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 المطران الراعي يدعو إلى قمة إسالمية واجتماع للجامعة .. والفرزلي يعتبر ما يجري جزءًا من ثقافة صراع الحضارات

 أصداء تفجير اإلسكندرية تحجب الدواخل اللبنانية المحكومة بالمساعي الخارجية

 (محمود الطويل)  زوار توافدو إلى منزل فيصل كرامي لالطمئنان وفي اإلطار السيارة التي استهدفتها القنبلة 

املسيحية رأيناه اوال في فلسطني، 
حيث تناقص من ٢٥٪ من مجموع 
الســــكان الــــى ١٪، كل ذلك حتت 
اعني العالم برمتــــه، ثم تاليا في 
العراق وقبله في لبنان وفي مصر 

بالتحديد.
  واضاف: ان ما أقرأه شخصيا 
ان اسرائيل تنظر الى كل تقارب 
مسيحي ـ اســــالمي على انه فعل 
مكروه، وترى انها صاحبة مصلحة 
فــــي توســــيع هوة اخلــــالف بني 
املسيحيني واملسلمني في الشرق 
االوســــط، لذلك عندمــــا نقرأ في 
«الســــينودس» االخير للڤاتيكان 
ان املسيحيني العرب قادرون على 
ان ينقلوا للمســــيحيني الغربيني 
صورة طيبة عن التعايش االسالمي 

ـ املسيحي، فهذا سيتناقض جذريا 
مع ثقافة حرب احلضارات واحلرب 
الشــــرق بأكثرية اســــالمية  بني 
وغرب بأكثرية مســــيحية، لكي 
تأخذ املجتمع الدولي الى حروب 
تلحظها اليوم، ونالحظ كيف ان 
فكر «االسالموفوبيا» داخل الذهنية 
العاملية واخلوف من االسالم تعيشه 
اوروبا واميركا بصورة واضحة.

  وتوقــــع ان حتــــدث في مصر 
وغير مصر احداث اخرى مماثلة، 
فأنا اعتقد انها تقع ضمن اخلطة 
التي تستهدف استئصال الوجود 

املسيحي من الشرق برمته.
  ورأى ان الوضــــع فــــي لبنان 
يتطلب حتصني السلطة اللبنانية 
اللبنانــــي، معتبرا ان  والنظــــام 

االجتــــاه نحو االنعــــزال ال يؤمن 
امن املسيحيني، وقد ثبت ذلك فيما 
سبق، ولن نستطيع ان نرى امنا 
للمسيحيني، اال من خالل عمقهم 
اللبنانــــي ومن خالل هويتهم في 
املنطقة، بالتأكيد على انهم ليسوا 
بجالية صليبية او غربية، بل هم 
ابناء هذه املنطقة وسيدافعون عن 
وجودها وكرامتها عبر تعميق ثقافة 

العيش املشترك.

  النخبة السياسية

اللبناني في  الوضــــع    وعــــن 
مواجهة ما يجري، اسف الفرزلي 
للقول ان النخبة السياســــية في 
لبنان اثبت التاريخ القريب والبعيد 
انها عاجزة عن مواجهة او التعاطي 

مع احداث جسام ذات ابعاد ومخاطر 
اســــتراتيجية من هذا النوع، وان 
املسعى الســــعودي ـ السوري اذا 
ما اكتســــب خاصية الديناميكية 
وفرض نفسه على الساحة ال شك 
ان هذه االحداث ستنعكس دعما 

لهذه املساعي.
  داخليا تعود احلياة الى دورتها 
االعتيادية اعتبارا من يوم غد مع 
استمرار أجواء الترقب على حالها، 
بانتظار ترجمات املسعى السعودي 
ـ السوري، الذي يؤكد النائب عمار 
انه  حوري عضو كتلة املستقبل 
محكوم بالنجاح شــــرط املواكبة 

الداخلية.
  لكن النائب علي حسن خليل 
املعاون السياسي للرئيس نبيه بري 

يرى أال مواعيد محددة للتسوية 
السورية ـ الســــعودية. وقال في 
تصريح متلفز أمس ان املعارضة 
حريصة على ان يكون الرئيس سعد 
احلريري أحد أعمدة هذه التسوية. 
بدوره، الرئيس عمر كرامي وفي 
مؤمتر صحافي له في طرابلس أمس 
قال انه وفقا ملعلوماته املتواضعة 

فإن االتفاق حاصل وال خالف.

  شاهد زور

الوطنية  الكتلــــة    عميد حزب 
كارلوس إده شن حملة عنيفة على 
العماد ميشال عون، عبر التذكير 
بأن العماد عون كان أول من خرج 
الى اإلعالن عبر القناة الفرنسية 
«ان سورية هي من اغتالت الرئيس 

احلريري». واعتبر إده في هذا القول 
دليال على ان العماد عون هو من 
شــــهود الزور ايضا. باملقابل رأى 
النائب نبيــــل نقوال عضو الكتلة 
العونية ان احملكمة الدولية اسقطت 
نفسها بالتســــريبات والتدخالت 
السياســــية وعدم األخذ بشهود 
الزور، وطالب بالعودة الى احملاكم 
اللبنانية ألن هناك قضاة نزيهني في 
لبنان ويستطيعون الوصول الى 
حقيقة أفضل من القضاء الدولي. 
من جهته، النائب حسن فضل اهللا 
عضو كتلة الوفاء للمقاومة توقع 
محاوالت جديدة للعرقلة اخلارجية، 
مشيدا باجلدية العالية السورية 
الى حل،  والســــعودية للوصول 
مؤكدا على أهمية اجلهد الداخلي. 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  خيمت جرميــــة التفجير التي 
اســــتهدفت كنيسة اإلســــكندرية 
على االجواء السياسية في لبنان 
ومتحــــورت عظات رجــــال الدين 
ومواقــــف السياســــيني حول هذا 
احلــــدث، حتى ان مطــــران جبيل 
املاروني بشــــارة الراعي دعا الى 
قمــــة اســــالمية ملعاجلة مســــألة 
تفريغ الشرق من املسيحيني كما 
دعا اجلامعة العربية لالنعقاد فيما 
ردها النائب السابق ايلي الفرزلي 
الى ثقافة حرب احلضارات بهدف 
اذهان  تكريس االسالموفوبيا في 

العالم.
  أما على الصعيد الداخلي، فالكل 
في انتظار نتائج املساعي السورية 
ـ السعودية فيما خرج كارلوس ادة 
عميد حزب الكتلة الوطنية لينسب 
الى العماد ميشال عون شهادة الزور 
في ســــياق اتهامه القدمي لسورية 

باالغتيال.
  من جهته، أكد راعي ابرشــــية 
بيــــروت للموارنة املطران بولس 
مطر على التمســــك بالوحدة بني 
التمسك باتفاق  اللبنانيني وعلى 

الطائف والعيش الواحد.
  وقال فــــي عظة رأس الســــنة 
امليالدية لقد قلنا بعد اتفاق الطائف 
عفى اهللا عما مضى وهذا املوقف 
قانوني اكثر من كونه وجدانيا بينما 

الغفران الوجداني هو املطلوب.
الى نهضة    ودعا املطران مطر 
روحية في شرقنا العزيز وإلى ان 
يلتقي اهل الصالح من كل دين وان 
يعملوا معا على وأد كل فتنة بني 

اهل الشرق الواحد.

  عمل على األرض

الراعي    بدوره، املطران بشارة 
انضم الى املنددين بهذه اجلرمية في 
لبنان والعالم ونقول انه مع كل ذلك 
ال نستطيع القبول باالستنكارات 
الكالمية وحســــب، واملفروض ان 
يحصل عمل على االرض كما قال 

البابا بيندكتوس السادس عشر.
الراعي لوجود ارضية    وأسف 

مؤاتيــــة في مصر ملــــا حدث ألن 
املسيحيني في مصر يعيشون هذا 
الواقع هذه املعاناة باالعتداء على 
حقوقهم وعلــــى أمنهم وبالتعامل 
معهم وكأنهم دخالء على بالدهم.

  ودعا املطران الراعي عبر اذاعة 
صوت لبنان الدولة املصرية للتعامل 
مع مواطنيها املسيحيني دون متييز 
بينهم وبني مواطنيها اآلخرين وقال 
ال يكفي ان تندد السلطة السياسية 
او تســــتنكر بل عليهــــا ان تعطي 
املتوازية مع  املسيحيني حقوقهم 

باقي املواطنني املصريني.
  واعتبــــر الراعي ان ما يحصل 
اليــــوم من العــــراق الى مصر من 
اعتداءات مباشرة وسافرة وإجرامية 
على املسيحيني ال أساس له ال ديني 
وال روحــــي ومشــــوه للجماعات 
التي ينتمي إليها الفاعلون، وقال 
نحن نطالب بقمة إسالمية التخاذ 
موقف مما يحصل باســــم الدين، 
وبشجب الدول التي متول املجرمني 
واألصوليني القائمني بهذه احلركات، 
وتتخــــذ موقفا وان تنعقد جامعة 
الدول العربية لهذه الغاية وقال هكذا 
نكون حتركنا بشكل مثمر اما ان 
نكتفي ببيانات الشجب واالستنكار 

فهذا ال يكفي.
  املطران الراعــــي أمل كذلك ان 
تبقى عيون السياســــيني ورجال 
االمن مفتوحة وساهرة ملنع هذه 
األصوليــــات االجرامية من دخول 
لبنان خصوصا ان هناك احتراما 
بني املسلمني واملسيحيني علما انه 
ليس في لبنان ارضية عدائية ففي 
لبنان املساواة تامة بني املسلمني 
واملســــيحيني.الفرزلي: استهداف 

قدمي
  وعن توقيت هــــذه االعتداءات 
والرســــالة منها، قال نائب رئيس 
مجلس النواب سابقا ايلي الفرزلي 
ان استهداف الوجود املسيحي بدأ 
في املنطقة منذ وقت طويل، وقد بدأ 
هذا االستهداف في فلسطني وهدفها 
تفريغ منطقة والدة السيد املسيح 

من املسيحيني.
  وقــــال ان تفريغ الشــــرق من 

 جعجع يحضر حفل إليسا ليلة رأس السنة

 مصدر في ١٤ آذار لـ «األنباء»: استقالة 
الحكومة مرتبطة باستقالة وزراء حزب اهللا

  بيروت: أحيت الفنانة اليسا مع فضل شاكر 
وفرقة الطبول ســـهرة رأس السنة في فندق لو 
رويالـ  الضبية، كانت السهرة رومانسية بامتياز، 
فصدحت اليسا بأروع اغنياتها وهي ترتدي فستانا 
رماديا طويال، فتعالت معها اصوات اجلمهور الذي 
مأل الصالـــة هتافا وتصفيقا عندما غنت «عبالي 
حبيبي» و«لو فيي» وزاد اجلمهور حماسا عندما 

غنت اغنية للفنانة فيروز. أما الفنان فضل شاكر 
فولع اجلميع بأغنياته الرومانســـية فصفق له 
اجلمهور كثيرا ورددوا معظم اغنياته، وقد لفت 
حضور احلفـــل املمثلة املصرية غادة عبدالرازق 
ومن السياسيني رئيس الهيئة التنفيذية في القوات 
اللبنانية سمير جعجع وعقيلته ستريدا ورقصوا 

على انغام اغنية «راجع يتعمر لبنان». 

 بيروت ـ ناجي يونس
  لبنان في حالة انتظار والسياسيون يترقبون 
ماذا ســـيحصل فمجلس الـــوزراء لن ينعقد ولن 
تشهد املؤسســـات األخرى اي إنتاجية، وقد أشار 
رئيس مجلس النواب نبيه بري الى انه ســـيعمل 
على إحياء لقاءات األربعاء النيابية وهو مييل الى 
عقد جلسة تشريعية ال جلسة مناقشة عامة لئال 
يختلط احلابل بالنابل وتفاديا ملزيد من الصدامات 
الداخليـــة في الوقت احلاضـــر وفي ظل الظروف 

الدقيقة السائدة.
  ويضيف مصدر فـــي ١٤ آذار لــــ «األنباء» ان 
الرئيـــس بري قد يدعو الى هذه اجللســـة أواخر 

الشهر املقبل.
  املصدر قال: ليس صحيحا ان االتصاالت السورية 
ـ السعودية قد أفضت الى تفاهم على الشاكلة التي 

يحكى عنها من قبل ٨ آذار.
  وكرر املصدر ما تردده ١٤ آذار منذ ظهور معلومات 
عن بلوغ التسوية مراحل متقدمة، معتبرا الكالم 
عـــن إجناز هذا التفاهم من باب االبتزاز والضغط 

واملناورة ويتم التأكد أكثر فأكثر ان دمشق باقية 
على اخلط اإليراني، وقد ظهرت املؤشرات الواضحة 
على ذلك في األيام األخيرة، الســـيما بعد تصريح 
اإلمام اخلامنئي حول احملكمـــة والقرار االتهامي 

املرتقب صدوره عنها.
  مـــن هنا ســـيبقى الوضع جامـــدا بانتظار ان 
يتحـــرك القاضي دانيال بلمار ويحيل مشـــروعه 
الى القاضي فرانســـني، األمر الذي سيعيد حتريك 
األوضاع اللبنانية من مختلف جوانبها، بحســـب 
املصدر، وطرح املصدر جملة أسئلة من قبيل متى 
سيحيل بلمار مشروعه؟ متى سيتحرك حزب اهللا 
من باب االعتراض: بعد هذه اال حالة؟ ام بعد صدور 
القرار االتهامي؟ قال املصدر لـ «األنباء»: األكيد ان 
حزب اهللا سيتحرك ولن يقف مكتوفي االيدي جتاه 
التطورات اذ سيكون لسقف التهدئة حد زمني معني 
إال ان الرئيس سعد احلريري لن يستقيل واحلكومة 
لن تســـتقيل، إال اذا قرر احلزب االنســـحاب منها 
إلسقاطها، مع انه تكثر التوقعات لطبيعة حتركاته 

التي ال ميكن حتديدها من اليوم. 

 وزير التربية يعتبر أن المساعي بحاجة إلى ضمانات أميركية وإيرانية

 منيمنة لـ «األنباء»: ال تغيير حكوميًا قبل تظهير التسوية الـ«س ـ س»
  وعودة السفير األميركي إلى سورية لن تكون على حساب لبنان

 بيروت ـ زينة طبارة
  كثرت فـــي اآلونـــة االخيرة 
التسريبات االعالمية عن تعديل 
او تغيير حكومي تتطلبه التسوية 
الســـورية لضمان  ـ  السعودية 
جناح مفاعيلهـــا، وان احلكومة 
اجلديدة ســـتكون برئاسة سعد 
احلريري دون مشاركة «القوات 
اللبنانية» و«الكتائب» و«حزب 
اهللا»، على ان يتـــوزع التمثيل 
املسيحي فيها مناصفة بني الرئيس 
ميشال سليمان والعماد ميشال 
التســـريبات  عـــون، وتضيف 
والتحليالت ان التغيير احلكومي 
بات امرا مؤكدا كجزء من التسوية 

املرتقبة.
  وعليـــه رأى وزيـــر التربية 
العالـــي د.حســـن  والتعليـــم 
منيمنة في تصريح لـ «األنباء» 
ان احلكومة ليســـت املوضوع 
االساســـي املطروح في املرحلة 
احلالية، بل كيفية خروج التسوية 
الســـعودية ـ السورية الى حيز 
التنفيذ والتطبيق، والتي مازالت 
حتى اآلن بحاجة الى الكثير من 
اجلهد واملتابعة الجنازها، معتبرا 
ان التسوية السعوديةـ  السورية 
بحاجة الى ضمانات بعض الدول 

التأثير  االقليمية والدولية ذات 
املباشـــر على تطورات االحداث 
في املنطقة لضمان نفاذها عمليا 
على ارض الواقع وفي طليعتها 
ايران والواليات املتحدة االميركية، 
مشيرا الى ان تلك الضمانات لم 
تتحقق حتى الساعة وذلك بدليل 
التصريحـــات االيرانية االخيرة 
الدولية  املتشددة جتاه احملكمة 
والقرار االتهامي، رادا اســـباب 
عدم توافـــر الضمانات املذكورة 
حتى اآلن الى اســـتعمال كل من 
ايران والواليات املتحدة التسوية 
كورقة ضاغطة في محاولة الحراز 
كل منهما بعض املكاســـب على 
الطرف اآلخر في اطار النزاع الدائر 
بينهما على خلفية امللف النووي 

االيراني.
  وبناء على مــــا تقدم اعاله، 
يعتبر الوزير منيمنة ان موضوع 
التغيير احلكومية  او  التعديل 
مازال سابقا ألوانه، وان ما يشاع 
حيال هذا االحتمــــال لن يقفز 
الى دائــــرة التنفيذ قبل تظهير 
التسوية السعوديةـ  السورية، 
فإما ان تأتي التسوية بالضمانات 
االقليمية والدولية واما ان تعود 
البالد الــــى نقطة الصفر حيث 

«١٤ آذار» وعلى رأسها الرئيس 
احلريري مسؤولية عدم القبول 
بتلك املواصفات املفترضة وهما. 
وفي سياق متصل لفت الوزير 
منيمنة الى ان الفريق اآلخر بعد 
ان مارس شتى انواع الضغوطات 
على الرئيس ســــعد احلريري 
املزيد من  حلمله على تقــــدمي 
التنازالت، تارة من خالل التهديد 
بفتنة ســــنية ـ شيعية، وتارة 
اخرى من خالل تسريبات وهمية 
عبر بعض الصحف والوسائل 
االعالمية احمللية والعاملية، بعد 
الرئيس احلريري على  اكد  ان 
صالبة مواقفه وعدم رضوخه 
للضغوطات، انتقل الفريق اآلخر 
الى ممارسة الضغوطات نفسها 
على رئيس اجلمهورية لدفعه الى 
تغيير موقفه املعتدل واحملايد 
واملبنــــي على مفاهيــــم بحتة 
دســــتورية، معتبرا ان تعطيل 
آذار» لطاولة احلوار  فريق «٨ 
الرسالة االولى الضاغطة  كان 
واملوجهة الى الرئيس، ومن ثم 
جاء تعطيــــل احلكومة ليكون 
الرسالة الثانية كونها «حكومة 
العهد» وذلك حلمله على تبني 
طروحات غير دستورية وهو ما 

لن يقدم عليه الرئيس سليمان. 
على صعيد آخر وعن معنى وأبعاد 
تعيني ســـفير جديـــد للواليات 
املتحـــدة في ســـورية مبوجب 
الرئيس  مرســـوم مباشـــر من 
اوباما دون املرور بـ «الكونغرس» 
االميركي، لفـــت الوزير منيمنة 
الى ان هـــذه الطريقة في تعيني 
السفير االميركي، تشير اما الى 
بداية حوار جديد بني ســـورية 
والواليـــات املتحدة حول مجمل 
القضايا في املنطقة ومن بينها 
الوضع اللبناني، واما الى نتيجة 
حوار بينهما جار حتت الطاولة، 
مشيرا الى ان سورية كانت تطالب 
دائما بدور اميركي في مفاوضاتها 
مـــع اســـرائيل لتضمـــن جناح 
املفاوضات والتوصل الى نتائج 
ايجابية مؤكدة، والتي كانت محور 
املباحثات بني الرئيس السوري 
بشار االسد والرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي خالل لقائهما 
االخير في «الشانزيليزيه» معتبرا 
ان خطوة من هذا القبيل لن تقدم 
عليهـــا الواليات املتحدة باجتاه 
سورية قبل ان تضمن حتقيق عدد 
من العناوين االساسية املطروحة 

على طاولة املفاوضات بينهما.

ستكون االمور مفتوحة على كل 
االحتماالت، مؤكدا ان ما حتاوله 
بعض الوسائل االعالمية حول 
مضمون التسوية، ليس سوى 
مجرد فرضيات وهمية تساق 
من باب ممارســــة الضغوطات 
في فريــــق «١٤ آذار»، ومحاولة 
اليهام الرأي العام اللبناني ان 
التسوية ســــتأتي باملواصفات 
التي يفترضونها كإلغاء احملكمة 
اللبنانيني  القضــــاة  وســــحب 
منها ووقف متويلها، وذلك كي 
يتمكنــــوا الحقا في حال ارادوا 
تنفيذ انقالب ما، من حتميل قوى 

 حسن منيمنة 

 لماذا تستبعد ١٤ آذار «٧ أيار» جديدًا؟!
 بيروت: في تقديرات سياسية ملوقف حزب اهللا بعد صدور القرار 
االتهامي الذي ال يكون مســــبوقا بتسوية، تبدي أوساط في قوى ١٤ 
آذار اطمئنانا الى ان ردة فعل حزب اهللا لن تكون عنفية وعسكرية، 

واألزمة لن تنتقل الى الشارع على نحو ما حدث في ٧ أيار ٢٠٠٨.
  وهذا التقدير الذي يدفع الى التمسك باملواقف والى خوض مفاوضات 
التســــوية من موقع تفاوضي صلب، ينطلق أوال من قراءة داخلية 
تقول ان حزب اهللا ليس بحاجة الى تكرار جتربة ٧ أيار ألنه ميتلك 
هذه املرة وسائل سياسية للتأثير وممارسة نفوذه، واألهم انه ليس 
من مصلحته استخدام القوة ألن الظروف الداخلية تغيرت، وأي ٧ 
أيار جديد لن يكون «نزهة»، وألن املوقف الدولي والعربي ال يسمح 

بقيام وضع انقالبي في لبنان واحداث تغيير بالقوة.
  بإمكان حزب اهللا السيطرة على األرض ولكن املسألة ليست هنا، 
وامنــــا في اليوم التالي وفي الوضع الذي سينشــــأ بعد ذلك، حيث 
ســــيكون حزب اهللا في مواجهة مع املجتمــــع الدولي وفي مواجهة 
قرار دولي جديد أين منه القرار ١٥٥٩، وسيدخل في نفق ومستنقع 
فتنة مذهبية ال ميكن التكهن مبداها الزمني واجلغرافي، بحيث ميكن 
ان جتر الى توتر في املنطقة والى حرب اســــرائيلية تنفذ من ثغرة 
االنقسام الداخلي والوضع اللبناني املكشوف أمنيا وسياسيا، اضافة 
الى انه ســــيعرض للخطر مكاســــبه الداخلية التي راكمها لسنوات 

على الصعيد السياســــي واملؤسساتي ومشــــاركته الفاعلة في قرار 
احلكم، وعلى صعيد الغطاء الشرعي الرسمي للمقاومة الذي يتيح 
لها هامشــــا واســــعا من التحرك. الى هذه القراءة الداخلية املتصلة 
بوضعية وموقف ومصلحة حزب اهللا، تضاف في األوساط القريبة 

من ١٤ آذار قراءتان تتعلقان باملوقفني السوري وااليراني:
  ١- بالنسبة للقيادة السورية، فإنها تدرك جيدا، استنادا الى الرسائل 
املتعددة التي تلقتها، ان الدول البارزة، وفي مقدمتها أميركا وفرنسا 
والدول العربية املعنية باألمر، تريد وتتوقع منها أن تلجم حلفاءها 
وتضبطهــــم ومتنع تنفيذ أي خطة لتفجير األوضاع في لبنان على 
نطاق واســــع ردا على صدور القرار الظني، كما تدرك متاما ان هذه 
الدول ستحملها مسؤولية تصرفات حلفائها اخلطرة مما ستكون له 

عواقب وانعكاسات سلبية تلحق أضرارا بسورية.
  وتعلم دمشق ان أي تفجير لألوضاع سيؤدي الى سقوط صيغة 
املشــــاركة الوطنية في احلكم بني األفرقاء اللبنانيني ويعرض البلد 
ألخطار كبيرة وسيشكل انتهاكا للتفاهم السعودي – السوري القائم 
على ركيزتني أساســــيتني هما ضرورة احلفاظ على التهدئة األمنية 

واالستقرار وعلى وجود حكومة وحدة وطنية.
  وتوتر العالقات مع الســــعودية ومع دول بارزة عدة مجددا لن 
يخدم مصلحة ســــورية ولن يعزز مواقعها، كما ان تفجير األوضاع 

في لبنان على نطاق واســــع قد يؤدي الى تدخل عسكري اسرائيلي 
وتعرض مواقع وأهداف ومنشآت لبنانية وسورية لهجمات اسرائيلية 

مدمرة.
  ٢- بالنســــبة الى املوقف االيراني، يعــــد لبنان البلد الوحيد في 
العالم الذي متلك فيه ايران تنظيما سياســــيا شعبيا عسكريا قويا 
هو حزب اهللا يقود الطائفة الشيعية وله حلفاء من طوائف أخرى 

ويتمتع بنفوذ سياسي وشعبي مهم.
  وتريد ايران من خالل مســــاندتها حــــزب اهللا تقوية دورها في 
الساحة اللبنانية وتعزيز نفوذ الطائفة الشيعية وسلطاتها واحلفاظ 
على القدرات العسكرية الكبيرة للحزب لالستعانة بها في أي نزاع 
مع اسرائيل وخصوصا للرد على هجمات اسرائيلية محتملة على 
املنشآت النووية واحليوية االيرانية. وتدرك القيادة االيرانية، في 
ضوء معلوماتها وتقوميها ملسار األوضاع، أن حزب اهللا ليس قادرا 
على أن يحكم لبنان بالقوة املسلحة ويتصرف به كما يريد، ولذلك فإن 
املصلحة االيرانية تقضي مبنع تورط احلزب في عملية عسكرية أو 
انقالبية واسعة النطاق ردا على صدور القرار الظني ألن ذلك يعرض 
احلزب ملخاطر كبيرة ويضعف قدرته على مســــاعدة االيرانيني في 
صراعهم مع اسرائيل ومع الدول الكبرى الرافضة امتالك اجلمهورية 

االسالمية السالح النووي. 

 سعد يحّذر من مشروع حرب: 
  يخالف الدستور ويشّرع الفصل الطائفي

   بيـــروت: حذر رئيس التنظيم الشـــعبي الناصري في لبنان 
د.أســـامة سعد من النتائج اخلطيرة ملشروع قانون وزير العمل 
بطرس حرب الذي ينص على منع بيع األراضي بني أبناء الطوائف 

املختلفة.
  واعتبر سعد في بيان له امس من أن املشروع في حال إقراره 
وتطبيقه سيتعارض مع الدستور ويتجاهل العوامل األساسية 
التي تقف وراء تخلي الناس خاصة الفالحني وصغار املالكني عن 
أرضهم وبيعها للشركات العقارية واملضاربني العقاريني بسبب 
غياب سياسة اإلمناء املتوازن وانفالت املضاربات العقارية دون 
أي رادع. ونّبـــه الى أن منع بيع األراضي بني الطوائف املختلفة 
يعد تشريعا ملظاهر الفصل الطائفي التي تشهدها البالد في الوقت 
احلالي ودعوة إلى تعميمها وتوســـيع نطاقها ومن شأنه أيضا 
منع احتمال أي اختالط طائفي الحق مبا يتعارض مع الدستور 
اللبناني الذي ال يضع قيودا على حق املواطن في اإلقامة أو التملك 

في املنطقة التي يريد.
  ودعا احلكومة الى ان تضع في مقدمة أولوياتها تثبيت املواطن 
في أرضه واحلفاظ على االختالط بني اتباع مختلف األديان وتنميته 
واحلد من الهجرة الداخلية واخلارجية وذلك بانتهاج سياســـة 

اقتصادية واجتماعية مختلفة عن السياسات املتبعة. 

 فيصل كرامي عن استهداف منزله  بقنبلة: 
وصلت الرسالة وسنبقى على مواقفنا 

  وصف رئيس احلكومة االسبق عمر كرامي االعتداء الذي استهدف منزل 
جنله فيصل كرامي في محلة املعرض في طرابلس بأنه «عبارة عن صوت ال 

غير»، مؤكدا انه ليس هناك أضرار.
ــان طرابلس لن يكون اال على الدولة اللبنانية وعلى     وأكد كرامي ان ره
ــف املنفذين، كاشفا انه منذ ١٠ أيام أطلقت سيارة النار  االجهزة االمنية لكش
بالهواء أمام املنزل، مشيرا الى ان هناك كاميرات صورت احلادث ومت تسليمها 

الى مخابرات اجليش والى فرع املعلومات.
  وشدد كرامي على ان االجهزة االمنية تقوم بواجباتها وهناك وعود بالوصول 
ــاعة وتبني اخلط االبيض من االسود، معتبرا ان إلقاء  الى نتيجة خالل ٤٨ س
القبض على املعتدين سيوفر على لبنان أمورا كثيرة ألنه سيوجه رسالة الى 

اجلميع بأن االجهزة االمنية ساهرة على أمن اجلميع.
ــف الفاعل تبقى االحتماالت  ــؤال أوضح كرامي انه قبل كش   وردا على س

مفتوحة، داعيا االجهزة االمنية الى اإلسراع بكشف الفاعلني.
  اما بالنسبة الى املسعى السوريـ  السعودي، فأكد كرامي أنه وفقا ملعلوماته 
املتواضعة فإن «االتفاق حاصل وال خالف». من جهته، اعتبر رئيس املجلس 
ــي، في أول تعليق  ــزب التحرر العربي» فيصل عمر كرام ــذي في «ح التنفي
ــة عند مدخل منزله، أن «ما حصل  ــه على حادثة إلقاء مجهولني قنبلة يدوي ل
ــنبقى على مواقفنا السياسية وتاريخنا  ــالة سياسية لنا»، مؤكدا «أننا س رس
ولن نتراجع عنها». ورفض كرامي اتهام أي شخص أو جهة، معتبرا أن ذلك 
من مهمة األجهزة األمنية. وكانت معلومات صحافية ذكرت أن مجهولني رموا 
قنبلة بعد منتصف الليلة قبل املاضية، على موقف منزل فيصل كرامي جنل 
رئيس احلكومة االسبق، قرب مستشفى النيني، مما أدى إلى جرح اثنني من 
ــه، مت نقلهما على األثر إلى املستشفى للمعاجلة، وعلى الفور حضرت  حراس

القوى األمنية إلى املكان وعملت على كشف مالبسات احلادث. 


