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تشكيلة حكومية أولية بُحثت بين سليمان والحريري جنبالط ماضٍ ُقدمًا في خياره السياسي الجديد
بيروت: تق����ول مصادر متابعة للملف احلكومي

ان تقدما قد حتقق ولكن األمور لم تبت حتى اآلن، 
مما يجعل امللف احلكومي عالقا امام تفاصيل سياسية 
تنتظر املخارج لها، خصوصا ان اخلرق الذي حصل 
في توزيع احلقائب غير كاف للبناء عليه، حتى ميكن 
التوقع بوالدة احلكومة في وقت قريب، وأي خالف 
حول هذا التفصيل أو ذاك في عملية توزيع احلقائب 

ميكن أن يعيد االمور الى نقطة الصفر.
وفي معلومات هذه املصادر انه خالل اللقاء االخير 
بني رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس 
املكلف طرحت على بساط البحث تشكيلة حكومية 
غير مكتملة تقوم على ع����دم حصول تغيير كبير 
في توزيع احلقائب بني املعارضة واالكثرية، بحيث 
تبقى في معظمها كما ه����ي عليه اآلن. كما طرحت 
صيغة اخ����رى تقوم على اجراء ش����به مداورة في 
احلقائب باستثناء الوزارات السيادية، بحيث تبقى 
وزارة املال من حصة تيار املستقبل واخلارجية من 
حص����ة الرئيس بري )طرح اس����م الدكتور محمود 
بري( والتربية للنائب بطرس حرب، حيث حتدثت 

املصادر عن ان القوات اللبنانية تخلت عن حقيبة 
من االثنتني للنائب حرب، والش����ؤون االجتماعية 
للمرشح القواتي الثاني وهو عماد واكيم والزراعة 
ملرشح تيار املردة يوسف سعادة، والعمل للمرشح 
االرمن����ي والطاقة للوزير محمد فنيش واالش����غال 

للعريضي والسياحة للكتائب.
لكن املصادر اش����ارت الى ان وزارات االتصاالت 
والصحة والعدل لم يتم حسمها، وان كان جرى طرح 
اسناد االتصاالت للدكتور عدنان السيد حسني، اال ان 
الرئيس املكلف لم يعط جوابه النهائي على هذا الطرح 
وفي الوقت نفسه لم يعط العماد عون جوابا على 
العرض الذي تقدم به احلريري في االجتماع االخير 
بينهما بأن تسند اما وزارة الصحة أو العدل لتكتل 
التغيير واالصالح مكررا مطالبته باحلصول على 
وزارة سيادية في مقابل التخلي عن وزارة االتصاالت، 
وف����ي وقت اليزال الرئيس املكلف يصر على اعطاء 
تكتل التغيير اربع حقائب مع وزير دولة، بينما يصر 
العم����اد عون على خمس حقائب أو في احلد االدنى 

اربع حقائب مع نيابة رئاسة احلكومة.

وهاب دعا إلى »طائف جديد«
واتفاق سوري ـ سعودي ـ أميركي

بيروت ـ محمد حرفوش
دعا الوزير السابق وئام وهاب الى »طائف 
جدي���د«، والى اتفاق س���وري � س���عودي � 
أميركي، الفتا الى ان الس���وريني لن يعودوا 

الى لبنان.
وه���اب وفي حديث الى محطة »اجلديد« 
استغرب متسك الرئيس املكلف سعد احلريري 
بوزارة االتصاالت، معتبرا ان العماد ميشال 
ع���ون لم يقّر رأيه منذ البداية، وهو يطالب 
بوزارة االتصاالت التي لن يتخلى عنها من 
دون حصول���ه على بدائل، مش���يرا الى انه 
سيتم توزير راس���بني، وان الوزير جبران 

باسيل سيعود وزيرا.
وق���ال ان النائب ولي���د جنبالط مرتبط 
باحلريري وليس باألكثرية أو بقوى 14 آذار، 

وهو لن يقبل بحكومة ذات لون واحد.
وهاب قال انه ال ميكن ان يكون السوري 
مسهال لتأليف احلكومة وااليراني معرقال، ألن 
املعرقل هو األميركي، رافضا كالم السفيرة 
األميركية ميش���يل سيسون بشأن حكومة 

تراعي نتائج االنتخابات النيابية.

بيروت: رئيس احلزب االش���تراكي وليد
جنبالط ماض قدما في متوضعه السياسي 
اجلديد وفي عملية مصاحلته مع االحزاب 

والقوى احلليفة لسورية.
وفي موازاة لقاءاته املعمقة مع أمني عام 
حزب اهلل السيد حس���ن نصراهلل، أجرى 
تباعا لقاءات مع اجلبهة الشعبية � القيادة 
العامة ورئيس تيار التوحيد الوزير وئام 
وهاب وآخرين. وبرز قبل يومني اللقاء الذي 
جمعه مع رئيس احلزب السوري القومي 
االجتماعي النائب أس���عد حردان في منزل 
صديق مشترك في بيروت )اجلناح(. وهذا أول 
لقاء يعقد بينهما بعد انقطاع طويل وخالفات 
تفاقمت، خصوصا في فترة السنوات االربع 
االخيرة وبلغ���ت الذروة في مناطق اجلبل 
عندم���ا تطورت الى صدامات بني عناصر من 
احلزبني القومي والتقدمي في صوفر. ولفت 
في »املعلومات الرس���مية« التي وزعت عن 
اللقاء انه جرى خالله »استعراض احملطات 

السياسية والنضالية املشتركة للحزبني في 
مواجهة االحتالل االسرائيلي وإسقاط اتفاق 
17 مايو«، وهذه اشارة الى اخللفية السياسية 
للعالقة املستقبلية بني احلزبني التي بحثت 

في اللقاء في اجواء ودية وايجابية.
ورغم »اندفاعة« جنبالط في اجتاه قوى 
املعارضة، فإنه لم يصدر اي اشارة تدل على 
رغبته في لقاء العماد ميشال عون، ال بل تشير 
اوساط مطلعة الى ان اللقاء ليس واردا قبل 
تش���كيل احلكومة ورمبا ال يكون واردا قبل 

زيارة جنبالط الى دمشق.
واملشكلة هنا ال تعود فقط الى »الكيمياء« 
كما ُينقل عن جنب���الط أو الى جدول اعمال 
اللقاء وفي مقدمته موضوع املهجرين كما تقول 
اوساط عون، وامنا الى رغبة لدى جنبالط في 
عدم احراج احلريري اكثر وهو الذي يخوض 
مفاوضات شاقة مع عون، والى شعوره بعدم 
حاجته الى اطراف الساحة املسيحية مبن فيهم 

عون في هذه املرحلة.
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أخبار وأسرار
 توزيـع الحقائـب: ذكرت معلومات أن 
الصيغ المطروحة في ما يخص توزيع 
الحقائب على المعارضة تشمل إسناد 
الصحة والخارجية والتنمية اإلدارية 
لكتلة الرئيس بري. واالسم المحسوم 
من وزراء الكتلة هو د.محمد خليفة 
للصحة. أما بالنسبة الى حزب اهلل 
فيرجح إس���ناد الزراعة والش���باب 
والرياضة الى وزيرين من كتلته لم 

يقدم الحزب اسميهما بعد.
وذكرت مصادر أن التداول النهائي 
مع العماد ميشال عون يفترض أن 
الحقائب لكتلته بإس���ناد  يحس���م 
التربية والشؤون االجتماعية والثقافة 
والمهجرين )مع تأمين أموال إلقفال 
هذا الملف(، عل���ى أن يكون الوزير 

الخامس وزير دولة.
ومن األسماء يبدو أن المحسوم 
حتى اآلن الوزير جبران باسيل، نقيب 
المحامين السابق شكيب قرطباوي، 
النائب إدغار معل���وف وفيرا يمين 
النائب س���ليمان فرنجية(.  )تمثل 
وأش���ارت المعلومات الى أن توزير 
باس���يل وخرق معي���ار عدم توزير 
الراسبين،  سيقود الى توزير النائب 
عن البترون بطرس حرب، مع ترجيح 

إسناد حقيبة العدل اليه.
 مداورة شـاملة: أكد الرئيس نبيه بري 
انه غير مستعد للتنازل عن الخارجية 
والصحة اال في حال المداورة الشاملة، 
أي ان تك��ون له حقيبة س��يادية بديلة 
للخارجية وتحدي��دا المالية، مع امكان 
المقايض��ة فقط بحقيب��ة الصناعة اذا 
تمس��كت بها الكتائ��ب، وعندها تكون 
حقيبة الس��ياحة هي البديل وليس أي 

وزارة أخرى.
 الصيام عن الكالم: لوحظ ان حزب اهلل 
انض���م الى الرئي���س نبيه بري في 
الصيام عن الكالم. وتردد ان الحزب 
طلب من قيادييه األساسيين ونوابه 

ان يتجاهلوا مسألة الحكومة.
 البيان الوزاري من جديد: توقفت مصادر 
عند طرح الرئي��س أمين الجميل قبل 
يومين، ضرورة التوافق مس��بقا على 
البي��ان الوزاري للحكوم��ة المنتظرة، 
محددا موضوع س��يادة الدولة وحدها 
على أراضيها، ما يعني، بحس��ب هذه 
المصادر، عودة ال��ى إثارة الموضوع 
الخالفي األساسي المفتعل حول سالح 
المقاومة، وقد يعني افتعال خالف حول 
البيان الوزاري، ما قد ينسف أي اتفاق 
على تشكيلة الحكومة، خاصة ان الرئيس 
المكلف والعماد ميشال عون أكدا أكثر 
من مرة بعد لقاءاتهما المتكررة،  التوافق 
السياسي على كثير من عناوين البيان 

الوزاري.
واعتبرت المصادر أن إثارة موضوع 
السالح مجددا هو من ضمن لعبة داخلية 
»لش��د عص��ب« البعض في الش��ارع 
المسيحي، وللمس��اومة في موضوع 
تش��كيل الحكومة، لك��ن إذا صح هذا 
االفت��راض ف��إن تداعي�ات��ه خ�طيرة 

جدا.
)رئيس الهيئة التنفيذية في القوات 
اللبنانية د.س��مير جع�جع أكد انه »ال 
يمكن للبيان ال�وزاري ان يتضمن أي 
بند يتعارض ويتناقض مع القرار 1701، اذ 
علينا أخذ القرارات الدولية في االعتبار، 
وانطالقا منها نض�ع ما نريد ضمن هذا 

البيان ألن ذلك ليس لمصلحة لبنان(.
 حـزب اهلل وجبـل الدروز: أش���ار موقع 
ال�����ى ان  اخ�ب����اري اس����رائ�يل�ي 
»الت�حالف الجديد بين )األمين العام 
لحزب اهلل السيد( حسن نصر اهلل 
وزعيم الدروز ف���ي لبنان )النائب( 
ولي���د جنب���الط، الذي يأت���ي بعد 
تقرب األخير من حزب اهلل ودمشق 
وطهران، يتضمن بنودا عس���كرية 
تتيح نشر صواريخ في مناطق الجبل 
الدرزية، ذلك أن الجيش اإلسرائيلي 
س���يجد صعوبة في استهدافها، كي 
ال يلحق األذى بالس���كان الدروز في 

المنطقة«.
وأض���اف الموق���ع أن الجي���ش 
اإلس���رائيلي قلق »م���ن أن تنصب 
صواريخ حزب اهلل في قواعد ضمن 
المناط���ق الدرزية ف���ي لبنان، على 
أن تحميه���ا منظومات دفاع ج�وي، 
ستع�مل سورية على نقلها إلى ح�زب 

اهلل«.
 لمـاذا ألغى كوشـنير زيارته إلسـرائيل: ثالثة 
أس��باب أعطي��ت إللغاء زي��ارة وزير 
الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الى 

اسرائيل:
- معارضة اسرائيل زيارة كوشنير 
الى غزة )لالطالع على أعمال جارية في 
مستشفى القدس التي ترعاها فرنسا(. 
وكانت اس��رائيل منعت زي��ارة وزير 
الخارجي الترك��ي أوغلو الى غزة قبل 

أسابيع ما دفعه الى الغاء الزيارة.
- االنتقاد االسرائيلي لفرنسا على 
تغييبها عن جلسة التصويت في مجلس 
حقوق االنس��ان في جنيڤ الذي تبنى 
تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل 
بارتكاب جرائم حرب في أثناء حملتها 

على غزة.
- اعتبار اسرائيل ان الرسالة المشتركة 
التي أرسلها الرئيس ساركوزي ورئيس 
الوزراء البريطاني براون لنتنياهو بمثابة 

»ضغوط« على اسرائيل.

معلوف لـ »األنباء«: »الداخلية« لسليمان و»االتصاالت« لألكثرية
عن اعتقاده اخل����اص به وحده ان 
البيان الوزاري س����يربط موضوع 
سالح املقاومة بالوجود االسرائيلي 
احملتل ملزارع شبعا وتالل كفر شوبا 
اللبناني من قرية الغجر،  واجلزء 
على ان تلغ����ى التبريرات باقتناء 
السالح بعد انتفاء االسباب الرئيسية 
له، أي بعد االنسحاب االسرائيلي من 
املناطق التي سبق ذكرها، معتبرا ان 
البيان الوزاري لن يتناول موضوع 
السالح بتفاصيله، امنا سيمهد حلوار 
جدي ف����ي هذا اخلص����وص داخل 
مجلسي النواب والوزراء، املكانني 
الدستوريني الصاحلني لبت املوضوع 
ومعاجلت����ه ضمن اط����ار التحاور 
والتفاهم حوله، اضافة الى تناول 
الدفاعية حليثياته  االستراتيجية 

ولتحديد مصيره.

جتاه حكومة الرئيس الس����نيورة 
االولى، كونه لم يؤد بنتائجه الى 
تغيير الواقع وحتقيق اهدافها منه، 
معربا عن امله بأن تكون املعارضة قد 
ادركت ان طريق بناء الدولة لن يكون 
سالكا اال من خالل التعاون والتنسيق 
مع الفريق اآلخر واالعتراف بحقوقه 
الدس����تورية، وايض����ا م����ن خالل 
االعتراف بإرادة الشعب وتوجهاته، 
الفتا ايضا ردا على تكرار س����ؤال 
ان اس����تقالة وزراء املعارضة وان 
حصلت سيتم التعامل معها واتخاذ 
االجراءات املناسبة ملواجهة االمر في 
حينه. وعن البيان الوزاري املرتقب 
لفت النائب معلوف الى ان املخرج 
اليه سيكون ايجابيا جلميع الفرقاء 
مبا فيهم حزب اهلل، كون املوضوع 
متجها الى تفاهم بني اجلميع، معربا 

العش����رة بحيث تصبح احلكومة 
وفقا الستقالتهم بحكم املستقيلة 
ايضا، متمنيا عدم عودة املعارضة 
الى ممارسة ما س����بق ان مارسته 

احلاضرة فستشهد نهاية االسبوع 
اجلاري والدة احلكومة العتيدة.

وأش����ار النائ����ب معل����وف في 
تصريح ل� »األنباء« الى ان امكانية 
 تشكيل احلكومة على اساس صيغة
ال����� 5/10/15 مازالت غي����ر مؤكدة 
حتى الس����اعة، معتبرا انه أيا تكن 
الصيغة احلكومية، فإن عملية توزيع 
احلصص واحلقائب على الفريقني 
االكثري واالقلي ستأتي حتما وفقا 
لنتائج االنتخابات النيابية، ومتاشيا 
مع ارادة الشعب مصدر السلطات 
واملرجعية الوحيدة التي حتدد هوية 
الفريق الذي سيتولى احلكم وادارة 
البالد، معتبرا ردا على س����ؤال ان 
صيغة ال� 5/10/15 تعطي املعارضة 
القدرة على تعطيل مجلس الوزراء، 
فق����ط من خالل اس����تقالة وزرائها 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلتي »زحلة بالقلب« 
النائب جوزف  اللبنانية  والقوات 
معلوف، ان مسار تأليف احلكومة 
دخل مرحلة م����ن االيجابيات التي 
ستس����اعد على بلورة التش����كيلة 
احلكومية وعل����ى توضيح بعض 
النقاط العالقة والتي حتتاج الى مزيد 
من احلوار واملفاوضات مثل حقيبتي 
االتصاالت والداخلية، مش����يرا الى 
ان احلقيبتني املذكورتني لن تكونا 
من حص����ة املعارضة كون املرحلة 
الراهنة على املس����تويني االقليمي 
والداخلي، تفرض اس����ناد حقيبة 
الداخلية الى عناية الرئيس سليمان 
واسناد حقيبة االتصاالت لالكثرية 
النيابية، الفتا ال����ى انه وفي حال 
استمرار االجواء االيجابية على حالها 

البيان الوزاري سيمهد لحوار داخل مجلسي الوزراء والنواب حيال سالح المقاومة

جوزف معلوف

الحكومة اللبنانية.. هبّة باردة هبّة ساخنة!
المتداول���ة، اعطت للنائب فرنجية 
حقيبة وزارة الدفاع، ولوزير الدفاع 
الحالي الياس المر وزارة الداخلية 
على ان تؤول وزارة االتصاالت الى 
الحالي زياد بارود  الداخلية  وزير 
المحسوب على رئيس الجمهورية 

ميشال سليمان.
وقالت اوس����اط تكتل التغيير 
واالصالح ان عون خرج من اللقاء 
االخير مع الرئيس المكلف بانطباع 
مفاده انه »ال وجود لتصور مقنع 
ل����دى الرئي������س المك��ل����ف وان 
الجانبين تبادال النوايا االيجابية، 
اكدا عدم تمسكهما بصيغة  حيث 
ثابت����ة أو محددة، انم����ا يعنيهما 
االهتداء الى مخرج يتيح تشكيل 

الحكومة«.

نقوال: السفيرة األميركية تعرقل

هذه الص���ورة الحذرة للوضع 
الحكومي عكستها أمس تصريحات 
للنائب العوني نبيل نقوال امس، 
قال فيها ان الرئيس المكلف سعد 
الحريري ليس هو من يعرقل تشكيل 

الحكومة بل حاشيته.
وفي كالم تصعيدي قال نقوال: 
اذا اردنا معرفة من يشكل الحكومة، 
فيتعين توجيه السؤال الى السفيرة 

االميركية ميشال سيسون.
وقال ان التي���ار الوطني الحر 
متمسك بوزارة االتصاالت وانه لن 
يتنازل عنها اطالقا، واضاف: انهم ال 
يرفضون اعطاء حقيبة االتصاالت 
للتيار الوطني فقط بل للمعارضة 

ككل.
وخالفا لكل المناخات االيجابية 
الشائعة، فإن »اذاعة النور« نقلت 
عن مصادر رئيس المجلس النيابي 
وج���ود فرصة يجب اس���تغاللها 
وبلورة الصورة الحكومية بشكل 
نهائي، اذ ليس ثمة ما يبرر استمرار 

التأخير.

14 آذار لفرض األمن بقوة القانون

من جهتها، االمانة العامة لقوى 
14 آذار، التي كانت تتحضر »لموقف 
جامد« هذا االسبوع، توقفت امام 
االيجابيات التي سجلتها الجلسات 
الحوارية للرئيس المكلف س����عد 
الحريري، واعتب����رت ان كل يوم 
يمضي بال حكومة يعرض الدولة 
الخس����ائر باالمن  للمزي����د م����ن 
واالستقرار واالقتصاد والمزيد من 
االنكشاف امام التعقيدات الخطيرة 

في المنطقة.
االمانة العامة دعت لفرض األمن 

بقوة القانون ال بالتراضي.
ال���ذي تال بيان  النائب حوري 
االمانة العامة قال ان القمة السعودية 

� السورية مهدت لهذا التشكيل.

لذلك، كما ان���ه مرتاح لجو عالقته 
مع العماد عون، بعد كسر الحواجز 

النفسية بينهما.

جنبالط: الحريري مرتاح

جنبالط بدوره اشار الى ارتياح 
الرئيس الحريري لمس���ار االمور، 
مذك���را الحري���ري بأهمي���ة اللقاء 
السوري � السعودي والتمسك باتفاق 
الطائف واستمرار الحوار مع جميع 

المكونات السياسية.
النائب سليمان فرنجية اطلع من 
جهته الرئيس المكلف على نتائج 
اجتماعه بالعماد عون، حيث عرض 
تنازل كتلة المردة عن أي حقيبة، وان 
يصار الى االكتفاء بوزارة دولة، اذا 
كان من شأن ذلك تسهيل التفاوض 

بين قريطم والرابية.
وكانت الطبخة الوزارية االخيرة 

ماذا دار بين الحريري وزعيم جبل محسن؟
العرب��ي بي��روت: زي��ارة رئي��س احل��زب 
الدميوقراطي علي عيد وجنله رفعت املسؤول 
البارز والفعلي في هذا احلزب العلوي، الى الرئيس 
املكلف سعد احلريري في بيت الوسط، تندرج في 
اطار اجلهود التي يبذلها احلريري الحتواء التوتر 
العائد بتقطع الى طرابلس، ولتثبيت وثيقة املصاحلة 
الت��ي وقعت في طرابلس الع��ام املاضي. وعلم انه 
جرى في هذا اللقاء بحث في آخر تطورات الوضع 

األمن��ي الذي يخرق على يد »طرف ثالث«، وجرى 
تأكيد على التزام التهدئة وقطع دابر الفتنة. كما طرح 
عيد مسألة متثيل العلويني في احلكومة اجلديدة في 
اطار متثيل األقليات وامكانية منحهم مقعدا وزاريا 
مبوازاة مقعد لألقليات املسيحية )السريان(، اضافة 
الى اثارة مسألة الغنب الالحق بالعلويني وحقوقهم 
في ادارات الدول��ة. وقد أبدى احلريري تفهما في 
هذ املجال. ولم تخل اجللسة من »عتب علوي« على 

احلريري ملوقفه في االنتخابات النيابية الذي كرر 
أخطاء سابقة بدعم ترشيح العلوي بدر ونوس الذي 
وصل الى البرملان بأصوات السنة ولم ينل إال 2 أو 
3% من أصوات الناخبني العلويني الذين أعطوا رفعت 
عيد 96% من أصواتهم، وهذا ما يشكل اخالال بقواعد 
التمثيل والتوازن، ومبا ال ينسجم مع عملية املصاحلة 
التي حملت اعترافا واضحا وصريحا بأن علي عيد 

هو الذي ميثل العلويني ويوقع باسمهم.

مختلف االطراف الى التفاؤل بانتظار 
وضوح الصورة.

الحريري التقى جنبالط وزار معراب

المكلف استقبل  الرئيس  وكان 
ليال في بيت الوس���ط النائب وليد 
جنبالط، ثم توج���ه الى »معراب« 
حيث اجتمع برئيس الهيئة التنفيذية 
للقوات اللبنانية سمير جعجع، في 
حضور اعضاء كتلة القوات اللبنانية، 
حيث أبدى المجتمعون ارتياحهم الى 
ما بلغته عملية تشكيل الحكومة، 
كما جاء في بيان الدائرة االعالمية 

في القوات.
ونقل زوار الرئيس المكلف عنه 
قوله انه سيواصل تحركه وصوال 
الى تحقيق اختراق حكومي في االيام 
المقبلة. وانه مطمئن الى ان الحكومة 
ستتشكل قريبا، لكن ال موعد نهائيا 

الى التكتل تلقائيا.
واضاف الم��صدر ل� »األنباء« ان 
العماد عون يط��الب بخمسة مقاعد 
وزارية، علما انه س�بق ان وافق على 
اربعة، ويريد من الخمس���ة ثالثة 
ارمني، على  وزراء موارنة ورابع 
ان يكون الخامس ارثوذكس���يا او 
كاثوليكيا، وعندما سئل عن وضعية 
النائب طالل أرس���الن العضو في 
تكتله، قال لسائله: »الوزير ارسالن 

لن يكون زعالن«.
ونقل المصدر عن العماد عون 
قول���ه ايضا ان القمة الس���ورية � 
الس���عودية، اتفقت عل���ى تهدئة 
االجواء، وترك اللبنانيين يتدبرون 
شؤونهم بأنفس���هم، االمر يغيب 
وجود أي قوة راجحة قادرة على 
حس���م موضوع تشكيل الحكومة 
من هنا اس���تمرارا لمراوحة وميل 

معارض نقل عن العماد عون قوله ان 
الرئيس المكلف سعد الحريري، اكد 
له ان »الڤيتو« على توزير الخاسرين 
في االنتخابات قد سقط مما يعني 
انه ال شيء س���يحول دون توزير 

جبران باسيل.

شروط عونية جديدة

وأش���ار العماد عون امام ناقل 
ه���ذا الكالم الى ان���ه قال للرئيس 
المكلف سعد الحريري انه اذا كان 
تش���كيل الحكومة يقتضي سحب 
وزارة االتصاالت من كتلة التغيير 
واالصالح فانه اي العماد عون، لن 
يمانع في ذلك، شرط اعطائه حقيبة 
وزارية سيادية وتحديدا المالية او 
العدل، اما حقيبة التربية، فانها ال 
تؤمن التعويض المطلوب، كونها 
من الحقائب التي يمكن ان تسند 

بيروت ـ عمر حبنجر
الحريري رجح  الرئيس سعد 
امام رئي����س مجلس النواب نبيه 
بري والنائب وليد جنبالط تأليف 
الحكومة خالل ايام، واوساط العماد 
ميش����ال عون تؤكد اال جديد على 
الرئيس  التفاوض م����ع  صعي����د 
المكلف، وانه بانتظار لقاء جديد 
معه، وحزب اهلل يتمثل ببري من 
خالل الصيام عن الكالم، حتى ولو 

بااليحاء.
رئيس القوات اللبنانية سمير 
جعجع يرى ان العقدة ليست في 
توزير الخاسرين في االنتخابات، 
او ف����ي وزارة االتصاالت انما في 
المواجهة السياسية، ويدعم النائب 
جورج عدوان هذا القول بالتأكيد 
على ان مس����ألة توزي����ر جبران 
باس����يل ُحلت، فيما اوساط عون، 
تنفي التخلي عن وزارة االتصاالت 
ل� »األنباء«، بينما  وفق معطيات 
نقل تلفزي����ون المنار عن النائب 
المس����تقبلي عم����ار ح����وري ان 
عون مس����تعد لنيل حقيبة وزارة 
االتصاالت وال بأس ان تخلى عن 
باسيل، الذي تردد انه التقى الرئيس 
المكلف مس����اء ام����س االول، لكن 
جبران باسيل نفى ذلك، بينما بشر 
النائب عن حزب الطاشناق اغوب 
بقرادونيان ان اللبنانيين باتوا على 

ابواب تشكيل الحكومة.
على ان هذه الصورة السوريالية 
من المواقف واآلراء، اكتست مسحة 
اشرافية مساء الثالثاء الى درجة 
الحديث عن بدء المخاض الحكومي، 
فور عودة الرئيس ميشال سليمان 
م����ن اس����بانيا عصر ام����س، لكن 
اسبابا غير مفهومة عادت لتعكر 
االنطباعات االيجابية السائدة، وعاد 
الملف الحكومي للمراوحة بين هّبة 

ساخنة وهّبة باردة.

األسباب بين الداخل والخارج

ولم يعد من الممكن تجاوز البحث 
عن االس���باب الحقيقية التي تمنع 
تشكيل الحكومة اللبنانية، او على 
االقل تعرقل هذا التشكيل، داخلية 
كان���ت او خارجية، علما ان رئيس 
المجلس نبيه بري المتابع صيامه 
عن الكالم المباح، يكتفي بالحديث 

عن عقد داخلية.
وال يبدو في كالم الرئيس بري 
الكثير م���ن المبالغة، اال من حيث 
اسقاطه العامل الخارجي من الحساب 

كليا.
العرقلة  وللداللة على اساسية 
الداخلي���ة، يتح���دث مص���در في 
المعارضة عن لقاء حصل في دارة 
الوزير طالل ارسالن في خلدة يوم 
االثنين الماضي، بحضور نائب سابق 

بعدما بدأ الطلق واقترب موعد الوالدة.. عون عاد إلى التمسك بخمسة وزراء
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