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بيروت ـ عامر زين الدين
اكد عضو اللق����اء الدميوقراطي الوزير اكرم 
شهيب ان رئيس اللقاء النائب وليد جنبالط يعتبر 
ذكرى اغتيال الرئيس الش����هيد رفيق احلريري 

مناسبة وطنية كبرى.
وقال في تصريح ل� »األنباء« مثل هذا الرجل 
ال يغيب ال ع����ن اللقاء الدميوقراطي وال احلزب 
التقدمي االشتراكي وال النائب جنبالط خصوصا 

فهو من حمل رايته ولواءه ولواء عائلته.
وكش����ف الوزي����ر ش����هيب عن س����ير اللقاء 
الدميوقراطي في عدد من احملطات السياس����ية 
والتشريعية على طاولة البحث في جلسة مجلس 

النواب اليوم االثنني.
وقال »أما النسبة الى خفض سن االقتراع فهو 
مطلب تاريخي )جلبهة النضال الوطني( وللحزب 
التقدمي االشتراكي، كحق للشباب الذين سيكونون 
القادة في املستقبل واجلسم االساسي اجلامعي 
واملؤثر في االح����زاب والتنظيمات واالنتاجية 
السياس����ية«، وقد س����بق ان اقر املجلس بنودا 
وتبقى آلي����ة التطبيق التي ق����د تكون في هذه 
االنتخابات او االنتخابات املقبلة، والذي اقر في 

قانون االنتخابات النيابية السابقة.
ورأى شهيب ان هذا املوضوع سيشكل امتحانا 
لكل القوى السياسية التي عبرت سابقا وتعبر 

اليوم عن التزامها بهذه الشريحة.
وحول االنتخابات البلدية املقبلة، شدد شهيب 
على اهمية حصولها كواجب، س����يما وان البلد 
يتمتع باالس����تقرار بعد تش����كيل حكومة وفاق 
وطني، كما انه اول امتحان رسمي للحكومة في 
التأكيد على هيبة السلطة وقدرتها على جتديد 
الدم في املناطق، خصوص����ا ان عددا كبيرا من 
البلديات حلت السباب مختلفة، وان امناء املناطق 

القرى يتطلبان وجود  وادارة 
مجالس بلدية.

أما بشأن االصالحات على 
القانون الذي قدمه وزير الداخلية 
زياد بارود، فثمة تأييد إلقرار 
الكوتا النس����ائية، اما انتخاب 
رئيس البلدية ونائبه من الشعب 
مباشرة فقد تبرز حتفظات ازاءه 
منها ما يرتبط اوال مبوضوع 
االع����راف والتقالي����د التي قد 
التي  املداورة  تخترق، وثانيا: 
يتم االتفاق عليها بني العائالت 
كل ثالث سنوات مثال، وثالثا: اذ 
ذاك يتمتع رئيس البلدية بسلطة 

شعبية الى جانب سلطته التقريرية مما يؤدي 
الى اصطفاف املجلس البلدي مجتمعا.

استبعاد الشهادات الجامعية

اما فيما يتعلق بشرط حمل املرشح شهادات 
معينة، فاستبعد الوزير شهيب اقرار مثل هذه 
البنود العتبارات عدة، لكنه اس����تغرب الضجة 
السياسية الكبيرة حول الغاء الطائفية السياسية 
»التي هي ليست باالمر اجلديد، امنا مع كل مجلس 
نيابي حديث، طبعا مع اختالف الظروف، اذا كانت 
مناس����بة ام ال، ورأى ان للضجة ابعادا اكبر من 
تشكيل اللجنة الوطنية إللغاء الطائفية السياسية، 
وكما قال الرئيس نبيه بري فإن االمر رمبا يأخذ 

20 عاما وال نصل معه الى نتيجة«.
تصريحات ش����هيب ل� »األنباء« تزامنت مع 
انطالق العالقة بني احلزب التقدمي االش����تراكي 
والتيار الوطني احلر من النقاشات الى التنفيذ، مبا 
يؤشر الى تنامي التعاون بني اجلانبني وارتقائه 

الى مستويات سياسية ان لم 
الى جانب اقالع  نقل حتالفية 
احمل����ركات مب����ا يتصل مبلف 
املهجرين ف����ي اجلبل وتعزيز 

الوضع االمنائي.
واذا كان الطرفان يحاذران 
حت����ى اللحظة من الدخول في 
االس����تحقاق البلدي املقبل من 
حيث التنس����يق والتعاون او 
حتى التحالف وعدمه، وهو االمر 
املتروك شخصيا لكل من زعيمي 
الفريقني النائبني وليد جنبالط 
وميشال عون، اال ان ثمة تالقيا 
كبيرا من اجل تش����كيل رؤية 

مشتركة في مجال التعاون السياسي.

مؤتمر صحافي مشترك

وقد اشارت مصادر معنية ل� »األنباء« الى ان 
خطة عمل مشتركة بني احلزب التقدمي والتيار 
الوطني احلر يجري االعداد لها من قبل اجلانبني 
وسيتم االعالن عنها في مؤمتر صحافي مشترك 
التاسعة من صباح اليوم في فندق البريستول 
بحض����ور وزراء ونواب في اللقاء الدميوقراطي 
وتكتل االصالح والتغيير ال����ى جانب قياديني 
من احلزب والتيار واعضاء اللجنة التي انبثقت 
عن اجتماع عون � جنبالط االول برعاية رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا في 

25 نوفمبر املاضي.
وس����تتحدث اخلطة عن استعراض الظروف 
التي مرت في اجلبل خالل السنوات املنصرمة، 
وصوال الى املراحل التي قطعتها عودة املهجرين 
واملصاحلات بني املقيمني والعائدين، بحيث سيجري 

التشديد على ضرورة انهاء املصاحلات املتبقية 
بني الدروز واملس����يحيني في اجلبل، السيما في 
عبيه وبريح وكفرسلوان واستكمال دفع االموال 
للمصاحلات االخرى وملفات االعمار واعادة االعمار، 
كما تتضمن اخلطة تفعيل عودة املهجرين التي 
انطلقت العام 1993 حينما تولى النائب جنبالط 
مه����ام وزارة املهجرين ضمن برنامج امنائي في 
منطقة اجلب����ل يوفر مقومات الصمود والعيش 

البنائه، وتدعيم االوضاع في شتى املجاالت.

تعاون سياسي

وستتناول اخلطة واقع التعاون السياسي بني 
الفريقني حول مجمل املواضيع واملس����ائل التي 
ميكن ان تش����كل رؤية عمل مشتركة، خصوصا 
في مجال الدولة املدنية واالستراتيجية الدفاعية، 
والعالقات اللبنانية � السورية والعربية وحقوق 
الالجئني الفلس����طينيني ازاء املطالب االنسانية 

وغيرها.
وألن مثل هذا االنفت����اح التقدمي على التيار 
احلر والعالقة املستجدة بني الفريقني وتطورها 
بهذا املنحى قد يقلق فرقاء، كان احلزب التقدمي 
على عالقة معهم ضمن ثورة االرز ومنهم القوات 
اللبنانية � الكتائب � االحرار، ستؤكد اخلطة على 
ان التعاون بني الطرفني ليس موجها ضد احد من 
االطراف السياسية في اجلبل، وان آفاق التعاون 
مع هذه االطراف يش����مل مختلف النواحي التي 
من شأنها تعزيز وحدة الشعب اللبناني وتدعيم 

العيش املشترك، السيما في اجلبل.
ومن املق����رر ان يتحدث ف����ي املؤمتر الوزير 
اكرم ش����هيب وعضوا اللجنة املشتركة د.ناصر 
زيدان )اشتراكي( ود.ناصيف القزي عن التيار 

احل��ر.

مصادر لـ »األنباء«: نواب عون و»القوات« و»الكتائب« »ولبنان أواًل« معًا ضد خفض سن االقتراع دون تنخيب المغتربين

لبنان: البرلمان في قلب العاصفة اليوم .. والجلسة في مهب الريح

الحجار: سورية لم تكن عدونا يومًا
بيروت ـ أحمد منصور

دعا النائب محمد احلجار كوادر تيار املستقبل ومحبي الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري في منطقة جبل لبنان اجلنوبي الى املشاركة 
الكثيفة باحتفال ذكرى 14 فبراير في ساحة احلرية )ساحة الشهداء( 
للتأكيد على مشروع الرئيس الشهيد وعلى شعار العبور الى الدولة 
العربية احلرة. واضاف النائب احلجار:  ما اجنزناه خالل 5 سنوات 
شيء كبير، فسورية لم تعد في لبنان، وصمودكم وتصميمكم وثقتكم 
بتياركم صنع االنتصار، اآلن التعاطي مع س���ورية اصبح مختلفا، 
سورية ليست عدوا لنا، لم نعتبرها هكذا يوما، وهي كانت وستبقى 
بلدا عربيا شقيقا ومدخلنا الى الوطن العربي، هناك مشاكل وثغرات 
كثيرة شابت عالقاتنا في املاضي يجب االستفادة منها لبناء عالقات 
متينة من دولة لدولة ومن شعب لشعب، هذا ما حمله رئيس مجلس 
الوزراء س���عد احلريري عندما ذهب الى دمش���ق ساعيا الى اطالق 
مرحلة جديدة من العالقات اللبنانية � السورية، مستندا الى التقارب 
واملصاحل���ات العربية � العربية الت���ي اطلقها امللك عبداهلل في قمة 
الكويت االقتصادية والتي هي ضرورة في مواجهة العدو االسرائيلي 

املتربص بنا وملواجهة املخططات والدسائس االقليمية.

مصدر لـ »األنباء«: في »البلدية« ليس 
هناك صوت شيعي أو أرمني مرجحين!

بيروت ـ محمد حرفوش
جددت قوى 14 آذار متس���كها بضرورة اجراء االنتخابات البلدية 
واالختيارية املقبلة احترام���ا للقوانني وللدميوقراطية وملبدأ تداول 
السلطة. وأبلغت شخصية مسيحية 14 آذارية »األنباء« الترحيب بأي 
توجهات لتحسني النصوص القانونية وحتسني الظروف العمالنية 
التي س���تجري في ظلها هذه االنتخابات، اال انها حذرت من استغالل 
ش���عارات واقتراحات التطوير واالصالح لتعطيل هذا االس���تحقاق 
السياسي � االمنائي حتت ستار ضيق الوقت عن موعد االنتخابات في 
يونيو املقبل. ورأت هذه الشخصية ان طرفا سياسيا واحدا يتضرر 
من اجراء االستحقاق البلدي وله مصلحة في تأجيلها والغائها، وهو 
التيار العوني على اس���اس ان خسارته البلديات املسيحية مرجحة 
بنسبة عالية جدا، اذ انه في البلديات غيره في االنتخابات النيابية، 

حيث انه ليس هناك صوت شيعي او صوت ارمني مرجحني.

بيروت ـ عمر حبنجر  - ناجي يونس
عاصفة الطقس بدأت اجتياحها للبنان، جبال وساحال 
مساء أمس، مصحوبة بهجمات ثلجية، بلغت ارتفاع 
900 عن سطح البحر. أما العاصفة السياسية، فمرجح 
هبوبها انطالقا من مجلس النواب اليوم، ما لم يتوصل 
ذوو املس���اعي اخليرة إلى فك االشتباك احلاصل بني 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني 
احلر، حول توقيت طرح خفض سن االقتراع. من 21 

إلى 18 سنة، وسط انقسام سياسي حاد.
فيما اشار عضو اللقاء النيابي الدميوقراطي النائب 
مروان حمادة امس الى توجه لدى كتلة رئيس مجلس 
النواب نحو ايجاد حل وفاقي ملوضوع خفض س���ن 
االقتراع، متوقعا ان تنعقد اجللسة التشريعية اليوم 
االثنني ويتم االتفاق على تأجيل تعديل البند احلادي 
والعشرين من الدستور الى حني ورود قانون اجلنسية 

من اللجان النيابية.
أكد مص���در متابع ل� »األنب���اء« ان نواب »القوات 
اللبنانية« وحزب الكتائب، لن يقبلوا بتعديل الدستور 
خلفض س���ن االقتراع الى 18 س���نة، اال اذا اقترن هذا 
التعديل باقرار التشريع اخلاص مبشاركة املغتربني 

في االنتخابات النيابية، في الوقت ذاته.
ويتجه تكتل »لبنان أوال« الذي يرأسه رئيس احلكومة 
سعد احلريري الى تبني موقف القوات والكتائب جلهة 
خفض س���ن االقتراع، مشروطا مبش���اركة املغتربني 
باالنتخابات، ما يوفر جتمع 55 نائبا على االقل، وهذا 

يجعل من تأمني نصاب جلسة اليوم، مسألة مستحيلة. 
واذا اضيف نواب التيار الوطني احلر الى هذه املعادلة، 
يرتفع العدد الى 80 نائبا، وهذا ما سيفرض على رئيس 
املجلس نبيه بري صاحب هذا املشروع الغاء اجللسة 

النيابية قبل انعقادها.
وق���د علمت »األنباء« ان النائ���ب القواتي انطوان 
زهرة تباحث مع النائب ابراهيم كنعان امني سر كتلة 
التغيير واالصالح بهذا الش���أن من���ذ يومني، وكانت 

وجهات النظر متطابقة.

وفتفت يستبعد انعقادها

لكن النائب أحمد فتفت عضو كتلة »لبنان أوال« رأى 
من جهته ان هناك استحالة لتأمني اكثرية موصوفة من 
86 نائبا لعقد اجللسة اليوم السيما ان عددا كبيرا من 
القوى غير موافقة على تخفيض سن االقتراع، اال ضمن 

تسوية شاملة تطول مسألة اقتراع املغتربني.
واوضح فتفت ان املغترب هو من يحمل جواز سفر 
لبناني، اما االش���كالية فهي بالنسبة للمغترب الذي 
يريد اس���تعادة اجلنس���ية التي فقدها، او لم يحصل 
عليها اصال، بعد ان يثبت اصوله اللبنانية، الفتا الى 
ان قانون اجلنسية يحتاج إلى اصوات ثلثي مجلس 

الوزراء وثلثي مجلس النواب لتعديل الدستور.
وحتدث فتفت عن خالف ق���دمي بني الرئيس بري 
والعماد عون حول االنتخابات النيابية ودائرة جزين، 
وعن الغاء الطائفية السياسية قال ان جزءا من الطائفة 

السنية مع تشكيل الهيئة الناظرة بكيفية االلغاء، أما 
انا ش���خصيا فادعو للتروي قلي���ال، النني ارى خلال 
ف���ي النفوس، الننا في تيار املس���تقبل ال نرى أن أي 
نظام غير املناصفة بني املس���لمني واملسيحيني يؤمن 

االستقرار في لبنان.

جنبالط: »يوزع« مواقف نوابه

بدوره رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط 
قال ان حزبه مع خفض س���ن االقتراع تاريخيا، وان 
نواب احلزب ملتزمون به، اما نواب اللقاء الدميوقراطي 

فلن افرض عليهم شيئا.
وحول تصريحات جعجع حيال اقتراع املغتربني 
قال جنبالط: من جهتي ال أعارض ولكن علينا التفاهم 

حول معايير لبنانية املغتربني.
رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية س���مير 
جعجع اعلن انه لن يس���ير في تعديل الدس���تور في 
اجللسة النيابية املقررة اليوم واملخصصة لتخفيض 
سن االقتراع واوضح ان هذا املوقف ليس موجها ضد 
الرئيس بري على االطالق، مذكرا بان املجلس اقر في 
مارس املاضي اقتراع س���ن 18 واتفق في تلك اجللسة 
على أال يعدل الدس���تور من اجل هذا اخلفض اال بعد 
صدور املراسيم التطبيقية القتراع املغتربني، ونحن 

ال نزال على هذا املوقف.
وقال جعجع لوكالة االنباء املركزية يستطيع الرئيس 
بري ان يسأل وزارة اخلارجية واملغتربني ماذا فعلت 

وما اخلطوات التي اتبعتها؟
واضاف جعجع نحن كقوات اكثر املستفيدين من 
خفض س���ن االقتراع لكننا مع احملافظة على حقوق 

اللبنانيني في اخلارج والتي يتم التالعب بها.

التالقي مع التيار الحر

ولف���ت جعجع الى نقاط تالق م���ع كتلة االصالح 
والتغيير في مواضي���ع عدة كالغاء الطائفية وادراج 
مشروع قانون استعادة اجلنسية اللبنانية على جدول 
االعمال، لكن في املواضيع الكبرى كسالح حزب اهلل 

االختالف اليزال قائما.
وعن العالقات مع س���ورية سجل جعجع خطوات 
الى الوراء متثلت في استحضار ابوموسى )مسؤول 
فتح االنتفاضة( الى لبنان، وباملناورات في الذخيرة 
احلية التي اجرتها فصائل فلسطينية تدار من دمشق، 

في بلدة قوسايا اللبنانية.
وعن احلمالت التي يتعرض لها الرئيس سليمان 
من قبل بعض اجلهات قال جعجع: اعتقد ان الرئيس 
هو من يعرض نفس���ه لهذه احلمالت مبعنى انه كلما 
وضعوا عرقلة م���ا امامه يحاول ايقاف هذه احلمالت 
بارضائهم، وهذا املسار جعله يحيد عن موقعه التوافقي، 

في محافله اخلارجية خصوصا.
وع���ن التحضيرات لذك���رى 14 فبراير قال رئيس 
الهيئة كل اخلطوط العريضة قيد الدرس، وانا اوجه 
النداء الى كل اللبنانيني للنزول الى س���احة الشهداء، 

هذه املرة اكثر من اي مرة، لتكرمي الرئيس الش���هيد 
رفيق احلري���ري ورفاقه وكل الذين استش���هدوا في 
مسيرة السيادة واالستقالل مؤكدا ان احتفال هذا العام 
س���يكون له رونق خاص، وسيرى من يرى ان ثورة 

االرز باقية و14 آذار مستمرة بأبهى حللها.

الوزير حسين: سليمان مع التوجه اإلصالحي

وزير الدولة عدنان السيد حسني رد بأن الرئيس 
سليمان اكد وجوب عدم ادخال االصالحات الدستورية 
والسياسية في مجال التجاذبات السياسية، وبالتالي فإن 
التعامل مع بلدية بيروت وغيرها من البلديات الكبيرة 
يجب ان ينسجم مع توجه الرئيس االصالحي الشامل، 
وان تقس���يم بيروت انتخابيا او عدمه لم يطرح على 
مجلس الوزراء بعد، معتبرا ان املهم هو اجراء االنتخابات 
البلدية في موعدها، وان تنجز احلكومة ومجلس النواب 
ما يجب اجنازه من اصالحات خصوصا جلهة اشراك 

الشباب والنساء في التمثيل واالنتخاب.

زهرة لتأجيل التصويت 4 أشهر

عضو كتلة »لبنان اوال« د.عمار حوري اوضح انه 
جرى االتفاق على تخفيض سن االقتراع في االنتخابات 
النيابية املقبلة سنة 2013، ولم تكن االنتخابات البلدية 
في الوارد، وقال: اذا كان باالمكان خفض سن االقتراع 
مع ابقاء االنتخابات البلدية في موعدها فأهال وسهاًل 

أما ان تكون حجة للتأجيل فهذا مرفوض.

)محمود الطويل(العالمة السيد محمد حسني فضل اهلل مستقبال السيد حسن نصر اهلل األمني العام حلزب اهلل الذي زاره في دارته بالضاحية لالطمئنان على صحته

 نتنياهو: ال خطط إسرائيلية
لمواجهة عسكرية مع لبنان

غ��زة � كون��ا: ف��ي محاولة 
لتخفيف حدة التوتر الذي أثارته 
حتذي��رات الوزير االس��رائيلي 
يوس��ي بيليد أم��س األول من 
ان��دالع مواجه��ة جدي��دة عند 
احلدود الش��مالية بني اسرائيل 
وحزب اهلل، أعلن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو أن 
إس��رائيل ليس لديها نية لشن 

هجوم على لبنان.
ونفى نتنياهو توقعات الوزير 
الليكودي في بيان جاء فيه: »أن 
إسرائيل ال تبحث عن أي نوع من 
املواجهة مع لبنان.. إسرائيل تسعى 

للسالم مع جميع جيرانها«.
وكان بيلي��د قد صرح امس 
االول بأن العالم فشل في تعامله 
مع حزب اهلل، وان هذه املنظمة 
زادت قوة منذ حرب لبنان الثانية. 
واعترف الوزير اإلسرائيلي بفشل 

حرب لبن��ان الثانية قائال »حقا 
حصل فش��ل«، إال أنه لم يحمل 
مسؤولية هذا اإلخفاق لشخص 
بعينه، وأنه ن��اجت عن تراكمات 
سنوات طويلة سبقت احلرب منذ 
أن تقرر تقليص القوات البرية، 
وسيادة االعتقاد أنه ميكن حتقيق 
حس��م عسكري في املعركة عن 
طريق الصواريخ وسالح اجلو.

من جهته، أك��د قائد اجلبهة 
الشمالية في اجليش اإلسرائيلي 
اللواء غادي آيزنكوت عدم وجود 
توتر عند احلدود اإلس��رائيلية 
� اللبناني��ة، لكنه أق��ر بوجود 
تدريبات عسكرية تثير تخوفات 

في لبنان.
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية 
عن آيزنكوت قوله خالل مؤمتر 
في معهد دراسات األمن القومي 
في جامع��ة تل أبي��ب امس إن 

»النشر في اإلعالم عن توتر في 
الشمال هو واقع متخيل ال أساس 

له على ارض الواقع«.
واق��ر آيزنكوت بأن اجليش 
اإلسرائيلي يجري حاليا تدريبات 
قائ��ال »إننا في خض��م عملية 
جهوزي��ة متواصل��ة وجن��ري 
تدريبات كثي��رة غايتها ضمان 
)استمرار( الهدوء«. واضاف ان 
»حزب اهلل لم ينفذ أي هجوم منذ 
حرب لبن��ان الثانية، لكنه يزيد 
قوته ونحن نستعد ألي إمكانية 
وس��نعرف كيف نعمل بصورة 

ناجعة«.
وتابع ان األمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل »يعرف 
أنه مت ضرب أجهزة سرية تابعة 
له وكان سيس��ره العودة إلى 11 
يوليو 2006 أي قبل حرب لبنان 

الثانية بيوم واحد«.

معلومات عن خطة عمل مشتركة بين الحزب التقدمي االشتراكي والتيار العوني تعلن اليوم

شهيب لـ »األنباء«: جنبالط لن يغيب عن ذكرى الحريري

اكرم شهيب

أخبار وأسرار لبنانية  انتقـادات فلسـطينية: بعد احلمل���ة اللبنانية على 
تصريحات »أبو موسى« حول السالح الفلسطيني 
خارج املخيمات، بدأت حملة انتقادات فلس���طينية 
من قيادات حركة فت���ح ومنظمة التحرير ضد أبو 

موسى ومواقفه املثيرة للشبهات.
س���لطان أبو العينني )من رام اهلل( ق���ال »ان أبو 
موسى وبعد موته السياسي قبل 30 عاما، يحاول 
أن يستحضر نفسه اليوم على حصان السالح خارج 
املخيمات، وهو ال يعلم شيئا عن واقع الفلسطينيني 
في لبنان وال يدري أحوالهم، خصوصا أن احلكومة 
اللبناني���ة احلالية تضع على جدول أعمالها تقدمي 
احلقوق املدنية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني 
وإعمار مخيم نهر البارد«، وأبدى أسفه على »فتح 

جرح عميق مع األشقاء اللبنانيني بعد التوافق«.
املستش���ار في سفارة فلس���طني لدى لبنان هشام 

دبسي قال »ان هذا السلوك التلفزيوني ألبو موسى 
ينطوي على نوايا ال تهدف إال إلى إثارة الرأي العام 
اللبناني ضد الوضع الفلس���طيني برمته، في حني 
تسعى منظمة التحرير إلى كسب ثقة اللبنانيني من 
خالل اإلصرار على االلتزام بسيادة لبنان وشرعيته 
وقوانينه وتنقية الذاك���رة«، وأضاف: »أعتقد بأن 
النشاط املفاجئ لشخص منسي ومنفي عن الساحة 
اللبنانية منذ س���نوات ليس عفويا، بل هو مقدمة 
ألش���ياء ال ندري مدى خطورته���ا، ويجب التعامل 

معها بحذر شديد«.
 األكثرية تستغرب: توقفت أوساط في األكثرية باستغراب 
عند موقف قيادات املعارضة من تصريحات »أبو موسى« 
وال��ذي غلب عليه الصمت وعدم التعليق رغم ما تبديه 
ه��ذه القيادات من مالحظات وانتقادات في مجالس��ها 

اخلاصة.

كما توقفت عند موقف حزب اهلل الذي عبر عنه النائب 
حس��ن فضل اهلل والذي يعبر م��ن جهة التزام احلزب 
مبا صدر عن طاولة احلوار الوطني جلهة نزع السالح 
الفلسطيني خارج املخيمات، والذي يدعو من جهة أخرى 
الى قيام حوار لبناني - فلسطيني لتنفيذ هذا التوجه.

وترى هذه األوس��اط ان مثل هذا احلوار مطلوب حول 
املخيمات الفلسطينية وأمنها وسالحها وأوضاعها احلياتية 
وحول احلق��وق املدنية للفلس��طينيني، ولكن القواعد 
العس��كرية التي تقع خارج املخيمات تقع أيضا خارج 
احلوار اللبناني - الفلس��طيني، والقرار بشأنها متخذ 

واملسألة مسألة تنفيذ وآلية تنفيذية مالئمة.
 برنامـج عمل أمني: ذك���رت معلومات ان فريقا أمنيا 
اميركيا من املركز االميركي الوطني ملكافحة االرهاب 

سيصل الى لبنان في الفترة املقبلة، بالتنسيق مع 
السفارة االميركية، لوضع برنامج عمل أمني يشمل 
لبنان وس���ورية، ويتركز على متابعة املعلومات 
ورصد حتركات التنظيمات االرهابية وأنش���طتها، 

وكل ما يهدد املصالح االميركية في املنطقة.
 مجموعات متطرفة تنتقل من لبنان إلى أوروبا: أشارت تقارير 
أمني��ة الى ان مخيم عني احللوة ومنذ ش��هر ونصف 
تقريبا يشهد انتقال خاليا ومجموعات متطرفة معظمها 
ينشط مع »فتح االسالم« وجند الشام، الى عدد من الدول 

األوروبية ومنها اليونان والى بلغاريا وهنغاريا.
 انزعاج إسـرائيلي: يكشف محللون أتراك النقاب عن 
اشارات سياسية تلقتها حكومة أردوغان من اسرائيل 
تعكس انزعاجها من زيارة رئيس احلكومة اللبنانية 

سعد احلريري الى تركيا.
وي���رى ه���ؤالء ان النقط���ة األبرز الت���ي أغضبت 

اإلسرائيليني بالتأكيد هي عقود واتفاقيات التعاون 
وتبادل املعلومات واخلبرات العس���كرية واألمنية 
التي ستتحول قريبا إلى مناورات مشتركة كما حدث 
مع س���ورية واألردن والكثير من الدول اخلليجية 
أخيرا، وهذا ما فس���رته تل أبيب بدخول مباش���ر 
لتركيا في منطقة تعتبرها ومنذ سنوات داخل حدود 
نفوذها األمني واالستراتيجي ومحاولة حرمانها من 
هذه الورقة التي تلوح بها وتستخدمها كما تشاء. 
أردوغ���ان أعلن أمام احلريري وم���ن دون تردد أن 
بالده س���تكون أكثر حزما وصرامة في التعامل مع 
من يحاولون تهديد أمن ووحدة لبنان وس���يادته 

واستقراره بعد اآلن. 
ويعتبر هؤالء ان زيارة احلريري إلى أنقرة هي نقلة 
استراتيجية بكل معنى الكلمة، فهو كان محترفا في 

حتديد توقيتها واختيار موضوعاتها.


