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3 لقاءات بين األسد والحريري في 24 ساعة بحثت »المحكمة« وخطاب السيد
لبنان يترقب إطاللة جديدة ألمين عام حزب اهلل قريباً

توس�يع دائ�رة التأثي�ر 
السوري: الذين التقوا كبار 
اللبنانيني  املس����ؤولني 

خ����ال األي����ام املاضية وعلى رأس����هم رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان، سمعوا منهم 
عدم وجود قلق جدي حول توتر األوضاع في 
اخلريف املقبل، وان املسائل ستبقى في اطار 
مضبوط وضمن حدود تسجيل املواقف السياسية 
ليس أكثر، ال بل ان هؤالء كرروا اس����تبعادهم 
حصول تغيير حكومي، وهو ما ردده السفير 
الفرنس����ي في لبنان خال لقاءاته الرس����مية 
واجلانبية في املرة األخيرة، وتعتقد أوس����اط 
ديبلوماسية ان القرار االتهامي الذي سيصدر 
عن احملكمة الدولية امنا س����يطول عناصر في 
حزب اهلل دون س����واهم، وان التطورات التي 
ستلي ذلك، ستلزم حزب اهلل على االستعانة 
ب�»خدمات« دمشق للتخفيف من االضرار التي 
ستحصل، وهو ما يعني توسيع دائرة التأثير 
الس����وري على حزب اهلل على حساب التأثير 
االيراني، وهو ما ستلبيه دمشق بسرور كونه 
يصب في مصلحتها، وكل ذلك حس����ب اعتقاد 

هذه االوساط الديبلوماسية.
الفرنسي  الرس��مي  الكالم  القلق الفرنس�ي: 
احلريص على تهدئة األمور مع لبنان وخصوصا 
مع القوى املوجودة ميدانيا في اجلنوب ال يعكس 
كامل املشاغل والقلق في باريس للمسار الذي 
تسلكه أوضاع اجلنوب وحدها بل كامل املسار 
اللبناني، وأيض��ا تطور العالق��ات اللبنانية � 
السورية بامتداداتها مثل مواصلة تهريب السالح 
عبر احلدود املش��تركة واش��تداد وطأة »اليد 
السورية« على املشهد السياسي اللبناني، وخالف 
ذلك من املس��ائل التي تراه��ا باريس »مقلقة«، 
وانطالقا من ذلك ورغم النفي الرسمي، ال تستبعد 
باريس أن تكون العقبات التي تواجهها االتفاقية 
األمنية مع لبنان «وسيلة« للتصويب على فرنسا، 
التي تقول مصادرها إن االتفاقية »نوقشت ضمن 
األص��ول« مع لبنان وإنه »إذا ل��م يرد البرملان 
اللبناني أن يصادق عليها فلن تكون هناك اتفاقية 
للتعاون األمني معه«. ويفهم من هذا الكالم أن 
باريس »ال حتبذ« مراجعتها باعتبار أن ما نوقش 
قد نوقش وما اتفق عليه أقر وال س��بب يدعو 

للعودة.
فخ املصطلحات: بعد الهجوم الذي تعرضت 
له اتفاقية التدريب بني املديرية العامة لقوى 
األمن الداخلي والسفارة األميركية في بيروت، 
وبعد احلملة على االتفاق األمني مع فرنسا، 
سأل سفير عربي في بيروت ما إذا كان لبنان 
يتجه إلى عزل نفس���ه عن العالم، ورأى أن 
طريقة التعاطي مع االتفاقيات، حيث تتعرض 
ال���دول التي تقدم املس���اعدات للتش���كيك 
والتش���هير، تفقد لبنان »بريقه » وجتعله 

الدولة  يظهر مبظه���ر 
التي تتعاطى  املغلقة، 
بحساسية مع سياسة 
االنفتاح والتعاون التي تعتمدها الدول حاليا، 
وه���ذا ما يلحق أض���رارا »مصيرية« بدولة 
ميزته���ا االنفت���اح وعدم الوق���وع في »فخ 

املصطلحات«.
احلامي بحاجة حلماية: علقت شخصية ديبلوماسية 
غربية على تعهد أحد املسؤولني اللبنانيني بحماية 
قوات اليونيفيل العاملة في اجلنوب من أي اعتداءات 
قد تتعرض لها بالقول انها تقدر عاليا تصريحات 
املسؤول اللبناني، وان كانت تعتبر في الوقت نفسه 
ان وصول الوضع الى احلد الذي باتت معه القوات 
الدولية القائمة بحماية لبنان حتتاج الى من يحميها، 
فأمر يدعو الى االستهجان والقلق من مغبة ما قد 
يحصل مستقبال. ويذكر الوزير السابق وئام وهاب 
في حديث الى »او تي في« من يقوم بحماية اليونيفيل 
في اجلنوب هم األهالي واجليش وحزب اهلل، ولكن 
اذا تب��ني ان اليونيفيل ش��ريكة في املؤامرة على 
حزب اهلل، فهو ومعه األهالي سيتوقفون عن تقدمي 
احلماية لهم، األمر الذي قد يفتح الباب للمتطرفني 

واألصوليني لالعتداء على »اليونيفيل«.
التغيي�ر احلكوم�ي ودور جنب�الط: لم تكن فكرة 
التغيير احلكومي قبل أس����ابيع تلقى الرواج 
واالهتمام الازمني عند طرحها، إال أنها تدخل 
اليوم دون اس����تئذان إلى املجالس السياسية، 
حتى ألكثر األطراف متسكا بالصيغة احلكومية 
احلالية. والافت أن احلديث عن هذا التغيير 
يرتبط تلقائي����ا مبوقف رئي����س كتلة اللقاء 
الدميوقراطي، وليد جنباط، فكل األطراف تشير، 
بعد احلديث عن املوقف العربي لنسف الصيغة 
احلالية، إلى الدور الذي ميكن جنباط أن يؤديه 
في تغيير املعادلة. وتقول مصادر في املعارضة 
انه على جنباط اليوم حسم خياراته، إما أن 
يكون إلى جانب حزب اهلل وحلفائه بوضوح، 
وإما أن نعود إلى ما كنا عليه، إذ ال تكفي املواقف 
اجلنباطية العلنية الداعمة للمقاومة في مرحلة 
حساسة يتعرض فيها حزب اهلل لهجوم سياسي 
ميداني، وفي مرحلة التغيير احلكومي، تتحدث 
أوساط معنية باملقاومة عن أنه سيكون على 
عاتق جنب����اط وضع حجر الزاوية للحكومة 
املقبلة ومش����روعها السياس����ي احلامي خلط 
املقاومة، حيث املطلوب منه ببساطة حتويل 
األكثرية النيابية إلى أقلية وبالعكس، واألهم 
في األمر أن املقربني من املقاومة، الذين يتحدثون 
عن التغيير احلكومي، يؤكدون أن احلكومة ال 
ميكن أن يرأسها س����وى احلريري االبن، على 
اعتبار أنه املمثل »األقوى« لطائفته، إضافة إلى 
كون وجوده على رأس حكومة مماثلة يحمل 
الدالالت السياسية الواضحة في دعم املقاومة 

وإزالة العوائق الداخلية من أمامها.

أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل( حوار باسم بني الرئيس السوري د.بشار االسد ورئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري خالل لقائهما الثاني مساء امس االول

بيروت � عمر حبنجر
الش����ؤون السياس����ية  غابت 
والسياسية احلساسة عن لقاءات 
الوزراء اللبنانيني والسوريني وفي 
االجتماع الذي حضره الرئيس بشار 
االسد، ويقول وزير لبناني شارك 
في هذه اللق����اءات ل� »األنباء« ان 
هذه االم����ور الدقيقة تركت للقاء 
الثنائي الذي انعقد ليل امس االول  
بني االسد ورئيس حكومة لبنان 
سعد احلريري واستكملت في لقاء 

ثالث امس.
وأضاف الوزير اللبناني الذي 
أحجم عن ذكر اسمه، ان الوزراء 
اكدوا تفهمهم لطبيعة  السوريني 
التحديات التي تواجهها احلكومة 
اللبنانية. ولف����ت ايضا الى ان ال 
الفريق اللبناني وال الفريق السوري 
تطرق الى اخلطاب االخير للسيد 
حس����ن نصراهلل أو ال����ى القرار 
املرتقب للمحكمة الدولية، في حني 
ذكر الرئيس االسد عبارة »شعب 
واحد في دولت����ني«، الذي هو في 
األس����اس لوالده الرئيس الراحل 

حافظ االسد.
من جهته، وزير العدل ابراهيم 
جنار ركز عل����ى ملف املفقودين، 
وقال انه »من الطبيعي طرح ملف 
املفقودين ف����ي خال زيارة الوفد 
اللبناني الى سورية«، مضيفا في 
حديث ل� »أخبار املستقبل«: طرحت 
االمر مع وزير العدل السوري، كما 
ان رئيس احلكومة سعد احلريري 

طرحه في خطابه االفتتاحي.
وأوضح ان »اللوائح التي أعطيت 
من قبل الس����وريني تضم اسماء 
لبنانيني محكومني في الس����جون 
السورية وليس املفقودين«، مشيرا 
الى ان »اجلانب الس����وري ال يقر 
اطاقا بوجود مفقودين لبنانيني 
على االراضي السورية«، مضيفا ردا 
على سؤال: غير صحيح ان اجلانب 
السوري اعترف ان لديه مفقودين 
وعددهم 800، بل الذي طرح هو ان 
اجلانب السوري هو من قال ان لديه 
1000 مفقود في لبنان. وأشار في 
هذا السياق الى ان »طرح املوضوع 
يأتي في سياق تصحيح العاقات 

بني لبنان وسورية«.

نصراهلل االخير اس����تمرت خال 
عطلة نهاية االسبوع. وفي املقابل 
حذر النائب طال ارسان )8 آذار( 
من تسييس احملكمة الدولية ودعا 
الفرنسي  النائب  خال استقباله 
جان ماري لوغان الى التمييز بني 
محكمة دولية لكشف حقيقة اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري ومحكمة 

حملاكمات سياسية في البلد.
وفي سياق احملكمة الدولية، رأى 
الوزير محمد فنيش عضو حزب 
اهلل ان محاولة اسرائيل السيطرة 
على شبكة االتصاالت واستخدامها 
في أعمال مجرمة وقاتلة يجعلنا 
التي  التفكير ف����ي اجلرائم  نعيد 
ارتكبت وما س����ببته من انقسام 
بني اللبنانيني ويطرح ذلك عامة 
اس����تفهام كبيرة حول مسؤولية 

اسرائيل عن هذه اجلرائم.

وختم جنار بالقول: اتفقنا على 
ان يكون هناك اتصال بني وزيري 
العدل اللبناني والسوري، واتخذنا 
قرارا بان نرفع مستوى التخاطب 
لنصل الى مرحلة ننهي فيها أعمال 
اللجنة املعنية ببحث ملف املفقودين 
واملعتقلني في السجون السورية، 
وسأدعو في القريب العاجل ممثلي 
املفقودين في السجون السورية 
وأعضاء اللجنة املشتركة اللبنانية 
� السورية لوضع حد حاسم لهذا 

امللف.

جاهزون للبدء بترسيم الحدود

الدولة جان  ب����دوره، وزي����ر 
أوغاسبيان قال: أبلغنا السوريني 
اننا جاهزون للبدء بترسيم احلدود، 
والبي����ان اخلتامي تطرق الى هذا 
امللف اضافة الى موضوع املفقودين. 

االسماء املطلوبة على احلدود، وكان 
هناك جتاوب من السوريني حول 
عدد كبير منها، ومت حذف بعض 
هذه االس����ماء، لكن يتخوف عدد 
من االشخاص من هذا االمر بسبب 

أحداث حصلت في املاضي.

رغبة مشتركة في تعزيز العالقات

الى ذلك، ف����إن اليوم اللبناني 
الطويل في دمشق أمس االول عكس 
الرغبة املشتركة في تعزيز العاقات 
الثنائية بني البلدين وتركيزها على 

قواعد ثابتة.
فإلى جانب توقيع 18 اتفاقية 
من خال هيئة املتابعة والتنسيق 
البلدين  برئاسة رئيسي حكومة 
س����عد احلريري ومحم����د ناجي 
العطري، بدا من احلوار املباش����ر 
بني الرئيس بشار االسد ورئيس 

وابتسامات ومظاهر تكرمي وتفاؤل، 
وهنا تشنج واحتقان متصاعدان 
على خلفية خط����اب األمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل، 

والردود الساخنة عليه.
من جانبه، قال الوزير ميشال 
فرعون ان زيارة الرئيس احلريري 
الى دمشق فتحت ورشة حقيقية 
العاقات السياس����ية  لتحس����ني 
البلدين وامل  واالقتصادية ب����ني 
الى  الزيارات السورية  املزيد من 

لبنان ووقف املزايدات.
وفيما خص احملكمة الدولية قال 
فرعون: ال احد يستطيع تخوين 
من يطل����ب العدالة. وامل فرعون 
تقدم املباحثات على صعيد الساح 
الفلسطيني خارج املخيمات، حيث 
بوسع سورية ان تلعب دورا، وملف 
املفقودين  ترسيم احلدود وملف 

وأضاف أوغاسبيان ل� »ال بي سي« 
انه »فيما خص املعابر فقد وضع 
اجلانب اللبناني تصورا ش����اما 
للمعابر احلدودية، ونحن بانتظار 
ان نناقشه مع السوريني للوصول 
الى خطة كاملة وش����املة ألنه ال 
يجوز ان تبقى املعابر على ما هي 
عليه اليوم. وحول ملف املفقودين 
في سورية قال: ان هذا امللف طرحته 
منذ أول زيارة لي لسورية، ولكن 
طرحته بعيدا ع����ن االعام، ألنه 
موضوع انساني بالدرجة االولى، 
انه ملف ش����ائك ولو كان س����ها 
لكان جرى حل����ه منذ زمن، وفي 
أي حال فإن امللف سيتابع والنقطة 
االيجابية فيه هي انه ُطرح. أما فيما 
يتعلق مبلف االسماء املطلوبة على 
احلدود السورية فذكر أوغاسبيان 
انه »في السابق طرحنا موضوع 

الوزراء سعد احلريري، والذي تكرر 
على مرحلتني نهارية ومسائية ان 

االمور جتري كما املأمول منها.
وبحسب املعلومات الصحافية 
ف����إن اللق����اء الثان����ي الليلي بني 
االسد واحلريري اتسم باألهمية 
وجرى خاله التطرق الى املسائل 
السياسية بعمق خصوصا ما يتصل 
منها بالكام االخير للسيد حسن 
نصراهلل، حول احملكمة الدولية.

وتوقعت املص����ادر ان يكون 
الرئيس االسد قد بادر خال اللقاء 
الى مناقشة احلريري في القراءة 
التي عرضها أمامه العماد ميشال 
عون خال زيارت����ه االخيرة الى 
دمش����ق، والتي أعاد عرضها امام 
السيد حس����ن نصراهلل االسبوع 
املاضي. الصورة في دمشق، كانت 
غيره����ا في بيروت، هناك تواقيع 

مع التنس����يق بوج����ه التهديدات 
االسرائيلية وملف السام.

وردا على سؤال حول مخاوف 
االمني العام حل����زب اهلل، ذكر ان 
اجلميع يراقب ما س����يصدر عن 
احملكمة وال احد يعلم، وعلينا وعلى 
االجهزة اللبنانية ان يكون لديها 
لكل سؤال جواب وان متنع محاولة 
تسييس احملكمة، ومنع ارتدادات 

اي قرار يصدر عن احملكمة.

خطاب آخر قريب لنصراهلل

ت����ردد أمس ان هن����اك خطابا 
آخ����ر قريبا لألم����ني العام حلزب 
اهلل، ويتوقع ان تتحرك اتصاالت 
سياسية مبشاركة الرئيس سعد 
احلريري والنائب وليد جنباط 

بهدف احتواء املوقف.
وكانت ردود الفعل على خطاب 

ملف الحقوق الفلسطينية في »الثالجة« بانتظار حسم التوافق حول السالح
            بيروت � محمد حرفوش

موضوع احلق��وق االنس��انية لالجئني 
الفلس��طينيني في لبنان الي��زال في دائرة 
التجاذب النيابي والسياسي، خصوصا جلهة 
التباينات بشأن الطروحات التي تتناول كل 

اجلوانب واالبعاد والهواجس.
واالعتقاد السائد ان نضوج هذا املوضوع 
ووضعه على الس��كة غير متوافر في املدى 
املنظور، على خلفية عدم حسم التوافق على معادلة احلقوق 
والواجبات حي��ث كان الالفت على ه��ذا الصعيد، حتفظ 
العماد ميشال عون على احلقوق االنسانية وتأييده السالح 
الفلسطيني حتت عنوان واحد »رفض التوطني«، وهو ما 
يولد تعقيدات اضافية ف��ي مقاربة احللول نظرا الرتباط 
هذا السالح بكل محطات الوضع اللبناني منذ الستينيات 
وحت��ى اليوم. Vفقد فتح هذا الس��الح جبهة اجلنوب بعد 
نكسة 1967، وفي العام 1969 متت شرعنته مبوجب اتفاق 
القاهرة وعندم��ا اندلعت احلرب االهلية ف��ي العام 1975 
بات جزءا من االنقسام السياسي االهلي، واعقب ذلك في 

العام 1982 االجتياح االس��رائيلي وخ��روج قوات منظمة 
التحرير الفلسطينية بسالحها الفردي، ثم انفجر الوضع 
على نطاق واس��ع بني 1982 و 1985 وكان ما تبقى من هذا 
السالح جزءا من عملية تعديل ميزان القوى واسقاط نتائج 
االجتياح. ومنذ التس��عينيات وحتى العام 2005 كان هذا 
السالح موجودا، لكنه محكوم مبظلة العالقات اللبنانية � 
الس��ورية، بعد اخلروج السوري وتتالى القرارات الدولية 
عاد هذا السالح ومصيره ليطرح بقوة، وفي هيئة احلوار 
الوطني التي شاركت في طاولتها القوى اللبنانية االساسية 
مت التمييز بني سالحني: سالح داخل املخيمات الفلسطينية 
وس��الح خارجها ومن خالل البنود التي مت التوافق عليها 
تقرر سحب الثاني واالبقاء على االول، وهو البند الذي لم 
يكتب له النفاذ على اي حال جراء اندالع الوضع الداخلي، 
وخصوصا في اعق��اب حرب يوليو 2006 وما خلفته من 
انفجار الشرخ الداخلي بني االكثرية واالقلية، وحتى اللحظة 
م��ازال تنفيذ ه��ذا البند معطال وسيس��تمر في »ثالجة« 
االنتظار في حال بقاء الوضع السياس��ي على ما هو عليه 
جلهة االنقسام. وواضح ان السالح الفلسطيني ال ميارس 

دورا فعليا في الصراع مع اسرائيل منذ التسعينيات، وبعد 
العام 2000 بات اشد صعوبة ويستوي في ذلك الوضع الذي 
كان علي��ه مع حزب اهلل عندما كان ممس��كا بخط احلدود 
اللبنانية � الفلسطينية، وما هو عليه الوضع احلدودي من 
مرابطة القوات الدولية املعززة، ال يغير من هذا الوضع بعض 
العمليات االس��تعراضية التي شهدها اجلنوب قبل حرب 
يوليو من نوع اطالقه بعض الصواريخ، أو ما شابه، ومثل 
هذا االمر يدركه الفلسطينيون الذين يعلمون ان قضيتهم 
تتحدد مصيرا في الداخل الفلسطيني ولم تعد قائمة على 
احلدود اللبنانية او سواها. وال شك انه في ظل انسداد افق 
التس��وية االقليمية مبا تتضمنه من حل ملشكلة الالجئني 
الفلسطينيني باعتبارها املعضلة االكثر تعقيدا في الصراع 
الفلسطيني � االسرائيلي والعربي � االسرائيلي، اضافة الى 
انسداد الوضع اللبناني على امكان العالج العربي واحمللي 
او حتى عن صياغة تس��ويات حول النقاط اخلالفية، فإن 
من البديهي القول ان امللف الفلس��طيني وعالم املخيمات 
س��يظل مؤجال حتى اشعار آخر، ووسط هذه االنسدادات 

تبدو االمور مفتوحة في كل االجتاهات.

ري
خبا

ل إ
حلي

ت

نائب في 8 آذار ل� »األنباء«: خريف 
االستحقاقات يعيد لبنان حلبة للصراع

بيروت � ناجي يونس
 ي����رى نائب عضو في كتلة من ق����وى 8 آذار املعارضة في حديث

ل� »األنباء« ان لبنان يقف امام عدد من االستحقاقات احمللية واالقليمية 
التي سيتحدد مسارها في اخلريف وستترك تداعياتها سلبا أو ايجابا 
على املعادلة اللبنانية في كل امليادين. واعتبر ان خطاب السيد حسن 
نصراهلل االخير يؤكد ان هذه االس����تحقاقات تقترب، وعلى ان لبنان 
يعود مجددا س����احة للصراع االقليمي وبوابة لبعث الرسائل في كل 
االجتاهات. ومن أهم هذه االستحقاقات ما اذا كانت اسرائيل ستجدد 
جتميد بناء املستوطنات في القدس أو انها ستصرف النظر عن ذلك، 
االمر الذي قد يؤدي إما الى تليني االجواء واما الى تعقيدها أكثر فأكثر 
بحسب املصدر. وفي اخلريف سيباشر االميركيون االنسحاب من العراق 
وفق النائب املتابع، االمر الذي سيترك التأثير املباشر على السياسات 
االميركية فيما يتعلق بالسوريني وااليرانيني على حد سواء وما لذلك 
من تداعيات على العقوبات على ايران التي س����تزداد باستمرار وقد 
جتع����ل طهران تبادر الى ردة فعل بينها اجلنوب اللبناني، وقد يفتح 

افق جديد للمفاوضات بني االيرانيني والغربيني.
وهناك ايضا القرار االتهامي املرتقب عن احملكمة اخلاصة بلبنان 
في قضية اغتيال الرئيس رفيق احلريري وما قد يسببه من تصعيد، 
السيما بعد كل ما انكشف من شبكات جتسس لصالح اسرائيل، االمر 
الذي دفع بالس����يد نصراهلل الى وضع النق����اط على احلروف والذي 
جعل العماد عون يش����ير الى املخاطر احملتملة من هنا أو هناك. على 

حد قول املصدر.
ان كل هذا يرتبط مبا قد تضمره اس����رائيل من خطوات عدوانية 
على لبنان وهي ستعوق أي فرصة للتقدم في عملية املفاوضات بكل 

الوسائل.
وعن احلوار الس����وري � الغربي، قال ان أفقه مس����دود في الوقت 
احلاضر، أما احلوار بني دمش����ق والري����اض فقد حقق خطوات مهمة 
كان أهمها ما مت التوقيع عليه في زيارة الرئيس س����عد احلريري مع 

اجلانب السوري من اتفاقات.
وفي تقدير النائب املعارض ان لبن����ان عاد حلبة للصراع، حيث 
ترتف����ع وتيرة اخلطاب واملواقف حتى قبل ان يتضح ما س����يرد في 
القرار االتهامي للمحكمة، وما اذا كانت االطراف األساسية في 14 آذار 

ستعتمد العقلنة والواقعية سبيا أم ال.

ترطيب األجواء بين الكتلة الشعبية و»التيار«
وعون مرحب به في منزل سكاف

قطيعة جنبالط وزين الدين نهائية
وفشل وساطات مشايخ الطائفة

بيروت: أملح عضو في املكتب السياسي حلزب 
الكتائب الى أن هن���اك تباينا في وجهة النظر 
ح���ول النقطة التي ميكن أن يبلغها أي تعاون مع 
التيار الوطني احل���ر، وخافا لذلك جنح أصدقاء 
مش���تركون في ترطيب العاقة بني رئيس التيار 
العماد ميشال عون ورئيس الكتلة الشعبية الياس 
سكاف، حيث شهدت الساعات املاضية اتصاالت بني 
الطرفني عبر وسطاء حققوا خرقا مهما في إعادة 
وصل ما انقطع بني الفريقني، وكانت الكتلة الشعبية 

قد رحبت، أمس، بزيارة عون لزحلة، و»إذا ما قرر 
العماد عون زيارة الوزير سكاف، فإنه يزور بيته«، 
وتضمن بيان الكتلة اشارة الى انه إذا كانت العاقة 
بني الكتلة الشعبية والتيار الوطني احلر قد فترت 
خال األشهر املاضية، نتيجة تصرفات وحسابات 
خاطئة لدى بعض وكاء التيار احملليني، في اشارة 
ضمنية الى النائب الس���ابق سليم عون، فإن ذلك 
لن يؤثر على العاقة االستراتيجية التي تربطنا 

على مستوى الرؤية ومنهج العمل.

بيروت: فشلت جميع احملاوالت 
والوس����اطات  التي قامت بها 
مجموعة املش����ايخ والوجهاء في 
الطائفة الدرزية الصاح ذات البني 
بني النائب وليد جنباط والشيخ 
الدين رئيس مؤسسة  علي زين 
العرفان التربوية، هذه احملاوالت 
رفضه����ا النائب جنباط واعتبر 
ان العاقات ستبقى مقطوعة الن 
اخلاف توسع واصبح استراتيجيا، 
وتأكي����دا للقطيعة الواضحة بني 
الرجلني، ان زي����ن الدين لم يكن 
مدعوا الى االحتفال الذي عقدته 
مؤسسة وليد جنباط للتعليم 
اجلامعي في فندق البريس����تول 

والذي متث����ل فيه جنباط بابنه 
تيمور، علما ان هذه االحتفاالت 
التربوية كان الش����يخ علي زين 

الدين حاضرا دائما فيها.
وفي مجالسه اخلاصة ولدى 
استقباله وفودا بلدية وشعبية 
من منطقة حاصبي����ا في اآلونة 
االخيرة ف����ي دارته في املختارة،  
ش����دد جنباط على التحالف مع 
احل����زب الدميوقراطي � اللبناني 
ورئيسه واحلزب السوري القومي 
االجتماعي ورئيسه، متمنيا على 
اجلميع ان يفهموا ذلك وان يخرجوا 
من املاضي ال����ى غير رجعة الن 
البلد برمته في مهب الريح، ويبقى 

ان عل����ى محازبي جنباط الذين 
مازالوا يغردون خارج قراره ان 
يعيدوا حساباتهم قبل ان يطاولهم 

»مقص الرقيب«.
وفي لقاء تلفزيوني على شاشة 
»املنار«، وبعد الكام الذي أعلنه 
جنباط ان املقاومة هي جزء من 
الدولة وهي مشاركة في مجلس 
الوزراء والنواب كما ان القرارات 
الدولية ال حتمي كما ان اسرائيل 
ال ترحم، بعد هذا الكام، وأثناء 
الفاصل االعاني ضحك جنباط 
وق����ال حملاوره: »ب����دك جماعتي 
يقتنعوا، مروان وأكرم اليزاالن 

في ساحة احلرية«.

مصدر معني ل� »األنباء«: سليمان سيجري 
أوسع مروحة مشاورات لتهدئة األجواء

داود رمال
عودة االجواء السياس��ية واالعالمي��ة الى االحتقان مجددا 
والتي انعكست سلبا على املأمول في تعزيز فرص االستثمار 
واجناح موسم الس��ياحة واالصطياف، ارقت كبار املسؤولني 

اللبنانيني.
ويقول مصدر معني ل� »األنباء« ان املواقف االخيرة املتصلة 
باحملكم��ة اخلاصة بلبنان والقرار الظني الذي س��يصدر عنها 
والردود على هذه املواقف، كانت محور تفكير ودراسة رئاسية 
جله��ة كيفية التعاطي مع هذه التط��ورات مبا يعيد االمور الى 

نصابها الوفاقي والهدوء السياسي.
ويضي��ف املصدر انه ال خوف على االس��تقرار في لبنان 
وحتديدا االمني منه، ولكن االجواء السياسية واالعالمية املتشنجة 
من شأنها ان تؤدي الى احجام الوافدين من العرب واالجانب عن 
املجيء الى لبنان وحتى تعجيل الذين وفدوا في انهاء اقامتهم 
واملغادرة وهذا يضر مبصلحة اللبنانيني الذين ينتظرون هذا 
املوسم وعائداته ملواجهة الضغوط املعيشية التي يعانون منها. 
وكشف املصدر عن اجتاه لدى رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
س��ليمان الجراء اوسع مروحة مش��اورات ثنائية مع القيادات 
املعنية في 8 و14 آذار لضبط الوضع واراحة اجلو واعادة االمور 

الى نصابها الوفاقي.


