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سليمان: تعيين األشخاص بكفاءتهم ال بوالئهم المذهبي مع احترام المناصفة

بيروت ـ خلدون قواص وكونا
اشاد مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ د.محمد رشيد 
قباني بوقوف الكويت الدائم الى جانب لبنان مؤكدا حرص 
اللبنانيني على تلك املعاني اميانا بعمق الروابط التي جتمع 
بالده بالدول العربية كافة والكويت على وجه اخلصوص. 
وقال املفتي قباني لــــ »كونا« على هامش االحتفال الذي 
اقامه صندوق الزكاة التابع لدار الفتوى لتكرمي االعالميني: 
ان الكويت الشقيقة من اعز الدول العربية على قلب لبنان 
وكلها عزيزة خاصة ان ما يجمع لبنان والكويت هو ليس 
حجمهما الصغير امنا افعالهما الكبيرة في خدمة اخلير. 
واعرب عن شكره للجهود التي بذلتها الكويت اميرا وحكومة 
وشعبا في دفع مســـيرة العطاء واخلير قدما وتعميمها 
في ارجاء الوطن العربي واالســـالمي، مشيرا الى ان تلك 
اجلهود املتميزة تؤكد اميان الكويت وشعبها بأهمية دعم 
املؤسسات اخليرية وبيوت وصناديق الزكاة لكي تتمكن 
من اكمال رســـالتها االجتماعية التكافلية. وكان صندوق 
الزكاة التابع لدار الفتوى في اجلمهورية اللبنانية قد كرم 
وكالة االنباء الكويتية »كونا« تقديرا جلهودها في تغطية 
نشـــاطات صندوق الزكاة االنسانية في حفل حضره الى 
جانب املفتي رئيس مجلس امناء صندوق الزكاة عدنان 
الدبس ونقيب الصحافة اللبنانية محمد بعلبكي باالضافة 

الى حشد من الشخصيات االعالمية.
من جهة أخرى دعا مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد 
قباني إلى أن تأتي التعيينات اإلدارية معبرة عن انتصار 
الكفاءة واالحقية واألمانة والصدق واإلخالص في العمل 
وذلـــك خالل حفل تكرمي املؤسســـات اإلعالمية اللبنانية 
والعربية بدعوة من صندوق الزكاة في لبنان قدمت فيه 
شهادات شكر وتقدير للمتعاونني مع الصندوق في رسالته 
اإلنسانية، وكانت »األنباء« بني املؤسسات اإلعالمية التي 

حصلت على هذه الشهادة نظرا لدورها اإلعالمي املميز.
وقال املفتي د.قباني: لإلعالم في لبنان دور مهم وعلى 
وجه اخلصوص في تعزيز احلرص على الوحدة الوطنية، 
وإبراز دور لبنان العربي وتضامنه مع اشـــقائه العرب، 
واإلعالم املؤثر حقا، هو الذي يفهم عقلية وتفكير واهتمام 
وهموم الرأي العام، ويخاطبه بطريقة احترافية صادقة، 
أمينـــة على فكره وقيمه وحضارتـــه، على قاعدة تعزيز 
صناعـــة اإلعالم بلغتنا العربية، التي هي محل اعتزازنا، 
ولغة إمياننا، رافضـــني املس بلغتنا العربية، أو محاولة 
تشويهها بحجج واهية، وحتت عناوين شتى، واستهدافها 
ببراعة مفضوحة، من بعض الكتاب وفي االعالنات والقصص 
والروايات، باستخدام اللغة العامية التي ما كانت اال وسيلة 

املستعمر في تكريسها محل الفصحى.

بيروت ـ عمر حبنجر
االســــتحقاقات الداخليــــة من 
التعيينات االدارية الى تشــــكيل 
الهيئة الناظرة بالغاء الطائفية لم 
تشغل اللبنانيني عن متابعة الزيارة 
الثالثة واملهمة للرئيس السوري 
بشار االسد الى الرياض مقرونة 
باحلديــــث عن احتمال اشــــتراك 
الرئيس املصري حسني مبارك بلقاء 
االسد مع خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز نظرا 
النعكاس هذه اللقاءات املباشر على 
الوضع في لبنان، ولئن ادرجت تلك 
اللقاءات في خانة تسوية النزاعات 

الفلسطينية ـ الفلسطينية.
ويترافــــق كل ذلــــك مع زيارة 
القومي االميركي  مستشار االمن 

جيمس جونز للسعودية.
وبهذه املناسبة، كشف الرئيس 
انه  اللبناني ميشال سليمان عن 
وجه دعوة الى الرئيس بشار االسد 
لزيارة لبنــــان، وان االخير وافق 
على ذلــــك، واعدا بالتلبية حينما 
يكون الوقت مناسبا، في حني قرر 
رئيس احلكومة ســــعد احلريري 
زيارة القاهــــرة قريبا ثم باريس 
في 21 و22 اجلاري فواشنطن في 

فبراير املقبل.
سليمان اشار الى انه في وارد 
اعالن شيء ما على طاولة احلوار قبل 
نهاية الشهر اجلاري بانتظار بلورة 
الصيغة املثلى، ولم يخف الرئيس 
ان هناك طلبــــات كثيرة ضاغطة 
ان املوضوع  للمشاركة، موضحا 
االساسي سيكون االستراتيجية 
الدفاعيــــة وكل ما يتصل بها. واذ 
اشــــار رئيــــس اجلمهورية خالل 
كلمــــة امام الســــلك القنصلي في 
لبنان الى دور لبنان في مواجهة 
االرهاب منذ العام 2000، فإنه لفت 
الى اهمية التجربة الدميوقراطية 
امليثاقية اللبنانية والتي اصبحت 
اليــــوم منوذجا حتــــاول االنظمة 

الدميوقراطية االقتداء به.
وكشف رئيس اجلمهورية: نحن 
في صدد اصالح سياسي وقضائي 
واداري ونريد ان يصل االشخاص 
بكفاءاتهم ونزاهتهــــم وعطائهم 
وليس بوالئهم املذهبي او الطائفي 
مع احترام املناصفة في مناصب 
الفئة االولى كما ينص الدستور مع 
االفضلية ملن هم في داخل املالك 

االداري املرشــــحون للترفيع الى 
رتبة اعلى.

وشــــدد الرئيس سليمان على 
وجوب اعتماد آلية تؤدي الى اختيار 
الرجل املناسب في املكان املناسب 
وهذا يشكل خطوة اساسية على 
طريق الغاء الطائفية السياسية.

والــــى جانب هــــذا التحصني 
الداخلي لبناء الدولة ومؤسساتها 
والنهوض بها، لفت الرئيس سليمان 
الى محاولة اســــرائيل تكبير اي 
خطر يتأتى من لبنان، ودعا الى 
متتني الوحدة الوطنية ملواجهة هذا 
اخلطر، والى تنفيذ القرار 1701 من 
جانب اسرائيل والى تضافر القدرات 
الوطنيــــة من الشــــعب واجليش 
واملقاومــــة للتصدي ألي محاولة 

اعتداء اسرائيلي على لبنان.

جلسة مجلس الوزراء

من جهة اخرى، ترأس الرئيس 
سليمان جلسة مجلس الوزراء في 
القصر اجلمهوري مساء امس وعلى 

جدول االعمال 26 بندا عاديا.
واطلع الرئيس سليمان الوزراء 
على محادثاته مع الرئيس الفرنسي 
نيكوال ســــاركوزي وعلى زيارته 
الى اجلنوب، في حني اطلع رئيس 
مجلس الوزراء املجلس على نتائج 

زيارته الى تركيا.
موضوع التعيينات االدارية لم 
يكن مدرجــــا على جدول االعمال، 
امنا جرى تناوله من باب عرض 
الرئيس احلريري ملا جرى تداوله 
في اجللســــة التي انعقدت حتت 
رئاســــته في الســــراي، من حيث 
وضع تصور آللية اجراء التعيينات 
باالتفاق بني الرئيســــني سليمان 
واحلريري ووزير الدولة لشؤون 
التنمية االدارية محمد فنيش وسبل 
وضع هذه اآللية موضع التنفيذ.

مشروع فنيش

وكان وزير التنمية االدارية اكد 
جهوزية الوزارة لطرح مشــــروع 
اآللية على مجلس الوزراء اذا طلب 
منه ذلك، موضحا ان روحية اآللية 
التي سيقترحها واحدة مقارنة مع 
اآلليات الســــابقة، وهي ان تتولى 
جهة محايــــدة قادرة ومبعزل عن 
احلسابات السياسية بت التعيينات 
على قواعد، واشار الى ان االمور 

تختلف في التفاصيل وانه يبني 
على امر موجــــود ويضيف اليه 

ويعدل فيه.

مبادئ وليس مقترحات

وعن امكان اخذه باقتراح الرئيس 
بري تشكيل هيئة قضائية تشارك 
بالتعيينات، نف ى فنيش ان يكون 
بري قدم االقتراحات بل مجموعة 
مبادئ نوافــــق عليها، معتبرا ان 
ضم قضاة هو مبدأ وجدد مطالبته 
بقرار سياسي حول آلية التعيني، 
مذكــــرا بالبيان الوزاري الذي اكد 
على اولوية التعيينات، مؤكدا ان 
مجلس الوزراء لم يكلفه بآلية امنا 

االمر رهن التشاور.
فنيــــش اطلــــع الرئيس بري 
والعماد ميشال عون وبقية اطياف 
الســــابقة على طبيعة  املعارضة 
اآللية ووافقوا عليها، وهي تقضي 
بتشكيل هيئة تضم رئيس مجلس 
اخلدمة املدنية )مركزه شاغر حاليا( 
ورئيس ديوان احملاســــبة )مركز 
شاغر اآلن( ورئيس هيئة التفتيش 
املركزي والوزير املختص، اضافة 
الى وزير التنمية االدارية او من 
ينوب عنه، وان تأخذ اللجنة على 
عاتقها بعد درس امللفات واجراء 
املقابالت رفع اقتراح يتضمن ثالثة 
اسماء للمركز الشاغر، ويكون على 
مجلس الــــوزراء ان يأخذ بواحد 
من االسماء الثالثة او يسمي من 

خارجها، اي من خارج املالك.

عقدة العقد

لكن يبــــدو ان عقدة العقد في 
الفئة االولى ســــتكون  تعيينات 
مســــيحية خالصــــة، اذ ان فريق 
املعارضة السابقة )8 آذار( سيعتبر 
ان مــــن حقه تعيني نحو 50% من 
املراكز الشــــاغرة، بينما يســــعى 
االكثرويون الى فرض حصة مماثلة، 
مما يبقي الوسطيني وعلى رأسهم 
رئيس اجلمهورية خارج احلسبان، 
فضال عن الوزير الياس املر الذي 
له حضور دائم في االدارة، خاصة 

وزارة الداخلية.
وزير الدولة جان اوغاسبيان 
رأى ان هنــــاك فراغا ضاغطا في 
هيئات الرقابة مثل مجلس اخلدمة 
املدنية وهيئة الرقابة على املصارف 

وديوان احملاسبة.

األسد وعد بتلبية دعوة الرئيس »في الوقت المناسب«.. والحريري إلى القاهرة وباريس فواشنطن

الرئيس ميشال سليمان مستقبال الرئيس نبيه بري في لقاء األربعاء األسبوعي في بعبدا

الزميل عمر حبنجر متسلما شهادة تكرمي »األنباء« من دار الفتوى اللبنانية في بيروت

بيروت ـ أحمد عزالدين
أعلــــن رئيس مجلس النواب نبيــــه بري أمس ان الغاء 
الطائفية السياسية هدف وطني وليس خيارا، بل هو استكمال 
للميثاق الذي نص عليه الدســــتور بعد أول مجلس نيابي 
منتخب على اســــاس املناصفة بني املسلمني واملسيحيني، 
وحذر من أنــــه اذا لم نعتمد هذا اخليار ونتخلص من علة 
الطائفية، فإن احفاد االحفاد ســــيرثون االجداد في مواقع 
الســــلطة وزعامات الطوائف واملناطق. وقال الرئيس بري 
في مؤمتر صحافي حاشــــد عقده في املجلــــس النيابي ان 
املواطنية ال متر عبر الطوائف واملذاهب، بل هي عابرة لهم، 
وان لبنان مسؤول عن التنوع ليس في لبنان فحسب، بل 

في كل املنطقة.
الرئيس بري وفي مؤمتره املوثق بوقائع منذ عهد االنتداب 
عام وضع اول دستور في 1926 حيث اكدت محاضر النقاش 
ان واضعي الدستور من كل الطوائف اعتبروا ان الطائفية هي 
علة هذا البلد، وقال ان االستثناء باعتماد الطائفية ملرحلة 
مؤقتة الذي استمر حتى اآلن 83 عاما ال يجوز اعتباره قاعدة، 

ألن املشرع ال يبني على أي استثناء كقاعدة قانونية.
واســــتعرض الرئيس بري برنامجا وثائقيا يشير الى 

اختالف اللبنانيني في الرؤية الوطنية نتيجة الطائفية.

من جهته، الرئيس بري استغرب املعارضة إللغاء الطائفية 
والقول انه ال ميكن الغاء الطائفية من النصوص قبل الغائها 
من النفوس. ورأى بري ان صانعي االســــتقالل اعتبروا ان 
الغاء الطائفية من النصوص هو السبيل إللغائها من النفوس 
وليس العكس. مشيرا الى مقال للمطران جورج صفر الذي 
رأى ان القول بإلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص 

يعني عدم إلغائها حتى يوم القيامة.
واكد ان الغاء الطائفية سيشكل استكماال للميثاق الوطني 
الذي جتدد في الطائف، وهناك نصوص تفرض ذلك، وقد 
بدأت بتشكيل املجلس الدستوري، ثم املجلس االقتصادي 
االجتماعي، واملجلس الوطني لالعالم، وأخيرا مجلس الشيوخ 

الذي ال ميكن تشكيله قبل الغاء الطائفية السياسية.
وعــــرض بري للمواقف واحملاوالت التي جرت منذ عام 
1995 في هذا املجال، مشيرا الى ان رئيس اجلمهورية السابق 
الياس الهراوي ربطها باملوافقة على الزواج املدني االختياري 
ومتت املوافقة على ذلك في مارس عام 1998 بأغلبية كبيرة، 
وفي اليوم التالي أرسل الرئيس الهراوي كتابا الى املجلس 
إللغاء الطائفية، ولكن ال الزواج املدني حتقق وال آلية الغاء 

الطائفية السياسية وضعت على السكة.
وقال ان طرح الغاء الطائفية املطلوب من املجلس النيابي 

ليس دفاعا عن شخصه، بل دفاع عن بلدي وعن دستورنا، 
مشــــيرا الى ان الهيئة اذا شــــكلت لن تكــــون تقريرية، بل 
ستعمل كما هيئة احلوار الوطني وتتخذ قراراتها مبوافقة 

اجلميع.
وردا على سؤال حول القرار 1559 ان االميركيني انفسهم 
وعلى لســــان مساعد وزيرة اخلارجية االميركية الذي كان 
ســــفيرا في لبنان جيفري فيلتمــــان قال ان القرار 1559 قد 
طبق، ووافقني الرأي وقال في تصريح له ان الرئيس بري 
قــــد أقنعني بأنه ال ضرورة لبقاء هــــذا القرار بعدما نفذت 
كل بنوده. واستدرك بري: اال اذا كانوا يعتقدون ان سالح 
املقاومة هو السالح غير الشرعي، واضاف: القرار 1559 بات 
لزوم ما ال يلزم وهم يريدونه ســــيفا مســــلطا فوق رأسنا 
ورأس سورية. وردا على سؤال آخر اذا كان التمسك بالقرار 
1559 للضغط على سالح املقاومة قال الرئيس بري: انا مع 

املقاومة، وإذا بقي اثنان مقاومان فأنا واحد منهما.
وردا على ســــؤال حول موضوع احلياد في لبنان، قال 
الرئيس بري: سبق وطرح هذا الكالم على طاولة احلوار، 
وقال: أنا مع البطريرك املاروني عام 1958 وهو انه ال ميكن 
أن يكون محايدا في العداء إلســــرائيل، وال ميكن أن يكون 

محايدا بعيدا عن االخوة العرب.

المفتي قباني: ما يجمع الكويت ولبنان أفعالهما الكبيرة في خدمة الخير
دعا إلى تعيينات إدارية تعتمد على الكفاءة واألمانة واإلخالص

أخبار وأسرار لبنانية

مخاوف من نتائج الكباش بني اجلماعة واملستقبل:  ابدى مصدر في 
اجلماعة اإلسالمية خشيته من ان تنتج التحوالت السياسية 
احلالية بروز حاالت تطرف سنية، ما يفرض علينا وعلى 
تيار املســـتقبل التقارب ال التباعد، ألن أي »كباش« بيننا 
ســـيؤدي الى خروج اطراف ســـنية نافرة رافضة للوضع 

املستجد.
اسـتبعاد طاولة احلوار قريبا: تس��تبعد جهة سياسية بارزة في 
املعارضة اس��تئناف اجتماعات احلوار الوطني في قصر بعبدا 
في وقت قريب، مش��يرة الى وجود اشكاالت وجتاذبات حول 
ش��كل وتركيبة طاولة احلوار اجلديدة البد من تسويتها أوال، 
خصوصا ان هناك توجها أكيدا الى تعديل طاولة احلوار استنادا 
الى نتائج االنتخابات، كما ان هناك فكرة متداولة لتوسيع طاولة 

احلوار لتضم ممثلني عن املجتمع املدني.
 أما مضمون احلوار وجدول أعماله فيتفق عليه في أول جلسة 
مع التأكيد ان »االس��تراتيجية الدفاعية« س��تكون في أس��اس 
احلوار، ولكن ذلك ال مينع من اضافة بنود أخرى حسب الظروف 

واحلاجة.
ماكني احلريص: حرص الوفد االميركي »برئاسة السيناتور 
اجلمهوري جون ماكني الذي نافس باراك أوباما في انتخابات 
الرئاسة« الذي التقى الرؤساء الثالثة على لقاء النائب وليد 
جنبالط دون غيره من السياسيني اللبنانيني للوقوف منه 
على األسباب التي أدت الى هذا التبدل في موقعه السياسي 
والى انتقاداته الشـــديدة ضد السياسة االميركية لالدارة 

السابقة.

التصاحلي��ة  اشـارات تهدئـة جنبالطيـة: بع��د خطوات��ه 
  الت��ي أبعدته ع��ن فريق 14 آذار، حرص النائ��ب وليد جنبالط
  على ارس��ال اش��ارات سياس��ية لتهدئ��ة حلفائه الس��ابقني

 والتخفيف من قلقهم وس��خطهم. ومن هذه االشارات تأكيده 
»عدم التنكر إلجنازات تراكمية سابقة تطلب الوصول اليها بذل 
جهود وتضحيات وطنية كبرى على أكثر من مستوى بل البناء 
عليه��ا وتعزيزها«، وتأكيده بعد لقاء العماد عون في الرابية ان 
»اللقاء ليس موجها ضد أحد«، اضافة الى اش��ارته املتكررة في 
اجتاه بكركي والتذكير باملصاحل��ة التاريخية في اجلبل ودور 

البطريرك صفير.
اسـتياء مسـتقبلي من قباني واملشـنوق: يقال ان حالة استياء 
تسود في كتلة املستقبل من الدور الذي يلعبه النائبان محمد 
قباني ونهاد املشنوق. فاألول فتح قنوات االتصال مع حزب 
اهلل وأطلق مواقف مغايرة لكتلته بخصوص القرار 1559، 
والثاني حضر الى منزل وئام وهاب في اجلاهلية متجاوزا 

الرئيس سعد احلريري.
تسـاؤالت حول اسـتقاالت طاقم احملكمة الدولية: استقالة مقرر 
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان االميركي ديڤيد تولبرت عززت 
التساؤالت حول أسباب االستقاالت املتتالية من احملكمة الدولية 
بعد اس��تقالة القاضي البريطاني روبن فنس��نت في 17 ابريل 
2009، وعضو هيئة احملكمة القاضي البريطاني هاورد موريسن 
في 14 اغس��طس 2009، والشرطي األسترالي نيك كالداس في 
6 يناير 2010، والناطقة االعالمية باس��م احملكمة سوزان خان 

)حلت محلها راضية عاشوري(.

بري: إلغاء الطائفية من النصوص سبيل إلغائها من النفوس
أكد ان الطرح المطلوب من المجلس النيابي ليس دفاعًا عن شخصه بل دفاع عن البلد وعن دستوره

بيروت ـ محمد حرفوش
تدور داخل كواليس قوى 14 آذار، نقاشـــات متعددة تتركز 
في جانب اساسي منها على تقييم نتائج محطات »املصاحلات« 
التي اجنزها النائب وليد جنبالط، بعد »انعطافه« الشهير في 2 
أغسطس املاضي، والذي أدرج حتت عنوان الواقعية السياسية 

وجتاوز رواسب احداث السابع من مايو.
وبحسب شخصية مشـــاركة في تلك النقاشات فإن 14 آذار 
لم تختلف مع جنبالط على اهمية حماية الســـلم األهلي، وال 
على أولوية الســـلم األهلي، لكنها اختلفت معه حول »خارطة 
الطريق« اذا جـــاز التعبير كما اختلفت معه ـ بطبيعة احلال ـ 

حول اخللل الذي احدثه انسحابه من ائتالف 14 آذار.
وأشارت هذه الشخصية الى انه لم يكن لدى املشاركني في 
تلك النقاشـــات الرغبة في التطرق الى ما ســـمي بـ»االنعطافة 
اجلنبالطية« من اساســـها، الفتة الى ان الهدف من النقاشـــات 
اساسا هو حتديد وتكوين قراءة موحدة ازاء السياسة اجلديدة 

لرئيس احلزب التقدمي االشتراكي وكيفية التعاطي معها.
والحظت الشـــخصيــــة الــــ 14 آذارية انـــه ومــــع انتهاء 
»مصارحة الرابية« وقبلها مصاحلة الشويفات ظهر بوضوح 
ان »الفريـــق اآلخر« تعامل مع حركـــة جنبالط ومع ما طرحه 
بصيغة »اســـتقوائية« و»انتصارية« حيث رفض هذا الفريق 
التعاطي مع هذه السياسة بوصفها »مبادرة وحل« من جنبالط 
مع هذا الفريق، فحزب اهلل اهتم بالسياسة اجلنبالطية اجلديدة 
من زاوية اعتباره ان نتيجتها هي شـــق حتالف 14 آذار، اي من 
زاوية اعتبار انها قادت الى توازن قوى سيــــاســـي مختلف، 
توازن فـــي صاحله، بل اكثر من ذلك تعامل مع السياســــــــة 
اجلنبالطية اجلديدة بوصفها نتاجا لقوة اختبرها لتوازن قوة 

جرى تكريسه.
واشارت الشـــخصية الى ان اي قراءة او تقييم من قبل 14 
آذار للمرحلة او للمســـتجدات الراهنة ينبغي ان يكون منصبا 
على كيفية تعاطي »الفريق اآلخر« مع تلك املرحلة ومتغيراتها، 
وليس على وليد جنبالط ومناقشـــة انعطافه، اي منذ ان قرر 

في 2 اغسطس اعتماد سياسة جديدة.
وشـــددت الشـــخصية على توجه الى عدم ابراز اي موقف 
يســـتفز جنبالط او يخطئ في قراءته، وذلك من منطلق ان ما 

اقدم عليه كان دافعه وطنيا نبيال، اي السلم األهلي.

 دعا رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط الى اعطاء
    حق التملك للفلســـطينيني بالصيغة التي ترضي اجلميع، كي 
نخرج من دوامة الـ »ال للتوطني« وال نبقي الفلســـطيني في هذه 

احلالة من البؤس واليأس.
وشدد جنبالط خالل مؤمتر نظمه احلزب »التقدمي االشتراكي« 
حول احلقوق املدنية لالجئني الفلسطينيني من فندق البريستول، 
شدد على ضرورة دراسة إعطاء الالجئ الفلسطيني احلد االدنى من 
الكرامة في حق العمل، والى اعادة النظر في كيفية اعادة املخيمات 
او اعادة ترتيب البنى التحتية لها، مشيرا الى ان البعض تعاطى 
مع القضية الفلســـطينية على أنها قضيـــة مذهبية، لكنه تراجع 

عن هذا املبدأ. 

جنبالط يدعو إلعطاء الفلسطينيين 
حق التملك بـ »صيغة ترضي الجميع«

نقاش في 14 آذار حول المصالحات 
وتوجه لعدم استفزاز جنبالط 

 بيـــروت : قالت مصادر وزاريـــة ان املوقف التركي 
باحلرص على استقرار لبنان ودعمه الذي عبر عنه 
أردوغان، شجع احلريري حني اجتمع مع الرئيس 
التركي عبداهلل غول، على أن يتمنى عليه أن ترفع 
تركيا عدد جنودها وضباطها املشـــاركني في قوات 
األمم املتحدة في جنوب لبنان )يونيفيل( كخطوة 
تكرس هذا احلـــرص التركي على أمن لبنان وعدم 
استهدافه من إسرائيل، وذكرت املصادر أن اجلانب 
التركي لم يعط جوابا إزاء هذا التمني من احلريري، لكنها قالت 
إن اخلطوة إذا حتققت فسيكون لها بعد رمزي وسياسي يؤكد 

رفض املس بلبنان.
 املصادر الوزارية نفسها قالت إن هناك بعدا آخر لنجاح الزيارة 
ونتائجها يتعلق مبوقعها في إطار العالقات السوريةـ  اللبنانية، 
فدمشق كانت في الســـابق ال تبدي ارتياحا لتعميق العالقات 
اللبنانيةـ  التركية، لكن زيارة احلريري رمبا تكون أجنح زيارة 
للخارج يقوم بها رئيس حكومة لبنان منذ أوائل التسعينيات 
ألنها تأتي في ظل التحسن الكبير في العالقة التركيةـ  السورية، 

وانفتاح دمشق األخير على عدد من الدول.
 ويرى مصدر ديبلوماســـي لبناني ان ردة الفعل اإلسرائيلية 
الهســـتيرية على املواقف التي أعلنها كبار املسؤولني األتراك 
جتاه لبنان تؤكد على جنـــاح احملادثات التي أجراها الرئيس 
احلريري والوفد املرافق، وهي محادثات تهدف أوال الى مخاطبة 
تركيا حاضنة احللف األطلسي، والتي حتتل موقعا مرموقا في 
املعادلة األميركيـــة في املنطقة ال ميكن جتاوزه، وتهدف ثانيا 
الى مخاطبة تركيا التي وقفت منذ احلرب اإلسرائيلية على غزة 

موقفا منددا بسياسة اسرائيل وممارساتها.

أبعاد أخرى لزيارة الحريري إلى تركيا
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