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صيدا ـ عماد ناصر حسن
إثر الترتيبات املفاجئة حلركة 
فتح في لبنان والتي اس����تبعدت 
العقيد منير املقدح مسؤول »الكفاح 
املسلح« الفلس����طيني في لبنان 
والرجل األقوى ف����ي مخيم عني 

احللوة.
استنفرت احلركة في املخيمات 
مجددا على اعتبار ان القرار املتخذ 
واملوقع من الرئيس الفلسطيني 
محم����ود عباس ابوم����ازن يهدد 
باستقرار املخيمات وينبئ بصراع 

فتحاوي داخلي.
وقال مصدر في عني احللوة ل� 

»األنباء« ان القيادة الفلسطينية تدرك ان استبعاد 
املقدح عن موقعه خصوصا في عني احللوة ضرب 

من اخليال.
وفي اتصال مع املقدح، أبلغ »األنباء« بقوله: انا 
اآلن بصدد عقد لقاءات عسكرية داخل عني احللوة 
للوقوف على اإلج����راءات األخيرة، والتخاذ املوقف 
املناسب. وأضاف املقدح انه خالل 48 ساعة ستنكشف 
اين ستصل األمور، واصفا اإلجراءات املتخذة بأنها 

حبر على ورق.
وعلمت »األنباء« من مصادر 
فلس����طينية مقرب����ة ان جبريل 
الرج����وب الذي اتص����ل باملقدح 
وأبلغه بأن����ه ال يعلم بهذا القرار 
وبأنه متفاج����ئ به، كلف مؤخرا 

مبتابعة ملف فتح في لبنان.
وشملت اإلجراءات التي وقعها 
الرئيس عباس، تسليم مهام النظام 
املسلح الى العميد علي الصالح، 
وأمانة سر فتح في لبنان الى فتحي 
العرادات )ابوماهر( عضو املجلس 
الثوري حلركة فتح، الذي حل محل 
اللواء سلطان ابوالعينني، املعني 

عضوا في اللجنة التنفيذية حلركة فتح.
وذكرت معلومات ان ابوالعينني، املفترض انتقاله 
الى رام اهلل، فوجئ بقرار لبناني مبنعه من السفر، 
في س����ياق اتهام اح����د مرافقي����ه ابراهيم اخلطيب 
بقضية اغتيال اللواء كمال مدحت، مساعد السفير 
السابق في بيروت عباس زكي في منطقة امليه وميه، 
وامتناعه اي ابوالعينني عن تسليم املرافق املتواري 

عن األنظار.

لبنان: الحريري في دمشق مطلع إبريل.. ومعلومات عن تغيير حكومي وشيك!
بيروت ـ عمر حبنجر

فاجأ الرئيس سعد احلريري 
مجلس الوزراء خالل انعقاده في 
القصر اجلمهوري في بعبدا عزمه 
القيام بزيارة عمل الى دمش���ق 

مطلع ابريل املقبل.
الثانية  الزيارة، وه���ي  هذه 
له الى العاصمة الس���ورية منذ 
رئاسته للحكومة، ستكون خالف 
زيارت���ه االولى، التي اتس���مت 
بالطابع الشخصي والتعارفي، 
ستكون زيارة رسمية حكومية 
تضم الى جانب الرئيس احلريري 
الوزراء املعنيني باملباحثات التي 
ستجريها مع اجلانب السوري، 
والتي ستتناول امللفات العالقة بني 
البلدين، وفي مقدمتها االتفاقات 
الثنائية املرعية االجراء، ويؤمل 
ان يضع اعالن احلريري هذا حدا 
للتسريبات والهمسات التي بدأت 
تظهر في صحف املعارضة، وحتى 
في بعض الصحف السورية، عن 
تعثر التفاهم���ات بني احلريري 
ودمش���ق، نتيج���ة مواق���ف او 

تصريحات أولى.

خط احمر

ف���ي غض���ون ذل���ك ب���دأت 
الصالونات السياسية تتناول على 
الطامحني واملستوزرين،  لسان 
التغيير  احلدي���ث ع���ن ق���رب 
احلكوم���ي، عل���ى خلفية تعذر 
التفاهم بني رئيس الوزراء اللبناني 
الذي يريد االنفتاح على الفريق 
اآلخر دون االنغالق على فريقه 
السياسي االكثري، وبني بعض 
اركان املعارضة السابقة، ويضاف 
الى ذلك القلق الذي عاد يساور 
بعض قوى 18 آذار، اثر اذاعة القرار 
االولي للمحكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان حول اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري وصحبه، والذي تبدى 
ف���ي تصريحات الح���د النواب، 
رفض فيه السماح بدعوة بعض 
الشخصيات للتحقيق، كما نقلت 
بعض الصحف، معتبرا ان دعوة 
رجاالت املقاوم���ة الى التحقيق 
»خ���ط أحمر« علم���ا انه وطبقا 

الرئيس احلريري  ان  ويذكر 
سيغادر بنهاية االسبوع الى أملانيا 

في زيارة رسمية.
في غضون ذلك، عقد مجلس 
الوزراء جلسة استثنائية برئاسة 
الرئيس ميش���ال سليمان مساء 
امس، بحث فيها آلية التعيينات 
االداري���ة. من جهت���ه، الرئيس 
سليمان اعتبر ان قرار احلكومة 
االس���رائيلية بناء مستوطنات 
جديدة يؤك���د مرة اخرى انه اال 
جدوى م���ن اي رهان او فرصة 
للع���دو لالنخراط ف���ي العملية 
السلمية على قاعدة مؤمتر مدريد 
بكل مندرجاته ومبادرة بيروت 
العربية. ولفت الرئيس سليمان 
الى ان سياسة الهروب الى االمام 
والتملص من الضغوط الدولية 
الت���ي تعتمدها حكوم���ة العدو 
تشير مبا ال يقبل الشك الى انها 
ليست جاهزة وال راغبة في بدء 
مفاوضات جدية مع الفلسطينيني 
بهدف التأسيس حلل شامل وعادل 
ودائم في منطقة الشرق األوسط 
يعطي الفلسطينيني حقوقهم وفي 

طليعتها حق العودة.

تدخل سافر

النائب  من جهت���ه، اعتب���ر 
نبيل نقوال عضو تكتل التغيير 
واالصالح ان اش���تراط السفارة 
االميركية على احلكومة اللبنانية 
التحقق من انتماء بعض عناصر 
قوى األم���ن الداخلي الى جهات 
تعتبرها الواليات املتحدة ارهابية 
يعد تدخال سافرا في شؤون لبنان 

الداخلية وهو امر غير مقبول.
وحذر نقوال في تصريح إلذاعة 
»النور« الناطقة بلس���ان حزب 
اهلل من خطورة هذه االتفاقية، 
خصوصا اذا عرفنا ان املس���افة 
بني امي���ركا والكيان الصهيوني 
الغاصب هي صفر، وكأن العدو 
االس���رائيلي هو من يدخل الى 
محطات االرس���ال ويتجس���س 
علينا، وتس���اءل عم���ا اذا كانت 
هناك امور اخرى وقعت في عهد 

حكومة السنيورة.

ملعلوم���ات خاصة ب���� »األنباء« 
العام  التابع للمدعي  الفريق  ان 
الدولي استمع في بيروت الى نحو 
30 شخصا، من مختلف الفئات 

واالجتاهات واالحزاب.
واالنطباع السائد في بيروت 
ان زي���ارة االمير عبدالعزيز بن 
عبداهلل، جنل خادم احلرمني الى 
دمش���ق منذ ايام ساعد في ازالة 
ال���ركام الذي جتم���ع في طريق 
العالقات بني احلريري ودمشق.

بيد ان مصادر 14 آذار، ال تقلل 
من اهمية التصويت في مجلس 
الوزراء ال���ذي دعا اليه الرئيس 
التعيينات  احلريري في جلسة 
القضائية السابقة، والتي اكد فيها 
لشركاته في حكومة الوحدة، انه 
لن يكون بوسعهم تعطيل عجالت 

حكومته طويال.
االع���الن عن زيارة احلريري 
الثانية الى دمشق، في وقت ينتظر 
اجلمي���ع فتح اب���واب العاصمة 
النيابي  اللقاء  السورية لرئيس 
الدميوقراطي وليد جنبالط سلط 
الضوء عل���ى العوائق احملتملة 
الزيارة اجلنبالطية،  في طريق 

وأهمها ما دأبت صحيفة »الوطن« 
السورية على تناوله كاالعتذار 
من القيادة الس���ورية والشعب 
السوري وعدم االكتفاء باخلروج 
من 14 آذار، واالنضمام الى الثامن 

منه.
لكن الوزير السابق وئام وهاب 
ينفي وجود شروط سورية على 
جنبالط بل ان األخير شعر بأنه 
الس���وريني، ويجب  الى  اس���اء 

تصحيح الوضع معهم.

اطالالت جنبالطية

ازاء ذلك، س���يظهر جنبالط 
في لقاء مع قن���اة اجلزيرة يوم 
غد ميك���ن ان يتط���رق فيه الى 
كل املعطي���ات املتصلة بالزيارة 
ومتهيداته���ا واالكتفاء مبا صدر 
عنه من توضيحات ملواقفه، كما 
ينتظر ان يكون له موقف حاسم 
في ذك���رى اغتيال والده الراحل 
كمال جنبالط يوم االحد التالي.

وعن زيارة العمل التي سيقوم 
بها الرئيس احلريري الى دمشق 
مطلع الش���هر املقبل قال النائب 
مروان حمادة: من الطبيعي في 

ظل ندية العالقات املتفق عليها 
مع الرئيس ميشال سليمان وعند 
زيارة احلريري األولى الى دمشق 
ان يك���ون هناك تبادل للزيارات 
من اج���ل حتس���ني العالقة بني 
البلدين ملصلحة الشعبني وهذا 
ان يأتينا رئيس وزراء  يتطلب 
س���ورية ووزراء س���وريون ثم 
يذهب رئيس وزراء لبنان لكن 
قد تكون الظروف احلالية فرضت 
ان يذهب احلريري بزيارة اخرى 
الى دمشق ال عالقة لها بالزيارة 
السابقة، زيارة سياسية عمالنية 
حلضور اجتماع جلنة مشكلة بني 
البلدين، وهذا امر جيد كما قال 
حمادة وميكن ان يزيل ما نشهده 

اآلن من »فتور اعالمي«.
الكثير من  وقال حم���ادة ان 
االتفاق���ات املعقودة م���ر عليها 
الزمن، واملراجعة يجب ان تأتي 
من اجلهتني، ويجب ان نسأل هل 
سورية أعدت نفسها ملراجعة هذه 

االتفاقات أيضا؟
وأضاف: هناك حلول وسط 
حتت مظلة الندية كما قلت ميكن 

اعتمادها.

بانتظار إعالن موقف واضح لجنبالط من سورية غداً وبعد غد

احلريري يلتقي 
اليــوم:  عـون  آالن 
يلتق���ي الرئيس 

سعد احلريري قبل ظهر اليوم اجلمعة 
النائب آالن عون للبحث في موضوع 
عودة املهجرين واألموال الالزمة إلقفال 
هذا امللف. وعل���م ان وزيرة املال ريا 
احلسن ستصرف لوزارة املهجرين وقبل 
نهاية ابريل املقب���ل مبلغا وقدره ٥0 
مليار ليرة تدفع منه الدفعة األولى من 
مصاحلة عبيه والتي تصل قيمتها الى 

40 مليار ليرة.
فتور نيابي العتماد النسبية في البلدية: لفتت 
مصادر نيابية الى وجود عائق أمام وزير 
الداخلية زياد بارود في حضور االجتماعات 
املنف��ردة للجان املكلفة بدراس��ة قانون 
تأجي��ل  اس��تدعى  م��ا  البلدي��ات، 

االجتماعات.
ونقل النواب عن الوزير بارود استعداده 
لالعتذار عن عدم حضور اجتماع وزراء 
الداخلية العرب ليكون في وسعه التواصل 
مع النواب أعضاء اللجان املكلفة دراس��ة 
قان��ون البلديات، لكن الع��دد األكبر من 
النواب متنى لوزير الداخلية سفرا سعيدا، 
م��ا اعتبره فريق من النواب انه يعني ان 
زمالء لهم ليسوا على عجلة ملناقشة قانون 

البلديات.
وعلم ان معظم النواب ال يبدون حماسة 

النسبي�ة  العتماد 
البلدي��ات،  ف��ي 
ألن هناك صعوبة 
ف��ي تطبيقها في البلدات الكبرى كما في 
الصغرى، اال انهم آثروا عدم قول موقفهم 
في العلن لئال يقال انهم انقلبوا على مواقف 
كتلهم التي أيدت النسبية من خالل ممثليها 
في احلكومة. وكشف عدد من النواب ان 
بعض الكتل النيابية التي وافقت على اعتماد 
النسبية على مضض طلبت من األعضاء 
فيها ان يتجنبوا في اللجان قول أي كالم 
واضح يفهم منه انهم ضد النسبية ومع 

تأجيل االنتخابات البلدية في آن.
جزيني زار دمشـق: تردد ان مدير عام 
األمن الع����ام اللواء وفيق جزيني زار 
خالل هذا األسبوع العاصمة السورية 
وبحث فيها أمورا أمنية وسياسية قد 
تكون في جزء منها ابالغ املس����ؤولني 
الس����وريني موقف رئيس اجلمهورية 

من توقيت وتشكيل طاولة احلوار.
ماذا تعني مشاركة شهيب في عشاء املردة؟: 
توقفت مصادر في 14 آذار عند مشاركة 
الوزير أكرم شهيب في عشاء املردة في 
عاريا الى جان��ب أفرقاء 8 آذار، ما يؤكد 
أن النائب وليد جنبالط بات أقرب الى 8 
آذار من 14، الس��يما ان أجواء تلفت الى 
حض��ور جنبالطي لغالبية مناس��بات 8 

آذار.

لبنان في حال »ترقب وانتظار«: 3 استحقاقات إقليمية ومهلة 4 أشهر
بيروت: تراجع حديث احلرب في املنطقة، لم 
يحصل هذا التراجع فقط بسبب جلوء طرفي 
املواجهة واللعبة، إس��رائيل ومحور سورية � 
ايران، الى سياسة »حافة الهاوية« والى معادلة 
»ت��وازن الرعب والردع«، وامنا أيضا بس��بب 
انكفاء اسرائيل حاليا عن لغة احلرب والتهديد 
إفساحا في املجال أمام خطة السالم االميركية 
املنسقة مع محور االعتدال العربي والتي تدعو 
الى اطالق مفاوضات غير مباش��رة بني اسرائيل والسلطة 
الفلس��طينية وحتدد مهلة أربعة أش��هر لتقييم نتائج هذه 
املفاوضات وإصدار احلكم السياسي عليها اما بتطويرها الى 
مفاوضات مباشرة تصل الى اتفاق حول الوضع النهائي، واما 
االعتراف بفشلها ووصولها الى طريق مسدود، ولذلك فإن 
االنطباع الس��ائد في بيروت ان احتماالت ومخاطر احلرب 
ليس��ت موجودة في فترة األش��هر األربعة املقبلة التي تعد 
مبنزلة فترة انتقالية حاس��مة يتحدد في نهايتها مس��تقبل 
ومصير عملية الس��الم، وحتديدا على املسار الفلسطيني 
الذي يعد مسارا مركزيا فيها، وان لبنان بإمكانه االستفادة 
من هذه املهلة للخروج من حتت ضغوط احلرب النفس��ية 
وإلعادة تركي��ز أوضاعه وجبهته الداخلية بعد تأخر وتعثر 

حصال في االنطالقة الفعلية للحكومة.
لبنان في وضعية انتظار وترقب ملا ستؤول اليه األوضاع 
والتطورات في منطقة الشرق األوسط ولثالثة استحقاقات 
اقليمية داهمة ومفصلية وغير واضحة املعالم واالجتاهات 

حتى اآلن وهي:
 1 - املفاوضات الفلس��طينية االس��رائيلية التي فتحت 
عل��ى أفق زمني محدد واختبار هو األول من نوعه في عهد 
أوباما. ولكن رغم صدور »الضوء األخضر العربي« للسلطة 
الفلسطينية ورئيسها »أبو مازن« كي يتقدم الى املفاوضات، 
فإنها مازالت في مرحلة اخلطر وتواجه شكوكا فيما ميكن ان 
تصل اليه من نتائج واتفاقات، وحتى فيما ميكن ان يعترض 
انطالقتها من عثرات جدية وحيث الس��ؤال مازال: هل تبدأ 
املفاوض��ات وليس هل تنجح؟ ففي ظل تطرف اس��رائيلي 
حكومي وانقس��ام فلسطيني عميق وعجز اميركي واضح، 
يصبح طرح هذا الس��ؤال مشروعا وطبيعيا. وأوضح دليل 
على ذلك ما حصل اخيرا عندما فاجأت حكومة نتنياهو نائب 
الرئيس االميركي جوزف بايدن خالل زيارته إسرائيل بقرار 
التصديق على بناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنات 
القدس والضفة الغربية. هذا القرار جاء مبثابة صفعة وإهانة 
لنائ��ب الرئيس االميركي الذي رد مبوقف متش��دد ومندد، 
وجاء ليش��كل احراج��ا قويا وجديدا للرئيس الفلس��طيني 
الذي ال ميكنه التفاوض في ظل وضع كهذا وال تعود تكفيه 

التغطية العربية.
2 - احلكومة العراقية املقبلة التي ستحدد الى حد بعيد وجهة 
األوضاع في العراق وخارطته اجلديدة ومستقبله السياسي. 
وستكون معركة احلكومة أشد ضراوة من معركة االنتخابات، 
حيث تتطلب عملية تش��كيل احلكومة اجلديدة أسابيع عدة 
وتتخلله��ا جتاذبات قوية بني من يدعو الى حكومة األكثرية 

السياسية ومن يدعو الى حكومة الشراكة والوحدة الوطنية، 
في ظل منافس��ة شديدة على رئاس��ة احلكومة وتركيبتها، 
وه��ذا يعني ان العراق مقبل عل��ى فترة انتقالية صعبة من 
الفراغ احلكومي وعدم االستقرار السياسي والعبث األمني، 
خصوصا ان معركة احلكومة مثلما كانت معركة االنتخابات 
هي »إقليمية بامتياز« وموضع اهتمام وتنافس من جانب دول 
اجلوار التي تسعى الى تعزيز نفوذها ودورها على الساحة 
العراقية، وتتحس��ب من اآلن ملرحلة االنس��حاب االميركي 

وملء فراغاته السياسية.
3 - امللف النووي االيراني الذي خرج عن س��كة احلوار 
واملفاوضات ودخل مسار املواجهة الديبلوماسية والعقوبات، 
ولكن وس��ط غموض كثيف يدفع الى االعتقاد أن روس��يا 
والصني مازالتا تتلكآن وتفضالن املسار الديبلوماسي، وان 
فرض عقوبات مش��ددة عن طريق مجلس األمن الدولي في 
غضون أسابيع لم يعد ممكنا وواقعيا، وان احتمال ان تتحول 
الواليات املتحدة والدول األوروبية الى فرض عقوبات خاصة 
بهم على ايران ومن خارج مجلس األمن يصبح هو االحتمال 
األقرب واألكثر واقعية، ولكن في هذه احلال تطرح شكوك 
ح��ول مدى فاعلية مثل هذه العقوب��ات وقدرتها في التأثير 

على ايران وحملها على تغيير موقفها.
هذه االستحقاقات الثالثة املتزامنة واملتشابكة في عناصرها 
ومؤثراتها تض��ع املنطقة ولبنان في فترة انتقالية دقيقة ال 
مكان فيها للقرارات الكبيرة، سلما أو حربا، وتكون فيها الدول 

واحلكومات أقرب الى وضعية »تصريف أعمال«.
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أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل( الرئيس نبيه بري متحدثا لذوي ضحايا »االثيوبية« بحضور عدد من الوزراء في عني التينة امس
)محمود الطويل( الوزير بطرس حرب هامسا في اذن رئيس احلكومة سعد احلريري على هامش اجللسة في السراي احلكومي امس االول

المقدح لـ »األنباء«: إجراءات
أبومازن األخيرة حبر على ورق

بري يدعو لتشكيل لجنة تتابع موضوع »اإلثيوبية«
وقرار لتقديم مساعدة منفصلة عن التعويض

بيروت ـ أحمد عزالدين
حتت عنوان »ما ضاع حق وراءه مطالب« عقد 
رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاء موسعا مع ذوي 
ضحايا الطائرة االثيوبية التي س���قطت في البحر 
في 2٥ يناير املاضي، دع���ا اليه عددا من الوزراء، 
وجلنة حقوق االنسان النيابية وقائد اجليش العماد 
جان قهوجي ونقيب احملامني أمل حداد وعددا من 
القانونيني، وهدف اللقاء لطي امللف واقفال صفحة 
االحزان والبحث في املترتبات القانونية وحقوق 
ذوي الضحاي���ا حتى ال تضيع في االنتظار ورمي 

االتهامات بهذا االجتاه او ذاك.
اللقاء تركز على عدة محاور وقد استهله رئيس 
املجلس بالقول ان الكارثة اصابت جميع اللبنانيني 
في كل املناطق وكل الطوائف ونعتبر انفسنا جزءا 

من عائالت الضحايا.
واضاف الرئيس بري ان املطلوب بالدرجة االولى 

جلنة مصغرة من احملامني والقانونيني تفوض من 
قب���ل ذوي الضحايا ملتابعة االمر على غير صعيد 
لتحديد اسباب الكارثة وعلى من تقع املسؤولية: 
الشركة املالكة للطائرة وهي اثيوبية ام برج املراقبة 
في لبنان، ام انه خلل في طائرة البوينغ االميركية، 
وف���ي كل حالة من احلاالت فان التحرك س���يكون 

مختلفا.
وحذر الرئيس بري من تكرار حادثة »كوثونو« 
في اش���ارة الى الطائرة التي س���قطت في عاصمة 
بن���ني االفريقية عل���ى 2001 وضاعت حقوق ذوي 

الضحايا.
وابلغ الرئيس ب���ري ذوي الضحايا بأن قرارا 
رسميا س���يصدر خالل االيام املقبلة بشكل عاجل 
لتقدمي مساعدة لذوي الضحايا وهي منفصلة عن 
التعويض الذي تقره القوانني الدولية، وهو شأن 

ستتابعه اللجنة القانونية املختصة.

عقد لقاءات »عسكرية« في عين الحلوة لبحث إجراءات استبعاده

في لقاء لذوي الضحايا بالرئاسة الثانية

منير املقدح 

عمار حوري 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عض����و كتلة املس����تقبل 
وتكتل لبن����ان أوال النائب عمار 
حوري انه من اخلطأ تطرق طاولة 
احلوار الوطني الى عناوين وبنود 
إضافية غير عنوان االستراتيجية 
الدفاعي����ة، داعيا جمي����ع الفرقاء 
خصوص����ا املتحاورين منهم الى 
استذكار ما اس����فرت عنه طاولة 
احل����وار األولى ف����ي العام 2006 
حيث توص����ل املتحاورون آنذاك 
الى التفاه����م واالتفاق على كامل 
جدول أعمالها والبنود التي كانت 
مطروح����ة عليه، باس����تثناء بند 
االستراتيجية الدفاعية، معربا في 
املقابل عن تفهمه لكالم راعي احلوار 
البحث في  الرئيس سليمان بأن 
االستراتيجية الدفاعية قد يتفرع 
عنه عناوين ثنائية تتعلق بالدفاع 
على مستويات مختلفة، إمنا بشرط 
أال تتجاوز اطار العنوان األساسي 

أال وهو االستراتيجية الدفاعية.
ولفت النائب حوري في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان اي بنود اضافية 
الدفاعية  غير بند االستراتيجية 
يحاول البعض فرضها على جدول 
أعمال طاولة احلوار، هو استهداف 
واض����ح وصريح للمؤسس����ات 
الدس����تورية في لبنان، مش����يرا 
ال����ى ان اللبنانيني لديهم مجلس 
نيابي وحكومة وحدة وطنية ولكل 
منهما اختصاصه في إدارة شؤون 

الدولة.
وردا على سؤال حول كيفية 
الدفاعية  البحث باالستراتيجية 
حتت سقف املبادرة العربية للسالم 
وضرورة مراع����اة لبنان ألحكام 
املبادرة في التوجه العربي العام 
حيال الصراع مع اسرائيل، لفت 
النائ����ب حوري الى ان الهدف من 
االستراتيجية الدفاعية هو ايجاد 
احلل املناس����ب للسالح املوجود 

اللبنانية  خارج نطاق الشرعية 
وحماي����ة لبنان م����ن اي اعتداء 
اس����رائيلي عليه، اال ان املبادرة 
العنوان  العربية للس����الم تبقى 
األكبر ال����ذي يحدد منطق األمور 
ومس����ارها، مبعنى آخ����ر يعتبر 
النائب حوري ان املبادرة املشار 

إليه����ا تعنى بتنفيذ كامل قرارات 
الدولية مقابل السالم،  الشرعية 
وعلى رأسها القرارات 42٥ و242 
و194 مع حق العودة، مؤكدا ان تلك 
القرارات ال ميكن ألحد من الدول 
العربية التغاضي عنها أو سحب 
اعترافه به����ا أو مطالبته بإعادة 
النظر فيها، كون مضمون املبادرة 
العربية للس����الم تأكيدا واعترافا 
عربيا بجميع قرارات الش����رعية 
الدولي����ة، معتبرا ان لبنان كونه 
جزءا ال يتجزأ من اجلامعة العربية 
ومن مسارها املوحد في الصراع 
مع اسرائيل، البد لالستراتيجية 
الدفاعية ان تصاغ وفق االعترافات 
العربية بكل القرارات الدولية مع 
ابراز اللبنانيني لقدراتهم العسكرية 
املتاحة أمامهم حتت سقف الدولة 
اللبنانية ممثلة مبجلس الوزراء 

الداعم للمبادرة العربية.
وبخصوص حج����م التناقض 

ب����ني املتحاورين ح����ول املفهوم 
االستراتيجي للدفاع، خاصة في ظل 
ما أكد عليه مؤخرا اللقاء الثالثي 
في دمش����ق من حتالف عسكري 
بني س����ورية وايران وحزب اهلل 
في مواجهة اسرائيل، لفت النائب 
حوري الى ان ما صدر عن اللقاء 
املذكور يعبر عن وجهة نظر جزء 
من اللبنانيني، وليس عن وجهة 
نظر الدولة اللبنانية وحكومتها، 
فال الرئيس سليمان وال الرئيس 
احلريري شاركا في لقاء دمشق، 
وبالتال����ي فالدولة اللبنانية غير 
معنية مبا صدر عنه من مقررات. 
وعلي����ه يرى النائ����ب حوري ان 
احلوار ب����ني اللبنانيني لن يكون 
مس����ارا سهال نس����بة حلساسية 
ودقة امل����ادة احلوارية املطروحة 
الكثير من  للنقاش، وسيستهلك 
الوقت لالتفاق عليها او للتوصل 

الى ارضية مشتركة إلقرارها.

حوري لـ »األنباء«: إضافة أي بند على »الحوار« غير اإلستراتيجية الدفاعية 
يعد استهدافاً واضحاً للمؤسسات الدستورية اللبنانية

النائب عن كتلة المستقبل أكد أن ما صدر عن قمة دمشق الثالثية يعبر عن وجهة نظر جزء من اللبنانيين


