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حزب اهلل يدعو لحصر الرهان في الـ »س ـ س«.. والجميل يخشى تفاؤل المعارضة 
عطلة العيد لم توقف السجال السياسي بين اللبنانيين

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال قائد اجليش العماد جان قهوجي 

وعلى انه هو رئيس اجللس���ة وهو من يدير اجللسة وهو من يقرر 
مجري���ات األمور بالتصويت او بتأجيل األمور بانتظار احللول، اما 
التعطيل احلاصل للحكومة فليس جديدا وقد عش���ناه سابقا، وهذا 

برأيي انقالب زاحف على الدستور.
وقال اجلميل: أنا أخاف عندما أسمع ان املعارضة متفائلة بالنتائج، 
ألنها ال تقبل التس���وية اال على قياسها وحس���ب شروطها، ونحن 
متفاهمون كقوى 14 آذار برفض اي تس���وية بشروط الفريق اآلخر، 
انن���ا نرفض مبدأ املعارضة خذ وطال���ب، انها تأخذ ثم تطالب أكثر 

فأكثر وهكذا دواليك، وختم بالقول: لقد طفح الكيل.

النائب كبارة يبرر حدة نبرته

من جانبه، نائب طرابلس محمد كبارة قال ردا على سؤال حول 
مواقف���ه املتطرفة دائما: َمن ِمن اللبناني���ن ال يعرف ان حزب اهلل 
يستبيح الدولة واملؤسسات؟! وهل توجد في العالم مجموعة مسلحة 
أق���وى من اجليش وجميع األجهزة األمني���ة؟! وهل هناك دولة في 
العالم توجد على أراضيها مربعات أمنية تابعة لدولة أخرى وعصية 

على الشرعية؟
وأضاف في تصريح ل� »الشرق األوسط«: أنا قلت ان اي يد متتد 
الى لبناننا احلبيب س���نقطعها، ومازلت عند هذا الرأي وأنا ال أهدد 
بقوتي الشخصية بل برهاني على الدولة واجليش والقوى األمنية 
واملؤسسات الشرعية التي عليها ان تضرب بيد من حديد كل من يخل 
باألمن، وما قلته يعّبر عن رأي من انتخبوني في طرابلس، والنبرة 

التي أطلقتها نبرة الشارع الطرابلسي والشمالي.

ستريدا جعجع ترد على »وليد بيك«

وردا على قول النائب وليد جنبالط ان املس���يحين بعيدون عن 
االعتدال واتهامه جعجع بالشاهد الزور، قالت النائبة ستريدا سمير 
جعج���ع: هل االعت���دال ما تصرفه وليد بيك في الس���نوات اخلمس 

املاضية؟!
وأضافت: لنتذكر مواقف���ه عام 2005 ونقارنها مبواقفه اآلن، هل 
هذا االعتدال! وعلى اي حال اذا كان هذا هو االعتدال بالنسبة لوليد 
جنبالط فإنه ليس اعتداال بالنس���بة الين���ا، وتاليا نحن في الهيئة 
التنفيذية للق���وات اللبنانية أخذنا القرار بعدم الرد على وليد بيك 

احتراما للطائفة الدرزية الكرمية.
وتقول مص�ادر في 14 آذار ان جنبالط مستاء من استقبال رئيس 
القوات سمير جعجع في الرياض وم�ن املراجع الل�بنانية التي ساهمت 
في حتقيق هذه الزيارة، ورمبا املقصود الرئيس سعد احلريري الذي 
اس���تقبل جنبالط مس����اء امس األول بعد انقطاع شهرين بحضور 
الوزيرين غازي العريضي وأكرم شهيب، وتردد انه حصل نوع من 
العت���اب، علم�ا ان جنبالط وان وقف اعالميا مع 8 آذار في موضوع 
ملف ش���هود الزور اال انه التزم االمتناع عن التصويت في مجلس 
الوزراء حول هذا املل���ف، ملتزما جانب رئيس اجلمهورية ورئيس 

الوزراء.
امنيا، حصل انفجار عند الفجر مبتجر يخص مس���ؤول الكفاح 
الفلسطيني املسلح في مخيم عن احللوة الرائد راسم نصراهلل في 
الط���رف اجلنوبي للمخيم، وادى االنفجار الى تدمير املكان واحلاق 

اضرار باحملالت املجاورة.
ورجحت مصادر فلسطينية ان يكون لهذا التفجير عالقة باغتيال 
املتشدد اللبناني غاندي احلمراني في املخيم منذ يومن، بعد اختطافه 
وقد وجد مقتوال في مرآب قرب س���وق اخلضار وهو مكبل اليدين 

والرجلن ومضروبا بآلة حادة على رأسه.

يعاد ويربط بن مرؤوس ورئيس لكان غّير تعاطيه في الداخل.
واعتبر منسق 14 آذار ان حزب اهلل يقوم بخطوة فائقة اخلطورة، 

وهي وضع الطائفة الشيعية في مواجهة اآلخرين.
بدوره رئيس حزب الكتائب أمن اجلميل أعلن انه ال تسوية مع 

العدالة، وان قوى 14 آذار لن تقبل بأي حل يأتي نتاج شروط تفرضها 
املعارضة، نحن نريد احقاق احلق، ونحن نرى انه ال مستقبل للبنان 

دون عدالة.
ودعم اجلميل موقف الرئيس ميشال سليمان املؤكد على صالحياته، 

بيروت ـ عمر حبنجر
لم توقف العطلة عجلة احلراك السياسي الذي استمر من خالل 
العظات واخلطب واملباركات امليالدية والتي متحورت حول احملكمة 
والعدالة واحلقيقة، مع املرور على املجادالت السياسية بخصوص 
صالحيات رئيس اجلمهورية جلهة حقه في تقرير ما يصّوت عليه 
مجلس الوزراء وما ال يصوت، والتي حس���مها الرئيس ميش���ال 
سليمان في بكركي عندما التقى البطريرك املاروني نصراهلل صفير 
أم���س األول ليضعا معا االصبع على مكامن وجع الدولة والناس، 
وقال سليمان: ال أحد يحدد لرئيس اجلمهورية متى يصّوت ومتى 

ال يصّوت.
بدوره مترو بوليت بي���روت للروم األرثوذكس املطران الياس 
عودة كانت له مطالعة ميالدية تركت أصداء شعبية واسعة، حيث 
نق���ل الى احلاكم املتقاعس وإلى املتحك���م بقيد الدولة وإلى الذين 
يحتجزون مفاتيح املؤسس���ات كل ما يجول في خواطر اللبنانين 

من قلق على احلاضر واملستقبل.
البطريرك نصراهلل صفير في قداس اليوم الثاني من امليالد أمس، 
أشار الى صعوبات كثيرة يجب ان نذللها بقوة رجائنا باملسيح الذي 

قال لنا ال تخافوا.
وكان صفير اطلع على الوضع األمني في البلد في خلوة جمعته 
مع قائد اجليش العماد جان قهوجي، الذي حضر القداس الذي غابت 
السياسة عن عظة البطريرك فيه والتي استهلها البطريرك بالترحيب 

بالعماد قهوجي.

ربط األمور ببعضها

بدوره الرئيس فؤاد السنيورة رئيس كتلة املستقبل أمل ان يحمل 
العام اجلديد معه األمل جلميع اللبنانين معتبرا ان هذا األمل نصنعه 
بأيدينا من خالل جهد وعمل مس���تمرين حتى تس���تطيع احلكومة 
ممارسة عملها وتوقف عملية ربط األمور بعضها ببعض، وجتميد 

أحوال البالد والعباد.
وقال خالل جولة على مرافق مدينة صيدا ان العام 2010 ش���هدنا 
فيه انخفاضا نسبيا في عملية النمو االقتصادي بسبب هذا التجميد، 
وأشار الى ان مصالح الناس يجب اال تؤخذ رهينة لتحقيق مطالب 
معينة، مرحبا بكل مس���عى عربي وصوال الى حلول دائمة تستند 

الى العدالة.
بيد ان عضو كتلة الوفاء للمق�اومة د.علي ف�ياض اعتبر ان احملادثات 
السعودية � الس���ورية حول األزمة الراهنة في لبنان بلغت مرحلة 
متقدمة، وهي محادثات ج���ادة وواعدة، لكن املراهنن على احملكمة 

كأداة لتصفية احلسابات كثر، وفي طليعتهم األميركيون.
في���اض وخالل احتفال تأبيني في اجلنوب دعا فريق 14 آذار الى 
حصر رهانه في اإلطار السعودي � السوري للحل وان يقلع عن اي 
رهان آخر، معتبرا ان امللفات جميعها مرتبطة ببعضها البعض، من 
شهود الزور الى جلسات مجلس الوزراء الى جلسات احلوار الوطني 

الى احملكمة الدولية.
وأضاف: اذا كانت احملكمة لم تصدر أحكامها بعد وقد تركت هذه 

التأثيرات فما بالنا في حال أصدرت هذا القرار.

عناصر غير منضبطة

أما منس���ق األمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد فقد رأى ان 
مشكلة حزب اهلل انه يستبق احتمال وجود عناصر غير منضبطة 

لديه.
وأضاف سعيد: لو ان حزب اهلل يؤمن بأن التهمة ستوجه ألفراد ولن 

المراسيم الجوالة.. بدعة جديدة قديمة فرضها الخالف
بيروت ـ أحمد عز الدين

دفع اجلمود وتعطيل املؤسسات 
واحلكومة  اجلمهوري��ة  رئيس��ي 
ميشال س��ليمان وسعد احلريري 
لتمرير بعض املقررات الضرورية، 
وهذا الواقع ايضا أعاد الى األذهان 
بدعة قدمية متج��ددة عمرها ربع 
قرن، وتقوم على اصدار القرارات 
دون اجتماع مجل��س الوزراء من 
خ��الل توقيع الرئيس��ن والوزير 
املختص، اضافة ال��ى وزير املالية 
إذا كان��ت الق��رارات حتت��اج الى 
انف��اق مالي وذلك وفق��ا ملا ينص 
عليه الدس��تور، وهذه البدعة التي 
س��ميت منتص��ف الثمانينيات ب� 
»املراس��يم اجلوالة« ق��د فرضتها 
الظروف يومها عندما أعلن رئيس 

احلكومة رش��يد كرام��ي مقاطعة 
رئي��س اجلمهورية أم��ن اجلميل 
على خلفي��ة اتهام��ه بالتورط في 
الثالثي«،  »االتف��اق  على  االنقالب 
والذي قام به القائد العس��كري في 
اللبنانية« س��مير جعجع  »القوات 
عل��ى رئيس ه��ذه الق��وات ايلي 
حبيق��ة في يناير م��ن العام 1985، 
بعدما وقع األخير اتفاقا مع رئيس 
حركة »أم��ل« الرئي��س نبيه بري 
ال��ذي كان وزيرا للعدلية، والزعيم 
الدرزي ولي��د جنبالط والذي كان 
أيضا وزيرا لألش��غال في حكومة 
الوحدة الوطنية التي ش��كلت بعد 
احل��وار اللبنان��ي � اللبناني الذي 
ج��رى على مرحلتن ف��ي مدينتي 
السويس��ريتن،  ول��وزان  جنيڤ 

وأنهى انقس��ام البلد الى شطرين 
نتيجة تداعي��ات اتفاق 17 مايو مع 
اس��رائيل ع��ام 1983 والذي أعقب 
اجتي��اح لبنان وقد مت مبوجب هذا 
احلوار الغاء االتفاق مع اس��رائيل 
ش��ارك  وحدة  حكومة  وتش��كيل 
فيها أقطاب النزاع األساس��ين في 
احل��رب وفي مقدمته��م الزعيمان 
املاروني��ان كميل ش��معون وبيار 
اجلميل ال��ى جانب بري وجنبالط 
برئاس��ة كرامي. وبدعة »املراسيم 
اجلوالة« مت اللجوء اليها على قاعدة 
»احلاج��ة أم االختراع« بحيث كان 
الرئاستن  الوس��طاء يتنقلون بن 
لتسيير الضروري من أمور الدولة، 
خصوص��ا ان املقاطعة اس��تمرت 
حت��ى اغتيال الرئي��س كرامي عام 

1987 ف��ي 1 يوني��و، وبقي��ت مع 
الرئيس س��ليم احلص الذي خلف 
كرام��ي وص��وال الى انته��اء عهد 
اجلميل وتشكيل حكومة عسكرية 
برئاس��ة قائد اجليش ميشال عون 
من س��تة ضب��اط من املس��لمن 
واملس��يحين وق��د اس��تقال على 
الفور الضباط املس��لمون الثالثة، 
فاس��تمرت حكومة عون مبواجهة 
حكوم��ة احلص بحي��ث كان البلد 
وحكومت��ن  برئيس��ن  يحك��م 
وجيش��ن واستمرت حتى اجتماع 
الن��واب اللبناني��ن ف��ي اململك��ة 
العربية الس��عودية وإقرار االتفاق 
الذي سمي على اسم مدينة الطائف 
وأصبح دس��تور لبنان عام 1990 

معلنا انتهاء احلرب األهلية.

خليفة لـ »األنباء«: حلنا لـ »شهود الزور« منطقي
ووزراء المعارضة يسعون إلى الحل وليس التعطيل

غضب تركي وقلق مصري وتحفظ لبناني
على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص

ينص على تقاسم حقول البترول والغاز شرق المتوسط

دبي � العربية: مازالت ردود الفعل اإلقليمية 
تتوالى على االتفاق الذي وقعته إسرائيل وقبرص 
حول ترسيم الحدود البحرية بينهما في السابع 

من ديسمبر الجاري.
وينص االتفاق الذي أثار غضبا تركيا وقلقا 
مصريا وتحفظا لبنانيا على تقاس���م البترول 
وحقول الغاز الطبيعي في المناطق االقتصادية 
المش���تركة في شرق البحر المتوسط، كما نقل 
تقري���ر لقناة »العربية«. م���ن جهتها أوضحت 
وزارة الخارجي���ة المصري���ة أن القاهرة تتابع 
باهتمام التفاصيل الخاصة باالتفاق، وأشارت إلى 
اتصاالت جارية مع نيقوسيا حول الموضوع، 
مع األخذ في االعتبار االتفاق الس���ابق الذي تم 
توقيعه بين مصر وقبرص لترس���يم الحدود 

البحرية بينهما عام 2003.
وأشار بيان الخارجية إلى أن الوزارة تقوم 
حاليا بالدراسة الفنية والقانونية الالزمة للتأكد 
من عدم مس���اس االتفاق الموق���ع بين قبرص 
وإسرائيل بالمنطقة االقتصادية الخاصة بمصر 

في البحر المتوسط.
وتنص االتفاقية الدولية للبحار، والتي تعود 
لعام 1982، على أن المنطقة االقتصادية ألي دولة 
تطل على البحر تمتد ل� 200 ميل تحتسب من أول 

الخط الواصل بين النتوءات البرية فيها.
لكن بعض الخبراء يرى أن القياس يجب أن 

يكون على شكل خط مستقيم، بينما يرى آخرون 
أنه باإلمكان أن يكون بصورة مائلة.

ويقول الدكتور أيمن سالمة أستاذ القانون 
الدولي العام: »اتفاقي���ة األمم المتحدة لقانون 
البحار، التي لم توقعها إسرائيل، تتضمن إمكانية 
اللجوء إل���ى محكمة مختصة تس���مى محكمة 

البحار«.
وقد أعلنت شركة »نوبل إنرجي« االميركية أنها 
اكتشفت احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في 
شرق المتوسط، ما أثار حفيظة لبنان الذي أكد أن 

االكتشافات تمثل تعديا على مياهه االقليمية.
تركيا، من جهتها، عبرت عن اس���تيائها من 
االتفاق بدعوى أنه يتجاه���ل مصالح وحقوق 
القبارصة األتراك ويمس بالمفاوضات الجارية 

لتوحيد شطري قبرص.
وقال أرشاد هرمزلو، مستشار الرئيس التركي، 
إن هذه االتفاقية تتجاهل وجود القبارصة األتراك 
وحقوقهم المشروعة، وتؤثر سلبا على مفاوضات 
حل المسألة القبرصية وإحالل أجواء السالم في 
منطقة شرق البحر المتوسط، وهو أمر يبعث 

على األسف.
وأعلن���ت الخارجية التركية في بيان لها أنه 
ليس م���ن حق حكومة القبارص���ة اليونانيين 
أن توق���ع معاهدات دولية من جانب واحد دون 

التوصل لحل بشأن انقسام الجزيرة.

خليفة »ان املعارضة عبر اقتراحها 
األخير هدفت ال���ى وضع ملف 
شهود الزور في إطاره القانوني 
وسحبه من الش���ارع، إال انه ال 

جديد على صعيد هذا امللف«.
واعتبر ان »التأخير في البت 
بهذا امللف ناجم عن رهانات على 
مب���ادرات وعلى جناح مبادرات 
قائمة وعلى تقدم املسعى السوري 
� السعودي، وهناك من يراهن على 
صدور قرارات عن احملكمة فكل 
فريق يتعاطى مع املوضوع من 
زاويته التي يفكر بها، ولتاريخه ال 
بوادر لعقد جلسة ملجلس الوزراء، 
ونحن على استعداد عند تبلور 
أي حل في أي حلظة وفي اي وقت 
للحضور الى مجلس الوزراء ألننا 

نريد حال لألزمة«.

للمؤسس���ات دورها وللقضاء 
هيبته ويفي بغرض مهم، وهو 
موض���ع خالف ب���ن اللبنانين 
السياسين«، وأوضح  والفرقاء 

نفسها ينبغي ان حتددها ومتأل 
هذه الفراغات كي تصبح املبادرة 
متكاملة فعلي���ا. وفي موضوع 
الهجوم على احلكومة ورئيسها 
قال احلوت: ان فرقاء املعارضة 
العاقلن جميعهم يقولون كالما 
واضحا، انه ال مجال حاليا لتغيير 
احلكومة، فهناك صعوبة شديدة 
وكبيرة ف���ي تغييرها، وال بديل 
عن رئيس احلكومة سعد الدين 

 وق���ال احلوت ف���ي تصريح
ل� »األنباء« عما اذا كانت التسوية 
شبيهة باتفاق الدوحة: »ان الوضع 
حاليا مختلف متاما، ففي اتفاق 
الدوحة كان هناك غالب ومغلوب، 
وأما اليوم فهناك نوع من التوافق 
املش���ترك للتعامل مع تداعيات 
القرار االتهام���ي، بحيث يكون 
اجلميع متناسقن وبعيدين عن 

الضغط، والضغط املضاد«.
وأك���د احل���وت ان املس���عى 
الس���عودي أخيرا   � الس���وري 
كان له الفضل االكبر في تهدئة 
االوضاع أمنيا في لبنان، وضبط 
االيقاع السياسي حتى ال يتفلت، 
مش���ددا على ان املظلة العربية 
ش���كلت عنصر أمان للبنان في 
الفترة املاضية ومازالت مستمرة، 
معتبرا ان الدور االضافي اليوم 
هو تس���هيل الوصول الى نقاط 
مشتركة بن اللبنانين، الفتا الى 
ان ما رشح عن املبادرة حتى اآلن 
مجرد عناوين كبيرة، وان تفاصيل 
ه���ذه العناوين القوى اللبنانية 

بيروت ـ أحمد منصور
أكد عضو كتل���ة لبنان أوال، 
ونائب اجلماعة االسالمية عماد 
احل���وت ان التس���وية لألزم���ة 
اللبنانية التي يجري االعداد لها 
ترتكز على ان هناك حرصا على 
أال يكون هن���اك غالب ومغلوب 
ب���ن الفرق���اء اللبناني���ن، إمنا 
الوصول لنقطة التقاء، مش���يرا 
الى ان عنوان هذه املسألة، تسهيل 
أعمال احلكومة من جديد وانتظار 
صدور الق���رار االتهامي وموقف 
مشترك من احلكومة ومن القوى 
القرار  السياس���ية من مس���ألة 
االتهامي تبعا ملضمونه، بحيث 
يحصر التعامل م���ع هذا القرار 
في االفراد املتهمن كائنا من كانوا 
والى أي فئة انتموا، والتأكيد ان 
القوى اللبنانية واملقاومة ليست 
معنية بهذا االتهام بأي حال من 
االحوال، مش���ددا على ان لبنان 
يرفض اتهام أي فئة أو أي حزب 
في ح���ال كان هذا القرار في هذا 

االجتاه.

احلريري. وباالضافة الى ذلك ان 
اليات تشكيل احلكومة معقدة في 
لبنان حاليا، فاحلكومة املاضية 
استغرق تشكيلها خمسة اشهر، 
فكيف ميكن الي���وم وفي ظرف 
اكثر تعقيدا وأكثر دقة، وفي هذا 
املجال يبقى من هو متضرر من 
توافق اللبنانين على آلية التعامل 
مع القرار االتهامي، وبالتالي هذا 
الفريق متضرر من هدوء الوضع 
في لبنان، لذا فهو يس���تمر في 
مهاجمة احلكوم���ة في محاولة 
للنيل منها ومن رئيسها، ولكن 
اعتق���د انها دون طائ���ل ودون 

جدوى.
التصريحات  وتعليقا عل���ى 
ف���ي مدين���ة طرابلس  االخيرة 
التي اعلنت انها عاصمة للسّنة، 
وموقف اجلماعة االسالمية منها، 
قال احل���وت: ان كل خطاب ذي 
طابع طائفي ومذهبي ال نقره وال 
توافق عليه اجلماعة االسالمية، 
وفي نفس الوقت ينبغي التنبه 
الى ان اخلطاب���ات التي صدرت 

من طرابلس جاءت كردة فعل 
على خطاب سبق تلك اخلطابات 
بثالثة ايام، ل���ذا فإن كل فعل 
يس���تدعي ويستدرج الى ردة 
فعل، نحن كجماعة اسالمية ال 
نري���د ان تصل االمور الى هذا 
املنح���ى والى هذه الدرجة من 
القلق والتصعيد الذي ال يحمل 
سوى التعصب والتشنج، واننا 
ندعو جميع االطراف الى عدم 
اللجوء الى مثل هذه االفعال كيال 
تستدرج الى ردة فعل، ونحن 
ال نواف���ق على تلك اخلطابات 
ذات النبرة العالية، ونأمل أال 
تتكرر. وف���ي موضوع موعد 
صدور الق���رار االتهامي اعتبر 
احلوت ان التكهنات كثيرة، وأنه 
ال احد لديه معلومات عن موعد 
صدوره، مشيرا الى ان االهم اذا 
أصدره احملقق الدولي، فهو لن 
يعلن���ه لالعالم، بل يقدمه الى 
رئيس احملكمة الذي سيدرسه 
ملدة ستة أسابيع قبل ان يعلن 

من التقرير ما يراه مناسبا.

داود رمال
العامة  أوضح وزير الصحة 
 محمد جواد خليفة في تصريح
ل� »األنب���اء« »انه ال جديد على 
صعيد جلسات مجلس الوزراء 
مادام بند شهود الزور لم يتحرك 
باجتاه احل���ل«. وق���ال: »على 
الصعيد السياسي ما تقدمنا به 
من حل لهذا امللف هو حل منطقي 
ومعق���ول، وإذا كان هن���اك من 
آراء وأفكار أخرى تفي بالغرض 
وتؤدي ال���ى ذات الهدف نتمنى 
ان يتم تق���دمي هذه األفكار عبر 
اقتراحات ملناقشتها لكي نخرج 
من هذه األزمة«. وأكد خليفة »ان 
وزراء املعارضة يسعون الى احلل 
وليس���وا في موق���ع التعطيل، 
إمنا قدمنا ح���ال منطقيا يحفظ 

محمد جواد خليفة

عماد احلوت

الحوت لـ »األنباء«: التسوية ترتكز ع لى الـ »الغالب وال مغلوب« 
والمسعى السوري ـ السعودي يضبط اإليقاع السياسي

نائب الجماعة اإلسالمية يؤكد أنه ال بديل عن الحريري رئيسًا للحكومة

أخبار وأسرار لبنانية  ثناء لبناني على أداء السـفير اإليراني: جنح السفير االيراني في 
بيروت غضنف��ر ركن أبادي، وبعد أش��هر معدودة على 
تس��لمه مهامه، في انتزاع اعجاب وثناء الوسط السياسي 
اللبناني على أدائه وديناميته السياس��ية وإملامه بتفاصيل 
وخصوصيات الوضع اللبناني، كما جنح في اطالق ورشة 
بن��اء عالقات سياس��ية مع كل األطراف واتباع سياس��ة 
انفتاح وحوار م��ع قيادات وقوى 14 آذار، حيث برز على 
وجه اخلصوص انفتاحه على مس��يحيي 14 آذار »الرئيس 

أمن اجلميل والنائبة السابقة نايلة معوض«.
واملقارب��ة االيرانية اجلديدة للوضع في لبنان لم تقف 
عند حدود العالقات السياس��ية، وامنا تعدتها الى خطاب 
وموق��ف سياس��ي ايجابي وتفاؤلي يب��رز احلرص على 
االستقرار والوحدة في لبنان ويتوسم خيرا من املبادرات 

واالتصاالت السعودية � السورية.
آخر »اجن��ازات« الس��فير أبادي، اعادة بن��اء العالقة 
م��ع الزعيم الدرزي وليد جنب��الط التي كانت وصلت الى 
»القع��ر« في الس��نوات املاضية، لتعود م��ع بدايات العام 
اجلديد الى مستواها السابق عندما يزور جنبالط طهران 
تلبي��ة لدعوة س��لمها اليه أب��ادي في خ��الل زيارته الى 

املختارة قبل يومن.
وم��ن املمكن جدا، ال بل من املرجح، ان تس��بق زيارة 
جنبالط الى طهران زيارة الرئيس أمن اجلميل الذي تسلم 

دعوة مماثل��ة ووعد بتلبيتها في الوقت املناس��ب، ولكن 
اجلميل بخالف جنبالط ظل يواصل حملته على حزب اهلل 

فاصال بن موقفه من احلزب وعالقته مع ايران.
  أزم����ة ثقة مس����تفحلة: ثمة أزمة ثق����ة متراكمة 
ومستحكمة بن فريقي 8 و14 آذار: يلفت مرجع معارض 
االنتباه الى وجوب اعتماد احلذر في مقاربة التطورات 
املتصلة باملس����اعي العربية املدعومة اقليميا ودوليا، 
الن هناك بعض املؤشرات ال تدعو لالطمئنان، فاحلذر 
واجب ألن اخلشية من ان تكون بعض املواقف االيجابية 
تستبطن املزيد من سياسة تقطيع وشراء الوقت، وهذا 
االمر يحتاج الى الفحص املستمر حتى ال يكون مصير 
اي حل مقبل كمصير اتفاقات سابقة لم تصمد لساعات 

وأيام نتيجة متلص البعض من التزاماته جتاهها.
وتخشى أوساط تيار املستقبل من ان يكرر حزب 
اهلل عرفا بات يستعمله في اللحظات احلرجة وهو عرف 
اعطاء التعهدات املكتوبة وغير املكتوبة ثم االنقضاض 
عليها فيما بعد، وهو عرف طبقه حزب اهلل وحلفاؤه 
خالل االعتصام في وسط بيروت حيث اعلن حزب اهلل 
ان املعارضة يومها جاهزة لاللتزام بنتائج االنتخابات 
النيابية ثم تبن انه لم يلتزم وال حلفاؤه، وطبقه أيضا 

ف����ي البيان الوزاري الذي التزم فيه باحملكمة بش����كل 
واضح ثم عاد عن هذا االلتزام وتصرف كأنه معارضة 

داخل احلكومة.
 اهتمـام ڤاتيكانـي بالوزيـر الصفـدي: مل��س الوزير محمد 
الصف��دي أثن��اء زيارته حاض��رة الڤاتي��كان للبحث مع 
املس��ؤولن في األوض��اع اللبنانية في ض��وء التطورات 
واملستجدات في املنطقة وانعكاساتها على الساحة احمللية، 
اهتماما ڤاتيكانيا الفتا ومميزا، خصوصا ان املس��ؤولن 
الڤاتيكانين اس��تمعوا الى العرض الذي قدمه بكل اصغاء 
واهتم��ام بعدما ش��دد على دور الڤاتيكان على الس��احة 
اللبنانية وفي حتقيق املصاحلة املس��يحية � املس��يحية، 
وحمل املسيحين على االنخراط في الدولة وعدم االنكفاء 
وعلى التجذر في أرضهم وعدم الهجرة. وتكرميا للوزير 
الضيف الذي كانت له اجتماعات مطولة مع وزير خارجية 
الڤاتي��كان املونس��ينيور دومينيك مومب��اردي ورئيس 
املجلس الباب��وي للحوار بن األديان املونس��ينيور جان 
لوي توران وعدد من املسؤولن، فتح املسؤولون »القبو« 
الذي وضع في��ه جثمان البابا الراحل يوحنا بولس الثاني 
حيث دخله الوزير والوفد املرافق في خطوة الفتة قبل ان 
يفتح املس��ؤولون القبو امام الزوار الذين يزورون أقبية 
الڤاتي��كان حيث يدفن البابوات وحيث ضريح مار بطرس 

وبولس.


