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)محمود الطويل(جانب من جلسة مناقشة البيان الوزاري أمس 

لبنان: مهرجان مناقشة البيان انطلق والحريري يتوقع ثقة 99٪ من المجلس

ع�ون : لو كان عن�وان الهيئة »االعداد« إللغاء الطائفي�ة لكنت وافقت فوراً .. وبري ي�رد »لم أطالب بإلغاء الطائفية بل بإنش�اء هيئة تعد لذلك«
بيروت � عمر حبنجر

افتت����ح مجلس الن����واب اللبناني »مهرجان« الثق����ة باحلكومة عبر 
مناقشة البيان الوزاري لرئيس احلكومة سعد احلريري، بتالوة االخير 
للبيان املؤلف من 28 صفحة فولسكاب، والذي استغرقت تالوته ساعة 

ونصف الساعة.
اجللسة استهلها رئيس املجلس نبيه بري واطلع النواب على نتيجة 
الطعون النيابية التي رفضها املجلس الدستوري، ثم طلب تالوة مراسيم 

تشكيل احلكومة.
احلري����ري وقف والول مرة على منص����ة اخلطابة في قاعة املجلس 
بصفته رئيسا ملجلس الوزراء استبق تالوة البيان، بالقول صحيح ان 
احلكوم����ة حكومة ائتالف، وقد حتصل عل����ى ثقة كل الكتل أو 99٪ من 

املجلس، لكنها لم تشكل كي تغلق بعدها احلياة الدميوقراطية.
واض����اف نحن امام امتحان ثقة املواطن بالدولة ورهاني كبيرة جدا 

اننا سنفوز باالمتحان بجدارة.
البيان الوزاري عرض لبرنامج احلكومة مشددا على احترام القرارات 
الدولية ولفت في بنده الس����ادس املثير للجدل الى حق لبنان بش����عبه 
وجيش����ه ومقاومته باسترجاع مزارع شبعا وتالل كفر شوبا، كما لفت 
في بنده التاس����ع الى العالقات االخوية اللبنانية � الس����ورية وترسيم 

احلدود.
وكان الرئيس احلريري هيأ االجواء جللس����ات النقاش بالدعوة الى 
عدم اضاع����ة فرصة حكومة الوحدة الوطنية، وفرصة التقارب العربي 

والفرص االقتصادية املتاحة.
وفي البيان الوزاري عرض احلريري الى املبادئ العامة، واالهداف، 
وتناول في الباب الثاني الثوابت السياس����ية للحكومة بينما اسهب في 

الباب الثالث في االصالحات التي تنويها احلكومة.

وركز احلريري على هيبة الدولة واحترام القانون وعلى دعم القوى 
األمنية الشرعية بالعتاد والتجهيز، والتشدد في مكافحة انواع اجلرائم 

كافة، واصالح القضاء وتسريع البت في الدعاوى.
كما اكد على موقع لبنان ودوره في تعزيز النشاط الديبلوماسي على 
الصعيدين االقليمي والدولي واالضطالع بش����كل فاعل بالدور املترتب 

على عضوية لبنان في مجلس األمن الدولي.

67 نائبًا على الئحة الكالم

وبلغ عدد طالبي الكالم 67 نائبا، اي أكثر من نصف اعضاء املجلس، 
ما س����يبدو معه ان مجلس النواب يناقش نفسه بنفسه، وسط تفاهم 

ضمني يؤول الى عدم ترك املناقشات، حول اي شأن سياسي او اقتصادي، 
تخرج من عقالها، حفاظا على املناخ السياسي السائد، واملرتبط بالطبيعة 

اإلقليمية الراهنة.
وغداة بدء املناقشات أبدى نائبان عزمهما حجب الثقة عن احلكومة 
اجلديدة، هما النائب دوري شمعون رئيس حزب الوطنيني االحرار، 
بسبب البيان الوزاري والبند السادس منه الذي يعطي حزب اهلل 
وس����الحه صفة معنوية من خالل اإلشارة الى حقه في املقاومة مع 
اجليش والش����عب، ونائب زحلة نقوال فتوش، احتجاجا على عدم 

وجود وزير زحالوي في احلكومة.
وكانت الكلمة األولى في مناقشة البيان الوزاري للعماد ميشال 

عون، بوصفه رئيس وزراء س����ابق، تاله رئيس الوزراء الس����ابق 
أيضا جنيب ميقاتي، ثم كّرت س����بحة الن����واب الذين تعاقبوا على 
الكالم في جلس����ة األمس، حيث متحورت كلماتهم حول العناوين 
إياها املطروحة على بس����اط املناقش����ة منذ تشكيل احلكومة، التي 
تش����مل املقاومة وسالح حزب اهلل، وس����تكون محط رحال نواب 
14 آذار وخاصة املس����يحيني منهم، مقاب����ل تركيز نواب 8 آذار على 
اإلصالحات االقتصادية واخلصخص����ة، فيما يتمترس نواب كتلة 
التحرير والتنمية، برئاس����ة الرئيس بري خلف مطالبته بتشكيل 
الهيئ����ة الوطنية إللغاء الطائفية السياس����ية، تطبيقا ألحد البنود 

املنسية من وثيقة الطائف.
وكان رئيس املجلس النيابي الحظ ان البيان الوزاري لم يتضمن 
اقتراحه بتشكيل هذه الهيئة، ولذلك طلب من نواب كتلته اثارة هذا 

املوضوع خالل مناقشة البيان الوزاري.
وفي مداخلة مرجتلة، طمأن العم����اد عون اللبنانيني الى عبور 
املرحلة من دون منفعة أو خلل كما قال، مؤكدا ان األحداث لن تتكرر 
في لبنان، ودعا الى اعداد الش����عب اللبناني ملرحلة الغاء الطائفية 

السياسية.

التجربة التركية

كما تطرق إلى موضوع الغاء الطائفية السياس����ية مستش����هدا 
بالتجربة التركي����ة قائال ان الغاءها من قبل اتاتورك جعل اجليش 

يتدخل حلمايتها ألنها لم تكن مبنية على قناعة شعبية.
وق����د رد بري موضحا بالق����ول هناك خطأ في فه����م طرح آلية 
الغاء الطائفية السياس����ية وما قلته انه يجب تشكيل هيئة إلعداد 

الدراسات واآلليات.

تجاوز عدد طالبي الكالم 67 نائباً واحتمال امتداد الجلسات إلى ما بعد الخميس

صفير قبل لقائه سليمان في بعبدا: 
على المقاومة االنضمام للجيش

بيروت � داود رمال
الداخلي���ة  التط���ورات 
واإلقليمي���ة حض���رت على 
طاولة الغداء التكرميي الذي 
أقامه الرئيس ميشال سليمان 
للبطريرك املاروني نصراهلل 
صفير في القصر اجلمهوري 

ظهر امس.
وقبيل مغادرته الى القصر 
البطريرك  أبل���غ  اجلمهوري 
صفي���ر وفد خريج���ي كلية 
اإلعالم، رفضه لوجود جيشني 
في لبنان، جيش وطني وجيش 
مقاومة، يوم يدير س���الحه 
الى العدو وي���وم يديره الى 

الداخل.
واعتبر البطريرك ان اجليش 
النظامي هو وحده  اللبناني 
الذي يحمي الوطن ويتصدى 
للعدو، لذلك فإن على املقاومة 
ان تنضم بسالحها الى اجليش 
اللبناني، وعندها يقاوم جميع 

املواطنني العدو.
البطريرك جدد موقفه من 
موضوع الطائفية السياسية 

السياسية اجلارية، وقال: املهم 
ان يتفاهموا مع بعضهم، وأشار 
الى عدم عقد لقاء مس���يحي 
في بكركي، أما بالنسبة للقمة 
الروحية فإنه���ا تنتظر جوا 

مالئما.

املطروح تشكيل الهيئة املنوط 
بها دراسة إلغائها، مكررا القول 
بضرورة إلغائها من النفوس 
قبل النصوص. وقال: ما النفع 
اذا ألغيت من النصوص وظل 
كل واحد يقول انا سني وانا 

شيعي وانا مسيحي؟
واضاف: اذا كانت الطائفية 
السياسية تشكل بندا من بنود 
الطائف فعلينا تطبيق االتفاق 

خطوة خطوة.
ورحب صفير باملصاحلات 

زيارة الحريري إلى دمشق.. 
األجواء � الوفد � جدول األعمال

مجموعات تابعة لسلطان أبوالعينين حاولت 
احتالل مكاتب »فتح« تزامناً مع زيارة عباس

الرئيس احلريري  بيروت: يح��رص 
على ابقاء زيارته الى س��ورية في يد 
املؤسس��ات حيث يؤكد م��ن يلتقيه انه 
أوقف االتصاالت اجلانبية غير الرسمية، 
الى أحد مستش��اريه لتنس��يق  وأوعز 
الزيارة ضمن القنوات الرسمية مبا فيها 
وزارة اخلارجية واملغتربني »وخصوصا 
سفير سورية في لبنان علي عبدالكرمي 
وس��فير لبنان في س��ورية ميش��ال خ��وري الذي 
يفترض ان يزور احلري��ري قريبا لالتفاق معه على 
بعض النقاط« واملجلس األعلى اللبناني � الس��وري. 
وثمة عالمات ارتباك في تيار املستقبل بشأن الزيارة، 
فانفتاح قيادة املس��تقبل على األخوة والتنسيق مع 
الس��وريني يقابله اجتهاد م��ن الصف الثاني في تيار 
املس��تقبل »مصطفى علوش وآخرين« إلقناع الرأي 
العام عموما وأنصار املستقبل خصوصا بان الزيارة 
رسمية بامتياز وال يفترض اعطاؤها أكثر من حجمها 
كأحد واجبات رئيس احلكومة. »النائب نهاد املشنوق 
تس��اءل في حديث صحافي: ملاذا اصرار د.مصطفى 
علوش على ما قيل عن س��ورية سابقا، مسألة زيارة 
الش��ام أصبحت مسألة طبيعية، وفي اعتقادي ذهبوا 
جميعهم الى الشام حتى لو لم يذهبوا، أريد أن أشير 
ال��ى كالم الصديق د.علوش الذي قال )اننا لن نعتذر 
وغي��ر ذلك(، أنا أقدر د.عل��وش وهو يعرف تقديري 
له كش��خصية عامة، ولك��ن كل اللبنانيني يعتذرون 
ولي��س فقط نحن من يعتذر إذا ثب��ت بالقرار الظني 
ان سورية ليست مس��ؤولة ال من قريب أو بعيد عن 
االغتي��ال، أنا أول من قال ان س��عد احلريري يذهب 
الى س��ورية بصفت��ه وليس بش��خصه، ومادام قبل 
بالتكلي��ف،  وم��ادام س��يمارس دور رئيس مجلس 
ال��وزراء، فه��و ميث��ل كل اللبنانيني عل��ى اختالف 
اجتاهاتهم ومشاربهم، وسيذهب الى سورية بناء على 

هذا األساس«.
- حول الوفد املرافق للحريري الى دمش��ق يقول 
مص��در نيابي ان لدى احلري��ري نية عدم اصطحاب 
نواب من كتلته ألنه يزور دمش��ق رئيس��ا للحكومة 
ال رئيس��ا لتيار املس��تقبل، وهو سيدعو الى مرافقته 
الوزراء الذين في رأيه ينجحون الزيارة، ولفت املصدر 
الى وجود انطباع لدى املقربني من رئيس احلكومة بان 
حزبي الكتائب واالش��تراكي يرغبان في التواصل مع 

القيادة السورية، وهو سيحرص استجابة لهذا الطلب 
على مش��اركة الوزيري��ن غازي العريض��ي أو أكرم 
شهيب وس��ليم الصايغ ضمن الوفد، وهناك احتمال 
ملش��اركة الوزي��ر ابراهيم جنار. وتق��ول مصادر ان 
مش��اركة الوزير املمثل للقوات اللبنانية في احلكومة 
أم��ر غير مس��تبعد على خلفية ما كان قاله د.س��مير 
جعجع ان العالقة مع سورية ليست قائمة على العداء 
املطل��ق بل ثمة ملفات مفت��رض معاجلتها تتوزع بني 
ترسيم احلدود وملف املعتقلني، لكن في كالم جعجع 
ايضا لناحية اعرابه ان قوى 14 اذار في اس��تراحة او 
مجمدة حلركتها قراءة مفادها حسب املراقبني بأنه من 
الطبيعي ان يزور رئيس حكومة لبنان سعد احلريري 

دمشق.
- حول امللفات التي سيحملها احلريري الى دمشق، 
يقول احلريري كم��ا ينقل عنه زواره ان هذه الزيارة 
س��تحمل الكثير م��ن امللفات بني البلدي��ن ال امللفات 
العالقة بني 14 آذار وسورية. وتقول مصادر احلريري 
ان ما يريده من دمش��ق هو م��ا يريده أي رجل دولة 
ورئيس حكومة للبنان من دولة عربية ش��قيقة وهو: 
عالقات أخوي��ة متوازنة وحل لكل املش��اكلد. ويؤكد 
زوار دمشق ان الزيارة ستكون من دون جدول أعمال 
محدد، خصوصا انها الزي��ارة األولى للحريري اليها 
بعد فترة طويلة من القطيعة والتوتر، ولذلك فإن أهمية 
عدم حتديد جدول أعمال يكمن في فتح أبواب النقاش 
الثنائي بني الرئيس السوري د.االسد واحلريري على 
كل األم��ور وامللفات. الى ذل��ك تتحدث مصادر قريبة 

من دمشق عن انزعاج سوري من أمرين:
- إيح��اء تي��ار املس��تقبل جلمهوره ب��ان زيارة 
احلري��ري تأتي ضمن جولة كبيرة، وان دمش��ق مثل 
اخلرط��وم أو صنع��اء أو عمان، وتركز دمش��ق على 
رمزية الزيارة بصفته��ا اعترافا من احلريري مبوقع 
سورية اجلغرافي والسياسي والتاريخي واالقتصادي 
بالنس��بة الى اللبنانيني، وتعتقد ان اش��اعة مثل هذه 
األجواء جتعل من الزيارة مجرد نس��خة محسنة عن 

زيارة السنيورة الى دمشق عام 2005.
- امتام الزيارة جوا وليس برا، ويسجل بعض زوار 
دمش��ق متلمال من هذا األمر، وفي رأيهم، على رئيس 
احلكومة ان يزور دمشق برا لتأكيد الترابط اجلغرافي 
وليفتح الباب أمام أنصاره الذين عمدوا أكثر من مرة 

الى قطع الطريق الدولية بني لبنان وسورية.

رتبته بعد فضيحة سرقة السالح. 
وكذلك اج���راء آخر بحق الكاتو 
صاحب االشكاليات املتعددة والذي 
يعطي غطاء ملجموعة من جتار 
املخدرات. وجاءت هذه التوجهات 
في اط���ار اجراءات اعادة ترتيب 
الفلسطيني  القوات والس���الح 
وفقا ملقتضيات املرحلة القادمة 
واالتفاق مع الدول���ة اللبنانية، 
حيث يت���م تنفيذ خط���ة اعادة 
تش���كيل العسكر التي يقوم بها 
اللواء أديب احلصان الذي اصطدم 
بالقيادة احلالية، التي تتهم بسرقة 
املوازنات والرواتب وتغطي جتار 
املخدرات، مم���ا افقد حركة فتح 
الكثي���ر من هيبتها ف���ي الفترة 
االخيرة، وبع���ض هذه االحداث 
من اشتباكات واحداث امنية كان 
مفتعال إلظهار مدى تأثير غياب 
الساحة واهمية  ابوالعينني عن 
وجوده، في الوقت الذي يتطلع 
فيه الفلسطينيون الى ابقاء ابو 
العين���ني ف���ي رام اهلل في اطار 
عمله ف���ي اللجنة املركزية، ألنه 
ل���م يعد يحتمل ما يقوم به عبر 

انصاره.

مازال قائما، وهذا االحتمال هو 
سبب املش���كلة، حيث يتحاشى 
الكثيرون عملية الصدام معه خوفا 
من االنتقام اذا عاد وتسلم زمام 
االمور، وهو يصرح دائما ويرسل 
اشارات الى كل من يعاديه بأنه 
عائد واحلساب قادم. وقد اتخذ 
من منزله في مخيم الرش���يدية 
مقرا لقيادة عمليات التصدي لكل 
الناس،  محاولة تغيير وارهاب 
ويقود ذلك مسؤول امنه ابراهيم 
اخلطيب املطلوب للدولة اللبنانية، 
ومعه مس���ؤول التسليح محمد 
عوض امللقب بالش���بل، اضافة 
الى ابوشفيق توفيق القاق قائد 
الكتيبة التي سرق سالحها وبيع 
ومازال يحظى بحماية أبوالعينني 
بدل محاسبته. وايضا املدعو جمال 
دندشلي الكاتو املرابط مع اكثر من 
جهة. وقد اتخذ من االجراءات التي 
اتخذها اللواء اديب احلصان مسير 
قوات االم���ن الوطني في لبنان 
حجة للمواجهة. فأديب احلصان 
متلك من الشجاعة ما عجز عنه 
اآلخرون من جهة احملاسبة، فقد 
رفع توصية بتجريد ابوشفيق من 

بيروت: أقدمت مس���اء االحد 
املاضي، وقبل وصول الرئيس 
الفلسطيني الى لبنان بساعات، 
مجموع���ات مس���لحة في مخيم 
الرشيدية محسوبة على مسؤول 
فتح السابق سلطان ابوالعينني 
على احتالل مركز مالية »فتح« في 
الرشيدية بذريعة تأخر الرواتب 

واملوازنات.
الوق���ت قدم���ت  ف���ي ذات 
مجموعة من مخيم برج البراجنة 
للفلسطينيني الى مخيم مار الياس 
الحت���الل مكتب املفوض املؤقت 
أدي���ب احلصان،  الل���واء  لفتح 
ف���ي محاول���ة الحتالل���ه، لكن 
االم���ر مت عالجه، واعتبرت هذه 
التصرفات مدروسة ومرتبة من 
قبل ابوالعينني إلعطاء رسالة ان 
فتح ف���ي لبنان بدونه لن تكون 

بسالح.
وقد حصلت »األنباء« على نص 
رسالة وجهتها مجموعة ضباط في 
فتح للرئيس عباس تتحدث فيها 
عن تصرفات ابوالعينني، الرسالة 
سلمت للرئيس الفلسطيني خالل 
وجوده ف���ي بيروت، وفيما يلي 

نصها:
س���ادت االوض���اع احلركية 
الفتحاوي���ة حال���ة من الصخب 
املعتمد على مترد عسكري يعكس 
موازين القوى والنفوذ داخل فتح، 
اريد من خاللها توجيه رسالة من 
قبل ابوالعينني ان لبنان عصية 
على اح���د غيره، وال يتحكم بها 
سوى اللواء سلطان ابو العينني 
املركزية،الذي  اللجن���ة  عض���و 
مازال شبحه يؤثر على الكثيرين 
مادامت التش���كيالت الفتحاوية 
اللبنانية لم تعلن،  الساحة  في 
ابوالعينني  وان احتمال ع���ودة 
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لقطات من الجلسة

اتف�اق عون � جنب�الط:  اختار العماد عون مس���ؤول 
اإلعالم والعالقات العامة في التيار الوطني احلر ناصيف 
قزي ملتابع���ة ملف عودة املهجري���ن، واختار جنبالط 
أحد مستش���اريه ناصر زيدان، وبادر جنبالط بنفسه 
باالتصال بقزي قائال: »مادام كلفك العماد عون وسّماك 
فنحن ننتظر قدومك«. وزار ق���زي املختارة موفدا من 
العماد عون وس���مع من جنبالط أمرا مش���جعا إضافيا 
يتعلق ب� »اس���تعداده إلعادة النظر في احلالة اإلدارية 
التي يش���كو منها اجلبل لناحية إقصاء املسيحيني عن 

أي وظيفة عامة في املنطقة«.
عون لن يرضى باحملاصصة بعد اليوم:  ينقل عن العماد عون 
ان لديه مالحظات على تعيينات إدارية جرت مؤخرا )في كازينو 
لبنان وامليدل إيس��ت( على أساس احملاصصة بني »ترويكا 
احلكم«، وانه لن يقبل باستمرار األمور على هذا النحو مع 

أي تعيينات جديدة ستبحث على طاولة مجلس الوزراء.
مسؤول في 14 آذار يعترف:  اعترف مسؤول في قوى 
14 آذار )ف���ي اجتماع مغلق ملس���يحيي 14 آذار( بنجاح 
العماد عون في إدارته امللف احلكومي، قائال ان عون أدار 
مفاوضات صعبة ومعقدة، ولو فعلنا مثله فإن متثيلنا 

في احلكومة ما كان سيكون مختلفا«.
املردة والتقصير العوني:  ثمة ورش��ة مس��تمرة إلعادة 
تنظيم هيكلية »تيار املردة« في أقضية جبل لبنان، إال أن أبرز 
املقررات، كما يشير مسؤول في التيار، هو إطالق أكادميية 
»املردة« للقيادة التي تعنى بتنمية وتخريج الكوادر القيادية، 
وهي بدأت أعمالها منذ نحو شهر والنتائج العملية ستظهر 
تباع��ا«، وبتأكيد املصدر »بعد عملية التقييم التي أجريناها 
إثر االنتخابات فإن استحقاق 2013 االنتخابي ستكون ظروفه 
مغاي��رة متاما وفق مقاربة مختلفة تعتمد على تغيير نوعي 
في املشاركة االنتخابية ترشيحا وحتديدا في الكورة وبعض 

أقضية جبل لبنان«.
وثمة م��ن يتحدث اليوم في صف��وف املرديني عن حد 
أحمر فاصل بني مرحلتني، في صفحة التعاون اجلديدة بني 
التيار الوطني احلر واملردة لن يكون مس��موحا بس��كوت 
أو تغاض��ي »امل��ردة« عن تقصير عوني س��يجر حتما الى 
اس��تفادة »القوات اللبنانية« منه لتثبي��ت أقدامها مبناطق 

االحتكاك.
بارود شخصية عاملية: حل وزير الداخلية زياد بارود 
أوال في قائمة من 20 شخصية عبر العالم اختارتها مجلة 
»مونوكل« البريطانية الواسعة االنتشار، في عددها لشهري 
ديسمبر 2009 ويناير 2010 في اطار تقرير سنوي شمل 

أشخاصا يستحقون االضاءة على جتربتهم.

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال البطريرك نصر اهلل صفير في بعبدا أمس

سلطان أبو العيننيمحمود عباس

احلريري ارتبك وشرب قنينة ماء: مالحظات 
عديدة رصدت في جلس����ة مناقشة البيان 
الوزاري أثناء تالوة رئيس احلكومة سعد 
احلريري للبيان بصورة رسمية علما أن 
احلريري ش����رب قنينة ماء خالل تالوته 
للبيان، وهي العملية التي استغرقت ساعة 
وثلث الساعة. احلريري ارتبك أكثر من مرة 
خالل قراءته بعض املفردات كما حصل معه 

عند عبارة »تعاونهما« التي لم يس����تطع 
قراءتها فتوجه للنواب قائال: »فهمتوها« 
ما دفع رئيس املجلس النيابي نبيه بري 

للقول له: »بدك حدا يكمل عنك؟«.
مرسال املراسيل: أثناء تالوة احلريري 
للبيان الوزاري، أرسل بري ورقة له فقال 
له رئيس احلكومة: ال أستطيع أن أضيفها 

للبيان الوزاري.

كتب ومجلدات: لوحظ في املجلس أن 
بعض النواب انصرفوا إلى كتابة أو تنقيح 
كلماتهم أثناء تالوة احلريري للبيان. وقد 
ن����ال احلريري تصفيقا ح����ارا من النواب 
بعد االنتهاء من تالوة البيان الوزاري فيما 
شوهد النائب نضال طعمة وقد وضع البيان 
الوزاري على شكل »مجلد« وهو قد يكون 

الوحيد بني النواب الذي فعل ذلك.


