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عون إلى دمشق قريبًا.. مستبقًا الحريري وجنبالط
بيروت ـ عمر حبنجر

يناقش وزراء جلنة صياغة 
البيان الوزاري اليوم مس���ودة 
وضعها وزير االعالم طارق متري 
للبيان وس���ط اجواء سياسية 
ضاغط���ة الجن���از ه���ذا البيان 
ومعه الثقة باحلكومة قبل يوم 

االستقالل في 22 نوفمبر.
وقد عبر رئيس اجلمهورية 
ميشال س���ليمان عن اجتاهات 
التس���ريع بوضوح في خطاب 
وضع حجر االساس ملشروع سد 
»اليمونة« في البقاع الشمالي � 

الشرقي.
وتقع املسودة في 12 صفحة 
فولسكاب وتتألف من 27 فقرة 
تش���مل كل التوجه���ات العامة، 
وخصص بني 4 و8 اس���طر لكل 
من املواضيع السيادية والعالقات 
مع سورية واالقتصاد والبيئة 
والش���ؤون احلياتية والثقافية 

وسواها.
وتتألف اللجنة من 12 وزيرا 
يرأس���هم رئيس احلكومة سعد 

احلريري.
وفي ه���ذا املج���ال، نقل عن 
مصادر وزارية في االكثرية انه 
ال معنى ملا يق���ال ان كل االمور 
منجزة حول كل ما يتعلق بالبيان 
الوزاري، وان القصد من هذا القول 
انه ال قيمة لالنتخابات النيابية 

التي جرت.

1701 هو اإلطار القانوني

الش���ؤون  ويش���ارك وزير 
االجتماعية نائب رئيس حزب 
الكتائ���ب س���ليم الصاي���غ في 
اجتماع جلن���ة الصياغة اليوم، 
وكان الصايغ اوضح ل� »النهار« 
امس ان املوق���ف الثابت حلزب 
الكتائب والذي ورد في برنامجه 
السياسي الذي خاض على اساسه 
االنتخابات في 7 يونيو املاضي 
ينطلق من اولوية تأمني االستقرار 

في جنوب لبنان انطالقا من القرار 
1701 على الرغم من كل الثغرات 
في تطبيقه، علما ان هذا القرار 
يبقى االطار القانوني الذي على 
اساسه جرى نش���ر اليونيفيل 
واجلي���ش اللبنان���ي ومنع اي 
انتشار مسلح آخر جنوب نهر 
الليطاني، وتاليا فإن موقف حزب 
الكتائب ينطلق بوضوح من مبدأ 
حصرية ليس السالح فحسب امنا 
القرار باستعماله، الذي يجب ان 
يكون بي���د الدولة تفاديا جلعل 
لبنان مكشوفا اقليميا ودوليا في 

ظل التهديدات االسرائيلية.
بي���د ان وزي���ر الكتائب عاد 
ورد املس���ائل اخلالفية التي قد 

مراجعة نقدية ذاتية وموضوعية 
ش���املة لعلها تسهم في تعزيز 
وتوسيع ساحة التفاهم وتقليص 

حجم التباينات.
في هذا الوقت، قالت صحيفة 
العماد  ان  الس���ورية  »الوطن« 
ميشال عون رئيس تكتل االصالح 
والتغيير سيزور دمشق قريبا، 
وقبل الزيارة املرتقبة من جانب 
رئي���س مجلس الوزراء س���عد 

احلريري.
وكان النائ���ب وليد جنبالط 
ابدى رغبته في زيارة دمشق بعد 

ان يزورها رئيس احلكومة.
وقال عض���و كتلة االصالح 
ابي رميا في  والتغيير سيمون 

تصطدم بها جلنة البيان الوزاري 
الى طاولة احلوار الوطني.

حق المقاومة

في املقابل، ف���إن حزب اهلل 
واكب االجتم���اع اجلديد للجنة 
الوزاري بالتشديد على  البيان 
حق املقاومة، وق���د امل رئيس 
كتل���ة الوف���اء للمقاومة محمد 
رعد ف���ي احتفال مش���ترك مع 
التي���ار الوطني احلر في جبيل 
ان تنجح احلكومة في تكريس 
وفاق وطني حقيقي، ودعا جميع 
الق���وى اللبنانية ال���ى التقاط 
الراهنة على املستوى  الفرصة 
احمللي واالقليمي والدولي واجراء 

كلمة باسم العماد عون امس ان 
طريق الشام ستستعيد زحمتها 
الش���خصيات  بس���بب تهافت 

السياسية املوالية لزيارتها.

زيارة الحريري ليست شخصية

في هذا السياق، رأى النائب 
هادي حبيش )املس���تقبل( ان 
املرتقبة للرئيس سعد  الزيارة 
احلريري الى سورية هي زيارة 
رئيس حكومة لبنان الى سورية 
وليست زيارة شخصية من سعد 
احلريري الى بشار االسد، ومن 
هذا املنطل���ق قال حبيش يجب 
اال نحمل هذه الزيارة بأكثر مما 

تتحمل.

واعتبر حبيش ان من الطبيعي 
ان ي���زور رئيس حكومة لبنان 
كل الدول الش���قيقة والصديقة، 
مشيرا الى انه ال عالقة لزيارته 
الى سورية مبا ستؤول اليه احكام 

احملكمة الدولية.

جنبالط لدمشق

في غض���ون ذلك، اثنى وزير 
االش���غال العام���ة والنقل غازي 
العريضي على الدور الذي لعبه 
النائ���ب س���ليمان فرجنية على 
صعيد تشكيل احلكومة، وحتدث 
عن تعاون سياس���ي مستقبلي 
بني تيار املردة واحلزب التقدمي 
االشتراكي الذي ينتمي العريضي 
العريضي ان زيارته  اليه. واكد 
لفرجنية في بنش���عي ال ترتبط 
بزي���ارة النائب ولي���د جنبالط 
املرتقبة الى دمش���ق، وهي � اي 
الزيارة � مق���ررة قبل ان يطلق 
جنبالط تصريحاته االنفتاحية 

جتاه سورية.
من جهته، اعتبر النائب فرجنية 
ان االم���ور التي كان���ت موضع 
اختالف مع النائب جنبالط زالت 
اليوم، وانه ال اشكال في التالقي 
بينهما، معتبرا ان اخلاسرين في 
هذه املرحلة ه���م الطارئون من 
هنا وهناك، اما احلقيقيون في اي 
موقع فسيلتقون بعضهم البعض 

وتعود االمور كما كانت.

الكتائب تنفي زيارة قزي لسورية

وهنا وصف مصدر في حزب 
الكتائب ما بثته قناة »املنار« عن 
ايفاد رئيس احلزب مستش���اره 
شجعان قزي في مهمة الى دمشق 
انه محاولة للتشويش على قوى 
14 آذار، نافيا صحة هذا اخلبر، اذ 
لم حتصل زيارة كتائبية لدمشق 
ال في االمس القريب وال البعيد، 
كما انه ال حتضيرات ملثل زيارة 

كهذه.

مسودة البيان الوزاري على طاولة النقاش اليوم

سياسيون لـ »األنباء«: مستقبل الحكومة رهن ببعدها عن التجاذبات وتمسكها بمصلحة لبنان العليا

االسرائيلي املستمر على لبنان 
وال����ذي لم يترك لبنان يوما في 
حالة أمن وأمان من خالل الطلعات 
اجلوية واختراق االجواء اللبنانية 
وزرع اجلواس����يس والقي����ام 
باالغتياالت، وهذا يتطلب جهدا 
دوليا كبيرا ملواجهة ذلك العدوان 
واحل����د منه ألنه يش����كل نقطة 
خطر للوضع اللبناني الداخلي 
واخلارجي. أم����ا النائب د.عماد 
احلوت عضو اجلماعة االسالمية، 
فيعتقد ان احلكوم����ة اجلديدة 
تشكل منطلقا إليجاد مناخ الثقة 

بني الفرقاء وميكن لها ان تكون 
فريق عمل متجانس إلجناز كثير 
من املستحقات املتعلقة باملواطن 
والوطن. وبالتالي فإننا نأمل ان 
يبتعد الوزراء ع����ن التجاذبات 
السياسية في هذه املرحلة بحيث 
يعطى املجال للحوار لكي نصل 
الى احللول التي ينتظرها املواطن 
اللبناني. وعن امكانية احلكومة 
الوليدة بتحقيق مطالب املواطنني 
واملناطق احملرومة في لبنان وهي 
كثيرة، يرى النائب ونوس انه ال 
ميكن ان »ننكر ان املطالب كبيرة، 

فالبطالة متفشية بسبب تعطيل 
دور املؤسسات اللبنانية لفترة 
طويلة، سواء من خالل تعطيل 
املجلس النيابي، ثم تعطيل انتخاب 
رئيس اجلمهوري����ة، ثم تأخير 
تشكيل احلكومة خلمسة أشهر، 
االمر الذي مازال يدفع الش����باب 
اللبناني للهج����رة واالغتراب«، 
واالوض����اع االقتصادية صعبة 
نتيج����ة الغالء، والديون، وعدم 
توافر فرص العمل، واحلاجة الى 
دعم الصناعة اللبنانية والزراعة 
واالقتصاد والتجارة، وعدم تنفيذ 

بيروت ـ خالد اللحام
ثالثة أمور حتكم مس����تقبل 
احلكومة اجلدي����دة: بعدها عن 
الداخلية،  السياسية  التجاذبات 
واعتبار مصلح����ة لبنان العليا 
فوق كل املصالح والقرارات دون 
الدولي،  التصادم مع املجتم����ع 
وحتركها كفريق عمل متجانس 
من اجل حتقيق النمو الالزم حلل 
املشكالت اآلنية ولوضع األسس 
حللول املش����كالت الكبرى على 
املدى الطويل. ه����ذا خالصة ما 
توص����ل اليه عدد م����ن النواب 
حتدثت اليهم »األنباء« الستطالع 
آرائهم ح����ول احلكومة اجلديدة 
ومستقبلها. النائب بدر ونوس 
النيابية  وعضو كتلة املستقبل 
يرى ان م����ا حتقق اجناز كبير، 
جاء بع����د صبر طويل، وما كان 
له ان يتحقق لوال قدرة الرئيس 
سعد الدين احلريري على تذليل 
العقبات، ومواجه����ة متطلبات 
املرحلة التي مير بها لبنان، في ظل 
وضع عربي صعب، وانقسامات 
في التضامن العربي الذي يعاني 
الكثي����ر وتنعكس معاناته على 
لبنان بصورة أو بأخرى ولوال 

االحتضان العربي والدولي للبنان 
والس����عي اجلاد لالشقاء العرب 
إلخراج لبن����ان من ازماته، وفي 
طليعته اجلهد الذي بذلته اململكة 
العربية السعودية إليصال لبنان 
ال����ى بر االمان. انطالقا من ذلك، 
فإننا نرى ان حتقق قيام وتشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية والتوافق 
الذي ظهر حول مضمون البيان 
الذي س����يصدر قريبا  الوزاري 
ومتثل من خالله احلكومة امام 
النيابي للحصول على  املجلس 
الثقة، يطمئننا الى ان احلكومة 
ستسعى جاهدة لتحقيق االمن 
للوطن واملواطنني وخاصة على 
القضاي����ا االقتصادية  صعي����د 
واالجتماعية. وهنا اعتبر د.عمر 
مسيكة النائب السابق عن طرابلس 
واألمني العام ملجلس الوزراء ألكثر 
من نصف قرن انه عندما يتوصل 
الرئيس سعد الدين احلريري الى 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
فهذا يعني ان مستقبل احلكومة 
اجلديدة مطمئن في قدرتها على 
مواجهة املش����كالت االقتصادية 
واالجتماعية واالمنية الداخلية، 
وعلى مواجهة ما ميثله العدوان 

مش����اريع باريس 3 التي وصل 
بعضه����ا الى ح����د متويلها الى 
دول اخرى بسبب عدم تنفيذها، 
ومناطق احلرم����ان، خاصة في 
ش����مال لبنان وعلى االخص في 
طرابلس وعكار حتتاج الى بنى 
حتتي����ة والى الدعم واالرش����اد 
والتوعية والتموي����ل، كل ذلك 
يشكل عبئا كبيرا على احلكومة 
لكن ثقتنا بقدرة دولة الرئيس 
الشيخ سعد الدين احلريري على 
وضع االفع����ال موضع االقوال، 
خاصة ان العديد من املش����اريع 
قد متت دراس����تها ولم يبق اال 
التصوي����ت عليها ف����ي املجلس 
النيابي. في حني يعتبر مسيكة انه 
اذا صفت النوايا، وكانت الظروف 
احمليطة بلبنان تفسح املجال أمامه 
للنهوض واالنطالق، والظروف 
الداخلية مس����تقرة وآمنة، فإن 
بإمكان احلكوم����ة مبا حتتويه 
من كفاءات وقدرات، ومبا ميكن 
للدعم العربي والدولي ان يوفره 
من امكانات وخاصة جلهة تنفيذ 
باريس3، ووقوف االشقاء العرب 
الى جانبنا، فإن ذلك يسهل على 
التي  احلكومة حتقيق وعودها 

ننتظرها في البيان الوزاري.
البعض يثي����ر مخاوف من 
التعطي����ل احلكومي اذا وصلت 
القرارات  طاولة احلوار ح����ول 
الدولية الت����ي يطالبنا املجتمع 
الدول����ي بتطبيقه����ا الى طريق 
مسدود، وحول ذلك قال ونوس: 
طاولة احلوار لن تتعطل مادام 
الوحدة  ال����كل متوافقني عل����ى 
الوطني، وما  الوطنية والوفاق 
دام التفاهم هو املطلوب، واملجتمع 
الدولي ي����درك متاما ان تطبيق 
القرارات هو موضع حوار  تلك 
بني اللبنانيني، وان املطلوب هو 
مواكبة هذا احلوار بتوفير االجواء 
احمليطة املالئم����ة للتوصل الى 
التفاهم، وخاصة بالنسبة  ذلك 
للمخاطر الت����ي تهدد لبنان من 
العدو االس����رائيلي والتي  قبل 
تدف����ع البع����ض ال����ى التخوف 
واالص����رار على احلف����اظ على 
السالح واملقاومة في مواجهة هذا 
العدو، واعتقد ان املجتمع الدولي 
يعرف هذا الواقع، ويعرف ايضا 
انه مطالب بتطبيق كل القرارات 
الدولية حلل القضية الفلسطينية، 
كما يطلب هو من لبنان تطبيق 

القرارات الدولية املتعلقة به. أما 
مسيكة فيضيف: قلت سابقا: اذا 
صفت النوايا، وهي كذلك ان شاء 
اهلل، فإن تعطيل احلكومة غير 
وارد مادام االتف����اق قد مت على 
ان ه����ذه احلكوم����ة هي حكومة 
الوح����دة الوطنية، أما مضمون 
الق����رارات الدولية التي يطالبنا 
هذا املجتمع الدولي بتنفيذه فهو 
موضع حوار، واحلوار ال يصل 
الى طريق مسدود ألن الكل مدرك 
خلطورة ذلك، وبالتالي فمهما طال 
امد احلوار فالبد ان يستمر مادام 
يحظى برعاي����ة الرئيس ودولة 
الرئيس. لذل����ك يعتقد احلوت 
انه في نهاية االمر فإن مصلحة 
لبنان تعلو عل����ى كل املصالح 
وفوق كل املصالح وليس القرار 
الدولي هو الذي يحكم مصلحة 
لبنان وهناك حد ادنى من التوافق 
حول املصلحة اللبنانية العليا، 
بني كل اللبنانيني الذين يؤيدون 
في الوقت نفسه عدم التصادم مع 
املجتمع الدولي مع احلفاظ على 
سيادة لبنان وحقه في قراراته 
لترتيب أوضاعه الداخلية وحماية 

حدوده.

أخبار وأسرار
 تغلغل حـزب اهلل في إسـرائيل: قالت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« اإلسرائيلية انها حصلت على نشرة داخلية 
سرية حلزب اهلل تصف بشكل مفصل نشاطات اجليش 
اإلس����رائيلي وقيادة منطقة شمال إسرائيل ولواء 91 في 
املنطقة احلدودية، وتظهر جناح استخبارات احلزب في 
التغلغل داخل اجليش اإلسرائيلي. وأوضحت أن النشرة 
مكونة من 150 صفحة وتصف بشكل مفصل انتشار قوات 
اجليش اإلسرائيلي ونشاطاته البرية والبحرية واجلوية. 
ونقلت »يديعوت أحرونوت« عن ضابط تولى في السابق 
منصبا رفيعا في قيادة املنطقة الشمالية قوله: »حينما 
قرأت املادة التي جاءت في النش����رة صعقت.. ان درجة 
تفصيل حزب اهلل ف����ي وصف منظومة الرصد واإلنذار 

للجيش اإلسرائيلي أذهلتني.
 أرسـالن العاتب: تلقى الوزير طالل ارسالن اتصالني من 
الرئيس ميش��ال سليمان والرئيس سعد احلريري من دون 
ان يكشف عن مضمونهما. وتقول مصادر سياسية ان ارسالن 
عات��ب على حلفائه في املعارضة بعدما جرى اس��تبعاده عن 
احلكومة على رغم انه يرأس كتلة من أربعة نواب، اس��تعار 
ثالث��ة منهم من حزب اهلل والتي��ار الوطني احلر هم النواب 
الس��ادة: فادي األعور وبالل فرحات وناجي غاريوس. ولم 
يخف الوزير ارسالن عتبه على العماد عون الذي لم يحسب 
له حسابا في احلكومة اجلديدة بحجة ان املقاعد املخصصة 
ل� »تكت��ل التغيير واالصالح« محكوم��ة بالتوزيع الطائفي. 
وعندما اقترح ارسالن توزير نائب رئيس احلزب األرثوذكسي 
مروان أبو فاضل، كان جواب عون ان املقاعد الوزارية موزعة 
على التيار العوني و»املردة« و»الطاشناق«. ولم تنفع االتصاالت 
التي أجراها الوزير ارس��الن في اقن��اع العماد عون بتغيير 
رأيه، الس��يما ان رئيس »اللق��اء الدميوقراطي« النائب وليد 
جنبالط لم ميانع في توزير ارسالن على ان يأخذ من املعارضة 
مقعدا مسيحيا لتوزير أحد أعضاء كتلة »اللقاء الدميوقراطي«، 
لكن عون لم يتجاوب مرة أخرى مع هذا الطرح. وعلى الرغم 
من غياب ارسالن عن اجتماعات تكتل التغيير واالصالح منذ 
ما يزيد على شهرين، اال ان مصادره تنفي ان يكون انسحب 

من هذا التكتل أو جمد عضويته فيه.
 قرار سياسـي: دعا الوزير السابق جوزف الهاشم الى 
فرز سياس����ي جديد على اساس وطني يتخطى األلوان 
املذهبية، ويتجاوز ما يحكى عن مشروع اصالحي لقوى 
14 آذار، الى مش����روع إصالحي عام يحقق دميوقراطية 
املشاركة في الدولة القانونية الفاضلة واملوحدة. ورأى، 
انه بارتقاء الشيخ سعد احلريري الى رئاسة احلكومة، 
وخروج النائب وليد جنبالط من قوى 14 آذار، فقد أصبح 
من تبقى من هذه القوى ميثل جبهة قرنة شهوان، وليس 
من مصلحة الرئيس احلريري أن يستمر على رئاستها 
بثوب كهنوتي. واضاف وعم����ال باحلكمة القائلة: »رب 
ضارة نافعة«، فقد بات من األجدى ان يعود فرز القوى 
السياسية في ش����كل تعددي أوسع، حتى ال تظل البالد 
رهينة مكبلة بني متراس����ني متواجهني: 14 و8 آذار، وقد 

عانت ما فيه الكفاية شر املتاريس.
 أمـن املخيمـات: وضعت مراجع امني��ة االوضاع داخل 
مخيمات فلس��طينية ف��ي لبنان، بأنها مقلق��ة وانها تصدر 
اش��ارات تدعو للريبة. وتوقفت هذه املراجع عند التطورات 

التالية:
� اوال تشهد كبريات احلركات االصولية في املخيمات حركة 
انشقاقات باجتاه تعبيرات اكثر تكفيرية وتعتمد بشكل علني 

العمل االرهابي )اجلهادي(.
� ثاني��ا، تتكرر احداث امنية في مخيمات فلس��طينية يبدو 
الكثير منها انه مفتعل وهدفه جر املخيمات الى اجواء ساخنة 

ومتوترة.
� ثالثا، الرصد االمني للحراك السياسي للمجموعات االصولية 
داخل املخيمات يؤكد التركيز على اخلطاب الذي يدعو لشن 

عمليات ارهابية ضد اجليش وقوات اليونيفيل.
 قلق ڤاتيكاني: جهات سياسية زارت الڤاتيكان وعادت 
بانطباع ان حال القلق في تطورات الشرق االوسط املخيفة 
تقض مضجع كبار املسؤولني في عاصمة الڤاتيكان، وبدا 
ان احلركة الناشطة للسفير اللبناني العميد جورج خوري 
في الڤاتيكان اضاءت على جوانب اساسية من الصورة 
اللبنانية واالقليمية وهذا بطبيعة املوقع الذي كان يشغله 
العمي����د خوري كمدير ملخابرات اجلي����ش اللبناني قبل 
انتقاله الى روما. وبدا ان من نتائج هذا التفاعل اجلديد 
اقرار الڤاتيكان خلطة تلحظ ارس����ال عدد من املوفدين 
وبش����كل متالحق الى لبنان بدءا من االس����ابيع القليلة 

املقبلة.

)محمود الطويل( امل حداد الفائزة بانتخابات نقابة محاميي بيروت والى جانبها النقيب السابق رمزي جريج خالل االعالن عن النتائج

الخازن لـ »األنباء«: ال تعقيدات في صياغة البيان الوزاري
وعناوينه العريضة مشابهة للبيان السابق

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عضو تكتل »التغيير واالصالح« 
النائب د.فريد اخلازن انه وللمرة االولى 
تتشكل في لبنان حكومة تشارك فيها 
جمي����ع االطراف السياس����ية، مقارنة 
مع احلكومات الس����ابقة لها، بدءا من 
احلكومات الت����ي تعاقبت على احلكم 
خالل سنوات الوصاية والتي لم تكن 
متلك القرار اللبناني، مرورا بحكومة 
الرئيس السنيورة األولى في العام 2005 
حيث أقصي عن املش����اركة بها فريق 
سياسي كبير ميثل شريحة واسعة من 
اللبنانيني، وصوال الى حكومة الرئيس 
السنيورة السابقة التي تألفت نتيجة 
التفاق الدوحة على اثر ازمة سياسية 

وشعبية حادة.
ولفت النائب اخلازن في تصريح 
ل� »األنب����اء« الى ان احلكومة احلالية 
برئاسة سعد احلريري، تشكل مرحلة 
انتقالية حقيقية تتيح امام اللبنانيني 
فرصة العودة الى املش����روع الوطني 
االساسي، واملتمثل بإعادة بناء الدولة 
على اسس مختلفة عما كانت عليه في 
الس����ابق، وأهمها االصالحات االدارية 

والسياسية، مش����يرا الى ان حكومة 
الرئيس احلريري قد تستطيع مالمسة 
املسار املذكور فيما لو اراد اللبنانيون 
السير به حتى حتقيق االهداف املرجوة 

منه.
وأعرب النائب اخلازن عن اعتقاده 
بأنه البد من ان يكون هناك انس����جام 
بني الوزراء داخل احلكومة، مؤكدا انه 
فيما خص تكتل »التغيير واالصالح« 
فإن هذا االخير قد جتاوز كل اخلالفات 
املاضية وستكون لديه النية احلسنة 
واالرادة الكاملة للتعاون بشكل ايجابي 
وكبير من الرئيس احلريري للسير معه 
يدا بيد في معاجلة العناوين السياسية 
املأزومة واملعلقة  الش����ائكة وامللفات 
واملطلوب فيها االصالح احلقيقي بشكل 
جذري وحاسم. وعن البيان الوزاري 
وامكانية نشوب اخلالفات حياله مجددا 
بني القادة اللبناني����ني، اعرب النائب 
اخلازن عن عدم اعتقاده بأن صياغة 
البيان قد حتمل التعقيدات والعقد بني 
طياتها، وذلك العتباره ان عناوين البيان 
ومضامينه واضحة املعالم واألطر العامة 
لها، وانه بالرغم من بعض التباينات 

في اآلراء ب����ني الفرقاء وحتديدا حول 
السالح، فإن البيان الوزاري قد يأتي 
بعناوين����ه العريضة مش����ابها لبيان 
احلكومة السابقة، الفتا الى ان موضوع 
الس����الح قد احيل الى طاولة احلوار 
للتباحث فيه، مما يؤكد انه لن يكون 
هناك من مسائل استثنائية غير قابلة 
للحل او للتفاهم حولها. ولفت اخلازن 
الى ان لبنان لم يعد نس����بيا في قلب 
العاصفتني الدولية واالقليمية بالشكل 
الذي كان عليه سابقا، وانه بالرغم من 
تأثر لبنان مبحيط����ه وجيرانه، فانه 
لم يعد س����احة لتنفيس االحتقانات 
الدولية واالقليمية ولتنفيذ احلروب 
عليها كم����ا كان يحصل في الس����نني 
الس����ابقة، معتب����را ان الوضع االمني 
في اجلنوب قد اصبح اكثر انضباطا 
مقارنة مع ما قبل العام 2006، بحيث 
حتولت الوقائع امليدانية من ش����ريط 
شائك يفصل بني »حزب اهلل« واجليش 
االسرائيلي الى تواجد للجيش اللبناني 
وقوات الطوارئ الدولية والقرار الدولي 
1701، االمر الذي سيسهل عمل احلكومة 
اجلديدة ويتيح امامها مساحة واسعة 

من التحرك املريح، واصفا في املقابل 
التهديدات االسرائيلية بالكالم العابر 
وباملناورات السياسية التي متارسها 
اسرائيل بشكل دوري جتاه لبنان، والتي 
لن تتجاوز بأبعادها الوصف املذكور، 
وذلك العتباره ان اولويات اس����رائيل 
هي امللف الفلسطيني وليس اللبناني، 
ومعربا عن اعتقاده بأن ليس في لبنان 
من يريد بني الفرقاء اللبنانيني وحتديدا 
حزب اهلل الدخ����ول مجددا في حرب 
مع العدو االس����رائيلي. وختم النائب 
اخلازن، مشيرا الى ان لبنان وبالرغم 
من دميومة عدم االستقرار اجلزئي فيه، 
فهو اليوم افضل سياسيا مما كان عليه 
في السابق، وان العاصفة التي مر بها 
خالل الس����نوات االربع الفائتة بدأت 
باالنحسار واصبح الوضع الداخلي فيه 
اكثر هدوءا مما سيؤدي حتما الى تراجع 
حدة التجاذبات واخلالفات، معربا عن 
اميانه بأنه قد تكون امام لبنان فرصة 
حقيقية العادة بناء الدولة وحتسني اداء 
املؤسسات الدستورية وغير الدستورية، 
فيما لو احس����ن الفرقاء التصرف في 

حكومة يتمثل فيها اجلميع.

تكتل اإلصالح لديه النية الحسنة للتعاون اإليجابي مع الحريري

»14 آذار« تعكف على ترميم
 ما لحق بها من تصدعات

بيروت ـ محمد حرفوش
تعكف األمانة العامة لقوى 14 آذار على التحضير 
خلطوات متعددة وورش عم����ل متنوعة تهدف الى 
ترميم ما حلق بها من تصدع����ات اضافة الى بلورة 
مبادرة متكاملة تساهم في وقف مسارها االنحداري 
وتعيد متاسكها وتفعيل حركة 14 آذار على مختلف 
الصعد، في ضوء املستجدات احلاصلة ومنها اخيرا 
االشكالية التي اثارها حزب الكتائب على خلفية االزمة 
التي ظهرت عل����ى املقعد الوزاري وتصويب احلزب 
املباشر على 14 آذار وانسحابه حتت شعار املطالبة 
بإعادة تنظيم هذه احلركة، كي تستعيد عافيتها كما 
في السابق. وبحسب مصدر في االمانة العام ل� 14 آذار، 
فإن املش����كلة داخل 14 آذار ليست في االمانة العامة، 
وال هي تتحمل وحدها مسؤولية التراجع السياسي 
الالح����ق بها، كما يحلو للبع����ض ان يقول وامنا هي 
في غياب القي����ادة احلقيقية لهذه االمانة العامة، مع 
العلم ان كل احزاب فريق 14 آذار ممثلة فيها، وبالتالي 
فالفشل يلحق بها جميعا وعليهم اال يرموا مشاكلهم 
على غيرهم ليحصلوا على مبتغاهم السياسي. ونفى 
املصدر ل� »األنباء« انقطاع االتصاالت مع حزب الكتائب، 
مش����يرا الى انه ال ميكن ان تنقط����ع هذه االتصاالت 
ونحن على اتصال مع احلزب وال مش����كلة جوهرية 
في هذا االجتاه. وأكد املصدر ان مهمة األمانة العامة 
في املرحلة املقبلة، هي العمل على ترسيخ الشراكة 
املسيحية � االسالمية والتأكيد عليها كإطار لنهوض 

الوطن وتطوره في املستقبل.

ترسيخ الشراكة المسيحية ـ اإلسالمية

عماد احلوت د.عمر مسيكة بدر ونوس


