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ماذا وراء موقف عون »المفاجئ«؟!
بيروت: خرج العماد ميش����ال ع����ون من االجتماع

األسبوعي لتكتل اإلصالح والتغيير ليفاجئ اجلميع 
بالتصعيد والتشدد في موقفه احلكومي بإعالنه »انه 
يحتفظ بالوزارات احلالية مع املطالبة بوزارة سادسة 
ألن عدد أعض����اء تكتله ارتفع من 21 ال����ى 27 نائبا«. 
رفع عون »السقف« و»النبرة« في آن منتقدا احلريري 
إلخالله مببادئ وقواع����د اتفق عليها، ومؤكدا انه »لن 
يس����مح ألحد مهما كانت مكانته عالية في هذه الدولة 

بأن مينع علينا أي وزارة«.
هذا املوقف أدى الى نتيجتني: تأجيل اللقاء بني عون واحلريري، 
وه����و لقاء كان متوقع����ا ان يكون اللقاء األخي����ر أو ما قبل األخير 
يعرض فيه احلريري »س����لة حقائب« ليختار عون على أساس����ها 
أسماء وزرائه ومبا يتناسب مع كل حقيبة، أما النتيجة الثانية فهي 
قطع موجة »التفاؤل العارم« الذي اجتاح األوساط السياسية وبدأته 
املعارضة قبل وبعد القمة الس����ورية � السعودية لتكمله األكثرية 
منذ أيام وتعمد الى التكتيك السياسي ذاته إلبعاد مسؤولية األزمة 
احلكومية عنها، فجأة لم يعد الس����ؤال هل تشكل احلكومة ومتى؟ 
وحتول في اجتاه آخر: ملاذا »صعد« عون موقفه؟ وكيف سينعكس 
هذا املوقف على تش����كيل احلكومة؟ في الواقع، أعطي موقف عون 

أكثر من تفسير وسبب:
1 � لم يكن عون مرتاحا ملسار املفاوضات مع الرئيس املكلف سعد 
احلريري بعدما ملس تراجعا في آخر اجتماع لهما في بيت الوسط 
عما كان عليه الوضع في اجتماع الرابية. ففي االجتماع األخير أظهر 
احلريري متسكا مبوقفه الرافض لبقاء وزارة االتصاالت من ضمن 
حصة تكت����ل اإلصالح والتغيير، وعارضا في املقابل 4 حقائب هي 
التربية والعمل واملهجرين والثقافة ووزارة دولة، وهو ما اعتبره 
عون دون املس����توى املطلوب واملقب����ول وال يلبي مطلبه القائل إن 
التخلي عن االتصاالت لن يحصل إال مقابل وزارة سيادية أو مقابل 

»عرض مغر« لم يحصل عليه حتى اآلن.

2 � بدا العماد عون منذ أيام مرتابا بحركة املواقف والتصريحات 
لدى فريق األكثرية، خصوصا جلهة ما انطوت عليه من مغاالة في 
التفاؤل وهو ما اعتبره مؤشرا الى جهوز تشكيلة حكومية جديدة 
يعرف القائمون بها انها س����تكون مرفوضة منه، بحيث بدت حملة 
التفاؤل مبثابة حملة اس����تباقية لتحميله مسؤولية تفشيل والدة 
احلكومة، فكان ان أقدم عون على اعتراض اس����تباقي أو »وقائي« 
على حصته الوزارية حتى ال يكون اعتراضا الحقا ويسهل اتهامه 

بالعرقلة.
3 � ش����عر عون الذي يخوض مع احلريري عملية بناء ثقة بأن 
هناك خروقات وإخالال مبا مت االتفاق عليه، سواء جلهة خرق مبدأ 
سرية املداوالت واالجتماعات والتحول مجددا الى »لعبة التسريبات 
االعالمية« للحقائب واحلصص وكان أكثر ما أثار عون فيها الترويج 
لفكرة انه تنازل ع����ن وزارة االتصاالت بعدما ضمن توزير جبران 
باس����يل، في ح����ني يعتبر هو ان توزير باس����يل ال ميثل تنازال من 
احلريري وان تخليه عن االتصاالت له ثمن، أو جلهة اإلخالل مببدأ 
اعتماد املداورة، وحيث تبني ان كل األطراف متمسكون بحقائبهم وال 
يتنازلون عنها، ما أدى الى ان تصبح كل الوزارات السيادية خارج 
متناول عون )الدف����اع والداخلية واملالية واخلارجية(، وان تنضم 
إليها وزارتان أساس����يتان هما األش����غال التي يتمسك بها جنبالط 
ووزارة العدل التي يتمسك بها جعجع مادام لم يعط »بديال موازيا 
لها«. وهذا الوضع دفع عون الى التمس����ك بوزارة االتصاالت حتى 
ال يكون التنازل من جهته فقط، والى ان تصبح املداورة ش����املة ال 

جزئية أو أحادية.
4 � العماد عون فوجئ بحركة رئيس القوات اللبنانية د.سمير 
جعج����ع ودخوله القوي على خط تش����كيل احلكومة للتأثير على 
مجرياتها، ورمبا يكون هذا التطور أكثر ما أزعجه وأثاره. فقد رعى 
جعجع اجتماعا ملسيحيي 14 آذار في معراب هدف الى تقدمي الدعم 
واملس����اندة للرئيس املكلف، ولكن أيضا الى تظهير كتلة مسيحية 
متثل ثقال سياسيا ونيابيا وشعبيا وتوازي تكتل االصالح والتغيير 

ويحق لها ان تنافس����ه في التمثيل احلكومي كما ونوعا، وبعد ذلك 
أطلق جعجع معلى شاشة العربية موقفا من تشكيل احلكومة أكد 
فيه ان االتصاالت لن تكون حلزب اهلل وان الداخلية لن تكون للتيار 
الوطني احلر، وهو ما اعتبره عون موقفا استفزازيا يؤخر وال يقدم، 

منتظرا موقفا وتوضيحا من احلريري.
ولكن احلريري الذي لم يجد نفس����ه معنيا بأي موقف تأكيدا أو 
نفيا، »ظهر« في معراب بعد هذا املوقف مجتمعا بكتلة القوات النيابية 
وخاصا جعجع بالتفاتة معبرة في توقيتها ومغزاها السياسي، وهذه 
الزي����ارة اعتبرها عون تأكيدا ملا كان يراوده من ش����كوك بأن هناك 
تنسيق مواقف وأدوارا ضمن فريق األكثرية حلشره وإحراجه. وان 
احلري����ري ليس في يده وحده زمام التأليف وغير قادر على اتخاذ 

ما يلزم من قرارات صعبة وعروض جدية ونهائية.
أيا تكن األسباب التي دفعت بالعماد عون الى تصعيد موقفه، املهم 
اآلن معرفة النتائج املترتبة على هذا املوقف،  وما اذا كان ينس����ف 
عملية التش����كيل أم يعيدها الى مسار جديد، وباإلجمال بدا الوسط 

السياسي في بيروت اليوم متوزعا في اجتاهني:
األول: يقول ان ما فعله عون من دخول اعتراضي للفت األنظار 
واثبات الوجود، يهدف الى حتس����ني ش����روطه وموقعه التفاوضي 
ويؤكد ان عملية احلكومة بلغت مراحلها األخيرة واحلاسمة، وإذا 
كان األمر كذلك، فإن مفاوضاته مع احلريري ستستأنف في القريب 

العاجل.
الثاني: يقول ان موقف عون ال يعكس مناورة تفاوضية بقدر ما 
يعكس األزمة احلكومية على حقيقتها ويعيدها الى نقطة البداية، 
ليتأك����د انها أزمة تدور في احللقة املفرغ����ة ذاتها، وان كل التفاؤل 
الذي س����اد في الفترة األخيرة لم يكن مبنيا على أس����س واضحة 
وعملية وامنا يدرج أكثر في اطار »متنيات ومناورات«، وان القمة 
السورية � السعودية لم تكن كافية النتاج حكومة جديدة ألنها لم 
تتدخل في التفاصيل احلكومية وتفادت التورط في لعبة األحجام 

والتوازنات الداخلية.
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أخبار وأسرار
قبل عون وبع�ده: قبل املؤمتر الصحافي للعماد ميشال 
عون، نقل عن الرئيس بري توقعه ان تعلن التش����كيلة 
احلكومية نهاية األس����بوع اجلاري، أو على أبعد تقدير 
بداية األسبوع املقبل، قبل موعد جلسة انتخاب أعضاء 
اللجان النيابية الثالثاء املقبل. ما يعني ان لبنان بصدد 
تسوية ش����املة وسلة سياس����ية واحدة ترضي جميع 
األط����راف وحتكم املرحلة املقبلة التي يس����عى الرئيس 
املكلف الى إرساء أسسها، انطالقا من الثقة املتبادلة بني 
مختلف الفرقاء اللبناني����ني احملكومني بالتوافق. وبنى 
ب����ري تفاؤله على ما ملس����ه أول من أمس من احلريري. 
وبعد مؤمتر ع����ون، نقل عن بري ان����ه ال يرى األجواء 

ايجابية وال يرى والدة قريبة للحكومة.
الق�وات والعدل: تقول مصادر معارض��ة ان جعجع أبلغ 
احلريري متسكه بحقيبة العدل ورفضه التخلي عنها حتت 
أي ظرف، ولوح بعقد مؤمتر صحافي يعلن خالله قرارا بعدم 
املشاركة، وذلك بعدما تقصد تنظيم اجتماع لبعض القيادات 
املس��يحية في دارته في معراب عش��ية زيارة احلريري له. 
وهكذا، توصل��ت املفاوضات بني احلريري وجعجع والنائب 
بطرس حرب إلى أن يتولى األخير حقيبة العدل، وأن يكون 
عمليا من حصة القوات، على أن يكون األرثوذكس��ي عماد 
واكيم الوزير الثاني للقوات. وبالتالي، س��قط االقتراح الذي 
كان من املمكن أن يقبل به عون، أي حقيبتي التربية والعدل 
بديال لالتصاالت. لكن مصادر في »القوات« تش��دد على ان 
»القوات« تتعاطى مبرونة مع احلصة الوزارية التي يفترض 
ان تعطى لها، موضحا أنها تطالب، إلى جانب احلصول على 
حقيبة أساسية، بواحدة من الوزارات اخلدماتية اآلتية: الصحة، 
أو األش��غال،  أو التربية، »لكن ومبا أن الوزير محمد جواد 
خليفة ناجح في وزارة الصحة وعليه ان يستكمل مشروعه 
فيها، فقد صرفنا النظر عن املطالبة بهذه احلقيبة، وما يهمنا 
في نهاية املطاف هو تسهيل مهمة الرئيس املكلف في تشكيل 
احلكومة، ولذلك نحرص على ان نكون براغماتيني في مطالبنا 

ونتجنب طرح شروط نصبح أسرى لها الحقا«.
انهاك الرئيس املكلف: حسب مصدر سياسي في 14 آذار، 
يدرك الرئيس املكلف انه يخوض مواجهة سياسية مع 
قوى ترغب في انهاكه، بعدما خففت كثيرا وهج انتصار 
يونيو 2009 االنتخاب����ي، ومن ثم تكليفه. واإلنهاك هنا 
معناه ان يطول الوقت من دون والدة احلكومة، ويتعب 
الرأي العام، فيجري رمي بدائل في الساحة »ثمنا« للخروج 
من املأزق مثل تكليف ش����خصية س����نية أخرى ترضي 
الطرفني معا لتشكيل حكومة لبنان اجلديدة مع ضمانات 
إقليمية حاسمة بتسهيل التأليف وكسح كل األلغام مبا 
فيه����ا ضب����ط ش����هية املعارض����ة وتصغي����ر حصتها 

تعويضا.
توس�يع احلكوم�ة: رفض الرئيس املكلف اضافة وزيرين 
الى حكومته لتصبح من 32 بدال من 30 وزيرا، على ان يكون 
الوزيران اجلديدان أحدهما لألقليات والثاني للعلويني حلسابات 
تتعلق بالهوية السياس��ية للوزيرين والتوازن السياسي في 
احلكومة )الثلث املعطل(، بحيث ال يكون املخرج لهذه املشكلة 
إال باحتس��اب وزي��ري األقلي��ات من ضم��ن حصة رئيس 
اجلمهورية. وفي هذا املجال عبر مسؤول احلزب الدميوقراطي 
العربي رفعت عيد عن أسفه لكون »ما من أحد من املعارضة 
ط��رح على احلريري موضوع توزيرنا، وان العماد عون قد 

طرح لفترة توزير السريان«.
اقت�راح جنبالط�ي: النائب وليد جنبالط اقترح مخرجا 
بإعطاء حقيبة املهجرين لعون، لكن األخير لم يقبل ألن 
صندوق املهجرين تابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولم يبق 
سوى بضعة ملفات عالقة في هذه الوزارة التي يطالب 

عون أصال بإلغائها بعد التعويض على القرى الباقية.
لبننة احلكومة: رأت مصادر معارضة أهمية بالغة في إبداء 
رئيس تيار املردة س��ليمان فرجنية اس��تعداده للتخلي عن 
مطلب حصوله على حقيبة وزاري��ة واالكتفاء بوزارة دولة 
تسهيال لوالدة احلكومة، فهذا املوقف أثبت مرة أخرى، استنادا 
الى هذه املصادر، لبننة امللف احلكومي بعد القمة الس��ورية 
� الس��عودية، وان تكن مصادر في األكثرية قرأت فيه بعدا 
سورياً. فحتى اذا صح هذا التفسير، فأي ضير في تسهيل 

كهذا، وملاذا ال يقابل مبثله؟
ع�ون غير مرتاح: ت����ردد ان العماد عون لم يكن مرتاحا 
ملوقف����ني صدرا عن حلفائه في تكتل اإلصالح والتغيير: 
موقف النائب س����ليمان فرجنية ال����ذي أعلن تخليه عن 
وزارة خدمات وقبوله بوزارة دولة لتس����هيل تش����كيل 
احلكومة بحيث بدا كأن عقدة التشكيل تكمن عند التكتل 
وفي الوزارة اخلامسة، وموقف النائب هاغوب بقرادونيان 
الذي انخرط بعد اجتماعه باحلريري في حملة التبشير 

بوالدة قريبة للحكومة.
احلريري لن يعتذر: يقول النائب أحمد فتفت انه ليس واردا 
ان يعتذر احلريري مرة ثانية. ويضيف: »ال اعتبر ان الرئيس 
احلري��ري اعتذر في املرة األولى، فهو تقدم بتش��كيلة الى 
رئيس اجلمهورية لم تالق القبول الالزم عند األقلية النيابية، 

وبناء عليه طلب فرصة ثانية ال أكثر وال أقل«.

الحلو ل� »األنباء«: ليس ضروريًا أن يؤدي التفاؤل
إلى والدة الحكومة العتيدة خالل األيام المقبلة

لقاء مصالحة بين »القومي« و»االشتراكي« األحد

بيروت � زينة طبارة
رأى عض����و تكت����ل »التغيير 
النائب ميشال احللو  واالصالح« 
ان املناخ االيجابي الس����ائد على 
الساحة السياسية في لبنان ناجت 
عن عدة عوامل اساسية وعلى رأسها 
لقاء القمة في دمش����ق بني خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز والرئيس السوري بشار 
االسد، اللقاء الذي اعطى بوقائعه 
مساحة واسعة من احلراك السياسي 
للرئيس املكلف س����عد احلريري 
باجتاه قادة املعارضة، الس����يما 
باجتاه العماد ميشال عون وزعيم 
»املردة« النائب سليمان فرجنية، 
الفت����ا في املقابل الى انه ليس من 
الضروري ان يؤدي التفاؤل املشار 
الي����ه الى والدة احلكومة العتيدة 
خالل ايام كما يشاع في الوسطني 
السياسي واالعالمي. وأعرب النائب 
احللو في تصريح ل� »األنباء« عن 
اعتقاده ان االيجابيات الس����ائدة، 
ليست دليال على تخطي الفرقاء لكل 
العقبات والعراقيل، بانيا اعتقاده 
هذا على التصاريح النارية حينا 
والتصعيدية حينا آخر الصادرة 
عن بعض قوى 14 آذار، والتي تبقي 
املراقبني واملتفائلني في حالة من 
احلذر والترقب املستمر، معتبرا 
من جهة اخرى ان استمرار اللقاءات 
الرئيس املكلف  واملفاوضات بني 
والعماد عون دلي����ل ثان وقاطع 
على ع����دم والدة احلكومة خالل 
االيام القليلة املقبلة، وان اللقاءات 
املذكورة قد تس����تغرق مزيدا من 
الوقت حت����ى التوصل الى تفاهم 
كامل متكامل حول االمور العالقة، 

النائب احللو ال����ى ان صيغة ال� 
15�10�5 ه����ي الصيغ����ة الوحيدة 
القابل����ة للتطبيق في ظل البحث 
عن حكومة الوحدة بكامل معانيها 
وابعادها الوطنية، تستطيع السير 
قدما في معاجلة امللفات الشائكة 
على املستويني اخلارجي والداخلي. 
وعن تراجع قوى 14 آذار واالكثرية 
النيابية عن معارضتهما لتوزير 
الراسبني في االنتخابات النيابية 
حرصا منهما على تشكيل احلكومة، 
لفت النائب احللو الى ان ما سبق 
هو مبنزل����ة بيع املعارضة موقفا 
من حسابها اخلاص واعطائها ما 
هو أساس����ا لها ومن حقها شرعا 

وقانونا.
وحول عودة وزير اخلارجية 
الفرنس����ية برنار كوش����نير الى 
لبن����ان، ختم النائب احللو مؤكدا 
ان احلكومة لن تتشكل خالل وجود 
كوش����نير في لبنان، وبالتالي لن 
يكون للدولة الفرنسية فرصة قطف 
ثمار التأليف ونسب احللحلة الى 
جهودها ومساعيها، هذا فيما لو 
صح الكالم بأن الهدف من زيارة 
كوشنير هو قطف الثمار وتصدر 
الئحة احلريصني عل����ى الوضع 
اللبناني وعلى االستقرار السياسي 
واألمني فيه، داعيا اللبنانيني دون 
استثناء الى االنفراد بقطف ثمار 
احلكوم����ة العتيدة، وذلك مبعزل 
عن أي طرف خارجي اقليميا كان 
أو دولي����ا، واعطاء العالم صورة 
عن حضارة لبن����ان واللبنانيني 
وإفهامه انهم غير عاجزين عن ادارة 
شؤونهم الداخلية وحل اخلالفات 

فيما بينهم.

التفاؤل بقرب تشكيل احلكومة، 
وذلك العتقاده ان سورية لم تكن 
أساسا هي املعرقلة ملسار التأليف، 
مشيرا من جهة اخرى الى عودة 
سماع تصاريح املبعوث االميركي 
للش����رق االوسط السفير السابق 
جيفري فلتمان، وتصاريح السفيرة 
احلالية ميشيل سيسون التي اقل 
م����ا يقال فيه����ا )التصاريح( انها 
تدخل سافر في الشؤون اللبنانية 
الداخلي����ة، اضافة الى التصاريح 
احلادة الت����ي يطلقها البعض من 
قوى 14 آذار به����دف خرق حلقة 
التفاهمات السائدة وزعزعة جدار 
الثقة الذي يحاول الرئيس املكلف 
والعماد اعادة بنائه بينهما، االمر 
الذي يؤك����د صوابية العماد عون 
في اتهامه الفريق السياسي احمليط 
بالرئيس املكل����ف بالوقوف وراء 
التعطيل، وبالتالي احلؤول دون 

تشكيل احلكومة.
وعن الصيغة احلكومية، لفت 

بهدف ترسيخ التفاهم بني الزعيمني 
وعدم العودة من جديد الى التصادم 
السياسي الذي باتت البالد في غنى 
عن انعكاس����اته الس����لبية عليها 
وعلى مصالح املواطنني. وردا على 
سؤال نفى النائب احللو ان تكون 
سورية هي املساهم االكبر من خالل 
حلفائها اللبنانيني في اشاعة اجواء 

بيروت � محمد حرفوش
ينعقد بعد غد لقاء مصاحلة بني احلزب التقدمي االشتراكي واحلزب 
الس����وري القومي االجتماعي في بلدة صوفر إلنهاء ذيول احلادث الذي 

وقع في البلدة يوم 23 يناير 2007 بني عناصر من احلزبني.
ه����ذه املصاحلة تأتي بعد لقاء النائب وليد جنبالط ورئيس احلزب 

القومي النائب اسعد حردان في بيت صديق مشترك.
وتقول مصادر احلزبني ان هذا اللقاء كرس اعادة التحالف السياسي 
بينهما وس����يتكرس ذلك من خالل تكثيف اللق����اءات واالجتماعات في 
املناطق وتشكيل جلان مش����تركة واستعادة اللغة الوطنية التي سبق 

ان جمعتهما في محطات نضالية واحدة.

النائب العوني رفض أن يكون لفرنسا فرصة قطف ثمار التأليف

الحكومة تعود إلى النفق المظلم.. وال عزاء للبنان
بيروت � عمر حبنجر

عاد تش����كيل احلكومة اللبنانية الى النفق املظلم، ويضحك املواطن 
اللبناني املراقب والبريء من نفس����ه وعليه����ا، عندما يجد انه مطالب 
بتصديق ما يقوله هذا السياسي او ذاك عن مبررات تأجيل إعالن احلكومة، 
كاخلالف على حقيبة وزارية او على اسم وزير، فيما احلقيقة ان املوافقة 

او الرفض مرتبطان بضوء اخضر يجري تشغيله عن بعد.
األوساط السياسية املتابعة حتدثت ل� »األنباء« عن انها ترى ان قلب 
العماد ميش����ال عون للطاولة احلكومية، قد تكون له مبرراته الداخلية 
املتصلة باحلصص احلكومية، او بعدم التزام األكثرية بنظرية التداول 
في الوزارات، لكن مثل هذه املبررات لم تكن لتبرر الصدمة التي أصابت 

الناس، جراء املوقف التراجعي املخيب لآلمال.
ومع ذلك، فقد وصفت إذاعة النور الناطقة بلسان حزب اهلل تراجعات 
عون بأنها »رميات ركنية ناجحة« ردا على الكمني السياس����ي الذي كان 
يحضره له فريق املواالة، فيما يخص املش����اورات لتش����كيل احلكومة، 
وان املن����اخ التفاؤلي الذي أطلقته امل����واالة، موجه ومبرمج انطالقا من 
حسابات سياس����ية هادفة الى احراج عون وحتميله مسبقا مسؤولية 

اعاقة احلكومة حال جترأ على رفض العروض الوزارية!
والراهن انه لم يصدر عن املواالة بوزرائها ونوابها اي رد فعل حيال 
ما قاله العماد عون مساء امس االول، وفي معلومات »األنباء« ان األكثرية 
التزمت الصمت مكتفية مبا صدر عن النائب وليد جنبالط من تنبيهات 
ناعم����ة، للعماد عون، كي ال ينزلق الى هذا الفخ، تأسيس����ا على قناعة 
راسخة، بأن األمور ستستقيم مجددا، ان لم يكن اليوم فغدا او بعد غد، 
اس����تنادا الى معطيات امللف االيراني النووي وما يجترح له من حلول 

في مجلس األمن او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ڤيينا.

حتمية اصدار التشكيلة

هذا االحتم����ال الراجح، يدعمه التفاهم القائم بني الرئيس ميش����ال 
سليمان والرئيس املكلف سعد احلريري، على حتمية اصدار التشكيلة 
احلكومية بني 23 و25 اجلاري، وقد جرى هذا التفاهم قبل سفر الرئيس 

سليمان الى اسبانيا في زيارة دولة انتهت مساء امس االول.
وعلى هذا، توقعت االوساط املتابعة ان يتولى الرئيس سليمان االتصال 
شخصيا بالعماد ميشال عون ملعاجلة املوقف احلكومي بينه وبني الرئيس 
املكلف، علما ان الرئيس س����ليمان باشر اتصاالته ولقاءاته امس، وكان 
من ابرز زواره النائب وليد جنبالط وجنله تيمور اللذان تناوال الغداء 

على مائدة الرئيس، ولم يشأ جنبالط الكالم لوسائل اإلعالم.
وفي الس����ياق عينه التقى الرئيس ميشال سليمان الوزيرين محمد 
فنيش عن حزب اهلل وجبران باسيل من التيار العوني، كل على حدة، 

باحثا معهما موضوع تشكيل احلكومة.
وكان العماد ميشال عون استغرب فجأة كيف ان كل الناس عرفت ان 
احلكومة ستتألف دون علمه باملوضوع، حتى ساوره الظن بأن حكومة 

اكثرية ستتشكل.

العروض المقدمة

وشدد عون على انه لم يلحظ في العروض التي قدمت له من الرئيس 
املكلف ما يتناسب مع االفكار الرئيسية التي تكلم عنها.

وقال: حني وافقنا على املداورة وجدنا انها تطالنا نحن فقط، والبدائل 
ليس مرغوبا فيها، مؤكدا متس����كه بالوزارات التي كانت مع كتلته في 

حكومة تصريف االعمال، اضافة الى وزارة جديدة.
واوض����ح انه اتفق مع الفريق اآلخر على املداورة في الوزارات، واذا 
باملداورة على حس����ابنا، وهذا غير جائز ومادام كل اآلخرين محتفظني 
بالوزارات التي كانت معهم، فنحن نعلن متسكنا بالوزارات التي كانت معنا 

عام 2008 زائد وزارة اضافية، الننا كنا 21 نائبا وصرنا 27 نائبا.
واملقصود عودة عون الى التمسك بوزارة االتصاالت، وفق ما ذكرت 

»األنباء« أمس.
واضاف: النائب س����ليمان فرجنية ق����ال انه يقبل بوزارة دولة، بعد 
ما كان رفض هذه احلقيبة علنا، اعتقادا منه ان وزارة الدولة اخلامسة 
هي العقدة، وانا اقول كل ال����وزارات هي العقدة، ونحن نطالب بوزارة 
خامسة، لن نس����مح ألحد في هذه اجلمهورية بأن يقول هناك وزارة ال 
يح����ق لنا دخولها. مصادر في املعارضة قالت لصحيفة الس����فير ان ما 
عكسه عون ليس مستجدا، وهو كان ابلغ مقربني منه السبت املاضي غداة 
لقائه الرئيس املكلف ان ما س����معه من هذا االخير ال يدعو الى االرتياح 
والتفاؤل، ال بل كانت كل جلسة ثنائية تشهد تراجعا عما سبقها، وهذا 

ما حصل بني اجتماعي الرابية وبيت الوسط.

عرض غير مغر

وقال����ت املصادر ان العرض االخير ال����ذي قدمه الرئيس املكلف الى 
عون لم يكن مغريا على االطالق اذ تضمن منحه وزارة التربية والعمل 
واملهجرين والثقافة بعد نزع حقيبة االتصاالت منه، ولو انه اعطاه حقيبة 
وزارة العدل مثال لكان االمر اختلف، لكن القوات اللبنانية اصرت على 

االحتفاظ بوزارة العدل التي يشغلها اآلن د.ابراهيم جنار.
وآخر العروض التي نوقشت بعد االستشارات النيابية كانت افضل 
لتضمنها وزارات األشغال العامة والصحة الى جانب التربية الوطنية 
لكن في االجتماع التالي في الرابية طارت وزارتا األشغال والصحة من 
الئحة املعروض. لكن يبدو ان زيارة الرئيس املكلف سعد احلريري الى 
معراب ولقاءه سمير جعجع فاجأت العماد عون، خصوصا انها جاءت 
بعد خط����اب تصعيدي لقائد القوات اللبنانية، علما ان الرئيس املكلف 

زار الرابية قبال في اطار التشاور مع القيادات.

األكثرية تتمسك بحتمية التشكيل بين يوم وآخر بانتظار معطيات خارجية تراها وراء تراجع عون

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال النائب وليد جنبالط وجنله تيمور في بعبدا أمس

صلوخ ل� »األنباء«: طلبنا تضمين الخرق 
اإلسرائيلي في تقرير مون عن »1701«

بيروت � داود رمال
علق وزي���ر اخلارجية اللبناني فوزي صل���وخ في حديث ل� 
»األنباء« على اخلرق االسرائيلي املتمثل بتفجير اجهزة جتسس 
كانت مزروعة داخل األراضي اللبنانية، وأكد ان لبنان قبل العضوية 
غير الدائمة في مجلس األمن وبعدها لم يقصر في فضح اخلرق 
االسرائيلي املتمادي للقرار الدولي 1701، ووزارة اخلارجية تقوم 
بش���كل دوري بارسال كتاب رسمي الى األمم املتحدة تضمنه كل 
اخلروق االسرائيلية للسيادة اللبنانية على انواعها وهذا الكتاب 

يعمم كوثيقة رسمية على جميع اعضاء االمم املتحدة.
وأوضح الوزير صلوخ انه اذا اس���تدعى األمر تقدمي شكوى 
يطل���ب لبنان من مجلس األم���ن درس اخلروقات، ولبنان يقوم 

دائما باالجراءات املنتظمة.
ولفت الوزير صلوخ الى التباسات يقع فيها اإلعالم الذي يتعاطى 
مع اي رسالة يوجهها لبنان او اسرائيل على انها شكوى، اذ انه 
ليس كل رس���الة او كتاب يوجه الى االمم املتحدة يعتبر شكوى 

اال اذا اقترن بطلب درسه من قبل مجلس األمن الدولي.
وأش���ار الى ان لبنان طلب من األمم املتحدة تضمني التقرير 
الدوري الذي يصدر عن تنفيذ القرار 1701، اخلرق االس���رائيلي 
اخلطير املتمثل في أجهزة التجس���س التي ضبطت في االراضي 
اللبنانية، وقمنا بكل االجراءات املطلوبة ووضعنا كل املعلومات 
بتصرف األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون والرئيس احلالي 

ملجلس األمن.

ميشال احللو 


