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لبنان: الخالف حول »البلدية« طّير جلسة الحكومة وكتلة عون تصّر على تقسيم بيروت

بيروت ـ عمر حبنجر
طارت اجللس���ة احلكومية التي كانت مقررة امس الستكمال درس 
التعديالت على قانون االنتخابات البلدية الى االربعاء املقبل، من دون 
تفسيرات رس���مية لهذا التأجيل، ولو ان املوقف ال يحتاج الى الكثير 
من االس���تنتاجات، اذ لو كان ثم���ة توافق بني الوزراء، ملا كان من داع 

للتأجيل.
وفي االجواء الرس���مية ان عدم التوصل الى تفاهمات حول قانون 
االنتخابات البلدية، ال يعني تأجيل االنتخابات بذاتها، ما دام باالمكان 

اجراؤها على القانون القدمي.
اال ان بعض قوى 14 آذار تخش���ى أن تقود البلبلة احلاصلة حول 
االنتخابات البلدية الى اجهاض محاوالت عقد طاولة احلوار الوطني، 
هذا الشهر، الستكمال البحث في البند الوحيد على جدول االعمال، حتى 
اآلن، وهو االس���تراتيجية الدفاعية والسالح، وسط االجواء االقليمية 
املكفهرة واستمرار التهديدات االسرائيلية للبنان وحكومته على خلفية 
املعلومات املتالحقة حول تنامي قدرات حزب اهلل العسكرية، اضافة 

الى احتدام اللهجة الغربية ضد ايران، بسبب ملفها النووي.

فقد حصر مجلس الوزراء الذي انعقد في الس���راي الكبير برئاسة 
الرئيس سعد احلريري مناقشاته بجدول اعماله العادي، اضافة الى متابعة 
جهود البحث عن الطائرة االثيوبية وباقي ركابها وصندوقها االسود 
حتت مياه البحر االقليمية اللبنانية، ودون التطرق الى امللفات االخرى 

العالقة، كقانون البلديات والتعيينات االدارية واملالية امللحة.
واستهل الرئيس احلريري اجللسة بالقول ان البحث عن املفقودين 
وعن الصندوق االس���ود وحطام الطائرة مس���تمر بقدر ما تسمح به 
االحوال اجلوية، مشددا على استمرار البحث بفعالية اكبر فور حتسن 
ح���ال الطقس، واض���اف: ان مغاوير البحر ما زالوا منتش���رين على 
الش���واطئ، وان قطعة من الطائرة انتشلت عند شاطئ طرطوس في 
س���ورية. ويبدو ان عمليات البحث على املفقودين ستطول مع تأثر 

لبنان بعاصفة ثلجية قوية.

عقبات عرقلت قانون البلديات

اوس���اط وزارية عزت تأجيل جلس���ة امس املخصصة الستكمال 
النقاش حول قانون البلديات، الى تعذر التفاهم على مس���ألة اعتماد 

النظام النسبي في البلديات الكبيرة، بيد ان اخلالف على هذه النقطة، 
اس���تتبع طرح افكار أش���د تعقيدا، كتقس���يم بيروت الى ثالث دوائر 
بلدية، وهذه الفكرة التي طرحها العميد ميش���ال عون بإصرار، االمر 
الذي زاد املوقف تفاقما، في ظل رفض اطراف 14 آذار، وعلى رأس���هم 
تيار املس���تقبل، هذا التقس���يم، ما وضع هذا القانون وتعديالته على 
احلافة، ولهذا ارتؤي تأجيل اجللس���ة الى االربعاء املقبل إفساحا في 
املجال للمزيد من املش���اورات، بحثا عن منفذ مالئم في جدار املواقف 

االسمنتية الصلبة.
وهذا يعني، الزامية العودة الى القانون البلدي الساري املفعول، اذا 

ما صفت النوايا وتأكد العزم على اجراء هذه االنتخابات.
وعلى هذا يفترض ان تكون جلسة االربعاء املقبل ملجلس الوزراء 
في بعبدا حاس���مة بالنسبة لهذا االس���تحقاق، اذ بعدها تصبح املهل 

القانونية للتعديالت املطلوبة مانعا فعليا.

إصرار »المعارضة« على تقسيم بيروت

في هذا الوقت ذكرت صحيفة »السفير« ان املعارضة املسيحية 

السابقة )كتلة العماد عون( ابلغت الرئيس ميشال سليمان اصرارها 
على تقسيم بيروت الى ثالث دوائر انتخابية بلدية، في حال سقط خيار 
النسبية. وقال احد وزراء املعارضة املذكورة ان وزراء التيار الوطني 

احلر واملردة سيدافعون عن هذا الطرح في مجلس الوزراء.
واضاف: مع ش����كرنا ملن يكرر أنه يريد احملافظة على املناصفة، 
فاننا نفضل ان نستطيع بأصوات ناخبينا املسيحيني االتيان بثمانية 
اعضاء، على ان يؤتى لنا ب� 12 عضوا، اي نصف العدد في املجلس 

البلدي، هبة أو حسنة من أحد.
اما مشروع خفض س����ن االقتراع الى 18 سنة، فمازال هو اآلخر 
معلقا بانش����وطة التجاذب السياسي، ويبدو ان الرئيس احلريري 
ليس متحمس����ا لالقتراح الذي مت التداول به مؤخرا، والذي طرحه 
الوزير جبران باس����يل ويقضي بأن تبادر احلكومة الى سحب هذا 
املش����روع من مجلس النواب لسببني، اوال ألنه ال يريد ان يتناقض 
م����ع البي��ان الوزاري للحكوم��ة ال�����ذي ينص على العمل من اجل 
تخفيض س����ن االقتراع، والثان��ي ان تي��ار املس����تقب��ل ه��و م��ن 

املنادين اصال بهذا الطرح.

مغاوير البحر منتشرون على الشواطئ رغم العواصف.. والبحث عن مفقودي »اإلثيوبية« مستمر بقدر ما تسمح به األحوال الجوية

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري مجتمعا برؤساء احلكومات السابقة )فؤاد السنيورة، جنيب ميقاتي، سليم احلص، وعمر كرامي( في السراي احلكومي امس للتباحث بقضية دار الفتوى

الحريري بحث ورؤساء الحكومة 
السابقون األوضاع في دار الفتوى

الحريري ولقاء البريستول وذكرى 14 فبراير والموقف السوري

هل أخطأت المعارضة في التقدير السياسي
أم تبحث عن أسباب التغيير المفاجئ؟!

بي���روت: بدعوة م���ن رئيس مجلس الوزراء س���عد 
احلريري، التقى قبل ظهر امس في الس���راي الكبير 
الرؤساء سليم احلص وعمر كرامي وجنيب ميقاتي وفؤاد 
السنيورة، وتداولوا في املوضوعات املتعلقة بدار الفتوى، 
وآخرها م���ا يتعلق بالكتاب الذي وجهه الرئيس احلص 

للمفتي د.محمد رشيد قباني يحثه فيه على االستقالة.
وأكد الرؤساء متابعة املسيرة اإلصالحية التي عهد بها 
املجلس الشرعي اإلسالمي األعلى الى جلنة على رأسها 
أصحاب الدولة، بحسب بيان صدر عن املجتمعني الى ان 
هناك متابعة حثيثة للعملية التي بدأت قبل شهرين في 
سائر مساراتها املالية واإلدارية والهندسية والتشريعية 
والديني��ة، ومبا في ذلك املش����اريع واملسائل التي أثير 

حوله��ا الك��الم ف��ي وسائ��ل اإلع��الم.
وس����يتابع أصحاب الدولة التق����دم اجلاري في هذه 
املواضيع مع رئيس مجلس الوزراء، وس����يكون هناك 
تقرير يبني احلقائق بكاملها أمام الرأي العام، وسيصار 
عندها ال����ى اتخاذ ما يلزم مبا يؤم����ن املصلحة العليا 

للمسلمني.

بيروت: في غضون أيام 
قليلة بدت قوى املعارضة 
وكأنها فوجئ��ت بتطورات 
سياس��ية غير محس��وبة 
لديه��ا  باغتته��ا وأث��ارت 
تساؤالت وشكوكا وما ميكن 
تسميته »نقزة سياسية« هي 
األولى من��ذ قيام احلكومة 
وزيارة رئيسها سعد احلريري الى دمشق. 
كانت املعارضة توقعت منذ حتول جنبالط 
الشهير الذي عززه وصول احلريري الى 
دمشق ان يبدأ حتالف 14 آذار بالتفكك وان 
يبدأ الرئيس سعد احلريري بفك ارتباط 
تدريجي مع حلفائه، وان يحذو حذو جنبالط 
الذي هجر األمانة العامة وابتعد كثيرا عن 
حليفيه الس��ابقني اجلميل وجعجع. كما 
توقعت ان يطرأ تبعا للتحوالت السياسية 
احلاصلة تغيير في مسار ذكرى 14 فبراير 
وطريقة احيائها هذه السنة على املستويني 
الشعبي والسياسي، مرجحة تقدمي الطابع 
السياسي على »الشعبي« وحتويل املناسبة، 
التي عبرت عن رغبة املشاركة فيها، الى 
مناسبة وطنية جامعة ال تكون حكرا على 
فئة وال تكون فيها أجواء وروحية وشعارات 
املرحلة السابقة. كما توقعت املعارضة في 
قراءتها السياس��ية االستباقية ان يغيب 
الرئيس سعد احلريري عن لقاء البريستول 
وان يعهد مبهمة ترؤس هذا اللقاء، الذي 
يعقد على أسس اصطفاف ومناخ جتاوزته 
األح��داث، الى الرئيس فؤاد الس��نيورة. 

ولكن ما حصل:
- ان احلريري أكد متس��كه بحلفائه 
وافتخاره بهم، وأوحى باستمرار احلاجة 
الوطنية الى حتال��ف 14 آذار كما حاجته 
السياسية هو الى هذه الورقة السياسية 

احليوية.
- ان احلريري بادر الى حضور ورعاية 
وقيادة لقاء البريستول في اشارة سياسية 
واضح��ة الى رغبته في انع��اش 14 آذار 
ومده بكل أسباب االستمرار والبقاء، ومبا 
يتجاوز هدف املناس��بة املعلن للقاء وهو 
التحضير لذكرى اغتيال الرئيس الشهيد 

رفيق احلريري.
- ان احلري��ري مدفوعا من ضغوط 
داخ��ل تياره ومن حلفائ��ه قرر مهرجانا 
شعبيا حاش��دا ومفتوحا ال يختلف في 
ش��يء عن مهرجانات الس��نوات األربع 
املاضية، ما خال املضمون السياسي الذي 
يفترض ان يخلو من احلدة ويتكيف مع 
املتغي��رات وضرورات املرحلة مع توزيع 

للكلمات واألدوار.
- ان فريق 14 آذار لم يطلق ما يكفي من 
اشارات مشجعة حلضور أركان املعارضة 
مهرجان 14 فبراير، ولم يوفر ما طلبه هؤالء 
من مناخات جديدة ومالئمة للمشاركة. ال 
بل ظهر حتفظ وحذر ازاء رغبة املشاركة 
املفخخة سياسيا. وفحوى رد فعل 14 آذار 

ان مشاركة سياسية أو شعبية من فريق 
8 آذار يجب ان حتصل من دون شروط 
مسبقة تتعلق باملهرجان شكال ومضمونا، 
وان هذه املشاركة يكون مرحبا بها اذا متت 

حتت سقف 14 آذار وقيادتها.
وهذا املوقف الذي أدلى به د.س��مير 
جعجع بعد لقائه احلريري في الس��رايا 
احلكومي وبعد مشاركته الرمزية املعبرة 
في اجتماع األمانة العامة ل� 14 آذار، يتطابق 
مع ما أدلى به قياديان ش��ماليان في تيار 
املس��تقبل، النائب أحم��د فتفت والنائب 
السابق مصطفى علوش، ومفاده ان بعد 
14 ش��باط هو وطني بامتياز، ولكن على 
اخللفية التي بنتها احلركة االس��تقاللية، 
وال ميكن تفريغ املناس��بة من املضمون 
السياسي ومن معناها احلقيقي والفعلي 
حتى ال تصبح مجرد مناسبة اجتماعية أو 
تقليدا فولكلوريا ليس إال. ازاء هذا التصادم 
والتعارض بني ما توقعته املعارضة أو ما 
أرادت��ه وأوحت به، وب��ني ما حصل على 
أرض الواقع من توجهات معاكسة، كيف 

سيكون رد فعل املعارضة:
- هل تبحث عن أسباب كامنة وراء ما 
تعتبره تغييرا مفاجئا في السلوك السياسي 
للرئيس س��عد احلريري، ال تتماشى مع 
زيارته الى دمشق ونتائجها. وعملية البحث 
تركز على اخلارج أكثر من الداخل وتسأل 
مثال عن »سر« زيارة جون ماكني الى بيروت 
وما حمله املوفد اخلاص جورج ميتشيل 
من معطيات أقليمية جديدة، وعن لقاءات 
جنبالط األميركية في الفترة األخيرة من 
لقائه مع ماكني ف��ي بيروت الى لقائه مع 

فيلتمان في لندن.
- هل تعترف بوقوعها في خطأ التقدير 
السياس��ي خلي��ارات احلري��ري وكيف 
س��يتصرف من موقعه اجلديد كرئيس 

للحكومة وبعد زيارته الى دمشق.
رمبا لم تقدر املعارضة جيدا ما متثله 
14 آذار من أهمية في حسابات احلريري 
مادام��ت 8 آذار الت��زال قائمة وتبالغ في 
التصرف من موقع »املنتصر«، وما متثله 
ذكرى 14 فبراير من مناسبة عزيزة جدا 
على قلب احلريري ويضع في تصرفها كل 
االمكانات الجناحها واحلفاظ على مستواها 
وحجمها ومعانيها. ورمبا بالغت املعارضة 
في تصوير سلبي ملوقف احلريري الذي 
قد تكون كل أه��داف حركته محصورة 
في مناسبة 14 فبراير وساعية الى احتواء 
14 آذار وتكييفه��ا م��ع متغيرات املرحلة 
ليظ��ل في موقع الق��ادر على ان يقود ال 
ان ينقاد، وليظل الوضع حتت سيطرته، 
وضع الشارع السني كما الوضع السياسي 

ل� 14 آذار...
فهل تخطئ املعارضة أيضا في قراءة رد 
الفعل السوري على ما جرى وتستنتج ان 
األمور بني احلريري واألسد ال تسير على 

ما يرام، وان املكتوب يقرأ من عنوانه.

خرجوا من االجتماع دون اإلدالء بأي تصريح
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زيارة العطري 
ردت  إلى بيـروت: 
مص����ادر قريبة 

من دمشق سبب تأخر زيارة رئيس 
ال���وزراء محمد ناج���ي العطري الى 
بيروت الى اع���داد ومراجعة امللفات 
العالق���ة التي س���تطرح واالتفاقات 
اجلديدة التي ستوقع، فيما ردت مصادر 
أخرى الس���بب ال���ى تغيير حكومي 
محتمل في دمشق قريبا يشمل رئاسة 
احلكومة التي ستعهد الى شخصية 
مرموقة س���بق لها ان شغلت منصبا 

رفيعا.
كاسيزي متعجب: تعجب رئيس احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان القاضي االيطالي 
أنطونيو كاس��يزي من تأفف اللبنانيني 
»الذين حض��روا محاضرته أمس االول 
ف��ي نقابة احملامني ع��ن التحديات التي 
تواجهها احملكمة« من تأخر بدء احملاكمة 
العلنية، وقال كاس��يزي انه عندما كان 
رئيسا للمحكمة اجلزائية الدولية اخلاصة 
في يوغوسالفيا السابقة »بدأنا مبحاكمة 
أول شخص موقوف بعد ثالث سنوات 

على بدء احملكمة عملها«.
مشهدان بارزان في عيد مار مارون: تتوقع 
مصادر سياسية مسيحية في 14 آذار 
ان يكون قداس عيد مار مارون الذي 
سيترأسه البطريرك صفير في وسط 
بيروت مواكبا بحضور شعبي الفت 
من جمهور 14 آذار عش���ية ذكرى 14 
فبراير، وهكذا يصبح املشهد في عيد 
املوارنة ومبناس���بة مرور 1600 عام 
على وفاة مؤس���س وشفيع الطائفة 

موزعا بني مشهدين:
- مش���هد بيروت الذي يختلط فيه 
الطابع الديني مع »الشعبي السياسي«، 
وينطوي على رسالة مزدوجة: جتديد 
الدعم للبطريرك صفير والتأكيد مجددا 

على مبادئ ثورة األرز.
- مشهد حلب وخاصة مسقط رأس مار 
مارون في براد الذي يختلط فيه الطابع 
الديني ببعده املشرقي مع السياسي، 
عبر مشاركة للتيار الوطني احلر وتكتل 
االصالح والتغيير يتقدمها العماد عون 
على رأس حملة »حج ديني ماروني« 
الى سورية لم يسبق لها مثيل. »رغم 
الطابع الديني الذي حرص العماد عون 
ان يضفيه على زيارته الى سورية، 
اال ان مصادر مطلعة أشارت الى لقاء 
سيجرى بني عون والرئيس السوري 
بشار االسد على هامش هذه الزيارة، 
وسيكون طابع اللقاء »عائليا«، وليس 
افتتاح  الزيارة  سياسيا، كما تتخلل 
االس���د وعون معرضا ملار مارون في 

قلعة حلب األثرية«.
شخصيات لم تدع للبريستول: شخصيات 
محس��وبة عل��ى 14 آذار لم حتضر لقاء 
البريستول ألنها لم تدع »سهوا وعن غير 
قصد« مثل النائب متام س��الم والعالمة 
علي األمني، وشخصيات دعيت ولم حتضر 
مثل ن��واب اللقاء الدميوقراطي والنواب 
السابقني نسيب حلود ومصباح األحدب 
وكميل زيادة ألنها تعتبر نفسها خارج 
حتالف 14 آذار ولكنها باقية على التزامها 
بالرئيس سعد احلريري وحتالفها معه، 

ولذل��ك ستحضر 
ذك�������رى 14 

شباط.
مجلس املطارنـة: خال بيان مجلس 
املطارنة املوارنة الشهري من أي اشارة 
سياسية الى أي من امللفات واملسائل 
املطروحة واملزدحمة في هذه الفترة، 
وتبقى االشارة التي وردت في البيان 
الى »الوضع األمن����ي العام اآلخذ في 
التقدم«، وهي اشارة ايجابية »نادرة« 
تعكس تف����اؤال ولكنه يظ����ل تفاؤال 

حذرا.
رسالة سياسية: اهتمت أوساط سياسية 
وديبلوماسية بالشكوى التي قدمها د.سمير 
جعجع الى الرئيس س��عد احلريري حول 
»ممارسات تقوم بها بعض األجهزة األمنية 
ال تلي��ق بهذه املرحلة وتتنافى مع حقوق 
املواطن واحلريات السياس��ية«. واهتمت 
هذه األوساط مبعرفة طبيعة هذه املمارسات 
وأي أجهزة أمنية تقوم بها ومدى الصلة 
بني املمارسات املشكو منها والتحضيرات 
اجلارية من قبل القوات اللبنانية ألوس��ع 
حش��د ش��عبي في 14 آذار، وما اذا كانت 

تنطوي على رسالة سياسية معينة؟
اتصاالت مكوكية: نقل عن مصدر وزاري 
ان الرئيس ميش����ال سليمان ورئيس 
احلكومة س����عد احلري����ري يجريان 
اتصاالت مكوكية مع جهات دولية أبرزها 
اجلانبان الفرنس����ي والتركي من أجل 
تطويق أي محاولة اسرائيلية لالعتداء 
على لبنان، وأشار املصدر الى ان أحدا 
لم يقدم حتى اآلن أي ضمانات جدية 
للحكومة اللبنانية. وتقول مصادر ان 
ملوك ورؤساء دول التقوا على ايصال 
رسالة واضحة للبنان مفادها ان ثمة 
مخاوف على لبنان من التطورات في 
املنطقة في ضوء ظروف معينة، وهذه 
الظروف تتمثل في اخلش����ية من ان 
يؤدي اي عمل ضد ايران الى التسبب 
في أزمة ل����ن يبقى لبنان بعيدا عنها، 
وقد ابلغ هؤالء الى احلريري وفق ما 
ب����أن دولهم معنية  افادت املعلومات 
بالضغط على اسرائيل ومحاولة التأثير 
عليها من اجل اال تقوم بأي عمل عدواني 
على لبنان، لكن على لبنان في املقابل 
العمل بكل قوة م����ن اجل عدم توفير 

الذرائع السرائيل.
حركة »مشـرقيون«: ولدت قبل أسبوع 
وبعد حتضي��رات دامت أش��هرا، حركة 
»مشرقيون«، وهي حركة علمانية تهدف 
الى تظهير تاريخ وتراث املس��يحيني في 
لبن��ان والش��رق، ومن أب��رز األعضاء 
املؤسسني لهذه احلركة العماد ميشال عون. 
أول نشاط واطاللة لهذه احلركة كانت في 
دير مار مارون الرويس »شننعير كسروان« 
حتت عنوان »من املشرق الى الكون« ملناسبة 
اعالن السنة اليوبيلية 1600 ملار مارون«، 
وهو اللقاء االحتفالي الذي أثمره التعاون 
بني »مش��رقيون« والتيار الوطني احلر، 
وتقدم حضوره ممثل البطريرك املاروني 
املطران أنطوان نبيل العنداري، باالضافة 
الى عون ونواب تكتل التغيير واالصالح 
يتقدمهم نواب كس��روان وقياديون من 
التيار وأنشطة روحية وكسروانية، أبرزها 

نعمت جورج افرام.

أخبار وأسرار لبنانية
لماذا »كرمالك نازلين«.. ألم تعد »السما زرقا«؟!

مطلوب دوافع لتجييش الناس في 14 فبراير
والكتائب ستشارك بمعزل عن تجاوب الجمهور

مصدر كتائبي استنكر لـ»األنباء« عدم ذكر شهداء حزبه في »البريستول«

بيروت: مبوازاة السجال حول الشخصيات 
واملتحدثني على منبر 14 فبراير، ش���هد 
التحضير إلحياء ذكرى استش���هاد رئيس 
احلكومة األس���بق رفيق احلريري، نقاش���ا 
حادا حول الس���بل األفضل حلش���د جمهور 
»املستقبل« و»14 آذار« ودفعه للنزول بكثافة 

الى ساحة الشهداء.
وأبلغت مصادر واسعة االطالع »األنباء« ان 
النقاش كان حادا حول شعار املرحلة بعد ان 
رأى عدد من القيادات ان شعار »السما زرقا« 
»ما عاد يطعمي خبز«، خاصة بعد استخدامه 
في االنتخابات النيابية وما شهدته املرحلة 

التالية من خطوات استفزت شارع 14 آذار.
وأجمع الرأي بع���د نصيحة احدهم على 
ان األمر الوحي���د الذي ميكنه دفع اجلمهور 
الوفي هو دماء الش���هيد رفيق احلريري، ما 
يجعل شعار »نازلني كرمالك وبس كرمالك« 
اكثر الشعارات القادرة على استنفار شارع 
رفيق احلريري، اال ان هناك رأيا ان كلمة »بس 
كرمالك« ميكن ان تفهم على انها ضد الرئيس 
سعد احلريري، فاستقر الرأي أخيرا على حذف 
كلمة »بس« ليصبح شعار االحتفال الكبير 
باستشهاد رفيق احلريري في 14 فبراير اجلاري 

»كرمال اللي حققناه.. كرمالك نازلني«.

بيروت ـ ناجي يونس
اعتب����ر مصدر مطلع في ح����زب الكتائب ان 
االجتماع املوس����ع للقاء البريستول يوم األحد 
املاضي كان مبثاب����ة محاولة إلعادة احلياة الى 
جتمع ترنح في الفترة األخيرة منذ اتفاق الدوحة 

حتى اليوم.
واس����تغرب املصدر في حوار مع »األنباء«، 
اال يذكر الش����هيدان الكتائبيان نصري ماروني 
وسليم عاصي في عداد الش����هداء الذين ذكرت 
أس����ماؤهم في بيان لقاء البريستول األمر الذي 

تسبب باستياء كتائبي عريض.
واعرب عن متنياته بأن ينجح لقاء البريستول 
في حش����د أكبر عدد ممكن م����ن اجلماهير التي 
ستشارك في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 

احلريري.
غير انه تس����اءل عن الدوافع التي ميكن ان 
جتّيش الشعب بالنزول الى الساحات والشوارع 
بعدما عدل بعض األطراف في 14 آذار في ثوابتهم 
وسياساتهم ومواقفهم وساروا في منطق التسوية 
واملساومات وقبلوا مبا ال ميكن القبول به بعد 

سقوط الشهداء.
وس����أل املصدر: هل االستس����الم في 7 مايو 
والقبول »بالدوحة« وانتخاب رئيس للجمهورية 
حتت الضغط والقبول بسالح حزب اهلل وزيارة 
رئيس احلكومة الى سورية من دون نتيجة، هل 

كل ذلك هو الذي ميكن ان يجيش الرأي العام؟ 
هل هذا كله سيجيش الناس الذين نزلوا عفويا 

الى ساحة الشهداء عام 2005؟
وأكد املصدر ان الش����عب اللبناني لن يقبل 
بعد الي����وم بأن يس����تخف أي كان بعقله وبأن 
تتم دعوته الى وقفة الكرامة يوما والى مواقف 

أخرى أياما أخرى.
وعم����ا اذا كان حزب الكتائب سيحش����د كل 
قواه الشعبية للمش����اركة في ذكرى 14 آذار أو 
ال قال: لقد ش����ارك حزب الكتائ����ب في اجتماع 
البريستول وسيكون قرار املشاركة في 14 فبراير 
أمرا طبيعيا ويبقى حتديد مدى املش����اركة التي 
ستتحقق وجتاوب القاعدة الكتائبية مع الدعوة 

التي ستوجه اليها في هذا االطار.
وسئل عن مدى استجابة القاعدة احلزبية مع 
الدعوة التي ستوجهها القيادة الكتائبية فأجاب: 

الكتائب حزب دميوقراطي.
واوض����ح انه يقول كل ذل����ك ليس من قبيل 
التشفي أو كونه ضد 14 آذار مؤكدا انه من صميم 
14 آذار وقبل اآلخرين وهو سيبقى كذلك بعدهم 
معربا عن أمله في ان تعود هذه احلركة الى نفسها 
فهي التزال الوحيدة القادرة على مواكبة التطورات 
وتلبية آمال الناس وهي ظاهرة اس����تثنائية لم 
يعرفها لبنان في تاريخه القدمي أو احلديث ومعتبرا 

ان القضاء عليها سيكون مبثابة اجلرمية.


