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جوازات السفر املزدوجة: تبدي املؤسسات واألجهزة املعنية 
اهتماما مبس����ألة جوازات الس����فر املزدوج����ة األوروبية – 
اإلس����رائيلية على خلفية ما كش����ف حول اغتيال مسؤول 

حماس الذي وقع في دبي، وما أوردته صحيفة »اندبندنت« حول اغتيال مسؤول 
حزب اهلل عماد مغنية. وحتاول هذه األجهزة، والس����يما األمن العام، ايجاد آليات 
دقيقة تؤدي الى كش����ف أي اسرائيلي يدخل الى لبنان، بجواز أوروبي، سواء كان 

مزورا أم ال.
قيادات أصولية تلجأ إلى لبنان: رفعت درجة االستعدادات األمنية اللبنانية في جميع معابر 
الدخ��ول الى لبنان من برية وبحرية وجوية، في ظل املعلومات عن نية قيادات أصولية 
باللجوء الى لبنان بعد العمليات الواسعة في أفغانستان وباكستان والعراق والطوق احملكم 
على بعض قيادات القاعدة وجند اهلل وغيرهم، وفي ظل معلومات عن رصد دخول عناصر 

من القاعدة الى لبنان وانتقالهم الى مخيم عني احللوة.
اللجوء السياس�ي في لبنان: يعتزم فريق سياسي اثارة موضوع اللجوء السياسي 
ف����ي لبنان بعدما تبني ان عددا من الرعايا العرب وصل الى لبنان خلس����ة وطالب 
باللجوء السياس����ي العتبارات إنسانية. وتبني ان لبنان وقع مع املنظمة الدولية 
التي ترعى شؤون اللجوء اتفاقا ينص على ان أي شخص يطلب اللجوء السياسي 
علي����ه ان يكون قد غادر بلده األصل����ي الى لبنان من دون املرور بأي دولة أخرى. 
وه����ذه هي حال طالبي اللجوء. وينوي الفريق السياس����ي االعتراض على خطوة 
اللجوء السياسي واملطالبة مبنع منحها نظرا لدقة الوضع في لبنان وحساسيته 

الدميوغرافية.
املؤمتر السنوي الثالث ل� 14 آذار: جترى اتصاالت بني قيادات 14 آذار يجري خاللها عرض 
األوضاع واخلطوات الواجب اتخاذها ملواكبة جمهور 14 آذار والتحضير للمؤمتر السنوي 
الثالث لهذه القوى الذي سيعقد في البيال حتت عنوان: »مستمرون للعبور الى دولة احلق 
واملؤسس��ات والعدل«، ووضع خريطة طريق للمرحلة املقبلة. وترجح أوساط في األمانة 
العامة ل� 14 آذار قيام »مجلس وطني« يضم كل الشخصيات والنخب السياسية والعسكرية 

واالقتصادية التي متثل مكونات 14 آذار ويكون مبثابة »برملان« 
احلركة االس��تقاللية وصلة وصل وتواصل ب��ني قيادة 14 آذار 
وجمهورها. وتقول هذه األوساط ان هذا املشروع حظي مبوافقة 
مبدئية من قيادات 14 آذار وتنصرف األمانة العامة الى بلورته ووضع آليات عمله وتفاصيله. 
ويعتبر نائب في قوى 14 آذار ان الكلمة التي ألقاها الرئيس سعد احلريري في ذكرى 14 
فبراير تشكل »خريطة طريق« للمرحلة املقبلة، وخطوة تأسيسية ملا قد تقوم به احلكومة 
بعد جالء صورة األوضاع في املنطقة، واتضاح نتائج املساعي التي تبذلها االدارة األميركية 
الطالق عملية املفاوضات من جديد وصوال الى السالم العادل والشامل والنهائي، ويرى 
مصدر وزاري ان الظروف اخلارجية غير مواتية اآلن وهي ضاغطة على حكومة الوحدة 

الوطنية وحتول دون قيامها بأي عمل في الوقت احلاضر.
»احل�وار« م�كان للتالقي وليس التخاذ املواقف: جتزم مصادر سياس����ية معترضة على 
طريقة تش����كيل هيئة احلوار بأن اجتماع����ات الهيئة لن تتوصل الى توافق حول 
االس����تراتيجية ألن وجهات النظر متناقضة بني املش����اركني فيها، ولذلك ميكن ان 
تش����كل الهيئة مكانا للتالقي وليس إطارا التخ����اذ املواقف خصوصا فيما يتعلق 
باالس����تراتيجية الدفاعية، وهذا يعني ان الس����ياق الطبيع����ي الجتماعات الهيئة 
سيستمر لفترة طويلة من دون االمكانية للوصول الى اتفاق حول االستراتيجية، 
خصوصا ان طاولة احلوار تخضع ملبدأ التوافق باإلجماع وال يجري فيها تصويت. 
وفي رأي مصدر في األكثرية ان قمة دمشق أثبتت ان كل ما كان يطرح على طاولة 
احلوار س����واء في مجلس النواب أو في قصر بعبدا كان مجرد متويه على حوار 
حقيقي كان يجب ان يطرح منذ البداية. فاللبنانيون غير مختلفني على االستراتيجية 
الدفاعية، فهذه االستراتيجية ال تستلزم انعقاد هيئة حوار وطني على هذا املستوى، 
ب����ل رمبا تتطلب لو صحت نظرية البعد اللبناني لس����الح حزب اهلل اجتماعا في 
وزارة الدفاع برئاسة قائد اجليش وبحضور قيادي عسكري مسؤول لتمثيل حزب 
اهلل، وميكن في هذا االجتماع بت استراتيجية متكاملة لكيفية وضع سالح حزب 

اهلل في خدمة القدرة الدفاعية للجيش اللبناني.

أخبار وأسرار لبنانية

تقاطعات »مسيحية« غير منسقة 

االنتخابات تشق طريقها إذ ال أحد يجرؤ على إيقافها

بي��روت: التق��اء الكت��ل والقوى
املسيحية في البرملان على رفض 
قانون خفض سن االقتراع ترك ارتياحا 
لدى القاعدة املسيحية، ولدى البطريرك 
املاروني مار نصراهلل بطرس صفير، 
السيما ان املواقف التي صدرت أوحت 
بان املس��يحيني، على رغم التحوالت 
السياسية لدى بعضهم، قادرون عند 
احملطات املفصلي��ة على التعاون معا 
ملواجهتها بش��كل عفوي من دون ان يس��بق ذلك 
تخطيط أو حتضير. كما انه ش��جع رئيس الرابطة 
املارونية جوزف طربيه جلولة جديدة للتقارب بني 
هذه القوى، حتت عنوان »التقارب على صعيد امللفات« 
اذا كان التقارب الش��خصي م��ازال ينقصه مزيد 
من النضوج، وقد ب��دأ طربية جولة حترك جديدة 
بني القيادات املس��يحية املعنية على هذا األس��اس. 
ولكن املسألة حتتاج الى تقييم دقيق حول مستقبل 
التعاون بني الكت��ل النيابية، خصوصا اذا كان هذا 

املوقف يؤسس حلد أدنى من التفاهم بني املسيحيني 
األكثريني واملعارضني على حد سواء، خصوصا ان 
مصادر كل من الكتائب و»القوات اللبنانية« و»تكتل 
التغيير واالصالح« تلتقي على اعتبار ان ما حصل 
في مجلس النواب م��ن التقاء في املواقف ال ميكن 
ان يرتقي الى مستوى تبديل التحالفات األساسية، 
ألن االعتبارات السياسية واالصطفافات التي نتجت 
عنها ال تس��مح بالقول ان حتالفا قام بني األحزاب 
والكتل املس��يحية. وفيما أشارت مصادر »القوات 
اللبنانية« الى ان التباين في وجهات النظر مع العونيني 
مستمر في اليوميات السياس��ية، وان التقت على 
موقف واحد من مسألة خفض سن االقتراع، ترى 
مصادر »التغيير واالصالح« ان ما حصل يؤشر الى 
ان الوضع املس��يحي غير ميؤوس منه كما يحاول 
البعض تصويره، وان املسيحيني بالتالي يشكلون 
النموذج املثالي في االتفاق على مسائل واالختالف 
على أخرى، أي انهم يجسدون التنوع ضمن الطائفة 

الواحدة في مواجهة أحادية لدى طوائف أخرى.

بيروت: أجنز مجلس ال��وزراء كل التعديالت
املقترحة على قانون االنتخابات البلدية مبا فيها 
أحدثها املتعلق بهيئة اإلش��راف على االنتخابات 
وتثبيت النس��بية، وأحال مشروع القانون املعدل 
الى مجلس النواب بصفة املعجل املكرر لدرس��ه. 
وهذه اإلحال��ة بصفة املعجل ه��ي من اخلطوات 

النادرة. وفي هذا االطار: 
� علم ان الرئيس س��ليمان أصر في اجللسة 
على إجراء االنتخابات، س��واء أقر مجلس النواب 
التعديالت أو لم يقرها، مكررا وجوب إجرائها قبل 

حلول موسم الصيف.
� نقل عن الرئيس بري انه سيحيل املشروع 
الى اللجان النيابية املختصة بغية مناقشته، وهي 
جلان الداخلية والبلديات واالدارة والعدل واملال، 
موضح��ا انه اذا اقتضى األم��ر فال مانع من عقد 
جلسات مشتركة لإلفادة من الوقت واجناز املشروع 
)متمنيا أال يكون مصير هذا املش��روع ما حصل 

مع مشروع خفض سن االقتراع(.
� حتفظ الوزير بطرس حرب وحده عن هيئة 
اإلشراف على االنتخابات، معتبرا ان اعتمادها في 
االنتخاب��ات البلدية ال مضمون له، وانها لن تقدم 

عنصرا مساعدا على االصالح.
� طلب وزراء حركة أمل تدوين طلبهم اعتماد 
النسبية في االنتخابات البلدية والنيابية على السواء، 
ونقل عن بري انه ال يحبذ اعتمادها في االنتخابات 
البلدي��ة، ويفضل ترك األمر الى موعد آخر اال اذا 
أقر اعتماد النظام النسبي في االنتخابات النيابية 
من اآلن، وهو أمر متعذر بحس��ب أكثر من جهة 

سياسية.
� ف��ي حني اعتبرت مصادر مراقبة ان مجلس 
الوزراء رمى الكرة على املجلس النيابي، اعتبر الوزير 
زياد بارود ان ما حتقق هو اجناز وأدرجه في اطار 
التعاون بني مجلس الوزراء ومجلس النواب، مشيرا 
الى ان املجلس النيابي هو صاحب سلطة التشريع 

وسيد نفسه في تقرير ما يراه مناسبا.
وهنا تقول مصادر أخرى ان االنتخابات البلدية 

باتت اآلن أمام احتمالني: 
� اما ان يتعرض قانون االنتخابات الى جتاذبات 
وخالف��ات في مجلس الن��واب حول االصالحات 
والتعدي��الت املقترحة فيه، الس��يما ما يتعلق ب� 
»النسبية«، فيكون تعثر القانون سببا من األسباب 
الدافعة الى التأجيل لستة أشهر أو سنة ملزيد من 
الدرس، وهذا االحتمال موجود نظريا، ولكن من 
املفترض أنه غير موجود عمليا ألن احلكومة متثل 
كل الكتل النيابية، ومرور املش��روع في احلكومة 

يفترض انه سيمر في البرملان.
� واما ان يتم اقرار القانون بأسرع وقت ممكن، 
ما يفسح املجال أمام اجراء االنتخابات البلدية في 
موعدها ودون استهالك واستنفاد املهل القانونية. 
اذن االنتخابات البلدية تشق طريقها اذ ال أحد يقف 
في وجهها، واجلميع »ماشي« باالنتخابات ليس عن 
قناعة وإمنا تفاديا لإلحراج وخضوعا ألمر واقع، 
فهناك من القوى السياس��ية من ليس له مصلحة 
حاليا في هذه االنتخابات، ولكن أحدا ال يجرؤ على 
طلب تأجيل االنتخابات وال مصلحة له في الظهور 

في موقع املعرقل لها أو اخلائف منها.
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فارس سعيد

سعيد ل� »األنباء«: حضور الجامعة العربية للحوار ضرورة لبنانية
بيروت � زينة طّبارة

رأى منس���ق األمان���ة العامة 
لق���وى 14 آذار النائب الس���ابق 
فارس سعيد ان إشراك اجلامعة 
العربية في طاولة احلوار الوطني 
هو ضرورة لبنانية وعربية في 
آن، وذلك لسببني أساسيني وهما: 
أوال: ان مناقش���ة االستراتيجية 
الدفاعية حلماي���ة لبنان من أي 
اعتداء اس���رائيلي عليه، بالرغم 
م���ن كونها مس���ؤولية لبنانية 
بالدرجة األولى، اال ان املسؤولية 
العربية ال تقل شأنا عن املسؤولية 
اللبناني���ة، وذلك ألن اي اهتزاز 
للوضع اللبناني على مس���توى 
الصراع مع اسرائيل وحتى على 
املستوى الداخلي قد ينعكس سلبا 
على داخل الدول العربية، ثانيا: ان 
أي مناقشة الستراتيجية دفاعية 
يجب ان تأخذ بعني االعتبار احكام 

املبادرة العربية للسالم التي أقرتها 
قمة بيروت في العام 2002 وأعادت 
قمة الري���اض التأكيد عليها في 
العام 2007، اذ ال ميكن ألي مشروع 
دفاعي لبناني ان يتجاوز اإلجماع 
العربي حول املبادرة املذكورة كون 
لبنان جزءا أساسيا منها وجزءا ال 
يتجزأ من العائلة العربية، وعليه 
بالتالي االلتزام بالسياسة العربية 
املوحدة، مؤكدا ان حرص قوى 14 
آذار على املش���اركة في اجلامعة 
العربية لم يكن نابعا من العدم إمنا 
انطالقا من مسؤوليتها الوطنية 
حيال الت���زام لبن���ان مبقررات 

اجلامعة العربية.
ولفت س���عيد في تصريح ل� 
»األنباء« الى انه فضال عما سبق 
أعاله، فإن لبنان ال يستطيع من 
خالل مناقش���ته لالستراتيجية 
العرب  الدفاعية، نس���ف نظرة 

ال���ى طبيعة الص���راع العربي � 
اإلسرائيلي، وجتاوز دستور اتفاق 
الطائف خصوصا البنود السيادية 
منه املتعلقة بحصرية الس���الح 
في يد الدولة اللبنانية، ومراعاة 
الدولية  جميع قرارات الشرعية 

وفي مقدمتها القرار 1701 و1559 
و1680 معتب���را ان أي مناقش���ة 
لالس���تراتيجية الدفاعية خارج 
الطائف  العربي واتف���اق  البعد 
والقرارات الدولية، سوف تكون 
مناقشة الس���تراتيجية دفاعية 
وهجومية تعنى مبا يسمى »جبهة 
املمانعة« الت���ي جتلت صورتها 
في اللقاء الثالثي في دمشق بني 
الس���وري بشار األسد  الرئيس 
ونظيره اإليراني محمود أحمدي 
جناد واألم���ني العام حلزب اهلل 
اللقاء  السيد حس���ن نصراهلل، 
ال���ذي انتهى بنظري���ة الصمود 
والتصدي فق���ط خللق التوازن 
مع إس���رائيل، ف���ي وقت تعتبر 
فيه الدول���ة اللبنانية انها جزء 
ال يتجزأ من النظام العربي ومن 
استراتيجيته املوحدة في مواجهة 

اسرائيل.

ولفت س���عيد الى ان صورة 
اللقاء الثالثي في دمشق أكدت ان 
أبعاد سياسة فريق 8 آذار أبعاد 
بحتة اقليمي���ة ال متت الى الهم 
اللبناني بصلة وتتبنى سياسة 
املمانعة خارج اإلطار العربي، األمر 
الذي يتطلب ف���ي املقابل بلورة 
صورة 14 آذار عربية، وذلك بدليل 
ان وزراء اخلارجية العرب أقروا 
الفلسطيني  الس���ماح للرئيس 
العدو  محمود عباس مبفاوضة 
اإلس���رائيلي بشكل غير مباشر، 
وذلك عقب اطالق جبهة املمانعة 
ف���ي لقاء دمش���ق، معتب���را مع 
احلالة املشار اليها ان البحث في 
االستراتيجية الدفاعية واقع بني 
حدي���ن، حد جبهة املمانعة وحد 
الت���زام لبنان مبس���ار اجلامعة 
العربي���ة في الص���راع العربي � 

اإلسرائيلي.

المنسق العام لـ 14 آذار يؤكد أن إستراتيجية دفاعية تستطيع تجاوز المبادرة العربية للسالم

سليمان من الرياض: لن نكتفي بعالقات ديبلوماسية مع سورية بل سنبني الثقة بين الشعبين

عواصم � عمر حبنجر � داود رمال
احلدث اللبناني امس، كان خارج احلدود، مع الرئيس ميشال 
سليمان في الرياض والرئيس سعد احلريري في الكويت، اما اليوم 
فيعود احلراك اللبناني الى الداخل مع عودة الرئيسني، وانطالق 
ورشة التحضير ملؤمتر احلوار الوطني، املقرر اعتبارا من الساعة 

احلادية عشرة من قبل ظهر غد في القصر اجلمهوري.
في غضون ذلك، أكد رئيس اجلمهورية وخادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز على عمق الروابط التي جتمع لبنان 
بالسعودية، وعلى أهمية العمل للوصول الى وحدة وتضامن األمة 

العربية في الظروف الدقيقة التي تشهدها املنطقة.
وشددا على تعزيز االتفاقات الثنائية بني لبنان واململكة العربية 
السعودية ملا فيه مصلحة البلدين والشعبني، اضافة الى التنسيق 
ف���ي املواقف مع تولي لبنان متثي���ل العرب في مجلس األمن من 

خالل عضويته غير الدائمة لعامي 2011/2010.
مواقف الرئيس سليمان والعاهل السعودي أتت خالل لقاء القمة 

الذي جمعهما مساء امس االول في القصر امللكي بالرياض.
وكان خادم احلرمني في استقبال الرئيس سليمان والوفد املرافق، 
اضافة الى عدد من كبار الوزراء في احلكومة السعودية، والسفير 

اللبناني لدى السعودية مروان زين وكبار موظفي السفارة.
ثم أقام عشاء رسميا حضره كبار املسؤولني السعوديني والوفد 

اللبناني، قبل ان تنعقد قمة موسعة بني اجلانبني.
ومت التطرق خالل االجتماع الى العالقات الثنائية بني البلدين 
ووجوب تعزيزها في شتى املجاالت، وتفعيل االتفاقات املعقودة 
على الصعد كافة، وتشجيع االستثمارات، كما مت االتفاق على أهمية 
تواصل العالقة السياسية وتوحيد اجلهود ملا فيه خير املصلحة 

العربية في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها املنطقة.

وفي اليوم الثاني من الزيارة امس التقى سليمان مع اجلالية 
اللبنانية في اململكة، وشدد سليمان في كلمته أمام اجلالية على 
التنس���يق مع اململكة العربية السعودية في كل اجلهود واآلفاق 
املطلوبة في املنطقة وفي العالقات الثنائية وفيما يتعلق مبواضيع 
السالم في املنطقة العربية وموضوع القضايا الدولية ألن لبنان 
أصبح عضوا غير دائم في مجلس األمن لعامي 2011/2010، ويجب 

ان يكون هناك تنسيق مع اململكة على هذا الصعيد.
وش���كر س���ليمان خادم احلرمني على احتضانه للبنانيني في 
اململكة ووقوفه الى جانب لبنان في األزمات كافة، وبش���كل دائم 
منذ »الطائف« مرورا باألزمات التي مر بها، خصوصا إبان حرب 
يوليو ع���ام 2006، وخالل األزمة األخيرة التي مر بها، حيث كان 

جاللة امللك الى جانب لبنان على الدوام.

لبناء الثقة بعد العالقات الديبلوماسية مع سورية

وقام سليمان مبراجعة للعام 2009 رأى فيها ان لبنان استطاع 
استعادة مكانته مبا يذكر باملاضي، وخطا خطوات كبيرة الى األمام 
باجتاه األمن واالستقرار بدءا بإرساء العالقات الديبلوماسية مع 
سورية، والتي لن نكتفي بها بل سنبني عالقات الثقة بني الشعبني 
اللبناني والس���وري، هذه الثقة املوجودة ولكن مرت بأزمة كما 
س���نبني عالقات بني احلكومتني وبني الوزراء املختصني، السيما 

بعد زيارة رئيس احلكومة سعد احلريري الى سورية.
وأشار سليمان الى انتخاب لبنان عضوا غير دائم في مجلس 
األمن للعامني 2011/2010 وهذا املوقع يتيح له ان يدافع عن قضيته 
بالدرجة األولى، ويدافع عن قضية العرب العادلة، ويكون له دور 
في القضايا الدولية التي تطرح على مجلس األمن، وهذا امر مفيد 

جدا للبنان.

في هذا الوقت يعطي اللبناني���ون انتباها خاصا لالنتخابات 
التشريعية التي جرت امس في العراق، ملا حتمله نتائجها من دالالت 

وانعكاسات على الوضع االقليمي وضمنه الوضع اللبناني.
مراجع رس���مية لبنانية، تريثت في رس���م خطوات املستقبل 
بانتظ���ار هذه النتائج. ويبدو ان عملية االنتظار ش���أن مختلف 
عواصم املنطقة، اذ في ضوئها قد ترسم مالمح تطورات وحتالفات 
اقليمي���ة جديدة، وترخي بظاللها على القمة العربية الدورية في 

ليبيا، وهذه نقطة مهمة يعّول عليها في بيروت خصوصا.
وبالعودة الى الداخل اللبناني، تنشط اليوم االثنني االتصاالت 

التحضيرية ملؤمتر احلوار املقرر استئنافه غدا.
بالنسبة لقوى 8 آذار، فقد سجلت حتفظات ألعضائها، ميكن ان 
تطرح للتداول في اجللسة االولى، ومن هذه التحفظات، مطالبة 
العماد ميش���ال عون بإش���راك رئيس الكتلة الشعبية في زحلة 
النائب السابق ايلي سكاف بعضوية هيئة احلوار استثنائيا، رغم 
رس���وبه في االنتخابات التشريعية، ومطالبة حزب اهلل بإشراك 
كل رؤساء اجلمهورية واملجلس واحلكومة السابقني، اضافة الى 
اعتراض حزب البعث بشخص النائب عاصم قانصو على متثيل 
كتلة البعث والقومي الس���وري، برئي���س احلزب القومي النائب 

أسعد حردان.
أما بالنس���بة لقوى 14 آذار، فإنها تصر على نقطتني: اش���راك 
اجلامعة العربية، التزاما باتفاق الدوحة، وحصر جدول االعمال 

باالستراتيجية الدفاعية.
وسيلتقي اركان 14 آذار، وهم الرئيس سعد احلريري والرئيس 
الس���ابق أمني اجلميل ورئيس احلكومة السابق فؤاد السنيورة 
ورئيس الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية سمير جعجع ومنسق 
أمانة 14 آذار د.فارس سعيد، عند السابعة من مساء اليوم االثنني، 

للتنسيق حيال ما سيطرح على طاولة احلوار.

بري وقانون البلديات

في غضون ذلك احال رئيس مجلس النواب نبيه بري مش���روع 
قانون االنتخابات البلدية واالختيارية الى اللجان النيابية املختصة، 
وه���ي جلان الدفاع والداخلي���ة والبلدي���ات واالدارة والعدل واملال 

واملوازنة.
وف���ي تصريح له ام���س قال بري ان احلكوم���ة تعاملت مع هذا 
املوضوع في جلس���اتها ملجلس الوزراء بصفة املؤجل، ثم ارسلته 

الى املجلس بصفة املعجل.
واش���ار رئيس املجلس الى ان مجلس النواب سيتعاطى مع هذا 

املشروع ليس الى اقرب االجلني.
ومع احالة املشروع الى اللجان تبدأ مهلة االربعني يوما ملناقشته 
واقراره في مجلس النواب، حتت طائلة اصداره مبرسوم من جانب 

احلكومة بعد انتهاء هذه املهلة دون اقراره.
ورغم كل ذلك فان االنطباعات العام���ة الغالبة لدى الرأي العام 
اللبناني ان االنتخابات البلدية واالختيارية ان حصلت فستحصل وفق 
القانون القدمي مع بعض التعديالت الطفيفة، الن قانون »النسبية« 
ال���ذي يلحظه القان���ون اجلديد معقد ويحتاج الى وقت لتفس���يره 

واستيعابه، والتدريب عليه.
حزب اهلل الذي جتاهل دائما حس���م موقفه من اجراء االنتخابات 
البلدية عاد واعلن عبر قناة املنار انه مع اجراء االنتخابات في موعدها، 
مع اصالحات او من دونها، وهذا ما يتعارض مع وجهة نظر التيار 
الوطني احلر، حليف حزب اهلل في االنتخابات النيابية الذي اعطى 
االولوية لالصالحات على االنتخابات، وتلك كانت وجهة نظر احلزب 

اساسا، وقد عبر عنها الوزير محمد فنيش.

الحدث اللبناني بين الرياض والكويت واستكمال التحضيرات المحلية لطاولة الحوار غدًا

)محمود الطويل( قمة ثنائية بني خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز والرئيس اللبناني ميشال سليمان بحضور الوفدين السعودي واللبناني

8 و14 آذار يتحضران لخطوات 
توقف التصدعات داخلهما

بيروت � محمد حرفوش
بعد االهت��زازات والتصدعات في معس��كر 14 آذار، جاء 
دور فريق 8 آذار الذي طالته هذه العدوى وانسحب عليه هذا 
الواقع، لكن بشكل اوضح، وجتلى في اكثر من استحقاق، ما 
يعني ان اجلانبني باتا امام اصطفافات جديدة قد تتبلور معاملها 
خالل املرحلة املقبلة، في وقت يغالب كل فريق عبر خطوات 
ومبادرات لتحصني بنيانه ووقف تلك التصدعات. االس��ابيع 
وااليام املاضية كانت حافلة مبواقف متباينة وخالفات داخل 
فريق 8 آذار بدءا من مس��ألة الغاء الطائفية السياسية مرورا 
مبشروع خفض سن االقتراع وصوال الى التعيينات االدارية 
االخيرة والتي اظهرت تفاوتا في الرؤى السياسية ملكونات 8 
آذار، يضاف الى ذلك الس��جاالت التي رافقت تشكيل الهيئة 
الوطنية للحوار، واخيرا اعالن الرئيس عمر كرامي خروجه 
من هذا الفريق. وليس معسكر 14 آذار افضل حاال، اذ طالته 
تصدع��ات مدوي��ة كان ابرزها خروج النائ��ب وليد جنبالط 
الدراماتيكي في 2 اغسطس املاضي وقبله خروج عميد الكتلة 
الوطنية كارلوس اده، ومن ثم خروج حركة التجدد الدميوقراطي 
برئاسة نسيب حلود، يضاف الى ذلك العالقة املتوترة بني حزب 

الكتائب وحتديدا النائب سامي اجلميل وامانة 14 آذار.

بعد االصطفافات الجديدة في المعسكرين


