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سباق »الزوايا« على التعيينات والبلديات بين المجلس والحكومة

عضو تكتل »التغيير واإلصالح« أكد أنه مخطئ من يعتقد أن باستطاعته تحريك بعض الدمى أمثال أبوموسى

الخازن لـ »األنباء« تأجيل »البلدية« بحجة تعديل القانون هو األخطر
 بيروت ـ زينة طبارة

رأى عض���و تكتل »التغيير واالصالح« النائب 
د.فري���د اخلازن انه ليس هن���اك عوائق أمنية أو 
سياس���ية حتول دون اج���راء االنتخابات البلدية 
في موعدها احملدد، معتبرا ان تأجيل االنتخابات 
بحجة تعديل القانون هو االخطر في كل ما يطرح 
ويق���ال من هذه اجلهة أو من تلك، مؤكدا انه ليس 
هناك ما يشغل املجلس النيابي عن ضرورة عقد 
لقاءات تشاورية، يبت بنتيجتها التعديل املطلوب 
ويصار بالتالي الى اجراء االنتخابات البلدية في 
موعدها، الفتا الى ان املجلس النيابي يستطيع اجناز 
التعديالت الالزمة قبل ش���هر مايو املقبل فيما لو 
كانت النوايا احلسنة موجودة لدى اجلميع، متسائال 
من جهة اخرى وفيما لو مت تأجيل االنتخابات، عن 
الضمانة بعدم العودة مرة ثانية الى سماع نفس 

االسباب والذرائع الداعية الى تأجيلها اليوم.
واعتبر النائب اخلازن في تصريح ل� »األنباء« ان 
موضوع االنتخابات البلدية هو من أولويات عمل 
املجلس النيابي، وذلك نظرا الى ان االستحقاق يقع 
على مسافة أربعة اشهر من اليوم، ونظرا الى ان 
االوضاع االمنية والسياسية في البالد تسمح بتعديل 
القان���ون وبالتالي بإجراء االنتخابات في موعدها 
احملدد، خاصة ان االمر ال يتطلب أي تدخل أو دعم 
خارجي إلجنازه، وال عالقة له ال بالوضع االقليمي 
وال مبسار املفاوضات الفلسطينية � االسرائيلية 
وال بالسالح، واصفا االستحقاق البلدي باالختبار 
لق���درة احلكومة في ادارة ش���ؤون البالد، مطالبا 
اجلميع بتقدمي االسباب املقنعة التي توجب تأجيل 

االنتخابات البلدية.

النائ���ب اخل���ازن  وأب���دى 
ارتياحه القتراح وزير الداخلية 
والبلدي���ات زياد ب���ارود حيال 
االنتخابات البلدية، معتبرا انه 
يحم���ل في مضمون���ه خطوات 
اصالحي���ة مهمة الس���يما فيما 
يخص انتخاب الرئيس ونائبه 
مباشرة من الشعب، وضرورة 
حيازته شهادة جامعية كشرط 
أساسي لقبول ترشحه، معتبرا 
ان االهم في العملية االنتخابية 
هو محاسبة الشعب لالداء الذي 
أبدته املجالس البلدية بعد ست 
س���نوات من توليها الش���ؤون 

االمنائية للمناطق واملدن اللبنانية.
وعن املوضوع االكثر جدال واملتمثل باقتراح 
الرئيس بري تش���كيل الهيئ���ة الوطنية إللغاء 
الطائفية السياسية، تساءل النائب اخلازن عن 
الغاية االصالحية من تشكيل الهيئة املذكورة، 
والتي دفعت وتدفع بالبعض الى االصرار على 
تشكيلها، كما تس���اءل ايضا عما اذا كانت هذه 
الغاية االصالحية مضمونة ومؤمنة كي يصار 
الى دعوة املجلس النيابي لعقد جلس���ة في هذا 
اخلصوص بهدف تسريع تشكيل الهيئة، معتبرا 
الكالم بأن الغاء الطائفية السياس���ية قد يأخذ 
ثالثني عاما إلجنازه، ان دل على شيء فهو يدل 
عل���ى ان الغاية االصالحية م���ن االقتراح غير 
موج���ودة بعد، مبعنى ان هناك ادراكا مس���بقا 
بأن الغ���اء الطائفية السياس���ية لن يؤدي الى 

حتسني االداء واالصالح على 
املستويني السياسي واالداري، 
االمر الذي يؤكد ان الش���روط 
إللغاء الطائفية السياسية غير 

مؤمنة بعد إلطالقها.

بين التطبيق والتعديل

وعن اعتبار الرئيس بري ان 
بند الغاء الطائفية السياسية ال 
الى اجماع لبناني كونه  يحتاج 
بندا دس���توريا يتوجب تطبيقه 
وليس تعديله، رأى النائب اخلازن 
ان املسألة ليست مسألة اجرائية 
فقط، بقدر ما هي مسألة بحث عن 
الغاية االصالحية منها، مذكرا بأن دستور الطائف 
نص ايضا على ان يكون عدد اعضاء املجلس النيابي 
108 نواب، مع العلم ان العدد احلالي قد جتاوز هذا 
الرقم ليصل الى 128 نائبا، مشيرا الى امكانية عرض 
الرئيس ب���ري للموضوع على الهيئة العامة كونه 
مس���ارا يبدأ من املجلس النياب���ي على اثر اقتراح 
احلكومة ملشروع قانون باخلصوص نفسه، معتبرا 
ردا على سؤال ان الرئيس بري حر في اصراره على 
طرح تشكيل الهيئة، امنا تبقى بالرغم من االصرار 
لعبة جتاذب بني الفرقاء اللبنانيني، معتبرا ايضا ان 
اجلميع يدرك متاما ان الشعب والسياسيني والبالد 

ككل غير مهيأة بعد ملثل تلك الطروحات.

دمى متحركة

وعن السالح الفلسطيني خارج املخيمات، أعرب 

النائب اخلازن عن استغرابه اطاللة أمني سر حركة 
»فتح � االنتفاضة« العقيد س���عيد موسى امللقب 
بأبوموسى، بعد غياب طويل امتد من العام 1982 
حت���ى اليوم، واطالقه تصاريح ترفض مضمونها 
غالبية القيادات الفلسطينية نفسها، واصفا االمر 
باملضحك واملبكي في آن، وذلك بس���بب اعتراض 
اشخاص ال موقع عسكري لهم وال صفة سياسية 
تخولهم مجرد االعت���راض أو حتى التعليق على 
ملفات س���يادية أساس���ية حتظى بإجماع لبناني 
إلقفالها، معتبرا ان كالم املدعو أبوموسى املتناسي 
بأن ساحة املعركة لم تعد االراضي اللبنانية كما 
كانت عليه قبل العام 1982، ليس س���وى اس���اءة 
للدولة اللبنانية املستصيفة له والراعية لشؤون 

الالجئني الفلسطينيني على أراضيها.
وردا على سؤال ختم النائب اخلازن بأنه مخطئ 
من يعتقد ان باستطاعته حتريك أو استغالل بعض 
الدمى امثال أبوموس���ى وغيره مم���ن محا الزمن 
صورهم عن الساحة اللبنانية، واذا كان هناك من 
جهة سياسية تقف وراء اندفاع هؤالء لالعتراض 
على سحب السالح الفلسطيني من خارج املخيمات، 
فهي مخطئة بالش���كل واالساس وما عليها سوى 
اعادة حساباتها على قاعدة ان اللبنانيني قد اتفقوا 
باإلجماع على سحبه، معتبرا ان املقاومة الفلسطينية 
انطالقا من االراضي اللبنانية قد انتهت فصوال مع 
خروج حركة فتح من لبنان في العام 1982، الفتا 
الى ان القواعد العسكرية املنتشرة خارج املخيمات 
لم يعد من وظيفة لها س���وى اس���تباحة السيادة 
اللبنانية، وال ميكن توصيفها سوى باملشكلة الدائمة 

املتوجب وضع حد لها.

مصادر لـ »األنباء«: األسد وأردوغان عرضا على الحريري إنشاء مجلسين للتعاون اإلستراتيجي
 بيروت ـ عمر حبنجر

مبوازاة احلراك السياس����ي الداخلي حول التعيينات واالنتخابات 
البلدية، وحديث السالح داخل  املخيمات، يجهد رئيس احلكومة سعد 
احلريري في اس����تثمار عالقاته اخلارجية لتأمني اوس����ع شبكة امان 
سياس����ية واقتصادية وأمنية للبنان تقيه املخاطر احملدقة به السيما 
التهديدات االسرائيلية املتواصلة والتي تختلف القراءات بشأنها جلهة 

انها تهديدات جدية او تدخل في اطار احلرب النفسية.
ويوضح مصدر لبناني معني ل� »األنباء« ان الرئيس احلريري خالل 
زيارته الى كل من س����ورية وتركيا تلقى عرضني على شكل مقترحات 
بانشاء مجلسني للتعاون االس����تراتيجي مع لبنان االول من الرئيس 
الس����وري بشار االسد والثاني من نظيره التركي رجب طيب اردوغان 
وان احلري����ري لم يعط اجابة فورية على املقترحني مفضال التش����اور 
بش����أنها مع رئيس اجلمهورية ملناقشتهما في مجلس الوزراء ودراسة 
الفائدة واجلدوى منهما قب����ل املوافقة عليهما وحتويلهما الى اتفاقات 

حقيقية توقع بني لبنان وسورية وتركيا كل على حدة.
ويضيف املصدر ان التقييم االولي لهذا الشكل والنوع من املجالس ان 
ثمة مصلحة للبلدين املوقعني عليهما، ألن من شأنهما االرتقاء بالعالقات 
الثنائية الى مس����تويات رفيعة تصل الى حد الش����راكة االستراتيجية 
خصوصا انها تتجاوز في اهميتها التنس����يق السياس����ي الى التعاون 
والتنس����يق في املجاالت العسكرية واألمنية ذات الطابع االقليمي وفي 
مقدمتها مكافحة االرهاب، وتس����تدعي مجالس التعاون االستراتيجي 
توقيع اتفاقات توضع موض����ع التنفيذ تنظم العالقات الثنائية جلهة 
تبادل اخلبرات وتوظيف االس����تثمارات ف����ي القطاعات املنتجة ومنها 
القطاعات السياحية والطاقة والغاز واالعمار، مما يعزز الثقة املتبادلة 
ويؤدي الى تكريس افضل وأمنت العالقات على قاعدة عدم التدخل في 
الش����ؤون الداخلية وتقدمي املصالح املشتركة على ما عداها مما يعزز 
األمن واالس����تقرار على صعيد املنطقة ككل مع وجوب التنبه الى عدم 
اختراق الس����وق اللبنانية مبنتجات على حساب االنتاج احمللي الذي 

يفترض خلط حمايته.
واشار املصدر الى ان هكذا مجالس تكون برئاسة رئيسي حكومتي 
البلدين وعضوية وزراء ابرزهم الداخلية والدفاع واخلارجية واملالية 
وآخرين يفرض وجودهم نوعية االتفاقات املوقعة، على ان يجتمع هكذا 
مجلس اربع مرات في العام مداورة في عاصمتي البلدين ويعد وزيرا 

خارجية البلدين جدول اعمال كل جلسة.
في غضون ذلك عاد موضوع الس����الح الفلسطيني املنتشر خارج 
املخيمات ال����ى واجهة االهتمامات اللبنانية، متقدمة من حيث احلرارة 

على االستحقاقات اللبنانية الداخلية.
وجديد هذا املوضوع املتأزم كان اس����تقبال األمني العام حلزب اهلل 
السيد حس����ن نصراهلل ألمني سر حركة فتح االنتفاضة سعيد موسى  
»أبوموسى« في الوقت الذي كان فيه رئيس املجلس النيابي نبيه بري 
واحلكومة س����عد احلريري يؤكدان على حتمية تنفيذ مقررات مؤمتر 
احلوار الوطني حول هذه املسألة. وفي بيان عن اللقاء صادر عن حزب 
اهلل، أكد ان السيد نصراهلل وأبوموسى استعرضا األوضاع الفلسطينية 
عامة واالستحقاقات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في األرض احملتلة 
والشتات، كما جرى التأكيد من الطرفني »على ضرورة احلوار اللبناني � 
الفلسطيني في لبنان ملعاجلة كل امللفات املتعلقة بالوجود الفلسطيني 
ومنها قضية السالح خارج املخيمات، وأوضاع الفلسطينيني في لبنان 

وقضية احلقوق املدنية وغيرها.
وتزامن مع هذه اللقاء، قول رئيس مجلس النواب نبيه بري خالل 
استقباله وفد نقابة احملررين برئاسة ملحم كرم، ردا على سؤال حول 
رأيه في تصريحات »ابوموس����ى«: ال يجوز ألي كان القفز فوق اتفاق 
اللبنانيني على س����حب السالح الفلسطيني خارج املخيمات وتنظيمه 

بداخلها.
واضاف: ان كالم ابوموسى مستنكر ومرفوض.

وبالعودة الى امللفات الداخلية بدا وكأن مجلس النواب واحلكومة 
في سباق مع الوقت، يحاول احدهما حشر اآلخر في زاوية التعيينات 

واالنتخابات البلدية.
وظهر ذلك جليا بتحديد رئيس مجلس النواب جلسة سريعة ومفاجئة 
للمجلس يوم االثنني مستبقا انعقاد مجلس الوزراء استثنائيا يوم الثالثاء 
للنظر بآلية التعيينات االدارية التي س����يطرحها وزير التنمية  محمد 
فنيش وادراج مشروع تعديل املادة 21 من الدستور كبند اول على جدول 

اعمال اجللسة، مبا يفضي الى خفض سن االقتراع الى 18 سنة.
لكن باملقابل قررت احلكومة اشراك املغتربني، وغالبيتهم من املسيحيني 
بانتخاب اعضاء البرملان اللبناني في الدورة املقبلة، بعد غربلتهم بني 

من اليزال يحمل اجلنسية اللبنانية او ال يحمل.

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير في مقر إقامته في باريس امس   

هل سيلبي جمهور 14 آذار الدعوة إلحياء ذكرى احلريري ؟

 لبنـان ومقعد مجلس األمن: تبني ان سببا 
أساسيا من أس���باب االهتمام الدولي 
بلبن���ان راهنا رغم ه���دوء أوضاعه 
السياسية واألمنية عائد الى عضويته 

في مجل���س األمن وارتفاع »قيمته الدولية« بس���بب هذا 
املوقع. في هذا املجال تفيد معلومات فرنسية ديبلوماسية 
ان باريس س���تثير مع الرئيس س���عد احلريري املسائل 
السياس���ية واإلقليمية، والدولي���ة بالنظر الحتالل لبنان 
مقعدا غير دائم في مجلس األمن الدولي، منذ بداية العام 
احلال���ي وحتى نهاية 2011 وترى املص���ادر أنه إذا ما جاء 
مشروع قرار يتعلق بامللف النووي االيراني وفرض سلة 
عقوبات اقتصادية ومالية على طهران حلملها على التعاون 
إلى مجلس األمن »سيجد لبنان نفسه في موقف حرج إذا 
صوت للمش���روع وإذا لم يصوت«. فف���ي احلالة األولى 
سيحدث التصويت أزمة داخل احلكومة ومع سورية وإيران. 
أما في احلالة الثانية، فس���تتأثر عالقاته بالدول الكبرى 
وعلى رأس���ها الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا فضال 

عن دول عربية.
 كالم مبدئي: أكدت مصادر متابعة الجراءات املصاحلة اللبنانية 
- اللبنانية من جهة، واللبنانية - الس��ورية من جهة أخرى، ان 
احلديث عن زيارة النائب وليد جنبالط الى دمش��ق مازال في 
اطار ال��كالم املبدئي، ول��م يتطرق حتى اآلن ال��ى التفاصيل 
العمالنية،  من توقيت واخراج اعالمي ومبررات مقبولة للرأي 

العام لتنفيذها، وعن السبب السياسي املقنع لتنفيذها.
ورغم مراجعة أكثر من قيادي لبناني، وعلى رأسهم رئيس 
احلكومة س��عد احلريري للقيادة السورية باستعجال الزيارة، 
فإن الرد الس��وري مازال أيضا في اطار املوافقة املبدئية، مع 
التريث ف��ي الدخول بالتفاصيل والتواريخ، على الرغم من أن 
أحد العارفني بالسياس��ة الس��ورية يصر على القول بأنها في 

شهر فبراير القادم.
النائب طالل ارسالن يقول في موضوع زيارة جنبالط الى 
دمشق: »أبلغتني القيادة السورية أمرين: األول أنها قدرت برقية 
التعزية، والثاني أن كل ما يحكى ويثار عن الزيارة والشروط 
والظروف كالم ال يعني القيادة الس��ورية ال من قريب وال من 
بعيد، وال عالقة له بالقيادة. ولقد أبلغت هذين األمرين إلى األخ 

وليد بك. ال أكثر وال أقل. واألمور واضحة«.
 جنبالط زار شـمعون في املشفى: زار رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط رئيس حزب الوطنيني االحرار النائب 
دوري شمعون في مستشفى اجلامعة االميركية بحيث خضع 
شمعون لعملية جراحية في وركه. واللقاء هو األول منذ فترة 
بني الزعيمني الشوفيني بعد متوضع النائب جنبالط السياسي 

في »الوسط«.
وعلم ان اللقاء اقتصر على املجامالت وحيث ان شمعون 
ال يجاري جنبالط في مواقفه السياسية وفي عالقته اجلديدة 
مع العماد عون التي انس���حبت تعاونا وتنسيقا بني احلزب 

االش���تراكي والتي���ار الوطني احلر في 
اجلبل. ويقول رئيس حزب االحرار ان 
جنبالط خائ���ف ولديه هواجس كثيرة 

وقد ملس ذلك منه بوضوح تام.

صعوبة اسـتئناف احلوار: املوقف الذي أعلنه العماد ميش��ال 
عون حول طاولة احل��وار وقال فيه مبا معناه ان ال فائدة من 
احلوار اذا كان سيركز فقط على سالح حزب اهلل، عزز االعتقاد 
السائد لدى أوس��اط 14 آذار بصعوبة وعدم جدوى استئناف 
احلوار الوطني في قصر بعبدا في وقت قريب، ما س��يضطر 
الرئيس ميش��ال س��ليمان الى التريث في توجيه الدعوة الى 
احلوار قبل نهاية هذا الشهر. ولكن مصادر قريبة من عون ال 
ترى في موقفه أثرا س��لبيا على احلوار الوطني، موضحة أن 
هناك فارقا بني مس��ألتي س��الح حزب اهلل واالس��تراتيجية 

الدفاعية.

 مرحلة ترقب وانتظار: تراجع احلديث عن اطالق مس���يحيي 
قوى 14 آذار مبادرة سياسية لهم، بدعم من بكركي. وعلم 
ان هناك وجهات نظ���ر مختلفة بني هذه القوى، فبعضهم 
اقترح تأجيل ذلك لبعض الوقت، فيما طلب البعض اآلخر 
بشكل واضح صرف النظر،  واكتفى البعض الثالث بالقول 

ان املرحلة، مرحلة ترقب وانتظار.

معركة شرسة: لم تفلح حتى اآلن احملاوالت التي جتري بعيدا 
ع��ن األضواء للوص��ول الى الئحة توافقية ف��ي غرفة جتارة 
وصناعة صيدا واجلنوب، بس��بب جتاذب بني تيار املستقبل 
وحركة أمل على رئاس��تها، ما ينذر مبعركة انتخابية قاس��ية 
تترك ذيولها على االنتخابات البلدية في صيدا. أو مبعركة من 
طرف واحد اذا قرر مرشحو املستقبل انسحابا جماعيا ومقاطعة 

االنتخابات.
تردد ان الرئيس س��عد احلريري طلب من النائب الس��ابق 
والقي��ادي في تيار املس��تقبل مصطفى عل��وش التوقف عن 

التصريحات السلبية ضد سورية حتت طائلة املسؤولية.

زيـارة أمنية الى سـورية: في ترجمة عملية س���ريعة لزيارة 
الرئيس س���عد احلريري الى تركيا وما توصلت اليه من 
اتفاقيات تتعل���ق بالتعاون األمني، زار وفد أمني لبناني، 
برئاسة املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي 
)من عداد الوفد العقيد وسام احلسن رئيس فرع املعلومات(، 
العاصمة التركية، بدعوة من جهاز االستخبارات في تركيا. 
واتفق الطرفان على التعاون بني اجلهازين، لناحية تبادل 
املعلومات بشأن القضايا املتعلقة باألمن الداخلي في لبنان 

وتركيا.

 الهاتـف الى اخلصخصة: لوحظ في تصري��ح وزيرة املالية ريا 
احلفار احلسن قبل 48 ساعة من سفر الرئيس سعد احلريري 
ال��ى باريس تأكيدها ان قطاع الهاتف اخلليوي س��يوضع هذا 

العام على جدول اخلصخصة.

14 آذار اعتمدت خيار الحشد الشعبي
بذكرى 14 فبراير والحريري المتحدث الوحيد

 بيروت ـ ناجي يونس
قررت قيادة ق���وى 14 آذار 
اقامة احتفال مركزي في ساحة 
الشهداء، حيث ضريح رئيس 
الحكومة الشهيد رفيق الحريري، 
بمناسبة ذكرى اغتياله الخامسة 

في 14 فبراير المقبل.
وقال مصدر في االمانة العامة 
لهذه القوى ل� »األنباء« ان قادة 
14 آذار اعتمدوا خيار الحش���د 
الظروف  الشعبي، متجاوزين 

السياسية المتغيرة.
واضاف المصدر ان رئيس 
الحكوم���ة س���عد الحري���ري 
والرئيس امين الجميل ود.سمير 
جعجع قرروا اقامة المهرجان في 

ساحة الشهداء في ذكرى اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري يوم 14 
فبراير المقبل، وسيعقد اجتماع 
موس���ع في فندق البريستول 
نهاية الشهر الجاري تحضيرا 

لهذا المهرجان.
الخطب���اء على  وس���يؤكد 
ثواب���ت ث���ورة االرز وعل���ى 
المرحلة الجديدة في المنطقة 
واالنعكاس���ات عل���ى لبن���ان 
التوفيق بين هذين  محاولين 
األمرين وسيطل الحريري قبل 
هذه الذكرى لمخاطبة الناس، 
ودعوتهم للمش���اركة، وربما 
كان الخطيب الوحيد في اليوم 

المشهود.

كانت المشاركة االكبر في 14 
فبراير في العام الماضي، ويشير 
المراقبون في الوقت الحاضر 
الى ان العدد في العام الحالي، 
قد يكون اقل، وقد يحسن قادة 
14 آذار تجيي���ش الرأي العام 
بما يحقق مفاجأة ويؤدي في 
نهاية المطاف الى تكرار مشهد 
مماثل في س���احة الشهداء لما 
رآه اللبنانيون في الس���نوات 

االخيرة.
شبه المؤكد ان النائب وليد 
جنبالط لن يش���ارك في لقاء 
البريس���تول الموسع يوم 31 
الجاري مع انه س���يدعى اليه 
ويتساءل المراقبون ما اذا كان 

سيحضر الى ذكرى 14 فبراير، 
أو يرسل من يمثله.

وال يوضح جنبالط ما يريد 
وكيف سيتعامل مع الحريري 
في هذه المس���ألة، وس���تبقى 
االحتماالت كلها واردة، وربما 
ارتبط الموقف بزيارة جنبالط 
الى سورية التي ستحصل عاجال 

أو آجال.
وش���به االكي���د ان القواعد 
الدرزية ال توافق على خطوات 
جنبالط ومواقفه، وسيشارك 
قسم منها في ذكرى 14 فبراير مع 
عدد من نواب اللقاء الديموقراطي 
وقد يحضر ايضا وزير أو أكثر 

من الحزب االشتراكي.

الحريري : إسرائيل وحدها ترفض السالم  
 بيروت ـ محمد حرفوش

استقبل رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري امس وزير اخلارجية الفرنسي 
بيرنار كوشنير مبقر اقامته بالعاصمة الفرنسية باريس التي وصل اليها اول 
من امس في زيارة رسمية. وقال كوشنير، في تصريحات له عقب اللقاء، انه 

بحث مع احلريري العالقات بني البلدين وتطورات االوضاع في ا ملنطقة.
 وحول تطور العالقات بني سورية ولبنان، قال كوشنير ان عملية التطبيع 
لم تنته بعد، لكن اجلانب الفرنسي سعيد بقيامه ببادرة ايجابية حيال سورية، 
اعقبها تبادل للس��فراء وهذا امر رائع، وان كانت التزال هناك مسائل اخرى 
عالق��ة تتعلق باحلدود بني البلدين، لكن رغم ذل��ك اعتقد ان العالقات بينهما 

ايجابية للغاية. 
بدوره كرر رئيس احلكومة سعد احلريري ان زيارته الى سورية حصلت 
بصفته رئيس��ا للحكومة، وهي مهمة للبنان، رادا أس��بابها الى تأمني عالقات 
مبني��ة على االحترام املتبادل بني البلدين والش��عبني وتخدم مصلحة لبنان. 
احلري��ري وفي حديث إلذاعة »فرانس انفو« الفرنس��ية  اعتبر احلريري ان 
واش��نطن تريد السالم في املنطقة وأوروبا تريد السالم ايضا وفرنسا تدعو 
الى مؤمتر دولي للس��الم في الش��رق االوس��ط. وهناك ايضا 20 بلدا عربيا 
منضوي��ا في اجلامعة العربية تقدموا مببادرة للس��الم عام 2002، مؤكدا ان 

اجلميع يريد هذا السالم إال اسرائيل.

أخبار وأسرار لبنانية

د.فريد اخلازن


