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عون يستبق مصالحته مع جنبالط اليوم: اللقاءات وحدها ال تكفي
بيروت ـ عمر حبنجر

م به، ان الكلمات والفواصل والنقاط، اخذت مكانها  من شبه املس����لَّ
على صفحات مسودة البيان الوزاري حلكومة الرئيس سعد احلريري، 
املنتظر تظهيرها للعلن اليوم االربعاء، من حيث املبدأ، متهيدا القرارها 

في اجتماع ملجلس الوزراء متعذر عقده قبل عيد األضحى كما يبدو.
بي����د أن مصادر قريبة من اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري 
لفتت الى ان ما تبقى الستكمال هذه الصيغة يتطلب عمال قد يسهم في 

تأجيل اقرار البيان الى ما بعد عطلة األضحى.
وكانت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري 
أقرت الشق االقتصادي في البيان، ويبقى الشق السياسي، الذي شغل 

وقت اللجنة مساء امس، ويفترض بته نهائيا اليوم.
وكانت اخلصخصة عقدة اجلانب االقتصادي في لبنان، وتالفيا للمزيد 
من العرقلة اتفق على اقرارها من حيث املبدأ، على ان يجري البحث في 

التفاصيل القطاعية في مجلس الوزراء الحقا.
املبدأ عينه، سيكون عنوان موضوع املقاومة في البيان الوزاري على 
ان تتولى هيئة احلوار الوطني الدخول في نفق األسلحة واالستراتيجية 
الدفاعية وسوى ذلك من األمور املعقدة، تالفيا الستمرار دوران اللجنة 

الوزارية في احللقة املفرغة.
وفي حال لم يتس����ع هذا املخرج ملرور البيان الوزاري املطروح، فإن 
ثمة من يطرح فكرة ترك التحفظ للوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ 

خالل التصويت على البيان في مجلس الوزراء.
وزير العمل بطرس حرب قال بعد استقباله سفير فرنسا اجلديد في 
لبنان، انه ال يستطيع حتديد املوعد الرامي النتهاء صياغة البيان، بيد ان 
جلنة الصياغة مصممة على اال يكون البيان جمال انشائية او مجموعة 
وعود ال تطابق الواق����ع، ولهذا يجب صياغة البيان بجميع مندرجاته، 
صياغة دقيقة وصعبة ليس بسبب اخلالفات وامنا بسبب تصميم جلنة 
الصياغة على وضع مش����روع مسودة للبيان يكون جديا ويتطرق الى 
املش����اكل العالقة في لبنان ويقدم توجهات احلكومة من دون ان يدخل 

في تفاصيل او مواجهة هذه املشاكل.

بيان عليه القدر والقيمة

بدوره النائب دوري شمعون اعتبر ان جلنة صياغة البيان الوزاري 
تأخذ وقتها، لكنه استبعد ان يكون هناك بيان وزاري عليه القدر والقيمة. 
وقال ش����معون ان موضوع سالح حزب اهلل سيترك الى طاولة احلوار 

معتبرا ذلك هروبا الى االمام.
رئيس حزب الوطنيني االحرار دوري ش����معون تط����رق الى اللقاء 
املرتقب بني العماد ميشال عون والنائب وليد جنبالط امس في بعبدا، 
ووصفه باملهم من حيث املبدأ، فهناك خالف بني زعيمني سياسيني، واذا 

زال هذا اخلالف فانه يصب في مصلحة البلد.
من جهته العماد ميش����ال عون ش����دد على ضرورة حتقيق النوايا 
الصادق����ة في املصاحلات الن اللقاءات فقط ال تكفي والبد من العمل من 
اجل ترس����يخ مضامني الوحدة والعيش املشترك، كما حصل بني حزب 

اهلل والتيار الوطني احلر، كما قال عون لقناة املنار.

جنبالط والقرارات الدولية

بدوره النائب وليد جنبالط رأى ان القرار 1559 نفذ من اجلانب اللبناني، 
وان موضوع املقاومة شأن لبناني يناقش على طاولة احلوار في اطار 

االستراتيجية الدفاعية حلماية لبنان من االخطار والتهديدات.
وقال جنبالط ل�»السفير« ينبغي اال يكون هذا القرار وسيلة ضغط 
مما يسمى املجتمع الدولي على لبنان واملقاومة، مستغربا التركيز عليه 
وجتاهل القرارين 242 و194 »االنسحاب من االرض احملتلة وعودة الالجئني 

الى ديارهم«، ولم يتطرق جنبالط الى موضوع لقائه بعون.
نهج املصاحلات انعكس على العالقة بني رئيس مجلس النواب نبيه 
بري ونائبه فريد مكاري التي كانت متشنجة حتى االمس القريب وآخرها 
انتخاب رئيس املجلس ونائبه حيث متنعت املعارضة عن انتخاب مكاري 

ووضعت اسماء فنانني كفريد االطرش وغيره، بدال من اسم مكاري.
وامس عقد اجتماع بني الرئيس بري ونائبه مكاري في مقر الرئاسة 
الثاني����ة، قال بع����ده مكاري دولة الرئيس وان����ا كنائب رئيس املجلس 
وهيئة مكتب املجلس في صدد ش����ن هجوم ولكن بالطريقة االيجابية، 
وليس بالطريقة العسكرية الجناز االعمال املطلوبة في املجلس النيابي 
السيما بالنسبة للمشاريع املوجودة في املجلس او احملالة الى املجلس 

من احلكومة.
يذكر ان هناك اكثر من 70 مش����روع قانون ف����ي املجلس محالة من 
حكومة الرئيس السنيورة رفض الرئيس بري التعاطي معها على اعتبار 

ان احلكومة يومها خالل فترة املقاطعة كانت غير شرعية.
وتابع مكاري: كانت جلسة ايجابية تشاورنا حول هذا املوضوع لكي 
يكون عمل املجلس متجاوبا مع عمل احلكومة التي سيتم اجناز بيانها 
الوزاري في القريب العاجل، كما تناولنا املواضيع املتعلقة بعمل املجلس 

وكان الرئيس بري متجاوبا مع الطروحات التي عرضتها.

البيان الوزاري جاهز بشقه االقتصادي.. والسياسي ينجز اليوم.. واإلقرار بعد العيد

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان يقطع قالب عيد ميالده بحضور الرئيسني نبيه بري وسعد احلريري على هامش عشاء الرابطة املارونية السنوي
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أك����دت مصادرت بيروت: 
رسمية أن وزير الداخلية 
زياد بارود مازال متمس����كا 
مبوقف����ه االحتجاجي إزاء 
جتاوز املدي����ر العام اللواء 
أشرف ريفي ملا اتفقا عليه من 
تأجيل أي قرار مسلكي بحق 
قائد الدرك العميد أنطوان 
شكور، إلى حني نيل احلكومة 
الثقة، ويص����ار بعدها إلى 
معاجلة كل املشكالت داخل 
املؤسس����ة، لكن بارود قرر 
أن يتابع مهمته في اللجنة 
الوزارية ألن����ه منتدب من 
قبل رئيس اجلمهورية وال 
عالقة حلضوره باألزمة داخل 
مؤسسة قوى األمن الداخلي. 
فهو ال يريد أن يحرج الرئيس 
أو يضغط عليه، لذلك تابع 
عمله في جلنة البيان الوزاري 
حتى ال يعرقل عمل اللجنة 
ويؤخر انطالقة احلكومة. 
أما ماذا سيحصل في قوى 
األمن الداخلي فهذا أمر آخر، 
ولكل حادث حديث ومن أخطأ 

يتحمل املسؤولية.
وحتى مساء أمس األول، 
لم يكن قد ط����رأ أي تعديل 
على العالقة املتوترة حديثا 
الداخلية واملدير  بني وزير 
العام لألمن الداخلي، وتاليا 
بني الوزير ورئيس احلكومة 
س����عد احلريري. وبارود، 
بحس����ب أحد املقربني منه، 
يرى في قرار ريفي معاقبة 
شكور »طعنة شخصية له، 
وهو الذي دافع طيلة األشهر 

الفائتة عن قرارات أش����رف 
ريفي وفريقه في املديرية. 
وعندما كانت أطراف سياسية 
تتهم ريف����ي بالوالء لطرف 
سياس����ي محدد، كان وزير 
الداخلي����ة يجه����د إلظهار 
املؤسسة في صورة أفضل«. 
لكن عتب الوزير يذهب أبعد 
من ريفي. وهو، بحسب ما 
يقول أحد املقربني منه، عاتب 
على »من غطى قرار ريفي«، 
أي رئيس احلكومة س����عد 
احلري����ري، »إذ إن ما جرى 
بني بارود وريفي هو سابقة 
سيتضرر منها كل وزير في 

هذه احلكومة«.
ويس����أل املصدر »ماذا 
س����يكون موق����ف س����عد 
احلريري لو أن أمرا مماثال 
جرى بني مدير عام محسوب 
على األقلية ووزير من تيار 
املستقبل؟ هل كان احلريري 
سيغطي املدير العام حينها؟«. 
وف����ي اجله����ة املقابلة، فإن 
في فريق س����عد احلريري 
من يبادل وزي����ر الداخلية 

العتب، ألن األخير، بحسب 
مصدر قريب من احلريري، 
»لم يحرك ساكنا جتاه قائد 
الدرك الذي كان يرفض أوامر 
للوزير نفسه«. وكان ريفي، 
بحسب املصدر ذاته، »صابرا 
على جتاوزات شكور. وعندما 
قرر التحرك وفقا للقانون، 
امتعض وزير الداخلية«. لكن 
العتب املتبادل لم يقفل باب 

التواصل بني الطرفني.
وتعد مص����ادر مطلعة 
بطي ه����ذه الصفحة خالل 
األيام القليلة املقبلة، رافضة 
اإلفص����اح ع����ن مضم����ون 
التواصل اجلاري )كان الفتا 
اتصال الوزير جنبالط بوزير 
الداخلي����ة والبلديات زياد 
بارود، معربا عن تضامنه 
معه، وإصراره على ضرورة 
احترام التراتبية االدارية في 
الوزارات لكي تؤدي املهمات 
املطلوبة منها، مشددا على 
أهمية عدم حصول أي جتاوز 
لهذه القاعدة في أي وزارة لكي 

ينتظم عمل املؤسسات(.

عتب متبادل بين رئيس الحكومة وبارود
خطط الحريري للمرحلة المقبلة: 

مصالحة »السنة« مع سورية
بيروت: أوس���اط سياس���ية قريبة من تيار 
املستقبل تتوقع ان يركز الرئيس سعد احلريري 
في جهوده وخططه للمرحلة املقبلة على خمسة 

عناوين أساسية هي:
- أوال: مصاحلة املسلمني »السنة« مع سورية 
على قاعدة لبنان في لبنان وسورية في سورية، 
اذ ال يجوز التأسيس على عالقة مستقبلية بني 

بيروت ودمشق على قاعدة العداء أو التبعية.
- ثانيا: عزل الفتنة املذهبية السنية الشيعية 
املشتعلة في الشرق األوسط عن لبنان، واعادة 
نسج عالقة مع حزب اهلل بدأها في العام 2005، 
وحالت أجندة احلزب االيرانية دون استكمالها، 
على قاعدة لبننة خياراته وتوجهاته وسلوكه من 
خالل خطة طويلة األمد تهدف الى توسيع الهامش 
اللبناني في برنامجه، خصوصا ان التبريد في 
الداخل وعلى احلدود كفيل وحده بإضعاف العامل 
األيديولوجي وتعويد كوادر حزب اهلل على منط 
عيش يتشاركون فيه مع اللبنانيني الى ان تتضح 

صورة املشهد الدولي االقليمي.
- ثالثا: التعاون مع رئيس اجلمهورية واحترامه 
موقعه الذي يرمز الى الشراكة املسيحية في النظام 
والدور املسيحي في لبنان واملنطقة، والتأسيس 
لعالقة مع املسيحيني على مستوى النظام مختلفة 
عن حقبة 1990 � 2005، وهي حقبة اس���تثنائية 
من تاريخ الوطن، والتفاعل مع املعطيات اجلديدة 

الناجتة من اخلروج السوري من لبنان.
- رابعا: العمل بالتعاون مع رئيس اجلمهورية 
على استكمال تطبيق اتفاق الطائف قبل البحث 
في تعديله وتطويره،  واملقصود باألولوية الفصل 
بني املؤسسات الدستورية وتعاونها اظهارا لقدرة 
هذا النظام على ادارة شؤونه من داخله وبواسطة 

أدواته الذاتية.
- خامسا: اطالق ورش���ة اقتصادية امنائية 
تعوض لبنان ما فاته في السنوات األربع األخيرة، 
وحلظ خطة مستقبلية لتطوير القطاعات االنتاجية 

وتفعيل القطاعات السياحية.

وزارة الداخلية: المشكلة مجمدة إلى ما بعد الثقة

زياد بارودسعد احلريري 

متيز  عيد االسـتقالل: 
عيد االستقالل هذا العام 
بعدة أمور حتدث للمرة 

األولى: 
� ألول مرة يقام العرض العسكري على جادة 
شفيق الوزان مبحاذاة البحر )بعدما كان يجري 
في فترة ما بعد الطائف في وس���ط العاصمة، 
وحتديدا س���احة الشهداء، ومن دون ان تعرف 
أسباب تغيير املكان(، وألول مرة تقدم وحدات 
خاصة من اجليش عروض���ا ومهارات قتالية 
وتدريبية خ���ارج العرض التقليدي للوحدات 

املشاركة في العرض.
� ألول مرة يش���ارك الس���فير الس���وري علي 
عبدالكرمي في حفل االس���تقبال الذي أقيم في 
قصر بعبدا بعدما كان احلضور السوري قبل 
2005 يقتصر على مشاركة ضباط سوريني في 

العرض العسكري.
� ألول مرة يقام حفل لعيد االستقالل اللبناني 
في دمشق وحتديدا في سفارة لبنان في دمشق 
بحضور عدد كبير من املس���ؤولني السوريني 
ورؤس���اء البعثات الديبلوماسية في سورية، 

اضافة حلضور اعالمي مميز.
� ألول مرة يقرن رئيس اجلمهورية رس���الته 
الرس���مية الى اللبنانيني بح���وار مفتوح مع 

االعالميني.
غياب الزعماء: لوحظ غياب الرئيسني أمني اجلميل 
واميل حلود عن حفل االستقبال في قصر بعبدا، 
ــا لوحظ غياب زعماء املوارنة )عونـ  جعجع  مثلم
ـ اجلميل ـ فرجنية...( عن حفل املجلس املاروني 
ــؤولي الصف  العام، وان حضر من مثلهم من مس

األول في أحزابهم.
 املجلس املاروني العام: العشاء السنوي الذي 
يقيمه املجلس املاروني العام برئاس���ة الوزير 
السابق وديع اخلازن ويرعاه البطريرك املاروني 
مار نصراهلل بطرس صفير ممثال سيادة املطران 
بولس مطر ال يشبه أي عشاء سنوي آخر، متيز 

بأمرين:

� التوقيت عش���ية عيد 
االستقالل مع ما ميثله 
الترابط  هذا من مغزى 
والصلة بني لبنان واستقالله والطائفة املارونية 

ودورها.
� احلشد الكبير املشارك الى حد ميكن القول ان 
كل لبنان كان حاضرا في تلك األمسية: الدولة 
بأركانها رؤس���اء ووزراء ونوابا ومس���ؤولني 
عسكريني وأمنيني واملجتمع السياسي وشريحة 
واسعة من املجتمع املدني بفعالياته االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية واالعالمية، الى جانب 
حضور ديبلوماسي للسفراء العرب واألجانب. 
العشاء السنوي الذي أقيم في فندق الفينيسيا 
هذا العام استهل بكلمة لرئيس املجلس املاروني 
الش���يخ وديع اخلازن توجه فيها الى الرئيس 
ميش���ال س���ليمان بالقول: »لقد ش���عرمت بان 
اللبنانيني بأم���س احلاجة الى نظرة صحيحة 
في االوضاع الراهنة، وتوجيهات نابعة من عقيدة 
وطنية، سليمة، تستلهم الثوابت واملسلمات، 
واحترام حقوق االنسان في حرياته االساسية، 
وتوثيق أحسن الصالت والعالقات مع ما ارتبط 
به لبنان من دول قريبة وبعيدة. ومنذ اللحظة 
التي تسلمتم فيها زمام الرئاسة، وانتم في سباق 
الى تظهير لبنان على حقيقته، في كل احملافل 
العربية واالقليمي���ة والدولية التي زرمتوها، 
ه���ذه احلقيقة التي انتعش���ت وان صعت في 

عهدكم التفاؤلي«.
ذكرى استشـهاد اجلميل: حاول الرئيس السابق 
أمني اجلميل في ذكرى ولده الشهيد بيار اجلميل، 
ــد األكثرية الى ما كانت عليه، وان يعيد من  ان يعي
ــارك »إحياء ثورة األرز، ثورة  خالل احلشد املش
لبنان السيد املستقل«. )شارك في القداس الرئيس 
ــمير جعجع والسيد تيمور  سعد احلريري ود.س
جنبالط ممثال للنائب وليد جنبالط، كما حضر عن 
ــهيب، وائل  ــاء الدميوقراطي أكرم ش ــواب اللق ن
أبوفاعور، مروان حمادة، ايلي عون وهنري احللو، 
ــليمان  ــعادة النائب س ــف س ومثل الوزير يوس

فرجنية(. 

مالحظات ومشاهدات

بري لمنتقدي إلغاء الطائفية السياسية:
 إلغاؤها اآلن وإال فال بقاء للبنان

»األنباء« تنشر محضرا مختصرا من لقاء رئيس المجلس برؤساء اللجان حول تشكيل هيئة اإللغاء

بي���روت: أكد رئيس املجلس
ب���ري عزمه  النياب���ي نبيه 
»املضي في تنفيذ اتفاق الطائف 

كامال«.
وش���ن بري ف���ي حديث الى 
»الش���رق األوسط« هجوما غير 
مسبوق على منتقدي دعوته الى 
انشاء الهيئة الوطنية العليا إللغاء 
الطائفية السياسية«، )أبرزهم 
املارون���ي نصراهلل  البطريرك 
صفير من دون ان يسميه(، محذرا 
من انه »إذا لم تنشأ الهيئة اآلن 
ف���ال أعتقد ان لبنان يس���تطيع 
البقاء«، الفتا الى ان »لبنان اآلن 
أمام عدوين، عدو في الداخل اسمه 
الطائفية السياس���ية، وعدو في 
اخلارج اسمه اسرائيل«، منبها 
»من يعرقل األولى في س���بيل 

الثانية«.
ونفى بري ان يكون اقتراحه 
من���اورة أو محاول���ة لتطويق 
مطالب���ة رئي���س اجلمهوري���ة 
العماد ميشال سليمان بتعديل 
الرئاس���ة«، مؤكدا  صالحي���ات 
ان »رئي���س اجلمهورية هو من 
احملرضني على خطوتي«، معددا 
»املشاريع التي ينوي القيام بها 
في ه���ذا املجال، والتي س���تبدأ 
بإقرار مشروع الالمركزية اإلدارية 
املوجود أمام اللجنة النيابية اآلن 

ثم إنشاء الهيئة الوطنية، يليها 
قانون انتخاب جديد وفقا للطائف 
ثم مجلس الشيوخ الذي تتمثل 
فيه الطوائف. وأبدى تفاؤله ب� 
»املس���تقبل القريب للبنانيني«، 
راهنا »املستقبل البعيد بإرادتهم، 
وداعيا إياهم الى االستفادة من 
� السوري  الس���عودي  التوافق 

للبناء عليه مستقبال«.
»االرض  ان  ب���ري  ورأى 
اللبنانية أصبحت متعطش���ة، 
اآلن  مؤهل���ة  املناخ���ات  وكل 
لش���جرة الوحدة الوطنية التي 
تب���دأ – وهذه نقطة مهمة جدا – 
الوطنية إللغاء  الهيئة  بتشكيل 
الطائفية السياس���ية. والتي قد 
تأخ���ذ – وال أبال���غ – عقودا من 
الزمن قبل ان يتحقق اإللغاء«، 
مشيرا الى ان »جميع اللبنانيني 
يطالبون بتطبيق اتفاق الطائف، 
وبعضهم كان يزايد على اآلخر 
ويتهمه بأنه ال يريد الطائف، وهذا 

البعض ينكر ذلك«.
ورد بري على الذي يقول انه 
لم يق���رأ الطائف حتى اآلن )في 
اشارة الى تصريح لصفير السبت 
املاضي( وهو س���اهم وقبل به، 
داعيا إياهم الى ان »يتذكرروا انهم 
ساهموا في وضعه وليستذكروا 

انهم يعرفون القراءة«.

انهم »إذا كانوا  الى  واش���ار 
ال يري���دون الطائف فليقولوها 
صراحة، ألنهم َقالوا عن غيرهم 
انهم ال يريدونه، وعند االمتحان 
يكرم املرء أو يهان«، وأردف بري 
ردا عل���ى دعوة صفي���ر بإلغاء 
الطائفي���ة م���ن النف���وس قبل 
النصوص بالقول »ش���كرا لهذه 
النصيح���ة التي عمرها من عمر 
االنتداب، ولكننا سنأخذ بها متاما 
بإلغ���اء الطائفية من النصوص 
والنفوس مع���ا، ال على طريقة 
البيضة من الدجاج أم الدجاجة من 
البيضة«. وتأليف الهيئة يندرج 
في هذا الب���اب، أي انها محاولة 

جدية للسير في األمرين معا.
وكان الرئي���س ب���ري طلب 
النيابية  اللج���ان  من رؤس���اء 
خ���الل اجتماع���ه األول بهم، ان 
يقترحوا عليه أسماء لعضوية 
الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية 
السياسية في مهلة أسبوعني، لكن 
النائب انطوان زهرة رفض ذلك 
باإلطالق، وأبلغ رئيس املجلس 
قوله: ان تشكيل هذه الهيئة قبل 
البت في موضوع س���الح حزب 

اهلل مستحيل.
وحصلت »األنباء« على محضر 
مختصر لذلك االجتماع، وفيه ان 
زهرة التفت الى النائب ابراهيم 

كنعان )كتلة التغيير واإلصالح( 
سائال عن موقفه من هذه املسألة، 
بهدف إحراجه، ويبدو ان كنعان 
أح���رج بالفع���ل وراح يش���رح 
للرئيس نبيه بري ان »مس���ألة 
بهذه احلساسية تتطلب الدرس 
بهدوء«. في ذلك اللقاء لم يبد نائب 
رئيس املجلس فريد مكاري اي 
اعتراض على تشكيل الهيئة أما 
نواب اللقاء النيابي الدميوقراطي 
)جنبالط( فقد وقفوا الى جانب 
طرح رئي���س املجلس مؤكدين 
الطائفية،  الغ���اء  على ضرورة 
مع اعترافهم بأن هذا األمر يثير 
احلساسيات، ويتطلب حصوله 
في ظروف مؤاتي���ة. أما النائب 
عاط���ف مجدالني )املس���تقبل( 
فقد عارض اخلطوة، انس���جاما 
العام، في  التوجه املسيحي  مع 
حني اقترح النائب أحمد فتفت ان 
يتباحث بري في هذه املسألة مع 
رؤساء الكتل النيابية فحزب اهلل 
سيوافق وتيار املستقبل مييل الى 
أمر كهذا، كذلك جنبالط الذي ال 
يستطيع أحد توقع موقفه، وقد 
تلقى الفكرة االعتراض من جانب 
التيار الوطني احلر و»القوات« 
والكتائ���ب، وخصوصا بكركي، 
بينما يبدو سيلمان فرجنية مياال 

للموافقة.

مصدر نيابي: الطوائف حسمت تمثيلها 
على طاولة الحوار باستثناء السنة

أمانة 14 آذار تحّضر لخلوة سياسية 
تعيد النظر في تجربتها السابقة

بيروت ـ ناجي يونس
اكد مصدر نيابي بارز ان الطائفية السياسية في 
لبنان لن تلغى سواء من النصوص او من النفوس 
وسواء تشكلت هذه الهيئة أو ال، مشيرا الى استحالة 
ايجاد االجماع اللبناني حول الهيئة الوطنية إللغاء 
الطائفية سواء داخلها بعد تشكيلها او قبل ذلك فأي 
قرار في هذا االطار يتطلب االجماع فهل ميكن توفيره 
بني اللبنانيني في مسألة حساسة كهذه في ظل هذا 

التضارب بني مختلف الفئات اللبنانية؟
وعن طاولة احلوار املرتقب انعقادها اعتبر املصدر 
ل� »األنباء« ان التمثيل الش���يعي بات محسوما اما 
التمثيل السني فانه يقتضي ان حتل مسألة الرئيس 
ميقاتي والوزير الصفدي اللذين ال ميلك كل منهما 
القاعدة املطلوبة للمشاركة اذا استمر االعتماد على 

كتلة من 4 نواب في اقل تقدير.
وفي التمثيل الدرزي فإن النائبني جنبالط وأرسالن 

سيتوصالن الى تفاهم في هذا االطار.
وفي التمثيل املاروني سيبقى العماد عون والرئيس 
اجلميل ود.جعجع وس���ينضم النائب فرجنية من 
دون ان يتضح مصير الوزير بطرس حرب وقرنة 
شهوان، كاثوليكيا سيحصر التمثيل في الوزير ميشال 
فرعون، وأرثوذكسيا سينضم نائب رئيس مجلس 
النواب فريد مكاري وقد ينضم ايضا النائب اسعد 
حردان اذا كانت القاعدة كتلة من 4 نواب والتمثيل 

األرمني سهل حسمه مجددا.
ورفض املصدر النيابي حتويل طاولة احلوار الى 
مكان لدراسة املسائل احلساسة غير االستراتيجية 
الدفاعية لئال يصبح مجلس الوزراء مجلسا بلديا 

في نهاية املطاف.

بيروت ـ محمد حرفوش
تعكف األمانة العامة لقوى 14 آذار على درس الوسائل 
واخلي���ارات الرامية الى ترتيب أوضاعها وترميم بيتها 
الداخلي، بعد التصدعات التي أصابت بنيانها، خصوصا 
في مرحلة ما بعد االنتخابات النيابية وقبيل تش���كيل 
احلكومة. ويندرج في هذا السياق املوقف الذي اتخذته 
قيادة حزب الكتائب جلهة تسجيل مالحظات على منهجية 
عمل 14 آذار، وقبلها مواقف النائب وليد جنبالط الذي 
غادر موقعه ف���ي 14 آذار ونعى ورقتها. وفي معلومات 
»األنب���اء« ان محاولة الترميم اجلاري���ة في الكواليس 
تتضمن صوغ مشروع سياسي – اقتصادي – اجتماعي 
واعادة هيكلة األمان���ة العامة تنظيميا وإداريا وبلورة 
رؤية موحدة حيال القضايا وامللفات املطروحة للنقاش 
بني القوى السياسية املختلفة في البلد، كمقدمة لالنطالق 

برؤية جديدة على املستويني اإلداري والسياسي.
وبحسب املعلومات، فإن األمانة العامة لقوى 14 آذار 
ستعمل جاهدة إلعادة لّم شمل جميع الفرقاء املنضوين 
حتت اطارها، وان منس���ق هذه األمان���ة العامة النائب 
السابق فارس سعيد اقترح عقد خلوة سياسية بعيدة 
عن األضواء واإلعالم جتمع كل قيادات ومكونات 14 آذار 
لتعيد النظر بكل التجربة السابقة من حلظة استشهاد 
الرئيس رفيق احلريري عام 2005 وحتى هذه اللحظة، 
وتأخذ في االعتبار املتغيرات احمللية واإلقليمية والدولية 

التي طرأت.


