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د.نبيل نقوال

الموقف الدولي من وثيقة حزب اهلل والبيان الوزاري
بيروت: مقارنة بوثيقته األولى التي أعلنها كرسالة 
مفتوحة في 16 فبراير 1985، تعكس الوثيقة الثانية 
حتوال في مسيرة حزب اهلل اخلارجية هو أقرب إلى 
تعديل في السلوك واألداء منه إلى تغيير جذري في 

اخليارات التي رسمها لنفسه حينذاك.
لم يتغير موقفه من الواليات املتحدة وإسرائيل، 
وال من سورية وإيران وفلسطني، إال أنه شهد تغييرا 

في املوقف.
من أوروبا، ومن القوة الدولية في جنوب لبنان التي خبرها 
بسلبية بني عامي 1982 و2000 وبإيجابية في القرار 1701 تاليا، 
يقارب احلزب أدوار هؤالء الفرقاء في لبنان أو املنطقة من منطق 
تبديالت مهمة طرأت أوجبت عليه مالقاتها بأس���لوب مختلف. 
لم يقلل انفتاح���ه على الغرب وطأة عدائ���ه للواليات املتحدة 
وإس���رائيل اللتني تظالن احملظورين الرئيسيني في أي مسعى 
حوار يجريه مع اخلارج. لكن التحول مرتبط مبراجعة أجرتها 
أوروب���ا لعالقتها بلبنان واحلزب وت���وازن القوى في املنطقة. 
وهكذا لم ترسم الوثيقة السياسية سلوكا جديدا للحزب للمرحلة 
املقبلة، بل جس���دت سلوكا كان قد قرره في األعوام املنصرمة، 

وطبقه تدريجيا في عالقاته اخلارجية.
الس���فارات الغربية في لبنان رصدت بكثي���ر من االهتمام 
الوثيقة السياسية الصادرة عن حزب اهلل والتي اذاعها االمني 
العام الس���يد حسن نصراهلل. ومن الطبيعي ان تكون سفارات 

الواليات املتحدة االميركية وفرنسا وبريطانيا في طليعة املتابعني 
واملدققني في كل كلمة من كلمات هذه الوثيقة، الس���يما الش���ق 

املتعلق بالسياسة اخلارجية ونظرة حزب اهلل لها.
ورغ���م مرور أيام على اعالن الوثيقة، اال ان أي رد فعل ولو 
في الكواليس الديبلوماسية لم يظهر عن هذه الدول، وقد يكون 
ه���ذا التروي طبيعيا، اذ ان ق���راءة الوثيقة من قبل هذه الدول 
ال ميكن ان حتصل وفق قراءة اولى وس���طحية، بل انها بحاجة 
الى نبش الكلمات وخلفياتها واملقصود احلقيقي بها. فواشنطن 
من خالل موقعها كصاحبة مشروع »هجومي« في املنطقة، ولو 
انه تعثر قليال، ستقرأ في الوثيقة »ألغاز« السياسة اخلارجية 
اليران ونظرتها للبنان وطبيعة الصراع مع اسرائيل. وفرنسا 
س���تحاول جالء املوقع الذي ميكن ان توسع دورها من خالله 
على رقعة الشرق األوسط. وبريطانيا صاحبة االنفتاح االول، 
او رمب���ا الوحيد املعلن مع حزب اهلل، س���تحاول املطابقة بني 
نتائ���ج حوارها مع حزب اهلل واللمس���ات اجلديدة في النظرة 

السياسية حلزب اهلل.
رصد آخر قامت به الدوائر الديبلوماسية للبيان الوزاري الذي 
يحدد برنامج احلكومة للمرحلة املقبلة ومواقفها من املس���ائل 
األساسية. وباالجمال فإنه لم يعد هناك من اكتراث للتفاصيل 
اللبنانية، ما دام الوضع العام يسير بشكل مقبول، وال سيما ان 
كل الدول املهتمة بالشأن اللبناني تدرك جيدا ابعاد ملف املقاومة 
وحزب اهلل وارتباطاته وموقع���ه في العالقات الدولية مع كل 

من ايران وسورية. وس���تتعامل الدول بايجابية مع اخلطوات 
احلكومية، السيما مع البيان الوزاري، النها ال تريد تكبير االمور 
او اخذها لتصبح خالفية. وهناك اش���ارات ارسلت في اكثر من 
اجتاه الى الفرقاء اللبنانيني بضرورة انضباط الوضع واحلفاظ 
على التهدئة. وتعول الدول على دور املؤسسات وعلى االصالح 

االقتصادي، والتزام عوامل االستقرار.
لذا هناك رغبة والتزام دوليان باجناح حكومة الرئيس سعد 
احلريري، ولن تقوم الدول بأي انتقادات أو خطوات س���لبية،  
خصوص���ا حول قضايا تفصيلية، متاش���يا مع هذا الهدف، بل 
ان األولوية لتس���هيل عمل حكومته من اجل ان حتقق اجنازات 

سياسية واقتصادية.
وبالتالي فان البيان الوزاري الذي مت التوصل اليه بالشكل 
واملضم���ون احلاليني، جاء نتيجة تفاه���م وتوافق بني الفرقاء 

اللبنانيني، وبقبول رئيس مجلس الوزراء.
وه���ذا التوافق هو أكثر ما يهم ف���ي التقييم الدولي للبيان، 
ذلك ان اس���تمرار التوافق أساسي في األداء احلكومي الحقا في 

التعامل مع القضايا املصيرية واجلوهرية.
وما كان يهم املجتمع الدولي مبا فيه الواليات املتحدة وفرنسا 
هو اكتمال العملية الدس���تورية بتشكيل احلكومة في الدرجة 
األولى. وهذا ما كان موضع ترحيب ش���امل من اخلارج. وليس 
هن���اك رغبة في التدخل في بيانها ال���وزاري مادام حافظ على 

التزامه القرارات الدولية، ورغم وجود »بند املقاومة« فيه.

إلى جانب استدعاءات لوزراء وضباط وصحافيين

اللواء السيد تبلغ من القضاء السوري إصدار 
مذكرات توقيف بحق خدام والصديق

عباس يزور بيروت لبحث »المخيمات«

بيروت ـ أحمد منصور
تبلغ اللواء جميل السيد من وكالئه القانونيني 
في دمش���ق بأن قاضي التحقي���ق االول املكلف 
بالدعوى املقدمة من قبله في سورية ضد شهود 
الزور وشركائهم في جرمية اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري قد اصدر مذكرات توقيف بحق ش���هود 
زور من اجلنسية السورية ومن بينهم عبداحلليم 

خدام ومحمد زهير الصديق وغيرهما.
وأصدر املكتب اإلعالمي للسيد بيانا أكد فيه انه 
مت اصدار استنابات قضائية إلبالغ بعض األشخاص 
اللبنانيني واألجانب الواردة اسماؤهم في الدعوى 

للمثول امام احملقق في دمشق الستجوابهم.
وفي ه���ذا االطار، عل���م ان املراجع القضائية 

الس���ورية أحالت تلك االس���تنابات إلى القضاء 
إلب���الغ أصحابها وان من بني األش���خاص الذين 
شملهم االستدعاء كال من الوزراء السابقني مروان 
حمادة وشارل رزق وحسن السبع والنائب السابق 
الياس عط���ااهلل باالضافة ال���ى قضاة وضباط 
والصحافيني فارس خش���ان وهاني حمود وعمر 
حرقوص وعبدالسالم موسى وأمين شروف وحسن 
صبرا وزهرة بدران وندمي املنال وحميد الغريافي 
والصحافي السوري املقيم في لبنان نهاد الغادري 
باإلضافة أيضا الى السفير جوني عبدو والعميد 
املتقاعد محمد فرشوخ، وشملت االستنابات ايضا 
اشخاصا عربا وأجانب من بينهم صحافي خليجي 

والقاضي األملاني ديتليف ميليس ومساعده.

بيروت: يصل ال����ى بيروت صباح اليوم االثنني 
رئيس الس����لطة الفلسطينية محمود عباس في 
زيارة تس����تمر يومني، يجري خاللها محادثات مع 
املسؤولني اللبنانيني تتركز على العالقات الثنائية 
وفي مقدمها ملف املخيمات الفلسطينية، واحلقوق 

املدنية وحق العمل للفلسطينيني في لبنان. 
وذكرت مصادر فلسطينية ان البحث سيتطرق 
ايضا الى اعادة الترتيبات داخل منظمة التحرير في 
لبنان وتعيني سفير جديد في بيروت، هو عبداهلل 

عبداهلل. 

دعا الستقالة من يتعارض سياسيًا من الوزراء مع سياسة الحكومة ككل

نقوال لـ »األنباء«: زيارة عون لبكركي 
ال ترتبط بالمصالحات الجارية على الساحة اللبنانية

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عض����و تكت����ل التغيي����ر 
واالصالح النائب د.نبيل نقوال ان 
االجواء االقليمية قضت بأن يؤول 
اجلو السياسي العام في لبنان الى 
التهدئة وبالتال����ي الى اجواء من 
املصاحلات بني اللبنانيني، معتبرا 
ان االشارات االقليمية رسخت قناعة 
لدى الفرق����اء بضرورة تفاهم كل 
منهم م����ع اآلخر، وانه لم يعد من 
مصلحة لدى أحد في تعقيد االمور 
التش����نجات  الى اجواء  والعودة 
السياسية، واصفا املشهد االقليمي 
باللون الرمادي أي انه يتأرجح بني 
احلرب والسالم، االمر الذي يرى فيه 
النائب نقوال ان ما تشهده الساحة 
اللبناني����ة من تهدئة ومصاحلات 
يبعد لبنان عن كل ترددات سلبية 

قد تتأتى من حرب محتملة.
واكد النائب نقوال في تصريح 
ل� »األنباء« ان زيارة رئيس تكتل 
»التغيي����ر واالص����الح« العم����اد 
ميشال عون لبكركي، غير مرتبطة 
مبوضوع التفاهمات واملصاحلات 

العماد عون لم يعد أجراس الكنائس 
الى اجلبل بنتيجة مصاحلته مع 
النائب وليد جنبالط« سائال جعجع 
عن سبب عدم متكنه هو من اعادة 
االجراس الى مواقعها لطاملا تصالح 

مع النائب جنبالط منذ سنني.
وعل����ى خط البي����ان الوزاري 
النائب نقوال  للحكومة، وص����ف 
حتفظ بع����ض الوزراء على البند 
السادس فيه ب� »البدعة اجلديدة«، 
مؤكدا عدم دس����تورية ما س����مي 
بالتحفظ وع����دم مته الى املنطق 
بصلة، كون البيان الوزاري بحسب 
نقوال ملزما شكال ومضمونا لكل 
الوزراء في احلكومة كما صاغته 
اللجنة الوزارية، مشيرا الى ان الثقة 
مينحها املجلس النيابي للحكومة 
ككل، وال متنح لوزير فيها وحتجب 
عن آخر، معتبرا ان حتفظ الوزير 
أيا كان انتماؤه السياسي على أي 
بند م����ن بنود البي����ان الوزاري، 
هو كمن يتحفظ على ذاته وعلى 
برنامج عمل زمالئه، اضافة الى ان 
احلكومة حني تتقدم من املجلس 

اجلارية على الس����احة اللبنانية، 
وذلك العتباره ان تواصل العماد 
عون مع الكرسي البطريركي ليس 
بالشيء اجلديد، وانه بالرغم من 
حص����ول بع����ض االختالفات في 
وجهات النظ����ر بينهما لم ينقطع 
العماد عون عن زي����ارة بكركي، 
معتبرا ان هذه االخيرة تشكل مركزا 
روحيا ومرجعا وطنيا جامعا، وان 
االختالف معها في وجهات النظر ال 

يعني اطالقا التخلي عنها.
وردا على س����ؤال حول متني 
البطريرك صفير »عودة اجلميع الى 
اصالتهم«، الذي جاء في معرض رده 
)صفير( على سؤال احد الصحافيني 
له عن زيارة العماد عون لبكركي، 
نفى النائب نقوال ان تكون زيارة 
العماد ع����ون لبكركي وحضوره 
مجم����ع املطارن����ة املوارنة بهدف 
اظهار أصالت����ه أو لعودته اليها، 
مؤكدا ان العم����اد عون لم يتخل 

يوما عن اصالته.
وعلق النائب نقوال على منتقدي 
الزيارة معتبرا ان هؤالء املنتقدين 

الثقة على اساس  النيابي ملنحها 
البيان الوزاري لها، تتقدم كفريق 
عمل واحد متضامن قلبا وقالبا بني 
اعضائه، الفتا الى وجوب استقالة 
من يجد نفسه من الوزراء يتعارض 
سياسيا مع سياسة احلكومة ومع 

زمالئه الوزراء.  
واكد النائب نقوال ان الرئيس 
احلريري سينجح في مهامه كرئيس 
للحكومة فيما لو تعامل مع جميع 
الوزراء على اساس الفريق الواحد، 
وليس كشخص منفرد عنهم، وانه 
سيكون مدعوما كل الدعم من التيار 
الوطني احلر وعلى رأسه العماد 
عون، معتبرا ردا على س����ؤال ان 
حضور الرئيس احلريري في ذكرى 
الرئي����س رينيه معوض  اغتيال 
ل����م يكن كرئي����س للحكومة امنا 
كان حاضرا بصفته الش����خصية، 
مؤك����دا ان ما يه����م تكتل التغيير 
واالصالح ليس نوعية املناسبات 
التي يحضرها الرئيس احلريري 
امنا نوعية عمله كرئيس للحكومة 

وداخل مجلس الوزراء.

ما عادوا يدركون مكمن الصواب 
من اخلطأ جراء ادراكهم لهشاشة 
مواقعهم على املستويني السياسي 
والش����عبي، معتبرا ان أي موقف 
يتخذه العماد عون سواء أكان موقفا 
مختلفا عن موقف بكركي أم مؤيدا 
لها سيتعرض لالنتقاد من قبلهم ، 
معربا عن أسفه ملا جاء على لسان 
رئيس الهيئة التنفيذية في القوات 
اللبنانية د.س����مير جعجع »بأن 
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»ماراثون« مناقشة الثقة بالحكومة اللبنانية ينطلق غدًا بمشاركة نحو 60 نائبًا
بيروت ـ عمر حبنجر

اجتمع الرؤساء والوزراء والنواب اللبنانيون في ماراثون بيروت 
الدولي الس���ابع قبل ان يلتقوا في مجلس الن���واب غدا الثالثاء وفي 
بداية »ماراثون« مناقش���ة البيان ال���وزاري للحكومة ومنحها الثقة، 
وفق تعبير رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان الغائب الوحيد 
بني الرؤساء  عن املاراثون الرياضي الذي شارك فيه الرئيس ميشال 
سليمان والرئيس سعد احلريري وعدد من الفنانني واملواطنني الذين 

ناهز عددهم الثالثني الفا. 
الرئيس سليمان الذي حضر انطالقة السباق الول مرة ترافقه السيدة 

عقيلته اكد على اهمية هذا احلدث الرياضي في جمع اللبنانيني.
وقال سليمان ان املشاركني في هذا احلدث يعلموننا اهمية االجتماع 
والتنافس الدميوقراطي، ووصف املاراثون بالظاهرة احلضارية املهمة 
في لبنان التي جتمع كل اللبنانيني من كل االعمار والفئات والطوائف 
وسط روح من التسامح واملنافسة الشريفة التي تعلمنا أن الدميوقراطية 

تتطلب املمارسة بروح رياضية.
بدوره رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري اعتبر ان هذا املاراثون 
يجب ان يجمع ش���مل اللبنانيني، ويوج���ب ان يكون لبنان الواجهة 

الرياضية للعالم العربي، شاكرا منظمة املاراثون مي اخلليل.
الرئيس احلريري شارك في سباق العشرة كيلومترات بعدما ارتدى 
قميصا ابيض مكتوبا عليه العدد 3 الذي يرمز الى رئاسة احلكومة في 

لبنان وقال ردا على سؤال: انا اشارك للمشاركة وليس للربح.

حكومة الحريري أمام مجلس النواب

في غضون ذلك تبدأ غدا الثالثاء مناقشة البيان الوزاري حلكومة 
سعد احلريري في مجلس النواب وسط االزدحام النيابي على الئحة 
طالبي الكالم، رغم التوافق العام الذي واكب تشكيل احلكومة واقرار 
مشروع بيانها الوزاري. وتقول مصادر رئاسة مجلس النواب ان عدد 
طالبي الكالم بني النواب بلغ حتى نهاية الدوام الرسمي يوم امس االول 
60 نائبا وان هذا العدد مرش���ح لالزدياد اليوم االثنني، اال ان ذلك لن 
مينع توافق رؤساء الكتل على دعوة نوابهم الى االختصار او االعتذار 
عن الكالم امام الرغبة اجلامعة في انهاء املناقش���ات والتصويت على 
الثقة يوم اخلميس في اي س���اعة متقدمة من الليل بس���بب ارتباط 
الرئيس ميش���ال س���ليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد احلريري 
بزيارات خارجية وعشية جلسات الثقة يلقي الرئيس سعد احلريري 
كلم���ة في حفل تكرمي تقيمه على ش���رفه الهيئات االقتصادية اليوم، 
ستتطرق الى مواضيع وصفت بأنها مهمة جدا تهم اللبنانيني في هذه 
املرحلة. وبالطبع س���تكون للحريري كلمة شاملة في ختام مناقشة 
البيان الوزاري ام���ام مجلس النواب يختمها بدعوة النواب الى منح 

ثقتهم حلكومته.
في هذا الوقت اعتبر الرئيس ميشال سليمان ان التنازل ملصلحة 
الوط���ن ليس تنازال بل تضحية، الفتا ال���ى ان املهم هو عدم التنازل 

عن الوطن. 
كالم س���ليمان جاء خالل اس���تقباله العلم اللبناني من العدائني 
الذين انطلقوا من قلعة راش���يا في البقاع الغربي الى بعبدا مبواكبة 

من رؤساء البلديات.
الرئيس نبيه بري وردا على س���ؤال حول هذا الفائض من طالبي 
الكالم اج���اب: هذا أمر طبيعي ان يصل عدد طالبي الكالم من النواب 
في جلس���ة الثقة الى ما يشبه املاراثون، وقال هذا الواقع ليس محل 

اال مضيعة للوق���ت، معتبرا ان البيان الوزاري ميثل جمهورا عظيما 
وس���يتظلل بش���عار التوافق الوطني، مؤكدا انه ل���ن يتكلم في هذه 

اجللسات.
م���ن جهة اخرى، اكد مصدر في كتلة التحرير والتنمية، ان الكتلة 
س���تجتمع برئاسة الرئيس نبيه بري ظهر اليوم االثنني الختيار من 
يتحدث باس���مها في جلسة الثقة جازما بأن الكتلة ستمنح احلكومة 

الثقة.
املصدر رأى ان من يعارض الغاء الطائفية السياسية امنا تراوده 
هواجس التقسيم، مشيرا الى ان الرئيس بري حوكم غيابيا بعد اعالنه 
طرح الغاء الطائفية ووجهت اليه س���هام احلقد من قبل التقسيميني 

في لبنان بحسب تعبيره.

فرنجية: الحريري ليس مغلوبًا على أمره

بدوره، رئيس تيار املردة النائب س���ليمان فرجنية، قال امس انه 
مع االنفتاح وم���ع التفاعل االيجابي مع االحداث، لكيال توثر س���لبا 
على الس���احة اللبنانية، مش���يرا الى ان كالم بعض الفرقاء حول ان 
الرئيس احلريري مضطر للتعاط���ي مع اجلو اجلديد في املنطقة او 
ان���ه مغلوب على امره، كالم حق يراد به باطل ألن للرئيس احلريري 

رأيه اخلاص.
ودع���ا فرجنية رئيس احلكومة الى اختي���ار االصدقاء احلقيقيني 
بعدم���ا فتحت االبواب كلها امامه، وذلك للتحاور دون ان يفرض احد 

رأيه على اآلخر، اذ لكل رأيه ومكانته.
وكان الرئيس احلريري ابلغ الصحافيني في الس���راي الكبير انه 
سيزور دمشق بعد نيل الثقة، مشيرا الى رغبته بإقامة عالقة اخوية 
وأنه اختار التواصل مع دمشق كرئيس حلكومة لبنان رغم اخلالف 
السياس���ي بينه وبينها. وينقل عن الرئيس احلريري س���خريته في 
مجالس���ه اخلاصة من الكالم الس���ائد في بعض األوساط عن اجناز 
ترتيبات الزيارة من خالل مقربني منه ومقربني من دمشق يزورونه، 
وينقل عنه زواره ان هذه الزيارة ستحمل الكثير من امللفات العالقة 
بني البلدين، ال بني 14 آذار وس���ورية. ومع تزايد احلديث عن اقتراب 
موعد زيارة احلريري الى سورية تتزايد املعلومات التي تتناقلها بعض 
الصحف ووسائل اإلعالم اللبنانية عن صحيفة الوطني السورية حول 
معلومات تفيد بأن تنظيم »فتح اإلس���الم« هو من اغتال النائب وليد 
عيدو، احد اعضاء كتلة احلريري صيف 2006 باالضافة الى اغتيالها 

رئيس غرفة عمليات اجليش اللبناني اللواء فرانسوا احلاج.

المحكمة الدولية تظهر الحقائق

ويقول وكالء االدعاء في هذه اجلرائم ان هذه املعلومات ان صحت 
فإنها تش���كل دليال اضافيا على االتهام السياس���ي الذي وجهوه من 
البداية، باعتب���ار ان اجلهات التي دعمت »فتح االس���الم« وأمنت له 
احلماية واحلركة والتنقل في لبنان س���تكون مسؤولة سياسيا عن 
اي اغتيال نفذه هذا التنظيم. وينقل زوار احلريري ان رد فعله على 
هذه املعلومات يتمثل باملزيد من التسليم مبرجعية احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان التي لها وحدها حق الفصل باالتهامات واعالن احلقائق 
وان معلوم���ات كالتي يجري تداولها اعالميا البد من احالتها الى هذه 
احملكمة التي بوسعها ان تطرح االسئلة املشروعة عن اصحاب القرار 

في هذه االغتياالت.

استغراب، فمجلس النواب هو املنبر االول لعرض الطروحات واالفكار 
واملشاريع السياسية واالقتصادية املوضوعة على اجندات النواب.

واعتب���ر بري ان الكالم داخل قاعة املجلس دليل عافية ويفيد، اما 
الكالم خارج املجلس فيعرقل وال يصب في مصلحة اللبنانيني.

من جهته النائب وليد جنبالط قال انه لم يفكر مبناقش���ة البيان 
الوزاري مع حزبه وسأل: ملاذا افعل طاملا ان اللقاء النيابي الدميوقراطي 

كان ممثال بالوزير وائل أبوفاعور في جلنة الصياغة.
ورأى في تصريح له ان كلمات النواب في جلسات الثقة لن تكون 

سليمان يشدد على أن التنازل لمصلحة الوطن »تضحية« واألهم عدم التنازل عن الوطن

قيادي في التيار الحر لـ »األنباء«: 

زيارة عون لبكركي رسخت االنفتاح 
وتشجع على خطوات مماثلة

بيروت ـ ناجي يونس
قال قيادي في التيار الوطني احلر ل� »األنباء« ان زيارة العماد 
ميشال عون الى بكركي تركت اصداء ايجابية على كل املستويات 
وهو ما عبر عنه الناس والسياسيون وبعض املطارنة املوارنة الذين 
التقوا بأحد نواب تكتل التغيير واالصالح بعد لقاء بكركي بساعات، 

مشيرين الى ان هذا االمر كان محطة الفتة في الوقت احلاضر.
وكش���ف القيادي ان عون كان يعقد لقاءات مستمرة مع الكثير 
من املطارنة وانها تكثفت في الفترة االخيرة، وقد تكللت مبشاركة 

اجلنرال في اجتماع مجلس املطارنة املوارنة في بكركي.
وال يستطيع ان يشارك في اجتماعات مجلس املطارنة املوارنة 
اال املطارنة وحدهم وأي سياسي يريد االنضمام اليهم فإنه يحتاج 
الى اذن مس���بق من البطريرك املاروني وهذا ما حصل حيث اتيح 

لعون ان ينضم الى مجلس املطارنة نتيجة االتصاالت املسبقة.
وكان���ت هذه الزي���ارة حدثا تاريخيا بحد ذات���ه وهو ما جتلى 
مثال باس���تقبال املطارنة للجنرال حيث دارت احاديث ونقاش���ات 
موضوعية وش���املة وقد تطرق عون الى مختلف املس���ائل على 
الس���احة اللبنانية وأجاب عن اسئلة واستفسارات املطارنة فكان 
احلوار جديا ونابعا من املوضوعية واالحترام املتبادل للرأي اآلخر 

على حد قول القيادي.
وكرس هذا االجتماع رغبة بتعزيز التواصل بني اجلنرال والبطريرك 
صفير وترسخ االنفتاح وارتفعت درجة االيجابية مما يشجع على 

القيام مبزيد من اخلطوات من هذا القبيل.

جنبالط: حزبنا ليس ملحقًا بأي حزب أو تيار
الحريري من المختارة: مستمرون مع جنبالط »والسما زرقا«

 المختارة ـ عامر زين الدين
ش����ارك رئيس مجلس الوزراء س����عد احلريري، النائب وليد 
جنبالط احتفاله السنوي بذكرى مولد والده الزعيم الوطني كمال 
جنبالط في السادس من ديسمبر في »املختارة«. وسبق وصول 
احلريري انطالق مسيرة طالبية يتقدمها جنبالط الى ضريح والده، 
املجاور لقصر املختارة، حيث وضع املش����اركون الورود كما كل 

سنة على ضريح مؤسس احلزب التقدمي االشتراكي.
وفي كلمة له، شدد جنبالط على التموضع السياسي الوسطي 

للحزب التقدمي االش����تراكي ألنه من غير املمكن ان يكون احلزب 
ملحقا بأي حزب أو تيار. غير ان جنبالط اكد احترامه للتحالفات 
واملبادئ والش����عارات التي ناضلنا من اجلها في ساحة الشهداء، 
داعيا الى ابقاء سالح املقاومة على طاولة احلوار، وقال: هذا السالح 
نحن بحاجة اليه دفاعا عن لبنان الى حني نضوج ظروف استيعابه 
في اجليش واملؤسسات الرس����مية. من جهته أكد احلريري على 
االستمرار مع جنبالط »والسما زرقا« وعلى السير على الطريق 

التي سلكها كمال جنبالط والرئيس الشهيد رفيق احلريري.

)محمود الطويل(الرئيس سعد احلريري يضع إكليال من الزهور على ضريح الزعيم كمال جنبالط بحضور جنله وليد جنبالط


