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حضر السياسيون وغابت السياسة عن يوبيل مارمارون في بيروت وحلب

بيروت ـ دمشق ـ عمر حبنجر ـ هدى العبود
في بيروت احتفل رأس الكنيسة املارونية الكاردينال نصراهلل صفير 
بطريرك انطاكيا وسائر املشرق للموارنة باليوبيل الـ 1600 لوفاة شفيع 
الطائفة الذي حتمل اسمه مار مارون بحضور رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان ورئيسي املجلس واحلكومة نبيه بري وسعد احلريري وملك 

اسبانيا خوان كارلوس وحشود شعبية.
وفي »براد« حلب، في شمال سورية، كان ثمة احتفال آخر في البقعة 
التي قيل ان قبر القديس مارون موجود فيها بحضور رئيس اجلمهورية 
الســــابق اميل حلود والعماد ميشــــال عون رئيس التيار الوطني احلر 
الذي يزور براد للمرة الثانية والنائب سليمان فرجنية والوزير السابق 

ميشال سماحة.
من جهته، قال العماد ميشــــال عون رئيس تكتل التغيير واالصالح 
رئيس التيار الوطني احلر في تصريح صحافي ان مجيئنا الى سورية 
اليوم يرتدي اهمية تاريخية لكونه يطلق مسارا جديدا إلحياء التراث 
املشرقي احلقيقي للمسيحيني، وهنا كانت اخلطوات االولى للمسيحية، 
خصوصا كنيســــة انطاكيا التي تنتمي اليها كل الطوائف املســــيحية 

الشرقية.
وفي تصريحات للصحافيني قال الرئيس اللبناني السابق اميل حلود 
ان قوة سورية ولبنان تكمن في التعاون والتنسيق املشترك بني البلدين 

وشــــارك قادة قوى 14 آذار بالقداس وفي طليعتهم د.سمير جعجع 
اضافــــة الى نوابهم والوزراء، وقد صفــــق احلضور طويال لدى دخول 

البطريرك صفير والرئيس ميشال سليمان الى قاعة الكنيسة.
وســــجلت لقاءات جانبية بني رئيس كتلة املســــتقبل الرئيس فؤاد 
السنيورة ورئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع، فيما حرص الرئيس 

سعد احلريري على مصافحة كبار احلضور من الرسميني واالجانب.
د.جعجع علق على ما جرى في براد بشمال سورية في هذا الوقت، 
بان االخوان الذين ذهبوا الى براد في ســــورية لم يذهبوا الحياء ذكرى 
القديس مارون بل لالفادة من مار مارون ألن لهم عالقة سياسية يخجلون 

منها ويريدون غطاء مارونيا لتحالفهم السياسي!
بدوره، اعتبر النائب دوري شمعون رئيس حزب الوطنيني االحرار 
ان ذهاب البعض الى براد لالحتفال بعيد مار مارون هو لعبة سياسية 

من اجل الظهور في الصورة واملتاجرة مبار مارون.
وقال شمعون: هناك جماعات لبنانية حتج الى سورية لكسب مساندتها، 
محاولني اقناعنا بأن ال غنى لنا عنها، تأمينا لوصولهم الى الكراسي. في 
غضون ذلك، تسارعت وتيرة التحضيرات الحياء ذكرى اغتيال الرئيس 

الشهيد رفيق احلريري في 14 فبراير وسط بيروت.
وباشــــرت اللجان التنفيذية املختصة التــــي تضم نحو ثالثة آالف 
شــــخص حتضير مكان االحتفال في ساحة الشــــهداء حيث الضريح، 

حيال مختلف القضايا، مؤكدا ان االحتفال يعد رسالة واضحة للعيش 
املشترك بني الشعبني الشقيقني.

في كنيسة مار جرجس للموارنة في وسط بيروت تناول البطريرك 
صفير في عظته شــــرحا للمارونية منذ نشــــأتها، وشدد على ان لبنان 
هو مركــــز الثقل لتأمني وحدة املوارنة واحملافظة على متاســــكهم وان 
االراضي اللبنانية هي ارث تكونت من خالله وعليه الهوية التاريخية 

للموارنة.
وسأل صفير في عظته اهلل ان يؤتينا ايام خير من هذه االيام، وقال ان 
هذه الكنيسة يشهد لها اهلل بالعيش املشترك بني املسلمني واملسيحيني، 

السيما على ارض لبنان.
وابتعــــد صفير في عظته عن السياســــة وتوجه بالدعاء الى رئيس 
اجلمهورية العماد ميشــــال ســــليمان الذي كان يتوسط رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء ســــعد احلريري وبالتوفيق 

للجميع.
وغصت كنيسة مار جرجس املارونية بالشخصيات الوزارية والنيابية 
والديبلوماســــية، وابرز احلاضرين وزير خارجية اسبانيا ميغل انخل 
موراتينوس الذي جلس على كرسي متقدم كممثل للملك خوان كارلوس 
الــــذي كان في هذا الوقت يتفقد كتيبة بالده العاملة مع القوات الدولية 

في اجلنوب.

حيث سيجري بناء مســــرحني ضخمني للمناسبة بحسب منسق تيار 
املستقبل صالح فروخ.

في هذا السياق، دعا رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري الى اوسع 
مشاركة شعبية في هذه املناسبة السنوية.

وردا على من يقول ملاذا ننزل، خصوصا ان قوى 14 آذار لم تعد كما 
كانت، قــــال احلريري: انا اقول لهم: كال، لبنان اليزال كما كان، والناس 
تعلم ما يحصل في البلد، وهي التي بكت رفيق احلريري وبيار اجلميل 
وجبران تويني وسائر الشــــهداء، ما احدث وعيا معينا لديها، وانا من 
بني هؤالء الناس، وقد فقدت والدي الذي كان بالنســــبة الي كل شــــيء، 
ومنذ ذلك اليوم وحتى اآلن ال ازال افتقده، لذلك ســــأنزل في 14 فبراير 
الى ساحة الشهداء وبإذن اهلل ستنزل الناس ايضا، ألن هذا اليوم اليزال 

مهما كثيرا، وما جرى خالله كان وراء كل ما حصل في لبنان.
الــــى ذلك، يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلســــتني هذا االســــبوع، 
االولى اليوم في السراي الكبير وبرئاسة الرئيس سعد احلريري، حيث 
تناقش جــــدول اعمال عاديا من 56 بندا اداريا، والثانية غدا في القصر 
اجلمهوري وبرئاسة الرئيس ميشال سليمان وتخصص ملتابعة البحث 
مبشروع قانون االنتخابات البلدية واالختيارية حلسم املوقف من اجراء 
االنتخابات بحســــب القانون القدمي او االتفاق على اصالحات محدودة 

يعرضها مجلس الوزراء على مجلس النواب القرارها.

التحضير لذكرى 14 فبراير على قدم وساق.. ومجلس وزراء »بلدي« اليوم وغدًا

يوسف خليلعلي خريس 

.. والرئيس السابق اميل حلود والنائبان ميشال عون وسليمان فرجنية والوزير جبران باسيل في كنيسة حلب مساء امس االول )محمود الطويل( الرؤساء الثالثة خالل قداس عيد مارمارون في كنيسة مارجرجس وسط بيروت

أخبار وأسرار لبنانية
شـــبه نهائي لزيارة رئيس 
النائب  اللقـــاء الدميوقراطي 
وليد جنبـــالط الى العاصمة 
السورية في الثاني عشر من 
شباط اجلاري أو الثالث عشر 

منه على ابعد تقدير.
رأي برئيس اللقاء الدميوقراطي: 
»ال تخف على وليد جنبالط من 
االنزالق، أو من االرتطام باحلائط، 
فهو يقرأ بدقة، ويحتسب خطواته 
بدقة، وهذا هو األهم، وبات يعرف 
كيف يستخدم أعصابه في حرب 

األعصاب التي تشن عليه«.
هذا ه��و رأي نائب ف��ي اللقاء 
الدميوقراط��ي، كان يتح��دث 
إلى زم��الء له بع��د انتهاء لقاء 
البريس��تول ، مضيفا بأن على 
»احللف��اء األع��زاء أن يتفهموا 
لوليد جنبالط«  الراهن  الوضع 

الذي أكد النائب أن عالقته برئيس 
احلكومة سعد احلريري »أكثر 
عمقا مما تتصورون«. ويتحدث 
مقرب��ون م��ن رئي��س اللق��اء 
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط 
بأن حالة من القرف تنتابه اآلن 
وقد تدفعه إلى اتخاذ قرار هام إذا 
لم حتمل األيام املقبلة جديدا يغير 

املسار احلالي... للمراوحة.
الطائفيـة السياسـية مجددا: 
مازال موضوع »الغاء الطائفية 
السياسية« مع متسك الرئيس 
نبيه بري باقتراحه الداعي الى 
تشكيل الهيئة الوطنية لإللغاء، 
يتفاعل عند القوى واألوساط 
السياســـية املســـيحية التي 
التقـــت على انتقـــاد الطرح 
واالعتراض عليه وان اقتصر 
البعض على  االعتراض عند 

زيارة جنبالط إلى سورية: سئل 
النائب جنبالط عن صحة ما 
يتردد عن قيامه قريبا بزيارة 
لدمشق، فأوضح انه »لم يتلق 
بعد دعوة«. وأشار الى ما سبق 
له ان أعلنه مرات من انه »يقوم 
بهذه الزيارة في الوقت املناسب 
لـــه  املناســـب  والظـــرف 
وللسوريني«. واضاف: »درءا 
التي حتصل،  التأويالت  لكل 
حني أتلقى الدعوة سأعلن ذلك 
وأعلن متى أذهب؟«. أما عن 
مشاركته في ذكرى 14 فبراير، 
فقال«: اتركوها لي الى اللحظة 
الى  األخيرة، سواء بالنسبة 
أو كيفية  حجـــم املشـــاركة 
املشـــاركة«. واضاف: »رفيق 
احلريري ليس لفئة معينة، 
وكان يفضل ان تكون مناسبة 

جامعة لكل البلد«.
وكشفت مصادر في قوى الرابع 
عشـــر من مارس عن موعد 

التوقيت والطريقة، فيما ذهب 
البعض اآلخر الى رفض مبدأ 
الغـــاء الطائفية السياســـية 
واملطالبة بتكريســـها، وفي 
بـــرز موقف »جبهة  املواقف 
احلرية« التي يرأسها د.فؤاد 
أبو ناضر. ففي مؤمتر صحافي 
الطائفية  ان »إلغـــاء  أعلـــن 
السياســـية، باألسلوب الذي 
يطرح، يتناقـــض مع ميثاق 
الذي كرسه  العيش املشترك 
الدستور اللبناني خيارا حرا 
وجامعا لكل اللبنانيني«. ودعا 
الى معاجلة عدد من املواضيع 
قبل طـــرح إلغـــاء الطائفية 
السياسية ومنها: االتفاق نهائيا 
على أن مبـــدأ الدميوقراطية 
التوافقيـــة علـــى مســـتوى 
القرارات املصيرية هو سبيل 
للحكم في لبنان وإقرار نظام 
انتخابي جديد يعتمد الدائرة 

الفردية.

جنبالط: لم أطالب بغزو أميركا لسوريةخليفة: »اإلثيوبية« انفجرت في الجو!
بيروت: أعلن وزير الصحة محمد جواد خليفة أن »هناك أجزاء 
بشـــرية )من ضحايا الطائرة االثيوبية املنكوبة( لم تصل إلى 
األرض قطعة واحدة وفق التحليالت والصور ولم تكن هناك جثة 
تفككـــت أو حتللت«، وقال: »هذه نوعية احلادث، وفي كل حوادث 
الطيران يتم التوقف عن البحث بعد 72 ســـاعة، ولكن نحن ألننا 
نعتبر أنفســـنا اصحاب املصيبة والدولـــة كلها متضامنة، قررنا 
جتاهل كل ما يجري في العالم في هذا املوضوع وسنتابع البحث«، 
مؤكدا أن »هناك أجزاء بشـــرية، يعود 3 منها إلى اثيوبيني أحدهم 
كابنت الطائرة وهناك إحدى القطع تعود للبناني هو حسني يوسف 
احلاج علي إضافة إلى أجزاء موجودة في األكياس«، مشيرا إلى أن 
»الصور والوثائق التي رأيناها في رئاسة احلكومة ال تعني أبدا أن 

اجلثث كانت كاملة وحتللت، بل في األساس كانت مجتزأة«.
خليفة، وخالل زيارة له إلى مستشفى رفيق احلريري اجلامعي، 
حيث حتـــدث لإلعالميني عن نتائج الفحوصـــات، قال: »الطائرة 
انفجرت في اجلو وتطايرت مبا متلك من حديد ومن بشر وسقطت 
فـــي أماكن مختلفة في البحر. وفي بدايـــة األمر، الركاب الذين مت 
انتشـــالهم كانوا جثثا كاملة ومن ثم بدأت األمور تسير في اجتاه 
انتشال أجزاء وجثث مشـــوهة وغير ذلك«. وأضاف: »منذ اليوم 
األول حاولنا أن نوضح لألهالي الصورة ونحن نعتذر عن توصيف 

أشالء وجثث وقطع ولكن هذه هي احلقيقة املرة«.

بيــــروت: مد رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط يده 
الى سورية امس عبر »حديث للتاريخ« نشرته صحيفة »السفير« 
امس، وخاطبها قيادة وشعبا باملاضي املشترك، كما باملستقبل، وقال: 
نحن معكم فوق كل االعتبارات السابقة. جوهر احلديث عكس رغبة 
جنبالط السائر على الطريق الى دمشق، في تذليل آخر العقبات التي 
مازالت حتول دون دعوته رسميا للعاصمة السورية، ولقاء الرئيس 
بشــــار االسد شــــخصيا، وتتمثل في التصريح الذي كان ادلى به الى 
الصحافي االميركي في »الواشنطن بوست« دايفيد غناينوس في مطلع 
يناير 2006، وقال جنبالط في تصريحه امس انه لم يطالب ابدا بغزو 
سورية من قبل اجليش االميركي. واضاف: من غير املنطقي ان اطالب 
بغزو سورية، الن هذا ضرب من اجلنون، ورمبا اكون قد اعتقدت ان 
يصار الى حتسني شروط بعض املعارضة في سورية، ورمبا كان لدينا 
وهم، لكنني لم اطلب ابدا غزو سورية، واذا كان كالمي قد فهم من قبل 
القيادة الســــورية ومن قبل الشعب السوري هكذا، فأمتنى ان يكون 
كالمي هذا اليوم، محوا لتلك االســــاءة جتاه الشعب السوري وجتاه 
القيادة السورية. ورفض جنبالط ما وصفه بالتحريض املستمر ضد 
دمشق من قبل بعض فرقاء 14 آذار، وقال: ال ارى موجبا لذلك، خصوصا 
وان التســــوية التاريخية بدأت فعال مع زيارة رئيس احلكومة سعد 
احلريري الى دمشق، واعرب عن اعتقاده ان خلف التحريض محاولة 

لشطب او لتناسي ان احلريري زار دمشق.

أزاح آخر العقبات من طريقه إلى دمشقأكد أن هناك أشالء بشرية لم تصل إلى األرض قطعة واحدة

النائب علي خريس يرد عبر »األنباء« على النائب يوسف خليل:
نرفض فصل الملف القضائي في قضية اإلمام الصدر عن مشاركة لبنان في القمة العربية

بيروت ـ زينة طّبارة
رد عضــــو كتلــــة »التنمية 
والتحرير« النائب علي خريس 
على كالم النائب في تكتل »التغيير 
واإلصالح« يوسف خليل الذي قال 
فيه لـ »األنباء« في عددها الصادر 
بتاريــــخ 2010/2/8 ان موضوع 
مشاركة لبنان في القمة العربية 
املرتقب انعقادها في 27 و28 من 
شهر مارس املقبل قد يكون »قنبلة 
موقوتة« وعدم انفجارها يعود 
اللبنانيني في كيفية  الى حكمة 
التعاطي معــــه، والذي دعا فيه 
أيضا الى وجــــوب فصل امللف 
القضائي املتعلق باختفاء اإلمام 
موســــى الصــــدر ورفيقيه عن 
مشاركة لبنان القادة العرب في 
القرار العربي املوحد وفي صياغة 
السياسة العربية، رّد معتبرا ان 
ما أثاره النائب يوســــف خليل 
وغيره من بعض الزمالء النواب 
وبعض السياسيني املتحمسني 
القمة املشار  ملشاركة لبنان في 
اليها قد أصاب لبنان واللبنانيني 
بخيبة أمل كبيرة، وذلك العتباره 
ان الداعني الى املشاركة يرون في 

ملف اإلمــــام الصدر مجرد ملف 
قضائي فقط دون ان يكون للبنان 
أي ارتباط به ال على املســــتوى 
الوطني وال حتى على املستوى 
الشعبي، معربا عن أسفه لعدم 
إعارتهم أية أهمية للبند املتعلق 
بقضية اإلمام الصدر والوارد في 
البيان الــــوزاري للحكومة التي 
نالت على أساسه هذه األخيرة ثقة 
املجلس النيابي، بحيث حّمل البند 
املذكور كامل املسؤولية للنظام 
الليبي في هذا امللف موضوع الرد، 
مذكرا إياهم بأن اإلمام الصدر ركن 
أساسي من أركان الكيان اللبناني 
ومازال رئيسا للمجلس اإلسالمي 
الشيعي األعلى، األمر الذي يفرض 
الوطنية ودون أي  الناحية  من 
شك او تردد مقاطعة لبنان ألعمال 

القمة العربية في ليبيا.
النائب خريس في  وأشــــار 
معرض رده عبر »األنباء« الى ان 
قضية اإلمام موسى الصدر ليست 
قضية عادية أو هامشية كي يصار 
الى االستخفاف بها، امنا هي قضية 
الوطــــن وال تخص فئة  بحجم 
معينة دون سواها من اللبنانيني، 

معتبرا ان فصل امللف القضائي 
عن مشاركة لبنان سياسيا في 
العربية هو مبثابة فصل  القمة 
العناوين العريضة عن تفاصيلها، 
السيما ان التحقيقات أثبتت ان 
اإلمام الصدر قد مت تغييبه على 
األراضي الليبية وليس في مكان 
مجهول كي تكون هناك شكوك 
حول هوية مغّيبة، مؤكدا انه من 
املقبول مشاركة لبنان في  غير 
القمة العربية مهما كان املستوى 
التمثيلي للوفد اللبناني املشارك 
ومهما تكن احلجج واألســــباب، 
إذ يعتبــــر النائب خريس ان ال 
حجة للمشاركة في القمة العربية 
تفوق بقوتها حجة املقاطعة لها 
وألعمالها في ليبيا، وال أسباب 
ملشاركة لبنان تعلو فوق أسباب 
املسؤولية الليبية عن إخفاء اإلمام 

الصدر ورفيقيه.
واعــــرب النائب خريس عن 
أســــفه العتبار النائب خليل ان 
موضوع مشاركة لبنان في القمة 
العربية »قنبلة موقوتة يعود عدم 
انفجارهــــا الى حكمة اللبنانيني 
في كيفية التعاطي بها«، مشيرا 

الى ان الكارثة الكبرى تكمن في 
وجود خالفات وآراء وتوجهات 
متعددة حول األســــباب الداعية 
الى مشاركة لبنان أو مقاطعته 
القمة العربية، اذ يعتبر النائب 
خريس انه ليس هناك من مجال 
للبحث ال في أسباب املشاركة وال 
في املقاطعة كون القضية تدعو 
شــــكال ومضمونا وعلى جميع 
املستويات الوطنية والشعبية الى 
حتمية املقاطعة، وذلك العتباره 
ان قضية اإلمام الصدر هي قضية 
كل لبنان بكل طوائفه ومذاهبه 

وأحزابــــه وتياراتــــه، ومن غير 
املسموح املغامرة بكرامة لبنان 
واللبنانيــــني، مطالبا احلكومة 
اللبنانية باتخاذ موقف واضح 
وصريــــح حيال انعقــــاد القمة 
العربيــــة في ليبيــــا تعلن فيه 
امتناع لبنان عن املشــــاركة في 
أعمالها وبالتالي مقاطعتها، واعادة 
حتميلها مجــــددا للنظام الليبي 
وعلى رأسه العقيد معمر القذافي، 
مسؤولية تغييب اإلمام موسى 
الصدر ورفيقيه الشــــيخ راغب 

حرب ومحمد يعقوب.

النائــــب خريس رده  وختم 
معتبرا ان انعقاد القمة العربية 
في طرابلس الغــــرب هو باطل 
باألســــاس، وذلــــك العتباره ان 
الليبيــــة غير معنية  اجلماهير 
العربية وهي  أساســــا باألمــــة 
بعيدة كل البعــــد عن قضاياها 
وشؤونها وشجونها وحتديدا عن 
القضية العربية األم وهي القضية 
الفلسطينية، مؤكدا للجميع دون 
استثناء مبن فيهم الداعون الى 
املشاركة انه ال ميكن للبنان سوى 
اتخاذ املوقف املشّرف من انعقاد 
القمــــة العربية في ليبيا، مكررا 
ما قاله النائب علي بّزي في رده 
على النائب خليل »ان ال قمة أعلى 
من قمة اإلمام موســــى الصدر« 
وكفى اســــتخفافا بكرامة لبنان 
واللبنانيني«. واستدركت »األنباء« 
بطرح السؤال على النائب خريس 
حول ما قد تؤول إليه األمور في 
حال تقرر مشاركة لبنان في القمة 
العربية فأجاب: »ســــاعتها لكل 
املناسب  حادث حديث واملوقف 

ُيتخذ في الوقت املناسب«.
في غضون ذلك صرح املكتب 

اإلعالمي للنائب د.يوسف خليل 
بالتوضيح التالي:

في سياق احلوار الصحافي 
الذي أجرتــــه صحيفة »األنباء« 
الكويتية مع النائب د.يوســــف 
خليل وفي معرض رده على سؤال 
حول مشــــاركة لبنان في القمة 
العربية املنوي عقدها في ليبيا، 
أدلــــى النائب خليل ان موضوع 
مشاركة لبنان قد يكون في مكان 
ما »قنبلة موقوتة« بني الفرقاء 
اللبنانيني، معربا في املقابل عن 
إميانه بأن منع انفجار تلك القنبلة 
يعود الى حكمة اللبنانيني وفي 
كيفية تعاطيهم معها. وقد أثنى 
النائب خليل على حكمة الرئيس 
بري بترك األمر الى فخامة رئيس 
اجلمهوريــــة، مؤكدا ان الرئيس 
سليمان وإن قرر حضور لبنان 
التي  العربية  القمة  على طاولة 
يصادف انعقادها هذه املرة في 
ليبيا في 27 و28 من مارس املقبل. 
فلن يكون حضوره بهدف ابرام 
الصفقات مع النظام الليبي وامنا 
ملشاركة القادة العرب في القرار 
العربي املوحد، مضيفا ان مشاركة 

لبنان في هــــذه القمة حتديدا ال 
تعني إطالقا تنازلــــه عن حقه 
فــــي مطالبة ليبيا في الكشــــف 
عن مصير اإلمام املغيب موسى 
الصدر ورفيقيه. لذلك فإن ما جاء 
في سياق احلديث من فصل بني 
املشاركة وموقف لبنان الرسمي 
من قضية اإلمام موسى الصدر 
امنا أراد مــــن النائب خليل في 
حديثه التأكيد على انه إذا قرر 
لبنان املشاركة لسبب من األسباب 
في القمة فإن ذلك لن يعني أبدا 
اعطاء النظام الليبي صك براءة 
في قضة اختفــــاء اإلمام الصدر 
ورفيقيه أو التخفيف من أهمية 
هذه القضية الوطنية التي تخص 
كل اللبنانيني وليس طائفة منهم 
فحسب، بل تعني املشاركة في 
القرار العربي املوحد. وبالتالي 
فإن حديث النائب خليل امنا أتى 
من باب احلرص على قضية اإلمام 
التي يعتبرها  املغيب ورفيقيه 
قضية لبنان بأسره وقضية كل 
طائفة من طوائف لبنان الكرمية، 
ال بل هي قضية األحرار في كل 

زمان ومكان.

عضو كتلة التنمية والتحرير أكد أنه ال يمكن للبنان سوى اتخاذ الموقف المشّرف من انعقاد القمة العربية في ليبيا


