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الكشف عن خطة الفتعال فتنة سنية - شيعية في لبنان
بيروت ـ عمر حبنجر

الرئيس ميش����ال سليمان في 
العربية نهاية األس����بوع  اململكة 
والرئيس س����عد احلري����ري في 
الكويت قريب����ا ايضا واحلصيلة 
مزيد من التعاطف مع لبنان ومن 
الدع����م للدول����ة اللبنانية، وعلى 
السياسية  أمل حتضير األرضية 
اللبنانية الستيعاب دعم ونصائح 
األشقاء واألصدقاء والتفاعل معها، 
ال تركها تذهب هباء كالزبد الذي 
ال طائل منه، فتضيع الفرصة تلو 
امللفات املولدة  الفرصة، وس����ط 
املدارة عن  لألزمات، والصراعات 
بعد ومن ابرز هذه امللفات ما كشفه 
مصدر واسع االطالع ل� »األنباء« عن 
تفاصيل مخطط جديد مماثل للذي 
كان يعد عبر الشيخ محمد املجذوب 
املوقوف الذي خطف نفسه بهدف 
اثارة النع����رات الطائفية، ويأتي 
املخطط اجلديد في ذات الس����ياق 

وبذات االهداف.
وقال املصدر ان »املدعو أمجد ج 
»سوري اجلنسية في العقد الثاني 
من العمر« مقيم مع والده ناصر 
ج في بلدة مجدل عنجر البقاعية 
ترك رسالة في املنزل لوالده يقول 
فيها انه ذاهب الى العراق لتنفيذ 

عملية استشهادية.
وعمد الوالد الى ابالغ اجلهات 
األمنية املختصة وذلك في النصف 
الثاني من ش����هر فبراير املاضي 
برسالة جنله قائال انه ينتمي الى 
تيار متطرف وترك املنزل قبل يوم 
من تقدمه بالبالغ الى القوى االمنية، 
ليتبني ان تص����رف الوالد يهدف 

للتغطية على أمر آخر.
وتابع املص����در ان »هذا االمر 
تكشف بعد خمسة أيام من اختفاء 
امجد اذ تبني انه لم يغادر االراضي 
اللبناني����ة ومت توقيفه، واعترف 

باالعداد لسيناريو خطير من شأنه 
اشعال فتنة في منطقة البقاع«.

واوض����ح املص����در ان ما كان 
يخطط ل����ه امجد وآخ����رون هو 
اس����تهداف حافلة تقل زوارا من 
الطائفة الشيعية يقصدون مقام 
السيدة زينب في دمشق عبر اطالق 
النار املباشر على احلافلة مما يؤدي 
الى سقوط قتلى وجرحى، ويتبع 
ذلك اغتيال ش����خصية سنية في 
البقاع الغربي ليعقبها اشعال فتنة 

مذهبية.

للقانون وس����لطة اجهزة الدولة، 
وما يحصل اآلن على صعيد هذه 
البلدة يعرض اقتصادها وموقعها 
والتنمية فيها للخطر، اذ يجب ان 
تلعب دورا محوريا في التنمية عبر 
االستفادة من االستقرار مثلها كمثل 
املناط����ق والبلدات التي تقع على 
املعاب����ر احلدودية بني اي دولتني 
اذ تكون ناش����طة ب����كل النواحي 

االقتصادية واخلدماتية«..
واضيف الى امللفات املؤزمة امس 
انسحاب رئيس احلكومة االسبق 

وقف دعم املقاومة وعلى الضغط 
األميركي السياسي الذي يتعرض 
له لبنان واحلكومة اللبنانية على 

خلفية امتالك املقاومة للسالح.
وقال نصراهلل في احتفال بعيد 
املولد النبوي الشريف في الضاحية 
اجلنوبية، مس����اء امس االول ان 
موقف كل م����ن احلكومة ورئيس 
اجلمهورية إزاء هذه الضغوطات 

هو موقف ممتاز وجيد.
واعرب نص����راهلل عن أمله أال 
تكون اي جهة متورطة مع طلب 

وقال املصدر »ان هذا املخطط 
جاء بعدما انكشف املخطط السابق 
ال����ذي كان يعد له عبر الش����يخ 
املجذوب وينم عن محاوالت حثيثة 
الشعال الفتنة«. ولفت املصدر الى 
ان »فاعليات بقاعية والسيما في 
مجدل عنجر ابلغت املعنيني رفضها 
حتويل هذه البلدة املساملة الى اشبه 
مبخيم )عني حلوة( آخر، ورفضها 
ايضا منطق اللجان األمنية داخل 
البلدة النه يفترض ان تكون مثل 
جاراتها في البقاع، بلدة خاضعة 

عم����ر كرامي من صف����وف 8 آذار 
وانضمامه الى معارضة مستقلة 
مؤكدا انه ليس متحمسا لالشتراك 
بطاولة احل����وار طاملا عليها قاتل 

ومجرم مثل سمير جعجع 
من جهة اخرى اخذ لقاء االسد 
- جناد - نصر اهلل مساحة كبيرة 
من السجال في لبنان وجوابا على 
كل ما قيل حول لقاء دمش����ق قال 
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل ان هذا اللقاء ش����كل ردا 
على الرسائل األميركية الداعية الى 

السفارة االميركية احلصول على 
معلومات حول شبكتي اخللوي 
كانت قد طلبتها من احد االجهزة 
االمنية، محذرا من اعطاء السفارة 
االميركية اي معلومات وقال: ان كل 
املعلومات التي تصل الى الواليات 
املتحدة، تصل حكما الى اسرائيل. 
وقال اننا نريد عدم تعريض بلدنا 
للحرب والع����دوان، لكن ما يردع 
العدوان ه����و جهله  العدو ع����ن 
باالماك����ن وباالمكانات والقدرات 

املتاحة، وهذه نقطة قوة.

النق����اش  عن����د  واض����اف: 
باالس����تراتيجية الدفاعية واحدة 
من نقاط التمايز انه في اجليش 
قيادات وضباط شجعان وخبراء، 
لكن بالنهاية اجليش كالس����يكي 
عنده ثكنات وموجود فوق االرض 
ومحك����وم النظمة ومؤسس����ات 
ومكش����وف، اس����لحته مكشوفة 
وصواريخه مكش����وفة، اما ميزة 
املقاومة فانها مخفية، وس����نرى 
الشباب على طاولة احلوار كيف 

سيحلون هذه املعضلة مثال.

السيد نصراهلل: قمة دمشق ردت على الرسائل األميركية الداعية لوقف دعم المقاومة

)محمود الطويل( امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل متحدثا على شاشة عمالقة مبناسبة ذكرى املولد النبوي مساء امس االول

الحريري: لم أشّبه األسد بصدام
والصحيفة اإليطالية صحّحت كالمي

بيروت: عاد رئيس
احلكوم���ة س���عد 
احلريري من قطر مساء 
ام���س االول مختتما 
زيارة ليومني بلقاء مع 
امير الدولة الشيخ حمد 

بن خليفة آل ثاني.
وف����ي دردش������ة 
اكد  م���ع الصحافيني 
احلريري على ان هناك 
اتصاال دائما مع القيادة 
السورية، ومشددا على 
ان لبن���ان ل���ن يكون 

محورا ألحد.
وقالت »الس���فير« 
ان الرئيس احلريري، 
قال في دردش���ة مع 

الصحافي���ني الذي���ن رافقوه ف���ي رحلة 
العودة من زيارته الرسمية الى قطر ان 
العالقات الديبلوماس���ية لم تكن مشكلة 
الرئيس حافظ األسد وال مشكلة الرئيس 

ان  بشار األسد، علما 
العالقات ايام الرئيس 
الراحل كانت جيدة مع 
الرئيس الشهيد رفيق 

احلريري.
الرئيس  واض���اف 
احلريري ان الصحيفة 
ع���ادت  االيطالي���ة 
وصححت هذا الكالم، 
ولم يرد اسم الرئيس 
العراقي صدام حسني 
والتش���بيه  بتات���ا، 
كان: كم���ا كانت هناك 
عالقات ديبلوماسية 
وعالقات ش���ائكة بني 
لبنان وسورية، كانت 
هناك عالقات شائكة 
بني العراق والكويت والكل يعرف ذلك، 
وأص���ال لم اقل هذا ال���كالم لكنه ورد في 
السياق وكأنني اشبه الرئيس حافظ األسد 

بصدام حسني.

مصدر مقّرب من بعبدا لـ »األنباء«: سليمان 
سيدعو لطاولة الحوار خالل أسبوعين

نائب معارض لـ »األنباء«: كل األطراف 
تود تفادي إجراء االنتخابات البلدية

داود رمال
أفاد مصدر مقرب من قصر بعبدا »األنباء« 
بان »رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
الوطني لالجتماع  س���يدعو هيئة احلوار 
بعد عودته من زيارته الى اململكة العربية 
السعودية أواخر األسبوع اجلاري على ان 
يكون هذا االجتماع قبل منتصف الشهر وفي 

مهلة أسبوعني على أبعد تقدير«.
واذ رفض املصدر التعليق على االعتراضات 
التي صدرت حول تركيبة الهيئة فإنه أوضح 
»ان الرئيس س���ليمان اعتمد ذات املعايير 
التي اعتمدها ف���ي اختيار أعضاء الطاولة 
السابقة جله��ة التوازنات النيابية ومتثيل 
أصح��اب احليثي��ات السياسي��ة كم��ا انه 
وف���ى بوعده بتمثي���ل املجتمع املدني عبر 
إشراك البروفيسور فايز احلاج شاهني والذي 
يعتبر من اخلبراء القانونيني وأيضا يسد 
الفراغ ال���ذي أحدثه خروج الوزير بطرس 

حرب«.
واشار املصدر الى ان »البند الوحيد الذي 
سيستكمل مناقشته وبحثه هو االستراتيجية 
الوطنية للدفاع مع تفعيل عمل جلنة اخلبراء 

املكلفة بدراسة التصورات املقدمة للفرقاء 
وتقدمي اقتراحات يصار الى نقاش���ها على 

طاولة احلوار.
أما فيما خ���ص امكانية بحث مواضيع 
أخرى فإن ذلك خاضع إلجماع هيئة احلوار 
التي إذا ارتأت طرح مواضيع أخرى فسيتم 

بحثها على الطاولة«.
وحول زيارة الرئيس سليمان الى اململكة 
العربية الس���عودية يومي السبت واألحد 
املقبلني قال املصدر ان »هذه الزيارة متفق 
عليها منذ مدة بعدم���ا تعذر على الرئيس 
س���ليمان املشاركة في افتتاح جامعة امللك 
عبداهلل للعل���وم والتكنولوجيا الرتباطه 
مبواعيد مسبقة في نيويورك وواشنطن، 
وستكون هذه الزيارة ولقاؤه خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مناسبة 
الثنائية وتطورات  العالق���ات  للبحث في 
األوضاع في لبنان والوضع العربي العام 
على أبواب انعقاد القمة العربية في النصف 
الثاني من الشهر اجلاري، اضافة الى الوضع 
ف���ي املنطقة في ضوء تصاع���د التهديدات 

االسرائيلية«.

بيروت ـ ناجي يونس
قال نائب من ق���وى 8 اذار ل� »األنباء« ان 
التصعي���د من قبل كل األط���راف في املنطقة 
غايته رفع السقف وحتسني الشروط من دون 
امليدانية والعسكرية  املواجهة  الى  الوصول 
خالف���ا للتوقعات من هنا وهن���اك، فقد يتم 
التوصل الى نتائج أو تفاهمات في هذا امللف 
أو ذاك وقد يستمر واقع املراوحة في ملفات 
أخرى وإمنا مع متسك األطراف كافة بشروطهم 
والرغبة بتحقيق التقدم كل برؤيته اخلاصة 

به.
وأدرج النائب األخذ والرد وش���د احلبال 
»ضمن العمل على ممارسة الضغوط لكنه لن 
يصل الى حد االنفجار اذ ستفرض عقوبات على 
اي���ران غير أنها لن تفضي الى الدفع بطهران 
الى اش���عال األوضاع في املنطقة ومن بينها 

الساحة اللبنانية«.
وكانت الصورة التي جمعت الرئيس���ني 
احمدي جناد وبش���ار األس���د والسيد حسن 
نصراهلل في دمشق خير تأكيد على أن الرهان 
على فصل س���ورية عن ايران كان ضربا من 
ضروب اخليال ال أرجل له على األرض على 

اإلطالق. وعلى صعيد العالقات بني سورية 
واحلريري، قال النائب املعارض ان عقدها لن 
ينف���رط وان العالقات بني اجلانبني اللبناني 
والس���وري لن حتقق خطوات ملموسة في 

املدى املنظور.
وفي الش���أن البلدي فإن احلكومة ستقر 
النسبية وهي ستكون بذلك قد رمت تأجيل هذا 
االستحقاق على مجلس النواب الذي سيبحث 
عن املخرج املنطقي الذي يسهل تبرير التأجيل 

عاما أللف سبب وسبب.
وأكد النائب أن حزب اهلل محرج والرئيس 
نبيه بري ال يريد إجراء االنتخابات البلدية، ال 
بل ميكن القول ان كل األطراف اللبنانية تود 

لو تتفادى كأس هذا االستحقاق.
وهكذا توقع النائب أن تس���تمر األوضاع 
اللبنانية هادئة وميكن أن يسري عليها واقع 
املريض الذي يصل الى حالة إيقافه طبيا عن 
العمل واالنتاج حت���ى يقرر األطباء إخراجه 
من هذه الوضعية ألس���باب صحية مؤقتة، 
حي���ث يبدو أن الدولة ل���ن تتمكن من اتخاذ 
القرارات الالزمة املتعلقة بامللفات كافة سواء 

تلك احليوية أو تلك األقل شأنا.

أكد أن الرئيس اعتمد نفس المعايير السابقة في تشكيل الهيئة الجديدة جهود إلنهاء ملف مشيخة عقل الدروزاعتبر الرهان على فصل سورية عن إيران ضربًا من الخيال
بيروت: حتاول بعض الفعاليات الدرزية العمل على وضع خطة عمل وحترك تقوم به 
من اجل انهاء اش����كالية وجود ش����يخني للعقل لدى الطائف����ة ووضع اآلليات للحل 

بانتظار الزمان املناسب لطرح املخارج املمكنة.
وثمة اليوم شيخ عقل منتخب من قبل مجلس مذهبي تألف باالقتراع لشرائح املجتمع 
الدرزي ميثله الش����يخ نعيم حسن، وفق الشرعية والقانون، وآخر عينه النائب طالل 
ارس����الن في اجتماع في خلدة لكنه ال يحمل س����وى الصفة ومن دون اي اطار قانوني 
او دس����توري، وحتاول هذه الفعاليات احلفاظ على القانون القاضي بشيخ عقل واحد، 

وبإخراج يرضي اجلميع.
وفي هذا السياق يرفض النائب مروان حمادة »اي تسوية مادام ثمة مجلس منتخب 
وشرعي يراعي االصول القانونية اقره املجلس النيابي، ورأى ان هذه املسألة هي خارج 

البحث اآلن« كما قال جلريدة »األخبار«.
اما الوزير الس����ابق وئام وهاب فيرى ان احلل باس����تقالة الشيخني والتوافق على 
شيخ عقل واحد ينتخبه املجلس املذهبي ومبباركة جميع القوى الدرزية، رافضا تعديل 

القانون احلالي او استبداله بغير شيخ واحد للعقل.
النائب الس����ابق فيصل الداود ش����دد على توحيد مش����يخة العقل وهي من االسس 
الثابتة، داعيا الى االختيار وفق رؤية جماعية دميوقراطية ضمن توحيد الرؤية الدينية 

واالستراتيجية ودور الدروز السياسي في لبنان واملنطقة.
وقال س����ليم حمادة مس����ؤول االعالم في احلزب الدميوقراطي اللبناني »ارس����الن« 
انه »ال تس����وية في موضوع مش����يخة العقل قبل نهاية االزمة السياسية التي تعصف 
بالوطن عموما وبالطائفة الدرزية خصوص����ا«، داعيا الى العمل من اجل الناس بعيدا 

من املشاحنات بني السياسيني«.
احد الفعاليات العاملة حلل املوضوع ضمن مجموعة معينة اكد ل� »األنباء« ان االمر 
اليوم ال يعدو كونه متنيا بحل لالمر، خصوصا بعد اقتناع كل االطراف الدرزية بان قانون 
مشيخة العقل الذي اقره املجلس النيابي ال ميكن التراجع عنه نظرا الهميته ومنوذجيته 
ومبا يرتقي الى درجات عالية حضاريا، وثانيا: لكون النائب وليد جنبالط اليوم يشكل 

مظلة لكل القوى الدرزية وقادرا على التواصل مع الكل ملخرج يناسب اجلميع.
وثالث����ا: اعتقادا ان احلل اليوم ق����د تكون فرصة متاحة اكثر م����ن اي وقت مضى، 
انسجاما مع حالة الوفاق التي تسود معظم القوى السياسية وضمن العمل على رؤية 

استراتيجية واحدة وموحدة لطائفة املوحدين الدروز.

الحوار الوطني يواجه »حالة اعتراضية« وثالثة أنواع من االنتقادات
بيروت: الرئيس ميشال سليمان، وبعدما أعاد تشكيل
طاول��ة احلوار الوطني على طريق��ة »األمر الواقع«، 
سيحدد موعدا الستئناف احلوار في قصر بعبدا قريبا، 
وس��يلبي أعضاء الهيئة اجلديدة الدعوة الرئاس��ية ألن 
مقاطعة احلوار س��تكون بالدرجة األولى مبثابة مقاطعة 
لرئاسة اجلمهورية موقعا ودورا. ولكن االنطالقة املتجددة 
لطاولة احل��وار تتم هذه املرة في ظل أجواء مختلفة من 
الش��كوك وعدم احلماس، وحتى عدم االقتناع بجدوى 
هذا احلوار. فلم يكد الرئيس ميشال سليمان يعلن عن اعادة تشكيل 
طاولة احلوار حتى هبت عاصفة سياسية من االنتقادات التي صدرت 
ع��ن »فريقي احلكم« وعن جهات وضعت خ��ارج احلوار وعن جهات 
موجودة داخله. وباالجمال واجهت عملية احلوار اجلديدة ثالثة أنواع 

من االنتقادات واحلمالت:
1 - احلملة التي تطاول »طاولة احلوار« في الشكل وتنتقد تركيبتها 
وهيئته��ا اجلديدة، وركزت بش��كل خاص على ع��دم اعتماد الرئيس 
سليمان معايير واضحة وموحدة في اختيار أعضاء هيئة احلوار من 
ممثلي الطوائف والقوى السياسية والكتل النيابية. وركزت االنتقادات 

واالعتراضات اآلتية من اجلهات املبعدة على النقاط التالية:
- عدم متثيل »س��نة املعارضة« في احلوار )عمر كرامي - س��ليم 

احلص - أسامة سعد - عبد الرحيم مراد..(.
- عدم متثيل األقليات اإلسالمية )العلويون( واملسيحية )السريان 
وغيرهم( مع متثيل لألرمن مبقعدين، بعدما كانت األقليات تنتظر في 

هيئة احلوار تصحيحا لإلجحاف الالحق بها في احلكومة.
- عدم متثيل املس��يحيني املس��تقلني في 14 آذار )غير املنتمني الى 
أحزاب 14 آذار(، والذين سبق ملعظمهم ان انضووا في اطار لقاء قرنة 

شهوان سابقا.
- عدم متثيل كتلة زحلة أسوة بباقي الكتل التي يزيد عدد أعضائها 

على األربعة.
- اقتصار متثي��ل املجتمع املدني على البروفيس��ور فايز احلاج 

شاهني وعدم توسيع هذا التمثيل ليشمل قطاعات ∑ أخرى اقتصادية 
واجتماعية معنية مبوضوع االستراتيجية الدفاعية.

- توسيع طاولة احلوار عبر متثيل فضفاض لقوى متفاوتة احلجم 
والتمثيل، من ش��أنه ان يحد من فاعليتها وانتاجيتها مع صيغة غير 

عملية للنقاش والتحاور.
2- احلملة التي تطاول »طاولة احلوار« في األس��اس وتش��كك في 
جدواها واحلاجة اليها بعدما انتفت الظروف التي اس��توجبت قيامها، 
وألنها تكرس مع الوقت سابقة سياسية دستورية مع وجود »مؤسسة« 

موازية ملؤسسات دستورية ومنافسة لها.
3- الفئة التي تنتقد احلوار وتشكك به في املضمون وجدول األعمال 
واالطار والطريقة التي سيدار بها والنتائج التي سيتوصل اليها. وهذه 
احلالة موجودة خصوصا لدى قوى 14 آذار التي تشدد على استئناف 
احلوار في ظل مشاركة عربية عبر حضور األمني العام للجامعة العربية 
عمرو موسى أو من ميثله ألن قضية الدفاع عن لبنان هي أيضا قضية 
عربية، وألن النفوذ االيراني - الس��وري على طاولة احلوار يجب ان 
يقابله حضور عربي على س��بيل التوازن. كما تش��دد على حصرية 
جدول أعمال طاولة احلوار في مس��ألة االستراتيجية الدفاعية حتى ال 
يتم حرفها عن هدفها األساسي واغراقها في مسائل خالفية متت أثارتها 

في الفترة األخيرة مثل االصالحات والغاء الطائفية السياسية.
لكن املش��كلة اآلن ان ق��وى 14 آذار تنخرط في احلوار وهي غير 
مقتنع��ة بوصوله الى نتيجة فيما يخص س��الح حزب اهلل، في ضوء 
الفصل الذي أقيم بني االستراتيجية الدفاعية التي هي أكبر من احلوار 
واملتحاورين، وبني السالح الذي هو ليس موضع نقاش وال موضوع 
حوار. ولذلك فإن هذه القوى اضطرت الى خفض الس��قف السياسي 
لطموحاته��ا وتطلعاتها من هذا احل��وار ليدور حول فكرة وضع قرار 
السلم واحلرب في يد الدولة اللبنانية، ولكن حزب اهلل وحلفاءه يردون 
ب��أن قرار احلرب لم يك��ن يوما اال في يد اس��رائيل. أما النقطة التي 
يلتقي عليها املتحاورون فهي التعاطي مع احلوار من خلفية أنه »حوار 

الضرورة« لتقطيع وتعبئة الوقت اإلقليمي الضائع.
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ترسيخ االسـتقرار: توضح مصادر قصر 
بعبدا ان الهدف من طاولة احلوار الوطني 
هو إيجاد اطار سياس���ي رفيع املستوى 

لترسيخ االستقرار وتس���هيل عمل مؤسسات الدولة، وليس 
ايجاد سلطة بديلة عن مجلس الوزراء وال هيئة مشرعة بديلة 

عن مجلس النواب.
توقيـت في غير محله: أوساط في املعارضة تنتقد »توقيت« طرح 
هيئة احلوار وتعتبره توقيتا في غير محله، ألنه جاء بعد اجتماعات 
دمش��ق التي بحثت في قضايا اس��تراتيجية، وأعلنت دعما مطلقا 

خليار املقاومة،
 لتأتي الدعوة الى احلوار كأنها تشير الى عدم وجود إجماع وطني 

على املقاومة.
ڤيتو شيعي: استغربت مصادر شيعية التمثيل الشيعي في 
هيئة احل���وار، وقالت ان الهدف هو اقصاء الرئيس حس���ني 
احلس���يني، علما ان اخلصومة وحالة العداء بينه وبني حزب 
اهلل والرئيس نبيه بري ليس���ت مبستوى ما هو موجود لدى 

زعماء طوائف أخرى.
ثم ان قبول رئيس اجلمهورية بالڤيتو على احلسيني ال يعني 
ان يوافق على حصر التمثيل الشيعي بعضوين فقط من أصل 
حصته املف���روض ان تكون أربعة أعضاء )أس���وة بالتمثيل 
الس���ني واملاروني( والذي جاء أقل من التمثيل األرثوذكسي 
أيض���ا 3 أعضاء(. وتردد ان رئيس اجلمهورية كان يرغب في 
دعوة الرئيس احلس���يني الى طاولة احل���وار لوضعه ضمن 
حصة »اخليار الوسطي«، لكن الرئيس بري وحزب اهلل وضعا 

»ڤيتو« ورفضا االقتراح.
اجلماعة اإلسـالمية تعتـرض: االعتراض السني على هيئة احلوار 
اجلديدة لم يقتصر على سنة املعارضة، وإمنا جاء أيضا من اجلماعة 
اإلسالمية التي خرجت من »تكتل لبنان أوال« ومن معادلتي احلكومة 

واحلوار.
موقف البعث: فوج���ئ مراقبون مبوقف حزب البعث، ليس 
فقط جلهة انتقاده الشديد اللهجة للرئيس سليمان على استبعاده 
من طاولة احلوار، وإمنا أيضا جلهة اعتباره ان النائب أسعد 

ح���ردان ال ميثله في احل���وار بعدما كان 
االعتقاد السائد ان حردان ميثل كتلة النواب 

األربعة من حزبي القومي والبعث.
فرجنيـة ال يصالح جعجع: نقل عن الوزير سليمان فرجنية قوله: 
»لن نذهب الى احلوار إلجراء مصاحلة مع سمير جعجع، فال يلعب 
أحد على هذا الوتر، وال يلعب أحد أيضا على وتر أننا نخاف من 
مواجهة سمير جعجع على طاولة احلوار، نحن ال نخاف مواجهته 

وهو لديه موقف سياسي ونحن لنا حيثية وموقف سياسي«.
حزب اهلل متحفظ: في حني تطالب قوى 14 آذار مبش����اركة 
اجلامعة العربية في طاولة احلوار، يبدي حزب اهلل رفضه 
هذه املشاركة، ويتس����اءل عضو كتلة احلزب النائب نواف 
املوسوي: »ملاذا ال نأتي باألمم املتحدة وكل اجلمعيات العاملية 
للمش����اركة في طاولة احلوار؟ واذا كانت ايران وس����ورية 
ممثلت����ني على طاول����ة احلوار، كم����ا يقول����ون، فمن ميثل 

االميركيني؟«.
»أمل« خارج 8 آذار: قال وزير سابق ان حركة أمل تغرد خارج 
سرب قوى 8 آذار في محاولة خللق حيثية خاصة بها، لكنها 
لن تنجح ألن قدرتها على املناورة ضعيفة جدا والهامش املتاح 

أمامها ضيق.
جتديـد دم »االشـتراكي«: بدأ احلزب التقدمي االشتراكي جتديد 
دمه بتعيني مس��ؤولني جدد من الشباب، حيث مت استبدال وكالء 
الداخلية في املناطق ومديري الفروع بعناصر شابة، بعد ان مضى 
سنوات على وجود مسؤولني في مراكزهم، اضافة الى عدم حسن 

أدائهم.
وأبلغ رئيس احلزب وليد جنبالط من مت استبدالهم بأنهم أحيلوا 
الى التقاعد، وأصبحوا من احلرس القدمي الذي تتم االس��تعانة به 

عند الضرورة كاحتياط.
شـبكة اتصاالت إسـرائيلية: أبلغت مص���ادر أمنية لبنانية ان 
القوات االس���رائيلية بدأت بربط مواقعها احلدودية بشبكة 
اتصاالت هاتفية س���لكية خاصة مشابهة لتلك التي ميتلكها 
حزب اهلل، التي أثبتت فعاليتها خالل احلرب األخيرة جلهة 

استحالة التنصت والتشويش عليها.

أخبار وأسرار لبنانية

الرئيس سعد احلريري 

كرامي أعلن انسحابه من 8 آذار: لسـت متحمسًا لالشتراك في الحوار إلى جانب قاتل مثل جعجع


