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قراءة سياسية أولية في الوثيقة السياسية لحزب اهلل
بيروت: أعلن حزب اهلل رس����ميا وثيقته السياسية
األولى وحرص األمني العام الس����يد حسن نصراهلل 
على اعالن الوثيقة الشاملة شخصيا في مؤمتر صحافي 
تناقلته مختلف الوسائل االعالمية اللبنانية والعربية، 
واهتمت له كثيرا األوساط والدوائر الديبلوماسية التي 
ش����رعت على الفور في قراءة الوثيقة وما عكسته من 
مواقف وتوجهات جديدة ل����دى حزب اهلل، وفي قراءة 
سياس����ية أولية ل� »وثيقة حزب اهلل السياسية« ميكن 

اخلروج باالستنتاجات واملالحظات التالية: 
1 � ثمة فارق كبير بني الوثيقة التأسيسية التي أذاعها حزب اهلل 
في بداياته أواس����ط الثمانينيات والوثيقة السياس����ية التي أعلنها 
اآلن ف����ي ختام مؤمتره العام، ومبا يعك����س التطور الطبيعي الذي 
طرأ على مس����يرة هذا احلزب االس����تثنائي في دوره وحجمه، الذي 
راكم جتارب وخبرات وحق����ق انتصارات واجنازات وعرف خيبات 
ونكس����ات، ليخلص من كل هذه املس����يرة الغنية الى صياغة »أكثر 
واقعية ونضجا« الستراتيجيته السياس����ية وعالقاته »اللبنانية« 

والعربية واالسالمية.
عندما وقف السيد ابراهيم أمني السيد في شباط 1985 ليعلن بصفته 
الناطق الرس����مي باسم حزب اهلل الوثيقة التأسيسية من الضاحية 
اجلنوبية، كان حزب اهلل املنتمي الى نادي املس����تضعفني في لبنان 
والعالم يعلن هويته االس����المية وانتماءه الى األمة االسالمية وفي 
طليعتها ايران والتزامه بالولي الفقيه، ويحدد النظام الكتائبي املجرم 
عدوا داخليا واس����رائيل واميركا وحلف األطلس����ي أعداء خارجيني، 
وينصح اللبنانيني باعتماد النظام االسالمي الذي يكفل وحده العدل 

والكرامة للجميع ويتبرأ من »النظام الطائفي العفن«.
وعندما يطل الس����يد حسن نصراهلل بعد ربع قرن تقريبا ليعلن 

الوثيقة السياس����ية للحزب مبنطق سياس����ي أكثر منه ثوريًا، فإنه 
يفعل ذلك بكثير من الثقة والقليل من االنفعال. حزب اهلل انتقل من 
نادي املستضعفني الى نادي األقوياء واكتشف بنفسه اخلصوصيات 
والتعقي����دات اللبنانية وصار مدركا أهمي����ة وحتمية ان يوفق بني 
انتمائه الديني العقائدي وانتمائه الوطني اللبناني، بني دوره املقاوم 
ودوره السياسي، بني عمقه االس����المي في ايران وعمقه العربي في 

احمليط واجلوار.
2 � الوثيقة السياس����ية ال تعلن انخراط ح����زب اهلل في النظام 
السياسي اللبناني أو انتسابه الى النادي السياسي اللبناني التقليدي. 
فهذان االنخرط واالنتساب حصال منذ سنوات عندما دخل حزب اهلل، 
بتش����جيع ورعاية من دمش����ق وعدم ممانعة من ايران، في مجالس 
وحكومات ما بعد الطائف معترفا بالنظام السياسي اجلديد ومؤسساته 
وآليات عمله. وما تغير بني األمس واليوم ان حزب اهلل كان في موقع 
املعارض ومن داخل النظام أيام الوصاية السورية، ليصبح في موقع 
الش����ريك في احلكم بعدما أثبت خالل أربع سنوات أسندت اليه فيها 
مهمة ملء الفراغ الس����وري قدرة فائق����ة على ادارة الوضع اللبناني 

وترويضه وتكييفه مع حاجات حزب اهلل ومصاحله.
حزب اهلل، عبر وثيقته السياسية اخلطية، ال يعلن انتسابه الى 
النظام السياس����ي أو انخراطه في اللعبة السياسية الداخلية، وامنا 
يعلن احتكامه الى الدولة اللبنانية وتقربه منها أكثر واستعداده ل� 
»صيغة اندماجية أو حتالفية معه����ا«. فالدولة هي االطار الذي من 
ضمنه يعمل ويتحرك وينمو، وبات شريكا ومساهما أساسيا فيها، 
ويتجه عبر حتالفاته الثابتة وسياس����اته البعيدة املدى الى حيازة 
أكثر من 50% من األس����هم اذا صح التعبير. حزب اهلل جتاوز مسألة 
االنخراط في النظام السياسي الطائفي بحجم محدود وأفق مسدود، 

ويبحث عن انخراط في الدولة بحجم واسع وأفق مفتوح.

3 � الوثيقة السياسية تشكل راهنا حاجة حيوية حلزب اهلل الذي 
جلأ اليها، وعلى مضض، بعد تعاظم احلملة السياسية االعالمية ضده 

واضطراره الى رد شامل وموقف رسمي وملزم.
ح����زب اهلل وصل الى نقطة الذروة بعد حرب يونيو التي أعطته 
انتصارا ووس����عت انتش����اره وعززت مكانته وصورته في العالم 
العربي واالسالمي، ولكنه وجد صعوبة في ترجمة اجنازه في الوضع 
اللبناني الصطدامه بالصيغة الطائفية في ظل احتدام الصراع السني � 
الشيعي في املنطقة، كما انه وجد صعوبة في االحتفاظ بهذه الصورة 
التي اكتس����بها بعد حرب متوز ليجد نفسه محاصرا بصورة أخرى 
وحملة مركزة تتهمه بأنشطة وتدخالت غير مشروعة في دول عربية، 
وبالتورط في األحياء والزواريب اللبنانية واس����تخدام سالحه في 
الداخل، وهكذا فإن حزب اهلل الذي وافق على قواعد اللعبة اجلديدة 
في اجلنوب )القرار 1701( صار متهما بأنه جتاوز احلدود اللبنانية 
ال����ى اخلارج من جهة، وانكفأ من احلدود الى الداخل من جهة ثانية، 
ليخلص األمر الى انخفاض منسوب املقاومة في وضعه، والى مواجهة 
محاولة تدمير منهجي ملكانته وتشويه لصورته واتهامات وشكوك 
بوالءاته وارتباطاته وأهدافه. وترافق كل ذلك مع تغييرات اجتماعية 
وسلوكية في البيئة الشيعية احلاضنة اضطرته أخيرا الى طلب تدخل 
الدولة والى اعطاء تفويض أمني داخلي لها، وان بش����روط وقيود. 
وبالتالي فإن الوثيقة السياس����ية تشكل ردا غير مباشر على كل ما 
قيل في السنوات واألشهر األخيرة، ردا مثلث األضالع على الشكوك 
الداخلي����ة التي تصوب على املضمون اللبناني في مش����روع حزب 
اهلل ووالئه وخطاب����ه وأدبياته، وعلى احلملة العربية التي تصوب 
على عالقة حزب اهلل مع ايران ودوره في سياس����تها التوسعية في 
املنطقة، وعلى االنتقادات االسالمية التي تصوب على جنوح حزب 
اهلل عن دوره الطليعي على الساحة االسالمية كقوة مقاومة وممانعة 

وانغماسه في مشاكل وأوضاع وحسابات لبنانية داخلية...
4 � الوثيق����ة السياس����ية التي تتميز بطاب����ع »دفاعي« أكثر منه 
هجوميًا، تضمنت مواقف متقدمة ومتطورة حلزب اهلل، وقدمت أول 
رؤية شاملة متكاملة له، ولكنها لم تقدم أجوبة نهائية وحاسمة عن 
كل ما له عالقة بحزب اهلل ومش����روعه وتطلعاته، وباالجمال، فإن 
الوثيق����ة تنال عالمة كاملة في الش����كل والتقدمي، وال تنال مثل هذه 

العالمة في املضمون الذي ال يخلو من ثغرات.
وفي مكان آخر، تش����ن الوثيقة حملة على الطائفية السياس����ية 
وضرورة الغائها ولكنها تصل وحتتكم الى »الدميوقراطية التوافقية« 
وتعكس قناعة ضمنية بصعوبة الغاء الطائفية وصوابية أو واقعية 
اللجوء الى »التوافقية« ورغبة ضمنية بتكريس ما استجد من وقائع 
وأعراف في السنوات املاضية، حيث ال أكثرية حتكم وال أقلية تعارض، 

والتوافق هو سيد املوقف.
وفي مكان ثالث، تستعيض الوثيقة عن عبارة »لبنان وطن نهائي« 
بعبارة »لبنان هو وطننا وطن أجدادنا وأحفادنا الذي قدمنا من أجله 
أغلى التضحيات وعز الشهداء«، مع ما تعنيه هذه العبارة ضمنا من 
تش����ديد على »ارتباط الشيعة بلبنان ووالئهم له«، وما تعكسه من 

مرارة واستياء على ما صدر من تشكيك وانتقاد في هذا الشأن.
أما في الش����ق اخلارجي االقليمي والدولي الذي اس����تحوذ على 
معظم الوثيقة السياس����ية، فإن حزب اهلل بق����در ما يظهر اطمئنانا 
الى املس����ار التصاعدي ملش����روع املقاومة واملمانعة، يظهر قلقا ازاء 
املسار التصاعدي للصراع والفتنة الشيعية السنية، وبقدر ما يظهر 
ارتياحا ازاء انكفاء وانهزام املشروع االميركي في املنطقة، فإنه يظهر 
امتعاضا ازاء العج����ز األوروبي، وبقدر ما يظهر التزاما في القضية 
العربية املركزية »القضية الفلسطينية«، فإنه يظهر والء باجلمهورية 

االسالمية االيرانية والتزاما بها كمرجعية في الدين واملقاومة.
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تواف�ق قواتي م�ع التيار 
الوطني: برز توافق واضح بني 

الق����وات اللبنانية والتيار الوطني احلر على 
استبعاد فتح ملف إلغاء الطائفية السياسية 
ولو من منطل����ق مختلف عن اآلخر، فالعماد 
ميشال عون طالب الرئيس نبيه بري، باملبادرة 
الى دف����ع املوضوع الى الواجه����ة االعالمية، 
باسترداد هذا الطلب ملزيد من الدرس والتمحيص 
داخل اللجان حتى يتم اقراره بصورة اجماعية 
في مجلس النواب، بينما انبرى د.سمير جعجع 
الى كشف املؤامرة الكامنة في حتييد االنظار 
عن سالح حزب اهلل عبر املطالبة املستجدة 
في تش����كيل الهيئة العليا بإلغ����اء الطائفية 
السياسية ومتسائال عن سبب امتناع الفريق 
نفس����ه الذي ينتمي اليه ب����ري، في املطالبة 
بتش����كيلها طوال مدة اخلمس عش����رة سنة 

املاضية.
جنبالط يدعو ملداورة الرئاسات: كانت للنائب 
وليد جنبللاط مقاربة الفتة في موضوع تطوير 
النظام السياسللي طرح عبرها جملة عناوين في 
معرض تعليقه على احلمات واحلمات املضادة 
التي رافقت طرح الغاء الطائفية السياسللية، واذ 
ذكر بضرورة انشللاء مجلس الشيوخ، دعا الى 
تطوير النظام االنتخابي في اجتاه تطبيق النسبية، 
وسأل جنباط: ما الذي مينع مثا تطبيق املداورة 
في الرئاسات واخلروج عن التقاليد القدمية التي 
وزعللت مراكز النفوذ والقوى بني طوائف معينة 
وحرمته على طوائف أخرى، وكأن هناك طوائف 
درجللة أولى وطوائف درجة ثانيللة، أو أن هناك 
طوائف مليئة بالكفاءات التي تستحق شغل املناصب 
العليا في الدولة وطوائف أخرى ليس لديها هذه 

الطاقات؟
رئي�س حكوم�ة كل لبن�ان: بعدما منحت 
انتخابات 2009 النائب وليد جنبالط ذريعة 
مثالية للخروج من حلفائه، آل تسليم احلريري 
بحكومة الوحدة الوطنية إلى توازن سياسي 
جديد أتاح له ذريع����ة إضافية تبرر موقعه 

رئيسا حلكومة كل لبنان، 
يستكمل من خاللها موقفا 
متقدما كان قد أطلقه غداة انتخابات 7 يونيو، 
عندما دعا إلى س����حب س����الح حزب اهلل من 
التداول، فأحلقه بانضمامه إلى الرئيسني نبيه 
بري وميشال عون وحزب اهلل وجنبالط في 
املطالبة بإبقاء القدمي على قدمه والتعامل مع 
س����الح حزب اهلل كمقاومة، لم يتوخ مراعاة 
مزدوجة لوجهتي النظر املتناقضتني ل� 8 و14 
آذار من املقاوم����ة، بل مثل انحيازا إلى فريق 
دون آخر م����ن غير أن ينذر بتحول ش����بيه 
مبراجعة جنبالط خلياراته، ولن تكون زيارته 
املرتقبة لدمشق إال دليال إضافيا على انحياز 
كهذا، وال يسع احلريري أن يكون رئيس حكومة 
كل لبن����ان إال مبقدار اقترابه من قوى 8 آذار، 
سواء أوجب ذلك ابتعادا محدودا عن حلفائه، 

أو حتى متيزا ضروريا عنهم.
تس�رب البيان الوزاري: تسرب نص البيان 
الوزاري في طبعته احلالية الى معظم النواب ان 
لم نقل جميعهم، نظللرا لتمثيل كل الكتل داخل 
حكومة الوحدة الوطنية، وهم يدرسونه لكي يتمكنوا 
من املبارزة واظهار براعتهم وعلمهم واطاعهم 
على حيثياته خاصة بالنسبة للقضايا املالية املتعلقة 
بلقمة عيش املواطن. واالجتاه السائد لدى معظم 
الكتل، ان تتضمن الكلمات االلتزام بالبيان الوزاري 
ال أكثر وال أقل، ولن يخرج عن هذا املنطق سوى 

نائبني أو ثاثة حسب ما يشاع.
أبو خاطر رئيسا لتجمع نواب قضاء زحلة: أوكل 
نواب زحلة الى النائب طوني أبو خاطر رئاسة 
جتمعهم املسمى »نواب قضاء زحلة«، السيما 
بع����د تكري����س حال����ة املقاطعة السياس����ية 
والشخصية مع رئيس »كتلة زحلة بالقلب« 
النائب نقوال فتوش. وينتمي أبو خاطر الى 
كتلة القوات اللبنانية، وكان مت تقدمي االعتبار 
الطائفي على السياسي في اختيار رئيس كتلة 
زحلة باعتبارها عاصم����ة الكثلكة في لبنان 

والشرق.

»الوطني الحر«  يبحث االعتراضات 
للتأسيس النطالقة جديدة

بيروت: من املق����رر أن تدعو اللجنة التي ألفت
في التيار الوطني  احلر بإيعاز من عون، والتي 
تضم من الوجوه البارزة: الوزير جبران باس����يل، 
زياد عبس، بيار رفول، إلى اجتماع ثان مع شباب 
»الثالثاء األسود« يعقد خالل األسبوع املقبل ملتابعة 
البحث في ملف احلالة االعتراضية واخلروج من 
األزم����ة. ويقع على عاتق هذه اللجنة التأس����يس 
النطالق����ة تنظيمية جديدة. كثيرة هي االعتبارات 
التي فرضت على الرابية إع����ادة النظر في البيت 
الداخلي، أولها: نتائج االنتخابات النيابية وليس 
آخرها االنتخابات الطالبية في اجلامعات. وفي هذا 
املجال يعترف الوزير جبران باسيل: »األكيد أن هناك 
ثغرات في أداء التيار، ليست جديدة. التيار اليوم هو 
أكثر تنظيما من العام 2005، الثغرات هي أقل، ولكن 
من غير املسموح أن تكون موجودة، قلة التنظيم 
خلفت الكثير من مشاكل داخلية نحن في غنى عنها 
ألنها تتسبب بفقدان الصالحيات واملسؤوليات، وقد 
ظهر هذا األمر في أكثر من قطاع، الطالب والنقابات 

وحتى في االنتخابات النيابية«.
ويقول باس����يل: »الورش����ة تتركز اليوم، على 
جلنة اإلعالم، جلنة املال، جلنة االنتش����ار، جلنة 
االقتصاد، بدأ بعضها بعقد اجتماعات، وبعضها اآلخر 
يحضر لورش عمل للطالب والنقابات، وستصدر 
التعيينات في وقت الحق، في اللجان واملناطق«. 
وحسب مصادر مسؤولة فيه، فإن التيار الوطني 
احلر يوزع اهتماماته وجهوده اليوم على محاور 

عديدة أبرزها:
� الورشة التنظيمية الداخلية التي ستستمر حتى 
نهاية هذا الش����هر، والتي يفترض ان ترسي واقعا 
تنظيميا قويا للتيار، وتصحح األخطاء التي ظهرت 
في السنوات املاضية السيما في الفترة األخيرة، أي 
منذ س����نة وحتى اليوم، والتي ساهمت في تراجع 

قوته السيما على الصعيدين الشبابي والنقابي.
� تنظيم وجدولة دوره في حكومة الوحدة الوطنية 
اجلديدة، وفي مجلس النواب الس����يما في الورشة 

التشريعية التي بدأها رئيس املجلس نبيه بري.
� تنظيم التحالفات السياسية.

مصادر: بري ماٍض في طرح إلغاء الطائفية
 مع تغيير في التكتيك وليس اإلستراتيجية

مصدر ل� »األنباء«: السوريون يشددون على تنفيذ 
جنبالط األجندة المطلوبة منه أكثر من »العواطف«

بيروت: يرى البعض ايجابية في اعالن الرئيس نبيه بري
الرغبة في تطبيق اتفاق الطائف الذي متسكت به قوى 14 
آذار بق���وة في االعوام األخيرة، خصوصا في مقابل محاولة 
فرض املعارضة الس���ابقة اتفاق الدوحة بدال منه، وقد قابله 
البعض بالترحيب على هذا االساس ولم يرفض اقتراحه تشكيل 
الهيئة الوطنية اللغاء الطائفية السياسية، بل اقترح التريث 

ومتهيد االجواء املناسبة ملناقشة مثل هذا املوضوع.
ويؤكد املقربون من بري ان احلملة التي ش���نت عليه لم 
تسبب له اإلحباط وإن تكن قد ولدت لديه شعورا باملرارة،  
وبالتالي فه���و مصمم على املضي قدما في طرحه، وإذا كان 
هناك من تعديل س���يطرأ، فهو سيطال التكتيك ولن يشمل 

االستراتيجية. ووفقا لبعض املراقبني، فان ما اقترحه بري، 
وان لم يك���ن جديدا في مضمونه او في كونه قد ال يتخطى 
واقع املناورة السياس���ية الهداف مح���ددة او حتى الهداف 
بعيدة، مرتبط بالظروف السياسية التي قد تختلف بحيث 
جت���د اقتراحات مماثلة صدى العتبارات ال ميكن التنبؤ بها 
من���ذ اآلن علما بأن اقتراح بري فاج���أ كثرا ليس من حيث 
توقيته فحسب بل من حيث مبدأ الطرح في ذاته، فيما يردد 
مسؤولون مسلمون امام رؤساء البعثات الديبلوماسية أن 
املس���يحيني هم ملح لبنان وال ميكن أن يبقى هو نفسه من 
دونهم، وتاليا ال يفهم املبرر لتخويفهم واثارة نقزتهم مجددا 

من حتالفاتهم السياسية.

بيروت � ناجي يونس
يرى مصدر نيابي اكثري ردا على سؤال ل� »األنباء« انه ليس 
واضحا منذ اآلن كيف ستكون املرحلة املقبلة، وتوقيت زيارة 
احلريري الى دمشق واالجواء التي ستحيط بها مباشرة وما 
قد تفضي اليه. اما جنبالط فقد وضعت له اجندة بدأ يطبقها 
خطوة تل����و االخرى، وكان آخرها اللقاءي����ن مع العماد عون 
والنائب فرجنية واللقاء املرتقب بني جنبالط والرئيس اميل 
حلود الذي ميكن ان يعقد في منزل حلود باليرزة. ويبدو لهذا 
املصدر ان جنبالط سينفذ االجندة املطلوبة منه، فالسوريون 
يشددون على اخلطوات التنفيذية ال العواطف والتأييد االنشائي 
ويجب ان تكون االمور منس����جمة، كما يجب الوصول بها الى 
نهاي����ة املطاف. وقد ال يقابل جنبالط بعد كل هذه التضحيات 
الرئيس االسد بل انه سيلقى استقباال من نائب الرئيس السوري 
فاروق الش������رع في دمشق فهل س����يقبل باكمال املشوار الى 

نهايته واحلال هذه؟
التس����اؤالت كثيرة حول ما اذا كان لق����اء جنبالط وعون 
سيؤسس ملصاحلة حقيقية بينهما بالتالي سيدفع الى حتالف 
متني يت����رك تداعياته في مختلف امليادين في اجلبل فتختلط 
االوراق من جراء ذلك. وتوقع املصدر النيابي ان يحصل تقارب 
بني جنبالط وع����ون اال ان النظرة الى ه����ذا االمر تنطلق من 
معيارين اذ ان جنبالط قد يكون اعتبر ان اللقاء مع اجلنرال هو 
مجرد معبر الى زيارة دمشق وقد يكون السوريون سيفرضون 
عليه ان تصب����ح العالقة مع التي����ار الوطني احدى احملطات 
الرئيسية وباس����تمرار للعبور الى العاصمة السورية. وهنا 
تكثر التس����اؤالت حول مصير العالقات بني جنبالط والقوى 
املسيحية في 14 آذار بحسب املصدر وان االيام املقبلة ستظهر 
كيف ستتطور االمور من هذا القبيل والسيما لناحية توجهات 

جنبالط ورغبات الكثير من اعضاء اللقاء الدميوقراطي.

البيان الوزاري يُقرّ اليوم على وقع الجدل حول »وثيقة« حزب اهلل
بيروت � عمر حبنجر

جدل مستجد قبل اقرار البيان 
الوزاري اليوم، على خلفية وثيقة 
حزب اهلل التي حملت رؤيا احلزب 
ازاء القضايا الس����اخنة في لبنان 
واملنطق����ة، ومنه����ا املزاوجة بني 
املقاومة واجلي����ش مادام التهديد 

االسرائيلي قائما.
اسئلة اضافية طرحتها وثيقة 
حزب اهلل الثانية منذ تأسيس����ه، 
والتي تالها وأجاب عن االس����ئلة 
حولها االمني العام للحزب السيد 
حس����ن نص����راهلل ف����ي مؤمتره 

الصحافي امس األول.
ومن هذه االسئلة التي تداولتها 
االوس����اط السياسية واالعالمية، 
س����ؤال بصيغة االس����تفهام عما 
اذا كان ح����زب اهلل قد انضم الى 
النادي السياس����ي اللبناني وبأي 

معايير؟
وهل تقدم موضوع االنضمام 
الى الداخل السياسي اللبناني على 
الدور االقليمي املسلح، او السياسي 

حلزب املقاومة في لبنان؟
فقد اعتبر نصراهلل ان الوثيقة 
تعبير عن االطار الفكري والسياسي 
التحديات  لرؤيته ومواقفه جتاه 
املطروحة، والراهن انها اي الوثيقة، 
توقفت عند الوضع اللبناني مطوال 
وطرحت معادلتني تتعلقان باملقاومة 
التهديدات  التي ربطها باستمرار 
االسرائيلية وبقيام الدولة القوية 

القادرة.
بعض االكثرية اعتبر في وثيقة 
احلزب مادة خالفية مع اللبنانيني 

وال اظن ان فكرت����ه تغيرت، امنا 
هناك مرونة ظاهرة في وثيقة اليوم 
ضد التقسيم والفيدرالية مع الغاء 
الطائفية السياسية، ورغم ان حزب 
اهلل حزب طائفي نراه ينادي بالغاء 

الطائفية السياسية.
بي����د أن النائب عق����اب صقر 
»عن املس����تقبل« اعتبر ان وثيقة 
حزب اهلل اجلديدة جاءت مختلفة 
الوثيقة السابقة وان احلزب  عن 
استخلص العبر فجاءت الوثيقة 
اكثر »دولنية« وان كان موضوع 
السالح بقي نقطة ملتبسة من خالل 
احلديث عن دور للمقاومة الى جانب 
اجليش، واصفا اياه بالقفزة الكبيرة 
ولو انها حتتاج الى بعض التطهير، 
لكن منسق االمانة العامة لقوى 14 
آذار فارس سعيد، رأى في ضوء 
الوثيقة اجلدي����دة ان حزب اهلل 
مصاب بداء »االنتفاخ السياسي« 
والحظ سعيد ان نصراهلل لم يلفظ 
خالل اعالن����ه وثيقة احلزب � وال 
مرة � نهائيا الكيان اللبناني، ولو 
انه قال ان لبن����ان ارض االجداد 
واالحفاد، كم����ا ان اتفاق الطائف 
الذي هو دستور لبنان لم تتناوله 
انها »نسفت  التي اعتبر  الوثيقة 
طاولة احلوار« وجهود اللبنانيني 
من اجل بناء استراتيجية دفاعية 
موحدة، من خالل محاولة فرض 
وجهة نظره مبفهوم تزاوج املقاومة 

مع اجليش.
املكتب السياسي حلزب الكتائب 
جدد االعالن عن رفضه املساواة بني 
سالح اجليش واملقاومة وتقاسم 

ومشروعا تصادميا معهم، سيما 
جلهة ع����دم اعتب����ار لبنان وطنا 
نهائيا جلمي����ع ابنائه، ووضعت 
شروطا لهذا الوطن بقيام الدولة 
القادرة والنظام السياس����ي الذي 

ميثل اجلميع.

تعطيل الحوار

الوثيقة  ان  والح����ظ ه����ؤالء 
الس����يادة بالعداء  حددت مفهوم 
ألميركا واسرائيل، في حني رفضت 
مفهوم الدولة السيدة في الداخل، 
وحتدثت عن الدولة مبفهوم األفق 
املنظور، مس����تعمال صيغة »إلى 
ان تقوم الدول����ة«، وان نصراهلل 
عطل في م����كان ما طاولة احلوار 
بحديثه ع����ن مفهوم الثنائية بني 
املقاومة واجليش وكأنه بذلك حدد 
الدفاعية،  مفهومه لالستراتيجية 
معتبرا ه����ذه الثنائية أمرا واقعا، 
الى جانب متسكه بالدميوقراطية 

التوافقية.
الوزير عدنان السيد حسني له 
رأي مغاي����ر ففي املبدأ العام وجد 
ان وثيقة ح����زب اهلل فيها توجه 
لبناني واض����ح، فثمة من قال ان 
حزب اهلل طرح منذ عشرين سنة 
فكرة اجلمهورية االسالمية، اليوم 
وبعد الوثيقة يتبني ان هذا األمر 

لم يعد مطروحا.
والحظ ان االجتاه للبننة واضح 
وان الرؤية واضحة ايضا وصريحة، 
ميكن ان نوافق على بعضها أو ال 
نوافق، لكن املهم ان تكون االمور 
مطروحة من وجهة نظر كل طرف 

السيادة مبا يتناقض مع املصلحة 
الوطنية العليا. وأعلن احلزب في 
الوقت ذاته عن دعمه التام حلكومة 
الرئيس سعد احلريري، الفتا الى 
اهمي����ة اعتماد معايير جديدة في 
اختيار من س����يجلس الى طاولة 
احلوار كي ال تتحول الى منتدى 
سياسي او الى برج بابل. الوزير 
بطرس ح����رب اعلن م����ن جهته 
ان خيار الوزراء املس����يحيني في 
االكثرية هو التمسك بالتحفظ على 
ما ال يتوافق مع قناعاتهم في نص 

البيان الوزاري.

يوم البيان الوزاري

الوزراء في  وس����يقر مجلس 
اجتماعه الي����وم، البيان الوزاري 
بصيغته النهائية، مشوبا بتحفظ 
اربع����ة وزراء، هم الوزير بطرس 
حرب ووزيرا »القوات اللبنانية« 
ابراهيم جنار وسليم وردة ووزير 

الكتائب سليم الصايغ.
الوزراء املسيحيون من  وكان 
14 آذار اجتمعوا للتشاور في منزل 
الوزير ميش����ال فرعون لكنهم لم 
يتوصلوا الى بيان مشترك، بعدما 
تعذر عل����ى فرعون االنضمام الى 
حتفظاتهم، اال ان هؤالء التقوا على 
دعم حكومة احلريري. وعلى هذا 
فإن البيان سيحظى مبوافقة الوزراء 
احملس����وبني على الرئيس ميشال 
سليمان وعلى وزراء كتلة لبنان 
أوال، وتكتل االص����الح والتغيير 
باالضافة الى وزراء امل وحزب اهلل 

واللقاء النيابي الدميوقراطي.

احلوار الوطني، لكن لفتتني نقطة 
ف����ي وثيقة حزب اهلل تقول: متى 
قامت دولة ق����ادرة وعادلة ميكن 
النظر بدور املقاومة، وهذا معناه 
ان املس����ألة مرتبطة بقوة الدولة 

اللبنانية.
وكانت الوثيقة السياسية للحزب 
التي اذاعها السيد نصراهلل، تناولت 
محاور تعكس مواقف حزب اهلل 
من العناوين الساخنة في املنطقة، 
والسيما الصراع مع اسرائيل اال 
ان الوثيقة حملت محورا اساسيا 
حول الوضع في لبنان، اعتبرت 

من القوى السياس����ية اللبنانية، 
وحتاول طاولة احلوار الوطني ان 
توفق في اطار السيادة اللبنانية 
بني مجمل ه����ذه الرؤى بحيث ال 
يك����ون لبنان، معبرا الى العدوان 
االسرائيلي او ممرا إلسرائيل ساعة 
تشاء. واضاف الوزير حسني: البد 
من سياس����ة دفاعية مبنية على 
اس����تراتيجية واضحة، واخلبراء 
العسكريون هم األدرى مبا نستفيده 
من املقاومة اآلن، واملقصود خبراء 
اجليش اللبناني، واسرائيل هي عدو 
حتى اآلن، الننا ملتزمون باتفاق 

في����ه ان الدميوقراطية التوافقية 
هي البديل ريثما يتم االتفاق على 

الغاء الطائفية السياسية.
النائب نبيل دو فريج عن تيار 
املستقبل اعتبر من جهته ان السيد 
نصراهلل لم يقفل الطريق امنا ترك 
بابا لألمل بالتوص����ل الى اتفاق، 
فاالستراتيجية الدفاعية التي يراها 
مناسبة هي تلك التي اعلنها على 
طاولة احلوار االول، قبل عدوان 
يوليو 2006، لكن العناوين الكبرى 
الستراتيجيته هي نفسها املزاوجة 
بني اجليش واملقاومة كما هي اليوم، 

الهدنة الذي لم ينه حالة احلرب، 
وهناك اشكاالت مع الفلسطينيني 
ف����ي املخيمات وهن����اك موضوع 
التوطني، وهناك التزامات عربية 

من خالل اجلامعة العربية.

مادة قابلة للنقاش

وف����ي اعتقاد الوزير حس����ني 
احملس����وب عل����ى خ����ط رئيس 
اجلمهورية في مجلس الوزراء، ان 
حزب اهلل قدم مادة للنقاش، ميكن 
ان ترف����ض ال بأس، لكن في اطار 
املناقشة املوضوعية على طاولة 

مع استمرار تحفظ 4 وزراء من مسيحيي 14 آذار

)محمود الطويل(جانب من اجتماع فعاليات املجتمع املدني إلطاق »نداء بيروت إلى قمة كوبنهاغن« حول املناخ

أخبار وأسرار


