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زيارة جنبالط إلى دمشق.. متى؟
بيروت: أقفل العام 2009 على زيارة تاريخية 
للزعيم السني الرئيس سعد احلريري الى 
دمشق فهل يفتح العام 2010 على زيارة مماثلة 

للزعيم الدرزي النائب وليد جنبالط؟
السياسية  انعطافته  عندما قرر جنبالط 
اجلذرية بناء على تطوري���ن العام املاضي: 
مي���زان القوى اجلديد والواقع الناش���ئ عن 
أحداث 7 ماي���و، ونتائج زيارته األخيرة الى 
واش���نطن في آخر أيام الرئيس بوش، فإنه اتخذ قرارا ال 
رجعة فيه الى الوراء واضعا نصب عينيه هدف الوصول 

الى دمشق مهما كلف األمر.
كان جنبالط يعرف صعوبة الوضع وحجم االستياء 
واملرارة لدى القيادة السورية إزاءه وحجم الثمن املتوجب 
عليه دفعه للخروج من املرحلة املاضية وإعادة وصل ما 
انقطع وإعادة بناء ما تهدم وما نسفه هو من جسور العالقة، 
أشياء كثيرة فعلها جنبالط وخطوات »صعبة وشجاعة« 
قام بها ملصاحلة دمشق منذ ما بعد االنتخابات النيابية: 
املصاحلة مع حزب اهلل، إعالن خروجه من حركة 14 آذار 
ف���ي عز معركة احلكومة وإضع���اف موقعها التفاوضي، 
اجتماعه مع اجلبهة الشعبية القيادة العامة، لقاء املصارحة 
واملصاحلة مع احلزب القومي السوري االجتماعي )والحقا 
حزب البعث(، مصاحلة النائب سليمان فرجنية ومن ثم 
العماد عون برعاية الرئيس ميشال سليمان، أما اخلطوة 
املتبقية في سلسلة االعتذارات واملصاحلات فهي املصاحلة 

مع الرئيس اميل حلود واالعتذار منه.
ورغم كل ما فعله جنبالط وبادر إليه حتى انه بدأ في 
اآلونة األخيرة بإطالق إشارات سياسية تفيد بأنه خرج 
نهائيا من 14 آذار منتقدا مواقف حلفائه ومتعارضا معهم 
في مسألة املقاومة والسالح، ومبديا استعدادا للتنسيق 
والتعاون مع قوى املعارضة وأولهم حركة أمل في انتخابات 
نقابية وطالبية ومشركا العماد عون في ملف اجلبل، فإن 
كل ذلك لم يفتح طريق دمشق أمامه ولم ترد إشارات من 
دمشق تفيد بأنها مس���تعدة لتلبية رغبته بزيارتها بعد 
زيارة احلريري، وهذه الرغبة كان عبر عنها جنبالط تكرارا 
منذ أشهر لدرجة انه ولد انطباعا بأنه ينتظر احلريري، 
وان زيارة احلريري الى دمش���ق هي التي تؤخر زيارته 
وه���ي التي تفتح له الطريق، ولكن م���ا حصل ان زيارة 
احلريري متت وأحيطت بكل مظاهر احلفاوة واحلرارة، 
فيما تبدو زيارة جنبالط مؤجلة حتى إشعار آخر، وعلى 
األقل ليست حاصلة في وقت قريب،  وان طريق دمشق لم 
يفتح أمام جنبالط وان زيارته حتتاج الى مزيد من الوقت 
واجلهد والى نوع ومستوى آخر من التدخل والوساطة، 
وقد يستدعي األمر دخول السيد حسن نصراهلل شخصيا 
على خط التقريب بني دمشق وجنبالط الذي سيبقى أمامه 
تنفيذ ما تبقى من شروط والتزام »خريطة الطريق« التي 

توصله الى دمشق واحملددة من قبلها.
وأول هذه الش���روط »االعتذار العلني« من س���ورية، 
رئيسا وشعبا، على إساءاته الشخصية والسياسية التي 
تركت جرحا عميقا لدى الس���وريني مازال يحضهم على 
اعتبار ان جنبالط غير مرغوب به في دمشق الى ان يزيل 
كل اآلثار السلبية للمرحلة املاضية، وهذا االعتذار ميكن 
ان يحصل في يوم 14 فبراير وفي خطاب يلقيه جنبالط 
في الذكرى اخلامسة الستشهاد الرئيس رفيق احلريري، 
أو ميك���ن ان يحصل في خالل مقابلة تلفزيونية مع قناة 

»اجلزيرة« ذات االنتشار العربي الواسع.
وما يتس���رب من دمش���ق ومصادرها يفيد بوضوح 
ان القيادة الس���ورية لم تبلغ بعد مرحلة الصفح الكامل 
والنهائي عن جنبالط الذي لم تكتمل مقومات وش���روط 
زيارته الى دمش���ق بعد، وان موضوع جنبالط هو عند 
الرئيس بش���ار األسد ش���خصيا وهو مختلف متاما عن 
موضوع الرئيس سعد احلريري وزيارته الى دمشق، ألن 
دمش���ق ميكن ان جتد تبريرا ملا قاله وفعله سعد رفيق 
احلريري في السنوات املاضية وهو ليس مدينا لها فيما 
بلغه أو ورثه من زعامة، فيما يصعب عليها ان تبرر أفعال 
وأقوال جنبالط الذي ذهب بعيدا جدا في مهاجمتها بعدما 
كانت هي ذهبت بعيدا جدا ف���ي احتضانه وتقويته منذ 

حرب اجلبل عام 1983.
دمش���ق تعبر عن »اس���تياء دفني وعميق« لديها إزاء 
جنبالط، وال تبدو واثقة وال متحمسة لتجربة جديدة معه، 
وهي قررت اس���تيعابه بشروطها والتعاطي مع ما ميثله 
من واقع سياس���ي وزعامة درزية ولكنها تفضل على ما 
يبدو ان تكمل مستقبال مع جنله تيمور من حيث توقفت 

العالقة وانقطعت معه قبل خمس سنوات.
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لبنان: غموض يلفّ انفجار الضاحية ومسيحيو 14 آذار يردّون على خطاب نصراهلل
بيروت ـ عمر حبنجر

مع عودة الرئيس سعد احلريري 
الى بيروت مساء امس االول، بعد 
ايام امضاها في باريس في اطار 
زيارة عائلية خاصة، تنشط احلركة 
السياسية ضمن حدود ما تسمح 
به اج����واء االعي����اد، وخصوصا 
املرتبطة منها باملستجدات االمنية، 
واالستحقاقات السياسية واالدارية 
الت����ي تنتظر احلكومة بعد عطلة 

االعياد.
فعلى املستوى األمني اخترق 
انفجار العبوة الناسفة في مكتب 
س����فلي حلركة حماس في منطقة 
حارة حريك، بالضاحية اجلنوبية 
جدار االستقرار الذي يعيشه لبنان 
منذ ما قبل تشكيل احلكومة، ومع 
ان الهدف كان حركة حماس، التي 
شيعت عصر امس في مخيم »البرج 
الش����مالي«، فقيديها باسل احمد 
جمعة )29 س����نة( وحسن سعيد 
احلداد )22 س����نة( اللذين قضيا 
في االنفجار، فان االس����تنتاجات 
السياسية ادرجت احلادث االرهابي 

في خانة استهداف حزب اهلل.

روايات متعددة

الروايات حول  وقد تع����ددت 
كيفية حصول االنفجار، بعضها 
اكد انه حصل داخل مكتب احلركة 
الواقع في طبقة سفلية من عمارة 
في الش����ارع املعروف بالش����ارع 
العريض الذي يربط »حارة حريك« 
ب� »بئر العبد« داخل سيارة تابعة 
ملرافقي مسؤول احلركة في لبنان 
اسامة حمدان، والبعض اآلخر قال 
ان االنفجار حصل في طرد شبيه 
بالطرود العينية التي تصل كهبات 
ملكتب حماس، وقدر وزن املتفجرات 
املس����تخدمة ب� 15 كيلو غراما من 

مادة TNT الشديدة الفعالية.
وزاد في غموض الوضع تكتم 
اسامة حمدان وامتناعه عن االفصاح 
عن اي امر من شأنه توضيح صورة 
ما حدث او حت����ى اتهام احد، مبا 
في ذلك اسرائيل، اضافة الى حظر 

عن اعتقاده بأن »االس����تثناءات« 
املوجودة ع لى هذا الصعيد منسقة 

مع االجهزة اللبنانية.
واضاف: اعتقد ان هناك اجراءات 
حصل����ت، وواضح ان هناك حربا 
قائمة بني اس����رائيل وحزب اهلل 
ولبنان ككل، وه����ذا ليس بجديد 

ويتطلب حذرا شديدا.
وعن اللقاء املرتقب بني العماد 
ميشال عون والنائب وليد جنبالط، 
قال املسألة مسألة توقيت، واعتقد 

انه بات قريبا.
اذاع����ة »ص����وت املدى«  لكن 
الناطقة بلسان التيار الوطني احلر، 
اعتبرت في التفجير احلاصل في 
الضاحية اجلنوبية خرقا لعطلة 
االعي����اد وللمناخ����ات االيجابية 
الداخلية، مستهدفا هذه املرة حركة 
حم����اس وليس حزب اهلل، معيدا 
الى الذاكرة التحديات االمنية التي 

تواجه لبنان.
م����ن جانبه، اك����د عضو كتلة 
»الكتائب اللبنانية« ايلي ماروني في 
حديث الى اذاعة »الشرق« ان االمني 
العام ل� »حزب اهلل« السيد حسن 
نصراهلل بات يوجه نصائح وكأنه 
مرشد للمسيحيني، متمنيا ان يكون 
هناك ح����وار دون ان يكون حتت 
تأثير سالحه وعرض العضالت. 
وأضاف: نحن نشكره على دعوته 
ونعلم كيف نتحاور حينما يحني 
الوقت. وأوضح ماروني ان نصراهلل 
يقصد املسيحيني في فريق 14 آذار، 
الفتا ال����ى ان اجلزء اآلخر متفهم 
ومتفق، متسائال: مع من يريد منا 
ان نتحاور مع املسيحيني اآلخرين 
أو بني بعضنا، وال نكون لبنانيني 
اال اذا انتمينا الى احملور السوري 

� االيراني.
ورأى ماروني ان ما حصل في 
انفجار حارة حريك سببه السالح 
املوجود بني ايدي غير ش����رعيني 
يقوم����ون بتصفية حس����اباتهم، 
الفتا ال����ى ان الدولة تصبح دولة 
مبؤسساتها، حينما يقوم اجليش 

بحماية الوطن.

حزب اهلل عل���ى اي جهة أمنية 
او اعالمي���ة االقتراب من املكان، 
اال بعد مضي 20 س���اعة، وبعد 
اعالن وزير االعالم طارق متري 
اسفه ملثل هذه االعاقة للسلطات 

القضائية اللبنانية.
اذاعة »صوت لبنان  وذكرت 
احلر« الناطقة بلس���ان »القوات 
اللبنانية« ان ثمة معلومات حتدثت 
عن اخراج شاحنة واربع آليات من 

املقر قبل وصول القضاء.
مساعد النائب العام العسكري 
القاضي رهي���ف رمضان اجرى 
كشفا على املكان بعد ظهر االحد 
مبتابعة من االدلة اجلنائية واصدر 
اس���تنابات خلبراء الهندسة في 
اجليش بالكش���ف عل���ى املكان، 
وكذلك االدلة اجلنائية التي رفعت 

البصمات.
وذك���رت الوكال���ة الوطنية 

للقبض عل���ى اجلناة واحالتهم 
للمحاكمة.

رد قواتي على نصراهلل

وعلى املستوى السياسي فقد 
رد النائب »القواتي« انطوان زهرة 
على خطاب السيد حسن نصراهلل 
في شقه املوجه الى املسيحيني، 
فقال ان السيد نصراهلل اعتاد على 
خطابات النصر وكلمات التوجيه 
واالرش���اد، وعلى اعتبار نفسه 
املرجع املمتلك لكل احلقيقة، وقد 
وجه اتهاما مغلفا بالدعوة للنقاش 
الهادئ، الى املسيحيني ودورهم 
وتاريخهم وهذه مضبطة مرفوضة 
ومردودة. وفي تصريح الذاعة 
»صوت لبن���ان« قال زهرة: لقد 
عرض علينا نصراهلل خيارين، 
ورأينا منوذجني، االول من خالل 
ارتباطه بدولة اسالمية ودولة 

لالعالم ان العبوة التي انفجرت 
تزن 15 كلغ كانت موضوعة في 
طبقة حتت االرض تستخدمها 

حماس كمكتب.
واكتفى اسامة حمدان بالقول 
للصحافي���ني: ان احل���ادث قيد 
املتابع���ة، وان م���كان االنفجار 
هو ملبيت احل���راس واملرافقني، 
مستبعدا االستعجال في كشف 

االمور املرتبطة باحلادث.
وكان الرئيس ميشال سليمان 
اس���تنكر احلادث واعتبره عمال 
تخريبيا يهدف اعداء الوطن من 
خالله، الى زعزعة االستقرار الذي 

ينعم به لبنان.
ولفت الرئيس امام زواره الى 
ان ارادة اللبنانيني لن تس���مح 
بتمادي مثل ه���ذه االفعال التي 
تقوض االس���تقرار وطلب من 
االجهزة املعنية تكثيف حتقيقاتها 

شمولية مرجعها في ايران حيث 
القمع اجلاري للفريق اآلخر، اسقط 
حتى اآلن 15 قتي����ال امس االول، 
ومنوذج مصغر في لبنان، يواجه 
الدولة ومينع عليها الوصول الى 
م����كان االنفجار ال����ذي حصل في 
الضاحية، متس����ائال عمن يعرف 
ماذا جرى هناك؟ وقد سمح ملفوض 
احلكومة بالكشف على مكان احلادث 
بعد 24 ساعة وال ادري عما كشف 
بعد هذا الوقت. وخلص زهرة الى 
القول: املس����يحيون لهم خيارهم 
التاريخ����ي وه����و وط����ن التنوع 
والشراكة واالنفتاح والدميوقراطية 
املعاكسة متاما ملا حتاول قوة السيد 

نصراهلل فرضها على اآلخرين.
حول املسألة عينها قال النائب 
االن عون، عض����و كتلة االصالح 
والتغيير، ان املطلوب هو وجود 
الدول����ة ف����ي أي م����كان، وأعرب 

الحريري عاد إلى بيروت والحركة السياسية تنشط ضمن حدود أجواء األعياد والمناسبات

حرب لـ »األنباء«: يجب استغالل »لقاء الصدفة« بين عون وجعجع 
ملحة وضرورية خلروج االطراف املس���يحية 
من صراعات املاضي واحلاضر، كي يتسنى لهم 
االطاللة على املستقبل متسلحني باحلد األدنى 
من التعاون والتفاهم فيما بينهم على الثوابت 
املسيحية في العمل الوطني، على أن يكون لكل 
فريق منهم احلري���ة باالختالف عن اآلخر دون 
أن يكون هذا االختالف سببا يؤدي إلى خالفات 

شخصية وتوترات بني القواعد الشعبية.
وردا على سؤال خت���م الوزير حرب معربا عن 
اعتقاده بأنه ليس ل���دى د.جعجع أي حتفظات 
على أي مسعى يؤدي إلى توحيد الصف املسيحي، 
بل لديه االستعداد لتجاوز اخلالفات بني جميع 
املسيحيني دون استثناء، نافي���ا علمه من جهة 
أخرى ما إذا كان لدى العماد عون االس���تع���داد 
نفس���ه لتخطي تلك اخلالفات، مش���يرا الى انه 
شخصيا من دعاة جتاوز اخلالفات الشخصية 
بني جميع االطراف املس���يحية، ومن املشجعني 
على وضع وثيقة تتضمن التوافق على الثوابت 
الوطنية التاريخية للمسيحيني، على أن يبقى 
لكل فريق حرية التصرف السياسي ضمن اطار 
الثواب���ت املتفق عليها، ودون أن تكون الوثيقة 
اتفاقا مطلقا فيما بينهم على األمور التكتيكية 
وعلى كيفي���ة التعامل مع التط���ورات الراهنة 

واملستجدة.

بيروت ـ زينة طبارة
أكد وزير العمل النائب بطرس حرب أن الوثيقة 
السياسية املنوي إطالقها من قبل مسيحيي قوى 14  
من آذار، حركة ترمي بأبعادها إلى خدمة لبنان أكثر 
منه الى خدمة املجتمع املسيحي وحده، معتبرا أن 
خدمة الوطن ال ميكن تأمينها إن لم يكن الوضع 
املسيحي متماسكا ومصانا، مشيرا الى انه من 
الطبيعي ان يصار بنتيجة التطورات احلاصلة 
في لبنان وبنتيجة االجتاهات التي بدأت تظهر 
خصوصا إثر خروج رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط من قوى 14 آذار، إلى إعادة 
طرح أس���باب وجود القوى املذكورة وأهدافها 
ووسائل عملها وكيفية استشرافها للمستقبل، 
وذلك من خالل اعادة تكريس املبادئ االساسية 
لقيامها، وضخ تلك املبادئ في بعض التوجهات 

احلديثة التي تتالءم مع التطورات احلاصلة.
ونفى حرب في تصريح ل� »األنباء« ان يكون 
الهدف من الوثيقة السياسية التمهيد إلنشاء ما 
يش���به اجلبهة اللبنانية التي كانت قائمة اثناء 
احلرب االهلية سابقا، مؤكدا ان الهدف منها هو 
الوصول الى رؤية سياسية مشتركة ملسيحيي 
قوى 14 آذار حول املبادئ واألهداف الوطنية وحول 
التطورات اجلديدة، والعادة التأكيد على الثوابت 
املس���يحية في القوى املذكورة، مش���يرا الى ان 

مسيحيي قوى 14 آذار مجمعون 
على اس���تمرار التنسيق فيما 
بينهم كي يكون موقفهم واحدا 
حيال ما ق���د تعترض املرحلة 
املقبلة من مشاكل وتعقيدات 

سياسية.
وردا على سؤال حول موقف 
النائب السابق مصباح األحدب، 
الذي اعتبر ان الوثيقة السياسية 
ملسيحيي قوى 14 آذار تستبعد 
الطائفة الس���نية ف���ي القوى 
املذكورة، وبالتالي تكون الوثيقة 
عمال انفراديا مذهبيا، لفت حرب 
إلى ان التحول التاريخي بعد 

العام 2005 وأسباب التحالف التي أوجدت قوى 
14 آذار ابطل���ت ان يكون املس���يحيون وحدهم 
طالب اس���تقالل وسيادة وطنية كاملة، بل ادى 
الى التقاء املسيحيني واملسلمني في عمل وطني 
مشترك ضمن دائرة وطنية مشتركة النقاذ لبنان، 
معتبرا انه من التسرع اطالق التوصيفات على 
الوثيقة واتخاذ املواقف الس���لبية منها بشكل 
مسبق قبل االطالع على مضمونها، مؤكدا ايضا 
ان الوثيق���ة تخدم بأبعادها تعزيز التعاون بني 
مسيحيي ومسلمي قوى 14 آذار ولتحسني ادائها 

السياس���ي، وذلك العتباره ان 
ليس في الوثيقة ما يتضارب ال 
مع مبادئ وأهداف القوى املشار 
إليها وال مع املشروع السياسي 
العام والسيادي لها، معتبرا ان 
كالم األحدب عن عزل الطائفة 
السنية الكرمية كالم مرفوض 
شكال ومضمونا وهو في غير 
مكانه الصحيح، رافضا الدخول 
في سجاالت سواء مع األحدب 
أو مع غيره من مطلقي األحكام 
املسبقة والسلبية على الوثيقة، 
معربا عن اعتقاده بأن النائب 
السابق الصديق مصباح األحدب 
قد يعيد النظر ف���ي موقفه احلالي بعد إطالعه 

على مضمون الوثيقة واهدافها.
وعن املصاحلة املسيحية � املسيحية، رأى وزير 
العمل بطرس حرب أن لقاء الصدفة بني رئيس 
تكتل التغيير واإلصالح النائب ميش���ال عون 
ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية 
د.سمير جعجع في بكركي، قد يكون فرصة مهمة 
يجب استغاللها لتكريس لقاءات الحقة بني القادة 
املس���يحيني، ذو مدى أبعد من عملية املصافحة 
التقليدية مبناسبة العيد، معتبرا ان هناك حاجة 

وزير العمل رفض كالم األحدب عن استبعاد الوثيقة للطائفة السنية في 14 آذار

تمرد داخل الجهاد اإلسالمي 
ضد مسؤوله في لبنان

إطار مسيحي جديد مطلع العام المقبل 
يضم مسيحيي 14 آذار وآخرين 

بيروت ـ محمد حرفوش
اجنز النائب السابق سمير فرجنية ومنسق أمانة 14 آذار فارس سعيد 
مس����ودة وثيقة سياسية ستناقش خالل هذا اللقاء الذي سيضم أركان 
مس����يحيي 14 آذار وش����خصيات أخرى من خارج هذا اإلطار وستتبنى 
الوثيقة ثوابت بكركي وأدبيات 14 آذار. مصدر متابع لفكرة اللقاء ابلغ 
»األنب����اء« أن املرحلة التي حتكم لبنان واملنطقة، انتقالية قد تقصر أو 
تط����ول، ومصيرها يتوقف فقط عل����ى االرادة الدولية واجندتها، وهذا 
ما يفترض اعتماد اس����اليب مواجهة جديدة من اجل استمرار التحالف 
املسيح��ي � اإلسالمي داخل 14 آذار وحتصينه عبر التمسك بالشراكة معبرا 
الى االس����تقالل والسيادة والتمسك ايضا بحق اللبنانيني بعدم حتويل 
االس����تثناء الذي يشكله س����الح حزب اهلل قاعدة في احلياة السياسية 
اللبنانية. ولقد كش����ف فرجنية أن فكرة مبادرة اطالق اللقاء كانت قد 
نشأت منذ نحو الشهرين خالل اجتماع عقد في معراب بدعوة من رئيس 
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، حيث التقى عدد من 
السياسيني املسؤولني احلزبيني املسيحيني املنضوين في قوى 14 آذار.

مصادر لـ»األنباء«: 2010 محطة 
لالنتقال من القول إلى العمل

داود رمال
بدأت املؤسسات الدس���تورية ومعها القوى السياسية التحضير 
ملرحلة جديدة س���يقبل عليها لبنان بعد فترة »الكباش« الذي استمر 

لسنوات خلت.
ويقول مصدر معني واس���ع االطالع ل� »األنباء« ان »س���نة 2010 
س���تكون سنة االنطالق من مرحلة الكالم وتهيئة األجواء الى مرحلة 

العمل والفعل على الصعد كافة«.
وحول هذا اجلو التفاؤلي ف���إن املصدر يضيف »ان ما يجعل هذا 
األمر واقعا هو التفاهم غير املكتوب الواسع األفق الذي قام بني تيار 
املستقبل بزعامة الرئيس سعد احلريري، وحزب اهلل بزعامة السيد 
حس���ن نصراهلل، وحركة أمل بزعامة الرئيس نبي���ه بري، والتيار 
الوطني احلر بزعامة العماد ميش���ال عون، هذا التفاهم الرباعي الذي 
البد سيكتمل ليتحول الى تفاهم خماسي مع انضمام الزعيم الدرزي 
وليد جنبالط رس���ميا إليه ألنه بالواقع هو جزء ال يتجزأ منه، وذلك 
سيحصل بعد طي الصفحة بينه وبني القيادة السورية والتي يعمل 
عليها بهدوء وتأن بعيدا عن الضجيج واألضواء اإلعالمية املس���لطة، 
وهذا التفاهم سيؤلف احللف احلاكم في لبنان الذي ميثل كل الطوائف 

وكل األكثريات«.
ويرى املصدر ان »تكتل األكثريات هذا، سيؤمن للبنان االستقرار واألمن 

والهدوء ويحقق اإلنتاجية والنمو واالزدهار الى سنوات مقبلة«.
وفي تعليقه على زيارة الرئيس س���عد احلريري الى سورية أكد 
املصدر ان »زيارة احلريري حققت أمرين: األول: انتهاء زمن املخالفات 
والسجاالت واالس���تنزاف املتبادل وبدء مرحلة التعاون والتنسيق 
ملصلح���ة البلدين والش���عبني، الثاني: تكري���س الفصل بني احملكمة 

والعالقات اللبنانية � السورية«.
ولفت املصدر الى ان »الرئيس احلريري في زيارته الى س���ورية 
أثبت انه رجل شجاع وميتلك جرأة القرار، وهذه الصفة ال يتمتع بها 

إال رجل الدولة«.

بطرس حرب

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال وزير العدل إبراهيم جنار في بعبدا أمس

أخبار وأسرار
نظـرة أميركية للزيارة:  عن زيارة الرئيس س����عد احلريري الى 
دمش����ق، قال مس����ؤول اميركي بارز ان هذه الزيارة جاءت في 
الوقت املناسب وتعامل معها سعد احلريري مبهنية عالية، وال 
أعتقد انها ستقلص الدعم األميركي للبنان أو لسعد احلريري، 
ولي����س لدينا اعتراض على وجود عالقات لبنانية � س����ورية 
صحية ومتس����اوية وجيدة، وسنواصل حض لبنان وسورية 

على تطبيق القرارين 1701 و1559«.
مستقبل املجلس األعلى السوريـ  اللبناني:   اعتبرت أوساط سياسية 
ان إصرار الرئيس بشار األسد على استقبال األمني العام للمجلس 
األعلى اللبنانيـ  السوري نصري خوري، قبل زيارة الرئيس سعد 
احلريري الى دمشق مبنزلة رسالة للمعنيني بأنه ال تفكير سوريا 

في البحث في مستقبل املجلس األعلى اللبناني ـ السوري.
رجل دولة بامتياز:  نقل عن العماد ميشال عون قوله عن الرئيس 
س����عد احلريري بعد عودته من دمشق بأنه رجل دولة متوازن 
بامتياز. وكان مراقب����ون توقفوا أمام خطوة اصطحاب رئيس 
احلكومة سعد احلريري وزير الطاقة واملياه جبران باسيل معه 
الى مؤمتر املناخ الذي انعقد في كوبنهاغن األس����بوع الفائت. 
واعتبر هؤالء اخلطوة جيدة كونها تعكس مدى حرص الرئيس 
احلري����ري على ان تكون له عالقات مميزة مع العماد عون وان 
يتم فتح صفحة جديدة وان تقفل احلقبة املاضية بكل ما احتوت 
عليه من تش����نجات وأجواء توتر وتسهم املرحلة اجلديدة في 
تعزيز العالقات بني القطبني. وقد يزور الرئيس احلريري باسيل 
في منزله للمش����اركة في مأدبة يقيمها على ش����رفه يحضرها 
العماد عون وعدد من الوزراء والنواب وش����خصيات سياسية 
واقتصادية. اتصل نائب من قوى 8 آذار بعضو تكتل التغيير 
واإلصالح النائب سليم س����لهب بعد تصريح هذا األخير الذي 
توقع فيه قيام حتالفات سياس����ية جديدة بعد زيارة الرئيس 

احلريري لدمشق، وسأله ما إذا كان هذا رأيه الشخص ي أم هو 
رأي رئيس التكتل العماد عون.

ــد زوار بكركي عن  عدم االسـتعداد لتكـرار احملاولة:   نقل أح
ــيني  ــي قوله انه لن يوجه أي دعوة لسياس ــرك املارون البطري
ــة لالجتماع في الصرح قبل ان يتم االتفاق فيما بينهم،  موارن
ــتعد لتكرار احملاولة التي جرت في السابق والتي  ألنه غير مس

لم تعط النتائج املرجوة.
بكركـي ترفـض مبـدأ مـداورة الرئاسـات:  طرح رئي���س اللقاء 
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط حول مداورة الرئاسات 
الثالث، قوبل بتحفظ ورفض في أوس���اط قريبة من بكركي 
لسببني: األول، أن بقاء رئاس���ة اجلمهورية في يد الطائفة 
ميثل رمزية تاريخية ودس���تورية ال مج���ال للتخلي عنها، 
والثاني ان املداورة قد حتول دون ثبات املؤسسات وجتعل 

من العملية السياسية مهزلة.
قرار 1559 يسـحب قريبًا:  يعتزم وزير اخلارجية علي الشامي 
الطلب من مندوب لبنان الدائم لدى مجلس األمن د.نواف سالم، 
عند تسلم مقعده في مجلس األمن كعضو غير دائم مطلع العام 
ان يطالب بسحب القرار 1559 من التداول على انه نفذ وان الشق 
املتعلق بسالح امليليشيات أحيل الى طاولة احلوار وبدأت القيادات 

بحثه ألنه شق لبناني يتم حله داخليا وعبر احلوار.
موقفان متناقضان:  تقاطع رأيا ش����خصيتني لبنانيتني بارزتني 
متعارضتني في جوانب كثيرة ش����خصية وسياس����ية، بشأن 
احتمال شن حكومة بنيامني نتنياهو في وقت ما عملية عسكرية 

صاعقة ضد لبنان.
إحدى الشخصيتني تؤكد للمقربني أنها ال تعتمد على االستنتاج 
والتحليل وإمنا على معلومات عواصم غربية تتابع بدقة تطورات 

الوضع في الشرق األوسط.

بيروت � مخيم برج البراجنة: حتدث مصدر فلسطيني مسؤول عن 
مترد مجموعة تابعة لتنظيم اجلهاد االسالمي داخل مسجد في مخيم 
برج البراجنة للفلسطينيني بضاحية بيروت اجلنوبية. ويقود »التمرد« 
شخص يدعى نزار مبساعدة 15 عنصرا اقفلوا باب املسجد على انفسهم، 
وهم يطالبون بابعاد مسؤول التنظيم في لبنان ابوعماد الرفاعي. وتدخل 

حزب اهلل وحركة حماس حلل املشكلة ولكن حتى اآلن بال طائل.


