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لبنان: سليمان أبلغ الحكومة عدم مشاركته في القمة العربية
جنبالط يقول اليوم وغداً »آخر الكالم« بشأن زيارته المحسومة لسورية

بيروت ـ داود رمال
ق��رر مجلس الوزراء اللبناني في جلس��ته االس��تثنائية التي 
عقده��ا ف��ي القصر اجلمه��وري تألي��ف جلنة برئاس��ة رئيس 
املجلس وعضوية خمس��ة وزراء لتقدمي تص��ور ملعاذير وآليات 
الترشح والتعيني على ان ترفع تقريرها الى املجلس نهاية الشهر 

اجلاري.
وتق��رر ايضا ان تعق��د اللجنة اولى جلس��اتها االثنني املقبل 
برئاس��ة نائب رئيس احلكومة ووزير الدفاع الياس املر في مقره 

بوزارة الدفاع نظرا لوجود رئيس احلكومة في زيارة الملانيا.
رئيس اجلمهورية ميش��ال س��ليمان اكد خالل اجللسة ان 
احلوار حاجة وطنية رغم كل ما قيل بشأنه، فيما ابدى رئيس 
احلكومة سعد احلريري استغرابه للحملة على وزارة الداخلية 

وقوى االمن الداخلي.
واس��تغرقت اجللس��ة ثالث س��اعات امضاها املجلس في 
مناقشة االفكار واملقترحات املتعلقة بآليات التعيينات االدارية 
دون التوصل الى نتيجة حاسمة، االمر الذي انتهى الى تشكيل 
اللجنة الوزارية اخلماسية برئاسة احلريري وعضوية الوزراء 
الياس املر ومحمد فنيش وجبران باس��يل وجان اوغاس��بيان 
ووائ��ل أبوفاعور عل��ى ان ترفع اللجن��ة تقريرها الى مجلس 

الوزراء نهاية الشهر اجلاري.
وقال س��ليمان اننا بحاجة الى آليات بسبب تراكم الشغور 

ف��ي الوظائف العامة، داعيا الى مراجعة القانون احلالي املتعلق 
بلجنة الرقابة على املصارف.

بدوره، ش��دد احلريري على آلية للتعيينات تضمن الكفاءة 
والنزاهة.

وتط��رق احلريري الى زيارته االخيرة للكويت واطلع الوزراء 
على محادثاته مع صاحب الس��مو االمير الش��يخ صباح األحمد 
وس��مو رئيس مجلس الوزراء الش��يخ ناصر احملم��د والوزراء 
والفعاليات االقتصادية وشدد على ان املسؤولني الكويتيني ابدوا 
رغبة جدية في مساعدة لبنان مبشاريع امنائية واستثمارية تعزز 

العالقات القائمة بني البلدين.
واش��ار ايضا الى انه ج��رى البحث مع القي��ادة الكويتية 
التهديدات االس��رائيلية للبنان وض��رورة القيام باالتصاالت 
السياس��ية والديبلوماسية بش��أنها، معتبرا ان قرار اسرائيل 
بناء 1600 مس��توطنة يكشف عن عدم اجلدية االسرائيلية في 

السير بعملية السالم.
 ووص��ف احلريري ما تتع��رض له قوى االم��ن الداخلي 
باألم��ور اخلطي��رة، وقال ان هناك اتفاقات م��ع الدول املانحة 
تتضمن بنودا شبيهة بتلك التي بيننا وبني السفارة االميركية 

والتي هي موضع اتهام اليوم.
واضاف: هذا االس��لوب ال يبني وطن��ا، بل يقوض جهود 

احلكومة لتعزيز فاعلية الدولة واالمن.

الحريري يؤكد رغبة الكويت في مساعدة لبنان

بيروت ـ عمر حبنجر
ابلغ رئيس اجلمهورية اللبنانية 
ميشال س����ليمان مجلس الوزراء 
خالل اجتماعه في القصر اجلمهوري 
اول من امس عزمه عدم املشاركة 
في القمة العربية الدورية املقررة 

في ليبيا اواخر هذا الشهر.
وجاء اعالن سليمان هذا خالل 
اطالعه مجلس الوزراء على نتائج 
زيارته االخيرة الى الس����عودية، 
مش����يرا الى اهمية زيارته خلادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، السيما انني لن التقيه 
في القمة العربية املقبلة في ليبيا 

التي لن اشارك بها.
اوساط رئيس مجلس النواب 
نبيه بري قالت ان مشاركة لبنان 
في القمة العربية ف����ي ليبيا امر 
خطير جدا ومن ش����أنه ان يؤزم 

الوضع الداخلي في البلد.
موسى ملستوى لبناني مسؤول 
لكن االمني العام للجامعة العربية 

عمرو موسى قال ان احدا لم يطلب 
منه نقل اي دعوة للبنان من اجل 
املش����اركة في القمة، موضحا ان 
توجيه الدعوة يقع على عاتق الدولة 
املضيفة، وعندما زرت بيروت اخيرا 
تفاهمت مع املسؤولني اللبنانيني 
على ان يكون التمثيل اللبناني في 
هذه القمة مسؤوال واحلكومة هي 

التي ستحدد مستواه.
التنمية  ب����ري وكتل����ة  وكان 
والتحرير التي يرأسها في مجلس 
النواب حذرت احلكومة اللبنانية 
من املش����اركة في هذه القمة قبل 
ان يكش����ف الرئيس الليبي معمر 
القذافي مصير االمام موسى الصدر 
الذي اختفى م����ع رفيقني له بعد 

زيارته لليبيا عام 1978.
الليبية  ويبدو ان احلكوم����ة 
التي تلت����زم بصمت مطبق حيال 
هذا املوضوع قطعت السبيل على 
احلملة السياسية اللبنانية الداخلية 
حول املشاركة بالقمة ومقاطعتها 

بعدم توجيه الدعوة من االساس، 
االمر الذي وفر الكثير من االحراج 
للمراجع السياسية اللبنانية وعلى 
رأسها رئيس اجلمهورية الذي كان 
قرر طرح املشاركة في هذه القمة 
لو وردته الدعوة اليها على طاولة 

مجلس الوزراء.
جتدر االشارة الى ان موفدا ليبّيا 
رفيع املس����توى بدأ جولة تسليم 
العربية  ال����ى العواصم  الدعوات 

املعنية بالقمة.

زيارة الحريري لدمشق

ف����ي غض����ون ذل����ك، تواصل 
االنشغال السياسي بالزيارة الثانية 
املقررة لرئيس مجلس الوزراء سعد 
احلريري الى دمشق مطلع ابريل 
املقبل وحتديدا بعد القمة العربية 
الدورية في ليبيا )27 و28 اجلاري( 
املت الق����وى املتابعة العودة الى 
اجواء الزيارة االولى وما حملت وما 
اثمرت لغاية التصويب واالستفادة 

من التجربة.
وف����ي رأي بعض قوى 14 آذار 
الداعمة لرئيس الوزراء ان زيارة 
احلريري االولى مت����ت بتوقيت 
سوري، وفي اعقاب تشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية بهندسة سورية 
متسك مبفتاح التعطيل او التمديد 
عبر حلفاء مخلصني تس����نى لهم 
االحتفاظ بالقرار االمني والسياسي 

اخلارجي.
وكان يفت����رض بحس����ب هذه 
القوى ان يعود احلريري من زيارته 
الدمشقية االولى محمال بالوعود 
في الكثير من القضايا العالقة بني 

البلدين، وبينها
مصير املفقودين أو املعتقلني 
اللبنانيني في السجون السورية، 
وموضوع املجلس االعلى اللبناني 
السوري الذي بات خارج احلاجة 
بعد تبادل الس����فراء بني البلدين، 
وملف السالح الفلسطيني خارج 
املخيمات، وترس����يم احلدود بني 

السياس����ية  الثمار  البلدين، لقاء 
الت����ي حققتها دمش����ق من جراء 
هذه الزي����ارة، واذا بالنتائج اكثر 
تواضعا مما كان منتظرا، فترسيم 
احلدود لم يتم حسمه تعجيال في 
حل مشكلة مزارع شبعا مع احملتل 
االس����رائيلي، حيث يصر اجلانب 
السوري على ان يبدأ الترسيم من 
الشمال الى اجلنوب وليس العكس، 
ولم يكاب����ر لبنان رغم يقينه بأن 
البدء من الش����مال قد ينتهي بعد 
نصف قرن من الزمن مع ان وعدا 
قطع لسليمان بهذا الشأن قبل سنة 

من زيارة احلريري.

بالون أبو موسى

كم���ا س���حب ملف الس���الح 
الفلسطيني خارج املخيمات من 
التداول بعد »بالون« ابو موسى 
قائد »فتح االنتفاضة« التي تتقاسم 
مع »اجلبهة الش���عبية � القيادة 
العامة« الوجود الفلسطيني املسلح 

خارج املخيمات، الذي حضر الى 
بيروت بعد ثالثة عقود من الغياب 
الرسمي، ليعلن ربط سالح منظمته 
واملنظمة احلليفة بامتام التسوية 
في الش���رق االوس���ط، ث���م بعد 
الضجة التي اثارتها تصريحاته، 
وانعكاس هذه التصريحات على 
املوقف السوري الذي ال يستطيع 
ان ينفض يده منه، عاد ابو موسى 
ليطرح االستعداد حملاورة احلكومة 
في كيفية تنفيذ قرار هيئة احلوار 
الوطني بسحب السالح الفلسطيني 
خارج املخيمات وضبط السالح 
داخل املخيمات، وقد وافق احلريري 
على الدخول في حوار بهذا االجتاه 
ردا على سؤال ل� »األنباء« انطالقا 
من قناعته بجوهر القرار، مبعزل 
عن الش���كليات الت���ي تؤدي الى 
تنفي����ذه، ورمبا هذا ما س����يؤخذ 
املقبلة  الزيارة  بعني االعتبار في 
املصحوبة بجدول اعمال ووزراء 
مختصني محملني مبلفات للبحث في 

كل ما يشوب العالقات الثنائية.

بوابة العبور إلى الدولة

وي����رى نائب م����ن االكثرية ل� 
»األنباء« ان احلريري سيكون ملزما 
بوض����ع النقاط على احلروف في 
زيارته الثانية، التي جتاوز فيها 
مبدأ الندية الذي كان يوجب قيام 
رئيس احلكومة الس����ورية ناجي 
العط����ري بزيارة بي����روت، كرد 
لزي����ارة احلريري االولى، حرصا 
على املضمون واجلوهر، في ضوء 
ما يبدو استهدافا ملشروع الدولة 
الذي التقى احلريري مع سليمان 
على جعل مؤمتر احلوار الوطني 

اجلديد بوابة العبور إليه.
ولك����ن هل س����يكون بوس����ع 
البوابة في  الرئيس����ني فتح هذه 
جدار املمانعات السياسية الداخلية 
واخلارجية والتي اتسمت مؤخرا 
بنبرة غير معتادة، أكان في تناول 
موقف سليمان احملايد داخل طاولة 

احلوار ومثله موقف احلريري من 
مجمل االمور وبالذات من متسكه 
بالتحال����ف مع قوى 14 آذار، فيما 
املطلوب منه تغيير وجهة حتالفاته، 
اذا كان يريد لعجلة حكومته البدء 

بالدوران.

زيارة جنبالط محسومة لديه

في ه���ذا الس���ياق، مازالت 
النيابي  اللق���اء  زيارة رئيس 
الدميوقراطي وليد جنبالط الى 
دمشق في االرجوحة، وهو قال 
ام���س ان موضوع زيارته الى 
سورية محس���وم لديه، لكنه 
اس���تغرب كثرة املواعيد التي 
تطرح عبر وسائل االعالم بشأن 

هذه الزيارة.
واضاف: ان الزيارة ستحصل، 
مشيرا الى انه سيلقي كلمة اخيرة 
فيما خص ملف العالقة مع سورية، 

»اليوم وغداً كالم آخر«.

أخبار وأسرار لبنانية
 مصاحلة فتوش ـ سـكاف: تفيد معلومات بان املس���اعي 
املبذولة ملصاحلة النائب نقوال فتوش مع النائب السابق 
ايلي سكاف قطعت شوطا بعيدا، بعدما جمعت »املصيبة« 
الرجلني في أعقاب خالفهما في االنتخابات النيابية التي 
حصلت في يونيو املاضي. ووفقا لهذه املعلومات فإن ملف 
االنتخابات البلدية قد يكون هو الدافع الى املصاحلة بني 
الرجلني بحيث يعيد خلط األوراق في مدينة زحلة، وان 
»السيناريو« الذي سيعتمد بعد اجناز الترتيبات الالزمة 
هو ظهور سكاف وفتوش معا في أحد املطاعم البقاعية 
وس���ط حضور اعالمي الفت إلعالن حتالفهما اجلديد. 
سكاف يقول تعليقا على هذا املوضوع: »التحالف وارد 
مع فتوش خاصة اذا سار في خطنا والتزم، وبالتالي ال 
مشكلة عندنا، وحاليا لم يحصل لقاء معه بعد، فأخصامنا 
يجيشون ضدنا كل األحزاب والقوى، وعلى األقل البد 

ان نتحالف مع أحد لنقف في وجههم«.
ويكشف سكاف على صعيد آخر ان هناك من سأله عمن 
يفضل لتمثيل زحلة عل����ى طاولة احلوار، وانه طرح 
سليم جريصاتي »ألنه أقرب الينا في الفكر السياسي، 

كما انه كان مقربا من الرئيس اميل حلود«.
 تعيينـات فـي »الداخلية«: أقدم وزي��ر الداخلية والبلديات 
زي��اد بارود على اح��داث تغييرات أساس��ية بني معاونيه 
مقدم��ة لتغييرات قد تطول مناصب رفيعة في الوزارة في 

سياق خطة يعتزم اإلقدام عليها.
وفي هذا الس��ياق تش��ير مصادر الى ان وزير الداخلية، 
وبعد مشاورات يجريها بعيدا عن األضواء، يعتزم حتريك 
عمل مجلس قيادة قوى األمن الداخلي وملء الشواغر فيه، 
وإجراء مناقالت ف��ي املواقع األمنية قبل بدء التحضيرات 

العمالنية لالنتخابات البلدية.
وس��يطرح بارود الئحة بأس��ماء األش��خاص املرشحني 
ملنص��ب محافظ ف��ي خطوة مللء الش��واغر، وكذلك األمر 
بالنس��بة الى القائمقامني، وقد يتش��اور الوزير مع رئيس 

اجلمهورية ورئيس احلكومة.
 بري والسنيورة والتعيينات: تتحدث أوساط رئيس مجلس 
النواب نبيه بري باستغراب عن التهنئة التي تقدم بها 
رئيس احلكومة األسبق فؤاد السنيورة لكل من رئيس 
مجلس اخلدمة املدنية اجلديد د.خالد قباني، ورئيس 
التفتيش القضائي اجلديد أك����رم بعاصيري، وإغفاله 
تهنئة رئيس ديوان احملاس����بة القاضي عوني رمضان 
احملس����وب على رئيس مجلس الن����واب، وقد صدرت 

تعييناتهم في مرسوم مشترك.
 دعـوة للحريـري لزيارة واشـنطن: وجه الرئي��س األميركي 
ب��اراك أوباما دع��وة للحري��ري لزيارة واش��نطن خالل 
االتصال الهاتفي الذي جرى بينهما مؤخرا. ويعمل مجلس 
األم��ن القومي للمنطق��ة ووزارة اخلارجية االميركية على 
التحضير لها بالتنس��يق بني السفارة االميركية في عوكر 

ومكتب رئاسة احلكومة اللبنانية.
 املقدح يستعد لإلبعاد: ينتظر العقيد منير املقدح وصول 
مبعوث من الرئاس����ة الفلسطينية ليتداول معه بشأن 
استبعاده من التش����كيلة اجلديدة حلركة فتح. وكان 
تردد ان التشكيلة العسكرية اجلديدة لفتح في لبنان 
باس����تبعادها منير املقدح الذي يعتبره البعض مقربا 
من س����ورية امنا هي نوع من »تصفية حسابات« مع 
النظام السوري الذي يرفض استقبال رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس في الوقت الراهن.

الحوت لـ »األنباء«: دور »الحوار« غير واضح 
وأي بند إضافي يؤدي إلى أزمة دستورية

آليات إسرائيلية اخترقت الحدود اللبنانية
وسط حركة كثيفة للطيران الحربي

اعمال هذه الطاولة.
أي���ن هم  وس���أل احل���وت: 
املستقلون املسيحيون الذين كان 
ميثلهم الوزير بطرس حرب؟ وأين 
املستقلون املسلمون الذين لهم 
متثيال شعبيا واسعا كاجلماعة 
االسالمية؟ وبالتالي هناك شرائح 
مغيبة وكأننا نريد العودة الى 
الكبيرة  الكتل والقوى  سيطرة 
القرار في لبنان وتهميش  على 
انتموا،  املس���تقلني ألي جه���ة 
فاجلماعة لديه���ا عدد كبير من 
اعضاء البلديات وتترأس بلديات 
عديدة، ورغم ذلك فهي غير ممثلة 
على طاولة احلوار وما من احد 

ينقل وجهة نظرها.

الجامعة العربية ال تضر لبنان

وق���ال احلوت: ان مش���اركة 
اجلامع���ة العربية ف���ي طاولة 
احلوار ال تض���ر لبنان، فلبنان 
عضو في اجلامعة العربية، وال 
ننسى ان التوافق الذي نعيشه 
في لبنان اليوم هو نتاج عربي 
ولي���س داخليا، فهن���اك تقارب 
سعودي � سوري ومساهمة عربية 
في ارساء األمن والتوافق، وان 
وجود اجلامعة ليس شرطا حتميا 
لقيام طاولة احلوار، فهي طاولة 
لبنانية ويجب ان تبقى كذلك في 

جوهرها.

بيروت ـ أحمد منصور
رأى عض���و تكت���ل »لبنان 
أوال« النائ���ب عماد احلوت ان 
دور طاولة احلوار غير واضح 
وانه ينبغ���ي ان ينحصر في 
تق���دمي وجه���ات النظر حول 
االستراتيجية الدفاعية، معتبرا 
ان اضافة بنود اخرى على جدول 
اعماله���ا قد تؤدي الى حصول 
ازمة نظامية دستورية وتشكيل 
مؤسس���ة جديدة على هامش 
النيابي،  احلكومة واملجل���س 
مشيرا الى ان حضور اجلامعة 
العربية ف���ي الطاولة ال يضر 
لبنان ش���رط ان تكون عضوا 
مراقبا وليس عضوا مشرفا او 
القرار، معتبرا ان  مشاركا في 
طريقة تشكيل احلكومة يصّعب 
مهمتها في مواجهة االستحقاقات 
الداخلي���ة واخلارجية لوجود 

تناقضات داخلها في الرؤى.
وقال احلوت ف���ي حديث ل� 
»األنب���اء«: نحن كنا من الداعني 
لعقد طاولة احلوار الوطني لعدة 
اسباب، ولكن لدينا مالحظتني 
اساس���يتني أوال: ح���ول طريقة 
تشكيلها، فلم يكن هناك معايير 
واضحة للعناصر التي ش���كلت 
منها، فهن���اك ش���رائح مغيبة 
التوصل  وكان ميكن لوجودها 
الى خالصات منتجة، وثانيا: ان 

اف���ادت تقاري���ر  بي���روت: 
صحافي���ة امس بأن س���ت 
دبابات اسرائيلية شوهدت في 
منطقة حص���ن الوزاني جنوب 
لبنان، حيث اجتازت الش���ريط 
الشائك دون ان تدخل االراضي 
اللبنانية، وقد عمد عناصرها الى 
مراقبة االراضي اللبنانية، فيما 
رفعت قوات االحتالل االسرائيلي 
من وتيرة االوضاع على احلدود 

احملاذية لالراضي اللبنانية.

في االطار عين���ه، متركزت 
دوري���ة اس���رائيلية في محيط 
الغجر، في حني تقدمت دبابتان 
الى احلي الشرقي للغجر ملراقبة 
منطقة الوزاني، وترافق ذلك مع 
حتركات اس���رائيلية في موقع 
احلم���اري وحتلي���ق للطيران 
احلربي فوق بنت جبيل واملروحي 
فوق مزارع شبعا، بالتزامن مع 
حتركات آلليات اسرائيلية بني 
الرمثا والسماقة وعلى  موقعي 

الطريق العسكري بني مستعمرتي 
املطلة ومسكاف عام.

ف���ي املقاب���ل، كثف���ت قوات 
اليونيفي���ل دورياته���ا، فنفذت 
الى  الكتيبة االسبانية دوريات 
راش���يا الفخار وس���وق اخلان 
بالتزامن م���ع دوريات للكتيبة 
الهندي���ة، كما ق���ام وفد هندي 
ونرويجي بالتفتيش عن قنابل 
عنقودية اس���رائيلية بني تبنني 

وبرعشيت.

دور ه���ذه الطاولة غير واضح، 
فه���ل ه���و اس���تكمال للطاولة 
السابقة؟ وبالتالي يكون دورها 
محصورا مبوضوع االستراتيجية 
او احملاولة للوصول  الدفاعية، 
الى استراتيجية دفاعية مشتركة 
ام انه ينبغي وضع جدول اعمال 

جديد؟

صعوبة حقيقية

وأض���اف: هن���اك صعوبة 
حقيقية في الوصول الى توافق 
الدفاعية،  على االستراتيجية 
وهذا املوضوع س���يأخذ وقتا 
وج���دال طويال، لذل���ك يجب 
الى  التركيز علي���ه للوصول 
خالصات وعدم تشعب جدول 

أكد أن التوافق اللبناني نتاج عربي وليس محلياً

عماد احلوت

جنبالط إلى دمشق قبل »زيارة الحريري ـ 2«

مصدر أكثري لـ »األنباء«: احتمال اندالع الحرب 
ربما يؤجل االنتخابات البلدية

بيروت: تنقل جهات قريبة من دمشق 
ان هن����اك حرصا على ان تتم زيارة 
النائب وليد جنبالط لسورية قبل زيارة 
الرئيس سعد احلريري الثانية لدمشق. 
ويالحظ زوار دمشق ان مسؤوليها بدأوا 
يهملون الكثير من املالحظات السابقة التي 
كانوا يثيرونها مؤخرا امام كل شخص 
الرئيس  لبناني يطرح قضية استقبال 

بشار االسد جلنبالط.
وكل االيضاح����ات التي طلبت من الزعيم الدرزي 
توافرت تباعا وكان آخرها مضمون االطاللة التلفزيونية 
جلنبالط على شاش����ة »اجلزيرة« عش����ية االحتفال 
بذكرى استشهاد والده الزعيم كمال جنبالط في 16 

مارس اجلاري.
وافادت مصادر بان ما صدر عن جنبالط منذ اعادة 
متوضعه قبيل االنتخابات النيابية، واخلط الذي سلكه 
بعد االستحقاق االنتخابي، واالنفتاح الالمحدود على 
حلفاء س����ورية في لبنان، وداخل الطائفة الدرزية، 
سهلت في مجملها الزيارة اجلنبالطية الى العاصمة 
السورية، التي تش����ير املعلومات الى ان املسؤولني 
السوريني اعدوا لها برنامجا يعكس ترحيبا بالعودة 

اجلنبالطية الى اخليارات العربي����ة والقومية التي 
متثلها دمشق والتي كانت قبل اربع سنوات عناوين 

مضيئة للسياسة اجلنبالطية.
واذا كان س����يد املختارة اش����تكى خالل االسابيع 
املاضية من التأخير احلاصل في حتديد موعد زيارته 
الى دمشق، وابدى متلمال مما يسمعه عن »شروط« 
لم تتحقق بعد، فإن املطلعني على امللف املفتوح بني 
املختارة ودمشق يؤكدون ان ثمة مبالغة و»اجتهادات« 
تظه����ر من حني الى آخر لكنه����ا ال تأتلف مع حقيقة 

املوقف السوري حيال الزيارة اجلنبالطية.
ونق����ل زوار جنبالط عنه متس����كه باخلط الذي 
رسمه لنفسه منذ ما قبل االنتخابات النيابية املاضية 
جلهة الس����عي الفضل العالقات مع سورية »عمقنا 
االستراتيجي«، مشيرا الى ان وحدة املصير واملسار 
مع سورية هي اليوم مطلوبة اكثر من اي وقت مضى 
في ضوء التهديدات االسرائيلية اليومية للبنان ودول 
املنطقة، مشيرا الى ان لبنان وسورية جتمعهما »اتفاقية 
دفاع مشترك«. واذ يبدي جنبالط تشاؤمه من مسار 
االمور في املنطقة نتيجة انسداد افق عملية التسوية، 
يعتبر ان السياس����ة االميركية اصبحت »فرجة« في 

ظل ضعف االدارة االميركية احلالية.

بيروت: تدل املؤش���رات على قرب ظهور حراك 
في عمل احملكمة اخلاصة بلبنان حيث يبدو ان 
االدعاء العام فيها سيس���مي اسماء متهمة باغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري وان بعضها سيشكل 
احراج���ا ألكثر من طرف لبناني وس���يضع الدولة 

اللبنانية امام واقع لن حتسد عليه.
وكانت احملكمة اس���تدعت ع���ددا من اللبنانيني 
للش���هادة امام محققيها في األشهر املاضية غير ان 
بعضهم امتنع عن املثول بينهم اعضاء في تنظيم 

حزبي.
وسيكون بني الذين ستس���ميهم احملكمة قريبا 
عدد من ه���ؤالء املنتمني الى ذلك التنظيم وعددهم 

12 شخصا وقد توجه تهم الى 4 منهم.
ولم يستبعد مصدر مطلع في 14 آذار ل� »األنباء« 
ان يتجلى ذلك في فترة ليس���ت ببعيدة مما يطرح 
التس���اؤل منذ اليوم حيال ما سيكون عليه موقف 
كل من اجلهة احلزبية والدولة اللبنانية واحملكمة 

ومجلس األمن.
ومن غير املس���تبعد أيضا اال تستجيب اجلهة 
املعنية ال بل انها ستعتبر احملكمة جزءا من احلملة 
الدولية واالسرائيلية عليها وهي لن تتجاوب بأي 

شكل من األشكال مع هذه األمور.
اما الدولة اللبنانية فس���تقف عاجزة عن القيام 
بأي خطوة فإذا لم تستجب للمحكمة فانها ستكون 
واحلالة هذه قد خالفت االتفاقيات وستصطدم مع 
املجتمع الدولي، واذا قررت االستجابة فهي لن تتمكن 

من تنفيذ طلب احملكمة.

اما اذا وقفت عاجزة بال اي حراك فانها س���تفقد 
مبرر وجودها.

وأضاف املصدر: ان هذا الواقع املرتقب هو الذي 
يبرر عدم موافق���ة البعض على اجراء االنتخابات 
البلدية في موعدها اضافة الى خشيته من عدوان 

اسرائيلي في األشهر القليلة املقبلة.
وقال ان بعض ق���وى 8 آذار متارس الضغوط 
الكبيرة في مناطق س���احل قضاء بعبدا بأساليب 
عدة بينه���ا االكثار من ش���راء األراضي بأس���عار 
مغرية جدا وكان بعضهم قرروا ش���راء قطعة من 
األرض لتش���ييد مبنيني قرب كنيسة مار جرجس 
في الش���ياح اال ان البلدية تنبهت لذلك وحملاذيره 
الطائفية وحساسية املكان فطلبت من اصحاب الشأن 
التراجع عن مشروعهم واالستحصال على األموال 

التي سددوها في هذا االطار.
وقد تدخل مس���ؤولون في حزب اهلل لتسوية 
املسألة وايجاد مخرج يؤدي الى اطالق اعمال البناء 

اال ان البلدية طوت صفحة هذا املشروع.
والحظ املصدر ان عمليات البيع والش���راء في 
املناطق ذات األغلبية املسيحية في بعبدا تزيد من نقمة 
السكان واألهالي وهي ترتد على التيار الوطني احلر، 
الفتا الى توجه النائب وليد جنبالط الى التحالف مع 
التيار الوطني في القرى املسيحية الدرزية املختلطة 
في أعالي قضاء بعبدا وأوساطه ارضاء للسوريني 
وحزب اهلل. وكان مرجع ديني كبير سأل املعنيني 
عما اذا كانت األموال التي تستخدم في عمليات البيع 

والشراء من ايران ام ان لها مصادر اخرى؟
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