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تفاؤل معارض وحذر أكثري في الرهان على نتائج قمة دمشق لبنانيًا
رغم استكمال المشاورات »اإليجابية« ولقاء »الخبز والملح« بين عون والحريري

هل تذهب العالقة بين عون والحريري
إلى أكثر من »تفاهم حكومي«؟

تياران متنافسان: اجلولة الطويلة من االستشارات األخيرة للحريري 
ال تعني االتفاق على مقاربة مش����تركة خليارات واحدة بإزاء ملفات 
عدة خالفية، وعلى وضعها موضع مناقش����ة جدية على أساس أنها 
خطوة في طريق تأليف حكومة وح����دة وطنية، بل محاولة مبكرة 
للتفاهم على صيغة باردة للبيان الوزاري. هذا ما يراه مصدر سياسي 
ب����أن تأليف احلكومة ليس هو االمتحان األقس����ى للحريري، بل هو 
اختبار أول في سلس����لة أهمها إدارته حكومة ال تكتفي بضم أضداد 
تباعد بينهم اخليارات، ويجمعهم تقاطع املصالح ويفرقهم تعارضها، 
ولن يكون للحكومة بالتأكيد سلطة إجرائية لإلدارة، بل ستتألف من 
تيارين سياسيني متنافسني يختلفان على كل امللفات الداخلية تقريبا: 
على االقتصاد واخلصخصة والتوطني، وعلى سالح حزب اهلل والعالقة 
مع سورية واإلصالح وبناء الدولة، وعلى املوقف من تعديل الدستور 

وصالحيات رئيس اجلمهورية.
تفاهم سياسي أهم من احلقائب: قالت مصادر في قوى 14 آذار ان احلريري 
لم يعد بتوزير وزير االتصاالت جبران باس��يل، وانه على هذا املوضوع 
تقف جملة من اخلطوات األخرى أبرزها يتصل بعدم اعطاء احلقائب عينها 
للمعارضة، وأش��ارت الى تفاهم ش��به نهائي مع حزب اهلل وحركة »أمل« 
وخصوصا حول األس��ماء، وان احلقائب تنتظر اللمسات األخيرة بحيث 

سيترك هامش للحركة لتبادل فرقاء املعارضة احلقائب 
فيما بينهم اذا ش��اءوا. ولفتت املص��ادر الى ان عون 
تواف��ق مع احلريري على ان »التفاهم السياس��ي بني 
الطرف��ني أهم من احلقائ��ب، وان االتفاق على برنامج 

احلكومة واملرحلة التي تلي عملية التأليف أكثر أهمية من أسماء الوزراء«، 
مش��ددة على ان »هذا التفاهم ينحصر في برنامج احلكومة وخطة عملها 
وبيانها الوزاري، ولن يتحول الى تفاهم سياس��ي بني الطرفني على غرار 

تفاهمات سابقة«، في اشارة الى التفاهم املوقع بني عون وحزب اهلل.
14 آذار تتمسك باملالية: تؤكد مصادر مطلعة في 14 آذار انه ال الرئيس 
املكلف وال الغالبية في وارد التخلي عن وزارة املال، مهما يكن التهديد 
الذي يس����تهدف التكليف الثاني، نظرا إلى أنها حقيبة متثل الڤيتو 
األقوى بني ما عداها من احلقائب الوزارية داخل السلطة اإلجرائية، 
وأكثر من سواها، متثل في ذاتها سلطة قادرة على تعطيل احلكم من 
خالل تعطيل اإلدارات إذا عم����د وزير املال إلى حجب توقيعه، وفي 
ظل نزاع سياسي حاد بني املواالة واملعارضة، وإن اجتمعا حتت سقف 
حكومة وحدة، وطنية، يصبح اإلمساك بحقيبة املال، في نظر الغالبية، 

موازيا لإلمساك بالثلث + 1.
جعبة الرئيس: تشير مصادر الى ان الرئيس ميشال سليمان اليزال في 

جعبته االسمان طالل املقداد وعدنان السيد حسني، هذا 
مع العلم ان البعض اخذ على الس��يد حسني تصريحاته 
االخيرة في شأن طاولة احلوار او معلومات حول قضايا 
اخرى اعتبرها البعض انها مواقف يريد رئيس اجلمهورية 
االفصاح عنها، اال انه تبني فيما بعد ان الرئيس سليمان غير معني بها، بدليل 

انه اضطر الى ان يعلن مواقف واضحة مغايرة ملا اعلنه الدكتور حسني.
معرك�ة البلدية انطلقت: مع اقتراب موعد االنتخابات البلدية املقررة 
في الربيع املقبل، بدأت جهات تنش����ط على خط فك االش����تباك بني 
الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون للحؤول دون تكرار ما 
حصل في االنتخابات النيابية. ويتردد ان الصيغة املطروحة لتحقيق 
ذلك وتثبيت التحس����ن احلاصل في العالقة الشخصية والسياسية 
هو ابتعاد عون عن بلديتي عمشيت وجبيل وعدم تدخل سليمان في 
انتخابات بلدية جونية. وحول العالقة بني رئيس اجلمهورية والعماد 
عون، يقول النائب سيمون أبي رميا »انها جيدة جدا، وأنا أؤمن بأن 
العالقة بني الرئيس س����ليمان والعماد عون يجب ان تكون ممتازة 
وكل ش����رخ أو هوة في هذه العالقة يؤدي الى عملية انتحار جماعي 
حلقوق املسيحيني في هذا البلد، الرئيس سليمان هو رئيس لبنان 
وميثل في املواقع الدستورية املوقع األول للمسيحيني، وكل انتقاص 

من مقامه يؤثر سلبا على الدور املسيحي والريادي الفاعل للمجتمع 
اللبناني، لذلك أبلغ تكتل التغيير واالصالح الرئيس سليمان منذ ما 
قب����ل االنتخاب����ات النيابي����ة ان����ه س����يكون الداعم ملقام رئاس����ة 

اجلمهورية.
الديبلوماس�ية األميركية: هناك في املعارضة من يقول انه بعد ان اصيب 
فريق 14 آذار بانتكاس��ة حقيقية بس��بب خروج النائب وليد جنبالط منه 
وظهور بعض التباينات االخرى، أخذت الديبلوماسية االميركية في لبنان 
تتعامل »افراديا« مع اطراف هذا الفريق، وهي تسعى للمحافظة على عالقة 
مميزة مع البعض وتعتبر »القوات اللبنانية« الطرف االقرب اليها في هذه 
املرحلة. وال يعني هذا ان هذه الديبلوماسية اهملت او تقلل من شأن العالقة 
مع االطراف االخرى، فالتعليمات املعطاة للس��فيرة سيسون تقضي بان 
يستمر التواصل مع كل احللفاء، وان حترص دائما على اللقاءات مع رئيس 
حكومة تصريف االعمال فؤاد الس��نيورة الذي تعتبر انه لعب دورا هاما 
في املرحلة السابقة، كما حترص ايضا على استمرار التواصل مع الرئيس 
املكلف سعد احلريري. وبحسب االوساط املراقبة فان واشنطن ترغب في 
ان تبقى الالعب احملوري في لبنان، لكنها تدرك انها خس��رت نقاطا مهمة 
وعديدة في الس��نة االخيرة، وهي بحاجة الى تقومي لنتائج سياستها على 

الساحة اللبنانية.

أخبار وأسرار

بيروت: يس����تند »املتفائلون« بقرب والدة
احلكوم����ة الى عاملني: األول »خارجي« هو 
التقارب السوري - السعودي الذي يبلغ مرحلة 
متقدمة تصع����ب بعدها العودة الى الوراء مع 
وصول خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز الى سورية في زيارة »احتفالية 
التقارب  اس����تثنائية«. والثاني »داخلي« هو 
»العوني احلريري« الذي نشأ في معرض البحث 
عن تسوية لألزمة احلكومية، وحيث ميكن لهذا االختراق 
األولي في العالقة بني عون واحلريري ان يتسع ويتطور بعد 
احلكومة، لتتسع عملية خلط األوراق التي كان النائب وليد 
جنبالط أطلقها مباشرة بعد االنتخابات ويحدث »انكسار« 
في حدة الفرز السياسي الطائفي الذي رزحت البالد حتت 
وطأته منذ العام 2006. وألن تطورا من هذا النوع محتمل 
ووارد، فإن االهتمام اجلاري باللقاءات التفاوضية بني رئيسي 
أكبر كتلت����ني نيابيتني، جتاوز موضوع احلكومة واالتفاق 
الذي بات في مراحله النهائية، الى مرحلة ما بعد احلكومة 
واملسار السياسي الذي ستسلكه العالقة بني تيار املستقبل 

والتيار الوطني احلر.
اذا كان م����ن تغييرات طرأت في املعطيات السياس����ية 
والعوامل املؤثرة في تشكيل احلكومة، فإن أبرزها ما يتعلق 
بتطور العالقة بني احلري����ري وعون واملناخ اجلديد الذي 

يحكمها.
فهذه العالقة شهدت تقدما سريعا، وان كان مازال هشا 
وقابال لالنهيار، في عملية اعادة بناء الثقة بني الطرفني وعلى 
أساس اجراءات وخطوات مت االتفاق عليها ويجري االلتزام 
بها وتتعلق بوقف احلمالت االعالمية وكل أشكال الضغوط 
املوازية للمفاوضات احلكومية، واعتماد املصارحة واملكاشفة 
في احلوار السياسي بعيدا عن احلسابات والنيات املضمرة 
واخلفي����ة، وتفهم كل طرف لهواجس ومآخذ الطرف اآلخر 
ومراعاة أوضاعه وحاجات����ه، واعتراف كل طرف باحلجم 
السياسي والشعبي للطرف اآلخر والتعاطي على هذا األساس 

ومبدأ الشراكة في احلكم.
وفي ظل الهدنة السياسية - االعالمية، بدأت »املفاوضات 
احلكومية« وحيث أظهر احلريري رغبة في ان تكون ثنائية 
مباش����رة من دون حضور »طرف ثالث« حتى لو كان من 
أقرب املقربني اليه )ن����ادر احلريري( أو الى اجلنرال عون 
)جبران باسيل(. وبعد خلوة عقدت على هامش االستشارات 
واتف����ق فيها على خطوط وعناوي����ن عريضة، أحرز تقدم 
واضح في اللقاء املطول الذي عقد في »بيت الوسط« أمس 
األول وتخلله غداء عمل، ما س����اهم في كس����ر ما تبقى من 
»جليد العالقة«. وتفيد معلومات سياس����ية متوافرة بان 
البحث دخل في احلقائب من دون األسماء التي أرجئت الى 
اللقاء املقبل وبعدما يكون االتفاق على توزيع احلقائب قد 
اكتمل مع س����ائر القوى السياسية. وقد انطلق البحث من 
التشكيلة احلكومية التي رفعها احلريري قبل اعتذاره والتي 
حتولت أساسا للتفاوض على ان يتم ادخال تعديالت عليها 
مث����ل اعتماد مداورة جزئية في احلقائب تتركز أكثر داخل 
الفري����ق الواحد )وزارة العمل تعود الى حزب اهلل ووزارة 
الصحة تؤول الى عون مقابل وزارة التربية لبري. أما وزارة 
االتص����االت فقد وضعت جانبا ومصيرها يتحدد في ضوء 
توزيع احلقائب والتوازنات، بني ان تبقى في يد املعارضة 

أو تخرج من يدها، ولكن مقابل وزارة سيادية...(.
مما ال ش����ك فيه ان عوامل عدة تدف����ع في اجتاه تفاهم 
احلريري وعون حول احلكومة أولها عامل التقارب السعودي 
- السوري الذي أرخى بظالله على مجمل الوضع اللبناني 
بحيث يصعب على أي جهة في لبنان ان تظل خارج السياق 
السياسي العام الذي أوجده واال تكون منخرطة في مسار 
التسوية التي تنطلق من تشكيل احلكومة. وثانيها موقف 
حزب اهلل الذي دفع في اجتاه هذا التفاهم وشجع عليه عبر 
نصيحة مزدوجة أسداها للطرفني: من جهة نصيحة احلزب 
للحريري بحوار مباش����ر مع عون واالستماع اليه وأخذ ما 
يريده في االعتبار، ومن جهة ثانية نصيحة احلزب لعون 
بإظهار املرونة وتليني املوقف وتغيير أس����لوب التفاوض 
وكس����ر احللقة املفرغة بعدم معاودة ط����رح املطالب ذاتها 
وتلقي الردود ذاتها. يضاف الى ذلك احلسابات الذاتية في 
ضوء جتربة التأليف األولى والتقييم الذي أجراه الطرفان 

واالستنتاجات و »العبر« التي خلصا اليها.
فالعماد عون الذي أتعبته حمالت مركزة في استحقاقات 
متعاقبة )الرئاسة واالنتخابات واحلكومة(، ال يريد ان يظل في 
موقع من يتحمل مسؤولية تأخير أو تعطيل عملية احلكومة  
والرئيس سعد احلريري في ضوء التجربة األولى أدرك ان 
طريقه الى السرايا احلكومي مير في الرابية، وانه البد من 
طريقة للتفاهم مع عون، وان االعتذار مرة ثانية يعادل في 
مغزاه السياسي »االعتزال«. ولكن السؤال الذي يطرح في 
ضوء التقاطع احلكومي احلاصل بني عون واحلريري هو 
كيف سيتطور هذا املناخ اجلديد وأي مدى يبلغه؟ من املبكر 
والسابق ألوانه احلديث عن تفاهم سياسي يتجاوز احلكومة 
ويغطي مرحلة م����ا بعدها، أو احلديث عن اهتزازات داخل 
الفريق الواحد بني ع����ون وحلفائه أو احلريري وحلفائه. 
ولكن ما هو واض����ح ان االختراق احلاصل في العالقة بني 
عون واحلريري يستند الى أسباب أخرى غير حكومية، وان 

هذه العالقة قابلة للدخول في مرحلة جديدة.
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»القوات« تقدمت بشكوى ضد يعقوب 
وطالبت ب� 10 مليارات ليرة تعويضاً

بيروت � محمد حرفوش
اللبنانية  الق���وات  تقدم���ت 
العامة  النياب���ة  امام  بش���كوى 
التمييزية ضد النائب الس���ابق 
حس���ن يعقوب بجرم »االفتراء 
اجلنائي واحلض على النزاع بني 
عناص���ر األمة«، وذلك من خالل 
زعمه »ان عناصر القوات جتري 
تدريبات عسكرية في زحلة وان 
د.س���مير جعجع هو تصادمي 

وأحادي ويهدف الى ازالة خصمه 
السياسي وتأجيج الصدامات«.

وطالبت القوات النائب السابق 
يعقوب بعطل وض���رر مقداره 
10 ملي���ارات ليرة لبنانية وكان 
يعقوب قد أعلن انه ال جرأة لدى 
الق���وات اللبنانية لالدعاء عليه 
امام القضاء ألنه ميلك املعلومات 
والتقارير التي تثبت قيام القوات 

اللبنانية بالتدريبات.

)محمود الطويل(اجتماع لالمن املركزي في وزارة الداخلية برئاسة زياد بارود لبحث صحة املعلومات عن اختفاء عدد من اخلليجيني في لبنان 

طعمة ل� »األنباء«: خادم الحرمين يضحي من أجل لبنان

وزير سابق معارض ل� »األنباء«: األميركيون مضطرون 
لالنفتاح على سورية وإيران لتجنب أخطاء الماضي

بيروت � أحمد منصور
اكد عضو اللقاء الدميوقراطي النائب نعمة طعمة 
ان رئيس اللق���اء الدميوقراطي يبذل كل جهوده 
ومساعيه في س���بيل تسهيل تشكيل احلكومة، 
مش���ي��را الى ان اللقاء ال���ذي جمع النائب وليد 
جنب���الط والرئيس املكلف بتش���كيل احلكومة 
س���عد احلريري خالل االستشارات النيابية في 
مجلس النواب أعرب خالله جنبالط للحريري عن 
استعداده لوضع كل التسهيالت املمكنة لتشكيل 

احلكومة.
وقال النائب طعمة ان خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز رجل شهم ويضحي 
م���ن اجل لبنان وقد وقف ال���ى جانبه في احلك 
الظروف وأدقها وقدمت اململكة املساعدات لبلسمة 

ج���راح اللبنانيني، خصوصا من جراء االعتداءات االس���رائيلية 
املتكررة على لبنان.

واضاف طعمة: ال اعتقد ان س���ورية سترفض مطالب لبنان 
ومطالب خادم احلرمني وال اعتقد ان س���ورية س���تمانع مبا هو 
ملصلحة لبنان واملنطقة، لذا اعتقد انه س���يكون هناك تس���هيل 
لتشكيل احلكومة، لكن علينا ان نضحي لكي نتمكن من تشكيل 
احلكومة، وان نتعالى عن املصالح الشخصية والضيقة والفئوية، 
محذرا من خطورة الوقوع في شباك الفنت املذهبية والطائفية التي 

هي ليست من عادات وتقاليد اللبنانيني.
واكد طعمة ان اجلميع متفائل في هذه املرحلة 
للوصول الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل 
فيها جميع االطراف والقوى السياس���ية وتكون 
معبرة عن ارادة اللبنانيني، مش���ددا على اهمية 
وضرورة متاسك اللبنانيني ووحدتهم في مواجهة 

التحديات التي تعصف بلبنان.
وعن الدور الذي يقوم به النائب وليد جنبالط 
في موضوع العمل على تش���كيل احلكومة قال 
النائب طعمة: ان النائب جنبالط لم ينقطع عن 
االتصال برئيس املجلس نبيه بري، فجنبالط قد 
متوضع ف���ي مكان معني، لكنه بقي عصب ثورة 
األرز وقوى 14 آذار، فهو ش���خص تقدمي، وكلما 
تغيرت األحوال يرى ضرورة ان يتأقلم معها ومع 
مجرياتها، وجنبالط يؤكد باس���تمرار رفضه لكل عمل قد يعكر 
االجواء من الناحية األمنية ألنه يعلم نتائج هذا العمل، لذلك يشدد 
جنبالط على ضرورة ان يكون اخلالف سياسيا وليس خالفا في 
الش���ارع، فهدف وليد جنبالط انقاذ البالد من الفتنة، لذلك قمنا 
بشرح نظريته ومواقفه، فالنوايا طيبة واهم شيء ان نبتعد عن 
الفتنة الطائفية البغيضة، مؤك���دا ان جنبالط يقوم بدور هائل 
في تقريب وجهات النظر والوفاق ب���ني اللبنانيني والعمل على 

تسهيل تشكيل احلكومة.

بيروت � عمر حبنجر
ربط تشكيل احلكومة اللبنانية بقمة دمشق السعودية – السورية، 
يقلق بعض القوى السياس����ية في لبنان بقدر ما يريح البعض اآلخر، 
ومبعث قلق القلقني ان تصبح احلكومة اللبنانية رهينة النتائج السياسية 
لهذه القمة، وايضا ملا يؤول اليه امللف النووي االيراني العميق التأثير 

على الوضع اللبناني.
لكن االمور اللبنانية الداخلية تتابع بواقعية فالرئيس املكلف سعد 
احلريري يواصل مشاوراته وآخرها لقاؤه على اخلبز وامللح مع العماد 
عون في »بيت الوس����ط« حي����ث مقره اجلديد والذي س����يليه لقاء مع 
رئيس مجلس النواب نبيه بري وركني االكثرية امني اجلميل وس����مير 

جعجع.
وقد المس لقاء احلريري – عون السادس منذ التكليف احلكومي لرئيس 
»املستقبل« احلقائب واالسماء ومتخض عن التفاهم ابقاء االجتماعات 
مفتوحة ريثما يجري الرئيس املكلف مشاورات مقابلة مع قوى االكثرية 

وتالفيا الي احتجاجات ممكنة من هذا الطرف او ذاك.

خطوة عزيزة

وش����به العماد عون احلكومة كلوحة »الب����ازل« نافيا وجود عقدة 
اساسية كما يشاع، داعيا الى عدم االتكال دائما على االعالم في توصيف 
االمور. مصادر الرئيس احلريري حتدثت عن ارتياح كامل رافق اللقاء، 
ووصفت خطوة عون بالعزيزة، وهي اذ حصلت فلن تكون هناك مشكلة 
في متابعته����ا برد حتية الغداء مثال في الرابي����ة، الن قرار احلوار هنا 
والتواصل اتخذ بغض النظر عن اي استحقاق. وما عزز اجواء االرتياح 
امل����زاح الذي كان يتبادله الطرفان، فمثال قس����م املصورون الى فوجني 
اللتق����اط صورة اللقاء بعد الغداء ودخل الفوج االول ثم الثاني فتوجه 
احلري����ري الى عون بالقول: مش راح تخلص، بعد ناطرك فوج التدخل 

الثالث في الطابق االسفل، في اشارة منه الى الصحافيني.

النائب بقرادونيان: الحكومة بعد 10 أيام من القمة

ويقول نائب حزب الطاشناق االرمني اغوب بقرادونيان ان هدف اللقاء 
الذي جمع رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري مع العماد ميشال عون، 

كان تسمية الوزراء وحتديد املطالب االخيرة واحملسومة للتكتل.
وابدى بقرادونيان تفاؤله بتش����كيل احلكومة اس����تنادا الى االجواء  
اخلارجية متوقعا والدة احلكومة بعد القمة الس����ورية – الس����عودية 

بعشرة ايام، منوها باملوقف االيجابي للحريري.
بقرادونيان رفض اعطاء الطاشناق حقيبة وزارة دولة، مطالبا بوزارة 
خدمات، ومؤكدا ان وزير الطاشناق سيكون من ضمن حصة املعارضة، 
وكتلة عون، مشيرا الى ان توزير جبران باسيل لم يعد يشكل اي عرقلة. 
النائب السابق سليم عون، شدد في تصريح ل�»العربية« على ان التيار 
الوطن����ي احلر ال يتلقى اي تعليمات من اخلارج، معتبرا ان اجلميع في 

لبنان، باستثناء التيار الذي ينتمي اليه له ارتباطات خارجية.

فارس سعيد: لنكن حذرين

بدوره منس����ق االمانة العامة لقوى 14 آذار د.فارس سعيد الحظ ان 
الرئيس املكلف يقوم بجهود كبيرة من خالل توس����يع شبكة اتصاالته 
مع املعنيني بتش����كيل احلكومة وقد ترك لق����اؤه امس االول مع العماد 
ع����ون ارتياحا كبيرا لدى الق����وى التي تدعم س����عد احلريري لتأليف 
احلكومة بأسرع وقت، وقد استكمل امس استشاراته مع الرئيس نبيه 
بري ومع الرئيس امني اجلميل ود.سمير جعجع وكل االطراف التي هي 
ايضا معنية بتش����كيل احلكومة. واضاف سعيد: هناك كالم كثير حول 
انعكاسات القمة السعودية – الس����ورية على املناخ الداخلي اللبناني، 
لك����ن يجب ان نكون حذرين في هذا املج����ال، فنحن نرحب باي تقارب 
عربي – عربي امنا يجب اال نضع هذه الزيارة في خانة تشكيل حكومة 
لبنان فقط. فاحلكومة اللبنانية واملشكلة السياسية اللبنانية هي جزء 
من برنامج عمل طويل تقوده اململكة العربية السعودية بديبلوماسية 
عربية جديدة من اجل توحيد القراءة السياسية من جميع االطراف وعلى 
رأسها سورية، حول موضوع مقاربة عربية متضامنة موحدة لعملية 

السالم في املنطقة مبشاركة مصر.
وفي تقدير سعيد الذي كان يتحدث إلذاعة صوت لبنان ان انعكاس 
فشل القمة املنتظرة على لبنان يعود الى وعي اللبنانيني وقدرتهم على 
التفلت من التزاماتهم االقليمية، وما دام هناك حزب يرتبط بقوى اقليمية 
غير عربية ويحاول رفع ش����عار املمانعة وحتس����ني ظروف املفاوضة 
االيرانية النووية ويربط لبنان مبصالح فوق لبنانية وفوق وطنية، ال 
اعتقد ان هذا االمر س����يكون سهال. والحظ سعيد ان الفريق اآلخر يتهم 
تارة مسيحيي 14 آذار، واخرى التدخل االميركي بعرقلة تشكيل احلكومة 
من دون ان يرى انه بات جزءا من سياس����ة ايران في املنطقة، وبالتالي 
هذا الفريق مهما حاول لبننة مطالبه ومهما حاول استخدام بعض القوى 
السياسية اللبنانية األساسية من اجل طرح عراقيل ال يخفى على احد 
ان هذا الط����رف مرتبط اقليميا مبصالح غي����ر عربية، ويحاول فرض 

شروطه على هذا االساس.
النائب نواف املوسوي )حزب اهلل( استبعد اي خالف بني املعارضة 
على احلقائب الوزارية، واعتبر مثل هذا الكالم تس����ريبا من اجل اثارة 
الشكوك، وعن القمة السورية � السعودية، قال: ال مشكلة في لبنان مع 

»س.س« بل املشكلة مع التدخل االميركي وبعض الدول القريبة منه.

بيروت � ناجي يونس
 يعتقد وزير سابق من خط املعارضة ان االدارة االميركية باتت 
تتعاط���ى بواقعية مع ملفات املنطقة، وبينها ملف لبنان، بعيدا عما 
كان يروج له في مشروع الش���رق األوسط اجلديد والذي ذهب مع 

رياح احملافظني.
والحظ الوزير السابق واملعارض ل� »األنباء« حرص األميركيني 

على جتنب األخطاء التي وقعوا فيها في السابق،
وفي العراق مثال يحرص األميركيون على حتقيق تفاهم مع سورية 
وايران الستكمال االنسحاب االميركي والتفرغ للحرب في أفغانستان 

وباكستان األمر الذي يستدعي أيضا تفاهما مع هاتني الدولتني.

االنفتاح القسري

من هنا بات األميركيون مضطرين لالنفتاح والواقعية والتقارب 
مع املصالح الفعلية لسورية وايران وهوما انطلق بقوة في املباحثات 
األميركية – السورية وما بدا بشكل الفت بني واشنطن وطهران في 

قمة جنيڤ.
ويتوقع الوزير الس���ابق املعارض ان يزداد التواصل األميركي – 
السوري وان يحقق نتائج أفضل بكثير حيث ستكر السبحة عربيا 

وأوروبا في عملية االنفتاح على دمشق.
وفي رأيه ان واشنطن وطهران توصلتا الى تفاهم معني في الفترة 
األخيرة اال ان األم���ر كان يحتاج الى الغطاء الدولي فتجلت البداية 
في جنيڤ وس���تكون هناك خطوات أكبر من هذا القبيل وس���يصل 
املجتمع الدولي الى اتفاق مع االيرانيني حتت عنوان امللف النووي، 
امنا ستحصل صفقة سياسية شاملة بشكل غير مباشر تبعا للتقاليد 

والتجارب الديبلوماسية والعالقات الدولية.
ان الغرب مع اسرائيل يسعى لالستعانة بالدور التركي على مستوى 
املنطقة اذ ان تركيا دولة إسالمية سنية يحمي اجليش فيها النظام 
العلماني ومينع التطرف واألصولية من التحكم بالقرار ويقيم األتراك 
عالقة ممتازة مع واشنطن واسرائيل وهم يسعون ألفضل شراكة مع 

أوروبا ولهم إمكانياتهم في لعب األدوار وحسن التواصل.

زوال العوائق خارجية

وفي رأي الوزير الس���ابق املعارض ان العوائق اخلارجية زالت 
من أمام تش���كيل احلكومة وبقي االتفاق على حكومة ائتالف وطني 
بعدم���ا رفضت املعارضة الثلث املعط���ل لتوافق الحقا على صيغة 
15 - 10 - 5 التي تتضمن هذا الثلث من خالل الوزير الش���يعي في 

حصة الرئيس سليمان.
ثم انتقل مسلسل التعطيل الى عنوان رفض توزير الراسبني في 
االنتخابات ودارت معركة مع العماد عون وصهره جبران باس���يل 
واليوم زالت هذه العقدة والتقط الرئيس سليمان االشارة فأكد انه 
ال مشكلة في توزير مماثل وسارع البطريرك صفير الى الولوج من 

هذه الزاوية.
عمليا ستمشي املواالة بتوزير الراسبني وبحكومة وحدة وطنية 
على قاعدة 15 – 10 – 5 انطالقا من التوافق اخلارجي الذي من املتوقع 
ان يكتمل فصوال في القريب العاجل بعدما سحب من التداول موضوع 
سالح حزب اهلل والعداء لسورية وباتت طاولة احلوار عنوانا تقليديا 
ال يجدي نفعا في ملف سالح احلزب وفق ما يرتضيه املغالون بني 

املوالني من هذا القبيل.

عضو اللقاء الديموقراطي أكد أن جنبالط يقوم بدور هائل للوفاق بين اللبنانيين

نعمة طعمة


