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خاطب الشيعة في لبنان .. ورد على بري: لو كان هدفي السلطة لتنازلت

الحريري: ال قرار حرب وسلم بعد اليوم إال بيد الدولة
 بيروت ـ عمر حبنجر

في ذروة التحضيرات ليوم أحد 14 آذار غدا، أطلق رئيس حكومة تصريف 
األعمال خطابا توجه فيه الى الشيعة في لبنان، ضمنه مواقف إضافية 

توضيحية لشعارات 14 آذار وأوالها السالح واحملكمة الدولية.
وشن احلريري هجوما على الفريق الذي سماه بفريق »السالح« بأن 
قراره وقرار س����الحه ليس بيده بل بيد القوى اخلارجية التي تسّلحه 
ومتّوله لتغليب الس����الح على بلدنا، الفتا الى انه »صحيح ان صاحب 
السالح قادر على االعتداء والعنف لكن اصحاب احلق هم اصحاب القدرة 

على االنتصار ألن احلق أقوى من اي سالح«.
واعتبر احلريري أن »احلق ال يحتاج الى س����الح وال غلبة الس����الح 
بل يحتاج الى عقول اللبنانيني وقلوبهم وأصواتهم«، مش����يرا في هذا 
السياق، الى ان »اخلوف من احلقيقة يحتاج الى سالح ووحده الباطل ال 
يصمد من دون سالح«، موجها سؤاال للخائفني من السالح: »ملاذا تخافون 
احلقيقة؟ وتخافون ان تعرف الناس احلقيقة وغلبة السالح لن تنفعكم 
ف����ي مواجهة احلقيقة«، مضيفا: »هم خائفون من انكش����اف حقيقة من 
اغتال رئيس احلكومة األسبق رفيق احلريري وكل »الشهداء« وحقيقة 
ان اللبنانيني يريدون العيش بحري����ة والعمل واالبداع بحرية والعلم 
واألمن بحرية والتطور بحرية وحتقيق حلم كل »الشهداء« بحرية من 

دون عنف ومن دون غلبة السالح«.
وعن ذكرى 14 آذار، قال احلريري: »قرار النزول الى س����احة احلرية 
لنقول ال سالح بعد اليوم اال سالح الدولة، وال قرار حرب وال سلم بعد 
الي����وم اال بيد الدولة ولن يدافع عن لبنان اال اجليش حتت إمرة الدولة 
وراية الدولة وإرادة الدولة بيدكم، وجيش����نا الوطني بات منتشرا في 
اجلنوب وهو الذي يتصدى للعدو، ونحن جميعا معه وسنتصدى ألي 
اعتداء اسرائيلي على اي قطعة من أرضنا وعلى اي واحد من أهلنا في 
اجلنوب وفي اي بقعة من ارض لبنان، ونحن ليس لدينا اي مشكلة مع 
السالح املوجه ضد إسرائيل لكننا نريده حتت إمرة اجليش والدولة النها 
الضمانة الن ال يتحول وصاية على دستورنا وعلى حياتنا السياسية 

وال يوجه الى اللبنانيني«.

نرفض االبتزاز

ورفض احلريري اللجوء الى االبتزاز عبر الطائف، مش����ددا على ان 
»ايام االبتزاز بالطائف انتهت، ونحن اول من يطالب بتطبيقه وهو مبني 

على حصرية امتالك الدولة للسالح وعلى بناء الدولة«.
وتوجه احلريري في كالمه للطائفة الشيعية بالقول: »نحن لسنا 
مجرد شركاء باملسؤولية جتاه لبنان ونحن شركاء دم في تقرير املصير 
واحلرية وس���نبقى النه ليس بيننا في 14 آذار من يعمل ضد الطائفة 
الش���يعية، ونحن قلنا انه ليس من حق احد ان يس���تدرج كالمنا الى 
س���احة املواجهة مع الطائفة الشيعية النهم اول املنتفضني على غلبة 
الس���الح«، مذكرا في هذا الس���ياق بأن »والده الراحل اول من انتفض 
على فلتان السالح في القرى والبلدات، واإلمام موسى الصدر اعتصم 
في الكلية ضد الفتنة واحلرب األهلية وضد فلتان الس���الح، واإلمام 
ش���مس الدين حّرم استخدام اللبناني الس���الح بوجه أخيه اللبناني، 
واع���دا بأنه سيس���تكمل كالمه الحقا مبا كان يقوله له الس���يد محمد 

حسني فضل اهلل«.
وكانت قيادات 14 آذار اجتمعت في البيريستول برئاسة احلريري، 
حيث تولى النائب مروان حمادة اعالن الوثيقة املؤلفة من ثالثة أقسام 
رئيسية تناولت في القسم األول قراءة هذا الفريق للحوادث والتطورات 
التي حصلت منذ ربيع 2005، تاريخ إنهاء الوصاية األمنية والسياسية 
عل���ى القرار الوطني وما تعرض له خاللها رموز احلركة الوطنية من 
موجات اغتيال وترهيب.وتناول القسم الثاني من الوثيقة األخطار التي 
تهدد وجود لبنان وكيانه ومستقبل أبنائه، السيما منها خطر خسارة 
استقالله مجددا، والعودة الى االنقسامات الطائفية واملذهبية التي تسهل 
الوصايات، وخطر خنق دميوقراطيته وحتويل نظامه بقوة الس���الح 
الى قبضة احلزب الواحد.وتطرق القسم الثالث الى الثوابت الوطنية 
التي تعهدت هذه القوى بالدفاع عنها، ومنها الدستور واتفاق الطائف 
وإنهاء وصاية السالح على احلياة السياسية واالجتماعية وإسقاط تلك 

البدعة التي جعلت لبنان والدفاع عن لبنان اختصاصا حزبيا.
واتسمت النقاش���ات داخل قاعة البريستول التي اتسعت ملا يزيد 
على مائتي شخصية سياسية من وزراء ونواب وناشطني بالهدوء امنا 

طرح بعض املشاركني الكثير من التعديالت على بنود الوثيقة.
وأب���رز التعديالت ما اقترحه عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس 
اده، عبر سؤاله عن أسباب عدم اإلشارة الى سورية في الوثيقة التي 
ركزت على موضوع س���الح حزب اهلل، فتولى الرئيس احلريري الرد 
عليه بالقول ان الوثيقة تعرض ملا حصل في السنوات املاضية وحتدد 
األهداف املطلوبة الحقا، معتبرا ان معركتنا اآلن مع غلبة السالح الذي 
يفرض نفس���ه على احلياة السياسية اللبنانية وان كان له حليف في 

اخلارج سواء كان سورية أو إيران.

لو كنت أريد السلطة لتنازلت

وردا على ما قاله رئيس مجلس النواب من ان هدف فريق »14 الشهر« 
أي 14 آذار السلطة وليس العدالة، قال احلريري: إننا في 14 آذار ال نريد 
السلطة، بل العدالة والوطن، وتابع: لو أردت ان أبقى في السلطة لكنت 
تنازلت، مش����يرا الى ان على الطامحني الى الس����لطة تعبئة استمارات 

واملوافقة على شروط وإجراءات فحص دم كل يوم.

لوحة إعالنية كتب عليها .. »وإسرائيل أيضا تريد إسقاط السالح« ردا على شعار »ال للسالح«   )محمود الطويل(

انتشار كثيف للوحات إعالنية تحمل عنوان »وإسرائيل أيضا تريد إسقاط السالح«

أكد أن المعادالت اإلقليمية لن تسمح باستبداد حكم الفريق الواحد على الساحة اللبنانية

»8 آذار« تتحضر لمهرجان ضخم ردًا على 14 آذار والقرار االتهامي 

خليل لـ »األنباء«:  المشهد اللبناني لن يتجاوز عتبة الخطاب السياسي

 علي رباح
عشية املظاهرة الضخمة التي يحضر لها جمهور 
14 آذار إلحي���اء ذكرى انطالق ثورة األرز، وفيما 
تتزايد األنباء ع���ن اقتراب إعالن القرار االتهامي 
في جرمية اغتيال رئيس احلكومة االسبق رفيق 

احلريري، أكدت مصادر مطلعة ل� »األنباء« تزايد 
احلديث داخل كواليس قوى 8 آذار حول ضرورة 
القيام مبهرجان شعبي ضخم مقابل، وذلك رفضا 
للقرار االتهامي وردا على كل العناوين التي تطلقها 
14 آذار وبخاصة »إسقاط السالح« وتابعت املصادر 

قولها »يبدو ان 8 آذار ستدعو ملهرجان ضخم في 
ساحة رياض الصلح خالل 10 أيام، وبذلك فنحن 
أم���ام معادلة قدمية جديدة وهي »ش���ارع مقابل 
شارع«، ما يعيدنا الى االنقسام احلاد في الداخل 
اللبناني الذي شهدناه منذ العام 2005 حتى العام 

2008، مستبعدا ان تأخذ املواجهة أشكاال مسلحة 
أو تكتالت أمنية كبيرة«.

ف����ي هذا الوقت »لوحظ انتش����ار كثيف للوحات 
إعالنية على طريق املطار تتضمن عبارة »وإسرائيل 

أيضا تريد إسقاط السالح«.

 بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو تكتل »التغيير واالصالح« 
النائب د.يوسف خليل ان الوثيقة السياسية 
لقوى »14 آذار« تقليدية بامتياز بحيث لم 
تأت بشيء جديد على مستوى مقاربتها 
للعناوين اخلالفية بني اللبنانيني، السيما 
على مستوى س���الح املقاومة واحملكمة 
الدولي���ة، كونهما العنوانني االكثر جدال 
وتوظيفا في االصطفافات السياس���ية، 
معتبرا ان الوثيقة املذكورة وبالرغم من 
اثارتها ملخاوف وهواجس فئة واحدة من 
اللبنانيني، اال انها لم تتحدث عن كيفية 
معاجلة تلك امللفات اخلالفية حتت سقف 
مشترك لتوحيد رؤية احلل واستحداث 
آلية مش���تركة تعمل على تطبيقها مبا 
يرضي جمي���ع اللبنانيني على قاعدة ال 

غالب وال مغلوب.
ف���ي تصريح  النائ���ب خليل   ولفت 
ل���� »األنباء« الى ان م���ا تثيره قوى »14 
آذار« م���ن هواجس لديها حيال س���الح 

املقاومة، ومحاوالت اخافة املواطنني منه 
عبر توصيفها له باملهدد للكيان اللبناني 
وللعيش املشترك وبالطامح الى االمساك 
بالسلطة، مبالغ به الى حد جتاوز مفهوم 
املعادلة اللبنانية القائمة على عدم امكانية 
استئثار أي كان بالسلطة مهما عال شأنه 
السياسي ومهما كان موقعه من الصراع مع 
اسرائيل، وذلك العتبار أن قوى »14 آذار« 
تعلم جيدا أن املعادلة اللبنانية مرتبطة 
مباشرة باملعادالت االقليمية التي لن تسمح 
حتت أي ظرف كان ومهما تبدلت املعطيات 
احمللية والعربية والدولية، باستبداد حكم 
الفريق الواحد على الس���احة اللبنانية، 
وذلك خوفا من توظيفه مذهبيا وطائفيا 
ما ينعكس سلبا على شعوب دول اجلوار 
واملنطقة ككل، معتبرا ان تأخير تشكيل 
احلكومة العتيدة خي���ر دليل على عدم 
السماح باستئثار فريق بالسلطة وطغيان 

ارادته على ارادة اآلخرين.
ومتنى النائب خليل عودة قوى »14 

آذار« الى قراءة الواقع االقليمي وانعكاساته 
على الواقع احمللي، بحكمة تخرج البالد 
من حدة االنقسامات العمودية، وتسحب 
فتيل االنفجار السياسي الذي ستتشطى 
به كل الفئات اللبنانية دون اس���تثناء، 

داعيا اياها الى حتوي���ل ذكرى انطالق 
ما تس���ميه ب� »ثورة االرز« من مناسبة 
لكيل االتهامات واطالق املواقف املتصلبة 
وتوجيه الرس���ائل باالجتاهني الداخلي 
واالقليمي، الى مناسبة ترضي األرز نفسه 
عبر دعوتها الى عقد لقاءات استثنائية 
مع الشريك اآلخر تكون مقفلة ال يخرج 
أحدهما اال برؤية موحدة تبدد هواجس 
اجلميع وتنهي حالة االنقسام احلاصل.

وردا على سؤال حول امكانية انزالق 
األم���ور الى داخل النف���ق الدموي، لفت 
النائب خليل الى ان���ه وعلى الرغم من 
تراكم األزمات املوجعة في لبنان وبالرغم 
من حدة االنقسامات السياسية والشعبية، 
مازال لبنان في وضع سليم نسبيا مقارنة 
مع ما تشهده االنظمة العربية من انهيارات 
وحروب نتيجة التطورات الثورية والثأرية 
احلاصلة على أراضيها، معربا عن عدم 
مخاوفه من احتدام االمور على الساحة 
الى اشتباكات على  اللبنانية وتطورها 

االرض نتيجة معركة الرئيس احلريري 
وقوى »14 آذار« ضد سالح املقاومة، مؤكدا 
بالتالي ان املش���هد اللبناني احلالي لن 
يتجاوز عتبة اخلطاب السياس���ي، وان 
وصل من قبل الفريقني االكثري واالقلي الى 
درجة عالية من التوتر لم يسبق لها مثيل 

في الوسطني السياسي واالعالمي.
وأعرب النائب خليل عن اعتقاده ان 
موقف قوى »14 آذار« من سالح املقاومة 
سياسي بامتياز، امنا أعطته طابع املعركة 
لسببني رئيس���يني وهما: اضفاء اللون 
العنف���ي على موقفها كعنوان أساس���ي 
لرسائلها الى دول اجلوار التي تعتبرها 
»14 آذار« داعمة للسالح وحامية له ومالكة 
لقراره االستراتيجي، وثانيا الستنهاض 
الرأي العام اللبناني والعربي والدولي، 
ناهيك عن اس���تعماله كعامل جتييشي 
للحشد الشعبي في 13 أبريل، وكعنوان 
ال���ى ضف���ة املعارضة خارج  النتقالها 

السلطة.

د.يوسف خليل

أخبار وأسرار لبنانية
 اسـتقرار لبنان حاجة سـورية: دخلت دمشق مجددا 
عبر إعالمها على خط الكباش اللبناني فصوبت 
على قوى 14 آذار وساحة الشهداء التي حتولت 
بحسب تعبيرها الى »مكان النتاج عوامل الفتنة 
املذهبية، وسلع التفرقة ومتوين احلروب األهلية 

املؤجلة«.
وفي امل���وازاة، نقل بعض زوار دمش���ق من 
السياسيني اللبنانيني قبل يومني عن مسؤولني 
سوريني تش���ديدهم على »ان تأليف احلكومة 
اللبنانية اجلديدة يعني استقرار لبنان، واستقرار 

لبنان هو حاجة سورية«.
التمثيل السـني في احلكومة: يدور بحث في التمثيل 
الس��ني في احلكومة وحتديدا ع��ن بيروت، حيث 
يتداول بأسماء: الوزير عدنان القصار، محمد املشنوق، 
أحمد طبارة. وحصل ذلك بعد اس��تبعاد اسم متام 
س��الم عن بيروت وتقدم اسم فيصل عمر كرامي 

عن طرابلس.
السـعودية تدعم اجليش اللبنانـي: الزيارة الرسمية 
التي قام به���ا قائد اجليش العماد جان قهوجي 
الى السعودية بداية األسبوع املاضي، هدفت الى 
تعميق التواصل مع القيادة العسكرية السعودية، 

والتعرف الى القيادة السياسية.
واحلصيلة املباشرة األولى لهذه الزيارة تقدمي 
دعم سعودي للجيش استنادا الى الئحة باحلاجات 
أعدتها اجلهات املختص���ة في القيادة اللبنانية 
وستعمل القيادة الس���عودية على تلبيتها كما 

ونوعا.
بري طمأن ميقاتي: طمأن الرئيس نبيه بري، الرئيس 
املكلف جني��ب ميقاتي، بأنه لن تك��ون هناك عقد 
مستعصية على احلل لتشكيل احلكومة، حني يصبح 
الوقت مناس��با إلعالنها، وان هناك اتفاقا أكيدا بني 

رؤوس الفريق الذي ينتمي إليه بدعمه كامال.

بلمار: أودعت فرانسين قرارًا اتهاميًا معداًل 
لتصديقه بعد جمع مزيد من األدلة

حتضيرات استعدادا ملهرجان 14 آذار في ساحة الشهداء غدا وفي اإلطار رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري خالل خطاب له امس

أعل���ن املدعي بي���روت: 
 الع���ام للمحكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان دانيال بلمار 
ان���ه أودع »قرارا  في بيان، 
اتهاميا معدال بغية تصديقه 
من قبل قاض���ي االجراءات 
التمهيدية دانيال فرانسني، 
نتيجة لعملية جمع وحتليل 

مزيد من األدلة«.
وأوضح ان »هذا التعديل 
يوسع نطاق قرار االتهام الذي 
اودع ف���ي 17 يناير 2011 في 
قضية االعتداء على رئيس 
وزراء اللبناني السابق رفيق 
احلريري وآخرين في فبراير 
2005. أما إمكان قيام املدعي 
العام بتعديل ق���رار اتهامي 
دون إذن ف���ي أي وقت قبل 
املادة  تصديقه فتنص عليه 
71 الفقرة الفرعية )أ( )1( من 
قواعد االجراءات واإلثبات في 

احملكمة اخلاصة بلبنان«.
ورأى املدعي العام ان »قرار 
التمهيدية  قاضي االجراءات 
امل���ؤرخ في 19 يناي���ر 2011 
بشأن عدم الكشف عن قرار 
االتهام السري يجب ان ينطبق 
بالدرجة نفس���ها على قرار 

االتهام املعدل وامل���واد املؤيدة له. وعليه، فإن 
الكشف عن هذا القرار وهذه املواد من دون إذن 
قد يعد تدخال في سير العدالة في احملكمة يبلغ 
درجة حتقيرها، ما يش���كل انتهاكا للمادة 60 

مكررا، الفقرة الفرعية )أ( من قواعد االجراءات 
واإلثب���ات«. كما أكد املدع���ي العام في التقرير 
السنوي 2010-2011، ان التحقيق مستمر من اجل 
استيفاء شروط األدلة التي تقتضيها احملاكمة، 

وتقدمي املسؤولني عن االعتداء الى القضاء.

دانيال بلمار 

انتخاب بطريرك ماروني جديد:
اآللية ـ الالءات ـ االحتماالت

بيروت: دخلت امس بكركي والكنيسة
مرحلة جديدة في تاريخها وانطلقت 
من الص���رح البطريركي عملية انتخاب 
بطري���رك جديد للطائفة املارونية خلفا 
للبطريرك مار نصراهلل بطرس صفير 
املستقيل، ومن املتوقع ان يتم االنتخاب في 
غضون أيام قليلة وأال يتجاوز االستحقاق 

الكنسي فترة أسبوع على األكثر.
آلية االنتخاب تبدأ بإجراءات »عزل« بكركي عن 
العالم اخلارجي وقطع التواص���ل الهاتفي واملادي 
بكل أشكاله. ويقوم املطران روالن أبو جودة بصفته 
مدبرا بطريركيا وأقدم املطارنة سيامة بإدارة جلسات 
االنتخاب التي س���تجري مبعدل جلستني كل يوم، 
قبل الظهر وبعده. واالقتراع ليس سريا وامنا يكتب 
كل مطران على ورقة اس���مه واسم مرشحه للسدة 
البطريركية وعند انتهاء االقت���راع يتولى املطران 
أبوجودة وكاهنان يعاونانه إعالن اس���م املرش���ح 
الفائز بنيل���ه ثلثي األصوات من دون قراءة اس���م 
املقترع ليبقى عدد األصوات التي نالها كل »مرشح 
أو مش���روع بطريرك« وعملية االقتراح برمتها طي 
كتمان شديد، واذا انحصر التنافس في أكثر من دورة 
على »مرشحني« تبدأ االنتخابات تدريجا ويستمر من 
حصلوا على العدد األكبر من األصوات في ترشيحهم، 
وتع���اد الكرة حتى تنحصر مبطرانني أو يصار الى 
االتفاق على مطران ثالث كم���ا حصل عند انتخاب 

البطريرك صفير.
ومبا ان مجلس املطارن���ة )الهيئة الناخبة( هو 
39 مطران���ا، ف���إن أكثرية الثلث���ني املطلوبة للفوز 
ه���ي 26 صوت���ا، وميكن تصور ه���ذه »االحتماالت 

السيناريوهات«:
ينحصر االختيار بني مطرانني أو ثالثة على األكثر 
بع���د دورات انتخابية قليلة، ويتردد في هذا املجال 

أسماء املطارنة بولس مطر وأنطوان نبيل العنداري 
ويوسف بش���ارة، كون كل واحد ينطلق من قاعدة 
انتخابية صلبة بني 8 و12 صوتا، مع اإلش���ارة الى 
ان البطريرك صفير ه���و الناخب األكبر وله تأثير 
واضح في مجرى العملية االنتخابية، ولكن سيكون 
م���ن الصعب على أي مطران منه���م احلصول على 

ثلثي األصوات.
في هذه احلال ميكن توقع:

� اما حصول تنازالت ملصلحة األول واملتقدم بني 
املطارنة.

� واما توافق على مرش���ح ثالث كحل وسط كما 
حصل عن���د انتخاب البطري���رك صفير الذي طرح 
انتخابه حال وسطا بني املطرانني آنذاك يوسف اخلوري 

وابراهيم احللو.
أما اذا لم يحصل ال هذا )انتخاب األول في األصوات( 
وال ذاك )التواف���ق على بطريرك م���ن خارج دائرة 
املنافس���ة(، وتعذر بالتالي انتخاب بطريرك جديد، 
يحصل تدخل من الڤاتيكان لتسمية بطريرك، وفي 
هذه احلال تتغير الئحة املطارنة وتعلو أسهم مطارنة 

آخرين أولهم املطران بشارة الراعي.
التوافق االنتخابي ميكن ويرجح ان يحصل، ولكن 
على هامشه ومبعزل عنه، هناك توافق ضمني بني 

املطارنة على 3 الءات انتخابية:
� ال الختي���ار مطران من املطارنة الذين يخدمون 

في أبرشيات بالد االنتشار املاروني.
� ال الختيار بطريرك من الرهبانيات، وهو تقليد 

تاريخي وال نص قانونيا يحدده.
� ال لتدخل الڤاتيكان في اختيار البطريرك املاروني، 
مما يعني محاولة حسم األمور واختيار خلف لصفير 
في اجللسات االنتخابية احملددة ضمن املهلة القانونية 
الكنسية.ورمبا تضاف »الء رابعة« هي ال النتخاب 

بطريرك من املطارنة املستقلني وعددهم ثمانية.
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