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)أ.پ( الرئيس املصري حسني مبارك مستقبال رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري في القاهرة أمس  

كتائب »عبداهلل عزام« تهدد:  سيهتز لبنان وترتعد أرضه إذا ما وطئتها قدما نجاد! 

عرض معه األوضاع في لبنان 
ورافق احلريري املستشار محمد 
ش���طح والنائب السابق باسم 

السبع وهاني حمود.
مستش���ار رئيس احلكومة 
محمد شطح قال عن الزيارة ان 
الرئيس احلريري على تشاور 

دائم مع العواصم األساسية.
وردا عل���ى س���ؤال لصوت 
لبنان، حول احلديث عن احتمال 
اس���تقالة رئيس احلكومة قال 
ش���طح: ان االس���تقالة حالة 
موج���ودة دائما عن���د رئيس 
احلكومة، لكن الرئيس س���عد 
بالذات لي���س مع هذا التوجه، 
ولم يقل ذلك مرة وال شيء يدل 
على منحى تراجعي لديه امام 
الهجمة القوية والشرسة الهادفة 
الى اشياء كثيرة ومنها اضعاف 
رئيس احلكومة، علما ان رئيس 
احلكومة احلالي ال يتراجع عن 
ضعف، وهو ثابت على مواقفه 
وقناعاته ومث���ل هذه الهجمة 
أكبر،  تدفعه للوقوف بصالبة 
فالهجمة مصطنعة والضباب 
الكثيف مفتع���ل، لكن رئيس 
احلكومة ثابت في مسؤوليته. 
وع���ن تقرير وزي���ر العدل 
آذار عل���ى عدم  واعت���راض 8 
احالة شهود الزور الى املجلس 
العدلي، قال شطح: لقد اعتدنا 
على االعتراض املسبق واإلدانة 
املس���بقة واالتهامات املسبقة، 
والتقري���ر وضع���ه وزير عدل 
معترف مبهنيته وموضوعيته، 
وهو سيناقش في مجلس الوزراء 
الذي طب م���ن الوزير اعداده، 
لكن ان يق���ال يجب ان يحصل 
هكذا واما؟... فهذه تكون خطوة 
جديدة لوضع البلد أمام املآزق، 
فمثل هذا األس���لوب وّصل في 
ق���درات وقد تعب  الى  املاضي 
اللبنانيون من الكوارث، لكنهم 
ال يتقبلون ان ميس���ك بهم أي 
فريق سياسي ويجرهم باحلبل 

الى حيث يريد.

فأعادهم بري الى الرئيس سعد 
احلريري الذي حتدث عن شهود 
الزور والى تصريح البطريرك 

صفير بهذا املعنى.
وعن رأيه في إمكانية التغيير 
احلكومي أو ان يقدم احلريري 
اس���تقالته اجاب بري صحيفة 
»السفير« قائال باإلمكان تغيير 
مائة حكومة لكن أنا من جهتي 
ال ارى إال سعد احلريري رئيسا 
لها العتب���ارات عدة فباإلضافة 
الى حجم���ه التمثيلي في البلد 
فإن وجوده على رأس احلكومة 
يساعد في تهدئة األوضاع ومنع 
الفتنة، واكد بري انه ليس مع 
احلكومة الثالثينية امنا يفضلها 
من 10 ال���ى 24 وزيرا، وقال ان 
احلكومة الثالثينية هي حكومة 
التي تضم وزراء  القيل والقال 
ال يفعلون شيئا وتسري عليهم 

البطالة املقنعة.

الحريري في القاهرة

بدوره، قام رئيس احلكومة 
سعد احلريري بزيارة خاطفة 
الى القاهرة امس، التقى خاللها 
الرئيس حس���ني مبارك، حيث 

مجلس النواب نبيه بري وحلفاؤه 
في 8 آذار من بعده، وهذا ما جعل 
بري يبدأ مشاورات مع قيادات 
هذه القوى باجتماع تنس���يقي 
بينه وبني نواب 8 آذار امس مبن 
فيهم نواب كتلة العماد ميشال 
عون، عش���ية جلس���ة مجلس 

الوزراء املقررة اليوم.
انتقاد  وسبق هذا االجتماع 
عنيف من قن���اة املنار التابعة 
حلزب اهلل ضد تقرير وزير العدل 
التي اعتبرته نوعا من التسويف 
القانوني، خصوصا جلهة رفض 
إحالة امللف الى املجلس العدلي، 
وهو امر لم يأخذ به وزير القوات 
اللبنانية حتى اآلن. وسجلت قناة 
املنار على جنار انه تطوع برأي 
استباقي جلهة كف يد القضاء 

بانتظار القرار االتهامي.
الرئيس بري ش���رح موقفه 
من تقرير وزير العدل امس فقال 
انه اليزال ميي���ل الى ان يحيل 
مجلس الوزراء ملف شهود الزور 
الى املجلس العدلي، وقيل له ان 
ثمة من يطلق من قوى 14 آذار 
عبارة ما يسمى »شهود الزور« 
على رغم صدور تقرير الوزير، 

أعلنوا علينا حرب إبادة وباملقابل 
نحن سنرد بكل مكان من بيروت 

وحتى بنت جبيل وقانا«.
وتضم���ن البيان العديد من 
العب���ارات املهينة التي تقع في 

سياق التحريض الطائفي.
يذكر أن هذه اجلماعة سبق أن 
تبنت عمليات اطالق صواريخ من 

جنوب لبنان نحو إسرائيل.
وبالعودة إلى ملف ش���هود 
الزور فقد ب���دا من قراءة أولية 
للتقري���ر ان ق���وى 8 آذار التي 
تطالب مبحاكمتهم قبل صدور 
القرار االتهامي الدولي بجرمية 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
والشهداء اآلخرين، تعتبر التقرير 
إيجابيا م���ن حيث تأكيده على 
صالحي���ات القض���اء اللبناني 
على هذا املل���ف، لكنها تتحفظ 
على معظم النقاط األخرى التي 
تعتبرها مانعة لبث امللف قبل 
صدور القرار الظني عن احملكمة 

الدولية.
والنقطة الساخنة في التقرير 
قوله بع���دم صالحية املجلس 
العدل���ي لوضع ي���ده على هذا 
املوضوع خالفا ملا يراه رئيس 

بيروت ـ عمر حبنجر ووكاالت
فيما حتول تقرير وزير العدل 
ابراهيم جنار حول مالحقة من 
يوصفون ب�»شهود الزور« من 
فرصة للح���ل إلى مادة خالفية 
جديدة تشغل املنابر والشاشات 
اعتبارا من اليوم الثالثاء موعد 
عرضه على احلكومة، برز أمس 
تطور خطير متثل بتلقي الرئيس 
اإليران���ي محمود أحمدي جناد 
تهديدا واضحا وصريحا في حال 

متت زيارته للبنان.
التفاصي���ل أن  موقع  وفي 
»النش���رة« تلقى عب���ر البريد 
االلكتروني بيانا موقعا باس���م 
جماعة تطل����ق على نفس���ها 
اس���م »كتائب عبداهلل ع�����زام 
- سرايا زياد اجلراح« تضمن 
تهديدا واضحا وصريحا للرئيس 
االيراني محمود أحم����دي جناد 
عشية زيارته املرتقبة للبن�����ان. 
وقالت اجلماعة ف���ي بيانها ان 
»زي���ارة احمدي جن���اد املنوي 
تنفيذها إلى ما يسمى لبنان في 
بالد الشام لهي خطوة خطيرة 
جدا وتعتبر حتديا سافرا لكل 
سني فيها«، على حد ما ورد في 
البيان. وفي حتريض مباشر على 
الزيارة، قال البيان: »سيهتز ما 
يسمى لبنان وترتعد ارضه إذا 

ما وطئتهما قدما جناد«.
وذه���ب البي���ان أبع���د من 
ذلك بتوجيهه تهديدا مباش���را 
للرئيس االيراني بقوله: »سنبذل 
املستحيل ملنع هذه املؤامرة. وفي 
حال حدوثها نعد اال يعود كما 

اتى«.

بالد الشام

واتهم البي���ان »حزب اهلل« 
باحضار جناد الى بالد الش���ام 
»دعما لكيانه الذي بدأ باقامته 
وكي ينال بركاته على ما احرزه 
من جناح في املخطط الفارسي 
الذي ينفذونه لتحويل بالد الشام 
إلى دولة شيعية تدور في فلك 
إيران«، داعيا اجلميع للتنبه »فقد 

ملف شهود الزور يفتح اليوم في الوقت الضائع قبيل زيارة الرئيس اإليراني

محيـــو واسـتقالة 
أكتوبر  يوم 5  احلريري: 
وقبل 3 أيام من ظهور 

النائب عن كتلة تيار املستقبل نهاد املشنوق 
عبر برنامج »نهاركم س����عيد« داعيا رئيس 
احلكومة اللبنانية سعد احلريري الى االستقالة، 
نشرت جريدة اخلليج االماراتية مقاال للكاتب 
س����عد محيو نقلته الحقا العديد من املواقع 
االلكترونية ودعا فيه احلريري لالس����تقالة 
وليك����ون أول من طرح الفكرة التي تش����غل 
اآلن الساحة اللبنانية مبكوناتها جميعا ومما 
ذكره محيو في مقاله: سعد احلريري يجب ان 
يكون املعني األول بهذا الكالم بسبب موقعه 
الثالثي: جنل لرفيق احلريري، وزعيم لتيار 
طائفي، ورئيس حلكومة لبنان، واذا ما كان 
من الصعب عليه، بحك����م عالقاته اإلقليمية 
والدولية وعواطفه الش����خصية، اتخاذ قرار 
بالتخلي عن احملكمة الدولية، فليس أقل من 
تقدمي اس����تقالة حكومته إلفساح املجال أمام 
حكومة جديدة تك����ون أكثر قدرة على إيجاد 

املخارج من املأزق.
وتابع: إذا ما فعل احلريري ذلك، فسيكون 
ف���ي منتهى الش���جاعة ال اجلنب، ألنه بذلك 
س���يكون قد غلب حس رج���ل الدولة على 
غرائز رجل السياس���ة، وألنه أيضا سُينّفذ 
وعده بأال يكون والده س���ببا للخراب في 
مماته بع���د ان أمضى جل حياته بال نقطة 

دم واحدة على يديه.
جنح عون وأخفـق جنبالط: يقول النائب وليد 
جنبالط: انه رغم املآخذ على العماد ميشال عون، 
»لكنني أقدر له حسن قراءته املسبقة للوضعني 
االقليمي والدولي، ما دفع بعون لالنضمام الى 
محور كنت أنا في الس��ابق العبا أساسيا فيه، 

فنجح عون وأخفقت أنا«.
الهـدوء وزيارة جناد: ربط���ت مصادر تيار 
املس���تقبل بني الهدوء الالف���ت في خطاب 
السيد حسن نصراهلل قبل يومني، وزيارة 
الرئيس االيران���ي أحمدي جناد الى لبنان 

التي يريد حزب اهلل 
توفير أفضل األجواء 

لنجاحها.
»القوات« والسالح: عندما ُيسأل نواب القوات 
اللبنانية عما يقال عن تس��لح القوات، يكتفي 
هؤالء بإحالة السائلني الى كالم صدر عن رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان في جلسة مجلس 
الوزراء األخيرة أكد في��ه ان األجهزة األمنية 
أفادته ان ال معلومات لديها عما يثار عن عمليات 
التسلح، والى كالم صدر عن قائد اجليش العماد 
جان قهوجي ل� »السفير« وطمأن فيه اللبنانيني 
قائال: ان األمن ممسوك وان كل ما يشاع عن 

التسليح ال أساس له من الصحة.
ذكرى 13 أكتوبر: احتفاالن مبناسبة ذكرى 
13 أكتوبر )دخول القوات السورية الى قصر 
بعبدا عام 1990 عندما كان العماد عون رئيسا 

للحكومة االنتقالية(:
- احتفال يقيمه التيار الوطني احلر في 
احلدث )قداس في كنيسة السيدة، يليه خطاب 
للعماد ميشال عون الذي يشارك شخصيا في 
هذه املناسبة(. وهذا االحتفال يقام اليوم )12 
ت 1( ملصادفة ذكرى 13 تشرين مع وصول 

الرئيس االيراني الى لبنان.
- قداس في كنيسة مار الياس انطلياس 
تنظمه حركة التغيير برئاسة إيلي محفوض 
الذي يقول في هذا الصدد: »القداس االحتفالي 
في الذكرى س���يكون احملطة األولى اللتقاء 
القادة والناش���طني واملؤسسني في »التيار 
الوطني احلر« الذين انفصلوا شيئا فشيئا 
عن العماد عون، اال انه���م كثروا في فترة 
معينة االبتعاد عن العمل السياسي الفعلي. 
ومبوازاة حضور قيادات 14 آذار، سيكون 
هناك حضور قادة وناش���طني ومؤسسني 
في »التي���ار الوطني احلر« الذين انفصلوا 
شيئا فشيئا عن العماد عون«، الفتا الى ان 
»اللواء عصام ابو جمرا أبلغ احلركة بشكل 
رسمي كما اصدر بيانا أكد فيه عدم حضور 

القداس«.

عقاب صقر: لم نتهم حزب اهلل ولن نقبل 
بقرار ظني مسّيس يضرب المقاومة

العام لقوى األمن الداخلي اللواء اشرف ريفي 
سعى الى عدم وصول مراد الى جلنة التحقيق 

الدولية،، ألنه ال ميلك مصداقية. 
وعن املدعو محمد زهير الصديق، أشار 
صقر ال���ى ان الصديق أعلن انه ضالع في 
اجلرمية وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف 
الفتا الى ان »رئيس شعبة فرع املعلومات 
وسام احلسن لم يزر ماربايا متسائال كيف 
يكون التقى الصديق في اس���بانيا وهو لم 
يخرج من لبنان في الفترة التي مت التحقيق 
فيها مع الصدي���ق وأكد ان الصديق صادر 
بحقه مذكرة توقيف منذ العام 2005 فكيف 
ميكن ان يكون فريق 14 آذار فبركه واصدر 

بحقه مذكرات التوقيف«.
وتطرق صق���ر الى مذك���رات التوقيف 
الس���ورية الص���ادرة بح���ق العدي���د من 
الشخصيات السياسية واإلعالمية واألمنية 
معتبرا ان القضاء اللبناني ال يستطيع ان 
يالحق مبوج���ب القوان���ني اللبنانية هذه 
الش���خصيات اال بإذن من مرؤوس���يها في 
حني القضاء السوري اصدر املذكرات مشددا 
على ان »احلكم السوري يشبه السياسة ان 

لم نقل انه مسيس«.
وشدد صقر على انه »لديه ملفات تدين 
غيرنا ولكن ال نريد ان نستند الى مزورين 
وهذا امللف اذا فتح سيذهب الى القضاء وال 
نريد ان نفتح ملفات املاضي« مشيرا الى ان 
»امللف اآلخر اذا ما مت كش���فه يشكل زلزاال 

ونحن ال نريد ان نحدث زلزاال«.
وتطرق صقر الى ما كان أعلنه في مؤمتر 
صحافي سابق عن تسريبات »دير شبيغل« 
واتهامه اللواء جميل السيد بالوقوف وراءه 
معتبرا ان السيد حسن نصراهلل الذي أعلن 
في كالمه األخير ان اظهر ان اللواء الس���يد 

»كاذب«.
وش���دد عل���ى ان القضي���ة صحيح���ة 
وان���ه لو لم تك���ن صحيحة ل���كان اللواء 
 الس���يد تق���دم بدع���وى قضائي���ة ضده.

وشدد على ان »قوى الرابع عشر من آذار لم 
تتهم حزب اهلل باغتيال رفيق احلريري وانها 
لن ترضى بقرار ظني يستند الى شهادات 
مزورة وال بقرار ظني مس���يس يلتف على 
رقبة املقاومة وال بقرار ظني ينطوي على 
اتهامات اسرائيلية او يريد املقايضة على 

سالح املقاومة«.

بيروت ـ خلدون قواص
رد عضو كتلة »املستقبل« النائب عقاب 
صقر في مؤمتر صحاف���ي على االتهامات 
التي توجه الى فريق قوى 14 آذار وعالقتها 
مبلف شهود الزور، مشددا على انه ال يريد 
ان يوجه أي اتهام ألحد، وامنا يريد عرض 
وقائع ومس���تندات على الرأي العام لرفع 

الظلم عن الفريق الذي ينتمي اليه.
وطرح صقر قضية احمد ابو عدس، معتبرا 
انه اول مزور حتى يثبت العكس، متسائال 
عن سبب التعاطي معه بهذه الطريقة وملاذا 
حصلت اتصاالت من املدير العام األس���بق 
لألمن العام اللواء جميل الس���يد مبحطات 
إعالمية لعرض الفيلم الذي يعلن فيه ابو 
عدس انه االنتحاري الذي فجر نفسه مبوكب 
الشهيد رفيق احلريري، مشددا على انه ال 
يتهم اللواء السيد ولكن إذا حصل حتقيق 
معه فذلك يساعد على معرفة من يقف وراء 

ابو عدس. 
وتطرق الى موضوع مس���رح اجلرمية، 
الفتا الى انه طل���ب من أصحاب اجلرافات 
إزالة سيارة موكب احلريري وان السائقني 
أعلنوا ان املدير العام األسبق لقوى األمن 
الداخلي اللواء علي احلاج هو من أمر بإزالة 

السيارات.
وعن احلجاج االستراليني عرض صقر 
تقريرين لالنتربول الدولي يؤكدان ان احلجاج 
ليسوا مشتبه فيهم، الفتا الى ان الكالم بهذا 

امللف تزوير للتحقيق.
وشدد صقر على انه ال تراجع عن متابعة 
ملف شهود الزور، متسائال عن سبب السكوت 
عن املدعو لؤي السقا الذي ادعى ان املخابرات 
االميركية زارته في سجن في تركيا، ونفى 
وزير العدل التركي هذا املوضوع متسائال 
عن سبب ظهور هسام هسام حلظة اختفاء 

السقا واعالنه احلديث نفسه.
ومن ثم تطرق صقر الى األس���ماء التي 
تتهم قوى املعارضة قوى األكثرية بالوقوف 
وراءهم وفبركتهم، فأشار الى ان هسام هسام 
لم يظهر اال على وسائل إعالم فريق 8 آذار 
في حني انه طلب اكثر من مرة الظهور على 

وسائل اعالمية لفريق 14 آذار.
وعن املدعو اكرم شكيب مراد، اشار الى 
ان ف���رع املعلومات هو من أدانه وأعلن انه 
ليس لديه أي مصداقية، ولفت الى ان املدير 

)محمود الطويل( النائب عقاب صقر خالل مؤمتر صحافي في مقر األمانة العامة ل� »14 آذار«   

9 عمالء جدد  في قبضة الجيش اللبناني 
بيروت � د.ب.أ: أعلن����ت قيادة اجليش أن 
مديرية املخابرات متكنت خالل الشهرين املاضيني 
من كشف وتوقيف 9 عمالء ثبت تعاملهم مع 

املوساد اإلسرائيلي. 
كما وكش����فت مصادر قضائي����ة لصحيفة 
»السفير« اللبنانية عن أن مديرية املخابرات في 
اجليش متكنت في أغسطس املاضي من توقيف 
عميل بدأ التعامل مع املخابرات اإلس����رائيلية 
عام 1996، بعد جتني����ده من قبل أحد العمالء 
من أقربائه الذي كلفه مبهمة مراقبة أبناء بلدته 
وجمع املعلوم����ات عن عناصر املقاومة، وكان 

يتقاضى مقابل ذلك راتبا شهريا.
كما متكنت املديرية في الش����هر نفسه من 
توقي����ف عميل موجود داخل أح����د املخيمات 
الفلسطينية، وقالت الصحيفة إنه كان يتلقى 
اتص����االت هاتفي����ة من رقم هات����ف محدد في 
دولة أوروبية يستخدمه املوساد اإلسرائيلي، 
وكان يطلب منه املوساد معلومات حول مالح 
اجلو اإلسرائيلي املفقود رون آراد مقابل مبلغ 
مالي كبير. وأوضحت أن االتصال باملش����غل 
اإلسرائيلي كان يتم عبر الهاتف، والحقا عبر 

البريد اإللكتروني.

الخازن لـ »األنباء«: الوضع العراقي ساهم 
باهتزاز المصالحة السعودية ـ السورية

بيروت ـ زينة طّبارة
تزداد املخاوف يوم���ا بعد يوم من 
انتقال لبن���ان واللبنانيني من مرحلة 
املواجهات السياس���ية واإلعالمية الى 
مرحلة التصادم على األرض، إن لم نقل 
الى مرحلة الفلت���ان األمني يجعل من 
األجهزة العسكرية واألمنية عاجزة عن 
ضبط مساره أو أقله حصره ضمن بقعة 
جغرافي���ة معينة، وفي أفضل األحوال 
قد يؤدي التدهور الراهن في االستقرار 
السياسي الى استدراك الفرقاء والقادة 
اللبنانيني خلطورة الوضع وبالتالي الى 
تسوية سياسية فيما بينهم على غرار 
التسويات السابقة. ويبقى السؤال الذي 
يطرح نفس���ه أين املظلة السعودية – 
السورية حيال ما يجري؟ وهل اهتزت 
ركائ���ز معادلة »س. س« في لبنان مع 
سقوط املساعي الدولية في العراق أقله 

حتى الساعة لتشكيل حكومته؟
وعليه رأى عض���و تكتل »التغيير 
النائب د.فريد اخلازن، ان  واإلصالح« 
الكالم ع���ن انتقال لبن���ان الى مرحلة 
االقتتال والتصادم املسلح فيه شيء من 
املبالغة، وذلك العتباره انه وبالرغم من 
حدة التوتر السياسي القائم بني الفرقاء 
اللبنانيني، ال مصلحة أو نية ألحد منهم 
في افتعال فتنة داخلية، خصوصا ان 

أيًا منهم لن يستطيع 
جتيير الصدام املسلح 
ف���ي ح���ال اندالع���ه 
ملصلحته الذاتية، كما 
انه لن يستطيع التحكم 
في مسار الصدام وفي 
كيفي���ة إنهائه ووقف 
تداعيات���ه. ه���ذا من 
أما  اللبنانية  الناحية 
العربية،  الناحية  من 
النائب اخلازن  فيرى 
ان اململك���ة العربي���ة 
الس���عودية وسورية 
وبالرغم م���ن وجود 

اهتزاز في التفاه���م بينهما، ال تريدان 
وقوع مواجهات وصدامات بني اللبنانيني 
بل تس���عيان الى تهدئة األجواء ومنع 
االستقرار من السقوط ولو بشيء من 
التراجع في اجلهد املطلوب للقيام بهذه 
املهمة. أما من الناحية الدولية فيعتبر 
اخلازن ان هناك عالمات استفهام كبيرة 
ترتسم حول موقف الدول الكبرى من 
الوضع اللبنان���ي، بحيث ان هناك من 
يعتبر في اسرائيل ان اندالع حرب أهلية 
في لبنان سيلحق الضرر الكبير ب� »حزب 
اهلل«، ويعمل بالتالي على تشجيع إحداث 
اللبنانيني وعلى تس���ويق  الفتنة بني 

قناعاته السيما داخل 
القرار  بعض مواق���ع 
األميركية واألوروبية 
املعروفة بتقاربها مع 
اسرائيل، مشيرا الى ان 
مكمن اخلطورة هو في 
عدم وضوح ما حتتويه 
الدول  أجن���دة تل���ك 
وفي ضبابية صورة 
املس���ار ال���ذي تنوي 
اعتماده، مش���يرا الى 
انه وبالرغم من عدم 
وجود أف���ق للخروج 
الراهنة  من األزم�����ة 
حتى اآلن، يبق���ى احلل األنس���ب هو 
اتفاق اللبنانيني على التعامل مع الواقع 
احلالي بدراية الى حني اجنالء صورة 

املرحلة الراهنة.
وردا على سؤال لفت النائب اخلازن 
في حديث ل� »األنباء« الى وجود أزمة ما 
تعكر صفو التفاهم السعودي – السوري، 
ال���ذي كان من أهم مفاعي���ل انطالقته 
اس���تقرار الوضع في الداخل اللبناني 
بعد عاصفة من التوترات السياس���ية، 
وبالتالي ضبط إيقاع الفرقاء اللبنانيني 
فيه، مشيرا الى ان املصاحلة السعودية 
– السورية أجنزت بشكل سريع بحيث 

ولدت غير واضح���ة األفق واملضمون 
واألسس التي بنيت عليها، وبالتالي فإن 
هذه املصاحلة ولدت معرضة لالهتزاز 
لكونه���ا تتأثر بالتط���ورات اإلقليمية 
واحمللية، ومنها الوضع العراقي املرتبط 
مباشرة بالعالقات السعودية – السورية، 
وهو الوضع ال���ذي أرخى بظالله على 
املستويني اإلقليمي واللبناني الداخلي، 
خصوصا بعدما أظهر العراق عدم قدرته 
على تشكيل حكومة بعد مرور عدة أشهر 
على انتخاباته النيابية، إذ يعتبر النائب 
اخلازن ان العراق يشهد عملية شد حبال 
باجتاهات متعددة، أهمها باجتاه اململكة 
العربية السعودية وسورية وإيران على 
املس���توى اإلقليمي، وباجتاه الواليات 
املتحدة األميركية على املستوى الدولي، 
وهو ما قد يكون ساهم الى حد كبير في 
اهتزاز املصاحلة السعودية – السورية، 
ما أدى الى تصاع���د اللهجة اخلطابية 
واهتزاز االستقرار السياسي على الساحة 

اللبنانية.
ولفت النائ���ب اخل���ازن ال����ى انه 
وبالرغم مما س���بق فإن الوض�����ع في 
لبنان غير مس���تقر، وذل����ك العتباره 
ان امللف���ات املطروحة وف���ي طليعتها 
احملكمة الدولية جتاوزت محيط الساحة 

اللبنانية.

عضو »التغيير واإلصالح« أكد أن الكالم عن انتقال لبنان إلى مرحلة االقتتال فيه شيء من المبالغة

د.فريد اخلازن

أخبار وأسرار لبنانية


