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مكاري لـ »األنباء«: زيارة الحريري لدمشق قبل »التأليف« ال تنطبق عليها الندية
الحكومـات فـي كل دول العالم تشـّكل من قبل 
الفائز في االنتخابات ونطالب بتسـهيل مهمة التشكيل

نشـيد بانفتاح االتصاالت بين الرياض ودمشق وهو 
مطلوب على خط مصر - سـورية لمـردوده على لبنان

الش����خص املؤهل لقيادة املرحلة 
املقبلة ولديه عدة اعتبارات منها 
توجهه السياسي الذي خاض مع 
حلفائه االنتخابات على أساسه، ما 
يعني ان هناك أكثرية لبنانية في 
ذات التوجه السياسي، اما اليوم 
وقد اصب����ح على الرئيس املكلف 
تشكيل احلكومة لم الشمل اللبناني، 
أي ان يأخ����ذ الهواجس املوجودة 
عند املعارضة بعني االعتبار وهو 
يعمل على هذا األساس ألنه رجل 
وطني يحاول ان يجمع بني التوجه 
األكث����ري وهواجس املعارضة أو 
األقلية. وانطالق����ا من ذلك يجب 
ان تتحقق للرئيس املكلف امكانية 
العمل من خالل حكومة تس����هل 

ووفقا لألصول، وهو يحث اخلطى 
باجتاه اجناز هذا االستحقاق الذي 
هو صناعة لبنانية، الفتا الى ان 
أي تواصل عربي هو مفيد، كما ان 
أي مسعى خارجي من قبل أطراف 
محبة للبنان تس����اهم في بلورة 
التش����كيلة من خالل نقل وجهات 
النظر هو أمر جيد، وأكد ان تأليف 
احلكومة يج����ري بصورة هادئة 

بعيدا عن التسرع.
أضاف: ان الرئيس املكلف جاء 
نتيجة انتخابات نيابية فازت بها 
األكثري����ة التي اثبتت انها أكثرية 
حقيقية، ومجيئه رئيس حكومة 
هو أمر طبيعي جدا بعد النتائج 
الت����ي أفرزته����ا االنتخابات وهو 

العقب���ات أم���ام الرئيس املكلف 
الذي يصر على لبننة االستحقاق 
احلكومي وان تش���كل احلكومة 

في لبنان.
وعن قراءته ملسار االتصاالت 
الس���عودية � الس���ورية بشأن 
ان  االس���تحقاق احلكومي رأى 
االنفتاح الس���وري � السعودي 
أمر جيد ومطلوب أيضا على خط 
مصر � س���ورية وجميع الدول 
العربية ألن مردوده كبير على 
لبنان، مش���يرا الى ان األجواء 
العربية اليوم ليست كما كانت 

قبل أشهر.
وع���ن احلديث ع���ن زيارة 
الرئي���س املكلف س���ورية بعد 
تألي���ف احلكوم���ة أو قبل ذلك 
وموقف مس���يحيي 14 آذار من 
هذه الزيارة أوضح نائب رئيس 
مجلس النواب انه من حيث املبدأ 
ال نرف���ض قيام الرئيس املكلف 
سعد احلريري بزيارة سورية، 
وهو قبل اسبوعني كان رئيس 
تكتل نيابي كبير، اما اليوم فهو 
رئيس احلكومة املكلف تشكيلها 
وموقفه من س���ورية هو موقف 
شخصي بس���بب اغتيال والده 

واتهامه لها هو اتهام سياسي.
املكلف  الرئيس  ان  أض���اف: 
س���عد احلريري ليس هو فقط 
اب���ن الرئي���س الش���هيد رفيق 
احلريري، بل هو اليوم في موقع 

بيروت ـ اتحاد درويش
يواصل الرئيس املكلف بتشكيل 
احلكومة سعد احلريري لقاءاته مع 
املتنوعة اليجاد  اللبنانية  القوى 
صيغ توافقية متهد الطريق امام 
اولى حكوماته، وفي مقابل اجلهد 
املكث����ف الذي يبذله، ليس ثمة ما 
يش����ير الى قرب والدة احلكومة 
املوعودة، م����ع التأكيد من جانبه 
على انه عازم على جتاوز كل العقد 
والعقب����ات للوصول الى حكومة 

وحدة وطنية.
ومع ان االطراف الداخلية تبدي 
احلرص على املشاركة الفعلية ال 
الشكلية السيما املعارضة، اال انها 
تضع الش����روط عبر طرح الثلث 
املعط����ل، كما يص����ر نائب زغرتا 
سليمان فرجنية والتمثيل النسبي 
في احلكومة كما يطرح رئيس تكتل 

التغيير واالصالح ميشال عون.
بني هذه الشروط ومطالبة باقي 
السياسية بتمثيل لها في  القوى 
احلكومة يأخ����ذ باالعتبار حجم 
الدعوات  النيابي����ة، تبرز  كتلتها 
الى اجناز االس����تحقاق  املتتالية 
احلكومي في اسرع وقت، مع اننا 
لم نتجاوز بعد »اخلط االحمر« كما 
قال الرئيس نبيه بري، والرئيس 
املكلف س����عد احلري����ري امللتزم 
الصمت حيال التركيبة احلكومية، 
يستعني بالوقت، على امل اال تكون 
هناك يد تلوي اليد االخرى على 

النواب مبا كانت تطرحه املعارضة 
النيابية  قبل اجراء االنتخاب����ات 
في حال فوزها بأنها س����تمد يدها 
الى الفري����ق اآلخر اي الى 14 آذار 
لتش����كيل حكومة وحدة وطنية، 
واذا ما رفضت هذه االخيرة، فإن 
املعارضة ستشكل حكومة وحدها، 
اما اليوم ف����إن فريق 14 آذار ربح 
االنتخابات ولديه وجهة نظر جتاه 
تأليف احلكومة ونحن نقدم وجهة 
النظر هذه، فإذا أحبت املعارضة 
ان تشاركنا في وجهة نظرنا فأهال 
وسهال واذا ال، نحن من واجبنا ان 

نشكل حكومة لوحدنا.
وعما يطرحه البعض ان ليس 
مبقدور الرئيس املكلف تش����كيل 
احلكومة دون اعطاء الثلث املعطل 
قال: ان احلكومات في كل دول العالم 
تشكل من قبل الفريق الذي يفوز 
في االنتخابات، اما في لبنان فهناك 
وضع استثنائي نحن نتقبله، امنا 
هذا ال يعني االستسالم الى مطالب 
املعارضة ألنها غير محقة، وإذا شاء 
ان يكون هناك ثلث معطل نفضل 
ان نكون نحن أصحاب هذا الثلث 

املعطل وال تكون أكثرية.
وعن تقييمه حلركة االتصاالت 
واللق����اءات التي يجريها الرئيس 
املكلف أشار الى ان الرئيس احلريري 
ال يفصح عن حصيلة مشاوراته 
بشأن تأليف احلكومة، وان األمور 
البد ان تأخذ مسارها الدستوري 

حد تعبيره.
كي����ف تب����دو الص����ورة عند 
نائب رئيس مجلس النواب فريد 
مكاري! بحسب رأيه ان احلكومة 
العتي����دة الب����د م����ن ان تأخذ في 
االعتب����ار حجم الفريق الذي ربح 
االنتخاب����ات النيابية، وفي نفس 
الوقت هواجس الطرف اخلاس����ر 
لالنتخابات، وش����دد على وجوب 
قيام حكومة وحدة وطنية، مطالبا 
القوى التي تضع العراقيل في وجه 
الرئيس املكلف بان تسهل مهمته 
وتثبت حسن نواياها بعدما اكدت 

التزامها التعاون معه.
نائب رئيس مجلس النواب الذي 
اعيد انتخابه للمرة الثانية اعتبر 
في حديث الى »األنباء« ان املشاركة 
الفعلية في احلكومة ال تعني اعطاء 
املعارضة الثلث املعطل وال تعني 
ايضا النسبية التي يطرحها النائب 
ميشال عون، ودعا الى حذف هذه 

املفردات من قاموسنا السياسي.
اضاف القول انه ليس مبقدور 
النائب سليمان فرجنية وال مبقدور 
احد تعطيل سياق تشكيل احلكومة، 
وليس هو )فرجني����ة( من يقرر 
الثلث املعطل او ال، وهو بإمكانه 
ان يصر عل����ى الثلث املعطل وأال 
يدخل احلكومة، واذا اراد ان يتمثل 
في احلكومة فإن حجم كتلته وزير 

فقط.
وذك����ر نائب رئي����س مجلس 

مهمته للوصول الى األهداف التي 
يضعها ملرحلة رئاسته، السيما ان 
هناك حتديات كبرى وفي مقدمها 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
فضال عن الوضع القائم في املنطقة، 
وحتى يستطيع القيام بهذه املهمة 
عليه ان يكون محاطا بفريق عمل 
التوجهات ذاتها والطموح  يحمل 

ذاته بعيدا عن التعطيل.
وعما اذا كان يخشى ان يأخذ 
تش���كيل احلكوم���ة وقتا طويال 
ويتحول الى ازمة اعتبر ان هناك 
أزمة ثقة داخلية ناجمة عن فريق 
يعتبر انه ال يرتاح الى هواجسه 
ويطمئن اال اذا كان ميلك نسبة في 
احلكومة املرتقبة تؤهله لالعتراض 

على القرارات الكبيرة.
وحول ما يطرح من افكار حول 
شكل احلكومة وتوزيع احلقائب 
أكد ان ما يطرح في هذا السياق 
اليزال مجرد افكار في ظل غياب 
أي تفاهم على أي صيغة محددة، 
ال حول الشكل وال حول توزيع 
احلقائب، ولفت الى ان املوضوع 
احلكومي اليزال يخضع لالتصاالت 
واملش���اورات من قب���ل الرئيس 
املكلف الذي يكث���ف من لقاءاته 
حلسم الصيغ املطروحة. ورأى ان 
الوقت لم ينفد ومازلنا ضمن املهلة 
الطبيعية، وان موضوع التأليف 
العسير، لكن األهم  ليس باألمر 
ان تك���ون النوايا صافية وتذلل 

جديد، ويريد العالقة مع سورية 
ان تكون مبني���ة على االحترام 
والندية، وزيارته الى دمشق قبل 
تأليف احلكومة ال ينطبق عليها 
املتبادل والندية  صفة االحترام 
في العالق���ات، حتى لو لم يكن 
عنوانها االس���تحقاق احلكومي، 
امنا في عقول اللبنانيني ان سعد 
احلريري يذهب الى سورية للبحث 
في تشكيل احلكومة وبرضاها، 
وه���ذا أمر ال نقبله، مع العلم ان 
سورية تتمنى ان حتصل الزيارة 
قبل التأليف. وعن رأيه باملواقف 
التي يطلقها النائب وليد جنبالط 
ومتايزه عن سائر حلفائه في 14 
آذار قال ان جنبالط لديه وضع 
يخص طائفته واجلغرافيا احمليطة 
به، امنا الرجل ال يتنكر ألهداف 
14 آذار الت���ي مازالت قائمة ولم 
تتغير. ولفت ال���ى ان جنبالط 
حتدث عن لبنان أوال وهو شعار 
رفعته األكثرية وال يتعارض مع 
العروبة، كما حتدث عن موضوع 
اخلصخصة وعن انه لن يشارك في 
حكومة ترفع شعار اخلصخصة مع 
العلم انه شارك في عشر حكومات 

وكان هذا الشعار مطروحا.
وأكد في هذا املجال ان جنبالط 
لدي���ه وجهة نظر مما يحدث من 
أزم���ة مالي���ة عاملي���ة، رمبا هذا 
األمر دفع���ه الى رفض موضوع 

اخلصخصة.

نائب رئيس مجلس النواب هاجم فرنجية والثلث المعطل وانتقد عون والنسبية وأكد أن »لبنان أوالً« ال يتعارض مع العروبة

فريد مكاري

بري استأنف »لقاء األربعاء النيابي«: ال شيء يمنع تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر
بيروت ـ عمر حبنجر

اللقاءات السياسية  حركت 
االخيرة اجلمود الذي سيطر على 
االجواء الداخلية اللبنانية، بفعل 
الضبابية املغرقة للمشاورات، 
واملتصلة بتشكيل احلكومة. وقد 
شهدت االتصاالت زخما كبيرا 
خالل الساعات القليلة املاضية، 
بأمل ان تتبلور عمليا بعد عودة 
الرئيس ميشال سليمان من قمة 

شرم الشيخ لعدم االنحياز.
وش���م���ل���ت االت����ص����االت 
واملشاورات الرئيس املكلف سعد 
احلريري ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري الذي استقبل النائب 
وليد جنبالط مساء، فضال عن 
لقاء وفد من حزب اهلل للعماد 

ميشال عون في الرابية.
وفي حني اكدت مصادر مطلعة 
ان امللف احلكومي اللبناني غاب 
متاما عن لقاءات الرئيس ميشال 
سليمان في شرم الشيخ، شددت 
في املقابل عل����ى ان اي خطوة 
يتم احرازها على طريق التقارب 
العربي، من شأنها ان تنعكس 
اللبناني  الداخ����ل  ايجابا على 
لتس����ريع خط����وات تش����كيل 

احلكومة.

لقاءات

الرئيس نبيه  بدوره، عاود 
بري امس احياء »يوم االربعاء 
النيابي« حني استقبل عددا من 
النواب في مكتبه امس، وبحث 
معه����م مختلف االم����ور، وكان 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
أبرز الوجوه التي زارت مجلس 
الن����واب، وق����د مت التطرق بني 
الطرفني الى ما آلت اليه االمور 
فيما خص التشكيلة احلكومية 
ونقل النواب عن رئيس املجلس 
قوله »ال شيئ مينع من تشكيل 

احلكومة قبل نهاية الشهر«.
في غض����ون ذل����ك، تعمل 

اال ان مستوى املشاركة السورية 
في قمة عدم االنحياز في شرم 
التقدم  الشيخ يعكس تواضع 
احلاص����ل بني دمش����ق والدول 
العربي����ة االخ����رى، وبالتالي 
تضاؤل اآلمال بس����رعة خروج 

املعارضة من خالل محورية االمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل عل����ى توحيد موقفها 
من الصيغة احلكومية، وعبرها 
املرحل����ة الطالعة، والتي تبدو 
مزدحمة بالهواجس والتوقعات، 

التشكيلة احلكومية من غرفة 
العتمة االقليمية.

هذه االجواء ظللت اجتماع 
العماد ميشال عون مع املعاون 
السياسي للسيد حسن نصراهلل 
في الرابي����ة امس االول، حيث 

جرى النقاش في تباين مواقف 
املعارضة من احلكومة ففي الوقت 
الذي يطالب عون بالنسبية في 
تشكيل احلكومة، اي بأن حتصل 
كل كتل����ة نيابية على عدد من 
الوزارات بنس����بة ما لديها من 
الن����واب في البرمل����ان، جند ان 
النائب سليمان فرجنية يصر 
على الثلث املعطل، أو الضامن، 
كما يس����ميه، فيما تواصل امل 
وحزب اهلل التهرب من حتديد 
املوقف من هذين الطرحني، فال 
يؤيدان الثلث املعطل علنا وال 
يرفضانه بل يكتفيان بالتشديد 

على املشاركة احلقيقية.

عون لحكومة 17 + 13

وزي����ادة على ذل����ك يقول 
الش����مالي احمد فتفت  النائب 
)املستقبل( انه سمع من سفير 
اجنبي التقاه في حفل السفارة 
االميركية بعيدها الوطني ابلغه 
ان����ه اجتمع بالعم����اد عون في 
الرابية، وانه فهم منه ان النسبية 
التي يطرحها لتشكيل احلكومة، 
تعني اعط����اء 17 مقعدا وزاريا 
لالكثرية مقابل 13 للمعارضة، 
بحيث حتص����ل املعارضة على 
الثلث الضامن زائ����دا نائبني. 
وتأخذ املعارضة على الرئيس 
املكلف سعد احلريري عدم طرح 
اي صيغة لتش����كيل احلكومة، 
علما ان احلريري كان املبادر الى 
اعالن الرغبة بتشكيل حكومة 
وحدة وطنية، حتى ان بعض 
حلفائه، اخذ عليه التخلي عن 
بعض اوراقه للمعارضة بسرعة 
وبال ت����ردد، االمر الذي جعلهم 
يرفع����ون »دوز« طلباتهم الى 
درجة االبتزاز، وقد اعطوا عنوانا 
لهذا االبتزاز رغبتهم في ان يروه 
ذهابا الى دمش����ق قبل تشكيل 
احلكومة، كي يستطيع تشكيلها 

بعد الزيارة.

بعد انقطاع سنوات وبحضور عدد من الكتل النيابية إلى مكتبه على رأسهم الحريري

رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس احلكومة املكلف سعد احلريري متوجهني الى الوسط التجاري لتناول الغداء بعد لقاء جمعهما 
)محمود الطويل(في املجلس النيابي امس

جنبالط بات أقرب إلى »المعارضة«
والخطوة التالية زيارة دمشق

بي����روت:
ش����يء  ال 
بعد اليوم فيما 
يقوله ويفعله 
الزعيم الدرزي 
وليد جنبالط 
سيكون مثيرا 
هش��������ة  للد
واالس����تغراب، عنص����ر 
املفاجأة لم يعد موجودا 
بعدما كشف أوراقه وأعاد 
رسم خطه السياسي الذي 
يوصله حتما الى دمشق. 
القرار السياسي بالزيارة 

اتخ����ذه جنبالط، والزيارة على األرجح لم 
تعد مشكلة عند س����ورية صاحبة »القلب 
الكبير«. املسألة عنده لم تعد مسألة قرار أو 
توجه سياسي بقدر ما صارت تدرج في إطار 
»األخالقيات« وااللتزام األدبي جتاه حليفه 
الرئيس سعد احلريري بانتظار زيارته أوال 
الى دمشق وفتح صفحة جديدة. واملسألة 
عند الرجلني أضحت مسألة وقت وتوقيت: 
احلريري يفضل الزيارة بصفته الرسمية 
رئيسا للحكومة وليس بصفته السياسية 
زعيما لألكثرية أو لتيار املستقبل. احلريري 
يزور دمش����ق بعد زيارة خ����ادم احلرمني 
الش����ريفني امللك عبداهلل ب����ن عبدالعزيز، 

وجنبالط يزورها بعد احلريري.
وليد جنبالط مازال يقف على »أرض 14 
آذار« ولكن »رأسه في مكان آخر«، »قلبه« مع 
14 آذار و»عقله« مع املعارضة، 14 آذار بالنسبة 
إليه مرحل����ة انتهت بعدما حتققت أهدافها 
األساسية، والبديل هو التكيف مع احلقائق 
السياسية اجلديدة في املنطقة و»التحوط« 
ملخاطر ومفاجآت آتية في لبنان واملنطقة عبر 
حكومة احلرب اإلسرائيلية أو عبر احملكمة 
الدولية أو عبر طرق أخرى. هذه التوجهات 
والقناعات السياسية كانت بدأت تتكون عند 
جنبالط منذ ما بعد 7 مايو وترسخت لديه 
في فترة ما بني الدوحة واالنتخابات، ولكنه 
كثر عدم املباش����رة باخلطوات العملية إال 
بعد 8 يونيو حتى ال يكون ملوقفه وسلوكه 
انعكاس على االنتخابات ونتائجها أو حتى 
ال يساء التفسير والتوظيف انتخابيا وحتى 
ال يتحمل مسؤولية انفراط عقد 14 آذار وال 
يكون سببا في خسارتها االنتخابات. ولذلك 
التزم جنبالط مقتضيات التحالف وأظهر 
كل تساهل وتعاون مع حلفائه املسيحيني، 
ورغب في تأجيل لقائه مع أمني عام حزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل الى ما بعد االنتخابات. 
وجاءت نتائج االنتخابات لتحمل مفاجأة 
فوز 14 آذار من دون ان حتمل جنبالط على 

اعادة النظر في سياسته اجلديدة.
كتلة جنبالط النيابية تقلصت وصغرت 
)من 16 الى 11( ولكن دوره السياسي توسع 
وكبر. ف���ي املجلس النيابي بات هو القوة 
املرجح���ة ويتمت���ع مبواصف���ات »الكتلة 
الوسطية«. وفي احلكومة اجلديدة سيكون 

له دور فاعل وأساسي في 
اتخاذ القرارات واجتاهات 
التصوي���ت ال���ى حد ان 
املعارضة باتت تنظر الى 
انه  موقف جنبالط على 
ضمانة من الضمانات التي 
تبحث عنها ويكاد يكون 
معادال في أهميته ل� »الثلث 
املعطل« أو جزءا منه أو 
بديال عنه. وباإلجمال هو 
صاحب القوة الوازنة التي 
تتحكم باألكثرية ونقلها 
من مكان الى آخر. حلفاء 
جنبالط ف���ي ائتالف 14 
آذار غير راضني عن سياسته الراهنة ذات 
الوتيرة السريعة »التصاعدية« في اجتاه 
س���ورية، وعن لقاءاته التي تعد مقدمات 
ممهدة لزيارته املرتقبة الى دمشق بعد فترة 
انقط���اع وعداء ظن كثيرون أنها جتاوزت 
نقطة الالرجوع، هذه اللق���اءات لم توفر 
اجلبهة الش���عبية القيادة العامة املوالية 
لس���ورية واملتمركزة في قواعد عسكرية 
خارج املخيمات الفلس���طينية لطاملا كان 
جنبالط في السنوات املاضية األكثر إحلاحا 

في الدعوة الى إقفالها.
وبرز فيها قبل يومني اللقاء مع رئيس 
تيار التوحيد وئام وهاب، اخلصم واملناوئ 
األبرز جلنب���الط على الس���احة الدرزية 
والش���خصية السياسية األكثر تشددا في 
املعارضة واألكثر وضوحا وصراحة، وفي 
وقت يبدو وهاب مزهوا باعتراف سياسي 
انتزعه من جنبالط ويفاخر بأن خياراته 
السياسية ثبتت صوابيتها، وان جنبالط، 

وليس هو، من تغير.
 ف���إن جنب���الط مرتاح ال���ى االختراق 
الذي حققه في »املعارضة الدرزية« والى 
»استمالته« ألرسالن ووهاب، كال على حدة،  
وتعميق اخلالف الش���خصي بينهما رغم 

خطهما السياسي الواحد.
وبعدما عول جنبالط على الوزير ارسالن 
في املرحلة الس���ابقة، خصوصا في مجال 
ترتيب العالقة مع حزب اهلل، فإنه يعول 
على وهاب في املرحلة الالحقة ليكون أحد 
العاملني على خط ترتيب عالقته مع دمشق، 
خصوصا ان جنبالط ال يستسيغ العالقة 
التحالفية الناشئة بني ارسالن وعون. حلفاء 
جنبالط في ق���وى 14 آذار يحرصون على 
عدم تفجير العالقة معه، وحيث ال مصلحة 
سياسية لهم في ذلك،  ويجهدون في إيجاد 
األعذار ملواقفه وحتى في إبداء التفهم لظروفه 
وحاجاته، كما ألدبياته السياسية وطريقته 
في التفكير والتغيير. ولكنهم مدركون ان 
جنبالط في طريقه الى اجناز كل الترتيبات 
لالنتقال الى الضفة السياس���ية األخرى، 
وليكون أحد املس���اهمني في خلط األوراق 
وإعادة تكوين اخلارطة السياسية بدءا من 
احلكومة، متجاه���ال ومتجاوزا انتصار 7 

يونيو ومسكونا بهاجس وعقدة 7 مايو.

وليد جنبالط

أخبار وأسرار لبنانية
ينوي االصرار على ان يك��ون في عداد احلكومة أكثر 
من امرأة، وانه س��بق ان طلب من الكت��ل النيابية التي 
التقاها أثناء املش��اورات الرسمية التي أجراها معها في 
املجلس النيابي، ان تقترح له أس��ماء نساء لتمثيلها في 

احلكومة.
وإذ امتنعت مصادر مقربة من احلريري عن االفصاح عن 
أجوبة الكتل النيابية حول طلبه تسمية نساء للمناصب 
الوزارية، اكتفت هذه املصادر بالقول انه »سيبذل جهدا 
أكيدا ليكون للنس��اء متثيل مقبول في احلكومة، وهو 
مقتنع بضرورة ذلك ويجب أال نفاجأ ان يكون عددهن 
أكثر منهن في أي حكومة سابقة ضمت نساء، اذا جنح 

في اقناع الكتل في توجه من هذا النوع«.
حزب اهلل بصدد زيـارة املختارة: تقول معلومات ان 

تفاؤل وتشاؤم: في حني نقل قريبون من الرئيس بري 
عنه قوله ان »احلكي اجلدي عن تأليف حكومة الوحدة 
الوطنية بدأ، وان أيام والدة احلكومة لن تتأخر كثيرا«، 
ثمة كالم بدأ يلقى رواجا وآذانا صاغية في الكواليس 
السياسية عن ان ازدواجية حكومة تصريف األعمال 
والرئيس املكلف، قد تستمر الى ما بعد شهر رمضان 
في الثلث األخير من شهر اغسطس املقبل كحد أدنى 

والى نهاية الصيف أو ما بعده كحد أقصى.
توزير املرأة: أش��ارت مصادر سياس��ية مطلعة الى 
وج��ود اصرار من كبار املس��ؤولني عل��ى توزير املرأة 
في احلكومة العتيدة واس��ناد حقيبة اليها تتناس��ب مع 
اهتماماتها، أي ان تعطى حقيبة الشؤون االجتماعية أو 
البيئ��ة أو العم��ل، أي احلقائب الت��ي ميكن ألي وزيرة 
ان تبرع فيها وتقدم أفض��ل أداء في احلكومة، مما قد 

يشجع على تكرار التجربة في احلكومات الالحقة.
وأوضحت املصادر ان العنصر النس��ائي في احلكومة 
رمبا كان س��ابقا م��ن حيث العدد، وعل��م ان احلريري 

اخلطوات االنفتاحية حلزب اهلل س����تتوج قريبا 
بزيارة وفد من احلزب ال����ى املختارة، بعد ان زار 
وفد من االش����تراكي مقر حزب اهلل في الضاحية، 
كما س����تتوج هذه اللق����اءات مبصاحلة كبيرة في 
الشويفات. وتنوه مصادر الطرفني االشتراكي وحزب 
اهلل بجهود أحد القادة األمنيني في اجليش اللبناني 
الذي عمل بصمت وبتوجيه من قائد اجليش العماد 
جان قهوجي على ازالة التشنجات في قرى عرمون 
والدوحة وبشامون، وزار املرجعيات الروحية في 

الطائفة الدرزية، وقام بتحديد املواعيد.
وكان األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
والزعيم الدرزي وليد جنبالط قررا في اللقاء األخير 
ال����ذي جمعهما ان جتري عملية مصاحلة ش����املة 
بني حزب اهلل واحلزب التقدمي االشتراكي »وبني 
مكون����ات كل منهما في وس����طه الطائفي، أي بني 
الش����يعة والدروز بش����كل عام كبيئتني حاضنتني 

لهذين احلزبني«.
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