
الخميس ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٩   23عربية وعالمية
عون يطالب الرئيس المكلف بمخرج وبري يلتقي جنبالط بتحالف غير معلن

انطالق استشارات التكليف الحكومي الثاني اليوم.. والحريري «غير مستعجل»
بيروت ـ عمر حبنجر

الطبيعي اســـتعاد  الطقس 
رونقه الصيفي في لبنان، لكن 
املناخ السياســـي اليزال ملبدا 
بالغيوم احلاجبة لرؤية املستقبل 
احلكومي، الذي ســـيكون محل 
الرئيس املكلف سعد  تشـــاور 
احلريري مع النواب في جولة 

جديدة تبدأ اليوم اخلميس.
االطـــالالت  مـــن  ويبـــدو 
السياســـية املســـجلة، حتـــى 
عشـــية هذه املشاورات، اجماع 
القوى املتعارضة على التهدئة 
السياسية، وتاليا على مخاطر 
االنفالت األمني، ورغم استمرا 
التجـــاذب حـــول منطلق هذه 
املشـــاورات من الصفـــر، كما 
تريـــد األكثريـــة، أو من حيث 
السابقة، أي  انتهت املشاورات 
من صيغـــة ١٥ وزيرا لألكثرية 
وعشـــرة للمعارضة وخمسة 
لرئيس اجلمهوريـــة كما تريد 
املعارضة، مـــن حكومة إجماع 
ميثاقية كما تقـــول املواالة أو 
حكومة وحدة وطنية كما تقول 
املعارضة، فإن هذه القوى مسّلمة 
ومقتنعة بأن املشكلة احلكومية 
التي حتاول معاجلتها، ليست 
هنا، بل في اخلارج، بني القوى 
اإلقليمية غير املتصاحلة، والقوى 

الدولية الداعمة لكل منها. 

النوايا الحقيقية

بدوره العماد ميشـــال عون 
رئيس تكتل االصالح والتغيير، 
اســـتبق بدء املشاورات بإعالن 
مسؤولية الرئيس املكلف سعد 
احلريري، تقضي بالعثور على 
مخـــرج من األزمـــة، وان يقدم 
تصـــورا للخروج مـــن النفق، 
وقال ردا على سؤال أمس: انه 
هو الرئيس املكلف وليس أنا، 
وانه، أي عون، سينتظر الى حني 
االطالع على منط مقاربته لألمور 
في أعقاب التكليف الثاني وبعدئذ 

أدلي بدلوي.
وقال عون لصحيفة «السفير» 
انـــه ال يعرف النوايا احلقيقية 
للحريري وكيف سيتعامل مع 
ملف تشـــكيل احلكومة، الفتا 
االنتباه الى ان هناك آراء كثيرة 
حول سقوط صيغة ١٥ – ١٠ – ٥، 
والتخلي عـــن حكومة الوحدة 
الوطنية، بحيث بات كل واحد 

(محمود الطويل)النائب وليد جنبالط مستقبال وفد كتلة التحرير والتنمية أمس األول

الدور األميركي في لبنان 
وسط خالفات سيسون وفيلتمان

حرب: قبول عون بوزارة المالية
و٤ وزراء دولة قد يشّكل مخرجًا لألزمة

اعتبر أن صيغة «١٥-١٠-٥» تزيل المعارضة 

ــم مالحظتني معبرتني ــنطن حملوا معه بيروت: عائدون من واش
استقوهما من أوساط اخلارجية عن عالقتها بلبنان:

ـ أوالهما كالم تداوله بعض مسؤولي الوزارة عن املساعد السابق 
ــرق األدنى ديڤيد وولش، وقوله إن  ــؤون الش لوزيرة اخلارجية لش
تسميته السفيرة ميشال سيسون في بيروت كانت «أكبر خطأ» ارتكبه 
في اإلدارة السابقة، في إشارة إلى تقوميه وشكوكه في فاعلية دورها 

الذي تضطلع به مذاك.
ــاعد احلالي  ــا املكملة للمالحظة األولى أن خلــفه، املس ـ ثانيتهم
ــر  ــرة اخلارجية، جيفري فيلتمان، على اتصال دائـــم ومباش لوزي
ــى معهم عالقـــات  ــيني لبنانيني في قوى ١٤ آذار، ممن أرس بسياس

وطيدة إبان وجوده سفيرا (٢٠٠٧/٢٠٠٤). 
وتبعا لتقرير أرسلته سيسون إلى اخلارجية، رغم أن فيلتمان في 
واقع األمر هو رئيسها، اشتكت مما وصفته تدخال في عملها، مبكاملاته 
ــيني تارة، وبرسائله اإللكترونية والهاتفية  الهاتفية مع هؤالء السياس
ــافها لدى زيارتها لهم للتداول  لهم طورا. وفي مضمون تذمرها اكتش
ــات املوجهة إليها، معرفتهم  ــم في الوضع اللبناني تبعا للتعليم وإياه
املسبقة واملباشرة من خالل فيلتمان بوجهة النظر األميركية وفحوى 
ــفيرة، أو االستيضاحات  ــاؤالت التي تطلبها واشنطن من الس التس

املتصلة مبسار األحداث في لبنان.

بيروت ـ أحمد منصور
ــاركة االقلية في  رأى النائب بطرس حرب ان قبول االكثرية مبش
احلكومة ال يعني ان االقلية اصبحت في حالة تسمح لها بفرض شروط 
ــكيل احلكومة وبفرض حقائب معينة على رئيس اجلمهورية  في تش
والرئيس املكلف، مشددا على ضرورة ان تتعامل االقلية مع االكثرية 

على انها اكثرية وليس العكس.
واعتبر حرب ان الطرح الذي قدمه العماد عون وقبوله بوزارة املالية 
وأربعة وزراء دولة قد يشكل مخرجا من االزمة احلكومية الكامنة في 

موقف التيار الوطني احلر ومطالبه التعجيزية.
وأشار حرب الى ان االكثرية حتكم واملعارضة تعارض في االنظمة 
ــة، الفتا الى ان صيغة ١٥-١٠-٥ تزيل املعارضة من لبنان  الدميوقراطي
ــية خارج اطار الرقابة واملساءلة واحملاسبة  وتصبح العملية السياس
ــي، اضافة الى ان حكومة  ــكل خطرا كبيرا على النظام السياس ما يش
ــاق وطني وعلى برنامج  ــدة الوطنية تفترض ان تقوم على اتف الوح

وخطة عمل.
ــوزراء الى مكان  ــداد وحتويل مجلس ال ــس اجلمع بني االض ولي
ــي حكومة الرئيس  ــتحيل فيه اتخاذ قرار كما جرى ف للتصارع يس

فؤاد السنيورة.

قياديان عوني وجنبالطي لـ «األنباء»:
التطورات الخارجية تعيق تشكيل الحكومة

بيروت ـ ناجي يونس
أكد عضو بارز في التيار الوطني احلر ان اجلميع في لبنان باتوا على 
يقني من ان املعادلة اللبنانية ترتبط بشكل تام بالتطورات اخلارجية 
وامللفات االقليمية املأزومة مما أعاق واليزال تشكيل احلكومة في بيروت. 
وأضاف قائال لـ «األنباء» ان الواليات املتحدة تدعم الدول املتحالفة معها 
في املنطقة في حني تتمسك الدول الواقفة على الطرف اآلخر مبلفاتها 
واالســــتراتيجية اخلاصة بكل منهما على مستوى املنطقة األمر الذي 
يتجلى في التحالف الثنائي بينهما وما له من امتدادات على الساحة 

اللبنانية ومن مطالب رفعت الى الدول الكبرى واحلكام العرب.
كما بات جليا ان احلوار بني هذين املعســــكرين توقف عند نقاط 
كثيرة وان تطور االحداث في املنطقة غير واضح املعالم مما يدفع الى 
اســــتبعاد اي نتيجة من اي تفاهم على هامش اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة ســــيؤدي حكما الى احراز تقدم فــــي هذا امللف او ذاك، او في 
اي قضية تتعلق بالعناوين العالقة بني هذين املعســــكرين. واضاف: 
مــــن هنا فإن عدم احراز اي تقدم من هذا القبيل يدفع ايضا الى القول 
بأن مشاركة الرئيس سليمان في األمم املتحدة مهمة للغاية من حيث 
حضور لبنان الرسمي ورفع صوت الوطن عاليا والبقاء على متاس 
مباشر مع املسؤولني واحلكام العرب والدوليني. غير ان سليمان لن 

يكون قادرا على االســــتفادة من اي فرصة ستتيح احراز اي تقدم في 
ملف ما سيساعد في حتقيق تقدم ملموس في عملية تشكيل احلكومة 

في لبنان.
وفي سياق متصل، يقول نائب عضو في اللقاء الوطني الدميوقراطي 
بزعامة وليد جنبالط ان من عادة اللبنانيني الوقوع ضحية اي تفاهم 
عربي ودولي على حساب بلدهم وحتديدا بني الواليات املتحدة وسورية 
حيث كانت املناخات اخلارجية متهد لصفقات يدفع الشعب اللبناني 
ثمنها غاليا. اال ان االجواء السائدة واملعطيات املتوافرة اقليميا ودوليا 
تظهر ان التأزم هو عنوان املرحلة بال منازع االمر الذي تسبب واليزال 
بالتعقيد الذي يرخي بظالله على الساحة اللبنانية ويبشر بان احلدة 
ستزداد. ألن احلوار السوري ـ األميركي لم يفض الى نتيجة، حتى ال 
نقول انه وصل الى حائط مسدود اقله في األمد املنظور على حد تعبير 
النائب األكثري الذي اضاف ان املجتمع الدولي يتجه الى الســــلوكية 
التصاعدية في تعامله مع امللف النووي االيراني وهو ما سينطلق في 
األيام القليلة املقبلة من دون اي خريطة واضحة املعالم ملا ســــتؤول 
اليه األمور من هذا القبيــــل. ألن االدارة األميركية الراهنة لن تتمكن 
من احياء عملية السالم في املنطقة، وكل هذه املؤشرات تدل على ان 

تطور األمور لن يصب في خانة تسهيل تشكيل احلكومة. 

حكوميات

هل «حكومة التكنوقراط» مخرج ممكن؟
بيـــروت: «حكومـــة التكنوقـــراط» هـــي أحـــد 
املخارج املطروحة للمأزق احلكومي الراهن. وتقول 
مصـــادر ان العمل جار بهـــدوء إلنضاجها. أما أهم 
العقبات التي تواجه هذا النوع من احلكومات، إضافة 
إلى رفض املعارضـــة، فهو رفض الفكرة من جانب 
رئيس اللقاء الدميوقراطـــي النائب وليد جنبالط. 
وقد أبلغ الوزير غـــازي العريضي هذا الرفض إلى الرئيس 

املكلف سعد احلريري.
وفي حني ترى مصادر قواتية ان من الضروري تســـيير 
شؤون الناس بأشخاص من أمثال الوزراء زياد بارود ورميون 
عودة ويوسف تقال وغيرهم، ممن ال ينتمون إلى إطار حزبي 
مباشر، وتبقى األمور السياســـية األساسية محصورة في 
مجلـــس النواب، حيث ال ميتلك أي فريـــق أكثرية الثلثني، 
يعتبر العماد ميشـــال عون ان حكومة التكنوقراط ال متلك 
املقومات الكافية ملواجهة االستحقاقات الداخلية واخلارجية 
باجلهوزية والفعالية املطلوبتني. ويتابع شارحا وجهة نظره: 
عندما وقعت حرب يوليو كانت هناك حكومة سياسية، ومع 
ذلك، فإنها لو كانت تتســـم بتمثيل اوسع ألمكنها ان تواجه 
بشكل افضل حتديات احلرب. القاعدة الذهبية التي ينبغي 
االنطـــالق منها هي ان حكومة الوحدة، الواســـعة التمثيل، 
تؤمـــن تغطية أكبر للقضايا الوطنيـــة وتتيح ألي قرار ان 
يتمتع مبزيد من الفعالية والقوة، حتى لو استغرق اتخاذه 
بعض الوقت، سواء كان القرار مقاوما اومساملا، في حني ان 
أي حكومة أخرى لن حتظى بالرشـــاقة الضرورية والعمق 

احليوي الالزم للتعاطي مع االزمات واالحداث الكبرى.

وتقول مصادر معارضة ان احلريري عمل على تسويق 
فكرته في السعودية التي زارها في فترة العيد... وترى هذه 
املصادر ان مشـــروع حكومة التكنوقراط يطرح من خلفية 
التخلص من الوجود املباشر حلزب اهللا في احلكومة، اذ ان 
وجوده في أي حكومة سياسية سيجعله قادرا على التأثير 
كثيرا في أي أمر، سواء كان كبيرا أو صغيرا. واقصاء الوجود 
السياســـي للعماد ميشـــال عون في احلكومة، وهو وجود 
سيسمح له بالقول انه فائز سياسيا على خصومه في الساحة 
املسيحية، والسيما القوات اللبنانية وحزب الكتائب، وهو 
ما ظهر خالل التشـــكيلة التي قدمهـــا احلريري الى رئيس 

اجلمهورية ميشال سليمان قبل اعتذاره.
وتردد ان احلريري سعى الى تسويق هذه الفكرة خالل 
زيارته الى السعودية، التي أعطي لها الطابع العائلي فيما هدفت 
الى معرفة حقيقة وضع العالقة السورية السعودية، واستطالع 
امكان قيام الســـعودية بدور ما للتأثير في ســـورية لتؤثر 
بدورها في حلفائها في لبنان، اضافة الى اطالع السعوديني 

على نيته تأليف حكومة تكنوقراط.
ويستمد احلريري استساغته حكومة تكنوقراط من كونه، 
كوالده الرئيس الشـــهيد رفيق احلريري، محاطا مبعاونني 
تكنوقراط أكثر منهم سياسيني، ويثق بجدواهم وخبرتهم، 
وهو يفضل كأبيه أيضا االصغاء الى هذا الصنف من األشخاص 
ملناقشة اخلطط واخليارات ويترك للسياسيني صدارة الكالم 
«الوجيه». لذا سمى في تشكيلته املقترحة أسماء تكنوقراط 
ميثلون تيـــاره ما دام هؤالء يتخفـــون وراء الصف الثاني 

ويعملون في ظله.
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يغني علـــى ليـــاله، لذلك فإن 
املطلوب من سعد احلريري ان 
يتكلم ويحدد كيف سيتصرف، 
لنحدد بدورنا كيف سنتعاطى 

معه. 
أما صحيفة «األخبار» الناطقة 
بلســـان املعارضـــة نقلت عن 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
قوله انه غير مستعجل لتأليف 
احلكومة، وانه إذا كانت املعارضة 
تتوقع من خالل شـــروطها ٧٣ 
يوما آخر لتأليف احلكومة، فأنا 
حاضر كذلك حتى لو استغرق 

التأليف سنة كاملة.

تناغم بري وجنبالط

اجلديـــد الالفت على صعيد 
احلراك الداخلي متثل بالتناغم 
العميق بني رئيس مجلس النواب 
نبيه بري ورئيس اللقاء النيابي 
الدميوقراطي وليـــد جنبالط، 
والذي تكرس بلقاء كتلة التحرير 
والتنمية النيابية التي يرأسها 
بري مع اللقاء النيابي برئاسة 
جنبالط وفي منزله في كليمنصو 
أمس األول وعشية بدء املشاورات 

النيابية.
في هذه األثنـــاء أكد النائب 
وليد جنبـــالط متســـكه مببدأ 
حكومة الوحدة الوطنية وعلى 
أســـاس صيغـــة ١٥ – ١٠ – ٥ 
موضحـــا أن لديه بعض األفكار 
التي سيطــرحها على الرئيس 

املكلف في الوقت املناسب.

لجنة متابعة مشتركة

وردا على سؤال قال جنبالط 
ان املوضـــوع احلكومي لم يعد 
موضوعـــا داخليا، ومن يعتقد 
ذلك يكـــون مخطئا، واعتبر ان 
تشـــكيل احلكومة سريعا هو 
ملصلحة كل القوى وفي مقدمها 
حزب اهللا، خاصة بعدما زال ما 
تبقى من أوهام حول حل ألزمة 
الشرق األوسط في ضوء تعثر 
املعاون  اجتماعات واشـــنطن. 
السياسي لرئيس مجلس النواب 
علي حسن خليل، قال عن اللقاء 
مع جنبالط ونواب كتلته انه مت 
خالل االجتماع تشـــكيل جلنة 
بـــني كتلة  برملانية مشـــتركة 
اللقاء  التحرير والتنمية وبني 

الدميوقراطي، ستتولى صياغة 
ورقة عمل مشتركة بالعناوين 
االقتصادية واملالية واملعيشية. 
واضاف: نحن ووليد بيك على 
تنسيق مستمر، وقد كان له موقف 
استثنائي ومهم جدا، وايجابي في 
حركة املشاورات التي حصلت 
قبل اعتذار الرئيس املكلف. وقال 
ان قلق الفتنـــة الداخلية الذي 
يعبر عنـــه جنبالط دائما نراه 
نحن ايضا، لهذا فنحن نؤكد على 

االستقرار.
واضـــاف ان كتلـــة التنمية 
والتحريـــر ستســـتهل مهمـــة 
الرئيس املكلـــف (رغم انها لم 
تســـمه) قدر االمـــكان، ونحن 
نعرف ان الوضع االقتصادي بات 
يتطلب حلوال سريعة. وحتدث 
عن نقطة اساسية تتمثل في اعداد 
اوراق عمل مشتركة على الصعد 
االقتصادية واملالية تكون مبنزلة 
ملفات عمـــل للمرحلة املقبلة، 
وسنكون في موقع نضالي واحد 

في سبيل مصالح الناس.
وردا على سؤال حول ما اذا 
كان هذا ميهد العالن كتلة وسطية 

من الكتلتـــني، قال خليل: نحن 
نلتقي دون االعالن عن حتالفات 
جديدة، فنحن على خط واحد 
يدفع باجتاه حلحلة كل العقد.

مـــن جهته، اصـــدر رئيس 
احلكومة املكلف فؤاد السنيورة 
بيانا دحض فيه معلومات وردت 
في مقالـــة بجريـــدة «البناء» 
الناطقة بلسان احلزب السوري 
القومي االجتماعي حتت عنوان 
«الســـنيورة: التوطـــني ونزع 
الســـالح والصلح امر واقع ال 
محالة»، وهي من نســـج خيال 
الكاتب وليس لها اي اساس من 

الصحة.

السنيورة في جدة

وكان الرئيس فواد السنيورة 
توجـــه صباح امـــس الى جدة 
ترافقه وزيرة التربية والتعليم 
العالي بهية احلريري للمشاركة 
في افتتاح جامعة امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز بحضور عدد من 

الزعماء العرب واالجانب.
ويحضر عن اجلانب اللبناني 
الـــى جانب الســـنيورة وبهية 

احلريري الرئيس املكلف سعد 
احلريري.

وكان يفتـــرض مشـــاركة 
الرئيس ميشال ســـليمان في 
اال  العربي والدولي  هذا احلفل 
ان مواعيده في نيويورك حالت 

دون ذلك.
الوزير الكتائبي ايلي ماروني 
اعرب امس عن خشيته من ان 
يؤدي الوضع السياسي املتأزم 
الى تفجير امني في الشـــارع، 
مشددا على ضرورة ان يساعد 
جميع الفرقاء السياسيني رئيس 
احلكومة املكلف من اجل تشكيل 
احلكومة ألننا وصلنا الى وضع 

خطير سياسيا واقتصاديا. 
وردا علـــى تلويـــح العماد 
ميشال عون بالعودة الى املطالبة 
بالنسبية في اختيار وزراء الكتل، 
قال: نحـــن لم نخض االنتخابات 
على اســـاس النسبية ليطالب 
عون بحقائب على اساس حصته 
النيـــابية، مشيرا الى انه ليس 
هناك اي بلد تشارك فيه االقلية 
باحلكـــومة وتفرض شروطها 

على االكثرية.

وأسرارأخبار

تحـرك جنبالطـي:  يتحرك الزعيم الــــدرزي وليد جنبالط  
«شيعيا» على خطني:

ـ «خط أمني ميداني» مع حزب اهللا الســــتكمال عملية 
تطبيع الوضع في اجلبل، وتصفية ما تبقى من رواســــب 
وآثار أحداث ٧ مايو ٢٠٠٨. وفي هذا االطار عقد لقاء في أحد 
مقرات حزب اهللا خصص لســــبل تكريس مصاحلة مدينة 
الشويفات وجوارها، والسيما في حي السلم، بشامون ودير 
قوبل، وحضره عن «االشتراكي» وكيل داخلية الشويفاتـ  
خلدة خالد صعب، ورئيس بلدية الشويفات هيثم اجلردي 
ومسؤولون ميدانيون، فيما حضره عن حزب اهللا مسؤول 
احلزب في اجلبل احلاج بالل داغر ومندوب جلنة االرتباط 
والتنســــيق احلاج صادق غملوش باإلضافة إلى مسؤولني 

ميدانيني في هذه املناطق.
والتفاهمات على مســــتوى القيادات السياسية احمللية 
استدعت لقاءات مباشرة متثلت في مشاركة «االشتراكيني» 
في اإلفطار الذي دعا اليه حزب اهللا في بلدة القماطية، ومن 
ثــــم في اإلفطار الذي اقامه «االشــــتراكي» في بلدة كيفون، 
وشارك فيهما قياديون باعدت السياسة بينهم في السنوات 
األربع األخيرة. بعدما جاءت اللقاءات املتبادلة بني القيادات 
الروحية الدرزية والشيعية، مبثابة ترجمة عمالنية لتفاهم 

نصراهللا ـ جنبالط.
وكشف مصدر قريب من جنبالط ان األخير يعمل جاهدا 
منذ فترة على ازالة رواســــب السابع من مايو، وانه أبدى 
ارتياحه لالفطار االسالمي الذي أقامه احلريري في قريطم 
والذي يعيد التواصل االسالمي االسالمي، متمنيا ان يتوج 
ذلك بزيارات متبادلة بني الضاحية (مقر املجلس االسالمي 
الشيعي األعلى) وعائشة بكار (مقر دار الفتوى) والطريق 
اجلديدة.ـ  «خط سياســــي حكومي» مع الرئيس نبيه بري 
لهدف مباشر في هذه املرحلة هو االسراع في تشكيل احلكومة 
ومساعدة احلريري على ايجاد مخرج للمأزق احلكومي، ومن 
املتوقع ان ينشط بري وجنبالط بعد انتهاء عطلة عيد الفطر 
على خط االتصاالت السياســــية الضاغطة وبالتنسيق مع 
الرئيس ميشال سليمان بعد عودته من نيويورك، وعلم ان 
اللقاء الذي عقد أمس بني جنبالط ووفد حركة أمل، خلص 
الــــى االتفاق على ان يقوم بري باتصــــاالت مع حزب اهللا 
وعون فيما يتولى جنبالط االتصاالت مع احلريري وسائر 
أفرقاء األكثرية لتسهيل قيام حكومة وحدة وطنية. كما علم 
انه مت خالل االجتماع تشــــكيل جلنة برملانية مشتركة من 
«كتلة التحرير والتنمية» و«اللقاء الدميوقراطي» ستعمل 
على وضع ورقة عمل مشــــتركة في العناوين االقتصادية 

واملالية واملعيشية والنقابية.
ــكرية  ــارت معلومات مصادر عس معلومـات اسـرائيلية:  أش
ــورية امتنعت  ــني: األول: ان س ــى أمرين مهم ــرائيلية ال اس
بالفعل عن تزويد حزب اهللا بصواريخ مضادة للطائرات، أي 
ــكيل خطورة خاصة حيال طائرات  صواريخ قادرة على تش
سالح اجلو اإلسرائيلي وطائرات االستطالع دون طيار، التي 
ــييرها فوق جنوب لبنان، وهذا بالطبع  ــرائيل بتس تقوم إس

خبر جيد.
ــن إطالق صواريخ  ــؤول ع الثاني: ان حزب اهللا غير مس
الكاتيوشا التي سقطت أخيرا على مستوطنة نهاريا في اجلليل 
الغربي. وأن مجموعة من اجلهاد العاملي، مرتبطة بتنظيم القاعدة، 
ــزب اهللا، هي التي أطلقت  ــف أولوياتها عن أولويات ح وتختل
ــرائيل»، مؤكدة أن «حزب اهللا لم يكن يعلم  الصواريخ على إس

مسبقا بالعملية، بل لم يكن مبقدوره منعها إذا أراد ذلك».

لوحظت «مرونة مســـتجدة» على  مرونـة مسـتجدة:  
موقف الرئيس املكلف ســـعد احلريـــري ازاء صيغة 
«١٥ـ١٠ـ٥» عكســـتها تصريحات أوســـاط قريبة منه 
بعدمـــا كان امتنع عن حتديـــد موقف في هذا املجال، 
وأظهر ميـــال الى ابقـــاء اســـتراتيجيته التفاوضية 

غامضة: 
ـ الوزير محمد شطح أشار الى ان الرئيس احلريري 

«لم يزح» احتمال العودة الى صيغة الـ ١٥ـ١٠ـ٥.
واعتبر انه ميكن ان يعـــود اليها، وان يذهب الى 
صيغة أخرى، رابطا ذلك بعدم االصرار على املمارسات 
البعيدة عن الدستور واملتناقضة مع نتيجة االنتخابات، 
اال انه أكد ان احلريـــري لن يذهب الى حكومة فريق 

واحد، ولن يتم تشكيل حكومة أكثرية قسرية.
ـ النائب أحمد فتفت قال ان صيغة ١٥ـ١٠ـ٥ تشكل 
احدى الصيغ املطروحة فـــي حال كان الطرف اآلخر 

مستعدا للتجاوب.
النهـج الجديد: فيما أثنت األكثرية على النهج اجلديد الذي  

ــارات التأليف (اعطاء  ــيعتمده الرئيس املكلف في استش س
ــاعة بغية  ــاعة والنائب املنفرد نصف س ــة النيابية س الكتل
ــككت  ــرا ايجابيا، ش ــع في احلوار) ورأت فيه مؤش التوس
ــج ووصفت األمر بأنه «مماطلة وتقطيع  املعارضة بهذا النه

للوقت»، وقالت ان «االنتظار هو ما علينا فعله».
أزمـة مفتوحـة:  تقول مصادر فـــي األكثرية ان األزمة 
مفتوحة وال ميكن ان حتســـم قريبا، ألن كل الالعبني 
الداخليني واالقليميني ينتظرون حســـم ملفات عدة 
قبل اعطـــاء الضوء األخضر لتشـــكيل احلكومة في 

لبنان.
فسورية من مصلحتها عدم غلق األبواب أمام اجتاه 
السعودية لالنفتاح عليها، ولكن هذا االنفتاح لن يكون 
دون ثمن، والثمن األكبر هو تسهيل تشكيل احلكومة 

اللبنانية التي باتت أسيرة العقد االقليمية.
وأما خيارات الرئيس املكلف سعد احلريري، فإنها 
باتت تقتضي اعادة رسم سياسة تفاوضية جديدة مع 
فريق ٨ آذار ترتكز على التفاوض مع طرف واحد يفترض 
ان ميثل الزاميا كل فريق ٨ آذار، وذلك بخالف ما جرى 
في املرة الســـابقة، حيث متلص حزب اهللا من اقناع 
العماد عون بالقبول بالصيغة احلكومية، كما يفترض 
باحلريري ان يفاوض حزب اهللا على أســـاس اتفاق 
متكامل، واال فإن احلكومة ستتأخر كثيرا حتى دخول 

عامل التوافق االقليمي والدولي على خط األزمة.
فوضـى سياسـية: لفت سفراء الى ان احباط احلريري في 
ــخصية سنية  تكليفه الثاني لن يفتح الطريق أمام أي ش
ــر ابقاء البالد من  ــكيل احلكومة، ومن اخلط أخرى لتش
دون سلطة تنفيذية وفتح باب الفوضى السياسية ورمبا 

األمنية على مصراعيه.
وأفاد هؤالء بأن أكثر من دولة اوروبية تربطها بلبنان 
ــاع بذلتها في  ــلت في مس عالقات وثيقة وتاريخية فش
ــبوع املاضي مع دولتني عربيتني لتسهيل التأليف،  األس
ــؤولية لتدخل مع  ــا نفض قادتها أيديهم من أي مس بعدم

حلفاء لهم للعرقلة.
لجنـة متابعة:  كشف مصدر كتائبي مسؤول عن جلنة 
متابعة ستشكل قريبا من الكتائب و«املردة» للبحث 
في النقاط التي يتوافق عليها الطرفان، فيما توضع 

النقاط اخلالفية جانبا.


