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وزير العدل اللبناني ابراهيم جنار

)محمود الطويل(سعد احلريري مستقبال وفد نواب تكتل املستقبل في بيت الوسط ببيروت

معلومات لـ »األنباء«: خوجة أطلع رئيس الحكومة على أجواء زيارة شخصية سعودية لسورية

الحريري يزور  دمشق قبل» كوبنهاغن«: تركت تبعة تيار المستقبل في تيار المستقبل

قد تسبق س����فره الى كوبنهاغن 
للمشاركة مبؤمتر البيئة يوم 15 
اجلاري، لكن بعض مصادر االكثرية 
رجحت ان تك����ون الزيارة االولى 
لرئيس احلكوم����ة بعد الثقة الى 
الرياض. وفي معلومات ل� »األنباء« 
ان شخصية سعودية بارزة زارت 
ايام وتداولت  دمشق منذ بضعة 
مع كبار املسؤولني فيها بشؤون 
املنطقة العربية مبا في ذلك الوضع 
اللبناني وزيارة الرئيس احلريري 
الى دمشق والوفد الوزاري الذي 
سيرافقه. وفي املعلومات الوثيقة 

ان وزير الثقافة واالعالم السعودي 
د.عبدالعزي����ز خوج����ة الذي قام 
ال����ى بيروت اول  بزيارة خاطفة 
من امس وض����ع رئيس احلكومة 
ومس����ؤولني لبناني����ني بأج����واء 
مباحثاتالش����خصية السعودية 
الى دمشق، وما تناول منها زيارة 
رئيس احلكوم����ة اللبنانية، وفي 
املعلومات ايضا ان احلريري لن 
يصحب معه نوابا من كتلته، بل 
وزراء م����ن مختلف االطراف النه 
يزور دمشق كرئيس للحكومة ال 

كرئيس لكتلة املستقبل.

مصادر قريبة من حلفاء دمشق 
في بيروت رأت ان زيارة احلريري 
للعاصمة السورية مهمة من حيث 
املبدأ لكنها لن تتمخض عن نتائج 
استثنائية خصوصا ان محادثاته 
االساسية ستكون مع رئيس الوزراء 
ناجي عطري يعقبها لقاء مصافحة 

مع الرئيس األسد.
احلريري التقى وفدا من اللوبي 
اللبنان����ي في الوالي����ات املتحدة 
برئاسة توم ناصيف، اطلعه على 
نشاط هذه املجموعة ودورها في 
دعم لبنان. الوفد االميركي � اللبناني 

زار ايضا العماد ميشال عون وقال 
ناصيف ان العماد عون كان واضحا 
في تعبيره عن االمور، واجابته عن 
اسئلة عدة دقيقة وصعبة، وقال ان 
الوفد بحث مع عون سالح حزب 
اهلل، وقد رد عون بأنه ال يخاف هذا 
السالح، لكن ناصيف شدد على ان 

يكون للبنان جيش واحد.
في هذا الوقت حض 31 عضوا 
في مجلس النواب االميركي وزيرة 
اخلارجية هيالري كلينتون على 
اللبنانية  الضغط على احلكومة 
واألمم املتح����دة ملنع اي����ران من 

بيروت ـ عمر حبنجر
اعلن رئيس احلكومة اللبنانية 
سعد احلريري عزمه القيام بجولة 
عربية ودولية على الكثير من الدول 
بعد نيل حكومته الثقة وبني هذه 
الدول سورية. وقال في دردشة مع 
الصحافيني ردا على سؤال حول 
استبدال عبارة »عالقات ندية« مع 
سورية بعبارة »عالقات ودية« في 
البيان الوزاري، قال رئيس احلكومة 
اللبنانية »هذا ما نسعى اليه في 

العالقات مع سورية«.
واضاف: صحيح ان هناك خالفا 
سياسيا معها لكننا ننظر بايجابية 
الى اقامة س����فارات بني البلدين، 
وعلينا ان نغير االمور بايجابية، 
خصوصا اننا حاولنا التغيير بطرق 
سلبية ولم نتوصل الى اي نتيجة. 
احلريري نف����ى انباء حتدثت عن 
زيارة قريبة له الى واشنطن، الفتا 
الى ان هناك زيارة مرتقبة لكنها 

غير مبرمجة حتى اآلن.
كما نفى اعتراض����ه على بند 
املقاومة في البيان الوزاري، داعيا 
الوزراء املتحفظني على البيان الى 
الدفاع عنه بعد اقراره، ألنه اساس 
هيبة الدولة، وكرر القول: انا اآلن 
رئيس حكومة كل لبنان، وبعدما 
تسلمت رئاسة احلكومة تركت تبعة 
تيار املستقبل في تيار املستقبل.

احلريري تسلم من سفير مصر 
احمد البديوي دعوة رس����مية من 
رئي����س وزراء مصر احمد نظيف 

لزيارة القاهرة.

بين دمشق والرياض

وتقع دمشق على رأس جدول 
زيارات احلريري اخلارجية التي 

اس����تخدام حزب اهلل في تصعيد 
عس����كري ضد اسرائيل ومن اجل 
نزع سالح احلزب ووقف انتهاكاته 
للقرار 1701. وزعم نواب الكونغرس 
التأثر مبراكز الضغط  الواضحي 
الصهيونية في الواليات املتحدة ان 
احلكومة اللبنانية اعطت صالحية 
الڤيتو على الق����رارات احلكومية 

للحزب. 

التحفظ على البيان مكياچ

الطاقة جبران باس����يل  وزير 
قال ان الشق السياسي في البيان 
الوزاري ابق����ى القدمي على قدمه، 
مشيرا الى ان التطور الذي حصل 
على صعيد البيان، كان في الشق 
الوزراء  االقتص����ادي وان حتفظ 
املسيحيني في 14 آذار ليس سوى 
مكياچ وبردباغندا من اجل الشعبية. 
وزير العمل بطرس حرب، وردا على 
سؤال حول تصريحات نده جبران 
باسيل، قال: سآخذ بنصيحة له، 

وال أرد عليه.
وقال نحن في موضوع االعتراض 
والتحفظ كنا بني خيارين، اما ان 
تفرط حكومة الوحدة الوطنية وهذا 
امر نرفضه، واما ان نتخذ املوقف 
التحفظي الذي اتخذناه، ادراكا منا 
ان بعض القضايا اللبنانية حلها 
خارج لبنان، واذا تشبثنا مبوقف 
الرفض ميكن ان نعّرض تركيبة 
الدولة واملؤسسات لزلزال، قد ال 

يتحمله اجلسم اللبناني املنهك.
وفي بكركي قال وزير السياحة 
فادي عبود ان البطريرك املاروني 
نصر اهلل صفير الذي استقبله امس 
اكد ان ثمة انفراجات في البلد، وان 
زيارة العماد ع����ون للبطريركية 

ولّدت اجواء ارتياح.

 بع��د الصدمة الت��ي أحدثها قرار 
عزل أحد القضاة هل ميكن القول ان 
رحلة تطهير القضاء من الفس��اد قد 

بدأت؟
 ان اخلطوة التي قمنا بها كانت 
ضروري���ة ألن هذا القرار صدر عن 
العليا للتأديب، وبالصورة  الهيئة 
النهائية، وبالتالي فإننا س���نتابع 
مس���يرتنا اإلصالحية، وهذا القرار 
هو غيض من فيض ألننا لن نتوقف 
عند هذا احلد، فقد حان الوقت ليرسل 
القضاء إشارات واضحة بأن املرفق 
العدلي في لبنان مقبل على املراجعة 
الذاتية وعلى اخل���روج من دوامة 
االتهامات، انها مس���يرة املؤسسات 
اللبنانية ككل علينا ان نتابع هذه 
املس���يرة ألن القضاء الصالح كان 
ويجب ان يبقى م���ن ميزات لبنان 
احلضاري���ة والثقافية، وانني على 
استعداد ملؤازرة الهيئات القضائية، 
وهذا أقل ما يتعني على وزير عدل ان 
يقوم به، وأنا موجود في هذا املوقع 

ألخدم املرفق العدلي.
 س��بق وان حتدثت��م ع��ن وجود 
ملفات ل� 18 قاضيا ف��ي الهيئة العليا 
للتأديب، فهل ستس��لك هذه امللفات 
مسلك القضية األولى ويعزل اصحابها 

من مناصبهم؟

 قد يكون امللف األول من أخطر 
امللفات، ولكن سنتابع وال أستطيع 
التكهن مسبقا بالعقوبة التي سينالها 
كل صاحب ملف، ولكن كان البد من 
انطالقة قوية حت���ى لو كان امللف 
يغلب عليه طابع الصعوبة وخطورة 

العقاب.
 ما األمور األساسية التي يستلزمها 

اإلصالح القضائي؟
 نحن كوزارة ع���دل أدخلنا في 
البيان الوزاري عددا من املطاليب التي 
أقرها البيان في صيغته النهائية، وال 
شك ان البنود التي ستعرض على 

مجلس النواب متثل ثالثة أهداف:
أوال: حتدي���ث القض���اء وإتاحة 

التأهيل الدائم للقضاة.
ثانيا: إعطاء القضاء كل ما يلزم من 

أدوات العلم والثقافة القانونيني.
ثالثا: الس���هر على الدفع باجتاه 
تسريع األحكام واحلد من التوقيف 
االحتياطي، والتشدد في العقوبات 
التي تهم املجتمع اللبناني وسالمة 
املؤسس���ات واألفراد، كما سنعطي 
أهمي���ة خاص���ة لتثقي���ف القضاء 
وتزوي���ده بكل التقنيات من مكتبة 
الكترونية ووسائل رقمية ومكننة 
كامل���ة ومتكاملة، وسأس���عى الى 
حتقيق حلم يراودني منذ زمن وهو 

إنش���اء املدينة القضائية وقد بدأت 
بالفعل بدراسة هذا املوضوع واطلعت 
على اخلرائط التي سنطورها ليكون 
لبنان قبلة الشرق من جديد في هذا 

املجال.

مطمئن إلى قدرة المحكمة الدولية

 بعد تس��عة أش��هر على االحتفال 
بانطالقة احملكم��ة الدولية، لم نر أي 
إج��راء اتخذ م��ن قبلها، ه��ل مازلتم 
مطمئن��ن الى ثبات ه��ذه احملكمة أم 
ان ثمة تخوفا من صفقة دولية تودي 

بها؟
 لنكن واضحني ان االمال التزال 
معق���ودة على ه���ذه احملكمة، وأنا 
شعرت اليوم )بعد لقائه املدعي العام 
لدى احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان 
القاضي الكندي دانيال بلمار( بأنني 
مطمئ���ن الى قدرة هذه احملكمة كما 

كنت مطمئنا في السابق.
 البع��ض يتخ��وف عل��ى الوضع 
األمن��ي ف��ي لبنان في ح��ال صدور 
القرار االتهامي عن��د القاضي بلمار، 

هل هذا اخلوف مبرر؟
 هذا اس���تباق لألم���ور وأرفض 
احلدي���ث عن أي معلوم���ة ترتبط 

بجوهر البحث وفي صلب امللف.
 ثم��ة معلوم��ات عن نية س��ورية 

لتسليم لبنان كل احملكومن اللبنانين 
هناك لقضاء باقي عقوبتهم في لبنان، 

ما حقيقة األمر؟
 هذا املوضوع ال أريد ان أدخله 
في سجال إعالمي أو استبق نتائج 
املفاوض���ات اجلارية م���ع اجلانب 
السوري، لبنان يعي متاما مسؤولياته 
وهناك متن لدى اجلميع بأن يقفل 
هذا امللف في أقرب وقت ممكن، نحن 
أعددن���ا كل العدة ليكون لبنان في 
وضع ميكنه من توقيع اتفاق بهذا 
اخلصوص مع الدولة السورية، ولكن 
ه���ذا يعود ملقاربة متجددة من قبل 

الرئيسني اللبناني والسوري.
 هل هذا االتفاق ميكن ان يش��مل 
الس��ورية  الس��جون  في  املعتقل��ن 

ألسباب سياسية؟
 نعم.

عيب يالزم حكومات االئتالف

 لقد سبق ان قلتم ان هذه احلكومة 
هي أفضل املمكن أو األقل س��وءا، أال 
ت��رون انها حتمل ب��ذور التفجر من 

الداخل عند أول استحقاق أساسي؟
 هذا عي���ب ي���الزم كل حكومة 
ائتالفية، وفي طبيعة حكومة االئتالف 
ثمة احتمال لفرطها من الداخل وهذا 

أمر مالزم لطبيعتها.

 اذن هي ليس��ت حكوم��ة وحدة 
وطنية؟

 لقد أعطى الرئيس سعد احلريري 
توصيفا دقيقا لها، فتمنى ان تكون 
حكومة إمن���اء وتطوير أي ال إمناء 
وحترير وال إصالح وتغيير، وهذا 
معن���اه ان التركيز س���يكون على 
اجلان���ب االمنائ���ي واالقتص���ادي 
واالجتماعي والبنيوي، اما ان تكون 
احلكومة معرضة للتفجر فهذا مالزم 
لطبيعتها، ألن هذه احلكومة تختلف 
ع���ن احلكومة الس���ابقة، فحكومة 
الدوحة كان���ت محكوم���ة باتفاق 
اذ  ومبدة معينة وبطبيعة معينة. 
ال يحق ألعضائها بحسب االتفاق ال 
االعتكاف وال االستقالة، وكان عليها 
االستمرار حتى تنظيم االنتخابات 
النيابية وبالتالي كانت مهمتها محددة 

وكذلك مدتها.
اما اليوم فنحن أمام حكومة عادية 
من الناحية الدستورية وعليها ان 
متثل أمام املجل���س النيابي لتأخذ 
الثقة، وميكن ألي وزير ان يستقيل 
كما ميكن لكل احلكومة ان تستقيل 
معا، أي نحن اآلن في صلب العمل 
البرملاني الدميوقراطي احلر. ومن هنا 
على احلكومة ان متارس عملها بشكل 
طبيعي، واذا أدت هذه املمارسة الى 

تفجيرها من الداخل فمرحبا بذلك.
 ماذا ع��ن امللفات السياس��ية اذا 
فتح��ت في وجه ه��ذه احلكومة مثل 

ملف التفاوض مع اسرائيل مثال؟
 ان مل���ف التف���اوض أو ع���دم 
التفاوض مع اسرائيل يحظى بإجماع 
اللبنانيني، واالجماع يتمثل في أن 
لبنان آخ���ر من يوقع الس���لم مع 
اسرائيل وهو سينسق مع دول أخرى، 
خصوصا س���ورية التي تنسق مع 
تركيا واالحتاد األوروبي الذي ينسق 
بدوره مع الواليات املتحدة األميركية، 
من هنا دعني أقل بوضوح ان لبنان 
من أكثر دول املنطقة املعنية بالسالم، 
والسالم في املنطقة سيكون مفتاح 
السلم األهلي في لبنان والسلم الدائم، 
وعندئذ لن يعود لبنان ساحة لكل 
التناقضات في الشرق األوسط، فهو 
أكثر الدول اهتماما ولكنه أقل الدول 
إقداما عليه، ألن من استعجل الشيء 

قبل أوانه عوقب بحرمانه.
 أال ت��رون ان التركيبة احلكومية 
وم��ن ثم مضم��ون البي��ان الوزاري 
يظه��ر ان الرابح الوحي��د هو »حزب 

اهلل«؟
 هذه حكومة توافقية اما هل ربح 
حزب اهلل من خالل البيان الوزاري؟ 
إلى حد ما أقول نعم، ألن في عبارة حق 

لبنان في شعبه وجيشه ومقاومته 
هذا تكريس وتشريع سياسي لسالح 
»ح����زب اهلل«، ولكن هذا كان أقل ما 
ميكن بالنس����بة الى األكثرية، نحن 
س����جلنا حتفظا على ذلك، وأنا قلت 
في مجل����س الوزراء ان قرار احلرب 
والسلم ال يعقل ان يكون خارج مجلس 
الوزراء، وهذا أمر تنص عليه الفقرة 
اخلامسة في املادة 65 من الدستور 
التي جتعل من موضوع احلرب والسلم 
موضوعا وطنيا أساسيا، فضال عن 
ان بند املقاومة بقي ضبابيا الى حد 
كبير، فاملقاومة بحد ذاتها ليس����ت 
ش����خصا معنويا مقررا في القانون 
وال حتى في السياسة، فإذا احتل لبنان 
وواجه أي عدوان عندها يجب على 
كل اللبنانيني ان يواجهوا ويقاوموا 
وهذا ليس حكرا على أحد، وال شك 
ان موضوع سالح حزب اهلل يرخي 
بظالله على جميع امللفات املطروحة 
في لبنان، ليس املهم ان نتنكر جلدوى 
هذا السالح، لكن املهم ان نعلم كيف 
يستعمل هذا السالح ومتى ومن يقرر 
لذلك ان املرحل����ة الراهنة في لبنان 
هي الى حد كبير متوقفة على سالح 
حزب اهلل واالستراتيجية الدفاعية 
وهذا يرجع عهده الى ما قبل السابع 

من مايو.

مـن طبيعة حكومة االئتاف احتمال فرطها من الداخل وسـام المنطقة مفتاح السـلم األهلي  للبنان
بيروت ـ يوسف دياب

أكد وزير العدل اللبناني ابراهيم جنار في حديث لـ »األنباء« ان البيان الوزاري أعطى 
شرعية سياسية لساح »حزب اهلل«، في حني  نصت املادة 65 من الدستور على  جعل 
موضوع احلرب والسلم موضوعا وطنيا، مشيرا الى ان ساح »حزب اهلل« يرمي بظاله 

على كل امللفات املطروحـة في لبنان. وأمل بقرب اقفال ملف اللبنانيني املوقوفني 
في السجون السورية مبا فيها قضية املعتقلني السياسيني من خال مقاربة متجددة 

من قبل الرئيسني اللبناني والسوري.
وأعلن جنار ان مسيرة اإلصاح القضائي في لبنان انطلقت، وان قرار عزل أحد القضاة 

منذ أيام هو غيض من فيض ورسـالة واضحة بأن املرفق العدلي مقبل على املراجعة 
الذاتية واخلروج مـن دوامة االتهامات، معربا عن ارتياحه ملسـار احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان، ومؤكـدا ان اآلمال مازالت معقودة عليهـا. وفيما يلي نص احلوار مع 

وزير العدل إبراهيم جنار:

وزير العدل اللبناني أكد اطمئنانه لمسيرة المحكمة الدولية

نجار لـ »األنباء«: عزل أحد القضاة غيض من فيض

فضل اهلل: الحكومة تنال الثقة 
رغم التحفظات

حوري: طرح إلغاء الطائفية 
السياسية أثار حفيظة الكثيرين

بيروت ـ أحمد منصور
قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل اهلل »اننا 
التقينا في احلكومة على العنوان االبرز واالساس وهو املقاومة، 
معتب���را ان هناك من يص���ر على التغريد خارج س���رب التوافق 
والتفاهم«. واشار فضل اهلل في احتفال ل� »حزب اهلل« في اجلنوب 
الى ان هؤالء »االطراف« حاولوا ان يحددوا أولويات غير تلك التي 
مت التفاهم عليها وان يجروا لبنان الى سجاالت ونقاشات جديدة، 
مؤكدا ان احلكومة ستبدأ عملها مبعزل عن التحفظات واالعتراضات 
وانها ستنال الثقة في املجلس النيابي في االسبوع املقبل، متمنيا 

ان تنعكس املناخات واملناقشات التوافقية داخل احلكومة.
واعتبر فضل اهلل ان حكومة الوحدة الوطنية التي عطلت في 
املاضي كانت بقرار وڤيتو اميركي، مشيرا الى اننا عندما استطعنا 

ان نتوافق وضعنا كوابح لالمالءات والشروط االميركية.

بيروت ـ خلدون قواص
رأى عضو كتلة املستقبل النائب عمار احلوري ان طرح موضوع 
الغاء الطائفية السياسية في لبنان اثار في مكان ما فتنة داخلية وأثار 
حفيظة الكثيرين. وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد 
قباني ان موضوع الغاء الطائفية السياس����ية هو أحد العناوين التي 
لم تنفذ بعد من اتفاق الطائف، فلنبحث ضمن برنامج عمل كل ما لم 
ينفذ من اتفاق الطائف لن����درس دقائق التنفيذ، أما ان نلتقي عنوانا 
بذاته خالفا لباقي العناوين فهذا اثار في مكان ما فتنة داخلية وأثار 
حفيظة الكثيرين العنوان بحد ذاته، هو عنوان طيب شرط ان يكون 

ضمن سلة متكاملة ال ان يكون عنوانا منفردا.

بيروت: كان الفتا للمتابعني السياسيني ان الرئيس 
س����ليمان ابلغ مجلس الوزراء عن زيارته املرتقبة 
لواش����نطن بالتزامن مع ابالغ رئيس احلكومة املجلس 
عن توجهه الى كوبنهاغن للمشاركة في القمة الدولية 
حول املناخ في 15 من اجلاري. لكن بدا للبعض ان رئيس 
اجلمهورية يسعى الى ان يرسي تقليدا من خالل اعطائه 
زيارته لواش����نطن محتوى وليس فقط االكتفاء بإبالغ 
املجلس بحصولها، على غير م����ا دأب عليه في املرات 
الس����ابقة حني كان يبلغ مجلس الوزراء بزيارته لهذه الدولة او 
تل����ك.  فقال انه يتوجه الى العاصمة االميركية من اجل الس����عي 
الى استكش����اف آفاق عملية السالم في املنطقة وموقف الواليات 
املتحدة من فلس����طني، على قاعدة ان هذا هو املوضوع الرئيسي، 
اي انه عرض في شكل من االشكال جدول االعمال السياسي للقائه 
املرتقب مع الرئيس االميركي باراك اوباما. ولوحظ ان اي طرف 
سياسي لم ينتقد زيارة سليمان او يعارضها او يدعو الى مقاطعتها 
وباالخص قوى الثامن من آذار التي كانت تهاجم بقوة ما تسميه 
التدخل االميركي في الشأن الداخلي اللبناني، سواء عبر السفير 
الس����ابق جيفري فيلتمان او السفيرة احلالية ميشيل سيسون. 

وفي مقالة حتليلية نشرت في مجلة »أسبوعية يهود واشنطن«، 
الناطقة غير الرسمية بلس����ان جلنة الشؤون العامة األميركية � 
اإلس����رائيلية )إيباك(، أعرب الرئيس السابق للشؤون القانونية 
في املنظمة، دوغالس بلومفيلد، عن امتعاضه من »زيارة سليمان 
إلى واش����نطن ونيته طلب زيادة املس����اعدة األميركية للحكومة 
التي أطلقت العنان ملجموعة إرهابية مسؤولة عن قتل املئات من 
األميركيني، وس����محت بشن حرب على إسرائيل«، مشيرا إلى أن 
»احلكومة اللبنانية اعترفت بحق حزب اهلل في حترير األراضي 

احملتلة )من إسرائيل(، بالطريقة التي يراها مناسبة«.
قالت شخصية لبنانية كانت مطروحة لتولي حقيبة وزارية 
مهمة وتربطها صداقات واس����عة مع فرنسا: ان وزير اخلارجية 
الفرنسي برنار كوشنير أكد له ان احلديث عن عودة سورية الى 
لبنان بات حديث خرافة وأوهام، فاألوضاع السياس����ية الدولية 
تغيرت وتبدلت، كما ان الواق����ع اللبناني املليء بالتناقضات لم 
يعد يس����مح ملثل هذه العودة ألن ه����ذا الواقع اليوم يختلف عن 
الواقع عام 1976، وان تش����كيل احلكوم����ة في لبنان أثبت ان هذا 
البلد بات لديه املناعة التي حتميه من التأثيرات اخلارجية حتى 
لو س����اهمت في ارباكات وتعثرات، اال ان هذه التأثيرات لم تعد 

قادرة على حتقيق أهدافها.

عودة سورية إلى لبنان: قالت شخصية لبنانية 
كانت مطروحة لتولي حقيبة وزارية مهمة 
وتربطها صداقات واس���عة مع فرنسا: ان 

وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير أكد له ان احلديث عن 
عودة سورية الى لبنان بات حديث خرافة وأوهام، فاألوضاع 
السياسية الدولية تغيرت وتبدلت، كما ان الواقع اللبناني املليء 
بالتناقضات لم يعد يسمح ملثل هذه العودة ألن هذا الواقع اليوم 
يختلف عن الواقع عام 1976، وان تشكيل احلكومة في لبنان 
أثبت ان هذا البلد بات لديه املناعة التي حتميه من التأثيرات 
اخلارجية حتى لو س���اهمت في ارباكات وتعثرات، اال ان هذه 

التأثيرات لم تعد قادرة على حتقيق أهدافها.
ـ السورية: خالصة أولية عن فحوى املسار الذي  مقاربة للعاقات اللبنانية 
شقه مجلس الوزراء في مقاربة العالقات اللبنانية � السورية، تشير 

بحسب مصادر مراقبة إلى مالحظتن كل منهما ذات مغزى:
� أوالهم��ا، أن الرئيس فؤاد الس��نيورة، في حكومتيه األولى 
عام 2005 والثانية ع��ام 2008، بنى موقفا متكامال حيال عالقات 
البلدين، مستندا إلى »الندية« التي كادت تكون األكثر تواترا على 
لسانه ورسائله والوثائق الرسمية للديبلوماسية اللبنانية إلى األمم 
املتح��دة واجلامع��ة العربية في تلك املرحلة م��ن عالقات البلدين 

وعمودها الفقري »الندية«.
� ثانيتهم��ا، أن خلفه احلريري م��ن غير أن يجهر بذلك ميهد 

بإيجابية الفتة لزيارته دمش��ق، عبر توجيه 
إش��ارات تطمن إلى أن حكومته س��تتعاطى 
بكثير من االنفت��اح والتعاون مع هذا امللف، 
وأنها ل��ن تنظر إليه بصيغ كانت اعتمدتها في س��نوات املواجهة 
بينه كرئيس لتيار املس��تقبل وزعيم للس��نة ومن خالله قوى 1٤ 

آذار وبن دمشق.
طاولة احلوار و السلطة التنفيذية: أعرب مرجع قانوني عن خشيته 
من ان تتحول هيئة احلوار الوطني الى سلطة أعلى من السلطة 
التنفيذية، أو الى هيئة يعود لها اتخاذ القرارات التي يفترض 
ان تكون من صالحية الس����لطتني التنفيذية والتش����ريعية، 
معتب����را ان مثل هذا التجاوز يس����قط عن هيئة احلوار صفة 
»االستش����ارية« ويعطيها صفة »االق����رار«، مما ال يأتلف مع 

الدستور واألنظمة املرعية االجراء.
مارونـي نائب رئيس حزب الكتائب: علم ان هناك توجها لدى القيادة 
الكتائبية، لتعين الوزير الس��ابق ايل��ي ماروني في مركز »نائب 

رئيس حزب الكتائب اللبنانية«.
رحلة مارونية إلى األماكن املقدسة في سورية: بعد أيام تنظم الرابطة 
املارونية التي يرأسها د.جوزف طربيه رحلة لها طابع مميز 
من لبنان الى سورية لزيارة األماكن التي ترهب فيها وعاش 
واستشهد أبو الطائفة املارونية القديس مارون ورهبانه من 

حلب الى حمص وضواحيهما.

أخبار وأسرار لبنانيةزيارة سليمان إلى واشنطن .. والمعارضة اليهودية
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