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هل يعيش تيار المستقبل أوقاتًا صعبة؟
          علي رباح

إذا كان للغموض سر فلبنان سره.. وان كانت للتسويات 
س��احة فلبنان ساحتها.. وان كانت للمتغيرات ارض فلبنان 
ارضها، ولعل اخلمس سنوات املنصرمة اكبر دليل على ذلك، 
حيث بدأت حقبة تاريخية وانتهت بسرعة البرق ولن يكون 

امام املؤرخني عناء كبير لكتابتها وأرشفتها.
خمس سنوات من الصراع الكبير داخل البلد الصغير.. 
لبنان، أدت بنتيجة التسويات التي عهدها هذا الوطن الى انهاء 
الن��زاع وعودة االمور تدريجيا ملا كانت عليه قبل 14 فبراير 2005 تاريخ 
استشهاد رئيس احلكومة االسبق رفيق احلريري والذي أدى الى انقسام 

طائفي ومذهبي كبير وإلى خروج اجليش السوري من لبنان.
خمس سنوات من املناكفات الشرسة بني فريقي 8 و14 آذار انتهت بفعل 
التس��ويات االقليمية الى انتخاب مجلس جديد للنواب وتشكيل حكومة 
برئاسة سعد احلريري جنل الشهيد رفيق احلريري والى اعادة متوضع 
جديد للقوى السياس��ية كل حسب مصاحله ونظرته الى املستقبل، ولعل 
النائب وليد جنبالط اول من اعاد متوضعه في 2 اغسطس 2009 من فندق 
البوريف��اج معلنا تخليه عن 14 آذار ومطالبا حلفاءه بإعادة قراءة املرحلة 
والعودة الى خطاب العروبة واليسار، ما كان من شأنه اعادة خلط االوراق 
وف��رز جديد لالنتخابات لتفقد االكثرية أكثريتها بعد اقل من ش��هر من 
االس��تحقاق النيابي، ولترفع املعارضة سقف مطالبها من جديد نظرا الى 
شبه التساوي الذي أفرزته نتائج تكويعة جنبالط بني االكثرية واالقلية.

هذه املتغيرات التي بدأت بوادرها بالظهور منذ قمة الكويت االقتصادية 
في 19 يناير 2009 عندما اعلن خادم احلرمني الش��ريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزي��ز عن ط��ي صفحة املاضي وفتح صفح��ة جديدة في العالقات 
العربية ثم الزيارة التي قام بها الرئيس الس��وري د. بش��ار االس��د الى 
الرياض للمشاركة في افتتاح جامعة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ومالقاتها 
بزيارة مماثلة خلادم احلرمني الش��ريفني الى دمشق، وضعت حدا لنهاية 
مرحلة سوداء في العالقات الثنائية واإلقليمية امتدت أربع سنوات ما جعل 
الزعماء اللبنانيني على يقني بأن حقبة الصراعات ولت، مستشرفني بذلك 
عهدا جديدا من االس��تقرار، ما يعني داخليا عودة كل زعيم الى صفوف 

جماهيره وحزبه لتفقدها بعد 5 سنوات من الصراع.
من هنا لم يكن امام التيار الوطني احلر الذي اثبت نفسه مسيحيا أي 
مشكلة على صعيد بيته الداخلي ال وعلى العكس متاما، فلرمبا اثبت مجددا 
بع��د انتهاء مرحلة التأزم في لبن��ان انه كان على صواب في خياره وفي 
حتالفه وقراءته للواقع السياس��ي وهذا ما اقر به النائب وليد حنبالط في 
احدى جلس��اته اخلاصة عندما اعلن ان العماد عون كان صائبا في قراءة 

املرحلة اكثر منه وحان الوقت ألن يقطف ثمار صوابية خياره.
وحزب اهلل الذي حافظ على سالحه وأبعده عن التداول الداخلي حافظ 
على جمهوره املنظم وفرض ش��روطه في البي��ان الوزاري واثبت بفعل 

جمهوره وسياسته وعالقاته االقليمية انه االقوى على االرض.
ولكن الواقع املريح لقوى 8 اذار ال ينعكس ارتياحا داخل جمهور واحزاب 
14 آذار التي اهتزت ثقتها بزعمائها الذين اثبتوا على مدى 5 سنوات انهم 
لم يستطيعوا ممارسة السلطة وان قوة سالح حزب اهلل كانت اقوى بكثير 

من كل الدعم اخلارجي الذي تلقته هذه القوى.
يس��تطيع النائب وليد جنبالط اقناع جمهوره م��ع الوقت ب� »اخلطا 
االس��تراتيجي« الذي وقع فيه على مدى 5 سنوات ورمبا شعور الطائفة 

الدرزية باالقلية وابتعادها فعليا عن احلكم سيسهل مهمة الزعيم الدرزي، 
اال ان هذا الواقع لن يكون يسيرا أبدا عند جمهور تيار املستقبل وحتديدا 
الطائف��ة الس��نية التي لم تعتد يوم��ا في تاريخها على فك��رة الزعامة ال 
وعل��ى العكس متاما فكانت هذه الطائفة مقتنعة على مر التاريخ احلديث 
بوجوب بقائها في الوس��ط العتبارها »ام الصبي« في هذا البلد. وان كان 
للواقع الذي فرضه اغتيال الرئيس رفيق احلريري انعكاس على الطائفة 
السنية وشعورها باالس��تهداف ما جعلها تتماسك وراء زعيم لها، اال ان 
عودة االمور الى طبيعتها جتعل الطائفة الس��نية تعيد النظر في خياراتها 
وبخاصة بعد 5 س��نوات من العداوة لس��ورية. وفي هذا السياق تساءل 
مصدر مطلع داخل تيار املستقبل ل� »األنباء« عن جدوى معاداة سورية 5 
سنوات ان كانت االمور ستصل الى ما وصلنا اليه اليوم وان كان اجلميع 
سيذهبون الى دمشق، وقد عادت سورية سياسيا الى لبنان ورمبا اقوى 
من ذي قبل، مؤكدا ان س��ورية تدخلت مباش��رة في االنتخابات النيابية 
بقضاء زحلة ملصلحة احلريري، وان املجنس��ني الذين قدموا من دمشق 
صوتوا لالئحة زحلة بالقلب، باالضافة الى الذين »بتمون« سورية عليهم 
في البقاع االوسط. وكش��ف املصدر عن مشاكل يعيشها تيار املستقبل 
تتلخ��ص بعدم وجود آلية النتاج القرار السياس��ي، وعدم وجود ارضية 
ثابتة، وغياب اخلطاب السياس��ي الذي يهيئ الشارع الي خطوات جديدة 
من وزن زيارته لس��ورية، فحماس��ة جمهوره مرهونة بتطورات داخلية 
وهي آيلة للصعود والهبوط بحس��ب االجواء الداخلية والشحن الطائفي. 
هذه االوضاع الداخلية لتيار املستقبل ميكن مراقبتها من زاوية التجاذبات 
احلاصل��ة اليوم بني القيادات وداخل كتلة »لبنان اوال«، هذا اخلالف الذي 
ظهر الى العلن مع اعالن النائب احمد فتفت »اننا لسن��ا في مسار واحد 

مع املش��نوق« وهو زميله في الكتلة والذي اكد انه زار دمش��ق »بصفة 
شخصية بحيث لم يكلف بها من احد ولم ميثل فيها احدا«!

 وان كان كالم املش��نوق صحيح��ا، فهل هذا يعني اننا امام نس��خة 
جديدة من النائبني السابقني باسم ميوت وعدنان عرقجي اللذين اتى بهما 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري اكثر من دورة نيابية بطلب من سورية؟ 
وهل العالقة اليوم بني احلريري وسورية واصلة الى حد »املونة«؟ ام ان 
احلريري يعي عدم صوابية قراره بترشيح املشنوق للنيابة وبخاصة ان 
رئيس احلكومة لم يصفق لكلمة املش��نوق في جلسات الثقة في املجلس 
النيابي وهناك من يتحدث عن عالقة متش��نجة بني الطرفني. وفي املقابل 
وبعد توجيه احد االعالميني سؤاال الى النائب عماد احلوت بصفته عضو 
كتلة املستقبل النيابية، اعترض قائال »انا لست عضوا في كتلة املستقبل، 
انا ممثل اجلماعة االس��المية في مجلس النواب«، فهل لكالم احلوت اي 
خلفية أو ميهد لتمايز ما بني تيار املستقبل واجلماعة االسالمية، وبخاصة 

بعد انتفاء احلاجة لهكذا حتالف؟!
وبعدما كان قد كلف الوزير »احملايد« محمد الصفدي متثيله في تقدمي 
العزاء، انتقل احلريري الى التعزية املباشرة عبر توجيه برقية الى االسد 
بوفاة شقيقه لم يوزع نسخة نصها، كما ابرق الرئيس فؤاد السنيورة الى 
االسد معزيا باسم كتلة املستقبل النيابية ومتيز النائبان محمد قباني ومتام 
سالم ببرقيتني منفصلتني، فلماذا هذا التشتت؟ وهل هناك من يحاول ان 

يحجز له مكانا في دمشق مبعزل عن الرئيس سعد احلريري؟
مما ال ش��ك فيه ان تيار املستقبل يعيش أوقات عصيبة بعكس معظم 
االحزاب اللبنانية التي تشهد استقرارا داخليا ولعل االيام املقبلة ستكون 

خير برهان وجواب عن االسئلة التي حتير الكثيرين.
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بيروت � أحمد منصور
اك����د رئيس اللقاء الدميوقراط����ي النائب وليد جنبالط 
ان اتف����اق الدوحة ال يلغي اتفاق الطائف، مش����ددا على ان 
القوى السياس����ية اللبنانية متفقة عل����ى احلوار الذي اكد 
عليه اتفاق الدوحة، مش����يرا ال����ى انه والرئيس نبيه بري 
التقيا على ان استقرار لبنان يلزمه استقرار اقليمي، الفتا 
ال����ى ان الدولتني اللتني يريدان االس����تقرار في لبنان هما 

سورية والسعودية.
وقال جنبالط خالل لقاء سياس����ي حاشد اقامه احلزب 
التقدمي االشتراكي في منزل النائب عالء الدين ترو في بلدة 
برجا )الشوف(: ان زيارة خادم احلرمني امللك عبداهلل الى 
سورية أنتجت حكومة الوفاق، وقد اخذت في الفترة االولى 
من التأليف والتش����كيل بعض احلساسيات على االرض، 
فكانت هناك تش����نجات ومذهبية عل����ى االرض، ولكن في 
الفترة الثانية وبع����د زيارة امللك عبداهلل كان اجلو افضل 

جدا، فكانت حكومة الوفاق الوطني«.
واضاف: هنا ال اريد ان اعلق ع لى زيارة الرئيس س����عد 
احلريري لس����ورية، ففي النهاية يس����تطيع ان يذهب الى 
سورية وبكل امللفات الوفاقية واخلالفية، وكان واضحا وأنا 
واضح، فكنا واضحني جدا حول موضوع االغتياالت االمنية 
بدءا من محاولة اغتيال مروان حمادة الى اغتيال الرئيس 
الش����هيد رفيق احلريري وغيرها، انه����ا في عهدة احملكمة 
الدولية اليوم. وتابع جنبالط: اننا نتمنى أال نسمع مزايدة 
على زيارة الرئيس احلريري لسورية، بالعكس فإنه ذهب 
كي يبني وسنساعده في بناء عالقة من دولة الى دولة آخذا 
بعني االعتبار اتفاق الطائف الذي ينص على ان ال سلم وال 
تسوية وال عالقات مع اسرائيل الى ان تقوم دولة فلسطينية 
في يوم ما اذا ما قامت، وبعد ان ُيقر حق العودة والعالقات 

املميزة مع سورية وفق »الطائف«>.
ورأى جنبالط: اننا نسير في حلقة مفرغة فقال: عندما 
يذهب رئيس اجلمهورية مع وزير الدفاع ويذهب املسؤولون 
ويطالبون بسالح للجيش اللبناني، فأي نوع من هذا السالح 
نريد؟ فعلينا ان نحدد هذا السالح. اننا نريد سالحا مضادا 
للطائ����رات التي تخترق كل يوم االجواء اللبنانية، فهم لن 
يعطونا السالح ألنهم يعتبرون هذا السالح قد يشكل خطرا 
ع لى اسرائيل، لذا فإن ما يجري هو في حلقة مفرغة الى ان 

تنضج الظروف االقليمية الكبيرة.
وردا على سؤال حول القرار 1559 الذي تطالب سورية 
بإلغائه، قال جنبالط: عندما صدر هذا القرار في يوم التمديد 
في سبتمبر كنا على توافق كامل مع الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري، فهذا القرار ال يستكمل أو ينفذ اال باحلوار الوطني، 
وعندما قابلت الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2004 قلت له 
نحن نتمس����ك باتفاق الطائف وهذا القرار ال يناسب لبنان 
وس����يعرضه الى دمار. وعندما س����ئل عما ميكن ان يقدمه 
وليد جنبالط حتى يزور س����ورية ق����ال جنبالط: هل انت 
أحرص أو انا أو سعد احلريري من امللك عبداهلل، فاململكة 
السعودية وسورية أرستا آنذاك مع االميركيني سنة 1989 
اتفاق الطائف بعد تضحيات هائلة من الش����عب اللبناني، 
وجاء امللك عبداهلل بعد انقطاع خمس س����نوات الى الشام 
للحفاظ على من؟ أليس من اجل االستقرار في لبنان وللحفاظ 

على اتفاق الطائف؟
ورأى ان تلك االنتخابات لم تكن دميوقراطية مش����ددا 
على أهمية املداورة في الرئاسة وقال: عندما أدعو للمداورة 
احيانا، فهذه ليست فكرتي، بل فكرة خرجت من زعيم من 
زعماء لبنان في الس����بعينيات صائب بك سالم، معتبرا ان 

)محمود الطويل(املداورة تخرجنا من احلواجز واخلنادق. وليد جنبالط متحدثا في اللقاء السياسي حلزبه في برجا

)ا.ف.پ( )ا.پ(.. واحلريري مغادرا مقر السفارة اللبنانية في دمشق بعد مؤمتره الصحافي الرئيس السوري د.بشار األسد مودعا رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري في ختام محادثات اليوم الثاني بقصر تشرين

»المستقبل« يبلور »تفاهمات«
مع التيار العوني وحزب اهلل

بيروت � محمد حرفوش
مرحلة ما بعد زيارة رئيس احلكومة سعد احلريري التاريخية الى دمشق 
مفتوحة على بداية حتوالت ومتغيرات في اخلطاب السياسي واعادة متوضع 
في االصطفافات الراهنة على صعيد العالقات بني االطراف والقوى السياسية 
اللبنانية. وفي هذا االطار حتدثت املعلومات عن لقاءات ومشاورات جتري 
بعيدة عن االضواء بني تيار املس����تقبل والتيار الوطني احلر سعيا لبلورة 
ورقة تفاهم بينهما تعكس االنفراج في مسار عالقتهما اجلديدة بعد تشكيل 
احلكومة وزيارة احلريري الى دمشق، وذلك على خلفية ان طبيعة املرحلة 
تفرض انس����حاب التوافق االقليمي الذي ادى الى والدة احلكومة وتسهيل 

الزيارة وعلى سائر األمور االخرى.
واشارت املعلومات الى سلسلة عناوين سياسية واقتصادية اولية لورقة 
التفاهم ويتم صوغها عبر فريق من التيارين على ان يصار الحقا الى التوقيع 

على تلك الورقة خالل اجتماع مرتقب بينهما.
ولفتت املصادر الى توجه لدى تيار املستقبل قضى بتجميد خطابه السياسي 
الذي كان سائدا قبيل تشكيل احلكومة انسجاما مع املعطى االقليمي الراهن 
والعالقات املستجدة على خط بيروت – دمشق، اال ان ذلك ال يعني كما تقول 
املصادر تخلي التيار عن قناعاته التي رسختها انتفاضة االستقالل ودفعته 
بعد االنتخابات االخيرة الى اطالق تس����مية لبنان اوال على تكتله النيابي. 
املص����ادر اياها حتدثت ايضا عن حتضيرات الجناز ورقة تفاهم مماثلة بني 

تيار املستقبل وحزب اهلل.
وفي اطار التمهيد لهذه التفاهمات املرتقبة الحظت املصادر التبدل امللحوظ 
في تعاطي اعالم تيار املستقبل مع العماد ميشال عون وحزب اهلل، مشيرة 
ال����ى ان لهجة هذا االعالم من تلفزيون وجريدة واذاعة وموقع الكتروني قد 
تغيرت بحيث بات ممنوعا التهجم الالذع او حتى االنتقاد للعماد عون وحزب 
اهلل، ال بل انه قد طلب الى هذا االعالم اشاعة اجواء ايجابية وعدم االضاءة 

على االخبار واملواقف املتشنجة ذات املنسوب السياسي املرتفع.

الحريري: عالقتنا إيجابية بسورية.. والسما زرقا
عواصم � هدى العبود � عمر حبنجر

الزائر في دمشق واملرحبون 
في بيروت.. احلركة السياسية 
في لبن���ان اقتصرت على رصد 
أص���داء زيارة رئي���س حكومة 
لبنان سعد احلريري، األولى الى 
العاصمة السورية، مع تقييم ما 
تيس���ر من معلومات عن نتائج 
جلس���ات النق���اش الثالث التي 
انعقدت ب���ني الزائر واملضيف، 
رأسا برأس، ومبعزل عن الوزراء 

واملساعدين.
فف���ي دمش���ق، وم���ن مبنى 
السفارة اللبنانية، أشاد رئيس 
الوزراء اللبناني سعد احلريري 
بالعالقات بني بالده وس���ورية 
ووصفه���ا باإليجابي���ة مادامت 

»السماء زرقاء«.
وقال احلري���ري في مؤمتر 
صحافي عقده أم���س في ختام 
زيارته، إن »العالقة بني سورية 
ولبنان صادقة وودية«، مشيرا 
إلى أنه بحث والرئيس السوري 
بشار األسد »كل ما يهم الشعبني 
وتطرقنا لكل املواضيع بش���كل 

إيجابي«.
وأض���اف احلري���ري »نريد 
عالقات جديدة بني البلدين ترى 
األمور االيجابية.. عالقات حتل 
األمور بشكل هادئ وصريح وغير 

استفزازي«.
وأكد احلري���ري في أكثر من 
مناس���بة خالل املؤمتر على أن 
مباحثاته مع األسد كانت »جيدة 
وممتازة وصريحة« الفتا إلى أن 
الرهان سيكون »على مستقبل 
أفض���ل ب���ني البلدين ف���ي كل 

املجاالت«.
وأوض���ح احلري���ري »نحن 
نريد عالقات مميزة مع سورية، 
والعالقات املميزة تكون قائمة 
على الصراحة والصدق، ومن هذا 
املنطلق بحثنا مصلحة البلدين 
وكيف ميكن لنا أن نقدم العالقات 
بش���كل إيجابي« مشددا على أن 
تسجيل النقاط بشكل سلبي ال 

يفيد البلدين.
وأضاف احلري���ري »اتفقت 
والرئيس األس���د على مجموعة 

خطوات حتى تكون هناك خطوات 
عملية ليس���ت مبنية فقط على 
العالقات الشخصية بل على أسس 

تفيد البلدين والشعبني«.
وردا على سؤال حول الكيفية 
التي سيتعامل بها مع أطراف 14 
آذار بعد هذه الزيارة قال احلريري 
»أنا رئيس حكوم���ة كل لبنان 
والرئيس األسد حريص على أن 
الوطنية  الوحدة  تكون حكومة 
حكومة كل اللبنانيني« وأضاف 
»عندما دخلت في حكومة الوحدة 
الوطنية دخلت على أساس أن 
جنمع كل الناس، وكل وزير في 
احلكومة هو وزي���ر لكل لبنان 

وليس لفئة سياسية محددة«.
وتابع احلريري »جئت كرئيس 
حكومة لكل لبنان وليس لتيار 
املس���تقبل، ومن ه���ذا املنطلق 
نحرص على بن���اء عالقة ودية 

بني الدولتني والشعبني، وهذا ما 
أكدناه في البيان الوزاري وعلى 
النواب  أساسه أعطاني مجلس 

الثقة«.

المحكمة الدولية

وفيما يخص احملكمة الدولية 
أكد رئيس تيار املستقبل أنه لم 
يتم التطرق للموضوع، مشيرا 
إلى ما سبق وأكده األسد من أن 
»احملكمة في املجتمع الدولي تقوم 

بعملها وكلنا يريد احلقيقة«.
ونفى احلريري التطرق إلى 
القضائية السورية  االستنابات 
بح���ق ع���دد من الش���خصيات 
اللبنانية ألنها »تخص اجلهات 

القضائية في البلدين«.
وحول الدور الس���عودي في 
زيارته أوض���ح أن هذه الزيارة 
تأتي »ضمن عدة لقاءات في سياق 

املصاحلة العربية العربية التي 
بدأها خادم احلرمني الش���ريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز في 
الكوي���ت ومن ثم ف���ي الرياض 
وقطر وهذه نتائجها »الفتا إلى 
أن هن���اك مصاحل���ات لتوحيد 
الصف العربي ملواجهة التعنت 
اإلسرائيلي باخلروج من األراضي 
الفلس���طينية واللبنانية ومن 
اجلوالن. وأش���ار إلى أن لبنان 
مهت���م بأن يعود اجل���والن إلى 
سورية وأن هناك تشاورا دائما 

في هذا املوضوع. 
ودعا احلريري وسائل اإلعالم 
إلى التعامل بإيجابية مع الزيارة 
بعيدا عن الكالم بطريقة »تسجيل 
النق���اط على بعضن���ا«. وبهذه 
أنه���ى احلريري زيارة  الدعوة 
إلى دمشق استمرت يومني هي 
األولى له منذ اغتيال والده رئيس 

اللبناني األسبق رفيق  الوزراء 
احلريري في العام 2005.

لبنانيا، املعارضة كانت األكثر 
حماسة للزيارة احلريرية تليها 
كتلة املستقبل، وفيما رحب حزب 
الكتائب ببروده انطالقا من اعتبار 
الزيارة طبيعية، لم يصدر عن 
الطرف املسيحي األكثري اآلخر 
وهو القوات اللبنانية أي رد فعل، 
للنائ���ب وليد جنبالط  ومثلها 
املرحب س���لفا، في حني اعرب 
املاروني نصراهلل  البطري���رك 
ارتياح���ه لألجواء،  صفير عن 
دون اش���ارة مباش���رة لزيارة 
رئيس احلكومة الى دمشق، بينما 
وصف الشيخ عبداألمير قبالن 
نائب رئيس املجلس الش���يعي 
األعلى، زيارة احلريري الى دمشق 
باخلطوة الش���جاعة والكبيرة، 
واثقا من قدرة رئيس احلكومة 

على معاجلة االمور بحكمة وبفتح 
باب احلوار مع دمشق التي باتت 
طريقها سالكة وآمنة ومطمئنة 

ملن يرغب بسلوكها.
بعض أوساط 14 آذار، قالت 
أكده احلريري  ل� »األنباء« م���ا 
الحقا من دمش���ق، وهو أنه قام 
بزيارة العاصمة الس���ورية في 

نطاق مسؤوليته
كرئيس حكومة لبنان، الذي 
على عاتقه اقامة العالقات اجليدة 

مع سورية والدول العربية.
وقد اقتصر الوفد املرافق على 

مدير مكتبه نادر احلريري.
واكدت املصادر ان كل مكونات 
14 آذار دعم���ت الزي���ارة ملا فيه 
مصلحة لبنان. وردت املصادر 
الى قمة  زيارة احلريري ه���ذه 
املصاحلة العربية في الكويت التي 
اطلقها خادم احلرمني الشريفني 

املل���ك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز 
وتفاعلت على املستوى السوري 
الى  واللبناني حت���ى الوصول 
استضافة الرئيس االسد لرئيس 
وزراء لبنان في قصر تش���رين 
الرئاسي املخصص الستضافة 

امللوك والرؤساء.
وكشفت املصادر عن مساهمة 
الرئيس ميش���ال س���ليمان في 
حتقيق ه���ذا اللقاء بني الرئيس 
بشار االس���د واحلريري، وهو 
كان فتح احلدي���ث اثناء زيارة 
التعزية التي قام بها الى دمشق 

قبل ايام.

حزب اهلل: زيارة تاريخية

اوس���اط قيادية في حزب 
الزي���ارة باملهمة  اهلل وصفت 
والتاريخية، وقالت ان احلزب 
تابعها دقيق���ة بدقيقة كونها 

ستنعكس استقرارا على الوضع 
الداخلي في لبنان، كما ستساهم 
في اعادة تطبيع العالقات بني 
البلدين، وتوقعت ان تس���اهم 
الزيارة في حتاش���ي اي فتنة 

مذهبية.

الجميل: زيارة طبيعية

الرئيس  من جانبه، اعتبر 
ام���ني اجلميل رئي���س حزب 
الكتائب ان زيارة احلريري الى 
دمشق طبيعية من اجل تطبيع 
العالقات التي ينبغي ان تستقر 
مبعزل عن الظروف التي مرت 

بها العالقات الثنائية.
واضاف اجلمي���ل: كنا منذ 
البدء مؤيدي���ن لزيارة رئيس 
احلكومة الى دمشق، واذا اراد 
الرئيس���ان ان تأخ���ذ الزيارة 
الطابع الشخصي فرمبا يكونان 
في ذلك على حق، مما يسهل في 
املستقبل املعاجلات العملية لكل 
االمور العالقة بالطرق الرسمية.
وكان رئيس احلكومة السابق 
فؤاد الس���نيورة وصف زيارة 
احلريري الى دمش���ق باملهمة، 
وامل منها كل اخلير، وان تضع 
العالقة بني البلدين على اسس 

سليمة.
م���ن جهت���ه، رأى رئيس 
احلكومة االسبق سليم احلص ان 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
كان شجاعا في تناسي ما كان 
يقوله في حق الرئيس السوري 
بشار االس���د، مقدما مصلحة 
لبنان العليا عل���ى اي اعتبار 
آخر، اما الرئيس االسد فقد اظهر 
الكثير من الترفع، اذ جتاوز ما 
كان يقوله الرئيس احلريري في 
حق سورية مقدما سالمة العالقة 
بني البلدين الشقيقني على اي 
حس���اب آخر، وهو يس���تحق 
كل الشكر والتقدير على ذلك، 
ومتنى ف���ي تصريح ان تكون 
زيارة الرئي���س احلريري الى 
الرئيس االس���د فاحتة مرحلة 
العالقات  جديدة تكون فيه���ا 
مميزة حقا وتصب في مصلحة 

البلدين الشقيقني.

ترحيب في بيروت بزيارته دمشق: 8 آذار تصفها بالخطوة الشجاعة و14 آذار تدعمها
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