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بيروت: اتسم خطاب األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
خالل االحتفال التأبيني الذي أقامه احلزب للقائد الشهيد حسان 

اللقيس بنبرة تصعيدية غير مسبوقة في وجه 14 آذار، ومما قاله:
٭ إعالن طرابلس هو إعالن حرب »ونحن ما بدنا نعمل حرب 

معكم« »ونحن مش فاضيني لكم« ومعركتنا مع إسرائيل لكن »ما 
حدا يلعب معنا«.

٭ نحن ال ننصح أحد باإلقدام على تشكيل حكومة أمر واقع 
ونقطة على السطر.

٭ إذا كانت احلملة على حزب اهلل حتى يتراجع ويضعف 
ويتنازل، فإن شيئا لن يتغير في موقفنا في موضوع سورية 

ألن »معركتنا في سورية معركة وجود« في سياق استراتيجي، 
وعندما تكون هناك معركة وجود ومعركة مصير منطقة وأمة 

ومقدسات ال يلعب أحد معنا لعبة صغار اسمها سلطة ووزارات 
وحكومة.

٭ يبدو أن هناك في مكان ما من اإلقليم من وصل إلى مرحلة 
نتيجة غضبه وحقده وفشله وانسداد اآلفاق في وجهه يريد أخذ 

البلد إلى التفجير، فليخرب لبنان وليس لديه مشكلة.

٭ أدق ناقوس اخلطر، موضع اجليش يحتاج إلى وقفة تأمل 
كبيرة، يوجد خطر جديد يتطلب الدقة في التعاطي مع املرحلة، 

يتطلب حتمال وأال مناشي خطط تفجير معدة.
هذا اخلطاب أثار القلق في أوساط 14 آذار وخصوصا تيار 

املستقبل الذي كانت له ردة فعل فورية وعنيفة ركزت على 
النقاط التالية:

٭ اعتبار ما تضمنه اخلطاب مبثابة تهديد بـ 7 أيار جديد وإعالن 
حرب على قوى 14 آذار، كالم نصراهلل خطير جدا ورمبا يحضر 

أليام صعبة، وألمر أمني في مكان ما.
٭ هذا التصعيد يعكس توترا وانفعاال لدى حزب اهلل بسبب 

املأزق الذي بلغه مع انغماسه في احلرب السورية ومع انطالقة 
احملكمة الدولية بداية العام بعدما فشل في تعطيل مسارها، ومع 
تزايد التساؤالت وحالة التململ في الطائفة الشيعية التي تواجه 

أوضاعا ضاغطة.
٭ هذا الهجوم جزء من استراتيجية هادفة إلى جعل املعركة في 
لبنان كما في سورية ضد التكفيريني واإلرهاب وتهدف إما إلى 

محاربة 14 آذار وتيار املستقبل أو تهميشهما في احلياة السياسية 

في لبنان.
٭ حزب اهلل يستخدم سياسة التهويل والتخويف ويهدد مبرحلة 
أمنية وبتحويل صيدا إلى نهر بارد ثان، ولكن تيار املستقبل لن 

يخضع حلزب اهلل الذي يظل بحاجة إلى »تغطيتنا« مهما كابر، 
والذي لو امتلك قدرة عسكرية كبيرة فسيسعى من خاللها 

للهيمنة فإن مشروعه غير قابل للحياة وسيسقط، وإذا كان حزب 
اهلل بدأ يعاني من »عقدة اإلعالنات« )إعالن بعبدا وإعالن طرابلس( 

فإن تيار املستقبل تخلص من عقدة 7 أيار، حزب اهلل لم يعد 
باستطاعته أن يفعل ذلك مجددا وال أحد يهول علينا.

الرد على الرد، أي رد حزب اهلل على ردة فعل املستقبل، أخذت 
طابعا توضيحيا وتفسيريا خلطاب نصراهلل واألسباب والدوافع 

التي أملت عليه اتخاذ هذه املواقف وهي:
٭ احلملة السياسية اإلعالمية لتيار املستقبل التي تسلك خطا 
تصاعديا مقلقا ضد حزب اهلل ووصل إلى درجة من الوضوح 
واخلطورة مع إعالن طرابلس الذي تضمن: »نرفض التطرف 

وشطط بعض غالة الشيعة اآلتي من طهران عبر سياسة والية 
الفقيه العابرة للحدود السياسية، هذه السياسة التي أقصت 

وكفرت وفجرت وقتلت.
٭ احلملة التي يتعرض لها اجليش اللبناني ووصلت أخيرا إلى 
حد شن هجمات واعتداءات مسلحة ضده، فيما املطلوب حتييد 

اجليش ألنه آخر ما تبقى من الدولة ويقوم بدور »اإلطفائي« 
وسط منطقة ملتهبة من حولنا.

٭ التحريض ضد املؤسسة العسكرية واستهداف عناصر اجليش 
وحواجزه، واخلطاب التبريري الذي يربط كل ذلك بقتال حزب 

اهلل في سورية هدفه حتضير األرض وتعبئة األجواء ملالقاة قرار 
إقليمي متخذ بتفجير لبنان.

٭ السيد حسن نصراهلل ال يهدد، وإمنا يحذر من مسار األمور 
وينصح مبراجعة حسابات وعدم الدخول في مغامرات ورهانات 

جديدة ال قدرة لقوى 14 آذار على حتمل تبعاتها، وإذا كان من 
تهديد فهو ليس التهديد باحلرب وإمنا التهديد ملنع وقوع احلرب، 

وتيار املستقبل لم ير في اخلطاب إال اجلانب املتشدد ولم ير 
اإلشارات اإليجابية من الدعوة إلى حماية اجليش إلى االستعداد 

للحوار إلى رفض الفراغ ووضع خريطة طريق لالنتخابات 
الرئاسية في موعدها.

ملاذا رفع نصراهلل »النبرة والسقف« في وجه 14 آذار عبر »خطاب سياسي مثير للقلق«؟!
حتليل إخباري

قبيل استقباله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة

 سليمان: التمديد آخر ما أفكر فيه وانتظروا حدثًا ما في 2014

األســئلة أيا كانت طبيعتها، 
وذلك فــي لقاء مع مراســلي 
اإلعالم في القصر اجلمهوري.
»البعــض  لــه:  وقيــل 
يهاجمــك«، فأجــاب: إننــي 
أرحب بكل انتقاد من أي فريق 
سياسي، وهذا يعني أني أعمل. 
لكن البعض يستعمل عبارات 
غير مقبولة؟ أجاب: »إذا أتتك 
مذمة من ناقص فهي الشهادة 

لي بأني كامل«.
وفي سياق متصل ذكرت 
مصادر متابعة لـ »األنباء« أن 
لقاء الرئيس سليمان ورئيس 
احلكومة املكلف متام ســالم 
األخيــر لم يبلــور أي حل أو 
صيغة على مستوى تشكيل 
احلكومة، خالفا ملا مت تناقله 

في وسائل اإلعالم.
لكن املصادر توقعت جديدا 
على هــذا الصعيد، مع مطلع 
العام اجلديد، وهذا ما أوحت به 
أجواء الرئيس سليمان أمس.

لكن رئيس املجلس النيابي 
نبيه بري رأى أن أي موقف من 
هــذا يجب أال يعتمد أي خيار 
غير حكومة الوحدة الوطنية 
وعلى أساس 9ـ  9ـ  6 وإال فإنه 

لن يكون مفيدا للبنان.
واعتبر أن احلكومة التي 
تتشكل دون توافق أو تفاهم، 
ســتتحول إلــى عــبء علــى 

أصحابها وعلى البلد.
وأكد أنــه يوافق الرئيس 
الســابق ملجلس النواب على 
قولــه ان اســتقالة احلكومة 
احلاليــة ال تعتبــر مقبولــة 
وناجــزة مــا لم يصــدر قرار 
قبول اســتقالتها ومرســوم 
التكليف والتأليف، مشيرا إلى 
أن احلكومة احلالية بإمكانها أن 
جتتمع للبحث في ملف حيوي 
مشروع للمخاطر اإلسرائيلية 
وهــو امللــف النفطي.غير أن 
النائب د.سليم سلهب عضو 
كتلة التغيير واإلصالح استبعد 
إمكانية قيام مثل هذه احلكومة 

اجلامعة.
وقال مصدر في 14 آذار لـ 
»األنباء« ان املعطيات املتوافرة 

توحي بأن الرئيس ســليمان 
سيوقع مراسيم حكومة اللحظة 
األخيرة التي يشكلها سالم في 
اللحظة األخيــرة من واليته 
الرئاسية، أي في الوقت الذي 
يتحول فيه مجلس النواب إلى 
هيئة ناخبة وحسب، مبعنى 
أنه ال يعود قادرا على مناقشة 
الثقة باحلكومة املؤلفة، وال تلك 
احلكومة مطالبة باملثول أمامه، 
وبذلك تســتطيع أن تصرف 
األعمال طيلة الفترة املتبقية 
للرئيس سليمان وما بعد انتهاء 
الوالية، وحتديدا حتى انتخاب 
رئيس جديد أو متديد للرئيس 
احلالي، حيــث يصبح إلزاما 
تشــكيل حكومة جديدة، هي 

حكومة العهد األول.
قنــاة »املنــار« حملت من 
يعــارض تشــكيل احلكومة 
اجلامعة، مسؤولية دفع البلد 
إلى الهاوية، من خالل حكومة 

سيئة أو خيارات أسوأ.
وثمــة جديــد علــى هــذا 
الصعيــد وهو قــرار احلزب 
التقدمي االشــتراكي برئاسة 
وليد جنبالط بعدم املشاركة 

بحكومة حتت اسم احلياد.
ويعنــي هــذا املوقــف أن 
جنبالط انضم إلى فريق الثامن 
من آذار على هذا الصعيد، ما 
يعطي هذا الفريــق األكثرية 

النيابية.
في غضــون ذلــك عقدت 
اجتماعــات في بيت الوســط 
أمس، برئاســة الرئيس فؤاد 
السنيورة، هدفت إلى تفعيل 
مقــررات مؤمتــر طرابلــس، 

السياسية واإلمنائية.
وشــارك نــواب الشــمال 
في االجتمــاع الذي ركز على 
املشــاريع املقــررة لطرابلس 
والشــمال والتي لــم تنفذها 
الدولة اللبنانية بعد، وشكلت 
جلنــة ملتابعــة تنفيــذ هــذه 

املشاريع.
وسيعقد اجتماع آخر قبل 
نهاية األسبوع للجنة املتابعة 
السياسية للبحث في تطبيق 
مقررات إعالن طرابلس والذي 

)املســتقبل( علــى خطــاب 
ســليمان بالقــول انه خطاب 

االلتزام بالقسم الدستوري.
وجديد أمس زيارة رئيس 
كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
محمد رعد الرئيس سليمان في 
القصر اجلمهوري، كاسرا بذلك 
حدة احلملة التي يشنها حزب 
اهلل على رئيس اجلمهورية منذ 
افتراقهمــا على خلفية تدخل 

احلزب عسكريا في سورية.
وكانت مبادرة االتصال من 
الرئيس سليمان، على خلفية 
االطمئنان على مصابي تفجير 
الســيارة امللغومــة مبوكــب 
ملسلحي احلزب في جرود بلدة 
»مقنــة« اللبنانية في البقاع 
الشمالي منذ بضعة أيام وخالل 
االتصال مت االتفاق مع موعد 

اللقاء هذا.
غير أن الرئيس ســليمان 
استبق اللقاء مع كبير نواب 
حزب اهلل في البرملان اللبناني 
باإلعالن عن حدث ما سيحصل 
خالل السنة اجلديدة نتيجة 
املساعي التي تبذلها املجموعة 
الدولية لدعم لبنان التي ولدت 
في نيويورك، وذلك على هامش 
اجتماعات اجلمعية العمومية 
لألمم املتحدة في نهاية الشهر 
اجلاري، ولم يشأ إماطة اللثام 
عنه. وردا على سؤال عن موعد 
االجتماع الدولي الذي سيعقد 
فــي رومــا ملســاعدة اجليش 
اللبنانــي فــي ضــوء اخلطة 
اخلمسية التي وضعتها قيادة 
اجليش، قال: »على األرجح في 

شهر مارس املقبل«.
وقــال: »يتهمونني بأنني 
أسعى للتمديد وهذا آخر ما أفكر 
به وال هم إذا صدق املشككون 
أم لــم يصدقــوا«. وأضــاف: 
»لو عرفوا ما أســعى إليه في 
اتصــاالت التي لم تنقطع من 
أجل لبنان وإنقاذه ملا بقوا على 

تشكيكهم«.
وأوضح أنه في 29 ديسمبر 
اجلاري ســيتحدث بصراحة 
كاملة عن كل مواضيع الساعة 
املطروحة وســيجيب عن كل 

بيروتـ  عمر حبنجر

دخل لبنان مرحلة عيدي 
امليــالد ورأس الســنة، علــى 
إيقاع اخلالفات املســتحكمة، 
بني فريقي 8 و14 آذار املرتبطني 
بامتدادات إقليمية، حزب اهلل 
ومعه الثامن من آذار يعتبرون 
احلكومــة احلياديــة خداعا، 
وجتاوزا التفاق الطائف الذي 
جّير الســلطة التنفيذية الى 
مجلس الــوزراء مجتمعا، ما 
يفترض معه ان يكون الوزراء 
سياسيني، ويرى أن ال حياديني 
في لبنان، وفريق الرابع عشر 
من آذار يعتبر حكومة الوحدة 
الوطنيــة واملوزعــة أثالثــا 
معطلة، يستطيع أي فريق من 
فريقيها الرئيسيني تعطيلها 
باالنسحاب منها في أي وقت، 
ومثال على ذلك حكومة سعد 
احلريري السابقة، وحكومة 
جنيــب ميقاتــي احلاليــة، 
وبالتالي ان حكومة كهذه هي 

منوذج حلكومة ال حتكم.
أما تعومي احلكومة امليقاتية 
املستقيلة، فيشكل إجهازا على 
دولــة املؤسســات، وكمينــا 
الستحقاق رئاسة اجلمهورية. 
بدليــل احلمالت العشــوائية 
حلزب اهلل ومــن خلفه قوى 
الثامن من آذار، على الرئيس 
ميشال سليمان رغم محاوالته 
الدؤوبــة إليجــاد مخرج من 

دوامة تشكيل احلكومة.
وإزاء ذلــك، أكــد رئيــس 
اجلمهوريــة ان ليــس باألمن 
وحــده يحيا الوطــن، لكن ال 
وطــن من دون أمــن، وال أمن 
وســيادة وكرامــة مــن دون 
اجليش الذي يحتاج الى بيئة 
وطنية نقية والى دولة حاضنة 
راعية يحميها اجليش، حتفظ 
احلقــوق والكرامات، وحتمي 
وتدير التنوع بعيدا عن صراع 
الهويات والعقائــد واملذاهب 
واحملاور. وإذ أشار الى أنه ال 
يجوز نقل اجليش من موقع 
الدفاع عن املواطن الى موقع 
الدفاع عن نفسه، خصوصا في 
حــاالت االعتداء عليه والغدر 
بضباطه وجنوده، وال يجوز 
حتميل اجليش خطايا غيره 
اجلســيمة ثم محاسبته على 
أخطائــه القليلة املتالزمة في 
غالبية األحيان مع دقة األوضاع 
وحساسيتها وتداخل املكونات 
والعوامل املشــكلة لها، فإنه 
شــدد على أن ليس باإلضاءة 
علــى األخطاء منحــو خطايا 
السياسة واالرتهان للمصالح 

واالرتباطات على أنواعها.
وشــدد الرئيس سليمان 
على »أننا لن نقبع في دوامة 
االنتظار طويال قبل الشروع في 
تشكيل حكومة الوزن الوطني 
ال حكومة احلصص والتوازنات 
السياسية، وإذا تعذر فالبد من 
حكومة حيادية ترعى جميع 
الفئــات وكل الشــؤون وذلك 
وفق األصول واملســؤوليات 
الدستورية امللقاة على عاتق 
رئيس اجلمهوريــة ورئيس 

احلكومة«.
وعقب النائب عمار حوري 

الرئيس اللبناني ميشال سليمان مستقبال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد  )محمود الطويل (

من معلومــات ومعطيات أمام 
احملققني القضائيني، مستدركا 
ردا علــى ســؤال، بــأن التهمة 
املنســوبة إليــه »سياســية« 
وحتمل في خلفياتها وأبعادها 
جملة من الرســائل السياسية 
للنظــام الســوري بالدرجــة 
األولى واملقاومة وكافة قوى 8 
آذار بالدرجة الثانية، مؤكدا ان 
كالمه »من حلل دمنا أي شعبة 
املعلومات حالل علينا دمه« ما 
كان يســتاهل كل تلك الضجة 
اإلعالمية والسياسية خصوصا 
ان الشريعة اإلســالمية جتيز 
للمسلم ان يدافع عن نفسه بقتل 
من يريد قتله، مشــيرا بالتالي 
الــى ان ما قصد قوله في كالمه 
أعاله هو ان شــعبة املعلومات 
مازالت حتى الساعة تقاتله في 
السياسة، وهو سيرد عليها في 
اإلطار السياســي فقــط، أما إذا 
قاتلته غدا بالسالح فمن الطبيعي 

أن يرد عليها بالسالح.
وردا على سؤال، أكد عيد ان 
القضاء اللبناني يتعرض ألطنان 
من الضغوط عليه من قبل تيار 
املستقبل وجهات عربية معينة 
بهدف النيل من حلفاء سورية 
األســد في لبنان، وهي اجلهات 
نفســها التــي عمدت وبشــكل 
مباشــر الى نقل مقاتلي داعش 
وجبهــة النصرة من ســورية 

أكد أنه لن ميثل أمام أي قضاء ما لم يتم ضمان أمنه

رفعت عيد لـ »األنباء«: تهمتي »سياسية«
وحتمل جملة رسائل للنظام السوري واملقاومة

الى شــمال لبنان وحتديدا الى 
طرابلس ومنهما الى كل املناطق 
اللبنانية، وذلك في إطار خوضها 
احلرب ضد إيــران انطالقا من 
اليمن والعراق وسورية واألردن 

ولبنان.
على صعيد مختلف أكد عيد 
ان أمــني عام حزب اهلل الســيد 
حســن نصــراهلل أصــاب فــي 
توصيف »إعــالن طرابلس« بـ 
»إعالن حــرب«، خصوصا انه 
يطلق فــي مضمونه النار على 
التكفيريني واملنظمات اإلرهابية 
إلصابة املقاومــة كونها متهمة 
من قبل قــوى 14 آذار بالتكفير 

واإلرهاب.

بيروتـ  زينة طبارة

أكد أمني عام احلزب العربي 
الدميوقراطــي رفعــت عيد انه 
ووالده النائب السابق علي عيد 
وأهالي جبل محسن وكل أبناء 
الطائفة العلويــة أينما وجدوا 
على األراضي اللبنانية، هم حتت 
سلطة القانون ويؤمنون بعدالة 
القضاء ودوره في إحقاق احلق 
على قاعدة العدالة للجميع وليس 
لفريق دون اآلخر، إال أنه وعلى 
املستوى الشــخصي لن ميثل 
أمــام أي دائرة قضائية قبل أن 
تضمن املرجعيات األمنية عدم 
تعرض املسلحني له ذهابا وإيابا، 
وهو ما لم يتوافر حتى الساعة، 
خصوصا أن إحدى املرجعيات 
األمنية والقضائية أبلغته بأنه 
غير وارد في الوقت الراهن إرسال 
دورية أمنية الصطحابه حرصا 
على سالمة عناصرها، متسائال 
بالتالــي: »كيف ميكن أن أذهب 
للمثــول أمام القضــاء والدولة 
نفسها غير قادرة على حمايتي 

وحماية عناصرها األمنية«.
ولفــت عيد فــي تصريح لـ 
»األنبــاء« الــى ان مثولــه أمام 
القضاء »إن حصل«، فسيكون 
فقــط لإلدالء بإفادتــه في ملف 
اتهامــه بهــدر دمــاء شــعبة 
رفعت علي عيداملعلومات، وإلفراغ ما في جعبته 

ال تقنــع أحدا إال جمهوره ومن 
يدورون في فلكه أو املستفيدين 
منه. وأضاف علــوش: واضح 
متاما ان نصراهلل يريد من قوى 
14 آذار ان تشاركه في احلكومة 
التــي تغطــي على حربــه في 
ســورية وتقدم له الغطاء على 
كل ارتكاباته على مختلف الصعد 
مما يدفع به للتمسك مبعادلة 9 
ـ 9 ـ 6 وإال فإنه مرتاح جدا الى 
حالــة تصريف األعمال في ظل 

حكومة جنيب ميقاتي.
وأعرب علوش عن أسفه ألنه 
وصلت األمور بنصراهلل الى حد 
تهديده رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان بأال يقدم على تشكيل 
أي حكومة إال على قاعدة 9ـ  9ـ  
6.غير ان علوش أكد ان قوى 14 
آذار لن تشارك نصراهلل رغبته 
من هذا القبيل في هذا امليل الى 

تشكيل حكومة حيادية.
ولفــت علوش الى ان حزب 
اهلل ال ميلــك أكثريــة الثلثــني 
إليصال الرئيس الذي يرتاح إليه 
وهو يقف محرجا أمام املرشحني 
األساسيني من حلفائه أي العماد 

علوش لـ »األنباء«: نصراهلل يخشى طالع األيام 
ويريد من 14 آذار تغطية حربه في سورية

توتر على خط بكركي ـ الضاحية بدايته
كالم الراعي عن السالح غير الشرعي

ميشال عون والنائب سليمان 
فرجنية مما سيدفع به الى جتنب 
تبني أي مرشــح منهما أو اسم 

أي مرشح آخر.
ورأى علوش انه من شــبه 
األكيــد ان نصــراهلل ســيدفع 
باألمور اما الى الفراغ رئاســيا 
واما الى إيصــال رئيس مالئم 

للتحالف السوريـ  اإليراني.

بيروت ـ ناجي يونس ٭

لفــت القيــادي فــي تيــار 
املستقبل د.مصطفى علوش الى 
ان األمني العام حلزب اهلل السيد 
حســن نصراهلل يكرر مواقفه 
نفســها وان كان يحاول في كل 
طلة إعالمية له ان يضيف جديدا 
على خطاباته أو ان يقنع جمهوره 
بتوجهاته أو ان يســجل نقاطا 

على خصومه.
وقال علوش لـ »األنباء« ان 
نصراهلل يؤكد بكل وضوح انه 
ملتصق بالنظام السوري وان 
مصيره من مصير الرئيس بشار 
األســد، وبالتالي فإن ســقوط 
األخير ســيعني تلقائيا واقعا 
متدحرجا حلزب اهلل الى ال عودة. 
وحســب علوش يعبر الســيد 
نصراهلل عن خشيته من طالع 
األيام ومما قد تؤول اليه األوضاع 
في ســورية وعلى املســتويني 
االقليمــي والدولي، مما يجعله 
يبــرر التزامه بالطلب االيراني 
الدفاع عن النظام السوري الى 
نهاية املطاف بكل الذرائع التي 

بيروت ـ محمد حرفوش

توقفت مصادر متابعــة أمام كالم البطريرك 
املاروني بشارة الراعي في قداس األحد أمس االول 
ورأت انــه ال ميكن جتاهله أو املرور عليه مرور 
الكرام نظرا ألهميته االستثنائية جلهة ما تضمنه 
من إعادة تذكير بثوابــت بكركي وأبرزها رفض 
كل ســالح غير شرعي ومحاوالت تفكيك الدولة 
ورفض التعطيل والفراغ واالنخراط في أي محور.

ولفتت املصادر الى أن كالم الراعي عن »املرتهنني 
للخارج والذين يحملون السالح وال يستطيعون 
التخلي عنه وعن إرهابهم«، هو من املرات القليلة 
ر فيها الراعي بهذا الوضوح عن السالح  التي يعبِّ
غير الشــرعي، في إشارة مباشرة الى حزب اهلل 
والرد عليه، األمر الذي اعتبره البعض بداية توتر 

على خط بكركي - الضاحية اجلنوبية.
وأشارت املصادر الى مجموعة أسباب دفعت 
الراعي الى هذا الكالم ومنها اخلشــية املتعاظمة 
من تفريغ النظام السياســي والتالعب بصيغته 
كمقدمة لإلطاحة بلبنان الذي كان لبكركي املساهمة 
األساسية في حتديد معالم دوره وترسيخ خطوطه 
وتثبيــت اجتاهاته واألرجح ان التفريغ املمنهج 
للنظام السياســي وراء تصعيد سيد بكركي في 
محاولة لفرملة انزالق الدولة الى التفكك واالنهيار 
الكامــل.  وأكدت املصــادر أن بكركي تقود اليوم 
حركة اســتباقية في املســألة الرئاســية في ظل 
املؤشــرات التي تتحدث عن محاوالت ملد الفراغ 
والتعطيل والشلل الى املوقع األول في لبنان الذي 

هو بالنسبة الى بكركي خط أحمر.

مصطفى علوش 

الشحن املذهبي تفجّر في الصويري البقاعية
بيروت: في أجواء التشنج 
الطائفي واملذهبي التي فرضت 
على اللبنانيني، حتول حادث 
فردي جنــم عن اخلالف على 
أفضليــة املــرور، فــي بلــدة 
»الصويري«، في البقاع الغربي 
الى مواجهة جماعية بني عائلتي 
جانبني وشومان، بالرصاص 
وبحرق املنازل، وذهب ضحيتها 
خمسة أشخاص من العائلتني 
وخمسة جرحى.البداية كانت 
باخلالف على أفضلية املرور 
بني شبان من آل جانبني السنة، 

وآخرين من آل شومان الشيعة، 
معطوفة علــى خالفات حول 
األرض نائمة منذ ســتينيات 
القرن املاضي، لتستيقظ مع 
أحداث مايــو 2007، وحصل 
إطالق نار قتل نتيجته املجند 
محمد سعيد جانبني وأصيب 
عمــه فرج.وعلى االثــر أقدم 
آل جانبــني على إحراق منزل 
وسيارة عائدين آلل شومان.

وخــالل تشــييع املجنــد 
القتيــل عصــر األحــد، أطلق 
مسلحون النار على اجلنازة، 

وســرعان ما تطور األمر الى 
اشتباك مع املشيعني، ما أدى 
الى مقتل أحمد جانبني وشقيقه 
الرقيب االول في اجليش خالد، 
كما قتل يوسف شومان وولده 
وأصيب سبعة من العسكريني، 
كانوا في مأذونية. وجرى حرق 
عدد من املنازل، ثمانية منازل 
ومتاجــر آلل شــومان الذين 
ينتمــي بعضهم الى »ســرايا 

املقاومة«.
يذكر أن بلدة الصويري تعد 
نحو عشــرة آالف نسمة من 

غالبية سنية وأقلية شيعية، 
وتعتبــر مــن مقالــع الرجال 
بالنســبة للجيش اللبناني، 
حيث ثمة نحــو ألفي جندي 
من أبنائها، ولم يكن للمذهبية 
وجود في حيــاة أبناء البلدة 
التــي ضاعــت مذهبيتهم في 
خضم التزاوج املتبادل، حتى 
كانت األزمة السورية، التي ال 
تبعد الصويري عن حدودها 
أكثر من خمسة كيلومترات، 
وما رافقها من التدخل املكشوف 
حلــزب اهلل في تلــك األزمة، 

وتزايد أعداد قتاله من البقاع 
وغيره، األمر الذي أيقظ شيطان 
املذهبية بتأثير الضخ اإلعالمي 
املتبــادل بني فرقــاء الصراع 
الداخلي. وقام آل شومان في 
بلدة ســرعني املجاورة بقطع 
طريق بعلبك الدولي، احتجاجا 
على حرق منازل أقاربهم في 
الصويري، لكن اجليش أعاد 

فتح الطريق.
وقــد تدخــل اجليش بني 
الطرفــني وأوقــف ثمانيــة 

أشخاص.

مصادر لـ »األنباء«: 
لقاء سليمان سالم 
لم يقرِّب احلكومة

»8 آذار« تخاف 
حكومة اللحظة 

األخيرة ألنها خارج 
دورة مجلس 

النواب

ر من  »املنار« حتذِّ
مسؤولية دفع البلد 

إلى الهاوية


