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الحريري يطلق مشاورات جديدة مع األقطاب لتشكيل »حكومة كل لبنان«
مصدر لـ »األنباء«: التفاهم تم على توزير باسيل إنما بعيدا عن »االتصاالت«

»14 آذار« متوجسة من اإليجابية الزائدة للمعارضة
و»8 آذار« تتخوف من كالم الحريري عن »االحتماالت«

بيروت: متيزت عملية تشكيل
احلكومة في جولتها الثانية، بعد 

اخفاق اجلولة األولى، بأمرين:
� ارتفاع منس���وب »االيجابية 
والتفاؤل« الى درجة تعكس والدة 
وشيكة للحكومة وتالشي ما كان 
يعترضها م���ن عراقيل وعقبات، 
مبا فيها »عقدة العماد عون« التي 
كانت عنوان اجلولة األولى، وتبدو اآلن في 

طريقها الى التذليل واملعاجلة.
� »املرونة« التي يظهرها الطرفان الى حد 
امتناعهما عن أي تصعيد سياسي أو كالمي، 
والى درجة توحي بانهما على عجلة من أمر 
احلكومة وعلى استعداد لتنازالت متبادلة 
و»حلول وسط« بدل التمترس خلف مواقف 

جامدة وسقف سياسي مرتفع.
الس���ؤال املطروح في ختام االستشارات 
الرس���مية وانط���الق حرك���ة املش���اورات 
الكواليسية إيذانا بالدخول في مرحلة احلقائب 
واألس���ماء: هل تعكس هذه األجواء حقيقة 
الوضع السياس���ي ومتهد لوالدة احلكومة 
في غض���ون أيام وبالتزامن مع زيارة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
الى دمشق بحيث تكون احلكومة اللبنانية 
أول���ى ثمار هذه الزي���ارة وأولى الترجمات 
أم  الس���وري السعودي؟  العملية للتقارب 
ان هذه »االيجابي���ات الطارئة« ال تعبر عن 
حقيقة الوضع وتدرج أكثر في سياق مناورات 
يتبادلها طرفا النزاع في لبنان حيث يحاول 
كل طرف رمي ك���رة التأخير والتعطيل في 
ملعب الطرف اآلخر؟ وهل التغيير امللحوظ 
في التكتيك التفاوضي عند الطرفني يوازيه 
تغيير في املوقف السياس���ي وفي املطالب 

والشروط؟
ما يجري تداوله في الدوائر السياس���ية 
املغلق���ة ليس مطابقا ملا يقال في العلن امنا 
يعكس حذرا وحتفظا ش���ديدين، فأوساط 
األكثرية متوجسة من االيجابية الزائدة لدى 
املعارضة التي ته���دف على األرجح الى رد 
تهمة التعطيل عنها وحتميل الرئيس املكلف 
سعد احلريري مسؤولية أي تعثر أو فشل 
قد يطرأ مجددا، كم���ا انها ال تلمس ترجمة 
عملية للكالم االيجابي عبر خطوات تصب 
في تس���هيل مهمة الرئي���س املكلف وتطلق 
يده وتوحي بوجود رغب���ة في عدم تقييد 
حركته في تشكيل احلكومة راهنا وفي احلكم 
الحقا، وفي تقدير هذه األوساط ان املعارضة 

مازالت عند مواقفها األساسية وتريد ان تبدأ 
التفاوض في احلقائب واألس���ماء من حيث 
انتهت اجلولة السابقة وكأن شيئا لم يحصل 

ولم يتغير.
أما أوساط املعارضة، فإنها مع تقديرها 
للتغيي���ر الذي أدخل���ه احلريري على منط 
االستشارات وفي اجتاه أكثر جدية وايجابية 
و»تواضع���ا«، فإنها التزال متوجس���ة من 
الغموض الذي يكتنف موقفه السياسي ومن 
خالل عدم االلتزام وترك الباب مفتوحا على 
كل االحتماالت واخلي���ارات، كما تعبر هذه 
األوساط عن � الواضح والنهائي بصيغة 15 
� 10 � 5 خش���ية لديها من اال يكون التقارب 
السوري السعودي كافيا إلنتاج حكومة جديدة 
ومن ان يتكرر الس���يناريو األول عندما لم 
يكتمل التفاهم الس���وري - السعودي ولم 

يدخل حيز التنفيذ.
املعارض���ة حذرة ف���ي توقعاتها، فهي ال 
تس���تبعد احتمال تش���كيل احلكومة قريبا 
وال تهمل املعطيات اجلديدة التي تدفع بهذا 
االجتاه، خصوصا ما يجري على خط دمشق 
الرياض، كما انها ال تؤكد مثل هذا االحتمال 
وال جتزم به. وفي تقديرها ان األمر يتوقف 
اآلن عل���ى موقف الس���عودية وما اذا كانت 
مس���تعدة للتدخل ل���دى حلفائها واقناعهم 
بالس���ير باحلكومة مبا ه���و متاح ومتوافر 
حاليا، وتقبل مقتضي���ات العالقة اجلديدة 
مع س���ورية مع ما يتطلبه ذلك من جتاوز 
وتصفية آثار املرحلة السابقة، ذلك ان سورية 
فعلت ما عليها وما وعدت به، فلم تتدخل في 
االنتخابات النيابية، ورحبت بوصول سعد 
احلريري الى رئاسة احلكومة وساهمت في 
تبلور صيغة 15 � 10 � 5 وفي تنازل املعارضة 
عن »الثلث املعطل«، واألمر يتوقف عند هذا 
احلد اذ ليست في وارد التدخل في تفاصيل 
حكومية متروكة للبنانيني، وليست في وارد 

ممارسة ضغوط اضافية على حلفائها.
وفي تقدير هذه األوساط أيضا ان السؤال 
الذي يطرح في حال قررت السعودية القاء 
ثقلها في موضوع احلكومة وممارسة نفوذها، 
يتعلق باملوقف االميركي وما اذا كان مازال 
على حتفظه حي���ال طبيعة وحجم التفاهم 
السوري السعودي، وما اذا كان مازال يفضل 
جتميد امللف اللبناني واطالة أمد الستاتيكو 
الراهن الى ما بعد االنتهاء وترتيب أوضاع 
وملفات املنطقة التي يقع امللف اللبناني في 

أسفلها حاليا.

هل التغيير في »التكتيك واألجواء« يوازيه تبّدل في الموقف السياسي؟

)محمود الطويل(الرئيس املكلف سعد احلريري مستقبال النائب وليد جنبالط ضمن استشاراته اجلديدة مع األقطاب في بيت الوسط مساء أمس األول

الوزاري طاملا ان هناك فريقا قادرا 
على التعطيل، عند اي خالف على 
تعيني مدي����ر عام، هناك تهويل 
بالوجود على االرض بالسالح، 
االمر الذي يجعل حكم البلد شبه 

مستحيل.

حكومة ميثاقية

رئي����س الهيئ����ة التنفيذية 
للقوات اللبنانية د.سمير جعجع 
رأى ان املعارض����ة ال تتصرف 
بجدي����ة ألنها ال تري����د حكومة 
وتضع العماد عون في الساحة 

وتتلطى وراءه.
ف����ي تقييمه  جعجع اعتبر 
لنتائج املشاورات النيابية حول 
احلكومة ان قوى 8 آذار اطلقت 
اجواء ايجابية وتفاؤلية لكن ال 
شيء جديدا على صعيد تسهيل 

تشكيل احلكومة.
وكان النائب انطوان زهرة قد 
دعا بعد لقاء كتلة القوات الرئيس 
املكلف سعد احلريري الى تشكيل 
حكومة ميثاقية في حال استمرت 
املعارضة في سياسة املماطلة. 
وتعني احلكومة امليثاقية احترام 
املادة 95 من الدس����تور باشراك 
كل الطوائف، وليس بالضرورة 
التيارات واالحزاب،  اشراك كل 
وقال زهرة موضحا: اننا ال ندعو 
الى استبعاد احد امنا ندعو الى 
عدم الوقوف امام شرط احد مبن 

فيهم نحن.

من املعادالت الرقمي����ة، نافيا ان 
يك����ون الرئيس املكلف طرح مثل 

هذا االمر.

مرحلة جديدة

عضو كتلة الوف����اء للمقاومة 
د.عل����ي فياض ق����ال تعليقا على 
التطورات احلكومية: ال شك اننا 
امام مرحل����ة جديدة، وان البحث 
يتناول البحث عن مخارج بحيث 

ال يكون هناك خاسر ورابح.
وعن صحة املعلومات عن امكان 
اعطاء حقيب����ة وزارة االتصاالت 
الوس����طي عدنان السيد  للوزير 
حسني، قال د.فياض: هذه الفكرة 
جرى تداولها، لكن لم يتم االتفاق 
على ش����يء بعد، امن����ا اتفق على 
البحث عن املخارج التي ال حترج 

احدا وحتفظ ماء وجهه.

الجميل قلق

رئي����س ح����زب الكتائب امني 
اجلميل قلق على مستوى متثيل 
العتيدة،  الكتائب في احلكوم����ة 
وقد ش����دد في تصري����ح له امس 
عل����ى ض����رورة انص����اف حزبه 
في التمثي����ل احلكومي، وقال ان 
اس����تحضار التعطي����ل اخلارجي 
يتم من قبل حزب اهلل وس����الحه 

املرتبط بايران.
واضاف: لكن ما اخشاه اال يتغير 
شيء في حال ش����كلت احلكومة، 
فغدا سنقع في خالف كبير بالبيان 

الدستور، االمر الذي يحول دون 
اعطاء احلق الح���د في ممانعة 
توزيره���م، او حتى البحث في 
توزيرهم سلبا او ايجابا، مشيرا 
الى ان االزمة الرئيسية ال تكمن 
ف���ي اعادة توزير الراس���بني او 
في اس���ماء الش���خصيات املراد 
توزيرها، امنا ف���ي اعادة الثقة 
بني اللبنانيني، معتبرا انه من غير 
اجلائز ابقاء اصبع االتهام موجها 
الى التي���ار الوطني احلر والى 
املعارضة ككل بشكل مستمر من 
قبل قوى املواالة، وذلك العتباره 
ان الب���الد ال تبنى اال على الثقة 
الكاملة بني القيادات السياسية، 
مؤكدا ان مقولة التجانس داخل 
مجلس الوزراء ال تعني تشكيل 
احلكومة من لون واحد، امنا ان 
تأتي مركبة م���ن جميع االلوان 
اللبنانية لتسهيل خدمة املواطنني 

والنهوض بالبالد.

العام، وتطويره  املال  الهدر في 
للشبكتني اخلليوية واالرضية 
مبا يتماشى مع النمو والتطور 
العاملي، اضافة الى تخفيفه بشكل 
كبير اعباء الرسوم واالشتراكات 

في الشبكتني املذكورتني.
ام���ا عم���ا قال���ه رئي���س 
الهيئ���ة التنفيذية ف���ي القوات 
اللبنانيةجعجع اننا نعيش في 
جمهورية موز ألننا نسعى لتوزير 
الراسبني في االنتخابات فنقول له 
طبعا نعيش في جمهورية موز 
ألن أمثالك  يتعاطون  الش���أن 

العام.
وعلى صعيد آخر ثمن النائب 
نقوال موقف الرئيس سليمان من 
توزير الراسبني في االنتخابات 
النيابي���ة، معتبرا اي���اه موقفا 
طبيعيا يتمسك به كل عاقل في 
العنوان  السياسي، كون  العمل 
املذكور غير مقونن ولم يلحظه 

مطالب العماد عون، لفت النائب 
نقوال في تصريح ل� »األنباء« الى 
ان الرئيس املكلف كان مستمعا 
ال���ى طروحات  وبإصغاء كبير 
التيار ولم يبد اي موقف رافض 
لها، معربا عن عدم رغبته بإطالق 
االحكام املس���بقة او ابداء احلكم 
على النوايا بالشكل الذي مورس 
»على حد قوله« طيلة اربع سنوات 
خلت ومازال ميارس ضد التيار 
الوطني احلر والعماد عون، الفتا 
الى ان هدف التيار من حتركه هو 
تسهيل امور املواطنني من خالل 
العمل على ما هو اهم من احلقائب 
الوزارية، اال وهو وضع االصبع 
على جراحهم املتجسدة بشؤونهم 
املالي���ة واالجتماعية وبالضمان 
الصحي واالجتماعي وبالفساد في 
االدارة وغيرها من الهموم واملتاعب 
التي باتت تشكل عبئا يوميا على 
كاهلهم وتهدد مستقبلهم ومستقبل 

ليس ضد توزير فارس س���عيد 
وميش���ال معوض وغيرهما من 
الراسبني في االنتخابات، متسائال 
عما مينع توزير املذكورين فيما 
لو كانوا هم افضل من لدى قوى 
14 آذار لتولي مسؤوليات وطنية، 
وذل���ك انطالقا من ان االنس���ان 
يعط���ي ويقدم افض���ل ما لديه 
خلدمة املواطنني ولتطوير احلياة 
الوطني  اليومية على املستوى 
العام، مش���يرا الى انه وبالرغم 
من عدم جناح الوزير باس���يل 
النيابية نتيجة  في االنتخابات 
احلمالت التي شنت ضده وضد 
العماد عون والتيار الوطني احلر 
ككل، ونتيجة تدخالت وتصاريح 
رجال الدين، يبقى باس���يل من 
التي���ار لتولي  افضل قي���ادات 
سدة املسؤولية الوطنية، وذلك 
بشهادة جناحه الكبير في وزارة 
االتصاالت املتجس���د في ضبط 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو تكت���ل »التغيير 
واالصالح« النائب د.نبيل نقوال 
ان اللقاء االخير بني نواب التيار 
العماد  الوطني احلر برئاس���ة 
عون مع الرئيس املكلف بتأليف 
احلكومة س���عد احلريري، كان 
اخلطوة االول���ى باجتاه قطف 
االيجابيات منه، كون االمور قد 
طرحت وللمرة االولى بشكل جدي 
وبعيدا عن السطحيات، معتبرا 
ان وجهات النظر بني احلريري 
والعماد ع���ون كانت الى حد ما 
متطابقة بالشكل، مشيرا من جهة 
اخرى الى ان االجواء االيجابية 
التي سادت اللقاء لم تكن كافية، 
وذلك العتباره ان العبرة بالتنفيذ 
وليس بإبقاء الكالم مجرد مواقف 

مؤقتة لتمرير املرحلة.
وردا على سؤال حول توقعاته 
حيال جتاوب الرئيس املكلف مع 

هّنأ اللبنانيين لتفاهم الخارج على داخلهم!

فضل اهلل: لبنان بات رهينة 
للتنسيق العربي المفاجئ

بيروت ـ محمد حرفوش
رأى العالمة السيد محمد حسني فضل اهلل ان لبنان الذي ينتظر 
هدية عربية تنزل عليه من فضاءات اللقاءات العربية املتجددة، فقد 
بات رهينة للتنسيق العربي املفاجئ بعدما كان رهينة للخالفات 
العربية � العربية املتصاعدة، وبات على امت االستعداد الستقبال 
االخبار السارة التي تأتيه من خلف البحار، والتي تفيد بأن االدارة 
االميركية اجلديدة والس���باب ظاهرة او ملعطيات مستجدة قررت 
فعال ان تدخل في مرحلة تهدئة مع هذا املوقع العربي او ذاك، وان 
تنتقل من طور التهديد والوعيد الى مرحلة احلوار التي غالبا ما 
تنعك���س آثارها في البلد الصغير املتطلع دائما الى من يصنع له 

سالمه واستقراره، وحتى حكومته ومن خارج احلدود.
فضل اهلل وفي خطبة اجلمعة امس قال: هنيئا للبنانيني، تفاهم 
اخلارج على داخلهم، وتفاعل الداخ���ل مع اخبار التوافق القادمة 
اليهم من احمليط، والى جولة جديدة من جوالت السجال الداخلي 
احملكوم بسقف العالقات العربية � العربية واملناخات الدولية وكل 

جولة ولبنان بخير.

لقاء بعيد عن اإلعالم
بين ميتشيل وشخصية أكثرية

بيروت: علم ان املوفد الرئاس���ي االميركي الى الشرق األوسط
السيناتور جورج ميتشيل في زيارته األخيرة الى لبنان قبل 
مغادرته بيروت التقى ش���خصية سياس���ية لبنانية من األكثرية 

بعيدا عن االعالم، ثم توجه الى املطار مباشرة.

تحذيرات أوروبية من تحضيرات 
إسرائيلية لضرب لبنان

بيروت: تلقت جهات لبنانية رسمية حتذيرات من قبل جهات
اوروبية تؤكد ان هناك حتضيرات اسرائيلية لضربة محتملة 
ضد لبنان وان التحركات االس���رائيلية الديبلوماسية في اخلارج 

توحي فعال بهذه التحضيرات.
وتتخوف أوساط أمنية من تقارير تشير الى معاودة االستخبارات 
االس���رائيلية حتركاتها على الساحة اللبنانية، وتركز عملها على 

رصد مواقع وأنشطة حزب اهلل ومراكزه العسكرية واالمنية.
وذكرت هذه األوس���اط ان التحركات االسرائيلية على احلدود 
اللبنانية � االسرائيلية تشير الى احتمال حصول عمليات عسكرية 
ضد لبنان، اذ ان االسرائيليني استقدموا بطاريات صواريخ بعيدة 
املدى مت نصبها في مواقع س���رية عل���ى طرف احلدود مع لبنان، 
وعمدوا الى حفر الدشم واملتاريس والتحصينات في مناطق جديدة 

حدودية وتركيب محطات انذار وتشويش ورصد ومراقبة.

بلدهم ككل.
من جهة اخرى رد النائب نقوال 
على تلويح قوى 14 آذار بتوزير 
الراس���بني لديها في االنتخابات 
النيابي���ة فيما ل���و اعيد توزير 
باسيل في احلكومة العتيدة، رد 
مؤكدا ان التي���ار الوطني احلر 

في الداخل يتناقض مع كالم سلبي 
في اخلارج وعلى صفحات بعض 
الصحف، والتي حتدثت عن نظام 

لبناني ميت سريريا.
واض����اف: اذا كان����ت االطراف 
املعني����ة متجهة جيدا لتش����كيل 
حكومة فإنها ال حتتاج الى وقت 
طويل، لكن اذا طال الوقت فمعنى 

ذلك اننا عائدون الى التشاؤم.
وتوقع فتفت ان تصدر تشكيلة 
احلكومة خ����الل ايام، واذا جتاوز 
االمر االيام املعدودة فهذا يعني ان 
العراقيل مستمرة، وقد كان الرئيس 
املكلف سعد احلريري بالغ احلذر 
عندما قال انه يسعى حلكومة وحدة 
وطنية، امنا اذا عادت العراقيل مع 
الدخول في التفاصيل فس����يكون 

هناك امر آخر.

مخرج حكومي

وعن موضوع توزير الراسبني، 
قال ان العرف مينع توزير هؤالء 
في اول حكومة بعد االنتخابات، ثم 
ان االمر ليس موجها ضد الوزير 
جبران باسيل ش����خصيا، بل ان 
هناك عددا من الراسبني يريدون ان 
يوزروا وهذا يطلق معادالت نصعب 

معاجلتها سياسيا ومنطقيا.
وحتدث فتفت ع����ن »مخرج« 
حكومي يقوم على تشكيل حكومة 
اقطاب مطعمة بتكنوقراط، وقال 
ان هذا املوضوع مطروح منذ فترة، 
وهو نوع من حل وسط، يخرجنا 

الرئيس  التي باش����رها  اجلديدة 
املكلف مع رؤساء الكتل النيابية 
وذوي الوزن السياسي في البلد. 
وف����ي هذا الس����ياق، ك����رر نائب 
بي����روت محمد قباني ما اكد عليه 
الرئيس سعد احلريري بخصوص 
بناء الثقة، معتب����را في تصريح 
ل����ه امس ان املش����اورات الراهنة 
ستشكل اختبارا للثقة بني جميع 
االطراف، داعي����ا الى »املرونة في 

التعاطي«.
قباني قال عن توزير اخلاسرين 
في االنتخابات: هذا االمر قد يطرح 
اش����كالية، رغم تقبله من جانب 
بعض املراجع، واكد ان هذا االمر 
لن يكون محصورا بالوزير جبران 

باسيل.

نصف انتصار

وعلى ذك����ر الوزير باس����يل، 
فقد علمت »األنب����اء« ان التفاهم 
مت على توزير باسيل، امنا بعيدا 
عن وزارة االتصاالت، وهكذا يكون 
العماد عون حقق نصف انتصار 
بتوزير صهره مقابل نصف انتصار 
للرئيس احلريري يتمثل بابعاد 
باسيل عن حقيبة االتصاالت ذات 

االهمية االمنية واملالية.

رفض الخاسرين

النائب احمد فتفت )املستقبل( 
حتدث امس عن معطيات متناقضة 
بعض الشيء، هناك كالم ايجابي 

بيروت ـ عمر حبنجر
التكليف،  بع���د استش���ارات 
بدأت مشاورات التأليف وتوزيع 
انتقل  احلقائب واالس���ماء، فقد 
الرئيس املكلف س���عد احلريري 
امس الى جولة مشاورات جديدة 
محصورة برؤساء الكتل وهدفها 
توزيع احلقائب وتعيني االسماء، 
وق���د التقى له���ذه الغاية رئيس 
اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد 
الرئيس  جنبالط، ويلتقي تباعا 
نبيه بري والعماد ميش���ال عون 
والرئيس امني اجلميل ود.سمير 
جعجع واحلاج حسني خليل، وقبل 
هذا وذاك وضع الرئيس ميشال 
سليمان بأجواء الطروحات النيابية 

واملطالب.

الحريري لحكومة كل لبنان

وقال احلريري، ردا على سؤال 
حول الصيغة احلكومية التي يرى: 
انا مع حكومة كل لبنان، اال انه لم 
يفصح عن ش����كل احلكومة التي 
يرى، مصغرة ه����ي، او كما هي، 
حكومة ميثاقية، ام حكومة وحدة 
وطنية، حكومة اقطاب ام حكومة 
تكنوق����راط، او حكوم����ة اقطاب 

مطعمة بالتكنوقراط.
ال وضوح في هذا الشأن بعد، 
الدولية  املناخ����ات  رغم تق����ارب 
واالقليمية، فاجتماع الدول الست 
في جنيڤ لم يخرج مبا يس����تفز 
الطرف االيران����ي، وزيادة خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 
بن عبدالعزيز الى دمشق وحلب 
الزالت قيد التحضير، وبالتالي ال 
مبرر ملواصلة الدوران في الدوامة 
او لتمضية الوق����ت اللبناني في 
قياس املعادلة السياسية الراهنة، 
بني التفاؤل والتش����اؤم، ومن هم 
اكثر ومن هو اقل، علما ان مختلف 
الفرقاء في لبنان يدركون ان لبنان 
ليس وح����ده في جعب����ة امللفات 
السعودية � السورية، وال هو كذلك 
في سلة القضايا العالقة بني الدول 

الغربية وايران.

حكومة مختلطة

اال ان اسهم »احلكومة املختلطة« 
املتقدم����ة، واملختلطة تعني  هي 
حكومة اقطاب وتكنوقراط، االقطاب 
لتغطية املواقف السياسية للدولة، 
بوصف مجلس الوزراء الس����لطة 
السياسية اجلامعة والتكنوقراط او 
اخلبراء الدارة عجلة الدولة املالية 
واالقتصادية واخلدماتية وكل ما 

له عالقة مبصالح الناس.
ومن املؤكد ان الصيغة النهائية 
س����تتبلور في ضوء املش����اورات 

 فرنجيـة عينـه علـى »الصحـة«: اصر النائب 
سليمان فرنجية ب��عد لقائ��ه الرئ��يس 
الحريري وأعضاء الكتلة على ان يعطى 
حقيبة، رافضا ان يسمى م�مثل الكتل��ة 

وزي�ر دول��ة.
الحقيبة،  ولم يحدد فرنجية ن�وع 
غير ان أوساطه أش��ارت الى رغبته في 

ان يعطى حقيبة »الصحة«.
وينتظر ان يعرض الحريري على 
فرنجية نوع الحقيبة التي سيسندها 
الى ممثله في الحكومة، ورأت أوساط 
في المعارضة ان موقف فرنجية يحرج 
الرئي����س بري الذي يتمس����ك بحقيبة 

»الصحة«.

كم����ا انه يحرج العم����اد عون الذي 
يخشى ان يتقلص عدد حقائب التيار 
الوطن����ي الحر اذا أص����ر فرنجية على 

حقيبة خدماتية.
 تجاذب مسـيحي على الوزارات: زحام القوى 
السياسية المسيحية على التوزير جزء من 
تفاصيل أزمة تشكيل الحكومة، فالكتائب 
والـقوات وما تبقى من قرنة شهوان من 
جهة وع��ون وفرنجية م��ن جهة أخرى، 
والكل يريد اظهار القوة من خالل التوزير، 
وع��دد الوزارات مسيحيا ال يتسع لعدد 
المستوزرين، وعلى الرئيس المكلف ارضاء 

الجميع.
 البناء على التشكيلة السابقة: جزء من مطبخ 

الرئيس المكلف يتفق مع الرئيس بري 
والنائب وليد جنبالط في ان التشكيلة 
السابقة للحكومة يمكن البناء عليها دون 
تفكيكها آلي����ا، خاصة ان رفضها ناتج 
عن موقف سياس����ي وتفاصيل خاصة 
وليس عن جوهر الفكرة التي تضمنتها 

بتحقيق الشراكة الوطنية.
 مـواد للبحث: رأت مص��ادر نيابية ان 
األس��ئلة التي طرحها الرئيس المكلف 
في استش��ارات التأليف ال تمت بصلة 
في معظمها الى عملية التأليف، بل هي 

تصلح م��واد للبحث في مؤتمر الحوار 
الوطني الذي يفترض ان يعاود جلساته 
بعد تش��كيل الحكومة اذا برزت الحاجة 

اليه.
واذا ك��ان البع�ض اعت��بر ان توسيع 
مروحة »األس��ئلة - االشكاليات« يقود الى 
االستنتاج ان الرئيس الحريري راغب في 
ملء الوقت ريثما تتضح حصيلة التحركات 
االقل��يمي��ة، فإن جهات نيابية رأت في 
نوعية األسئلة رغبة في تكوين تص��ور 
واضح للمرحلة السياسية المقبلة، واقامة 
حوار غير مباشر بين األطراف اللبنانيين 
يأمل الرئيس المكلف ان يكون أكثر فاعلية 
م��ن التجارب الحوارية األخرى التي لم 

تصل الى نتيجة تذكر.
ـ جنـبالط: أعلن مفوض االعالم   لقاء عـون 
في »الحزب التقدمي االشتراكي« رامي 
الريس عن ان رئي����س الحزب النائب 
وليد جنبالط »منفتح للقاء العماد عون، 
لكن التركيز اليوم موجه الى مس����ألة 

الحكومة«.
وكان وفد من تكتل التغيير واالصالح 
برئاس����ة النائب ابراهيم كنعان ممثال 
العماد عون زار المختارة م�نذ يوم�ين 
للت�عزية بوف�اة والد زوجة النائب ناجي 
غاريوس، فلقي ترحيبا كبيرا من النائب 
وليد جنب����الط في ظل حضور النائب 

دوري شمعون.

أخبار وأسرار

 نقوال لـ »األنباء«: نقول لجعجع نحن في جمهورية موز
ألن أمثالك يتعاطون الشأن العام!

عضو تكتل التغيير واإلصالح أكد أن »التيار« ال يمانع في توزير سعيد ومعوض

نبيل نقوال
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