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بيروت ـ زينة طبارة
رأى منسق االمانة العامة في قوى 14 آذار 
النائب السابق د.فارس سعيد ان ما آلت اليه 
االمور على الساحة السياسية اللبنانية كان 
نتيجة مسار سياسي شاق ومضن بدأ من اعالن 
نتائج االنتخابية النيابية في 8 يوليو 2009، 
تخللته عمليات كر وفر سياسي بني الفريقني 
االكثري واالقلي، مستعرضا في بداية تقييمه 
للحكومة اجلديدة مراحل ذلك املسار، معددا 

انتصارات الفريقني على الشكل التالي:
املعارضة: 1 ـ انتصارها في اعادة انتخاب 
الرئيس نبيه بري على رأس السلطة التشريعية 
دون أي قيد أو شــــرط ودون سلة كاملة من 
االتفاقيات او أقله من التفاهمات على تشكيل 

احلكومة من قبل الفريق االكثري.
2ـ  انتصارها في ممارسة الضغوطات لتأمني 
ظروف انقالب رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب 
وليد جنبالط على قوى 14 اذار في 2 أغسطس 
الفائــــت، االمر الذي أفقــــد الرئيس احلريري 

امكانية التفاوض املريح مع املعارضة.

3ـ  انتصارها في حتقيق صيغة الـ 5/10/15 
التي كرســــت بشــــكل مبطن وضمــــن الثلث 
املعطل داخل مجلس الوزراء، وذلك ملصلحة 
تســــوية الدوحة على حساب اتفاق الطائف 

والدستور.
4ـ  انتصارها في ابراز رئيس تكتل »التغيير 
العماد ميشــــال عون كمرجعية  واالصالح« 

مسيحية أساسية.
5 ـ انتصارها في مترير خمسة أشهر من 
الفــــراغ للضغط بها علــــى االكثرية النيابية 
والرئيس احلريري جلهة حرصهم على تشكيل 

احلكومة.
6ـ  انتصارها في اظهار سورية أمام الرأي 
العام اللبناني والدولي على انها ساهمت بشكل 
ايجابي في تشكيل احلكومة وذلك من خالل 

حركة النائب سليمان فرجنية االخيرة.
وحول ما وصفه بانتصارات لالكثرية عدد 
سعيد ما يلي: 1ـ  انتصارها في تكليف الرئيس 

احلريري بتشكيل احلكومة.
2 ـ انتصارها في اعادة تكليفه مرة ثانية 

بالرغم من »انقالب« الزعيم االشتراكي النائب 
وليد جنبالط على قوى 14 آذار، وهو االنتصار 
الذي يؤكد بقاء هذا االخير في صفوف االكثرية 

النيابية.
3 ـ بروز مسيحيي قوى 14 آذار في دائرة 

بكركي وفلكها، مقابل جناحهم في تثبيت العماد 
عون في دائرة النفوذ السوري وااليراني بشكل 
واضح ال يقبل النقاش واجلدل أو حتى مجرد 

الشك به من قبل أي كان.
4 ـ انتصارها في اســــتكمال املؤسســــات 
الدســــتورية، بحيث أصبــــح للبنان رئيس 
جمهورية منتخب ومجلس نيابي وحكومة، 
االمر الذي سيستدعي املجتمع الدولي ملطالبة 
لبنان بتنفيذ التزاماته، وعلى رأســــها تنفيذ 
قرارات الشرعية الدولية، السيما تنفيذ القرار 

1701 منها.
5ـ  انتصارها بتسليط الضوء مجددا على 
السالح غير الشرعي امنا باندفاع اكبر، وذلك من 
خالل موقف البطريرك صفير والتفاف مسيحيي 
قوى 14 اذار حوله، االمر الذي يشــــير الى ان 
احلكومة اجلديدة وان كان عملها سينحصر فقط 
في معاجلة املواضيع االمنائية وحتسني طريق 
الكنيســــة واملسجد، ان لم تقدم على معاجلة 
السالح غير الشرعي سيؤدي ذلك الى تراجع 

صورة لبنان امام املجتمع الدولي.

مصدر معارض لـ »األنباء«: الحريري متفاهم 
مع معظم األطراف حول دور المقاومة

بيروت ـ ناجي يونس
الحظت شخصية حزبية سابقة ومعارضة لـ »األنباء« كثرة التحاليل التي تقف وراء 
القرار بتشـــكيل احلكومة بعد اكثر من 4 اشهر على التكليفني االول والثاني للرئيس 
ســـعد احلريري اال ان االهم ان احلريري والعماد عون اقتربا من التفاهم على جميع 

التفاصيل املتعلقة بتشكيل احلكومة.
وأضاف: لكـــن بعد هذا التــــفاهـــم يبــــقى ان يتفـــــق احلريـــري مـــع حلفائه 
املسيحيني الرضائهم وتعزيز وضعــهم في احلكومة ، أقله من الناحية الــشكلية حيث 
سترفع القوات والكتائب من ســـقـــف مطالبهما لتحسني شروطهما واحلصول على 
افضل ما ميكن ان حتصال عليه ما يعني ان اصدار مراســـيم التشكــــيل قد يسـتغرق 

بضعة ايام.
واشارت الشخصية احلزبية السابقة الى ان الرئيس املكلف سعد احلريري وحزب 
اهلل والرئيس بري والنائب جنبالط شـــبه متفاهمني على مسار االمور االساسية في 
لبنـــان وفيما يتعلـــق بالتعاطي مع اهم العناوين وامللفـــات االقليمية وبخاصة دور 
املقاومة، االمر الذي ســـيتعزز انســـجاما مع الستاتيكو الســـائد في املنطقة ويرسخ 

مناخات التهدئة بني اللبنانيني.
كما ان املباحثات بني ايران واملجتمع الدولي من ناحية وبني سورية والدول العربية 
والواليات املتحدة من ناحية ثانية وبني الســـعودية وايران رمبا من ناحية ثالثة، كل 
هذا ســـيؤدي حكما الى تعزيز الســـتاتيكو القائم طيلة فترة غير محددة زمنيا وان 
لم يكن متاحا ايجاد حلول للقضايا واملشـــاكل املطروحة عربيا واقليميا، ما سيدفع 
باللبنانيني الى تفادي التصعيد من دون ان يعني ذلك ان احلكومة املقبلة ســـتتمكن 
من وضع حلول للمشـــاكل التي ترخي بظاللها على الساحة اللبنانية وحياة الشعب 

اللبناني في مختلف امليادين.

د.فارس سعيد

)محمود الطويل( النائب ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف سعد احلريري في الرابية امس اجتماع الرؤساء الثالثة في قصر بعبدا قبيل إعالن مرسوم التشكيلة احلكومية 

قادة من 14 آذار في منزل النائب بطرس حرب أمس 

والدة أول حكومة برئاسة سعد الحريري في عهد سليمان

بيروت ـ عمر حبنجر
وأخيرا ولدت حكومة الوحدة 
الوطنية اللبنانية بعد مخاض 
عسير وفي نهاية يوم طويل كان 
اخلتام ملسيرة شقاء سياسي 
دامت 4 أشـــهر ونيفـــا، عانى 
خاللها اللبنانيون ما عانوا من 
ضغوط نفســـية وانقسامات 

طائفية ومذهبية.
ولعل الساعات الـ 8 األخيرة 
التي شهدت اللقاءات احلاسمة 
بـــني الرئيـــس املكلف ســـعد 
احلريري ورئيس تكتل التغيير 
واإلصالح العماد ميشال عون 
ثم بني احلريـــري والبطريرك 
املاروني نصراهلل صفير وأخيرا 
لقاء الرئيس ميشـــال سليمان 
والرئيس املكلف، ثم انضمام 
اليهما،  النواب  رئيس مجلس 
هذه الســـاعات الـ 8 توازي في 
طولها األشهر األربعة من عمر 
التي حلت  األزمة احلكوميـــة 
على مســـتوى التيار الوطني 
احلـــر بوزيريـــن مـــن خارج 
التيـــار وهما رئيـــس جمعية 
الصناعيني فادي عبود وزيرا 
للسياحة واخلبير املالي شربل 
نحاس وزيـــرا لالتصاالت، أما 
الوزير جبران باسيل الذي كان 
توزيره عقدة العقد فقد انتقل 
من االتصاالت الى وزارة الطاقة، 
والنائب السابق ابراهام ددايان 
)طاشـــناق( وزيرا للصناعة، 
وكان للمـــردة وزير دولة هو 

يوسف سعادة.

عون: ال خاسر وال رابح

وأبرز تعليق كان قول العماد 
عون: »في هذه احلكومة ال رابح 

وال خاسر«.
العمـــاد عون وفـــي مؤمتر 
صحافي اعقب لقاءه احلريري 
على مائدة غداء لم يجزم باالعالن 
الفوري للحكومة، وقال انه سلم 
الرئيس املكلف اســـماء وزراء 

املعارضة.
وقال عون: املرحلة النهائية 
اعـــالن احلكومة  انتهت وآمل 
اليـــوم )امس( ما لـــم تـــظهر 
عوائـــق من طـــرف االكثرية، 
وحتــدث عون عن صفحة جديدة 
الرئيس املكلف سواء كان  مع 
هناك ما يســـيء في املاضي او 
شيء حســـن، وستكون هناك 
مواجهة مشتركة مع مستقبل 
البلد لنعـــيد لبنان الى مرحلة 
العمران واالمان ومنارس فيه 

سيادتنا واستقاللنا.
وحتدث عن اجتماع للجنة 
فرعية مهمتها استخالص النتائج 

الطائـــف، وتعمل في  اتفـــاق 
سبيل وضع بنوده كافة موضع 
التطبيـــق، حكومة موحدة في 
مواجهة التهديدات االسرائيلية، 
والتأكيد على حـــق لبنان في 
استرداد أرضه وحماية سيادته 

الوطنية.
حكومة متد اليد للتعاون مع 
األشقاء العرب، واملشاركة في 
جهود املصاحلة العربية، وإعادة 
االعتبار لدور لبنان في محيطه 

العربي وفي العالم.
عناويـــن املرحلـــة كثيرة، 
والقضايا التي تشغل املواطنني 
معروفـــة علـــى كل صعيـــد، 
وســـيكون لها متسع كامل في 
البيـــان الـــوزاري. ال أريد ان 
اطلق وعودا في الهواء، وعدي 
الوحيد ان أعمل بجهد وأتعاون 
مـــع اجلـــــــميـــع وأفـــــتح 
األبواب امام جتديد الثقة بلبنان 

ودوره.

جنبالط 

وكان قد عزز االنطباع بقرب 
الوالدة املنتظرة اتصال الرئيس 
ميشال سليمان بالرئيس املكلف 
ســـعد احلريري يـــوم االحد، 
متمنيا عليه اجناز عملية تأليف 

احلكومة اليوم )امس(.
وطبقا ملصادر شبه رسمية، 
فإن الرئيس املكلف رد بالقول 
انه يبذل اقصى جهده ملعاجلة 
العقد املتبقية بأسرع وقت ممكن، 

امنا دون االلتزام مبوعد.
وكان احلريـــري، في اطار 
التقى ليل االحد  مشـــاوراته، 
املاضـــي النائب وليد جنبالط 
والرئيس امني اجلميل والرئيس 
جنيب ميقاتي والنائب بطرس 
حرب، والتقـــى الحقا رئيس 
اللبنانيـــة ســـمير  القـــوات 

جعجع.
جنبالط شـــجع احلريري 
على املضي في طريق تشكيل 
احلكومة وعدم فتح الباب امام 
الى  اشـــكاالت جديدة تفضي 
ابتـــزازه ولو مـــن داخل بيت 

االكثرية.
وقال جنبـــالط لالعالميني 
التفاصيل  ان احلريري يعالج 
املتبقية بصبر وعلى طريقته، 
وردا على ســـؤال حول ما اذا 
كان يتوقـــع حصول مشـــكلة 
الـــوزاري، قال  البيـــان  حول 
جنبالط: لننته اوال من تأليف 
احلكومـــة، وبعدها نتكلم عن 
البيان الوزاري، الذي اعتقد انه 
في كل احلاالت لن تكون هناك 

ازمة حوله.

عن مختلف اللقاءات، واعتقد ان 
هذه املهمة ليست صعبة.

وردا على ســـؤال، قال: لن 
يكون هناك رابح وخاسر، عندما 
يتم الوفـــاق يكون هناك رابح 
هو الوطن، وسنتقاسم االشياء 
احلسن فيما بيننا وبينهم، اما 
السيئ فســـيقع على رؤوسنا 

معا.
وسئل عما اذا كان سيعتبر 
تيار املستقبل حليفا له الحقا، 
فأجـــاب: اينمـــا اقترحوا حال 
نغنيه نحن بآرائنا، والعكس 

بالعكس.

بند السالح

الـــوزاري  البيان  وحـــول 
واملوقف من بند املقاومة وسالح 
حزب اهلل، قـــال: ال اعرف من 
سيخالف او يسحب جتاوبه، 
وفـــي اعتقادي ان هـــذا البند 
محلـــول واملوضـــوع متروك 
لطاولة احلـــوار الوطني، ألن 
حله غير ممكن من خالل بيان 
وزاري، ألن هـــناك مرحلة زمنية 
واوضاع شــــــرق اوســـــطية 
تتحكم مبوضوع املقاومة، وال 
طــــاقة محلية على معاجلتها، 
هناك ازمة الشـــرق االوســـط 
وهناك حترير ما تبقى من اراض 
لبنانية، وموضوع السالح ليس 
موضوعا داخليا، ال عالقة له ال 

ببيروت وال بكسروان.
وعن زيارة الرئيس احلريري 
الى دمشق، حسب املتفق عليه، 
قال: اعتقد انه ادرى باالمر، وهذا 

االمر لم اطرحه معه، وانا اكون 
مسرورا اذا ذهب.

مسيحيو 14 آذار

وبعد احتواء مطالبات العماد 
القيادات  عـــون، كان توجـــه 
املسيحية في 14 آذار الى منزل 
النائـــب احلليف بطرس حرب 
القناعه بتولي وزارة العمل، بدل 
وزارة العدل التي متسكت بها 
»القوات« للوزير ابراهيم النجار، 
التقديرية  الزيـــارة  وانتهـــت 
مبوافقة حرب على تولي وزارة 
العمل وبالتالي املباركة للوزير 

جنار بوزارة العدل.
وبعد حرب انتقلت املعاجلات 
الى حزب الكتائب الذي متسك 
بوزارة التربية الوطنية واخيرا 
اقتنع بوزارة الشؤون االجتماعية 
التي عهد بها الى نائب رئيس 

احلزب د.سليم الصايغ.
القوات اللبنانية كانت لديها 
عقدة اخرى غير وزارة العدل 
التي حصلت عليهـــا وتتمثل 
بتوزير م.القواتي عماد واكيم، 
باعتبار ان توزير سليم وردة 
من زحلة هو من حصة 14 آذار 
انه  إال  القوات حتديدا،  وليس 
مت اعتماد ســـليم وردة كوزير 
للثقافـــة، وممثال ملدينة زحلة 

في احلكومة.
هذه االتصـــاالت كانت تتم 
الوقت،  حتت ضغـــط عامـــل 
فالتحضيرات في قصر بعبدا 
كانت على قدم وساق واجلميع 
في جو تشـــكيل احلكومة قبل 

منتصف الشهر.
وهكذا بعد 5 أشهر ويومني 
علـــى االنتخابات النيابية، و4 
اشـــهر و12 يوما على التكليف 
األول لســـعد احلريري ميكن 
القول ان حكومة العهد الثانية 
واحلكومة األولى للرئيس سعد 

احلريري قد ولدت.
وبسبب صعوبة جمع الوزراء 
التذكارية،  اللتقاط الصـــورة 
تقرر دعوة الوزراء الى القصر 
اجلمهوري في العاشرة من صباح 
اليوم الثالثاء اللتقاط الصورة 
األولى الرسمية حول الرئيس 
ميشال سليمان والرئيسني نبيه 

بري وسعد احلريري.
املقرر ان يعقد  وبعدها من 
مجلس الوزراء جلسته األولى 
برئاسة سليمان في قصر بعبدا 
اللجنة  وذلك من أجل تشكيل 
اخلاصة بصياغة البيان الوزاري 
الذي لن يكـــون التوافق حول 
بعض بنوده املتعلقة بســـالح 
حزب اهلل، وكل ســـالح خارج 
السلطة الشرعية سهل  نطاق 
املنال، في ضوء متسك املعارضة 
بربط هذا السالح بالتسوية في 
املنطقة مقابل متسك األكثرية 
الدولي رقم  القـــرار  مبنطوق 
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الحريري: حكومة االلتزام بـ »الطائف«

وبعـــد تـــالوة املراســـيم 
ألقى الرئيـــس احلريري كلمة 
باملناسبة أضاء فيها على دور 
ومهمات حكومته جاء فيها: أيها 

اللبنانيون واللبنانيات وأخيرا 
ولدت حكومة الوفاق الوطني، 
طوينا صفحة ال نريد ان نعود 
إليهـــا، وفتحنا صفحة جديدة 
نتطلع ان تكون صفحة وفاق 

وعمل في سبيل لبنان.
هـــذه احلكومة على صورة 
لبنان احلالـــي، التي تبدو في 
عيون البعض صورة للخالفات 
الطائفية والسياســـية، ولكن 
يجـــب ان نثبت لـــكل العالم، 
انها في عيـــون اللبنانيني هي 
الواقعيـــة للوفاق  الصـــورة 

الوطني احلقيقي.
اللحظـــة األولى،  أريد منذ 
ان أصارح اجلميـــع، بأن هذه 
احلكومة امـــا ان تكون فرصة 
الثقة بالدولة  لبنان لتجديـــد 
ومؤسســـــــاتها، فنــقدم من 
خاللها منوذجا متقدما لنجاح 
مفهوم الوفاق الوطني في إدارة 
شؤون البالد، واما ان تتحول 
اللبنانيون  الى محطة يكـــرر 
من خاللها فشلهم في حتقيق 

الوفاق.
نتطلـــع حلكومـــة تعمـــل 
في ســـبيل لبنـــان، وال نغرق 
إدارة األزمـــات، حكومة  فـــي 
تتصدى لقضايانا االقتصادية 
ومعاجلة الدين العام بكل جرأة 
ومسؤولية، حكومة تضع في 
أولوياتها اطالق ورشة تشريعية 
كبرى، تفتح األبواب أمام حتديث 
اإلدارة وتطويرها، وإقفال أبواب 

الهدر والفساد.
حكومة تشـــدد على التزام 

بعد حلّ عقدتي كل من مسيحيي األكثرية واألقلية 

سعيد لـ »األنباء«: 6 انتصارات للمعارضة مقابل 5 لألكثرية خالل مسار التأليف

 الوزراء باألسماء والحقائب 
بيروت - داوود رمال

فيما يأتي اسماء أعضاء احلكومة اللبنانية اجلديدة التي 
شــــكلها ســــعد احلريري من 30 وزيرا موزعني مناصفة بني 
املسلمني واملســــيحيني، وهم 15 وزيرا لألكثرية النيابية و10 
لألقلية و5 محسوبون على رئيس اجلمهورية ميشال سليمان. 
وبني الوزراء الـ 30 امرأتان و13 يتم توزيرهم للمرة األولى.

 عن األكثرية

ـ سعد احلريري: رئيس مجلس الوزراء )سني(
ـ محمد الصفدي: وزير االقتصاد والتجارة )سني(

ـ ريا احلفار: وزيرة مال )سنية، وزيرة للمرة االولى(
ـ حسن منيمنة: وزير التربية )سني، وزير للمرة االولى(

ـ محمد رحال: وزير البيئة )سني، وزير للمرة االولى(
ـ غازي العريضي: وزير األشغال العامة والنقل )درزي(

ـ أكرم شهيب: وزير املهجرين )درزي(
ـ وائل ابوفاعور: وزير دولة )درزي(

ـ طارق متري: وزير اإلعالم )روم ارثوذكس(
ـ ابراهيم جنار: وزير العدل )روم ارثوذكس(

ـ جان اوغاسبيان: وزير دولة )ارمن ارثوذكس(
ـ سليم الصايغ: وزير الشؤون االجتماعية )ماروني، وزير 

للمرة االولى(
ـ بطرس حرب: وزير العمل )ماروني(

ـ ميشال فرعون: وزير دولة لشؤون مجلس النواب )روم 
كاثوليك(

ـ ســــليم وردة: وزير الثقافة )روم كاثوليك، وزير للمرة 
االولى(

عن األقلية

ـ جبران باسيل: وزير الطاقة واملياه )ماروني(
ـ فادي عبــــود: وزير الســــياحة )مارونــــي، وزير للمرة 

االولى(
ـ يوســــف ســــعادة: وزير دولــــة )مارونــــي، وزير للمرة 

االولى(
ـ شــــربل نحاس: وزير االتصــــاالت )روم كاثوليك، وزير 

للمرة االولى(
ـ ابراهام ددايــــان: وزير الصناعة )ارمن ارثوذكس، وزير 

للمرة االولى(
ـ محمد خليفة: وزير الصحة )شيعي(

ـ علي الشــــامي: وزيــــر اخلارجية )شــــيعي، وزير للمرة 
االولى(

ـ محمد فنيــــش: وزير دولة لشــــؤون التنميــــة االدارية 
)شيعي(

ـ حسني احلاج حسن: وزير الزراعة )شيعي، وزير للمرة 
االولى(

ـ علي عبداهلل: وزير الشباب والرياضة )شيعي(

حصة رئيس الجمهورية

ـ زياد بارود: وزير الداخلية )ماروني(
ـ إلياس املر: نائب رئيــــس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

)روم ارثوذكس(
ـ عدنان السيد حســــني: وزير دولة )شيعي، وزير للمرة 

االولى(
ـ عدنان القصار: وزير دولة )سني(

ـ منى عفيش: وزيرة دولة )روم ارثوذكس، وزيرة للمرة 
االولى(


