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بيروت ـ ناجي يونس
سألت »األنباء« د.ناجي 
غاري����وس عض����و كتل����ة 
االص����اح والتغيي����ر عن 
رأيه في السجال السياسي 
الدولي  القرار  القائم حول 
رقم 1559، وموقف كتلته 
منه، فأجاب: هذا القرار بقي 
من نصوصه سحب الساح 
الفلسطيني خارج املخيمات 
وتنظيمه داخلها، وهو ما 
اقرته طاول����ة احلوار في 
النواب عام2006،  مجلس 
وكان واردا في ورقة التفاهم 

بني التيار الوطن����ي احلر وحزب اهلل. واعاد 
غاريوس للذاكرة ان العماد ميشال عون كان 
قد طالب واشنطن في العام 2003 بالعمل على 
استقال لبنان، وبانسحاب القوات السورية 
منه، فيما كانت العاصمة االميركية منشغلة 
بوضع قانون محاسبة سورية، وهو ما ادرجه 
مجلس األمن عام 2004 في القرار 1559 الذي 
اضيفت اليه بنود اخرى منها ما يتعلق بساح 
املقاومة. واعتبر غاريوس ان القرار 1559 قد 
طبق، مش����يرا الى ض����رورة وضع حد لرمي 
املسؤولية على ساح املقاومة كلما وقع حادث، 
ومش����ددا على ان اللبنانيني ق����د اتفقوا على 
ترحيل ملف هذا الس����اح الى طاولة احلوار 

التي سترسم استراتيجية 
الدفاع.

وقال غاريوس: ال يزال 
قسم من اللبنانيني يرغب 
في ان يعيش لبنان مجددا 
حربا اهلية سياسية باردة، 
كما يب����دو، وعن النصائح 
التي وجهها امني عام حزب 
اهلل السيد نصر اهلل في احد 
خطاباته الى املسيحيني، اكد 
غاريوس ان نصر اهلل لم 
يوجه نصائح بل ان كامه 
ينطلق م����ن حرصه على 
استتباب واقع التفاهم في 
لبنان، وهو ال يصب في خانة مس����يحية او 

إسامية امنا هي وطنية.
ورأى غاريوس انه اذا كان هناك قسم من 
اللبنانيني يعترضون باستمرار على القضايا 
املثارة فإن ذلك ليس باالمر الرديء فهذا يشكل 
ظاهرة تعرفها الدول كافة ومن حق اي لبناني 
ان يعبر عن رأيه في كل مكان وزمان وفي اي 
ملف يريد. واش����ار غاريوس الى ان اللجنة 
اللبنانية املوجلة ترسيم احلدود مع سورية 
ستطلق عملها قريبا والى ان مهام مماثلة تندرج 
ضمن القضايا االمنية، ويعود الى احلكومتني 
اللبنانية والسورية ان ترسما املسار االكثر 

ماءمة في هذا االطار.

جنبالط إلى دمشق مرورًا بـ »الجاهلية«.. وسعيد متخوف من فبراير ومارس
استعدادات حكومية لبنانية لمالقاة المتغيرات اإلقليمية

د.ناجي غاريوس

مصطفى هاشم

)محمود الطويل(وزير الداخلية زياد بارود يوجه تعليمات خالل جولة رأس السنة إلى عناصر قوى األمن بحضور اللواء أشرف ريفي والعميد جبور

غاريوس لـ »األنباء«: القرار 1559 نّفذ
وسالح المقاومة إلى طاولة الحوار

»عضو اإلصالح والتغيير« أكد أن هناك قسماً من اللبنانيين يرغب بالحرب األهلية

هاشم لـ »األنباء«: دالالت تفجير الضاحية خطيرة
في ان تبنى العاقات على اساس 
دولتني وفي اطار الود واالحترام 
املتبادل، معتبرا ان احلفاوة التي 
استقبل بها احلريري في سورية 
كانت الفتة.واضاف هاشم »البد 
من ان نذكر بالقاعدة الذهبية التي 
حتدث عنها الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري ونحن نتمسك بها، اذ »ان 
لبنان ال يحكم من سورية، ولكن 

ال يحكم ايضا ضد سورية«.
وتأكيدا على هذا كان املؤمتر 
الرئيس  الذي عق����ده  الصحافي 
احلريري في السفارة اللبنانية في 
دمشق وتصريح الرئيس السوري 
بشار االسد خال لقائه بعد يومني 
الرئيس التركي حني اشار الى انه 
بدأت العاق����ات بني دولتني عبر 

املؤسسات اللبنانية.
وحول التباين داخل صفوف 
قوى 14 آذار، اعتبر هاشم ان هذا 
االمر طبيع����ي كون قوى 14 آذار 
ليست تنظيما واحدا، بل هو عدة 
تيارات واحزاب وليس حزبا واحدا 
كي يكون له رأي واحد، مش����يرا 
الى ان االختاف في الرأي هو من 
االس����س الدميوقراطية وهو امر 
مشروع من اجل حتسني العمل.

فعلين����ا دعم ه����ذه االجهزة ملنع 
حصول مثل هذه التفجيرات.

ووصف هاشم زيارة رئيس 
احلكومة سعد الدين احلريري الى 
سورية بالتاريخية وانها جاءت 
م����ن رئيس حكوم����ة كل لبنان، 
ووضعت مصلحة لبنان فوق كل 
اعتبار، وأت����ت كنتيجة طبيعية 
ملبادرة خادم احلرمني الشريفني 
املل����ك عبداهلل بن عبدالعزيز في 
قمة الكوي����ت في اطار املصاحلة 
العربية � العربية، آما ان تعمم 
هذه املصاحلات، معربا عن أمله 

بيروت ـ أحمد منصور
اعتبر عضو تيار املس����تقبل 
النائب السابق مصطفى هاشم ان 
الساح الفلسطيني خارج املخيمات 
في لبنان ليس����ت له اي وظيفة 
سوى انتهاك السيادة اللبنانية، 
مبديا استغرابه الشديد لوجود 
مكتب حلركة حماس في الضاحية 
اجلنوبية، مشيرا الى انه مت االتفاق 
على طاولة احلوار على ان يزال 

الساح خارج املخيمات.
ل�  ف����ي حديث  وقال هاش����م 
»األنباء«: »هناك حملة تفجيرات 
من اجلهات التي ال تريد وال ترغب 
في ان يكون لبنان مس����تقرا، ان 
املعلومات متكتمة جدا حول حادثة 
التفجير االرهابي في الضاحية، 
والتحقيقات مازال غير معروف 
الى اين ستصل، ان هذه الدالالت 
خطيرة كونها وقعت في منطقة 
يس����يطر عليها كلي����ا حزب اهلل 
وهي »مكموشة« من جانبه، وهذا 
االمر يدعونا الى ضرورة تفعيل 
االجهزة االمنية، فليس هناك بديل 
الدولة والشرعية واالجهزة  عن 
اللبنانية التي يفترض ان تكون 
متواجدة ونقدم لها الدعم الكافي، 

رأى أن وظيفة السالح الفلسطيني خارج المخيمات انتهاك سيادة لبنان

بيروت ـ عمر حبنجر
اعتب���ارا من االثن���ني املقبل، 
تس���تأنف احلركة السياس���ية 
التقليدية،  في لبن���ان دورته���ا 
وستتصدر »جدول االعمال« ملفات 
سياسية وادارية مدورة من السنة 

املاضية.
ومن ابرز االستحقاقات امللحة 
التحضير الستئناف طاولة احلوار 
الوطني، وتشكيل الوفد اللبناني 
الى احملادثات املشتركة مع اجلانب 
السوري، تنفيذا ملا مت التوافق عليه 
بني الرئيس بشار االسد ورئيس 
مجلس الوزراء س���عد احلريري 
بشأن ترس���يم احلدود وقضايا 
ثنائية اخرى، فضا عن التعيينات 
االدارية الصعبة، وامللفات احلياتية 
وفي رأس قائمتها كهرباء لبنان 
والتي تعم بنقمتها جميع اللبنانيني 

من دون استثناء.
ويقول زوار السراي احلكومي 
املتغي���رات االقليمية، ترمي  ان 
بكلكلها على احلكومة احلريرية، 
من زاوي���ة التحضيرات اجلارية 
س���لما او حربا، وبالتالي هناك 
تصور بأن االتراك الذين تتمسك 
سورية بوس���اطتهم بينها وبني 
اسرائيل، يسعون الى التمدد بهذه 
الوساطة، كي تش���مل لبنان في 

الوقت املائم.
ل���� »األنباء«  واضاف هؤالء 
ان لبنان ال يس���تطيع ان يفاجأ 
بالتطورات االقليمية، ولذلك فان 
حكومة سعد احلريري، ستسعى 
وباجلهد املمكن كي تكون حاضرة 

للتفاعل مع هذه التطورات.

جنبالط إلى دمشق

في غضون ذلك يبدو ان طريق 
دمشق التي سيسلكها النائب وليد 
جنباط عاجا او آجا، ستمر في 

غير ان منسق االمانة العامة 
لقوى 14 آذار فارس سعيد توقع 
ان تشهد السنة اجلديدة خطوات 
اضافية باجتاه العبور الى الدولة، 
رغم كل الغيوم امللبدة في سماء 
لبن���ان، ورغ���م كل التعقي���دات 

السياسية.
واضاف هناك حكومة برئاسة 
س���عد احلريري وهن���اك رئيس 
العماد ميش���ال  للجمهورية هو 
س���ليمان وهناك مجلس نيابي 
منتخب وبالتالي لم يعد من نقص 
او وفراغ على املستوى الدستوري 
وعلى مستوى بناء الدولة يبرر 
عدم انطاق الدولة لتأمني جميع 

مطالب اللبنانيني.
وعل���ى املس���توى االقليمي، 
الغيوم ملبدة ونخشى مع شهري 
فبراير ومارس حصول انعكاسات 

على الوضع اللبناني.
وقيل لس���عيد، هل هذا كام 
سياس���ي، ام نب���وءات ميش���ال 
احلايك فأجاب: طبعا نحن نحكي 

بالسياسة.
ول���م يوضح س���عيد خلفية 
توقعاته هذه امنا من املؤكد ان هذه 
التوقعات مرتبطة بامللف النووي 
االيراني، ومهلة العقوبات الدولية 

على ايران.
ونوه سعيد بارسال الرئيس 
سليمان برقية تعزية الى اسامة 
الذين سقطوا  حمدان بالضحايا 
انفجار مقر حم���اس، وقال:  في 
هذا موضوع انساني ال عاقة له 
بالسياسة، امنا موضوع معاجلة ما 
حصل، يتطلب ان تأخذ احلكومة 
على عاتقها عملية بسط سيادة 
الدول���ة على كام���ل االرض، لقد 
انتقدنا تأخر االجهزة الرسمية في 
الدخول الى منطقة االنفجار، امنا 

موضوع التعزية شأن آخر.

تكون زيارة رئيس احلكومة سعد 
احلريري الى س����ورية متت عن 
اقتناع وليست نتيجة الظروف، 
داعيا الى استكمال املصاحلات بني 

الفرقاء اللبنانيني والعرب.
واضاف إلذاعة »صوت املدى« 
الوطني  التيار  الناطقة بلس���ان 
احلر، برأيي هذه املصاحلات كانت 
مصاحلات الضرورة، وهي ستبقى، 
ويتعني ان تتحول هذا السنة من 
مصاحلة الضرورة الى مصاحلة 
القناعة، ومع القناعات سواء كانت 
عربية – عربية مهمة جدا، او كانت 
داخلية بني ابناء الوطن الواحد، 
كذلك. والحظ سماحة ان الناس 
تختلف ع���ادة لكنها ال تصل الى 
حالة العداء الذي وصلت اليه في 

السنوات االربع املاضية.
واعتبر س���ماحة ان الس���ام 
املطروح على مستوى املنطقة غير 
ممكن مع اسرائيل هذا العام تبعا 
لتكوين اسرائيل احلالي ولعدم 
جهوزيتها الن تكون قادرة على 

اعادة احلقوق الصحابها.
وتوقع سماحة ان يكون عام 
2010 عام االنهي���ارات املالية في 
الغرب وفي اميركا وبعض اسواق 

آسيا.

لزيارة الرياض.

زيارة البطريرك تتطلب دعوة

وفي سياق احلديث عن زيارات 
الشخصيات اللبنانية الى دمشق، 
سئل املطران بولس اميل سعادة 
عن صحة ما تردد عن زيارة قيد 
االعداد للبطريرك نصراهلل صفير 
الى سورية، لتفقد املوارنة هناك، 
فاجاب اذاعة »صوت لبنان« بالقول: 
هناك بروتوكول في العاقات بني 
البطريركية والدول، عندما تصل 
الدعوة الرسمية يبحث بتلبيتها، 
أما ان ي���زور البطريرك هكذا فا 

اعتقد ذلك.
ويذكر ان هذه املسألة )مسألة 
الدعوة الرس����مية( لطاملا اعاقت 
زي����ارة البطري����رك املاروني الى 
سورية، منذ ايام الرئيس الراحل 
حافظ االس����د، حيث القاعدة في 
سورية ان توجه الدعوات للرؤساء 
الدينيني للطوائف من خال وزارة 
االوق����اف، االمر ال����ذي ال يتقبله 

بطريرك املوارنة في لبنان.
الوزير السابق ميشال سماحة، 
ال����ذي يلعب دورا ملموس����ا في 
حتضير الزيارات اللبنانية الرسمية 
الى سورية، اعرب عن امله في أن 

»اجلاهلية« بلدة الوزير السابق 
وئام وهاب معتمد دمشق، على 
مس���توى الطائف���ة الدرزية في 

لبنان.
فقد وجه وه���اب الدعوة الى 
الزعي���م ال���درزي وليد جنباط 
الغداء عل���ى مائدته في  لتناول 
منزله ببلدة اجلاهلية )الشوف( 

يوم االحد، 
وكان جنباط ربط زيارته الى 
دمش���ق بزيارة رئيس احلكومة 
سعد احلريري، الذي زار العاصمة 
السورية مؤخرا واجرى محادثات 
على امتداد 8 ساعات مع الرئيس 

االسد.
ل�  العامة  وأيد منسق االمانة 
14 آذار فارس سعيد اعتبار غداء 
جنباط في اجلاهلية غدا، خطوة 

على الطريق الى دمشق.
بدوره اكد وزير حزب الكتائب 
س���ليم الصايغ ان زيارة رئيس 
احلزب امني اجلميل الى دمشق، 

غير مطروحة حاليا.
باملقابل اكد نائب االمني العام 
حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم ان 
زيارة االمني العام الس���يد حسن 
نصراهلل غي���ر مطروحة حاليا، 
ولم توجه له اي دعوة رس���مية 

بارود يؤكد مجددًا: االنتخابات البلدية في موعدها
بيروت: جدد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود 
التأكيد على جهوزية وزارته الجراء االنتخابات البلدية 

واالختيارية في موعدها احملدد في مايو املقبل.
وفي ذات الوقت قال بارود انه يعد مشروع قانون 
لتعديل القانون احلالي يراه ملحا وضروريا. واضاف 
في تصريح متلفز يقول ان قانون االنتخابات يلزم 
الداخلية باج��راء االنتخابات البلدية بني 2 و30 مايو 
2010، وبالتالي فنحن نعمل لوجستيا واداريا الجراء 

االنتخاب��ات في موعدها. بارود قال انه دخل مرحلة 
اخلطر على االنتخابات منذ يونيو الفائت على مستوى 
عملية خفض سن االقتراع من 21 الى 18 سنة، حيث 
يفترض اجراء تعديل دستوري، في حني ان مجلس 
النواب لم يقر هذا التعديل حتى اآلن، وفي حال اقراره 
يتعني ان ننجز حتى العاشر من فبراير تنزيل 283000 
اسم ناخب على القوائم االنتخابية، وهذا برأيه خيار 

اداري بحت، ولم يعد خيارا سياسيا.

أخبار وأسرار لبنانية
 توضيحات احلريري ـ اجلميل:  يروى انه خال 
اللقاء األخير بني احلريري والرئيس اجلميل، 
أبدى رئيس احلكومة صراحة اعتراضه على 
خطوة الطعن، مش���يرا إلى انه شعر بأنها 
موجهة ضده بشكل أو بآخر، فأكد له اجلميل 
ان األمر ليس على هذا النحو، قائا: إذا كنا في 
احلزب نعتبر ان الطعن غير موجه باملعنى 
السلبي واالستفزازي إلى حزب اهلل، فهل يعقل 
ان يكون املستهدف منه هو أنت او حكومتك؟ 
وأضاف اجلميل ش���ارحا للحريري وجهة 
نظره: لقد أردنا ان نخرج خافنا مع حزب 
اهلل حول ساحه من دائرة السجال العقيم 
واالستهاكي، وأن نقوم بإجراء دميوقراطي، 
يضع املسألة في إطارها املؤسساتي، هذا عدا 
عن ان الطعن كان سيمنحك ساحا فعاال في 
لعب���ة التوازن مع حزب اهلل، ألنه يظهر ان 
هناك أطرافا داخلية مصرة على رفض ساحه 
إلى حد تقدمي الطعن فيه، وبالتالي البد من 

مراعاة هواجسها.
والحظ مراقبون ان حراكا مس���يحيا بدأ 
يلوح في األفق، ومن داخل الفريق احلليف 
للحريري )حركة 14 آذار(، يهدف الى حتقيق 
غاية مزدوجة عبر مبادرة سياسية، هدفها 
من جهة حتديد »خريطة طريق« إزاء امللفات 
األساسية في الباد، ومن جهة اخرى حتقيق 
توازن داخلي يفيد منه الرئيس احلريري ك� 

»رئيس للحكومة« من دون ان يحرجه.
 زيارة العطري إلى بيروت: أكدت مصادر لبنانية 
مطلعة أنه ال ش��يء تقرر بعد بالنسبة للزيارة 
التي سيقوم بها رئيس الوزراء السوري ناجي 
العطري الى بيروت قريبا، مشيرة الى ان نتائج 
زيارة الرئيس سعد احلريري الى دمشق ستبدأ 

بالظهور في النصف الثاني من الشهر اجلاري 
على األقل، وقبل ذلك احلني ال زيارات متبادلة بني 

الوزراء أو رئيسي احلكومة في البلدين.
 مطب التعيينات اإلدارية: أبرز املشكات التي 
تعت���رض التعيينات اإلدارية التي س���يبدأ 
مجل���س الوزراء البحث فيه���ا إلقرارها هي 
مشكلة املرجعية املس���يحية التي ستتولى 

حسم االختيارات في هذا الشأن. 
فلدى الُسنة ليس هناك من مشكلة كون 
املرشحني للتعيينات سيتم حسم اختيارهم 
من قبل زعام���ة الرئيس س���عد احلريري، 
ولدى الشيعة ليس هناك من مشكلة في ظل 
الثنائية الش���يعية التي ستختار املرشحني 
وكذلك بالنسبة للدروز املعقود لواء اختيار 

مرشحيهم للنائب وليد جنباط.
اما املسيحيون فإن اخليارات والتعيينات 
موزعة بني الرئيس ميشال سليمان والعماد 
ميشال عون ود.سمير جعجع والرئيس أمني 

اجلميل والنائب سليمان فرجنية.
 إرجـاء اإلصالحات الدسـتورية: حني سئل وزير 
»قانوني« عن امكانية طرح رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان موضوع اإلصالحات الدستورية 
التي طاملا لّوح بها كان تعليقه »امللطف«: »أعتقد 
ان اطالق »الدميوقراطية التوافقية« قطع الطريق 
على هذا الطرح، ومن األفضل إرجاء املوضوع 

في الوقت احلاضر«.
 عصام فارس يعتزل: أكد النائب السابق عصام 
فارس انه اعتزل السياسة ولن يعود اليها، 
وانه يفضل العيش في اخلارج بسبب أشغاله 
وأنه نصح أوالده بعدم التعاطي في الشأن 
السياس���ي في لبنان وان القرار اتخذه منذ 

سنوات ولن يتخلى عنه.

هل توّصل الحريري مع األسد إلى »تفاهمات«؟ وما هي؟
بيروت: نقل عن مس���ؤول س���وري 
قوله لصحيفة »السفير«: ان احملادثات 
بني الرئيسني بشار األسد وسعد احلريري 
أبرزت عناصر مشتركة وكل شيء كان 
ايجابيا جدا ويبنى عليه للمس���تقبل، 
وهناك فرصة جي���دة وجدية لترجمة 
النتائج والتصور املشترك والتفاهمات 
التي تصب فيما يخدم لبنان وسورية، 
حاضرا ومس���تقبا، ولم يوضح املسؤول السوري 
طبيعة وماهية هذه التفاهمات، كما لم يرغب في كسر 
طوق الكتمان الش���ديد الذي ضرب حول محادثات 
األسد واحلريري املاراثونية التي امتدت ل� 8 ساعات 
ف���ي 4 خلوات ثنائية ولم يتس���رب منها اال القليل 
الذي ال »يروي غليا« وال يجيب عن أسئلة كثيرة 
مطروحة حول ما جرى بينهما والنتائج واالتفاقات 

أو التفاهمات السياسية التي أبرمت.
مصادر سياسة واسعة االطاع تلخص ما خلصت 
اليه اجتماعات دمش���ق بني األس���د واحلريري في 

النتائج واخلاصات التالية:
1- لم يقدم الرئيس االسد »جوائز« للحريري في 
امللفات التي تسمى »ملفات عالقة« بني لبنان وسورية 
وهي ترس���يم احلدود والساح الفلسطيني خارج 
املخيمات و»املجلس األعلى« واملفقودون اللبنانيون. 
ففي ملف الترسيم املوقف السوري مازال على حاله 
جلهة االستعداد للمباشرة بالترسيم ابتداء من الشمال، 
على ان تبقى مزارع شبعا خارج الترسيم مادامت 
محتلة من اسرائيل، وفي ملف الساح الفلسطيني 
جرى ربطه باحلوار الفلسطيني � اللبناني الذي يشمل 
»الساح واحلقوق«، أما ملف املفقودين اللبنانيني، 
فكان امللف الذي أبدى فيه األس���د مرونة وايجابية 
أكثر من أي ملف آخر واس���تعدادا للقيام مبا يلزم 

إلقفال هذا امللف ببعده االنساني.
2- لم يعقد احلريري اتفاقا أو صفقة أو مساومة 
مع األس���د، ول���م يقدم التزامات مح���ددة جتاوزت 
التزامه بفتح صفحة جديدة وبإعادة بناء العاقات 
اللبنانية � السورية على أسس سليمة ومن ضمن 
أطر مؤسساتية، أما موضوع احملكمة الدولية فكان 
خارج البحث ومن خلفية أن قضية اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري أصبحت في عهدة القضاء الدولي، 
وان لسورية مصلحة أكثر من غيرها في الوصول 

الى احلقيقة.
3- أبرز ما تبلغه احلريري وما تلقاه من األسد 
هو »الدعم حلكومت���ه والتعهد بإجناحه في احلكم 
وف���ي أول جتربة يخوضها«، مع ما يعنيه ذلك من 
استعداد سوري لتسهيل أمور احلريري واملساهمة 
في نزع األلغام املزروع���ة في طريقه ومتكينه من 
ممارسة احلكم في أجواء مستقرة سياسيا وأمنيا، 
ولكن هذا االستعداد السوري يظل مرهونا باستعداد 
احلريري للتعاون والتنسيق مع سورية، والى أي 
مدى هو مستعد للذهاب في العاقة معها واالنسجام 

مع سياساتها ومتطلباتها ومصاحلها.
4- اجتماعات دمشق لم تكسر فقط جليد العاقة 
املتراكم طيلة 4 سنوات، وامنا أسست لعاقة مستقبلية 
وطيدة على املس���تويني الشخصي والسياسي بني 
احلريري واألسد. فقد لعبت »الكيمياء« ايجابا في 
تفاعل الرئيس���ني الشابني ونشوء عاقة ود وثقة، 
يضاف اليها »تقاطع املصالح«، فالعاقة املستجدة 
تندرج في س���ياق املصاحل���ة العربية وتعد جزءا 
من العاقة السورية � الس���عودية التي استعادت 
زخمها وحرارتها، واذا كان لدمشق »مصلحة حيوية 
واستراتيجية«، عبر مصاحلتها مع احلريري، في 
مصاحلة الطائفة السنية في لبنان واستعادة »الورقة 

السنية«، وفي ايجاد ثقل سني مواز للثقل الشيعي 
في سياق لعبة التوازنات والتناقضات وادارتها، وفي 
حيازة ورقة احلكم اللبناني كاملة وحيث يتسابق 
أركانه )سليمان وبري واحلريري( على كسب ود 
دمش���ق، فإن للحريري مصلحة سياسية ووطنية 
في التقارب مع دمش���ق والتقرب منها، وهو مدرك 
خصوصا في ضوء نتائج وأحداث وتطورات املرحلة 
املاضية ان لسورية نفوذا وتأثيرا كبيرا في لبنان، 
ومن دونها ليس قادرا على ان يحكم وان ينجح على 
رأس أول حكومة يرأسها، كما ليس ممكنا احلفاظ 

على االستقرار األمني والسياسي.
5- العاقة اللبنانية � السورية ستشهد ابتداء من 
مطلع العام تفعيا على مستوى »التنسيق احلكومي« 
عبر زيارات متبادلة للوزراء املعنيني بامللفات ذات 
االهتمام املش���ترك، والعاقة بني احلريري واألسد 
س���تكون مباش���رة من دون املرور بأقنية وجهات 
استخباراتية )كما كان يحصل في فترة الوصاية(، 
على ان يتول���ى املتابعة التنفيذي���ة والتفصيلية 
شخصان منتدبان من قبلهما واحدهما على األرجح 
نادر احلريري، فيما يظل النائب سليمان فرجنية 
مواكبا لهذه العاقة وعلى صلة مبجرياتها وتطورها 

أكثر من أي سياسي أو حليف آخر.
6- دمشق لم تطلب من احلريري ولم تشترط 
عليه التخلي عن حلفائه، واحلريري ليس في هذا 
الوارد، ولكن على احلريري اعادة تنظيم أوضاعه 
وعاقاته مبا يتناسب مع مقتضيات العاقة اجلديدة 
مع س���ورية وضرورات املرحلة، وعلى حلفائه ان 
يظهروا تفهما لظروفه وحاجاته وتكيفا مع الواقع 
اجلديد مع امكانية االحتفاظ بهامش حركة ومواقف 
متش���ددة من حني الى آخر، ميكن ان تفيده وتقوي 

موقعه التفاوضي مع دمشق.
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