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جلسة الحكومة األربعاء مرشحة لعدم االنعقاد رغم المساعي

لبنان: لقاء »جامع « لـ 14 آذار وحلفائها في قريطم الجمعة »لمواجهة المرحلة«

 بيروت ـ عمر حبنجر
اختبار جديــــد ملظلة التهدئة الســــورية ـ 
السعودية في لبنان، يتمثل في اجتماع مجلس 

الوزراء املرتقب، تقديرا بعد غد االربعاء.
املوعد الذي لم يعلن عنه رسميا، مازال أسير 
التساؤالت، هل ينعقد رغم إصرار قوى 8 آذار 
على ان يكون ملف »شــــهود الزور« على رأس 
جــــدول أعماله؟ ام تنجح االتصاالت في تأمني 

انعقاده من دون هذا امللف؟
من املؤكد، بحسب املواقف املعلنة، ان حزب 
اهلل وحلفاءه ال يرون ممكنا مشــــاركة وزراء 
املعارضة اآلخرين في اجتماع ملجلس الوزراء ال 
يكون بند »شهود الزور« في صلب جدول أعماله، 

في حني يعتبر الرئيس احلريري ووزراء األكثرية 
ان طرح هذا املوضوع يلزمهم باالنسحاب من 

اجللسة.

حتمية االنعقاد

الرئيس ميشال سليمان يلح على حتمية 
انعقاد مجلس الوزراء هذا األسبوع، ألن تأجيله 
لألسبوع الثاني على التوالي يحمل في طياته 
مخاطر اقتصادية وسياسية االمر الذي يلزم 
مصرف لبنان مبواصلة التدخل بائعا الدوالر 
لتلبية طلبــــات الناس القلقني، وللحفاظ على 

سعر صرف الليرة اللبنانية.
لكن مصادر في بعبدا أبلغت »األنباء« بأن 

الرئيس سليمان يبذل اجلهود توصال الى مخارج 
تضمن استمرار عمل السلطات الدستورية، على 
ان يكون تأجيل القضايا اخلالفية أبغض احلالل.

وهكذا تتجه األنظار الى جلسة مجلس الوزراء 
يوم األربعاء، املرجح عدم انعقادها في ضوء 
متسك كل طرف بوجهة نظره من موضوع شهود 
الزور املطروح، وما يخشــــى مع عدم االنعقاد 
تعطل جلســــات مجلس الوزراء ريثما تنضج 
احللول اإلقليمية املعرقلة للوضع في لبنان.
وبناء عليه، أبلغت مصادر 14 آذار »األنباء« ان 
اجتماعا موسعا لقوى 14 آذار وحلفائها، ينعقد 
في قريطم يوم اجلمعة املقبل، في حال انعقاد 
جلســــة مجلس الوزراء، وانسحاب احلريري 

ووزرائه منهــــا، بغية البحث في آلية مواجهة 
املرحلة التالية.

امــــا اذا لم ينعقد مجلس الوزراء، فإن مثل 
هذا االجتماع يصبح لزوم ما ال يلزم.

ووجهت الدعوات الـ 284 شخصية حلضور 
اجتماع قريطم، حــــال توافر ظروف انعقاده، 
وتشمل الئحة املدعوين كل من وقع على رسائل 
ونــــداءات 14 آذار الى الرئيس اإليراني أحمدي 
جناد، والى الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
وبيان »ندوة بيروت« ونداء االجتماع املسيحي 
فــــي بكركي، التي أعلنت فــــي أوقات وظروف 

مختلفة.
مصادر وزارية قالت ان جدول أعمال مجلس 

الوزراء جاهز وهو نفســــه الذي جرى إعداده 
للجلسة السابقة املرجأة، التي حملت في بندها 
األول اإلشارة الى استكمال البحث في قضية 
شــــهود الزور.وأضافت املصادر، ان ورود هذا 
البند كان وراء تأجيل اجللسة املاضية، وسيكون 
وراء تأجيل اجللسة املقبلة، إال في حال توصلت 
مساعي الرئيس سليمان الى سحب هذا البند من 
جدول األعمال، مؤقتا، تسهيال النعقاد مجلس 
الوزراء وبالتالي إبعاد الشــــلل السياسي عن 

مؤسسات الدولة.

منشطات سعودية ـ سورية

وتلعب االتصاالت السعوديةـ  السورية دورا 

منشــــطا للوضع السياسي اخلامل في لبنان، 
وقد رحبت بعض أوســــاط 14 آذار لـ »األنباء« 
بالتصريحات التــــي أدلى بها وزير اخلارجية 
السعودي األمير سعود الفيصل حول لبنان، 
والتي عكست جوا ســــعوديا جديدا بالنسبة 
لهذا البلد، بدأ يتبلور منذ زيارة الرئيس سعد 
احلريري الى صاحب السمو امللكي األمير سلطان 
بن عبدالعزيز ولي العهد والنائب األول لرئيس 
مجلــــس الوزراء، في أغاديــــر املغربية، حيث 

ميضي إجازة.
الفيصل ناشــــد القيادات اللبنانية تغليب 
مصلحة الوطن على املصالح احلزبية، حرصا 

على أمن لبنان والسالم اإلقليمي.

د.يوسف خليل

عضو »التغيير واإلصالح« يعتبر غياب العماد عون والمعارضة عن الحوار تنبيهًا واعتراضًا ال مقاطعة

خليل لـ »األنباء«: صفير ليس ضد المقاومة 
ولقاء بكركي لم يكن مسيحياً بالمعنى العام

 بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو تكتــــل »التغيير 
واإلصالح« النائب د.يوسف خليل 
ان اللقاء املســــيحي الذي انعقد 
في بكركي لم يكن لقاء مسيحيا 
باملعنى العام املتعارف عليه كونه 
انحصر بفئة معينة دون األخرى، 
مشيرا الى ان اللقاء املذكور راوح 
ضمن دائرة احلزبيات والتكتالت 
ذات الــــرأي والتوجــــه الواحد، 
الفتا الــــى ان بكركي وان كانت 
اللقاء، فليس  قد احتضنت هذا 
مــــن الضروري ان تكون معنية 
به كونها ال تستسيغ رفض طلب 
اي فريق ماروني بشكل خاص او 
مسيحي بشكل عام لعقد اجتماع 
في الصرح البطريركي، مستغربا 
مســــارعة البعض الى توصيف 
املجتمعني باملؤمنني بخط بكركي 
التاريخي بشكل أوحى للرأي العام 
اللبناني وحتديدا املسيحي منه 
وكأن من لم يحضر االجتماع ليس 
مؤمنا ببكركي كمرجعية وطنية 
لها تاريخها وحاضرها املجيدين 
في السهر على الكيان اللبناني 
وعلى املجتمع املسيحي وهمومه 
وأدبياته، مؤكدا أمام الرأي العام 

ان الدعوة لم توجه الى الفريق 
اآلخر املتعارض معه سياســــيا 
بغــــض النظر عمــــا اذا كان هذا 

األخير سيلبي الدعوة او ال.
هــــذا، ولفت النائــــب خليل 
فــــي تصريح لـ »األنباء« الى ان 
عــــدم توجيه الدعــــوات جلميع 
الفرقاء املسيحيني موالني كانوا 
او معارضني يتنافى مع وصف 
بـ »املســــيحي  للقاء  املجتمعني 
العام« وبالتالي فإن االســــتفراد 
بلقاء مماثل وأخذه في مسار غير 
جامع على املســــتوى املسيحي 
الوطني يراد منه تضليل الرأي 
اللبناني من خالل إطالق  العام 
عبارات لفظية مشككة باالعتراف 
بدور بكركي لــــدى الفريق غير 
املشارك باللقاء املذكور، متمنيا 
خروج جميع األطراف املسيحية 
من لغة التفرد والتشكيك باآلخر 
والتعاطي مع املجتمع اللبناني 
بشكل عام واملسيحي بشكل خاص 
على اســــاس اعتــــراف كل منها 
بجميع الشخصيات السياسية 
ذات الوزن السياسي واحليثية 

الشعبية.
وردا على سؤال حول رؤيته 

لدور بكركــــي احلالــــي وما اذا 
كانت طرفا في الصراع املسيحي 
ـ املســــيحي، لفت النائب خليل 
الــــى ان بكركي مرجعية وطنية 
جلميع اللبنانيني دون استثناء، 
ومتثل صخرة املجتمع املاروني 
العربي،  وركيزته في املشــــرق 
معربا عن قناعته بأن بكركي لم 
تقف مع فريــــق ضد اآلخر، كما 
لم يصدر عنها اي موقف يشير 
الى انحيازها مع هذا الفريق او 
ذاك، معتبرا ان بكركي تنظر الى 
الواقع املسيحي على انه مجموعة 

أحزاب سياســــية تؤمن بوطن 
واحد وموحد وان اختلفت فيما 
بينها من حيث الرؤية والتوجه 
والتحالفات احمللية واإلقليمية، 
مؤكدا من جهة أخرى ان بكركي 
ال ميلى عليها من جهات خارجية 

ايا تكن تلك اجلهات.
وفي سياق متصل، أكد النائب 
خليل ان بكركي وعلى رأســــها 
البطريرك نصراهلل صفير ليست 
ضد املقاومة مــــن حيث املعنى 
العام للكلمــــة، امنا ومن وجهة 
ان  نظرها اخلاصــــة ترغب في 
يكون سالح املقاومة حتت إمرة 
اجليش والقوى األمنية اللبنانية، 
معتبرا ان مكمن اللغط في هذا 
املوضوع هو سلسلة التناقضات 
حيال مفهوم الســــالح وتفسير 

وجهة استعماله.
العماد عون  وعن مقاطعــــة 
لطاولة احلوار في بعبدا وتأييد 
املعارضة له، لفت النائب خليل 
الــــى ان قرار العمــــاد عون هو 
أكثر منه مقاطعة، وذلك  تنبيه 
حلث اجلميع علــــى املضي في 
العالقة واملسببة  امللفات  حسم 
للتشنجات السياسية وفي مقدمها 

ملف شــــهود الزور، معتبرا انه 
من غير اجلائز تأجيل جلسات 
مجلس الوزراء املخصصة للبت 
في إحالة ملف شهود الزور الى 
املجلس العدلي وترك األمور ذات 
احلساسية العالية سلعة يتداول 
بها في بازار املزايدات السياسية 
بني الفرقــــاء وفي مرمى رغبات 
العدو اإلسرائيلي، مستهجنا ما 
يحاول البعض إشاعته عن ان قرار 
العماد عون حول تعليق مشاركته 
باحلوار رســــالة سياســــية الى 
الرئيس سليمان، معتبرا ان هذا 
الكالم ال يخدم املساعي الرئاسية 
إليجاد احللول املرجوة في النزاع 
الزور،  الدائر حول ملف شهود 
هذا من جهة ومن جهة ثانية لفت 
النائب خليل الى ان تبني حزب 
اهلل والنائب فرجنية قرار العماد 
عون ال يعني ان املعارضة ترغب 
في وقف لغة التحاور مع اآلخرين، 
وذلك بدليل حضور الرئيس بري 
الى بعبدا، وبالتالي فإن املقاطعة 
ليست سوى تعبير عن اعتراض 
املماطلة في  دميوقراطي علــــى 
موضوع ملح ال يحتمل التأجيل 

أال وهو ملف شهود الزور.

أخبار وأسرار لبنانية سـليمان إلى قطر: يلبي رئيس 
اجلمهورية دعوة أمير قطر حمد 
بـــن خليفة آل ثانـــي لزيارة 
الدوحة في 23 اجلاري للمشاركة 

في مؤمتر ثقافي تنظمه قطر، وقد رغب األمير في ان يكون 
الرئيس ميشال سليمان ضيف شرف على املؤمتر، وسيلقي 

كلمة في املناسبة، وقد تستغرق الزيارة ثالثة أيام.
واحلريري الى موسـكو: يزور رئيس احلكومة س��عد احلريري 
منتصف الش��هر اجلاري موس��كو في زيارة رسمية يلتقي 
خالله��ا الرئيس الروس��ي مدڤيديڤ وكبار املس��ؤولني، وقد 
يستحوذ موضوع اجليش على حيز مهم من احملادثات السيما 
في ضوء املساعدات الروسية للجيش والتي جتلت في تقدمي 
10 طائرات »ميغ 29« واس��تبدلها لبنان مبروحيات من طراز 

.»MI - 24«
ويزور وفد عس��كري لبناني موس��كو خالل الشهر اجلاري 
للتباحث مع املسؤولني في موضوع املروحيات الروسية وموعد 
وصول طالئعها بعدما انتهى الفريق العس��كري اللبناني من 

التدريبات على هذه الطائرات وبات جاهزا لقيادتها.
 ضـرورة التصويت: تقول مصادر معارضة ان التصويت في 
مجلس الوزراء بات ملحا ليس فقط حلســـم ملف شهود 
الزور، بل أيضا ملعرفة موقع النائب وليد جنبالط احلقيقي، 
ألنه ميلك صورة واضحة عن كل امللفات التي جرت فبركتها 
في املرحلة السابقة وبات عليه واجب وطني هو أن يطلع 
اللبنانيني عليها، فجنبالط يعلم متاما دور اإلدارة األميركية 
واألطراف احمللية واإلقليمية في اتهام ســـورية باغتيال 
الرئيس رفيق احلريـــري وإعداد امللفات لنقل االتهام إلى 
حزب اهلل، وبالتالي لم يعد مجديا أن يقدم االعتذارات في 

اللقاءات الضيقة ألن البالد أمام مفصل خطير جدا.
بارود والترشـح للبرملان: أكدت جهات مطلعة املعلومات املستقاة 
م��ن مصادر عدة ان وزير الداخلية زياد بارود غير راغب في 

الترش��ح لالنتخابات النيابية، وان الفكرة لم 
تراوده خالفا ملا يحاول ان يروج البعض لتبرير 
احلمل��ة عليه، علما ان هن��اك أكثر من طرف 
يشارك في هذه احلملة وألكثر من اعتبار، في 

الوقت الذي ينصرف فيه الوزير الى العمل لتفعيل وزارته.
وعندما يسأل الوزير بارود حول ترشحه لالنتخابات يسخر 
مم��ن يروج ملثل هذه األخبار ويقول ان االس��تهداف هو ملن 

أمثل في احلكومة.
تشـاؤم غربـي: سفير غربي أبدى تشـــاؤمه حيال االشهر 
املقبلة التي ســـتكون صعبة جدا على الوضع في لبنان، 
وســـتطال تأثيراتها دول مجاورة وقد تتسبب في احداث 

تغييرات في انظمة سياسية مجاورة.
 ال توصيات سرية للسينودس: رفضت مصادر كنسية الكالم الذي 
قال ان الس��ينودس تضمن قرارات وتوصيات سرية، وقالت 
انه ليس للكنيس��ة ما تخفيه بشأن نظرتها للوجود املسيحي 

في الشرق.
اتصـاالت أميركية ورد سـوري: في اتصال هـــو الثاني لوزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينتون في غضون أسبوعني 
بالقيادة اللبنانية )األول كان بالرئيس سليمان(، اتصلت 
بالرئيس احلريري مؤكدة التزام بالدها القوي بســـيادة 
لبنان واستقالله واستقراره، وأعربت كلينتون عن تقدير 
الواليات املتحدة لقيادة احلريري »الثابتة لصالح الشعب 

اللبناني«.
وفي ســـياق متصل، يعكس ارتفاع منســـوب التوتر في 
العالقات بني سورية والواليات املتحدة، ردت دمشق بشدة 
على مســـاعد وزيرة اخلارجية األميركية لشؤون الشرق 
األدنى جيفري فيلتمان، معتبرة أنه يسعى مجددا لتوتير 
األوضاع في لبنان، وجاء الرد السوري العنيف من قبرص 
»على لســـان مصدر ســـوري رفيع«، حيث قام الرئيس 

السوري بشار األسد بزيارة دولة للجزيرة.

صقر: حزب اهلل يكتب فصله األخير
 في حال إقدامه على 7  أيار جديد

أكد أن ال شخصية سنية تحل محل الحريري

 بيروت ـ خلدون قواص
رأى عضو تكتل »لبنان أوال« النائب عقاب صقر 
ان املرحلــــة التي منر بها هي مرحلة ضبابية، تدخل 
في محاكاة التهويل من جهة ومحاكاة مرحلة تسوية 

من جهة أخرى.
ولفت الى انه الشــــك ان الســــعودية كما سورية 
متلكان رؤية لتســــوية صلبة من دون تكلفة دموية 
في املنطقة والســــيما لبنان، معربــــا عن اعتقاده ان 
الثالثي الســــوريـ  السعوديـ  اإليراني ميلك حلوال 

لكن مفتاح هذا احلل ليس بيده.
ورأى في حديث لقناة »اجلديد« اننا أمام مشهد 
متغاير كثيرا في منطقة الشـــرق األوسط، الفتا 
الى ان حزب اهلل وبعض قوى املعارضة يلعبون 
مبساحات كبيرة، معتبرين انه إذا هددنا املجتمع 

الدولي بأمن اللبنانيني نحصل على مكتسبات.
وأوضح في موضـــوع احملكمة الدولية، انه ال 
نقبل مبقايضة سالح حزب اهلل باحملكمة الدولية 
واحملكمة لم تنشـــأ للمقايضة بالسالح، كما رأى 
انه ال أحـــد ميكنه ان يطلع حكمـــا على احملكمة 
الدولية، مذكرا مبوقف رئيس احلكومة الســـابق 
فؤاد السنيورة بـ»ضرورة فصل املواقف السياسية 

عن احملكمة«.
وتساءل: مم يخاف حزب اهلل غير االساءة الى 
صورته؟ موضحا ان »رئيس احلكومة سعد احلريري 
يرفض اي قرار اتهامي يدخل فيه خلل وقد صّرح 

بذلك مرات عديدة«.
وأعلن انه ال أحد يريد احملكمة الدولية لتخريب 
لبنان، متسائال: ما استفادة احلريري من توجيه أصابع 
االتهام الى حزب اهلل؟ مشيرا الى انه ال ميكن تأليف 

حكومة في املستقبل او احلكم من غير حزب اهلل.

ورأى انــــه عندما يقرر حزب اهلل ان يعمل 7 ايار 
جديد يكون قد كتب الفصل األخير في تاريخه واأليام 
ســــتثبت ذلك، الفتا الى انه »لن نستدرجه الى ذلك 
ولدينا القدرة على جتاوز قطوع قرار احملكمة الدولية 

بسهولة«.
بدوره النائب عماد احلوت رأى ان القرار االتهامي 
مازال بعيدا من ان يعرف اي احد تفاصيل ما فيه، 
لذلك فإن احلـــل الوحيد هو انتظـــار صدور هذا 
القرار قبل احلكم عليه، معتبرا ان هناك من يريد 
ان ُيلبس األزمة احلاصلة اللباس املذهبي في حني 
ان األمر بعيد عن ذلك، وهو له طابع سياســـي أال 

وهو أي لبنان نريد.
وفي حديث لقناة »أخبار املستقبل« أشار الى ان 
»اللبنانيني على املستوى الشعبي خرجوا من اصطفاف 
8 و14 آذار، وهناك رغبة ونّية في االستقرار واألمن، 
الفتا الى ان املوقف الواضح اآلن هو استكمال اتفاق 
الطائف، ومنذ فترة كان هناك كالم عن »املثالثة« بدل 
»املناصفة« لكن الرئيس نبيه بري كان واضحا عندما 

قال: نستكمل اتفاق الطائف.
وأضاف احلوت: ان املظلة السورية ـ السعودية 
التزال قائمة وتؤمن الغطاء األمني للواقع اللبناني، 
أما على املستوى السياســــي فما زلنا متأخرين عن 

وجود تسوية ما في شأن ملف شهود الزور.
وردا على ســــؤال، قال احلوت: أنا أستصعب ان 
تكون هناك شــــخصية سنية مقبولة ممكن ان حتل 
مكان الرئيس ســــعد احلريري في رئاسة احلكومة، 
وأعتقد ان السوريني ليس من مصلحتهم اآلن تغيير 
رئيس احلكومة، معتبرا ان الدور السوري في لبنان 
أصبح مســــّلما به من قبل الغرب وحتى من الداخل 

اللبناني، ولكن هذا الدور له سقف معني.

هل تنسحب إسرائيل من بلدة الغجر ؟
 عواصم ـ أ.ف.پ: ذكرت وســــائل 
اإلعالم اإلســــرائيلية أمس أن رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو يعتزم إصدار 
أمر باالنسحاب االسرائيلي من القسم 
الشــــمالي لقرية الغجر الواقع ضمن 
االراضي اللبنانية، وفق خطة سيطرحها 
على االمني العام لالمم املتحدة بان كي 
مون، وأنه سيعرضها أمامه اليوم في 
نيويورك. وهي تنص على انسحاب 
القوات االسرائيلية من القسم الشمالي 
لقرية الغجــــر الواقع ضمن االراضي 
اللبنانية، في اطار التنسيق مع قوة االمم 
املتحدة املؤقتة في لبنان الـ »يونيفيل«.

من ناحية أخرى قالت صحيفة هآرتس 
إن الواليات املتحدة واالمم املتحدة ابلغتا 
اسرائيل أن انسحابها من قرية الغجر 
سيساعد في احالل االستقرار للحدود 
الشمالية وتعزيز معسكر حكومة سعد 
احلريري املعتدل نظرا النه سيكون اول 
اجناز سريع لها.ونقلت الصحيفة عن 
مسؤولني حكوميني رفيعي املستوى 
قولهم انه من املتوقع أن يجتمع نتنياهو 
مع بان كي مون غدا ويبلغه باعتزامه 
احالة املسألة للحكومة وانه سوف يقدم 
خطة االنسحاب من اجلانب الشمالي 
للغجر االمر الذي بحثه مع قائد قوة 
االمم املتحدة املؤقتة في لبنان في االشهر 

جندي من اليونيفيل يراقب بلدة الغجر  االخيرة.

)محمود الطويل(رئيس الحكومة سعد الحريري والنائبة ستريدا جعجع وعمار حوري وعدد من السياسيين شاركوا في مارثون بيروت الثامن الذي عاد لقبه لألثيوبي محمد تمام حسين فيما راح لقب السيدات لمواطنته ايتافيراهو تاريكيغن  


