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اجلماعة اإلسالمية لن تصدر وثيقة سياسية: اجلماعة اإلسالمية التي أنهت 
مؤمترها التنظيمي العام ال تنوي اصدار وثيقة سياسية على غرار 
الوثيقة التي أصدرها ح����زب اهلل في ختام مؤمتره العام، والبديل 
سيكون »تفعيل امليثاق اإلسالمي« الذي سبق ان أصدرته اجلماعة 
في نهاية العام 2003 )يتضمن رؤي����ة »اجلماعة« للواقع اللبناني 
واملوقف من النظام السياسي استنادا الى مشروعها السياسي املعلن 
في أبريل 2001. ولكن هذا امليثاق ال يعطي اجابات واضحة بش����أن 
كيفية التوفيق بني هوية اجلماعة وعقيدتها الدينية والفكرية، وبني 
مقتضيات الواقع اللبناني القائم عل����ى التعددية والتنوع، وأيضا 
بشأن العالقة املفترضة بني اجلماعة اإلسالمية في لبنان و»التنظيم 

الدولي لالخوان للمسلمني«(.
صفي�ر استفس�ر وأيد: علم ان البطريرك صفير استفس��ر من الرئيس 
احلريري عما بحثه في دمش��ق مبدي��ا تأييده ملا قام به رئيس احلكومة 
ويقوم به من أجل اخراج لبنان من دوامة حال الالاستقرار التي بقي فيها 
لسنوات. وأكد اقتناعه بأنه يسعى الى اطالق عجلة الدولة. وذكرت مصادر 
ان صفير ملح الى ان املهم أال يعود األسلوب القدمي في تعامل سورية مع 
لبنان، مبدي��ا ثقته باحلريري »ألنك دفعت غاليا ثمن املرحلة الس��ابقة، 
ونح��ن نتفهم ما تقوم به اآلن«. وقالت املصادر ان صفير أبدى ارتياحه 

ال��ى م��ا أبلغه إي��اه احلري��ري، والى نتائ��ج زيارته 
دمشق.

اتساع اخلالف بني 14 آذار وجنبالط: مساحة التباين 
بني جنبالط و14 آذار تتسع واالختالف في وجهات النظر بات نافرا 
ويتكرر في أكثر من قضية ومناسبة. وآخر ما سجل هو التباين في 
املوق����ف من القرار 1559 ففي حني اعترضت األمانة العامة لقوى 14 
آذار )في اجتماعها بحضور ممثل كتلة املستقبل النائب عمار حوري 
ومشاركة رئيس حزب األحرار دوري شمعون معوضا غياب حزب 
الكتائب( على السعي املنفرد لوزير اخلارجية علي الشامي الى الغاء 
القرار 1559 معتبرة ذلك جت����اوزا لصالحياته، وهو مرفوض ألنه 
يندرج في سياق استهداف قرارات دولية أخرى مبا فيها قرار انشاء 
احملكمة الدولية، جاء رد الفت من النائب وليد جنبالط الذي عكس 
موقفه الوزير وائل أبو فاعور بقوله ان »ال مصلحة للبنان وال قدرة 
له على التعاطي مع مس����ألة سالح املقاومة من منطلق القرار 1559، 
ألن ه����ذا القرار ليس محل توافق داخ����ل لبنان، وهو يدخل الداخل 
اللبنان����ي في نزاعات ال نريدها ونحن بذلنا جهدا كبيرا لكي نخرج 
منها«. وشدد على ان »سالح املقاومة شأن داخلي يطرح بني اللبنانيني 

ويناقش على طاولة احلوار الوطني«.
لقاء سياس�ي جديد: مس��يحيو 14 آذار في ضوء املتغيرات السياسية 

سائرون الى »لقاء سياسي جديد« على غرار لقاء قرنة 
ش��هوان، أم يكتفون ببلورة رؤية سياسية مشتركة 
للتعام��ل م��ع املرحلة اجلديدة؟ حتدث��ت مصادر عن 
محاوالت جتري لدى مس��يحيي 14 آذار لتش��كيل جتمع سياسي يشبه 
النمط الذي رافق تشكيل قرنة شهوان، وهذا التجمع سيكون مؤلفا من 
القوات اللبنانية وبعض الشخصيات املسيحية املنضوية في 14 آذار. وقد 
فرغ أحد أعضاء األمانة العامة ل� 14 آذار من كتابة ورقة سياسية ستكون 
أساسا لعمل هذا التجمع الذي سيبقى في صلب 14 آذار. مصادر أخرى 
أوضحت ان الغاية ليس��ت انشاء جتمع أو لقاء، بل اعالن مبادئ ورؤية 
مشتركة نسقت في شأنها األمانة العامة لقوى 14 آذار ومتت بلورتها في 
وثيقة تستلهم االرشاد الرسولي ومقررات املجمع املاروني واتفاق الطائف، 
في مس��عى الى اخراج املسيحيني من السياسات واالهتمامات الصغيرة 

الى دورهم في لبنان واملنطقة.
مذك�رة توضي�ح: أعد الفريق احمليط بالرئي����س نبيه بري مذكرة 
تتناول ما أثاره بش����أن الدعوة الى تش����كيل الهيئة الوطنية اللغاء 
الطائفية السياسية، وستوزع على رؤساء البعثات الديبلوماسية 
الذين زاره بعضهم مستوضحا. وتشير املذكرة الى ان بري انطلق 
بدعوته الستكمال تطبيق الطائف وتشكيل الهيئة من نص دستوري 
ملزم )املادة 95 ووثيقة الوفاق الوطني )اتفاق الطائف(، مع التوضيح 

أن الزامية تش����كيل الهيئة ال تعني ان الطائفي����ة قد انتهت، بل ان 
مسيرة التفكير والبحث عن الوسائل اللغائها قد بدأت.

تغييرات مرتقبة في تيار املستقبل: أشارت تقارير صحافية الى تغييرات 
مرتقبة في »تيار املستقبل« بدءا من مطلع العام اجلديد 2010، وخصوصا 
جلهة تعيني منسقي احملافظات واألقضية، بعد قرار نهائي اتخذه احلريري 
بعد أحداث 7 مايو 2008 وأجل تنفيذه حينها ألمور لها عالقة باالنتخابات 
النيابي��ة وأخرى تنظيمية، بهدف إدخال دم جديد وأفكار وأمناط تفكير 
وعمل مختلفة عن أس��لوب الفريق السابق الذي ورثه بعد اغتيال والده. 
وهذا القرار يقضي بعدم اإلبقاء على أي منس��ق في منصبه، باستثماء 
منس��ق واحد في إحدى احملافظات، وعملية غربلة واس��عة بدأت جتري 
الختيار املنسقني اجلدد وفق ضوابط ومعايير جديدة. وأوضحت املصادر 
أن الطاقم اجلديد س��يكون عمله إداريا، ال سياسيا، وسيرتبط مباشرة 
باملنس��قية املركزية ف��ي بيروت التي لم يعد خافي��ا أن أحمد احلريري 
سيكون مسؤولها الرئيسي. )النائب السابق مصطفى علوش حتدث عن 
احتمال تعيينه منس��قا عاما للتيار في الش��مال بديال من املنسق احلالي 
عبد الغني كبارة، بناء على وعد س��ابق قطعه له احلريري إثر انس��حابه 
من االنتخابات النيابية األخيرة، بإش��ارته إلى أن »هناك رغبات داخلية 
في التيار لتعييني في هذا املنصب، لكن املسألة مرتبطة بقراري الذاتي، 

وهو أمر لم أتخذه بعد«(.

أخبار وأسرار

عون أجاز لحزب اهلل توجيه ضربة استباقية إلسرائيل.. و»14 آذار« تستنكر

بصورة اساس���ية هو مسألة 
لبناني���ة داخلي���ة، مذكرا بأن 
وثيقة التفاهم بني التيار الوطني 
احلر وحزب اهلل قاربت السالح 
الفلسطيني وس���الح املقاومة 
انطالقا من ايجاد حلول داخلية 

لهما.
واعط���ى العماد عون حزب 
اهلل وسورية احلق في الرد على 
التهديدات االسرائيلية استباقيا 
النار  في حال فتحت اسرائيل 

على ايران.
وأي���د عون زي���ارة رئيس 
مجلس الوزراء سعد احلريري 
الى سورية ملا سيعود على لبنان 
من اجواء سليمة واعادة املياه 

الى مجاريها بني البلدين.
اتخاذ  العماد عون  وجتنب 
موقف حاسم من السجال الدائر 
حول القرار 1559 الذي تطالب 
دمش���ق وحلفاؤه���ا باعتباره 
ملغى، وقال ردا على سؤال: ان 
قضية لبنان هي قضية حقوق 

حتتاج الى عدالة.
بدوره، رد منس���ق االمانة 
العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد 
عل���ى كالم العماد عون والذي 
اعطى موافق���ة مبدئية حلزب 
اهلل بفتح جبه���ة اجلنوب اذا 
وقعت حرب على ايران، وقال: 

مرفوض، كم����ا قالت، ألنه يندرج 
في سياق استهداف قرارات دولية 
اخرى منها قرار انش����اء احملكمة 
الدولية. من جهة اخرى، مازالت 
تتفاعل زيارة الرئيس س����ليمان 
الى واشنطن، حيث طالب الوزير 
الس����ابق وئ����ام وه����اب رئيس 
اللبنانيني  اجلمهورية مبصارحة 
مبا ج����رى بينه وبني االميركيني، 
مش����يرا الى ان معلومات وصلت 
الى بيروت ع����ن مواضيع بحثت 
من دون ان يوضح ما اذا كان هذا 
املوضوع هو تهريب السالح الذي 
اثاره الرئيس االميركي عالنية، في 
حني رد الرئيس سليمان حينها بأن 
هذا املوضوع يعالج على طاولة 

احلوار.

سليمان في بكركي اليوم

ويزور الرئيس س����ليمان مقر 
املارونية في بكركي  البطريركية 

اليوم للمشاركة بقداس امليالد.
وامس اعرب البطريرك صفير 
ع����ن امله ان تكون »ايامنا املقبلة 

خيرا من ايامنا املاضية«.

عون يتجنب القرار 1559

من جهته، اكد العماد ميشال 
عون اعتباره مسألة سالح حزب 
اهلل الذي يتناوله القرار 1559 

ان العماد ع���ون في قوله هذا 
اكد ان س���الح حزب اهلل ليس 
بإمرة لبناني���ة امنا هو بإمرة 
خارج لبنان وبإمرة اس���المية 
غير عربي���ة، وبالتالي وكأنه 
اجاز ضربة اس���تباقية يقوم 
بها حزب اهلل ضد اسرائيل من 
اجل حتسني ظروف املفاوضة 
االيرانية وزج لبنان واعتباره 
صندوق بريد ملصلحة ايران في 

هذه اللعبة.
واضاف: ان كالم عون ليس 
في مصلحة اللبنانيني وال من 
مصلحة املس���يحيني، واعتقد 
ان عون اخطأ بكش���ف النوايا 
احلقيقية للحزب وارتكب خطأ 
فادحا وارتضى ان يكون وقودا 
في معارك ال تفيد اللبنانيني وال 
تفيد املسيحيني بشكل خاص.

وشدد سعيد على ضرورة 
عدم املس بالق���رارات الدولية 
والتالعب بها، الس���يما القرار 
1559، ألن ذل���ك يعرض لبنان 

الى شتى انواع املغامرات.
ورأى س���عيد ان أمام قوى 
14 آذار اس���تحقاقني وهم���ا 14 
فبراير والثاني 14 مارس ويجري 
النقاش لبلورة ما ميكن ان نفعله 
ب� 14 فبراير واالرجح اننا نسير 
باجت���اه تنظيم املؤمتر الثالث 

بيروت � عمر حبنجر
فرضت اجواء امليالد نوعا من 
الس����كينة على الوسط السياسي 
ف����ي لبنان، فانصرف����ت القيادات 
والزعام����ات الى تب����ادل التهاني 
والهدايا مع بعض االستحقاقات 
السياس����ية املتصل����ة مبواضيع 
الساعة اللبنانية، وابرزها زيارة 
رئيس احلكومة سعد احلريري الى 
دمشق التي مازالت محط االهتمام 
والقرار الدولي رقم 1559 الذي ترغب 
دمشق في الغائه محل شد احلبال. 
بالنسبة لزيارة احلريري الى دمشق 
يتزايد عدد مباركيها يوما بعد يوم، 
املاروني  البطريرك  وكان آخرهم 
نصراهلل صفير الذي امل خيرا من 
الزيارة وبارك للزائر جهوده وحث 
على التعاون لتذليل الصعوبات.

األسد: الزيارة ناجحة

بدوره، قال الرئيس بشار االسد 
ان زيارة رئيس احلكومة س����عد 
احلريري الى سورية كانت ناجحة 
ووضعت اسسا مؤسساتية سليمة 
للعالقة مع لبنان، معتبرا انه من 
الطبيعي ان يزور لبنان في الوقت 
املناسب، وألنه قد تكون للحكومة 
اولوي����ات داخلية قبل  اللبنانية 

التفكير بعالقاتها اخلارجية.

ميقاتي مع الحكومة بحسب أدائها

اكد رئيس  الس����ياق،  في هذا 
احلكومة االس����بق جنيب ميقاتي 
الرئيس س����عد  دعم����ه حلكومة 
احلريري اذا ما قامت مبا يتوافق 
مع تطلعاته وسيعارض اذا حصل 
اي تغيي����ر عما ورد ف����ي البيان 
الوزاري. والحظ ميقاتي ان جناح 
لبنان في جتاوز انعكاسات االزمة 
املالية العاملية في املجالني املصرفي 
والنقدي ينبغي ان يواكبه جناح 

استثماري.
من جهتها، اعتبرت االمانة العامة 
لقوى 14 آذار ان زيارة احلريري 
الى سورية تشكل اختبارا حقيقيا 
وفرصة قد ال تتكرر النهاء صراع 
مستمر منذ ما قبل منتصف القرن 
املاض����ي، وان هذا االختبار جعله 
اللبنانيون ممكنا بسبب متسكهم، 
منذ 14 م����ارس 2005 حتى اليوم 
مرورا باالنتخابات االخيرة في ال� 
7 من يونيو 2009، بشعار لبنان 

اوال.

رفض كالم الوزير الشامي

ولفتت االمانة العامة الى سعي 
وزير اخلارجية علي الشامي الى 
الغاء الق����رار 1559، معتبرة ذلك 
جت����اوزا لصالحيات����ه، وهو امر 

لقوى 14 آذار في االس���تحقاق 
الثاني.

السفيرة سيسون على الخط

بدورها، اكدت سفيرة الواليات 
املتحدة ميشال سيسون لرئيس 
الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية 
الدولية،  بالقرارات  متسك بالدها 
خصوصا الق����رارات 1559 و1680 
و1701، مجددة دع����م اميركا غير 
املشروط وغير احملدود للمحكمة 
الدولي����ة والقي����ام بكل م����ا يلزم 
لترسيخ استقالل لبنان واستعادة 
سيادته على كل اراضيه واحلفاظ 

على حرية شعبه.
من جانبه، قال سمير جعجع 
لسيسون التي زارته في معراب ان 
املوقف اللبناني بالنسبة للقرارات 
الدولية يصدر عن مجلس الوزراء 
وحده وليس عن اي طرف سياسي 
آخر، وان الق����رار 1559 لم يطرح 
بتاتا عل����ى مجلس الوزراء، وفي 
حال مت طرحه فإن وزيري القوات 

سيدعمان القرارات الدولية.
في هذا السياق، اكد رئيس كتلة 
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد 
ان املقاومة وسالحها هما للدفاع عن 
لبنان وشعبه ضد اي عدوان محتمل 
من قبل العدو، وتشكل ردعا قائما 
بذاته بوجه هذا العدو وتهديداته، 
وهي التي تعطل مشاريع االخضاع 

ملنطقتنا.

الفرزلي: يستهدفون المقاومة

النائب السابق ايلي فرزلي قال 
الذاعة »النور« ان متسك اطراف 
دولية وداخلية بالقرار 1559 هو 
البقائه حي����ا عبر خلق التناقض 
الداخل����ي وجعل����ه منطلقا لبناء 
مشاريع دولية في لبنان للهجوم 
عل����ى كل ما له عالق����ة باملقاومة 
واملمانع����ة، وكل ذلك فقط خدمة 

السرائيل.
وزير التنمي����ة االدارية محمد 
فني����ش )ح����زب اهلل( الحظ ان 
البعض في لبن����ان يريد ارضاء 
جمهوره فيتحدث بلغة ال قانونية 
وال دستورية، معتبرا ان الطعن 
بالبند السادس من البيان الوزاري 
امام املجلس الدستوري )من جانب 
نواب حزب الكتائب( فيه استخفاف 
بعقول الناس ألن هذا املجلس ليس 
املرجعية الصاحلة للبت في البيان 
الوزاري، وان البيان الوزاري حصل 

على ثقة مجلس النواب.
وقال ان املواقف العصبوية لن 
تؤثر في مجرى العمل احلكومي 
ولن تغير في مس����ار االمور في 

لبنان.د

وهج زيارة الحريري إلى دمشق يغطي مرحلة األعياد.. وشد الحبال يتعاظم حول مصير القرار الدولي 1559

قبيسي ل� »األنباء«: الطعن في البند السادس 
بالون إعالمي الستقطاب الشارع

مصدر ل� »األنباء«: على الحريري إطالع 
الناس على مجريات زيارته إلى دمشق 

بيروت � ناجي يونس
قال مصدر نيابي من خط »كتلة املس����تقبل« ان 
رئيس الوزراء سعد احلريري تقّصد زيارة سورية 
للمرة االولى، وحده، كي يجس النبض السوري قبل 

ان يصطحب وفدا رسميا.
وأضاف املصدر ل� »األنباء« ان الزيارة أدت الى 
تأكيد القرار الس����وري بالتعامل مع لبنان من دولة 
الى دولة، وهو مطلب للحريري وقوى 14 آذار، حيث 
قرن احلريري القول بالفعل مبجرد ان نظم مؤمتره 
الصحافي في السفارة اللبنانية في دمشق ويدرج 
في هذه اخلانة ايضا التصاريح والبيانات والتنسيق 

واملعاملة وأسلوب االستقبال.
وأظهرت س����ورية منطا جديدا في التعاطي مع 
لبنان واملسؤولني ومن االمثلة كالم بثينة شعبان، 
السيما عن تفعيل املؤسسات والتعامل من دولة الى 

دولة وترسيم احلدود.
لكن املصدر الحظ ان الصحافة السورية تستمر 
ف����ي املنطق املعتاد، وهو ال ي����دل على تبدل يذكر، 
مؤكدا ان االساس يبقى انتظار املواقف واخلطوات 
التي ستقدم عليها دمشق واألهم رمبا سحب السالح 
الفلس����طيني من خارج املخيم����ات في خطوة اولى 
إلثبات حسن نواياه، جتاه لبنان واحلريري وسائر 
االط����راف اللبنانية التي التزال ح����ذرة جدا، حيث 
يعبر الشارع االسالمي مثال عن اخلشية من زيارة 
احلريري، وهو قد تلقى خبر حصولها بش����يء من 

االنقباض الكبير.
من ناحية ثانية، رأى املصدر وجوب ان يلتقط 

اللبنانيون الفرصة املتاحة، فيحسنون التعامل معها، 
مما يعزز منطق الدولة ويؤدي الى سحب املكاسب من 
اجلانب السوري الواحد تلو اآلخر، وهم قد يتصرفون 
بغي����ر ذلك، فيأتي االمر في نهاية املطاف مخالفا ملا 
يجب ان يكون عليه وملا يخدم املصاحلة اللبنانية 
ولعملية تصحيح العالقات اللبنانية � الس����ورية 
وارسائها على قاعدة من دولة الى دولة مثلما يصر 
عليه فريق لبناني عريض، واحلريري جزء من هذا 

التوجه فهو يؤكد متسكه بثوابت 14 آذار.
وعن العالقات الس����ورية � الس����عودية قال انها 
تشهد تقدما يوما بعد آخر، حيث يعرب السوريون 
عن االس����تعداد للمزيد من التقارب والتجاوب مع 
املطالب اللبنانية ومع التوجهات التي تعزز الواقع 
العربي وتوحد املواقف العربية في مواجهة التحديات 

االساسية.
من ناحية ثانية، تبدو العالقات االيرانية � الغربية 
تتجه الى التصعيد، وهي قد تنتهي بتس����وية، وقد 
تصل الى احلرب بدءا باحلصار الغربي على ايران وقد 
تستغل اسرائيل االمور من هذا القبيل لتشن عدوانا 

على لبنان أو على املفاعل النووي االيراني.
وفي هذه احلالة سيتنحى السوريون جانبا لئال 
يدفعوا ثمنا من جراء ذلك، وهم قد اعتادوا على نهج 
مماثل في احملطات الس����ابقة. وأوجب املصدر على 
رئي����س مجلس الوزراء إطالع الناس على مجريات 
زيارته الى دمشق، وان يتواصل معهم ويصارحهم 
بكل شيء، وهذا ما بدأ يفعله من خالل جولته على 

رجال الدين يوم االربعاء، مبناسبة عيد امليالد.

قبيسي الى ان ما حققته الزيارة من 
مصلحة وخير للبنان سيستفيد 
منه كل الفرقاء اللبنانيني الى أي 
جهة أو طائفة انتموا، مؤكدا انه 
لي����س هناك بني الفرقاء من لديه 
نية أو مخطط لع����زل أي طرف 
السياس����ية  من مكونات احلياة 
اللبناني����ة، معربا في املقابل عن 
أسفه لوجود توتر غير مبرر لدى 
البعض من ق����وى 14 آذار، وذلك 
ألس����باب بحت وهمية ال حتتمل 
النقاش واجلدل بها. وتابع قبيسي 
بالقول: علما ان الزائر لدمش����ق 
كان دولة الرئيس احلريري الذي 
ميثل اكثر من موقع اساسي على 
الساحة السياسية اللبنانية، بحيث 
ميثل كل قوى 14 آذار واالكثرية 
النيابية والطائفة السنية الكرمية 
اضافة الى كونه رئيسا حلكومة كل 
لبنان، معتبرا ان هذه الشمولية 
في التمثيل لدى الرئيس احلريري، 
يجب ان تشعر هؤالء القلقني أقله 
باالطمئنان، متمنيا أال يكون التوتر 
لديه����م مبنيا على أس����س غير 
وطنية ولتحقيق اغراض ال متت 
ال����ى التوافق اللبناني � اللبناني 
بصلة، معتبرا م����ن جهة اخرى 
ان من يريد اس����تقطاب الشارع 
عليه ان يلجأ الى اثارة العناوين 
املعتدلة والى اعتماد سياس����ات 
حريصة على االستقرار احلالي 
في لبنان، مؤكدا ان ما حكم لبنان 

بيروت � زينة طبارة
رأى عض����و كتل����ة التنمي����ة 
والتحرير النائب هاني قبيسي ان 
زيارة الرئيس احلريري لسورية 
ولقاءه الرئيس، اكدت على مرحلة 
جديدة من االستقرار السياسي في 
لبنان بعد سلسلة من العواصف 
السياسية س����واء على املستوى 
الداخلي أو على مستوى العالقات 
املباشرة مع سورية، معتبرا ان 
لبن����ان بحاجة دائم����ة لتحقيق 
العالقات السليمة مع الدول العربية 
وحتديدا مع سورية للحفاظ على 
السلم االهلي الداخلي، الفتا الى ان 
افضل صورة عبر عنها الرئيس 
بري كانت بسعيه الى ايجاد توافق 
لبناني � لبنان����ي يعود بالهدوء 
على الساحة السياسية ويؤدي 
الى عالقات ودية وس����ليمة مع 
س����ورية، التي واكبت لبنان في 
محنه، وقدمت له الدعم الالزم في 
كل محطاته الصعبة. وأشار النائب 
ل� »األنباء«  قبيسي في تصريح 
ال����ى ان التط����ورات االيجابي����ة 
االخيرة أثبتت بعد نظر الرئيس 
بري وأهمية رؤيته السياس����ية 
البعيدة امل����دى، معتبرا ان دور 
الرئيس بري في تلك التطورات 
كان في تشخيص الداء وحتديد 
الدواء له، أال وهو طاولة احلوار 
ومعادلة »س.س« التي أدت بعد 
حتقيقها الى اجناز زيارة الرئيس 
التاريخية لس����ورية،  احلريري 
وبالتالي الى عودة العالقات بني 
الى طبيعتها،  البلدين الشقيقني 
مشيرا الى ان طاولة احلوار االولى 
التي اطلقها الرئيس بري في ظل 
اجواء سياس����ية ضاغطة، كانت 
وما زالت هي السبيل الوحيد الذي 
سيوحد اللبنانيني حول مشروع 
سياسي واحد ويجمعهم على كلمة 
سواء فيما بينهم. وردا على سؤال 
حول ما يشاع بأن زيارة الرئيس 
احلريري الى سورية ستؤدي الحقا 
الى عزل حزبي الكتائب والقوات 
اللبنانية سياس����يا، لفت النائب 

خالل الفترة السابقة من توترات 
بني جميع الفرقاء، لم يفد لبنان 
بشيء، وبالتالي على هؤالء االتعاظ 
من تل����ك التجربة كدليل على ان 
توتراتهم احلالية لن تفيده اليوم 
بش����يء. وردا على س����ؤال ما اذا 
كان الرئيس االسد سيزور لبنان 
مطلع العام املقبل، اعتبر النائب 
قبيسي ان زيارة الرئيس احلريري 
الى س����ورية أزالت كل احلواجز 
وبددت اسباب اجلمود بني الطرفني 
اللبناني والسوري، واصبح من 
الطبيع����ي عودة الزي����ارات بني 
الدولتني ال����ى حالتها الطبيعية، 
الفتا من جهة اخرى الى عدم وجود 
موانع سياسية واجتماعية حتول 
دون اجناز زيارات بني مسؤولني 
سياس����يني من اجلهتني، مادامت 
تتم ف����ي اطر التعاطي الس����ليم 
بني البلدين وتصب في مصلحة 
التهدئة وتنقية الش����وائب التي 
أوجده����ا البعض خ����الل الفترة 
السابقة وعمل على اذكائها. وعن 
الطع����ن املقدم من حزب الكتائب 
امام املجلس الدس����توري إللغاء 
البند السادس من البيان الوزاري، 
ختم النائب قبيسي الفتا الى ان 
احلزب املذك����ور اعتمد من خالل 
تقدميه الطعن سياس����ة الناقض 
واملنقوض، بحث نقض به التزامه 
باحلكومة واعطاءه الثقة لها في 
املجلس النياب����ي، وهو ما ليس 
له أي تفس����ير عملي، اضافة الى 
عدم دستوريته وقانونيته سواء 
بالشكل أم باالساس، معتبرا ان 
موقف ح����زب الكتائب من البند 
السادس ال يتعدى صفة البالون 
االعالم����ي، وذلك بش����هادة اكثر 
من مرجع قانوني ودس����توري، 
معربا عن خش����يته من ان تكون 
تلك املواقف استعراضات اعالمية 
بشكل يجعل من العمل السياسي 
في لبنان حلبة للمصارعة، الهدف 
منها تس����جيل النق����اط كل على 
اآلخر، ليحافظ عبرها على موقعه 
السياسي وعلى واقعه الشعبي.

شمولية التمثيل لدى الحريري يجب أن تُطمئن القلقين حيال زيارته لدمشق

هاني قبيسي 

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال وزير الزراعة حسني احلاج حسن والوفد املرافق في بعبدا امس

دمشق تختار ميشال سماحة
للتواصل بين األسد وسليمان

املباش���ر بينهما استدراكا 
حملاذير االتصاالت الهاتفية 
والتنصت، ف���كان اختيار 

بي���روت: ذكرت تقارير
صحافية انه في سياق 
تنظيم سورية لعالقتها مع 
لبنان على جميع االصعدة، 
وبعد لق���اء املصاحلة بني 
الرئيسني االسد واحلريري، 
ثمة توجه رئاسي سوري 
لضبط ايقاع التواصل بني 
الرئيسني سليمان واالسد. 
فاب���ان الزيارة »اخلاطفة« 
للرئي���س س���ليمان ال���ى 
س���ورية، اس���تعرض مع 
الس���وري خمسة  نظيره 
اسماء الختيار واحد منها 
التواص���ل  ليتول���ى دور 

الرئي���س االس���د للوزير 
السابق ميشال سماحة، من 
بني االس���ماء التي توزعت 
ب���ني وزير حالي، ش���قيق 
رئيس اجلمهورية احملافظ 
انطوان سليمان،  مسؤول 
امن���ي فاعل، واملستش���ار 
الرئاس���ي ناظم اخلوري، 
وقد اتى اختيار س���ماحة 
ليس لكونه فقط في دائرة 
القرار السوري فيما خص 
لبنان، ب���ل النه متكن من 
الوطيدة  العالق���ة  دوزنة 
بني الرئيس االسد والعماد 

ميشال عون.

استدراكًا لمحاذير االتصاالت الهاتفية والتنصت

ميشال سماحة


