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أخبار وأسرار لبنانية
صالحيات الرئيس: يرى وزير سابق ان هناك ضرورة إلعادة بعض 
األوراق الضاغطة لرئيس اجلمهوري���ة ليتمكن من خاللها من 
لعب دور احلكم، وإال فإن دوره يبقى بروتوكوليا وش���كليا وال 
تأثير له اذا لم تتس���ن له ادارة اللعب���ة والتهويل باللجوء الى 
البطاق���ة الصفراء أو احلمراء. وهذا ما يحمل أحد النواب الذين 
شاركوا في اجتماعات الطائف على القول بوجود قناعة راسخة 
لديه بضرورة إعادة النظر في بعض جوانب الطائف، خصوصا 
جلهة س���د الثغرات ومعاجلة اخللل، ولي���س من منظار إعادة 
الصالحيات لرئاس���ة اجلمهورية كما يحاول ان يروج البعض، 
بل العمل عل تصويب االتفاق الذي حتول عن مساره حتى اآلن 
من خالل اعتماد عبارة »استثنائيا وملرة واحدة«، وهذا يدل على 
ان اتفاق الطائف يحتاج الى ضوابط وأداة رادعة لكل من يسعى 

الى جتاوزه.
كذلك يق���ول وزير حالي ان »اجلمي���ع« يلجأون الى رئيس 
اجلمهورية ملعاجلة مشكلة أو حل أزمة، وان هذا األخير بحكمته 
ودرايته يعمل على استنباط احللول للمعاجلة، من دون ان تكون 

بني يديه أي ضوابط أو أداة ضاغطة على 
األطراف. ويضيف ان الرئيس يحسن األداء 

انطالقا من نهجه ومنهجية عمله، اال ان هذا يحتاج الى آلية يلجأ 
اليها إلدارة شؤون البالد وللعب دور احلكم.

وتش���ير مصادر ديبلوماسية غربية الى ان موضوع النظام 
السياسي اللبناني أثير بني عدد من املسؤولني في عواصم غربية 
وعربية عدة، وذلك من زاوية اصالح اخللل في النظام وتطويره، 
بعدما تبني ان الصيغة اللبنانية التي مت التوافق عليها في الطائف 

باتت النموذج الذي يعتمد في بعض الدول حلل مشاكلها.
هذا وسيلقي س����ليمان خطابا سياس����يا مهما مبناسبة عيد 
االس����تقالل ومن خالل كلمة يوجهها ال����ى اللبنانيني، وميكن ان 
يشكل موضوع النظام السياسي في لبنان أساسا في هذه الكلمة، 
وق����د تنطوي على مواقف مهمة وتضيء على جوانب كثيرة من 
احلياة السياسية في ذكرى مرور سنة على تأليف حكومة الوحدة 
الوطنية، من دون ان تتمكن من تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري 

بفعل اخلالف السياسي والكباش احلاد القائم بني أعضائها.

سورية والقرار االتهامي: توقفت مصادر مقربة 
م��ن 14 آذار عند متييز وزير اخلارجية الس��ورية وليد املعلم ما بني 
الق��رار الظن��ي والق��رار االتهامي، قائ��ا: »البد م��ن توضيح لغط 
تستخدمه وسائل اإلعام الغربية واإلسرائيلية، فهناك فارق كبير ما 
بني القرار الظني الذي يرمي الشكوك ميينا وشماال، والقرار االتهامي 
ال��ذي يقدمه املدعي العام ويكون مبنيا على أدلة قاطعة، وهذا القرار 
ال أتصور ان أحدا سيقف ضده. من هنا نسمع اسرائيل تتحدث عن 

القرار الظني للعبث بلبنان«.
ورأت املص��ادر ف��ي كام الوزي��ر املعلم رضا وقب��وال بالقرار 
االتهامي وعدم تشكيك في صدقيته، مما يعني ضمنا قبوال بالعدالة 
الدولية، وباحملكمة اخلاصة بلبنان، ألن قوله »ان أحدا لن يقف ضده 
اذا كان مبنيا على أدلة قاطعة«، ينفي عن احملكمة الصفة اإلسرائيلية، 

واالنحياز، والرضوخ لتدخات سياسية خصوصا أميركية.
حتذيرات حزب اهلل: لوحظ في األيام األخيرة تصعيدا في اللهجة 
م���ن جانب حزب اهلل، وكان األوضح واألبلغ النائب محمد رعد 
الذي قال: »خياراتنا س���تكون واضحة وحاس���مة إذا ما أخطأ 

اآلخرون التقدير، وهي س���تطول ما نريد أن نطوله في يس���ر 
وبس���رعة لنحفظ املقاومة وجننب البلد فتنة سنية � شيعية. 
نحن فتحنا الطريق ملساع تفضي إلى االستقرار والتفاهم، ولكن 
حذار من الغدر مبسيرتنا أو من الطعن في ظهرنا، ألننا قادرون 
عل���ى أن نرد الطعنة مبا هو أوجع منها وأكثر إيالما«، مش���ددا 
على »اننا منلك اخليارات الناجعة التي تضع لكل اساءاتهم احلد 

املطلوب وفي الوقت الالزم«.
مصدر قريب من حزب اهلل يقول معلقا انه »مع جدية التحذيرات 
التي يطلقها ح���زب اهلل إال أن هذه التحذي���رات يجب قراءتها 
بإيجابي���ة ألنها تضيء الطريق أمام الفريق اآلخر لكيال يخطئ 
التقدير كما حصل خالل السنوات اخلمس املاضية. وهي تأتي 
من باب التذكير، السيما أن اتفاقات عقدت، من التحالف الرباعي 

إلى اتفاق الرياض إلى غيرهما، وانقلب عليها فريق 14 آذار«.
تصريحات صفير: استغربت أوساط عديدة في قوى 8 آذار تصريحات 
البطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس صفير الذي كرر دعوته الى 

اصدار القرار االتهامي إلحقاق العدالة ولو ترتبت عليه تداعيات.

»األنباء« تكشف القطبة المخفية في المشاورات السعودية ـ السورية حول لبنان
وسط الحديث عن تسوية عربية - عربية برضا إيراني توفر للبنان الحد األعلى من االستقرار في مرحلة ما بعد صدور القرار الظني

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان معزيا مفتي اجلمهورية الشيخ د.محمد رشيد قباني برحيل مفتي صور الشيخ محمد دالي بلطة في دار الفتوى أمس 

أهداف القرار االتهامي هو اثارة 
الفتنة وتفجير التناقضات بني 
اللبنانيني وتعقيد الوضعني 
السياسي واألمني واستهداف 
املقاومة، متحدثا عن محاولة 
إلثارة الغبار ونقاط وقضايا 
عدي���دة ومختلف���ة ال تتصل 
بجوهر االزم���ة، موضحا ان 
جوهر األزمة ان هناك مؤامرة 
ضد املقاومة وان القرار االتهامي 
يستخدم للمواجهة مع املقاومة 
وأكد ان الفتنة وتشويه سمعة 
املقاومة هما الهدف والوسيلتان 
اللتان تستخدمان ضد املقاومة، 
مشددا على عدم االجنرار وراء 
أي منطق طائفي أو حلسابات 
طائفي���ة. وقال: ان حزب اهلل 
واملعارضة س���يواجهان هذه 
املؤامرة، وان االجراءات ستبقى 
محكومة باملوقف الوطني غير 

الطائفي. مشددا على ان املظلة 
العربية السعودية � السورية 
هي إلنق���اذ الوضع، الفتا الى 
عدم حصول أي اتصاالت خارج 

هذه املظلة.
وفي موضوع طاولة احلوار، 
قال فياض: ان طاولة احلوار 
تأثرت باملوقف السلبي للطرف 
الزور، وفي  اآلخر من شهود 
حال استمر هذا االمر من دون 
معاجلة، فستكون له تأثيرات 
ع لى مطلق االوضاع في لبنان، 
فيما يتعلق مبجلس الوزراء 
وطاولة احلوار، مشددا على 
ان املرحلة التي مير بها لبنان 
حساسة جدا وهو على مفترق 
الى  اللبنانيني  طرق، داعي���ا 
وعي املخاطر والتعاون لدرء 
املترتبة  التداعيات واملخاطر 

من القرار االتهامي.

انه بهذا الكالم يحشر املقاومة 
في الزاوية على قاعدة ان هناك 
استعدادا لالنسحاب انطالقا من 
مباحثات جتري بني اسرائيل 
واألمم املتحدة دون ان يكون 
للبن���ان أي دور أو تأثير في 

هذه املفاوضات.
وأض���اف: ان ما يعزز هذه 
الوجه���ة ان االس���رائيلي لم 
يتحدث عن مواعيد االنسحاب، 
ولذل���ك فإنه ما ل���م يحصل 
االنسحاب فعليا، فنحن نعتبر 
ان هذه املواقف لذر الرماد في 
العيون، وليست بالضرورة 
ان تفضي النسحاب حقيقي، 
ومن ناحي���ة اخرى، ان االمم 
املتحدة لم تعرض حتى اآلن 
على لبنان أي شيء، فلبنان هو 
البلد املعني وهو الذي له احلق 
في املوافقة أو غير املوافقة على 

اي اجراءات متس بس���يادته. 
ان املوقف املبدئي واالساسي 
ه���و ان اجل���زء اللبناني من 
بلدة الغجر هو ارض لبنانية، 
ويج���ب ان يعود للس���يادة 
اللبناني���ة، ولبنان له مطلق 
الصالحية باملوافقة على أي 

اجراءات ميدانية تتصل بوضع 
السكان، ألنه صاحب السيادة. 
مؤكدا ان اجليش اللبناني هو 
اجلهة الصاحلة لتقومي الوضع 
وحتديد املوقف اللبناني من أي 

اجراءات ميدانية في الغجر.
وتطرق فياض الى الوضع 
السياسي العام في البالد في 
القرار االتهامي املنوي  ضوء 
إصداره م���ن احملكمة الدولية 
الس���احة  ومفاعيل���ه عل���ى 
ف���رأى ان هناك  اللبناني���ة، 
الرغم  مراوحة، وق���ال: على 
الوض���ع واملراوحة،  من هذا 
التزال االتصاالت السعودية 
الذي  � الس���ورية هي االطار 
يجري الرهان عليه، وينتظر 
ان يفضي الى نتائج ما تتعلق 

بهذا الوضع.
ان احد  واعتب���ر في���اض 

بيروت ـ أحمد منصور
رأى عض���و كتل���ة الوفاء 
النائب علي فياض  للمقاومة 
ان االع���الن االس���رائيلي عن 
االنس���حاب من بل���دة الغجر 
احلدودي���ة يج���ب ان يبقى 
موضع ش���ك ما لم يتم فعال 
ألن االسرائيلي سبق وأعلن هذا 
املوضوع مرارا ولم يحصل شيء 
على االرض ، مشيرا الى ان هذه 
املواقف تطلق ألسباب تكتيكية 
تتصل بالس���عي لتحس���ني 
العدو االسرائيلي في  صورة 
مقابل متس���كه باالستيطان 
املفاوضات بني  وانسداد أفق 
الفلس���طينية  الس���لطة 
الى  واالسرائيليني باالستناد 

هذا االمر.
وق���ال فياض في حديث ل� 
»األنباء«: رمبا يظن االسرائيلي 

فياض لـ »األنباء«: االنسحاب اإلسرائيلي من الغجر موضع شك
عضو كتلة الوفاء للمقاومة أكد أن القرار االتهامي يهدف لتفجير التناقضات في لبنان

علي فياض

أميركا تسلم الجمارك اللبنانية 
جهازاً كاشفاً للمواد النووية

بيروت: وزعت الس����فارة األميركية في بيروت بيانا يحمل تاريخ 
العاش����ر من نوفمبر يكشف عن تسليم لبنان مشروع »ميغا بورت« 
الى مصلحة اجلمارك اللبنانية في مرفأ بيروت، لردع وكش����ف ومنع 

شحنات املواد النووية واملشعة غير املشروعة.
وجاء في البيان أنه وكجزء من التزامها الدولي بأمن املالحة الدولية 
واملوانئ في جميع انحاء العالم، تشاركت الواليات املتحدة مع احلكومة 
اللبنانية لتأتي مبب����ادرة Mega ports )املوانئ العمالقة( الى لبنان، 
حيث  تس����عى »Mega ports« برعاية إدارة األمن النووي الوطنية في 
وزارة الطاقة االميركية الى ردع وكشف ومنع شحنات املواد النووية 
واملشعة غير املشروعة عن طريق نشر وتركيب معدات كشف ثابتة 
ومحمولة وقد مت تركيب هذه االنظمة على احلدود واملطارات واملوانئ 

في جميع أنحاء العالم.
جتدر االشارة إلى أن مشروع Mega ports ينتشر في أكثر من 40 
ميناء حول العالم، ويعتبر لبنان اول بلد ينفذ تنفيذا كامال مشروع 
Mega ports في املنطقة. وخالل كلمتها باملناس����بة، اشادت السفيرة 
كونيلي مبصلحة اجلم����ارك اللبنانية على تفانيها في جعل برنامج 
Mega ports ناجحا وقال����ت ان الواليات املتحدة تثمن عاليا التعاون 
املمي����ز الذي تلقيناه من مصلحة اجلم����ارك اللبنانية ومرفأ بيروت، 
لقد كان مفتاح هذا النجاح هو رغبة االشخاص الرئيسيني في ميناء 
بيروت بتحمل مسؤولية تشغيل هذا النظام ونحن نتطلع الى استمرار 
الشراكة والتعاون مع احلكومة اللبنانية في اجلهود احلساسة حلظر 

االنتشار النووي.

بيروت ـ عمر حبنجر
االنتظار سيد املوقف في لبنان كالعادة، انتظار 
ما ستؤول اليه االتصاالت على اخلط السعودي 
� السوري، حيث املفتاح السحري لباب االزمة 
اللبنانية احملكم االغالق، وانتظار حقيقة االعالن 
االسرائيلي عن العزم على االنسحاب من الشطر 

الشمالي اللبناني لبلدة الغجر.
هذه االتصاالت متوقعة هذا االسبوع، انطالقا 
من زيارة طال احلديث عنها لالمير عبدالعزيز 
بن عبداهلل املستشار السياسي خلادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الى دمشق 

في الساعات القليلة املقبلة.
وتوقعت املص���ادر املتابعة انه اذا س���ارت 
املشاورات في منحى ايجابي، فقد يفضي االمر 
الى زيارة جديدة لرئي���س احلكومة اللبنانية 
س���عد احلريري الى العاصمة السورية، وهو 
الذي حتدث على مدى 25 دقيقة مع االس���د في 
اتصال مبناسبة عيد االضحى، قد تسبق زيارة 
احلريري الى طهران نهاية هذا الشهر او تليها 

مباشرة.
وعلى رغم الغموض الذي مازال يكتنف هذه 
املشاورات بشأن املأزق اللبناني فان جهات حزبية 
وسياس���ية داخلية مطلعة طمأنت الى الطابع 

االيجابي لهذه التطورات.
تجاوز مختلف بنود التفاهم

وحتدثت املص���ادر عن »القطب���ة املخفية« 
في املشاورات الس���عودية � السورية، وابلغت 
»األنباء« ان مسؤولي البلدين جتاوزوا مختلف 
بنود التفاهم، امنا بقيت مسألة املوقف املطلوب 
من احلريري حيال القرار االتهامي املؤكد بأنه 
سيطول عناصر من حزب اهلل، فاجلانب السوري 
يريد موقفا حريريا نافيا لالتهام عن حزب اهلل 
قبل صدور القرار االتهامي بينما يفضل اجلانب 
السعودي، معاجلة متطلبات احتواء تداعيات 

القرار االتهامي بعد صدوره ال قبله.
وتوقعت املصادر ان يتخلل االستقبال الرئاسي 
في بعبدا يوم عيد االستقالل، االثنني املقبل، وفي 
اعقاب العرض العسكري املركزي خلوات عدة 
بني الرؤساء الثالثة سليمان وبري واحلريري 
الذين سيستقبلون املهنئني باملناسبة االستقاللية 

السنوية.
األولوية العراقية

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة »اللواء« 
البيروتي���ة نقال عن مصادر ديبلوماس���ية، ان 
املباحثات التي جرت بني الرئيس���ني ميش���ال 
سليمان وبشار االس���د في دمشق في اول ايام 
عيد االضحى، على ايجابياتها الظاهرة، اكدت ان 
ال شيء في االفق االقليمي، وبالتالي اللبناني، 
قبل تشكيل احلكومة العراقية، ومعرفة مسار 

العملية السلمية في العراق.
ووصفت املصادر لقاء االسد � سليمان بالبناء 
جدا رغم الظروف الشكلية التي احاطت به من 
تأخير املوعد الى التوقيت غير املناس���ب، الى 
غياب البيان الرس���مي، فغياب الطابع الرسمي 

للزيارة.
أوس���اط لبنانية رسمية كشفت ل� »األنباء« 
ان بعض املعارضة اللبنانية حاول اللعب على 
التناقضات عبر محاولة إظهار ان اخلالف كبير 
بني سليمان واألسد، وقد جاء لقاؤهما في عيد 
األضحى ليؤكد ان املوقف الذي يضبط الوضع 
الداخلي اللبنان���ي في الوقت احلاضر، مرتبط 
بكون الدول املعنية برعاي���ة الوضع اللبناني 
وفي الطليعة سورية تعتبر سليمان هو رأس 

الدول���ة اللبنانية، وهو ال���ذي يقوم مبا يجب 
للمضي باجتاه األفضل للبنان.

وبالتالي تضيف األوساط ان األسد سيدعم 
استمرار خطوات سليمان الهادفة الى عدم تفجير 
املؤسسات من داخلها وأال تذهب األوضاع نحو 
األسوأ كاالنزالق الى االضطرابات، بغض النظر عن 
الفترة الزمنية التي قد يستغرقها هذا الوضع.

وقالت األوساط ان سليمان ملس رغبة عربية 
في تكري���س التهدئة على الس���احة الداخلية 
وصوال الى حل مينع الفتنة بعد صدور القرار 

االتهامي.
تعذر اجتماع مجلس الوزراء

وعلى هذا قد يكون بحكم املتعذر عقد جلسة 
ملجلس الوزراء األسبوع املقبل، ما لم يتم التوصل 
الى مخارج مللف شهود الزور، وما يتصل بالقرار 
االتهامي فضال عن إرجاء طاولة احلوار الى أجل 
يس���ّمى في ضوء املش���اورات، حتى ان مسألة 
االنسحاب االس���رائيلي من شمالي الغجر بقي 
قيد التداول دون موقف ما على حد ما طالب به 
رئيس مجلس الن���واب نبيه بري بأن املقاومة 
»التزال حاج���ة وطنية في مواجه���ة العدوان 

اإلسرائيلي«.
وعلى أي حال، فإنه من الصعب جدا استقراء 
موعد اجتماع مجلس الوزراء في ضوء املشاغل 
اللبنانية الداخلية واخلارجية، فالرئيس سليمان 
مرتبط بزيارة الى قطر يوم االثنني بعد انتهاء 
مراسم االحتفال باالستقالل في القصر اجلمهوري، 
وتس���تمر زيارته حتى األربعاء، في حني يزور 
رئي���س الوزراء التركي رج���ب طيب أردوغان 
بيروت، في اخلامس والعش���رين والس���ادس 
والعشرين من الش���هر اجلاري للمشاركة في 
مؤمتر اقتصادي، وإلجراء محادثات مع القيادات 

السياسية.
قهوجي: الجيش ملتزم بمنع الفتنة

على أي حال، فإن قائد اجليش العماد جان 
قهوج���ي، اكد التزام اجليش، من���ع الفتنة في 

لبنان ومواجهتها.
وقال في »أمر اليوم« للعسكريني عشية الذكرى 
67 لالستقالل ان ما تشهده البالد من تباينات 
سياسية في هذه املرحلة، هو جزء ال يتجزأ من 
احلياة الدميوقراطية التي ينعم بها لبنان لكن 
من غير املسموح إس���قاط هذه التباينات على 
األرض وحتويلها الى فتنة تهدد أرواح املواطنني، 
 وق���ال: ثقوا ان���ه مهما بلغ حج���م التضحيات
الت���ي نقدمها تبقى أقل كلف���ة على الوطن من 

الفتنة.
بدوره، رئيس تكتل اإلصالح والتغيير العماد 
ميشال عون طمأن من باريس الى انه ال خطر 
من نشوب حرب أهلية، وحذر في املقابل من ردة 
فعل حزب اهلل على القرار االتهامي في جرمية 

اغتيال الرئيس احلريري ورفاقه.
الوزير ميشال فرعون )تيار املستقبل( قال 
من جهته: اذا استطعنا معاجلة القرار االتهامي 
وجتاوزن���اه مع احترام العدالة فس���ننجح في 
حتصني البلد، ضمن إطار احلد األدنى من الوفاق، 
وبدعم احملكمة دون تسييس، ومعاجلة القرار 

االتهامي مع احترام العدالة الدولية.
بدوره النائب عقاب صقر )تيار املستقبل( 
حتدث إلذاعة صوت لبنان عن تس���وية عربية 
� عربي���ة برضا إيراني، تؤك���د احلد األدنى من 
العدالة واحلد األعلى من االستقرار في مرحلة 
ما بعد صدور القرار الظني دون إطاحة اي ركن 

من أركان الصيغة اللبنانية.

لقاء سليمان ـ األسد في سياق »االتصاالت السورية ـ السعودية«
الرئيس  أثب��ت  بي��روت: 
ميش��ال س��ليمان ق��وال 
توافقي«  »رئي��س  انه  وفعا 
وعل��ى مس��افة متوازنة من 
طرفي الصراع، ولكن في ظل 
احت��دام الصراع السياس��ي 
متقدمة  الى مراحل  ووصوله 
وحاس��مة كم��ا ه��و حاصل 
اآلن، يصب��ح ال��دور الرئاس��ي التوافقي 
صعب��ا ودقيق��ا ويصبح موقع الرئاس��ة 
عرض��ة لضغ��وط متضارب��ة والنتقادات 
الفريق��ني املتقابل��ني، وحيث يس��عى كل 
فريق الى اجت��ذاب رئيس اجلمهورية الى 
جهته، خصوصا في »معركة شهود الزور« 
حيث للرئيس سليمان دور وموقع »القوة 

املرجحة« في مجلس الوزراء.
قبل ذهابه الى دمشق، تعرض الرئيس 
الذع��ة  وانتق��ادات  لضغ��وط  س��ليمان 
م��ن فريق املعارض��ة الذي حمل��ه ضمنا 
مس��ؤولية التميي��ع والتأجي��ل في ملف 
ش��هود الزور وأظهر ضيقا إزاء ما سماه 
»وس��طية ورمادية« الرئيس سليمان، في 
وضع ال يحتمل مثل هذا املوقف ألن أزمة 
)القرار الظني  الدولية مبتفرعاتها  احملكمة 
وش��هود الزور( لم تع��د محصورة بأبعاد 
قضائية ومبخارج ش��كلية )مث��ل اقتراح 

جلن��ة حتقيق برملانية(، وامنا باتت متصلة 
باملقاوم��ة ودورها، وانها بالتالي ال حتتمل 
موقف وأس��لوب من يريد إمساك العصا 
من وس��طها واتباع سياس��ة الت��وازن أو 
احلياد الس��لبي. وبعد عودته من دمشق، 
تعرض الرئيس س��ليمان النتقادات ملطفة 
من فري��ق 14 آذار بس��بب »الطريقة غير 
الرس��مية« الت��ي ذه��ب بها الى دمش��ق 
وأجرى محادثات مع الرئيس بش��ار األسد 
من دون إعام وتصوير ومن دون صدور 

بيان مشترك في ختام الزيارة.
وه��ذا م��ا يؤكد م��ن وجهة نظ��ر هذا 
الفريق ان العاقة بني س��ليمان واألس��د 
ليست على ما يرام، وان اجلانب السوري 
عكس من خال »الشكليات الناقصة« عدم 
رضاه عل��ى مواقف وسياس��ات الرئيس 
سليمان في الفترة األخيرة التي ال تتناغم 

على موجة سياسية واحدة مع دمشق.
ف��ي الواقع ه��ذا »التوصي��ف« للقمة 
اللبنانية � السورية ليس دقيقا وال يعكس 

مناخاتها ونتائجها.
واس��تنادا الى مصادر سياسية مطلعة 
وقريبة من قصر بعبدا، فإن اللقاء الطارئ 
ال��ذي حصل أول أيام عي��د األضحى بناء 
على رغبة الرئي��س اللبناني لم يكن فقط 
لق��اء »معايدة ومجامل��ة«، وامنا كان »لقاء 

عمل« ومن أكثر اللق��اءات التي عقدت بني 
الرئيسني »أهمية وعملية«.

فعل��ى امتداد س��اعة اقتطعها الرئيس 
الس��وري من أجندته اخلاص��ة والعائلية، 
جرى بحث مكثف ومعمق في آخر تطورات 
الوض��ع اللبنان��ي وما آلت اليه املس��اعي 

السورية � السعودية النشطة.
وع��اد الرئي��س س��ليمان مرتاحا الى 
ما س��معه وملس��ه من »تش��ديد على أمن 
واس��تقرار لبن��ان، وعلى ض��رورة بقاء 
اخلافات في اطارها السياس��ي بعيدا عن 
الش��ارع ومظاهر اس��تخدام القوة، وعن 
»بلوغ االتصاالت الس��ورية � الس��عودية 
ش��وطا متقدما على صعيد بلورة تسوية 

سياسية ستصل الى خواتيمها قريبا«.
وق��د عبر الرئيس األس��د عن ارتياحه 
وتقدي��ره ألداء الرئيس س��ليمان وطريقة 
ادارت��ه لألزم��ة مب��ا يحفظ االس��تقرار 
السياس��ي وع��دم انف��راط عق��د حكومة 
الوحدة الوطني��ة، كما عبر عن انزعاج من 
»تس��ريبات وسيناريوهات« روجت أخيرا 
وساهمت في إذكاء التوتر والتشويش على 
مس��اعي احلل. وتتوقع مصادر سياسية 
أخرى تغييرا في منط احلركة واالتصاالت 
التي س��تكون كثيفة وعلني��ة على طريق 
دمش��ق �  الرياض بعدم��ا فرضت عطلة 

األضحى حاال من التراخي والركود.
وس��يكون في هذا املجال زيارة لألمير 
عبدالعزيز ب��ن عبداهلل الى دمش��ق وفي 
جعبته أف��كارا ومقترحات بش��أن صيغة 
التس��وية والورق��ة اخلطي��ة التي يجري 

بحثها بني الرياض ودمشق.
وجتري ه��ذه الزيارة ف��ي ظل تطور 
مهم متث��ل في اس��تئناف االتصاالت بني 
دمشق والرئيس سعد احلريري الذي بادر 
الى اجراء اتصال معايدة مع األس��د، وكان 

اتصاال طويا دخل في تفاصيل األمور.
أما االختراق السياسي األهم الذي يعمل 
ل��ه فهو عق��د لقاء بني احلريري والس��يد 
حس��ن نص��راهلل عندما يكون مش��روع 
التسوية قد بلغ املرحلة النهائية احلاسمة، 
مع اإلشارة هنا الى ان التسوية التي يعمل 
لها تتجاوز مس��ألة »احتواء مفاعيل القرار 
الظني وتداعياته« الى اعادة ارس��اء وضع 
سياس��ي وحكومي ثابت ومستقر، وعلى 
أس��اس اعادة صياغة املعادلة السياس��ية 

والعاقة بني احلريري وحزب اهلل.
ويحكى في هذا املجال عن »سلة كاملة 
متكاملة« وعن »رزم��ة أفكار ومقترحات« 
تتضمن على س��بيل املثال اج��راء تعديل 
حكوم��ي وتصل الى فكرة انش��اء مجلس 

الشيوخ وغير ذلك.
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