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قراءة في المشهد السياسي الداخلي في ضوء »االصطفافات الجديدة«
بيروت: الحظ محلل سياسي في بيروت 
ان األفرقاء املس���يحيني يتمتعون حاليا 
بهامش »الدالل« الواسع وأصحاب احلظوة في 
اب���راز خصوصية مكنتهم من ان ينبروا الى 
دور مبادر، ولو ضمن لعبة داخلية محدودة 
األفق واقعيا وال تتصل فعليا بالتأثير على 
املجريات االقليمية األوسع. ومع ذلك كانت 
»مبادرة« متعددة الوجه وسجلت في خانة 

»املسيحية السياسية« الفعالة.
ولكن تقاطع القوى املسيحية قاطبة على مسائل تتصل 
ب� »الوجود« املسيحي او بثقله او مبستقبله، ال يبدو وحده 
عامل امان وضمان اس���تمرار ما دام مفتقرا الى أفق أرحب 
يصل مبادرة هذه القوى باس���تراتيجية واضحة للنظام 
واختالالته وأمراضه على الضفة الداخلية وإمكانات إنقاذه 

ودميومته على الضفة اخلارجية.
بذل���ك يتوجب على القوى املس���يحية ان تعترف بأن 
تقاطعها النادر على مسألتي إلغاء الطائفية وخفض سن 
االقتراع كان تقاطعا سلبيا، أي ان القوى املسيحية توافقت 
على الرف���ض ولكنها لم تقدم في املقاب���ل البديل العملي 

والنهج السياس���ي ذا األفق املفتوح على االصالح الداخلي 
الش���امل. في الواقع، أعلت القوى املس���يحية خصوصية 
مختلفة باملقارنة مع أحوال الشركاء اآلخرين، حلفاء كانوا 

ام خصوما في ملعب التنافس.
الشريك الشيعي يبدو موزعا بني مستلزمات التحدي 
اإلقليمي األكبر املوصول على افق التهديدات اإلسرائيلية 
وامللف اإليراني وموجبات الشراكة الداخلية في السلطة مما 
يعرضه الحراجات كبيرة عند حدود التحالفات واخلصومات، 
كما ظهر األمر في ملفات إلغاء الطائفية السياسية وخفض 

سن االقتراع وكذلك استحقاق االنتخابات البلدية.
والشريك الس���ني يبدو بدوره موزعا بني »املسؤولية 
الرسمية« احلكومية في حراسة التسوية السورية � السعودية 
واحلد من تكاليفه���ا على جبهة األكثري���ة واحللفاء، كما 
عكس ذلك االمتناع املؤلم عن التصويت على خفض س���ن 

االقتراع.
اما الشريك الدرزي يبدو أيضا في ذروة حلظة التثبيت 
احملرج لوسطية شديدة احلساسية بني »نصف اشتراكي 
حزبي« و»نصف سياسي متحرر« على وقع عد تنازلي طويل 
لزيارة النائب وليد جنبالط لدمشق التي أضحى موعدها 

الغامض أش���به باللغز الذي ال ف���كاك حلله رغم املوجات 
الكثيفة املتعاقبة للتوضيحات والتصويبات والتصحيحات 

واملصاحلات وسائر مشتقاتها.
وف���ي قراءة حمللل سياس���ي آخر، ف���إن اإلضافة التي 
ميكن رصدها في املش���هد السياسي أن الواقع الذي يقوم 
عليه االصطفاف احلالي ل���م يعد ثنائيا بل أضحى ثالثي 

األبعاد.
والدوافع التي تتم عليها االصطفافات احلالية لم يعد 
موضوعها س���ياديا حصرا، بل انضم���ت إليه قضايا ذات 
طابع سياسي، تنموي وإصالحي، وكل ذلك يفترض إعادة 
خلط لألولويات، فقد مت تشكيل مساحة استثنائية أوجدها 
خطاب »الوسطية« الذي استهله وليد جنبالط في البداية 
ومهد ل� »متايز« سعد احلريري عن 14 آذار الحقا )تكرس 
ذلك في اخلطاب الذي ألقاه في الذكرى اخلامسة الستشهاد 
الرئيس رفيق احلريري(، وفتح الباب أمام حركة سياسية 

مليشال عون تتجاوز إطار 8 آذار.
كثيرة هي األطروحات التي تستدعي اصطفافا سياسيا 
من حولها يقوم على أس���اس 8 و14 آذار كسالح حزب اهلل 
أو موضوع املقاومة في ش���كل عام والعالقات مع سورية 

ومدى ارتباط لبنان بالوضع اإلقليمي والصراع العربي � 
اإلسرائيلي وبامللف النووي اإليراني والتهديدات اإلسرائيلية 

وغير ذلك.
وفي املقابل، كثيرة هي األطروحات التي تستدعي اخلروج 
من االصطفاف التقليدي، وهناك قضايا تستوجب اصطفافا 
مسيحيا يتالقى حولها ميشال عون ومسيحيو 14 آذار مثل 
اقتراح خفض سن االقتراع إلى ال� 18 عاما واقتراح تشكيل 
الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية السياسية وغيرها، وهناك 
دوافع تتعلق بحساب االنتخابات املقبلة البلدية والنيابية 
أيضا. تدفع احلال هذه بالقوى السياس���ية اللبنانية إلى 
التوس���يع في دائرة خياراتها وعالقاتها بكل ما يتصل ب� 
»التكتيك« املسموح به أو بالتموضع على أساس املوقف من 
اختالل التوازن الطائفي. وهذا ما يعطي املشهد اللبناني نوعا 

من الفرادة في فسحة زمنية رمبا تطول بعض الشيء.
التسوية السياسية التي فرضت على األطراف والقوى 
اللبنانية بعد االنتخابات النيابية لم ترق حتى اآلن إلى 
اعتبارها تس���وية ناجزة باملعنى الذي عكسته األجواء 
اإليجابية التي واكبت حتسن العالقات بني لبنان وسورية، 
ذلك أنها عجزت عن تطبيق مق���ررات احلوار الوطني 

التي توافق عليه���ا اللبنانيون عام 2006 وعجزت عن 
التوصل إلى حل ملوضوع االستراتيجية الدفاعية، وهو 
ما يبشر بأن الس���ياق املتوافق عليه يتلخص بانتظار 
استحقاقات داخلية أو إقليمية تعيد إنتاج تسويات أخرى 
في املس���تقبل.لذلك رمبا اليزال مطلوبا من اللبنانيني 
اإلبق���اء على اصطفافاتهم التي تعب���ر عن احلاجة إلى 
التحضر لدخول موجة جديدة من التجاذب السياس���ي 
الذي قد ينش���أ على عناوين خالفية ال يتم بتها حاليا، 
وه���ذا ما يحصل من حني آلخر بالنس���بة إلى كثير من 

القضايا املختلف عليها بني اللبنانيني.
حزب اهلل غير مستعد لفرط عقد حتالف 8 آذار، والرئيس 
سعد احلريري غير جاهز لفرط حتالف 14 آذار. بالنتيجة،  
فإن القوى األساسية في لبنان وامتداداتها اإلقليمية التزال 
تتمسك باالصطفاف القائم وذلك رغم دخول جميع القوى 
السياسية إلى حكومة احتاد وطني وغياب معادلة معارضة 
� مواالة، ورغم تطور العالقات اللبنانية � الس���ورية إلى 
حد مقبول نس���بيا، ورغم املصاحلة السورية � السعودية 
وزيارة احلريري لدمشق وتصاعد التهديدات اإلسرائيلية 

لكل من سورية ولبنان.
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الشامي لـ »األنباء«: المشاركة في القمة العربية متروكة للسلطة السياسية
الوزير الشامي أن وزارة اخلارجية 
تعتمد النس����ب املق����ررة من قبل 
الس����لطة اإلدارية، ووفقا للنسب 
الت����ي يقرها الدس����تور اللبناني 
واملطبقة في مجلس النواب على 
صعيد الفئات جميعا داخل املالك، 
أما فيما خص التوزيع الطائفي فمن 
املمكن وجود شواغر على صعيد 
مسألة الترقية والترفيع وحتديدا 

للطائفتني العلوية واألرمنية.
الس���ؤال حول  ولدى تك���رار 
أو عدم مش���اركة لبنان  مشاركة 
في قمة ليبيا قال الوزير الشامي 
»القمة قمة رؤساء، وهناك رئيس 
اجلمهورية الذي يتشاور مع السلطة 
الوزراء  التنفيذي���ة أي مجل���س 
خصوصا أن هذه احلكومة ضمنت 
الوزاري فق���رة عن اإلمام  بيانها 
الصدر، ومب���ا أن احلكومة حازت 
ثقة البرملان على أساس هذا البيان 
التشريعية  السلطة  الوزاري فإن 
اذن هناك تش���اور  معنية أيضا. 

والسلطة السياسية تقرر«.

العمل مع الدول الكبرى والفاعلة 
دولي���ا للضغ���ط على اس���رائيل 
لالنس���حاب من األراضي العربية 
احملتلة، واالنسحاب من مزارع شبعا 
اللبنانية وتالل كفرشوبا واجلزء 
الش���مالي من بلدة الغجر، ووقف 
تهديداتها للبنان والتي تشكل خطرا 

على السلم اإلقليمي والدولي.
ولدى سؤاله عن موقفه كوزير 
للخارجية من مسألة مشاركة لبنان 
في قمة ليبيا، قال الوزير الشامي 
»أنا كوزير خارجية مسؤول عن 
احلماية الديبلوماسية والدولية ألي 
مواطن لبناني ذي صفة عادية أو 
رسمية، واإلمام الصدر كان يحمل 
الصفة الرسمية عند تغييبه، وهناك 
قرارات صادرة عن القضاء اللبناني 
بهذا اخلصوص، أنا أيضا ملتزم مبا 

نص عليه البيان الوزاري«.
وع����ن موضوع التش����كيالت 
الديبلوماسية في وزارة اخلارجية 
ق����ال الوزير الش����امي »ان العمل 
جار مللء الشواغر عبر التقيد مبا 

م����ن يوني����و 1967 وإقامة الدولة 
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها 
القدس، وحق املقاومة املش����روع 
في حترير األرض، وحق العودة 
لالجئني الفلسطينيني الذي نصت 
العربية والدستور  املبادرة  عليه 
اللبناني«. وحول مسألة املشاركة 
اللبنانية في القمة في ليبيا أوضح 
الوزير الشامي أن هذا األمر »متروك 
التي تتخذ  للسلطة السياس����ية 
القرار املناسب، خاصة أن البيان 
الوزاري تضمن مسألتني: األولى: 
متابعة قضية اختفاء اإلمام السيد 
موسى الصدر ورفيقيه بالسرعة 
الالزمة وكشف أسرار هذه القضية 
املمتدة منذ أكثر من ثالثة عقود، 
وهذا مطلب وطني لبناني ومطلب 
للحكومة اللبنانية. الثانية: التأكيد 
على دعم احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان بهدف الوصول الى حقيقة 
اغتي����ال الرئيس الش����هيد رفيق 

احلريري ورفاقه«.
وأض���اف الوزير الش���امي أن 

نصت عليه قوانني وأنظمة الوزارة 
بالنسبة للفترة الزمنية للتشكيالت، 
ونحن نس����عى الى إع����ادة النظر 
بالهيكلة وتطويرها مبا يتالءم مع 
املستجدات والتطورات، والعمل 
على مكننة وزارة اخلارجية وإدخال 
املعلوماتية لربط الوزارة داخليا مع 
البعثات في اخلارج وإنشاء املعهد 
الديبلوماس����ي لإلعداد والتدريب 
الدائمني الى جانب حتضير وإحياء 
املشروع السابق املتعلق بتشييد 
مبنى للوزارة في وسط بيروت«. 
وبالنسبة لالغتراب اللبناني أكد 
الوزير الشامي أنه »ومنذ وصولي 
الى هذا املوقع وأنا أعمل على توحيد 
الهيئات االغترابية، وحض املغتربني 
على توجيه استثماراتهم الى لبنان 
وحتديدا الى القطاعات املنتجة في 
كل احملافظات واالقضية اللبنانية 

مبا يعزز اإلمناء املتوازن«.
وفيما خ����ص إمكانية التعيني 
من خارج املالك في الوزارة لوجود 
شواغر من طوائف معينة، أوضح 

القمة العربية هي قمة ملوك وأمراء 
ورؤساء وفخامة رئيس اجلمهورية 
بالتشاور مع السلطات الدستورية 
يقرر مسألة املش���اركة في القمة، 
مع اإلشارة الى ما تضمنه البيان 
الوزاري بخصوص قضية اإلمام 
الصدر ورفيقيه.  أما بالنسبة لورقة 
التضامن مع لبنان فقد لفت الوزير 
أنها ستتضمن أيضا  الى  الشامي 

بيروت ـ داود رمال
أكد وزير اخلارجية واملغتربني 
د.علي الشامي في حديث ل� »األنباء« 
أنه س����يتوجه اليوم االثنني الى 
القاهرة »للمش����اركة في اجتماع 
وزراء اخلارجي����ة الع����رب الذي 
س����يرفع التوصيات ومش����اريع 
القرارات الى مؤمتر القمة العربية 
التي ستنعقد في ليبيا يومي 27 

و28 مارس« املقبل.
الش����امي أن  الوزير  وأوضح 
»الورقة اللبنانية التي سيحملها 
العرب  ال����وزراء  ال����ى اجتم����اع 
ستشهد ثوابت السياسة اللبنانية 
الوزاري  البي����ان  التي عبر عنها 
حلكوم����ة الوح����دة الوطنية من 
النواحي السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والتنموية، والتركيز 
العربية وما  املبادرة  على مسألة 
تتضمنه حل����ل الصراع العربي � 
اإلس����رائيلي ببنوده����ا املتكاملة 
جلهة انسحاب إسرائيل من جميع 
األراضي العربية الى حدود الرابع 

وزير الخارجية يشارك اليوم في االجتماع التشاوري بالقاهرة لرفع التوصيات 

علي الشامي

الحريري رداً على حملة المزايدات: قد تكون هذه آخر حكومة وحدة!
بيروت ـ عمر حبنجر

يكث����ر احلديث عن تأجي����ل االنتخابات البلدي����ة واملختارية امنا 
بصوت خفيض. في الشكل تبدو األمور في الطريق السوي الى هذه 

االنتخابات.
الرئيس ميش����ال س����ليمان يؤكد أنه ال تأجي����ل، ووزير الداخلية 
زياد بارود أعد العدة وكأن االنتخابات حاصلة غدا، ومجلس الوزراء 
يدرس »اإلصالحات« أو ما يس����مى إصالحات والتي هي في جوهرها 
استنس����اخ لبناني لنظم انتخابية لدى دول أخرى وأنظمة أخرى، ال 
عالقة لها من حيث التقاليد واألعراف باملجتمع اللبناني، كالنس����بية 
والكوتا النسائية وسواهما من النظم واملقترحات املفترض تدشينها 

في االنتخابات النيابية، قبل البلديات واملخاتير.
ومع ذلك يرتفع الصوت يوما بعد آخر بالتأجيل، حيث يرى اخلبير 
الدستوري حسن الرفاعي أن املجالس البلدية كمجلس النواب أعطيت 
وكالة من الشعب ملدة محددة من الزمن، وعند انتهاء هذه املدة تسقط 
الوكالة وتصبح املجال����س منحلة، وال يجوز متديد واليتها اال حتت 
ضغ����ط »الظروف القاهرة«. و»الظروف القاهرة« تتراوح بني احلرب 

على البلد، أو احلرب في البلد، أو الكوارث الطبيعية.
هذه »الظروف القاهرة« ليست متوافرة اآلن، لكن هناك من يخشى 
توافرها غدا أو بعده، فالتهديدات اإلسرائيلية تشكل حالة خطر داهم 
تستدعي استنفارا دائما. وهناك كالم عن تأجيل االنتخابات بسقوط 
املهل القانونية، أي أن البحث في اإلصالحات والتعديالت سيس����تمر 

حتى يصبح الوقت عائقا دون إجراء االنتخابات في موعدها.
على أن التهديدات اإلسرائيلية هي األكثر تشكيال »للظروف القاهرة« 
التي يتطلبها تأجيل االنتخابات البلدية، وهي التي بررت اللقاء الثالثي 
في دمشق بني الرئيسني السوري بشار األسد واإليراني أحمدي جناد 
واألمني العام حلزب اهلل الس����يد حس����ن نصراهلل، الذي ميثل القوة 
الضاربة على محور الصراع مع اسرائيل في لبنان بحسب مراقبني.

ال للرهان على األميركي

وقد رد وزير الزراعة حس����ني احلاج حسن عن حزب اهلل، بالقول 
إن العدو الذي عجز عن حتقيق أي من أهدافه في عدوان يوليو 2006 
عاجز اليوم، بفضل القوة التي ترسخت عن إحلاق األذى بشعب لبنان 
وجيشه ومقاومته، ودعا »شركاءنا في الوطن« الى عدم الرهان على 
األميركي ألن اإلدارة األميركية شريكة أساسية مع العدو في كل جرائمه 
وصديقه الدائم. بيد أن النائب الكتائبي سامي اجلميل رأى أن الكرة 
بات����ت في ملعب حزب اهلل، فهو من يقرر اعتماد سياس����ة احلوار أو 

البقاء فوق اجلميع واتخاذ القرارات عنهم.
وأشار الى أن اللبنانيني ال يريدون اليوم احلروب والصدامات، واألمر 

بيد احلزب فاذا أراد أن يدمر لبنان فهو اخلاسر على املدى الطويل.
وحتى جالء تلك الصورة فإن جلس����ة مجلس الوزراء امس االول 
لم تأت بجديد حاس����م على صعيد امللف األبرز، وهو مشروع قانون 
االنتخابات البلدية، باعتبار أن البحث سيس����تكمل اخلميس املقبل، 
وليس ما يضمن استكمال مشروع القانون في ضوء العقبات املتنامية 
ف����ي طريق هذا القانون، أو باألحرى في طريق عربة حكومة الوحدة 
الوطنية، وفق ما بدأ يلمس ويشعر رئيس احلكومة سعد احلريري، 
الذي عبر عن ذلك بإبداء انزعاجه خالل اجللسة األخيرة »من املزايدات 
والتوجهات التعطيلية« وصوال الى حديثه عن أن هذه احلكومة ستكون 

آخر حكومة وحدة وطنية إذا ما استمرت املزايدات احلاصلة.

لهجة حاسمة

انه����ا املرة األولى التي يتحدث فيها رئي����س مجلس الوزراء بهذه 
اللهجة احلاسمة، فقد حذر أيضا من السعي الى حتريض ذوي ضحايا 

الطائرة املنكوبة ضد احلكومة، واال فإنه سيكون له كالم آخر.
مصادر وزارية نقلت عن الرئيس احلريري قوله في مجلس الوزراء 
ان احلكومة احلالية هي حكومة وحدة وطنية، وعلينا إعطاء األولوية 
لشؤون الناس. اال أن هناك من يذهب الى املزايدات، فإذا لم تتمكن هذه 
احلكومة من إجناز أولويات الناس املدرجة في البيان الوزاري، واذا لم 

حتافظ على الوفاق الداخلي فقد تكون آخر حكومة وحدة وطنية.
وأض����اف: علينا أن نعرف أن أي مبال����غ تزاد على املوازنة العامة 
بحاجة الى إيرادات، ونحن ال نريد مزيدا من الدين، واملزايدات ال تبني 

وطنا وعلينا أن نتحمل املسؤولية معا.
وفي موضوع الطائرة اإلثيوبية املنكوبة، ذكر الرئيس احلريري أنه 
سيعقد اجتماعا يوم غد الثالثاء مع أهالي الضحايا، الفتا الى معطيات 
تش����ير الى أن البعض يريد تسييس هذا األمر بسعيه الى التحريض 
على احلكومة م����ن دون أن يأخذ باالعتبار مصلحة األهالي. وأضاف 
الرئيس احلريري في مجلس الوزراء اذا حصل هذا األمر فسيكون لي 
كالم آخر. وتوضيحا ملا قاله احلريري في مجلس الوزراء، قال مصدر 
وزاري ان ضمن التحريضات على احلكومة اإلدعاء بأن احلكومة تريد 
زيادة الضريبة املضافة )TVA( من 10 الى 15%، علما أن هذا األمر ليس 
واردا باملطلق، وهدف إطالق هذه املزاعم زيادة املديونية ال بل العودة 
الى زيادتها ونس����ف كل مقومات صمود االقتصاد اللبناني في وجه 
األزمة املالية العاملية. وأضاف املصدر، لقد انطلق الرئيس احلريري 
من إجماع مجلس الوزراء على أولويات املواطنني في البيان الوزاري، 
ومن أن هدف بعض األفرقاء باالنضمام الى حكومة الوحدة الوطنية 
سيوفر للنقاش مبوضوع املوازنة حدا أدنى من احلماية السياسية، 
وبالفعل عقدت اجتماعات عدة مع ممثلي عدد من األطراف في احلكومة 
وطلب خاللها من اخلبراء املاليني واالقتصاديني أن يستعرضوا أمامهم 
جميع الفرضيات املمكنة لتمويل احلاجات األساسية للمواطنني، على 
أن هذه الفرضيات ال متثل قرارا بل مادة للنقاش، وكانت إحداها زيادة 
نسبة الضريبة على القيمة املضافة الى 15% مع تخفيضات متناسبة 
على ضرائب أخرى بشكل يحد من تأثيرها على ذوي الدخل املتوسط 
واملنخفض. وفي سياق متصل قال وزير الداخلية زياد بارود ان جلسة 
مجلس الوزراء املقبلة لن تتم فيها مناقشة قانون االنتخاب الذي سبق 
أن أقر، امنا س����يصار الى البحث فقط في النقاط العالقة، وهي هيئة 

اإلشراف على االنتخابات التي شكلت جلنة رباعية من أجلها.
احلريري وصل أمس الى الدوحة في زيارة رسمية لقطر، يبحث في 
خاللها سبل تعزيز العالقات بني البلدين وآخر املستجدات اإلقليمية 

والدولية.

احتدام السجال حول تأجيل االنتخابات البلدية والبحث جار عن »الظروف القاهرة« المبرِرة

صورة أرشيفية لهيئة احلوار الوطني السابقة برئاسة العماد ميشال سليمان

سليمان يعلن تشكيلة طاولة الحوار الوطني وموعد انعقادها يحدد الحقًا
بي����روت: أعلن رئيس اجلمهورية 
اللبناني ميشال س����ليمان امس عن 
تشكيلة موسعة لهيئة احلوار الوطني 
التي يرعاها بهدف حل املشاكل اخلالفية 
في لبنان بدون ان يحدد موعدا معينا 

النعقادها.
وتوسعت التشكيلة اجلديدة التي 
اعلن����ت في بيان ص����ادر عن القصر 
اجلمهوري لتشمل 19 شخصية فيما 
كانت تضم 14 ش����خصية مس����لمة 
ومس����يحية متثل مختلف االطراف 
السياس����ية ش����اركت في اجللسات 

املاضية التي رعاها الرئيس سليمان 
الدوحة  انتخابه تطبيقا التفاق  بعد 

الذي اجنز في مايو2008.
ومن ابرز الشخصيات التي تواصل 
مشاركتها في احلوار رئيس احلكومة 
سعد احلريري وحلفاؤه في االكثرية 
النيابية رئيس احلكومة السابق فؤاد 
السنيورة ورئيس اجلمهورية االسبق 
امني اجلميل ورئيس الهيئة التنفيذية 

للقوات اللبنانية سمير جعجع.
 كما يستمر باملش����اركة عن قوى

8 اذار رئيس البرملان نبيه بري ورئيس 

كتلة نواب حزب اهلل محمد رعد ممثال 
االمني العام للحزب السيد حسن نصر 
اهلل الذي ال يش����ارك السباب امنية. 
اضافة الى زعيم التيار الوطني احلر 

ميشال عون.
ويستمر رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط في وجوده على 
اليه كممثل  طاولة احلوار لينض����م 
اضافي للطائفة الدرزية النائب طالل 

ارسالن.
ومن ابرز الذين س����ينضمون الى 
الهيئة وهم من حلفاء احلريري، رئيس 

احلكومة االسبق جنيب ميقاتي ونائب 
النواب فريد مكاري.  رئيس مجلس 
املقاب����ل ينضم رئيس  وفي اجلانب 
تيار املردة س����ليمان فرجنية ونائب 
القومي السوري االجتماعي  احلزب 

اسعد حردان.
ال����وزراء:  الهيئ����ة  كم����ا تض����م 
ميش����ال فرعون، محم����د الصفدي، 
ج����ان اوغاس����بيان، والنائب أغوب 

بقرادونيان.
وأشار البيان الى أن الرئيس سليمان 
س����يوجه الدعوة الجتماع الهيئة في 

القصر اجلمهوري في وقت الحق.
وهك����ذا غ����اب عن هيئ����ة احلوار 
الس����ابقة االقطاب الذين سقطوا في 
االنتخاب����ات النيابية وفقدوا كتلهم، 
كالوزير السابق إيلي سكاف وقد أخذ 
مكانه احلقوقي الشهير البروفيسور 
فايز احلاج شاهني، نظر لتفكك كتلة 
زحلة بالقلب التي فازت على الئحته 

في االنتخابات األخيرة.
كما غاب النائب ميشال املر الذي أخذ 
مكانه ابنه الوزير الياس املر والنائب 

السابق غسان تويني.

اتسعت لتشمل 19 شخصية قيادية وأبرز المنضمين أرسالن وفرنجية ومكاري

بيروت ـ محمد حرفوش
باشرت شخصيات وقيادات في قوى 8 آذار سلسلة 
لقاءات ومشاورات بعيدا عن األضواء ترمي بحسب 
معلومات متداولة الى رفع مستوى ودرجة التنسيق 
بني املعارضة حيال التعاطي مع املستجدات الراهنة 

وآفاق املرحلة املقبلة.
وفي املعلومات ان تلك املشاورات تركز على امكانية 
بلورة صيغة جبهوية تتمتع بهيكلية قيادية تكون 

مهمتها دراسة واتخاذ املواقف السياسية املوحدة.
وذكرت املعلومات إياها ان تلك الفكرة كانت قد 
طرحت ومت التداول بها بني الرئيس األس���بق اميل 
حلود والعماد ميشال عون والنائب سليمان فرجنية 
في أعقاب مش���اركة هؤالء برحلة احلج الديني الى 
»براد« بحلب السورية، وان حزب اهلل وقوى اخرى 
تدعم هذا املسعى الهادف الى إعادة تفعيل دور وعمل 
املعارضة وترتي���ب أوضاعها بعد االهتزازات التي 
أصابتها، السيما بعد االنتخابات النيابية وتشكيل 

حكومة الوحدة الوطنية.
ونفت املعلومات ما تردد عن امكانية دخول النائب 
وليد جنبالط في هذا اإلطار اجلبهوي املرتقب وذلك 
على خلفي���ة رفضه، منذ خروجه من قوى 14 آذار، 
املش���اركة في اي محاور أو اصطفافات سياس���ية 

جديدة.

»8 آذار« تدرس إمكانية تشكيل 
إطار جبهوي وهيكلية قيادية


