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ومبوقعها السياسي والطائفي.
   انا كتائبي واتعاون مع القوات: سئل النائب ندمي اجلميل 
عن املعلومات التي ترددت ان د.سمير جعجع طلب 
منه حتديد موقفه بني الكتائب والقوات فأجاب: 
ــاس، أنا  ــدا، وكان موقفي واضحا من األس «أب
اخترت الكتائب اللبنانية، أنا كتائبي، أما التعاون 

مع القوات فهو الى أقصى حد».
ـ ٢٩»: علم أن وفدا روسيا رفيع املستوى     «ميغ 
سيصل إلى بيروت في األسابيع القليلة املقبلة، 
بغية تفقد املطارات العســــكرية في لبنان، 
ومنها مطار حامات، متهيــــدا لتنفيذ الوعد 
الذي كانت قد قطعته روســــيا لوزير الدفاع 
الياس املر مبنح لبنان طائرات حربية نفاثة 
من طراز «ميغ ٢٩»، علما ان الفريق اللبناني 
الذي سيقود الطائرات املوعودة يشارف على 
االنتهاء من دراسة اللغة الروسية في بيروت 
قبــــل أن يتوجه الى موســــكو للتدرب على 

الطائرات. 

النائب  فرص توزير 
نقوال فتوش، والثاني 
ان ميشال فرعون أثبت 
حضورا شعبيا و«ذاتيا» في االنتخابات األخيرة 
وشكل «رافعة» لالئحة ١٤ آذار في األشرفية 
وأحد عوامل فوزهــــا في معركة مفصلية ال 

تقل أهمية عن معركة زحلة.
   مخاوف جنبـالط: نقل عن النائب وليد جنبالط 
ــا في املنطقة تكون له  مخاوفه من «تصعيد» م
ــرع على كل  تأثيراته اخلطيرة على لبنان املش
االحتماالت في ظل وضعه الهش، ويقول جنبالط: 
«اذا لم يتم التنبه للمخاطر فإن املصيبة ستحل 

بنا جميعا ومن دون استثناء».
   حملة تشويش: تتعرض النائبة نايلة تويني 
ومنذ «زواجها املدني» من االعالمي مالك مكتبي 
حلملة تشويش غير مفهومة،  ومن خلفية 
ان ما فعلته ال يقف عند حدود شأن شخصي 
ال عالقة ألحد بــــه، وامنا ميس مبصداقيتها 

اللغوي منه  والسيما 
بحيث يوجد فارق كبير 
بني معنى جيدين أي 

أكثر من جيد وبني معنى جيدين بكسر اجليم 
أي الطوقني وهو ما يؤشر إلى العاملني احمللي 
واالقليمي، والذي فســــره البعض باالجتاه 
االيجابي ورفع منسوب التفاؤل بقرب توقيت 

التأليف.
   خيار ليس موجود: يؤكد النائب محمد احلجار ان 
خيار «حكومة من األكثرية» ليس موجودا عند 

الرئيس املكلف.
   املقعد الكاثوليكي: جتزم أوساط مواكبة لعملية 
تشكيل احلكومة ان املقعد الكاثوليكي األول 
في احلكومة اجلديدة سيكون للنائب ميشال 
فرعون وعبر حقيبة خدماتية أساسية، ومرد 
ذلك الى سببني رئيسيني: األول ان األولوية 
التي تعطى عادة لـ «زحلة الكاثوليكية» ليست 
موجودة اليوم مع تصدع كتلة زحلة وانهيار 

  عـض األصابع: مرجع معــــارض يعترف بان 
«معركة احلكومة حساسة» وتتطلب الكثير 
من احلنكة، وبأننا «فوجئنا» بالطريقة التي 
جتري بها االستشــــارات واملدة التي أعطيت 
لها، مالحظا ان ما فعله «الشيخ سعد» هو انه 
أفهمنا ان الوقت ال يضغط عليه،  ومتسائال ما 

اذا كانت «عملية عض األصابع قد بدأت».
   رغبة احلريري: الرئيس املكلف سعد احلريري هو 
ــذي أبدى رغبة في لقاء ثان مع كل من كتلتي  ال
بري وعون النيابيتني الستكمال حوار سياسي 
ــارات األولى  مفيد كان جرى في جولة االستش
ــبوع املاضي، ولم يجد احلريري ما يدعو  األس

الى لقاء ثان مع كتلة حزب اهللا.
   مصطلحات بري: توقف مراقبون عند التوصيف 
الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري 
حول الوضع احلكومي في ما يشبه فك صيامه 
السياسي عن الكالم جلهة القول بأنه «جيدين»، 
وترك هذا التعبير ملزيد من التفسير والتأويل 

 أخبار  وأسرار 

 وسط كالم عن انضمام نواب مستقلين إليها

  مصادر: تحالف بري ـ جنبالط 
يتجه إلى إبرام وثيقة تفاهم

  
  بيـــروت: يؤكـــد مطلعـــون أن تحالـــف بـــري - جنبالط

  سيقترن بوثيقة كالتي جرت بين حزب اهللا والتيار الوطني 
الحر، وهي الوثيقة التي لم يشارك الرئيس بري وحـركة أمل 

في توقيعها
  وقد ألمح النائب علي حسن خليل في تصريحه األخير الى 
تفاهم حركة أمل والحزب االشتراكي على أوراق عمل تتضمن 
مبادئ وأهدافا مشـــتركة، كما ال يستبعد هؤالء أيضا ان يعمل 
بري وجنبالط على توسيع كتلتهما لتضم ميشال المر ونجيب 
ميقاتـــي وأحمد كرامي وغيرهم من النواب الذين مازالوا حتى 
اآلن يرفضون ان يكونوا أعضاء في فريق ١٤ آذار أو في احدى 

كتل هذا الفريق.
  ولعل نقوال فتوش ونايلة تويني وبطرس حرب غير بعيدين 

عن هذا التوجه.
  وفي كل الحاالت، فإن جنبالط لن يقطع عالقاته مع ســـعد 
الحريـــري وكذلك بـــري لن يقطع عالقاته مـــع حزب اهللا ألن 
مصلحتهما الشـــعبية وغير الشعبية تفرض عليهما الحرص 
على هذه العالقة، الى الحدود التي ال تؤثر على تحالفهما طبعا، 
خصوصـــا ان البالد مقبلة على انتخابـــات بلدية تفرض قيام 
تحالفات بين أمل وحزب اهللا في معظم قرى وبلدات الجنوب 
والبقاع والضاحية الجنوبية، وكذلك بين جنبالط والحريري 
في قرى وبلدات عدة في بيروت واقليم الخروب ومناطق أخرى 

مشتركة. 

 متابعة لبنانية الجتماع الدول الست حول «النووي اإليراني»

  مصدر في ١٤ آذار لـ «األنباء»:
ال جديد إيجابيًا بالنسبة للبنان

  
  بيروت ـ محمد حرفوش

  في موازاة االنشـــغال الداخلي باالستشـــارات واالتصاالت 
المتعلقة بتشكيل الحكومة، ثمة متابعة سياسية وديبلوماسية 
الجتماع الدول الســـت المخصص للبحـــث في الملف النووي 
االيرانـــي غدا نظرا النعكاس نتائج هذا االجتماع على مســـار 

األوضاع في لبنان والمنطقة.
  وفي اعتقاد مصدر في ١٤ آذار انه ال جديد ايجابيا بالنسبة 
للبنان وان تشـــكيل الحكومة قد يتأخـــر الى وقت غير محدد 

نتيجة استمرار التعقيدات االقليمية والمحلية.
  واشار المصدر الى األهمية القصوى الجتماع الدول الست، 
حيث ســـتكون له ابعاد ودالالت بالنسبة لما سيتمخض عنه 
من قرارات، ألن هذا االجتماع سبقه «توحد» دولي غير مسبوق 
حيال الخطر االيراني، وهو توحد على تشدد ضد امتالك ايران 
للنووي، وتوحد حول عقوبات على ايران خاصة بعد ان كشف 
عن وجود منشأة نووية ايرانية جديدة، اي ان العالقة الدولية 

ـ االيرانية.
  وبحســـب المصدر اياه ال تبدو ذاهبة في اتجاه تسووي بل 
تصعيدي، خصوصا مع اعالن الرئيس االميركي باراك أوباما 

انه ال يستبعد عمال عسكريا ضد ايران. 

 بعد إحالته إلى المحكمة العسكرية الدائمة

  األشغال الشاقة المؤقتة لزياد الحمصي 
بتهمة «التعامل مع العدو اإلسرائيلي»

  
  بيروت: اصدر قاضي التحقــيق العســــكري االول رشـــيد
  مزهر قراره االتهامي بحــق الموقوف زياد الحمـصي وطلب 
له عقوبة االشـغــال الـشاقـة المؤقتة بـعدما اتهـمه بالجنايــتين 
المنـصوص عليهما في المادتين ٢٧٥ و٢٧٨ من قانون العقوبات 

اللبناني.
  وظن به بجنحتـــي المادتين ٢٤ و٧٨ من قانون االســـلحة 
القدامه على التعامل مع العدو االســـرائيلي ودس الدســـائس 
لديـــه واعطائه معلومات عن مواقع مدنية وعســـكرية بهدف 
القيام بأعمال ارهابية واعطائه معلومات عن شخصيات حزبية 
وسياسية وحيازة اســـلحة واحالته امام المحكمة العسكرية 

الدائمة للمحاكمة.
  وكانت المــخابرات االســـــرائيلية اصــطـــادت الحمــصي 
الشخصية الشـــعبية المعروفة في البقاع االوسط، من خالل 
مؤتمر لرؤســـاء البلديات عقد في الصين ، حيث اســـتدرجه 
رئيس بلدية اسرائيلي عرف عن نفسه كمواطن اوروبي، وعندما 
كشـــف حقيقة امره كان الحمصي وهو رئيس بلدية سابق قد 

وقع في الفخ. 

 المعارضة مرتاحة لمواقف سليمان.. والحريري عاتب عليه 
 وسط إشارات أميركية فرنسية إقليمية ومحلية تدفع لإلسراع بتشكيل الحكومة 

 (محمود الطويل)  النائب ميشال عون مستقبال وفدا من املعارضة يضم النائب سليمان فرجنية والوزير السابق الياس سكاف والوزير طالل أرسالن واألستاذ هوڤيك مختاريان 

السياسية التي حتول باجتاهها، 
الفتا ايضا الى املوقف الال وسطي 
الودود  الذي اعتمده صديقــــه 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
اثناء مشاورات تسمية رئيس 
احلكومة املكلــــف عندما امتنع 
وكتلته عن تســــمية احلريري، 

بخالف املتفق عليه معه.

  بطرس حرب متفائل

  النائب بطرس حرب ورغم 
هذه املعطيات حتدث عن اجواء 
تسمح بتشكيل احلكومة، وقال 
الزمنية ليست محددة  املدة  ان 
على الرئيــــس املكلف امنا فهم 
مــــن الرئيس املكلــــف ان هناك 
متابعة للمشاورات وهناك اكثر 
من جولة له مع اكثر من طرف 
سياسي، والحظ انها املرة االولى 
التي يطرح فيها الرئيس املكلف 

قضايا الوطن.

  ..وعون أيضا

  العماد عــــون قال في مؤمتر 
صحافي لــــه امس ان املعارضة 
متعاونــــة مــــع الرئيس املكلف 

لتسهيل تشكيل احلكومة.
  واضاف في اعقاب لقائه النائب 
الرئيس  ان  ســــليمان فرجنية 
ميشال سليمان ايده في مسألة 

توزير اخلاسرين.
  وقال: نحــــن متعاونون في 
الوقــــت وفي تشــــكيل حكومة 

منسجمة وقوية.

  فتفت غير مرتاح

  غيــــر ان النائب احمد فتفت 
(املســــتقبل) اســــتبعد تشكيل 
احلكومــــة فــــي وقــــت قريــــب 
الن املعارضــــة مازالــــت تعتمد 
نفس املنهــــج الذي اعتمدته في 
االستشارات السابقة، واستشهد 
بقول النائب ســــليمان فرجنية 
اما تعطونني هذه الوزارة واما 
ال اشــــارك، وغدا يأتي الرئيس 
بري وحــــزب اهللا ليقــــوال اما 
يشارك فرجنية في احلكومة او 

نعتذر.
  واضاف: راقبوا كالم صحيفة 
التي  الســــورية امس،  تشرين 
اللبناني بأنه  النظــــام  وصفت 

في حالة موت سريري. 

اقليمية ودولية، وال لتبرئة القوى 
االقليمية، وبالذات ايران وسورية 
من تعقيد تشكيل احلكومة، الن 
قوله هذا افسح في املجال للظن 
بأن االكثرية النيابية هي املشكلة، 

وبيدها احلل.

  جنبالط خائب األمل

  ويذهب النائب وليد جنبالط 
وكتلته في هذا املنحى التفسيري 
او االســــتنتاجي لالمور، ولهذا 
شــــارك بوفد كبير في احتفال 
شهداء «القوات اللبنانية» رغم 
انقطــــاع حبل الــــود بينه وبني 
جعجــــع، وهو يشــــعر مبرارة 
وخيبة امام ما بلغته الوسطية 

اجلانب او ذاك» بقدر ما يعكس 
الرغبة في فتـــح االبواب على 
مختلف االجتاهات تسهيال لوالدة 
احلكومة، على قاعدة التنازالت 

املتبادلة.

  عتب على سليمان

  غير ان الفريق املسيحي في 
االكثرية الذي ال يشــــكك بنوايا 
الرئيس سليمان وبصدق خطه 
التوافقي، ال يرى مبررا لالنسحاب 
الراسبني،  من مبدأ عدم توزير 
الن توزير جبران باسيل ارضاء 
للعمــــاد عون الذي اولم تكرميا 
له في بعبدا، لن يحل املشــــكلة 
احلكوميــــة املجدولــــة بخيوط 

حـــول توزير اخلاســـرين في 
االنتخابات ليس جديدا. إذ انه 
لم يتحـــدث يوما ال امام زواره 
وال في تصريحات علنية، عن 
رفضه توزير هؤالء، فما الذي 
ورد في وسائل اإلعالم نقال عن 
شـــخصيات يلتقيها، حول هذا 

الشأن ليس صحيحا.
  واضافت املصادر ان الدستور 
اللبنانـــي ال ينـــص على عدم 
توزير اخلاسرين في االنتخابات 
النيابية، اما اذا كان العرف مينع 
ذلك، فلطاملا جرى خرق العرف 
في لبنان، تفكيكا لعقد تظهر في 
الطريق «وهذا برأي املصادر ال 
يعكس اصطفاف الرئيس إلى هذا 

للرئيس املكلف ستتناول االسماء 
واحلقائب، اال ان عروضا متبادلة 
قد تكون محور هذه االستشارات، 
كأن يتنازل التيار الوطني احلر 
عن حقيبة االتصــــاالت، مقابل 
تنازل االكثرية عن رفض توزير 

الراسبني.
  وكان الرئيس ميشال سليمان 
مهــــد ألمر كهذا، عندما ســــحب 
«الفيتو» على توزير الراسبني.

  الموقف ليس جديدا

  وكشفت مصادر مطلعة على 
مواقـــف الرئيس لــــ «األنباء» 
ان ما اعلنه الرئيس ســـليمان 
في تصريحـــه األخير للحياة، 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  اشــــارات دولية ركزت على 
ضرورة التعجيل في تشــــكيل 
احلكومة اللبنانية، اوالها فرنسية 
مباشرة نقلها رئيس احلكومة 
فرانسوا فيون في احملادثات التي 
اعقبت مشاركته في افتتاح دورة 
االلعاب الفرنكوفونية واكد عليها 
وزير خارجيته برنار كوشنير 
قبل استقباله نظيره السوري 
وليد املعلم فــــي باريس امس، 
ابلغها نائب  والثانية هاتفيــــة 
الرئيس االميركي جو بايدن الى 
الرئيس ميشــــال سليمان والى 
الرئيس املكلف سعد احلريري، 
وتنطوي علــــى رغبة الرئيس 
باراك اوباما بتســــريع تشكيل 
احلكومة وثالثها ترحيب وزير 
أبو  اخلارجية املصــــري أحمد 
الغيط بالتقــــارب بني الرياض 
ودمشــــق وتوقعه ان ينعكس 
العربية خصوصا  امللفات  على 
الوضع في لبنان الذي رأى أنه 
اصبح عنصر ضغط بات «يحتاج 
معاجلة ســــريعة». وقد أكد ابو 
الغيط ان بالده جتري اتصاالت 
معلنة وغير معلنة مع سورية 
للتوصل الى ارضية مشــــتركة 
في ما يخص امللفني الفلسطيني 

واللبناني.
  وقال في مقابلة مع صحيفة 
احلياة ان حتقيق االسترخاء في 
العالقات «له انعكاساته ومشاكله، 
ان احداها مشكلة لبنان  مؤكدا 
وهي لها عناصرها الداخلية لكن 
لها ايضا عناصرها اخلارجية». 
نافيا فــــي الوقــــت ذاته وجود 
وساطة سعودية بهدف حتسني 
العالقات املصريةـ  السورية قائال 
«ال نحتاج وساطة. هناك اتصاالت 
مصرية ـ سورية معلن عنها».

  مشاورات استكمالية

  في هذا الوقت أنهى الرئيس 
املكلف سعد احلريري استشاراته 
احلكومية املقررة امس، اال انه 
اضاف اليها مالحق رآها ضرورية 
وتشمل مشاورات جديدة يجريها 
اليوم مع كتل الكتائب والقوات 
والتنميــــة والتحرير، وغدا مع 

كتلة العماد ميشال عون.
التكميليــــة    االستشــــارات 

 زيارة خادم الحرمين إلى دمشق مؤشر لوصول الحكومة اللبنانية إلى بر األمان

  ٣- التحرك السوري في اجتاه السعودية يحصل في موازاته حترك 
في اجتاه الواليات املتحدة وفرنســــا. فبعد قليل على زيارة الرئيس 
األسد الى جدة، وفي وقت متضي قدما ترتيبات زيارة خادم احلرمني 
الشريفني الى دمشق، وصل أمس الى باريس وزير اخلارجية السوري 
وليد املعلم بالتزامن مع وصول نائبه فيصل املقداد الى واشــــنطن، 
وفي الزيارتني يحتل امللف اللبناني «احلكومي» حيزا بارزا على جدول 
أعمال الزيارتني وان اختلفتا في طبيعة احملادثات وأجوائها، ذلك ان 

االنتخابات وبعدها، وما يجري حاليا هو تعومي هذا التفاهم والتأكيد 
عليه وهو املرتكز الى النقاط التالية: تشجيع األطراف اللبنانيني على 
سلوك طريق احلوار والتهدئة والدفع في اجتاه حكومة وحدة وطنية 
وفي ظل متسك سوري وعدم ممانعة سعودية حيال صيغة ١٥ – ١٠ 
- ٥، والفصل بني ملف العالقات السورية - اللبنانية وملف احملكمة 
الدولية، والفصل كذلك بني تطور العالقات الســــورية - السعودية 

وتطورات الوضع في لبنان.

واشنطن حتمل دمشق مسؤولية التأخير في تأليف احلكومة، وهناك 
من يقول ان واشــــنطن قررت التوقف عن ارسال مسؤولني اميركيني 
الى دمشق الى حني توقف دمشق تدخلها في شؤون لبنان الداخلية 
وحتديدا جلهة عرقلة تأليف احلكومة. أما فرنسا فإنها ال حتمل سورية 
مســــؤولية التأخير في احلكومة اللبنانيــــة، وامنا حتملها لألطراف 
اللبنانيني، وال ترى ان ســــورية تتدخل سلبا في لبنان، ال بل تعتبر 
ان سورية تقوم بدور ايجابي ومساعد، وانها تفي بالتزامات قطعتها 
من اقامة عالقات ديبلوماسية الى عدم التدخل في االنتخابات، واآلن 

عدم التدخل في عملية تشكيل احلكومة.
  ٤- التفاهم بني سورية والسعودية حول لبنان وحكومته يرتكز 
الى واقع ان نفوذهما يتقاطع في لبنان، وان هناك توازنا دقيقا على 
أرضه، ما يجعل من جهة ان أيا من الدولتني ال ميكنها منفردة فرض 
حكومة لبنانية ضد ارادة الدولة األخرى، ولكن باستطاعة أي دولة 
اعاقة أي حكومة تشكل ضد مصاحلها ومصالح حلفائها. وما يجعل 
من جهة أخرى ان تعايش أو تنظيم النفوذين الســــوري والسعودي 
في لبنان يفضي الى حل أزماته، وحاليا أزمة احلكومة وعلى قاعدة 
تعكس ميزان القوى وال تؤمنها اآلن اال صيغة ١٥ – ١٠- ٥ مما ال شك 
فيه ان ما حصل على اخلط الســــوري - السعودي ارتد ايجابا على 
الوضع اللبناني وعلى أجواء االستشارات واملناخ السياسي العام، ولكن 
ال يجــــب املبالغة في حتميل هذا «اخلط» وزر كل العملية احلكومية 
التــــي تتوقف بالدرجة األولى على التوافــــق الداخلي حول األحجام 
واحلصص واحلقائب واألسماء، والتي تتوقف بالدرجة الثانية على 
التأثير اخلارجي الذي ال يقتصــــر على معادلة «س.س»، فهناك من 
يطرح أيضا معادلة «أ.أ» (ايران - اميركا)،  ومن يدعو الى ترقب كل 
ما يتصل بهذه املعادلة من حوار ايراني - غربي حول امللف النووي 
صعب ومعقد ولكنه متواصل، ومن تفاهم ضمني اميركي - ايراني 

حول العراق ميكن ان ميتد الى مناطق أخرى في املنطقة. 

 بيــــروت: الوضع اللبناني «يرزح» حتــــت تأثير «لقاء جدة» بعد
  أشهر ثالثة من املراوحة والتعقيدات الطبيعية واملصطنعة، تلوح 
للمرة األولى بوادر اخلروج من األزمة احلكومية وترتفع أسهم التوقعات 
املتفائلــــة بقرب خروج احلكومة اجلديدة الى النور في مهلة أقصاها 
منتصف أكتوبر ربطا باملسار االيجابي للعالقة بني سورية واململكة 
السعودية والذي ستكرسه وتؤكد عليه زيارة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الى دمشق مطلع الشهر املقبل او حتديدا 
الثالثاء املقبل، كما اشارت وسائل إعالم لبنانية بحيث تكون احلكومة 
اجلديدة ثمرة من ثمار هذه الزيارة، والزيارة مؤشــــر كاف لوصول 
احلكومة الى شــــاطئ األمان. وحول ما يجري على اخلط السوري - 
الســــعودي، وخصوصا ما له صلة بالوضع اللبناني وتأثيره عليه، 

فقد توافرت املعلومات واملعطيات التالية: 
  ١- احلوار الســــعودي - السوري ال يقتصر على امللف اللبناني 
وامنا يشمل قضايا وملفات ذات اهتمام مشترك تفوق امللف اللبناني 
دقة وأهمية، من ملف العراق وامتداداته االيرانية الى امللف الفلسطيني 
وامتداداتــــه املصرية، الى عملية الســــالم وامتداداتها االميركية، الى 
العالقات العربية - العربية بدءا من العالقة الســــورية - املصرية، 
الــــى ملف العالقات الثنائية التي يجــــب اخراجها من مرحلة الفتور 
واجلفاء ومن الوضع غير الطبيعي الذي كانت فيه منذ ٤ ســــنوات. 
ولكن رغم ان امللف اللبناني يشكل «جزءا من كل» في عملية التقارب 
بني دمشق والرياض، اال ان هذا امللف يحتل مرتبة متقدمة وهو املؤشر 
الى اجتاه األمور ومناخ العالقة بينهما. فأي توافق ثنائي حول لبنان 
يعزز العالقــــة ويدفع بها الى األمام مثلما ينعكس أيضا انفراجا في 
الوضع اللبناني. والعكس صحيح، فالوضع املستقر في لبنان على 
قاعدة الدور االيجابي لسورية يسهل العالقة ويوجد أرضية سياسية 

مشتركة بدءا من لبنان.
  ٢- التفاهم السوري - السعودي حول امللف اللبناني حاصل قبل 

 رغم كثرة الملفات المشتركة بين البلدين من فلسطين وصوًال إلى إيران مرورًا بالعراق:

 خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز  الرئيس السوري د. بشار األسد 

 المقداد في واشنطن.. وفيلتمان: عودة سفيرنا لدمشق مسألة وقت 
 عواصمـ  د.ب.أ: مبوازاة زيارة وزير اخلارجية 
السوري وليد املعلم لباريس، بدأ مساعده فيصل 
املقداد اول من امس، اول زيارة يقوم بها مسؤول 
سوري على هذا املستوى لواشنطن منذ تولي 

الرئيس باراك اوباما منصبه.
  عالوة على زيارة املقداد عكست تصريحات 
ــة االميركية جيفري  ــاعد وزيرة اخلارجي مس
ــنطن  ــان وجود اجواء جديدة بني واش فيلتم
ــى عن جتميد  ــي ان ما يحك ــق ما يعن ودمش
االتصاالت الثنائية ليس دقيقا، خاصة ان فيلتمان 

اكد انه ليس هناك سبب سياسي لتأخر اعادة 
ــفير االميركي الى دمشق وامنا املوضوع  الس
يتعلق بـ «حركة البيروقراطية» و«عملية االنتقاء 

واملوافقة التي تأخذ وقتا».
  واشار فيلتمان الى بداية مثمرة فيما يتعلق 

«بقضية التعاون في مسألة امن العراق».
  وفي ملف السالم اكد فيلتمان في تصريحات 
في نيويورك لصحيفة «الشرق االوسط» ان 
ــوريا -  ــالم س ــار س بالده تريد ان ترى مس
اسرائيليا قريبا، لكن الطرفني لديهما وجهات 

ــدأ املفاوضات،  ــول كيف تب ــر مختلفة ح نظ
مؤكدا ان واشنطن تتحدث مع الطرفني حول 
كيفية التوصل الى طريقة مقبولة ومدخل لبدء 
ــرائيلية بطريقة  ــورية - االس املفاوضات الس
ترضي الطرفني، وما زال لدينا املزيد من العمل 

الجنازه في هذا االطار.
ــؤولني اميركيني  ــف فيلتمان ان مس   وكش
وسوريني بحثوا على هامش اجتماعات اجلمعية 
ــار  العامة لالمم املتحدة دورا اميركيا في املس

السوري.


