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ذه      " لقاء قرنة شهوان  "ماذا لو يستهل رئيس الجمهورية اجتماعه هذا الصباح مع وفد            بما يجعل من ه
ثالً   ول م ية، فيق اورة سياس ن محض من ر م بة اآث ى صلب  : "المناس دخل ال تكم، فلن رأتكم وفهم د ق لق

د              "الموضوع صباح مع وف ذا ال اء قرن  "؟ ماذا لو يختتم رئيس الجمهورية اجتماعه ه ا  " ة شهوان لق بم
ه         ُيخرج موضوع الحوار الوطني من فولكلورية السجال السياسي العادي، فيصدر بيانًا رسميًا يعلن في
ة                         سي الحكوم اق مع رئي وطني، وباالتف اق ال ة الوف ى وثيق ًا عل انه بصفته المؤتمن على الدستور وتالي

 تعيين مكامن الخلل في تطبيق        والمجلس النيابي، قرر إطالق آلية استشارية واسعة وهادفة ترمي الى         
   السورية والتوافق على حلول ناجعة لتصحيح المسار؟-اتفاق الطائف والعالقات اللبنانية 

 
د                صباح مع وف ة شهوان     " ماذا لو يضّمن رئيس الجمهورية اجتماعه هذا ال اء قرن ًال    " لق ئن آ ا يطم م

تي         ى اس سعي ال ي وارد ال يس ف ه ل سلطة ان ي ال رآائه ف ن زواره وش ي   م ا ف ة لزّجه عاب المعارض
ابي                 ة والمجلس الني سي الحكوم صراعات الكواليس، فيستأذن ضيوفه ويجري مكالمات هاتفية مع رئي
دعوتهم                               ة مع دمشق، ل ان العالق م، فضًال عن ارآ ان الحك ًا من ارآ اره رآن ه اعتب وآل من يطيب ل

تفادة من الفرصة ال           صغيرة من اجل االس ات ال ى تناسي الخالف ًا ال دال    جميع شكلها منطق االعت تي ي
ذا                          ة، خالل اجتماعه ه دة والقريب ة، البعي ة الهاتفي يس الجمهوري و تثمر اتصاالت رئ اذا ل والحوار؟ م

ة الحوار       "لقاء قرنة شهوان"الصباح مع وفد    م، إلنجاح آلي سلطة، ومن وراءه ، إجماعًا عند ارآان ال
ي لتؤآد مشارآة جميع القوى في الحوار؟والتصحيح، فتتوالى البيانات الرسمية بعد البيان الرئاس

صباح      ذا ال  ماذا لو تطرب أذنا رئيس الحكومة لدى سماعه من رئيس الجمهورية تفاصيل اجتماعه ه
ى قصر                 " لقاء قرنة شهوان  "مع وفد    ور وصوله من المطار ال فيستعجل عودته من الخارج ليتوجه ف

تكمال    ة اس ي آيفي ث ف ة للبح ودة"الرئاس سيحيين ا" ع ي   الم ا أوًال ف سات وتثميره اب المؤس ى رح ل
د                  تو ة، بع يس الجمهوري و يتفق رئ اذا ل وطني؟ م صاد ال اذ االقت ازنات االجتماع اللبناني، وتاليًا في إنق

، ورئيس الحكومة على الدعوة الى اجتماع طارىء         "لقاء قرنة شهوان  "اجتماعه هذا الصباح الى وفد      
ردد أن م   بس أو ت دون أي ل ىء ب إجراءات تنب وار ب ة الح تباق انطالق وزراء الس س ال سيرة لمجل

  .التصحيح قد بدأت حقًا
 

دًا بوقف التعامل                      ة عه يس الحكوم ة وحضور رئ  فيطلق مجلس الوزراء في رئاسة رئيس الجمهوري
سلطة  واء ال ستمعة، تحت ل ة والم ا، المرئي ة جميعه زة األمني ضواء األجه ع المعارضة وبان ي م األمن

سياحة    السياسية؟ ماذا لو تنفرج أسارير رئيس الجمهورية العربية السور        ر ال ه وزي ية عندما يدخل علي
ي   ديثي ف ولج الجانب التح ة، الم ا القلع عداهللا آغ ه، س اني"لدي أن "الملف اللبن ه ب ال، لينبئ ا يق ى م ، عل

د               صباح مع وف ذا ال اني ه ره اللبن ة شهوان     "اجتماع نظي اء قرن ة         " لق دايات المصالحة الوطني د أن ب أآ
ا   سيحية منه ة، والم ة وإصرار المعارض ين   اللبناني ة الناضجة ب ات المتوازن ى العالق صوصًا، عل  خ

  البلدين التوأمين المستقّلين، آفيلة درء األخطار الهاجمة على المنطقة، فيعلن الرئيس السوري خطة
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اذا                 راق؟ م متكاملة إلعادة تمرآز قواته العاملة في لبنان تمهيدًا النسحابها ونشرها عند الحدود مع الع
  ح بوصلة السياسة اللبنانية والسورية على حد سواء؟لو تصير الحكمة هذا الصبا
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