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بطرس حرب

)محمود الطويل(الرئيس املكلف سعد احلريري في حوار مع النائب ميشال عون في املجلس النيابي في اطار االستشارات النيابية امس

حكومة خالل عشرة أيام.. 
على أي أساس؟

بيروت: تطغى في بيروت أجواء تفاؤل
وتسود توقعات قوية بأن تولد احلكومة 
اجلدي���دة، حكومة العهد الثانية وحكومة 
سعد احلريري األولى، في وقت قريب يعد 
باأليام وال يتجاوز العشرة، من غير ان يكون 
مفهوما متاما كيف تتحرر عملية احلكومة 
خالل أيام مما راوحت فيه وظلت أسيرته 
طيلة أس���ابيع وأشهر، وملاذا حددت فترة 
»العش���رة أيام« لالفراج عنها؟ هل هذا يرتبط أساسا 
بالتفاهم السوري � السعودي املتجدد واملستأنف من 
حيث توقف قبل أشهر، وحتديدا بزيارة خادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بعد أيام الى دمشق حيث 
يلقى استقباال استثنائيا سيكون مؤشرا الى طي كامل 
صفحة املاضي ودخ���ول التفاهم الثنائي حول لبنان 
حيز التنفيذ؟ أم انه يرتبط بجولة احلوار املستأنف 
بصعوب���ة وتوتر بني ايران واملجتمع الدولي وحددت 
له مهلة عش���رة أيام جلالء املوقف والصورة؟ أم انه 
يرتبط بالدخول الدولي »االميركي � الفرنسي � التركي« 
الطارئ على خط تش���كيل احلكومة اللبنانية والذي 
يشكل قوة دفع وعامل ضغط على األطراف اللبنانيني 
كي يغادروا حال املماطلة واالسترخاء وعدم االستعجال 
واس���تباقا لتطورات داهمة في املنطقة سواء منها ما 

يتصل بعملية السالم أو بامللف االيراني؟
يتزامن اشتداد التوقعات املتفائلة مع انتهاء اجلولة 
الثانية لالستشارات املاراثونية ووصول عملية تشكيل 
احلكومة الى »خط النهاية«، ومع بروز تطورات ومعطيات 

جديدة تسهل التأليف وتوحي بأنه قريب وأبرزها:
1 - خلصت االستش���ارات الى تغليب صيغة »15 � 
10 � 5« عل���ى ما عداها رغم ان صيغة »حكومة أقطاب 
مطعمة بتكنوقراط ورجال اختصاص« كان لها حيز 
ومريدون، وتثبيت االتفاق السياس���ي على الصيغة 
احلكومية من ش���أنه ان ينقل البحث فورا الى مرحلة 

»احلقائب واألسماء«.
2 - التشكيلة احلكومية التي رفعها الرئيس املكلف 
سعد احلريري الى رئيس اجلمهورية طويت »سياسيا« 
مع االعتذار واعادة التكلي���ف، ولكنها عمليا ما تزال 
قائمة وسيصار الى التعاطي معها واستخدامها كأساس 
للتفاوض، حول احلقائب واألسماء في احملاولة الثانية، 
ولكن مع ادخال تعديالت مقترحة من طرفي األكثرية 
واملعارضة، وحيث ان الطرف األول، السيما املسيحي، 
يس���عى الى تعديل في نوعية احلقائ���ب املعطاة له، 
فيما الطرف الثاني يس���عى الى تثبيت املكاسب التي 
حصل عليها في التشكيلة األولى مع ادخال تعديالت 

في األسماء.
3 - العقدة االساس���ية التي ب���رزت في »التأليف 
األول« والت���ي متثلت ب���� »وزارة االتصاالت وجبران 
باسيل« دخلت مرحلة احللحلة ولم تعد كذلك بعدما 
بادر الرئيس ميشال سليمان الى أخذ األمر على عاتقه 
عبر اسقاطه »الڤيتو السياسي« املوضوع على توزير 
الراس���بني واخراج الرئيس املكلف من دائرة االحراج 
واخراج احلكومة من املأزق اذا كانت فعال أسيرة هذه 
العقدة، في الواقع حش���ر الرئيس س���ليمان مبوقفه 
اجلميع ودفعهم الى تقدمي تنازالت ال تكون مقتصرة 

على جهة دون أخرى.
4 - املخرج األكثر تداوال هو ان يبقى الوزير جبران 
باسيل في احلكومة ولكن ليس وزيرا لالتصاالت، أما 
وزارة االتصاالت فإنها ميكن ان تؤول الى واحد من هذه 
االحتماالت: ان تضاف الى حصة رئيس اجلمهورية، 
أو ان تكون من حصة جنبالط الذي يطرح مقايضتها 
بوزارة األشغال، أو ان تكون من حصة بري، أي تكون 
من حصة املعارضة ولكن ليس من حصة عون، أو ان 
تظل من حصة تكت���ل االصالح والتغيير ولكن ليس 

للوزير باسيل وامنا لوزير الطاشناق.
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أخبار وأسرار

ارتياح سوري: نقل عن مصادر سياسية قريبة من دمشق ارتياح 
القيادة السورية الى مسار العالقة مع فرنسا، وحتديدا جلهة فك 
االرتباط بني العالقات السورية � الفرنسية وامللف اللبناني، وان 
تط����ور هذه العالقات لم يعد مرهونا مبا يجري في لبنان واألداء 
الس����وري فيه، وهذا ما تريده سورية ان ينسحب على عالقاتها 

مع السعودية أيضا.
 مؤمتر حزب اهلل: حزب اهلل ماض قدما في التحضير ملؤمتره العام 
الذي سيعقد قبل نهاية العام احلالي، واملتوقع له ان يكون مختلفا في 
قراراته »التنظيمية« لتنقية احلزب وأدائه العام من شوائب ونقاط خلل 

تراكمت في األشهر األخيرة.
 جعج�ع يغرد خارج الس�رب: لوحظ ان رئي����س الهيئة التنفيذية 
للقوات اللبنانية د.س����مير جعجع، وفي عزف سياس����ي منفرد، 
يتميز في مواقفه األخيرة عن س����ائر القيادات السياسية وحتى 
ع����ن حلفائ����ه ان جلهة اهماله حكومة ال����� 15 - 10 - 5 والدعوة 
املتكررة الى قيام أي حكومة يجيزها الدستور )متثل كل الطوائف 
وال ضرورة ألن متثل كل التيارات السياسية( باتفاق بني رئيس 
اجلمهورية والرئيس املكلف، أو جلهة عدم تفاؤله بقرب تشكيل 
احلكومة وعدم رؤيته النعكاس ايجابي للتقارب السوري � السعودي 

على موضوع احلكومة.

 تغييرات ضرورية: يربط الوزير زياد بارود عودته الى وزارة الداخلية 
بتغييرات يراها ضرورية في »أدوات العمل« وفي سائر األجهزة األمنية 

التابعة للوزارة.
 انتخابات بلدية بأبعاد سياس�ية: تعتبر مصادر مواكبة لالنتخابات 
البلدية التي ستجري في الربيع املقبل ان هناك ثالث بلديات في 
مناطق مسيحية سيكون لالنتخابات فيها بعد سياسي وهي: بلدية 
زحلة، بلدية اجلديدة البوشرية، وبلدية جونية، في األولى يسعى 
النائب ايلي سكاف الى رد االعتبار خصوصا بعد االهتزازات التي 
أصاب����ت كتلة »زحلة بالقلب«، وفي الثانية س����تكون أم املعارك 
البلدية في املنت بني »امليش����الني« عون واملر، وحيث يلعب حزب 
الكتائب دور القوة املرجحة. وفي الثالثة يسعى حتالف منصور 
البون - فريد هيكل اخل����ازن - فارس بويز الى رد االعتبار في 
مواجه����ة الئحة مدعومة من العماد ع����ون، وحيث تلعب »عائلة 

افرام« دور القوة املرجحة.
 أهمية وزارة املواصالت: مييل تيار املستقبل والوسط السياسي املقرب 
من احلريري الى حصر أهمية وزارة االتصاالت ببعدها األمني وجتاوز 
العامل املالي وما يتصل مبوضوع »خصخصة اخلليوي«. وأما أهمية 
وزارة االتص��االت ومطالبة األكثرية بها فإمنا تعود الى أهميتها أمنيا 

فيما يتعلق بتعقب مكاملات كل اللبنانيني واعتراضها.

العد العكسي للحكومة اللبنانية ينطلق على إيقاع التطورات اإلقليمية
بيروت � عمر حبنجر

اعلن رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري في ختام مشاوراته النيابية 
حول تش����كيل احلكومة امس، ان بناء الثقة املفقودة بني اللبنانيني هو 
االساس، واعطى األولوية حلكومة وفاق وطني، مع ابقاء كل االحتماالت 

مفتوحة.
وقال إن املسؤولية الوطنية تفرض علينا جميعا البحث عن مخرج 
لهذه االزمات، ومن هنا طرحت عل����ى الزمالء في الكتل النيابية مجمل 
التحدي����ات التي تواجه لبنان، التحديات السياس����ية املتعلقة بتطوير 
النظام السياسي، والتحديات االمنية السيما خطر االعتداءات االسرائيلية 
ومخاطر تسلل قوى االرهاب والتحديات االقتصادية واالجتماعية وصوال 

الى الدين والكهرباء والبيئة والضمان االجتماعي وسائر املشاكل.
واضاف: النقاش كان جديا ومسؤوال وعزز عوامل الثقة وفتح ثغرة 
في اجلدار بني القوى السياسية، واسس للبحث في حتصني اتفاق الطائف 
وايجاد االرضية املشتركة حول قانون عصري لالنتخابات والالمركزية 
االدارية وكيفية مواجهة الطائفية، واملذهبية وانا اراهن على أن تكتمل 
ص����ورة هذا احلوار من خالل حكومة جامعة قادرة على ادارة ش����ؤون 
الناس. وتابع يقول: ال أخفيكم انني اعطي األولوية حلكومة وفاق وطني، 
لكن األمور تبقى مفتوحة على كل االحتماالت اذا عدنا للجدار املسدود 
ال سمح اهلل وسأبقى متفائال بإذن اهلل. وامتنع احلريري عن الرد على 
اسئلة االعالميني غير انه استطرد قائال من خارج البيان املكتوب الذي 
تاله: ان اهم ش����يء هو بناء الثقة وواضح ان الثقة مفقودة بني االفرقاء 
وهذا ما يج����ب اعادة بنائه، خصوصا اننا نتح����دث عن حكومة وفاق 
وطني، ويجب ان تكون هناك مش����اورات دائمة بني كل االطراف ألن من 

يكون شريكا في هذه احلكومة عليه ان يكون شريكا بالفعل.

حذر الحريري وتفاؤل سليمان

هذا التفاؤل احلذر في كالم احلريري يعكس استمرار غموض الرؤية 
الدولية واالقليمية في حني بدا التفاؤل س����مة االجواء الرئاسية ايضا 
استنادا الى االجواء االيجابية على املستوى االقليمي، واشارت املصادر 
الى زيارة قد يقوم بها الرئيس ميش����ال س����ليمان الى اململكة العربية 
الس����عودية لتهنئة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بافتتاح اجلامعة التي 

حتمل اسمه كما سيزور اسبانيا في 18 اكتوبر اجلاري.

حزب اهلل: تمرير للوقت

غي����ر ان تلفزيون املنار الناطق بلس����ان حزب اهلل، يرى ان احلركة 
الداخلية املفعمة بالتفاؤل تبدو مجرد مترير للوقت ريثما يكتمل مشهد 
التقارب السعودي � السوري، مع زيارة خادم احلرمني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز الى دمش����ق علما ان مراسل املنار في دمشق انس ازرق نفى 
في رسالة صوتية ظهر امس ان يكون اي مصدر سوري او سعودي اكد 

املوعد الشائع للزيارة الثالثاء املقبل.

الفصل بين الزيارة والحكومة

وفي هذا الس���ياق ذكرت مصادر معارض���ة ان مصير احلكومة 

لم يعد معلقا بزيارة خادم احلرمني الى دمش���ق، لكن وهج احلاجة 
للتقارب بني الرياض ودمشق، جعل الوقائع تفرض نفسها على عدد 
من امللفات الكبرى في املنطقة، وأولها امللف الفلسطيني، ولن يكون 
امللف اللبناني بعيدا عن هذا الوهج األمر الذي رفع منسوب التفاؤل 

بقرب والدة احلكومة.
وقالت صحيفة السفير القريبة من دمشق ان لقاء جدة بني خادم 
احلرمني والرئيس السوري د.بشار االسد متخض عن توافق سعودي 
� س���وري على النقاط احملس���ومة التالية: أوال: عدم رهن العالقات 
السورية � السعودية بتطورات امللف اللبناني نهائيا، ثانيا: يتعهد 

البلدان بعدم التدخل في اي شأن داخلي لبناني.
ثالثا: على صعيد تأليف احلكومة اجلديدة ال تدخالت سعودية 
او س���ورية ال في االس���ماء وال في احلقائب وت���رك االمور لتوافق 

اللبنانيني.
ويب���دو ان الوقائع العراقية والفلس���طينية واللبنانية اوصلت 
اجلانبني الس���وري والس���عودي الى نقطة مشتركة وهي اجللوس 
على طاولة واحدة مقدمة لوقف التدهور في الوضع العربي، وهذا ما 
يفسر دعوة وليد جنبالط الى حتصني احلوار السعودي � السوري 
بحوار عربي � ايراني، كش���رط ضروري مكمل للتفاهم الس���وري � 

السعودي.
أوساط رسمية مطلعة رأت ان العد العكسي لوالدة احلكومة قد بدأ، 
استنادا الى املجريات الدولية واالقليمية، وابرزها املسار السعودي � 
السوري، واحلوار االميركي � السوري، والسوري � الفرنسي، فضال 

عن اختبار نتائج مفوض األمن واخلارجية األوروبية خافيير سوالنا 
مع سعيد جليلي بشأن امللف النووي االيراني فضال عن ظهور نتائج 

اجتماع الدول الست في جنيڤ لبحث العقوبات على طهران.
وأشارت األوس���اط املتفائلة حلد ما الى ان املباحثات السورية � 
الس���عودية ركزت على صدور مراسيم احلكومة في اسرع وقت كي 
يتسنى للرئيس املكلف، ان يصبح رئيسا فعليا للحكومة، ما يسمح 
له مبرافقة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الى 

سورية عند زيارته لها.
غير ان املصدر تطرق الى موقف حزب اهلل من احلكومة الذي لم 
يتضح بعد بانتظار نتائج مفاوضات ايران والدول الست الكبرى، 

بحسب املصدر.

عون للقاء جديد مع الحريري

وبالعودة لالستش���ارات اخلتامية امس فقد اس���تهلها الرئيس 
املكلف بلقاء رئيس تكتل االصالح والتغيير العماد ميش���ال عون، 
الذي مهد له بتصريحات تلفزيونية تبدي استعداده للقبول بوزارة 
امل���ال، مقابل 4 وزارات دول���ة، اي 5 وزراء، 4 موارنة وواحد ارمن 
ارثوذكس، متجاهال متثيل حليفه الوزير الكاثوليكي الياس سكاف 

وحليفه اآلخر الدرزي طالل ارسالن.
ونصح عون رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير 
جعجع بعدم التدخل في شؤون التيار الوطني الداخلية، واال فسأقول 

ان في »القوات« من هو أكفأ منه ليكون رئيسا.

وبعد لقائه الرئيس املكلف قال العماد عون للصحافيني: املواضيع 
التي عرضناها االس���بوع الفائت كانت مدروسة ومتفاهمني عليها، 
وعسى ان ندخل قريبا في املرحلة النهائية التي هي تأليف احلكومة، 
وه���ذا كل ما أس���تطيع قوله وهو ان املوض���وع كان واضحا كثيرا 
بالنسبة لنا وللرئيس املكلف وكنا متفاهمني بشأنه، وسيكون هناك 

لقاء آخر بالتأكيد.
وعندما سئل هل شمل االتفاق الوزير جبران باسيل؟ قال للسائل: 
يا أخي لم نحك بالوزارات واالس���ماء، وإن ش���اء اهلل ال تظهر عقد، 
لكنه جتنب احلديث عن مواعيد محددة لتشكيل احلكومة، الفتا الى 

مرحلة جديدة من العالقات جرى تكريسها خالل هذا اللقاء.
وعلم���ت »األنباء« ان خلوة بني الرئي���س املكلف والعماد عون، 

استغرقت ربع ساعة، مبعزل عن اعضاء كتلته.

»القوات« ضد توزير الخاسرين لكنها لن ترفضه

وبعد كتلة اإلصالح والتغيير التقى الرئيس املكلف كتلة »القوات 
اللبنانية«، مختتما مش���اوراته بكلمة الى اللبنانيني ضمنها نتائج 

االستشارات وتصوره للتشكيلة احلكومية.
النائ���ب انطوان زهرة حتدث باس���م كتلة القوات، مش���ددا على 
عدم منطقية توزير اخلاس���رين في االنتخابات في اول حكومة بعد 
االنتخابات، اال انه اكد ان »القوات اللبنانية« لن ترفض هذا  التوزير، 
وامنا سترشح ش���خصيات مهمة لم توفق في االنتخابات من قبيل 

املعاملة باملثل.

الحريري يختتم مشاوراته معطيًا األولوية للوفاق ويبقي األمور مفتوحة على كل االحتماالت.. وعون يتحدث عن أجواء إيجابية جدًا

مصدر ل� »األنباء«: ما حصل في مجدل 
عنجر ينعكس إيجاباً على األمن

داود رمال
وضع مراقبون ما حدث في مجدل عنجر من مداهمات واشتباك 
بني اجليش وعناصر مطلوبة للقضاء في اطار االجراءات العادية 
التي حتصل في جميع املناطق، رافضني الدفع باجتاه تكبير حجم 
م���ا حصل رغم وجود ابعاد ودالالت عل���ى توجه لفرض منطق 

الشرعية في منطقة البقاع عموما.
وقال مصدر معني ل� »األنباء« ان القتيلني اللذين سقطا خالل 
عملية املداهمة التي قام بها اجليش اللبناني، سقطا خارج منزليهما 
اي اثناء االش���تباك ولم يكن القتل مخططا له بحيث مت الدخول 

الى املنازل وقتلهما فيها امنا العكس هو الصحيح.
واضاف املصدر ان اي مداهمة حتصل تكون بناء على معلومات 
ثابتة واشارة النيابة العامة التمييزية، وعند تبادل اطالق النار 
يصعب حتديد حجم االصابات الناجتة عن االش���تباك والتحكم 
به، والعس���كري الذي اصيب كان م���ن املمكن ان يكون في عداد 

املوتى.
وأوضح املصدر ان تغليب منطق التطرف والتحريض املذهبي 
ال يخدم منطق االعتدال الذي ميثله عن حق الرئيس سعد احلريري 

خصوصا على ابواب تشكيل حكومة لكل لبنان.

»شبكة األمان المجتمعية« تتوسع لتصبح نداء عامًا »إلنقاذ لبنان«
بيروت � محمد حرفوش

تستعد مجموعة من الناشطني 
إلطالق نداء من اجل حماية السلم 
اللبنانيني حتت  االهلي وتوحيد 

شعار »لبنان أوال«.
وفي معلومات »األنباء« ان فكرة 
هذا النداء انطلقت بداية اثر سلسلة 
لقاءات جرت بعيدا عن االضواء، 
حيث ط����رح البع����ض ان يصار 

الى توجيه »الن����داء« الى رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
موقعا من قبل شخصيات مسيحية 
لتشكيل شبكة امان مجتمعية، اال 
ان النقاشات الالحقة توافقت على 
ضرورة ان يك����ون النداء موقعا 
من ناشطني من مختلف الطوائف 
واملذاه����ب وعلى ان يتوجه ليس 
فقط الى رئيس اجلمهورية، بل الى 

جميع اللبنانيني في كل املواقع.
وبحسب معلومات »األنباء« 
فإن اطالق النداء سيتم خالل االيام 
التوقيعات  املقبلة بعد استكمال 
علي����ه، وهو يتضم����ن دعوة من 
اجل انقاذ لبنان قبل فوات االوان، 
الرئيس ميشال سليمان  ويدعو 
باعتباره االول بني املؤمتنني على 
حماية الدستور واجلمهورية كي 

يبادر الى كسر احللقة املفرغة التي 
تتخبط فيها البالد، وتاليا الى درء 
خطر الفتنة املذهبية التي تتهددنا 

جميعا.
كما يدعو النداء اللبنانيني الى 
التوحد حول ش���عار لبنان اوال 
حماية للدولة من تسلط الضاربني 
بسيف الطوائف، وحماية للوطن 

من تدخالت اخلارج.

واعتبر النداء ان مس���ؤولية 
حماية السلم االهلي ودرء اخطار 
الف���نت الطائفي���ة واملذهبية هي 
مسؤولية الدولة بالدرجة االولى، 
ولكنه���ا هي ايضا مس���ؤوليتنا 
جميعا. فال يجوز ان نبقى مكتوفي 
االي���دي عاجزين ع���ن مواجهة 
االخط���ار التي تتهددن���ا. كما لم 
يعد جائزا انتظ���ار ما قد تؤول 

اليه االم���ور في املنطقة للتكيف 
مع نتائجها.

وبناء عليه، سيبادر املوقعون 
الى جتاوز االصطفافات الطائفية 
واملذهبي���ة والتواص���ل مع كل 
املؤمنني بض���رورة احلفاظ على 
س���لمنا االهلي من اجل تشكيل 
شبكة امان مجتمعية تساهم في 

تأمني حماية اللبنانيني.

ف مع موقف الرئيس من »توزير الراسبين« حرب ل� »األنباء«: صفير تكيَّ
بيروت � زينة طبارة

رأى عض���و ق���وى 14 آذار 
النائب بطرس حرب ان موقف 
البطريرك صفير الذي اعلنه اثر 
الڤاتيكان  عودته من حاضرة 
ال يعن���ي اطالق���ا تخليه عن 
موقفه الذي اعلنه قبل اقالعه 
متوجه���ا اليها، معتبرا ان هذا 
االخير فضل التكيف مع موقف 
الرئيس سليمان منعا حلصول 

تباينات بني املوقفني.

ترطيب األجواء

 واك���د ان زي���ارة الرئيس 
السوري بشار االسد للمملكة 
الس���عودية، شكلت  العربية 
ناف���ذة لترطي���ب االجواء في 
الداخ���ل اللبناني، بحيث ادت 
الى حلحلة بعض العقد املرتبطة 
بتشكيل احلكومة، مشيرا من 

في لبنان ليست سوى انعكاس 
 � العربية  العالق���ات  حلال���ة 
العربي���ة والعربية � االيرانية 
مع ما حتمله تلك العالقات من 
انعكاسات وترددات على الداخل 

اللبناني.

الداخلية، معتبرا ان ما يجري 
وان دل على ش���يء فهو يدل 
على ام���ر من اثنني: 1 - اما ان 
اللبناني���ني عاجزين عن ادارة 
الداخلية  شؤونهم وشجونهم 
وهو مدعاة للخيبة، 2 - واما 
ان قسما من اللبنانيني يربطون 
مصاحلهم مباشرة باخلارج الى 
حد انهم اصبحوا غير قادرين 
على االلتقاء والتفاهم مع القسم 
اآلخر حل���ل القضايا الوطنية 
العالقة سوى  والدس���تورية 
التنس���يق والتفاهم  في اطار 
مع من ترتبط بهم مصاحلهم 

وتوجهاتهم السياسية.

لقاءات عربية

ان ما  النائب حرب  واوجز 
اللقاءات  يجري على مستوى 
 � العربية والعربية   � العربية 

ان اس���تمرار  الى  جهة اخرى 
الزيارة  الناجتة عن  احللحلة 
املذك���ورة غي���ر مضمون وال 
يدعو على الصعيدين الوطني 
والدميوقراط���ي الى االرتياح، 
وذلك الس���باب عديدة واهمها 
سببان رئيسيان وهما: أوال: ليس 
ثابتا ان زيارة االسد للمملكة 
ميكن ان تشكل منطلقا اساسيا 
حللحلة العقد التي حالت دون 
تشكيل احلكومة، ثانيا: ليس 
من مصلحة اللبنانيني وال من 
الدميوقراطي  النظام  مصلحة 
ان يصبح تشكيل احلكومة في 
لبنان مرتبطا باتفاق سعودي 
� سوري، االمر الذي يرى فيه 
النائب حرب افالس���ا داخليا 
الس���وري  باللقاء  مت تعوميه 
� الس���عودي، وتأكيدا على ان 
بعض جوانب احلالة السياسية 

ولف���ت النائب ح���رب في 
تصريح ل� »األنباء« الى وجود 
بعدين سياسيني لزيارة االسد 
للمملكة السعودية، البعد االول 
ويتعل���ق بتش���كيل احلكومة 
اللبناني���ة، اذ يعتب���ر النائب 
ح���رب ان الزيارة كونت حالة 
م���ن االرتياح والتف���اؤل غير 
املضمون بني الفرقاء اللبنانيني 
بسبب عدم اكتمال املشهد العام 
للزيارة، الذي لن يكتمل اال بعد 
الزيارة املرتقبة التي سيجريها 
خادم احلرم���ني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز االسبوع املقبل 
لسورية وما ميكن ان ينتج عنها 
من سلبيات او ايجابيات على 
الداخل اللبناني، والبعد الثاني 
تكريس مفهوم بأن احللحلة في 
لبنان لن تأت���ي اال عبر اتفاق 
اآلخرين من الدول على قضاياه 

غير العربية لتأليف احلكومة 
اللبنانية، يس���يء الى صورة 
لبنان ف���ي العالم والى النظام 
الدميوقراطي فيه، السيما انه 
يسيء الى التراث اللبناني في 
العمل الدميوقراطي الذي كان 
الدول، كما يشير  قدوة لباقي 

وبحسب النائب حرب.
ال���ى ان العيش املش���ترك 
في لبن���ان يرتب���ط باتفاقات 
غير اللبنانيني على قضاياهم 
وش���ؤونهم الداخلية، مناشدا 
السياس���ية في  القوى  جميع 
الش���روط  التخلي عن  لبنان 
والشروط املضادة، والتخلي عن 
طرح التناقضات فيما بينها وعن 
طروحاتها احلزبية والعائلية 
والشخصية، واالعتناء بالشؤون 
الوطنية انطالقا من االعتبارات 

املذكورة.

ليس من مصلحة اللبنانيين ارتباط الحكومة بالمحاور العربية

جنبالط: لماذا التشكيك بأهمية 
القمة السعودية - السورية

بيروت � أحمد منصور
لفت النائب وليد جنبالط بعد لقائه س����فيرة الواليات 
املتحدة االميركية ميشال سيسون الى انه سيبدي مالحظة 
بسيطة حول بعض التصريحات او بعض التلميحات لبعض 
السياسيني: لست أفهم ما هو املنطق في التشكيك املسبق 
في اهمية اللقاء السعودي � السوري وأهمية الزيارة التي 
ينوي القيام بها خادم احلرمني امللك عبداهلل الى س����ورية 
والتي برأيي سيكون لها انعكاس ايجابي على لبنان، فلماذا 
البعض يشكك مسبقا. وقال: اذا كان البعض يظن ان احلكومة 
تصنع فقط في لبنان، فأخالفه، فاحلكومة تصنع في لبنان 

وتصنع من قبل احملور الذي ارثى الطائف.


