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عظات ميالدية بنكهة سياسية.. وسليمان: ال أحد يحدد للرئيس ما يطرحه

هاتني الصفتني، من اجل جتاوز هذه 
املرحلة احلساسة.

رئي���س الهيئة الش���رعية في 
حزب اهلل الشيخ محمد يزبك دعا 
اللبنانيني الى اجلدية في مواجهة 
املراهنني على الفتنة واالضطراب 
الى تفويت الفرصة على فيلتمان 
)مساعد وزيرة اخلارجية األميركية 
لشؤون الشرق األدنى( وما وعد 
فيه اللبنانيني من هدية بعيد امليالد 
بتمزيق حزب اهلل وبالتالي بتمزيق 

لبنان.
بينما رئيس القوات اللبنانية 
س���مير جعجع وعقب استقباله 
س���فيرة الواليات املتح���دة مورا 
كونيلل���ي ف���ي مع���راب رأى ان 
املؤشرات غير مشجعة مبا ستؤول 
الي���ه األمور في لبنان، معتبرا ان 
املبادرة السعودية � السورية مفيدة 
في هذه املرحل���ة غامزا من ملف 
شهود الزور عبر متنيه أن يعيدوا 

مع اآلخرين. 

أفنتقاتل نحن من أجل طمس���ها؟ 
لم ال ننتظر نتائج التحتقيق ويكون 
اجلدال القانوني سبيلنا عوض عن 
التحريض واالستفزاز؟ أال يستحق 
من اغتيل من القادة ان نتضافر من 
اجل معرفة من اغتالهم وفاء لهم 

وحماية لغيرهم؟
وقد عم���ت القداديس امليالدية 
مختلف املدن واملناطق اللبنانية، 
اس���المية  مش���اركات  وس���ط 

ملحوظة.

معايدات ديبلوماسية

سفير ايران غضنفر ركن ابادي 
وبعد لقائه مطران بيروت للموارنة 
بولس مط���ر جدد التأكيد على أن 
موقف الس���يد عل���ي اخلامنئي ال 
يتعارض مع املس���عى السعودي 
� الس���وري، بل على العكس فإن 
س���ماحته يؤك���د عل���ى االخالق 
واحلكمة عل���ى كل األطراف وانه 
من الضروري التعامل على أساس 

اخلارج؟ ملاذا هذا االتكال املرضي 
على اخلارج، مع محبتنا للجميع، 

واحترامنا جلهود اجلميع.
وقال في حضور الوزراء والنواب 
االرثوذكس: اخلالف السياس���ي 
مش���روع، ال بل مفروض من اجل 
اغناء احلياة الوطنية ال ان يعطلها 
في البالد الراقية التي لسنا نحن 
منها، نتصارع فكريا من اجل خير 
البلد وأهله، وال ميكن ان تتسبب 
قضية مهما كانت محقة في تعطيل 

مجلس الوزراء.
هنا في لبن���ان أصبح منتهى 
طموحنا ان يدعى مجلس الوزراء 
الى االنعقاد وينعقد متى نصبح 
مجتمع���ا يطبق فيه القانون على 
اجلميع وفي كل حي أو ضاحية، 

دون استنسابية أو انتقائية؟ 

االغتياالت

وخت���م قائال: في القدمي جترع 
س���قراط الس���م من اجل احلقيقة 

باخل���ارج، من خ���الل عظته في 
قداس امليالد. وقال: أال يس���تحق 
هذا البلد اجلمي���ل التفاتة ضمير 
ممن يتحكمون مبصيره ومصير 
ابنائه؟ واال يستحق أبناء هذا البلد 
الذين لم يغ���ادروه بعد  كل هذه 
الصعوبات ان يعيشوا فيه حتت 
حكم القانون والعدالة وحرية الفكر 
واملعتقد؟ متى يحل االستقرار في 
ربوعنا وننعم بالسالم واالستقرار 
الذي ال يعكره تسابق االطراف على 
الفتنة وتباريهم في  التحذير من 
تبادل االتهام���ات وتعكير صفو 

البلد.

ستحكمون أطالاًل

وقال: إذا انه���ارت الدولة، هل 
س���تحكمون أط���الال؟ ان ضعفت 
الدول���ة اجلمي���ع يضع���ف، وان 
انه���ارت فاجلميع خاس���ر، وملاذا 
إذن ال يتكات���ف اجلميع من اجل 
إنقاذها؟ ومل���ا انتظار احللول من 

س�لف لبن�ان ينفتح�ون على 
ح�زب اهلل: تش���ير مصادر 
الى انه بعد اطالق س���راح 
الداعي���ة عمر بك���ري بات 
أكثرية السلفيني يجدون ان 
احلوار والعالقة مع حزب 
اهلل ضرورة سواء بشكل 
مباشر أو عبر وسطاء، وذلك 
ترجمة النفتاح اسالمي من 
شأنه ان يبرد األجواء وان 
يس���اهم في االستفادة من 
قوة احل���زب وقدرته على 
انتزاع الكثير من املكتسبات 
من الدولة اللبنانية، وهذا 
األمر أغرى عددا كبيرا من 
املوقوفني االسالميني الذين 
بدأوا يطالبون بتدخل حزب 
اهلل حلل قضاياهم العالقة 

منذ سنوات.
الى ان  وتشير املصادر 
انفتاحا مس���تجدا تشهده 
الساحة السلفية على حزب 
الطائفة  اهلل ومن ورائ���ه 
الشيعية، وان رموزا سلفية 
قطعت ش���وطا كبيرا في 
العالقة مع احلزب بش���كل 
يتجاوز موضوع الوثيقة، 
حي���ث يعتبر ه���ؤالء انها 
نابعة عن فكر وقناعة وان 
جتميده���ا كان نتيجة أمر 
واقع وضغوطات فرضتها 
التي كانت  الفوضى  حالة 

قائمة آنذاك.
دع�م أميرك�ي: نق��ل عن 
أميركي��ن ف��ي  مس��ؤولن 
معرض تقييم الوضع اللبناني 
وكيفية التعاطي معه أن اإلدارة 
األميركية ستفعل ما بوسعها 
لدعم لبنان والقيادة اللبنانية، 
لكن يعتمد األمر على كيفية 
جتاوب احلكومة اللبنانية عند 

صدور القرار االتهامي.
وذكر هؤالء انهم يشعرون 
بأن االدارة االميركية لن تدفع 
القيادات اللبنانية الى فعل ما 
ال يشعرون انه ميكنهم فعله 
بل ستدعمهم فيما يعتقدون 

انه االفضل.
تدابير احترازية في فترة األعياد: 
اتخذت قيادة اجليش تدابير 
احترازية وكبيرة في فترة 
الكنائس  األعياد حلماي���ة 
امليالد، وحجزت  ليلة عيد 
ضباطها وعناصرها لتنفيذ 
املهمة. ولم يعرف ما  هذه 
التدابير مبنية  اذا كان���ت 
على تقاري���ر أمنية حتذر 
من حصول حوادث أم انها 

تدابير احترازية عادية.

وان يعي���د عل���ى فخامتكم وعلى 
أمثال  اللبنانيني أجمع���ني، عديد 
هذا العيد وأنتم على أحسن حال 
واللبناني���ون بتوجيهكم احلكيم 
متضامن���ون في وج���ه املصاعب 
انق���اذ بلدهم مما  وعازمون على 

يتربص به من ويالت.
وتقبل الرئيس سليمان تهاني 
البطريرك  امليالد وال���ى جانب���ه 
صفير من الشخصيات املشاركة 
واجلمهور احملتشد. وكان بني من 
قص���دوا بكرك���ي للتهنئة رئيس 
الدميوقراطي وليد  النيابي  اللقاء 
جنبالط، ف���ي حني متثل الرئيس 
أمني اجلميل بالوزير سليم الصايغ 
والعماد ميشال عون بالنائب وليد 
خوري ود.سمير جعجع بالنائب 

انطوان زهرا.
في هذا الوقت، كان مترو بوليت 
بيروت للروم االرثوذكس املطران 
الياس عودة يشن حملة عنيفة على 
الفاسدين واملفسدين واملرتبطني 

بيروت � زينة طّبارة
رأى النائب والوزير السابق محمد عبداحلميد 
بيض���ون ان أبعاد مواق���ف »حزب اهلل« هي 
التوصل الى تسوية ُتخرجه من نفق القرار 
االتهامي، وجتعله بإقرار من احلكومة اللبنانية 
ومن جميع الفرقاء اللبنانيني غير معني به 
ومبا يترتب عليه قانونيا، مشيرا الى ان هذه 
التس���وية باتت الهدف الوحيد واألوحد لدى 
»حزب اهلل« كون���ه أدرك وبعكس ما يرتأيه 
العماد عون، انه لي���س مبقدوره القيام بأي 
خطوة عس���كرية في الداخل اللبناني، وذلك 
العتبار حزب اهلل ان إثارة الفوضى األمنية 
أو تنفيذ انقالب عس���كري في لبنان سيكون 
مكلفا لسورية وللمنطقة ككل، وبالتالي يعتبر 

بيضون ان فكرة العماد عون عن أن يحكم لبنان بالتحالف مع 
ح���زب اهلل أقل ما يقال فيها انها فكرة انتحارية لن تؤدي الى 
إسقاط احملكمة الدولية وإبطال نتائجها، ال بل على العكس قد 
يكون االنقالب دافعا إلنشاء محكمة جديدة تطول العماد عون 
كما غيره من حلفائه املش���اركني ف���ي االنقالب، الفتا بناء على 
ما تقدم، الى ان الس���احة اللبنانية لن تش���هد مواجهة حتمية 
بني حزب اهلل واحملكمة امنا ستس���تمر في اعتماد هذا األخير 
لسياسة تعطيلية يكون الفشل محيطا باجلزء األكبر منها. ولفت 
بيضون في تصريح ل� »األنباء« الى ان املراد من الكالم االيراني 
وحتديدا من كالم املرش���د األعلى للثورة اإليرانية السيد علي 
خامنئي حتس���ني موقع سورية في مفاوضات اململكة العربية 
السعودية، مشيرا الى ان الداخل االيراني يشهد صراعات كبيرة 
بني أجنحة احلكم وحتديدا بني جناح جناد – مشائي الذي يريد 
تسريع اخلطوات مع الواليات املتحدة األميركية بسبب تخوفه 
من تده���ور الوضع االقتصادي الذي بات يش���كل الهّم األكبر 
على احلكومة اإليرانية، وجناح املرشد األعلى السيد خامنئي 
الداع���ي الى اطفاء هذه املفاوضات ومواجهة االدارة األميركية، 
الفتا من جهة أخرى الى ان جزءا من كالم خامنئي املتصلب عن 
احملكمة الدولية موجه الى الداخل االيراني وحتديدا الى جناح 
جناد – مشائي، األمر الذي استدعى ردا أميركيا متصلبا ملصلحة 
توجهات جناح جناد – مشائي بالقول »لسنا على علم بوجود 

تسوية سورية – سعودية« أصال.

التفجير لن يؤدي الى مكان

ولفت بيضون الى ان احتمال ابرام تسوية 
بني اللبنانيني يطغى بقوة على احتمال الذهاب 
ال���ى تفجير الوضع أمنيا، وذلك العتباره ان 
ح���زب اهلل يدرك ان خيار التفجير لن يؤدي 
الى إلغاء احملكمة وال الى إحكام قبضته على 
الوضع اللبناني وإدارته بشكل مختلف عما هو 
عليه اليوم، مشيرا في املقابل الى ان التسوية 
التي يسعى اليها اجلميع وبغض النظر عما 
س���يكون مضمونها لن تأت���ي بثمارها إن لم 
يصر الى لقاء ب���ني الرئيس احلريري وأمني 
عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل، وذلك 
العتباره ان االتص���االت واللقاءات بني طرفي املبادرة العربية 
أي س���ورية والس���عودية تنحصر فقط في املعاجلة املرحلية 
أي مرحلة ما بعد صدور القرار االتهامي، وبالتالي فإن التوتر 
واالنقس���امات العمودية في الداخل اللبناني، حتى لو حصلت 
التسوية السعودية – السورية املرتقبة، لن تتبدد إال عبر لقاء 
يجمع احلريري ونصراهلل حول طاولة واحدة، مستغربا واحلالة 
تلك قطع حزب اهلل جلميع قنوات احلوار وإقفال التواصل سواء 
مع الرئيس احلريري عبر تعطيل مجلس الوزراء، أو مع رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان عبر جتميد طاولة احلوار.

رأس الحربة

وردا على س���ؤال، لفت بيضون ال���ى ان الغرض من إثارة 
ملف شهود الزور سياسي بامتياز وال هدف منه سوى تعطيل 
احلكومة اللبنانية، معتبرا ان الرئيس نبيه بري يشكل رأس 
حربة في مسار هذا التعطيل، ومرجحا ان يكون ذلك بالتنسيق 
بينه وبني جه���ات إقليمية معينة، معتبرا ان هذه السياس���ة 
املعتمدة من قبل الرئيس بري وحلفائه هي سياسة من وصل 
الى طريق مس���دود، ألنه عندما ستحصل التسوية السعودية 
– السورية سيكون الرئيس بري أول من سينسى ملف شهود 
الزور وبالتالي س���يتبني للجميع ان امللف املذكور مت اختراعه 

فقط لتعطيل احلكومة والضغط على الرئيس احلريري.

ميالد املسيح هو مدعاة فرح وآمال 
للبشرية جمعاء، ولنا نحن معشر 
اللبنانيني، وان ما نكنه من احترام 
للدين على وجه االجمال في لبنان، 
وم���ا نضمره من والء لهذا الوطن 
من شأنه ان يحملنا على ترسيخ 
أقدامنا في أرض ولنعيش فيه كما 
عاش من سبقنا اليه من آباء وأجداد، 
على الرغم من قسوة العيش فيه 

وشح األرض مبا جتود به.

الرهان على الرئيس سليمان

وتوجه الى رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان بقوله: انكم 
انتم  الفخامة،  تبذلون يا صاحب 
وصحبكم الكرام، الغالي والرخيص 
في سبيل بلوغ سفينة الوطن الى 
ميناء االمان. واننا نواكبكم بصالتنا 
الى اهلل ان يكلل مساعيكم اخليرة 
بالنجاح على الرغم من كل املعوقات 
وهي كثي���رة. وان يحقق أمانيكم 
بتوحيد جميع فئات أبناء الوطن 

صالحياته، وعندما يجد ان التوافق 
متاح وهو اليزال متاحا ال يلجأ الى 

التصويت.

ماذا دار في الخلوة؟

وعلى صعيد ما دار في اخللوة، 
قال مصدر واسع االطالع ل� »األنباء« 
انه مت التشديد على متتني الوحدة 
الوطنية في ظل الظروف الصعبة 
التي مير بها لبن���ان، مضيفا انه 
التطورات  جرت جوجلة ملختلف 
الس���نة  الداخلية والدولية خالل 
احلالية، والدور الذي يلعبه رئيس 
اجلمهوري���ة للتقريب بني الفرقاء 
ومنع تفاقم األزمات والتركيز على 
التوافق في مقاربة كل ما من شأنه 

ان يحمل في طياته بذور أزمة.
وفي عظته مبناس���بة امليالد 
أشار صفير الى اقبال املجوس يوم 
والدة املس���يح ليقدموا له الهدايا 
موضحا ان املجوس قدموا من بالد 
العجم، اي من ايران. وأضاف: ان 

بيروت � عمر حبنجر � داود رمال
مع اقتراب السنة من خواتيمها 
ب���كل ما فيها م���ن ترقب وانتظار 
ومخاوف من انهيار الوضع، طمأن 
الرئيس ميشال سليمان اللبنانيني 
ال���ى ان الوضع س���يكون افضل 
في العام 2011، الرئيس س���ليمان 
وفي دردشة مع الصحافيني عقب 
اخللوة التي عقدها مع البطريرك 
املاروني نص���راهلل صفير قبيل 
قّداس امليالد في بكركي صباح امس، 
دع���ا اللبنانيني الى انتظار نتائج 
االتصاالت القائمة، متأمال بسنة خير 
واستقرار أمني واقتصادي فضال 

عن متتني الوحدة الوطنية.
وقال سليمان بعد خلوة لنحو 
خمس وأربعني دقيقة ان اتصاالته 
املتبادلة مع الرئيس السوري بشار 
األسد وآخرها منذ اسبوعني تبحث 
في األمور املش���تركة ب���ني لبنان 
وس���ورية، ورأى ان املطلوب هو 
العودة الى العمل احلكومي واطالق 
ورش���ة لعمل املؤسسات واطالق 
عجلة الدولة. وردا على سؤال عن 
الالجئني اللبنانيني الى اس���رائيل 
أوضح س���ليمان ان هذا املوضوع 
قيد املعاجلة ونأمل ان جند له حال 

في أقرب فرصة ممكنة.

القمة الثالثية أقامت التفاهم

وعن احتم���ال اطالقه مبادرة 
معينة بعد األعياد أشار سليمان الى 
ان املبادرة موجودة، وكما هو معلوم 
ان قمة ثالثية عقدت في بعبدا شملت 
قادة السعودية وسورية ولبنان 
وكان هناك تفاهم على تدارك كل 
ما يضر بلبنان وبوحدته الوطنية، 
وفي هذا االطار املوضوع يتجه نحو 

التوافق وان شاء اهلل خير.
وعن االنتق���ادات التي وجهت 
اليه لعدم طرحه بند شهود الزور 
على التصويت قال س���ليمان: ال 
أحد يحدد لرئيس اجلمهورية متى 
يطرح بندا على التصويت ومتى 
ال يفعل ذلك، فالدستور اللبناني 
يشدد على الوفاق وهو األساس في 
الدستور ورئيس اجلمهورية وفق 
املعطيات يقيم الوضع ويعرف متى 
يطرح اي بند على التصويت، وال 
ميكن تقييد رئيس اجلمهورية في 

غياب الجميل وجعجع وعون وحضور جنبالط إلى بكركي للتهنئة

محمد بيضون

الرئيس سعد احلريري مستقبال النائب وليد جنبالط  )محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مهنئا البطريرك نصراهلل صفير مبناسبة امليالد

أمانة عامة للمعارضة بصالحيات واسعة 
وألبير منصور األوفر حظًا إلدارتها

غموض يلف مقتل السحمراني 
مسؤول »جند الشام« في عين الحلوة

بيروت � محمد حرفوش
تتجه قوى املعارضة لتشكيل أمانة عامة على 
غرار أمانة 14 آذار، وفي املعلومات املتداولة على 
هذا الصعيد ان نقاش���ات ت���دور بني كل أطياف 
املعارضة لبلورة هذه الفكرة ووضعها موضع 

التنفيذ.
وتش���ير املعلومات إلى تواف���ق مبدئي على 
ضرورة ان يصار الى منح األمانة العامة املرتقبة 

صالحيات ومهمات واسعة في العمل اليومي، وعقد 
اجتماعات التنسيق وتوزيع املهام واألدوار.

وتردد ان شخصية مسيحية معارضة مرشحة 
إلدارة هذه األمانة وثمة من طرح اس���م الوزير 
السابق البير منصور. وتضيف املعلومات إياها 
ان هذا املوضوع قد يتبلور بش���كل نهائي خالل 
اجتماع يعقده لقاء األحزاب والشخصيات املعارضة 

األسبوع املقبل.

من خارج املخيم الى داخله«.
وأن »تصفية السحمراني قد تكون متت على 

أيدي عناصر ضمن تنظيم جند الشام نفسه«.
وأشار الى ان القتيل كان صديقا لعبدالرحمن 
عوض زعيم تنظيم فتح االس���الم املتشدد الذي 

قتله اجليش اللبناني في اغسطس املاضي.
من جهتها قالت وكالة فرانس برس ان   
اجليش اللبناني طوق املخيم فيما كشفت عناصر 
أمنية ان جثة الس���حمراني نقلت من املخيم الى 

مستشفى في صيدا.

بيروت � أ.ف.پ: عثر 
في مخيم ع���ني احللوة 
لالجئني الفلسطينيني في 
صيدا صباح أمس على 
جثة املس���ؤول السابق 
الش���ام  لتنظي���م جند 
املتشدد القريب للقاعدة 
أبو  غاندي السحمراني 

رامز.
 وقد كش���فت مصادر

 ل� »األنباء« ان السحمراني 
وهو لبناني اجلنس���ية 
من الضنية وجد داخل 
مرآب في سوق اخلضار 
باملخيم، وه���و موثوق 
القدم���ني والرجلني وقد 
أصي���ب بطلق ناري في 
الرأس مما يرجح تعرضه 
لعملي���ة تصفية. وكان 
الس���حمراني املطل���وب 
للقضاء اللبناني اختفى 
منذ يومني، بعدما جلأ الى 
مخيم ع���ني احللوة بعد 
الصدام���ات بني اجليش 
واملس���لحني في جرود 

الضنية منذ سنوات.
معلوم���ات  وف���ي 
املص���ادر ان تصفي���ة 
السحمراني، متت ضمن 

تفاهمات ضمنية دعما لالستقرار في املخيم وفي 
محيطه.

وقد قال قائد املقر العام حلركة فتح في لبنان 
اللواء منير املقدح ان »جثة غاندي السحمراني 

ألقيت في مرآب للسيارات«.
وأضاف ان الس���حمراني »لم يكن يعيش في 
مخيم عني احللوة الذي منع من دخوله منذ سنتني 
بل في حي الطوارئ املالص���ق للمخيم« الواقع 

في صيدا.
ورجح املقدح ان تكون جثة القتيل »قد نقلت 

بيضون ل� »األنباء«: االنقالب قد يكون دافعًا إلنشاء 
محكمة جديدة تطول عون وحلفاءه المشاركين فيه!

التسوية العربية لن تأتي بثمارها ما لم يحدث لقاء بين الحريري ونصراهلل

وزير وسطي يشبه العالقة  بين 8 و14 آذار 
بفيلم »حب في الثالجة«!

بيروت � أحمد عز الدين
يصف وزير يشارك في حركة االتصاالت اجلارية على خط 
التهدئة بن قوى 8 و14 آذار ان العالقة بينهما أش��به ما تكون 
بالفيل��م العربي »حب في الثالجة«، وذلك في تعبير عن غياب 
احلرارة كليا عن خط االتصال بن الرموز االساس��ية لطرفي 
النزاع على أمل وصول »ترياق التس��ويات« اخلارجية لتبديد 
التشنج، والتي يرى الوزير انها أصبحت أكثر تشبعا بانضمام 
قوى اقليمية ودولية الى معادلة »س � س« التي كانت قائمة على 

تفاهم دولتن عربيتن، االمر الذي جعل فرص التس��وية اكثر 
صعوب��ة مع تعدد االصوات التي متلك حق االعتراض )الڤيتو( 
وخير دليل على ذلك التصريح االخير للمرجع الديني االيراني 

السيد علي خامنئي حول احملكمة الدولية.
وأمام متس��ك كل من الفريقن مبواقفه انطالقا من قضية 
»شهود الزور« التي أصبحت رمزا للخالف، فإنه دون حلها لن 
تتحرك عجلة احلكومة وال تدور ماكينة املجلس النيابي، فيما 

يتم تقاذف املسؤولية عن هذا التعطيل.

لبنانيةأخبار  وآسرار

طبيب جنائي يعاين جثة غاندي السحمراني في مشفى الهمشري  )رويترز(


