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الرئيس المكلف يبشر »بتقدم األمور« ويشدد على حكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع األطراف

»صيغ قابلة للتفاوض« في لقاء الحريري - عون أنعشت التفاؤل الحكومي
بيروت ـ عمر حبنجر

انعش اللق����اء الليلي بني رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري والعماد ميشال عون في بيت الوسط 
ام����س االول التفاؤل الذي كان خبا قليال على صعيد 

تشكيل احلكومة الذي دخل شهره اخلامس.
وركزت اوساط الرئيس املكلف على ايجابيات هذا 
اللقاء، والت����ي كانت مدار بحث وتقييم بني الرئيس 
ميش����ال س����ليمان والرئيس احلريري ف����ي القصر 
اجلمهوري عصر امس، وعشية سفر رئيس اجلمهورية 

الى مدريد في زيارة دولة الربعة ايام.
ومن بعبدا كشف رئيس الوزراء املكلف عن تقدم 
االمور في تشكيل احلكومة اللبنانية معتبرا ان مصلحة 

لبنان تقتضي وجود حكومة وحدة وطنية.
وقال احلريري ان اجواء املشاورات التي يجريها 
لتشكيل احلكومة ايجابية وان االمور تتقدم، مؤكدا 
رغبة جميع االطراف السياس����ية في والدة احلكومة 
بأسرع وقت. ولفت الى انه سيستكمل لقاءاته وحواره 
مع الفرقاء السياسيني بشكل مكثف في االيام املقبلة 

لالتفاق على تفاصيل املسائل املتعلقة باحلكومة.
وش����دد احلريري على ان مصلحة لبنان تفرض 
تش����كيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها مختلف 

االطراف.
وردا على س����ؤال حول لقاء خادم احلرمني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار االسد 
الذي جرى االسبوع املاضي قال احلريري »نشجع اي 
تقارب عربي - عربي خصوصا اننا كلبنانيني نعلم 

مدى االرتياح الذي عكسه هذا اللقاء«.
بدوره رئيس مجلس النواب نبيه بري انهى امس 
صيامه من الكالم بخط����اب في احتفال جلمعية »آل 
البيت« اخليرية على طريق املطار تناول فيه املوضوع 

احلكومي.
عقدة عون

وفي الس����ياق ذاته قالت مصادر رئيس احلكومة 
املكلف سعد احلريري ان التحرك لتشكيل احلكومة 
متواصل علنا وبعيدا عن االضواء ايضا، واتفقت هذه 
املصادر مع مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري 
على ان اجواء لقائهما املسائي امس االول كانت جيدة، 
علما ان التفاهم قائم بني بري واحلريري حول اسماء 
ممثلي كتلة بري في احلكومة، وكذلك األمر مع حزب 
اهلل، لكن املناقش����ات مستمرة مع العماد عون الذي 
التقى الرئي����س املكلف الليلة قبل املاضية في »بيت 
الوسط« ومتحورت محادثاتهما حول حقيبة وزارة 
االتصاالت التي عاد عون الى التمسك بها، وحول بدائلها 
املمكن����ة، حيث يبدو ان الرئيس بري لم يوافق على 
ترك وزارة الصحة التي تشغلها كتلته الى كتلة عون، 
موحيا بامكانية اقناع رئيس كتلة التغيير واالصالح 

بقبول حقيبة وزارة التربية الوطنية.
والح����ظ متابعون تكتم كل م����ن الرئيس املكلف 
والعماد عون حول كل ما يدور بينهما او عبرهما في 
موضوع تش����كيل احلكومة، وهذا ما يرفع منسوب 
التكهنات واالس����تنتاجات من قبل وس����ائل االعالم 

واالوساط السياسية.
لقاء احلريري – عون س����بقته زيارة الس����فيرة 
االميركية ميشيل سيسون الى »بيت الوسط« حيث 
اكدت على تش����كيل حكومة تكون »صنع في لبنان« 
ووفقا لنتائ����ج االنتخابات وان تلتزم هذه احلكومة 

بتطبيق القرار 1701 وسط سلطتها.
وفي وقت اكد الرئيس ب����ري على مواقف كتلته 
الثابتة من التش����كيلة احلكومية في كلمته باحتفال 

جمعي����ة »آل البيت«، الى جانب امللف����ات اللبنانية 
االخرى، ظل واضحا ان احلراك احلكومي س����يخبو 
خالل االيام االربعة املقبلة التي سيمضيها الرئيس 
ميشال سليمان زائرا السبانيا، حيث سيغادر اليوم 

االحد ويعود االربعاء.
صقر: قد نرى الحكومة قبل نهاية الشهر

بدوره عضو كتلة »لبنان أوال« النائب عقاب صقر 
وصف لقاء احلريري – عون بانه كان عميقا وطويال 
وطرحت فيه كل املسائل الشائكة وشكل خطوة ايجابية 

وقدم صيغا رجراجة ميكن التفاوض حولها.
واضاف في تصريح متلفز: اننا اكثر من متفائلني 
وقد بتنا في املرحلة االخيرة من تش����كيل احلكومة 
وان اكثر من صيغة ومخرج طرح، مؤكدا ان املداورة 
باحلقائب السيادية لم تعد مطروحة واملطروح احلقائب 
االخرى وحجم هذه احلقائب، ودعا الى حل وسط لوزارة 
االتصاالت ذات احلساس����ية والرمزية، وختم صقر 

بالقول: قد نرى احلكومة قبل نهاية هذا الشهر.
.. وأبي نصر على تشاؤمه

لكن عضو كتلة االصالح والتغيير نعمة أبي نصر، 
رأى أن لبنان يعيش أزمة نظام، وان البلد مقبل على 
أزمات عديدة وبالتالي علينا إعادة قراءة الدس����تور 
ووضع اسس جديدة للنظام اللبناني، داعيا الى دولة 
علمانية موحدة ارضا وشعبا ومؤسسات، معتبرا انه 

ال سبيل خلالصنا إال باحلوار مهما طالت جلساته.
أبي نصر، وفي حديث تلفزيوني اعتبر أن حصر 
االزم����ة في وزير او وزارة تبس����يط لالمور بطريقة 
غير مقبولة، واملوضوع الكبير هو املشاركة الفعلية 
للطوائف في احلكم منوها باالجتماعات التي عقدت 
مع رئيس احلكومة املكلف، مشددا على التواصل بني 

الرئيس نبيه بري والعماد عون.
إذاعة النور الناطقة بلس����ان حزب اهلل اتهمت 14 
آذار بإثارة غبار التش����اؤم، بعد اجواء التفاؤل التي 

شاعت في لبنان.
من جهته عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي 
فياض رأى انه ليس بوسع فريق لبناني أن يأخذ البلد 
الى العداء مع سورية، دون ان يكون لهذا األمر تداعياته 

اخلطيرة على االستقرار السياسي في لبنان.
وعما تريده سورية من لبنان، قال النائب فياض 
املسألة واضحة جدا، سورية ال تريد أن يكون لبنان 

في طور ممارسة اي دور امني ضدها.
الحزب ال يريد الحرب وال يخافها

وقال النائب فياض ان حزب اهلل  يتمسك مبعادلة 
واضحة: نحن ال نريد احلرب، امنا ال نخاف منها، عبر 
توفير االمكانيات التي تسمح بالدفاع عن النفس، حال 

اعتدى العدو االسرائيلي مجددا على لبنان.
وعن موق����ف احلزب في حال ذهب����ت ايران إلى 
احلوار مع املجتمع الدولي ام كانت هناك حرب على 
إيران، قال فياض هذا موضوع آخر، حزب اهلل حزب 
لبناني مستقل، يتحرك ملقاومة حتررية للبنان، وما 
استطيع قوله ان احلزب يتحرك وفق املصالح الوطنية 

اللبنانية، حتى في قرار احلرب والسلم.
وردا على سؤال الذاعة »صوت لبنان« قال النائب 
فياض، ان حزب اهلل ايد مختلف القرارات التي عرقل 
تنفيذها االضطراب السياسي القائم في البلد. واضاف: 
في حال متكن اللبنانيون من جتاوز املأزق القائم اآلن، 
يجب اعادة االعتبار للقرارات التي مت االتفاق عليها، 

ووضع آليات لتنفيذها ومتابعتها.

سلطانوف يدعو لحكومة وفاق وطني
وينفي أي وساطة روسية في التشكيل

بيروت ـ منصور شعبان
عرض رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان في بعبدا أمس مع املوفد اخلاص 
لروس����يا االحتادية الى الش����رق األوسط 
الكسندر سلطانوف في حضور سفير روسيا 
لدى لبنان س����يرغي بوكني لألوضاع في 
منطقة الشرق األوسط واالتصاالت اجلارية 

في شأن استئناف مفاوضات السالم.
وهنأ س����لطانوف رئيس اجلمهورية 
بانتخاب لبنان عضوا غير دائم في مجلس 
األمن الدولي، الفتا الى ان هذا االنتخاب دليل 
على الثقة العاملية بلبنان املستقر واملستقل 

بالدور الذي يستطيع ان يلعبه.
وتناول س����لطانوف موضوع التعاون 
القائم بني البلدين خصوصا على الصعيد 
العسكري، مشيرا الى رغبة بالده في تعزيز 
هذا التعاون وتوسيع آفاقه من خالل حتضير 

اتفاقات في ش����تى املجاالت ليتم توقيعها 
خ����الل الزيارة التي س����يقوم بها الرئيس 
سليمان ملوسكو تلبية لدعوة رسمية تعمل 
القنوات الديبلوماسية املعنية بني البلدين 

على حتديد توقيتها وجدول األعمال.
ورحب الرئيس س����ليمان بسلطانوف 
مش����يرا الى العالقات اجليدة القائمة بني 
البلدي����ن والتعاون املوجود ورغبة لبنان 
في تعزيز هذه العالقات، وشاكرا لروسيا 
مواقفها الداعمة للبنان خصوصا في احملافل 
الدولية، وللعرب ولقضية فلسطني والقضايا 

احملقة عموما.
واعرب رئي����س اجلمهورية عن ثقته 
بأن لبنان وروسيا سيرسخان تعاونهما 
السياسي في مجلس األمن ملا فيه مصاحلهما 
أوال ومصال����ح املجموع����ة العربية ثانيا 
ومصلحة السالم وقضايا احلق في العالم 

ثالثا.
وبعد زيارته رئيس احلكومة اللبنانية 
املكلف سعد احلريري دعا سلطانوف الى 
تنسيق اجلهود الستئناف عملية السالم 

والتحرك نحو السالم الشامل.
وعلى الصعيد اللبناني، أكد سلطانوف 
انه ومن دون أي تدخل في الشؤون اللبنانية، 
ان روس����يا تريد تش����كيل حكومة مبنية 
على الوفاق الوطني بأس����رع وقت، نافيا 
أي وساطة أو مساع تقوم بها موسكو في 

هذا الصعيد.

صلوخ: تنسيق مع الدول العربية

وبعد استقباله سلطانوف دعا بدوره 
وزي����ر اخلارجي����ة فوزي صل����وخ الدول 
الدميوقراطية الى قراءة عميقة للدستور 
اللبناني الذي يعكس بنصه وروحه مبدأ 

التوافق وأولوية الوحدة الوطنية وهو ما 
يفترض ان يس����عى اليه كل حريص على 

مستقبل لبنان.
واعتبر صلوخ ان املهام األساسية امللقاة 
على عاتق لبنان داخليا وخارجيا تفترض 
االسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
وفق املعايير املتفق عليها، وأكد ان لبنان 
من خالل عضويته في مجلس األمن ابتداء 
من العام 2010 سيكون على متاس مباشر 
مع هذه القضايا، وسيكون بالتنسيق مع 
اخوان����ه العرب في طليع����ة املدافعني عن 
حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني 
الذي تنتهكه اسرائيل يوميا، ورحب بتبني 
مجلس حقوق االنسان في جنيڤ لتقرير 
غولدس����تون الذي أكد عل����ى ادانة أعمال 
اسرائيل من العدوان على لبنان في يوليو 

2006 الى العدوان على غزة.

السفير اإليراني مودعًا المفتي:قريبون من »أمل« لـ »األنباء«:  الحكومة قبل عيد االستقالل
تشكيل الحكومة قضية لبنانية صرفة بيروت ـ ناجي يونس 

رغم صيام رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري الطويل، رجحت األجواء احمليطة 
به احتمال االتفاق بني الفرقاء املعنيني على 
تشكيل احلكومة احلريرية األولى قبل عيد 
االستقالل في الثاني والعشرين من نوفمبر، 
كي يتسنى لرئيس احلكومة املكلف املشاركة 

بصفته رئيسا ملجلس الوزراء.
ويقول قريبون م���ن قيادة حركة أمل، 
ان مش���اركة رئيس���ني للحكومة، رئيس 
حكومة تصريف األعمال والرئيس املكلف 
في احتفاالت االس���تقالل كم���ا حصل في 
عيد اجليش، ممكن، امنا غير مس���تحب، 
ألن احتفاالت االس���تقالل تتضمن وقوف 
رئيس الوزراء الى جانب رئيس اجلمهورية 
ورئيس مجلس النواب، وليس مستساغا 

وقوف رئيسني للوزراء أثناء تقبل التهاني 
بالعيد في القصر اجلمهوري. ونقل القريبون 
ان الرئيس نبيه بري الذي ال يتعاطى مع 
العماد ميشال عون بشكل مباشر، يشجع 
على أي اتفاق بني احلريري وعون، مذكرين 
بأن حزب اهلل أكد للرئيس املكلف في آخر 
لقاء بينهما، عزمه العمل على تسهيل عملية 
التفاهم مع عون، إال أن القرار النهائي يبقى 

بيد اجلنرال.
وتوق���ع ه���ؤالء ان تس���اهم األجواء 
اخلارجية، بعد القمة السعودية – السورية 
في دمشق بتشكيل احلكومة، من دون ان 
يقت���رن ذلك بإعادة الوصاي���ة على البلد، 
وبالذات السورية، علما ان مختلف الدول 
ُتقر بأنه من دون دمش���ق لن يكون ممكنا 
انطالق األمور اللبنانية بالش���كل املالئم. 

وع���ن الدور األميركي في ه���ذا املجال قال 
القريبون من أمل »ان اللقاءات التي عقدت 
بني اجلانبني السوري واألميركي أكثر بكثير 
مما ذكر بوس���ائل اإلعالم، وان األميركيني 
يريدون من سورية ان تلعب دور الشرطي، 
وان يقتصر دورها على الفعالية األمنية، 
وطلبوا من دمشق ان تقدم أمورا ملموسة 
ليصبح بإمكانهم طرح مقترحات متقدمة 
أمام الكونغرس من أجل تطوير العالقات 
مع سورية. أما السوريون فإنهم يؤكدون 
بأنهم يعملون في السياسة، وان املطلوب 
التفاهم م���ع اجلانب األميركي على قضايا 

ملموسة في نطاق ملفات املنطقة.
وتوقع القريبون من قيادة أمل، خطوة 
مصرية باجتاه دمشق على غرار اخلطوة 

السعودية، وبتشجيع سعودي.

بيروت ـ خلدون قواص
طالب سفير اجلمهورية االسالمية 
االيراني���ة في لبن���ان محمد رضا 
اللبنانيني بأن ينظروا  ش���يباني 
الى تش���كيل احلكوم���ة اللبنانية 
العتيدة على انه���ا قضية لبنانية 
داخلية صرفة، ودعاهم بعد زيارة 
وداعية ملفتي لبنان الشيخ د.محمد 
رش���يد قباني الى عدم النظر الى 
ما يقوله اآلخرون حول تشكيلها 
او عدم تش���كيلها. وقال: تشكيل 
احلكومة اللبنانية هو مسألة داخلية 
لبنانية، وال ش���ك ان صانع القرار 

السياسي في لبنان وكل التيارات 
السياس���ية والفاعلة واملؤثرة في 
هذا البلد الش���قيق بإمكانها أفضل 
من اي طرف آخر ان تقرر املصلحة 
الوطنية اللبنانية العليا وان تقرر 
في نهاية املطاف تشكيل احلكومة 
اللبناني���ة العتيدة املهم ان تراعي 
املصالح املشتركة واملصالح الوطنية 
العامة في ظل تشكيل هذه احلكومة 
اجلديدة، ونحن دائما اعلنا ونعلن 
مجددا ان اجلمهورية االس���المية 
االيرانية تقف قلبا وقالبا مع لبنان 

الشقيق في السراء والضراء.

لبنان في مجلس األمن: وجهتا نظر
بيروت: تقول مصادر ديبلوماسية مراقبة في األمم

 املتحدة في شأن انتخاب لبنان لعضوية مجلس 
األمن ان رأيني أساسيني سادا قبل انتخاب لبنان عضوا 
ف���ي مجلس األمن، أحدهما متيز باخلوف على ومن 
لبنان كعضو في احملفل الدولي الذي يلزمه باتخاذ 
موقف علني � حتى ولو مارس االمتناع، واآلخر متيز 
بالتفاؤل بانعكاس هذه املسؤولية اجلديدة ايجابا على 

مسيرة لبنان نحو السيادة احلقيقية للدولة:
1- ف���ي البدء، كانت اإلدارة األميركي���ة في طليعة اخلائفني 
واحلذرين إذ انها أبلغت رأيها عبر مختلف القنوات وحاولت إقناع 
اململكة العربية الس���عودية بأن تأخذ مكان لبنان في الترشيح 
للمقعد اآلسيوي على أن تكون للبنان فرصة العضوية الحقا بعدما 

يعبر هذه املرحلة الصعبة ويتبادل املقعد مع السعودية.
ما تخوف����ت منه اإلدارة األميركية هو ان يدفع لبنان مقابل 
تصويته على مختلف القضايا وفي طليعتها إيران ثمنا سياسيا 
في بيروت، بل في شوارع بيروت، وكما نقلت املصادر املطلعة. 
خافت واش����نطن من أن يهتز لبنان ألبسط القرارات، وخافت 
م����ن طريقة اتخ����اذ القرار في بيروت وخاف����ت على لبنان في 
مرحلت����ه االنتقالية، ولذلك س����عت وراء اقناعه بالعدول عن 
الترش����يح بانتظار وقت أفضل كي، كم����ا قال أحدهم، »يقطف 
الورد من دون الش����وك بدال من إمكانية أن يقطف الش����وك بال 
ورد«، امنا كان كل ذلك بنبرة النصيحة وليس بنبرة اإلصرار 
أو التهديد، وعندما حس����م رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
األمر بإعالنه من منبر اجلمعية العامة مضي لبنان بترش����يح 

نفس����ه، تراجعت حتى النصيحة وأخذت اإلدارة األميركية في 
حسابها عضوية لبنان في التركيبة اجلديدة ملجلس األمن، ما 
أخذته في حس����ابها هو ان لبنان لن يكون بلدا حتسب مواقفه 
بأوتوماتيكية، وانه سيكون مقيدا بكثير من القيود الداخلية 
واإلقليمي����ة عند التصويت على قرارات مجلس األمن س����يما 
املعنية بالشرق األوسط � مبا في ذلك القرارات املعنية بلبنان. 
حسبت اإلدارة األميركية أن عضوية لبنان في املجلس قد تؤثر 
سلبا على الوضع الداخلي احمللي وقد تعرض اجلهود الرامية 
الستتباب االس����تقرار الداخلي الى التقويض أو الى االهتزاز. 
وبحسب تقومي البعض في اإلدارة األميركية، ان املناقشة احلادة 
في لبنان ألي موقف يتبناه في مجلس األمن - حتى وإن كان 
امتناعا - ستشكل نواة إضافية للمزيد من االنقسام، وهذه قد 
تؤدي الى تأجيج الوضع السياس����ي الذي يتميز بالالاستقرار 
واملساومات والتعطيل واملزايدات، فحتى فيما يخص قرارات 
مجلس األمن املعنية بلبنان مثل 1559 و1701 وقرار إنشاء احملكمة 
الدولية، هناك نقاش واختالف مواقف وآراء متباينة وانقسام. 
كذلك عندما يتعلق األمر بإيران. ولذلك، يرى البعض في اإلدارة 
األميركية ان العضوية في مجلس األمن ليست مفيدة وإمنا قد 

تؤذي جهود الوفاق واالستقرار.
2- هناك مجال ليلعب لبن���ان دورا رائدا تتزاحم وتتنافس 
عليه دول املنطقة وهو دور الوس���يط، أو القناة، أو اجلهة التي 
متر عبرها السياسات الدولية نحو املنطقة. وفي هذا الدور الكثير 
م���ن االعتبار، وهناك فرصة متاح���ة ليثبت لبنان انه قادر على 

التصرف واملساهمة كدولة مسؤولة في مجلس األمن.

وهنا، في هذا الطرح، يبرز الرأي القائل ان اإلصرار على املضي 
في ترشيح لبنان ملقعد في مجلس األمن هو القرار الصحيح، فلو 
تراجع لبنان عن الترش���يح الذي حصل عليه قبل 20 سنة لكان 
تصرف وكأنه دولة فاشلة غير قادرة على احلكم أو االستقالل. 
فحت���ى لو كان لبنان مضطرا ليكون »الصوت املمتنع« فإن ذلك 
أفض���ل من الهروب من فرصة عودة لبنان الى مجلس األمن بعد 
غياب 56 س���نة، فلو قال لبنان »لسنا جاهزين« لكان ذلك طعنا 

في السيادة.
القائلون بهذا الرأي يش���يرون الى ان انتخاب لبنان هو قمة 
ترجمة تعزيز مفهوم سيادته واستقالله وهو تكليل للجهود الدولية 
الداعمة للبنان كبلد تنوع ومؤسسات ومركز حوار، يقولون ان 
عضوية مجلس األمن هي ضمانة للبنان ووحدته عكس ما يقال 
عن كونها دافعا لالنقس���ام، يقولون ان هناك ثوابت للسياس���ة 
اخلارجية اللبنانية التي ستعفيه من االستشارة في كل شاردة 
وواردة في غياب حكومة � إذا لم تتشكل مع مطلع السنة املقبلة. 
ويؤكدون أن آلية اتخاذ القرار تدحض إمكانية التعطيل ألن هذه 
اآللية ليس���ت في حاجة الى قرار يتطلب تغيير الثوابت العامة. 
يقولون ان التعطيل هو الذي يتطلب آلية تستدعي اخلروج عن 
الثوابت، وليس العكس، وأصحاب هذا الرأي يعتبرون انتخاب 
لبنان لعضوية مجلس األمن »ضمانة ووقاية وحماية« إضافية 
للبنان، ملاذا؟ ألنه عندما يكون البلد في قلب صنع القرار، يكون 
لديه منبه مبكر إذ انه يستفيد من كونه قريبا من الدول الكبرى 
ويس���تطيع أن يفهم أولوياتها، وبالتالي سيكون قادرا على فهم 

التوجهات والترقب املسبق بدل أن يكون آخر من يعلم.
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أخبار وأسرار
< ملفات ما بعد احلكومة: يقوم فريق عمل رئاسي بإعداد ملفات 
كثيرة ملرحلة ما بعد تشكيل احلكومة تتعلق بكل املسائل 
االقتصادية والسياسية واالس����تحقاقات التي سيواجهها 

لبنان ومن بينها عملية التسوية.
< رسالة سورية جلنبالط: فيما أشارت مصادر قريبة من دمشق 
عن رسالة س��ورية الى النائب وليد جنبالط أبلغته بأن أبواب 
دمشق مفتوحة أمامه ليزورها ساعة يشاء، تقول مصادر أخرى 
انه من الس��ابق ألوانه احلديث عن زيارة جنبالط الى دمشق. 
فهذه الزيارة ال ترتبط فقط بتشكيل احلكومة وزيارة الرئيس 
سعد احلريري الى دمش��ق وامنا أيضا بإجراءات مطلوبة من 
جنبالط حملو آثار وأخطاء املرحلة السابقة، إذ ال تكفي املواقف 
االيجابية واجليدة عل��ى أهميتها اذا لم تكن مقرونة بخطوات 
عملية ومتقدمة أوالها فك كل أشكال التحالف واالرتباط السياسي 
بقوى 14 آذار ليقتصر األمر على عالقة شخصية تربط جنبالط 
باحلريري. فليس مقبوال ان تستمر لقاءات حوار ونقاش بني 
جنبالط واألمانة العامة لق��وى 14 آذار ولم يعد مفهوما تكرار 

جنبالط ملقولة انه خارج 14 آذار وضمن فريق األكثرية.
أم��ا األمر الثان��ي فإنه يتعلق باعت��ذار علني جلنبالط من 
سورية رئيسا وشعبا إذ ال يكفي احلديث عن أخطاء وإساءات 

حصلت من هنا وهناك.
< خطة أمنيـة: من نتائج حادثة عني الرمانة، خطة أمنية 
وضعت بالتنسيق بني اجليش وقوى األمن الداخلي وتقضي 
باتخاذ اجراءات أمنية مش����ددة في بي����روت والضواحي 
تتعلق بالدراجات النارية ومواعيد س����يرها والتدقيق في 
أوراقه����ا الثبوتية، وهذه اخلطة الت����ي نالت تأييد ودعم 
حزب اهلل وحركة أمل جلهة إطالق يد القوى العس����كرية 
األمنية لضبط التجاوزات تشمل بيروت االدارية من دون 

الضاحية اجلنوبية.
< ملفات على طريق القمة الثالثية: ما يقال عن حتفظات مصرية 
على حجم ومس��توى التقارب بني الس��عودية وسورية وعلى 
تفاهمهم��ا حول لبنان وحكومته اجلدي��دة، تدحضه معلومات 
ديبلوماسية عربية تفيد بان مصر داعمة لهذا التقارب ولنتائج 
قمة امللك عبداهلل والرئيس األسد. وحسب هذه املعلومات، فإن 
هذا املوقف املصري املس��اعد في امللف اللبناني يقابله موقف 
س��وري مسهل في امللف الفلسطيني، وحيث ان سورية، التي 
شجعت خالد مشعل على التوجه الى القاهرة والتعاطي بايجابية 
مع الورقة املصرية، ليس��ت مس��ؤولة عن التعثر احلاصل في 
عملية املصاحلة وعن إلغاء حفل التوقيع نهاية هذا الشهر، وإمنا 
التطورات الفلس��طينية التي جنمت عن خطأ الرئيس محمود 
عباس في التعاط��ي مع »تقرير غولدس��تون«. وتفيد تقارير 
صحافية بان قمة ثالثية س��ورية � سعودية � مصرية ستعقد 
خالل األسابيع املقبلة في القاهرة لطي صفحة اخلالف العربي 
خاصة املصري � الس��وري. ويقول العارفون إن مؤش��رين 
اثنني، بعد مؤشر حكومة الوحدة الوطنية في لبنان، سيظهران 
في القريب العاجل يؤك��دان نضوج الصفقة من عدمه: األول، 
املصاحلة الفلس��طينية � الفلسطينية، وهذا سيتيح عقد القمة 
الثالثية في القاهرة. الثاني، حلحلة ملف ما يعرف بخلية حزب 

اهلل في مصر.

)محمود الطويل(جانب من االجتماع املسائي الذي جمع الرئيس املكلف سعد احلريري والعماد ميشال عون في بيت الوسط أمس األول


