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 «التوحيد» قوة درزية ثالثة ووهاب «مشروع زعيم»
ــوفية  بيروت: في بعقلني الش

ــن املختارة،  ــس بعيدا ع   ولي
ــار التوحيد اللبناني الذي  عقد تي
اصبح حزبا سياسيا برئاسة الوزير 
السابق وئام وهاب مؤمتره االول 
ــياحي»  ــع بعقلني الس في «مجم
املكان الذي طاملا شهد اجتماعات 
اجلمعية العمومية للحزب التقدمي 

االشتراكي. وهنا يالحظ اآلتي:
  هذا ثاني لقاء سياسي عام يعقده 
تيار وهاب في اقل من شهر، اللقاء االول حصل 

في مدينة عاليه.
  اطاللة تيار التوحيد متيزت بطابع تنظيمي 
ــار اكثر من فصيل  ــكري» (انتش «شبه عس

عسكري لتيار التوحيد ومن دون اسلحة ويلبسون الزي نفسه 
ــة احلمراء»، اضافة الى  ــه رجال حزب اهللا مع «القبع الذي يلبس

كشاف التوحيد).
  تيار التوحيد يتقدم ويتوسع على الساحة الدرزية، في مراحله 

االولى حصل بعض التوسع على حساب احلزب 
الدميوقراطي اللبناني الذي يرأسه النائب طالل 
ــالن، ومنذ عام يحصل هذا التوسع على  ارس
ــاب احلزب االشتراكي، ويأكل من ارضه  حس
نتيجة التقلبات السياسية التي اخرجت رئيس 
احلزب االشتراكي من حتالف ١٤ آذار واعادته الى 
سورية وحزب اهللا والتي اكدت على «صوابية» 
اخليار السياسي الذي التزمه وهاب بعد خروج 
سورية من لبنان في تأكيده على الدور الوطني 
ــم التاريخي في حماية  ــدروز، وعلى خطه لل
«الثغور» والتحالف مع العمق السوري العربي، 
ــاع القيادات  ــق عليه اجم ــذا املوقف حتق وه
والزعامات الدرزية، وهي في الواقع زعامتان 
مع فارق احلجم: وليد جنبالط وطالل ارسالن، 
ــاول ان يخترف الواقع  ــروع زعيم ثالث يح يضاف اليهما مش
وان يحجز لنفسه موقعا متقدما في املعادلة الدرزية، وان يكون 
ــه الدروز على مر عقود  ــوة ثالثة» من خارج الواقع الذي ألف «ق

وسنوات. 
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 ال حوار وال مجلس وزراء قبل ظهور نتائج المساعي السورية - السعودية .. والحريري يحذر من حريق تشعله إسرائيل 

 لبنان: التحضيرات مستمرة إلنضاج «طبخة تسوية» توفق بين العدالة واالستقرار 
 بيروت ـ عمر حبنجر ـ محمد حرفوش

  خرقت الزيارة املفاجئة للرئيس ميشال سليمان الى 
دمشق اجلمود السياسي في عطلة األضحى، وأحيت 
الى جانب زيارة الرئيس سعد احلريري الى كل من 
موسكو والرياض األمل بنجاح املسعى السعودي ـ 
الســــوري اليجاد مخرج مقبول لألزمة الناشئة في 
نطاق ملف احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان. ولكن رغم 
تفاؤل الرئيس سليمان فقد بات واضحا انه ال طاولة 
حوار قبل عيد االستقالل، خالفا ملا كان معلنا وتقول 
الوزيرة منى عفيش في هذا السياق ان انعقاد احلوار 
واجتماع مجلس الوزراء مترابطان وينتظران نتائج 
املشاورات الســــعودية ـ السورية. الرئيس سليمان 
اتصل بالرئيس احلريري الذي كان في موسكو وأبلغه 

بشأن الزيارة التي طال انتظارها.
  كما أجرى الرئيس سليمان اتصاال بالرئيس االيراني 
احمدي جناد مهنئا بالعيد وأبلغه ان زيارته الى لبنان 

كانت مدعاة لالستقرار والهدوء فيه.
  من جانبه، الرئيس بشار األسد تلقى اتصاال من 
رئيس مجلس النواب نبيه بري هنأه فيه بعيد األضحى 
املبارك، كما اتصل بري بخادم احلرمني الشريفني امللك 

عبداهللا بن عبدالعزيز للغاية نفسها.

  القرار الظني

  بدوره رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري أنهى 
زيارته املثمرة الى موسكو وانتقل الى الرياض بعدما 
تلقى دعم الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ السياسي 
والتسليحي فضال عن دعم احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان اضافة الى رفضه تدخل الغير في شؤون لبنان 
الداخلية. وقد نفى رئيس احلكومة ســــعد احلريري 
وجود أي علم لديه بالقرار الظني املرتقب عن احملكمة 
الدولية، مستبعدا ان يؤدي االعالن عن القرار الظني 

الى حدوث حريق في لبنان. 
  وقــــال احلريري فــــي حديث لصحيفــــة «فرمييا 
نوفوستي» الروسية ان القيادة اللبنانية لن تسمح 
بحدوث مثل هذا احلريق». واوضح «ان الرئيس ميشال 
سليمان وانا رئيس احلكومة ورئيس البرملان نبيه 
بري واالمني العام حلزب اهللا السيد حسن نصراهللا 

لن نسمح بحدوث حريق يهدد لبنان».
  ومن جهة ثانية اعرب احلريري عن خشيته من 
جلوء اسرائيل الى تفجير الوضع في الشرق االوسط.
وأشــــار إلى «ان املباحثات التــــي اجريتها مع القادة 
الروس تركزت على املوقف االسرائيلي املتصلب وانا 
اخشى من حدوث انفجار في املنطقة بسبب التعنت 
االسرائيلي».واعتبر ان جتاهل اسرائيل ملبادئ السالم 
التي اقرت في مدريد وخاصة مبدأ االرض مقابل السالم 
ادى الى موجة من التطرف التي تشــــهدها املنطقة، 
معتبرا انه لو ان اســــرائيل التزمت بهذه املبادئ ملا 
كان هناك وجود لتنظيم القاعدة وفروعه في جميع 

ارجاء املنطقة.
  احلريري أجرى كذلك اتصاال بالرئيس بشار األسد 
هنــــأه فيه بعيد األضحى أيضــــا، ونقل عن الرئيس 
احلريري قوله بعد صالة العيد في مسجد موسكو: 
اننا في لبنان منثل منوذجا لإلسالم املعتدل. كما التقى 
احلريري الســــفراء العرب في روسيا ووجه دعوة 
للرئيس بوتني لزيارة لبنان، وعد األخير بتلبيتها.

  الدور السوري محوري

  وبالعــــودة الى احملور الداخلــــي قال عضو كتلة 
القوات اللبنانية النائب انطوان زهرة امس ان الدور 
السوري في موضوع القمة السوريةـ  اللبنانية واألزمة 
احلاصلة محوري جدا، ألن كل التهديدات التي اطلقت 
من قبل حــــزب اهللا وحلفائه ال ميكن لها ان تترجم 
اذا لم تأخذ ضوءها األخضر ســــوريا، وطبعا بقرار 
ايراني، فإذا جلأ حزب اهللا، ال سمح اهللا، الى استعمال 
القوة دون موافقة ســــورية، يكون احلزب يستعمل 
«اخلرطوشــــة األخيرة» وهذه اخلرطوشة تستعمل 

عادة لالنتحار وليس إليذاء اآلخرين.
  وأضاف: املوقف السوري احلريص على االستقرار 
يساعد على ذلك الفتا الى الكالم الكثير عن التسوية، 
علما ان التسوية ليســــت بيد أحد، ولن تكون على 
حســــاب احملكمة الدولية ألن ذلك خارج إطار اإلرادة 

احمللية واإلقليمية وهي أصبحت عملية دولية خارجة 
عن أي تأثير سياسي.

  مدنية سلمية

  وردا على سؤال حول التحضيرات ملقاومة مدنية 
ســــلمية في حال برزت تطورات ســــلبية من جانب 
قوى املعارضة، قال النائــــب زهرة البد لنا في حال 
التعــــرض بالظلم على يد اي فريــــق وان كان فريقا 
لبنانيا ان نقوم مبقاومته سلميا عبر التمسك باملوقف 
احملتكم الى الدستور والقانون واملؤسسات الدستورية 
والقضائيــــة وعدم اللجوء الــــى التهويل واإلمالءات 

وممارسة القوة.
  وأضاف: الوضع الــــذي كان في ٧ أيار انتهى الى 
مفاوضات وتراجعات وتقدميات سياســــية واليوم 
من الواضح ان قوى ١٤ آذار متمســــكة بشكل واضح 
وتريد إرســــال رسالة واضحة بأنها ليست مستعدة 
حتــــت أي ظرف للتفاوض ال حول احملكمة وال حول 
الطائف وإمــــكان تعديله، لذلك، اضاف النائب زهرة 
على الفريق اآلخر الــــذي يهول ويهدد ان يعرف انه 
لن يحصل على اي مكسب سياسي باستعمال العنف 

والقوة واالحتكام الى القانون واملنطق فقط.
  رئيس املجلس السياســــي في حزب اهللا السيد 
ابراهيم أمني السيد دعا البعض في لبنان الى الكف 
عن املراهنة على األميركيــــني الذين ال مصلحة لهم 
في املنطقة سوى املصلحة اإلسرائيلية. السيد الذي 
جال على املرجعيات الدينية اإلسالمية مهنئا بالعيد، 
قال ان األمــــل يكبر في أن تصل املبادرات املطروحة 
(سعودية ـ سورية) الى اخلامتة املطلوبة، لكن على 
اللبنانيني ان يساعدوا أنفسهم مبالقاة مبادرة من هذا 
النوع، ال أن يضع أحدهم اعتباراته الشخصية أوال. 
هذا، ويسود اعتقاد في بيروت ان االسبوعني املقبلني 
يعتبران مبثابة فترة انتقالية إلنضاج طبخة تسوية 

تكون مقبولة وتوفق بني العدالة واالستقرار.
  وتشــــير مصادر سياســــية في هذا االطار الى ان 
التواصل السوريـ  السعودي لصوغ مشروع مخرج 
لألزمــــة التي يتخبط فيها لبنان قطع شــــوطا مهما 
وحقق تقدما ينتظر املزيد من املشــــاورات للوصول 

الى خواتيمه بني دمشق والرياض.

  حل مرتقب 

  وتوقعت املصادر ان تتم زيارة مستشــــار خادم 
احلرمني االمير عبدالعزيز بن عبداهللا الى ســــورية 
في وقت قريب من اجل وضع اللمسات االخيرة على 
صيغــــة حل مرتقب ألزمة احملكمة الدولية وعناوين 

سياسية اخرى.
  وقالت املصادر ان رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
ورئيس احلكومة سعد احلريري مطلعان على اجواء 
املســــعى السوريـ  السعودي وكذلك رئيس مجلس 
النواب نبيه بري واالمني العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصراهللا الذي سبق وتوقع ان تثمر نتائجه قريبا.

  وحتدثــــت املصادر عن مناخ في دمشــــق يعتبر 
ان بعض الســــيناريوهات التي جرى اطالقها قبيل 
جلســــة مجلس الوزراء االخيرة اســــاءت الى اجواء 
االستقرار واالمن اللذين حترص عليهما دمشق في 
لبنان كحرصها على اســــتقرار ســــورية، وهذا االمر 
بات معلوما ومحســــوما في العلن كما في اجللسات 
املغلقة امام جميع زوار سورية او حتى خارجها، كذلك 
فإن هذا املناخ في دمشق يعتبر أن بعض التهديدات 
أو املقاربــــات األمنية التي جرى اطالقها جزافا حول 
التحرك على االرض السيما لناحية الكالم عن ٧ أيار 
جديد وغيره من التهديدات يدخل في مجال املزايدات 
التي ال تخدم حتما ال سورية وال لبنان وال املقاومة 

على االطالق.
  وكشفت املصادر ان العناوين الدولية التي يركز 
عليها املسعى الســــوري ـ السعودي تتمحور حول 
االســــتقرار الداخلي وآليات توفير شبكة أمان لهذا 
االستقرار واحلفاظ على متاسك حكومة الوحدة الوطنية 
واحلؤول دون انفراط عقدها، ومعاجلة امللفات اخلالفية 
داخل املؤسسة الدستورية في مجلس وزراء وهيئة 
احلوار وغيرها، وعدم اســــتخدام القوة او الســــالح 

حلسم اخلالفات بني القوى املتخاصمة. 

 عضو كتلة «نواب زحلة» أشاد بدعوة المفتي قباني لحماية المسيحيين بالمناصفة 

 جنجنيان لـ «األنباء»: أي خلل في ميثاق
  العيش المشترك سيؤدي إلى حرب أهلية جديدة

 شانت جنجنيان 

 عمر بكري 

 بيروت ـ زينة طّبارة
  رأى عضو كتلة «نواب زحلة» 
وتكتل «القوات اللبنانية» النائب 
شانت جنجنيان انه وبالرغم من 
ان الوضع اللبناني الداخلي غير 
مطمئن خصوصا جلهة ما يسمى 
زورا مبلف شــــهود الــــزور، فإن 
األمور لن تؤول الى وقوع لبنان 
انعقاد جلســــة مجلس  ازمة  في 
الوزراء وبالتالي الى ازمة حكم، 
معربا عن اعتقاده بأن رئيســــي 
اجلمهورية واحلكومة لن يوفرا 
جهــــدا على املســــتويات احمللية 
والعربيــــة والدولية إال ويبذالنه 
املفتعلة، وهو  الستيعاب األزمة 
ما يترجم أبعــــاد زيارة الرئيس 
ســــليمان لنظيره السوري بشار 
التي  األســــد واللقــــاءات املكثفة 
يجريهــــا الرئيــــس احلريري في 
جوالته اخلارجية اضافة الى الدعم 
العربي والدولي املطلق للحكومة 

اللبنانية.

  واستبعد النائب جنجنيان في 
تصريح لـ «األنباء» امكانية قيام 
«حزب اهللا» بأي عمل عســــكري 
على األرض مشابه لعملية ٧ أيار 
٢٠٠٨، مشيرا الى ان التجارب خالل 
السنني السابقة أثبتت عدم جناعة 
احلل العسكريـ  املليشيوي لفرض 
ما يريده هذا احلزب او تلك القوة 
املسلحة على اآلخرين، معتبرا ان 
التركيبة السياسية اللبنانية هي 
بحد ذاتها سالح أقوى وأفعل من 

األسلحة النارية املدمرة.
  وأكد النائب جنجنيان انه لو 
كان باستطاعة حزب اهللا تنفيذ 
خطوات عســــكرية على األرض 
لكان نفذها من قبل، مشــــيرا الى 
ان احلزب يدرك اكثر من غيره ان 
احلل العسكري لن يجدي نفعا بل 
سيكون سببا رئيسيا في حتطيم 
ما تبقى من صورته املقاومة للعدو 
االسرائيلي قبل ان يصل الى حتقيق 
أهدافه من العملية العسكرية ضد 

اآلخريــــن، ناهيك عن ان اجليش 
اللبناني والقوى األمنية لن يقفا 

متفرجني.
  علــــى صعيد آخر، وعلى خط 
الكالم عن املثالثة وتعديل اتفاق 
الطائف، لفــــت النائب جنجنيان 
الــــى ان لبنان قائــــم على ميثاق 
العيش املشــــترك والتوازن بني 

عائالتــــه الروحية، وبالتالي فإن 
حدوث اي خلل في امليثاق املذكور 
سينعكس ســــلبا على املستوى 
السياسي وسيؤدي الى حرب أهلية 
جديدة ال يتمناها أحد، مشيرا الى 
ان التحالف القائم بني املســــلمني 
واملســــيحيني داخل قوى ١٤ آذار 
ليس قائما فقط على مبدأ حتقيق 
العدالة وحسب امنا على أساس 
التمسك بالثوابت الوطنية ودعمها 
ومن بينها اتفاق الطائف الذي نص 

على مبدأ املناصفة في احلكم.
  وردا على ســــؤال لفت النائب 
جنجنيــــان الــــى ان العماد عون 
يريد تعديل اتفاق الطائف ليس 
الســــترجاع صالحيات رئاســــة 
اجلمهورية كما يدعي، امنا تنفيذا ملا 
ُميلى عليه بحكم موقعه ضمن فريق 
٨ آذار وذلك لضمان استمراريته 
السياسية في املعادلة اللبنانية، 
متســــائال عن مكمــــن املصلحة 
املسيحية التي يراها العماد عون 

في تعديل اتفاق الطائف وما إذا 
كان مســــتعدا لتحمل مخاطر هذا 
التعديل، مؤكدا ان املثالثة في احلكم 
مرفوضة وغير قابلة حتى للبحث 

حتت اي عنوان او ظرف كان.
  وأشاد بكالم مفتي اجلمهورية 
الشيخ محمد رشيد قباني خالل 
خطبة عيد األضحى املبارك التي 
دعا فيها الى حماية املســــيحيني 
في املشــــرق العربي وحتديدا في 
لبنان من خالل التمسك باملناصفة 

في احلكم.
  وعن مواقف وزير االتصاالت 
شربل نحاس من الرئيس احلريري 
وكالمــــه عن ســــيطرة املخابرات 
االسرائيلية على شبكة االتصاالت 
في لبنان، ختم النائب جنجنيان 
الفتا الــــى ان القضــــاء اللبناني 
دحض من خالل تبرئته م.ميالد 
عيد ادعاءات الوزير نحاس وأثبت 
حجم التجني ومحاوالت الضغط 
املمارسة على الرئيس احلريري. 

 الشيخ قبالن في خطبة األضحى: أنصار عمر بكري يتظاهرون ضد السفارة اللبنانية في لندن 
  علينا أن نكون من أهل العدالة ال الشك

 بيروت ـ خلدون قواص
  قال نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيخ األعلى الشيخ عبداألمير 
قبالن في خطبة عيد األضحى أمس األول: نعمل لبناء مجتمع حضاري 
متمدن ومثقف لكي نخرج من ظلمات الوهم وندخل في نور العلم 

ونبتعد عن املشاكسة واملراوغة وندفن األحقاد.
  وأضاف: أيامنا هي خير وبركة، ونحن متفائلون باملســـتقبل، 
ونعمل إلرساء الوحدة ولدعم العيش املشترك وللبعد عن املهاترات 
واملخادعة، ونعمل من أجل بناء اإلنسان وتوحيد الناس والتفاهم 
فيما بيننا والتواصل في املجتمع ألن التواصل خير ورحمة والبعد 

جفاء وقسوة.
  وتابع قائـــال: علينا ان نكون يدا واحـــدة نلتزم احلق ونطلب 
العدالة باعتبارها بلســـما ودواء لكل داء، وعلينا ان نكون من أهل 
العدالة وليس من أهل الشك والظن والتهمة، ان العدالة هي مطلب 
كل األديان وعلينا ان نتروى باألحكام فال نتهم بعضنا بعضا حتى 
نصل الى العدالة ألنها خيـــر، وعلينا ان نعدل في مواقفنا لنكون 
مـــن أهل اخلير والعدالة. وختم بالقول: نأمل خيرا في املســـتقبل 
ونتفاءل ليكون الوطن ســـعيدا بأهله وبشـــعبه وبأرضه، علينا 

التعاون واالبتعاد عن الشحناء والفنت. 

 لندن ـ عاصم علي
  في اطار حترك مرشح للتواصل بعد عطلة عيد 
األضحى املبارك، تظاهر أنصار الداعية اإلسالمي عمر 
بكري فستق في العاصمة البريطانية يوم االثنني 
املاضي احتجاجا على اعتقاله في بيروت قبل أيام 

بعد صدور حكم بسجنه مدى احلياة.
  وقالت مصادر داخل الســـفارة لـ «األنباء» إن 
نحو ٧٠ متشـــددا تظاهروا وهم يحملون يافطات 
تندد باالعتقال جاء في أحدها أن «الشـــيخ بكري 

جندي لإلسالم، أفرجوا عنه».
  وأشار املتظاهرون إلى أنهم ينتمون إلى جماعة 
«مســـلمني ضد احلمالت الصليبية» التي تنتظر 
عادة اجلنود البريطانيني العائدين من أفغانستان 

لالحتجاج ضدهم في مطار لوتون.
  وكانت «مجموعة احلماية الديبلوماسية» املكلفة 
بحماية السفارات والشخصيات حذرت السفارة من 
حترك اسالمي يستهدفها، وطلبت مزيدا من احلذر 

في استقبال الناس وفتح باب القنصلية.
  وتشعر السلطات البريطانية بالقلق من انتشار 
عناصر «الرابطة اإلجنليزية» اليمينية أمام السفارة 
لالعتداء على االســـالميني كما درجت عادتهم عند 

كل حترك للجماعات االسالمية املتشددة.
  ويعتقد بأن هذه اجلماعة تأسست على أنقاض 
«االســـالم للمملكة املتحدة» بقيادة أجنم شودري 
القريـــب من بكـــري، والتي حظرتها الســـلطات 

البريطانية بسبب مواقفها وحتركاتها املتشددة. 

 (محمود الطويل)  الشيخ عبداألمير قبالن يؤم املصلني في صالة عيد األضحى أمس 

 إسرائيل تصادق على االنسحاب من شمال الغجر دون تحديد موعد 
 عواصـــمـ  كونا: صادقت احلكومة 
اإلسرائيلية التي اجتمعت أمس على 
االنسحاب من اجلزء الشمالي احملتل 
من بلدة الغجـــر احلدودية قبل يوم 
واحد من مناقشة التقرير الذي سيرفعه 
السكرتير العام لألمم املتحدة بان كي 
مون حول تطبيق القرار الدولي رقم 
١٧٠١. لكن احلكومـــة لم حتدد موعدا 
لالنسحاب.  وتوقعت مصادر سياسية 
وديبلوماســـية مطلعة في تصريح لـ 
«كونا» أن يصدر عن احلكومة اللبنانية 
قرار سياسي حتدد مبوجبه موقف لبنان 
من موضوع االنسحاب اإلسرائيلي «اذا 
ما مت وآليات الســـيطرة األمنية على 

اجلزء الشمالي من القرية».
القـــرار  ان    واعتبـــرت املصـــادر 
اإلسرائيلي «بالونات حرارية» قائلة 
انه «ال ميكن احلديث عن االنسحاب من 
قرية الغجر اال بعد ان تسحب القوات 

االسرائيلية كامل قواتها».
  وأكدت املصـــادر «على القرار ١٧٠١ 
الذي ميلي على اسرائيل االنسحاب من 
اجلزء الشمالي من قرية الغجر اللبنانية 
احملتلة ومن باقي األراضي اللبنانية التي 
القرية تظاهروا  أهالي  حتتلها». لكن 
احتجاجا على قرار االنســـحاب الذي 
يقسم بلدتهم ويفصلهم عن أراضيهم 

التي ميلكونها باجلزء الشمالي. 
  وتقـــع قريـــة الغجر فـــي منطقة 
اجلـــوالن على احلـــدود اللبنانية مع 

سورية واألراضي احملتلة ويبلغ عدد 
سكانها حوالي ٢٧٠٠ نسمة ومساحتها 
املسكونة حوالي ٥٠٠ دومن واالراضي 
التابعة لها تزيد علـــى ١٢ ألف دومن. 
وحتى شهر يونيو من عام ١٩٦٧ كانت 
القرية تخضع لإلدارة السورية وكان 

ســـكانها ميلكون اجلنسية السورية 
ومنذ ١٩٨٢ حصل غالبية سكان القرية 
على اجلنسية االسرائيلية. وفي عام 
٢٠٠٠ رسم ممثلو هيئة األمم املتحدة 
ما يعرف باخلط األزرق في قلب القرية 
ما ادى الى تقسيمها فعال بني اسرائيل 

ولبنان. وبني عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٦ كان 
لبنان يسيطر على اجلزء الشمالي من 
قرية الغجر بينما ســـيطرت اسرائيل 
على القسم اجلنوبي منها لكن في حرب 
يوليو ٢٠٠٦ احتل اجليش االسرائيلي 

اجلزء الشمالي منها.  

(أ.ف.پ)   أهالي قرية الغجر تظاهروا احتاجا على قرار اسرائيل االنسحاب من جزئها الشمالي  


