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زيارة عون لبكركي.. طوت صفحة التوتر ولم تفتح صفحة المصالحات المسيحية
بيروت: دخل البطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس

صفير قاعة اجتماعات مجلس املطارنة املوارنة )الذي 
كان منعقدا كالعادة أول يوم أربعاء من كل شهر( ليبادر 
احلاضرين بالقول: »اليوم سيشارك في اجتماعنا العماد 
ميشال عون«، عالمات الدهشة ظهرت على وجوه املطارنة 
أو أكثريته����م ممن لم يكونوا ف����ي أجواء هذا االجتماع، 
وفوجئ����وا بالعماد عون يدخل القاع����ة مصافحا إياهم 
وجالسا عن ميني البطريرك صفير، لتبدأ جلسة مصارحة 
ومكاش����فة أفاض فيها عون في شرح سياسته ومواقفه في املرحلة 
الس����ابقة وتصوره للمرحلة املقبلة، وكان فيه����ا البطريرك صفير 
مس����تمعا أكثر منه متكلما، وفي الواقع، فإن هذا اللقاء كان له وقع 
املفاجأة أيضا خارج بكركي واكتسب صفة احلدث السياسي بامتياز 
محوال األنظار من قصر بعبدا حيث كانت تعقد جلس����ة اقرار البيان 
الوزاري الى بكركي حيث كانت تفتح صفحة جديدة بني صفير وعون 
بعدما كانت العالقة وصلت الى أدنى مستوياتها وبلغت وضعا غير 

مسبوق من التوتر والتشنج.
هذا اللقاء لم يكن »ابن ساعته« وامنا سبقته حتضيرات واتصاالت 
ولقاءات بعيدا عن األضواء، وجرى أبرزها في منزل النائب ابراهيم 

كنعان في قرنة شهوان بحضور العماد عون وعدد من املطارنة.
كما كان للوزير جبران باس����يل دخول على خط هذه االتصاالت 
وكانت له زيارة مهمة وس����رية الى الص����رح البطريركي قبل زيارة 
البطريرك صفير الى روما ش����رح في خالله����ا بالتفصيل وباألرقام 

والوقائع مواقف عون ومنطلقاته وأهدافه.
وحول هذا اللقاء االستثنائي شكال ومضمونا ميكن ايراد املالحظات 

واملعلومات التالية: 
1- حضور عون اجتماع مجلس املطارنة يشكل »سابقة« في بكركي، 
اذ لم يسبق ان ش����ارك في اجتماع مجلس املطارنة مسؤول رسمي 
أو سياسي، كان للرئيس الراحل رفيق احلريري لقاء خاص ومطول 
في بكركي مع عدد وافر من املطارنة ورؤساء الرهبانيات ولكن هذا 

االجتماع حصل خارج نطاق اجتماع مجلس املطارنة.
3- جدول أعمال اللقاء كان حافال باملوضوعات الوطنية والسياسية 
احلساسة والدقيقة التي تشكل مصدر قلق متعاظم للكنيسة وسببا 
خلالف متفاقم بني بكركي والرابية، ومن هذه املسائل وفي مقدمتها 
سالح حزب اهلل والعالقة معه ومس����ألة الغاء الطائفية السياسية 
والعالقة مع الطوائف اللبنانية والهجرة املسيحية ودور املوارنة في 
لبنان ودور لبنان في املنطقة، واملشاركة املسيحية في الدولة وملف 

العالقات واملصاحلات املس����يحية، اضافة الى األوضاع والسياسات 
االقتصادية والتربوية واالجتماعية واملالية.

4- املس����ألة التي سجلت أكبر مس����احة تالق وتفاهم هي مسألة 
الطائفية السياسية التي ال ميكن طرحها حاليا ولو من باب تشكيل 
الهيئة الوطنية التي يلزمها تش����اور ونقاش هادئ ومسبق وتوافر 
ظروف ومناخات داخلية مس����اعدة ومالئم����ة، فيما الوضع اآلن في 
ذروته الطائفية، وكان عون واضحا في انه ال يقبل أي مس باألوضاع 
واملكتسبات املسيحية حتت أي ظرف من الظروف، وان أحدا ال يزايد 
عليه مس����يحيا مذكرا بأنه سارع في الطلب من الرئيس بري سحب 
هذا املوضوع، أما املس����ألة التي س����جلت نقطة التباين واالختالف 
األساس����ية فهي مسألة سالح حزب اهلل ودوره، وهنا جهد عون في 
شرح موقفه وأسهب في ذلك معتبرا ان للسالح وظيفته االقليمية في 
الصراع مع اس����رائيل وهو أكبر وأشمل من ان يتم احتواؤه لبنانيا، 
وهو ورقة قوة في يد لبنان لردع اسرائيل وورقة تفاوض أساسية 
ورمبا وحيدة في يده عندما يحني أوان الس����الم الش����امل والبت في 
موضوع الالجئني، وهو ضمانة في وجه خطر التوطني الفلسطيني 
الذي صار واقعا، وتوقف عون عند التفاهم املوقع بينه وبني حزب 
اهلل والذي انعكس اس����تقرارا وأمانا للمس����يحيني، كما توقف عند 

انتصارات املقاومة واجنازاته����ا وأهمية بناء عالقة ثقة وتفاهم مع 
الطائفة الشيعية كما مع باقي الطوائف، ولكن موضوع »السالح« ظل 
موضوعا خالفيا وظل كل طرف متمسكا مبوقفه: املطارنة متمسكون 
بضرورة حصر السالح في يد الدولة اللبنانية، وعون متمسك برأيه 
ان السالح مرتبط بظروف اقليمية ودولية وليس لالستعمال الداخلي، 
فيما برز تفهم لدى املطارنة بالنس����بة لورقة التفاهم بني حزب اهلل 

والتيار الوطني احلر وأهدافها ونتائجها.
4- اللقاء الذي سادته أجواء ايجابية أدى عمليا الى طي صفحة 
التوتر والتصادم في العالقة بني عون وبكركي، والى ارس����اء آليات 
وقواعد جديدة للعالقة لتفادي سوء تفاهم جديد، ولكنها لم تؤد الى 
فتح ملف املصاحلات املسيحية، العماد عون في احتكامه الى مرجعية 
بكركي والى منط جديد للعالقة معها يكون قد قام بخطوة سياسية 
متقدمة ونوعية في سياق عملية اعادة متوضع سياسي باشرها أخيرا 
ف����ي اجتاهات عدة أبرزها جنبالط واحلريري، ولكن جملة مفارقات 
هنا أوالها ان حركة عون مازالت مغلقة على املجال املس����يحي، وان 
التحس����ن في وضعه السياسي يقابله تراجع في وضعه التنظيمي، 
وان الضغوط السياس����ية عليه تضطره للخروج من الرابية وأخذ 

مبادرات في أكثر من اجتاه، وأحيانا في اجتاه حلفائه.
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أخبار وأسرار
زيارة سليمان األهم إلى واشنطن: زيارة 
الرئيس ميشال سليمان الى واشنطن 
هي األهم من بني كل زياراته اخلارجية 
هذا العام الذي شهد زيارتي دولة الى 
فرنس���ا واس���بانيا. ويعقد الرئيس 
سليمان اجتماعا خاصا في البيت األبيض مع الرئيس 
باراك أوباما ملناقشة آخر تطورات الوضع في لبنان 
والشرق األوسط، وإلبالغ الرئيس االميركي باملوقف 
اللبناني من مس���ائل حساسة تتعلق بعملية السالم 
والالجئني الفلسطينيني والوضع على احلدود اللبنانية 
االس���رائيلية واجلهود الدولية املنسقة مع اجلانب 
اللبناني لتطبيق القرار 1701، وحيث سيشدد سليمان 
على التزام لبنان القرارات الدولية وعلى عدم حتميل 
لبنان ما ال طاقة له على حمله،  وعلى ضرورة توفير 
الدعم له في كل املجاالت مبا في ذلك املساعدات العسكرية 
للجيش اللبناني. وعلم ان الرئيس سليمان في زيارته 
الت���ي يرافقه فيه���ا وزير الدفاع الي���اس املر ووزير 
اخلارجية علي الشامي، ستكون له لقاءات مع كل من: 
وزيرة اخلارجية هي���الري كلينتون، ووزير الدفاع 
روبرت غيتس، ورئيسة الكونغرس نانسي بيللوسي،  
كما سيحضر حفل استقبال على شرفه تقيمه السفارة 

واجلالية اللبنانية في الواليات املتحدة.
مجلس الشيوخ والرئاس�ة الرابعة: تقول أوساط سياسية 
مطلعة مهتمة مبوضوع مجلس الش��يوخ الذي تكاثرت 
املواقف في شأنه في الفترة األخيرة والداعية الى انشائه 
قريبا في سياق تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف حتى 
اآلن، ان اش��كاالت واشكاليات عدة حتيط بهذا املجلس. 
ومعلوم ان مجلس الش��يوخ س��يكون ممثال للطوائف 
وصالحياته محددة في قضايا متعلقة بشؤون الطوائف 
وأوضاعها وهواجسها والتوازنات فيما بينها ومقتضيات 
العيش املشترك. وستكون رئاسته، وفقا ملا قيل ان توافقا 
حصل في شأنه في الطائف من دون وجود أي نص بذلك، 
لش��خصية درزية لتقوم بذلك »الرئاسة الرابعة«. ولكن 

هذه األوساط تلفت الى عدة أمور منها:
1 � من غير املستحس��ن ان تكون هناك ثالث رئاس��ات 
للطوائف احملمدية )احلكوم��ة ومجلس النواب ومجلس 
الش��يوخ( ورئاس��ة واحدة للطوائف املس��يحية )رئاسة 

اجلمهورية(.
2 � ال ميكن حرمان طائفة الروم األرثوذكس، وهي الرابعة 

في احلجم العددي، من أي رئاسة.
3 � ميكن إس��ناد رئاسة مجلس الش��يوخ لألرثوذكس، 
وإسناد نيابة رئاسة مجلس النواب ونيابة رئاسة مجلس 

الوزراء للدروز.
4 � ميكن اس��تحداث منصب نائ��ب رئيس اجلمهورية 
وتخصيصه للطائفة الدرزية أو للطائفة الكاثوليكية اللتني 

تتساويان عدديا.
5 � الى حني تبلور خارط��ة املجالس والتوزيعات، يجب 
كسر احتكار الطوائف الثالث الكبرى للوزارات السيادية 

إلعطائها للطوائف احملرومة من الرئاسات.
دفاع هجومي لبري في موضوع إلغاء الطائفية: 
قام الرئيس نبي���ه بري حتت تأثير 
احلملة املضادة واملركزة ضد اقتراحه 
الداعي الى تش���كيل الهيئة الوطنية 
العلي���ا إللغاء الطائفية السياس���ية 
بتوضيح موقفه. الرئيس بري الذي استغرب »الضجة 
وحالة الهياج« ازاء اقتراحه، مرر عبر مصادره وعلى 

طريقة الدفاع الهجومي، التوضيحات التالية:
� طرحه في شأن الطائفية السياسية التزام دستوري 
وواجب عليه انطالقا م���ن موقعه كرئيس للمجلس 

النيابي.
� الطرح هو استجابة لدعوات متكررة لتطبيق الطائف. 
وردة الفعل كش���فت أصحاب هذه الدعوات وأظهرت 
وجود نزع���ة انتقائية لديهم ف���ي تطبيق بنود في 

الطائف دون أخرى.
� ما طرح ليس دعوة ال���ى الغاء الطائفية وامنا الى 
تش���كيل الهيئة الوطنية التي يتطلب عملها سنوات 

وعقود وفق رزنامة متدرجة طويلة األمد.
� الطرح ال يهدف الى صرف النظر عن ملف س���الح 
املقاومة واالستراتيجية الدفاعية وليس موجها ضد 

االصالحات السياسية والتعديالت الدستورية.
اتصاالت لنقل 180 سجينا لبنانيا من سورية إلى لبنان: كشفت 
مصادر قضائية عن مساع تبذلها اللجنة املكلفة مبتابعة 
قضية املفقودين أو املعتقلني في الس��جون الس��ورية، 
ووزير العدل ابراهيم جنار لتس��لم 180 محكوما لبنانيا، 

ليستكملوا فترة محكوميتهم في لبنان.
الوزير جنار اوضح ردا على سؤال قائال: ال جديد كمعلومات 
بهذا الصدد، امنا هناك جديد كمسعى، وعسى في القريب 
العاجل ان نكون اجنزنا كل التحضيرات، بعيدا عن املزايدات 

االعالمية.

عون يدافع عن سالح المقاومة: أتقبل وثيقة حزب اهلل بغبطة وانشراح
البيان الوزاري »الممكيج« أخذ طريقه إلى البرلمان والنقاش يبدأ الثالثاء

)محمود الطويل( الرئيس سعد احلريري مستقبال القاضي دانيال بيلمار امس

تغييرات في مراكز وكوادر »التقدمي االشتراكي«
لمواكبة المتغيرات والظروف الجديدة

ذكرى اغتيال الرئيس معوض: قراءة سياسية للغياب والحضور

بيروت:  يواجه الزعيم الدرزي وليد جنبالط
بس���بب حتوله السياسي انتقادات من 
حلفائه ومن نواب لقائ���ه الدميوقراطي، 
كما انه يواجه بع���ض املتاعب في حزبه 

»التقدمي االشتراكي«.
آخر انتقادات 14 آذار جاءت من رئيس 
حزب األحرار وحليف جنبالط في انتخابات 
الشوف النائب دوري شمعون الذي قال: 
»نتأسف خلروج جنبالط من قوى 14 آذار، 
ولكن في النهاية هو سيدفع ثمن خياراته«، 
فيما نقل عن مسؤول بارز في 14 آذار قوله 
ان كل حركة جنبالط توحي بأنه اتخذ قرارا 
بإنهاء حياته السياسية وحتضير املسرح 

لنجله تيمور.
واخر انتق���ادات صادرة ع���ن »اللقاء 
الدميوقراطي« جاءت على لسان النائب فؤاد 
السعد الذي قال ان النظام السوري وضع 
أمام جنبالط أجندة من سلس���لة خطوات 
آخرها س���يكون لقاء له مع الرئيس اميل 

حلود في منزل األخير.

واذ تساءل السعد عما اذا كان جنبالط 
سيقبل بإكمال املشوار الى نهايته والوصول 
الى مواقع تريد س���ورية ان يصل اليها، 
فإنه يؤك���د ان هناك أكثر م���ن نائب في 
الدميوقراطي اليزالون متمس���كني  اللقاء 

ب� 14 آذار.
أما املتاعب التي يواجهها جنبالط، فإنها 
تتمثل في عدم تكيف شريحة واسعة من 
أنصاره ومحازبيه مع اخليار السياس���ي 
اجلديد الذي لم يحضر له جيدا، ويصعب 
عليه تسويقه حاليا الى درجة اجتماعات 
حزبية تشهد تقلصا ملحوظا في احلضور 
وحجم املشاركة، وان تغييرات في مراكز 
وكادرات اشتراكية بدأت حتصل منذ أسابيع 
بحيث يحل مسؤولون جدد قادرون على 
املتغيرات والظروف اجلديدة  التأقلم مع 
ومواكبتها. في غضون ذلك قال عضو اللقاء 
الدميوقراطي النائب نعمة طعمة ان زيارة 
رئي���س اللقاء النائب ولي���د جنبالط الى 
س���ورية لن حتصل قبل الزيارة املرتقبة 

لرئي���س احلكومة س���عد احلري���ري الى 
العاصمة الس���ورية في اطار جولته على 
عدد من الدول العربية بعد نيل احلكومة 
الثقة، كاشفا ان عددا من نواب اللقاء سيرافق 

جنبالط في زيارته.
طعم���ة في حديث أمس أك���د ان اللقاء 
الدميوقراطي باق في األكثرية مع الرئيس 
احلريري ويدعمه في كل ما يقوم به من أجل 
مصلحة لبنان، ورأى ان متوضع جنبالط 
هو دعوة للسياسيني للخروج من اخلالفات 
القائمة واجللوس معا للوصول الى قواسم 
مشتركة، مشددا على ضرورة احملافظة على 

اتفاق الطائف وتطبيق كل بنوده.
واذ اعتب���ر ان موضوع الغاء الطائفية 
وارد في اتفاق الطائف، رأى النائب طعمة 
ان الفكرة في حد ذاتها ليست عاطلة، ولكن 
توقيتها قد ال يكون في الوقت املناسب، الفتا 
الى ان املصاحلة التي حصلت بني جنبالط 
والعماد ميشال عون لها تأثير إيجابي في 

استكمال مصاحلة اجلبل.

بيروت: أحيت عائلة الرئيس الشهيد رينيه معوض وحركة
االستقالل التي يرأسها جنله ميشال معوض الذكرى العشرين 
الغتياله في قصر األونيسكو مبشاركة رسمية وسياسية واسعة، 
وفي حني حضرت كل قيادات ومكونات 14 آذار وفي مقدمهم الرئيس 
سعد احلريري ود.سمير جعجع، غاب النائب وليد جنبالط وجنله 
تيمور )حضر النائب مروان حمادة ونواب في اللقاء الدميوقراطي(، 
وفي حني سجلت مشاركة شاملة من قوى األكثرية، سجل غياب 

كامل من قوى األقلية وأحزابها وكتلها النيابية.
االحتفال جاء مميزا في مكانه )قصر األونيسكو( وفي برنامجه 
املنوع )أغنيات وطنية أنش���دتها عبير نعمة، وشرائط وثائقية 
للرئيس معوض، وش���هادات فيه( وفي أجوائ���ه املؤثرة، وفي 
الكلمة املتشددة لرئيس حركة االستقالل ميشال رينيه معوض 
توجه فيها الى الرئيس س���عد احلريري معلنا الوقوف بجانبه 
»ألن وصوله الى رئاسة احلكومة هو نتيجة االنتخابات النيابية 
وانتصار ملشروع السيادة و»لبنان أوال« رغم الظروف الصعبة 

واخليارات التي يفاوض فيها احلريري.
واعتبر ان املقصود من تفكيك قوى 14 آذار هو عزل مسيحيي 
هذه احلركة وضرب »الشراكة اإلسالمية  � املسيحية وتاليا ضرب 

مشروع السيادة ولبنان الكيان«. ومن املالحظ:
1- ان لق���اءات قوى 14 آذار ت���كاد تقتصر في الفترة األخيرة 
على املناسبات الوطنية وذكرى الشهداء، وبعد ذكرى الوزير بيار 
اجلميل )21 أكتوبر( وذكرى الرئيس معوض )22 نوفمبر(، حتل 

بعد أسبوع ذكرى اغتيال النائب جبران تويني )12 ديسمبر(.

2- ان الرئيس س���عد احلريري يحرص عل���ى حضور هذه 
املناسبات شخصيا رغم انه يرسل من ميثله. والتفسيرات املعطاة 
لذلك تتراوح بني تفس���ير يربط بني الدواعي األمنية واحلضور 
املفاجئ، وتفس���ير سياس���ي يقول ان احلريري يحضر بصفته 
السياسية والشخصية ويفصل بني حضوره الشخصي )كصديق 
للعائلة( وحضوره السياسي )كزعيم لألكثرية(، وبني مشاركته 
الرسمية كرئيس للحكومة. وتفسير بروتوكولي يقول ان احلريري 
مضط���ر ألن يوفد من ميثله عندم���ا يكون هناك ممثالن لرئيس 
اجلمهوري���ة ولرئيس املجلس وال ميكن���ه ان يجلس في الصف 

األمامي في هذه احلال.
3- ان د.سمير جعجع يحرص على املشاركة الشخصية حتى 
في قصر األونيس���كو متجاوزا اعتبارات أمنية، في اش���ارة الى 
التزامه ب� 14 آذار ومبادئها وش���هدائها، وفي تشديد على متسكه 
بعالقاته مع القوى املسيحية في 14 آذار،  خصوصا عائلة معوض 

الزغرتاوية وعائلة اجلميل الكتائبية.
4- نواب اللقاء الدميوقراطي يحضرون مناسبات 14 آذار رغم 

اعالن جنبالط انه خرج منها.
5- ثمة وضع غير اعتيادي جتتازه قوى 14 آذار في هذه املرحلة 
فيما يشبه »انفصام الشخصية«، وهي املوزعة بني حالة عاطفية 
وجدانية راسخة فيها وحالة سياسية مستجدة تضطرها الى تعديل 
ملحوظ ومتدرج في خطابها وتوجهاتها، وهي املوزعة أيضا بني 
وضع سياس���ي مربك ومتراجع من جهة ووضع »على األرض« 

)النقابات واجلامعات( متماسك ومتقدم من جهة مقابلة.

بيروت � عمر حبنجر
أخذ البيان ال����وزاري حلكومة الوحدة الوطني����ة اللبنانية، طريقه 
اإللزامي الى مجلس النواب، حيث ستكون محطته األخيرة في الثامن من 
هذا الشهر، للحصول على ثقة املجلس متهيدا لتولي السلطة التنفيذية 

واالنطالق الى العمل وسط أجواء إقليمية ومحلية.
ومت توزي����ع البيان على النواب اعتبارا م����ن يوم امس، ليصار الى 
مناقش����ته ايام الثالثاء واالربعاء واخلميس من االسبوع املقبل، طبقا 
للدع����وة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبي����ه بري اليوم )امس(، 

وبالتالي منح احلكومة الثقة على اساسه.
وكان مجلس الوزراء أجرى ما يشبه »املكياج« على الفقرة املتعلقة 
بالعالقات مع سورية، بعدما تقدم احد الوزراء احملسوبني على الرئيس 
احلريري باقتراح يقضي بشطب كلمة »الندية« واستبدالها ب� »األخوية«، 
األمر الذي وافق عليه جميع الوزراء بعد نقاش عابر، اعتبر خالله عدد من 
الوزراء انه ال حاجة الستخدام تعبير »الندية« مادام البيان الوزاري يشير 

الى سيادة وحرية البلدين وتبادل التمثيل الديبلوماسي بينهما.
كما ش����طبت العبارة التي تنص على اس����تعادة جثامني اللبنانيني 
املفقودين في س����ورية، على اعتبار انه ليس هناك دليل يثبت ان هناك 

جثثا ينبغي استعادتها، وان هناك جلنة تتولى متابعة هذا امللف.

ال فارق بين االعتراض والتحفظ

وزير العدل ابراهيم جنار اح����د املتحفظني على البيان الوزاري، لم 
ي����ر فارقا بني التحفظ على البيان  واالعت����راض عليه كما فعل الوزير 
بطرس حرب الذي اعتبر االعتراض عمال سياسيا في حني ان  التحفظ 

قانوني.
وردا على آراء دستورية تقول ان املتحفظني او املعترضني يضعون 
انفسهم خارج دائرة الثقة التي مينحها املجلس النيابي للحكومة، قال 
جنار هناك مبالغة في الش����رح والتفسير ما يهمنا كان االعتراض على 
ما ورد في البند الس����ادس من البيان، ومتن����ى ان يتولى وزير العمل 
بطرس حرب ش����خصيا توضيح الفارق بني التحفظ واالعتراض، علما 

اننا ملتزمون ومتضامنون مع كل بنود البيان الوزاري االخرى.
جنار نف����ى علمه باتصاالت للمصاحلة بني العماد عون ود.س����مير 

جعجع، رغم ان جنار يرحب بذلك.
بدوره الوزير ميش����ال فرعون لم يتوصل الى إدخال اي تعديل على 
البند السادس من البيان، املتعلق بسالح املقاومة مما جعله ينضم الى 

كتلة املعترضني واملتحفظني.
وردا على س����ؤال قال: لقد فضلت التحفظ عل����ى صيغة هذا البند، 
بعدما لم يحصل أي تطوير او تعديل له يس����مح بتخفيف التفسيرات 

احلاصلة.

التحفظات مزايدات إعالمية

النائب العماد ميشال عون، حتفظ على حتفظ وزراء من األكثرية على 
البند السادس، وقال ان هذه التحفظات مجرد مزايدة اعالمية ال اكثر وال 

اقل، لقد كانوا مشاركني في احلكومة السابقة والبند مجدد.
وأض����اف في كالم موجه الى املتحفظني واملعترضني، قائال: ال أعتقد 
انه بإمكان الشخص ان يكون وزيرا في احلكومة، يعترض على قرارات 

احلكومة وبرنامجها ثم يستمر في الوزارة.
وكان العماد عون حل ضيفا على االجتماع الشهري ملجلس املطارنة 
املوارنة، بناء على رغبته واستنادا الى اقتراح سابق لزيارة البطريرك 
نصر اهلل صفير للڤاتيكان، وهو ما س����بقه اليه الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري الذي حضر اجتماعا ملجلس املطارنة في مارس 1998 استغرق 

نحو سبع ساعات.
واعتبر رئيس كتلة التغيير واالصالح ان مشاركته في اجتماع مجلس 
املطارنة كانت جيدة على املستويني املسيحي والوطني، وقال موضحا 
بعد اللقاء ان دور املقاومة ليس متقدما على دور اجليش، مشيرا الى ان 
اجليش يطلق الرصاصة األولى عند اي اعتداء على الوطن واذا استطاع 

ان يقاوم كان به واال فان املقاومة ستتدخل.

عون: اهلل أكبر

العماد عون قال عن وثيقة حزب اهلل السياسية: انا اتقبلها بغبطة 
وانشراح.

واضاف: في البيان الوزاري حكي عن حصرية الس����لطة حول االمن 
والدفاع، ثم عدلوه فاصبح »الس����لطة احلصرية للدولة، فاعتبروا انهم 

حققوا مكسبا، واردف بالقول: اهلل اكبر«.
وقال: دور املقاومة يبدأ عندما ينهزم اجليش النظامي، وهو ليس دورا 
رديف����ا او متقدما على اجليش اللبناني في الدفاع عن ارضه، لكنها قوة 

احتياطية متارس على ارض الوطن احملتلة وليس االرض احملررة.
الى ذلك نقلت صحيفة »السفير« عن العماد عون شرحه املوقف العام 
للمطارنة مستشهدا بورقة التفاهم بني حزب اهلل والتيار الوطني والتي 

قالت ان املطارنة ملسوا اثرها على االستقرار في املناطق املختلفة.
واضافت الصحيفة ان عون دافع عن سالح حزب اهلل وقال انه سالح 
ضد اس����رائيل ولن يوجه الى الداخل اللبناني ولن يكون فزاعة الحد، 
مؤكدا ان هذا الس����الح موجود وكل العالم حاول نزعه بالقوة وفش����ل، 
ونحن امام خيارين اما ان نؤيده واما ان نحتويه، وانا اخترت ان اؤيده 

النه مصدر قوة للبنان، واي خيار آخر مبثابة انتحار.
من جهته أكد عضو كتلة املستقبل النائب محمد احلجار ان حكومة 
الرئيس سعد احلريري ستنال الثقة بشبه إجماع أو إجماع النواب، ودعا 
احلكومة بعد نيلها ثقة املجلس النيابي االس����بوع املقبل ان تنتقل الى 
اخلطوات العملية في عملها، وأال يبقى بيانها الوزاري حبرا على ورق 

وهذه مسؤولية االطراف السياسية التي تتكون منها هذه احلكومة.
وقال بعد لقائه مفتي لبنان الش����يخ د.محمد رشيد قباني: املطلوب 
من احلكوم����ة ان تترجم ما ورد في بيانها ال����وزاري بخطوات عملية، 
وهذا يتطلب بالدرجة االولى ان تشكل فيما بينها فريق عمل متجانسا 

ومنسجما لوضع تصورات للحلول.
ومتنى أال توضع عراقيل في وجه مس����يرة احلكومة ألن التحديات 
كبيرة على كل املس����تويات ب����دءا من العدو االس����رائيلي الى حتديات 
الوح����دة الداخلية والوحدة الوطنية الى حتديات املرحلة السياس����ية 
واالقتصادية واالجتماعية. ورأى ان موضوع الغاء الطائفية السياسية 

هو جزء من كل.

طعمة: نواب من اللقاء الديموقراطي يرافقون جنبالط في زيارة دمشق


