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ماذا قال األسد لعون في القرداحة؟
بيروت: تواصل توافد الشخصيات اللبنانية أمس
الى القرداحة للتعزية بش��قيق الرئيس االسد، 
وأبرز الزوار العماد ميش��ال ع��ون والعماد جان 
قهوجي. وقد تزامن وصول عون )على رأس وفد 
من التيار الوطني احلر( مع وصول قهوجي حيث 
أجلس��هما االس��د الى ميينه ويس��اره، فيما عقد 
الحقا خلوة مع عون استمرت نحو أربعني دقيقة 
بحضور الوزير جبران باس��يل والوزير السابق 
ميشال سماحة واملستشارة الرئاسية السورية د.بثينة شعبان.
وش��دد الرئيس السوري في خلوته مع عون مجددا على تقدير 
س��ورية لدوره الوطني، واحلالة الوطني��ة الصادقة التي ميثلها 
»التيار الوطني احلر«، مؤكدا له: أن سوريا معنية بحماية الدور 
املسيحي في لبنان واملشرق العربي، وشجع على تفعيل التواصل 
واالنفتاح بني البلدين، س��واء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، 
داعيا الى اطالق دينامية جديدة على صعيد تشبيك العالقات بني 
البلدين، مخاطبا في هذا املجال الوزير جبران باسيل، داعيا الى 
جعل منوذج التعاون السوري في مجاالت الطاقة واملوارد املائية 
والكهربائية، منوذجا يقتدى به في ش��تى املجاالت الثنائية كما 

على الصعيد العربي.
وأكد األسد أن سورية معنية بإجناح عمل احلكومة اللبنانية، 
وهي ستتفاعل معها بشكل ايجابي، مجددا استمرار دعم سورية 
للمؤسسة العسكرية وما متثله من بعد وطني على صعيد قيادتها 

وضباطها وأفرادها.
وعلم أن الرئيس األسد جدد دعوته الى العماد عون من أجل 
متضية عطل��ة عائلية بضيافته في أقرب فرصة ممكنة. وبعدما 
كان ق��د كلف الوزير »احملايد« محمد الصفدي متثيله في تقدمي 
العزاء، أول من أمس، انتقل احلريري إلى التعزية املباش��رة عبر 

توجيه برقية إلى األسد، لم يوزع نصها.
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املوقع الوفاقي املتوازن: ثمة 
من يرى ان رئيس احلكومة 
سينتقل بعد زيارة دمشق 

الى املوقع الشبيه مبوقع رئيس اجلمهورية، 
أي املوقع الوفاقي املتوازن، ورمبا يكون 
كالمه في املختارة اشارة الى هذه الرغبة 
وهذا الثناء على املوقف واملوقع اجلديدين 
للنائب جنبالط، والذي يتس���م باالعتدال 
والوسطية. واذا ما صح هذا االعتقاد، فإن 
هذا التوجه يتالقى ايضا مع ما قاله رئيس 
مجل���س النواب نبيه ب���ري مؤخرا حول 
التزاوج واالندماج بني 14 و8 آذار، وبالتالي 
اخلروج من مرحلة االنقس���ام احلاد التي 

سادت في السنوات املاضية.
احلريري ودمشق: يقول مصدر معارض ان 
ما تتوقعه دمشق من احلريري هو إعادة احلياة 
إلى جتربة عالقة والده الراحل بها، خصوصا 
في شقي العالقات اللبنانية السورية وسالح 
ح��زب اهلل. كان موقف احلريري األب منهما 
في صلب االس��تقرار الذي شهدته حكوماته 
املتعاقبة. ولم يكن متسكه بالتحالف مع سورية 
ال��ذي لم يحمله يوما على طلب إعادة نش��ر 
جنودها في لبنان، وتشبثه بالدفاع عن سالح 
املقاومة كأحد وجوه دفاعه عن الديبلوماسية 
الس��ورية في اخلارج، إال جانبا مكمال للثقة 
التي تبادلها مع األمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصر اهلل حيال هذين امللفني. على نحو 
كهذا تنظر دمش��ق إل��ى عالقتها باحلريري 

االبن.
هدية لرئيس احلكومة: كشف النائب السابق 

مصب���اح األح���دب ع���ن 
معلومات غير مؤكدة تفيد 
بأن »تس���وية سعودية � 
س���ورية حلل قضية السالح الفلسطيني 
خارج املخيمات س���تكون هدي���ة زيارة 

احلريري الى سورية«.
الثقة للمقاومة أكثر م�ن احلكومة: يرى محلل 
سياسي عربي أن املقاومة حققت لنفسها ثقة 
تف��وق الثقة التي حققته��ا احلكومة. ذلك ان 
الثق��ة باحلكومة كانت طبيعي��ة كون أكثرية 
النواب من صفها، بينما الثقة باملقاومة وسالحها 
ومش��روعها السياس��ي لم تك��ن مضمونة، 
خصوصا أنها كانت عل��ى نقيض مع نتائج 
االنتخابات النيابية االخيرة، التي كانت واضحة 
في كشف املوقف احلقيقي ألكثرية اللبنانيني 
من مش����روع املقاومة ومن سالحها. هكذا 
حتولت اعتراضات النواب على البند السادس 
من البي��ان الوزاري الى ما يشبه االصوات 
التي وضعتها اكثرية اللبنانيني في صناديق 
االقتراع قبل ستة أشهر، أي الى اعتراضات 
جوفاء ال قيمة لها. ومن حق نواب حزب اهلل 
والناطقني االعالميني باسمه أن يتباهوا بنتيجة 
التصويت على الثقة باحلكومة، وان يعتبروا 
االنتقادات التي س��معناها في خطب النواب 
من باب مخاطبة عواطف جمهورهم، ال أكثر 
وال أقل. غير انهم يبالغون، ونكاد نقول انهم 
ال يقرأون التاريخ اللبناني جيدا، اذا اعتبروا 
ان التصوي��ت في املجل��س النيابي ال يتغير 
بتغير األمزجة واألحوال. ألم يعد هذا املجلس 
ذاته عن اتفاقات س��بق ل��ه ان صوت عليها، 

واحيانا باإلجماع؟

أخبار وأسرار الوزير منيمنة ل� »األنباء«: العالقات
مع سورية يجب أن تكون ممتازة

بيروت � أحمد منصور
وصف وزير التربية والتعليم 
العالي حس����ن منيمنة احلكومة 
بأنها حكوم����ة الوحدة الوطنية 
واالمناء والتطوير، مشددا على 
انها من خالل االجماع والتوافق 
الداخلي الذي حظيت به تبش����ر 
بكثير من اخلير واالستقرار في 
لبنان، مؤكدا ان مجلس النواب هو 
املكان احلقيقي للحوار وإلظهار 
اخلالف����ات ومناقش����تها وليس 

الشارع أو مكان آخر.
ورأى منيمنة ف����ي حديث ل� 
»األنباء« ان االجواء التي سادت 
مجل����س النواب خالل مناقش����ة 
الثقة  الوزاري وجلس����ة  البيان 
الدميوقراطية  باحلكومة تعكس 
اللبناني����ة احلقيقية، معتبرا ان 
منح الثقة حلكومة الرئيس سعد 
الدين احلريري من قبل املجلس 
النيابي، يعن����ي اننا نختلف في 
نظرتن����ا لالمور ح����ول عدد من 
املواضيع، لكن ال ميكن ان نحول 
هذا االختالف في وجهات النظر 

الى خالف أو الى صراع.

وأك����د منيمن����ة ان احلكومة 
ستكون حكومة فاعلة وحكومة 
الناس كما وصفها الرئيس سعد 
الدين احلريري، الفت����ا الى انها 
س����تعمل على حتقي����ق حاجات 
وحقوق الناس االساسية، السيما 
في خصوص قضايا تأمني الكهرباء 
واملياه والتعليم احلقيقي والتنمية 
املتوازن،  االقتصادية واالمن����اء 
مش��ددا ع�ل�ى انه�ا ستك�ون ال�ى 
ج�ان�ب ت�طلع�����ات ال�ن�اس م�ن 

خ�الل ادائها وعملها.
وإذ أشار الى انه جرى توافق 
على البيان الوزاري للحكومة على 
الرغم من بعض التحفظات السيما 
حول موضوع سالح املقاومة، اكد 
منيمنة وجود خالفات في وجهات 
النظر ب����ني اللبنانيني حول هذا 
املوضوع، الفتا الى ان هيئة احلوار 
الوطني هي التي س����تعالج هذه 

املسألة.
العالقات مع  وفي موض����وع 
سورية قال منيمنة: ان عالقاتنا 
مع س����ورية يجب أن تكون كما 
كانت دائ ما، عالقة جيدة وممتازة، 
وعالقة اخوة ومس����اواة وعالقة 
م����ا بني دولة ودولة، فنحن نريد 
عالقات حقيقية سليمة مع سورية، 
لكنها يجب ان تكون على أسس 
واضحة لكي تكون سليمة وصحية 
وفي خدمة البلدين. وشدد منيمنة 
عل����ى اهمية وض����رورة تعزيز 
العالقات بني ال����دول العربية ملا 
فيه مصلحة القضايا العربية، آمال 
أن يعم االستقرار والتوافق جميع 

البلدان العربية.

أكد أن اإلجماع على الحكومة يبشر بالخير واالستقرار

حسن منيمنة

)محمود الطويل( جانب من املباحثات بني الرئيسني باراك اوباما وميشال سليمان في البيت االبيض امس االول

استجواب بيار الضاهر 8 ساعات
 بدعوى »القوات اللبنانية«

ظروف زيارة عون إلى الرياض تكتمل

مؤشرات المصالحة بين الحريري ووهاب

تقييم غربي إيجابي لوثيقة حزب اهلل بيروت: استجوب قاضي التحقيق 
ف��ي بيروت ف��ادي الفيس على 
مدى 8 ساعات رئيس مجلس ادارة 
املؤسس��ة اللبنانية لإلرس��ال )ال. 
بي. سي( بيار الضاهر في الدعوى 
املقامة من »القوات اللبنانية« ضده 
وضد أعض��اء مجلس االدرة بجرم 
االختالس وإساءة األمانة واالحتيال، 
وأرجأ اجللسة الى السابع من ديسمبر 
املقبل الس��تكمال اس��تجوابه، في 
حني قرر ترك7  من أعضاء مجلس 
االدارة بسندات اقامة، كان سبق ان 
استجوبهم في 30 نوفمبر املاضي.

بيروت: بات العماد عون مهيأ لقبول الدعوة القدمية املوجهة اليه 
من قبل القيادة الس���عودية. ومن الواضح ان زيارة عون الى 
الرياض، اذا متت، ستكون ثمرة اضافية للتفاهم السوري � السعودي، 
تضاف الى الثم���رات التي جرى قطفها حت���ى اآلن، ومنها اجراء 

االنتخابات النيابية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويعتبر مقربون من دمشق انه وكما ان سورية معنية بالتجاوب 
مع مقتضيات تعزيز االستقرار في لبنان من خالل التعامل الواقعي 
مع سعد احلريري مبا يرمز اليه، فإن السعودية مطالبة كذلك بأن 
تتعاطى مع عون مبا يرمز اليه من حيثية مس���يحية، تعبيرا عن 
احترام التوازن الداخلي في لبنان، من دون ان يؤثر ذلك بالضرورة 
على عالقتها مع رئيس اجلمهورية أو حلفائها املس���يحيني في 14 

آذار.

بيروت: أصدرت محكمة املطبوعات في بيروت امس االول برئاسة
القاض����ي روكز رزق قرارا قضى بإس����قاط دعوى احلق العام عن 
الوزير السابق وئام وهاب في ادعاء رئيس احلكومة سعد احلريري 
عليه بجرم القدح والذم به، تبعا إلسقاط احلريري احلق الشخصي في 
دعواه. والسؤال اليوم: هل اسقاط الدعوى يؤشر الى مصاحلة قريبة 

بني احلريري ووهاب بعد زيارة رئيس احلكومة الى دمشق؟!

بيروت: أعطى ديبلوماس����يون غربيون تقييم����ا ايجابيا للوثيقة
السياسية التي أذاعها االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل. 
فهذه الوثيقة تش����كل وثب����ة كبيرة مقارنة مع الوثيقة التأسيس����ية 
االول����ى، وان تطورا كبي����را طرأ على نظرة ح����زب اهلل. وأعطى هذا 
التقييم انطباعا ايجابيا حول هذه الوثيقة عدا الفقرة املتعلقة بالواقع 
السياسي الذي تضمن هجوما عنيفا على الواليات املتحدة االميركية، 
ويعتقد الغربيون ان هذا الكالم جاء بالتفاهم ما بني حزب اهلل وايران، 
ولذلك يعتبر الديبلوماس����يون الغربيون ان الوثيقة مبعظمها كانت 
ايجابية عدا الفقرة السياسية � الدولية، وهو ما جعلهم يستنتجون 
ان قي����ادة حزب اهلل حتاول تثبيت وجهته في اجتاه احتمال حصول 

مفاوضات وتسويات الحقا. بيار الضاهر

لبنان يراقب نتائج زيارة سليمان لواشنطن ويترقب زيارة الحريري لدمشق
بيروت � عمر حبنجر

التصريحات واملواقف والتقارير االعالمية اجمعت على ان التباينات 
بني الرئيس اللبناني ميشال سليمان ومضيفه الرئيس االميركي باراك 
اوباما ليس����ت اقل من التوافقات، اذا جاز التعبير، فقد توافق الرجالن 
حول دعم اس����تقرار لبنان ومس����اعدة اجليش، و»اختلفا« حول سالح 

حزب اهلل و»ما يشكله من خطر محتمل على اسرائيل«.
وعلى اي حال ميكن القول ان الرئيس سليمان لم يعد من واشنطن 
خالي الوفاض، وسيترجم النجاح النس����بي لزيارته، في رحلة الحقة 
لوزير الدفاع الياس املر الى العاصمة االميركية للدخول في تفصيالت 

املساعدة العسكرية املنتظرة للجيش.

دعم سياسي أوسع

ام����ا على الصعيد السياس����ي فثمة جرعة دعم ال ب����أس بها، تلقاها 
سليمان من مضيفه االميركي متثلت في جتديد املوقف االميركي الداعم 
الستقالل لبنان ومناعته ودميوقراطيته، اضافة الى الدعم املوعود في 
املج����االت التربوية واالمنائية. بيد ان االنس����جام لم يكن تاما حول كل 
امللفات املطروحة وخاصة ح����ول ما يصفه اجلانب االميركي »بتهريب 
الس����الح عبر سورية الى لبنان«، والذي رأى الرئيس اوباما انه يشكل 
خطرا محتمال على اس����رائيل. لكن الرئيس����ني اتفقا على ان تش����جيع 
السوريني واالسرائيليني على استئناف التفاوض من شأنه ان يحسن 
وضع لبنان ووضع العالم، امنا لم يس����مع الرئيس اللبناني من رئيس 
الواليات املتحدة ما يظهر جتاوبه مع مطالبته بالضغط على اس����رائيل 
لتنفي����ذ القرارات الدولية. بدوره رئيس مجل����س النواب نبيه بري لم 
يكن منش����رحا لتصريحات الرئيس االميركي، وهذا ما يعكس����ه قوله 
لدى اطالق مجلدي دائرة املعارف االس����المية باللغة العربية، »اننا لن 
نخضع اراضينا ألي اس����تفتاء، الننا لسنا عاجزين عن تطبيق القرار 
425 باملقاومة«. واضاف: ان الضغوط الدائمة على سالح املقاومة والتي 
تترافق مع زيارة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان الى واشنطن، 
ومنها الش����روط التي يطالب بعض اعض����اء الكونغرس بوضعها على 
السالح االميركي للجيش اللبناني، هذه الضغوط لن تؤدي الى اخضاع 
لبنان للتخلي عن املقاومة وسالحها، الن هذه املقاومة حاجة وضرورة 
ومصلحة لبنانية، مادام االحتالل االسرائيلي الجزاء عزيزة من ارضنا 
في مزارع ش����بعا وتالل كفر شوبا باقيا ومادامت اخلروقات العسكرية 
االسرائيلية مستمرة ومادامت التهديدات االسرائيلية باللجوء الى القوة 
ضد لبنان باقية وآخرها تهديد رئيس الوزراء االسرائيلي نتنياهو. ولفت 
بري النظر الى ما وصفه بإحدى عجائب الدميوقراطية االسرائيلية التي 

تبيح بواسطة االستفتاء استمرار احتالل اراضي الغير بالقوة.

الوطني الحقا.

المكتب السياسي الكتائبي يستغرب

لكن املكتب السياسي حلزب الكتائب استغرب ما وصفه باحلملة املغرضة 
التي تعرض لها الرئيس ميش����ال سليمان بسبب زيارته الى واشنطن 
معتبرا ان األس����باب واألهداف عدة، لي����س أقلها إحراجه جتاه الرئيس 

الضيف وإظهار السياسة اخلارجية للبنان على غير حقيقتها.
املكتب السياسي وبعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس احلزب أمني 
اجلميل سأل: هل هناك من ال يدرك ان واشنطن هي معبر إجباري ملواجهة 

خطر التوطني الذي ال ميكن مواجهته بالشعارات؟
وع����ن الزيارة التي ينوي الرئيس س����عد احلري����ري القيام بها الى 
العاصمة السورية، أكد املكتب السياسي موقف احلزب الداعي إلى عالقات 
طبيعية يؤس����س لها حوار صريح وشفاف يتناول كل امللفات العالقة 
بني البلدين. من جانبه، دعا رئيس احلكومة األس����بق عمر كرامي قائد 
القوات اللبنانية س����مير جعجع إلى اإلعالن عن قتلة الرئيس الشهيد 
رش����يد كرامي، معتبرا انه اذا لم يكن هو من ارتكب هذه اجلرمية فإنه 
يعرف من هم فاعلوها، الفتا الى ان جلسات محاكمات قتلة الشهيد جاءت 
من أعلى س����لطة قضائية في لبنان ومن أهم القضاة، السيما القاضي 
رالف رياشي الذي هو عضو في احملكمة الدولية. وحول البرقيات التي 
ارس����لتها قوى 14 آذار إلى الرئيس السوري بشار األسد بوفاة شقيقه 
رأى كرامي انها مبادرة حسن نية ولكن في السياسة ال »تقّرش« بأكثر 
من هذا األمر، آمال ان يعود اجلميع لصوابه، مؤكدا على ضرورة وأهمية 
العالقات اجليدة واالخوية واملميزة بني لبنان وس����ورية، ألن لبنان لن 
يرتاح اذا لم يكن على عالقة جيدة مع سورية، معتبرا ان موضوع الغاء 
الطائفية السياسية ال يتم بكبسة زر، بل يتطلب سنوات. من جانبه، رأى 
رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية د.سمير جعجع ان الرئيس 
سعد احلريري تخطى مشاعره اخلاصة، ووجعه وألم شارعه والشارع 
اللبناني واتخذ قرار زيارة دمش����ق من باب وجوب تصحيح العالقات، 
وسأل جعجع باملقابل، هل هكذا حتضر املناخات لهذه الزيارة؟ في اشارة 
الى املذكرات القضائية السورية التي وصفها بالسياسية بامتياز. وردا 
على سؤال قال جعجع ان اي زيارة لتقدمي واجب العزاء للرئيس األسد 
من قبل القوات اللبنانية غير مطروحة، بأي شكل من االشكال باعتبار 

ان ال عالقات مباشرة بني القوات اللبنانية والقيادة السورية.
اما نائب بيروت عضو كتلة لبنان أوال د.عاطف مجدالني، فقد اشار 
ردا على سؤال حول موعد زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري 
الى سورية، الى ان الرئيس احلريري سيزور دمشق عندما توجه اليه 

الدعوة رسميا.

واعلن بري قوله: اننا في لبنان نرفض اخضاع انهاء االحتالل االسرائيلي 
الي جزء من ارضنا، واندحاره عنها الي منط من امناط الدميوقراطية 
االسرائيلية املضحكمة املبكية في آن معا، ونراهن على تنفيذ اسرائيل 
للقرار 1701 وقبله القرار 425 بكل فخر نقول اننا لسنا عاجزين عن فرض 
تطبيق القرار 425 باملقاومة. ونوه بري بدعم جمهورية ايران االسالمية 
للبنان وللحكومة اجلديدة، وبجميع املواقف الدولية والعربية الداعمة، 

مسترعيا انتباه اجلميع الى التهديدات االسرائيلية املتواصلة.

النائب موسى يوضح تصريحات بري

بدوره علق النائب ميشال موسى عضو كتلة التنمية والتحرير على 
كالم رئيس كتلته نبيه بري رافضا إدراجه في خانة احلملة على زيارة 
الرئيس ميشال سليمان الى واشنطن، وقال موسى: اجلميع لديه الثقة 

الكاملة مبواقف الرئيس سليمان ودفاعه عن احلقوق الوطنية.
أم����ا موقف بري فقد اس����تدعته املرحلة، بعد ني����ل حكومة الوحدة 
الوطنية الثقة والتطلع ملرحلة جديدة. وبخصوص املقاومة وسالحها 
فإن طاولة احلوار ستلعب دورا أساسيا في هذا املجال. وعن طرح بري 
إنشاء الهيئة العليا لدرس كيفية إلغاء الطائفية السياسية قال ان هذا 
املوضوع مط����روح للنقاش، ورمبا اخذ حيزا من اهتمام طاولة احلوار 

سليمان ل� »أوباما«: حزب اهلل لبناني وعناصره لبنانيون وسالحه على طاولة الحوار 
واشنطن - داود رمال - احمد عبداهلل

رحب الرئيس االميركي باراك اوباما بالرئيس اللبناني العماد ميشال 
س����ليمان، واكد »ان االجتماع الذي عقدناه كان مهما، السيما انه يرقى 
الى اهمية العالقات االميركية � اللبنانية املهمة ايضا، وهي اشارة الى 
الصداقة القوية بني البلدين، السيما ان هناك مليوني اميركي من اصل 
لبناني يساهمون اسهاما رائعا في تعزيز االوضاع في الواليات املتحدة«، 
مش����يرا الى »ان لبنان دولة مهمة في منطقة مهمة واالدارة االميركية 
ملتزمة بأن تراه قويا دميوقراطيا ويتمتع بالسيادة واالستقالل«. وتابع 
أوباما »لقد حتدثنا في املواضيع املهمة، وأود ان اشير الى ان الواليات 
املتحدة االميركية هي ش����ريك في مس����ار تعزيز قدرات القوى االمنية 
واجليش اللبناني من اجل ان يحصن لبنان سيادته، ونود ايضا ان نرى 
املزيد من تدعيم وتنفيذ القرارات األممية التي جتلب وحتقق الس����الم 
في املنطقة من اجل التأكيد على متتع لبنان باالس����تقرار. وقد توافقنا 
على ان السالم في منطقة الشرق االوسط هو من القضايا املهمة ايضا، 
كما انه مهم في الداخل اللبناني، وسنس����تمر في بذل كل ما في وسعنا 
من اجل تش����جيع االطراف املعنيني أي االس����رائيليني والفلسطينيني 
والسوريني على االستمرار في احلوار البناء من اجل اخلروج من الطريق 
املسدود والتوصل الى حتقيق االهداف. كما سنواصل مساعدة لبنان، 
لي����س فقط على الصعيد االمني، امنا ايضا على الصعد االخرى، وكما 
ذكرت في كلمتي في أوسلو اخيرا، ففي اطار السالم هناك نواح اخرى 
باالهمية نفسها ومنها الفرص االقتصادية وحتقيق العدالة ومساعدة 
املجتم����ع املدني وتدعيم فرص التربية والتعليم، ومن ش����أن كل ذلك 
توفير الفرص جلميع اللبنانيني«. وختم الرئيس أوباما بإش����ارته الى 
انه في حديقة البيت االبيض، شجرة ارز من لبنان زرعت منذ سنوات 
ع����دة في اوقات كانت صعبة على البلدين. واننا اذ نروي هذه االرزة، 
فإننا نروي عالقات الصداقة الطيبة بني البلدين، ونحن سنستمر في 
تعزيز هذه الصداقة«. من جانبه، اكد الرئيس سليمان سعادته بتلبية 
دعوة الرئيس اوباما لزيارة الواليات املتحدة وقال: حتدثنا في موضوع 
العالقات اللبنانية � االميركي����ة، والنقاط التي جتمع لبنان بالواليات 
املتحدة، وهي اوال االميركيون من اصل لبناني الذين يلعبون دورا مهما 
في اميركا، وثانيا مشاركة الشعب االميركي القيم االنسانية واحلضارية 
التي يعتنقها لبنان، وأعني بها الدميوقراطية وحقوق االنسان واحلريات 
العامة ونبذ التعص����ب والطائفية ومحاربة االرهاب، اال أن لبنان دفع 
كثيرا من التضحيات في س����بيل احملافظة عل����ى هذه القيم، ودفع من 
دماء ابنائه ومن اقتصاده وهجرة شبابه الى اخلارج، وهنا طلبنا دعم 

وكبار مساعدي بايدن، اضافة الى املبعوث االميركي الى الشرق االوسط 
السيناتور جورج ميتشل. وفي خالل اللقاء مت تناول العالقات اللبنانية 
� االميركية من مختلف جوانبها وشرح السيناتور ميتشل الوضع على 
املس���ارات الفلسطينية والسورية مع اسرائيل، الفتا الى انه سيقوم 
باتص���االت جديدة مطلع العام املقبل. وبعد االجتماع املوس���ع، عقد 
الرئيس سليمان ونائب الرئيس االميركي خلوة دامت نحو عشرين 

دقيقة غادر بعدها رئيس اجلمهورية الى مقر اقامته.

رئيسة مجلس النواب

وكان الرئيس سليمان زار مبنى الكابيتول، حيث استقبلته رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي التي هنأته على قيادة احلكم في البالد، 
مشيدة في الوقت نفسه بالوجود اللبناني الفاعل في الواليات املتحدة، 
وأعربت عن رغبتها في زيارة لبنان مجددا وانها تقدر تعدديته، وأثنت 
على عالقات الصداقة التي تربط بني البلدين. من جهته، اشار رئيس 
اجلمهورية الى وجوب ان تعمل اميركا على الضغط على اس���رائيل 
لتطبيق املبادرة العربية للس���الم ألنها الطريق الوحيد الى احلل في 
املنطقة، مشددا على رفض اي شكل من اشكال التوطني، الفتا الى ان 
لبنان يتميز بدميوقراطيته التي تس���مح مبشاركة كل الطوائف في 
السلطة ويكرس ذلك دستوره ما يجعلها من أصعب الدميوقراطيات، 
ولكنها متيز لبنان في املنطقة وأصبحت منوذجا للعالم اليوم، مكررا 

الثوابت االساسية للبنان والقيم املشتركة التي يدافع عنها.
وكان الرئيس سليمان التقى اعضاء في الكونغرس االميركي من 
اص���ل لبناني واميركيني مهتمني بالش���أن اللبناني، حيث اكد رئيس 
اجلمهوري���ة اهمية العمل على تعزيز العالق���ات اجليدة القائمة بني 
لبنان والواليات املتحدة االميركية مبا يخدم مصلحة لبنان وقضاياه 
احملق���ة، الفتا الى ان لبنان يؤمن بالقيم املش���تركة نفس���ها وحافظ 
عليها وهي احلرية والدميوقراطية وحقوق االنس���ان ونبذ التعصب 

ومحاربة االرهاب.

إعادة فتح خطوط الطيران

كما طلب س���ليمان من اعضاء الكونغرس املساعدة في عدة أمور 
أساس���ية منها: اعادة فتح خط الطيران ب���ني لبنان وأميركا، واعادة 
النظر في االسماء التي حظر عليها الدخول الى الواليات املتحدة بسبب 
مواقف سياس���ية، خاصة أن هذه املواقف هي مجرد مواقف سياسية 

وال عالقة لها باالرهاب.

الواليات املتحدة على مس����تويات عدة. فاملس����اعدات العسكرية تؤمن 
للبنان جيشا قويا وقوى أمن قادرة على الدفاع عن لبنان ضد هجمات 
العدو، والتصدي لالرهاب الذي يشكل خطرا ليس فقط على لبنان، بل 
على االنسانية جمعاء. كذلك االمر بالنسبة الى املساعدات االقتصادية 
التي تتيح للبنان منوا اقتصادي����ا وحتقق العدالة االجتماعية وترفع 

الظلم الذي يتخذه االرهابيون ذريعة لتعبئة النفوس.

رفض التوطين واإلصرار على حق العودة

كما طالب سليمان مبوقف سياسي أميركي داعم للبنان عند ايجاد 

احللول السلمية حتى ال يأتي اي حل على حسابه، مؤكدا رفضه التوطني 
واالصرار على حق العودة لالجئني الفلسطينيني، ألن الدستور اللبناني 
واملبادرة العربية للسالم أشارا الى عدم قبول التوطني في الدول التي 
متنع دساتيرها وقوانينها هذا االمر، مؤكدا ان حزب اهلل لبناني وعناصره 

لبنانيون وسالحه على طاولة احلوار الوطني.

نائب الرئيس األميركي

ثم التقى الرئيس سليمان نائب الرئيس االميركي جو بايدن وعقد 
معه اجتماعا في مكتبه في البيت االبيض حضره اعضاء الوفد اللبناني 

الرئيس األميركي: نروي أرزة الصداقة بين بلدينا ولبنان بلد مهم في منطقة مهمة


