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العاشرة »ثابتة«: عيدية اللبنانيين إقرار البيان الوزاري.. مع بعض »التحفظ«
بموازاة السجال حول طرح بري إللغاء الطائفية 

اقتراح »إلغاء الطائفية السياسية«:
توقيت خاطئ يسحبه من التداول

هجوم من »14 آذار« وعدم تغطية من سليمان

 بيروت: اذا كان الرئيس نبيه بري أراد من
اقتراحه الداعي الى تش��كيل الهيئة الوطنية 
العليا إللغاء الطائفية السياسية القاء حجر اصالحي 
في مياه النقاش السياسي الراكد واظهار رغبة 
لديه في حتريك عملية سياسية داخلية في اجتاه 
استكمال تطبيق اتفاق الطائف، واملساهمة في 
دفع عملية خلط األوراق السياسية الى األمام، 
وحتويل األنظار عن ملفات ومسائل آنية وتشتيت 
االهتمامات واالنتباه، أو اذا كان يريد حشر وفضح كل الذين 
اتخذوا في املرحلة السابقة من اتفاق الطائف وتنفيذه عنوانا 
حلركتهم السياس��ية لش��ن حملة اتهامات على فريق 8 آذار 
بدعوى انه يس��عى الى تعديل الطائف وتغييره، فإن الرئيس 
بري جن��ح في كل ذلك الى حد بعيد بدليل ان موضوع الغاء 
الطائفية السياسية ش��كل اختراقا مدويا وطغى على مجمل 
احلياة السياسية وحركة املواقف، وتسبب طرحه في إحداث 
فرز سياس��ي وطائف��ي حتى داخل الفري��ق الواحد، كما ان 
مسألة استكمال تنفيذ الطائف باتت متقدمة اعالميا على كل 
ما عداها، من مسألة التعديالت الدستورية )دستور الطائف( 
الى مس��ألة االس��تراتيجية الدفاعية، اضافة الى ان »معكسر 
الطائف وأنصاره« وجدوا أنفس��هم محشورين بالدعوة الى 
استكمال تنفيذه، وبالتالي يكون رئيس املجلس حقق اجنازا 
آنيا و»خبطة« سياسية اعالمية موضعية ال أكثر. أما اذا كان 
الرئي��س نبيه بري جديا في طرحه واإلصرار على مواصلته 
حتى تشكيل هيئة الغاء الطائفية، فإن رغبته وارادته ال تكفيان 
في هذا املجال وسيصطدم بعقبات وعراقيل كثيرة حتول دون 
ان يش��ق هذا االقتراح طريقه ال��ى التنفيذ، ورمبا يكون قد 
اكتشف سريعا ان اقتراحه تعرض حلملة تطويق سريعة أدت 
عمليا الى وأده في مهده وتضطره الى س��حب هذا املوضوع 
من الت��داول بهدوء بانتظار توقيت آخر أكثر مالءمة ال يبدو 
قريبا ورمبا ال يأتي أبدا، أو بانتظار طريقة أفضل لطرح هذا 
املوضوع احلساس والش��ائك. وسيجد الرئيس بري املفاجأ 
بحجم وحدة الردود السياس��ية على مبادرته ان الدعم الذي 
تلقاه من النائب وليد جنبالط والرئيس عمر كرامي ال يكفي 
لالس��تمرار فيما بدأه، وان ثالثة مواق��ف تكفي حلمله على 

اعادة النظر في اقتراحه، توقيتا على األقل:
1 � موقف الرئيس ميش��ال س��ليمان ال��ذي ربط تأييده 
ملشروع الغاء الطائفية السياسية واستعداده للسير به بتوافر 
توافق وطني شامل حوله، وهو ما ليس متوافرا اآلن، وبالتالي 
فإن موقف سليمان س��لك اجتاها غير متطابق مع ما أوحى 
به بري من ان موقفه منس��ق مع رئيس اجلمهورية وحصل 

على مباركته.
2 � موقف كتلة املستقبل )العمود الفقري لألكثرية النيابية( 
التي القت وعلى طريقتها موقف احللفاء من »مس��يحيي 14 
آذار« بأن اعتب��رت ان التوقيت غير مالئم لهذا الطرح، وبأن 
ربطت بش��كل غير مباش��ر بني الغاء الطائفية وبسط سيادة 
الدولة على كامل األراضي اللبنانية، مع ما يعنيه ذلك من تقدمي 

مسألة السالح على أي مسألة أخرى.
3 � موقف العماد ميشال عون )الركن املسيحي في فريق 
املعارض��ة( الذي متنى على الرئيس بري ان يس��ترد الطرح 
حتى يصار الى بحثه ودرسه من جانب رؤساء الكتل النيابية 
بهدوء وبعيدا عن الضوضاء، وهذا املوقف البد من ان يأخذه 
ف��ي االعتبار حزب اهلل، خصوصا ان��ه ال ينطوي فقط على 
اعت��راض على التوقيت وامنا أيضا على الطريقة التي يطرح 
بها هذا املوضوع وكيفية مقاربته، وحيث انه خاضع ملراحل 
وخطوات متدرجة. الى جانب ذلك برز ردان من قوى 14 آذار 

على اقتراح بري: 
1 � رد هادئ صيغ بأس��لوب تس��اؤالت مشروعة صدر 
عن األمانة العامة لقوى 14 آذار في بيانها األس��بوعي، سألت 
فيه: كيف ميكن التوفيق بني هذه الدعوة، وما نراه اليوم من 
خلل في التوازن الوطني بفعل الس��الح الذي يجعل البعض 
يوغل ف��ي بناء كيانيته اخلاصة، سياس��يا وجغرافيا وأمنيا 
وماليا وثقافيا؟ هل يجوز طرح هذه القضية بطريقة تستعيد 
أسلوب »التخويف« الذي اعتمده النظام األمني في أيامه؟ ألم 
يكن مفهوما، من خالل مناقشات اجتماع الطائف وتصريحات 
القيادات الوطنية، الروحية والسياسية، أن ولوج هذا املوضوع 
رهن بتهدئة اخلواطر وتوافر االستقرار العام لئال يؤدي إلى 

ما يخالف غايته اإلصالحية؟
2 � رد »عني��ف« من رئيس الهيئ��ة التنفيذية في القوات 
اللبنانية د. س��مير جعجع جاء مركزا على الرئيس نبيه بري 

من دون ان يذكره باالسم.
قال جعجع: »بدل ان نسمع تصريحات لها عالقة مبناقشات 
البي��ان الوزاري او االصالحات ف��ي وزارة العدل او الهموم 
االقتصادية واملعيشية. فوجئت بهذا الطرح في هذه املرحلة 
حتديدا نفاجأ بأحدهم يدخل في الوضع العام »بالعرض« طارحا 
تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية السياسية واال يخرب 

البلد وتقوم القيامة ونصل الى ما ال حتمد عقباه«.
وسأل: »هؤالء الذين اسميهم غالة الغاء الطائفية السياسية 
واملتحمسني لتشكيلها، اين كانوا في االعوام ال� 15 املاضية، 
وحتديدا بني 1990 و2005 حني كانوا وحلفاؤهم يس��يطرون 

على الدولة كلها، فلماذا لم يشكلوا الهيئة؟«.
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تس�اؤالت: تس����اءل مصدر مراقب اذا كان تشكيل حكومة وحدة 
وطنية برئاسة احلريري استغرق خمسة اشهر واالتفاق على صيغة 
البيان الوزاري تطلب 3 أسابيع، فكيف ستكون هذه احلكومة حكومة 
عمل وانتاج في كل املجاالت والس����يما في املجال املالي واالقتصادي 
واالجتماعي، وان يتم التوصل بني اعضائها الى اتفاق على التعيينات 
في وظائف الفئة االولى وفي كل االسالك وان جتري حركة تشكيالت 
ومناقالت واسعة في أكثر من وزارة من اجل تأمني حسن سير العمل 

فيها وضبط االنفاق ومنع اهدار املال العام حتى املقونن؟
تعويض سياس�ي: رئيس احلزب الدميوقراط��ي اللبناني النائب طالل 
ارس��الن )زار دمش��ق قبل يومني واس��تقبل ومعه زوجته السيدة زينة 
»عائليا« من الرئيس بش��ار األسد وعقيلته السيدة أسماء، والتقى عشية 
النائب وليد جنبالط وقبل أيام الس��يد حس��ن نصراهلل وتلقى قبل ذلك 
اتصالني من الرئيس ميشال سليمان ورئيس احلكومة سعد احلريري...( 
يقف عند عتبة قرار سياسي يتعلق بعضويته في تكتل االصالح والتغيير 
ومس��تقبل عالقته مع العماد عون. وعلم ان االجتاه الغالب عند ارسالن 
هو الى جتميد قراره في هذا املجال، على ان يكون التعويض السياس��ي 
له بعد خروجه من احلكومة جلوس��ه على طاولة احلوار الوطني ليتقاسم 
مع جنبالط متثيل الطائفة الدرزية في هيئة احلوار، مع العلم ان التمثيل 
النيابي الدرزي موزع بني جنبالط )5 نواب( واملعارضة )ارس��الن � أنور 

اخلليل � فادي األعور(.

السفير األميركي اجلديد قبل نهاية العام: بعد نيل حكومة 
الرئيس سعد احلريري الثقة، يستأنف املسؤولون 
والديبلوماسيون االميركيون زياراتهم الى بيروت. 
ويعود الس����فير االميركي اجلديد الى دمشق قبل 

نهاية العام وبعد انقطاع اس����تمر 4 سنوات. ويحصل ذلك في وقت 
تصبح املقاربة االميركية لسياس����ة سورية في لبنان وعالقتها معه 
قريبة جدا من املقاربة الفرنسية ان جلهة اعتبار ان املواقف والسلوكيات 
السورية هذا العام منس����جمة مع القرارات الدولية، وان السوريني 
ملتزمون بعدم التدخل في الش����ؤون الداخلي����ة اللبنانية، أو جلهة 
اعتبار واشنطن ان تطوير عالقة مع سورية يساهم في تأمني احلماية 
للبنان من دون ان يكون هناك أي توجه ملقايضة مع س����ورية على 

لبنان.
لي�س في أجندة صفير عقد مصاحلة مارونية: تقول أوساط قريبة من بكركي 
ان لي��س في أجندة البطريرك صفير بع��د عودته من الڤاتيكان عقد لقاء 
مارون��ي يضم قادة الطائفة ويأخذ ش��كل مؤمت��ر مصاحلة ماروني في 
بكركي، حيث يخش��ى البطريرك في ظل عدم توافر أرضية مشتركة ان 

يسفر اللقاء عن نتائج عكسية وتفاقم حالة االنقسام واخلالف.
كما تقول أوساط كتائبية قريبة من الرئيس أمني اجلميل ان ما قاله النائب 
ايلي ماروني عن سعي كتائبي لعقد لقاء مسيحي في بكركي مازال مجرد 

فكرة مطروحة وال أساس لها على أرض الواقع.

املصاحل�ات املس�يحية: أوس����اط متابع����ة مللف 
املصاحلات املس����يحية ال تتوق����ع تطورات عملية 

وبارزة في القريب العاجل وتتوقع أمرين:
� األول: انط����الق قطار املصاحل����ات املارونية بعد 

انطالق احلوار الوطني في قصر بعبدا وليس قبل ذلك.
� الثاني: قيام جهد مش����ترك بني الرئيس سليمان والبطريرك صفير 

في هذا املجال، مع ترجيح انعقاد لقاءات املصاحلة في بكركي.
ترس�يم احلدود: موضوع ترس��يم احلدود بني سورية ولبنان مرشح 
ألن يحتل األولوية في املش��اورات اللبنانية � السورية بعد نيل احلكومة 
برئاس��ة سعد احلريري الثقة وانطالق مهمتها في الربع األول من السنة 
اجلديدة. وتفيد أوساط ديبلوماسية، بأن الترسيم سيسلك املسار نفسه 
الذي س��لكته االس��تحقاقات اللبنانية كافة من اتفاق الدوحة، والعالقات 
الديبلوماسية اللبنانية � السورية، الى انتخاب رئيس للجمهورية، وإجراء 
االنتخابات النيابية، الى تشكيل احلكومة، ورمبا يتطلب مزيدا من الوقت 
أكثر مما تطلبه حتقيق هذه االس��تحقاقات الواردة معظمها في القرارات 

الدولية. وتشير مصادر الى عناصر عدة يجب توافرها وهي:
� قبول دمش��ق بتعيني ممثليها في اللجنة اللبنانية � الس��ورية لترسيم 

احلدود.
� قبول دمشق بأن يتحدث هؤالء في اخلطوط العامة للترسيم ريثما تكون 
أنهت البحث مع األردن في الترسيم، على أن تفعل اللجنة عملها بعد تفرغ 

اجلانب السوري للترسيم مع لبنان.
� يجب دراسة من أين ستقرر اللجنة الترسيم، من الشمال الى اجلنوب، 
أو من النقطة التي توقف عندها عملها في 6 أغس��طس 1976 من الشمال 

غربا الى الشرق في اجتاه الوسط.
انفتاح مطرد: القنوات الديبلوماسية االميركية صارحت املسؤولني 
اللبنانيني بأن املرحلة هي مرحلة انفتاح مطرد مع العاصمة السورية، 
وهو ما فهمه املس����ؤولون اللبنانيون بأنه انفتاح على إيقاع بطيء 
ولكنه متصاعد، وبأن على لبنان االس����تفادة من هذا املناخ ملواكبة 
خطوات تثبيت ركائز الدولة اللبنانية من خالل عالقة حوار وتعاون 
مع دمش����ق، وان هذا احلوار يجب ان يحصل بروح مرنة ولكن من 
دون التفريط بالثوابت األساسية اللبنانية. املسؤولون اللبنانيون 
سمعوا أيضا ان الظروف االقليمية املعقدة قد متنح لبنان مهلة سنة 
ونصف الس����نة بعيدة عن التجاذبات واملشاكل االقليمية إلجناز ما 
ميكن وضعه في خانة حتصني الدولة. فاالنسحاب االميركي العسكري 
من العراق يجب ان ينتهي خالل س����نة أو سنة ونصف السنة على 
أبعد ح����د. والتفاهم االيراني � االميركي حول أفغانس����تان واألمور 
األخرى أمامها مهلة مشابهة. والعالقة االميركية � االسرائيلية ستبقى 
مجمدة طوال وجود نتنياهو على رأس احلكومة االسرائيلية ويقدره 
البعض بفترة السنة ونصف السنة قبل حصول تطورات اسرائيلية 

داخلية تفرض استقالة هذه احلكومة.

أخبار وأسرار

)محمود الطويل( الرئيس سعد احلريري مترئسا اجللسة االخيرة للجنة البيان الوزاري قبل اقراره امس

القضاء يدعي
 على أسامة بري 

بالتعامل مع إسرائيل

استقالة السفير مكاوي 
من رئاسة لجنة الحوار 
اللبناني � الفلسطيني

بيروت � سمر  دياب
ادعى مفوض احلكومة لدى 
احملكمة العس����كرية القاضي 
صقر صقر على املوقوف أسامة 
بري، والفار من وجه العدالة 
طوني عتمة، وش����خص آخر 
يدعى محم����ود مجهول باقي 
الهوية بجرم التعامل مع العدو 
الدسائس  االسرائيلي ودس 
لديه وافشاء معلومات سرية 
ومس����اعدته على فوز قواته 
ودخول بالد الع����دو. واحال 
املوقوف مع امللف الى قاضي 
التحقي����ق العس����كري االول 
رشيد فرهر طالبا استجواب 
بري واص����دار مذكرة توثيق 
وجاهية في حقه. وكان فرع 
املعلوم����ات في ق����وى األمن 
الداخلي اوقف بري في بلدة 
تبن����ني اجلنوبية وضبط في 
منزله اجه����زة وتقنيات كان 
يس����تعملها في تزويد العدو 

باملعلومات املطلوبة منه.

الس���فير بي���روت: قدم 
خليل مكاوي استقالته من 
رئاسة جلنة احلوار اللبناني 
� الفلس���طيني ال���ى رئيس 
احلكوم���ة س���عد احلريري 
صب���اح ام���س اخلمي���س، 
بعدم���ا ج���رى التوافق بني 
رئيس اجلمهورية ميش���ال  
سليمان والرئيس احلريري 
العالقات  على تسليم ملف 
الفلس���طينية   � اللبناني���ة 
الى وزي���ر الدولة وائل أبو 

فاعور.
ولف���ت م���كاوي إلى ان 
استقالته جاءت تالفيا الي 
ف���ي متابعة هذا  ازدواجية 

امللف السياسي بامتياز.

مصادر: مستقبل تيمور في عهدة األسد
يتقدم على ماضي جنبالط ومصالحته

لجنتان للمتابعة الميدانية والمهجرين 
بين اللقاء الديموقراطي وتكتل اإلصالح والتغيير

مؤتمر حزب اهلل.. تغييرات في الصف الثاني 
وأخرى في األداء والمقاربات

بي���روت: تقول مص���ادر مطلعة ان زيارة
الرئيس سعد احلريري الى دمشق ليست 
لوحدها »شرطا أو سببا« حلصول زيارة النائب 
وليد جنبالط، ذل���ك ان زيارة األخير مازالت 
تصطدم مبشكلة عدم نضوج لقائه مع الرئيس 
بشار االسد. وتكشف املصادر ان آخر »عرض« 
تلقاه جنبالط يفيد بأن أبواب دمشق مفتوحة 
له للقاء نائب الرئيس فاروق الش���رع، ولكن 
جنبالط يريد ان تفتح له أبواب اللقاء مع االسد 
ويعتبر ان زيارته الى دمش���ق من دون لقاء 
الرئيس االسد ال قيمة وال معنى لها، ويعني 
ان املصاحلة الش���خصية لم تتم وان القيادة 
السورية لم تتجاوز بعد االساءات واألخطاء 

»الشخصية« التي ارتكبها جنبالط في حقها 
رغم كل ما يقال عن انه لم يعد لديها من مشكلة 
سياسية معه. وحسب هذه املصادر املتابعة، فإن 
جنبالط يفضل عدم زيارة دمشق في هذه احلال 
مع استمراره في السياسة واملواقف االيجابية 
التي سلكها بعد االنتخابات، وثمة من يتوقع 
في نهاية األمر ان حتصل زيارة جلنبالط الى 
دمشق وان يلتقي في خاللها الرئيس السوري 
ولك���ن مصطحبا معه جنل���ه تيمور، فيكون 
اللقاء مفتوحا على آفاق املس���تقبل أكثر منه 
مقيدا مبشكلة املاضي، ويكون مستقبل تيمور 
ووضعه في عهدة االس���د متقدما على ماضي 

جنبالط ومصاحلته مع االسد.

عامر زين الدين
متخض عن لقاء املصاحلة في قصر بعبدا بني 
رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط، 
ورئيس تكتل »االصالح والتغيير« النائب ميشال 
عون برعاية رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
تشكيل جلنة متابعة متثل االطراف الثالثة، وفي 
الوقت الذي لم يعط الرئيس سليمان اسم ممثله 
في اللجنة رغم احلديث عن اجتاه الى تس���مية 
العميد بسام يحيى سمى النائب جنبالط عضو 
قيادة احلزب التقدمي االشتراكي د.ناصر زيدان 
فيما سمى النائب عون عضو التيار املرشح السابق 
عن دائرة الشوف د.ناصيف القزي. اما بالنسبة 
الى موضوع املهجرين فإن وزير املهجرين النائب 

اكرم شهيب سينسق امللفات املتعلقة بهذا الشأن 
مع النائ���ب آالن عون ومن ضمنها تلك املتعلقة 
باستكمال املصاحلات السيما في قرية عبية في 
الش���حار الغربي، وكفر سلوان في املنت وبريح 
في الشوف، اضافة الى االمور ذات الصلة بإعادة 
االعمار والترميم للمنازل. اما اللجنة االولى فستركز 
اهتمامها على متابعة امللفات والقضايا امليدانية 
املش���تركة في الدوائر الرسمية وغير الرسمية. 
وعلمت »األنباء« ان اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها 
ف���ي اقرب وقت بعد االتص���االت التي جرت بني 
اعضائها لوضع جدول عمل واولويات للقضايا 
املشتركة التي ميكن التعاون فيها مستقبال، وحل 

بعض االشكاليات العالقة.

بيروت � عمر حبنجر
اختتمت اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري حلكومة س���عد 
احلريري اعمالها امس، بجلسة عاشرة استكملت فيها معاجلة بعض 
النقاط السياس���ية اخلالفية فيما بقيت نقاط اخرى تتناول املقاومة 
وس���الحه موضع حتفظ الوزراء  »املسيحيني االستقالليني« املنتمني 

الى احزاب االكثرية.
وجرت خالل جلس���ة اخلتام قراءة اخيرة ملس���ودة البيان، متهيدا 
الحالتها الى مجلس الوزراء القرارها في جلسة تعقد االسبوع املقبل، 

وتقريبا يوم الثالثاء منه، اي بعد عطلة االضحى.
على أن مصادر الوزيرين املتحفظني بطرس حرب وسليم الصايغ 
ردت العقب���ات التي واجه���ت جلنة الصياغة إل���ى اصرار حزب اهلل 
وحلفائه على عدم االعتراف بأولويات الدولة وبالتالي بس���يادتها في 
قرار احلرب والسلم. كما الحظت ان طرح تشكيل الهيئة الوطنية اللغاء 
الطائفية السياسية، بدا مبثابة رد على موقف مسيحيي األكثرية من 
عنوان املقاومة والس���الح ومن الدع���وة الى تعديل صالحيات رئيس 

اجلمهورية.
والحظت املصادر انه بعد لقاء النائبني وليد جنبالط وميشال عون 
في بعبدا يوم االربعاء، اعتبر جنبالط هذا اللقاء استكماال للمصاحلة 
التي متت في اجلبل برعاي���ة البطريرك املاروني، فيما اعتبره العماد 
عون، نهاية مرحلة االيام السوداء، التي تذكر بحرب اجلبل التي قادها 

رئيس حزب القوات سمير جعجع، ضد جنبالط وحلفائه.
وبالعودة إلى مسودة البيان الوزاري فإن هناك تعديلني اقترحهما 
الوزيران بطرس حرب وسليم الصايغ املمثالن ملسيحيي 14 آذار على 
الفقرة اخلاصة باملقاومة، حيث متس���كا بالبند الس���ادس من الش���ق 
السياسي، معتبرين ان هذا البند يساوي بني املقاومة كجسم مستقل، 
والدولة واجليش والش���عب، ورغم ادخال حتسينات على هذا النص، 
باضافة تعديلني يلحظان سلطة الدولة وسيادتها، بقي الوزيران حرب 
والصايغ عند موقفهما املتحفظ على ه���ذه الفقرة، الن التعديالت لم 

تبلغ احلد األدنى املطلوب.
أما الفقرة املتعلقة بدور الدولة فقد القت قبوال من اجلميع. وشهد 
االجتماع التاس���ع تطورا الفتا متثل باس���تحداث فقرة جديدة تتعلق 
بأولويات احلكومة وجاءت حتت عن���وان »اولويات الناس اولويات 
احلكومة«، وقالت مصادر وزارية ان اللجنة ناقش���ت وألول مرة نحو 
14 اولوي���ة تنطلق من هموم املواطنني، ما يعني ان احلكومة قد تضع 
جميع القضايا اخلالفية جانبا لتركز على قضايا الناس ومنها الكهرباء 
واملياه وازمة الس���ير واحلد من الفقر وقضايا االستشفاء واخلدمات 

االجتماعية.
واشارت املصادر الوزارية الى ان الرئيس سعد احلريري اراد ابراز 
ه���ذه االولويات ضمن برنامج احلكوم���ة لتحقيق قفزة نوعية تثبت 

للناس ان احلكومة عازمة على االهتمام بشؤونهم.
وبنتيجة هذه االضافات والتعديالت توسع البيان الوزاري ليصبح 
من 35 صفحة منها 9 صفحات تتناول الشق السياسي ومثلها يتناول 
الشق االقتصادي ومثلها ايضا للوزارات والقطاعات املختلفة وثالث 

صفحات لالولويات.
واكد وزير االعالم طارق متري ان هذا البيان ليس نسخة عن بيان 
احلكومة الس���ابقة، امنا االنطالقة كانت من البيان السابق ومرجعية 
الدولة، الناظمة لقرارات »احلكومة«، وثمة فقرة ثانية أخذت من البيان 
الس���ابق وتتعلق بحق لبنان بحكومته وش���عبه وجيشه ومقاومته، 
في  اس���ترجاع مزارع شبعا وتالل كفر ش���وبا واجلانب اللبناني من 

بلدة الغجر.
وزير الطاقة جبران باس���يل اعتبر امنه ال احد مخدوعا في الشق 
السياسي من البيان الوزاري باعتبار ان اجلميع دخلوا الى احلكومة 
وهم يعرفون مسبقا الس���قف املتوافق عليه والسيما ما يتعلق ببند 

املقاومة.
واضاف: ان الشق السياسي كان في االصل مبتوتا قبل بدء النقاش 
في���ه، لكن هناك من اصر على اطال���ة البحث بخصوصه، في محاولة 

تعويض معنوي امام الرأي العام.

الشيخ قاسم: سالح الحزب ليس مطروحا

من جهته نائب االمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم، رد على 
املتحفظني حول املقاومة وسالح حزب اهلل بالقول ان سالح حزب اهلل 
لي���س مطروحا في احلكومة وال على طاولة احلوار، امنا املطروح هو 
االس���تراتيجية الدفاعية، وعندما تناقش هذه االستراتيجية تناقش 

االمور املرتبطة بها.
وق���ال في حديث جلريدة »الثبات« الناطقة بلس���ان »جبهة العمل 
االسالمي« انه ال شيء يحمي لبنان من االعتداءات االسرائيلية سوى 
املقاومة، وان القرار 1701 ج���اء نتيجة صمود حزب اهلل اثناء عدوان 
2006، مؤكدا التزام احلزب بهذا القرار في حني لم تنفذ اسرائيل الشق 
املتعلق بها، حيث بلغت اخلروق منذ 14 اغس���طس 2006 نحو 11 ألف 

خرق.

كرامي: سالح المقاومة دفاعي

بدوره، رئيس احلكومة االس���بق عمر كرامي ش���دد على ان سالح 
املقاومة هو س���الح دفاعي، وان من يقول غير ذلك عليه ان يتقي اهلل 
في هذا الوطن. واس���تغرب كرامي كيفية تق���دم احلكومة لنيل الثقة 
على اس���اس بيانها الوزاري فيما يوجد في احلكومة من هو متحفظ 

على هذا البيان.
وكان رئيس املجلس النيابي نبيه بري تساءل بعد لقائه الرئيس 
ميشال سليمان، عما تغير بني احلكومتني السابقة واحلالية ليحصل 
هذا النقاش حول س���الح املقاومة، معتبرا ان املقاومة وس���الحها هما 
لكل لبنان. بري أس���ف للحملة التي استهدفت دعوة لتشكيل الهيئة 
املكلفة بدراس���ة الغاء الطائفية السياسية واصفا الطائفية السياسية 

بالعدو الداخلي للبنان.

عون يطالب بري بسحب طرحه

في هذا الوقت، متنى رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال 
عون على رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يس���ترد الطرح املتعلق 
بإلغاء الطائفية السياس���ية ليعمد رؤساء الكتل الى درسه بعيدا عن 
الضوضاء. وقال عون: قبل ان نؤلف الهيئة ونصل الى مكان مقفل علينا 
ان ندرس امكانية حتقيق ش���يء ما، في ظل الزام الطائفية السياسية 

للمواطن بالفكر الديني والزواج الديني.

بيروت: لم يسفر املؤمتر العام حلزب اهلل 
عن تغييرات في الصف القيادي األول ومن 
يقف على رأس املؤسسات الكبرى للحزب »شورى 
القرار، األمانة العامة، الهيئة التنفيذية، املجلس 
السياسي«، ولكن تغييرات ومناقالت ملحوظة 
حصلت على مستوى قيادات الصف الثاني وكوادر 
أساسية في اطار تغييرات في الهيكلية الهرمية 
للحزب وادارته الداخلية. أما بالنس����بة للمركز 
الذي شغر باغتيال القائد العسكري األمني عماد 
مغنية، فإنه اليزال على حاله، اذ ان البديل عن 
مغنية لم يكن شخصا وامنا مجلس جهادي من 

عدة أعضاء. وعلم ان هناك توجها بعد املؤمتر 
للقيام بعملية تغيير على مستوى أداء احلزب 
ومقارباته جتاه تطوير الرؤية الفكرية والثقافية، 
واجتاه التعامل مع حتديات بناء الدولة والسياسات 
االجتماعية واالقتصادية للدولة. وتشير أوساط 
الى ان حزب اهلل الذي تضخم عديد املنتس����بني 
اليه خالل السنوات القليلة املاضية، يعاني من 
بروز حاالت ناتئة في داخله، لذلك عمد الى انشاء 
3 وحدات ثقافية، هدفها العمل على اعداد تثقيفي 
ملا يقارب اخلمسني ألفا قام حزب اهلل بإعدادهم 

عسكريا ويعمل اليوم على اعدادهم ثقافيا.


