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احمد فتفت 

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال نظيره االردني سمير الرفاعي في حفل عشاء امس االول بحضور وزير الدفاع الياس املر وقائد اجليش جان قهوجي واالعالمية الهام فريحة

النف�وذ الس�وري: نقل عن ديبلوماسي اميركي بارز قوله: »النفوذ 
السوري في لبنان سيكون دائما مهما ولكنه لن يعود كما كان عليه.. 
والقوات السورية لن تعود الى لبنان«. ونقل عن مسؤولني سوريني 

قولهم ان س����ورية ليست أبدا في وارد العودة العسكرية الى لبنان ألنها ستكون مبنزلة 
عودة الى الوراء بعدما اكتشفت ان الطرق والوسائل السياسية توصل الى نتيجة ومردود 

أفضل وبكلفة أقل.
املقدح بانتظار العرض الثالث: تلقى منير املقدح حتى اآلن عرضني من القيادة الفلسطينية في 
رام اهلل: واحد يعرض عليه االنتقال الى خارج لبنان مع جائزة ترضية، وثان يعرض عليه البقاء 
في لبنان وفي مخيم عني احللوة مع وضع خاص معترف به من قيادة حركة فتح، فتوضع في 
تصرفه قوة أمنية من مائة عنصر ممولة من رام اهلل من دون ان يش��غل مس��ؤولية قيادية أو 
تنظيمي��ة في احلركة. العرضان رفضهما املقدح الذي ينتظر عرضا ثالثا وأخيرا يحمله مبعوث 
خاص من الرئيس محمود عباس يرجح ان يكون عزام األحمد الذي ميثل مع عباس زكي محورا 

وسطيا في فتح بني محور »دحالن الطيراوي أبو العينني« ومحور »أبو ماهر غنيم«.
وبانتظار ما سترس��و عليه املفاوضات بني املقدح وقيادة فتح، يس��تمر احلذر بش��أن حصول 

توترات أمنية بني الفصائل الفلسطينية وعمليات اغتيال داخل مخيم عني احللوة.
موق�ف حزب اهلل من االتفاقية األمني�ة: يؤكد مصدر نيابي في كتلة حزب اهلل ان »فضيحة« 
االتفاقية األمنية املوقعة بني الس����فارة االميركية وق����وى األمن الداخلي لن تقفل اال على 
أساس إلغاء االتفاقية ووضع ضوابط حتول دون تكرار مثل هذا األمر في املستقبل، وان 
كل احملاوالت اجلارية لس����حب املوضوع من التداول حتت س����تار غبار سياسي وطائفي 

تثار حوله محاوالت لن تنجح.
حلود وجنبالط: س��ئل الرئيس اميل حلود عن زيارة للنائب وليد جنبالط اليه وما اذا كانت 
س��تحصل قبل زيارة دمشق ام بعدها، فأجاب: »لم يش��ترط أحد على النائب وليد جنبالط ان 
يزورني قبل زيارة دمش��ق، فس��ورية ال ميكن ان تضع ش��روطا على أحد، وهو يعرف متام 

املعرفة ما يجب القيام به. وليد يقول انه أخطأ وهذا جيد، ومن يعمل في 
السياس��ة في لبنان يهم��ه اللقاء مع النائب جنب��الط، أما أنا فال تهمني 
السياسة، ولقاؤه معي ال يزيدني شيئا، ومن األفضل أال أراه، ومن وجهة 
نظري، إذا دخل االميركيون اليوم الى لبنان، فس��يصطف جنبالط خلفهم، لذا ال يجوز أن نقع 

في اخلطأ مرتني، وآمل ان تنطبق أقواله على ممارساته، ويجب ان يخضع لفترة جتربة«.
س�امي اجلميل والوقائع السياسية: بعد مقاطعة النائب سامي اجلميل احتفاالت 14 فبراير ولقاء 
البريستول في 14 مارس التي ترافقت مع مقاطعة حزب الكتائب اجتماعات األمانة العامة 
ل� 14 آذار، ومع »همس« بشأن تقارب واتصاالت بني اجلميل االبن والتيار الوطني احلر. 

أشارت معلومات الى جملة وقائع سياسية معاكسة: 
� لقاء بني الرئيس سعد احلريري والنائب سامي اجلميل بعد ان شهدت العالقة بينهما نوعا 
من الفتور، وعادت الى طبيعتها بعد ان أبدى الرئيس احلريري تفهما لرؤية النائب اجلميل 

فيما يخص طريقة عمل قوى الرابع عشر من آذار وتوجيهه بعض االنتقادات اليها.
� اجتماع في البيت املركزي حلزب الكتائب بني النائب سامي اجلميل ومنسق األمانة العامة 
لقوى 14 آذار د.فارس س����عيد ومت التباح����ث خالله في امللفات العالقة بني حزب الكتائب 
واألمانة العامة ل� 14 آذار، ونتيجة املباحثات أبلغ سعيد النائب اجلميل بأن األمانة العامة 
ستس����ير باقتراحاته املتعلقة بإعادة تفعيل قوى 14 آذار وتغيير طريقة عملها، على ان 
تعق����د خلوة في وقت الحق لوضع خارطة طريق للمرحة املقبلة واس����تراتيجية جديدة 

لفريق 14 آذار مبنية على التمسك باملبادئ واالعتراف بأخطاء املاضي.
� لقاء املصاحلة بني العماد ميش����ال عون والنائب س����امي اجلميل ليس واردا في الوقت 
احلاضر، وبس����بب استمرار هوة سياس����ية بينهما لم تردم رغم حصول تقاطع في أكثر 
من ملف مس����يحي، إضافة الى »ڤيتو« تضعه السيدة جويس أمني اجلميل على مشروع 
التقارب وعدم حماسة الرئيس أمني اجلميل العتبارات تتعلق بحسابات الربح واخلسارة 

على الساحة املسيحية.

بدء مسح ثالثي األبعاد لمسرح أخبار وأسرار لبنانية
جريمة اغتيال الحريري اليوم

بيروت � منصور شعبان
يقوم 5 خبراء من الفريق اجلنائي التابع 
للمحكمة الدولية مبهمة تصوير ثالثي البعد 
ملسرح جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
في 14 فبراير 2005، طبقا ملا نشرته »األنباء« 

في وقت سابق.
وتتلخص مهمة هذا الفريق في إكمال عملية 
مسح مسرح اجلرمية، واالستماع الى شهود 
وإجراء استجوابات وجمع املعلومات، مبواكبة 
عس���كرية وأمنية لبنانية، تبدأ اليوم في 21 

مارس وتنتهي في 29 منه.
ومتهد هذه التحقيقات االستكمالية لصدور 

القرار االتهامي في القضية.
وعلم���ت »األنب���اء« ان بع���ض من جرى 
االتصال بهم لسماع أقوالهم في بعض النقاط 
الواردة في التحقيقات الس���ابقة، لم يظهروا 

التجاوب املفترض العتبارات معينة، علما ان 
احلكوم���ة اللبنانية التزمت في اتفاقيتها مع 
احملكمة الدولية بتسهيل أعمال هذه احملكمة 
على األراضي اللبنانية واملساعدة في تنفيذ 

إجراءاتها.
ويعتقد تابعون لقوى 14 آذار ان الكثير من 
التوترات السياسية التي يشهدها لبنان اآلن، 
اضافة الى احلمالت اإلعالمية على بعض الرموز 
الوطنية واألمنية مرتبطة بالتحرك املستجد 
للمحكمة الدولية. وتقول صحيفة النهار في 
هذا السياق ان عدد أفراد الفريق الدولي التابع 
للمحكمة واملوجود في بيروت بلغ 70 شخصا 
وان املهمة اجلديدة تشمل رفع بصمات واالطالع 
على جداول رحالت الطيران، اشارة الى توقع 
رئيس احملكمة انطونيو كاسيزي لقناة العربية، 

حصول تطور ايجابي ديسمبر املقبل.

بيروت � عمر حبنجر
جدد رئيس تيار التوحيد وئام وهاب احلملة على الرئيس ميش����ال 
سليمان متناوال بعض املراسيم املوقعة من جانبه، ما أوحى للمراقبني 
في بيروت بأن سليمان الذي أكد عالقته الطيبة مع الرئيس بشار األسد 

يواجه حملة »تطويع سياسي«، كما تقول القوات اللبنانية.
وهاب الذي كان أبلغ قناة »او تي ڤي« التابعة للعماد ميش����ال عون، 
انه أطلق مواقفه ضد الرئيس من الرابية بدافع شخصي، ودون علم او 
دراية س����ورية او العماد عون او اي طرف معارض، قال انه لم يطالب 
باستقالة الرئيس اال في حال عدم قدرته على فرض التصحيح واإلصالح 
على حد قوله، علما ان احدا ال يجرؤ على توجيه مثل هذا القول لرئيس 

اجلمهورية لو لم يكن متكئا على جدار صخري.
وأمس جدد وهاب حملته على الرئيس س����ليمان من نافذة توقيعه 
مرسوم يسمح باستثمار 400 متر مكعب من مياه نبع الرويس في قضاء 
جبيل، وقال ردا على وصف الرئيس سليمان للحملة ضده بالتافهة، كال 
انها ليس����ت تافهة، التافهة امور اخرى ذكر وهاب بعضها، وهي مواقف 

هامشية، ال تطال جوهر اداء الرئيس.
بيد ان وهاب، وفي حديث للتلفزيون اجلديد وبعد ان نفى انه يتلقى 
األوامر من س����ورية وأقسم بأنه لم يزر دمشق، منذ فترة المس حقيقة 
دوافع احلملة على الرئيس سليمان عندما وصف »طاولة احلوار« التي 
انعقدت مؤخرا برعاية رئيس اجلمهورية »مبشروع التآمر«، وان مخيم 

نهر البارد يحتاج الى بحث سياسي اكبر وأعمق.

المحكمة الدولية والفتنة

واقت����رب وهاب اكثر من كبد دوافع حملته عندما قال: نحن ذاهبون 
الى مشكلة كبيرة في البلد، وجلنة التحقيق الدولية تهيئ لفتنة كبيرة 
في البلد حتاك ضد حزب اهلل ألن األميركي ال يهمه اال النيل من احلزب، 
وهاه����ي جلنة التحقي����ق الدولية تطلب عناصر م����ن حزب اهلل بعد 5 

سنوات.
وأضاف: هناك فتنة حتضر وهناك أسماء سلمت الى حزب اهلل، وهذا 
امر خطير، وقد ركبوا طاولة احلوار إلشغال احلزب باألمور الداخلية.

وكان الرئيس س����ليمان، قال في اول كالم مباش����ر له حول احلملة 
ض����ده انه ال يريد اخلوض في الس����جاالت الدائرة وف����ي خلفيات هذه 

احلملة التافهة.
ونقلت عنه صحيف����ة »اللواء« البيروتي����ة ان اللبنانيني يتابعون 
ما نقوم به يوميا م����ن مهمات صعبة ويدركون أهمية ما حققناه حتى 
اآلن من اجنازات سياسية واقتصادية وأمنية ساهمت في تعزيز حالة 
االس����تقرار واالنتعاش التي تعيش����ها لبنان حاليا وحتقيق معدل منو 

قياسي وصل الى %9.
ويبرر الرئيس سليمان جتنبه الرد على احلملة املتجنية ضده، حتى 
ال »نعطيها حجما ال تستحقه« وانا في األساس أحتكم الى هذا الشعب 
الطي����ب الذي أوالني الثق����ة والدعم والتأييد منذ كن����ت قائدا للجيش، 
خصوصا في احملطات املفصلية التي واجهناها في السنوات الصعبة، 
وأعتقد ان التاريخ سيش����هد على اإلجنازات ويحفظ لكل صاحب حق 

حقه، بعيدا عن احلمالت املغرضة.

االتصاالت مستمرة مع األسد

وعن العالقة مع دمشق، وهل االتصاالت بينه وبني الرئيس بشار األسد 
مستمرة قال الرئيس سليمان: أريد ان أطمئن اجلميع، خاصة أصحاب 
احلمالت املعروفة ان االتصاالت مستمرة بيني وبني الرئيس األسد، حيث 
نتشاور في القضايا الثنائية. ومبا يجري حولنا في املنطقة، من منطلق 
إمياني باستراتيجية العالقة مع الشقيقة سورية، ومن باب احلرص على 

إقامة أفضل العالقات التي تخدم مصالح الشعبني الشقيقني.
واضاف: آخر اتصال مع الرئيس األسد كان عقب عودتي من اململكة 
العربية السعودية، ومحادثاتي مع خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز وتبادلنا الرأي بالتطورات اجلارية في املنطقة، كما تطرق 
احلديث الى تشكيل هيئة احلوار الوطني، حيث أثنى الرئيس األسد على 

العودة الى طاولة احلوار الذي يبقى مفيدا في كل األحوال.
وزير الطاقة واملياه جبران باس����يل الذي يعكس وجهة نظر العماد 
عون عادة، حتدث عن اجماع »منقطع النظير« على حماية موقع الرئاسة 
وش����خص الرئيس، داعيا الى االستفادة من هذا االجتماع وحتويله الى 
دعم فعلي وحقيقي من خالل تعزيز املمارسة واالصالحات الالزمة في 
الدستور، وقال ردا على سؤال عن كالم وهاب من الرابية: التيار الوطني 

احلر يعبر عن مواقفه وال احد يعبر بالنيابة عنه.
ب����دوره جدد النائب أالن عون القول ان الكالم الذي قاله وئام وهاب 

من الرابية، ليس موقفا للرابية امنا هو موقف عبر عنه صاحبه.
واعتبر القول بان هناك حملة على الرئيس، كالما مضخما وال يجوز 
ان نعطي املوقف اكثر مما يستحق او ان نعممه وكأنه كالم يعكس رأي 
اجلميع. من جهت����ه نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية 
النائب جورج عدوان دعا ال����ى حتصني رئيس اجلمهورية ليكون لكل 
لبنان وليس لفريق معني، واش����ار في حديث لقناة »ال بي سي« الى ان 
تقوية موقع الرئاس����ة والرئيس ميشال سليمان يصب في خانة قيام 
الدولة. وقال لن يكون من السهل تطويع الرئيس سليمان، وفي العمل 
السياسي هو بحاجة الى دعم. مصادر في االكثرية اضافت ل� »األنباء« 
اس����بابا اخرى تكمن وراء احلملة على الرئيس س����ليمان، وخالصتها 
تتمثل بحياديته في الداخل بني املواالة واملعارضة، وبتقليص مساحة 
تش����اوره مع دمش����ق، الى حدود العالقات الثنائية واالحتفاظ بهامش 

واسع حلركته العربية والدولية.

مواصلة التحضير لزيارة الحريري لدمشق

في غضون ذلك استمرت احلركة على خط بيروت � دمشق، وتواصلت 
التحضيرات لزيارة العمل التي ينوي الرئيس س����عد احلريري القيام 
بها الى دمشق، كما بالنسبة لزيارة رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
وليد جنبالط الى العاصمة السورية، واحملتملة قبل القمة العربية في 
ليبيا يوم 27 اجلاري، واال فبعد زيارة احلريري املقررة في اخلامس من 
ابريل، علما ان جهات حكومية استبعدت زيارة احلريري قبل منتصف 
ابريل بسبب التحضيرات الواسعة النطاق للملفات. هذه اجلهات كشفت 
ان احلكومة الس����ورية سبق ان طلبت تعديل اتفاقيتني، االولى تتعلق 
بالنقل والثانية بتشجيع عوامل االستثمار بني البلدين، مقترحة وضع 
اتفاقات جديدة بهذا اخلصوص، في حني كانت احلكومة اللبنانية تدرس 

هذه االتفاقات، باجتاه تعديل بعضها او حتى الغائه.

لبنان: سليمان يقلل من أهمية الحملة ضده ويشيد بعالقته مع األسد
»القوات« تضعها في خانة تطويع الرئيس.. ووهاب يصّعد ضده كاشفًا عن تحرك المحكمة الدولية باتجاه حزب اهلل!

فتفت ل� »األنباء«: نجاح رئيس الجمهورية وراء الحملة ضده
بيروت � أحمد منصور

اعتبر عضو »تكتل لبنان اوال« 
النائب احمد فتفت ان الهجوم على 
رئيس اجلمهورية هو محاولة لهدم 
ركائز الدولة اللبنانية، مشيرا الى 
ان البعض منزعج من عودة احلياة 
الفاعلة  السياسية واملؤسس����ات 
كرئاس����ة اجلمهورية واحلكومة، 
معتبرا ان طاولة احلوار لن تعطي 
نتيجة من خالل اخلطاب السياسي، 
الفتا الى ان رئيس احلكومة سعد 
احلريري يواجه عرقلة من شركائه 
في احلكم، مثني����ا على املبادرات 
الكويتية جت����اه لبنان، مؤكدا ان 
لبنان ش����ديد االمتنان ملا قدمته 
الكويت، مشددا على اهمية العالقة 
التاريخية التي جتمع الش����عبني 

الكويتي واللبناني.
وق����ال فتفت ف����ي تصريح ل� 
الكالم حول دعوة  »األنباء«: »ان 
رئي����س اجلمهورية لالس����تقالة 
مرفوض جملة وتفصيال، فاملجلس 
النيابي هو املخ����ول من الناحية 
الدستورية بهذا املوضوع، واننا 
نؤكد ان رئيس اجلمهورية ميشال 
س����ليمان قد جنح في الس����نتني 
املاضيتني في ان يكون في موقع 
احلريص على الدستور اللبناني 
والدولة اللبنانية، واني اعتقد ان هذا 
هو السبب الرئيسي لشن الهجوم 

لبنان والدليل انها كشفت االجهزة 
االسرائيلية، نافيا ان تكون متس 
السيادة اللبنانية، مشيرا الى ان 
حزب اهلل وحركة أمل لهما اتفاقيات 
مماثلة مع وكالة التنمية االميركية 
في العديد م����ن بلديات اجلنوب، 
الفتا الى ان هذا االمر ال مينعهما من 

التعاون مع السفارة االميركية.

السالح مرفوض

واكد فتفت ان اي سالح خارج 
اطار الدولة مرفوض في الدستور 
واتفاقي الطائف والدوحة، مشددا 
على ان اسرائيل هي العدو االول 
للبنان، داعيا الى ان يكون لبنان 
اقوى ما ميكن حملاربة اسرائيل وان 

خرج م���ن 14 آذار، اال انه مازال 
يتحدث بنفس روحية وكالم 14 
آذار، وان خطوة جنبالط منسجمة 
مع التطور في العالقات العربية 
واالنفتاح العرب���ي، واننا نأمل 
ان تلقى االيجابية من االطراف 
االخرى في املعارضة، فهو سعى 
في ان يكون في موقع الوسط، 
وكان يأم���ل ان يالقيه الرئيس 
نبيه ب���ري، ولكن لم يقم بذلك، 
فهو قد ال يكون ميلك القدرة في 
ان يفعل ذلك، لذا فإن االمر يبقى 
مطروحا عند الرئيس بري، مؤكدا 
ان حتال���ف جنبالط � احلريري 

متني.
وف���ي موض���وع العالقة مع 
سورية شدد فتفت على ان تكون 
من دولة ال���ى دولة وليس بني 
اشخاص ونظام، مؤكدا انه في حال 
كانت كذلك فإنها ستشهد تطورا 

ايجابيا ملصلحة البلدين.
وفي املوضوع احلكومي رأى 
فتفت ان اجنازات احلكومة مازالت 
بسيطة ومحدودة على الرغم من 
متطلبات واستحقاقات كبيرة، 
معتبرا انها تواج���ه عرقلة في 
البعض  الداخل وهي تتم وكأن 
يهدف الى تفشيل الدولة اللبنانية، 
متخوفا من حرب اسرائيلية على 
لبنان، معتبرا ان ال شيء مينع 

عليه، وهناك من يخشى في االشهر 
املقبلة موضوع احملكمة الدولية، 
ويحاول ان يس����قط مصداقيتها 
مسبقا، وهذا امر خطير ونعتبره 

مشروع فتنة في الداخل«.
اضاف فتفت »ان الهجوم على 
الداخلي  العام لقوى األمن  املدير 
اللواء اشرف ريفي قد يأخذ نفس 
املنحى، ولكنه قد يتجه نحو أفق 
سياسي اشمل، فجزء من هذا الهجوم 
يصيب الدولة، واجلزء اآلخر يتركز 
ضمن اللعبة السياسية الداخلية 
في الهجوم على رئيس احلكومة 
سعد احلريري واحمليطني به، في 
الي����د على األمن  محاولة لوضع 
الداخل����ي بالترهيب او الترغيب، 
ان املعارضة السابقة تعتبر نفسها 
مبوقع قوي جدا في اجهزة أمنية 
العام، وهي تبدي  اخرى، كاالمن 
انزعاجا من فاعلي����ة قوى األمن 
الداخلي التي ادت الى اكتش����اف 
الشبكات االسرائيلية في لبنان، 
لذا فالهجوم على ريفي ذو خلفية 
سياسية بامتياز ونابع من اللعبة 
البعض  السياسية حيث يحاول 
حتقيق مكس����ب عب����ر التضحية 
الوطن«،  مبؤسس����ات كبيرة في 
معتب����را ان االتفاقية االمنية هي 
اتفاقية منطية وليس فيها جديد 
وان تطبيقها اثبت فاعليتها ملصلحة 

يكون س����الح املقاومة بيد الدولة 
لتصبح قوية وقادرة على مواجهة 
اسرائيل واحداث توازن رعب معها، 
مؤكدا ان الس����الح ليس مرفوضا 
كسالح مقاومة بوجه اسرائيل، بل 
مرفوض من مبدأ اال يكون موجها 
الى الداخل اللبنان����ي ويقيد بيد 
الدولة كما حصل للضغط السياسي 

في 8 مايو 2008.
وقال فتفت: »ال نريد ان يزايد 
علينا احد في النزاع مع اسرائيل، 
فأن����ا وتياري السياس����ي كنا قد 
حملنا السالح في العام 82 بوجه 
االسرائيلي عندما كان غيرنا يرش 
االرز والورود عليه، واننا لن نسمح 
الح����د ان يفتعل ه����ذا املوضوع 
ليفرض سيطرته بالداخل ويغير 
الداخلية ليستعمل  املعادالت  في 
السالح حتت حجة املقاومة«، سائال 
»منذ العام 2006 لم يطلق رصاصة 
على اسرائيل، والرصاص الوحيد 
الذي اطلق هو في الداخل اللبناني 

في 8 مايو 2008«.

خطوة جنبالط

وحول تقييمه خلطوات النائب 
وليد جنبالط قال فتفت: »ان وليد 
جنب���الط لديه قراءة خاصة من 
واقع اجلبل والدروز، وهو زعيم 
لبناني كبير، وعلى الرغم من انه 

م���ن ذلك خصوصا م���ع وجود 
»املجنون« نتنياهو في حكومة 

اسرائيل.

إمتنان لبنان للكويت

وش���دد فتفت عل���ى اهمية 
املصاحلات العربية وانعكاساتها 
على الداخل اللبناني، مثنيا على 
دور دول اخلليج في مس���اعدة 
لبنان الس���يما الكويت حكومة 

وشعبا.
وقال: »ان لبنان كثير االمتنان 
ل���كل املبادرات الت���ي قامت بها 
اننا في  الكويت، واننا نش���عر 
تعاطف متبادل، والبد من التذكير 
انه عندما اجتاح صدام حس���ني 
الكويت كان لبنان من اول الدول 
الكويت،  الى جانب  التي وقفت 
وكذلك ف���إن الكويت وقفت الى 
جانب لبنان في احلك الظروف 
الكثير في  والشدائد وقدمت له 
سبيل وحدته واستقراره«، مشيرا 
الى ان الكويت لها تقدميات كبيرة 
في منطقته في الضنية، ومنها 
بناء مستشفى ضمن هبة كويتية 
عن طري���ق الصندوق الكويتي، 
الى وجود مش���اريع  باالضافة 
اخرى وعشرات التجار اللبنانيني 
في الكويت، مشددا على تطوير 

العالقات التاريخية.

ن المبادرات الكويتية تجاه لبنان ثمَّ

الحدود اللبنانية � السورية
بين الضبط والترسيم واإلدارة المتكاملة

بيروت: قبل أسابيع من زيارته الرسمية األولى 
لسورية، قرر رئيس احلكومة سعد احلريري 
تفعيل اللجنة املكلفة بوضع استراتيجية وطنية 
شاملة لالدارة املتكاملة للحدود، من خالل رعاية 
مباشرة لعمل اللجنة التقنية التي انبثقت عن جلنة 
االستراتيجية والتي تضم قادة األجهزة األمنية 
العسكرية أو من ينوب عنهم، وممثلني عن رئاسة 
مجلس الوزراء ووزارتي األشغال العامة والنقل 
واخلارجية واملغتربني. وحتقيقا لهذه الغاية استحصل الرئيس 
احلريري عل��ى موافقة مجلس الوزراء بتكليف وزير الدولة 
جان أوغاسبيان، وهو ضابط سابق في اجليش، رئاسة اللجنة 
التقنية ومتابعة أعمالها حتت إشراف رئيس مجلس الوزراء 
على ان يرفع تقريرا بنتيجة عملها خالل ش��هر على األكثر 
لعرضه على اللجن��ة الوزارية املكلفة مبتابعة هذا املوضوع. 
وميكن للوزير أوغاس��بيان االتصال عند االقتضاء بالهيئات 
والدول املانحة للوقوف على سبل دعمها ومساعدتها للبنان 
في مختلف املجاالت. ووفقا للوزير أوغاس��بيان، فإن مهمة 
اللجنة حتديد األهداف النهائية لالستراتيجية الوطنية الشاملة 
لالدارة املتكاملة للحدود والوسائل الالزمة لتحقيقها، اضافة 
الى وضع خطة عمل جلعل هذه االستراتيجية موضع التنفيذ 

وحتديد املتطلبات املادية والتقنية الالزمة.
ومن مهامها أيضا حتديد س��بل ووسائل وآلية التنسيق 
مع السلطات واألجهزة املعنية مبراقبة احلدود وضبطها من 
اجلانب السوري، ومع القوات البحرية التابعة للقوات الدولية 
)اليونيفيل(. وتتزامن هذه االستراتيجية مع اقتراح خطة عامة 
إلمن��اء املناطق احلدودية في ضوء برنامج املس��اعدات التي 

ستقدمها الدول املانحة في هذا املجال.
جتدر االشارة الى ان قوة أمنية مشتركة مت تشكيلها قبل 
ثالثة أعوام تتولى مراقبة احلدود البرية الشمالية ملنع التهريب 

والتسلل، وتعمل من خالل غرفة عمليات في منطقة عكار.
ولم يتم تعميم التجربة بشكل كامل على منطقة البقاع، ريثما 
تنجز الترتيبات الالزمة لذلك، علما ان اجراءات أمنية متخذة 
بقاعيا لضبط احلدود وأعمال التس��لل والتهريب، وتتعرض 
القوى املس��لحة من حني الى آخر الى صدامات مع مسلحني 
ومهربني، اضافة الى االشكاالت التي حتصل في القرى ذات 
احل��دود املتداخلة بني األراضي اللبنانية والس��ورية. وقالت 
مصادر معنية ان اجناز االستراتيجية الوطنية الشاملة لالدارة 
املتكاملة للحدود ستبقى حبرا على ورق، ما لم يتم اجناز العمل 
األساسي الذي ميكن االستناد اليه في ضبط التجاوزات، وهو 
ترسيم احلدود بني البلدين لتفادي االشكاالت التي تنتج عن 

وجود حدود متداخلة في عدد من القرى املتاخمة.
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بيروت: اعتبر احملامي كرمي بقرادوني انه 
لو لم يكن هناك اهتزاز بالعالقة بني الرئيس 
ميشال سليمان واآلخرين ملا قال وئام وهاب ما 

قاله من مطالبة الرئيس باالستقالة.
والحظ بقرادوني ان رد فعل الرئيس سليمان 
كان جيدا عندما رفض طرح املوضوع حتى في 
مجلس الوزراء، واعتبر املس����ألة محدودة في 
الزمان واملكان والشخص، وتعاطى مع املوقف 
على اس����اس ان العالقات اللبنانية � السورية 
ال يهزها تصريح، لكن في الوقت ذاته ان هذه 
العالق����ة حتتاج الى متابعة، واذا بقيت االمور 
على مستوى االتصال انها تفي فاعتقادي انها 

لن تدار هكذا.
وامل بقرادوني ان يأخذ رئيس احلكومة سعد 
احلريري الى دمشق في زيارته القريبة ملفات 
للقضايا، على طريقة ما حصل اقله مع االردن، 
باعتبار ان هناك اتفاقات مع سورية حتتاج الى 

اعادة نظر، س����اخرا من تعابير الند للند ومن 
دولة لدولة والتي اعتبرها لالستهالك الشعبي. 
وقال بقرادوني: من غير املعقول او الطبيعي 
ان يكون بني لبن����ان ومصر اتفاقات اكثر مما 
بينه وبني سورية، علما ان بيننا وبني سورية 
معاهدة قد تكون بحاجة الى تصحيح او تعديل، 
فلنصححها ونعدلها، ولنأخذ املبادرة بالطلب 
من سورية بدل ان ننتظر الطلب من سورية. 
وردا على سؤال، قال: قبل اتفاق الطائف، كان 
لدى رئيس اجلمهوري����ة صالحيات اكثر مما 
يحتاجه، وبعد الطائ����ف اصبح لدى الرئيس 
من الصالحيات اقل مما يجب، والم بقرادوني 
الرئيس  التي هاجمت  الشخصيات املسيحية 
السابق اميل حلود وتس����ببت في فتح ثغرة 
واسعة س����محت اليوم لوئام وهاب مبهاجمة 
الرئيس ميشال سليمان، داعيا الى اعادة حتصني 
موقع الرئاسة، اما صالحيات الرئيس فتحتاج 

الى توافق اسالمي � مسيحي، لتعديل صالحيات 
الرئيس، اي تعديل اتفاق الطائف.

وقال، ردا على سؤال آخر، ان الرئيس حافظ 
االسد عندما تدخل عسكريا في لبنان كان هدفه 
حماية املس����يحيني عندما طلبوا منه ذلك ولو 
لم يرسل جيشه لكان الفلسطينيون سيطروا 
على لبنان وحولوه الى وطن بديل، وان طلب 
التدخل الس����وري جاء من اجلبه����ة اللبنانية 
والشرعية اللبنانية ممثلة في الرئيس الراحل 

سليمان فرجنية.
واضاف: املنطق العروبي في س����ورية هو 

الذي يحافظ على املسيحيني في لبنان.
واستطرد: ان الوجود االميركي � االسرائيلي 
في لبنان ع����ام 1982 هو الذي ادى الى تهجير 
املسيحيني من اجلبل وقبل الوصول الى بيروت، 
وقال ان اميركا متفاهمة مع سورية عدا االلتزام 

بالعالقة السورية مع ايران.

بقرادوني: سورية حمت المسيحيين وأميركا وإسرائيل هجّرتهم

فريق دولي يصور ويستجوب ويجمع معلومات


