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غازي العريضي 

وليد جنبالط 

رئيس احلكومة سعد احلريريالرئيس السوري د.بشار االسد

احلريري يأسف: ينقل 
الرئيس س����عد  ع����ن 
احلريري تفهمه ملواقف 

وظروف النائب وليد جنبالط، مع تس����جيل 
أس����فه ألن جنبالط ذهب بعي����دا وأكثر مما 

يلزم.
اللقاء بالقيادات الفلسطينية: ينوي الرئيس سعد 
احلريري دعوة قيادات فلسطينية معنية بالسالح 
والقواعد العسكرية خارج املخيمات لالجتماع بها 
وإبالغها موقفا واضحا وصريحا بأن الدولة اللبنانية 
هي املس��ؤولة عن أمن الفلسطينيني وعن تأمني 
حياة كرمية لهم، وتذكيرها بقرار مؤمتر احلوار 
الوطني عام 2006 بنزع السالح الفلسطيني خارج 
املخيمات )ردا عل��ى مواقف داعية الى ان يكون 

هذا السالح جزءا من االستراتيجية الدفاعية(.
تطمينات لعون: يق����ول مقربون من العماد 
ميشال عون انه تلقى تطمينات مباشرة من 
حزب اهلل وبشكل غير مباشر من الرئيسني 
بري واحلريري بأن التعيينات ستستكمل في 
الهيئات الرقابية وهناك التزام بتصحيح اخلطأ 

الذي حصل.
توزيع جدول أعمال »احلوار«: أفصحت شخصيات 
في املعارضة عن ميل واضح لديها لتوسيع جدول 
أعمال احلوار الوطني الحقا، بحيث ال يعود مقتصرا 
على بند االس��تراتيجية الدفاعية: فالرئيس نبيه 
بري يلمح الى عناوين األمن االقتصادي وإلغاء 
الطائفية السياسية، والعماد ميشال عون يعطي 
أولوية ملوضوع التوطني، والنائب طالل ارسالن 

يتحدث عن االصالح السياسي.
خشية من اغتياالت جديدة: بعد طول انقطاع 
ومنذ اتفاق الدوحة، عادت اخلشية والتوقعات 
بش����أن وقوع اغتياالت سياسية جديدة من 
النوع الذي يعيد خلط األوراق ويعيد انتاج 

األزمة.
كرامي يستعد إلطالق جبهة معارضة: الرئيس عمر 
كرامي الذي حول اقصاءه عن طاولة احلوار من 
خسارة الى ربح وأنعشه سياسيا السجال االعالمي 
مع القوات اللبنانية وانس��حابه االحتجاجي من 
قوى 8 آذار، بدأ اإلعداد إلنشاء جبهة معارضة ال 
تكون سنية الطابع وال تكرر جتربة اللقاء السني 
الوطني الذي نش��أ بعد العام 2005، وإمنا تكون 

جبهة وطني��ة مختلطة 
طائفي��ا ومناطقيا ومن 
ش��خصياتها ورموزها 
الياس س��ابا وألبير منصور ومصطفى حمدان 

وعبد الرحيم مراد.
مرحلة »غل�ط بغلط«: عل����م ان زيارة الوزير 
السابق محسن دلول الى دمشق، وبعد قطيعة 
دامت خمس سنوات، شملت لقاءات مع عدد 
من القيادات األمنية والعسكرية )بدءا من »أبو 
وائل« أي اللواء محمد ناصيف معاون نائب 
رئيس اجلمهورية، مدير املخابرات العسكرية 
اللواء علي اململوك، اللواء عبدالفتاح قدسية 
مدير املخابرات العسكرية، العميد رستم غزالي، 
العميد محمد مخلوف(. ونقل عن دلول الذي 
لم يلتق الرئيس بشار االسد قوله ان مرحلة 
السنوات املاضية »مرحلة غلط بغلط ويجب 

أال تتكرر«.
س.س.م: ق��رأت جهات ف��ي املعارضة بني 
بعض س��طور آالم الرئيس سليمان عن معادلة 
»س.س.م« التي أطلقها من السعودية، رغبات أو 
متنيات س��عودية ليس لها ما تستند عليه على 
ارض الواقع والوقائع. لكن مقربني من الرئيس 
سليمان يحرصون على التوضيح فيؤكدون أن 
مقاربة س��ليمان للموضوع أتت من فهمه لدور 
لبنان في العالم العربي، »فرغبة الرئيس جتنيب 
لبنان الدخول في االنقسامات العربية ملا لها من 
ارتداد سلبي عليه. وهو يسعى الى تقريب وجهات 
النظر بني الدول العربية، وفي طليعتها مصر مبا 
متثل من ثقل. كل ذلك في سبيل توسيع شبكة 
األمان التي حتيط بلبنان عبر االنسجام العربي 
واملصاحلات«. وال يرى في الدعوة الى »انضمام 
مص��ر ال��ى التوافق��ات العربية أي ن��وع من 

االصطفاف«.
حاجات عسكرية: ذكرت معلومات ان مسؤوال 
عسكريا اميركيا كبيرا من »الپنتاغون« موجود 
في بيروت راهنا، حيث يجري محادثات مع املعنيني 
في وزارة الدفاع تتناول حاجات لبنان العسكرية 
لتقوي��ة اجليش وحتديدا أولويات��ه تبعا للخطة 
وجدول املس��اعدات الذي وضع في خالل زيارة 
وزي��ر الدفاع الياس املر االخي��رة الى الواليات 

املتحدة.

أخبار وأسرار لبنانية العريضي ل� »األنباء«: ال جديد عن زيارة جنبالط إلى سورية 
وهو على استعداد إلجرائها في أي وقت

»الوطن« السورية لجنبالط: تتحدث
عن كرامة الدروز ناسيًا كرامة كل السوريين 

حملة على السنيورة لحذفه حق المقاومة من بيان »الحوار« 
ورعد يتهمه بالتسلل.. لدس النصوص

بيروت � داود رمال
اكد وزير االش���غال العامة 
والنقل اللبناني غازي العريضي 
انه »مت االنتق���ال الى املرحلة 
الثانية املهمة جدا« وهي املرحلة 
القانوني���ة في قضية الطائرة 
املنكوبة بعد اجناز  االثيوبية 
الى كل  االهم وهو الوص���ول 
اشالء الضحايا تقريبا، مؤكدا 
تأييد اجراء االنتخابات البلدية 
في موعده���ا وموقف رئيس 
الس���ياق  اجلمهورية في هذا 
والنها تشكل عنصرا اساسيا 
بالنسبة لصدقية احلكومة، قائال 
انه »ال جديد على صعيد زيارة 
النائب وليد جنبالط الى سورية 
وهو على استعداد للقاء باالخوة 
السوريني في اي وقت«، ووصف 
العريضي في حديث ل�»األنباء« 
الزيارات التي قام بها رئيس���ا 
اجلمهورية واحلكومة، السيما 
الى اململكة العربية السعودية 
الكوي���ت ب�»اخلطوات  ودولة 
املهمة ج���دا« وهي توفر مظلة 
امان للبنان خصوصا في وجه 
التهديدات االسرائيلية وابراز 
قضية لبنان وحقه في الدفاع 
عن ارض���ه، وفيما يلي حديث 
الوزير العريضي ل� »األنباء«:

ف��ي اي مرحلة دخلت قضية 
الطائرة االثيوبية املنكوبة؟

اآلن انتقلن���ا ال���ى املرحلة 
الثانية املهمة جدا وهي املرحلة 

السياسية هي التي تنقلب على 
نفسها، وفي كل احلاالت نحن 
مع اج���راء االنتخابات البلدية 
في موعدها ألنها تشكل عنصرا 
أساس���يا بالنس���بة لصدقية 
احلكومة ومن ثم بالنسبة للعمل 

التنموي.
ولكن ملاذا تأخ��ذ االنتخابات 
البلدي��ة ه��ذا الطاب��ع والبع��د 

السياسيني؟
البلدي ه���و عمل  العم���ل 
تنموي يج���ب ان نبتعد فيه 
عن احلسابات واحلساسيات 
السياسية الضيقة، لكي نتمكن 
من الوصول الى فرق عمل في 
البلديات تقوم بواجبها جتاه 

القرى.
ماذا عن زيارة رئيس احلزب 
النائب وليد  التقدمي االشتراكي 

جنبالط الى سورية؟
ال جديد على هذا الصعيد، 
ورئيس احل���زب قال ما عنده 
وكرر كالمه أكثر من مرة، واآلن 
إذا أراد االخوة السوريون اللقاء 
بوليد بك فهو بطبيعة احلال 
على استعداد في أي وقت من 

األوقات.
كي��ف تقّيم زي��ارات رئيس 
الى  واحلكوم��ة  اجلمهوري����ة 
اخل��ارج الس��يم��ا الزيارت��ني 
ميش��ال  للرئي��س  األخيرت��ني 
س��ليمان ال��ى اململك��ة العربية 
س��عد  وللرئي��س  الس��عودية 

دمشق � هدى العبود
في إطار تس���ارع الكالم حول قرب زيارة 
رئيس اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط الى 
دمش���ق، وترقب الكثيرين ملضمون خطابه 
في ذكرى استش���هاد كمال جنبالط، أشارت 
صحيفة »الوطن« الس���ورية الى أن جنبالط 
اليزال تائها في نوع العالقة التي يريدها مع 
سورية أو التي تريدها سورية معه، فهو يطرح 
أسئلة يعرف مسبقا أجوبتها، ويتحدث عن 
كرامة دروز لبنان، ناسيا كرامة كل السوريني، 
واليزال يص���ر على أن »1559« كان فخا، في 
حني أن القرار املذكور � وهو يعلم ذلك � كان 
مؤامرة على سورية ولبنان معا، وعلى املقاومة 

خاصة.
وأكدت ان »س���ورية لن تقبل بكل تأكيد 
استقباله منفردا أو ضعيفا أو مهزوما، وهذه 
مصطلحات لم تعد مس���تخدمة في قاموس 
السياسة السورية جتاه لبنان أصال، فدمشق � 
إن كانت ستستقبله � تريد استقبال رجل دولة 
لبناني له مكانته ودوره على الساحة السياسية 
اللبنانية وداعم خلط املقاومة وحريص على 
مصلح���ة لبنان ويعمل م���ن أجله ومن أجل 
عالقات حس���ن جوار مع س���ورية. واملوقف 
السوري جتاه الزيارة كان أكثر من واضح، 
حني وافقت س���ورية على وساطة امني عام 
حزب اهلل سماحة السيد حسن نصراهلل وما 
ميثل���ه، وحني طلبت من كل الذين »تبرعوا« 
للتوسط إفساح املجال أمام وساطة سماحة 
السيد واالبتعاد عن أي تصريح قد يشوش 

عليها«.
وأضاف����ت الصحيفة »إذا كان من نصيحة 

وحيدة ميكن نقلها إلى جنبالط، فهي أن عليه 
أن يفرق بني س����ورية األمس وسورية اليوم، 
أي بني س����ورية موجودة عسكريا في لبنان 
وسورية خارج لبنان، فدمشق اليوم تتعامل 
مع اللبنانيني على أسس سياسية واضحة، وال 
ترغم أحدا على تغيير مواقفه أو »االنتقال من 
طرف إلى آخر، أو من الوسطية إلى مكان آخر«، 
س����ورية تقول إنها ترحب بكل لبناني يدعم 

املقاومة، وكل لبناني يريد عالقات مع سورية 
مبنية على االحترام املتبادل وحسن اجلوار، 
وهذا ليس بجديد، إذ إن السياس����ة اخلارجية 
السورية تعتمد على دعم املقاومة واستعادة 
احلقوق واستقاللية القرار الوطني، فإذا كان 
جنبالط يرى نفسه في هذا اإلطار، فمن املؤكد 

أن نصف الطريق إلى دمشق مت اجتيازه«.
وتابعت الصحيف���ة: »أما النصف الثاني 
من الطريق، فيتعلق بكرامة السوريني وليس 
بكرامة دروز لبنان الذين لم ميسهم أحد في 
سورية، بالكالم وال باألفعال. وهنا رمبا يجب 
تذكير النائب وليد جنبالط بأنها وحدها وساطة 
األمني العام حلزب اهلل سماحة السيد حسن 
نصراهلل الذي يحظى باحترام منقطع النظير 
عند الس���وريني، وكذلك وقبل أي شيء آخر 
تس���امح الرئيس األسد، كفيالن بالسماح له 
»شعبيا« بزيارة سورية. فالسوريون لن ينسوا 
ما صدر عن جنبالط ليس فقط في موضوع 
الدعوة الجتياح سورية التي أوضحها � دون 
أن يقنعنا � في حديثه لصحيفة »الس���فير«، 
بل أيضا جتاه التحريض الذي مارسه بحق 
السوريني في لبنان وذهب ضحيته عشرات 
العمال الذين ال ذنب لهم في كل ما حصل على 
الداخلية، وكذلك ضلوعه  اللبنانية  الساحة 
في محاولة تضليل التحقيق الدولي والتقدم 
بش���هادة كاذبة وبشهود مزيفني في محاولة 
لزعزعة استقرار س���ورية واتهامها مباشرة 
وعلنا باغتيال الرئيس رفيق احلريري. ولن 
نتحدث عن الشتائم والكلمات النابية جتاه 
رمز الدولة السورية التي تعود للرئيس األسد 

وحده املسامحة عليها«.

واستطاع من خالل هذا النقاش 
وهذا الدور ان يصل الى اقرار 
تعديالت اساسية على قانون 

االنتخابات البلدية.
وهل ستقر االصالحات على 
القان��ون ف��ي املجل��س النيابي 

بالسرعة املطلوبة؟
نأمل ان ينجز هذا املوضوع 
في املجل���س النيابي ألن ثمة 
مالحظات لدى البعض بأن هذا 
األمر قد ال مير في املجلس، وإذا 
حصل هذا الش���يء فهذا يعني 
إدانة للقوى السياسية نفسها، 
ألن احلكوم���ة التي أقرت هذه 
التعديالت، امنا هي مشكلة من 
القوى السياس���ية ذاتها التي 
يش���كل منها املجلس النيابي، 
فإذا حص���ل أي تغيير في هذا 
املوضوع فهذا يعني ان القوى 

القانوني���ة، بعد الوصول الى 
الصندوقني االسودين، وتفريغ 
معلوماتهم���ا م���ن قبل مكتب 
التحقيق الفرنسي بحضور كل 
االطراف املعنية، وبالتالي جمع 
كل املعلومات التي يذهب اآلن 
احملللون الى توثيقها وحتليلها 

لتحديد االسباب.
القول  ولكن ه��ل باالم��كان 
ان��ه مت الوصول الى كل اش��الء 

الضحايا؟
احلم���د هلل انن���ا اجنزن���ا 
املوضوع االهم وهو الوصول الى 
اشالء كل الضحايا تقريبا، لذلك 
اآلن نحن في املرحلة القانونية 
لبحث مسألة تعويضات ذوي 
الضحاي���ا، واس���تطيع القول 
ان االمور تس���ير في االجتاه 

الصحيح.
م��ا موقفك��م م��ن موضوع 
اجراء االنتخابات البلدية في ظل 
احلديث عن امكانية تأجيلها لعدم 
التمك��ن من اق��رار االصالحات 

ضمن املهل الباقية؟
بالنسبة إلينا معلوم اننا مع 
اج���راء االنتخابات البلدية في 
موعدها، ونحن في هذا السياق 
نؤيد موقف رئيس اجلمهورية 
الذي يدع���و، ويصر باالحرى 
على اجراء االنتخابات البلدية 
في موعدها وه���و لعب دورا 
اساسيا بصبر طويل وبحكمة 
في ادارة النقاش حول القانون 

احلريري الى الكويت؟
التي  الى اخلارج  الزيارات 
يقوم بها فخامة الرئيس سليمان 
ودولة الرئيس احلريري، هي 
من اخلطوات املهمة جدا، أوال: 
لتعزيز العالقات الثنائية بني 
لبنان والدول التي يزورونها، 
وثانيا: للبحث في آفاق تطوير 
هذه العالقات على املستويات 
واالقتصادي���ة  السياس���ية 
واالجتماعية، واملطلبية بالنسبة 
الى لبنان، ألننا بحاجة الى كثير 
من األمور، ونأمل في التعاون 
واملساعدة من قبل الدول التي 
نزورها، وثالثا: تأكيد حضور 
لبنان وتوفير شبكة أمان ومظلة 
أمان للبنان، خصوصا في وجه 
التهديدات االسرائيلية وابراز 
قضية لبنان وحقه في الدفاع 
عن أرضه واالستهداف الدائم له 
من قبل اسرائيل وبالتالي حتميل 
اسرائيل املسؤولية الدائمة عن 
خرق القرار الدولي 1701، ورمبا 
الذهاب أبعد من خالل تهديداتها 

في هذا املجال.
واعتق��د ان هذا األمر املنسق 
بي��ن الرئيسني يؤدي الى نوع 
من التكامل في احلركة، السيما 
ان كال منهم���ا يرافقه عدد من 
الوزراء املختصني في زيارات 
التعاون  آف���اق  معينة لبحث 
الثنائي بني الدول التي يزورانها 

ولبنان.

وزير األشغال العامة والنقل اعتبر أن زيارات سليمان والحريري إلى السعودية والكويت توفر مظلة أمان في وجه إسرائيل

غبار جلسة الحوار األولى غطى نشاط الحكومة والمجلسأكدت أن النصيحة التي يجب نقلها لرئيس »االشتراكي« أن عليه التفريق بين سورية األمس وسورية اليوم

السعودية تدخل من جديد على خط الوساطة بين الحريري واألسد لبناء الثقة الكاملة
زيارة مرتقبة ثانية لرئيس الحكومة اللبنانية إلى دمشق قبل القمة العربية

خلفية الدعوى التي أقامها اللواء جميل السيد 
ضد ش��هود الزور في جرمية اغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري. في البحث عن أسباب 
التعث��ر احلاصل في عالق��ة جديدة ال حتتمل 
انتكاس��ات واهتزازات عنيفة، تتفاوت االجابة 

الى حد التعارض لدى أوساط الطرفني:

- األوساط القريبة من احلريري تستغرب 
عدم قيام دمشق بأي خطوة عملية وملموسة 
تترجم بعض ما جرى التفاهم حوله بني احلريري 
واالسد مثل البدء بترسيم احلدود وحل قضية 
املفقودين ومعاجلة السالح الفلسطيني خارج 
املخيمات، واعادة النظر في االتفاقات واملعاهدات 

بي��روت: م��ّر عل��ى زي��ارة 
الرئي��س س��عد احلري��ري 
الى دمش��ق ثالثة أش��هر تقريبا 
والعالقة بني اجلانبني لم تس��جل 
تقدما واختراقا يذكر، ال بل بدت 
في حال مراوحة وتريث ومعرضة 
ألن تفقد زخم االنطالق ودينامية 
التطور والتقدم الى األمام. كثيرة 
هي املؤشرات والوقائع التي دلت الى ان األمور 

ال تسير على ما يرام وكان أبرزها:
 - عدم حصول متابعة عملية لزيارة احلريري 
الى دمشق، ولم تعرف األسباب التي حالت دون 
زيارة رئيس احلكومة الس��ورية محمد ناجي 
العطري الى بيروت، وتلك التي حالت دون تبادل 

زيارات لوزراء ومسؤولي البلدين.
- االحتف��ال بذك��رى 14 فبراي��ر بطريقة 
جماهيرية وخطب سياس��ية لم تكن منسجمة 
مع املرحلة اجلديدة ومقتضياتها في وقت كانت 
تتوقع دمش��ق وتأمل ان تكون احياء املناسبة 
هذه الس��نة مختلفة عن السنوات السابقة تبعا 
الختالف الظرف السياسي وانسجاما مع فتح 

صفحة جديدة.
- تصريحات الرئيس بشار األسد الى صحيفة 

»نيويورك��ر« االميركية الت��ي حتدث فيها عن 
مساوئ النظام الطائفي في لبنان وعدم االستقرار 
ومخاطر االنزالق الى حرب أهلية، والتي سارع 
تيار املس��تقبل الى احت��واء ردات الفعل عليها 
واعتبار توضيح إعالمي غير رسمي صادر عن 

مصادر سورية رفيعة املستوى كافيا.
- زيارات ش��خصيات فلس��طينية موالية 
لدمشق الى لبنان )خالد مشعل أبو موسى فاروق 
القدومي.( حاملة رس��ائل سياسية فيما خص 
امللف الفلسطيني في لبنان الذي كان من أولى 
امللفات املتوقع فتحها بعد زيارة دمشق أو هكذا 

كان يأمل احلريري.
- تصريحات للرئيس س��عد احلريري الى 
صحيفة ايطالية أثناء زيارته الى الڤاتيكان، حتدث 
فيها عن تاريخ العالقة بني لبنان وسورية مشبها 
إياها بالعالقة التي كانت قائمة بني العراق والكويت، 
ورغم تأكيد احلريري انه لم يشبه األسد بصدام 
حسني، اال ان هذه املقاربة أزعجت دمشق التي 
ردت بحملة إعالمية وانتقادات للحريري عكست 

مرارة وخيبة.
- اعادة حتريك مسألة االستنابات الصادرة 
عن القضاء السوري بحق مسؤولني وشخصيات 
لبنانية سياسية وأمنية وقضائية واعالمية على 

املوقعة بني البلدين.
بدورها األوساط القريبة من دمشق تستغرب 
عدم التزام احلريري مبا اتفق عليه مع االس��د 
ان جله��ة ما يتعل��ق بآلية التواصل الرس��مي 
واملتابع��ة العملية، أو جله��ة تعهده بوقف كل 
أشكال احلمالت السلبية ضد سورية والتخلي 

عن اخلطاب السابق.
- أوس��اط احلريري تتح��دث عن حصول 
»أم��ر ما« أزعج دمش��ق وجعلها تبطئ اخلطى 
في اجتاه لبنان. وعن عدم وجود تقدير سوري 
كما يجب لظروف احلريري وخلطوته الكبيرة 
بالذهاب الى دمشق متعاليا على جروحه ومتجاوزا 
قاعدته الشعبية. ولكن أوساط دمشق تتحدث 
عن جمود في حرك��ة احلريري جتاهها وكأنه 
ينتظر »أمرا ما«، وعن عدم استيعابه حتى اآلن 
التحول االستراتيجي في املنطقة الذي أوصله الى 
دمشق، وعدم سعيه الى تكييف اعالمه وقواعده 
وحلفائه مع املرحلة اجلديدة، بحيث بدا بعض 
محيط احلريري غير متجاوب مع زيارة دمشق 
وس��اعيا الى العودة به الى مرحلة االصطفاف 
والتوتر السياسي. ولكن رغم هذا الفارق الواضح 
في أج��واء اجلانبني، فإنهما يلتقيان عند ثالث 

نقاط مهمة وأساسية:

1- ال ع��ودة الى ال��وراء فيما جرى االتفاق 
بشأنه بني األس��د واحلريري، وفي التصميم 
املش��ترك على ارس��اء عالقة ثقة صادقة. مع 
ادراك الطرفني ان ما حصل وتراكم في سنوات 

ال ميكن جتاوزه وانهاؤه في أسابيع.
وفي ه��ذا االطار ذك��رت تقارير صحافية 
ان الزي��ارة التي قام بها جن��ل خادم احلرمني 
الشريفني األمير عبدالعزيز بن عبداهلل األسبوع 
املاضي الى دمشق أزالت الكثير من االلتباسات 
التي تولدت عن مقابلة احلريري مع الصحيفة 
اإليطالية وبالتالي هيأت األجواء لزيارة احلريري 

الثانية الى دمشق.
2- العالقة الش��خصية املباشرة بني األسد 
واحلريري كفيلة بحل اشكاالت تطرأ أو محاوالت 

تشويش تصدر عن جهات متضررة.
3- الزيارة الثانية التي سيقوم بها الرئيس 
احلريري الى دمشق )متوقعة هذا الشهر وقبل 
القم��ة العربية( على رأس وف��د وزاري رفيع 
املستوى ستكون زيارة رسمية بخالف الزيارة 
األولى »الشخصية الطابع«، وستكون زيارة عمل 
كفيلة بفتح آفاق واسعة أمام دوران عجلة التعاون 
والتنسيق بني احلكومتني وفتح كل امللفات التي 

يرغب في فتحها هذا الطرف أو ذاك.
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)محمود الطويل( الرئيس امني اجلميل مستقبال النائب طالل ارسالن في بكفيا امس

بيروت � عمر حبنجر
الوزراء امس،  جلسة مجلس 
النيابية،  اللجان  ومعها جلسات 
القضاي����ا املطروحة  على اهمية 
عليها، لم تغط غبار النقاش����ات 
التي دارت حول ايراد كلمة املقاومة، 
في البيان اخلتامي جللسة احلوار 
الوطني ف����ي القصر اجلمهوري، 
والتي آلت الى حملة عنيفة على 
الرئيس الس����ابق للحكومة فؤاد 
السنيورة، حيث نعته رئيس كتلة 
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد 
باملتس����لل، وحتول الهدوء الذي 
طبع جلسة احلوار الى سخونة 
اثناء صياغة البيان، لتنتهي الى 
التوافق على عدم التوافق ضمن 
اطار التهدئة العامة، فحذفت عبارة 
حق لبنان وشعبه ومقاومته في 
مواجهة الع����دو، بانتظار البحث 
بالتباينات حول االس����تراتيجية 
الدفاعية. الرئيس سليمان تدخل 
حلذف العبارة بعد اصرار ممثلي 
14 آذار على حذف كلمة املقاومة من 
اجلملة الواردة اساسا في البيان 
الوزاري حلكومة سعد احلريري 
مؤكدا على ثقافة احلوار. بدورها 
اذاعة النور الناطقة بلسان حزب 
اهلل قالت ان نقاشات حادة سادت 
جلس����ة احلوار وان املتحاورين 
انقسموا الى فريقني، احدهما قاتل 
حلذف حق لبنان ف����ي مقاومته 

مس����تخدما ذرائع مكررة، وآخر 
اكد بديهية اي����راد هذا احلق في 
البيان الوزاري فيما اخذ رئيسا 
اجلمهوري����ة واحلكوم����ة موقعا 
وسطيا. واضافت االذاعة ان احلوار 
الساخن لفح اجللسة بشيء من 
التوتر كاد يتفاقم في حلظة البيان 
اخلتام����ي بني الرئيس نبيه بري 
والنائب محمد رعد من جهة وبني 
الرئيس فؤاد السنيورة من جهة 
ثانية حول احترام لبنان للقرارات 
الدولي����ة، وحق لبنان وش����عبه 

ومقاومته مبواجهة العدو.
ونقلت االذاع����ة عن صحيفة 

الس����فير ان السنيورة سعى الى 
حذف فقرة حق لبنان وش����عبه 
ومقاومته، فحصل جدال، س����أل 
فيه بري عن موجبات حذف هذه 
الفقرة، وتبعه النائب رعد سائال: 
وهل ممارس����ة هذا احلق حتتاج 

إلى استئذان؟
ولكن سرعان ما حتول النقاش 
جماعيا، حيث انضم الى النقاش 
الرئيس الس����ابق ام����ني اجلميل 
اللبنانية سمير  القوات  ورئيس 
جعجع، وإلى جانب الس����نيورة 
قابلهم س����ليمان فرجنية وطالل 
أرسالن وأسعد حردان الى جانب 

طرح بري ورعد والعماد عون، فيما 
برزت مشاركة رئيس اللقاء النيابي 
الدميوقراطي وليد جنبالط، الذي 
انضم فور وصوله الى بعبدا الى 
الواقفني من اركان املعارضة، ال بل 
طلب من البروتوكول تغيير موقعه 
احملدد بني ام����ني اجلميل ونائب 

رئيس النواب فريد مكاري.
النائب رعد ادلى بتصريح امس 
قال فيه ان الرئيس الس����نيورة 
يحاول ان يتس����لل دائما ليدس 
نصا رمبا قاله ه����و على طاولة 
احلوار ويريد ان يسجله في البيان 

اخلتامي.


