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اتصاالت بعيدة عن األضواء: يجري الوزير جبران باسيل 
اتصاالت بعي����دة عن األضواء مع رئيس تيار املردة 
س����ليمان فرجنية بهدف التحالف البلدي في بعض 

املناطق خصوصا في زغرتا والكورة.
توافق طرابلسي يضم كرامي: يعقد لقاء قريب بني الرئيس 
سعد احلريري والرئيس جنيب ميقاتي في اطار استكمال 
املش��اورات إلنضاج التوافق ف��ي طرابلس حول الئحة 

ائتالفية ال تستثني هذه املرة الرئيس عمر كرامي.
بدي�ل التوافق: يجري في طرابلس التداول باس����م 
النائب الس����ابق مصطفى علوش لترشيحه لرئاسة 
البلدية وترؤس الئحة إذا فش����ل التوافق بني القوى 

السياسية األساسية الفاعلة في املدينة.
تشدد في املرحلتني املقبلتني: تعّبر أوساط معارضة عن 
اعتقادها بأن الصورة التي ظهر فيها تيار املستقبل بعد 
انتخابات بيروت والبقاع وتصويره على انه خس��ر في 
الساحة السنية ستدفعه الى املزيد من التشدد في انتخابات 

البلديات املتبقية في الشمال واجلنوب.
ورشة الالمركزية: تنطلق وزارة الداخلية بعد االنتخابات 
البلدية في ورشة الالمركزية اإلدارية، وهي ستعمل 
على تعميم االحتادات البلدية وإجبار البلديات على 
االنضمام الى هذه االحتادات التي قد تشكل املرحلة 

األولى على طريق اعتماد الالمركزية االدارية.
عون والكتلة الشعبية: تقول أوساط وزير سابق معارض 
ان اتص��االت عديدة ومن أكثر من ش��خصية جرت مع 
العماد عون إلقناعه بالطلب الى مناصريه التزام التصويت 
لالئح��ة الكتل��ة الش��عبية ك��ي ال يك��ون الس��بب في 

سقوطها.
احلفاظ على احلضور املس�يحي في مش�غرة: طلب األمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل بشكل شخصي 
ان يبقى رئيس بلدية مشغرة من الطائفة املسيحية، 
وان يتم احلفاظ على احلضور املسيحي في البلدية 
والتأكيد على العيش املش����ترك، اضافة الى ان هذه 

البلدة البقاعية متيزت بدورها الوطني التاريخي.
عمليات نفي: تواجه االحزاب والتيارات السياسية عملية 
نفي من أعضاء مجالس بلدية واختيارية يوضعون في 
خانة ه��ذا احلزب أو التيار أو اإلع��الن في اإلعالم عن 

فوزهم بسبب دعمهم لهم.

الحريري يحصّن زيارته لواشنطن بجولة عربية تقوده إلى الرياض ودمشق
بيروت � عمر حبنجر

يختتم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد جولته العربية في 
بيروت الثالثاء في زيارة يصفها املسؤولون اللبنانيون بالتاريخية، في 
ذات الوقت يبدأ رئيس وزراء لبنان سعد احلريري جولة عربية ضمن 
اطار التمهيد الجتماعه املنتظر مع الرئيس االميركي باراك اوباما أواخر 
هذا الشهر ليعطي هذا اللقاء بعده العربي اجلامع انسياقا مع عضوية 

لبنان ملجلس األمن كممثل للمجموعة العربية.
احلريري يبدأ زيارته بالرياض يوم غد االثنني، ويكون في دمش����ق 
صباح الثالثاء ويفترض ان يعود الى بيروت ظهرا ليكون في استقبال 

صاحب السمو األمير.
وضم����ن دوافع هذه اجلولة االج����واء االقليمية املكفهرة وخصوصا 
على مستوى امللف االيراني وتداعياته اللبنانية واالسرائيلية، وهذا ما 
تلمس����ه رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط خالل زيارته 
للمملكة العربية السعودية، ومعه وزير االشغال العامة غازي العريضي 

الذي سيزور دمشق غدا.
ويبدو ان زيارة وزير خارجية اسبانيا انخيل موراتينوس الى دمشق 
وبيروت مردودة الى هذه االجواء مع انه حمل الى املسؤولني اللبنانيني 
والسوريني نيات اسرائيلية مغايرة ونافية ألي نوايا تصعيدية ضد لبنان 
وسورية، وتأتي زيارة وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير قريبا الى 
بيروت، في ذات السياق، سياق الطمأنة وتبييض النوايا االسرائيلية. 
وكان جرى اتصال هاتفي بني الرئيس ميشال سليمان والرئيس بشار 
االسد، تشاورا خالله باجواء زيارة موراتينوس وتطميناته، كما تبادل 
الرئيسان االفكار حول القمة االورو متوسطية التي ستنعقد في برشلونة 

مطلع الشهر املقبل.
على هذا االساس اكدت مصادر مطلعة ان زيارة احلريري الى دمشق 
ال عالقة لها مبا حتضره اللجان املشتركة من البلدين والتي مازالت تقوم 

بعملها في دراسة االقتراحات التطويرية لالتفاقات املشتركة.

مواجهة النوازع والغرائز

الرئيس احلريري وفي احتفال مبناسبة مرور 14 سنة على تأسيس 
»اجلامعة االنطونية« اكد على املعركة االنتخابية في بيروت، كانت مع 
نوازع وغرائز. واضاف: بكالم صريح لقد كنا نتنافس مبا ميثله من ارث 
سياسي ومشروع سياسي مع كل ما يناقض العيش املشترك في بيروت، 
هذه املنافس����ة لم تكن مع الئحة وال مع فريق سياسي بل كانت مع كل 
النوازع والغرائز مع كل الشعارات الطائفية واملذهبية، ومع كل ما من 
شأنه ان يعرض املناصفة التامة بني املسيحيني واملسلمني الى خلل او 
اهتزاز ال سمح اهلل. واضاف: عندما أحتدث عن املناصفة ال اعنيها تنازال 
عدديا من طائفة الى اخرى بل احتدث عنها واعمل لتكريسها بوصفها من 
واجبات املسلمني جتاه املسيحيني في لبنان، متاما كما هي من واجبات 
املسيحيني جتاه املسلمني في لبنان، بغض النظر عن االعداد ليبقى لبنان 
لبنان. وبالعودة ال����ى جولة احلريري العربية، بدا واضحا في بيروت 
ان هناك من ال ينظر بعني الرضا الى زيارته لواشنطن ولقائه الرئيس 
باراك اوباما ومن هن����ا كانت جولته العربية بغرض توضيح الصورة 

ملن يرتابون باالمر قبل املؤيدين.
وابرز منتقدي هذه الزيارة رئيس تيار التوحيد الوزير السابق وئام 
وهاب الذي اعتبر ان مثل هذه الزيارة س����تكون للذكرى واخذ الصورة 
وحسب. وهاب الذي بدأ يعزف على وتر التغيير احلكومي القريب تساءل 
عما ميكن لرئيس احلكومة ان يجنيه من زيارة واشنطن، وهل يضمن 
لها ان املقاومة لن تتسلح وترفع من مستوى جهوزيتها او ان يضغط 

على اوباما كي مينع اسرائيل من االعتداء على لبنان؟

وهاب يحذر

وتوقع وهاب، املعروف بأنه يعكس وجهة نظر املعارضة اللبنانية، ان 
تشهد احلكومة تعديال على بعض وزرائها في الصيف، وحذر احلريري 
من بعض املستش����ارين الذين وصفهم بأصحاب املش����اريع السياسية 
واالقتصادية اخلاصة، كما اعتبر وهاب ان زيارة احلريري لواش����نطن 
لن تفضي الى نتائج وانها قد تش����كل عبئا من خالل املطالب االميركية 

املعروفة التي تستهدف املقاومة وسالحها.
واحت����واء ملثل هذه االجواء احملتملة التفاق����م مع قرب موعد زيارة 
واشنطن، اوفد رئيس احلكومة مدير مكتبه نادر احلريري الى دمشق، 
حيث التقى الوزيرة بثينة ش����عبان ومت التوافق عل����ى موعد الزيارة 
اخلاطفة وبرنامجها. على ضوء ذلك كله رأى عضو تكتل »لبنان أوال« 
النائب محمد قباني أن احلكمة تقضي بأن يتم التش����اور مع دمش����ق، 
خصوص����ا حول زيارة احلريري الى واش����نطن، الفتا الى ان احلريري 
يري����د إبالغ الدول العربي����ة باملوقف اللبناني خصوص����ا فيما يتعلق 
بالتهديدات االس����رائيلية كما يريد ان يسمع الرأي العربي في موضوع 

الصراع العربي � االسرائيلي.
وشدد على ضرورة اال يخشى اي فريق من زيارة احلريري للواليات 
املتحدة، مش����ددا على ان احلريري سيميز بني املقاومة واالرهاب، داعيا 
»حزب اهلل« الى االطمئنان للطروحات التي س����يطرحها احلريري في 

واشنطن.

وهاب يتوقع تعديالً حكومياً في الصيف ويحذر رئيس الحكومة من بعض مستشاريه 
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ركود توافقي في طرابلس.. وبري يهاتف عون نافيًا المعركة في جزين

نظرة أميركية جديدة إلى الجيش اللبناني
بيروت: نظم »مركز عصام فارس

للشؤون اللبنانية« قبل أيام ندوة 
مغلقة فتح خاللها ملف املس���اعدات 
األميركية للجيش اللبناني، مبشاركة 
الباحثني األميركيني من أصل لبناني 
غس���ان ش���بلي وآرام نيرغيزي���ان 
ومجموعة من اخلبراء اللبنانيني في 
الشأن الدفاعي. نيرغيزيان وهو باحث 
الدولية واالستراتيجية«،  الدراسات  »في مركز 
توقف عند غياب استراتيجية لبنانية واضحة 
ومحددة ميكن أن تعتمدها القيادة العس���كرية 
األميركية لتقدمي املساعدات إلى اجليش اللبناني، 
لكنه لفت إلى أنه في العام املاضي تقدمت طلبات 
معقولة م���ن اجليش اللبناني إلى وزارة الدفاع 
األميركي���ة ميك���ن أن تصلح كخط���ة واضحة 

للمساعدات.
وأضاف أن اهتمام واشنطن في املرحلة الراهنة 
في الشرق األوسط يتركز على العراق وأفغانستان 
وال تريد استعمال لبنان ملواجهة قوى إقليمية، 
وبالتالي فإنها تنظر إلى اجليش اللبناني كضمان 

لالستقرار.
وأكد نيرغيزيان فك���رة أن حرب نهر البارد 
شكلت نقطة حتول في نظرة واشنطن إلى اجليش 
اللبناني مشيرا إلى ان االعتمادات التي خصصت 
لتقدمي مساعدات عس���كرية إلى اجليش بلغت 
525 مليون دوالر، ومضيفا أن املساعدات التي 
مت تقدميها إلى اجليش لم متنح إال بعد حصول 
اتصاالت أميركية بغالبية القوى السياسية التي 

متثل كل الطوائف اللبنانية.
وش���دد على أن هناك ثق���ة أميركية متنامية 
باجليش اللبناني، وعلى أن املسؤولني األميركيني 
يثقون باجليش أكثر مما يثقون بأجهزة الدولة 
األخرى، الفتا إلى االقتناع األميركي بأن اجليش 
يحظى بتأييد شعبي واحترام من كل الفئات في 
لبنان. وأضاف أن االميركيني يريدون من اجليش 

أن يظهر صورة القوة.
الباحث في مؤسسة »راند« األميركية غسان 
شبلي شدد على وجود تقصير لبناني في ترويج 

فكرة دعم اجليش اللبناني والتعبير عن مصالح 
لبنان في الواليات املتحدة من خالل لوبيات قادرة 
على التأثير، مشيرا إلى وجود لوبيات لبنانية 
تعمل من أجل ش���خصيات سياسية وليس في 

سبيل املصلحة الوطنية العامة.
ولفت شبلي إلى أنه على الرغم من أن اللوبي 
األقوى في الواليات املتحدة هو اللوبي اليهودي، 
وعلى الرغم م���ن أن هذا اللوبي يعارض إجماال 
تقدمي مساعدات عسكرية إلى اجليش اللبناني، 
ف���إن هناك بداية تغيير ف���ي املقاربة االميركية 
للشرق األوسط، إذ إن إدارة الرئيس باراك أوباما 
ووزارة الدف���اع األميركية الپنتاغون مقتنعتان 

بأولوية احلل السلمي في املنطقة.
وأضاف أن اجليش األميركي يشكل مجموعة 
الضغ���ط االميركية األقوى في واش���نطن وهو 
يضغط في اجتاه التغيير في سياسة الواليات 
املتحدة في الشرق االوسط، مشيرا إلى أن دوائر 
اجليش األميركي مقتنعة بأن اجليش اللبناني 

قادر على ضبط االستقرار في لبنان.
ولفت إلى أن هناك اقتناعا أيضا بأن مس���ألة 
سالح حزب اهلل ال يستطيع أن يعاجلها اجليش 
اللبناني، وبأن ملف املخيمات الفلسطينية يحتاج 

إلى حل إقليمي.
وقال ش���بلي إن مبادئ السياسة األميركية 

في نظرتها إلى مهام اجليش اللبناني هي ثالثة، 
ضبط احلدود، حتقيق االس���تقرار وحفظ األمن 
الداخلي، محاربة اإلرهاب. وأضاف أن السياسة 
األميركية جتاه اجليش واضحة لكن كيفية تنفيذها 

ليست واضحة.
وأش���ار إلى أن املصاعب في ملف املساعدات 
األميركية إلى اجليش تتمثل في أن الكونغرس 
يرى أن منح املساعدات إلى اجليش اللبناني يجب 
أن يتناس���ب مع قدرته على تطبيق القرار 1701 

وفي كيفية تعاطيه مع سالح حزب اهلل.
وأضاف أن هناك دائما أسئلة تطرح في الدوائر 
األميركية عن مصير املساعدات إذا قدمت للجيش 

في حال سيطر حزب اهلل على لبنان.
ولفت إلى أن اإلدارة األميركية ال تشارك لبنان 
في نظرته الى إسرائيل كعامل تهديد لالستقرار 
في لبنان مشيرا إلى اختالف لبناني داخلي في 
حتديد التهديدات اخلارجي���ة، ومؤكدا أنه تقع 
على اللبنانيني مهمة ش���رح التهديدات األمنية 

التي تواجههم.
واس���تعرض ش���بلي النظرة األميركية إلى 
اجليش اللبناني انطالقا من السياسة األميركية 
في لبنان والشرق األوسط بعد حرب العراق حني 
بدأ احملافظ���ون اجلدد يفكرون في دعم اجليش 
اللبناني في إطار استعمال لبنان الحتواء نفوذ 

سوريا وإيران.
وقال إن بعد التظاهرات التي شهدها لبنان في 
العام 2005 وانطالق حركة 14 آذار وجدت إدارة 
الرئيس السابق جورج بوش أن لبنان ميكن ان 
يكون منطلقا لنش���ر الدميوقراطية في املنطقة 
العربية ودعمت تاليا احلكومة التي نش���أت في 

ذلك احلني.
وش���دد ش���بلي على أن نقط���ة التحول في 
املقاربة األميركية للجيش اللبناني كانت حرب 
نه���ر البارد في الع���ام 2007 حني أظهر اجليش 
قدرت���ه على االنتصار ومواجه���ة اإلرهاب على 
الرغم من التجهيزات املتواضعة وعدم امتالكه 
أسلحة متقدمة، فارتفعت الثقة األميركية باجليش 

وتطورت فكرة منح املساعدات له.

بيروت � ناجي يونس
ل����م يعد أح����د يتح����دث عن 
املتبقيتني  التوافق في املرحلتني 
في االنتخابات البلدية في اجلنوب 
والش����مال، اللهم اال في طرابلس 
التي مازالت حظوظ االئتالف فيها 

متوافرة.
العجل����ة  وفيم����ا تس����تريح 
االنتخابية لهذا االسبوع، تستأنف 
األحد املقبل اجلولة 3 من املعارك 
االنتخابية ويبدو ان عنوانها األبرز 
»سقوط التوافق في صيدا« حيث 
أعلن املرش����ح محمد السعودي 
الئحته املعدلة أمس، وضمنها ثالثة 

مرشحني للجماعة االسالمية.
وكان لق����اء انعق����د في منزل 
السعودي، في الهاللية، بحضور 
الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة 
بهي����ة احلري����ري، وأركان تيار 
املستقبل، تقرر فيه اعالن الالئحة 

أمس.
الس����عودي اكد ان االتصاالت 
مع النائب الس����ابق أسامة سعد 
مقطوعة، مؤكدا ان مشاركة ثالثة 
ممثلني عن اجلماعة االس����المية 

حسم.
باملقابل، قال أس����امة سعد ان 
الطرف اآلخر ال يريد متثيل الفئات 
الشعبية في املجتمع الصيداوي، 
مش����يرا الى ان مرحلة التفاوض 
توقفت، وان االيام االخيرة كشفت 
ما أسماه تسلطا واستئثارا لدى 

الفريق اآلخر.
اال ان املعاون السياسي لرئيس 
مجلس النواب نبيه بري النائب 

عل����ي حس����ن خلي����ل، الحظ ان 
املعطيات كانت ايجابية بعد زيارة 
السعودي الى الرئيس بري، وما 
حصل الحقا ال تفسير له عندنا، 
وبالتالي ليس لدينا أي جديد على 

صعيد التطورات الصيداوية.
لكن خليل متس����ك بإمكانية 
التوافق رغم التطورات العكسية. 
وان نقاط التوافق التزال متوافرة، 
وق����ال ان االختالف����ات في صيدا 
ضيقة وان ترش����يح منى س����عد 
وأحمد احلريري رمبا يهدف الى 

رفع سقف املفاوضات وصوال الى 
االتفاق على صيغة لالئحة.

وفي البلديات اجلنوبية ايضا، 
أجرى الرئيس نبيه بري اتصاال 
بالعماد ميشال عون، نفى خالله 
بري ما نشر عن اشتباك بينهما 
في جزين، معتبرا ذلك من قبيل 

الشائعات املغرضة.
واكد ب����ري موقفه املعلن قبل 
شهر جلهة عدم تدخله بانتخابات 
جزين ال من قريب وال من بعيد.

أما في الشمال الذي يأتي في 

املرحل����ة الرابع����ة واألخيرة من 
االنتخابات البلدية، وبينما تبدو 
طرابلس في حالة ركود توافقي، 
دخل����ت زغرتا باك����را على خط 
املواجهة االنتخابية، او »املعركة« 
كما قال النائب سليمان فرجنية.

وأك����د فرجنية، نح����ن عندما 
جلسنا مع ميشال معوض، اعتبرنا 
اننا جلسنا مع ابن الرئيس رينيه 
معوض، وعس����ى في املستقبل، 
وبعد االنتخابات ان جنلس معه 
مجددا، فاالنتخابات تعطي حجم 

كل منا.
وقد اعتب����رت مصادر متابعة 
ل� »األنباء« ان للمعركة في قضاء 
زغرتا ترتدي الطابع السياس����ي 
البحت ب����ني تي����اري 14 و8 آذار 
اللذي����ن قد يكون����ان تداعيا هنا 
أو هناك أو أصيب����ا بالتصدعات 
في التحالفات البلدية على سائر 

األراضي اللبنانية.
وإذا كانت مدينة زغرتا خارج 
نطاق املنافس����ة الفعلية، مبا ان 
العائالت السياسية األساسية هي 

التي حتسم النتائج لصالح النائب 
دسليمان فرجنية الذي ميلك القوة 
الضاربة فيها، إال ان املعركة شبه 
متوازنة في قرى القضاء وبلداته 
حيث تس����تند ق����وى 14 آذار الى 
نتائج االنتخابات النيابية األخيرة 
فتبني لها انها متفوقة هنا وقريبة 
من املناصفة هن����اك ما يتيح لها 
خوض االنتخابات البلدية بظروف 

مريحة.
وفي زغرت����ا 31 بلدية ويضم 
احتاد بلدياته����ا 22 بلدية، حيث 
تبقى 9 بلديات كبرى خارجة، بعد 
فش����ل التوافق في زغرتا تتوقع 
املصادر بأن األم����ور متجهة الى 
معارك يراهن فيها فرجنية على 
حتقيق االنتصار األكبر نس����بيا 
في القرى والبلدات، مبا ان املدينة 
خارج املنافسة الفعلية فهو يعتقد 
ان قوت����ه في التقليد السياس����ي  
التحالفات على املستوى  ونسج 
احمللي وب����ني العائالت واألحياء 
أكبر مما هي عليه في االستحقاق 

النيابي.
وال يس����تبعد فرجنية ان يقع 
خصومه في متاه����ات الزواريب 
واحلسابات احمللية وان يرتكبوا 
البلدية  التحالفات  ف����ي  األخطاء 
والتشكيالت الدقيقة، ما يزيد من 
املقابل تراهن  فرص جناحه. في 
قوى 14 آذار على اللون السياسي 
للمعركة فأبن����اء زغرتا بنظرها 
مسيسون وهم سيصوتون من هذا 
املنطلق مبا يعيد تكرار املشهد العام 

لالنتخابات النيابية األخيرة.

التوافق سقط في صيدا وزغرتا إلى معركة محتدمة

موران يؤكد دعم فرنسا 
للبنان  في المحافل 

اإلقليمية والدولية
 بي��روت � وكاالت: التقى الرئيس 
اللبناني ميشال س��ليمان أمس وزير 
الدفاع الفرنسي هيرفيه موران بحضور 
الس��فير الفرنس��ي لدى لبنان دوني 
بييتون. وأكد موران خالل اللقاء استمرار 
التع��اون وتعزيز العالقات الثنائية في 
ش��تى املجاالت وعلى كل املستويات، 
ودعم فرنسا املستمر للبنان في احملافل 

اإلقليمية والدولية.
وذكر بي��ان صدر عن مكتب إعالم 
الرئاسة اللبنانية أن املباحثات تناولت 
األوض��اع الراهنة ف��ي املنطقة وآفاق 
عملية الس��الم في الش��رق االوسط 
وأهمية اس��تمرار التشاور والتنسيق 
بني البلدين، في املقابل أعرب الرئيس 
اللبناني عن شكره ملواقف فرنسا، متمنيا 
أن تواصل لعب دورها على املس��توى 

الدولي في دعم القضايا احملقة. 


