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أخبار وأسرار لبنانية
تقيي�م حزب اهلل لكالم جنبالط: تتجه األنظار الى دمش����ق 
والى الرئيس بشار األسد الذي في يده شخصيا قرار دعوة 
جنبالط ومصاحلته على قاعدة »التجاوز املتبادل« )جتاوز 
جنبالط ملسألة اغتيال والده وجتاوز األسد إلهانات جنبالط 
واساءاته(. ويبدو ان كالم جنبالط األخير خاضع لتقييم 
دقيق من القيادة الس����ورية، ف����ي وقت أجرى حزب اهلل 
تقييما أوليا سيبلغه السيد حسن نصراهلل الى جنبالط 

في لقائهما القريب.
الباطنية الدرزية: ش��يء ما يخشاه جنبالط، وال يعلم أحد 
بخفاياه. منهم من يفسر األمر بوضعه األمني ومنهم من يقول 
إنه يق��رأ في كتاب الباطنية الدرزي��ة وال أحد يقدر على فك 
رموزه. وما يفسر هذا اإليحاء إصراره على اصطحاب جنله 
تيم��ور في كل الزيارات الرس��مية التي يقوم بها إلى اخلارج 
وإدخاله احملافل الدولية لتعريفه على كل مفاتيح السياس��ة. 
الواضح أن وليد جنبالط قرر أن يشق درب وريثه من بوابة 
دمشق، وخياره مبني على قناعات شخصية ومخاوف ثابتة 
في عقله الباطن م��ن نظام تعود على أن يخضع من يدير له 
ظهره، لكن الطريق الثانية في يد تيمور. وإذا كان اخليار األول 
ال يرض��ي حتما قاعدة 14 آذار وجزءا من ابناء الطائفة الدرزية 
الذين أبدوا امتعاضا في املجالس السرية من تقلبات زعيمهم، 
وأخذه��م في كل مرحلة الى دفة ما، ال يعرف أحد خبايا العقل 
الدرزي، وما يضمره عقل وليد جنبالط، أو ماذا يقرأ في كتاب 
مس��تقبل ولده، حتى إن البعض يج��زم بأن ما يقوله جنبالط 

اليوم قد ال يعبر عن حقيقة نواياه.
لهجة سوداوية: النائب ندمي اجلميل )الذي عوض غياب 
القيادة الكتائبية والرئيس اجلميل والنائب سامي اجلميل( 
رأى ان لهجة البيان س����وداوية فيما يخص األخطار على 
لبنان، وطلب تناول سالح حزب اهلل في سياق احلديث 
عن االستراتيجية الدفاعية، اال ان جعجع أشار الى انه ال 
ضرورة لتقدمي املوقف على الشكل »مادامت ثوابتنا معروفة 
ومادمنا باقني عليها، ومن األفضل ان نقدم موقفنا بروح 
ايجابية تفرض علينا مراعاة عالقات رئيس احلكومة مع 
أطراف حكومة الوحدة الوطنية وحزب اهلل«. ونستطيع 
ان نقول موقفنا في هيئة احلوار مادمنا نشدد أيضا على 
تطبيق القرار 1701 )علم ان انه جرى ش����طب عبارة من 
مسودة البيان تدعو الدولة الى احلرص على »سد الذرائع« 
أمام أي عدوان اس����رائيلي في البند السابع من املبادرة، 
واالكتفاء مبا تضمنه البند اخلامس حول مسؤولية اجليش 
اللبناني واحلكومة من صد العدوان وتقدير املوقف. وكانت 
شطبت من املسودة األولية قبل يومني من لقاء البريستول 
بعد التش����اور عبارة تش����ير الى ان اخلطر الداخلي على 
لبنان يكمن في التفلت من نقاط اإلجماع الداخلي، بهدف 

ابقاء مبادرة قوى 14 آذار في مناخ ايجابي.
غياب اجلميل: النائب السابق غطاس خوري سأل عن سبب 
غياب الرئيس الس��ابق أمني اجلميل ع��ن االجتماع. ورد نائب 
رئيس الكتائب شاكر عون بأنه ميثله، وقال منسق األمانة العامة 
لق��وى 14 آذار ان غياب الرئيس اجلميل ال يعني مش��كلة مع 
الكتائب بوج��ود عون والنائب ندمي اجلمي��ل وغيرهما. وقال 
الرئيس اجلميل في حديث تلفزيوني ليال ان غيابه كان مقررا، 
وان نائب��ه مثله وليس النائب ندمي اجلميل، وان االعتراض هو 
على آلية العمل القائمة اآلن التي باتت متثل خطرا على 14 آذار. 
وحتدث عن تفاهم جرى مسبقا على االنطالق قريبا نحو عقد 
خلوة تراجع املرحلة املاضية وتضع خطة للمرحلة املقبلة، وانتقد 

ضمنا األمانة العامة ل� 14 آذار.

أين تكمن خيبات وأخطاء 14 آذار؟
بي��روت: عن هذا الس��ؤال يجيب مصدر 
مطلع ومحلل سياس��ي بارز في قوى 14 
آذار، مع العلم ان بيان البريستول أقر بخيبات 
وأخطاء حصلت ولك��ن لم يحددها، في رأي 

هذا املصدر:
- ان قوى 14 آذار تعثرت في تسوياتها ألنها ال 
تريد االنزالق إلى حرب أهلية، مهما كان السبب، 
لذلك أحجمت عن انتخاب رئيس للجمهورية 

باألكثرية املطلقة، ولذلك قبلت بتسوية الدوحة.
- ان قوى 14 آذار تعثرت في خطوة انتخاب رئيس حركة 
أمل نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي، فكانت النتيجة أقرب 
إلى الهزمية منها إلى التسوية، كان شعب 14 آذار، على رغم 
طموحه، مس��تعدا لقبول تسوية على قاعدة عدم ترشيح 
األكثرية النيابية ملنافس للرئيس بري، واالكتفاء بالسماح 
له بالفوز بأصوات األقلية، أو مبن يرغب بتأييده من غير 
األقلية، هكذا كان ميكن لألكثرية أن تقول: أجنزت تسوية 

من موقع املقتدر، ولم أجر إلى تنازل.
-  ان قوى 14 آذار فش��لت في إجناز تس��وية مع وليد 
جنبالط تتيح له أن يغرد حيث يش��اء، ويصالح من يشاء، 
من دون أن يهني شعارات 14 آذار وخياراتها، وهو كان أحد 
واضعيها، ومن دون أن يهني ش��رائح شعب 14 آذار الذي 
كان هو أحد قادتها، قوى 14 آذار فشلت في إجناز تسوية 
مع وليد جنبالط على قاعدة »نحترم خصوصياتك فاحترم 

خصوصياتنا«.
- ان قوى 14 آذار فش��لت، حت��ى اآلن، في إعداد خطة 
واضحة لش��عبها كي يواكب احلقبة الثانية من املس��يرة 
االستقاللية الثانية بعد تأليف حكومة الوفاق الوطني التي 
يعتبرها بعض أعضائها حكومة »نفاق ال وطني«، وال يستطيع 
حتالف 14 آذار إعداد خط��ة املواكبة املطلوبة إال إذا حتول 
ائتالفا، حقبة السنوات اخلمس التي كانت صيغة التحالف 
خالله��ا مقبولة قد انتهت، املرحلة املقبلة ال يس��تطيع أي 

حتالف مواجهة حتدياتها.
- ان قوى 14 آذار ل��م تبادر حتى اآلن الى وضع خطة 
أو خريطة طريق للمرحلة املقبلة تتناس��ب مع مؤش��رات 
املرحلة، بدءا من قمة ثالثي احلرب في دمشق وتناقضات 
مؤمت��ر، أو هيئ��ة أو طاولة، احلوار الوطن��ي في القصر 
اجلمهوري، معطوفة على التهديدات االسرائيلية، وذلك يقود 
إلى املطالبة بإعالن قيام االئتالف االس��تقاللي وفق وثيقة 
سياس��ية موحدة تتضمن خريطة طريق واضحة للتعامل 
مع التحديات وتقدمي اإلجابات الصريحة لشعب ثورة األرز 

على كل تساؤالته وهواجسه:
- ماذا نفعل إذا تصارعت إسرائيل وإيران على األرض 

اللبنانية؟
- ماذا نفعل إذا حتقق توازن الرعب بني إسرائيل واحملور 
اإليراني � السوري على أرض لبنان؟ هل يعني ذلك أن نقبل 
بالسالح غير النظامي حتت شعار أنه يدير حال الالحرب، 

فيما يسعى إلى السيطرة الكاملة على السلطة؟
- ماذا نفعل إذا وصل احلوار الوطني إلى مفصل رفضنا 
النهائي للسالح غير النظامي، وإصرار أصحاب السالح على 

االحتفاظ به من ضمن وضعيته امللتبسة اآلن؟
- م��اذا نفع��ل إذا وقعت احلرب األخ��رى املتمثلة في 
إصدار احملكمة الدولية قرارها االتهامي وسعيها الى توقيف 

أشخاص في لبنان؟
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فنيش ل� »األنباء«: جاهزون لالنتخابات البلديةت
ونعمل إلنجاح الحكومة وتعزيز موقع رئاسة الجمهورية

بيروت � اتحاد درويش
رأى وزير التنمية االدارية محمد فنيش ان هناك 
فرقا كبيرا بني البحث في االستراتيجية الدفاعية ودور 
سالح املقاومة في هذه االستراتيجية، وبني القول ان 
املشكلة هي في السالح وكيف يجب التخلص منه، 
الفت����ا الى ان املطروح من قبل البعض هو اجللوس 
الى طاولة احلوار للبح����ث في كيفية التخلص من 
السالح، مؤكدا ان املشكلة هي في االحتالل االسرائيلي 
وتهديداته التي تلزمنا كلبنانيني باالستفادة من قدراتنا 
وامكاناتنا من جيش ومقاومة وشعب ملواجهة اخلطر 

االسرائيلي وصد أي عدوان محتمل.
وقال الوزير فنيش عن كتلة نواب حزب اهلل في 
تصريح ل� »األنباء« ان االستراتيجية الدفاعية ودور 
سالح املقاومة أمران مختلفان فهناك منطق يتحدث عن 

كيفية حماية لبنان من املخاطر احملدقة به نتيجة التهديدات االسرائيلية، 
ومنطق آخر ال يعتبر ان اس����رائيل هي املشكلة بل ان املشكلة هي في 
س����الح املقاومة، الفتا الى ان االحتالل االسرائيلي سابق للسالح الذي 

امتلكته املقاومة للدفاع عن لبنان.
واكد ردا على س����ؤال ان هناك مس����عى ومحاول����ة لتحوير مفهوم 
االستراتيجية الدفاعية واعطاء تفسير للموضوع املطروح للحوار خالفا 
للمضمون، موضحا ان البحث في االستراتيجية الدفاعية يعني كيفية 
وضع استراتيجية للدفاع عن لبنان تنطلق من االمكانات املتاحة، داعيا 

الى االستفادة بشكل مترابط وشامل من هذه االمكانات.
واضاف: ان لدى لبنان جيش����ه وقدراته الديبلوماسية والشعبية 
واالقتصادية ومقاومته التي متكنه االستفادة من كل هذه العناصر التي 
لها اهميتها وتأثيرها في بناء قدرات لبنان الدفاعية وفي سبيل ايجاد 

منظومة شاملة ملواجهة االحتالل االسرائيلي وتهديداته.

الحزب ال يتهرب من الحوار

واك����د ان ال مانع لدى حزب اهلل م����ن البحث في موقع ودور لبنان 
ووظيفته في املواجهة انطالقا من الثوابت التي لها عالقة بهويته، مشددا 
عل����ى ان احلزب ال يتهرب من احلوار وميتلك املنطق الذي يحاور فيه 
اآلخرين ويستمع ويصغي بكل انفتاح وايجابية، اما جلهة ما طرح من 
توس����يع دائرة النقاش في هيئة احلوار الوطني لتطال مواضيع غير 
االستراتيجية الدفاعية اكد ان بامكان اي طرف طرح ما يشاء من مواضيع 
ميك����ن ان يجري االتفاق عليها في هيئة احلوار، الفتا الى ان هناك من 
ط����رح موضوع اصالح النظام السياس����ي ومن طرح ضرورة معاجلة 
املش����كلة االقتصادية وموضوع التوطني، مشيرا الى ان هذه املواضيع 
ميك����ن ان تبحث وتناقش جميعها في هيئة احلوار الوطني بعيدا عن 
محاولة البعض تضليل اللبنانيني او صرف هيئة احلوار عن اهدافها 
وموضوعاتها واملضمون املطلوب البحث فيه، رافضا اس����تباق نتائج 
احلوار وتوقع نتائج سلبية، مشددا على املشاركة اجلدية حلزب اهلل 
للوصول الى تفاهم بني اللبنانيني يحمي لبنان انطالقا من البحث في 
االس����تراتيجية الدفاعية ورأى ان من هو مدعو الى هيئة احلوار عليه 

االستعداد للبحث في هذا املوضوع واذا كان غير متفائل فهذا شأنه.

إسرائيل تريد تغيير المعادلة

وعن مسار االوضاع في املنطقة وتوقعاته من حرب مقبلة اكد 

ان لدى اس���رائيل نوايا عدوانية قائمة والتزال 
كما لديها محاولة تغيير في املعادلة النها ال تريد 
ان يكون لبنان قويا وال تتحمل استمرار تنامي 
قوة محور املقاومة واملمانعة على مستوى العالم 
العربي وعلى امتداد املنطقة، ورأى ان اسرائيل 
ستس���عى الى اجهاض دور هذا احملور وترفع 
صراخها وتهديداتها لتس���تنجد مبن يرعى هذا 
الكيان ليكون في خدمة أمنه ووظيفته ودوره 
في املنطقة. ولفت الى ان اسرائيل تريد اجهاض 
أي حترك ملطالبتها تلبية متطلبات السياس���ة 
األميركية الت���ي تعاني من م���أزق في العراق 
وأفغانستان وتش���عر بعدم إمكانية استخدام 
القوة مجددا ألن مسار استخدام القوة أدى الى 
نتائج سلبية أضعفت دورها وأدت الى مزيد من 
اخلس���ائر والتآكل في هذا الدور، مشيرا الى ان اسرائيل تريد ان 
تبقى السياس���ة األميركية في خدمة أمنها من خالل جلوئها الى 
التصعيد والتهديد وهي ال تستطيع ان تلجأ وحدها الى توريط 
أميركا في حروب من جديد من دون ان تكون على تفاهم وتنسيق 
مع االميركيني ودون ان تأخذ بعني االعتبار ان أي حرب ستكون 
باهظة وال تستطيع ان تضمن نتائجها وأمامها جتربة وامثولة 

له عدوان يوليو عام 2006.

حزب اهلل يسعى إلنجاح الحكومة

من جهة ثانية وعلى صعيد موضوع التعيينات اإلدارية وكيفية 
إجن���از هذا امللف أوضح الوزير فني���ش ان موضوع التعيينات 
اإلدارية قد انطلق وشكل مجلس الوزراء جلنة وزارية لوضع آلية 
للتعيني ولتنظيم عملية االختيار، مشيرا الى ان دفعة التعيينات 
التي حصلت واملتعلقة بالهيئ���ات الرقابية كانت ضرورية، أما 
التعيينات القضائية فلها آلية مختلفة كون القضاء هو س���لطة 
مستقلة تخضع ملجلس القضاء األعلى مثلها مثل تعيينات السلك 

الديبلوماسي.
وشدد الوزير فنيش على ان هناك فرصة لإلصالح، الفتا الى 
ان هناك صعوبات في الواقع ناشئة عن تعقيدات سياسية وعن 
طبيعة النظام السياس���ي وحجم ق���وى االعتراض من أصحاب 
املصالح وعن تراكم في املشاكل القائمة، داعيا الى الدفع باجتاه 
رسم لألهداف ووضع اخلطة اإلصالحية وبلورة اإلرادة السياسية 

املطلوبة للمضي قدما في تنفيذ املسار اإلصالحي.
وعما إذا كان مجلس النواب سيتبنى االصالحات الواردة في 
مش���روع قانون االنتخابات البلدية أعرب عن اعتقاده ان هناك 
بعض االصالحات الهامة يجب على املجلس النيابي مناقش���تها 
بتفاصيلها دون ان يتم التعاطي معه وكأن عليه ان يقر التعديالت 
املقترحة على املشروع وفق مدة زمنية محددة، مشيرا الى ان حزب 
اهلل جاهز لالنتخابات البلدية سواء أقر املشروع مع اإلصالحات 

املقترحة من وزير الداخلية أو من دونها.
واعتبر ردا على سؤال ان حزب اهلل جزء من حكومة الشراكة 
الوطنية ويس���عى الى اجناح احلكومة وتعزيز دور املؤسسات 
وموقع رئاسة اجلمهورية واحترام دور الرئيس والتعاون معه 

الى أقصى احلدود وتلك إيجابية.

وزير التنمية اإلدارية أكد أن حزب اهلل يمتلك المنطق الذي يحاور فيه اآلخرين

)محمود الطويل( املستشارة االملانية ترحب برئيس احلكومة سعد احلريري قبيل البدء باملباحثات الثنائية في برلني امس

محمد فنيش

نصراهلل أبلغ جنبالط استعداد األسد الستقباله في دمشق
بيروت � عمر حبنجر

أبلغ األمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل النائب وليد 
القيادة السورية،  جنبالط بأن 
ونظ���را حلرصها على أحس���ن 
العالقات، وبعد املواقف الواضحة 
واجلريئة ل���ه، قررت جتاوز ما 
حص���ل ف���ي املرحلة الس���ابقة 
وس���تفتح صفحة جديدة، وان 
الرئيس بشار األسد سيستقبله 
لدى زيارته دمش���ق، في موعد 

يحدد الحقا.
ومازالت االنظار موجهة على 
دمشق، وموقفها من تصريحات 
جنبالط الداعي لصفحة جديدة 
بينه وبني العاصمة السورية، 
ومن كالمه األخير الى الرئيس 
بشار االسد عبر قناة »اجلزيرة« 
وبعض القنوات اللبنانية ما ظهر 
حتى اآلن من ردود فعل سورية 
قد يؤشر على موقف مستجد، 
لكنه ال يالمس صميم التوجه 
السوري، ومعياره حتديد موعد 
زيارة جنبالط للرئيس االسد، 
فجريدة »الوطن« السورية لم 
تلحظ في كالم جنبالط اعتذارا 
مباش���را، بينما وج���دت فيه 
جلنة االدع���اء القومي العربي 
في سورية امتثاال من جنبالط 
لش���رط اللجنة، وهو االعتذار 
العلني والصريح عبر وسائل 
االعالم املرئية واس���تتبع ذلك 
اق���دام رئيس اللجنة حس���ام 
احلبش إسقاط دعواه عنه أمام 

القضاء السوري.
صحيفة »األخبار« البيروتية 
القريبة من »حزب اهلل«، قالت 
نق���ال عن متابع���ني ان االمور 
س���تأخذ وقتها قبل ان جتيب 
القيادة الس���ورية عما اذا كان 
كالم جنب���الط كافي���ا او غير 
كاف، مش���يرة ال���ى ان موعدا 
مبدئيا كان قد ح���دد للزيارة 
في الس���ابع والعش���رين من 
مارس اجل���اري الذي يصادف 
يوم س���بت، لكنه يبدو ان هذا 
املوعد بات مرش���حا للتأجيل، 
بحسب املعلومات التي اشارت 
الى أن االتصاالت بني جنبالط 
والسيد نصر اهلل الذي يتولى 
متابعة االتصاالت بشأن الزيارة 
قد نشطت بعد اطاللة جنبالط 

انتهاء  اثر  النائب جنب���الط 
التلفزيونية ليعرب  اطاللته 

له عن تقديره ملوقفه.
وتعليقا قال النائب سمير 
اجلسر، عضو كتلة املستقبل ان 
الرئيس سعد احلريري بزيارته 
إلى سورية اثبت أنه يتمتع 
مبا هو نادر عن اآلخرين، وهي 
شجاعة متناهية اذهلت قادة 
العالم واظهرت معدن الرجل 
وصالبته، إذ داس على اجلراح 

وسار من أجل لبنان.

عون: سورية وإيران وقفتا معنا

العماد ميشال عون  بدوره 
نفى ان يكون لبنان متمحورا 
مع أحد، الفتا الى ان ما فرض 
الزامية لقاء دمشق بني الرئيسني 
السوري بشار االسد واإليراني 
محم���ود احمدي جناد واالمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصر اهلل هو تهديد اسرائيل 
الراه���ن حل���زب اهلل وايران 
وسورية اللتني وقفتا معنا في 
العدوان االسرائيلي عام 2006، 
وان كل ما قلناه لهما هو كلمة 

شكرا.

حزب اهلل ليس إرهابيًا

عون أكد أن حزب اهلل هو 
ح���زب املقاومة وحزب متدين 
وليس حزبا ارهابيا، وال يرفض 
اآلخر، مشددا على عجز اسرائيل 
عن صنع السالم، وال تستطيع 
احلرب النها عاجزة عن الغاء 
وجودنا وعن جسم املعركة مع 
املقاومة، الفت���ا الى ان بعض 
االطراف واهمة إذا ظنت ان حزب 
اهلل حالة ظرفية وبالتالي ميكن 
ضربه. وفي تصريح جلريدة 
السفير قال عون انه استخلص 
من جلس���ة احل���وار االخيرة 
اربع عبارات وطلب حذفها من 
اللبناني:  القاموس السياسي 
لبنان بلد مواجهة او مساندة. 
وقرار السلم واحلرب وبسط  
الدولة على االراضي  س���لطة 
اللبنانية والعبارة الرابعة هي 

»متحور لبنان«.
واعتب���ر ان من الطبيعي ان 
يكون لبنان في املواجهة لكنه ال 

ميلك قرار احلرب والسلم.

التلفزيونية املتفق عليها، وان 
هذه االتصاالت ستستكمل في 
لقاء مباشر بني الرجلني يجري 
خالله الدخ���ول في التفاصيل 

واملعطيات املتوافرة.
في غضون ذلك وفي دردشة 
مع مراسل تلفزيون اجلديد على 
هامش مقابلته مع اجلزيرة قال 
جنب���الط ردا على س���ؤال نعم 
اذا وضعنا  اشتقت الى سورية 

السياسة على جنب.

إلغاء مقابلة مع إخبارية المستقبل

غي���ر ان رئي���س اللق���اء 
الدميوقراطي الذي شارك اعضاء 
النيابية مبؤمتر  من كتلت���ه 
14 آذار الذي انعقد في فندق 
البريس���تول يوم االحد رغم 
خروجه كلقاء نيابي من هذه 
القوى، قال لصحيفة »األخبار« 
انه قال كل ما عنده وانه يريد 
اخراج هذا املوضوع من التداول 
االعالمي حاليا بانتظار القرار 

السوري.
وانطالق���ا من هذا التوجه 
اجلديد الغى جنبالط مقابلة 
تلفزيونية مق���ررة مع قناة 

»املستقبل« مساء امس.
الى ذلك قالت اذاعة النور 
الناطقة بلسان »حزب اهلل« 
املقابلة  الذي���ن س���معوا  ان 
التلفزيوني���ة جلنبالط على 
قناة »اجلزيرة« يشعرون انه 
غير مستعجل المتام الزيارة 
وانه حتى لو ق���رر الرئيس 
اليه،  الدعوة  االس���د توجيه 
فان ذلك لن يكون ممكنا هذا 
االسبوع السباب لوجستية، 
اذ ان ج���دول مواعيد االس���د 
مكتمل هذا االس���بوع حيث 
الرئيسني  سيس���تقبل تباعا 
االيطال���ي واالرميني، اضافة 
الى وفد اميركي يضم مساعد 
وزي���رة اخلارجية االميركية 
جيف���ري فيلتم���ان، ومدير 
الشرق االوس���ط في مجلس 
االمن القومي دان ش���افيرو، 
فيما ينصرف في االس���بوع 
التالي الى اعداد ملفاته للقمة 

العربية.

الحريري اتصل بجنالط من برلين

وكان رئيس احلكومة سعد 
احلريري اتصل من برلني مع 

رئيس اللقاء الديموقراطي: »بعيداً عن السياسة«.. مشتاق لسورية!

الحريري للبنانيين في برلين: ال يمكننا حماية البلد
إذا استمرت متاريس االنقسام والتخوين

بيروت: استهل رئيس احلكومة سعد احلريري زيارته الرسمية الى
برلني بلقاء املستشارة االملانية انغيال ميركل التي استقبلته مبراسم 

عسكرية رسمية امام ديوانها.
وكان احلري����ري خالل زيارة  بدأ زيارته بلق����اء اجلالية اللبنانية 
في املانية مس����اء أمس األول مؤكدا امامهم ان »املانيا االحتادية، دولة 
صديقة للبن����ان بكل مفاهيم الصداقة، ونحن من جهتنا البد أن نكون 
أوفياء لهذا البلد، الذي ال يرعى شؤون آالف العائالت اللبنانية فحسب، 
إمنا هو ميد يد العون إلى لبنان في كل املجاالت األمنية واإلنس����انية 

واالقتصادية«.
وأش����ار احلريري إلى ان الوحدة الوطنية اللبنانية واملناصفة بني 
املس����لمني واملسيحيني، هي مركب اخلالص الوحيد لنا في مواجهة كل 
التحديات، فلن نتمكن من النجاة ببلدنا، اذا قررنا أن نبقى مجرد قبائل 
طائفية تتنازع على السلطة في لبنان«. وأردف: »لن نتمكن من حماية 
لبنان في مواجهة املخاطر اخلارجية، وأهمها خطر العدوان االسرائيلي، 

إذا استمرت متاريس االنقسام والتخوين قائمة بني اللبنانيني«.
ورأى أن »لبنان يجب أن يكون قادرا على إعادة بناء نفسه بنفسه، 
وعلى حماية نفسه بنفسه، وعلى ادارة شؤون البالد واحلكم والعباد، 

بعيدا عن االنخراط في لعبة احملاور اإلقليمية والدولية«.
ودعا احلريري أبناء اجلالية ليكونوا »أمناء على هذه الرسالة، وأمناء 

على الوحدة الوطنية، وعلى إرادة العيش املشترك فيما بينهم«.
الفتا إلى أن »اللبنانيني في أملانيا، وفي أي مكان في العالم، ليسوا 
نسخة عن االنقسام الداخلي، مهما اتخذ هذا االنقسام من أشكال، فنحن 
في لبنان نعمل لتعطيل كل أسباب الفنت الداخلية، وعهدي إليكم ولكل 
اللبنانيني كما كان عهد الرئيس الش����هيد رفي����ق احلريري، أنني من 
موقعي الوطني، ومن موقعي في رئاسة احلكومة، لن أسمح ألي فتنة 
طائفية أو وطنية أن تخرق جدار الوحدة اللبنانية«. وختم احلريري 
بالقول: »متسكوا بالوحدة الوطنية، متسكوا بالعيش املشترك، متسكوا 

باملناصفة واجعلوا من وجودكم هنا عنوانا لرسالة لبنان«.

استهل زيارته الرسمية بلقاء ميركل 

مصدر ل� »األنباء«: سفير لبنان في سورية
رفض تسلم دعوة للمشاركة في القمة العربية

داود رمال
ذكرت مصادر واسعة االطالع ان ليبيا ابلغت دعوة لبنان للمشاركة 
في القمة العربية املقرر عقدها في طرابلس أواخر الشهر اجلاري إلى 
الس����فير اللبناني في سورية ميشال خوري الذي حتفظ من تسلم 
الدعوة. وفي معلومات ل� »األنباء« ان الس����فير خوري وبناء على 
اتصاالت مكثفة أجراها الس����فير الليبي في دمشق به، قام بزيارة 
السفارة الليبية، فوجد وزير اخلارجية الليبي يريد تسليم الدعوة 
إليه ما جعله يتحفظ على تس����لم الدعوة. وبحس����ب املصادر، فان 

لبنان الرسمي رفض الدعوة شكال بعد تبلغه األمر.
إلى ذلك يتوجه األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى 
بعد غد الى »بيروت« بدعوة من جامعة »الروح القدس« اللبنانية 
مبناسبة مرور 65 عاما على إنشائها. وبحسب مصادر ديبلوماسية، 
س����يلتقي االمني العام للجامعة العربية خ����الل الزيارة مع كل من 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري  ورئيس احلكومة سعد احلريري، لبحث مستجدات 

األوضاع اإلقليمية والدولية خاصة في لبنان واملنطقة.

موسى في بيروت غدًا لمتابعة الموضوع

عون: دمش�ق  وطهران وقفتا معنا وكل ما قلناه لهما ش�كرًا..


