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تنسيق اش�تراكي مع املردة: بعد لقاء خلدة الثالثي الذي 
جمع ارس����الن وجنبالط وفرجنية، قرر الزعيم الدرزي 
وليد جنبالط توطيد عالقته مع النائب سليمان فرجنية، 
فوج����ه اليه دعوة ملأدبة غداء ف����ي املختارة، وأوعز الى 
حزبه االشتراكي في منطقة املنت اجلنوبي )قضاء بعبدا( 
التنس����يق مع تيار املردة )رئيس املنطقة في املردة هو 
بيار بعقليني وشغل لفترة س����ابقا رئاسة اقليم بعبدا 

الكتائبي(.
اس�تراتيجية »القوات« للبلدية: تقول مصادر سياسية قريبة 
من املعارضة حول استراتيجية القوات اللبنانية في االنتخابات 
البلدية ان التحالف��ات التي نفذت، اظهرت وكأن هنالك ميال 
لالجهاز على الشخصيات املناطقية املستقلة »باملفرق« لوراثتها 
باجلملة، فهذا ما يفسر حتالف القوات مع التيار الوطني احلر 
في غوسطا بوجه فريد هيكل اخلازن، وهذا ما يسري أيضا 
على منصور غامن البون في بلدية جونيه والتي متثل معقال 
تقليدي��ا له. وهذا ما يفس��ر البرودة ف��ي التعاون مع حزب 
الكتائب في املنت الشمالي،  ومواجهة دوري شمعون في دير 
القمر. وتقرأ املصادر في هذه االس��تراتيجية ان املرحلة قد 
تسمح ب� »تصفية« سياسية لهذه الشخصيات ولو بالتحالف 
مع التيار الوطني احلر، على ان تعود املواجهة معه في املرحلة 
الالحقة، وحيث سيشكل التنظيم الذي متتاز به القوات، اضافة 
الى ازدياد حجمها نتيجة »ابتالعها« املس��تقلني، عامل تفوق 

يسمح لها بتجاوز التيار الوطني احلر في مرحلة الحقة.
لقاء مرتقب: في زغرتا، أكدت أوس����اط مش����تركة بني 
فرجنية ومعوض أن »لقاء آخر سيعقد بينهما قبل نهاية 
األسبوع اجلاري، للتفاهم على بعض النقاط التي تدرسها 
جلان مشتركة، والوصول إلى قواسم بشأن البلديات ال� 
31 في القضاء«. وأوضحت مصادر سياس����ية مطلعة أن 
فرجنية اتخذ قرارا باالنفتاح على كل األطراف، بناء على 
متنيات عديدة وصلته،  ونصحته بالقيام بخطوات تخفف 
االحتقان وباستيعاب التناقضات، وأنه أبدى استعداده 
للذه����اب أبعد من ذلك إلى ح����دود التنازل عن جزء من 
حصته للتقارب مع معوض، شرط التزام األخير بخياراته 
السياس����ية. وهناك من يقول ان هاج����س متدد القوات 
اللبنانية في زغرتا كان أحد الدوافع الرئيسية وراء لقاء 

فرجنية � معوض.
خالف بني »املستقبل« و»اجلماعة«: في برجا، انفرط عقد التحالف 
ما بني »اجلماعة اإلس��المية« وتيار »املس��تقبل« و»احلزب 
التقدمي االش��تراكي«، بعد سقوط طروحات التوافق وعلى 
وجه اخلصوص ما بني »اجلماعة« و»املستقبل« بسبب اخلالف 
على رئاس��ة املجلس البلدي التي تتمسك بها اجلماعة كونها 
ف��ازت بأغلبية أعضاء املجلس في انتخابات 98 و2004، في 
وقت يصر »املستقبل« على تداول الرئاسة. لذا، قرر التقدمي 
عدم خ��وض املعركة، فق��ام بعد ظهر امس األول بس��حب 
مرشحيه االربعة للمجلس. )لوحظ ان االجتماعات بني احلزب 
التقدمي االشتراكي وتيار املستقبل بشأن االنتخابات البلدية 
في املناطق املش��تركة بينهما مقطوعة كليا ولم يس��جل أي 

توافق في أي بلدية(.

لبنان: جولة أميركية على الحدود السورية اخترقت أجواء »البلدية«
بيروت � عمر حبنجر

تتالت التطورات السياسية 
واألمنية واالنتخابية في لبنان 
على نحو متسارع أمس، فإلى 
جان���ب اليومي���ات البلدي���ة، 
التي تعي���ش حالة عد تنازلي 
الستحقاق املرحلة األولى من 
االنتخاب���ات البلدية في جبل 
لبن���ان، انش���غلت القي���ادات 
السياس���ية بزي���ارة رئي���س 
وزراء قطر ووزير خارجيتها 
الش���يخ حمد ب��ن جاس���م بن 
جبر آل ثان��ي، لتتوق��ف أمام 
ارت���دادات جول�����ة تفقدي��ة 
للمراك�����ز األمني��ة عند نقطة 
املصنع احلدودية مع سورية 
من جانب جلنة أمنية أميركية 
الذاك���رة االتفاقية  الى  أعادت 
األمنية مع السفارة التي جعل 
منها املعارضون قميص عثمان 
ليرفعوه بوجه حكومة الوحدة 
الوطني���ة، واجل���دل الذي دار 
حول تقرير وزارة االتصاالت 
بشأنها بسبب تغييره والعبث 

مبحتوياته.

زيارة أميركية لمركز المصنع

وكانت صحيفة »السفير« 
ذكرت أمس ان ضابطني أميركيني 
م���ن مكتب مكافح���ة اإلرهاب 
زارا منطقة املصنع احلدودية، 
برفقة ضابط أمني من السفارة 
األميركية في مهمة استقصائية 
اللبنانية –  غط���ت احل���دود 
الس���ورية، وأثارت تساؤالت 
ح���ول توقيتها وعما إذا كانت 
قد حصلت حتت مظلة القرار 

1701 أم خارجه.
وقد التقى الوفد رئيس مكتب 
مخابرات املصنع الرائد ملحم 
حدشيتي وعقد اجتماعني في 
مركزي األمن العام واجلمارك 
خصصا ملوض���وع االجراءات 
املتعلقة بدخول األش���خاص 
ومغادرتهم ووس���ائل تفتيش 
األشخاص ووس���ائل تفتيش 
الش���احنات ومراقب���ة دخول 
األفراد وكيفية مكافحة التهريب 
على الطرق اجلبلية، وجتهيز 
مركز املصنع بوسائل متطورة، 

وتدريب العناصر البشرية.

حزب اهلل: خرق لألمن الوطني

اعتب���ر ان هذه  حزب اهلل 
اخلطوة األميركية خرق لألمن 
الوطن���ي، وانها جتع���ل البلد 
مكشوفا ومخّلع األبواب، وقال 
النائب حس���ن فض���ل اهلل ل� 
»الس���فير«: كيف تسمح دولة 
ذات سيادة جلهاز أمني أميركي 
بالتدقيق باالجراءات احلدودية 
وبإعطائه معلومات حول أمن 
احلدود وهي معلومات ستصل 
حتما الى اجلانب االسرائيلي؟ 
وق���د ترافق ه���ذا اخلرق مع 
التصعيد األميركي ضد لبنان 
وس���ورية، ويتعني وضع حد 

لهذه االستباحة.
اللبنانية  وزارة اخلارجية 
أذاع���ت بيانا قالت فيه انها لم 
تتبلغ معلومات حول الزيارة 
ال قبله���ا وال بعده���ا، ووزير 
الداخلية زياد بارود نفى إمكانية 
حصول الوفد األمني األميركي 

الدوحة او غيره، ومستمر في 
امنائه.

واضاف ان قطر ال تبحث عن 
دور فالعالم العربي يحتاج الى 
اكثر من دور قطر يحتاج الى 
التعاون في مواجهة التهديدات 
التي حتيط به وذلك ال يكون اال 
بالوحدة في املوقف والتضامن 

العربي.

االنتخابات البلدية على األبواب

في غضون ذل���ك، انقضت 
الفائت مهلة  اللي���ل  منتصف 
الترشيحات لالنتخابات البلدية 
في بيروت والبقاع، ويقفل باب 
سحب الترشيحات منتصف ليل 
االثنني املقبل، ويوم االحد بعد 
غد تبدأ املن���ازالت االنتخابية 
ف���ي  البلدي���ة واالختياري���ة 
محافظة جبل لبنان، مع تزخيم 
كبير للتحالف���ات في بيروت 

والبقاع.
أبلغ  العماد ميش���ال عون 
قناة OTV انه يدخل االنتخابات 
النيابية بنية غير بريئة فإما 
ان ننظفها او ننسفها، مشيرا 
الى انه لو اتفقنا على النسبية 

ملا حتالفت مع احد.
ورأى عون ان ادارة الوزير 
السابق ايلي سكاف لالستحقاق 
االنتخاب���ي في زحلة ليس���ت 
انه  س���ليمة اطالقا، موضحا 
سيكون له مرش���ح واحد في 
زحلة لالس���تفتاء على التيار، 
أبو يونس، ولن  املهندس  هو 
نشكل الئحة ضد حليفنا سكاف 
حتى لو كنا لسنا راضني عما 

يقوم به.
وعن االنتخابات في بيروت 
ق���ال ع���ون: اذا ارادوا تطبيق 
النسبية فسنطبقها وسنبحث 
هذا األمر مع الرئيس احلريري، 
الفتا الى انه ال يريد التفاوض 
في بيروت بواسطة مسيحيي 
14 آذار، ألنهم ال يستطيعون ان 

يأخذوا او يعطوا.
وأضاف: اذا كانوا ال يريدون 
الس���ير بالنس���بية فسنتجه 

للمعركة.
ودعا عون رئيس اجلمهورية 
الى ان يدعم الئحة جبيل علنا 

وليس عبر األجهزة.
لكن مصادر اكدت ان الرئيس 
سعد احلريري ترك امر التفاهم 
م���ع عون في بي���روت لنواب 

العاصمة املسيحيني.
وقالت املصادر ان الرئيس 
احلريري التقى اعضاء املجلس 
البلدي احلالي لبيروت منتصف 
الفائت وش���كرهم على  الليل 
جهودهم طوال فترة واليتهم 
العاصمة وأحاطهم  في خدمة 
املدينة  أهال���ي  علما برغب���ة 
التغيير وإفس���اح املجال  في 
للطاقات الشابة لكنه طلب من 
الذين قدموا ترشيحاتهم عدم 
سحبها بانتظار استكمال تشكيل 
املباحثات  الالئحة على ضوء 
التوافق في  اجلارية لتحقيق 

بيروت.
وعلم ان حزب اهلل حس���م 
ترشيح هاني قاسم لعضوية 
بلدية بي���روت، وليس النائب 

السابق أمني شري.

على معلومات، أو حتى تبادل 
معلومات مع اجلانب اللبناني 

إال حسب األصول.
وزير اخلارجية علي الشامي 
التقى السفراء العرب واألجانب 
وأبلغهم مذكرة رسمية تطالب 
اس���رائيل بوق���ف تهديداتها، 
على خلفية تسريب صواريخ 
»سكود« املزعومة من سورية 

الى حزب اهلل.
في غض���ون ذل���ك حتول 
استقبال رئيس مجلس النواب 
نبيه بري لرئيس مجلس الوزراء 
القطري الشيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني الذي يزور لبنان 
الى لقاء سياسي موسع شارك 
فيه الى جانب بري والش���يخ 
حمد رئيس مجلس الوزراء سعد 
احلريري والعماد ميشال عون، 

العربية من لبنان الى السودان 
والصومال وأثنى على دور أمير 
قطر الشيخ حمد ومساعيه في 
مختلف املجاالت، ودعا الرئيس 
ب���ري الى ترتي���ب األولويات 
العربية انطالقا من بناء مصاحلة 
فلسطينية وصوال الى مصاحلة 
عربية في مواجهة املخططات 
االسرائيلية الهادفة الى اقتالع 

الفلسطينيني من أرضهم.

الشقيق وقت الضيق

وقال ان حكاية قطر في لبنان 
هي حكاية الشقيق وقت الضيق 
ووقت الفرح، وحكاية االميان 
وهي االنتصار على الدمار في 
بنت جبي���ل واخليام وعيناتا 
وعيتا الشعب وحكاية النبص 
ال���ذي عاد قويا ال���ى حواكير 

كما حض���ر املأدبة التي أقامها 
رئيس املجلس لضيفه عدد من 
الوزراء والقيادات السياسية.

وكان الرئي���س ب���ري أقام 
استقباال رسميا لضيفه القطري 
في باحة مقر الرئاسة الثانية ثم 
عقد لقاء ثنائي بينهما حتول الى 
رباعي حضره الرئيس احلريري 
والعماد عون، وتناول البحث 
الوض���ع في لبن���ان واملنطقة 
والتهديدات االسرائيلية اضافة 
ال���ى بعض الش���ؤون احمللية 

اللبنانية الداخلية.

بري والدور القطري

وخالل مأدب���ة الغداء ألقى 
الرئيس بري كلم���ة أكد فيها 
على الدور القطري ليس جتاه 
لبنان فحس���ب بل جتاه األمة 

التبغ.
وأكد ان رسالة لبنان وقطر 
هي رسالة احملبة، رسالة العالم 
العربي من احمليط الى اخلليج، 
ومنها لغة التاريخ واجلغرافيا 
ثم قدم الرئيس بري للشيخ حمد 

درع املجلس النيابي.

 الشيخ حمد: ال نبحث عن دور

بدوره الشيخ حمد ألقى كلمة 
عبر فيها عن سعادته بزيارة 
لبنان ومشاهدة هؤالء األشقاء 
من مختلف األطياف السياسية 
في قاعة واحدة رغم اخلالف في 

وجهات النظر.
وقال ان عالقة قطر بلبنان 
ال تتوقف عند اتفاق الدوحة، 
وان ازدهار لبنان الدميوقراطي 
مستمر وال يتوقف عند اتفاق 

خلوة بين بن جاسم وبري والحريري وعون.. أعادت أجواء »الدوحة«

الرؤساء نبيه بري وسعد احلريري وحمد بن جاسم والنائب ميشال عون في لقاء رباعي في عني التينة امس

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري مصافحا احدى الفتيات خالل جولة مع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم والرئيس نبيه بري في الوسط التجاري مساء امس االول

أخبار وأسرار لبنانية

سورية تحتج لدى األمم المتحدة 
الستمرار إقحامها في تقارير »ال� 1559«

بيروت: وجهت دمشق رسالة إلى االمني العام لالمم املتحدة 
بان كي مون عبرت فيها عن رفضها »استمرار زج اسم سورية 
في التقرير الدولي حول القرار 1559«، مؤكدة انها تعتبر نفسها 
»قامت بتنفيذ الشق الذي يخصها من هذا القرار«، ومستهجنة في 
هذا السياق ما تضمنه التقرير حول اقامة العالقات الديبلوماسية 

وترسيم احلدود بني لبنان وسورية.
وأكدت في املقابل أنها »أمور ثنائية بني البلدين ال عالقة ألي 
طرف ثال���ث بها«، متهمة ما ورد في التقرير عن هذا املوضوع 

بأنه »يهدف الى افتعال مشاكل بني البلدين الشقيقني«.
وإذ شجبت ما جاء في التقرير جلهة اللقاء ال����ذي عقد في 
دمشق وضم الرئيسني السوري وااليراني وأمني ع�����ام »حزب 
اهلل«، أكدت س���ورية ان اللقاءات التي تعق���د على أراضيه����ا 
كما عالقاتها اخلارجية امنا هي »ش���ؤون س���يادية نعتب�����ر 
التدخ��������ل بها غير مقبول لكون���ه ال يخص األمم املتحدة وال 

القرار 1559«.
وفي ختام رس���التها، لفتت س���ورية االنتباه إلى أن »عدم 
االس���تقرار في املنطقة سببه االحتالل االسرائيلي في سورية 
ولبنان وفلسطني، وإذا كان مجلس األمن حريصا على االستقرار 
في املنطق���ة، فعليه وضع أعضائه في ص���ورة اجلرائم التي 

ترتكبها إسرائيل«.

نصراهلل: سنسعى إلطالق المحكومين في مصر من خالل الوسائل الديبلوماسية
بيروت: اعتبر األمني العام حلزب اهلل

سماحة السيد حسن نصراهلل ان األحكام 
التي صدرت »ضد املجاهدين الذين كانوا 
يقدمون الدعم للمجاهدين في قطاع غزة 
أحكام سياس���ية وهي أحكام ظاملة بحق 

هؤالء املجاهدين وهؤالء الشرفاء«.
وقال السيد نصراهلل في حديث لقناة 
»الراي« التلفزيونية الكويتية بث أمس: 
نحن منذ اليوم األول الذي أعلن فيه عن 
اعتقال االخ���وة في مصرة، أكدنا � وقلت 

ذلك انا ش���خصيا � ان هؤالء اخوة مقاومون مجاهدون شرفاء، وليس 
كما قال رئيس احملكمة الذي كان يتلو األحكام حيث وصفهم باخلارجني 
عن القانون واملجرمني واإلرهابيني، هؤالء من جملة شرفاء هذه األمة، 
وذنبه���م الوحيد واحلقيق���ي انهم كانوا ميدون ي���د العون إلخوانهم 
في قطاع غزة، ويقدمون املساعدة واملس���اندة للمقاومة الفلسطينية 
املش���روعة التي يجب ان يحتضنها اجلميع، هؤالء كانوا يقومون بهذا 
الواج���ب، وكل األمور األخرى التي قيلت هي تلفيقات لتغطية اإلجراء 

الذي اتخذ بحقهم.
وخاطب سماحته املجاهدين املعتقلني وعائالتهم قائال: أنتم عندما 
اخترمت طريق مساندة ودعم الشعب الفلسطيني كنتم تعرفون انه في 
حلظة من اللحظات قد تتعرضون لالعتقال وملا هو أبعد من االعتقال، 
وهو القتل والشهادة، وبالتالي ما واجهتموه خالل السجن واألحكام التي 
صدرت هو وسام شرف على صدور هؤالء املجاهدين وهؤالء الشرفاء، 
وأضاف: هذه مفخرة لنا ان تعرف كل الش���عوب العربية واإلسالمية 
اننا نسجن ونعتقل ألننا نقول: »ربنا اهلل« ونصغي إلى اهلل سبحانه 
وتعالى الذي يأمرنا بأن نكون الى جانب إخواننا في فلسطني وفي قطاع 
غزة، فأنا ال أرى في هذا أي خسارة لعمق عربي، بالعكس هذا فيه تأكيد 
ملصداقية موقفنا والتزامنا جتاه الشعب الفلسطيني، وطبعا االلتزام 
املمكن، فنحن نطمح ألن نقوم بأكثر من هذا، ولكن حتى هذا املقدار الذي 

نقوم به نحن ندفع ثمنه وهذا في سبيل اهلل سبحانه وتعالى.
وقال سماحته: طبعا األمور مع مصر ليست مقفلة، ونحن لن نترك 

هؤالء االخوة في السجون بالتأكيد، سنتابع 
هذه القضية حت���ى بعد صدور األحكام، 
وكما في الفترة الس���ابقة، حرصنا على 
معاجلة األمور من خالل القنوات القضائية 

والقانونية.
وأضاف: اآلن أصبح املوضوع خارج 
القض���اء، ولعل املخارج الوحيدة املتاحة 

هي مخارج سياسية.
وختم سماحته: نحن سنسعى من خالل 
الوسائل السياسية والديبلوماسية ملعاجلة 

هذا األمر وإنصاف هؤالء اإلخوة وعدم إبقائهم في السجون.
ومع إس���دال الس���تار القضائي ينفتح باب البحث عن تسوية عبر 

طرق سياسية وديبلوماسية.
فلم يكن ممكن���ا التأثير على مجرى احملاكم���ة وعمل القضاء، وال 
احلديث عن تس���ويات ومخارج وال االنتقال الى مس���ار سياسي قبل 

انتهاء املسار القضائي.
وهذا ما بات ممكنا عبر قنوات رسمية حددها رئيس احلكومة سعد 
احلريري ف���ي وزير اخلارجية املصري أحمد أب���و الغيط من اجلانب 
املصري وحتدده���ا مصادر مصرية بالرئيس نبي���ه بري من اجلانب 
اللبناني الذي ميكن ان يش���ارك في تفاهمات رس���مية بني احلكومتني 
املصرية واللبنانية، من شأنها ان تفتح آفاقا جديدة لتخفيف األحكام 

أو لالفراج عن املعتقلني في السجون املصرية.
ولق���د عكس رد الفعل األولي الصادر عن حزب اهلل على هذا احلكم 
رغبة واضحة في معاجلة األمر عبر وس���ائل ديبلوماس���ية واعتبار 
ان األحكام الصادرة هي سياس���ية، وان املخارج الوحيدة املتاحة هي 

مخارج سياسية.
ح���زب اهلل مييل بوضوح الى عدم التصعي���د والى »تهدئة اللعبة 
مع مصر« بعدما كان في فترة احملاكمة ترك للمسار القضائي ان يأخذ 
مجراه ومداه، ومارس سياس���ة »مهادنة وتهدئة« وأحجم عن ممارسة 
ضغوط سياس���ية وخطوات تصعيدية حتى على املستويني اإلعالمي 

والسياسي.

أمين عام حزب اهلل أكد في حديث لـ»الراي« أن األمور مع مصر ليست مقفلة

امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل


