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د.بثينة شعبان

الرئيس السوري د.بشار األسد مستقبال الرئيس اللبناني ميشال سليمان                                                   )أ.ف.پ(

قمة دمشق: األسد الستثمار األجواء اإليجابية في لبنان.. وسليمان لـ»عالقات متميزة«
دمشق ـ هدى العبود

قبل س���اعات م���ن توجهه 
الى باريس لعق���د قمة ثنائية 
الفرنس���ي نيكوال  مع نظيره 
ساركوزي، اس���تقبل الرئيس 
السوري بش���ار األسد نظيره 
اللبناني ميش���ال سليمان في 
أول زي���ارة له خ���ارج لبنان 
بعد انزي���اح كابوس احلكومة 
اللبنانية واعالن تشكيلها. وعقد 
الرئيسان قمة ثنائية قبل ظهر 

أمس.
وذك���رت الوكال���ة العربية 
الس���ورية لألنباء »سانا« أن 
الرئيس السوري بشار األسد 
أجرى مباحث���ات مع الرئيس 

اللبنانى ميشال سليمان.
ونقل بيان رئاسي سوري أن 
اجلانبني شددا على »ارتياحهما 
لتطور هذه العالقات وعزمهما 
على مواصلة التنسيق والتشاور 
ف���ي القضاي���ا ذات االهتم���ام 
املشترك واالستمرار باالرتقاء 
بعالقات التعاون بني اجلانبني 
إلى املستوى الذي يطمح إليه 

الشعبان الشقيقان«.
وأض���اف البيان أنه »جرى 
استعراض التطورات اإليجابية 
التي شهدها لبنان مؤخرا، السيما 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
اللبنانية«، مش���يرا إلى تأكيد 
األسد على »ضرورة استثمار 
هذه األج���واء ومتابعة احلوار 
لتعزيز التوافق بني اللبنانيني 
الوحدة  مبا يساهم في تقوية 
التي تش���كل أساسا  الوطنية 

الستقرار لبنان وأمنه«.
وأوضح البيان أن سليمان أكد 
ان »العالقات املتميزة مع سوريا 
تصب في صال���ح لبنان وأنه 

سيواصل العمل على تطوير هذه 
العالقات ملا فيه خدمة مصالح 

البلدين واملنطقة«.
في غضون ذلك نفت مصادر 
اسرائيلية ما نقلته وسائل اإلعالم 
عن مسؤول اس���رائيلي كبير 
قال إن رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو مستعد لالجتماع مع 
الرئيس السوري بشار األسد 

»في أي مكان وأي وقت«.
 وكان املسؤول االسرائيلي 
ينقل تعليقات أدلى بها نتنياهو 
اثناء اجتماعه أمس األول مع 
الفرنس���ي نيكوال  الرئي���س 
س���اركوزي الذي اس���تمر 90 
دقيقة. واثن���اء االجتماع حث 
ساركوزي على السير قدما في 
مسعى تقوده الواليات املتحدة 
الس���تئناف محادثات السالم 

املتعثرة في الشرق األوسط.
 وأبلغ املسؤول االسرائيلي 
الصحافيني املرافقني لنتنياهو 
»أثار ساركوزي املسار السوري 
وأجاب نتنياهو بأنه مستعد 
لالجتماع مع األسد في أي مكان 
وأي وقت على اس���اس انه ال 

توجد أي شروط مسبقة«.
 وعادت مصادر فرنس���ية 
وأكدت ان نتنياهو طلب بالفعل 
من الرئيس الفرنسي نقل رسالة 
بهذا املعنى الى الرئيس السوري 
بشار األسد، بحسب قناة العربية 

الفضائية. 
م���ن جهتها ذك���رت القناة 
األولى بالتلفزيون اإلسرائيلي 
مس���اء أم���س األول نقال عن 
مسؤول أميركي قوله إن رئيس 
الوزراء اإلس���رائيلى طلب من 
اإلدارة األميركية خالل زيارته 
األخيرة لواشنطن نقل رسالة 

محادثات السالم اإلسرائيلية 
- السورية التي رعتها تركيا، 
موضحا انه من خالل االحتاد 
األوروبي وبالتنسيق مع تركيا 
ميكننا أن ندفع نحو استئناف 
محادثات عملية السالم بصيغة 

أو بأخرى.
 وأضاف ساركوزى في حديث 
لصحيفة »الوطن« السورية في 
عددها الصادر امس انه يجب 
علينا أن نظهر لالس���رائيليني 

التي نشهدها  التوترات  برغم 
نرى أن هن���اك فرصة مازالت 
قائم���ة إلط���الق املفاوض���ات 
على مختلف مس���ارات عملية 
السالم الفلسطينية والسورية 
واللبناني���ة، وعل���ى أس���اس 
الق���رارات الدولية ذات الصلة 

ومبادرة السالم العربية. 
م���ن جه���ة أخ���رى، جدد 
ساركوزي تأييد باريس للتوقيع 
على اتفاق الشراكة السورية - 

سورية من خالل زيارة وزيرة 
الفرنسية كريستني  االقتصاد 
الغارد لدمشق قبل نهاية العام 
اجلارى لتبحث مع املسؤولني 
السوريني املبادالت االقتصادية 
التي تتطور باس���تمرار سواء 
التجاري  التبادل  على صعيد 
أو االستثمارات والتي تعززت 
أكثر مع افتتاح مكتب الوكالة 
الفرنس���ية للتنمية أخيرا في 

دمشق.

الس���وري بشار  الرئيس  إلى 
األسد.

 ووصف إيهود باراك وزير 
الدف���اع اإلس���رائيلى اجتماع 
نتانياهو مع الرئيس األميركي 
ب���اراك أوبام���ا أول أمس بأنه 
كان جيدا وهام���ا وبناء، وأنه 
وضع األساس املشترك للمضي 

بالعملية السلمية قدما.
ب���دوره، أك���د س���اركوزى 
استعداد باريس للمساهمة في 

وللس���وريني مع م���ا يتطلب 
إلى  التوصل  أن  من مصداقية 
حل في نهاي���ة املطاف هو في 
مصلحتهم���ا، داعيا إلى تنفيذ 
قراري مجلس األمن 242 و338 
اللذين اعتبرهما أساس���ا ملبدأ 
األرض مقابل السالم وان رؤيته 
ورؤية الرئيس األميركى باراك 
أوباما إزاء الش���رق األوس���ط 

متقاربتان.
 وأش���ار ساركوزى الى انه 

األوروبية بعد أن تنتهي سورية 
من إعادة تقييم تأثير الشراكة 
على اقتصادها معتبرا أن ذلك 

من حقها.
الفرنس���ي  الرئيس  وأك���د 
ضرورة االرتق���اء بالعالقات 
االقتصادية والثقافية بني سوريا 
وفرنس���ا إلى مستوى احلوار 
السياسي الذي استؤنف مببادرة 
منه عام 2008 مش���يرا الى انه 
يسعى الى تعميق احلوار مع 

قبل توجه الرئيس السوري إلى باريس.. مصادر فرنسية: نتنياهو يرغب بلقاء األسد في »أي زمان ومكان«

الحريري يشدد على بيان مباشر يصيب القضايا األساسية ونصراهلل يحّذر من مقاربة الملفات الكبرى اآلن المستشارة اإلعالمية والسياسية في الرئاسة تنفي ارتباط زيارة سليمان بقمة األسد ـ ساركوزي

االنفراج اللبناني ينسحب على البرلمان: 
انتخاب اللجان النيابية.. والعين على البيان الوزاري

شعبان لـ »األنباء«: سورية مرتاحة لتشكيل الحكومة
ألنها تصب في مصلحة استقرار لبنان

دمشق ـ داود رمال
السياسية  أبدت املستش����ارة 
واالعالمية للرئاس����ة الس����ورية 
د.بثينة ش����عبان ارتياح سورية 
لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
في لبن����ان، ورأت انها تصب في 
مصلحة الشعب اللبناني واستقرار 
لبنان وجتع����ل لبنان قادرا على 
االلتفات الى وضعه الداخلي والى 

عالقاته مع االشقاء العرب.
ونفت وجود رابط بني زيارة 
العماد ميشال  اللبناني  الرئيس 
سليمان الى سورية عشية توجه 
الرئيس االس����د الى باريس، ألن 
زيارة باريس كانت مخططة وتأتي 
تلبية لدعوة رسمية من الرئيس 
الفرنسي، في حني ان زيارة الرئيس 

سليمان حدثت فجأة.
مواقف د.ش����عبان جاءت في 
حديث ل� »األنب����اء« على هامش 
القم����ة اللبنانية � الس����ورية في 

دمشق امس.
وعن آفاق العالقات اللبنانية � 
السورية، وفيما اذا كانت سورية 
مرتاحة لتشكيل احلكومة اللبنانية، 
وعن آليات للتعاون مع احلكومة 
اللبنانية اجلديدة قالت شعبان: 
بالتأكيد ان سورية مرتاحة لتشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية في لبنان، 
ونحن نهنئ الشعب اللبناني بهذا 

التشكيل، وسورية من اولى الدول 
التي رحبت بتش����كيل احلكومة 
اللبنانية، ألننا جند في تشكيل 
حكومة الوفاق الوطني والوحدة 
الوطنية مصلحة للشعب اللبناني 
الى  والستقرار لبنان ولاللتفات 
الوضع اللبناني والى عالقة لبنان 
مع االشقاء العرب. وموقف لبنان 
ايضا ودوره في القضايا العربية 
واالقليمية والتي هي اليوم قضايا 
متس العرب جميعا وتس����تدعي 
العرب جميعا شد الصفوف  من 
الكلمة لكي نس����تطيع  وتوحيد 
املطالبة بحقوقنا والعمل الستعادة 

هذه احلقوق.
وعن زيارة الرئيس السوري 

لباريس بعد ساعات من قمة مع 
نظيره اللبناني، اكدت شعبان ان 
زيارة الرئي����س اللبناني العماد 
ميشال سليمان حدثت فجأة، اما 
الزيارة الى باريس فهي مخططة 
وتأتي تلبية لدعوة رس����مية من 
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
تلقاها الرئيس االسد منذ الشهر 
العالقات بني  املاض����ي، ولذل����ك 
س����ورية وفرنسا تطورت بشكل 
كبير، وس����يتم بح����ث العالقات 
الثنائية وبحث الوضع االقليمي 
وعملية السالم، وسيتم بحث امللف 
االقتصادي حيث سيلتقي الرئيس 
مبجلس من رج����ال االعمال، كما 
سيجري حوارا مع كبار االعالميني 
واملفكرين وسيزور مجلس الشيوخ 
بدعوة من رئاسته، اضافة الى القمة 
مع س����اركوزي واجتماع موسع 
بني الوفدين السوري والفرنسي. 
أعتقد انها زيارة مهمة واستمرار 
للعالقات الفرنس����ية � السورية 
التي اخ����ذت تطورا ملحوظا بعد 
انتخ����اب الرئي����س س����اركوزي 
وتتطور عالقاتنا مع فرنسا على 

صعد عدة.
اللبناني  حول حضور امللف 
في محادثات الرئيس االس����د في 
باريس ش����ددت املستشارة على 
ان امللف اللبناني لم يكن حاضرا 

في املاضي في العالقات السورية 
� الفرنس����ية، العالقة اللبنانية � 
الفرنسية هي عالقة مستقلة عن 
العالقة السورية � الفرنسية، لبنان 
حاضر في القلب دائما، ولكن الشأن 
اللبناني هو شأن لبناني والشأن 

السوري هو شأن سوري.
أما عن آفاق العالقات اللبنانية 
� السورية املستقبلية وهل باتت 
زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد 
احلريري مدرجة الى سورية قريبا، 
فقالت: أستطيع ان اقول ان الشعب 
السوري والشعب اللبناني يتوقان 
الى عالقة حميمة وودية، فنحن 
بلدان جاران وشقيقان وتربطنا 
املودة والقربى واملصالح املشتركة، 
وسورية كانت دائما جاهزة لفعل 
كل ما مينت ويزيد من أواصر هذه 
العالقة بني البلدين الشقيقني. وال 
ش����ك لدي ان احلكومة السورية 
س����تكون مس����تعدة التخاذ كل 
اخلطوات التي ترتقي بهذه العالقة 
الى االفق الذي يلبي الطموحات 
لدى الش����عبني ف����ي البلدين، اال 
انه من املبك����ر اآلن احلديث عن 
أي خطوات عملية، لكن التوجه 
العام هو الترحيب بتطوير هذه 
العالقة ألننا مقتنعون ان العالقة 
بني بلدينا ه����ي عالقة تصب في 

مصلحة البلدين والشعبني.

بيروت ـ عمر حبنجر
في تقرير املراقبني هنا ان قمة دمشق اللبنانية 
� السورية التي انعقدت امس وتفردت »األنباء« 
بنشر خبرها، تشكل جزءا من الترحيب العربي 
والدولي بوالدة احلكومة اللبنانية الى جانب 
تزامنها مع زيارة الرئيس بش����ار االس����د الى 

باريس اليوم.
واملؤمل ان ينس����حب هذا التوافق الداخلي 
واخلارجي على تشكيل احلكومة توافقا على 
بيانها الوزاري الذي سيواجه عقبات عند وصول 

جلنة الصيغة الى منعطف سالح حزب اهلل.
كما انسحب امس، وفي اول بوادر االنفراج 
التي الحت بعد تشكيل احلكومة، على انتخاب 
مجلس النواب اللبناني، رؤساء اللجان البرملانية 

ومقرريها.
 وافتتح رئيس املجلس نبيه بري اجللسة 
العامة للمجلس في حضور احلريري والوزراء 
النواب بصفتهم النيابي����ة والنواب، حيث مت 

انتخاب رؤساء اللجان النيابية ومقرريها.
 وقال عضو كتلة تيار املستقبل النائب زياد 
القادري، في تصريح صحافي، ان »عمل املؤسسات 
يجب ان يبدأ بعدما مت تشكيل احلكومة«، معتبرا 
ان »اول مالمح العمل الدستوري وتفعيل عمل 
املؤسسات هو تشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها 

واملقررين واالعضاء«.

الحريري لبيان مباشر

وكان الرئي����س احلري����ري اوعز الى جلنة 
البيان الوزاري ان����ه يريد بيانا مختلفا بعيدا 
عن القوالب اجلاهزة وبيانا مباش����را يصيب 

القضايا االساسية التي ستعمل احلكومة على 
معاجلتها.

وعلى هذا، فإن اجللسة الثانية للجنة البيان 
الوزارية ستبتعد عن العموميات وستغوص في 
قضايا السالح والتزام لبنان بالقرارات الدولية، 
اضافة الى اخلصخصة وبرنامج تنفيذ مقررات 

مؤمتر »باريس � 3«.
والتحق الوزير سليم الصايغ بلجنة اعداد 
البيان الوزاري في جلس����تها الثانية والتحق 
تاليا بوزارة الشؤون االجتماعية التي أعطيت له 
كممثل حلزب الكتائب بعد زوال حتفظ احلزب 
على هذه احلقيبة، معتبرا نفسه محسوبا على 
حزب الكتائب الذي هو نائب رئيسه وحسب، 
مبعنى انه ليس من كتلة 14 آذار التي ادار لها 
احلزب ظهره ريثما تلتزم هذه الكتلة ببرنامج 
اصالحي من شأنه انقاذ وحدة 14 آذار التي بدأت 

تفقد روحيتها تدريجيا امام الرأي العام.
ومهدت الكتائب لعودة الصايع ببيان جاء فيه 
ان حزب الكتائب يبقى حزبا مستقال ويتصرف 

على هذا االساس.
واضاف: ان الكتائب وان كانت طالبت بحقيبة 
ه����ي حقيبة وزارة التربي����ة فإنها تقدر ايضا 
اهمية وزارة الشؤون االجتماعية التي اسندت 
اليها وتقف بصالبة الى جانب وزيرها د.سليم 
الصايغ. قرار الكتائب باملشاركة في احلكومة 
جاء في نهاية اجتماع عاصف للمكتب السياسي 
الذي ناقش مع موفد للرئيس احلريري السبل 
املتاحة لتعزيز دور وزارة الشؤون االجتماعية 
اضافة الى معاجلة اخلل����ل الذي يعتور عمل 

قوى االكثرية.

وكان العماد ميش����ال عون قد دعا الكتائب 
الى املشاركة في احلكومة التي قال انها ستكون 

متعاونة الدارة موارد الدولة.
واضاف: على الرغم من ان االطراف االخرى في 
احلكومة، خصوصا املسيحيني منهم، هاجموني، 
ووضعوا ممنوعات على حالهم بعدم التعاون 
معنا، فأنا لم اقل لهم يوما زوروا هذا او ذاك، 
اقبلوا بهذه ال����وزارة او هذه الوزارة ممنوعة 

عليكم.
والراه����ن ان ما من احد اخ����ذ كل ما يريده 
100% وال احد خسر 100%، وليست نهاية الدنيا 
اذا اخ����ذوا هذه الوزارة، ول����و كنت انا افضل 
االحتفاظ بها، خصوصا وزارة الش����ؤون ذات 
االهتمامات االجتماعية، واعتقد انه من االفضل 

ان يساهموا باحلكومة.
ودعا عون الى التوافق احلكومي وإلى تالفي 

معركة كسر العظم داخلها.

الملفات الكبرى

االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
ش����دد في كلمته في يوم الشهيد على وجوب 
جتنب احلكومة االلغام، مؤكدا س����عي احلزب 
بكل صدق الى التعاون الجناح عمل احلكومة 

رئيسا واعضاء.
وقال: هناك ملفات كبرى موجودة امامنا في 
لبنان، انا ادعو ليس الى عدم طرحها، وهذا من 
حق اي جهة سياسية ان تطرح اي ملف، لكن انا 
ادعو الى التريث في طرح امللفات الكبرى حتى 
ال نروح من ازمة الى ازمة، ألننا اذا بدأنا بها من 

اآلن، فهذا يعني اننا ذاهبون الى مشكلة.

ـ اجلميل: علم ان املفاوضات   مفاوضات احلريري 
بني الرئيس س����عد احلريري والرئيس أمني 

اجلميل تتمحور حول النقاط التالية:
� تعزيز موازنة وزارة الش����ؤون االجتماعية، ووعد احلريري 

بتوفير مساعدات وهبات لها من جهات عربية ودولية.
� هواجس فيما يخ����ص وزارة التربية، وهي تعزيز اجلامعة 
اللبنانية بفروعها الثانية حتديدا، تفعيل املدرسة الرسمية وتوسيع 
انتشارها في املناطق املسيحية، واشراك الكتائب بشكل أو بآخر 

في جلنة صوغ كتاب التاريخ املوحد.
� تعزيز وجود املسيحيني في إدارات الدولة.

� آلية التنسيق احلكومي وطريقة عمل 14 آذار.
 مرشـح رئاسـي: جهات سياسية تستغرب ان يوافق الوزير بطرس 
حرب على تولي وزارة العمل بعدما كان أكد مرارا انه ال يقبل إال بوزارة 
العدل. وترى هذه اجلهات انه كان من األفضل واألجدى للوزير حرب 
ان يتولى وزارة دولة ليكون وزيرا سياسيا بامتياز في احلكومة اجلديدة 

بدل ان »يهبط« من مرشح رئاسي الى وزير للعمل.
 التمثيل الزحالوي: يبدو الوزير السابق الياس سكاف متقبال للواقع 
والوضع اجلديد في ضوء خسارته انتخابات زحلة. وينقل عنه 
قوله: »مادام ال نواب لدينا حتت قبة البرملان معناه أننا يجب ان 
نعتمد على احللفاء واألصدق����اء، وبالتالي ال ميكن ان نكون في 
موقع االحتجاج واالنتقاد لهذه احلكومة القائمة أو لتوزيع احلصص 
فيها«، مكررا ان »زحلة فقدت موقعها ودورها عندما انقسم أهلها 

على أنفسهم«.
وإذ يلفت سكاف الى انه حاول االتصال بوزير الثقافة سليم 
ورده لتهنئته »فهو ابن زحلة وكدمي ومن األصدقاء«، كما يقول، 
يتحفظ من جهة أخرى عل����ى اجلهة احلزبية التي ميثلها والتي 
يرى ان سياستها ال تنسجم مع طبيعة املدينة وحاجتها لالنفتاح 

على اآلخر ومع سياسات املنطقة والسياسات 
االقليمية املتغيرة.

 جنبالط واحلزب الشـيوعي: تشير مصادر الى 
ان النائب وليد جنبالط في إطار مشروع استكمال انفصاله عن األكثرية، 
املدعوم أصال بشبكة العالقة املتينة مع حزب اهلل، ومع تطورات مفاجئة 
متوقع��ة على خط املختارة الرابية بعد نيل احلكومة الثقة، يعمل على 
إصالح عالقته باحلزب الشيوعي والتي كانت تأزمت منذ العام 2004.

 ميشـال املر يعود الى املسرح السياسـي: من املتوقع ان يعود النائب 
ميشال املر الى املسرح السياسي بعدما شكلت احلكومة وضمن 
لنجله الوزير إلياس املر موقعا متقدما فيها. وكان املر احتجب عن 
األضواء االعالمية وانكفأ عن كل أنواع النشاطات طيلة أشهر في 
وقت كان خصومه يجولون في املنت امنائيا وبلديا. وحول العالقة 
بني الطاشناق واملر، يقول النائب هاغوب بقرادونيان: »اخلالف 
مع����ه لم يكن مثل اخلالف مع الكتائب. معه حصل س����وء تفاهم 
انتخابي، وصداقة عمرها 45 س����نة ال ميحوها سوء تفاهم. ومن 

يراهنون على خالف ومشاكل فسيخسرون«.
 جولة حريرية عربية: يقوم الرئيس سعد احلريري قريبا بجولة عربية 
ودولية س��عيا الى توفير الدعم للبنان مجددا، وتشمل اجلولة اململكة 

العربية السعودية وسورية وفرنسا.
 سـكان اجلنوب.. واحلرب: جهات أوروبي����ة من دول »اليونيفيل« 
رصدت ردود فعل السكان املقيمني في مناطق اجلنوب حيال احتمال 
وقوع احلرب وكيفية التعامل معها. وخرجت باستنتاج مفاده ان 
السكان في تلك املناطق يرفضون احلرب وال يؤيدون املبادرة إليها 
من قبل أي طرف لبناني، فيما هم اليزالون في مرحلة إزالة آثار 
ح����رب العام 2006. على ان هذه النتيجة ال تعني بطبيعة احلال 
انهم سيقفون مكتوفي األيدي حيال أي حرب تشنها اسرائيل على 

لبنان.

بيروت ـ محمد حرفوش
تلق����ى رئيس مجلس 
الوزراء س����عد احلريري 
امس اتص����اال هاتفيا من 
األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون هنأه خالله 
بتشكيل احلكومة اجلديدة. 
كما تلقى الرئيس احلريري 
برقية من رئيس الوزراء 
الس����وري محم����د ناجي 
عطري، هنأه فيها بتشكيل 
احلكومة. وأعرب عطري 
ف����ي برقيته عن ثقته في 
ان تتع����زز العالقات بني 
لبنان وسورية في مختلف 
املجاالت، مبا فيه مصلحة 

الشعبني الشقيقني.

برقية تهنئة
 من عطري

 إلى الحريري

الحكومة الحريرية استثناء أم قاعدة جديدة؟أخبار وأسرار لبنانية
بيروت: في أول جلس���ة 
للحكومة اجلديدة في قصر 
بعبدا، ش���ّدد الرئيس سعد 
احلريري في كلمته على »ان 
هذه احلكومة هي األولى بعد 
النيابية،  اجراء االنتخابات 
وأردنا مجتمعني ان تتكامل 
مع نتائ���ج االنتخابات ال ان 
تكون وسيلة لنفي وجودها أو 
التعارض معها، وان االستثناء ال يؤسس 
لقاعدة دس���تورية أو عرف دس���توري، 
وحكومة االئت���الف الوطني في النظام 
الدميوقراطي استثناء توجبه  البرملاني 
احلاج���ة والضرورة وليس قاعدة تبني 

عرفا دستوريا«.
تعليقات وردود سياسية صدرت ازاء 

هذا »الرأي � املوقف« كان أبرزها من:
1 � الرئيس ميشال سليمان )في حديث 
الى »السفير« يقول »نتائج االنتخابات 
النيابية األخيرة كانت بحد ذاتها استثناء، 
ألن األكثري���ة الفائزة ال تضم كل القوى 
الوازنة في طوائفها، والس���يما الطائفة 
الش���يعية التي يوجد منها ثالثة نواب 
فقط في فريق األكثرية، وهذا مؤداه انه 

كان البد في مثل هذا الوضع من تشكيل 
حكومة وحدة وطنية تسد الثغرة امليثاقية، 
بهذا املعنى أوافق الرئيس احلريري على 

ما قاله«.
ويتابع مستدركا: »الحقا، وبعد تعديل 
قانون االنتخاب في اجتاه النسبية، كما 
آمل، قد تولد أكثرية متوازنة في مكوناتها 
التمثيلية، بحيث تض���م نوابا ميثلون 
الطوائف، خصوصا األساسية  مختلف 
منها، باحلد املقبول الذي يسمح بتشكيل 
حكومة تزاوج بني احترام نتائج االنتخابات 
وبني الشرط امليثاقي الذي يعد شرطا الزما 

الستمرار الصيغة اللبنانية املتنوعة«.
2 � الرئيس سليم احلص )بعد الرئيس 
جنيب ميقاتي( سجل مالحظات على طريقة 
تشكيل الرئيس سعد احلريري حكومته، 
»فما فعله حقيقة هو أنه ترك لكل فريق 
ممثال في رئيسه تسمية الوزراء وحتديد 
مقاعدهم الوزارية. ولئن كان هذا مفهوما 
إلى حد ما بالنسبة الى حكومة ائتالفية، 
فهو ليس مستساغا على االطالق في تأليف 
احلكومات العادية، اذ هو يعتبر افتئاتا 

على صالحيات رئيس الوزراء«.
3 � العماد ميشال عون )بعد اجتماع 

تكتل االص���الح والتغيير( ق���ال »هذه 
نقطة نختلف عليها. يجب أال تكون هذه 
قاعدة لكن يجب أن نغير النظام اللبناني 
ونسقط الطائفية السياسية والطائفية 
آكل. ال ميكن لشعب متعدد القوانني تأليف 
حكومة أكثرية وأقلية حيث أي ائتالف 
مع فريقني من األقوياء يحذف الثالث أو 
الرابع أو اخلامس. احلكم التوافقي وضع 
للمجتمعات املتعددة. والتوافقية ال تزول 
إال بتغيي���ر النظام والقوانني وإال فنحن 
محكومون بالضوابط املوضوعة حاليا 
ملنع السعي إلى السيطرة من قبل فريق 

على اآلخر«.
4 � النائب وليد جنبالط )في حديث 
الى »األخبار«( قال »اتفاق الدوحة جنب 
لبنان نزاعا مذهبيا سنيا شيعيا، لكنه 
وضعه على حافة مس����تقبل مختلف. 
االتفاق أدخل عرفا جديدا لن يكون في 
مقدور أحد تخطيه، هو التوقيع الشيعي، 
غير الرسمي وغير املعلن، في مراسيم 
تأليف احلكومة، أي حكومة«، وأضاف 
»اتفاق الدوحة أدخل على اتفاق الطائف 
التوقيع الذي رمب����ا أصبح يوما عرفا 

دستوريا«.
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