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المشهد السياسي

أخبار

فرنجية :ال أثق برئيس الجمهورية
بعد تراجع حظوظ الضربة
العسكرية لسوريا ،عاد
الحديث إلى حكومة جامعة
بالرغم من تمسك كل
األطراف بشروطها ،فيما
انتقد رئيس تيار املردة
بشدة اداء رئيس الجمهورية
مؤكدًا عدم ثقته به
ورفضه التمديد له
ّ
ش��ن رئ�ي��س ت�ي��ار امل ��ردة ال�ن��ائ��ب سليمان
ف��رن �ج �ي��ة ه� �ج ��وم ��ًا ع �ن �ي �ف��ًا ع� �ل ��ى رئ �ي��س
الجمهورية ميشال سليمان معربًا عن
عدم ثقته به .وأكد فرنجية ان اعالن بعبدا
ط ��رح ع �ل��ى ارك � ��ان ال� �ح ��وار ل�ل�ب�ح��ث ف�ي��ه،
مشيرًا إل��ى ان اب��رز نقطة فيه ه��ي وضع
س �ل�اح امل �ق ��اوم ��ة ت �ح��ت س �ي �ط��رة ال ��دول ��ة.
واعتبر ان هذا اإلع�لان هو بمثابة جزرة
ستقدم إلى حزب الله بعد سقوط النظام
السوري وهو يؤسس لحلف سني شيعي
يستبعد املسيحيني .وأشار إلى انه «كان
هناك فيلم ُي��رك��ب للنظام ال�س��وري ،وفي
 18آب املاضي كان هناك كالم بأن النظام
ُ
وستدخل قوات من االردن ،وفي
سيضرب
ُ
 21آب املاضي ضرب الكيمياوي ،ثم يتم
طرح ورقة بعبدا».
وأك ��د ف��رن�ج�ي��ة أن��ه ي�ت�ح��ادث بشكل شبه
ي��وم��ي م��ع ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس ��د .وكشف
انه التقى قبل اغتيال الضباط السوريني
ف��ي تفجير غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ف��ي دم�ش��ق،
رئ �ي ��س ف� ��رع امل �ع �ل��وم��ات ال ��راح ��ل ال �ل ��واء
وس � � ��ام ال� �ح� �س ��ن ف� ��ي ب � ��اري � ��س ،وق � � ��ال ل��ه
األخ �ي��ر «ب �ع��د ش�ه��ري��ن س �ن��رت��اح» .ولفت
فرنجية إل��ى «أن�ه��م ك��ان��وا ي��راه�ن��ون على
كسب امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة معركة دمشق
وبالتالي سقوط النظام لكنهم فشلوا».
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ع�م��ا إذا ك ��ان سليمان
والحسن يعلمان مسبقًا بقتل الضباط
أجاب فرنجية« :ال اريد ان أقول شيئًا».
واع �ل��ن فرنجية ان��ه م��ع ان ي�ق��ات��ل «ح��زب
الله في سوريا الننا بذلك نتفادى معركة
في لبنان ،ألنه اذا سقط النظام السوري
ف��امل�ت�ط��رف��ون س�ي��أت��ون ال��ى ل�ب�ن��ان» .واك��د
«اننا لن نسلمهم رقبة املقاومة» .واشار
ال��ى أن��ه ف��ي ح��ال بقي ال��وض��ع على حاله
ف�لا ان�ت�خ��اب��ات رئ��اس�ي��ة وس�ي�ك��ون هناك
ف��راغ ،رافضًا التمديد لسليمان .ووصف
املدير العام السابق لقوى األمن الداخلي
أشرف ريفي بأنه «فارغ».
ف� ��ي األث� � �ن � ��اء ،ال ي� � ��زال م� ��وض� ��وع ت��أل �ي��ف
الحكومة ي��راوح مكانه من دون أي خرق
يذكر ،س��وى التذكير ب�ض��رورة الحكومة
مل ��واج �ه ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات .وأب � � ��دى س�ل�ي�م��ان
ثقته في تشكيل حكومة جامعة ملواكبة
ال� �ظ ��روف ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة م �ك��ررًا
ال��دع��وة ال��ى ال�ت��زام اع�لان بعبدا ومشددًا
ع�ل��ى اه�م�ي��ة وح ��دة ال�ص��ف وال�ع�ن��اي��ة في
وضعنا الداخلي لتمرير هذه املرحلة.
وأع �ل��ن أم ��ام زواره ف��ي ق�ص��ر ب�ي��ت ال��دي��ن
ق �ب��ل ع ��ودت ��ه إل ��ى ق �ص��ر ب �ع �ب��دا ،أن ��ه ملس
اج��واء دولية ايجابية لتحييد لبنان في
ح��ال تعرضت املنطقة لتطورات .وتمنى

ورأى أن «على الحكومة ان تجتمع تحت
ال �ض��رورة امل�ل�ح��ة» ،موضحا ان «تحريك
الصالحيات من جهاز ال��ى آخ��ر ام��ر غير
قانوني».
م� ��ن ج �ه ��ة اخ� � � ��رى ،أش � � ��ار ع � ��ون إل � ��ى أن ��ه
«تلقى رسالة من مسيحيي قرية بلودان
السورية يخشون التعرض لالعتداءات،
كما حصل في معلوال» ،وأعلن أنه اتصل
ب��ال �ب �ط��ارك��ة ،وأب �ل �غ �ه��م ب �م �ض �م��ون ه��ذه
ال��رس��ال��ة .واع �ت �ب��ر أن ��ه «م ��ن غ�ي��ر امل�ق�ب��ول
أن ن�ب�ق��ى س��اك �ت�ين ع��ن م�س�ل�س��ل تهجير
امل �س �ي �ح �ي�ين ،ف �ه��و ان �ط �ل��ق م ��ن ف�ل�س�ط�ين،
ووص ��ل إل��ى ال �ع��راق ،وم �ص��ر ح�ت��ى ص��ار
موضة».

هيل :للحوار مع كل املكونات

في الوقت الحاضر (هيثم املوسوي)

إعالن بعبدا طرح على
اركان الحوار للبحث فيه
وهو يؤسس لحلف
سني ــــ شيعي يستبعد
المسيحيين

أن يبنى على ال�ع��رض ال��روس��ي لتسوية
امل��وض��وع ف��ي س��وري��ا الف�ت��ًا ال��ى الثوابت
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ف ��ي ه � ��ذا ال� �ش ��أن وال �ق��اض �ي��ة
ً
ومساء
بإيجاد حل سلمي للنزاع فيها.
ب �ح��ث س�ل�ي�م��ان م��ع رئ �ي��س ك�ت�ل��ة ال��وف��اء
ل�ل�م�ق��اوم��ة ال�ن��ائ��ب محمد رع��د األوض ��اع
السياسية والحكومية الراهنة ،باالضافة
الى االوضاع في الشرق االوسط.
م��ن ج�ه�ت��ه ،أم��ل رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة نجيب
ميقاتي خ�ل�ال رع��اي�ت��ه ف��ي ال �س��راي حفل
إط�ل��اق «ب ��واب ��ة ال �ح �ك��وم��ة اإلل �ك �ت��رون��ي–
دول �ت ��ي»« ،االس � ��راع ف��ي تشكيل حكومة
جديدة جامعة وفاعلة تواجه التحديات
الكثيرة ال�ت��ي ت��واج��ه وطننا واستكمال
تنفيذ املشاريع التي تعود بالنفع على
املواطنني جميعا».
وات � �ه � �م ��ت ك �ت �ل ��ة امل �س �ت �ق �ب ��ل ح� � ��زب ال �ل��ه
ب ��اج� �ه ��اض «امل � �ح� ��اول� ��ة األخ� � �ي � ��رة» ال �ت��ي
بذلها الرئيس سليمان ورئيس الحكومة
امل �ك �ل��ف ت �م��ام س�ل�ام ع �ب��ر اص � ��رار ال �ح��زب

«ع�ل��ى ب��دع��ة الثلث املعطل وال��ذي م��ا زال
ّ
ي�س�ع��ى إل ��ى ص�ي�غ��ة ت�ض�م��ن ل��ه ال�ت�م��ل��ص
م ��ن اع �ل��ان ب� �ع� �ب ��دا» .وط ��ال �ب ��ت س�ل�ي�م��ان
وسالم بـ«املسارعة إلى تشكيل الحكومة
الجديدة بأسرع وقت ،ألن الوضع لم يعد
يحتمل التأخير».
وأوض��ح النائب بطرس حرب أننا «على
ت��واص��ل دائ ��م وش �ب��ه ي��وم��ي م��ع ال��رئ�ي��س
ً
السنيورة أوال لتنسيق امل��واق��ف وثانيًا
ُ
للبحث في الحلول التي يمكن تقديمها
للقضايا العالقة وعلى رأسها االن مسألة
تشكيل الحكومة»،وقال«:االتصاالت التي
ت�ج��ري داخ ��ل ق��وى  14آذا ه��دف�ه��ا ب�ل��ورة
موقف ّ
موحد من التشكيل والتعاون مع
سليمان وسالم «لتسهيل مهمة التأليف
م��ن دون ال�خ��روج ع��ن امل�ب��ادئ االساسية
لهذه العملية» .وأشار إلى اننا لن نرضخ
ل�ش��روط ح��زب ال�ل��ه ،م��ؤك�دًا ان�ن��ا «ن�ح��اول
ال �ت �ف �ت �ي��ش ع� ��ن م � �خ� ��ارج ت �ح �ف��ظ ح �ق��وق
الجميع وكرامتهم».

التمديد لفاضل
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،أرج � ��أ وزي � ��ر ال ��دف ��اع
الوطني فايز غصن ،بناء على اقتراح قائد
ال�ج�ي��ش ال �ع �م��اد ج ��ان ق �ه��وج��ي ،تسريح
مدير االستخبارات العميد الركن ادمون
ف��اض��ل م��ن الجيش حتى  20آذار املقبل.
وه ��و ال �ت��أج �ي��ل ال �ث��ال��ث ل�ت�س��ري��ح ف��اض��ل
بعدما كان األول في شهر نيسان املاضي
وتبعه بعد شهر تأجيل ملدة ستة أشهر.
وف��ي س�ي��اق م�ت�ص��ل ،اع�ت�ب��ر رئ�ي��س تكتل
التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال
عون بعد االجتماع األسبوعي لتكتله في
ال��راب�ي��ة ،أن«مجلس ال��دف��اع االع�ل��ى يأخذ
دور الحكومة ونحن نعترض على ذلك»،

في غضون ذلك ،واصل السفير األميركي
ال � �ج� ��دي� ��د داي � �ف � �ي� ��د ه � �ي ��ل ج ��ول � �ت ��ه ع �ل��ى
املسؤولني والقيادات اللبنانية فزار أمس
ال�ب�ط��ري��رك امل ��ارون ��ي ال �ك��اردي �ن��ال ب�ش��ارة
الراعي ،وزير املال محمد الصفدي ونائب
رئيس املجلس االسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن .وشدد هيل في
ت �ص��ري �ح��ات ل��ه ع �ل��ى أن «ح �ك��وم��ة ب�ل�اده
ت��ري��د ال �ح ��وار م��ع ك��ل م �ك� ّ�ون��ات املجتمع
اللبناني وت �ق� ّ�در ال�ع�لاق��ة م�ع�ه��ا» ،مبديا
«احترامه للتنوع الديني بلبنان».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أك � ��د ال� ��راع� ��ي ل �ه �ي��ل «رف ��ض
ال�ك�ن�ي�س��ة ل�ك��ل أش �ك��ال ال�ع�ن��ف واالق �ت �ت��ال
واإلره� � � � � ��اب وال � �خ � �ط� ��ف ،وان � �ه� ��ا م� ��ع ح��ل
ال �ن��زاع��ات ب��ال �ط��رق ال�س�ل�م�ي��ة وال �ح ��وار»،
م �ش��ددا ع�ل��ى أن «رف ��ض ال �ح��رب ال يعني
دعم أي طرف من أطراف النزاع في سوريا
وغيرها م��ن ب�ل��دان املنطقة» .فيما طالب
الشيخ قبالن الواليات املتحدة بأن «تعمل
على إعطاء الشعوب حريتها وتنصفها،
فتنظر بعينني الى ما يجري في سوريا،
ف�لا ت��دع��م التكفيريني وامل �ج��رم�ين ال��ذي��ن
ي �ق �ت �ل ��ون األب� � ��ري� � ��اء وي �ن �ت �ه �ك ��ون ح��رم��ة
اإلنسان ومقدساته».

العسيري إلى جدة
من جهة أخرى ،غادر بيروت مساء أمس
السفير السعودي في لبنان علي عواض
العسيري متوجها الى جدة .وقبل سفره
ال �ت �ق ��ى ع �س �ي ��ري رئ� �ي ��س ح � ��زب ال� �ق ��وات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع وع� ��رض معه
األوض � ��اع ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ع��ام��ة ف��ي لبنان
واملنطقة والسيما الوضع في سوريا.

اعتصام اهالي املخطوفني
ع �ل ��ى ص �ع �ي��د آخ � � ��ر ،رد رئ� �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة
االتهامية في جبل لبنان القاضي الياس
ع� �ي ��د ،ط �ل �ب��ات إخ �ل��اء س �ب �ي��ل امل��وق��وف�ي�ن
ال� �ث�ل�اث ��ة ف� ��ي ق �ض �ي��ة خ� �ط ��ف ال �ط �ي��اري��ن
التركيني.
ون � �ف ��ذ أه� ��ال� ��ي امل �خ �ط ��وف �ي�ي�ن ف� ��ي أع � ��زاز
اعتصامًا أم��ام مقر ال��رئ��اس��ة الثانية في
ع�ين ال�ت�ي�ن��ة اح�ت�ج��اج��ًا ع�ل��ى ع��دم تخلية
س �ب �ي��ل امل ��وق ��وف�ي�ن .وال �ت �ق��ى ع �ض��و كتلة
«ال� �ت� �ح ��ري ��ر وال �ت �ن �م �ي ��ة» ال� �ن ��ائ ��ب ه��ان��ي
ق �ب �ي �س��ي امل �ع �ت �ص �م�ين ودع � ��ا ال� ��ى اط�ل�اق
س��راح املوقوفني بحال لم تثبت ادانتهم
واق� �ل ��ه ب �س �ن��د اق ��ام ��ة .واع� �ت� �ب ��ر«أن ه�ن��اك
قطبة مخفية بملف التحقيق م��ع ه��ؤالء
خصوصًا ان هناك تحفظًا على محاضر
التحقيق».

◄ بقرادونيان :تفاهم مع
الكتائب
ال � �ت � �ق� ��ى رئ� � �ي � ��س ح � � ��زب ال� �ك� �ت ��ائ ��ب،
أم�ي��ن ال �ج �م �ي��ل ،أم � ��س ،األم �ي��ن ال �ع��ام
ال�ج��دي��د ل �ح��زب ال �ط��اش �ن��اق ،ه��اغ��وب
خ� ��ات � �ش� ��اري� ��ان ،وال � �ن� ��ائ� ��ب ه ��اغ ��وب

ب� �ق ��رادون� �ي ��ان ،ف ��ي ح �ض��ور ال �ن��ائ��ب
إيلي ماروني .وأكد بقرادونيان بعد
اللقاء االتفاق «على تعزيز التواصل،
وخ � �ص� ��وص� ��ًا ف � ��ي ه � � ��ذه ال � �ظ � ��روف
ال��دق �ي �ق��ة ،وال �ت �ف��اه��م ع �ل��ى ال�ع�ن��اوي��ن
األس� ��اس � �ي� ��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة واألم� �ن� �ي ��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة وامل �ع �ي �ش �ي��ة وإي �ج��اد
قواسم مشتركة مع األحزاب األخرى
ل�ل�ن�ه��وض ب��ال��وض��ع ع�ل��ى املستويني
ال�ل�ب�ن��ان��ي وامل�س�ي�ح��ي» .وأوض ��ح ردًا
ع �ل��ى س � ��ؤال أن«ال �ت �ع ��اط ��ف أه ��م من
التحالف ،والتحالف يكون في الوقت
املناسب».

ّ
السعودي يتصل
◄ امللك ّ
بجنبالط معزيًا
غ � ّ�ص م �ن��زل رئ �ي��س ج�ب�ه��ة ال�ن�ض��ال
ال��وط �ن��ي ،ال�ن��ائ��ب ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،في
ك�ل�ي�م�ن�ص��و ب��امل �ع� ّ�زي��ن ب��وال��دت��ه ،مي
أرس�ل��ان ج �ن �ب�لاط .وت�ل�ق��ى سلسلة
ات�ص��االت تعزية ،أب��رزه��ا م��ن رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ،امللك
ال�س�ع��ودي عبد الله ب��ن عبد العزيز،
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
والرئيس سعد الحريري .واستقبل،
ي�ح�ي��ط ب��ه ن �ج�لاه ت �ي �م��ور وأص �ل�ان،
ف��ي ح�ض��ور ال�ن��ائ��ب ط�ل�ال أرس�ل�ان،
امل �ع��زي��ن ف��ي م�ن��زل��ه ف��ي كليمنصو،
وأبرزهم :الرؤساء نبيه بري ونجيب
ميقاتي وتمام س�لام .ونقل جثمان
ال ��راح� �ل ��ة م ��ن م�س�ت�ش�ف��ى ال �ج��ام �ع��ة
األميركية الى املختارة ،حيث ستقام
مراسم الدفن ظهر اليوم.

◄ الفرزلي :الفوضى عدوة
املسيحيني
ن �ب��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال�ن�ي��اب��ي
السابق إيلي الفرزلي الى أن «الفوضى
ه��ي ع ��دوة امل�س�ي�ح�ي�ين ،وك ��ل ال�ن��اس

«منبر الوحدة» دان التحضيرات الخليجية للحرب
دانت األمانة العامة ملنبر الوحدة
الوطنية ،بعد اجتماعها األسبوعي
برئاسة الرئيس سليم الحص،
«التحضيرات الخليجية والغربية
للحرب على سوريا» ،ورأت أنه
«ال يكفي لبعض العرب الرفض
اإلعالمي باستعمال أرض دولهم

ضد العدوان على سوريا ،بل
املطلوب منهم منع استعمال
أموالهم وإمكاناتهم وإعالمهم
وسلطاتهم أيضًا في التآمر على
سيادة دولة عربية ،أي دولة عربية،
وال سيما آخر الدول التي يمكن أن
تسمى عربية بحق».

من جهة أخرى ،دان املنبر بشدة
«الهجوم اإلجرامي على بلدة
معلوال التراثية».
أحداث
ورفض املنبر أن «تكون
ً
معلوال الدامية واملدمرة مجاال
لسجال سياسي داخلي يستثمر
لغايات انتخابية».

مسيحيني أو مسلمني في كل مكان،
والذهاب الى املجهول أيضًا هو عدو
امل�س�ي�ح�ي�ين» .وأش� ��ار ال ��ى أن «ال ��ذي
جعل مسألة بلدة معلوال مسيحية
ل �ي��س ق��دس �ي��ة امل �ك ��ان وأه �م �ي �ت��ه ،بل
البيان ال��ذي ص��در وال��ذي تحدث عن
املسيحيني كجالية صليبية».

