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وفد من الكونغرس برئاسة داعم إلسرائيل  »يرغب« في زيارة لبنان
أعض��اء م��ن   4 رغب��ة  اللبناني��ة  احلكوم��ة  أُبلغ��ت  بي��روت: 

الكونغرس االميركي في زيارة لبنان في الرابع من يناير الجراء محادثات 
مع كبار املس��ؤولني اللبنانيني. وعلمت »األنباء« ان الوفد يضم 3 أعضاء من 
مجلس الشيوخ جمهوريني وعضوا مستقال هو السيناتور جوزف ليبرمان، 
عضو جلنة القوات املسلحة في مجلس الشيوخ، وهو يهودي ومن أشد حلفاء 
اس��رائيل في الكونغرس، وكان عضوا في احل��زب الدميوقراطي، وقد ترك 
احلزب األخير دون ان ينضم الى احلزب اجلمهوري. أما األعضاء اجلمهوريون 
الثالثة، فهم السيناتور جون ماكني، ممثل والية أريزونا الذي سبق ان ترشح 
للرئاس��ة األميركية بوجه الرئيس أوباما، والس��يناتور جون ثني ممثل والية 
ساوث داكوتا، والسيناتور جون باراسو عن والية »وايومنغ« وهو عضو في 

جلنة الشؤون اخلارجية في الكونغرس األميركي، بينما الثالثة اآلخرون أعضاء 
في جلان األسلحة. ويقول مصدر مطلع ان غاية الوفد، كما ينقل عن ليبرمان، 
هي اظهار الدعم لسيادة لبنان واستقالله. ويخشى املصدر من اشكاالت قد 
تترتب على رئاسة شيخ يهودي داعم السرائيل لوفد الكونغرس الى بيروت. 
الى ذلك يصل الى بيروت في الثامن من يناير النائب األميركي الك هاستنغ، 
نائب رئيس جلنة االستخبارات في الكونغرس االميركي، في اطار جولة في 
املنطقة، وقد باشر اتصاالته لتأمني موعد له مع الرئيس ميشال سليمان ورئيس 
مجلس الوزراء سعد احلريري ووزير اخلارجية علي الشامي، ووزير العمل 
بطرس حرب، وسيركز في لقاءاته، خصوصا مع وزيري اخلارجية والعمل، 

على مدى االلتزام بحقوق اإلنسان في لبنان.

األمم المتحدة أقرت ميزانية القرار للسنة الجديدة ودمشق تعتبر ماتبقى منه »شأنًا لبنانيًا داخليًا«

لبنان: تفجير في الضاحية يخرق هدنة األعياد
مصادر ترجح إعالنه قبل منتصف يناير

تجمع سياسي لمسيحيي 14 آذار
يتجاهل ذكر »14 آذار« وتغيب عنه الكتائب

بيروت ـ ناجي يونس
ذكرت مصادر في »14 آذار« ل� »األنباء« انه متت املوافقة على الورقة السياسية 
التي ستنطلق منها مبادرة القوى املسيحية في حتالف 14 آذار وان حزب الكتائب 
لم يوافق عليها كما لم يعرف ما اذا كان سينضم الى أي جتمع سينشأ من هذا 
القبيل أم ال. وتتضمن الورقة السياسية مبادئ عامة، وذكرا لثورة االرز واشادة 
باملواقف التي يتخذها البطريرك صفير ومجلس املطارنة من دون االش��ارة الى 
قوى 14 آذار. بحس��ب املصادر التي توقعت االعالن عن الورقة السياسية قبيل 
15 يناير املقبل. كما سيشكل سالح حزب اهلل واحلفاظ على السيادة واالستقالل 
وصون مؤسس��ات الدولة وحتييد لبنان عن أي خطر العناوين االساس��ية لهذا 
التجمع الذي لم يتم التفاهم نهائيا على مقره واس��مه وطبيعته ورئاس��ته ومن 
س��يتولى التنس��يق وطبيعة ذلك كله. قد ال يتم االتفاق على رئاسة لهذا التجمع 
الذي لن يكون على ش��اكلة اجلبهة اللبنانية أو لقاء قرنة شهوان، وستوضع له 
هيكلية كاملة تتيح العمل الفعال في نهاية املطاف. وليس مستبعدا بحسب املصادر 
ان ينضم الى هذا التجمع مس��يحيون في تكتل »لبنان أوال«، وقد يتم االتصال 
بنواب مس��يحيني من اللقاء الدميوقراطي، اال انهم قد يربطون مواقفهم العلنية 

في هذا االطار بتوجهات النائب وليد جنبالط.

قال الس����يد نصراهلل موجها كالمه 
للكتائ����ب اذا طعنتم او لم تطعنوا 
ما الذي يختلف؟ واضاف س����اخرا: 
عندما سمعت بعزم الكتائب الطعن 
ف����ي البيان الوزاري ل����م امن الليل! 
منسق األمانة العامة لقوى 14 آذار 
د.فارس س����عيد لفت من جهته الى 
ان سالح حزب اهلل موضوع خالف 
وليس اجماعا، ألنه سيناقش على 
طاول����ة احلوار الوطن����ي. واضاف 
اللبنانية  في تصريح للمؤسس����ة 
الكنيس����ة رغم جهود  ان  لإلرسال 
العماد ميشال عون باقية في اجتاه 
ان الدميوقراطية والسالح ال ينتجان 
دولة. بدوره، عضو كتلة االصالح 
والتغيير سمير سلهب لفت الى وجود 
مخاوف من اي شيء قد يحدث على 
جبهة اجلن����وب، ومن هذا املنطلق 
طالبن����ا بحكومة وح����دة وطنية، 
معتبرا ان هذه احلكومة هي احدى 
اخلطوات ملجابه����ة كل االحتماالت 
التي ميكن ان تقدم عليها اسرائيل. 
وعن سالح حزب اهلل قال: نحن مع 
الرأي الذي يقول إنه يجب ان نتكلم 
فيه على طاولة احلوار، وقد رأى في 
مصافحة العماد عون ود.جعجع في 
بكركي بداية جيدة، معتبرا ان هذه 
الصورة يجب ان تعمم على املناخ 
العام الذاهب نحو خطاب سياسي 

حواري.

لذكرى استشهاد اإلمام احلسني.
والى جانب االستحقاقات االدارية 
املنتظر مناقشتها بعد األعياد، لن 
يغيب القرار 1559 وتداعياته، عن 
احلراك السياسي في لبنان، حيث 
يتنازعه فريقان، واحد يعتبره مازال 
ساري املفعول، وآخر يعتبره فاقدا 

للفعالية والدور.
وفي هذا السياق، علمت »األنباء« 
من مصادر ديبلوماسية موثوقة ان 
الهيئة االستشارية لالدارة واملالية 
التابعة لالمم املتحدة أقرت موازنة 
املالية للمبعوث اخلاص لالمني العام 
تيري رود الرس���ن، املكلف بتنفيذ 
القرار 1559 والبالغة 695000 دوالر 

اميركي للسنة اجلديدة.
والحظ التقرير انه رغم التقدم 
الكبير الذي أحرزه تنفيذ هذا القرار 
الى تبادل  من االنسحاب السوري 
الس���فراء، فإنه لم يتم بعد التنفيذ 
الكامل ألح���كام القرار 1680، املؤكد 

على القرار 1559.
وفي اشارة الى املطالب السورية 
بإنهاء مهمة الرس���ن، قالت الهيئة 
االستش���ارية ان االمني العام لألمم 
املتحدة سيواصل جهوده في العام 
2010، الرامية الى تشجيع االطراف 
املعنية على املزي���د من التقدم في 
اس���تكمال تنفيذ القرار 1559، مبا 
يكفل اس���تقرار املنطقة على أكمل 
وجه، وسيحث الزعماء اللبنانيني 
على التحل���ي بروح التعاون جتاه 
احلوار الوطني، مبا يضفي الصفة 
الرسمية ع لى حق احلكومة اللبنانية 
القوة، منفردة داخل  في استعمال 
بلدها، مبا يؤدي الى التقدم نحو نزع 
سالح جميع امليليشيات اللبنانية 
وغير اللبنانية، وفقا لقرارات مجلس 
االمن واتف���اق الطائف. وان االمني 
العام يعي ان هذه العملية معقدة.

وكان املندوب السوري الى اجتماع 
هيئة االدارة واملالية في االمم املتحدة 
الذي انعقد في 17 اجلاري أعرب عن 
»قلقه العميق« حول موازنة املبعوث 
اخلاص )الرسن( وما تضمنته من 
ايراد السم سورية في مهمته، في 
وقت نفذت فيه سورية كل ما يتعلق 
بها في القرار املذكور بسحبها قواتها 
العس���كرية وأجهزتها االمنية من 
االراضي اللبنانية، وبالتالي ان ما 
تبقى من القرار )السالح( هو شأن 
لبناني داخلي، ال عالقة لسورية به. 

دعا الى هدنة داخلية في اطار اشاعة 
االجواء الداخلية، وبث جرعة اضافية 
من االرتياح وخلق املزيد من الفرص 
واالمكانيات التي تسمح باجراء املزيد 
من االتصاالت الداخلية وتس���حب 
حصول اي اشتباك سياسي بعيدا 
عن اي اثارة. ويشهد اليوم احتفال 
حزب اهلل في املسيرة احلسينية، 
في العاشر من محرم في الضاحية 
اجلنوبية من بي���روت، بعد تالوة 

املصرع احلسيني.

لم أنم

وقال نصراهلل ان حزب اهلل اليوم 
في احسن حالته وهو ليس بحاجة 
الحد، داعيا املسلمني واملسيحيني 
للتوحد. وأضاف: ال ميكن ان جند 
في العالم دولة متوحش���ة وقيادة 
متوحشة كما هي احلال في الواليات 
املتحدة. ولن جند في التاريخ البشري 
نخبة معادية للبش���رية كالنخبة 
املوج���ودة في الوالي���ات املتحدة 
واعتبرها وراء فشل مؤمتر كوبنهاغن 
حول املناخ، واصفا اياها بالوحش 

الساكن خلف الديبلوماسية.
وحول عزم نواب حزب الكتائب 
الطعن في البند السادس من البيان 
الوزاري الذي يتحدث عن املقاومة 
الدستوري  امام املجلس  وسالحها 

مادام هناك تهديد متواصل للبنان، 
فنحن مع ح���ق لبنان في مقاومته 
ضد اي ع���دوان على لبنان. وتابع 
يقول: اعتقد اننا لسنا احرص من 
العم���اد عون على وحدة الش���عب 
اللبناني وعلى الوفاق الداخلي في 
لبنان، وعلى استقالل وسيادة لبنان، 
والباقي متروك الى ما بعد حترير 
االرض. وقيل له ان العماد عون اجاز 
حلزب اهلل مهاجمة اسرائيل ملصلحة 
ايران، فأجاب: حزب اهلل لم يقل هذا، 
وانا اعلم حكمة وحرص حزب اهلل 
على الوفاق الداخلي وعلى حماية 
البلد. وكان االمني العام حلزب اهلل 

هذا القرار ولد ميتا. من جهته وردا 
على س���ؤال حول القرار 1559 وما 
اذا كان اللقاء النيابي الدميوقراطي 
برئاس���ة وليد جنبالط يؤيد كالم 
العم���اد ع���ون عن ربط الس���الح 
الفلس���طيني، او سالح حزب اهلل 
بالعودة الفلسطينية؟ قال الوزير 
اكرم شهيب، انا ألتزم بالكالم الرسمي 
اللبناني، والكالم الصادر عن حزب 

اهلل، بوصفهما اصحاب القضية.
واض���اف في حدي���ث »لصوت 
لبنان« مادامت هناك ارض محتلة، 
وطاملا ان هناك عدو ليتربص بلبنان 
وهناك افق مسدود مبوضوع السالم، 

عام 2009 علما انه قدم تقريرين الى 
املجلس عن لبنان خالل هذه الفترة، 
وتساءل: كيف ميكن لديبلوماسي 
اممي ان يكتب تقارير دورية دون 

اي زيارة للبلد املعني؟

قرار من الماضي

وكان النائب قاسم هاشم انتقد 
الذين يتطلعون لبث الروح في القرار 
1559، الذي اصبح برأيه من املاضي، 
وهو الذي وضع في االصل من جانب 

االميركيني خدمة السرائيل.
بدوره نائب االمني العام حلزب 
اهلل الشيخ نعيم قاسم قال امس ان 

واضاف: وفضال عن ذلك فإن احكام 
القرار 1680 للع���ام 2006 ال تدخل 
في نطاق مهم���ة املبعوث اخلاص 
لالمني العام، ألنها تتضمن مسائل 
ثنائية بني دولتني ذواتي س���يادة، 
كتشجيع سورية على االستجابة 
لطلب احلكومة اللبنانية في اقامة 
عالقات ديبلوماسية وترسيم احلدود، 
وان ادخال هذا االمر في مهمة الرسن، 
تدخل في شؤون الدولتني، وعلى هذا 
فإن البعثة السورية طالبت بحذف 

هذه الفقرة من مهمة الرسن.
والح���ظ املندوب الس���وري ان 
الرسن لم يقم بزيارة للبنان خالل 

بيروت ـ عمر حبنجر
رغم أن أج���واء االعياد خيمت 
على احلركة السياسية وكان مقدرا 
لهذا احلال االس���تمرار، الى ما بعد 
عطلة رأس السنة، وعودة الرئيس 
ميشال سليمان من رحلة منتظرة 
الى باريس، وكذلك رئيس احلكومة 
سعد احلريري املوجود في زيارة 
عائلية الى باريس ايضا،  اكد مصدر 
امني ان انفجارا سمع مساء أمس لم 
تعرف أسبابه قد خرق هدنة األعياد 
في ضاحية بيروت اجلنوبية،، فيما 
اشارت وسائل إعالم محلية الى ان 
االنفجار اس���تهدف احد مسؤولي 
حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( 

وأدى الى وقوع جرحى.
وق���ال املصدر األمن���ي لوكالة 
فرانس برس حتى وقت متأخر أمس 
»لم يتحدد بعد سبب االنفجار الذي 

وقع في الضاحية اجلنوبية«.
الوكالة  من ناحيته���ا ذك���رت 
الوطني���ة لإلع���الم )رس���مية( ان 
االنفجار »نتج عن انفجار ثالث قنابل 
حتت سيارة تردد أنها لشخص من 

حركة حماس«.
وفي اتصال أجرته وكالة فرانس 
برس مع املسؤول اإلعالمي حلركة 
حماس لم يؤكد رأفت مرة او ينفي 
استهداف احد مس���ؤولي تنظيمه 
بس���بب عدم توافر معلومات لديه 
لوجوده خارج لبنان. فيما اش���ار 
شهود عيان الى ان مكتب املسؤول 
في حماس علي بركة يقع في موقع 

االنفجار.
وأشارت املعلومات األولية الى 
إصابة ش���خصني على األقل وفق 

الوكالة الوطنية لإلعالم.
وأف���اد مصور فرانس برس في 
املكان ب���أن عناصر حزبية ضربت 
طوقا امنيا في منطقة االنفجار الذي 
وقع على ما يبدو في مخزن بأحد 
الشوارع الضيقة في حارة حريك 
على بعد مئ���ات األمتار من مجمع 
سيد الشهداء حيث يحيي حزب اهلل 

أمسيات عاشوراء.
وذكرت محطات تلفزة محلية ان 
االنفجار استهدف مسؤوال في حركة 
حماس لم تكشف هويته وأدى الى 
وقوع عدد من اجلرحى لم حتدده.

ويأتي هذا احلادث عشية املسيرة 
الضخمة التي يدعو إليها حزب اهلل 
سنويا في آخر أيام عاشوراء إحياء 

أخبار وأسرار

 العالقة السورية ـ اللبنانية والدور التركي: توقفت 
أوساط سياسية لبنانية عند الدور التركي 
في حل املشكلة في العالقات السورية � 
اللبنانية والسورية  � السعودية. وهذا 
الدور كش����ف عنه الرئيس بشار األسد 
)خالل زيارة رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان إلى دمشق(، واصفا إياه 

»بالدور االيجابي البعيد عن اإلعالم«.
اللجان احلكومية اللبنانية ـ السورية: هناك اجتاه 
الى إعادة إحي��اء وتفعيل اللجنة احلكومية 
املشتركة اللبنانية � السورية برئاسة رئيسي 
احلكومة في البلدي��ن )وهي غير املجلس 
األعلى ومختلفة في طبيعتها ومهامها(. ومن 
املتوق��ع ان يكون أول اجتماع لهذه اللجنة 
مطلع العام اجلديد في بيروت التي يصلها 
رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري 
على رأس وفد وزاري للبحث في كل املجاالت 
وآليات التنس��يق والتعاون. ويتوزع عمل 
هذه اللجنة في 3 اجتاهات: توقيع اتفاقات 

جديدة، تنفيذ اتفاقات مجمدة منذ سنوات، 
مراجعة اتفاقات موقعة جتاوزها الزمن أو 
لدى جانب من اجلانب��ني مالحظات عليها 

لناحية عدم التكافؤ.
 اتصـاالت واسـتوضاحات: أج����رت قيادات 
مسيحية في 14 آذار اتصاالت مع الرئيس 
سعد احلريري مستوضحة إياه مسألة 
القرار 1559 وكيف يحق لوزير اخلارجية 
د.علي الشامي ان يعلن موقفا من موضوع 
بهذه األهمية )اعتبار القرار منتهيا ومنفذا( 

من دون العودة الى مجلس الوزراء.
بارود يفتح ملف األمن بعد األعياد: يعتزم وزير 
الداخلية زياد بارود فتح ملف قوى األمن 
الداخل��ي بعد عطلة األعياد ومبا يؤدي إلى 
إلغاء اخلالفات والتجاذبات التي انعكس��ت 
على سير هذه املؤسسة األمنية املهمة وعملها 

وإنتاجيتها.
وعل��م ان خطة ب��ارود تتضمن 3 
عناوي��ن أساس��ية هي: إج��راء تغيير 

جذري في مجل��س قيادة قوى األمن، 
وإجراء مناقالت عامة للضباط وبت أمر 
القطعات املستحدثة مع حتديد صالحية 
كل منها بوضوح. مع اإلشارة هنا الى ان 
مسألة شعبة املعلومات والبت مبصيرها 
وصالحياته��ا صارت م��ن اختصاص 
الس��لطة السياس��ية )مجلس الوزراء( 

وحتتاج الى قرار سياسي.
دينامية جديدة إلحياء ذكرى احلريري: املرحلة 
السياسية اجلديدة خصوصا بعد زيارة 
الرئيس سعد احلريري الى دمشق تفرض 
تغييرا في اخلطاب وفي طبيعة األنشطة 
السياس����ية. وم����ن أولى  والدينامي����ة 
التغييرات والنتائج التغيير في ش����كل 
إحياء الذكرى السنوية الغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري واالستعاضة عن 
التظاهرة الش����عبية الكبرى في ساحة 
الش����كل  الش����هداء بتجمع مختلف في 

واحلجم.

معلومات عن تسلم أحمد الحريري األمانة العامة بصالحيات واسعة

»تيار المستقبل« يعيد تنظيم هيكلته
وتوجه لتغيير منسقي المحافظات

بيروت ـ محمد حرفوش
في 12 يوليو املاضي عني رئيس تيار املستقبل سعد احلريري جلنة 
مهمته���ا اعادة تنظيم وهيكلة التيار ال���ذي كان قد تضخم اثر اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري وبات في حاجة الى بعض املأسسة وبتأطير 

احلالة التأييدية له.
وقد تألفت اللجنة من منسق قطاع الشباب في التيار احمد احلريري، 
النائب الس���ابق مصطفى علوش، سمير ضومط، صالح فروخ وفايز 
مكوك. وفي جلس���تها االولى انتخبت اللجنة احم���د احلريري مقررا 
لها، ثم اعطاها رئيس التيار مهلة 8 اشهر إلعادة هيكلته واستنهاضه 
واس���تيعاب ما حلق به اثر احداث 7 مايو الشهيرة في بيروت والتي 

عكست اصداؤها فوضى التنظيم وفشله.
وفي املعلوم���ات ان اللجنة املذكورة أجن���زت لقاءاتها مع الهيئات 
املناطقية في التيار. ووضعت مسودة اولى لورقة تنظيمية ستقدمها 
ال���ى الرئيس احلريري العتمادها بعد عرضه���ا على الهيئات وادخال 
تعديالت عليها. وتضيف املعلومات ان مسودة الورقة تلحظ استبدال 
احلالة التنظيمية الرثة التي س���ادت سابقا بتنظيم سياسي ليبرالي. 
كما تلحظ توصية باجتاه تغيير منسقي احملافظات واالقضية والذي 

سيشمل اجلميع بال استثناء احد.
وتشير املعلومات الى ان اختيار منسقي احملافظات الثماني )بيروت، 
جبل لبنان، اجلنوب، النبطية، الشمال، عكار، البقاع، بعلبك والهرمل( 
امر س���يتواله احلريري بنفسه، اما اختيار منسقي االقضية فسيكون 
بالتنس���يق والتش���اور بني احلريري واللجنة، على ان يتسلم االمانة 
العامة للتيار جنل النائبة بهية احلريري احمد خالل انتخابات مطلع 
العام اجلديد، وس���تكون له صالحيات واس���عة تتعلق بإدارة العمل 
والش���ؤون احلزبية اليومية، تطبيقا للسياسة العامة التي سيضعها 
رئيس التيار الرئيس سعد احلريري واملكتب السياسي الذي سيكون 

منتخبا من املؤمتر العام.

دعا إلى تجاوز القرار 1559 والعمل على القرارات الدولية األخرى

قباني لـ »األنباء«: الحريري لن يترك  حلفاءه رغم االنفتاح على سورية
مجالس للتنسيق بني لبنان ومصر مثال؟ 
فماذا مينع ان يكون هناك مجلس تنسيقي 
بني لبنان وس����ورية قمته هي العالقات 
الرئاسية والدينمو اخلاص له، هو املجلس 

االعلى اللبناني � السوري؟
وعن الس����جال الدائر ح����ول القرار 
الدول����ي 1559 رأى ان اش����ياء كثيرة قد 
نفذت منه وما تبقى سيجري بحثه على 
طاولة احلوار، داعي����ا الى عدم حتميل 
هذا القرار عوام����ل تفرقة وتوتر، والى 
جت����اوزه والعمل على القرارات الدولية 
االخرى التي حتقق وحدة وطنية وليس 
انقساما عند الشعب اللبناني، الفتا الى 
وجود مواقف متباين����ة داخل فريق 14 
آذار حيال ه����ذا املوضوع، ولفت الى ان 
تيار املستقبل موقفه واضح من مسألة 
سالح املقاومة الذي يعالج على طاولة 
احلوار، ورأى ان من مصلحة اللبنانيني 
حل قضاياهم باحلوار الداخلي وخاصة 
من خالل اهم موقعني دستوريني وأهم 
مؤسستني دستوريتني هما املجلس النيابي 
ومجلس الوزراء، مشيرا في هذا السياق 
الى ان طاولة احلوار سبق واتفقت على 
عدد من القضايا االساسية مثل السالح 
الفلسطيني، وبقي موضوع االستراتيجية 
الدفاعية التي يجب ان تكون املوضوع 

الوحيد على طاولة احلوار.

قدما تنازالت للبنان برزت اجنازاتها في 
تخفيف حدة االنقس����ام العمودي الذي 
كان يشكل خطرا على الوحدة الوطنية، 
مؤكدا في هذا املجال ان قوى 8 و14 آذار 
مازالت موجودة، الفتا الى ان ثوابت 14 
آذار االساسية هي سيادة لبنان وهو أمر 
موجود وس����يبقى موجودا، لكن العداء 
لس����ورية ليس من الثوابت، مشيرا الى 
املرحلة السابقة التي كان فيها اخلطاب 
السياسي متشنجا من قبل اجلميع وقد مت 
جتاوز هذه املرحلة وبدأنا باقامة عالقات 
طبيعية بني بلدين شقيقني كما يجب ان 
تكون، داعيا الى االس����تفادة من اخطاء 
املاضي بعد ان اقر اجلميع بوجود اخطاء، 
مؤكدا ان هناك مصالح اقتصادية كبيرة 

بني لبنان وسورية.
»الدينمو الخاص«

وع����ن اس����تعداد س����ورية ملعاجلة 
امللفات العالقة الس����يما ترسيم احلدود 
مع لبنان دعا النائب قباني الى التمييز 
بني التفاصيل وبني االساسيات، وقال ان 
جزءا من هذه االساسيات هو االتفاق على 
ترسيم احلدود سواء من الشمال او من 

اجلنوب فهذا ليس باالمر اخلطير.
اما عن املطالبة بالغاء املجلس االعلى 
اللبناني � السوري فسأل أال توجد هناك 

والتعاون مع سورية وايضا االنفتاح على 
كل القوى السياسية اللبنانية مذ كلف 
برئاسة احلكومة وحتى قبل ذلك عندما 
فازت االكثرية باالنتخابات النيابية عندما 

اعلن مد يده الى اجلميع. 
وعما اذا كانت االكثرية قدمت تنازالت 
قسرية عندما ارتضت باملشاركة حتت 
شعار الدميوقراطية التوافقية، شدد على 
ان الرابح هو لبنان وانه ال يجوز ان ننظر 
الى املوضوع من زاوية ان هناك من سجل 
نقاطا على اآلخرين، ورأى ان 8 و14 آذار 

وبني موقع رئيس احلكومة سعد رفيق 
احلريري وبني احملكمة الدولية.

العدالة والحقيقة

واض����اف: لق����د قرر الرئيس س����عد 
العدالة  احلريري والعائلة ان موضوع 
واحلقيق����ة في جرمية اغتيال الش����هيد 
رفيق احلريري اصبحت في عهدة احملكمة 
الدولية اي في عه����دة املجتمع الدولي، 

ومرجعيتها هو مجلس األمن الدولي.
وعن ردود الفعل الداخلية الس����يما 
املواق����ف املتحفظة عل����ى الزيارة وتلك 
الرافضة لها اش����ار الى ان الزيارة لقيت 
الترحيب واالرتياح وهو امر يلمسه اي 
مواط����ن او اي زائر للبنان، الفتا القول 
ال����ى ان ذلك ال مين����ع ان هناك من يريد 
ان يطمئن الى أن نتائج هذه الزيارة لن 
تنقلب س����لبا عليه وهو امر مفهوم في 
السياسة، مبديا تفهمه للمواقف املتحفظة 
رغم االخت����الف معها في هذا املوضوع، 
معربا عن اعتقاده ان هناك من يخش����ى 
ان يترك تيار املستقبل بقيادة الرئيس 
سعد احلريري فريق 14 آذار ويذهب الى 
موقع آخر، موضح����ا ان هذا االمر اكده 
تيار املستقبل والرئيس سعد احلريري 
شخصيا بأنه حريص على حلفائه، ولن 
يتخلى عنهم وان كان اخذ منحى االنفتاح 

بيروت ـ اتحاد درويش
رأى عض����و كتلة املس����تقبل النائب 
محم����د قباني ان زيارة رئيس احلكومة 
سعد احلريري الى دمشق تشكل منعطفا 
مهما وتاريخيا في نقل العالقة اللبنانية 
� السورية من مرحلة التوتر الى مرحلة 
التعاون واالنفتاح، واعتبر ان هذه الزيارة 
س����تؤثر ايجابا على الوض����ع الداخلي 
اللبناني على مختلف الصعد، الس����يما 
لناحية تعزيز العالقات االقتصادية ذات 

املنفعة املتبادلة. 
وأكد قباني في حدي����ث ل� »األنباء« 
على أهمية الزيارة التي هي بني دولتني 
مستقلتني، واش����ار الى ان اهميتها انها 
زيارة سعد رفيق احلريري الى دمشق 
بشار االسد بعد س����نوات من العالقات 
املتوترة التي سادت بني لبنان وسورية، 
واشاد بالقرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس 
احلريري في ذهابه الى دمش����ق واضعا 
مصلحة لبنان الوطنية قبل اي مصلحة 
اخرى وتصرف كرجل دولة بكل معنى 
الكلمة، ولفت الى االستقبال احلار الذي 
استقبل به الرئيس السوري ضيفه السيما 
عندما خرق البروتوكول في اكثر من مكان 

وموقع لكي يكرم رئيس وزراء لبنان.
وقال: ان اهم ما كان خلف هذه الزيارة 
هو الفصل بني املصالح السياسية للبلدين 

محمد قباني

بوساطة من السيد نصراهلل

وهاب: جنبالط يزور دمشق بعد عاشوراء 
بيروت: أكد رئيس تيار التوحيد الوزير السابق وئام وهاب ان الرئيس

سعد احلريري نقل الى النائب وليد جنبالط رسالة ايجابية من سورية، 
وأشار الى ان قرار عودة الدروز الى احلضن السوري الدافئ هو قرار درزي 

من هيئاتها الروحية والسياسية.
وأوضح وهاب ان أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل سيعمل على 

امتام زيارة النائب جنبالط الى دمشق بعد انتهاء مراسم عاشوراء.
ورأى وهاب ان التمسك بسالح املقاومة، نقطة قوة للبنان.

من جهته، اعتبر النائب السابق ناصر قنديل ان النائب وليد جنبالط 
ليس بعيدا عن دمشق كما يصوره البعض، مشيرا الى ان سورية واملقاومة 
لن تتعامال مع الذين يريدون اخلروج من حزب القرار 1559 بعقلية املنتصر 
واملهزوم، وخير دليل على ذلك احلفاوة التي لقيها رئيس احلكومة سعد 

احلريري في دمشق.
ودع����ا قنديل جنبالط الى عدم التردد ف����ي مواصلة املراجعة النقدية 
لتجربة االعوام املاضية، ليس ألن هذه املراجعة جواز مرور الى دمشق كما 
يريد البعض تصويرها، بل ألنه االقدر على اجراء هذه املراجعة وتسجيل 
دروسها للذاكرة التأسيس����ية للبنانيني حتصينا ملستقبلهم من رهانات 

ومغامرات تضعهم على حافة الهاوية.
ووص����ف قنديل في كلمة ألقاه����ا في مجلس عاش����وراء في اجلنوب 

الزيارات لسورية بإعالن وفاة القرار 1559، معتبرا ان دمشق ليس فندقا 
وال مج����رد جغرافيا، بل هي عنوان للمش����روع القوم����ي العربي ملواجهة 

املشروع االسرائيلي.
وختم قنديل بالتنويه مبا قام به الرئيس سعد احلريري بتحرير البيان 
الوزاري من مصطلح الرئيس فؤاد السنيورة ورود الرسن عن الندية في 
العالقات اللبنانية � السورية والعودة الى معادلة الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري قبيل استش����هاده عندما قال: الطائف يوّحد اللبنانيني والقرار 

1559 يقسمهم.
هذا وتكش����ف معلومات ان جنبالط الذي يس����تعد للظهور في مقابلة 
تلفزيونية ورمبا على قناة »اجلزيرة«، سيشرح كل خفايا املرحلة املاضية 
ويقدم اعتذارا ش����خصيا من الرئيس األسد على كل اإلساءات التي طالته 
جراء كالمه في العديد من املناس����بات، كما س����يقدم اعتذارا من الش����عب 
الس����وري. وستمثل هذه املقابلة اخلطوة الثانية جتاه دمشق بعد خطوة 
ارس����ال برقية تعزية للرئيس األسد بوفاة شقيقه. وتقول املعلومات ان 
جنبالط لم يكن ليقدم عل����ى خطوات كهذه لوال إدراكه حجم التحول في 
السياس����ة االميركية جتاه لبنان وسورية وإيران، وان مرحلة جديدة في 
لبنان ستمتد لسنوات وسنوات وتكون مناقضة ملرحلة 2005، وركيزتها 

األساسية التعاون االميركي مع دمشق.

)محمود الطويل(الرئيس نبيه بري مستقبال القائم باألعمال العراقي منهل الصافي أمس


