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حسين لـ »األنباء«: »البيان« سيعتمد الصيغة القديمة بخصوص المقاومة

البيان الوزاري ُيستكمل اليوم وُيعلن غدًا.. والثقة بعد العيد
بيروت ـ عمر حبنجر

وضع���ت اللجن���ة الوزارية 
املكلفة بصياغة البيان الوزاري 
حلكومة سعد احلريري اللمسات 
األخيرة على اجلانب االقتصادي 
من مشروع البيان في اجتماعها 
السابع مساء امس على ان تستكمل 
اليوم اجلانب السياسي، مستعينة 
البيان الوزاري للحكومة  بنص 
السابقة، حول املقاومة وسالحها، 
مع بعض اإلضافات الداعمة اللتزام 
لبن���ان بالقرار الدولي 1701، كما 
الكتائب والقوات  يطالب وزراء 

واملوارنة املستقلني الى حد ما.
وباالستناد الى هذه املعطيات 
الوزارية عن  اللجنة  فإن عضو 
اللقاء النيابي الدميوقراطي الوزير 
ابل���غ »األنباء«  ابوفاعور  وائل 
ترجيحه ان يكون يوم األربعاء 
)غدا( يوم اجناز البيان الوزاري، 
بالصيغ���ة القدمي���ة املتعلق���ة 
باملقاومة، ألنه يرى انه ال مبرر 

لصيغة بديلة.
وفي املطلق قال ابوفاعور ان 
البيان الوزاري س���يبصر النور 
قبل عي���د األضحى املصادف 27 
اجلاري، اما مثول احلكومة أمام 
مجلس النواب لنيل الثقة فمؤكد 

بعد عطلة العيد.
وه���ذا أيض���ا م���ا أوحت به 
الرئيس ميش���ال  تصريح���ات 
سليمان، علما ان الفرقاء املسيحيني 
املوالني في احلكومة يسعون الى 
صيغة للبيان ال جتعل منهم مجرد 
شهود زور، وقد أكد ذلك الوزير 
بطرس حرب، الذي لفت الى ان 
أجواء اللجنة الوزارية ليس���ت 

تصادمية.

طاولة الحوار

»إخبارية املس���تقبل« ذكرت 
امس، ان اتصاالت كثيفة ستجري 
من اجل حلحلة العقد املتبقية في 
مسودة البيان، مؤكدة اجنازه قبل 

عيد األضحى.
الوزير محمد رحال )املستقبل( 
حتدث عن اتفاق سابق على بحث 
موضوع سالح حزب اهلل، على 
طاولة احلوار، األمر الذي يوضح 
كيفي���ة صياغة البن���د املذكور 
واخلروج منه، من دون استحداث 

اخلالفات.

جعجع: فلماذا إيراده بالبيان؟

لكن س���مير جعج���ع رئيس 
القوات اللبنانية، يرى انه ال مبرر 
إليراد نص حول املقاومة وسالح 
حزب اهلل في البي���ان الوزاري 
اجلديد، مادام هذان املوضوعان 

وسالح حزب اهلل فيه اقرب الى 
وجهة نظ���ر حركة أمل والنائب 
جنبالط، القائلة بإبقاء القدمي على 

قدمه درءا للمزيد من التعقيد.
ويقول عضو كتلة املستقبل 
النائب عمار حوري في هذا الصدد، 
نحن اآلن في مرحلة حلحلة للعقد، 
واألمور ليست مقفلة، واحللول 
ليست مستعصية، ونحن على 
مقربة من اجناز هذا البيان دون 
حتديد مهل زمني���ة، وأعتقد ان 
االتفاق بات واضحا على حصرية 
الدولة ومسؤولياتها،  مرجعية 
وحت���ى الفقرة السادس���ة التي 
النق���اش حولها، اجلميع  يدور 
يق���ر اآلن بض���رورة احملافظة 
على س���يادة لبنان واستقالله 
وس���يادة اراضيه امنا هناك من 
يعمل على حتسني الصياغة في 
البيان الوزاري للحكومة السابقة، 
األمر ال���ذي يجعلها بحاجة الى 
بعض االضافات من وجهة نظر 

معينة.

االجتهادات اللغوية

االجتهادات اللغوية قد تنجح 
في املس���اعدة بصياغ���ة البيان 
الوزاري، لكن هل هذا مينع من 
نش���وب اخلالفات داخل مجلس 

الوزراء عند كل استحقاق؟
النائب حوري أجاب على هذا 
بالق���ول ان احلكومة احلاضرة 
حكومة ائتالف جتمع مش���ارب 
سياسية مختلفة ورمبا متناقضة 
في بعض االحيان، ولكن يجب 
ان نعم���ل جميعا على التضامن 
الوزاري االيجابي داخل احلكومة، 
اذ لم يعد مقبوال ان نرى وزيرا 
ميارس انفصاما سياس���يا على 
طاولة مجلس الوزراء، وال يلتزم 
مبق���ررات مجلس ال���وزراء، بل 
يجب ان تك���ون املقررات ملزمة 
التنفيذ وحتى في  للجميع، في 

الدفاع عنها.
الس���ابق  البي���ان  واذا كان 
حلكومة الرئيس فؤاد السنيورة 
وفر املخرج السياس���ي ملسألة 
املقاومة فم���اذا عن التعارضات 
القائمة حول الشق االقتصادي 
في البيان، وخصوصا ما يتناول 

منه اخلصخصة؟
على ه���ذا قال النائب حوري 
ل� »ص���وت لبنان« عندما تكون 
العملية منهج البحث جتعل االمور 
اكثر قابلية لالتفاق، وهذا واقع 

احلال اآلن.
وأكد حوري ان جلسة الثقة 
باحلكومة ذهبت الى ما بعد عطلة 

األضحى املبارك.

سيطرحان على طاولة احلوار، 
الذي يرفض���ه حزب اهلل  األمر 

باملطلق.
ومثله فعل وزير حزب الكتائب 
سليم الصايغ الذي رفض فكرة 
»إبقاء القدمي على قدمه« في نص 
البيان، وقال في تصريح له: ليس 

من نصوص جامدة.
الوفاء للمقاومة  عضو كتلة 

للمقاومة، ألنه���ا وبهذا املعنى، 
تصبح دفاعا عن النفس.

وفي موقف تس���هيلي الفت، 
إقليميا مؤاتيا،  يعكس مناخ���ا 
قال نائب األمني العام حلزب اهلل 
الشيخ نعيم قاسم: راضون مسبقا 
البيان الوزاري  مبا س���يرد في 
حول املقاوم���ة، ولن ندخل في 
سجال بصدده او مهاترات، ألن 

النائب علي في���اض، الحظ ان 
النقاشات الدائرة في جلنة البيان 
الوزاري، سياس���ية، وليس���ت 

لغوية.
واض���اف: بالنس���بة لنا، في 
حزب اهلل، م���ادام هناك انتهاك 
للسيادة، وإصرار على االنتهاكات 
اإلس���رائيلية لألم���ن واحلدود 
اللبنانية فهناك حاجة طبيعية 

إثارة موضوع املقاومة هي إثارة 
البعض، واضاف:  سياسية من 
نحن مع حري���ة التعبير فليقل 
كل ط���رف م���ا يري���د، والعبرة 
بالنتائج وما سيخرج به البيان 

الوزاري.
تيار املس���تقبل ال���ذي يقود 
األكثرية النيابية، يبدو في موقفه 
من البيان الوزاري وموقع املقاومة 

بيروت ـ احتاد درويش

وزير الدولة عدنان السيد حسني من الوجوه اجلديدة التي حملتها التشكيلة احلكومية، اختاره رئيس اجلمهورية 
العماد ميشـال سـليمان بعيد االنتخابات الرئاسـية ليكون في عداد فريق العمل الرئاسـي ملواكبة احلوار الوطني 

واالستراتيجية الدفاعية.
هو في موقع السياسة التوافقية التي يتبناها الرئيس سليمان، كما يقول، ويرفض تلك التسميات التي حاول االعالم 
ابان فترة تشكيل احلكومة وصفه بها كـ »وزير الوديعة« او »الوزير امللك«، هذه املصطلحات وان طالته فهذا لكونه وزيرا 
محسوبا على رئيس اجلمهورية، أو من حصته وفق الصيغة احلكومية التي جرى التوافق عليها والتي اخرجت احلكومة 
الى النور. وفي هذا املجال، يعتبر ان رئيس اجلمهورية ليست لديه حصة، مبعنى انه ال يؤمن باحملاصصة، هناك فريق 
عمل يشتغل معه في امور لها عالقة بالشأن العام العادة بناء مؤسسات الدولة وحتقيق بعض االصالحات، لذلك يحاول 

الرئيس سليمان ان تكون هناك عوامل مساعدة داخل احلكومة وخارجها من اجل هذا الهدف.
ويضيف، في حوار اجرته معه »األنباء«، ان هناك قناعات مشتركة وسياسة مشتركة هي سياسة التوافق، وبالتالي نحن 
سنتحرك ضمن هذه السياسة، سواء داخل احلكومة او خارجها، ومهمتنا االساسية ردم الهوة بني االطراف السياسية 
املتنازعة والتي ال يجوز ان تبقى متنازعة ألن الوضع الراهن يفيد بامكانية انفراج واسع، خصوصا ان الظروف االقليمية 

مساعدة وان الداخل اللبناني يريد التوافق الوطني بعيدا عما حصل في السنوات االربعة االخيرة.
وقال ان كل املؤشـرات تدل على ان املناخ الداخلي منسـجم وقائم على التفهم املتبادل، وان مرحلة جديدة 
تشـكلت بعد تأليف احلكومـة وانه يجب علينا االنتقال من مرحلة السـلطة الى مرحلة الدولـة، والدولة تعني دولة 
املؤسسـات وتطبيق القانون واالنتظام العام، ال ان تكون امام ازمة عند تشـكيل حكومة او اجـراء انتخابات نيابية. 

وفيما يلي نص احلوار:

قلت ان مرحلة جديدة دخلها لبنان بعد تأليف احلكومة، 
ما مقومات هذه املرحلة وكيفية اخلروج من االنقسام احلاد 

الذي شهده لبنان طوال السنوات االربع املاضية؟
ان التقسيمات التقليدية بني قوى 8 و14 آذار اصبحت 
من املاضي الى حد ما، وبالتالي هناك فرز جديد في الساحة 
اللبنانية، نرجو اال يكون فرزا طائفيا، ال مانع من الفرز 
السياس����ي وهو ال يخيف، على العكس هو دليل تنوع 
دميوقراطي وسياسي، احلكومة اجلديدة اذا استطاعت 
ان تلتزم بالبي����ان الوزاري وان حتقق ما يجب حتقيقه 
جله����ة اجناز هذا البيان والقيام باصالحات واالفادة من 
الوق����ت والتعويض عما فات من ثغرات ومن تأخر، وال 
ننس����ى اننا عشنا اربعة اش����هر حتت حكومة تصريف 
اعمال وهناك فت����رات ضائعة في املاضي، معنى ذلك ان 
ورشة عمل احلكومة يجب ان تنطلق في ضوء التحديات 
ومصالح املواطنني وهي كثيرة في االقتصاد واالجتماع 

واالمن والتعليم والثقافة.
يفترض ان تكون احلكومة متجانسة في اعمالها على 
االقل في اطار التكامل، الفريق املتجانس ينشأ من خالل 
برامج العمل واملشاركة في تنفيذ ما يتقرر وما يصدر من 
مراسيم حكومية، وهذا امر يجب ان يحصل في اقرب وقت 
ممكن، وهنا نعول على دور رئيس احلكومة سعد احلريري 
وعلى دور رئيس اجلمهورية في موضوع حتقيق اجناز 
هذا الفريق العمل املتكامل من دون فرز تقليدي باعتبار 
ان االنتخابات النيابية تخطيناها وتشكيل احلكومة وما 
س����بقه من صعوبات ايضا، اذن م����ا املطلوب؟ املطلوب 

خدمة الناس ومشاكلها وهمومها، واملطلوب ايضا حماية 
لبن����ان من االعتداءات ومن التدخالت اخلارجية، خاصة 
من عدوان اسرائيلي، واملطلوب ايضا انفتاح لبنان على 
محيطه العربي وعلى العالم، وهذه كانت دائما سياسة 
موجودة في الدولة اللبنانية، اآلن مطلوب ترشيد هذه 
السياس����ة واالنطالق بها وان يق����وم لبنان بدوره فعال 
كوطن الرس����الة، كما اشار االرش����اد الرسولي قبل اكثر 

من عشر سنوات.
طي الكتمان

كيف تقيم عملية تش��كيل احلكوم��ة بأبعادها اخلارجية 
والداخلية؟ وما ال��دور الذي لعبه رئيس اجلمهورية في هذا 

املجال؟
انا اعتقد ان تش����كيل هذه احلكومة الى حد كبير هو 
حكومة لبنانية، صحيح ان التفاهم السوري � السعودي 
س����اعد ألن اخلالفات العربية � العربية سواء في االمس 
القريب او في املاضي البعيد كانت تؤخر تشكيل احلكومات 
وتؤخر بناء مؤسس����ات الدولة، لكن ايضا كان لرئيس 
اجلمهورية دور مهم في تأليف احلكومة وتذليل العقبات. 
بعض هذا الدور اعلن وبعض����ه بقي طي الكتمان، املهم 
اننا وصلنا الى الش����اطئ االمني كم����ا يقال، وان رئيس 
احلكوم����ة كان متجاوبا وبيانه الذي ص����در بعد اعالن 
مراس����يم احلكومة اجلديدة كان بيان����ا معبرا وتوافقيا 

ويبشر بامكانية النهوض من جديد.
لقد جرى ربط تش����كيل احلكومة مبواضيع وملفات 

عدي����دة، وكان ربطا غير موضوعي وغير س����ليم وغير 
دقيق، وجرى تضخيم االمور، نحن ال ننكر ان للعوامل 
اخلارجية تأثيرا في لبنان اقليميا ودوليا، لكن في نهاية 
املطاف الذي حس����م هو الوضع الداخلي، اتى تش����كيل 
احلكومة بناء على تفاهم����ات في الداخل، خصوصا في 
املرحلة االخيرة، على اي حال نرجو ان تكرس قاعدة ان 
احلكومة تصنع في لبنان وان القرارات املصيرية تؤخذ 
في لبنان، مع احترامنا للدور العربي الذي يؤثر في لبنان 
ولصداقات لبنان الدولية، امنا يجب ان ننطلق دائما من 

طابعنا الوطني ومن ارادة وطنية حرة.
أوكار التجسس

كي��ف تقرأ ردود الفعل الدولية حيال تش��كيل احلكومة 
السيما موقف االدارة االميركية الذي رحب باخلطوة ودعا 

احلكومة الى تنفيذ القرارات الدولية 1559 و1701؟
هناك ضغوط دولية كثيرة متارس على لبنان، مرة 
بحجة تنفيذ »1559« ومرة بحجة مكافحة االرهاب، نحن 
نطبق القرار 1701 واسرائيل هي التي ال تطبق هذا القرار 
التي تخرقه يوميا بالطيران وبأوكار جتسس جرى كشف 
بعضها ورمبا هناك اوكار اخرى لم تكش����ف الى اليوم، 

يجب ان نتنبه الى اخلطر االسرائيلي.
الصيغة القديمة

هذا التدخل االميركي بدأ يطول البيان الوزاري، وهناك 
كالم صدر عن الس��فير االميركي السابق في لبنان جيفري 

فيلتمان املتعلق بسالح املقاومة.
ال اعتق����د ان هذا التدخل من اخلارج ميكن ان يعطل 
البيان الوزاري، فما الذي تغير منذ سنة الى اليوم؟ اذن 
نبقي على الصيغة القدمية، اال اذا كان هناك من هم غير 
مقتنعني بها، نعيد النقاش حول صوابيتها، انا اعتقد انه 
ال توجد معطيات جديدة نوعية تبرر تغيير هذه الصيغة 
فيما يتعلق باملقاومة، اما فيما يتعلق باالصالح وموضوع 
اخلصخصة او غيره فهذا امر مطروح للمناقشة وميكن 
ان نكتفي بالبيان الوزاري مببادئ عامة، وفي مناقشات 
جلسات احلكومة ميكن معاجلة هذه االمور بطريقة اكثر 
عمقا وتفصيال واخذ القرار املناسب، وليس بالضرورة 
خصخصة كل شيء، امنا يكون هذا املوضوع في ضوء 
احلاجات الوطنية والفائدة، اي ان كل قطاع وكل مؤسسة 
ت����درس اجلدوى من اخلصخصة ألنه يجب اعتماد هذه 

الطريقة وهي دراسة اجلدوى.
هل سيتم جتاوز البيان الوزاري دون عقبات واعتراض 

من وزراء القوات اللبنانية وحزب الكتائب؟
ال اعتقد ذلك وال توجد عقبات كبرى، املهم ان نصل 
الى اقرار البيان الوزاري وتنال احلكومة الثقة ثم تبدأ 

ورشة العمل وتبقى حماية السلم االهلي خطا احمر.
ليست بدافع طائفي

هل مازال اتفاق الطائف او وثيقة الوفاق الوطني صيغة 
قابلة للتطبيق في ضوء ما يطرح من بدائل؟

ان اتفاق الدوحة ليس بدي����ال عن »الطائف«، اتفاق 

الدوحة جزئي محدود من اجل انتخاب رئيس جمهورية 
وبتشكيل حكومة بالدرجة االولى، وهذا حصل وال داعي 
للعودة الى اتفاق الدوحة، اما اتفاق الطائف فهو مبنزلة 
امليثاق الوطني او العقد االجتماعي بني اللبنانيني وهو 
ثابت، لذلك ال خوف من امكانية تنفيذ هذا االتفاق ال بل 

مطلوب تنفيذه وهناك اجزاء نفذت.
لك��ن هناك م��ن يطالب باع��ادة النظر ف��ي بعض بنود 

الطائف.
نعيد النظر في ضوء التجربة املعمول بها، ما الثغرات 
املوجودة ورئيس اجلمهوري����ة لديه رأي في املوضوع 
من زاوية انه البد من االخذ بعني االعتبار في أي خطوة 
اصالحي����ة من هذا النوع موافقة اللبنانيني وان يتحقق 
االجماع اللبناني، واعتقد ان هذا هو املقصود في كالم رئيس 
اجلمهورية في املدة االخيرة، واالصالحات التي يطالب 
بها رئيس اجلمهورية ليس����ت الستعادة كل صالحيات 
رئاس����ة اجلمهورية التي كانت قبل »الطائف«، وليست 
موجهة ضد رئاس����ة احلكومة او رئاسة مجلس النواب 
وليست بدافع طائفي من منطلق الطائفة املارونية، ان هذا 
التدبير هو تدبير فني اجرائي تفترضه ممارسة السلطة 
لرئيس اجلمهورية كرئي����س للدولة، وهو وحده ميلك 
ه����ذه الصفة، وبالتالي عندما تتعطل اعمال هذه الدولة 
هناك مرجعية اسمها رئاس����ة اجلمهورية، املطلوب ان 
نعطي لهذه الرئاسة بعض الصالحيات التي متكنها من 
املمارسة من اجل وحدة لبنان وسيادته ورعاية تطبيق 

الدستور كما اشار الدستور.

وزير الدولة الجديد أكد أن رئيس الجمهورية لعب دورًا مهمًا في تشكيل الحكومة بعضه أعلن واآلخر بقي طي الكتمان

مسيحيو األكثرية يتمسكون بتحفظاتهم وحزب اهلل راضٍ مسبقًا بما يقرر

)محمود الطويل(رئيس كتلة االصالح والتغيير مستقبال الوزير غازي العريضي في الرابية امس

عدنان السيد حسني

اتفـاق الدوحة جزئي ومحـدود وال داعي للعودة إليه أمـا الطائف فهو بمنزلة الميثـاق الوطني الثابت
التقسـيمات التقليدية بين 8 و14 آذار أصبحت من الماضي ونحن أمام فرز جديد نرجوا أال يكون طائفيًا

السفير السوري في لبنان يدعو 
لتحصين البلدين بمواجهة إسرائيل

النائبة نايلة تويني تحتج
على الزيارات الرسمية إلى سورية

بيروت: اكد سفير سورية في لبنان علي عبدالكرمي
عمق العالقات اللبنانية � السورية، راجيا للبنان 
العزيز جدا على س���ورية، منوا يستحقه واستقرارا 

يسمح له بنجاحات متميزة.
ومتنى السفير السوري »للوكالة الوطنية لألنباء« 
ان تثمر العالقة االخوية بني البلدين تعاونا ينعكس 
ايجابا في املجال السياسي والثقافي وحصانة للبلدين 

في مواجهة التهديدات االسرائيلية املستمرة.
من جهته، سفير لبنان لدى سورية ميشال خوري 
اعتبر في كلمة له خالل حفل استقبال اقامه مبناسبة 
االستقالل ان عالقات القربى والثقافة والتاريخ واملصالح 
االقتصادية املشتركة بني البلدين ستنمو وتزداد ثباتا 
في املستقبل بناء على األس���س املتينة التي وضعها 

الرئيس ميشال سليمان والرئيس بشار األسد.
بدوره هنأ نائب وزير اخلارجية السورية فيصل 
املق���داد اللبنانيني جميعا باالس���تقالل، آمال ان يحل 
العيد املقبل وقد استعاد لبنان أرضه احملتلة وحتصن 
بالس���يادة والوحدة وتعمقت معاني العالقات املميزة 
بني البلدين، مؤكدا التزام سورية بالوقوف الى جانب 
لبنان في كل الظروف والصعاب، مش���يرا الى تعميق 

عالقات البلدين.

بيروت ـ خلدون قواص
أك���دت عضو تكتل لبنان أوال النائبة نايلة تويني 
انها غير مستعدة لزيارة سورية، مشددة على ضرورة 
»انتظار التحقيق الدولي بشأن االغتياالت التي حصلت 
في لبنان خالل الفترة السابقة«، وقالت: ما دامت احملكمة 
الدولية لم تبرئ أحدا من االغتياالت، فمن غير املبرر 

لي زيارة سورية.
ودع���ت في حديث الى قن���اة »اجلديد« الى ان تتم 
الزيارات الى الدول عبر القنوات الديبلوماسية، مشيرة 
في السياق نفسه الى زيارة رئيس اجلمهورية االخيرة 
الى دمش���ق، اعتبرت ان على رئي���س اجلمهورية ان 
يخبرنا بأنه يريد زيارة سورية، ال ان نعرف بالزيارة 
عبر االعالم، اذ من الضروري االعالن عن أي زيارة قبل 
حصولها واعالن ان هناك دعوة لزيارة هذه الدولة أو 
تلك، وقالت: كل انسان له صداقاته، والزيارات الرسمية 
والديبلوماسية يجب ان تتم عبر رئيس اجلمهورية أو 
رئي���س احلكومة، وال يجوز ان يعود »خط« بيروت � 
دمشق كما كان في السابق، مؤكدة ان عودة السياسيني 
الى املرحلة السابقة في العالقة مع دمشق لن تنال من 
عزمية الشعب اللبناني الذي سيبقى متماسكا وسيبقى 
على االحس���اس نفسه الذي عاشه في العام 2005 في 

انتفاضة االستقالل.

عزل قاض لبناني بجرم قبض رشوة
.. و18 آخرين على الطريق

بيروت ـ سمر دياب
وقع وزير العدل د.ابراهيم جنار قرارا 
بعزل احد القضاة العدليني لقبضه رشاوى 

تردد انها بلغت نحو 200 الف دوالر.
الوزير د.جنار قال في مؤمتر صحافي 
عقده لهذه الغاية، ان هناك 18 حالة مماثلة 
عالق��ة امام الهيئة العليا لتأديب القضاة 
ف��ي لبن��ان الت��ي ستب��ت به��ا في غضون 

3 اشهر.
وعلمت »األنباء« ان القاضي املذكور 
وهو يدعى طانيوس غنطوس كان يعمل 
مستشارا في احدى محاكم اجلزاء، وقال 
الوزير د.جنار ان هذا القرار هو االول من 
نوعه منذ س���نوات، وهو يقع في اطار 
عملية اصالح القضاء واصفا هذا اليوم 

د.ابراهيم جنارباملجيد.


