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حوادث الشمال تضع ثالثة أطراف أساسيني في »دائرة اإلحراج واخليارات الصعبة«
لم يكن دخول احلريق السوري الى البيت اللبناني مفاجئا وإمنا كان 
متوقعا في سياق التفاعل احملموم بني األزمة املتمادية هناك والوضع 

الهش هنا، املفاجأة متثلت في سرعة انتشار احلريق ومتدده مثل النار 
في الهشيم من طرابلس الى عكار ومن الشمال الى مناطق اخرى مبا 

فيها العاصمة بيروت ويحصل ذلك نتيجة عدم التناسب بني الضغوط 
الهائلة التي يرزح حتتها الوضع اللبناني وتدفع به الى مستويات 

متفجرة، وبني الضوابط والكوابح الضعيفة املتاحة لفرملة االندفاعة 
القوية نحو التدهور والتفجر.

في وقت مازال ملف طرابلس قيد املعاجلة وتضميد اجلراح، فتح ملف 
امني ال يقل خطورة في عكار وفي وقت كان التخوف والتحسب في 

عكار من »شرارة حلبا« واالحتفالني املتواجهني لتيار املستقبل واحلزب 
القومي جاءت الشرارة من مكان آخر عندما حصل حادث على حاجز 

للجيش اللبناني وادى الى مقتل الشيخ احمد عبدالواحد ومرافقه وكان 
اجليش اتخذ اجراءات مشددة للحيلولة دون حصول احتكاك في حلبا 
بعدما كان لقائده العماد جان قهوجي قبل ايام رأي في انه من االفضل 

عدم حصول احتفالي حلبا في ظل ظروف امنية وسياسية بالغة 
احلساسية، وهو ابلغ رأيه املبني على تقديرات دقيقة للظروف احمليطة 

الى مراجع سياسية مسؤولة ولكن لم يصدر اي قرار مبنع اقامة 
االحتفالني واستعيض عن املنع بتوفير حماية امنية وإدارة الصراع.
األخطر في حادثة عكار بغض النظر عن التفاصيل ونتائج التحقيق 

وما إذا كان اطالق النار جنم عن اشكال بني حاجز اجليش وموكب 
الشيخ عبدالواحد ام جنم عن سوء تصرف وخطأ غير مقصود، او 

حتى عند خطأ متعمد وعملية اغتيال، االخطر انها تسببت في إحداث 
اول اشكالية تصادمية في العالقة بني اجليش واملجتمع العكاري، في 

منطقة تعد معقال ومقلعا وخزانا بشريا للجيش، وفي عالقة لم يسبق 
ان شابتها شائبة حتى في احلك الظروف وادق االوضاع عندما اندلعت 
حرب نهر البارد عند تخوم عكار التي دفعت من دم ابنائها العسكريني 

الثمن الباهظ وبعدما جنح اجليش في امتحان طرابلس وانتشر فيها 
بطريقة حكيمة ومسؤولة مستندا الى غطاء سياسي محكم، وجد نفسه 

في مواجهة امتحان اقسى واخطر وفي وضع مكشوف اضطر معه 
الى اتخاذ تدابير احتوائية غير مسبوقة، مخليا شوارع عكار ومنكفئا 
الى ثكناته واضعا نفسه في خدمة حتقيق شفاف تشرف عليه جلنة 
من قضاة وضباط كبار في الشرطة العسكرية. وحصل ذلك في ظل 
ضغوط سياسية لم يسبق لها مثيل على يد نواب املنطقة خصوصا 
خالد ضاهر ومعني املرعبي بلغت حدة مطالبة اجليش بإخالء عكار 

والتشكيك فيه والتحريض عليه والدعوة الى استقالة قائد اجليش او 
اقالته وهذه احلملة ساهمت في إذكاء غضب الشارع وتأجيج النار 

التي امتدت الى بيروت ومناطق اخرى ليجد اجليش نفسه في وضع 
حرج بني االستمرار في حتمل مسؤوليته ومهمة احلفاظ على االمن 

في ظل ارتفاع في مستوى املخاطر وفي ظل بيئة سياسية وحكومية 

غير مساعدة وبني ان ينكفئ حتت ضغوط ومعوقات سياسية وعملية 
ويفقد للمرة األولى في مرحلة ما بعد احلرب وما بعد الطائف زمام 

املبادرة.
ما واجهه اجليش امنيا انطالقا من عكار واجهه الرئيس جنيب ميقاتي 
سياسيا انطالقا من طرابلس التي تشكل نقطة قوته وضعفه في آن، 
ذلك ان املبرر والعنوان األساسي الذي على اساسه جاء ميقاتي الى 
احلكم هو االستقرار وانقاذ لبنان من الفتنة ليجد نفسه وحكومته 

امام وضع يتآكل فيه االستقرار سريعا وتصبح قضيته انقاذ مدينته 
ومنطقته. وليجد نفسه وحكومته امام تصدع متزايد في سياسة النأي 
بالنفس التي تتجاوزها االحداث وال تعود تفي بالغرض في ظل ضغوط 
متقابلة تضع احلكومة بني املطرقة السورية )املطالبات املتزايدة بضبط 
الوضع ومالحقة عمليات تهريب السالح واملسلحني( والسندان اللبناني 

املعارض للحكومة واملساند من دون حتفظ للثورة السورية الى حد 
إقامة ربط وثيق وكامل بني األزمة السورية والوضع في لبنان. الرئيس 
ميقاتي الذي يواجه ضغوط وابتزاز اخلصوم واحللفاء على حد سواء 
ليس في وارد االستقالة في هذه الظروف، ولكن تدافع االحداث قد ال 

يبقي هذا القرار ومصير احلكومة في يده او في يد حلفائه، وميكن ان 
يفرض ايقاعا سياسيا مختلفا ويكرس رسميا دينامية تصريف االعمال 

والتوقف عن القرارات الكبيرة.
وإذا كان رئيس احلكومة في وضع حرج، فإن زعيم املعارضة سعد 

احلريري ليس في وضع افضل، فالرئيس احلريري املقيم في اخلارج 
بصفة دائمة يجد صعوبة فائقة في اللحاق بالتطورات واألحداث 

وضبط ايقاعها على الساحة السنية ويجد نفسه امام وضع جديد 
ومعادلة جديدة في صدد التشكل والتكون بعدما دخلت احلركة 

االسالمية عنصرا اساسيا في لعبة الشارع والحقا على اخلارطة 
السياسية لدى الطائفة السنية، واحلريري امام حتدي االحتفاظ بالدور 

القيادي في الطائفة السنية مع ما يتطلبه ذلك من مراعاة ومجاراة 
للحالة االسالمية اجلديدة واملتحفزة، ومن دخول في مسار وخط 
احداث وتطورات ال ميلك قدرة التحكم بها متاما، فإذا فعل حتمل 
مخاطر هذا اخليار بعدما اظهرت االحداث خروجا جزئيا للشارع 
عن سيطرته واذا لم يفعل سيكون االسالميون في امت اجلاهزية 

واالستعداد مللء الفراغ وتولي دور قيادي على الساحة وخارج كل 
احتواء وضبط فما يجري له صلة اكيدة ووطيدة بالوضع في سورية 

ولكن له وجها آخر متصال بالوضع داخل الطائفة السنية وتراكماته منذ 
العام 2008 التي اختزنت حالة من االحتقان املتدرج وشعورا بالقهر 
وتراجع النفوذ واملكانة. ولذلك فإن ما يجري هو شكل من اشكال 

االنتفاضة السنية التي تذكر بانتفاضات مشابهة في ظروف مغايرة، 
انتفاضة 6 فبراير الشيعية انطالقا من الضاحية في وجه املارونية 

السياسية املتهالكة، وهي اآلن انتفاضة مايو السنية انطالقا من الشمال 
في وجه الشيعية السياسية الصاعدة.

املجلس الشرعي األعلى يرفض بحضور ميقاتي رسالة اجلعفري.. واملرعبي يدعو سليمان إلقالة قائد اجليش.. والشعّار يرفض

الفتنة تطل برأسها على بيروت.. وتوقيف 3 ضباط في مقتل رجلي دين
ادراج  الشرعي اشترط للحضور 
ثالث نقاط في البيان اخلتامي: ادانة 
الرسالة السورية الى االمم املتحدة 
ضد لبنان، وحتديد واضح لدور 
السلطة السياسية في احملاسبة 
وضبط اخللل واخيرا احالة قضية 
اغتيال الشيخني الى املجلس العدلي 
وليس احملكمة العسكرية بوصفها 

مدخال للفتنة.
وجرى نقاش مطول حول النقاط 
الثالث وبخاصة البند املتعلق بالرد 
على الرس����الة السورية الى األمم 
املتحدة والتي تصور لبنان كبؤرة 
اره����اب بني املجتمع����ني يتقدمهم 
الرئي����س ميقاتي وب����ني الرئيس 
السنيورة بواسطة الهاتف، حتى 
انتهى األمر بإدراج البنود املشروطة 
من السنيورة لكن هذا االخير لم 
يحضر ليوقع البيان، اعتراضا على 
اللهجة املخففة للبيان، الذي كان 
يجب ان يتناول املجازر احلاصلة 
في سورية ودور النظام فيها، وفيما 
يحصل ف����ي لبنان، لكنه عاد بعد 
الظه����ر واتصل باملفتي متبنيا ما 
البيان. في غضون ذلك،  تضمنه 
استقبل الرئيس ميشال سليمان 
الداخلية مروان ش����ربل  وزي����ر 
والعم����اد ج����ان قهوجي وعرض 
معهما اخلطوات والتدابير املتخذة 
حلفظ األمن كما اطلع على املعطيات 
املتوافرة عن التحقيق في حادث 

حلبا امس وظروف حصوله.
وكرر الرئيس سليمان الدعوة 
الى التشدد في حماية السلم األهلي 
وصونه ألن استقرار البلد ومصالح 

املواطنني فوق كل اعتبار.
في هذا الوقت طالب نائب عكار 
عضو كتلة املستقبل معني املرعبي 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
بإقالة قائد اجلي����ش العماد جان 
اياه مس����ؤولية  قهوجي، محمال 

انفالت االمور.
ولكن ملفتي عكار رأيا آخر حيث 
قال ردا على سؤال: ال نوافق على 

الدعوة الى إقالة قائد اجليش.

في هذا الوقت، أدان بيان صدر 
املفت����ني واملجلس  عن اجتم����اع 
االسالمي الشرعي األعلى في دار 
الفتوى امس اجلرمية الفتنة التي 
ذهبت بالشيخني أحمد عبدالواحد 
ومحمد حسني مرعب على حاجز 
للجيش في عكار، وتضمن البيان 
فقرة بإصرار م����ن الرئيس فؤاد 
الى استغراب  السنيورة تش����ير 
الرسالة السورية الى األمم املتحدة 
معتبرا )اي البيان( ان ما ورد فيها 

مرفوض ومستنكر.
واستغرق إعداد هذا البيان نحو 
ثالث ساعات نتيجة التجاذب حول 
موضوع الرس����الة السورية التي 
كان رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
يفضل ت����رك امرها للحكومة وقد 
وافقه املفتي قباني على ذلك، كون 
اجتماع املفتي واملجلس الشرعي 
األعلى مختص بالوضع في عكار 
وفي طرابلس والطريق اجلديدة 
لكن رئيس كتلة املس����تقبل فؤاد 
السنيورة وبصفته رئيسا سابقا 
للحكومة عضو حكمي في املجلس 

خيارات����ه السياس����ية، مؤكدا أنه 
»حليف حلزب اهلل وسورية على 

رأس السطح«.
وأضاف »هوجمن����ا امس من 
مجموع����ات مس����لحة تأمتر من 
العمي����د املتقاع����د محمود اجلمل 
الذي يتلق����ى التعليمات من أمني 
عام تيار »املستقبل« احمد احلريري 
ورئيس احلكومة االس����بق سعد 

احلريري«.
العكاري����ون  وفيم����ا ش����يع 
والش����ماليون امس الشيخني في 
جنازة حاش����دة وس����ط حضور 
سياس����ي وديني وش����عبي كبير 
شددت خالله الكلمات التي القيت 
على ضرورة محاسبة املسؤولني 
وانزال عقوبة االعدام بحقهم، اصدر 
مف����وض احلكومة ل����دى احملكمة 
القاضي صقر صقر  العس����كرية 
امس امرا بتوقيف ثالثة ضباط و19 
عنصرا رهن التحقيق في احلادثة 
التي ادت الى مقتل الش����يخ احمد 
عبدالواحد ومرافقه محمد حسني 

مرعب.

نوع »راجن روڤر« س����وداء اللون 
سهلت عملية فراره.

وصب����اح امس، تفق����د اللواء 
اش����رف ريفي املدير العام لقوى 
االمن الداخلي يرافقه قائد شرطة 
بي����روت العمي����د طبيل����ي موقع 
االشتباكات، وقال ردا على سؤال 
عن دعوة بعضهم اجليش السوري 
للدخول الى لبنان: ليس في لبنان 
غير اجليش اللبناني وقوى االمن 
اللبنانية. بدوره، وضع رئيس حزب 
»التيار العربي« شاكر البرجاوي في 
حديث لقناة ال� »او.تي.ڤي«، حرق 
مكتب احلزب في الطريق اجلديدة 
في إطار الغاء اآلخر، مؤكدا حرصه 
على أهالي املنطقة ورفضه االجنرار 

الى أي فتنة.
وفيما أعرب عن تفاجئه بالهجوم 
على مركز احلزب، قال »لم نتدخل 
خالل اقفال الطريق بالرغم من كل 
االس����تفزازات ومن ثم بدأ إطالق 

النار على مكتبنا«.
وشدد البرجاوي على أن تيار 
»املس����تقبل« يريد أن ُيدفعه ثمن 

الرش����قات النارية باجتاههم، فما 
كان من اهالي املنطقة اال الرد باملثل 
على مصادر النيران، واس����تمرت 
االش����تباكات حتى ساعات الفجر 
وخلفت وراءها قتيلني و18 جريحا 
ومتكن اهالي املنطقة من اخضاع 
البرجاوي واجباره مع انصاره على 
اخالء املكتب، وتردد ان سيارة من 

احتجاجا على مقتل الشيخ احمد 
عبدالواحد ومرافق����ه وقد حاول 
انصار حزب »التيار العربي« الذي 
يتزعمه ش����اكر البرجاوي والذي 
يتخ����ذ مكتبا له ف����ي احد االبنية 
التابعة  الهندس����ة  املقابلة لكلية 
جلامعة بيروت العربية منع شباب 
املنطقة من االحتجاج وتصويب 

لم يتوقع اللبنانيون ان تنتقل 
االح����داث االمنية واالش����تباكات 
بسرعة البرق الى عاصمتهم بيروت، 
حيث شهدت اشتباكات دامية مساء 
امس االول بني مناصرين للنظام 
السوري ومعارضني له في منطقة 
طريق اجلديدة، بعد ساعات قليلة 
من التوتر الذي ش����هدته منطقة 
عكار وطرابلس على خلفية مقتل 
الشيخني احمد عبدالواحد ومحمد 
حسني مرعب على حاجز للجيش 

اللبناني االحد املاضي.
ومتكن اجلي����ش اللبناني من 
احكام سيطرته على املنطقة التي 
ش����هدت ليل ام����س االول وحتى 
س����اعات الفجر اشتباكات عنيفة 
بني انصار ح����زب التيار العربي 
واهال����ي املنطقة الت����ي نفذ فيها 
اجليش انتش����ارا واسعا بدءا من 
الش����ارع املمتد من ساحة امللعب 
البلدي م����رورا بكلية الهندس����ة 
التابع����ة جلامعة بيروت العربية 
وصوال ال����ى املدين����ة الرياضية 

ومحيط الكوال.
وف����ي التفاصيل بحس����ب ما 
رواها ش����بان املنطقة ل� »األنباء« 
ان مجموعة من الش����باب اقدمت 
الى  املؤدية  الش����وارع  في اح����د 
منطقة الكوال على احراق االطارات 

)محمود الطويل( الشماليون يشيعون الشيخ أحمد عبدالواحد والشيخ محمد حسني مرعب في بلدة البيرة امس  )محمود الطويل( آثار الدمار الذي حلق بالسيارات واملباني جراء االشتباكات العنيفة التي شهدتها بيروت مساء امس األول 

أكد أن ابنه طوني سيكون مرشحًا عوضًا عنه في االنتخابات النيابية املقبلة

فرجنية: أصّلي لألسد كل يوم وهو مرتاح جدًا
وعون مرشحنا للرئاسة وأتوقع »الفراغ« حتى الوصول للدوحة 3!

بي���روت: رأى رئي���س تيار 
»املردة« النائب سليمان فرجنية 
أن »املنطقة بأكملها مثل سورية 
ومصر وليبيا وليس فقط لبنان 
ليست مبنأى عن اجلو املتفجر«. 
وقال في حديث حملطة »اجلديد«: 
»املنطقة بأكملها مرتبطة ببعضها 
وهي ج���زء ال يتج���زأ من هذا 
الش���رق«. وأضاف: »وسط هذا 
الطائفي املتشنج  اجلو املذهبي 
الذي نعيشه منذ عام إلى اليوم 
أفاج���أ عندما أرى من ش���نجوا 
األج���واء و»ركب���وا« هذا اجلو 
متفاجئ���ني أيض���ا بالنتيجة«، 
مجددا استغرابه كيف أن »بعض 
السياسيني في لبنان مثل الرئيس 
سعد احلريري وتيار »املستقبل« 
ال���ذي بنى سياس���ته منذ أربع 
سنوات على التحريض الطائفي 
متفاجأ مب���ا يحصل« اليوم في 

طرابلس وعكار.
وأضاف فرجنية: »إذا هدأنا 
وكنا حريصني على لبنان وكان 
فعال »لبن���ان أوال« وليس فقط 
دعاية قام بها ايلي خوري )مالك 
 »Saatch and Saatchi« ش���ركة
لإلعالن( علين���ا أن نرى كيف 
يجب أن نتعاطى مع مناصرينا 
كرعايا وأهل وليس أدوات نريد 
ان نس���تعملها كوقود وكسلعة 

خلدمة تيارنا السياسي«.
وعلق على مقتل الشيخ أحمد 
عبدالواحد ومرافقه محمد حسني 
مرعب في عكار بالقول: »يجب 

ف���ي س���ياق منفصل  ودعا 
األساس���يني  »السياس���يني 
آذار  اللبناني���ني وخصوصا 14 
إذا كانوا مقتنعني وال يخشون 
الكالم عن مبادئهم للمشاركة في 
مناظ���رة تلفزيونية أمام الرأي 
العام اللبنان���ي«، وأضاف: »أنا 
مس���تعد للمناظرة مع )رئيس 
ح���زب »الق���وات اللبناني���ة«( 
جعجع و)رئيس حزب »الكتائب 
اللبناني���ة«( أم���ني اجلميل إلى 
جانب عون ونوضح للرأي العام 

املسيحي وجهة نظرنا«.
وتابع: »أنا أحتدى جعجع لكي 

يشرح مواقفه«.
وإذ كرر فرجني���ة أن »ابنه 
طوني س���يكون مرشحا عوضا 
عنه ف���ي االنتخاب���ات النيابية 
املقبل���ة«، قال ردا على س���ؤال: 
»النظام السوري سيصمد ويبقى 
ألن رهانهم »سيفوتهم باحليطان« 
)في إشارة إلى »14 آذار«( وعلينا 

أن نعمل لتحييد البالد«.
وخت���م فرجنية بالقول: »إذا 
ربحنا األكثرية عام 2014 سيكون 
مرش���ح »8 آذار« األوف���ر حظا 
لرئاسة اجلمهورية هو عون«، 
متوقعا أال يتم انتخاب رئيس وان 
يسيطر الفراغ الرئاسي على البالد 
حتى الوصول إلى دوحة ثالثة«. 
وأضاف: »لنرى إلى أين سنذهب، 
ولكن أكرر القول إذا اخترنا أن 
نكون شعبويني ونركب املوجات 

سنجر البلد إلى الهالك«. 

خوف احلريري على مركزه ومن 
واقع ان البساط بدأ يسحب من 
حتت قدمه ف���ي زعامة الطائفة 
السنية لم  الساحة  السنية ألن 

تعد حكرا عليه«.
وعن الوضع في سورية، قال 
فرجنية: »أنا مع النظام السوري 
ألعبها لصالح هذا  وكل أوراقي 

النظام وانا مراهن عليه«.
وأضاف: »أنا أصلي ل� )الرئيس 
السوري( بشار األسد كل يوم، 
واليوم بالذات تكلمت معه واملرة 
األخيرة التي قابلته فيها كانت 
من شهر أو شهرين«، وتابع في 
هذا السياق: »األسد مرتاح جدا 
وهو لم يك���ن ابدأ مهموما وهو 
مؤمن بقضيته ويعرف ش���عبه 
وجيشه ونظامه وفي كل املراحل 
كنا نحن خائف���ون أكثر منه«، 
مضيفا: »األس���د »مش فاضي« 
لينظر إلى ما يحصل في لبنان، 
واستطيع التأكيد أن سورية لن 
تخدم ان���دالع احلرب في لبنان 
فحينها ستفلت املنطقة بأكملها 

من السيطرة«.
ه���ذا واعتب���ر فرجني���ة ان 
البالد واملنطقة »ستمر مبراحل 
صعبة كثيرة«، وق���ال في هذا 
املج���ال: »علينا أن نعمل لنمرر 
لبنان في هذه املراحل، فاملنطقة 
بأكملها تتغير خارطتها السياسية 
وس���نذهب إلى سياسة جديدة 
وصراع بني محور سني ومحور 

شيعي«.

تشكيل جلنة من اجليش يتم فيها 
متثيل جميع األطراف والفئات 
والطوائف وهذه اللجنة مبا أنها 
تضم اجلميع ستصدر عنها نتائج 
موضوعية وحقيقية«، معتبرا 
أنه »يجب معاقبة كل من يظهره 

التحقيق مذنبا«.
ورأى في س���ياق متصل أن 
السياس���يني  أكثرية  »مواق���ف 
عقالنية حتى اآلن ولكن عندما 
تقترب االنتخابات يعود التجييش 
الطائفي بوسائل اإلعالم وبالكالم 
السياسي وباخلطب في الكنائس 
واملساجد وهو ما أوصل الوضع 

إلى ما هو عليه اليوم«.
وعن العالقة مع سورية، قال 
فرجني���ة: »املش���كلة أنه عندما 
أصبحت س���ورية معنا وليس 
معهم )في إشارة إلى املعارضة 
احلالية( ب���ات عليها أن تخرج 
م���ن لبنان ولو بقيت س���ورية 
عبداحلليم خ���دام لكانت باقية 
حتى اليوم في لبنان ووجودها 
ش���رعي ومدعوم من املجتمعني 
احمللي والدولي. س���ورية كانت 
تدعم مشروع رفيق احلريري في 
لبنان وكل ما فعله منذ مجيئه إلى 
احلكم وممارسته حتى عام 2004 

كان مدعوما من السوريني«.
وعن موقف الرئيس س���عد 
احلريري الداع���ي للتهدئة، قال 
فرجني���ة: »موق���ف احلريري 
منطلق من موقف أميركي ومن 
جو مذهبي وحقد شخصي ومن 

سليمان فرجنية

أخبار وأسرار لبنانية
٭ اخلطأ القاتل: الرئيس جنيب ميقاتي بقوله 
بعد االجتماع االمني في السراي: كما ان اخلطأ 
عند العسكريني يكون احيانا قاتال، كذلك فإنه 
عند السياسيني قاتل حتما. كان يقصد مسؤولية 
السياسيني، الس����يما نواب عكار، في تهدئة 
اخلطاب املتشنج التحريضي ضد اجليش الذي 

ينعكس توترا واحتقانا في الشارع.
٭ غياب إبراهيم عن االجتماع األمني: لوحظ 

غياب مدير عام االمن العام اللواء عباس 
ابراهيم عن االجتماع االمني الطارئ الذي 
ترأسه الرئيس جنيب ميقاتي في السرايا.

٭ تعزيزات حول عني التينة: تعززت االجراءات 
االمنية حول مقر الرئيس نبيه بري في عني 
التينة، ووضع����ت حواجز وعوائق ليال في 

الشوارع احمليطة باملقر.
٭ رسائل للجماعة: كشف القيادي في 

اجلماعة االسالمية عمر املصري عن رسائل 
غير مباشرة تلقتها اجلماعة من اطراف 

محسوبة على قوى 8 آذار تفيد بأن املرحلة 
املقبلة ستكون حبلى باملفاجآت، وان ما 

تشهده الساحة الشمالية اآلن ميكن نقله الى 

الساحات االخرى في بيروت والبقاع وصيدا، 
وفي ذلك )كما يقول( اشارة واضحة الى 

ضرورة عدم االيغال في دعم الثورة السورية.
٭ زيارة الفتة: ابدت اوساط ديبلوماسية غربية 
اهتماما بزيارة االمني العام للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطني � القيادة العامة احمد جبريل 
الى لبنان توقيتا واهدافا، خصوصا انها تخللها 
لقاء مهم مع امني عام حزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل، وزيارة جلبريل الى منطقة اقليم 
التفاح في اجلنوب متجاوزا للمرة االولى منذ 
العام 1982 مدينة صيدا. )تواجد القيادة العامة 
عسكريا يتركز بشكل اساسي في قاعدتني: في 
تالل الناعمة القريبة من مطار بيروت وقوسايا 

احلدودية املتداخلة مع سورية(.
٭ االنتخابات النيابية: الوضع االمني الذي 

دخل مسار تدهور وانحدار بوتيرة تصاعدية 
ادى الى وضع موضوع االنتخابات النيابية 

جانبا، فتوقفت كل احلركة االنتخابية وعملية 
البحث عن قانون جديد لالنتخابات، كما ادى 

الى تعزيز التساؤالت حول مصير االنتخابات 
وامكانية اجرائها في ظل ظروف مماثلة.

صفية سعادة.. وكتاب عن أميركا في املنطقة
بيروت � رويت����رز: تقول الباحثة األكادميية 
صفية انطون س����عادة في كتاب لها صدر خالل 
الشهر اجلاري ان أميركا حتولت مع رئاسة جورج 
بوش االبن الى دولة تقمع احلريات وان الرئيس 
احلالي باراك اوباما نكث بوعود كان قد قطعها ولم 
يخرج عن النمط الذي ساد في عهد بوش االبن. 
د.صفية سعادة كرمية مؤسس احلزب السوري 
القومي االجتماعي الراحل انطون سعادة كانت 
تتحدث في كتابها »أميركا في الشرق األوسط« 
الذي ج����اء في 155 صفحة وصدر عن »دار كتب 
للنشر« في بيروت. وقالت سعادة »حتولت أميركا 
مع رئاسة جورج بوش االبن الى دولة اوتوقراطية 
تقمع احلريات وتزدري الدميوقراطية ومتثل هذا 
املنحى بالقرارات التالية: 1- قانون العدو املقاتل 

2-القانون الوطني 3- تزييف اإلعالم«. وأضافت 
تق����ول »لم يكتف اوباما باتباع نفس الوس����ائل 
التي أدرجها جورج بوش االبن في قانون العدو 
املقاتل بل س����مح لنفسه بأن يأمر قواته السرية 
باغتيال مواطن أميركي دون محاكمة اذا شك بأنه 
يعمل مع من يسميهم باإلرهابيني. وهذا متاما ما 
مت تنفيذه في اليمن حيث قامت طائرة أميركية 
بالقضاء على األميركي ان����ور العولقي. »ثم ان 
اوباما نكث بوعده في اقفال س����جن غوانتانامو 
غير الشرعي وتقدمي سجنائه للمحاكمة وهو أبقى 
على هذا الوضع الشاذ مما يدل على ان ممارسات 
سجن ابو غريب وباغرام وغوانتانامو لم تتوقف 
بالرغم من انقضاء اكثر من 10 سنوات على احداث 

احلادي 10 من سبتمبر«.

موسكو: القوى التي فشلت في زعزعة استقرار سورية تدير نظرها إلى لبنان
بيروت: أعربت وزارة اخلارجية الروسية عن قلقها من تصاعد التوتر 

في لبنان، مشيرة الى انه »على ما يبدو، فقد وجهت تلك القوى، 
التي لم تتمكن من حتقيق مخططاتها لزعزعة االستقرار في سورية، 

أنظارها الى لبنان املجاور«. ورأت في بيان ان تلك القوى »من الواضح 
انه ال يروق لها نهج لبنان الرامي الى منع التدخل األجنبي في الشؤون 

السورية والى املساعدة على التسوية السلمية في سورية بأسرع ما 
ميكن، على أساس خطة املبعوث الدولي كوفي أنان التي أيدها مجلس 

األمن الدولي. كما ال تروق لها أعمال العسكريني واألجهزة اخلاصة 
التي حتول دون محاوالت تهريب السالح وتسلل املسلحني الى 

سورية، لذا فإن هذه القوى تسعى الى تأجيج اخلالفات بني مختلف 
القوى السياسية والطوائف اللبنانية«.

ودعت الوزارة »الساسة اللبنانيني الى ضبط النفس وإبداء درجة عالية 
من املسؤولية الوطنية في هذه اللحظة الصعبة بالنسبة الى البالد 

واملنطقة. وال يجب ان يسير اللبنانيون في ركاب هؤالء الذين يودون 
ان يزرعوا مرة اخرى بذور العداء الطائفي والفتنة في أرضهم«.

وأكدت أنها تعول على ان تتخذ احلكومة وأجهزة األمن اللبنانية، 
وبتمسك صارم بالقانون، جميع االجراءات الالزمة الستعادة الهدوء في 

البالد واحلفاظ على السالم املدني والوحدة.


