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بيروت ـ زينة طّبارة
أعرب عضو تكتل »التغيير واإلصالح« النائب زياد 
أسود عن استنكاره ملا ُيعتقد انه كان يدّبر من محاولة 
الغتي���ال البطريرك صفير خالل زيارته ملدينة زحلة، 
واصفا مثل هذا األمر بالعمل اإلرهابي اجلبان الهادف 
الى اإليقاع ب���ني اللبنانيني والعودة بهم الى لغة الدم 
على غرار ما حصل خالل احلرب األهلية املش���ؤومة، 
معتبرا ان أبعاد العملية كانت تس���تهدف اتهام حزب 
اهلل بها خصوص���ا انها جاءت عل���ى اثر تصريحات 
البطري���رك األخيرة التي تناول فيها احلزب وش���كك 
في انتمائه الوطني، مطالبا القوى األمنية بالكش���ف 
السريع عن تفاصيل وحيثيات احلادث وعرضه أمام 
الرأي العام اللبناني منعا الستغالل البعض احلادثة 
ألغراض سياسية مغرضة وبالتالي استغاللها لتأليب 

الرأي العام اللبناني بش���كل عام واملسيحي بشكل خاص ضد حزب اهلل 
وضد حتالفه مع »التيار الوطني احلر«.

وربط نائب جزين في حديث ل� »األنباء« ما اعتقده محاولة الستهداف 
البطري���رك صفير باملناش���ير التي ألقيت في ش���رق صيدا والتي دعت 
املس���يحيني الى إخالء منازلهم وترك املنطقة، معتقدا ان ما يجري على 
املستوى املشار إليه حملة مبرمجة ومخطط لها عن سابق تصور وتصميم 
للنيل من صورة »حزب اهلل« وحتالفه مع »التيار الوطني احلر«، معربا 
عن قناعته بأن اجلهة التي ألقت املناشير هي نفسها التي كانت تخطط 
لعمل إرهابي ضد صفير، وان الهدف من احلادثتني واحد ال يتجزأ سواء 
بأبعاده أو مبضمونه، الفتا الى ان احلوادث األمنية املشار اليها وإن دلت 
على شيء فهي تدل على حالة طائفية يعيشها اللبنانيون وتكشف بشكل 
واض���ح عن مدى عدم ثقة الطوائف اللبنانية بعضها ببعض، مرتئيا ان 
على كل املرجعيات السياسية عامة والروحية خاصة العمل على إيجاد 
معاجلة جذرية للحالة املذكورة وذلك عن طريق حماية كل منها لألخرى 

وضرورة ابتعادها عن اللجوء الى دعم فريق على حساب فريق آخر.

وردا على س���ؤال حول ما إذا كانت عدم مش���اركة 
التيار الوطني احلر ف���ي مالقاة البطريرك صفير في 
زحلة »إعالن طالق« بني التيار وبكركي، أعرب النائب 
أسود عن اعتقاده أن التوتر على خط الرابية – بكركي 
مجرد مرحلة مثل سواها من املراحل املتوترة السابقة 
التي يعبر فيها كل منهما عن موقفه ورؤيته السياسية 
ونظرته اخلاصة لألمور، معتبرا في سياق متصل ان 
ما شهدته منطقة زحلة من مسرحيات أخرجتها بعض 
الفئات املسيحية لم يكن شكال ومضمونا، ترحيبا بقدوم 
البطري���رك صفير الى املدينة بقدر ما كان محاولة من 
تلك الفئات لالس���تيالء على هذه الزيارة وتصويرها 
على انه���ا قواتية كتائبية، في وق���ت كان من واجب 
املنظمني توجيه الدعوة الى جميع الفئات املسيحية أيا 
كان انتماؤها أو توجهها وذلك فيما لو كانت نواياهم 

اعطاء صبغة الشمولية املسيحية للقاء املذكور.
وختم النائب أس���ود مش���يرا الى ان زحلة ليست ملكا ال للقوات وال 
للكتائب وال لغيرها من الشخصيات التي حاولت التأكيد على وجودها 
السياسي والش���عبي في املدينة، معتبرا ان اس���تقبال النائب والوزير 
السابق الياس سكاف للبطريرك صفير في زحلة كان ملجرد االستعراض 
والوجاهة خصوصا انه الش���خصية التي يصعب وصفها بش���خصية 
التحديات، معتبرا ان ما تردد بأن احلش���ود السكافية كانت للتأكيد من 
جهة على زعامته لعاصمة الكثلكة )زحلة( ومن جهة ثانية للتأكيد على 
انتفاء احلضور العوني فيها هو مجرد أوهام يعيشها املجتمع اإلقطاعي 
املهدد بانقالب التغييرين عليه، مؤكدا في املقابل ان ال السكاف وال غيره 
يستطيع الغاء التيار العوني في زحلة وال حتى التيار نفسه يريد الغاء 
أحد فيها، وإال ملا كان التيار طالب بإسناد وزارة الزراعة للسكاف خالل 
حكومة الرئيس السنيورة السابقة، متسائال »من أين للسكاف ان يكون 
زعيم الكاثوليك في لبنان في ظل فقدانه ملعايير الزعامة وفي ظل تعاطي 

اإلقطاع مع الناس وكأنهم مجرد أكياس بطاطا«.

أخبار وأسرار لبنانية
دعستان ناقصتان: نقل زوار دمشق امتعاض سورية من 
»دعستني ناقصتني« أقدم عليهما النائب وليد جنبالط، 
األول����ى تصويت وزرائه في احلكوم����ة ملصلحة امتناع 
لبنان عن التصويت في مجلس األمن، في جلسة فرض 
العقوبات على إيران، والثانية حني س����ئل جنبالط عن 
إمكان زيارته إلى طهران، فأجاب بأنه سيش����اور خادم 
احلرمني الشريفني السعودي في هذا األمر، ما دفعه إلى 
اإلصرار على إقامة غداء تكرميا للس����فير السوري علي 
عبدالك����رمي علي مبش����اركة جميع حلفاء س����ورية في 

لبنان.
احلكومة باقية: على رغ��م الوضع الهش حلكومة الوحدة 
الوطني��ة وعدم االنتاجية، يؤكد مش��اركون فيها انها باقية 
ومس��تمرة »ألنه ال موجب لتغييرها مادام ش��يء لم يتغير 
فيحتم القيام بهذه اخلطوة، على ان احلركة باجتاه س��ورية 
واعادة النظر في االتفاقات في ضوء املالحظات والتعديالت 
بعدما درستها اللجنة الفنية املشتركة، رمبا دفعت هذه احلركة 
باجتاه تش��كيل حكومة جديدة ملواكبة املرحلة املستجدة في 
العالقات بني البلدين واألسس اجلديدة التي تقوم عليها عبر 

املؤسسات.
مناخ الهدوء: يقول مصدر وزاري ان الساحة اللبنانية 
س����تبقى مرصوصة ومحصنة ألنه ال مصلحة ألحد في 
إسقاط مناخ الهدوء وضرب االستقرار وتعكير األجواء، 
واجلميع يحاولون االف����ادة من األجواء القائمة إلجناح 
موسم الصيف الواعد، وان ما يتردد عن حرب ومواجهات 
أمر غير وارد في الوقت احلاضر، في ظل الضغط الدولي، 

السيما األميركي بضبط األوضاع.
مساع لتوتير االجواء بني الشيعة واملوارنة: يشعر املقربون من 
ح��زب اهلل بان املقصود من االس��اءة الي��ه واتهام جمهوره 
بالتبعي��ة إليران هو اس��تدراج احلزب ال��ى رد عنيف على 
البطريرك صفير، ينتج توترا شيعيا – مارونيا، من شأنه ان 
يدفع غالبية املس��يحيني الى االصطف��اف خلف البطريرك 
ومحاصرة العماد ميش��ال عون في عمق ساحته املارونية، 
ناهيك ع��ن زج املقاومة في مس��تنقعات الداخل. ويبدو ان 
قيادة احلزب عممت على الهيئات القيادية مبستوياتها كافة 
وجوب جتنب اخلوض في سجال مباشر مع صفير وضرورة 
تفادي االشارة اليه باالسم، علما ان ما قاله أثار غضبا شديدا 

في دوائر احلزب وقواعده.
جتمع املسيحيني: الحظت أوساط ديبلوماسية مراقبة 
لتطورات الوضع اللبناني ان ثالث مسائل � ملفات جمعت 
املسيحيني ككتلة واحدة متجاوزين الصراعات فيما بينهم 
وسط مخاوف طارئة، احداها كانت لدى مناقشة خفض 
س����ن االقتراع الذي كان يطالب به افرقاء مس����يحيون 
وتراجعوا عنه حني بات استحقاقا له تداعياته املستقبلية، 
والثاني����ة كانت لدى اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه 
بري الغاء الطائفية السياسية ودخول افرقاء مسيحيني 
على خط اجلدل احملتدم في هذا املوضوع، واحملطة الثالثة 
كانت االس����بوع املاضي حي����ث اثير موض����وع اعطاء 
الفلسطينيني حقوقا مدنية، إذ شهد مجلس النواب اصطفافا 
طائفيا كانت له مبرراته من حيث املبدأ بس����بب املقاربة 
غير املدروسة للموضوع، لكن اخلالصة هي مدى اخلوف 
الذي يش����عر به املسيحيون او يشعرونهم به على نحو 
ال يخلو من توظيف من الزعماء املسيحيني انفسهم على 

تعزيز شعبيتهم.
 حزب اهلل واالدعاء على كل من شوه صورته: يناقش حزب اهلل 
اقتراح��ا برفع دعوى قضائية ض��د كل من تلقى امواال من 
االدارة االميركية لتش��ويه صورة حزب اهلل. واش��ار نائب 
احلزب نواف املوسوي الى ان بعض هذه االموال دفعت عبر 
الوكالة االميركية للتنمية وعبر الش��راكة الش��رق اوسطية 
وهناك اموال دفعت لبع��ض البلديات، اما االموال الضخمة 
فقد دفعت لهيئات وش��خصيات سياسية. واعتبر املوسوي 
ان هذا االمر ميس بالسيادة وبالوحدة الوطنية، وان االختالف 
بوجهات النظر امر طبيع��ي في لبنان لكن غير الطبيعي ان 
تتقاضى هيئات وش��خصيات سياس��ية مبالغ تتجاوز 500 

مليون دوالر.

حزب اهلل لساركوزي: إذا لم تكن اليونيفيل لحمايتنا.. فلنُعِد النظر في وجودها
بيروت ـ عمر حبنجر

التوافق السياس���ي املتعثر 
في بعض املجاالت احلكومية، 
حض���ر كهربائيا ف���ي مجلس 
الوزراء امس، مبوافقة املجلس 
على خطة وضعها وزير الطاقة 
واملياه جبران باسيل لهذا القطاع، 
ُيع���د للحضور  ويبدو توافقا 
تربويا، في ضوء موافقة رئيس 
مجلس الوزراء سعد احلريري 
على االجتماع برابطة االساتذة 
الثانويني، دون اشتراط وقفهم 
االمتناع عن تصحيح مسابقات 
امتحان���ات نهاية الس���نة، في 
وقت يرتف���ع غليان التهديدات 
االس���رائيلية ض���د لبنان على 
خلفية االستعداد إلبحار سفن 
احلري���ة من ش���واطئه باجتاه 

غزة.
وفي غم���رة ازدحام امللفات 
الش���ائكة في بيروت، استقبل 
الرئيس السوري د.بشار األسد 
ام���س رئيس تكت���ل اإلصالح 
والتغيير اجلنرال ميشال عون 
ووزير الطاقة جبران باس���يل 
في دمشق حيث عقد اجلانبان 
جلسة محادثات تناولت العالقات 
السورية � اللبنانية والتطورات 
االيجابية التي تشهدها العالقات 

السورية � اللبنانية واجلهود املبذولة لالرتقاء بها 
إلى أفضل مس���توى من خالل تعزيز التعاون بني 
البلدين في مختلف املجاالت ومت التأكيد على أهمية 
استمرار التنس���يق والتشاور حيال القضايا التي 

تهم الشعبني الشقيقني.
كما جرى خالل اللقاء استعراض آخر املستجدات 
على الساحتني اإلقليمية والدولية وخاصة في ضوء 
التهديدات اإلسرائيلية املستمرة والتي تهدف إلى 

زعزعة أمن واستقرار املنطقة.
من جهة اخرى برز امس تطور سياسي ميداني 
متثل بكالم مسؤول العالقات العامة في حزب اهلل 
عمار املوسوي الذي علق على كالم الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي انه وفي حال ارادت اسرائيل القيام 
بعدوان على لبنان طلب حتييد القوات الفرنسية، 
فقال: اذا كان���ت هذه القوات غير موجودة لتحمي 

اللبنانيني فالنعد النظر في وجودها.
الى ذلك مجلس الوزراء لم يكن كهربائيا في جلسة 
أمس االول وحسب، فقد أثار الوزيران بطرس حرب 
وميشال فرعون )14 آذار( حادث توزيع املنشورات 
الداعية املسيحيني ملغادرة منطقة شرق صيدا، كما 
أثارا حادث االنفجار الذي حصل في محل لقطع غيار 
السيارات في الكرك )زحلة( عشية زيارة البطريرك 
املاروني نصراهلل صفير للمدينة، وطالبا احلكومة 

باتخاذ التدابير األمنية الرادعة.
الرئيس س���عد احلريري اكد خالل اجللسة ان 
التحقيقات جادة ملالحقة موزعي املنشورات واعتقالهم 

ومحاكمتهم.
كما أث���ار الوزير حرب موضوع الس���فن التي 
س���تتوجه من لبن���ان الى غ���زة، رافضا احلصار 
االس���رائيلي لغزة، وطالب احلكومة بأن تتعامل 

مع املوضوع مبسؤولية وجدية تفاديا لتعريض 
لبنان الى مخاطر غير محسوبة.

وبالنسبة لالنفجار في زحلة فالتحقيقات مستمرة 
مع اجلرحى، ويؤمل ان يوضح هؤالء ما اذا كان في 
االمر تدبير لعمل ارهابي يتناول زيارة البطريرك 
نصراهلل صفير الى زحلة، لكن استبعاد احملققني 
للطابع املهني لالنفجار عزز االجتاه الى اخراج زيارة 

البطريرك من دائرة االهداف احملتملة.
غير ان مصادر أمنية اكدت عبر بعض وسائل 
االعالم ان التحقيقات مازالت تدور حول فرضيتني، 
االولى هي ان يكون الهدف االعتداء على قائد فوج 
التدخل الثالث باجليش العميد أمني أبومجاهد، على 
اعتبار ان قتيل االنفجار زياد حسني، هو شقيق عمار 
حسني الذي قتل منذ بضعة اشهر في اشتباك مع 
فوج التدخل الثالث الذي يقوده أبومجاهد، والثاني 

أن يكون االنفجار عرضيا.
أما بالنسبة للمنشورات املوزعة في 
شرق صيدا فابلغ املدير العام لقوى 
األم���ن الداخلي اللواء أش���رف ريفي 
رجال الدين املس���يحيني في املنطقة 
بان قوى األمن بدأت من صباح امس 
الثالثاء انتشارا أمنيا واسعا في شرق 
صيدا، وكان وفد من قوى األمن جال 

في املنطقة واجتمع بكهنتها.
كما قام عضو املكتب السياس���ي 
في حزب اهلل محمود قماطي بجولة 
على فعاليات شرق صيدا، مستنكرا 

ما وصفه بالتصرفات احلمقاء.
أما بالنسبة حلمالت فك احلصار 
عن غزة، فقد تواصلت االستعدادات من 
قبل منظمي سفينتي »جوليا« و»مرمي« 
حيث من املقرر ان تبحرا من لبنان الى 
قبرص ومن ثم الى ميناء غزة ضمن 

اطار احلملة لفك احلصار عنها.
وقال���ت جلنة املب���ادرة الوطنية 
لكس���ر احلصار عن غزة، ان اسطول 
احلرية2 سينطلق عشية حلول رمضان 

املبارك.
وكان رئيس احلكومة االسرائيلية 
جدد حملته التهديدية ضد هذا التحرك 
اللبنانية مسؤولية  وحمل احلكومة 

ما قد يقع.
كما حذر وزير الدفاع االسرائيلي 
ايهود باراك من تبعات السماح بإبحار 
الس���فن من لبنان لكسر احلصار عن غزة، ملمحا 
بع���د لقائه األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون 
في نيويورك الى ان القوات االسرائيلية ستستخدم 
القوة في اعتراض هذه السفن، وأشار الى احتمال 
حصول احت���كاك يؤدي الى عنف وهذا ش���يء ال 

ضرورة له على االطالق كما يزعم.
وزير االش���غال العامة والنقل غازي العريضي 
أوضح أمس ان السفينة اللبنانية »جوليا« املتوجهة 
الى غزة طلبت االنتقال ال���ى قبرص، وقد أبلغت 
املعنيني في لبنان بذلك، حيث ال توجد مشكلة هنا، 
في توجهها الى قبرص بعدما تكون قد استوفت كل 

الشروط القانونية.
وحول توجه الس���فينة الى غزة قال العريضي 
ان هذا االمر يعود الى الس���لطات القبرصية، التي 

لها أن تسمح بتوجهها الى غزة أو ال.

األسد استقبل عون في دمشق.. والحكومة اللبنانية تابعت انفجار »زحلة« ومنشورات »صيدا«

)سانا( الرئيس السوري د.بشار االسد مستقبال رئيس »االصالح والتغيير« النائب ميشال عون بحضور وزير الطاقة جبران باسيل في قصر الشعب بدمشق امس

زياد اسود

لبنان »ينّور« 24 / 24: الحكومة أقرت مشروع باسيل الكهربائي
 بيروت: ل���م يعد على املواطن 
اللبناني او السائح ان يخشى من 
االنقطاع املستمر للتيار الكهربائي 
صيفا او شتاء، فأخيرا لبنان سيرى 
الكهرباء 24 على 24 بعد ان أقرت 
احلكوم���ة اللبنانية مس���اء امس 
االول مشروع وزير الطاقة جبران 
باس���يل والذي ينفذ على مدى 5 
س���نوات ويعتمد على متويل من 
احلكومة والقطاع اخلاص واجلهات 

املانحة.
باسيل الذي حارب إلصالح وزارة 
الطاقة أوضح أن »اخلطة تتضمن 
بنودا تنفيذية عن التمويل ومصادره 
واملدى الزمني واآلليات التنفيذية 
واألحجام واألموال وتفاصيل كثيرة 
أقرت«، الفتا إلى أنه »من الناحية 
املبدئية هذا األمر مهم جدا ألنه حسم 
سجاال كبيرا في البلد لكيفية حل 

أزمة الكهرباء«.
وشدد على أن »العبرة في التنفيذ 
الن من الناحية العملية املوضوع 
يتعلق بهم���ة اللبنانيني جميعا«، 
معلنا أنه »بتنفيذ اخلطة سنصل في 
العام 2014 إلى سداد عجز الكهرباء 

وفي العام 2015 ستكون الدولة في 
وضع تربح فيه من قطاع الكهرباء«، 
داعيا إلى سحب موضوع الكهرباء 
من التجاذبات السياسية وإخضاعه 

للمنطق العلمي.
بدوره اعلن وزير اإلعالم د.طارق 
متري بعد جلسة مجلس الوزراء، 
»أن احلكومة ناقشت خطة باسيل 
بشأن سياسة الكهرباء في لبنان، 
املوافقة على اخلطة على  وقررت 
أن يصار الى اتخ���اذ م��ا يتطلبه 
تنفيذها من مشاري��ع وط��رق إدارة 
ومتويل ودفاتر شروط وفق األصول 
املقررة مبوج���ب القوانني املرعية 
اإلجراء ومبوجب قرارات مجلس 

الوزراء.
وتقرر أن يرفع الوزير باسيل 
تقريرا الى احلكومة كل 6 اشهر عن 
املراحل التي وضعتها هذه اخلطة 

موضع التنفيذ«.
واضاف: »قدم باسيل في خطته، 
مب���ادرات مترابطة تتعلق بالبنى 
التحتية للكهرباء ومصادر الطاقة 
البلدية، وتتضمن البرامج التنفيذية 

وطرق متويلها«.

أسود لـ »األنباء«: سكاف يتعاطى مع الناس وكأنهم أكياس بطاطا!
رأى أن الجهة التي ألقت المناشير هي نفسها التي كانت تخطط لعمل إرهابي ضد صفير

ورطة »المستقبل«.. والمنقذ 
لفتني االسبوع املاضي الفيلم االميركي 
املليء باالكشن والعنف، والذي   »eraser«
دارت احداثه حول »جون« العميل احملترف 
في قس����م حماية الش����هود وقام ببطولته 
املمثل ارنولد شوارزينغر متخفيا، بهدف 
انقاذ املستهدفني من قوى الشر من اشخاص 
جشعني وذوي سلطة سياسية »فاسدة« 

ونفوذ قوي.
وما ان انتهى »الفيلم االصالحي« حتى 
قلبت على احملطات اللبنانية، ألفاجأ بعرض 
وحتليل كثيف ل�»مسلسل الفساد احلزبي 
والسياسي« املتمثل في حملة واسعة من 
»نشر الغسيل« بني اعضاء كتلة »انا اوال« 
وتعومي خالفاتهم »املزمنة« على السطح، 
وباس����تقالة النائب احم����د فتفت من تيار 
املستقبل بعد كس����ب قوى 8 آذار بلديات 
استراتيجية في الشمال »املستقبلي«، والحقا 
بتوجيه ضربتها القاضية بحصولها على 
40% من أصوات الناخبني في االنتخابات 
الفرعية ل� »املنية � الضنية« بعد وفاة نائب 

»املستقبل« هاشم علم الدين.
رئيس احلكومة سعد احلريري حاول ان 
يحتوي األزمة التي هزت التيار من داخله 
فرفض اس����تقالة فتفت، لكنها مساع من 
شأنها تأجيل االنفجار الكبير بدال من حل 
املشكلة جذريا، فاملطبخ السياسي املصغر 
لتيار املستقبل مازال يطعم شارعه امللح 
واحلر واملر، وأبقى »دكاكينه« املوالية له 
هنا وهناك، والزمر والشلل »الباحثة عن 
لقب مسؤول« في معظم املناطق اللبنانية 
رغم رف����ض القاعدة الش����عبية لها جملة 

وتفصيال.
وكما في كل فيلم او مسلس����ل او مأزق 
حزبي، تظه����ر أياد بيضاء لنش����ل اخلط 
السياسي من فساده وورطته الداخلية.. هذا 
ما يقوم به الشاب احمد احلريري جنل النائبة 
بهية احلريري، إلنقاذ ارث خاله الشهيد رفيق 
احلريري الوطني في ربع الساعة االخير، 
ساعيا للتواصل مع القاعدة الشعبية بكل 
مستوياتها »الصغير قبل الكبير« واالستماع 
الى هواجس����هم ونظرتهم الى »املستقبل« 
اجتماعيا وسياس����يا واقتصاديا للخروج 
بهيكلية تنظيمية )تعلن في 15 يوليو املقبل( 
من رحم الش����ارع والتي اقل ما يقال فيها 
انها »اخلرطوشة« االخيرة إلعادة االمور 
الى نصابها، وتعليق التآكل الشعبي الكبير 

من رصيد تيار املستقبل.
ويتبادر السؤال هنا: هل ستسمح مراكز 
القوى داخل تيار املستقبل ألحمد احلريري 
بتشكيل هيكلية جديدة تتماشى مع الواقع 
املستجد؟ وهل سينجح في اختيار االكفاء 
مللء املراكز القيادية على مختلف املستويات، 
خاصة ان مصادر »مستقبلية« نافذة أكدت ل� 
»األنباء« ان »اإلخفاقات الكارثية املتتالية تعد 
إنذارا مبكرا لالنتخابات النيابية املقبلة عام 
2013 والتي لن نحلم من خاللها بالوصول الى 
نصف عدد كتلة املستقبل في البرملان اليوم 
وبالتالي سيتعذر علينا حتى الوصول الى 
رئاسة احلكومة، اذا لم حتدث تغييرات كبيرة 
داخل التيار«، مؤكدا ان مقولة »رشح عصا 

بتربح« قد سقطت متاما هي ومطلقوها.
أحم����د احلريري يعلم جي����دا ان البيت 
السياسي اجلميل يتماشى مع حديقة نظيفة 
من حوله، فإما ان يقتلع شوكها »املتسلق« 
الذي أينع منذ 5 سنوات وحان قطافه، وإما.. 

فاالنتحار السياسي.
علي رباح


