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بيروت: تقول مصادر مطلعة ان زيارة الرئيس احلريري 
الى سورية بعد عودته من الواليات املتحدة االميركية 
بلورت أبعادا جديدة للعالقة بني الطرفني، ووضعتها في 
اطار عربي ورسمت لها خلفيات أبعد شأنا من اخللفيات 
التي تثار في الس���جال السياسي اللبناني، وتكشف ان 
الرئيس سعد احلريري أبلغ الرئيس بشار األسد معطيات 
عكست مرونة في النظرة االميركية الى قضايا هامة تهم 

سورية ولبنان ومجمل الوضع العربي.
وينقل زوار دمش���ق عن مس���ؤولني فيها، ارتياحهم للعالقة مع 
احلريري، والى تطورها والى التفاهم الذي بدأ ينعكس إيجابا، وقد 
عّبر الرئيس األسد عن ارتياحه للقاءين األخيرين اللذين عقدهما مع 
رئيس احلكومة، اذ كانت مقاربتهما واحدة ملوضوع السالم ووضع 
املقاومة، حيث اتفق الرئيس���ان على ان قوة البلدين هي بالتنسيق 
في املسائل املصيرية، وهي التجربة الناجحة التي كانت قائمة أيام 

الرئيس الراحل رفيق احلريري.
املتابعون لتطور عالقة احلريري بدمش���ق يقولون انه دخل في 
دائرة العالقات الش���خصية والسياسية في آن، فال تنقضي 10 أيام 
ال يجري مكاملة هاتفية بالرئيس الس���وري ويتشاور معه، وعندما 
يزور دمش���ق يكتفي باالجتماع باألس���د ويغادر، رغم وجود موعد 
مؤجل بينه وبني نظيره السوري محمد ناجي العطري يرتبط ببت 
ملفات تعاون البلدين واالتفاق���ات الثنائية في اطار هيئة املتابعة 
والتنسيق التي متثل أعلى هيئة مشتركة بني البلدين بعد املجلس 

األعلى السوري – اللبناني، وجتمع رئيسي حكومتيهما.
وقد ذكر تقرير صحافي ان الرئيس بش���ار األسد لدى استقباله 
العقيد وسام احلسن سأله عن املراحل التي قطعتها ردود فعل الشارع 
السني في لبنان بعد 3 أشهر على الزيارة األولى للحريري لدمشق، 
وس���أل أيضا عن املزاج الذي يسود تيار املستقبل ومدى تقّبله بعد 
سنوات التعبئة العدائية ضد سورية في بيروت وطرابلس وصيدا 
وعكار والبق���اع الغربي، املصاحلة وإياها ومالق���اة زعيمه رئيس 
احلكومة في خياره اجلديد واستوضح مدى التحول الذي طرأ على 
تيار املس���تقبل في ظل احلريري باستعادة جتربة العالقة الوطيدة 
التي جمعت والده باألس���د األب ثم باألسد االبن قبل ان يولد تياره 

وميثل احلريري األب زعامة شعبية.
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مؤشرات استبعاد عدوان إسرائيلي: رصدت جهات 
متابعة مؤش���رين على استبعاد قيام اسرائيل 
بعمل عدواني ضد لبنان خالل الفترة القريبة، 
أضافتهما الى سلسلة التطمينات التي سمعها 
املسؤولون اللبنانيون خالل اتصاالتهم مع قادة 
الدول الكبرى والسيما زيارة الرئيس احلريري 

للواليات املتحدة األميركية قبل أسبوعني:
� املؤشر األول: عدم تهافت مراسلي وسائل 
االعالم األجنبية على لبنان واسرائيل كما كان 
يحصل في السابق لدى تصاعد احلمالت االعالمية 
بني املقاومة واسرائيل، اذ لم تسجل حركة اعالمية 

غير عادية في اجتاه لبنان.
� املؤشر الثاني: يتمثل باحلمالت االعالمية التي 
تقوم بها الدوائر االسرائيلية املختصة في أوروبا 
وآسيا ورصدت لها مبالغ كبيرة، جلذب السياح 

الى منتجعاتها السياحية 
الشمالية والتي كانت تفرغ 
عادة لدى حصول أي توتر 

على احلدود اللبنانية اجلنوبية.
ملف الصواريخ: يقول أحد الوزراء املطلعني ان 
عواصم القرار استحدثت ملفا خاصا حتت عنوان 
»ملف الصواريخ« وحتاول اثارته في احملافل الدولية 
على اعتبار انه يهدد السللالم في املنطقة، وبالتالي 
يجب العمل على معاجلة األمر وتعطيل أي تأثير له 
علللى عملية السللالم. وكان اجلانب األميركي أثار 
املوضوع مع رئيس احلكومة والوفد املرافق أثناء 

زيارة واشنطن.
مخاوف من ع�ودة الصواريخ املجهولة: تتخوف 
أوساط من ان تعود موجة الصواريخ املجهولة 
املوجهة الى اسرائيل الى اجلنوب ردا على مهاجمة 

البحري���ة االس���رائيلية 
»ألس���طول احلرية« وقد 
أعلنت قوات »اليونيفيل« 

ما يشبه حالة استنفار لهذه الغاية.
تركيا تعود إلى لبنان فضائيًا: بعد املوقف التركي 
من إسرائيل إثر جرمية اقتحام سفينة مرمرة وقتل 
ركاب عليها، عمد بعض موزعي القنوات الفضائية 
في مختلف أنحاء لبنان إلى بث القناة التركية باللغة 
العربية على قنوات البث املباشر، مع تصاعد أرقام 

املشاهدة للمسلسالت التركية املدبلجة.
جعجع مطمئن لزيارات احلريري لسورية: أكد رئيس 
الهيئة التنفيذية في »القوات اللبنانية« سمير 
جعجع أنه مطمئن لزي���ارات رئيس احلكومة 
سعد احلريري اخلارجية وإلى ما يقوم به في 
سورية، وأضاف: »اهلل يعطينا على قدر نوايا 

دولة الرئيس«. وفي رد غير مباشر على رئيس 
مجل���س النواب نبيه بري، أس���ف جعجع من 
السرايا الكبيرة »إلدخال البعض للسياسة في 
ملفات لها عالقة بحياة الناس اليومية«. وسأل: 
»ملاذا إذا أراد احد أن يستهدف رئيس احلكومة 
أو احلكوم���ة يطلق النار على املوازنة؟ ملاذا ال 
يستهدف مباشرة الشخص املقصود؟«. »جعجع 
أبلغ احلريري باحملطات التي ستشملها جولته 
اخلارجية بدءا من منتصف هذا الشهر، وأبرزها 
الواليات املتحدة حيث تبلغ رسميا موعد زيارته 
وبرنامجها، كما عل���م ان النائب ندمي اجلميل 
س���يزور واشنطن بني 8 و9 الشهر اجلاري في 
الزيارة الرسمية األولى له الى العاصمة االميركية 
حيث يلتقي مساعد وزيرة اخلارجية لشؤون 

الشرق األدنى جيفري فيلتمان«.

أخبار وأسرار لبنانية

سعّيد: الحكومة باقية تحت مظلة 
التفاهم السعودي � السوري

عالقة الحريري باألسد:
تطور وأبعاد جديدة

بيروت � محمد حرفوش
ارتفع منسوب الكالم واالجتهادات مجددا في شأن إجراء تعديل 
وزاري مترافقا مع تصعيد حيال احلكومة ورئيسها سعد احلريري 
من جانب العماد ميشال عون بالدرجة األولى، ثم من جانب الرئيس 
نبيه بري الذي وجه انتقادات ألدائها، قد يكون هو األول من نوعه 
الذي يصدر عن مرجعية سياسية على هذا املستوى بحق حكومة 

الوحدة الوطنية.
وفي اعتقاد مصادر في قوى 8 آذار ان فترة الس���ماح للحكومة 
ب���دأت تنفد وان امكانية اجراء تعدي���ل وزاري باتت ممكنة ألن ما 
متخض���ت عنه نتائج االنتخابات البلدية على مس���توى كل لبنان 
يوجب طرح مصير احلكومة على بساط البحث في ظل الفرز اجلديد 
الذي نتج عن هذا االس���تحقاق من حيث رسوخ االكثرية الشيعية 
ملصلحة املعارضة على حس���اب قوى امل���واالة التي باتت باألصل 
ال متثل األكثرية على املس���تويني النيابي واحلكومي بعد انعطافة 

النائب وليد جنبالط.
اال ان منس���ق األمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد استبعد 
في تصريح ل� »األنباء« اي تغيير او تعديل حكومي وقال اذا كانت 
احلكومة قامت حتت مظلة س���عودية � سورية فهي تبقى ما بقيت 
هذه املظلة. غير ان املصادر ترى ان املرحلة احلالية تتطلب تشكيل 
حكومة أكثر انسجاما وتطابقا في الرؤية السياسية واملواقف الوطنية، 
اذ ال يج���وز ان تبقى حكومة حتمل ألغاما من داخلها، الس���يما في 

موضوعي العالقة مع سورية والتعاون مع املقاومة.
وتش���ير املصادر اياها الى ان كالم رئيس الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية س���مير جعجع الذي اعتبر في���ه ان فقرة البيان 
الوزاري التي تؤكد على معادلة اجليش والش���عب واملقاومة مجرد 
كالم انشائي فضال عن هجومه املستمر على سالح املقاومة يستدعي 
اعادة النظ���ر في موضوع التركيبة احلكومي���ة وموقف مكوناتها 
في مسألة العدو االس���رائيلي ومقاومته. وفي موازاة ذلك حتدثت 
معلومات عن تفاهم ب���ني الرئيس بري والعماد عون على مواجهة 
احلكومة من خالل مش���روع املوازنة كمقدم���ة تكتيكية لترحيلها 
واالتي���ان بحكومة جديدة ال تضم الق���وات اللبنانية مع االحتفاظ 

بسائر االطراف احلالية.

بيروت � عمر حبنجر
سلسلة التساؤالت التي طرحها 
النواب نبيه بري  رئيس مجلس 
حول صرف 11 مليار دوالر من خارج 
املوازنة، الى االتفاقية االمنية مع 
الوالي����ات املتحدة، أوجبت اللقاء 
الذي انعقد امس  بني رئيس املجلس 
ورئيس احلكومة سعد احلريري 

في عني التينة.
اللقاء غلف بالقضايا  ومع أن 
االقليمية وابرزها تداعيات العدوان 
االسرائيلي على اسطول احلرية، 
فإن املعلومات املوزعة عن اللقاء 
اشارت الى البحث في »مستجدات 

الوضع الداخلي«.
األوساط السياسية في بيروت 
أبلغت »األنباء« بأن ارتفاع حرارة 
السجال بني اوساط بري واوساط 
احلريري حول مدلوالت ما يثيره 
رئيس املجل����س من حيث الهدف 
او التوقي����ت، هي التي ش����جعت 
رئيس����ي الس����لطتني التشريعية 
والتنفيذية على وضع اصبعيهما 
على جرح املوازنة وس����واها من 

القضايا املثارة.
وكان مش����روع املوازنة دخل 
مسارا جديدا من املناقشة سيؤدي 
إلى إطالة البحث فيه الى االسبوع 
املقبل. وقد انهمك مجلس الوزراء 
في جلسة مس����اء امس األول في 
مناقش����ة البن����ود القانونية من 
املشروع، حيث حصل سجال بني 
وزير االتصاالت مش����ربل نحاس 
)ممثل التيار العوني( والذي حتدث 
عن ضرورة تقييد قدرة وزارة املال 
املال  على االقتراض، لكن وزيرة 
ريا احلسن رفضت ومعها وزراء 
من اجتاهات مختلفة انطالقا من 
ان لبنان يتعامل مع اسواق املال 
العاملية وال ميكنه في حال تغير 
الفوائد ان ميتنع عن التعامل معها، 
حتت طائل����ة اتهامه بعدم القدرة 

على االيفاء.

نسب الفائدة 

وس����أل أحد ال����وزراء الوزير 
الق����درة على  نحاس، ه����ل لديه 
الس����يطرة على نسب الفائدة في 
اسواق لندن ونيويورك وسواهما، 
وه����ذا التوجه الذي ل����م يقبل به 
الرئيس س����ليم احلص في نهاية 
التسعينيات وعندما كان رئيسا 
للحكومة، وكان وزير املال حينها 
جورج قرم، وما ادت إليه سياسته 
انذاك من نتائج كارثية هل سنقبل 

به اليوم؟
وهنا انتقل الوزير نحاس الى 
طرح ش����مولية املوازنة، فأجابته 
الوزيرة احلسن بأن الفكرة ليست 
جديدة، وان هناك مشروع قانون 

بهذا الصدد.

الحريري يسأل

وسأل الرئيس احلريري الوزير 
نحاس، مل����اذا ميتن����ع حتى اآلن 
عن حتويل اي مبل����غ من وزارة 
االتصاالت الى اخلزينة العامة وقد 
بلغت واردات الوزارة نصف مليار 
دوالر، لكن نحاس لم يرد بشيء.

بدورها سألت »النهار« الوزير 
نحاس عن موقفه من عدم حتويل 
واردات الوزارة الى اخلزينة فاكتفى 
بالقول ان قانون احملاسبة العمومية 
ينص صراحة عل����ى أن فوائض 
املوازنات امللحقة حتول الى حساب 
اخلزينة في نهاية السنة املالية، أنا 
أصر على احترام القانون بحذافيره. 
ووسط هذه املعمعة خاطب وزير 
العريضي  العامة غازي  االشغال 
وزير الطاقة جبران باسيل قائال: 
انك تتحدث عبر وس����ائل االعالم 
فتق��ول انن��ا كمجلس وزراء الغينا 
عش��رة سدود للمياه، وهذا غير 

صحيح.

إلى ما  ال����وزراء  ولم يتطرق 
أثاره رئيس مجلس النواب نبيه 
بري حول انف����اق 11 مليار دوالر 
املوازن����ة، وتوصيته  من خارج 
املتعلقة بإعادة النظر في االتفاق 
األمني بني لبنان والواليات املتحدة، 
ولكن هذه التوصية التي وجهها 
الرئيس بري إلى الرئيسني ميشال 
سليمان والرئيس سعد احلريري 
اثارت امس تفاعالت في صفوف 
قوى 14 اذار، حي����ث قال النائب 
عمار ح����وري ان رئيس املجلس 
استند إلى تقرير اعده رئيس جلنة 
االتصاالت النيابية النائب حسن 
فضل اهلل )حزب اهلل( والذي لم 
يعرضه عل����ى اللجنة املؤلفة من 
سبعة نواب من اصل 12 ينتمون 
إلى االكثرية. كما ان الرئيس بري، 
ورغم مطالبة نواب االكثرية له بعد 
تسلمه التقرير لم يطلعهم عليه، 
وبالتالي فإن توصيته تستند الى 

رأي نائب واحد  فقط.
واثارت قوى 14 آذار حق رئيس 
الى  التوجه مباشرة  املجلس في 
رئي����س اجلمهوري����ة واحلكومة 
بتوضية لم يناقش����ها املجلس، 
واضافت اوساط هذه القوى انها 
لم جتد في الدستور ما يجيزه له 
مثل هذا التوجه. لكن مصادر نيابية 

إلى االس����تعداد  معارضة أحملت 
لتقدمي استجوابات نيابية للوزير 
املختص في هذا املوضوع، ولم تنف 
مصادر بعبدا أو تؤكد امكان مبادرة 
الرئيس سليمان الى اإلجابة عمليا 

عن كتاب بري في وقت قريب.
وفي سياق السجاالت املوازناتية 
النائب عقاب صقر »كتلة  كشف 
املستقبل« انه سيطرح الثقة بوزير 
االتصاالت شربل نحاس ووجه اليه 
سؤاال حول االسباب املوجبة اليداع 
اموال الهاتف اخللوي في مصارف 
خاصة، بدل مصرف لبنان املركزي. 
وردا على تساؤالت الرئيس نبيه 
بري ح����ول صرف االحد عش����ر 
مليار دوالر من خ����ارج املوازنة 
على مدى 5 سنوات، دعا رئيس 
املجلس الى مناقشة هذا املوضوع 
داخل مجلس النواب، مشيرا الى 
ارتكاب مغالطات بني نفقات املوازنة 

ونفقات اخلزينة.

حرب يوليو

وفي هذا الس����ياق حتدث عن 
قاعدة عامة جتعل من الصرف من 
خارج املوازنة يتم لتسيير مرافق 
الدولة، متوجها الى الرئيس بري 
بسلسلة اسئلة حول االنفاق الذي 
مت على الكهرب����اء وحرب يوليو 

وصندوق املهجرين وهيئة االغاثة 
ودعم امل����ازوت وفروقات االجور 

وخدمة الدين العام.
الى ذلك توقف����ت مصادر في 
14 آذار امام تن����اول النائب وليد 
جنب����الط رئيس اللق����اء النيابي 
الدميوقراط����ي، للخطاب االخير 
للرئي����س االيراني احمدي جناد، 
مقارنة بخط����اب رئيس الوزراء 
التركي، وقالت املصادر ل� »اللواء« 
ان احلدي����ث املتلفز للنائب وليد 
جنبالط، ترك ردود فعل سلبية 
صامتة في اوساط املعارضة التي 
الحظت ان ح����زب اهلل ممتعض 
من املواقف التي ساقها جنبالط، 
خاصة عندما قلل من قيمة كالم 
الرئيس االيراني احمدي جناد، عن 
اقتراب نهاية اسرائيل، وان مواقف 
رئيس وزراء تركيا اكثر فاعلية، 
ومتنى جنبالط ان يكون اخلطاب 
االيراني مبوازاة اخلطاب التركي  
ازاء اسرائيل، معتبرا ان العقوبات 
آتية على ايران بعد الذي سمعه 
الرئيس  الرئيس احلري����ري من 

باراك اوباما.
واضافت ان جنبالط طالب ايضا 
بعدم اعطاء اسرائيل ذرائع، داعيا 
لعمل هادئ من اجل انخراط سالح 

حزب اهلل تدريجيا في اجليش.

نصراهلل: إسرائيل تخشى العلم األصفر
كما تخشى العلم األحمر

بيروت � يو.بي.آي: أعلنت »حركة 
فلسطني حرة« و»جتمع صحافيون 
بال قيود« عن اطالق حملة »سفينة 
من اج���ل الصحافيني االحرار« التي 
ستبحر إلى غزة االسبوع املقبل لنقل 
مس���اعدات ومواد تعليمية الطفال 
فلس���طني احملاصرين وصحافيني 
الواقع االنس���اني حتت  لتغطي���ة 
احلصار. وقال بيان عن احلركتني أمس 
»ان اطالق هذه احلملة للصحافيني 
بعد اسطول احلرية هو ألن االعالميني 
اصبحوا السلطة االولى بعدما كانوا 

السلطة الرابعة«.
ودعا »كل من يعتبر نفسه حرا 
البحرية  القافلة  الى املشاركة بهذه 
التي اطلق عليها اسم »قافلة )رسام 
الراحل(  الفلس���طيني  الكاريكاتور 
ناجي العلي لكسر احلصار عن اطفال 
وشعب غزة احلرة« وإرسال ادوية 

وقرطاسية.
وقال ان هذه القافلة ستنطلق من 
اللبنانية خالل االسبوع  الشواطئ 
املقبل حتمل اعالمي���ني لتغطية ما 
يحدث ف���ي غزة ورمي ورود باملياه 
االقليمية »وقراءة الفاحتة على ارواح 

الشهداء«.
وم���ن املقرر ان تق���ل القافلة 50 
صحافيا و25 ناشطا اوروبيا بينهم 

عدد من النواب االوروبيني.

بيروت � منصور شعبان
اش���اد األمني العام حلزب اهلل الس���يد حسن 
نصراهلل باملوقف الكويتي من مبادرة السالم ردا 
على االعتداء االسرائيلي على اسطول احلرية الذي 

كان في طريقه لنقل مساعدات انسانية لغزة.
ودعا السيد حس���ن الى اسطول حرية 2 مع 
املزيد من املش���اركة اللبناني���ة املتنوعة، والذي 
سيذهب سيعود واس���رائيل كما حتسب حسابا 
لتركيا والعلم االحمر، ستحس���ب حسابا للعلم 
االصفر في اشارة الى علم احلزب، وامل نصراهلل 

ان يبقى معبر رفح مفتوحا.
كما دعا ال���ى مواصلة التحقيق الدولي ورفع 
دعاوى جزائية على القادة االسرائيليني السياسيني 
والعسكريني واالمنيني واجلنود، حيث ميكن في 

انحاء العالم لكشف املخازي االسرائيلية.
موقف نصراهلل جاء خالل املهرجان التضامني 
الذي نظمه حزب اهلل مع اسطول احلرية والشهداء 
االتراك، في ملعب الراية، توجه فيه االمني العام 
للحزب الى عوائل الش���هداء بالتعزية والتبريك 
وبالتحية للشعب التركي والقيادة التركية التي 

استطاعت ان تثبت حضورها وشجاعتها في ادارة 
هذه املس���ألة. كما ادان نصراهلل محاولة االدارة 
االميركية مساعدة اسرائيل على االفالت من العقاب 
ومتييع التحقيق وزيف الدول واحلكومات التي 

تدعي حماية حقوق االنسان في العالم.
وتطرق الى املوقف التركي احلازم الذي فاجأ 
اس���رائيل واثبت ان الديبلوماسية املستندة الى 
القوة واملنطق والش���عب والسالح تستطيع ان 

حتقق اجنازات.
من جهت���ه اكد الرئيس د.س���ليم احلص في 
تصريح له »انه بعد االس���تماع الى كلمة السيد 
حسن نصراهلل امس عن اسطول احلرية وحصار 
غزة، ال يسعنا اال ان نتوجه بالتحية اخلالصة لهذا 
الرجل الكبير الذي نذر حياته للذود عن قضايا 

االمة ومحورها فلسطني.
وامل احلص ان حتذو س���ائر الدول العربية 
حذو الكويت التي اوصى برملانها باالنسحاب من 
مبادرة السالم التي تضمنت من التنازالت املجانية 
ما ليس مقبوال ف���ي املنطق القومي، فلنعد فورا 

الى ثوابت القضية.

الحص أشاد بموقف الكويت من مبادرة السالم

قافلة »ناجي العلي« من بيروت إلى غزة 
تنطلق األسبوع المقبل لكسر الحصار

تقل 50 صحافيًا و25 ناشطًا وبرلمانيًا أوروبيًا

اجتماع »طارئ« بين بري والحريري والمعارضة »ممتعضة« من جنبالط
رئيس الحكومة اللبنانية يسأل وزير االتصاالت عن نصف مليار دوالر وصقر سيطرح الثقة بنحاس

حزب اهلل: لن نكتفي بهذا القدر
من السالح ألنه حصانة لهذا الوطن

اعتبر عضو املجلس السياسي في »حزب اهلل« محمود قماطي ان 
»املطلب االميركي السابق كان نزع سالح املقاومة والقضاء عليها 
اما اليوم فأصبح »اكتفوا بهذا القدر من السالح«، وشدد قائال: »جوابنا 
اننا لن نكتفي بهذا القدر من السالح النه حصانة لهذا الوطن«، مشيرا 
إلى أنه����م »يعلمون ان املقاومة وصلت الى مس����توى من اجلهوزية 
وتوقفت عنده والعدو االسرائيلي يجهز كل يوم وساعة ملستوى وقدرة 
وجهوزية املقاومة، فإذا اطمئن الى انه اصبح قادرا على حتقيق نصر 

فانه سوف يشن احلرب حتما«.
وأكد في كلمة ألقاها في احتفال مبناس����بة عيد املقاومة والتحرير 
في ساحة بلدة كفررمان انه »لم يعد مقبوال ان يصور سالح املقاومة 
على انه املش����كلة في البلد«، معتبرا ان »هذا الس����الح هو عزة لبنان 
وكرامته وحصانته وحمايته وهو الذي باملقاومة يجعل العالم أجمع 

يهتم بهذا البلد الصغير«.


