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فيما االهتمامات العربية والدولية منصبة على تدويل األزمة السورية

األحداث األمنية تدفع لتجدد الدعوة لـ »بيروت منزوعة السالح«
والسجال يحتدم حول قانون االنتخابات األرثوذكسي

فيما االهتمامات الدولية والعربية 
منصبة على جهود إقناع دمش����ق 
باالستجابة للمبادرة العربية في 
مهلة أقصاها بعد غد االربعاء، حتت 
طائلة إحالة املسألة السورية الى 
مجلس األمن الدولي، أقفل األسبوع 
اللبناني عل����ى الكثير من امللفات 
املرش����حة للتفاعل هذا االسبوع، 
ورمبا ملا بعد فترة األعياد امليالدية، 
فهناك مشروع قانون االنتخابات 
الذي حركه اللقاء املاروني في بكركي 
قبل أيام، وهناك مسلسل تصحيح 
األج����ور، وما يواكبه من حتركات 
نقابية واضرابات، وأخيرا األحداث 
األمنية األخيرة في بيروت، والتي 
شجعت نواب العاصمة على طرحها 

مدينة منزوعة السالح.
هذا الش����عار »بيروت منزوعة 
السالح غير الشرعي« قدمي ويعود 
الى ماي����و 2008، وهو يتجدد مع 
كل حدث أمني في العاصمة، وآخر 
هذه األحداث اثنان، األول حصل في 
ش����ارع برج أبي حيدر بني عنصر 
من األحباش وآخر من حركة أمل، 
مت استيعابه سريعا كونه ناجما 
عن أس����باب فردي����ة، والثاني في 
شارع الزيدانية في غرب بيروت 
بني عنصر من حزب اهلل وآخر من 
حركة أمل بس����بب موقف سيارة، 
وفي كال احلادثني حصل اطالق نار 
وسقط جرحى، ما أثار حفيظة نواب 
بيروت، أعضاء كتلة املستقبل الذين 
قرروا عقد اجتماع في مجلس النواب 
الي����وم االثنني التخاذ موقف داعم 
لش����عار »بيروت منزوعة السالح 
غير الش����رعي«، بدال من بيروت 
منزوعة األمن والذي يستهدف في 
احملصلة سالح حزب اهلل وحلفائه 

في العاصمة.
رئيس احلكومة السابق سعد 
احلريري تطرق الى احداث بيروت 
عبر »تويتر«، مشددا على ضرورة 
سحب األسلحة غير الشرعية، ومؤكدا 
ان جميع املسلمني واملسيحيني في 

لبنان هم لبنانيون.
وقال: أنا اختلف مع حزب اهلل 
في اآلراء كثيرا لكن هذا ال عالقة له 

بكون احلزب شيعيا.
وردا على سؤال قال احلريري: 
االسرائيليون يقتلون الفلسطينيني 
والنظام السوري يقتل شعبه، وانا 
ضد االثنني، معربا عن اعتقاده انه 
في حال وقعت سورية بروتوكول 

املراقبني فلن تلتزم به.

احتفظ برأيه في المشروع 
األرثوذكسي

وعن رأيه في الطرح األرثوذكسي 
لقانون االنتخابات قال احلريري: 
س����أعلن موقف����ي ف����ي الوق����ت 

املناسب.
نائب بيروت عن كتلة املستقبل 
محمد قباني ق����ال أمس ان تكرار 
االشكاالت واالحداث األمنية وانتشار 
السالح في برج أبي حيدر والزيدانية 
أدى الى خ����وف األهالي من تكرار 

ماروني رئيس���ا ملجلس القضاء 
األعلى كان محور ع���دم التفاهم 
ب���ني الرئيس س���ليمان والعماد 
عون، ويق���ال ان الرئيس يعتبر 
القاضية اليس ش���بطيني األكثر 
أهلية لهذا املنصب، بينما كان العماد 
عون يراهن على تعيني القاضي 
طانيوس مشلب، مستقويا بقوة 

كتلته الوزارية.
وأمام اس���تحالة التراجع من 
كال الطرف���ني اس���تقر الرأي على 
اختيار ق���اض ثالث لهذا املنصب 
الرفيع، هو رئيس محكمة التمييز 
القاضي انطوان ضاهر الش���ديد 
املراس في القض���اء والبعيد عن 
احملاور السياسية. النائب هادي 
حبيش س���أل »م���ن كان يطالب 
مبكافحة الفساد اين هي املشاريع 
التي كانوا يتكلمون عنها؟« قاصدا 
كتلة العماد عون. وعارض حبيش 
الطرح األرثوذكسي لالنتخابات 
مفضال الدوائر الوس���طية على 
غرار اتفاق الطائ���ف الذي طرح 
فكرة الدائرة احملافظة، ثم نقول 
»ضمن احملافظة كل شخص ينتخب 
مرشح مذهبه، اما جعل لبنان دائرة 
واحدة واالنتخابات على أس���اس 
املذه���ب فذلك يعني القضاء على 
املستقلني«. وعن موقف احلكومة، 
قال النائب حبيش ان هذه احلكومة 
ساقطة على املستوى العربي وفي 
الداخل الشعبي تتظاهر ضد نفسها، 
وحمت نفسها بتجاوز قطوع متويل 
احملكمة الدولية، وبهذا »زمطت« 
من الس���قوط الدولي، وقد كانت 
مصلحة ح���زب اهلل تقضي بأن 
تركز قواه على ضبط هذا املوضوع 
ووقف املسلس���ل الذي يستهدف 

اليونيفيل.
بيروت -  عمر حبنجر  ٭

وقال هذا املشروع يسحب السم 
من صراع الطوائف الى داخل كل 
طائفة، وأضاف ان االنتخابات على 
القانون احلالي كرست نوعا من 

الفيدرالية الطائفية.
رئيس جبهة النضال الوطني 
وليد جنبالط انتقد صيغة اللقاء 
األرثوذكسي معتبرا ان هذه الصيغة 
تؤدي الى عزل الناس بعضها عن 

بعض.
بدوره، وزير الدولة علي قانصو 
)احلزب القوم���ي( قال ان الطرح 
األرثوذكسي لقانون االنتخابات 

يعيدنا مائة سنة الى الوراء.
ووص���ف قانصو هذا القانون 
بقان���ون املتصرفية التي حكمت 
لبن���ان في القرن الثامن عش���ر، 
وهو يؤسس للفيدرالية، ويشكل 
مش���روع حرب طائفية دائمة في 
لبنان، وقال لقناة »املنار« ان هذا 

املشروع مرفوض.

اللقاء الماروني يشرح االقتراح

في هذا الوقت يس���تعد اللقاء 
املاروني ال���ذي انعقد في بكركي 
جلولة تقوم به���ا جلنة املتابعة 
املنبثقة عنه على القيادات السياسية 
لشرح االقتراح األرثوذكسي لقانون 
االنتخابات القاضي بأن تنتخب كل 
طائفة مرشحها للنيابية، والذي 
حظي مبوافقة نس���بية في لقاء 

بكركي.
وكان العماد عون حمل مشاريعه، 
او مطاليبه الى الرئيس ميش���ال 
سليمان في بعبدا يوم السبت في 
خطوة كاسرة للجليد بني الرجلني، 
سبقها اعالن الرئيس سليمان انه 
ال مشكلة بينه وبني العماد عون 

او سواه.
وعلمت »األنباء« ان تعيني قاض 

هذه األمور.
وقال قباني: لن نتراجع عن طرح 
بيروت منزوعة السالح، واملوضوع 
ليس سهال لكننا سنحاول ونكرر 
ولعلنا نصل الى تفاهم عام حول 

هذا الشأن.
وفي موضوع قانون االنتخابات 
االرثوذكسي قال قباني انه عملية 
انتح����ار جماعي لش����عب لبنان 

وتكريس لفيدرالية الطوائف.
ب����دوره، اعتب����ر النائب نعمة 
اهلل أبي نصر عضو كتلة التغيير 
واالصالح ان الطرح االرثوذكسي 
لقانون االنتخ����اب يؤمن التمثيل 

الصحيح.
وأكد أبي نصر ضرورة مناقشة 
هذا الطرح الذي اطلقه رئيس القوات 
اللبنانية سمير جعجع، مع احللفاء 

ويقصد حزب اهلل.
وعن رأي العماد عون قال: لقد 
أشار العماد الى االستعداد لتجربة 
هذا املوضوع بعد درسه، لكن لننظر 
ما قد يحصل بعد عشرين سنة من 
تطبيق قانون كهذا ؟ ان عون ال يريد 
ان نصل الى تقوقع كل طائفة على 
نفسها، ويصبح لبنان مؤلفا من 
جزر طائفية وهذا يعارض التوجه 
الوطني نحو االنصهار والتعايش. 
وأضاف: لقد درسنا املوضوع ورأينا 
انه جدير باالهتمام وسنعرضه مع 
الشريك اآلخر، فإذا وافق ميشي به 
وإذا رفض نعود الى اقتراح النسبية 

في قانون االنتخابات.
غير ان النائب الس����ابق ايلي 
الفرزلي الذي كانت له يد في صياغة 
الطرح األرثوذكسي لالنتخابات دافع 
عنه معتبرا ان مثل هذه الصيغة 
متنع االحتكاكات املذهبية وحتصر 
املنافس����ات والصراعات داخل كل 

طائفة او مذهب.

)محمود الطويل( جنالط وارسالن في اللقاء املوسع ملعاجلة ذيول احداث الشويفات  

االحتاد العمالي العام وألسباب تتصل بانتمائه السياسي باع حقوق العمال وتاجر بهم

فتفت لـ »األنباء«: املشروع األرثوذكسي ال ينسجم
مع اتفاق الطائف وينزلق بالبالد نحو الفيدرالية الطائفية

رأى عض���و كتلة املس���تقبل 
النائب د.احمد فتف���ت ان اللقاء 
املسيحي املوسع في بكركي دليل 
عافية لفريق أساسي في تكوين 
النسيج اللبناني يتحسس مشاكله 
ويناقشها فيما بني قياداته، وأن 
هناك ثوابت وفي مقدمتها اتفاق 
الطائ���ف يج���ب عل���ى املتالقني 
الفرقاء  في بكركي وعلى كاف���ة 
اللبنانيني أخ���ذه بعني االعتبار 
في اية مقاربة سياس���ية ألي من 
العناوين املطروحة، وذلك العتباره 
ان اتف���اق الطائف لم يكن اتفاقا 
آنيا بل اتفاق دائم وعام مترابط 
بني بن���وده ونقاطه انهى احلرب 
األهلية وأسس لقيام الدولة على 
قاعدة املناصفة بني املس���يحيني 
واملسلمني، معتبرا بالتالي انه إذا 
كان النقاش بني القادة املسيحيني 
يتمحور حول البحث في ثوابت 
الطائف فهو أمر قد يدخل البالد 
ف���ي دهاليز ال أفق لها وقد تكون 
مقفلة ال يعلم س���وى اهلل كيفية 
اخلروج منها، الفتا الى ان نظرية 
النائب روبير غامن الذي اعتبر فيها 
ان اتف���اق الطائف انتهى ويجب 
البحث عن اتف���اق آخر، خطيرة 
وحتتاج الى سلسلة طويلة من 

البحث والتمحيص.
وردا على سؤال، لفت النائب 
فتفت في تصريح ل� »األنباء« الى ان 
تيار املستقبل لم يناقش املشروع 
األرثوذكس���ي بش���كل تفصيلي 
بانتظار الرأي املس���يحي حياله 
وحتديدا رأي حلفائه من املسيحيني 
مشيرا � من وجهة نظره � الى ان 
املشروع األرثوذكسي ال ينسجم 

مع وصول رئيس حزب املؤمتر 
من اجل اجلمهورية ومؤس���س 
املجلس الوطني للحريات وأول 
رئيس للجن���ة العربية حلقوق 
اإلنسان منصف املرزوقي الى سدة 
الرئاسة، وسط وجود 42 امرأة 
في املجلس النيابي التونسي من 

بينهن 36 من غير احملجبات.
وعل���ى صعيد آخ���ر وعلى 
مس���توى االحتدام ب���ني اعضاء 
احلكوم���ة على خلفية تصحيح 
األجور وما اذا كان الرئيس ميقاتي 
س���يدفع ثمن األزمة املعيش���ية 
بس���قوطه على غرار س���قوط 
الرئيس كرامي لألسباب ذاتها، 
النائب فتفت عن قناعته  اعرب 
بأن رئيس حكومة لبنان ال يسقط 
في ظل الظروف الراهنة ألسباب 
داخلية لبنانية وحتديدا ألسباب 
معيشية اقتصادية ومالية، وذلك 
العتباره ان قرار املجيء بالرئيس 
ميقاتي على رأس احلكومة هو 
قرار سياسي خارجي اقوى اكثر 
فاعلية من قرار حزب اهلل وهو 
بالتالي القرار الذي دفع بهذا االخير 
الى تقدمي تنازالت كبيرة جدا في 
موضوع احملكمة الدولية إلبقاء 
الرئيس ميقاتي رئيسا للحكومة، 
مشيرا في املقابل الى ان احتدام 
املواقف بني فرقاء احلكومة ليس 
سوى منازعات شكلية أكثر منها 
فعلية، مستدركا بالقول ان االحتاد 
العام وألسباب تتصل  العمالي 
بانتمائه السياس���ي باع حقوق 

العمال وتاجر بهم.

بيروت ـ زينة طبّارة  ٭

املخاوف املس���يحية، مشيرا الى 
انه على مستوى األسباب الداخلية 
همشت املمارسات السابقة خالل 
مرحلة ما قب���ل العام 2005 دور 
املسيحيني بحيث فرضت في مواقع 
معينة سياسية وإدارية وأمنية 
شخصيات مسيحية ال متثل التوجه 
املسيحي العام، وهو ما شكل نقزة 
كبيرة وحذرا عارما لدى املسيحيني 
تعززا بإبعاد العماد ميشال عون 
الدكتور سمير  ومن ثم باعتقال 
جعجع، أم���ا في املرحلة احلالية 
فيعتبر النائب فتفت ان الزعامات 
املس���يحية تشعر بأن دورها في 
صناعة القرار الوطني ليس بالقدر 
الذي تطمح إليه في بعض املواقع 
على مستوى الدولة، وقد يكون 
عدم التنسيق بني قياداتها وحالة 
الش���رذمة على مس���توى القرار 
املسيحي سببا رئيسيا في تكوين 
هذا الشعور لديها، إضافة الى ان 
الناحية الدميوغرافية من هجرة 
وأوضاع اقتصادية ومعيش���ية 
وثقافية وتنافس س���وق العمل، 
وكذل���ك الناحية األمنية كوجود 
السالح غير الشرعي واحلوادث 
األمنية املتنقلة واملتكررة، شكلتا 
عامال إضافيا في ترسيخ املخاوف 
اما  والهواجس لدى املسيحيني، 
على مستوى األسباب اخلارجية 
فأعرب النائب فتفت عن اعتقاده 
بأن صعود االس���الم السياس���ي 
واألحزاب االس���المية والسلفية 
العربية زاد من  الثورات  نتيجة 
حدة املخاوف لدى املس���يحيني، 
علما بأنها ظاه���رة دميوقراطية 
بحتة جتلت ممارستها في تونس 

س���واء بالشكل او باملضمون مع 
اتفاق الطائف، كونه نص صراحة 
على التعاون ب���ني فرقاء الوطن 
على قاعدة املش���اركة في رسالة 
وطنية واحدة، معتبرا بالتالي ان 
اكثر ما يدعو الى القلق واخلوف 
من قانون انتخابات على أساس 
الطائفة الواحدة مبعزل عن األخرى 
هو انزالق البالد تدريجيا وعمليا 
نحو الفيدرالية الطائفية وبالتالي 
نحو تعميق التباعد الطائفي بدال 
من تكري���س املناصفة ومتتينها 
من خالل قانون جامع للطوائف 
في خندق وطني واحد، مذكرا بأن 
املناصفة التي جتسدت في تركيبة 
مجلسي النواب والوزراء ووظائف 
الفئة األولى، توس���عت حلقتها 
املراكز األمنية وترقية  لتش���مل 
الضباط ووصلت في بعض األماكن 
لتش���مل وظائف الفئتني الثالثة 
والرابعة، معتبرا تبعا ملا تقدم ان 
ما يجب البحث فيه هو توضيح 
املناصفة والتعاطي معها بشكل 
إيجاب���ي وصحيح وليس تبديل 
اتفاق الطائف، وذلك العتباره ان 
لبنان الذي تكبد مئات اآلالف من 
الش���هداء واجلرحى واملفقودين 
واملعاقني للوص���ول الى االتفاق 
املذكور، غير مستعد لدفع األثمان 
مجددا لصياغة اتفاق جديد بديال 

عن اتفاق الطائف.
وردا على س���ؤال حول ما إذا 
كان هناك سوء تقدير في معاجلة 
مخاوف املسيحيني، لفت النائب 
فتفت الى وجود سببني رئيسيني، 
األول داخل���ي والثاني خارجي � 
إقليم���ي يكمن���ان وراء ظاهرة 

د.احمد فتفت

مصادر:  اجتماع لقيادة األكثرية لشد العصب
بعد تهديد عون بربيع برتقالي ما لم تلب مطالبه

جنبالط: باقون في التحالف مع ميقاتي وأمل  
وحزب اهلل ويهمني أن تكون سورية دميوقراطية

املفتي قباني: ال خوف على مستقبل لبنان

التنسيقية  تتوالى االجتماعات واللقاءات 
بني مكونات االكثرية بهدف استيعاب ارتدادات 
الهزات التي احدثها االنقسام في املواقف حيال 
العديد من احملطات وامللفات، السيما بني حزب 
اهلل والتي���ار الوطني احلر، حيث بلغ النفور 
بينهما مرحلة متقدم���ة الى درجة باتت تهدد 
وثيقة التفاهم املوقعة بني اجلانبني في فبراير 
2006 ويترافق ذلك مع تسريبات تشير الى ان 
العماد عون قد يلجأ الى س���لوك خيار جديد 

باجتاه اعادة متوضعه السياسي.
وفي هذا االطار رأت مصادر قريبة من التيار 
ان السقف مفتوح على شتى االحتماالت التي لن 
تكون مرتبطة بأي توازنات سياسية، على اعتبار 
ان التيار دفع الكثير ثمنا لثوابته السياسية 
وحتالفاته، وهو لن يستطيع االنتظار طويال 
قب���ل االعالن عن الربيع البرتقالي في حال لم 

يصار الى االخذ مبطالبه.
املصادر احملت الى ان وثيقة التفاهم مع حزب 
اهلل لم تعد صاحلة ولفتت الى ان املشكلة مع 
احلزب تكمن ف���ي وجود خالفات في وجهات 
النظر حول الشأن الداخلي والوضع احلكومي، 
فاحلزب ال يعتبر ان االولوية االساس���ية هي 
للشأن الداخلي رغم اهتمامه املتزايد باالوضاع 
الداخلية، كونه لدي���ه اولويات اخرى كملف 

املقاومة ومتابعة الوضع السوري واملتغيرات 
في املنطقة مع حرصه على بقاء احلكومة، وعدم 
الوصول الى احلائط املسدود مع الرئيس ميقاتي، 
ولعل سكوته عن متويل احملكمة الدولية رغم كل 

مالحظاته عليها يعتبر ابرز دليل على ذلك.
اما التيار فإن الش����أن الداخلي هو االولوية 
االساس����ية لديه، وهو معني بتحقيق اجنازات 
مهمة عبر احلكومة ومجلس الوزراء. ان جلهة 
التعيينات او بعض امللفات االساسية )الكهرباء – 
الوضع االقتصادي - السياحة( النه اذا لم يحقق 
هذه االجنازات فستنعكس االمور سلبا عليه على 
صعيد القاعدة االنتخابية، ما قد يؤدي الى تراجع 

شعبية التيار في االنتخابات املقبلة.
املصادر اشارت الى سلسلة اجتماعات حصلت 
بني مسؤولني من احلزب والتيار ملعاجلة امللفات 
اخلالفية واالتف���اق على موقف موحد حيالها 
ومنع زيادة التباين بينهما، مبا يحقق مطالب 

التيار ويحفظ الوضع احلكومي.
وفي س���ياق متصل اشارت املعلومات الى 
حتضيرات لعقد لقاء موسع لعدد من اقطاب 
الصف االول في حتالف املعارضة السابقة بغية 
مللمة وضع االكثرية وشد عصبها وتنظيم  آلية 

عملها للمرحلة املقبلة.
 ٭ بيروت ـ محمد حرفوش

أكد النائب وليد جنبالط أنه باق في التحالف 
العريض مع حكومة الرئيس جنيب ميقاتي 
والذي يض����م األمير طالل أرس����الن وحزب 
اهلل وحركة أمل والرئيس ميش����ال سليمان 
والتيار الوطني احلر. مشيرا الى ضرورة أن 
تبقى سورية ساملة موحدة وأن يبتعد شبح 
احلرب األهلية عنها، وأن تكون دميوقراطية 

تعددية.
جاء ذلك على هامش اللقاء املوس����ع الذي 
دعا اليه رئيس احلزب الدميوقراطي اللبناني 
النائب طالل أرسالن، في إطار معاجلة ذيول 
حادث الش����ويفات الذي ذه����ب ضحيته علي 
شيت وما تبعه من تطورات، وعقد في مركز 
بلدية الشويفات وحضره الى جانب أرسالن 
رئيس جبهة النضال الوطن����ي النائب وليد 
جنبالط والنائب أكرم شهيب ورئيس بلدية 
الشويفات ملحم الدسوقي وجمع من أبناء املدينة 
ومخاتيرها وحشد من املشايخ والفاعليات وعدد 
من مسؤولي احلزبني الدميوقراطي اللبناني 

والتقدمي االشتراكي.
وأكد اللقاء »أهمية تهدئة األجواء في ظل 
الظروف التي مير بها لبنان واملنطقة وتوجب 
وحدة الصف في مواجهة التطورات مهما تباينت 
اآلراء السياسية«، وشدد على »ضرورة تعزيز 
دور اجلي����ش والقوى األمنية في مواجهة أي 

طارئ«.
وقال جنبالط خالل اللقاء: »أوال ان التحالف 
واللقاء والعالقة الطبيعية والعائلية والسياسية 
مع األمير طالل أمر محس����وم. ثانيا قد تكون 
لي وجهة نظر في السياسة وهذا أمر مشروع، 

إذ ليس املطل����وب أن يكون لنا جميعا وجهة 
نظر أو رأي واحد، لكن نحن في هذا التحالف 
العريض مع حكومة الرئيس جنيب ميقاتي 
والتي تضم األمير طالل و»حزب اهلل« وحركة 
»أمل« والرئيس ميش����ال س����ليمان »والتيار 
الوطني احلر«، ونحن باقون في هذا التحالف 

العريض«.
وأضاف: صحيح كان هناك نقاش كبير حول 
احملكمة لكن هذا املوضوع خرج من الرئيس 
نبيه بري من أجل الوفاق في لبنان، ألن هناك 
من يعتبر أن هذه احملكمة إسرائيلية � أميركية، 

فيما يعتبرها آخرون طريقا للعدالة.
هذا س����يتطلب وقتا رمبا عشرات السنني، 
لكننا وجدنا فتوى لهذه القضية، وكل الشكر 

للرئيس بري حليفنا في هذه احلكومة.
وتابع: قد يكون هناك خالف حول النظام 
الس����وري، ونعم هناك خالف لكن ما يهمني 
وما يهم األمير طالل والسيد حسن نصراهلل، 
سورية كسورية، يهمنا أن تبقى سورية ساملة 
موحدة، وأن يبتعد شبح احلرب األهلية عنها، 
وأن تكون سورية دميوقراطية تعددية. هذه 
وجهة نظري، ألن أمننا مرتبط بأمن سورية 

وبالعكس.
من جهته، قال أرسالن: في السياسة عندي 
رأى أعب����ر عنه ووليد بك لدي����ه رأيه، فللكل 
رأيه، وهناك أحزاب أخرى على الس����احة لها 
رأيها واحلق في التعبي����ر عن هذا الرأي، أما 
بالنسبة الى سورية فإن صداقتي مع آل األسد 

ال أخجل منها.
بيروت ـ أحمد منصور  ٭

دعا مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني 
اللبنانيني الى مزيد من الوعي والتعاون والتالقي 
واحلوار واليقظة والتنبه للفنت واالش���اعات 
والكف عن الكذب والقيل والقال وترك املؤسسات 

للقيام بواجباتها في املجاالت املعنية بها.
وقال لدى عودته م���ن قطر: ال خوف على 
مس���تقبل لبنان، ونؤكد ان االستقرار األمني 
واالجتماعي هو اهم الركائز األساسية للنهوض 
بلبنان وقدرته على جتاوز املشاكل االقتصادية 
واالجتماعية، ووحدتنا الوطنية وتضامننا هما 
األس���اس في حل مشاكلنا، ونحذر من اخلطر 
اإلسرائيلي الذي يخرق األجواء اللبنانية، ويعمل 
على ترويع اآلمنني في فلسطني احملتلة، وندين 

ونشجب االعتداءات اإلسرائيلية على املساجد في 
فلسطني التي تتكرر على مرأى ومسمع العالم، 
ونطالب األمم املتحدة بردع اليهود املتطرفني 
والتح���رك الس���ريع لوضع ح���د للتجاوزات 
اإلسرائيلية للحؤول دون العدوان على املساجد 
في فلس���طني احملتلة ووقف مسلسل تهجير 

السكان وتهديد األماكن املقدسة اإلسالمية.
وكان املفتي د.قباني قد ش���ارك في افتتاح 
مس���جد دولة قطر الكبير جامع اإلمام محمد 
بن عبدالوهاب، والتقى أمير دولة قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني وعددا من املسؤولني 

القطريني.
بيروت ـ خلدون قواص  ٭

أخبار وأسرار لبنانية

٭ اجلامعة العربية أنهت حرب لبنان: قالت 
النائبة بهية احلريري ان ثمار الربيع 

العربي جتنى من خالل أوطان تبنى على 
احلرية والعدالة وحقوق اإلنسان.

وركزت احلريري خالل توقيعها مذكرة 
تفاهم بني اجلامعة اللبنانية األميركية 

ومؤسسة احلريري للتنمية البشرية على 
حقوق الشعب الفلسطيني.

وتطلعت بهية احلريري الى ان حتقق 
اجلامعة العربية ما تصبو اليه شعوبنا 

العربية، مذكرة بنجاح اجلامعة في انهاء 
احلرب اللبنانية من خالل اتفاق الطائف.
٭ جريح من »جند الشام« في مخيم عني 
احللوة: أطلق الرصاص على أحمد عبداهلل 
أحد عناصر »جند الشام« في مخيم عني 

احللوة الفلسطيني ما أدى الى اصابته 
بجروح غير خطرة.

وسارعت اللجان املختصة في املخيم الى 
تطويق احلادث، الناجم عن تراكمات بني أمن 

حركة فتح وبني جند الشام وفتح اإلسالم 
األصوليتني، وهي تراكمات متصاعدة.

٭ شكوى لبنانية ـ دولية ضد التجسس 
اإلسرائيلي: تقدمت وزارة اخلارجية 

اللبنانية عبر بعثة لبنان الدائمة في 
نيويورك بشكوى ضد اسرائيل على 

خلفية زرعها جهاز جتسس في محلة 
وادي عني الغار، في خراج بلدتي دير 

كيفا وصريفا داخل األراضي اللبنانية في 
اجلنوب.

واعتبرت الشكوى ان هذا العمل يشكل 
خرقا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 

وللقانون الدولي ومليثاق األمم املتحدة، 

كما يشكل متهيدا لألمن والسلم الدوليني.
٭ بدء التحضير لذكرى استشهاد احلريري: 

بدأت منذ اآلن التحضيرات إلحياء ذكرى 
استشهاد الرئيس رفيق احلريري في 

14 فبراير املقبل، حيث يعمل املنظمون 
ليكون احلشد وسط بيروت األكبر في 

هذه املرحلة.
وعلم ان الرئيس سعد احلريري سيعود 

إلى لبنان من خالل هذا احلفل الكبير، 
وإللقاء كلمة مباشرة خالله ستشكل 

برنامج عمل للمرحلة املقبلة.
ووعد الرئيس سعد احلريري جمهوره 
)على صفحته في موقع »تويتر«( أنه 

سيعود الى لبنان قريبا، »فالتهديد 
موجود دائما وهذا هو الثمن الذي أنوي 
دفعه«، مشيرا الى »أن املشهد السياسي 

احلالي يشبه في كثير من جوانبه املشهد 
عام 2004«.

٭ الراعي الى األردن: يزور البطريرك الراعي 
االردن في وقت قريب إلجراء محادثات 

تتناول األوضاع في املنطقة.
على صعيد آخر طلب البطريرك الراعي 

من مستشار الرئيس سعد احلريري داود 
الصايغ، أثناء زيارته االخيرة للصرح، رقم 

هاتف احلريري ألنه يريد أن يتصل به 
ويتواصل معه.

٭ االنتخابات متنع دعوة الراعي ألميركا: 
حول دعوة للبطريرك الراعي لزيارة 

واشنطن أوضحت أوساط السفارة 
األميركية أن اإلدارة االميركية دخلت في 

مرحلة االنتخابات وبالتالي من الصعب أن 
توجه الدعوة قبل االنتخابات الرئاسية.

القاضي أنطوان ضاهر 
رئيسًا ملجلس القضاء 

األعلى


