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»لقاء قرنة شهوان« جديد:
»هروب« إلى األمام.. أم خطوة إلى الوراء؟!

بيروت: ترى مصادر سياسية
قريبة من األمانة العامة لـ 14 آذار 
ان املرحلة التي حتكم لبنان واملنطقة 
اعتماد أساليب  انتقالية، وتفترض 
ــتمرار  مواجهة جديدة من أجل اس
التحالف املسيحيـ  اإلسالمي داخل 
14 آذار وحتصينه، وهذا التحصني 
ــيحية جلملة أسباب  هو مهمة مس
ــنة من موقع إلى آخر على  أهمها أن انتقال الس
غرار ما حصل مع وليد جنبالط غير ممكن،  نظرا 
الى ارتباطهم بتوازنات سنية ـ شيعية وعربية ـ 
ايرانية، وبالتالي العمل على فرط 14 آذار سيتركز 
على اجلانب املسيحي في االنتفاضة بغية إضعافه 
وضرب فكرة اللقاء بني اللبنانيني. فاملطروح اليوم 
هو البحث في تقطيع هذه املرحلة االنتقالية من 
دون أن تترك أي انعكاسات على حتالف 14 آذار. 
وتكشف املصادر عن نقاش سياسي هادئ وعميق 
ــأن كيفية التعاطي مع هذه  داخل 14 آذار في ش
ــاط »14  املرحلة، وثمة وجهتا نظر تتجاذبان أوس

آذار املسيحي«:
األولى تدعو إلى قيام لقاء مسيحي على غرار 
لقاء قرنة شهوان يضم أركان مسيحيي 14 آذار. 

أما األسباب املوجبة فأهمها:
ــتقالل على 3 قوى  1 ـ ترتكز انتفاضة االس
هي تيار املستقبل واحلزب التقدمي االشتراكي 
ــت الذي حافظ  ــهوان. وفي الوق ولقاء قرنة ش
ــتراكي على شخصيته  كل من املستقبل واالش
ــهوان وبات  وحضوره، انفرط عقد لقاء قرنة ش
ــيحيي 14 آذار، في حني أن إحياء  الكالم عن مس
اللقاء ال يعني إعادة الفرز بني مسيحيي األكثرية 
ومسلميها، ألن اللقاء الدميوقراطي قبل متوضعه 
اجلديد بعد 2 أغسطس وتيار املستقبل يضمان 
في صفوفهما مسلمني ومسيحيني، بينما فلسفة 
لقاء القرنة قامت على أساس لقاء مسيحي بخطاب 
وطني من أجل االلتقاء على مساحة مشتركة مع 

الشريك الوطني.
2 ـ فشل قوى 14 آذار ألسباب ذاتية وأخرى 
ــل جتمعها جبهة  ــة طبيعية في حتوي موضوعي

ــية واحدة، كما خروج املكون الدرزي من  سياس
ــيحي  ــتدعيان تعزيز الوضع املس صفوفها، يس
داخل 14 آذار ومتتينه، ألن التحديات التي تواجه 
استمرار هذا اللقاء باتت أكبر، السيما أن املسؤولية 
ــيحيي  الكبرى في هذا املجال تقع على عاتق مس

هذا التجمع.
3 ـ اللحظة السياسية اإلقليمية التي فرضت 
على تيار املستقبل تعديال في خطابه ال في مساره، 
تتطلب توزيعا لألدوار مدروسا بني تكتل »لبنان 
أوال« ومسيحيي 14 آذار، وهذا التوزيع يفترض 
قيام لقاء مسيحي يؤدي املهمة نفسها التي قام بها 

لقاء قرنة شهوان عبر التمسك بالشراكة.
4ـ  إن سلسلة األحداث التي شهدها لبنان بني 
2005 و2009 من فشل الرهان على الدميوقراطية 
بعد الفوز في استحقاقني انتخابيني، وصوال إلى 
إعادة متوضع وليد جنبالط ومتاهي تيار املستقبل 
بالتوجه السعودي. إن كل هذه األحداث وغيرها 
ــيحي لسببني على األقل:  تفترض قيام لقاء مس
ــن موقع القوة  ــيحي )م الدفاع عن التوجه املس
التمثيلية( املتمسك بالشراكة املسيحية-اإلسالمية 
التي من دونها يعني فتح الساحة اللبنانية مجددا 
أمام الوصايات اخلارجية، والدفاع عن هذا التوجه 
ــتطاع بني دورتني  ــيحي األكثري الذي اس املس
انتخابيتني إعادة إثبات وجوده وحضوره، وهو 
يثبت يوما بعد يوم قدرته على تعزيز مكانته مقابل 

تراجع شعبية الطرف املسيحي اآلخر.
ولكل هذه األسباب وغيرها، تدعو وجهة النظر 
هذه إلى قيام لقاء مسيحي يحمل أهداف 14 آذار 
ويعكس االطمئنان لدى هذه الشريحة املسيحية 
ويضع حدا نهائيا للتخويف بالعزل، ويحول دون 
اللجوء إلى خيارات سياسية أقل ما يقال فيها انها 
انتحارية، ومردها إلى اللحظة السياسية االنتقالية 
التي تعيشها املنطقة ومن ضمنها لبنان. أما وجهة 
النظر األخرى، فترى أن أي إطار سياسي مدني أو 
مسيحي ال يخدم أهداف 14 آذار وتطلعاتها، سواء 
من زاوية جتاوز اخلصوصيات أو جلهة أن أي أطار 
سيتحول مع الوقت رديفا لتجمع 14 آذار، مما قد 

يؤدي إلى زيادة التناقضات وتعميقها.
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ـ األميركي: نقل عن مساعد وزيرة اخلارجية االميركية  احلوار السوري 
جيف���ري فيلتمان الذي كان غائبا عن واش���نطن في فترة زيارة 
الرئيس ميشال سليمان قوله لشخصيات لبنانية سياسية التقته 
عشية الزيارة: »على اللبنانيني أن يعلموا أن حوارنا مع السوريني 
لن يكون على حس���ابهم على اإلطالق، بل هو حوار حول مسائل 
اخلالف بيننا وبينهم، وهذا احلوار هو لبناء عالقة صحيحة بيننا 
وبني السوريني وهي بالتأكيد ليست على حساب اللبنانيني. وهذا 
ال يعني إطالقا أن خالفاتنا العميقة حلت، او أنها ستحل بني ليلة 
وضحاها، وعلى سبيل املثال قضية حزب اهلل، ففهمنا لدور حزب 
اهلل مختلف جدا عن فهم سورية لهذا الدور، وبالنسبة الى إيران 
فإننا نختلف جدا مع الس���وريني حول فهمنا وقلقنا من برنامج 
ايران الن���ووي وأعطينا ايران اخليار وعليه���ا أن تقرر. نحن ال 
نحاول تغيير النظام، بل اننا نفكر بطريقة خالقة بالنس���بة الى 
احلوار مع إيران، وطبعا السوريون مختلفون عنا بنظرتهم الى 

إيران، ألن لديهم تعاونا وثيقا مع إيران«.
االستنابات بني الشخصانية والسياسة: تفيد مصادر مطلعة بأن مساعي 
بذلت لدى أكثر من جهة لبنانية وعربية، عبر قنوات ديبلوماسية وسرية، 
ــق بأن  ــتنابات. وهذا ما ردت عليه دمش ــحب موضوع االس لطي وس
ــى كل املداخالت العربية  ــخصية«، قصد قطع الطريق عل »القضية ش
ــارات أخرى كثيرة بشأن الذهاب في  ملعاجلة املوضوع، فضال عن إش
املسألة حتى خواتيهما، ليس أقلها أن اخلطوة انطلقت فعليا في دمشق 
بعد لقاءين خصصهما الرئيس السوري بشار األسد للواء جميل السيد، 
في 7 يوليو املاضي و15 أكتوبر، وأن مفاعيل اخلطوة عمليا بدأت بعد 

ــورية ـ السعودية وبعد حتديد موعد  املصاحلة الس
زيارة احلريري إلى دمشق، وبعد إجناز كل االنفتاحات 
ــير إلى كون املسألة  ــوريا. وهو ما يش املطلوبة س

مفصولة عمالنيا عن أي بعد أو تأثير سياسي.
املوقف السوري أكد أن املوضوع قضائي بحت وال عالقة للسياسة فيه، 
إال أن أوساط تيار املستقبل تؤكد »أنه ال فصل بني القضاء والسياسة 

في ملف كهذا«.
موقف القوات من زيارة احلريري لسورية: تلخص مصادر في »القوات 
اللبنانية« موقف القوات من زيارة الرئيس س���عد احلريري الى 

دمشق في النقاط التالية:
� تؤيد »القوات اللبنانية« أي عالقة »طبيعية« مع سورية، وتفترض 
أن زي���ارة احلريري الى دمش���ق هي فاحتة لعالق���ة دولة بدولة 
على أساس نوايا س���ليمة، وليس كما يحاول البعض تصويرها 
وكأنها »نسخة منقحة« من الوصاية السورية ومنظومة التبعية 

السابقة.
� صفحة املاضي مع سورية لم تنته بعد »مادامت األمور اخلالفية 
مات���زال قائمة ولم جت���د طريقها الى احلل«. وبعد حل املس���ائل 

اخلالفية كل شيء وارد.
� ال حتف���ظ قواتيا على وجود وزير العدل إبراهيم جنار في عداد 
الوفد الوزاري شرط أن ترتدي الزيارة طابع زيارة عمل وفق جدول 
أعمال محدد يتضمن القضايا احملقة التي تطالب »القوات« بحلها، 

وأهمها ملف املفقودين في السجون السورية.
ال برنامج محددا بعد لزيارة جنبالط لسورية: حتى اآلن لم يتبلور، بصورة 

نهائية، برنامج زيارة رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب 
ــورية، وما إذا كان سيذهب وحيدا  وليد جنبالط لس
ويلتقي الرئيس بشار األسد، أم يصطحب معه وفدا 
من احلزب التقدمي االشتراكي لكون بعض أعضاء اللقاء الدميوقراطي 
من املسيحيني أعربوا عن عدم رغبتهم في املشاركة وحتى قبل أن تتم 
ــارتهم في األمر. ومازالت تفاصيل الزيارة تدرس بعناية، إذ ان  استش
ــمل لـ »إطاللة«  جنبالط لم يحزم أمره حول ما إذا كانت الزيارة ستش

على مدينة السويداء، عاصمة جبل الدروز في سورية )جبل العرب(.
مـاذا لو لم تعمر احلكومة؟ يرى سياس���يون مراقبون ان احلكومة 
احلالي���ة اذا لم تعمر طويال في حال عودة اخلالفات بني اعضائها 
حول عدد من املواضيع األساس���ية، وخصوصا حول التعيينات 
الت���ي تهم كثيرين في الداخل وفي اخلارج، فان تش���كيل حكومة 
جديدة يخضع عندئذ ملعطيات جديدة ال أكثرية فيها واضحة وال 
أقلية واضحة، بل أكثري���ات او أقليات موزعة على كتل وأحزاب 
وأهمها كتلة الوسط واملس���تقلني التي ترجح الكفة تارة مع هذا 
الطرف وطورا مع ذاك. وقد تكون س���ورية العائدة سياسيا الى 
لبنان عبر حلفائها اجلدد والقدامى والتي تصبح مبوافقة عربية 
ودولية اقرب إليه وأكثر تأثيرا فيه كلما ابتعدت عن ايران، مشجعة 
قي���ام هذه الكتلة الوس���طية بعدما كانت مناهض���ة لقيامها قبل 

االنتخابات وخاللها.
»االشتراكي« يدعو االخوة لقراءة جديدة للواقع: ينقل عن مصدر مسؤول 
في احلزب االشتراكي قوله »لم يعد باإلمكان احلديث عن 8 و14 آذار، 
ــيقتنع غدا، مع العلم ان تلك املرحلة تبقى في  ومن لم يقتنع اليوم س

ــاحة الشهداء.  ــعارات و»النزلة« الى س التاريخ كما يبقى احلنني للش
واألمر يشبه انتهاء مرحلة احلركة الوطنية اجلميلة في وقت سابق«، 
ــراءة جديدة للواقع  ــتقبل الى ق ــا »أدعو االخوة في تيار املس مضيف

واملرحلة«.
جنبالط في الرابية بعد األعياد: رأى العماد ميشال عون )في حديث 
تلفزيوني( ان النائب وليد جنبالط »لديه شجاعة أدبية غير 
متوافرة في أي سياس���ي آخر، فهو الوحيد الذي يعترف انه 
أخطأ وال يخش���ى أن يفقد الشعب ثقته به. وهذا ال يفاجئني 
ان أقدم على االعتذار من الرئيس الس���وري، وهو بعد األعياد 

سيزور الرابية.
مسؤولون أميركيون لتحضير زيارة ميتشيل لبيروت: حتدثت معلومات 
عن وصول مساعدين للمبعوث اخلاص الى الشرق األوسط جورج 
ميتشيل الى بيروت )هما ديڤيد هايل نائب مساعد وزيرة اخلارجية 
االميركية لشؤون الشرق األوسط، وفريدريك هوف املسؤول عن 
ــورية ولبنان(،  وقد باشرا لقاءات مع عدد من املسؤولني.  ملف س
ــارت مصادر الى ان زيارتهما تندرج في اطار مهمة ميتشيل  وأش
التي تشمل لبنان، خصوصا بعد تأليف احلكومة واستمرار احملاوالت 

االميركية لرصد إمكان حتريك عملية السالم في املنطقة.
اللجان العسكرية مع واشـنطن تعود لالجتماع: ذكرت معلومات انه 
مت االتفاق على عودة اللجان العس���كرية املشتركة بني لبنان 
والواليات املتحدة الى االجتماع مطلع السنة املقبلة، مع توقع 
قيام الوزير إلياس املر بزيارة أخرى الى الواليات املتحدة رمبا 

في فبراير املقبل ملتابعة هذا امللف.

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان وعائلته خالل اضاءة شجرة امليالد في بعبدا امس

حزب اهلل يعتبر زيارة الحريري لسورية أكبر من االستنابات القضائية
بيروت ـ عمر حبنجر

مازالت زيارة الرئيس ميشال سليمان 
الى واشنطن وما جرى في اللقاء املغلق مع 
الرئيس باراك أوباما موضع تفاعل ومتابعة 
من جانب جهات محلية واقليمية، في وقت 
تتجه االنظار الى دمشق التي كانت بصدد 
زيارتني من الرئيس ميشال سليمان ومن 
رئيس احلكومة س���عد احلريري األولى 
اجتماعية عنوانها تعزية الرئيس بش���ار 
االسد بوفاة شقيقه األصغر مجد والثانية 
سياسية هادفة الى فتح صفحة جديدة في 

العالقات بني احلكومتني والبلدين.
زيارة الرئيس سليمان مسألة ساعات، 
فيم���ا ترجح املصادر املتابعة امتام زيارة 
احلريري يوم االحد املقبل بعد معاجلة ما 

تبقى من ترتيبات وعقبات.

معلومات عن ارتياح سوري

وخالفا لالنطباعات السلبية عن زيارة 
الرئيس سليمان الى واشنطن التي اثارها 
بعض اطراف املعارضة السابقة في لبنان، 
فإن بعض زوار دمشق يعكسون ارتياحها 
لهذه الزيارة، التي ل���م تكن مفاجئة لها، 
والتي لم تتط���رق ال الى احملكمة الدولية 
وال ال���ى الق���رار 1559، الذي يش���غل بال 
دمشق بتصريحات رسمية لبنانية صدرت 

بشأنه.

تنبيهات أميركية

وأضافت املصادر املتابعة لهذه الزيارة 
انه بات معلوما ان دعوة الرئيس سليمان 
الى واش���نطن متت في جزء من دوافعها 
حلرص الواليات املتحدة على تنبيه الرئيس 
اللبناني الى مخاطر استمرار السالح احلالي 
مع حزب اهلل، بعيدا عن سيطرة الدولة، 
خاصة في حال اضطرار واشنطن الى اللجوء 
للقوة من اجل حس���م املوضوع النووي 

االيراني، وانه مت ابالغ سليمان بأن لبنان 
كله سيكون معرضا للخطر، في حال دخول 

هذا السالح طرفا في املواجهة مع إيران.
واذ بات معروفا رد الرئيس س���ليمان 
وه���و ان هذا الس���الح يعالج على طاولة 
احلوار الوطني، وأن حزب اهلل حزب لبناني 
وعناصره لبنانيون، فإن ما لفت االنتباه 
ه���و ان التنبيه االميركي جاء متزامنا مع 
موقف س���عودي الفت، متثل بالتصريح 
االخي���ر لوزير اخلارجية األمير س���عود 
الفيصل حول سالح حزب اهلل في لبنان 

ودور ايران.
وهناونقلت صحيفة »اللواء« البيروتية 
املوالية عن الرئيس ميشال سليمان تساؤله: 
لو ذهب االمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل الى واشنطن، هل ميكن أن يقول 
عن حزبه أفضل مما قلته للرئيس اوباما 

وكبار مساعديه؟
الصحيفة عينها نقلت عن مصدر سياسي 
لبناني التقى الرئيس السوري بشار االسد 
في مدينة القرداحة على هامش القيام بواجب 
التعزية، قوله ان سورية ستدعم االستقرار 
ف���ي لبنان بكامل امكانياتها وان االمن في 
لبنان س���يمنح اهتماما مميزا، وانه يجب 
التوصل الى طريقة للتنسيق االمني بني 

البلدين لدعم االستقرار في لبنان.
وقلل االسد من تأثير املذكرات القضائية 
بحق مجموعة من الشخصيات اللبنانية على 

زيارة الرئيس احلريري الى دمشق.
وفي كلمة لبنان مبؤمتر كوبنهاغن، دعا 
احلريري الدول املتقدمة الى بذل اجلهود 
من اجل مكافحة التغير املناخي ومن اجل 

مساعدة الدول الصغيرة في هذا املجال.

دعم مصري للحريري وحكومته

ولفت احلريري الى ان ارز لبنان مهدد 
الزراعي مه���دد. وكان رئيس  والقط���اع 

احلكوم���ة اللبنانية التقى وزير خارجية 
مصر احمد ابوالغيط الذي قال على االثر 
ان احلريري يحظى بثقة الرئيس حسني 
مبارك واملصريني وقد دعمناه وسنستمر 

في دعمه.
من جهته، اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب محمد رعد على العالقات املميزة مع 
سورية، معتبرا ان لبنان بحاجة الى التشاور 
والتنسيق الدائمني مع سورية، فضال عن 

تزخيم عمل املؤسسات املشتركة.
ولفت قول رعد ان كل من يتحدث عن 
تدخل للسوريني بشؤون لبنان يعيش عقدة 
نقص جتاه ضعفه من اآلخر، وكان حزب 
اهلل نفى اخبارا عن استعداد االمني العام 

للحزب القيام بزيارة للسعودية.
وفي حديث الذاعة »النور«، قال رعد ان 
زيارة الرئيس سعد احلريري الى دمشق 
باتت قريبة، مؤكدا ان احلرص الس���وري 
على هذه الزيارة سيكون مدخال الستئناف 
العالقات مع س���ورية، مؤك���دا ان عالقة 
احلريري بسورية بدأت تأخذ مسارا اكثر 
جدية باجتاه تعزيز الهدوء واالستقرار في 

الساحة الداخلية.

عون بين قوة الحق وحق القوة

بدوره، قال العماد ميش���ال عون، وفي 
اشارة الى زيارة الرئيس ميشال سليمان 
الى واش���نطن لقناة »او.تي.ڤي« الناطقة 
بلسانه امس: بينما نؤمن نحن بقوة احلق، 
فإن االميركيني يؤمنون بحق القوة، ولهذا 

ضحت بنا سياستهم في مراحل كثيرة.
ع���ون ح���ذر من خط���ة السياس���ات 
االسرائيلية ازاء لبنان عبر التاريخ، مشيرا 
الى ان اسرائيل ال تستطيع االستمرار في 

حال استمر عداؤها للعرب.
وحول تراجع التيار الوطني احلر في 
االنتخابات النقابية والطالبية، قال عون: 

رمبا سجل اآلخرون تقدما، لكنهم لم يسجلوا 
اي انتصارات حاسمة في اكثر االحيان.

إذا دعيت للسعودية أذهب

وعن زيارته الى السعودية، قال عون: اذا 
دعيت اذهب، فال مشكلة لي مع احد، مشيرا 
الى ان املسيحيني عادوا اقوياء، وان مرد هذه 
القوة هو الثقة بالذات وبالعالقة مع اآلخرين، 
نافيا برودة العالقة بني التيار الوطني احلر 
واملردة، وقال ردا على تسريبات اعالمية ان 
العالقة بني النائب سليمان فرجنية والوزير 

جبران باسيل اخوية.
وقال، ردا على س����ؤال حول الس����الح 
واالعتداءات االسرائيلية: ال مخدات مخملية 
على احلدود مع اسرائيل، ولطاملا اخترقوا 
حدودنا وقاموا بعمليات في العمق وخطفوا 
اش����خاصا، واعتبر ان وجود الس����الح بيد 
حزب اهلل وحده افضل حتى ال يصبح بيد 

فريقني فيتقاتالن.

حزب اهلل: سليمان يقوم بواجبه

العم����اد عون اس����تقبل عض����و املكتب 
السياسي في حزب اهلل غالب ابوزينب الذي 
اكد انه ال رابط بني زيارة رئيس احلكومة 
الى دمش����ق واملذكرات القضائية السورية 

بحق شخصيات لبنانية.
وردا على سؤال حول معارضة حزب اهلل 
لزيارة الرئيس سليمان الى واشنطن، قال ان 
احلزب يدرك ان سليمان يقوم بواجبه وفق 
املصلح����ة الوطنية العليا، وقال ان مرحلة 
االستقرار التي نعيشها اليوم دائمة وثابتة. 
وعن زيارة احلريري الى دمش����ق، قال ان 
القيادة السورية تفتح صدرها لكل من يريد 
زيارتها وفق اسس واضحة وليس لركوب 
املوجة، كما قال. واضاف انه ال رابط بني زيارة 
احلريري الى دمش����ق واملذكرات القضائية 

السورية ألن الزيارة اكبر من ذلك.

سليمان إلى دمشق مسبوقًا بارتياح سوري لمباحثاته في واشنطن

تمايز أميركي - بريطاني حول حزب اهلل
بيروت: س����جل تفاوت ومتايز في موقف كل من

بريطانيا والواليات املتحدة من حزب اهلل: املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية البريطانية باري مارستون قال 
)في مقابلة مع يونايتد برس انترناشيونال(: »نحن 
نتفهم اهمية الفئات األساسية في النسيج السياسي 
في لبنان والدور الذي تؤديه داخل احلكومة والبرملان، 
ونؤيد في الوقت نفس����ه تطبيق بنود قرار مجلس 
األمن الدولي 1701 بالكامل من اجل وضع االس����لحة 

في لبنان حتت مسؤولية احلكومة«.
وأضاف: »نحن النزال متمسكني بسياسة االتصاالت 
مع حزب اهلل بطريقة تدريجية ومبا يخدم مصاحلنا 
واملصالح الوطنية اللبنانية ومن منطلق قدرتنا على 
التأثير على حزب اهلل م����ن أجل لعب دور ايجابي 
على الساحة اللبنانية، ومن ناحية اخرى هذا املوقف 

ميثل تأييدنا للمعادلة الداخلية في لبنان واحلوار 
الوطني والتقارب بص����ورة أكبر بني جميع الفئات 

األساسية«.
 أما مساعد وزيرة اخلارجية األميركية لشؤون 
الشرق األوسط جيفري فيلتمان قال )لقناة اجلزيرة( 
ان ل� »حزب اهلل« وزراء ميثلونه في احلكومة ونوابا 
في البرملان »فه����و جزء من التركيبة السياس����ية 
اللبنانية«، وأكد »ان الواليات املتحدة األميركية ال 
تتحاور مع احلزب وال حتبه«، موضحا »ان املشكلة 
ليس����ت فقط مع املاضي في االعتداءات التي نفذها 
احلزب على الس����فارة االميركية في بيروت، بل ان 
هناك اقتناعا راسخا في املجتمع الدولي بأن سالح 
احلزب غير اخلاضع للدولة اللبنانية يشكل خطرا 

على لبنان وينتهك القرارات الدولية«.

المفتي قباني: الحكومة عنوان 
لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان

وفاة الرئيس السوري األسبق
 أمين الحافظ في حلب

بيروت ـ خلدون قواص
قال مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني في رسالة السنة الهجرية 
اجلديدة: ان لبنان اليوم وبعد كل الذي مضى، بحاجة الى سواعد ابنائه 
املخلصني جميعا، بعد ان غمره الطوفان في س����نوات عجاف، عصفت 
بدولته وش����عبه، وعطلت مؤسساته، وكادت تودي بوحدته وسالمته، 
واعتبر املفتي احلكومة اجلديدة عنوانا ملرحلة جديدة في تاريخ لبنان 
احلديث، تعزز حريته وسيادته واستقالله، ويأمن فيها املواطن على يومه 
وغده ومستقبل ابنائه، فالدولة هي املالذ الوحيد اآلمن للبنانيني جميعا 
في وطنهم، وفي مؤسساتهم الوطنية، دون جتاوز وال استئثار، في ظل 
دستور وميثاق الطائف، على قاعدة املناصفة بني املسلمني واملسيحيني، 
واملس����اواة واحترام احلريات واحلقوق الوطنية، ودعا اللبنانيني الى 
التفرغ لبناء وطنهم، ومستقبل ابنائهم، ولتتفرغ الدولة بأجهزتها كلها، 
واحلكومة ايضا لرعاية حاجات املواطن، وآمل قباني بزوال ما مضى من 
صراع����ات في البالد، وزوالها من النفوس الى غير رجعة، فاللبنانيون 
ينبغ����ي عليهم اليوم، ان يتح����دوا وأن يتوحدوا من اجل لبنان افضل، 
ومضى محذرا اللبنانيني »فالعدو االس����رائيلي يتربص بهم، وتصدي 

اللبنانيني لعدوهم الصهيوني واجب عليهم جميعا«.

دمشق � كونا: أعلن في دمش����ق عن وفاة الرئيس السوري االسبق 
امني احلافظ في مدينة حلب ش����مال سورية عن عمر يناهز ال� 88 عاما 

بعد صراع مع املرض.
يذكر ان الرئيس امني احلافظ ولد في مدينة حلب عام 1921 وتخرج 
في الكلية العس����كرية عام 1946 وشارك في حرب عام 1948 وكان ابرز 

الضباط الذين مهدوا لقيام الوحدة بني مصر وسورية عام 1958.
وعني احلافظ عضوا في مجلس قيادة الثورة ووزيرا للداخلية بعد 
ثورة الثامن من مارس 1963 التي تولى مبوجبها حزب البعث احلكم في 
البالد وفي يوليو عام 1963 رقي الى رتبة لواء وأصبح رئيسا لالركان 
العامة للجيش والقوات املسلحة ووزيرا للدفاع بالوكالة ورفع الى رتبة 

فريق وانتخب في 27 يوليو 1963 رئيسا للدولة اثر انقالب عسكري.
واس����تمر احلافظ في منصبه الرئاسي حتى فبراير 1966 اثر انقالب 
تولى مبوجبه نور الدين االتاسي رئاسة الدولة وغادر الى لبنان وبقي 
فيه حتى يوليو 1968 حي����ث انتقل الى بغداد وعاش فيها حتى دخول 
القوات األميركية اال انه قرر في نوفمبر 2003 العودة الى سورية حيث 
سمح له بذلك بقرار من الرئيس السوري بشار االسد الذي امر باستقباله 

كرئيس اسبق للجمهورية. هالل لـ »األنباء«: مصر كانت وستبقى داعمًا للبنان
بيروت ـ أحمد منصور

ش���دد وزير التعليم العالي 
املص���ري د.هاني ه���الل على 
وقوف الرئيس املصري حسني 
مبارك الى جانب لبنان في شتى 
املجاالت ودعمه لكل ما يعوزه 
لبن���ان من مص���ر، مؤكدا دعم 
اللبنانية واملجلس  احلكوم���ة 
النيابي وتوجيهاتهما، الفتا الى 
ان مصر دائما هي خير شقيق 
وداعم للبنان، متمنيا التوفيق 

حلكومة التوافق الوطني.
وقال ه���الل ف���ي حديث ل� 
»األنباء« على هامش مشاركته في 
مؤمتر التربية والتعليم العالي 
العربي الذي عق���د في بيروت 
»ان مصر كانت وستبقى تدعم 
لبنان، فلبنان لديه خصائص 
ممي���زة ومهمة« على الرغم من 
الظروف الصعبة التي مر بها، 
اال انه استطاع ان يقف سريعا 
وان يأخذ دوره االقليمي والدولي، 

مشيرا الى ان مصر ستبقى الى 
جانب���ه في امليادي���ن واحملافل 
كافة، الس���يما احملافل العربية 
واملتوسطية والدولية حتى يعود 
ويأخذ دوره الريادي مرة اخرى 
كما كان عليه، مؤكدا انه سيكون 

بأمان كبير.
وأع���رب هالل ع���ن تفاؤله 

وارتياح���ه للثقة العارمة التي 
نالته���ا احلكومة ف���ي املجلس 
النيابي، مهنئا اللبنانيني جميعا 

بهذه الثقة.
ولفت الى ان العالقة بني لبنان 
ومصر كانت مميزة عبر التاريخ، 
السيما منذ الستينيات في مجال 
التربية والتعليم، معتبرا ان هذا 
منوذج فريد في املنطقة العربية، 
وأثب���ت جناحه وعل���ى وجه 
اخلصوص في مجاالت التعاون 
العربي � العربي، مشددا على ان 
مصر رئيسا وحكومة وشعبا 
تساند لبنان في جميع املراحل 
التاريخية، وهي ستبقى كذلك 
عبر التاريخ احلديث وتتمسك 

بهذا اخليار ولن تتغير عنه.
وفي مجال التعاون العربي، 
اكد هالل ان مصر هي دائما داعمة 
للتعاون العربي، مشددا على انها 
ستبقى تلعب هذا الدور التاريخي 

والقومي.

أكد على هامش مشاركته في مؤتمر التربية أن القاهرة ستواصل دورها التاريخي

هاني هالل

أخبار وأسرار


