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»أزمة« بين بكركي و»الضاحية«
مازالت قابلة لالحتواء

بيروت: اكتفى »حزب اهلل« في رده على تصريحات 
البطريرك املاروني مار نصراهلل صفير خالل 
زيارته الى باريس، بإص��دار بيان صيغ بعبارات 
منتقاة حلصر املش��كلة وأخذ فيه على البطريرك 
صفير انه قال كالما فيه إساءة واهانة، متوقفا عند 

عبارة »ما يسمى حزب اهلل«.
وأوعزت قيادة حزب اهلل الى نواب ومسؤولي 
احلزب بعدم الدخول في سجال سياسي أو إعالمي 
مع بكركي والبطريرك صفير مفسحة في املجال أمام »محاوالت 

للتوضيح والتصحيح ورأب الصدع«.
ولكن األوساط السياسية القريبة من حزب اهلل عكست في 
مجالسها مالحظات انتقادية حلركة صفير ومواقفه السياسية، 

مشيرة الى النقاط التالية:
� تعامل البطريرك صفير بفوقية واستفزاز مع كل األطراف 
املناوئة له ومساهمته عن قصد أو غير قصد في »إعادة التوتر 
السياسي والسجال الطائفي في حلظة مصيرية تقف فيها املنطقة 

على شفير هاوية متعددة اجلبهات«.
� مب��ادرة البطريرك صفير الى اكمال ما كانت بدأته 14 آذار 
وإلى ملء فراغ سياسي ناجم عن ارتباك وضعيتها بعد خروج 
جنب��الط منها والتزام احلريري مبتطلب��ات واعتبارات موقعه 

اجلديد كرئيس للحكومة.
وحتوله بهذا املعنى رأس حربة سياسية وإعالمية ضد حزب 
اهلل وف��ي حملة مركزة ته��دف الى تصويره مصدر خطر على 
لبنان ونظامه، وإلى إظهار املقاومة عامل انقس��ام وخالف بني 

اللبنانيني.
� التع��ارض مع اجنازات حتققت خ��الل العام املنصرم من 
قيام حكومة الوح��دة الوطنية والبيان ال��وزاري الذي أفرزته 
ومصاحلة احلريري مع س��ورية، وص��وال الى معادلة اجليش 

والشعب واملقاومة التي يعمل لها الرئيس سليمان.
� لقاء صفير في باريس مع املوفد الدولي تيري رود الرسن 
املعروف بتوجهاته العدائية ضد حزب اهلل وسورية. وهذا )إضافة 
الى تش��ابه كالمه مع تصريحات فيلتمان( ما يسهم في تعزيز 
الشكوك حول موقع البطريرك صفير وارتباطه مبشروع دولي 
مناهض حلزب اهلل، وحول العالقة بني ما قاله من كالم تصعيدي 

في باريس وما سمعه هناك من الرسن ومسؤولني فرنسيني.
� التزامن بني زيارة البطريرك صفير املعدة سابقا الى باريس 
وزيارة د.س��مير جعجع التي لم تكن مقررة من قبل. والتقاطع 

في موقفهما ازاء حزب اهلل.
ولكن املسألة التي تثير استياء وغضب حزب اهلل وجمهوره، 
وتشاركه في هذه املشاعر أوساط ودوائر شيعية غير مرتبطة 
ب��ه وتكن كل تقدير واحترام للبطريرك صفير وتس��تغرب ما 
صدر عنه أخيرا، هي املتعلقة بكالمه عن املقاومة وعن الشيعة 

كطائفة ومجموعة.
وف��ي التفاصيل أدل��ى البطريرك صفي��ر بحديث الى قناة 
تلفزيونية شكك فيه بوطنية حزب اهلل واجنذابه الى إيران متهما 
إياه بأن روابطه الدينية ال تلبث ان تصبح سياس��ية. وفي هذا 
الكالم عن الش��يعة بأن مرجعيتهم الدينية السياسية في ايران 
ويأمت��رون بأوامرها، ما يعتبره حزب اهلل وآخرون انه يعكس 
»تشكيكا بلبنانية الشيعة ووطنيتهم ووالئهم«، وانه يثير مشاعر 

الطائفة الشيعية ويغذي حالة من التحريض ضدها.
فإذا كان البطريرك صفير حرا في نظرته الى حزب اهلل ورأيه 
فيه وله ملء احلق واحلرية في طرح هواجسه، فإن ال مصلحة 
للبطريركية املارونية في خلق انقسام داخلي وان تكون طرفا 

وان تدخل في نزاع وخالف مع الطائفة الشيعية.
وترى هذه األوس��اط الش��يعية ان ثمة مشكلة متفاقمة بني 
البطريركية املارونية والطائفة الشيعية تستدعي معاجلة جدية 
وفورية نظرا النعكاساتها السلبية واملدمرة على العيش املشترك 
املس��يحي � االس��المي، وخصوصا بني املوارنة والشيعة، فال 
البطري��رك صفير بحكم موقعه ميكن��ه ان يقول انه يعبر عن 
رأي شخصي، وال الشيعة قادرون على الفصل بني البطريرك 
املاروني ومن وما ميثل، كما ليس في امكانهم التغاضي عن مواقف 
متراكمة يشعرون بأنها تس��تهدفهم وتعنيهم من كالم صفير 
السابق عن اخلطر على الكيان والهوية العربية والدميوقراطية 
العددية )أكثرية حتكم(، الى الكالم عن ارتباط الش��يعة بإيران 

دينيا وسياسيا ووالئهم لها.
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لقاء حلود - سليمان اصعب من لقاء حلود - جنبالط:  اللقاء بني جنبالط 
وحل����ود بات قريبا، فاآللية وضعت ولك����ن لم يحدد التاريخ، 
واجلو جيد جدا والقضية تقنية وليس����ت جوهرية، كما يقول 

النائ����ب اميل اميل حلود )الذي كان زار جنبالط قبل أيام(، أما اللقاء بني الرئيس����ني 
س����ليمان وحلود، فيبدو مس����تبعدا في الوقت القريب، وفي هذا املجال يقول النائب 
حلود: »في اجلوهر ليس من مشكلة مع الرئيس سليمان، لكن ثمة شكليات وبروتوكوالت 

وأعرافا يجب التزامها، نحن نلتزمها، ونأمل ذلك من اجلميع«.
.. واجتماع جنبالط بوهاب أس�هل من اجتماع وهاب مع ارسالن: قيادي درزي قال انه اقتنع بأن 
املصاحلة بني جنبالط ووهاب اسهل بكثير من مصاحلة وهاب مع ارسالن اذ ثمة اجواء عن 
دخول اكثر من جهة سياس��ية وروحية لعقد لقاء بينهما دون نتيجة، وعلق احد املشاركني 
في اللقاء الذي أعده رئيس اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط على شرف السفير السوري 
على املش��هد السياس��ي بني جنبالط ورئيس حزب التوحيد وئام وهاب الذي ش��ارك في 
اس��تقبال الضيوف جنبا الى جنب قرب جنبالط بالقول »ان وهاب بات يحل محل حمادة 
في االستحقاقات اجلنبالطية املقبلة رغم حضور حمادة في املختارة الذي بدا خارج صورته 
اآلذارية متوس��طا االمني القطري حلزب البعث فايز ش��كر وممثل ح��زب اهلل على مائدة 

الطعام«.
مس�تمر في توجهاتي ولو بقيت وحدي: معظم كوادر احلزب التقدمي االشتراكي في اقليم 
اخلروب يرفضون توجهات رئيس اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط االخيرة، وهذا 
ما ظهر خالل االجتماع االخير في سبلني الذي جمع جنبالط وكوادر التقدمي مما دفع 
جنبالط الى القول «سأس����تمر في توجهاتي السياس����ية االخيرة ولو بقيت وحدي، 
وااليام القادمة ستثبت للجميع وحتى ملسؤول »املستقبل« في االقليم صحة خياراتي 

السياسية«.
حياد لبنان أم حتييده؟ تس�أل أوساط سياسية معارضون حياد لبنان أو أقله حتييده: ملاذا قرر مجلس 

الوزراء االمتن��اع عن التصويت عند طرح موضوع العقوبات على 
ايران؟ ومل��اذا لم يكن مع هذه العقوبات أو ضدها جتاوبا مع دعوة 
جنبالط الى ان يكون لبنان »مع أو ضد«، علما ان وزراء في احلكومة 
صوتوا مع االمتناع، أليس هذا حيادا أو حتييدا عن الصراع بني ايران وتركيا وسورية ومن 
معها من جهة، والدول األخرى من جهة ثانية، وتبدي املصادر اس��تغرابها لرفض جنبالط 
حتييد لبنان عن صراعات احملاور وهو الذي كان أول من دعا الى ذلك في مقال في جريدة 
»األنباء« الناطقة باس��م احلزب االشتراكي حتت عنوان »احلياد االيجابي مدخل الستقرار 
لبنان«. )النائب جورج عدوان يدعو الى التمييز بني حتييد لبنان وحياده، »فلبنان ال يستطيع 
ان يكون على حياد في الصراع العربي االسرائيلي، وأيضا استعمال لبنان ورقة ضغط في 

مقاربات أخرى وكساحة في صراعات ال يؤمن مصلحة لبنان«(.
إشادة سورية بقهوجي: سمع مسؤولون لبنانيون من مسؤولني سوريني كالما ايجابيا 
الفت����ا وكبيرا عن قائد اجليش العماد جان قهوج����ي ودوره الوطني وعمله لتنظيم 
وتطوير مؤسسة اجليش، باالضافة الى مواقفه الداعمة للمقاومة وللتالحم بني اجليش 
والشعب واملقاومة وقدرته على عدم زج اجليش باخلالفات الداخلية، علما ان املسؤولني 
اللبنانيني سمعوا كالما بأن اجليش اللبناني وقوته ومنعته من الثوابت لدى القيادة 

السورية في تعاطيها مع امللف اللبناني.
الس�فارة األميركية ترد: في حني يؤكد حزب اهلل متابعته مللف املساعدات االميركية للبنان 
انطالقا مما أسماه »فضيحة ال� 500 مليون دوالر التي وزعت منذ عام 2006«، متحدثا عن 
امكان رفع دعاوى قضائية على االدارة االميركية واألطراف التي تقاضت أمواال من األميركيني، 
ردت الس��فارة األميركية عبر املسؤول الثقافي واالعالمي ريان كليها ان االدارة األميركية 
قدمت هذا الدعم »بكل شفافية الى الناس واالعالم على عكس جهات أخرى في لبنان«، نافيا 
»االتهامات التي حتدث عنها النائب نواف املوس��وي«، ومؤك��دا ان »هذه األقاويل لن تغير 

دعمنا للبنان«.

أخبار وأسرار لبنانية

السفينة »جوليا« التي جتهزت في لبنان الى جانب السفينة »مرمي« لالنطالق الى غزة وفي االطار مجندات اسرائيليات خالل تدريبهن 

الشيخ محمد اجلوزو

)محمود الطويل(

الجوزو ل� »األنباء«: لنتعامل مع القضية 
الفلسطينية من منطلق إنساني ال طائفي

بيروت � أحمد منصور
أكد مفتي جبل لبنان الش����يخ 
محمد علي اجلوزو »ان املسلمني 
ف����ي لبن����ان ال يفك����رون ابدا في 
تهجير املس����يحيني، مشددا على 
انه����م يتمس����كون بالتعاي����ش 
الرئيس  ان  الى  املش����ترك، الفتا 
الش����هيد رفيق احلريري وجنله 
اليوم س����عد يدع����وان دائما الى 
� االسالمية،  املناصفة املسيحية 
منددا بالبيانات املش����بوهة التي 
وزعت في ش����رق صيدا، مشيرا 
الى انها من صنع عمالء اسرائيل 
الفتنة  ال����ى زرع  الذين يهدفون 
والبلبلة، مشددا على ان القضية 
الفلسطينية ليست قضية طائفية 
بل هي قضية انسانية واخالقية، 
مؤكدا ان الطائفية هي اخطر مرض 

في لبنان«.
 وق����ال اجلوزو ف����ي تصريح

ل� »األنب����اء«: »ان اكبر خطأ يقع 
فيه اللبنانيون انهم ينظرون الى 
القضية الفلسطينية نظرة طائفية، 
فهذا ال يجوز، فكيف يأتي املهاجر 
من آخر الدنيا ونعطيه اجلنسية، 
بينما عندما يلجأ الينا الفلسطيني 
نعلن عليه احلرب كما حصل في 
املاض����ي، ان لبن����ان ليس وطنا 
مسيحيا وال اسالميا وال هو دولة 
مس����يحية وال دولة اسالمية، فال 
يحق الي فريق ان ينفرد ويعطي 
اجلنسية أو مينعها عن اآلخر، ان 
الفلسطيني ال يطالب باجلنسية 
وال بالتوطني، هو يريد ان يعود 
الى بالده وان يعيش بكرامة، لذا 

نحن ندعو الى املساواة في املعاملة 
بني كل الذين هاجروا وجلأوا الى 

لبنان ألسباب انسانية«.
وحول االنقس����ام في مجلس 
الن����واب بني النواب املس����يحيني 
الرافضني ملشروع حتسني اوضاع 
الفلسطينيني وبني النواب املسلمني 
املؤيدين له قال اجلوزو: »انا اغلط 
هذا الفريق الذي ظهر مبظهر طائفي 
خطير، ان الطائفية اخطر مرض 
في لبنان، فهذا االصطفاف دل على 
ان الفلس����طيني املسيحي يجري 
جتنسيه، واما الفلسطيني املسلم 
فيحارب ويحاصر ويضطهد، لذا 
فإن القضية ليست قضية مسلمني 
ومس����يحيني، بل قضية انسانية 
وحضارية وال أبدا لهذا االصطفاف، 
وإال فسيكون هناك ردة فعل طائفية 
من ناحية اخرى، نحن ال نريد ان 
نصل الى هذا املستوى من جديد 
الطائفي����ة جرت على  فاحلروب 

التركيبة  الويالت ودمرت  لبنان 
اللبنانية«. واضاف اجلوزو »اننا 
ال نرضى بهذا الكالم من احللفاء« 
فه����ذه االص����وات النش����از التي 
سمعناها تعلو في مسألة اعطاء 
احلقوق للفلسطينيني، نقول لها »ال 
تعيدوا املاضي، وقد جربتم املاضي 
الفلسطيني  وحصل ما حصل«، 
لم يكن يري����د احلرب في لنبان، 
ولم يأت الى لبن����ان من اجل ان 
اللبنانيني، ولكن احلرب  يحارب 
فرضت علي����ه، فاملعاجلة كانت 
في عهد رئيس اجلمهورية آنذاك 
الراحل فؤاد شهاب كانت معاجلة 
جيدة، ولكن عندما جاء الرئيس 
س����ليمان فرجنية بعده اختلطت 
االمور وحتولت القضية الى قضية 
طائفية وح����رب طائفية، لذلك ال 
نريد ان نعود الى املاضي البغيض، 
ونريد معاجلة القضية مبوضوعية 

وعقالنية وبإنسانية.
وردا عل����ى كالم البطري����رك 
املارون����ي مار نص����راهلل بطرس 
صفير حول هجرة املس����يحيني 
من لبنان، أش����ار اجلوزو الى ان 
اللبنانيني جميعا يهاجرون وليس 
املسيحيني فقط، وانه لو احصينا 
اللبنانيني الذين اخذوا اجلنسية 
الكندية مثال لوجدنا ان املسلمني 
اكثر، ان املسيحي يعامل معاملة 
البلدان  ف����ي كل  طيبة وجي����دة 
العربية، فال نحاول بأي ش����كل 
من االشكال ان نستفز هذه الدول 
مبعاملة العرب معاملة سيئة على 

ارض لبنان.

مفتي جبل لبنان أكد أن المسلمين ال يفكرون في تهجير المسيحيين

الحريري يوعز باتخاذ إجراء ضد
أي عنصر أمن تثبت إساءته للسودانيين

النائبة العربية حنين الزعبي تدعو للتحقيق 
فورًا مع الكوماندوز اإلسرائيلي

بيروت: أثار رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري مسألة التعرض 
ملواطنني سودانيني في منطقة األوزاعي، معتبرا ان ذلك خطأ غير 
مقبول، ومؤكدا احترام احلكومة اللبنانية حلقوق االنسان، والتزامها 
تأمني سالمة جميع املواطنني املقيمني على األراضي اللبنانية وأمنهم، 
ومعارضة أي توقيف اعتباطي. وطالب احلريري وزير الداخلية باتخاذ 

اإلجراءات املسلكية بحق أي عنصر أمني خالف القوانني واألنظمة.
وكان سفير السودان إدريس سليمان عقد مؤمترا صحافيا في فندق 
البريس����تول قال فيه ان أفرادا من اجلالية السودانية كانوا يقيمون 
احتف����اال خيريا في محلة األوزاعي ودهمتهم مجموعة من قوى األمن 
العام تلفظ بعض أفرادها بشتائم واهانات مستنكرة، وقد استجابت 
قيادة األمن العام لطلبنا وش����كلت جلنة حتقيق. واستغرب السفير 
سليمان الضجة التي أعطيت للحادث في الصحف السودانية وكذلك 
في الصحف اللبنانية، منوها بإدانة رئيس مجلس النواب نبيه بري 
ملا حدث، وقال ان األصوات التي ارتفعت لطرد اللبنانيني من السودان 
ال متثل اال اصحابها. وقال السفير السوداني ان السفارة ستتعامل مع 
احلادث على انه فردي ولن يؤثر على العالقة بني الش����عبني اللبناني 
والسوداني. وكان املدير العام لألمن العام اللواء الركن وفيق جزيني 
استقبل السفير السوداني وأوضح خلفية قرار مداهمة املكان الذي كان 
مواطنون س����ودانيون يقيمون فيه احتفاال غنائيا من دون ترخيص 
قانوني، ولعدم حيازة احلاضرين مس����تندات شرعية تبرر اقامتهم 
ف����ي لبنان، وانها اي املداهمة جرت باش����راف النيابة العامة في جبل 
لبنان، وان حتقيقا رسميا يجري مع الضباط والعناصر الذين نفذوا 

املداهمات، للتأكد من عدم وجود مخالفات مسلكية.
س����فير لبنان لدى السودان أحمد شماط أبلغ وزارة اخلارجية في 
بيروت ان مس����يرة مثقفني س����ودانيني تظاهرت أمام مبنى السفارة 
في اخلرطوم حاملة شعارات ضد لبنان وتطالب مبقاطعة املصارف 
اللبنانية العاملة في السودان والبضائع اللبنانية، وكان أحدهم يحمل 
علما لبنانيا وضعت عليه عالمة × باللون األحمر، وقدموا له مذكرة 

تطالب بإجراء حتقيق وباعتذار رسمي للشعب السوداني.
فكرر أسفه لكنه رفض االعتذار قبل ان تظهر نتيجة التحقيقات، 
وشجب في الوقت نفسه ش����طب األرزة اللبنانية عن علم لبنان من 
قبل املتظاهرين، معتبرا ان ذلك يشكل اهانة للدولة والشعب اللبناني 
وطالبهم باعتذار مقابل، وقد زادت وتيرة اجلهود الرامية الى احتواء 

هذه األزمة ديبلوماسيا وعدم اعطائها أكبر من حجمها.
يذكر ان في السودان نحو 650 لبنانيا يعملون في حقول املصارف 

واالنشاءات والسياحة.

عواصم - وكاالت: دعت النائبة في الكنيست حنني الزعبي للتحقيق مع 
أفراد وحدة الكوماندوز االسرائيلي بتهمة سرقة املتضامنني العرب واألجانب 
على منت أس��طول احلرية اضافة لالتهامات االخرى باالعتداء عليهم وقتل 

واصابة العشرات منهم.
وجاءت أقوال الزعبي والتي نقلتها جريدة العرب القطرية عقب الكشف 
عن كش��وفات مصرفية تظهر اقدام جنود اس��رائيليني على سرقة بطاقة 
االعتماد اخلاصة مبتضامنة اميركية، كاتي ش��يتس واس��تخدامها لشراء 

سلة من املشتريات في تل ابيب.
وأكد انها تدرس امكانية تقدمي شكوى بالشرطة باسم املواطنة االميركية 
التي تعرضت بطاقة اعتمادها للنهب وبالوقت نفسه شرعت بالتوجه لزمالئها 
على منت اسطول احلرية وللقائمني عليه من أجل احلصول على قائمة االغراض 
التي صادرها اجليش االس��رائيلي مبا في ذلك كاميرات حواسيب، اجهزة 
هواتف محمولة وادوات عمل الصحافيني، وذلك لتقدمي ش��كوى رس��مية 
بهذا اخلصوص ايضا. كانت املواطنة االميركية ش��يتس قد كشفت امس 
عن ان جنودا اسرائيليني استخدموا بطاقتها اخلاصة البتياع قناني اجلعة 
في تل ابيب بعد طردها من البالد عقب اعتقالها في عس��قالن ملدة يومني. 
وقالت الزعب��ي النائبة عن التجمع الوطني الدميوقراطي ل� »الغرب« امس 
انها تطالب جيش االحتالل بتحقيق فوري دون انتظار تقدمي ش��كوى من 
أحد واوضحت انه ليس مفاجئا ان يقوم من اس��تهتر بأرواح اناس ابرياء 
جاؤوا بهدف كس��ر حصار ظالم على غزة ان يستهتر بأموالهم وامالكهم. 
وتابعت: »تقدم فضيحة سرقات بطاقات االعتماد دليال آخر على أن جنود 
الكوماندوز لم يحترموا املتضامنني العزل على منت السفن وتعاملوا معهم 

بتقاليد وعقلية القرصان«.

سفير لبنان لدى الخرطوم يرفض االعتذار قبل انتهاء التحقيقات

إسرائيل تدرب قوات »كوماندوز« نسائية لمهاجمة »مريم« اللبنانية
حزب اهلل يدعو لكشف المستفيدين من األموال األميركية و14آذار تطلب كشفاً من سفارة إيران!

اللواء نديم لطيف قدم 
استقالته من تيار عون

انهيار مبنى من خمسة 
طوابق في ذوق مصبح

فتح إلقفال ملف 
المطلوبين  في لبنان

بيروت: انهار مبنى مؤلف 
من خمسة طوابق تشغله 
ش���ركة »فول���دا« لصناعة 
األملنيوم في اخلامس���ة من 
صب���اح ام���س الباكر، ومت 
انتشال عامل لبناني من حتت 
الركام، فيما يستمر البحث 
عن عاملني هنديني. وقال وزير 
الصناعة ابراهام دادايان بعد 
تفقده املكان، ان كل املناطق 
الصناعية في لبنان حتتاج 
الى تنظيم، بينما اعرب مدير 
الدفاع املدني درويش حقيبة 
عن خشيته من انهيار العديد 
من املبان���ي الصناعية فيما 
لو حصل زلزال من الدرجة 

السادسة.

بيروت: من املتوقع ان تشهد 
املرحلة املقبلة عملية تسليم 
مطلوبني للقضاء اللبنانيني من 
قبل حركة فتح خصوصا الذين 
ينتمون حلركة فتح وكل من 
يس����لم نفسه من خالل جلنة 
 � أمنية فلس����طينية  ارتباط 

لبنانية.
وذلك به����دف اغالق ملف 
ال����� 1000 مطلوب  ما يقارب 
وعلم����ت »األنب����اء« ان موفد 
الرئيس الفلسطيني الى لبنان 
عزام االحمد رتب مع القيادات 
اللبنانية مسألة تنظيم تسليم 
هؤالء املطلوبني أنفسهم للجنة 
االمني����ة الفلس����طينية التي 
يترأسها العقيد محمود عيسى 
)اللينو( بالتنسيق مع االجهزة 
االمنية اللبنانية خصوصا في 

صيدا.

اللواء ندمي  بيروت: اعلن 
لطيف تقدمي استقالته من 
التيار الوطني احلر، وقال انه 
سلم كتاب االستقالة الى امني 
التيار طوني مخيبر في  سر 
12 يوني����و اجلاري، وقال انه 
سينصرف الى كتابة مذكراته 
»التي تتضم����ن جتربتي في 
الش����أن الع����ام«. ورد لطيف 
الى عدم جتاوب  اس����تقالته 
النائب ميشال  التيار  رئيس 
عون مع حركة »حكماء التيار« 
التي تض����م الى لطيف اللواء 
عصام ابوجم����رة والقاضي 
يوس����ف س����عداهلل اخلوري 
والقاضي سليم عازار، رافضا 
ان يكون بصدد االنقالب داخل 

التيار.

عواصم � عمر حبنجر - وكاالت
اللبنانيني  في غمرة انشغال 
بامللفات احمللية، تستعد اسرائيل 
لتكرار سيناريو مواجهة اسطول 
احلري���ة، حيث كش���فت تقارير 
إسرائيلية أمس أن اجلهات األمنية 
املختصة قررت تدريب وتأهيل 20 
شرطية مقاتلة من وحدات حرس 
التصدي  احلدود املختلفة ملهمة 
للسفينة النسائية »مرمي« املرتقب 

إبحارها من لبنان إلى غزة.
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن 
صحيفة »يديعيوت أحرونوت« 
أن املصادر العس���كرية رأت أنه 
»سيكون باس���تطاعة شرطيات 
ح���رس احلدود التعامل بش���كل 
أحسن مع النساء املتظاهرات على 
ظهر السفينة املذكورة خاصة في 
ضوء االعتقاد السائد بان عملية 
االستيالء على هذه السفينة ستتم 
ايضا أمام عدسات الكاميرات مثلما 
حدث في االس���تيالء على مرمرة 

التركية«.

تدريبات بحرية

أن  وأوضح���ت الصحيف���ة 
الشرطيات يتلقني هذه االيام تدريبا 
خاصا مع مغاوير البحر ومع باقي 
القوات املقرر مشاركتها في مهمة 
االستيالء على السفينة النسائية، 
وأكدت جه���ات أمنية مع ذلك ان 
البحري هم  الكوماندوز  مقاتلي 
الذين سينفذون عملية االستيالء 
بال���ذات. أما ق���وات الكوماندوز 
النسائية فسينضممن إلى العملية 

في املرحلة الثانية.
وبحس���ب الصحيف���ة ف���إن 
إيقاف  املكلفة مبهم���ة  الق���وات 
الس���فن املقبلة املرتقب ابحارها 
الى غ���زة تتدرب هذه األيام على 
أساس »العبر املستخلصة« من 
عملية االس���تيالء عل���ى مرمرة، 
التدريبات  حيث جتري في هذه 

وراء األكمة ما وراءها.
صقر ال���ذي زار صفير أمس 
أسف لوجود أقالم وأبواق احترفت 
عملية االنقاص والتحريف على 
كالم البطريرك، وان هذه »الفرقة 
احملترفة« او »املنحرفة« عليها ان 
تفهم ان هذا املرجع الوطني الكبير 
يعلن آراءه ب���كل جرأة ويحافظ 

على الوحدة الوطنية.
وقال ان البطريرك كان واضحا 
بقوله: انه مع احلقوق املدنية لكل 
الالجئني الفلس���طينيني كما لكل 
مقيم على ارض لبنان وهذه حقوق 

محاكاة سيناريوهات مختلفة مع 
التشديد على تأهيل وإعداد املقاتلني 
النفسية  الناحية  واملقاتالت من 
خش���ية ان يضطروا مرة أخرى 
الى مواجهة »متظاهرين يلجأون 

إلى العنف«.
العبر  وأضافت أن من ه���ذه 
»تعزيز التعاون مع سالح اجلو 
وتغيير طريقة االس���تيالء على 
الس���فينة«، إضافة إلى دراس���ة 
احتم���ال تنفي���ذ »إيق���اف بارد 
للس���فن األمر الذي ال يستوجب 
سيطرة جسدية على السفينة وال 

مكتسبة، لكنه يتحفظ على املساس 
بالهوية اللبنانية.

واس���تغرب صقر التشويش 
على طاولة احلوار التي يعتبرها 
البطريرك هي املدخل الوليد الخراج 

البلد من أزمته.
النائب غازي  أثار  من جهته، 
زعيتر عضو كتلة الرئيس نبيه 
بري مس���ألة اخلمسمائة مليون 
دوالر التي قيل ان اميركا دفعتها 
في لبنان لتشويه صورة حزب 
الى كش���ف أس���ماء  اهلل. داعيا 
املستفيدين سواء أكانوا سياسيني 

ام وسائل اعالم.
وق���ال زعيتر ان احلملة التي 
يقودها جيفري فيلتمان مساعد 
وزيرة اخلارجية األميركية ناجمة 
عن رغبته في اعطاء نفسه دورا 
هاما في املفاصل األساس���ية في 
التغيير بني  ان  لبنان، معتب���را 
الس���فراء األميركيني لن يجدي 

نفعا.
عضو كتل���ة الوفاء للمقاومة 
نواف املوسوي قال امام وفد من 
الفعاليات السورية يزور لبنان 
اآلن ان االدارة األميركية صرفت 
الس���نوات املاضية مليارات  في 
الدوالرات لتشويه صورة حزب 
اهلل في العالم العربي وخصوصا 
ل���دى الش���باب. وردا على طلب 
املوسوي الى السفارة االميركية 
اذاعة اسماء املستفيدين من منحة 
اخلمسمائة مليون دوالر، قال بيان 
حلزب الكتلة الوطنية العضو في 
قوى 14 آذار ان املوس���وي محق 
في طلبه لكنن���ا نريده ايضا ان 
يطول السفارات األخرى والسيما 
منها السفارة االيرانية التي قدمت 
مساعدات ومولت جهات مسلحة 
معروفة، وكان تأثير مساعداتها 
ومايزال اقوى من املعادلة اللبنانية 
الداخلي���ة، ومن كل املس���اعدات 

األخرى.

على س���ورية ولبنان ملنع إبحار 
القافلة باجتاه شواطئ غزة.

وأش���ارت الصحيف���ة إلى أن 
إسرائيل جتري اتصاالت مكثفة 
مع الواليات املتحدة ودول أوروبية 
تقول من خالله���ا إن حزب اهلل 
وجهات سورية تقف وراء القافلة 
وذلك بهدف بلورة شرعية لسيطرة 
قوات اجليش اإلس���رائيلي على 

القافلة.
ف���ي غض���ون ذلك تس���تمر 
التجاذب���ات املتفاقمة بني طرفي 
الصراع الداخلي اللبناني السريع 

يعرض حي���اة القوات أو الركاب 
للخطر«.

وفيما تتواص���ل حتضيرات 
سفن كس���ر احلصار، قال تقرير 
إن مسؤولني سياسيني إسرائيليني 
عب���روا عن تخوف من نش���وب 
حرب في املنطقة جراء س���يطرة 
عنيفة محتملة على قافلة السفن 
اللبنانية لكسر احلصار على غزة، 
ان السفينة »ناجي العلي« تابعة 
لشركة مالحة سورية ميلكها قريب 

للرئيس بشار األسد.
ونقلت صحيف���ة »يديعوت 

التأثر بالعوامل اخلارجية، وأبرزها 
احلمالت املتبادلة بني حزب اهلل 
ومعه قوى 8 آذار من جهة، وقوى 
14 آذار املسيحية، خصوصا من 

جهة ثانية.
وف���ي هذا الس���ياق، أس���ف 
البطري���رك املارون���ي نصراهلل 
بطرس صفير لالنفجار الذي حصل 
في زحلة عشية زيارته للمدينة، 
وشكر اهلل »ألنه قيد لنا بأن نعود 
البطريركي«،  الى مقرنا  بسالمة 
رافضا الدخول في التفاصيل ألنه 
ال ميكنني تأزمي األمور موحيا بأن 

أحرونوت« أمس عن املسؤولني 
السياسيني تخوفهم من أن يستخدم 
حزب اهلل اعتراض قوات اجليش 
اإلسرائيلي للقافلة اللبنانية بالقوة 
وسقوط قتلى بني النشطاء على 
متنها كذريعة إلطالق صواريخ 
باجتاه إسرائيل وجر سورية إلى 

مواجهة عسكرية.

ضغوط غربية

ويبدو أن إس���رائيل تستغل 
سيناريو كهذا في محاولة لدفع 
دول غربية إلى ممارسة ضغوط 


