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رئيس الحكومة لمالحقة جميل السيد أمام القضاء.. وبان كي مون يؤكد أن عمل المحكمة لن يتأثر بالتصريحات السياسية

حزب اهلل يطالب الحريري باالعتذار من سورية: االعتراف بالخطأ غير كافٍ
وفـــي معلومات لـ »األنباء« ان التحضيرات جارية من جانب 
القضاء والقيادات األمنية ايضا، القامة دعاوى قضائية ضد اللواء 
السيد، على خلفية التهديدات والعبارات النابية التي وردت على 

لسانه.

ميرزا يتمنى تحرك مجلس القضاء

وتقول مصادر صحافية ان المدعي العام التمييزي الذي طاله 
السيد في مؤتمره الصحافي لن يدخل في سجال معه، وانه سيتمنى 
على مجلس القضاء االعلى ان يصدر بيانا واضحا يضع االمور 
في نصابها، وان يســـرع الى االدعاء على السيد بجرم التجريح 

في القضاء والتشكيك في السلطة القضائية.
 ورأى وزيـــر التربية الوطنية حســـن منيمنة )المســـتقبل( 
ان المقاربـــة االولى لكالم اللواء المتقاعد جميل الســـيد والذي 
 تطـــاول فيه علـــى رموز البلـــد والبلـــد نفســـه، بدعوته الى 
احـــداث انقـــالب وتمـــرد وعصيان يريـــد منه اثارة اشـــكاالت 
 واعادة االغتياالت والعودة الى ســـجاالت قوية وعنيفة من اجل 
ضرب حالة التهدئة والهدنة القائمة وصوال الى ضرب المحكمة. 
واعرب منيمنة في حديث الذاعة »صوت لبنان« عن اعتقاده ان 
السيد تقصد الكالم الكبير والبذيء لجلب اآلخرين الى السجال، 
وكمدخـــل الى اعادة البلد الى اجواء التوتر وادخال الحكومة في 
هذا السجال العقيم واثارة كل االشكاالت بوجه المحكمة، مشددا 
على انه لن يكون للســـيد او لغيره الفرصة من اجل دفع البالد 
باتجاه التوتر مرة اخرى واثارة الخالفات بين الرئيس الحريري 

ودمشق.

يخدم أطرافًا أخرى غير السوريين

وردا على سؤال حول موقف سورية من حملة اللواء السيد، 
قال منيمنة ان النائب سليمان فرنجية )حليف سورية( دعا من 
الديمان امس االول الى التهدئة الداخلية واعتبرها جد مهمة في 
هذه المرحلة، اضافة الى تكريس العالقات الجيدة مع ســـورية 
ورأى ان اللواء السيد يخدم في كالمه اطرافا اخرى غير السوريين 

في هذا المجال.
وتوقع منيمنة ان يزور الموفد االميركي جورج ميتشل بيروت، 

بعد دمشق قريبا.

املستنكرة، السيما جلهة التهديد الشخصي واملباشر لرئيس احلكومة 
سعد احلريري، في وقت ينتظر ان يصدر اليوم او غدا قرار قاضي 
األمور التمهيدية في احملكمة الدولية دانيال فرنسيس بشأن طلب 

السيد محاضر التحقيق الدولي حول

التغطية املالية لنفقات احملكمة لهذا العام متت وفقا لآلليات القانونية، 
وان األموال صرفت مبرسوم وبناء على سلفة خزينة.

وفي غضـــون ذلك، بقيت املواقف التي أطلقهـــا اللواء املتقاعد 
جميل السيد في دائرة الضوء وسجل أمس املزيد من ردود الفعل 

بيروت ـ عمر حبنجر
يبدو ان مالحقة اللواء جميل السيد أمام القضاء، كما يتجه التحرك 
الرســــمي اآلن، هي السبيل األنسب إلطفاء الغضب األعمى الذي أثارته 
تصريحاته األخيرة، كما حملاصرة السيل، منعا جلرفه استراتيجية التهدئة 

ألن اجلميع متضرر من التصعيد كما قال النائب سليمان فرجنية.
ويقول النائب عقاب صقر )املســــتقبل( ان الرئيس سعد احلريري 

شرع بتحضير شكوى ضد السيد على خلفية تهديده بالقتل.
وكشف صقر ان الرئيس احلريري المه ملا صدر عنه من كالم حول 
طلب الســــيد 15 مليون دوالر ألنه، اي احلريري، من مدرســــة أخرى، 

وهذه أخالقه.
وكانت صحيفة »الشرق األوسط السعودية« التي نشرت تصريحات 
احلريري حول تضليالت شــــهود الزور واالتهام السياســــي لسورية، 
نقلت عن مصدر حكومــــي لبناني امس، ان الرئيس احلريري ال يربط 
كالم اللواء السيد باملوقف السوري، بعكس األمانة العامة لقوى 14 آذار 
التي رّكزت على كون الســــيد زار دمشق مطلع االسبوع املاضي والتقى 
الرئيس بشار األسد لثالث ســــاعات، اال ان »الشرق االوسط« اللندنية 
نشرت تصريحا ملسؤول العالقات الدولية في حزب اهلل النائب السابق 
عمار املوســــوي طالب فيه الرئيس احلريري باالعتذار من سورية ألن 

االعتراف باخلطأ غير كاف.
لكن صحيفة »الســــفير« أشارت في هذا السياق الى ارتياح الرئيس 
بشــــار األسد لكالم ســــعد احلريري حول اخلطأ في اتهام سورية، وان 
األسد يعتبر ان اللبنانيني يعرفون كيف يتصرفون في املسائل املتعلقة 
بهم، وأضاف بحسب »السفير«، ان الشــــأن الداخلي يخص اللبنانيني 
وحدهم، واســــتنتجت الصحيفة ان الرئيس السوري يستقبل الرئيس 
احلريري والوزير جبران باســــيل واللواء السيد واآلخرين على أساس 

هذه القاعدة.

لعدم التدخل في عمل المحكمة

وفي نيويورك سئل األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون عن موقف 
الرئيس احلريري األخير حول اخلطأ في االتهام السياســــي الذي وجه 
إلى سورية، فأجاب داعيا رجال السياسة في لبنان الى عدم التدخل في 
عمل احملكمة الدولية، التي تعمل وقد حققت تقدما، وهي عملية قضائية 

مستقلة يجب اال تربط مبالحظات سياسية من اي مكان.
وفي ســــياق متصل، أوضحت وزيرة املال في لبنان ريا احلسن ان 

هل تالقي دمشق الحريري 
في منتصف الطريق أم تنتظر المزيد؟!

بي��روت: عندم��ا أدل��ى الرئيس 
س��عد احلريري بحديثه الشهير 
الى »الشرق األوسط« قبل أيام، اهتم 
حزب اهلل مبعرفة الظروف واملالبسات 
السياسية ملا أعلنه بشأن العودة عن 
االتهام السياسي لسورية واالعتراف 
بوجود »شهود الزور« الذين أساؤوا 
للعالق��ة معها، وم��ا اذا كان املوقف 
اجلدي��د للحريري حيال دمش��ق له 
عالقة بالتفاهمات السورية السعودية 
وبخطوات متفق عليها لترسيخ الثقة والتعاون بني 
احلريري ودمش��ق، وما اذا كان لهذا التحول ان 
يؤسس حلقبة جديدة سواء على الصعيد الداخلي 

أو على الصعيد االقليمي.
وعندما فتح اللواء جميل السيد ناره السياسية 
بغزارة وعنف على الرئيس سعد احلريري وفريقه 
وبيئته احلاضنة ل� »شركاء شهود الزور«، اهتم 
احلريري وفريقه مبعرفة الظروف واملالبس��ات 
السياس��ية ملا أعلنه السيد، وما اذا كان يعبر عن 
موقف ش��خصي أم يعكس على طريقته أجواء 
وموقف دمشق التي كان فيها قبل أيام وعقد لقاء 

مطوال مع الرئيس بشار األسد.
يحاول تيار املستقبل وفريق 14 آذار عموما الذي 
استعاد متاسكه بعد صدمة »االعتراف املزدوج« 
ان يتفهم خطوة احلريري حيال س��ورية ويبدي 
استعدادا للتكيف مع املرحلة اجلديدة ومتطلباتها، 
ولكن هذا الفريق مصدوم بردة الفعل على موقف 
احلريري رغم ما احتواه من تنازالت وباش��تداد 
الهجوم السياسي عليه من حزب اهلل وحلفائه من 
دون ان حترك دمشق س��اكنا، وتسود فريق 14 
آذار خيب��ة من التعاطي مع مواقف احلريري في 
وقت كان من املنتظ��ر واملفترض ان تتم مالقاته 
في منتصف الطريق، وهذا االنطباع موجود أيضا 
عند النائب وليد جنبالط الذي يستغرب كل هذه 
»احلملة الشعواء على الرئيس احلريري الذي قام 
بخطوات مهمة في اطار املراجعة السياسية التي 
تستوجب الدعم والثناء والترحيب والتشجيع بدل 

التهجم والضغط والتهديد« كما قال.
االستغراب و»االستنكار« في صفوف 14 آذار 
واحلليف الس��ابق جنبالط مردهما الى س��ببني 

مباشرين:
- األول: ه��و عدم تقدير أهمية ما قاله وقدمه 
الرئيس احلريري بإعطائه »صك البراءة السياسية« 
الى سورية متوجا عملية التحوالت التي باشرها منذ 
عام وأملتها املصالح التي ال تعترف مبواقف سياسة 

وخصومات ثابتة، ومع اصرار احلريري على فتح 
صفحة جديدة في عالقته بالقيادة السورية وعدم 
العودة الى الوراء، وقيامه بخطوات متقدمة على 
طريق تعزيز الدور السوري في لبنان وتوسيع أفق 
مساره العام، فإن دمشق باتت تقف أمام معطيات 
جدي��دة ال ميكن جتاهلها كما ال ميكن مس��ايرة 
املتضرري��ن منها، كما تق��ف أمام مرحلة جديدة 
حتت��م عليها تكريس منط جديد م��ن التوازنات 
الداخلية واالنفتاح على كل القوى في لبنان وفي 
مقدمهم الرئيس س��عد احلري��ري، فال هي على 
اس��تعداد إلعادة عقارب الس��اعة الى الوراء في 
عالقتها املتجددة مع الطائفة السنية في لبنان عبر 
س��عد احلريري الزعيم األول في طائفته، وليس 
من مصلحتها التخلي عن ظهير عربي قوي مثل 
السعودية أو املجازفة بالتغاضي عن فتنة مذهبية 
في لبنان بعدما كانت زجت بقواتها في هذا البلد 

إبان حروبه خوفا من انتقال نيرانه اليها.
- الثاني: احلملة املضادة »السلبية« التي قوبلت 
بها مواقف احلريري من قوى املعارضة باالجمال 
وأدت الى تعطيل املفاعيل االيجابية لهذه املواقف، 
وأب��رز ما في هذه احلملة التي ظهرت في أوضح 
أشكالها وأكثرها حدة مع اللواء جميل السيد، ان 
حزب اهلل لم يعترض على مواقف الس��يد وامنا 
يكاد يتبناها بعدما كان الس��باق الى طرح مسألة 
ش��هود الزور، وان هذه احلملة ال تكتفي مبلف 
ش��هود الزور وامنا تتوسع في اجتاه فتح ملف 
حقبة الس��نوات اخلمس املاضية بصفتها »حقبة 
انقالبية«، وفي اجتاه محاكمة حقبة الرئيس رفيق 
احلريري مبفعول رجعي منذ التسعينيات، واألهم 
م��ن كل ذلك ان احلملة تتجه وفق منهجية متبعة 
الى الغاء احملكمة الدولية ونسف التحقيق الدولي 

واألساس الذي بنيت عليه.
السؤال املطروح في هذه األوساط يتمحور حول 
»اخلطوة التالية للحريري«، هل ستكون في اجتاه 
التزام واس��تكمال املسار الذي بدأه عبر صحيفة 
»الشرق األوسط«، أم سيكون في اجتاه تصويب 
املس��ار و»فرملته« واجراء عملية اعادة متوضع 
تفرضها ظروف ومعطيات خاصة لها عالقة مبوقعه 
كرئيس حكومة وزعيم سني وزعيم األكثرية النيابية 

طاملا جنبالط مازال متضامنا معه؟!
والس��ؤال الذي يوازي��ه ورمبا يك��ون أكثر 
إحلاحا: ماذا عن موقف دمش��ق، وهل تبادر الى 
مالقاة احلريري في منتصف الطريق وتأخذ بيده 
لتشجيعه، أم تطلب وتنتظر املزيد من »األفعال« 

قبل ان تقدم على ذلك؟!
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الحريري يتحدث لـ »الوطن« السورية!

وزير يريد أن يستقيل

القاهرة »مندهشة« لتصريحات السيد

بيروت: تتوقع مصادر ان يكون للحريري إطاللة إعالمية 
ثانية تتوجه الى الرأي العام السوري مباشرة عبر صحيفة 
الوطن السورية هذه املرة، بعدما اعتبرت القيادة السورية ان 
تراجع احلريري عن االتهام السياسي لسورية باغتيال والده 
من خالل الصحافة السعودية يؤدي رسالته في اجتاه اململكة 

ولكنه ال يشفي غليل الشعب السوري.

بيروت: عرض وزير، جديد في الكار، على مرجعه السياسي 
الغاضب حيال أدائه، أن يستقيل بعدما تعب من صعوبات 
التعاطي السياســـي اضافة الى تعقيدات العالقات املباشرة 

مع وزارته.
املرجع السياســـي رد على من أبلغه رغبة وزيره بالقول: 
دعه يســـكت، ويا ليت الظروف السياسية تسمح بتبديالت 

في احلكومة. 
الوزير يشكو من احمليطني به في الوزارة، والذين يتعاملون 
معه كزميل في مدرسة املرجعية السياسية عينها، اكثر منه 

كوزير، وهذا برأي املصادر جزء من اإلخفاق.

بيروت: أعلنت السفارة املصرية في بيروت عن دهشتها الشديدة 
ملا ورد في كالم اللواء جميل السيد حول حترك الديبلوماسيني 

املصريني في لبنان.
ووصف بيان للسفارة ما ورد على لسان السيد في مؤمتره 

الصحافي بالتحريض غير املقبول وغير القانوني.
وكان الســـيد سمى الديبلوماســـي املصري أحمد حلمي، 
رجل الفريق عمر سليمان في بيروت، ناسبا اليه التحريض 

املذهبي في لبنان.
بدوره رد املكتب اإلعالمي للواء جميل السيد في بيان على 
بيان السفارة املصرية في بيروت جلهة اعتبارها أن ما قاله 
الســـيد في مؤمتره الصحافي هو غير صحيح وأنه يعرض 

سالمة ديبلوماسييها للخطر.
واوضح انه »ميكن للسفارة املصرية ان تفتح حتقيقا داخليا 
لديها، وأن ترسل إليه مندوبا عنها، لالطالع منه مباشرة بأن 
من يعرض ديبلوماسييها للخطر، وان من يتحمل املسؤولية 
الكاملة عن هذا التعريض، هو تلك املواقف الالمسؤولة التي 
يعممها على زائريه اللبنانيني، املسؤول الديبلوماسي الذي 
أشـــار إليه اللواء السيد، والذي يتحدث فيها جهارا عن أمور 
خطيرة تسيء الى االستقرار وإلى العالقات اللبنانيةـ  السورية 

ـ املصرية«.
واعتبـــر املكتـــب اإلعالمي ان هذه املواقـــف ال تتالءم مع 
صـــورة بالده وال مع طبيعة عمله فـــي لبنان، وقال: »إن ما 
لفت السيد النظر إليه قد يكون خدمة مجانية يقدمها للسفارة 
املصرية وأمن ديبلوماسييها، كي تتدارك هذا الوضع وتعاجله 

مبوضوعية«.

عن لبنان وترسيخ وتثبيت االستقرار واالمن والتي انطلقت االسبوع أخبار وأسرار لبنانية
املاضي في مس��عى كبير قام به مبساعدة الرئيس نبيه بري من أجل 
الوصول الى تهدئة باخلطابني السياس��ي واالعالمي بني الرئيس سعد 
احلريري وامني عام حزب اهلل الس��يد حسن نصراهلل والتي قد تتوج 

بلقاء قد ال يكون بعيدا.
ولم يخف املصدر االش��تراكي قلق رئيس��ه م��ن حادثة برج ابي 
حيدر والتي ميكن لها ان تتكرر في اي حلظة إذا ما استمرت االجواء 
املذهبية والسياسية باالحتقان كما ال يخفي هاجسه عما سيصدر عن 
احملكمة الدولية من قرار ظني من ش��أنه اهتزاز االستقرار في لبنان 
وما قد ينتج عنه رمبا من صراع س��ني � ش��يعي وينقل املصدر عن 
رئي��س اللقاء الدميوقراطي رأيه بأن العدال��ة واحلقيقة مهمتان، لكن 

استقرار البلد اهم.
اما في فرنسا فاملوقف مختلف وعبرت عن ذلك التصاريح االعالمية 
التي حملت كالما لوزير اخلارجية الفرنس��ي يؤكد فيه حزم فرنس��ا 
إزاء احملكمة الدولية وعدم تدخلها في عمل القاضي دانيال بلمار، وان 
طمس القرار الظني غير متناس��ب وموقف باريس الداعم للمحكمة، 
كما انها لم تغير اليوم من موقفها في تأسيس وإنشاء احملكمة إلحقاق 
العدالة، مشيرة الى ان عمل احملكمة مستقل وهو مسار ال احد ميكنه 

التدخل فيه.

ومســـيحية،  ومن هنا تفترض بعض 
األوســـاط املطلعة، االنتقال الى اعادة 
صياغة العالقـــة بني الرجلني والتدرج 
بها نحو فك اشتباك ميهد بدوره الى اعادة تطبيع متليه ظروف 

املرحلة املقبلة وطنيا ومسيحيا.
وللعالقة مع رئيس »تيار املردة« النائب سليمان فرجنية التي 
حلقت بها أضرار جراء ما اعتراها في مرحلة تشـــكيل احلكومة 

احلالية، موقعها في الورشة السياسية.
فهناك رأي في املعارضة يرجح اعادة انتاج عالقة تراعي حجم 
التمثيـــل واحليثيات واخلصوصيات عند كل طرف، مبا في ذلك 
مراعاة أن ســـليمان فرجنية »أحد عناوين املعادلة الرئاسية في 

املستقبل«.
< استقرار البلد أهم: يواصل رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط زيارته إلى فرنس��ا ولقاءاته مع عدد من املسؤولني والسيما 
املعنيني مباش��رة بسياسة الشرق األوس��ط ولبنان، وابرزهم وزير 

اخلارجية برنار كوشنير.
وقال مصدر مواكب للزيارة ل� »األنباء« ان الهدف الرئيس��ي من 
زيارة جنب��الط الى باريس وقبلها لقاؤه مبس��اعد وزيرة اخلارجية 
األميركية لشؤون الشرق األوسط جيفري فيلتمان إبعاد شبح العنف 

بنتائج هذه احملكمة، وأي طرف يعترف 
بنتائجها ويتصرف على هذا األساس 
سيدفع الثمن، الثمن سياسي. ستستقيل 

احلكومة بكل بساطة«.
< جنار وشهود الزور: علم ان وزير العدل ابراهيم جنار أجنز الدراسة 
القانونية املتعلقة مبوضوع ش��هود الزور وس��يعرضها على مجلس 
ال��وزراء في أول جلس��ة يعقدها. وكان جنار قد حصل على أس��ئلة 
خطية من حزب اهلل في هذا املوضوع، وضمن الدراس��ة أجوبة عنها. 
وامتنع وزير العدل عن كش��ف مضمون دراس��ته قبل عرضها على 

مجلس الوزراء.
وعلم ان ال جلسة ملجلس الوزراء هذا األسبوع، ومن املفترض ان 
يلتئم املجلس الثالثاء املقبل في 21 من الش��هر اجلاري عشية زيارتي 
الرئيس ميش��ال س��ليمان لنيويورك للمش��اركة في أعمال اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، وللمكس��يك،  حيث يغادر لبنان في 22 اجلاري 

ليعود في 29 منه.
< اعادة ترسيم العالقات السياسية: في سياق اعادة ترسيم العالقات 
السياسية، يقول قريبون من العماد ميشال عون ان عالقته برئيس 
اجلمهورية ميشال ســـليمان تأتي في صدارة جدول اعمال تلك 
الورشـــة، والســـيما ان تلك العالقة متر في حقل الغام سياسية 

< الشارع السني: قطب بيروتي ال يخفي وجود ارتياح في الشارع 
البيروتي خلطوات احلريـــري، »ألن ما يطرحه رئيس احلكومة 
حيال سورية يؤشـــر الى اجتاه لترتيب األمور في البلد وإعادة 
تصحيحها ال الى تصعيدها، وهذا ما يريح الشارع السني، برغم 
ان بعض حلفاء احلريري من املسيحيني تضرروا من تقاربه مع 

سورية ومن مواقفه األخيرة«.
ويؤكد القطب نفسه، ان خطوة احلريري األخيرة جتاه سورية 
ليست يتيمة بل هي محصلة ترتيبات اقليمية كبيرة، ورمبا دولية. 
اخلالصة، ثمة نقلة في الشارع السني، ولكن املهم هو استكمال 

اخلطوة نحو سورية بخطوة نحو حزب اهلل.
< تنظير: يس��أل أح��د زوار جنبالط هل من خالف بني س��ورية 
وحزب اهلل؟ فيستس��خف جنبالط هذه النظرية ويقول: »ملاذا تتخلى 

سورية عن حزب اهلل«.
ويضيف: هناك قوة مهمة حتمي اخلاصرة السورية الضعيفة لناحية 
لبنان من أي اعتداء إسرائيلي،  فلماذا تتخلى الشام عنها؟ أنا لو كنت 
مكان الس��وريني ملا تخليت مطلقا عن حزب اهلل وهذا ما يفعلونه هم، 

فلنكف عن هذا التنظير«.
< تهديد: نقل عن الوزير الســـابق وئام وهاب قوله: »احملكمة 
هي التي تسيرنا وليس نحن من يسيرها، لذلك نحن ال نعترف 

إسرائيل: لدى حزب اهلل أسلحة 
ال يوجد مثلها في أوروبا

أكدت أن من ضمنها طائرات من دون طيار

دخول تركيا في مرحلة ما قبل االنتخابات ساعد باريس على لعب هذا الدور

بيروت: ادعى رئيس »هيئة مكافحة اإلرهاب 
في إسرائيل« العميد نيتسان نورييل أن »حزب 
اهلل« ميتلك أســـلحة ال يوجد مثلها في أوروبا، 
وكذلـــك حركة »حماس«، زاعما أن »حزب اهلل« 
ميتلك طائرات من دون طيار وصواريخ مداها 

أكثر من 300 كلم.
وأعلن في إطار احملاضرة التي ألقاها ضمن 
املؤمتر الســـنوي ملكافحة اإلرهاب املنعقد في 
»هرتسيليا« ان »هناك عالقة متينة بني منظمات 
اإلرهاب العاملية وما يحدث من إرهاب في إسرائيل، 
ومازالت املنظمات اإلرهابية تتسلح بدعم ومساعدة 
دول من أمثال سورية، واليوم أصبحت املنظمات 

اإلرهابية متتلك قدرات دول«.
وأضاف »احلديث ال يدور اليوم عن 3 أشخاص 

في مجموعة يحاولون تصنيع عبوة ناسفة، فقد 
أصبح الوضع مغايرا للماضي، وان أردنا محاربة 
اإلرهاب فهذا يتطلب إرادة دولية عاملية حملاربة 
الدولة التي متول وتدعم املنظمات اإلرهابية«.

من جهة أخرى ذكر موقع »دبكا« اإلسرائيلي 
أن الرئيس االيراني محمود أحمدي جناد ينوي 
اســـتغالل زيارته الى لبنـــان لالحتفال باتفاق 
دفاعـــي بني لبنان وإيـــران بالتزامن مع عملية 
كبيرة لتجهيز اجليش اللبناني باألسلحة التي 
يحتاجها ملواجهة إســـرائيل، ما سيعزز جهود 
دمج وتوحيد أنظمة األسلحة للجيش و»حزب 
اهلل«، وفي املرة املقبلة التي يهاجم فيها اجليش 
اللبناني إسرائيل، فمن املرجح ان يستخدم أسلحة 

إيرانية الصنع.

فرنسا تسعى إلى اكتساب ثقل
عبر التقريب بين سورية وإسرائيل

ـ وكاالت: تســـعى  باريس 
فرنســـا احملبطـــة مـــن جراء 
تهميش االحتاد األوروبي في 
استئناف احلوار اإلسرائيلي 
ـ الفلســـطيني الذي احتكرت 
الى  الواليات املتحدة،  رعايته 
اكتساب ثقل في عملية السالم 
في الشرق األوسط عبر التوسط 
بني سورية واســـرائيل حول 

مصير هضبة اجلوالن.

جولة كبيرة

الفرنسي  الســـفير  وأنهى 
الســـابق في عدة دول شـــرق 
أوسطية ورئيس االستخبارات 
الفرنسية ســـابقا جان كلود 
كوســـران للتو جولة شملت 
القدس ودمشق، بعد تعيينه 

مبعوثا خاصا باملنطقة.
وبالنسبة الى فرنسا ينبغي 
عدم تناسي الشق اإلسرائيلي 

ـ الســـوري بعـــد اســـتئناف 
بـــني  املباشـــرة  املفاوضـــات 
اإلسرائيليني والفلسطينيني، 
وباتـــت الســـاحة خالية أمام 
مبـــادرة جديدة بعـــد اخراج 
تركيـــا من اللعبـــة في اعقاب 
قضية اسطول املساعدات الى 
غزة بعـــد ان كانت تلعب دور 
الوسيط بني سورية واسرائيل، 

على ما أفيد في باريس.

استعادة زمام الحوار

ومن خالل تلك الوســـاطة 
»سنســـتعيد زمـــام احلـــوار 
املباشر« حيث »ينبغي معرفة 
ما اذا كان بإمكاننا اعادة انشاء 
مناخ الثقة واملضي قدما«، على 
ما أفاد مسؤول فرنسي رفض 

الكشف عن اسمه.
وتقر الســـلطات الفرنسية 
الوســـاطة  بضـــرورة اجراء 

التام« مع تركيا  »بالتشـــاور 
والواليات املتحدة اللتني رعتا 
بشكل شـــبه حصري احلوار 
اإلسرائيليـ  الفلسطيني، وبعد 
زيارة سورية من املقرر ان يتجه 
كوسران الى أنقرة بحسب مقر 

اخلارجية الفرنسية.

لعب دور مباشر

بدوره اعتبر دوني بوشار 
الفرنسي للعالقات  من املعهد 
الدوليـــة ان »دخول تركيا في 
مرحلة مـــا قبـــل االنتخابات 
ســـيحول دون اندفاعهـــا الى 
لعب دور مباشر«، في استئناف 

احلوار بني الفرقاء.
الوســـاطة  ان  وأضـــاف 
الفرنسية قد تلقى دفعا نظرا 
الى ان »جان كلود كوســـران 
ديبلوماسي ذو خبرة في شؤون 

سورية والشرق األوسط«.

)أ.پ(السفيرة األميركية اجلديدة في لبنان ماورا كونالي تسلم أوراق اعتمادها لوزير اخلارجية اللبناني علي الشامي أمس


