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سلطان عمان قابوس بن سعيد

 )محمود الطويل(اجلنرال ميشال عون خالل خطابه في فندق احلبتور مساء امس األول

السلطان قابوس يمنح البرلمان صالحيات 
تشريعية ورقابية ويشكل لجنة لتعديل الدستور

مسقط ـ وكاالت: أصدر السلطان قابوس بن سعيد 
سلطان عمان مرسوما يقضي بمنح مجلس عمان وهو 
البرلمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس 

الدولة المعين، صالحيات تشريعية ورقابية.
وقالت وكالة االنباء العمانية ان المرسوم تتضمن 
المادة األولى منه منح مجلس عمان )البرلمان( الصالحيات 
التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام األساسي 

للدولة والقوانين النافذة.
وكـذلك أمر الســـلطان بتشـــكيــل لجنـــة فنية من 

المختصين لوضع مشـــروع تعديل للنظام األساسي 
للدولة بما يحقق حكم المادة األولى من هذا المرسوم، 
علـــى أن ترفع اللجنة تقريرها إلى الســـلطان قابوس 
في مدة ال تتجاوز ثالثين يوما من تاريخ صدور األمر 

بتشكيلها.
 مـــن جهة أخرى وفي إطار االهتمام بتهيئة ســـبل 
العيش والحياة الكريمة للعمانيين، أصدر الســـلطان 
قابوس أمرين  يقضي األول منهما بزيادة قيمة المعاشات 
الشـــهرية المقررة لألسر المستفيدة من أحكام قانون 

الضمان االجتماعي بنسبة 100% وذلك اعتبارا من شهر 
ابريل القادم 2011.

ويقضي األمر السلطاني الثاني بزيادة قيمة المستحقات 
التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات 
ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين 
بنســـبة تصل الى 50% للفئات المستحقة ألقل معاش 
تقاعدي وسوف يقوم صندوق تقاعد موظفي الخدمة 
المدنية بتنفيذ ما نصت عليـــه القائمة المنظمة لهذه 

الزيادات.

أمر بزيادة معاشات الضمان االجتماعي 100% و50% للتقاعد

ولي عهد البحرين: الحوار سيغطي تشكيل حكومة تمثيلية وقضايا الفساد والتجنيس والطائفية
مجلس التعــــاون بالتعدي على قوات 
األمن العام بالقوة األمر الذي استوجب 

استخدام الغاز املسيل للدموع«.
في غضون ذلك، قامت مجموعة من 
املتجمهرين بالتوجه نحو حرم جامعة 
البحرين واقتحموا البوابة الرئيســــية 
وعملوا على إثارة الرعب والشغب بني 
صفوف الطلبة. وقالــــت وكالة األنباء 
البحرينيــــة »بنا« ان حــــدة املواجهات 
تصاعدت بني املتجمهرين ومجموعات 
من الطلبة مما استدعى تدخل رجال األمن 
من اجل حفظ النظام واحلفاظ على سالمة 

الطلبة والعاملني باجلامعة«.
من جهته، أعرب روبرت غيتس وزير 
الدفاع األميركي أمس عن اعتقاده بأن 
القيادة البحرينية جــــادة في مواجهة 
أسباب الشكوى التي أدت الى انطالق 
حركة االحتجاجات الداخلية في أراضيها. 
وقال »ولكن يتعني عليهم مع ذلك اتخاذ 
إجراء ســــريع للحيلولة دون استغالل 
إيران لألوضاع في البحرين. وتابع »لقد 
أبلغت قادة البحرين أيضا أن الوقت ليس 
في صاحلهم، وذلك في ضوء حرص إيران 
على استغالل االضطرابات التي تشهدها 

البحرين في الوقت الراهن«.

مسيلة للدموع لتفريق املتجمهرين.
الرسمي  من جهته، صرح املتحدث 
باســــم الوزارة العميد طارق احلســــن 
بان البحرين اصبحت أمس على شــــل 
العاصمة  للحركــــة املرورية باجتــــاه 
بسبب حواجز طرق أقامها املتظاهرون 
امام املرفأ املالي وعلى جســــر مجلس 
التعاون األمر الذي ترتب عليه التحرك 
حوالي الساعة السابعة صباحا إلزالة 
هذه احلواجز من قبل شــــرطة مديرية 
األمن بقيادة مدير األمن العام للمنطقة 
وذلك حفاظا علــــى احلق العام للناس 
باستخدام الشارع. وقال العميد طارق إن 
املتواجدين باملوقع لم يبدوا أي تعاون 
في حينه وقامــــوا باالعتداء على افراد 
األمــــن باســــتخدام املولوتوف واآلالت 
احلادة منهــــا احداث عدد من االصابات 
في صفوف رجال األمن العام. وأضاف 
املتحدث في تصريح لتلفزيون البحرين 
أنه على ضوء ذلك مت طلب التدخل من 
قبل قوات حفظ النظــــام التي متكنت 
من إزالة احلواجز ومن ثم التوجه الى 
احلواجز املوجودة على اجلسر العلوي 
بالقرب من دوار مجلس التعاون. وتابع 
»وقد قام املتجمهرون املوجودون بدوار 

الذين لم يكونوا حاملني ألي سالح وأسفر 
ذلك عن إصابة 14 من رجال األمن، أحدهم 
أصيب بإصابة بالغة بالرأس كما تعرض 
آخر للطعن ومت نقلهم إلى املستشــــفى 
لتلقي العــــالج، واضطرت قوات حفظ 
النظام إلى اســــتخدام عدد من طلقات 

توجهت قوة من مديرية أمن العاصمة 
وشرطة خدمة املجتمع وشرطة املرور 
إلى املوقع لفتح الطريق والتفاوض مع 
املتجمهرين إال أنهم لم يستجيبوا لذلك. 
وأكدت الداخلية البحرينية أن عددا من 
املتجمهرين قام باالعتداء على أفراد األمن 

قامت صباح أمس بقطع شــــارع امللك 
فيصل بالوقوف بوسط الطريق بهدف 
منع املواطنني من الوصول إلى أعمالهم. 
وقالــــت الــــوزارة انه في إطــــار اتخاذ 
اإلجراءات األمنية الوقائية قامت قوات 
حفظ النظام بالتواجد في املوقع حيث 

الدوائر االنتخابية. كما أكد عدم وجود 
اعتــــراض على طــــرح اي اتفــــاق يتم 
التوصل إليه عبر احلوار على االستفتاء 

الشعبي.
في غضون ذلك جددت دول مجلس 
التعاون اخلليجي امس رفضها أي تدخل 

خارجي في شؤون البحرين. 
وشدد األمني العام ملجلس التعاون 
اخلليجي عبدالرحمن بن حمد العطية في 
بيان »رفضه املطلق ألي تدخل خارجي 
في شؤون البحرين« مؤكدا أن »اإلخالل 
بأمنها وزعزعة استقرارها وبث الفرقة 
بني مواطنيها يعد انتهاكا خطيرا لسالمة 
واستقرار دول مجلس التعاون وإضرارا 
بأمنها اجلماعي«. وجدد العطية تأكيد 
»دعم ومساندة دول املجلس املطلق ململكة 
البحرين قيادة وشعبا انطالقا من مبدأ 
وحدة املصير وترابط أمن دول املجلس« 
موضحا أن »املســــؤولية في احملافظة 
على األمن واالســــتقرار هي مسؤولية 
جماعية باعتبــــار أن أمن دول مجلس 

التعاون كل ال يتجزأ«.
وفي وقت ســــابق، أعلنــــت وزارة 
الداخلية البحرينية أمس ان مجموعة 
من املتجمهرين بلغ عددهم 350 شخصا 

املنامةـ  وكاالت: جدد العاهل البحريني 
امللك حمد بن عيســــى آل خليفة أمس 
الدعوة لإلسراع في بدء احلوار الوطني 
للوصول الى التوافق الوطني املنشود 

وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين.
ونقلت الوكالة عن العاهل البحريني 
لدى استقباله وزير خارجية األردن ناصر 
جودة الذي وصل املنامة امس تأكيده 
ان »مبادرة احلوار الوطني تســــتهدف 
احلفاظ على مكتسبات الشعب البحريني 
الكرمي وما حققناه من منجزات عديدة 
على مختلف املســــتويات السياســــية 
واالقتصادية واالجتماعية« و»االنطالق 
الى املزيد من اإلصالحات السياســــية 
والتنموية«. ودعــــا العاهل البحريني 
»الى اإلسراع في ان يلتقي اجلميع على 
طاولة احلوار الوطني وبنوايا صادقة 
للوصول الى التوافق الوطني املنشود« 

وفق الوكالة.
من جهته، أكد صاحب السمو امللكي 
ولي العهد األمير ســــلمان بن حمد ان 
احلوار الوطني الذي دعا اليه سيغطي 
القضايا األساسية وأهمها تشكيل حكومة 
متثيلية ومكافحة الفســــاد والتجنيس 
والطائفية، وأنه سيتناول ايضا اصالح 

»التعاون« يرفض التدخل الخارجي: زعزعة استقرار البحرين انتهاك خطير ألمننا الجماعي.. وغيتس يشيد بجدية االستجابة لمطالب الشعب ويدعو للحيلولة دون استغالل إيران لألوضاع

عون: لم يعد الحريري شهيد لبنان وإنما فقيد عائلة بقدر ما استغلوا اسمه
ويحاولون استدراج السالح للداخل وإذا حدث ذلك »بيكونوا استحقوها«

رئيس تكتل »التغيير واإلصالح« أكد أن ال أميركا وال مجلس األمن وال إسرائيل وال المحكمة الدولية يمكن أن تنزع السالح

موقع خليجي: السعودية حذرت الحريري 
من انعكاسات حملته ضد حزب اهلل وسورية

دبيـ  د.ب.أ: قال موقع خليجي إن رئيس حكومة 
تصريـــف األعمال اللبنانية ســـعد احلريري تلقى 
»حتذيـــرا إزاء احلملة اإلعالمية والسياســـية التي 
يقودهـــا ضد حزب اهلل وســـورية والتي تنعكس 
حكما على رئيـــس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي 
والعالقات السعوديةـ  السورية إلى جانب املخاوف 
من ردود فعل احلزب إزاء ما ســـيعتبره استهدافا 
مباشرا«. وقال مركز »قضايا اخلليج« إن ذلك جاء 
خالل لقاءات احلريري في الرياض في السادس من 
مارس اجلاري وخاصة مع األمير عبدالعزيز جنل 

امللك عبداهلل.
وذكرت مصـــادر مقربة أن األمير عبدالعزيز بن 
عبداهلل وجه انتقادا شـــديد اللهجة للحريري على 
تنظيم حملة غيـــر مبررة ضد حزب اهلل قد تؤدي 

الى توتير العالقة مع سورية.
ونفت املصادر أن يكون خادم احلرمني امللك عبداهلل 

يوفر غطاء لتلك احلملة، وحتدثت املصادر عن دور 
سلبي يلعبه جيفري فيلتمان مساعد وزير اخلارجية 

األميركي لشؤون الشرق األدنى في هذا الصدد.
وتضيف املصـــادر ان تيار احلريري بات يدرك 
متاما أن احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان ســـتوجه 
اتهامات لعناصر من حزب اهلل ولسورية، األمر الذي 
سيؤدي إلى نتائج عكســـية على الداخل اللبناني 
وعلى العالقات اللبنانية السورية ويخشى أن تطول 

العالقات السورية ـ السعودية.
وأوضحـــت املصادر أن موقـــف وزراء خارجية 
دول مجلـــس التعاون اخلليجـــي اخلميس املاضي 
فـــي دعم رئيس احلكومة املكلف ميقاتي يهدف إلى 
إيصال رســـالة واضحة إلى كل اجلهات املعنية في 
لبنان وسورية بأن السعودية ليست مسؤولة عن 
تصرفات ســـعد احلريري وأنها ملتزمة بالشرعية 

اللبنانية املتمثلة اآلن في الرئيس ميقاتي.

بيروت ـ خلدون قواص
اعتبر رئيس تكتل »التغيير واإلصالح« 
النائب ميشال عون ان »كل مطلب بنزع 
الســــالح يصب في مصلحة إسرائيل«، 
وقال: »السالح وجد ألنه كانت هناك حاجة 
له، وألن اجليش اللبناني كان غائبا في 
تلك الفترة واحلمد هلل انه مت إيجاد هذا 
السالح ليحافظ على كرامتنا واستقاللنا 
وحقوقنا«. وأضاف فــــي خطاب له في 
ذكرى 14 آذار خالل حفل عشاء في فندق 
احلبتور: »يقولون لنا انه غير شــــرعي 
وال يجوز ان يكون هناك ســــالح خارج 
الدولة ولكن هذا يســــتدعي طرح سؤال: 
أين ســــالح الدولة؟ وأين مشروعهم هم 

للدفاع عن اجلنوبيني«.
وقال: »ليس بهذه الطريقة يرفضون 
وسيلة الدفاع املبتسرة للبلد والتي يدفع 
حقها دم مــــن دم املواطنني اللبنانيني«. 

وســــأل: »يتحدثون عن شــــرعية سالح 
املقاومة ممن يأخذ املقاوم إذنا حتى ينال 
شرعيته؟ الســــالح يستمد شرعيته من 
شرعية األمم املتحدة وال يحتاج الى إذن 

من شرطي وغيره«.
وأكد عون: »ال أميركا وال مجلس األمن 
وال إســــرائيل وال احملكمة الدولية التي 
أنشئت من أجل استهداف هذا السالح ميكن 
ان تنزع سالح اللبنانيني، ألنه حق طبيعي 
مكّرس في شرعية األمم املتحدة«، ناصحا 
»من يريدون ان يتظاهروا ضد السالح في 
تظاهرة يقال عنها انها ستكون كبيرة« 
بالقول: »يروحوا يناموا وال يعذبوا أنفسهم 
فال قدرة لهم على نزع السالح ولن يأتي 
أحد ملســــاعدتهم على نزع السالح فهذا 
السالح ينزع فقط عندما تنتفي احلاجة 

التي أوجبت حمله«.
ونبه »من وجود استدراج هذا السالح 

حتى يستعمل في الداخل نتيجة للخطاب 
املذهبي التحريضي«، ورأى انه »اذا، ال سمح 
اهلل، حدث هذا األمر ومت استدراج السالح 
فســــيكونون حينها قد استحقوه ألنهم 
يتجاهلون ويطمسون دور هذا السالح 
التاريخي وكم رفع معنويات اللبنانيني 
وكم حافــــظ على حقــــوق اللبنانيني«، 
وأضاف: »كمــــا انهم يحاولون النيل من 
حرمة حاملي السالح، فأين اجلرائم التي 
املواطنني؟ ومن  املقاومة بحق  ارتكبتها 
اختطفت وليست املقاومة من قتلت الناس 

على اجلدران رميا بالرصاص«.
وتطرق الى احملكمة الدولية اخلاصة 
الذين  أنفســــهم  بلبنان، فقال: »القضاة 
شاركوا في محاكمات سابقة يقولون ان 
هذه احملاكم لم تشــــّرف القضاء الدولي، 
ألنها كانت مركبة ألسباب سياسية وهناك 
مثل صارخ اليوم هو السودان«، معتبرا ان 

»من يقوم بهذه احملكمة اليوم هم أنفسهم 
من كانوا مع إسرائيل ودعموها في حربها 
على لبنان وطالبوا مجلس األمن بتجريد 
املقاومة من السالح. مازلنا في النمط ذاته 

والعدالة الدولية مازالت مسيسة«.
ورأى عون ان 14 آذار »قتلوا الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري ألف مرة وهو لم 
يعد شــــهيد لبنان بل فقيد العائلة فقط 
بقدر ما اســــتغلوا اســــمه«، الفتا الى ان 
»التحقيق كان على ما يبدو يتم في بيت 
)الرئيس سعد احلريري« فال ميكن إال ان 
يكون هناك شهود زور«، مجددا التأكيد 
على ان احملكمة الدولية »ومنذ تأسيسها 
تستخدم لغايات سياسية لذلك سنحاربها 

سياسيا وقانونيا.
وختم بالقول: »الدولة أصبحت دولة 
زبائنية، ومسبحة الفساد طويلة ولكنها 

اليوم »فرطت« وبدأنا نلملم حبوبها«.

أوساط ميقاتي: الحكومة اللبنانية نهاية األسبوع
 بيروت ـ عمر حبنجر

آذار  بعـــد »تســـونامي« 14 
املشهود في بيروت امس، بات ثمة 
امليقاتية  قوالن حيال احلكومة 
العتيدة، األول يرى انه من األجدر 
املكلـــف ان يعلن عن  للرئيس 
الترجمات  حكومته قبل تبلور 
السياسية للحشد اجلماهيري في 
ساحة الشهداء، والثاني يفضل 
التريـــث ملزيد من املشـــاورات 
واالتصاالت، ألنه إذا متكن الرئيس 
ميقاتي من تشكيل حكومة اللون 
الواحد، او »األلوان املتجانسة«، 
متخطيا احلاجز البشري الكبير 
الذي انتصب في ساحة الشهداء 
امس، فهل سيتسنى له جتاوز 
خط الدفاع الشـــعبي العريض 
عن احملكمة الدولية، عند صياغة 
البيان الـــوزاري، الذي تترقبه 
أكثر من جهـــة لبنانية وعربية 

ودولية؟
الرئيس  توقعـــات أوســـاط 
املكلف، ان تعلن احلكومة في مدة 
أقصاها نهاية األســـبوع املقبل، 

مع إبقاء الباب مفتوحا إلمكانية 
إعالنها في األسبوع التالي.

واملرجح حتى اليوم ان احلكومة 
ســـتكون ثالثينية مختلطة من 
سياسيني وتكنوقراط ومستقلني، 
اذ يبدو ان حكومة من 24 وزيرا 
ال تفي باملطلوب، او على األصح 
باملتطلبات، علما ان التفاهم مع 
العماد ميشال عون، بات أفضل 

إمكانية من اي وقت.

لقاء منتظر

ويفتـــرض ان يلتقي ميقاتي 
بالعماد عون بني ساعة واخرى، 
نتيجة إصـــرار قيادات في قوى 
8 آذار على حســـم مسألة تأليف 
احلكومة، بالرغـــم من انه ليس 
من مستجد طارئ، او نقلة كبرى 
في عملية معاجلة العقد وتلبية 
املطالـــب. إمنا التقدم احملقق هو 
في توسيع دائرة االتصاالت وفتح 
ثغرات بحيث ان بعض الشروط 
السابقة لم تعد قائمة مثل استبعاد 
تســـمية وزير الداخلية من قبل 

الرئيس ميشـــال ســـليمان، او 
الوزير  إصراره على اســـتبعاد 
بارود عن هذه احلقيبة األمنية.

وأشارت املصادر الى ان العماد 
عون أبدى استعداده للبحث في 
كل األفكار التي ميكن ان يطرحها 
عليه ميقاتي، من خالل التواصل 
الواسطة،  املباشـــر وليس عبر 
الســـيما بعد إجماع حلفائه، في 
حـــزب اهلل خصوصا، على عدم 
جواز تأخيـــر تأليف احلكومة، 
بعد احتفـــاالت 14 آذار، وبعدما 
بني ان القـــرار االتهامي للمدعي 
العام الدولي دانيال بلمار سيتأخر 
صدوره لشهرين إضافيني على 

األقل.
وأوضحت أوســـاط ميقاتي 
ان اتصاالته اخلارجية في شأن 
الوضع اللبناني، كانت إيجابية.
لـ  املتابعـــة قالت  املصـــادر 
»األنباء« انها ليســـت واثقة بعد 
من ان القـــوى االقليمية الداعمة 
لالكثرية اجلديدة في لبنان اعطت 
الضوء االخضر لتشكيل احلكومة 

رغم وصول احد املستشـــارين 
الى  اللبنانيني للقيادة السورية 
بيروت وقيامه بجولة على قيادات 
8 آذار، مما يفترض انه نقل رسائل 
تشجيعية على ازالة العقبات من 
طريق احلكومـــة، بدليل املرونة 
الظاهرة في موقف العماد عون.

املصـــادر اعتبـــرت ايضا ان 
ترجيح اسماء مرشحة للتوزير 
منـــذ اآلن صعب للغايـــة، لكن 
املطروح في التداول شخصيات 
قريبة من دمشق ومن حزب اهلل، 

ال تشكل استفزازا الحد.

األولوية لمتابعة الدومينو

وحول احلديث عن قرب تشكيل 
احلكومة او عن تأخيرها، قالت 
املصادر لـ »األنبـــاء« ان القوى 
االقليميـــة رمبـــا ال تســـتطيع 
ابقاء حلفائها بال حكومة، اال ان 
احلســـابات العربية لهذه القوى 
اولويتهـــا االولى في ظل  تبقى 
التي  الدومينو الشـــعبي  حركة 

تلف املنطقة.

والحـــظ مصـــدر معنـــي لـ 
»األنبـــاء« امتناع حزب اهلل عن 
ارســـال اي اشارة واضحة حول 
توقيت تشكيل احلكومة ونوعيتها 
وما سيكون عليه موقفه من البيان 
الوزاري وحتديدا موضوع السالح 
واحملكمة الدولية وما يتفرع عنها 
على مســـتوى العالقة مع االمم 

املتحدة.
بيـــد ان املتواضـــع عليه ان 
احلـــزب ال يســـتطيع ان يخرج 
عن االستراتيجية السورية في 
لبنان متاما كما ال تستطيع سورية 
االبتعاد عن االستراتيجية االيرانية 
في العراق، واالمر يتناول تشكيل 
احلكومة ايضا وهذا ما يزيد من 
احراج الرئيسني ميشال سليمان 

وجنيب ميقاتي بالطبع.
وهنا يبقى السؤال ما اذا كان 
الرئيس سليمان سيوقع مرسوم 
حكومة ال تعطيـــه مع الرئيس 
املكلف الثلـــث الضامن كعنصر 
امان لها واطمئنان للغير، داخليا 

كان ام عربيا ام دوليا؟

)بنا( صاحب السمو امللكي ولي عهد البحرين األمير سلمان بن حمد مستقبال وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس امس االول 


