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جنبالط يرد على اتهامات رئيس »المردة« بتقبيل رايس واالجتماع معها:
»يعني طلعنا ما منسوى وإنتو المناح« ..وفرنجية: »اللي تحت باطو مسلة بتنعرو«!

جلسة الحوار كشفت عن أسرارها بعد أقل من 24 ساعة على انعقادها ..سجاالت واتهامات متبادلة بالجملة

)محمود الطويل(لبنانيون بينهم النائب قاسم هاشم في محاولة لنزع سياج األسالك الشائكة الذي أنشأته اسرائيل في قرية العباسية احلدودية 

 لبنانيون يزيلون سياجًا إسرائيليًا
بيروتـ  كونا: أقدم مواطنون في 
جنوب لبنان على إزالة سياج وضعته 
ــرائيلية داخل األراضي  القوات االس

اللبنانية قبل عدة أيام.
ــي  ــة ف ــادر أمني ــرت مص  وذك
ــائل اإلعالم  تصريحات تناقلتها وس
ان اهالي بلدة العباسية يتقدمهم النائب 
قاسم هاشم »عملوا على إزالة السياج 
ــرائيليون« قبل 3  الذي وضعه االس
ــة األرض التي تقع  ــول قطع أيام ح

ضمن اخلط األزرق الفاصل بني لبنان 
واسرائيل ورفعوا االعالم اللبنانية عند 

البوابة احلديدية االلكترونية«.
 واضافت املصادر ان ذلك جرى 
»في ظل اجراءات عسكرية للعدو في 
اجلانب اآلخر من احلدود مع فلسطني 
احملتلة وفي ظل تدابير اتخذها اجليش 
ــوارئ الدولية  ــي وقوات الط اللبنان
ــوب لبنان  ــة في جن ــززة العامل املع

)يونيفيل(«.

ــوة مدرعة  ــارت الى ان »ق  واش
اسرائيلية مؤلفة من حوالي 10 آليات 
ــات ميركافا حضرت الى  بينها دباب
ــع قتالية قبالة  املكان واتخذت مواق
ــية يواكبها أكثر من 50  بلدة العباس
عنصرا انتشروا في محاذاة احلدود 

الدولية مع لبنان«.
 وقال النائب هاشم في تصريح 
للصحافيني ان »هذه األرض لبنانية 
وال نعترف ال بخطوط زرقاء أو حمراء 

على محور الغجر - العباسية - مزارع 
شبعا وتالل كفرشوبا واننا سنقوم 
عند أي محاولة ثانية لتكرار ذلك مبا 
قمنا به اليوم ألنه ال املجتمع الدولي وال 

القرارات الدولية تعيد لنا حقوقنا«.
ــكوى الى   وكان لبنان تقدم بش
ــن الدولي احتجاجا على  مجلس األم
ــرائيلي  خرق ودخول اجليش االس
ــة نهر  ــن ناحية منطق ــه م ألراضي

الوزاني.

بيروت ـ عمر حبنجر
اجلديد في بيروت زيارة الوفد اإلداري اللبناني الى سورية بعد غد 
االثنني، لبحث التعديالت املقترحة على االتفاقيات الثنائية السابقة 
والتحضيرات التفاقات جديدة متهيدا للقاء رئيس الوزراء والوزراء 

املعنيني في البلدين.
املوعد الذي كان مقررا األسبوع املاضي، حدده مجددا كل من رئيسي 
وزراء البلدين س���عد احلريري وناجي العطري ف���ي اتصال هاتفي 
بينهما، حيث تقرر ان يكون الوفد اللبناني برئاسة وزير الدولة جان 

أوغاسبيان وعضوية 20 مديرا عاما.
التحضي���ر لزيارة احلريري عرضه رئي���س احلكومة مع النائب 
ولي���د جنبالط قب���ل ان يغادر األخير الى دمش���ق امس، للبحث في 
العالقات السياس���ية والش���خصية ولزيارة أصدقاء قدامى )العماد 

حكمت الشهابي(.
ويرافق الوزير غازي العريضي جنبالط الى دمشق.

وع���ن زيارة احلريري الى العاصمة الس���ورية قال جنبالط، انها 
للبحث في العالقات بني الدولتني اللبنانية والسورية.

وأضاف: بحثت مع احلريري أيضا في قضايا مطلبية ونقابية ومجريات 
احلوار الوطني الذي أرجئ الى الثالث من يونيو، وخصوصا رفع بعض 

الرسوم عن بعض القطاعات، وصوال الى موازنة متوازنة.
جنبالط وفي تصريح جلريدة »األخبار« دعا لالستفادة من سالح 
املقاوم���ة لتحرير األرض في مزارع ش���بعا وتالل كفرش���وبا، بوجه 
التهديدات اإلسرائيلية والتحريضات على لبنان بزعم إحضار صواريخ 

»سكود«.
وبالع���ودة الى طاولة احلوار في جلس���تها األخيرة التي لم تكن 
تقليدية رغم انها لم تنضج ثمرا، إال انها شهدت سجاالت ساخنة، لم 
يحل التوافق بني أركانها على عدم التس���ريب، دون مترير محاضرها 

الى مختلف املنابر اإلعالمية.
وأبقت اجللسة على اإلطار املعتاد للحوار وكان هناك مطالعات حول 
االستراتيجية الدفاعية امنا الالفت كان احلوار الساخن بني املتحاورين 
الذي عكس عمق االنقسام حول سالح حزب اهلل، بل حول سحبه من 
التداول اإلعالمي، الى احل���د الذي جعل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
محمد رعد يهدد مبقاطعة احلوار ما لم يس���حب هذا املوضوع، بينما 
طرح النائب سليمان فرجنية ورقة حول مفهوم العمالة واخليانة، األمر 
الذي اس���تدعى الرد من قوى 14 آذار وكذلك من النائب وليد جنبالط 

الذي رفض العودة الى التخوين.

3 مطالعات

3 مطالعات أساسية طرحت في اجللسة كانت ألطراف الثامن من 
آذار.هم رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائبان س���ليمان فرجنية 

وطالل أرسالن.
وأبرز ما ركزت عليه مطالعة بري حول االس���تراتيجية األطماع 

اإلسرائيلية التاريخية وخصوصا في املياه اللبنانية.
وقد أخذ اجلو باالحتدام عندما قال رعد: »ممنوع الكالم عن سالح 
املقاومة«، بينما شدد رئيس حزب القوات سمير جعجع في مداخلته 
على وجوب بحث أمورنا الراهنة في ظل التهديدات اإلسرائيلية وسأل: 
»ملاذا ال تكون صواريخ سكود مع اجليش اللبناني داعيا الى الرهان 

على اجليش«.

جعجع: 500 جندي أقوى من حزب اهلل!

وق���ال جعجع ان الكالم عن اتفاق على عدم التطرق الى موضوع 
س���الح حزب اهلل هو غير صحيح ولنا احلق ف���ي التكلم هنا وفي 

اخلارج.
فقاطعه رعد بالقول اذا حدا بيحكي عن سالح املقاومة نحنا منقاطع 
احلوار فرد جعجع: »ملاذا لنا احلق بانتقاد اجلميع وليس حزب اهلل 
وسالحه، مضيفا: أطمئنكم انني سأحتدث كل يوم لإلعالم عن سالح 

املقاومة وهذا حقنا«.
من جهة اخرى، قدم بري تصوره لإلستراتيجية الدفاعية شفهيا، 
حيث عرض نظرة تاريخية ملخاطر الكيان اإلسرائيلي وأطماعه وصوال 
الى تبرير بقاء املقاومة، كما اجتزأ من االس���تراتيجية الدفاعية التي 
قدمتها »الق���وات اللبنانية« التي تنص على ان تؤخذ بعني االعتبار 
املواثي���ق الدولية وتوجه الى جعجع بالق���ول: »املواثيق الدولية يا 

دكتور جعجع تقول بحق املقاومة«.
وقال بري: »ان إس���تراتيجية القوات تركز عل���ى اتفاقية الهدنة 
فكيف نفعل ذلك وإسرائيل التزال حتتل أرضنا؟« وهنا اقترح بري 
تشكيل جلنة بني املقاومة واجليش لكن طرحه ما لبث ان القى رفضا 

قاطعا من جعجع.
وخالل تقدم فرجني���ة بورقة تضمنت تصنيفا للعمالء وفيها ان 
العميل هو من يس���اوي بني اسرائيل وسورية والعميل هو من قبل 
وزيرة اخلارجية االميركية الس���ابقة رايس خالل حرب يوليو وهو 
من اجتمع بها في الس���فارة االميركية وهو من قدم الشاي، فقاطعه 
نائ���ب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بح���دة محاوال الرد عليه 
لكنه تابع حديثه، فقاطعه جنبالط الذي قال: نحن في اجواء وفاقية 
وهذا الكالم ال يخدم الوفاق، يعني طلعنا معك انا والرئيس احلريري 
وسمير جعجع ما منسوى وانتو املناح؟ فأجابه فرجنية: ليس انت 

املقصود واللي حتت باطو مسلة بتنعرو.
فرجنية وبعد تأجيل اجللسة رأى ان احلوار مضيعة للوقت، وقال 

للمؤسسة اللبنانية لالرسال ان كل طرف متمسك برأيه.
وتكتم فرجنية على تفاصيل ما جرى بناء لاللتزام بني املتحاورين لكنه 

قال انه »فش خلقه« باالمس في قضية املتعاملني مع اسرائيل.
وردا على سؤال، قال: ال احد يغير رأيه وكل ما في االمر ان رئيس 
اجلمهورية طلب منا االجتماع، وهم متمسكون برأيهم وكذلك نحن، 

وفي هذه املرحلة ال حرب وال سحب سالح مقاومة.

مخيبر لـ »األنباء«: »الوطني الحر« براء من كل أالعيب إسقاط اإلصالحات
بيروت ـ اتحاد درويش

رأى عضو تكتل التغيير واالصالح النائب غسان 
مخيبر ان حكومة الوحدة الوطنية سقطت في جتربة 
اقرار االصالحات املتعلقة بقانون االنتخابات البلدية، 
مبديا اسفه لتضييع هذه الفرصة النادرة على الرغم 
من النقاش السياس����ي الذي تركز على احلاجة الى 
االصالح واجراء االنتخابات في موعدها، واشار الى 
ان احلكومة لم تتمكن من ان تعكس ارادة صحيحة 
ملكوناتها من خالل ترجمة التوافق السياس����ي داخل 

مجلس الوزراء.
وق����ال النائب مخيبر في حديث ل����� »األنباء« ان 
احلكومة لم تتعامل مع املناقشات املتصلة باالصالحات 
البلدية باجلدية وااللتزام وجاءت النتيجة واضحة في 
مجلس النواب عندما نقضت الكتل املمثلة في احلكومة 
اتفاقها خالل النقاشات داخل حلبات اللجان، وشدد في 
هذا االطار على حق النائب وعلى مبدأ فصل السلطات 
الذي هو من املبادئ الدستورية الناظمة للعالقة بني 
املجلس واحلكومة، ولفت الى ان املسألة في مكان آخر 
وهي في موضوع االلتزام السياسي باالصالح الذي 
سقط على أيدي غالبية الكتل النيابية عندما شعرت 
بأن مصاحلها ال تتناسب واالصالحات املقترحة على 

البلدية، وذكر  قانون االنتخابات 
الكتل كانت متضاربة  ان مواقف 
وتوزع����ت بني من دعا الى تأجيل 
االنتخابات الى امد طويل وبني من 
رفض تقسيم الدوائر الكبيرة الى 
دوائر صغرى مع قبوله بالنسبة 
واالبقاء عليها في املدن الصغرى 
وبني من رفض تطبيقها في هذه 
املدن بحيث متت االطاحة بالنسبية 
فضال عن »الكوتا النسائية« التي 
اقرتها احلكومة ورفضتها غالبية 

الكتل.

نعي االصالحات

وقال مخيبر ردا على س����ؤال ح����ول مصير هذه 
االصالح����ات: »البد لي ان انع����ى ليس فقط القانون 
االصالح����ي امن����ا النفس االصالحي وه����ذه العالقة 
املريض����ة التي ظهرت بني احلكومة ومجلس النواب 
وعدم فاعلية التحرك النيابي ملناقشة قانون حيوي 

يهم كل اللبنانيني«.
واشار الى ان احلكومة واملجلس النيابي وضعا 

نفس����يهما في موقع صعب وهو 
اساءة التعامل مع التوقيت الذي 
يحتم عل����ى وزير الداخلية دعوة 
الهيئات الناخبة في 2 ابريل عندما 
اطال����وا امد املناقش����ات ما وضع 
الناس في حيرة من أمرهم وكأن 
االصالح����ات حاصل����ة والتأجيل 
التقني ايض����ا، الفتا الى ان نواب 
تكتل التغيير واالصالح براء من 
كل هذه االالعيب وان التكتل سعى 
عند انسحاب عدد من اعضائه في 
جلسة اللجان املشتركة الى طرح 
احالة املشروع الى الهيئة العامة 
للبرملان، معتبرا ان الفرصة االخيرة 
التي كانت متاحة لتحقيق االصالحات واالنتخابات 
في آن معا قد ج����رى تضييعها الن املجلس لم يكن 
جادا حيال هذا االمر، الفتا الى انه لم يكن من ش����يء 
مينع التمديد التقني لفترة وجيزة مدتها شهر لتفسير 

التشريعات للمرشحني والناخبني.
واضاف ان االصالحات البلدية جرت االطاحة بها 
الى امد غير محدد، مبديا خشيته حيالها والتي يبدو 

ان اللبناني����ني ال يعملون اال حتت الضغط وقبل اي 
استحقاق، وامل البدء بعملية اصالح قانون االنتخابات 
النيابية مع قانون الالمركزية االدارية املوسعة، ورأى 
ان على مجلس النواب ان يسلح نفسه باالرادة والوقت 
الالزمني لتحقيق ذلك الن احدى املشاكل التي برزت 
هو الوقت القصير الذي امضته الكتل في مناقش����ة 
االصالح����ات البلدية، وش����دد عل����ى ان التحدي هو 
للتوافق السياس����ي الن لكل كتل����ة نظرتها اخلاصة 
جتاه االصالح، ورأى ان يتحول املجلس النيابي الى 
س����لطة اصالحية بتوافق عقالني للكتل واستثمار 
الوقت واجلهد واخلبرات لتحقيق هذه الغاية وبناء 

الدولة الدميوقراطية الفاعلة.

سقوط التوافق

واستغرب اعتبار البعض ان املشروع الوارد من 
احلكوم����ة قد أغرق بكم من االصالحات ما حال دون 
اقرارها، معتبرا ان ما ورد في املشروع هو احلد األدنى 
ملا هو متاح تنفيذه في وقت قصير وقبل بدء العملية 
االنتخابية، الفتا الى امكانية حصول التمديد التقني 
للمجالس البلدية لفترة ش����هر لتفسير التشريعات 

اجلديدة وتدريب املوظفني.

عضو تكتل التغيير واإلصالح أشار إلى العالقة المريضة بين الحكومة ومجلس النواب

هورمان فان هايبل

أخبار وأسرار لبنانية
 بارود واالستقالة: احلملة التي يشنها البعض 
على وزي����ر الداخلية زياد بارود جعلته يفكر 
في االستقالة من منصبه، خصوصا بعد تعثر 
مشروع اإلصالحات في القانون البلدي، إال ان 
تدخالت رئيس اجلمهورية جعلت بارود يتريث 

في هذا األمر.
 حزب مسيحي مسـتقل: جتري اتصاالت بعيدة 
عن األضواء بخصوص إنشاء حزب سياسي مسيحي 
ــتقلة، وحتاول هذه  ــخصيات مس جديد يضم ش
ــخصيات املسيحية في  الفكرة إشراك مئات الش
ــاء هذا احلزب الذي  لبنان وفي االغتراب في إنش
ترمي فكرته األساسية إلى تصويب املسار املسيحي 

العام الذي يعاني التشرذم وفقدان التوازن.
 موضوعية وهدوء: لوحظ ان وسائل إعالم فريق 
8 آذار التي كانت تشن احلمالت، وتكيل االتهامات 
ملساعد وزير اخلارجية األميركية لشؤون الشرق 
األوس����ط جيفري فيلتمان، حتدثت في الفترة 
األخيرة مبوضوعية وهدوء عن زيارته املرتقبة 
إلى املنطقة في أواس����ط ابريل اجلاري، كما ان 
هذه الوسائل خففت من لهجتها حيال السفيرة 
االميركية في لبنان ميشيل سيسون، وصارت 
تتعامل مع أخبار وحتركات ونشاطات السفيرة 

بشيء من املوضوعية.
ــفير دولة كبرى قال في   تهديدات خطيرة: س
مجلس خاص ان تهديدات خطيرة حتيط بلبنان، 
خاصة ان اسرائيل بدأت - منذ فترة وجيزة - تعتبر 
ــى لبنان مهما كانت مرتفعة  ان كلفة اي حرب عل

عليها تظل اقل من استمرار الوضع القائم. 
 صورة مشوشة: الالمباالة تظلل املسار االنتخابي 
العتبارات عدة أهمها عدم حسم مبدأ حصول 
االنتخابات اال منذ مدة قصيرة جدا، بعدما كان 

الشارع اللبناني قد اقتنع بأن التأجيل حاصل، 
وما عزز هذا االعتقاد إعالن احلكومة عن تأجيل 
االنتخابات شهرا واحدا لدى مناقشتها اإلصالحات 
التي ل����م تقر، ثم ما لبث����ت ان عادت عن هذا 
التأجيل، ولوحظ ان عامل املال لم يظهر بقوة، 
رمبا لعدم وج����ود راع او رعاة اقليميني لهذه 
املعارك احملتملة، وعلى مس����توى التحالفات 

تبدو الصورة مشوشة وغير واضحة.
 بلدية بيروت وحصة عون: تشير مصادر الى صعوبة 
ــات حول احلصص في بلدية بيروت في  املفاوض
ظل مطالبة عون بنصف عدد االعضاء املسيحيني 
في املجلس البلدي )6 أعضاء من اصل 12 للمسيحيني( 
واعتراض احلريري وفريق 14 آذار على هذه النسبة، 
ــري قد  ــي املصادر أن يكون هناك اتفاق س وتنف
جرى بني احلريري وعون منذ لقاء الرابية قضى 
بإعطاء التيار الوطني احلر وحلفائه أربعة مقاعد، 
مؤكدة ان مثل هذا األمر لم يحصل وان املفاوضات 

مستمرة للتوصل الى تفاهم يرضي الطرفني.
 معركة بعلبك: املعركة األبرز في البقاع، إضافة 
الى زحلة، ستكون في مدينة بعلبك التي لطاملا 
شهدت خالل الدورات السابقة معارك ساخنة 
بفضل تنوعها السياسي والطائفي ووجود اكبر 
العائالت الس����نية فيها )آل الرفاعي وصلح(، 
الى جانب العائالت السنية األخرى، ويحاول 
التقدمي االش����تراكي«،  نائب رئيس »احلزب 
احملامي دريد ياغي، إيجاد صيغة توافقية بني 
جميع األط����راف جتنب مدين����ة بعلبك كأس 
االنتخابات امل����رة، عبر تقدمه بورقة عمل إلى 
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل، 
عنوانها ائتالف جمي����ع القوى مبجلس بلدي 

للجميع، ينهض باملدينة من كبوة احلرمان.
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بلدية طرابلس.. بين المعركة والتوافق
 كش���فت مصادر نيابية في طرابلس 
ان النواب اخلمس���ة املمثلني للمدينة 
اجتمعوا، وتوافقوا من حيث املبدأ على 
رسم خريطة الطريق املؤدية للتفاهم 
عل���ى صيغة توافقية تب���دأ باالتفاق 
على اسم املرشح لرئاسة البلدية خلفا 
لرئيسها احلالي رشيد اجلمالي وتنتهي 
بتوزيع أعض���اء املجلس البلدي على 
القوى الرئيسية الداعمة لالئتالف، ولم تستبعد 
املصادر أن يبادر الوزير الصفدي في األس���بوع 
املقبل، وبتفويض من زمالئه النواب، الى االتصال 
بكرامي للوقوف على مقترحاته في شأن التوافق 
البلدي، مشيرة الى أن احلريري وضع في صورة 
التحضير له خصوصا أنه من أبرز داعميه، وبالتالي 
فهو األقدر على تقريب املسافة بني خصوم األمس 
لتذليل آخر العقبات التي ميكن أن تعيق التوصل 
ال���ى صيغة نهائية لالئتالف، ولفتت املصادر الى 
أن ميقاتي كان قد ب���ادر الى الدعوة الى االئتالف 
وأن كرامي قابلها بارتياح، وقالت إن التشاور مع 
اجلماعة اإلس���المية لم يتوقف لكن التفاهم معها 
على اخلطوط العريضة سيتأخر الى ما بعد جالء 
الوضع على جبهة التفاوض مع كرامي، واعتبرت 
املصادر أن هناك حاجة لالئتالف في البلدية خالفا 
لالنتخابات النيابية، وعزت السبب الى عامل أساسي 
يضغط بغية حماية التمثيل العلوي واملس���يحي 
في بلدية طرابلس إضافة الى التمثيل املس���يحي 
في امليناء وقطع الطريق على احتمال الدخول في 
منازلة بلدية ميكن أن تؤدي الى خلل في التمثيل 

البلدي.
جتدر االشارة الى ان االس���تحقاق البلدي في 
طرابلس يختلف عن االس���تحقاق النيابي شكال 
ومضمونا. ففي االنتخابات النيابية كانت طرابلس 
دائرة واحدة الى جانب امليناء والقلمون، بينما في 

االنتخابات البلدي���ة فإن هذه املدن الثالث تتوزع 
كل دائ���رة مبفردها. وفي هذه احلال، فإن اصوات 
العلويني في طرابلس مثال، حيث يتركز وجودهم، 
س���يكون لها تأثير مضاعف على عملية التوافق 
التي تتركز عمليا حول مس���ألة من يكون رئيس 

البلدية املقبل.
وتشير مصادر سياسية الى قيام وسطاء بني 
القوى االساسية في طرابلس بنقل افكار لترجمة 
التوافق الذي اعلنوه على ارض الواقع، ومن هذه 
االفكار ان تضم الالئحة التوافقية 4 مقاعد لالقليات 
)2 للعلويني، وواحد لكل من االرثوذكس واملوارنة(، 
وان توزع بقية املقاعد ال� 20 الباقية بالتس���اوي 
بني القوى السياس���ية املعنية، على ان يكون من 
ضمنها متثيل االسالميني بعضوين، واحد للجماعة 

االسالمية وآخر جلبهة العمل االسالمي.
الرئي���س جنيب ميقات���ي ابل���غ املتصلني به 
لالستفسار عن موقفه من انتخابات مدينة طرابلس 
ان الكل متوافق على االئتالف وابعاد السياسة عن 
هذه االنتخابات باعتبار انها تغني ورش���ة امناء 
املدينة والنهوض بها وتطويرها وتلبية حاجاتها، 
نافيا ان يكون لديه مرش���ح لرئاستها في الوقت 
احلاضر، خالفا ملا يجري تداوله، ودعا ميقاتي »ان 
تكون الفت���رة التي تفصلنا عن موعد االنتخابات 
البلدية واالختيارية مناس���بة يختار من خاللها 
ابناء القرى والبلدات خير من ميثلهم في املجالس، 
ويس���اهم في نهضة العمل االمنائ���ي« ولفت الى 
انه دعا من���ذ البداية الى التوافق بني كل القيادات 
والفعاليات على اختي���ار مجلس بلدي متجانس 
رئيسا واعضا ء، باعتبار ان االولوية هي لتشكيل 
فريق عمل متكامل ومتجانس ملصلحة املدينة، وفي 
حال مت هذا االستحقاق، وفقا لنظريتنا، نكون قد 
حققنا منوذج���ا يحتذى به في موضوع البلديات 

وينعكس على التعيينات االدارية.

مصدر مطلع لـ »األنباء«: استمرار 
هيئة الحوار أمر محسوم

..والقوات تتحفظ على البيان 

بيروت ـ داود رمال
أش����ار مصدر واسع االطالع ل� »األنباء« الى ان موقف ما يسمى 
بقوى املعارضة في هيئة احلوار الوطني »جلهة التحذير من مغبة 
حصر النقاش في السالح بدال من البحث باالستراتيجية الوطنية ألن 
ذلك سيؤدي الى عدم جدوى البقاء على الطاولة انطلق من خلفية 
تتصل بالبيان الوزاري للحكومة وليس من باب التهديد أو التهويل 
غير املستند الى حجج ومسوغات منطقية«. واضاف املصدر »ان هيئة 
احلوار واستمراريتها أمر محسوم وال أحد يريد االستغناء عنها، وما 
حصل من نقاشات في اجللسة األخيرة أغنى هذه الطاولة باملزيد من 
األفكار، ودفع بعض الفرقاء لكي يتناقشوا بصراحة والتعبير عن 
مكنوناتهم السيما جلهة النقاش احلامي نسبيا بني النائب سليمان 
فرجنية ورئس حزب القوات الذي تعمد رئيس اجلمهورية اعطاءه 
مس����احة لكي يفضفض كل طرف عما ف����ي داخله، وعندما وجد ان 

األمور بدأت تتطور سلبيا تدخل حاسما النقاش.

بيروت ـ منصور شعبان
حتفظ عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا على البيان 
الصادر بعد جلسة احلوار ورأى ان تسمية االستراتيجية الدفاعية في 
البيان ال تلغي ان املوضوع االساسي اخلالفي في لبنان هو موضوع 
سالح حزب اهلل ودوره، مؤكدا ان ما ميارس هو فرض االمر الواقع 

ومحاولة اقناع الناس بأال يناقشوه وان يتعايشوا معه.
واشار زهرا ان البيان الصادر بعد اجللسة ليس قرارا صادرا عن 
املجتمعني، فقد صار هناك مطلب لسحب موضوع سالح حزب اهلل 
من التداول ومحاولة االيحاء بان موضوع االستراتيجية الدفاعية هو 
موضوع كبير وشامل وعمومي وليس موضوع السالح، وشدد على 
انه ال احد يستطيع ان مينع احدا من تناول اي موضوع يراه مهما على 
الصعيد الوطني، معتبرا ان القوات ستبقى تطرح موضوع السالح 

في كل وقت مناسب النه مناقشته امام الرأي العام ضرورية.

هايبل: المحكمة جاهزة لتنفيذ 
مستلزمات أي قرار ظني

إلى وقت طويل«. وحول موقف 
»حزب اهلل« من احملكمة الدولية، 
اعتب����ر فان هايبل أن إعالن أمني 
عام احلزب السيد حسن نصراهلل 
ع����ن التعاون مع التحقيق، »أمر 
إيجابي«، مشيرا إلى »تعاون كل 

األطراف مع عمل احملكمة«.

بي����روت: أك����د رئي����س قلم 
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان 
هورمان فان هايبل أن »احملكمة 
جاهزة لتنفيذ مس����تلزمات أي 
قرار ظن����ي قد يصدر عن املدعي 
العام دانيال بلمار«. وفي مقابلة 
ف����ان هايبل عن  صحافية، نقل 
بلمار قوله إن »التحقيقات تتقدم 
بإيجابية« من دون أن يخوض في 
إلى أن احملكمة  تفاصيلها، الفتا 
الش����هود  »طورت نظام حماية 
لضمان أمنهم وإدالئهم بشهاداتهم، 
بعيدا عن أي نوع من الضغوط، 
سواء كانوا في لبنان او في دول 

أخرى من املنطقة«. 
وأضاف أن »احملكمة الدولية 
توصلت إل����ى اتفاقات تفاهم مع 
ع����دد من الدول، ب����دل االتفاقات 
التي كان����ت تنوي إبرامها، نظرا 
للتعقيدات الدولية وآلية ابرامها 
وتنفيذها والت����ي كانت حتتاج 

رئيس قلمها أشاد بتعاون حزب اهلل مع التحقيق

غسان مخيبر


