
االثنين 30 نوفمبر 2009   25عربية وعالمية
المدير العام لـ »دار الصياد« في لبنان أبدت إعجابها بالحركات النسائية الناشطة وإنجازات المرأة في الكويت واإلمارات

فريحة لـ »األنباء«: أتوقع طول العمر لحكومة الحريري

إلهام ســــعيد فريحة، املدير العام لـ »دار 
الصياد« في لبنان والكاتبة في عدة مجاالت 
وعدة أسماء، حتدثت لـ »األنباء« عن اللحظة 
احلكومية الراهنة، متوقعة حلكومة »األرقام 
القياسية« كما وصفتها، ان تسجل رقما قياسيا 
بطول العمر، كما سجلت الرقم القياسي بزمن 
التأليف واثقة من ان دينامية الرئيس احلريري 

ستساعده كثيرا.
بوصفك احمللل السياسي جلريدة »األنوار« 
ما حتليلك للموقف بعد إق��رار البيان الوزاري 
حلكومة الرئيس سعدالدين احلريري، وتوجهها 

الى مجلس النواب لنيل الثقة؟
املواقف في مرحلـــة التأليف وبعد إقرار 
البيان الـــوزاري، غيرها في حقبة التكليف، 
وهذه احلكومة نحن وإياها في مركب واحد، 
ونحن نوافق الرئيس احلريري منذ البداية على 
أسلوب عملها، وهي ستنال قريبا ثقة املجلس 
النيابي بشبه إجماع، ألنها اختارت أولويات 
الناس امللحة، حاجة ومعاناة، ودولة الرئيس 
الصديق سعد، أحب منذ اللحظة األولى اسعاد 

الناس، وتفريج كربتهم وعنائهم.
وشخصية رئيس احلكومة وأسلوبه الهادئ 
واملتأني، وحرصه على الوحدة الوطنية، وعلى 
ميزات والده في السياســـة واحلكم، كل ذلك 
ســـيتيح له فرصة ذهبية للعمل في أجواء 
واعدة، على صعيدي االستقرار واالقتصاد، 
وميكن القول انها حكومة األرقام القياسية، 
وكما سجلت رقما قياسيا في زمن التأليف، فقد 

تسجل رقما قياسيا آخر بطول العمر.

دينامية وثقة

األج��واء التوافقي��ة التي أحاطت بتش��كيل 
احلكوم��ة، هل س��تكون عامل دف��ع للحكومة 
وللعهد، أم ان اختالف املشارب والتوجهات، لن 

يسمح لها بأكثر من تصريف األعمال؟
هذه احلكومة هي حكومة التوافق واالئتالف 
في بوتقة لبنان الواحد، املوحد على العطاء 
واالنتاج، أخذ دولة الرئيس وقته ليصل الى 
مبتغاه، كان بإمكانه ان يؤلف بسرعة فائقة 
حكومة من لون واحد لكنه أبى، متفاهما مع 
رئيس احلكومة على تأليف فريق عمل، ميثل 
النسيج الوطني اللبناني، وهذا هو اإلعجاز 
السياسي الذي نهض له الرئيس سعد، وعمل 

من أجله وفي سبيله.
من هنـــا أهمية احلكومـــة، وهي تواجه 
أهـــم القضايا الداخلية صعوبـــة، والقضايا 
اإلقليميـــة حتديدا، في ظـــل تطورات دولية 
عابقة بالعواصف واألزمات، رمبا هذا هو قدر 
لبنان، في الظروف الراهنة، ووسط األنواء 
العاتية التي تهب من معظم اجلهات. وأعود 
ألقول ان اختالف املشاورات والتوجهات هو 
في أساس النســـيج اللبناني، ويكون عائقا 
أو ال يكون بتأثير عاملني: الظروف احمليطة 
من جهة، ومســـتوى القيادة من جهة ثانية، 
وهذان العامالن هما إيجابيان في هذه املرحلة، 

ولذلك أجزم بأن احلكومة ســـتكون منتجة، 
وتفعيلها بعد ســـنوات عجاف من املفروض 
ان يأخذ قليال من الوقت، لكن دينامية دولة 
الرئيس سعد احلريري ستساعد كثيرا، وأنا 

واثقة من ذلك.

عرش الكلمة ال يهتز

في مرحلة االستشارات احلكومية ورد اسم 
الهام فريحة عل��ى الئحة التوزير، ما الذي حال 

دون هذا؟
منذ اطاللتي على عالم املسؤوليات، ومنذ 
امتشاقي سيف الكلمة، وبعد امساكي بنقطة من 
ريشة سعيد فريحة، أدرك الناس انني احمل 
رسالة رائد الكلمة احلرة، وصاحب »اجلعبة« 
على صفحات »الصياد« فراحوا يدعونني الى 
دخول هيكل احلكم، بهدف اصالحه وتنقيته 
وحتريره من الفساد والتخلف، كما كنت أشارك 
بقلمـــي في معركة حترير لبنـــان من العدو 

االسرائيلي.
كان كثيرون، يحثونني على دخول احلكم، 
أو علـــى خوض االنتخابات النيابية، وكانوا 
يقولون لي أيضا، انهم يقرأونني وال يشبعون، 
يتابعون مقاالتي املموهة حينا، باسم احمللل 
السياســـي في »األنـــوار« أو بتوقيع »نادرة 
السعيد« في »األنوار« و»الصياد« والصريحة 
أحيانا باسمي في املجلة التي أسسها والدي، 
وأرسى قواعدها املهنية وجعلها قبلة األنظار، 
لكن منذ سنة ونصف السنة، بدأ اسمي يظهر 
على موقع »األنوار« االلكتروني باسمي فلم 
أخف قدرتي على الكتابة ولم أضعف أمامها.

حدث ذلك مرارا، وهناك في العادة اعتبارات 
عديـــدة تدخل في اطار اختيار الوزراء، منها 
الكفاءة واملكانة لدى الرأي العام، ولكن أبرزها 
املساومات السياسية، والعنصر األخير ليس 
من اختصاصي! فكوني في محراب صاحبة 
اجلاللة السلطة الرابعة التي تدك بقلمها عروشا 
وتدحرج رؤوسا، ال مطلب لي وال ميأل عيني 

أي منصب.

المرأة ودورها المميز

أال تري��ن ان��ه كان واجب��ا توس��يع مروحة 
املش��اركة النس��ائية في احلكومة وفي مجلس 
الن��واب. خصوص��ا بعد اعت��راف نائب رئيس 
احلكومة وزير الدفاع الياس املر بأن املرأة أكثر 
دقة ودراية من الرجل في بعض املجاالت، وذلك 

رشحها لقيادة الطائرات العسكرية املقاتلة؟
منذ اللحظة األولى، ملست لدى دولة الرئيس 
سعد احلريري، رغبة قوية في مشاركة املرأة 
في أولى حكوماته، فهو يؤمن بأن في لبنان، 
كفاءات سياســـية، ينبغي له استغاللها على 
نطاق واســـع، ألن للمرأة خصوصية نادرة 
في العطاء واإلخالص، لقد ملسنا لدى تشكيل 
احلكومة وجود حرص على مشاركة املرأة في 
احلكومة إميانا بأن لبنان يكون ناقصا، إذا ما 
انتقـــص من دور املرأة خصوصا اننا نعرف 

ان لها مكانة مرموقة ودورا مميزا خصوصا 
في بعض الدول الشقيقة مثل دولة اإلمارات 
والكويت والبحرين. وقد ســـرني، انه جرى 
اسناد حقيبة املالية وهي إحدى أبرز احلقائب 
الوزارية وأصعبها، الـــى الوزيرة ريا حفار 
احلسن، والى وزيرة الدولة منى عفيش وهذه 
عالمة جيدة نســـجلها للحكم مبداد التقدير 

واإلعجاب.
وهنا من قال في املرأة أكثر بكثير مما قاله 
فيها مشكورا وزير الدفاع الياس املر، واملرأة 
اليوم في دول عديدة كبيرة وصغيرة هي ال 
في الوزارات احلساسة فحسب، بل في رئاسة 
الدولة ورئاســـة احلكومة أيضا، والظاهرة 
املؤسفة واملؤملة في لبنان – خاصة في لبنان هذا 
البلد احلضاري املتميز – هي ضعف املشاركة 
النسائية حكوميا ووزاريا وإداريا في احلقبات 
السابقة، هل هذا تقصير من املرأة أم هو نقص 

في طبيعة النظام السائد حاليا؟ 
أعتقد ان اجلواب واضح ألن كفاءات املرأة 

وحضورها ال يحتاجان الى اثبات.

المجاالت واسعة نقابيا

بع��د الوزارة والنيابة انضمت نقابة احملامني 
الى الئحة املسؤولية النسائية في لبنان بانتخاب 
احملامية أمل حداد له��ذا املنصب املهني الكبير، 
هل ميك��ن انتقال ه��ذه الع��دوى الصحية الى 

الصحافة ومحرريها في يوم من األيام؟
املجتمـــع يتقدم ويتطور وهذه حركة في 
حالة مد واتســـاع، وستشمل مجاالت نقابية 
ومهنية كثيرة ومنها الصحافة، وانني لفخورة 
بأنني ساهمت بســـجالي الصحافي في دعم 
وترشـــيح وتسليط األضواء على أمل حداد، 
قبـــل وصولها الى املنصب، وهذه هي أهمية 

الصحافة وهذا هو املطلوب منها.
والنقيبة اجلديدة للمحامني، شقت طريقها 
بهـــدوء ورصانـــة، وقد فازت قبل ســـنوات 
بعضويـــة مجلس النقابة ونالت أخيرا عددا 
من األصوات كبيرا وهاما، الى ان وصلت الى 
موقعها بتزكية وبشبه إجماع، وهي اضافة 
الى ما تتمتع به من صفات، هي كرمية نقيب 
احملامني السابق االستاذ فايز حداد، وحفيدة 
نقيب احملامني الراحل نائب رئيس احلكومة 
ووزير العـــدل والنائب عن جبل لبنان فؤاد 
اخلوري، وابنة شقيقة الوزير السابق النقيب 

عصام خوري.
ان هـــذه احملامية تربت فـــي بيت أعطى 
لبنان األفذاذ من الرجال، ومن أجل ذلك تراهن 
احلركة النسائية عليها، وتعلق كبير اآلمال 

على مسيرتها النقابية.

نبحث عن »الحقيقة«

احمللل السياس��ي ف��ي »األن��وار« أي أنت، 
متيزت باملتابعة احلثيثة للتحقيقات في اغتيال 
الرئيس الش��هيد رفيق احلري��ري وصحبه، ما 
اجلدي��د في هذه القضية، وملاذا لم يصدر قرار 

االتهام عن املدعي العام الدولي حتى اآلن؟
قضية اغتيــــال الرئيس الشــــهيد رفيق 
احلريري قضية شغلت اللبنانيني كافة والتزال، 
وأنا منهم. واهتمام احمللل السياســــي بهذه 
القضية الوطنية اخلطيرة هو امتداد لتراث 
هذه الدار، في اقتحام الصفوف األولى وموقع 
الريادة غالبا في القضايا الوطنية والقومية 

واإلنسانية.
والغياب املفجع للرئيس الراحل الشهيد 
رفيق احلريري هز الضمير الوطني العربي 
والدولي وإصرارنا على كشف احلقيقة، وهو 
بعض واجب قمنا به، وامللف برمته هو اآلن 
في يد القضاء الدولي الذي يحقق في قضية 
معقدة ومتشعبة وحساسة، وعلى امتداد رقعة 
واسعة من العالم، وفي اطار تام من السرية، 
ولم يعد لدينا أي كالم في هذا املوضوع آملة 
ان تظهر احلقيقة يوما مــــا مع اظهار احلق 

والظلم الذي طاول أشخاصا معينني.

مآخذ وحسابات

ولك��ن، كانت عليك مآخ��ذ بصدد ما أصاب 
الضباط األربعة من اتهامات لم تثبت حتى اآلن، 
وخرجوا م��ن االعتقاالت ال��ى رحاب احلريات 
وأقام بعضهم دعاوى شملت قضاة وصحافيني، 

كنت أنت من بينهم.
العصمة هلل وحده، واالنسان يسعى الى 
كشــــف احلقائق، فكيف فــــي قضية خطيرة 
كقضيــــة اغتيــــال الرئيس الشــــهيد رفيق 
احلريــــري؟! وللتأكيد علــــى نزاهة احملكمة 
الدولية، فقد أطلقت سراح الضباط األربعة 
بعد قرابة 4 سنوات من االعتقال، من االتهامات 
املوجهة اليهم التي لم تقترن بشواهد وبراهني، 
واحملكمة استعملت عنصر الشك فيما نسب 
اليهم، وهذا مبدأ معروف، لصالح تخليتهم 

من االعتقال.
وكتاباتي جعلت اللواء جميل السيد يقيم 
جملــــة دعاوى: دعوى على حديث الســــفير 
جوني عبدو في »الصياد« واثنتان على كوني 
احمللل السياسي واملالي لدار الصياد وال أدري 
ما عالقة كوني املدير العام لدار الصياد، أنا 
لم أكن أفبــــرك »أخبارا« لكنني كنت احصل 
على معلومات من مصادر موثوق بها، وهذا 
ما يلجأ اليه الصحافي في معظم دول العالم، 
تتيســــر له معلومات من جهات مطلعة على 
مجرى التحقيق فيتولى نشرها، ومهما كان 
النزاع القضائي وتبعاته، فأنا من األشخاص 
الذين يتحملون املسؤولية وال يفشون مصدر 

املعلومات.
في معظــــم األحــــوال، ال ايــــراد االخبار 
واملعلومــــات هو حكم بصحتهــــا، وال نفيها 
هــــو حكم مبرم بعدم صحتها، واملتهم بريء 
حتى تثبت إدانته ويصدر احلكم عليه، لقد 
أوردت أخبــــارا عن مصادر مطلعة، مثال من 
ضمن 50 حتليال خالل 4 سنوات عن وجود 
اجتاه لنقلهم أو الى سجن طرابلس ولم يتم، 

ثــــم عن »عملية الفجــــر« بتفاصيلها لنقلهم 
الى الهاي مقر احملكمــــة خالل ايام ولم تتم 
ايضا. واملعلومة ال تخفى وال تكون للتستر 
عليها. واال ملن الصحافة، صحافة املعلومات 
هل هي الى االحتضار أم لوضع النقاط على 

احلروف؟ 
األيام ستثبت حتما احلقيقة، كل احلقيقة 

مبا فيها مئات الشهود.

التجربة النسائية العربية

هل من جتربة نس��ائية رائدة على مستوى 
لبنان والعالم العربي تس��تحق االقتداء بها من 

وجهة نظر الهام فريحة؟
ما من جتربة نسائية رائدة في لبنان والعالم 
العربي يجري احلديــــث عنها، اال تكون »ام 
االمارات« سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، 
رفيقة عمر القائد العربي الكبير ومؤســــس 
دولة االمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
وصديقة عمري الغالية، في الطليعة بالتجربة 
الرائدة التي قادتها وال تزال على مســــتوى 
االمارات واخلليــــج واملنطقة العربية. والبد 
من التنويه باحلركة النسائية الناشطة في 
الكويت والتي حققت اجنازات مهمة وبخاصة 
في ظل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
وأعود الى السؤال، ألقول ان على االنسان 
ان يحاول وان يسعى الى العمل الصالح، والى 
االمثولة الطيبة في هذه احلياة. كان الكاتب 
العاملي امرسون يردد دائما، قوله املأثور ان 
حتاول وتفشــــل، خير لك من ان تنجح من 

دون محاولة.
وحســــبي انني اخوض غمــــار التجربة 
النســــائية، بغية اطالق اعمــــال اعتقد انها 
ســــتكون مفيدة لوطني لبنــــان، وللحركة 
النسائية اللبنانية، وبعد ذلك يبقى لسواي 
حق االقتــــداء مبا قمت بــــه، أو تكتفي بأنها 

اطلعت على جتربتي.

قمة االستراتيجيات

تس��تعد الكويت الحتضان القمة اخلليجية 
الدورية منتصف الشهر املقبل، ما حجم اهتمام 
صح��ف »دار الصي��اد« بهذا احل��دث العربي، 
وما توقعاتكم ش��خصيا، لتأثير مقرراتها على 
الوضع العربي الع��ام، خصوصا على االخطار 
التي تش��كلها احداث اليم��ن املفتعلة من بعض 
القوى االقليمي��ة على أمن واس��تقرار منطقة 

اخلليج العربي؟
اهتمام صحــــف »دار الصياد« وعالقاتها 
التاريخية مــــع دول اخلليج العربي ضاربة 
في القدم، وقد اتخذنا مواقف صلبة وثابتة 
على مر العقود فــــي دعم قضاياها الوطنية 

والقومية في كل الظروف.
أذكر اآلن على ســــبيل الذكرى، انه عندما 

اجتاح صدام حسني الكويت، قلنا ان آل فريحة 
و»دار الصياد«، انه لو اســــتطاع العراق ان 
يبتلع الكويت، فنحن ســــنبقى مع الكويت، 
ومع عائلة سمو األمير الراحل جابر األحمد 
واخوانه، ولو كانوا خــــارج وطنهم املفدى 
الكويــــت، لكن ارادة احلق انتصرت، وعادت 
عائ لة الصباح مع شعبها الى الكويت، وخرج 
الغزاة من ارضها الطيبة، وهذه هي مدرسة 

سعيد فريحة.
لقد رافقنا وال نزال القمم التاريخية ملجلس 
التعاون. وتابعنا معظم القضايا اخلليجية 

بحرارة االميان بدور دوله عربيا واقليميا.
لقد كان قيام مجلس التعاون، حدثا قوميا، 
حتتفل به دوله ســــنويا، وتعلق عليه كبار 
اآلمال. لقد رافقنا والدة هذا احلدث التاريخي 
العظيم ملجلس التعاون اخلليجي مع تغطية 
لكل القمم منذ انشائه الى يومنا هذا، وهذا ما 

سيكون في القمة املقبلة في الكويت ايضا.
وقرارات القمة اخلليجية تترك انعكاساتها 
االيجابية ليس فقط على ابناء اخلليج وامنا 
ايضا علــــى الوضع العربي العــــام، وترفده 
بالقوة على املستوى الدولي في فترة بالغة 
احلساسية واخلطورة اقليميا ومحليا. وكما 
قلتم في الســــؤال، فإن كل مــــا هو »مفتعل« 
يزول، وهذا ينطبق على احداث اليمن االخيرة 

واملؤسفة ايضا.

األزمة الصحافية

متر املؤسس��ات الصحافي��ة واالعالمية في 
لبنان بأزمات مالية، أملت حاالت صرف جماعية، 

كيف واجهت »دار الصياد« هذا الوضع؟
الظروف املالية للمؤسســــات الصحافية 
واالعالمية بصفة عامة ليســــت سهلة على 
االطالق حتى في ظل الظروف العادية، فكيف مع 
ظروف االزمة املالية التي تعصف اليوم بالعالم، 
وكل مؤسســــة صحافيــــة لبنانية هي أدرى 
بظروفها. أما نحن في »دار الصياد« كأخوة 
ثالثة وخاصة الدينامو اخي بسام، فبحكم كونه 
في اخلارج ومطلعا اكثر على مجريات االمور 
العاملية املالية والتوازن االقتصادي، أخذ بعني 
االعتبار الوضع املالي منذ 4 سنوات وضيقنا 
على انفسنا وحصرنا املصروفات كما ينبغي 
ان نكــــون حذرين ومتبصرين حتى ال نصل 
الى مرحلة اتخاذ تدابير هي من نوع »أبغض 
احلالل« والبد من االشارة هنا الى التقصير في 
دعم الدولة للمؤسسات الصحافية واالعالمية، 

وهي مرفق وطني وقومي وانساني.
ومع ذلك، رفعنا شــــعار: لنتقسم رغيف 
اخلبــــز مع اخواننا في دار الصياد، وقد كان 
هذا الشــــعار، عنوانا حلل املشــــاكل املهنية 
واالقتصادية، وقد مكننا اهلل سبحانه وتعالى 
من ان نتجاوز هذه االزمة بهدوء، ومن دون 
صخب داخلي وضجيج خارجي. آملة ان يأتي 
الفرج غدا على جميع الناس والقطاعات في 

لبنان.

بيروت ـ عمر حبنجر
احلكومة اللبنانية وبيانها الوزاري في مرحلة القراءة والتقييم حتى األسبوع 
الثاني من ديسمبر، حيث يتحضر سعد احلريري لتسلم »درع الثقة« من مجلس 

النواب.
لقد قيل الكثير عن احلكومة في الشـكل واملضمون، ولم يكن أقــل ما 
اسـتهلكه البيان الوزاري الذي استغرق 10 جلسات طوال من اجلدال حول 
املقاومة وشرعية سـالح حزب اهلل، مبواكبة إعالمية وصحافية ودستورية، 

بعضها اعتمد لغـة العقل واملنطق رافعا شعار »أفضل املـمكن« و»أقل الضرر«، 
والبعـض اآلخر فضل لغة الصوت العالي، املؤكـدة على احلضور واجلاذبية 

للشعبية.
واحلصيلة، بعد 5 أشـهر من الصراعات والتجاذبـات اجلالبة للتدخالت 
اإلقليمية والدوليـة، وللمؤثرات النووية اإليرانية، وللعدوانية االسـرائيلية، 
حكومة رمبا ليست كما يريد صاحبها، لكنها أيضا ليست كما أرادها اآلخرون، 
وبيان وزاري ليس كما أراده مسـيحيو 14 آذار، في األكثرية، بدليل تسجيل 

التحفظات، لكنه ليس كذلك، كما أراده الشريك اآلخر، نسخة طبق األصل 
عن البيان السـابق للحكومة الراحلة، خاليا من التعديالت أو التحفظات، أو 
حتى عالمات التعجب أو االستفهام. ويبقى السؤال، ماذا بعد الثقة املؤكدة 
للحكومة قريبا، وكيف سيواجه الرئيس سعد احلريري حكومة الوحدة الوطنية 
أو االئتـالف الوطني إذا صح التعبير، في ظل اختالط احلابل الالقبلي بالنابل 

الداخلي، وتستر أحدهما باآلخر عند الضرورة؟
وفيمايلي تفاصيل احلوار:

رافقنـا والدة مجلـس التعـاون حتى قمة الكويـت المقبلة لمـا لقراراته من انعكاسـات على الوضـع العربي
المحكمة الدولية اسـتعملت عنصر الشـك فيما نسـب إلى الضباط الـ 4 وقد أثبتت نزاهتها بعد إطالق سراحهم
رت في دعم الصحافة ووسـائل اإلعالم بمواجهة األزمة العالمية وانعكاساتها المحلية الهام فريحةالدولة اللبنانية قصَّ

عون وجنبالط يحضران 
اآلليات المطلوبة لخوض 

االنتخابات البلدية
 

بيـــروت ـ وكاالت: اعتبرت 
صحيفة »الديار« اللبنانية أن 
الوطني احلر  التيـــار  رئيس 
العماد ميشـــال عـــون بدأ في 
فتح اخلطـــوط احلوارية على 
مصراعيها مع رئيس احلزب 
التقدمي االشتراكي النائب وليد 
جنبالط. وأشـــارت الصحيفة 
في عددها الصادر امس إلى أن 
اجلانبني يحضران عبر جلان 
اآلليـــات املطلوبة  مشـــتركة 
خلوض االنتخابات البلدية في 
معظم البلدات الكبرى في جبل 
لبنان، خصوصا في بلدة دير 
القمر التي تعتبر معقال للنائبني 
من فريق املواالة دوري شمعون 

وجورج عدوان.
وأوضحت الصحيفة أن عون 
وجنبالط يعتبران أن اتفاقهما 
بالنسبة خلوض هذا االستحقاق 
البلدي يبعد التمدد القواتي في 
منطقة اجلبل، واخلشية لدى 
جنبـــالط ان عوارض االبتعاد 
بدأت تتفشى في اإلقليم السني 
وهو ما دفعه إلى التحالف مع 

عون.

بانتظار ما سيقوله السيد نصراهلل اليوم.. مصادر حزب اهلل تؤكد: الوثيقة السياسية نسخة عن ميثاق حركة المحرومين

جي خالفه مع عون: خيطوا بغير هالمسلة أبوجمرا لمروِّ
بيروت ـ عمر حبنجر

من املؤكد ان البيان الوزاري حلكومة سعد 
احلريري األولى سيتكرس حكوميا في جلسة 
منتظرة ملجلــــس الوزراء يوم األربعاء املقبل، 
مشوبا بتحفظات 4 وزراء على األقل، هم وزراء 
القوات والكتائب والوزير بطرس حرب، اعتراضا 
على ذكر »املقاومة« مستقلة عن الشعب واجليش، 

في مواجهة االحتالل االسرائيلي.
وسيمر البيان سريعا في مجلس الوزراء، 
متهيدا لعبوره الى مجلس النواب، حيث ينتظر 
خضوعه ملناقشات مستفيضة على مدى يومني، 
على األقل، بدءا من الســــابع من ديسمبر، قبل 
عبور نفق الثقة، محمال باملزيد من التحفظات 
حول املسألة عينها. وُرّب سائل عن مبرر تأخير 
جلسات املناقشة أسبوعا الى األمام؟ والراهن 
ان النظــــام الداخلي ملجلس النــــواب اللبناني 
ُيوجب مثل هذه املهلة، كي يتسنى ابالغ النواب 
نسخة عن البيان امُلقر في مجلس الوزراء قبل 

48 ساعة، منذ بدء املناقشات.

هل يكون فرعون المتحفظ الخامس؟

وزراء القوات والكتائب ابراهيم جنار وسليم 
وردة وسليم الصايغ، والوزير بطرس حرب 
حسموا موقفهم كفريق مسيحي متحفظ على 
فقرة املقاومة في البيان الوزاري، بينما اليزال 
الوزير الرابع من مجموعة 14 آذار ميشال فرعون 
يدرس املوضوع قبل حتديــــد موقفه األخير، 
وقد دعا فرعون وزراء مســــيحيي 14 آذار الى 

غداء عمل في منزله اليوم ملناقشة املوقف من 
مشروع البيان الوزاري.

عون: ال مصالحة مع جعجع إال..

غير ان العماد ميشــــال عون رئيس تكتل 
االصالح والتغيير شدد بعد لقائه النائب طالل 
ارسالن في منزل االخير في خلدة على ان البيان 
الوزاري ال يكفي لشرح سياسة احلكومة، الفتا 
الى ان العبرة تبقى بتنفيذه وليست بالبيان 

نفسه.
عون وردا على سؤال حول امكان عقد مصاحلة 
مع الدكتور ســــمير جعجع قال: اذا لم يحصل 

تعديل في املواقف فلن حتصل لقاءات.
الى ذلك، قال نائب رئيس احلكومة االسبق 
اللواء عصام أبوجمرا، في حديث لـــتلفزيون 
الـ »أو تي ڤي« أمس انه »ال خالف بينه وبني 
رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال 
عــــون، بل هناك اختالف فــــي الرأي ومواقف 
غير مفهومة من الطرفــــني«، وحذر أبوجمرا 
من »اســــتخدام البعض لتعابير غير معروفة 

النتائج«.
وشــــدد أبوجمرا على »سهولة التفاهم مع 
العماد عون ألن العالقة عريقة منذ ايام املؤسسة 
العســــكرية«، الفتا الى »ان املغرضني كثر ألن 
العماد عون أثبت انه فاعل في الشأن اللبناني، 
وبالتالــــي فهم يريدون النيــــل منه، ألنه زرع 
ايديولوجية السيادة واالصالح، التي اعتمدها 
»الوطني احلر« للعمل على زرع الدميوقراطية 

فــــي املجتمع اللبناني«. وفــــي موضوع اعالم 
عون له اعالن حــــرب التحرير بعد البدء بها، 
نفى أبوجمرا »ان يكون قد اعلم ببدء احلرب«، 
مشيرا الى »ان العماد عون أعلمه شخصيا ببدء 
القصف«. ودعا أبوجمرا املصطادين باملاء العكر 
»ليخيطوا بغير هاملسلة«، مشيرا الى »ان رفاق 

النضال واحلياة ال تفرقهم اشاعة«.

يوم نصراهلل

وفي موازاة ذلك، ثمة استحقاق آخر منتظر 
اليوم، وهو الوثيقة السياسية التي سيعلنها 
االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
فــــي مؤمتر صحافي يعقده فــــي قاعة اجلنان 
)طريق املطار( عصر اليوم ويتحدث فيه عن 

مقررات املؤمتر العام للحزب.
وقالت مصادر احلزب ان املؤمتر سيقتصر 
على توزيع الوثيقة وستتم االجابة عن االسئلة، 

بعد توزيع الوثيقة.
وكشــــف مصدر في حزب اهلل ان الوثيقة 
السياســــية ستكون نســــخة طبق االصل عن 
ميثاق حركة احملرومني )أمل( الذي اطلقه االمام 
املغيب الســــيد موســــى الصدر جلهة التأكيد 
على محورية اإلنسان، والعيش املشترك بني 
اللبنانيني، وأهميــــة التعدد الطائفي الذي هو 
غنى للبنان، وال حياة له من دونه، والشراكة، 
واالصالح، ومكافحة الفساد، وقوة لبنان في 
مقاومته أي في قوته، ورفض كل اشكال التوطني 

)محمود الطويل(االجواء السياسية الهادئة اتاحت للبنانيني فرصة االستمتاع بثلج العيدوالتقسيم والتجزئة.


