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 كرامي بعد أرسالن عند الحريري: للرئيس المكلف وحده حق اختيار الوزراء 
 بيروت ـ عمر حبنجر

  وســـط متدد مفاعيل الصيام 
الرمضاني الى السياســـة بقيت 
ازمـــة الثقـــة على حالهـــا على 
ابواب رمضان، األكثرية النيابية 
الداعمة للرئيس املكلف سعدالدين 
احلريري تضع املالمة على العماد 
ميشال عون الذي يرفض التحاور 
مع احلريري او تلبية دعوته قبل 
وقف احلمالت املسعورة ضده، 
وعلى حزب اهللا الذي يريدون منه 
الضغط على عون واملعارضة مبا 
فيها حزب اهللا والتيار الوطني 
احلر يردون الكرة وللمرة االولى 
الى معوقات خارجية دخلت على 
اخلط في املسألة اللبنانية حيث 
إن االمـــور العربية ـ العربية لم 
تتيســـر بعد، لذلك فـــإن صيام 
املسؤولني اللبنانيني عن الكالم من 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الى رئيس احلكومة املكلف سعد 
احلريري فالنائب وليد جنبالط، 
مردود الى القناعة بأن املســـألة 

احلكومية خرجت من ايديهم.

  أرسالن في قريطم

  على ان ذلك ال يوجب التوقف 
عن احلراك السياسي، وهذا ما يفهم 
من تواصل االتصاالت والزيارات 
والتـــي كان ابرزها مســـاء امس 
األول اســـتقبال الرئيس املكلف 
سعد احلريري للنائب املعارض 

طالل ارسالن.
  وقـــد متنـــى ارســـالن بعد 
االجتمـــاع ان تســـير االمور في 
االجتاه الصحيـــح، وان تتألف 
احلكومة بأســـرع وقت وقال ان 
هناك ايضاحات مطلوبة من املواالة 
واملعارضة وعسى مبعية دولة 
الرئيـــس امللكـــف ان نصل الى 

التأليف.
  صحيفة «األخبار» القريبة من 
حزب اهللا نقلت عن ارســـالن ان 
البحث تناول العالقات مع سورية 
ومت التركيز على معاجلة تداعيات 
ما نشرته مجلة دير شبيغل بشأن 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري.

  دعوة كرامي

  كما اجـــرى احلريري اتصاال 
هاتفيـــا بالرئيس عمـــر كرامي 
وتـــداوال العقبـــات التي تعوق 
تشكيل احلكومة، الرئيس املكلف 
دعا كرامي لتنـــاول الغداء على 
مائدته وقد لبـــى كرامي الدعوة 

جنده يناقض كالمه بطرح توزير 
باسيل.

  وهاب: المعركة على «االتصاالت» 

  وبنظر الوزير الســـابق وئام 
وهـــاب فان العقدة في تشـــكيل 
احلكومة داخلية، مشيرا الى ان 
العقدة الداخلية قد حلت باالتفاق 
على صيغـــة ١٥ ـ ١٠ ـ ٥. وهاب 
وفي تصريح الذاعة «النور»، اكد 
ان املعركـــة احلقيقية مع العماد 
عون ليست حول توزير جبران 
باسيل، بل حول وزارة االتصاالت. 
وقال ان «دول الدوحة» احيت هذه 
الصيغة احلكومية، وبرأيه فان 
سعد احلريري غاضب من وليد 
جنبالط اكثر مما هو غاضب من 
ميشال عون، ولقد اعتبر موقف 
جنبالط شـــخصيا منه، ويصر 
اآلن علـــى معرفـــة ايـــن وزراء 
جنبالط الثالثة سيصبون، علما 
انه مبوجب هذه الصيغة يبطل 
وجود اقلية واكثرية. وقال وهاب: 
ال يجوز ان يسمع عون باالعالم 
ان احلريري يريد انتزاع وزارة 
االتصاالت منه، وان يسمع «ممنوع 
جبران يرجع وزيرا»، وهل لهذا 
عالقـــة باخلصخصة او الرقابة. 
وختم بالقول: املعركة على الوزارة 

وليست على جبران. 

ظهر أمس.
  وبعـــد اللقاء اكـــد كرامي انه 
يحق لكل فريق تقدمي االســـماء 
التي يريد للـــوزارات لكن يبقى 
لرئيـــس احلكومة املكلف وحده 
احلق باختيار اسماء الوزراء الذي 
يراهم مناسبني، مؤكدا ان استمرار 
الوضع على هذا الشكل يؤدي الى 

ما ال حتمد عقباه.

  المعارضة ترّوج للعقدة الخارجية

  صحيفـــة «الســـفير» نقلت 
عن اوســـاط واسعة االطالع في 
املعارضة انها تزداد قناعة بوجود 
عقـــدة خارجية تؤخر تشـــكيل 
احلكومـــة، وتتعلق بحســـابات 
مصرية واميركية، يبدو ان الرئيس 
املكلف يأخذها بعني االعتبار كما 

زعمت هذه االوساط.
الذي    وتساءلت األوساط: ما 
مينع الرئيـــس املكلف من اعداد 
صيغة حكومية تتضمن توزير 
جبران باســـيل وابقـــاء وزارة 
االتصاالت معه، مقابل تنازله عن 
احلقيبة الســـيادية وهي صيغة 
ميكن ان حتظـــى بقبول العماد 

ميشال عون.
  ورفضـــت األوســـاط التذرع 
باملؤمتر الصحافي االخير للعماد 
ميشال عون من اجل تبرير رفض 

التحاور معه ألن كالمه جاء رد فعل 
على الهجمات التي تعرض لها.

  السنيورة: الحريري لن ييأس

  رئيس حكومة تصريف االعمال 
فؤاد الســـنيورة قال إن الرئيس 
املكلف لن ييأس ولن يقف امام 

العقبات التي تعترض مهمته.
  وقال: ال امن وال امان وال ازدهار 
وال عيش يطمئـــن معه املواطن 
على مستقبله ومستقبل اوالده 
من دون ان تعود الدولة صاحبة 

السلطة الوحيدة في لبنان.
  واضاف: الرئيس املكلف يبذل 
قصارى جهده من اجل معاجلة 
االمور توصال الى تشكيل احلكومة 
منطلقا من اميانه بلبنان العربي 
السيد احلر الدميوقراطي، وستكون 

لنا حكومة ان شاء اهللا.
  نائب األمني العام حلزب اهللا 
الشيخ نعيم قاسم، دعا الرئيس 
املكلف الـــى التواصل مع الكتل 
النيابية املوالية واملعارضة ليتفق 
معها على االسماء واحلقائب، بعد 
االتفاق على الصيغة احلكومية، 
معتبـــرا ان لبنان امـــام مرحلة 
حساســـة ومهمة قادمة وعلينا 

االستفادة منها.
  وقال قاسم ان حزب اهللا لن 
يلتزم بأي امر آخر غير الصيغة 

احلكومية التـــي اتفق عليها مع 
الرئيس املكلف سعد احلريري، 
منتقـــدا بعض «االبـــواق» التي 
تتحدث عن وعود غير صحيحة 
لتثير البلبلة وتخفي املشـــاكل 
احلقيقية التي تقف وراء تشكيل 
التعهد  احلكومـــة، واملقصـــود 
بالضغط على العماد عون لتسهيل 
عمل تشكيل احلكومة، وقال ان 
الطريقة  تشكيل احلكومة بهذه 

ال يتم.

  ينتظرون وعودًا خارجية

  عضو كتلة االصالح والتغيير 
حكمت ديب تخـــوف عبر اذاعة 
«النور» من وجود وعود خارجية 
بانتظار اســـتحقاقات وتواريخ 
معينة وراء تأخير احلكومة، نافيا 

مسؤولية التيار الوطني احلر.
  لكن النائب في كتلة املستقبل 
نبيل دو فريـــج رد محمال كتلة 
عـــون مســـؤولية العرقلة عبر 
التصعيـــد الكالمي مـــن جانب 
العماد عون الذي يطالب بوزارة 
سيادية لتياره اضافة الى انه خالل 
االستشارات النيابية امللزمة التي 
ادلى  انتخابات ٢٠٠٥  جرت بعد 
بتصريح مضمونه رفض توزير 
الراسبني اقله في احلكومة االولى 
بعد االنتخابات مباشـــرة، واآلن 

 المعارضة تتحدث عن العرقلة اإلقليمية ووهاب يرى عقدة عون بوزارة االتصاالت ال بجبران

 (محمود الطويل)  الرئيس املكلف سعد احلريري مستقبال رئيس احلكومة السابق عمر كرامي في بيت الوسط  امس 

 معلوف لـ «األنباء»: مطالبة عون بحقيبة سيادية ثانية 
تعجيزية وتساهم في عملية التعطيل المباشر 

السيادية املتمثلة في حقيبتني 
سياديتني (الدفاع والداخلية) 
الى حصــــة االكثرية  اضافة 
النيابيــــة املتمثلة في حقيبة 
ســــيادية واحــــدة (املالية)، 
األمــــر الــــذي يبطــــل معنى 
االنتخابات النيابية وبالتالي 
يبطل ما افرزتــــه من اكثرية 
واقلية نيابية، متســــائال من 
جهة ثانية عن معنى تراجع 
العماد عون عن النظرية التي 
اطلقها فــــي العام ٢٠٠٥ أثناء 
تشــــكيل حكومــــة تصريف 
االعمال احلالية والقاضية بعدم 
توزير الراسبني في االنتخابات 

النيابية.

  إطالة أمد التعطيل

  واضاف معلوف ان امتناع 
العمــــاد عون حتــــى اآلن عن 
تلبيــــة دعوة الرئيس املكلف 
ســــعد احلريري الــــى الغداء 
ليس ســــوى بهدف املماطلة 
واطالة امــــد تعطيل التأليف 
بهدف ممارسة الضغط على 
الرئيس املكلــــف في محاولة 
لتسجيل املكاسب على حساب 
قيام احلكومة، وبالتالي قيام 
الدولة مبؤسساتها الدستورية، 
واصفا احلالة احلالية ملسار 
التأليف بالشاذة، متمنيا العمل 

 بيروت ـ زينة طبارة
  رأى عضو تكتل «القوات 
اللبنانيــــة» وكتلــــة «زحلة 
بالقلب» النائب جوزف معلوف، 
ان مواقف العماد ميشال عون 
االخيرة حيال تأليف احلكومة 
ليست سوى احللقة الرابعة من 
سياسة التعطيل لقيام الدولة 
التي ينتهجها منذ العام ٢٠٠٥، 
وذلك بعد تعمده سابقا تعطيل 
عمل حكومة تصريف األعمال 
احلاليــــة وتعطيــــل املجلس 
النيابــــي ومحاولــــة تعطيل 
االنتخابات الرئاسية معتبرا ان 
ما قاله العماد عون في مؤمتره 
الصحافــــي االخير ال ينم عن 
مخاوف لديه على البالد، امنا 
ينم عــــن امور تتصل بفرملة 
العمل املؤسساتي في الدولة، 
متمنيا عليه التعاطي مع تأليف 
احلكومة مبواقف ايجابية رأفة 
باملواطنني الذين باتوا يرزحون 
حتت اعباء مادية واجتماعية 
جسيمة تثقل كاهلهم، كما متنى 
من جهة ثانية حصر مشاورات 
التأليــــف ضمن املؤسســــات 
الدســــتورية وضمن رؤساء 
الكتل النيابية بهدف تضييق 
رقعة العرقلة وتوضيح الرؤية 
وصوال الى تشكيلة حكومية 
البالد في  تســــتطيع حماية 
التهديدات االســــرائيلية  ظل 

املستمرة لها.
النائب معلوف في    ولفت 
تصريح لـــــ «األنباء» الى ان 
العماد عون  مجرد مطالبــــة 
بحقيبة سيادية ثانية للفريق 
االقلي بعد ان مت االتفاق على 
االطــــار االوســــع للحكومة 
بصيغــــة ٥-١٠-١٥ هو طلب 
تعجيزي وجــــزء من عملية 
التعطيل املباشــــر، وذلك اذا 
ما اخذت بعني االعتبار حصة 
رئيس اجلمهورية من احلقائب 

علــــى انهائها من خالل تدخل 
اخليرين على خط احللحلة.

  ولفت النائب معلوف الى 
انه وبغض النظر عن شــــكل 
التعطيل على املستوى اللبناني 
الداخلــــي، هنــــاك تقاطع بني 
مواقف املعارضة على الساحة 
اللبنانيــــة وبعــــض املواقف 
االقليمية حيال مسار تأليف 
احلكومة، معتبرا ان اسباب 
التعطيل في حقيقتها خارجية 
بحتة ومرتبطة بايران اكثر من 
ارتباطها بباقي الدول االقليمية 

او العربية.

  لقاء الحريري ـ جعجع

اللقــــاء املرتقب بني    وعن 
رئيس الهيئــــة التنفيذية في 
«القــــوات اللبنانية» ســــمير 
جعجع والرئيس املكلف سعد 
احلريري لفت النائب معلوف 
الى انه من الطبيعي ان يكون 
هنــــاك اجتماعــــات ولقاءات 
متواصلــــة بني احللفاء داخل 
١٤ آذار الســــيما خالل مرحلة 
تأليف احلكومة، مشيرا الى ان 
اللقاء املذكور سيبحث موضوع 
التعطيل وآلية اخلروج منه.

  وردا علــــى ســــؤال حول 
تنافس «القوات اللبنانية» مع 
احلزب «التقدمي االشتراكي» 
علــــى وزارة االشــــغال، ختم 
النائب املعلــــوف، معتبرا ان 
املنافسة عنصر مشروع السيما 
الطرفني  وان هناك رغبة من 
في خدمة املواطنني، الفتا الى 
ان كال من الفريقني يعمل على 
تسهيل التأليف، وان التواصل 
حيال األمر مستمر بني املعنيني 
بهدف حلحلة اخلالف، مؤكدا ان 
ايا من الفريقني املذكورين لن 
يسمح بتحويل الرغبة املشار 
اليها الى عنصر معطل لقيام 

احلكومة. 

 عضو كتلة «زحلة بالقلب» تمنى حصر مشاورات التأليف ضمن المؤسسات الدستورية

 جوزف معلوف 

 رسالة من جنبالط إلى صفير تؤكد التمسك بمصالحة الجبل
 بيروت ـ عامر زين الدين

  حمل وفد من نواب «اللقاء الدميوقراطي» ممثال لرئيس اللقاء النائب 
وليد جنبــــالط وضم وزير الدولة في حكومــــة تصريف االعمال وائل 
ابو فاعور والنواب عالء الدين ترو، هنري حلو، انطوان ســــعد، وايلي 
عون، رسالة من رئيس اللقاء الى البطريرك املاروني نصر اهللا بطرس 
صفير في الدميان. واكد الوزيــــر ابوفاعور ان زيارة البطريرك صفير 
هي لتســــليمه الرسالة من النائب جنبالط للتأكيد على تقدير واحترام 
مقام البطريركية وصفيــــر، باالضافة الى التأكيد على مصاحلة اجلبل 

والتمسك بها، والتي انتجت مواضيع مهمة للبلد.
  وشــــدد ابوفاعور على ان املصاحلة اصبحت واقعا وطنيا ملعيشــــة 
اجلبل، ولفت الى ان املصاحلة يجب ان تكون نهجا وطنيا كامال وتكون 
مصاحلة اجلبل مقدمة ملصاحلة وطنية شاملة لتشكيل حكومة الوحدة 

الوطنية باسرع وقت ممكن.
  واشار احد اعضاء الوفد لـ «األنباء» الى أن الزيارة كانت ايجابية جدا 
وجرى فيها عرض عدد من القضايا السياســــية والسيما منها تلك التي 

قد تثير بعض الهواجس لدى فئة سياسية معينة من اللبنانيني. 

 «املصلحة اآلنية واجلفاء»: أصدقاء الرابية وعني التينة املشـــتركون 
يوضحون صورة العالقة بني بري وعون على هذا النحو: «املصلحة 
اآلنية و(اجلفاء) الديبلوماسي يجمعان بري وعون، واحلذر املتبادل 
هو املسيطر، هشاشة العالقة جتعل مشروع التفاهم صعبا، لذلك 
يضغط حزب اهللا ليس لتعديل مســـار (اجلنـــرال العنيد)، إمنا 
لتقريب وجهات النظر بغية حتصني جبهة املعارضة، واقع احلال 

أنه صمام األمان لعالقة مهددة في أي حلظة».
  تفاهمات مسبقة: يريد الرئيس بري التوصل الى تفاهمات مسبقة بني 
رؤساء الكتل إلجناح اختيار اللجان النيابية حتى ال يتكرر ما حصل في 

جلسة انتخاب أمناء السر واملفوضني في املجلس.
  لقـاء جنبالط وحردان: اجتمع رئيس احلزب التقدمي االشـــتراكي 
النائب وليد جنبالط ورئيس احلزب السوري القومي االجتماعي 
النائب أسعد حردان بعيدا عن األضواء قبل بضعة أيام، ويفترض 

أن يكررا اللقاء قريبا أمام اإلعالم هذه املرة.
  معطيات سـلبية: يرى مصدر مراقب ان مجموعة املعارك الصغيرة 
ــهدتها مسيرة تأليف  ــية التي ش والعقد املتوالية واالهتزازات السياس
ــتبعاد تصور  احلكومة اعادت تكبير هوة انعدام الثقة بني اطرافها واس
ــر والدتها وعملها، فحتى اآلن  ــجم باحلدود الدنيا عب فريق عمل منس
ــد اهمية من كل  ــية واالش لم تصل عملية التأليف الى املرحلة االساس
سابقاتها، وهي االتفاق على البيان الوزاري للحكومة بخطوطه العريضة 
ــلبية  ــة، وقد راكمت املعارك الصغيرة مجموعة معطيات س والتفصيلي
جديدة تضاف الى معطيات قدمية جتعل كثيرين يتساءلون، ماذا سيبقى 
من بقايا ثقة وانسجام، اذا طالت مسيرة التأليف أمدا اضافيا مع كل ما 
ــر بحكومة  ــن ان يحصل في املرحلة الالحقة؟ وهل ما يجري يبش ميك

وحدة وطنية فعال؟
  محطـات اقليمية: ترى مصادر سياسية ان الوضع اللبناني، مبا 
فيه مسألة اجناز تأليف احلكومة، محكوم بأكثر من محطة اقليمية 
ودولية ينتظر اجلميع جالءها ملعرفة توجهات املرحلة املقبلة، وتورد 
في هذا اإلطار، مصير املفاوضات االميركية ـ السورية حول امللف 
العراقي، وأجوبة دمشـــق على أسئلة تلقتها من االدارة األميركية 
في هذا املوضوع، إعادة احلرارة الى االتصاالت السعودية السورية 
بعدما شابها فتور نسبي في الفترة األخيرة، نتائج زيارة الرئيس 
الســـوري بشار االسد الى ايران، وما سينتج عنها لناحية جتاوب 
طهران مع الشروط واملطالب االميركية املتعلقة بالوضع العراقي 
وامللف النووي، عشية انتهاء املهلة التي حددتها االدارة األميركية 

لطهران للتجاوب مع املطالب الدولية املعلقة بامللف النووي.
  خطـاب نصراهللا بعيون إسـرائيلية: تفاوتت التفسيرات االسرائيلية في 
أوساط احملللني واخلبراء السياسيني والعسكريني للخطاب األخير ألمني 

عام حزب اهللا السيد حسن نصراهللا:
  - هناك من يرى ان كالم نصراهللا يشير الى تصعيد والى اعداد األرض 
ــباب منها  ــات أكثر اطمئنانا وصالبة لعدة أس ــرب محتملة بعدما ب حل
ــن وضعه املفاجئ في اعقاب قرار الزعيم الدرزي وليد جنبالط،  حتس
ــكر سعد احلريري، ودراسة احتمال انضمامه الى  االنسحاب من معس
محور حزب اهللا وسورية، ومنها أيضا اكتشاف نهج الرئيس االميركي 
أوباما واألزمة القائمة بينه وبني اسرائيل، ما يعني ان االدارة االميركية 
لن تعطي اسرائيل الضوء االخضر ملهاجمة لبنان، نصراهللا بات يشعر 
ــاعا وكذلك  ــرائيل أصبحت أكثر اتس بأن قدرته على املناورة حيال اس

قدرته على التصدي ألي محاولة لتقييد حرية عمل حزبه.
ــن يرى ان حزب اهللا ال يريد وال يرغب في أي حرب جديدة مع  ــاك م   - هن
اسرائيل وليس لديه مصلحة في ذلك، وما يفعله نصراهللا انه يذكر اسرائيل 
فقط بأنه مازال هنا وان له كلمة ودورا في حتديد قواعد اللعبة، حزب اهللا 
مدرك ان اسرائيل ستتصرف في أي حرب مقبلة بطريقة مختلفة متاما عن 
ــيعية رغبة في القتال مجددا  حرب ٢٠٠٦، في وقت ليس لدى الطائفة الش
ومازالت تلملم آثار احلرب األخيرة، أما حزب اهللا فلديه انشغاالته الداخلية 

التي تتعلق باحلكومة اجلديدة ومبهمة القوات الدولية في اجلنوب. 

 وأسرار  أخبار 

 المعارضة تسأل عن «تريث الحريري» وتسلط الضوء على «انقالب جنبالط» 
 بيـــروت: في
تســـأل    وقت 
آذار عن  قوى ١٤ 
السبب الذي يدفع 
حزب اهللا الى عدم 
التدخل لدى حليفه 
ميشـــال  العماد 
عـــون لتســـهيل 
تشكيل احلكومة التي وافق على 
صيغتها واطارها العام، وتوحي 
في سؤالها ان حزب اهللا قادر 
على التأثير على عون ولكنه 
غير راغب في ذلك، تسأل قوى 
املعارضة عن السبب الذي يدفع 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
الى التريث وعدم االستعجال 
والتأخر في تشكيل احلكومة 
التي اتفق على صيغتها، ولم 
يبـــق اال احلقائب واألســـماء 
وان يبادر احلريري الى تقدمي 
عرضه وتصوره في هذا املجال 
والى تفعيل حركة اتصاالته 
مع القيادات ورؤســـاء الكتل 

النيابية.
  ملاذا يتأخر احلريري ويتريث 
ويأخذ وقته؟ تسأل املعارضة. 
هل ألنه لم يستوعب واقع ما 
بعد االنتخابات وال يعترف به، 
ولم يتوصل الى صيغة معينة 
للتعايش والتكيف مع الوقائع 
املستجدة يستعيد معها فريق 
١٤ آذار توازنـــه؟ هل ميارس 
احلريري لعبة كســـب الوقت 
لوضـــع اجلميع الحقـــا أمام 
وقائع صعبة ميكن ان تصل 
الى حد «قلب الطاولة» وحتدي 
اجلميع علـــى التفكير ببديل 

عنه لتأليف احلكومة اجلديدة 
ورئاستها؟ أم ان احلريري في 
غرفة االنتظار ينتظر تبلور 
التموضع السياســـي اجلديد 
للنائب وليد جنبالط من جهة، 
ـ  الســـوري  التفاهم  واكتمال 

السعودي من جهة ثانية؟
  املعارضة مقتنعة بأن اشعال 
١٤ آذار اجلبهة السياسية مع 
العماد عون ال يعكس الواقع 
والسبب احلقيقي للمراوحة 
احلكومية، ألن هذه القوى تركز 
على «عقدة عون» وتبدي ازاءها 
تبرما وتذمرا، بينما اهتمامها 
وقلقها يدوران حول «انقالب 
جنبالط» وما أحدثه من اعادة 
لـــألوراق وللخريطة  خلـــط 
افراغ نتائج  السياسية، ومن 
االنتخابات من مضمونها ومن 
تقويـــض الصيغة احلكومية 
املتوافق عليهـــا (١٥ ـ ١٠ ـ ٥) 
لتصبح عمليا (١٢ـ  ١٠ـ  ٥ـ  ٣) 
أو حتى (١٣ـ  ١١ـ  ٣ـ  ٣). وترى 
أوساط املعارضة ان جنبالط 
اختار حلركته توقيتا سياسيا 
بالغ الدقة واحلساسية، فكان 
لها تداعيات ســـلبية مباشرة 
الرئيـــس املكلف  على وضع 
التوازنات  وعلـــى مســـتوى 
الداخليـــة الـــى درجة اضطر 
معهـــا احلريري الى الســـفر 
الى اخلارج للتأمل والتفكير 
واملراجعة أو إلجراء اتصاالت 
واستكشاف األبعاد اخلارجية 
في ما يجري. ولم ينفع الحقا 
أكده جنبـــالط تكرارا من  ما 
ان خطوته لم تكن تستهدف 

عمليـــة تشـــكيل احلكومة، 
وما أعطـــاه من تطمينات بأن 
حصتـــه الوزارية حتتســـب 
ضمن األكثرية وانه حريص 
على عالقته مع احلريري رغم 
خروجه من ١٤ آذار. كل ذلك لم 
يكن كافيـــا لطمأنة احلريري 
وجعله يقدم على حسم عملية 

التأليف وخياره احلكومي.
  ولكن األسباب اخلارجية 
التي تؤخر والدة احلكومة تبقى 
هي األهم فـــي نظر املعارضة 
التي تتحدث عن توقف عملية 
ـ السعودي  التفاهم السوري 
عند نقطة معينة وعن «اتفاق 
لم يكتمل أو لـــم يدخل حيز 
التنفيذ» بسبب التدخل املصري 
ـ األميركي ومـــا أدى اليه من 
تعطيـــل لالتفاق الســـوري ـ 
السعودي وعدم انطالق املسيرة 
احلكوميـــة وفق اآللية املتفق 
عليهـــا في دمشـــق. االعتقاد 
السائد لدى املعارضة أن مصر 
لم ترد التســـهيل ألنها كانت 
الرئيس  تنتظر نتائج زيارة 
حســـني مبارك الى واشنطن 
التي طرحت فـــي خاللها كل 
امللفات االقليمية وضمنا امللف 
القاهرة كانت  اللبناني، وألن 
تريد ان تعرف مسار احلوار 
الفلســـطيني برعايتهـــا بني 
حركتي فتح وحماس والطريقة 
التي ستتعاطى بها دمشق مع 
هذا امللف وما اذا كانت في وارد 
تقدمي تسهيالت، كما ان القاهرة 
لديها حتفظات ومالحظات على 
تفاهمات سعودية مع سورية 

غير منسقة مسبقا معها أعطت 
دمشق أكثر مما يجب وساهمت 
في اضعاف حلفاء السعودية 
ومصر في لبنان وارباك عملية 
تشـــكيل احلكومة وتقويض 

نتائج االنتخابات.
التي  الواليات املتحدة    أما 
تدخلت سريعا (عبر املسؤول 
اللبناني في وزارة  امللف  عن 
اخلارجية االميركية جيفري 
فيلتمـــان) الحبـــاط مهمـــة 
الوزيـــر عبدالعزيـــز خوجة 
اتفاق دمشق في  في تسويق 
بيروت واحلؤول دون وضع 
هذا االتفاق على سكة التنفيذ. 
فإن لديها حسابات خاصة، وهي 
اللبناني  الوضـــع  في ربطها 
مبلفات املنطقة، رمبا تفضل ان 
تتأخر والدة احلكومة اللبنانية 
العتبارات تتعلق مبفاوضاتها 
اجلارية مع دمشق، أو تتعلق 
بعالقاتهـــا مع بعـــض الدول 
العربيـــة احلليفة، والى حني 
الوظيفة السياســـية  حتديد 

االقليمية لهذه احلكومة.
  والنتيجـــة ان االتصاالت 
السورية ـ السعودية مازالت 
متوقفة عند النقطة التي توقفت 
عندها اثـــر التدخل األميركي 
ـ املصـــري، وان اللحظة التي 
تعود فيها احليوية واالندفاعة 
الى خط االتصاالت هذه وعلى 
أساس االتفاق الذي مازال ساري 
املفعول على األقل من وجهة 
نظر دمشق، تكون اللحظة التي 
يبدأ فيها العد العكسي لوالدة 

احلكومة. 

 مرحلـة انتقالية أم انتقال؟: لم يتوصل أركان قوى ١٤ آذار 
الى تفســــير موحد حلركة جنبالط واملدى الذي سيصل 

اليه، وتتوزع اآلراء بني اجتاهني:
  األول: ان جنبالط مازال فـــي مرحلة انتقالية ولم يبلور 
خياره اجلديد بشكل نهائي، وهو في منزلة بني املنزلتني 
بخروجه مـــن ١٤ آذار دون االنضمام الى ٨ آذار. وهذا ما 
يفسر االشارات املتناقضة التي يرسلها والتي تفيد من جهة 
بأنـــه بات حليفا حلزب اهللا، وتوحي من جهة ثانية بأنه 

باق على املبادئ التي اجتمعت عليها قوى ١٤ آذار.
  الثاني: ان جنبالط أصبح فعليا في «املقلب اآلخر» وبات 
يقف على الضفة السياســـية املقابلة، ولكنه بحاجة الى 
وقت لتظهير الصورة كاملـــة وواضحة، وهو اذا تراجع 
خطوة فلكي يتقدم خطوتني في مسار بات محددا ونهائيا 
لديه ولسنوات مقبلة. وبالتالي لم يعد باإلمكان االعتماد 
أو التعويـــل على جنبالط وال الرهان على عودته الى ١٤ 
آذار، بقـــدر ما يجب التنبه والتحوط الى خطواته املقبلة 
وأولها ما يتعلق باجتذابه احلريري الى املوقع الذي يقف 
فيـــه، فهو حريص على احلريـــري والعالقة معه، ولكن 
على ان يأتي احلريـــري إليه ويالقيه ال ان يعود هو الى 

حيث كان.
ــب وليد جنبالط أعطى تعهدا    تعهـدات جنبالطية: يقال ان النائ
ــيبقى على حتالفه مع احلريري (مقابل  جلهات عربية بأنه س
فك ارتباطه مع مسيحيي ١٤ آذار) في عملية تأليف احلكومة، 
ــكيل  وبأنه ليس في وارد الدخول مع املعارضة في فكرة تش

ائتالف جديد لتسمية رئيس آخر لتأليف احلكومة.
  انقطاع الكتائب: انقطاع احلزب االشتراكي عن اجتماعات األمانة 
العامة بات ثابتا ونهائيا ألســــباب سياسية، أما انقطاع 
حزب الكتائب (منذ نحو شــــهر) عــــن هذه االجتماعات، 
فإنه غير نهائي وألسباب تنظيمية غير سياسية وتتعلق 
مبالحظات كتائبية على املساواة بني األحزاب والشخصيات 
السياســــية في األمانة العامة وعلى انضمام شخصيات 
غير حزبية بطريقة فوضوية ودون االســــتناد الى آلية 

محددة وقرار مشترك.
  أين املشكلة؟: يقول مصدر مسيحي في قوى ١٤ آذار ان املشكلة 
تكمن في النائب ميشال عون وعدم اعترافه بنتائج االنتخابات 
النيابية واالنقالب عليها من خالل املطالبة مبقاعد وزارية تفوق 
حجمه وحقه. ويقول مصدر في تكتل اإلصالح والتغيير ان 
املشكلة تكمن في الرئيس املكلف سعد احلريري وعدم اعترافه 
بالواقع املستجد بعد االنتخابات، الذي أنهى مشروع قوى ١٤ 
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 «الكتائب» تعّلق مشاركتها باجتماعات ١٤ آذار
  وتنفي ما أشيع عن زيارة موفديها لسورية

 بيروت: اكد النائب الثاني لرئيس حزب الكتائب سليم الصايغ ان 
الكتائب علقت مشاركتها باجتماعات قوى ١٤ اذار، حتى يعاد تفعيل 
امانتها العامة كي تتمكن من القيام بواجباتها االساسية، كاشفا عن تصور 
ستطرحه «الكتائب» مع حلفائها العادة النظر في اداء االمانة العامة لهذه 
القوى، مشددا على ان املشكلة ليست شخصية. كما نفى الصايغ ما أشيع عن 
زيارة ملوفدين كتائبيني الى سورية وقال ان «مبدأ الزيارة غير وارد حاليا».
مشــــيرا الى ان الكتائب تلقت من ســــورية رسائل شفهية أبدت فيها 

دمشق حسن نية. 


