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مسيحيو 14 آذار يسعون لتشكيل »قرنة شهوان« جديدة!

لبنان: انطالق جلسات الثقة النيابية اليوم.. وتحفظات لـ »جبر الخواطر«

الرئيس ميشال سليمان وضيفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستعرضان حرس الشرف في بعبدا امس

بيروت ـ عمر حبنجر
التوقعات بأن تطول جلس���ات مجلس النواب النقاشية للبيان 
الوزاري حلكومة س���عد احلريري مبا يتعدى يوم اخلميس املقبل 
املقرر كحد اقصى خلتام املناقش���ات والتصويت على الثقة نظرا ل� 
»الطحشة« النيابية على الكالم، والتي فاقت الستني نائبا من اصل 

128 هو مجموع اعضاء البرملان اللبناني.
اجللسات تبدأ صباح اليوم وسيكون بند املقاومة وسالحها في 
مواجهة اعتراضات وحتفظات وزراء ونواب الفريق املس���يحي في 
قوى 14 آذار الذين قرروا تش���كيل اطار سياسي متناغم داخل هذه 
القوى، ومن املرتقب نشر ورقته السياسية في االيام القليلة املقبلة 

وفق معلومات خاصة ل� »األنباء«.
وكان اللق���اء املس���يحي الذي انعقد في مقر قائ���د حزب القوات 
اللبنانية س���مير جعجع في معراب الش���هر املاضي كلف عددا من 
اعضائه وابرزهم د.فارس س���عيد منس���ق االمانة العامة ل� 14 آذار 
باعداد ورقة عمل ترس���م اطارا مييز هذه القوى داخل 14 آذار ما بدا 

انه توجه لتشكيل قرنة شهوان جديدة.
وسيكون في طليعة مهام هذه املجموعة تنظيم معركة االنتخابات 
البلدية في املناطق املسيحية، خصوصا في اجلبل، حيث سيحاول 
التيار الوطني احلر برئاس���ة العماد ميشال عون ايجاد موطئ قدم 

على الساحة البلدية في هذه املناطق.
كل املعطيات املتصلة بجلسات النقاش احلكومي بحثها امس الرئيس 
ميشال سليمان مع رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري في القصر 

اجلمهوري ببعبدا على هامش احتفال رسمي بعيد الشجرة.

بند المقاومة ال يلزم أحدًا

في هذا السياق، اعتبر نائب رئيس القوات جورج عدوان ان عبارة 
بند املقاومة هي عبارة لغوية ال تلزم الدولة وال تضمن سالمتها.

ويقول نائب القوات ان وزراء 14 آذار جميعا يريدون التحفظ على 
البن���د املذكور في البيان الوزاري لكن االعتبارات االقليمية واجواء 

التهدئة املطلوبة يحوالن دون ذلك.
وفيم���ا يتجه نواب القوات الى تس���جيل التحفظ مع منح الثقة 
للحكومة، قرر نواب حزب الكتائب مناقش���ة البيان الوزاري ومنح 

الثقة للحكومة بعد تسجيل التحفظات.
من جهته، يقول مستشار رئيس احلزب سجعان قزي ان جلسات 
املناقشة ستكون مبنزلة اجللسات االعالمية ال السياسية، وفي رأيه 

ان قوى 14 آذار انتهت يوم انعقدت القمة السعودية � السورية.
وقال: على الذين يريدون مناقشة بيان احلكومة من موقع املعارضة 
ان يس���تقيلوا منها، فال يستطيع املرء ان يكون على الشرفة وعلى 
الرصي���ف في الوقت ذاته. وعن اهمية التحفظ املقترن مبنح الثقة، 

قال قزي: انه من باب جبران اخلاطر والتعزية الذاتية.

مواقف جبانة

ووصف قزي القول ان هناك قوى تريد التحفظ كقوى 14 آذار لكن 
االعتبارات االقليمية ال تسمح، قال: هذا موقف جبان، الذين يرغبون 
بالتحفظ وال يتحفظون، يرغبون باملعارضة وال يعارضون، او الذين 
يرغبون باالستقالة وال يس���تقيلون. وقال: لقد اثبتت التجربة ان 
القضايا الكبرى ليس���ت بيد اللبنانيني، وحسنا تفعل احلكومة لو 

اهتمت بحل ازمة السير في بيروت واملناطق.
واعلن النائب دوري ش���معون رئيس ح���زب الوطنيني االحرار 
وعضو قوى 14 آذار من اس���تراليا انه لن مينح احلكومة الثقة ألن 

بيانها الوزاري غير واضح، جلهة حديثه عن سالح املقاومة.
واضاف: ان قوى 14 آذار رغم انتصارها في االنتخابات النيابية قبلت 

مبشاركة االقلية في احلكومة رغم ان هذا العمل غير دميوقراطي.
وقال: يهددوننا بالسالح وقبله هددنا ولم يستطيعوا  ان يفعلوا 
ش���يئا، واضاف: ان املقاومة لم تعد مقاومة بعد اس���تعمال سالحها 

في الداخل.
من جهتها، قررت كتلة التنمية والتحرير التي يرأس���ها النائب 

نبيه بري ان يتحدث عنها نائبان فقط.
وتوقع عضو هذه الكتلة النائب علي بزي ان تكون نبرة املناقشات 

هادئة كون اجلو الذي نعيش جو وفاق وحوار.
وهنا قالت مصادر اعالمية ان رئيس املجلس نبيه بري قرر شطب 
اي كالم ميس املقاومة او العالقة مع س���ورية من محضر اجللسة، 

وان الكلمة االولى ستكون للعماد عون.

محمود عباس في بيروت: نحن ضيوف لبنان
بيروت ـ داود رمال

وصل الى بيروت ظهر امس رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس 

في اطار جولة له في املنطقة.
وكان وزي����ر اخلارجي����ة علي 
الشامي في اس����تقباله على ارض 
املط����ار، وانتقل توا ال����ى القصر 
اجلمهوري في بعبدا حيث استقبله 
العماد ميشال  رئيس اجلمهورية 
س����ليمان عل����ى وقع النش����يدين 
اللبناني والفلسطيني،  الوطنيني 
ودخل معه مبحادثات ثنائية سرعان 
ما توسعت بحيث حضر الى جانب 
الرئيس سليمان وزير اخلارجية 
الشامي ووزير الدولة ورئيس جلنة 
احلوار اللبناني � الفلسطيني وائل 
ابوفاعور واملستش����ار السياسي 

للرئيس سليمان ناظم خوري.
وعن اجلانب الفلسطيني، حضر 
املفاوضات صائب  رئيس جلن����ة 
عريقات والناطق باس����م الرئاسة 
نبي����ل ابوردينة وعض����و اللجنة 

املركزية في منظمة التحرير توفيق 
الطيراوي.

وتناول����ت املباحثات االوضاع 
االقليمي����ة وتط����ورات القضي����ة 
الفلس����طينية والعالقات الثنائية 
وامللف الفلس����طيني في لبنان من 
مختلف جوانبه االمنية والسياسية 
واالجتماعية، وقد راعى عباس ان 
تأتي بعد اجن����از البيان الوزاري 
ال����ذي تن����اول امللف  للحكوم����ة 
الفلسطيني من باب االلتزام بتطبيق 
ما اتف����ق عليه في احلوار الوطني 
على هذا امللف، فضال عن ان معاجلة 
اجلانب املتعلق بتحس����ني اوضاع 
الالجئ����ني في املخيم����ات ورفض 
التوطني هو موضع اجماع سياسي 

لبناني.
 وتناول البحث التعهد الذي حلظه 
البيان الوزاري بان تقوم احلكومة 
بحملة دولية وعربية بش����أن حق 
العودة لالجئني الفلسطينيني الى 
جانب اعادة اعمار مخيم النهر البارد، 

فضال عن تخفيف املعاناة االنسانية 
لالجئني وامكانات مقاربة موضوع 
جمع السالح خارج املخيمات، اضافة 
الى حق العمل وحق االنضمام الى 
الضمان االجتماعي وتسوية اوضاع 
الثبوتية واعادة  فاق����دي االوراق 
تسجيل املشطوبني من القيود في 
لبن����ان بظروف معينة وتس����وية 
اوضاع املالحقني امام القضاء بجنح 

ومخالفات بسيطة.
وتقول مصادر فلس����طينية ان 
جتربة »فتح االسالم« التي ليست 
لها جذور حقيقية في املخيمات تقدم 
الدليل على فرص االستثمار التي 
يوفرها الوضع االجتماعي لسكان 
املخيمات الى هذا التنظيم او غيره من 
قبل هذه الدولة او تلك، خاصة عندما 
تغيب القضي����ة وتتحول املنظمة 
والفصائل الى »وكيل تفليسة« كما 
تقول صحيفة »الس����فير« وبينها 
جلان ش����عبية يحكم نظام عليها 

املنطق االستخباراتي.

عباس كرر رفضه القاطع لتوطني 
الفلسطينيني في لبنان، وقال في 
تصريح لصحيفة »اللواء«: نحن 
ضيوف ف����ي لبنان ال����ى ان حتل 
قضيتنا، ولن نرضى وطنا بديال، 
واضاف: لن يكون هناك حل للصراع 
في املنطقة دون حل قضية فلسطني 
وفق مبادرة السالم العربية والقرار 
194 الذي ينص على العودة، ووضع 
عب����اس زيارته الى لبنان في اطار 
التشاور مع الدول العربية والقوى 
الدولية بشأن اللجوء الى مجلس 
االمن لترسيم حدود دولة فلسطني 
بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش 

بأمن وسالم مع جارتها اسرائيل.
وقد لوحظ عدم االهتمام الشعبي 
الفلسطيني بالزيارة، حيث استمر 
السكون مس����يطرا في املخيمات، 
الغارقة في اوضاع اجتماعية بائسة، 
وقال امني سر حق العودة يوسف 
شبل: ان اي زيارة ال حتمل عنوان 

حق العودة ليست ذات معنى.

 خطوة الدروز املقبلة: بعد توحيد املواقف واخليارات 
السياسية بني القيادات السياسية للطائفة الدرزية 
على قاعدة التحالف مع س���ورية وحزب اهلل، فإن 
اخلطوة التالي���ة لهذه القيادات في املرحلة املقبلة 

ستكون مزدوجة وفي اجتاهني:
� ترتيب شؤون الطائفة وبيتها الداخلي جلهة اعادة 
الوض���ع الى طبيعته والغاء م���ا يعد من افرازات 
املرحلة السابقة )اعادة توحيد مشيخة العقل واعادة 

تشكيل املجلس املذهبي(.
� تعزيز أوضاع ومكتس���بات الطائفة الدرزية في 
احلكم، سواء جلهة رفع وتيرة الضغوط واملطالبات 
إلنشاء مجلس الشيوخ )يرأسه درزي(، أو جلهة 
حتسني موقع الدروز في احلكومات املقبلة وحيازتهم 

وزارة سيادية )الداخلية أو الدفاع(.
 املردة والتيار الوطني احلر واخلصم املشـترك: لوحظ ان 
حفل العش��اء ال��ذي أقامه تيار املردة ف��ي جبل لبنان 
)فندق ريجنس��ي ب��االس في أدما( بحضور رئيس��ه 

النائب س��ليمان فرجنية ونواب 
كتلت��ه النيابي��ة ل��م يحض��ره 
قياديون في التيار الوطني احلر 

أو نواب من تكتل االصالح والتغيير.
كم��ا لوحظ ان كلم��ة فرجنية في املناس��بة تضمنت 
رس��الة الى محازبيه والى التي��ار الوطني احلر بعدم 
الوق��وع في فخ عالق��ة التنافس والغي��رة وان يظل 

التركيز على اخلصم املشترك.
 نظرة بقراودنية للمرحلة: توقع الوزير السابق كرمي 
بقرادوني في حديث صح���افي ان تفت��ح زيارة 
الرئيس احلريري الى سورية أبوابا وفرصا جديدة، 
وق���ال ان الزيارة »لن تكون يتيمة وس���تتعدد، 
والكثير من قيادات 14 آذار س���يزورون سورية 

في العام2010«.
وسئل بقرادوني »حتى رئيس الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية د.سمير جعجع؟«، فأجاب »جعجع 
موضوع خاص يحتاج الى معاجلة، خصوصا فيما 

يتعلق بالقضيتني املتعلقتني 
بآل فرجنية وآل كرامي«.

وعن وضع حزب الكتائب يقول 
بقرادوني »الكتائب تفتش عن موقع جديد ألن 
موقعها ف���ي 14 آذار هو موقع ث���ان وليس في 
الصف األول، ألن الطرف املس���يحي األقوى هو 
الق���وات. أمام الكتائب حل صعب، اما البقاء في 
موقع الصف الثاني في 14 آذار، واما دعم رئيس 
اجلمهورية بالكامل. وه���ي ان فعلت هذا يكون 
موقفها تاريخيا، وال يفاج���ئ أحدا. دائما كانت 
الكتائب تدعم رئيس اجلمهورية. يجب توحيد 
أجنحة احلزب حول مشروع واخلروج بحلول. 
وأعتقد أن املؤمتر احلزبي القادم للكتائب سيحل 

الكثير من االشكاليات«.
 املصري أمينا عامـا للجماعة اإلسـالمية: أجرت اجلماعة 
اإلس��المية انتخاباته��ا الداخلية، فاخت��ارت إبراهيم 
املص��ري أمينا عاما بدال من الش��يخ فيصل املولوي، 

وستستكمل اجلماعة مؤمترها العام في األيام املقبلة.
 »القاعدة« أخفقـت في لبنـان: أظهرت اعترافات أدلى 
بها في دولة عربية قيادي في تنظيم »القاعدة« أن 
التنظيم أخفق في اختراق أي من اجلماعات اإلسالمية 
في لبنان، مبا في ذلك اجلماعات السلفية التي قال 

إنها »أقفلت في وجهنا كل املنافذ«.
  مسـار األمور يتحدد في الربيع: بداية الربيع س��تحدد 
مس��ار االمور حربا أم سلما، هذا ما اكده قيادي بارز 
لكوادره أنه يجب انتظ��ار الربيع ملعرفة اجتاه الريح، 
وخي��ارا احل��رب والس��الم متوازي��ان اآلن وهذا ما 
يفرض االستعداد واليقظة لكل االحتماالت، مع تقدمي 
القيادي خليار احلرب نتيجة سقوط االدارة االميركية 
احلالية وترددها في حس��م القرارات مما جعل فريق 
الصق��ور داخل البيت االبيض يتقدم ويقصي الفريق 
اآلخر ويدفعه الى االس��تقالة التي طالت معظم رموز 
اوباما الداعني لوقف االس��تيطان واالنسحاب السريع 

من افغانستان والعراق.

أخبار وأسرار لبنانية

أكد أن تحفظه على البند السادس من البيان هو موقف ثابت وغير قابل للتعديل أكدت امتالكه صواريخ تصل إلى جنوبها

إسرائيل: حزب اهلل أصبح »الجيش اللبناني الفعلي« ماروني لـ »األنباء«: نرفض مشاركة سكاف بالحوار
 بيروت ـ زينة طبارة

اكد نائ����ب زحلة ايلي ماروني ان حزب الكتائب 
واضح في خياراته ومواقفه جتاه سالح حزب اهلل 
وان حتفظه على البند السادس من البيان هو موقف 
ثابت غير قابل للتعديل او للتراجع عنه، معتبرا ان 
موقف التحفظ هو موقف مفصلي في حياة احلزب 
السياس����ية وان نواب هذا االخير سيس����هبون في 
ش����رح املوقف الكتائبي وفي خطورة بقاء السالح 

في يد حزب اهلل.
وردا على سؤال حول اعتبار العديد من الفرقاء 
ان التحفظ غير دستوري، سأل النائب ماروني في 
تصريح ل� »األنباء« ما اذا كان املعترضون على التحفظ 
اليوم دستوريني يوم كان وزراؤهم يعارضون حكومة 
الرئيس السنيورة من داخل مجلس الوزراء، متسائال 
ايضا عن سر ظهور هذه الغيرة املفاجئة واملفرطة 

على الدستور، ولفت الى ان ما سبق سيكون محور مداخلته اليوم في 
جلس����ات الثقة في املجلس النيابي، معربا عن اعتقاده بان اجللسات 
املشار اليها وعلى الرغم من حماوة املوضوع املتمثل بسالح املقاومة في 
البند السادس من البيان الوزاري لن تكون حامية كون اجلميع ممثال 
في احلكومة حتت ش����عار »الوحدة الوطنية« ولكون املواقف املبدأية 

لكل فريق اصبحت واضحة بش����كلها ومضمونها، 
االمر الذي لن يجعل النقاش عاصفا.

وعما يثار جلهة مشاركة الراسبني في االنتخابات 
النيابية في طاولة احلوار الوطني بعد جلسات الثقة، 
السيما مشاركة الوزير والنائب السابق الياس سكاف 
فيها، لفت النائب ماروني الى ان سكاف رسب 4 مرات 
متتالية في احلياة السياسية، املرة االولى يوم قام 
بتغطية جرمية زحلة والتي ادت الى مقتل شقيقه 
نصري ماروني، واملرة الثانية حني اسقطه الشعب 
في االنتخابات النيابية، واملرة الثالثة في رد الطعون 
من قبل املجلس الدستوري، واملرة الرابعة يوم رفع 
مع حلفائه في شوارع زحلة يافطات تندد بالقانون 
وباملجلس الدستوري، متس����ائال عما سيجعل من 
النائب السابق سكاف مشاركا في طاولة احلوار بعد 
ان اثبتت االيام والوقائع عدم متثيله سوى لنفسه 
فقط، كاشفا عن رفضه مشاركة س����كاف في الطاولة كما كان يحصل 
في السابق، وعن رفضه اللعب على الدستور والقوانني واالعراف من 
خالل اختالق العبارات املتلونة بهدف االشراك في احلوار من ال يستحق 
املش����اركة، الفتا الى ان حزب الكتائب سيكون له الحقا موقف واضح 

من طاولة احلوار جلهة عشوائية املشاركة فيها.

 القدس � أ.ف.پ: حذر رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو امس من ان اس���رائيل ستعتبر 
احلكومة اللبنانية مس���ؤولة عن اي هجوم على 
اراضيه���ا معتبرا ح���زب اهلل »اجليش اللبناني 

الفعلي«.
وقال نتنياهو في اجتماع للجنة الدفاع والشؤون 
اخلارجية في البرمل���ان ان »حزب اهلل هو اليوم 
اجلي���ش اللبناني الفعلي وق���د حل محل جيش 
لبنان كقوة مهيمنة مع تسلحه وتنظيم صفوفه 
كجيش فعلي« وذلك كما نقل عنه احد املشاركني 

في االجتماع.
وقال نتنياهو ان »احلكومة اللبنانية وحزب 
اهلل مرتبطان وسيتحمالن املسؤولية عن اي هجوم 
على اسرائيل«، معتبرا ان قرار مجلس االمن رقم 
1701 الذي وضع حدا للحرب االسرائيلية الثانية 

على لبنان صيف 2006 قد فشل.
واوض���ح ان »القرار 1701 كاتفاق دولي يهدف 
الى منع اعادة تس���ليح حزب اهلل فش���ل متاما. 
فعدد الصواريخ التي ميلكها حزب اهلل اليوم اكبر 

بكثير« مما كان عليه قبل احلرب.
من جانبه، اعلن رئيس قسم االبحاث في هيئة 

االستخبارات العسكرية يوسي بايداتس ان »حزب 
اهلل« يتزود بوسائل قتالية متطورة ذات مدى طويل 

وهو ميلك صواريخ تهدد جنوب اسرائيل.
واشار الى ان عشرات اآلالف من افراد »حزب 
اهلل« منتشرون الى الش���مال من نهر الليطاني 
والى اجلنوب منه وبحوزتهم قذائف صاروخية 

ذات مديات مختلفة.
وأدلى بايداتس بهذه االقوال في سياق تقرير قدمه 

الى جلنة اخلارجية واالمن التابعة للكنيست.
الى ذلك، جدد الطيران احلربي اإلسرائيلى امس 

انتهاكاته لالجواء اللبنانية.
وذكرت مص���ادر أمنية لبناني���ة أن الطيران 
اإلسرائيلى حلق امس وملدة ساعتني فوق منطقتي 

»صور« و»الناقورة« في جنوب لبنان.
كما حلق الطيران اإلسرائيلي في أجواء مدينة 

»جزين« و»إقليم التفاح« على علو متوسط.
من ناحي���ة اخرى أفادت املصادر بأن قوات 
»اليونيفيل« الدولية بدأت امس بتركيز حاجزين 
عند مدخل طريق يربط ب���ني اجلزء اللبناني 
من بلدة الغجر احملتلة وبني بلدتي العباسية 

والوزاني.

ايلي ماروني

عون يزور بري بعد »الثقة«

تساؤالت حول زيارة الحريري 
إلى سورية.. »جواً أم براً؟«

..و دمشق تضع شروطًا ُمرة 
الستقبال المر

العميد مصطفى حمدان
يتفرغ لـ »المرابطون«

قدم الرئيس السابق للحرس اجلمهوري 
العميد الركن مصطفى حمدان استقالته من 
اجليش للتفرغ للعمل في الشأن العام وفي 

حركة املرابطون.

..ومعلومات عن التحضير
لحلف رباعي جديد

بيروت: بعد زياراته
الى زحلة )سكاف( 
)ارس����الن(  وخل����دة 
)مجل����س  وبكرك����ي 
املطارن����ة(، يحكى عن 
زيارة للعماد ميش����ال 
عون الى ع����ني التينة 
للق����اء الرئي����س نبيه 
بري بعد جلسات الثقة، 
وسيكون أول لقاء مباشر 
وثنائي منذ االنتخابات 
النيابية التي تقابال فيها 
في جزين، مع العلم ان 
بري وعون التقيا مرتني 
ضم����ن اجتماع قيادي 

للمعارضة.

جه���ات  ب���دأت 
بط���رح  سياس���ية 
ه���ذا الس���ؤال الذي 
ق���د يعتبره البعض 
لوجيس���تيا وه���و: 
هل سيذهب رئيس 
س���عد  احلكوم���ة 
احلريري إلى دمشق 

جوا أم بالطريق البري؟ البعض يرى أن 
الزيارة ستكون رسمية جدا وتؤسس ملسار 
جديد في العالقات بني لبنان وسورية، 
وعلى هذا األساس من األفضل أن يكون 
اإلقالع من مطار رفيق احلريري والهبوط 
في مطار دمشق، فيما يرى البعض اآلخر 
أن الزيارة ينبغي أن تصاحبها مواقف 
شعبية داعمة على طول الطريق البري، 
ما يؤكد على القوة السياسية والشعبية 

للرئيس احلريري.

يقول وزير سابق 
مقرب من دمش���ق ان 
النائب ميش���ال املر 
»يكافح« لزيارة دمشق، 
لكن الشرط املطروح 
إما زي���ارة عون  هو 
ف���ي الرابية أو زيارة 
الرئيس السابق إميل 

حلود ف���ي اليرزة، وكلت���ا الزيارتني مرة 
للمر.

روجت أوساط في املعارضة عن التحضير 
حللف رباعي جديد يضم الثنائي الشيعي 
)نصراهلل � بري( والثنائي املاروني )عون 
� فرجنية( والزعيم الس���ني )احلريري( 

والزعيم الدرزي )جنبالط(.

)محمود الطويل(

بي���روت: نق���ل عن
النائب وليد جنبالط 
قوله ملقربني منه »لقد قرأ 
التطورات  العماد ع����ون 
السياسية في هذه املرحلة 
أفض����ل من����ي ولنعترف 
بذل����ك، وس����يقطف ثمن 
صحة خياراته. وتعلم من 
احداث 1990 وبات التوافق 
االميركي � السوري ثابت 
ال يتزحزح، وان اختلف 
في مراح����ل معينة لكنه 
الى س����ابق عهده  يعود 
نتيجة احلاجة االميركية 
لسورية في املنطقة في ظل 
التطورات الكبيرة وخطر 
االرهاب والقدرة السورية 
على البيع واالستثمار في 
امللف األمن����ي مع الغرب 
واميركا والتعامل مع ملف 

احلركات االصولية«.

جنبالط يعترف! 


