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األحزاب تعالج آثار المعركة الحكوميةتصريحات صفير حول الجيشين تتفاعل
بيروت: التصريحات التي أطلقها

البطريرك املاروني مار نصراهلل 
بطرس صفير أمس من بكركي )أثناء 
لقائه مع رابطة خريجي كلية اإلعالم 
متحدثا عن وجود جيشني، جيش 
وطني وجيش مقاومة، واجليش 
الوطن���ي هو وح���ده الذي يحمي 
الوطن وعل���ى املقاومة ان تنضم 
بسالحها الى اجليش اللبناني وعندها يقاوم 
اجلميع العدو، متسائال: هل يعقل ان يكون هناك 
سالح نظامي وآخر مسلح خارج الشرعية يوجه 
سالحه يوما الى العدو ويوما آخر الى الداخل؟!(، 
والتي أكد عليها بعد خروجه من قصر بعبدا 
)حيث التقى مطوال الرئيس ميشال سليمان، 
مش���يرا الى ضرورة ان يأتلف اجليشان، فما 
من بلد آخر فيه جيشان، جيش الدولة وجيش 
لغير الدولة(، قوبلت باهتمام واستغراب وقلق 
عند أوس���اط بارزة في املعارضة توقفت عند 

ثالثة أمور ومالحظات:
1- استمرار البطريرك صفير في موقفه بعد 
زيارة العماد عون الى بكركي يعني ان لقاء عون 
مع مجلس املطارنة لم يكن كافيا لشرح وحسم 
هذا املوضوع، أو يعني ان شرح عون لم يكن 

مقنعا للبطريرك صفير على األقل.
2- صدور هذا املوقف من قصر بعبدا وبعد 
لقاء مع الرئيس سليمان الذي يتأهب لزيارة هامة 
الى واشنطن حيث يلتقي الرئيس أوباما، يشكل 
احراجا لرئيس اجلمهورية الذي تؤكد أوساطه 
ان زيارته الى واشنطن لم تكن موضع بحث 
في اللقاء، وكذلك موضوع املقاومة والسالح. 
)اللقاء الذي انعقد حتت يافطة األعياد وتلقى 
فيه سليمان دعوة للمشاركة في قداس العيد 
في بكركي، أسهب في بحث املسائل الداخلية 
املتصلة باملصاحلات األخيرة التي رعاها رئيس 
اجلمهورية ومن املمكن ان تنسحب على الساحة 
املسيحية، ومسألة استكمال عودة املهجرين الى 
اجلبل واخلطة التي سيجري اعدادها لتحقيق 
هذا الهدف، وموضوع احلوار الوطني، اضافة الى 

نتائج زيارة صفير األخيرة الى الڤاتيكان(.
3- استخدام البطريرك صفير تعبيرا جديدا 
في وصفه ل���� »املقاومة« بأنها »جيش«، وهو 
التعبير الذي استخدمه رئيس الوزراء االسرائيلي 
نتنياهو قبل يومني )في الكنيست أمام جلنة 
األمن واخلارجية(. وترى هذه األوس���اط ان 
هذا التوصيف حتى لو كان من باب املصادفة 

واملفارقة يلزمه توضيح وتفسير.

بي����روت: مازالت أح����زاب وقيادات
السلبية  اآلثار  سياس����ية »تعالج« 
الناجمة عن  الداخلي����ة  واالرت����دادات 
احلكومة اجلديدة وطريقة مش����اركتها 

فيها. وهذا ينطبق خصوصا على:
1- التيار الوطني احلر الذي ش����هد 
حالة اعتراضية وانتقادية واسعة ضد 
االتيان بوزيرين من خارج التيار )وزير 
االتصاالت شربل نحاس ووزير السياحة 
فادي عبود(. وما زاد الطني بلة ان العماد 
عون أعطى تبري����را لهذه اخلطوة فهم 
من����ه انه ال وجود لكف����اءات في التيار 
جاهزة لتس����لم مسؤوليات في احلكم، 
وان معارض����ي هذه اخلطوة جلأوا الى 
أسلوب اتهامي متحدثني تارة عن »جذور 
شيوعية للوزير األول وجذور قومية 
للوزير الثاني، وتارة أخرى عن مبرر 
تعي����ني الوزير فادي عب����ود في وزارة 

السياحة بدال من الصناعة.
2- تي����ار املس����تقبل الذي يس����ود 
أوساطه نوعان من االعتراض: اعتراض 
هو أقرب ال����ى التأفف صادر عن نواب 

في كتلة املستقبل )أبرزهم النائب نهاد 
املشنوق( بسبب اس����تبعاد أي متثيل 
للكتلة واالستعانة مبستشارين وموظفني 
كبار من خارجها. واعتراض هو أقرب 
الى »االستياء والصدمة« لدى أوساط 
تيار املستقبل في البقاع الغربي بسبب 
تعيني محمد رحال وزيرا للبيئة وهو 
أصغر الوزراء سنا، واملنتقل سريعا من 

صفوف خلفية الى الصف األول.
3- الق����وات اللبنانية التي يس����ود 

بعض أوساطها متلمل ازاء تسمية وزراء 
من خ����ارج اطارها التنظيمي واالنتماء 
احلزبي، خصوصا ان أحد أبرز املرشحني 
لدخول احلكومة »عماد واكيم« املسؤول 
الب����ارز فيها على املس����تويني النقابي 
)املهندس����ون( والتنظيمي )األشرفية( 
يجري اس����تبعاده للم����رة الثانية عن 
احلكومة )بعدما حالت اعتبارات سياسية 
دون التحاقه بالئحة 14 آذار في األشرفية 
في االنتخابات النيابية األخيرة(: املرة 

األولى في احلكومة السابقة عندما عني 
البروفيسور ابراهيم جنار )األرثوذكسي( 
وزيرا للعدل. واملرة الثانية من احلكومة 
احلالي����ة عندما اضط����رت القوات الى 
تسمية كاثوليكي هو الوزير سليم ورده 
العتب����ارات تتعلق بضرورة ان تتمثل 
زحلة »الكاثوليكية« من جهة، وبضرورة 
ان تتمسك القوات بوزارة العدل كوزارة 
سياسية،  وصعوبة ان تتمثل بالتالي 

بوزيرين أرثوذكسيني.
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مصدر قيادي في 8 آذار لـ »األنباء«:

معلومات لـ »األنباء«: جنبالط رفض زيارة لحود

زيارة الحريري إلى سورية قريبة 
واالستنابات في طريقها إلى المعالجة

انطالق االجتماعات التنسيقية
بين التقدمي والتيار الوطني

بيروت ـ داود رمال
ينصب اهتمام اوساط سياسية لبنانية على محاولة 
معرفة تاريخ زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري 
الى سورية، وعما اذا كان هناك من عالقة لتوقيت صدور 
االستنابات القضائية السورية بحق لبنانيني وموعد هذه 
الزيارة، خصوصا ان توقيت هذه االستنابات هو في غاية 
االحراج والتعجب. وفي هذا السياق، يقول مصدر قيادي 
في قوى الثامن من آذار »ان زيارة الرئيس احلريري الى 
دمش����ق هي قريبة جدا«، وان الترتيبات المتامها تسير 
على قدم وساق. مؤكدا »ان موضوع االستنابات القضائية 
الس����ورية هو موضوع منفصل عن االبعاد السياسية، 
فهو ش����أن فردي جتاوب معه القضاء السوري على هذا 
االساس، ورغم ذلك فإنه على طريق املعاجلة وخروجه 
الى العلن هو من ب����اب املعاجلة ومتهيدا إلقفاله بعد رد 

القضاء اللبناني على هذه االستنابات«.

عامر زين الدين
في اطار االجتماعات التنسيقية التي بدأت بني احلزب 
التقدمي االشتراكي، والتيار الوطني احلر، تنفيذا لالتفاق 
الذي جرى بني رئي����س اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط، ورئيس تكتل االصالح والتغيير النائب ميشال 
عون، باشرت جلنة التنس����يق اجتماعاتها وعقدت لقاء 
صباح امس االول في مركز احلزب التقدمي االش����تراكي 
الرئيسي في بيروت، مبشاركة أمني السر العام في احلزب 
املقدم شريف فياض وعضوي اللجنة عن التيار الوطني 
احلر د.ناصيف القزي، وعن احلزب التقدمي االشتراكي 
د.ناصر زيدان، اضافة الى مسؤول جلنة الشباب والطالب 
في التيار ماريو شمعون، ومنسق جهاز املناطق وليد ابي 

نادر، وأمني عام منظمة الشباب التقدمي ريان االشقر.
م����ن جهة اخرى، علمت »األنب����اء« من مصادر قريبة 
من رئيس اللق����اء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط ان 
جنبالط رفض زيارة الرئيس السابق اميل حلود، وذلك 
على عكس االيحاءات التي س����ادت االجواء مؤخرا، وقد 

نفى جنبالط هذا املوضوع بشكل قاطع.

احلريري لم يصفق للمشنوق: 
رئيس احلكومة سعد احلريري وصل متأخرا 
عشر دقائق بعد بدء اجللسة علما أن احلضور 
النيابي في هذه اجللسة هو أفضل منه في 
جلسة مساء األمس. رئيس احلكومة األسبق 
فؤاد الس����نيورة بدأ كعادته يدون بعض 
األفكار في حني كان النواب يقرؤون كلماتهم، 
ولوحظ أن رئيس احلكومة لم يصفق لعضو 
كتلته النائب نهاد املشنوق بعد إنهاء األخير 
لكلمته في حني حتدثت مصادر عن تباين 

في وجهات النظر بني الرجلني.
 اسهال بالكالم: منع رئيس املجلس النيابي 
نبيه بري مقاطعة النائب سيرج طورسركيسيان 

»التغيير  لكلمة عضو تكتل 
واإلصللاح« النائب ابراهيم 
كنعان في جلسة الثقة في املجلس النيابي قائا: 
»يا سيرج بدك تعطيني سكتة أو بدي أعملك 

سكتة والزم توقف إسهال بالكام«.
 الدسـتور ليس الئحة طعـام: شدد أمني سر 
تكتل »التغيير واإلصالح« النائب ابراهيم 
كنعان على أن »الدستور ليس الئحة طعام 
ميكننا انتق����اء ما أردنا منها وليس وجهة 
نظر رغم أنه لألس����ف حت����ول لذلك بفعل 
املمارس����ة«، مش����يرا إلى أن »الدستور كل 
إل����ى احت����رام بنوده  متكام����ل«، داعي����ا 

وتطبيقها.

عون زار األسد للمرة الثانية.. ودمشق تنفي بحث زيارة صفير إليها
هدى العبود 

قالت املستشارة السياسية واإلعالمية 
في رئاس���ة اجلمهورية الس���ورية بثينة 
شعبان في تصريح للصحافيني إن زيارة 
رئيس تكتل التغيير واإلصالح في مجلس 
النواب اللبناني العماد ميشيل عون لدمشق 
ومباحثاته مع الرئيس السوري بشار األسد 
شملت »العالقات الثنائية والتقدم احلقيقي 
الذي حترزه هذه العالقات مبا فيه مصلحة 

الشعبني الشقيقني«.
ورافق عون في الزيارة التي لم يعلن 
عنها من قبل وفد من التيار الوطني احلر 
اضافة الى الوزير السابق ميشال سماحة 
مس���تقلني طائرة سورية خاصة وضعت 

حتت تصرفهم

الحق العربي

وق���د أجرى عون أم���س مباحثات مع 
األسد في دمشق دون أن يدلي بأي تصريح 

للصحافيني.
وأضافت شعبان ردا على سؤال ل�»األنباء« 
أن اللقاء تناول أيضا »الوضع في املنطقة 
واألوضاع اإلقليمية ووضع العرب بشكل 
عام واجلهود الس���ورية - اللبنانية التي 
تصب في صالح احلق العربي«، معربة عن 
أملها في أن تكون هناك أصوات تؤيد هذا 
احلق وتضع ح���دا للجرائم التي تقترفها 
إس���رائيل، ونفت أن يكون مت البحث في 
دعوة البطري���رك املاروني مار نصر اهلل 

صفير الى سورية.
وتابعت شعبان أن ما استجد بني زيارة 
عون األولى لدمشق في العام املاضي وهذه 
الزيارة هو »املراحل التي قطعها الوضع 
في لبنان بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
وبعد انتخاب الرئيس اللبناني ميش���ال 
سليمان«، مشيرة إلى أن »الوضع في لبنان 

أفضل بكثير«.

مصلحة الشعبين

وأضافت »نأمل أن ترى هذه العالقات 
املستقبل املش���رق الذي بدون شك يصب 
في مصلحة الشعبني والبلدين«، معتبرة 
أن »من الطبيعي أن يكون أمن ومستقبل 
وازدهار لبنان هو لصالح أمن س���ورية« 
وأشارت املسؤولة السورية إلى وجود رابط 
بني الزيارة وتش���كيل احلكومة اللبنانية 
»ألن موق���ف عون وجهوده لصالح لبنان 
ولتشكيل احلكومة شهدها العالم لذلك فهو 
يحظى بتقدير س���ورية وبتقدير الرئيس 

االسد«.

زيارة لم تحدد بعد

اللبناني  الوزراء  وحول زيارة رئيس 
س���عد احلريري إلى دمشق قالت شعبان 

إنها لم حتدد بعد.
وفيما يخ���ص موضوع االس���تنابات 
القضائية السورية بحق عدد من املواطنني 
اللبنانني والسوريني شددت شعبان على 

أنه »موضوع شخصي يخص اللواء جميل 
السيد« الذي قام برفع الدعوى.

تطبيع العالقات

وكان عون قام في شهر ديسمبر من الع��ام 
الفائ��ت بزي��ارة إل��ى دمش�����ق استمرت 
خمسة أيام أجرى خ��اللها محادث��ات مع 

كبار املسؤولي��ن السوريني.
وقال في حينها: إن زيارته لدمشق بعد 
قطيعة منذ عام 1990 تأتي في »إطار التعارف 
العالقات  الس���ورية وتطبيع  القيادة  مع 

معها«.
وأجرى األسد مباحثات ونظيره اللبناني 
ميشال سليمان في دمشق في 12 من شهر 

نوفمبر الفائت.

التمثيل الديبلوماسي

وشهدت العالقات السورية - اللبنانية 
انفراجا بعد س���نني من التوتر إذ اتفقت 
س���ورية ولبنان الع���ام املاضي على حل 
مختلف القضايا العالقة بني البلدين، حيث 
مت تبادل التمثيل الديبلوماسي وإحياء جلان 
ترسيم احلدود وتشكيل جلان مشتركة حلل 
مشكلة املفقودين في البلدين. إضافة إلى 
تغير مواقف بعض قادة حتالف 14 آذار من 
سورية وعلى رأسهم النائب وليد جنبالط 
الذي أبدى مؤخرا حتوال كبيرا في مواقفه 
حيال دمشق باالضافة الى إعالن احلريري 

عزمه زيارة العاصمة السورية.

ترأس وفداً من تياره.. واستقل طائرة سورية خاصة

)ا.پ( الرئيس السوري د.بشار األسد مستقبا النائب ميشال عون في قصر الشعب امس

)محمود الطويل( دردشة جانبية بني النائب الكتائبي سامي اجلميل وعضو كتلة الوفاء للمقاومة نواف املوسوي على هامش جلسة الثقة

سجال بين حزب اهلل والقوات خرق رتابة المناقشات
بيروت ـ عمر حبنجر

في اجللسة النقاشية الثالثة لبيان حكومة احلريري 
الوزاري امام مجلس النواب، تعمق الفرز بني االكثرية 
التي حتفظ اعضاؤها على بند س����الح املقاومة وبني 
االقلية التي حشدت قواها دفاعا عن هذا السالح، ولم 
تظهر فاعلية تذكر حلكومة الوحدة الوطنية في محو 

هذا الفرز ال كليا وال جزئيا.
وفيما تلقت االكثرية امدادات الدعم من البطريرك 
املاروني نصراهلل صفير في بعبدا اثر لقائه الرئيس 
ميشال سليمان الذي جدد رفضه وجود »جيشني في 
لبنان«، تلقت االقلية املدد السياسي عبر التأكيد ان 
االستنابات القضائية السورية الستجواب 24 شخصية 
لبنانية في دعاوى اقامها املدير العام السابق لالمن 
العام اللواء جميل الس����يد امام القضاء السوري لم 
تسحب كما ذكرت بعض الصحف، امنا وصلت وزارة 

اخلارجية نسخا منها.
والحظت مصادر سياسية في بيروت ل� »األنباء« 
ان البطري����رك صفير وضع بحديثه عن عدم وجوب 
وجود جيشني س����قفا معينا ملا قد يطرحه الرئيس 
اللبنان����ي مع نظيره االميركي وملا ميكن ان تقبل به 

بكركي على هذا الصعيد.

طائرة األسد أقلت عون إلى دمشق

الى جانب االهتمام بالنقاش النيابي للبيان الوزاري، 
دخلت على اخلط زيارة خاطفة قام بها الى دمش����ق 
امس العماد ميشال عون، حيث التقى الرئيس االسد 
في قصر الش����عب. وكانت »األنباء« اشارت الى هذه 
الزيارة منذ اسبوعني، وقد انتقل عون الى دمشق من 
مطار بيروت على منت طائرة فالكون وضعها االسد 
بتصرفه ورافقه وفد من التيار الوطني احلر اضافة 

الى الوزير السابق ميشال سماحة.

الجلسة النيابية الثالثة

وبالعودة الى اجللسة الثالثة، فكانت البداية مع 
عضو كتلة االصالح والتغيير ابراهيم كنعان الذي قال: 
قبل استغراب االطالة في تأليف احلكومة من خالل 
شروط مزعومة وجتاوز مبدأ اقلية تعارض واكثرية 
حتكم، نسأل ماذا طبق من هذا الدستور منذ العام 1990 

اي حتى اليوم اي اثناء فترة الوصاية وبعدها؟

القوات تحذر الحريري من زوم الزيتون

ب����دوره، هاجم عضو كتلة القوات اللبنانية ايلي 
كيروز س����عي قوى 8 آذار اللغاء نتائج االنتخابات 
وفرض ش����روطها، ورأى ان تش����كيل احلكومة جاء 
اقرب الى 7 ماي����و منه الى 7 يونيو، متمنيا لرئيس 

احلكومة اال يعيش أس����وأ ايام حياته ويشرب »زوم 
الزيتون« في هذه احلكومة، مؤكدا انه لم يعد هناك 
من مبرر لس����الح حزب اهلل خارج الدولة، وقال ان 
املكابرة في هذا املوضوع لم تعد جتدي، وحتدث عن 

س����قوط االجماع اللبناني حول هذا الس����الح، ودعا 
الى اثارة موضوع املوقوفني واملفقودين مع سورية 
ومنهم بطرس خوند املس����ؤول العسكري الكتائبي، 
واعتبر ان املجلس االعلى اللبناني � الس����وري بات 

يشكل ازدواجية غير مقبولة مع تبادل السفراء بني 
البلدي����ن، وحث على ضبط احل����دود ووقف تهريب 

الرجال والسالح.

علي عمار يرّد

ويبدو ان كالم كيروز وبعض النواب الذين سبقوه 
في الكالم عن حزب اهلل وسالحه اثار استياء عضو 

كتلة الوفاء للمقاومة.
النائ����ب علي عمار )ح����زب اهلل( حيث طلب من 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يشطب من محضر 
اجللس����ة كل الكالم الذي تعرض فيه بعض الزمالء 
مشكورين على حسن شراكتهم وعلى حسن وفاقيتهم، 
ومش����كورين ايضا على ما جرعونا من نعم الوفاق 
والشراكة، وهو الكالم الذي يذكر فيه كلمة حزب اهلل 

استنادا للمادة 76 من النظام الداخلي.
واضاف: باعتبار انني واحد ممن يتهمون باخلروج 
على الدولة والقانون واملؤسسات، ارجو اذا كنا كذلك 
يا دولة الرئيس واالكثرية اكثرية، كما تقول، فنحن 
فيها، ألن كل هذا الكالم، واملقدمات تسوق الى النتائج، 

يستوجب ان نحجب الثقة عن هذه احلكومة.
هن����ا قاطعه الرئيس بري قائ����ال: لم اعطك االذن 
لتتحدث في اساس املوضوع، بل لتتحدث بالنظام.

فرد عمار قائال: انا استعمل حقي مبوجب املادة 76 
من النظام، واتكلم مبنتهى الهدوء والرصانة، هذا الكالم 
يا دولة الرئيس عن حزب اهلل، بالتقاطع والتماهي مع 
ما يتعرض له هذا احلزب على لسان كل قادة العدو 

االسرائيلي، سياسيا وامنيا وعسكريا.
فرد بري: اعطيتك االذن للكالم بالنظام، واذا شئت 
االسترس����ال فاطلب االذن بالكالم، فقال عمار: اريد 
فتوى منك يا دولة الرئيس التابع الكالم، بعد الذي 
ورد على لسان البعض من املطالبة بتوضيح الفقرة 
»ي« من الدستور حول العيش املشترك، وانها كانت 
بني املسلمني واملسيحيني، ونحن املسلمون الشيعة 
االثني عشرية واالمامية الذين على مذهب االمام جعفر 
بن محمد، نريد ان نعرف هل نحن مسلمون ام غير 
مس����لمني؟ انا اريد منك ان تستفتي احدا لنعرف هل 
نحن مس����لمون ام غير مسلمني يا دولة الرئيس، اذا 
لم نكن مسلمني واالرثوذكس غير مسيحيني واالرمن 

غير مسيحيني..
الرئيس بري مقاطعا: خلص يا علي، خلص.

النائب عمار: هل تس����مح لي ان ادخن س����يجارة 
خارج القاعة يا دولة الرئيس؟

الرئيس بري: دخن سيجارتني، وسأسجل اسمك 
للكالم وقت ما تريد، واريد منك ان تعطينا اسم مفتي 

الديار االسالمية الستفتيه مبا تقول.

الماراثون النيابي مستمر.. والنقاشات تعمق الفرق بين األكثرية واألقلية

لقطات


