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لبنان: ترحيل الحوار إلى 15 أبريل واستمرار الهدنة السياسية 

بيروت ـ عمر حبنجر
مع انعقاد جلس����ة احلوار األولى بنسخته 
الثالثة في بعبدا امس، تالشت موجة التحليالت 
واالس����تنتاجات، لتبدأ الوقائع امللموسة على 
الطاول����ة، الوقائع املادي����ة املبنية على الرؤى 
االستراتيجية البعيدة عن املصالح واحلسابات 

الفئوية أو اخلاصة.
وفي مجريات اجللسة افتتح الرئيس سليمان 
الطاولة بكلمة ذّكر فيها مبنطلقات جلسة احلوار 
األولى وما آلت اليه من نتائج مستعرضا ما حصل 
من تطورات منذ اجللسة األخيرة لطاولة احلوار 
والسيما منها ترسيخ أجواء التهدئة ومواكبة 
االنتخابات النيابية التي أجريت بصورة حرة 
ودميوقراطية وكيف مت����ت مواجهة تداعيات 
العدوان على غزة والصمود في وجه األزمة املالية 
العاملية، وانتخاب لبنان للعضوية غير الدائمة 
ملجلس األمن الدولي وتش����كيل حكومة وحدة 
وطنية، مؤكدا على الفائدة املرجوة من طاولة 
احلوار، وداعيا الى اعتماد مبدأ احلوار كثقافة. 
كما ذكر الرئيس سليمان مبيثاق الشرف الذي 
سبق ان التزم به فرقاء احلوار طالبا باعتماد 
عبارة »هيئة احلوار الوطني« عوضا عن عبارة 
»طاولة احلوار«. وعرض الرئيس سليمان نظرته 
للظروف التي رافقت تشكيل الهيئة والسيما ما 
يتعلق منها باملعايير التي اعتمدت وبتوقيت 
اعالنها، مؤكدا على ان هذا التوقيت غير مرتبط 

بأي اعتبار اقليمي او دولي.
وأش����ار الى ان املوضوع املطروح للنقاش 
واملعاجلة هو االستراتيجية الوطنية الدفاعية 
التي تعني تضافر الق����درات الوطنية للدفاع 
عن الوطن كافة، من ديبلوماس����ية وعسكرية 
واقتصادية وبناء على ما مت اس����تعراضه من 
خالل األوراق التي طرحت او التي س����تطرح 
في املس����تقبل، طالبا تق����دمي األوراق املتعلقة 
باالس����تراتيجية من الفرقاء الذين لم يقدموا 
بعد اوراقهم وكذلك م����ن وزارة الدفاع � قيادة 

اجليش اللبناني.
ولف����ت ال����ى ان املواضيع الت����ي لها صلة 
باالستراتيجية الدفاعية ميكن البحث فيها اذا 
ما مت طرحها وإذا م����ا توافق املجتمعون على 

مناقشتها.
ونتيجة املداوالت توافق املجتمعون في هيئة 

احلوار على األمور اآلتية:
1 � التأكي����د على املقررات الس����ابقة ملؤمتر 
احلوار الوطني ولطاولة احلوار والتنويه مبا 

مت احرازه من اجنازات في هذا املجال.
2 � مواصلة البحث في موضوع االستراتيجية 
الوطنية للدفاع والعمل من خالل جلنة اخلبراء 
التي مت تعيينها في جلس����ة سابقة على ايجاد 
خالصات وقواسم مشتركة بني مختلف األوراق 

والطروحات.
3 � االلتزام باالس����تمرار ف����ي نهج التهدئة 
السياس����ية واإلعالمية واحلوار، وااللتزام في 
هذا السياق مبيثاق الشرف الذي سبق ان أقرته 

هيئة احلوار السابقة.
4 � حتديد الساعة احلادية عشرة من قبل ظهر 
اخلميس الواقع في 2010/4/15 موعدا للجلسة 

املقبلة في قصر بعبدا.

المشاركة العربية

وقبل انطالق احلوار استفحل السجال حول 
اكثر من موضوع وعلى رأس نقاط الس����جال 
األساسية كانت مشاركة اجلامعة العربية في 
هذا املؤمتر احلواري اللبناني، وفقا لتس����وية 
الدوح����ة، بني فريق أكثري يطالب بحضورها، 
وفريق مقابل يعتبر احلوار شأنا لبنانيا داخليا، 
ال عالقة للجامعة به. رئاسة اجلمهورية الراعية 
للحوار طلعت بحل وس����ط يقول ان مشاركة 
اجلامعة العربية ليس شرطا بحصول احلوار، 
»خصوصا ان رئاسة اجلامعة ليست متحمسة 
لهذا األمر«. علما ان هش����ام يوسف مستشار 
األمني العام عمرو موسى، أكد جهوزية األخير 

للحضور، إذا ما وجهت اليه الدعوة.
وثمة نقطة خالفية كانت قيد التداول متثلت 
في ج����دول األعمال الذي رأى فريق 14 آذار انه 
يجب ان يبقى حصرا باالستراتيجية الدفاعية، 
ودور سالح حزب اهلل ومرجعية هذا السالح، 
استنادا الى مقررات مؤمتر احلوار الثاني، فيما 
رد حزب اهلل عبر قناة »املنار« بأن جدول األعمال 
مفتوح على اضافات من احلجم االستراتيجي«، 
علما ان أحدا لم يتقدم باس����تراتيجية واضحة 
أو مقنعة غير تلك القائمة حاليا، والتي ثبتت 

صحتها بحكم التجربة والواقع.
ول����دى خروجه م����ن قاعة احل����وار أعلن 
الرئيس نبيه بري »جدول األعمال مفتوح قد 

ما بدكم«.
وضمن االضافات املمكنة التي شاعت قبل 
التئام الطاولة ط����رح الواقع االقتصادي الذي 
يتعني ان يكون قويا وليس هش����ا أو متداعيا 
كي يتحمل ثقل االستراتيجية الدفاعية املكلفة، 
وهو ما بدأ يالمسه الرئيس نبيه بري من خالل 
حديثه عن األمن االقتصادي وتوحيد اجلهود 

الوطنية في استثمار موارد لبنان ومنها الغاز 
والنفط اللذان تؤكد الدراس����ات وجودهما في 
بحر لبنان، وبكميات جتارية، فضال عن طرح ما 
يصفه البعض باالستباحة األمنية والديبلوماسية 

للسيادة من جانب السفارة األميركية.
ورب سائل عن موقف رئيس اللقاء النيابي 
الدميوقراطي وليد جنبالط من طاولة احلوار 
الزعيم التقدمي االشتراكي قال أمس: أنا ذاهب الى 
احلوار ألنقل أصوات األقليات املذهبية اإلسالمية 
واملسيحية املعترضة على استبعادها عن التمثيل 

في طاولة احلوار.
أما عن جدول أعمال احلوار فقد اعتبر جنبالط 
ان هذه املسألة احلساسة وطنيا ال يجب التعاطي 
معها بشكل غير مدروس، بل بصورة شاملة، 

وليس من زاوية سالح املقاومة وحسب.
وأكد جنب����الط انه مازال عن����د موقفه من 
احلل التدريجي لس����الح املقاومة وصوال الى 
دمجها وانخراطها في اجليش، »لكن هذا األمر 
يبحث وفق الظروف املناسبة للمقاومة سياسيا 
وعس����كريا، وأيضا بعد تعزيز قدرات اجليش 
الدفاعية باملض����ادات والدفاعات الصاروخية« 

اجلوية واألرضية.

فرنجية رفض لقاء جعجع

بدوره رفض رئيس تيار املردة النائب سليمان 
فرجنية، الزام املتحاورين ببند معني، كما رفض 
أي مسعى لعقد خلوة بينه وبني د.سمير جعجع، 
وقال ل� »السفير« نحن في األساس نريد االستماع 
الى ما س����يطرح في املؤمتر ونط����رح ما نراه 

مناسبا للبلد.
وكم����ا كان منتظرا فإن الصورة لدى فريق 
األكثرية بدت مختلفة متاما، فهذا الفريق يرى 
ان مؤمتر احلوار الثالث هو استكمال ملا سبق، 

اي االستراتيجية الدفاعية.
وق����د كرس لقاء مس����ائي رباعي بني أركان 
14 آذار وهم: الرئيس س����عد احلريري ورئيس 

اجلمهورية السابق أمني اجلميل والرئيس فؤاد 
السنيورة ود.سمير جعجع الذي انعقد في مكان 
لم يعلن عنه، مواقف 14 آذار الثابتة، والتي تقول 
بان تكون االستراتيجية الدفاعية البند الوحيد 
على الطاولة، باعتباره البند الوحيد املتبقي من 
البنود األربع����ة، التي انعقدت من اجلها هيئة 
احلوار في 2006، وألن اتفاق الدوحة نص على 
حصرية البحث في احلوار، باالس����تراتيجية 
الدفاعية ومبسؤولية الدولة عن السالح غير 

الشرعي.
كما اتفق املجتمعون على إش����راك اجلامعة 
العربي����ة ف����ي جلس����ات احلوار، الس����يما ان 
االستراتيجية الدفاعية هي مسؤولية لبنانية 
وعربي����ة في آن معا، وهذا م����ا أكد عليه اتفاق 

الدوحة.
غير ان القادة ال� 4 توافقوا على الذهاب الى 
احلوار بروح تصاحلية ال تصادمية، سعيا الى 
صيغة مثلى لالستراتيجية الدفاعية حتصر دور 
املقاومة في الدفاع عن لبنان وتؤكد في املقابل 
على دور الدولة األساسي في قرار السلم واحلرب.

وقبل انطالق قطار احلوار قال مستشار رئيس 
اجلمهوري����ة، ناظم خوري، ان مختلف أطراف 
احلوار تفهموا خيار رئيس اجلمهورية، الذي 
فتح األبواب للمشاركة غير املباشرة من جانب 
من ينوون ذلك من خالل برامج او مشاريع او 

رؤى محددة تساهم في احلوار.
وشكك خوري بإمكانية فتح طاولة احلوار 
لتتسع للوزير بطرس حرب الذي يطالب سمير 

جعجع بإعادته الى طاولة احلوار.

شمعون وكذبة الحوار!

بدوره، رئيس حزب الوطنيني األحرار رأى 
في مؤمتر احلوار »كذبة« ألن حولها أحزاب ال 

تعترف بالكيان اللبناني.
ودعا ش����معون الى مناقشة االستراتيجية 

الدفاعية ضمن املؤسسات الدستورية.

مواصلة البحث في اإلستراتيجية الدفاعية الوطنية وصوالً  لقواسم مشتركة بين الفرقاء.. وبري يعلن »جدول األعمال مفتوح قد مابدكم«

الرئيس سعد احلريري مطلعا على احدى األوراق وإلى جانبه العماد ميشال عون  )أ.ف.پ(

قيادات املعارضة وسنتها: ما حصل بالنسبة للرئيس 
عمر كرامي كان مث����ار جدل ونقاش داخل قوى 
املعارض����ة خصوصا، ولدى حزب اهلل حتديدا، 
الن ما حصل يوجب برأي هؤالء على حزب اهلل 
ان يعيد النظر بطريقة ادارة ملف العالقات مع 
املعارضني السنة، وبالتالي ال يجوز ان متر هذه 
املسألة مرور الكرام كونها مقدمة يجب التنبه ملا 
ميكن ان يس����تتبعها من خطوات من معارضني 
آخرين، وهي إمكانية قائمة ألن خطوة الرئيس 
كرامي جاءت كإنذار مستقبلي حللفاء املقاومة. 
في مختلف األحوال تعتبر املصادر في املعارضة 
الس����نية انه ال يج����وز التغاضي عما جرى وان 
القوات اللبنانية، وان أرادت اللعب على وتر ما 
حصل ف����ي األيام األخي����رة، إال انها أصابت في 
بياناتها في ش����أن تعاطي قيادات املعارضة مع 

»سنتها«.
خالف »البلدية« بني فرجنية وباسيل: لوحظ تباين في 
موضوع االنتخابات البلدية بني النائب سليمان فرجنية 
الذي يفضل إجراء االنتخابات البلدية على أس��اس 
القانون القدمي )احلالي( وال يرى ما يدعو الى تأجيلها 
اذا لم تقر اإلصالحات، وبني الوزير جبران باس��يل 

ال��ذي يعلن رفض��ه إجراء 
االنتخابات وفق القانون القدمي 
)احلالي( ويرى وجوب تأجيلها 

حتى تقر اإلصالحات.
حصة عون محفوظة في التعيينات: االتصاالت التي 
تلت جلسة التصويت وتعييناتها، تضمنت تأكيدا 
من جانب الرئيس احلريري للعماد عون بعدم 
وجود نية الس����تهدافه وبالتالي فإن »حصته« 
محفوظة لدى اس����تكمال التعيينات في مرحلة 

ليست ببعيدة.
تغيير مزاج الشارع الدرزي: اشتركت هيئات احلزب 
االش��تراكي ومنظمة الش��باب التقدمي في ورشة 
ندوات ومحاضرات في سبيل تغيير املزاج العام في 
الشارع الدرزي، وسيقوم النائب وليد جنبالط بعد 
16 مارس بجولة في املناطق في س��بيل تثبيت هذا 
اجلو اجلديد، وجتاوز حاالت االعتراض التي التزال 
موجودة على األرض. وأدى رجال الدين دورا بارزا 
في هذا اإلطار، وأبرزهم كان رئيس مؤسسة العرفان 
الش��يخ علي زين الدين، ال��ذي يجول على البلدات 
وبني رجال الدين، قائال لهم ان س��ورية هي العمق 
العروبي للدروز، ومن واج��ب هؤالء إعادة العالقة 

معها. واليوم، ميكن القول إن 
حالة االعت��راض التي ينفي 
مسؤولو االشتراكي وجودها 
تتركز في منطقة الشويفات والساحل، حيث التماس 
املباش��ر مع الضاحية اجلنوبية وجتمعات س��كنية 
شيعية. ولتذليل هذه املشكلة، يستمر التواصل بني 
جنبالط واس��تخبارات اجليش وحزب اهلل، لبلورة 
النش��اطات االجتماعي��ة والش��عبية  ع��دد م��ن 

املشتركة.
غياب األقليات عن الطاولة: تكش����ف أوس����اط ان 
اتصاالت كانت جرت لتمثيل األقليات املسيحية 
واإلس����المية على طاولة احلوار بحيث ينضم 
ممثل عن السريان يكون محسوبا على قوى 14 
آذار )املرشح األبرز كان د.توفيق الهندي(، وممثل 
عن العلويني يكون محس����وبا على قوى 8 آذار 
)املرشح األبرز كان رفعت علي عيد(. ولكن إشكالية 
سياسية تتعلق بتمثيل األقليات من داخل البرملان 
أو خارجه أطاحت بهذا التوجه، اضافة الى عدم 
وجود معيار محدد للتمثيل على طاولة احلوار: 
هل هو متثيل طوائ����ف أم متثيل قوى وأحزاب 

أساسية، أم متثيل كتل نيابية؟

تهدئة نواب زحلة: تلقت كتلة نواب زحلة نصائح 
بوجوب التهدئة مع الرئيس سليمان وعدم التصعيد 
السياس��ي ضده في الوق��ت الراهن. ويقول عضو 
الكتلة النائب جوزف املعلوف ان التفاهم الذي توصل 
إليه نواب املدينة مع رئيس اجلمهورية يقضي »بتقدمي 
الكتلة تصورها لالستراتيجية الدفاعية، وتعهد فخامة 
الرئيس بان يق��دم هذا التصور على طاولة احلوار 
باسم كتلة نواب زحلة«. وستكون مسودة االستراتيجية 
الدفاعية التي سيضعها نواب زحلة متهيدا لتسليمها 
الى رئيس اجلمهورية في أقرب وقت مستوحاة من 

رؤية قوى 14 آذار لهذه االستراتيجية.
ترجيح احتمال زيارة قريبة للحريري إلى دمشـق: قالت 
»الس����فير« ان التطورات تسارعت مؤخرا على 
اخلط السعودي � الس����وري وجتلت في زيارة 
األمير عبدالعزيز بن عبداهلل، جنل خادم احلرمني 
الى دمش����ق، التي أزالت الكثير من االلتباسات 
التي تول����دت عن املقابلة الت����ي أجراها رئيس 
احلكومة س����عد احلريري مع صحيفة كوريري 
دي ال سييرا اإليطالية، وبالتالي عززت احتمال 
قيام احلريري على رأس وفد وزاري بزيارة الى 

دمشق، ولقاء الرئيس بشار األسد.

مالحظات سياسية عن طاولة الحوار »موديل الـ 2010«
بي���روت: طاول���ة احلوار في
نسختها اجلديدة للعام 2010 
افتتحت جلس���اتها امس وسط 
متغيرات في الش���كل والوجوه، 
وأيضا في اخلارط���ة واملعادلة 
السياسية، وأبرز املالحظات في 

مشهد االفتتاح:
السياس���ي يتمثل  - احلدث 
في كلمة الرئيس ميشال سليمان التي كانت 
أقرب الى خطاب سياس���ي مكمل خلطاباته 
الس���ابقة، وأق���رب الى رس���الة موجهة الى 
الش���عب اللبناني عبر ممثليه على الطاولة، 
وحدد خاللها أهداف احلوار ورؤيته الواقعية 
للوضع وما حصل فيه من تقدم واجنازات، 
وما يعتريه من ش���وائب وأخطار، والسيما 
ما يتعلق بالتهديدات االسرائيلية، ما يشكل 
حافزا لتعزيز الوحدة الوطنية واالسراع في 

وضع استراتيجية دفاعية.
-  كان الفتا لالنتباه ان الدعوة املوجهة من 
رئيس اجلمهورية للمشاركني في »احلوار 3« لم 
تتضمن أي اشارة الى موضوع االستراتيجية 
الدفاعية، فيما كانت املواقف عشية اجللسة 
تتضارب حول حصرية جدول األعمال أو ان 

يضاف اليه بند السالح أو مسألة اصالح النظام 
السياسي، كما طرح النائب طالل ارسالن.

- تؤكد مصادر رئيس اجلمهورية اقتناعه 
بطرح الرئيس بري بشأن األمن االقتصادي 
واالجتماعي، وتؤكد انه كان يسعى الى طرح 
هذا األمر س���ابقا لكنه تريث حتى ال تفس���ر 
خطوت���ه بأنها محاولة ملصادرة دور مجلس 

الوزراء.
- توقفت أوساط مراقبة عند الهجوم الذي 
تعرض له الرئيس سليمان من أطراف في 8 
آذار، وهو هج���وم تركز على توقيت احلوار 
ومضمونه وبعض املش���اركني فيه، وترافق 
مع كالم عن »برودة« في العالقة بني رئيس 

اجلمهورية وسورية.
ولوحظ ان قوى معارضة انتقدت توقيت 
دعوة الرئيس س���ليمان ال���ى طاولة احلوار 
مباشرة بعد قمة دمش���ق، وانتقدت توقيت 
زيارته الى الس���عودية مباشرة قبل انعقاد 

احلوار.
- كان الفتا لالنتباه تركيز مسيحيي 14 آذار 
عشية انطالق احلوار على استبدال عنوانه 
املعلن بنقطة س���الح حزب اهلل، األمر الذي 
وضعته قوى املعارضة السابقة في إطار الرد 

املنس���ق خارجيا »تقرير األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون وموقف االدارة األميركية« 
على رزمة التطورات االقليمية االخيرة بدءا 
من الكالم الشهير لوزير اخلارجية السوري 
وليد املعلم حول احلرب الشاملة مرورا بخطاب 
الس���يد حس���ن نصر اهلل الذي أعاد صياغة 
معادالت الردع وصوال الى لقاء دمشق الثالثي 

وما أطلقه من رسائل.
وفي اعتقاد ه���ذه القوى أن طرح 14 آذار 
يخالف روحية البيان الوزاري الذي حس���م 
معنى االس���تراتيجية الدفاعية واملتمثل في 
شراكة املقاومة واجليش والشعب في الدفاع 

عن لبنان.
- املش���اركة العربية على طاولة احلوار 
مستبعدة لسببني: األول عربي يتعلق بعدم 
حماسة األمني العام للجامعة العربية عمرو 
موس���ى للحضور أو النتداب من ميثله ألن 
الوض���ع اللبناني واقع حالي���ا حتت مظلة 
التفاهم الس���وري السعودي التي تغني عن 
العربية وتختزلها، والسبب  مظلة اجلامعة 
الثاني لبناني يتعلق بعدم حماسة الرئيس 
ميشال سليمان ملشاركة خارجية في مسألة 

لبنانية داخلية.
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أخبار وأسرار لبنانية
تحرك نيابي لتوقيع 

عريضة تأجيل 
»البلدية«

األمن الداخلي يوقع 
بعميل آخر إلسرائيل

بي����روت: جترى اتصاالت
بني نواب عدد من الكتل من 
اجل توقي����ع عريضة تطالب 
بإيجاد مخرج ألزمة االنتخابات 

البلدية ضمن أحد خيارين:
أوال: إجراء االنتخابات على 
أساس القانون 25 الذي جرت 
انتخابات عام  على أساس����ه 
املراوحة  2004 إلنهاء عملية 
واالنتظ����ار. ثاني����ا: تأجيل 
االنتخابات البلدية ملدة سنة 
كاملة ريثما يدرس مش����روع 
القان����ون احملال الى املجلس، 
السيما ما يتعلق باإلصالحات 
النس����بية،  وف����ي مقدمته����ا 
خصوصا ان هذا القانون ميهد 
لقان����ون االنتخابات النيابية 

املقبلة.

بيروت: ألقت شعبة
املعلوم���ات في األمن 
القب��ض عل��ى  الداخلي 
م.ع.موس�����ى من بلدة 
اجلنوبي���ة  اخلي�����ام 
احلدودي���ة بع���د رصد 
وتعق��ب بشبهة التعامل 

مع اسرائيل.
وعثر في منزل الرجل 
عل���ى مع���دات متطورة 
تس���تخدم ف���ي عمليات 
الرصد، وقد اعترف بأنه 
جند عام 2000 على أيدي 
شخصني كانا مجندين في 
»جيش لبنان اجلنوبي« 
عقب خروج اس���رائيل 
من اجلنوب، وكان مكلفا 
برصد من���ازل ومواقع 
مسؤولي حزب اهلل في 

اخليام.

 جهزت الطاولة املس��تطيلة: في قاعة االستقالل في القصر 
اجلمهوري الستضافة هيئة احلوار بصيغتها اجلديدة املوسعة.

 عشرون مقعدا: وضعت حول الطاولة سبعة للمعارضة وسبعة 
للمواالة باالضافة الى خمس��ة مقاعد للوسطني عدا مقعد رئيس 

اجلمهورية الذي وضع على رأس الطاولة.
ترس��يم احلدود: ركز سمير جعجع في جلسة احلوار على 
ترس��يم احلدود مع سورية وحتديدها من مزارع شبعا وتقدمي 

الوثائق إلى مجلس األمن.
 لعبة احملاور: الرئيس اجلميل سأل عن إبعاد لبنان عن لعبة 
احملاور وسأل هل لبنان دولة مواجهة أو مساندة وعن ورقة حزب 

اهلل لالستراتيجية الدفاعية.
 الس��الح الفلسطيني: س��ليمان فرجنية ركز على السالح 
الفلسطيني خارج املخيمات، واعتبر انه جزء من االستراتيجية 
الدفاعية وسأل عن مستقبل السالح داخل املخيمات ومسؤولية 

الدولة جتاه الفلسطينيني.
فرجنية لم يصافح جعجع: لم حتصل املصافحة التي انتظرها 

كثيرون بني جعجع وفرجنية.
اجلوكر: حتلق أقطاب املعارضة حول الرئيس بري وأقطاب 
املواالة ح��ول الرئيس احلريري ولع��ب الرئيس جنيب ميقاتي 
والنائب األرمني أغوب بقرادونيان دور »اجلوكر« بني الفريقني.

لقطات

النائب وليد جنبالط إلى جانب ممثلي  8 آذار على طاولة احلوار النائبني أسعد حردان سليمان فرجنية والرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون و النائب محمد رعد    )محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان على رأس طاولة احلوار بنسختها الثالثة في بعبدا امس

هل يوجه القذافي الدعوة لسليمان؟
 بيروت: هل يش��ارك لبنان في القم��ة العربية في ليبيا
وعلى أي مس��توى؟ هذا هو الس��ؤال املطروح منذ عدة 
أس��ابيع، ولكن يبدو ان هناك سؤاال آخر يتقدمه: هل يوجه 
الزعيم الليبي معمر القذافي دعوة للرئيس اللبناني ميشال 
سليمان حلضور القمة؟ فقد كلف القذافي مبعوثا شخصيا 
هو أحمد قذاف الدم نقل رسائل الى امللوك والرؤساء واألمراء 
حلضور القمة، ولم يرد اس��م لبنان ف��ي الئحة الدول التي 
سيزورها، وبدأها بالقاهرة ظهر األحد املاضي وتشمل دول 
اخلليج واملشرق العربي، وتتضمن تلك الرسائل رغبة الرئيس 

الليبي في احلضور الشخصي للقادة.
وتقول معلومات ان موضوع القمة العربية في ليبيا وجناحها 
هو موضع اتص��االت عربية مكثفة على أعلى املس��تويات 
حاليا يش��ارك فيها الرئيس بشار االس��د وخادم احلرمني 
الش��ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وأمير قطر والرئيس 
املصري، وهناك مش��اكل عديدة ولي��س امللف اللبناني هو 
الوحيد الذي يحتاج الى املعاجلة، وهناك اتصاالت عربية أيضا 
لتذليل حضور اململكة العربية السعودية في ظل القطيعة مع 
اجلماهيرية ودول عديدة، »حضور الرئيس مبارك مستبعد 
ألسباب صحية ومتضيته فترة نقاهة بعد العملية اجلراحية 

التي أجريت له«.


