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الحكومة اللبنانية: حسابات الربح والخسارة
بيروت: في قراءة سياسية أولية حلكومة الوفاق الوطني
التي أعلنت مس��اء أمس األول في 9 اجلاري بعد مخاض 

صعب وطويل، ميكن التوقف عند املالحظات التالية:
1 � التوزيع السياس��ي للحقائب على أساس صيغة 15 � 

10 � 5 جاء على الشكل التالي:
األكثرية: الرئاسة، املال، العدل، التربية، االقتصاد، األشغال، 
العمل، االعالم، الثقافة، البيئة، الشؤون االجتماعية، املهجرين، 

3 وزراء دولة.
املعارضة: اخلارجية، الصحة، االتصاالت، الطاقة، الصناعة، السياحة، 

الزراعة، شباب ورياضة، تنمية ادارية، وزير دولة.
رئيس اجلمهورية: الداخلية، الدفاع، 3 وزراء دولة.

2 � التوزيع الطائفي للحقائب جاء على الشكل التالي:
نة: الرئاسة، املال، التربية، االقتصاد، البيئة، )وزير دولة(. السُّ

الشيعة: اخلارجية، الصحة، الزراعة، التنمية االدارية، الشباب والرياضة، 
)وزير دولة(.

املوارنة: الداخلية، الطاقة، العمل، الشؤون االجتماعية، السياحة، )وزير 
دولة(.

األرثوذكس: الدفاع )ونيابة الرئاسة(، العدل، االعالم، )وزير دولة(.
الدروز: األشغال، املهجرين، )وزير دولة(.

الكاثوليك: االتصاالت، الثقافة، )وزير دولة(.
األرمن: الصناعة، )وزير دولة(.

)الطائفة السنية شهدت أكبر تغيير في األسماء دون احلقائب، وطبيعي 
ان يكون الرئيس س��عد احلريري جاء بفريق عمله اخلاص الى احلكومة، 

الطائفة األرثوذكسية هي األكثر استقرارا في احلقائب واألسماء(.
3 � أب��رز الوزراء »العائدين« مع حقائبهم: النائ��ب الياس املر )دفاع(، 
زياد بارود )داخلية(، ابرهيم جنار )عدل(، محمد الصفدي )اقتصاد(، غازي 

العريضي )أشغال(، طارق متري )اعالم(، محمد جواد خليفة )صحة(.
أبرز الوزراء العائدين مع حقائب جديدة: جبران باسيل )من االتصاالت 

الى الطاقة(، محمد فنيش )من العمل الى التنمية االدارية(.
الوزراء اجلدد السابقون: بطرس حرب )عمل(، ميشال فرعون )شؤون 
مجلس النواب(، أكرم شهيب )مهجرين(، عدنان القصار )دولة(، علي عبداهلل 

)شباب ورياضة(.
أبرز الوزراء اجلدد: علي الشامي )خارجية(، شربل نحاس )اتصاالت(، 

ريا حفار احلسن )مال(.
أبرز املغادرين: الرئيس فؤاد السنيورة... طالل ارسالن، علي قانصوه 

)احلزب القومي(.
4 � الرئيس سعد احلريري جنح في الوصول الى رئاسة احلكومة بعد 
انتظار دام 4 س��نوات ومفاوضات حكومية مضنية دامت 4 أشهر، ليكون 
أصغ��ر رئيس للحكومة في تاريخ لبن��ان ولتعود معه »األمانة احلكومية« 
الى أه��ل البيت وصاحب العالقة والرئيس األصيل بعدما حفظها »بأمانة« 
ووس��ط ظروف بالغة الصعوبة منذ الع��ام 2005 »الوكيل« الرئيس فؤاد 
السنيورة. دخول الرئيس سعد رفيق احلريري الى السرايا الكبير شكل 
حلظة تاريخية حافلة باملعاني السياسية واالنفعاالت العاطفية، وهي بقدر ما 
تشكل عودة الى الوراء مبعنى احياء أو استئناف مشروع رفيق احلريري 
وفي أبلغ رد على اغتياله، تش��كل خطوة الى األمام مبعنى انها تفتح أفقا 
جديدا في الوضع الداخلي الذي تعود فيه الطائفة الس��نية خصوصا الى 
شعور االستقرار واألمان بعدما عادت زعامتها السياسية الى احلكم رسميا 
وعمليا، كما تفتح أفقا جديدا في العالقات اللبنانية السورية. ويصل سعد 
احلريري الى احلكم وهو في ذروة زعامته الس��نية، وحيث لم يسبق ان 
حاز زعيم س��ني التفاف وتأييد الشارع السني مثلما احلال مع احلريري 
االب��ن... ولكن��ه يصل وهو ليس في أفضل وضع سياس��ي رغم حيازته 
انتصارا انتخابيا واضحا لم يتمكن من ترجمته سياسيا في حكومة أكثرية 

تعكس نتائج االنتخابات.
5 � العماد ميش��ال عون هو من الرابح��ن في اجلولة احلكومية، وان 
ج��اء ربحه »معنويا« أكثر منه »عملي��ا« فقد دارت عملية تأليف احلكومة 
وكادت ان تنحصر عمليا بن احلريري وعون الذي بدا القطب الرئيس��ي 
ف��ي املعادلة واملفاوضات احلكومية بغض النظر عن دعم حزب اهلل القوي 
واألس��باب التي دعت��ه الى هذا الدعم، لم يتمكن ع��ون من تعزيز وضعه 
ومكتسباته، فلم يحصل على أكثر مما كان له وعلى ما طلبه رغم الزيادة 
العددية في تكتله، ولكنه متكن من احلؤول دون فرض شروط عليه ودون 
االنتقاص من حصته وموقعه، ولكن النتيجة السياسية األبرز التي أحرزها 
ع��ون هي »العالقة« التي بناها مع احلريري على امتداد جوالت التفاوض، 
وما ميكن ان توفر من أفق ومعطى جديد في اللعبة الداخلية، مثلما كانت 
النتيجة العملية األبرز التي أحرزها احلريري في فترة التأليف هي »اخلبرة 
السياس��ية« التي اكتسبها مع اجتيازه معمودية النار السياسية احلكومية 
ووصوله وان بصعوبة الى »خط النهاية«، ولكن عون مثل احلريري وصل 
الى خط النهاية منهوك القوى، وسيكون عليه أوال االلتفات الى وضعه وبيته 
الداخل��ي داخل التيار الوطني احلر أوال الذي لم يقبل ولم »يهضم« فكرة 
»االس��تعانة« بوزراء من خارج التيار الذي ال تعوزه اخلبرات والكفاءات، 
وداخل تكتل االصالح والتغيير الذي تعرض الهتزازات علنية كان أبرزها 

ف��ي العالقة بن عون والنائب طالل ارس��الن الذي ل��م يجد له موقعا في 
احلكومة وشعر »بغربة« في التكتل.

6 � رئيس اجلمهورية العماد ميش��ال س��ليمان عزز حصته الوزارية 
مقارن��ة مع ما كانت عليه في حكومة العه��د األول )ما بعد اتفاق الدوحة( 
وب��ات يتمتع، في ظل توازن دقيق بن األكثري��ة واملعارضة، بقدرة أكثر 
على التأثير في مجريات العمل والقرار احلكومي، ولكن الرئيس سليمان، 
الذي جنح أيضا في ان ينأى بنفسه عن األلغام احلكومية وان يثبت عدم 
انحيازه وموقعه »التوافقي«، يأخذ عليه البعض انه لم يلعب دور الشريك 

األساسي في تأليف احلكومة.
7 � مسيحيو 14 آذار خرجوا من معركة احلكومة بوضع ال يتطابق مع 
ما خرجوا به من معركة االنتخابات النيابية. في االنتخابات جنحوا، والسيما 
القوات اللبنانية والكتائب، في حتقيق وضع متقدم، ولكنهم في احلكومة لم 
يحققوا مثل هذا الوضع. »فالقوات« جنحت في احلفاظ على موقعها دون 
زيادة أو نقصان... ومقابل اضطرارها الى ترك املقاعد املارونية، حصلت على 
التمثيل الكاثوليكي ملدينة زحلة بعدما كانت فاجأت اجلميع بحصولها على 
ثالث مقاعد نيابية في املدينة، وبعدما كان التمثيل الوزاري لزحلة معقودا 
للكتائب. ومقابل االخفاق في معركة حتجيم عون حكوميا وسياس��يا بعد 
االنتخابات، جنحت »القوات« في قيادة »مسيحيي 14 آذار« وفي االمساك 
بزمام املبادرة على هذا املستوى. ولعل املشهد السياسي الذي يعكس هذا 
الواقع هو االجتماع الذي عقد في دارة الوزير بطرس حرب عندما التقت 
شخصيات 14 آذار إلقناعه باملشاركة في احلكومة وقبول وزارة العمل بدل 
العدل. كان هذا االجتماع الذي لم تشارك فيه الكتائب من »اعداد واخراج« 
قيادة القوات اللبنانية. اذا كانت القوات اللبنانية ربحت على املستوى السياسي 
في تعزيز موقعها القيادي املس��يحي داخل 14  آذار أكثر مما ربحت على 
املس��توى احلكومي في تعزيز موقعها رغم ان كتلتها النيابية زادت، واذا 
كان النائب بطرس حرب أبرز الرابحن على املستوى الشخصي، فإن حزب 
الكتائب هو اخلاسر األبرز ورمبا الوحيد في هذه احلكومة التي تصنف من 
النوع الذي »ال يرضي أحدا وال يغضب أحدا«... الكتائب قد تكون ظلمت أو 
خدعت ولكن في احلالن هي جتد نفسها أمام تراكمات تضطرها الى اتخاذ 
قرار سياسي صعب، بعدما أصبحت تساورها من جديد مشاعر التهميش 

واالجحاف التي ساورتها طيلة فترة ما بعد الطائف.
8 � حزب اهلل ربح اجلولة احلكومية ليعوض ما خسره أو ما لم يستطع 
ان يحص��ل عليه في جولة االنتخاب��ات النيابية. فاحلكومة بالطريقة التي 
ش��كلت بها والظروف التي أحاطته��ا، وأفرغت فوز 14 آذار من مضمونه 
وجعلت واقع ما انتخابات 2009 امتدادا ملا كان قبله وكأن شيئا لم يتغير 

وكأن االنتخاب��ات لم حت��دث... كما أتاحت حلزب اهلل ق��درة التحكم في 
احلكومة وممارس��ة حق الڤيتو )التعطيل( اذا دعت احلاجة، خصوصا ان 
الثلث املعطل مازال في يده بش��كل أو بآخر، التقييم السياسي احلكومي 
حلزب اهلل ال يس��تند الى ما حصل عليه من حقائب،  وامنا تتناس��ب مع 
استراتيجيته السياسية في احراز وضع أكثر تقدما في احلكم وأكثر تأثيرا 

في القرار السياسي للدولة...
9 � الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبالط هما األكثر ارتياحا الى والدة 
احلكومة بعدما كانا األكثر اطمئنانا الى موقعهما وبكرا في حجز حصتهما 
الوزارية لينتقال الى موقع املتفرج على احلريري وهو يخوض مفاوضاته 

الصعبة مع عون... وارتياح بري وجنبالط مرده الى سببن رئيسين:
� األول ان التط��ورات احلكومي��ة أكدت على معادلة ال� »س. س« التي 
حتمسا لها وجعالها أساس��ا وغطاء للحكومة وللوضع املقبل، وحيث ان 
التفاهم السوري - السعودي سيكون عامال ايجابيا ليس فقط في دعم حكومة 

الوحدة الوطنية،  وامنا أيضا في احتواء التوتر الشيعي - السني.
� الثان��ي ان قيام احلكومة يفتح اللعبة السياس��ية الداخلية على آفاق 
وقواعد جديدة ان جلهة خلط أوراق وكسر حدة الفرز الذي كان طبع البالد 
في السنوات املاضية بن 8 و14 آذار، وحيث سيكون بإمكان بري وجنبالط 
ان يشكال ثنائيا منسجما في املجلس واحلكومة، أو جلهة فتح صفحة جديدة 

في العالقات السورية اللبنانية وازالة توترات األعوام األربعة املاضية.
10 � ميكن القول ان س��ورية هي الرابحة األولى مما جرى. فمن جهة، 
وفي موازاة اعادة التموضع وتركيز أوضاعها االقليمية والدولية )املصاحلة 
مع الس��عودية، التحالف مع تركيا، الشراكة األوروبية، احلوار االميركي(، 
جنحت في تكوين انطباع راسخ لدى املجتمع الدولي انها تلعب دورا ايجابيا 
في لبنان، وهو ما أثبتته أخيرا في املس��اعدة على تسهيل والدة احلكومة 
بعدما كانت ساعدت على اجراء االنتخابات النيابية من دون التدخل فيها. 
وميكن املالحظة بسهولة كيف ان احلمالت ضد سورية توقفت وكيف ان 
ايران اتهمت وحدها بعرقلة احلكومة وتأخيرها، وكيف اننا لم نعد نسمع 
في بيروت نظرية »احملور السوري االيراني«. ومن جهة ثانية قدمت دمشق 
الدليل القاطع الى ان والدة احلكومة لم تكن ممكنة من دونها، وانها مارست 
نوعا من التدخل االيجابي لتفكيك العقد واملشكالت. وبذلك تكون دمشق 
قد استعادت ما كان لها من دور وتأثير ونفوذ، وشرعت في ترتيبات اعادة 
الوضع ال��ى ما كان عليه قبل العام 2005 وم��ن دون احلاجة الى »وجود 
عسكري« أي احلصول على النتيجة نفسها من دون كلفة وأعباء مباشرة، 
ولعل زيارة الرئيس سعد رفيق احلريري الى دمشق بعد نيل احلكومة الثقة 

ستكون التطور واملؤشر األوضح واألبلغ الى مرحلة جديدة.
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ل« السفير السوري في بيروت هل »يفعِّ
حضوره ودوره بعد الحكومة؟

بي����روت: بع����د أكثر م����ن 5 أش����هر على تقدمي الس����فير
السوري علي عبدالكرمي أوراق اعتماده الى رئيس اجلمهورية 
ميش����ال س����ليمان في 30 مايو املاضي )بعدما كان مت افتتاح 
السفارة في بيروت مطلع العام(، تالحظ املصادر السياسية 
احلضور الديبلوماسي للسفير في بعض املناسبات الوطنية 
وكذلك الديبلوماسية، واحيانا االجتماعية، لكن مع قرار واضح 
باإلقالل قدر اإلمكان من الكالم اإلعالمي والتعبيرات السياسية 
والسير باحلد األدنى من العمل البروتوكولي. وتقول املصادر 
ان السفير السوري راغب في وضع اطار ملهمته الديبلوماسية 
تختلف رمبا عن األطر التي يتحرك من خاللها السفراء العرب 
واألجانب اآلخرين وهو »املتابعة واملراقبة« و»اقامة العالقات 
التي تتطلب مني أو تلك التي يجب ان أبادر بها« حسب ما نقل 
عنه. وتشير املصادر الى ان كل من التقى السفير أخيرا نقل 
عنه رفضه اخلوض ال من قريب أو من بعيد في موضوع تأخير 
تشكيل احلكومة، مكتفيا بالقول »انه شأن لبناني«. وتفسر 
املصادر كالم السفير عبد الكرمي بانه مبنزلة رد على اجلهات 
التي تتحدث عن عودة التدخل السوري في الشؤون السياسية 
اللبنانية الداخلية. وينس����جم مع ما تبلغه دمشق للموفدين 
العرب والدوليني من انها ال تتدخل في الشأن اللبناني. مصادر 
ديبلوماسية تضيف الى هذا االحتمال احتماالت أخرى منها:

� ان السفير السوري مقيد بدقة الوضع اللبناني السوري، 
لذلك فإن س����فيرها مدرك ان مهمته ليست سهلة اطالقا وهذه 
احلساسية قد تكون وراء جتنب الظهور. والتزام هذا املعدل 
قد ينم عن مهنية وليس بالضرورة ان يعني العكس. مصادر 
في األكثرية تعتبر ان »املظهر االحتفالي« الذي اقتصر عليه 
فتح السفارة يدفع الى االعتقاد ان العالقات الديبلوماسية بني 
البلدين لم تفعل، وان دمشق »مرتاحة« الى استمرار املجلس 
األعلى اللبناني السوري. وتعبر هذه املصادر عن عدم اقتناعها 

بجدوى استمرار االزدواجية في العالقة مع سورية.

المر: الحريري يزور سورية 
عقب عودة األسد من باريس

أكد أن باريس ودمشق لعبتا دوراً مهما في تسهيل تشكيل الحكومة

دمش���ق � كونا: 
قال النائب اللبناني 
ميشال املر ان زيارة 
رئي���س ال���وزراء 
س���عد احلري���ري 
الى دمشق ستتم 
بعد عودة الرئيس 
الس���وري بش���ار 
باريس  من  االسد 
بأيام، مش���يرا الى 
ان سورية وفرنسا 
لعبتا دورا مهما في 
تشكيل  تس���هيل 

احلكومة.
واض���اف امل���ر 
في تصريح نشره 
موقع »سيريانيوز« 
الرئيس  ان زيارة 
اللبناني ميش���ال 
سليمان الى سورية 
اخيرا كانت مهمة 
جدا مع االنتهاء من 
تشكيل احلكومة. 
وكان سليمان زار 

دمشق اخلم�يس املاضي عقب يوم واحد من 
تش���كيل احلكومة اللبنانية وبعد اشهر من 
تعثر التشكيل وقبل ساعات من زيارة الرئيس 

االسد الى باريس. 

الى  املر  واشار 
ان زيارة احلريري 
ستتم قريبا مؤكدا 
االس���د  لق���اء  ان 
سيتم  واحلريري 
خالل فترة مقبلة 
اي بعد عودة االسد 

من فرنسا.
ويأت���ي حديث 
املر بع���د يوم من 
توجي���ه رئي���س 
ال���وزراء  مجلس 
محمد ناجي عط��ري 
برقي���ة تهنئة الى 
مهنئا  احلري���ري 
بتشكيل احلكومة 
في اول اتصال بني 
احلريري ومسؤول 
سوري منذ اغتيال 
وال�������ده رفي���ق 
احلريري عام 2005. 
وكان الرئيس االسد 
الفرنسي  ونظيره 
نيكوال ساركوزي 
اشادا بالتطورات االيجابية االخيرة في لبنان 
خاصة بعد تشكيل احلكومة اللبنانية معتبرين 
انها ستكون خطوة مهمة نحو االستقرار في 

لبنان.

جنبالط: أنجزنا المصالحة مع دمشق
أما المصافحة فتحتاج إلى فرصة

بيروت ـ عامر زين الدين
شدد رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط على املصاحلة 
مع سورية سياسيا. وقال بعد 
زيارة الرئيس س����عد احلريري 
الى دمشق ستكون لي كلمة بهذا 
اخلصوص في الوقت املناسب، 
الفتا الى ان الرئيس بشار االسد 
نفس����ه اعترف بأخطاء حصلت 
من القيادة الس����ورية في امللف 
اللبناني، وان ذروة سوء الفهم 
س����ببها قرار التمديد )للرئيس 
اميل حلود(، وقال جنبالط، هذه 
املصاحلة ستكون مكملة للعام 

1977 )بعد أربعني اغتيال الزعيم كمال جنبالط(، 
مشيرا الى ثوابت اساسية مت وضعها مع الرئيس 
الش����هيد رفيق احلريري والرئيس الراحل حافظ 

االسد والعماد حكمت الشهابي.
ولف����ت النائب جنب����الط في مقابل����ة مع قناة 
املنار الى مش����روعني االول عربي وبوابته سورية 
وفلسطني، والثاني غربي وبوابته اسرائيل، محذرا 
من حصول عدوان اس����رائيلي في أي حلظة، ألن 
مش����روع اسرائيل الدائم  هو تفتيت املنطقة، وهذا 
ما اليزال في بداياته، وقال ان احلفاظ على السلم 
االهلي يبقى فوق كل اعتبار. واضاف: ان ثورة االرز 
حتققت، فاجليش السوري خرج من لبنان، والبد من 
عالقة جديدة بني لبنان وسورية والعالقة اللبنانية 

� اللبنانية، وتبقى مسألة الغجر 
وتالل كفر شوبا وشبعا، وثمة 
الطائف  نقطتان أساسيتان في 
يجب االرتكاز عليها، الهدنة مع 
اس����رائيل، والعالقة املميزة مع 
س����ورية. ورفض اخلوض في 
احلديث عن التحقيقات واحملكمة 
الدولية، حيث اكتفى باالشارة الى 
انه اول من نبه الى تقرير »دير 
ش����بيغل« االملانية ودخوله في 
لعبة االمم، معتبرا انه موضوع 
حساس جدا والتكييف والتوفيق 
بني صاح����ب العالقة واحلقيقة 
والعدالة. ولذا أعطيت مالحظاتي 
حول التسريب املش����بوه، ونرى ان احلفاظ على 
الس����لم االهلي يبقى فوق كل اعتبار، خصوصا ان 
املشروع االسرائيلي في تفتيت املنطقة مازال في 
بداياته. واعتبر جنبالط ان احلكومة تلبي الطموحات 
وفيها عناصر كفؤة، ورأى انه سيكون عمرها حتى 
االنتخابات البرملانية املقبلة )بعد 4 سنوات(. وردا 
على سؤال حول عالقته مع سورية، قال: لقد أجنزنا 
املصاحلة السياس����ية، أم����ا املصافحة مع الرئيس 
االس����د فتحتاج الى فرصة وهو اآلن أمام امتحان 
صعب. وعندما تصبح هناك اشارات سورية تعبر 
عن استعدادهم الستقبالي، سأقول كلمة للمواطن 
السوري، معتبرا ان استقالل لبنان ال يتعارض مع 

العالقات املميزة.

الحكومة ستعّمر حتى االنتخابات

وليد جنبالط

رئيس الوزراء سعد احلريري

لبنان: البيان الوزاري يسابق الزمن إلعالنه قبل »عيد االستقالل«
بيروت ـ عمر حبنجر

غدا ستكون هناك جولة جديدة 
الوزاري  البي����ان  للجنة صياغة 
للحكومة برئاسة سعد احلريري 
واالنطباعات السائدة ان املصاعب 
املخشي منها ليست باحلجم الذي 
يصعب جت����اوزه بالقفز فوقه او 
االلتفاف حوله في ضوء املعطيات 
االقليمية والدولية وانعكاساتها 
املش����عة عل����ى املراي����ا اللبنانية 
الداخلية. وفي هذه اجلولة � اجللسة 
� س����تطلع اللجنة على مس����ودة 
البيان الوزاري الذي يفترض ان 
يكون اعده����ا وزير االعالم طارق 
متري والذي سيأتي مختلفا عن 
س����ابقه من حيث الش����كل وفقما 
اكده الوزير وائ����ل ابوفاعور، اذ 
سيكون مختصرا ومحددا وحتت 
عناوين اساس����ية منها السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي، والتقدير 
انه لن يتخطى 15 صفحة فولسكاب، 
وان الشق السياسي فيه سيحافظ 
على مضمونه التوافقي، وانه لن 
يحتل اكثر من 7 صفحات، اما في 
موضوع سالح حزب اهلل فاالجتاه 
واضح نحو اعتماد الصيغة ذاتها 
التي تناولته في البيان الوزاري 
للحكومة السابقة، فيما يرغب حزب 
اهلل في عدم االش����ارة اليه مطلقا 
باعتباره مطروح����ا على طاولة 

احلوار.
وبحسب املتابعني لعمل جلنة 
الرئيس احلريري  الصياغة، فإن 

الذي يعود اليوم من السعودية، 
حيث قام بزي����ارة عائلية خاصة 
يحرص على اجناز البيان في اسرع 
وقت، تسريعا حلصول احلكومة 
على ثقة مجلس النواب قبل عيد 
االس����تقالل في 22 اجلاري، وهو 
ما امله رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان، داعيا الى اجناز 
البيان الوزاري الذي يرسم سياسة 
الدولة للمرحلة املقبلة عشية عيد 
االستقالل مبا يعلي شأن لبنان في 
احملافل الدولية ويزيح الستار عن 
الس����نوات العجاف ليعود وطننا 
املزدهر فعال سويسرا الشرق وقلعة 
الصمود التي ال تقهر ويهنأ من له 
مرقد عن����زة فيه. وفي اول زيارة 
لرئيس الدولة منذ االستقالل الى 
منطقة البقاع خصصها لوضع حجر 
االساس ملشروع مائي ضخم، قال 
سليمان: لقد شهدنا منذ ايام والدة 
حكومة الوحدة الوطنية التي وان 
اتت والدتها متأخرة او متأنية اال 
انها شكلت منوذجا لتالقي االطياف 
اللبنانية فيما بينها، ونحن عاقدون 
العزم على ان تسير هذه احلكومة 
بخطى واثقة فتعمل على تطبيق 
القوان����ني وعلى حتدي����ث االدارة 
الكفؤة  الشابة  ورفدها بالطاقات 
وعلى حتصني امن املواطن والوطن، 
وتوفير االمن االجتماعي والرعاية 
الصحية ومجانية التعليم، ولعل 
من اولى مهماتها اجراء التعيينات 
ف����ي وظائف الفئ����ة االولى وملء 

الناطقة بلسان احلزب ان االدارة 
االميركية عملت بعد عجزها عن 
االستمرار في عرقلة والدة احلكومة 
التوافق على  الى محاولة عرقلة 
البيان الوزاري. واستندت االذاعة 
في ذلك الى مضمون برقيتي التهنئة 
اللت����ني وجههم����ا البيت االبيض 
ال����ى كل من رئي����س اجلمهورية 
ميشال س����ليمان والرئيس سعد 
احلريري وفيه تدعو الى تضمني 
البيان ال����وزاري للحكومة القرار 
1559 وغيره من القرارات الدولية. 
وزير الدولة عدنان السيد حسني رد 
على ذلك بالقول لالذاعة ان البيان 
الوزاري عمل سيادي لبناني وال 
يخضع ألي تدخل خارجي، سواء 
اتى من جانب االدارة االميركية او 
اي جانب آخر. وتوقع الوزير حسني 
اال يعطل ه����ذا التدخل اخلارجي 
صدور البيان ال����وزاري قبل 22 
اجلاري واال فسيؤدي التدخل الى 

استغراقه وقتا اطول.
النائب جورج ع����دوان نائب 
اللبنانية غالط  الق����وات  رئيس 
من يص����ف احلكوم����ة اجلديدة 
بحكومة الوحدة الوطنية، وقال: 
هذه حكومة ائتالف قوى وطنية 
ألنها ليست موحدة وثمة اختالف 
بيننا على مواضيع جوهرية في 

قيام الدولة.
املواالة  ان  واعتب����ر ع����دوان 
ارتكبت خطأ فادحا، فعندما نقيم 
ائتالفا علينا ان نقول عالم نأتلف؟ 

على السياسة االقتصادية واالمنية 
وعلى عالقتنا بالقرارات الدولية 
بش����كل واضح، والذي حدث كان 
العكس، واملفروض ان يكون البيان 
الوزاري ه����و موضوع االئتالف 
واطاره وبرنامجه، وكل من يدخل 
هذا االئت����الف يفترض ان يكون 

موافقا على هذا البرنامج.
حكومة هجينة

وسأل عدوان: هل كل احلكومة 
ملتزمة مبقررات باريس 3؟ انا اقول 
كال، وانا اعلم ان الوزير ش����ربل 
نحاس الذي اعرف����ه جيدا آراؤه 
عكس باري����س  3 وعكس منحى 
االكثرية، لذلك نحن امام تشكيلة 
هجينة، امام مجموعة من الوزراء، 
كل منهم يريد ان يغني على لياله، 
لذلك انا اقول انني قلق، واعتقد 
اننا ذاهبون الى تفتيت الدولة من 
خالل متكني كل وزير من ان يضع 
سياسة وزارته، فضال عن سياسة 

الزبائنية السائدة في الوزارات.
غير ان غالب ابوزينب عضو 
املكتب السياسي حلزب اهلل رأى 
ان ما يطرح عل����ى طاولة البيان 
الوزاري ليس س����الح حزب اهلل 
بل االستراتيجية الدفاعية حلماية 
لبنان تكون منسجمة مع الواقع 
ابوزينب وجود  اللبناني. ونفى 
خالف����ات كثي����رة ح����ول البيان 
الوزاري، آمال ان يصدر في اقرب 

وقت.

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان يزيح الستار عن اللوحة التذكارية ملشروع سد اليمونة في أول زيارة تنموية يقوم بها رئيس لبناني الى بعلبك

الشواغر في االدارات واملؤسسات 
ليكتمل العقد.

إعالم البيت األبيض يهنئ

وال يس����ق���ط املس�����ؤول��ون 
اللبنانيون املتعجلون على اجناز 
البيان ال����وزاري واحلصول على 

لم يفرش السجاد االحمر لضيفه 
السوري، كما ان الرئيس االميركي 
باراك اوباما ارسل يهنئ الرئيس 
اللبناني ميشال سليمان بتأليف 
احلكومة، وكذلك رئيس احلكومة 
سعد احلريري عبر بيانني صادرين 
عن مكتب����ه االعالمي، وليس عنه 

ثقة البرملان من حسابهم العوامل 
اخلارجي����ة املواكبة، وقد الحظت 
مصادر مطلعة ل� »األنباء« انه رغم 
التي احاطت  االجواء االيجابي����ة 
باجلان����ب اللبنان����ي م����ن زيارة 
الرئيس بش����ار االسد الى باريس 
فإن الرئيس الفرنسي ساركوزي 

شخصيا، او حت��ى ع��ن وزي��رة 
خارجيته.

انتقادات حزب اهلل

في املقاب����ل، انتقد حزب اهلل 
الش����أن  املداخالت االميركية في 
اللبناني، وقال����ت اذاعة »النور« 

حزب اهلل ينتقد التدخل األميركي في صياغته.. وعدوان يصف الحكومة بالهجينة


