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عمار احلوري

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال النائب ميشال املر في بعبدا أمس

لبنان: عون يكشف عن ورقة تفاهم مع »المستقبل« ..ويجدد دعمه للمقاومة
بيروت ـ عمر حبنجر

يخيم املناخ التوافقي على لبنان، 
حتى ان رئيس املجلس النيابي نبيه 
بري وصف املعارضة التي هو منها 
ب� »الس����ابقة«، مبديا العزم على 
تسهيل املهمات املطلوبة من هذه 
احلكومة بغية معاجلة الكثير من 
امللفات التي ينبغي ان نتعامل معها 

جميعا بروح املسؤولية.
بري ق����ال انه ميل����ك تصورا 
الطالق ورش����ة عمل تعيد احلياة 
البرملانية الى سابق حيويتها ما 
يجعل املجل����س احلالي يضاهي 
برمل����ان 1992 من حيث االنتاجية 
التش����ريعية. على ان ثمة نقطة 
خالفية، قابلة للتوسع والعرقلة، 
تتناول موضوع سالح حزب اهلل 
في البيان الوزاري للحكومة، موضع 
جتاذب بني اطراف جلنة صياغة 
هذا البيان. وفي هذا السياق، يرى 
رئيس حزب الكتائب امني اجلميل 
ان ورود عبارة املقاومة، يتناقض 
الدفاع  الوطنية، ألن  السيادة  مع 
عن الوطن مهمة وطنية وليست 
حزبية. واضاف: نحن نعتبر ان 
بعد حترير اجلنوب سنة 2000 من 
اجليش االسرائيلي لم يعد ملفهوم 
املقاومة ارضية مشروعة، لذلك فإن 
قضية املقاومة ليس����ت من العدل 
وال من الوطني����ة ان تكون حكرا 
على حزب بعين����ه ليختزل قرار 

احلرب والسلم.
اجلمي����ل حتدث ع����ن اجحاف 
وزاري بح����ق الكتائب، لكنه نفى 

امكانية خروجها من 14 آذار.

عون يرد على البطريرك

ورد العماد ميشال عون رئيس 
تكتل االصالح والتغيير س����ائال: 
من ال يري����د املقاومة كالبطريرك 
نصراهلل صفير واآلخرين، هل يأخذ 

على عاتقه امن اجلنوب؟
واضاف: هذه املقاومة ضرورة، 
مادامت اجلهوزية العسكرية للدولة 
ليست كافية، وهي لن تكون كافية 
قبل الوصول الى صيغة حل نهائي 
مع اسرائيل، التي متلك قوة جيش 
العربية  القوى  حديث تعادل كل 

احمليطة بها.
عون وفي حديث للمؤسس����ة 

اللبناني����ة لالرس����ال تطرق الى 
»جس����ور تبنى بينه وبني رئيس 
احلكومة سعد احلريري«، مشددا 
على امكاني����ة التفاهم، وان هناك 
ورقة تفاهم تعدها جلنة خاصة، 
بني تيار املستقبل والتيار الوطني 

احلر.

أبوفاعور: بيان مباشر ومختزل

وفي السياق عينه، قال وزير 
الدولة وائل أبوفاعور، عضو اللقاء 
النيابي الدميوقراطي ان االجتماع 
االول للجنة صياغة البيان الوزاري 
كان مكرسا لالتفاق على منهجية 
وآلية العمل، ولكن ما ملس����ته من 
االجتم����اع االول ان����ه ليس هناك 
ذهنية تناح����ر بني االطراف، امنا 
هناك نق����اش قد يحص����ل حول 
املوض����وع االقتص����ادي وحول 
املوضوع االش����كالي االساس����ي 
املتعلق بسالح املقاومة، لكن كان 

ثم����ة اتفاق في هذا االجتماع على 
ضرورة االسراع في اجناز البيان 
الوزاري وعلى ان يكون هذا البيان 
مباشرا ومختصرا. وردا على سؤال 
توضيحي ق����ال: مبعنى ان يكون 
االعج����از في االيج����از وان يكون 
االعجاز في االجناز السريع للبيان 
الوزاري لذلك ال اتوقع ان يتأخر 

البيان الوزاري كثيرا.
وعن الشق املرتبط مبوضوع 
أبوفاعور:  السالح واملقاومة قال 
اعتقد ان تكوين احلكومة لم يتغير 
كثيرا، والعهد مازال نفس العهد، 
والبيان السابق للحكومة السابقة 
ميكن ان يش����كل صيغة مرضية 
لكل االط����راف، يتم االتفاق عليها 
الى حني البث في قضية س����الح 
املقاومة او االستراتيجية الدفاعية 

على طاولة احلوار.
واوضح ان اللجنة عهدت الى 
وزير االعالم حتضير مسودة البيان 

العالقات مرجعيته اتفاق الطائف 
التي هي مرجعية واضحة وحاسمة 

وايجابية للبنان وسورية.

ال تحضير للقاء بين جنبالط وعون

وع����ن لق����اءات مرتقب����ة بني 
النائب جنبالط والعماد ميش����ال 
عون والنائب س����ليمان فرجنية، 
قال: لدينا خي����ار بان يكون قرار 
املصاحلة بني القوى السياس����ية 
شامال، وفيما خص العالقة مع عون 
اكدنا اكثر من مرة على ايجابيتنا، 
ولكن ما استطيع تأكيده انه ليس 
هن����اك اي حتضيرات لعقد اتفاق 
حتى اللحظة، ونحن على استعداد 
الفضل العالقات مع النائب فرجنية 
بعد الدور البناء الذي لعبه بتشكيل 

احلكومة.

البيان والثقة قبل »االستقالل«

وزيرالشباب والرياضة علي 

الوزاري االثنني، وكشف ان الرئيس 
سليمان حتدث في مجلس الوزراء 
الرئيس احلريري »غادر  ووافقه 
امس الى العربية الس����عودية في 
زيارة عائلية« عل����ى امكانية ان 
ينجز البيان الوزاري قبل ذكرى 

االستقالل.

بداية تطبيع العالقة مع سورية

وعن العالقة اللبنانية � السورية 
في ضوء زيارة الرئيس سليمان الى 
دمشق واحلديث عن زيارة مرتقبة 
للرئيس احلريري وللنائب وليد 
جنبالط، قال ابوفاعور: اعتقد اننا 
في بداية مرحلة تطبيع العالقات 
اللبنانية � السورية، وللتذكير فقط 
ان الرئيس س����ليمان هو اول من 
اقتحم العالقات اللبنانية � السورية 
اذا صح التعبير والتي كانت في 
وقت من االوقات متثل شرخا كبيرا، 
او قضية اشكالية كبرى، وتطبيع 

حسني العبداهلل، رجح بدوره اجناز 
البيان ال���وزاري ونيل احلكومة 
الثقة قبل عيد االستقالل في 22 

نوفمبر اجلاري.
وقال العبداهلل ل�»صوت لبنان« 
ان املشاركة في احلكومة تفرض 
العم���ل من اجل لبن���ان مع عدم 
نس���يان اهدافنا السياسية التي 

تصب مبصلحة الوطن.
وعن الشق املتعلق مبوضوع 
س���الح ح���زب اهلل ف���ي البيان 
الوزاري، قال ان البيان الوزاري 
احلال���ي لن يك���ون مختلفا عن 
السابق، فاخلط  الوزاري  البيان 
العريض هو نفسه والعنوان هو 
ذاته، فكلنا نؤمن بالعمل خارجيا 
من اجل مواجهة عدونا باملقاومة 
الفعال���ة على االرض او بالعمل، 
وهذه املقاومة ستستمر وبالعمل 
داخليا من اجل مصلحة املواطن، 
متوقع���ا تغيير بعض املفردات، 
وهذا التفاهم سيكون على طاولة 

احلوار.
وتوقع الوزير العبداهلل اجناز 
الثقة  ال���وزاري ومن���ح  البيان 

للحكومة قبل عيد االستقالل.
وتطرق الى االشكاالت احلدودية 
بني »بعض الدول العربية«، وقال 
ان احلدود بني لبنان وس���ورية 
يجب ترس���يمها، خصوصا بعد 
اعتراف الدولتني بذلك، وتوقع حل 
هذا االشكال في اول قمة لبنانية 
� سورية، الفتا الى ان السوريني 
يدركون ان مزارع شبعا لبنانية 

وقد اكدوا على هذا الرأي.

قاسم ألسرع بيان وزاري

بدوره الشيخ نعيم قاسم نائب 
االمني العام حل���زب اهلل اكد ان 
احلزب سيعمل على اجناز البيان 
الوزاري بأس���رع وق���ت، مؤكدا 

مساندة انطالقة احلكومة.
وقال ان البي���ان الوزاري قد 
يكون اسرع بيان يكتب واسهل 
بيان يق���ر اذا اس���تفدنا مما مت 
التأس���يس علي���ه في الس���ابق 

وابتعدنا عن املناكفات.
وزير الداخلية زياد بارود أمل 
استقرارا امنيا يواكب االستقرار 

السياسي.

سالح حزب اهلل على طاولة البيان الوزاري ومعلومات عن إمكانية صدوره قبل عيد االستقالل

زيارة عمل لسليمان إلى دمشق 
في ظل ثالث مصالحات

بيروت: انعقدت القمة السورية � اللبنانية 
في ظل أجواء وظروف جديدة مس���اعدة 
مختلفة متاما عن أجواء قمة أغسطس 2008 
التي أرست قواعد جديدة للعالقات اللبنانية 
- الس���ورية. وتختصر هذه املتغيرات في 

ثالث مصاحلات:
- املصاحلة الدولية مع سورية بعد مراجعة 
ايجابية أجراها املجتمع الدولي للدور السوري 

في لبنان منذ ما بعد اتفاق الدوحة وحتى اليوم.
- املصاحلة الس���ورية مع السعودية التي انعكست 
انفراجا على الوضع اللبناني. وتش���كل عامال مساعدا 
في تسريع وتيرة العالقات السورية اللبنانية، كما انها 
تتيح دخول لبنان مباش���رة على خط تفاهمات عربية 
واقليمية متثل سورية ش���ريكا أساسيا فيها سواء في 
عالقتها بالس���عودية حيال املل���ف اللبناني أو عالقتها 

بتركيا وايران حيال ملفات إقليمية.
- املصاحلة اللبنانية مع القيادة السورية وخصوصا 
مصاحلة الرئيس سعد احلريري والنائب وليد جنبالط 
في مؤشر حاسم الى طبيعة املرحلة املقبلة وحتوالتها 
ان على صعيد دور سورية في لبنان وعالقتها بأطرافه، 
أو على صعيد التوازن السياسي الداخلي الذي سيغادر 
تدريجيا مرحلة االنقسام احلاد بني 8 و14 آذار والذي 
كان يدور في جزء كبير منه حول س���ورية والعالقة 

معها.
الالفت في نتائج قمة الرئيسني سليمان واألسد التي 
استمرت زهاء ساعتني كان جتديد األسد دعمه الشخصي 
لسليمان وملوقع رئاسة اجلمهورية، وتأييده اخلطوات 
التي يقوم بها من أجل حتقيق الوفاق واالستقرار السياسي 
واألمني في لبنان،  وذلك في اش���ارة الى حرارة العالقة 
الثنائية التي متيزت أخيرا بالتواصل في لبنان واملنطقة 
في أعقاب »البرودة« الطارئة التي مرت بها جراء تباينات 
ظهرت في األمم املتحدة والقمة العربية. وقالت مصادر 
رئاس���ية ان زيارة سليمان لدمشق »هدفت الى مراجعة 
البيان املشترك الذي صدر عن القمة السورية - اللبنانية 
السابقة، ووضع ما لم ينفذ بعد من هذه املقررات موضع 
التنفيذ«، مش���يرة الى ان البحث بني الرئيس���ني تطرق 
الى الوضع االقليمي وضرورة التنسيق بني البلدين في 
القضايا التي تواجهها املنطقة، وس���بل مقاربة املواقف 
االس���رائيلية األخيرة، وما ميكن للبنان القيام به لدعم 
املواقف العربية باعتب���اره عضوا غير دائم في مجلس 

األمن حاليا.
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استكمال الزيارات الدولية:  تفيد معلومات بان الرئيس ميشال 
سليمان سيقوم خالل املرحلة املقبلة بزيارات ألكثر من 
دولة عربية، وذلك في اطار االفادة من مناخ املصاحلات 
العربية - العربية املنتظر ان يتس���ع أكثر فأكثر خالل 
األشهر املقبلة، وتتوقع هذه املعلومات ان يزور الرئيس 

سليمان بعد سورية كال من السعودية ومصر.
طاولة احلوار:  تش��ير معلومات ال��ى امكانية دعوة طاولة 
احلوار خ��الل النصف الثاني من ديس��مبر املقبل، على ان 
يعلن الرئيس ميشال سليمان ذلك خالل االحتفاالت بذكرى 
االستقالل في 22 اجلاري. ويقال ان جديد الطبعة الثانية من 
طاولة احلوار هو وجود اجت��اه لتمثيل األقليات الذين غاب 
متثيلهم عن احلكومة، وفي هذه احلال، فإن ممثل األقليات، 
تبعا ملعيار التمثيل النيابي، سيكون اما النائب نبيل دو فريج 
أو النائب رمزي الشاب،  وكالهما ينتمي الى األكثرية النيابية، 
وهذه املشاركة احلوارية ترضي طوائف األقليات التي رفعت 
الصوت عاليا للمطالبة مبشاركتها في احلياة السياسية اللبنانية، 
وتؤيد غالبية األطراف وجود ممثل عن األقليات، السيما ان 

الرئيس سليمان وعد بإنصافهم.
نقطـة خالفية جديدة:  توقع���ت مصادر في األكثرية ان 
يكون مستقبل املجلس األعلى اللبناني - السوري نقطة 
خالفي���ة داخل احلكومة اجلديدة ف���ي ظل رفض وزراء 
املعارضة اثارة موضوع العالقات اللبنانية - السورية 

من هذه الزاوية في البيان الوزاري.
قوى األمن في الضاحية: بدأت قوى األمن الداخلي نشر عديد 
إضافي في الضاحية اجلنوبية لبيروت، تطبيقا للخطة اجلديدة 
الت��ي وضعت بناء على طلب احتاد بلديات الضاحية وكل من 
حزب اهلل وحركة أمل، ولوحظ أن أفراد »االنضباط« الذين كانوا 
ينظمون الس��ير عند العدد األكبر من تقاطعات املنطقة، بدأوا 
باالنكفاء حلساب شرطة السير التابعة لسرية درك الضاحية، 
وعلم أن قائد الدرك العميد أنطوان شكور نفذ وعده بنقل 30 

رجل أمن إلى الضاحية، على أن ينقل عددا إضافيا الحقا.
تغييرات جذرية:  كشفت أوساط نيابية عن تقرير وضعه 
أحد املواقع األمنية ح���ول الوضع األمني في البالد وما 
قد يطرأ من تطورات قد يكون لها تأثيرها على الساحة 
احمللية، وفي التقرير اشارة الى ان احلاجة قد تكون ماسة 
الى احداث تغييرات جذرية وأساسية في مواقع القيادة 
بعدما ظهر اخلالف بني أركان مجلس القيادة الى العلن، 
وتتناوله وسائل االعالم من دون ان يتحرك أحد لوقف 
هذه الفضيحة، ألنها املرة األولى التي يظهر فيها اخلالف 
بني املواقع األمنية الى العلن من دون ان تتحرك النيابة 
العامة لوقف هذا الس���جال ملا له من تأثير على الوضع 

ومن انعكاسات على عمل األجهزة األمنية.
مأسسـة 14 آذار:  اشتكى الرئيس أمني اجلميل أمام نائب 
مقرب من الرئيس احلريري من انه يشاهد أشخاصا في األمانة 
العام��ة ل� 14 آذار ال يعرفهم ويس��أل من أين أتوا، ودعا الى 
مأسس��ة 14 آذار أكثر وأكثر وان تقوم بعمل أفضل للجميع، 
ل�� »تيار املستقبل« وللكتائب وللقوات اللبنانية، »الرئيس أمني 
اجلميل كان ينتظر من فريق 14 آذار ان يزوره بعد ظهر االثنني 
املاضي السترضائه ومراعاة خاطره،  كما فعل هذا الفريق مع 

النائب بطرس حرب الذي أصبح وزيرا للعمل«.
الكتائب لم حتـظ بأي جلنة وزاريـة:  لوحظ ان نواب حزب 
الكتائب لم يحظوا برئاس���ة أي جلن���ة نيابية مما ترك 
اس���تياء لديهم، كما لوحظ ع���ودة القدمي الى قدمه على 
صعيد التوزيع الطائفي والسياسي لكل اللجان النيابية، 
وان التغيير الوحيد الذي طرأ على انتخاب اللجان كان 
على جلنة املال واملوازنة التي أس���ندت رئاستها للنائب 
ابراهيم كنعان أمني سر تكتل التغيير واالصالح واملقرر 

من كتلة املستقبل النائب روبير فاضل.

الحوري لـ »األنباء«: الحريري سيحمل إلى دمشق 
الكثير من الملفات التي تحتاج إلى معالجة 

وزير سابق معارض لـ »األنباء«: 
على الحريري اعتماد التوافق السعودي ـ السوري

نائب أكثري لـ »األنباء«: انفرط عقد »14 آذار« عمليًا

بيروت ـ ناجي يونس
يعكس االتفاق على تشكيل احلكومة اقرار قوى 
14 آذار بأن كل ما طرحته لم يكن واقعيا، وان مطالب 
العماد عون قد سلكت طريقها الى التنفيذ، فالوزير 
جبران باسيل باق في الس����لطة االجرائية ووزارة 
االتصاالت بقيت مع التيار الوطني احلر، واالهم ان 

حكومة وحدة وطنية تشكلت.
هذا التقييم لوزير بقاعي س����ابق ومعارض، اكد 
ل� »األنباء« ان املواالة خسرت »النصف + 1«، وهي 
ستتعاطى بواقعية مع موضوع املقاومة وسالحها 
والتوطني واخلطر االسرائيلي والعالقات مع سورية 
وايران. وفي رأيه ان القمة السورية � السعودية أرست 
مناخا عاما من االنفتاح وفتح اآلفاق على اطالق النقاش 
والبحث عن وسائل املعاجلات للمشاكل القائمة بني 

الدول العربية وعلى الساحة اللبنانية.

حتمية التفاهم مع دمشق

واضاف املصدر ان االهم يبقى بعد تشكيل احلكومة 
ان يحسن الرئيس سعد احلريري حتديد اولوياته 
املقبلة، السيما اثر زيارته املرتقبة الى دمشق، وهنا 
سيظهر ما اذا كان قرار احلريري في الرياض أو في 
دولة اخرى كمصر أو الواليات املتحدة على سبيل 
املثال. فإذا أراد احلريري ان يتمكن من احلكم، فعليه 
ان ميش����ي على خطى والده الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري، أي ان يعتمد على توافق وتوازن بني دمشق 
والرياض، اذ من دون التفاهم مع السوريني ال يستطيع 

احد ان يتخذ قرارا قابال للتطبيق في لبنان.
اذا س����لك احلريري درب االعتماد على التوازن 
السوري � السعودي، فإن اخلريطة الداخلية ستتبدل 
بشكل جذري ولن تعود هناك اكثرية ثابتة وأقلية 
ثابت����ة، بل انه س����تصبح هناك مجموعة تش����كل 
حتالفا متفاهما يس����هل حكم البلد واتخاذ قرارات 
قابلة للتطبيق، وس����يكون موقف النائب جنبالط 
مؤشرا أساسيا في هذا االطار. واذا اختار احلريري 
ان يبقى متش����ددا حيال سورية أو أقله ان يتعاطى 
معها بحذر وشك وريبة، فإن زيارته الى دمشق لن 
تكون أكثر من شكلية، ولن تؤسس للتحول املرتقب 
واملمكن ان يبصر النور مبا يس����هل اتخاذ قرارات 

قابلة للتنفيذ.

تصريف األعمال

وفي هذه احلالة فإن احلكومة العتيدة لن تتمكن 
من لعب دور يتخطى تصريف االعمال اذا جاز التعبير. 
وقال الوزير السابق: ان زيارة جنبالط الى سورية 
ستثمر اتفاقا علنيا بينه وبني السوريني، اال انه اذا لم 
يكن احلريري قرر التفاهم مع النظام السورية، فإن 
جنبالط سيضطر ان يبقي على موقفه املعلن وسيطا 
بني احلريري وقوى 8 آذار مع ان اجلميع يدركون ان 
الزعيم الدرزي بات قلبا وقالبا في احلضنني السوري 
وااليراني. وقد تكر سبحة التفاهمات وينخرط فيها 
احلريري، فتتشكل اكثرية واقعية جديدة ويصبح 
املسيحيون املوالون اليوم هم نواة االقلية املقبلة.

بيروت: طبق نائب من االكثرية في »دردشة« مع 
»األنباء« على احلكومة الراهنة املثل القائل »أحسن 
املمكن«، فقد اس����تطاعت االقلي����ة ان تعطل النظام 
الدميوقراطي اللبناني وان تلغي نتائج االنتخابات 
النيابية فتوزر جبران باسيل مجددا، واعطيت الثلث 
املعطل بش����كل خفي، غير ان االكثرية حصلت على 
متثيل مقبول ومتوازن وال ميكن االستهانة بحصة 
الرئيس سليمان. واضاف: تستطيع هذه احلكومة ان 
تنجز الكثير الكثير اذا ما تفاعلت االطراف املشاركة 
فيها واذا تشنجت وازداد التوتر بني بعضها البعض 

فإن البلد سيعاني من تعطيل اضافي وشلل أكبر.
وفي رأيه ان مرحلة تعطيل تش����كيل احلكومة 
ادت الى اس����تنزاف الرئيس سعد احلريري واذا لم 
تتوافر ظروف التوافق واملعطيات املالئمة لذلك، فإن 
الش����لل والتعطيل سيستمران وسيعاني احلريري 
من اس����تنزاف اضافي وهو ما سيتكرر فصوال عند 

كل عنوان أو ملف أو قضية.
ومن افضل االمثلة على ذلك، يقول النائب االكثري، 
اختيار العماد عون للوزيرين شربل نحاس وفادي 
عبود، اضافة الى االبقاء على جبران باسيل وما له 

من مآثر في التعطيل داخل مجلس الوزراء.
وق����ال: عمليا انفرط عقد ق����وى 14 آذار، وتبقى 
االكثرية قائ مة حول مس����ائل غير حساس����ة بنظر 
النائب جنبالط. وفي تقديره، انه قد يبتعد النائبان 
س����ليمان فرجنية وطالل ارس����الن عن عون اذا ما 

حققت س����ورية تقاربا مع العاملني العربي والغربي 
مم����ا يتيح لها االبتعاد أكثر فأكث����ر عن ايران، فقد 
أثبت عون انه مس����تعد للتضحية باجلميع كرمى 
عيون الصهر وأمني عام حزب اهلل الس����يد حس����ن 
نص����راهلل، لكن في الوقت احلاض����ر التزال االقلية 
صف����ا واحدا موحدا بقيادة نص����راهلل ويخطئ من 
يعتقد ان س����ورية قادرة على فك حتالفها مع ايران 
اذا لم تتعرض هذه االخيرة لضربة قوية جدا أو لم 
تفرض عليها عقوبات شديدة واذا لم يحصل النظام 
الس����وري على تعويض كامل وتتوافر له احلماية.  
ستستمر السلطتان التشريعية واالجرائية في ظل 
وضعية املراوحة حتى إشعار آخر مما يفرض عليهما 
حالة الالقرار والالحس����م والالانتاجية بانتظار ما 
س����يصدر عن احملكمة اخلاصة بلبنان وما ستؤول 
اليه املفاوضات االيرانية � الغربية وعلى مس����توى 
املنطقة كلها. وس����ط هذه املعادالت سيبقى النائب 
جنبالط على مس����اره الراهن، فه����و لن ينضم الى 
االقلية، ولن يعود الى قوى 14 آذار وس����يلعب دور 
التهدئة بني الطرفني، وس����يعمل أكثر على ترسيخ 
مس����ار االنفتاح على سورية وايران. وهو يدرك ان 
السوريني لن يعطوه شيئا، وان حزب اهلل سيكمل 
مشروعه الذي يقوم في جزء منه على حساب الدروز 
والزعامة اجلنبالطية.\ الرئيس احلريري س����يزور 
سورية عاجال أو آجال، وهو من سيقرر متى سيحصل 

ذلك اال اذا طرأ ما يحول دون هذا االمر.

الثابتة،  املتب���ادل والقواع���د 
الفتا من جهة اخ���رى الى ان 
التي  امللفات  الكثير من  هناك 
س���يحملها الرئيس احلريري 
الى سورية وهي ملفات  معه 
حتتاج الى معاجلة على مستوى 
البلدين، وأهمها ملف ترسيم 
احلدود ولبنانية مزارع شبعا، 
اللبنانيني  املفقودي���ن  وملف 
اعادة  في س���ورية، وكذل���ك 
النظر ف���ي االتفاقيات املبرمة 
بني البلدي���ن، معتبرا انه من 
الطبيعي والبديهي ان يبحث 
الرئيس احلريري مع الرئيس 
االس���د ومع نظيره السوري 
ناجي العطري كل تلك امللفات 
كونها من ضمن جدول اعماله 
واهتماماته الوطنية، مؤكدا ان 
أي زيارة سيقوم بها الرئيس 
احلريري الى أي دولة عربية 
ش���قيقة كانت أو صديقة، لن 
تكون سوى على قاعدة حتقيق 

املصلحة اللبنانية العامة.

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلتي »املستقبل« 
النائب عمار  و»لبن���ان أوال« 
الوزاري  البي���ان  احلوري ان 
سيعكس واقع احلال السياسي 
ف���ي البالد، ويرض���ي طموح 
اللبناني���ني عل���ى املس���توى 
االقتصادي، السيما طموحهم 
ف���ي تطبيق مق���ررات مؤمتر 
»باري���س 3« وما ل���م يطبق 
بعد م���ن »باريس 2«، وكذلك 
سيركز البيان على االصالحات 
االدارية وعلى حماية الس���لم 
الى ان موضوع  االهلي، الفتا 
الس���الح واملقاومة لن يكون 
محط جتاذبات وخالفات بني 
اعضاء جلن���ة صياغة البيان 
نظ���را لوجود اتفاق س���ابق 
على احالته الى طاولة احلوار 
الوطني، معتب���را ان كال من 
الفرقاء والقادة السياس���يني 
له احلق ب���أن ُيدلي بدلوه من 
آراء وطموحات، لكن البيان لن 
يتضمن في نهاية املطاف سوى 
ما مت وسيتم االتفاق عليه فيما 
بينهم، وذلك العتباره ان البيان 
الوزاري ال يعبر عن وجهة نظر 
فريق واحد من اللبنانيني امنا 

عن كل مكونات احلكومة.
وعن الزيارة املرتقبة لرئيس 
احلكومة س���عد احلريري الى 
سورية ولقائه الرئيس السوري 
بشار االسد، لفت النائب احلوري 
في حديث ل� »األنباء« الى ان 
احلريري أصبح رئيسا حلكومة 
كل لبنان وليس لفريق واحد من 
اللبنانيني، االمر الذي يتطلب 
منه انطالقا من موقعه اجلديد 
التواصل مع كل الدول العربية 
الش���قيقة منه���ا والصديقة، 
الدول  وسورية جزء من تلك 
العربية الش���قيقة، معتبرا ان 
زيارة احلريري لسورية تندرج 
في اطار الزيارات البروتوكولية 
الروتينية لكل رئيس حكومة 
جديد متاما كما زارها الرئيس 
الس���نيورة اثر نيل حكومته 
االولى الثقة في املجلس النيابي، 
نافيا علمه ف���ي معرض رده 
على سؤال، ما اذا كانت زيارة  
الرئيس العماد ميشال سليمان 
املفاجئة الى س���ورية لتمهيد 
الطريق وتعبيدها امام زيارة 
الرئيس احلريري لها، معبرا 

عن اعتقاده الشخصي انه ليس 
هناك من رابط بني الزيارتني.

وختم النائب احلوري مؤكدا 
ان زيارة احلريري لس���ورية 
هي للتأكيد على املسلمات بني 
الدولتني اللبنانية والسورية، 
والقائمة على العالقات االخوية 
والنّدية بينهما، وعلى قاعدة 
التعاطي من دول���ة الى دولة 
اط���ار االحترام  اخرى ضمن 

المفتي قباني يدعو لاللتفاف حول 
حكومة الحريري وفتح صفحة جديدة

بيروت ـ خلدون قواص
أعرب مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني عن ثقته 
بإرادة اللبنانيني جميعا في فتح صفحة جديدة ومش��رقة 
في تاريخ لبنان بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة 
رئيسها سعد احلريري وطي صفحة املاضي وجتديد الثقة 
بالدولة ومبؤسس��اتها، ودعا الى اإلسراع في إجناز البيان 
ال��وزاري وإقراره في املجلس النيابي وااللتزام به إلطالق 
ورشة املشاريع اإلمنائية واإلصالحية في مؤسسات الدولة 
للنه��وض بلبنان وجتس��يد املناخ��ات اإليجابية والوحدة 

الوطنية بني اللبنانيني.  
وطالب مفت��ي اجلمهورية اللبناني��ني بااللتفاف حول 
حكومتهم الدس��تورية وتعزيز دور الدولة ودعم نهوضها 
في بسط س��لطتها والتعاطي معها مبس��ؤولية ومناقبية 
عالية لتوفر األمن والسالم واالطمئنان للوطن واملواطن. 

وش��دد املفتي قباني على أهمية اس��تئناف جلس��ات 
احل��وار الوطني في قص��ر بعبدا بني القي��ادات الوطنية 
لتحقيق األه��داف املرجوة التي تخرج لبنان من ان يكون 
س��احة للصراعات اإلقليمية والدولي��ة لتحصني عروبته 
وس��يادته واس��تقالله ودوره كعضو ناش��ط في مجلس 
األمن الدولي يحمل قضايا األمة العربية واإلس��المية وفي 

مقدمتها القضية الفلسطينية.

نفى أن تكون زيارة سليمان لسورية تعبيدًا للطريق أمام رئيس الحكومة وأسرارأخبار


