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جيفري فيلتمانوليد جنبالط

مصباح األحدب

)محمود الطويل( شعار عمالق اطلقه تيار املستقبل للدعوة للمشاركة في الذكرى الـ 5 الستشهاد الرئيس احلريري

سجال سياسي »اتهامي« بين حلفاء الحريري وخصومه
األول بعد زيارته إلى دمشق

ــق  ــل فري ــر ردة فع ــم تتأخ ل
ــورية على  املعارضة وحلفاء س
»لقاء البريستول«، وحتديدا جلهة 
املشاركة الشخصية للرئيس سعد 
احلريري وترؤسه الجتماع فريق 
سياسي ألول مرة من موقعه اجلديد 
كرئيس للحكومة، أو جلهة ما عناه 
هذا اللقاء وما انبثق عنه من دينامية 
سياسية لفريق 14 آذار وعودته مجتمعا الى املسرح 
السياسي وحتت عنوان الذكرى السنوية الستشهاد 

الرئيس رفيق احلريري.
يعبر هذا الفريق عن صدمة ممزوجة باخليبة 
إزاء ما يعتبره أول خطأ سياسي يرتكبه احلريري 
ــيا »فئويا« والعودة الى  برعايته اجتماعا سياس
مناخات وموقع وأداء ما قبل وصوله الى رئاسة 
احلكومة وزيارته الى دمشق، واالمتثال لرغبة جهات 
متطرفة في فريق 14 آذار تسعى الى تعومي أوضاع 
وأجواء سابقة متلطية وراء ذكرى الرئيس الشهيد 
ــعبي  رفيق احلريري، وبحجة إعادة املعنى الش
ــا ينطوي عليه هذا التوجه من مخاطر  لها، مع م
سياسية ومن استحضار روحية املرحلة السابقة 
ــية وطائفية وإثارة  وما يتطلبه من تعبئة سياس
غرائز وعصبيات الشارع املدعو الى االحتشاد في 
ظروف مختلفة متاما عن تلك التي كانت سائدة 

في السنوات الـ 4 املاضية.
ــري انه خالف  ــا فاجأ خصوم احلري أكثر م
ــلوك سياسي جديد  توقعاتهم في اتباع منط وس
ــب مع موقعه اجلديد كرئيس حكومة كل  يتناس
ــروف اللبنانية والعربية اجلديدة  لبنان ومع الظ
املستندة الى التفاهم السوري ـ السعودي، ومع 
نتائج زيارته الى دمشق التي لم تتابع ولم تترجم 
كما يجب ويفترض بدليل ان أي تغيير ملموس لم 
يطرأ بعدها على األداء واإلعالم وخارطة العالقات 

واملواقف.
وأكثر ما أثار حفيظة هذا الفريق ان احلريري 
ــاش ورد اعتبار ودور لـ 14 آذار  قرر عملية إنع

ــيحيني ومعوضا انقطاع  ــكا بحلفائه املس متمس
ــجم مع  جنبالط وابتعاده عن 14 آذار وغير منس
ــي اجلديد الذي أرسي بعد قيام  املسار السياس

حكومة الوحدة الوطنية برئاسته.
ولكن الرد على انتقادات املعارضة لم يتأخر 
من جهة 14 آذار التي تلخص مالحظاتها االنتقادية 

في النقاط التالية:
1ـ  الزيارة الى سورية واملصاحلة معها ال تعني، 
ــا يحلو للفريق اآلخر التعاطي معها، تكريس  كم
غلبة فريق على فريق والعودة الى »بيت الطاعة« 

أو عودة لبنان الى »احلضن السوري«.
2 ـ لم يحصل التغيير املرجتى واملطلوب من 
سورية في سلوكها وتعاطيها منذ زيارة احلريري 
ــرات عدة تدل الى رغبة  إليها. ال بل ظهرت مؤش
ــق في العودة الى مرحلة ما قبل 14 فبراير  دمش
2005، من زيارة »أبوموسى« الى لبنان، الى انعقاد 
مؤمتر دعم املقاومة في بيروت، الى تصاعد الدعوات 
املطالبة بإلغاء القرار 1559، الى إصرار غير مفهوم 

على فتح ملف إلغاء الطائفية السياسية.
3 ـ فريق 14 آذار يرفض ان يكون في املوقع 
الذي يريده فريق 8 آذار: موقع الدفاع ورد الفعل 
وفقدان زمام وروح املبادرة. كما ان قوى 14 آذار 
ال تقبل حتت عناوين وحجج املصاحلات الداخلية 
والعربية واالستقرار السياسي واألمني ان يصار 
الى إلغائها أو حتوير مسارها السياسي ونسف 

قضيتها وهي قضية قيام الدولة.
4 ـ الرهان على ضرب 14 آذار وإنهائها فشل 
ــه، والتهدئة القائمة هي نتيجة  ولم يحقق أهداف
ــي وأي خلل في هذا  توازن قوى إقليمي ومحل
التوازن على خلفية تطورات مرتقبة في املنطقة 
سينعكس على املشهد اللبناني. وإذا كانت قوى 14 
آذار متمسكة بـ »ثوابت ثورة األرز« فإنها مدركة 
ــية اجلديدة وضرورة التكيف  للحقائق السياس
معها. وهذا املوقف الدقيق ستترجمه في محطة 
14 فبراير التي ستكون مبثابة »محطة تأسيسية 

ملرحلة سياسية جديدة«.
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موفد جنبالط إلى بكركي: علم ان النائب 
وليد جنبالط استبق اعالن موقفه بعدم 
املشاركة في لقاء البريستول بإيفاد الوزير 

وائل أبو فاعور الى بكركي، بحيث تشير املعلومات الى ان أبو 
فاع���ور وضع البطريرك صفير في أجواء موقف جنبالط وما 
يدور من اتصاالت حول زيارته الى سورية واألسباب الكامنة 
وراء عدم حضوره لقاء البريس���تول وعدم البقاء واالستمرار 
في صفوف 14 آذار، اذ شرح موفد جنبالط خصوصية رئيس 

احلزب التقدمي التي حتول دون استمراره في 14 آذار.
إقامة جنبالط بس�ورية: نائب في اللقاء الدميوقراطي اليزال عند 
موقفه املتحفظ حيال الترتيبات اخلاصة بزيارة رئيس اللقاء النائب 
وليد جنبالط لدمشق، قال لزميل له: »أخشى أن يكون املطلوب من 

وليد بك اإلقامة الدائمة في دمشق«.
ظروف ل�م تنضج بع�د: اتصل أحد املطارن���ة بجهات روحية 
مارونية في سورية، ومتنى عليها عدم اإلقدام على مبادرة كاد 
يصفها بامللتبسة وتتمثل في دعوة هذه اجلهات البطريرك مار 
نصراهلل بطرس صفير ملشاركة موارنة سورية في احتفاالت 
عيد مار مارون في التاس���ع من فبراير املقبل، وزيارة ضريح 
شفيع الطائفة الذي مت اكتشافه في السنوات األخيرة. واعتبر 
املطران أن الظروف لم تنضج للقيام مبثل هذه الزيارة، بعدما 
كانت قد تناهت إلى بكركي معلومات أو أقوال تش���ير إلى أن 
املراجع الرس���مية في دمشق ليس���ت في وارد توجيه دعوة 
لصفير بالنظر ل� »الطبيعة العلمانية للنظام« هناك، وإن كان 
السبب احلقيقي مختلفا ويتعلق بتراكمات وحسابات معينة 

التزال عالقة.
نشاط عون إلى سورية واملختارة: أيهما تسبق: زيارة عون الى املختارة 
أم زيارته الى سورية؟ من املؤكد ان يقوم العماد ميشال عون بزيارة 
إلى سورية في التاسع من اجلاري، وذلك في إطار احتفاالت تقيمها 
محافظة مدينة حلب مبناسبة مرور 1600 عام على والدة القديس 
مار مارون. وسيحضر احتفاال كبيرا في قرية براد األثرية لالحتفاء 
بالذكرى املئوية الثالثة عشرة لعيد مار مارون، على رأس وفد كبير 
من الوزراء والنواب في زيارة رسمية إلى سورية، وحيث من املتوقع 

أن الرئيس بشار األسد سيلتقيه خاللها.
ــبت، ولكن تأكيدها  أما زيارته الى املختارة فإنها مرجحة هذا الس

رسميا ونهائيا لم يحصل بعد لسببني: السبب 
األول يرتبط بالدواعي األمنية، والثاني يرتبط 
بالدواعي الشعبية )رغبة التيار الوطني احلر 

في اعداد استقبال شعبي في الدامور ودير القمر(.
تنس�يق كامل بني احلريري وجعجع: الح���ظ املجتمعون في لقاء 
البريستول تناغما وانسجاما سياسيا بني الرئيس سعد احلريري 
وس���مير جعجع الذي فاجأ احلضور بط���رح واقعي وهادئ، 
ويؤكد مصدر في تيار املستقبل ان ال تباين ال في السر وال في 
العلن مع القوات اللبنانية وحزب الكتائب، بل هو تنس���يق 
كامل بني احلري���ري وقياداتهم، وان كان من تباين في بعض 
األحي���ان فهو ألن س���عد احلريري هو رئي���س وزراء لبنان، 

وتصريحاته تأتي من هذا املنطلق.
مستمرون والسما زرقا: من الالفتات التي سترفع في اطار التعبئة 
والدعاية االعالمية والشعبية مبناسبة 14 فبراير الفتة كتب عليها: 

مستمرون، والسما زرقا.
نصيح�ة لس�ليمان: طلب وزير من زمي���ل له مقرب من قصر 
بعبدا إس���داء النصيحة لرئيس اجلمهورية ميش���ال سليمان 
بإرجاء طرح مس���ألة اإلصالحات الدستورية والسياسية إلى 
إش���عار آخر. وحني س���أله الوزير املقرب عن موعد »اإلشعار 
اآلخر«، كان الرد »ع���ام 2015«، أي بعد انتهاء والية الرئيس 

سليمان.
زواج باإلك�راه: لم يتورع أحد نواب كتلة التنمية والتحرير عن 
وصف التحالف بني رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار 

الوطني احلر النائب ميشال عون بـ »الزواج باإلكراه«.
عدم الندم: تقول مصادر ديبلوماسية ان الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي أبلغ الرئيس احلريري انه ليس نادما على 
انفتاحه على الرئيس السوري، »وإذا لم يف السوريون يوما 
بالتعه���دات التي قطعوها لي، وه���و ما لم يحصل حتى اآلن، 
فإننا سنس���تخلص العواقب«. كما أكد له ان احملكمة الدولية 
اخلاص���ة بلبنان لم تكن يوما موضوع ش���روط مع الرئيس 
السوري، وتؤكد باريس أنها لن تتخلى عنها وال عن اإلصرار 
على حتقيق العدالة من القتلة. وان فرنسا على استعداد كامل 
لتحدي���ث القوات املس���لحة اللبنانية وجتهيزه���ا وتزويدها 

بالصواريخ.

الحكومة اللبنانية تراوح في دوامة »البلدية«.. والحريري: ال تقسيم لبيروت
بيروت � عمر حبنجر

مازالت احلكومة اللبنانية في دوامة قانون االنتخابات البلدية 
واالختيارية، ما يتوافق حوله الوزراء في جلسة ينقضه بعضهم في 
اجللسة التالية، بيد أن جديدا سجل على صعيد الطائرة االثيوبية 
املنكوبة، حيث لفظ البحر اجلثة احلادية والعشرين صباح امس 
قبالة شاطئ الناعمة جنوبي بيروت، وهي مشوهة بشكل يستحيل 

معه التعرف عليها عن غير طريق احلمض النووي.
واك���د وزير الصحة محمد خليفة ان���ه عثر مع الضحية على 
سلس���لة ذهبية، ال حتمل اس���ما وال صورة وناشد االهالي عدم 
احلضور الى مستشفى احلريري احلكومي لرؤيتها، قبل 36 ساعة، 

وهو الوقت املطلوب لظهور نتيجة احلمض النووي.
وكان مجلس الوزراء اس���تعرض في اجتماعه املس���ائي آخر 
مستجدات البحث عن حطام الطائرة االثيوبية وجديده عمليات 
التصوير بواسطة »روبو« لعمق البحر قبالة شاطئ رأس بيروت، 
امتدادا حتى ش���اطئ الناعمة جنوبا، فضال عن معاينة االجسام 

التي اكتشفت او ظهرت حتى اآلن.
واعلم رئيس احلكومة مجلس الوزراء بان السفينة االميركية 
اودي��س اتس���بل��ور املتخصص��ة ف��ي انتش��ال احلط��ام م��ن 
االعم�����اق ومعها غواصتها العمالقة والس���فينة الداعمة لها في 
طريقها الى املنطقة ملتابعة البح���ث ولكن لبنان على موعد مع 
عاصفة ثلجية قوية اعتبارا من اليوم ما من شأنه تأخير عمليات 

البحث.
وبدأت امس عملية التطابق املختبري لعينات احلمض النووي 
التي عاد بها الوفد االمني اللبناني من اثيوبيا والتي من ش���أنها 

االسهام بالتعرف على خمس جثث اثيوبية.

هزيمة النسبية

وبالعودة الى قانون االنتخابات البلدية واالختيارية فقد خرج 
اقتراح اخضاع هذه االنتخابات للنس���بية مهزوما من اجللس���ة 
االستثنائية الثانية ملجلس الوزراء التي عقدت امس االول رغم 
ان وزير الداخلي���ة زياد بارود اكد انه جاه���ز لتطبيقها في كل 
البلدي���ات، او في الكبرى منها وعدده���ا 16 بلدية، لكن يبدو انه 

سبق السيف العزل.
وعلى هذا يبدو ان النسبية التحقت مبا سبق من افكار وطروحات 
حتديثية، كاالنتخاب املباشر لرئيس البلدية ونائبه، والشهادة 
العلمية لرئيس البلدية واملختار، والتي سقطت في سلة مهمالت 

مجلس الوزراء.
وقد انتهت جلسة مجلس الوزراء دون اي قرار حاسم وستعاود 
انعقادها غدا وس���ط تنامي الشكوك باحتمال تأجيل االستحقاق 
االنتخاب���ي، وقد بدا هذا غي���ر ممكن من خالل ما نقل عن رئيس 

مجلس الوزراء بتأكيده على اجراء االنتخابات في موعدها.

الحريري: لن أوقع مرسوم تقسيم بيروت

املوقف احلاس���م الوحيد الذي خرج ب���ه مجلس الوزراء كان 
لرئيس احلكومة س���عد احلريري عندم���ا اعلن انه لن يوقع اي 

مرسوم من شأنه تقسيم بيروت الى شرقية وغربية.
بدوره الرئيس ميشال سليمان ابدى رغبته في اجراء االنتخابات 
البلدية على اس���اس القانون القدمي، في حال تعذرت التعديالت 

مفضال ذلك على تأجيل هذه االنتخابات.
وكان وزير الطاقة جبران باسيل قد طرح معادلة النسبية او 
تقس���يم العاصمة الى ثالث دوائر بلدية وقاطعه وزير الداخلية 
زياد بارود بالقول ان النس���بية ق���د تكون املخرج الصحيح ملن 

يطالب بتقسيم بيروت.
وزير االعالم طارق متري خلص جلسة مجلس الوزراء بالقول، 
لقد ارتأى املجلس ان هذه املسائل حتتاج الى املزيد من النقاش، 
ومت االتف���اق على ان يجتمع مجلس ال���وزراء اليوم االربعاء في 
السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد احلريري ملتابعة النقاش في 
هذه القضايا وللنظر بجدول االعمال العادي، على ان يعقد اجتماع 

آخر اخلميس حلسم موضوع قانون االنتخابات البلدية.

االنتخابات في موعدها

وش���دد الوزير متري على قول الرئيس س���ليمان والرئيس 
احلريري ان االنتخابات ستجرى في موعدها، النه ليس من سبب 

يدعونا الى التأجيل على االطالق.

جعجع: ال جدار مع عون

رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، سمير جعجع اكد 
وقوف القوات الى جانب اجراء االنتخابات النيابية في موعدها، 
ومع بت االصالحات سريعا بشكل ال يؤثر علي املوعد، الفتا الى ان 
موضوع تقسيم بيروت جتري دراسته بدقة نظرا حلساسيته ومبا 

يلبي مصلحة اهالي العاصمة ومصلحة ابنائها املسيحيني.
ولف���ت جعجع الى انه ال جدار بني الق���وات اللبنانية والتيار 
الوطني احلر، بدليل التوافق والتنسيق الدقيق الذي حصل اخيرا 
على جملة قضايا، كخفض س���ن االقتراع وهيئة الغاء الطائفية 

السياسية.

جثة جديدة ألحد ركاب الطائرة اإلثيوبية والمسح العميق بدأ

أخبار وأسرار لبنانية
مصدر ل� »األنباء«: توقيف عقيد 

بالجيش بشبهة التعامل مع إسرائيل

إسرائيل تتخوف من سيطرة حزب اهلل 
على مستوطنات في حال المواجهة

عشاء سري بين جنبالط وفيلتمان بلندن

هل يلتقي الحريري رفعت علي عيد؟

بيروت: أشارت تقارير صحافية الى ان رئيس »اللقاء الدميوقراطي«
النائب وليد جنبالط تناول األربعاء املاضي طعام العشاء مع 
املسؤول في وزارة اخلارجية االميركية السفير السابق في بيروت 
جيفري فيلتمان في لندن، وناقش���ا األوضاع في لبنان واملنطقة، 
وجدد فيلتمان دعوة جنبالط الى زيارة الواليات املتحدة االميركية. 
)جنبالط كان رفض دعوة نقلتها اليه السفيرة في بيروت ميشيل 

سيسون قبل ثالثة أشهر(.

بي����روت: بعد زيارة قام بها ال����ى الوزير محمد الصفدي قبل أيام،
علم ان لقاء سيجمع نائب األمني العام للحزب العربي الدميوقراطي 
رفعت علي عيد والرئيس سعد احلريري. ويكتسب هذا اللقاء أهمية 
استثنائية نظرا ملا لهذه العالقة من حساسية شعبية، وملا تدل عليه 
من بعد سياس����ي، اذ ان احلزب العربي الدميوقراطي يعتبر من أكثر 
األحزاب الشمالية مواالة لسورية وارتباطا بها، وكونها حتصل مباشرة 
بعد توتر مستجد في منطقة جبل محسن العلوية اثر اكتشاف أكثر 

من عبوة ناسفة )فككت قبل ان تنفجر(.

بيروت: كشفت مخابرات اجليش اللبناني شبكة جتسس جديدة 
تعمل حلساب إسرائيل وألقت القبض على كبير العمالء ويجري 

التحقيق بحثا عن العناصر املساعدة.
وعلمت »األنباء« من مصادر أمنية ان الش����بكة انكشف أمرها منذ 
أسبوعني، وان الرقم األس����اس فيها عسكري برتبة عقيد في اخلدمة 
يدعى )غ.ش( وقد أوقف رس����ميا وتبني ان����ه يعمل في موقع يخوله 

الوصول الى معلومات.
وهذه اولى شبكات التجسس االسرائيلية التي تكشفها املخابرات 

اللبنانية منذ مطلع السنة.
وكانت مخابرات اجليش ومعلومات االمن الداخلي كشفت نحو 23 
شبكة جتسس تعمل لصالح املوساد السنة املاضية ومازال عناصرها 

قيد احملاكمة لدى القضاء العسكري.

بيروت: أش����ارت صحيفة »االندبندنت« البريطانية الى انه ال احد 
يش����ك فيما يعنيه كالم االمني العام ل� »حزب اهلل« الس����يد حسن 
نصراهلل من ان احلزب سيغير وجه منطقة الشرق االوسط في حال 

وقوع أي مواجهة بني اجليش االسرائيلي وحزب اهلل.
وفي مقال للكاتب البريطاني روبرت فيس����ك لفتت الصحيفة الى 
ان اجلنود االس����رائيليني يتحدثون في الصحافة عن احتمال دخول 
»حزب اهلل« الى اس����رائيل نفسها، ويعتبرون ان ذلك ميكن ان يكون 
حتركا س����ريعا ودراماتيكيا عبر احل����دود الغربية باجتاه نهاريا، أو 
محاولة لالستيالء على مستوطنة كريات شمونا وميكن حلزب اهلل 
أن يعلن أنه قد »حرر« جزءا من »فلسطني« التاريخية، ولفت الكاتب 
ال����ى انه عند ذلك يكون على إس����رائيل أن تقوم بقصف أراضيها كي 

تخرجهم منها. 

األحدب ل� »األنباء«: تيار المستقبل أثبت فشله في إدارته لألمور
بيروت � أحمد منصور

رفض النائب السابق مصباح 
األحدب استخدام مدينة طرابلس 
كصندوق بريد للرسائل األمنية 
االقليمية، مشددا على ان جناح 
الرئيس سعد احلريري هو جناح 
للبنان، ومشيرا الى وجود حواجز 
داخل احلكومة وتقهقر في قيادة 
قوى 14 آذار، داعيا اياها الى تقييم 
السابقة ووضع رزنامة  املرحلة 

جديدة للعام 2010.
ل�  ف���ي حديث  وقال االحدب 
»األنباء«: »ان قوى 14 آذار باتت 
الى وضع رزنامة  اليوم بحاجة 
جديدة للعام 2010 مع االخذ بعني 
االعتبار ضرورة ان يكون هناك 
آلية الخذ القرارات وتختلف عن 
اآللية السابقة التي تسببت بسوء 
ادارة طويل على مر الس���نوات 
اخلمس ألنه من غي���ر املنطقي 

االستمرار بهذا االسلوب، فال احد 
يعلم من يأخذ القرارات في قوى 

14 آذار«.
واضاف: منذ خمس سنوات 
ونحن نس���كت كي ال نتس���بب 
بانقسام داخل 14 آذار، ولكن اليوم 
وصلنا الى مرحلة كادت ان تقسم 
بها قوى 14 آذار الى قوى مسيحية 
واسالمية، اننا امام هذا الواقع ال 
ندري الى اين نحن ذاهبون؟ اذا 
كان لقاء البريستول باألمس هو 
لدعوة اجلماهير للمشاركة في 14 
فبراير »ذكرى استشهاد الرئيس 
رفيق احلري���ري«، فاملواطنون 
الدعوة،  له���ذه  ليس���وا بحاجة 
فاجلميع سيذهب لتقدمي التحية 
لشهيد لبنان الكبير الرئيس رفيق 
احلريري، ولكن هذا ال يعني ان 
اجلميع سيقف بطريقة عمياء وراء 
القيادات السياسية دون ان يعلم 

الى اين هو ذاهب، الس���يما اننا 
رأيناهم ومن خالل املمارسة في 
الس���نوات اخلمس املاضية انهم 
ضربوا عرض احلائط برأي أغلبية 
اللبنانيني، عل���ى الرغم من اننا 
ربحنا االنتخابات، ولكنهم تصرفوا 
كخاسرين، واليوم يطلبون الدعم 

لهذا التصرف، فهذا غير مقبول.

المصالحة مع سورية

ورأى االح���دب ان املصاحلة 
مع سورية كنا نأمل ان تتم منذ 
البداية، مش���يرا ال���ى ان زيارة 
الرئيس احلريري لس���ورية هي 
خطوة شجاعة وتنازل فيها عن 
امور شخصية وجتاوز بها اخلالف 
الش���خصي، لكن ما جرى ليس 

مصاحلة بني لبنان وسورية.

14 ألف اسم على الحدود

الرئيس احلريري  وقال: »ان 
ال يستطيع ان يتصالح ويعتبر 
ال� 14 ألف اسم املوضوعني على 
احلدود بني لبنان وسورية انهم 
تصاحلوا هم ايضا ويعودون الى 
مرحلة اضطهاد ومطاردة، فهذا 
غير مقبول، لذا البد من صياغة 

رزنامة جديدة ووضع آليات جديدة 
لوضع حد لهذا االنحدار املستمر«. 
وحول احلركة السياسية للنائب 
وليد جنبالط قال االحدب: »اني 
ال افهم ملاذا ي���الم وليد جنبالط 
على خروجه من ق���وى 14 آذار 
عندما حتدث البعض مباشرة بعد 
االنتخابات النيابية عن ان القرارات 
ال تؤخذ اال باالجماع، فهذا يعني 
انه لم يعد هناك اغلبية، واقلية 
وغير ذل���ك، مؤكدا على التقهقر 

الكبير في قيادة 14 آذار«.
من جهة اخرى اشار االحدب 
الى انه ليست هناك معاجلة فعلية 
للوض���ع االمني ف���ي طرابلس، 
معتبرا ان االشكالية ليست في 
القوى االمني���ة التي تنفذ اوامر 
القيادة السياسية، مشيرا الى ان 
القيادة السياس���ية في لبنان ال 
تأخذ قرارات واضحة، وان النشاط 

الوحيد ال���ذي يعمل عليه اليوم 
هو وضع اجلمعيات االس���المية 
حتت رعاية املفتي وكأن هذا االمر 
سيكون قرار طرابلس، فهذا غير 
واقع���ي، هناك قوى سياس���ية 
موج���ودة لكنه���ا مغيبة حتت 
غطاء ان هناك احادية في متثيل 
القوى املعتدلة االسالمية، وهي 
تيار املس���تقبل، فقد اثبت تيار 
املستقبل انه غير قادر على ادارة 
هذه االمور، والوقائع تثبت انه ال 

يستطيع ان ينقل موظفا.
واضاف »ان السنة ليسوا بصدد 
العداء مع سورية، فعندما كانت 
هناك تصاريح معادية لها التزمنا 
الصمت، الن هذا غير مقبول وال 
يؤسس ملرحلة جديدة، املطلوب 
ان يكون هناك وضوح واحترام 
ونية بالتواصل الفعلي القائم على 

رغبة الشارع اللبناني«.

أكد أن على »14 آذار« وضع رزنامة جديدة في ظل تقهقر قيادتها


