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القرار الذي اتخذه العماد ميشال 
عون بأن يقدم كل مسؤولي التيار 
الوطني احلر استقاالتهم ويضعوها 

في تصرفه أثار تساؤالت جلهة: 
- ان القرار يأتي مباشرة بعد انتهاء 
االنتخابات البلدية، وبالتالي يدخل 
في نطاق عملية مراجعة لألوضاع 
الداخلية وحتديد املسؤوليات واجراء 
تغييرات قيادية في ضوء األداء االنتخابي وما 

أظهره من ثغرات في مناطق معينة.
- ان القرار متخذ كما يقول قريبون من عون 
منذ أكتوبر املاضي عندما ش���كلت جلنة تضم 
عددا من قياديي التيار أبرزهم الوزير جبران 
باسيل، وكان ينتظر التوقيت املناسب إلعالنه 
وتنفيذه، وجاء هذا الوقت بعد انتهاء االنتخابات 

البلدية رد فيها باسيل اعتباره.
وعلى هامش هذا القرار علم:

- ان العماد عون أبل���غ الذين راجعوه في 
شأن اللواء عصام أبوجمرا انه ال مجال لوساطة 
ومصاحلة بينهم���ا بعدما ذهب أبوجمرا بعيدا 
في مواقف���ه، خصوصا في فت���رة االنتخابات 

البلدية.
- ان عون واجه في احدى البلدات اجلنوبية 
)القليع���ة( ما كان واجه���ه جنبالط في احدى 
البل���دات البقاعي���ة )عني عط���ا( م��ن رف��ض 
املسؤولني احملليي��ن حلزب��ه توجهات��ه بتأيي��د 
الالئحة املدعومة من احلزب القومي السوري، 
وبادر عون الى فص���ل »احلزبيني املتمردين« 
في حني كان جنبالط عمد الى حل فرع احلزب 

االشتراكي.
- ان عون بدا مرتاحا جدا للفوز في معركة 
البترون وفوجئ بالتق���دم الذي أحرزه التيار 
الوطن���ي احلر ف���ي الكورة، مثلما ش���كلت له 
انتخابات البقاع الغربي مفاجأة غير منتظرة.

بيروت: في حتليل ملصادر سياس����ية معارضة 
لتيار املس����تقبل واحلريري، ورد ان العديد من 
السفراء األجانب في سفارات كبرى في بيروت يسألون 
بالدرجة األولى عن التبدل السني وأسبابه وتراجع 
»املستقبل« وهل لألمر عالقة باالنفتاح احلاصل في 
العالقات السعودية – السورية وزيارات احلريري 
الى دمشق، أم لألمر عالقة باكتشاف املواطن السني 
الش����عارات الغوغائية وأن هناك من كان يريد زج 
السنة كوقود إلضعاف دمشق وادخال لبنان في فتنة 
س����نية – شيعية. وحاولت األوساط الديبلوماسية 
ان تقرأ ف����ي »مزاج« الناخب الس����ني املوجود في 
مناطق متاخمة للحدود السورية – اللبنانية، فهذه 
املجموعة من الناس ش����كلت الفئة األكثر حماس����ة 

ملشروع 14 آذار في السابق، كي ال يقال الفئة األكثر 
تعصبا لهذا املش����روع، ولكن مع انتقال العالقة من 
اخلصومة الى املصاحلة والتعاون بني الرئيس����ني 
سعد احلريري ودمشق، بدت هذه الفئة األسرع في 
االنتقال الى الضفة األخرى والتخلي عن ش����عارات 
املاضي. والسؤال األساسي لدى هذه األوساط: هل 
التراجع الذي أصاب تيار املستقبل يعود الى منطق 
االعتدال الذي يس����لكه، ومن ع����بء »الفراغ« الذي 
أصاب املس����تقبل؟ هل جماعة سورية أم األصولية 
السنية، وخصوصا ان نتائج البقاع كشفت عن تقدم 
للجماعات اإلسالمية رغم النكسة في مجدل عنجر، 
أما في الش����مال فإن الذين عبأوا الفراغ هم جماعة 

سورية حيث شهد التيار اإلسالمي تراجعا.

بيروت ـ يوسف دياب
أصدرت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة 
العميد الركن نزار خليل حكمها في حق مجموعة 
أصولية مؤلفة من 14 فلسطينيا متهمني بتأليف 
عصابة مسلحة خططت لتنفيذ عمليات ارهابية 
ضد قوات الطوارئ الدولية )اليونيفيل( بواسطة 
زرع عبوات ناسفة لها ومحاولة قتل عناصرها، 
واحلض على القتل والتخريب وصنع املتفجرات 

واقتنائها.
وقضى احلكم ب إنزال عقوبة االشغال الشاقة 
مدة خمس سنوات بحق املوقوف محمود خالد 
فندي وجتريده من حقوقه املدنية، والس���جن 
سنة واحدة للموقوف فادي حسني امليعاري، في 

حني قضى بإنزال عقوبة االشغال الشاقة املؤبدة 
بحق الفارين من وجه العدالة وهم: أمير »فتح 
االسالم« في لبنان عبدالرحمن محمد عوض، 
احمد محمد عوض، علي محمد مصطفى، محمد 
علي مصطفى، مصطفى علي مصطفى، عبداهلل 
طالل سلوم، صالح محمد أبوسعيد، يحيى محمد 
أبوسعيد، ووفيق شريف عقل، وجتريدهم من 
حقوقهم املدنية وتنفيذ مذكرات القاء القبض 

الصادرة في حقهم.
واعالن ب���راءة الفار من العدالة رائف ماجد 
كايد وإس���قاط دعوى احلق العام عن املتهمني 
شحادة توفيق جوهر وعبدالناصر دوالي بسبب 

الوفاة.

دمشق: أجرى رئيس الوزراء السوري محمد
 ناجي عطري امس مباحثات مع وزير األشغال 
العام���ة والنقل اللبناني غازي العريضي والوفد 

املرافق له الذي يزور دمشق حاليا.
وبحث اجلانبان سبل تعزيز عالقات التعاون 
بني البلدين الشقيقني، وما تشهده من تطور متنام 
يعكس الرغبة في توسيع آفاقها مبا يصب في خدمة 
مصلحة البلدين، ومواجهة التحديات املشتركة.

وأكد العريضي، في تصريح للصحافيني عقب 
مباحثاته مع عط���ري التي حضرها وزير النقل 

السوري يعرب بدر والس���فير اللبناني ميشيل 
خوري ونصري خوري أمني عام املجلس األعلى 
السوري � اللبناني، الرغبة املشتركة في تطوير 
وتنمي���ة العالقات بني البلدين لتش���مل مختلف 
املجاالت االقتصادي���ة والتجارية وميادين النقل 

وغيرها.
واش���ار الى أهمية وضع آليات عمل مناسبة 
لرفع وتيرة العمل املش���ترك، وتوسيع آفاقه من 
خالل تفعيل االتفاقيات املوقعة، وتوقيع اتفاقيات 

جديدة حتقق مصلحة البلدين الشقيقني.
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أخبار وأسرار لبنانية
االمتناع عن التصويت: أبلغ الرئيس احلريري مقربني منه 
ان���ه اتخذ قرارا بامتناع لبنان ع���ن التصويت في حال 
عرض مش���روع العقوبات على ايران في مجلس األمن، 
وكانت الدوائ���ر األميركية قد طلبت م���ن احلريري ان 
يصوت لبنان مع القرار لكنها أحملت الى ان االمتناع قد 
يكون مقب���وال أميركيا إذا ما أدى ال���ى قرار التصويت 
ملصلحة العقوبات ال���ى حصول أزمة داخلية مع حزب 

اهلل.
تصحيح الوضع احلكومي: توقفت أوساط مراقبة عند تصريح 
للوزير الس��ابق وئام وهاب قال فيه ان »ثمة خلال يجب ان 
يصحح في الوضع احلكومي جلهة وجود بعض القوى غير 
املؤمن��ة بالبيان الوزاري والتي ترفض املعادلة التي يطرحها 
فخامة الرئيس ودولة الرئيس وغالبية اللبنانيني في مواجهة 
إس��رائيل«. وأكد وهاب ان »تصحيح الوضع احلكومي بات 
ملحا، ومن يعترض عل��ى البيان الوزاري بعدما وافق عليه 
قبل أشهر، عليه ان ميارس املعارضة من خارج احلكومة«.

جعجع يتريث: أفاد مصدر قواتي بان د.س���مير جعجع 
يرف���ض الرد على رئيس تيار املردة س���ليمان فرجنية 
وعلى كل من هاجمه وتعّرض له بشتى أنواع االتهامات 
في الفترة احلالية ألن األجواء مازالت مش���حونة، وانه 

بانتظار الوقت املناسب ليقول أشياء مهمة.
عون واملر واملكان الثالث: رفض نائب رئيس مجلس الوزراء 
الس��ابق ميش��ال املر زيارة رئيس تكتل التغيير واإلصالح 
العماد ميشال عون في منزله موافقا على اقتراح أحد األصدقاء 

بأن يتم اللقاء في منزل ثالث، لكن عون رفض االقتراح.
حمادة يـداوم فـي املختـارة: داوم النائب مروان حمادة 
لألس���بوع الثاني على التوالي في املختارة وحضر الى 
جانب رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط 
الذي اس���تقبل وفودا ش���عبية ومن املجال���س البلدية 
واالختيارية. ومداومة حمادة اشارة منه الى انه مستمر 
ف���ي حتالفه مع جنبالط ولن يخ���رج من حتت عباءته 

السياسية ولدحض ما يقال عن قطيعة معه.
شمعون حاذر الذهاب الى الضاحية: رئيس حزب األحرار النائب 
دوري ش��معون حاذر الذهاب الى الضاحي��ة للتعزية بأحد 
مؤسسي حزبه النائب السابق محمود عمار. )جتدر االشارة 
ال��ى ان النائ��ب انط��وان زهرا ذه��ب الى ب��رج البراجنة 

للتعزية(.
مرحلة مشابهة: يشير زعيم سياسي انه لدى مشاهدته 
مراح���ل حكم الرئيس الياس س���ركيس )الذي بث على 
شاشة املؤسس���ة اللبنانية لإلرسال(، قال لصديق كان 

يتابع الفيلم الوثائقي: اننا نعيش ذات املرحلة قريبا.
انسـحابات باجلملـة: أدت االنتخابات البلدية واالختيارية 
األخي��رة الى حصول انس��حاب باجلملة م��ن كل التيارات 
واألحزاب على اختالف انتماءاتها في 14 أو 8 آذار، كما تشهد 
هذه التيارات واألحزاب ح��االت مترد داخلية جراء مواقف 

أركانها من االستحقاق البلدي واالختياري.
حضور الكتائب: لم يظهر أي حضور بارز وفاعل حلزب 
الكتائب في االنتخابات البلدية واالختيارية، السيما في 
البلدان املسيحية في الشمال، اذ اقتصر التمثيل املسيحي 
على »تيار املردة« و»التي���ار الوطني احلر« و»القوات 
اللبنانية«. وظهر احلض���ور الكتائبي في بعض بلدات 

البترون.
بلدية القبيات: اتهمت أوس��اط ف��ي التيار الوطني النائب 
السابق مخايل الضاهر بالوقوف وراء سقوط الالئحة املدعومة 
منها في االنتخابات البلدية في القبيات نتيجة اصراره على 
عدم الس��ير في التوافق الذي عرض��ه النائب هادي حبيش 

معتبرا ان الفوز مضمون.

لماذا طلب عون من كوادر »التيار« االستقالة؟

األشغال المؤبدة ألمير »فتح اإلسالم« 
ومجموعته بمحاولة قتل عناصر »اليونيفيل«

دمشق وبيروت تبحثان
تفعيل االتفاقيات الموقعة بينهما

األحدب لـ »األنباء«: تيار المستقبل
يشهد تراجعاً مستمراً!

قراءة »معارضي الحريري« في تبدل المزاج السني

بيروت ـ أحمد منصور
رأى النائب الس����ابق مصباح 
األح����دب ان نتائ����ج االنتخابات 
البلدية في محافظة الشمال هي 
رس����الة كبيرة ومعّب����رة لتيار 
املستقبل على املستويني السياسي 
واالمنائي، محمال التيار مسؤولية 
تراجع رصيده الش����عبي بسبب 
االداء اخلاط����ئ، آم����ال ان تنتقل 
عدوى محاسبة فس����اد السيول 
في اململكة العربية الس����عودية، 
الى تيار املستقبل ليتمكن معها 
الرئيس سعد احلريري من معاجلة 
تياره كي ال جترف الس����يول ما 

تبقى منه.
األح����دب ال����ذي كان حليف����ا 
للمس����تقبل ق����ال ف����ي تصريح 
ل� »األنب����اء« تعليق����ا على تلك 
االنتخابات والتي شكلت صدمة 
وصفع����ة لق����وى 14 آذار وتيار 
املس����تقبل: »لقد كان هناك تكتل 
انتخابي كبي����ر، وضم املاكينات 
االنتخابية لكل من الرئيسني جنيب 
ميقاتي وعمر كرامي والوزير محمد 
الصفدي واجلماعة االس����المية 
وجمعية املشاريع وحركة التوحيد 
االسالمي واحلزب القومي، وهذا 
احللف تكتل ضمن الئحة مشتركة، 
ولكن عل����ى الرغم من احتاد تلك 
القوى، اال انها لم تستطع تأمني 

اال ما يقارب 13000 صوت.
وأضاف االحدب: في ضوء تلك 
االوضاع، عل����ى املرء ان يقر بان 
هناك واقعا شعبيا مختلفا متاما 

عن التحالفات السياس����ية، وقد 
س����جل اهالي طرابلس والشمال 
استياء كبيرا مت التعبير عنه بعدة 
طرق، الس����يما من خالل االوراق 
البيضاء. وقال االحدب: انني أعتبر 
ان هناك مشكلة في تيار املستقبل، 
وان االنتخابات في الشمال كانت 
رس����الة معبرة على املس����تويني 
السياس����ي واالمنائ����ي، فعل����ى 
الصعيد االمنائ����ي معظم الناس 
غير راضية على أداء املس����تقبل 
ألنه ال يوج����د امناء، فهناك فقط 
وعود كثيرة دون برامج واضحة، 
فالوع����ود ال تكفي، وملاذا يبدون 
دعمهم للبلديات في االنتخابات 

وال يدعمونها قبل ذلك؟
وقال االحدب: على املستوى 
السياس����ي، هناك ش����ريحة في 
طرابلس مازالت تتس����اءل ماذا 
يحصل عندما توضع مجموعة من 

اسماء شباب املدينة على احلدود 
مع سورية؟ فمنذ أيام مت توقيف 
احد املناصرين لتيار املستقبل على 
احلدود، وعلى االثر مت االتصال 
مبس����ؤولي التيار في طرابلس، 
فكان جوابهم: رمبا فعل ش����يئا، 
فكانوا ان تب����رأوا منه، وعندها 
تدخل النائب س����ليمان فرجنية 
ومتكن من اطالق سراحه، واني 
آس����ف ملا حص����ل خصوصا ان 
تيار املستقبل لم يتعرف عليه، 
وهنا أسأل رئيس احلكومة سعد 
الش����خص  اذا كان  احلري����ري، 
ال يع����رف فرجني����ة أو جماعته 
وحصل معه نفس املوضوع فمع 
من يتكلم؟ أضاف االحدب: اني آمل 
ان تنتقل عدوى محاربة الفساد 
التي جرت ف����ي اململكة العربية 
الس����عودية في معاجلة السيول 
الت����ي ضربت اململك����ة، الى تيار 
املس����تقبل والى الصديق س����عد 
احلريري كي يتمكن من معاجلة 
تياره كي ال تصيب الس����يول ما 
تبقى منه. ان تيار املستقبل كان 
حليفي، ولكن اليوم لم يعد كذلك، 
والرئي����س احلريري هو صديق 
وليس حليفا. ان لدينا مالحظات 
عديدة على تيار املستقبل، متمنني 
التوفيق وان  للرئيس احلريري 
االداء، فاألم����ور بهذه  يصح����ح 
الطريقة ال تعكس الواقع الشعبي 
الداعم لتيار املستقبل الذي يشهد 
تراجعا مستمرا دون تفسير وفي 

ظل غموض يكتنفه.

أكد أن الحريري صديق وليس حليفاً

مصباح األحدب

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا امس مظاهرة حاشدة بعد دعوة من احزاب املعارضة واملواالة تنديدا بالعدوان االسرائيلي على اسطول احلرية

لبنان يرقص على نغمة التعديل الحكومي.. أو التبديل!

بيروت ـ عمر حبنجر
أقيم اعتصام حزبي لبناني مركزي امام بيت األمم املتحدة في 
وسط بيروت )االسكوا( ظهر امس استنكارا للهجوم االسرائيلي على 
اسطول احلرية وتضامنا مع الشعب الفلسطيني احملاصر في غزة 
في وقت توالت فيه ردود الفعل احمللية من املسؤولني السياسيني 

والقيادات السياسية والروحية اللبنانية والفلسطينية.
وشارك في االعتصام الذي دعا اليه احلزب التقدمي االشتراكي 
برئاس���ة وليد جنبالط، ممثلون عن احزاب وق���وى 8 و14 اذار 
مجتمع�����ة، وق��د ص��درت ع��ن املعتصمي�����ن مذك��رة موجهة 
ال���ى االمني العام ل���المم املتحدة بان كي م���ون دعته الى حتمل 
مس���ؤولياته في ردع العدوانية االسرائيلية وتطبيق العقوبات 

على اسرائيل.
ورفعت نسخ من املذكرة الى االمني العام للجامعة العربية عمرو 
موسى والى سفراء الدول االعضاء في مجلس االمن الدولي تتضمن 
االحتج���اج على القرصنة البحرية التي نفذها العدو الصهيوني 
في حق الناش���طني واملدنيني على منت االسطول الذي كان ينقل 

مساعدات غذائية وطبية للمحاصرين في غزة.
وتضمنت املذك���رة الدعوة الى فك احلصار عن غزة وتطبيق 
العقوبات على اسرائيل، والزامها بالتعويض ورفض حتويرها من 
عدوان سافر وجرمية موصوفة الى قضية افراد دخلوا دون إذن، كما 
تضمنت توجيه التحية لالبطال املتطوعني، وتقدمي التعزية لذوي 
الشهداء االبرار من كل اجلنسيات، ودعوة الفلسطينيني الى توظيف 

لم يعد كافيا.
ميقاتي نوه مبوقف رئي���س وزراء تركيا رجب طيب اردوغان 
ودعا العرب الى موقف جام���ع لوقف احلصار عن غزة واالنتهاك 

املستمر حلقوقهم.
النائب بهية احلريري دعت الى وقفة عربية وقالت ان هذا االعتداء 
السافر على قافلة الس���الم الذي حصل على موافقة دولية ليدخل 
ويفك احلصار عن غزة هو جرمية تضاف الى جرائم احلرب التي 

ارتكبتها اسرائيل ضد االنسانية وضد الشعوب املساملة.

»المستقبل« ينوه بالموقف التركي

كتلة املستقبل النيابية التي اجتمعت برئاسة الرئيس السنيورة 
نوه���ت باملوق���ف اللبناني والتركي في مجل���س االمن رافضة اي 
محاولة لتخفيف املوقف من العملية االجرامية، وهذا ما حدث في 
النص الصادر عن البيان الرئاسي في مجلس االمن، وهو ما يشجع 

اسرائيل على املضي في اجرامها.
نائب االمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم شدد على ان احلل 
املجدي مع اس���رائيل هو املقاومة فقط، وال يوجد حل ديبلوماسي 

او سياسي، الن اسرائيل ال تفهم اال بالقوة.
وزير اخلارجية الس���ابق جان عبيد رأى ان اسرائيل غارقة في 
بحر من الدم الفلس���طيني حتى الرأس، ولن يخيفها بلل الشجب 
وتكرار االس���تنكار، داعيا الفلسطينيني الى نهي انفسهم عن الغي 

واحلقد في مواجهة هذه الدولة.

تناقضاتهم وخالفاتهم لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية.

األسرى اللبنانيون

الى ذلك انتظر لبنان افراج اسرائيل عن اللبنانيني االربعة الذين 
جرى اسرهم مع باقي طاقم حملة اسطول السالم، وهم: احملامي هاني 
حس���ني سليمان نائب منسق احلملة وحسني محمد شكر ومراسل 
اجلزيرة عباس حسن ناصر واملصور اندريه ابي خليل، واخر موعد 

ضرب لذلك السابعة من مساء امس عبر معبر الناقورة.
وزير اخلارجية اللبنانية علي الشامي، اكد خالل مغادرته الى 
القاهرة على املوقف اللبناني حيال مبادرة الس���الم العربية، وقال 
ردا على س���ؤال محدد حول هذه املبادرة: نحن نؤيد هذه املبادرة 
التي اقرت في مؤمتر القمة العربية في بيروت العام 2002، كما ان 
البيان الوزاري حلكومة الرئيس احلريري يؤكد على التمسك بهذه 

املبادرة التي اكدت عليها جميع القمم العربية الالحقة.
وحول االجتماع الطارئ لوزراء اخلارجية العرب في القاهرة، 
شدد الشامي على اهمية اتخاذ موقف شجاع من جميع الدول العربية 
الى جانب ادانة اسرائيل، مع اتخاذ اجراءات عملية ضاغطة لقطع 

العالقات معها ومالحقتها امام مجلس االمن واالمم املتحدة.
بدوره رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي اعتبر ان املجزرة 
االسرائيلية اجلديدة اكدت عدوانية اسرائيل وضرورة مواجهتها 
مبواقف وخطوات جازمة، مشيرا الى ان الرهان على رغبة اسرائيل 
بالسالم وعلى ضرورة اعطاء التحرك الديبلوماسي مداه االقصى 

البطريرك املاروني نصراهلل صفير وصف ما تعرضت له قافلة 
املساعدات االنسانية الى »غزة باجلرمية الكبرى«.

رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ندد من جهته بإطالق النار 
على ناشطي اجلمعيات االنس���انية في اسطول احلرية مستنكرا 

»قتل املدنيني االبرياء مهما كان السبب«.

العودة إلى نغمة التعديل الحكومي

على صعيد السياسة الداخلية، اكدت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
ع���ودة التوجه نحو اجراء تعديل في الطاقم احلكومي، ان لم يكن 

تبديال.
وتقول املصادر ان بعض اجلهات اتخذت من حملة رئيس القوات 
اللبنانية سمير جعجع على الرئيس ميشال سليمان سبيال لتجديد 
فكرة طرح التعديل احلكومي والذي ميكن ان يشمل عشرة وزراء 

مرة واحدة.
وفي معطيات املص���ادر ان ثمة ضغوطا متارس من اجل ابعاد 
بعض وزراء 14 آذار عن احلكومة وفي الطليعة وزيرا القوات، علما 
ان قيادات 14 آذار اس���تبعدت هذا االمر، انطالقا من كون احلكومة 
احلاضرة وليدة توافق س���عودي � س���وري، يبدو مستمرا حتى 
اللحظة، بيد ان تصريحات للوزير السابق وئام وهاب بعد زيارة 
الرئيس الس���ابق امي���ل حلود امس االول اع���ادت الضوء الى هذا 
املوضوع، علما انه حتدث ع���ن »تغيير في اداء احلكومة« وليس 

تغيير او تعديل احلكومة.

فيما توحدت األحزاب الموالية والمعارضة بوجه الجريمة اإلسرائيلية


