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بيروت ـ أحمد منصور
انتقد مفتي جبل 
لبنــان الشيخ محمد 
اجلـــوزو  علـــــي 
لتصــريحــــــات  ا
التـــي تتحدث عن 
تهميش املسيحيني 
في لبنان، مشـــيرا 
انهـــم ميلكون  الى 
رئاسة اجلمهورية 
وقيـــادة اجليـــش 
واملخابرات، ومحذرا 
من خطورة ان نبقى 
خاضعني للمارونية 

السياسية، مشددا على ضرورة إلغاء 
الطائفية السياسية من أجل بناء وطن 
بعيدا عن احلساسيات والصراعات 

الطائفية.

الخفايا والنوايا

فـــي حديث  واعتبـــر اجلـــوزو 
لـ »األنباء« ان املناقشات في مجلس 
النـــواب فيها الكثيـــر من الصراحة 
وإظهار اخلفايا والنوايا، معتبرا اننا 
امام فلكلور كبير جدا في لبنان، حيث 
ان وضع اللبنانيني ال يريح، فكل فريق 
يريد ان يحقق أغراضه ومآربه الذاتية 
والطائفية وان الركيزة األساسية ملا 

يقومون به اآلن هي الطائفية.

الوالء للطائفة

أضـــاف اجلـــوزو »ان محاولـــة 
الرئيس نبيه بري في إلغاء الطائفية 
امر مســـتحيل وصعـــب، ألن هناك 
القيادي  نوابا وتيارات في املجلس 
ال تدين بالـــوالء إال للطائفة، لذلك 
فعندما يتحدث بعـــض النواب عن 
انه  تهميش املسيحيني ويركز على 
عندما اخذ عددا مـــن الوزارات فإن 
ذلك نصر للمسيحيني، فنحن نعتبر 
ذلك معركة طائفية وليست قضية 
مكتسبة لهذا الفريق او ذاك، كذلك فإن 
طرح موضوع تعديل الطائف جلهة 
صالحيات رئيـــس اجلمهورية، هذا 
يؤكد ان الطائفية تعشش وتفّرخ في 

كل زاوية من زوايا 
احلياة السياسية في 

لبنان«.
وقـــال اجلوزو: 
إذا ألغيت الطائفية 
السياسية في لبنان 
اننا  فهـــذا يعنـــي 
نتساوى جميعا في 
احلقوق والواجبات، 
ولكـــن هـــذا ما ال 
يريـــده كثيـــر من 
الناس، وهنا نسأل 
ملاذا وقف البعض 
وحترك لدى الطرف 
املســـيحي خصوصا انه وقف ضد 
املشروع ألنه يرى ان الطائفية هي 
التي حتميه، فهم يريدون كل شيء 

لصاحلهم، وهذه هي اخلطورة.

نقص في المواطنة

فاخلطـــورة ان نبقـــى خاضعني 
للمارونيـــة السياســـية التي كانت 
موجودة في املاضي واســـتمرت في 
طروحاتها حتى اليوم والتي تسببت 
في حروب كثيرة، فعندما أعطي لبنان 
استقالله كان هناك من يقول ان لبنان 
أنشـــئ من اجل املوارنة، فهل ينشأ 

وطن من اجل طائفة؟.
لذلك فإن إلغاء الطائفية السياسية 
امر ضروري ألن وجودها يعني ان 
اللبنانية،  املواطنة  هناك نقصا في 
حيـــث ال يحـــق للمســـلم ان يصل 
لرئاســـة اجلمهورية وكذلك ال يحق 
للمسيحي ان يصل لرئاسة احلكومة، 
لذا علينا إلغاء الطائفية السياسية 
ألن الصراعات واحلروب في لبنان 
ســـتبقى مادام هناك طرف يحاول 
حماية نفســـه في مواجهة اآلخرين 

عن طريق الطائفية.
وحول زيارة رئيـــس احلكومة 
سعد الدين احلريري لسورية، قال 
اجلوزو: »انا لست من الذين يقررون 
اللبنانية وهـــو يعرف  السياســـة 
مصلحته ومصلحة الوطن اكثر من 

اي طرف آخر«.

ختام الماراثون الوزاري اللبناني.. ثقة عالية بحكومة سعد األولى

بيروت ـ عمر حبنجر
البرملان  ال مفاجآت حتت قبة 
اللبناني، ال على صعيد املناقشات 
للبيــــان الــــوزاري وال على الثقة 
املضمونة حلكومة سعد احلريري، 
فسياسة التوافق االقليمي املغطاة 
دوليا وضعت ســــقوفا محدودة 
االرتفاع لــــكل فريق، ما بات معه 
االهتمــــام مبا ســــيأتي بعد الثقة 
التي اعتبرها رئيس اللقاء النيابي 
الدميوقراطي من حتصيل احلاصل. 
وضمن حدود السقوف املرسومة 
الكالمية  املناكفات  سجلت بعض 
بني فريقي نواب االكثرية واالقلية 
حول نقطتني: ســــالح حزب اهلل 
والغاء الطائفية السياسية، وتخلل 
هذه املســــاجالت فواصل نيابية 
حول احتياجات املناطق والهموم 

املعيشية.
وما بعد الثقة كمــــا قبلها في 
الشهور املاراثونية التي استغرقها 
تشــــكيل احلكومة سيكون حافال 
بالنشاطات السياسية والزيارات 
الرئاســــية اخلارجية، فالرئيس 
ميشال سليمان سيغادر غدا الى 
واشنطن في وقت يسافر الرئيس 
الى كوبنهاغن،  ســــعد احلريري 
وبعدهــــا الى الرياض، فدمشــــق 
مرورا بالقاهرة، على ان يســــبقه 
النواب نبيه بري  رئيس مجلس 

الى سورية.
وفي وقــــت كان فيــــه رئيس 

ألن املصيــــر مشــــترك واملخاوف 
والتهديدات مشتركة، شاكرا لكل 
الدول التي تقف مع لبنان، وادان 

الدول التي تقف مع اسرائيل.
ودعا احلكومة الى اســــتكمال 
دفع تعويضات حرب يوليو، مؤكدا 

احقية الشعب بالعيش الكرمي.
من جهة ثانية لفت الى ضرورة 
حتصني السلطة القضائية، معتبرا 
ان سلوك بعض القضاة يهدم اساس 
امللك، مطالبا بإصالح الســــجون 

وتأهيل مخافر الدرك والشرطة.
من جانبه، اعترض عضو كتلة 
»الكتائب« فادي الهبر على البند 

احلكومة ســــعد احلريــــري يرد 
على مداخالت النواب مســــاء كان 
تيار املستقبل واالحزاب احلليفة 
ينظمون مهرجانا شعبيا احتفاليا 
كبيرا في امللعــــب البلدي ملدينة 
بيروت، تخلله طبل وزمر واسهم 
نارية احتفاال بالثقة العالية التي 
حصلت عليهــــا احلكومة. وكانت  
مســــك ختام اليوم االخير امس،  
وذلك بعد ان حمل الرئيسني نبيه 
اقناع  بري وسعد احلريري على 
النواب بسحب طلباتهم  عدد من 
للكالم ما ابقى 20 نائبا على الئحة 
الكالم ليغدو مجموع املتكلمني 65 

نائبا اضافة الــــى رئيس مجلس 
الوزراء.

افتتــــح عضو كتلة  الى ذلك، 
»الوفاء للمقاومة« حسني املوسوي 
امس جلسة مناقشة البيان، حيث 
اكد ان الشــــعب اللبناني انتخب 
النواب لكي يتعاونوا مع احلكومة، 
مطالبــــا احلكومة مبتابعة قضية 
إخفاء االمام موسى الصدر ورفيقيه 
ملعرفة مصير املخطوفني ومعاقبة 
الفاعلــــني ألن اإلمام الصدر وإمام 

املقاومة كان لكل لبنان.
واشار الى ان اسرائيل لن ترحم 
احدا ال في فلسطني وال في اي دولة 

عربية، مشــــددا على ان املقاومة 
اصبحت حقا مكتســــبا ملواجهة 
التهديدات االسرائيلية املستمرة. 
واكد ان الدولــــة القادرة والقوية 
واجليش القوي املتمكن من الدفاع 
عن الوطن والشــــعب هو مطلب 
اجلميع، لكن مع استمرار اسرائيل 
بتهديدنا العلني وجيشنا الوطني 
ممنوع من احلصول على السالح 
والتجهيزات املطلوبة، فاملقاومة 
تكون حقا طبيعيا للمهددين وكل 

لبنان مهدد واجلميع يعلم هذا.
وبالنسبة للعالقات مع سورية، 
لفت الى ضرورة ان تكون اخوية 

في نهاية ثالثة أيام من المناقشات والسجاالت

الجوزو لـ »األنباء«: نحن أمام مشكلة 
المارونية السياسية التاريخية

عون مرتاح جدًا لزيارته دمشق:
كانت محل رغبة لدي منذ مدة

نايلة تويني: لن أزور سورية
وليس مفروضًا ذهاب السياسيين إليها

بيروت: أعرب رئيس تكتل »التغيير واإلصالح« النائب ميشال
عون عن »ارتيـــاح بالغ« للزيارة التي قام بهـــا امس االول إلى 
العاصمة الســـورية دمشـــق، وقال في اتصال هاتفي مع محطة »او 
تي ڤي«: »هذه الزيارة كانت منذ مدة محل رغبة لدي، ولكن الدعوة 
الكرمية من الرئيس بشار االسد سبقتها، فلبيتها شاكرا، خصوصا 
أنها تأتي في الذكرى األولى لزيارتي األولى إلى دمشـــق«، نافيا أي 
عالقة بني ذهابه إلى دمشـــق وموعد ذهاب أي مســـؤول لبناني أو 
غير لبناني إلى هناك، مشـــيرا إلى أن »زيارة رئيس احلكومة سعد 
احلريري إلى سوريا باتت أمرا معلنا ويجري التحضير لها من قبل 

أصحاب العالقة مباشرة«.
عون أضاف: »كلنا نعلم أن تطـــورات كثيرة حصلت خالل هذا 
العام، بينها االنتخابات النيابية وتشكيل احلكومة ونيلها الثقة عمليا، 
ونحن أجنزنا كل مهامنا الوطنية في مواجهة هذه االستحقاقات وأدينا 
واجباتنا جتاهها كما ميليها علينا ضميرنا وأخالقنا، وقد أعلنت كلمتي 
في املجلس ونوابنا يتابعون مناقشـــاتهم في البرملان، ولهذا ذهبت 
بعد فراغي من كل تلك االســـتحقاقات في زيارة جرى خاللها عرض 
أحداث سنة كاملة، والبحث في التحديات أمام التهديدات اإلسرائيلية، 
في ظل املصاحلات العربية املوازية للمسار الذي أطلقناه في بيروت 

في سبيل مسار أسمى هو تدعيم مسار الوحدة الوطنية«.
من جهة اخرى ومع تزايد احلديث عن اقتراب موعد زيارة الرئيس 
سعد احلريري الى دمشق، اكد نائب من كتلة »لبنان اوال« لـ »االنباء« 
ان الرئيس احلريري سيزور الرياض اململكة العربية السعودية قبل 
توجهه الى سورية وهي ستكون لرئيس حكومة لبنان، وقد ال تشهد 
التطرق الى مجمل القضايا واملســـائل املتعلقة بالشؤون والشجون 
اخلاصة بالعالقات الثنائية بشكل معمق وشامل مبا انها املرة االولى 
التي سيلتقي فيها احلريري مع املسؤولني السوريني والهدف االساسي 

منها سيبقى ترطيب االجواء وفتح صفحة جديدة.

بيروت ـ خلدون قواص
اكدت النائب نائلة تويني انها لن تزور سورية ال في املدى القريب 
وال في املدى البعيد، وقالت: هناك سببان لعدم زيارتي لسورية االول 
مقتل والدي النائب جبران تويني، والثاني ألن امللف السوري لم ُيقفل 
بعد، اذ يجب ترسيم احلدود واعادة االسرى، كما ليس من املفروض 
ان يذهب السياسيون الى سورية، بل ان  تختصر العالقة بني البلدين 
من دولة الى دولة، مؤكدة ان احملكمة الدولية لم تسقط وسيتم كشف 
من قتل شهداء لبنان، وقالت: لو كان جبران اليزال هنا، لكان مستمرا 
في مطالبته باحملكمة الدولية، ورافضا ألي تدخل سوري، مشيرة الى 
انه من املؤكد ان جبران سيكون ضد سالح حزب اهلل، ولكن اعتقد انه 
كان ليعطي فرصة جديدة لضخ دم جديد للحكومة برئاسة الرئيس 
سعد احلريري. وقالت تويني في حديث لتلفزيون املستقبل: لم يعد 
مقبوال ان نبقى نتأثر بالظروف اخلارجية، ونحن لدينا ثقة برئيس 
احلكومــــة بأن يغير ويعطــــي دما جديدا للحكومــــة، مطالبة رئيس 

اجلمهورية بأن يتم التخلص في عهده من أزمة السالح.
وعن مصير حتالف 14 آذار، أشــــارت توينــــي الى انه صحيح ان 
هناك تفككا داخل 14 آذار، لكنها ســــتظل مستمرة ومبادئها ال تزول، 
فاللبنانيون هم الذين صنعوا ثورة االرز و14 آذار، وان شاء الزعماء 
أو أبــــوا في اخلروج أو البقاء فــــي 14 آذار، فدم 14 آذار اليزال ينبض 

في الشعب.

أكد أن زيارة الحريري لسورية مسألة سياسية

محمد علي اجلوزو

»العدل« تبلغت االستدعاءات السورية
واللواء السيد دعا نجار لقراءة القانون 

بيروت: اعلنت وزارة العدل انها تســــلمت امس االول، بواسطة وزارة اخلارجية
كتابا من سفارة اجلمهورية العربية السورية في بيروت أرفقت مبوجبه اوراق 
تبليغ 25 مذكرة دعوة مدعى عليهم، وهي صادرة عن دائرة التحقيق االولى بدمشق 
مبوضــــوع ادعاء مقدم من قبل اللواء جميل الســــيد مبواد جزائية وقد حتدد موعد 

النظر فيها »ثاني يوم التبليغ«. 
واشارت الوزارة الى انها ستدرس هذا املوضوع االجرائي والقضائي وستتعامل 

معه من الوجهة القانونية، وستتخذ في شأنه املوقف القانوني املناسب.
من جانبه استغرب اللواء الركن جميل السيد »حالة االضطراب واحلملة السياسية 
التي أعقبت تسليم االستنابات القضائية السورية الى املراجع اللبنانية املختصة، وفي 
حني أن تلك االستنابات ليست مذكرات توقيف حتى اآلن، وبالتالي يجب أال يخشى 
منها األبرياء«، بل هي تصيب فقط »املتورطني في مؤامرة شهود الزور« خالل التحقيق 
في جرمية اغتيال رئيس احلكومة الراحل رفيق احلريري، علما بأن »تلك االستنابات 
لن تتحول الى مذكرات توقيف اال في حالة متنع الشخص املستدعى عن املثول أمام 
قاضي حتقيق دمشــــق، او عندما ميثل أمامه ويتبني للقاضي من خالل التحقيق أنه 
متورط في تلك املؤامرة«. ودعا اللواء الســــيد في بيان له امس وزير العدل ابراهيم 
جنار وبعض نواب تيار املستقبل، الى »قراءة القوانني واملعاهدات جيدا قبل اطالق 
تصريحات انفعالية تسيء اليهم شخصيا وتعبر عن عدم معرفتهم في هذا املجال«، 
مؤكدا بأن »االســــتنابات قانونية ومطابقة بالشكل واملضمون لالتفاقيات املعقودة 
بني لبنان وسورية، متاما كاالســــتنابة القضائية الفرنسية التي استدعت القاضي 
ديتليف ميليس من أملانيا في حني أنه يشغل منصب مدعي عام في بالده على غرار 
القاضي ســــعيد ميرزا في لبنان«. واعتبر اللواء السيد بأن »الذين يضغطون اليوم 
باجتاه سورية لسحب تلك االستنابات بحجة الزيارة املرتقبة لرئيس احلكومة سعد 
احلريري اليها، مخطئون في حســــاباتهم وتقديراتهم، ذلك أن الدعوى هي قضائية 
وليست سياسية، وأن هؤالء املتورطني هم أنفسهم الذين أوصلوا األمور الى هذا احلد 
ودفعوه لتقدمي دعواه في سورية بعد اقفال ابواب احملكمة الدولية وابواب القضاء 
اللبناني امامه«. وشدد السيد على أن »الذين اعتدوا عليه زورا في لبنان، عليهم أال 
يتوقعوا أن تنضم سورية اليهم لتظلمه لديها«، مشيرا إلى أن دعواه هناك »قانونية 
ومحقة وستظل قائمة، ويعود للواء السيد وحده حق نقلها الى مكان آخر أو التنازل 
عنها في حال اعتراف املتورطني مبسؤوليتهم وباحلقوق الشخصية واملعنوية التي 

أضروا بها من خالل مؤامرة شهود الزور وشركائهم«.

إسرائيل والحكومة اللبنانية الجديدة
بيـــروت: في تقرير سياســـي 
أمني أدلى به أمام جلنة اخلارجية 
واألمن في الكنيست االسرائيلي، كان 
الوزراء بنيامني نتنياهو  لرئيس 
تقييم »سلبي ومتشـــائم« حيال 
الوضع فـــي لبنان خلص فيه الى 

ثالثة استنتاجات:
األول: ان القرار 1701 انهار متاما 
وفشل كتسوية دولية في حتقيق أبرز أهدافه 

في اعادة منع تسلح حزب اهلل.
الثاني: ان حزب اهلل لم يعد »ميليشيا« وامنا 
أصبح جيشا بكل معنى الكلمة، وهو »جيش 
لبنان احلقيقي والبديل للجيش اللبناني كقوة 

جوهرية تتسلح وتتنظم«.
الثالـــث: ان احلكومـــة اللبنانيـــة تتحمل 
املسؤولية عن أي مســـاس بإسرائيل وأمنها 
بعدما غـــدت وحزب اهلل مندمجـــني أحدهما 
باآلخر، واستند نتنياهو في عرضه الى تقارير 
استخباراتية تشـــير الى ان حزب اهلل ميلك 
بعد حرب يوليو 2006 أضعاف ما كان ميلكه 
قبل احلرب من صواريخ بعيدة املدى، وبات 
مزودا بوسائل قتالية متطورة ويشكل تهديدا 
جلنوب اسرائيل انطالقا من املنطقة الواقعة 
جنوب نهر الليطاني ومن شماله، ليس التطور 
العســـكري في قدرات حزب اهلل الصاروخية 
ما يقلق اسرائيل في هذه املرحلة، وامنا أيضا 
وخصوصا التطور السياســـي الناجم عن ان 
حـــزب اهلل بات جزءا أساســـيا من احلكومة 
اللبنانية ومتحكما بقراراتها وسياستها العامة 
أكثـــر من أي وقت مضى، وهو لم ينجح فقط 
في »فرض« حكومة وحدة وطنية بشـــروطه 
وامنا أيضا في احلصول على تغطية شرعية 
وحكومية لسالحه، وباالجمال، فإن هناك اقرارا 
اســـرائيليا بتعاظم نفوذ حزب اهلل وتأثيره 
السياســـي داخل لبنان، وبعدم وجود قدرات 
فعلية في الساحة الداخلية اللبنانية ملواجهته، 
ويرى االســـرائيليون )دراسة ملركز دراسات 
األمن القومي( ان تأثير حزب اهلل على خصومه 
في لبنان ناجت خصوصا من قدراته وصورة 
ردعه جتاه الساحة الداخلية، وأيضا من فهم 
خصومه ان لديـــه القدرة الفعلية على اتخاذ 

خطوات عقابية اذا أراد.
تنظر اسرائيل الى لبنان على أساس ان هناك 
واقعا جديدا يجب التعاطي معه، وان احلكومة 
اللبنانية أصبحت في مرمى اسرائيل اذا أقدم 
حزب اهلل على أي عمل أمني أو عسكري، وان 

مســـؤوليتها تعززت حيال أي خرق للهدوء 
على احلدود الشمالية. ويقول االسرائيليون 
ان على حكومة احلريري التي ليست في وضع 
يسمح لها بكبح حزب اهلل ان تأخذ التحذير 
االسرائيلي في االعتبار، وهي لم يعد في امكانها 
ان تتنصل من مسؤوليتها عما ميكن ان يحدث 
ما دام حزب اهلل شريكا أساسيا فيها، ومبا انها 

وافقت على تعزيز دوره ووجوده املسلح.
ان قلق املسؤولني االسرائيليني من التطورات 
السياسية األخيرة في لبنان بعد قيام احلكومة 
اجلديدة وجناح حزب اهلل في ان يجمع »القوة 
والشـــرعية« معا ليس قلقا عابرا وال يقتصر 
على موقف سياسي، وامنا يندرج في اطار حملة 
اسرائيلية منظمة تهدف الى ابراز خطورة حزب 
اهلل ومسؤولية احلكومة اللبنانية، فعندما كان 
نتنياهو الشهر املاضي في باريس، ترك على 
طاولة ساركوزي رسالة موجهة الى الرئيس 
السوري بشار االسد فحواها ان اسرائيل لن 
تسكت بعد اليوم على تدفق السالح من سورية 
الى حزب اهلل وخرق متماد لقرار مجلس األمن 

.1701
وفي سياق هذه احلملة أيضا، استبق اللوبي 
اليهودي في الواليات املتحدة )منظمة ايباك( 
زيارة الرئيس ميشال سليمان منتصف الشهر 
اجلاري الى واشـــنطن بأن حـــرض نوابا في 
الكونغرس لتوجيه رسالة اعتراضية الى ادارة 
أوباما على هذه الزيـــارة وتطالب بأن يكون 
سالح حزب اهلل بندا أوال على جدول أعمالها، 
وبلغت احلملة االسرائيلية في الواليات املتحدة 
حد املطالبة بوضع لبنان على قائمة االرهاب 
وبوقف تزويد اجليش اللبناني باملســـاعدات 
العســـكرية ورد أي طلب ســـيرفعه الرئيس 
اللبناني لزيادة هذه املساعدات، وقالت صحيفة 
ناطقة باسم »ايباك« وفي لغة تتطابق مع لغة 
نتنياهو وموقفه: »احلكومة اللبنانية اجلديدة 
اعترفـــت بحق حزب اهلل في حترير األراضي 
احملتلة )من اســـرائيل( بالطريقة التي يراها 
مناسبة، وبيانها الوزاري شكل اذعانا حلزب 
اهلل حليـــف ايران، وقوة هذا احلزب أكبر من 
قوة اجليش اللبناني، وبالتالي فإن أي مساعدة 
عســـكرية اميركية قد تصل الى أيدي احلزب 
ويتمكن من السيطرة عليها، وليس بعيدا عن 
هذا السياق، اختارت وزارة اخلارجية االميركية 
بندا رئيســـيا جلدول أعمـــال القمة اللبنانية 
االميركية وهو »مسؤولية احلكومة اللبنانية 

في تنفيذ القرار 1701«.
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 بري واجلميل والسوريون: قاطع رئيس املجلس 
نبيه بـــري عضو كتلة الكتائب النائب ســـامي اجلميل اثناء 
حديثه عن الوجود السوري في لبنان خالل القائه كلمته في 
اجللسة، قائال: »نحن الذين دعونا السوريني الى لبنان« وفضل 

اجلميل عدم الدخول بنقاش مع بري.
احلريري قّبل يد عمته: في سياق املتابعات جللسة مناقشة البيان 
الوزاري، رصدت مجموعة من املش��اهدات إذ إن رئيس احلكومة 
س��عد احلريري الذي وصل متأخرا قّب��ل يد عمته بهية احلريري 
التي حضرت للمرة األولى في األيام الثالثة. وبعد وصوله بدقائق، 
تشاور احلريري مع رئيس املجلس النيابي نبيه بري »عالواقف«. 
»دردش��ة« أخرى حصلت بني احلريري والوزير محمد الصفدي 
خالل اجللسة حيث قام احلريري من مقعده وتوجه إلى الصفدي 

ليدردش معه على انفراد.

الثالثي املنسجم: أشارت »السفير« إلى أن 
عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب هاني قبيسي طلب من 
أحد املصورين إعارته كاميرته اللتقاط صورة »للثالثي املنسجم«: 
عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب علي عمار وعضو كتلة 
»القوات اللبنانية« النائب إيلي كيروز وعضو كتلة »الكتائب 
اللبنانية« النائب سامي اجلميل الذين التقوا باألمس في الغرقة 

املواجهة لقاعة االجتماع في البرملان.
بري وشـباب لبنان: قاطع رئيس املجلس النيابي نبيه بري كلمة 
رئيس جلنة الشباب والرياضة في املجلس النيابي النائب سيمون 
أبي رميا خالل جلس��ة الثقة في املجلس النيابي في حديثه عن أن 
»الشباب هم حزب لبنان وتيار لبنان وكتائب وقوات لبنان وتقدميو 
لبنان وطاشناق لبنان وباختصار هم لبنان«، فقال: »هل سندعهم 

ينتخبون إذا؟«.

لقطات من الجلسة

النواب نواف املوسوي )حزب اهلل( وسامي اجلميل وفادي الهبر )الكتائب( وآالن عون )التيار الوطني احلر( وجورج عدوان )قوات لبنانية( في دردشة على هامش اجللسة

ابراهيم جنارجميل السيد

السادس من البيان الوزاري، مطالبا 
بتغييره الى »حق لبنان بجيشه 
وشعبه« بتحرير البلد، الفتا الى ان 
البند بصيغته احلالية يدخلنا في 

عالم املجهول الذي نرفض.
واعتبر ان لبنان اصبح منوذجا 
للمناعة االقتصادية بعد ان اكد انه 
مالذ امن للرساميل، مطالبا بتكبير 
»حجم االقتصاد« وتوسيع السوق 
الداخلية ليعود ذلك بالنفع على كل 
اللبنانيني. لكن عضو كتلة التنمية 
والتحرير النائب عبداملجيد صالح 
انتقد بعض املتكلمني، مشيرا الى ان 
خطاب البعض حاكى الغرائز ولم 
يتطوع احد منهم الى تفسير االمور، 
متهما بري بترويج التفاؤل والبناء 
عليه منذ اطالقه احلوار، باالضافة 
الى قيادته املقاومة ضد اسرائيل 
منذ انطالقتها للوصول لتحرير 
االرض، باالضافــــة الــــى املطالبة 
الدائمة بالبناء على الـ »سني.سني«، 
ومؤخرا املطالبة بإنشاء هيئة اللغاء 
الطائفية السياسية، مشددا على ان 
مطالبات كهذه اصبحت ولالسف 

جرائم في يومنا هذا.
وحتــــدث في ختام اجللســــة 
االخيــــرة للمهرجــــان النيابي كل 
من النواب ســــامي اجلميل، نايلة 
تويني، ســــيمون ابي رمية، وليد 
خوري وآخرون من جميع الكتل 
قبل حصــــول احلكومة على ثقة 

كاسحة للنواب.

)محمود الطويل( .. والرئيسان سعد احلريري ونبيه بري يتناقشان اثناء اجللسة


