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عبود لـ »األنباء«: أكّن كل احترام للناشطين في التيار الوطني الحر 
ولكن عون شخصية عابرة للمناطق والمذاهب وال يمكن احتكاره من قبلهم 

بيروت ـ زينة طبارة
بعد أيام من اطالق بعض الصحف اللبنانية تقارير صحافية تشير 
الى اشكال كبير بني بعض كوادر التيار الوطني احلر ورئيس التيار 
العماد ميش���ال عون وبعد ساعات من إقرار عون بعد اجتماع تكتله 
النيابي ب� »كرة الثلج« االعتراضية التي تتدحرج في داخل تياره السيما 
على خلفية قراره توزير شخصيات من خارج صفوف »التيار«، بدا 
جلي���ا عمق اخلالف احلاصل بني »العماد« و»اللواء« عصام أبو جمرا 
حني رد عون على س���ؤال متعلق باملواق���ف االعتراضية التي أبداها 
أبو جمرا بش���كل حاد ومباشر: »فليقل ما يريد نحن أحرار الضمير.. 
ميكنه أن يقول إن العماد عون ال يعجبه وال يريد أن يكون في احلزب 
وأن يفعل ما يريد«، مهددا في املقابل بأن »التغيير واإلصالح قد يبدأ 
بشطب بعض غير امللتزمني من التيار«. هذا في حني برر عون طريقة 
اختياره لوزرائه، على أساس أن »في األحزاب لكل واحد دوره، وفي 
ممارسة الس���لطة هناك مواقع.. كما أن تعيني املسؤولني في الوزارة 
أو في املديريات ال يش���مل احلزبيني فقط بل مناضلي التيار الوطني 

احلر والعونيني، وأعتقد أننا اخترنا بشكل صحيح«.
هذه األحداث والتصريحات املتس���ارعة داخل صفوف التيار دفع 
بوزير الس���ياحة ورئيس غرفة الصناعيني فادي عبود الى الرد على 
االصوات املعارضة لتوزي���ره كونه ليس من صفوف التيار الوطني 
احلر. مؤكدا في حديث ل� »االنباء« ان العماد عون ش���خصية عابرة 
للمناطق واملذاهب والطوائف وزعيم وطني بامتياز وان استراتيجيته 
في العمل الوطن���ي تثبت مرة تلو االخرى مكانته���ا الوطنية، األمر 
ال���ذي يحتم على اجلميع وخاصة القي���ادات في التيار عدم احتكاره 
م���ن قبلهم مطالبا أصدقاءه املنتقدين له ف���ي التيار بأن يبادروا الى 

االتصال بشركات االحصاءات ليدركوا ان توزير شربل نحاس وفادي 
عبود )لم يش���أ ذكر اسمه( عن التيار الوطني احلر، أدى الى حتسني 
مكانة التيار على الساحة الوطنية أكثر من 5 نقاط مئوية، معتبرا ان 
عليهم انطالقا مما س���بق ان يدركوا ان انفتاح التيار على توزير من 
هم ليس���وا ملتزمني به، كان خليرهم ومصلحتهم وليس لتحجيمهم 

أو تقزمي دورهم.
مؤكدا انه ال يكّن س���وى كل احترام وتقدير للناشطني في التيار 
الوطني احلّر، وانه يتقبل اعتباراتهم ان هناك بني قياداتهم من يحق 
له التوزير في احلكومة أكثر من غيره، ومؤكدا أيضا انه ينأى بنفسه 
انطالقا من ممارسته عن انتقاد أي عضو بأي حزب مهما كان املوضوع 
حساس���ا ودقيقا، معتبرا ان االنتقاد والتساؤل حق من حقوقهم امنا 

شرط ان يكون ضمن أطر اللياقة واألصول والدميوقراطية.

المقاومة والسالح

وعلى صعيد آخر، علق الوزير عّبود على اصرار البعض من قادة 
األكثرية على اقران كلمة »الس���الح« بكلمة »املقاومة« في مناقش���ة 
البيان الوزاري، مس���تغربا هذا املوقف الذي رمبا قد يكون له بعض 
الدالالت املعينة، ومعتبرا انه من الطبيعي ان يكون للمقاومة سالح 
تواجه به االحتالل ك���ون احلجارة ال تفي بالغرض املطلوب الخراج 
احملتل، الفتا الى انه اما ان تكون املقاومة مسلحة واما أال تكون أساسا، 
وذلك العتباره ان السالح هو عّدة املقاومة، خصوصا ان جتربة انهاء 
االحتالل من خالل املفاوضات مع اسرائيل قد أثبتت فشلها، لذلك كان 
وجود مقاومة مسلحة ضرورة وطنية، مذكرا قادة 14 آذار واألكثرية 
النيابية بكالم الرئيس احلريري بعد ساعات من االنتخابات النيابية 

بأن »س���الح املقاومة غير قابل للبحث به«، متسائال عن دواعي اثارة 
البلبلة وجتييش الناس في املوضوع املذكور السيما ان األكثرية دخلت 
احلكومة وهي على علم مسبق بكالم الرئيس احلريري املذكور آنفا، 
داعيا إياهم الى االحتكام الى طاولة احلوار حلل هذا العنوان الكبير من 

خالل التعاطي معه بذهنية منفتحة وبعيدا عن كل تشنج وتوتر.

لن ينتقد البطريرك

وعن تكرار البطريرك صفير لكالمه عن حزب اهلل والس���الح، أكد 
الوزير عبود انه لن يس���مح لنفسه باالنزالق كلبناني وماروني الى 
انتقاد ومهاجمة مقام بكركي ورأس الكنيسة املارونية، مشيرا في املقابل 
الى ان هناك خطا واضحا بني مقام بكركي وآراء البطريرك، معتبرا ان 
تأييد هذا األخير لفئة من املس���يحيني دون األخرى من خالل تعليقه 
على عنوان خالفي سيسمح لهذه األخيرة بانتقاده، مؤكدا انه لن يكون 
يوما منتقدا ملوقع البطريرك املاروني امنا لن يكون في يوم من األيام 

موقع املنتقد ملنتقدي البطريرك وذلك بناء على ما ذكر أعاله.
وعن املصاحلة بني رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط 
وزعيم املردة النائب سليمان فرجنية في قصر بعبدا برعاية الرئيس 
العماد ميشال سليمان، ختم الوزير عبود بوصفها باإليجابية واملباركة 
م���ن اجلميع، مؤكدا انها خطوة وطنية كبيرة يجب انس���حابها على 
جميع الزعماء والقادة اللبنانيني وذلك العتباره ان حاالت التش���نج 
والتوتر السياس���ي التي كانت سائدة على الساحة اللبنانية لم تؤد 
سوى الى تعطيل البالد وتعطيل العمل الدميوقراطي، مشيرا الى انه 
ما من عاقل في لبنان يس���تطيع التعليق سلبا على مصاحلة من هذا 

املستوى الوطني.
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)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال السفير السوري في لبنان علي عبدالكرمي في بعبدا امس

الوزير فادي عبود

ـ جنبالط: ميضي الرئيس  سليمان على خط عون 
ميش����ال س����ليمان قدما في عملية املصاحلات السياسية التي 
تعتبر ضرورية وحيوية لتثبيت االستقرار احلكومي والسياسي 
والرئاس����ي وإلجناح طاولة احلوار الوطني، وبعد املصاحلة 
السياس����ية التي رعاها بني الرئيس س����عد احلريري والعماد 
ميشال عون خالل فترة تأليف احلكومة عندما رعى في قصر 
بعبدا أول اجتماع عمل وأول لقاء جدي بينهما أس����س لعالقة 
مس����تقبلية، وبعد رعاية املصاحلة بني النائبني وليد جنبالط 
وس����ليمان فرجنية اللذين التقيا ف����ي قصر بعبدا أمس للمرة 
األولى منذ أكثر من أربع س����نوات، فإن املصاحلة الثالثة التي 
يتطلع الرئيس س����ليمان الى امتامها هي بني جنبالط وعون، 
والسؤال متى يأتي دور املصاحلة املسيحية � املسيحية، وحتديدا 
املارونية؟ وهل يبادر الرئيس س����ليمان في هذا امللف الشائك 

ومتى؟
استذكار مرحلة الثمانينيات: حرص النائبان وليد جنبالط وسليمان 
فرجني��ة في لقائهما األول في قصر بعب��دا على عدم التطرق الى 
املرحل��ة الس��ابقة القريبة املمتدة بني أع��وام 2005 و2009، وعلى 
التطرق بإسهاب الى املرحلة املاضية البعيدة مرحلة الثمانينيات أيام 
جبهة اخلالص الوطني التي كانت برئاسة الرئيس الراحل سليمان 
فرجنية )ضمت بري وجنبالط والرئيس الراحل رشيد آرامي( وقادت 
سياسيا معركة اسقاط اتفاق 17 مايو. مصادر قريبة من اجلهتني ال 
تعتبر لقاء بعبدا لقاء مصاحلة شخصية بني جنبالط وفرجنية ألنه 
لم يكن من خالفات شخصية حادة بني الرجلني، وإمنا تعتبره لقاء 
سياس��يا للمرحل��ة املقبلة الت��ي تتواف��ر فيها امكان��ات التعاون 

والتنسيق.
اجلميل وضرب يده على الطاولة: لم يسجل حتى اآلن أي لقاء بني 
الرئيس سعد احلريري والنائب سامي اجلميل. وعلم من مصادر 
كتائبية ان اجلميل كان غاضبا حلظة صدور مراسيم تشكيل 
احلكومة، وقام بضرب ي����ده على الطاولة في مكتبه بقوة في 

إشارة عفوية وعصبية الى اعتراضه على كيفية 
تعاطي احلريري مع حزب الكتائب.

14 آذار تخلت عن الكتائب في نقابة احملامني: تلمح أوساط في حزب 
الكتائب الى عدم مساندة قوى 14 آذار ملرشح احلزب في انتخابات 
نقابة احملامني احملامي جورج جريج، ما اضطره الى االنسحاب بعدما 
فضلت هذه القوى دعم املنافس��ة أمل حداد وجتيير األصوات لها، 

وفي مقدمة هذه القوى احلزب التقدمي االشتراكي.
ما لم يقل عن زيارة باسيل لدمشق: أشارت معلومات الى ان زيارة 
الوزير جبران باس���يل الى دمش���ق قبيل اعالن احلكومة لم 
تقتصر على تقدمي واجب التعزية للمستش���ارة الرئاس���ية 
بثينة ش���عبان، وامنا كانت زيارة سياس���ية لباسيل الذي 
اس���تقبله الرئيس بشار االسد في قصر املهاجرين، وعلم ان 
الوزير السابق ميشال سماحة هو الذي رافق باسيل في هذه 
الزيارة )بعدما كانت مصادر حتدثت عن النائب السابق ايلي 
الفرزل���ي وأخ���رى أش���ارت ال���ى الوزي���ر الس���ابق كرمي 

بقرادوني(.
امتعاض الرئيس حلود: الرئيس السابق اميل حلود ممتعض من 
حلفائه الذين فتحوا األبواب جلنبالط، دون التش��اور معه، وهو 
لي��س ضد هذا االنفتاح وعودة االخير عن اخطائه، لكن البد من 
مراع��اة ظروف اآلخرين، اذ ان حملة جنبالط كانت عليه اش��د 
قسوة من كل اآلخرين، وسيل االتهامات التي وجهها اليه، ودعا 
الى اسقاط حكمه. فمن سيتولى تأمني التواصل بني حلود وجنبالط؟ 
اذ ان عالق��ة األول بالرئيس س��ليمان، ليس��ت جيدة وهو على 

انقطاع معه، ال بل على تباعد.
بـذل اجلهود: يبذل العماد ميشال عون جهودا مركزة مع 
مس���ؤولني وكوادر في التيار الوطني احلر الحتواء أجواء 
النقمة والبلبلة التي نشأت بفعل جلوئه الى تسمية وزراء 
من خارج التيار الوطني احلر، وإشارته الحقا الى نقص في 

الكفاءات في التيار لتولي وزارات خدماتية مهمة.

مصادر لـ »األنباء«: عميل أخبار وأسرار
قديم للموساد اعتقلته 
»المعلومات« في تبنين

بي����روت: ق����ال مص����در امني
ل����� »األنب����اء« ان عميال آخر 
للموساد االس����رائيلي سقط في 
قبض����ة جهاز املعلوم����ات التابع 
لألمن الداخلي منذ بضعة ايام، بعد 

مطاردة استغرقت اربعة اشهر.
العمي����ل ويدعى اس����امة بري 
اعترف بالعمل حلساب اسرائيل منذ 
ثالثني سنة، ومهمته مراقبة الوضع 
في اجلن����وب الى جانب حتركات 
اجليش واملقاومة وعناصر حزب 

اهلل عموما.
وذكر املصدر األمني ان االجهزة 
االمنية كانت تتابع املوقوف اجلديد، 
اال انها افتقدته بعد موجة كشف 
ش����بكات التجس����س مطلع هذه 
الس����نة احلالي����ة، نتيجة جتميد 
نش����اطه واتالف جميع االجهزة 
والوس����ائل املعطاة له بناء على 
الذي يعمل  اجلهاز االس����رائيلي 

حلسابه.
وخالل اليومني املاضيني عاود 
اسامة حتركه، فالحظت »املعلومات« 
ذلك وداهمت منزله في بلدة تبنني 
بقضاء بنت جبيل، والقت القبض 
عليه، حيث اعترف تلقائيا بتعامله 

املزمن مع العدو االسرائيلي.

نصر اهلل أميناً عاماً لحزب اهلل لوالية جديدة

سياسي بارز نقاًل عن جنبالط: 
عون على صواب وأنا كنت مخطئاً هذه المرة

اعتقد انه خدع بتمنيات شيراك وحقد عبدالحليم خدام

بي���روت: ورد في تقرير صحافي حول
جنب���الط وتوجهات���ه اجلدي���دة هذه 
»الرواية السياسية«: خالل احدى جلسات 
جنبالط اخلاصة مع احد الزعماء اللبنانيني 
الذين ابتعد عنهم جنبالط خالل املرحلة 
املاضية، اعت���رف جنبالط من دون تردد 
بأنه اخطأ كثيرا في س���لوكه السياس���ي 
األخير، فعاتبه جليس���ه وسأله: هل فعال 
كنت تعتقد ان االميركيني يريدون اسقاط 

النظام السوري؟
فأجاب جنبالط على الفور: »كي أكون 
صادق���ا، فإنني لم أس���مع ذل���ك ابدا من 
االميركيني، كل ما س���معته منهم كان ان 
سياس���تهم تقضي بالضغط على دمشق 

من أجل حتسني سلوكها«.

خدع ابو تيمور

واذ أبدى السياس���ي اللبناني دهشته 
الشديدة قال: اذا إلى ماذا كنت تستند في 
مواقفك هذه؟ ويضيف السياسي اللبناني 
فيم���ا يبدو ان���ه كالم ال يرغب بنقله عن 

لسان جنبالط: »أعتقد ان أبوتيمور خدع 
بتمنيات الرئيس الفرنس���ي السابق جاك 

شيراك وأحقاد عبداحلليم خدام«.

ثوابت ال تتزحزح

جنبالط قال جلليس���ه حول س���لوكه 
السياسي املستقبلي إنه سيرتكز على ثوابت 
ال تتزحزح، أولها عدم مخاصمة الطائفة 
الشيعية مهما حصل وحيث مناطق التماس 
الشيعي � الدرزي عديدة وظهرت خطورتها 
في أحداث 7 مايو، وثانيها دعم سالح حزب 
اهلل وحمايته سياسيا، وحيث اكتشف ان 
هذا امللف أكبر بكثير من قدرة لبنان عليه، 
وثالثها البقاء على عالقة تواصل مع النائب 

سعد احلريري.
ولكن ضمن اصطفاف جديد يغيب عنه 
مس���يحيو 14 آذار ال بل يشكل فيه هؤالء 
ساحة إطالق النار، ومتتم في نهاية لقائه 
املقفل مع السياس���ي اللبناني قائال: »كان 
ميشال عون على صواب وكنت انا مخطئا 

هذه املرة«.

البيان الوزاري »المقتضب« على نار هادئة
بيروت ـ عمر حبنجر

يفترض ان تك���ون اجلولة 
الوزاري���ة  اخلامس���ة للجن���ة 
املكلفة بإع���داد البيان الوزاري 
والتي انعقدت في مقر احلكومة 
في السراي الكبير مساء امس، 
مفصلية، او على االقل التوصل الى 
تدوير بعض الزوايا السياسية او 
االقتصادية احلادة، والتي مازالت 
تعوق خروج هذا البيان الى النور 
في املواعيد املرجتاة، اي قبل عيد 
االستقالل الذي يصادف هذا األحد، 
او عيد االضحى كحد اقصى في 

27 من نوفمبر اجلاري.
وقد خصصت جلسة االمس 
ملناقشة الرؤية االقتصادية التي 
تلتزمه���ا احلكوم���ة والتوافق 
حوله���ا في ض���وء التباين بني 
ال���وزراء ح���ول مفهوم  بعض 
»اخلصخص���ة« والطريقة التي 
س���يعتمدها البيان الوزاري في 

هذا الشأن.
وشدد رئيس مجلس الوزراء 
س���عد احلريري على متاس���ك 
حكومته كفريق عمل متجانس 
وتوقع بيان���ا وزاريا مقتضبا، 
بينما اكد وزير االعالم طارق متري 
ان اخلالفات ليست مستعصية، 

واالجواء ليست صدامية.
غير ان احلري���ري اعتبر ان 
اجناز البي���ان الوزاري يتطلب 
بعض الوق���ت وان االجتاه هو 
النق���اط على احلروف،  لوضع 
الفتا الى ان الشق السياسي لن 
يستحوذ على اكثر من 4 الى 5 

صفحات.
لكن التباين برز في النقاش 
بني وزير االتصاالت شربل نحاس، 
احملس���وب على التكتل العوني 
املؤيد لنظرية اخلصخصة املقيدة 
مبعايير وضمن ضوابط معينة 

تراعي القوانني وحتدد اجلدوى 
ومردودها وب���ني وزيرة املالية 
ريا احلفار احلسن التي تتبنى 
خصخص���ة بع���ض القطاعات 
االنتاجية، انقاذا ملقررات مؤمتر 
»باري���س 3« لدع���م االقتصاد 

اللبناني.
وطبيعي ان يؤدي حسم هذه 
النقطة اخلالفية الى وضع امللفات 
السياسية االخرى العالقة على 

سكة احلل النهائي.

السالح الفلسطيني

املقاوم���ة  وكان موضوع���ا 
وس���الحها، فضال عن الس���الح 

بعض العبارات لكن مصادر وزراء 
االقلية رجحت العودة الى البيان 
الوزاري للحكومة الس���ابقة أي 

ابقاء القدمي على قدمه.
بيد ان اجتماع االمس ناقش 
مسودة ثالثة اعدها الوزير طارق 
متري، توفق بني مختلف وجهات 

النظر.

إضافات لألكثرية

املتعلقة بحق  الفق���رة  وفي 
لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته 
في حترير او اس���ترجاع مزارع 
شبعا وتالل كفر شوبا واجلزء 
اللبناني من قرية الغجر والدفاع 

على الفقرة املتعلقة باالنتخابات 
اللبنانيني غير  تقضي باقتراع 
املقيمني، ومن املؤكد ان س���حب 
املجموعات الفلسطينية املسلحة 
خارج املخيمات يعني س���ورية 
مباش���رة، كون هذه املجموعات 

تابعة لها عمليا وفعليا.

مرجعية الدولة

الى ذلك اثار الوزيران بطرس 
حرب )مستقل( وسليم الصايغ 
التس���اؤالت حول  )الكتائ���ب( 
اتخاذ  الدولة، وكيفية  مرجعية 
قرار احلرب والسلم، فيما تولى 
الوزير محمد فنيش )حزب اهلل( 

الفلس���طيني خارج املخيمات، 
محور اجلول���ة الرابعة للجنة، 
وينتظر ان حتس���م اللجنة هذا 
املوضوع جلهة احترام مقررات 
الدولي���ة، ومطالبة  الش���رعية 
املجتمع الدولي للحكومة بالعمل 
على تطبيق مقررات���ه بكاملها 
االلتزام  ومواصل���ة احلكوم���ة 
بالق���رار 1701، وبالوقف الكامل 
الطالق النار وهي مقررات معتمدة 
من قب���ل هيئة احلوار الوطني، 
وخصوصا منها موضوع السالح 

الفلسطيني خارج املخيمات.
وقد نوقشت الفقرة املتعلقة 
بسالح املقاومة طويال واتفق على 

عن لبن���ان مبواجهة اي اعتداء 
بالوسائل املشروعة، فان وزراء 
االكثرية طالبوا باضافة عبارة 
»وانطالقا من مسؤوليتها« اي 
احلكومة عن قرار احلرب والسلم 
وحذف عبارة بشعبه وجيشه 

ومقاومته.
ام���ا الفق���رة الت���ي تتناول 
العالقات مع سورية فان وزراء 
الغالبية متنوا اضافة على عبارة 
»ضبط احلدود وترسيمها« فقرة 
تدع���و الى س���حب املجموعات 
الفلسطينية املسلحة خارج حدود 

املخيمات.
كما اقترح���وا اضافة مماثلة 

الرد عليها. والح���ظ وزراء ان 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
قام بدور فاعل في تقريب وجهات 

النظر بني الوزراء.

شهيب لبيان توافقي

التباين���ات احلاصلة داخل 
جلنة صياغة البي���ان الوزاري 
انعكاس���ها على انطالق  ومدى 
الوزير  القاطرة احلكومية رأى 
اكرم شهيب انها لن تعوق الرغبة 
التوافق واحلاضنة  احمللية في 
االقليمية في ه���ذا اجلو منذ ما 
بعد الدوحة، حيث كان انتخاب 
الرئيس سليمان وتلته مرحلة 

التهدئ���ة، بعد الرئاس���ة والتي 
تزامنت في ذات الوقت مع التقارب 
السعودي – السوري الذي انتج 
مناخا س���اعد بشكل كبير على 
تشكيل احلكومة احلاضرة، وعلى 
هذا االساس فان مناقشات جلنة 
الصياغة ستنتهي ببيان توافقي 
وترك االمور اخلالفية الى طاولة 
املقاومة  احلوار. وعن موضوع 
العالق ف���ي اجتماعات اللجنة، 
قال ش���هيب في املس���ار العام 
هناك اتفاق عل���ى احالة االمور 
االستراتيجية إلى طاولة احلوار 
التي سيعاد تركيبها وفق نتائج 

االنتخابات.

وسط »اإلضافات السياسية« للمواالة على المسودة

أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصر اهلل

بي����روت � د. ب. أ: قرر حزب اهلل جتديد 
والية السيد حسن نصر اهلل كأمني عام للحزب 
في منصبه وذلك في نهاية املؤمتر الذي عقده، 
كما مت التجديد للش����يخ نعيم قاسم كنائب 
لألمني الع����ام للحزب. وذكر احلزب في بيان 
سياسي بعد ظهر امس انه أنهى مؤمتره العام 
الذي اس����تمرت أعماله عدة أش����هر حيث أقر 
وثيقة سياسية جديدة هي الثانية بعد الرسالة 

املفتوحة التي وجهها عام 1985.
وأقر املؤمتر عددا من التعديالت التنظيمية 
»التي تتناسب مع طبيعة التطور اجلديد في 
حركته ومسيرته خالل السنوات املاضية على 

األصعدة املختلفة«.
وقال البيان انه مت انتخاب أعضاء مجلس 
الشورى وحتديد مس����ؤولياتهم في الوالية 

اجلديدة على النحو التالي:
1� السيد حسن نصر اهلل أمينا عاما.

2 � الشيخ نعيم قاسم نائبا لألمني العام.
3 � الش����يخ محمد يزبك رئيس����ا للهيئة 

الشرعية.
4 � الس����يد إبراهيم أمني الس����يد رئيسا 

للمجلس السياسي.
5 � السيد هاشم صفي الدين رئيسا للمجلس 

التنفيذي.
6 � احلاج حسني اخلليل معاونا سياسيا 

لألمني العام.

7 � النائب احلاج محمد رعد رئيسا لكتلة 
الوفاء للمقاومة )النيابية(.

وأشار البيان إلى أن نصراهلل سيقوم بعقد 
مؤمتر صحافي في األيام القليلة املقبلة إلعالن 

الوثيقة السياسية اجلديدة للحزب.


