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سليمان يوسع دائرة المصالحات لتشمل جنبالط وفرنجية اليوم.. والحقًا عون
بيروت ـ عمر حبنجر

الوزاري  البيان  عقدت جلنة 
جولته���ا الثالثة غ���روب امس، 
ناقشت خاللها الشق االقتصادي 
حيث ش���هدت اجللسة نقاشات 
اللجنة حول  ب���ن وزراء  جدية 
مقررات مؤمت���ر باريس 3 التي 
يطالب بعض اعضاء املعارضة 
بوضع ضوابطها، بحيث ال يغدو 
االصرار على هذه املقررات مدخال 
الى تشريع مفتوح خلصخصة 
القطاعات االقتصادية العامة، في 
ضوء ما انتهت اليه االزمة املالية 
العاملية من اعادة نظر في مناهج 

اقتصادية كثيرة.
وف���ي وق���ت مس���تقطع من 
الوزاري  البيان  النقاشات حول 
الرئيس ميش���ال سليمان  تابع 
جه���وده لتقريب املس���افات بن 
اللبنانية  القيادات السياس���ية 
ليرعى لقاء مصاحلة بن النائبن 
وليد جنبالط وسليمان فرجنية، 
اليوم في القصر اجلمهوري في 
بعبدا. كما يعمل سليمان على عقد 
لقاء مماثل بن جنبالط والعماد 
ميش���ال عون قبل انعقاد طاولة 
الوطني اجناحا للحوار  احلوار 

املطلوب.
وكان جنبالط قال في مقالته 
االس���بوعية جلري���دة »األنباء« 
ان  بلس���ان حزب���ه  الناطق���ة 
االستراتيجية الدفاعية ستناقش 
اما  الوطني،  داخل هيئة احلوار 
سالح املقاومة فانه يبقى ضروريا 
ملواجهة عدوان اسرائيلي محتمل 
بالتعاون مع اجليش ومؤسسات 

الدولة اللبنانية.

مناخ تسووي

البي���ان  ال���ى  وبالع���ودة 
الوزاري ثمة قناعة عبرت عنها 
مصادر معينة واس���عة االطالع 
ل� »األنباء« مفاده���ا بأن البيان 
الوزاري س���ينتهي على شاكلة 
تش���كيل احلكومة مب���ا يعكس 
التسووي بن موضوعي  املناخ 
السالح واالصالحات واألولويات 

االقتصادية واالجتماعية.
واضاف���ت املص���ادر: لق���د 
حصل حزب اهلل على ضمانات 
بتأجي���ل البت بس���الحه وتركه 
ال���ى طاولة احل���وار مقابل ذلك 
يذهب احلزب باجتاه التس���وية 
للملفات االقتصادية واالجتماعية 
واملالية وخصوصا »اخلصخصة« 
مبا يعبر عن تن���ازالت متبادلة 
وفق املعادلة التي اش���ارت اليها 

»األنباء« امس.
وفي رأي املصادر ان حزب اهلل 
يحتاج الى تس���وية مؤقتة على 

وستستكمل اللجنة الوزارية 
في جلسة تعقدها اليوم االربعاء، 
الرابعة عصرا البحث في الشق 
السياسي من البيان الوزاري الذي 
كان بدأ البحث به في جلسة امس 

االول.
وقد أطلع رئيس مجلس الوزراء 
سعد احلريري رئيسي اجلمهورية 
ميشال سليمان واملجلس النيابي 
نبيه بري على مسار املناقشات 
في اللجن���ة الوزاري���ة، خاصة 
بعدما اعتمدت قاعدة بقاء القدمي 
على قدم���ه، في معظم العناوين 
السياسية، السيما في موضوع 
التأكيد على  اعادة  املقاومة عبر 
حق لبنان شعبا وجيشا ومقاومة 
في حترير او اس���ترجاع مزارع 

االقل كونه يدرك ان املنطقة متجهة 
الى املواجهة وان أي تهدئة داخلية 
والس���يما في موضوع السالح 
الذي يتحضر  س���تريح احلزب 
ملواجهة عدوان اسرائيلي في اي 
وقت، وه���ذا االحتمال هو االكثر 

ترجيحا بنظر احلزب.
ال���وزراء  وع���ن حتفظ���ات 
املواالة،  املس���يحين داخل خط 
اشارت املصادر الى ان هناك منطقا 
سياسيا ووطنيا في صياغة البيان 
الوزاري، اال انه ال بأس ان استمرت 
بعض االص���وات املرتفعة داخل 
قوى املواالة واملنادية باملسائل 
السيادية وابرزها موضوع السالح 
وحصر ق���رار احلرب والس���لم 

بالدولة وحدها.

ش���بعا وتالل كفر شوبا واجلزء 
اللبناني من قرية الغجر احملتلة، 
والتمسك بحقه في مياهه. وقال 
الوزير طارق مت���ري ان نقاش 
جلس���ة االثنن دار حول اجلزء 
السياسي من املسودة االولى، ومن 
املهم  املقاومة وكان  ضمنه ملف 
احملافظة عل���ى ما يجمع ويعزز 
االتفاق، مشيرا الى ان االجتماعات 

ستكون يومية الجناز البيان.

محاور المناقشات

لكن مصادر اعالمية ذكرت ان 
مناقشات االمس تراوحت بن دعوة 
البعض ال���ى ابقاء البند املتعلق 
بسالح املقاومة. كما كان في البيان 
السابق، وترك موضوع السالح 

الى طاولة احلوار الوطني، وبن 
دعوة البعض اآلخر الى االكتفاء 
بالتعامل مع املقاومة كأمر واقع 
من دون اعطائها الشرعية الرسمية 
باعتبار ان مج���رد ذكر املقاومة 
وحقها الدفاعي في استعادة االرض 
هو شرعنة لعملها وملفهوم السالح 

الى جانب الدولة واجليش.

توقع إنجاز البيان غدًا

صحيفة »السفير« توقعت ان 
الوزاري للحكومة  البيان  ينجز 
العتيدة يوم غدا اخلميس ويحال 
فورا الى مجلس الوزراء من اجل 
اقراره في جلسة مرجحة اجلمعة 
او الس���بت، ما يعن���ي ان الثقة 
باحلكومة احملسومة سياسيا باتت 
متعذرة قبل الثاني والعش���رين 
من الشهر اجلاري. النائب اسعد 
حردان رئيس احلزب الس���وري 
القومي االجتماعي وخالل حفل 
استقبال في الذكرى 77 لتأسيس 
احل���زب، اكد على ضرورة تبني 
احلكوم���ة حق لبنان في معادلة 
املقاومة وحترير االرض وتأمن 
مقوم���ات الصم���ود ف���ي وجه 

التهديدات االسرائيلية.
النق���اش  صعي���د  وعل���ى 
الوزاري الدائر حول اخلصخصة 
واالصالحات االقتصادية رفض 
النائب حردان اعتبار اخلصخصة 
قدرا محتوما او هدفا بحد ذاته، 
خصوص���ا للمراف���ق احليوية 

املنتجة.

المناخ التسووي بين السالح والخصخصة يعّجل بالبيان الوزاري

14 آذار: أي واقع.. وأي مستقبل؟!
بيروت: يرب����ح فريق 14 آذار

االنتخابات النيابية ليفاجأ قبل 
غيره بهذا الرب����ح الذي لم يكن 
يتوقعه ولم يكن جاهزا للتعاطي 
مع نتائجه. بعد االنتخابات تظهر 
عوارض تفكك وتلبك داخل هذا 
الفريق م����ع »اخلروج امللتبس« 
ألحد أركانه الزعيم الدرزي وليد 
جنبالط. يخ����رج فري����ق 14 آذار مبعنويات 
منخفض����ة من معركة احلكومة وبوضع غير 
متماسك دلت عليه بوضوح »انتفاضة الكتائب«، 
في وقت فريق املعارضة يظهر صورة متاسك 
وانسجام في نهاية هذه املعركة وفي االجتماع 
اخلتام����ي الذي عقد في مق����ر اقامة أمن عام 
حزب اهلل السيد حسن نصراهلل. ولكن 14 آذار 
اخلارجة من معركة حكومية لم تكن نتائجها 
في املستوى املطلوب، تخرج من »انتخابات 
نقابية« بنتائج جيدة ان دلت على شيء فإنها 
تدل على ان »عص����ب 14 آذار مازال موجودا 
ومشدودا، وان وضعها الشعبي اجليد ال يطابق 

وضعها السياسي السيئ«.
إذن ثمة مؤش����رات متناقض����ة تدفع الى 
التس����اؤل عن واقع 14 آذار وعن مكمن اخللل 
واملشكلة الراهنة، وعن مستقبل هذه احلركة 
التي طبعت احلياة السياسية في لبنان على 
امتداد 4 سنوات، واملرشحة ألن تصاب بتغييرات 
سياسية سلوكية وبنيوية في مرحلة خلط 
األوراق التي بدأت رسميا مع القمة السورية 
الس����عودية، وتبدأ عمليا مع زيارة الرئيس 

سعد احلريري الى دمشق.
املش����كلة عند 14 آذار هي مشكلة »ظروف 
إقليمية ودولية« تغيرت. فاملواجهة بن الواليات 
املتحدة وسورية انقلبت حوارا، ولبنان الذي 
كان ورقة ضغط في يد اميركا حتول الى ورقة 
تفاوض في يد س����ورية. وفي فرنسا يسلك 
الرئيس ساركوزي البراغماتي سلوكا مغايرا 
عن سلفه الرئيس ش����يراك، ولم يعد لبنان 
أولوية لديه وأصبحت س����ورية بوابته الى 

الشرق األوسط وهكذا.
املش����كلة عند 14 آذار هي مشكلة معادلة 
داخلية مختلة وميزان قوى الكلمة فيه لألرض 
واألقوى عليها، حالت دون قدرة 14 آذار على 
اإلف����ادة م����ن االنتخابات لتحقي����ق وترجمة 
شعاراتها »السيادية« وحملتها على مضض 
على قبول حكوم����ة الوحدة الوطنية وبغير 

شروطها.
املشكلة عند 14 آذار هي أقل ما تكون مشكلة 
أداء وتنظيم على نحو ما أظهرته ردة الفعل 
الكتائبية على متثيلها الباهت في احلكومة، 
واحلل ال يكون في قي����ادة جماعية مصغرة 
وتغيير آلية اتخاذ القرارات واملواقف، ولذلك 
فإن هناك ما يش����به ح����ال »إحباط وضياع« 
عن����د قوى 14 آذار بدأت معاملها تتكون بعد 7 

مايو واتفاق الدوحة، لتترسخ وتتعمق بعد 7 
يونيو وحكومة االنتخابات. وهذه احلالة تعبر 
عنها أوساط 14 آذار عبر االعتراف صراحة بان 
حزب اهلل متكن من إجهاض نتائج االنتخابات 
النيابية التي أفرزت أكثرية واضحة لها، ومتكن 
من فرض كل ما أراده ومن تكريس عرف جديد 
يق����ول بعدم ميثاقي����ة أي حكومة تقوم على 
األكثرية، وأعطى لنفسه حق النقض )الڤيتو(. 
كما متكن حزب اهلل ومن معه من سحب وليد 
جنبالط والعصب الدرزي من األكثرية، ومن 
إعادة االعتبار الى التيار الوطني احلر داخل 
الصف املس����يحي، ومن كسر اندفاعة الزعيم 
الش����اب س����عد احلريري وخلق تباعد بينه 
وبن جنبالط ودق اسفن بينه وبن حلفائه 
املسيحين. هذه األوساط ترسم صورة التراجع 
املتدحرج ل����� 14 آذار من حكومة أكثرية غير 
عابئة بانسحاب الطرف الشيعي )قبل الدوحة( 
الى حكومة الثلث املعطل )قبل االنتخابات( 
الى حكومة تعكس ميزان القوى في الشارع 
أكثر مما جتسد نتائج االنتخابات النيابية، كما 
انها تعبير عن وضع إقليمي انتقالي يتصف 
باملراوحة ويقف على أبواب حتوالت وتبدالت 
جذرية ما سيؤدي في شكل أو آخر الى تعليق 
جدول أعمال 14 آذار وشل حركتها ليس فقط 
من الزاوية التنظيمي����ة واالدارية، وامنا من 
الزاوية السياس����ية أيضا، ما يدفع في اجتاه 
البح����ث عن أطر جديدة م����ن روحية 14 آذار 
ويجعل ان اجلهد ف����ي هذه احلكومة ينصب 
على محاول����ة تدوير الزوايا وإيجاد املخارج 
الالزمة تالفيا ألي صدام محتمل بن مكوناتها. 
وبالتالي فإن الهدنة السياس����ية التي أملتها 
ظروف املنطقة تتطلب التكييف الصعب بن 
ضرورات الهدنة واستمرارها من جهة، وعدم 
التخلي عن الثوابت وعنوان املعركة السياسية 

وهو »مشروع الدولة« من جهة أخرى.
ولكن في 14 آذار من اليزال مؤمنا بدورها 
ومس���تقبلها رغم ما أصابها من اهتزازات، 
مراهن���ا على دور الرئيس س���عد احلريري 
وتي���اره كرأس حربة في الص���راع الداخلي 
بامتداداته اإلقليمية، ومعتبرا ان االلتباس في 
وضع 14 آذار ليس ناجما عن مشكلة بنيوية 
وذاتية، وامنا نتيجة وضع إقليمي ملتبس 
وانتقالي محدد بسقف زمني يعد باألشهر، 
وبسقف سياسي هو امللف اإليراني وعملية 
السالم. وصحيح ان خطوات مثل إعادة هيكلة 
حتالف 14 آذار وتغيير أسلوب العمل واألداء 
خطوات جيدة إلقفال ثغرات موجودة. ولكن 
األهم هي املقاربة اجلديدة للوضع السياسي 
وللمرحلة اجلديدة في لبنان واملنطقة التي 
عنوانها التهدئة الداخلية والترقب اإلقليمي، 
والتي تفرض إدخال تعديالت على التوجهات 
واألدبيات واخلطاب السياسي وخفض سقف 

الطموحات واملشاريع.
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أخبار وأسرار
سـليمان الى السعودية واحلريري الى دمشق: لم يحدد بعد 
موعد زيارة مرتقبة للرئيس ميش���ال س���ليمان الى 
اململكة السعودية، واملتوقع ان تتزامن مع زيارة يقوم 
بها الرئيس سعد احلريري الى سورية في اطار جولة 
عربية له. الرئيس سليمان كان اضطر الى الغاء زيارة 
له الى الس���عودية في سبتمبر املاضي للمشاركة في 
حفل افتتاح جامعة امللك عبداهلل بسبب ارتباطاته في 

نيويورك.
جنبالط ينتظر: اذا كانت زيارة الرئيس سعد احلريري 
الى دمشق محسومة ومسألة وقت، فإن زيارة النائب وليد 
جنبالط ليست كذلك وال تبدو مستوفية الشروط والظروف 
الكاملة، وتبدو معلق��ة على أمرين: ذهاب احلريري اليها 
أوال، ثم انضاج ظروف زيارته هو لها. لكن ذهاب احلريري 
اليها ال يعجل بزيارته بالضرورة. وينقل عن جنبالط قوله 
في هذا اخلصوص: »بعد كالمي عن بشار ليس من السهل 
جتاوز األمر. قلت الكثير وكنت قاسيا جدا، ويحتاج األمر 
الى وقت لتجاوزه. البد من صوغ موقف معني يس��اعد. 
رمبا زيارة احلريري تسهم في التحضير لزيارتي، ولكن 

ينبغي ان نعرف كيف يريدها السوريون.
طبع��ا اتخذت ق��راري في الذهاب الى دمش��ق، وبعد ان 
يع��ود احلريري منها أرى الوس��ائل املالئمة في التعامل 
مع ه��ذا املوضوع«. وعلم ان جنبالط يتطلع الى لقاء مع 
الرئيس بشار األسد وغير متحمس لزيارة ال تتوج مبثل 

هذا اللقاء.
نظـرة اكثريـة ملواقف احلريري: أجرى الرئيس س���عد 
احلريري اتصاال هاتفي���ا بالرئيس أمن اجلميل إثر 
اللقاء الذي كان عقده مع الوزير سليم الصايغ وانضمام 
األخير الى اللجن���ة الوزارية إلعداد البيان الوزاري. 
وشكر احلريري للجميل هذه اخلطوة مشيدا بإيجابيته 
ومساهمته في انطالقة احلكومة. من جهة أخرى، يقر 
قيادي في حزب مسيحي »موال« بأن احلليف السني 
ملسيحيي 14 آذار املتمثل في تيار املستقبل لم يستطع 
أن يعطيهم ويقف الى جانبهم كما فعل حزب اهلل مع 
العماد عون، »وذلك ألسباب عدة، من بينها أن حزب 
اهلل ه���و األقوى من دون منازع في ش���ارعه، خالفا 
لوضع تيار املستقبل الذي توجد على ميينه ويساره 
اجتاهات مؤثرة مثل الس���لفين وبعض رجال الدين 
والسياس���ة، ممن يزايدون على س���عد احلريري او 
ينافسونه، وهؤالء ال يشعرون باالرتياح للعالقة بينه 
وبيننا، ويبدو انه لم يكن مبقدوره جتاهل ما ميثلونه 
في معادلة الشارع السني، فامتنع على سبيل املثال 

عن منح حزب الكتائب وزارة التربية«.
كما يعتبر القيادي املذكور أن احلريري أخفق في قيادة 
املفاوضات مع املعارضة التي استطاعت احلصول على 
أهم احلقائب عبر حصة العماد عون، وهذا ما دفع ثمنه 
مس���يحيو األكثرية، بعدما ضاق هامش املناورة أمام 

سعد احلريري الذي لم يعد لديه ما يعطيه.

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال وزير االتصاالت شربل نحاس في السراي احلكومي امس

سعادة لـ »األنباء«: من الخطأ مناقشة السالح
في صياغة »البيان« تحت عنوان حزب اهلل

الضاحية: دخول »الدولة« بطلب من حزب اهلل

بيروت: بعد خطة االنتشار العسكري
التي ق����ام بها اجليش اللبناني عند 
اخلط الفاصل بن منطقتي الشياح وعن 
الرمان����ة واس����تحدثت مبوجبها نقاط 
ومراكز ثابتة، ب����دأ تنفيذ خطة أمنية 
تتواله����ا قوى األمن الداخلي بناء على 
طلب حزب اهلل وبتغطية منه تعني رفع 
الغطاء عن أي مخالف أو مرتكب. وهذا 
الدخول لألمن اللبناني الرسمي الى الضاحية هو األول 

من نوعه من حيث طبيعته وفعاليته ومغزاه.
تش����ير مصادر أمنية في هذا املجال الى أنه »مت 
تعزيز القوى السيارة واملخافر في الضاحية ب� 250 
عنصرا إضافيا،  عدا التعزيزات السابقة«. وتضيف 
أن »التنس����يق بن القوى األمني����ة وحزب اهلل في 
الضاحية ظاهر ومستمر، وارتياح القوى األمنية في 
املنطقة يظهر بوضوح، إذ تقوم مبهماتها على أكمل 
وجه، وتسير دوريات في شكل مستمر«. ولفتت الى 
أن »الوضع النفسي جيد، وابرز دليل توقيف 1250 
دراجة من دون إشكال يذكر«. وقالت: »نحن قادرون 
على تقدمي منوذج أمني وهو أمر حتتاج إليه القوى 
احمللية«، التي وفرت الغطاء السياسي للخطة. وأعلنت 
أن نتائج اخلطة األمنية في الضاحية »بدأت تظهر 
على األرض. واآلن اتفق على وقف مخالفات البناء، 

متهيدا إليجاد حل جذري لهذا امللف«.
مصادر مراقبة تقول تعليقا على حملة »النظام 
من اإلميان« في الضاحية اجلنوبية ان هذه العملية 
تبدو حتى اآلن مقتصرة على مناطق النفوذ الكامل 
حلزب اهلل فيها، حيث ال تبرز أي مظاهر في منطقة 
الشياح التي يتقاسم حزب اهلل فيها النفوذ مع حركة 

أمل، مع أرجحية سياسية ومعنوية للحركة.
وهذا ال يعني، حسب املصادر، ان الشياح منطقة 

تختلف عن مناطق الضاحية األخرى اجتماعيا، فهي 
أسوة بغيرها ش����هدت ضمور دور القوى األمنية، 
وتنتشر في بعض أحيائها ظواهر شاذة على املستوى 

االجتماعي والقانوني.
وتعتقد هذه املصادر ان عدم شمول الشياح بهذه 
احلملة يرتبط بتالفي احلزب أي خطر مواجهة مع 
»أمل« التي تعتبر هذا احليز خاصا، ويعني ان احلملة 
ترتبط أساسا بإجراءات داخلية يقوم بها احلزب في 
جسمه التنظيمي أوال، وباجتاه احمليط االجتماعي 
اللصيق به ثانيا، كما ترتبط برسالة يوجهها على 
أبواب املرحلة اجلديدة الى الدولة واملجتمع عموما،  
مفادها انه يؤكد انسجامه ومصلحته في قيام الدولة. 
مصادر أخرى تقول ان دعوة حزب اهلل األجهزة األمنية 
والرسمية الى ممارسة عملها في مناطق الضاحية 
دليل على أن األجه����زة املذكورة كانت ممنوعة من 
ممارسة عملها سابقا. وقد يكون في هذا الكالم شيء 
من الصح����ة نظريا. ولكن الصحيح أيضا أن حزب 
اهلل به����ذا القرار اجلريء قد وضع يده على اجلرح 
وسجل عمليا، خطوة متقدمة بل »سابقة«، وإن يكن 
الغياب األكبر لهذه األجهزة ولسوء احلظ، في مناطق 
نفوذ حزب اهلل أو تلك احملسوبة عليه في الضاحية 
وغيرها،  خصوصا في اجلن����وب والبقاع. ولو لم 
يكن األمن العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
مس����تندا الى كم هائل من التقارير واملعلومات ذات 
الصلة بفلتان في مكان ما قد يؤدي الى فقدان اجلميع 
السيطرة على الوضع، وفي طليعتهم حزب اهلل، ملا 
أعطى حيزا واسعا آلفة املخدرات والفلتان األخالقي 
واالجتماعي واملمارسات احلرام حتت غطاء من هنا 
أو هن����اك، ورمبا أحيانا بالتلطي وراء »فتاوى« من 
منتحلي صفة يفصلونها على قياسهم، وذلك في خطاب 

مباشر في مناسبة كبيرة هي »يوم الشهيد«.

بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير الدولة يوسف سعادة 
)تيار املردة( ان احلكومة احلالية 
قد تك����ون من اكث����ر احلكومات 
اللبنانية التي حتمل شهادة املنشأ 
»صنع في لبنان«، معتبرا انه منذ 
اكثر من ثالثن عاما لم تتألف في 
القادة  لبنان حكومة باتفاق بن 
اللبنانين بالش����كل الذي تألفت 
به احلكومة احلالية، الفتا الى ان 
مسار املناقشات واملفاوضات التي 
سبقت والدة احلكومة خير دليل 
على استقاللية والدتها، مؤكدا في 
املقابل على ان ما سبق، ال يعني 
ابدا ان بلدا بحجم لبنان وموقعه 
اجلغرافي يستطيع تأليف حكومته 
مبعزل عن اي تدخل خارجي، وذلك 
نظرا لتداخله جغرافيا وسياسيا 
في امللفات االقليمية الشائكة، امنا 
هذه التدخالت كانت مساعدة على 
عملية الوالدة، اكثر منها املشاركة 

فيها.

بين سالح حزب اهلل والمقاومة

الى ذلك اعرب الوزير سعادة في 
حديث ل� »األنباء« عن عدم تفهمه 
لوجود عنوانن متالزمن للبحث 
بهما في صياغة البيان الوزاري، 
وهما: االول »س����الح حزب اهلل« 
والثاني »املقاومة«، مشيرا الى ان 
السالح يجب مناقشته حتت عنوان 
املقاومة فقط كون����ه عدة العمل 
االساسية لها، معتبرا انه من اخلطأ 
الكبير ادراج السالح حتت عنوان 
حزب اهلل، وانه من الضروري ان 
يصار الى الفصل بينهما، معتبرا 
ايضا ردا على سؤال ان ما يقصده 
البعض في عملية فصله للسالح 
عن املقاومة وإلصاقه بحزب اهلل، 
انه لتسليط الضوء على ان للسالح 
املذكور مهمة تغيير ميزان القوى 
في الداخل اللبناني، الفتا الى ان 
اثارة املوضوع املذكور بالش����كل 
الذي يثار به حاليا، ستخلق مادة 

جدلية عقيم����ة لن تؤدي الى اي 
نتيجة سوى تأخير اجناز البيان 

الوزاري.

السالح على طاولة الحوار

ولفت الوزير س����عادة الى ان 
املكان الوحيد الصالح ملناقش����ة 
موضوع السالح هو طاولة احلوار 
الوطني التي ارتضاها جميع الفرقاء 
اللبنانين، كونها انشئت للبحث 
الكبيرة والس����اخنة  امللفات  في 
وعلى رأسها ملف سالح املقاومة، 
مذكرا بكالم الرئيس احلريري الذي 
اطلقه بعد ساعات معدودات من 
االنتخابات النيابية والذي اعتبر 
فيه صراحة ان »س����الح املقاومة 
ليس موضوع بحث بن احد« الفتا 
من جهته )سعادة( الى انه على 
حلفاء الرئيس احلريري املثيرين 
للموضوع املذكور تلقف الرسالة 
التي عناها احلريري بكالمه املشار 

اليه آنفا.

رد على البطريرك صفير

وايضا علق الوزير س����عادة 
على كالم البطريرك صفير الذي 
اعتبر في����ه ان »حزب اهلل حزب 
مسلح وله اغراض وغايات«، بان 
كالم البطريرك الذي يكن له كل 
احترام وتقدير، يؤجج اخلالفات 

بن الفرقاء املسيحين ويثير حدة 
اجلدل فيما بينهم، وذلك كونهم 
منقس����من بن مؤيدين للحزب 
املذك����ور وس����الح املقاومة وبن 
معترضن عليهما، متمنيا على سيد 
بكركي عدم تعريض هذه االخيرة 
ملا هي بغنى عنه، والوقوف على 
مسافة واحدة من اجلميع وترك 
موضوع السالح واملقاومة لطاولة 
احلوار التي اتف����ق الفرقاء على 
ان يقرر بنتيجتها مصير السالح 
ضمن منظومة دفاع استراتيجية 

وطنية.
وعن الزيارة املرتقبة للرئيس 
احلريري الى سورية، رأى الوزير 
سعادة ان على اللبنانين ان يكونوا 
واقعين ويعوا ان امكانيات لبنان 
على جميع املستويات لن تنمو 
في ظل التش����نجات السياس����ية 
مع اقرب املقرب����ن اليه جغرافيا 
وتاريخيا واجتماعيا، مذكرا بان 
جتربة مقاطعة البعض لسورية 
لم تأت بأي مردود متنوا احلصول 
علي����ه، ب����ل ادت ال����ى املزيد من 
التأزم السياس����ي الذي لم يفض 
اال ال����ى مراوحة الب����الد مكانها، 
داعيا واضعي الشروط املسبقة 
على الزي����ارة الى التعاطي معها 
مبوضوعية وببساطة كاملة، والى 
دفن املاضي مع ما مضى من االيام 
السوداء التي س����ادت في لبنان 
خالل مرحلة معينة من تاريخه، 
معتبرا ان ما يق����ال عبر االعالم 
من تخمينات وحتليالت سياسية 
ليس سوى تكهنات لن تؤدي اال 
الى اعاق����ة املصاحلة وليس الى 
ان  املساهمة في اجنازها، مؤكدا 
لبنان لن يس����تطيع بناء نفسه 
بعيدا عن امنت العالقات مع سورية، 
وذلك العتباره ان احلكومات تتبدل 
واحلكام يتغيرون ويبقى الواقع 
التاريخي واجلغرافي بن لبنان 
وسورية راسخا ال يستطيع احد 

جتاوزه او حتى جتاهله.

وزير الدولة عن »المردة« تمنى وقوف صفير على مسافة واحدة من الجميع

يوسف سعادة
)محمود الطويل(رجل من قوات االمن ينظم عمليات املرور في الضاحية اجلنوبية الول مرة
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وفد روسي في لبنان لمتابعة هبة طائرات الـ»ميغ 29«
بيروت: ذكر مصدر امني امس ان وفدا عسكريا

روسيا وصل الى بيروت للقاء القيادة العسكرية 
ف����ي اجليش اللبناني واالطالع على مدى جهوزية 
املطارات العس����كرية الس����تقبال الهبة الروس����ية 
العس����كرية املتمثلة في 10 طائرات من طراز )ميغ 
29(. وأوض����ح املصدر املواكب لزيارة الوفد فّضل 
عدم الكش����ف عن هويته في تصريح ل� »كونا« ان 
الهدف من زيارة الوفد الروسي »متابعة موضوع 
الهبة الروسية وهي تزويد اجليش اللبناني ب� 10 
طائرات من نوع ميغ 29 املتطورة وتفقد املطارات 
العسكرية لالطالع على مدى جهوزية هذه املطارات 
الستقبال مثل هذا النوع من الطائرات واالجتماع 

مع القيادة العسكرية«. ولفت الى ان زيارة الوفد 
العسكري الروسي الى لبنان تستغرق 10 ايام.

واضاف ان »املطارات العس����كرية اللبنانية في 
بي����روت ورياق والقليع����ات أصبحت جاهزة ومت 
تأهيلها الستقبال هذه الطائرات وتخزينها وصيانتها 
وان جميع الشروط اللوجستية أصبحت مؤمنة«. 
وأشار املصدر الى ان هناك طيارين لبنانين أوفدهم 
اجليش اللبناني الى روسيا لتلقي التدريبات الالزمة 
لقيادة طائرات امليغ. واكد ان »هذه الهبة وغيرها 
من الهبات التي يتلقاها اجليش اللبناني وجميعها 
هبات غير مشروطة تش����كل مصدر قوة للجيش 

وللبنان«.


