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»الحريري ـ 2« يبدأ من حيث بدأ 
أم من حيث انتهى؟!

الثاني لم  التكلي����ف  بي����روت: استش����ارات 
تكن نسخة عما سبق في استشارات التكليف 
األول، وامنا انطوت على تطورين سياسيني البد 
ان يدخلهما الرئيس املكلف س����عد احلريري في 
حسابات التأليف. وعلى األرجح فإنه واجه هذين 
التطورين بعدم ارتياح ملا يشكالنه من »ضغط 
وتضييق« عليه، في حني ان التطور األبرز الذي 
»أراحه« متثل في موقف النائب وليد جنبالط الذي 
سماه تسمية صريحة غير مشروطة وان جاءت مقرونة خارج 
حلبة االستشارات بكالم سياس����ي عن حكومة وحدة وطنية 

وعلى قاعدة ال� »15 – 10 – 5« أما التطوران فهما:
األول: دخول الرئيس ميشال سليمان ومنذ اآلن على خط 
عملية التأليف في جولتها الثانية، ذلك ان »غداء العمل« الذي 
أقامه للعماد ميش����ال عون ومعه الوزير جبران باسيل شكل 
اختراقا شكليا لشريط االستشارات واختراقا سياسيا للمناخ 
السياسي الذي يلف عملية تشكيل احلكومة. وهذا اللقاء مؤشر 
الى ان رئيس اجلمهورية، وفي ضوء مالمسة األزمة احلكومية 
ل� »اخلط األحمر«، في ص����دد أداء مختلف عن اجلولة األولى 
وباجتاه ان يكون مبادرا الى طرح مخارج وأفكار خالقة للخروج 
م����ن املأزق بعدما كان اكتفى بدور »الوس����يط واالطفائي« في 
اجلولة األولى، وباجتاه التأكيد على دوره و»حقه الدستوري« 
في ان يكون شريكا أساسيا في التأليف في اطار التعاون مع 
الرئيس املكلف، بحيث ان الرئيس س����ليمان الذي حدد سقفا 
ملوقفه السياس����ي الوطني بأال يوقع على مرس����وم حكومة ال 
تس����توفي شروط ومواصفات حكومة وحدة وطنية وحكومة 
ميثاقية، يحدد في موازاة ذلك سقفا لدوره السياسي الوطني 
الذي يعتزم القيام به في س����ياق الدفع باجتاه قيام مثل هذه 
احلكومة واخراج البالد من األزمة احلكومية التي باتت مصدر 
تهديد لالس����تقرار السياس����ي واألمني في البلد. وفي الواقع، 
يكمل الرئيس سليمان ما كان بدأه قبل اعتذار احلريري الذي 
لم ميهله ولم يستجب لطلبه بتأجيل االعتذار أليام افساحا في 
املجال أمام معاجلات كان سليمان نسج خيوطها مع الرئيس 
نبيه بري والنائب وليد جنبالط وأبرزها ما يتعلق مبعاجلة 
عقدة »االتصاالت وباسيل«. فكان ان اعتمد سليمان التشكيلة 
احلكومية التي اقترحها احلريري قاعدة للتفاوض مع ادخال 
تعديالت محددة عليه����ا لتصبح مقبولة من اجلميع، واقترح 
حال للعقدة على أساس ان تصبح وزارة االتصاالت من ضمن 
حص����ة رئيس اجلمهورية على ان تعود وزارة األش����غال الى 
جنبالط مقابل ان يتم توزير جبران باسيل، أي تسوية »ال غالب 
وال مغلوب«، فيكون احلريري حصل على نصف ما يريد بأن 
أقص����ى عون عن وزارتي الداخلية واالتصاالت،  ويكون عون 
حصل على نصف ما يريد بأن أفش����ل محاولة اخراج باسيل 
من احلكومة. وبالتالي بقدر ما ش����كل »غداء العمل« مؤش����را 
الى حتس����ن في أجواء العالقة بني سليمان وعون، خصوصا 
بعدما »تنازل« عون عن الداخلية وفك االشتباك احلكومي مع 
سليمان، فإنه شكل مؤشرا الى عودة باسيل الى احلكومة والى 
عدم وجود ڤيتو لدى سليمان على هذه العودة أو على توزير 

الراسبني في االنتخابات.
الثاني: انخراط الرئيس نبيه بري بالكامل في موقف املعارضة 
متخلي����ا عما كان أقدم عليه ف����ي التكليف األول من متايز عن 
املعارضة ومن مسايرة للحريري )الذي صوت له في انتخابات 

رئاسة املجلس(.
وأهمية موقف بري ال تكمن في انه خفض الرقم الذي سيحصل 
عليه احلريري من 86 إلى 71 نائبا، وامنا في انه شكل مؤشرا 
الى عودة الوضع السياسي الى ما كان عليه قبل االنتخابات من 
»فرز واصطفاف سياسي حاد« بني فريقني، والى تبدد ما كان 
بري نفسه بشر به وروج له من خلط أوراق وذوبان فريقي 8 
و14 آذار، وتبدد رهان جنبالط على مالقاة بري له في منتصف 
الطريق. وعودة الوضع السياسي الى ما كان عليه يعني عودة 
أجواء التشنج الى »الشارع« الطائفي واملذهبي. وفي وقت تسود 
أجواء استياء في الشارع السني من موقف بري الذي لم يرد على 
حتية احلريري باملثل عندما محضه التأييد غير املشروط في 
انتخابات رئاسة املجلس، فإن بعض أوساط احلريري تعترف 
متأخرة بخطأ سياس����ي حصل عندما أعطى احلريري تأييده 
لبري من دون شروط، وعندما لم يعتمد مبدأ االتفاق الشامل 
ضمن الس����لة الواحدة على كل استحقاقات وترتيبات ما بعد 
االنتخابات. يعتبر الرئيس بري ان احلريري، وليس هو، من 
غير في املوقف وس����لك وجهة جديدة. فموقفه في استشارات 
التكليف األول جاء مش����روطا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
واحلريري هو ال����ذي تراجع عن »حكومة الوحدة« وبادر الى 
تصعيد مبرمج باقتراح تشكيلة األمر الواقع ومن ثم االعتذار 
الس����ريع والتلويح بشروط جديدة في التكليف اجلديد، وهو 
الذي عاد الى لغة األكثرية واألقلية والتهديد باستبعاد من ال 
يسميه. وملا كان بري ينتظر من احلريري موقفا واضحا بالتزام 
حكومة وحدة وطنية على قاعدة 15 � 10 � 5 ولم يصدر مثل هذا 
املوقف، فإنه في حل من التزامه بتأييد احلريري وتس����ميته. 
ولك����ن احلريري له وجهة نظر مضادة، ه����و يعتبر انه فعل 
كل ما عليه وما يستطيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية على 
قاعدة 15 � 10 � 5 ووصلت جهوده الى حائط مس����دود بسبب 
تعنت املعارضة، ووصل هو الى قناعة بأن املعارضة ال تريد 
تشكيل احلكومة وانه ال ميكنه االستمرار في هذا الوضع الذي 
يعرضه لالس����تنزاف واالبتزاز، فقرر املبادرة من طرف واحد 
الى خلط األوراق. ويعتبر احلريري أيضا ان عملية احلكومة 
دارت دورة كاملة لتعود الى نقطة البداية، وان عودته بأصوات 
األكثرية النيابية جتعله في حل من التزاماته الس����ابقة حيال 
املعارضة. وهكذا فإن صيغة ال� 15 � 10 � 5 جتاوزتها األحداث 
ولم تعد صاحلة والتشكيلة احلكومية التي اقترحها متضمنة 
تنازالت للمعارضة فاجأت أنصاره وحلفاءه أكثر من خصومه، 
باتت في حكم امللغاة كأنها لم تكن، والتأليف الثاني س����يكون 
مختلفا في األسلوب وقواعد التفاوض ومبا يعيد االعتبار من 
جهة الى نتائج االنتخابات وواقع وجود أكثرية وأقلية، ويؤكد 
من جهة ثانية على حق وصالحية رئيس احلكومة في عملية 
التأليف، تركيبة وحقائب وأسماء. أوساط املعارضة ال ترى ان 
بإم����كان احلريري ان يبدأ في التكليف الثاني من حيث بدأ في 
التكليف األول، وان »مناورة« االعتذار وإعادة التكليف ترد امللف 
احلكومي الى نقطة الصفر. وتبدو هذه األوس����اط متيقنة من 
أمرين: األول ان احلريري بات ملزما بصيغة 15 � 10 � 5 والتي 
هي حصيلة توازن داخل����ي واقليمي وال ميكنه اخلروج منها 
في اجتاه أي صيغة أخرى س����واء كانت تكنوقراط أو أقطاب، 
كما ال ميكن����ه التعديل في هذه الصيغة ألن أي توجه من هذا 
القبيل سيحمل املعارضة على تعديل مماثل والعودة للمطالبة 
ب� »الثلث املعطل«. واألمر الثاني ان احلريري سيبدأ محاولته 
الثانية من حيث انتهى في احملاولة األولى، وسيكتشف ان ما 
طرحه من تشكيلة حكومية ستكون هي أساس التفاوض الذي 
ستنطلق منه املعارضة لتكريس ما حصلت عليه ولتعديل ما 
ترفضه. ولكن األهم في قراءة املعارضة هو الربط الذي تقيمه 
بني تصعيد احلريري وتطورات اقليمية تزامنت معه وميكن 
ان يكون اس����تقوى بها من إعادة حتريك احملكمة الدولية الى 
األزمة العراقية � الس����ورية وتوقف االتصاالت السعودية مع 
سورية، وما لكل ذلك من عالقة بانتهاء شهر العسل االميركي 

� السوري، قبل ان يبدأ.
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إعادة تكليف الحريري والخيارات المطروحة »3« يتقدمها حكومة تكنوقراط أو أقطاب
بأصوات 73 نائباً والطاشناق رشحه بعيداً عن موقف المعارضة

أخبار وأسرار

بري اقترح اجتماع أقطاب: كشفت مصادر واكبت االتصاالت السياسية 
قبل االعتذار وبع����ده، أن بري اقترح على رئيس اجلمهورية 
أن يدعو الى اجتماع محدود لألقطاب يضم الى جانب رئيس 
البرملان، احلريري، عون، جنبالط وموفدا يسميه السيد حسن 
نصراهلل بالنيابة عنه، واقترح عقده االثنني املاضي أي عشية 
االستشارات ويكون موضوعه تثبيت االتفاق على حكومة وحدة 
وطنية على 15 + 10 + 5. وأجرى سليمان مشاورات بعيدة من 
األض����واء حول هذا االقتراح مع بعض الفرقاء وأبرزهم فريق 
جنبالط، فيما تولى بري املشاورات حوله مع فريق املعارضة 
وخصوص����ا حزب اهلل، اضافة الى جنبالط، لكنه لم يطرحه 
على احلريري كما أن سليمان لم ينقل االقتراح الى احلريري 
خصوصا بعد أن أبلغه الفريق اجلنبالطي بأنه من غير املنطقي 
أن يطرح على احلريري لقاء من هذا النوع يكون جدول أعماله 
مقتصرا على تثبيت صيغة 15 + 10 + 5  فيما العراقيل التي 

واجهته في التأليف كانت في النقاط األخرى.
أوسـاط احلريـري تـروج حلكومـة تكنوقـراط: رأت أوس��اط احلريري أن 
»اخليارات املتاحة قليلة جدا، ولذلك فإن تأليف حكومة تكنوقراط 
سياس��ية قد يكون احلل في هذا اجلو، في إطار البحث عن حلول 
غير تقليدية«، وأضافت أن »كالم بعض نواب املستقبل عن تأليف 
حكومة من لون واحد، هو كالم إعالمي«، مشيرة إلى أن »احلريري 

قص��د بكالمه عن أنه س��يتعامل مع الفرقاء كم��ا يتعاملون معه، 
أنه س��يعمد إلى تسمية وزراء األطراف السياس��يني، وإذا قبلت 

املعارضة بأن يسمي هو، يستمر العمل بصيغة 15 + 10 + 5.
تزامـن صدفة أم إشـارة؟: تخوفت مصادر في املعارضة من تزامن 
تصعيد احلريري مع موقف املدعي العام في احملكمة الدولية 
داني����ال بلمار وخرق طائ����رات حربية إس����رائيلية لألجواء 
اللبنانية، إضافة إلى تهديدات املسؤولني اإلسرائيليني للبنان 
والتسريبات اإلعالمية عن خالفات سورية � أميركية. ورأت أن 
»هذا التزامن، إذا لم يكن صدفة، فإنه إشارة إلى أن التطورات 

ليست إيجابية«.
تأليـف احلكومـة في منظـور اإلعالم السـوري: رصدت بع��ض املرجعيات 
الديبلوماس��ية املعتمدة في بيروت تعاطي االعالم الس��وري في 
اآلونة األخيرة مع موضوع تأليف احلكومة، وس��جلت مالحظات 
تناول بعضها تنوع العالقات ما بني »اجلمهوريات اللبنانية املتحدة« 
وس��ورية،  ووصفته��ا باجليدة ج��دا ما بني رئاس��ة اجلمهورية 
والقيادة الس��ورية وب� »املكهربة« ما بني دمش��ق ورئيس حكومة 
تصريف األعمال فؤاد الس��نيورة، و»املش��حونة« ما بينها وبني 
رم��وز قوى األكثرية، و»الطبيعي��ة التحالفية« ما بينها وبني قوى 

األقلية.
دمشـق وموقفها من »دوحة 2«: علم من مصدر ديبلوماسي غربي أن 

سورية »أبلغت قطر خالل زيارة رئيس الوزراء القطري حمد 
بن جاسم آل جبر آل ثاني األسبوع املاضي أنه في حال أرادت 
قطر الدعوة الى عقد مؤمتر الدوحة الثاني للفرقاء اللبنانيني من 
أجل مساعدة اللبنانيني على التفاهم على تشكيل احلكومة، فإنه 
ينبغي أن يتم ذلك بعد االتفاق مع اململكة العربية السعودية 

وإال فال حاجة «.
فيـون قد يـزور بيروت: علم من مصادر مطلع��ة في باريس أن هناك 
احتماال كبيرا ألن يزور رئيس احلكومة الفرنسية فرانسوا فيون 
لبنان للمشاركة في افتتاح األلعاب الفرنكوفونية في 27 اجلاري. 
وعلم أن القرار الفرنس��ي غير نهائي في هذا الصدد لكن البحث 
ف��ي هذا االحتمال يش��ير الى اهتمام فرنس��ا ورئيس حكومتها 

بالتطورات احلاصلة في لبنان.
شيء ما يحضر للمخيمات الفلسطينية: لفت عضو املجلس الثوري حلركة 
فتح، عضو املجلس الوطني الفلسطيني خالد عارف إلى »شيء 
ما يعد لبعض املخيمات الفلسطينية في لبنان، من جانب من 
خططوا حلرب نهر البارد وسببوها ونفذوها«. وأكد أن لدى 
هؤالء رغبة في تكرار ما حصل في البارد في مخيمات أخرى. 
وأشار إلى أن »األنظار ليست على مخيم عني احللوة بل على 
مخيمات أخرى، قد يكون التفكير في التفجير في البداوي، أو 

في البرج الشمالي أو في املية ومية«.

)محمود الطويل(النائبان أغوب بقرادونيان وارتور نظريان يعلنان ترشيح حزب الطاشناق للحريري الرئيس ميشال سليمان استقبل رئيس تيار املستقبل النائب سعد احلريري إلعادة تكليفه بتشكيل احلكومة

بيروت ـ عمر حبنجر
حقق س����عد الدين رفيق احلري����ري اكثرية 73 
صوتا في استش����ارات تكليفه بتش����كيل احلكومة، 
للم����رة الثانية امس ناقص����ا 13 صوتا، هي اصوات 
كتلة رئيس مجلس النواب في االستشارات األولى، 

والتي لم تسمه هذه املرة.
نائ����ب من األكثري����ة ابلغ »األنب����اء« ان تكليف 
الرئيس احلريري من قبل ن����واب األكثرية ونائبي 
حزب الطاش����ناق األرمني اللذين خرجا عن موقف 
املعارضة، أدى حكما ال����ى حترير احلريري من اي 
التزام وافق عليه مسبقا، بعد تكليفه ألول مرة، ونقل 
النائ����ب عن الرئيس املكلف قول����ه انه قدم ما عنده 
حتى بات امام معادلة صعبة لم يعد يستطيع معها 
تقدمي املزيد خصوصا ان تضحياته لم جتد نفعا، اذ 
كان عل����ى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يفعل 
ش����يئا، ال ان يصطف وراء حلفائه في التعقيد وان 
يشترط إلعادة تس����مية احلريري في عملية اعادة 

تكليفه ثانية.
مص����ادر األكثرية اكدت ل����� »األنباء« ان الرئيس 
املكلف سيتحرك بعد التكليف بخطى ثابتة، باجتاه 
ثالثة خيارات سيطرحها بهدوء وحكمة على املعارضة، 
اما حكومة تكنوقراط، واما حكومة اقطاب وفي حال 

التعذر حكومة اكثرية.
وردا على س����ؤال حول موقف الرئيس سليمان 
املعلن، والذي يرفض توقيع حكومة ال تنطبق عليها 
مواصفات الوحدة الوطنية، قال: مع عدم متني الوصول 
الى هذا اخليار، فإن البطري����رك املاروني نصراهلل 

صفير يدعم حكومة كهذه عند الضرورة.

الحص ينتقد االمتناع عن التسمية

رئيس احلكومة األس����بق د.سليم احلص انتقد 
االمتناع عن تس����مية رئيس ال����وزراء املكلف، وقال 
امس ان هذا االمتناع يعني ان املمتنعني ليست لهم 
خيارات مللء سدة رئاسة الوزراء، او انهم ال يريدون 
رئيسا للوزراء، وهذا منتهى التخلي عن واجب يقع 
عل����ى عاتق النائب، ثم ان املرتقب تش����كيل حكومة 
وحدة وطنية وان هذه احلكومة يفترض ان تشمل 

متثيال لألكثرية وللمعارضة على السواء.

وكانت اجلولة الثانية واألخيرة من املش����اورات 
قد بدأت في العاشرة صباح أمس وانتهت مع رئيس 
احلكومة فؤاد الس����نيورة العائد من أداء العمرة في 

الديار املقدسة نحو الثانية من بعد الظهر.
وعلى األثر استدعي رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الى القصر اجلمهوري حيث أبلغ بنتيجة االستشارات 
واسم الرئيس املكلف، وهو النائب سعد احلريري، 
والذي ميكن ان يتريث في قبول التكليف كما أوصى 
سابقا، ريثما يدرس املوقف، علما ان تطرية خطابه 
السياس����ي مؤخرا يشجع على قبوله التكليف دون 
تردد. االستشارات أمس شملت 30 نائبا، نائبا حزب 
الطاشناق اعتبرا احلريري الشخص األنسب لتشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية، والوزير طالل أرسالن لم يسم 
أحدا، في حني ان كتلة املردة بشخص النائب سليم 
كرم لم تسم أيضا، أما كتلة التوافق األرمني فسمت 
احلريري، وقال النائب سيرج طور سيركيسيان اننا 
مصرون على الشخص واملصير واملسار الدميوقراطي 
مؤك����دا ان »اخللطة احلكومية لن تكون كما كانت«. 
بدورها كتلة نواب احلزب السوري القومي االجتماعي 
لم تسم أحدا، أسوة بكتل املعارضة األخرى، امنا قال 
رئيسها أس����عد حردان ان البلد بحاجة الى حكومة 
انقاذ وطني وقال عاصم قانصو: باسم كتلة البعث 
التي امتنعت عن التس����مية أيض����ا، اننا حاضرون 

للتعاون.
زوار الرئيس ميشال سليمان نقلوا عنه قوله انه 
ال يشعر بأن لدى سعد احلريري استعدادا ألي خيار 

فئوي، وانه أي احلريري اليزال ضمنا متمسكا بخيار 
حكومة الوحدة الوطنية.

ويتالقى كالم الرئيس سليمان مع موقف رئيس 
اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط الذي رأى 
ان احلري���ري يعرف املصلحة العامة. وقال جنبالط 
ل�»الس���فير« أمس، لقد قمنا بواجبنا، وش���اركنا في 
االستش���ارات النيابية ولننتظر مس���ار األمور، مع 
التشديد على ضرورة قيام حكومة الوحدة الوطنية 

وفق صيغة 15 – 10 – 5.
وقبل انتهاء املش����اورات وخالل غداء العمل بني 
الرئيس سليمان والعماد عون والوزير جبران باسيل 
أول م����ن أمس في بعبدا، دار نقاش مطول على مدى 
90 دقيقة حيث جرى استعراض مسار التأليف األول، 
وأبلغ سليمان عون انه منذ ان التقى في بيت الدين 
وفد املعارضة اتفق معه بوجوب ان تختار املعارضة 
األس����ماء، وانه ال ميانع شخصيا في توزير باسيل 
وان تكون حقيب����ة االتصاالت من حصة املعارضة، 
على انه سيترك للرئيس املكلف التفاوض وتدوير 
الزوايا، مشيرا الى ان خيار حكومة الوحدة الوطنية 

يتطلب تنازالت من اجلميع.
بدوره العماد عون أطلع الرئيس س����ليمان على 
األسباب التي قال انها حالت دون اتفاقه مع الرئيس 
املكلف س����عد احلريري، حول الرؤى  واالهداف، ثم 
ان كالمه االخير بعدم اكتراثه مبن يسميه اوال وانه 
س����يتعامل باملثل، يخرج ع����ن االصول املعتمدة في 
تأليف احلكومات، وعلى هذا االساس اصبح من غير 

املألوف بالنس����بة لكتلة االصالح والتغيير تسمية 
احلريري.

من جهته، الرئيس املكلف اكد انه غير مستاء من 
الذين لم يسموه في االستشارات لتشكيل احلكومة وانه 
لن يتخذ موقفا سياسيا من هؤالء. واضاف، في افطار 
رمضاني، انه سيتفاوض مع اجلميع من خالل حقه 
الدستوري، مشيرا الى انه سيعمد بعد التكليف الى 
االقالل من الكالم وسيجري مفاوضات بهدوء وحكمة، 
مكررا القول ان هناك اكثرية ربحت االنتخابات وهذه 
حقيقة لن تتغير. وشدد احلريري على االحتكام الى 

الدستور الذي ال مرجعية لنا سواه.

باسيل: مشكلتنا مع الحريري

الوزير جبران باسيل اعتبر ان رئيس اجلمهورية 
هو صمام االمان لعدم قيام حكومة ال تتناسب وطبيعة 
املرحلة، لكنه لفت الى ان الرئيس ليس هو من يقوم 
باملشاورات من اجل تشكيل احلكومة وليس مسؤوال 
عن احلوار او املفاوضات لتش����كيلها، كما انه ليس 
مس����ؤوال عن املشاكل التي تعترض قيامها، وهو لم 
يدخل في التفاصيل حرصا منه باملعنى االيجابي على 
دوره وموقعه. وقال ان البحث بني الرئيس سليمان 
والعماد عون خالل الغداء الذي ش����ارك فيه تناول 
مواضيع بالغة االهمية كالتوطني والتقسيم اضافة 
الى االخطار االقليمية واالرهاب والفساد الذي يضرب 
مؤسسات الدولة. واصر باسيل على حكومة الوحدة 
الوطنية التي تؤمن الشراكة ويكون لنا فيها تأثير، 
مشددا على انه ال مشكلة بني تكتل االصالح والتغيير 
ورئيس اجلمهورية، وقال ان املشكلة مع احلريري 

الذي عقدها وهو وحده يفكها، بحسب باسيل.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف املوسوي 
اك����د ان الذي ميتلك االكثرية مس����ؤوليته ان تكون 
هذه االكثرية س����ببا حافزا لتقدمي ضمانات لشراكة 

في هذا الوطن.
املوسوي وفي افطار مبدينة صور قال: عندما يفتح 
املجلس النيابي دورته التشريعية سنكون معنيني 
بتقدمي تش����ريعات جديدة العادة النظر في قوانني 
تتعلق بتشديد العقوبات على الذين يتعاملون مع 

العدو االسرائيلي.

حمادة: نأمل قيام حكومة 
ائتالف وطني ال حكومة هيمنة

بيروت ـ أحمد منصور
اكد النائب مروان حمادة ان رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط اكد خالل لقائه مع رئيس اجلمهورية اثناء االست���ش����ارات 
الن���يابية عبر عن تأييده ل���س����عد الدين ال��حريري وتأكيده على 
ان االكثرية باقية اكثرية م����ن اجل لبنان ومن اجل الوفاق وحماية 
اس����تقالل ودميوقراطية وعروبة لبنان. وق����ال حمادة، خالل افطار 
رمضاني الحتاد بلديات اقليم اخلروب )الشوف(: ان التسمية كانت 
تعبيرا واضحا عن ان الصف����وف متراصة ضمن االكثرية النيابية، 
وان اليد ممدودة في الوقت نفسه نحو شركائنا في الوطن من اجل 
قي����ام حكومة ائتالف وطني تكون فع����ال حكومة ائتالف ال حكومة 
هيمن����ة لفريق على فريق، وتكون فع����ال حكومة وطنية ال حكومة 
على حس����اب الوطن ودستوره ومؤسس����اته، فأمامنا ايام، البعض 
يقول عنها انها عصيبة وصعبة، والبعض اآلخر يقول كما كان يردد 
الرئيس الشهيد رشيد كرامي »اشتدي يا ازمة تنفرجي«، رمبا تكون 
التجربة التي مررنا بها على مدى 73 يوما قد اعطت درس����ا للجميع 
لكي نعتبر جميعا ونعتمد طريق تس����هيل مهمة رئيس اجلمهورية 
والرئيس املكلف، ال ان نضع املصالح الشخصية والعائلية والفئوية 
الضيقة فوق مصلحة لبنان وفوق مصلحتنا. ومتنى حمادة ان يبصر 
لبنان الن����ور مع حكومة فاعلة موحدة ومجلس نيابي فاعل وليس 
مجلس����ا مجمدا، آمال ان يترك رئيس اجلمهورية ليقود هو السفينة 

بهذه الروح احليادية الوسطية التي يتمتع بها.

علوش لـ »األنباء«: حزب اهلل يسعى لتسوية جديدة مثل »الدوحة«
والطريق مازال طوياًل أمام والدة الحكومة العتيدة

وبالعودة الى تأليف احلكومة، 
رأى عل����وش ان االمور عادت الى 
نقطة الصفر، وبناء عليه ستؤول 
املفاوضات  الى جولة جديدة من 
التي لن جتدي نفعا في نهاية األمر، 
وذلك ايضا العتبار علوش ان منطق 
التعطيل وأسبابه مازاال مستمرين 
بقرار خارجي يتبنى تنفيذه حزب 
اهلل والتيار الوطني احلر، مما قد 
يدف����ع بالرئيس احلريري املكلف 
ثانية الى مفاجأة اجلميع مبواقف 
النظ����ر جذري����ا بالصيغة  تعيد 
احلكومية، معتبرا ان ما سبق قد 
يبقي الوضع الراهن مفتوحا امام كل 
االحتماالت وبقاء حكومة تصريف 
االعمال برئاسة الرئيس السنيورة 
الى ح����ني تبدل الوقائع االقليمية 
احلالية، مس����تنتجا بناء على ما 
سبق ان الطريق مازال طويال امام 

والدة احلكومة العتيدة.

يرى النائب علوش ان احلزب يدفع 
الى جتميد العمل السياس���ي في 
البالد ظنا منه انه لن يعود أمام 
الفرقاء س���وى تسوية سياسية 
ثانية تخرج الوضع السياسي من 
حالت���ه احلاضرة، وتدخل البالد 
تبعا لها وبحس���ب توجه حزب 
اهلل في نفق صياغة جديدة لنظام 
جديد يحقق حزب اهلل من خالله 

أجندته اخلاصة.

منطق التعطيل

إلى ذلك، أع���رب علوش عن 
اعتقاده ان جزءا من مس���ؤولية 
التعطيل يقع على الرئيس بري، 
وذلك العتباره ان الرئيس بري وان 
لم يكن راغبا في التعطيل فقد كان 
ملتزما به كون وضعه السياسي 
ارتباطا كامال  والشعبي مرتبطا 

مبوقف حزب اهلل.

مقنعا، مش���يرا ال���ى ان احلزب 
التقسيم  ان  املذكور يعتقد خطأ 
او الفدرلة قد يكونان احلل األنسب 
والوحيد لضمان دميومة سالحه 

غير الشرعي.

تسوية ثانية

وأوضح علوش في تصريح ل� 
»األنباء« ان ما يسعى حزب اهلل 
الى حتقيقه ب���دأت تظهر معامله 
من خالل الفيدرالية السياس���ية 
التي يعيش���ها احل���زب، بحيث 
وبحسب مساره تصبح معه الحقا 
الفيدرالية على املستوى اجلغرافي 
س���هلة التحقي���ق، خصوصا ان 
الفيدرالية متمثل  جزءا من هذه 
الي���وم باملناط���ق املغلقة حلزب 
اهلل، وبتل���ك الت���ي يهيمن فيها 
على القرار العسكري والسياسي 
واالجتماعي، األمر الذي من أجله 

بيروت ـ زينة طبارة
العامة  األمان���ة  رأى عض���و 
في قوى 14 آذار النائب الس���ابق 
مصطفى علوش، ان ما يس���عى 
ويطمح اليه »حزب اهلل« من خالل 
عملية تعطيل تشكيل احلكومة، 
هو إجبار الفرقاء اللبنانيني على 
الذهاب الى تس���وية سياس���ية 
ثانية على غرار تسوية الدوحة، 
وبالتالي جتاوز نتائج االنتخابات 
النيابي���ة واملنطق الدميوقراطي 
الطائف،  اتفاق  الصحيح وإلغاء 
وذلك به���دف تأمني حكم املثالثة 
الذي يؤمن له الحقا أفضل الظروف 
للتقسيم املناطقي، مستشهدا بكالم 
العماد ميش���ال عون الداعي الى 
»التعاط���ي بدميوقراطية ضمن 
املجموعة الواحدة املتجانسة او 
الفريق الواحد املتحالف«، انطالقا 
من حس���ه بالتقسيم الذي مازال 

موقوفو »فتح اإلسالم« يحدثون الشغب في »رومية«
بيروت ـ سمر دياب

شهد الطابق الثالث من مبنى املوقوفني في سجن رومية املركزي ما يشبه حالة التمرد، حيث حصلت اعمال 
شغب وصياح وصراخ وتكسير عدد من نوافذ الزنازين، وافادت مصادر امنية بان هذه احلالة جاءت احتجاجا 
على تش��دد عناصر حماية الس��جن في تفتيش امتعة املوقوفني من عناصر »فتح االس��الم« خصوصا طعام 

االفطار الذي يحضره ذووهم وبشكل دقيق كما يدعون.
واك��دت املص��ادر ان القوى االمنية عملت على معاجلة الوضع به��دوء ومللمته وتهدئة احملتجني، وتردد ان 

احملتجني هددوا باالضراب عن الطعام ما لم تتغير معاملتهم واملساواة بينهم وبني غيرهم من السجناء.


