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حكوميات  معايير واضحة: شددت مصادر في املعارضة 
على وج����وب االتفاق على اعتماد معايير 
واضحة في تشكيل احلكومة، قبل الغوص 
في تفاصيل األسماء واحلقائب، ومن أهمها 
إثنان: األول، املداورة الشاملة في احلقائب 
من دون استثناءات، واآلخر حق كل طرف 
بتسمية وزرائه، وتقول هذه املصادر ان 
هناك موانع عدي����دة حتول دون حكومة 

اللون الواحد ابرزها:
- رفض رئيس اجلمهورية التوقيع على 
مرسوم حكومة من هذا النوع وتأكيده مرارا 

على حكومة الوحدة الوطنية.
- اعالن وليد جنبالط اكثر من مرة عدم 

مشاركته بحكومة غير حكومة الوحدة.
- تعذر او اس����تحالة متثيل الطائفة 
الشيعية في حكومة ال تكون حكومة وحدة 
باعتبار ان التمثيل الشيعي يكون باشراك 
حركة »امل« وحزب اهلل، وان اي متثيل آخر 

لن يكون مغطى من الطائفة الشيعية.
- ان تش����كيل حكومة من لون واحد 
يعني ان هناك شريحة كبيرة خارج احلكم 
تض����م طائفة او اكثر، وهذا يعني ان مثل 
هذه احلكومة- ان وقع مرس����ومها - لن 
تستطيع العمل والقيام بالواجبات امللقاة 

على عاتقها.
 مؤشرات إيجابية: تتوقف أوساط مراقبة عند 
مؤشرين ايجابيني عند املعارضة: االول ظهر 
في س��عي املعارضة الى اس��تيعاب االصداء 
واملضاعفات السلبية التي اثارها امتناعها عن 
تسمية احلريري في االستشارات او حتى اي 

ش��خصية اخرى، فيما هي تطالب اآلخرين 
بحكومة وح��دة وبالش��راكة الوطنية، وهو 
امتن��اع أخذ هذه املرة طاب��ع مقاطعة املوقع 
اكثر من الشخص نفسه، أي رئاسة احلكومة، 
اما املؤش��ر الثاني فيتمثل في التشديد على 
التهدئة السياسية واالمنية في املرحلة املقبلة 
وقد ظهر في شكل خاص في كلمة االمني العام 
ل�»حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل ملناسبة 

»يوم القدس«.
 صعوب�ات أكثرية أمام احلري�ري: هناك توقعات 
بصعوبات يواجهه����ا احلريري مصدرها 
حلفاؤه املسيحيون في قوى 14 اذار، على 
غير ما كانت احلال ابان املشاورات السابقة 
في السعي الى تأليف احلكومة، والواقع ان 
هذه القوى لم تكن مرتاحة على االطالق 
الى التشكيلة احلكومية وال الى احلصص 
التي أعطيت، باعتبار انه ليس طبيعيا ان 
يعطى الفريق املسيحي في املعارضة التي 
لم تفز باالكثرية النيابية حصة االس����د، 
ويتم التعامل معه على أنه الش����ريك في 
حكومة الوحدة الوطنية، في حني أن الفريق 
املسيحي املتحالف مع االكثرية التي فازت 
في االنتخابات يعطى حصصا هامش����ية 
قياس����ا مبا يأخذه عون من حيث نوعية 
احلقائب على االقل، ويتوقع مطلعون كثر 
ان يلجأ هؤالء الى خطوة استباقية هذه 
املرة تتمثل في االصرار على حصة مختلفة 

جلهة احلقائب.

 أكثر املس�تائني: يش��ير مصدر الى ان أكثر 
املستائني من تشكيلة احلريري التي قدمها الى 
رئيس اجلمهورية كان الرئيس نبيه بري الذي 
فوجئ باحلريري يسمي له وزراءه، ويختار 
عنه النائب ياسني جابر لشغل وزارة اخلارجية 
واملغتربني رغم كل املعلومات املسربة من عني 
التينة عن نية رئيس املجلس تسمية شقيقه 
محمود بري لشغل هذا املنصب، مع العلم بأن 
الدستور يقول ان احلكومة تؤلف باالتفاق مع 
رئيسي اجلمهورية واحلكومة، ما يعني وفق 

العرف الطائفي استبعادا للطائفة الشيعية.
 العراقي�ل ال تقتصر على عون: كش����فت مصادر 
مطلع����ة على أجواء لقاء جنبالط مع وفد 
حركة أم����ل أول من أمس ان جنبالط كان 
واضحا جله����ة قوله انه ال ميكن االقتناع 
بأن العراقيل أمام تأليف احلكومة تتوقف 
على مطالب عون، وان هذا تغطية ملواقف 
أخرى مطالبا بري ببذل جهوده مع حزب 
اهلل الذي يدعم عون وبضرورة ان يقوم 
الفرقاء اللبنانيون بجهودهم مهما كانت 

العقبات اخلارجية.
وكرر جنبالط مرات عدة انه غير مقتنع 
بأن شروط العماد عون تؤخر التأليف لوال 
وقوف قوى املعارض����ة وراءه وال يجوز 
في كل األحوال ان تتس����بب شروط فريق 
ما بأخذ البلد الى الفراغ والفوضى، مؤكدا 
ان مصلح����ة املقاومة وحزب اهلل هي بأن 
تسير مؤسسات الدولة في شكل طبيعي، 
وبالتالي في ضرورة تسريع تأليف احلكومة 

قبل أي شيء.

 مصافحة األسد � السنيورة: جرت على هامش 
افتت���اح جامعة امللك عب���داهلل في جدة 

مصافحات عدة أبرزها مصافحة بني الرئيس السوري بشار 
االسد ورئيس احلكومة فؤاد السنيورة، ونقل عن السنيورة 
قوله ان وجود الرئيس الس���وري في احتفال جدة »خطوة 
مهمة من أج���ل تعزيز التضامن العربي«. وأش���ار الى انه 
التقى أمير الكويت وملك البحرين. وسئل هل التقى االسد 
مصادفة فأجاب: »ال، بل من خالل اللقاء الذي جرى«. وماذا 
جرى بينهما؟ أجاب: »طبيعي مت تبادل احلديث معه مثل أي 

رئيس، واملناسبة كانت جلميع الرؤساء لاللتقاء«.
 سوابق حكومية: بعد سابقة »اعادة التكليف بعد االعتذار«، سابقة 
جديدة يس��جلها الرئيس املكلف س��عد احلريري اليوم بإجراء 
استشارات ماراثونية متتد خلمسة أيام. وتتوقع مصادر مواكبة 
لعملية التأليف ان يركز احلريري في استشاراته مع الكتل النيابية 

على توجهات عدة أبرزها:
1� استكشاف اآلراء في شأن مطالب الكتل جلهة متثيلها في 

احلكومة وباحلقائب واألسماء التي تطرحها.
2� مناقشة األفكار املقترحة للبيان الوزاري للحكومة وبرنامجها 
ووضع عناوين رئيسية ملواجهة املخاطر والتحديات التي تواجه 

لبنان.
3� اس��تطالع اآلراء حول املرحلة املقبلة في ضوء التعقيدات 

احلاصلة على الصعيد اإلقليمي.
واس��تغربت أوس��اط احلريري أن تنتقد املعارضة إطالة أمد 
االستشارات الهادفة إلى إفساح املجال أمام حوار فعال، وهي التي 
كانت تشكو خالل مرحلة التكليف األول من أن الرئيس املكلف 
ال يحاوره��ا بالقدر الكافي، وخلصت للق��ول إن بال احلريري 
طويل وهو س��يكون صبورا في مفاوضاته، كما في استشاراته 

غير امللزمة له نهائيا حسب الدستور.
 زيارة ثانية: للمرة الثانية منذ مؤمتر جنبالط الش���هير في 
البوريفاج )2 أغسطس( الذي أعلن فيه خروجه من حتالف 

14 آذار الذي »يجب أال يستمر« كما قال، 
ي���زور وفد من األمان���ة العامة لقوى 14 
آذار برئاسة د.فارس سعيد النائب وليد جنبالط في منزله 
ملواصلة احلوار السياسي بهدف التوصل الى قراءة متقاربة 
وتقييم مشترك لألوضاع، مع العلم ان الزيارة األولى أظهرت 
ان هناك تقاربا في حتديد األس���باب ومكامن اخلطر والقلق 
ولك���ن هناك تباينا في حتدي���د النتائج وطرق املعاجلة أو 

املواجهة.
في االجتماع الثاني ق���ال جنبالط ان أحدا ال يعرف الى 
أين سيس���ير البلد اذا ما استمرت عملية تعطيل احلكومة، 

سوى »اننا جميعا ذاهبون الى املجهول«.
كم���ا توافق جنبالط ووفد األمان���ة العامة على ضرورة 
تضافر اجلهود إلنهاء االنقس���ام الداخلي الذي يتطلب من 
اجلمي���ع تقدمي التضحيات واعتم���اد االعتدال في اخلطاب 
السياسي وجتنب كل أشكال التوتر ملصلحة تعزيز االحتكاك 

االيجابي بني جميع األطراف.
 حتمي�ة لقاء عون - جنب�اط: يؤكد مصدر نيابي في تكتل االصالح 
والتغيي��ر حتمية حصول لقاء عون - جنبالط في فرصة قريبة 
»لك��ن ضمن تأمني الظروف املوضوعية إلجناحه«، عازيا تأخره 
لقرار جنبالطي بهدف جتميد الوضع نسبيا داخل قوى 14 آذار 

وتخفيف الضغط عن احلريري.
 انق�اب اجلميل على الطائف: مصدر كتائبي انتقد موقف النائب 
س���امي اجلميل املعارض ل� »الدميوقراطية التوافقية« )في 
خطاب له في كن���دا(، معتبرا ان اجلميل ارتكب خطأ كبيرا 
نظرا لدور ح���زب الكتائب في وثيق���ة الطائف التي قامت 
على مبدأ الدميوقراطية التوافقية، معتبرا أن انقالب حزب 
الكتائ���ب على الدميوقراطية التوافقي���ة يعني انقالبا على 
الطائف، مؤك���دا عدم معرفته إذا كان ل���دى حزب الكتائب 
مثل هذا التوجه، خصوصا أن املكتب السياس���ي الكتائبي 

لم يبحث هذا األمر.

مفاجأة سفر األسد إلى جدة فتحت باب األمل الحكومي في بيروت
بري متمسك بصيغة الـ »15 – 10 – 5« ومحادثات »مفيدة جدًا« مع عون ُتستكمل في لقاء آخر

)محمود الطويل � واس(..والرئيس املكلف سعد احلريري استهل مشاورات التأليف بلقاء رئيس املجلس النيابي نبيه بريأصداء قمة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار األسد في جدة ترددت في بيروت        

اللواء السيد إلجراء مقابلة مع »ديرشبيغل«»العاقة الجيدة« بين األسد وساركوزي.. صامدة
بيروت: يغادر اللواء جميل الس���يد املدير
العام الس���ابق لالمن العام اللبناني وأحد 
الضباط االربعة املطلق سراحهم في ملف اغتيال 
الرئيس الش���هيد رفيق احلريري الى باريس 

غدا السبت.
واش���ارت صحيفة »اللواء« البيروتية الى 
رحلة اللواء السيد التي وصفته بأحد الضباط 
االربعة ودون ان تسميه بأنه يسعى الى نشر 
مقابلة مع مجلة »ديرشبيغل« االملانية يرد فيه 
على الرواية التي نش���رتها املجلة منذ بضعة 
اشهر حول مالبسات اغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري ورفاقه وما توصلت اليه جلنة 

التحقيق الدولية من معلومات.
وذكرت الصحيف���ة ان »الضابط املذكور« 
كلف ش���ركة عالقات عامة واعالنات خليجية 
للتفاوض مع املجلة االملانية حول املقابل املادي 
على ان يتم النشر قبل صدور القرار االتهامي 

االول عن احملكمة.
وذكرت مصادر في قصر العدل ل� »األنباء« 
انه ال اللواء السيد وال احد من الضباط اآلخرين 
املفرج عنهم ممنوع من السفر، وقد سافر بعضهم 
بالفع���ل، كما انه ليس ممنوع���ا عليهم كتابة 

مقاالت للصحف او اجراء مقابالت، وقد سبق 
له ان عقد اكثر من مؤمتر صحافي.

واضاف املصدر ان اجلهات املعنية في جو هذا 
التحرك الذي حضرت له املستشارة االعالمية 
السابقة للسيد روال تلج مبعاونة وزير لبناني 
سابق، وان وكيل اللواء السيد في فرنسا احملامي 
انطوان قرقماز س���يتابع معه ملفات الدعاوى 
التي كان اقامها على شخصيات او وسائل اعالم 
ربطت اسمه مبلف االغتيال الى جانب احزاب 

وشخصيات باتت معروفة.
وعن ش���ركة العالقات العامة، فقد ذكرت 
املصادر انها لبنانية � قطرية، وقد ارتبطت بعقد 

اعالنات سنوي كبير مع املجلة االملانية.
في غضون ذل���ك، ذكرت صحيفة »النهار« 
البيروتية ان جلنة التحقيق الدولية باغتيال 
الرئي���س رفيق احلريري ورفاق���ه ومرافقيه 
اخضعت للتحقيق محمود رافع املتهم باغتيال 
االخوين مجذوب في صيدا حلساب املخابرات 

االسرائيلية.
وقد نقل من سجن رومية الى مقر اللجنة 
في املونتفردي واخضع لالستجواب الطويل 

في ملفات عدة.

الس���وري الخارجية  بيروت: يق���وم وزير 
وليد المعلم بزيارة الى باريس قبل نهاية هذا 
الش���هر تؤكد ثبات العالقة الجيدة بين فرنسا 
وس���ورية في عهد الرئيس نيكوال ساركوزي، 
ومن المتوق���ع ان يركز المعلم في زيارته على 
تعزيز العالقات الثنائية وعلى تنسيق المواقف 
حول ملفات المنطقة، السيما ملف عملية السالم 

والملف اللبناني.
ويرى خبراء في السياسة الفرنسية ان الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي حريص على عالقة 
مع »سورية االس���د« ألنه مقتنع بأنه سيلعب 
دورا على صعيد المسار السوري � االسرائيلي. 
وهو يتصل بالرئيس اللبناني ميشال سليمان 
ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لمعرفة 
اسباب التعطيل في لبنان. فهو يريد ايجاد حلول 
للوضع اللبناني عن طريق صداقته المستجدة 

مع سورية.
ويراهن الرئيس الفرنسي على عالقته الممتازة 
مع سورية معتبرا ان سورية تملك مفتاح الحلول 
في الشرق االوسط. فلها تأثير على حل االمور 
في لبنان، كما له���ا تأثير على »حماس« وعلى 
الوض���ع في العراق. كما يراهن على أن العالقة 

المميزة مع سورية تبعدها عن ايران.
اآلن هناك أمل كبير من الجانب الفرنسي بأن 
س���ورية ستأتي بالحلول، وتعطي فرنسا دورا 

في عملية السالم مع اسرائيل.
ويالح���ظ هنا أن اهتمام فرنس���ا بدور بين 
س���ورية واسرائيل يجري في ظل تطورين من 

جانب اسرائيل: 
< عدم حماسة اسرائيلية للدور التركي في 
المفاوضات غير المباشرة بسبب سياسة تركيا 

المنحازة الى حماس والمعادية إلسرائيل.
< حماسة اسرائيلية مستجدة للتفاوض مع 
سورية عبر عنها رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي 
غابي أشكنازي، في اعالنه أنه يؤيد إجراء مفاوضات 
سالم مع سورية فورا، ويعتقد أن هذا الوقت هو 
األفضل واألمثل لهذه المفاوضات، وينبغي على 
إسرائيل أال تفوت الفرصة، مثلما حصل في سنة 
2000. وأش���كنازي مثل العديد من المسؤولين 
اإلسرائيليين السياسيين والعسكريين، يرى أن 
سورية معنية اليوم أيضا بالسالم مع إسرائيل 
وأن السالم معها يساهم في تغيير األوضاع في 
الشرق األوسط بشكل حاد، وينبغي أال تضيع 

الفرصة مرة أخرى. 

 اجتماع للجماعات اإلسامية في مخيم
عين الحلوة وإجراءت ضد حماس

صيدا � عني احللوة: في الوقت الذي يتزايد الكالم فيه عن اعادة ترميم 
جماعة فتح االس���الم في بعض املخيمات الفلسطينية في لبنان، وعن 
توافد عناصر »القاعدة« الى هذه املخيمات، ضاعفت القوى العس���كرية 
واالمنية من اجراءاتها االستدراكية حول هذه املخيمات خصوصا مخيم 
البداوي في الش���مال ومخيم امليه ومي���ة املجاور ملخيم عني احللوة في 

صيدا وسط متابعة رسمية ودعم شعبي.
هذا الوضع، اس���تدعى اجتماعا للجماعات االسالمية في مخيم عني 
احللوة بدعوة من »عصبة االنصار« انعقد في منزل املسؤول االعالمي 
للعصبة ابوشريف في حي الطوارئ وبحضور املسؤول الثاني في العصبة 
»ابوعبيدة« والش���يخ جمال خطاب احد اقطاب اجلماعات االسالمية في 
املخيم والشيخ يوسف طحيبش املقرب من عصبة االنصار ووالد وسام 
طحيبش ال���ذي اعتقل مؤخرا من قبل االجهزة اللبنانية، وهو املطلوب 

بقضايا امنية عدة، بينها املشاركة باغتيال قضاة محكمة صيدا.
وعلمت »األنباء« ان ممثل العصبة طرح موضوع قيام حركة حماس 
بضرب جماعة »انصار السنة« في غزة، وجرى البحث في الدور املمكن ان 
تقوم به حماس للتقرب من االميركيني، ومن ثم من السلطة اللبنانية، وهذا 

ما يقلق اجلماعات االسالمية في املخيمات الفلسطينية في لبنان.
وجرت محاوالت الصدار بيان ادانة حلماس على خلفية مقتل الشيخ 
موسى في احد مساجد غزة، اال ان الشيخ جمال خطاب حث على التريث 
الستبيان االسباب، جتنبا جلعل عالقة اجلماعات االسالمية مع حماس 

على احملك.

سليمان طالب واشنطن بمواصلة الضغط لتحقيق السام الشامل
نيويورك � داود رمال

شدد رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان على وجوب ان تواصل الواليات 
املتحدة األميركية ضغوطها من اجل قيام 
سالم ش���امل وعادل في الشرق األوسط 
على اساس مبادرة بيروت العربية للسالم 

واعطاء الفلسطينيني حقوقهم.
موقف س���ليمان ابلغه ال���ى الرئيس 
األميركي ب���اراك أوباما على هامش حفل 
االستقبال الذي اقامه االخير لرؤساء الدول 

املشاركني في اعمال اجلمعية العمومية لألمم 
املتحدة، حيث تناول معه العالقات الثنائية 

بني لبنان والواليات املتحدة االميركية.
كما عرض سليمان العالقات الثنائية 
بني لبنان وسورية وسبل تفعيلها خالل 
لقائه وزير اخلارجية السوري وليد املعلم 
الذي شدد على اهمية حصول لبنان على 
العضوية غير الدائمة في مجلس األمن ملا 
في األمر من ايجابيات على صعيد قضايا 

املنطقة.

والحقا التقى الرئيس سليمان كال من 
الرئيس الفرنس���ي وامير قطر والرئيس 
النمس���اوي ورئيس  االيراني والرئيس 
الرئيس  التق���ى  الترك���ي وكان  الوزراء 
القبرصي ورئيس الوزراء األلباني وركز في 
لقاءاته على دعم ترشيح لبنان للعضوية 
غير الدائمة في مجلس األمن لعامي 2010-

2011 حيث اكد جميع الرؤساء وممثلو الدول 
الذين التقاهم دعم لبنان لهذا املوقع.

اللغاء الطائفية السياسية واعتماد 
الالمركزية االدارية، وما تبقى من 

بنود الطائف دون تطبيق.
ال���ى جانب التأكي���د على ما 
طرحته الكتلة في االستش���ارات 
السابقة وخصوصا قضية اإلمام 
موس���ى الصدر وتنفيذ مشروع 
الليطاني، والتعويضات السابقة 

عن حرب يوليو.
النائب روبير غامن  التقى  ثم 
الذي أوضح انه قدم موعده بسبب 
اضطراره للسفر وقال انه متنى 
على الرئي���س املكلف ان ينجح 
في مهمته بالتعاون مع الرئيس 
س���ليمان مش���يرا الى انه ليس 
املطلوب املرور بأح���داث أمنية 
للتوصل الى حل سياسي، داعيا 
للترفع عن اخلصوصيات الضيقة 
وعدم قراءة الدس���تور من زوايا 

مختلفة.
وعقد الرئيس املكلف لقاء مطوال 
مع كتلة االصالح والتغيير برئاسة 
العماد ميشال عون الذي قال ان 
املش���اورات جرت بطريقة غير 
كالسيكية تناولت كل املواضيع 
املعقدة، وتبادلنا اآلراء التي كانت 

فيها مصارحة هادئة.
واضاف: قررنا عقد جلس���ة 
ثانية الستكمال املشاورات نظرا 
التساع رقعة احلوار مما يستوجب 
متابعتها ثانية، ألن احملادثات كانت 
مفيدة جدا، ونأمل ان تسير األمور 

بالسرعة املمكنة دون تسرع.

سعد احلريري، وما اذا كان التقى 
الرئيس السوري مصادفة أم قصدا، 
الى ان تبني انه لم يشارك في حفل 
االفتتاح الرسمي بسبب اضطراره 
للع���ودة الى بيروت اس���تعدادا 
ملشاورات االمس، لكن االنطباع 
السريع الذي ساد في بيروت ان 
هذا اللقاء فتح باب االمل في تشكيل 

احلكومة اللبنانية.1
الت���ي توافرت في  املعطيات 
بيروت اشارت الى جهود اردنية 
� تركية، بذلها العاهل االردني امللك 
عبداهلل الثاني والرئيس التركي 
عب���داهلل غول، وأقنعت االس���د 

باحلضور الى جدة.
رئيس اجلمهورية السابق امني 
اجلميل رحب بكل تقارب عربي، 
ورأى ان للق���اء جدة الس���وري 
� الس���عودي تأثيرا معينا على 
الوض���ع اللبناني أقله التخفيف 
من التش���نجات، وقال ردا على 
سؤال، ان املشكلة سياسية وليست 
مشكلة توزير، رافضا »حكومة 
التكنوقراط« ف���ي ظل التمذهب 

احلاصل.
النائب ع���ن بيروت، وعضو 
كتلة املس���تقبل نهاد املش���نوق 
اعتبر ان زيارة االسد للسعودية 
ليست شكلية، وهي ذات مضمون 
ايجابي، اال انها ليست من النوع 
الذي يعطي مفعوال سريعا برأيه، 
من شأنه حتريك اجلمود احلاصل 
في لبنان، امنا قد تريح االجواء 

م���كاري ان يأخذ الرئيس املكلف 
في االعتبار ان البلد ال يجوز ان 
يبقى من دون حكومة. واضاف 
ان الرئي���س احلريري لم يقصر 
بش���يء، ولم يأل جهدا وانفتاحا 
لتشكيل احلكومة، ولكن لألسف 
هن���اك ثمة من يعم���ل على عدم 
انتظام املؤسسات وال يريد لهذا 
البلد ان ينطلق، مش���يرا الى انه 
قد ح���ان الوقت لوضع حد لهذه 
السياس���ات وترك املخلصني من 
أمثال سعد احلريري للعمل من 

أجل الوطن.
وقال مكاري ان الرئيس املكلف 
منفتح على كل الصيغ لتشكيل 

احلكومة.

االلتزام بالطائف

بع���د ذلك اس���تقبل الرئيس 
املكلف احلريري وفد كتلة التنمية 
والتحرير برئاسة أمني عام الكتلة 
النائب أنور اخلليل، وكان الرئيس 
بري ترأس اجتماعا لكتلته قبل 
اللقاء مع الرئيس املكلف ملناقشة 

املوقف.
النائب أنور اخلليل قال بعد 
اللقاء، استمعنا الى الرئيس املكلف 
وناقش���نا القضايا االقتصادية 
واملعيشية وأكد على جملة مواقف. 
أولها تشكيل حكومة وحدة وطنية 
على قاعدة الصيغة املتفق عليها 
س���ابقا 15 – 10 – 5 ث���م تطبيق 
اتفاق الطائف تطبيقا كامال متهيدا 

بيروت � عمر حبنجر � أحمد عزالدين
مفاجأة زيارة الرئيس السوري 
بشار االسد الى جدة، ومشاركته 
في افتتاح جامعة امللك عبداهلل 
للعل���وم والتقنية، تركت اصداء 
عربية واقليمية واسعة، اسرعها 
تلك التي ش���هدها لبن���ان الذي 
امضى حتى اآلن ثالثة اشهر بال 
حكومة، نتيجة تداخل احلسابات 
الداخلية باحلسابات  السياسية 

العربية واالقليمية.
عنصر املفاجأة االساسي تولد 
م���ن ان حضور االس���د جاء في 
اعقاب اعالن سوري رسمي عن 
ان املش���اركة في احتفال افتتاح 
اكبر جامعة ابحاث في الش���رق 
سيكون على مس���توى السفير 

في اململكة.
غير ان مشاركة االسد أفضت 
الى كسر جليد العالقات السعودية 
� السورية، وقد تخللها الى جانب 
املصافحة احلارة مع امللك عبداهلل 
مصافحة بني االسد ورئيس حكومة 
تصريف االعمال فؤاد السنيورة 
الذي مث���ل لبنان ف���ي االفتتاح 
اللقاء  اجلامع���ي، في مع���رض 
العام الذي ض���م الزعماء العرب 

اآلخرين.

الحريري بعيدًا عن المصافحات

محور االهتم���ام اللبناني في 
حفل االفتت���اح تركز عمليا على 
متابعة حتركات الرئيس املكلف 

قبل، مستشهدة باعتراف الرئيس 
نبيه بري عبر كتلته النيابية لوليد 
جنبالط، بخطأ ارتكبه عندما لم 
يسم احلريري لتشكيل احلكومة 

في االستشارات االخيرة.

الحريري مستمع

لكن اوس���اط الرئيس املكلف 
قالت لصحيفة »السفير« انه لن 
يعرض اي صيغة محددة لتشكيل 
احلكومة كما لن يعتمد او يعارض 
مسبقا اي صيغة وانه سيستمع 
الى افكار الكتل النيابية والنواب 
املنفردين حول تركيبة احلكومة 
وتوزيع احلقائب ويدون املالحظات 

اللقاء السوري � السعودي املفاجئ 
في جدة، وأبرز املشاورات كانت 
بني الرئيس املكلف سعد احلريري 
ورئيس كتلة التنمية والتحرير 
الرئيس نبيه بري واعضاء كتلته 
وبني احلري���ري وكتلة االصالح 
والتغيير برئاسة العماد ميشال 

عون.
وقد أكد الن���واب الذين متت 
استش���ارتهم عل���ى ض���رورة 
تس���ريع تش���كيل احلكومة ألن 
الوضع السياسي ال يحتمل مزيدا 
من التأخير بعدم���ا دخل الفراغ 
احلكومي في شهره الرابع، حيث 
متنى نائب رئيس املجلس فريد 

السائدة.
بيد أن مصادر اكثرية لبنانية 
ذكرت في تصريح ل���� »األنباء« 
انه بع���د مصافحة امللك عبداهلل 
والرئيس االسد في قمة الكويت 
االقتصادية، ج���رت االنتخابات 
النيابية في لبن���ان بيوم واحد 
وبنتائج تعكس املزاج الشعبي 
اللبناني الى حد بعيد، وانطالقا 
من ذلك ف���إن املصادر تتوقع ان 
يترتب على مصافحة االمس في 
جدة متري���ر احلكومة اللبنانية 

اجلديدة.
والحظت املصادر ان االجواء 
السياسية باتت اكثر مالءمة من ذي 

ثم يقوم بوضع التوليفة احلكومية 
املناس���بة ليعرضها على رئيس 

احلكومة.
ب���دوره، عضو كتل���ة الوفاء 
للمقاومة النائب حسن فضل اهلل 
دعا الى حلحل���ة العقد الداخلية 
وتشكيل احلكومة في اسرع وقت 
ممكن مش���يرا الى ان املوضوع 
مرتبط باحلوار الذي س���يجريه 

الرئيس املكلف.

انطالق قطار االستشارات

في ه���ذا الوقت، انطلق قطار 
االستش���ارات النيابي���ة لتأليف 
احلكومة قبل ظهر امس، على ايقاع 

أخبار وأسرار لبنانية


