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التنسيق يغيب عن مسيحيي 14 آذار.. ولجنبالط »أسلوبه الخاص للوصول إلى دمشق«

عضو كتلة »القوات«تمنى دعم سورية للبنان وليس لفريق فيه على حساب معنويات الشرعية اللبنانية

لبنان: »إنفلونزا« التعيينات تتصدر االهتمامات.. وفرص »المحاصصة«  تتقدم على »الكفاءة«

خبير جغرافي: 75٪ من الحدود مع سورية 
تم ترسيمها باستثناء 36 نقطة خالفية معلوف لـ »األنباء«: تصريحات األسد تنم عن رغبة 

في التعامل مع لبنان كدولة شقيقة لها
 بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو كتلة نواب زحلة 
النائب  اللبنانية  القوات  وتكتل 
جوزف معلوف ان ما صرحت به 
املقربة  احدى املصادر السورية 
من العهد بأن »سورية لن تقف 
مكتوفة االي���دي في حال اقدمت 
اسرائيل على شن عملية عسكرية 
جديدة ضد حزب اهلل«، رأى ان 
هذا الكالم يحمل في خلفياته دعما 
مباشرا حللفاء سورية في لبنان 
وعلى رأسهم املقاومة وحزب اهلل، 
معربا عن اعتقاده ان هذا الدعم 
العلني من سورية حللفائها في 
لبنان قد يكون اتى من باب اعتبار 
سورية ان املقاومة جزء ال يتجزأ 
من التركيبة اللبنانية التوافقية 
التي تفاهمت معها من خالل مبادرة 
الرئيس سعد احلريري، مشيرا 
في املقابل الى ان ما كان يتمناه 
من املصادر الس���ورية هو دعم 
»الدولة اللبنانية« بكامل مكوناتها 
ضد اي عدوان اس���رائيلي جديد 
ولي���س دعم فئ���ة او فريق من 
اللبناني���ن وان كان هذا الفريق 
متوافق���ا ومتفاهما مع االكثرية 
النيابية. ومتنى النائب املعلوف 
في تصريح ل���� »األنباء« التزام 
احلكومة بتطبيق كامل مندرجات 
القرار الدولي رقم 1701 وذلك منعا 

العطاء الكيان الصهيوني الذريعة 
التي يبح���ث عنها لتنفيذ مآربه 
واعتداءاته على الدولة اللبنانية، 
وايضا بهدف تفادي ما قد ينتج عن 
اخلروقات االسرائيلية املستمرة 
للقرار املذكور وع���ن تهديداتها 
الشبه يومية للبنان، معتبرا ان 
اللبنانين بحاجة ماسة لالستفادة 
من فاعلية القرار املشار اليه كي 
تستطيع احلكومة تنفيذ ما جاء 
في البيان الوزاري والنهوض ببناء 
الدولة احلقيقية وترسيخ االمن 
واالستقرار السياسي على املستوى 
الداخل���ي، وذلك متهيدا لتحقيق 
املرجو من النمو االقتصادي الذي 
تراجع طيلة السنوات الغابرة الى 
حد ال يحسد عليه، السيما في مدن 

وقرى االطراف اللبنانية.

سورية في عمق المبادرة العربية

وايضا في اطار التصريحات 
الس���ورية وع���ن كالم الرئيس 
السوري د.بشار االسد الذي قال 
فيه »ال ع���ودة الى ما قبل العام 
2005 حن كانت ترسم السياسة 
اللبنانية في دمشق، حيا النائب 
معلوف تبني س���ورية للتوافق 
البيان  اللبنان���ي في   � اللبناني 
ان  ال���وزاري، وذلك العتب���اره 
مضمون كالم الرئيس االسد قد 

ادرج في البيان املذكور، مشيرا من 
جهة اخرى الى ان كالم الرئيس 
االسد املش���ار اليه وان دل على 
ش���يء فهو يدل على ان سورية 
ق���د اصبحت في عم���ق املبادرة 
 � السعودية للمصاحلة العربية 
العربية، وترغب في التعاون مع 
لبنان كدولة ش���قيقة لها ضمن 
الس���يادية واالستقاللية،  االطر 
الس���يما حيال القرار السياسي 
له وايضا ضمن التوجه العربي 
اجلدي���د ال���ذي تق���وده اململكة 
العربية الس���عودية، معربا عن 
امله ان تترجم كل تلك االيجابيات 
بتسريع البت في امللفات املطروحة 
بن لبنان وسورية، السيما منها 

ملفي املعتقلن اللبنانين وترسيم 
احلدود بدءا م���ن جنوب لبنان 

وصوال الى شماله.
على صعيد آخر وفي موضوع 
النائب  التعيينات االدارية، دعا 
معلوف الى احترام املساواة بن 
الطوائف اللبنانية امنا على اسس 
الكفاءة والنزاهة  وطنية تعتمد 
بعيدا عن احملسوبيات السياسية 
وعن اكرام املفاتيح االنتخابية كما 
درجت عليه العادة طيلة السنوات 
املاضية، متمنيا ان تأتي التعيينات 
بشكل يعزز وجه لبنان احلضاري 
وذلك من خالل اختيار الشخصيات 
القدرة على  املثقفة والتي لديها 
استيعاب املهمة التي ستلقى على 

عاتقهم.

المصالحات

ازمة  ال���ى ان مكم���ن  ولفت 
التعيين���ات وتعقيداتها هو في 
التجاذبات السياسية وفي ممارسة 
بعض الوزراء الضغوطات على 
جهة معينة كي يتم تعين املدراء 
العاملن من ل���ون معن يضمن 
الحقا حتقيق االنسجام بن الوزير 
واملدير العام، االمر الذي مينع فيما 
بعد حتدي���د اخلطأ من الصواب 
سواء على املستوى القانوني ام 
على املس���توى االداري الداخلي 

للوزارة اخلاضعة لتعين مدير 
عام فيها.

في سياق آخر وبعد ابعاد لقاء 
اجلاهلية ومصاحلة الشويفات 
التي س���يتم االحتف���ال بها في 
العاشر من الشهر اجلاري والتي 
القاء كلمة لكل من  س���يتخللها 
امن عام حزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل والرئيس بري ورئيس 
اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط ورئيس احلزب اللبناني 
الدميوقراطي النائب طالل ارسالن، 
اكد النائب معلوف دعم اللبنانين 
كل اللبنانين للمصاحلات اجلارية 
على الساحة السياسية اللبنانية 
اي���ا تك���ن اجله���ة املصاحلة او 
املتصالح معها، متمنيا انسحاب 
الفرقاء  املصاحل���ات عل���ى كل 
والقوى اللبنانية، الس���يما على 
القوى املس���يحية منها النهاء ما 
خلفته تراكمات احلقبة املاضية 
من حساسيات فيما بينها، معتبرا 
ان خلفيات لقاء اجلاهلية تؤكد 
ان املتغيرات االقليمية والدولية 
احلاصلة مؤخرا اثرت على خيارات 
بعض القوى اللبنانية االساسية 
كالنائب جنبالط وتس���ببت في 
اع���ادة متوضعها س���واء على 
مستوى العنوان السياسي ام على 

مستوى حتالفاتها السياسية.

بي����روت: ق����ال د.عص����ام خليف����ة، اخلبي����ر في 
جغرافية احلدود اللبنانية، ان ترسيم احلدود بن 
لبنان وسورية سهل وليس معقدا، مادامت العالقات 

جيدة بن البلدين اآلن.
واضاف: منذ 1920 وعملية الترسيم موضع اهتمام، 
وقد حس����مت عملية حتديد احلدود هناك، ومنذ ذلك 
الوقت حتى العام 1975، مت ترسيم 75% من احلدود، 
من قبل جلنة مشتركة، تضم قاضي عقاري لبنانيا 
وقاضي عقاري سوريا، من خالل الوثائق واخلرائط 

والقرارات املوجودة يقرران الترسيم.
وقال: لقد توصلت ه����ذه اللجنة الى حتديد ألف 
نقطة حدودية مع 4 آالف نقط����ة ثانوية على كامل 

احلدود، وبقيت 36 نقطة خالفية.
وتساءل خليفة بقوله، هل سينطلقون في عملية 
الترسيم املنتظرة مما أجنز سابقا أم انهم سيبدأون 

من جديد؟
واضاف: يجب االنطالق من حيث توقفت اللجنة 
السابقة، في اطار تفاهم حبي اعتبارا من ان الترسيم 
مسألة طبيعية وغير عدائية بن البلدين، ووضع هذه 
اخلرائط في األمم املتحدة، وهذه املسألة تقع في اطار 

تطبيق القرار 1701.
وعن القرى املتداخلة على احلدود قال خليفة إلذاعة 
»صوت لبنان« ما من مش����كلة، هناك خط للحدود، 
وهناك محاضر تس����مى محاضر التحرير والتحديد، 
لكن حصل تالعب في ق����رى معبرون ورأس بعلبك 
وعرسال والقاع، حيث تقدم االخوان السوريون على 
اخلط املتفق عليه، واملطلوب اآلن العودة الى اخلط 
السابق، والتخلي عن فكرة سابقة لدى البعض بأن 
لبنان جزء من سورية، وقال: لبنان وسورية توأمان 

سياسيان ال ميكن فصل أحدهما عن اآلخر.

بيروت ـ عمر حبنجر
التعيينات في لبنان مازالت 
محط االهتمام���ات، الكل يذكرها 
على اساس »احملاصصة« وكأنها 
تهمة، ويتمس���ك بها على اساس 
النزاهة  الكفاءة وكأنها معي���ار 

والشطارة.
الغلبة س���تكون خليار  لكن 
احملاصصة، كما يبدو، ألن هذا ما 
يريده اجلميع من اقطاب ورؤساء 
وزعم���اء سياس���ين للطوائف 

وبحسب طول باع كل منهم.
رئيس مجل���س النواب نبيه 
بري نفى وجود آلية بخصوص 
التعيينات أعدها رئيس احلكومة 
وعرضها على رئيس اجلمهورية، 
واضاف في حدي���ث لزواره انه 
عندما زاره الرئيس سعد احلريري 
في مكتبه يوم االربعاء قبل املاضي 
سأله عما تنوي احلكومة فعله في 
مسألة التعيينات، فأجابه احلريري 
ان البحث جار للخروج بتصور 
معن يلحظ بالدرجة االولى الكفاءة 

والنزاهة.

عودة الحريري من عمان

وكان الرئيس سعد احلريري 
ع���اد من عمان مج���ددا ووصف 
زيارته الى س���ورية باملهمة جدا 
ألنها اسست لتفاهم بن البلدين 
أت���ت حتت مظل���ة خادم  وانها 
احلرمن الشريفن امللك عبداهلل 
ب���ن عبدالعزيز، وج���دد دعوة 
الى املصاحلة ألن  الفلسطينين 

اسرائيل ال تريد السالم.
واش���ار احلريري الى تعاون 
عس���كري بن لبن���ان واالردن، 
س���واء على صعيد التدريب او 

التسليح.
م���ن جه���ة اخرى، اس���تقبل 
احلريري س���فيرة بريطانيا في 
لبنان فرنسيس ماري غاي التي 
أك���دت ان هدف بالده���ا تطبيق 

الق���رارات الدولية خاصة القرار 
1701، الس���يما ان لبن���ان يتمتع 
مبوقع مهم اآلن كعضو في مجلس 
االمن، متمنية حلكومة احلريري 

كل النجاح والتوفيق.

إنفلونزا التعيينات

بدوره، حتدث وزير الصحة 
انفلونزا  د.محم���د خليفة ع���ن 
التعيينات بعد لقائه العماد ميشال 
عون في الرابية، نافيا ان يكون 
نقل رسالة الى العماد عون، وقال 
د.خليفة: نح���ن واجلنرال عون 
متفق���ون على العم���ل من داخل 
املؤسس���ات، وعلى ان يتشاور 
رئي���س اجلمهوري���ة مع رئيس 
احلكومة ووزير التنمية االدارية 
حول آلية التعيينات وطرحها على 

مجلس الوزراء للموافقة.
وردا على س���ؤال، قال ان ما 
طرحه الرئيس نبيه بري هو دعوة 

للتحرك.
املجلس االس���المي الشيعي 
االعلى ادلى بدلوه ايضا في ملف 
التعيينات، وطالب املس���ؤولن 
بالتعاطي مع املوضوع باعتباره 
شأنا وطنيا وان يتم على قاعدة 
الكفاءة والنزاهة واخلبرة وفق 
آليات ومعايير محددة، كما طالب 
الوطنية املوكل  الهيئة  بتشكيل 
الطرق  اليها دراس���ة واقت���راح 
الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية 
وفقا ملا نص عليه اتفاق الطائف 
للخروج من النفق الطائفي املظلم 

وما يسببه من ازمات متعددة.
ورحب املجلس باملصاحلات 
التي متت بن بعض االفرقاء، داعيا 

الى تعميمها لتشمل اجلميع.

وزير الكتائب يؤيد طرح عون

في هذا الس���ياق، أشار وزير 
الش���ؤون االجتماعي���ة س���ليم 
الصايغ )حزب الكتائب( الى غياب 

التنس���يق بن مسيحيي 14 آذار 
في موضوع التعيينات، مستدركا 
بالقول ان ذل���ك ال يعني وجود 
جتاذب���ات خالفية قد تفضي الى 

خالف سياسي.
الوزير الكتائبي اعرب عن دعمه 
ملطالبة العماد ميشال عون بإعادة 
موقع املدير الع���ام لالمن العام 
الى املوارنة، معتبرا ان املداورة 
في الوظائف يجب ان تطول كل 

الفئات.

النائب سلهب لتعيينات وطنية

النائب سليم سلهب عضو كتلة 
االصالح والتغيير وردا على سؤال 
حول املرجعية االقوى في فرض 
التعيينات االدارية واالمنية، قال: 
علينا رؤية التعيينات من الزاوية 
الوطنية ومع وجود حكومة وفاق 
وطن���ي اعتقد ان ل���كل رأيه في 

التعيينات.
وردا على سؤال حول مقولة 
ان طريق جنبالط الى دمشق متر 
في الرابية وحزب اهلل واجلاهلية 
واحلزب القومي، قال النائب سلهب: 
لقد رد جنبالط على هذا القول ان 
له اسلوبه اخلاص في الوصول الى 
دمشق، واعتقد ان لقاءه مع العماد 
عون مس���ألة منفصلة متاما عن 
شروط زيارة دمشق، وانا ارى ان 
االجتماعات الداخلية احلاصلة لها 
خلفيات داخلية، وما بن جنبالط 
والقيادة السورية شيء مختلف 
متاما، ولو انه يسهل االمور لكنه 

ليس الزاميا او اجباريا.
وكان املس���ؤول ف���ي القوات 
اللبنانية د.فادي سعد قد استبعد 
احلاجة الى جلان تنسيق مع التيار 
الوطني احلر ألن اخلالف فقط هو 

على املشروع السياسي.
وردا على هذا، قال س���لهب: 
اعتقد ان هناك امورا تستحق ان 
تنسق مع القوات بشأنها وال يجب 

ان نرفض احلوار مهما كان.
وردا على س���ؤال آخر حول 
مطالبة كتلة االصالح والتغيير 
بتغيير االمن العام ملجلس الوزراء 
د.سهيل بوجي، قال: اننا نرى ان 
د.بوج���ي وهو قاض في مجلس 
الش���ورى قد انتهت مدة انتدابه 
الى هذا املوقع، وهي ست سنوات، 
ونحن نقول انه اذا كان استمراره 
حيث هو مغاي���ر للقوانن فمن 

املستحسن تعين غيره.

خطة عمل

وحول إط����الع التيار الوطني 
احلر حزب اهلل على خطة العمل 
املنوي اعتمادها مع احلزب التقدمي 
االشتراكي، قال النائب سلهب:  هناك 
جزء كبير من هذه اخلطة مستقى 
من لق����اء العماد ع����ون والنائب 
جنبالط، ووليد بك سياسي دون 
شك، واذا اللقاء لم يتحصن بتوافق 
سياسي بن الرجلن فسيبقى هشا 
وال يقود الى نتيجة، علما ان ملف 
املهجرين من اجلبل اساسي عند 
العماد عون، لك����ن اذا لم يقترن 

بتوافق سياسي فلن ينجح.
في هذا الوق���ت، اعلن االمن 
العام للمجلس االعلى اللبناني � 
السوري نصري خوري بعد لقائه 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
ان���ه عرض مع رئي���س املجلس 
التطورات االيجابية املتس���ارعة 
بن لبنان وسورية والتي قال اننا 
بدأنا نلمسها مع زيارة الرئيس 
ميشال س���ليمان الى دمشق في 
اغس���طس 2008 وحققت قفزة 
نوعية مع زيارة رئيس احلكومة 
سعد احلريري، حيث مت االتفاق 
على صياغة رؤى متكاملة ملستقبل 
العالقات بن البلدين وسبل تفعيل 
التعاون والتنسق بينهما، الفتا 
الى دور الرئيس بري املش���جع 

على هذا الصعيد.

جوزف معلوف

مصادر فلسطينية لـ »األنباء«: ما يجري في عين الحلوة 
صراع فتحاوي على خلفية المصالحة مع حماس

صيدا  )عن احللوة(: نفت مصادر فلسطينية 
معنية صحة القول بفردية االش����تباك االخير 
الذي وقع في مخيم عن احللوة بن عناصر من 
فتح واخرى من »جند الشام« واوقع جريحن، 
وقالت املصادر ان ما حصل ويحصل في بعض 
املخيمات ال ميكن اغفال دور الصراعات الفتحاوية 
فيه على خلفية التعيينات االخيرة ملسؤولي 
احلركة في لبنان. وكانت هذه التعيينات اعادت 
اللواء سلطان ابوالعينن الى مسؤولية الساحة 
الفتحاوية في لبن����ان، األمر الذي اثار غضب 
الفريق الفتحاوي اآلخر القريب من حماس ومن 
رئيس الدائرة السياسية فاروق القدومي وعلى 

رئيسه العميد منير املقدح، االقوى عسكريا في 
عن احلل����وة. ومن دالالت هذا الصراع االتهام 
املقدم لس����لطان ابو العينن باملس����ؤولية عن 
اغتيال مس����ؤول امن فتح العقيد كمال مدحت 

بواسطة املتفجرات السنة املاضية.
واكثر من هذا فان املقدح يرى ان تيار محمد 
دحالن وتوفيق الطيراوي وسلطان ابوالعينن 
امسكا بالساحة الفلسطينية في لبنان من خالل 
تدفق االموال وحش����د املناصرين في مواجهة 
حركة حماس في املخيمات، من قبيل الضغط، 
ألجل اعادة الدحالن وكوادر فتح الى غزة، في 
اطار عملية املصاحلة الفلسطينية التي مازالت 

حم����اس ترفضها. وتضيف املص����ادر ان فتح 
السلطة املمسكة بتالبيب املخيمات الفلسطينية 
في لبنان، لن تس����مح حلماس بالتواجد داخل 

مخيمات لبنان، قبل اقرارها باملصاحلة.
وتقول املصادر ان املقدح الذي ميلك السيطرة 
العسكرية واالمنية داخل »عن احللوة« هدد 
بحل جناح فتح التابع لسلطان ابوالعينن في 
مخيم عن احللوة في حال عدم استجابة رئيس 
السلطة الفلسطينية لرغبته بابعاد ابوالعينن 
عن الس����احة الفلسطينية في لبنان وقد اقرن 
تهديده هذا باستنفار انصاره في املخيم حتسبا 

للمفاجآت.

معركة »التعيينات« والتمثيل المسيحي..
 انقراض تدريجي أم تهميش؟

بي����روت: ش����كل حزب الكتائ����ب جلنة خاصة بإش����راف الرئي����س أمن اجلميل
وعضوية الوزير س����ليم الصاي����غ ونواب احلزب لتتول����ى درس ملف الوجود 
املسيحي في ادارات ومؤسسات الدولة والذي تصفه مصادر كتائبية بأنه »مخيف« 
ومتجه الى »انقراض تدريجي« في وزارات وادارات مثل وزارتي األشغال واالقتصاد 

ورئاسة مجلس النواب.
وم����ن املتوقع ان تخلص اللجنة الى اتخاذ التوصيات الالزمة وحتديد اخلطوات 
املناسبة في هذا الشأن مبا في ذلك اثارة الوزير الصايغ املوضوع على طاولة مجلس 

الوزراء عبر دراسة متكاملة.
وكان التيار الوطني احلر أعد في مرحلة سابقة دراسة مفصلة عن واقع »التهميش املسيحي« 
خلص����ت الى ان ثمة خطة مبرمجة بدأت باتفاق الطائف تس����تهدف املس����يحين حتت عناوين 
وشعارات متعددة، وعمدت الى استثمار كل ظرف اقليمي ودولي بهدف حتقيق مزيد من االقصاء 
للمسيحين وحتجيم مشاركتهم في السلطة وحتويلهم الى مواطنن من درجة ثانية في مفاصل 

الدولة السياسية والتربوية واالقتصادية.
وحتدثت هذه الدراسة عن وضع املسيحين في االدارة وفي وظائف الفئة األولى وأعدادهم في 
االدارات العامة، خصوصا في ش����ركة كهرباء لبنان وبلدية بيروت وادارة املرفأ ووزارة التربية 
وطيران الشرق األوس����ط وهيئة »أوجيرو« والسلك الديبلوماسي )توزيع السفراء( واجلامعة 
اللبنانية واألجهزة األمنية والهيئات التابعة لرئاس����ة احلكوم����ة، مثل مجلس اإلمناء واإلعمار، 

سوليدير، سوكلن، إيدال، أوجيرو، والهيئة العليا لإلغاثة.
واضافة الى تقرير خاص عن وجود املس����يحين الدميوغرافي والسياس����ي واالقتصادي في 
العاصمة بيروت، س����لطت الدراس����ة الضوء على قانون التجنيس ال����ذي أدى إلى أكبر تغيير 
دميوغرافي في لبنان، والتوطن، والفضائح املتعلقة مبلف املهجرين ومنع عودتهم إلى اجلبل، 
إضافة إلى ثالثة ملفات عن بيع األراضي والهجرة واألحوال الش����خصية )صعوبات التسجيل، 

عدم اعطاء اجلنسية ملستحقيها، منع املغتربن من االقتراع(.
ويعتب����ر النائب ابرهيم كنعان ان »تكتل االصالح والتغيي����ر« يلج باب التعيينات، آمال في 
حتقيق نقلة نوعية في االدارة،  مشددا على ضرورة مراعاة التمثيل الطائفي والتوازن ومعايير 
اخلبرة والكفاية والنزاهة، وخصوصا في ظل ما يعانيه املواطن على مس����توى الفساد، ومذكرا 
بسلسلة تفاهمات عقدت بن العماد عون والرئيس سعد احلريري قبيل تأليف احلكومة واساسها 

املباشرة تدريجا وعلى مراحل في معاجلة ثغر االدارة والسياسة املالية والقضاء.
وداعيا الى وضع س����قف للتنافس على مستوى التعيينات أساسه تأمن احلضور والتمثيل 

املسيحي الصحيح في النظام، والسيما ان املسألة تتعلق بتعزيز حضور طال غيابه.
ميكن القول ان القوى والقيادات السياس����ية املسيحية املختلفة سياسيا تلتقي وتتفق على 
ضرورة تصحيح وحتس����ن التمثيل املس����يحي في الدولة، وزارات وادارات ومؤسس����ات أمنية 

وعسكرية ومجالس عامة، وتعويض ما حصل في مرحلة ما بعد الطائف من نقص وغنب...
ولكن كيف يترجم هذا التوجه عمليا وما اجلهة أو املرجعية املس����يحية التي تتولى وتتكفل 
هذا امللف؟ أال ينس����حب منطق احملاصصة على الس����احة املسيحية؟ أال يقال هذه األيام ان عقدة 
التعيينات هي في الدرجة األولى »مسيحية« وان املشكلة تكمن أوال في تعدد املرجعيات املسيحية 

وعدم تطابق الواقع الرسمي مع الواقع السياسي والتمثيلي؟!
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أخبار وأسرار
دعم ومـؤازرة: تؤكد مصادر رس����مية أن الرئيس 
سليمان عاد من باريس ومعه وعود بالدعم واملؤازرة، 
م����ع تصور مبدئي بأن يقوم الرئيس س����اركوزي 
ش����خصيا مبهمة مزدوجة باجتاه كل من إسرائيل 
والواليات املتحدة، ورمبا تصبح منسقة بشكل جيد 
مع إدارة الرئيس أوباما ليكون للضغط الديبلوماسي 
تأثيره وفعاليته على الداخل اإلس����رائيلي، إال ان 
الضغط املتوقع بحسب املصادر الذي ينتظره لبنان 
مؤثرا وفاعال لن يكون من دون ثمن، وزمن الدفع 
والتسديد لن يكون آنيا، وإن كان في االحتاد األوروبي 
من يعمل بجدية على طرح مخارج ومشاريع حلول 
تتطلب تدقيقا من اجلانب اللبناني، ودرسا معمقا 
لبنوده����ا ومضامينها كي تأتي متطابقة واملصالح 
اللبنانية، وتسهم في تدعيم السلم األهلي بدال من 

التضحية به.
سليمان ماض على درب املصاحلات:  يؤكد أحد زوار بعبدا 
أن الرئيس سليمان غير راغب في وضعه في مواجهات 
سياس��ية مع أي كان في البلديات واملخترة. »رمبا له 
أق��ارب يتمنى فوزه��م، إال أنه لن يدخ��ل في معارك 
سياسية«، ويشدد الزائر على أن كل ما أثير خالل مرحلة 

االنتخابات النيابية، عن تدخل سليمان أو دعمه ملرشحني 
في جبيل، لم يكن صائبا. ويضيف أن املرشح السابق 
ناظم اخلوري انس��حب من كونه مستش��ارا سياسيا 
للرئيس بع��د قراره خوض االنتخابات، مفضال العمل 
وفق أجندته اخلاصة بعيدا عن األجندة الرئاس��ية، وإذ 
يسأل املقربون من بعبدا: »من يريد وضع الرئيس في 
مواجهة مع القوى األخرى؟«، حيث يؤكدون أن عالقة 
الرئيس مع اجلميع باتت ممتازة، وخصوصا مع التكتالت 
املسيحية رغم التباينات املوجودة بينها. من جهة أخرى، 
يجزم هؤالء بأن س��ليمان سيتابع س��عيه إلى تنظيم 
املصاحلات الداخلية ومتتني تلك التي عقدت، على الرغم 
من صعوبة جمع، مثال، س��مير جعجع وميشال عون، 

أو جعجع وسليمان فرجنية.
 تساؤالت حول لقاء اجلاهلية: مازال لقاء اجلاهلية يتفاعل 

سياسيا على عدة مستويات:
� في أوساط املعارضة ثمة اهتمام مبعرفة سبب 
عدم حضور النائب طالل ارس����الن ليكتمل العقد 
الدرزي في اللقاء، وما اذا كان ارسالن تلقى دعوة 
من الوزير الس����ابق وئام وهاب أم انه تلقى دعوة 
ناقص����ة من باب رفع العتب، عكس����ت قناعة لدى 

وهاب بأن ارسالن لن يحضر أو عكست رغبة لديه 
بعدم حضوره، كما ان هناك اهتماما آخر مبس����ألة 
عدم مش����اركة أي من رموز وشخصيات املعارضة 
الس����نية في اللقاء )عمر كرامي، أسامة سعد، عبد 

الرحيم مراد(.
� في أوساط تيار املستقبل وحلفائه، تثار مسألة 
مشاركة النائب نهاد املشنوق وما اذا كانت حصلت 
بصفة شخصية أو سياسية، وما اذا كان باالمكان 
االستمرار في تقبل وضع خاص للمشنوق وهامش 
واسع حلركته ومواقفه السياسية من دون ان ينعكس 

األمر على تيار املستقبل، التزامات أو اشكاليات.
 املعارضة ترتاب من استقالة رياشي: استقالة القاضي رالف 
رياش��ي من س��لك القضاء طالبا انهاء خدماته بهدف 
التفرغ ملهماته في احملكمة الدولية، نظرت اليها أوساط 
معارضة بعني الريبة والشك، معتبرة ان التبرير املعطى 
لهذه االستقالة غير مقنع، وان رياشي يستبق التغيرات 
السياسية التي يش��هدها لبنان ويخشى مساءلته عن 
املرحلة السابقة، ومتسائلة ما اذا كان بإمكانه االستمرار 
في مركزه في احملكمة الدولية كنائب للرئيس ومنتدبا 

من لبنان بعدما فقد صفته وموقعه كقاض.

رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال أمني سر حركة فتح في لبنان سلطان ابو العينني  )محمود الطويل(


