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»قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد 
فرضت حقيقتها على هذا الوجود«        
سعاده

رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي

االمين أسعد حردان
ينعي اليكم الرفيق المناضل

فوزي عماد
الذي وافته المنية يوم الخميس 4 
حزيران 2009 عن عمر ناهز الستين 
سنة كانت حافلة بالنضال والنشاط 
والعقيدة  بالمبدأ  وااللتزام  الحزبي 
بذلك  مشكالً،  االجتماعية  القومية 

قدوة يحتذى بها إيماناً وتفانياً.
الراحل مأتم حزبي  سيقام للرفيق 
في بلدته العزونية ظهر يوم الجمعة 
2009 )اليوم(  5 حزيران  الواقع في 
وسيوارى الثرى عند الساعة الواحدة 

بعد الظهر.
تقبل التعازي في منزل الفقيد قبل 
الدفن وبعده ولمدة أسبوع من تاريخ 

الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــ

»قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد 
فرضت حقيقتها على هذا الوجود«

سعاده
الحزب السوري القومي االجتماعي

منفذية الغرب
آل عماد

ينعون اليكم الرفيق المناضل

فوزي عماد
الذي وافته المنية يوم الخميس 4 
حزيران 2009 عن عمر ناهز الستين 
سنة كانت حافلة بالنضال والنشاط 
والعقيدة  بالمبدأ  وااللتزام  الحزبي 
بذلك  مشكالً،  االجتماعية  القومية 

قدوة يحتذى بها إيماناً وتفانياً.
الراحل مأتم حزبي  سيقام للرفيق 
في بلدته العزونية ظهر يوم الجمعة 
2009 )اليوم(  5 حزيران  الواقع في 
وسيوارى الثرى عند الساعة الواحدة 

بعد الظهر.
تقبل التعازي في منزل الفقيد قبل 
الدفن وبعده ولمدة أسبوع من تاريخ 

الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــ

المجيدة  القيامة  رجاء  على  رقدت 
وال��ح��ي��اة األب��دي��ة ي��وم األرب��ع��اء 3 
واجباتها  متممة   2009 ح��زي��ران 

الدينية المرحومة

فنيس جرجي برباري
رابطة آل برباري

زوج الفقيدة عزيز الياس برباري
زوجته  جهاد  المهندس  ابناؤها: 

مها رامز زخريا وعائلته
رانيا  زوج��ت��ه  وج��دي  المهندس 

أديب البسّيط وعائلته
الدكتور  زوج���ة  اب��ت��ه��اج  بناتها 

حّسان احمد كنج وعائلتها
أمل زوجة شربل جان ابو سليمان 

وعائلتها
بمزيد  اليكم  ينعونها  وانسباؤهم 

الحزن واألسى
تقام صالة الجناز لراحة نفسها عند 
يوم  ظهر  بعد  من  الخامسة  الساعة 
النبي  كنيسة  في  حزيران   5 الجمعة 

الياس للروم االرثوذكس في الحدث.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
الساعة  من  ابتداء  الكنيسة  صالون 
 6 السبت  وي��وم  صباحاً  العاشرة 
رق��اد  كنيسة  ص��ال��ون  ف��ي  ح��زي��ران 
من  ابتداء  المطرانية  طريق  السيدة 
ولغاية  ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة 

السابعة مساء.

وفياتوفيات

اأوباما في القاهرة.. المفتر�س الذي يبحث عن محّبين
تيري ميسان � خاص »البناء«.

يرسم خطاب الرئيس باراك أوباما 
استراتيجية  األزه���ر  ج��ام��ع��ة  ف��ي 
ج��دي��دة ألس��ل��وب ال��ت��واص��ل ال��ذي 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة مع  ت��ع��ت��م��ده 
أي  يعلن  ال  لكّنه  ال��ع��ال��م،  شعوب 
السياسي  التغيير  نتاج  وهو  قرار. 
كانون  منذ  واشنطن  في  طرأ  ال��ذي 
األولى  الخطوة  وليس   2006 األول 

جديٍد. عهٍد  نحو 
التي  الجنراالت  ثورة  قيام  فمنذ 
سكوكروفت  برنت  بفضل  انطلقت 
وفصل  هاميلتون   � ب��اك��ر  وت��ق��ري��ر 
دونالد رامسفيلد واستبداله بروبرت 
لسكوكروفت  الروحي  )االبن  غيتس 
هاميلتون(،   � باكر  لجنة  وعضو 
ودعمت  سياستها.  واشنطن  بّدلت 
أوباما  حسين  باراك  الحاكمة  الفئة 
لتغيير  رئيساً،  بانتخابه  وسمحت 
العالم.  أمام  المتحدة  الواليات  وجه 
أس���وداً  رج���اًل  الفئة  ه��ذه  اخ��ت��ارت 
والده مسلم كما اختارت روما فيليب 
مّد  بهدف  عليها  إمبراطوراً  السوري 

جديدة. شعوٍب  على  سيطرتها 
ما الذي يأخذه ال� »إستابليشمنت« 

على إدارة بوش � تشيني؟ 
»الحرب  إطالقها  ليس  بالتأكيد 
هذه  لمسار  حرفها  بل  اإلره��اب«  على 
وتحّولها  العراق  باحتاللها  الحرب 
ح��ك��وم��ة  ب��ي��د  ض��ع��ي��ف��ة  أداة  إل����ى 
عليها.  السيطرة  وفقدانها  »إسرائيل« 
من  »إيستابليشمنت«  ال�  يتوّقعه  ما 
الصفحة  طّي  هو  بايدن   � أوباما  إدارة 
على  السيطرة  واستعادة  العراقية 
حكومة »إسرائيل«. أما من جهة الدور 
إظهار  فالمطلولب  للرئيس  الشخصي 
وليس  لإلمبراطورية  ال��وّدي  الوجه 
اإلمبريالية  السيطرة  عن  التراجع 

وعن افتراس االقتصاد العالمي.
أوباما  الرئيس  المس  القاهرة  في 
ع���واط���ف ج��م��ه��وره. وأظ���ه���ر وج��ه 
عن  حديثه  عبر  ال��ج��دي��د  واش��ن��ط��ن 
الكينية  وعائلته  الشخصي  مساره 
أندونيسيا.  في  ومراهقته  المسلمة 
يتعّدى  ال  لكّنه  بالطبع  مؤّثر  األم��ر 
فاستراتيجية  ال��دع��ائ��ي��ة.  الحملة 
على  ت��رت��ك��ز  ال  ال��م��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
هي  بل  الشخصية.  رئيسها  عواطف 
ألقطاب  التعقيد  شديد  إجماع  نتاج 
ليس  واألجماع  فيها.  الحاكمة  الفئة 
على  »ال��ح��رب  وق��ف  على  بالتأكيد 
جديد  من  إطالقها  على  بل  اإلره��اب« 

يمكن  ال  الهدف  هذا  العولمة.  بمحازاة 
تحويل  ع��ن  ال��ت��وّق��ف  عبر  تحقيقه 
وعبر  شيطاني  ف��ك��ر  إل���ى  اإلس����الم 
االعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني.
ب��اراك  ب���إرادة  هنا  يشّكك  أح��د  ال 
فالتشكيك  الصادقة  أوباما  حسين 
من  بأكثر  القيام  على  قدرته  في  هو 
سبق  فقد  المؤّثرة.  الخطابات  إلقاء 
الخطابية  فصاحته  حدود  ظهرت  أن 
يلغي  أن  أراد  فقد  الواقع.  أرض  على 
السّرية  السجون  ويغلق  التعذيب 
بإطالق  االك��ت��ف��اء  إل��ى  اض��ط��ّر  لكّنه 
بعض السجناء ونقل مراكز التعذيب 

»س��ّري��ة«.  أكثر  أماكن  إل��ى  السّرية 
حملته  خالل  لتعهداته  بالنسبة  أما 
اللجان  على  أب��ق��ى  فقد  ال��رئ��اس��ي��ة 
الذي  القضائي  والترتيب  العسكرية 
سلفه.  فريق  حصانة  على  يحافظ 
في  العامة  الحريات  استعادة  أراد 
المراقبة  وإنهاء  المتحدة  الواليات 
لكّنه  لمواطنيه،  واألمنية  العسكرية 
أكت«  ال� »باتريوت  إلى تمديد  اضطّر 
واالستمرار بتعليق مفاعيل »هابياس 
المّتهم  حّق  تضمن  )التي  كوربوس« 
لتشريع  القضاء  أمام  فوراً  بالمثول 
يعتبرها  أوباما  كان  والتي  سجنه( 

قلب جميع الحّريات. 

ال���رئ���ي���س أوب����ام����ا ع���ال���ق ف��ي 
ي��ؤّك��د  زال  ال  ف��ه��و  ت��ن��اق��ض��ات��ه، 
هم  ال��م��ت��ط��رف��ي��ن  اإلس��الم��ي��ي��ن  أن 
أيلول   11 أح��داث  عن  المسؤولون 
مسؤولية  لتحميل  ي��أس��ف  ل��ك��ّن��ه 
ال��م��س��ل��م��ي��ن في  ال���ح���ادث ل��ج��م��ي��ع 
المتحدة  ال���والي���ات  ل��ك��ن  ال��ع��ال��م. 
إيجاد  سنوات  ثماني  منذ  تحاول 
ع����دو ج���دي���د ل��ت��ب��ري��ر ت��ض��ّخ��م��ه��ا 
من  خرجت  قد  كانت  فإذا  العسكري. 
انهيار  منذ  الشيوعية  على  الحرب 
الحرب  وم��ن  السوفياتي  اإلت��ح��اد 
الماضي،  الخميس  منذ  اإلسالم  على 
تخوض  ال���ذي  خصمها  ه��و  ف��م��ن 

أن  المؤّكد  من  اآلن؟  ض��ّده  الحرب 
مهاجمة  عن  يتوّقفوا  لن  األميركيين 
العالم اإلسالمي قبل أن يجدوا كبش 

جديد. محرقة 
على  مصّراً  أوباما  الرئيس  زال  ما 
شخص  أالف  ث��الث��ة  م��وت  تشبيه 
الفلسطينيين  بموت  نيويورك  في 
ويؤّكد  وحّريتهم.  أرضهم  أجل  من 
ليس  ال��ق��وة  م��ي��زان  أن  خجل  دون 
وأنهم  الفلسطينيين  مصلحة  ف��ي 
عن  يتوّقفوا  أن  يجب  السبب  لهذا 
التي  حربهم  في  السالح  استخدام 
منهم  وطلب  ف��وز.  أي  لهم  تنجز  لن 
الواليات  في  السود  حذو  يحذوا  أن 

حقوقهم  ن��ال��وا  ال��ذي��ن  ال��م��ت��ح��دة 
عنفية. ال  سلمية  بحركة  المدنية 

ح��رك��ة  أن  ال��ت��ذك��ي��ر  ع��ل��ي��ن��ا  ه��ل 
التمييز  هزمت  قد  كينغ  لوثر  مارتن 
العام  الرأي  جعلت  ألنها  العنصري 
الرئيس  وأن  ش��اه��ده��ا،  ال��ع��ال��م��ي 
االستسالم  على  أج��ب��ر  ج��ون��س��ون 
حسن  بمظهر  يظهر  ك��ي  لمطالبها 
إدارة  وأن  السوفياتي؟  اإلتحاد  أمام 
نفسه  كينغ  القّس  اغتالت  جونسون 
السماح  ليس  ه��دف��ه  أن  أّك��د  حين 
للسود بالمحاربة إلى جانب البيض 
الذي  الفيتنامي  لقتل  فييتنام  في 

يقاوم من أجل حّرية بالده؟

بالقول  لنا  يسمح  ونفهمه  نراه  ما 
أنه من الفاحش أن يظهر أي شخص 
الفلسطينيين  ع��ذاب  تجاه  ال��رأف��ة 
تحّمل  في  االستمرار  منهم  يطلب  ثّم 

بصمت. لكن  المعاناة 
عن  أوب��ام��ا  ت��ح��ّدث  النهاية  ف��ي 
أساسياً  عنصراً  بصفتها  الديمقراطية 
من عناصر السالم وهو القادم من بلٍد 
منذ  األساسية  الحّريات  فيه  ُعلّقت 
العراق  باحتالل  وقام  سنوات  ثماني 
وأف��غ��ان��س��ت��ان. وت��ح��ّدث ع��ن ذل��ك 
أية  حكومتها  فقدت  التي  مصر  في 
أبيب.  شرعية وباتت لعبة في يد تل 
حّد  إلى  تمادت  التي  الحكومة  هذه 
الفلسطينيين  لتمنع  حدودها  إغالق 
»اإلسرائيلية«  القنابل  من  الفرار  من 

ومن الحصول على الطعام.
يمكن  المعطيات  ه��ذه  ض��وء  على 
التأكيد أن خطاب أوباما يحتوي على 
فسحة كبيرة من »النفاق«. فالواليات 
السيطرة  في  تستمّر  أن  تريد  المتحدة 
أن  مّنا  تريد  باتت  لكّنها  العالم   على 
ذلك  من  بالرغم  ذلك.  أجل  من  نحّبها 
نستطيع القول أن التغييرات التي جرت 
في واشنطن، في السنتين األخيرتين، 
تريد  المتحدة  فالواليات  إيجابية. 
تعرف  ال  لكّنها  ال��ع��راق  من  ال��خ��روج 
وقد  ال��رأس.  مرفوعة  بذلك  تقوم  كيف 
مع  الحوار  الجديدة  إدارتها  استأنفت 
الله  حزب  مع  وقريباً  وسورية  إي��ران 
وحركة حماس. كما منعت »إسرائيل« 

من القيام بأية مبادرات عسكرية. 
فرضته  المواقف  في  االنقالب  هذا 
ال��ح��ق��ائ��ق، ال��ه��زائ��م ال��م��ت��ك��ررة في 
فلسطين.  وفي  لبنان  وفي  العراق 
أن  االعتقاد  الغباء  من  سيكون  لذا 
طبيعتها  ب��ّدل��ت  ق��د  اإلم��ب��راط��وري��ة 
وازدياد  قائدها  جلد  لون  تبديل  مع 

فصاحته.  

�ساعات حا�سمة قبل تبيان »الخيط الأبي�ص من الخيط الأ�سود« . . . )تتمة �ص1(

الساعات  في  شهدناه  ما  خالل  من  واضحاً  ويبدو 
على  السعودي   � األميركي  الدخول  أن  الماضية، 
هذا  بين  وم��ا  ال��م��واالة  ف��ري��ق  ل��وائ��ح  ترتيب  خ��ط 
حتى  مستمر  »المستقلون«  يسمى  وم��ا  الفريق 
بحيث  االنتخابية،  العملية  من  األخيرة  اللحظات 
توحيد  إلى  أدى  والمالي  السياسي  التدخل  هذا  أن 
نجاح  بعد  جبيل  دائرة  في  و«المستقلين«  الموالين 
هذا التدخل بفرض سحب كل من المرشح إميل نوفل 
والمرشح  الجمهورية«  رئيس  على  »المحسوب 
في  المستقبل  تيار  على  المحسوب  ع��واد  محمود 
جانب  إلى  الالئحة  إلى  سعيد  فارس  إدخال  مقابل 
األسف  ومع  الحسيني،  ومصطفى  الخوري  ناظم 
هذا  عن  بعيداً  يكن  لم  الجمهورية  رئاسة  موقع  فإن 
إلضعاف  مكشوفة  محاولة  في  ذلك  وكل  »البازار«، 

مسيحياً. عون  ميشال  العماد  يمثل  ما 
السعودي   � األم��ي��رك��ي  ال��خ��ارج��ي  الثنائي  ه��ذا 
من  أكثر  في  تدخل  أن  قليلة  أسابيع  قبل  له  سبق 
طرابلس  من  بدءاً  اللوائح،  لترتيب  ودائرة  منطقة 
على  الضغط  إل��ى  وص���والً  وال��م��ت��ن  ك��س��روان  إل��ى 
في  وال��ك��ت��ائ��ب  ل��ل��ق��وات  مرشحين  ل��ض��م  ج��ن��ب��الط 
»سيناريو«  سياق  في  ذلك  وكل  وعاليه،  الشوف 
سقوط  لمنع  أخ��رى  ودول  ق��وى  فيه  تشارك  كبير 
لمصلحة  االنتخابات  في  األميركي  التحالف  قوى 
االمكان  قدر  للحد  األق��ل  على  أو  المعارضة،  قوى 
يكون  ال  حتى  األكثري«  »التحالف  هذا  خسارة  من 
خصوصاً  االنتخابات،  في  وفاقعاً  مريعاً  سقوطه 
عليها  أش��رف��ت  ال��ت��ي  حتى  االس��ت��ط��الع��ات  ك��ل  أن 
المتحالفة  القوى  خسارة  تؤكد  األميركية  السفارة 

األميركي. المشروع  مع 
الرئيس  ترشيح  السيناريو  ه��ذا  ضمن  وي��ق��ع 
مقعد  عن  فقط  ليس  للتفتيش،  صيدا  في  السنيورة 
في  معنوي«  »انتصار  تسجيل  محاولة  بل  إضافي، 
اقتنع  أن  بعد  السنية،  المعارضة  رموز  بعض  وجه 
انتصار  تسجيل  بصعوبة  التحالف  هذا  أصحاب 
وتقع  ع��ون،  العماد  ضد  المعركة  في  جزئي  ول��و 
الوجوه  المتعددة  المعركة  السيناريو  هذا  ضمن 
طرابلس  في  كرامي  عمر  الرئيس  ضد  تخاض  التي 
البقاع  في  السنية  المعارضة  شخصيات  من  وعدد 
والمنية  عكار  مثل  الشمال  دوائر  في  وكذلك  الغربي، 

. لضنية ا و
على  أميناً  يزال  ال  الذي  األميركي  التحالف  هذا 
جورج  السابق  االميركي  الرئيس  مثله  لما  الوفاء 
ه��ذا  أن  ف��ي  اآلن  ح��ت��ى  يقتنع  ل��م  وادارت����ه  ب��وش 
يصّر  بل  الماضي  من  أصبحوا  وأصحابه  المشروع 
تدرك  استثناءات  هناك  كانت  وإن  فيه.  السير  على 
انكسار  نتيجة  متغيرات  م��ن  العالم  يشهده  م��ا 
يمثله  كان  ال��ذي  الجديد  األوس��ط  الشرق  مشروع 
السابقة  االميركية  االدارة  في  الجدد«  »المحافظون 
النائب  بآخر  أو  بشكل  عنه  يعبر  االستثناء  وه��ذا 

جنبالط. وليد 
السعودي   � األميركي  االستنفار  ه��ذا  كل  ورغ��م 
اللبناني  الناخب  فإن  لبنان،  في  حلفائهم  لمصلحة 
المستمر  رف��ض��ه  االق���ت���راع  ص��ن��دوق  ف��ي  ي��ؤك��د 
خالل  من  شؤونه  في  خارجي  تدخل  لكل  والمتجدد 
األم��ر  ه��ذا  المعارضة.  ل��وائ��ح  لمصلحة  االق��ت��راع 
كل  تنفع  ول��ن  والمؤشرات  المعطيات  كل  تؤكده 
فريق  إليها  يلجأ  التي  والضرب«  »الجمع  محاوالت 
الداخل  في  له  الجدد  الداعمين  كل  ومعه  آذار   14

الخارج. في  والدائمين 
الدوائر،  معظم  في  االنتخابات  نتائج  وستؤكد 
وتشهد  انتخابية  معارك  فيها  التي  الدوائر  وبخاصة 
مثيالً  لبنانية  انتخابات  أي  تشهد  لم  مالياً«  »دفقاً 
المال  عبر  والترغيب  الترهيب  محاوالت  كل  وال  له، 
النتيجة  لتعديل  المغتربين  واستقدام  والخدمات 
تعمد  التي  »المفبركة«  االستنتاجات  بعض  رغم 
سواء  »األكثري«،  الفريق  اعالم  وسائل  نشرها  إلى 
والبقاع  زحلة  أم  األول��ى  بيروت  أم  البترون  في 
أن  وجبيل،  وك��س��روان  المتن  إل��ى  وص��والً  الغربي 
للبنانيين  مختلفاً  يوماً  سيكون  حزيران  من  الثامن 

. لمستقبلهم و

األفضل واالستعداد  بارود 
االنتخابي،  لليوم  وم��واك��ب��ة  ذل��ك،  م���وازاة  ف��ي 
التأكيد  بارود  زياد  والبلديات  الداخلية  وزير  جّدد 
هو  باألمس  حصل  ما  وأن  ممسوكة  األمور  »أن  على 
الداخلية  ل��وزارة  مهمة  كانت  انتخابية  »بروفة« 
نستفيد  وأم��ورا  عبرا  منها  نستخلص  ان  ويمكن 

األحد«. ليوم  أفضل  بصورة  للتحضير  جدا  منها 
الينا،  بالنسبة  »المراقبين  أن  على  بارود  وشدد 
للتأكد  اضافية  أداة  هم  محليين،  أم  دوليين  أكانوا 
أن  الحظت  كما  االنتخابية،  العملية  سالمة  م��ن 
المالحظات،  بتدوين  يكتفون  المراقبين  بعض 

بتدوين  اكتفاء  هناك  يكون  بأال  تعميم  صدر  وقد 
وبينهم  بيننا  مشتركاً  الهدف  كان  ف��إذا  مالحظة، 
لفت  فيجب  االنتخابية،  العملية  سالمة  تأمين  هو 
ألن  االح��ت��رام،  مع  مالحظة،  أي��ة  إل��ى  القلم  رئيس 
القلم  ضمن  والقرار  السلطة  صاحب  هو  القلم  رئيس 

يكون«. أن  يجب  ما  لتقرير 
ستمنع  السيارة  المواكب  »أن  الى  بارود  ولفت 
حركة  لتسهيل  السبت  اليوم  صباح  من  اعتبارا 
االنتخابية  المرحلة  دخلنا  قد  نكون  ألننا  السير، 
درج��ات  بأقصى  ندخلها  ان  والمطلوب  األخ��ي��رة، 

التشنج«. ومنع  االستقرار 
»ال  أن  ب��ارود  أك��د  التجول،  حظر  موضوع  وع��ن 
نتجول  ان  المطلوب  االنتخاب.  ي��وم  تجول  حظر 
منع  »إن  وأضاف:  االقتراع«.  اقالم  اتجاه  في  بهدوء 
يوم  في  بها  نقوم  التي  االستثناءات  من  هو  التجول 

فرح؟«. يوم  في  اليها  نلجأ  فكيف  صعب، 
أجاب  الرشوة،  عن  حكي  وما  زحلة  إشكال  وعن 
والنيابة  القضاء،  يد  في  اصبح  »الموضوع  بارود: 
تحقيق  اي  في  أتدخل  وال  عليه  يدها  وضعت  العامة 
قانون  فهناك  حصل  ما  حصل  كان  اذا  انما  قضائي، 
كمؤشر  مفيدة  تكون  وقد  واضحة،  ونصوصه  يطبق 
جهة  أي��ة  من  مخالفة  أي��ة  معالجة  في  الحزم  ال��ى 
خيمة،  رأسه  فوق  أحد  ال  الموضوع  هذا  وفي  أتت. 
االنفاق  تخطي  في  أم  االنتخابية  الرشوة  في  أكان 

االنتخابي«.
نجار  ابراهيم  العدل  وزير  طلب  ثانية  ناحية  من 
تعميم  في  محافظة،  كل  في  العليا  القيد  لجان  من 
احتياطية  ابتدائية  لجان  انتداب  أم��س،  أص��دره 
ابتداء  االنتخابي  النهار  خالل  مراكزها  في  تتواجد 
المسائل  حل  أجل  من  صباحاً  السابعة  الساعة  من 
بشأن  المناسبة  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  واالش��ك��االت 

االقتراع. عمليات  خالل  تطرأ  قد  التي  المسائل 
الجيش  قائد  دعا  االنتخابات  أمن  صعيد  وعلى 
مع  ام��س  اجتماعه  خ��الل  ق��ه��وج��ي،  ج��ان  ال��ع��م��اد 
الكبرى،  والوحدات  المناطق  وقادة  القيادة  أركان 
الموكلة  بالمهمة  للقيام  الكاملة  »الجهوزية  إلى 
التحضيرات  مختلف  الجيش  استكمل  أن  بعد  إليهم، 
»هذا  أن  مؤكداً  للتنفيذ«،  واللوجستية  البشرية 
المضنية  األعباء  تحمل  منا  يستأهل  االستحقاق 
في  ال��م��واط��ن  أم��ن  لتوفير  ال��ج��ه��ود  أق��ص��ى  وب��ذل 
خياره  عن  والتعبير  االقتراع،  مراكز  إلى  االنتقال 

. » ية بحر
العسكري  وال��م��ظ��ه��ر  »االن��ض��ب��اط  ع��ل��ى  وش���دد 
نراهن  الذين  المواطنين  مع  باحترام  والتعامل 
لمسؤولياتهم«،  ووع��ي��ه��م  ال��وط��ن��ي  حسهم  على 
أي  لضبط  وح��زم  بسرعة  التدخل  »وج��وب  وعلى 
محاولة  أية  مع  التهاون  وعدم  تفاقمه،  ومنع  إشكال 
والتي  والقانون،  النظام  وتجاوز  باألمن  لالخالل 
الوطن  وصورة  الدولة  هيبة  إلى  االساءة  شأنها  من 

الحضارية«.
ممثلي  من  فريق  أيضاً  بيروت  إلى  يصل  واليوم 
لجنة  رئيس  برئاسة  الروسي  الفيدرالية  مجلس 
مارغيلوف  ميخائيل  المجلس  في  الدولية  العالقات 

البرلمانية. االنتخابات  متابعة  في  للمشاركة 

سليمان من  توضيح  بري: 
الكالمي  الصمت  بمهلة  االلتزام  وقبيل  وأم��س، 
وفي  جعبتهم،  في  ما  المرشحون  أفرغ  االنتخابي، 
لرئاسة  ترشحه  بري  نبيه  الرئيس  أعلن  اإلطار  هذا 
الموقع،  هذا  في  يخدم  أن  يستطيع  ألنه  المجلس 

األمام. بصمام  النواب  مجلس  واصفاً 
العماد  الجمهورية  رئيس  بري  الرئيس  وناشد 
حصل  عما  عنه  توضيحاً  يصدر  أن  سليمان  ميشال 
الزميل مارسيل  مؤخراً في جبيل. وقال في حوار مع 
الرئيس،  أناشد  لماذا  أعرف  »أنا  أمس  مساء  غانم 
يطالب  أن  من  بكثير  أكبر  فخامته  بأن  متيقن  ألنني 

اآلن«. من  )نيابية(  بكتلة 
الموضوع:  بهذا  متصل  آخر  سؤال  على  رداً  وقال 
وعشنا  متنا  ألننا  بذلك  الرئيس  فخامة  »أن��اش��د 
كالم  أن  إلى  مشيراً  توافقي«،  رئيس  إلى  لوصلنا 
الرئيس  فخامة  وأدخل  أوحى  جعجع  سمير  الدكتور 
الجمهورية  رئيس  وكأن  األمور  وأظهر  بالموضوع، 
مكانة  إن  وق��ال  الموضوع.  بهذا  جعجع  »ط��اوع« 

توافقي. رئيس  وهو  ذلك  من  أجّل  سليمان  الرئيس 
االن��ت��خ��اب��ات  وص���ف  ع��ل��ى  ب���ري  ال��رئ��ي��س  ورد 
مصيرية  اللبنانية  »االنتخابات  فقال  بالمصيرية 
»حاجي  للداخل،  وحدوية  ولكنها  للخارج  بالنسبة 
اللبنانيين،  ستوّحد  االنتخابات  هذه  الحجر«.  نكّبر 

المعارضة«. فازت  إذا  خصوصاً 
االنتخابي  للوضع  جداً  ارتياحه  عن  أعرب  وإذ 
اإلسرائيليين  عند  والتوتر  االستنفار  إلى  مشيراً 
من  لقلقها  ي��ع��ود  ال���ذي  االن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  إزاء 

ومن  وسورية  إي��ران  من  كل  مع  األميركي  الحوار 
في  المقاومة  عنصر  يقّوي  ال��ذي  المعارضة  ف��وز 

. لمنطقة ا
أحمدي  محمود  اإليراني  الرئيس  كالم  أن  ورأى 
الداخل  في  يعرف  اللبنانية  االنتخابات  عن  نجاد 
»لقد  وق��ال  الرئاسة،  انتخابات  بمثابة  اإلي��ران��ي 
قبة  اإلي��ران��ي��ة  ال��ح��ّب��ة  م��ن  أي  ك��الم��ه،  م��ن  جعلوا 

. » نية لبنا
إلى  مشيراً  المعارضة  من  التخويف  كالم  ورفض 
و1996   1992 انتخابات  في  المقاومين  »نجاح 

مختلف«. شيء  يحصل  ولم  و2005  و2000 
ف�«ستكون  آذار   8 أم   14 ربحت  سواء  أنه  وأكد 
هو  ه��ذا  أن  كاشفاً  وطنية«،  وح��دة  حكومة  هناك 
السعودي.   � السوري  التوافق«  أعمدة  أهم  »أح��د 
والباقي  سيحصل  ال���ذي  ال��ش��يء  »ه���ذا  وأض���اف 
سيحصل  »ال��ذي  وك��رر  حلب«.  في  رأيته  حصرم 
نكسر  وحاجي  وطنية،  وح��دة  حكومة  تشكيل  هو 
إن  وقال  انتخابية«.  امور  أجل  من  ببعض  بعضنا 

لبنان. مصلحة  تعرفان  وسورية  السعودية 
المعطل  بالثلث  طالب  آذار   14 فريق  أن  وكشف 
 10 ـ   10( الشهير  اقتراحه  على  رداً  الدوحة  في 
األولى  المرة  ليس  المعطل  الثلث  إن  وقال   .)10 ـ 
أنه  إل��ى  مشيراً  اللبنانية،  الحكومات  تاريخ  في 
للرئيس  كان  األولى  السنيورة  الرئيس  حكومة  في 

المعطل. الثلث  لحود 
الحكومة،  عطل  المعطل  الثلث  أن  مقولة  ورفض 
ه��ذه  ت��ج��رب��ة  ي��ري��د  ال  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  إن  وق���ال 
الحكومة  عطلت  الحكومة  ق��ي��ادة  وإن  الحكومة، 
»ان  وأضاف  التجربة؟.  هذه  تعطل  أن  تريد  ألنها 
عن  غريبة  تجربة  ليست  الضامن  الثلث  تجربة 

اللبناني«. والنظام  الطائف  طبيعة 
مشاركة  تقبل  ولم  المواالة  ف��ازت  إذا  إنه  وق��ال 
سيكون  ولكن  الحكم  خارج  »نبقى  فإننا  المعارضة 
فريق  دعوة  المعارضة  باسم  القول  وجدد  أعرج«. 
فريق  فاز  ما  إذا  الحكم  في  المشاركة  إلى  آذار   14
المعطل  الثلث  إلعطاء  االستعداد  عن  معرباً  آذار،   8

الفريق. لهذا 
ال  الوسطية  الكتلة  »ان  س��ؤال  على  رداً  وق��ال 
أن  يريد  والذي  بعدها،  بل  االنتخابات  أبان  تنشأ 
بعد  ذل��ك  يكون  الرئيس  لفخامة  وسطي«  »يعمل 

االنتخابات«.
فكرة  أدن��ى  لديها  ليست  المعارضة  أن  وأك��د 
مع  المعارضة  أن  مكرراً  اللبناني،  النظام  لتغيير 
هي  المعارضة  أن  على  وشدد  األلف.  للمرة  الطائف 
اللبناني  النظام  ومع  الفردية  والملكية  الحرية  مع 
أن  يجب  حيث  الخصخصة  ومع  المصرفي،  والنظام 

. يخصخص
على  وسورية  إيران  شكر  المقاومة  على  شدد  وإذ 

للمقاومة. دعمهما 

الناس تهجير  يريدون  عون: 
واإلصالح  التغيير  تكتل  رئيس  أكد  ناحيته  من 
انه  في«  تي  »أو  الى  حديث  في  عون  ميشال  العماد 
أن  إلى  مشيراً  بالمال،  المال  يواجه  أن  يستطيع  ال 
المسيحي  المجتمع  في  يتركز  االنتخابي  »المال 
االنتخابي  المال  قيمه.  وإف��س��اد  تماماً،  إلف��س��اده 
الطريقة  بهذه  فنحن  مجتمعنا،  انهيار  إلى  سيؤدي 
الحريري  دفع  ومهما  اإلصالح،  مرحلة  إلى  نصل  لن 
ال��ذي  دوالر  ال��م��ل��ي��ار  إل��ى  ي��ص��ل  ل��ن  وم��ؤس��س��ات��ه 

للناس«. حصلناه 
الناس،  تهجير  يريد  اآلخ��ر  الفريق  »ان  واعتبر 
ال��وض��ع  ع��ب��ر  او  ب���ال���رص���اص،  ي��ت��م  وال��ت��ه��ج��ي��ر 
ال��ي��وم،  وح��ت��ى   1992 ال��ع��ام  وم��ن  االق��ت��ص��ادي. 
بل  االنتاج  على  قائمة  ليست  الحريرية  السياسة 

االستدانة«. على  القائم  الدولة  تمويل  على 
الرابية  كلمة  في  ع��ون،  اعتبر  أخ��رى  جهة  من 
مهرجان  خ��الل  ف��ي  الشاشة  على  مباشرة  وُب��ث��ت 
»زحلة  ان  زحلة،  في  الشعبية«  ل�«الكتلة  انتخابي 
محيطها  عن  نعزلها  أن  يمكن  وال  التسامح،  مدينة 
التفاهم  سياسة  تطوير  على  نعمل  نحن  ول��ذل��ك 
»س��الح«  أن  ورأى  ال��ت��ص��ادم«.  س��ي��اس��ة  ول��ي��س 
الجنوب  في  وسيبقى  الجنوب  في  وجد  الله  حزب 
»إسرائيل«،  مع  المشكلة  تنتهي  عندما  وسينتهي 

عليكم. لالعتداء  وليس  عنكم  للدفاع  وهو 
م��دي��ن��ة  زح��ل��ة  ان  ق��ال��وا  »ال��ب��ارح��ة  اض����اف: 
الحريري،  بيت  في  ألفت  جبيل  والئحة  الحريري، 
تصبح  أن  ناقص  »وبعد  الحريري،  بيت  وكسروان 

الحريري«. سيدة  السيدة 

فرنجية: مع المحور السوري � اإليراني
تيار  رئيس  اعتبر  »الجزيرة«  إلى  حديث  وفي 
التي  السياسة  »ان  فرنجية  سليمان  »ال��م��ردة« 

حساب  على  ك��ان��ت  ال��ح��ري��ري  بيت  اليها  أخ��ذن��ا 
الشرق«،  على  رهاننا  يكون  أن  يجب  فيما  لبنان، 
ونفتخر  اإليراني   � السوري  المحور  مع  »نحن  وقال: 
للسياسة  تابعين  نكون  أن  نريد  ال  نحن  ب��ذل��ك، 
تستعمل  المتحدة  الواليات  ان  واألكيد  االميركية، 
ذلك  سيكون  التسوية  تأتي  وعندما  ساحة،  لبنان 

لبنان«. حساب  على 
العماد  الجمهورية  برئيس  عالقته  وص��ف  وإذ 
تكون  أن  رف��ض  ب��ال���«ع��ادي��ة«،  سليمان  ميشال 
فرنجية  واتهم  نيابية.  كتلة  الجمهورية  لرئيس 
»من  قائالً:  جبيل  انتخابات  في  بالتدخل  سليمان 
كان  نوفل،  اميل  وسحب  جبيل  انتخابات  في  تدخل 
يخجل،  ان  عليه  ليس  والرئيس  الجمهورية.  رئيس 
ويتكلم  وجهين  له  ان  اللبنانيين  بعض  اعتبر  اذ 
مرشحوه،  هم  هؤالء  ان  يقول  ان  وعليه  بلسانين، 
ويجمع  هناك  وينام  عمشيت  الى  يوم  كل  يأتي  وهو 
بأن  قناعته  عن  وأع��رب  والمرشحين«.  المخاتير 
ألن  والمتن  وك��س��روان  جبيل  في  سينتصر  »ع��ون 
والشعب  مفصلية  وهي  عادية  ليست  االنتخابات 

خدماتياً«. وليس  سياسياً  منقسم 

بالفوز الثقة  قاسم: 
الشيخ  الله«  ل�«حزب  العام  األمين  نائب  وأك��د 
ال��م��ع��ارض��ة في  ال��ح��زب ب��ف��وز  ن��ع��ي��م ق��اس��م ث��ق��ة 
كل  أن  معتبراً  االنتخابات،  بعد  البرلمانية  الغالبية 
كانت  األخيرة  األسابيع  في  حصلت  التي  التطورات 
لناحية  المعارضة  مصلحة  ف��ي  تصب  ت��ط��ورات 

»المنار«. تلفزيون  عنه  نقل  ما  بحسب  الفوز، 
مع  التعامل  عدة  سفارات  نية  الى  قاسم  وأشار 
االنتخابي  االستحقاق  عن  ستنتج  التي  الحكومة 
السفارات  ه��ذه  ان  ال��ى  الفتاً  النتيجة،  كانت  أي��اً 
نتيجة  اية  مع  سيتعاملون  انهم  وقالت  بنا  »اتصلت 
مع  عداء  حالة  في  يقفوا  ولن  النيابية  لالنتخابات 

فازت«. حال  في  المعارضة  او  الله  حزب 
على  الصيداويين  سعد  اسامة  النائب  وعاهد 
وتاريخاً  رائ��داً  دوراً  بصيدا  يليق  بما  »تمثيلهم 
في  مدينتهم  وحق  مصالحهم  عن  والدفاع  مقاوماً، 
 7 األحد  »صباح  أن  الى  وأشار  واالزدهار«.  اإلنماء 
وتنتظرهم  ابنائها  مع  موعد  على  صيدا  حزيران 

االقتراع«.  صناديق  في  بأصواتهم  ليدلوا 
انتقد  بياناً  أصدر  لسعد  اإلعالمي  المكتب  وكان 
النائب  »المستقبل«  كتلة  لرئيس  األخير  الكالم  فيه 
التنفيذية  الهيئة  برئيس  عالقته  عن  الحريري  سعد 
عن  وسأل  جعجع،  سمير  اللبنانية«  »القوات  لحزب 
واسعة  فئة  مشاعر  استفزاز  في  استمراره  »سبب 
يمثلها«،  التي  البيئة  أبناء  بينهم  من  اللبنانيين  من 
كرامتهم  بأن  شعروا  قد  كثراً  لبنانيين  »ان  معتبراً 
افتخاره  عن  يتحدث  الحريري  كان  عندما  انتهكت 

والقوات«. جعجع  مع  العالقة  بتلك  واعتزازه 

ي ير لحر ا
الحملة  اخ��ت��ت��ام  ح��ف��ل  خ���الل  ل���ه  ك��ل��م��ة  وف���ي 
أش��ار  ال��ب��ي��ال،  ف��ي  المستقبل  لتيار  االنتخابية 
ساعة   36 »امامنا  انه  الى  الحريري  سعد  النائب 
للبنان  انحيازنا  لنعلن  االقتراع  أقالم  تفتح  حتى 
دينية  وال  عرقية  ال  أخ��رى،  هوية  ألية  وليس  أوالً، 
مرات  لنكرر  ساعة   36 عقائدية.  وال  سياسية  وال 
ساعة   36 مصيرية.  انتخابات  بصدد  أننا  ومرات، 
نقرر  من  س��وان��ا،  أح��د  وال  نحن  نحن،  اننا  لنقول 
ال  ينقلب  أن  ألحد  نسمح  ال  كي  ساعة   36 مصيرنا. 
على  وال  المستقلة،  السيدة  جمهوريتنا  دستور  على 
نتمسك  لكي  ساعة   36 الحر.  االقتصادي  نظامنا 
وبديموقراطيتنا  المعتدل  المنفتح  عيشنا  بأسلوب 
شراكة  الكاملة  الشراكة  لنلتزم  ساعة   36 المميزة. 
المناصفة  لنلتزم  ساعة   36 والواجبات.  الحقوق 

التامة«.

متعاملين على  االدعاء 
المحكمة  ل��دى  الحكومة  م��ف��وض  ادع���ى  أم��ن��ي��اً 
الموقوفين:  على  صقر  صقر  القاضي  العسكرية 
يوسف عبدوش، إميل أبو صافي، جورج أبو صافي، 
برو،  كايدو  العدالة:  وجه  من  والفارين  المالح،  علي 
الياس  العلم،  فوزي  كيروز،  وديع  حالوي،  جعفر 
على  ال��م��الح  علي  إلق��دام  ب��رو  وص��الح  صافي  أب��و 
المادة  إلى  سنداً  اإلسرائيلي،  العدّو  مع  التعامل 
على  اآلخرين  وإق��دام  العقوبات،  قانون  من   278
واعطائه  لديه  الدسائس  ودّس  العدّو  مع  التعامل 
ودخ��ول��ه  ق��ّوات��ه  ف��وز  على  لمعاونته  معلومات 
إلى  سنداً  وذلك  مسبق،  إذن  دون  من  احتلها  أراٍض 
واقدام  العقوبات،  قانون  من  و275   274 المادتين 
صافي  أبو  وجورج  المالّح  علي  باستثناء  الجميع 

إسرائيل.  إلى  المخّدرات  تهريب  على 

عقل  إل��ى  نتطلع  زلنا  »م��ا  أننا  وأض��اف 
لوضع  الغربية  الضفة  في  والعقل  الحكمة 
إراقة  ومنع  الحاصل  التدهور  هذا  إلى  حد 
إال  يخدم  ال  الوضع  هذا  ألن  الدماء  من  مزيد 

االحتالل اإلسرائيلي«.
فعل  ردة  لحكومته  يكون  أن  هنية  ونفى 
لغربية  الضفة  أحداث  تجاه  غزة  قطاع  في 
قائال :« نحن ال نتعامل بردات الفعل ونؤكد 
على المعالجة الهادئة في قطاع غزة إزاء ما 

يجرى في الضفة الغربية«.
عنصر  بينهم  فلسطينيين  ثالثة  وك��ان 
كتائب  من  واثنان  الفلسطينية  الشرطة  في 
اشتباك  في  آخر  عدد  وج��رح  قتلوا  القسام 
مسلح هو الثاني من نوعه خالل أسبوع في 

مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.
عنصر  االش��ت��ب��اك  نفس  خ��الل  وأص��ي��ب 
األجهزة  ،اعتقلته  بجراح  القسام  من  ثالث 
األمنية بعد أن سرت أنباء عن مقتله في وقت 

سابق.
وأسفر اشتباك مسلح يوم األحد الماضي 
عن مقتل ثالثة من عناصر األمن واثنين من 
صاحب  جانب  إلى  القسام  كتائب  عناصر 

المنازل الذي تحصن فيه المسلحون.
)رويترز (  

الغرب  الى  االخيرة  الرسالة  وتبقى 
ارادت  ح��ي��ث  ام��ي��رك��ا،  طليعته  وف����ي 
تحديداً،  الوب��ام��ا  تقول  ان  »اس��رائ��ي��ل« 
ان ال��ص��ورة ال��ت��ي رس��خ��ت ف��ي الذهن 
ال��غ��رب��ي ع���ن »اس���رائ���ي���ل« ب��ع��د حربي 
»اسرائيل«  وان  تغيرت،  وغ���زة  لبنان 
اس��ت��ع��ادت ص��ورت��ه��ا ال��ق��دي��م��ة وباتت 
قادرة على استئناف دورها في المنطقة 
ك��م��ا ش���اء ال��غ��رب وات��ف��ق��ت م��ع��ه عليه، 
خبيراً   70 »اسرائيل«  استقدمت  ولهذا 
م��ن ام��ي��رك��ا وأوروب���ا  وم��راق��ب��اً اجنبياً 
واميركا الالتينية واليابان ليشهدوا لها 
تلك  استعادة  في  المناورة  نجاح  على 
التي  الرسائل  من  الثانية  اما  الصورة، 
وجهتها الوباما وهو في جولته الشرق 
 « المسلمين  م��ن  »تقرباً  االن  اوسطية 
فهي تحذير له لعدم االسترسال بتطبيق 
ايران  الناعمة وترك  القوة  استراتيجية 
النجاز  تستغلها  م��ف��اوض��ات  ل��ط��اول��ة 
برنامجها النووي كما خططت له، بحيث 
يفلت من السيطرة، وهي تريد بالمناورة 
هذه ان تظهر الميركا استعدادها للجؤ 
الى القوة ان احجمت اميركا عن ذلك.. 
الرسالة  ل��ه��ذه  ال��ن��ت��ائ��ج  ان  نعتقد  ه��ن��ا 
محدودة، حيث ان الخبراء سيوضحون 
ان »اسرائيل« غير قادرة على استيعاب 
الداخلية،  جبهتها  على  المعاكس  ال��رد 
للضغط  تعرض  ومهما  اوب��ام��ا  ان  كما 
فانه مضطر لمتابعة اعمال استراتيجيته 

الناعمة حتى آب 2010... 
شاءتها  ل��ل��ك��ي��ان،  ش��ام��ل��ة  م���ن���اورة 
»اس���رائ���ي���ل« م��ع��ال��ج��ة الث����ار ال���زل���زال 
 ،2006 العام  في  الكيان  ضرب  ال��ذي 
ال�����ى ص������ورة فيها  وان���ت���ه���ى االم������ر 
الذي  وال��ه��وي��ل،  والضجيج  الصخب 
عن  به  ومتمسك  بحقه  مؤمن  يثني  ال 
االس��ت��م��رار ب��ال��م��واج��ه��ة الح��ق��اق هذا 
»اسرائيل«  وستجد  واستعادته،  الحق 
لم  انها  مناورتها  انتهاء  من  اي��ام  بعد 
ُتخف مقاوماً او ممانعا أو تحمله على 
االذعان او االستسالم، ولم تستطع ان 
صهاينتها  من  واسعة  شريحة  تحمل 
في فلسطين المحتلة، على عدم التفكير 
عندما  الثاني  السفر  ج��واز  باستعمال 
عليها  المعاكس  الرد  صواريخ  تسقط 

اذا اعتدت. 
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