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لبنان : تحضيرات مكثفة لـ »14 فبراير« والحريري يستبق ذكرى اغتيال والده بـ »3 الءات«

مصدر مطلع لـ »األنباء«: جنبالط التقى
 نصر اهلل ويزور سورية بعد 14 الجاري

نائب أكثري لـ »األنباء«: ارتفاع مؤشرات
الحرب واالنتخابات البلدية قد ال تحصل

 داود رمال
اكد مصدر واسع االطالع لـ »األنباء« ان زيارة رئيس 
احلزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط الى 
سورية ستتم خالل الشهر اجلاري وبعد ذكرى اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري في 14 فبراير والتي 
سيشارك فيها جنبالط شخصيا وان بشكل محدود. 
وقال املصدر »ان الزيارة واردة في اي حلظة بعد تاريخ 
14 اجلاري وتسبقها زيارة حتضيرية يقوم بها الوزير 
غازي العريضي الذي سيضع اللمسات االخيرة على 
برنامج وجدول اعمال الزيــــارة والترتيبات املرافقة 
لها، وذلك خالل لقاء يعقده مع احد كبار املســــؤولني 
السوريني ويرجح ان يكون اللواء محمد ناصيف واختيار 
العريضــــي لهذه املهمة باعتبــــاره االقدر على مقاربة 

االمور اجلنبالطية – السورية وحافظ في عز االحتدام 
السياسي على شعرة معاوية مع املسؤولني السوريني 
وباستطاعته ان يوازن االمور مبيزان اجلوهرجي مبا 
يثمر امتاما للزيارة وحتقيقا للنتائج االيجابية املرجوة 
منها«. واضاف املصدر ان املؤشر لقرب امتام الزيارة 
سيكون االعالن عن لقاء جمع االمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصر اهلل بالنائب جنبالط اذ سبق جلنبالط 
ان اعلن عن لقاء قريب مع نصر اهلل ومبجرد اعالنه 
ذلك فان اللقاء قد حصل، اذ ان االجراءات االمنية التي 
ترافق اي لقاء يعقده نصر اهلل معقدة جدا ويستحيل 
االعالن عن لقاء قريب معه مســــبقا ومبجرد االعالن 
يكون اللقاء قد حصل ويبقى توقيت االعالن الرسمي 

عنه وتوزيع خبر وصور اللقاء.

 بيروت ـ ناجي يونس
خالفا لالنطباعات السياسية 
الرائجة، فــــإن نائبا عن االكثرية 
اكد لـ »األنباء« امس، ان التعيينات 
االدارية املطروحة، لن حتصل قريبا، 
وبالتالي فإن االنتخابات البلدية قد 
ال حتصل في الربيع املقبل. وأمل 
النائب االكثري ان يتمكن الرئيسان 
ميشال سليمان وسعد احلريري 
من مترير بعض مشاريع القوانني 
احليوية في مجلــــس النواب في 
القريب العاجل، مما يدفع الى القول 
ان بعض االصالحات الضرورية، 

السيما ما يخص باريس 3 سيقر 
بسرعة مقبولة، االمر الذي سيعطي 
العهد واحلكومــــة وفريق 14 آذار 
جرعة قوية في ظل اجلمود التام 

على املستويات كافة.
وبات شبه أكيد للنائب عينه ان 
الرئيس نبيه بري والعماد ميشال 
عون وحــــزب اهلل يعملون بقوة 
البلدي، فهل  لتأجيل االستحقاق 
سيتمكنون من حتقيق هذه الغاية؟ 
وعن التهديدات االسرائيلية، قال 
النائب املطلع ان اخلشية كبيرة 
من ارتفاع مؤشرات وقوع احلرب 

ســــواء في لبنان أو على مستوى 
املنطقة. وقد أكد الفرنسيون ذلك 
ووعدوا مبعاجلته. وبخصوص 
الرئيس  احتفال ذكرى استشهاد 
احلريري قال: كل املؤشرات ترجح 
جناح ذكرى 14 فبراير، وقد يكون 
موقف الرئيس بشار األسد وزيارة 
العماد عون الى ســــورية عاملني 
سيساعدان على تزخيم املشاركة 
الشــــعبية املســــيحية والسنية 
والدرزية رمبا، حيث يقال ان النائب 
وليد جنبالط قد ال يشارك في هذه 

الذكرى.

 بيروت ـ عمر حبنجر
عـــدة اســـتحقاقات متالحقـــة او 
متداخلة كانت امام احلكومة اللبنانية 
في جلســـتها امـــس، والتـــي كانت 
مخصصة الجناز مـــا ميكن اعتماده 
بالنســـبة لقانون البلديات الذي بدأ 
يبدو صعب التعديل في ضوء تسارع 

املهل القانونية الفاصلة.
ويضاف الى جلسة االمس اجللسة 
النيابيـــة التي قررها رئيس املجلس 
نبيه بـــري يومـــي 22 و23 اجلاري 
واملخصصة النتخاب اعضاء املجلس 
االعلى حملاكمة الرؤســـاء والوزراء، 
فضال عن مشاريع القوانني الصادرة 
السنيورة االولى والتي  عن حكومة 

وافق بري على متريرها.
والبند اخلالفي على جدول اعمال 
اجللسة التشـــريعية ملجلس النواب 
يتمثل مبشـــروع تعديل املادة 21 من 
الدستور خلفض سن االقتراع في لبنان 
من 21 الى 18 عامـــا بناء على احلاح 

رئيس املجلس.
ومن خارج الدائرة الرسمية تدخل 
زيـــارة النائب وليـــد جنبالط على 
جدول االهتمامات السياســـية بعدما 
دقت ساعتها في دمشق الول مرة من 
خالل نشر االعالم السوري لتصريحات 
جنبالط املطولة الى جريدة »السفير« 
التي انطوت على تفســـيرات ملواقفه 
الســـابقة من ســـورية تبلغ مرحلة 

االعتذار.

الحريري: ال لتقسيم بيروت

وكان رئيس احلكومة سعد احلريري 
استبق اجللسة باعالن رفض تقسيم 
بيروت الـــى دوائر بلدية، كما رفض 
اسقاطها في لعنة االنقسامات االهلية 

من جديد.
وقال في احتفاالت لعائالت بيروت، 

ان بيـــروت هي رمز لوحـــدة لبنان، 
واللبنانيون قرروا ان تكون بيروت 
عاصمة لهم واحدة موحدة، ال شرقية 
وال غربيـــة، تعبر عن جوهر العيش 
املشترك بني اللبنانيني وعن قرارنا معا 
مسلمني ومسيحيني ان نبقى موحدين 
ان نبقى موحدين الـــى ابد اآلبدين، 
خيارنا املناصفة والتضامن في سبيل 

رفعة العاصمة وتقدمها.
وكان احلريري حاسما في قوله ان ال 
مكان في بيروت للفرز الطائفي، وقال: 
قسموها الى شرقية وغربية والى احياء 
اسالمية ومسيحية لكنها طردت من 
ساحتها اسلحة التقسيم واستعادت 
روح الوحدة والعيش املشترك، وهذا ما 
اراده الرئيس الشهيد رفيق احلريري 

وهذا ما نريده.

النسبية ال تضمن المناصفة

الوزير جان اوغاسبيان )املستقبل( 
قال قبل اجللسة احلكومية ان مناخ 
اجللسات هادئ وكل وزير يعبر عن 
رأيه مع االسباب املوجبة لكن هناك 
بعـــض التباينات حـــول عدد معني 
من االصالحـــات التي اقترحها وزير 
الداخلية، وحول االستعارات احلاصلة 
من بعض الدول قال اوغاسبيان: اليوم 
كل شعب يسعى لنظام معني، وال ميكن 
تعميـــم نظام صحيح في بلد ما على 
باقي الدول، لذلـــك علينا كلبنانيني 
اختيـــار االفضل وفـــق االحتياجات 

الداخلية.
وعن تقســـيم بيروت بلديا وهل 
تكون النسبية بديال، قال: النسبية ال 
تضمن املناصفة داخل املجلس البلدي 
ومتنع االفراد الذين لديهم قدرات عالية 
من الوصول الى املجلس البلدي ألن 
النسبية تفترض اللوائح املقفلة، واآلن 
االولوية لتعزيز املصاحلة والشراكة 

بني اللبنانيني واالنتخابات مقررة في 
يونيو والوقت الفاصل ال يكفي اللغاء 

االنقسامات قبل حصولها.

جنبالط شريك أساسي لألكثرية

وفي غمـــرة تصاعد التحضيرات 
لذكرى 14 فبراير يبقى لغز الطائرة 
االثيوبية شاغال بال اللبنانيني، وقد 
اعلن وزير االشغال العامة والنقل غازي 
العريضي في مؤمتر صحافي عقده في 

مطار رفيـــق احلريري الدولي امس، 
وقدم فيه كتـــب تنويه ملوظفي برج 
املراقبة الذين تابعوا الطائرة االثيوبية 
منذ حلظة اقالعها حتى انقطاع االتصال 
بها، اعلن انه ال ميكن اعالن اي شيء 
رسمي بشأن التحقيقات اجلارية قبل 
الوصول الى ذاكرة تسجيل الصندوق 

االسود الثاني املفقودة.
واضـــاف: كل ما توصلنا اليه هو 
امامكم وما ميكن قوله عن التقرير االول 

هو ما أشرت اليه جلهة سالمة العمل 
في املطار وبرج املراقبة ومن الناحية 
الثانية كل اجهزة الطائرة كانت تعمل 
بشكل ســـليم حتى حلظة سقوطها، 
وهذا يستبعد فرضية االنفجار والعمل 

التفجيري.
وقال: لهذا السبب ال ميكن اعالن اي 
شيء رسمي قاطع حوله قبل الوصول 
الثاني،  الى ذاكرة الصندوق األسود 
نافيا كل ما أشـــيع حول عمل السفن 

األميركية والفرنســـية العاملة على 
املوضوع.

الوزيـــر جان  قـــال  من جهتـــه، 
أوغاسبيان: ال يجوز التفريط باجلهود 
والتضحيات التـــي قامت بها الدولة 

اللبنانية واجليش اللبناني.
واضاف في بالد العالم البحث عن 
الغرقى يتوقف بعد 72 ساعة، وأمس 
الرئيس ســـعد احلريري الذي يتابع 
املوضوع ومجلس الوزراء قرر متابعة 
البحث واعتبر منطقة سقوط الطائرة 

منطقة عسكرية.

الحريري: ال لتسييس الحادث

وكان عثر على الصندوق االسود 
الثاني، امس االول لكنه كان فاقد الذاكرة 
»الداتا« حيث تبني ان مســـجل قمرة 

القيادة مفصول عن الصندوق.
وتشكل مكتب مشترك بني وزارتي 
العـــدل واخلارجية ملتابعة مســـألة 
التعويضات العائدة لذوي الضحايا.
ودعا رئيس الوزراء في االجتماع 
الوزاري األمني امس االول الى وضع 
حد ألي جنوح نحو تسييس كارثة 
الطائرة، وأعطى توجيهاته مبتابعة 
البحث عن الضحايا في بقعة مقفلة 
يفترض ان تكـــون اجلثث فيها، في 

مهلة زمنية مفتوحة.

التعرف على زوجة السفير الفرنسي

الى ذلـــك، مت امـــس العثور على 
مجموعة من االشـــالء البشرية التي 
ستخضع للفحوص املخبرية، واوضح 
الوزان انه  مدير املستشفى د.وسيم 
مت التعرف على ســـت جثث: اثنتان 
منها تعـــودان للبنانيـــني واالربعة 
االخرى ألجانـــب، مؤكدا انه ال ميكن 
تسليم اجلثث الى ذويها قبل موافقة 

القضاء.

واشـــار الى ان الكيس الواحد من 
االشالء التي يجري التقاطها ألكثر من 
جثـــة وان الفحص النووي هو الذي 
يظهـــر احلقيقة. وحضـــر امس الى 
املستشفى احلكومي السفير الفرنسي 
دميتياتو وتعرف مرافقوه على جثة 
زوجته التي كانت على الطائرة، من 
خـــامت كان اليزال في اصبعها اضافة 
الى اجلزء الباقي من ثوبها. ومت امس 
تســـليم جثة املواطن طارق جورج 
بركات، فيما تنتظـــر عائلة املواطن 
خليل كرست النتائج االخيرة للفحص 
كي تتسلم جثته، ويجري التحقيق في 

هوية الضحية هيفاء وزني.

الءات ثالث للحريري

في غضون ذلك تتواصل االستعدادات 
إلحياء الذكرى اخلامسة الغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري بعد غد االحد، 
وقد حدد الرئيس احلريري اخلطوط 
العريضة لهذه املناســـبة بالقول ان 
اللبنانيني ســـيقدمون للعالم مشهدا 
وطنيـــا لبنانيا يجدد الثقة باحملكمة 
الدولية وباملسار الذي اختارته اكثرية 

اللبنانيني.
وأطلق احلريري الءات ثالثا غير 
قابلة للتســـوية، مـــا أجنزناه على 
طريق احلقيقة والعدالة يستحق ان 
نواصل النضال في سبيله وان نقدم 
للعالم مشـــهدا وطنيا لبنانيا يجدد 
الثقة باحملكمة الدولية وباملسار الذي 
اختارته اكثريـــة اللبنانيني لتحقيق 
العدل بتقدمي املسؤول عن كل جرائم 

االغتيال.
واضاف: ال تســـوية على احملكمة 
الدولية وال تســـوية على دماء رفيق 
احلريري والشهداء وال تسوية على 
احلقيقة وعلى العدالة ألنه ال تسوية 

على احلق وانتم حراس احلق.

)محمود الطويل( وزير األشغال غازي العريضي يشرح تفاصيل جديدة عن الطائرة االثيوبية خالل مؤمتر صحافي أمس   

)محمود الطويل( جانب من التحضيرات املتواصلة في ساحة الشهداء قبيل احياء ذكرى استشهاد احلريري   

جنبالط أكمل الطريق إلى دمشق
التوقيت يقرره األسد

بي��روت: أطلقت دمش��ق أول إش��ارة »علنية
رسمية« تعلن فتح أبوابها أمام وليد جنبالط، وان 
طريقه إليها أصبحت سالكة وآمنة، ففي خطوة هي 
األولى من نوعها منذ 5 سنوات، واعتبرت مؤشرا 
ايجابيا من القيادة السورية ومبثابة رفع احلظر الشامل 
الذي كان مطبقا، نقلت وسائل االعالم الرسمية في 
دمش��ق مقتطفات من احلوار الذي أجرته صحيفة 
»السفير« مع جنبالط، وأبرزت املقطع الذي يتضمن 
اعتذارا ضمنيا، وقال فيه انه لم يطالب أبدا بغزو سورية من قبل 
اجلي��ش االميركي في عام 2006، وان��ه يتمنى ان ميحو كالمه 
التوضيحي اليوم تلك اإلس��اءة جتاه الشعب السوري والقيادة 
السورية، كما أبرزت وسائل اإلعالم السورية قول جنبالط: »نحن 
مع القيادة السورية في مواجهة العدو االسرائيلي، وان أمن سورية 
من أمن لبنان وأمن لبنان من أمن سورية، وانه ال يرى في األفق إال 
التضامن مع املقاومة في لبنان ومع سورية ألن اجلنون االسرائيلي 
قد يعيد املغامرة في أي حلظة ويقوم بعدوان عسكري أكبر على 
لبنان«.وثمة عبارة ثانية وردت في حديث جنبالط الى »السفير« 
واستحوذت على اهتمام املسؤولني واملراقبني في دمشق وتتعلق 
بإشارته الى »ضرورة ترجمة زيارة سعد احلريري الى سورية 
بعالقات أمنية حتفظ األمن اللبناني من أي اختراق اسرائيلي أو غير 
اسرائيلي موجه ضد سورية، وبعالقات سياسية تعيد من خاللها 
التذكير بالعدو االسرائيلي وبالعمق العربي«. وجتدر اإلشارة هنا 
الى ان إشارة جنبالط في شأن ترجمة زيارة سعد احلريري تزامنت 
مع إشارة احلريري الى زيارة ثانية له الى دمشق توصف بأنها 
»زيارة عمل« على رأس وفد وزاري للبحث في مصير االتفاقات 
املوقعة ومراجعتها. وهكذا، فإن املسلسل اجلنبالطي الذي بدأت 
أولى حلقاته »الفعلية« في البوريفاج يوم 2 أغس��طس مع إعالن 
جنبالط رس��ميا خروجه املدوي من 14 آذار، والذي شهدنا آخر 
حلقاته في احلديث »التوضيحي واالعتذاري« الى »السفير«، هذا 
املسلس��ل الذي ميكن عنونته ب� »عودة احلليف الضال« وصل 
اآلن الى »النهاية الس��عيدة«، واملس��ألة لم تعد إال مسألة توقيت 
يقرره الرئيس بش��ار األسد شخصيا ومسألة ترتيبات وملسات 
أخيرة رمبا تصنعها: زيارة الوزير غازي العريضي الى دمشق، 
لقاء جنبالط مع السيد حسن نصراهلل الذي عهد به حصرا االعداد 
لهذه الزيارة التي سيعطى فيها النائب طالل ارسالن حيزا خاصا 
في الشكل واالخراج. وبات من األكيد ان الرئيس االسد سيستقبل 
جنبالط، وان الزيارة ستخلو من مظاهر »احلفاوة والتكرمي« .أبواب 
دمشق تفتح أمام جنبالط بعدما أكمل، بثبات ووضوح، الطريق الى 
العاصمة السورية وفعل ما عليه في 3 مجاالت أساسية حددتها 

دمشق عبر أقنية خاصة وخلفية:
1 � االعتذار من س��ورية قيادة وشعبا: وهذا ما حصل على 
مراحل ولكن أخذ شكله الواضح والنهائي في حديث »السفير« 
توضيحا ملسألة عالقة تتعلق بعبارة قالها جنبالط ل� »واشنطن 
بوست« عام 2006 واعتبرها األسد مهينة للشعب السوري وطلب 
إيضاحا في ش��أنها )في حني ان األسد جتاوز كالم جنبالط عنه 
واألوصاف التي أطلقها في خطاب له في س��احة الشهداء(. ففي 
مقابلة مع الصحيفة االميركية آنذاك قال جنبالط: »اذا كان بوش 
يعتبر ان لبنان هو من أبرز اجنازاته، فإن الوقت قد حان اذن كي 
يحميه«. وعندما س��أله املراسل دافيد اينياتيوس ماذا يطلب من 
الواليات املتحدة، أجابه: »لقد أتيتم )األميركيون( الى العراق باسم 

حكم األكثرية، ميكنكم فعل األمر ذاته في سورية«.
2 � ف��ك االرتباط مع حتال��ف 14 آذار: وهذا ما فعله جنبالط 
بطرق وأشكال مختلفة عندما قطع نهائيا مع القيادات املسيحية 
في 14 آذار مكتفيا بعالقته مع احلريري وفتح عالقات وخطوطا 
م��ع خصوم 14 آذار )خصوصا ع��ون(. وهذا ما أكد عليه أخيرا 
عندم��ا قاطع مع نوابه ووزرائه لقاء البريس��تول لقوى 14 آذار، 
وعندما قرر مشاركة »رمزية« في ذكرى 14 فبراير بوضع زهور 
على ضريح الرئيس الش��هيد رفيق احلريري من دون مشاركة 

سياسية حتت سقف 14 آذار.
3 � التأكي��د على »نهائية وصدقية« انعطافته أو اس��تدارته 
السياس��ية، وحيث كان على جنبالط ان يبذل جهدا مركزا نظرا 
حلجم أزمة الثقة مع دمش��ق. وأما املقياس الذي اعتمدته دمشق 
بشكل أساسي فهو موقف جنبالط من حزب اهلل وتطور عالقته 
معه. حزب اهلل له منزلة ومكانة خاصة في دمشق التي تضع فيه كل 
ثقتها. والسيد حسن نصراهلل هو الوحيد الذي نال موافقة سورية 

وتكليفها في مهمة إيصال جنبالط الى دمشق وتسهيل أموره.
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ال حرب قادمة: طمأن ديبلوماسي غربي مسؤوال 
لبنانيا بارزا بأنه ال حرب قادمة في الوقت احلاضر 
بني إسرائيل وحزب اهلل، ألن ال أحد يريد ان يحارب 
وال مصلحة ألي جهة في احلرب، ولكنه استدرك 
قائال: »ولكن يتعني االبتعاد عن االستفزازات املتكررة 
ألنها قد تكون خطيرة، خصوصا اذا أساء الطرف 

اآلخر تقديرها وفهمها على غير حقيقتها«.
 حمـادة باق فـي 14 آذار بصفة »شـخصية«: تقول مصادر 
سياسية انه في موازاة تأكيد الوزير مروان حمادة أنه 
اليزال في قوى 14 آذار بصفة شخصية، فإن املعلومات 
املسربة عما يتحدث به في لقاءات مغلقة داخل فرقاء 
هذا الفريق، وأخصها الثنائية، تشير إلى وفرة تبريراته، 
املوقع اجلديد جلنبالط لدى سورية وسعيه إلى تطبيع 
عالقته بها، تارة ألنه مغلوب على أمره، والبد من األخذ 
في االعتبار الظروف القاس��ية التي واجهته، وطورا 
لضرورة مراعاته واقع طائفته وجتنيبها التهديد بعد 
أحداث 7 مايو 2008، يصل إلى مسامع املطلعني على 
مل��ف العالقات اجلديدة بني جنبالط وس��ورية قول 
حم��ادة إنه ميثل الوجه احلقيق��ي جلنبالط في هذا 
الفري��ق للتأكيد أنه اليزال ف��ي صلب قضيته، وأنه 
يعكس مواقفه الفعلية. بعض هذا الكالم، يقول هؤالء 
املطلعون، أس��ر به حمادة إلى سفارات كبرى معنية 
بالوضع اللبناني ع��ن كثب بقوله إن الزعيم الدرزي 

اليزال قلبا وقالبا مع قوى 14 آذار.
14 آذار للتهدئة مع جنبالط: تقول مصادر في األكثرية 
السابقة ان معظم قوى 14 آذار اتخذت قرارا بعدم 
الرد على أي موقف سلبي يطلقه النائب جنبالط، 

وذلــــك احترامــــا لقاعدتــــه 
التي ال تريد ان  الشــــعبية 
تخالفه الــــرأي وال تريد ان 
تترك 14 اذار في آن، علما ان 

هذه القاعدة باتت تخشى ان يكون جنبالط خسر 
الدنيا ولم يربح اآلخرة من كل املسار الذي سلكه 

منذ الثاني من اغسطس الى اليوم.

 مخيبر يطالب بإلغاء املجلس األعلى: في سياق ممارسة 
سياسة متميزة ومتمايزة، رفع النائب غسان مخيبر 
عضو تكتل التغيي��ر واالصالح مذكرة تطالب بإلغاء 
املجل��س األعلى اللبناني � الس��وري برمته ملخالفته 
الدستور اللبناني. وعلى الرغم من ان موقف مخيبر 
أتى مفاجئا للجميع لصدوره عن عضو في تكتل العماد 
عون، فإن مخيبر ال يرى في ذلك ما يفاجئ، باعتبار 
انه يش��غل اآلن مقعد عم��ه الراحل ألبير مخيبر في 
مجلس النواب، واألخي��ر كان الوحيد الذي اعترض 
على املعاهدة عند اقرارها في مجلس النواب عام 1994 
»فيما غاب نواب حاليون من )14 آذار( عن االعتراض 
وصوتوا معها«.ويكش��ف مخيبر انه استشار العماد 
عون قبل تقدمي مذكرته الى رئيس اجلمهورية »صاحب 
احلق الوحيد في اجراء املفاوضات وابرام املعاهدات 
الدولية«، مشيرا الى انه لم يسمع من عون اعتراضا 
على املشروع، لكن مخيبر يتفادى التصريح مبوافقة 
عون على املش��روع، مكتفيا بالقول: »لم أسمع منه 
اعتراضا مباشرا أو غير مباشر«. ويشير الى انه »ليس 
تلمي��ذا يرتدي مريوال في صف��وف التكتل«، قائال: 
»كوني عضوا في تكت��ل ما، فهذا ال يلزمني ان آخذ 

إذنا من أحد قبل ممارسة 
واجباتي كنائب مادمت 
أعرف انه يندرج ضمن 
استراتيجية معروفة«.

 اجلميل ـ عون.. تنسـيق ال حتالف: سئل الوزير سليم 
الصايغ عن مشــــروع مصاحلة بني الرئيس أمني 
اجلميل والعماد  ميشال عون، فأجاب: »حصل في 
املاضي لقاء في الرابية خرج منه الرجالن مسرورين، 
وهناك اتصاالت هاتفية عند اللزوم، وأحيانا في 
الكثير من املواقف السياسية يحصل تنسيق فوري 
وعفوي. ولكن ال مكونات لالنطالق من هنا نحو 
حلف سياسي. نريد ان نتعاون جميعا فيما يتعلق 
بقواسم مشتركة تهم لبنان نلتقي فيها مع التيار 
الوطنــــي احلر مثــــل قانون اجلنســــية وقضية 
الالمركزية االدارية وســــن االقتراع، لكنها ليست 
ســــوى خطوات موضعيــــة ال ترتقي الى مصاف 
استراتيجية التعاون الشامل بني احللفاء. ال شك 
في اننا نطمح الى االرتقاء والتوصل الى شــــيء 
آخر مختلف متاما عن الوضع احلالي، لكن على 

ما يبدو دون ذلك عقبات«.
مرتكزات زيارة املر لواشنطن: بدأ وزير الدفاع اللبناني 
الياس املر زيارة للعاصمة األميركية بعقد لقاءات مع 
أركان االدارة بينهم املبعوث الى الشرق االوسط جورج 
ميتشل ونائب وزيرة اخلارجية ويليام بيرنز، والوزيرة 
هيالري كلينتون ونظيره روبرت غيتس، وارتكزت 
محادثاته على آلية دعم اجليش اللبناني وتطبيق القرار 
الدولي 1701 وأكد مسؤول أميركي رفيع املستوى أن 

واش��نطن »تتطلع حتديدا الى زيادة الدعم لوحدات 
العمليات اخلاصة في اجليش اللبناني وهي الوحدات 
التي تنفذ عمليات س��رية في اطار مكافحة االرهاب، 
أو عمليات انزال خاصة«.وقدمت واشنطن منذ العام 
2005 أكث��ر من نصف مليار دوالر من املس��اعدات 
للجيش اللبناني، وأشار املس��ؤول األميركي الى ان 
واش��نطن »لديها ثقة مبوقع املر ف��ي وزارة الدفاع، 
والوفد املرافق معه والذي يضم ضباطا وقيادات من 

اجليش اللبناني وقوى األمن«.
اجتهادات خاصة: ال وكالء لدمشق في لبنان، حلفاء 
أو أصدقاء هذا ممكن. والكالم قاله، هاتفيا، مسؤول 
سوري بارز لشخصية لبنانية اتصلت مستوضحة 
حــــول ما إذا كانت هناك خلفيــــات معينة ملوجة 
تشويش شنتها بعض اجلهات، وفي اجتاه معني، 
بعد اللقاء األخير في فندق البريستول. املسؤول 
إيــــاه أوضح ما مفاده »أننــــا نتفهم كل معطيات 
الوضع اللبناني، ونحن ال نقول لفالن أو فالن ما 
ينبغي قوله أو فعله، ولكن البعض على ما يبدو 
يجتهد على حسابه«.وأشــــار إلى أن املسار الذي 
انطلق مع زيارة رئيس احلكومة سعد احلريري 
الى دمشق اليزال على انطالقته، ومؤكدا أن الزيارة 
»نفخــــت روحا جديدة في العالقــــات اللبنانية ـ 

السورية«.
حزب اهلل: يتحضر حزب اهلل ملهرجانه الذي سيقيمه 
ف��ي 16 فبراير اجلاري في الذكرى الس��نوية لقادته 
راغب حرب وعباس املوس��وي وعماد مغنية، والذي 

سيتحدث فيه األمني العام السيد حسن نصراهلل.

أخبار وأسرار لبنانية


