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أخبار وأسرار لبنانية
واقع 14 آذار: فــي قراءة سياسية لواقع 
احلال عند فريــق 14 آذار بعــد التطــورات 
والنكســــات التي أصابته، يتوقف محلل 
سياســــــي مقرب من فريق 8 آذار عند 4 

مالحظات:
1 – ان فريق 14 آذار تعرض الهتزاز كبير 
بفعل تراكم األحداث التي تلت قيامه بعد 

اغتيال الرئيس رفيق احلريري.
وكانــت الذروة فيما تال أحداث مايو 2008، 
وبات هذا الفريق في وضع صعب أدى الى 
تضعضع كبير في مســــتوياته القيادية 

والقاعدية.
2 – ان طبيعة التطورات هي التي جعلت 

وليد جنبالط يأخذ خطوة الى الوراء.
وهو لم يحســــم انتقالــــه متاما، بانتظار 
تطورات أخرى علــــى الصعيد اإلقليمي، 
وحتديدا ما يتصل بعالقة اململكة العربية 

السعودية بكل من إيران وسورية.
3 – ان التطورات نفســــها هي التي دفعت 
الرئيس سعد احلريري الى االقتراب من 
ســــورية ضمن سياق أساسه غير محلي 
ويتعلــق مباشــرة بالسيــاق السعــودي 
الذي تقرر بعد قمة الكويت االقتصادية، 
ودعوة امللك عبداهلل فيها الى طي صفحة 

املاضي.
4 – ان عدم قدرة الواليات املتحدة االميركية 
علــــى فرض وقائع جديدة فــــي لبنان أو 
في فلسطني أو في العراق أو أفغانستان، 
جعل من قوى 14 آذار تعيش مرحلة من 

اإلحباط واالكتئاب.
لقا ء قريب: تفيد معلومات بان لقاء أو مؤمترا 
سيعقد في دمشق قريبا وتشارك فيه فصائل 
لبنانية وفلس��طينية معارضة، وفي مقدمها 

حزب اهلل وحركة حماس.
وهذا اللقاء الذي سيعقد على مستوى قادة 
الفصائل الفلسطينية وبحضور ايراني ورعاية 
سورية جرى االتفاق بشأنه مطلع شهر يونيو 
في طهران على هامش مشاركة هذه القوى 

في احتفاالت ميالد آية اهلل اخلميني.
الوفد العسكري يدافع عن حزب اهلل: كشفت 
مصادر مطلعة ان الوفــد العسكري اللبناني 
الذي زار نيويــورك خالل األيــام املاضيــة 
بتكليف من مجلس الوزراء، حيــث التقى 
أعضــاء الــدول الدائمــة العضويــة فــي 
مجلس األمن وكبار موظفي األمم املتحدة، 
سمع شكوى من استمرار نقل الصواريخ 

الى حزب اهلل، فطلب اثباتا أو دليال يؤكد 
هذا االتهام.

كما طالت املالحظات انتشار حزب اهلل في 
جنوبــــي الليطاني، فأكد الوفد ان أعضاء 

احلزب هم جزء من نسيج األهالي. 
وقيل له ان حركــــة اليونيفيل مقيدة في 
مناطق انتشارها بسبب مواقف وحاالت 

عدائية تواجهها.
واوضح الوفد ان قوات اليونيفيل منتشرة 
في قرى وبلدات مأهولة، ومن الطبيعي ان 
حتصل أحيانا بعض االحتكاكات التي يعمل 

اجليش اللبناني على معاجلتها.
اشتباك سياسي: حتدثت معلومات عن سجال 
قد يصل الى مستوى االشتباك السياسي مع 
اقتراب موع��د طرح التعيينات األمنية نظرا 
للحساسية الشديدة التي حتيط بهذه التعيينات 
في ظل االنقسام الداخلي احلاد من جهة وفي 
ضوء م��ا يحكى عن صدور ق��رار احملكمة 

الدولية اخلاصة بلبنان في وقت قريب.
خطوط عريضة: ثمة من يعتقد ان هناك 
رزنامــة عمــل للطاقــــــم املوجــود فــي 
الســــلطــة على مختلف املستويــات من 
أجل تأميــــــن ادارة األزمــة اقتناعــا من 
القوى الداخلية واخلارجيــة بــأن احللــول 
اجلذريــة والعميقــة فــي لبنــان لــم يحــن 
أوانهــا بعــد، ألنها ترتبط مبلفات اقليمية 
تبــــدأ بتشــــعبات الصــــــراع العربي - 
االســــرائيلي وتدخــل فيهــــــا األزمــات 

الطارئــة كملفي العراق وايران.
وهذه الرزنامة تتضمن خطوطا عريضة 

هي اآلتية:
1- تثبيت معادلة »ال غالب وال مغلوب« 
داخليــــة حتظى بتغطية اقليمية ودولية 
قوامها التفاهم السوري - السعودي برعاية 

دولية أميركية وأوروبية.
2- إطالق عملية انعاش اقتصادي يؤمن 
احلد األدنى من االستمرار وجتاوز املأزق 
املزمــــن من خالل اعــــادة حتريك األموال 

املجمدة في »باريس - 3«.
3- إطفاء أي شرارة أمنية ميكن ان تهدد 
هذا »الستاتيكو« ســــواء كان لبنانيا أو 

فلسطينيا.
4- تكريس اســــتعداد لبنــــان لالنخراط 
في أي عملية تســــوية مع اسرائيل حني 
تنضج الظروف وتتحول املفاوضات من 

غير مباشرة الى مباشرة.

مصادر لـ »األنباء«: شبكة تجسس جديدة.. ستزلزل لبنان
بيروت ـ عمر حبنجر

فيض من القضايا الســــاخنة تالمس االستقرار اللبناني الراهن، من 
االحتكاك بالقوات الدولية في اجلنوب، حيث أوقفت هذه القوات مناوراتها 
العسكرية، الى التحقيقات اجلارية مع »جاسوس اخلليوي« شربل قزي 
الفني العامل في شــــركة »ألفا« املنسوب اليه التعامل مع اسرائيل، الى 

احلقوق االنسانية للفلسطينيني، مرورا بقانون التنقيب عن النفط.
ما حصل بني »اليونيفيل« واألهالي في جنوب الليطاني، وما كشفت 
عنه التحقيقات مع املتعامــــل قزي، حضرا على طاولة مجلس الوزراء 
في اجتماعه ليل أمس االول، وكان الفتا في هذا السياق اعالن الرئيس 
ميشال سليمان قبيل اجللسة استعداده لتوقيع أي حكم باالعدام يصدر 
بحق املتعاملني مع اســــرائيل، وهو هنــــا ينضم الى االمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل والى رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد 
جنبالط اللذين طالبا بتعليق املشــــانق للجواسيس العاملني ملصلحة 
العدو االســــرائيلي، علما ان هناك نحو 150 موقوفــــا أو مالحقا بجرم 
التعامل منذ 2006، بينهم واحد محكوم باالعدام، لثبوت تنفيذه جرمية 
اغتيال مزدوجة بناء لتعليمات املوســــاد االسرائيلي والباقون محكوم 

عليهم بالسجن مددا متفاوتة، أو هم مازالوا قيد احملاكمة.
وفي معلومات لـ »األنباء« ان ثمة شــــبكة جتسس جديدة حلساب 
املوســــاد، وضعت حتت الضوء، يقودهــــا موظف غير مدني، قد يحدث 
االعالن عنها ضجة وزلزاال، وان كبار املسؤولني اللبنانيني وضعوا في 

اجوائها، متهيدا للخطوات التالية.
وباملقابل شدد مجلس الوزراء على اهمية االسراع في التحقيقات مع 
املتعاملني وفي اصدار االحكام القضائية، مع التنويع مبا أجنزته االجهزة 
املختصة على هذا الصعيد. في حني اعتبر وزير الدفاع الياس املر ان ما 
نشر عن »اجلاســــوس« الذي أوقف منذ ايام يتضمن معلومات خاطئة 

وأخرى تفتقر الى الدقة مما يسيء الى عمل االجهزة املختصة.

للتنسيق بين الجيش واليونيفيل

وشدد املجلس، في موضوع اليونيفيل، على ان عمل قوات االمم املتحدة 
في اجلنوب يستدعي تنسيقا مع اجليش وتنفيذا مشتركا، وهذا يتطلب 
تعزيز اجليش اللبناني في اجلنوب، وهو ما يجري العمل على حتقيقه 

)جوابا على االدعاء بأن اجليش يخفف وجوده جنوب الليطاني(.
الرئيس ميشال ســــليمان رد ما حصل بني االهالي والقوات الدولية 
في اجلنوب الى سوء تنســــيق ادى الى انفعاالت لدى االهالي الذين ال 
يرغبون دائما في دخول دوريات عسكرية بني منازلهم، ويشعرون ان 
في ذلك نوعا من االســــتفزاز حتى ولو كان اجليش اللبناني هو القائم 

باملناورة.
وقال سليمان ان قيام اسرائيل باعتداء على لبنان وارد، لكن املوضوع 

ليس سهال على اسرائيل ونحن لسنا ضعفاء.
وشدد رئيس اجلمهورية على ان القضاء لن يتساهل أبدا في موضوع 
التجسس واملتعاملني مع العدو االسرائيلي، خصوصا في احلاالت القائمة 
حاليا، معلنا انه عندما يصل اليه قرار اعدام ســــيوقعه، لكنه ليس هو 

من يقول ان هذا الشخص يجب ان يعدم أو ال.
أما عن توقيف الشبان الثالثة بجرم القدح والذم برئيس اجلمهورية 
على موقع الفايسبوك فقد برره رئيس اجلمهورية بإنشاء موقع خاص 
للشــــتم. مضيفا: لن أقول ما كتب ألنه ليــــس الئقا، وقال انا أمثل األب 
العام لكل الشباب وإذا قبلت بقيام الشباب مبثل هذه االمور فمعناه أني 

أقبل بإساءة استعمال احلرية.

مناورة الدوليين

وعلــــى صعيد مناورات القوات الدوليــــة، التي توقفت قبل يوم من 
موعد انتهائها نتيجة اشــــكاالت مع االهالي فإنها كانت موضع اهتمام 

دولي ومحلي.
وقالت مصادر ان القائد العام لهذه القوات اجلنرال االسباني البرتو 
اســــارتا هو الذي أصدر أوامر وقف املنــــاورات، في ختام جولة تفقدية 

على هذه القوات في القطاعني الغربي واالوسط.
وأفاد مصدر اعالمي في اليونيفيل بأن الوحدات في القطاع الغربي 
اســــتعادت نشاطها امليداني املعتاد صباح امس، بعدما استكملت عودة 
ضباطها وجنودها من أماكن انتشــــارهم، مبن فيهم اجلندي الفرنسي 
الــــذي جرح في املواجهات مع االهالــــي، والذي عولج ميدانيا في قاعدة 

الطيري.

سليمان مستعد لـ »إعدام« العمالء.. والحكومة تشدد على السرعة بمقاضاتهم

عمار حوري

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري في حوار جانبي مع وزير الدفاع الياس املر على هامش جلسة مجلس الوزراء في السراي احلكومي مساء امس االول

أورين يتوقع حربًا في جنوب لبنان 
سفير إسرائيل في واشنطن يتهم إيران باشعالها

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
فيما بدأ االستراتيجيون االميركيون حوارا حول 
ردة الفعـــل االيرانية املتوقعة اذا ما طبقت العقوبات 
اجلديدة بصرامــة، اوضح الســـفير االســـرائيلي في 
واشنطن مايكل اورين ان بالده تتوقع ان تقوم ايران 
بدفع حزب اهلل الى شن حرب ضدها لتحويل االهتمام 
الدولي بعيدا عن مســـار العقوبات وذلك في تصريح 
ميكن ان ميهد لضربة اسرائيلية »وقائية« ضد جنوب 

لبنان.
وقال اورين في تصريحات ادلى بها في واشنطن اول 
من امس »هل هناك طريقة ميكن لاليرانيني بواسطتها 
تشـــتيت االنتباه بعيدا عن نظـــام العقوبات اجلديد 
افضل من شـــن حرب جديدة في الشرق االوسط؟ ان 
طهران ميكن ان ترد على فرض عقوبات قاسية متنع 
وصول وقود السيارات اليها ومتويل الشركات الكبيرة 

اململوكة للدولة بشن احلرب«.
وتابع »ليس امام طهـــران اال طريق من طريقني. 
اما ان جتلس الى مائدة املفاوضات وتسعى للتوصل 
الى حل مقبول او ان تخوض حربا جديدة في لبنان 
او غزة، ان اللعبة اآلن هي جتنب السقوط في الفخ، 
والسؤال هو من سيصمد اطول، النظام في طهران ام 
املجتمع الدولـــي؟ العقوبات اجلديدة ميكن ان تؤدي 

الى تغيير قواعد املباراة«.

حوري لـ »األنباء«: التعرض لليونيفيل تحذير يسبق مناقشة الـ 1701
بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو كتلة املستقبل النيابية 
النائب عمار حوري ان لبنان اكثر 
ما هو بحاجة اليه اليوم وجود االمم 
املتحدة على أراضيه، وحتديدا في 
جنوب منطقة الليطاني لترسيخ 
االســــتقرار واحلد من االنتهاكات 
االسرائيلية تطبيقا للقرار 1701، 
الفتا الى ضرورة إقرار اللبنانيني 
بأهمية وجود قــــوات اليونيفيل 
في لبنان علــــى انها عنصر أمان 
واطمئنان، وليس عنصرا دخيال 
على الساحة اللبنانية أو عامل توتر 
وانقســــامات، معتبرا ان محاولة 
تطفيش قــــوات الطوارئ الدولية 
وترحيلها لن تصب في مصلحة أي 
كان من الفرقاء اللبنانيني، متمنيا ان 
تكون التحرشات التي تعرضت لها 
قوات اليونيفيل عابرة ومحصورة 
فعليا ضمن االطر الشعبية وبدوافع 

محلية بحتة.

اساسها طبيعة التحرش والتعرض 
للقــــوات الدولية، معتبرا ان كالم 
بعض النواب بأن املناورات كانت 
جتري خارج اطار القرار 1701 كالم 
البيان  غير دقيق، وذلك بشهادة 
التوجيه في  الصادر عن مديرية 
اجليش اللبناني والتي اكدت فيه 
ان تلك املنــــاورات وكل حتركات 
قوات الطوارئ الدولية تتم بعلمه 
الكامل معه، معتبرا  وبالتنسيق 
انه وفقا للبيان املذكور ليس هناك 
أي خروقات للقرار 1701 وان عمل 
اليونيفيل مغطى لبنانيا ودوليا. 
وعن مدى تأثير التعرض لقوات 
اليونيفيل على مصداقية احلكومة 
في حمايتها، ذكر النائب حوري ان 
حكومة الوحدة الوطنية التزمت في 
بيانها الوزاري بالقرارات الصادرة 
عن الشرعية الدولية وكذلك بالقرار 
النيابي  الذي تبناه املجلس   1701
بكامل أطيافه وفئاته بعد ان وافقت 

ضد قوات اليونيفيــــل، الفتا في 
املقابل الــــى ان املعطيات احلالية 
تضع الكثير من عالمات االستفهام 
حول تزامن التحرك الشعبي في 
بعض القرى اجلنوبية، مشيرا الى 
ان االيام القليلة املقبلة قد حتمل 
معها املعطيات التي تتوضح على 

وأعرب النائب حوري في حديث 
لـ »األنباء« عن خشيته من ان يكون 
التعرض لقوات اليونيفيل رسالة 
حتذير لها في محاولة الســــتباق 
املتعلق  املقبل  التقرير  مناقشــــة 
بالقرار 1701، ومحاولة للقول عنوة 
ان االمم املتحدة عاجزة عن القيام 
بدورها ومهامها في اجلنوب، اضافة 
الى محاولة اعطاء وجودها صبغة 
عدم الرضا الشعبي عنها، مؤكدا ان 
تلك التوجهات وان صحت استنتاجا 
ال متثل سوى قلة من اللبنانيني، 
وان االكثرية الساحقة منهم تؤكد ان 
دور االمم املتحدة أساسي في عملية 
التهدئة على اجلبهــــة اجلنوبية 
وترسيخ االســــتقرار، وان لبنان 
بحاجة الى اســــتمرار دوره خالل 

املرحلة املقبلة.
وردا على سؤال متنع النائب 
حوري عن توجيــــه االتهام ألحد 
بالوقوف وراء التحرك الشــــعبي 

عليه باإلجمــــاع حكومة الرئيس 
السنيورة في العام 2006، وبالتالي 
يعتبر النائب حوري وفقا ملا تقدم 
ان ال مصلحــــة للبنان وحكومته 
في توتير االوضاع على الساحة 
اجلنوبيــــة مع قــــوات اليونيفيل 
الداعمة ليس فقط الستقرار األمن في 
لبنان عموما واجلنوب خصوصا، 
امنــــا ايضــــا الداعمــــة للمجتمع 
اجلنوبــــي من خالل مســــاعداتها 
وتقدمياتها االنسانية والرعائية 
واالجتماعية والتربوية، االمر الذي 
يدعو اللبنانيني الى إنصاف تلك 
القوات حيال ما تقوم به واالثناء 
على دورها وتقديــــره، وبالتالي 
الكف عن التعرض لها حلثها على 
الرحيــــل بطريقة أو بأخرى كون 
مصلحة لبنان واحلكومة اللبنانية 
تكمن في اســــتمرار تواجد قوات 
االمم املتحدة في اجلنوب. وختم 
النائب حوري الفتا الى وجود فريق 

يعمل على اعاقة احلكومة من خالل 
ممارسته االزدواجية في التعاطي 
مع مقرراتها، مذكرا بدعوة الرئيس 
احلريري الى ضــــرورة ان تكون 
ممارســــة الوزراء كل الوزراء في 
اطار التضامن احلكومي، معتبرا 
انه من حق الوزير ان يدلي بدلوه 
داخل مجلس الوزراء سواء باملوافقة 
أو باالعتراض، امنا ليس من حقه 
الطعن باملقررات ســــواء  متابعة 
عبر الوســــائل االعالمية أو عبر 
طرق اخرى، بل من واجبه الدفاع 
عنها حتــــى ولو كان معارضا لها 
داخل احلكومة، وذلك على قاعدة 
التزام الوزراء بــــكل قرار يصدر 
عــــن احلكومة، متمنيــــا على كل 
الوزراء دون استثناء التعاطي مع 
احلكومة من خلفية وطنية وليس 
من خلفية حزبية أو فئوية لتمكني 
لبنان واللبنانيني من العبور الى 

الدولة املرجوة.

أكد أن المعطيات الحالية تضع الكثير من عالمات االستفهام حول تزامن تحرك الجنوبيين ضد القوات الدولية

لجنة اإلدارة: تمّلك األجانب تحت السيطرة
والعـــدل  اإلدارة  جلنـــة  تابعـــت  بيـــروت: 
مناقشة اقتراح القانون حول متلك األجانب، وقال 
رئيس اللجنة النائب روبيــر غامن ان املوضوع حتت 
الســـيطرة، وقد تبني لنا من املعنيني في وزارة املال 
والدوائر العقارية ان اإلحصاءات الرسمية بعد العام 

1969 متوافرة لدى الدوائر العقارية وتنشـــر دوريا 
كل ستة اشهر في اجلريدة الرسمية وان نسبة متلك 
األجانب املســـموح بها وهي 3% مازالت بعيدة املنال 

باستثناء قضاء بعبدا، حيث اقتربت من هذا احلد.
وستبدأ اللجنة مناقشة املشروع بندا بندا.

مصادر لـ »األنباء«: جوازات سفر 
فلسطينية للّجئين في لبنان 

قانصو: الوزير باسيل»سوبرمان«
والسنيورة سبب المآسي مع سورية

صيدا ـ عني احللــــوة: في زحمة 
السجاالت حول احلقوق اإلنسانية 
لالجئني الفلســــطينيني فــــي لبنان، 
كشــــفت معلومات لـــــ »األنباء« ان 
شخصيات فلسطينية ممثلة للرئيس 
محمود عباس، أجرت محادثات في 
بيروت برعاية أوروبية، حول مخرج 
يقضي مبنح الالجئني الفلسطينيني 
في لبنان جوازات سفر صادرة عن 
الســــلطة الفلســــطينية، يقابل ذلك 
إعطاء احلكومة اللبنانية حلملة هذه 
إقامة ملدد تتراوح  اجلوازات سمات 
بني 5 و10 ســــنوات. وقالت مصادر 

املعلومات لـ »األنباء« ان نسخة جديدة 
من اجلوازات الفلسطينية جرى طبعها 
في بيروت، وهي محفوظة لدى اجلهات 
املختصــــة بانتظار بلــــورة املخرج 
املطروح. وحول مرحلة ما بعد انتهاء 
مدة اإلقامة، قالت مصادر املعلومات: 
عندها، يحق للحكومة اللبنانية إبعاد 
صاحب اإلقامة، او التمديد له. بيد ان 
هذه املصادر توقفت امام مؤشــــرات 
اعتراض من جانب معارضي احلقوق 
املدنية للفلسطينيني بالشكل املطروح، 
اال ان الوســــطاء األوروبيني يبدون 

متفائلني.

بيروت ـ أحمد منصور
شــــن نائب حزب البعث املوالي 
لسورية عاصم قانصو حملة عنيفة 
على الرئيس فؤاد السنيورة، معتبرا 
انه سبب كل املآسي مع سورية، وانه 
يشــــد بثياب رئيس احلكومة سعد 
احلريري كي ال ينطلــــق، مؤكدا ان 
العالقة ما بني الرئيس السوري بشار 
االسد والرئيس احلريري على احسن 

مما يتصور البعض.
وتناول قانصو في حديث لتلفزيون 
احلكومة معتبرا انه وعند تأليفها بعد 
اتفاق »الدوحة« لم تكن على عالقة 
بالوطنية ال من قريب وال من بعيد.

وقال: انهــــا حكومة طوائف، فأنا 
غيــــر راض عنها، واني اســــأل اين 
الشيوعي والبعثي والقومي السوري 
والناصري فيها؟ ان تأليفها ال يترجم 
على االرض، فالطروحات التي بدأت 
مع تشكيلها حول موضوع املقاومة 
واجليش والشــــعب، هذه مقولة لم 
ترض بها القوات اللبنانية والكتائب 
وحملت معها تفجيرها بأيديها منذ 
اول يــــوم، مؤكــــدا ان العالقة ما بني 
الرئيس ميشال سليمان وبشار االسد 

في احسن حال.

واضاف قانصو: البعض ليس لهم 
مصلحة ان تذهب العالقات مع سورية 
الى االحسن، وذلك من بعض القيادات 
التي هي حول رئيس احلكومة وهي 
مازالت موجودة على الساحة، »وعلينا 
اال نضع رأسنا في الرمل«، فمع الوقت 
اذا لم يعالج هذا املوضوع فسيحدث 
اشكاال وسيكون هناك تعديل حكومي، 
لذا يجب نزع هذه الشوائب من العالقة 
ما بني لبنان وسورية وغير املرضي 
عنها من قبل السوريني النها تتسبب 
لهم في إحراجــــات، واننا نتمنى ان 
يعطى املجــــال لرئيس احلكومة كي 
ينطلق، وعلينــــا دعمه الن اجلميع 

يفتح له االبواب.
الطاقة  وانتقــــد قانصو وزيــــر 
وامليــــاه جبران باســــيل واصفا اياه 
الى فصل  بـ»الســــوبرمان«، وداعيا 
وزارة البتــــرول عنه واعطائها الحد 
الدولة في احلكومة احلالية،  وزراء 
مشيرا الى ان باسيل ال ميكنه ان يحمل 
»ثالث بطيخات بيد واحدة«، سائال: 
ملاذا لم يتــــم التنقيب عن النفط في 
البقاع؟ الفتا الى وجود هذه الثروة 
في البقاع وان احلديث عنها مستمر 

منذ عشر سنوات.


