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مسودة حكومية للحريري هذا األسبوع الختبار تخلي المعارضة عن المعطالت

بيروت ـ عمر حبنجر
مروحة جديدة من املشاورات 
»احلكومي���ة« سيش���هدها هذا 
االس���بوع، على ام���ل ان تخرج 
التشكيلة احلكومية من دوامة 
املراوح���ة القائمة، او على االقل 
تضعه���ا على طري���ق اخلروج 
ومتكن بالتالي اخلطاب الرئاسي 
في عيد اجليش الس���بت املقبل 
من اشاعة اجواء تفاؤل حقيقية 

بني الناس.
الرئيس ميش���ال س���ليمان 
وحتى اآلن ال يجاري املتشائمني 
في تشاؤمهم، وال املتفائلني في 
تفاؤلهم، امنا يحاذر الغوص في 
جلة الوع���ود البّراقة او اآلمال 
احملاطة مبختلف عناصر اخليبة، 
لذلك فقد حرص امس على التأكيد 

العتيدة س���تكون  ان احلكومة 
حكومة وحدة وطنية ميثاقية، 
متثل لبنان كله لتستطيع مجابهة 
العدو  االخطار خصوصا م���ن 
االس���رائيلي، كما قال أمام وفد 
اغترابي كبير، مضيفا أن تشكيل 
احلكومة سيحصل ولو أخذ بعض 
الوقت، ألنها املرة األولى نؤلف 
فيها حكوم���ة دون ضغوط او 

تدخالت خارجية.
وكان النائب اس���عد حردان، 
رئيس احلزب السوري القومي 
االجتماعي نقل عن رئيس مجلس 
النواب نبيه بري تفاؤله املعلن 
بقرب تش���كيل احلكومة، وقال 
حردان يجب تش���كيل احلكومة 

بسرعة وليس بتسرع.
وواكب ذلك، حديث اذاعة النور 

اي خوف.
اال انه حتدث عن معادلة جديدة 
في توازن الرعب مع اس���رائيل 
قوامه���ا ه���ذه امل���رة الضاحية 

اجلنوبية في مقابل تل ابيب.
وش���رح نص���راهلل مراحل 
العملية االنتخابية التي شهدها 
لبنان قائال ليست انتخابات تلك 
التي يص���رف فيها مليار و200 
ملي���ون دوالر، لكنن���ا تقبلنا 

النتيجة.
وأضاف: نعم تهيبنا النصر 
االنتخابي حتى ال يتهمونا بالفوز 
حتت ضغط السالح، وردا على 
سؤال ل� »األنباء« قال مصدر في 
14 آذار صحيح لقد اعلن حزب 
اهلل قبول���ه بنتائج االنتخابات 
النيابي���ة، اال انه تصرف بعدها 

وعرضها على الرئيس ميش���ال 
سليمان، في ضوء ذلك على امل 
وضوح النتائج هذا االس���بوع 

متهيدا للتوسع في النقاش.
ووف���ق املصادر، ف���إن هذه 
املسودة تتضمن صيغة جتعل 
الرئيس ميشال سليمان في موقع 
املرجح اما الكثري���ة الثلثني او 
للثلث زائد واحد، حيث حتصل 
املعارضة على عشرة وزراء بينهم 
5 شيعة على ان يسمي الرئيس 
الوزير  س���ليمان من حصت���ه 
السادس، وهنا يرجح  الشيعي 
مصدر في ام���ل ان يكون اللواء 
وفيق جزيني املدير العام لالمن 

العام هو ذلك الوزير.
وقد جرى مساء السبت املاضي 
اتصال بني رئيس مجلس النواب 

الناطقة بلس���ان حزب اهلل عن 
»اشارات تش���اؤم« بدأت تتقدم 
اكثر مع متسك البعض في فريق 
14 آذار برفض الشراكة احلقيقية 
التي تنادي بها املعارضة منذ ما 

قبل االنتخابات األخيرة.

قواعد جديدة

بيد ان التشاؤم األكثر اقالقا 
هو الذي كشف عنه األمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
بتوقعه ان تقدم اس���رائيل على 
عم���ل عدواني بني آخر الس���نة 

والربيع.
نصراهلل الذي كان يتحدث في 
جلسة خاصة أمام مجموعة من 
املغتربني رفض تخويف الناس 
ودعاهم الى صيف هادئ من دون 

احلكومة احلالية برئاسة سعد 
احلريري وادخال تعديالت تتناول 

الوزارات الثانوية.
واعترف الوزير عون بوجود 
خ���الف ب���ني الرئيس ميش���ال 
سليمان والعماد عون حول بعض 
العناوين السياسية، وعن اقتراح 
النائب وليد جنبالط بانش���اء 
جتمع اسالمي قال لم يخفنا هذا 
االقتراح م���ن جنبالط، صاحب 

الطروحات النافرة.

الثلث الضامن

على اي حال، فإن مسألة تخلي 
املعارضة عن الثلث الضامن او 
املعطل، هو رهن االختبار الفعلي 
من جانب الرئيس املكلف، الذي 
اعد مس���ودة الئح���ة حكومية 

مبا يناقض هذا االعتراف، بدليل 
عدم تسهيل الطريق امام الرئيس 
املكلف سعد احلريري لتشكيل 

احلكومة.

اختالف الموجات

وفي خرق علني للتفويض 
الذي منحته املعارضة وعلى رأسها 
حزب اهلل للرئيس نبيه بري في 
موضوع تش���كيل احلكومة قال 
وزير الشؤون االجتماعية د.ماريو 
عون ان التيار الوطني احلر لم 
يفوض الرئيس بري، بخصوص 
تش���كيل احلكومة، واضاف: ان 
موجة بري ليس���ت على موجة 

العماد ميشال عون.
وأض���اف ان تف���اؤل رئيس 
مجلس النواب يعتمد على تعومي 

نبيه بري والرئيس املكلف سعد 
احلريري عرضا خالله تطورات 
عملية التأليف، وذكر ان االتصاالت 

ستتكثف اعتبارا من اليوم.

فرنجية في بكفيا

الى ذلك واستكماال لالجتماع 
االول الذي جمع النائب س���امي 
اجلميل ورئي���س تنظيم املردة 
س���ليمان فرجنية في بنشعي 
منذ اسابيع، رد الرئيس فرجنية 
الزيارة للنائب س���امي اجلميل 
في بكفيا امس في منزل رئيس 
الكتائ���ب امني اجلميل، في اطار 
االنفتاح الكتائبي على املعارضة 

املسيحية. 
وتخل���ل اللق���اء مأدبة غداء 

عائلية.

نصراهلل: عمل عدواني إسرائيلي بين آخر السنة والربيع المقبل.. والمعادلة الجديدة قوامها الضاحية الجنوبية مقابل تل أبيب

وقائع تاريخية عن فترات تشكيل الحكومات
بيروت ـ محمد حرفوش

مع حركة الرئيس املكلف سعد احلريري 
املس����تمرة وفي ظل تكتمه ضمانا لنجاح 
وبلورة التش����كيلة احلكومية، فإن املهمة 
التي لم يظهر فيها جديد يذكر التزال تنتظر 

حلحلة على غير صعيد.
ووس����ط هذه املراوحة احلكومية، ثمة 
من يعتقد ان االمور لم تنته بعد الى طريق 
مسدود ولم تدخل في نفق االزمة املستعصية، 
اال ان االسئلة لدى االوساط السياسية بدأت 

تطرح حول كيفية اخلروج من اجلمود.
يتكرر الق����ول ان الرئيس املكلف مازال 
يعمل ضمن املهلة املقبولة، اال ان الوقائع 
التاريخية تشير اال انه باستثناء االزمات 
الكبرى لم يتأخر تش����كيل اي حكومة منذ 

االستقالل عن ايام معدودة.
ففي اجلمهورية االولى س����جلت حالة 
واحدة العام 1969 في عز الصدام بني اجليش 
اللبناني واملنظمات الفلس����طينية وعندما 
امتدت االزمة سبعة اشهر بني ابريل ونوفمبر، 

حيث كان الرئيس رش����يد كرامي مستقيال 
ومكلفا ومصرفا لالعمال في ذات الوقت.

وفي زمن النفوذ السوري لم يكن تشكيل 
احلكومة يتجاوز االسبوعني.

في الفترة االنتقالية بني اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري واخلروج السوري من لبنان، 
تأخر الرئيس عمر كرامي 44 يوما قبل ان 

يعتذر ليكلف الرئيس جنيب ميقاتي.
ام���ا حكومة الرئيس فؤاد الس���نيورة 
االولى عام 2005، فقد استهلك تأليفها فقط 
اس���بوعني، فيما استدعى تأليف حكومته 
الثانية بعد اتفاق الدوحة خمس���ني يوما، 
رغم االتفاق سلفا على احلصص والثلث 

زائدا واحدا.
وفي ضوء ذلك سألت األوساط، هل كشفت 
االزمة احلالية ثغرة في الدس���تور جلهة 
الفترة القصوى للرئيس املكلف، تضاف الى 
التعديالت املطلوبة لتحسني اداء السلطة 
بعد الطائف، ام ان االمر يفتح الباب الزمة 

بسبب التوازنات الطائفية؟!

)محمود الطويل(رئيس حزب الكتائب امني اجلميل مستقبال رئيس تيار املردة سليمان فرجنية في بكفيا بحضور جمع من العائلتني امس

زياد أسود

الطاشناق بعد االنتخابات اللبنانية
 وقبل انتخاباته الداخلية

مختاريان أميناً عاماً وبقرادونيان للمتابعة السياسية

بيروت: تستعد القيادة في 
الطاش���ناق حاليا  ح���زب 
النتخاب���ات داخلية، يفترض 
ان جتري قريبا جدا )رمبا قبل 

نهاية الشهر اجلاري(.

انتخابات داخلية

وته��دف ه��ذه االنتخاب��ات 
الى انتخ��اب جلن��ة مركزي��ة للح��زب تضم 
11 عضوا ينتخب��ون األمي��ن الع��ام للح��زب. 
ويرجح ان يكون فوز األمني العام احلالي 
هوفيك مختاريان بوالية جديدة أمرا سهال، 
وخصوصا ان ثمة ما يشبه تقاسم األدوار 

بني أبرز القياديني في احلزب:

قدرات الحزب

� هوفيك مختاريان - أمينا عاما - ليكمل 
ما بدأه على صعيد تطوير قدرات احلزب 

التنظيمية.
النائ�����ب هاغ�����وب بقرادوني�����ان   �
ليتاب��ع في السياس���ة ما بدأه بنجاح قبل 

4 سنوات.
� ف��ي ال��وزارة، يفت��رض ان يبق��ى وزي��ر 
الطاقة في حكوم���ة تصريف األعمال آالن 
طابوريان اذا كانت احلقيبة التي ستعطى 

للحزب لها عالقة بالقطاعات الصناعية.

توزيع األدوار

واذا تق���رر اعطاء الطاش���ناق حقيبة 
الس���ياحة او البيئة أو الرياضة يفترض 
ان يعود الوزير األسبق سيبوه هوفنانيان، 

او يكون ارتور نظريان.

صراع داخلي

وهناك من املتابعني للشأن األرمني من 
يتوقع ان تش���هد املرحل���ة املقبلة صراعا 
داخل احلزب بني تيار بقرادونيان اخلارج 
ضعيفا من االنتخابات والتيارات اجلديدة 
التي تدعو لتصحيح شامل ليس فقط في 
خي���ارات احلزب بل ايضا ف���ي آلية األداء 

داخله. 
وتوس���يع مروحة التشاور مع قواعده 
االجتماعية التي تعترض على احتكار قرار 
احلزب من قبل احللقة الضيقة التي يقودها 

بقرادونيان.
كما دعت الى ممارسة دميوقراطية حقيقية 
في احلزب، وتطرح فكرة الدعوة الى مؤمتر 
عام ليكون للنخب األرمنية اجلديدة دورها 
في صياغة استراتيجية احلزب اللبنانية 

ومشروعه السياسي.
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أسود لـ »األنباء«: تفاؤل بري حيال الوصول إلى إعالن
 الحكومة أواخر الشهر  بني على معطيات خاصة به وحده

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عضو تكتل »التغيير 
واإلصالح« النائب زياد أسود 
ان ما جرى في اجلنوب اللبناني 
مبالغ فيه إعالميا، وأن املعلومات 
األمني���ة التي رافق���ت حادثة 
»خربة س���لم« مضخمة وغير 
واقعية، معتبرا ان ما س���يق 
ويساق بحق حزب اهلل يهدف 
الى اإليقاع به من خالل متابعة 
تسليط الضوء عليه وتصويره 
كمخالف لتطبيق القرار 1701، 
ومعتبرا ايضا ان اجلدل القائم 
حي���ال وجود مخزن لس���الح 
املقاوم���ة قب���ل او بعد صدور 
القرار املذكور، ليس سوى جدل 
بيزنطي عقيم، وذلك العتقاده 
ان منطقة جنوب الليطاني ال 
تخلو من الس���الح االحتياطي 
لتسهيل حترك املقاومة بشكل 
س���ريع للتصدي مع اجليش 
اللبناني ألي عدوان اسرائيلي 

جديد على لبنان.
وأكد النائب أسود في تصريح 
ل� »األنباء« أال مصلحة حلزب 
اهلل او لغيره م���ن اللبنانيني 

ودستورا لتأليف احلكومات، 
معتب���را ان الب���الد امام حالة 
من اجلمود واملراوحة مكانها 
التش���كيلة احلكومية،  حيال 
وذلك بسبب القفز املتعمد حتى 
فوق احلد األدنى املطلوب من 
االستشارات واالتصاالت اجلدية 
بني الفرقاء األساسيني املعنيني 
بتشكيل احلكومة، معتبرا ان 
ب���ري وتفاؤله  الرئيس  كالم 
حيال الوصول الى اإلعالن عن 
احلكومة أواخر الشهر اجلاري 
بني عل���ى معطيات خاصة به 
وحده، جازما بناء على ما سبق 
وعلى ما لديه من معطيات أنه 
ال حكومة على املديني القريب 

واملنظور.
ب���ني اطراف  التباين  وعن 
املعارضة حيال صيغة التشكيلة 
احلكومية ومطالبة كل فريق 
منها بصيغة مختلفة عن الفريق 
اآلخر، وعلى سبيل املثال )حزب 
اهلل وحرك���ة أم���ل يطالب���ان 
باملش���اركة الفاعل���ة، والتيار 
الوطني احلر بالنس���بية في 
توزيع احلصص، وتيار املردة 

في تعريض ق���وات الطوارئ 
الدولي���ة للخطر او مواجهتها 
عس���كريا ومدني��ا او الضغط 
عليها حلملها على االنسحاب 
من اجلنوب كما يحاول البعض 
إشاعته عنوة وتسويقه محليا 
ودوليا، الفتا الى ان ما س���بق 
ان دل على شيء فهو يدل على 
حجم السيناريو اجلديد املعتمد 
دوليا لتجديد اتهام حزب اهلل 
باإلره���اب وفقا مل���ا تقتضيه 
املصلحة االسرائيلية واالميركية 

على حد سواء.
على صعيد آخر، رد النائب 
أس���ود على مواقف البطريرك 
التي قال فيها  صفير االخيرة 
ان »في كل دول العالم األكثرية 
حتك���م واألقلية تع���ارض إال 
في لبن���ان«، رد مؤيدا للكالم 
املذكور ش���رط توافر املس���ار 
الس���ليم، بحيث ال  السياسي 
تكون األكثرية مرتبطة مبشاريع 
خارجية ومرتهنة لقرارات غير 

لبنانية.
وفي هذا السياق اكد اسود انه 
من األجدى بالبطريرك صفير ان 

بالثل���ث املعطل(، لفت النائب 
اس��ود اوال الى ان تعدد اآلراء 
ف�����ي املعارض���ة دليل صحة 
وعافي�����ة عل���ى دميوقراطية 
العالقة بني الفرقاء، ثانيا الى 
ان كال م���ن اطيافها له نظرته 
وموجت���ه اخلاص���ة به حيال 
التأليف، ول���كل منهم قنوات 
اتصال معينة م���ع اآلخرين، 
مؤك���دا ان���ه ليس هن���اك من 
تض���ارب او تناقد بني الفريق 
الواحد املعارض كون اجلميع 
يعود ويصب في نهاية املطاف 
فيما تقتضيه مصلحة املعارضة 
بش���كل عام، مستدركا بالقول 
التيار الوطني  انه فيما خص 
احلر فلن يتمكن احد من اعطائه 
اقل مم��ا يس���تح�ق كم��ا ان��ه 
لن يطالب بأكث��ر م�ن حقوقه 
التمثيل، مع اصراره على  في 
توزيع املقاعد الوزارية بناء على 
مبدأ النس���بية، وذلك العتبار 
النسبية هي  ان  النائب اسود 
الصيغة األكثر توافقا سواء مع 
الدستور ام مع التمثيل الشعبي 

الصحيح.

يطالب ب� »محاكمة تلك األكثرية« 
بدال من اصطفافه سياسيا معها 
ودعمها لالستفراد باحلكم بعيدا 
عن حق املعارضة املشروع في 
املشاركة مبا يتناسب وحجمها 

سياسيا وشعبيا.
وعلى خط تأليف احلكومة 
العتي���دة، اكد النائب اس���ود 
اس���تحالة الوصول الى تفاهم 
بني الفرقاء اللبنانيني وبالتالي 
التأليف ف���ي ظل تغييب  الى 
القواعد واالصول املتبعة عرفا 

أكد أن منطقة جنوب الليطاني ال تخلو من السالح االحتياطي لتسهيل تحرك المقاومة للتصدي ألي عدوان إسرائيلي جديد

أوساط ديبلوماسية لبنانية لـ »األنباء«:
مصدر في حزب اهلل لـ »األنباء«: غموض الموقف اإلقليمي يؤخر تشكيل الحكومة

بريطانيا هي التي سعت للحوار معنا

رداً على تصريحات ميليباند األخيرة 

بيروت ـ ناجي يونس
ترى أوساط ديبلوماس���ية لبنانية ل� »األنباء« ان عدم وضوح األفق اإلقليمي 
وراء غياب القدرة على التحرك املس���تقل لبنانيا، سواء أكان في الشأن احلكومي 

ام سواه.
وف���ي رأي هذه األوس���اط انه رغم تكرار القوى االقليمي���ة القول ان احلكومة 
اللبنانية ش���أن اللبنانيني فإن بعض الق���وى اللبنانية مازالت تتصرف بصورة 

انتظارية، اليحاء خارجي ما.
وتضيف االوساط ان عدم تشكيل احلكومة في مطلع اغسطس يعني احتمالني: 
اما تشبث الرئيس املكلف سعد احلريري مهما كانت االرتدادات مبصير التكليف 
ومدة املراوحة واما اللجوء باالتفاق مع الرئيس سليمان الى تشكيل حكومة غير 
سياسية قد يرأسها الرئيس جنيب ميقاتي وهي ستسحب فتيل االنفجار وتسير 

امور الناس وسط األزمة املستفحلة.
وقد تكبر الضغوط على س���ورية وتتم تلبية احد مطالبها هنا او هناك خارج 

لبنان، األمر الذي قد يقنعها باالفراج عن احلكومة اللبنانية.
وفي هذه احلالة قد تنطلق التش���كيلة الوزارية من صيغة 15 وزيرا لقوى 14 
آذار و10 وزراء لقوى 8 آذار و5 وزراء للرئيس سليمان طبعا من دون وزير وديعة 
له���ذا الطرف او ذاك اذ يبقى احلل املخرج بإعطاء الرئاس���ة األولى دورا لترجيح 

الوازن.
وتخشى األوس���اط من تكريس مبدأ التعطيل داخل احلكم واحلياة السياسية 
وحتويل لبنان بلدا غير قابل للحكم، الفتة الى ان مصير تشكيل احلكومة وتوقيت 
اجنازه مرتبطان لألسف مبسار التطورات اإلقليمية والدولية، ما يفقد اللبنانيني 

اي مقدرة على حسم األمور واالستحقاقات الداخلية الى أبعد احلدود.

بيروت ـ داود رمال
لم تلق تصريحات وزير اخلارجية البريطاني ديڤيد ميليباند صدى كبيرا لدى 
ح���زب اهلل، جلهة قوله ان بالده ال تفاوض احل���زب وتقليله من االتصاالت التي 

جتري مع بعض نوابه في بيروت.
واكتفى مصدر ف���ي كتلة الوفاء للمقاومة في رده عل���ى تصريحات ميليباند 
بالقول ل� »األنباء«: »لسنا نحن من اخذ القرار بفتح العالقة مع البريطانيني، علما 
اننا نرحب بهذه العالقة ونس���عى لفتح عالقات مع من نختلف معهم على قاعدة 
طرح امللفات وادانة االحتالالت من افغانس���تان الى العراق وافهام موقفنا من كل 

التطورات وما يرافقها من طروحات وأضاليل«.
واضاف املصدر : أما كالم ميليباند عن اختيار بريطانيا احملاورين من حزب اهلل 
فهذا الكالم اقل ما يرد عليه بأنه غير صحيح، فهم انتظروا اش���هرا حتى سمعوا 
ردنا على فتح احلوار، ونحن من حدد اطار احلوار وشكله ومكانه، وكل مسؤول 
في حزب اهلل يجلس مع مس���ؤول بريطاني ال يجلس اال بقرار من قيادة احلزب 
وهو يطرح موقف ورؤية احلزب ويعب���ر عن قرار احلزب، واجلانب البريطاني 

يعرف ذلك بوضوح.
وعما اذا كانت في االفق امكانية لفتح حوار مع واش���نطن، رد املصدر بالقول: 
من املبكر جدا احلديث عن حوار مع واش���نطن وقرارنا عدم اللقاء ال مع مسؤول 
في االدارة السابقة، وال في االدارة احلالية، ألننا نعتبر، وهذا هو الواقع، أن االدارة 
االميركية هي املعّبر الصادق عن السياسة االسرائيلية وتتبناها بالكامل، وال ترى 

اال بعني واحدة وال نلمس أي تغيير جدي في هذه السياسة.

سجال كتائبي داخلي: لم 
ت����رق احلركة التي قام 
بها النائب سامي اجلميل 

في اجتاه النائب س����ليمان فرجنية في 
بنشعي والنائب العوني آالن عون، الى 
عدد من أعضاء املكتب السياس����ي الذين 
أثاروا املوضوع في آخر اجتماع للمكتب 
ومتنوا على النائب اجلميل ان يضع املكتب 
السياسي في اطار حركته، وان يحصل منه 
على تفويض لالتصال ألن اتصاالت من 
هذا النوع حتتاج الى موافقة وقرار لئال 

تبقى في االطار الفردي أو الشخصي.
وكان اجلميل س����يلتقي عددا من النواب 
الدميوقراطي وغيرهم  العونيني واللقاء 
اال انه »فرمل« حركته في الوقت احلاضر 
الستيعاب احلملة االعتراضية التي تعرض 
لها من قبل اعضاء في املكتب السياسي.
مشـاركة رسمية واسـعة: مشاركة لبنانية 
واس��عة النطاق ف��ي حفل العي��د الوطني 
املصري )23 يوليو( الذي أقامته الس��فارة 
املصرية في منطقة »دوحة احلص« وحضره 
ممثلون عن رؤس��اء اجلمهوري��ة )الوزير 
فوزي صلوخ( واملجلس النيابي )النائب علي 
بزي( واحلكومة )خال��د قباني(، إضافة الى 
ممثل عن الرئيس املكلف س��عد احلري�ري 

)النائ�ب محم�د احلج�ار( 
وعدد كبي��ر من الوزراء 
وال�ن��واب والس��ف��راء 
والشخصي�ات االقتص�ادي�ة واالجتماعي�ة 

والثقافية ورجال األعمال.
وفيما لوح��ظ حضور ممثلني ع��ن التيار 
الوطني احلر )الوزي��ر ماريو عون والنائب 
آالن ع��ون( لوح��ظ غي��اب أي ممث��ل عن 
حزب اهلل في ظل أزمة مازالت مس��تحكمة 
ب��ني احلزب ومص��ر )على خلفي��ة اعتقال 

السلطات املصرية أفرادا من حزب اهلل(.
وفي املناسبة ألقى س��فير مصر في لبنان 
أحمد البديوي كلمة رأى فيها ان االتفاقات 
الثنائية التي يتم توقيعها بني لبنان ومصر 
تعتبر منوذجا للتعاون العربي، الفتا الى ان 
العام املاضي هو عام اس��تثنائي في العالقة 
املمت��دة والعميقة بني البلدين الش��قيقني، 
ألنه شهد توقيع اتفاقات اساسية في مجال 
الربط الكهربائي والغ��از الطبيعي والعمالة 
بني البلدين، وه��ي اتفاقات أعطت منوذجا 
عمليا ليس فقط على أهمية وجدوى تعميق 
التعاون العربي، وامنا تنقل هذا التعاون من 
مستوى الش��عار الذي نؤمن به جميعا الى 
مستوى الواقع اليومي الذي يلمسه املواطن 

في البلدين الشقيقني.

أخبار وأسرار


