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لبنان: تحفظات متبادلة على الخصخصة والمقاومة في البيان» المختصر المفيد«
البطريرك صفير: حزب اهلل حزب مسلح وله غايات وأغراض.. ولن أزور سورية

بري في غاية االرتياح: يبدو الرئيس نبيه اليوم في غاية االرتياح، 
وللم���رة األولى يتحدث عن حالة اله���دوء املقبلة، ويقول إن 
الوض���ع الداخلي متني، وقد انقضت مرحلة القلق من األزمات 
املذهبية، وس���يجري يوما إثر آخر تنفيس االحتقان السني � 
الش���يعي الذي حقن خالل األعوام األربعة »كما يحقن بابور 
الكاز«. ويعدد بري عوامل عدة لتنفيس هذا االحتقان ستكون 
موضع التنفيذ خالل األسابيع القليلة املقبلة، من دون أن يوافق 
على نش���ر تفاصيلها، لكن كلها يعتمد على إيجابيات تأليف 
احلكومة، ونهاية حقبة االنتخابات، والزيارة املرتقبة لرئيس 

احلكومة سعد احلريري الى دمشق.
»ملجرد وصول الرئيس س���عد احلريري الى احلكومة ملسنا 

ارتياحا على األرض«، يقول بري، »وهذا سيتم استكماله«.
ويتابع بري أن األمور ستكون نحو األفضل داخليا، »وهي املرة 
األولى منذ وقت طويل التي نقول فيها إن الوضع الداخلي جيد 

وثابت، وال نخشى عليه إال من انفجارات في املنطقة«.
التقاء مواقف سليمان والسيد نصراهلل: توقفت أوساط مراقبة عند االلتقاء 
احلاصل »عفويا وموضوعيا« في موقفي الرئيس ميشال سليمان 
وامني عام حزب اهلل الس��يد حسن نصراهلل جلهة سحب »امللفات 

الكبرى« من البحث والتداول.
3 اجتاه�ات داخل املكتب السياس�ي الكتائبي:  ع���ن احلركة الكتائبية 
االعتراضية، تقول مص���ادر قيادية في 14 آذار »داخل املكتب 
السياسي الكتائبي هناك ثالثة اجتاهات، األول مع 14 آذار ويرمز 
إليه النائب ن���دمي اجلميل ونائب رئيس احلزب جوزيف أبي 
خليل، والثاني يتصدى له النائب سامي اجلميل الذي ال عالقة 
لطروحاته ب� 14 آذار، وهو مع حديثه عن الكونفيدرالية، يحاول 
أن يذهب باجتاه خلق رأي عام مسيحي للموازنة بينهم وبني 

»القوات اللبنانية« التي تأخذ 
بالتمدد شيئا فشيئا«.

أما االجتاه الثالث الذي حتدثت 
عنه املصادر، فهو »جالس في 

الوسط ويدور في فلك الرئيس أمني اجلميل، وما حصل يوم 
االثن���ني املاضي اعتبره النائب اجلميل فرص���ة لترك 14 آذار 
واستعادة احلرية، أما الفئة الوسطية فحاولت أن حتصل على 

املكاسب، فيما الباقون دافعوا عن 14 آذار بشراسة«.
نكسات بنيوية: خالل اجتماع للمكتب السياسي حلزب الكتائب، وقف 
مسؤول بارز في احلزب ضد بعض الدعوات العصبية إلى اخلروج 
من قوى 14 آذار متسائال »هل تريدون منا أن نخرج من جلدنا؟«. 
وإذ أكد أن وجود الرئيس سعد احلرير ي على رأس احلكومة هو 
ضمانة بأنه س��يكون للحزب دور داخل الس��لطة التنفيذية، وهو 
م��ا مت تأكيده خالل لقاء ال��� 5 دقائق بني رئيس احلكومة ورئيس 
احلزب أمني اجلميل، اعترف ان الكتائب أصيبت بنكس��ات بنيوية 
خالل العقدين املنصرمني بحيث أن أحداً ال ميكنه التفكير ب� »أننا 
ال ن��زال على وضعنا ال��ذي كان عام 1958 حيث متكن احلزب من 
»إزالة« احلكومة األولى التي شكلها الرئيس رشيد كرامي، وإحالل 

حكومة رباعية محلها«.
خ�الف بني اجلميل األب واالبن: بعض الذين قاموا مبساع من أجل 
معاجلة موضوع اعتراض حزب الكتائب على مستوى متثيله 
ف���ي احلكومة، الحظوا أن هناك اختالفا في الرأي بني الرئيس 
اجلميل وجنله النائب س���امي حول مقاربة املس���ألة، فاألول 
يؤكد على أن خروج احل���زب من قوى 14 آذار يعني خروجه 
من الساحة، فيما يرى الثاني أن املعارضة من اخلارج تؤدي 

إلى تقوية احلزب.

فرجنية وجنبالط على مائدة سليمان: 
عل��م ان النائ��ب وليد جنبالط 
والنائ��ب س��ليمان فرجني��ة 
سيتناوالن الغداء خالل األسبوع 
احلالي على مائدة الرئيس ميش��ال س��ليمان ومببادرة من رئيس 

اجلمهورية.
وكان فرجنية استقبل الوزير غازي العريضي السبت املاضي في 
بنش��عي في لقاء هو األول منذ س��نوات. وقال مطلعون ان اللقاء 
كان أكث��ر من ودي، وانه تطرق الى عدد من املواضيع السياس��ية 
»واالمنائية« وفي أساسها العالقة بني جنبالط وفرجنية الذي صرح 
بأنه ل��م يعد هناك ما يحول دون لقائه م��ع جنبالط بعدما انتهت 

املشكلة السياسية.
انكفاء درزي إلى البيت الداخلي: بعد تركيز املوقف السياسي املوحد 
للطائف���ة الدرزية على قاعدة التموضع اجلديد لزعيمها وليد 
جنبالط، تتحول اهتمامات ه���ذه الطائفة في اجتاهني: األول 
ترتيب البيت الداخلي وحل املشاكل وامللفات العالقة )املجلس 
املذهبي وادارة األوقاف، واألهم اعادة توحيد مشيخة العقل(، 
والثاني حتس���ني وتعزيز وضع الطائفة في احلكم والدولة، 
والقيام بحركة مطلبية ضاغطة إلنشاء مجلس الشيوخ ورفع 
مستوى التمثيل الوزاري للدروز بحيازتهم على األقل واحدة 

من الوزارات السيادية.
حتالف جديد بني س�كاف ودلول: أنهى النائبان السابقان ايلي سكاف 
ومحس��ن دلول، قطيعة سياس��ية دامت أكثر من خمس سنوات، 
تخللها صراع وجتاذب سياسي وحرب كالمية لم يترك فيها احدهما 

وسيلة او عبارة إال استعملها ضد اآلخر.
وع��ودة التحالف بني س��كاف ودلول بدأت ب��وادره قبل أيام من 

االنتخابات النيابية األخيرة وتعززت أسهمه بعد خسارة سكاف في 
االنتخابات، فشكل لقب »النائب السابق لالثنني« ضرورة لصياغة 
حتالف��ات سياس��ية جديدة، اذ ان دلول يريد العودة الى الس��احة 
السياس��ية الزحلية عبر حتالفه مع سكاف، الذي يهدف ايضا الى 
اس��تثمار حتالفه مع دلول لتحصني موقعه في الشارع السني من 
خ��الل العالقة العائلية التي تربط دل��ول بعائلة احلريري، علما ان 
هذه العالقة األخيرة لم تشفع لدلول الذي استبدل بتسمية النائب 

عقاب صقر مرشحا على الئحة »زحلة بالقلب«.
ومن الواضح ان العالقة املس��تجدة مع س��كاف تؤسس لتحالف 

سياسي أولى محطاته االنتخابات البلدية في مدينة زحلة.
ح�زب اهلل واإلدارات العامة: يش���ير البعض إلى نية »حزب اهلل 
املطالبة ببعض املراكز والوظائف للمنتمني إليه بعدما أخلى 
ساحة االدارات واملؤسسات في الدولة حلركة أمل، السيما في 
ظل األوضاع االقتصادي���ة الصعبة التي تفرض تأمني فرص 
عمل للش���باب امللتزمني نهجه، مم���ا قد يؤثر على العالقة مع 

»حركة أمل«.
لك���ن النائب في احل���زب بالل فرحات ينفي أي أس���اس لهذا 
الطرح، ويقول »سنبقى في خطة التنازالت التي سرنا عليها 
في االنتخابات النيابية وتألي���ف احلكومة. ال مطمع لنا بأي 

منصب«.
تأثي�ر لبن�ان على محيطه: س��فير عربي في بي��روت قال إن جناح 
حكومة الرئيس س��عد احلريري سينعكس بصورة إيجابية للغاية 

على العالقات العربية واإلقليمية.
الس��فير أضاف »قد تس��تغربون آالمي ألن الساحة اللبنانية طاملا 
عانت من انعكاسات األوضاع العربية واإلقليمية. أما اآلن، فإن دور 

لبنان سيكون فاعال في خفض التوترات«.

أخبار وأسرار لبنانية

بيروت: زيارة الرئيس س���عد
احلري���ري الى دمش���ق باتت 
»مس���ألة وقت« وتنتظ���ر امتام 
الشكليات واالجراءات احلكومية 
وما يتصل بوضع البيان الوزاري 

ونيل احلكومة الثقة.
وينظر الى هذه الزيارة من اآلن 
على انها احل���دث � التحول الذي 
يستهل به احلريري »واليته«، وستكون لها 
انعكاس���ات مباشرة وملموسة على أكثر من 
صعيد وفي أكثر م���ن اجتاه وخصوصا في 

مجالني:
األول: وض���ع احلريري ف���ي احلكم الذي 
سيكتسب ثباتا واستقرارا بفعل ما سيناله 
بعد هذه الزيارة من احتضان وحماية من قبل 
دمشق، فمما ال ش���ك فيه ان »حكومة أفضل 
املمكن« هي انع���كاس مليزان قوى دقيق بني 
فريق ميلك األكثرية العددية في مجلس النواب 
وفريق هو األقوى على األرض، كما انها حكومة 
املساكنة القسرية املستندة الى وضع لبناني 
هش وانقس���ام مازال قائما وصراع سياسي 
مازال مفتوحا على جوالت ومحطات، بحيث 
يخشى في ظل هذا الوضع ان تكون حكومة 
احلريري مقيدة مبعادلة يصعب فيها التصدي 
للملفات السياسية الكبرى، وان تصبح رهينة 
»أمر واقع« ال تكون في���ه قادرة على وضع 
سياسة طموح وفاعلة وطويلة األمد، وامنا 
تضطر الى خفض سقف طموحاتها وفي اطار 

»ادارة األزمة والتناقضات«.
ولكن زي���ارة احلريري الى دمش���ق من 
ش���أنها ان تدخل تعديال على قواعد اللعبة 
وان حتس���ن في وضع احلكومة ورئيسها. 
فاملسار السياسي بعد هذه الزيارة لن يبقى 
على حاله وما كان عليه في السنوات األربع 
املاضية من انقسام وفرز حاد وسياسة محاور 
داخل احلكومة مقارنة مبا كان عليه الوضع 
مع حكومتي السنيورة اللتني استحال فيهما 
التعايش واحلد األدنى من »تنظيم اخلالف«. 
وبالتالي فإن احلكومة ستكون أكثر استقرارا 
وانتاجية وأقل عرضة للتجاذبات احلادة في 
ظل اعادة خلط لألوراق والعالقات السياسية، 
وفي ظل التفاهم الس���وري � السعودي الذي 

ساهم في والدة احلكومة بعد مخاض عسير، 
وسيرعى مسيرتها.

الثاني: انفتاح العالقات اللبنانية � السورية 
على آفاق ومرحلة جديدة، وحيث تكون بداية 
تطبيع العالقة بني احلكومة اللبنانية والقيادة 
السورية هي املدخل لتطبيع العالقات اللبنانية 
� السورية، وحيث يعول على زيارة احلريري 
الى دمشق إلعادة وصل ما انقطع بني لبنان 
وسورية السيما انها ستطرح عناوين سياسية 
عريضة يرتبط معظمها مبستقبل العالقات 
وحتديد مسارها، وانها ستكون زيارة محددة 

التفاهمات ومضمونة النجاح مسبقا.
لي���س هناك من هو »أق���در« من الرئيس 
سعد احلريري بني قيادات 14 آذار والطائفة 
السنية على مصاحلة سورية وتصحيح العالقة 
معها. واحلريري االبن يدرك متاما ان وصوله 
ال���ى احلكم يفرض علي���ه »حتييد« اجلانب 
الش���خصي عن العالقة اللبنانية � السورية 
)في موازاة ترك ملف اغتيال والده في عهدة 
احملكمة الدولية(، وابداء كل استعداد للتعاطي 
مع س���ورية وفتح باب العالقة معها كونها 
اجلار األقرب وصاحبة نفوذ وتأثير وكونه 
صاحب مصلحة في ذلك ألن سورية ستسهل 
أموره وتس���اعده على تثبيت دعائم حكمه، 
ولكن من ضمن املوقف الثابت الذي أكد عليه 
الرئيس االسد بعد لقائه الرئيس سليمان قبل 
أيام وهو »الدعم الشخصي للرئيس سليمان 

وموقع رئاسة اجلمهورية«.
زيارة احلريري الى دمشق مهمة جدا ليس 
فقط على صعيد طي صفحة سوداء من املاضي 
القريب، وامنا مهمة في اطالق مرحلة جديدة 
من العالقات اللبنانية � السورية، وفي اعادة 
ترتيب العالقة مع سورية كأساس في جناح 
احلكومة واس���تقرارها نتيجة النفوذ القوي 
الذي مازالت دمش���ق تتمتع به لدى حلفائها 
اللبنانيني وفي مقدمتهم حزب اهلل، بعدما أثبتت 
أحداث ووقائع هذا العام عودة سورية مجددا 
الى القرار السياسي اللبناني والى وضع ما 
قبل العام 2005 بعدما أثبتت عبر مساهماتها 
في انتخابات الرئاسة واالنتخابات النيابية 
وتش���كيل احلكومة ان أي أمر ال يتحقق في 

لبنان من دون مساعدتها ومساهمتها.
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الحريري أمام التحدي األول واألهم: زيارة دمشق

)محمود الطويل(رئيس احلكومة  سعد احلريري مترئسا اجتماع جلنة مسودة البيان الوزاري في السراي الكبير أمس

اهميته الوطنية واالجتماعية.

صفير: أتمنى التوفيق للحريري

في غضون ذلك، اكد البطريرك 
نص����راهلل بط����رس صفير خالل 
استقبال نقيب احملررين ملحم كرم 
ان احلكومة يجب ان تكون جلميع 
اللبنانيني ولكل فئات الش����عب، 
متمنيا النجاح لها مبا يعود على 
لبنان باخلير واالستقرار، وننتظر 
منها ان حتكم البلد بحق وصواب 
وان يطمئن اجلميع اليها خصوصا 
الفئة احملرومة.ومتنى صفير ان 
يوفق الرئيس سعد احلريري في 
زيارته املرتقبة الى سورية، وان 
يعود ذلك باخلير، اال ان صفير اكد 
ان زيارته الى سورية غير واردة وال 
اتصال في الوقت احلاضر مع القيادة 
السورية، ألن االتصاالت يجب ان 
تكون من دولة الى دولة. واعتبر 
صفي����ر ان ح����زب اهلل هو حزب 
مسلح وله غايات واغراض يحاول 
ان ينفذها وموقفه من اس����رائيل 
يتبناه جميع اللبنانيني، مش����يرا 
الى ان موقفه واضح من التوطني، 
مجددا قوله انه مع اكثرية حتكم 
واقلية تع����ارض، وختم بالقول: 

فليجربوا.

في الشق االقتصادي فهناك امور 
يجب مناقش����تها مع احللفاء قبل 

اتخاذ املوقف النهائي.

معادلة جديدة

مصادر ف����ي االكثرية الحظت 
ل� »األنباء« حج����م تركيز وزراء 
املعارضة على اجلانب االقتصادي 
وبال����ذات عل����ى اخلصخص����ة، 
واستنتجت من ذلك انه رمبا على 
وزراء االكثري����ة مواجهة معادلة 
يجري تركيبها من جانب املعارضة، 
وعبر البيان الوزاري، تقوم على 
املقاومة وسالح  مقابلة موضوع 
حزب اهلل الذي يواجه بتحفظات 
بع����ض وزراء االكثرية مبوضوع 
اخلصخصة الذي يس����لط وزراء 
املعارضة الضوء عليه بقوة نظرا 
حلساسيته بالنسبة لالكثرية التي 
املم����ر االلزامي لتطبيق  تعتبره 

مقررات باريس 3.
غير ان املصادر ال تؤيد وجهة 
نظ����ر الوزير باس����يل من حيث 
اعتب����اره الش����ق االقتصادي في 
البيان الوزاري اكث����ر اهمية من 
الش����ق السياس����ي، ألن السيادة 
الوطنية في كنف السياسة وليس 
في جعبة االقتص����اد مهما بلغت 

االكثرية ح����ول اخلصخصة التي 
يرفضها بشدة.

وزي����ر العمل بط����رس حرب 
ابدى ارتياحه الى مسودة البيان 
الوزاري التي وصفها باجليدة من 
حيث اقتضابها واقاللها من الكالم 
وكثرة االفكار والتوجهات، وقال 
قبي����ل اجتماع اللجنة: س����نضع 
مالحظاتنا على املواضيع اخلالفية 
وسيكون لنا موقف منها، مع تأكيده 
التزام التوافق على هذه القضايا 
من دون ان يعني ذلك القبول مبا 

ال نقبل به.
الوزير التقدمي االشتراكي وائل 
ابوفاع����ور رأى ان االكثر جدوى 
في صياغة الفقرة السياسية هو 
االرت����كاز على م����ا ورد في بيان 
احلكومة السابقة والذي نعتبره 
منصفا لكل وجهات النظر، وتوقع 
ان يكون النقاش سريعا وحثيثا.

م����ن جهت����ه، رأى ممثل املردة 
في احلكومة وزير الدولة يوسف 
سعادة املسودة مقبولة من حيث 
املبدأ، حتى ولو كان احد بنودها 
يحتاج الى نقاش سواء في الفقرة 
السياسية او االقتصادية مع امكانية 
بقاء الفقرة السياسية الواردة في 
بيان احلكومة السابقة نفسها، اما 

والصناع����ة والس����ياحة واالمناء 
املت����وازن، كما ان هن����اك اقتراحا 
يلحظ السير في خصخصة بعض 

املؤسسات العامة.

الخصخصة تحت الضوء

وتوقعت مصادر وزارية قبيل 
انعقاد اللجن����ة ظهر امس اال متر 
فقرت����ان في البي����ان دون نقاش 
تفصيلي واسع، وهما فقرة املقاومة 
التي تواجه بتحفظات ومالحظات 
من جانب عدد من وزراء االكثرية، 
خصوصا الكتائب والقوات اللبنانية 
اللذين أظهرا حتفظاتهما بالتوافق 
مع الوزيرين بطرس حرب وميشال 
فرعون. وتقول مصادر هؤالء انهم 
ليسوا راضني متاما عن الصيغة 
التي تتناول االلت����زام بالقرارات 
الدولية، وبالذات القرار 1701، كما 
ان هناك مطالبة بتعديل الصيغة 

املتعلقة باملقاومة.
اما النقطة االقتصادية الشائكة 
فتلك املتعلقة باخلصخصة في ضوء 
اجتاه وزراء املعارضة الى ادخال 
تعديالت عليها، وفي هذا السياق 
فإن وزير االتصاالت العوني شربل 
نحاس خرج م����ن االجتماع االول 
للجنة بع����د نقاش حاد مع وزراء 

بيروت � عمر حبنجر
ش����كل االجتماع الثاني للجنة 
صياغة البيان الوزاري برئاس����ة 
الرئيس س����عد احلريري اختبارا 
عملي����ا لنوايا مختل����ف االطراف 
والتيارات السياسية جتاه مسودة 
البيان الوزاري التي صاغها وزير 

االعالم طارق متري.
وواضح انه ال اختراع للبارود 
في املسودة التي اعتمدت الصياغات 
املعتمدة في البيان الوزاري للحكومة 
السابقة ملوضوع املقاومة وسالح 

حزب اهلل.
وال����ى جانب ه����ذا املوضوع، 
هناك موضوع آخر بدأ يتقدم دائرة 
االشتباك السياسي احملتمل على 
مسرح البيان الوزاري هو املوضوع 

االقتصادي.
وقد جتنب الوزير متري االفاضة 
ال����كالم جتنب����ا للدخول في  في 
التفاصيل وما قد تثيره التفاصيل، 
وم����ن هنا كان اتس����ام املس����ودة 

باالختصار واالقتضاب.
وتضمنت املقدمة بندا ش����مل 
كل توجهات احلكومة والتزاماتها، 
جلهة ربطها مبرجعية الدولة مبا 
في ذلك مس����ألة القرارات الدولية 
واخليارات السياس����ية واالمنية، 
وهذا بند ورد في البيان الوزاري 

للحكومة السابقة.

المقاومة في البيان الوزاري

وح����ول موض����وع املقاوم����ة 
اس����تعادت الفقرة السادس����ة في 
مش����روع البيان الوزاري ما جاء 
في بيان احلكومة السابقة حرفيا 
كاآلتي: حق لبنان بشعبه وجيشه 
ومقاومته في حترير او استرجاع 
مزارع شبعا وتال كفر شوبا واجلزء 
اللبناني من قرية الغجر احملتلة 
والدفاع عن لبنان في مواجهة اي 
اعتداء والتمسك بحقه في مياهه 
وذلك بكل الوس����ائل املش����روعة 

واملتاحة.
وفي املجال االقتصادي، تؤكد 
مس����ودة البيان ال����وزاري التزام 
احلكومة بالبرنام����ج االصالحي 
ملؤمتر باريس 3، اضافة الى تعزيز 
القطاع����ات االنتاجي����ة كالزراعة 

بيضون ل� »األنباء«: على الحريري ضم »القوات« 
إلى الوفد الوزاري المرافق له إلى سورية

عبود ل� »األنباء«: علينا وضع حّد للفساد المؤسساتي 
والمافيا المتجذرة في اإلدارات العامة

أكد أن التحالف بين حزب اهلل وعون ليس قائماً إال على عملية توزيع األدوار وزير الصناعة اعتبر وجود رأيين في االقتصاد داخل الحكومة أفضل من الرأي الواحد

محمد عبداحلميد بيضون فادي عبود

العالقات مع سورية يجب ان يكون 
لبنانيا شامال، مسديا النصح الى 
القوات اللبناني����ة باملوافقة على 
املشاركة في الوفد املذكور، معتبرا 
ايض����ا ان من أهم مهمات قوى 14 
آذار هي إعادة بناء جسور جديدة 
مع س����ورية، تك����ون قائمة على 
أسس سياس����ية صحيحة، األمر 
الذي س����يحقق في حال جناحه 
اجنازا كبيرا للقوى املذكورة مينت 

مشروعها السياسي.
على صعيد آخر، وجلهة مشهد 
التحالفات الداخلية اللبنانية، رأى 
بيض����ون ان التحالف بني العماد 
عون وح����زب اهلل لي����س قائما 
س����وى على عملية توزيع أدوار 
الطرفني، قوامه����ا املصل�حة  بني 
اخلاصة لكل منهما، مبعن��ى آخر 
انه حتالف قائ����م على ان يتولى 
العم����اد عون حتقيق املكاس����ب 
السياس����ية الداخلي����ة، ومؤخرا 
احلصص الوزارية، مقابل تخليه 
عن السياس����ة اخلارجية والقرار 

األمني حلزب اهلل.

الطرف اآلخر قد يستغل الظروف 
مرة جديدة للذهاب بعيدا في حتقيق 
ما يتطلع اليه على حساب مصالح 
لبنان واللبنانيني. واالهم في ميدان 
االصالح، ب����رأي الوزير عبود، ان 
تنصب اجلهود على امتام العملية 
االصالحية من حتت الى فوق، اذا 
جاز التعبير، مما يؤدي الى وضع 
حد نهائي للفس����اد والهدر داخل 
االدارات عل����ى مختلف االصعدة 
ولظاه����رة املافيا املتجذرة في كل 
مكان والضاربة باالدارة اللبنانية في 
كل مفاصلها وما يتبعها من سيطرة 
ونهب وتسلط وقال: ان الوصول الى 
مرحلة واعدة بضبط االدارة ووضع 
حد للنهب والفساد والهدر سيؤدي 
حكما الى اراحة اجلميع واالعتقاد 
ان اطالق االصالحات بات ملحا ال 
بل سيعطي النتائج املرجوة منه في 
كل امليادين بعد ان يثق الناس ان 
عهد املافيا قد ولى الى غير رجعة 
وان اخلصخصة وسائر اخلطوات 
االصالحية س����تصب في خانة ما 

خطط لها من االساس.

بيروت � زينة طّبارة
رأى النائب والوزير الس����ابق 
محم����د عبداحلمي����د بيضون ان 
لبن����ان وبعد مس����ار طويل من 
محاوالت اس����ترجاعه استقاللية 
إدارته الذاتية عاد إلى إدارة اخلارج 
لشؤونه الداخلية، معتبرا ان اإلدارة 
اخلارجية املتمثلة حاليا باململكة 
العربية السعودية وسورية جعلت 
نفسها ضمانة للوصول الى تفاهم 
بني القادة اللبنانيني، وكانت هي 
احلجر األساس في مسار التأليف 
وصاحبة الكلمة الفصل في تشكيل 
حكومة الرئيس احلريري االئتالفية 
احلالية، ولم يكن اللبنانيون قادة 
وش����عبا ومؤسس����ات دستورية 
الكلم����ة والقرار األخير  أصحاب 
حيالها، األمر الذي ترك انطباعا لدى 
األوساط الشعبية ان االتفاق املشار 
اليه أعاله أتي لصالح قوى 8 آذار 
أكثر مما هو لصالح قوى 14 آذار، 
وذلك على حساب نتائج االنتخابات 
النيابية وإرادة الشعب الذي اختار 
في صناديق االقتراع اجلهة التي 

بي����روت: نق����ل ع����ن وزي����ر
الصناعة فادي عبود ل� »األنباء« 
ان وجود رأيني داخل مجلس الوزراء 
في القضايا االقتصادية واالجتماعية 
الرأي  واملالية افضل بكثي����ر من 
الواحد املتفرد. واضاف: ان هذين 
الرأيني متوافران بقوة في احلكومة 
الراهنة، فإما ان يصال الى تفاهم في 
كل املسائل وامللفات واما ان يتسببا 
بحكم التضارب والتجاذب في مزيد 
من االنقسام والشلل على مستوى 
السلطة االجرائية وصنع القرار. 
وان ترجيح اخلي����ار االول القائم 
على اتخاذ القرار النابع من التفاهم 
سيؤدي حكما الى اغناء اي توجه 
باملناقشات والتعمق في االمور من 
كل جوانبها مما سيخدم مصالح 

لبنان في كل القطاعات.
والحظ عبود ان الرئيس سعد 
احلريري اطلق سلسلة مواقف في 
االشهر االخيرة تعكس في مضمونها 
جملة من التحوالت عن السياسات 
التي سادت طيلة احلقبة املاضية، 
الس����يما لناحية االنتاج وفرص 

الجيش اللبناني يرصد انتهاك 
»اليونيفيل« للقرار 1701

بي���روت: كش���فت معلوم���ات صحافي���ة ام���س أن اجلهات
الرسمية اللبنانية تبلغت تقريرا من قيادة اجليش يفيد بأن 
مجموع���ة من قوات األمم املتحدة في جنوب لبنان )اليونيفيل( 
انتهكت القرار الدولي 1701. وأكدت صحيفة »االخبار« اللبنانية 
أن التقرير ذكر أن اجلنرال اإلسباني ريكاردو الزاريس اسبيخو 
قام برفقة 12 ضابطا من العاملني معه في القطاع الشرقي بجولة 
على احلدود الفاصلة بني لبنان وفلسطني احملتلة لكن من اجلانب 

االسرائيلي وبرفقة ضباط من اجليش االسرائيلي.

رباب الصدر: بدأنا التحضير إلنشاء 
محكمة دولية إلخفاء اإلمام الصدر

بيروت � محمد حرفوش
طالبت رباب الصدر ش����رف الدين احلكومة اللبنانية اجلديدة 
بادراج قضية شقيقها االمام موسى الصدر ورفيقيه مجددا في البيان 
الوزاري كبند رئيس����ي ملا لهذه القضية من اهمية وطنية، مشيرة 
الى انها تعلق اآلمال الكبيرة على حكومة الرئيس س����عد احلريري 
من اجل حتقيق هذه الغاية وفق آلية تؤدي الى اطالق سراح االمام 

ورفيقيه وإحقاق العدالة.
الصدر التي عادت امس الى بيروت آتية من باريس قالت: نحن لنا 
ملء الثقة بالقضاء اللبناني لكننا نتمنى عليه ايضا ان يقوم بدور 
اكثر فاعلية ومتابعة السير بامللف القضائي حتى النهاية ومالحقة 
املتورطني واملجرمني مهما عال شأنهم وأولهم الطاغية معمر القذافي 

الذي ال يعرف اي مفهوم للقيم او للدين واالخالق واالنسانية.

يودها ان حتكم البالد.
ف����ي حديث  ورأى بيض����ون 
ل����� »األنب����اء«  انه عل����ى النائب 
احلريري إعداد وفد وزاري يترأسه 
خالل زيارته الى دمشق على ان 
اللبنانيني  الفرق����اء  يضم جميع 
دون اس����تثناء مب����ن فيهم وزير 
من القوات اللبنانية، املتمس����كة 
الوحيدة مبوقفها حيال سورية، 
وذلك العتباره ان القرار بتصحيح 

العمل ومعاجلة الواقع االجتماعي 
واحلياتي اضافة الى االصالح، ان 
كل ذلك يعكس توجهات اقتصادية 
واجتماعية مهم����ة للغاية. وقال 
ان العم����اد عون يصر على اعطاء 
املدى الكافي للنقاش والتفاعل في 
امللفات االصالحية واالقتصادية 
واالجتماعية، اذ ان الوقت هو الذي 
سيظهر ما اذا كان هذا االسلوب هو 
الذي سيبقى اخليار االفضل ام ان 


