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هل يتخلى جنبالط عن »األشغال«؟!خياران أمام الحريري: أيهما األقل سوءًا؟!
بي����روت: ف����ي معركته احلكومي����ة التي
يخوضها في ظروف صعبة وضاغطة من 
جراء اخللل الطارئ في ميزان القوى الداخلي 
بعد االنتخابات، اضطر الرئيس املكلف سعد 
احلريري الى خفض سقف طموحاته وتوقعاته 
والى انتهاج سياسة احلد من اخلسائر واخلروج 
بأقل خسائر ممكنة بدل سياسة جني املكاسب 
وحتصيل أكبر ق����در ممكن من األرباح. وفي 
الواقع فإن خيارات احلريري ليست بني »جيد 
وسيئ« وامنا بني »سيئ وأسوأ«، وهو الذي 
يقف حاليا بعد خمسة أشهر من أزمة التأليف 
أمام خيارين اثنني يحاول هو ان يوجد ثالثا 

لهما:
اخلي����ار األول: ان ميضي قدما في حكومة 
الوحدة والشراكة على أساس صيغة ال� »15 
– 10 - 5«، م����ع ما يعني����ه ويتطلبه ذلك من 
تقدمي تنازالت الى املعارضة وتلبية شروطها 
للمشاركة في احلكومة. وهذه الشروط باتت 
محددة ومختص����رة على النحو التالي: ابقاء 
القدمي على قدمه )مبا في ذلك وزارة االتصاالت(. 
أو املداورة الش����املة )خلط أوراق الوزارات 

السيادية واألساسية(.
اخليار الثاني: ان يبادر، في حال استشعر 
عملية »مماطلة وابتزاز« وعدم قدرة لديه على 
اعطاء املعارضة ما تريد واخلضوع لشروطها، 
الى وضع تشكيلة حكومية تتمتع مبواصفات 
حكومية ميثاقية عب����ر مراعاتها االعتبارات 
والتوازنات الطائفية من دون متثيل كل القوى 
السياسية. وفي خطوة ترمي الى اخراج كرة 
احلكومة من ملعبه، يقوم احلريري بتقدمي هذه 
التشكيلة لرئيس اجلمهورية لتوقيعها فتصبح 
حكومة »أمر واقع دستورية« أو لرفضها ألنها 
غير قابلة للحياة، وال يكون أمام احلريري اال 
االعتذار مرة ثانية. وتتدحرج األزمة نزوال من 

أزمة تأليف الى »أزمة تكليف«.

أيهما الخيار األفضل أو األقل سوءا؟

في الدوائر واألوساط القريبة من احلريري 
والدائ����رة في فلكه، يج����ري بحث معمق في 
اخليارات املتاحة واملفاضلة فيما بينها لترجيح 
كف����ة اخليار الذي تغلب فيه االيجابيات على 
الس����لبيات، وس����ط انطباع عام بأن هامش 
املناورة والقرار ضاق كثيرا قياس����ا مبا كان 

عليه قبل أشهر.
وباإلجم����ال تب����رز اآلراء والتوجه����ات 

التالية:
1 - رأي يدعو احلريري الى حزم أمره وأخذ 

القرار بتشكيل حكومة »أفضل املمكن« حتى 
لو قاده هذا القرار الى االعتذار ثانية، فيعود 
بشروطه هذه املرة أو يبتعد عن رئاسة احلكومة 
بعدما يكون أدرك انه ليس هذا الوقت املناسب 
الدارة دفة احلكم بشكل شخصي ومباشر في 
ظل أوضاع ومعادالت تقيد حركته وتشل قدراته 

وجتعله رهينة وعرضة البتزاز دائم.
2- رأي ثان يعتبر ان أمام احلريري هدفا 
رئيسيا ومركزيا يجب حتقيقه وهو تشكيل 
احلكومة أيا تك����ن الصعوبات و»التنازالت« 
ألن هذه هي فرصته للوصول الى الس����رايا، 
وألن أي حكومة برئاسته ستكون أفضل من 
أي حكومة برئاس����ة غيره مادام ستكون له 
فرصة التأثير في مجريات األمور وحتس����ني 
أوضاعه الحقا، ومادام هناك امكانية حلصول 
خلط أوراق في اللعبة الداخلية وتغيير في 

قواعد اللعبة.
أصحاب هذا الرأي يعتبرون ان احلريري لم 
يعد بإمكانه العودة الى الوراء وليس أمامه اال 
التقدم الى األمام، ولو أخذ تقدمه شكل مغامرة 

أو مخاطرة سياسية.
وخيار االعتذار سيكون خطوة الى الوراء 
ومبثاب����ة ضربة موجعة لق����وة 14 آذار أو ما 
تبقى منها، وكذلك لزعامته السياس����ية التي 
انطلقت بحجم وسرعة قياسيني. وباختصار، 
فإن األضرار واخلسائر التي ميكن ان تترتب 
على االعتذار واالنكفاء تبقى أكبر وأشد وطأة 
من األضرار التي ستترتب على »دفع أثمان« 

لتشكيل احلكومة.
3- بني هذين الرأيني، يتحرك رأي »وسطي« 
فح����واه ان على احلريري، ب����ني تقدم مكلف 
وتراجع أكثر كلفة، ان يس����تمر في سياس����ة 
املناورة وكسب الوقت أطول مدة ممكنة، ومتى 
استطاع الى ذلك سبيال، في انتظار ان تتوافر 
ظروف أفضل وأكثر مالءمة تتيح له ترجمة 
واق����ع انه ميلك األكثري����ة النيابية والزعامة 
السنية، وان تتوافر قناعة لدى خصومه بأنه 
هو »العقدة واحلل« ف����ي آن، وانه اذا كان ال 
حكومة من دون معارضة فإنه أيضا ال حكومة 

من دون احلريري رئيسا.
في حسابات »اخليار الوسطي« ان احلريري 
»يصمد« في موقفه الراهن، فال يش����كل رغما 
عنه وال يعتذر بإرادته، الى حني يصبح تشكيل 
احلكومة ممكنا بتنازالت من اجلانبني ومعقولة 
من جانبه، فال يكون التنازل للمعارضة على 
حساب انتصاره االنتخابي، وال يكون ارضاء 

عون على حساب حلفائه املسيحيني.

بيروت: الى جانب سؤال دائم مطروح منذ بداية 
األزمة احلكومية: هل يتخلى العماد ميشال عون عن 
وزارة االتصاالت؟ يطرح منذ أيام سؤال آخر جديد: 
هل يتخلى النائب وليد جنبالط عن وزارة األشغال؟ 
وهل تكون املقايضة بني االتصاالت واألشغال مخرجا 
لألزمة؟ مصادر احلزب التقدمي االشتراكي أكدت أن 
النائب ولي���د جنبالط أبلغ احلريري رس���ميا، يوم 
الس���بت املاضي، رفضه التنازل عن حقيبة األشغال 
مقابل »االتصاالت أو غير االتصاالت«، وقال إنه فيما 
يخصه سهل األمور عبر تأكيد استعداده للتنازل عن 
حقيبة املهجرين التي لطاملا أكد عون عدم رضاه عن 

العمل فيها.
ورفض جنبالط أن يصار إلى دفع األمور باجتاه 
إحراجه في موض���وع وزارة األش���غال العامة عبر 
استبدالها بوزارة االتصاالت، وقال ملن اتصلوا به انه 
يرفض إسناد »االتصاالت« ألي من وزرائه، العتبارات 
تتعلق باألمن والتنصت وألنه ال يريد من خالل حتفظه 
عل���ى موضوع اخلصخصة أن يدخل في مواجهة مع 
أحد، »لذلك أمتنى عليكم أن تبعدوا هذه الكأس املرة 

عني«.
ورفض جنبالط محاولة تصويره في خانة املعرقل 
لتشكيل احلكومة من خالل رفضه حلقيبة االتصاالت، 

مطالبا بوضع سلة حكومية متكاملة.
وكان���ت معلومات وردت ال���ى جنبالط بأن عون 
باالتفاق مع حزب اهلل قرر املطالبة باألشغال، وعلى ان 
يتعاون قادة املعارضة على االتصال برئيس »التقدمي« 
إلقناعه بالفكرة، فتولى أحد قياديي حزب اهلل االتصال 
بجنبالط ودعاه الى تسهيل مخرج حصول عون على 

األشغال لكن جنبالط لم يبد حماسة للفكرة.
وأوضحت مصادر قريبة من جنبالط انه في الوقت 
الذي تبني ان االقتراح جاء من العماد عون وليس من 
احلريري،  فإن قادة املعارضة كانوا اتفقوا على تكثيف 
االتصاالت مع جنبالط، والعمل على خط عالقة الصداقة 
بني رئيس املجلس النياب���ي نبيه بري مع جنبالط 

إلقناع األخير بالتخلي عن األشغال لعون.
وإذ اجتمع مسؤول االتصاالت السياسية في »التيار 
الوطني« الوزير جبران باسيل مع بري ظهر امس، فإن 
مصادر املجتمعني نفت ان يكون باسيل طلب تدخل بري 
لدى جنبالط للتخلي عن األشغال، وقالت ان باسيل 
»نقل انفتاح عون على األف���كار البديلة التي تطرح 
وحرصه على التنسيق مع بري«. وفي رأي مصادر 
في املعارضة ان اقناع جنبالط بالتخلي عن »األشغال« 
ليس صعبا وال مستحيال اذا كان للتموضع اجلديد 
لرئيس احلزب االشتراكي ان يكتمل ألنه يكون بذلك 
قد زاد على الئحة االنفتاح على دمشق بندا أساسيا 
وكبيرا على طريق التطبيع معها، »خصوصا ان سورية 
كما أصبح واضحا تريد ان ترى قيام حكومة وحدة 

وطنية في لبنان في أسرع وقت ممكن«.
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أخبار وأسرار
الثالثـي على خط االتصاالت: دخل الثالثي بري � جنبالط � 
فرجنية بقوة على مسار االتصاالت السابقة للتأليف، في 
وقت ميزت فيه مصادر أكثرية حركة رئيس تيار املردة 
سليمان فرجنية، مؤكدة أنه يبذل جهودا »شديدة األهمية 
وغير مسبوقة« على خط احلريري � عون، ومشيرة إلى 
وجود قناة للتواصل بينه وبني الرئيس املكلف. وفي حني 
تردد ان فرجنية تولى عق����ب تلقيه اتصاال من الرئيس 
السوري بش����ار األسد وساطة بني احلريري وعون، فهم 
من أوس����اط رئيس »تيار املردة« انه كان بادر الى اعالن 
تنازله عن مطالبته بحقيبة وزارية واالكتفاء بوزارة دولة 
من أجل توفير مزيد م����ن املرونة لدى الفرقاء اآلخرين، 
وان هذه اخلطوة انعكست ايجابا على ما تالها من اتصاالت 
ولقاءات على اال تقتصر على طرف واحد وتنسحب على 
مواقف اآلخرين. وحملت األوساط الى ان فرجنية ال يحبذ 

االضطالع بدور الوساطة باملعنى الفعلي.
حقائـب بديلة: برزت ف��ي تصريحات نواب ومقربني من 
العماد عون اقتراحات متعددة حول بدائل حقيبة االتصاالت. 
وبعد ان أعلن أمير سر تكتل عون النيابي ابراهيم كنعان ان 
بدي��ل تخليه عن حقيبة االتصاالت هو احلصول على وزارة 
العدل وعلى حقيبة الطاقة هو احلصول على األش��غال، ذكر 
الوزي��ر ماريو عون ان العدل واألش��غال غير كافيتني بل ان 
املطلوب اما حقيبة املالية أو الداخلية بدال من االتصاالت، فيما 
أبلغ��ت مصادر قيادية في املعارضة ان اس��ناد حقيبة العدل 

كفيل بحل املشكلة.
ثقة عون باملعارضة: يثق عون بصالبة موقف املعارضة 
في مواجهة احلريري، إذ ال يسع أي طرف فيها االضطالع 
بدور الوسيط بني اجلنرال والرئيس املكلف من أجل حمل 
األول على التنازل لتس����هيل مهمة الثاني. بل األصح أن 
الوجهة احلقيقي����ة املطلوبة مقلوبة متاما: على الرئيس 
املكل����ف التنازل حملاوره من أج����ل أن يؤلف حكومة كي 
يرأس����ها، وأن يقدم لعون ما يطلب����ه وقد أضحى نهائيا 
وواضحا: إما حقيبة االتصاالت وإما العدل، وإال فال حكومة 

ال بعد أسبوع، وال بعد شهر، ورمبا إلى أبعد من ذلك.
كلمة للمسـيحيني: تقول مصادر مقربة من عون أنها املرة 
األولى منذ اتفاق الطائف التي تصبح للفريق املس��يحي فيها 
كلم��ة فصل في تأليف حكومة غالبا ما رعت، في ظل وجود 
سورية في لبنان وبعده، التوازن السني � الشيعي، ونظر إلى 
التمثيل املسيحي إما أنه يستمد ضمانته وتطميناته بالضرورة 
من سورية ووجود جيشها، وإما من االلتحاق بإحدى املرجعيتني 

السنية أو الشيعية.
الوزير املاروني الثاني: يدرس العماد عون امكانية ان يكون 
الوزير املاروني الثاني من خارج كتلته النيابية وبالتحديد 
من املرشحني الذين انسحبوا لصالح معاركه االنتخابية 
ومنهم ش����كيب قرطباوي وشامل موزايا وكميل خوري 

وجان أبوجودة وغيرهم.

جريحان في الشياح خالل 
اشتباك فردي بين عناصر 

من حزب اهلل وأمل

تحركات إسرائيلية
في المنطقة الحدودية

بي����روت: أدى إطالق نار على
خلفية اخل����الف على أفضلية 
الش����ياح بني  املرور في ضاحية 
مناصرين حل����زب اهلل، وآخرين 
من حركة أمل، الى اصابة كل من 
ماهر عبدالرحمن خميس وعامر خيا 
اللذين تصادف مرورهما في شارع 

أسعد األسعد، مساء االثنني.
قوى اجلي����ش طوقت املنطقة 
ونصبت حواجز، وفي وقت الحق 
أصدر حزب اهلل وحركة أمل بيانا 
مش����تركا أوضحا فيه ان اإلشكال 

فردي وال عالقة لهما به.

بيروت ـ محمد حرفوش
شهدت املنطقة احلدودية في 
القطاع الشرقي في جنوب لبنان 
امس حتركات اس����رائيلية مكثفة 
برا وجوا، حيث عكس����ت مناخا 
من احلذر والترق����ب في املناطق 
احملررة احملاذية خلط التماس على 
جهة مزارع شبعا احملتلة. وأفادت 
ال����واردة من اجلنوب  املعلومات 
اللبناني بان دوريات اسرائيلية 
راجل����ة ومدرعة على طول اخلط 
احلدودي انطالقا من محور الغجر 
غربا حتى موقع املرصد عند االطراف 
الغربية جلبل الشيخ شرقا. كذلك 
س����جلت اعمال تدشيم في العديد 
من املواقع االس����رائيلية احملاذية 
للسياج الشائك احلدودي، خاصة 
مواقع الظهيرة والسماقة ورويسة 
العلم، وشوهدت عناصر مشاة تقوم 
النظام االلكتروني  بالكشف على 
املرك����ز في الس����ياج عند الطرف 
اجلنوبي لبلدة الغجر. كذلك نفذت 
قوة مشاة اسرائيلية معززة بكالب 
بوليس����ية عملية متشيط ملجرى 
نهر الوزان����ي، وفي محور النقار 
شوهدت دبابات ميركافا تشارك 
التمشيط، حتت غطاء  في أعمال 

الطيران احلربي واالستطالعي.

)محمودالطويل( صورة تذكارية للرئيس املكلف سعد احلريري واملشاركني في امللتقى السعودي - اللبناني في بيروت امس

الحريري: لبنان في وضعية ممتازة نتيجة التوافق السعودي ـ السوري
بيروت ـ عمر حبنجر

مصاعب تش����كيل احلكومة انعكس����ت على مجلس النواب مجددا، 
فلألس����بوع الثاني على التوالي، لم يستطع هذا املجلس انتخاب جلانه 
النيابية، بس����بب اصرار األكثرية على عدم اكم����ال النصاب وربط هذا 
االستحقاق بعملية تأليف احلكومة. ويبدو ان لدى بعض احزاب املعارضة 
ميال الى انتخاب اللجان بغياب احلكومة وهذا ما حمل الرئيس املكلف 
سعد احلريري على لقاء املعاون السياسي لألمني العام حلزب اهلل احلاج 

حسني خليل حيث التقاه مساء في بيت الوسط.

تأجيل انتخاب اللجان

وبعدما تبني لرئيس مجلس النواب نبيه بري عدم اكتمال النصاب 
أعلن ارجاء جلسة االنتخاب الى اخلامس من الشهر املقبل، وذلك تفاديا 

الشكالية خوض االنتخابات بغياب احلكومة.
بدوره قال النائب فؤاد الس����عد، عضو اللقاء النيابي الدميوقراطي 
للصحافيني في املجلس ان هناك مشكالت على صعيد تشكيل احلكومة 
لم حتل بعد، وان كل ما يحكى به من حلول هو هرطقة دستورية، الكل 
يطمح الى الكثير وال مكان للكل، وقال: الدميوقراطية هي أكثرية حتكم 
وأقلية تعارض. في غضون ذلك قال الرئيس املكلف سعد احلريري، في 
افتتاح امللتقى اللبناني – السعودي في فندق ڤينيسيا أمس ان احلكومة 
التي هو بصدد تأليفها يجب ان تكون حكومة وحدة وطنية واقتصادية 
واجتماعية وتنموية، من خالل التوافق بني جميع الذين سيش����اركون 

فيها على برنامج عمل متكامل.
واضاف اننا نعيش مرحلة ايجابية بإذن اهلل بفضل املصاحلة العربية 
التي أطلقها خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والتي 
أدت الى التقارب السعودي – السوري اليوم، ولذلك فإنني أوافق على ان 
لبنان في وضعية ممتازة لإلفادة من دورة التحسن املقبلة واملتوقعة، 
ولئن كان ذلك يتطلب دفعا جديدا من قبلنا لتحديث االقتصاد وتسريع 

املصادقة على القوانني في مجلس النواب.
وبدا للمراقبني هنا ان تأجيل انتخاب اللجان سيسرع احلراك السياسي 
للتعجيل بتشكيل احلكومة، حتى ال ميتد الشلل احلكومي الى مجلس 
النواب، وهذا ما اس����تدعى حترك رئيس املجل����س باجتاه قادة املواالة 
واملعارضة، معلنا تخوفه من استش����راء الف����راغ، ومتخطيا التفويض 
احلص����ري الذي منحت����ه املعارضة للعماد عون كي يتولى ش����خصيا 
مفاوضة الرئيس املكلف حول تشكيل احلكومة. ومثله النائب سليمان 
فرجنية، الوثيق الصلة بالعاصمة السورية، والذي بدأ يعمل على خط 
الرابية قريطم لتقريب وجهات النظر بني الرئيس املكلف سعد احلريري 

ورئيس التيار الوطني احلر العماد ميشال عون.

مخارج وحلول

ومع اس����تمرار الدوامة احلكومية املتمثلة في اخلالف على احلقائب 
الوزارية بعد معاجلة أسماء الوزراء، واجتياز الصيغ والتركيبات، ترى 
أوساط سياس����ية متابعة للوضع عن كثب انه مع صدق النيات ميكن 
التعديل على مخرجني حلل األزمة التي دخلت شهرها اخلامس، وال شيء 

مينع من تكرار جتربة الفراغ الرئاسي الذي استمر 7 أشهر.
املخرج األول: االعتماد على اقناع النائب وليد جنبالط بالتنازل عن 
حقيبة وزارة األش����غال، األمر غير املتيسر حتى اآلن، فجنبالط مستاء 
م����ن طرح هذا املوضوع للنقاش، ويطال����ب بإعفاء كتلته من احلصول 
عل����ى وزارة االتصاالت ألس����باب أمنية وسياس����ية، وال مانع لديه من 
اعطاء العماد عون، أي حقيبة أخرى مالئمة. أما املخرج الثاني فيقضي 
باعتماد املداورة الشاملة في احلقائب الوزارية وهذا دونه عقبات ليس 
أقلها اعادة وضع الوزارات السيادية األربع على الطاولة، وهي املوزعة 

حاليا على الرئاسات الثالث وليس بينها مقعد للعماد عون.

مخرج ثالث مقفل

وثمة مخرج ثالث طرحه العماد عون عبر الوسطاء ويقضي بإبقاء القدمي 
على قدمه من حيث توزيع احلقائب، ما يعني ابقاء وزارة »االتصاالت« 
م����ع كتلة االصالح والتغيير، وبالذات الوزير اخلاس����ر في االنتخابات 
النيابية جبران باس����يل. وفي هذا السياق اوضح النائب ميشال املر ان 
مخاض والدة احلكومة لم يعد طويال والوالدة ستحصل يوم السبت وال 

مشكلة في بقاء وزارة االتصاالت مع التيار الوطني احلر.

جلسة انتخاب اللجان النيابية ضحية عرقلة تشكيل الحكومة

إسرائيل ترد على »كاتيوشا« جنوبي
بقصف محيط »حوال« بثماني قذائف

ص��ور � أ.ف.پ: افاد مصدر امن��ي لبناني بأن ثماني 
قذائف س��قطت مس��اء امس على جنوب لبنان وحتديدا 
قرب بلدة حوال، وذلك بعيد س��قوط ص��اروخ من طراز 
كاتيوشا على شمال إسرائيل من دون ان يؤدي الى وقوع 

اصابات.
وق��ال املصدر األمن��ي � رافضا كش��ف هويته � ان 
القذائ��ف أطلقتها القوات اإلس��رائيلية، من دون ان يؤكد 
ان صاروخ الكاتيوش��ا مت إطالقه م��ن لبنان ولم يتحدث 

املصدر عن سقوط ضحايا.
وافاد مراس��ل وكالة فرانس برس ب��أن جنودا تابعني 
لقوة األمم املتحدة املنتش��رة في جنوب لبنان )يونيفيل( 
وللجيش اللبناني فور احلادث قطعوا الطريق املؤدية الى 

حوال ملراقبة املنطقة.
وقال عدد من سكان القرية انهم سمعوا إطالق صاروخ 

من احلقول املجاورة قبيل سقوط القذائف على املنطقة.
وكان مصدر عس��كري إس��رائيلي وآخر في الشرطة 
اإلسرائيلية اكدا في وقت سابق ان صاروخ كاتيوشا اطلق 
من جنوب لبنان س��قط مس��اء امس على شمال اسرائيل 

من دون ان يسفر عن سقوط ضحايا.
وأفاد ش��هود عيان في كريات ش��مونة بأن املدفعية 

اإلسرائيلية ردت مستهدفة نقاطا عدة في جنوب لبنان.

خليل لـ »األنباء«: الحكومة لن تبصر النور قبل نهاية العام

تسهيل جميع الفرقاء لها وليس 
الى سكب الزيت على النار من خالل 
النارية والتصاريح  التصاريح 
املضادة الت���ي دأب البعض في 
الفريق  الفريق االكثري السيما 
املسيحي منه على ممارسته، مثمنا 
الصمت الذي التزم به مؤخرا تيار 
املستقبل نوابا وقيادات، وذلك 
افس���احا للمجال امام الزعيمني 

احلريري � عون للتوافق وبهدوء 
على االمور االساس���ية للتأليف 
وبالتالي على م���ا هو ملصلحة 
وخير البالد، متمنيا انس���حاب 
سياس���ة الصمت على اجلميع 
والكف عن اطالق التكهنات غير 
الواقعية والتي ال متت اصال الى 
الواقع السياسي والعملي بصلة، 
والتي ليس من شأنها ايضا سوى 
التأليف  توتير االجواء وايقاف 

عن متابعة مساره.

طرح األمور بشفافية

ورأى النائب خليل ان عملية 
التأليف حتتاج الى طرح االمور 
والعناوين بشفافية ووضوح، 
دون »التلط���ي« وراء اس���باب 
وهمية سرعان ما ستؤدي عند 
زوال الستار عنها الى التصادم 
السياس���ي م���ن جدي���د، االمر 
الذي س���يبقي لبنان على حالة 
التشنج الدائم وعدم االستقرار 
السياسي، متسائال على سبيل 

بيروت ـ زينة طبارة
استغرب عضو تكتل التغيير 
واالصالح النائب د.يوسف خليل 
اص���رار »البعض« م���ن النواب 
والقادة السياس���يني، تارة على 
التفاؤل وطورا  تشييع جو من 
على تعميم صورة التشاؤم حيال 
مسار تأليف احلكومة، معتبرا ان 
املرحلة اآلنية حتتاج الى الهدوء 
التعاطي معها  والتروي وال���ى 
مبوضوعية وواقعية ملموسة، 
الى وض���ع االصبع  وبالتال���ي 
على اجلرح والداللة على مكمن 
اخللل، اكثر مما حتتاج الى اطالق 
التشاؤم والتفاؤل دون ان يكون 
لدى هؤالء اي معطيات ومعايير 
سياسية واضحة يرتكزون عليها 
في رؤيتهم لها، مؤكدا ان اخللل 
املراد الدالل���ة عليه ال يكمن في 
عملية توزيع احلقائب واحلصص 
فحسب امنا في اللعبة السياسية 
االقليمية ككل وفيما قد ينتج عنها 
الحقا وينعكس سلبا او ايجابا 

املثال ال احلصر عن سبب متنع 
الرئيس املكلف من تقدمي االسباب 
احلقيقية الكامنة وراء معارضته 
ابقاء وزارة االتصاالت مع فريق 
املعارض���ة وحتدي���دا مع فريق 
العماد عون، لطاملا دعا ويدعو 
دائما الى عدم التعنت والتعاطي 
الفرقاء بكيدية سياس���ية،  بني 
معتقدا ان االسباب غير املعلنة 
لتمسك الفريق االكثري بحقيبتي 
االتصاالت والطاق���ة والكامنة 
وراء عدم التوصل الى تش���كيل 
احلكومة، هي ان الرئيس املكلف 
الى  التأليف  الذهاب بعد  ينوي 
املذكورين  القطاعني  خصخصة 
تنفيذا ملقررات وشروط مؤمتر 

»باريس 3«.

الخصخصة

هذا واعتبر خليل ان فريق 
اقرار  االكثرية لن يس���تطيع 
اخلصخصة مبع���زل عن رأي 
املعارضة بها والتوافق عليها، 

على الداخل اللبناني، مبعنى آخر 
يرى النائب خليل ان عملية تأليف 
حكومة بأهمية املرتقبة والدتها، ال 
ميكن لها ان تبصر النور ما لم تراع 
تفاصيل ما يدور على املستويني 
االقليمي والدول���ي، وذلك كون 
تركيبة لبنان وموقعه اجلغرافي 
يرتبطان مباشرة باحلدث اليومي 
اخلارجي سواء اكان حدثا أمنيا 
ام سياسيا ام اقتصاديا، معتقدا 
ان احلكومة لن تبصر النور قبل 
نهاية العام احلالي اي ليس قبل 
نضج الظروف االقليمية وزوال 
الدولية احلائلة دون  املسببات 

تشكيلها.

بناء الثقة

هذا ولف���ت النائب خليل في 
تصري���ح ل���� »األنب���اء« الى ان 
عملية اعادة بناء الثقة بني القادة 
اللبنانيني الس���يما بني الرئيس 
املكلف سعد احلريري والنائب 
العماد ميشال عون، حتتاج الى 

مذكرا بان هناك من يعارض االمر 
من داخل الفريق االكثري نفسه 
امثال رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط الذي كان قد 
اعلن سابقا عن موقفه الرافض 
لها، محذرا من اللجوء الى امور 
مماثلة دون التوافق عليها وذلك 
العتقاده انها قد تكون س���ببا 
رئيسيا في اثارة جدل سياسي 
وطني واسع لبنان في غنى عنه 
وعن س���لبية نتائجه، مشيرا 
الى ان الرئيس املكلف يرى ان 
جناحه في احلكومة يكمن في 
احلصول على موارد »باريس 
3« من خالل خصخصة قطاعي 
االتصاالت والطاقة، االمر التي 
تعتبره املعارضة مسا مبقدرات 
الدولة وبأموالها العامة، خاصة 
ان هن���اك اس���تعدادات دولية 
النه���اض القطاعني املذكورين 
في لبنان وحتويلهما الى قطاعني 
انتاج وم���ردود محترم  ذوي 

للخزينة اللبنانية.

عضو تكتل التغيير واإلصالح تمنى انسحاب صمت »المستقبل« على مسيحيي 14 آذار تسهياًل للتوافق

د.يوسف خليل 


