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 جنبالط ينعى تحالفه مع ١٤ آذار ويصف زيارته واشنطن بالنقطة السوداء
 بيروت ـ عمر حبنجر

  أســــبوع ســــادس واحلكومة 
اللبنانية اجلديدة أسيرة املخاض 
العسير، وهذا التخبط ناجم عن 
العماد ميشــــال عون من  خروج 
سرب املعارضة التي همشته في 
موضوع تشكيل احلكومة محلقا 
عاليا في مطالبه الوزارية املرفوضة 
من أطراف عديــــدة منها الرئيس 
املكلف ســــعد احلريري، كما عن 
اتسعت املسافة بني قوى ١٤ آذار 
وأحد أركانها النائب وليد جنبالط 
الذي دعا أمس في مؤمتر حلزبه 
التقدمي االشتراكي الى عدم استمرار 

هذا االطار السياسي.
  وقد تقدمت خطب وتصريحات 
جنبالط خالل اجلمعية العمومية 
االســــتثنائية للحزب، في فندق 
«البوريفاج»، ما عداها من مواقف 
سياسية حول احلكومة أو حول 
الوضع اللبناني العام، حيث وصف 
حتالفه مع قوى ١٤ آذار بأنه حتالف 
الذي يجب أال يستمر،  الضرورة 
وحث على التفكير في تشــــكيلة 
جديدة للخروج من االنحياز، وعدم 
االجنرار الى اليمني، والعودة الى 

اليسار.
  وفي حملة هي األقسى على ١٤ 
آذار قال ان هذا الفريق لم يخض 
معركة ذات مضمون سياسي وان 
معركتنا كانت قائمة على «رفض 
اآلخر» ومن موقع مذهبي وقبلي 

وسياسي.
  وتابــــع يقول: للذيــــن فرحوا 
باالنتخابــــات، انها فرحة مؤقتة، 
وقد رأينــــا كيف تبخرت، معتبرا 
ان هــــذا االنتصار ال معنى له وال 
قيمة، وهو يؤكد أكثر من أي وقت 
على ضرورة التخلص من النظام 

الطائفي.
  وشبه جنبالط عملية تشكيل 
احلكومة املتعثرة «بالليوجيرغا» 
في أفغانستان والتي تعني اجتماع 
القبائل، وقــــال انها رؤية جديدة 
حيث نستطيع كقبائل لبنانية، ان 
نتوافق على صيغة وسطية حتت 

شعار التوفيق والوسطية.
  جنبــــالط وصــــف زيارتــــه 
األخيرة للواليات املتحدة ولقاءه 
مع احملافظــــني اجلــــدد بالنقطة 
السوداء في سجل احلزب، موضحا 
الدولية  انه ذهب بسبب احملكمة 
ان تأتــــي باحلقيقة،  التي أمتنى 
وال نريدها عنوانا للفوضى، وال 
نريد ان تتحكــــم فيها وفينا دول 
أو جهات تأخذ احملكمة الى حيث 
ال يجــــب، ونريد من هذه احملكمة 
وقف االغتيال السياسي، وتعطي 
كل ذي حــــق حقه، وال نريدها ان 
تذهب الى األقصى، والى حتريف 

املنهج السياسي للعدالة.

التغيير واالصالح.

  نصائح للعماد عون من حلفائه

  وتقول مصادر اعالمية ان كتلة 
التغيير واالصالح تخوض وحيدة 
املفاوضات مع الرئيس املكلف سعد 
احلريري في وقت بدا واضحا ان 
اصرار العماد عــــون على توزير 
جبران باسيل احدث اشكاالت داخل 
التيار بالذات، بعد العبث الذي عبر 
عنه الوزير ايلي سكاف، الراسب في 
االنتخابات واستبعد عن التشكيلة 
احلكومية، ونصيحة رئيس تيار 
املردة سليمان فرجنية الى العماد 
عون باستبعاد باسيل عن احلكومة، 
بعد استبعاد الوزير احلليف طالل 
ارسالن عن الوزراء العشرة الذين 
يشكلون حصة املعارضة، اثر حسم 
امل وحزب  التمثيل الشيعي بني 
اهللا، وبقيت حصة املسيحيني في 
املعارضة حصرا في العماد عون 

واملردة والطاشناق االرمني.
  وضمن البدائل املطروحة على 
العماد ميشال عون وفق مصادر 
اكثرية، فكرة متثيل كتلته بصهره 
اآلخر روي الهاشــــم املشرف على 
املؤسسات االعالمية التابعة للتيار 
الوطني احلر، وعلى رأسها تلفزيون 

.«OTV»

  ماذا دار بين الحريري وموفد عون

  وعن اللقاء االخير بني احلريري 
وباســــيل لم ينجح اال في االبقاء 
على اجواء التواصل بني الطرفني 
حيث طرح باســــيل مطالب عون 
املعروفة وهــــي: وزير ارمني و٤ 
وزراء موارنة، وحقيبة ســــيادية 
من اصل االربع، علــــى ان تكون 
امــــا املالية وامــــا الداخلية، علما 
ان األولــــى متوافق على ان تكون 
لوزير يســــميه احلريري نفسه، 
والداخلية متفق على ان تبقى من 
حصة الرئيس سليمان ومن خالل 
الوزير احلالي زياد بارود. وهنا 
تقول املصادر املتابعة ان احلريري 
استغرب مطالب عون وعلى هذا 
لم يتمســــك موفد عون بالوزراء 
االربعة املوارنة، على اســــاس ان 
من البديهي توزعهم على الكتائب 
والقوات واملســــتقلني، فضال عن 
الرئيس، اال انه متسك باحلقيبة 
الســــيادية، هنا قال له احلريري: 
ملاذا ال تأخذون مكاني في تأليف 
احلكومة، وكأنكــــم انتم من ربح 
االنتخابات؟! وقيل ان عون مّصر 
على وزارة الداخلية التي لم تكن 
متجاوبة معه في خالل االنتخابات، 
وان شجع على ان يأخذ الرئيس 
سليمان وزارة اخلارجية بدال منها، 
ويعطيها للشيعي د.عدنان السيد 

حسني احملسوب عليه. 

الوطني  النيابي  اللقاء    رئيس 
طلــــب اقامة عالقــــات مميزة مع 
سورية بعد انتهاء عهد الوصاية 
وانسحاب اجليش السوري وكفانا 

بكاء على األطالل.
  من جانبه أكد «تيار املستقبل» 
متسكه مببادئ «ثورة األرز» وذكرى 
«١٤ آذار» ومبادئ «رجل العروبة 
والوطنية» رئيس احلكومة الراحل 

رفيق احلريري.
  واعلن «املستقبل» في بيان انه 
لن يتغير وأن «لبنان أوال» سيبقى 
شــــعاره، معتبرا ان البعض عمل 
إلعالء مصاحله على حساب الوطن. 

بتطبيق الطائف والدستور، مذكرا 
بأنها كانت الســــباقة إلى املبادرة 
ملا فيه مصلحة لبنان والدفاع عن 

العروبة وفلسطني.
  واكد ان رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري سيبقى على مبادئه 
وعلى خط والده «الذي لم يضع 
العليا  ســــوى لبنان ومصلحته 
نصب عينيه فقضى فداء للبنان 

واللبنانيني». 

  المسار الحكومي

  وبالعودة الى مسار احلكومة 
لوحظ ان قوى ٨ آذار وعلى رأسها 

وشدد على اميانه بحق أي فريق 
سياسي في أن «يختار املوقع الذي 
يناسبه» وأن يتبنى الشعارات التي 
يريد، موضحا انه «إذا أراد البعض 
أن يذكر بتاريخه فال بأس شرط 
أال نعود إلى التاريخ املعيب الذي 
كان فيه كثيرون شركاء في إعالء 
مصاحلهم اخلاصة على مصلحة 
الوطن»، مشددا على أن «مصلحة 
املواطن اللبناني تأتي قبل أي حزب 

أو تيار».
  ولفت «املستقبل» الى ان قوى 
«١٤ آذار» لم تكن يوما قوى رافضة 
لآلخر بل كانت قوى انفتاح تطالب 

حزب اهللا وحركــــة امل، توحدت 
خلف الصيغة املتفاهم عليها، لكن 
سرعان ما ابتعدا عن املساعي عند 
ظهور مطالب العماد ميشال عون 
وابرزها االصرار على توزير صهره 
جبران باسيل واحلصول على وزارة 
سيادية لكتلته كالداخلية او املالية، 
ما يعكس نيته االحتكاك بالرئيس 
ميشال سليمان الذي يحرص على 
الدفــــاع والداخلية  ابقاء وزارتي 
ضمن فريقه الــــوزاري، وبالتالي 
ومبعزل عن التجاذبات واملداخالت 
مسيحيو ١٤ آذار ال يقبلون تقدمي 
جائزة ترضية كهذه لرئيس كتلة 

 تيار المستقبل رد على كالم رئيس اللقاء الديموقراطي مؤكدًا أن «لبنان أوًال» سيبقى شعارنا والحريري باٍق على مبادئه

 إبراهيم شمس الدين 

 (محمود الطويل)  رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط متحدثا خالل اجلمعية العمومية للحزب التقدمي االشتراكي في فندق البوريفاج امس 

 المعارضة تسعى لتشكيل أمانة عامة بعد تأليف الحكومة 
 بيروت ـ محمد حرفوش

  على الرغم من انشغال قوى املعارضة مبوضوع تشكيل احلكومة، 
فان اركان هذه القوى يواصلون اللقاءات واملشاورات فيما بينهم لبلورة 
اطار جبهوي جامع يكرس وحدة املعارضة ويقدم رؤية واضحة ملجمل 
القضايا واالســــتحقاقات املقبلة. وحســــب معلومات «األنباء» فان تلك 
اللقاءات لم تتوصل بعد الى أي شــــيء جدي وعملي على هذا الصعيد 
وبســــبب التباينات حيال الصيغة التي يجب ان تعتمد، اذ ان االحزاب: 
القومي والبعث والشعبي الناصري متيل الى فكرة تشكيل جبهة وطنية 
عريضة ملشــــروع توحيد احزاب وتيارات املعارضة وتنظيمها في حني 
ان بعض القوى االخرى والشخصيات حتى غير املنضوية حتت جناح 
االقلية متيل الى تشكيل امانة عامة للمعارضة على غرار االمانة العامة 
لقوى ١٤ آذار، وتكون مهمتها ادارة النقاشات بني املعارضني والتنسيق 
فيما بينهم. وفــــي املعلومات ان التوجه األولــــي للمعارضة مييل الى 

تشكيل امانة عامة نظرا الى التعقيدات التنظيمية لفكرة اجلبهة الوطنية 
جلهة تركيبتها وهيكلتها، واشارت املعلومات الى لقاء موسع ستقوده 
املعارضة بعد تأليف احلكومــــة الطالق «األمانة العامة» على ان يكون 
لهــــذه الهيئة ووفق املعلومات دور اساســــي في اتخاذ القرارات وبحث 
العناوين وامللفات املشتركة، ال ان تكون مجلسا لرفع التوصيات او تكون 
قراراتها مجرد اعالن ثوابت متكرر بعد كل اجتماع. لكن بعض املتابعني 
للقاءات والنقاشــــات الدائرة بني مكونات املعارضة حول فكرة تشكيل 
االمانة يستبعدون اطالقها قبل حســــم خالف اساسي يتعلق بتسمية 
امينها العام او منسقها، حيث تردد ان الوزير السابق عبدالرحيم مراد 
هــــو االوفر حظا، في حني ان التيار الوطني احلر قد طرح احد قيادييه 
لهذا املنصب، وهناك ايضا من سمى رئيس التنظيم الشعبي الناصري 
النائب الســــابق اسامة سعد الذي التقى مؤخرا االمني العام حلزب اهللا 

السيد حسن نصر اهللا. 

 الوزير الشيعي «الرئاسي»

 عون ليس على أجندة
   جنبالط السياسية

 بيــــروت: هو
  واحــــد مــــن 
خمســـــة وزراء 
يشـــكـلـــــون 
حصــــة الرئيس 
سليمان  ميشال 
فــــي احلكومــــة 
اجلديدة. ال نص 
في الدســــتور علــــى «حصة 
الرئيس» ولكن العرف قضى 
بأن يكون لرئيس اجلمهورية 
موقع أساسي في احلكومة ال ان 

يكون له فقط دور في تأليفها أو في التوقيع على مراسيمها، مع 
ان هناك من يقول ويؤكد ان «الثلث املعطل» الذي استحدث في 
خالل مؤمتر الطائف امنا وضع خصيصا لرئيس اجلمهورية 
تعويضا له عن صالحيات كثيرة سحبت منه لتظل في يده 

صالحية التوقيع على مرسوم تأليف احلكومة.
  الوزير الشيعي ليس «الوزير امللك». فهذه الصفة تنطبق 
أيضا على الوزير السني، والوزير الشيعي يرفض رئيس 
اجلمهورية ان يكون مبثابة «وديعة» حلزب اهللا أو للمعارضة 
لديــــه، وامنا هو في الواقع يشــــكل تقاطعــــا بني الطرفني. 
فالرئيس سليمان هو الذي اقترحه وسماه وحزب اهللا وافق 
عليه وليس العكس. وطبيعي ان يكون حلزب اهللا حصة 
في الوزير الشيعي ولكن ال ميكن القول ان د.عدنان السيد 
حسني هو الوزير الشيعي السادس لـ «أمل» و«حزب اهللا» 
أو الوزير احلادي عشر للمعارضة. عملية اختيار الوزير 
الشيعي «الرئاسي» أخذت وقتا الى ان رست على «عدنان 
السيد حسني». بداية جرى التداول باسمني: مصطفى ناصر 
(صلة تواصل بني احلريري وحزب اهللا)، وفيق جزيني (مدير 
األمن العام)، وانتهى األمر الى حصر اخليارات بني اسمني 
طالل املقداد وعدنان السيد حسني، وما حصل ان الرئيس 
ســــليمان هو الذي اختار عدنان السيد حسني، وبعدما نال 
موافقة الثنائي الشيعي (أمل وحزب اهللا) عرض االسم على 
الرئيس املكلف ســــعد احلريري معربا عن ثقته به. يشكل 
د.حســــني حسب أوساط مطلعة نقطة تقاطع جوهرية بني 
رئيس اجلمهورية ميشــــال ســــليمان وحزب اهللا، الى حد 
أن كال اجلانبني يستطيع أن يعتبره، عن قناعة، جزءا من 
فريقه. بالنسبة الى سليمان، فإن معرفته به تعود الى أيام 
توليه قيادة اجليش، وحينها كان د.حسني يواظب على إلقاء 
محاضرات عن القانون الدولي في كلية األركان العسكرية، 
فنال إعجاب سليمان الذي استعان به الحقا، عندما أصبح 
رئيسا للجمهورية، كي يكون أحد أعضاء اللجنة الفرعية 
التي شكلت على هامش طاولة احلوار حول االستراتيجية 
الدفاعية، مع علمه بأنه مقرب من حزب اهللا، بل لعله اختاره 
لهذا السبب حتديدا بغية طمأنة احلزب. ثم توطدت العالقة 
تدريجيا بني الرجلني، وحظي األستاذ اجلامعي بثقة رئاسية 
كانت كافية لـ «ترقيته» الى مرتبة الوزير الضامن للتوازنات 
الدقيقة داخل احلكومة. أما حزب اهللا، فإنه يرتاح كثيرا الى 
الدكتور حســــني الذي رفد احلزب بدراسات قانونية حول 
العديد من امللفات الهامة في محطات فاصلة، وكانت له في 
هذا السياق مساهمة فاعلة في مقاربة القرار ١٧٠١ واإلضاءة 
على مختلف جوانبه، وهناك من يصنف د.حسني في خانة 
النخبوية الشــــيعية املتعاطفة مع خط املقاومة وجسمها 
السياسي، واضعا خبرته القانونية في خدمة هذا اخليار، 

من دون أن يتخلى عن خصوصيته وحيثيته. 

 بيروت: الحظت أوساط متحركة على
  خط اللقاء بني العماد عون والنائب 
جنبالط ان الزعيم الدرزي أظهر مرونة 
واضحة وجتاوبا سريعا عندما طرحت 
عليه فكرة اللقاء مع اجلبهة الشعبية ـ 
القيادة العامة ومع قيادة احلزب القومي 
الســـوري، ولكنه أظهر حتفظا وترددا 
عندمـــا طرحت عليه تكرارا فكرة اللقاء 

مع العماد عون.
  وفي حني يشير البعض الى ان العماد عون ليس 
على أجندة جنبالط السياسية التي يتصدرها هدف 
الوصول الى دمشق وإحياء العالقة معها، وحيث ال 
يصب اللقاء مع عون في خدمة هذا الهدف، فإن مصادر 
قريبـــة من جنبالط تلمح الى انزعاج لديه من دور 
سلبي ملقربني من العماد عون عبر طرحهم شروطا 

مسبقة لهذا اللقاء ومكانه وجدول أعماله.
  ثمة شكوى جنبالطية من «سلبية» بعض القريبني 
من عون الذين نصحوه بتأجيل اللقاء والتحضير له 
بروية ألن املواضيع التي ستثار فيه شائكة والبد من 
مقاربة واقعية لها حتى ال يبدو األمر وكأنه حركة 
فولكلورية، في حني ان اللقاءات األخرى التي قام بها 
جنبالط في إطار متوضعه اجلديد، أظهرت جدية من 

خالل اخلطوات الفاعلة التي رافقتها أو تلتها.
  وعزت مصـــادر مواكبة لالتصاالت التحضيرية 
للقاء عون جنبالط التي كانت جارية بني الوزيرين 
وائل أبوفاعور وجبران باسيل قبل ان يتقرر جتميدها 
ريثما تتوافر الظروف املالئمة لعقد اللقاء، السبب 
الـــى ان عون فضل ان يعقد اللقـــاء في دارة بلدية 
الكحالة (قضاء عالية) أو في أحد الكنائس في اجلبل 
على غرار االجتماع الذي جمعه واألمني العام حلزب 
اهللا السيد حسن نصراهللا وانتهى الى اعالن ورقة 
تفاهم بينهما، بدال من ان يعقد في منزل صديقهما 

املشترك د.نبيل طويلة.
  ولفتت املصادر الى ان ال مشكلة لدى جنبالط في 
عقد االجتماع في أي مكان، وقالت ان تأخيره يعود 
الى ان عون اشترط وضع ورقة تفاهم تسبقه أسوة 

مبا توصل إليه مع السيد نصراهللا.
  وأضافت: «جنبالط اقترح كبديل عن ورقة التفاهم 
إصدار بيان مشترك في نهاية االجتماع باعتبار ان 
مثل هذه الورقة حتتاج الى حتضير وإعداد سياسي، 
لكن عون أصر على موقفه وكأنه يريد توظيفه في 
إطـــار انه قادر على جذب اآلخريـــن الى مواقفه ما 
يعطيه دفعا في الشارع املسيحي ميكن ان يستغله 
البعض لضرب عالقة جنبالط بحلفائه املسيحيني 

في ١٤ آذار». 
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 د.عدنان السيد حسني 

 وفاة ممثل منظمة التحرير السابق 
في لبنان شفيق الحوت

 إسرائيل: ننسحب من شمال الغجر 
بشرط ضمان عدم دخول أحد إليها 

 حمادة: تجديد العقوبات األميركية 
على شخصيات لبنانية قرار روتيني 

 بيروت- يو. بي. آي: أعلنت ســـفارة فلسطني في بيروت عن 
وفاة شـــفيق احلوت ممثل ومدير مكتب منظمة التحرير السابق 

في لبنان صباح امس.
  وقالت الســـفارة في بيان إن احلوت املولود في يافا بفلسطني 
عام ١٩٣٢ توفي صباح امس وســـيدفن اليوم في مقبرة شـــهداء 

فلسطني في بيروت.
  وتخرج احلوت من اجلامعـــة األميركية في بيروت عام ١٩٥٣ 
ودرس في الكويت ثم التحق بالصحافة في بيروت كمدير لتحرير 

مجلة احلوادث اللبنانية بني عامي ١٩٥٨ و١٩٦٤. 

 بيروت: ذكرت االذاعة االســــرائيلية ان اسرائيل متيل الى القبول 
باقتراح قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) 
والقاضي بان ينسحب اجليش االسرائيلي من الشطر الشمالي لقرية 
الغجر على احلدود مع لبنان على ان تضمن قوات الطوارئ الدولية عدم 

دخول عناصر أخرى ومتنع عمليات تهريب للمخدرات واالسلحة.
  وبحسب االذاعة االسرائيلية، سيعرض مدير عام وزارة اخلارجية 
يوسي غال على وزير اخلارجية افيغدور ليبرمان التقارير والبحوث 
التي اجرتها االذرع االمنية ومختلف الوزارات بشــــأن قضية الغجر، 
وسيبلور الوزير ليبرمان استنتاجات سيطرحها الحقا على املستوى 

السياسي.

 بيـــروت: وصف عضو تكتل اللقـــاء الدميوقراطي في البرملان 
اللبنانـــي النائب مروان حمادة القرار األميركي بتجديد العقوبات 
ضد شخصيات لبنانية وسورية بأنه قرار روتيني لم يعط شيئا 

في السابق ولن يعطي شيئا في املستقبل.
  وقـــال حمادة في تصريح صحافي امس انه يجب أن يفهم هذا 
القرار بجانبه الرمزي معتبرا ان هذا القرار ال يطول هذه الشخصيات 
بل يقول من خالله الرئيس األميركي باراك اوباما لســـورية انها 

التزال حتت املجهر وان األمور لم تنته بعد.
  وشدد على أهمية ان يكون قرار احلرب والسلم قرارا واحدا، ورأى 
ان هذا هو التحدي الكبير الذي يواجه رئيس اجلمهورية ميشال 

سليمان ورئيس احلكومة املكلف سعد احلريري وكل الفرقاء. 

 شمس الدين لـ «األنباء»: الحكومة الدستورية 
هي ميثاقية الطوائف ال اآلراء السياسية 

 بيروت ـ اتحاد درويش
  اعتبر وزير التنمية اإلدارية إبراهيم شمس 
الدين انه ال مؤشــــرات كافية تشير الى إعالن 
تشــــكيل احلكومة في وقت قريب، على الرغم 
من مســــحات التفاؤل واملواقف اجلديدة التي 
تطلق يوميا. ورأى في تصريح لـ «األنباء» انه 
ال توجد طريقة حصرية في تشكيل احلكومة، 
بل هناك عدة طرق وتشــــكيالت متعددة، لكن 
يجب ان تكون كلها ضمن الدستور، الفتا الى 
ان الدستور هو مرجعيتنا اللبنانية الذي علينا 
التقيد به وحتديدا السياسيني الذين يعلنون 

دائما أنهم يتقيدون بلبنانيتهم.
  وأشار الى ان احلكومة لها قواعد في التشكيل 
اي حكومة ميثاقية ال تنافي العيش املشترك 
حسب النص الدستوري الذي يقتضي ان متثل 
فيها كل الطوائف وليس األحزاب، وشدد على 
ان ميثاقية احلكومة الدستورية هي ميثاقية 

الطوائف ال اآلراء السياسية.
  وانتقد الوزير شمس الدين الشروط التي 
توضع أمام تأليف احلكومة والتي جتعل احلكومة 
ال حكومة، مؤكدا في هذا السياق ان احلكومة 
هي فريق عمل تنفيذي واجبه ان يخدم الناس 
ويكون مسؤوال أمام مجلس النواب للمحاسبة 
ويجب ان يكون فريق عمل متجانســــا يعمل 
بناء علــــى رؤية ومنهجية وخطة عمل يقبلها 
اجلميع. وحول تقييمه للمســــار الذي يسلكه 
تأليف احلكومة ومطالبة املعارضة بالشراكة 
احلقيقية والفاعلة قال ان احلكومات في لبنان 
تشــــكل بالتراضي اي الوفاق وان تتم األمور 
بشكل سلمي ومن دون إرغام واستفزاز وهو 
أمر طبيعي ان يتم، إمنا األمر األساسي هو ان 
يكون دستوريا صحيحا ال إرغامات بناء على 

عناصر قوة متغيرة.
  ورأى أنه ال إشكال في املبدأ ان يكون هناك 
مصطلح يستعمل أكثرية نيابية حتكم وأقلية 
نيابية تعارض وهــــو أمر صحيح وضروري 
ليتمكن مجلس النواب من احملاسبة، اما اذا كان 
«فيك اخلصام وأنت اخلصم واحلكم» فال يستقيم 
األمر، الفتا الى ان جهة سياسية متارس العمل 
التنفيذي قد تخطئ وتصيب فيه، ونفس اجلهة 
السياســــية تراقبها وتقول أخطأت أو أصبت. 
وعما اذا كان يتوقع والدة قريبة للحكومة قال: 

ان هناك رئيس حكومة مكلفا بشــــكل صحيح 
وال شيء معلنا بعد انقضاء ٤ أسابيع، مشيرا 
الى ان الكالم املتداول محدود جدا وال معلومات 
دقيقة ورمبا يكون هذا األمر فيه حكمة ومصلحة، 
ولفت الــــى ان الكل يبدي حرصا كالميا علنيا 
وواقعيا ان تبقى األمور هادئة وال يجري تعقيد 

في الكالم وتوتير لألجواء.

  سياسة المناكفات

  وعما يجــــري تداوله من صيغ موزعة بني 
األكثريــــة واألقلية وان يكون الوزير امللك من 
حصة رئيس اجلمهورية قال: ان الرئيس ميشال 
سليمان هو رئيس البالد ورئيس كل املؤسسات 
وان الرئيس ال يعد رئيسا عندما تبدأ املناكفة 
علــــى قاعدة ان مقياس هو هذا او أكثر او أقل. 
وأكد أن آليات العمل تقتضي ان يكون لرئيس 
اجلمهورية حضور قوي وفعال، الفتا الى ان 
تعبير الرئيس التوافقي أصبح فيه غموض لكثرة 

استخدامه في سياقات مختلفة ومتنوعة.
  ووصف املناكفة التي تبديها بعض اجلهات 
جتاه رئيس اجلمهورية باألمر غير العقالني 
واملفيد على املدى الطويل ألنه ال ميكن ألحد ان 
يكون في الدولة ومخاصما لفكرتها ولقوامها 
ويبقى يعمل باملنطــــق االتهامي، داعيا الى ان 
يصار الــــى العلنية في األمــــور ألن التعاون 

مع رئيــــس اجلمهورية أمر حيوي وضروري 
ملصلحة اجلميع باملعنــــى اخلاص وملصلحة 

لبنان باملعنى العام.

  المشهد الداخلي لم يتغير

  وعــــن تقييمه للمشــــهد السياســــي بعيد 
االنتخابــــات النيابية واللقــــاءات اجلارية بني 
مختلف االطراف اعرب الوزير شمس الدين عن 
اعتقاده بأن املشهد السياسي الداخلي لم يتغير 
فيه شــــيء، بل االلوان اصبحت اكثر حقيقية، 
الفتا الى ان اخلطاب االعالمي للجهة املنافسة 
ابان االنتخابات كان في معظمه خطابا اتهاميا 
وكيديا، مشــــيرا الى ان االنتخابات التي كانت 
مطلبا للعديد لتقومي وضع او للداللة على احجام 
قد عرفت الناس بجهات سياسية ان حجمها هكذا 
وبالتالي فإن اللبنانيني انتخبوا ضمن آليات 
قانون العام ١٩٦٠، واتى بنواب ونشأت اكثرية 
داخلية نيابية بغض النظر عما كان موجودا 
سابقا، معتبرا انه لم تعد توجد معارضة، بل 
هناك ١٤ و٨ آذار وان اجلهة التي تصف نفسها 
باملعارضة دخلت في احلكم ومن يكون شريكا 
في احلكم ال يعد معارضة، مشيرا الى اكثرية 
نيابيــــة فازت في االنتخابات بغض النظر عن 
لونها السياسي وجهات سياسية ايضا فازت 
وموجودة في مجلس النواب وفي بنية الدولة، 
واكد ان االتهامات الســــابقة في عديد منها قد 
سقطت كالقول االكثرية الوهمية معتبرا ان في 

ذلك سقوطا للوهميات واملعارضات.
  وعن اجواء االنفتاح بــــني اململكة العربية 
السعودية وسورية وانعكاس ذلك على لبنان 
قال: ان كل تقارب عربي هو مفيد بغض النظ 
اذا كان لدينا حكومة ام ال ومن شأنه ان ينعكس 
ايجابا على ســــياق الوضع فــــي لبنان وعلى 
السياسي وسهولة حركة سياسته  استقراره 

اخلارجية.
  واكد ان التباعد الــــذي حصل بني عدد من 
الدول العربية في السنوات االخيرة كان له تأثير 
ســــلبي، مشيرا الى ان التقارب العربي خاصة 
بني اململكة العربية السعودية وسورية له اثاره 
االيجابية على لبنان الدولة السيادية املستقلة 
املفتوحة احلدود التي يؤثر فيها اخلارج كما هي 

تؤثر في اخلارج وتؤثر في محيطها. 

 تعبير الرئيس التوافقي أصبح فيه غموض لكثرة استخدامه في سياقات مختلفة 


