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)محمود الطويل( سليمان مستقبا موسى في قصر بعبدا امس

وهبة لـ »األنباء«: إنجازات 14 آذار خولتها لمحاورة السوريين بهدوء
بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عض���و كتلة »لبن���ان أوال« النائب أمني وهبة 
ان جديد األجواء الس���ياس���ية العامة في لبنان دفع 
باللبنانيني الى اعت����ماد خطاب سياسي هادئ بعيدا 
عن النبرة التصعيدية وع���ن املواجه���ات اإلعالمية 
التي حتكمت سابقا في املوقف السياسي لكل األطراف 
والفئات اللبن���انية، مس���تدركا بالقول ان هذا الهدوء 
ال يعني إطالقا ان اخلالفات السياسية قد تبددت ولم 
تعد عناوينها قائمة نتيجة التطورات اإليجابية التي 
سادت العالقات العربية � العربية، السيما الع���القات 
اللبنانية � السورية، معتبرا ان مقاربة تلك اخلالفات 
بش���يء من اله���دوء في ظل التطورات اإليجابية لن 
تف����سد للود قض���ية وقد توصل عبر طاولة احلوار 
الى حلول وم��فاهيم مش�������تركة حول الس���الح قد 
جتع���ل من الدولة اللب����ناني���ة صاحبة قرار احلرب 
والسلم واملالكة الوحيدة للس���الح على كامل أراض���يها، 
مؤكدا ان قوى 14 آذار لن تبخل بجهد الستمرار الهدوء 
وإلجناح احلوار وبالتالي للوصول الى حلول ترضي 

اجلميع.
ولف���ت النائب وهبة في تصري���ح ل� »األنباء« الى 
ان املرحلة الس���ابقة التي ُجدد فيه���ا للرئيس حلود 
وتلك التي تلت نهاية عهده، س���ادتها وقائع سياسية 
متشنجة ترافقت مع أعمال أمنية متسارعة، أدت الى 
استشهاد الرئيس رفيق احلريري وقافلة طويلة من 
قادة قوى 14 آذار، األمر الذي دفع باللبنانيني يومها الى 
تصعيد لهجتهم اخلطابية والى القول بصوت عال ما 
ال يريدونه من سورية والى رفض اخللل والسلبيات 

في العالقات اللبنانية � السورية التي اعترف بها ولو 
مؤخرا املس���ؤولون الس���وريون، معتبرا ان املرحلة 
احلالية اي بعد خروج القوات السورية من لبنان بفعل 
التحرك الش���عبي وإقامة العالقات الديبلوماسية بني 
البلدين، وبعد كل ما حققته قوى 14 آذار من إجنازات 
على املستوى الداخلي، وبعد زيارة الرئيس احلريري 
لسورية وما رافقها من إيجابيات من اجلانب السوري، 
كان عل���ى قوى 14 آذار االنتقال من اللهجة احلادة في 
خطابها السياسي الى اللهجة الهادئة فيه مع متسكها 
مبا تبق���ى من مطالب كانت ومازال���ت تفاخر بها من 

الناحية الوطنية.

دور السعودية في التهدئة

وردا على س���ؤال حول الدور السعودي في تهدئة 
خط���اب قوى 14 آذار، أكد النائ���ب وهبة انه وبالرغم 
من انعكاس املصاحلات العربية � العربية إيجابا على 
الداخل اللبناني والتي لعبت اململكة السعودية الدور 
االكبر في دفعها الى األمام، وبالرغم من مس���اهمة تلك 
املصاحلات بشكل مباش���ر في التهدئة اإلعالمية وفي 
هبوط اللهجة اخلطابية ل���دى كل الفرقاء اللبنانيني 
ولي��س فقط لدى ق���وى 14 آذار، يبقى ان الهدوء في 
اخلطاب السياسي لدى هذه األخيرة هو نتيجة قناعة 
لديها مبنية على قراءتها الس���ياسية للواقع املستجد 
على العالقات اللبنانية � السورية، السيما بعد زيارة 
احلريري لس���ورية ول���قائه الرئيس السوري بشار 

األسد.
هذا وبناء على ما س���بق ذكره أكد وهبة، ان قوى 

14 آذار ال تكابر في الش���ؤون الوطنية بل تتعاطى مع 
املستجدات بشجاعة وعقالنية وحكمة، وهي تدرك متاما 
انه بعد االجنازات التي حققتها، أصبحت لديها القدرة 
على محاورة السوريني بهدوء انطالقا من مبادئها ومن 
املسلمات الوطنية ومن موقع املتمسكة بأهدافها، هذا 
من جهة العالقات اللبنانية � الس���ورية، اما من جهة 
العالقات اللبنانية � اللبنانية، لفت وهبة الى ان غالبية 
اخلالف���ات بني اللبنانيني ترتبط مباش���رة باملذهبية 
والطائفية، األمر الذي ال يترك أمام األطراف اللبنانية 
سوى طريقتني وحيدتني للتعاطي معها، اما العقالنية 
عبر حوار ه���ادئ وبّناء وإما البقاء على خطاب عالي 
النبرة يؤجج النفوس ويخلق أرضية ساخنة تؤدي 
الى صدامات سياس���ية وشعبية على حد سواء وهو 
م���ا ال تريده قوى 14 آذار، إذ يبقى احلوار هو الطريق 

الوحيد لتحقيق أهدافها في بناء الدولة.
وختم وهبة معتبرا ان اخلطاب اجلديد لقوى 14 آذار 
هادئ بالشكل وليس باجلوهر، إذ يبقى مض���مونه هو 
الوصول الى حتقيق ما تبقى من األه����داف الوطنية 
املرسومة، مؤكدا ان قوى 14 آذار تسعى الى إرساء أفضل 
العالقات مع سورية التي تل����يق بدولتني مستقلتني، 
معتبرا انه من البديهي ب����عد كل ما حتقق من إجنازات 
وبعد تل���ك التطورات اإليجابية ف���ي ال����عالقات مع 
س�������ورية ان ت��حدد قوى 14 آذار اليوم أكثر من اي 
يوم مضى تفاصيل املواضيع اخلالفية معها وتعتمد 
احلوار مع سورية ملعاجلتها انطالقا من حرصها على 
مصلح����ة الدولتني ش���رط عدم تدخل كل منهما في 

الشؤون الداخلية للدولة األخرى.

أكد أن خطابها الجديد هادئ في الشكل وليس في الجوهر

موسى يؤكد مشاركة لبنان بقمة ليبيا ويدعوه لتمثيل رفيع فيها
بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال

اعتمد مجلس الوزراء اللبناني نظام االقتراع النسبي في انتخابات 
املجالس البلدية في لبنان بعد نقاشات حادة ومريرة، وكلف وزير 
الداخلي���ة والبلدية زياد بارود وض���ع صيغة تنفيذية لإلصالحات 
املعدلة لقانون البلديات متهيدا إلقرارها في جلسة 27 اجلاري، حيث 

تقول احلكومة كلمتها األخيرة في هذا املوضوع.
عل���ى ان اعتماد هذه الطريقة في احتس���اب نتائج االنتخابات 
البلدية لم يقنع أطرافا كثر بجدواها، سواء أكان جلهة التعقيدات 
التي س���تطرحها، ام جلهة اإلخالل باملوازين السياس���ية وأحيانا 
الطائفية التي ستترتب عليها، خصوصا ان أكثر من جهة سياسية 
تعتبر ان الظروف اإلقليمية السائدة ال تشجع على إجراء انتخابات 
بلدية ف���ي لبنان خالل هذا الربيع، او الصيف املقبل، وبعض هذه 
اجلهات تستند في موقفها الى إشارات سورية وسعودية ترى ان 
املرحلة الراهنة ليست مناس���بة، وال تتحمل اخلضات االنتخابية 

في لبنان.

مجلس النواب

وعلى هذا األساس يراهن املراهنون على جتميد مشروع القانون 
اجلديد في مجلس النواب عند وصوله إليه، مما يفرض حكما تأجيل 
االنتخابات لفت���رة محددة، ريثما يخرج املش���روع من خرم إبرة 
املجلس الذي ال يبدو ان رئيس���ه نبيه بري مقتنع بضرورة إجراء 
االنتخابات البلدية في هذا الوقت اإلقليمي املأزوم، ال بل ان ثمة من 
يطرح التأجيل ل� 3 سنوات مرة واحدة، كي تأتي االنتخابات البلدية 
متزامنة مع االنتخابات النيابية، ما يس���هل على القوى السياسية 

الكبرى عقد حتالفاتها على االستحقاقني معا.
وتقول مصادر نيابية ان الرئيس���ني ميش���ال سليمان وسعد 
احلريري يصران على إجراء االنتخابات البلدية، كي ال يقال انهما 
أخفقا في خوض هذا االس���تحقاق الدس���توري وكالهما في بداية 
انطالق���ة عهده، لكن ال يبدو ان احدهما مس���تعد خلوض مواجهة 
مع مجلس النواب اذا توافق الرأي فيه على انه ال ضير ان تأجلت 

هذه االنتخابات.

مجلس األمن والقمة العربية

وحسب املصادر ل� »األنباء«، فإنه الى جانب النوايا العدائية اإلسرائيلية 
حيال لبنان، هناك حزازات سياسية داخلية ستفرض نفسها على املشهد 

احلكومي في القريب العاجل.
ومنش����أ هذه احلزازات مصدران، األول موقف لبنان جلهة مستوى 
متثيله في قم����ة بنغازي بليبيا والثاني موقفه من العقوبات االضافية 
املرتقبة على ايران في مجلس األمن حيث ان لبنان عضو غير دائم في 

املجلس األممي ممثال لدول اجلامعة العربية.
واالس����تحقاقان متداخالن، اذ كيف يغيب لبن����ان عن قمة اجلامعة 
العربي����ة التي ميثلها في مجلس األمن، وم����اذا عليه ان يفعل في حال 
الغياب، اذا ما وجد نفسه مطالبا في مجلس األمن مبوقف من موضوع 

العقوبات اجلديدة على ايران.

موسى: لبنان سيشارك في القمة

وفي املوضوع األول اكد االم����ني العام جلامعة الدول العربية عمرو 
موسى بعد لقائه الرئيس ميشال سليمان امس ان لبنان سيشارك في 
القمة العربية املقبلة التي س����تنعقد في ليبيا وال نزاع على هذا األمر، 
امنا كيف«، قال ان »مس����توى التمثيل هو مسألة متوقفة على الوضع 

اللبناني ولدينا الوقت الكافي لهذا األمر«.
ورأى ان مشاركة لبنان مس����ألة ضرورية باملستوى الرفيع او 
املس����توى املسؤول، ألن األوضاع جادة وخطيرة في املنطقة ومنها 

في املنطقة ككل، ألن املنطقة تقف على س����قف من صفيح س����اخن 
وواجب احلذر، وامنا اهم عناصر القوة العربية هي ان جنلس معا 
وندرس هذا املوقف وجنري االتصاالت الالزمة ونحدد موقفنا من 

اآلن ملثل هذه االحتماالت.

بيرنز يسأل وال جواب قاطعا

وفي املوضوع الثاني فإن معلومات »األنباء« تفيد بأن مس����اعد 
وزير اخلارجية االميركية للش����ؤون السياس����ية وليم بيرنز الذي 
زار بيروت والتقى الرئيس ميشال سليمان ورئيس احلكومة سعد 
احلريري وشخصيات سياسية من قوى 14 آذار وغيرها، باستثناء 
رئي����س مجلس الن����واب نبيه بري، طرح على من التقاهم س����ؤاال 
ح����ول موقف لبنان العضو غير الدائ����م في مجلس األمن، في حال 
ط����رح على التصويت في املجلس موضوع فرض عقوبات إضافية 

على ايران؟
وقال����ت املصادر ل� »األنباء« ان الديبلوماس����ي األميركي لم يلق 
جوابا قاطع����ا، امنا قيل له: رمبا يتبنى لبنان موقف جامعة الدول 

العربية.
وفي سياق متصل، تلقى رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
اتصاال من الرئيس االيراني محمود احمدي جناد جدد خالله وقوف 
ايران الى جانب لبنان ودعمه في شتى املجاالت وعلى كل املستويات 

في مواجهة التهديدات االسرائيلية املتواصلة ضده.
وشكر سليمان لنظيره االيراني اتصاله وعاطفته، مشددا على ان 
هذه التهديدات تواجه بتعزيز الوحدة الوطنية واجلهوزية العسكرية 

وتضافر القدرات الوطنية لصد اي اعتداء.
كما اتصل جناد باالمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل، 
مؤكدا دعمه للمقاومة وحثه على البقاء في جهوزية تامة والتصدي 

ألي عدوان جديد.

استقبال ساخن من بري إلى موسى

ورمبا أيضا لهذا، اس������تقبل ب����ري ع���مرو موس������ى بخطاب 
س����اخن مجددا التأكيد على وجوب مقاطعة لبن����ان القمة العربية 

في بنغازي.
وعلى هذا قال فارس سعيد منسق »14 آذار«: بداية يجب أال تقاطع 
حكومة لبنان أي حضور أو اجتماع للجامعة العربية الذي هو عضو 
مؤسس فيها. وتاليا ألن لبنان هو املمثل الوحيد للعالم العربي في 
مجلس األم����ن، وكيف ميكن للبنان ان يدافع عن قضايا العرب في 

مجلس األمن، اذا لم يشارك في قمة اجلامعة العربية؟!

مطلوب موقف من مجلس الوزراء

وأضاف س����ع�يد: هناك فريق من اللبنانيني يتهم ليبيا بإخفاء 
السيد موسى الصدر، ويعتبر أي اتصال مع ليبيا الرسمية بقيادة 
الق��ذافي هو عدم احترام مش����اعر هذه الش����ريحة من اللبنانيني، 
وه����ذا األمر يتطلب موقفا في مجلس الوزراء، اذ ال يجوز ان يغيب 
عن أي قمة تعقد وال يجوز أيضا ان يذهب الى القمة رغم مش����اعر 
بعض اللبنانيني، فإذن املوضوع موضوع مش����اعر يجب ان يعالج 
بطريقة مع����ينة واذن املوضوع موضوع سياسي وعربي، ولبنان 
ميث����ل العرب في مجلس األمن فكيف له ان يغيب عن قمة اجلامعة 

العربية؟
وتساءل سعيد: غدا سيطرح موضوع العقوبات على ايران فماذا 

سيكون عليه موقف لبنان؟
وأضاف: املوقف اللبناني يجب ان يكون موقف اجلامعة العربية، 
فكيف يس����تطيع اعتماد هذا املوقف اذا لم يكن مشاركا بفاعلية في 

قمة اجلامعة العربية.

مواضيع تتعلق بلبنان، اضافة الى العنصر املهم الذي طرأ على املوقف 
وهو ان لبنان عضو في مجلس األمن وعليه مسؤوليات كبيرة في 
متثيل املجموعة العربية في مجلس األمن الذي قد نضطر للذهاب 
اليه بالبناء على العناصر واالجتماعات العربية على املس����تويات 

كافة ومنها مستوى القمة وما ستقرره.
وردا على سؤال ل� »األنباء« حول امكانية ان تقوم اجلامعة العربية 

بجهود مع القيادة الليبية لكشف مصير االمام املغيب السيد موسى 
الصدر ورفيقيه اوضح موس����ى بالقول انا اس����تمع وأفهم املوقف 
واحلساسيات القائمة وموقف شريحة مهمة من الشعب اللبناني، 
وهذه مسألة يجب ان تؤخذ في االعتبار، امنا مناقشة هذا األمر عبر 

وضعه على اجندة النقاش االعالمي قد ال يكون مفيدا.
ودعا موسى الى التحس����ب واحلذر من التهديدات االسرائيلية 

قانون البلديات من عنق زجاجة الحكومة إلى نفق مجلس النواب

< جولة عربية لسليمان: من املتوقع ان يقوم الرئيس ميشال سليمان 
بجولة على عدد من العواصم العربية املعنية بامللف اللبناني، بعيد 
زيارته الى موس���كو في ال� 23 من الشهر اجلاري، لشرح تطورات 

األوضاع في لبنان.
< احلريري يلتقي نصر اهلل: يتوقع ان يلتقي رئيس احلكومة سعد احلريري 
األمني العام حلزب اهلل الس��يد حس��ن نصراهلل ويق��دم له التعزية في 
ذكرى استشهاد عماد مغنية، ردا على زيارة وفد من احلزب له وتقدمي 

التعزية باستشهاد والده.
وس��تكون الزيارة مناس��بة للقاء يطرح فيه الرج��ان ما عندهما، 
اذ ذك��رت مصادر نيابية ف��ي »كتلة الوفاء للمقاوم��ة« ان قرارا اتخذ 
بالتعاون مع احلريري في احلكومة وتس��هيل أعمالها، ورفض الدخول 

في مماحكات ومشاكسات.
< كلمات منسقة: أوضح نائب بارز في كتلة املستقبل ان الكلمات 
التي ألقيت في احتفال 14 فبراير كانت منسقة ومتكاملة وليست 
متناقضة، وما لم يس���تطع ان يقوله احلريري قاله الرئيس فؤاد 
السنيورة بصفته اآلن يلعب دور رئيس تيار املستقبل. امنا الكلمتان 
األخريان للجميل وجعجع فكان هناك اتفاق على مضامينهما، امنا 

بلهجة مخففة.
إزاء ذلك قال قيادي في 14 آذار: »يأخذون على خطباء 14 فبراير 
انهم مازالوا متمسكني بثوابت 14 آذار فهل هم خرجوا من ثوابت 8 

آذار؟ وبالتالي اذا كانوا يريدون من اآلخرين فقط 
ان يبدلوا خطابهم، فذلك يعني انهم يعتبرون 
أنفسهم منتصرين وان اآلخرين مهزومون، وهذا 

منطق يناقض الشعارات التوافقية التي يرفعونها«.
< كبارة: تتفاعل في طرابلس األجواء التي تتردد عن جتميد أنشطة 
منس��ق »تيار املستقبل« في الشمال عبدالغني كبارة منذ أسابيع، وقد 
ظهر ذلك خصوصا في خال عملية التحضير للمشاركة في مناسبة 14 
فبراير والتي أش��رف عليها منسق عام املستقبل أحمد احلريري الذي 

انتقل الى طرابلس لهذه الغاية.
< االشتراكي: غياب املشاركة االشتراكية عن ذكرى 14 فبراير زاد 
من حجم التباعد وعدم التواصل على األرض بني احلزب االشتراكي 

وتيار املستقبل في إقليم اخلروب والبقاع الغربي.
< الئحة مرشـحني للوظائف: تعقد اجتماعات في السرايا بني مسؤولني 
من أجل وضع الئحة باملرش��حني الى وظائ��ف في الدولة، مع العلم ان 
القوى السياس��ية التي تعد اللوائح حترص على االس��تعانة بالطاقات 
وتفضل أال تكون منضوية حتت أحزاب أو تيارات سياسية في خطوة 
لضخ دم جديد في اإلدارة وإعادة تأهيلها وأبعادها عن السياس��ة كما 

كانت احلال في املاضي.
ولكن يبدو ان التعيينات االدارية مت تأجيلها الى مدة ليست قريبة، 
والبعض يتحدث عن 3 أش��هر، وال أحد يعل��م ملاذا التأجيل والى متى، 

وه��ل اذا تأجلت التعيين��ات يصار الى حتقيق 
تفاهم على معاييرها وأس��مائها، أم ان للتأجيل 

أسبابا أخرى مخفية؟
< خـاف فتحاوي: يقول مصدر فلسطيني مسؤول في مخيم عني 
احللوة تعليقا على االش���تباك املسلح الذي حدث قبل يومني: »ما 
يحدث في مخيم عني احللوة يتعدى كونه اشتباكات متقطعة بني 
فتح ومجموعة من اإلس���الميني من جند الش���ام يصل عددهم إلى 
30 أو 40 عنص���را، فيما تعد فتح ف���ي املخيم ما يصل إلى 5 آالف 
عنصر. املوضوع األس���اس هو اخل���الف الفتحاوي داخل املخيم، 
وأجنحة فتح املتصارعة التي يغطي بعضها مجموعة جند الشام، 
انتقاما من األجنحة األخرى، أو على األقل ال يعاديها«. مشيرا إلى 
أن خالفات ونزاعات قوية تشرذم األجنحة الفتحاوية داخل املخيم 
أبرزها الصراع بني جناح أمني سر حركة فتح سلطان أبو العينني 
ومسؤول الكفاح املسلح منير املقدح الذي اتهم األول بقتل املسؤول 

الفتحاوي كمال مدحت علنا.
ويرى هذا املصدر أن حماس مبقدورها أن متارس ضغطا على 
املجموعات اإلس���المية لكنها تفضل أن ترى فتح تضعف وتنهش 

نفسها بنفسها، فهذا البد مفيد لها بشكل أو بآخر.
وشرح املصدر أن »جند الشام مجموعة صغيرة، لكنهم محميون 
من عصبة األنصار، الذين يعدون نحو 500 عنصر في املخيم وهم 

قوة كبيرة«. وقال: »ال يخفى على أحد أن اإلس���الميني يتعاطفون 
مع بعضهم ول���و أن عصبة األنصار باتت له���ا مواقف متيل إلى 
االعتدال والتعاون م���ع اجليش اللبناني، ووافقوا على تس���ليم 
مطلوبني، لكنهم في النهاية يرون أن القضاء على جند الش���ام، قد 

يكون مقدمة للقضاء عليهم«.
وترى مصادر مراقبة ان االشتباك األخير أظهر ان الواقع امليداني 
حلرك���ة فتح بدا ضعيف���ا ومتراجعا، في مقاب���ل توحد احلركات 

الفلسطينية املتحالفة مع سورية واملجموعات األصولية.
< مرسـوم اجلنسـية: أجنز الوزير زياد بارود التدقيق في مرس��وم 
اجلنسية الذي صدر عام 1994 والذي أحدث خلا في الدميوغرافيا بعدما 
تبني ان عدد املجنس��ني بلغ ما يزيد على 200 ألف توزعوا على النحو 
اآلتي: ما يزيد على 50 ألفا من املس��يحيني وما يزيد على 150 ألفا من 

املسلمني بفارق يزيد على 100 ألف مجنس لصالح املسلمني.
وعلى رغم قرار مجلس شؤون الدولة الذي قبل الطعن في املرسوم، 
فإن احلكومات لم تعمد الى إلغاء اجلنس��ية ملن ال يستحقها، خصوصا 

ان بعض الذين حصلوا عليها محكومون عدليا.
< لقـاء ريفيـ  اململوك: التقى مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء 
أش���رف ريفي قبل أسبوعني في دمشق مدير املخابرات العامة في 
سورية اللواء علي اململوك، وبقيت تفاصيل اللقاء محدودة التداول 

بني قادة األجهزة األمنية وكبار السياسيني في كال البلدين.

أمني وهبة

أخبار وأسرار لبنانية

مصادر اللقاء الديموقراطي: األسد يستقبل جنباط بعد غد
يغادر إلى دمشق فور انتهاء زيارة عون للمختارة

بيروت ـ عامر زين الدين
ي��زور العماد ميش��ال عون رئي��س كتلة اإلص��اح والتغيير 
»املختارة« غدا، في اطار املصاحلات السياسية، وردا لزيارة النائب 
ولي��د جنباط رئيس اللق��اء النيابي الدميوقراط��ي اليه في مقره 
بالرابية. وعلمت »األنباء« من مصادر اللقاء الدميوقراطي ان موعد 
لقاء الرئيس الس��وري بش��ار األس��د والنائب جنباط في دمشق 
حتدد صباح األحد، بعد غد، وان الزعيم االش��تراكي سيتوجه الى 
دمشق مس��اء غد، وحتديدا بعد مغادرة عون للمختارة، من حيث 

املبدأ.
في غضون ذلك أكد عضو اللقاء النيابي الدميوقراطي عاء الدين 
ت��رو، وفي حديث ام��س ان التفاهم الذي نريده مع العماد عون هو 

موضوع عودة املهجرين املسيحيني الى قراهم، وكيفية تثبيت هذه 
العودة الى القرى والبلدات في اجلبل، وهذا ما اتفقنا عليه مع العماد 
عون، مبديا استعداد اللقاء للتعاون في ظل حكومة الوحدة الوطنية، 
وفي املجاالت التي نرى فيها ضرورة من اجل متتني الوحدة الوطنية 
والس��لم األهلي واحلفاظ على صيغة العيش املشترك في املجاالت 
كافة. وأشار ترو الى ترتيبات لزيارة جنباط الى دمشق على رأس 
وفد من احلزب التقدمي االشتراكي، مؤكدا ان هذه الزيارة تأتي في 
إطار املصاحلة وفي ظ��ل املصاحلات التي جتريها الواليات املتحدة 
والس��عودية ورئيس احلكومة س��عد احلريري، مؤكدا انه يجب ان 
نك��ون جزءا من هذه املصاحلات، وان زيارة دمش��ق تأتي في هذا 

اإلطار من أجل تعزيز املصاحلة في لبنان.


