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تراجع فرضية التخريب.. وسر »اإلثيوبية« يخرج من الصندوق األسود في أي لحظة
بيروت ـ عمر حبنجر

احلركة السياس����ية تبقى في 
القس����رية، رغ����م وفرة  إجازتها 
امللف����ات واخلالفات، ويبقى معها 
الثقيل للعث����ور على  االنتظ����ار 
الراقدة  الطائرة اإلثيوبية  حطام 
حتت مياه الشاطئ اللبناني، كما 
لكشف حقيقة ما جرى في اللحظة 
الكارثة، في  األخيرة من وق����وع 
ضوء فيض املعلومات املتضاربة 
والشائعات املتناثرة واالستنتاجات 
حول األسباب، والتي تتراوح بني 
اخللل الفني والعاصفة العاتية، مع 
ذهاب البعض بعيدا باجتاه احتمال 
العمل التخريبي، الذي لم يجد من 
يرجح����ه او يطرحه كفرضية من 
اجلانب اللبناني املعني. وبالتأكيد، 
احلقيقة التزال كامنة في صندوق 
الطائرة األسود، الذي قالت مصادر 
اعالمية امس انه مت انتش����اله، اال 
ان فك ش����يفرته يحتاج الى نقله 
الى مقر الشركة الصانعة لتحليل 
بياناته بحضور عدد من املندوبني 
عن الدول املعنية ومع ان احلقيقة 
ال تعيد الضحايا، لكنها تخفف من 
آالم األهل وش����كوكهم وأحزانهم، 
وتسهم في عدم تكرار ما حصل، 
الذي ال مثيل له في تاريخ لبنان 

مع النقل اجلوي.
وفي غمرة انشغال اللبنانيني 
بفاجعة الطائرة وانتظار ما سيقوله 
الصندوق األس����ود، يعقد مجلس 
الوزراء جلس����ة استثنائية اليوم 
اجلمعة ملتابع����ة النظر في ملف 
االنتخاب����ات البلدي����ة، وقانونها 
املطروح للتعديل، بتوقيع وزير 
الداخلية زياد بارود. وقالت مصادر 
متابعة ان احلكومة ملزمة بإجراء 
هذه االنتخابات مهما كانت الظروف 
وضمن املهلة احملددة، وان اي تأجيل 
لهذه االنتخاب����ات يجب ان يكون 

معلال ومقنعا، ولفترة محددة!
املص����ادر أعربت عن اعتقادها 
بأن اإلشكالية التي ميكن ان تعرقل 
إجراء ه����ذه االنتخابات تكمن في 
استطالة البحث في مجلس النواب، 

حول اإلصالحات املقترحة.
جريدة »السفير« قالت ان التيار 
الوطني احلر بزعامة العماد ميشال 
عون أجنز وضع صيغة لتقسيم 
بيروت الى 3 دوائر بلدية، شبيهة 
بالتقسيم الذي حصل في االنتخابات 
النيابية، اضافة الى اقتراح إقامة 
احت����اد بلديات العاصم����ة، وهذا 
االقتراح لن يبصر النور في ظل 

رفض قوى 14 آذار له.

مخارج من مأزق سن االقتراع

في غض����ون ذلك، اس����تؤنف 
الت����داول بأفكار جديدة، بحثا عن 
مخرج توافقي من مأزق تخفيض 

لسلسلة جبال لبنان الغربية في 
عمق البحر، وليس����ت مسطحات 
الرؤية واحلركة، كما ظهر  سهلة 
من صور لألعم����اق أبرزها وزير  
األشغال والنقل. وكان الرئيس سعد 
احلريري متنى العثور على هيكل 
الطائرة وبالتالي جثث الضحايا 
السبعني، قبل الصندوق األسود، 
تبعا لألولوية اإلنسانية والوطنية. 
وتقول مصادر رسمية انه مت اجراء 
املسح اجليولوجي للمياه وتصوير 
األعماق، وان املرحلة الثانية بدأت 
امس، وهي حتديد االشياء الغريبة 
في العمق عل����ى ان تبدأ املرحلة 
االخي����رة فور اس����تكمال املعدات 
للنزول الى العمق واستكش����اف 
األجسام. وقال الوزير العريضي 
للوفد االثيوبي املوجود في بيروت 
ان العمل لن يتوقف قبل العثور 

على كل ما يتصل بهذه الكارثة.
وق����د غ����ادر الوف����د االثيوبي 
الرسمي بيروت امس، تاركا بعض 
املسؤولني في الشركة االثيوبية 

للمتابعة واالتصال.
ويقول مص����در أمني ردا على 
االحتماالت املتداولة في اس����باب 
س����قوط الطائرة ان الكشف على 
اجلث����ث التي عامت على س����طح 
مياه البحر، اثبت انها لم تتعرض 
حلروق، كما قال الطبيب الشرعي 
علي املقداد الذي كشف عليها وحدد 
اسباب الوفاة باالرتطام في اجسام 
صلبة، م����ا ينفي احتمال تعرض 
الطائرة لعمل تفجيري. اما اجلثث 
الدرجة  املنتش����لة فكانت لركاب 
األول����ى وطاقم الطائ����رة ودرجة 
رجال االعمال، ما يعني ان مقدمة 
الطائرة ارتطمت باملاء بقوة الهبوط 
الهائلة فتمزقت ومزقت معها هؤالء 
الركاب، فيم����ا بقي ركاب الدرجة 
االقتصادية مسمرين باألحزمة على 
مقاعدهم ف����ي النصف االخير من 

هيكل الطائرة.

مكان الطائرة

الغطاسني وليد  ويقول نقيب 
نعوش����ي ان عملية العثور على 
اجلث����ث ال ترتبط مب����كان غرق 
الطائرة، ألن األمواج العالية حملتها 
الى مسافة بعيدة، مشيرا الى ان 
التجهيزات املتوافرة هي االكثر دقة 

على املستوى العاملي.
وقال ان حتديد مكان الصندوق 
االسود مت بواسطة مجسات حديثة 
مربوطة الى كمبيوتر متقدم، وان 
غواصة صغي����رة مزودة بكاميرا 
املاء عن  واضواء، تبحث حت����ت 
مكان هيكل الطائرة، وتوقع مصدر 
عس����كري لبناني الذاع����ة النور 
الناطقة بلسان حزب اهلل ظهور 

معطيات مهمة خالل ساعات.

سن االقتراع، وطرح في هذا املجال 
ان تب����ادر احلكومة الى س����حب 
املشروع من مجلس النواب، على 
ان يلي ذلك العمل على وضع اآلليات 
التي تتيح اقتراع املغتربني مبوازاة 
اجناز اللجان النيابية مشروع قانون 
اس����تعادة اجلنسية، ثم حتال كل 
هذه املشاريع الى املجلس النيابي 
ضمن سلة واحدة. ويقول النائب 
انطوان زهرة )القوات اللبنانية( ان 
التشاور قائم بصدد هذه الصيغة، 
بينما تدور اتصاالت بني قوى 8 آذار 
حول هذا املخرج، الذي من شأنه 

حماية اجلميع من اإلحراج.
لكن مصادر قريبة من رئيس 
مجلس الن����واب نبيه بري نقلت 
لصحيفة اللواء إصراره على وضع 
مشروع خفض سن االقتراع على 
جدول اجللسة التشريعية املقبلة 
ملجلس النواب إال اذا قرر مجلس 
الوزراء سحبه من املجلس النيابي 

وإعادته الى احلكومة
وعودة ال����ى الكارثة يبدو ان 
الصندوق األسود بات في متناول 
اليد، بعدما متكنت س����فن اإلنقاذ 
التقاط  األميركية والدولي����ة من 

إشارته، وحددت املكان التقريبي له 
على بعد 10 كيلومترات من شاطئ 
خلدة جنوبي بيروت، وعلى عمق 
1300 متر، األمر الذي يتطلب وسائل 

غوص وتعومي طويلة الباع.
واخلبر السار، مبقياس املأساة 
احلاصل����ة، هو وصول س����فينة 
اإلنقاذ األميركية »أوش����ن الوت« 
الى املنطقة، وهذه السفينة مجهزة 
للعم����ل على عمق ألفي متر حتت 
سطح البحر، وقد أشاع وصولها 
جوا من االرتياح الى قرب كشف 
احلقيقة احلائرة حول س����قوط 

الطائرة اإلثيوبية.

أين هيكل الطائرة؟

بيد ان الغم����وض مازال يلف 
مصير هي����كل الطائ����رة، وهناك 
استنتاجات عديدة، أكثرها تفاؤال 
تلك التي تأمل ان يكون الصندوق 
األسود مازال داخل هيكل الطائرة. 
وبذلك يغدو بوسع سفينة الغوص 
األميركية سحب الهيكل والصندوق 
الت����زود مبعدات أكبر،  معا، بعد 
ميكن ان توفرها سفينة بريطانية 
متخصصة وصل����ت من قبرص 

التاس����عة  العمل منذ  وباش����رت 
صب����اح امس. إش����ارة الى انه لم 
يعثر في الس����اعات األخيرة على 
جثث إضافية، امنا عثر على أشالء 
وبعض احلطام املتناثر على سطح 
املاء او على أطراف الشاطئ. مصادر 
عسكرية لبنانية ذكرت ان خطة 
ام����س األول في  جديدة وضعت 
لقاء األطراف املشتركة بعمليات 
اإلنقاذ التي التقت في قاعدة جونية 
البحرية، حيث مت تقسيم منطقة 
العمليات الى 3 مربعات تبدأ من 
جنوب الدامور وتنتهي في منطقة 
رأس بيروت. وهذه اخلطة أسهمت 
في تنظي����م عمليات البحث بحرا 
وجوا. وهنا يقول وزير األشغال 
العامة والنقل غازي العريضي، ان 
وجود الصندوق األسود في موقع 
مستقل عن هيكل الطائرة يجعل 
إمكانية سحبه أسهل، اما اذا كان 
داخل الهيكل، فذلك يتطلب معدات 

اكبر وأضخم.
وشكل اس����تقرار حال الطقس 
عنصرا مساعدا في تسريع العمليات 
اإلنقاذية، خاص����ة ان ثمة وديانا 
ومغ����اور حتت املاء تبدو كامتداد 

قانون االنتخابات على طاولة الحكومة اللبنانية اليوم.. وتداول أفكار جديدة للخروج من المأزق

»7 ـ 8 فبراير« جنبالط في دمشق!
بي��روت: اذا لم يطرأ ما ليس في 
احلسبان، سيكون الزعيم الدرزي 
وليد جنبالط في دمشق مطلع الشهر 
املقبل، وعلى األرجح في 7 أو 8 فبراير، 
وسيلتقيه الرئيس السوري بشار األسد 
في »لق��اء مصاحلة ومصارحة« مهد 
له بشكل أساسي أمني عام حزب اهلل 
الس��يد حس��ن نصراهلل وساهم في 
صياغة ظروفه وش��كلياته النائب طالل أرس��الن، 
وهذه الزيارة التي توصف مثل زيارة الرئيس سعد 
احلريري بأنها مفصلية معلنة االنتقال من مرحلة 
الى أخرى في عالقة جنبالط مع دمشق، تضع حدا 
نهائيا ملوجة واسعة من التكهنات والتساؤالت التي 
أحاطت بظروفها وشروطها وموعدها. أكثر التساؤالت 

التي طرحت حول هذه الزيارة:
ما األسباب التي تؤخر زيارة جنبالط وال تلبي 
رغبته التي أعلنها الصيف املاضي في زيارة دمشق 

بعد زيارة احلريري إليها؟
هل تضع دمشق شروطا الستقبال جنبالط؟ وهل 
تشترط عليه اعتذارا من سورية، رئيسا وشعبا، أم 
تتريث للتأكد من نهائية موقفه واكتمال اس��تدارته 

السياسية؟
هل صحيح ان س��ورية ال تنس��ى وال تسقط 
إس��اءات جنبالط وأبرزها 3: اإلس��اءة الى شخص 
الرئيس بشار األسد عندما أطلق عليه أوصافا غير 
مألوفة ومبالغا بها، واإلساءة الى ذكرى الرئيس حافظ 
األسد، واإلساءة الى س��ورية، نظاما ودولة، عندما 
صرح ل� »واشنطن بوست« خالل إحدى زياراته الى 
الواليات املتحدة »اذا كان بوش يعتبر ان لبنان هو 
من أبرز اجنازاته، فإن الوقت قد حان اذا كي يحميه. 
األميركي��ون أتوا الى العراق باس��م حكم األكثرية 

وميكنهم فعل األمر ذاته في سورية«.
أم ان س��ورية تتجاوز اعتبارات وأمورا خاصة 
وتلتف��ت الى ما هو أه��م، الى املوقف السياس��ي 
املتصل حتديدا مبسألتني وخطني أحمرين: العالقة 
االس��تراتيجية بني لبنان وس��ورية والتي تفرض 
خصوصا التنسيق في األمن والسياسة اخلارجية، 

ودعم املقاومة وحمايتها؟
هل تفضل دمش��ق ان تكون الزي��ارة قبل 14 
فبراي��ر لتوجيه ضربة سياس��ية جديدة الى قوى 
14 آذار وإفراغ احتفالها من املضمون السياس��ي؟ 
أم تفضل ما بعد 14 فبراير للتأكد من اس��تعدادات 
ونوايا جنبالط والطريقة التي سيتصرف بها قوال 
وفعال في سياق املراقبة السياسية التي أخضع لها 
منذ اإلعالن عن حتوله وقراره السياس��ي الشهير 

باخلروج من 14 آذار في 2 أغسطس املاضي؟
هل تريد دمش��ق ان يصله��ا جنبالط ضعيفا 

»عاريا« )باملعنى السياسي للكلمة(، ولذلك متعن في 
»إذالله« سياس��يا بتأخير متعمد للزيارة وإغراقها 
بش��روط غير معلنة وموحى بها؟ أم من مصلحتها 
أال يصلها ضعيفا مطأطئ الرأس وهي التي حتتاجه 
بحكم موقعه السياس��ي كزعيم لدروز لبنان قويا 

داخل طائفته على األقل؟
في الواقع رصدت ف��ي األيام األخيرة أصوات 
ومواقف تدعو وتنصح همسا بالتعجيل في زيارة 
جنبالط الى دمشق التي لم تعد حتتمل تأخيرا. واملفارقة 
ان مصدر هذه النصائح أوساط املعارضة وانطالقا 

من االعتبارات واحلجج السياسية التالية:
1 � ظروف الزي��ارة نضجت وليس من داع أو 
سبب سياسي لتأخيرها أكثر بعدما فعل جنبالط ما 
عليه وقدم أقصى ما ميكنه، وكان له الدور األول في 
ضرب حتالف 14 آذار وإرساء توازن سياسي جديد 
ف��ي احلكومة ال يتفق مع توازن ما بعد االنتخابات 
وف��ي إمتام زيارة احلريري الى دمش��ق. وبالتالي 
فإن زيارة جنبالط الى دمش��ق حصلت سياس��يا 
قبل ان حتصل عمليا، واملس��ألة لم تعد إال مسألة 

توقيت وتفاصيل.
2 � جنبالط بات محاصرا بضغوط داخلية تأتيه 
من جهتي طائفته )مشايخ الدروز( وحلفائه السابقني 
في 14 آذار، بحيث باتت زيارته الى دمش��ق مصدر 
إضعاف وإحراج له وصار كل مرة يسال عنها يظهر 
توترا ملحوظا. وبالتالي صارت الزيارة في أهميتها 
كما في حصولها معرضة للتراجع والتآكل مع الوقت، 
وص��ار إخضاعها ملزيد من الش��روط والتنازالت 
ميس ش��عور وكرامة الطائفة الدرزية وليس فقط 

جنبالط.
3 � هن��اك من يرى ان حت��ول جنبالط ال يعد 
نهائيا إال اذا أكمله وأنهاه بزيارة دمش��ق، ومادامت 
الزيارة لم حتصل يعد حرا طليقا متفلتا من التزامات 
وارتباط��ات نهائية وقادرا عل��ى التحول من جديد 
في اجت��اه معاكس اذا ما ش��عر ان الزيارة كلفتها 
أعل��ى بكثير من مردوده��ا، أو اذا توافرت ظروف 
إقليمي��ة ودولية جديدة تدعوه الى التريث. وميكن 
في هذا املج��ال رصد إش��ارات أولية صدرت عن 
جنبالط وتفيد بأنه بدأ يضيق ذرعا بالطريقة التي 
يعامل بها سياسيا. ومن هذه اإلشارات اإلبقاء على 
صالته مع قوى 14 آذار ومع الرئيس سعد احلريري 
خصوصا، وإعطاء حرية احلركة لنواب كتلته النيابية 
املسيحيني خصوصا واإليحاء لهم بإمكانية البقاء في 
صفوف 14 آذار، وإعادة احلرارة الى خط اتصاالته 
وعالقاته مع دروز إسرائيل الذين التقاهم في قبرص 
مؤخرا، ومشروع زيارة له الى الواليات املتحدة )بعد 
بريطانيا( يقول انها زيارة خاصة ولكنها س��تكون 

أكثر من ذلك.
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مشاركة جنبالط في 
البريستول و14 فبراير: هل 
النائب وليد  يشارك 

جنبالط في اجتماع البريس����تول يوم األحد 
املقبل واملخصص العالن قرار احياء الذكرى 
اخلامسة الستشهاد الرئيس رفيق احلريري 
ورفاقه في 14 فبراير وفي وسط بيروت، وفي 
احتفال جماهيري كما درجت عادة كل سنة؟ 
تقول مصادر في 14 آذار ان الدعوة وجهت الى 
جنبالط والى نواب اللقاء الدميوقراطي، ومن 
املتوقع ان يش����ارك في اجتماع البريستول 
النواب غير احلزبيني »غير املنتمني الى احلزب 
االشتراكي« مثل مروان حمادة وهنري حلو 
وفؤاد الس����عد، خصوصا ان نوابا في اللقاء 
الدميوقراطي حرصوا في اآلونة األخيرة على 
التأكي����د انهم مازالوا ف����ي 14 آذار مبعزل عن 
مواقف جنبالط السياسية، ملمحني الى تفهم 
يلقونه من جنبالط والى هامش حركة وموقف 
يتمتعون به. أما بالنس����بة ملشاركة جنبالط 
في احتف����ال 14 فبراير املركزي، فإن املصادر 
ترجح عدم مشاركته خطيبا في املناسبة، وان 
تكون مشاركته رمزية ومقتصرة على وضع 
وردة عل����ى ضريح الرئيس الش����هيد رفيق 

احلريري.
حسابات الهزمية تؤرق إسـرائيل: أكدت مصادر 
قيادية في حزب اهلل ان التهديد االسرائيلي املستمر 
بشن حرب على لبنان هو من باب التهويل االعالمي، 
وله اعتبارات داخلية اسرائيلية بالدرجة األولى، 
وقد لوحظ ان مكتب بنيامني نتنياهو أصدر بيانا 
س��ريعا رد به على يوس��ي بيليد ال��ذي أكد ان 
املواجهة حتمية في الشمال، وأضافت ان اسرائيل 
ليست في وضع يسمح لها بشن حرب تعيد اليها 
االعتبار، لكنها من دون ش��ك قادرة على ش��ن 
ح��رب على غرار حرب يوليو، اال ان حس��ابات 
الهزمية ال تزال تؤرقها،  وليست قادرة الى اآلن 
على وضع حس��ابات الربح، ألن عوامل التطوير 
ف��ي بنية حزب اهلل واملقاوم��ة كبيرة، لدرجة ان 
اس��رائيل التي تطور نفس��ها وقدراتها القتالية 

ليست مستعدة للمواجهة حتى اليوم.
سيسـون تقاطع نـواب حـزب اهلل ووزرائه: أبدت 
سفيرة الواليات املتحدة األميركية لدى لبنان، 
ميشيل سيسون، قلق بالدها من عمليات تهريب 
السالح إلى لبنان ومن اكتشاف مخازن أسلحة 
حل����زب اهلل جنوب نه����ر الليطاني، وإطالق 
الصواريخ باجتاه إسرائيل، وإذ رفضت اإلجابة 
صراحة عن احتماالت توجيه إسرائيل ضربة 
عسكرية إلى لبنان، اعتبرت أن هذه احلوادث 
تش����كل »تهديدا واضحا لألمن واالستقرار«، 
مش����ددة على ضرورة االلتزام بجعل منطقة 
جنوب نهر الليطاني خالية من السالح غير 

الش����رعي. وأك����دت 
سيس����ون في حديث 
الى »الشرق األوسط« 
أنها س����تقاطع وزراء حزب اهلل في احلكومة 
تطبيقا للقانون األميركي، كاشفة أنه لن يكون 
هناك املزيد من مشاريع التعاون الزراعي في 
ظل وج����ود وزير من ح����زب اهلل في وزارة 

الزراعة.
ال حماسـة إلجراء تغييرات أمنية: يالحظ مراقب 
سياسي انه ليست هناك حماسة إلجراء تغييرات 
إدارية في األجهزة واملؤسسات األمنية، علما بأن 
احلديث يتركز على منص��ب املدير العام لألمن 
العام، وإذا كان الرئيس سعد احلريري ال يجد ما 
يوجب تغيير قيادة قوى األمن الداخلي كلها، فإن 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ال يجد مبررا 
إلبعاد اللواء وفيق جزيني احملس��وب عليه عن 
إدارة األم��ن العام دون ضمان حقه في تس��مية 
البديل، أما رئيس املجل��س نبيه بري، فيجد أن 
رفض اقتراحه وضع آلية خاصة لغربلة املرشحني، 
هو دعوة له ولغيره من القيادات البارزة للعودة 
إلى منطق احملاصصة، وساعتها، ال يجد بري أي 
داع ألي ن��وع من املناقالت ب��ني الطوائف على 

املواقع الشاغرة.
إشادة ديبلوماسـية بقدرات احلريري: قال سفير 
دولة عربية في لبنان انه فوجئ بقدرات الرئيس 
سعد احلريري على فصل مواقفه السياسية 
اخلاصة عن مواقفه كرئيس للوزراء ومسؤول 
عن مصالح البلد، وأضاف: »اذا اس����تمر على 
هذا النهج، فإنه قد يكون قادرا على استكمال 

دور والده خالل مدة غير قصيرة«.
ال تسـوية ال مكان حلزب اهلل فيها: أبلغت سورية 
أكثر من جهة لبنانية، رسمية وحزبية، أن ال تسوية 
داخلي��ة أو خارجية ال مكان ودور فيها حلزب اهلل، 
ومبق��دار ما تيقن الزعيم الدرزي وليد جنبالط من 
هذه اإلشارة، فقد وصلت أيضا إلى تيار املستقبل 
ورئيسه رئيس احلكومة سعد احلريري كي ال يتطلع 
إلى عالقة جديدة مع سورية على حساب حزب اهلل، 

أو ضد املقاومة ومصاحلها.
فرعون ممثل الكاثوليك على طاولة احلوار: تردد ان 
الرئيس ميشال سليمان طلب من الوزير ميشال 
فرعون أن يكون ممثال للروم الكاثوليك على 
طاولة احلوار التي يستعد رئيس اجلمهورية 
إلعادة إطالقها الشهر املقبل، مع ما يشكل ذلك 
من إبعاد حلليف العماد ميشال عون الوزير 
الس����ابق الياس سكاف وألي من نواب زحلة 
الكاثوليك املقربني من القوات اللبنانية، ومع 
أن الرئيس سليمان وضع في متثيل فرعون 
مخرجا مبعزل عن جت����اذب »التيار الوطني 
احلر« و»القوات«، إال أنه في ذات الوقت وحدهما 

في االعتراض على املخرج.

أخبار وأسرار لبنانية
أئمة مساجد لبنان يلّحون على كشف 

مصير اإلمام المخطوف واإلفراج عنه

مصدر نيابي من 14 آذار: ليس صعبًا 
على الحريري تجييش شارع 14 فبراير

بيروت ـ خلدون قواص
رأى أئم����ة وخطباء املس����اجد 
في لبنان ان في اختطاف الشيخ 
محمد مجذوب إمام مسجد الرفاعي 
في مج����دل عنجر محاولة ظاهرة 
الستعادة أجواء التوتر ومسلسل 
اخلطف والتعديات على املواطنني 
في لبنان وزعزعة األمن واالستقرار 
في البالد، ودعوا في بيان لهم اثر 
اجتماعهم مبفت����ي لبنان د.محمد 
رشيد قباني األجهزة األمنية الى 
تكثيف التحريات الالزمة للتوصل 
الى معرفة مكان وجوده واإلفراج 
عنه وإعادت����ه الى بلدته س����املا 
ومحاس����بة اخلاطفني ومعاقبتهم 
على جرميته����م اإلرهابية، ونوه 
العلماء بجه����ود رئيس احلكومة 

بيروت ـ ناجي يونس
أكد مصدر نيابي من 14 آذار انه لن يصعب على الرئيس سعد احلريري 
ان يخلق احلماس����ة في الشارع االس����المي لتكون املشاركة السنية في 
ذكرى »14 فبراير« كثيفة وال تقل عن االعوام الفائتة لتصل الى النسبة 
املعتادة س����نويا مبا يبقي على التصور االساسي الذي اكد واليزال ان 
احلريري هو الزعيم السني االول في لبنان، وأن ال منازع له بني السنة 
في الوقت احلاضر. ويعود هذا االمر الى ان مسؤولية كبيرة جدا ألقيت 
على عاتق احلريري فبات السنة يعتبرونه املرجعية السياسية السنية 
االولى والدائمة في لبنان، اذ ميكن توجيه االنتقادات الى هذا القيادي أو 
ذاك في تيار املستقبل، اال ان الرأي العام السني عموما يقبل بواقعة انه 
اذا طلب احلريري أمرا فإن احلماسة السنية ستتوافر لذلك بقوة االمر 
الذي سيس����اعده في االطاللة على الناس وحثهم على املشاركة وتأمني 

احلشود الالزمة في هذا اليوم التاريخي.
واكد املصدر انه لن يكون هناك من داع ليتطرق احلريري الى احملكمة 
اخلاصة بلبنان، وليشن هجوما على احد لتجييش الناس، اذ يكفيه ان 
يتوجه الى الرأي العام الس����ني ليقنع الكثيرين بضرورة توفير الدعم 
الالزم للنهج الذي يعتمده حتالف 14 فبراير في هذه املرحلة التي بدأت 

مالمحها تظهر في االشهر االخيرة.
والالفت هنا ان القوى املسيحية في 14 آذار متحمسة كثيرا لذكرى 14 
فبراير، اال ان هناك س����ؤاال بشقني االول، وهو ما اذا كانت هذه االطراف 
س����تتمكن من تأمني حشد كبير من مناصريها والثاني ما اذا كان الرأي 
العام املسيحي املس����تقل الذي دعم هذه القوى في االنتخابات النيابية 

سيتحمس مجددا ليشارك في هذه الذكرى.

س����عد احلريري في متابعة هذه 
القضية املهمة التي يحاول العدو 

استغاللها لزرع الفتنة.

االمام محمد مجذوب

)ا.پ(الرئيس حسني مبارك مستقبال رئيس احلكومة سعد احلريري في القاهرة الول مرة بعد تسلمه منصبه

)محمود الطويل( جثمان الطفلة جوليا احلاج محاطا بلعبها واقربائها قبل دفنها امس

 الحريري بحث مع مبارك
األوضاع في لبنان والعالقات الثنائية 

القاهرة � وكاالت: بحث رئيس وزراء لبنان 
سعد احلريري مع الرئيس املصري محمد حسني 
مبارك امس األوضاع على االراضي اللبنانية.

 وقالت وس���ائل االعالم املصرية ان اللقاء 
تناول نتائج جول���ة احلريري االخيرة والتي 
شملت س���ورية واالردن وتركيا والسعودية 
وفرنس���ا ولقاءه مع رئيس املكتب السياسي 
حلركة »حماس« خالد مشعل وتطورات القضية 
الفلسطينية واجلهود املبذولة لتحقيق املصاحلة 
العربي���ة الى جانب دع���م العالقات املصرية � 

اللبنانية.
وكان احلريري قد التقى مساء أمس االول مع 
نظيره املصري أحمد نظيف حيث مت التوقيع 
على عدد من االتفاقيات اخلاصة بالتعاون الثنائي 
بني اجلانبني وزيادة حج���م التبادل التجاري 
ليصل الى ملي���ار دوالر ومتابعة تنفيذ امداد 
لبنان بالغاز الطبيعي املصري من خالل خط 
الغاز العربي، إضافة الى الربط الكهربائي بني 
البلدين عالوة على قضايا املنطقة.  وعبر وزير 
اخلارجية املصري احمد ابوالغيط من باريس 
امس االول عن رفض بالده الكامل لقيام إسرائيل 
بعمل عدواني ضد لبنان، مش���ددا على أنه »ال 
استفزازات ضد اسرائيل على احلدود الشمالية 
ويجب على أي انس���ان قادر على احلديث عن 
هذا الش���أن أن يدلي بصوته االن وهذه رسالة 

مفتوحة لالسرائيليني«. ونقل عن مصادر مصرية 
ان عالقات احلريري مع مصر التي يزورها ألول 
م���رة كرئيس حكومة »عالق���ات خاصة بحكم 
اهتمام مصر بامللف اللبنان���ي، وانها منعزلة 
عن أي توترات راهنة ف���ي العالقات املصرية 
� السورية«، وأضافت ان القاهرة »على الرغم 
من عدم رضاها عن مستوى التواصل حاليا مع 
دمشق، اال انها تشجع احلريري على مواصلة 

تطوير عالقاته مع الرئيس بشار االسد«.
ورفضت مصادر مقربة من الرئيس احلريري 
ربط زيارته ملصر مبحاكمة ما يس���مى »خلية 
حزب اهلل« أو بقيامه بوساطة في هذا الشأن، 
داعية الى انتظ���ار احملاكمة وترك األمور متر 
بهدوء. وردا على سؤال عن »خلية حزب اهلل« 
وكيف س���تتعامل احلكومة اللبنانية اجلديدة 
مع سالح حزب اهلل، قال احلريري: »ان لبنان 
دولة دميوقراطية، وحزب اهلل جزء من القوى 
التي أفرزتها االنتخابات النيابية، اضافة الى انه 
موجود في مجلس الوزراء معنا وهو شريك في 
حكومة الوحدة الوطنية«، وأضاف ان احلكومة 
اللبنانية »تنظر الى قيام أحسن العالقات بني 
لبنان ومصر، وأي أمر خارج عن ذلك ال نقبل 
ب���ه، ونحن نعرف ان القض���اء املصري ينظر 
في قضية أساس���ية في مصر، وهذا أمر يعني 

القضاء املصري«.

مصادر تنفي عالقة الزيارة بمحاكمة خلية »حزب اهلل«


