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 الحوار اللبناني ـ الفلسطيني
والسالح خارج المخيمات

بيروت: من التوصيات التي اتفقت عليها »هيئة احلوار الوطني«
في اجتماعها األخير في قصر بعبدا، الطلب الى احلكومة معاودة 
االتصاالت مع اجلانب الفلسطيني لوضع قرار هيئة احلوار في شأن 
الس��اح الفلس��طيني خارج املخيمات موضع التنفيذ، إال ان امللف 
اللبناني الفلسطيني الذي يفترض ان تتواله جلنة لبنانية فلسطينية 
ترأسها احملامية مايا مجذوب التي حلت مكان السفير خليل مكاوي، 
يواجه صعوب��ات حتول دون انطاقة هذا احل��وار، لها وجوه عدة، 

لبنانية وفلسطينية.
وفي هذا السياق تقول مصادر متابعة ان اجلانب الفلسطيني الذي رحب بإعادة 
تفعيل جلنة احلوار ينتظر ان توجه اليه الدعوة الس��تئناف البحث في املواضيع 
التي ظلت عالقة، في وقت لم ترس بعد السفينة الفلسطينية في شاطئ محدد، مع 
استمرار اخلافات داخل الفريق الفلسطيني حول اجلهة أو اجلهات التي ستتولى 
التعاطي مع الدولة اللبنانية في هذا امللف، علما ان مواقف س��لبية تظهر من حني 
الى آخر من مسؤولني فلسطينيني من الصفني الثاني والثالث حيال الدولة اللبنانية، 
اال انها وان كانت ال تعكس وجهة نظر السلطة الفلسطينية املركزية، اال انها تظهر 

مناخا اعتراضيا »يفرمل« التوجه اللبناني نحو احلوار.
اضاف��ة الى ذلك فإن الصدامات التي حصلت األس��بوع قبل املاضي في بلدة 
قوس��ايا البقاعية وضواحيها، وما صدر بعدها من مواقف وتصريحات واتهامات 
ملسؤولني فلسطينيني، عمقت الشرخ القائم بني الدولة وهذه املنظمات التي تعتبر 
قريبة من دمش��ق نظرا لوجود قياداتها في العاصمة الس��ورية وخطوط اإلمداد 

الضرورية.
أم��ا في املقلب اللبناني، فالصورة ليس��ت واضحة أيضا ألن تس��لم احملامية 
مجذوب رئاسة جلنة احلوار اللبناني الفلسطيني خلفا للسفير مكاوي لم يؤد الى 
تفعيل عمل اللجنة بعد، وال هو أطلق حوارا لبنانيا فلس��طينيا، علما ان القيمني 

على هذا امللف يرون صعوبة في »تقليع« اللجنة راهنا.
وبرز األسبوع املاضي تطور آخر على طريق مقاربة لبنان للعاقة مع الفلسطينيني 
متث��ل بالزيارة التي ق��ام بها وزير الدولة وائل أبو فاعور الى مقر جمعية األخوة 
للعمل الثقافي الواقع على تخوم مخيم برج البراجنة واحلوار الذي أجراه مع عدد 

من الفلسطينيني مبواكبة اعامية الفتة.
وقد أعاد هذا التحرك للوزير أبو فاعور الى األذهان املعطيات التي كانت حتدثت 
عن تس��ميته وزير دولة للعاقات اللبنانية الفلسطينية، علما انه كان شارك في 
احملادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما زار لبنان، على أساس انه 

سيتولى هذا امللف، وبالتالي يجب ان يكون ملما بكل التفاصيل.
اال ان املش��اركة في احملادثات مع الرئيس الفلسطيني لم تكن كافية لنقل هذا 
امللف الى عناية أبو فاعور على رغم ان رئيس «اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد 
جنباط طالب رس��ميا بوزير يتولى الشؤون الفلسطينية وهو كان اعتبر ضمنا 
ان احلوار مع الفلسطينيني ال يحتاج الى »موظفني اداريني« بل الى مسؤول على 

مستوى وزير ألنه ملف سياسي بامتياز.
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فيلتمان منزعج من احلريري: اتصل فيلتمان هاتفيا باملستشار السياسي 
لرئيس الوزراء اللبناني محمد شطح وناقش معه الوضع وموقف 
واش���نطن وقلقها من خطورة مثل هذا التسليح على أمن لبنان، 
وأع���رب عن حتفظ���ه وانزعاجه من تصريحات الرئيس س���عد 
احلريري التي قارن بها التقارير عن صواريخ »سكود« في لبنان 

بالتقارير اخلاطئة عن أسلحة الدمار الشامل في العراق.
ما بني الغاء زيارة الوفد اللبناني وحصولها: االتصاالت التي جرت على خط 
بيروت دمش��ق في فترة ما بني الغاء زيارة الوفد اللبناني الى دمشق 

وحصولها تضمنت التزاما بنقطتني أساسيتني:
- النقطة األولى: ان ترس��يم احلدود بني لبنان وسورية يجب ان يبدأ 
من الش��مال باجتاه اجلنوب، وان املنطقة اجلنوبية هي بحاجة لبعض 
الوقت أمام حصول الترس��يم ألس��باب تتعلق بالواقع احلربي الذي 
تعيش��ه هذه املنطقة، أو مبا معناه تأجيل مس��ألة الترسيم في مزارع 

شبعا الى أجل غير مسمى.
- النقطة الثانية: ان يتولى املجلس األعلى اللبناني � الس��وري عملية 
تنسيق املواقف واالتفاقات التي ستعقد بني اجلانبني اللبناني والسوري، 
أو مبا معناه ان املجلس األعلى س��يبقى قائما ليقوم مبهمة تنس��يق 

العاقات بني البلدين وليس من خال السفارات.
وكانت هاتان املسألتان قد شكلتا خال السنة املاضية بندين أساسيني، 
ال بل البندان األساس��يان للعاقة مع دمش��ق: ترسيم احلدود وجاء 

مسألة مزارع شبعا، والغاء املجلس األعلى اللبناني - السوري.
الواقعية السياسـية واحملكمة الدولية: نقل عن أوساط ديبلوماسية 
فرنسية تساؤلها عما اذا كان سعد احلريري قادرا على االحتفاظ 

بإرادته لكشف احلقيقة في مقتل والده رفيق 
احلريري.

وتقول هذه األوساط ان احلريري واحملكمة 
الدولية أظهرا حتى اآلن متس���كهما باملضي قدما باجتاه كش���ف 

احلقيقة.
ولكن هذه األوس���اط تساءلت عن انه في ظل الظروف االقليمية 
اجلديدة والتوازنات املس���تجدة، فهل ميكن لفرنسا وأميركا ان 
تتخليا عن احلريري واحملكمة باسم الواقعية السياسية، وحتى 

ال يؤدي كشف احلقيقة الى انفجار الوضع األمني في لبنان.
والتحليل الفرنس���ي يقول ان كشف احلقيقة سيؤدي الى وضع 
لبنان في خط���ورة كبيرة، ال ميكن ألي أحد ان يتخيل حدودها. 
ويضيف ان أميركا أكدت صراحة انها غير مس���تعدة للتدخل في 

مثل هذا الوضع.
السـفير اإليراني اجلديد الى لبنان: الس��فير االيراني اجلديد املعني في 
بي��روت غضنفر أصل ركن أب��ادي يعد ديبلوماس��يا محترفا وملما 

بتفاصيل الوضع اللبناني.
وآخر املناصب التي ش��غلها »منصب مدير دائرة الشرق األوسط في 
اخلارجي��ة االيرانية« بعدما كان قائما باألعمال في س��ورية بني عامي 
2002 و2008، وقبل ذلك كان س��كرتيرا أول في السفارة االيرانية في 

بيروت بني عامي 1996 – 2000.
ف��ي أول تصري��ح يدلي به من طه��ران وقبل مجيئه ال��ى بيروت ل� 

»األخبار« برزت نقطتان:
- الكشف عن زيارة للرئيس سعد احلريري الى طهران ستتم قريبا.

- اظهار نية ورغبة االنفتاح على مس��يحيي 14 
آذار )الق��وات والكتائب( مؤك��دا ان اجلمهورية 
اإلسامية ستكون على مسافة واحدة من اجلميع، 
وان املعي��ار األساس��ي ملوقفها وعاقاتها م��ع أي حزب أو طرف هو 

املوقف من املقاومة.
تغيير أم تعديـل حكومي؟: ال يخفي بعض املعارضة ان التبدل في 
اخلارطة السياسية الداخلية، بات يتطلب مالقاته بتفاهم سعودي 
- سوري أكثر وضوحا وبتغيير يكمله على الصعيد احلكومي، 
ولعل املشهد السوري الواسع في »البيال« يشكل بالنسبة لهؤالء 
احدى أب���رز عالمات التعبير عن »االنقالب السياس���ي الكبير«، 

وأقرب ساحة للتعبير عن ذلك هي ساحة احلكومة.
وثمة صيغتان لترجمة امليزان السياس���ي اجلديد، يتم تداولهما 
همسا في أوس���اط معارضة، ترتكز األولى على تغيير حكومي، 

ولكن مع بقاء سعد احلريري رئيسا للحكومة.
وأما الصيغة الثانية، فترتكز على منطق تعديل حكومي جزئي،  
فضال ع���ن صيغة ثالثة ال جت���د صداها في الدوائ���ر االقليمية 
وحتى احمللية وتدعو الى حكومة جديدة برئاسة رئيس حكومة 

جديد.
السـفير السـوري فوجئ بكثافة احلضـور: نقل عن السفير السوري في 
لبنان انه فوجئ بحجم املش��اركة اللبنانية في احتفال البيال متحدثا 
عن »طوفان«. ونقل عنه وعن مسؤولني سوريني انهم كانوا مسرورين 
ملش��اركة قوى 14 آذار، الس��يما القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، 

وينظرون الى هذه املشاركة نظرة ايجابية.

م��ن جهة أخ��رى، بات في حكم املؤكد ان وزي��ر العدل ابراهيم جنار 
س��يكون في عداد الوفد الوزاري املرافق للرئيس سعد احلريري الى 

دمشق في النصف األول من شهر مايو املقبل.
البيال السـوري والقواتي:  قالت مص���ادر مقربة من الرئيس نبيه 
بري انه أراد من خالل زيارته حلفل السفارة السورية في البيال 
محو آثار ارس���اله ممثال عنه الى احتفال القوات في البيال قبل 

فترة، مبعنى ان البيال السوري محا البيال القواتي.
مصافحـة مفاجئة: فوجئ الوزير السابق ميشال سماحة في احتفال 
البيال بالنائب مروان حمادة ميد يده ملصافحته قائا له: »عندك مشكلة 
بالس��ام عل��ي؟«، فق��ال ل��ه: »أن��ا ب��دي اس��ألك: عندك مش��كلة 

تصافحني؟«.
جنبالط يعود لبيته في املزة: يتجه النائب وليد جنبالط إلى إعادة 
فتح بيته في دمش���ق، في محلة املزة الفي���الت، الذي قدمته له 
احلكومة الس���ورية ع���ام 1982 على أثر االجتياح اإلس���رائيلي 

للبنان.
وأغلق البيت في السنوات اخلمس األخيرة، عندما أعلن جنبالط 
القطيعة والعداء مع سورية التي رغم انقطاع شعرة معاوية معه 
أبقت منزل املزة الفيالت باس���مه. وحتى اآلن لم يتفقد جنبالط 

بيته ولكن زوجته السيدة نورا جنبالط فعلت.
 هـل ينقلب جنبالط على إفادته أمام احملكمة؟: أكد أحد قياديي 14 آذار 
ان النائب وليد جنبالط أصبح كليا في املقلب اآلخر وتخوف من 
ان ينقلب جنبالط على االفادة املهمة التي أدلى بها للجنة التحقيق 

الدولية.

أخبار وأسرار لبنانية

سلهب: نأمل أن يتوج اليومان المقبالن 
باالتفاق بين المر وعون في المتن

بطاركة الشرق: السياسة واالقتصاد
وراء هجرة المسيحيين

بيروت ـ محمد حرفوش
لفت عضو تكتل »التغيير واإلصالح« النائب 
سليم سلهب الى ان التيار الوطني احلر يتعاطى 
البلدية واالختيارية  مع واق��ع االنتخاب�����ات 
وفق خصوصية كل بلدة وسياسة كل منطقة، 
موضحا في هذا السياق انه ال مانع لدى التيار 
الوطني من القيام بتحالفات سياس���ية مع اي 
طرف من اجل مصالح البلدة او املنطقة، توصال 
الى تش���كيل مجلس بلدي يقوم على اخلدمات 

واإلمناء.
سلهب، وفي حديثه امس شدد على وجوب ان 
يكون املجلس البلدي فريق عمل تنموي وليس 
مطلوبا منه ان يكون فريقا سياسيا، موضحا ان 
هناك حوارات جتري حاليا بني التيار الوطني 
احلر وعدد من الفرقاء السياسيني السيما في 
املدن الكبرى من اجل تألي���ف لوائح توافقية 

بهدف املصلحة العامة التنموية.
وإذ رحب بالتوافق الذي مت في بلدية صيدا بني 
كل الفرقاء بعد ان كانت فرص حصوله معدومة 

س���ابقا، أعرب سلهب عن أمله في ان ينسحب 
التوافق على بلدية بيروت وان يعمم على املدن 
الكبرى في لبنان، السيما ان النوايا طيبة حتى 
اآلن وغالبية الفرقاء لديهم النية احلسنة للتعاون 

والوصول الى التوافق املنشود.
أم���ا في منطقة املنت، فكش���ف س���لهب عن 
»مباحثات جتري اآلن مع الرئيس ميشال املر 
وصوال الى توافق ف���ي معظم البلدات املتنية 
الى جانب حزب الطاشناق«، مشيرا في املقابل 
الى »ان���ه اذا لم يتم التوص���ل الى توافق في 
معظم البلدات املتنية الى جانب حزب الطاشناق 
فليكن خيار املعركة االنتخابية الدميوقراطية 
هو الفاصل« اال ان س���لهب استطرد قائال: لكن 
حتى اليوم نستطيع القول اننا متكنا من تخطي 
بعض الصعوبات ووصلنا الى نتائج ايجابية في 
بعض البلدات املتنية، ونأمل في خالل اليومني 
املقبلني ان يتم االتفاق بني الرئيس املر والعماد 
ميشال عون وحزب الطاشناق ملصلحة البلدات 

املتنية.

بيروت: انتهى املجمع الشرقي للكرادلة الذي
انعق���د في الڤاتيكان مبش���اركة البطريرك 
املاروني نصراهلل صفير، وتناول وضع مسيحيي 
الش���رق االوس���ط والتحديات التي يواجهها 

وجودهم احلر والفاعل في مجتمعاتهم.
املجتمعون عزوا هجرة مسيحيي الشرق الى 
سببني اساسيني هما: السياسة واالقتصاد، ونبهوا 
الى ان التيارات االسالمية املتطرفة تشكل تهديدا 

للمسلمني واملسيحيني يجب مواجهته معا.
وفيما خص انقس���ام املسيحيني في لبنان 
لفت اآلباء الى ان االنقسام عميق على املستوى 

السياس���ي خصوصا مع عدم امتالك اي فريق 
منهم مشروعا يلقى قبول اجلميع.

املطران بشارة الراعي رئيس اللجنة االسقفية 
وصف لوسائل االعالم الواقع احلالي في لبنان 
باملر، معتبرا انه ال سالم من دون تنمية اجتماعية 

واقتصادية.
وقال في ندوة عن السالم: هناك اربع زوايا 
يقوم عليها الس���الم وه���ي: احلرية واحلقيقة 
والعدالة واحملبة، واض���اف: نحن بحاجة الى 
لغة الس���الم، وال نستطيع فقط التحدث بلغة 

احلرب واملقاومات.

الحجار لـ »األنباء«: »المستقبل« لن يسمح 
بوصول خصومه لرئاسة البلديات

بيروت ـ أحمد منصور
أكد عض���و كتلة 
اللق���اء الدميوقراطي 
النائب محمد احلجار 
ان تيار املستقبل لن 
يشكل لوائح انتخابية 
التقدمي  ضد احلزب 
االشتراكي او حلفائه 
في اجلبل، مشددا على 
خ���وض االنتخابات 
البلدية واالختيارية 
التحالف مع  ضم���ن 
االش���تراكي  احلزب 
واجلماعة االسالمية 

وقوى 14 آذار، مشيرا الى انه نائب تيار 
املستقبل في اللقاء الدميوقراطي الذي 

يتزعمه النائب وليد جنبالط.
وقال احلجار في تصريح ل� »األنباء«: 
»ان موقف تيار املستقبل هو واحد في 
معظم املناط���ق اللبنانية، فهو ناخب 
بالدرجة االول���ى وداعم لكل محاوالت 
التوافق بني العائالت في قرى وبلدات 

اجلبل«.
واضاف احلجار »على الرغم من البعد 
السياس���ي الذي ميكن ان حتمله هذه 
االنتخابات في بعض البلدات الكبيرة، 
هناك طاب���ع امنائي محلي وتدخل فيه 
العائالت، واننا حريصون في ان يبقى 
هذا االستحقاق في اطار طابعه احمللي 
االمنائي، واننا لن نسمح بوصول خصوم 
للتيار الى رئاسة املجالس البلدية بشكل 
يؤثر على احلركة واملهمة والدور االمنائي 
للمجال���س البلدية، ف���إذا كانت هناك 
مجالس بلدية على خصومة مع النواب 
ومع التيارات السياس���ية واالساسية 
في املنطقة، فهذا ميكن ان يشل العمل 

البلدي«.
ب���كل جهد  وتابع »اننا سنس���عى 
للوصول الى توافقات، فنحن متفقون مع 

حلفائنا في الشوف، 
مع اجلماعة االسالمية 
التقدم���ي  واحل���زب 
االش���تراكي وق���وى 
14 آذار خل���وض هذا 
االستحقاق معا وان 
نترك مجاال واس���عا 
للتوافق بني العائالت، 
فالبلديات التي تشكل 
لوائحها من البلديات 
نباركها نحن ونعمل 
على مساعدتها بعيدا 
عن اي تدخل سياسي 
به���دف الوصول الى 
تفاهمات حتافظ على االستقرار وتبعد 
اخلالفات واحلساس���يات والتشنجات 
العائلية عن ابناء البلدات والقرى في 

املنطقة.
وقال احلجار: »في االنتخابات املاضية 
لم يكن هناك من تفاهمات في كل القرى 
والبلدات في الشوف، ولكن االنتخابات 
لهذا العام عكس ذلك، فإن اخلط البياني 
الذي يحكم حركتنا في هذه االنتخابات 
هو ضمن حتالفنا مع احلزب االشتراكي، 
معتبرا ان التنافس السياسي هو ملصلحة 
املنطقة والناس، مؤكدا عدم خوض التيار 
لالنتخابات عب���ر لوائح متناقضة مع 
التمسك بتحالف  حلفائه، مشددا على 
رئيس احلكومة سعد احلريري والنائب 

وليد جنبالط في شتى املجاالت«.
من جهة اخرى، ومع بدء العد العكسي 
ملوعد االنتخابات، تتسارع االتصاالت 
واملش���اورات واللقاءات على اكثر من 
صعيد واكثر من جهة في املنطقة النضاج 
تفاهمات وتوافق بني العائالت، فيما تتجه 
االحزاب والقوى السياسية الى ممارسة 
دورها عبر الضغط على بعض العائالت 
واملرشحني، وحثهم على الوصول الى 
اتفاقات بغية إبعاد شبح االنقسامات.

أكد أن تياره لن يشكل لوائح ضد »االشتراكي«

محمد احلجار 

لبنان: التوافق البلدي يقف عند حدود المدن.. ومعارك تلوح في بيروت وزحلة وجبيل
بيروت ـ عمر حبنجر

حماوة االستحقاق االنتخابي 
تراجعت في معظ����م املناطق، اال 
في املدن الرئيسية التي قد تشهد 
معارك كبي����روت وزحلة وجبيل 
رغم استمرار االتصاالت التوفيقية، 
بيد ان هذه احلماوة استمرت في 
مكان آخر، في موضوع صواريخ 
»سكود« التي يزعم االسرائيليون 
ان سورية أرسلتها الى حزب اهلل 
في لبنان، فيما يواصل مس����اعد 
وزيرة اخلارجية االميركية جيفري 
فيلتمان احلديث عن نقل االسلحة 
الى احلزب، مؤكدا ان التقارير هي 
اميركي����ة، وقد قال امس  تقارير 
ان����ه اذا كانت التقاري����ر عن نقل 
االسلحة صحيحة، فهذا يعني ان 
االوضاع خطيرة جدا. وان علينا 
ان ننظ����ر فيما ميكن فعله إللغاء 
هذا االج����راء، النائب نبيل نقوال 
عضو كتل����ة العماد عون رد على 
فيلتمان بالقول ان هذه التصريحات 
حتريضية للبنانيني ضد بعضهم 
البعض، داعيا اياه الى عدم التدخل 

في شؤوننا الداخلية.

الحزب والحركة

على الصعيد البلدي، اعلن نائب 
االمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم 
قاس����م اجناز االتفاق بني احلزب 
وحرك����ة أم����ل والق����وى االخرى 
البلدية في  على ترتيب املجالس 
مناطق سيطرة احلزب واحلركة 
في البقاعني الشمالي والغربي. مبا 
يحقق النسبية التوافقية، مشيرا 
ال����ى ان االتفاق مع ام����ل امنائي 

بالدرجة االولى.
اق����ول للمتربصني،  واضاف: 
نقلنا االتفاق م����ع امل من الورق 
الى التطبيق في الئحة واحدة هي 
الئحة »التنمية والوفاء«، وحيث 

وجدمت هذا االسم يعني اننا وأمل 
والعائالت وهو انعكاس لالتفاق 

السياسي.

توافق وتعثر

أما آخر التطورات البلدية في 
جبل لبنان فرجحت متدد التوافق 
الى الشوف وعالية، مقابل انتكاسة 
في زحلة تشكيل ائتالف زحالوي 
بني النائب نقوال فتوش والنائب 
السابق ايلي سكاف والتيار الوطني 
احلر. بينما تراوح املفاوضات حول 

فيها بالتزكية نتيجة املناخ التوافقي 
الس����ائد. وفي الشوف تبدو بلدة 
»دير القمر«، املعقل املاروني الشهير 
خارج التوافق، حيث تتجه االمور 
الى معركة مفتوحة بني مناصري 
النائب دوري ش����معون املتحالف 
مع الق����وات اللبنانية ومع التيار 

العوني.
ف����ي حني رعى رئي����س اللقاء 
النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط 
سلسلة توافقات انتهت بفوز عدد 
من البلديات واملختارين في الشوف 

السياسية والروحية، وفي هذا 
الس���ياق أجرى الرئيس س���عد 
احلري���ري سلس���لة اتصاالت 
ولقاءات شملت نائب االشرفية 
الس���ابق فؤاد بطرس والنائب 
الس���ابق غط���اس خ���وري، ثم 
النائب متام سالم، فرئيس الهيئة 
التنفيذي���ة في القوات اللبنانية 

سمير جعجع.
اللق���اءات  ه���ذه  وهدف���ت 
واالتصاالت الى دفع املفاوضات 
بني املفاوض املسيحي املكلف من 

مجلس بلدي����ة العاصمة بيروت 
مكانها، مع امكانية وقفها مع العماد 
ميشال عون وفق ترجيحات النائب 
االكثري ميشال فرعون، االمر الذي 
استدعى تدخال مباشرا من الرئيس 

سعد احلريري.
في مطلق االحوال، فإن الصورة 
البلدية ستكتمل في محافظة جبل 
لبنان غدا الثالثاء، بعد اقفال باب 
الترشيحات منتصف ليل  سحب 
االثنني ومع تقديرات بفوز عدد كبير 
من املجالس البلدية واالختيارية 

حترك لبعض أركان النظام األمني 
السابق على محور بلدية زحلة، 
اع����ادة املدين����ة الى كنف  بهدف 

زعامتها التقليدية.
ويتناف����س في زحل����ة كل من 
رئيس البلدية احلالي أسعد زغيب 
املدعوم من 14 آذار مع جوزف دياب 
املعلوف املدعوم من ايلي سكاف.

غموض في بيروت

أما في بيروت، فاملشهد البلدي 
الزال غامض���ا، رغ���م التدخالت 

بالتزكية، وتتجه االمور في مدينة 
عالية للتوافق أيضا.

أزمة »في زحلة«

في زحلة، عاصمة البقاع، اجلو 
البلدي عاصف، ومحاوالت التحالف 
بني نائب املدينة الس����ابق الياس 
سكاف ونائبها احلالي نقوال فتوش 
س����قطت في حفرة األنا أوال، وقد 
يس����تفيد فريق الكتائب والقوات 
اللبنانية من هذا الس����قوط، لكن 
مص����ادر قوى 14 آذار حتدثت عن 

14 آذار الوزير ميش���ال فرعون 
وبني التيار الوطني احلر، الذي 
كان أوصى بأن هذه املفاوضات 
عادت الى نقطة الصفر، بسبب 
مطالب التيار العوني املبالغ فيها 

كما يقول االكثرويون.

الحريري على الخط

الذي  الرئيس احلريري  لكن 
قرر ان يعال���ج موضوع التيار 
البلدية، بنفسه، لم  العوني مع 

يفقد االمل من التوافق.

تصريحات فيلتمان أعادت تسخين ملف الـ »سكود«
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