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هل من أبعاد للمطالبة بتنفيذ بنود الطائف أثناء المحادثات الحكومية؟

اللقاء السعودي ـ السوري خطوة أولى 
ورافعة بري ـ جنبالط تحتاج لطاقة إقليمية

بيروت ـ أحمد عزالدين
خط���وة اولى عل���ى الطريق 
الصحيح، وترقب خلطوات مماثلة 
تبعد ش���بح التهويل وس���قوط 
الصيغة، وس���ط تدافع لالسئلة 
املقلقة، هل اصبح تشكيل حكومة 
في لبنان مبثابة االجناز التاريخي؟ 
وماذا بعد التشكيل ان مت؟، وكيف 
ميكن حلكومة تسير وسط حقول االلغام، ان 
تتعاطى مع ملفات شائكة وملحة ال حتتمل 
التأجيل؟، في ما »اخلروق« والرسائل األمنية 
تثير الهواجس، وعلى خط آخر، فان الهيئات 
االقتصادية وفعالياتها حتذر من شلل مع 
اس���تمرار البالد من دون حكومة بعد نحو 
اربعة اشهر على اجراء االنتخابات وقبل ذلك 
اسابيع من انعدام القرار النشغال اجلميع 

باحلسابات االنتخابية.
النيابي���ة  وال ش���ك ان االستش���ارات 
»املاراثونية« لتشكيل احلكومة وهي االطول 
في تاريخ احلكومات، وقبلها اسبوع العيد، 
تشكالن فترة كافية لقراءة االشارات االقليمية 
التي بدأت باللقاء السعودي � السوري على 
هامش افتتاح جامعة امللك عبداهلل في جدة، 
وال تنته���ي بفتح امللف الن���ووي االيراني 
اخلمي���س املقبل في االول م���ن اكتوبر في 
جنيڤ، ومن خالله ميكن استخالص الكثير 
من االفكار حول مسار التحرك االقليمي، وما 
اذا كانت زيارة الرئيس د.بش���ار االسد الى 
جدة مجرد ترطيب لالجواء على خط »س 
� س« ام انها تش���كل عملية متوضع جديد 
للتحالفات االقليمي���ة، مع فتح مفاوضات 
امللف النووي االيراني، خصوصا وان عددا 
من املراقبني توقف عند التشدد الغربي في 
اخلط���ب في مجلس االم���ن واالمم املتحدة 
جتاه طهران التي ابدت مرونة في الرد من 
خالل كلمة الرئيس االيراني امام اجلمعية 
انفسهم  العامة والذي اعتبره االوروبيون 

انه لم يالمس اخلطوط احلمر.
ويض���اف الى ذلك التح���ول الكبير في 
املوقف الروس���ي من امللف االيراني والذي 
كان موضع ترحيب اميركي الفت، وقد رده 
كثيرون الى صفقة اكبر من ذلك بدأت بإلغاء 
واشنطن مش���روع الدرع الصاروخية في 
تشيكيا وبولندا والتي كانت وصفت بأنها 
اش���به بجولة جديدة من احلرب الباردة، 
ولكن مع اختالف في املوازين العسكرية، 
وال تنتهي هذه الصفقة اال مع معاهدة جديدة 
حول االسلحة االستراتيجية والتي يجري 

نقاشها على نار حامية بني البلدين.
وعلى الرغم من ان االستش���ارات وعلى 
غير املتوقع قد بدأت في ظل اجواء ايجابية 
انعكاسا للقاء السعودي � السوري، فانها 
طرح���ت اكثر عالمة اس���تفهام جلهة اثارة 
مواضي���ع لم تدرج العادة على تناولها في 
مشاورات تش���كيل احلكومة وفي مقدمها 

موضوع اتفاق الطائف.
واذا كان البعض غابت عن مواقفه الشروط 

الالفتة فانه ميك���ن ردها الى حالة الترقب 
واالنتظار الس���ائدة، واخلشية من »دعسة 
ناقصة« تلزم اصحابها مبواقف ال يستطيعون 
التراجع عنها اذا جرت الرياح مبا ال تشتهي 
سفنهم، او بشكل اوضح حتى ال تأتي حسابات 

البيدر االقليمي مخالفة للحقل احمللي.
وقد سلم اجلميع من النواب الذين شملتهم 
االستشارات ، وغيرهم من السياسيني الذين 
ال يش���اركون فيها، ان���ه وبانتظار الضوء 
االخضر االقليمي فان���ه يعول على رافعة 
بري � جنبالط لكسر اجلدران العالية التي 
تفصل بني الفريقني املتنازعني، وهذا التفاهم 
البري � اجلنبالطي وان كان لم يعلن بشكل 
رسمي نتيجة حالة االصطفافات التي عطلته، 
فانه قائم بشكل فعلي ويعمل على التهدئة 
وتقريب املواقف، ولكن ف���ي النهاية وكما 
يق���ول مصدر نيابي ب���ارز ان هذه الرافعة 
احمللية بحاجة الستجرار طاقة اقليمية كي 
تتمكن من الصمود وتقدمي احللول القابلة 

للحياة.
وبالعودة الى االشارات التي مررت خالل 
االستشارات احلديث عن الطائف، وهي غير 
مألوفة في هذه املرحلة وضمن هذه الظروف 
فف���ي حني حتدثت كتلة الرئيس نبيه بري 
وم���ن خالل بيان مكتوب بعد لقاء الرئيس 
املكلف سعد احلريري وان لم يشارك رئيسها 
في هذا اللقاء على اعتبار ان االستش���ارات 
تبدأ معه منف���ردا عن مطالبة بتنفيذ كامل 
لبن���ود اتفاق الطائف، وم���ا لم ينفذ منها، 
وصوال الى الغاء الطائفية السياسية، فقد 
لفت الى ان جنبالط ومبطالعته السياسية 
بعد االستشارات والتي حتدث فيها عن كل 
ش���يء حول العالم، وصوال الى ما وصفه 
ب� »تهريج« القذافي ف���ي األمم املتحدة، اال 
عن احلكومة وشكلها، اال انه ذكر مبناسبة 
ما وصفه باحلدث السياس���ي الكبير للقاء 
خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز والرئيس بش���ار األسد باتفاق 
الطائف، وانه جاء عام 1989 بصيغة تفاهم 

سعودي � سوري برعاية دولية.
وف���ي املقابل فإن بع���ض النواب أثاروا 
تس���اؤالت حول ما اذا كان من الضروري 
مناقش���ة الصيغة السياسية او البحث في 
تعديلها وتغيير ما يتطلب املرور باهتزاز 

امني.
هذه التساؤالت واالشارات توقف عندها 
البع���ض، واذا كانت هناك طروحات جدية 
للبحث في الصيغة القائمة منذ اتفاق الطائف 
والتي تبقى عند كل ازمة او منعطف سياسي 
موضع مطالبة بالتعديل من هذا الفريق او 
ذاك، ومن هذه الطائفة ومن تلك، وتسقط 
املطالبات عند اخلشية من فتح باب ال ميكن 
اقفاله ألن كل فريق سيطالب عندها بتعديالت 
على مقاسه، مع العلم ان اي تعديل او تغيير 
يتطلب تفاهما اقليميا � دوليا غير موجود 
في هذا الوقت، قد جتيب األيام واألسابيع 

املقبلة عن هذه التساؤالت.
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أخبار وأسرار
الكل ينتظر الكل:  يالحظ ديبلوماسيون ان لعبة تقطيع 
الوقت تبدو شاملة خارجيا بحيث صار الكل ينتظر الكل 
ولبنان اكثر من يعجز عن اخلروج من غرفة االنتظار 
واالنتقال الى مرحلة جديدة، فالسوري ينتظر االميركي، 
والسعودي ينتظر السوري،  واالميركي ينتظر االيراني 
والعكس صحيح، وفي هذه االثناء يتلهى اللبنانيون 
بأخبار املناورات احلكومية، واملطالب والشروط املتبادلة 
حول احلقائب واالسماء املرشحة للتوزير، ولكن ما من 
احد يشك حلظة في ان املعضلة تكمن في االستسالم 
الكامل امام املعطى اخلارجي، ولعل االيجابية الوحيدة 
التي ميكن مالحظتها هي انه ال قرار � اقله حتى اآلن � 
لتوتير الوضع امليداني، وال قرار للجوء الى الشارع، 
عل����ى رغم الضخ االعالمي الذي يبش����ر بقرب انتقال 
»احلوار« اخلارجي الى الشارع اللبناني، وتاليا اقتراب 

مرحلة االهتزازات االمنية.
ازدواجيـة أميركية: تتحدث مصادر معارضة عن ازدواجية 
في املوقف االميركي، بني قائل بوجود حتول في النظرة من 
موضوع تسهيل مهمة الرئيس املكلف، الى قائل ان جورج 
ميتشل يعكس وجهة نظر الرئيس باراك أوباما وفريق عمله، 
فيما السفير جيفري فيلتمان ومن معه من بقايا احملافظني 
اجلدد في وزارة اخلارجي��ة، او في بعض املواقع املؤثرة 
في اإلدارة األميركية، يحافظون على توغلهم في زواريب 
السياسة اللبنانية الداخلية الضيقة، وعلى انسجامهم مع 
اخلط الذي أنتج القرار 1559 عن مجلس األمن،  وحتالفهم 

مع ق��وى 1٤ آذار، وإصرارهم على تأليف حكومة تعكس 
نتائج االنتخابات النيابية وتكون من دون حزب اهلل.

غـن: تئن كتلة »التوافق األرمن����ي« من واقع عدم 
تخصيصها بحصتها احلقيقية في التشكيلة احلكومية، 
فقررت أال تخرج مس����تمعة من لق����اء احلريري غدا، 
وس����تبلغ الكتلة الى احلريري، بحسب ما أفاد النائب 
جان أوغاس����بيان، أن ثمة »غبنا« حلق بقوى 14 آذار، 
وب� »تيار املس����تقبل« وباملقعد في التشكيلة السابقة 
على الس����واء، ولهذا الغنب عالق����ة بتوزيع احلقائب، 
والسيما على األرمن الذين لم يحصلوا إال على وزارة 
دولة، وعليه، سيطلبون من احلريري أن يخص األرمن 

بحقيبة وزارية.
ال مبادرة فرنسية:  من املرجح وصول رئيس الوزراء الفرنسي 
فرنس��وا فييون الى بيروت للمش��اركة في إطالق دورة 
األلعاب الفرنكوفونية التي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 6 
تشرين األول، ومن املمكن أن يرأس فييون الوفد الفرنسي 
املش��ارك، الذي ميكن أن يتألف من ثالثة وزراء، وش��كل 
املش��اركة الفرنس��ية يظهر مدى اهتمام باريس بالوضع 
اللبناني، لكن في الوقت نفسه من دون وجود نية فرنسية 
أو مجرد تفكير في طرح مبادرة فرنسية لألزمة، مع العلم 
بأن امللف اللبناني في باريس يقع في يد األمني العام لقصر 
الرئاس��ة الفرنسية، كلود غيان، واملستشار الديبلوماسي 

للرئيس الفرنسي، جان دافيد ليفيد.
 رافعـة التضامن العربـي:  اللقاء بني خادم احلرمني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس بش���ار االسد أثار 
في بيروت موج���ة عارمة من االرتياح، فقد تنفس 
اللبنانيون »الصعداء« وحتول���وا مرة واحدة الى 
»االيجابية« واستبشروا خيرا بانفراج األزمة واالفراج 
عن احلكومة قريبا، الساحة السياسية حفلت مبواقف 
مرحب���ة كثيرا ومتحفظة قلي���ال، ومن بني املواقف 
نتوقف عن���د تصريح الوزير الس���ابق جان عبيد 
الذي أرفق ارتياحه مبالحظة سياسية، وقال عبيد: 
»الذين يتطلعون ويعملون لقوة هذه األمة وانصافها 
وحقه���ا،  أراحهم اللقاء املفاجئ على هامش افتتاح 
جامعة امللك عبداهلل، بني هذا اجلمع من القادة العرب، 
وخاصة بني امللك السعودي عبداهلل بن عبدالعزيز 
والرئيس السوري بشار االس���د، وكان ميكن لهذا 
اللقاء ان يكون أفعل وأفضل لو شمل أيضا رئيس 
مصر حسني مبارك ورئيس لبنان ميشال سليمان، 
لكنها بداية يرجى لها ان تنمو وتتس���ع وتكبر، ان 
الذين خبروا مس���يرة التاريخ السياس���ي العربي، 
وبخاصة املعاصر، علقوا ويعلقون آماال كبيرة على 
نواة التفاهم العربي املصري  الس���وري السعودي 
كرافعة للتضامن العربي، وللقوة العربية وملكانة 
أفضل لهذه األمة وفي طليعتها لبنان وفلس���طني، 

سواء في املواجهة أو التفاوض أو احللول«.

صلوخ: فوزنا بالعضوية غير الدائمة لمجلس األمن مضمون
عواصم ـ داود رمال ـ محمد حرفوش

اعلن وزير اخلارجي����ة اللبناني فوزي صلوخ 
من نيويورك ل� »األنباء«: ان االستعدادات اللبنانية 
لترشيح لبنان الى العضوية غير الدائمة في مجلس 
االمن الدولي قد استكملت، موضحا انه خالل مشاركته 
في االجتماع����ات الفرعية املنبثق����ة عن اجتماعات 
اجلمعية العمومية لألمم املتحدة مثل اجتماع االونروا 
ومنظمة املؤمتر االسالمي، قدم مداخالت طلب فيها 
دعم لبنان لهذه العضوية، خصوصا ان لبنان ليس 
له منافس ألنه حسب اتفاق ودي بني الدول العربية، 
يشغل هذا املقعد مناوبة بلد عربي من افريقيا يليه 
بلد عربي من آسيا. وفي السنتني املاضيتني شغلت 
ليبيا هذا املقعد، وباتت الدورة التالية لعرب آسيا 
وليس هناك من منافس للبنان في آس����يا، ولكن ما 
يهمه����ا ان يصوت للبنان اكبر عدد ممكن من الدول 

االعضاء في منظمة االمم املتحدة. 

وعود بالتصويت

واضاف الوزير صلوخ: نح����ن في كل زياراتنا 
ومحادثاتنا واجتماعاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة 
نطلب منهم التصويت للبنان، وعممنا على سفرائنا 
في اخل����ارج ان يطلبوا من ال����دول املعتمدين فيها 
التصويت للبنان، وحصلنا على وعود من اجلميع 
بالتصويت لصالح لبنان، والفوز اصبح مضمونا، 

وما يهمنا التأييد الواسع. 
هذا، ويبدأ لبنان اعتبارا من مطلع يناير املقبل 
مبمارس����ة هذه املهام من خ����الل البعثة الدائمة في 
نيويورك وذلك حتى نهاية العام 2011. ويفترض ان 
ميثل لبنان املجموعتني العربية واآلسيوية، ويأتي 
انتخابه مراعاة للتوزيع اجلغرافي كما نصت ع لى 
ذلك املادة االولى املتعلق����ة بتركيبة املجلس. وهو 
سيشارك وفق هذه الصفة بالقرارات الدولية بحسب 

املادة السادسة والسابعة. 
وحتضيرا له����ذه املهمات اجلديدة، قررت وزارة 

اخلارجية ايفاد خمس����ة ديبلوماسيني برتبة قائم 
باالعمال الى نيويورك لتعزيز احلضور اللبناني، 

ومواكبة اعمال مجلس االمن. 
ووس����ط هذا الدفع االيجابي الذي يعطيه تبوأ 
لبنان له����ذا املنصب في ارفع منظم����ة دولية. ثمة 
مخاوف ل����دى البعض من الوصول الى االحراج او 
حتى الضياع بشأن التصويت على بعض القرارات، 
السيما تلك التي تتناول ملفات اقليمية لبنان معني 

بها من قريب أو بعيد. 

القضية المحورية

من جهة أخرى وعن انعكاس اللقاءات التي عقدها 
رئيس اجلمهورية مع قادة دول عربية واجنبية على 
هامش مشاركته في اعمال اجلمعية العمومية لألمم 
املتحدة على الوضع في لبنان، اوضح الوزير صلوخ 
ان »في كل اللقاءات التي حصلت واالجتماعات مع 
رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والوزراء، متنى اجلميع 
اخلير للبنان وشعرنا بان اجلميع يريدون ان تتشكل 
احلكومة في لبنان وبأسرع وقت ممكن، واستمعوا 

الى شرح من الرئيس سليمان للوضع القائم«.
واشار الوزير صلوخ الى ان احملادثات تركزت 
باالساس على القضية احملورية العربية، اي القضية 
الفلسطينية، وهناك اجتماع في الثامن من الشهر 
املقبل للجنة العربية ملبادرة السالم، لدرس موضوع 
املفاوضات بني السلطة الفلسطينية واسرائيل برعاية 
الواليات املتحدة جلهة اجراء هذه املفاوضات أم ال، 
ونحن يهمنا استئ ناف املفاوضات ولكن ما يهمنا اكثر 
هو ان حتصل االدارة االميركية على شيء ملموس 
من اس����رائيل حتى تعطي املفاوضات نتائج، ال ان 
نحرق االوراق التي ب����ني ايدينا من اجل نتنياهو، 
العربي����ة واملطلوب  فنحن متمس����كون بالثوابت 
وقف االستيطان وليس جتميده مرحليا، ألن زرع 
املستوطنات في االراضي العربية احملتلة يدل على 

ان اسرائيل تنتهج نهج النظام العنصري.

»الخارجية« تزيد كوادرها في نيويورك تمهيدًا لتسلم المنصب مطلع يناير الحوت: الحكومة 
في منتصف أكتوبر

أبوفاعور: ال رسائل 
بين جنبالط وسورية

بيروت ـ خلدون قواص
رأى عضو تكت��ل لبنان اوال 
النائب عماد احلوت ان تش��كيل 
احلكوم��ة العتي��دة قد يس��تمر 

حتى منتصف الشهر املقبل.
واك��د بع��د لقائ��ه ووفد من 
اجلماعة االس��المية مفتي لبنان 
الش��يخ د.محمد رش��يد قباني 
ان صيغة »15+10+5« لتش��كيل 
احلكومة التزال مطروحة بشكل 
جدي في املشاورات التي يجريها 
الرئيس املكلف س��عد احلريري 
مع الكتل والنواب لكن قبول هذه 
الصيغة مق��رون بان تكون غير 
مشروطة بأي ش��روط اضافية 

لتأليف احلكومة اجلديدة.
وعبر ملفت��ي اجلمهورية عن 
االس��المية  تضام��ن اجلماع��ة 
الكامل معه في محاولة استهدافه 
ي��وم عي��د الفط��ر، واس��تنكر 
استهداف اي ش��خصية فضال 
عن س��ماحته بالذات بأي اعتداء 

امني.
وحذر من ان الفراغ احلكومي 
قد يغري البعض مبغامرات امنية 
تنعكس س��لبا على البلد، األمر 
الذي يستدعي التعجيل بتشكيل 
احلكومة لع��دم ترك الفراغ ميأل 
من قبل اجراءات امنية سيئة او 

سلبية.
وطالب النائب احلوت بتمثيل 
اجلماعة االسالمية في احلكومة 
سياس��ية  ق��وى  كأي  املقبل��ة 
موج��ودة في لبن��ان باحلكومة 

املقبلة.

بيروت ـ أحمد منصور
اكد وزير الدولة وائل ابوفاعور 
ان رئيس مجلس النواب نبيه بري 
والنائ��ب وليد جنب��الط يعمالن 
على تس��هيل تش��كيل احلكومة 
الداخلي  ويحاوالن ايجاد الوضع 
اللبناني املرافق »س.س«، معتبرا 
ان ذل��ك ليس عل��ى قاعدة تخلي 
جنبالط ع��ن الرئيس املكلف وال 
تخلي بري ع��ن 8 آذار، الفتا الى 
انه لتس��هيل ومس��اعدة الرئيس 

املكلف في تشكيل احلكومة.
واعتبر ابوفاعور، في تصريح 
له، ان نص��ف صف��ارة اقليمية 
اطلقت لتشكيل احلكومة، مشيرا 
الى ان من اخر عملية التأليف كان 
مزيجا من مطالب مستحيلة وعدم 
وج��ود ق��رار اقليمي بتش��كيل 

احلكومة.
ان  ال��ى  ابوفاع��ور  واش��ار 
جنبالط ليس لديه هاجس اال من 
يح��اول ان يجد فكرة مش��تركة 
للوص��ول الى توافق داخلي لبناء 
السلم االهلي، مشددا على وجود 
مخاوف لديه من االنقسام املذهبي 
تركي��ز  ان  معتب��را  والطائف��ي، 
جنبالط على اخلطر االس��رائيلي 
ال يعن��ي اغفال��ه ملص��ادر خطر 
اخرى داخلية وخارجية، الفتا الى 
عدم وجود رس��ائل بني جنبالط 

وسورية.
واك��د ان النقاش م��ع االمانة 
العامة لقوى 1٤ آذار يتقدم، مشيرا 
ال��ى ان الع��ودة ال��ى اجتماعاتها 
مرتبطة مبا سيؤدي اليه النقاش. 

مشاورات »التأليف« الحريرية متواصلة بانتظار أن يصير »الفول في المكيول«
 بيروت ـ عمر حبنجر

تواصلت للي���وم الثالث على 
التوالي أمس االستشارات النيابية 
الت���ي يجريها الرئي���س املكلف 
بتشكيل احلكومة سعد احلريري 
م���ع الكت���ل النيابي���ة والنواب 
املستقلني واملقرر استمرارها حتى 

الثالثاء املقبل.
ووسط االجواء املفعمة بالتفاؤل 
لق���اء خادم  والتي جنم���ت عن 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز مع الرئيس السوري 
بشار االسد ركز حزب اهلل الضوء 
على ما وصفه مبحاوالت بعض 
كتل امل���واالة كالقوات والكتائب 
حلرف االستش���ارات عن املنحى 
املرسوم لها، عبر اثارة مواضيع 
وملفات م���ع الرئيس املكلف من 
شأنها احداث املزيد من االنقسام 
السياسي او االصطفافات السياسية 
احلادة بعيدا ع���ن اطار التفاهم 
الوطن���ي اجلام���ع ان كان جلهة 
تصعيد اللهج���ة، بخالف اجواء 
يوم االستشارات االول، او جلهة 
رفع سقف املطالب جلهة احلقائب 
واالسماء، وهو ما استدعى صدور 
التي شددت على  املواقف  بعض 
ضرورة عدم رهن تشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية بكل ما من شأنه 

اطالة امد التشكيل او تعقيده.

موقف القوات والكتائب

وكانت كتلة »القوات اللبنانية« 
اذا  انها  املكل���ف  الرئيس  ابلغت 
ب���ني صيغ���ة 5-10-15  خيرت 
وحكومة تكنوقراط فإنها تفضل 

االخيرة.
اما كتلة الكتائب فقد كان لها 
خياران، حكومة وفاق وطني على 
اساس 15-10-5 من دون شروط او 
حكومة اقطاب مطعمة بالتكنوقراط 
مع رفضه���ا حكومة التكنوقراط 

اخلالصة.
رئي���س ح���زب الكتائب امني 
اجلمي���ل اكد من جهت���ه ان كتلة 

الكتائب لم تثر مع الرئيس املكلف 
موضوعي االس���ماء واحلقائب، 
وقال نحن ل���م نطالب بحقيبتي 
الصناعة والس���ياحة، داعيا الى 
تشكيل حكومة موحدة حول بيان 

وزاري واضح.
واضاف ردا على سؤال: انا ال 
امانع في تش���كيل حكومة انقاذ 
وطني، ح���ال وصلنا الى حائط 

مسدود.
واكد اجلمي���ل على ان يكون 
متثيل الكتائب في احلكومة اساسيا 
وفاع���ال ووازنا، نظرا النتش���ار 

الكتائب على االرض اللبنانية.
بدوره، د.سمير جعجع ضّمن 
كلمته في احتف���ال احياء ذكرى 
اللبنانية في  ش���هداء املقاوم���ة 
جونية بعد ظهر امس، سلس���لة 
الى  مواقف مس���تجدة وتتوجه 
اللبنانيني خصوصا،  املس���لمني 
اكانوا في املواالة او املعارضة او 

في الوسط.

واكد جعج���ع ان ال عودة الى 
القب���ول بتمثيل حكومي للقوات 
اقل من حجمها على غرار ما كان 
في التشكيلة احلكومية التي قدمها 
الرئيس املكلف س���عد احلريري 
الى الرئيس ميش���ال س���ليمان 
قبل اعتذاره مما سيفرض اعادة 
نظر جذرية في توس���يع املقاعد 
واحلقائ���ب، وهذا ما س���يتطلب 
مفاوض���ات اطول م���ع الرئيس 
املكلف، ويشار هنا الى ان العماد 
ميش���ال عون واف���ق بعد جولة 
املش���اورات األولى مع احلريري 

على حكومة اقطاب.

ال عودة للصفر

الوفاء  غير ان رئيس كتل���ة 
للمقاومة النائب محمد رعد رأى ان 
املطلوب هو حكومة وحدة وطنية 
تتحقق فيها الشراكة على قاعدة 
15-10-5، مشددا على ضرورة عدم 
اهدار الوقت واجلهد والعودة الى 

الصفر، داعيا الى البدء من حيث 
انتهينا والتعاون من اجل اعادة 

ترسيم احلقائب واألسماء.
وابدى رعد تفاؤله بالتطورات 
االقليمية واللقاءات، آمال ان تنعكس 
الداخلية  ايجابا على األوض���اع 
اللبنانية، مؤكدا اهمية التماسك 

الوطني اللبناني.
وشدد رعد على ضرورة التجرد 
والتفكي���ر مبس���ؤولية وطنية 
نستجمع فيها القوة في حكومة 
وحدة وطنية تستطيع ان تقاوم 

كل املسائل األساسية.
سليمان يواكب االستشارات

من جهته واكب الرئيس ميشال 
سليمان الذي عاد أمس الى بيروت 
االستشارات التي تابعها الرئيس 
املكلف س���عد احلريري من أجل 
تش���كيل احلكوم���ة، م���ن خالل 
مشاورات موازية دافعة لعملية 
والدة احلكوم���ة بطاقة اضافية، 
العربي  ومس���تفيدة من اجل���و 

املالئم، وخاصة اجلو السعودي 
– السوري املرش���ح للمزيد من 

التفاعل اإليجابي.

الفول في المكيول

أما رئيس املجلس النيابي نبيه 
بري فقد بدا أمس حذرا كعادته، 
وقال أم���ام زواره: لن نقول فوال 
قب���ل ان يصير في املكيول. وبدا 
ان رئيس البرملان اللبناني يفضل 
حب���س تفاؤله، على املس���توى 
اللبناني، بانتظار وضوح صورة 
العالقات االيرانية – الدولية، نظرا 
حلج���م تأثير هذه العالقات على 

لبنان.
وفي حال جرت الرياح االيرانية 
بحسب مش���تهى سفن احلكومة 
اللبنانية، ثمة من يرجح ان يأخذ 
الرئيس املكلف س���عد احلريري 
برغبة العماد ميشال عون اجراء 
مداورة في الوزارات، مركزا على 
وزارة املال دون سواها، لكن هذه 

الوزارة السيادية ال ميكن ان تعطى 
الى وزير ماروني من كتلته أو من 
كتل املعارضة األخرى، في ضوء 
احتفاظ الرئيس ميشال سليمان 
بوزارة الداخلية السيادية، للوزير 
املاروني جبران باسيل، وهذا ما 
يعزز اناطة الداخلية بوزير شيعي 
من كتلة بري، وهناك سابقة شغل 
فيها الوزير الراحل علي اخلليل 
وزارة امل���ال أكثر من دورة، وفي 
هذه احلالة، تناط وزارة اخلارجية 
واملغتربني بوزير س���ني، وثمة 
سفير قدمي مدرج اسمه على الئحة 

االنتظار.

األمير تركي في بيروت

وكان وصل الى بيروت مساء 
أم���س األول األمي���ر ترك���ي بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز، جنل خادم 
احلرمني الشريفني على منت طائرة 
خاصة، قادما من جدة، وكان في 
استقباله على أرض املطار السفير 

السعودي في بيروت علي عواض 
عسيري.

وقد أضفى متابعون للحراك 
السعودي على هذه الزيارة طابعا 
سياسيا، ذلك ان األمير تركي هو 
أحد أبرز املستشارين في اخلارجية 
الس���عودية، وهو مقرب جدا من 

والده.
ج���دول  ال���ى  وبالع���ودة 
االستش���ارات في يومها الثالث، 
فقد بدأت عند الثانية عشرة ظهرا 
بكتلة »وحدة اجلبل« التي يرأسها 
الوزير طالل ارسالن، وتلتها كتلة 
لبنان احلر املوّحد، برئاسة سليمان 

فرجنية، ونواب مستقلني.

أرسالن: لنا الحق بوزارة

الوزي���ر ارس���الن، ق���ال ان 
الرئي���س احلري���ري طرح عدة 
مواضيع أساس���ية تتعلق بهذا 
املوض���وع وبكيفي���ة مقارب���ة 
العدوان االسرائيلي والتعديات 

االسرائيلية وطريقة مواجهتها 
الى موضوع تش���كيل احلكومة 
بتفاصيله���ا، وصوال الى بعض 
بنود الدستور، وقد كان موقفنا 
الرئيس  أبلغنا  صريحا حي���ث 
املكلف، بأنه من أجل هذه املواضيع 
يتعني ان تك���ون هناك حكومة 
وحدة وطنية وش���راكة، بعيدا 
عن الڤيتوات، واضاف ردا على 
سؤال ان كتلته صاحبة حق في 

ان تتمثل باحلكومة.

المعادلة س – س ومطالب المعارضة

النائب فرجنية كان اس���تبق 
اللقاء باملطالب���ة بوزير لكتلته 
وقال انه إذا استمرت األمور عل��ى 
حاله��ا فلن تكون هن��اك حكوم��ة، 
واض��اف عن مشاركة كتلته ف��ي 
احلكوم��ة ان وزارة الدول��ة الت��ي 
أعطي��ت ل�  ڤيراميني في التشكيلة 
التي سلمها احلريري الى الرئيس 

سليمان مرفوضة مع الشكر.
وبعد لقائه الرئيس املكلف، قال 
فرجنية، لقد ملست لدى الرئيس 
املكلف نّية للنقاش، وموقفنا ككتلة 
اننا لن منشي في احلكومة بدون 

حقيبة فعلية.
واضاف: كانت هناك عقبات عند 
التيار الوطني احلر وقد وقفنا الى 
جانبه، فإذا صفيت هذه العقبات 

تنتهي األمور واال فال.
وعن اتفاق ال� »س - س« أي 
السعودية – سورية، قال حتى لو 
اتفقتا فإن للمعارضة في لبنان 

مطالبها.

االستشارات الى اإلثنين

وط���رأ تعديل عل���ى جدول 
استش���ارات ي���وم غ���د االثنني 
السادسة مساء  بحيث تبدأ عند 
بدال من احلادية عش���رة من قبل 
الظهر وذلك بسبب زيارة رئيس 
احلكومة الفرنسية فرانسوا فيون 
الى بيروت حلضور افتتاح دورة 

األلعاب الفرنكفونية.

سليمان يواكب االتصاالت وحزب اهلل يركز على مواقف »القوات« و»الكتائب« .. وفرنجية يشّدد على مطالب المعارضة رغم اتفاق »س – س«

)محمود الطويل(.. والنائب طالل أرسالن رئيس كتلة »وحدة اجلبل« خالل اليوم الثالث من استشاراته التكليفية أمسالرئيس املكلف سعد احلريري مستقبال رئيس كتلة »لبنان احلر املوحد« الوزير سليمان فرجنية 


