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بلديات الجنوب: صيدا فرضت »زرقتها« وجزين »برتقاليتها« واألخضر واألصفر  اكتسحا
»الشمال« تحضر لخوض الجولة األخيرة من »البلدية« األحد المقبل

أول لقاء بين الحريري وأوباما في واشنطن
وتفاوت في جدول أعمال المحادثات بين الجانبين

بيروت: في أول زيارة له الى واشنطن منذ وصوله 
الى رئاسة احلكومة، التقى الرئيس سعد احلريري 
أمس الرئيس االميركي باراك أوباما. واس��تنادا الى 
مصادر لبنانية ديبلوماس��ية وال��ى تقارير اميركية 
ديبلوماسية والى التحضيرات التي سبقت الزيارة، 
ميكن اخلروج بتصور كاف ملا كانت عليه احملادثات 
بني اجلانبني في هذا اللقاء األول من نوعه، وحيث ان 
كثيرين أعاروا أهمية للمدة التي استغرقها اللقاء أكثر 
من مضمونه، والتي س��اعدت في احلكم على طبيعة 
اللقاء وما اذا كان مجرد لقاء بروتوكولي للتعارف، أم 
انه لقاء تأسيسي لعالقة تعاون وتنسيق في املرحلة 
املقبلة. ويظهر التصور األولي وجود فوارق وتفاوت 
في جدول أعمال احملادثات وفي اهتمامات اجلانبني:

1 - ما طرحه االميركيون على احلريري يركز على 
النواحي واملسائل التالية:

� السالم الشامل في الشرق األوسط ومدى استعداد 
لبنان في ضوء االلتزام االميركي بالس��الم على كل 
املس��ارات، لالنخراط في عملية السالم وفي اخلطة 
االميركية التي تنطلق من أولوية املسار الفلسطيني 

� االسرائيلي.
� مس��ألة تطبيق القرار الدول��ي رقم 1701 مع ما 
يتطلب��ه ذلك من وقف تدفق الس��الح الى حزب اهلل 
عبر احلدود اللبنانية � السورية وايجاد آليات ضبط 

ومراقبة.
� مسألة العقوبات الدولية ضد ايران وموقف لبنان 

كعضو في مجلس األمن ورئيس له هذا الشهر من القرار 
الذي تعمل عليه واشنطن حاليا وتعطيه أولوية مطلقة.

� مسألة الدعم االميركي للبنان ان جلهة االلتزام بسيادته 
واستقالله واستقراره، أو جلهة التأكيد على عدم وجود 
أي صفقة مع سورية أو حل في املنطقة على حسابه، أو 
جلهة التطلع الى دعم جيشه وقواته العسكرية واألمنية 
وتنسيق اجلهود في مجال مكافحة االرهاب، وفي املقابل 

مدى استعداد لبنان وقدرته لإليفاء بالتزاماته.
2 - ما طلبه رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري 

من ادارة أوباما يركز على النقاط واملسائل التالية:
� ضمان��ات وتطمينات أميركية بش��أن عدم وقوع 

حرب اسرائيلية جديدة ضد لبنان.
� املس��اعدة في تطبيق القرار 1701 عبر ممارس��ة 
ضغوط اميركية على اس��رائيل ك��ي توقف خروقاتها 
لهذا القرار، السيما ما يتعلق بالطلعات االسرائيلية في 
األجواء اللبناني��ة، أي تخفض حدة التوتر واحتماالت 

احلرب في املنطقة.
� املساعدات االميركية للجيش اللبناني وللمؤسسات 
األمنية لتعزيز قدراتها وامكاناتها وعملية بسط سلطة 

الدولة وحالة االستقرار األمني في لبنان.
� الدور االميركي في املنطقة وفي عملية الس��الم 
عبر جتديد الرعاية االميركية النزيهة والعادلة للسالم 
الشامل والعادل، والضغط على اسرائيل للتجاوب فعليا 
مع املبادرة العربية للس��الم ولالنسحاب من األراضي 

احملتلة.

مالحظات في زيارة كوش�نير لبيروت: 3 مالحظات في زيارة 
وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير »اخلاطفة« الى 

بيروت:
1 - مر كوشنير على بيروت »مرور الكرام« وجاءت زيارته في توقيت محلي 
غير مناس���ب وفي يوم كان اجلميع منهمكني بانتخابات اجلنوب، حتى ان 
الرئيس بري لم يجد ضرورة للقائه، فقد طلب كوشنير موعدا من الرئيس 
نبيه بري فجاءه اجلواب انه منهمك باالنتخابات في اجلنوب واذا أحب زيارته 

ال مانع من استقباله هناك، فاعتذر كوشنير.
2 -  اجتماع كوشنير مع احلريري كان منفردا واتخذ طابع »خلوة ثنائية« 
بناء على طلب كوشنير، فلم يحضره الوفد املرافق املؤلف من 5 مدراء عامني 
إال سفير فرنس���ا في بيروت دوني بييتون، وهم تواجدوا في االجتماع مع 
رئيس اجلمهورية ميش���ال سليمان الذي تبادل مع كوشنير وجهات النظر 
حول الوضع اجلنوبي، وأثار الوزير الفرنس���ي مس���ألة تطبيق القرار 1701 

جلهة زيادة عديد اجليش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني.
3 -  التحول امللحوظ في مواقف كوش���نير وخطابه السياس���ي واالعالمي 
مقارنة مع ما كان عليه قبل زيارته الى دمشق وبيروت ان جلهة نفي مسألة 
صواريخ سكود، أو جلهة تراجع احتماالت احلرب والتخفيف من شأن التوتر 
والقلق على الوضع، أو جلهة املساواة بني حزب اهلل واسرائيل في االشارة 

الى التسلح والى خروقات القرار 1701.
جنب�الط ضد التغيير احلكومي.. ومع نحاس: نقل نائ��ب في اللقاء الدميوقراطي عن 
رئي��س اللقاء النائب وليد جنبالط اس��تغرابه حيال بعض األصوات التي تدعو أو 

توحي بتغيير حكومي وشيك، معتبرا أن كالما من هذا القبيل 
إم��ا أنه ضرب م��ن اجلنون أو أنه يفتق��د احلد األدنى من 

الواقعية السياسية.
وبحس��ب ما نقل النائب، فإن جهودا هائلة بذل��ت للتوصل إلى تلك الصيغة التي 
وصفت في حينها بالس��حرية، فيما الوضع الراهن على املستوى اإلقليمي يبدو 
أكثر حساسية بكثير، ويفترض االبتعاد عن هذا النوع من »الترهات«، مؤكدا على 
ضرورة دعم رئيس احلكومة س��عد احلريري في مس��يرته الداخلية واخلارجية 

على السواء.
ونقل النائب عن جنبالط ما مفاده »أننا لسنا في اجلمهورية الفاضلة، ولن نصل إليها 
أبدا، كما لن يصل أحد غيرنا إليها،  لكن مصير البلد يقتضي الكثير من التعقل«، 
من جهة أخرى تعقد اجتماعات دورية بني وزير االتصاالت شربل نحاس ورئيس 
اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط حيث يتبنى االخير فلس��فة نحاس االقتصادية 
والضرائبية، واالجتماعات تعقد بعيدا عن االضواء كي ال تثير حساس��ية رئيس 

احلكومة سعد احلريري علما ان صداقة شخصية تربط نحاس بجنبالط.
مشيخة العقل: موضوع مشيخة عقل الطائفة الدرزية سيكون اول بند على 
ج���دول االعمال بني النائبني وليد جنبالط وطالل ارس���الن بعد االنتخابات 
البلدية رغم تعقيدات هذا امللف احلس���اس الذي سيأخذ جدال في االوساط 

الدرزية.
ميتشل وتالزم املسارات: استوضح سفير غربي وزيرا سياديا حول موقف لبنان 
في حال طلب إليه املبعوث األميركي جورج ميتش��ل بدء مفاوضات مع إس��رائيل 
حول األراضي اللبنانية احملتلة، وبالتالي التوصل إلى اتفاق سالم، فكان أن أحاله 

الوزير إلى الكالم األخير للنائب وليد جنبالط حول تالزم املسارات.

أخبار وأسرار لبنانية

جنبالط ابتعد عن حمادة.. رغم تفهمه لظروفه

الوزير حرب ردًا على زميله باسيل..
كالمه »ْمرِْت« وال أرد على هذا المستوى!

بي����روت: تلقى النائب مروان
حمادة سلسلة اتصاالت داعمة 
ملواقفه م����ن قوى 14 آذار ورموز 
سياسية على عالقة غير جيدة مع 
النائب وليد جنبالط ومن املتوقع 
ان تصدر سلسلة مواقف اعالمية 

تعلن تضامنها مع حمادة.
ويق����ول اح����د القريب����ني من 
النائ����ب وليد جنبالط انه يتفهم 
متاما الظروف التي تدفع النائب 
مروان حمادة الى االستمرار في 
مواقفه. ولذلك فإن من االفضل ان 
يبتعد الواحد عن اآلخر قليال في 
الوقت احلاضر مع احترام تاريخ 
العمل املشترك واآلراء املختلفة، 
فم����روان حمادة له حالة خاصة. 
)حمادة حرص عل����ى احلضور 
الى املختارة في نهاية االس����بوع 
واملشاركة في لقاءات جنبالط مع 

عدد من املجالس البلدية(.
ويقال ان النائب مروان حمادة 
تعهد لرئيس اللقاء الدميوقراطي 

بيروت: رفض الوزير بطرس 
حرب الرد على تصريحات 
للوزير جبران باسيل ينسب 
فيها اليه التسلل ليال الى بلدة 

»البترون« ألهداف انتخابية.
وقال حرب إلذاعة »صوت 
لبن���ان«: احلقيقة ال أريد الرد 
على هذا املس���توى من الكالم 
البترون هي  »املرت« فمدينة 
عاصمة القضاء والوزير باسيل 
وزير معني ولم ينتخب نائبا 
بعد كي يتحدث باسم الناس، 
امن���ا كوزير، ماش���ي احلال، 
ُعني بحكم الظروف التي كلنا 
نعرفها، اال انه فليسمح لنا، هو 
وكل من يشد على مشّده، ألن 
البترون هي عاصمة القضاء، 
وليست مسجلة في الصكوك 
العقارية على انها مبلكه، وال 
أعتقد ان الشراء والبيع ال يطول 

بيروت � عمر حبنجر
فيما تتحضر محافظة الشمال 
خلوض اجلولة الرابعة واالخيرة 
املقبل وس����ط  البلدية االحد  من 
توقع����ات ب����ان تش����هد املناطق 
املسيحية نزال كبير بني 8 و14 آذار، 
فاز تيار »املستقبل« املتحالف 
م���ع اجلماعة االس���المية في 
مدينة صيدا عاصمة اجلنوب 
على الالئحة البلدية املدعومة 
من النائب السابق اسامة سعد 
بالضربة القاضية مثبتا زرقة 
السماء بينما فاز التيار الوطني 
احلر »البرتقالي« على منافسيه 
من قوى 14 آذار في مدينة جزين 
بالنقاط واثبت التحالف الشيعي 
»االخضر« و»االصفر« املؤلف 
من حركة امل وحزب اهلل في 
أقضية النبطية وصور وبنت 
جبيل انه فارس امليدان بلديا 
واختياريا، رغم بعض اخلروقات 
الالفتة للمستقلني واليساريني 
الى جانب حضور قوى 14 آذار 
في مرجعيون والقرى املسيحية 
احلدودية بوجه التيار الوطني 

احلر.
الالف���ت ايضا وجود  ومن 
اختراقات في اجلنوب الشرقي 
وخصوصا في حاصبيا وبعض 
القرى احلدودية، حيث سجل 
فوز الئحة العائالت واملستقلني 
على الئحة احلزب الس���وري 
القومي في بلدة راشيار حيث 
عقر دار رئيس احلزب النائب 

اسعد حردان.
البداية من صيدا، حيث ظلت 
»السماء زرقاء« بحسب شعار 
»تيار املستقبل« الذي اكتسح 
االقت���راع بالتحالف  صناديق 
م���ع »اجلماع���ة االس���المية« 
بوجه الئحة التنظيم الشعبي 
الناصري برئاسة النائب السابق 
اسامة سعد، وبفارق كبير في 

االصوات.
النائبة بهية احلريري هنأت 
رئيس الالئحة احلليفة محمد 
السعودي »ابن صيدا« مشددة 
على ان احدا لم ينتصر واحدا 
لم ينهزم، وقالت صيدا جنحت 

بارادة اهلها.
واضافت: نحن ود.اس���امة 
س���عد اوالد بلد، والبد من ان 
نلتق���ي جميعا لنعم���ر البلد 

معا.
بدوره رئيس بلدية صيدا 
اجلديد محمد الس���عودي دعا 
النائب السابق اسامة سعد الى 
مراجعة حساباته وقال امس: 
كان من االفضل ان يكون هناك 

واحد من الالئحة املنافسة.
ورد فوز الئحة التيار في جزين 
الى كتلة االص����وات التي انهالت 
عليها من منطقة »عني مجدلني« 
الف����ارق ملصلحة  والتي احدثت 

الئحة التيار.
التيار احلر فاز ايضا في كبرى 
بلدات جزين كاحلمصية ومشموش 
والعيش����ية وردم ووادي جزين 

وحيطورة وقيتولي وبكاسني.
باملقابل ف����ازت الئحة الوفاق 
للجرمق املدعومة من 14 آذار على 
الئحة العودة املدعومة من بعض 
مؤيدي التيار الوطني احلر، كما 
ف����ازت لوائ����ح 14 آذار في بلدات 
ع����ازور، صيدون، املي����دان، كفر 

فالوس، جرنايا وصباح.

لوائح التحالف تغزو الجنوب

وفي املناطق اجلنوبية االخرى 
فازت عش����رات اللوائح املدعومة 
من حتالف ام����ل وحزب اهلل في 
النبطي����ة وصور وبن����ت جبيل 

ومرجعيون.
وفي حاصبيا تقدمت الالئحة 
املدعوم����ة من احل����زب التقدمي 
االشتراكي والقومي السوري في 
حني فازت في راشيا الئحة العائالت 
املدعومة من احزاب 14 آذار على 
الالئحة املدعومة من احلزب القومي 
الس����وري ورئيسه النائب اسعد 

حردان، ابن البلدة.

اتية من املريخ، بل الجل شيء 
اخطر وهو مح���اوالت تفكيك 
اللبنانيني، كنا نطالب بالغاء 
الطائفية فبتنا نطالب بالغاء 
املذهبية ومن املذهبية يحاولون 
تفكيك االواصر العائلية واعادة 
العش���ائرية وهنا  الى  الناس 

يكمن اخلطر.

جزين بين البرتقالي والعائلي

وفي جزين البلدة املارونية في 
ش����رق صيدا، فازت الئحة التيار 
الوطني احلر باعضائها الثمانية 
عشر كاملة، بينما فاز اربعة مخاتير 
من الئحة التيار الوطني ومختار 

التي رعاها حتالف امل وحزب 
اهلل ف���ي اجلنوب بالقول: كأن 
اجلنوب مقسوم بني امل وحزب 
اهلل والعائالت، وكأن امل وحزب 
اهلل ليسا اوالد عائالت، او كأن 
العائالت بعيدة عن امل وحزب 

اهلل.
واضاف: في اجلنوب هناك 
معطى للمعركة سواء ربحت 
امل او ربح حزب اهلل او ربح 
التوافق ب���ني امل وحزب اهلل 
او ربح���ت ما تس���مى بالئحة 
العائ���الت فاله���دف لم يتغير 
فانا عندم���ا اهاجم هذا الكالم 
عن العائالت ليس الن الناس 

تواف���ق وان تكون صيدا كلها 
يدا واحدة.

واضاف: هذه النتيجة كانت 
متوقعة ومعروف ان الئحتنا 
كانت ستفوز بفارق كبير، امنا 
كنا نأمل عدم حصول اشكاالت 
الذي  امنية كما حص���ل، لكن 

حصل حصل.
ال���ى اهالي صيدا  وتوجه 
بالقول: هذه البلدية هي المناء 
صيدا، وستكون بلدية للجميع، 
مبا فيهم اس���امة سعد وتياره 

الذين هم اخوان لنا.
الى ذل���ك رد الرئيس نبيه 
بري على انتقاد لوائح التزكية 

وليد جنبالط بعدم االدالء بتصاريح 
تتعارض مع توجيهات جنبالط 
واالبتعاد عن مواقف 14 آذار كي 
يتسنى جلنبالط ترتيب أوضاع 
حمادة مع قوى 8 آذار. ويقال ان 
النائب م����روان حمادة يتعرض 
لضغوطات لتغيير مواقفه حيال 
سورية واحملكمة الدولية وغيرها 

املدن، قد يطول عقارات وأبنية، 
وجتارة وأرباحا وخسارة، امنا 
ليس املدن وليس كرامة الناس، 
وأنا إذا ذهبت الى البترون ال 
أتسلل ألنها عاصمة قضائي، 
وهي منطقتي، وأنا قررت أصال 

من مواقف يعتبرها جنبالط تسيء 
الى مس����اعيه وعالقاته اجلديدة 
مع حزب اهلل وايران وس����ورية. 
وكانت أوساط ذكرت ان رسائل 
سورية وصلت الى جنبالط من 
خالل بعض الوس����طاء تضمنت 
انزعاجا واضحا من حمادة الذي 

بات يغرد خارج سربه.

أال أتعاطى بلديا في انتخابات 
مدين���ة البترون وتركت األمر 
ألهالي البترون كي يقرروا ما 
إذا كان���ت مدينة مقفلة وملك 
شخص معني يحاول مصادرة 

قرار أهلها.

سلسلة اتصاالت داعمة لمواقف عضو اللقاء الديموقراطي

مروان حمادة

جبران باسيل

وليد جنبالط

بطرس حرب

)محمود الطويل( .. واالحتفاالت عمت صيدا بفوز »املستقبل« مناصرو التيار الوطني احلر يحتفلون بعد صدور نتائج جزين البلدية مساء امس االول

قاسم هاشم 

هاشم ل� »األنباء«: الحريري باميركا إلسماع رفض لبنان لسياساتها
بيروت � أحمد منصور

التنمية  اعتبر عضو كتلة 
والتحرير النائب قاسم هاشم 
ان زيارة رئيس احلكومة سعد 
احلريري للوالي���ات املتحدة 
االميركية وحراكه السياس���ي 
البد منهم���ا في اطار التواصل 
الرسمي والسماع كلمة لبنان 
دائم���ا في رفض السياس���ات 
االميركي���ة الت���ي ال تعرف اال 
املصلحة االسرائيلية، مشيرا الى 
ان سياسة احلصار االميركية 
والغربي���ة مازالت قائمة على 
لبنان من خالل رفض تزويده 
مبنظوم���ة دفاعي���ة جوي���ة 
خاصة لوضع حد لالنتهاكات 

االسرائيلية.
وقال هاش���م في حديث ل� 
»األنب���اء«: »ان زيارة رئيس 
احلكوم���ة س���عد احلري���ري 
لواشنطن، هي زيارة يقوم بها 
عادة املس���ؤولون اللبنانيون 

االجنبي���ة التي ت���زور لبنان 
فقال: واه���م كل من يعتقد ان 
املجتمع الدولي وبكل تركيبته 
ميلك كل هذا احلرص والغيرة 
والطمأنينة عل���ى اللبنانيني، 
فنحن نعلم متام���ا ان الغرب 
عودنا دائما عل���ى اال يرى اال 
بالعني االسرائيلية وباملنظار 
االسرائيلي، وان ما نطمئن اليه 
هو اننا نعرف ما منلك من قوة 

ذاتية نستند اليها.

المقاومة والجيش

وهي منظومة القوة الوطنية 
املقاومة  الى ق���وة  املرتك���زة 
الت���ي  واجلي���ش والش���عب 
الوطنية  املواق���ف  حتتضنها 
املرتك���زة الى موق���ف داخلي 
متماس���ك قادر على ان يقول 
كلمته في اللحظة املناس���بة، 
ل���ذا فإن هذا احل���راك الغربي 
وفي ظ���ل التهدي���دات ومناخ 

حد لالنته���اكات الصهيونية؟ 
واننا نعلم ل���و ان االميركيني 
والغرب جادون في هذا املجال ملا 
تأخروا في تزويد لبنان بالسالح 
ال تزويده ببعض من فتات ال 
يقدم وال يؤخر في مسألة الردع 

مع اسرائيل.
وعلق هاش���م على الوفود 

للتواصل مع الغرب بكل تركيبته، 
واالدارة االميركية جزء من هذا 
الغرب، ولكننا ال نعول ابدا على 
السياسة االميركية، فالتجارب 
معها مريرة، وخصوصا االدارة 
اجلديدة التي ل���م تتخل ولو 
للحظة عن املصالح االسرائيلية، 
وهي تبدي كل احلرص على أمن 

الكيان الصهيوني«.

حراك لبنان السياسي

واض���اف هاش���م ان ه���ذا 
التواصل قد يك���ون محصلة 
طبيعي���ة ملواصل���ة ح���راك 
لبنان السياس���ي، ولكن يبقى 
السؤال هل ان طلب املساعدة 
العسكرية االميركية هو لكي 
يستطيع لبنان مواجهة االخطار 
االسرائيلية؟ وهل تسمح االدارة 
األميركي���ة بتزوي���د اجليش 
اللبناني بالسالح الذي ميكنه 
من الدفاع عن سيادته ووضع 

التوتر االسرائيلي، يهتم اكثر 
مبا يجري في املنطقة نتيجة 
تداخ���ل املصال���ح والعالقات 
وتواجد قسم من ابناء أوروبا 
عل���ى ارض اجلنوب من خالل 
قوات الطوارئ الدولية، مما دفع 
بهذا احلراك االوروبي من اجل 
الطمأنة ومن اجل االطمئنان في 
الوقت نفسه على افراد القوات 
الدولية ومحاول���ة احتضان 
قضية هؤالء وطمأنة اللبنانيني 
لكي يكون���وا جزءا من عملية 
اذا ما كان  الوطني  االحتضان 
هناك من مغامرة اس���رائيلية، 
فكلنا يعرف ان العقل الصهيوني 
ه���و عق���ل مغام���ر، ولهذا ال 
نطمئن الى الكالم والتحليالت 
االوروبي���ة، الن اس���رائيل قد 
تفتش عن مساحة للهروب الى 
االمام من خالل ما يجري داخل 
الكيان الصهيوني في فلسطني 

احملتلة.

اعتبر أن زيارة الوفود األجنبية للبنان هي لطمأنة »اليونيفيل«

عاشوري تقدم استقالتها
من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

بيروت: قدمت الناطقة باسم املدعي العام 
في احملكمة ذات الطابع الدولي اخلاصة 
بلبنان راضية عاشوري استقالتها من منصبها. 
وقالت ف����ي بيان صادر عنها، ان »الوقت قد 
حان بعد عام من العمل مع احملكمة اخلاصة 
بلبنان كي أقول وداعا بصفتي املتحدثة باسم 
املدعي العام«، معلنة أنها ستترك الهاي في 

التاسع والعشرين من مايو اجلاري »عائدة 
الى بلدي«، وان اليوم األخير لها في احملكمة 
سيكون في السابع والعشرين منه. وأعلنت 
أن جتربتها في العمل في مكتب املدعي العام 
كانت هادئة ومفيدة، »وأن����ا ممتنة لذلك«، 
ولفتت ال����ى أن مكتب املدعي العام في طور 

البحث عن بديل لها.


