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رغم التوجه لتشكيل مجلس وزراء من لون واحد بحلول األسبوع المقبل

 بيروت ـ عمر حبنجر
توح���ي املكونات السياس���ية للظروف 
اللبنانية الراهنة بأن الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي متجه نحو تشكيل حكومة ما يعرف 
ب� »اللون الواحد« أي التي تضم فريق الثامن 
من آذار وحده، بعد إعالن رئيس الكتائب أمني 
اجلميل املفاوض باسم 14 آذار، وصوله مع 

الرئيس ميقاتي الى الباب املسدود.
وس���تكون حكوم���ة سياس���ية مطعمة 
بتكنوق���راط وبوجوه معتدل���ة تخفف من 
حدة اللون الواحد الذي س���تصيره، السيما 
فيما يتعلق بحصة الرئيس ميشال سليمان 
والرئيس جنيب ميقاتي، اضافة الى الوزير 
محمد الصفدي والنائب متام س���الم وكتلة 
النائب وليد جنبالط، الذين من شأن وجودهم 
في احلكومة كسر حدة لونها الفاقع مع كونهم 
جميعا، وعلى رأسهم ميقاتي، من نسيج قوى 

14 آذار أصال.
وتوقع الرئيس ميقاتي إجناز احلكومة هذا 
األسبوع، وهو ما حتدث عنه الرئيس نبيه 
بري من قطر، فيما قلل العماد ميشال عون 
من أهمية تش���كيلها بسرعة وبقي السؤال: 
هل يصدرها ميقاتي قبل االثنني 14 فبراير، 
وهو يوم ذكرى اغتيال احلريري أم يتريث 

الى ما بعده؟
وفي معلومات ل���� »األنباء« ان محطتني 
التريث في تسريع  إضافيتني س���تفرضان 
التشكيلة احلكومية، احملطة األولى:  إعالن 
تتعلق باتصاالت كثيفة جتري على املستوى 
اإلسالمي السني لعقد اجتماع عام وموسع 
للفعاليات السياسية والدينية في دار الفتوى 
غدا حتت عن���وان »وحدة الصف« يحضره 
رؤساء احلكومات السابقون والنواب واملفتون 

وأعضاء املجلس الشرعي األعلى.
وقد يغيب عن هذا اللقاء الرئيسان السابقان 
سليم احلص ورشيد الصلح بداعي املرض، 
ورمبا يغيب ايضا الرئيس عمر كرامي، إمنا 
يبقى األهم حضور الرئيسني سعد احلريري 
وجنيب ميقاتي الذي مازال يدرس الدعوة التي 
وجهت اليه، على اعتبار ان حضوره يعكس 
نوعا من املصاحلة مع احلريري، مما يفسح 
املجال لتأخير صدور التش���كيلة احلكومية 
األحادية اللون، ريثما تتبلور صورة حكومة 

مشتركة الى حد ما.
أما الرئيس فؤاد السنيورة فإن حضوره 

مؤكد.

محطة دمشق

واحملطة الثانية: ستكون في دمشق التي 
غادر إليها العماد ميش���ال عون حلضور 

احتفاالت عيد القديس مارون في مسقط 
رأسه »براد« في سورية.

وق���ال عون انه س���يلتقي على هامش 
الزي���ارة الدينية بع���ض األصدقاء، وفي 
معلومات ل� »األنباء« ان دمش���ق ستجد 

نفس���ها مطالبة بوضع اللمسات األخيرة 
عل���ى التوزيعة الوزارية بني احللفاء، من 
خالل ضبط إيق���اع عالقة عون بالرئيس 
ميشال سليمان، وتسوية األمور الشائكة 
بني النائب طالل أرس���الن وب���ني الوزير 

الس���ابق وئام وهاب، الذي يرفض توزير 
أرسالن، كفعالية درزية مستقلة، ويصر 
على احتسابه جزءا من حصة النائب وليد 
جنبالط، فيما يرفض أرسالن هذا التوصيف 
الذي يجعله مبس���توى احلالة السياسية 

التي ميثلها وهاب.
م���ن جهته ينطلق الرئيس ميقاتي من 
ثابتتني: تأكيد موقع رئيس اجلمهورية في 
التركيبة احلكومية واحتفاظه هو شخصيا 
كمكلف، باخليار النهائي في توزيع االسماء 

واحلقائب، في ضوء مطالب القوى املشاركة 
في احلكومة، التي ترفع اليه.

وحتدثت املصادر ع���ن امكانية اجناز 
التش���كيلة اجلمعة أو السبت، وان تضم 

وجوها من احلكومة السابقة.

عون: الحكومة منسجمة

العماد ميشال عون رئيس كتلة االصالح 
والتغيير عبر عن ارتياحه لنتيجة مفاوضات 
14 آذار مع الرئيس املكلف بالقول: سنؤلف 
حكومة بش���كل منس���جم، وستتمكن من 
احلك���م ومن تنفيذ قراراته���ا، ولن يكون 

هناك فراغات.
وقال للصحافيني ف���ي دارته بالرابية: 
رغبت في طمأنتكم، وأنا لس���ت مشغول 
البال على الوقت، ففي املرة املاضية استغرق 
األمر خمسة أش���هر، أما اليوم فلن يأخذ 
تشكيل احلكومة كل هذا الوقت، ونحن لم 

نتجاوز الشهر االول.

كتلة عون تريد 40% من الوزراء

ب���دوره، أكد اعالم التيار الوطني احلر 
ان الرئي���س ميقاتي حس���م امره باجتاه 
حكومة تكنوقراط مطعمة بسياسيني غير 
استفزازيني من 30 وزيرا. يجري اختيارهم 
من »االكثرية اجلديدة« بحس���ب »نسبها 
التمثيلية في مجل���س النواب« وفي هذه 
احلال���ة يحصل العماد ع���ون على حصة 

االسد من الوزراء املسيحيني.
وتقول قن���اة »أو تي في« التلفزيونية 
الناطقة بلسان عون ان تكتله النيابي املؤلف 
من 27 نائبا )مع حلفائه املسيحيني( من 
أصل 68 نائبا سموا ميقاتي، أي 40% من 
االكثرية اجلديدة، ما يعني حصوله على 
النسبة نفسها من الوزراء، أي 12 وزيرا، 
وانه اذا احتسبت حصة للرئيس ميشال 
سليمان، حتسم بالتساوي من كل االطراف 

لتصبح حصة التكتل العوني 11 وزيرا.
واذا ما رصدت حصة اخرى ملستقلني 

تصبح بحدها االدنى عشرة وزراء.
وفي مجال احلقائب الوزارية، يتحدث 
العوني���ون عن عرف ش���به ثابت يوزع 
ال���وزارات بني س���يادية أوال وسياس���ية 
� خدماتي���ة ثاني���ا، ووزارات الدولة ثالثا 

وأخيرا.
ما يعني ان التوزيع يبدأ مداورة عبر 

كل منها ولكل من االطراف.
وس���يكون هن���اك جتاذب ح���ول هذه 
الوزارات. لكن العماد ميشال عون أعرب عن 

ارتياحه لقيام حكومة منسجمة وفاعلة.

)تيار.أورغ( رئيس تكتل االصالح والتغيير النائب ميشال عون يتجول في الطائرة لدى مغادرته إلى سورية مع الوفد املرافق حلضور قداس »مار مارون« في منطة براد اليوم 

التشكيلة الحكومية بعد إعالن 14 أذار عدم مشاركتها
يبدو أن اع����الن الرئيس أمني اجلميل 
ع����ن وصول املفاوض����ات مع الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي إلى حائط مسدود لم 
يفاجئ أحد، إذ أكدت مصادر ان التش����كيلة 
باتت شبه منجزة دون مشاركة املعارضة 
اجلديدة. وهي على الشكل التالي: سنة )6(: 
ميقاتي، الصفدي )مالية(، ال�صلح )شؤون 

اجتماعية(، كرامي )بيئة(، القصار )اقتصاد(، 
ترو )دولة(.

ش����يعة )6(: خليف����ة )صح����ة(، بري 
الس����يد حسني )تنمية  )خارجية(، جابر، 

ادارية(، )اثنان لم يحسما(.
موارنة )6(: جان عبيد )تربية(، ناجي 
البستاني )داخلية(، وسام بارودي، جبران 

باسيل )طاقة(، فادي عبود )سياحة(، )أو 
شكيب قرطباوي(.

أرثوذكس )4(: يعقوب الصراف )دفاع(، 
جاك صراف )صناعة(، إدمون شماس )أو 
نق����وال نحاس(، إيلي الفرزل����ي )أو مروان 

أبو فاضل(.
كاثوليك )3(: شربل نحاس )اتصاالت(، 

نقوال فتوش )ثقافة(، دافيد عيسى )دولة(.
دروز )3(: غازي العريضي )أش����غال(، 
وائل أبو فاعور )مهجرون(، طالل ارسالن 

)أو مروان خير الدين(.
أرمن )1(: هاغوب بقرادونيان )ش����باب 

ورياضة(.
أقليات )1(: حبيب افرام )دولة(.

اجتماع تنسيقي بين »التقدمي« وحزب اهلل 
و»التيار الوطني« و»االتحاد« و»القومي« معلوف لـ »األنباء«: ميقاتي يتأرجح ما بين دوري المغامر واإلطفائي

أكد عضو »نواب زحلة« أن »14 آذار« غير مستعدة للمشاركة في حكومة تتناقض فيها المواقف والتوجهات

 بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عض���و كتل���ة »نواب 
زحل���ة« وتكت���ل »الق���وات 
النائ���ب جوزف  اللبناني���ة« 
معل���وف، ان الرئيس املكلف 
تشكيل احلكومة جنيب ميقاتي، 
يتأرجح في رحلة التأليف ما 
بني دوري املغامر واإلطفائي، 
بحيث يسعى من جهة الى اطفاء 
الداخلية عبر إش���راك  األزمة 
جميع الفرق���اء اللبنانيني في 
حكومته وتلوينها من جميع 
األلوان اللبنانية مع ما تتطلبه 
املرحلة م���ن احترام للثوابت 
األساس���ية لق���وى »14 آذار« 
وفي طليعتها احملكمة الدولية 
والسالح غير الشرعي، ويغامر 
من جهة أخرى من خالل الذهاب 
الى تشكيلة حكومية من لون 
واحد تعيق مس���اره ومتس 
باملسّلمات األساس���ية لبناء 
الى  الدولة والع���ودة بالبالد 

مرحلة ما قبل العام 2005.

تجربة ثانية

النائ���ب معلوف في  وأكد 
تصريح ل� »األنباء« ان قوى 14 
آذار غير مستعدة للمشاركة في 
حكومة تتناقض فيها املواقف 
والتوجه���ات، والدخ���ول في 
جتربة ثاني���ة غير مجدية ما 
لم تعط التأكيدات والتطمينات 
الالزمة حيال مطالبها الوطنية 
واحملق���ة، الس���يما ف���ي ظل 

وج���ود فريق يس���عى جاهدا 
وبناء على أجن���دة خارجية 
الى الغاء احملكمة الدولية من 
خالل محاولته الغاء اآلخرين 
سياسيا وخنق أصواتهم تارة 
عبر التهديد بالسالح من خالل 
القمصان السوداء  نشر ذوي 
على الطرقات، وطورا عبر إثارة 
الفوضى واللجوء الى تعطيل 
املؤسسات الدستورية على غرار 
تعطيله سابقا ملجلسي النواب 
والوزراء وشله العمل السياسي 
أمنية  متهيدا لتنفيذ خطوات 

على األرض.

تسهيل المهمة

وتعليقا عل���ى ما ذكره احد 
املصادر السورية الرسمية بأن 
»دمشق تسعى إلجناح الرئيس 
ميقات���ي في تش���كيل حكومته 
عب���ر اإليعاز ال���ى حلفائها في 
لبنان تس���هيل مهمته للخروج 
بحكوم���ة غير اس���تفزازية مع 
ابرازها حجم األكثرية النيابية 
اجلديدة«، لفت النائب معلوف 
الى ان���ه من الناحية التكتيكية 
قد حتاول دمشق وحلفاؤها في 
الظهور مبظهر أصحاب  لبنان 
النوايا احلسنة عبر إبداء رغبتهم 
في إشراك جميع اللبنانيني في 
احلكومة العتي���دة، اال ان تلك 
الرغبة وإن كانت ظاهريا توحي 
بحسن النوايا، ال تلغي حقيقة 
توجهات فريق »8 آذار« الهادفة 

الغ���اء اآلخرين سياس���يا  الى 
لالستفراد باحلكم، وهو ما أكدته 
الس���ابقة بحيث كان  التجارب 
الفريق املذكور يقدم على تفجير 
الوضع السياس���ي في كل مرة 
تتأمن فيها فرصة حقيقية لتالقي 
اللبنانيني، وذلك تنفيذا  جميع 
ألجن���دات إقليمية خاصة على 
حساب سيادة الدولة اللبنانية 

واملؤسسات الدستورية فيها.

تطمين!

وردا على سؤال حول امكانية 
ان يكون كالم املصادر السورية 
أعاله رس���الة طمأنة توجهها 
سورية لكل من اململكة العربية 
السعودية وللرئيس احلريري، 
السيما في ظل ما ُيشاع عن إعادة 
إحياء تفاهم ال� »س. س« مع 
ادخال بعض التعديالت اجلذرية 

عليه، أع���رب النائب معلوف 
عن عدم اعتقاده بأن سورية 
تنوي طمأنة اململكة السعودية 
الرئيس احلريري، وإال ملا  أو 
كانت قد تأجلت االستشارات 
النيابية األول���ى أو أقله لكان 
قد مت تأجيلها مرة ثانية، وذلك 
إفساحا في املجال أمام اختيار 
الفرقاء لشخصية توافقية بدال 
من اظهار الرئيس ميقاتي على 
انه مرش���ح فريق 8 آذار وهو 
ما كان قد أعلن���ه هذا األخير 
بلس���ان العماد عون، معتبرا 
ان ما يؤكد عدم وجود طمأنة 
هو ما تش���هده عملية تأليف 
احلكومة من تناتش للمقاعد 
الوزارية بني قي���ادات 8 آذار، 
العماد عون  السيما ما يبديه 
من محاوالت للهيمنة مسبقا 
على مجلس الوزراء من خالل 
محاوالته كس���ب ما يستطيع 
من مقاعد وزاري���ة وحقائب 
سيادية وأساسية، مشيرا من 
جهة أخرى ال���ى ان تفاهم ال� 
»س. س« ق���د مت اغتياله ولم 
يعد موجودا خصوصا بعد ان 
سارعت قوى 8 آذار الى إعالن 
وفاته على لسان العماد عون، 
معتب���را ان���ه إذا كان البد من 
مبادرة جديدة فلم ال تأتي حتت 
غطاء دولي مبا فيه السعودية 
وسورية؟! خصوصا ان قوى 14 
آذار مازالت تعتمد سياسة اليد 
املمدودة للوصول الى صياغة 

تفاهم يخرج لبنان من أزمته 
في ظ���ل التأكيد على احملكمة 
الدولية والثوابت األساس���ية 

لقيام الدولة.

حكومة لون واحد

وردا على سؤال، ختم النائب 
معلوف معلقا على ما أثير من 
تأكيدات بأن التشكيلة احلكومية 
ستكون من لون واحد وتعطي 
فريق 8 آذار 23 مقعدا مبا فيها 
3 مقاعد للنائب جنبالط مقابل 
7 مقاعد للرئيس���ني سليمان 
وميقات���ي، عل���ق مؤك���دا ان 
املفاوضات التي يجريها كل من 
الرئيس اجلمّيل ورئيس الهيئة 
التنفيذية في القوات اللبنانية 
س���مير جعجع م���ع الرئيس 
ميقاتي لم تنته بعد وانه من 
املبكر احلكم على صدقية تلك 
التسريبات أو عدمها، الفتا الى 
انه وف���ي حال آلت األمور الى 
غياب قوى 14 آذار عن التشكيلة 
احلكومية فستكون التوزيعات 
املذكورة أعاله واحدة سواء من 
حيث ضعف االنتاج احلكومي 
أو من حيث اله���دف، معتبرا 
انه في ظل تلك االنقس���امات 
الرئيس ميقاتي بني  وتأرجح 
دوري املغامر واإلطفائي، فإن 
األفضل ه���و اإلتيان بحكومة 
تكون حيادي���ة 100% ُتعطى 
الغطاء السياس���ي الالزم من 

قبل فريقي النزاع.

لحود للحريري: لم أتآمر يومًا على والدك
وأفتخر بالتماهي مع الرئيس األسد 

 بيروت ـ محمد حرفوش
عقد مس���ؤولو بيروت في احل���زب التقدمي 
االش���تراكي وحزب اهلل والتي���ار الوطني احلر 
واحلزب السوري القومي االجتماعي وحزب االحتاد 
اجتماعا تنسيقيا في مقر »االشتراكي« عرضوا 

فيه االوضاع واملستجدات الراهنة.
وحس���ب بيان صادر عن »التقدمي« فقد مت 
التواف���ق على ضرورة ابقاء التواصل املباش���ر 
واستمرار عقد مثل هذه اللقاءات ملا فيه تعزيز 

الوحدة الوطنية وحماية السلم االهلي واواصر 
العيش املشترك، مع التأكيد على حتمل املسؤولية 
في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن وبذل 
كل اجلهود املش���تركة في سبيل ترسيخ األمن 
واالس���تقرار ورفض كل ما من شأنه ان يؤجج 
النع���رات واخلالفات التي ال يس���تفيد منها اال 
االعداء املتربصون شرا وعدوانا بلبنان، السيما 
في ظل املرحلة الدقيقة واخلطيرة التي متر بها 

املنطقة.

بيروت ـ محمد حرفوش
ردا على ما جاء في إفادة رئيس حكومة تصريف 
االعمال سعد احلريري أمام أحد أعضاء فريق التحقيق 
الدولي كما بثته قناة »اجلديد«، على حلقات من ضمن 
ما أس����مته »حقيقة ليكس«، أعل����ن املكتب االعالمي 
للرئيس االسبق اميل حلود ان حلود يأسف ان يكون 
صاحب اإلفادة قد وقع في التباس شديد في موضوع 
أبوة القرار 1559، في حني كشف ان الهدف من القرار 
املذكور هو عدم التمديد ليس إال ملن عصي عليهم في 
إغرائهم وترغيبهم وترهيبهم واستئثارهم مبقدرات 
الوطن والش����عب والقضاء على مكامن قوة لبنان، 
حت����ى إذا حصل التمديد لم يعد لهذا القرار من مبرر 

وجود او موضوع او فحوى.
وتوجه املكتب الى احلريري بالقول: »احلقيقة يا 
س����عد التي يجب ان تعرفها ان كنت جاهلها، أن من 
رفض يوما، حني كان قائدا للجيش، زج اجليش ضد 

املقاومة، وأصر حني الرئاس����ة، على ادراج بند حق 
العودة في املبادرة العربية اثر قمة بيروت، وتصدى 
للنقاط السبع التي خطها قلم متآمر من جماعتك، وعمل 
دون كلل على محاربة الفس����اد الذي أشرت أنت الى 
مصدره والى النافر من مظاهره في معرض إفادتك، 
وتوج التحرير باستعادة معظم األرض رغم مكابرة 
أولبرايت، والذي كانت حتاك ضده املؤامرات إلبعاده 
عن رئاسة الدولة في زيارات مكوكية لم يعلم بها إال 
مؤخرا، ليس من شيمه تلقي األوامر من احد عندما 

يكون مؤمتنا على مصلحة لبنان«.
وختم املكت����ب االعالمي بيانه قائال »يفخر حلود 
بأنه يتماهى مع سيادة الرئيس الراحل حافظ االسد 
فقيد سورية ولبنان واالمة العربية، كما مع الرئيس 
د.بشار االسد، والعماد حلود لم يتآمر يوما على والدك 
رحمه اهلل، ذلك ان الضعيف يتآمر ويشكو ويستجدي 

ويرتشي ويحوك االضاليل«.

جوزف معلوف

أخبار وأسرار لبنانية  دمشـق تبرز اهتمامـن: تتوقع مصادر دخوال سوريا على خط 
تقريب وجهات النظر بني حلفائها اللبنانيني والرئيس املكلف، 
مشيرة الى ان دمشق ستس���تقبل في األيام املقبلة الرئيسني 
نبي���ه بري وجنيب ميقاتي، حزب اهلل، العماد ميش���ال عون 

والنائب سليمان فرجنية.
وتقول املصادر ان اجلانب السوري أبرز اهتمامه بقاعدتني 
يأمل من الفرقاء اللبنانيني املعنيني بتأليف احلكومة أخذهما 
باالعتب����ار: أولهما ع����دم ارباك ميقاتي أم����ام طائفته وتقدمي 
التس����هيالت التي تساعده على تعزيز موقعه رئيسا ملجلس 
الوزراء، وفي الوقت نفس����ه زعيما سنيا. وثانيهما استجابة 
م����ا يطالب به العماد عون في حصص����ه في مقاعد احلكومة 

اجلديدة وحقائبها.

وتقول أوساط الرئيس ميقاتي انه يعمل 
لتش���كيل احلكومة وفق أمرين: حرصه على 

موقع الرئاس���ة األولى والتي تصوغها العملية الدس���تورية، 
وموقع رئيس احلكومة في تشكيل احلكومة انطالقا من دوره 

الدستوري.
 تصـور واضـح: تقول مص��ادر الرئيس املكلف ان��ه ميلك تصورا 
واضح��ا لكيفية مقارب��ة البيان الوزاري، لكنه ل��ن يختزل اللجنة 
الوزارية التي ستش��كل لوضع مسودة هذا البيان، وهو سيطرح 
أمامها تصوره ويترك املجال لالطراف لبحثه والتوافق على الصيغ 

املقبولة.
وتعتبر املص��ادر ان املواقف التصعيدية األخيرة التي صدرت 
ضده امنا هي لرفع الس��قف حول احلصص الوزارية ومن شأنها 

تأخير التش��كيلة احلكومية، ولكنه��ا لن تثنيه 
عن املض��ي في خياراته ولن تؤث��ر في قناعاته 

السياسية وتوجهاته املرسومة بدقة.
  شرارة تس���مية الرئيس جنيب ميقاتي لرئاسة احلكومة 
انطلقت من كليمنصو، وتؤكد مصادر مطلعة ان اعتقاد جنبالط 
كان أن حكوم���ة عمر كرامي ومع االحت���رام التام له ولتاريخ 

عائلته ال تبعث التفاؤل في أوساط الناس.
وقد عبر عن موقفه هذا للسيد حسن نصر اهلل االمني العام 
ل� »حزب اهلل«، في لقاء معه قبل التكليف، اذ قال: »ان املرشحني 
لرئاسة احلكومة عندي هم في املرتبة االولى، جنيب ميقاتي، 
وفي املرتبة الثانية عدنان القصار )رجل اقتصاد ومصرفي(، 

وفي املرتبة الثالثة عمر كرامي.

 البارز في زيارة عون لسورية: االبرز في الزيارة التي يقوم بها العماد 
عون الى سورية اليوم )بعدما سبقه نحو 9 آالف من مناصريه في 
نحو 200 باص( للمش��اركة في احتفاالت اختتام اليوبيل ال� 1600 
س��نة على وفاة القديس مارون، هو ان رئيس التيار الوطني احلر 
سيزيح الس��تار عن لوحة تتضمن تقدمي الرئيس السوري بشار 
األس��د قطعة األرض التي ستبني عليها الكنيسة املارونية كنيسة 

مار مارون في براد.
وبحس��ب مصادر مطلعة فاللوحة س��تحمل عب��ارة »مبكرمة 
م��ن رئيس اجلمهورية العربية الس��ورية الرئيس بش��ار األس��د 
وبحضور العماد ميشال عون«، »وهي من املرات النادرة في تاريخ 
س��ورية املعاصر التي حتمل لوحة كهذه اسم شخصية ليست من 

سورية«.

ل إلى دمشق مع عون وأرسالن عقبات تشكيل الحكومة اللبنانية ُترحَّ
ودعوة للقاء سني موسع يجمع الحريري وميقاتي في دار الفتوى غداً


