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دمشق طالبت بيروت بالتعاون العتبار القرار 1559 منتهيًا واألكثرية تحفظت

النائب الحوت لـ »األنباء«: امتنعت عن التصويت حتى ال نجعل االستثناء قاعدة

تقارير إسرائيلية: مكانة إسرائيل السياسية في أوروبا تتآكل
بي����روت: تدهورت مكانة إس����رائيل في أوروبا

في اآلونة األخيرة، وهو ما اشارت إليه مجموعة 
من التقارير اإلستراتيجية اإلسرائيلية اجلديدة.

 وم����ن بني ه����ذه التقارير، امللخ����ص التنفيذي
ل� »مؤمتر هرتسيليا التاسع« حول »ميزان املناعة 
واألمن القومي« في إس����رائيل الصادر أخيرا، فيما 
يتعلق بالتحديات االستراتيجية املاثلة أمام إسرائيل 
في العامني احلالي واملقبل. ووفقا للتقرير فإن أحد 
هذه التحديات يتمثل في مواجهة واقع تآكل مكانة 
إسرائيل السياسية في أوروبا، والذي ينعكس في امليل 
املتزايد لدى األخيرة نحو رهن تطوير العالقات بني 
إسرائيل واالحتاد األوروبي بتقدم العملية السياسية 
مع الفلسطينيني. وعلى هذه األرضية فإنه يؤكد أن 
الوعود الس����ابقة )منذ نهاية 2008( برفع مستوى 
العالقات مع االحتاد األوروبي لن تتحقق، على ما 

يبدو، في املستقبل القريب.
في واقع األمر فإن التآكل احلالي ملكانة إسرائيل 
السياس����ية في أوروبا قد بدأ مباشرة عقب انتهاء 
احلرب اإلس����رائيلية على غزة )حملة »الرصاص 

املسكوب« طبقا لتسميتها اإلسرائيلية(.
وكانت ردة الفع����ل األوروبية قد اقتصرت، في 
البداية،  على احلملة ذاتها، لكنها سرعان ما تأثرت 
تدريجا بتطورين مركزي����ني: األول، وهو مرتبط 
باحلملة، متثل في ازدياد الشكوك واالنتقادات في 
إسرائيل ذاتها، فيما متثل التطور الثاني في معركة 
االنتخابات اإلس����رائيلية العامة )في شهر فبراير 
الفائت( وما متخض عنها من نتائج وقيام حكومة 

ميينية جديدة )برئاسة بنيامني نتنياهو(.
وقد ساهمت حقيقة تأكد صدقية بعض االتهامات، 
املتعلقة بس����لوك اجليش اإلسرائيلي واستخدامه 

أنواعا مختلفة من األسلحة والذخائر، والسيما في 
إثر تقرير »جلنة غولدستون« األممية، باإلضافة إلى 
عدم استعداد إسرائيل للتحقيق في تلك االتهامات، 
في زيادة وتصعيد لهجة االنتقادات األوروبية، كما 
سمح في بعض الدول، خاصة في بريطانيا، بتقدمي 
لوائح اتهام ضد عسكريني وسياسيني إسرائيليني، 
ومازال عدد من كبار الضباط في اجليش اإلسرائيلي 
يتحاشى زيارة الدول األعضاء في االحتاد األوروبي 

خشية تقدميه إلى احملاكمة.
غير أن الرسالة القوية إلسرائيل، والتي تعتبر 
مهمة حقا بالنسبة لالحتاد األوروبي، هي فكرة حل 
الدولتني، حي����ث ان »االحتاد األوروبي مقتنع بأن 
نهاية األزمة احلالية يجب أن تواكبها جهود حثيثة 
من طرف اجلانبني، اإلسرائيلي والفلسطيني، ومن 
طرف املجتمع الدولي، من أجل إقامة دولة فلسطينية 

مس����تقلة، دميوقراطية وقابلة للحياة، في الضفة 
الغربية وقطاع غزة«.

وكتب يوءاف بيران، وهو ديبلوماسي إسرائيلي 
سابق شغل منصبي املدير العام لوزارة اخلارجية 
والسفير اإلسرائيلي في بريطانيا، مقالة حول حصيلة 
خمس����ني عاما من العالقات والتعاون بني إسرائيل 
واالحت����اد األوروبي )بدأت منذ عام 1959(، اوضح 
خاللها أنه يوجد اآلن داخل االحتاد األوروبي توجهان 
أساسيان فيما يتعلق مباهية وطابع العالقات مع 
إسرائيل: التوجه األول يعبر عن وجهة نظر أقلية 
ضئيلة ترى في إس����رائيل شريكا فريدا من نوعه 
يس����تحق معاملة خاصة، وذلك في ضوء مستوى 
التطور واإلجنازات والطابع الدميوقراطي إلسرائيل، 
فضال عن وجود التزام أوروبي إزاء تاريخ محرقة 
اليه����ود التي ارتكبها النازيون ف����ي أوروبا خالل 

احلرب العاملية الثانية.
وهن����اك من يتحدث اليوم ف����ي أوروبا عن حق 
إس����رائيل في التمتع ب� »مكانة مفضلة« تكفل لها 
التمتع ب����كل حقوق )وواجب����ات( أي دولة عضو 
في االحتاد، ما عدا العضوية الرس����مية، نظرا الى 
أنها ليست بلدا أوروبيا )على غرار املكانة املقترح 

منحها لتركيا(.
والتوجه اآلخر، وهو التوجه الس����ائد فعليا، ال 
يبتعد كثيرا عن األول، إذ أنه يقر بامليزات اخلاصة 
إلسرائيل، لكنه يؤكد أيضا على حتفظ أوروبا إزاء 
سياسة إسرائيل فيما يتعلق بحل النزاع اإلسرائيلي 
- العربي، وخاصة القضية الفلسطينية، ويخشى 
أصحاب هذا التوجه ذاته من مس املصالح األوروبية 
في العاملني العربي واإلسالمي إذا ما منحت إسرائيل 

مكانة ومعاملة مفضلتني.

استباقًا لتمدده باتجاه القرارات الدولية األخرى

أكد ضرورة سعي لبنان إلى إسماع صوته في المحافل الدولية

سليمان في دمشق 
معزيًا والحريري 

على الطريق
بيروت ـ داود رمال

اللبناني  الرئيس  قام 
ميشال س��ليمان بزيارة 
خاطفة الى دمش��ق ظهر 
امس، قدم خاللها التعازي 
للرئيس الس��وري بشار 
االس��د بوف��اة ش��قيقه 

االصغر مجد.
وكانت مناسبة بحث 
الرئيسان االوضاع  فيها 
االقليمية العامة، والعالقات 
نتائج  الى جانب  الثنائية 
زيارة الرئيس اللبناني الى 
الرئيس  واشنطن ولقائه 
اوباما،  ب��اراك  االميركي 
حيث ط��رح على االخير 
رؤيته ملس��تقبل قضايا 
لبن��ان والعرب بصراحة 
ووضوح، وخرج بتفهم 
اميركي للتباينات القائمة 
حول بعض قضايا املنطقة 

بني البلدين.
في غضون ذلك باتت 
طريق دمشق سالكة أمام 
زيارة رئي��س احلكومة 
س��عد احلريري، وسط 
اقليمية وحتى  تأكيدات 
املذك��رات  ان  دولي��ة 
القضائية السورية، التي 
وضعت في هذا الطريق 
ل��ن تعي��ق االس��تقبال 
الذي تعده  االس��تثنائي 
دمشق للحريري، وبالتالي 
لن تكون اكثر من زوبعة 

في فنجان.
احلريري ابلغ قناة »ام 
تي ڤي« من كوبنهاغن ان 
مسألة املذكرات القضائية 
السورية )االستنابات( خطأ 
قانوني من منطلق انه ال 
يصح ان يتق��دم لبناني 
بدعوى ضد مواطن لبناني 
آخر، في مسألة وقعت في 
لبنان باخلارج، وقال: ليس 
هكذا تبني الدول عالقاتها 
ومن هذا املنطلق انا اعتبر 
هذه »االس��تنابات« غير 

موجودة.
وقال: أنا أؤمن بوجود 
قيام عالق��ة مميزة بني 
لبنان وس��ورية، عالقة 
قائم��ة عل��ى املصارحة، 

وهذا ما نعمل عليه.
احلريري يعتزم بعد 
زيارة دمشق السفر الى 
باريس، حيث حتضر له 
الفرنسية  الديبلوماسية 
برنامجا حاف��ال، وأملت 
تتم  ان  مصادر فرنسية 
ه��ذه الزيارة في القريب 

العاجل.
احلري��ري  وكان 
اس��تكمل اتصاالت��ه في 
التقى  كوبنهاغن حي��ث 
الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ والرئيس التركي 
عب��داهلل غ��ول ورئيس 
وزراء الكويت سمو الشيخ 
ناص��ر احملم��د ورئيس 
اليوناني جورج  الوزراء 

باباندريو.
وشدد احلريري في 
محادثاته على اهمية تنفيذ 
القرار الدولي 1701 ووقف 
االنتهاكات االس��رائيلية 

ضد لبنان.
وق��ال النائ��ب احمد 
)املس��تقبل( ان  فتف��ت 
زيارة احلريري الى دمشق 
حتددت، اال انه امتنع عن 
ذك��ر املوع��د املرجح ان 

يكون غدا او بعد غد.

)محمود الطويل(الرئيس سليمان وعقيلته وفاء خالل تكرميهما أطفاال معاقني في حفل مبناسبة عيد امليالد

الصادرة عن قاضي التحقيق االول 
في دمشق للتحقيق بدعاوى اقامها 
املدير العام الس����ابق لالمن العام 
اللبناني اللواء جميل الس����يد، ما 
يعني انه يجب العثور على مخرج 
من دوامة هذه املذكرات قبل امتام 
الزيارة. وانطالق���ا من هذا، فإن 
رئيس وزراء لبنان س���يتعاطى 
خالل زيارته دمش���ق مبا يجمع 
عليه حلفاؤه ويتعامل مع وجهة 
نظر لبنان الرس���مية، وانطالقا 
مما يصحح العالقات بني البلدين 
ويرسيها من دولة الى دولة وفق 
التوجهات التي يعبر عنها رئيس 

اجلمهورية ميشال سليمان.

عضو كتل���ة الوفاء للمقاومة 
النائب علي عمار قال بعد زيارته 
وزير الدفاع الياس املر على رأس 
وفد نيابي »اعتقد ان املقاومة في 
لبنان باتت جزءا من املسؤولية 

العامة«.

نائب مستقبلي

الى ذل���ك، اكد عضو في كتلة 
املستقبل النيابية ل� »األنباء« ان 
زيارة رئيس الوزراء احلريري الى 
دمشق حاصلة حتما، امنا صدور 
املذكرات القضائية السورية بحق 
شخصيات لبنانية رسمية وغير 
رسمية على خلفية ملف التحقيق 

الش����خصية الى احملكمة الدولية 
وفصل بينها وبني مصلحة لبنان، 
وهذا دليل على ان����ه يتمتع بكل 

قدرات رجل الدولة احلقيقي.
ورأى ان زيارة رئيس احلكومة 
الى دمشق س����تحصل وستبلور 
منطا جديدا من العالقات بني لبنان 
وس����ورية وهي عالق����ة االحترام 

املتبادل وعالقة املؤسسات.
واشار الى ان الرئيس احلريري 
ومن سيرافقه من فريق حكومي 
ورسمي س����يعمل على التأسيس 
لعالقات قائمة بني مؤسسات وبني 
حكومة وحكومة ورئاسة ورئاسة 
ووزير ووزير، مؤكدا ان هذا االجتاه 
ه����و افضل منط من العالقات بني 
لبنان وسورية ألنها تؤمن مصالح 
البلدين بشكل سليم دون العودة 
الى النم����ط الزبائني من العالقة 
اللبنانية  التي اضرت باملصلحة 
والسورية. واكد ان القيادة السورية 
بشخص رئيسها مقتنعة بأنه من 
مصلحة لبنان وس����ورية ان يتم 
التعامل مع لبنان ككيان مستقل 
يرغب في احسن عالقات مع سورية 
كونها اجل����ار القريب وهي ايضا 
الشقيق في اطار الوحدة العربية 

املتكاملة.

وتكون بديال عن احكام الدستور 
كتسمية القوى السياسية لوزرائها 
وحقائبه����ا واالعالن عنها قبل ان 
ينقلها الرئيس املكلف بتش����كيل 
احلكومة ال����ى رئيس اجلمهورية 
للتش����اور مع����ه، وه����ذا مخالف 
للدستور، اما السبب الثاني وهو 
اعتراضه على تصريحات صدرت 
بعد تشكيل احلكومة اعتبرت ان 
هذا النمط من احلكومات هو النمط 
الذي سيسود، معتبرا ان هذا االمر 
هو الغاء ملبدأ التداول في السلطة 
التي تفرز  ولنتائج االنتخاب����ات 
اكثرية واقلي����ة بغض النظر الى 
اي فريق او قوى انتمت، ما يعني 
الغاء الرادة املواطنني، وقلنا نحن 
حتولنا من نظام دميوقراطي متميز 
في هذه املنطقة الى نظام اقرب ما 
يكون الى الشمولية ويكرس الغاء 

الدميوقراطية.

ال ديموقراطية توافقية

واذ رفض ردا على سؤال شيء 
اسمه دميوقراطية توافقية دائمة 
يشارك فيها كل القوى السياسية، 
قال ان اتفاق الطائف كان واضحا، 
والدستور واضح، ونحن في ظرف 
استثنائي حلكومة استثنائية، لكن 

يحتاجه فعليا للدفاع عن لبنان، 
لكنه اكد ان اي تسليح يأتي للجيش 
اللبناني مرحب به على اال يكون 
مشروطا، وهذا ما حرص الرئيس 

سليمان في التعبير عنه.
واكد ان مواقف االدارة االميركية 
املنحازة انحيازا كامال الى جانب 
اس����رائيل ليس مستغربا، مشددا 
على ضرورة ان يسعى لبنان دائما 
الى اسماع صوته وايصال رأيه في 
جميع املواقع الدولية بهدف تغيير 

هذه املواقف.
وعلى صعيد قراءته للمرحلة 
السياسية املقبلة بعد نيل احلكومة 
الثقة، رأى ان حدة املواقف السياسية 
الى  املاضي����ة وصلت  الفترة  في 
اقص����ى حد ما جعل جميع القوى 
السياسية تشعر ان البلد بحاجة 
الى شيء من التهدئة والى ايجاد 
فضاء من احلوار بني هذه القوى، 
وتوقع ان تشكل احلكومة هذا املناخ 
من احلوار مع وجود اغلب الفرقاء 
السياسيني بداخلها ما ميكنهم من 
البحث عن نقاط مش����تركة تؤمن 

جناح هذه احلكومة.
وعما اذا كانت حكومة »التسوية« 
ستعمل على حل اخلالفات، رأى ان 
االنقسام في الرؤى واالفكار مازال 

ينبغي اال جنعل االستثناء اصال 
وحتى ال يكون االس����تثناء اصال 
امتنعت عن التصويت حتى ال يكون 
النيابي  هناك اجماع في املجلس 
تصويتا على القبول بنتائج هي 

مخالفة للدستور.
واكد ان من السيئات ان تشارك 
كل القوى السياسية في احلكومة 
واملجل����س النيابي ألن����ه لم يعد 
من مجال للنقاش وللمحاس����بة، 
معتب����را ان دور املجلس النيابي 
كمراقب للحكومة وحتسني ادائها 
انتهى ألنه ال ميكن لكتلة نيابية 
ان حتج����ب الثقة عن حكومة هي 

ممثلة فيها.

سعد الحريري رجل دولة حقيقي

وردا على سؤال عما اذا كانت 
زي����ارة الرئيس س����عد احلريري 
الى س����ورية ستطوي مرحلة من 
العداء، قال النائب احلوت: ان رئيس 
احلكومة س����عد احلريري صادق 
في الرغبة في حتس����ني العالقات 
بني لبنان وسورية وليس هناك 
أي تردد عنده في هذا املجال ألنه 
يتعامل مع هذا امللف من منطق رجل 
الدولة ورئيس احلكومة وليس من 
منطلق شخصي، وقد احال مشكلته 

موجودا وان اخلالفات مؤجلة، الفتا 
الى ان لبنان اجتاز ازمة قاس����ية 
ج����دا امنية وسياس����ية، مالحظا 
اننا بحاجة الى محطة اس����تراحة 
لتأجيل نقاط اخلالف وليس حلها، 
مشيرا الى انه في ظل مناخ هادئ 
وبارد قد يسمح بحوار حول كل 
نقطة من نقاط اخلالف، مش����يرا 
في هذا السياق الى رعاية رئيس 
اجلمهورية لطاولة احلوار التي من 
شأنها ان تسهل الوصول الى شيء 
من التفاهم النهائي حول عدد من 

نقاط االختالف.
ورأى ان اي توتر على املستوى 
االقليم����ي او اقليم����ي � دولي في 
املنطقة س����يكون له انعكاس����ات 
على لبن����ان، معتبرا ان حتصني 
لبنان من هذه االنعكاسات متوقف 
على مدى قدرة القوى السياسية 
على اال تكون مجرد ممثل ملنطق 
اقليمي او دولي، امنا تكون قوى 
لبنانية حقيقية تبحث عن مصلحة 
لبنان في اطار املصلحة العربية 
املشتركة، مش����يرا في هذا املجال 
الى قدرة هذه القوى في احملافظة 
على التضامن الوزاري بعيدا عن 
التناقضات داخل احلكومة وتوفر 

لها ان حتكم بشكل متكافئ.

وحول موقفه في االمتناع عن 
التصويت خالل جلسة الثقة، اكد 
ان موقفه يعبر عن موقف اجلماعة 
االسالمية وليس موقفا شخصيا، 
مش����يرا الى انه لم يحجب الثقة 
عن حكومة يرأسها سعد احلريري 
الذي ش����ارك في تسميته لرئاسة 
احلكومة، وحدد سببني المتناعه 
عن التصويت، االول وهو ينسجم 
مع قناعاته التي عبر عنها خالل 
مداخلته في جلسة مناقشة البيان 
الوزاري والت����ي تتصل بأعراف 
تفرض كبديل عن احكام الدستور، 
رافضا ان تفرض ه����ذه االعراف 

بيروت ـ اتحاد درويش
وضع ممثل اجلماعة االسالمية 
في البرملان اللبناني النائب عماد 
احلوت زيارة رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان الى واشنطن 
واحملادثات التي اجراها مع الرئيس 
االميركي في اطار انفتاح لبنان على 
محيطه االقليمي والدولي، واكد ان 
هذا االمر حيوي جدا بالنسبة الى 
لبنان، خاصة ان الرئيس سليمان 
عبر في زيارته عن املوقف احلقيقي 
للبنان جلهة حترير باقي االراضي 
اللبنانية احملتلة وطالب بالضغط 
على اسرائيل لاللتزام بالقرار 1701 
اضافة الى ما خرج به من تعهدات 

بتسليح اجليش اللبناني.
واعتب����ر احل����وت، في حديث 
ل� »األنب����اء«، ان زي����ارة رئيس 
الواليات املتحدة  الى  اجلمهورية 
االميركية كانت ناجحة واظهرت 
متيزا في املوقف اللبناني، مشيرا 
الى ان االدارة االميركية س����تضع 
الكثير من الضوابط على موضوع 
اللبناني لناحية  تسليح اجليش 
موقفها من املقاومة ودعمها الدائم 

للكيان الصهيوني.
ورأى ان االدارة االميركية لن 
تقدم للجيش اللبناني السالح الذي 

عن ان هناك بنودا اخرى فيه غير 
العس���كري السوري  االنسحاب 
الفلس���طيني خارج  كالس���الح 
املخيمات وسواها من بنود تعد من 

الركائز االساسية للقرار 1701.

رعد: نتفهم ما قيل في واشنطن

في املقابل، ق���ال رئيس كتلة 
الوفاء للمقاومة محمد رعد ان حزب 
اهلل يعتبر ان م���ا قاله الرئيس 
الرئيس  ميش���ال س���ليمان مع 
االميركي هو م���ا يجب ان يقال، 
نافيا وجود مالحظات للحزب حول 
هذه الزيارة وال نتوقع من الرئيس 
سليمان اال ان يكون مقتنعا بان 

باغتيال الرئيس الش���هيد رفيق 
احلريري جعل م���ن غير املمكن 
حتديد اطار الزي���ارة في الوقت 
احلاض���ر. ورغ���م احلديث عن 
امتام الزيارة غدا او بعد غد، فإن 
عضو كتلة املستقبل ال يرى ممكنا 
حتى االمس توقع طبيعة الزيارة 
وجدول اعمالها وتوقيتها واعضاء 
وفدها قبل ع���ودة احلريري من 

كوبنهاغن.
واعتبر النائب االكثري ان من 
املؤكد مرافقة املستشارين باسم 
الس����بع وهاني حم����ود للرئيس 
احلريري الى دمشق، علما ان حمود 
مطلوب مبوجب »مذكرات اجللب« 

ح���زب اهلل متفهم ل���كل ما قيل، 
وما اخذنا به وم���ا اطلعنا عليه 
من احاديث الرئيس���ني يفيد بأن 
طاولة احلوار هي املعنية مبوضوع 

املقاومة والسالح.

زيارة الحريري لدمشق طبيعية

وعن زيارة الرئيس احلريري 
الى دمش���ق، قال رعد: س���تكون 
زيارة طبيعي���ة لرئيس حكومة 
يزور دمشق الول مرة بهذه الصفة، 
واعتقد ان احلرص السوري على 
العالقات املميزة سيجعل من هذه 
الزيارة مدخ���ال القامة مثل هذه 

العالقات.

في هذا املعنى.

14 آذار: القرار لمجلس األمن

وحتفظت جهات لبنانية تنتمي 
ال���ى االكثرية على ه���ذا املنحى، 
واعتب���رت ان القرار 1559 اليزال 
البند  س���اريا نظرا لعدم تنفيذ 
املتعلق ب� »نزع سالح امليليشيات 
اللبنانية وغير اللبنانية«، االمر 
الذي ترده املعارضة السابقة الى 
صالحية طاول���ة احلوار وحتت 

عنوان االستراتيجية الدفاعية.
العامة  ويقول منسق االمانة 
لقوى 14 آذار د.فارس سعيد تعليقا 
على هذا املوضوع: عند بروز القرار 
1701 في 12 اغسطس 2006، قال 
الرئيس نبي���ه بري: بعد صدور 
القرار 1701 يجب اال نتكلم بالقرار 
1559 كونه جزءا ال يتجزأ من القرار 
1701، بينما هناك آلية لتنفيذ القرار 
1559 وآلي���ة اخرى لتنفيذ 1701، 
وهذا الكالم يتكرر اليوم على لسان 
بعض املسؤولني اللبنانيني وبعض 
الصحافة التي تطلب من الدولة 
الغ���اء القرار 1559، علما ان الكل 
يدرك ان قرارا صادرا عن مجلس 
االمن ال يلغى اال بقرار من مجلس 
االمن، وبالتالي اي طلب من قبل 
اللبنانية او احلكومة  اخلارجية 
اللبنانية او الدولة اللبنانية غير 

قادر على الغاء هذا القرار.

اإللغاء بعد قرار طاولة الحوار

واض���اف: اما البن���د املتعلق 
بالسالح والذي هو من صلب القرار 
1559، اي السالح اللبناني وغير 
اللبناني اخلارج عن اطار الشرعية 
اللبناني���ة، فإن لبنان الرس���مي 
يقول ان املوض���وع قيد النقاش 
حول طاولة احلوار، وهذا يعني 
انه اليزال قيد التنفيذ، وبالتالي 
ال ميكن املطالب���ة بالغائه اال اذا 
اقرت طاولة احلوار آلية حلصرية 

السالح بيد الدولة.

فتفت يستغرب

من جهته، وصف النائب احمد 
فتفت عض���و كتلة لبن���ان اوال 
طلب س���ورية الغاء القرار 1559 
باملستغرب لسبب بديهي، وهو 
ان ه���ذا القرار صادر عن مجلس 
االمن وليس قرارا لبنانيا، فضال 

بيروت ـ عمر حبنجر ـ ناجي يونس
ط���رأ باالمس جديد على خط 
العالقات اللبنانية � السورية متثل 
في طلب احلكومة الس���ورية من 
لبنان السعي النهاء مهمة مبعوث 
االمني العام لالمم املتحدة تيري 

رود الرسن.
وقد تبلغ سفير لبنان في دمشق 
ميشال خوري الرغبة السورية من 
مدير املنظمات الدولية في وزارة 
اخلارجية السورية ميالد عطية 
مبناسبة انعقاد اللجنة اخلامسة 
العام���ة لالمم املتحدة  للجمعية 
الناظرة في  االمور االدارية واملالية 
للبحث مبيزانية الرسن املكلف 
مبتابعة تطبيق القرار 1559 الذي 
تعتبره سورية منتهيا بعدما نفذت 
اجلانب املتعلق بها من هذا القرار، 

وهو سحب قواتها في لبنان.
وترى دمشق ان الرسن يحاول 
الدولية بعضها  الق���رارات  ربط 
ببعض من اجل توس���يع نطاق 
مهمته من خالل ربط القرار 1559 
بالقرارين 1680 و1701 وان هذا االمر 
يتيح تدخل مراجع اجنبية غير 
مرغوب فيه في العالقات اللبنانية 

� السورية.
ل���� »األنباء«  وفي معلومات 
ان الديبلوماسي السوري اقترح 
تعاون وفدي البلدين خالل مناقشة 
ميزانية مهمة الرسن في اللجنة 
اخلامس���ة من اج���ل حصر هذه 
املهمة بالقرار 1559 دون ان يتاح 
له التمدد باجتاه قرارات اخرى او 
باجتاه قضايا لبنانية داخلية ترى 
دمشق انها من شأن هيئة احلوار 
الوطني اللبناني، واملقصود هنا 
سالح حزب اهلل، اقتناعا منها ان 
مثل هذا التمدد يهدف الى الضغط 

على البلدين.

الشامي: القرار مات وانتهى

وابدت دمشق اهتمامها بالتأكد 
مما نقل عن لسان الرئيس ميشال 
س���ليمان خالل لقائ���ه الرئيس 
اوباما حول انتهاء مفعول القرار 
1559، وسرعان ما جاءها اجلواب 
على لسان وزير اخلارجية علي 
الشامي )حركة امل( بقوله للبعثات 
الديبلوماسية في بيروت ان هذا 
القرار »مات وانته���ى«، لكن لم 
يصدر اي كالم رئاس���ي رسمي 

عماد احلوت


