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بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير الشباب والرياضة )عن حركة امل( د.علي حسني عبداهلل 
ان عدم التوصل الى تفاهم بني الفرقاء حول الش���ق السياس���ي من 
البيان الوزاري ليس سوى مرحلي، وذلك انطالقا من رغبة الفرقاء 
في التوصل الى اطالق عجلة احلكومة باس���رع وقت ممكن، معتبرا 
ان���ه من الطبيعي ان يكون هناك تباين في وجهات النظر بني القادة 
اللبناني���ني املمثلني في جلنة صياغة البي���ان، خاصة ان املوضوع 
السياسي يحمل الكثير من االلتباسات والتأويالت بحيث يشعر معها 
املراقب عن كثب ان الغموض يلف التوافق عليه، الفتا الى ان هناك 
الكثير من االمور العالقة التي مت توضيحها وبالتالي التوافق عليها 
خالل اجللس���ات املتوالية للجنة املشار اليها، األمر الذي يدعو الى 
احالة ما تبقى من التباسات حول كل العناوين العالقة وليس فقط 
موضوع الس���الح الى طاولة احلوار منعا لاليقاع بالبيان الوزاري 
في مهب املراوحة والتجاذبات واالعتراضات واالعتراضات املضادة. 
ولفت الوزير عبداهلل في تصريح ل� »األنباء« الى ان السالح موضوع 
اخلالف االساس���ي بني الفرق���اء هو العنوان الذي ق���د يأخذ احليز 
األكبر من النقاش وتب���ادل اآلراء للتوصل الى كيفية صياغة ذكره 
في البيان ال���وزاري نظرا للتباين الكبير املوجود حياله، امنا يرى 
الوزير عبداهلل من وجهة نظره انه من الطبيعي ان يكون لس���الح 
املقاومة مساحة ولو مقتضبة في البيان املذكور، وذلك انطالقا من 
اميانه واميان اجلميع بأنه م���ادام هناك احتالل جلزء من االراضي 
اللبنانية مهما كانت مساحته صغيرة فسيبقى ضمن مفهوم االعتداء 
واالنتهاك الكامل للسيادة اللبنانية، األمر الذي يحتم وجود السالح 
مع املقاومة للدفاع عن االرض وكرامة الش���عب، واال وتبعا النتفاء 
وجود السالح سيستهل العدو االس���رائيلي غزو لبنان واستباحة 

اراضيه وكرامة شعبه ساعة يشاء وكيفما يشاء.

هاجس السالح

وردا على سؤال حول هواجس اآلخرين حيال استعمال السالح في 
الداخل اللبناني، اكد الوزير عبداهلل ان الهواجس بالشكل الذي يحاولون 
تبرير اسبابها، تارة بهدف بسط نفوذ السالح وسيطرته على مفاصل 

الدولة وطورا لفرض واقع سياس���ي 
معني عليهم، ستبقى ضمن اطار االوهام 
ولن تنفذ الى الواقع، وذلك انطالقا من 
اشد احلرص لدى جميع القوى داخل 
ما سمي بفريق املعارضة سابقا على 
سالمة العمل الدميوقراطي وعلى النظام 
البرملاني، معتبرا ان التسلح بذريعة 
السابع من مايو في غير مكانه الطبيعي 
واحلقيقي، كون الس���الح الذي حضر 
في الش���ارع آنذاك وبغض النظر عن 
االسباب الكامنة وراءه لم يكن سوى 
سالح فردي خفيف يتواجد داخل كل 
منزل ولدى كل عائلة لبنانية ايا كان 
انتماؤها الطائفي وتوجهها السياسي 
مؤك���دا ان اجلميع دون اس���تثناء مع 
تعزيز دور الدولة ومع دعم نفوذ القوى 
االمنية ورف���ع الغطاء عن كل املخلني 
الوزير  الناس واملواطنني. واكد  بأمن 
عبداهلل ان اخلالف داخل جلنة صياغة 
البيان الوزاري ليس سوى خالف عابر، 
مؤكدا ايضا ان البيان املذكور سيعبر 
قريبا الى املجلس النيابي لتنال احلكومة 
الثقة على اساسه، مذكرا بكالم الرئيس 
بري بضرورة وضع اخلالفات السياسية 

جانبا وابق���اء هم واحد فقط امام اللبنانيني اال وهو مصلحة لبنان 
كوطن لكل اللبنانيني.

حكمة االقتضاب

وعن االختصار في البيان ال���وزاري رأى الوزير عبداهلل ان في 
االقتضاب الذي تكلم عنه الرئيس احلريري حكمة السيما في موضوع 
س���الح املقاومة وذلك تفاديا للخالفات بني الفرقاء اللبنانيني كون 

الش���ياطني تكمن في سرد التفاصيل 
واحليثيات، خصوصا ان الفرقاء انفسهم 
املمثلني في اعضاء جلنة صياغة البيان 
س���ينتقلون – بعد احال���ة البيان الى 
املجلس النيابي لنيل احلكومة الثقة على 
أساسه – الى طاولة احلوار الستكمال 
النقاش املتعلق بالسالح واالستراتيجية 
الدفاعية، معتبرا ان اخلبرات السابقة 
في صياغة البيانات السيما في صياغة 
بيان احلكومة السابقة، كانت ناجحة 
بحيث مت ذكر السالح بصورة مختصرة 
ومقتضبة ك���ي ال يكون عامال خالفيا 
ومحط جتاذبات بني االعضاء، األمر الذي 
يوحي بأن البيان احلالي سيأتي مشابها 
للبيان السابق وبأن الشق السياسي 
لن يتجاوز اخلم���س صفحات مقابل 
نحو السبع صفحات للشق االقتصادي 
واالجتماعي واخلصخصة وكل املواضيع 

الوطنية.

إلغاء الطائفية السياسية

وعن كالم الرئيس بري حول الغاء 
الطائفية السياسية وتطبيق الالمركزية 
االداري���ة، لفت الوزير عبداهلل الى ان 
ملف موضوع إلغاء الطائفية السياسية اصبح ضرورة وطنية ملحة 
لالنتهاء من حالة الشذوذ التي تعيشها البالد، وذلك بناء على تركيبة 
املجتمع اللبناني الطائفي واملذهبي وحتى املناطقي، الس���يما ان ما 
شهدته البالد مؤخرا من جتييش طائفي يفرض دون اي تردد إقبال 

اجلميع على اطالق اللجنة الوطنية إللغاء الطائفية السياسية.
وردا على سؤال حول اسباب توقيت طرح الرئيس بري للموضوع، 
لفت الوزير عبداهلل الى ان احلكومة احلالية ستكون طويلة العمر 

اي ما يقارب االربع س���نوات، األمر الذي سيسمح لها بالغوص في 
ملف مماثل كونه يتطلب الوقت الكافي لدراسته وهو الوقت الذي قد 
يتماشى مع عمر احلكومة، وهو رسالة بيضاء من الرئيس بري الى 

احلكومة والى جميع اللبنانيني إلنهاء حالة الشذوذ الطائفي.

الالمركزية اإلدارية

وعن الالمركزي���ة اإلدارية، ذكر الوزير عب���داهلل بكالم الرئيس 
ميش���ال س���ليمان، اثناء وضعه حجر االساس لس���د اليمونة، عن 
»ضرورة االنتقال ال���ى تطبيق الالمركزية االدارية« وذلك عمال مبا 
نص عليه الطائف وتس���هيال ألمور املواطن���ني، اذ انه ال يجوز من 
الناحية احلضارية انتقال املواطن���ني حوالي ال� 100 كلم في بعض 
االماكن للحصول على توقيع م���ا او إلجناز معاملة معينة، رافضا 
الكالم بأن يكون الرئيس بري قد أطلق املوضوعني املذكورين وحتديدا 
موضوع إلغاء الطائفية السياس���ية كبالون اختبار او للوصول من 
خاللهم���ا الى غاية معينة، معتبرا ان طرح الرئيس بري ان دل على 
شيء فهو يدل على اوجه الرقي واحلضارة التي هي حق من حقوق 
املواطنني، وان بصيرة الرئيس بري س���باقة نحو األمام ونحو بناء 

الدولة احلضارية.

حكومة العمل الجاد

وختم الوزير عبداهلل معربا عن إميانه بأن احلكومة احلالية ستكون 
حكومة عمل جاد ومضن مش���ابهة حلكومة الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري في العام 1992، مؤكدا ان نوايا الفرقاء كل الفرقاء معقودة 
من اجل إنهاء التراكمات وتبديد جميع ترددات املرحلة السابقة وطي 
صفحة املاضي والعودة بالبالد الى حالتها الطبيعية سواء في العمل 
السياسي وتفعيل دور املؤسسات الدستورية واالدارية والنهوض 
بالبالد حجرا وبشرا وتنفيذ املشاريع االقتصادية واإلمنائية، الفتا الى 
ان اهم ما يجب اعتماده هو محاسبة الوزير ايا يكن هذا الوزير في 
حال تقصيره، اذ آن األوان النتظام العمل املؤسساتي، وإلنشاء دائرة 
داخل كل وزارة من الوزارات تعنى مبوضوع التخطيط املستقبلي 

وذلك بناء على عدم وجود حقيبة وزارية مختصة بالتخطيط.

عبداهلل لـ »األنباء«: البيان الوزاري سيعبر إلى المجلس قريبًا والخالف عليه عابر
وزير الشباب والرياضة يعتبر إلغاء الطائفية السياسية ضرورة وطنية ملّحة إلنهاء التشرذم الطائفي

د.علي حسني عبداهلل 

)محمود الطويل(النائب وليد جنبالط مستقبال النائب طالل ارسالن في املختارة امس 

لماذا تبقى الساحة المسيحية
خارج »دينامية المصالحات«؟!

بي��روت: يتصالح جنبالط مع ب��ري ونصراهلل وحردان 
وفرجنية. يتصالح احلريري مع عون وفرجنية وارسالن. 
مناخ املصاحلات يعم الس��احة اإلسالمية ويجمع أطرافا من 
الس��احتني اإلسالمية واملس��يحية، ولكنه ال يخترق الساحة 
املسيحية التي تظل مبنأى عن دينامية املصاحلات السياسية 
املتناس��لة، وتظل فيها حالة االنقسام والتباعد والتشنج على 
مس��تواها ووتيرتها رغم ما أصاب الوض��ع العام من أجواء 
تقارب واس��ترخاء ومن »انكسار« حلدة الفرز واالصطفاف 
السياسي. فما األسباب التي تؤخر وحتى اشعار آخر مصاحلة 
جعجع وفرجنية وهي األصعب ومفتاح املصاحلات املسيحية؟ 
وملاذا ال يلتقي عون وجعجع أو عون واجلميل؟ أين أصبحت 
مس��اعي الرابط��ة املارونية وعدد من املطارن��ة؟ وملاذا تبدد 
االنطباع الذي نش��أ اثر لقاء اجلمي��ل فرجنية في بكفيا بأن 
يكون فاحتة مصاحلات تتوسع تدريجا على مختلف املسارات 

وتطلق عملية ترتيب البيت الداخلي؟
مصادر سياس��ية مطلعة تعيد تأخ��ر وتعثر املصاحلات 
املس��يحية، واملارونية حتدي��دا، الى ثالثة أس��باب وعوامل 

أساسية:
- األول يتعل��ق بعدم وجود »مرجعي��ة عليا« تقوم بدور 
الرعاية والضمانة وتكون قادرة على التدخل وممارسة التأثير 
والنفوذ لدى القيادات السياسية. ومثل هذا الدور ال ميكن ان 
يقوم به اال البطري��رك املاروني مار نصراهلل بطرس صفير 
كمرجعية دينية وطنية، أو الرئيس ميشال سليمان كمرجعية 

وطنية سياسية...
ولكن الرئيس سليمان يتريث في القيام بدور على صعيد 
الساحة املسيحية مادام غير واثق من فرص النجاح ولم يلمس 
رغب��ة أكيدة وحقيقية من األطراف املعنية، وحيث ان رئيس 
اجلمهورية ال يتحرك اال بناء على طلب ورغبة هذه القيادات 
وليس في صدد ممارسة ضغوط أو فرض مصاحلات قسرية 

ال تنبع عن قناعات ذاتية وال تستند الى أسس موضوعية.
أم��ا البطريرك صفير فإنه لم يعد في الوضع الذي ميكنه 
من لعب دور فاعل ومؤثر في امتام املصاحلات،  بعدما تعمقت 
مش��كلته مع قيادات مسيحية أساس��ية الى درجة انه أصبح 
طرف��ا في عملي��ة املصاحلات أكثر منه راعي��ا لها، وصارت 
مصاحلة صفير مع عون وفرجنية تتصدر الئحة املصاحلات 
املس��يحية املطلوبة وصارت ش��رطا من شروط الولوج في 
مرحلة املصاحلات السياسية وتولي البطريرك املاروني دور 

الرعاية فيها.
- الثاني: بقاء الوضع على حاله وعلى أشده بني القيادات 
املسيحية التي مازالت على املستويني السياسي والشخصي 
في أجواء ومواقف املرحلة السابقة، مرحلة ما قبل االنتخابات 
واحلكومة. فإذا كان عون وفرجنية يطلقان اشارات االنفتاح 
والتقارب ازاء احلريري وجنبالط، فإنهما ال يفعالن الش��يء 
نفس��ه في اجتاه 14 آذار املسيحي،  وخصوصا جعجع. واذا 
كان احلريري وجنبالط أطفآ محركاتهما السياسية في معركة 
السيادة واالستقالل، وحتديدا في مواجهة حزب اهلل وسالحه، 
فإن مس��يحيي 14 آذار مس��تمرون في هذه املعركة وحدهم 
وبق��درات وهوامش محددة ومحدودة. »اس��تمرار اخلالف 
السياسي« هو الذي حال دون تطوير عملية التقارب بني املردة 
والكتائب مادامت ستبقى من دون أفق. واخلالف السياسي هو 
الذي يحول دون لقاء عون وجعجع مادام ال جدوى سياسية 
من هذا اللقاء، وال شيء ميكن البحث به واالتفاق عليه، في ظل 
خالف عميق يدور حول مشروعني وخيارين. ولكن اخلالف 
السياسي ليس سببا كافيا ملنع حصول املصاحلات واللقاءات 
والس��تمرار حال القطيعة، اذ ليس املطلوب، من وجهة نظر 
أوساط ناشطة على خط املصاحلات، الوصول الى وحدة صف 
وموقف، وامنا املطلوب الوصول الى وضع صحي وس��ليم 
في اجتاه ترس��يخ التعددية والتنوع السياس��ي على قاعدة 
االقرار بحق االختالف وتنظيم اخلالف السياسي حتت سقف 
املصلحة الوطنية العليا وبعيدا عن الشارع وكل أشكال العنف 
السياسي. هذا التنوع دليل غنى وحيوية وال يجوز النظر اليه 
فقط كدليل ضعف وانقسام، بدليل ان الطائفة املارونية ليست 
مقفل��ة في التمثيل والزعامة على أحادية أو ثنائية كما احلال 
في باقي الطوائف، وان الس��احة املسيحية هي الوحيدة التي 
شهدت انتخابات فعلية ومنافسة دميوقراطية، اضافة الى ان 
ال مصلحة للمسيحيني في ظل صراع سني شيعي محتدم ان 

يكونوا كتلة واحدة الى جانب هذا الفريق أو ذاك.
- الثالث: مفاعيل التفاهم السوري - السعودي ال تنسحب 
في هذه املرحلة على الس��احة املسيحية الداخلية. وكثير من 
املصاحلات السياسية ال بل كلها حاليا جتري نتيجة قوة الدفع 
الت��ي ولدها هذا التفاهم، وفي ظل عودة االدارة الس��ورية - 
السعودية املشتركة للوضع اللبناني. واذا كانت هذه االدارة 
املش��تركة تغطي كل الساحة اإلس��المية،  فإنها ال تغطي كل 
الس��احة املس��يحية، خصوصا ان ترتيب األوضاع الداخلية 
فيه��ا ليس له أولوية راهنا وليس له تأثير حيوي في املعادلة 

ومجرى األحداث.

البيان الوزاري دخل الوقت الضائع.. و14 آذار تطلب »إضافات« جوهرية
بيروت ـ عمر حبنجر

بقي البيان الوزاري حلكومة الرئيس سعد احلريري 
األولى عالقا عند عقدة سالح حزب اهلل واملقاومة، وفشلت 
اجلولة السادسة للجنة صياغة البيان مساء اجلمعة من 
زحزحته في ضوء اصرار وزير العمل بطرس حرب ووزير 
الش����ؤون االجتماعية سليم الصايغ ممثل حزب الكتائب 
في احلكومة على ادخ����ال اضافات جوهرية على صيغة 
البيان الوزاري للحكومة الس����ابقة املتفق على تبنيه في 
البيان احلالي في اجلزء املتعلق منه، باملس����ألة اخلالفية 

املطروحة.
وقد تناول الرئيس ميش����ال س����ليمان هذا املوضوع 
والقضايا املتصلة به في رسالة االستقالل الى اللبنانيني 
مساء أمس، مشددا على حتمية التفاهم والتوافق كمدخل 
إلطالق عملة الدولة واملؤسسات في مواجهة أوضاع اقليمية 
غامضة املنتهى واملآل، وكانت هذه املواضيع عينها محور 
لقائه املوس����ع مع رجال الصحاف����ة واإلعالم في القصر 
اجلمهوري في املس����اء عينه، بحضور نقيبي الصحافة 

واحملررين محمد البعلبكي وملحم كرم.

صعوبة التقارب

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة الوزارية عن اللقاء 
النيابي الدميوقراطي وائل أبوفاعور ان ثمة صعوبة تقارب 
االستحالة للوصول الى نص جديد للبيان يرضي الطرفني، 
معتبرا ان صيغة بيان احلكومة السابقة عادلة ومنصفة 
ألنها حتافظ على سيادة الدولة مع عدم الكشف عن خطط 

الدولة وشرعيتها في ظل التهديدات االسرائيلية.
لكن وزير العمل بطرس حرب رأى ان صياغة البيان 
الوزاري حتتاج الى وقت، وقال في تصريح له أمس، نبحث 
عن توافق في قضايا لم نتفق عليها بعد. واذا اس����تدعت 
املناقشات الذهاب الى أبعد من عيد األضحى، فال مانع من 

ذلك، ألننا نريد بيانا جديا وتوافقيا.
في املقابل قالت اذاعة النور الناطقة بلسان حزب اهلل 
ان رئيس احلكومة سعد احلريري وممثل اللقاء النيابي 
الدميوقراطي وائل أبوفاعور يتمسكان بالصيغة الواردة 
في بيان احلكومة السابقة حول املقاومة وسالح احلزب، 
ومعهم����ا وزراء »املعارضة«. واعتبرت ان ذلك س����يؤخر 
منح حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب الى ما 

بعد عيد األضحى.
بدوره، نفى وزير اإلعالم طارق متري وجود تصادم أو 
استفزاز أو اعتراض داخل اجللسة ولم يكن هناك افتعال 
للتأخير، بل ان اجلميع مهتم بالسير نحو الوفاق، نافيا 
ان تكون هناك فقرة أهم من فقرة في البيان الفتا الى انه 
مت اجناز قسم كبير من الشق االقتصادي في اجتماع أمس 
األول، حيث كان هناك تبادل لألفكار والصياغات، معلنا ان 

اجتماعا سابعا للجنة سيعقد مساء غد االثنني.

مصادر متابعة ردت ل� »األنباء« نفي الوزير متري الفتعال 
التأخير الى معلومات تقول ان ما يحصل في جلنة البيان 
الوزاري لعب في الوقت الضائع بانتظار اش����ارات كالتي 
جاءت عشية تشكيل احلكومة. وكان الالفت غياب وزير 
الداخلية زياد بارود عن اجتماع جلنة الصياغة، تعبيرا عن 
االحتجاج على ما احاط التسوية القسرية التي توصلت 
نظريا الى فض االش����تباك املزمن بني املدير العام لألمن 
الداخلي اللواء أش����رف ريفي وقائد الدرك العميد انطوان 
شكور على ما ذكرت اذاعة »النور« التي اضافت ان بارود 
اعتبر ذلك جتاوزا غير منطقي وغير قانوني لدور وزير 
الداخلية وموقعه، رافضا رهن حركته االحتجاجية بسقف 

زمني، ونافيا ان تعني االعتكاف أو االستقالة.

تمثيل الرئيس في مأتم

كما لم يحضر بارود الى مكتب����ه في وزارة الداخلية 
ايضا، ونقلت عنه صحيفة »الس����فير« قوله انه البد من 
حيوية معينة بعد نيل احلكومة الثقة تعيد اطالق عجلة 
مجل����س قيادة قوى األمن املفرملة حاليا. غير ان مصدرا 
وزاريا رد غياب الوزير بارود عن جلسة اللجنة الوزارية 
الى انشغاله في متثيل رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان في مأمت زوجة النائب نعمة اهلل ابي نصر، التي 
توفيت أمس األول. في هذا الوقت نقل عن رئيس مجلس 
الن����واب نبيه بري قوله انه بصدد التطبيق الكلي لبنود 
الطائف، وان هناك كثيرين يرفعون ش����عارات بأنهم مع 
»الطائف« وتنفيذه، »وانا اعتقد ان هؤالء اآلن امام امتحان 
اثبات صدقية شعاراتهم عبر االنتقال الفوري الى اخراجها 
من االطار الكالمي الى االطار الفعلي، وبصراحة انا ذاهب 
الى تطبيق اتفاق الطائف، ومن يرد ان ميشي معي فأهال 

وسهال ومن لم يرد فليعلن ذلك صراحة«.

إلغاء الطائفية بعد 25 سنة!

بري اكد ان مجلس النواب سيقوم بكل ما يعني تطبيق 
هذا االتفاق، الس����يما موضوع الالمركزية االدارية، الذي 
باش����رت ببحثه جلنة الدفاع النيابية وس����تبحثه قريبا 
جلنة االدارة والعدل، وامامنا اآلن موضوع الهيئة الوطنية 
اللغاء الطائفية السياسية التي سبق ان طرحته في االول 
من يناير 1995، ويومها اقاموا الدنيا علي ولم يقعدوها، 
واآلن سأس����ير في هذا املوضوع ومن خالل انشاء الهيئة 
الوطنية التي اعرف اننا ولو شكلناها في هذه الفترة فان 

شاء اهلل ننتهي بعد 25 سنة!
والى جانب ذلك سأس����ير في انشاء مجلس الشيوخ 
والقان����ون االنتخابي، كما نص »الطائف« على اس����اس 
احملافظات وعلى قاعدة النسبية ولن نسير بكل ما يتصل 
بأقضية او دوائر صغرى، كما انه سيسير قدما في موضوع 

تخفيض سن االقتراع الى 18 سنة.

متري ينفي افتعال التعطيل وحرب يطلب وقتًا وحزب اهلل يتوقع الثقة بعد األضحى

نائب أكثري يطالب بري بإحالة 
مشاريع حكومة السنيورة للمجلس

بيروت ـ ناجي يونس
دعا نائب من 14 آذار الى ان يحيل رئيس مجلس النواب 
نبيه بري الى اللجان النيابية كل مشاريع القوانني التي 
أرسلتها احلكومة اللبنانية الى املجلس طيلة الفترة التي 

كان فيها وزراء حركة أمل وحزب اهلل مستقيلني.
وتوقع النائب انه اذا لم يقدم بري على ذلك بذريعة 
ان احلكومة يومها لم تكن ش���رعية، ف���إن األكثرية قد 
تبادر الى الطلب الى الهيئة العامة ملجلس النواب لتؤكد 
ما اذا كانت احلكومة ش���رعية أم ال في تلك الفترة، مما 
سيضع التزام النائب جنبالط باألكثرية على احملك، او 
ما اذا كان بدأ يتجه نهائيا الى تكريس استدارته باجتاه 

سورية وحزب اهلل.
وقد يكون هناك خي���ار آخر برأي النائب األكثري ل� 
»األنباء«، يقوم على أال توافق هيئة مكتب املجلس على 
إطالق عجلة التش���ريع إذ ان أكثري���ة أعضائها هي من 
صف���وف قوى 14 آذار واللق���اء الدميوقراطي، إال ان هذا 
األمر ينبع من القرار لدى قيادات هذه القوى بتس���خني 

اخلطاب السياسي اذا لزم او ال.
ورمبا يكون النائب سليمان فرجنية حمل معه كلمة 
السر الس���ورية الى جنبالط في لقائهما في بعبدا، فقد 
رضخ جنبالط بشكل تام، وبات ينتظر اإلشارات والعالمات 
ليقوم بزيارة دمش���ق فهذا يعني ان النظام السوري لم 

يتخذ بعد القرار باستقبال جنبالط.

وزير من خط المعارضة لـ »األنباء«: تأجيل الخالفات 
اإلقليمية عّزز االعتدال في لبنان

بيروت ـ ناجي يونس
ي����رى وزير من خط املعارض����ة ان التطورات 
االقليمية االيجابية أتاحت للبنانيني ان يتجاوزوا 
العق����د الداخلية، بعدما تواف����رت االجواء القوية 
التي أطلقت احلوار بزخم على الساحة اللبنانية 
وأوحت للجميع بأن ال ڤيتو خارجيا امام تشكيل 
احلكومة، السيما االشارة االميركية الى ان واشنطن 

ال تعارض والدة حكومة ائتالف وطني.
والح����ظ الوزير ل� »األنب����اء« ان العماد عون، 
التقط الفرصة التي سنحت بعد االنتخابات النيابية 
لتحسني أوضاعه والتعويض بشكل أو بآخر عما 
خس����ره في االشهر االخيرة، اضافة الى احلصول 
على أقصى ما ستتيحه املفاوضات املتعلقة بتشكيل 
احلكومة وكان تركيزه على املقاعد الوزارية التي 
تؤمن أكبر مقدار من اخلدمات، مدعوما من سورية 
وحزب اهلل، وما يرمز اليه االمر من امتداد للتحالف 
السوري � االيراني، على مستوى املنطقة وداخل 

لبنان على مختلف املستويات.
اال ان هذه احلكومة تعكس التوازن السياسي 
القائم في لبنان بشكل عام، بغض النظر عن مطلب 

من هنا أو من هناك لم يتحققا، وضرب الوزير مثاال 
على ان املعارضة كانت ستحصل على وزارتي دولة 
فأخذ الرئيس سليمان وزير الدولة الشيعي، وملا 
كان عون يتمس����ك بخمس حقائب لتكتل التغيير 
واالصالح فإن النائب س����ليمان فرجنية بادر الى 
القب����ول بوزير دولة، من ضمن حصة هذا التكتل 
لتسهيل التشكيل من ناحية واالبقاء على املنطق 
املتبع في هذا االطار، وللتأكيد على االشارة السورية 
باجتاه تقدمي التسهيالت من قبل دمشق من ناحية 

ثالثة.

تأجيل الخالفيات

ويب����دو ان املنطقة ستش����هد تأجيال للقضايا 
اخلالفي����ة اقله في االمد املنظ����ور، وأن ال مخاطر 
على لبنان اال اذا غامرت اس����رائيل وشنت عدوانا 

جديدا على الشعب اللبناني.
أما امللف النووي االيراني فيرى الوزير ان أفق 
املفاوضات املتعلقة به ينطلق من معيارين: اما ان 
تعتمد واش����نطن املنطق الدولي مما يعد بوجود 
فرصة كبيرة للتفاهم مع ايران، وإما ان تس����تمر 

السياسات االميركية خاضعة لالبتزاز واملصالح 
االسرائيلية، مما يعني ان االميركيني قد يذهبون 
في اجتاه معاكس للمنطق ويضربون أي احتمال 

للتفاهم مع االيرانيني.

تغليب االعتدال الداخلي

أما في الداخل اللبناني، فإن كل القوى السياسية 
متترست في احلكم والتركيبة احمللية على مختلف 
االصعدة وقد حتصل تبدالت في التحالفات، وقد 
تس����تمر على واقعها الراهن، وهو ما سيتبني في 

خالل االشهر القليلة املقبلة.
ويبدو ان اسلوب الرئيس سليمان في االعتدال 
وتدوير الزوايا سيستمر، وقد يذهب الرئيس سعد 
احلريري في اجتاه مشابه، اال ان التجربة ستظهر 
ما اذا كان احلريري سيتمكن من ترسيخ االعتدال 
أكثر فأكثر، أو انه سيبقى يتصرف رئيسا لالكثرية 
النيابية. وبقدر ما يعزز سليمان واحلريري اسلوب 
االعتدال وتدوير الزوايا بقدر ما سيتاح أكثر فأكثر 
للحكومة ان تتخذ قرارات أساسية في املواضيع 

امللحة واالصالحية وتعمل بقوة على تطبيقها.


