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(أ.ف.پ)   أحد عناصر فتح يحمل «آر.بي.جي» خالل احتفال بالعيد الـ ٤٦ لتأسيس احلركة 

 لبنان يدخل ٢٠١١ منتظرًا «مفاجأة» حزب اهللا و«التغيير الحكومي»
 بيروت ـ عمر حبنجر والوكاالت

  منتصف الليل الفائت، حصل التسلم والتسليم بني سنة مضت وأخرى أتت، السنة 
املاضية تركت إرثا كبيرا للسنة اجلديدة، إرثا من األزمات السياسية واالقتصادية، الى 
جانب الهوامش الواســـعة من التوترات الطائفية واملذهبية التي تعلو وتهبط بحسب 
بورصة املصالـــح االقليمية والدولية. احملكمة الدولية، عقـــدة الزمن اللبناني الراهن، 
انتقلت من صدارة العام ٢٠١٠ الى املبتدأ واخلبر في العام ٢٠١١ اجلديد، فيما يلعب قرارها 
االتهامي دور الكابوس، بالنسبة للمتورطني في جرمية، بل جرائم االغتيال التي شملت 

الرئيس رفيق احلريري ومن بعده.
  هذا القرار املرتقب صدوره خالل هذا الشهر او الذي بعده او الذي بعد بعده قد يسبق 
التسوية السعوديةـ  السورية الضامنة لالستقرار األمني الراهن، والتي يتذرع أصحابها 
بغياب اجلهد اللبناني املطلوب، للمشاركة فيها، هنا بدأ احلديث عن مواعيد قريبة لتالشي 
التهدئة القائمة، حيث ينقل مصدر في ١٤ آذار عن أوساط النائب سليمان فرجنية زعيم 
تيار املردة ان ١٤ يناير ســـيكون احلد الفاصل ما لم يتجاوب رئيس احلكومة وحلفاؤه 
مـــع املطالب املتعلقة باحملكمة الدولية، بينما تنقل املصادر عينها عن اوســـاط الوزير 
الســـابق ميشال سماحة الوثيقة الصلة بدمشـــق ان املوعد املقرر هو يوم ١٨ يناير، اي 

بعد اربعة ايام من املوعد املنسوب حتديده للنائب فرجنية.
  على ان معطيات جديدة بدأت تتســـرب مع الساعات األخيرة للعام املاضي تفيد بأن 
التغيير احلكومي بات أمرا مؤكدا وانه عاد يظهر على ألسنة اللبنانيني وغير اللبنانيني، 
ال بل هو جزء من التسوية، ويقضي بعودة سعد احلريري على رأس احلكومة اجلديدة، 
امنـــا دون مس بالبيان الوزاري الذي أخذ وقتا كافيا في املرة األخيرة، أقله من الناحية 
السياســـية العامة، ولكن املفاجأة تكمن في ا حصلت عليه هذه األوساط من معلومات 

حول التشكيلة احملتملة للحكومة اجلديدة.

  رؤية واقعية

  وفي معرض رؤيتها لواقعية التغيير احلكومي، أفادت األوساط، بحسب موقع النشرة، 
بأن الباب األنسب اليجاد مخرج مشرف للجميع، فال يظهر ان املعارضة السابقة انتصرت، 
وال ان املواالة الســـابقة انهزمت، وبذلك يكون هذا املخرج مالئما للجميع ويأتي مطابقا 

للرؤية اخلارجية إلخراج لبنان من النفق الذي دخل اليه، او ادخل نفسه اليه.
  وتابعت األوساط ان احلكومة اجلديدة ستكون خالية من «القوات اللبنانية» وحزب 
«الكتائب»، ولكنها في املقابل ســـتكون دون مشاركة «حزب اهللا»، اما التمثيل املسيحي 
فيها فســـيتوزع مناصفة بني النائب العماد ميشال عون ورئيس اجلمهورية وهو حل 
يرضي املعارضة السابقة النها ترى في العماد عون ممثل املسيحيني فيها، وترضي املواالة 

السابقة، النها بذلك تكون قد استمالت رئيس اجلمهورية وفريقه دون عناء يذكر.
  أما تقسيم احلقائب، فتجزم األوساط بان حقيبتي الداخلية والدفاع ستكونان في يد 
املعارضة السابقة، وهو حال وزارة اخلارجية التي ال نقاش حول اجلهة التي ستتوالها، 

فيما ستبقى االتصاالت في عهدة املعارضة السابقة أيضا.
  ومن شـــأن احلكومة املقبلة ان تزيد من فاعلية ودور رئيسها سعد احلريري إلعادة 
تلميع صورته امام أنصاره واخلارج ليظهر وكأنه استطاع مواجهة الصعوبات بحكمة 
وروية ليعود الى ممارســـة دوره السياسي األساســـي في احلياة اللبنانية، وهو ثمن 

أعربت املعارضة السابقة عن قبولها بدفعه وفق ما ذكرت األوساط.
  وفي هذا الســـياق، تصب تأكيدات رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير األســـبق 
وئام وهاب املقرب من دمشق، كاشفا ان هناك تغييرا حكوميا وسيبقى احلريري رئيسا 
للحكومة ولكن بحصة اقل من حصته احلالية، مؤكدا ان سالح حزب اهللا خارج النقاش 
في هذا االتفاق. وهاب، وفي حديث لتلفزيون «LBC»، أعلن ان االتفاق السوريـ  السعودي 
ينص على وقف متويل احملكمة وســـحب القضاة واعـــالن موقف من قبل احلريري او 
احلكومة يفضي الى عدم التعاون مع احملكمة ثم ندخل في اتفاق ترعاه سورية، ولفت 
وهاب الى ان القرار االتهامي لن يصدر، ففرنسا والسعودية تعمالن على تأجيله كما ان 

قاضي اإلجراءات التمهيدية دانيال فرانسني غير مقتنع به.

  «السفير»: الحريري يعرف التفاصيل

  فـــي هذه األثناء مصادر متابعة قالت لصحيفة «الســـفير» القريبة من املعارضة ان 
رئيس احلكومة سعد احلريري املوجود في الرياض هو من ضمن حلقة ضيقة جدا، تعلم 
بتفاصيل التسوية العتيدة والتي تتخطى اجلدل حول احملكمة وصوال الى رسم معالم 
جديدة للمنطقة، بالتنســـيق بني دمشق والرياض، في حني استبعدت مراجع سياسية 
أكثرية عبر «النهار» االنزالق الى املتاهات األمنية، كما يلّوح البعض أحيانا، وقالت ان 

البحث عن مخرج لألزمة سيبقى ضمن االطار السياسي الصرف.
  بينما قالت صحيفة «األخبار» املعتمدة من املعارضة ومن حزب اهللا ان احلزب سيكشف 
بعد رأس الســـنة عن وثائق لديه حول ما وصفته بــــ «املفاجأة الكبرى»، وأضافت انه 
في ظل تقدم التســـوية فإن احلزب يريد استباق الهدنة املرتقبة والنهائية، بتمرير أحد 

اكتشافاته قبل اضطراره الى االلتزام مبا ستنص عليه التسوية املرتقبة.
  في هذه األثناء، متنت نازك احلريري أرملة الرئيس الشهيد رفيق احلريري ان حتمل 
الســـنة امليالدية اجلديدة للبنان بشرى احلقيقة وإحقاق العدالة، وأن يخرج لبنان من 

األزمة التي زرعها من اغتالوا الرئيس احلريري في أرضه.

  مع المحكمة والحقيقة

  الســـيدة احلريري املقيمة الدائمة في باريس منذ جرميـــة االغتيال دعت الى «وعي 
خطـــورة تضييع احلقيقة، في خضم التكهنات أو ان يضيـــع معها لبنان»، واكدت في 
هذا السياق «ان اسرة الشهيد ستبقى حريصة على أال حتيد احملكمة عن اهدافها، أو ان 

تتحول الى أداة تستهدف فريقا أو جماعة من االخوان في الوطن».
  لكن الرئيس السابق أمني اجلميل، وهو رئيس حزب الكتائب دعا بعد لقائه البطريرك 
املاروني نصراهللا صفير في بكركي الى عقد مؤمتر وطني، معتبرا ان ما نشـــهده اليوم 
هو فتنة باردة تظهر من خالل تعطيل مجمل املؤسســـات، وهي تشـــكل خطرا حقيقيا 
على الوطن. واستبعد اجلميل ان يستقر البلد وان حتصل املصاحلة احلقيقية، اال على 
أساس احلقيقة، وعلينا ان نتعاون جميعا إلجناز احملكمة الدولية لكي تعطي النتيجة 

املرجوة.
  من جهتها حتدثت قناة املنار عن ارتفاع منســـوب التفاؤل، مع اســـتحضار امكانية 
التخريب االميركية واحتمال جتاوب بعض الداخل مع هذه االمكانية، أو سعي البعض 
اآلخـــر ألكل العنب وقتل الناطور في آن واحد، كما كان عبر أحد ســـفراء الدول املعنية 

قبل أيام، من دون أن توضح قصة هذا السفير أو هويته.
  ونقلت املنار قول الســـفير السوري في بيروت علي عبدالكرمي «ان معادلة احلل في 
لبنان تقتضي توافر االرادة اللبنانية التي البد من ان تالقي اجلهد السوريـ  السعودي»، 

وهو ما يكرره السفير السعودي علي عواضي العسيري.
  وتوقف اعالم حـــزب اهللا أمام تعيني الرئيس االميركي باراك أوباما ســـفيرا له في 
دمشـــق مبرسوم رئاسي، وقالت «املنار» ان ذلك يؤكد رجحان خيار سورية منذ سعت 

واشنطن لعزلها ولم تفلح.
  وأيـــد هذا القول عضو كتلة املردة املعارضة النائب ســـليم كرم، ان تعيني الســـفير 
االميركي بدمشق يدعم جهود «سـ  س»، ويشبه املباركة االميركية، معتبرا ان املعارضة 
حتـــاول االبتعاد عن اخلالفات «لكن الطرف االخر يتكلـــم بأمور جترح ومبواقف غير 

مقبولة ليفجروا الوضع». 

 المحكمة هي المبتدأ والخبر .. والجميل يحذر من فتنة باردة رغم المتفائلين 

 زوبعة اقتراح حرب: جنبالط يعتبرها نهاية المارونية السياسية 
والحص يصفها بالهرطقة الوطنية المعززة للفرز الفئوي 

 زهرمان لـ «األنباء»: التفاؤل كبير بمسعى «س ـ س»
  والحريري لم يتبلغ أي اتفاق ولم يتعرض لضغوط 

 بينما كان الداخل اللبناني يودع سنة ويستقبل أخرى مشغوال 
باحملكمة الدولية وقرارها االتهامي، برز في الساعات االخيرة من 
العام ٢٠١٠ موضوع خالفي جديد طرحه وزير العمل بطرس حرب 
ويدعو الى منع بيع االراضي املبنية منها وغير املبنية بني ابناء 
الطوائف املختلفة وخاصة املسلمني واملسيحيني مؤقتا ملدة ١٥ عاما، 
فقد أقام رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط الدنيا 

ولم يقعدها على مشروع القانون واصفا اياه بـ «اجلنون».
  ورأى جنبالط في حديث لصحيفة «األخبار» ان «مشروع حرب 
ميثل نهاية األفق املسدود للمارونية السياسية، وبعدما فشلت 
في السياسة، وحققت بعض النجاحات في االقتصاد على حساب 
التقاليد والتراث، وصلنــــا إلى ما طمح له البعض وهو الفينقة 
االجتماعية». ولفت الى انه «بعدما وصلت املارونية السياسية 

إلى أفق مســــدود بالتحالفات من ١٩٥٨ إلى ١٧ أيار، حولوا فكرة 
الوزير ميشال إده الرامية إلى إنشاء صندوق لشراء األراضي إلى 
مشــــروع قانون، وخصوصا بعدما صرح كارلوس سليم بأنه ال 
ميلك األموال، بل يدير ٥٠ مليار دوالر، وانتهت إقامته بأن دفعت 
رئاسة اجلمهورية فاتورة إقامته في فندق احلبتور». من جانبه، 
اعتبر رئيس احلكومة األســــبق سليم احلص أن «هذا املشروع 
غير مقبول على االطالق، ألنه قيد غير مشروع وغير مبرر على 
حرية التصرف باالمــــالك من جانب مالكيها، وينطوي على قيد 
طائفي جديد في حياتنا بلبنان نحن في غنى عنه، فضال عن ان 
من شأنه تعميق دور التمايز الطائفي في التعامل بني اللبنانيني 
فــــي حني يتطلع املواطنون الى وقت يتجــــاوزون فيه كل ألوان 

التمايز الفئوي».

  ورأى ان الفكرة تنطوي على هرطقة وطنية، قائال: «اننا نتطلع 
الى وضع تلغى فيه كل اشكال التمايز الفئوي بني اللبنانيني، وهذا 
املشروع من شأنه تعميق قواعد املمارسة الفئوية املقيتة»، مطالبا 

بصرف النظر عن هذا املشروع وعدم النظر فيه او االخذ به.
  وإذ أشار الى أن صاحب املشروع يتذرع باحملافظة على العيش 
املشترك في وضع مشروعه. رأى ان املشروع على نقيض ذلك، 
فمن شــــأنه تعميق الفرز الفئوي في البالد على حســــاب وحدة 
الشــــعب والوطن، ويتعارض صراحة مع مقدمة الدستور حيث 
تنص على ان «ارض لبنــــان ارض واحدة لكل اللبنانيني، فلكل 
لبناني احلق في االقامة علــــى اي جزء منها والتمتع به في ظل 
ســــيادة القانون، فال فرز للشعب على اساس اي انتماء كان، وال 

جتزئة وال تقسيم وال توطني». 

 بيروت ـ احمد منصور
  نفى عضو تكتل لبنـــان اوال النائب خالد 
زهرمان ان يكون رئيس احلكومة سعد احلريري 
قد تبلغ النقاط االساسية التفاق التسوية خالل 
زيارته االخيرة للواليـــات املتحدة االميركية 
وقال: من غير الصحيح انه تعرض لضغوط 
من اململكة العربية السعودية، مؤكدا ان اجلهود 
الســـعودية ـ الســـورية مازالت مستمرة وان 
هناك تفاؤال من جميـــع الفرقاء حول املبادرة 
العربية، مشيرا الى ان كل ما رشح حتى الساعة 
اجواء ايجابية حتيط بتلك اجلهود، الفتا الى 
ان فريق املعارضة مازال يتمسك مبواقفه، وان 
مـــا نطرحه هو كيفية معاجلة تداعيات القرار 
االتهامي وليس االلتفاف على احملكمة الدولية 
وقراراتها، مشددا على انه يجب ان تكون لدى 
املعارضة قناعة بأن احملكمة سائرة وال تتأثر 

بأي قرار، سواء كان لبنانيا او خارجيا.
  وقال زهرمـــان في تصريح لـ «األنباء»: ان 
القرار االتهامي سيصدر مهما كانت االعتبارات، 
فالقضاة في احملكمة يتعاملون مبهنية في هذا 
املجـــال، وال ميكن ان نؤثـــر على احملكمة وال 
على قراراتها، وان كل ما نســـتطيع ان نفعله 
هو كيفية معاجلة تداعيات هذا القرار االتهامي 
علـــى الداخل اللبناني، فالكالم عن ان احملكمة 

والقرار االتهامي سيساهمان 
في زعزعة االستقرار هو كالم 
مجاف للحقيقة، الن احملكمة 
هي التي تساهم في تثبيت 
االستقرار، مؤكدا ان التسوية 
لن تكون على حساب احملكمة 

اطالقا.
اذا كانت املخاوف    وعما 
مازالت ســـائدة مـــن إقدام 
حـــزب اهللا على عمل معني 
على خلفية تداعيات القرار 
االتهامي، قال زهرمان «مازلنا 
متفائلـــني، وبعض االجواء 
تشير الى ان حزب اهللا لن 

يقوم بأي خطوة على االرض، واننا نتمنى ان 
يتفهم حزب اهللا ان اي خطوة يقدم عليها تضر 
مبصالح جميع اللبنانيني وسيكون لها تداعيات 
في كل املنطقة، لذلك نتمنى ان يكون احلوار هو 
الوسيلة الفضلى ملعاجلة هذه االمور، ونحن 
منفتحون الى اقصى احلدود للحوار وملعاجلة 
اي مشكل حتت العناوين الرئيسية، وثوابتنا 
والتي هي احملكمة والعدالة واالستقرار، فتحت 
هذه الثوابت نحن على استعداد ملناقشة اي امر  

وأي موضوع».

  وحول مواقف وتصريحات 
العماد ميشال عون في التهجم 
باســـتمرار علـــى احلكومة 
ورئاســـة اجلمهورية، رأى 
زهرمان ان هذا ليس بجديد 
الى ان  لدى عون، مشـــيرا 
اجلديد هو استهدافه مؤخرا 
العماد  لرئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان، مؤكدا انها 
حملة في محاولة الضعاف 
رئيس اجلمهورية، معتبرا 
التـــزم موضوع  ان عـــون 
الهجومات نيابة عن حزب 

اهللا.
  وعن املعلومات حول توزيع السالح في منزل 
وزير الطاقة جبران باسيل في منطقة البترون 
في الشمال قال زهرمان: ان قوى املعارضة توزع 
السالح في بعض املناطق كطرابلس وعكار واما 
علـــى صعيد البترون فاملعلومات مازالت غير 
معروفة، وهذا االمر لم يعد خافيا على اللبنانيني، 
فهناك تشـــكيل خاليا رمبا الستعمالها اذا كان 
هناك من وضع امني معـــني، واننا نتمنى ان 
تسود لغة العقل على لغة اجلنون السياسي 
وضرورة ان ينفهم اجلميع انه ليس الحد من 

مصلحة في اي هزة امنية في البالد.
  واضـــاف: ان اجواء التفـــاؤل كبيرة حتى 
الساعة، فهناك تقدم على جبهة التفاوض السوري 
ـ السعودي، واننا نأمل ان تكون السنة اجلديدة 
بادرة حلل يرضي جميع االطراف السياسيني 
ويطمئـــن حزب اهللا، فحـــزب اهللا رمبا لديه 
هواجس، ونحن نســـاعده كي يطمئن، واننا 
حريصون على املقاومة كحرصنا على احملكمة 
الدولية والعدالة، ولكن نحن لدينا مالحظات 
وحتفظات على جتاوزات حزب اهللا في استخدام 
ســـالحه في الدادخل في اطار اعتراضنا على 
الســـالح، فاذا كان السالح موجها جنوبا فهو 
ســـالح مقاومة، وكلنا نؤيـــده، واما اذا توجه 
شـــماال والى الداخل، فكلنا نرفضه النه يكون 

عندها سالح ميليشيات.
  وختم زهرمان باالشـــارة الـــى ان اي هزة 
داخلية لبنانية سيكون لها تداعيات في املنطقة 
العربية، مشيرا الى ان اجلهود العربية تيقظت 
لهذه املسألة وتعمل على مساعدة اللبنانيني، 
مشددا على اهمية وضرورة ان يكون احلوار 
لبنانيا ـ لبنانيا ملســـاعدة املساعي السورية 
ـ الســـعودية اليجاد احللول، معتبرا ان لغة 
احلوار في الداخل هـــي املهمة ال ان ننتظر ما 

يأتينا من اخلارج. 

 بعد طرحه منع بيع األراضي بين الطوائف والمذاهب 

 اعتبر أن عون التزم الهجوم على سليمان والحكومة نيابة عن حزب اهللا 

 قراءات متباينة لتعيين فورد سفيراً أميركياً في دمشق 
 عواصم ـ محمد حرفوش والوكاالت

  اعتبر مراقبون في بيروت ان ارسال واشنطن 
السفير «روبرت فورد» الى دمشق بعد انقطاع دام 
اكثر من خمس سنوات، نوع من «البونس» املشروط 
لقاء تسهيلها ضبط الوضع اللبناني ومنعها من 
االنزالق به الى حد املساس باألمن والتوازنات على 
خلفية احملكمة الدولية وما سيصدر عنها، وهو ما 
نفته اخلارجية األميركية معتبرة ان تعيني السفير 

امنا هو حلماية املصالح األميركية في املنطقة.
  ولكن في رأي املراقبني انه من األفضل ان يكون 
هناك سفير أميركي في دمشق لدى صدور القرار 
االتهامي ألن ذلك يوّفر لواشنطن القدرة على ايصال 
رسائل حازمة الى السوريني والتعبير بوضوح عن 

سياستها الى دمشق وآخرين في املنطقة.
  في موازاة ذلك رأت مصادر ديبلوماسية غربية 

ان تعيني فورد يهدف الى اآلتي:
  أوال: املساعدة لدى صدور القرار االتهامي من دون 

اعتبار خطوة ارسال السفير «مكافأة» لدمشق.
  ثانيا: املســـاعدة على تقدم عملية السالم في 
الشرق األوســـط. ثالثا: اختبار سلوك دمشق في 
ملفي لبنان والسالم مبعنى انه يترتب على دمشق 
ان تدفع هذين امللفني مقابل فقط ما «قبضته» من 
وراء تثبيت السفير األميركي لديها، فال مقايضات 

أخرى.
  بيد أن املتحدث الرسمي بدائرة الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا بوزارة اخلارجية األميركية جون 
سوليفان كرر موضحا أن تعيني فورد لم يأت بسبب 
الوضع املتدهور في لبنـــان وال نتيجة الحتمال 
بروز ما اسماه بـ «صفقة سعوديةـ  سورية» حول 
احملكمة، بـــل ان توقيت هذا التعيني يعكس فقط 
احلاجة إلى حماية وتعزيز مصالح وأمن الواليات 

املتحدة في املنطقة.
  وأضاف سوليفان أن قرار إرسال السفير فورد إلى 
منصبه في دمشق يجب أال يعتبر مكافأة للحكومة 

السورية، مشيرا إلى أن وجود سفير أميركي في 
دمشـــق يحّسن قدرة احلكومة األميركية لتوجيه 
رســـائل للحكومة السورية ولتوضيح اهتمامات 
وأولويات واشـــنطن لها، من جهتها قللت دمشق 
من الضجة التي أثيرت حول قرار التعيني، حيث 
اعتبر رئيس جلنة الشؤون العربية واخلارجية 
مبجلس الشـــعب السوري السفير سليمان حداد 
أن تعيني سفير جديد للواليات املتحدة األميركية 
في بالده خطوة إيجابية لتحســـني العالقات بني 

اجلانبني.
  وقـــال حداد في تصريح هاتفي إلذاعة «صوت 
العرب» أمس ان قرار الرئيس األميركي باراك أوباما 
تعيني السفير روبرت فورد في دمشق جاء مبثابة 
تصحيح لسير العالقات بني دمشق وواشنطن من 
جانب الواليات املتحـــدة. وأضاف حداد أن بالده 
متمسكة بالسالم العادل والشامل القائم على أسس 

العدل وعودة احلقوق إلى أصحابها. 

 مصادر لبنانية تعتبره «بونس» ودمشق «خطوة إيجابية» وواشنطن تنفي ارتباطه بلبنان 
  حرب باردة بني طهران وواشنطن: ال 
انفجار وال تسوية في لبنان خالل 

األسابيع املقبلة واالنتظار سيبقى سيد املوقف: في 
هـــذا االطار ورد في تقرير سياســـي في بيروت ان 
الســـاحة اللبنانية عادت كإحدى ساحات املواجهة 
في احلرب الباردة الدائرة بني معســـكري واشنطن 
وطهران، وعاد لبنان ليكون احد ارقام التســـويات 
والصفقات، واعتقد كثيرون ولفترة ال بأس بها ان 
الصفقة التي ستشـــمل لبنان ستترافق مع تشكيل 
احلكومة العراقية، لكنه بدا ان مدى اللعبة اوســـع 

من العراق.
  فاحلسابات االميركية التي حلظت محاولة حتييد 
دمشق عن ملف حزب اهللا وبالتالي عن ايران، ارتكزت 
علـــى ان االعتراف بالنفـــوذ االيراني في احلكومة 
العراقية يجب ان يقابله اثمان سياسية يدفعها حزب 
اهللا في لبنان، لكن في اجلانب االيراني مفهوم آخر 
وحسابات مختلفة، وحســـب املفهوم االيراني، ان 
احلكومة هي ثمن الحق لالنسحاب االميركي اآلمن، 

أما حزب اهللا فشأن آخر.
   تصريحـات خامنئي من منظور أميركـي: نقل عن مصادر 
ديبلوماسية أميركية في نيويورك ان مرشد اجلمهورية 
االسالمية االيرانية عبر تصريحاته األخيرة عن احملكمة 
ــرا وليس العبا ثالثا  الدولية يريد أن يكون العبا مباش

يلي الالعبني السعودي والسوري، 
يريد أن يقول إن لبنان ورقة إيرانية 
قبل أن يكون ساحة نفوذ سعودي أو سوري أو تركي. 
ــاحة اللبنانية يجري ذلك احلوار األخرس بني  ففي الس
اجلمهورية اإلسالمية في إيران وإسرائيل، واملرشد أراد 
توجيه الرسائل املهمة الى جميع املعنيني اإلقليميني وإلى 

الالعبني الدوليني، وعلى رأسهم الواليات املتحدة.
  جاء هذا بعد استكمال اجلزء األساسي من تشكيل احلكومة 
العراقية بعد ٩ أشهر من مخاض عسير ولعبت طهران 

فيه أدوارها بتعطيل االتفاق وتسهيله.
    استنفار أمني في احتفاالت رأس السنة: رفع املدير العام 
لقوى األمن الداخلي اللواء اشـــرف ريفي جهوزية 
الوحدات األمنية بنسبة مائة باملائة، ملواكبة احتفاالت 

املواطنني برأس السنة اجلديدة أمس.
  وقـــال ضابط العالقات العامة في األمن الداخلي 
الرائد جوزف مســـلم ان هذه اإلجـــراءات بدأت في 
الثالثة من بعد ظهر أمــس وتستمــر حتى صــباح 

اليــوم.
  وستركز األجهزة األمنية على إجراءات السير على 
الطرق الرئيســـية والفرعية تسهيال حلركة املرور 
وإقامـــة حواجز في محيـــط دور العبادة واملطاعم 
واملسارح ودور الســـينما. وقال إن رادارات ضبط 

السرعة ستعمل طوال الليل استثنائيا. 
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