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االنتخابات الفرعية في المنية ـ الضنية:
فرصة رد سريع لـ »المستقبل«

أقفل باب الترشح على 18 متنافسًا

بيروت: اليزال الش��مال يلم 
الع��دة االنتخابي��ة ويحاول 
أفرزه االستحقاق  اس��تيعاب ما 
البلدي م��ن مفاجآت على صعيد 
القوى  السياسي لبعض  التمثيل 
املتج��ذرة في املنطق��ة، وأبرزها 
تيار املستقبل. فبعد اقرار نواب 
وقيادي��ي ه��ذا التي��ار بخلل ما 
قل��ب نتائج انتخابات 2009 النيابية في عكار، 
ه��ا هم اليوم يتحضرون ل��� 13 يونيو موعد 
االنتخابات الفرعية في دائرة املنية � الضنية 
مللء املقعد النيابي الذي شغر بوفاة نائب تيار 
املستقبل هاشم علم الدين، في مسعى لتثبيت 
اخليار السياسي ألهل املنية � الضنية ملصلحة 
»املس��تقبل«. وعلى الرغم من ان حزب اهلل ال 
يوجد شعبيا في املنطقة ذات الغالبية السنية، 
فإن تيار املستقبل يرى ان املعركة هي مع احلزب 
عبر حلفائه فيها. وحول هذا االستحقاق ميكن 

التوقف عند ما يلي:
- رغم ان قضاء املنية � الضنية يعتبر دائرة 
انتخابي��ة واحدة، فإن هناك غيابا ش��به كلي 
للترش��يحات عن هذا املقعد من أبناء الضنية 
التي يزيد ع��دد ناخبيها عل��ى منطقة املنية، 
احتراما للعرف الس��ائد بأن يكون أحد مقاعد 

هذه الدائرة الثالثة من نصيب املنية.
- جديد هذا االستحقاق عكسه ترشيح السيد 
كاظم اخلير جنل النائب الس��ابق صالح اخلير 
واعالنه من بيروت ان »الشيخ سعد احلريري 
)الذي استقبله في مكتبه( قد بارك ترشيحه، مما 
يعني تبنيا رسميا له كمرشح لتيار املستقبل. 
وهذا االعالن قلب الصورة السائدة في فترة 
ما بعد وفاة النائب هاش��م علم الدين باعتبار 
ان األجواء كانت تشير الى توجه باعتماد أحد 
أشقائه مرشحا للمستقبل إلكمال والية الراحل. 
)تقول معلومات ان املستقبل حسم خياره لتبني 
املرشح كاظم اخلير بناء على طلب بهاء رفيق 
احلريري الذي تربطه به عالقة عمل في االردن. 
وهناك من قال ان أحمد احلريري هو من دفع 

في اجتاه دعم ترشيح اخلير(.

- مت التوافق داخل عائل��ة علم الدين على 
ترشيح السيد بشير علم الدين شقيق النائب 
الراحل الكمال الفترة النيابية املتبقية، ولتعزيز 
فرصة اعتماده مرشحا رسميا لتيار املستقبل 
صاحب احلضور القوي في هذه الدائرة. وهذا 
الترش��يح العائلي بدا وكأنه حسم ما ستؤول 
اليه األمور، لكن غياب أي اشارة واضحة من 
قيادة التيار )قبل دعم ترش��يح كاظم اخلير( 
حول من س��يتم اعتماده مللء املقعد الش��اغر 
فتح الباب أمام حملة ترش��يحات من كل علم 
الدين واخلير ورمالوي وعبيد )أقفل أمس باب 
الترش��يحات على 18 مرشحا بينهم ستة من 

عائلة علم الدين(.
- ي��رى بع��ض املواكبني لالس��تحقاق انه 
سيشكل محطة جلس نبض الشارع بعد نحو 

عام على االنتخابات النيابية العامة.
وفي حني ترى مصادر املستقبل ان املعركة 
بني 8 و14 آذار وان النتائج ش��به محس��ومة، 
والتش��نج الذي ظهر ف��ي االنتخابات البلدية 
التي طغت عليها العائلية لن يكون له أي تأثير 
نيابي، ترى مصادر مراقبة ان حس��م اخليار 
حول الشخصية املرشحة ال يعني ان املعركة 
محسومة النتائج ألن تيار املستقبل لن يكون 
الناخب األساس��ي بسبب انقسام جمهوره ما 

بني مرشحني محسوبني عليه.
يضاف الى ذلك تداعيات االنتخابات البلدية 
واالختيارية األخيرة على عالقة التيار مبريديه، 
اضافة الى وجود ناخبني كبار في املنطقة يأتي 
في طليعتهم النائب السابق جهاد الصمد والنائب 
السابق أسعد هرموش والسيد محمد الفاضل، 
الى جانب التأثير االنتخابي لكل من الرئيسني 
ميقاتي وكرامي والوزير الصفدي، وبالتالي فإن 
أي حتالف ما بني أطراف أساس��ية منها كفيل 

بتعديل الكفة لصالح هذا املرشح أو ذاك.
)من جهة 8 آذار أعلن النائبان السابقان الصمد 
وهرموش عزوفهما عن الترشح كون االثنني 
من الضنية واملقعد الشاغر يعود عرفا للمنية، 
وبذلك يكون كمال اخلير احملسوب على حزب 

اهلل مرشح املعارضة للمقعد الشاغر(.
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غياب  غياب تقنـي: 
رئيس الهيئة التنفيذية 
في »القوات اللبنانية« 

س���مير جعجع والرئيس فؤاد السنيورة 
عن هيئة احلوار التي ستعقد في 17 يونيو، 
هو »مجرد غياب تقني والرتباطهما مبواعيد 
خارجية ال ميكن إلغاؤها«. هذا ما يؤكده 
النائب جورج عدوان. وعلم ان السنيورة 
أبلغ الرئيس سليمان بغيابه عن جلسة 
احلوار الرتباطه مبواعيد سابقة على حتديد 
موعد اجللسة في أملانيا. ويؤكد زوار بعبدا 
أن الرئيس متمسك بهذا املوعد، رغم غياب 
كل من الرئيس السنيورة ود.جعجع عن 
اجللس���ة املقبلة، النشغالهما في جوالت 
خارجية. وعن هذا املوعد، أشارت أجواء 
مقربة من الرئيس سعد احلريري إلى أن 
األخي���ر«. ال يجد أي مان���ع من التأجيل، 
»وخصوصا أنه س���بق وأجلت من 3 إلى 
17 وأضاف املقربون أن احلريري أبلغ عددا 
من حلفائه س���عيه إلى ط���رح موضوع 
التأجيل مع الرئيس س���ليمان، مشيرين 
إلى أنه »على الصعيد النظري، إذا انعقدت 

اجللسة فستكون سريعة وشكلية«.
التغيير أو التعديل احلكومي: يرى البعض في 
املعارضة ضرورة تغيير احلكومة أو تعديلها 
في أسوأ األحوال، ويرى البعض اآلخر، من 
داخل الصف املعارض نفسه، أن هناك صعوبة 
في حتقيق ذلك نسبة الى موازين القوى التي 
باتت حتكم اللعبة الداخلية، ونسبة الى الدور 
االقليمي والدولي املتع��دد األطراف الراعي 
لهذه احلكومة ومكوناتها، فضال عن معضلة 
األسماء واحلقائب والبيان الوزاري، ما يؤشر 
الى ان تغيير احلكومة، بنظر هؤالء، يفترض 
بلورة موازين قوى جديدة أو أدوارا جديدة 
لبعض مكونات احلكومة احلالية غير متوافرة 
حاليا، عدا انه ال رغبة لرئيس��ي اجلمهورية 
ميشال س��ليمان واحلكومة سعد احلريري 
ولرئيس املجل��س النيابي نبيه بري واألمني 
العام حلزب اهلل الس��يد حسن نصر اهلل في 
تغيير احلكومة حتى ال يقع اجلميع في محظور 
صعوبة التش��كيل فيقع البلد فريسة األزمة 
مجددا، مع ان رئيس اجلمهورية يشكو في 
مجالسه من قلة إنتاجية احلكومة ويقر بعدم 
االنسجام التام بني مكوناتها، ولكنه يؤكد أن 
البدائل غير متوافرة حاليا. وتعتبر مصادر 
وزارية ان املشكلة في حكومة الوحدة الوطنية 
تكمن في ان أطرافا ش��ركاء فيها اليزالون 

ميارسون دور املعارضة 
لها في اخلارج، وهذا ما 
االنس��جام  يفقده��ا 

واحلدود الدنيا من التضامن الوزاري.
احلريري متمسك بحلفائه: تقول مصادر في 
قوى 14 آذار ان الرئيس احلريري باستقباله 
رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية 
د.س���مير جعجع رغب في بعث رس���الة 
جوابية الى الداخل واخلارج بأنه اليزال 
عند موقفه املعلن من أن »ال ش���يء يفرق 
بينه وبني حلفائه«. فلقاء احلريري- جعجع 
جاء بعد كالم لرئيس »تيار املردة« النائب 
س���ليمان فرجنية توجه ب���ه الى رئيس 
احلكومة ليقول له إنه بدعمه جعجع يدعم 
»مجرما«، كما ج���اء بعد اصوات حللفاء 
س���ورية ارتفعت بإقصاء متثيل القوات 
اللبنانية ع���ن احلكومة من خالل تعديل 
حكومي على خلفية اعتراض جعجع على 

مقولة »الشعب واجليش واملقاومة«.
جنبالط واملعارضة: لم ينظر احد مسؤولي 
ح��زب اهلل بارتياح، الى م��ا قاله النائب وليد 
جنبالط في مقابلة تلفزيونية أخيرة، عن أال 
نعطي ذريعة الس��رائيل لش��ن عدوان على 
لبنان، وهو الكالم نفسه الذي يقوله حلفاؤه 
السابقون في 14 اذار فاعتبر البعض في قوى 
8 اذار ان االزدواجي��ة في مواقفه تدعو الى 
املس��اءلة. ونقل عن رئيس الهيئة التنفيذية 
»للقوات اللبنانية« س��مير جعجع قوله: ان 
النائب وليد جنبالط لم يبتعد سياس��يا عنا 
كثيرا، وكالمه االخير في برنامج تلفزيوني 
يؤكد ذلك، جلهة موضوع املقاومة أو العالقة 
مع ايران، أو استمرار التواصل مع السعودية 
وهو احملور العربي الطبيعي للبنان. وان اهم 
ما قاله جنبالط حسب جعجع ما اكد عليه هو 
ان ال نعطي ذريعة السرائيل للقيام بعدوان 

على لبنان.
الطاشناق وتركيا: يدرس حزب الطاشناق 
بكثير من احلذر االنخراط التركي في ملف 
الشرق األوسط، بحيث يؤيد املوقف ضد 
اسرائيل،  لكنه اليزال يخشى مترير ملف 

املجازر مرور الكرام.
توحيـد الكنائس الشـرقية: مت على هامش 
لقاءات البطريرك مار نصراهلل بطرس صفير 
واملطارنة املوارنة وقادة روحيني كاثوليك في 
قب��رص البحث جديا في خط��ى تؤدي الى 
توحي��د الكنائ��س الش��رقية والغربية بدءا 

باألعياد.

أخبار وأسرار لبنانية

حزب اهلل يقاضي »دير شبيغل«

الخليالن زارا دمشق األسبوع الماضي

المقدح القتحام الحدود اإلسرائيلية

بيروت: تقدم حزب اهلل إلى النيابة العامة في بيروت بدعوى ضد 
مجلة »دير شبيغل« األملانية وعلى كل من يظهره التحقيق فاعال أو 
شريكا أو متدخال أو محرضا بجرم اثارة الفنت والتحريض واالفتراء 
واختالق جرائ���م، وذلك على خليفة مقال للكاتب اريك فوالث الذي 
ادعى فيه أن حزب اهلل هو من ارتكب جرمية اغتيال رئيس الوزراء 

اللبناني األسبق رفيق احلريري في 14 فبراير 2005.
وذكرت صحيفة »األخبار« اللبنانية في عددها الصادر امس أن 
احلزب ادعى على كاتب املقال الذي نشر في عدد املجلة الذي صدر في 
23 مايو املاضي من املجلة، وطلب استدعاء شهود من فريق التحقيق 

الدولي التابع ملكتب املدعي العام الدولي دانيال بلمار.
ورأى محامو حزب اهلل أن اجلرائم املنشورة في املجلة األملانية 
املدعى عليها تتناول حزبا سياسيا مقاوما لبنانيا وشخصيات لبنانية، 

وبالتالي فان احملاكم اللبنانية هي صاحبة الصالحية.
وقد رفض املكتب اإلعالم���ي للمحكمة اخلاصة بلبنان التعليق، 

ورفض نفي صحة ما ورد في املجلة األملانية أو تأكيده.

بيروت: قام كل م���ن املعاونني السياس���يني للرئيس نبيه بري
واألمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل، النائب علي حسن 
خليل واحلاج حسني خليل بزيارة دمشق االسبوع املاضي، حيث عقد 
كل منهما لقاءات مع عدد من املس���ؤولني السوريني تناولت التطورات 
واألوضاع في لبنان واملنطقة وكيفية مواجهة التهديدات املستمرة من 

جانب العدو االسرائيلي لكل من لبنان وسورية.

محمد حرفوش
دعا قائد املقر الع����ام حلركة فتح في لبنان اللواء منير املقدح امس 
الى تنظيم مسيرات »تخترق« احلدود البرية لدول عربية مع اسرائيل، 

معتبرا ان القضية الفلسطينية »حتتاج الى جهد ودم«.
وقال املقدح ان مجموعة من املجتمع املدني والفصائل الفلسطينية 
في لبنان تبحث في »فكرة اقامة اسطول العودة الى فلسطني، اي تنظم 
مس����يرات تخترق احلدود، ليس فقط من اجلان����ب اللبناني، بل ايضا 
من االردن والضف����ة وأراضي ال� 48 وغزة ومن كل احلدود العربية مع 
فلسطني«. وعبر املقدح عن أمله في »ان تيسر السلطات اللبنانية األمور 

من اجل انطالق املسيرة قريبا«.
وعن رد الفعل االسرائيلي احملتمل، قال »ان شاء اهلل يخربون بيوتهم 
بأيادي املؤمنني. الدم التركي حاصر االحتالل االسرائيلي، والدم العربي 
والفلسطيني سيحاصره ايضا«، معتبرا ان »قضية فلسطني بحاجة الى 

دم وإلى جهد كبير«.

د.عماد احلوت

)محمود الطويل( امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال رئيس احلكومة سعد احلريري في الضاحية مساء امس االول

الحريري انطلق بجولته العربية بعد لقائه نصراهلل: وجهات النظر متطابقة
بيروت ـ عمر حبنجر

زار رئيس احلكومة س����عد احلريري األمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل في منزله في الضاحية اجلنوبية ليل امس االول، وذلك 
قبل استئناف احلريري جولته العربية على االردن ومصر والسعودية 
في مسعى لتوحيد كلمة العرب من العقوبات على ايران والتي سيصوت  
عليها بع����د ايام في مجلس االم����ن ومن ضمن اعضائه����ا لبنان ممثل 
املجموعة العربية. وحضر اللقاء املعاون السياس����ي للس����يد نصراهلل 
حسني خليل ومستشار الرئيس احلريري مصطفى ناصر ومدير مكتبه 

نادر احلريري.
وفي بيان ملكتب الرئيس احلريري اس����تعرض اجلانبان التطورات 
احمللية واالقليمية والدولية، وكانت وجهات النظر متطابقة، كما كانت 
األجواء ايجابية للغاية. وأض����اف البيان: ان الطرفني اتفقا على اهمية 
العم����ل احلكومي. وأكد البيان ان الس����يد نصراهلل اس����تبقى الرئيس 

احلريري على العشاء.
الى ذلك حس����م الرئيس الرئيس ميشال سليمان اجلدل حول موعد 
زيارته دمشق، وابلغ مجلس الوزراء في جلسته امس االول عزمه زيارة 

سوريا للقاء الرئيس بشار االسد الثالثاء املقبل.
وقد تطرق مجلس الوزراء الى لقاءات الرئيس سليمان، وجوالت الرئيس 
سعد احلريري املرتبطة باملوقف االقليمي، خصوصا املوقف العربي من 
العقوب����ات على ايران في مجلس األمن، وتناول بحث املجلس موضوع 
»املجلس االستراتيجي األعلى« وعرض الوزراء للجدوى االقتصادية من 
هذا املجلس وأقر املبدأ، بعد ادخال بعض التعديالت على املشروع، وكلف 

رئيس الوزراء ببحثها خالل زيارته املقبلة الى انقرة غدا.
ومازال املوقف من العقوبات الدولية على ايران، ش����غل املسؤولني 
الشاغل في لبنان، مع اقتراب موعد عرضها كمشروع على املجلس الذي 

تتمثل فيه املجموعة العربية بلبنان.
وفي حني طغت فكرة امتناع لبنان عن التصويت، كانعكاس للموقف 
العربي اجلامع، لم يتراجع املنادون بالتصويت ضد العقوبات في مجلس 
األمن عن موقفهم، وان بإحلاح اقل، لكن بعض اجلهات الرسمية واثقة 
بأن القرار االقليمي، وبالتحديد السوري قادر على تدوير زوايا املوقف 
املتنافرة في لبنان عند احلاجة. وكان الرئيس احلريري استهل مشاوراته 

العربية حول هذه املسألة مع الرئيس بشار االسد.
ويعتق����د في بيروت ان زيارة الرئيس االس����د الى انقرة تلحظ هذه 
املسألة امللحة، باعتبار تركيا شريكا في االتفاق النووي االيراني � التركي 
� البرازيلي الذي يقترح مبادلة ايران اليورانيوم املنخفض التخصيب 
لديها بيورانيوم تركي أو برازيلي أفضل تخصيبا وفق معايير االستخدام 

السلمي لهذه املادة.

معالجة قضية خدام

وفي معلومات ل� »األنباء« ان بندا غير مكتوب قد أضيف على جدول 
مباحثات ش����خصيات لبنانية وفرنسية مع دمش����ق، تتناول معاجلة 
العالقات املقطوعة بني السورية ونائب رئيسها السابق عبداحلليم خدام 

املقيم كالجئ سياسي في باريس.

الحريري لألساتذة: أرفض االبتزاز ولو سقطت الحكومة

على الصعيد احمللي، شغلت مطالب االساتذة الثانويني مجلس الوزراء 
الذي اجل جلسته الى اليوم، حيث اكد الرئيس احلريري رفضه الرضوخ 
لالبتزاز من جانب االس����اتذة، حتى لو سقطت حكومته، مشيرا الى ان 
قرار االس����اتذة مبقاطعة اعمال تصحيح االمتحانات هو قرار مسّيس، 
رافض����ا ان يدفع الطالب الثمن، خصوصا ان هناك نحو 103 آالف طالب 
بني الشهادتني املتوسطة والثانوية سيتقدمون الى االمتحانات الرسمية 
هذا العام. وكان االساتذة ربطوا تصحيح مسابقات االمتحانات باستجابة 

احلكومة الى طلبهم بزيادة 7 درجات دفعة واحدة.
وسأل وزير الطاقة جبران باسيل ملاذا لم تستجب مطالب االساتذة في 
وقت يوجد 46 مليار ليرة تدفع الى مدارس مجانية وعشرات املليارات 

تدفع الى جمعيات وهمية؟!
مجلس الوزراء، وفي اجتماعه مس����اء امس االول شدد على متابعة 
احلوار، لكن����ه رفض منطق مقاطعة اعم����ال التصحيح، كما قال وزير 
االعالم طارق متري، الذي حّمل رابطة االساتذة املسؤولية. لكن متعاقدي 

التعليم الثانوي نفوا مقاطعتهم التصحيح.
بدوره وزير التربية د.حسن منيمنة اكد التوصل الى اعطاء االساتذة 

4 درجات من أصل سبع، وأبدى أمله في وعي االساتذة.
أم����ا موضوع املوازنة العامة املثيرة للج����دل فقد اتفق الوزراء على 
مبدأ شمولية املوازنة وشفافيتها، وأهمية ادراج مجمل النفقات مبا فيها 

سلفات اخلزينة والعروض ببنود املوازنة.

سليمان يزور دمشق الثالثاء المقبل.. ومجلس الوزراء ينعقد اليوم لمناقشة مسلسل الموازنة

تل أبيب تستعد لسرقة حقول غاز
 داخل المياه اإلقليمية اللبنانية

بيروت: اتهمت صحيفة »الس����فير« اللبنانية اسرائيل
باإلعداد لس����رقة حقول الغاز التابعة للمياه االقليمية 
اللبنانية. واعتبرت الصحيفة أن إعالن شركة »نوبل للطاقة« 
األميركية عن فرصة الكتشاف حقل هائل للغاز يحوي ما 
ال يقل عن 16 تريليون قدم مكعبة في منطقة امتياز لها في 
البحر املتوسط وميتد بحسب خرائطهم الى املياه االقليمية 
اللبنانية يفرض على لبنان حتديا جديدا وعنوانا اضافيا 

للصراع مع اسرائيل.
وأشارت الى ان املنطقة التي أجريت فيها الدراسة تقع 
في الغالب قبالة الشواطئ اللبنانية في منطقة بحرية دولية 
تقع بني حدود فلسطني البحرية وحدود قبرص البحرية، 
موضحة ان اسرائيل أعطت دون حق امتيازا لشركة أميركية 
متحالفة في كونسورتيوم مع شركات إسرائيلية بالتنقيب 
عن النفط في منطقة قبالة الش����واطئ اللبنانية وتش����هد 
خريطة االمتياز وموقع احلقول، وفق ما نشر في الصحف 
االقتصادية االس����رائيلية، على حجم التعدي على حقوق 

دولية للبنان على أقل تقدير.
ولفتت الصحيف����ة الى انه اذا صحت هذه الدراس����ات 
والتقديرات فإن هذه املنطقة س����تتحول قريبا الى منطقة 
نزاع جديد بني اسرائيل ولبنان، الذي يفترض أن يدافع عن 
حقوقه البحرية وهذا يعن����ي أن االهتمام العاملي باملنطقة 
وهذه الزاوية االقتصادية سيزداد، ليس فقط حلجم كميات 

الغاز وامنا أيضا لقربها من جنوب أوروبا.

في تحٍد جديٍد وعنوان إضافي للصراع العربي ـ اإلسرائيلي 

الحوت لـ »األنباء«: ظروف المنطقة ال تحتمل أي مس بالحكومة
بيروت ـ أحمد منصور

رأى عضو »تكتل لبنان أوال« 
نائب اجلماعة االسالمية د.عماد 
احلوت ان الكالم واحلديث عن 
تعديل حكومي هو اسلوب من 
بعض اجلهات، ولكنه غير مجد، 
مشيرا الى ان الظروف ال حتتمل 
اي م���س باحلكومة او تعديل 
باالسماء نظرا لالوضاع التي 
متر بها املنطقة على مستوى 
القضية الفلسطينية واالعتداءات 
االسرائيلية املتكررة، ونظرا 
الن تشكيل احلكومة احلالية 
استغرق خمسة اشهر، معتبرا 
ان اي تعديل سيخل بالتوازنات 
وس���يدخل لبنان في متاهات، 
الفتا الى ان ما يجري مناورات 

في غير محلها.
وق���ال احلوت ف���ي حديث 
ل���� »األنب���اء«: »ان املنطق���ة 
متر بظ���روف دقيقة ويحتاج 
فيه���ا لبنان الى االس���تقرار، 
لذا فاملطل���وب من كل الفرقاء 

تأمني عوامل وعناصر االستقرار 
للبالد والتحقيق من التجاذبات 

غير املجدية«.

الموازنة

وفي موضوع املوازنة وانفاق 
مبلغ 11 مليار دوالر قال احلوت: 
»ان مبل���غ 11 مليار دوالر هو 
تراكم خلمس سنوات، وفي هذه 
السنوات مرت حكومات شارك 
فيها معظم الفرقاء السياسيني، 
وبالتال���ي ف���إن كل الفرق���اء 
يتش���اركون املس���ؤولية، ان 
االنفاق حصل من خالل قوانني 
احيلت الى املجلس النيابي، لكن 
الظروف انذاك لم تسمح بعرضه 
على مجل���س النواب، لذا فإن 
احلكومة ليست هي املسؤولة 
عن ه���ذا املوضوع، ان رئيس 
مجلس النواب نبيه بري عاد 
ووضح هذا االمر، واني اعتقد 
ان قطع حساب على السنوات 
السابقة يؤدي الغرض وينهي 

هذا السجال.
العالقات مع  وحول تطور 
س���ورية اعتبر ان هذا تطور 
ايجاب���ي جدا على مس���توى 
الواقع، مش���يرا الى ان لبنان 
وسورية ال يستطيع احدهما 
االفتراق عن اآلخر، مؤكدا ان 
العالقة س���ليمة وهي عالقة 
مؤسس���ات وليس���ت عالقة 

اشخاص او احزاب، موضحا ان 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان ورئيس احلكومة سعد 
احلريري يتواصالن مع القيادة 
السورية، باالضافة الى تواصل 
الوزارات عبر املديرين العامني، 
الفتا الى ان امللفات تدرس في 
اطار املؤسسات، مشددا على 
متتني العالقة مع سورية على 
اعتبار ان كال البلدين عنصر 
قوة لآلخر ما دام هناك احترام 

متبادل للسيادة وللحقوق.

سحب المبادرة العربية

وحول املجزرة االسرائيلية 
بحق اسطول احلرية املتوجه 
الى غزة ق���ال احلوت: »اليوم 
اضيفت قوة تركي���ا الى قوة 
الع���رب، واصب���ح اليوم هم 
القضي���ة الفلس���طينية اكبر 
العرب���ي، وهذا  من احملي���ط 
القضية  اعاد تل���ك  املوضوع 
الس���ليم، املوقع  الى موقعها 

اجلامع لالمة«، معتبرا ان موقف 
وزراء اخلارجي���ة العرب كان 
خجوال مقارنة باملوقف التركي، 
متمنيا ل���و ان املوقف العربي 
كان عل���ى نف��س مس���ت��وى 
وقوة املوق��ف التركي، معتبر 
انه ك��ان املفروض من وزراء 
اخلارجي��ة العرب املبادرة الى 
طلب سحب املبادرة العربية، 
الن اسرائيل تستخف باملبادرة 
وبالعرب، داعيا الدول العربية 
الى اتخاذ موقف اقوى من ذلك، 
مش���يرا الى انه عل���ى الرغم 
من ذلك ف���إن الوضع والواقع 
اليوم افضل مما سبق، مؤكدا 
ان العالم اجمع اصبح يعترف 
الفلسطينية،  القضية  بعدالة 
معتبرا ان ه���ذا االمر انتصار 
ومكسب، آمال تعزيزه من خالل 
االجتماع االقتصادي العربي � 
التركي الذي سيعقد قريبا في 
اسطنبول، مشددا على ان هذا 
االجتماع سيزيد من التنسيق 

بني تركيا والدول العربية.

الوضع العربي أكثر تفاؤال

ورأى احل���وت ان الوض���ع 
العربي اكثر تفاؤال اليوم، وقال: 
»ان س���معة العدو االسرائيلي 
تتراجع بشكل كبير بعد املجزرة 
ارتكبها بحق  التي  الوحش���ية 
اسطول احلرية السلمي من جهة، 
ومن جهة أخرى بسبب االستمرار 
في فرضه حصارا منذ سنوات 
على اه���ل غزة واطفالها ضاربا 
بع���رض احلائ���ط كل املواثيق 
واالعراف والق���رارات الدولية، 
نحن اليوم اكثر تفاؤال من ذي 
قبل، وان التهديد بأي اعتداء غير 
مطروح الن العدو االسرائيلي هو 
اضعف من ان يقوم باعتداء في 
غزة او في لبنان، مش���ددا على 
ان احلصار على غزة سيرفع في 
القريب العاجل، مؤكدا ان القضية 
الفلسطينية ستصل الى حل عادل 

للشعب الفلسطيني«.

عضو »تكتل لبنان أواًل« رأى أن الوضع العربي أكثر تفاؤاًل من قبل


