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بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو تكتل لبنان أوال النائب نهاد املشنوق ان 
زيارة الرئيس احلريري الى سورية ولقاءه الرئيس 
االسد، هي جزء من مسار اقليمي بدأ في قمة الكويت 
عبر املصاحلة الســــعودية ـ السورية واستمر حتى 
وصل بثبات ومتابعة الى اجناز املصاحلة اللبنانية 
ـ الســــورية، موضحا ان اململكة العربية السعودية 
قد اشــــرفت على تفاصيل زيارة الرئيس احلريري 
الى العاصمة السورية، بحيث اقفلت على اثرها احد 
ملفات اخلالفات العربيةـ  العربية، وذلك تنفيذا للقرار 
االســــتراتيجي واحلكيم الذي اتخذه خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز في قمة الكويت 
بالعمل على استعادة التضامن العربي في ظل املتغيرات 

الدولية واالقليمية.
ونفى النائب املشــــنوق في تصريح لـ »األنباء« ان تكون ســــورية 
قــــد أرغمت الرئيــــس احلريري على زيارتها من خــــالل بعض املواقف 
السياســــية لها، وذلك العتبار أنه ال احد يستطيع ارغام احد في اتخاذ 
خطوات مماثلة، اضافة الى ان الرئيس احلريري كان على علم مســــبق 
بدوره كرئيس للحكومة يوم ارتضى بتكليفه تشكيلها، أال وهو الدور 
التوفيقي بني اللبنانيني واحملافظة على حســــن العالقات اللبنانية مع 
الدول العربية وأوالها سورية، االمر الذي يؤكد ان الزيارة أتت في السياق 
الطبيعي لدور رئيس حكومة لبنان الذي ميثل كل التيارات واالجتاهات 
السياسية اللبنانية، والذي يدحض ايضا كل ما قيل ويقال عن تسجيل 

انتصار من فريق على آخر.
وأعرب النائب املشنوق عن رفضه وصف الزيارة بـ »التاريخية«، وذلك 
العتباره ان الزيارات واخلطوات التاريخية لها طابع مختلف عن طابع 
زيارة الرئيس احلريري لدمشق، موضحا ان التاريخ يسجل الزيارات 
بني »األعداء«، االمر الذي ال ينطبق على واقع احلال بني لبنان وسورية، 
وذلك على الرغم من كل ما شــــهدته السنني املاضية من احداث وأزمات 
سياسية على مستوى العالقات بني الدولتني، مؤكدا ان اللقاء بعيد كل 
البعد عن الطابع التاريخي له، معتبرا اياه لقاء طبيعيا وضروريا تأخر 

حصوله بني قيادات عربية يجب أن تلتقي.
ورأى النائب املشنوق ان زيارة الرئيس احلريري الى سورية، عّبرت 

عن شجاعة وطنية استثنائية جتاوز فيها نفسه في 
سبيل مصلحة لبنان، وفي سبيل استعادة البلدين 
لعالقتهمــــا الطبيعية، من خالل كســــر اجلليد الذي 
دام لســــنوات بني الدولتني الشقيقتني، معتبرا ان ما 
حصل هو تتمة طبيعية لواقعية سياســــية ظهرت 
خالل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان 
الزيارة كانت طبيعية وضرورية لتحقيق االستقرار 
بني البلدين من جهة، ولتحقيق االستقرار السياسي 
في لبنان من جهة اخرى، وذلك العتباره ان لبنان ال 
يستطيع ان يكون في حالة استقرار ما دامت عالقاته 
متوترة وفي اشــــتباك سياسي مســــتمر مع جارته 

العربية االقرب سورية.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت سورية قد طوت 
فعال ملف التوترات السابقة مع لبنان اثر زيارة الرئيس 
احلريري لها، لفت النائب املشنوق الى ان سورية تتعاطى مع التطورات 
بواقعية سياسية، االمر الذي ينفي وجود ما يسمى باملسامحة أو باالدانة 
لديها، وهو ما ينطبق ايضا على الرئيس احلريري الذي حترك ويتحرك 
انطالقا من واقعية سياسية حتكم املسار التاريخي بني البلدين، مشيرا 
الى ان ايجابيات الزيارة ســــتترجم بشــــكل عملي وواضح خالل االيام 
واالسابيع القليلة املقبلة، وستكشف عن مدى عمق التفاهم الذي نتج عن 
خلفية اللقاء، اذ من الطبيعي ان تكون املباحثات بني الزعيمني احلريري 

واالسد قد تناولت كل املواضيع وامللفات العالقة بني البلدين.
وعن موقع قوى 14 آذار خــــالل مرحلة ما بعد الزيارة، ختم النائب 
املشنوق مؤكدا ان القوى املذكورة ستبقى في مكانها الذي كانت عليه قبل 
الزيارة، مستغربا اثارة هذا السؤال من قبل العديد من الوسائل االعالمية 
مادامت القوات والكتائب واالمانة العامة ككل موافقة على الزيارة، وهو 
ما قد أعلنوه قبل اجنازها، مشــــيرا الــــى ان اجلميع لديهم مصلحة في 
املسار االقليمي العريض احلالي، وان التطورات ما عادت تسمح بالنظر 
اليها من منظار انتخابي ضيق، مؤكدا في املقابل ان احلكومة ســــتذهب 
خالل مرحلة ما بعد الزيارة الى تنفيذ كامل ما ورد في البيان الوزاري، 
وذلك في ظل استقرار سياسي على كل املستويات، وانه ال سورية وال 
حلفاءها في لبنان بوارد عرقلة مسار احلكومة والوقوف امام تنفيذ ما 

تطمح اليه اقتصاديا وماليا واجتماعيا.

مرحلة جديدة مع مصالحة األسد ـ الحريري

ما بعد »الزيارة التاريخية«
تس��تحق زيارة الرئيس سعد احلريري الى 
دمشق ان توصف ب� »الزيارة التاريخية« ألنها 
زي��ارة تعلن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة 
في العالقات اللبنانية � السورية كما في املعادلة 
اللبنانية الداخلية، الزي��ارة وضعت حدا زمنيا 
وسياس��يا فاصال بن مرحلت��ن، وما بعدها لن 
يكون مثل ما قبلها. ذهب الرئيس سعد احلريري 

الى دمشق بصفاته الثالث:
هو ابن رفيق احلريري الذي قام بخطوة جريئة وشجاعة، 
واتخذ قرارا صعبا بزيارته الى دمش��ق، ومشى بخطى ثقيلة 
ومالمح متوترة عند مدخل قصر »تشرين«، حيث القاه الرئيس 
الس��وري بشار االسد، وعقدت مصاحلة بينهما وضعت حدا 
ألربع سنوات من اخلصومة والعداء الشديد على خلفية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري واالتهام السياسي الذي وجه لسورية 
قبل ان تصبح القضي��ة في عهدة احملكمة الدولية، لذلك فإن 
املصاحلة التي رغب احلريري في ان يضعها في اطار »املصاحلة 
العربية« هي االجناز املباش��ر لهذه الزيارة التي فصلت على 
هذا النحو االستثنائي من أجل هذا الهدف، فكان ان بادر االسد 
الى »احتض��ان« احلريري وبث أجواء ال��دفء في احملادثات 
و»كس��ر« أكثر من قاعدة بروتوكولية واس��تقباله استقباال 
خاصا و»رئاس��يا« وإحاطته مبظاهر التكرمي. سعد احلريري 
هو ثانيا الزعيم السني في لبنان من دون منازع، صحيح انه 
ورث الزعامة عن والده، لكنه عرف كيف يحافظ عليها وكيف 
يوصلها الى مستويات قياسية لم تصل اليها مع والده. لذلك فإن 
دمشق حرصت على ابعاد الزيارة عن شكل ومضمون »الزيارة 
الرسمية« واعطائها أكثر طابع الزيارة السياسية اخلاصة الهادفة 
الى التعارف والتأسيس لعالقة ثقة ووضع تفاهمات سياسية 
كافية ألن تش��كل قاعدة صلبة لعالقة مستقبلية يفترض ان 
متتد ألمد طويل بن الرئيس السوري الشاب والزعيم اللبناني 
الشاب. س��عد احلريري هو ثالثا رئيس حكومة لبنان وليس 
أي حكوم��ة، امنا حكومة وحدة وطنية لكل لبنان، وهو عندما 
أخ��ذ قراره بتبوؤ هذا املنصب أخذ قرارا موازيا بالذهاب الى 
دمشق ليس فقط انفاذا لتفاهم سوري � سعودي وتلبية لرغبة 
خادم احلرمن الشريفن، امنا أيضا لعلمه وادراكه بأن لبنان 
محكوم باحلقائق »اجليوبوليتيكية« وال ميكنه ان »يعيش« وان 
»يستقر« سياسيا وأمنيا من دون سورية وعالقة طبيعية معها، 
لذلك فإن احلريري عندما ذهب الى دمشق امنا ذهب بخلفية 
»مقايضة املشاعر باملصالح« واالستعداد للتعالي على أوضاع 
وحساسيات خاصة العتبارات ومقتضيات وطنية وعامة. ليس 
باالمكان سبر أغوار احملادثات التي امتدت لساعات وعلى أربع 
خلوات ثنائية ال ميكن اختراق طوق الكتمان املضروب حولها، 
وال يفيد التكهن مبا دار فيها، لكن باالمكان حتديد نتائج الزيارة 

ومالمح املرحلة املقبلة في النقاط التالية:
1 � الزيارة أرست عالقة شخصية واثقة بن االسد واحلريري، 
وألغت كل مفاعيل وأجواء املرحلة السابقة متجاوزة بشكل خاص 
موضوع احملكمة الدولية وقضية اغتيال الرئيس احلريري وكل 
ما يتصل أو يتفرع عنها، وصوال حتى االستنابات القضائية 
السورية. دمشق عازمة على عالقة خاصة وودية مع احلريري 
االبن تتجاوز العالقة التي أقامتها مع احلريري األب، لكن األمر 
يتوقف بالنسبة لها وأوال على احلريري نفسه والى أي مدى 

هو مستعد للذهاب في العالقة معها.
2 � الزي��ارة تطلق مرحلة جديدة ف��ي العالقات اللبنانية 
الس��ورية التي تخلصت اآلن من »التقاالت والتوترات« التي 
ش��دت بها نزوال الى أدنى مستوى لم تعرفه في تاريخها، ان 
مرحلة س��وداء قد انتهت وفتحت مرحلة ميكن وصفها حتى 
اش��عار آخر ب� »الرمادية« الى حن ان تتضح طبيعة وأشكال 
العالقة اجلديدة. وليس متوقعا ان يكون احلريري حمل معه 
من دمش��ق حلوال ملش��اكل عالقة أو وعودا بشأنها )ترسيم 
احلدود السالح الفلسطيني خارج املخيمات واملجلس األعلى(، 
لكن مجمل هذه املسائل ستشق طريقها الى البحث واحلوار 
عبر األطر املؤسس��اتية وأولها اللجنة العليا املشتركة برئاسة 
رئيسي الوزراء في البلدين، وحيث من املتوقع ان يعاد احياؤها 
س��ريعا وان حتدث زيارات متبادلة وبوتيرة سريعة ومكثفة 

في املرحلة املقبلة.
3 � تركيز احلريري سيكون أليام أو ألسابيع على تفسير 
وتوضيح و»تبرير« الزيارة وتس��ويق نتائجها لدى جمهوره 
أوال وحلفائه ثانيا، وهو لن يواجه مشكلة كبيرة مع جمهوره 
الذي يبدي تفهما لهذه الزيارة وقبوال لثالثة أس��باب: املظلة 
الس��عودية وموقع رئاس��ة احلكومة، وتراجع احلالة السنية 
العدائية لسورية مبوازاة تراجع احلالة االتهامية ضدها وحتول 
االتهام��ات في اجتاهات واهتمامات أخرى. أما مع حلفائه فإن 
مهمة احلريري ستكون صعبة لكن ليست مستحيلة، فاحللفاء، 
وحتديدا مسيحيو 14 آذار، وفروا التغطية للزيارة وان كانوا 
لم يوفروا مالحظاتهم على »شكلياتها« التي خرقت األصول 
وأثارت هاجس العودة الى النمط الس��ابق للعالقة بن سورية 
ولبنان، لكن املش��كلة تكمن في القيود السياسية التي ميكن 
ان حتكم حركة احلريري وحتالفاته، وحيث بدأت دمشق عبر 
حلفائها بتحديد معادلة سياس��ية يصع��ب فيها الفصل بن 
سورية وحزب اهلل بتحييد األولى ومهاجمة الثاني، ويصعب 
فيها اجلمع بن عالقة احلريري اجليدة بدمش��ق واستمرار 

حلفائه في أجواء ومواقف ما قبل الزيارة.
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سليمان واملقاتالت النفاثة: تشير معلومات متداولة على نطاق 
ضيق وغير مؤكدة حتى اآلن الى ان الرئيس ميشال سليمان 
طرح أمام مضيفه األميركي باراك أوباما خالل لقائهما االثنني 
املاضي في البيت األبيض موضـــوع تزويد اجليش اللبناني 

مبقاتالت نفاثة.
وأشـــارت إلى أن الرئيس أوباما كان مرنا لهذه الناحية، وإن 
آثر عدم إعطاء تعهد في األمر بانتظار أن يتبلور الوضع على 
طاولة احلوار التي أبلغه الرئيس ســـليمان أنها ستســـتأنف 

اجتماعاتها في وقت قريب.
وبحســـب املعلومات، فقد مت االتفاق على أن تبحث املســـألة 
»بعمق« لدى زيارة وزير الدفاع الياس املر لواشنطن ولقائه 
كبار املســـؤولني في الپنتاغون، ورمبا أفسح في املجال أمامه 
لاللتقاء بأعضاء في الكونغرس يعارضون أي اجتاه لتزويد 

لبنان باألسلحة الثقيلة.
عون إلى السـعودية قريبًا: نائب بارز في تكتل التغيير واالصالح 
أك��د املعلومات التي ترددت عن عزم العماد عون القيام بزيارة الى 
السعودية تلبية لدعوة كان تلقاها من القيادة في اململكة السعودية 
منذ عامن ولم تت��م تلبيتها خالل الفترة املاضية، اال ان النائب لم 
يحدد موعد الزي��ارة، لكن مصادر مطلعة في التيار الوطني احلر 
قالت ان املوعد لن يكون بعيدا، الس��يما ان املسؤولن السعودين 
كانوا جددوا عبر السفير في بيروت علي عواض العسيري الرغبة 

في لقاء العماد عون في الرياض. وقالت املصادر 
ان زيارات عدة مرتقبة للعماد عون خالل السنة 
املقبلة تت��م حاليا برمجتها تباعا وفق األولويات، 

منها زيارة الى ايطاليا.
الزيـارة برًا والعودة جوًا: بعض وسائل االعالم بثت خبر زيارة 
العماد عون لســـورية عبر القول ان عون نقلته الى العاصمة 
الســـورية طائرة رئاسية سورية خاصة، لكن معلومات أكثر 
دقة قالت ان العماد عون وصل العاصمة السورية عن طريق 
البر، أي عن طريق نقطة احلدود اللبنانيةـ  السورية املشتركة 
في املصنع، وان الطائرة السورية صحيح انها حطت في املطار 
لكن العماد عون كان عندئذ في طريقه الى دمشق برا، والطائرة 

السورية كانت تكتيكا أمنيا ال أكثر وال أقل.
مقر رؤسـاء الدول وامللوك: لوحظ ان احلريري استقبل في املطار 
من قبل وزير ش��ؤون رئاسة اجلمهورية السورية منصور عزام 
وس��فير لبنان في دمشق ميش��ال خوري بدال من رئيس مجلس 
الوزراء الس��وري محمد ناج��ي العطري، كم��ا تقتضي األصول 
البروتوكولية. كما استقبل الرئيس السوري بشار االسد زائره في 
قصر تشرين املخصص الستقبال رؤساء الدول وامللوك، ال قصر 

املهاجرين الذي يستقبل فيه عادة رؤساء احلكومات.
اسـتبعاد هاني حمود: أحد املسؤولني الواسعي االطالع قال إن 
عدم اصطحاب احلريري مستشاره االعالمي هاني حمود هو 

نتيجة رغبة األول في عدم إظهار نفســـه في 
موقف املتحدي للقيادة السورية في عقر دارها، 
لكون حمود هو أحد الذين وردت أسماؤهم في 
التبليغات القضائية السورية على خلفية الدعوى القضائية 
التي تقدم بها اللواء جميل الســـيد على »شـــهود الزور« في 

دمشق.
لكن غير مقرب من احلريري يؤكد أن حمود لم يرافق احلريري 
إلى الشـــام ألنه حاليا في إجازته الســـنوية »املقدسة«، التي 

يأخذها نهاية كل عام وميضيها خارج لبنان.
وهو حاليا في سويســـرا، »ولو اتصلت به فلن يحدثك شيئا 

عن السياسة«.
يضيف أحد هؤالء أن قضية االستنابات القضائية لم تؤثر في 
خيارات احلريري املتعلقة مبن ســـيرافقه، خصوصا أن حلها 

يجري في اإلطار القانوني.
عالقة مباشرة: يرى أحد املطلعن على ما يدور في محيط رئيس 
احلكومة أن ش��كل الزيارة هو إشارة إلى أن سورية تريد التأكيد 
للحريري أنها تنوي أن تكون العالقة مباش��رة بينه وبن الرئيس 
السوري بشار األسد، أسوة مبا هو قائم بن األسد والنائب ميشال 

عون.
ودعا املس��ؤول املذكور إل��ى مقارنة زيارة احلري��ري بالزيارتن 
األخيرتن اللتن قام بهما رئيس اجلمهورية ميش��ال سليمان إلى 

دمش��ق، و»أخذ العبرة من الفارق الشكلي بن تعامل األسد مع كل 
من احلريري وسليمان«.

أصول الضيافة: منزل الرئيس رفيق احلريري في دمشق كان 
جاهزا الستقباله، لكن أصول الضيافة في زيارة رسمية أولى 

من نوعها، حتمت إقامته في قصر األسد.
»آرت هاوس«: اختار االسد ان يستضيف زائره في مطعم »آرت 
هاوس« الذي ميلكه م.غياث املشنوق، قريب النائب نهاد املشنوق 
الذي شارك بدوره في تصميم املطعم الذي كان طاحونة في السابق، 
وهو يضم فندقا متواضعا، ارقام غرفه اس��ماء ملؤرخن ورسامن 
وكت��اب س��ورين، وه��و مبنزل��ة معرض دائ��م لكب��ار الفنانن 

السورين.
جتـاوز البروتوكول: حـــرص الرئيس الســـوري على جتاوز 
البروتوكول تكرارا خالل استقبال احلريري واقامته مدلال بذلك 
على حرصه على اجناز الزيارة، حتى ان الرئيس االســـد كان 

يقود السيارة بنفسه خالل التنقالت.
تعامـل اإلعالم مع احلدث: توقف االس��د واحلريري عند طبيعة 
التغطي��ة اإلعالمي��ة لزيارة احلريري، وعّبر األس��د بصراحة عن 
امتعاضه من طريقة مقاربة بعض الفضائيات العربية للزيارة، فيما 
كان إعالميون س��وريون قد اس��تغربوا البرودة التي اتسمت بها 
تغطية »تلفزيون املس��تقبل« حلدث تاريخ��ي، بطله مالك احملطة 

نفسها.

أخبار وأسرار

لبنان: رصاص على حافلة سورية.. والمعلم يعتبره ردًا على نجاح زيارة الحريري
عواصم ـ عمر حبنجر ـ هدى العبود

الترحيب اللبناني بزيارة رئيس 
مجلس الوزراء ســــعد احلريري 
الى دمشــــق تواصل امس ايضا، 
واجمع املرحبون من الوسطيني 
الى املعارضني السابقني على اهمية 
اخلطوة وشجاعة صاحبها، فيما 
غابت التحفظات العلنية على االقل، 
اال اذا اعتبرنا اطالق النار املجهول 
املصدر على حافلة ركاب سورية في 
منطقة دير عمار الشمالية، بينما 
كانت متوجهة الى دير الزور في 
سورية وقتل احد ركابها، نوعا من 
حتفظ جماعات لم تعجبها الزيارة 

او توقيتها على االقل.

رصاص على حافلة سورية

احلافلة كانــــت تقل 26 راكبا، 
والقتيــــل عامــــل ســــوري يدعى 
عبداهلل عبدالعايد وله من العمر 

17 عاما.
العســــكري  القضاء  وتولــــى 
االشراف على حتقيقات االجهزة 
االمنية واملخابراتية في الشمال، 
بحثا عــــن املجهول الــــذي اطلق 
الرصاص على احلافلة نحو الساعة 
الثانيــــة والنصف فجرا بتوقيت 

بيروت.
ورغم عدم اســــتبعاد فرضية 
الشــــخصي للجرمية، اال  الدافع 
الدافعة في  ان غياب املعطيــــات 
هذا االجتاه عــــزز مقولة القائلني 
باخللفيــــة السياســــية املرتبطة 

بزيارة احلريري الى دمشق.
السياق، أجرى وزير  في هذا 
اخلارجية الســــوري وليد املعلم 
صباح امس اتصاال هاتفيا بوزير 
خارجية لبنان علي الشامي بشأن 
احلادث الــــذي تعرض له الباص 
الســــوري، مطالبا إعالم سورية 
بالسرعة املمكنة مبجريات ونتائج 
التحقيقات التي جتريها السلطات 
الفاعلني ومن  اللبنانية وحتديد 

يقف وراءهم.
كما أجرى املعلم اتصاال هاتفيا 

االقتصــــادي والتجاري االولوية 
واستنادا الى االتفاقيات الثنائية 

التي سيعاد النظر بها.
وفي معلومات هذه االوساط ان 
موضوع احملكمة الدولية طرح في 
احملادثات على قاعدة الفصل بني 
ملفي العالقات الثنائية ومســــار 

احملكمة الدولية.
وفي هذا السياق، اثار الرئيس 
االسد مسألة تزويد لبنان بالغاز 
الطاقة وربط  الطبيعي لتوليــــد 
لبنان وسورية بسكة حديد وتفعيل 

التعاون بأكثر من مجال.
من جهة اخرى، واصل وزير 
اخلارجية االيراني منوچهر متكي 
محادثاته في بيروت امس، والتقى 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
ثم رئيس مجلس الوزراء ســــعد 

احلريري.
واســــتهل متكي محادثاته مع 
وزير اخلارجية علي الشامي، وكان 
التقى ليل االحدـ  االثنني االمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل. 
وفي تعليق له على زيارة ســــعد 
احلريري الى دمشق، قال ان هذه 
الزيارة تصب فــــي خانة تعزيز 
االســــتقرار والهدوء في املنطقة، 
مشيدا بذكاء املسؤولني في لبنان 

الذين يعملون في خدمة بلدهم.
واضاف، في مؤمتر صحافي مع 
الشامي،  وزير اخلارجية د.علي 
ان لبنان اثبت بتشكيله السريع 
للحكومة انه ميتلك القدرة على اخذ 

موقع مهم دوليا واقليميا.
وكان متحدث باسم اخلارجية 
االيرانية في طهران قد اكد ان رئيس 
احلكومة اللبنانية سعد احلريري 
ســــيزور طهران في املســــتقبل 
القريب، واصفا العالقات اللبنانية 
ـ االيرانية باجليدة على مختلف 
املستويات، وقال ان زيارة متكي 
الى بيروت هــــي لتقدمي التهاني 
مبناسبة تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية ومناقشة توطيد العالقات 

بني البلدين.

أيضا مع أمني عام املجلس األعلى 
السوريـ  اللبناني نصري اخلوري 

ملتابعة املوضوع.
الوزيــــر املعلــــم اعتبر حادث 
إطالق النــــار علــــى احلافلة ردا 
من املتضررين من زيارة ســــعد 
احلريري الناجحة إلى دمشــــق، 
وقال نحن نتمسك مبا مت االتفاق 
عليه بني الرئيس بشــــار األســــد 

واحلريري.
وأضاف املعلــــم، في تصريح 
افتتــــاح مكتب  صحافي خــــالل 
اإلدارة القنصلية لوزارة اخلارجية 
السورية في مدينة حلب، »أجريت 
اتصاال مع وزير اخلارجية اللبناني 
الشــــامي لالستفسار حول  علي 
إطالق النار على احلافلة السورية 

ونحن ننتظر نتائج التحقيق«.
وأوضح املعلم »أبلغت الوزير 

حلصيلــــة زيــــارة احلريري الى 
دمشــــق، في وقت اعتبر رئيس 
القوات اللبنانية سمير جعجع ان 
الكرة اصبحت في ملعب دمشق.

اوساط الرئيس سعد احلريري 
قالت انه عاد الى بيروت مرتاحا الى 
كل ما رافق زيارته، خصوصا بعدما 
عاين حرص الرئيس السوري على 
جتاوز البروتوكول تكرارا خالل 
اســــتقباله واقامتــــه، مدلال بذلك 
على حرصه على اجناح الزيارة 
حتى انه قاد السيارة بنفسه خالل 

التنقالت.
وقالت ان آماال كبيرة نشأت في 
طي صفحة املاضي ابرزها اجلانب 

السوري والقاه فيها احلريري.
االوساط عينها اكدت انه خالفا 
للمعطيات التي سادت حول عدم 
وجود جــــدول اعمال للمحادثات 

الشــــكوك ببعض  الشامي حول 
اجلهات ولــــن ننجر وراء من قام 
بهــــذه اجلرمية، لكن من حقنا ان 
نطالب بنتائج التحقيق ومن حق 
الضحايا ان يطالبــــوا بحقوقهم 

ايضا«.

بانتظار زيارة ناجي عطري

يبقى ان اخلطوة التالية على 
املسار اللبناني ـ السوري اجلديد 
الوزراء  ستتمثل بزيارة لرئيس 
السوري محمد ناجي العطري الى 
بيروت على رأس وفد وزاري من 
اجل استئناف اجتماعات اللجنة 
الوزاريــــة اللبنانية ـ الســــورية 

املشتركة.
ال بل ان املستشارة االعالمية 
للرئيس االســــد د.بثينة شعبان 
توقعــــت ترجمة عمليــــة قريبة 

فقد كان هناك جدول اعمال غني 
باملواضيع وامللفات، حصل توافق 
عليه وسيترجم بخطوات تنفيذية 

في االسابيع املقبلة.
الى زيارة  وحملت االوســــاط 
اخرى للحريري الى دمشــــق مع 
وفد وزاري موســــع لــــدرس كل 
االتفاقــــات الثنائيــــة، اقتصادية 
وغير اقتصادية، ومعاهدة االخوة 
والتعاون والتنسيق متهيدا العادة 
النظر بها، وطبيعي ان تأتي هذه 
الزيارة بعد زيــــارة العطري الى 

بيروت.

التوافق على مجموعة ملفات

وقالت »النهار« ان احملادثات بني 
االسد واحلريري افضت الى التوافق 
على مجموعة ملفات، ابرزها ترسيم 
احلدود وحتديدها وايالء التبادل 

متكي في بيروت مهنئًا.. ورئيس الحكومة في طهران قريبًا

)ا.پ( رجال امن يتفقدون احلافلة السورية التي تعرضت الطالق نار في عكار امس

المشنوق لـ »األنباء«: األسابيع المقبلة ستكشف
عن عمق تفاهم األسد ـ الحريري

رفض وصف الزيارة بـ »التاريخية« ألن اللقاء لم يكن بين األعداء

نهاد املشنوق

القضاء يلزم ورثة الهراوي
بدفع 30 مليون ليرة لعون

تمزيق إطارات 9 سيارات
»دولية« في صور

بيروت ـ يوسف دياب
اصدرت محكمة املطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق 
حكمها في الدعوى املقامة من العماد ميشال عون ضد رئيس اجلمهورية 
الراحــــل الياس الهراوي بجرم القدح والذم من خالل ما تضمنه كتاب 
الرئيس الهراوي »عــــودة اجلمهورية من الدويالت الى الدولة« الذي 
حتدث فيه عن فترة »مترد عون على الشرعية واستيالئه على ماليني 

الدوالرات التي حولت للخارج باسمه وباسم زوجته«.
وقضــــى احلكم بالزام ورثة الرئيس الهــــراوي وهم: منى اجلمال 
الهراوي ورينا الهراوي وزلف الهراوي بويز وجورج وروالن وروي 
الهــــراوي ان يدفعوا للمدعي العماد عون مبلــــغ ثالثني مليون ليرة 
كتعويض والزامهم ايضا بنشر هذا احلكم على نفقتهم في صحيفتي 
»النهار« و»الســــفير« في العدد االول الذي يصــــدر بعد ابرام احلكم 
والزامهم مصاريف الدعوى. واعتبرت حيثيات احلكم ان ما نشر في 
الكتاب عن العماد عون ينال من شــــرفه وسمعته وكرامته، ويعتبر 
قدحا وذما بشخصه ومركزه، السيما كقائد اسبق للمؤسسة العسكرية 

وكرئيس اسبق للحكومة.

بيروت: أقدم مجهولون امس على متزيق إطارات 9 سيارات تابعة
ملوظفي قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان »اليونيفيل«.

وقال مصدر رسمي امس ان »مجهولني اقدموا على متزيق اطارات 
عدد من سيارات موظفي قوات الطوارئ الدولية »اليونيفيل« في مدينة 

صور الواقعة جنوب لبنان.
وأوضح نائب الناطق الرسمي لقوات الطوارئ الدولية أندريا تننتي 
»أن التحقيقــــات جارية ملعرفة الفاعلني«. ويبلغ عدد عناصر القوات 
الدولية العاملة في جنوب لبنان منذ حرب يوليو 2006 التي شنتها 
اســــرائيل على لبنان 12700 عنصر من جنسيات فرنسية وإيطالية 
وإســــبانية وأملانية وبلجيكية وتركية وإندونيســــية. وتنتشر هذه 

القوات مع اجليش اللبناني جنوب نهر الليطاني.


