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لبنان: مخارج سورية ـ سعودية لحفظ ماء وجه األطراف

)محمود الطويل( النائب سليمان فرجنية مستقبال رئيس تكتل االصالح والتغيير النائب ميشال عون وصهره الوزير جبران باسيل في بنشعي امس   

رئيس تكتل اإلصالح والتغيير زار زغرتا وأكد أن العميد كرم ليس مذنباً وقضيته لن تطول

عون: لم أسرق الدولة بل الدولة سرقتني
..وفرنجية عن مساعي الـ »س ـ س« : »بقدر ما يتفقوا نرتاح«

بي����روت: س����أل رئي����س تكت����ل 
»التغيير واإلصالح« النائب ميشال 
عون القضاء  خالل زيارة قام بها امس إلى 
زغرتا عن »الطريقة التي يتم التعامل بها 
مع العميد فايز كرم« القيادي في تيار عون 
واملوقوف بتهمة التعامل مع إسرائيل، 

معتبرا ان »كرم ليس مذنبا«.
 »OTV« �ووفق ما نقلت عنه قناة ال
خالل جولته في زغرتا، قال: »أقبل بفتح 
حتقيق مالي بكل احلسابات املالية منذ 
العام 1943 لنرى من سيبقى واقفا فوق 
الغربال، وامللفات التي اتهم بشأنها قد 
صدر حكم قضائي فيها كما أن الرئيس 
ادعاءاته، واليوم  الهراوي حكم بسبب 

يستمر البعض بهذه االدعاءات وأنا لم 
أس����رق الدولة بل الدولة اللبنانية هي 
التي س����رقتني«، مؤكدا أن لن يشارك 
في جلسات احلوار واحلكومة قبل بت 
ملف شهود الزور.هذا، وشدد عون على 
»العالقة العائلية واجليدة مع تيار املردة 

برئاسة النائب سليمان فرجنية«.
بدوره أكد رئيس تيار »املردة« النائب 
سليمان فرجنية، بعد لقائه رئيس تكتل 
»التغيير واالصالح« العماد ميشال عون، 
على »التحالف السياسي مع العماد عون 
وعلى العالقة العائلية التي بنيت على 
مدى السنني«، معتبرا أن »ما قام به عون 
لم نستطع ال نحن وال رئيس اجلمهورية 

الراحل سليمان فرجنية استطاع القيام 
به«.

ولفت فرجنية ال����ى أن »الكثير من 
الناس راهنوا على ابعادنا سياسيا وعلى 
حصول متايز«، مش����يرا الى أننا »كنا 
نقول اننا لسنا نسخة طبق االصل عن 
بعضنا ولكن ما يجمعنا أكثر بكثير مما 
يفرقنا«، معتبرا ان »التفاهم والكيمياء 
املش����تركة جتمعنا، وه����ذا حلف أبدي 
وس����رمدي سيستمر«، مشددا على أننا 
»ال نتخلى عن حلفائنا وال عمن وقف الى 
جانبنا في الظروف الصعبة، وسنبقى الى 
جانب العماد عون باملشروع السياسي 

الذي آمن به«.

وشدد فرجنية على أنه »أحدا ال يتمنى 
االنفجار في البلد«، مؤكدا أنه »اذا كان 
هناك أشخاص لديهم نوايا طيبة للوصول 
الى حل فسنصل الى حل«، الفتا الى أن 
»هناك سباقا بني املس����اعي السورية � 

السعودية والسياسة االميركية«.
وقال: »نتمنى أن نفهم في الداخل أن 
من هو م����ع احملكمة فهو ال يريد اخلير 

للبنان«.
وأشار النائب فرجنية الى أنه »ال أحد 
يريد النزول الى الشارع«، الفتا الى أن 
»املناطق املسيحية ال تغير شيئا اذا نزلت 
الى الشارع، ولكن احلديث عن املشكل 
داخل الساحة املسيحية فلنرى من اين 

يأتي وكيف يتفاعل«، وقال: »في املراحل 
املاضية لم يكن يحكى عن أحداث أمنية 
ولم يتم احلديث عن مش����اكل أمنية اال 
بوجود شخص معني، وهذا الشخص اذا 
كان يعمل سياسيا فلماذا ال يتكلم عن 
مشكلة سياسية، ونحن والتيار الوطني 
التفاعل والوجود  احلر قادرون عل����ى 
سياسيا بينما السيطرة االمنية لغيرنا، 
املطلوب اليوم خالف سني شيعي وليس 
مسيحيا، والبعض يتبرعون خللق خالف 
على الس����احة املسيحية ونحن ضد اي 

خالف وهناك دولة وجيش«.
وعن املساعي السورية � السعودية، أكد 

فرجنية أنه »بقدر ما يتفقوا نرتاح«.

 بيروت ـ عمر حبنجر
وجه الرئيس ميشال سليمان رسالة االستقالل في سنته السابعة والستني 
الى اللبنانيني، مساء امس عبر حوار مع النقابات املهنية الرئيسية في القصر 

اجلمهوري تخللته اسئلة واجوبة.
وأكد الرئيس اللبناني على معاني االستقالل واحلرية واحلوار الوطني 
الكفيل بحل اعقد املشاكل، الى جانب االميان بالدولة ومؤسساتها وبالوحدة 
الوطنية والتوافق الوطني، وطمأن اللبنانيني الى استقرار الوضع.واستعاض 
سليمان بهذه الصيغة احلوارية لرسالة االستقالل التي عادة ما تكون مكتوبة 
ومسجلة، وبالتالي غير مباشرة بعكس ما حصل امس، حيث اتيح للرئيس 
ان يتفاع���ل مع قطاعات املهن احلرة، وعبرها مع الرأي العام اللبناني الذي 
تس���نى له معرفة الكثير مما لم يكن متاحا له من غوامض العبث االقليمي 

والدولي املزمن باالستقرار اللبناني.

العرض العسكري واستقبال بعبدا

وسيترأس سليمان والى جانبه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
احلكومة سعد احلريري العرض العسكري التقليدي في جادة الوزان بوسط 
بيروت، صباح اليوم وعند الظهر يتقبل الرؤساء الثالثة التهاني باالستقالل 
في قاعة 22 تش���رين الثاني، ويغادر عصرا الى الدوحة للمشاركة في حفل 
افتتاح احلوض اجلاف الصالح السفن، ليعود االربعاء، ليشارك في املباحثات 
مع رئيس وزراء تركيا، رجب طيب اردوغان، والتي تستمر الى اخلميس.

سيناريوهات ما بعد القرار

في غضون ذلك تتداول االوساط السياسية في بيروت عدة سيناريوهات 
الحت���واء االزمة التي قد تترتب على اته���ام عناصر في حزب اهلل باغتيال 

رئيس الوزراء االسبق رفيق احلريري.
وتشير املعلومات الصحافية، الى تقبل حزب اهلل ومن خلفه ايران عدم 
امكاني���ة الغاء احملكمة الدولية وعدم امكانية من���ع صدور قرار االتهام في 
اجلرمية، وبالتالي التحول لبحث صي���غ مواجهة القرار محليا مبا يضمن 

عدم تطور االمور نحو االسوأ ميدانيا.
النائب عقاب صقر حتدث عن وجود مشاريع للحل، وقال ان القرار االتهامي 

اصبح وراءنا، والكالم اآلن هو حول كيفية التعاطي مع هذا القرار.
واشار الى وجود 5 تس���ويات مطروحة ملواجهة القرار من خالل اجماع 
لبناني يلعب احلريري دورا اساسيا فيه ويحظى بتغطية عربية وقد يالقي 

موافقة دولية ويقبل حتى من احملكمة الدولية.
واضاف صقر وهو عضو في كتلة املستقبل ان الصيغ اخلمس التي يتم 
تداولها تسعى الى مخرج يحفظ ماء وجه اجلميع وحقوقهم وتؤمن الشروط 
االفضل للتسوية، مشيرا الى ان ما ستطرحه السعودية مع سورية هو ارادة 

لبنانية، نحن اول من طالب بها.

شروط قيد النظر

وتقول املعلومات املتداولة ان االمير عبدالعزيز بن عبداهلل، سيحمل الى 
دمشق وجهة نظر اململكة من املخارج املطروحة لالزمة اللبنانية، مبا يضمن 

حتصني الوضع قبل صدور القرار االتهامي.
ومن املخارج سلسلة سيناريوهات ملواجهة تداعيات صدور القرار االتهامي 
ضد عناصر من حزب اهلل، واشارت التسريبات االعالمية الى وجود مسودة 
تعهد بعدم اللجوء الى العنف، او التلويح به، وتشكيل جلنة ملعاجلة القضايا 
االساس���ية ومنها قضية ش���هود الزور، والقرار االتهامي، ويتضمن التعهد 
انه في حال وجود ش���طط في القرار االتهامي، فان لبنان سيعمد الى وقف 
متويل احملكمة، وس���حب القضاة اللبنانيني، واذا لم يكن ثمة شيء من هذا 

فان االتهام سيذهب الى افراد ال جماعات.

ماذا بعد القرار

من جهته القاضي س���ليم جريصاتي، عضو املجلس الدستوري السابق 
لفت ال���ى انه إذا صدر قرار اتهامي بعناصر من ح���زب اهلل فإن هذا القرار 
سيصبح علنيا وبالتالي سيطلب من كل لبناني اإلفادة علنيا عن مكان وجود 

أي متهم من أجل توقيفه.
واعتبر جريصاتي القريب من التيار الوطني احلر في تصريح لقناة املنار 
الناطقة بلسان حزب اهلل، ان التعديل الذي أجرته احملكمة الدولية على بعض 
قواعدها فتح الباب على الشهادة اخلطية، لظروف خاصة »باألمن« موضحا 

انه ال سوابق في الشهادة اخلطية باحملاكمات الدولية.
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تقرير غربي: االنسحاب من الغجر يحولها 
إلى أرض  متنازع عليها بين سورية ولبنان!

            بيروت ـ محمد حرفوش
وصف تقرير ديبلوماسي غربي مصدره نيويورك موافقة 
اس��رائيل على االنسحاب من القسم الش��مالي لبلدة الغجر 
باخلط��وة اإليجابية والبديهية ولو انه��ا اتت متأخرة، وذلك 

تنفيذا للقرار 1701.
وسجل التقرير بعض املالحظات حيال هذه اخلطوة رأى 
أنه البد من وضعها في س��ياقها الطبيع��ي اوال: ان االعالن 
االسرائيلي عن االنسحاب من الغجر وهو تأكيد على منطق 
الديبلوماسية ومنطوق قرارات الشرعية الدولية حيث بات باإلمكان القول 
إن ثم��ة تبدال جوهريا في النظرة الدولي��ة حيال قضية الصراع العربي � 
االس��رائيلي من زاوية حرص هذا املجتمع عل��ى تطبيق القرارات الدولية 
وإنهاء هذا النزاع املزمن بينما تقوم اسرائيل بالتذرع باملقاومات املوجودة 

للتنصل من التزاماتها الدولية والعربية.
ثانيا: ما حصل هو انتصار للقرار 1701 الذي مت انتهاكه من قبل اسرائيل 
بانتهاكها األجواء اللبنانية. ولعل خطوة الغجر تش��كل مدخال لتنفيذ هذا 
القرار.ثالثا: تدخل هذه اخلطوة في س��ياق سياسة سحب الذرائع من أمام 
املقاومة في لبنان ألنه بعد االنس��حاب االسرائيلي في العام 2000 واطالق 
املعتقلني وترسيم اخلط األزرق وتسليم خرائط األلغام على دفعات للجيش 
اللبناني بواس��طة اللجان املشتركة لم يعد ثمة ذريعة الستمرار اي سالح 

خارج اطار الشرعية اللبنانية.
وهو ما يفترض حسم االستراتيجية الدفاعية بإعادة ما للدولة الى الدولة 
وعودة العمل باتفاق الهدنة.خصوصا ان مزارع شبعا اللبنانية أو السورية 
ه��ي في مطلق األحوال خاضعة ملنطوق الق��رار 242 وليس 425 وقد أكد 
الرئيس بشار األسد في احدى مقابالته ان حتديد هوية شبعا فيما اذا كانت 

سورية أو لبنانية يصار بعد انسحاب اجليش اإلسرائيلي منها.
رابعا: االنسحاب املرتقب من الغجر يعني انتقال هذه االرض من ارض 
محتلة من قبل اسرائيل الى ارض متنازع عليها بني لبنان وسورية كونها 
ارضا لبنانية � س��ورية وبالتالي لم يعد ثمة اي عذر امام س��ورية لرفض 
ترسيم احلدود في هذه املنطقة بعد انسحاب اجليش االسرائيلي منها، ولذلك 
فإن احلكومتني اللبنانية والسورية مطالبتان باإلسراع في ترسيم احلدود 

بعد زوال االحتالل بغية عودة الغجر الى السيادة اللبنانية كاملة.
خامسا: لقد أثار االقتراح االس��رائيلي حفيظة اهالي الغجر الرافضني 
فك��رة حتولهم الى الجئني في لبنان وف��ق قولهم، إمنا وان كان ثمة تفهم 
للوضع اإلنس��اني االجتماعي لسكان الغجر ولكن سيادة الدول والقضايا 
الوطني��ة تبقى لها دوما األولوية فإذا كان االحتالل لهذا اجلزء من األرض 
أفسح املجال أمام نشوء أمر واقع معني فيجب بعد زوال االحتالل معاجلة 
هذا األمر الواقع، وما يحكى عن ان القوات الدولية هي التي س��تضع يدها 
على اجل��زء احملرر وتقوم بتوفي��ر اخلدمات الصحي��ة للمواطنني مكان 
االسرائيليني ال يشكل حال للمشكلة ألن احلل املطلوب هو خضوع األهالي 
للس��يادة اللبنانية وإال قد يكون الترانس��فير احد هذه احللول من خالل 
نقل األهالي من اجلزء الش��مالي الى اجلنوبي خصوصا ان هؤالء األهالي 

يحملون جوازات اسرائيلية.
سادس��ا: على القوات الدولية ان حتول دون دخول حزب اهلل الى هذه 

البلدة.

قباني: الجيش هو الضمانة الكبرى

..و قبالن يحذر من التجاوب
 مع مؤامرة االنسحاب من الغجر

اليونيفيل: السنوات األربع الماضية 
األكثر هدوءًا في جنوب لبنان 

 بيروت ـ خلدون قواص
رأى مفتي لبنان الش����يخ د.محمد رشيد 
قباني ان ذكرى االس����تقالل تعبر عن حرية 
وسيادة لبنان في إطار وحدة أبنائه وضمان 
أمنهم واستقرارهم ونهضة وطنهم وعيشهم 
املشترك الواحد، مؤكدا ان دور اجليش اللبناني 
في حفظ الوطن واستقراره وأمنه وسالمته 
كان واليزال دورا أساسيا الى جانب احلفاظ 

على سيادة الوطن وحرية أبنائه.

وقال: ان اجليش اللبناني هو أمانة في أعناق 
اللبنانيني وه����و الضمانة الكبرى لوحدتهم، 
ولنا كل الثقة في قيادته احلكيمة وتضحياته 
اجلسيمة.وأجرى املفتي قباني اتصاال برئيس 
اجلمهورية العماد ميش����ال سليمان ورئيس 
مجل����س النواب نبيه ب����ري ورئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري ووزير الدفاع الياس 
املر وقائد اجليش العماد جان قهوجي مهنئا 

بعيد االستقالل.

بيروت: طالب نائب رئيس املجلس اإلس����المي الش����يعي األعلى الش����يخ عبداألمير قبالن
الدولة اللبنانية بأن تكون مبنأى عن اخلداع والنفاق واملراوغة الصهيونية »فال تتجاوب 
مع املؤامرة املتمثلة في احلديث عن االنسحاب اإلسرائيلي من الشطر الشمالي اللبناني من 
قري���ة الغجر«، مؤكدا ان العدو الصهيوني اليزال يتآمر على منطقتنا مس���تخدما القرارات 
الدولية.ودعا الش����يخ قبالن الى التصدي لهذه املؤامرة م����ن خالل اتخاذ موقف صلب 
وثابت يتسم باحلزم ويصب في مصلحة األرض والوطن، مشددا على ان تعود الغجر 

بكاملها الى أصحابها دون تقسيم ألنها أرض عربية.
ب���دوره، نائب حاصبيا ومرجعيون عن املقعد ال���درزي أنور اخلليل رأى ان قرار العدو 
اإلس���رائيلي االنسحاب من اجلزء الشمالي من الغجر، يشكل سابقة خطيرة يسعى العدو، 
بالتنس���يق مع مجلس األمن الدولي لتعميمها على سائر املناطق اللبنانية احملتلة، معتبرا 
ان هذا الفخ هو ش���رعنة لالحتالل مبظلة دولية وانتهاك فاضح للسيادة الوطنية وسرقة 
موصوف���ة ألهم موارد لبنان املائية.وأضاف في تصريح له ان مجلس األمن يجب ان يدرك 
ان املقاومة واجليش اللبناني الباس���ل هم���ا توأمان يكمل بعضهما بعضا وال ميكن الفصل 

بينهما.

لق����وات  الع����ام  القائ����د  أك����د  بي����روت: 
»اليونيفي����ل« الدولية العاملة في جنوب 
لبنان اجلنرال البيرتو اس����ارتا أن السنوات 
األربع املاضية ش����كلت الفترة األكثر هدوءا 
التي شهدها جنوب لبنان منذ سنوات.واعتبر 
ف����ي كلمة له أمس خالل تقليد جنود الكتيبة 
االسبانية أوسمة السالم أنه اليزال هناك العديد 
من التحديات، متعهدا باالستمرار في العمل مع 
جميع األطراف وجنبا إلى جنب مع اجليش 
اللبناني من أجل املساعدة على إرساء السالم 

واالستقرار املس����تدامني وتقدمي كل مساعدة 
ضرورية الى أبناء جنوب لبنان.

واش����اد باملهمات التي تق����وم بها عناصر 
حفظ السالم االسبان في مسار تطبيق مهمة 
»اليونيفيل« ضمن القرار 1701 من خالل التمركز 
احلي����وي على طول اخلط األزرق وتس����يير 
الدوريات املتواصلة وتنفيذ العديد من أنشطة 
التعاون املدني والعسكري.وشدد على أهمية 
احلفاظ على عالقات طيبة مع األهالي في جنوب 
لبنان مع ضمان املراعاة الكاملة للقرار 1701.

النائب المستقبلي استغرب الدعوة إلى »دوحة 2« قبل تنفيذ »الدوحة 1«

يوسف لـ »األنباء«: أي لقاء بين الحريري 
ونصراهلل لن يؤول إلى تنازالت

 بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املستقبل« 
النيابية النائب غازي يوسف ان 
اعالن دولة قطر عن استعدادها 
الستقبال القادة اللبنانيني لالتفاق 
مجددا عل���ى اراضيها امر مثير 
للدهشة والتعجب، وذلك العتباره 
ان تسوية »دوحة 1« لم تثمر اي 
نتائج عملية على االرض جراء 
متنع ق���وى »8 آذار« عن تنفيذ 
ما مت االتفاق عليه، وبالتالي من 
غير املنطقي الدخول في تسوية 
»دوحة 2« ما لم يتم تنفيذ ما اتفق 
علي���ه في »دوحة 1«، معربا عن 
يقينه بأن االتفاق بني اللبنانيني 
لن يجدي نفعا اينما انعقد خارج 
اللبنانية ما لم يلتزم  االراضي 
جميع الفرقاء باحترامه وتطبيق 
بنوده ومضمونه كامال، متسائال 
م���ن جهة اخ���رى م���ا اذا كانت 
التسويات املرجوة لدى البعض 
ستبطل محاوالت قوى »8 آذار« 
عرقلة مسار احملكمة الدولية عبر 
استحداث ما يسمى مبلف شهود 
الزور، او ستؤول الى تراجع تلك 
القوى عن تعطيل مجلس الوزراء 

وطاولة احلوار.
النائب يوسف في  هذا وأكد 
تصريح ل� »األنب���اء« انه مهما 
حاول الفريق اآلخر تسويق فكرة 
التسوية في الوسطني السياسي 
اليها  واالعالمي، ومهما س���عى 
بهدف مترير طروحاته لتحقيق 
مآربه، فلن يكتب له النجاح مادام 
املراد من التسوية املرجوة هو ان 
الرئيس احلريري وجود  يعلن 
الزور  ما يسمى مبلف ش���هود 
وان يعلن بالتالي وقف مفاعيل 
احملكمة الدولية بناء على احالة 
امللف املذكور الى املجلس العدلي، 
مؤكدا ايضا انه لن تكون هناك اي 
تسوية او مساومة على احملكمة 
الدولي���ة عبر اي من املس���اعي 
العربي���ة والدولية مش���كورة 

للتهدئة، الفتا الى ان احلل الوحيد 
لالزمة الراهنة يكمن في االحتكام 

الى لغة العقل واملنطق.
وردا عل���ى س���ؤال حول ما 
نشرته احدى الصحف احمللية 
نقال عن مصادر سورية مطلعة ان 
هناك توجها لعقد لقاء بني الرئيس 
احلريري وأمني عام »حزب اهلل« 
السيد حسن نصراهلل في الرياض، 
استبعد النائب يوسف امكانية 
كسر الس���يد نصراهلل حملاذير 
احلماية احمل���اط بها وخروجه 
من االراض���ي اللبناني���ة االمر 
الذي يتنافى في رأيه واالحتمال 
املذكور، متسائال من جهة اخرى 
عما اذا كان اللقاء خارج االراضي 
اللبنانية سيبدل في مطالب قوى 
»8 آذار« جلهة ما يس���مى مبلف 
شهود الزور او في مواقف الرئيس 
احلريري حيال متسكه بالقوانني 
املرعية االج���راء جلهة قانونية 
احالة امللف الى املجلس العدلي 
ام عدمها، الفتا في املقابل الى ان 
قوى 14 آذار وبالرغم من دعمها 
لكل لقاء بني اللبنانيني من شأنه 
انتاج االيجابيات على الساحة 
الرئيس  السياسية السيما بني 

احلريري والسيد نصراهلل.
وفي سياق متصل اكد النائب 
يوسف ان اي لقاء بني الرئيس 

احلري���ري والس���يد نصراهلل 
لن ي���ؤول الى قب���ول الرئيس 
احلريري بأي تن���ازالت خارج 
االطر القانونية والدستورية على 
حساب اي من العناوين وامللفات 
العالقة وعلى رأسها ملف شهود 
الزور واحملكمة الدولية، معتبرا 
ان ما يجب اخلروج به من لقاء 
مماثل فيما لو مت، هو االتفاق على 
انتظار ص���دور القرار االتهامي 
وعدم حتميل املسؤوليات لطائفة 
او حلزب او ملذهب معني وترك 
الطبيعي  القضاء ليأخذ مجراه 
في معاجلة ملف ش���هود الزور 
فيما لو تبني الحقا، بعد صدور 
القرار االتهامي، وجود شهادات 

زور اضلت التحقيق.
عل���ى صعي���د آخ���ر، وعن 
تصريحات العماد عون من فرنسا 
ختم النائب يوسف الفتا الى ان 
زيارة رئيس تكت���ل »التغيير 
واالص���الح« الى فرنس���ا كانت 
فاشلة ش���كال ومضمونا بحيث 
توجته ناطقا رسميا باسم حزب 
اهلل ومس���وقا لسياس���ته على 
املس���تويني الداخلي واالقليمي، 
مؤكدا ان عون لم يستطع تقريب 
ب���ني حزب اهلل  النظر  وجهات 
الفرنسيني، كون  واملس���ؤولني 
هؤالء غير غائب���ني عن حقيقة 
الواقع اللبناني وكون فرنس���ا 
تدري حقيق���ة توجهات كل من 
الفريق���ني اللبنانيني 8 و14 آذار 

وحتديدا توجهات حزب اهلل.
من جهة اخ���رى لفت الى ان 
العماد عون يتمنى ويسعى الى 
ان يس���تعمل حزب اهلل سالحه 
في الداخل اللبناني لقلب املعادلة 
السياسية بهدف تسلله الى موقع 
الرئاس���ة االولى � حلمه الدائم � 
االمر الذي يفسر تطوعه ليكون 
رأس حربة في التصعيد اخلطابي 
وفي اتخاذ املواقف املعيقة لعمل 

احلكومة.

غازي يوسف


