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الحكومة اللبنانية من مأزق التشكيل إلى مطّب البيان الوزاري
اسُتقبلت بترحيب دولي وعربي.. و»الكتائب« قاطعت جلستها األولى احتجاجًا على الحقيبة المنوطة بها

.. والرئيس ميشال سليمان مترئسا أول اجتماع للحكومة اجلديدة

)محمود الطويل( وزراء احلكومة »احلريرية« األولى في صورة تذكارية مع الرؤساء الثالثة على درج القصر اجلمهوري في بعبدا امس بغياب الوزير الكتائبي سليم الصايغ

مفتي لبنان: ملء الثقة بالحريري
وقدرته على مواجهة التحديات الصعبة

بيروت ـ خلدون قواص
رأى مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني ان تشكيل حكومة الوفاق 
الوطني برئاس���ة الرئيس سعد رفيق احلريري بعد صبر طويل يعبر عن 
عمق الوحدة الوطنية والعيش املش���ترك بني اللبنانيني في تعاونهم الذي 
س���يكون منطلقا لنهضة مؤسس���ات الدولة التي حتتاج الى تفعيل عملها 
وتسريع خطواتها الستكمال اعادة االعمار والتطوير، واالصالح السياسي 
واالداري، والتنمي���ة االقتصادية واالجتماعي���ة واالهتمام باألمن الغذائي 

للمواطنني.
وقال املفتي قباني: لنا ملء الثقة بحكومة الرئيس سعد احلريري وقدرته 
على مواجهة التحديات ومتابعة مس���يرة الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
لبناء لبنان منوذجا حضاريا بوحدته ومنعته ملواجهة التحديات واألطماع 

الصهيونية التي تهدد الكيان اللبناني.
وأم���ل ان حتقق حكومة الوحدة الوطنية مزيدا من األمن واالس���تقرار 
واالزدهار في وطن س���يد حر عربي مستقل، بتضامن ابنائه وتعاونهم مع 

اشقائهم العرب واصدقائهم في العالم.
وثمن مفت���ي اجلمهورية اجلهود التي بذلها الرئيس فؤاد الس���نيورة 
على مدى مدة واليته في احلكومة بصبر طويل وحكمة ودراية الستيعاب 
األزمات الداخلية وتداعيات العدوان االسرائيلي على لبنان وما سبقه وأعقبه 
من أحداث كادت تعصف بلبنان وش���عبه، ومتنى له التوفيق املستمر في 

خدمته لوطنه وشعبه.
وأجرى املفتي قباني اتصاال برئيس مجلس الوزراء سعد احلريري هنأه 

فيه بتشكيل احلكومة.

من هي وزيرة المال الجديدة؟
بيروت: في فريق
ع�م������ل رئ�ي����س 
س����ع��د  احلكوم�����ة 
احلريري وجوه جديدة 
أبرزها وزيرة املال ريا 
احلفار احلس����ن. وقد 
بدأت عملها عام 1993 
مس����اعدة لوزير املال 
آنذاك فؤاد السنيورة، 
وبقيت كذل����ك حتى 
خروج احلريري من 
السلطة في املرة األولى 

عام 98.
الى  وم����ع عودته 
احلكم عام 2000 عادت 

مستشارة لوزير االقتصاد الراحل باسل 
فليحان.

الس����رايا  الى  وانتقلت ع����ام 2003 
احلكومية حيث أصبحت عضوا في فريق 
عمل رئيس احلكومة ولم تخرج منه اال 
بعد اغتي����ال احلريري )فبراير 2005(. 
وبعد أشهر عادت الى السرايا ضمن فريق 

عمل رئيس احلكومة 
فؤاد السنيورة، وكانت 
الرئيس����ية  مهمته����ا 
العمل على  متابع����ة 
أقرها  الت����ي  البرامج 
 2 باري����س  مؤمت����ر 
وباري����س 3، اضافة 
الى التنسيق بني برامج 
الدولي وهبات  البنك 
االحت����اد األوروب����ي 
وبرنامج األمم املتحدة 

االمنائي.
البع����ض  يش����به 
دورها بدور السنيورة 
عندم����ا كان رفي����ق 
احلريري يحتفظ لنفسه بحقيبة املال، 
ويعني السنيورة وزيرا للدولة للشؤون 
املالية. )من مواليد العام 1967، درست في 
اجلامعة االميركية في بيروت وتخرجت 
فيها في العام 1987، كما نالت ش����هادة. 
)املاجستير في املال واالستثمار من جامعة 

جورج واشنطن عام 1990(.

هل يكون البيان الوزاري أول محطة 
تباين بين الحريري ومسيحيي 14 آذار؟

مصادر لـ »األنباء«: استقاالت بالجملة 
في صفوف »المستقبل« بالبقاع الغربي

بيروت ـ عمر حبنجر
اللبنانية  ظهرت احلكومة 
اجلديدة في اول صورة رسمية 
القصر  جامعة ف���ي حديق���ة 
اجلمه���وري امس يتوس���ط 
اعضاءها رئي���س اجلمهورية 
ميشال سليمان ورئيسا املجلس 
النياب���ي نبيه بري واحلكومة 

سعد احلريري.
وتال الصورة تعارف الوزراء 
بعضهم مع بعض ومصافحتهم 
الرؤساء، قبل ان يجتمعوا في 
اول جلس���ة ملجل���س الوزراء 
الرئيس س���ليمان  برئاس���ة 
وحض���ور الرئيس احلريري، 
حي���ث اقتصر ج���دول اعمال 
اجللسة على تعيني جلنة صياغة 
البيان الوزاري للحكومة، الذي 

يحسب له ألف حساب.

ردود فعل عربية ودولية

في هذا الوقت تتواصل ردود 
الفعل العربية والدولية املرحبة 
باحلكومة اللبناني��ة اجلديدة، 
فق���د بعث الرئيس الس���وري 
د.بشار االس���د ببرقية تهنئة 
اللبناني واعرب  الى نظي���ره 
عن امله بأن تكون هذه املرحلة 
مرحلة خير وتقدم للبنان، كما 
بعث الرئيس املصري حسني 
مبارك ببرقية تهنئة الى الرئيس 
احلريري، وصدر بيان قطري 
ترحيبي، ووصف احمد داود 
اوغلو وزي���ر خارجية تركيا 
اعالن تشكيل احلكومة باخلبر 
السار، ورحب وزير خارجية 
دولة االمارات عبداهلل بن زايد 

باخلطوة.
وصدرت بيانات ترحيب من 
واشنطن وروما وباريس فيما 
شدد الرئيس الفرنسي نيكوال 
س���اركوزي على االصالحات، 
اك���د وزي���ر خارجيته  بينما 
برنار كوشنير على دعم فرنسا 

للحكومة اجلديدة.
بدورها سفيرة بريطانيا في 
بيروت فرنسيس غاي رحبت 
التوفيق  باحلكومة متمني���ة 
جلميع الوزراء وتطبيق االصالح 
املطلوب وتطبيق بنود باريس 

3 وبرنام���ج االحتاد االوروبي 
للجوار.

مرحلة البيان الوزاري

ومع تأليف احلكومة اجلديدة 
التذكارية  والتقاط الص���ورة 
الرئيس ميشال  العضائها مع 
س���ليمان ورئيس���ي املجلس 
النيابي واحلكومة اجته االهتمام 
الى املرحلة التالية التي ال تقل 
حساسية عن س���ابقتها وهي 
مرحلة اع���داد البيان الوزاري 
للحكومة اجلديدة، وسط انقسام 
عم���ودي بني فريق���ي املواالة 
واملعارضة حول كيفية التعامل 
مع سالح حزب اهلل الذي تعتبره 
املعارضة خارج دائرة البحث 
بينما ترى االكثرية في االبقاء 
على النص املعتمد في البيان 
الوزاري للحكومة السابقة، ما ال 
يتألف مع القرار الدولي رقم 1701 
الذي يحصر وجود السالح في 

نطاق الشرعية اللبنانية.

الحريري: للتعاون ال للمناكفات

بيد ان رئيس احلكومة سعد 
احلريري استبق اي جدل في 
هذا الشأن بالقول ان احلكومة 
التي نتطلع اليها ليست طاولة 
للمناكفات، كما ان الوفاق يعني 
التعاون والتنسيق واملشاركة، 
ويعن���ي ايضا جع���ل مجلس 
الوزراء سلطة تنفيذية حقيقية، 
وليس وسيلة لتبادل احلمالت 

وتعطيل العمل بالدستور.
الرئيس ميش���ال  ب���دوره 
سليمان وبحسب ما نقل عنه 
زواره امس استبعد نشوء أزمة 
حول البيان الوزاري وقال الزوار 
ان الرئيس يدعو جميع الفرقاء 
الى التفاهم مل���ا فيه املصلحة 

الوطنية العليا.
ام���ا الرئي�����س نبيه بري 
فقد ذكر ان محادثات الرئيس 
احلريري مع قيادات املعارضة 
تطرق���ت الى مرحل���ة ما بعد 
تأليف احلكوم��ة، مس���تبعدا 
وجود مش���كلة في هذا االطار 
وخصوص���ا ف���ي بن���د »حق 
املقاومة« ال���ذي اعطاه البيان 

ال���وزاري للحكوم���ة احلالية 
لشعب لبنان ومقاومته.

لك���ن مص���ادر »الق���وات 
اللبناني���ة« كان���ت ترى ان ال 
البيان  ش���يء محس���وما في 
الوزاري، علينا ان ننتظر اوال 
تشكيل جلنة البيان حيث كل 
فريق سيدلي بدلوه، مؤكدة أن 
القوات لن توافق على أي كلمة 
تتعارض م���ع التزامات لبنان 
الدولية والق���رارات الصادرة 
عن مجلس االمن ذات الصلة، 
لكنها في املقابل لن تذهب الى 
عبارات حادة كالقول بتجريد 
حزب اهلل من سالحه، واشارت 
الى ان هذا املوضوع س���يكون 

وهم ال ميثلون قوة قادرة على 
خلق ازمة، لكنهم سيحفظون 
النفسهم موقفا يعدونه مطابقا 
القتناعاتهم من خالل التحفظ 
ايراد عبارات وصياغات  على 
توفر الفضاء الرسمي للمقاومة 
وسالحها، النهم لن يجدوا من 
أكان من  يعاونهم في مهمتهم 
طرف كتل���ة جنبالط او قوى 
املواالة االخرى وعلى رأس���ها 

الرئيس سعد احلريري.

استياء الكتائب

وزير التربية د.حسن منيمنة 
وصف العالقة بني تيار املستقبل 
وحزب الكتائب بالقوية، مشيرا 

قيد البحث على طاولة احلوار 
مش���ددة على ان مسيحيي 14 
آذار لن يتساهلوا في موضوع 

السالح.

تراجع المشروع االميركي

جري���دة »االخبار« القريبة 
من املعارضة وحزب اهلل، قالت 
ان تراجع املش���روع االميركي 
في املنطقة ولبنان س���يجعل 
التغيير محص���ورا بفريق 14 
آذار حتى اشعار آخر، والبيان 
الوزاري سيكون اختبارا جديدا 
آذار يعرفون  ومس���يحيو 14 
جي���دا انهم ال يؤث���رون على 
مسار البحث بسالح املقاومة، 

الى ان وجود تفاهمات بالشأن 
التربوي ومتمني���ا ان ينتهي 
االش���كال بينهما عل���ى خير، 
مؤك���دا ان جه���وده في وزارة 
التربية ستشكل نقلة وضمانة 

لالساتذة.
ويذكر ان حزب الكتائب كان 
التربية  يطالب بايالئه وزارة 
الوطنية، بدال من وزارة الشؤون 
االجتماعية، لرغبة احلزب في 
تطوير املفاهيم املتعلقة بتاريخ 

لبنان.
وقد نفذ حزب الكتائب تهديده 
وقاطع وزيره س���ليم الصايغ 
العمال احلكومة احتجاجا على 

احلقيبة املنوطة باحلزب.

بيروت: ثمة من ي����رى ان احلريري أمام خيارين في
سياق اعادة ترس����يم عالقته بحلفائه، فإما في اجتاه 
ج����ذب هؤالء احللفاء نحو خياراته اجلديدة التي ميليها 
موقعه اجلديد كرئيس حلكومة وحدة وطنية مقبل على 
خطوات لم تكن في حس����بان 14 آذار، أو في اجتاه النأي 
بنفسه وبخياراته عنهم. وتقول مصادر في املعارضة أن 
مسيحيي 14 آذار الذين يريدون فتح معركة حول سالح 
املقاومة سيجدون أنفسهم معزولني ألن احلريري نفسه لن 
يقدر على مجاراتهم حتى لو كان موافقا على جزء من موقف 
هؤالء أو على املوقف كله،  ألن احلريري يعرف أن أثمان 
مشاركة املعارضة في احلكومة ال تتصل فقط باحلقائب 
وأسماء الوزراء. وحزب اهلل الذي ساعد كثيرا في تسهيل 
التأليف ودفع من حقه فيما يتعلق باحلقائب، كان يهدف 
أيضا إلى مقايضة ولو غير معلنة، باعتبار أنه يسهل قيام 

حكومة ال تكون خصما له في ملف املقاومة.
وفي اعتقاد هذه املصادر ان البيان الوزاري س����يكون 
اختب����ارا جديا، حيث مس����يحيو 14 آذار يعرفون أنهم ال 

يؤثرون على مسار البحث في سالح املقاومة.

بيروت: بيروت: لم يكد رئيس احلكومة سعد احلريري
ينهي خطابه في القصر اجلمهوري مساء امس االول بعد 
تكليفه رسميا برئاسة احلكومة اللبنانية، حتى هب اهالي 
البقاع الغربي الذي يعد خزانا لتيار املستقبل، لالستنكار 
على متثيل منطقتهم بوزير من حصة املستقبل كان احد 

املقربني للنائب عبدالرحيم مراد املناهض للتيار.
وقال����ت مصادر مطلعة ل� »االنب����اء« انه وفور اعالن 
التشكيلة احلكومية قامت مجموعات من شباب تيار املسقبل 
بنزع صور الرئيس سعد احلريري ووضع مكانها الفتات 
تهاجم تيار املس����تقبل، واكدت ان كوادر مهمة في البقاع 
الغربي وفي اطار حنقها الشديد على اخلطوة، عزمت على 

تقدمي استقاالت جماعية من صفوف التيار.
وتابعت املصادر انه وفور سماع هذه االخبار في بيروت 
س����ارعت قريطم الى االتصال بقيادات التيار في البقاع 
الغربي حلثهم على عدم االتيان باي خطوة من ش����انها 
تخفيف الزخم الذي يحظى به التيار في هذه املنطقة التي 

قدمت 6 نواب من كتلة املستقبل البرملانية.

ريا احلفار احلسن

زيارة الحريري إلى دمشق.. قريبة
بيروت: ت���كاد تكون زيارة
الرئي����س س����عد احلري����ري 
إلى دمش����ق اخلطوة األهم بعد 
تش����كيل احلكوم����ة متقدمة في 
ذلك على البيان الوزاري املتفق 
على خطوطه العريضة بالتزامن 
والتالزم مع االتفاق الذي حصل 
عل����ى صيغة احلكومة )15 � 10 � 
5( قبل أش����هر. إزاء ذلك، سئل مصدر مقرب 
من الرئي����س املكلف: هل صحي����ح ان هناك 
تعهدا س����عوديا بزيارة احلريري الى دمشق 
بعد تأليف احلكومة، فأجاب: »سمعت الشيخ 
سعد احلريري مرات عدة يقول انه مستعد بعد 
تأليف احلكوم����ة للذهاب الى أي مكان يخدم 
مصلحة لبنان، وسمى سورية باالسم. وعندما 
يصبح رئيس حكومة فسيكون رئيس حكومة 
كل لبنان وهو مضطر الى ان يأخذ اخلطوات 
املفيدة. ومعروف ان هناك أمورا كثيرة معلقة 
بني لبنان وسورية حتتاج الى تواصل، وهو 
من موقعه كرئيس للحكومة مضطر للتواصل 

معهم، وهذا ما ينتظر ان يحصل.
وتقول مصادر معارضة ان زيارة دمشق 

هي أولوية احلريري، في مرحلة ما بعد تقليع 
حكومته. وثمة متفائلون يفرطون في االعتقاد 
بأنه بات على عتبة العاصمة السورية، ان لم 
يكن قبل نهاية الش����هر اجلاري ففي النصف 
األول من ديس����مبر املقبل، بحي����ث يزورها 
كرئيس للحكومة في إطار زيارة بدعوة رسمية، 
وستكون لها مراسم استقبالية وبروتوكولية 
واحتفائية خاصة. وبحسب هذه املصادر، ال 
يعني ذهاب احلريري الى دمشق الذوبان فيها 
بل إعادة ترتيب العالقة على أسس جديدة نقية 
من أي شوائب، وتوائم املستجدات اللبنانية في 
السنوات األخيرة، وتعيد فتح الباب اللبناني 
واس����عا على عمقه العربي - دمش����ق. وهي 
احلقيقة التي التقطها وليد جنبالط الذي أدرك 
باكرا متطلبات تعبي����د طريقه الى »الداخل« 
أوال والى سورية ثانيا، فانفتح على املعارضة 
واس����تقال من 14 آذار، واستمر، حتى أصبح 
اآلن في عمق دمش����ق في السياس����ة قبل ان 
يدخلها. وما من ش����ك في ان زيارة احلريري 
الى دمشق تصب في جهة االيجابيات السورية 
التي تتالت في سياق مقاربة جديدة اعتمدتها 

دمشق للعالقات اللبنانية � السورية.
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