
االحد 2 اغسطس 2009   35عربية وعالمية

عيد الجيش اللبناني: غياب الحكومة.. وحضور رئيسين للوزراء ألول مرة!
س�ليمان يطلق الدعوة لتعديل ما يجب من اتفاق الطائف ويحث على وضع تصور منهجي إللغاء الطائفية السياسية

 ولفت إل���ى أن »امام حكومتنا مهمات 
كثي���رة فهي تضم كل األطي���اف وينتظر 
اللبنانيون منها أن تباشر عملية اصالح 
واسعة في القطاعات االدارية واالقتصادية 
واملالية واخلدماتية واالجتماعية بحيث 
تنقل البالد لعتبة احلداثة والتطور والى 
مرحلة جيدة للخروج من الهدر والفساد 

والدين العام«.

التنازل لصالح الخير العام

ورأى ان���ه »ال يقوم وطن إال مبقدار ما 
يتنازل كل منا لصالح اخلير العام، وال يجوز 
ان نقف مكاننا بل نس���عى حلل مشاكلنا 
فالش���عب تواق الى االصالح وتطبيق ما 
تبق���ى من اتفاق الطائف الذي هو ضمانة 
للجميع« داعيا اجلميع لقراءة هذا االتفاق 

بتمعن.
الرئيس س���ليمان، الذي استهل كلمته 
بتس���مية دورة الضب���اط املتخرج���ن ب� 
»العميد الش���هيد عماد واكيم« مشيرا الى 
أن »العمي���د واكيم قدم دمه فداء للبنان«، 
توجه إلى الضب���اط املتخرجن قائال لهم 
»أنتم حماة الوطن وعنوان بقائه، تاريخ 

جيشكم يدعوكم لاللتزام بقسمكم وأنتم 
 الذين عصيتم على العدو وانتصرمت عليه«.

وتوقف الرئيس سليمان مليا في كلمته عند 
التهديدات االسرائيلية املستمرة ضد لبنان 
فلفت إلى أن اسرائيل ما تزال تخرق القرارات 

الدولية وخصوصا القرار 1701 بحرا وجوا 
وبرا، مشددا على »ضرورة تنفيذ هذا القرار 
وعدم تغيير اي شيء فيه وانسحاب اسرائيل 
من األراضي اللبنانية احملتلة« مشيرا في 
الوقت عينه إلى أن »القرار 1701 ليس السالح 

الوحيد لتحري���ر األرض« مؤكدا احلرص 
على القوات الدولية العاملة في اجلنوب 
 بذات مقدار احلرص على اجلنود اللبنانين.

وأوضح ان »املؤسسة العسكرية تقدم املثال 
بصون احلريات ونبذ التعصب وقد شهدنا 
اس���تحقاقات كبرى واكبت عودة الدولة 
ال���ى أماكنها الطبيعي���ة فكانت العالقات 
الديبلوماسية مع سورية وجنبنا الوطن 
 الصراعات العاملية وعاد للوطن صوته«. 
وتوجه الرئيس سليمان للضباط املتخرجن 
قائال »اجنزمت بامتياز االستحقاق االنتخابي 
والسياحي وهو دليل على دوركم باحلفاظ 
على األمن. والبد اليوم ان نقف وقفة مساءلة 

عما قدمناه كسياسيين«.

تحقيق حلم كل شهيد

وتساءل »ترى ما الذي مينعنا من حتقيق 
حلم كل شهيد بوطن حر ودميوقراطي وقيام 
دولة بعيدة عن الفس���اد؟«، داعيا »لوقفة 
ضمير الى جانب شهدائنا وشهداء املقاومة 

الذين وقفوا بوجه اسرائيل«.
وأشار الرئيس سليمان الى ان »التاريخ 
لن يرحم وان الشباب الذين شاركونا في 

بيروت � عمر حبنجر � داود رمال
مضى االسبوع االول من الشهر الثاني 
على تكليف زعيم االكثرية النائب س���عد 
احلريري بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، 
كما تصفها االكثرية، او حكومة الشراكة، 
كما تس���ميها املعارضة، دون ان نتلمس 

هاللها.
وفي عيد اجليش الذي احتفل به لبنان 
امس، كان يفترض � بحسب تقديرات الرئيس 
نبي���ه بري � ان يكون الرئيس املكلف الى 
جانب رئيس اجلمهورية بصفته رئيس���ا 
للوزراء، لكن بس���بب عدم نضوج طبخة 
احلكومة وبالتالي عدم صدور مراسيمها 
احتفظ رئي���س حكومة تصريف االعمال 
الرئي���س فؤاد الس���نيورة مبقعد رئيس 
مجلس الوزراء على املنصة الرئيس���ية، 
والرئيس املكلف سعد احلريري الى مين 
الرئيس بري اجلالس على مين الرئيس 

ميشال سليمان.
الرئيس املكلف اسُتقبل باملوسيقى لكن 
لم تقرع الطبول لدى توجهه الى املنصة كما 
حصل بالنسبة للرؤساء الثالثة اآلخرين، 
ألن مراسيم تش���كيل احلكومة لم تصدر 

بعد.
الرؤساء االربعة لم يضيعوا الوقت اثناء 
وجودهم على املنصة، او في حفل الكوكتيل 
الذي اقامه قائد اجليش العماد جان قهوجي 
بعد تقليد السيوف للضباط اجلدد والعرض 
الرمزي لقوى اجليش في ملعب املدرسة 
احلربية االخضر، حيث راحوا يتشاورون 
باالوضاع العامة مع االعراب عن االعجاب 
بحسن تنظيم االحتفال في املدرسة العربية 
الى جانب دقة حترك الضباط املتخرجن 

وادائهم السليم.
وصفق احلض���ور لدى وصول كل من 
الرؤساء االربعة، وقد زغردت احدى النسوة 
لدى وصول سعد احلريري، وحصل تصفيق 
لدى وصول الرئيس الس���نيورة، ثم لدى 
وصول الرئيس نبيه ب���ري، لكن حرارة 
االكف كانت اعلى لدى وجود الرئيس ميشال 
سليمان الذي جال على الطالب املتخرجن 
ثم على منصات الضيف واهالي املتخرجن 
يرافقه وزير الدفاع الياس املر سعيا على 

االقدام.

الرئيس الضامن للشراكة

الى ذلك جدد رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال س���ليمان التأكيد على دور رئيس 
اجلمهورية الضامن للمشاركة ودوره احلامي 
للدميوقراطية، رافضا خشية البعض من 
مقاربة املفارقات الدستورية التي ظهرت 
في اآلونة األخير خصوصا تلك املتعلقة 
بدور وصالحيات رئيس اجلمهورية داعيا 
صراحة لتعديل الدستور إذا كانت العلة فيه 
ووضع قانون يفضي الى الغاء الطائفية 

السياسية.
وأشار إلى أن التأخر في تشكيل احلكومة 
يدعونا الى التفكير في الثغرات الدستورية 

»وعلينا معا ان نبتدع لها املخارج«.

االنتخابات والذين س���يبلغون سن ال� 18 
واملغتربن الذين سيمارسون حقهم كلهم 
سيحاسبوننا اذا خذلناهم، فحرام ان نسجن 
الوطن بأرقام وصراعات ولنخرج الوطن 

من هذا الصراع«.

مشكلة الطائفية

وإذ الحظ أن »العالم يثق بقدراتنا وما 
من زائر اال ويع���رب عن اعجابه بحيوية 
الش���عب اللبناني«، تس���اءل »م���ا العلة 
اذن؟«. واس���تطرد قائال »اذا كانت العلة 
فينا كمس���ؤولن فلنرحل واذا كانت في 
الدستور فلنعدله واذا كانت في الطائفية 
فلنعاجلها ولنض���ع قانونا يفض��ي ال��ى 
الغ��اء الطائفي��ة السياسية«، موضحا ان 
»ذلك ال يعني عدم احترام مش���اركة ك��ل 
الطوائ�����ف فال مب���رر ان يتملكنا خوف 
في مقارب��ة هذا املوضوع كما ال يجب ان 
تكون لدين��ا خشية في مقارب��ة املفارق��ات 
الدس���توري��ة، التي ظه���رت وخصوصا 
ب���دور رئي���س اجلمهورية«.  املتعلق���ة 

وتوجه سليمان في ختام كلمته للعسكرين 
قائال لهم »أيها العسكريون لكم ان تكونوا 
مثاال للوطنية وبكم يطمئن الوطن الى غده 

ومستقبله«.

الموقف الحكومي

على الصعيد احلكومي، استمر النقاش 
حول املتسبب في عرقلة تشكيل احلكومة، 
حيث املواالة تتهم املعارضة وبالذات العماد 
عون املطالب بتوزير مرشحن للنيابة لم 
يحالفهم الفوز اضاف���ة الى اخلالف على 

اعداد الوزراء واحلقائب.
الوزير طالل ارسالن اجرى اتصاال هاتفيا 
برئيس احلزب التقدمي االش���تراكي وليد 
جنبالط شكر له موقفه الداعم لتوزيره، 
وهو ما رفضه املعارضون الدروز اآلخرون، 
واكد له املضي في التعاون املش���ترك في 

سبيل املصاحلة.
النائب بزي )امل( قال ان اجناز تشكيل 
احلكوم���ة بات قريبا، ب���زي وفي احتفال 
في ص���ور قال نح���ن جادون في كس���ر 

االنقسامات.

سقوط القناع

النائب عالء الدين ترو اكد ان القناع بدأ 
بالسقوط عن وجوه من يعرقلون تشكيل 

احلكومة ويضعون العصي بالدواليب.
رئي��س ح��زب الكتائ��ب امي��ن اجلميل 
قال امس: لو لم يكن هناك س���الح خارج 
الشرعي��ة ملا كانت احلكومة تتشكل على 
هذا املن���وال، امنا كانت نتائج االنتخابات 
حققت اهدافها السياس���ية، مشيرا الى ان 
سالح حزب اهلل هو سالح سياسي وانتخابي 

ايضا.
اجلميل وصف كالم د.سمير جعجع عن 
احداث اه���دن التي ذهب ضحيتها الوزير 
طوني سليمان فرجنية وعائلته بأنه غير 

دقيق وفيه مغالطات.

الحريري اسُتقبل بالموسيقى دون قرع الطبول لعدم إعالن مراسيم التشكيل بعد

الضباط املتخرجون من دورة العميد الشهيد جنيب واكيم

أخبار وأسرار
انقطاع التواصل بني عني التينة وبكركي: اس����تغربت أوساط 
سياسية انقطاع االتصال والتواصل بن الرئيس نبيه بري 
والبطريرك صفير منذ فترة وتوقف حركة املوفدين بن 
ع����ن التينة والصرح، حتى ان اتصاالت املعايدة توقفت 
منذ مدة، وكان البطريرك صفير انتقد في احدى عظاته 
أداء الرئيس بري واقفاله مجلس النواب منذ العام 2006، 
لم يرق األمر للرئيس بري الذي عاتب أصدقاء مشتركن 
على مواقف البطريرك، مشيرا الى ان هناك من أوحى بها 
من قوى 14 آذار، ولم تستأنف االتصاالت بن عن التينة 
وبكركي ولم ينشط الوس����طاء بن املوقعن ألن املوقف 
السوري غير مشجع على ذلك، وان لديه عتبا على دعم 
بكركي لقوى 14 آذار، وتقول أوساط مقربة من الصرح ان 
»هذه حجة غير مقنعة، فمواقف بكركي معروفة وليست 
بحاجة الى ايحاءات من أحد، وهذا القول فيه الكثير من 
التجني وعدم املعرفة الكافية مبوقع بكركي ودورها عبر 

التاريخ«.
ابتس�امة بري: تساءل احد السفراء الغربيني امام الرئيس 
نبيه بري عن احلكمة من توس��يع كت��ل املعارضة البرملانية 
باستحداث كتلة للنائب طالل ارسالن مع انه مدين جلنبالط 
مبقع��ده، وكتلة اخرى لألحزاب )القومي الس��وري والبعث( 
وتوس��يع كتلة فرجنية لتصبح اربع��ة نواب، وهل املقصود 
هو توجيه رسالة لرئيس اجلمهورية بتجميد طاولة احلوار؟، 

لكن الرئيس بري أجاب بابتسامة فقط.
السنيورة بعد الرئاس�ة: ترى أوساط ان مغادرة الرئيس  

فؤاد الس����نيورة الس����رايا ال تعني أبدا مغادرته احلياة 
السياسية، فهو أوال بات نائبا وثمة كالم عن تزعمه فور 
بدء احلريري ممارس����ة مهماته الرئاسية كتلة املستقبل 
النيابية، وثانيا ملء االدارات الرسمية مبوظفن مقربن 
منه، وغالبا ما يفاجأ الوزراء خالل زيارتهم الس����نيورة 
بأنه يع����رف تفاصيل ما يحصل في وزاراتهم أكثر منهم 
بكثير، اضافة الى وجود عدد مهم من النواب الذين يعدونه 

مرجعا أساسيا لهم في تيار املستقبل.
بيروت إلى الواجهة مجددا: موضوع أمن بيروت كان ضمن 
ورش��ة جرت على طاولة غداء بني سفير اوروبي وشخصية 
سياسية لبنانية، واجلديد الذي قاله هذا السفير ان بيروت أمام 
فرص��ة اعادة أخذ دورها املالي والثقافي في املنطقة، بعد ان 
سقطت جتربة مدينة في املنطقة حاولت ان تؤدي هذا الدور، 

وبعد ان تخلت بغداد عن دورها كعاصمة للكتاب العربي.
عون وفرجنية: يبدي النائب س����ليمان فرجنية حرصا 
على التأكيد والتوضيح ان كل خطواته السياس����ية على 
الساحة املسيحية منسقة مع العماد ميشال عون، بعدما 
استشعر محاوالت لإليقاع بينهما. وتوضح مصادر قريبة 
من فرجني����ة ان عدم حضوره جلس����ات تكتل االصالح 

والتغيير يعود الى اسباب أمنية.

هل حسم البيان الوزاري؟
بيروت: ترى أوساط نيابية ان البيان احلكومي سيكون
محسوما بعناوينه وتفاصيله، وان الثقة لصالح أول 
حكومة يشكلها سعد احلريري ستكون كبيرة بحجم اآلمال 
املعلقة عل����ى مرحلة االختالط الذي حتدث عنه الرئيس 
بري في أكثر من مناسبة. ولفت موقف للرئيس نبيه بري 
قبل ايام نظر هذه االوساط التي اعتبرته يندرج في اطار 
الضغوط االستباقية للخروج بصيغة محددة في البيان، 
خصوصا في النقاط التي هي موضع خالف بن االفرقاء 
علم����ا ان هذه النقاط تقف في املرحلة الراهنة بن حدين 
احدهما جتاهلها من ضمن العموميات املبدئية املعروفة، 
وخصوصا ان موضوع س����الح »حزب اهلل« محال على 
طاول����ة احلوار في املبدأ ولن يناقش على طاولة مجلس 
الوزراء، واآلخر اعتماد صيغة البيان الوزاري للحكومة 
السابقة باعتباره احلد املمكن من التوافق الذي ال خالف 
عليه. ويقول مسؤول بارز في املعارضة إن البيان الوزاري 
حلكومة الرئيس سعد احلريري سيستمر مضمونه فيما 
يتعلق باملوقف من سالح املقاومة كما ورد في اتفاق الدوحة 
والبيان الوزاري حلكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وإن 
االتفاق حصل بالفعل على هذا األمر في املشاورات التي 
أجراها الرئيس املكلف مع رئيسي اجلمهورية واملجلس، 
وكذلك مع مسؤولي حزب اهلل، وأوضح املسؤول البارز 
أن هذا البند سيكون األقل إثارة للجدل في البيان الوزاري 
استنادا إلى موقف سابق للحريري بعد انتخابات 7 يونيو 

عندما قال إنه وضع سالح حزب اهلل خارج التداول.

وهاب قّرر مقاضاة اإلدارة 
األميركية لفرضها عقوبات عليه

بيروت: أعلن الوزير الس���ابق وئام وهاب انه قرر إقامة دعوى
داخل الواليات املتحدة على اإلدارة األميركية بسبب هذه العقوبات 
التي أحلقت به خسائر كثيرة وذلك بعد ورود اسمه ضمن الالئحة 

اللبنانية-السورية التي جدد لها اوباما العقوبات سنة اضافية
وقال وهاب في تصريح امس ان اوباما يكمل »أخطاء سلفه جورج 
بوش في التعاطي مع قضايا لبنان واملنطقة بش���كل استنسابي 
وغير عقالني«. واعتبر »ان هذه العقوبات هي إجراءات س���خيفة 
ال تؤدي الى ش���يء وهي ال تؤثر على مواقفنا التي ستستمر كما 
كانت الى جانب املقاومة في العراق وفلسطن ولبنان الن أساس 
املشكلة هو االحتالل وليس املقاومة وعندما يزول االحتالل تزول 
مبررات وجود هذه املقاومات«. ومتنى وهاب على اإلدارة اجلديدة 

»أال تنصب نفسها أستاذا يحاول تأديب الناس«.

نقوال ل� »األنباء«: أرغب في سماع المعارضة تدافع 
عن عون بدالً من أن »يغني كل منها على لياله«

بيروت � زينة طبارة
رف���ض عض���و تكت���ل »التغيير 
واإلص���الح« النائب نبي���ل نقوال ان 
يكون التيار الوطني احلر محط اتهام، 
في كل مرة تتعرض فيها التش���كيلة 
احلكومية أو االتفاقيات السياسية بن 
اللبنانين للعرقلة، كما رفض ان يشار 
إليه بإصبع االته���ام وتصويره على 
ش���كل فزاعة سياسية وشعبية تريد 
اطاحة الدولة ومقوماتها، بهدف النيل 
منه ومن مبادئ���ه التي ال تتوافق مع 
الكثيرين ممن يريدون كس���ب املغامن 
على حساب الدولة واملواطن، معتبرا 
ان ما يتعرض له التيار الوطني احلر 
من حملة إعالمي���ة ضده وضد وزير 
االتصاالت جبران باسيل هو مبنزلة 
اجلرمية ضد من تفانى ومازال في سبيل 

املصلحة الوطنية العليا.
النائب نقوال عن سبب  وتس���اءل 
سكوت فريق املعارضة عما هو جائر 

في حق العماد عون والتيار الوطني احلر على حد س���واء، وعما 
يطالهما من جتن إعالمي يصورهما وكأنهما رأس حربة في عرقلة 
التشكيلة احلكومية، متوجه��ا بالل��وم والعت��ب عل��ى أط��راف 
املعارضة لعدم حتملهم املسؤولي��ة كاملة حيا��ل التي��ار، وذل��ك 
بقوله��م احل��ق وإعالنه��م صراحة ان العماد عون ليس هو من 
يعرقل التش���كيلة احلكومية ب��ل ان هن���اك أمورا أخرى داخلية 
وخارجية تقف وراء إعاقة التش���كيل، الفتا الى ان هدف القيمن 
على احلملة اإلعالمية ضد العماد عون هو زرع األوهام عنوة في 
أذهان الناس واملواطنن بأن عملية إعادة توزير جبران باسيل هي 
من تعرقل قيام احلكومة العتي��دة وحت��ى من تقف حجر عثرة 
أمام انطالق عجلة الدول���ة اللبنانية، كل ذلك من دون اعتراض 
أي أحد من فريق املعارضة لتصويب وجهة االتهام والكشف عن 

حقيقة األمور.
وأكد النائب نقوال بقاءه في املعارضة وعدم تخليه عنها بالرغم 
من س���كوتها التام والكامل حيال ما يتعرض له التيار والوطني 
احل���ر، معربا، في املقبل، عن رغبة كانت لديه بروية الفرقاء في 
املعارضة وسماعهم يدافعون عن التيار بكلمة »ال« واظهار حجم 
التجني على العماد عون، بدال من ان »يغني كل منهم على لياله« 
سواء حيال التش���كيلة الوزارية وسواء حيال كل ما تعرض له 
س���ابقا من بعض الفرقاء اللبنانين، علما، تابع نقوال، ان العماد 

عون ليس في حاجة كي يدافع عنه أحد 
لكونه صاحب حق سواء في طروحاته 
السياس���ية أو في عالقاته وتفاهماته 

املبرمة مع األطراف اللبنانين.
واعرب النائب نقوال عن عدم تفهمه 
امتناع املعارضة عن توضيح االلتباس 
بحق موقف العماد عون من التشكيلة 
احلكومية، معتبرا انه ال يكفي ان تقول 
املعارضة ما هو معسول من الكالم بأنها 
»لن تدخل الى احلكومة سوى مجتمعة 
قلبا وقالبا«، امنا عليها أيضا نفي ما 
يتعرض له التي���ار زورا وبهتانا، في 
الوقت الذي يقف فيه العماد عون في 
طليعة املدافعن عن كل فرقاء املعارضة 
حيال ما يتعرضون له سواء حلمالت 
إعالمية أو سياس���ية أو غيرهما مما 

يبيته لهم فريق املواالة.
وأسف النائب نقوال ان يكون التيار 
الوطني خارج حسابات املعارضة بحيث 
يتم استبعاد ليس فقط من هو منتم 
ال���ى التيار الوطني احلر عن الوظائف العامة، امنا أيضا من هو 
مقرب منه، وتصبح احملاصصة بن فرقاء معينن من املعارضة 
واملواالة على حد سواء، من دون ان يكون للتيار رقم أو مكان فيها 
نسبة الى حجمه سواء السياسي أو الشعبي، متاما كما حصل في 
انتخ���اب أعضاء مكتب املجلس النيابي بالرغم من امتالك التيار 

ثاني أكبر كتلة نيابية بن الكتل.
وتساءل أيضا نقوال عن سبب عدم خروج أحد من املعارضة 
للقول ان العماد عون كان على حق في التفاهم مع »حزب اهلل« 
بعدما رأينا اليوم ان املواالة وعلى رأس���ها الرئيس املكلف سعد 
احلريري تس���ارع الى عقد لقاءات في س���ورية والى التقرب من 
احلزب، كما سبقه اليه رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد 

جنبالط.
وخت���م النائب نق���وال واصفا ما يجري على خط التش���كيلة 
احلكومية بعش���ية العام 2005 أي بأول حكومة ترأسها الرئيس 
فؤاد السنيورة حيث امتنع العماد عون عن الدخول فيها، معتبرا 
ان التاريخ يعيد نفس���ه بعدما حلم اللبنانيون بتغيير الذهنية 
السياسية التي كانت حاكمة فيما مضى، ومعتبرا أيضا ان بقاء 
الذهنية املشار إليها في احلكم وسيطرتها على الدولة ومفاصلها 
لن توصل الى بناء الوطن املرجو امنا الى مزيد من الشرذمة بن 

أهله والى مزيد من هجرة الشباب واملواطنن.

وصف ما يجري على خط التشكيل بما جرى مع حكومة السنيورة األولى

نبيل نقوال

)محمود الطويل( الرؤساء األربعة يقطعون قالب احللوى مبناسبة عيد اجليش وبحضور وزير الداخلية زياد بارود 


