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»إشكاليات« في المشهد السياسي الماروني
بيروت: عش��ية عيد مار مارون وذكرى 
14 فبراير، اختصر محلل سياسي املشهد 
السياسي املاروني عند ثالث قوى سياسية 

مع أجنداتها واشكالياتها السياسية:
1 - اندفع »التيار الوطني احلر« مع اقتراب 
العيد ال� 1600 لشفيع الطائفة املارونية القديس 
مار مارون ف��ي تنظيم رحلة »حج« جماعية 
الى حلب لتتويج االجتاهات واالس��تدارات 
»املشرقية« لزعيم التيار على وقع تزامنات االنفتاح املزدوج 
على سورية من جهة، وذكرى ابرام »مذكرة التفاهم« مع 
»حزب اهلل« من جه��ة اخرى، ولم يخالف »التيار« بدوره 
هذه االشكالية املثيرة بدورها ملزيد من االهتمام اندفاعه 
الداخلي اخيرا الى طي صفحة تشكيل الهيئة الوطنية اللغاء 
الطائفية التي تس��ببت بانفصام بينه وبني ركن اساس��ي 
ف��ي قوى 8 آذار الرئيس نبيه بري، وال كذلك اندفاعه الى 
سحب مش��روع القانون خلفض سن االقتراع الذي كان 

نواب »التيار« في اساس وضعه وتقدميه.
2 - انبرت »الق��وات اللبنانية« الى ابراز قوة عصبها 
كذراع مسيحية اساسية في قوى 14 آذار، عبر التحضيرات 
السياس��ية والشعبية اجلارية للحشد املرتقب في يوم 14 

فبراير املقبل، عبر التركيز على خصوصية هذه الذكرى 
والتصاقه��ا احلصري بهذه القوى، ولم تخالف »القوات« 
ايضا وايضا اشكالية املواءمة بني تسليمها مبنحى االنفتاح 
ال��ذي يتبعه حليفها االكبر الرئيس س��عد احلريري على 
سورية وإثارتها املفاجئة ملمارسات تقوم بها اجهزة امنية 
في ح��ق مناصريها، على خلفية التوجس من اس��تعادة 
صفحات سوداء من زمن الوصاية السورية والنظام االمني 

»املشترك«.
3 - ح��زب الكتائب في ورقة سياس��ية وضعها أخيرا 
سلك منحى وصفيا الذعا في واقعيته جلهة ابراز الواقع 
»الفيدرالي« الذي جتسده »حكومة الوحدة الوطنية«، مع ان 
احلزب ممثل فيها ومنخرط في التسوية التي استولدتها، 
وبدا احلزب »اليميني« االعرق في توصيفه للحالة السياسية 
اقرب الى »يسار« ينمو على كتف قوى 14 آذار، ممزقا بني 
»نصف رجل« في السلطة و»نصف رجل« في املعارضة، ولم 
يخالف احلزب هذه االشكالية املثيرة لالهتمام والتي ترافقه 
منذ االنتخابات النيابية، بحضوره »اجتماع البريستول« 
ممثال برئيسه االعلى الرئيس امني اجلميل الى جانب ممثليه 
في احلكومة وبعض نوابه، فيما غاب عنه ممثل »اليس��ار 

الكتائبي« النائب سامي اجلميل.
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أوساط جنبالط: خس�رنا كمال جنبالط ولم نقم مهرجانات سنوية: 
تؤكد مصادر قريبة من النائب وليد جنبالط انه سيشارك 
في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق احلريري سواء باحتفال 

ش����عبي كبير أو باحتفال ش����عبي مختصر أو باالكتفاء بوضع زهرة على 
الضريح، وهذا من املمكن ان يحصل »فنحن خسرنا كمال جنبالط ولم نقم 

كل سنة مهرجانا شعبيا كبيرا، واكتفينا بوضع زهرة على ضريحه«.
نصراهلل يشيد بقوى األمن العام: للمرة الثانية يوجه االمني العام حلزب اهلل السيد 
حس��ن نصراهلل اشادة علنية في خطاب يلقيه الى قيادة قوى األمن العام. املرة 
االولى كانت اثر اكتشاف شبكات التجسس االسرائيلية والدور الذي لعبته قوى 
األم��ن )فرع املعلومات( في هذا املجال، واملرة الثاني��ة في خطاب اربعني االمام 
احلسني عندما تطرق السيد نصراهلل الى »فتنة مجدل عنجر وحادثة أو مسرحية 
الش��يخ املجذوب الذي خطف نفسه والتي وصفها بأنها حادثة خطيرة جدا جدا 
جدا«. وقال نصراهلل في هذا املجال: الشيخ الذي قيل انه خطف وقامت القيامة 
في الس��اعات االولى واستخدمت خطابات وتعابير مذهبية وحتريضية خطيرة 
جدا جدا جدا، واستثيرت فيها غرائز بال ضوابط وبال حدود، ومتت دعوات الى 
القيام بردات فعل. املهم هذه احلادثة حصلت. وهنا أريد من مس��ؤولية اخالقية 
وشرعية أن أنوه وأشكر تيار »املستقبل« سواء على مستوى قيادته املركزية أو 
على مس��توى البقاع االوسط انه تصرف مبسؤولية وبهدوء، ولم ينجر مع كل 
جو التجييش ال��ذي ُعمل عليه، وأيضا نريد ان ننوه بقوى االمن الداخلي التي 
تابعت هذا امللف من أول حلظة بجدية عالية وسرعان ما اكتشفت احلقيقة واعتقلت 
هذا الش��يخ وأعلنت هذه احلقيقة للناس وفقأت عني الفتنة. وكذلك ننوه بقيادة 
قوى االمن الداخلي وكل الضباط الذين تعبوا وعملوا هذا االجناز وواجبنا كلنا 

ان نشكرهم.

رس�ائل بني بكركي ودمشق: يقول وزير سابق 
قريب من بكركي ان تبادل رسائل مت في اآلونة 
االخيرة بني بكركي ودمشق عبر زوار أشاروا 
الى ان البحث جار حول زيارة يقوم بها البطريرك الى سورية تلبية لدعوة 
توجه اليه لزيارة االبرش����يات املارونية ويس����تقبل كما الرؤساء ويلتقيه 

الرئيس بشار االسد.
مؤشرات حتالف بني حلود وعون: توقفت اوساط سياسية مراقبة امام اللقاء الذي 
عقد في دارة النائب سليمان فرجنية في الرابية وضم الرئيس اميل حلود )الذي 
زار دمش��ق بعد اللقاء واستقبله الرئيس االسد( والعماد ميشال عون، واعتبرت 
ان االجتماع الفت كونه يضم للمرة االولى حلود وعون، علما ان االخير لم يتلق 
حل��ود منذ مغادرته قصر بعبدا ولم يكن من اتص��ال أو تواصل بينهما، ولعب 
فرجنية دور الوس��يط في املصاحلة. واعتبر بعض السياسيني ان اللقاء مؤشر 
على قيام حتالف سياسي مدعوم من سورية، وقد يستخدم هذا التحالف كورقة 
ضغ��ط اذا كانت احلاجة تفرض ذلك. وتولى فرجنية على رغم عالقته بالرئيس 
س��ليمان العمل على متتني العالقة ب��ني العمادين حلود وعون بعد فترة الفتور 

التي سادت االجواء بينهما خصوصا اثناء االنتخابات.
جتاوب احلص وكرامي: جتاوب الرئيس����ان سليم احلص وعمر كرامي مع 
متني الرؤساء احلريري وميقاتي والسنيورة )في اللقاء الذي جمعهم في 
السرايا الكبير( بالتزام التهدئة في موضوع دار االفتاء ريثما تتم معاجلة 
االوضاع املش����كو منها وحتى ظهور نتيجة التحقيق الذي يتواله اخلبراء 
بإشراف املجلس الشرعي االعلى، على ان تظهر نتيجة التحقيق هذا الشهر 
أو مطلع الش����هر املقبل، وقد وافق احلص وكرامي على ذلك شرط تسريع 

التحقيق، وأال تتم املماطلة والتغطية على املخالفات.

أخبار وأسرار لبنانية

»التحالف الوطني التقدمي« ينطلق 
اليوم ويدعو لتغيير النظام السياسي

كتلة الوفاق الوطني الطرابلسية
تحشد جمهورها لذكرى 14 فبراير

بيروت � محمد حرفوش
مولود سياسي جديد سيبصر النور اليوم حتت عنوان »التحالف 
الوطني التقدمي« وذلك خالل مؤمتر تأسيسي يتضمن إذاعة وثيقته 
البرنامجية وهيكليته التنظيمية. هذا التحالف بحس����ب املعلومات 
يتألف من »حركة الشعب« برئاسة النائب السابق جناح واكيم واحلزب 
الشيوعي اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري برئاسة النائب السابق 
أسامة سعد، واحلزب السوري القومي االجتماعي برئاسة علي حيدر 
)وهو املعروف بجناح جورج عبداملس����يح( إضافة الى ش����خصيات 
وناشطني وهيئات اجتماعية ونقابية. وفي املعلومات ايضا انه سيصار 
خالل املؤمتر الى مناقشة الوثيقة السياسية للتحالف التي تشدد على 
ضرورة ان يكون لبنان وطنا ال ساحة، وإعادة بناء الدولة واملجتمع 
على أسس وطنية. كما تستعرض الوثيقة أزمة لبنان والوضع الراهن 
واملتأزم واملتوتر والصراع االقليمي والدولي لتخلص الى سلس����لة 
قرارات منها عدم االعتراف بأي شرعية لألساس الطائفي الذي يقوم 
عليه النظام السياسي ومعارضة ما يسمى بحكومات الوفاق بصرف 
النظر عن القوى املؤتلفة فيها. وتدعو الوثيقة أيضا الى تغيير النظام 
السياسي من خالل القيام بحمالت توعية وطنية ضد كل أشكال التعصب 
والعمل على إنشاء الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية. كما تشدد الوثيقة 
على »رفض أي تسوية مع إسرائيل« واعتبار »املقاومة الشعبية بكل 
أش����كالها مبا فيها املقاومة املسلحة واجبا يجب ان تضطلع به القوى 
الوطنية والعمل على إقامة جبه����ة وطنية تواجه النفوذ األميركي � 
اإلس����رائيلي. وتش����ير املعلومات الى ان جلنة مصغرة ستنبثق عن 
املؤمتر التأسيسي، مهمتها االتصال بقوى وشخصيات وهيئات نقابية 
وأهلية ومثقفني وفنانني لالنضمام الى هذا التحالف الذي سيكون له 
هيكلي����ة تتألف من هيئة مركزية موس����عة تتفرع منها هيئة متابعة 

للنشاط اليومي والتنسيق بني أعمال اللجان.

بيروت � ناجي يونس
أكدت أوساط وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي ان األخير جزء 
أساسي من مكونات حتالف 14 آذار، وانه سيشارك في الذكرى اخلامسة 

الغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري في 14 فبراير املقبل.
وأش����ارت األوس����اط ل� »األنباء« بان الصفدي س����يدفع بكل ثقله 
للمشاركة الشعبية اجلماهيرية في هذه الذكرى، وقد يلقي كلمة فيها 
اذا لم يكن برنامج اخلطابات مقتصرا على الرئيس أمني اجلميل ورئيس 
احلكومة سعد احلريري والرئيس األسبق فؤاد السنيورة ود.سمير 
جعجع. وكان الصفدي انتدب النائب قاس����م عبدالعزيز لتمثيله في 
االجتماع املوس����ع للقاء البريستول يوم االحد الفائت بداعي السفر، 
ومن املقرر ان يلتقيا الس����بت املقبل لتنسيق كل األمور اللوجستية 
املتعلقة بتجييش الرأي العام للمش����اركة ف����ي هذه الذكرى وبنقلهم 
الى ساحة الشهداء بالتعاون مع سائر احللفاء في قوى 14 آذار وعلى 

رأسهم تيار املستقبل.
الصفدي وعبدالعزيز الذان يش����كالن كتلة الوفاق الوطني، قالت 
األوساط املذكورة انهما سيشتركان مع سائر قوى 14 آذار في االعداد 
الت����ام إلجناح 14 فبراير اال انهما يؤثران االبتعاد حاليا عن االطالالت 

اإلعالمية.
ونقلت األوس����اط املذكورة ان الرأي العام غير راض عما يحصل 
اال انه متمسك بثوابت ثورة األرز وهو يعرب عن تضامنه مع رئيس 
احلكومة سعد احلريري الذي اضطر أمام الظروف واملستجدات لزيارة 
دمشق ومراعاة أوضاع معينة. وسيبذل الصفدي وعبدالعزيز املساعي 
القناع الناس مبا يحصُل بأن قوى 14 آذار التزال على عهدها بالنسبة 
الى مسيرة ثورة األرز ومشروع بناء الدولة مهما كانت الظروف وما 
تقتضي����ه أحيانا من تكتيكات محددة، األمر الذي ينس����جم متاما مع 

توجهات وسياسات سائر هذه القوى.

ايلي ماروني

بيروت � زينة طبارة
قد تشكل القمة العربية املرتقبة 
في 27 و28 من شهر مارس املقبل 
في ليبيا، أزمة جديدة تضاف الى 
سلسلة األزمات واخلالفات اللبنانية 
� اللبنانية، محورها مشاركة لبنان 

في القمة املشار اليها أو عدمها.
وس����ألت »األنباء« النائب عن 
حزب »الكتائ����ب« وقوى 14 آذار، 
ايل����ي ماروني عن رأي����ه في هذا 
اخلصوص، فأجاب: بعد أن جتاوز 
رئيس احلكومة س����عد احلريري 
التي  السياس����ية  كل االتهام����ات 
كانت موجهة لس����ورية في ملف 
اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري بهدف حتقيق املصلحة 
اللبنانية العام����ة، لم يعد جائزا 
الوقوف عند ملف آخر يحول دون 
التواصل مع الدول العربية كافة، 
متسائال ما اذا كان يعقل بعد كل 
ذلك تغييب لبنان عن القمة العربية 
في ليبي����ا ومحو دوره التاريخي 
وحضوره في احملاف����ل العربية، 

بيروت � خلدون قواص
دعا املجلس الش���رعي اإلسالمي األعلى الى 
العمل على صيان���ة وحدة اإلجماع األهلي في 
العاصم�����ة بيروت بعدم متزيقه���ا الى دوائر 
انتخابية ف���ي التعديالت املقترحة على قانون 
انتخابات املجالس البلدية في لبنان عامة وفي 
بيروت العاصمة خاصة، وذلك حتى تبقى بيروت 

قاعدة ورمزا للوحدة الوطنية اللبنانية.
وتوقف املجلس في بي���ان له اثر اجتماعه 
برئاس��ة مفتي لبنان الش���يخ د.محمد رشيد 
قباني أمام الذكرى اخلامسة الغتيال الرئيس 
الش���هيد رفيق احلريري شهيد لبنان والوطن 
العرب���ي والعالم اإلس���المي، داعيا الى جعلها 
مناسبة وطنية جامعة تعني جميع اللبنانيني 
واألشقاء العرب دون استثناء واملشاركة فيها، 
فهو الش���هيد الذي عمل لكل لبنان دون متييز 

بني طوائفه ومناطقه.
وش���جب املجلس احلم���الت التي تتعرض 
لها دار الفتوى ومفت���ي اجلمهورية اللبنانية 
واملجلس الشرعي ومحاوالت البعض االصطياد 
في املياه العكرة، مؤكدا التمسك بالدور الوطني 
الشامل لدار الفتوى، داعيا الى وقف احلمالت 
اإلعالمية املوجهة وااللت���زام مبا توافق عليه 

رؤساء احلكومات.
واعرب عن ارتياح���ه لالجتماع الذي عقده 
رئيس مجلس الوزراء س���ع��د احلري��ري مع 
رؤساء احلكومات السابقني والبيان الذي صدر 
عن االجتم��اع، وشدد على وجود عدم استباق 
نتائج أعمال اللجنة املكلفة مبعاجلة الشؤون 
الداخلية داخل املؤسسات التابعة لدار الفتوى 
باعتبارها املرجع الديني األول للمس���لمني في 

لبنان.

معتبرا ان املوقف االقوى للبنان 
سيكمن في وقوف الرئيس ميشال 
سليمان على منبر القمة العربية 
في طرابلس الغرب بالذات وأمام كل 
امللوك والرؤساء العرب ومطالبته 
ليبيا ورئيسها العقيد معمر القذافي 
بالكشف عن مصير اإلمام املغّيب 

موسى الصدر.
وأك����د النائ����ب مارون����ي في 

تصريح ل� »األنباء« حتمية طرح 
هذا املوضوع خالل االسابيع، ان 
لم يكن االيام املقبلة على طاولة 
مجلس ال����وزراء، مؤكدا ايضا ان 
حزب الكتائب وقوى 14 آذار سيكون 
لهما موق����ف ورأي موحد واضح 
وصريح، في حال تبني لهم ان هناك 
ضغوطات متارس على الرئيسني 
س����ليمان واحلريري ملنعهما من 
املشاركة في القمة العربية، معتبرا 
ان لبنان أكثر م����ا يكون بحاجة 
اليوم الى تضامن االشقاء العرب 
معه، خصوصا في ظل ما يعيشه 
لبنان من أزمات اقتصادية متردية 
وسياسية وأمنية، وبالتالي من غير 
اجلائز بناء على ما سبق تغييب 
كلمة لبنان عن القمة العربية التي 
يجب أن تتضمن في صلبها الكشف 
عن مصير االمام موس����ى الصدر 
ورفيقي����ه واملطالبة مبا هو حق 

للدولة اللبنانية.
وردا على سؤال عما اذا كانت 
حتمية املمانعة الشيعية في لبنان 

تستوجب تدخال س����وريا، كون 
سورية ستكون من أبرز احلاضرين 
فيها، أعرب النائب ماروني عن عدم 
رغبته في أي تدخل لسورية ال مع 
حلفائها في لبنان، وال مع الدولة 
اللبناني����ة ككل، معتبرا ان قرار 
مشاركة لبنان في القمة العربية 
يجب أال يكون سوى قرار لبناني. 
على صعيد آخر، وعن ذكرى اغتيال 
الرئيس الش����هيد رفيق احلريري 
في 14 فبراي����ر املقبل، أكد النائب 
ماروني ان احلش����د الشعبي في 
»ساحة احلرية« سيكون للتأكيد 
من جديد على الثوابت الوطنية التي 
من اجلها انطلقت قوى »14 آذار« 
و»ثورة األرز« والتي استشهد ألجل 
استمرارها وحتقيق اهدافها الوطنية 
العديد من رجاالته����ا وقياداتها، 
معتبرا ان مشاركة النائب جنبالط 
في الذكرى املش����ار اليها ستكون 
من باب الوفاء للرئيس الش����هيد 
وليس من باب استمراره مبسار 

قوى الرابع عشر من آذار.

رفض تقسيم بيروت بلديًا

المجلس اإلسالمي الشرعي األعلى
يشجب الحمالت على دار الفتوى

ماروني ل� »األنباء«: موقف لبنان أقوى إذا وقف سليمان
في ليبيا وطالب بالكشف عن مصير الصدر

رفض أي تدخل  إلقناع حركة أمل وحزب اهلل بالمشاركة في القمة العربية بليبيا

)محمود الطويل( املفتي محمد رشيد قباني مترئسا اجتماع املجلس اإلسالمي الشرعي األعلى امس

)محمود الطويل( الوزير غازي العريضي لدى عرضه صورا لذيل الطائرة على عمق 45 مترا وحتته الصندوق االسود

لبنان: صور لموقع الصندوق األسود.. وسرّ »اإلثيوبية« قارب على االنكشاف
بيروت � عمر حبنجر

مع استمرار مرحلة »االسترخاء« 
الداخلي على صعيد ملفات البلدية 
وخفض سن االقتراع حتى االربعاء 
املقب����ل يب����دو ان ارواح ضحايا 
الطائرة اإلثيوبية املنكوبة آن لها 
ان تستريح اثر االعالن عن العثور 

على الصندوق االسود.
وقد اكد وزير االشغال العامة 
انه مت  العريضي  والنقل غ����ازي 
حتديد موقع الصندوق االس����ود 
للطائرة االثيوبية وان العمل بدأ 

النتشاله.
ومضى موضح����ا »مت حتديد 
موقع الصندوق االسود حتت ذيل 

الطائرة«.
واض����اف »بدأ غطاس����ون من 
اجليش اللبنان����ي النزول للعمل 
على انتشاله الذي يتطلب وقتا« 
وقبل ذلك عرض لصور فوتوغرافية 
حتوي حروفا من اس����م الطائرة 
أخ����ذت لألجزاء الت����ي مت حتديد 

موقعها على عمق 45 مترا.
ولفت الى ان وضع األجزاء كما 
هو وحجمها يوحي بشيء للجنة 
التحقي����ق، الفتا ال����ى ان بعضها 
ف����وق بعضها اآلخر، كاش����فا عن 
اجتماع حصل على وجه السرعة 
لتحدي����د كيفية البدء بانتش����ال 
األجزاء بعد مشاهدة فيلم مصور 
عن وضعية األجزاء ووضع خطة 
للبدء بعملية االنتشال. وحتدث 
عن جولة تصوير »مس����ح كامل« 
إلظهار الوضع بشكل ادق كي يتم 

بناء على الشيء مقتضاه.
واك����د ان ف����رق العمل حتتاج 
الى وقت، معتبرا اننا وصلنا الى 
مرحلة متقدمة عس����ى ان تكون 
املرحل����ة االخي����رة للوصول الى 

جثث الضحايا.

سالمة الداتا

واش����ار الى ان كل االجراءات 
الالزم����ة لبق����اء »الدات����ا« داخل 
الصندوق االسود اجريت وقامت 
الفرق املختصة بتأمني صناديق 
كبيرة حتوي نفس نوعية املياه 

كي نحافظ على »الداتا«.
وكش����ف عن اتصال من قبل 
وزير النقل الس����وري ابلغنا فيه 
عن اكتش����اف السلطات السورية 
قطعة اخرى من حطام الطائرة على 

الشاطئ الذهبي في الالذقية.

على املشكل االساسي في لبنان وهو 
املتكررة،  التهديدات االسرائيلية 
مش����ددا على ان املشكلة في البلد 
ليست حزب اهلل. واضاف ابي رميا 
ان البطريرك ترك مسألة زيارته 
لسورية برسم اتفاق املسيحيني، 
متسائال: اين كان هذا االتفاق وقت 
خروج صفير قبل االنتخابات واطلق 

موقفا ملصلحة الفريق اآلخر؟
وبالنسبة ملوضوع سالح حزب 
اهلل، قال ابي رميا ان نزع السالح 
مرفوض، ألنه ضمانة دائمة بوجه 
تهديدات اسرائيل، من جهته، جدد 
مس����اعد االمني العام حلزب اهلل 
الش����يخ نعيم قاسم التأكيد امس 
على عدم وجود مؤشرات على حرب 
اسرائيلية ضد لبنان، مشيرا الى ان 
اسرائيل خطر حقيقي وال نستطيع 
ان نطمئن له����ا، ويجب ان نكون 

على جهوزية دائمة.
الشيخ قاسم قال ان حزب اهلل 
يعول على حكومة سعد احلريري 
احلالية ألن تقدم بعض االجنازات 
في بعض امللفات السيما في امللف 

االقتصادي ومصالح الناس.
من جهة اخرى وبعد اعالن رئيس 
اللقاء النيابي وليد جنبالط تضامنه 
مع س����ورية مبواجهة التهديدات 
السابق  الوزير  االسرائيلية، قام 
اللقاء  وئام وهاب بزيارة رئيس 
النيابي الدميوقراطي في املختارة 
يرافقه نائب وهاب في تيار التوحيد 
سليمان الصايغ. وبعد اللقاء، قال 
وهاب: اننا نثمن موقف جنبالط 
ازاء التهديدات االسرائيلية لسورية 
ووقوفه الى جانب الشعب السوري 
وقيادته. واكد وهاب على ان الطائفة 
الدرزية كانت وستبقى الى جانب 

هذا اخليار.
في غضون ذلك، احتفل حزب 
اهلل والتي����ار الوطني احلر امس 
مبرور اربع س����نوات على توقيع 
ورق����ة التفاهم ب����ني االمني العام 
للحزب حسن نصراهلل ورئيس 

التيار العماد ميشال عون.
الناطقة  اذاعة »النور«  وقالت 
بلسان حزب اهلل ان هذه الورقة 
كرس����ت واقعا جديدا من العيش 
اللبناني املوحد، وادخلت الى احلياة 
السياسية اللبنانية منوذجا وطنيا 
في التالقي بني جماعات سياسية 
متنوعة مبفاهيم دولة حديثة بدل 

مفاهيم مضى عليها الزمن.

في هذا الوقت، أنهت املباحث 
الداخلي  التابع����ة لالمن  العلمية 
مطابقة الفح����ص النووي لركاب 
الطائ����رة كاف����ة وم����ن بينهم 32 

أثيوبيا.
في غضون ذلك، دافع الرئيس 
اللبناني ميشال سليمان عن النظام 
اللبناني، داعيا القيادات اللبنانية 
الى التبصر فيما قد حتمله املرحلة 

املقبلة من مخاطر.
واشار س����ليمان، امام زواره، 
الى ان احداث الس����نوات اخلمس 
املاضي����ة جعلت العالم يكش����ف 
اشكاالت الدميوقراطية العددية التي 
تهمش االقليات ودورها، اضافة الى 
الرأسمالي  النظام  مساوئ تفلت 

من القيود والضوابط، الفتا الى ان 
استقرار الوضع في لبنان هو اكثر 

ما يزعج العدو االسرائيلي.
ان االمانة  وعلمت »األنب����اء« 
العامة لقوى 14 آذار املنشغلة حاليا 
باحلشد اجلماهيري الحتفال ذكرى 
14 فبراير ستتدارس ما نقل على 
الرئيس بشار االسد حول  لسان 
لبنان في مجل����ة »النيويوركر« 
االميركية، في اجتماعها االسبوعي 

يوم االربعاء املقبل.
ب����دوره البطري����رك املاروني 
نص����راهلل صفي����ر وتعقيبا على 
التهديدات املتبادلة بني س����ورية 
واس����رائيل قال ان فرص احلرب 
قائمة باستمرار مادام حزب اهلل 

يريد ان يقوم مق����ام الدولة وان 
الطرف الذي ميلك السالح يستقوي 

على اآلخرين.
اذاعة »الن����ور« التي اعتبرت 
تصريحات البطريرك صفير خرقا 
التهديدات  اللبناني ضد  للموقف 
االسرائيلية، نقلت عنه قوله ملجلة 
»املسيرة« الناطقة بلسان القوات 
اللبنانية ان على اللبنانيني النضال 

ملنع وجود جيشني في لبنان.

رد عوني

وقد بادر عضو تكتل التغيير 
واالصالح النائب سيمون ابي رميا 
الى الرد بالقول: لو ان البطريرك 
املارون����ي نصراهلل صفير صوب 

سليمان يدافع عن النظام.. وصفير يربط تهديدات إسرائيل بسالح حزب اهلل

الشيخ قبالن يحذر الدولة من المشاركة في القمة العربية
حذر نائب رئيس املجلس االس��المي الشيعي 
االعلى الشيخ عبداالمير قبالن الدولة اللبنانية 
من املشاركة في قمة الدول العربية في ليبيا، وقال 
ان ليبيا دولة ع��دوة، فكيف لنا ان ندوس ارض 
ليبيا وهي خطفت إمامنا الس��يد موسى الصدر، 
داعيا الدولة اللبنانية الى ان ترفض املشاركة في 
مؤمتر القمة العربية املنعقد في ليبيا، بأال اذا هدى 
اهلل القذافي وكشف قضية اإلمام موسى الصدر 

ورفيقيه، وطال��ب كل من يحب االمام الصدر اال 
يذهب ال��ى ليبيا ويقاطعها، الفت��ا الى ان احلكم 
اللبنان��ي أصدر حكمه القضائ��ي باتهام القذافي 
بارتكاب اجلرمية فكيف ميكن ان يش��ارك لبنان 

في مؤمتر القمة في ليبيا.
ودعا الش��يخ قبالن جميع اللبنانيني الى عدم 
املش��اركة ومقاطعة ليبيا، معتب��را ان على الدولة 

اللبنانية ان تراعي شعبها.


