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حترير حزب اهلل 
ألحد عناصره 
بالتبادل مع 

اجليش احلر 
أحرج احلكومة.. 

ومصادر لـ »األنباء«: 
اتصاالت بني 

اجلانبني لتبادل 
املواقع

احلريري حدد آلية التحاور مع حزب اهلل ورسم خريطتها

مصادر 14 آذار: نحذر من تخلي املستقبل عن جعجع
قبل تخلي حزب اهلل عن عون والقبول برئيس تسوية

املعتصم����ون حت����ت خيمة 
العاصفة »نانسي« ومطرها 
اجلارف، وتشير املعلومات إلى 
ان الرئيس متام سالم أعطى 
تعليماته مبتابعة امللف وفق 
املعطيات اجلديدة، مع التحفظ 
عن إعالن اخلطوات واإلجراءات 
املتبعة مبا يضمن التوصل الى 

النتائج املرجوة
في هذه األثن����اء انتقدت 
آذار  العامة لقوى 14  األمانة 
بشدة »الصفقة« التي عقدها 
حزب اهلل من أجل حترير عياد 
ورأت فيها انتقاصا من سلطة 
الدولة، عب����ر جتاوز »خلية 
الدولة من أي  األزمة« ومنع 
مقايضة ممكنة. رئيس مجلس 
النواب نبيه بري قال أمس إن 
لبن����ان ميلك أوراق قوة عدة 
إلطالق العسكريني املخطوفني 
لدى داعش والنصرة، مشددا 
عل����ى اعتم����اد الس����رية في 

املفاوضات اجلارية.
وأوس����اط لبنانية قريبة 
من أج����واء التفاوض أبلغت 
»األنباء« أن عملية التبادل التي 
حصلت بني احلزب واجليش 
ل����ن تكون  الس����وري احلر 
االخيرة، وحتدثت املصادر عن 
اتصاالت للمبادلة على صعيد 
املواقع بحيث يخلي حزب اهلل 
مواقعه في القلمون السوري 
مقابل إخالء احلر ومن معه 
ملواقعهم في اجلرود اللبنانية، 
بحيث يأخذ كل منهما مكان 

اآلخر على ارضه.
أمنيا، وض����ع مخيم عني 
احللوة لالجئني الفلسطينيني 
في لبنان حتت عني اجليش 
اللبناني الذي تبدو مخابراته 
ايوائه مطلوبني  واثقة م����ن 
للعدال����ة، من الش����يخ أحمد 
األسير إلى الفنان امللتزم فضل 

ش����اكر وصوال الى احد قادة 
احملاور املسلحة في طرابلس 
شادي املولوي، الذي يقال انه 
يقيم ف����ي حي حطني، بعدما 
كان بضيافة االصولي هيثم 

الشعبي.
ولهذه الغاية اجتمع رئيس 
فرع املخاب����رات في اجلنوب 
العميد علي شحرور مع وفد 
من اللجنة األمنية الفلسطينية 
العليا برئاسة اللواء صبحي 
ابوعرب، وقد طالب شحرور 
الق����وى والفصائ����ل بتحمل 
مسؤولياتها وضبط الوضع 
األمني في املخيم، حيث اقترب 
اخلطر باجتاهه أكثر من ذي 
الذين يحتمون  قبل بوجود 
بني اهله ويخططون ألعمال 
ارهابية جديدة. وان االجهزة 
الرس����مية ال تقب����ل اقل من 
التعاون وتسليم املطلوبني.

اللواء عرب رفض وجود 
اي مطلوب للدولة اللبنانية 
في مخيم عني احللوة، وقال إذا 
ثبت وجود املولوي فسنعمل 

على اخراجه الى حيث أتى.
وفي الشمال حلق الطيران 
املروحي اللبناني فوق طرابلس 
والضنية منذ ساعات الصباح 
األولى، وأفاد موقع إلكتروني 
بأن شخصا يدعى احمد ع.ع. 
املع����روف باس����م ابوعبيدة 
قتل في العراق اثناء وجوده 
ضمن تنظيم داعش وهو من 

طرابلس � القبة.
وف����ي ظل ه����ذه األجواء 
جددت اخلارجية األميركية 
حتذي����ر رعاياها م����ن زيارة 
لبنان ألسباب امنية، تتعلق 
باملخاوف من عمليات ارهابية 
كما حذرت من الس����فر على 
طائ����رات متر فوق  االراضي 

السورية.

اجلاري����ة، وكل االش����ارات 
واالتصاالت ايجابية، ونحن 
محكومون باحل����وار الدائم، 
وردا عل����ى س����ؤال ق����ال ان 
الباب  الثنائي يفتح  النقاش 
أمام احلوار الوطني العام بني 

كل املكونات الوطنية.
مصدر في 14 آذار وصف 
ال�مط��روح����ة  املفاوض����ات 
ب����ني املس����تقبل وحزب اهلل 
»مبفاوض����ات الض����رورة« 
إذا  وأضاف املص����در يقول: 
ش����اءوا معركة ف����ي اختيار 
رئيس اجلمهورية فنحن حتما 
مع جعجع، ام����ا اذا ارتأوها 
البحث  تسوية فال مانع من 

عن بديل.
في غضون ذلك هدد أهالي 
العسكريني املخطوفني بتصعيد 
أمني غير مسبوق اعتبارا من 
اليوم اجلمعة، وبإقفال مداخل 
العاصمة من اجلهات الثالث، 
وعدم فتحها قبل اطالق ابنائهم 
العس����كريني املختطفني لدى 

داعش والنصرة.
وناشد بعض األهالي السيد 
حسن نصر اهلل األمني العام 
حلزب اهلل، قي����ادة العملية 
التفاوضية لتحرير العسكريني 
اس����وة مبا حصل بالنسبة 
للعنصر في حزب اهلل عماد 
عي����اد وال����ذي مت حتري����ره 
باملقايضة مع عنصرين من 
اجليش السوري احلر. وذلك 
في غمز واضح من قناة حكومة 
متام سالم التي مازالت تتردد 
في قبول مبدأ املقايضة حتت 
ضغط وزراء الثامن من آذار 

وبينهم وزيرا حزب اهلل.
ويظهر أن اجتماع خلية 
األزمة الوزارية يوم االربعاء، 
لم يخ����رج مبا يبرد أعصاب 
اهالي العسكريني املخطوفني، 

بيروت ـ عمر حبنجر

حدد الرئيس سعد احلريري 
في اطاللته التلفزيونية امس، 
آلية التحاور مع حزب اهلل، 
انطالقا م����ن اولوية انتخاب 

رئيس اجلمهورية.
ورسم احلريري اخلطوط 
العريضة للحوار الثنائي بني 
تيار املس����تقبل وحزب اهلل، 
والذي يتعني ان يشمل رئاسة 
اجلمهورية وقانون االنتخاب 
وانتخابات نيابية، وبالتالي 

تشكيل احلكومة املقبلة.
وجتدر االشارة الى حصول 
احلريري على تغطية تامة من 
14 آذار، في  حال قرر التحاور 
مع ح����زب اهلل، كمدخل الى 

احلوار الوطني الشامل.
وتقول مصادر سياسية 
ل� »األنب����اء« إنها لفتت تيار 
املستقبل إلى ضرورة مراجعة 
التجارب التفاوضية السابقة 
م����ع ح����زب اهلل، مح����ذرة 
م����ن االقتن����اع بالتخلي عن 
ترشيح سمير جعجع لرئاسة 
اجلمهورية، قبل اقناع احلزب 
بالتخلي عن ترش����يح عون، 
كمدخ����ل للتفاهم مع الفرقاء 
املوارنة حول الرئيس التوافقي 

املفضل.
ان  واعتب����رت املص����ادر 
البعض يتمس����ك بترش����يح 
عون، ال إليصاله إلى رئاسة 
اجلمهورية، بقدر ما هو إللقاء 
القصر  الفراغ معشعشا في 

اجلمهوري.
النائب قاسم هاشم عضو 
كتلة التنمية والتحرير ابدى 
تفاؤله في احلوار املنتظر بني 
ان  احلزب واملستقبل، وقال 
جدول االعمال قطع ش����وطا 
مهما، من خ����الل االتصاالت 

رئيس احلكومة متام سالم مترئسا جلسة احلكومة في السراي امس                                                                                                                                   )محمود الطويل(

ً علوش لـ »األنباء«: احلوار الثنائي ال ينتج حواراً وطنيا
القتال حلساب إيران.

الى قانون  وبالنس����بة 
اللجنة  ف����إن  االنتخ����اب، 
النيابي����ة الفرعي����ة تعقد 
اجتماعات متواصلة، حيث 
يتمسك املستقبل، والنواب 
املس����تقلون، والق����وات، 
واحلزب االشتراكي مبشروع 
القائم  القانون املختل����ط 
على 68 نائبا على اساس 
العددية وعلى  األكثري����ة 
60 نائب����ا وف����ق األكثرية 
النسبية، بينما مييل حزب 
اهلل والرئي����س نبيه بري 
الى املختلط على اس����اس 
ب����ني األكثريتني  املناصفة 
العددية والنسبية ويعرب 
التيار الوطن����ي احلر عن 
استعداده للحوار والبحث 
في اي مشروع لكنه يؤكد ان 
مشروع اللقاء األرثوذكسي 
يبق����ى األصل����ح، في حني 
الدوائر  الى  الكتائب  متيل 
املصغ����رة، اي أق����ل م����ن 

قضاء.
الى ان  ويشير علوش 
املراوحة ستفرض نفسها 
على احلوار الذي قد ينطلق 

قريب����ا، وال����ذي قد يطول 
والذي قد يس����تمر ثنائيا 
والذي قد يتس����ع نطاقه، 
تبعا للتطورات، مؤكدا ان 
بري واحلزب االش����تراكي 
ينشطان لتعزيز االنطالقة 
احلوارية وانهما يعربان عن 
ارتياحهما ملس����ار األمور، 
التي يرح����ب بها أكثر من 

طرف لبناني.
وه����و يؤك����د ان متديد 
املفاوض����ات اإليراني����ة � 
الغربي����ة يعن����ي متدي����د 
الواقع اللبناني القائم لكنه 
ال يس����تبعد ان تنس����حب 
املناخات اإليجابية خارجيا 
في مساعدة للبنانيني في 
فتح كوة ف����ي اجلدار بدءا 
من تسهيل انتخاب رئيس 

للجمهورية.
الى  ويلف����ت عل����وش 
ضرورة ترقب ما سيصدر 
عن حزب اهلل، وحلفائه من 
ردود على مبادرة الرئيس 
سعد احلريري، األمر الذي 
العين����ة األولى  س����يقدم 
بالنس����بة الى أفق احلوار 

العتيد.

جدا للتهدئة، والتخفيف 
من التش���نج، لكنه يرى 
الى  إم���كان الوصول  ان 
تفاهمات بني املتحاورين 
متساو مع عدم حتقيق اي 
تقدم يذكر حول املسائل 

التي ستطرح.
م���ن  ان  وبتقدي���ره 
األفض���ل لو يرس���م ألي 
حوار سقف زمني، يحدد 
برنامج عمله، مع أولويات 
واضحة، مشيرا الى ان 14 
آذار واملستقلني يرون في 
السعي لالتفاق على رئيس 
من خارج االصطفاف احلاد 
اول م���ا يجب ان تنصب 
عليه جهود كل األطراف.

الى ان  ويلفت عل���وش 
اللق���اءات بني املس���تقبل، 
وحزب اهلل، كذلك بني سائر 
اللبناني���ني، تع���زز الرؤية 
وتخفف من التوتر ومخاطر 
اإلرهاب، وتس���هم في إبعاد 
الفتنة السنية � الشيعية عن 
الساحة اللبنانية، إال ان هذه 
الفتنة تبقى إقليمية وأبعد من 
احلدود اللبنانية، وهي نتاج 
مباشر النغماس حزب اهلل في 

بيروت ـ ناجي يونس

القي���ادي في  يش���ير 
تيار املستقبل د.مصطفى 
علوش الى ان أفق انطالق 
احلوار سيفتح قريبا، والى 
ان تيار املستقبل سيركز 
أساسا على ملفات الرئاسة 
األولى وقانون االنتخاب 
أمام  والتهدئ���ة املطلوبة 
الفتنة السنية � الشيعية 

امللتهبة في املنطقة.
ويعتب���ر ان التوصل 
الى نتائ���ج للحوار على 
ال  الوطن���ي  املس���توى 
ميكن ان يكون من خالل 
حوار ثنائي، بل من خالل 
تفاهم���ات وطنية تضم 
جميع الفرقاء اللبنانيني، 
مشيرا الى انه اذا اقتصر 
احلوار على طرفني فقط، 
فهو سيكون أشبه بورقة 
ب���ني حزب اهلل  التفاهم 
والتي���ار الوطن���ي احلر 
التي لم تؤد الى اي نتيجة 

إيجابية وطنيا.
ويق���ول عل���وش ل���� 
»األنباء« ان احلوار مفيد 

مصطفى علوش

تقرير إخباري

أخبار وأسرار

بيروت: معلومات اجليش، وحتديدا 
مديرية املخابرات، تؤكد أن شادي املولوي 
وقبله أحمد األسير وفضل شاكر )وبعده 
رمبا خالد حبلص( موجودون في مخيم 
عني احللوة ويخططون لعمليات إرهابية 

انطالقا منه، وبالتالي فإن ما يطلبه 
اجليش هو تسليم هؤالء املطلوبني لتفادي 

انزالق املخيم واستدراجه الى »نهر بارد 
آخر«.

وعقد اجتماع اول من امس في مكتب 
مدير فرع مخابرات اجليش في اجلنوب 

العميد علي شحرور ووفد من اللجنة 
األمنية الفلسطينية العليا، وعلم أن 

شحرور أبلغ الوفد بأن ثمة معلومات عن 
وجود املطلوبني )األسير وشاكر واملولوي( 

في مخيم عني احللوة، وأن على اللجنة 
والقيادات الفلسطينية حتمل مسؤولياتها 
في هذا الصدد، محذرا من محاوالت قد 
يقوم بها املولوي حتديدا لتعكير األمن، 

ومشددا على أن األجهزة األمنية الرسمية 
ال تقبل بأقل من التعاون وتسليم 

املطلوبني.
وأشارت املعلومات الى أن شحرور دق 

ناقوس اخلطر احملدق بعني احللوة، 
وقال مخاطبا أعضاء الوفد »لم حتسنوا 

التعامل مع قضية املخيم، تركتم أكبر 
املخيمات يذهب رهينة بأيدي مجموعات 
تتالعب مبصير أكثر من 80 ألف نسمة، 

فحذار اللعب بأمن منطقة صيدا ومحيطها 
انطالقا من أي فعل أمني قد تقدم عليه 

املجموعات اإلرهابية من عني احللوة، انه 
جتاوز للخطوط احلمر ولن نسمح به«.

وأضافت التقارير الصحافية أن شحرور 
أكد أن »املطلوب لوأد الفتنة أن حتافظوا 

على أمن املخيم والسهر إلنقاذ عني 
احللوة من مخطط يستهدفه، وعليكم دور 

أساسي لتحفظوا مخيمكم في عيونكم 
حتى ال تخسروه، وها هو نهر البارد 

أمامكم«.
وأضاف »بادروا الى تفعيل القوة األمنية 

الفلسطينية املشتركة بالعديد والعدة، 
وكفوا عن استخدام املخيم كملجأ يؤوي 

املطلوبني للعدالة«، وقال »قرار هذه 
املجموعات ليس بيدها، والهدف يتمثل في 
خلق املشاكل واملتاعب األمنية مع اجليش 

ومع جوار املخيم ومع منطقة اجلنوب 

برمتها، من خالل عمليات إرهابية، وهذا 
يعني جر الويالت على املخيم برمته، 

وباتت عالمات هذه الفتنة تطل من املخيم. 
وقد شهدت أحياء عني احللوة خالل األيام 

القليلة املاضية أكثر من حدث أمني من 
النوع الفتنوي اخلطر«.

وفد الفصائل خرج من مكتب العميد 
شحرور وعالمات القلق والتجهم على 

وجهه، واألسئلة التي تواجه قيادات 
الفصائل تتعلق أوال بقدرتها على 

توقيف املطلوبني ونقلهم الى اخلارج، 
وهل حتتمل ردود الفعل املتوقعة 

ضدها، وهناك بينها من ينتقد الدولة 
التي »ترمي عجزها علينا وحولتنا الى 

مضافة لإلرهابيني كيف استطاع املولوي 
وقبله األسير وشاكر الدخول الى املخيم 

احملاصر بحواجز اجليش«.
وتشير التقارير الى أن املولوي تلقى 

مساعدات من اإلرهابيني هيثم الشعبي 
وأسامة الشهابي وبالل بدر لدى وصوله 
الى عني احللوة مع عائلته، وأنه أقام في 

البداية في مخيم الطوارئ وتولت حمايته 
مجموعة من الشباب املسلم، ثم انتقل الى 

أحد األحياء الداخلية.
وحسب املعلومات، فقد تبني أن الشبكات 

واحدة في طرابلس وعني احللوة، وهي 
تعمل بالتوجه التكفيري والتنظيمي 

نفسه، وتخضع لقيادة واحدة وأن هذه 
القوى جنحت في تأمني انتقال املولوي 
وآخرين الى عني احللوة، ما يؤكد أنها 
شبكات منظمة ومدربة وتعمل باخلفاء 

ولديها فكر أمني متطور وتستطيع 
التمويه واالختفاء والتحرك، ومتلك 

إمكانيات تسمح لها بالتنقل والتخطيط، 
وهذا ما يؤكد أن هذه اخلاليا ستعاود 
النشاط مرة أخرى، وتعمل حاليا على 

استيعاب الضربة وتقييم التطورات 
والعمل ضمن نهج جديد، وهذا ما 

يبقي األوضاع األمنية متوترة في ظل 
معلومات تؤكد وجود شبكات في مخيم 

برج البراجنة وأطراف صبرا وشاتيال 
ترتبط أيضا باخلاليا والقادة اإلرهابيني 
في عني احللوة وصوال الى املية ومية، 

باالضافة الى اخلاليا النائمة في الشمال 
والبقاع واكثريتهم منتشرون بني الالجئني 

السوريني.

٭ فصل لبنان عن أزمة املنطقة: بعض 
اإلشارات الواردة من واشنطن باتت تشي 

برغبة أميركية جدية في فصل لبنان 
عن أزمة املنطقة، عبر استعجال انتخاب 

رئيس للجمهورية، وثمة توجيهات للطاقم 
الديبلوماسي في السفارة في بيروت 

للدفع في هذا االجتاه.
وبعض اللبنانيني سمعوا من مسؤولني 
أميركيني ما حرفيته »أوال، لبنان يعنينا 

أكثر من أي وقت مضى، فال تفرطوا في 
استقراره، نحن مستعدون ملساعدتكم، 
واجليش اللبناني في رأس أولوياتنا في 

دعمه ومتكينه من القيام مبسؤولياته، وإن 
تأخرنا في ذلك اضغطوا علينا لكي نقدم 

لكم املساعدة«.
٭ قرار دولي بانتخاب رئيس: عاد رئيس 

املجلس املاروني العام الوزير السابق 
وديع اخلازن من جولة أوروبية شملت 

باريس وروما )الڤاتيكان( بانطباع مفاده 
أن قرارا دوليا اتخذ بانتخاب رئيس 
للجمهورية في لبنان في أقرب وقت 
ممكن، ويقول اخلازن انه ملس لدى 

دوائر الڤاتيكان حرصا بابويا ألجل دعم 
لبنان واستقراره، والسيما اإلسراع في 
انتخاب رئيس للجمهورية ملا لهذا املوقع 
من حيثية ورمزية مسيحية ووطنية وال 

يجوز االستمرار في هذا الشغور الرئاسي 
القاتل وغير املسؤول، وأنه ملس خالل 
لقاءاته األوروبية أن وضع املنطقة بالغ 

التعقيدات والدقة واألزمات طويلة األمد، 
ولبنان ال ميكنه إال أن يعمل على متتني 

ساحته وبالتالي الشروع في انتخاب 
الرئيس.

وثمن اخلازن الدور اإليجابي الذي يقوم 
به الرئيس نبيه بري لرعاية احلوار 

بني تيار املستقبل وحزب اهلل، باعتبار 
لذلك مفاعيل إيجابية على مختلف 

االستحقاقات احمللية ومن شأنه أن يريح 
الساحة اللبنانية، إضافة الى اهتمام 

الرئيس بري باالستحقاق الرئاسي الذي 
يعتبره أولوية مطلقة.

٭ ضمان التمثيل الوطني: في رأي 
الرئيس بري، كما ينقل زواره، أن 

القانون املختلط الذي ينص على انتخاب 
64 نائبا على أساس األكثري و64 نائبا 
على أساس النسبي هو أفضل صيغة 
مطروحة في املختلط لتحقيق التمثيل 

املسيحي األحسن وضمان متثيل وطني 
أيضا من خالل اعتماد النسبية مع 

األكثرية.
ويشير الى أن االقتراح املذكور يؤمن 

انتخاب 53 نائبا من النواب املسيحيني 
الـ  64 بأصوات املسيحيني بالدرجة 

األولى، ويبقى 11 يأتون بأصوات املسلمني 
واملسيحيني، بينما يؤمن انتخاب خمسني 

نائبا مسلما بأصوات املسلمني بالدرجة 
األولى، ويبقى 14 يأتون بأصوات 

املسيحيني واملسلمني.
٭ اللواء إبراهيم في الناقورة: زار مدير 

عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم املقر 
العام لـ »اليونيفيل« في الناقورة، حيث 

استقبله القائد العام لـ »اليونيفيل« اللواء 
لوتشيانو بورتوالنو. واطلع إبراهيم من 

بورتوالنو على الوضع في منطقة عمليات 
»اليونيفيل«، والقضايا املتعلقة بتنفيذ 
واليتها مبوجب القرار 1701. كما تناوال 

ضرورة استمرار التعاون الوثيق بني 
القوات الدولية واألمن العام في جهودهما 

الرامية إلى احلفاظ على االستقرار 
والهدوء في جنوب لبنان.

وبعد االجتماع، قال بورتوالنو: عقدنا 
اجتماعا مفيدا جدا، وأنا ممنت جدا للدعم 

الذي تلقيته من اللواء إبراهيم. كما 
أعربت عن تقديري ودعمي القوي لعمل 
األمن العام اللبناني في منطقة عمليات 

اليونيفيل على الرغم من مسؤولياته 
األمنية الهائلة في أماكن أخرى من البالد.

٭ نوري املالكي في لبنان غدا: من املقرر 
أن يزور لبنان نائب الرئيس العراقي 

احلالي نوري املالكي غدا للقاء عدد من 
الشخصيات الرسمية واحلزبية اللبنانية، 

للتباحث في التطورات اجلارية في 
املنطقة.

٭ لبنان في القمة الفرانكوفونية: قام الوفد 
اللبناني املشارك في مؤمتر الفرانكوفونية 

الـ 15 في داكار )برئاسة وزير الثقافة 
روني عريجي( بجهود حثيثة إلعادة 

تسليط الضوء على وضع لبنان الذي 
لم يكن مذكورا في مسودة إعالن داكار 

وقرارات القمة.
وأظهرت دول عدة، منها فرنسا وكندا 

وكيبيك غابون والسنغال ومصر دعمها 
لتخصيص لبنان ببعض االهتمام 

واملتابعة. وأدخل مشروع مؤلف من 
فقرتني ملناقشتهما في مجلس الوزراء 

الفرانكوفوني ولترفعا الى القمة 
العتمادهما.

وطالب املشروع بدعم املجموعة 
الفرانكوفونية للبنان في مواجهة اآلثار 
الناجتة من الصراعات املسلحة في دول 
اجلوار والتي تشمل اجلوانب اإلنسانية 

واالقتصادية واألمنية. وتتناول القمة 
موضوع دعم لبنان في كل امليادين 
وتعزيز سالمة أراضيه واستقراره.

وأشار الوزير عريجي إلى أن »لبنان 
ليس مبنأى عن األزمات التي تهز 

الشرق األدنى، فهو في عني العاصفة. 
ونظامه الليبرالي وتعلقه بالتنوع الثقافي 

والسياسي في خطر«.
كما ناشد »املنظمة الدولية للفرانكوفونية« 

وأعضاءها »مساعدة لبنان أكثر من 
الناحيتني االقتصادية واللوجستية في 
مواجهة هذه املأساة )النزوح السوري( 

التي تهم املجتمع الدولي بأسره«.

مخيم عني احللوة في دائرة اخلطر

واشنطن حتذر رعاياها من السفر إلى لبنان
بيروت: ح����ذرت وزارة اخلارجية األميركية 
رعاياها مرة جديدة من السفر الى لبنان بسبب 
الوضع األمني غير املس����تقر في هذا البلد. وفي 
بيان صادر أمس، ج����ددت اخلارجية األميركية 
حتذيراتها بشأن األمن وعمليات اخلطف وتصاعد 

وتيرة العنف في لبنان واملنطقة. واعتبر البيان 
أن هناك عددا من اجلماعات املتطرفة الناشطة في 
لبنان، ومنها حزب اهلل و»داعش« وفصائل عبدهلل 
عزام و»جبهة النصرة« التي وصفتها اخلارجية 

األميركية جميعها باملنظمات اإلرهابية.

مصادر: حوار املستقبل ـ حزب اهلل
لن يؤسس لتحالف رباعي جديد

بيروت ـ محمد حرفوش

نفت مصادر في قوى 14 
آذار ما ت���ردد عن خالفات 
الفريق  داخل مكونات هذا 
حيال احلوار املرتقب بني 
تيار املستقبل وحزب اهلل، 
مشيرة إلى أن هذا احلوار 
سيكون ثنائيا في املرحلة 
األولى على أن يتحول إلى 
ح���وار بني جمي���ع القوى 

السياسية من هنا وهناك 
وإذا ما أدى إلى نتائج ولو 

متواضعة.
وكش���فت املص���ادر ان 
ثم���ة تغطية ف���ي جميع 
قوى 14 آذار لهذا احلوار.. 
وأن منسقها فارس سعيد 
ج���ال عل���ى الرئيس أمني 
اجلميل وفؤاد الس���نيورة 
القوات  ورئي���س ح���زب 
سمير جعجع لهذه الغاية، 

مشيرة إلى أن عنوان املرحلة 
املقبلة لبنانيا هو حتصني 
االستقرار الداخلي وتنفيس 
التوتر  االحتق���ان وتبريد 
املذهبي القائم، ومدخل هذا 
التحصني هو انطالق احلوار 
بني الضاحية وبيت الوسط 
ال���ذي سيكتس���ب اهمية 
قصوى كون���ه ليس وليد 
مب���ادرة ذاتية إمنا يحظى 
برعاية اقليمية سعودية � 

إيرانية لهذا التوجه، ومن 
انه مت فصله عن  الواضح 
ملفات املنطقة مبسعى غربي 

ايضا.
وبانتظ���ار ان تتبلور 
معالم هذا احلوار واجندته 
وعناوينه فإن املصادر في 
14 آذار استبعدت اي توجه 
لدى املستقبل بإعادة إحياء 
التحالف الرباعي، متوقعة 
الداخلي  ان يستقر املشهد 

على م���ا هو عليه من دون 
أي تعديل يذكر.. أي فراغ 
رئاسي ومساكنة حكومية 
يتم تدعيمها بجوالت حوارية 
م���ن هنا وهن���اك من أجل 
تثبيت التفاهم السياس���ي 
واألمني. وفي موازاتها إقرار 
القوان���ني الضروري���ة في 
مجلس النواب التي تشكل 
قاعاته مساحة للتواصل بني 

فريقي النزاع.


