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»تهبيط الحيطان« مستمر ضد سليمان.. ووهاب يصف المدافعين عن الرئيس بـ »المنافقين«
بيروت ـ عمر حبنجر

»تهبيط« احليطان على رئيس اجلمهورية اللبنانية ميشال سليمان 
مس����تمر، وموجة جديدة من تصريحات الوزير الس����ابق وئام وهاب 
املعترضة على الرئيس انطلقت امس مؤكدة ما س����بقها، واصفا القوى 
التي هبت للدفاع عن الرئي����س التوافقي ب� »جوقة املنافقني« في وقت 
اعتبرت قوى 8 آذار نفسها غير معنية ومثلها العماد ميشال عون الذي 

انطلقت حملة وهاب من منصة دارته في الرابية.
ويتزامن هذا التصعيد بوجه سليمان مع حتديد موعد زيارة رئيس 
احلكومة سعد احلريري الى دمشق يومي 4 و5 ابريل املقبل على رأس 
وفد وزاري. وس����يتخلل زيارة احلريري الثانية الى دمش����ق االجتماع 
االول للجنة الوزارية اللبنانية � السورية برئاسة رئيسة وزراء البلدين 
ملراجعة االتفاقات املعقودة في ضوء مالحظات وضعها الوزراء املعنيون، 
وقد زار السفير السوري في بيروت علي عبدالكرمي علي السراي الكبير 
امس الول مرة والتقى احلريري الذي كان وجه له الدعوة الى العش����اء 
التكرميي الذي اقامه مس����اء امس تكرميا لرئيس وزراء االردن س����مير 
الرفاعي املوجود في بيروت، علما ان الس����فير السوري التقى اول من 
امس االمني العام حلزب اهلل الس����يد حس����ن نصراهلل في اطار حترك 

مستجد له وغير مسبوق.

سليمان يتجاهل الحملة ضده

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة له في القصر اجلمهوري مساء اول 
من امس خصصت للبحث بخطة القطاع السياحي، وحتدث الوزراء عن 

احلملة ضد الرئيس الذي رفض مناقشة االمر داخل اجللسة.
وزير االعالم طارق متري قال ان الرئيس سليمان اعتبر ان الدعوة 
الليبية للمشاركة في القمة العربية اتت مخالفة لالصول الديبلوماسية 
وغير الئقة وفي حقيقة االمر لم يتسلمها لبنان، واستطرد قائال: ما دامت 
لم تردنا دعوة فإن مسألة حضور القمة غير مطروحة. وقد مت ابالغ ذلك 
لالمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى الذي امضى يوما واحدا 
في بيروت. واعتبر سليمان ان التعنت االسرائيلي في االصرار على بناء 
املستوطنات شرقي القدس يشير بوضوح الى ان التهديدات التي يطلقها 
العدو ضد لبنان تستدعي حتصني وحدتنا الوطنية في مواجهة االخطار 
العدوانية. واشار الى االهمية البالغة في اجتماع اللبنانيني ضمن هيئة 
احلوار الوطني، واعرب عن االمل في ان تستمر املؤسسات الدستورية 

وفي طليعتها مجلسا النواب والوزراء بدورها.

آالن عون: كالم وهاب رسالة

في غضون ذلك، اعرب النائب آالن عون، عضو كتلة التغيير واالصالح، 
عن اعتقاده بان موقف وهاب والذي دعا من الرابية رئيس اجلمهورية 
الى االستقالة هو في مكان ما رسالة معينة تقصد توجيهها، لكن يجب 
اال تعط����ى ابعادا اكثر مم����ا حتتمل. واعتبر آالن عون ان في املس����ألة 
تضخيم����ا اعالميا، وقال ل� »صوت لبن����ان« ان ذلك حول املوضوع الى 
حملة منظمة ضد الرئيس ودون ان يوضح موقف التيار الوطني احلر 
م����ن هذه احلملة، قال ان موقف التيار يعبر عنه التيار وليس احللفاء، 
والعماد عون بشكل اساسي ووزراؤه ونوابه. وعن االنتخابات البلدية، 
لفت الى ان اللبنانيني ال يعلمون حتى اآلن ما اذا كانت ستجرى انتخابات 
بلدية واختيارية ام ال، واعتبر ان هناك فرقاء يضمرون غير ما يعلنون. 
من جهته، قال عضو كتلة املستقبل النائب احمد فتفت ان احلملة على 
الرئيس تنس����جم مع كل احلمالت الهادفة الى ضرب جميع مؤسسات 
الدولة على خلفية ان البعض قد صدم باستمرارية الدولة اللبنانية رغم 

كل احملاوالت السابقة والالحقة الى حد فقدان االعصاب.

المستشار الرئاسي: استبعد الخلفية السورية

الى ذلك، شدد املستشار السياسي للرئيس سليمان النائب السابق 
ناظم اخلوري على ان الرئيس انتخب كوفاقي، اال ان نهجه في احلكم ال 
يعني احلياد. وحول ما اذا كان كالم وهاب رسالة سورية غير مباشرة، 
استبعد اخلوري ان تكون العالقة السورية � اللبنانية تختزل بأشخاص، 
مؤكدا ان الرئيس س����ليمان كان املبادر الى احياء العالقات اجليدة مع 
سورية ورئيسها بشار االسد. وشدد على ان ردات الفعل ضد التعرض 
للرئيس كانت واضحة من كل التيارات السياسية، واستبعد ان تضعف 
احلمالت الرئيس سليمان الصلب في طبعه، وهو الذي حارب االرهاب 
ووقف بوجه العدو االسرائيلي، وقال: ان هدوء سليمان ليس ضعفا بل 

حكمة في اتخاذ القرارات وليس التلكؤ.

وهاب يتابع حملته

االنطباعات في ضوء ردود الفعل ذهبت باجتاه االعتقاد بان رئيس تيار 
التوحيد لن يعاود مناطحة صخرة الرئاسة، فاذا به يصف في تصريح 
جديد كل من رد على تعرضه للرئيس س����ليمان ودعوته لالستقالة ب� 
»جوقة املنافقني«، وحمل وهاب على رئيس حزب القوات د.سمير جعجع 
والوزير بطرس حرب معتبرا ان االخير تولى الوزارة على انقاض قصر 

بعبدا يوم كان مقيما في فندق السمرالند.
واضاف وهاب: احلمد هلل لقد س����معنا صوت الوزير عدنان السيد 
حسني )من فريق الرئيس س����ليمان( وهو وزير ال� 9 محير، الذي قال 
ان كالم وهاب من رأس����ه. وقال وهاب: اريد ان اس����أله من اين يأتي هو 
بكالمه كي نتعلم من����ه؟ وتابع وهاب يقول: لم ندع رئيس اجلمهورية 
الى االستقالة اال ألننا حريصون على صورته وعلى موقعه ألنه حتدث 
مرات عدة عن تعديل الدس����تور ولم يتجاوب مع����ه احد، وحتدث عن 
شفافية التعيينات ورأينا تعيينات وال ابشع. في غضون ذلك، تركزت 
خطب اجلمعة في مساجد لبنان امس على ما يجري في القدس من اعمال 
تهويد واعتداءات على املس����جد االقصى واملؤسسات الدينية االسالمية 
واملسيحية، واقترنت هذه اخلطب بالدعوة للحيطة واحلذر من النوايا 
االسرائيلية الشريرة. وسارت تظاهرة من منطقة البسطة الى مقر االمم 
املتحدة في وسط بيروت بعد صالة اجلمعة نظمتها االحزاب الوطنية 

والقومية بالتعاون مع حزب اهلل تنديدا باالجرام االسرائيلي.

صفير يستغرب الهجوم على الرئيس

البطريرك املاروني نصراهلل صفير بدوره اس����تغرب امس الهجوم 
على الرئيس سليمان، وشدد على انه ضد اي موقف ميس هيبة الرئاسة 

والرئيس واملؤسسات الدستورية.
ونقل النائب الس����ابق غطاس خوري عن البطريرك قوله امس انه 

يؤيد الرئيس سليمان واملؤسسات.

جنبالط يتجول على المنارة
 ويزور مقاهي ومطاعم دون حراسة

بيروت: ش���وهد النائب وليد جنبالط امس االول يتمشى على
كورنيش املنارة مع زوجته نورا وقد القى املواطنون السالم 
عليه وكان جنبالط بدأ يتخلى عن االجراءات االمنية منذ حوالي 
العام ويقود س���يارته مبفرده واحيان���ا يجلس الى جانبه احد 
املرافقني، كم���ا انه يزور مقاهي ومطاعم دون حراس���ة امنية.

سكاف وفتوش التقيا خارج زحلة
 تمهيدًا لحلف ثنائي في »البلدية«

بيروت: حصل بالفعل لقاء مصاحلة بني النائب السابق إيلي سكاف
والنائب نقوال فتوش في منزل صديق مشترك خارج زحلة، من 

شأنه ان يؤسس للتحالف بينهما في االنتخابات البلدية القريبة.
ومن املمكن انضمام النائب السابق محسن دلول الى هذا التحالف، 

وهو كانت له زيارة أخيرا الى دمشق بعد طول انقطاع.

الحريري استقبل السفير السوري ألول مرة ودعاه لعشاء تكريم رئيس وزراء األردن

)محمود الطويل(رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال السفير السوري في لبنان علي عبدالكرمي في السراي احلكومي امس

اقتراحات لبنانية وسورية
 لتعديل االتفاقات الثنائية

بيروت ـ محمد حرفوش
بني الزيارة االولى لرئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري 
الى س��ورية والزيارة الثانية املرتقبة يتم البحث في االتفاقات 
املوقعة بني البلدين متهيدا العادة صياغتها. وعدد هذه االتفاقيات 
40 اتفاقية منها 37 مبرمة  وسارية املفعول ومن ضمنها معاهدة 
االخوة والتعاون والتنس��يق، وثالث اتفاقيات غير مبرمة كما 
يوجد ب��ني البلدين ايضا 78 برنامجا تنفيذي��ا ومذكرة تفاهم 
موقعة بني وزراء من البلدين 54 منها سارية املفعول. وكشفت 
مصادر حكومية لبنانية ان وزراء املعنيني بهذه االتفاقيات قدموا 
لالمان��ة العامة ملجلس الوزراء مالحظاتهم واقتراحاتهم لتعديل 
هذه االتفاقيات. وتقول هذه املصادر ان املالحظات واالقتراحات 
تناول��ت البنود املعنية بها كل وزارة ف��ي املعاهدات اللبنانية – 
السورية. في املقابل حتدثت املعلومات عن ان اجلانب السوري 
اجرى مراجعة شاملة لهذه االتفاقيات، وارسل الى اجلانب اللبناني 
طلبات تتعلق بتعديل بعضها او بابرام اتفاقيات جديدة والسيما 
في مجال انتقاالت االشخاص والبضائع وتشجيع االستثمارات 

واالعفاء املتبادل من رسوم النقل اجلوي.

تمهيدًا إلقرارها خالل زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق

جلسات عمل: بعد زيارة رئيس احلكومة سعد احلريري الى 
دمشق نهاية العام املاضي، تردد ان نظيره السوري محمد ناجي 
العطري سيزور بيروت على رأس وفد حكومي لعقد أول جلسة 
للجنة احلكومية املشتركة بني البلدين. ولكن زيارة العطري لم 
حتصل واستعيض عنها بزيارة ثانية للحريري الى دمشق، رسمية 

وحكومية هذه املرة.
وتؤكد مصادر وزارية أن موعد زيارة احلريري الى دمشق قد 
تقرر في األسبوع األول من شهر ابريل املقبل )4 و5 ابريل(، على أن 
يرافقه وفد وزاري كبير، في زيارة سيتخللها، اضافة الى استقبال 
الرئيس بشار األسد للحريري، أول جلسة عمل حكومية لبنانية - 
سورية موسعة منذ 6 سنوات، برئاسة رئيسي البلدين، يتمحور 
جدول أعمالها حول مراجعة االتفاقيات املعقودة بني البلدين، في 

ضوء املالحظات التي طلب من وزارات البلدين وضعها.
مجلس الـوزراء: لدى اقتراح بعض ال��وزراء صدور موقف عن 
مجلس الوزراء أمس األول في ش��أن احلملة على رئيس اجلمهورية، 
أكد الرئيس س��ليمان انه لم يش��أ الدخول في حمالت كهذه، وانه ال 
يتوقف عنده��ا، كما رفض صدور أي موقف عن مجلس الوزراء في 

هذا املجال.
جعجع يدافع: في تعليق مس���هب على الدعوة التي صدرت 
عن الوزير السابق وئام وهاب الى استقالة الرئيس ميشال سليمان، 
اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في »القوات اللبنانية« د.س���مير 
جعجع )في مقابلة خاصة مع قناة »العربية«( أن الدعوات املطالبة 
باستقالة رئيس اجلمهورية هي »أبعد من الذين يطلقونها، ومع 

احترامي لهم كأشخاص، لكنهم ال يتمتعون بالثقل الشعبي والسياسي 
ال���الزم إلطالق مثل هذه املواقف، وما هو أخطر من هذه الدعوات 
هو األسباب التي استندوا اليها معللني ذلك بأن الرئيس سليمان 
هو رئيس توافقي، في وقت أن لبنان هو أحوج ما يكون فيه الى 
رئيس توافقي«. وقال: »نحن من جهتنا كانت لدينا بعض التباينات 
مع مواقف الرئيس سليمان لكننا منطقيون في مقاربتنا لألمور 
ونسير بالوضع كما هو ألن هذا ما متليه علينا املصلحة الوطنية 
العليا«. وأشار الى أن »البديل املنطقي ملطالبة البعض باستقالة 

الرئيس التوافقي هو مجيء رئيس من األكثرية«.
احلنني إلى احلركة الوطنية: أكثر ما يرتاح إليه النائب وليد جنبالط 
هذه األي��ام لقاءاته ورفاق والده كمال جنب��الط وقيادات في احلركة 
الوطنية السابقة. وعلم من مقربني ان جنبالط ركز في مشاوراته على 
الوق��وف على آراء ه��ؤالء ومنهم محس��ن إبراهي��م وعباس خلف 

وغيرهما.
مشـيخة العقل: توقفت االتصاالت بني مراجع روحية درزية 
وحتى املواقف السياس���ية املطالبة بإعادة النظر بشيخي العقل، 
وعلم ان االتصاالت السياسية والروحية في األيام املاضية أفضت 
الى التروي، في حني يقول نائب درزي سابق ان هذه األمور سيعاد 
حتريكها ضمن س���لة ش���املة بعد زيارة النائ���ب جنبالط الى 

سورية.

العمالة اللبنانية في ليبيا: خالل زيارة أمني عام جامعة الدول العربية 
عمرو موس��ى الى لبنان، في محاولة لتذليل عقبة مش��اركة لبنان في 
القمة العربية ف��ي طرابلس الغرب، مت طرح موضوع ضمانات عربية 
بعدم إقدام ليبيا على االنتقام من العمالة اللبنانية فيها، في حال رفضت 
بيروت املشاركة في القمة، ولكن هذا األمر ظل من دون رد حاسم من 

موسى.
ورجح��ت مصادر مواكب��ة ان تلجأ ليبيا الى اج��راءات تؤدي الى 
محاسبة بعض اللبنانيني املقيمني فيها، إال ان االتصاالت التي أجرتها 
بعض الس��فارات العربية املؤث��رة دفعت الى تأجيل ه��ذه االجراءات 
بش��كل يقال انه مؤقت. وأحملت الى تصنيف جتريه السلطات الليبية 
للمواطنني اللبنانيني هن��اك بحيث ال يدفع اجلميع ثمنا للتوتر القائم 

بني ليبيا وفريق من اللبنانيني.
احتمال احلرب: املمثل اخلاص لالحتاد األوروبي لعملية السالم 
في الش���رق األوسط مارك أوتي أبلغ مرجعا لبنانيا ان معلومات 
االحتاد تؤكد ان هناك خالفا عميقا داخل اس���رائيل حول احلرب 
والالحرب، ليضيف ان الدول الغربية متفقة فيما بينها على عدم 
الضغط على حكومة بنيامني نتنياهو كي ال تدفع بها الى اخليار 

)أو الهروب( العسكري.
ردة فعل: وزير مقرب من القصر اجلمهوري ويواكب بدقة اداء 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان، لم يتمالك اعصابه عندما نقلت اليه 
احدى الش��خصيات السياسية مالحظات بعض اجلهات في املعارضة 
)الس��ابقة( حول ذلك االداء، فعلق قائال »الناقص حتى اآلن ان يطلبوا 

من فخامة الرئيس االنضمام الى 8 آذار وإال..«.

موقوفو »فتح اإلسالم« يثيرون الشغب في سجن رومية
بيروت ـ يوسف دياب

طوال يوم امس بقي التوت���ر محيطا مببنى املوقوفني في 
س���جن رومية املركزي بسبب حالة الشغب التي افتعلها عدد 
من املوقوفني الذين ينتمون الى تنظيم »فتح اإلس���الم« منذ 
قبل ظهر امس، احتجاجا على ما أسموه سوء معاملتهم وعدم 
متكينهم من مقابلة ذويهم وجها لوجه ومن دون عازل، وغيرها 
من املطالب التي يرددونها منذ م���دة طويلة مبا فيها نوعية 
الطعام الذي يقدم لهم، وان هذا الطعام جنس والطباخني الذين 

يعدون الوجبات غير طاهرين.
وعلم ان حركة الشغب او االحتجاج حصلت في ثالث زنزانات 
في مبن���ى املوقوفني، حيث عمد احملتجون الى كس���ر زجاج 
بعض النوافذ وإلقاء هذا الزجاج في باحة الس���جن والضرب 
على حديد النوافذ واألبواب واصدار أصوات قوية، وقد عمل 
حراس السجن على تطويق الزنزانات الثالث وحصر احلركة 

االحتجاجية فيها دون سواها.
 كما استقدمت وحدات من فرقة الفهود حتسبا لتطور األمر 
وانتشرت في باحة الس���جن وممراته وعند ابواب الزنازين، 

وحضر الى مقر الس���جن قائد الدرك العميد انطوان ش���كور 
الذي بدأ مبفاوضة احملتجني ملعرفة مطالبهم وضبط الوضع، 
كذلك انتقل الى الس���جن عدد من رجال الدين الذي��ن دخل��وا 
عل��ى خ��ط التف�����اوض والعم��ل عل��ى اع��ادة اله��دوء ال��ى 

السج��ن.
وكانت معلومات افادت بان الشغب بدأ على اثر قيام عدد من 
موقوفي »فتح اإلسالم« باحتجاز ثالثة عسكريني من حراس 
الس���جن، غير ان مصادر امنية نفت األمر، وأكدت انه لم يجر 
احتجاز اي عسكري، وان االحتجاج مرده الى مطالبة املوقوفني 

بتحسني أوضاعهم داخل السجن.
في املقابل، اوضحت معلومات غير رسمية ان الشغب بدأ 
لدى محاولة القوى األمنية املوجلة حماية السجن نقل خمسة 
من كوادر »فتح اإلس���الم« الى مبنى آخر، لوجود ارتياب في 
امكان تخطيطهم لعمل ما داخل السجن وهذا ما اثار استياءهم 
وزمالءه���م، غير ان املصادر األمنية اش���ارت الى ان املطالب 
املذكورة سابقا وحتس�����ني ظ�روف توقيفهم هي الدافع لهذا 

التحرك.

الخوري لـ »األنباء«: الكتائب علَّقت عضويتها في أمانة 14 آذار
بيروت ـ ناجي يونس

دعا عضو املكتب السياس���ي حلزب الكتائب 
ومندوب احلزب لدى األمانة العامة لقوى 14 آذار 
ميش���ال اخلوري العماد ميشال عون الى اشراك 
تي���اره الوطني احلر في صف���وف املقاومة التي 
يطالب بالدعم لها ولس���الحها ليكسبها الطابع 

الوطني.
وقال اخلوري في حديث ل� »األنباء« ان معظم 
املش����اركني في هيئ����ة احلوار الوطن����ي طرحوا 
تصوراتهم لالستراتيجية الدفاعية اال حزب اهلل 
»الذي اليزال يكس����ب الوقت«، وأضاف: يبدو ان 
قوى 8 آذار ال مصلحة لها في التوصل الى مثل هذه 
االستراتيجية التي هي من مهام اجليش اللبناني 

في مطلق األحوال.
وع����ن الزيارة التي يعت����زم رئيس احلكومة 
سعد احلريري ان يقوم بها الى دمشق قريبا قال 
اخلوري: الشك في ان االتهام السياسي لسورية 
حيال االغتياالت والتفجيرات بني العامني 2004 
و2008 سيظل قائما حتى يثبت العكس وقد تعالى 
الرئيس احلريري عن قضيته الش����خصية وهو 
يقوم بواجباته من منصبه الرسمي ونحن نتمنى 
ان تبنى العالقات بني بيروت ودمشق على أسس 
من دولة لدولة وان تكون طبيعية أسوة مبا يقوم 

بني اي بلدين مستقلني متجاورين.
اال ان اخلوري اشار الى ان سورية تتعامل مع 
القيادات اللبنانية ال مع املس����ؤولني أو من دولة 

الى دولة.

من ناحية اخرى اكد اخلوري 
عل����ى ان ح����زب الكتائب علق 
عضويت����ه في األمان����ة العامة 
لق����وى 14 آذار لكنه من صميم 
التحالف وموج����ود في  ه����ذا 

صفوفه.
وردا على سؤال حول عدم 
مش����اركة الكتائ����ب ف����ي لقاء 
البريستول األخير قال اخلوري: 
كان الرئيس أمني اجلميل واضحا 
جدا ف����ي اللقاء األخير لقيادات 
14 آذار ح����ني اقترح عقد خلوة 
استثنائية او اجتماع للمنظمات 
الشبابية في هذه القوى فقد حان 

الوقت لتقوم هذه االخيرة بقراءة عامة ألوضاعها 
ومراجعة سياسية شاملة بعدما تغيرت الظروف 
كثي����را منذ العام 2005 حت����ى اليوم وبعد اتفاق 
الدوح����ة والبيان الوزاري للحكومة الراهنة وقد 

حتفظ حزب الكتائب على بنده السادس.
وأوضح اخلوري ان اجلميل يشدد على ضرورة 
ان يجلس ق����ادة 14 آذار للبحث عن آلية جديدة 
لعملها »فهذا التحالف ضروري وله ثوابته التي 
يدعمها جمهور لبناني عريض وقد أبلغ اجلميل 
احلاضرين انه لن يشارك في لقاء البريستول«.

وأشار اخلوري الى ان هذه القيادات لم تستجب 
القتراح اجلمي����ل وإلى ان بعضها أصر على عقد 
لقاء البريستول وهذا ما حصل معتبرا ان البيان 

األخي����ر للق����اء كان باهتا وان 
الكتائب شاركت فيه بحضور 
رمزي حيث ضم وفدها النائب 
األول لرئيس احلزب شاكر عون 

واخلوري نفسه.

حضور النائب نديم الجميل

وردا على س����ؤال آخر حول 
مش����اركة النائب ندمي اجلميل 
قال اخلوري: عاد النائب اجلميل 
من السفر في ساعة متأخرة من 
ليل السبت املاضي عشية لقاء 
البريستول وقد اعتبر انه يجب 
ان تكون مشاركة الكتائب مثلما 
كانت عليه في الذكرى اخلامسة الغتيال الرئيس 
رفيق احلريري في 14 فبراير الفائت ولم يتسن 
له الوقت ملراجعة قي����ادة احلزب او ليطلع على 
رأيها في هذا اإلطار فش����ارك من دون ان يعرف 
توجهات املسؤولني الكتائبيني الذين قرروا املشاركة 
الرمزية، ولفت اخلوري الى ان ال مشكلة شخصية 

مع د.فارس سعيد.

المشكلة مع األمانة العامة

وأض����اف ان األمانة العامة لقوى 14 آذار اطار 
تنظيمي وإداري وتنس����يقي اكثر مما هي تكتل 
ألحزاب وشخصيات ومنبر اعالمي وهو ما ال يتوافر 
وما أثير اكثر م����ن مرة في اللقاءات بني الرئيس 

اجلميل والنائب سامي اجلميل ود.سعيد.
وحسب اخلوري يجب ان تهتم األمانة العامة 
باالنتخابات النقابي����ة وهو ما حصل مرات عدة 
وباالنتخابات الطالبية والشبابية وهو ما حصل 
اكثر من مرة وان تتولى التنس����يق بني األحزاب 
التي تتكون منها قوى 14 آذار وان تقف على مسافة 
واحدة من كل هذه األطراف وهو ما ال يحصل في 

بعض األحيان.
أما »املطبخ السياسي« القائم في األمانة العامة 
ودائما حسب اخلوري: فيجب ان تشارك فيه كل 
هذه األحزاب ال ان يقتصر العمل فيه على فريق من 
دون اآلخرين، معتبرا انه هنا يكمن لب املشكلة، 
فالبيانات الص����ادرة عن األمانة العامة ال حتظى 
باملوافقة من كل مكونات 14 آذار كما ان الكتائب ال 
تعرف بها الى جانب انها تتناقض مرات عدة مع ما 

يعلنه الرئيس اجلميل ومع القيادة الكتائبية.
ورأى اخل����وري انه يجب االتف����اق على اطار 
جدي����د لألمانة العامة لتتمك����ن من لعب ادوارها 
بفاعلية اكبر وهو ما يش����به ما تقوم به األمانة 
العامة في اي ح����زب، موضحا ان األمانة العامة 
حلزب الكتائب ال تصدر البيانات السياسية وهي 
معنية مباشرة بالتنظيم احلزبي من هنا فإنه اذا 
ل����م يكن بد من ان تصدر األمانة العامة لقوى 14 
آذار بيانا فانه يجب ان يحصل ذلك مبوافقة كل 

األطراف في هذا التحالف.
وأخيرا لم يستبعد اخلوري تأخير االنتخابات 

البلدية واالختيارية الى اخلريف املقبل.

عضو في المكتب السياسي لـ»الكتائب« يدعو عون إلشراك تياره بالمقاومة

ميشال اخلوري

أخبار وأسرار لبنانية


