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مع عائالت بوجود القوات والكتائب فال مانع من االشتراك فيه، 
وحي���ث يكون هناك امكان الئتالف م���ع عائالت من دون القوات 

والكتائب، فهذا افضل.
 بري وصفير: س��ئل الرئيس نبيه ب��ري: أال يخالف التوافق الذي 
يجري العمل عليه في أكثر من منطقة قواعد الدميوقراطية ويصادر 
آراء الناخب��ن، وهو ما يعلنه البعض؟ ف��رد بأن »اجلواب على هؤالء 
عن��د البطريرك املاروني الكاردينال مار نصراهلل بطرس صفير«، في 
اشارة الى الكالم الذي نقلته الشخصيات التي زارت بكركي عن سيدها 
انه يبارك التفاهم احلاصل في جونية. ويتابع بري: »ان على القدامى 
من فرقاء 14 آذار ان يؤيدوا ايجابا كالم البطريرك«. ويضيف: »ومن 
جهتن��ا نح��ن القدامى من 8 آذار نقول ان التواف��ق هو أعلى درجات 
الدميوقراطية«. ويتحدث بس��رور عن »عدوى اخلير والتوافق التي 
زرعت بذورها بتواضع أنا والسيد نصراهلل والتي تنتقل في أكثر من 
منطقة في لبنان«. )بري تلقى اتصاال من الرئيس سعد احلريري سأله 
فيه عن اسم مرش��ح أمل في مجلس بلدية بيروت فأجابه: »نحن مع 
التوافق في العاصمة أيضا ألنها تش��كل قلب الوطن«. وعلم ان »أمل« 

أبقت على العضو احلالي في بلدية بيروت فادي شحرور(.
 جمعية املشاريع معزولة: فيما حسمت اجلماعة اإلسالمية خيارها 
باالنض���واء في التحالف العريض مع تيار املس���تقبل وحلفائه، 
بدت جمعية املشاريع اخليرية اإلسالمية معزولة عن االستحقاق 

البلدي.

وترى األوساط نفسها »ان مشاكل تنسيقية 
حصلت بن احلليفن في املنت، بس��بب تفرد 
»التيار« في مفاوضة املرجعيات السياسية واحلزبية في املنت من دون 
التشاور مع حزب »الطاشناق«، وأحيانا كثيرة عبر إجراء مفاوضات غير 
مباشرة مع »القوات« و»الكتائب« من وراء ظهر األرمن، فيما التنسيق 

على أعلى مستواه بن كل قوى 14 آذار املسيحية«.
ويرصد اآلذاريون ميال واضحا لدى »الطاشناق« في جتنب املعارك 
والدخ��ول في لوائح ائتالفية، في مقابل حماس��ة عونية غير مبررة، 

خصوصا في بيروت خلوض معارك خاسرة سلفا.
 كلمة السر: تقول مصادر ان استراتيجية التيار الوطني احلر 
في االنتخابات البلدية تنطلق من مقولة صاغها عون ش���خصيا 
وتفيد بأن التيار اساس���ا غير ممثل في املجالس البلدية، وعليه 
ف���إن أي مقعد يحصل عليه في مجال���س بلديات جبل لبنان هو 
مكس���ب واضافة الى رصيده التمثيلي داخل املجتمع املسيحي، 
ويبدو ان عون تخلى عن فكرة خوض معركة سياس���ية بلوائح 
عونية خالصة في جبل لبنان، وبدل ذلك أصبح مياال لتقبل فكرة 
انه يجب استغالل هذه االنتخابات لتصحيح عالقة التيار الوطني 

احلر او الزعامة العونية بالعائالت املسيحية التقليدية.
وقبل سفر عون الى اخلارج قبل ايام، اعطى كلمة السر ملندوبيه 
في مفاوضات البلديات، لكي يبدوا مرونة في التفاوض مع العائالت، 
وذل���ك وفق منطقني: االول، حيث يك���ون هناك ضرورة الئتالف 

- أوال، معرك���ة املنت الش���مالي يجري 
التحضير لها من منظار رئاسة احتاد بلديات 

ه���ذه املنطقة التي تضم نحو ٤٠ بلدي���ة والتي تتوالها في هذه 
املرحلة ميرنا املر.

النائب ميشال املر قرر ان يضبط ايقاع تشكيل لوائحه في بلدات 
وقرى املنت الشمالي، انطالقا من معيار مقدار قدرة هذه التحالفات 
ليس فق���ط على الفوز في املعركة البلدية، بل على ايصال ابنته 

ميرنا،  مرة أخرى لرئاسة احتاد بلديات املنت الشمالي.
وباملقابل، فإن عون يريد االفادة من نظرة املر للمعركة االنتخابية 
البلدية في املنت الشمالي، ويسعى لعقد صفقة معه: متثيل مشترك 
في مجالس بلدياتها، مبقابل دعم عون لترش���يح ميرنا لرئاسة 

احتاد بلديات املنت الشمالي.
- ثانيا، االجتاه االئتالفي التس���ووي يبدو اجتاها عاما على 
مستوى احلراك اجلاري حاليا لتشكيل لوائح بلديات املنت الشمالي، 
عدا وجود استعداد لدى اطراف سياسية خلوض انتخابات كسر 

عظم سياسية في كبريات بلديات هذه املنطقة.
 مشاكل تنسيقية: تتوقف أوساط في 14 آذار عند مفارقة أساسية 

حتكم العالقة »البلدية« بن التيار الوطني احلر واألرمن.
فعندما يتحدث »الطاشناق« مع مرجعيات قوى 14 آذار في بيروت، 
يفاوض عن نفس��ه، فيما نس��مع ع��ون يطالب بحص��ة بالنيابة عن 

»الطاشناق«.

 مفارقات املنت: يستمر عضوا جلنة املناطق في التيار الوطني 
احلر نعيم عون وبيار رفول في خوض مفاوضات مباش���رة منذ 
بضعة أيام مع النائب ميشال املر، بتحفيز من قيادة الطاشناق، 
بهدف التوصل إلى اتفاق يسوق املر وسط أنصاره أنه بات بحكم 

املنجز. لكن املطلعني على حقيقة األمر يقولون انه صعب جدا.
وتالحظ أوساط متنية ان العالقة بني النائب ميشال املر والعماد 
ميشال عون تثير مفارقتني: األولى أن ود قواعد املر للقواعد العونية 
يقتصر على بلدات دون أخرى، ويتركز كثيرا في ساحل املنت حيث 

أثبت العونيون أنهم القوة األولى في االنتخابات األخيرة.
أما املفارقة الثانية، فهي أن رؤساء املجالس البلدية في بلدات 
انفتاح أنصار املر على العونيني،  س���يبقون هم أنفس���هم. ففي 
الدكوانة، اتفق على أن يكون رئيس املجلس البلدي هو أنطوان 
شختورة )احملسوب على املر(،  ويأخذ العونيون موقع نائب رئيس 
املجلس )جورج صادق(. وفي الزلقا واملنصورية وأنطلياس، ميثل 
رؤس���اء املجالس البلدية ثوابت بالنسبة إلى املر. وفي النتيجة، 
يتبني أن املر الذي أوهم العونيني بأنهم بتلقفهم اندفاعة أنصاره 
جتاههم يسحبون بساط املر من حتت أقدام الكتائب، يكاد ينجح 

في سحب بساط املجالس البلدية من حتت العونيني.
أوس���اط متني���ة أخرى تق���ول ان املعادلة مختلفة وتتس���م 
بخصوصي���ات على عالقة بطبيعة هذه املنطقة، وفي هذا املجال 

ميكن رصد املعطيات االساسية التالية:

بلديات 2010

أكد أن تصريحات جنبالط ال تتجاوز عملية تبريد األجواء مع دمشق

سعيد لـ »األنباء«: أتحدى حزب اهلل أن يتجرأ وينسحب من الحوار 
الطاولة احلوارية تبرز س���الح 
حزب اهلل على انه مسألة خالفية 
بامتياز ب���ني الفرقاء اللبنانيني، 
وذلك بعكس ما يحاول البعض 
سوقه عنوة حتت وطأة التهديد 
األف���واه وقمع  والتهوي���ل وكم 
احلريات بأن الس���الح س���يبقى 
خارج نطاق التداول والتباحث به، 
متحديا حزب اهلل ان يتجرأ ويعلن 
انسحابه من احلوار وبالتالي ان 
يوقف التداول بسالحه، أو بإسقاط 
القراري���ن الدوليني 17٠1 و1559، 
وذلك العتباره ان حزب اهلل لن 
يستطيع مواجهة املجتمع العربي 
والدولي على انه يضرب مبقومات 
السالم في املنطقة عرض احلائط 
السيما أس���س املبادرة العربية 

للسالم.

يتجاوز في أبعاد عملية تبريد 
األجواء بينه وب���ني حزب اهلل 
وسورية، مؤكدا من جهة أخرى 
ان ليس في لبنان أية قوى داخلية 
مهما عال شأنها قادرة على احلكم 
على املبادرة العربية للسالم، أو 
على سوقها باالجتاه الذي تراه 
تلك القوى مناس���با لها، كما ال 
ميكن ألي مشروع دفاعي لبناني 
ان يتجاوز اإلجماع العربي حول 
املبادرة العربية كون لبنان جزءا 
أساسيا منها، وجزءا ال يتجزأ من 
بالتالي  العربية وعليه  العائلة 
العربية  االلت���زام بالسياس���ة 

املوحدة.
وعن طاولة احل���وار ومدى 
ارتباط عناوينها باملبادرة العربية 
ان  للسالم، ختم س���عيد مؤكدا 

ترحيبه بالدور االيراني في لبنان 
ألن »إيران حتمل علم فلسطني« 
علق معتبرا ان هذا الكالم حدوده 
الداخلية وال  اللعبة السياسية 

األضواء العربية والدولية للتأكد 
م���ن خياراتها اإلقليمي���ة، ما إذا 
كانت ستتمسك مبعسكر املمانعة 
وحتديدا باحلل���ف الثالثي الذي 
ارتسم في لقاء دمشق )سورية، 
ايران، حزب اهلل( أم انها ستنتقل 
الى شرم الشيخ الى جانب خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز والرئيس املصري 
حسني مبارك وبالتالي الى التزامها 

باملبادرة العربية للسالم.
وعلق س���عيد ف���ي تصريح 
ل�»األنب���اء« عل���ى كالم رئيس 
اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط الذي قال فيه »ال قيمة 
للمبادرة العربية للسالم إن لم 
يكن هناك توازن عس���كري بني 
الق���وى اإلقليمي���ة« اضافة الى 

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى منسق األمانة العامة في 
قوى 1٤ آذار النائب السابق فارس 
سعيد، ان كل ما أثير من ضجيج 
إعالمي حيال ارس���ال س���ورية 
صواريخ »سكود« الى »حزب اهلل«، 
لم يتطرق الى املضمون احلقيقي 
الكام���ن وراء رواية الصواريخ، 
معتبرا انه س���واء كانت الرواية 
حقيقية أم مختلقة، وسواء كانت 
أم  الصواريخ من نوع »سكود« 
من نوع آخر، فهي عملية اختبار 
لس���ورية ال لبس في مضمونه، 
ومفاده ان على س���ورية التقيد 
مبا قدمته م���ن التزامات للدول 
العربي���ة والغربية حيال لبنان 
واملنطقة، مشيرا الى ان سورية 
واقعة ضمن دائرة االختبار وحتت 

فارس سعيد

لقاء مرتقب بين الحريري وعون 
يبلور مسار بلدية بيروت

بيروت ـ محمد حرفوش
يدرك الساعون للتوافق على الئحة ائتالفية في 
بيروت، حجم صعوبة التفاوض مع العماد ميشال 
عون ال����ذي يطالب بان يكون لتياره س����تة مقاعد 
في املجلس البلدي املؤلف من 2٤ عضوا. واكثر ما 
يخشاه هؤالء الساعون ان عدم التوصل الى اتفاق 
مع اجلنرال، قد ينسحب على حلفائه في حزب اهلل 
وحركة أمل والطاشناق، ما يضع بيروت امام معركة 
حتيي فترات زمنية ال يرغب الكثير من قادة املدينة 
في تذكرها في هذه املرحلة. ويعتبر التيار الوطني 
احلر ان التوافق احلقيقي يكون بحصوله على ستة 
مقاعد، اما ما يطرح عليه جلهة اعطائه ثالثة مقاعد، 
فان ذلك بحسب التيار ليس دعوة للتوافق، بل هو» 
نفاق انتخابي«. الوزير ميشال فرعون الذي وصف 
مطالب التيار بأنها غير منطقية، حتدث عن لقاءات غير 
رسمية مع وزراء في التيار الوطني احلر للبحث في 
مسألة بلدية بيروت، اال ان اجلواب الذي كان يحصل 
عليه ه����و ان املوضوع في عهدة العماد عون، الفتا 
الى ان جل ما في املوضوع هو ترداد مطالب التيار 

عبر وسائل االعالم. وفي التفاوض من اجل املقاعد 
املسيحية في بلدية بيروت يحتار نواب 1٤ آذار في 
موقف الطاشناق، فهم سمعوا من بعض مسؤوليهم 
انهم يتفاوضون مبعزل عن العماد عون، بينما يقول 
آخرون ان موقفهم مرتبط مبوقف التيار، رغم انهم 
يتفاوضون م����ع االحزاب االرمنية االخرى من اجل 
االتفاق على كيفية توزيع املقاعد االرمنية الثالثة. 
وبحسب اوساط مراقبة فإن وجهة االنتخابات البلدية 
جلهة التوافق س����تتبلور في ضوء لقاء مرتقب بني 

الرئيس احلريري والعماد عون.
واشارت االوساط الى اسماء ثالثة مرشحة لرئاسة 
املجلس البلدي هم: بشير عيتاني، فايز مكوك وبالل 
حمد، ويبدو ان عيتاني هو اكثر املتقدمني نظرا الى 
انتمائه الى اكبر العائالت البيروتية واالكثر عددا.

مظاه����ر املعركة البلدية في املناطق املس����يحية 
من بيروت يغش����اها الضباب، اال ان وضوحا كبيرا 
يظهر ان معركة كبيرة ستقوم على مراكز املخاتير 
في مناطق االشرفية واملدور والصيفي، وان املنحى 

السياسي سيكون احد وجوهها.

أبو الغيط في بيروت اليوم للتداول حول جدل الصواريخ.. والمر يلتقي سيسون بعد غد لالستفسار

هل يسعى األميركيون من الـ »سكود« إلى تدويل الحدود اللبنانية - السورية؟!

بيروت ـ عمر حبنجر
صاروخ »س����كود« املزعوم 
اسرائيليا ان سورية »سربته« 
ال����ى ح����زب اهلل ف����ي لبنان، 
السياسي  مايزال جنم املوسم 
اإلقليمي، ورمبا على مستوى 
العالم، واجلدل حول شحنات 
األسلحة السورية واإليرانية 
حل����زب اهلل يتصاعد بوتيرة 
متسارعة الس����يما بني دمشق 
وواش����نطن، األمر الذي غطى، 
والى حد بعيد، على االنتخابات 
البلدية واالختيارية، ما يبرر 
املتفاوت من  اللبنان����ي  القلق 
االش����ارات األميركية اليومية، 
املصحوبة بتهديدات إسرائيلية، 

تتصاعد يوما وتخبو آخر.

أبوالغيط في بيروت

الي����وم الى بيروت  ويصل 
وزير اخلارجية املصرية أحمد 
أبوالغيط، في زيارة ليوم واحد، 
للتداول مع املسؤولني اللبنانيني 
في واقع استمرار اجلدل حول 

صواريخ »سكود«.
أبوالغيط رئيس  ويلتق����ي 
احلكوم����ة س����عد احلري����ري 
والوزراء املختص����ني، بغياب 

الرئيس ميشال سليمان املوجود 
في البرازيل.

وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينت����ون، قالت: ان 
االدارة األميركية ملتزمة بتحسني 
العالقة مع سورية على الرغم 
من حتركاتها املزعجة ملساعدة 

حزب اهلل«.
وردا عل����ى س����ؤال ح����ول 
صواري����خ »س����كود« قال����ت 
كلينتون: هناك قصص حول 
مترير بعض التكنولوجيا، ولقد 

عبرنا عن قلقنا.
وف����ي حديث الف����ت وألول 
مرة تخوف مصدر ديبلوماسي 
لبناني م����ن ان يكون التداول 
الواسع بقضية السكود مقدمة 
لتدويل قضية احلدود اللبنانية 
– الس����ورية، ورأى املصدر ان 
احل����دود، مبا متثل����ه من دعم 
س����وري حل����زب اهلل هي آخر 
ورقة في امللف اللبناني ميكن 
لألميركيني ان يس����تخدموها 

للضغط على السوريني.
الى ذلك يجتمع وزير الدفاع 
الي����اس املر بعد غد بس����فيرة 
الواليات املتح����دة في بيروت 
ميشال سيسون، وقال املر اذا 

كان لدى اجلانب األميركي فعال 
الصور عبر األقمار الصناعية 
عن نقل الصواريخ فليتقدموا بها 

الى مجلس األمن الدولي.
وكانت »األنباء« كشفت عن 
تسليم السفيرة سيسون لرئيس 
املجلس واحلكومة نبيه بري 
وسعد احلريري صورا ووثائق 
تظهر قافلة شاحنات يزعم انها 

محملة بصواريخ ضخمة.
وزير السياحة فادي عبود 
استبعد امكانية شن حرب على 
لبنان، والعادة انه عندما تكون 
اسرائيل في وارد حرب جدية، 
فهي ال تهدد، وال أعتقد ان هناك 
مصلحة ألحد في احلرب على 
لبنان واملنطقة، وال أعتقد ان 
بوسع أحد ان يسجل انتصارات 
على إيران بالنسبة للموضوع 
اإلقليمي وأي حرب على إيران 

ستشعل احلرب في املنطقة.
أما بالنسبة للبنان فاملصلحة 
االس����رائيلية باحلرب ليست 
ظاه����رة كلي����ا، و»ال اعتقد ان 

املوضوع وارد«.

شمعون: »وليد أوال«

وتعليقا على ما قاله جنبالط 

حول رفضه تسمية مسيحيي 
قوى 1٤ آذار بحلفائه، قال رئيس 
حزب الوطنيني األحرار دوري 
شمعون: أعلق على كالم وليد 
جنبالط بجملة واحدة وليس 
عندي غيرها، نحن في 1٤ آذار 
وبشكل خاص مسيحيي 1٤ آذار، 
مبا انه خص املسيحيني بالذكر، 
عندنا لبنان أوال، اما األس����تاذ 

جنبالط فعنده وليد أوال.
عضو قيادة حزب اهلل غالب 
أبوزينب رأى رد جنبالط على 
جعجع طبيعيا، »كون جعجع ال 
يريد املقاومة وال مفهوم السيادة 

الفعلية«.
غير ان النائب انطوان زهرة 
اللبنانية،  القوات  عضو كتلة 
رد بالق����ول: ال عالق����ة لنا مع 
السابق، وال  جنبالط، كما في 

عدائية ايضا.

قيادة الجيش تنبه العسكريين

في هذا الوقت عممت قيادة 
اجليش، مديرية التوجيه، نشرة 
توجيهي����ة على العس����كريني 
بعنوان االستحقاق االنتخابي 
وتوفي����ر احلري����ة للجمي����ع، 
واعتبرت ان االنتخابات البلدية 

واالختيارية تشكل واحدة من 
االستحقاقات الوطنية األكثر دقة 
وشفافية نظرا لتدخل االعتبارات 
السياسية واملناطقية والعائلية 

وحتى الشخصية.
وش����دد بيان قيادة اجليش 
املوجه للعسكريني على األمور 

التالية:
� لقد تزايدت وتيرة التهديدات 
االسرائيلية في اآلونة األخيرة، 
وبالتال����ي لم يعد مس����موحا 
التفريط في الثقة الغالية التي 
منحها الشعب اللبناني للجيش، 
نتيجة التزامه الوطني الرفيع 
وبطوالت����ه وتضحيات����ه في 

مواجهة العدو واإلرهاب.
� ان الوحدات العسكرية في 
جميع املناط����ق مدعوة للقيام 
اللوجس����تية  بالتحضي����رات 
وامليداني����ة واتخ����اذ التدابير 
الوقائي������ة الالزم����ة قب��������ل 
العملي����ة االنتخابية وخاللها 
وبعده���ا الس����تدراك الثغرات 
ومعاجلة احلوادث الطارئة ال����ى 
جان���ب التنس����يق مع القوى 
األمني���ة وتقدمي املس����اعدات 
املطلوب���ة ل����الدارات املعني��ة 

بالعملي��ة.

معلومات عن تقريب الحريري بين جعجع ودمشق
وفرنجية منزعج »ويقف بالمرصاد«

بيروت: شكلت مشاركة القوات 
اللبناني����ة  عبر وف����د رفيع 
النائب  الرئيس  املستوى )نائب 
جورج عدوان، الوزيران ابراهيم 
جن����ار وس����ليم وردة، النائبان 
أنطوان زهرا وأنطوان أبو خاطر( 
في احتفال الس����فارة الس����ورية 
البي����ال، مفاجأة سياس����ية  في 
للحض����ور وللجه����ة الداعية، اذ 
ل����م يتوقع الس����فير الس����وري 
عل����ي عبد الك����رمي علي حضور 
القوات بطريقة تعكس وجود »قرار سياسي« 
باملش����اركة. وبعدما كانت الدعوات السورية 
وجهت »باملفرق« الى كل النواب والوزراء من 
دون استثناء، تصرفت القوات وحضرت نوابا 
ووزراء كحزب سياس����ي وانطوى حضورها 
على رسالة سياسية تضاف الى رسائل أخرى 
أطلقها رئيس هيئتها التنفيذية د.سمير جعجع 
منذ زيارة الرئيس سعد احلريري الى دمشق 
بأنه يدعم خطوات احلريري في اجتاه دمشق 
وعملية بناء عالق����ة من دولة الى دولة، وهذا 
املوقف اقترن بوقف تام من جانب »القوات« لكل 
أنواع احلمالت السياسية واالعالمية ضد دمشق 
من دون توقيف احلملة على سالح حزب اهلل.

بعد احتفال البيال و»املفاجأة القواتية« فيه، 
مفاجأة سياسية أخرى من دمشق متثلت في 
استقبال الرئيس السوري بشار االسد رئيس تيار 
املردة النائب سليمان فرجنية. زيارة فرجنية 
الى دمشق ليست حدثا وامنا هي أمر طبيعي 
ومألوف. اجلديد كان االعالن عن هذه الزيارة 

والطابع الرسمي للقائه مع الرئيس االسد.
بعد احتفال البيال أيضا.. بدأ الزعيم الدرزي 
وليد جنبالط بفتح ناره السياسية على جعجع. 
وه����ذا يحصل للمرة األولى منذ 2 اغس����طس 
2٠٠9 تاري����خ اعالن قراره الش����هير باخلروج 
من 1٤ آذار من دون ان يهاجم حلفاءه السابقني 
لينحصر خطابه السياسي في اجتاه سورية 
وحزب اهلل، بإيجابية مفرطة ومن دون اتباع 
لغة سلبية ضد »مسيحيي 1٤ آذار«.. وباملقابل 

فإن »القوات« تفادت أي اصطدام سياس����ي أو 
اعالم����ي مع جنبالط و»هادنته« رغم االنقالب 
ال����ذي أحدثه في مواقفه الى حد التعارض مع 
مواقفها، وفي حتالفات����ه الى حد التحالف مع 

خصومها خصوصا في اجلبل..
التفاصي����ل واملعلوم����ات والتطورات  في 

السياسية على هذا الصعيد:
- قب����ل التئام هيئة احل����وار في بعبدا في 
جلستها األسبوع املاضي دار حوار بني رئيس 
احلكومة سعد احلريري وفرجنية الذي سمع 
يقول له »الهيئة عم بتعبد الطريق جلعجع لزيارة 
سورية؟ نحن باملرصاد لهذه احملاولة«. ضحك 
الرئيس احلريري ولم يعلق بعدما كان حرص 
عند دخوله القاعة على مصافحة اجلميع وعلى 

تقبيل فرجنية الذي بادله النكات واملزاح.
- مصادر سياسية قريبة من دمشق تقول: 
»احلريري يشعر بان مبادرة »القوات« االيجابية 
مبش����اركتها في احتفال السفارة السورية في 
البيال جاءت في التوقيت املناسب لتثبت صحة 
ما يروج له من ان جعجع واقعي وعقالني في 
قراءته وحساباته السياسية، ما يستدعي اإلحاطة 
به ليكون جزءا من معادلة التسوية الداخلية 
واالقليمية، بدال من دفعه نحو خيارات متطرفة. 
وانطالقا من هذه املقاربة، مازال احلريري يأمل 
إمكان إقناع دمش����ق بفوائد اس����تمرار عالقته 
بجعجع، على قاعدة انها تفيد في تليني موقفه 

وقد تساعد تدريجيا في تقريبه من سورية.
ولكن احلريري سيكتشف عاجال أو آجال، 
حس����ب هذه املص����ادر، أنه م����ن الصعب جدا 
التس����ويق لقائد القوات اللبنانية في دمشق، 
مهما كان بارعا في فن التس����ويق وفي تلميع 
صورة حليفه، أوال ألن القيادة السورية ليست 
بوارد التشويش على موقع زعيمني أساسيني 
في الساحة املسيحية هما العماد ميشال عون 
والنائب سليمان فرجنية، وثانيا ألنها ال تثق 
في نوايا جعج����ع والتزاماته في ظل إصراره 
على معاداة س����الح املقاومة، علما بأن املوقف 
من املقاومة هو املقياس بالنسبة الى سورية 

في حتديد الصديق واخلصم.

سليمان فرجنية سمير جعجع سعد احلريري
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