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 استمرار الرهان على المساعي السعودية ـ السورية 

 ١٤ آذار تشكل «خلية أزمة» لمواجهة «شهود الزور» وتلوح  بمقاطعة جلسة الحكومة

 ميشال تامر إلى ميني الرئيسة اجلديدة للبرازيل ديلما روسيف بعد إعالن فوزها 

 (محمود الطويل)  الرئيس ميشال سليمان مستقبالً وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  وســــط اســــتمرار الرهان على 
املســــاعي الســــعودية ـ السورية، 
يرتقــــب اجتماع ملجلــــس الوزراء 
االربعاء املقبل، بعدما تعذر عقده يوم 
اجلمعة امس االول، او غدا االثنني، 
كما كان يسعى رئيس مجلس النواب 

نبيه بري.
  وبانتظار اطاللــــة األمني العام 
حلزب اهللا السيد حسن نصر اهللا 
اخلميس املقبل يبــــدو ان فريق ٨ 
آذار يتشبث بعرض موضوع شهود 
الزور على مجلس الوزراء، يقابل 
هذا تشبث فريق ١٤ آذار برفض هذا 
االمر، تبعا لقناعته القانونية، بأن 
مسمى شهود الزور ينطبق على من 
أقسم اليمني امام قاضي احملكمة ثم 

تبني انه شهد زورا.
  وفــــي معلومــــات «األنباء» ان 
فريق ١٤ آذار تبلــــغ عزم الرئيس 
سعد احلريري االنسحاب من جلسة 
مجلس الوزراء، في حال أصر وزراء 
املعارضة على طرح هذا املوضوع، 
وسيكون هناك اجتماع حاسم لهذه 
القــــوى (١٤ آذار) الثالثــــاء املقبل، 
لدراسة هذا املوقف لرئيس احلكومة، 
واحتمــــاالت رد الفعــــل من جانب 
املعارضة، حيث تتفاوت التقديرات 
بني حتريك تظاهرات عمالية مطلبية 
كما حصــــل في صيدا يوم اجلمعة 
املاضي حيث سّير النائب السابق 
اسامة سعد  املتحالف مع حزب اهللا 
تظاهرة في ســــاحة النجمة حّملت 
رئيس احلكومة ســــعد احلريري 
والرئيس الســــابق للحكومة فؤاد 
السنيورة مسؤولية غالء املعيشة 
وسواها من شــــعارات تظهر ما ال 
تضمر. األرجح بنظر قوى األكثرية 

الى تهشــــيم  أن تلجــــأ املعارضة 
املؤسسات الرسمية من خالل التركيز 
على فشلها في االستجابة ملصالح 
الناس، الى جانب اعتصامات نسائية 
العامة، وبالذات  امام املؤسســــات 
مصرف لبنان املركزي لعرقلة دفع 
الرواتب ملوظفي الدولة، وللجيش 
واألمن الداخلي. واستبعدت مصادر 
١٤ آذار جلــــوء املعارضة، وحتديدا 
حزب اهللا وحلفائــــه احملليني إلى 
أعمال العنف، بعد املوقف الواضح 

والصريح لرئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان ولقائد اجليش العماد جان 
قهوجي، اللذيــــن اعتبرا ان العبث 
باالمن خــــط أحمر. وقــــال العماد 
قهوجي لـ «النهار» ان اجليش جاهز  
ملواجهة التوترات، وسيكون حاسما 
في كل املناطق، وخصوصا املناطق 
املسيحية. وعلى أي حال فإن قوى ١٤ 
آذار ستشكل «خلية أزمة» ملواجهة 
السياســــية واالعالمية  التداعيات 
للتطــــورات املرتقبــــة. من جانبه، 

قال حسن خليل املعاون السياسي 
للرئيس نبيه بــــري اننا تعاطينا 
مبسؤولية مع موضوع شهود الزور 
في املرحلة املاضية، وتفهمنا احلاجة 
الى اعطــــاء بعضنا الوقت لبلورة 
صيغ ما، لكن تبني ان مواقف االطراف 
محسومة، وبالتالي اصبح اللجوء 
الى العملية الدميوقراطية، في حال 
عــــدم التوصل إلى الفترة الفاصلة 
عن انعقاد مجلس الوزراء الى خيار 
التصويت في مجلس الوزراء، ونحن 

نرتضي النتيجة. واشار خليل إلى 
أن الرئيس بري حتدث مع الرئيس 
سليمان، برغبته في حسم هذا امللف 
في اجللسة املقبلة بأي اجتاه. بدوره 
رئيس تكتل االصــــالح والتغيير 
العماد ميشال عون طمأن جمعية 
املرسليني اللبنانيني في جونيه الى 
ان اخلطر املباشر علينا هو توطني 
الفلســــطينيني وان املستهدف هو 
سالح حزب اهللا الهادف الى الدفاع 

عن للبنان في مواجهة احملتل.

  وقال عــــون ان كل القوى التي 
تدعم احملكمة كانت تدعم اسرائيل 
باالســــلحة لضرب قوة حزب اهللا 
التي تشــــكل قوة املمانعة لتوطني 
الفلســــطينيني على ارض لبنان.. 
ولــــن نعود إلى زمن امليليشــــيات 
واعتمادنا على اجليش. واضاف: ان 
شهود الزور حاولوا صرف التحقيق 
نحو ســــورية، وابعاده عن املسار 
الصحيح، متســــائال هل يجوز اال 
يكون للمتضرر مرجع قضائي لتقدمي 

شكوى؟ متهما رئيس احلكومة سعد 
احلريري بحماية شهود الزور. وقال: 
بعد زيارتي الى سورية عام ٢٠٠٨ 
اصبحت حدودنا مع سورية مفتوحة 
وآمنة، وان ســــالح املقاومة ليس 
موجها الى هذه املنطقة (املسيحية) 
وامنا للدفاع عن لبنان، وفق ما جاء 
في وثيقة التفاهم بيننا وبني حزب 
اهللا.التفاهمات بني عون واحلزب إلى 
ذلك، أثارت مداوالت مجلس األمن 
حول التعرض للمحققني الدوليني 

في الضاحية اجلنوبية االهتمام في 
بيروت، في ضوء الطحشة األميركية 
والفرنســــية دفاعا عن احملكمة في 
مجلس األمن. وفي تعليق له، قال 
الرئيس نبيه بري كنا نتمنى على 
مجلس األمن الــــذي يهتم بقضية 
العدالة في العيادة، ان يلتفت الى 
سيادة لبنان التي تخرقها إسرائيل 
من البحر واجلــــو والبر، وآخرها 
أسراب الطائرات املعادية التي تسرح 

ومترح في سماء لبنان. 

 كوشنير بعد لقاء صفير: الصراع السني ـ الشيعي كبير 
والتهديد ال يطول المسيحيين وحدهم

 بيروت ـ منصور شعبان
  عقد وزير اخلارجية الفرنسية برنار كوشنير مؤمترا 
ــا في  ــفير فرنس صحافيا في قصر الصنوبر (مقر س
لبنان) في ختام زيارة لبيروت استغرقت ٢٤ ساعة، اكد 
ــي للبنان ولرئيسه ميشال سليمان  فيها الدعم الفرنس

وحلكومة سعد احلريري واحملكمة الدولية.
  وكان كوشنير الذي سيخلي وزارة اخلارجية الفرنسية 
ــليمان ثم رئيس  ــهر زار الرئيس س منتصف هذا الش
احلكومة سعد احلريري الذي اقام مأدبة عشاء على شرفه، 
ولم تشمل زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي 
ــادر بيروت الى مقره اجلنوبي في مصيلح، الرتباطه  غ
مبواعيد. وقبل الظهر التقى كوشنير البطريرك املاروني 
نصر اهللا بطرس صفير ووزير اخلارجية علي الشامي 
وممثلي االحزاب اللبنانية. ومن بكركي ابدى كوشنير 
تعجبه من الضجة القائمة حول احملكمة الدولية، مذكرا 
ولدت بقرار دولي في العام ٢٠٠٧ واتفق عليها املجتمع 
الدولي. واذ اكد ان الوضع اللبناني متشنج قليال، قال عن 
عدم استقبال الرئيس بري له، انا والرئيس بري اصدقاء، 
وهو ليس هنا اليوم، وقد التقيت شقيقه امس، والصداقة 

ــمس املشرقة، ولكن ال اعرف ما  تربطنا منذ زمن كالش
ــنير وصف الوضع في  الذي اعمى العيون اليوم. كوش
املنطقة باخلطر، وخصوصا بالنسبة للمسيحيني، الفتا 
ــيدة النجاة في العراق، وقال ان  الى مجزرة كنيسة س
التهديدات التطول املسيحيني فقط، والصراع كبير بني 
ــنة والشيعة في الشرق االوسط. البطريرك صفير  الس
ــرف كوشنير الذي زار بعدها  اقام مأدبة فطور على ش
وزير اخلارجية على الشامي حيث قال بعد اللقاء تناولنا 
ــى االوضاع في املنطقة  ــع في لبنان، وتطرقنا ال الوض
واستفدت من بعض االفكار التي طرحها الوزير الشامي 
حول وجوب جتديد احلوار على مستوى املنطقة وردا 
ــؤال عما اذا كان الرئيس بري رفض استقباله،  على س
ــال: اوقفوا هذه االقاويل، بري ليس في بيروت وهو  ق

لم يرفض لقائي، وقد التقيته في باريس.
  وقيل له ان بري في «املصيلح» واملصيلح في لبنان، 

فأجاب: لو كان في لبنان كنت طلبت لقاءه.
ــتراكي وليد    من جهته، رئيس احلزب التقدمي االش
جنبالط التقى كوشنير في السفارة الفرنسية وتناوال 

آخر التطورات. 

 نون النسوة تطالب بوقف الخطاب الطائفي 
وااللتفات لألحوال المعيشية 

 اعتصــــم حشــــد مــــن الفعاليــــات
  واملنظمات النسائية من كل املناطق 
اللبنانية في ســــاحة رياض الصلح ـ 
وسط بيروت ورفعت الفتات تطالب بـ 
«حل جذري لألزمة املعيشية»، «السلم 
الطائفي  االهلــــي»، «رفض اخلطــــاب 

واملذهبي» و«إعالم حر ومسؤول».
  ووجهــــت املعتصمــــات نــــداء الى 
نساء لبنان «للعمل من أجل وطن حر 
دميوقراطــــي وموحد يحتــــرم حقوق 
االنسان ويؤمن كرامة املواطن»، ودانت 

الثمــــن الطائفي واملذهبــــي الذي يهدد 
بزعزعة االســــتقرار وانفجار الوضع 
األمني، وناشدن اللبنانيني واللبنانيات 
«عــــدم االجنــــرار وراء الداعني للفتنة 
التي قــــد تؤدي الى اندالع حرب أهلية 

جديـدة».
  وطالبت املعتصمات السلطة والقيادات 
السياسية «بالتوقف عن اخلطاب الطائفي 
وتبادل التهم وذلك من اجل نزع فتيل 
الفتنة والوصول الى حل وطني ال طائفي 
يحمي املواطن والوطن من االنقســــام 

والشــــرذمة»، كما طالبت املعتصمات 
السلطة السياســــية «باعتماد معاجلة 
جذرية لألزمة االقتصادية واالجتماعية 
املتفاقمة واتخاذ تدابير لوضع حد للغالء 
املستفحل وتأمني مقومات احلياة من غذاء 

واستشفاء ودواء وتعليم وسكن».
  وتوجهت املعتصمات الى وســــائل 
اإلعالم املرئية منها على وجه اخلصوص 
للتحلي بــــروح املســــؤولية الوطنية 
واملهنية واالمتناع عن تعميق االنقسام 

وتغذية التحسن الطائفي واملذهبي. 

 اإلعدام لـ «مهندس» 
غارات إسرائيل خالل 

حرب يوليو
  بيروت ـ يوسف دياب

  انزل القضاء العسكري عقوبة 
ــي املوقوف  ــدام بحق اللبنان االع
جرجس الياس فرح، وهو من بلدة 
علما الشعب اجلنوبية، بعدما ادانه 
ــس لصالح املوساد  بجرم التجس
ــرائيلي، وتزويده مبعلومات  االس
عن اجليش اللبناني، ومركز وانفاق 
ومخازن اسلحة حلزب اهللا ومواقع 
املقاومة  ــادة  ق ــيارات  مدنية وس
استهدفت بقصف اسرائيلي خالل 

حرب يوليو.
  فقد اصدرت احملكمة العسكرية 
الدائمة برئاسة العميد الركن نزار 
ــى بإعدام املتهم  خليل حكما قض
جرجس فرح، وانزال عقوبة االشغال 
الشاقة مدة خمس عشرة سنة بحق 
شقيقه الفار جان فرح، كما حكمت 
باإلعدام على املتهمني الفارين من 
ــلبي صالح  ــه العدالة احمد ش وج

وفارس موسى القسيس.
ــى ان فرح   ــير احلكم ال   ويش
ــرائيلية بكافة  أفاد املخابرات االس
اجلسور التي قصفت خالل حرب 
ــي تهدمت في  ــو واملنازل الت يولي
ــمع  البياضة ومروحني وش قرى 
وعلما الشعب والناقورة ومن بينها 
ــي حددها قبل  بعض االهداف الت
حرب يوليو ٢٠٠٦ حتى اطلق عليه 

مشغلوه لقب «املهندس». 

 ميشال تامر ابن بتعبورة اللبنانية نائباً لرئيسة البرازيل  
 روسيف تتعهد بالمحافظة على العالقات مع إيران

 بيـــروت - برازليـــا أ.ش.أ: ميشـــال
  مخايل تامر الذي انتخب نائبا لرئيسة 
البرازيل، مولود في البرازيل من ابوين 
لبنانيني في ١٩٤٠/٩/٢٣ هما مخايل إلياس 
تامر ومرشا بربر، من بلدة بتعبورة في 

قضاء الكورة بشمال لبنان.
  هو نائب لعدة مرات، وقد انتخب رئيسا 
ملجلس النواب الفيدرالي البرازيلي لثالث 
دورات، حقق في الدورة االخيرة منها للعام 
٢٠١٠/٢٠٠٩ بأكثرية ٣٠٤ اصوات من اصل 
٥١٤ صوتــــا وبدعم من ١٥ حزبا برازيليا 
وقبل ذلك ترأس تامر مجلس النواب مرتني 
في االعوام ١٩٩٧-١٩٩٨ و١٩٩٨-١٩٩٩ وقد 
انتخــــب ألول مرة نائبا عام ١٩٨٦ وأعيد 
انتخابه ٦ مرات متتالية، وقد زار لبنان 
السنة املاضية بدعوة من رئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري الذي اصطحبه 
معه الى اجلنوب وكان بري اول املسؤولني 
اللبنانيني املبادرين الى تهنئة رئيســــة 
البرازيل ويلما روسيف مهنئا بانتخابها 
كما ابرق الى نائبها تامر اللبناني االصل 

مهنئا ايضا بفوزه.
  وخالل زيارته الى لبنان تفقد ميشال 
تامر منزل جده ألبيه في قرية بتعبورة 
وهو اصبح خربا كمــــا زار اقارب والده 
الذين اعدوا له احتفاال شعبيا، حيث كانت 

هذه زيارته األولى للبنان.
  وكان تامر تولى رئاســــة اجلمهورية 
البرازيلية بالوكالــــة مرتني: األولى بني 

٢٧ و٣١ يناير ١٩٩٨ والثانية ليوم واحد 
فــــي ١٥ يونيو ١٩٩٩، وهو يشــــغل مذاك 
منصب الرئيس الوطنــــي حلزب التيار 
الدميوقراطي البرازيلي PMDB ويستعد 
اهالي قريــــة بتعبورة لالحتفال بالنصر 
البرازيلي  السياسي اجلديد البن بلدهم 

احلاضر.
  من جهة اخرى أكدت الرئيسة البرازيلية 
املنتخبة ديلما روسيف ان بالدها ستحافظ 

على عالقاتها مع إيران.
  وقالــــت الرئيســــة البرازيليــــة ـ في 
تصريحات خاصة لشبكة «سي.إن.إن» 
اول مــــن امس ـ إن «عالقات البرازيل مع 

إيران ستكون ألغراض سلمية فقط».
  وأكدت ديلما روسيف أن احلرب ليست 
الوسيلة املناسبة حلل الصراعات الدولية،  
مشددة على أن البرازيل ملتزمة بالدفاع 
عن الســــالم في منطقة الشرق األوسط 

وحقوق دول املنطقة.
  وأضافت أن البرازيل ستواصل القيام 
بدورها فيما يتعلق بالشــــؤون الدولية، 
وستكون «صوتا ألميركا الالتينية على 

املسرح العاملي بطريقة منسقة».
  وأشارت إلى أن معظم سياسات حكومتها 
ستكون مماثلة لسياسات احلكومة السابقة،  
لكن رمبا يكــــون هناك بعض االختالف. 
معتبرة أن انتخابها رئيسة للبرازيل ينقل 
رسالة مهمة مفادها بأن «النساء ميكنهن 

أن يصبحن رئيسات».

 مقتل ٤ في مواجهات
   مع األمن في عكار 

ــن قوات ــالق نار م ــروت: أدى اط  بي
  أمنية على بعض األهالي الغاضبني في 
منطقة عكار احلدودية بشمال لبنان إلى 
ــة أحدهم خطرة  ــخاص إصاب جرح ٦ اش
للغاية. وقال مصدر امني ان أهالي غاضبني 
ــف الليلة قبل  ــابني منتص جراء مقتل ش
املاضية على أيدي قوة أمنية أقدموا أمس 
ــز قدمي لالمن العام يقع  على احراق مرك
عند مدخل منطقة البقيعة احلدودية كما 
ــقوا باحلجارة سيارات القوة االمنية  رش
ــى اطالق النار ما  ــي بادر عناصرها ال الت
ــى. حيث توفي  ــقوط ٦ جرح ادى الى س

اثنان من هؤالء اجلرحى الحقا. 
  وكانت مصادر امنية في منطقة عكار 
شمال لبنان قالت في وقت سابق انه جرى 
ــة املاضية تبادل  في نحو منتصف الليل
الطالق النار مع دورية امنية لضبط احلدود 
في خراج قرية الهيشة في منطقة وادي 
خالد احلدودية مع سورية مما ادى الى مقتل 
ــخصني. ودعا احد نواب املنطقة معني  ش
املرعبي الى «حل القوة االمنية املشتركة 
ــلت في مهمتها  لضبط احلدود النها فش
وساهمت على الدوام في استفزاز االهالي». 
ــة «موثوق منها  ــر قوة بديل وطالب بنش
تراعي اصول املالحقات وحتترم االهالي 
ــورة فقط بضبط  وتكون مهمتها محص
ــا وليس املراقبة داخل  احلدود ومراقبته

القرى والبلدات احلدودية». 

 أخبار وأسرار لبنانية 
 - بيد من فوالذ: أكد رئيس احلكومة سعد 
احلريري «أننا في لبنان ســـتكون يدنا 
من فوالذ فـــي وجه كل من يتعرض ألي 
لبناني مســـيحي في هذا البلد»، مضيفا 
«كلنا لبنانيني وال نفرق بني املســـلمني 
واملسيحيني، ولكن حني يستهدف أحدهم أي 
طائفة من الطوائف وخصوصا املسيحيني 
سنــــكون ســـيفا مصلتا عليه»، وشدد 
على أهمية العيش املشـــترك االســـالمي 

املسيحي.
  هذا املوقـــف الذي جاء على خلفية ما 
شهده العراق أخيرا من «مجزرة كنيسة 
ســـيدة النجاة وتوجيه «القاعدة» انذارا 
للمسيحيني بأنهم أصبحوا أهدافا مشروعة» 
كان سبقه موقف سياسي مكرر من احلريري 
الى املسيحيني فحواه تطمينهم الى التمسك 
باملناصفة بني املسلمني واملسيحيني وفقا 
التفاق الطائف أيا كان حجم املسيحيني 

وعددهم.
  - املقاطعـة تضامنا مع عـون: الحظ محلل 
سياسي قريب من قوى ١٤ آذار ان املقاطعة 
لم تأت اال برأس حربة مارونية ومسيحية 
حصرا عبر املبادرة االولى اليها على يد 
العماد ميشال عون، واملفارقة في االمر ان 
املقاطعة اتسعت حتت عنوان «التضامن» 
مع عون ال استهدافا للرئيس، مما يعني ان 
قوى ٨ آذار ارادت افهام رئيس اجلمهورية 
وفريق ١٤ آذار ان عون ال يخوض حربه 
اخلاصة ال فـــي مقاطعة بعبـــدا وال في 
محاربة «احلريريـــة»، بل هي حرب من 

ضمن منظومة الهجوم الشامل على احملكمة 
اخلاصة بلبنان، وعلى اســــــــاس اعادة 
الفـــــــرز احلادة هذه، لن يبـــــقى موقع 
دســـتوري او مؤسســـة في مـــنأى عن 
املعــــركة الكبرى، بدليل ان حزب اهللا، 
قاطـــرة قوى ٨ آذار كلها، الذي غـــالبا ما 
سعى الى التوفيق بني دعم حليفه املسيحي 
االســـــاســـي من دون قطـــع شــــــعرة 
معاويــــة مع الرئيس، غامر بالتــــخلي 

عن هذه احلكمة.
  - عقبـات دون لقاء احلريـري ـ نصر اهللا: قالت 
ــية في تيار املستقبل ان لقاء  أوساط سياس
ــري واألمني العام حلزب اهللا  الرئيس احلري
السيد حسن نصراهللا دونه عقبات ولن يعقد 
في القريب العاجل، وهناك شروط حلصول 
االجتماع منها االصرار على أرشفته بحيث 
ال حتصل تأويالت وتفسيرات ملا جرى كما 

حصل في أحد اللقاءات.
  - لقـاء احلريـري ـ جنبـالط: في آخر لقاء 
بني رئيـــس اللقــــــــاء الدميوقراطــــي 
وليد جنبالط ورئيـــس الوزراء ســـعد 
التصويت  أثير موضـــوع  احلريــــري، 
فـــي مجلس الوزراء على ملف الشـــهود 
الـــزور، وحــــني اســـتـــــنتج احلريري 
أن زعيم املختارة في أجواء الســـير مبا 
يريده حـــزب الـــــلـــه أي االحتكام إلى 
التصـــويـــت، كان رأيه واضحا بتعطيل 
النصــــاب في هـــذه احلالة، لهذا صرح 
جنبالط بأن خيار التصويت يقود البلد 

إلى مشـــــكل كبير. 


