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سليمان يدعو لاللتزام بالتهدئة: ملتزمون بحقوق  الفلسطينيين ورفض التوطين

بيروت ـ داود رمال
دعا رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان اجليش اللبناني 
وكل القوى األمنية للتصدي للعدو 
املتربص بالوطن ووأد الفتنة التي 
يحيكها لشعبنا كبديل عن حرب 
انتقامية يشنها، وإلسقاط جتربتنا 
التي تتناقض مع  الدميوقراطية 

فلسفة كيانه الغاصب.
وإذ أكد ان لبنان سيمضي قدما، 
رغم التجاذبات، في ورشة إصالح 
على كل املس����تويات، فإنه أشار 
الى ان مطلب االصالح السياسي 
مطل����ب وطني ص����رف، تتوازن 
عنده الواجبات واملسؤوليات مع 
الصالحيات املناسبة للقيام بها.

وجدد الرئيس سليمان العزم 
على متتني »وحدتنا الوطنية وعلى 
تعزيز مجمل قدراتنا القومية، من 
ديبلوماسية وعسكرية واقتصادية 
حلماية لبنان والدفاع عنه« مؤكدا 
في هذا املجال على استمرار التعاون 
اللبناني  والتنسيق بني اجليش 
وقوات اليونيفي����ل وفقا لقواعد 

االشتباك املتفق عليها.
وإذ لفت إل����ى جناح اجليش، 
والقوى األمنية املعنية في تفكيك 
التجسس  عشرات من ش����بكات 
االس����رائيلية فإنه شدد على انه 
س����يتم التعاطي مع اجلواسيس 
والعمالء بأقصى درجات التشدد، 
في ضوء ما سيصدر بحقهم من 
أحكام صارمة م����ن قبل القضاء 

الى العنف وتغليب مصلحة لبنان 
العليا عل����ى اي مصلحة فئوية، 
واالحتكام الى الشرعية واملؤسسات 
الدستورية، اذا ما طرأ من خالفات، 
ايا كانت ه����ذه اخلالفات، وحتت 
اي ظرف كان، مب����ا يضمن عدم 
اخلروج على عقد الشراكة الوطنية، 
ذلك وفقا ملندرجات اتفاق الدوحة، 
الذي تراضى وتفاهم فرقاء مؤمتر 
احلوار الوطن����ي اللبناني عليه، 
برعاية كرمية من صاحب السمو 
الش����يخ حمد بن خليفة آل ثاني 
امي����ر دولة قطر، الذي يش����رفنا 
مبش����اركته في ه����ذا االحتفال« 
ونوه مبساعي الشيخ حمد وكذلك 
العرب املخلصون وعلى  »القادة 
رأس  هؤالء القادة، خادم احلرمني 
الشريفني جاللة امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز وسيادة الرئيس بشار 
االسد، اللذان قاما منذ يومني بزيارة 
مشتركة بالغة االهمية الى لبنان 
اكدت حرصهما على تعزيز اسس 
الوفاق الوطني ودعائم االستقرار 

والنمو في ربوعه«.
ودعا املواطنني الى اي طائفة 
او مذهب او معتقد انتموا، الى اال 
يس����تمعوا اال الى صوت احلكمة 
الى اي  والعق����ل، واال ينج����روا 
ش����كل من اشكال االس����تفزاز او 
العن����ف، وان يفوتوا على العدو 
االسرائيلي فرصة االبتهاج بضعف 
جبهتنا الداخلية وبأي انقسام او 

تشرذم«.

اللبناني.
واكد الرئيس س����ليمان سعي 
الدولة لبلورة التوافق مبوضوع 
الشؤون اإلنسانية واالجتماعية 
لالجئني الفلسطينيني في لبنان، 
وفق����ا ملندرجات البيان الوزاري، 
دون اغفال املوجبات التي تقع على 

عاتق املجتمع الدولي بالذات.
مواق����ف الرئي����س س����ليمان 
جاءت خ����الل رعايته وحضوره 
العيد اخلامس والستني للجيش 
اللبناني واحتفال تقليد السيوف 
لضباط دورة »شهداء نهر البارد« 
بدعوة من قائد اجليش العماد جان 
قهوجي وذلك صباح امس في ثكنة 
ش����كري غامن الفياضية بحضور 
امير دولة قطر الش����يخ حمد بن 
خليف����ة آل ثاني ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري، وعدد من 
الشخصيات السياسية، ووزراء 
ونواب وسفراء وممثلي البعثات 
الديبلوماسية والدولية املعتمدين 

في لبنان.
ودع����ا الرئيس س����ليمان الى 
تشكيل وعي لدى اجلميع في لبنان، 
ب����أن مطلب االصالح السياس����ي 
مطل����ب وطني ص����رف، تتوازن 
عنده الواجبات واملسؤوليات مع 
الصالحيات املناسبة للقيام بها، 
وأن ما ميلي البحث فيه بعيد كل 
البعد عن أية مصلحة خاصة أو 

امتياز طائفي محدود.

وخت����م مخاطبا العس����كريني 
»كما كتب عليكم في املاضي تقدمي 
التضحيات اجلسام في مواجهة 
التصدي  العدو االسرائيلي وفي 
لالرهاب وفي قمع الفنت ومكافحة 
اجلرمية، كذلك سيكون عليكم في 
املستقبل، تقدمي املزيد منها، ولن 
تبخلوا.. ادعوكم مبناسبة عيدكم 
اخلامس والستني، ان تستفيدوا 
من االجماع الوطني حولكم ومن 
مس����توى االس����تقرار السياسي 
واألمني لتعيدوا جتهيز وحداتكم 
وتنظيمه����ا، وترجحوا اعتمادها 
على قوة الرجال واقدامهم، وعلى 
عمق اميانهم بأرضهم وتفانيهم 

في الدفاع عنها«.
العرض توجه  انته����اء  وبعد 
الرئيس س����ليمان والشيخ حمد 
وكب����ار املس����ؤولني الى س����احة 
الش����رف حيث صافحوا ضباط 
املدرسة احلربية وأخذت الصورة 
التذكارية، ث����م دخل اجلميع الى 
ردهة الش����رف ث����م دخل طليعو 
دورتي الضب����اط االختصاصيني 
وشهداء نهر البارد مع مدعويهم 
حيث س����لم قائد املدرسة السيف 
الهدية الى رئيس اجلمهورية الذي 
قدمه الى طليعي الدورة، ثم وقع 
الرئيس سليمان السجل الذهبي، 
الرئيسان بري واحلريري،  تاله 
ثم الوزيران املر وبارود ثم قائد 
اجليش، وبعد ذلك قطع الرئيس 

سليمان قالب احللوى.

ولفت الى املشاورات الواسعة 
التي اجراها لذلك مع الشخصيات 
السياسية واعضاء هيئة احلوار 
الوطني، س����عيا الحتواء اجواء 
مناخ����ات  التش����نج وتعزي����ز 

التهدئة.

وفي مواجهة ممارسات اسرائيل 
التعسفية واالجرامية في غزة وفي 
مجمل االراضي احملتلة ومساعيها 

املدانة لتهويد القدس«.
ودعا الرئيس اللبناني »القادة 
السياسيني وقادة الرأي الى االلتزام 

واكد سليمان ان لبنان سيبقى 
في »جميع االح����وال مدافعا عن 
حقوق شعب فلس����طني الثابتة، 
السيما حق الالجئني الفلسطينيني 
الى ارضهم وديارهم  العودة  في 
االصلي����ة، ورف����ض توطينهم، 

بنهج التهدئة االعالمية والسياسية 
ومنطق احل����وار، واالبتعاد عن 
استعمال لغة التخوين والتحريض 
السياس����ي او املذهبي مبا يخدم 
مقتضيات السلم االهلي والوحدة 
الوطنية«، وناشدهم »عدم اللجوء 

فايز شُكر لـ »األنباء«: األسد يؤكد على استقاللية لبنان و »14 آذار« أصبحت »14 جعجع«
بيروت ـ منصور شعبان

شدد األمني القطري حلزب البعث العربي االشتراكي في 
لبنان د.فايز شكر في حديث ل� »األنباء« على ان الرئيس 
السوري بشار االسد اكد باستمرار على استقاللية لبنان 
بعكس ما ينظر فريق »14 جعجع« الذي اس����ماهم بفريق 
»14 جعجع« ال »14 آذار«. ودعا الى إحداث تغيير حكومي 
برئاسة سعد احلريري الذي وصفه بأنه »نسخة طبق األصل 
من والده« وميتلك مقومات مهمة جدا تخدم البلد واصفا 
احلكومة املالية بأن »رأسها أكبر من جسمها« مطالبا بجسم 
يتواءم مع رأسها. وأوضح شكر في حوار مع »األنباء« أن 
موقعه كأمني قطري يغلب عليه الطابع اللبناني »وليس 
وس����يطا وال أكلف بنقل الرسائل«، مشيرا الى ان الرئيس 
السوري بشار األسد ترك هامشا كبيرا وخصوصية لكل 

قطر إذا كان احلزب موجودا فيه«.
وفيما يلي نص احلوار:

األمني القط��ري حلزب البعث العربي االش��تراكي د.فايز 
ش��كر، إلى أي حد ميكن الربط بني حترككم باجتاه املسؤولني 
السياسيني وزيارة السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكرمي 

علي؟

احلراك السياسي الذي أقوم به موضوع مرتبط باحلراك 
السياس����ي الداخلي إثر بروز احلديث عن القرار االتهامي 
للمحكمة الدولية وال عالقة له بزيارة الرئيس بشار األسد 
الى لبنان، أما جلهة الربط بني حتركي وحترك الس����فير 
الس����وري لدى لبنان فهو تزام����ن بالصدفة، لكن توقيت 
اللقاءات جاء قبيل مجيء الرئيس األس����د وامللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز.
والسفيرة األميركية ميشيل سيسون حتركت وجالت؟

السفيرة األميركية تتحرك لهدف ونحن نشتغل لهدف 
آخ����ر، حتركها لتنفيذ أجندة يعده����ا األميركيون ومعهم 
اإلس����رائيليون، حيث ان هناك موضوع تس����وية يعمل 
األميركيون واإلسرائيليون على تذليل ما يعتبرونه عقبات 
أمامه واخلوف األميركي من أن تأتي أي تسوية بغير مصلحة 
إسرائيل ونحن مقتنعون متاما بأن إسرائيل ال تريد السالم 
وتصريحات مسؤوليها تؤكد ذلك، ألن ما تريده إسرائيل 
سالما بشروطها هي يعني سالم مقابل السالم عليكم وهذا 
ال ميكن القبول به، فهناك قوى ممانعة على رأسها سورية 
ال تقبل بسالم اذا لم تعد كل احلقوق العربية الى أصحابها 
دون قيد او شرط والعودة الى ما كان عليه الوضع في 4 

يونيو عام 1967، وهذا ما أعلنه الرئيس األسد.
الى اي مدى ميكن القول ان د.فايز ش��كر يعبر عن وجهة 

نظر سورية؟
املوضوع ليس موضوع تعبر عن سياسة الدولة السورية، 
هناك حزب في سورية ولدينا املبادئ واالهداف والدستور 
واملنطلقات النظرية واالدبيات نفسها، ونحن نؤمن بأمة 
عربية واحدة ذات رسالة خالدة، لكن مع االنفتاح الذي قام 
به الرئيس االسد ترك هامشا كبيرا وخصوصية لكل قطر 
اذا كان احلزب موجودا فيه، فنحن في لبنان وتعتبر القيادة 
السورية ان احلزب هنا له خصوصية لبنانية صرف على 

اال حتجب عن بعثيي لبنان الرؤية التي نؤمن بها.
في الفت��رة االخيرة كانت لديكم تصريحات هاجمتم فيها 

احلكومة؟
في املوضوع احلكوم����ي طالبت بتغيير احلكومة ولم 
اربط موضوع التغيير مبا هو قائم في احلراك السياسي، 
وانا لدي قناعة تامة ان الرئيس سعد احلريري هو نسخة 
طبق االصل من والده، يعني انه قادر على ان يفعل شيئا 
لهذا البلد، هذا البلد في����ه انهيارات اقتصادية، فاملذهبية 
بلغت اعلى منسوب لها، والدور االبرز يكمن في ضبط هذه 

احلكومة لهكذا انهيارات وباالولوية، وانا وصفت وعبرت ان 
هذه احلكومة رأسها اكبر من جسمها وهذا الرأس املفروض 
ان يتكامل معه ويتواءم معه جس����م مثل هذا الرأس، وانا 
متأكد متام التأكد ان الرئيس احلريري ميتلك مقومات مهمة 
جدا تخدم البلد وعلى الكادر الذي يعمل معه ان يكون على 
مستوى السلطة التنفيذية، ان يساعده ويأخذ منحى آخر 
من العمل والوضع االقتصادي يجب ان تكون له االولوية 
في هذه احلكومة، ويجب على الرئيس احلريري ان يسعى 
من اجل تأمني بيئة سليمة في البلد تخرج الناس من هذا 

الوضع االقتصادي املتردي.
ما النظرة الس��ورية اآلن الى لبنان بعد توقيع االتفاقيات 

بني احلكومتني؟
من خالل معرفتي بالقيادة السورية وعلى رأسها الرئيس 
بشار االسد انهم يتمنون كل اخلير للبنان ألنهم يعتبرون 
ان استقرار لبنان ومعافاته في صالح سورية ومن هنا في 
سورية يؤكدون على افضل العالقات بني شعب واحد في 
دولتني، ألن لنا العادات واللغة نفسها، والرئيس االسد اكد 
باستمرار على استقاللية لبنان بعكس ما ينظر فريق »14 

جعجع« ولقد صار اسمهم فريق 14 جعجع ال 14 آذار.

رعى االحتفال بعيد الجيش اللبناني الـ 65 وتخريج ضباط دورة »شهداء نهر البارد« بحضور أمير قطر

األمين القطري لحزب البعث في لبنان أكد أن الحكومة رأسها أكبر من جسمها والحريري نسخة من والده

د.فايز شكر

الديبلوماسيون غادروا 
سـبتمبـر:  فـي  ويعـودون 
استعجل الديبلوماسيون 

املعتمدون في لبن���ان أخذ اجازاتهم خالل 
شهر أغسطس ليكونوا في لبنان في شهر 
س���بتمبر املقبل، خصوصا ان لدى بعض 
هؤالء معلومات عن احتمال حصول مواجهات 
أو اعتداءات أو حرب في املنطقة وذلك وفق 
التطورات احلاصلة. ويقول ديبلوماس���ي 
أوروبي انه يستبعد حصول حرب في املنطقة 
ويستغرب تصريحات البعض التي تصب 

في خانة تأجيج الوضع وتوتيره.
جولة خارجيـة جلنبالط: يلب��ي النائب وليد 
جنبالط الدعوات التي وجهت اليه من عدد من 
املسؤولني الغربيني لزيارة دولهم في هذه الفترة 
للتداول في األوض��اع انطالقا من التطورات 
واملستجدات احلاصلة سواء على الساحة اللبنانية 

أو االقليمية.
ونقل عدد من الديبلوماسيني الى جنبالط دعوات 
لزيارة دولهم وقد قبلها ويتم حتديد موعدها 

الحقا، على ان يبدأ اجلولة من باريس.
وتشير مصادر سياسية قريبة من جنبالط الى 
انه رفض دعوة وجهت اليه لزيارة واش��نطن 

وفض��ل أال يقوم بذلك 
اآلن. كم��ا تش��ير هذه 
املصادر الى ان جنبالط 
قد يؤجل زيارة فرنسا بعد التصريحات األخيرة 
لصديقه وزير اخلارجية برنار كوشنير التي 

انتقد فيها حزب اهلل.
بـارود يشـكو: وزير الداخلية والبلديات 
زياد بارود الذي استحق جائزة األمم املتحدة 
للخدمة العامة في مؤمتر »برشلونة«، يحدث 
زواره هذه األيام عن الصعوبات التي تواجهه 
في وزارة الداخلية في غياب »عدة الشغل« 
الت���ي متكن���ه م���ن حتقي���ق االجن���ازات 

املرجوة.
وهو يتساءل أمام مهنئيه باجلائزة: »كيف 
تعمل وزارة الداخلية بال مجلس قيادة قوى 
األمن الداخلي، وكيف تعمل الوزارة بدفاع 
مدني غير مجهز جتهيزا كافيا، وكيف تتحرك 

بإدارة شاغرة وأجهزة غير مكتملة؟!
فشل جمع الناصريني: فشلت أكثر من محاولة 
جلمع التشكيالت السياسية التي حتمل عناوين 
ناصري��ة في جتمع واحد، ال��ى درجة انها لم 
تتفق على احتفال مش��ترك مبناسبة الذكرى 

الثامنة واخلمسني لثورة 23 يوليو 1952.

)محمد الطويل( امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس ميشال سليمان ورئيس البرملان نبيه بري ورئيس احلكومة سعد احلريري وعدد من الوزراء واملسؤولني في صورة تذكارية مع قيادة وضباط اجليش اللبناني مبناسبة عيده ال� 65 

الشيخة موزة بنت ناصر املسند والسيدة االولى وفاء سليمان خالل زيارة مركز جود لسرطان االطفال في بيروت 

السجاالت بين حزب اهلل وعون و»القوات« تخترق التهدئة
بيروت ـ عمر حبنجر

شدت االحتفاالت بعيد اجليش اللبناني 
االنتباه العام امس، بخطاب الرئيس ميشال 
سليمان، الذي عكس أجواء القمة الثالثية، 
والتي انعقدت في بيروت مبشاركة امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس السوري 
بشار األسد، وبحضور أمير قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني حلفل تخريج ضباط 

املدرسة احلربية في الفياضية.
على ان احلراك الكالمي في السياسية 
واحملكمة، لم يتوقف، رغم حصر االهتمام 
بعيد املؤسسة العس���كرية، فإلى جانب 
إصرار الرئيس سليمان على التهدئة في 
خطابه، نفى رئيس احلكومة سعد احلريري 
ما يحكى عن أجواء متشنجة بالبلد، واصفا 
األوضاع بالطبيعية، وأضاف احلريري 
في تصريح لصحيفة الوطن القطرية ال 
أجواء مشحونة في لبنان، وعن قطر قال 
انها قدمت الكثي���ر للبنان على أكثر من 
صعيد، منوها بالعالقات القطرية اللبنانية، 

متمنيا البقاء مع قطر يدا واحدة، لصد كل 
التهديدات اإلسرائيلية للبنان.

رئيس كتلة التغيير واإلصالح العماد 
ميشال عون أكد خالل جولة له في »فتوح 
كسروان« ان ال بديل عن اجليش، على الرغم 
من ان الظروف اإلقليمية فرضت وجود 

مقاومة، ندعمها في الوقت احلاضر.
ونبه عون ملا وصفه بالدعوات الشاذة 
لألمن الذاتي، مذكرا بأن جتربة األحداث 

كلفت اللبنانيني الكثير من اخلسائر.
ودعا عون إلى مالحقة ش���هود الزور 
في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري، ليعرف���وا من ارتكب اجلرمية 
ألنه يريد تلبيس اجلرمية لشخص آخر، 
داعيا لإلصغاء للعقل، حيث ال ميكن ان 
تكون هناك جرمية بدون عقاب وال ميكن 

ان تلبس جرمية لبريء.
وس���أل اللبنانيني والعرب إذا شئتم 
املساهمة في كشف اجلرمية الحقوا شهود 

الزور.

وسارع النائب إيلي كيروز عضو كتلة 
»القوات اللبناني���ة« الى الرد على عون 
بالقول ان االخير يناصر جيشا آخر ويدافع 
عن سالح آخر هو سالح حزب اهلل ويؤمن 
التغطية لهذا السالح على حساب الوحدة 
اللبنانية والسلم األهلي نكاية باحملكمة 

الدولية.
وسأل: أي صدقية تبقى ملن كان يطرح 
الدولة شعارا وان جيش الدولة هو احلل 

بينما يناحر اليوم جيشا آخر.
الشيخ نبيل قاووق مسؤول حزب اهلل 
في اجلنوب وصف زيارة عبداهلل � األسد 
إلى لبن���ان بالناجحة جدا، ومن عالمات 

جناحها فشل مسلسلها التحريضي.
مشيرا الى ان معسكر »يوليو 2006« 
نفسه وبقواه الدولية واالقليمية واالدوات 
احمللية يعمل مجددا على استكمال العدوان 
العسكري ضد املقاومة محاوال استهداف 
مكانتها وصدقيتها عبر فتنة داخلية بعدما 

عجز عن استهدافها عسكريا.

واعتبر قاووق ان اسرائيل جلأت الى 
الداخلية تعويضا  الفتنة  اثارة مشاريع 
عن عجزها العسكري، مؤكدا ان املقاومة 
تدرك متاما ان هدف البعض في هذه املرحلة 
اضعاف املقاومة وارباكها الش���غالها عن 

واجب التصدي ألي عدوان اسرائيلي.
في غضون ذلك، اس���تقبل امير قطر 
الش���يخ حمد بن خليف���ة رئيس القوات 
اللبنانية س���مير جعجع في مقر اقامته 
ترافقه زوجته النائبة س���تريدا جعجع 
وجرى بحث االوضاع في املنطقة، السيما 
الفلس���طينية ومساعي السالم  القضية 
والوضع اللبناني انطالقا من القمة الثالثية 

االخيرة.
يذكر ان جعجع كان احد الشخصيات 
احلزبية التي ابعدت عن العشاء الرئاسي 
الذي اقيم خلادم احلرمني والرئيس بشار 
االسد وقد دعاه الرئيس سليمان الى العشاء 
التكرميي لالمير القطري وبني املستبعدين 

رؤساء اجلمهورية السابقني.

أخبار وأسرار لبنانية


