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المشهد السياسي

أخبار

ّ
ّ
بري« :س /س» حية

◄ الجوزو :التظاهر ضد
أردوغان إساءة إلى الدولة

رغم الحديث عن تسوية
يجري إعدادها بني الرياض
ودمشق ،واألجواء اإليجابية
التي يحاول رئيس مجلس
النواب نبيه بري إشاعتها،
ال تزال األمور على حالها بني
فريقي الصراع .وأكثر ّما يدعو
إلى التشاؤم هو نفي مطلعني
على أجواء رئيس الحكومة
علمهم بنقاشات بشأن لقاء
الرئيس سعد الحريري بالسيد
ّحسن نصر الله ،وتأكيدهم
أن الثوابت على حالها
ت��م��س��ك ق��س��م ك��ب��ي��ر م��ن ال��ل��ب��ن��اي�ين أمس
ب��م��ا أع��ل��ن��ه ال��رئ��ي��س ن��ب��ي��ه ب ّ����ري م���ن أن
م��ع��ادل��ة «س /س» ح ّ��ي��ة ،وأن التسوية
����ذه امل���ع���ادل���ة للوضع
ال���ت���ي ت��ط��رح��ه��ا ه ّ
الداخلي جاهزة ،وأن الحركة السياسية
والتواصل بني الجميع سينشطان في
األي����ام امل��ق��ب��ل��ة ل��ت��أم�ين ال��ح��ل��ول ،وأولها
السعي بجدية إلى عقد لقاء بني األمني
ال����ع����ام ل����ح����زب ال����ل����ه ح���س���ن ن���ص���ر الله،
والرئيس سعد الحريري.
ورغ������م ه�����ذه األج��������واء اإلي���ج���اب���ي���ة التي
عكسها موقف ب��ري ،ق��ال أح��د املطلعني
على أج���واء ال��رئ��ي��س ال��ح��ري��ري إن��ه «لم
ي��ج��ر ح��ت��ى ال���س���اع���ة ال���ح���دي���ث ع���ن عقد
ل���ق���اء ب�ي�ن ال���رئ���ي���س ال���ح���ري���ري والسيد
نصر الله» ،مضيفًا إنه «ال يمكن الحسم
بأي اتجاه ستذهب األمور ،فاألزمة في
ل��ب��ن��ان س��وي��ع��ات��ي��ة ،إذ ي��ط ّ��رأ ك���ل ساعة
جديد» .وأشار املطلع إلى أن األجواء في
تيار املستقبل «ال ت��زال على حالها من
ّ
التمسك املطلق باملحكمة الدولية
حيث
وم���ا ي��ن��ت��ج م��ن��ه��ا ،وم���ن ح��ي��ث الثوابت
ال��ت��ي ج��رى االج��ت��م��اع حولها م��ع فريق
 14آذار».
وت������اب������ع امل����ح����ي����ط����ون ب����ال����رئ����ي����س بري
تأكيد التمسك ب��امل��ش��اورات السعودية
السياسي
السورية ،فشدد رئيس املكتب
ّ
على أن هذه
في حركة أمل ،جميل حايكّ ،
امل��ب��ادرة «م��ا زال��ت قائمة وتمثل رهانًا
حقيقيًا للخروج من األزمة الحالية ،إال
أن ذل��ك يحتاج إل��ى م�لاق��اة م��ن الداخل
وع��دم تضييع الوقت بانتظار ق��رار من
ه��ن��ا أو ه��ن��اك ي���ؤدي إل���ى إس��ق��اط البلد
وإغ��راق��ه بالفنت بعدما ثبت بالبرهان
ال������واض������ح أن ال����خ����ي����وط اإلسرائيلية
واإلعالم اإلسرائيلي الضاغط هما وراء
العبث باألمن واالستقرار».
وأش�����ار ال���ن���ائ���ب أي�����وب ّح��م ّ��ي��د إل����ى أن
«ال��ب��ع��ض ي��ح��اول أن ي��ق��ل��ل م��ن صيغة
التالقي العربي ـــــ العربي ،وال سيما
التالقي السوري ـــــ السعودي» ،مشددًا
�لاق��ي العربي
على
ّ
«تمسكنا ب��ه��ذا ال��ت ّ
ال������ذي ي���م���ث���ل ع���ن���وان���ًا ل���ع���زت���ن���ا كعرب
وي��ع��ط��ي امل��م��ان��ع��ة وال���ق���وة واملقاومة
م����زي����دًا م����ن امل���ن���ع���ة ف����ي م���واج���ه���ة هذا

الظني ربما ـــــ أقول ربما ـــــ للوصول الى
فتنة ف��ي البلد ،لكن بحكمتكم وحكمة
األصدقاء في اململكة العربية السعودية
وف���ي س��وري��ا وف���ي أي م��ك��ان ،ال ب��د من
عمل دائم للمحكمة للحفاظ على جوهر
املطلب :معرفة الحقيقة دون الدخول في
الفتنة ،والتحدي الكبير اليوم هو منع
الفتنة» .وتوجه جنبالط إلى مسؤولي
ال��ج��م��ع��ي��ة ،م��ش��ي��رًا إل����ى أن����ه «س���ب���ق أن
مررنا بتجارب ّ قاسية دفاعية فنجحتم
ون���ج���ح���ن���ا .وذك�������ر ب�����أن ه�����ذه الجمعية
ت���أس���س���ت ع�����ام  1968ي�����وم ق�����ام اليمني
ال���ل���ب���ن���ان���ي وان���ت���ص���ر ف����ي االنتخابات
املشؤومة التي سميت آنذاك انتخابات
الحلف الثالثي» .أضاف« :في عام 2005
كنتم ف��ي الطليعة وش��ارك��ت��م م��ع باقي
ال��ج��م��ع��ي��ات ف���ي رف����ض س��ي��اس��ة الظلم
واملطالبة بما ّ
سميناه آن��ذاك الحقيقة،
��ي ك��ل م��ك��ان وفي
وكنتم ف��ي الطليعة ف ّ
كل املناسبات» .ورأى أن «املناسبة األم»
كانت مناسبة  14آذار « ،2005وبعدها
انتقلت املناسبات مع األسف الى انقسام
حاد عمودي في البلد بهدف التغيير».
وخلص إلى أنه «اليوم ،في  ،2010وكأنه
يطل علينا حلف ثالثي جديد من نوع
آخر ،أو تحالف ثالثي جديد أو رباعي
من نوع آخر».

صفير في جبيل

جنبالط :وكأنه يطل علينا تحالف ثالثي جديد أو رباعي من نوع آخر (أرشيف ــ مروان طحطح)

جنبالط :بعض
الخارج يستخدم
المحكمة للوصول إلى
فتنة في البلد

العدو اإلسرائيلي».
أم������ا رئ����ي����س ك���ت���ل���ة ال�����وف�����اء للمقاومة،
ال��ن��ائ��ب محمد رع���د ،ف��أك��د أم��س أن��ه إذا
ك��ان هناك من يريد أن يزيد ن��ار الفتنة
«ف��إن ح��زب الله حريص على أن يسقط
وي��ج��ه��ض ه���ذه ال���ن���ار وي��ق��ط��ع الطريق
على ام��ت��دادات��ه��ا» .ودع���ا رع��د «العقالء
في هذا الوطن إلى االستجابة للجهود
السورية ـــــ السعودية املشكورة ،من أجل
التوصل إل��ى تفاهم يقطع ي��د املؤامرة
وي���ب���ع���د ش��ب��ح��ه��ا ع����ن ل���ب���ن���ان» .وأشار

ّ
إل��ى أن «الجميع ب��ات يعلم أن املحكمة
الدولية شأن أميركي ـــــ إسرائيلي وأداة
وظيفية للعدوان على لبنان ومقاومته،
وهي ليست ممرًا حقيقيًا للوصول الى
الحقيقة على اإلطالق».
م���ن ج��ه��ت��ه ،ل��ف��ت ن��ائ��ب رئ��ي��س املجلس
التنفيذي ف��ي ح��زب ال��ل��ه ،الشيخ نبيل
ق������اووق ،إل����ى أن امل���ش���روع األم���ي���رك���ي ـــــ
اإلسرائيلي اليوم هو «محاربة املقاومة
بسالح املحكمة الدولية للتغطية على
العجز ف��ي امل��واج��ه��ة العسكرية» .وقال
ق��اووق إنه «إذا كانوا يظنون من خالل
سالح املحكمة وارتفاع وتيرة األكاذيب
وال���ه���ج���م���ات وب����ث ال���س���م���وم اإلعالمية
وال����ح����رب ال��ن��ف��س��ي��ة أن���ه���م ي���ن���ال���ون من
سمعة املقاومة ،فإنني ال أبالغ إن قلت
ك��ل��م��ا اش����ت����دت ال��ه��ج��م��ة ال���دول���ي���ة على
املقاومة ازدادت إشراقًا وتألقًا وتأييدًا
سياسيًا وشعبيًا».
أما رئيس الحزب التقدمي االشتراكي،
النائب وليد جنبالط ،فجدد أمس موقفه
القلق من املحكمة الدولية والقرار الظني.
�لال اح��ت��ف��ال لجمعية الكشاف
ف��أك��د ،خ ّ
التقدمي ،أن «بعض ال��ق��وى الخارجية
تريد استخدام املحكمة من خالل القرار

قام البطريرك املاروني نصر الله صفير
ب���ج���ول���ة ف����ي ق����ض����اء ج���ب���ي���ل ف����ي زيارة
ان���درج���ت ف���ي إط�����ار ال��رغ��ب��ة ف���ي القيام
بجولة على املقار السابقة للبطريركية
(دي���ر س��ي��دة إي��ل��ي��ج ـــــ م��ي��ف��وق) .وكتبت
مراسلة ّ «األخ��ب��ار» ف��ي ال��ق��ض��اء ،جوانا
عازار ،أن الهدف األساسي لهذه الجولة
كان تأكيد دعم بكركي للرئيس ميشال
سليمان الذي شارك في استقبال صفير
ف ّ����ي س���اح���ة ب���ل���دت���ه ع��م��ش��ي��ت .ولوحظ
أن ن����واب ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر واإلص��ل��اح لم
ي��ش��ارك��وا ف��ي ال��ج��ول��ة ،وق��د ع��زا النائب
س����ي����م����ون أب�������ي رم����ي����ا ع�������دم مشاركته
ال�����ى «ع������دم ت��ل��ق��ي��ه دع������وة م����ن الجهات
املنظمة ،بالرغم من توجيه دعوات إلى
شخصيات جبيلية» .وكان النائب وليد
الخوري قد شارك في االستقبال في بلدة
عمشيت فحسب .وقال صفير في كلمته
ّ
املعوقات
في هذه البلدة إنه «إذا كانت
تعرقل اليوم مسيرة الوطن ،فسيعرف
ال��ق ّ��ي��م��ون ع��ل��ى م��ق��درات��ه ،وع��ل��ى رأسهم
رئيس الجمهورية ميشال سليمان ،ابن
عمشيت ،ال��ذي يقود سفينة الوطن في
بحر هائج» .ثم انتقل صفير إلى بعبدات
ول��ح��ف��د وم���ي���ف���وق ح��ي��ث ق�����ال« :معلوم
أن امل��وارن��ة اعتصموا ف��ي ه��ذه الجبال،
ليحافظوا على حياتهم وإيمانهم بالله
وتقاليدهم .وعلينا في الوقت ذات��ه أن
نستذكر ق��ول القديس يوسف مارللو:
علينا بالصبر حتى مع ذواتنا» .أضاف:
«ال نتجاهل ما يعتور مسيرة املوارنة،
وخ��اص��ة ف��ي ه��ذه األي���ام م��ن صعوبات
ف��ي لبنان وف��ي ب��ل��دان ال��ش��رق األوسط،
وال��ص��ح��ف ووس���ائ���ل اإلع��ل��ام ت��ن��ق��ل كل
ي���وم م��ا يصيبهم وي��ص��ي��ب غ��ي��ره��م من
املسيحيني م��ن افتئات على مسيرتهم
وعقيدتهم».

عون :التعميم ليس ملصلحة اإلسالم واملسيحية
ّ
رأى النائب ميشال عون أمس أن ما
يجري في العراق هو ضد الدين وضد
كل األديان ،وطالب «األشقاء في الدول
املجاورة بمحاولة ضبط االنفعال
والعمل لشرق أوسط متعدد الثقافات
يكون نموذجًا للعالم األوسع» .وفي
كلمة ألقاها خالل قداس أقيم على
ّ
نية السالم في العراق ،أكد أن «القتل

ال يجوز وهو يستعمل ضد اإلسالم
وصورة املسلمني» ،معتبرًا أن الخطأ
مهما كان صغيرًا فإنه ّ
يعمم ،وهذا ليس
ملصلحة اإلسالم وال ملصلحة املسيحية.
من جهة أخرى ،شارك النائب فؤاد
السنيورة أمس في قداس في لندن
عن راحة أنفس شهداء سيدة النجاة
ّ
في العراق ،فرأى أن «املجرمني والقتلة

املدفوعني واملأجورين ال ّ
يعبرون
إطالقًا عن روح الدين وال عن روح
اإليمان وال عن روح اإلسالم» .وشدد
على أهمية العيش املشترك «في كل
مناطقنا العربية» ،مؤكدًا ضرورة
القيام بالخطوات الالزمة «لتعزيز هذا
الوجود املسيحي واإلسالمي في الشرق
العربي».

رأى مفتي جبل لبنان ،الشيخ محمد
ّ
علي الجوزو ،أن فئة واح��دة خرجت
ع�ل��ى امل��أل��وف ف��ي اس�ت�ق�ب��ال الرئيس
ال�ت��رك��ي ،وأس ��اءت إل��ى ه��ذه الضيافة
وإل � � ��ى ال � ��دول � ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة والشعب
ال�ل�ب�ن��ان��ي» .وق ��ال« :ال�ش�ع��ب اللبناني

ي �ق��ول ل �ه��ذه ال �ف �ئ��ة إم ��ا أن تندمجي
م� ��ع ال �ش �ع ��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي وتحترمي
ضيوفه ،وإما أن تنعزلي وال تحاولي
ّ
التشويش على دول��ة كبرى ال تهتز
ألم� �ث ��ال ه ��ذه ال �ت �ظ��اه��رات الطائفية
واالنعزالية واملفتعلة».

◄ املرابطون :سنقاتل أي
تدخل ملجرمي جعجع
أك � ��دت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ق �ي��ادي��ة ف ��ي حركة
ال�ن��اص��ري�ين املستقلني ـــــ املرابطون
أنه «عند ّأي تدخل عملياتي ملجرمي
جعجع أو ما ّ
يسمى القوات اللبنانية
ف��إن امل��راب�ط��ون سيقاتلونه» ،ودعت
ال�ه�ي�ئ��ة «أه �ل �ن��ا ف��ي ت �ي��ار املستقبل،
وخ��اص��ة ال�ق��واع��د الشعبية منه ،إلى
قتال هذا التدخل القواتي كما قاتله
آب��اؤه��م م��ن ق �ب��ل» .وأش � ��ارت الهيئة
إل ��ى أن ��ه «رغ ��م ال �ح��رص ال ��ذي يبديه
املخلصون من أجل حماية أهلنا من
س�ف��ك دم��ائ�ه��م ع�ل��ى ط��اول��ة مشروع
جعجع ـــــ فيلتمان ـــــ أبو الغيط ،إال أن
ما سمعناه أم��س من خ��راب معراب
على لسان نائب من كتلة املستقبل

ب��أن بيت ال��وس��ط ه��و بمثابة مخفر
ح��رس أم��ام��ي لوكر م�ع��راب ،يدفعنا
ّ
إل��ى ال�ت��أك�ي��د أن أي ت��دخ��ل عملياتي
ملجرمي جعجع أو ما يسمى القوات
اللبنانية ،فإن املرابطون سيقاتلونه».

◄ إينيرغا على جبل محسن
أفاد مندوب الوكالة الوطنية لإلعالم
أن قذيفة م��ن ن��وع إينيرغا سقطت
ع �ن��د ال �ت��اس �ع��ة وال �ث �ل ��ث م ��ن مساء
أمس على منطقة «ال�ك��واع» في جبل
محسن ،ولم ِّ
تؤد إلى إصابات .وكانت
قذيفة مماثلة قد سقطت مساء أول
من أمس في منطقة «طلعة الشمال»
في جبل محسن.
وف� ��ي وق� ��ت الح� ��ق م ��ن م �س��اء أمس
أل �ق��ى م�ج�ه��ول��ون ق�ن�ب�ل��ة ي��دوي��ة قرب
م�س�ج��د ال �ن��اص��ري ف��ي ب ��اب التبانة
ف ��ي ط ��راب �ل ��س ،واق �ت �ص ��رت أضرار
انفجارها على تحطم زجاج عدد من
السيارات.
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