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رئيس الحكومة السابق تمنى أن يوفق الحريري في تشكيل الحكومة ألن رهان البلد عليه

الحص لـ »األنباء«: عون قد يكون مسببًا إلحدى العقد لكنه ليس كل المشكلة
 بيروت ـ اتحاد درويش

دعا رئيس احلكومة اللبنانية األسبق سليم احلص 
الى االسراع في تشكيل احلكومة التي طال امد تأليفها 
الن غي����اب احلكومة مدة طويلة من ش����أنه ان يؤدي 
الى تأزم احلال السياسية عموما، الفتا الى ان اسباب 
التأخير غير معروف بدقة الن الرئيس املكلف س����عد 
احلريري لم يصرح بش����يء في هذا الصدد، وقال لقد 
استمعنا الى خطاب الرئيس املكلف منذ أيام في افطار 
رمضاني ولم يقل ش����يئا عن املوضوع خالفا لرؤساء 
سابقني عندما كانوا في حالة تكليف يصارحون الرأي 
العام ويواجهونه اذا كانت هناك اية عقبات، مشيرا الى 
ان السيد سعد احلريري لسبب او آلخر لم يتحدث في 

هذا الشأن بصراحة وله اسبابه التي ال احد يعرفها.
وشدد الرئيس احلص في حديث الى »األنباء« على 
انه من الطبيع����ي ان يصارح الرئيس املكلف بتأليف 
احلكومة اللبنانيني لناحية ما يواجهه من صعوبات 
وعقبات لكي يرتاح هو نفسه، ورأى ان اناسا كثيرين 
ينتظرون تأليف احلكومة كي حتل مش����اكلهم سيما 
وان مش����اكل كثيرة حتتدم في البالد والناس تنتظر 
احلكومة حلل هذه املشاكل وغياب احلكومة مدة طويلة 
يعرض االوضاع العامة للتأزم، ولفت الى ان التأخير 
في التأليف في حكومات س����ابقة كان هو القاعدة لكن 
هذه املرة جتاوز هذا التأخير كل احلدود املألوفة بعد 

مضي فترة الشهرين.
وعن تقييمه الداء الرئيس املكلف طوال مدة الشهرين 
املنصرمني قال: انه لم يكن موفقا، الن عملية التأليف 
كان يج����ب ان تنتهي قبل اآلن بزمن كون التأخر بهذا 

القدر ال يصب في املصلحة العامة.
وعما اذا كان يرى ان ثمة مطالب تعجيزية يطرحها 

البعض قال: ليس����ت هناك ضغوط داخلية ذات حجم 
وتبلغ ه����ذا املبلغ من التعقيد، الفتا الى انه قد تكون 
هناك تدخالت خارجية بدليل ان الرئيس املكلف توجه 
في املرحلة االخيرة الى اململكة العربية السعودية وقطع 

مشاوراته رمبا لفك هذه العقد اخلارجية.

شروط العماد عون

وعن الشروط التي يطرحها النائب ميشال عون 
وما اذا كانت هي العقدة في التأليف اشار الرئيس 
احلص الى ان النائب عون قد يكون مسببا الحدى 
العقد لكنه ليس كل املشكلة، ولو كان هو كل املشكلة 
كان على الرئيس املكلف ان يتجاوزه، مؤكدا ان توزيع 
احلقائب من االسباب التي تؤخر تأليف احلكومة 

النها مصدر تنازع بني االطراف الداخلية.
وحول موقف رئيس اجلمهورية ودعوته االطراف 
املعنية الى تقدمي التنازالت لتسهيل والدة احلكومة 
قال ان رئيس اجلمهورية مطلع على حقيقة الوضع 
وعندما حتدث عن هذا املوضوع كان يعرف ان كل 
االطراف مسؤولة وليس املسؤول فريقا واحدا او 
طرفا واحدا بل كل االطراف مسؤولة ويتنازعون 
احلقائب، واعتبر ان باستطاعة رئيس اجلمهورية 
ف���ي حال تأخرت والدة احلكومة اكثر من ذلك، ان 
يستدعي الرئيس املكلف الجتماع استثنائي ويبحث 
معه في موضوع تش���كيل احلكومة ويتدخل حلل 

العقد وان لديه مهمة في ذلك.
ورأى انه في حال بقي التأزم في موضوع تشكيل 
احلكومة على ما هو عليه ان يطلب الرئيس ميشال 
سليمان من الرئيس املكلف ان يعرض عليه احلقائب 
ويتدخ���ل هو في حلها او يعلن طلبه من الرئيس 

املكل���ف ان يتنحى، وقال انا من الذين يتمنون أال 
يتنحى الرئيس احلريري وان يوفق في تش���كيل 

احلكومة الن رهان البلد عليه.
وردا على سؤال قال الرئيس احلص: ال يوجد 
رئيس ال يستطيع ان يقفز فوق العوامل اخلارجية 
واذا كانت هناك عوام���ل خارجية تعرقل التأليف 
فليتجاوزه���ا، الفتا ال���ى ان اي تدخالت خارجية 
هي على الرغم من الرئيس املكلف وليس بإرادته، 
نافيا اي تواطؤ من الرئيس س���عد احلريري بهذا 

املوضوع.

وعما اذا كان يعتقد ان االنفراج احلكومي ينتظر 
عودة االتصاالت السورية � السعودية اعتبر ان يوم 
البدء بعملية تألي���ف احلكومة كانت هناك اجواء 
وفاق س���عودي � سوري لكن مع الوقت لم يكتمل 
بني الطرفني، مشيرا الى ان ذلك قد يكون من أسباب 
التعطيل في تأليف احلكومة، مستغربا ربط البعض 

موضوع احملكمة الدولية بتأليف احلكومة.
أما عن دعوة البطريرك املاروني نصراهلل صفير 
الى تش���كيل حكومة من األكثرية، وقال الرئيس 
احلص: من السهل ان يقول اي منا فلتشكل االكثرية 
احلكوم���ة ولتكن هناك معارض���ة، وانا كنت من 
اصحاب هذه الدعوة وكنت أعارض فكرة حكومة 
الوحدة الوطنية التي تش���كل ع���ادة في احلاالت 
االستثنائية جدا، وأفهم انها تشكلت في احلكومة 
السابقة لظرف استثنائي، ومن الطبيعي ان تكون 
االكثرية هي التي حتكم واألقلية تعارض، وإال ما 
كانت هناك دميوقراطي���ة حقيقية، ونحن نغامر 
بدميوقراطيتن���ا عندما نلجأ ال���ى فكرة احلكومة 
االئتالفية التي تكون عادة في الظروف االستثنائية، 
وفي كل العالم ال توجد حكومة وحدة وطنية في 

احلاالت العادية.
ومتنى الرئيس احلص بعد هذه الفترة من الشلل 
في تألي���ف احلكومة ان يوفق الرئيس املكلف في 
تأليف حكومة ائتالفية حتتاجها البالد، مشيرا في 
حال طال األمد وتعذر ه���ذا التأليف الى ان يكون 
البديل حكومة من االكثرية واالقلية تعارض، واكد 
انه لم يعد هناك اكثرية وأقلية وقد اختلط احلابل 
بالنابل، الفتا الى انه ال ميكن ان نتحدث عن معارضة 
تعطى 10 مقاعد، مش���يرا الى توازن بني املعارضة 

وامل���واالة وبالتالي يصعب احلديث عن املعارضة 
واعتماد صيغة 15 � 10 � 5.

ولم يستبعد الرئيس احلص في ظل الوضع السياسي 
املضطرب نتيجة التعثر في تأليف احلكومة اللجوء 
الى تس����ويات ما على غرار ما مت في الدوحة، وأبدى 
عدم خش����يته على الوضع األمني مهما احتدم املوقف 
السياسي بني اللبنانيني الذين هم على نضج في هذه 

الناحية.
وعما اذا كان يرى ان هناك محاوالت ترمي الى املس 
باتف����اق الطائف رأى ان احلدي����ث عن تعديل الطائف 
سابق ألوانه، داعيا الى تنفيذ الطائف في جوهره ثم 

احلديث عن تعديل اذا كان يجب تعديله.

قوة جنبالط

أما عن املواقف التي اتخذها رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط في اآلونة األخيرة، فقال الرئيس 
احلص ان النائب جنبالط برهن انه يستطيع ان يستدير 
في املوقف ويكون الرأي العام الذي يعتمد عليه معه في 
ذلك، معتبرا ان قوة جنبالط انه رمبا الزعيم الوحيد 
الذي يستطيع ان ينفذ مثل هذه االستدارات في املوقف 

ويبقى شعبه معه.
وعن أسباب هذا التحول في املوقف اجلنبالطي قال 
ان النائب جنبالط قد يكون اش����تم حتوال في املوقف 
االقليمي � الدولي يصب في مصلحة املعارضة، ولرمبا 
كان مخطئا في ذلك الى حد ما، واذا كان هناك مثل هذا 
التحول، ويظهر انه لم يكتمل بني السعودية وسورية، 
و هذا االتف����اق بني البلدين على احس����ن ما يرام فال 
شك ان لبنان سيتأثر مباش����رة، لكن هذا التحول لم 

يتحقق بعد.

رئيس الوزراء  االسبق سليم احلص

تفاؤل كبير: فاجأ مصدر ديبلوماسي 
عربي في بيروت بعض زواره بالقول 
إنه، وخالفا للذين ينش����رون أجواء 
التش����اؤم، يعتقد أن حكومة الرئيس 
سعد احلريري س����ترى النور قبل أو 

بعد منتصف رمضان بقليل.
والحظ في ضوء متابعته لالتصاالت 
واجلهود التي تبذل حاليا »أن من كانوا 
يعرقل����ون داخليا وصلوا إلى نتيجة 
مفادها أن الوقت يعمل لغير مصلحتهم، 
أما الذين يعرقلون خارجيا فقد بدأوا 
بالتراجع ألن تداعي����ات األزمة ميكن 
أن تنعكس عليه����م خالفا لرهاناتهم، 
باعتبار أن الوضع اللبناني بالغ التعقيد 
واحلساسية، ومن الصعب استخدام 

الورقة اللبنانية، وفي اجتاه واحد«.
تشاؤم أكبر: سفير أوروبي في بيروت  

نصح باإلسراع في تشكيل احلكومة في 
أسرع وقت ممكن ألن الوضع قد ال يحتاج 
إلى أكثر من عود ثقاب لالشتعال، مشير 
ا إلى أن هناك من يلعب في الظالم، وفي 
الوقت املناسب قد يرمي بعود الثقاب مع 
م��ا يعني ذلك من عواق��ب خطيرة على 

الوضع اللبناني برمته.
موقف بالغ األهمية: أكد أحد املطارنة أنه 
سيكون للبطريرك مار نصراهلل بطرس 
صفير، ومجلس املطارنة في اجتماعه 
غدا األربعاء موقف بالغ األهمية إذا ما 
استمرت املراوحة الراهنة في تشكيل 
احلكومة، ومن دون أن يقتصر املوقف 
على تسمية األشياء بأسمائها، أو على 
التعاطي مع موضوع التأليف من دون 
غيره من املواضيع التي بات طرحها 
على بساط البحث أكثر من ضروري.

جنبالط واحلرب اإلسرائيلية: ما يردده رئيس 
اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط في 
جلساته اخلاصة حول »عدوان إسرائيلي 
محتمل« يتجاوز االستنتاجات والتخمينات، 
إذ ان نائب الشوف يتحدث بلهجة جازمة 
عن املوضوع، مستندا وبحسب مصادره، 
إلى معلوم��ات دولتني أجنبيتني أو ثالث 
حول خطة إسرائيلية وضعت، وهي جاهزة 
للتنفيذ، رمبا من دون انتظار إقدام حزب 
اهلل بطريقة أو بأخرى على الثأر للقيادي 
فيه عماد مغنية الذي اغتيل في دمش��ق 

في فبراير 2008.
وتبعا للمص��ادر فإن جنبالط يعتقد 
أن حكومة بنيامني نتنياهو ليست بحاجة 
إلى أي ذريعة، لكنه أبلغ قيادة حزب اهلل 
بأخذ احليطة ألن اإلسرائيليني يزمعون 
إرباك الوض��ع في املنطقة لقطع الطريق 
على االجتاه الديبلوماسي إلدارة الرئيس 

األميركي باراك أوباما.
نصائح الشـهابي: لف����ت النائب وليد 
جنبالط في مجلس خاص الى ان العماد 
حكمت الشهابي قد نصحه بعدم االرمتاء 
في احلضن األميركي بديال عن العالقة 

مع سورية.
اسـتفتاء شعبي: تعليقا على ما يثيره 
البعض من ان األكثرية النيابية في جهة 
في حني ان األكثرية الشعبية في جهة 
أخرى، نقل عن الرئيس املكلف س��عد 
احلريري موافقته على طرح االستفتاء 
الشعبي شرط ان تعطى اجلنسية وحق 
التصويت ل��كل املغتربني في مختلف 

األقطار.

تحدثا عن استمرار الصعوبات واالتفاق على جولة أخرى بعد عودة الجنرال من السفر

لقاء عون ـ الحريري  برعاية سليمان: كسر الجدار ولم يفتح الطريق 
 بيروت ـ عمر حبنجر

انتهى اللقاء املوعود بني رئيس احلكومة 
املكلف سعد احلريري والعماد ميشال عون 
ف����ي القصر اجلمهوري ال����ى االتفاق على 

مواصلة التشاور.
ومبعنى آخر ان اللقاء توصل الى كسر 
اجلدار الذي يقطع طريق التفاهم بني الرئيس 
املكلف والعماد عون، كما قال عون، لكنه 

لم يفتح الطريق.
واضاف: لقد فتحنا نوعا من احلوار حول 
تأليف احلكومة، لكن دون شك الصعوبات 
التزال كبيرة، لكن حتى ال نضع الناس امام 

احلائط كان هذا اللقاء.
وقال العماد عون: انا س����أغيب بضعة 
ايام عن البلد، لكن هناك من س����يتابع في 
حال الضرورة في غيابي، واشار الى اشياء 

مزعجة.
وردا على سؤال، اجاب: لقد كانت رغبة 
فخامة الرئي����س ان نلتقي عنده، فالتقينا 

عنده ومشي احلال.

الحريري: هناك صعوبات

م����ن جهته، قال الرئيس املكلف س����عد 
احلريري: لقد كان احلوار صريحا وواضحا 
وانكسر اجلدار مثلما قال اجلنرال، وسنتابع 
احلوار بيننا وبينه، وهو مسافر لبضعة ايام 
وسنظل على اتصال به، لنسرع بتشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية، وخلص الى توجيه 
الشكر للرئيس ميشال سليمان الذي رعى 
اللقاء، وختم بالقول: هذا الذي عندي، هناك 

صعوبات، لكن هذه بداية.
وكان العم����اد عون قد ابلغ الصحافيني 
اثناء وصوله ال����ى القصر انه قد يتحدث 

اليهم اذا خرج من اللقاء بنتائج.
اما الرئيس املكلف فقد اكد انه سيتحدث 
لوسائل االعالم، وقد لوحظ ان العماد عون 

حتدث اكثر من الرئيس املكلف.
وعقد االجتماع في قاعة مجاورة ملكتب 
الرئيس سليمان وبحضوره، وتقول مصادر 
القصر ان رئيس اجلمهورية بذل الكثير من 

اجلهود خلروج الرجلني بنتائج مرضية.

الوزير ايلي ماروني ش����كك في جدوى 
نتائج هذا اللقاء في ضوء استمرار املطالب 

العونية على حالها.
التغيير واالصالح  مصادر في تكت����ل 
قالت ان اللقاء ال يعني ش����يئا اذا لم تظهر 
فيه نية حقيقية للقاء في السياس����ة وان 
يعكس احتراما حلقوق الفريق اآلخر وتفهما 

ملطالبه.

المطالب العونية

وبحسب مصادر قريبة من العماد عون 
فان االخير استمع الى احلريري عن جوابه 
االخير على مطالبة التكتل بخمسة مقاعد 
وزارية من بينها االتص����االت والداخلية، 
ومن بينه����ا اربعة وزراء موارنة من اصل 
الستة وزراء، ما يبقي وزيرا مارونيا واحدا 
للمواالة اضافة الى الوزير احملسوب على 

رئيس اجلمهورية.
وفي معلومات ل���� »األنباء« ان اللقاء 
تضمن عدة ع���روض من الطرفني، وانه 
اضافة الى ه���ذا العرض من جانب عون 
كان هناك عرض ثان متثل باقتراح ابقاء 
احلقائب الوزارية التي بيد املعارضة اآلن 
مع املعارضة، وذل���ك بغرض االحتفاظ 
بوزارة االتصاالت، وبعد التسليم بابقاء 
احلقائ���ب يترك للكتل تس���مية الوزراء 

والهدف هنا تسمية جبران باسيل.

المستقبل: اللقاء الختبار نوعية العقدة

مصادر تيار املستقبل استبعدت ان يحل 
هذا اللقاء بحس����ب االجواء املتوافرة ازمة 
تشكيل احلكومة امنا يفترض به ان يفتح 
الباب على حوار جدي يأمل ان يكون منتجا 

بعيدا عن املساجالت واملناكفات.

على ان هذا اللقاء كان اختبارا حلقيقة 
العقدة التي تؤخر تشكيل احلكومة وهل 
هي محلية او اقليمية، ف����اذا اصر العماد 
عون على مطالبه الوارد ذكرها يتضح ان 
املش����كلة خارجية، اما اذا ابدى جتاوبا مع 
املقترحات املسهلة للتشكيل فهذا يعني ان 
املش����كلة محلية وباالمكان معاجلتها من 

خالل التواصل املباشر.

بين الحكومة والمحكمة

هذه املصادر الحظت من خالل قراءتها 
للمؤمتر الصحافي الذي عقده اللواء جميل 
السيد مبناسبة مرور 4 سنوات على توقيفه 
مع الضباط الثالثة اآلخرين في ملف اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري واللهجة العنيفة 
التي اتس����م بها ميكن ترجمته بالقول: ال 

حكومة مادامت هناك محكمة.

وكان الرئيس املكلف سعد احلريري قد 
اكد خالل افطار رمضاني على شرف فعاليات 
مدينة طرابلس متسكه بالثوابت »التي لن 
نتزح����زح او نتنازل عنها وال عن احملكمة 
الدولية وال عن اي ام����ر يتعلق بثوابتنا، 
س����واء في قوى 14 آذار او في االكثرية او 

في حتالفاتنا«.
وكرر احلريري شعار »لبنان اوال«، ألنه 
الطريق الوحيد الذي يقوي لبنان ومؤسساته 

وعروبته وقضيته االولى فلسطني.

لقاء األكثرية

في غض����ون ذلك، انعق����د اللقاء االول 
لالكثري����ة النيابية في قريط����م بعد ظهر 
امس منذ االنتخابات املاضية، وكان تشكيل 
احلكومة محور ال����كالم الى جانب تنظيم 

االكثرية.
النائب وليد جنبالط شارك شخصيا في 
هذا االجتماع لالكثرية، بينما غاب د.سمير 
جعجع رئيس الهيئ����ة التنفيذية للقوات 

اللبنانية كونه ليس نائبا.
وقال جنبالط في تصريحات له ان هذا 
االجتماع هدفه دعم جهود الرئيس املكلف 
س����عد احلريري من اجل تشكيل حكومة 
الشراكة والوفاق الوطني على قاعدة 15 � 
10 � 5 ملواجه����ة كل التحديات والتهديدات 
ولتشديد التمسك باتفاق الطائف الذي مت 
التوصل اليه حتت رعاية عربية وحتديدا 

سعودية � سورية.
جنب����الط اكد رفضه اس����تخدام لبنان 
كمس����رح للضغط السلبي ضد اي تقارب 
عربي � عربي او لفصل املسارات وفق لعبة 

االمم والقوى الكبرى في املنطقة.
في هذا الوقت، احتفلت حركة امل بالذكرى 
ال� 31 لتغيب مؤسسها االمام موسى الصدر 
خالل زيارة الى ليبيا يرافقه الشيخ محمد 

يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
والق����ى الرئيس نبيه ب����ري خطابا في 
املهرجان الذي اقيم ف����ي ضاحية بيروت 
اجلنوبية عصر امس تناول فيه التطورات 

في لبنان.

أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل(لقاء الرئيس املكلف سعد احلريري ورئيس »اإلصالح والتغيير« ميشال عون برعاية الرئيس مشيال سليمان في بعبدا امس 

»لقاء بعبدا« واجتماع »بيت الوسط«: تحّول في مجرى التأليف
بيروت:الرك����ود واجلمود 
السياسي الذي طبع عملية 
تشكيل احلكومة منذ أسابيع 
اخترقهما امس لقاءان سياسيان، 
ميكن ان يشكال نقطة حتول في 

مجرى التأليف:
- األول: لق����اء األكثري����ة 
النيابية أو أكثرية ال� 71 نائبا 
في قصر الرئيس سعد احلريري في وسط 
بيروت أو ما بات يعرف ب� »بيت الوسط«، 
وأهمية هذا اللقاء تكمن شكال في انه األول من 
نوعه بعد االنتخابات النيابية مبا يؤدي الى 
»تظهير صورة« األكثرية اجلديدة السابقة، 
وف����ي انه أول اجتم����اع لألكثرية يحضره 
جنبالط بعد »قنبلة البوريفاج« التي أوحت 
بخروجه م����ن 14 آذار ليعود اليها من باب 
األكثرية النيابية وحتت عنوانها، أما األهمية 
السياسية ل�»لقاء األكثرية« فإنها تكمن في 
األهداف احمل����ددة والنتائج التي ميكن ان 

تصدر عنه وأبرزها:
1 - »ش����د عصب« ق����وى 14 آذار على 

مستوى القيادات السياسية وعلى مستوى 
اجلمهور والرأي الع����ام بعد حالة البلبلة 
والتململ والضياع التي س����ادت في فترة 
ما بعد االنتخابات النيابية، وليس موقف 
الزعيم الدرزي وليد جنبالط وحده وعلى 
جسامته ما أدى الى هذا »االنهيار املعنوي 
ومخاطر التفكك«، وامنا ساهمت في نشوء 
هذا الوضع وبشكل أساسي الطريقة التي 
تصرف بها فريق 14 آذار مجتمعا والتي كانت 
موضع بحث ونقد ذاتي لدى أوس����اط هذا 

الفريق على امتداد األسابيع املاضية.
2 - تقدمي الدليل احلسي على ان األكثرية 
مازالت أكثرية، مجرد حصول االجتماع يؤكد 
ان ثمة أكثرية نيابية أفرزتها االنتخابات في 
»7 يونيو« التزال موجودة، وينفي اصابة 
هذه األكثرية بنقص أو تصدع بسبب مواقف 
ف����إن معادلة األكثرية  جنبالط، وبالتالي 
)أكثرية ال����� 71 نائبا( واألقلية )57 نائبا( 
ما تزال قائم����ة، وان املعادلة التي بالغت 
املعارضة في تظهيرها واس����تخدامها بعد 
مواقف جنبالط وبنت عليها في معركتها 

احلكومية وهي معادلة األقليتني »60 � 57 
� 11« أو حت����ى »57 � 57 � 11 � 3« )جني����ب 
ميقاتي أحمد كرامي ميش����ال املر( ليست 

موجودة في الواقع.
4 - دعم املوقع التفاوضي للرئيس 
الذي يخوض معركة مفاوضات  املكلف 
قاسية مع املعارضة وحتديدا مع حزب 
اهلل والعماد ع���ون بعدما حدد الرئيس 
نبيه بري ما له وما عليه ووضع نفسه 
جانبا، فإذا كان اخلطأ السياسي األبرز الذي 
ارتكبه جنبالط هو »في توقيت« موقفه 
عندما كان احلريري في أمس احلاجة اليه، 
واذا كان الضرر األبرز الذي جنم عن ذلك 
هو اضعاف احلريري واتاحة املجال أمام 
خصومه للتشدد في مواقفهم وشروطهم، 
فإن النتيجة األبرز التي ستتمخض عن لقاء 
األكثرية اليوم هي تعزيز وضع احلريري 
واعادة تثبيت ورقة األكثرية في يده التي 
تعطيه نظريا على األقل قدرة التلويح ب� 
»حكومة األكثرية« كورقة تفاوضية، مع 
ان هذا اخليار غير قابل للتطبيق عمليا، 

وكلفته ومخاطره عالية.
- الثان����ي: لقاء الرئيس املكلف س����عد 
احلريري والعماد ميشال عون في قصر بعبدا 
امس، وهذا اللقاء مت على أس����اس املبادرة 
التي أطلقها احلريري كمخرج للمش����كلة 
السياسية البروتوكولية التي حالت دون 
حصول اللقاء والتي اختصرت في املكان 
وفي من يبادر ال����ى زيارة اآلخر، فكان ان 
اقترح احلريري مكانني: البرملان أو القصر 
اجلمهوري، مبديا ميال ضمنيا الى االلتقاء 
في البرملان ومن دون وسيط وشاهد، ولكن 
الرئيس س����ليمان سارع الى الدخول على 
اخلط والى حث عون عل����ى التجاوب مع 
فكرة اللقاء حتى ال يتحمل مسؤولية عرقلة 
احلكومة، وعل����ى املجيء الى قصر بعبدا، 
ولق����ي األمر جتاوبا من عون خصوصا ان 
عالقته مع الرئيس بري مازالت في دائرة 
اجلفاء والفتور، ما يجعل ان بري ليس في 
وضع القادر على أداء دور في املشكلة بني 

عون واحلريري.
واذا كان حزب اهلل لعب دورا في تهيئة 

مناخ وظروف اللقاء وجعله ممكنا من دون 
التورط ف����ي لعبة الوس����اطة أو الضغط 
والتأثير على عون، فإن الرئيس ميش����ال 
س����ليمان هو املستفيد األول من هذا اللقاء 
الذي يدخله بقوة على خط تشكيل احلكومة 
ويعزز موقعه كرئيس توافقي وكوسيط 

نزيه وضامن.
ال ميكن التعويل كثيرا على اللقاء الذي 
مت في بعبدا امس ليشكل اختراقا ملموسا 
وسريعا في عملية تشكيل احلكومة، فاجلزء 
األكبر من أهداف هذا اللقاء وخلفياته يندرج 
في اطار املناورة املتبادلة: احلريري اقترح 
اللقاء ليظهر نفسه في موقع املبادر املتعالي 
على احلساس����يات الشخصية واعتبارات 
البروتوكول والساعي الى تشكيل احلكومة 
مع استعداد لتقدمي تسهيالت وتضحيات 
في الش����كل أوال، وعون ل����م يجد أمامه اال 
التجاوب مع فك����رة اللقاء حتى ال يتحمل 
منفردا مسؤولية العرقلة والتأخير وال يثبت 
االتهام املوجه اليه بأنه يستخدم كواجهة 

داخلية لعقد وضغوط اقليمية.
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