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اقتراح بإنشاء صندوق خاص برئاسة رئيس الجمهورية وبعض الوزراء وحاكم مصرف لبنان لسداد الدين العام.. ورأي آخر لضرورة أن يذهب المردود لوزارة المال كباقي الموارد

لبنان: مرجعية »قانون النفط« تفجّر الصراع بين البرلمان والحكومة
 بيروت ـ عمر حبنجر

السياسية  التحمية  تتضاعف 
املتعايش����ة داخل  بني االط����راف 
حكومة الوحدة الوطنية في لبنان 
واملتشابكة خارجها، عشية اجللسة 
النيابية املق����ررة بعد غد االثنني، 
بهدف بث موضوع قانون النفط 
الذي يدعمه رئيس املجلس نبيه 
بري مبواجهة مش����روعي قانون 
للغاي����ة نفس����ها موجودين لدى 
مجلس الوزراء.وتشكل التجاذبات 
املتنامية بني رئاسة مجلس النواب 
واحلكومة ورئيسها مرآة للواقع 
الراه����ن واملش����حون  االقليم����ي 
بالتناقضات العربية والطحش����ة 
العربي حتى  التركية، والتراجع 
على مستوى ارسال السفن املدنية 
باجتاه غزة احملاصرة، بعدما رفعت 
اسرائيل اصبع الشر بوجه اجلميع، 
بغياب من ميلك القدرة على كسر 
ه����ذا االصبع.وواضح في بيروت 
ان التخب����ط اللبنان����ي، حول اي 
موضوع وطني او قومي، مرتبط 
باملناخ االقليمي السائد، فالتباينات 
حول احلقوق املدنية للفلسطينيني 
ذهبت او تكاد بهذا االستحقاق امللح 
ادراج الرياح، وها هي التعارضات 
في وجهات النظر حول مرجعية 
النواب  النفط بني مجلس  قانون 
واحلكومة تكاد تطيح بهذا امللف 
قبل الدخول الى عمقه، فبري مصر 
على حسم هذا القانون عبر االقتراح 
املقدم من النائب علي حسن خليل، 
ووزير الطاقة وهو املرجع املعني، 
يرى ان وزارة الطاقة هي االساس 
ومنها يذهب مشروع القانون الى 
رئاس����ة مجلس الوزراء فمجلس 

النواب.

مبارك ـ جعجع.. واألسد ـ عون

واملسألة ليست شكلية، وان 
ب���دت كذلك انها انعكاس للواقع 

يوميا ونص���رف منه هكذا، هذا 
الصن���دوق حلف���ظ االرباح عن 
االس���تثمارات، واستخدامها في 
وفاء الدين العام، هذا الصندوق 
نحن اقترحنا بان يكون ضمانة 
لالقتصاد الوطني، يكون برئاسة 
رئيس اجلمهوري���ة وعضوية 
رئي���س احلكومة ووزير الطاقة 
املال ووزي���ر االقتصاد  ووزير 
وحاكم مصرف لبنان يعاونهم 
فريق من اخلبراء.ومضى باسيل 
يقول ان اخلبراء كشفوا عن وجود 
الغاز في البحر اللبناني امنا على 
لبنان التحرك لضبط املوضوع، 
من خالل اقرار القانون، وحتديد 
حدود لبنان البحرية، وارسالها 
الن���واب العتمادها  الى مجلس 
وال���ى األمم املتح���دة إلعالمها 
باألمر، مؤك���دة على الفصل بني 
إقرار احل���دود البحرية وقانون 

النفط.

زهرا لترسيم الحدود البحرية

النائب أنطوان زهرا )قوات( 
كان أكثر صراحة في تناوله لهذا 
املوض���وع اخلالفي اجلديد، وقد 
أبلغ إذاعة صوت لبنان أمس ان 
من يجب ان يدير ملف التنقيب 
عن النفط من الناحية التقنية هي 
وزارة الطاقة واألموال تذهب الى 

وزارة املال.
وقال زهرا ان اللبنانيني وضعوا 
امام خي���ار وجوب وضع قانون 
حلماية الثروة النفطية وترسيم 
احل���دود البحري���ة اآلن، ليصار 
الحقا الى ترسيم احلدود البرية 
مع سورية، مشددا على وجوب 
أال يفكر احد ف���ي احلصص في 
حال وجد النفط ألنه ملك للشعب 
اللبناني، وعلى مردوده ان يذهب 
الى صن���دوق وزارة املال كغيره 

من املوارد.

االقليمي املضطرب والذي لعب 
ويلعب دوره على املسرح اللبناني 
املفتوح، فبعد استقبال الرئيس 
املصري حسني مبارك لرئيس 
اللبنانية س���مير  القوات  حزب 
جعجع، كان اس���تقبال الرئيس 
الس���وري بشار االس���د للعماد 

ميشال عون.
من جهة اخرى بات الس���فير 
السوري على عبدالكرمي علي جنم 
الوالئم السياسة فبعد استضافته 
في املختارة من قبل النائب وليد 
جنبالط سيكون اليوم بضيافة 
فعاليات طرابل���س القريبة من 
الوهج السوري، وذلك بدعوة من 
رجل االعمال مارون عدرة حيث 

سيحضر رئيس احلكومة السابق 
عمر كرامي والوزير محمد الصفدي 
وسيغيب رئيس احلكومة السابق 
جنيب ميقاتي الذي اعتذر عن عدم 
تلبية الدعوة مع 45 شخصية من 

اصل 450 مدعوا.
ام���ا الترجم���ة العملية لهذه 
التش���ابكات، فق���د ظه���رت في 
االختالف على موضوع احلقوق 
املدنية لالجئني الفلسطينيني، ثم 
االن على مرجعية قانون النفط 
والغاز، واملنافسة قائمة بني رئاسة 
املجلس التي تريد صندوقا للنفط 
والغاز مستقال، عن وزارة املال، 
وبني احلكومة التي ترفض سياسة 
املجالس والصناديق وتعتبر ان 

اقتراح قانون للنفط شأنها وحدها 
اساسا.

وفي هذا السياق يقول وزير 
الطاقة جبران باسيل )تيار وطني 
حر( يجب اال يتصارع مجلس���ا 
الوزراء والنواب على اقرار قانون 

النفط.
القانون  اقت���راح  ان  والحظ 
الذي قدم���ه النائب خليل )كتلة 
بري( ليس كمشروع القانون الذي 
اعدته اللجنة املختصة، وقال نحن 
تبنيناه كوزارة، بل تبني ان هناك 
بعض الفروقات، امنا املكان الذي 
وصلنا اليه اصبح مختلفا، من 
ام  القان���ون.. احلكومة  يناقش 

مجلس النواب؟

واضاف باسيل اخلالف ليس 
هنا، فالقانون يأتي من احلكومة 
تلقائيا، وقبل احلكومة من الوزارة 
املختصة، وبعد ذلك تقره احلكومة 

ومن ثم مجلس النواب.
ولف���ت الى مس���ألتني حتوم 
حولهما العني السياس���ية، هما 
الصندوق املالي )اخلاص بالنفط( 

وادارة هذا القطاع.

االرباح النفطية لسداد الديون

وحول م���ا يقال عن افضلية 
تسليم هذا الصندوق الى رئيس 
اجلمهورية يعاونه اختصاصيون، 
قال باسيل: هذا الصندوق ال يدخل 
في املالية العام���ة، ندخل عليه 

بري وصفير: لم تنجح االتصاالت التي حاول القيام بها وزير سابق 
بين بكركي وعين التينة من أجل ترتيب زيارة لرئيس المجلس 
نبيه بري الى الص����رح لمعايدة البطريرك صفير بدخوله العام 

91، وبالتالي إنهاء المقاطعة القائمة منذ أكثر من 5 سنوات.
حـزب اهلل والڤاتيـكان: تتحدث مصادر عن احتمال توجيه دعوة الى 
ح��زب اهلل لزيارة الڤاتيكان في ضوء األج��واء اإليجابية التي تحيط 
عالق��ة الحزب بالس��فارة الباباوية )خصوصا بع��د اللقاء بين عضو 
المجلس السياسي في الحزب غالب أبو زينب والسفير البابوي غبريال 

كاتشيا في السفارة(.
ويؤك��د متابعون ألج��واء حارة حريك أن »زي��ارة بكركي التزال 
موج��ودة على أجندة حزب اهلل«، م��ع تأكيدهم أن توتير العالقة »هو 
م��ن جهة صفير لكون المواقف التفجيرية تأتي من بكركي وعدد من 

زوارها«.
هذا وقد نجح رئيس المجلس العام الماروني الشيخ وديع الخازن 
في إعادة ضبط ايقاع العالقة بين حزب اهلل وبكركي وإخماد العاصفة 
لم��ا له من موقع يحظى باحترام الفريقين، وثمة اجواء س��تظهر في 

هذا المجال قريبا.
 جنبالط وسـورية: غداء النائب وليد جنبالط على شرف السفير 
السوري في لبنان علي عبد الكريم جاء بعد موقفين أثارا نقمة 
في دمشق وأوساطها في لبنان، هما تصويت وزراء جنبالط الى 
جان����ب وزراء 14 آذار خالل جلس����ة مجلس الوزراء في مس����ألة 
العقوبات الدولية على ايران وف����ق القرار 1929، والثاني اعالن 

جنبالط ردا على م����ا قيل عن دعوة له الى 
ايران بأنه لن يذهب اال بعد استشارة خادم 
الحرمي����ن الش����ريفين الملك عب����داهلل بن 

عبدالعزيز.
تكريم جنبالط لم يكن يتيما في مواقفه بعد هذين الموقفين، 

بل زاد من عيار الدفاع عن حزب اهلل وسالحه.
الى ذلك قال وزير س����ابق أمام عدد من أصدقائه »ان القيادة 
الس����ورية طوت ورقة النائب جنبالط مؤقتا اال انها لم تلغها أو 
تمزقها، بل وضعتها ف����ي ملف يحمل عنوان »هام جدا« للعودة 

اليها عند اللزوم«.
وتابع الوزير السابق: »ان مواقف جنبالط واتصاالته األميركية 
والفرنسية في الفترات السابقة محفوظة ومؤرشفة لدى السوريين، 
ويكف����ي القول »ان المؤمن ال يلدغ م����ن جحر مرتين«. من جهة 
أخرى يقول قطب مس����يحي: لعل جنبالط في دغدغة مش����اعر 
الفلس����طينيين يسعى الى اس����تعادة النظرية القديمة وهي ان 
الفلس����طينيين هم جيش اليسار، خصوصا ان خاصرة الشوف 
في اقليم الخروب ستش����هد تمركزا قويا للفلسطينيين في حال 

اعطائهم حقوق التملك.
 الحملة على السـنيورة: تقرأ مصادر قيادية في تيار المس��تقبل في 
الحملة المتواصلة على السنيورة والتي ال تستثني الماكينة المحيطة 
بالحريري وتش��مل طاقم المستش��ارين وصوال الى وسائل االعالم 
المقربة منه، سعيا الى اضعاف العالقة بين الرجلين وصوال الى الفصل 

بينهما، على ان يبقى المرمى االبعد كما تقول، 
تشتيت صفوف تيار المستقبل.

وال تفصل المصادر الحملة المستجدة على 
السنيورة عن الخط البياني المتصاعد لالنتقادات 
ض��ده. وقد تضمن فيما تضمن اثارة قوى 8 آذار عموما وحزب اهلل 
تحديدا، ملف االتفاق االمني مع الواليات المتحدة االميركية والذي تبين 
الحقا عدم صالحيته النتفاء اي مخالفة قانونية في هذا الصدد، وسعت 
الحقا الى تحريك مسألة صرف الحكومة 11 مليار دوالر،  ليتبين فيما 

بعد ان آليات استخدامها منشورة على المواقع االلكترونية.
من هنا، ترجح المصادر المقربة من رئيس الحكومة السابق ان يكون 
في طيات الهجوم القديم – الجديد تمهيدا وتوطئة الفتعال مشكلة على 
شاكلة ما سبق، السيما ان الظرف الحالي يشكل ارضا خصبة لبعض 

القوى التي تسعى الى اعادة تحويل االنظار الى الداخل.
الحريري إلجراء تغييرات في تياره: مسؤول بارز على معرفة بمشاريع 
الحريري وخططه، أكد ان األخير عازم على اجراء حركة انقالب 

واسعة داخل تياره تطال جميع المسؤولين دون استثناء.
وهذا ما ألم����ح اليه أيضا وزير التربية حس����ن منيمنة أحد 
أقطاب تيار المس����تقبل بقوله انه البد من القيام بعملية مساءلة 
ومحاسبة عن األخطاء التي ارتكبت في مسيرة تيار المستقبل، 
خصوصا بعد االنتخابات النيابية األخيرة ومبادرة الحريري الى 
فتح صفحة جديدة مع س����ورية تطوي سنوات »العجاف« التي 

شهدتها العالقات بين البلدين.

وذكر منيمنة ان التحضيرات جارية على قدم وساق لترتيب 
البي����ت الداخلي في تيار المس����تقبل وعقد مؤتمر يضع هيكلية 
جديدة له، ويقر نظاما داخليا متطورا، وهذا يس����تدعي تغييرا 

في كل المواقع األساسية داخل التيار.
مهرجـان للعونيين: ينظم التيار الوطني الحر مهرجانا خطابيا في ال� 
»ف��وروم دو بيروت« األحد 3 يوليو مخصصا للفائزين من محازبي 

التيار وأنصاره في االنتخابات البلدية.
وتقول مص��ادر التيار ان 1886 فائزا »برتقالي��ا« من المتوقع أن 
يجتمع��وا تحت عنوان »أنتم منتخبنا الوطن��ي« الذي اختاره العماد 
ميش��ال عون، ويتوزعون بين 166 رئيس بلدية و312 مختارا، لتبقى 

الحصة األكبر ألعضاء المجالس البلدية.
حزب اهلل يتصدى لمحاوالت تشويه صورته: تفاعل أمس االول ما أعلنه 
مساعد وزيرة الخارجية األميركية السفير جيفري فيلتمان حول 
مبلغ ال� 500 مليون دوالر التي دفعتها االدارة األميركية »لتشويه 
صورة حزب اهلل لدى الشباب اللبناني«، حسب مصادر الحزب 
الذي يحضر للتح����رك نيابيا ووزاريا وش����عبيا وقضائيا »في 

مواجهة هذا العدوان الثقافي«.
وتردد ان كتلة الوفاء للمقاومة بصدد تقديم سؤال الى الحكومة 
عبر رئاس����ة المجلس النيابي حول الخطوات التي س����تقوم بها 
حيال هذا األمر، كما ان الحزب بصدد القيام بمبادرة موازية بإثارة 
هذا الموضوع في مجلس الوزراء ووضع رئيس����ي الجمهورية 

والحكومة والوزراء أمام مسؤولياتهم.

أخبار وأسرار لبنانية

ري
خبا

ل إ
حلي

ت
سبتمبر شهر االستحقاقات في لبنان

بيروت: ليس في تقديرات وتقارير الدوائر
الديبلوماسية في بيروت ما يشير الى »أخطار 
وتطورات داهمة«، أي خالل فترة الصيف احلالي، 
ولكن الصورة تصبح على قدر عال من التشويش 
والغموض مع حلول ش��هر سبتمبر. ليس هناك 
ما ميكن توقعه وحدوثه قبل س��بتمبر، ولكن بعد 
ذلك ال ميكن تقدير ما س��يكون عليه الوضع مع 
الدخول في مرحلة إقليمية جديدة، وحلول موعد 

االستحقاقات اإلقليمية املتدافعة واملتشابكة فيما بينها.
هذا الشهر يحدد سقفا زمنيا ملرحلة انتهت وأخرى ستبدأ، 
وينظر إليه كمحطة توقف رئيسي في ختام مسار ترقب وانتظار، 
ألنه »ش��هر االس��تحقاقات اإلقليمية« وألن الكثير من امللفات 
واملسارات في املنطقة تتضح وجهتها ويتحدد خط سيرها ابتداء 
من س��بتمبر، وحتديدا النصف الثاني منه، امتدادا حتى نهاية 
شهر أكتوبر حيث ستكون األجندة اإلقليمية والدولية مزدحمة 

باملواعيد واالستحقاقات التالية:
1- تنتهي مهلة األش��هر األربعة الت��ي حددتها جامعة الدول 
العربي��ة كغطاء للفلس��طينيني في تفاوضهم غير املباش��ر مع 
اس��رائيل، ويحني موعد تقييم ما حتقق ومدى امكانية حصول 
تقدم أو اختراق فعلي.وفي هذا الشهر أيضا تنعقد القمة العربية 
االس��تثنائية التي من املفترض ان يتخللها موقف من »املبادرة 
العربية للس��الم« )اضافة الى خطة تطوي��ر اجلامعة العربية(، 
وبحث امكانية التوجه الى مجلس األمن إلعالن دولة فلس��طني 

على أساس حل الدولتني بقرار دولي.
2 - تنتهي مدة األش��هر العشرة التي أعلنت اسرائيل وقف 
االستيطان خاللها ما يعيد أجواء اخلالف االسرائيلي - الفلسطيني 
)العربي( حول موضوع االستيطان ويعيد عملية بناء الثقة التي 
تتوالها االدارة األميركية الى نقطة الصفر و»مربع االستيطان«، 
خصوصا ان شهر سبتمبر حدد موعدا لالنتقال من التفاوض 

غير املباشر الى »التفاوض املباشر«.
3 - حتى ش��هر س��بتمبر تكون مفاعيل ومضاعفات قرار 
العقوبات على اي��ران )1929( توضحت وحتددت بحيث يكون 
باإلمكان اجراء عملية تقييم أولي جلدوى هذه العقوبات ومدى 
تأثيره��ا على موقف ايران وحمله��ا على اظهار مرونة وتقدمي 
تنازالت، وبالتالي امكانية وقدرة ان يكون »خيار العقوبات« بديال 
عن خيار احلرب املوضوع في أسفل الئحة اخليارات وتخشى 
أميركا وأوروبا واخلليج تداعياته العسكرية واألمنية واالقتصادية. 
كم��ا ان من املفترض خالل الش��هرين املقبلني ان تتبلور خطة 
ايران للرد على قرار العقوبات وان حتدد وجهة موقفها اما في 
اجتاه »مرونة حوارية« أو في اجتاه »نزعة تصعيدية« في املنطقة 

واشعال بؤر التوتر وامللفات الساخنة.
4- يحدد سبتمبر سقفا زمنيا لتشكيل احلكومة في العراق، 
وبالتالي نقطة حتول في حتديد مسار الوضع العراقي بني العودة 
الى العملية السياسية أو انفالت الوضع في الشارع والفوضى 
من جديد. واالعتقاد السائد في بغداد ان عملية تشكيل احلكومة 
ستس��تغرق 3 أشهر اضافية ومؤجلة الى ما بعد شهر رمضان 
املبارك في ظل اتس��اع الهوة بني القوى والتكتالت السياس��ية 

الطائفية واشتداد »الكباش« األميركي - االيراني.
5- ابت��داء من س��بتمبر تدخ��ل االدارة األميركية في فلك 
االنتخابات النصفية للكونغرس، وهي االنتخابات التي تش��كل 
استفتاء شعبيا مباشرا على »عهد أوباما«، وحتدد امكانية انتخابه 

لوالية رئاسية ثانية.
وهذا االستحقاق األميركي يعني املنطقة من ناحيتني: انكفاء 
واشنطن على وضعها الداخلي، وحترر اسرائيل نسبيا وظرفيا 
من ضغوط وقيود واش��نطن التي تتب��ع في الفترة االنتخابية 
وقبلها سياس��ة »غض الطرف« جتاه اس��رائيل حتى سياس��ة 
»مس��ايرة ودعم«. ومع حلول االنتخابات النصفية، س��يكون 
الرئيس ب��اراك أوباما مضطرا مع دخول��ه النصف الثاني من 
واليت��ه الى التصرف واتخاذ مبادرات وقرارات قبل ان تدهمه 

حسابات العد العكسي لنهاية الوالية.
6- حتدد فترة »س��بتمبر - أكتوبر« كموعد لصدور القرار 
االتهامي عن احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان الذي ال يعني لبنان 
فقط في مفاعيله وآثاره، وامنا يكتسب صفة »احلدث االقليمي« 
متام��ا مثل الصفة التي أعطيت لعملية اغتيال رئيس  احلكومة 
الس��ابق رفيق احلريري. ومع اقتراب املوعد املفترض لصدور 
احلكم، ترتفع حم��ى التوقعات في بيروت بني 3 أفرقاء: فريق 
يراهن على ان يذهب القرار االتهامي في اجتاه اتهام حزب اهلل، 
وفريق يحذر من أي منحى لألمور في هذا االجتاه ومن العواقب، 
وفريق ثالث يدعو الى التحوط من اآلن لكل االحتماالت وحتصني 
اجلبهة الداخلية لتكون قادرة على التعامل مع أي تطور وتالفي 

أي انعكاسات محتملة.
باختصار، الوضع حاليا يوصف بأنه »دقيق وغامض«.

فالهدوء املخيم في الش��رق األوس��ط حاليا ميكن ان يكون 
»ه��دوء ما قبل العاصفة«، كما ان م��ن املمكن ان تكون الغيوم 
التي تتلبد في س��ماء املنطقة »غي��وم صيف« متر من دون ان 

حتمل عاصفة وأمطارا.
وأيا تكن االحتماالت، تفجيرا ومواجهة أو تهدئة ومفاوضات، 
فإن لبنان املطمئن في ظل حكومة الوحدة الوطنية »الهشة« الى 
وجود »فترة س��ماح« اقليمية حتمي استقراره الداخلي، عليه 
ان يستفيد من هذه الفترة املتاحة إلجناز ملفات داخلية عالقة، 
وان يستعد ملرحلة جديدة تبدأ مع بداية اخلريف املقبل، مرحلة 
تزدحم فيها امللفات واالستحقاقات وتعلن انتهاء فترة السماح 

واالنتظار وابتداء فترة القرارات الصعبة.

صورة التقطت جوا لنادي اليخوت في  السان جورج ببيروت في إشارة  إلى ارتفاع النمو االقتصادي في لبنان وسط توقعات ان يصل عدد السياح إلى 2.2 مليون هذا الصيف

حلحلة نيابية في قضية حقوق الفلسطينيين باعتماد مصطلح »اإلنسانية« بدل »المدنية«

نديم الجميل: طرح الملف الفلسطيني بهذا الشكل »غباء سياسي« 
 بيروت ـ محمد حرفوش

موض����وع حق����وق الالجئني الفلس����طينيني 
في لبن����ان اليزال في دائ����رة االهتمام واملتابعة 
السياس����ية واإلعالمية وسط معلومات حتدثت 
عن حلحلة وانفراج جلهة اس����تيعاب تداعيات 
اجللسة التش����ريعية ملجلس النواب التي كانت 
قد شهدت توترات وانقساما في هذا اخلصوص.

واشارت معلومات متداولة على هذا الصعيد، الى 
اقتراح يتم التداول به بني الكتل النيابية يقضي 
باعتماد مصطلح احلقوق اإلنسانية واالجتماعية 
للفلسطينيني بدال من مصطلح احلقوق املدنية الذي 
قد يتضمن حقوقا سياسية. إلى ذلك بعد ايام من 
وصف رئيس اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط 

اليمني اللبناني »باالغبى في العالم« على خلفية 
اعتراض الكتل املسيحية على اقتراحه مشروع 
»حقوق الفلسطينيني«، رأى عضو كتلة »الكتائب« 
النائب ندمي اجلميل أن طرح امللف الفلسطيني بهذه 
الطريقة دليل على »غباء سياسي«، موضحا أن هذا 
املشروع بحاجة للبحث بهدوء وروية وكل ما عدا 
ذلك مرفوض. وشدد اجلميل في حديث صحافي 
على أن وضع الالجئني الفلس����طينيني في لبنان 
مختلف متاما عن وضع أي أجنبي آخر متواجد على 
االراضي اللبنانية وبالتالي يجب التعاطي معهم 
بطريقة خاصة.داعيا الدولة اللبنانية لتأمني احلد 
االدنى من احلقوق ال اكثر كالتعليم، االستشفاء 
والعيش في مكان الئق مشددا على رفض اعطاء 

الفلسطينيني حقوقا مدنية كحرية التعبير أو خلق 
مؤسسات خاصة بهم.واذ نفى اجلميل نفيا قاطعا 
ما أش����يع عن خالفات مع رئيس حزب الكتائب 
أمني اجلميل، أك����د أنه ذهب الى نيويورك حامال 
راية الكتائب وبتنسيق تام مع احلزب والرئيس 
اجلميل واصفا العالقة معه ب�»املمتازة«.وعما قاله 
لألميركيني وقالوه له، قال اجلميل: »ذهبنا نرفع 
الصوت لنقول ان ث����ورة االرز التزال حية وان 
في لبنان من اليزال يرفض العودة الى احلضن 
السوري بالرغم من أن فريقا انقلب على قناعاته 
وذهب يطالب بعالقة اخوية مع السوريني« مشددا 
على أن العالقة املطلوبة مع سورية هي عالقة من 

الند للند ومن بلد لبلد.

األولوية العربية لعملية السالم والمصالحة الفلسطينية

مصادر لـ »األنباء«: الحريري يتعامل  
مع المرحلة بدقة وهدوء

 بيروت ـ ناجي يونس
تقول اوس���اط ديبلوماسية عربية في بيروت ل� »األنباء« ان 
االولوية لدى الدول العربية هي احياء عملية السالم مع اسرائيل، 
حيث يجب ان تنطلق بزخم املس���اعي اآليلة الى امتام املصاحلة 
الفلسطينية � الفلس���طينية على اساس املشروع املصري الذي 
وقعت عليه حرك���ة فتح، اما حركة حماس فه���ي التزال تناور 
وتض���ع العصي في الدواليب وتوقعت ان يفك احلصار عن غزة 
بشكل جزئي من ضمن ترتيبات معينة حتفظ ماء الوجه جلميع 

االطراف.
واضافت هذه االوساط ان االنزعاج مستمر من الدور االيراني 
ومن سياسات طهران في املنطقة، وقد يكون االميركيون راضني 
عما ق���ام به االتراك للتخفيف من االندفاع���ة االيرانية وللتأكيد 
على ان املفاوضات والوس���ائل السياسية والديبلوماسية تبقى 
افضل من احلروب والتش���نج والعمل االمني، ال بل اكثر جدوى 
وفاعلية، االمر الذي قد يزيد من فرص احياء املفاوضات وعملية 

السالم املتوقفة.

االندفاعة التركية

وتتاب���ع: اال ان االندفاعة التركية س���تقف عند حدود معينة 
وستعمل الدول العربية االساسية على استعادة ما لها والى اطالق 
خطوات مهمة في سياق املس���اعي اآليلة  الى احياء املفاوضات 

واملطالبة باحلقوق الفلسطينية.
واعتبرت االوس���اط ان احلوار السوري � السعودي في حالة 
مراوحة في الوقت احلاضر، وقد طلبت السعودية من احلريري 
التهدئ���ة واحلوار واالنفتاح على دمش���ق، اال انه ال طلب ميس 
بأي شكل من االشكال باملصالح اللبنانية العليا وبسيادة لبنان 
واس���تقالله، مش���يرة الى ان احلريري يتعامل مع املرحلة بدقة 

وهدوء وروية.
وأضاف خالفا للتقييم في الكثير من العواصم، فإن السعوديني 
اليزال���ون يراهنون على احلوار مع س���ورية لعله يحقق بعض 
االيجابيات الفعلية ان في لبنان وان على مس���توى املنطقة وان 

لناحية فصل دمشق عن طهران.
وختمت االوساط الديبلوماسية بالقول: يبدو ان االيرانيني لن 
يتكيفوا مع الضغوط الدولية عليهم وانهم سيتابعون خطواتهم 
اآليلة الى حتقيق مشروعهم النووي املتعلق بالعظمة االيرانية 
وهو ما يرجح االجتاه الى فرض عقوبات اقسى عليهم في غضون 

االسابيع القليلة املقبلة.
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