة في املراحل السابقة.
ورأى في حديث تلفزيوني ان 
االجتماع املباشر بني عون واحلريري 
ضروري جدا، وق���ال: انا كان لي 
حديث مع فخامة الرئيس ميشال 
سليمان انه قد يحل املوضوع اذا 
حصل لقاء مباشر والس���ؤال: اذا كنا نحن نعرقل 

فهل بحثتم معنا باملباشر؟
اضاف: الرئيس السنيورة عندما توجه الى الرابية 
حلت االمور مع العماد عون، واآلن نفس الش���يء 
قد يحصل، لن يكون هناك حكومة من دون التيار 
الوطني احلر، نظرا الى وحدة املعارضة ونظرا الى 

حجم تكتل التغيير واالصالح.
بدوره، النائب العوني سيمون ابي رميا رد التأخر 
في تشكيل احلكومة الى اسباب داخلية وخارجية 
ابرزها االرباك الذي تعيش���ه االكثرية بعد مواقف 
جنبالط. ولم ير الوزير محمد فنيش )حزب اهلل( 
مبررا إلطالة امد التأليف ودعا حلفاء احلريري الى 

تسهيل مهمته بدال من وضع العراقيل.
من جهته البطريرك املاروني نصراهلل صفير رأى 
في عظة االحد من الدميان ان املصالح الش���خصية 

تعيق تأليف احلكومة.

المعارضة تطالب الرئيس المكلف بتجاوز عقبة الحقائب واألسماء والتعاطي مع »الوطني الحر« بإيجابية
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