
االربعاء 17 مارس 2010   49عربية وعالمية

التواصل العوني ـ الكتائبي إلى أين؟: لقاءات عدة جمعت 
خالل الفترة األخيرة قيادات من حزب الكتائب والتيار 
الوطني احلر، حزب اجلميل الذي أخذ مسافة من 14 

آذار وتيار عون الذي جنح الى خطاب مسيحي. ولكن حتى اآلن 
لم تظهر أي بوادر تنس����يق إلعداد ورقة عمل مش����تركة ولو أن 
أس����بابها املوجبة قائمة في معركة االنتخاب����ات البلدية وقرى 
التواصل العوني � الكتائبي، في املنت أوال، وفي مناطق مسيحية 
أخرى ثانيا. وعليه فإن انتقال الكتائب الى صيغة حتالفية مع 
التيار الوطني احلر غير مطروحة في الوقت الراهن، مادام »سالح 
املقاومة« بينهما، مبعنى أن األول حليف حلزب اهلل، والثاني من 
املطالبني بس����حب هذا الس����الح. ولهذا فإن حدود املشترك بني 
الفريقني ال يتعدى، حتى اآلن، بعض التقاطعات املوضعية. كما 
أنه ال يجوز التوس����ع في دائرة االلتقاء مادام االتصال املباش����ر 
اليزال مقطوعا بني بكفيا والرابي����ة، وتقول مصادر في األمانة 
العامة ل� 14 آذار ان النائب سامي اجلميل يتعاطى من ناحية مع 
قوى 14 آذار املسيحية كأنه وحده املنتصر في االنتخابات النيابية 
األخيرة كونه الفائز الوحيد من هذه القوى في املنت الش����مالي، 
وفي الوقت نفسه تطغى على مواقفه تداعيات نتيجة انتخابات 
املنت الشمالي التي حل فيها رابعا، االمر الذي يدفعه ملغازلة بعض 
مس����ؤولي التيار الذين ربطته بهم عالقات ود يوم كان ناشطا 

طالبيا.
تدابيـر »وقائية« على املنافذ احلدودية: باش��رت املديرية العامة لألمن 
العام منذ مطلع هذا الش��هر اتخاذ تدابير وصفت ب� »الوقائية« على 
املنافذ احلدودية للتدقيق في جوازات الس��فر التي يحملها مواطنو 
بعض الدول الس��يما األوروبية منها، على خلفية اعالن شرطة دبي 
ان املتهمني بقت��ل القيادي في حماس محمود املبحوح اس��تخدموا 
جوازات س��فر صاحلة أو مزورة صادرة عن دول أوروبية. والغاية 
م��ن هذه التدابير منع دخول املش��تبه بهم الى لبن��ان، علما ان هذه 

اخلطوات الوقائية أثارت ردود فعل معترضة من دول معنية.

أملانيا تعد لبنان بتجهيزات دفاعية: 
أشارت مصادر في الوفد اللبناني 
املرافق للرئيس سعد احلريري 
الى أملانيا الى ان الوفد ملس اشمئزازا أملانيا من تصرفات احلكومة 
اإلسرائيلية على صعيد بناء املستوطنات، ومن عدم حصول اي 
تقدم على صعيد التسوية في املنطقة مما يزيد التوتر ومخاطر 
االنفجار، فيما أكد اجلانب اللبناني ان اللبنانيني سيكونون يدا 
واحدة في مواجهة اي اعتداء اس����رائيلي ول����ن يكون هناك اي 
انقسام داخلي حيال ذلك، مشيرا إلى ان احلكومة اللبنانية تضم 
جميع األطراف السياسية، وان حزب اهلل يشارك في احلكومات 
اللبنانية منذ العام 2005. وهذا األمر يشكل عنصر قوة وليس 
عنصر ضعف. وعلم ان احلريري قدم طلبا ببعض التجهيزات 
لوزير الدفاع األملاني الذي وعد بتلبيته وبزيارة قريبة للبنان، 
بع����د ان كان وّج����ه دعوة الى مي����ركل لزيارة بي����روت وعدت 

بتلبيتها.
احملكمة الدولية تصدر قرارها هذا العام: تقول مصادر ديبلوماسية انه 
من احملتم ان تصدر احملكمة الدولية القرار االتهامي في جرمية اغتيال 
احلريري، هذه الس��نة، بحيث بات لدى املدع��ي العام دانيال بيلمار 
معطيات مهمة وكافية الستصدار االتهام. والسبب اآلخر الذي يحتم 
اصدار القرار االتهامي هذه السنة، هو انه ال ميكن التأخير الى ما ال 
نهاية، في ضوء الس��نوات الثالث التي حددت لعمل احملكمة، وحيث 
ان هناك مساهمات مالية دولية تعد مبثابة الشريان احليوي الستمرارية 
احملكمة في مهمتها. وبالتالي، من املفترض ان يصدر القرار االتهامي 
قبل بحث موازنة الس��نة الثالثة لعمل احملكمة، التي دخلت س��نتها 
الثانية، وقبل انتهاء هذه الس��نة، س��تكون موازنة السنة الثالثة قد 
أق��رت. ويأخذ القيمون عليها في االعتبار، وجود اس��ئلة من الدول 
املس��اهمة في متويلها، حول ما الذي حققته خالل السنتني االوليني 
من عملها، وما مستلزمات او مقتضيات التمويل للسنة الثالثة اذا لم 

تصدر قرارا اتهاميا، او اذا لم تقم بأي محاكمات.

لبنان وقمة ليبيا: طريقة توجيه الدعوة عززت المقاطعة
           بيروت ـ داود رمال

يتوق��ع ان يثار موضوع مش��اركة لبن��ان في القمة 
العربية املقررة إقامتها في س��يرت الليبية في احملادثات 
التي سيجريها اليوم األمني العام للجامعة العربية عمرو 
موسى مع الرؤس��اء الثالثة. وكانت هذه العالقة شهدت 
أم��س األول تدهورا من ش��أنه ان يع��زز موقف القوى 
الش��يعية اللبنانية املطالبة مبقاطعة لبنان القمة العربية 

املقرر عقدها في ليبيا في 27 اجلاري.
وفيما اعتبرته اجلهات الديبلوماسية اللبنانية مخالفة ليبية للتعامل 
مع لبنان وفق األصول الديبلوماسية املتبعة، أرسلت طرابلس األحد، 
وبعدما أعلن الرئيس ميشال سليمان انه لن يشارك في القمة العربية، 
عبر سفيرها في دمشق عبدالسالم احمد ضو دعوة من الرئيس الليبي 
معمر القذافي الى رئيس اجلمهورية ميش��ال س��ليمان للمشاركة في 
القمة بواس��طة السفير اللبناني في دمشق ميشال اخلوري، في حني 
كان موفدون رئاسيون ليبيون يجولون على عدد من العواصم العربية 
لتس��ليم زعمائها دعوات مماثلة. وعلم ان السفير اخلوري أبرق على 
عجل الى وزارة اخلارجية، فيما تش��اور الرئيس س��ليمان والرئيس 
احلريري هاتفيا، وأعطى رئيس اجلمهورية تعليماته للخارجية بإعادة 
الرسالة بالبريد. وقد أوضحت مصادر ل� »األنباء« ان التصرف الليبي 
س��يثيره لبنان مع األمني العام للجامعة عمرو موسى لتبليغه املوقف 
الرس��مي وهنا تلفت املصادر الى الدعوة التي وجهها لبنان الى ليبيا 
حلضور قمة 2002 وفق األصول رغم اخلالف. ويتجه لبنان ملقاطعة 
القمة العربية للمرة األولى في تاريخه، أو في أحس��ن األحوال متثيله 
عبر القائم بأعمال سفارة لبنان في طرابلس الغرب دون إغفال إمكانية 

استدعائه الى بيروت احتجاجا على اخلطوة الليبية.
وتواج��ه احلكومة اللبناني��ة معضلة إليجاد ت��وازن ما بني رغبة 
املس��ؤولني اللبنانيني في عدم مقاطعة أي قم��ة عربية،  وهو ما درج 
عليه لبنان منذ اشتراكه في تأسيس اجلامعة العربية، خصوصا انه هذا 
العام ميثل املجموعة العربية في مجلس األمن، والضغوطات الداخلية 
الكبيرة التي تدفعه باجتاه مقاطعة القمة بسبب ملف مؤسس املجلس 
اإلسالمي الشيعي األعلى اإلمام موسى الصدر الذي اختفى خالل زيارة 

رسمية قام بها إلى ليبيا عام 1978.
ويترأس رئيس مجلس الن��واب اللبناني نبيه بري، وزعيم حركة 
أمل، تيار رفض املش��اركة، رافضا حتى »املش��اركة الرمزية«، و»على 
أي مس��توى«، مشيرا إلى أن ما تردد عن مشاركة لبنان بوفد وزاري 

يرأسه وزير اخلارجية بالوكالة طارق متري »تسريبات«.
وعلى الرغم من رفض رئيس اجلمهورية ميش��ال سليمان العلني 
للمشاركة الشخصية من قبله في القمة، إال أن بري ال يزال يدفع باجتاه 
»املقاطعة الكاملة«، وإن كانت مصادر في األكثرية البرملانية تتوقع أنه 
س��يقبل في نهاية املطاف مبش��اركة »رمزية« ألن من مصلحة لبنان 
عدم الغياب. وقالت مصادر حكومية لبنانية إن رئيس احلكومة س��عد 
احلريري لم يتبلغ تلميحا باس��تقالة الوزراء الشيعة من احلكومة في 
حال اتخاذ قرار باملش��اركة في القمة، في تعليقها على موقف النائب 
هاني قبيسي الذي لوح مبقاطعة النظام اللبناني واخلروج من احلياة 
السياسية، وبخطوات حازمة »إذا ما اتخذ قرارا مماثال«،  وقال: »ال نريد 
العودة إلى الوراء لدفع الطائفة الشيعية لتهميش دورها السياسي، وال 
نريد أن نوصل األمور إلى ما كانت عليه أثناء اخلالف السياس��ي )بني 

فريقي 14 آذار واملعارضة بني عامي 2006 و2008(«. 
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أخبار وأسرار لبنانية

إيلي عون لـ »األنباء«: ال معوقات لزيارة جنبالط 
إلى سورية ويتجه إلعطاء تيمور منصبًا حزبيًا

بيروت ـ أحمد منصور
شدد عضو اللقاء الدميوقراطي 
النائب ايلي عون على عدم وجود 
معوقات أو ش����روط أمام زيارة 
النائب وليد جنبالط لس����ورية، 
مؤك����دا ان االنتخاب����ات البلدية 
واالختيارية ستجرى في مواعيدها 
القدمي مع  القانون  وعلى أساس 

بعض التعديالت عليه.
وقال ع����ون ف����ي تصريح ل� 
»األنباء«: ان زيارة رئيس احلزب 
النائب وليد  التقدمي االشتراكي 
جنبالط باتت مقررة الى دمشق، 
الى اجتاه لديهم لتسليم  وأشار 

جنله تيم����ور منصبا في احلزب في اطار انطالقته 
السياسية، مؤكدا ان الظروف احلالية تستدعي وجود 

وليد جنبالط على الساحة السياسية.
ورأى عون ان قطار العالقة بني سورية ولبنان قد 
وضع على السكة، وقال: ان سورية جارة والبد من 
ان نتعاون معها ومعا في امور كثيرة. وفي املاضي 
كان هناك صفحة وقد طويناها، وكانت تستدعي كل 
ما جرى كي يتمتع لبنان بسيادته وحريته واستقالله 
وكي ال يكون هناك من وجود ألي عس����كري اجنبي 
على االرض اللبنانية، سواء كان سوريا أو غير ذلك، 
فهذا االمر حصل، وبعدها مت تأليف احملكمة الدولية، 
واليوم يجب ان نفتح صفحة جديدة من التعاون مع 
سورية. وشدد عون على »ان االنتخابات ستجرى 
في مواعيده����ا، وعلى عدة مراحل ومتتد حتى آخر 
شهر يونيو املقبل، مشيرا الى ان هذا االمر ال يعتبر 
متديدا أو تأجيال، موضحا انها ستجرى مع بعض 
التعديالت«. واعتبر عون ان تعديل القوانني ليس 
ض����رورة ان يكون اصالحا، ف����إذا عدلنا حتت هذا 

الشعار ولم يتطابق هذا الوضع 
مع طبيعة بلدنا وناخبينا، السيما 
فيما يتعلق بالتعددية واملذهبية 
والطائفية واملناطقية، فهذا االمر ال 
ميكن ان »يركب« عندنا، لذلك فإن 
موضوع النسبية من الصعب جدا 
ان مير في مجلس النواب، وان عدم 
مرورها واالخذ باالصالحات في هذا 
املوضوع ومسألة الكوتا النسائية 
هو ال����ذي يؤك����د ان االنتخابات 

ستجرى في مواعيدها.
ورأى ع����ون ان تأخير اصدار 
االدارية ليس مبررا،  التعيينات 
معتبرا انها حتت شعار التوافق 
وبالرضا والقبول املتبادل يتم التأخير والتضحية 
بالوقت للوصول الى التوافق. واضاف: ان التعيينات 
االخيرة على صعيد هيئات الرقابة وغيرها منوذج 
ال بأس به، ولكن يجب ان نس����تكمل، فهناك رغبة 
عند اجلميع في ان تتم هذه التعيينات، ولكن علينا 
اخلروج من هذه املسألة، فكل مركز يشغر يجب ان 
يتعني البديل مكانه، ال ان ننتظر حصول س����لة من 
التعيينات، فنصف االدارات شاغرة، ولو كان هناك 
تواف����ق عليها لكانت متت، معتب����را ان التعيينات 
االخيرة نوع من »عملية قيصرية«. وأعرب عون عن 
تفاؤله باالوضاع اللبنانية مستبعدا حربا اسرائيلية، 
والفتا الى انها مكلفة إلسرائيل التي تعرف انها لن 
تتمكن من ش����ن حرب على ايران في الوقت الراهن 
ألن شروطها وظروفها غير مكتملة وهي في نفس 
الوقت مكلفة لها وللواليات املتحدة االميركية وقد 
تعرض دول اخللي����ج واملنطقة للخطر، معتبرا ان 
حرب يوليو 2006 خير دليل على ذلك، منوها بالدور 

العربي الداعم واملساعد للبنان.

نوه بالدور العربي الداعم والمساند للبنان وأبنائه

ايلي عون

سليم الصايغ 

)محمود الطويل( تيمور وليد جنبالط يضع الزهور نيابة عن والده على ضريح جده كمال جنبالط برفقة شريف فياض امس

بيروت ـ اتحاد درويش
الش�����ؤون  وزي�����ر  رأى 
االجتماعية س���ليم الصايغ ان 
الت���ي يطلقها رئيس  املواقف 
اللق���اء الدميوقراط���ي النائب 
وليد جنبالط لم تعد تش���كل 
حدثا ألنه س���بق وأعلن عنها 
قبل ذلك، وتوقف عند الزيارة 
الى  املرتقبة لزعي���م املختارة 
سورية متس���ائال عما سيأتي 
به النائب جنبالط من دمشق. 
وقال: ليس املهم ان يقوم بزيارة 
النائب  التي يقدر  الى سورية 
جنبالط معناها متاما، بل املهم 
كيف سيعود ومباذا سيأتي من 
هناك بعد ان زارها البعض ولم 

يأتوا بشيء؟
ويتس��اءل الوزي��ر الصاي��غ 
املنتم��ي ال�ى ح��زب الكتائ��ب 
اللبناني��ة ف��ي حديث ل� »األنباء« 
عن م��ردود الزيارات الى سورية 
بالنسبة للبنان الذي لديه قضية 
معه���ا وليس العكس، كقضية 
ترس���يم احل���دود واملعتقلني 
اللبناني���ني ووج���ود القواعد 
الفلسطينية التي تأمتر بامرة 
بدمشق، مشيرا الى ان الرئيس 
سعد احلريري قام بزيارة الى 
سورية بصفته رئيس حكومة 
لبنان وهي زيارة من دولة الى 
دولة ومن واجباته بناء عالقات 

ندية بني البلدين.
وحول م���ا اذا كان الرئيس 
أمني اجلميل يعتزم زيارة دمشق 
قال الوزير الصايغ ان الرئيس 

أقاصي  ال���ى  اجلمي���ل يذهب 
االرض اذا كان املوضوع يتصل 
بقضايا تتعلق بلبنان، كاشفا ان 
زيارته اليها ليست واردة وغير 
مطروحة في الوقت الراهن، وان 
كان ال مانع لديه من زيارتها كما 
ال مانع عند البطريرك نصراهلل 
صفير، مجددا القول عن نتائج 
الزيارات وانعكاسها على لبنان، 
مطالبا بضرورة قيام عالقات 
بني لبنان وسورية بعد ان جرى 
تبادل للسفارات عبر القنوات 
الرسمية واالعتراف باستقالل 
لبنان، الفتا الى ان »ثورة االرز« 
قدمت الشهداء وبذلت التضحيات 
من اجل االعتراف بسيادة لبنان 

واستقالله.

الخالف على اآللية التنفيذية

وعن عالقة حزب الكتائب مع 
قوى 14 آذار اكد الوزير الصايغ 
ان ال خالف مع مكونات الرابع 
عشر من آذار التي جتتمع على 
الثوابت التي قامت من اجلها، 
الى ان اخل���الف هو  مش���يرا 
على اآللية التنفيذية للقرارات 
السياسية، داعيا الى ان تصبح 
االمانة العامة لقوى 14 آذار اكبر 
وأهم مما هي عليه اليوم لكي 
تكون املكان الذي تنظم وتنسق 
فيه القرارات السياس���ية، وان 
يترجم كل طرف فيها القرارات 
التي يراها مناسبة.  بالطريقة 
مش���يرا الى ان االمانة العامة 
هي وح���دة وبنية وجهاز و14 

آذار هي ثوابت وروح وقيادات 
تقرر وتنسق املواقف السياسية 
وهي خاضت االنتخابات النيابية 
والنقابية مع بعضها البعض.

وردا على سؤال عن االجواء 
التي سادت جلسة »هيئة احلوار 
الوطن���ي« والت���ي عبرت عن 
االنقسام السياسي، رأي الوزير 
الصاي���غ ان على حزب اهلل ان 
يكون صادقا حتى تتوصل هيئة 

احلوار الى نتيجة واضحة.
داعي���ا اي���اه ال���ى تق���دمي 
الدفاعية. مؤكدا  استراتيجيته 
ان الهدف من احلوار ليس نزع 
سالح حزب اهلل امنا لوضع كل 
السالح املوجود على االراضي 
الدولة،  ام���رة  اللبنانية حتت 
مش���يرا الى ان حزب الكتائب 
ال يس���عى الى نزع عنصر من 
عناصر القوة التي ميتلكها حزب 
اهلل كما يدعي البعض، بل ان 

يك���ون هذا الس���الح في عهدة 
الدولة اللبنانية وحدها.

كبش محرقة

وع���ن حيثيات م���ا طرحه 
الرئي�����س ام���ني اجلميل في 
هيئة احل�����وار الوطني حول 
دور وموق�����ع لبن���ان وما اذا 
كان دولة مسان��دة ام مواجهة، 
ق���ال الوزي���ر الصان��ع: نحن 
نعتبر منذ الس���تيني��ات وفي 
زمن الرئي���س عبدالناصر ان 
هناك قرارات عربية تقول ان 
لبنان هو دولة مساندة وليس 
مواجهة بحكم موقعه اجلغرافي 
وليتحم���ل معن���ا العرب هذه 
املس���ؤولية وملاذا نبقى نحن 
»كب���ش محرقة«، وال نقبل ان 
يأخذ عنا احد قرارات احلرب 
والسلم او حتى التفاوض مع 

اسرائيل.
وعن رأيه في عدم حصول 
املصافحة بني النائب سليمان 
الق���وات  فرجني���ة ورئي���س 
اللبنانية سمير جعجع، ابدى 
ازاء  الوزي���ر الصايغ اس���فه 
هذا االمر، الفتا الى ان النائب 
فرجنية كان قد عبر قبيل انعقاد 
جلسة هيئة احلوار عن ان ال 
شيء مينعه من املصافحة واال 
مشكلة بالنس���بة له وانه عفا 
الذين نف���ذوا مجزرة  عن كل 
اهدن، واستغرب تصرف النائب 
فرجنية الذي حاول املستحيل 

اال حتصل هذه املصافحة.

وردا عل���ى س���ؤال يتعلق 
اللبنانية  باالتفاقية االمني���ة 
� االميركي���ة وتفاعالتها على 
الساحة الداخلية، ابدى الوزير 
الصايغ ثقته باالجهزة االمنية 
الداخلي���ة واالمن  وب���وزارة 
الداخل���ي، مالحظ���ا ان هناك 
حمل���ة على االمن ف���ي لبنان 
تصوره وكأنه س���ائب بهدف 
فتح ملف االتفاقية اللبنانية � 
االميركية وغيرها من امللفات، 
الفتا بالقول انه لم نر اجنازات 
التي  امنية منذ سنوات كتلك 

نراها اليوم.

دولة فاشلة

وحول تقييمه الداء احلكومة 
وما يحكى عن تغيير حكومي 
بعد اشهر، رأى الوزير الصايغ 
ان هناك ورش���ة كب���رى امام 
احلكومة وفي املجلس النيابي، 
ان املشكلة ليست في  معتبرا 
االش���خاص بل ف���ي العناصر 
السياسية املكونة لها، وقال ان 
حكومة الوحدة الوطنية تعمل 
على اس���اس ان التوافق على 
االمور االساسية واال التصويت 
الثلثني واملضي قدما  بأكثرية 
في مشاريع اصالحية، لكن ما 
نالحظه وكأن شيئا ما يرخي 
بظالله عل���ى الدولة اللبنانية 
وليس احلكوم���ة، فالدولة لم 
»تقلع« كما يجب وكأن املطلوب 
ان يظهر لبنان كدولة فاش���لة 

وغير قادرة وغير متمكنة.

الصايغ: ال مانع عند الجميل والبطريرك صفير من زيارة سورية
وزير الشؤون االجتماعية الكتائبي يطالب حزب اهلل بتقديم إستراتيجية دفاعية

بعد الحريري وجنبالط.. من يطرق أبواب دمشق؟!
بيروت ـ عمر حبنجر ـ عامر عز الدين

بعدم����ا باتت زيارة رئي����س اللقاء النيابي 
الدميوقراطي وليد جنبالط الى دمشق محسومة 
ورجحت مصادر سورية ولبنانية ان تتم غدا 
كفعل ونتائج بالطبع، احلديث في بيروت عمن 
يكون بعده؟ الرئيس س����عد احلريري زيارته 
الثانية مقررة، وهي رسمية ومصحوبة بوفد 
وزاري وس����يكون كت����اب كل وزي����ر بيمينه، 
واملقصود االتفاقية املعقودة بني وزارته والوزارة 
السورية املقابلة، بهدف اجراء قراءة مشتركة 
لالتفاقيات املعقودة متهيدا الجراء الالزم تعديال 

او تطويرا أو حتى الغاء.
بعض االوساط القريبة من كتل املعارضة 
الحظت ف����ي غياب الرئيس س����عد احلريري 
شخصيا عن اجتماع البريستول لقوى 14 آذار 
بداية استدارة هادئة باجتاه انفتاحي اوسع نحو 
سورية، كما نحو حلفائها في لبنان، وامنا بسرعة 
اقل من سرعة االستدارة اجلنبالطية احملكومة 

بظروف مختلفة ومعطيات مختلفة ايضا.
وهنا عزت املعلومات هذا التغيب الى اتصال 
هاتفي حصل بينه وبني الرئيس السوري بشار 
االسد يوم اجلمعة املاضي في حني قالت مصادر 
اخرى ان كتلتي املستقبل والقوات لم تقتنعا 
باملوقف الكتائبي الذي متثل رمزيا في اللقاء 
وانهما تش����يران في املجالس الداخلية الى ان 
الكتائ����ب قطعت نصف الطري����ق التي قطعها 
جنبالط وان الرئيس اجلميل يكثف اتصاالته 

لزيارة دمشق.
باملقابل ت����رى مص����ادر 14 آذار ان مؤمتر 
البريس����تول جتنب في بيانه اخلتامي كل ما 
من شأنه تعكير املياه اجلارية باجتاه دمشق، 
كموضوع احملكمة الدولية وسالح حزب اهلل 
والدور االيراني في املنطقة ومخاطره على لبنان 
والعالم العربي، اضافة الى العناوين االخرى 

التي تشكل ثوابت 14 آذار.
والحظت املص����ادر ل� »األنباء« ان الرئيس 
فؤاد السنيورة الذي ترأس وفد كتلة املستقبل 
الى مؤمتر البريس����تول حرص على عدم ذكر 
احملكمة الدولية في البيان، انطالقا من كونها 

اصبحت حالة دولية ال اثر لنا وال تأثير على 
مجرياتها.

ومن اليوم حتى امتام زيارة جنبالط وبعده 
او زيارة الرئيس احلريري الثانية الى دمشق 
تعيش االوساط السياسية احملايدة في بيروت 
اجواء تتوقع املزيد من االهتمام بزيارات للمراجع 
الدينية الى العاصمة السورية، واال فان احجام 
اي منهم سيدرج في خانة فتح الصفحة اجلديدة 
في سجل العالقات الثنائية بني البلدين والداخلية 

بني اطراف الداخل اللبناني.

الورقة الفلسطينية قبل القمة

وضمن املخاطر احملسوبة واملأخوذة بعني 
االعتبار احتمال ان تتدهور األمور داخل املخيمات 
الفلس����طينية في لبنان في اطار الصراع على 
االمساك بورقة هذه املخيمات قبل انعقاد القمة 
العربية ف����ي 27 اجلاري حيث يبدو ان »قوى 
املمانعة« داخل مخيم عني  احللوة، االكبر واألقوى 
في لبنان، تتجه الستغالل االنقسام احلاصل في 
صفوف فتح، الخراج فتح أبومازن من املخيم، 
وبالتالي ضمه الى جبهة املمانعة الفلسطينية 

املتمركزة قيادتها في دمشق.

العودة إلى جنبالط

في هذا الوقت قال النائب وليد جنبالط امس 
وبعد تبلغه من األمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل اس����تعداد دمشق الستقباله، 
ان صفحة »املستقبل« فتحت إلرساء عالقات 
صحيحة بني لبنان وسورية، بعيدا عن املاضي 
املش����حون، الفتا الى ان هذا األمر يتطلب عمال 
دؤوبا في شتى املجاالت السياسية واالقتصادية 
وعلى قاعدة شعبني على ارض واحدة وضمن 

دولتني.
وجدد جنبالط لصحيفة »السفير« تأكيد ما 
نص عليه اتفاق الطائف من عالقات مميزة بني 
لبنان وسورية، مشددا على ايجابية معاهدة 
االخوة والتنس����يق بني البلدي����ن، معتبرا انه 
يجب النظر الى هذه املعاهدة من خالل جوانبها 
االيجابية التي تتضمنها، وانه اذا كانت هناك 

جوانب سلبية فلتلحظ، مشيرا الى ان هذا األمر 
يعود بحثه الى املجلس األعلى اللبناني السوري، 
ولكن ال مشكلة أبدا من التأكيد عليها خصوصا 

انها تتضمن بنودا مفيدة جدا للبلدين.

الموعد لم يتحدد

وفي مجال آخر س���ئل جنبالط عن موعد 

زيارته دمشق ولقائه الرئيس بشار األسد، قال 
ان املوعد لم يحدد وان ما نشر في وسائل اإلعالم 
ليس صحيحا، مشيرا الى انه على اتصال دائم 
بالسيد حسن نصراهلل األمني العام حلزب اهلل 

من دون ان يعلن ذلك بوسائل االعالم.
بدوره الرئيس عمر كرامي اعتبر ان عودة 
النائب وليد جنب���الط ومتوضعه في اخلط 

الوطني الذي نشأ عليه هو قوة للتيار الوطني 
القومي العربي ف���ي لبنان، متمنيا ان تكون 
هذه بداية وان تكثر املصاحلات حتى يقوى 

ويدعم هذا اخلط.

بالل سعيد لتكفل نصر اهلل بجنبالط

من جهته وزير اإلعالم الس���وري محسن 
بالل ابلغ موقع »االنتقاد« االلكتروني التابع 
حلزب اهلل بأن سورية أخذت بالبيان اإلعالمي 
الذي صدر عن األمني العام حلزب اهلل السيد 
حس���ن نصر اهلل، كما هو بحرفيته وقبلت 
به، وإذ أبدى سعادته لتكفل السيد نصر اهلل 
بالنائب وليد جنبالط، فضل الوزير السوري 

عدم الغوص في التفاصيل.
بدوره النائب السوري محمد حبش حتدث 
الى املوقع نفس���ه، مؤكدا أنه رغم الذكريات 
املؤملة والتصريحات اجلارحة، فهناك تاريخ 
قدمي جلنبالط والتجارب التي مر بها احلزب 

التقدمي االشتراكي ونضاله القومي.
الوزير السابق وديع اخلازن اعتبر ان جناح 
زيارة جنبالط إلى سورية مرتبط باللحظة 

املتجلية التي وجد نفسه فيها.
واعتب���ر ان هذه الزيارة س���تعيد النظر 
بكل التحالفات الداخلية في لبنان وسيكون 
له���ا تأثيرها على واق���ع املواجهة مع العدو 

اإلسرائيلي.

16 آذار.. إطاللة تيمور

في غضون ذلك ش���كلت ذكرى استشهاد 
الزعيم الراحل كمال جنبالط الثالثة والثالثني 
مناسبة أطل خاللها تيمور جنبالط النجل البكر 
لرئيس »اللق���اء الدميوقراطي« النائب وليد 
جنبالط الذي سيتولى الزعامة اجلنبالطية 
كما قال وليد جنبالط في الوقت املناس���ب، 
والذي كلفه بوضع زهرة باسمه على ضريح 
جده � صاحب الذكرى والى جانبه أمني السر 
العام في احلزب التقدمي االشتراكي شريف 
فياض. كما أعلن ذل���ك جنبالط في اطاللته 
التلفزيونية األخيرة، والذي غاب عن الذكرى 

ومارس عمله بش���كل طبيعي في منزله في 
كليمنصو انسجاما مع فتح الصفحة السياسية 
اجلديدة بينه وبني القيادة السورية، وكالمه 
في 16 مارس 1977 »أسامح وال أنسى«، وفي 
13 مارس 2010 »أسامح وأنسى« ومتابعا بدقة 

ما يجري.
وحض���ر احياء للذكرى ووقف الى جانب 
تيمور ووضع اكليال من الزهور وفدمن كتلة 
التنمية والتحرير وحركة امل برئاسة نائب 
رئيس احلركة النائب ايوب حميد ممثال الرئيس 
نبيه بري، معبرا عن املواساة بذكرى رمز وطني 
وعربي وقومي بامتياز، وكانت مناسبة للبحث 
في الواقع واملرحلة املقبلة التي نراها مشرقة 
على صعيد اخلطوات التي قام بها »وليد بك« 
جنبالط جلهة ارس���اء املسار الطبيعي الذي 
ننشده جميعا، وهو مصلحة لبنان واللبنانيني 
واملزيد من التالقي العربي � العربي. كما حضر 
وفد من نواب كتلة املستقبل ممثال للرئيس 
س���عد احلريري ووضع اكلي���ال من الزهور 
وحتدث باسمه النائب عقاب صقر قائال: جئنا 
باملناسبة لتذكر الزعيم كمال جنبالط املوجود 
في ضمير كل لبناني وعربي آمن باخلروج من 
هذا »السجن الكبير« لنؤكد كتيار املستقبل 
وتكتل لبنان أوال وقوى االكثرية و14 آذار ان 
كمال جنبالط سيبقى في ضميرنا وامتداده 
السياسي والعربي الوطني الكبير عالمة مميزة 

في لبنان والشرق.
وشارك وزراء ونواب من اللقاء الدميوقراطي، 
والنائب الس���ابق مصب���اح االحدب، واركان 
احلركة الوطنية السابقة، وممثلون عن عدد 
من االحزاب والتيارات السياسية، واملرابطون 
واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، اضافة 
إلى ممثل عن ش���يخ عق���ل طائفة املوحدين 
الدروز، وقضاة من املذهب الدرزي واعضاء من 
املجلس املذهبي ومشايخ وحشد من الفاعليات 
والشخصيات السياسية واالجتماعية والدينية 

واالهلية الى جانب الوفود املناطقية.
وق���د اس���تقبل تيمور جنب���الط الوفود 

وصافحها رافضا التحدث الى اإلعالميني.

مخاوف من تفجّر »عين الحلوة« قبل قمة سرت.. وأجواء بيروت تتوقع المزيد من اهتمام المراجع الدينية بزيارة سورية


