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معلومات عن قرب اإلفراج
عن مخطوف المطار جوزف صادر

بعدما تبين أن معلوماته ليست ذات قيمة

داود رمال
علق عضو تكتل التغيير واالصالح النائب اميل 
رحمــــة في حديث لـ »األنباء« على زيارة رئيس 
مجلس الوزراء سعد احلريري الى سورية بالقول 
»ان خطاب القسم لرئيس اجلمهورية رسم اكثر 
من طريق وعنوان لهــــذه املرحلة، يتم تنفيذها 
الواحد تلو اآلخر، ففي البداية اعتقد البعض ان 
هذا اخلطاب مجرد كالم، ولكن على العكس فإن 
كل ما ورد في هذا اخلطاب يترجم الى افعال جيدة 
جدا ع لى كل املســــتويات الرسمية والسياسية، 

وهذا امر مهم جدا للبنان«.
وأضاف: الزيارة التي قام بها الرئيس احلريري، 
بحد ذاتها تسمى تاريخية، ال بل هي حدث تاريخي 
ألن ما هو غيــــر تاريخي وغير مقبول ان تكون 

العالقة بني سورية ولبنان مقطوعة او متر في نفق مظلم، ومصلحة 
لبنان العليا ان تكــــون العالقات اخوية وجيدة وممتازة ومميزة 
ومتر في خانة الصفحة البيضاء جدا. كان رئيس احلكومة اللبناني 
شجاعا في هذه الزيارة، وكان الرئيس االسد فارسا بامتياز، ألنه 
خالل اربع ســــنوات قيل ما ال يقال فتجاوز كل شــــيء، واستقبل 
ضيفه بحرارة غير مســــبوقة وبخرق للبروتوكول في ســــورية 
غير مسبوق، وهذا االمر يفسره بعض الكيديني تفسيرات اخرى، 
فالرئيس االســــد لم يسأل عن ضغوط العالم كله يأتي اآلن ليبرر 
نفســــه، كما قال البعض من ان هذه احلفاوة الزائدة هي نوع من 
التبرير، الرئيس االســــد ال يبرر نفسه، هو يحتفي بشخص يقدر 
مكانته وموقعه، ليس فقط كونه رئيس حكومة لبنان، امنا ايضا 

ألنه سعد رفيق احلريري.
وأوضح ان »هذه الزيارة ستفتح آفاقا جديدة 
الســــتقرار وطني لبناني على املستوى االمني 

واالقتصادي والسياسي«.
وحول انعكاسات هذه الزيارة على العالقات 
بني الفرقاء اللبنانيــــني، خصوصا ان هناك من 
غمز من قنــــاة هذه الزيارة كونهــــا لم تتم بعد 
اطــــالع مجلس الوزراء على النيــــة بالقيام بها، 
فقال النائب رحمة: »ان هؤالء الذين يقولون هذا 
القول ال يتعاطون سياسة امنا يتعاطون مكابرة 
وكيدية، ال مكابرة في علم السياســــة، وكما في 
علم اجلغرافيا السياسية ال عناد فوق اجلغرافيا، 
لذلــــك ال عناد فوق العالقات االخوية اللبنانيةـ  
السورية، كذلك ال مكابرة وال عناد فوق السياق 
العام الذي أخذته االمور في لبنان، فهذا السياق العام رسمه رئيس 
اجلمهورية، ورئيس احلكومة نفذ أهم حدث تاريخي فيه، والقوى 
السياسية االساسية انسكبت فيه، باقي االصوات التي ال تتعاطى 
السياسة امنا تتعاطى امورا أخرى، وهذا من حقها، ودميوقراطية 
لبنان تســــمح لها بذلك، ونحن نحترم هذه اآلراء ولكننا ال نوافق 

عليها وانها ضرر ليس على لبنان امنا على اصحابها«.
وعما اذا كان هناك جديد بشأن املصاحلات املسيحيةـ  املسيحية، 
اعلــــن النائب رحمة »ال جديد على هذا الصعيد، القائم هو تطبيع 
الوضع واستقراره نتيجة اجتماعات للجان مشتركة بني الفرقاء، 
وهذا امر مهم، اما على صعيد القادة السياسيني املعروفني فبرأيي 

في االفق القريب ال اجتماعات«.

بيروت: يرى ديڤيد شــــنكر خبير الشؤون اللبنانية في »واشنطن 
أنستيتيوت«، مســــؤول األمن القومي حول الشرق األوسط سابقا 
)في حديث لـ »الوطن العربي«(، ان من الواضح ان الواقع السياسي في 
لبنان تغير، وبخاصة بعد تفتت 14 آذار، كما ان ادارة أوباما لم تتخذ أي 
خطوات لدعم 14 آذار، وبخاصة في ظل وضع تزايد احلج الى دمشق من 

قبل أعضاء البرملان ما عدا د.سمير جعجع ليقدموا تعازيهم لألسد.
كما ان سعد احلريري شجعته السعودية لزيارة دمشق ويتبعه وليد 
جنبالط. وهذا يعكس الديناميكية التقليدية بني سورية ولبنان والتي 
عادت رغم الدعم الكالمي من ادارة أوباما للســــيادة اللبنانية. ويضيف 
شنكر ان ميشال سليمان رئيس للجمهورية لكن دوره في لبنان رمزي، 

وحزب اهلل لديه الثلث املعطل وسالحه أصبح شرعيا.
وإذا لم تتخذ ادارة أوباما خطوات لوقف التهديد الســــوري للبنان 
واحياء 14 آذار، فإن أي زيارة ملســــؤول لبنانــــي لن تكون فعالة. ولقد 

خسرت 14 آذار آليا على رغم فوزها باالنتخابات. ومن الواضح ان هذه 
اخلسارة سترجع لبنان الى الوراء سنوات.

ومنذ االنتخابات، فإن حركــــة 14 آذار حتولت وأصبحت فعليا ضد 
أهداف 14 آذار. والبعض يعتبر ما حدث »جرحا« أحدثته احلركة نفسها، 
والبعض يعتبرها نتيجة للتقارب الســــوري ـ االميركي ونهاية عزلة 
سورية أوروبيا وإقليميا وعربيا. وأضاف شنكر: لقد حلت الكارثة بـ 14 

آذار وعدنا الى عام 2004، وعادت سورية للسيطرة على لبنان.
وليس لالدارة االميركية أي خطة لعكس اجتاه املد الذي حل بلبنان، 
وهو أصبح حتت السيطرة السورية وال شك في ذلك. ولعلنا نتذكر ما 
قاله فاروق الشرع نائب الرئيس السوري في 2007: »ان حلفاء سورية 
في لبنــــان أصبحوا أقوى من أي وقت آخر حتــــى عندما كانت القوات 
الســــورية في لبنان«. ولقد اعتقدنا ان الشــــرع قد تسرع في كالمه في 

2007، لكن ذلك أصبح اآلن حقيقة واقعة.

القرار 1559: معركة »وهمية« 
وامتحان مبكر لصدقية الحكومة

بيروت: فجأة يعود القرار 1559 الى دائرة الضوء ويسحب
»اعالميا« من جوارير األمم املتحدة ويصبح مشروع مواجهة 
ديبلوماسية »وهمية« و»مشروع مشكلة سياسية داخلية« ال 
مبرر لها وال طائل منها. وأس��وأ ما فيها توقيتها املتزامن مع 
انطالقة احلكومة اجلديدة في أول امتحان لصدقيتها الدولية 

وقدرتها على االيفاء بالتزاماتها.
أعيد فت��ح ملف القرار 1559 سياس��يا وعمليا منذ أيام، 
وحتديدا عشية زيارة الرئيس ميشال سليمان الى واشنطن 
التي تردد قبلها وبعدها ان الرئيس اللبناني س��يبلغ الى الرئيس األميركي 
املوقف اللبناني الذي يعتبر ان القرار 1559 قد نفذ وأصبح بحكم املنتهي، 
وتبعا لذلك يجب الغاؤه وشطبه من الئحة القرارات الدولية اخلاصة بلبنان، 
والتي يجب على احلكومة اللبنانية ان تساهم بتنفيذها بالتعاون مع املجتمع 

الدولي. ولوحظ ان الوزير عدنان السيد حسني احملسوب.
على رئيس اجلمهورية كان له وعش��ية الزيارة موقف يصب في هذا 
االجتاه االلغائي للقرار 1559 بعد عودة سليمان من واشنطن طلبت وزارة 
اخلارجية السورية رسميا من السفير اللبناني في دمشق ميشال خوري 
ان ينقل الى حكومته طلبا بأن يس��عى لبنان لدى األمم املتحدة الى ازالة 

القرار 1559 وشطبه بعدما بات منفذا.
واجلدير ذكره هنا انها ليست املرة األولى التي تطلب منها دمشق من 
بي��روت ان تدعمها في خفض موازنة هذا القرار متهيدا لش��طبه وانهاء 
مهمة املوفد الدولي املكلف متابعة تطبيقه »تيري رود الرسن«. إثر ذلك، 
التقى وزير اخلارجية د.علي الشامي البعثات العربية واألجنبية في لبنان 
وأطلعها على توجهات وزارته استنادا الى البيان الوزاري الذي نص على 
احترام القرارات وتطبيقها الس��يما القرار 1701 الذي لم يشر الى القرار 

1559 ولم يأت على ذكره.
وأبلغ الش��امي، الذي كان من ضمن الوفد املرافق للرئيس سليمان الى 
واش��نطن، الس��فراء املعتمدين في بيروت ان الق��رار الدولي الرقم 1559 
»م��ات وانتهى«، وان لبن��ان أبلغ االدارة االميركية بأن موضوع »س��الح 
حزب اهلل« متروك للحوار الوطني اللبناني، وان املش��كلة هي في اخلروق 

االسرائيلية املستمرة.
هذه التطورات املفاجئة املتصلة بالقرار 1559 تفاعلت خارجيا وداخليا 

على النحو التالي:
 1- واشنطن تنفي عبر مصادرها الديبلوماسية ان يكون الرئيس سليمان 
طالب في خالل محادثاته مع الرئيس أوباما واملسؤولني االميركيني بشطب 
القرار 1550. ولكنها تتساءل عما اذا كانت احلكومة اللبنانية التزال متمسكة 
بتطبيق هذا القرار وما اذا كانت تصريحات الوزير »السيد حسني« تعكس 

املوقف اللبناني الرسمي.
2- املوقف األوروبي )الفرنسي البريطاني( متمسك بالقرار 1559 وال 
يعكس أي رغبة أو توجه الى إبطال هذا القرار أو وقف العمل به أو حتى 

انهاء مهمة الرسن املنقطع عن زيارة لبنان واملنطقة منذ سنتني.
وكان وزير اخلارجية الفرنس��ي برنار كوشنير واضحا )في مؤمتر 
صحافي عقده أمس األول( في القول والتأكيد ان باريس ال تريد انهاء مهمة 

الرسن، وهذا أمر غير وارد حاليا، ألن بنود القرار 1559 لم تنفذ كلها.
في وقت أش��ارت أوساط ديبلوماسية فرنسية الى انه ال ميكن الغاء 
قرار صادر عن مجلس األمن خصوصا انه لم ينفذ بكامله اال بقرار آخر 
يصدر عن مجلس األمن. وال ميكن للحكومة اللبنانية التي دعت في بيانها 

الوزاري الى تطبيق كل القرارات الدولية ان تطالب بإلغاء أي قرار.
3- في لبنان، وبعد حزب اهلل الذي يعتبر هذا القرار كأنه غير موجود 
وانه غير معني به، وبعد وليد جنبالط الذي يعتبر القرار 1559 أصل البالء 
وانه هو الذي قتل رفيق احلريري، بدأت أوساط 14 آذار تتعاطى باهتمام 
وقلق ازاء توجه حزب اهلل لش��طب القرار 1559 واعتباره منفذا، وتطرح 

هذه األوساط التساؤالت التالية:
  - ه��ل املقصود م��ن التصويب على الق��رار 1559 اصابة القرارات 

األخرى السيما 1680 و1701؟
- ملاذا تعمد دمشق الى اثارة موضوع القرار 1559 وهي التي كانت اعتبرت 
بعد خروجها من لبنان انها نفذت ما عليها ولم تعد معنية بهذا القرار؟ هل 

تهدف الى انهاء مهمة الرسن املنحاز ضدها أم الى أكثر من ذلك؟
- كي��ف يحق للبن��ان ان يطالب من جهة بتطبي��ق القرار 1701، ومن 
جه��ة أخرى ان يطالب بش��طب القرار 1559 الذي ورد ف��ي القرار 1701 

ثالث مرات.
- أليس مجلس ال��وزراء مجتمعا من يأخذ القرار ويحدد املوقف من 
الق��رار 1559 أو أي قرار دولي آخر؟ وهل ميك��ن للبنان ان يلغي قرارا 
أو يعتب��ره ملغيا ومنفذا وهل نفذ القرار 1559 كامال أم مازالت فيه بنود 

لم تنفذ؟ 
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انطب�اع إيجابي: ترك الرئيس ميشــــال سليمان 
انطباعــــا ايجابيا وجيدا لــــدى الرئيس االميركي 
باراك أوباما. هذا ما يشير اليه مصدر ديبلوماسي 
اميركي وصف اجتماع أوباما مع سليمان بأنه كان 
ايجابيا ومنفتحا جدا، ويعبر عن التزام اجلانبني 
بالشراكة نحو السالم في الشرق األوسط، ولضمان 

لبنان مستقل وذي سيادة.
اتصاالت رفيعة: جرت اتصاالت س��ورية سعودية 
على مستويات رفيعة عقب زيارة الرئيس سعد احلريري 
الى دمش��ق ولقاءاته املكثفة مع الرئيس بشار االسد 
)4 خلوات ثنائية و8 ساعات محادثات(، وتركزت هذه 
االتصاالت على تقييم نتائ��ج الزيارة، وجاء التقييم 
ايجابيا ويعكس ارتي��اح اجلانبني الى ان لبنان دخل 
مرحلة اس��تقرار، وان العالقات اللبنانية � السورية 

بدأت مرحلة جديدة ايجابية.
قمة دولية للسالم: تستبعد مصادر ديبلوماسية 

فرنسية حضور الرئيس السوري 
اللبناني  بشار األسد والرئيس 
ميشال سليمان مؤمتر قمة دولية 

للسالم في الشــــرق األوسط تعد باريس إلقامته 
مطلع العام املقبل. كما تســــتبعد تلبية اسرائيل 
ملطالب االسد للمشاركة الشخصية في هذه القمة 
ويتمثل بحصوله على ضمانات اســــرائيلية من 
نتنياهو بشأن اجلوالن )االنسحاب الى خط حزيران 
1967(. وتستبعد أيضا ممارسة ساركوزي ضغوطا 

على اسرائيل في هذا املجال.
القرار االتهامي: تتحدث مصادر ديبلوماسية أوروبية 
عن »استحقاق امتحان« يواجهه الوضع اللبناني في 
األش��هر الثالثة األولى من العام 2010 وهو »صدور 
القرار االتهامي عن احملكمة الدولية في قضية اغتيال 

الرئيس رفيق احلريري«.
عالق�ة عون � س�كاف: العالقة بني العماد ميشال 

عون والنائب السابق ايلي سكاف 
يعتريها الفتور واجلفاء من جهة 
سكاف منذ االعالن عن احلكومة 
اجلديدة التي ضمت وزيرا كاثوليكيا )شربل نحاس( 
عن تكتل االصالح والتغيير، فيما كان ينتظر سكاف 
من عون ان يخوض معركة توزيره مثلما فعل مع 
الوزير جبران باسيل. وكذلك األمر بالنسبة للواء 
عصام أبو جمرا الذي استغرب ان يكون تكتل االصالح 
والتغيير غير ممثل بوزير أرثوذكسي، وان يخسر 
التكتل نيابة رئاسة احلكومة في حني كان من السهل 

االحتفاظ بها بدال من وزارة الدولة.
احلريري متمسك بحلفائه: ذكرت مصادر مطلعة على 
موقف الرئيس احلريري ان األخير يحرص على تأكيد 
متس��كه بحلفائه بعد زيارته دمش��ق، خصوصا في 
ضوء بعض التكهنات التي ظهرت في وسائل اعالمية 
عن ان زيارته دمشق ستبعده عن بعض رموز األكثرية. 

وأك��دت املصادر ان احلريري لن يتخلى عن حلفائه، 
وهو ينظر الى حتالف 14 آذار كمسار ومبادئ معروفة 
ركيزتها االستقالل ووحدة الدولة وسيادتها على كل 
األراضي اللبنانية، وان اخلطاب الس��وري تطور في 
اجتاه تأكي��د هذه املبادئ وليس في اس��تطاعة أحد 

جتاهل خطوات ايجابية جاءت من هناك.
صدى إيجابي: قالت مصادر مقربة من دمشق ان 
كالم احلريري فــــي املؤمتر الصحافي الذي عقده 
في الســــفارة اللبنانية لقي صــــدى ايجابيا لدى 
الرئيس االسد الذي كان حريصا على متابعة وقائع 
املؤمتر شخصيا. وأشارت املصادر الى ان اجلانبني 
اتفقا على خطوات وآليات اجرائية ويفترض برئيس 
احلكومة اللبنانية ان يبلغ عبر وســــيط لبناني 
محدد مت التوافق عليه، مبوعد تنفيذ بعض اخلطوات 
ومــــن ســــيتولون االمســــاك بعدد مــــن امللفات 

املشتركة.

الحريري: زيارتي إلى سورية كانت تاريخية.. وصفير باركها
بيروت � عمر حبنجر

أفضى اكتشاف مخابرات اجليش اللبناني 
مطلق النار على حافلة نقل الركاب السورية 
في شمال لبنان الى اراحة االجواء السياسية 
الداخلية، خصوصا ما يتصل منها بزيارة 
رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري الى 
دمشــــق، بعدما اتضح ان للحــــادث ابعادا 
شخصية ومادية، بني سائق احلافلة السوري 
وبني مطلق النار شوقي الناظر )جنسية قيد 
الدرس( اساسها االختالف على احلصص في 
تهريب »املــــازوت« والبضائع عبر احلدود 

بني البلدين.
وقــــد اعتقل الناظر وشــــخصان آخران 
مبعاونة الكالب البوليســــية في بلدة دير 
عمار حيث استهدفت احلافلة التي قتل احد 

ركابها.

ارتياح سليمان

واعرب الرئيس ميشــــال ســــليمان عن 
ارتياحه لهذا التطور وعبر امام زواره امس 
عن االرتياح التام للتوافق الداخلي ولالنفتاح 
الذي حصل باجتاه دمشق، قياسا على ردود 
الفعل حيال زيارة رئيس احلكومة للعاصمة 

السورية.
الرئيس سليمان أرجأ زيارة كان قررها 
الى اجلنوب لتهنئة القوات الدولية واجليش 
اللبنانــــي املرابط هناك مبناســــبة األعياد، 
وليمنــــح قائد الدوليني اجلنــــرال اإليطالي 
كالوديو غراتســــيانو وســــام االستحقاق 
اللبناني مبناسبة انتهاء خدمته في لبنان، 
وقد حضر غراتسيانو الى بعبدا امس، لتهنئة 
الرئيس وتسلم الوسام منه، وقد نوه الرئيس 
بعمل القوات الدولية في اجلنوب واخلدمات 

التي وفرتها للبنانيني.
وكان وزير الدفاع الياس املر تفقد الوحدات 
الدوليــــة واللبنانية جنوبي الليطاني يوم 
الثالثــــاء يرافقه قائد اجليــــش العماد جان 
قهوجي، حيث حتدث الوزير املر للصحافيني، 
مؤكدا التزام احلكومة بالقرار الدولي 1701، وان 

اجليش اللبناني سيرد على اي اعتداء.

المقاومة في كل بيت

وردا على ســــؤال قال املــــر ان املقاومة 
موجودة في كل بيت في لبنان، واذا وصلت 

اسرائيل الى باب اي بيت فمن حق صاحبه 
ان يدافع عن نفسه وعن بيته وشرفه.

وفي رد غير مباشــــر على الطعن الذي 
تقدم به الرئيس امني اجلميل عبر كتلة نواب 
الكتائب ضد البند السادس من البيان الوزاري 
الذي يتناول املقاومة وسالحها امام املجلس 
الدستوري، قال املر: نحن ملتزمون بالبيان 
الوزاري نصا وحرفا، واضاف: ليس لدي اي 
حتفظ على البيان، وعلى العكس انا صوتُّ 

الى جانبه في مجلس الوزراء.
موقف اجلميل، احتل احليز االوسع من 
الكالم السياسي في بيروت امس الى جانب 
السجال الذي دار خالل اول جلسة ملجلس 
الوزراء بني رئيس احلكومة وبعض الوزراء 

حول مسائل مالية وادارية.

إلى ذلك، جال الرئيس سعد احلريري على 
رؤساء الطوائف لوضعهم في اجواء لقائه 
مع الرئيس بشار األسد وقد بدأها من بكركي 
حيث اعلن بعد لقائه البطريرك املاروني مار 
نصراهلل بطرس صفير ان اللقاء تناول كل 
املواضيع من تشــــكيل احلكومة الى البيان 
الــــوزاري والزيارات التي قام بها احلريري 

الى السعودية وكوبنهاغن وسورية.
وقال احلريري: ان الزيارة الى سورية 
كانت تاريخية مهمة، جدا خصوصا ان الكالم 
كان واضحا وصريحا مع الرئيس السوري 
بشار االسد، معتبرا ان ما هو اساسي اليوم 
هو ترســــيم احلدود الفتا الى ان احلكومة 
اللبنانية تســــعى لذلك ليس من باب بناء 
حيطان وشــــباك بني لبنان وســــورية بل 

اقتصاديــــة وجتارية جيدة  لفتح عالقات 
بني البلدين.

ولفــــت احلريري الــــى ان صفير بارك 
الزيارة، واكــــد احلريري انه مصّر على ان 
يكون رئيس حكومة كل لبنان وكذلك الوزراء 
ان يكونوا وزراء كل لبنان، وردا على سؤال 
حول موقف صفير من زيارته الى دمشق قال 
احلريري ان البطريرك كان مباركا للزيارة 
وانا ذهبت الى سورية بصفتي رئيس حكومة 

كل لبنان.
احلريــــري أكمــــل الحقا جولتــــه على 
املرجعيات الروحية املسيحية واالسالمية، 
فزار بعد البطريرك صفير بطريرك الروم 
الكاثوليــــك غريغورس الثالــــث حلام في 
»الربوة« ثم مطران االرثوذكس الياس عودة 

في بيروت فمفتي اجلمهورية الشيخ محمد 
رشيد قباني.

احلريري اســــتضاف كذلك  اطفال دور 
االيتام واجلمعيات اخليرية على مأدبة غداء 

في السراي احلكومي.

زهرمان: تسجيل موقف

من جانبه، رأى عضو تكتل لبنان أوال 
النائب خالد زهرمان ان تقدم »الكتائب بطعن 
في البند السادس من البيان الوزاري يدخل 
في اطار تسجيل املوقف السياسي، مشيرا 
الــــى ان هذا البيان هو خطة عمل احلكومة 
وليس للمجلس الدستوري صالحية للنظر 

في هذا املوضوع«.
واعتبــــر ان »الكتائــــب« مصــــرة على 
االعتراض على البند السادس، ولكن ذلك 
ال يؤثر على تضامنهم في احلكومة وعلى 
عملهم ضمن احلكومة، مؤكدا في الوقت ذاته 
ان القرار 1559 قرار دولي وال ميكن ان يلغيه 

لبنان وال سورية ميكنها ذلك.
واضاف متسائال: ال اعرف ما هو الضرر 

من القرار 1559.

الموسوي: ال قيمة دستورية للتحفظ

وعلق عضو كتلــــة »الوفاء للمقاومة« 
النائب نواف املوسوي على موقف »الكتائب« 
املتحفــــظ على البند الســــادس من البيان 
الوزاري، وعلى القرار الكتائ بي بتقدمي طعن 
للمجلس الدستوري في هذا البند، مشيرا 
الى ان »من حتفظ حتفظ ويعطيه العافية 
واهلل يوفقه ولكن ال قيمة دســــتورية لهذا 
االمر«، واكد ان »ال وقت لدينا لنتلهى بصغائر 
االمــــور، فالوقت ثمني ويجــــب ان نصرفه 
بتكريس الوحدة الوطنيــــة«، واذ رأى ان 
»خلفية الكالم عن شرعية السالح معروفة 
وهي مرتبطــــة مبصالح طوائفية ضيقة«، 
ثمن موقف وزير الدفاع الياس املر في هذا 
االطار، واصفا ايــــاه باملوقف »الطبيعي«. 
وحول االجواء في مجلس الوزراء، أوضح 
املوسوي ان »املناخات املوجودة بني القوى 
السياسية هي ان الشأن االمنائي ال يخضع 
للتســــييس«، وشدد على أن »ال انقسامات 
سياسية في احلكومة، والوقت مبكر الطالق 

االحكام اآلن«.

تزامناً مع القبض على مطلق النار على الحافلة السورية: رئيس الحكومة جال على المرجعيات الدينية لوضعهم في أجواء لقائه األسد

اميل رحمة

)محمود الطويل( البطريرك املاروني  مارنصراهلل صفير مستقبال رئيس احلكومة سعد احلريري في بكركي امس

الرئيس السوري في لبنان 
مطلع العام المقبل

.. وجنبالط تبلغ شكر األسد 
على مواساته

.. ونصائح للمر بمصالحة عون
قبل زيارة دمشق

ثمة دعوة رسمية من الرئيس ميشال سليمان 
للرئيس السوري بشار االسد لزيارة لبنان 
وجهها اليه في 14 أغســــطس 2008، وقد وعد 
بتلبيتها. وترجح مصادر رسمية ان تكون مطلع 
العام املقبل، ورمبا في فبراير 2010، وترى ان 

كل أسباب تلبية الدعوة باتت قائمة.

نقل النائب طالل ارسالن الى النائب وليد 
جنبالط شـــكر الرئيس بشـــار األسد 
ملواســـاته ببرقية تعزية )لوفاة شـــقيقه 
مجد(. وتقول مصـــادر مطلعة ان األمور 
بني جنبالط ودمشق تتقدم بخطى بطيئة 
ولكن ثابتة وفي االجتاه الصحيح. الوضع 
جيد ولكنـــه يحتاج الى وقت والى جهود 
اضافية، والطرفان )االسد وجنبالط( غير 

مستعجلني.

تبلغ الوزير الياس املر من شـــخصية 
سياســـية قريبة من دمشق ان زيارته 
مجـــددا الى دمشـــق الســـتئناف العالقة 
السياسية معها من حيث توقفت مع والده 
النائب ميشال املر )املريض( تتطلب خطوة 

أولى في اجتاه العماد ميشال عون.

بيروت: بعد عشرة اشهر على اختطاف جوزف 
صادر من امام مقر عمله في شركة طيران الشرق 
األوسط في مطار بيروت تشير معلومات الى قرب 

اطالق املخطوف قبيل عيد امليالد.
واشـــارت اذاعة »صوت املدى« الناطقة بلسان 
التيار الوطنـــي احلر الى امكان تورط صادر بنوع 

من التعامل مع اسرائيل.
وكان صادر اختطف من اشخاص مازالوا مبثابة 
املجهولني في 12 فبراير 2009 ولم تتنب أي جهة عملية 

االختطاف، ولم تطلب فدية ولم يعثر على جثته.
ونقلت االذاعة عن مرجع لبناني لم تسمه، توضيحه 
انه لسنتني مضتا، استضافت عائلة صادر مغتربا 
من بلدتهم »مقدوشة« )شرق صيدا( من آل سمعان 
املهاجر منذ زمن بعيد الى افريقيا، وقد غادر الضيف 

ليخبر اوالده عن البلد االم.
وبعد عام قـــرر ابن املهاجر زيـــارة بلدة والده 
مقدوشـــة هو اآلخر لكن قبل وصوله الى لبنان مر 
باسرائيل ملدة اسبوع بحجة املشاركة في عيد ميالد 
احد االصدقاء، انتقل بعدها الى دولة عربية قبل ان 
يصل الى لبنان، حيث امضى فترة شهرين تقريبا 
برفقة جوزف صادر الذي كان يلقاه يوميا، ويترافق 

معه في معظم التنقالت.
املرجــع اســـتبعــد تــورط صـــادر في عمليات 
تنفيذيــة اسرائيليــة، اال ان اقصــى مــا يتوقعــه 
هو ان يكــون صادر استفاد من عمله في املطار حيث 
ميكنه االطالع على معلومات وحركة حجوزات تفيد 
بنك املعلومات االســـرائيلي بـــكل ما يتصل بحزب 

اهلل.
ونقلت االذاعة عن مرجع لبناني آخر ان مجموعة 
مسلحة مستقلة عن حزب اهلل قامت باختطاف صادر، 
وان احد ابناء الشيخ عفيف النابلسي رئيس هيئة 
علماء جبل عامل، ابلغ ذلك الى رجل ديني مسيحي 
يتابـــع القضية عن كثـــب، وان املجموعة املذكورة 
خدعت بقيمة صادر كمصدر للمعلومات االمنية وانها 
قد تطلق ســـراحه في اي حلظة وقد جتده االجهزة 
االمنيـــة في منزل مهجور ومعزول من دون معرفة 

اجلهات الفاعلة.

أخبار وأسرار

رحمة ل� »األنباء«: الحريري كان شجاعاً واألسد فارساً

حديث أميركي عن »عودة سورية وخسارة 14 آذار«


