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سليمان يعد بإطالق ورشة إصالح مؤسسات الدولة في العام المقبل

وصف األمين العام بأنه رجل دولة يتعين االقتداء به

»البلبلة حول طاولة الحوار خوفًا من نتائجها«

لبنان: المعايدات غطت على السياسات واستحقاق التعيينات يشغل الجميع

اللواء ريفي يشيد بخطاب نصراهلل
 الداعي الحترام النظام

حزب اهلل: نستطيع أن نبين بالحقائق 
من يحاول تعطيل مسيرة الدولة

خليل للمشككين بـ »البند 
السادس«: فليستقيلوا

 إذا كانوا جديين
 بيروتـ  أحمد منصور

رأى املعاون السياسي للرئيس 
نبيه بري النائب علي حسن خليل 
ان تشكيك البعض في بعض بنود 
البيان الوزاري كالبند الس����ادس 
ميثل شكال من اشكال الهرطقة وال 
قيمة لهذا التشكيك سوى االستهالك 
االعالمي. وقال خلي����ل: اذا كانوا 
جديني ومنسجمني مع طروحاتهم 
فليستقيلوا. واكد خليل ان عالقة 
لبنان بسورية شكلت على الدوام قوة 
للبنان كما شكلت قوة لسورية، الفتا 
الى ان هناك بعض املتضررين من 
الزيارة التي قام بها رئيس احلكومة 
سعد احلريري الى دمشق، فهؤالء ال 
يستمرون بالعيش السياسي اال من 
خالل التشويش ومن خالل طرح 
عناوين ال ترتكز على اي اس����اس 
قانوني او دستوري. وجدد خليل 
التأكيد على وجوب مشاركة اجلميع 
في احلوار للوصول الى املشترك 
فيما بينهم من اجل تعزيز وتثبيت 
الركائز والثوابت احلقيقية للوطن 
املتمثلة بالوحدة الوطنية وبتكامل 

اجليش واملقاومة.

 بيروت ـ احمد منصور
رأى نائب االمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم ان احلزب 
حاضر باملنطق والدليل امام الناس ان يبني باحلقائق من يحاول بناء 
مسيرة الدولة ومن يحاول تعطيلها، ومن ميهد كل السبل لتعاون 

الفرقاء ومن الذي يحاول ان يضع اسفينا في هذا التعاون.
واش���ار قاس���م الى ان مرحلة خلط االوراق مرت وانتهت، ومن 
يعتقد انه يس���تطيع خلط االوراق اليوم نقول له »يطعمك احلجة 
والناس راجعة«.وتس���اءل عن اثارة االستراتيجية الدفاعية خارج 
مؤمتر احلوار وقال: ملاذا تك���ون هذه البلبلة خارج مؤمتر احلوار 
السيما ان هذا البند اصبح وحيدا على الطاولة متسائال ايضا ملاذا 
هذه االستعراضات االعالمية املختلفة وهل يخافون نتيجة طاولة 
احلوار ويعتقدون انها ستثبت حق املقاومة فيحاولون قطع الطريق 
مسبقا على اجللوس على الطاولة، الن منطق املقاومة قوي ومتني 
بالدليل والبرهان.اضاف: اذا كانوا يحاولون القيام بخطوة استباقية 
السقاط طاولة احلوار واالعتماد على الصراخ االعالمي كبديل عن 
الطاولة فلن ينجحوا والطاولة هي احلل، ومن يتبع سياسة خاطئة 

هو الذي سيخسر وسيجد ان رصيده بعد فترة قد ضعف.
وتابع قاسم: اذا كان املقصود باثارة القرار 1559 وااللتفاف على 
املقاومة وتوجيه الس���هام اليها الثبات وجود هؤالء الذين يطلقون 
السهام فنقول لهم، صراخكم في فراغ وال يسمعه احد الن التجربة 
اثبت���ت ان املقاومة جنحت واوصلتنا ال���ى نتائج عظيمة ملصلحة 

لبنان.

 بيروت: وص����ف املدير العام
 لقوى األمن الداخلي في لبنان 
اللواء أشرف ريفي خطاب األمني 
العام حلزب اهلل الس����يد حس����ن 
نصراهلل في ليلة سابقة من ليالي 
عاشوراء، في اطار شعار »النظام 
م����ن اإلميان« بأن����ه خطاب رجل 
دولة.واض����اف في تصريح لقناة 
»املنار« ان هذا املوقف ميكن قوى 
األمن الداخلي بش����كل خاص من 
اللواء  القيام بواجبها كامال.وقال 
ريفي: توقفنا بشكل معمق عند هذا 
اخلطاب مبضمونه وبتفاصيله، وال 
شك هو مؤشر لرجل دولة يدعو 
شعبه لاللتزام بالقانون والنظام، 
أما دخوله عل����ى التفاصيل، فهو 
مؤشر هام على البدء مبرحلة اجلهاد 
األكبر، أي جهاد بناء الدولة، ونحن 
اآلن ف����ي مرحلة جديدة، مبواكبة 
مرحلة التحول من مرحلة الصراع 
الى مرحلة  واملناوشة واملواجهة 

التعاون وبناء الدولة.
واضاف: م����ا قاله األمني العام 
مدعاة للتوقف، إن قائدا يدخل في 
تفاصيل احلي����اة اليومية، يدعو 
الس����ير،  الى االلتزام بإش����ارات 
ومبواصف����ات الس����يارات وبدفع 
الضرائب الى االلتزام بعدم التعليق 

الكهربائي،  التي����ار  على خطوط 
الى تسوية الوضع القانوني لكل 
املخالفات، من البناء وغير البناء، 
ان كل ذلك يدعونا الى االشادة بهذا 
املوقف، ليكون عبرة لآلخرين، مما 
يس����اعد قوى األمن الداخلي على 

تنفيذ القوانني.

 بيروت ـ عمر حبنجر
احتل���ت املعايدات صدارة االهتمامات امس على 
حساب السياس���ية التي ان سجلت بعض التحرك 
فبغطاء الواجبات االجتماعي���ة والدينية املرتبطة 

باالعياد امليالدية.
وم���ع ذلك وفرت عطلة العي���د الفرصة لبعض 
القيادات كي جتري جردة لالستحقاقات السياسية 
املقبلة بعد سنة من االنشغاالت واالستحقاقات، وابرز 
اجلديد املنتظ���ر التعيينات االدارية ملا يوازي %47 
من وظائف الدولة الش���اغرة او املشغولة بالوكالة 

او باالنابة.
لكن ليس في ال���وارد انطالق موكب التعيينات 
االسبوع املقبل، نظرا لوجود رئيس مجلس الوزراء 
س���عد احلريري في باريس في اطار زيارة عائلية 
خاصة، ستستمر حتى نهاية عطلة االعياد، علما ان 
احلريري على موعد للقاء الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي في باريس، من خالل زيارة رسمية لفرنسا 

يومي 21 و22 من يناير املقبل.

سليمان: األهم إصالح المؤسسات

في غض���ون ذلك وعد رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال س���ليمان اللبنانيني باطالق ورشة اصالح 
مؤسسات الدولة في العام 2010، الن االستقالل والسيادة 

واحلرية ال ميكن صيانتهم اال باملؤسسات.
الرئيس س���ليمان كان يتحدث بعد اخللوة التي 
عقدت بينه وبني البطريرك املاروني نصراهلل صفير 
قبيل قداس امليالد في بكرك���ي، والذي اعقبه غداء 

تكرميي للرئيس.
وقال لس���ليمان ان اصالح املؤسسات هو االمر 
املهم، وامتنى دوام االس���تقرار االمني والسياس���ي 
واالقتص���ادي، واعدا بتعيينات ادارية وغير ادارية 
على اس���اس الكفاءة وعلى آلية تضع معايير لكل 

الناس.
وعن مساعيه للمصاحلة بني القيادات املسيحية، 
ق���ال: كل االمور في وقتها، وردا على س���ؤال حول 
املعايير التي اش���ار اليها قال سليمان: هي معايير 
الكف���اءة والنزاهة وتكافؤ الفرص، حيث س���يكون 

مبقدورنا اجناز التعيينات سريعا.
واضاف: من جهتي شخصيا ال احد ميون علي، 
انا متحرر حتى من ولدي ومن اخوتي واصدقائي، 
الكفاءة تلزمني وال شيء آخر غيرها، فدعونا نتفق 
على الية واضحة ومعايير محددة للتعيينات ولنبدأ 

بها فورا مطلع السنة اجلديدة.
ودعا س���ليمان الى التأمل فيما وصلنا اليه من 
استقرار سياس���ي، وابلغ جريدة »السفير« بقوله 
»ان قناعتي الراس���خة ستكون افضل من سابقاتها 

وال عودة ببلدنا الى الوراء«.
وسأل س���ليمان: من كان يتصور ما حصل من 
لقاءات ومصاحلات بعد االنتخابات وبعضها حصل 
في القصر اجلمهوري، ومن كان يتصور ان رئيس 

احلكومة سعد احلريري سيزور دمشق؟ وقال: لن 
نكتفي باقامة العالقات الديبلوماسية وفتح السفارات 
مع االشقاء في سورية فهذه اجنازات حتققت بفعل 

االرادة السياسية في البلدين.
مصادر رئاسية قالت ان سليمان سيستأنف جوالته 

على احملافظات اللبنانية مطلع السنة اجلديدة.

جنبالط في بكركي: للمعايدة فقط

بدوره، زار النائب وليد جنبالط بكركي معايدا 
البطريرك امس يرافقه جنله تيمور الذي بدأ يدفع 
به للحياة السياس���ية، وعندما سئل عما لديه بعد 
لقاء البطريرك قال: ال نستطيع اال ان نزور بكركي 

في االعياد التقليدية السنوية.

جعجع: ال داعي للمصالحات!

كذلك زار رئيس القوات س���مير جعجع بكركي 
معايدا، وقال ردا على اسئلة الصحافيني حول مسار 
املصاحلات بني الزعماء املسيحيني، واملقصود بينه 
وبني العماد ميشال عون والنائب سليمان فرجنية: ال 

داعي للمصاحلات، ولكل طرف سياسته اخلاصة.
واكد صفير في عظة امليالد على حاجة لبنان الى 
جو التهدئة والتعاون بني جميع طوائفه واجياله، 

داعيا للعمل من اجل الوطن.

قاووق: القرار 1559 أصبح من الماضي

في غضون ذلك، اعتبر مسؤول منطقة اجلنوب 
في حزب اهلل نبيل ق���اووق ان احلديث عن القرار 
الدولي 1559 اصبح من املاضي، مشددا على ان بند 
نزع الس���الح في هذا القرار دفن مع اشالء الدبابات 
االسرائيلية في حرب يوليو 2006 وانه اصبح رمادا 
عصفت به رياح املقاوم���ة، ولفت الى ان ال معادلة 
اليوم اال معادلة البند السادس من البيان الوزاري 
الذي يؤكد شرعية املقاومة ويضفي اعترافا رسميا 
وشرعيا بدورها كضرورة وطنية واستراتيجية في 
الدفاع عن الوطن.وش���دد على ان مشروع املقاومة 
يتقدم على الرغم من كل الضغوط والقرارات الدولية، 
معتبرا ان املتضررين من هذا املشروع ال ميتلكون 
اال ان يكونوا ظاهرة صوتية ال تضر باملقاومة وال 

تعرقل تقدمها وال برامجها.
واضاف: انهم يعبرون عن خيباتهم املتسلسلة 
واملتكررة بعد فشلهم في محاصرة املقاومة في القرارات 
الدولية واس���تنزافها في السياسة الداخلية، وبعد 

فشلهم في الغاء بند املقاومة من البيان الوزاري.
بدوره، اتهم الس���يد هاش���م صفي الدين رئيس 
املجلس التنفيذي ف���ي حزب اهلل الواليات املتحدة 
بالتشويش على التوافق اللبناني مع بعض الدول 

الغربية الضعيفة.
وقال، في تصريح له امس، اننا ندرك جيدا اخللفية 
التي تنطلق منها الواليات املتحدة للتشويش على 

االستقرار في لبنان.

)محمود الطويل( البطريرك صفير مع الرئيس سليمان والعماد عون وجعجع الذين عايدوه في بكركي امس مبناسبة عيد امليالد املجيد   

قداس الميالد في بكركي:

حضر سليمان وعون وجعجع وغاب الجمّيل وفرنجية
 بيروت ـ داود رمال

لفت جلوس العماد ميش��ال عون رئيس كتلة االصالح 
والتغيير الى جانب رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
في كنيسة الصرح البطريرك خالل قداس امليالد الذي ترأسه 

البطريرك املاروني نصر اهلل صفير.
وكان الالفت اكثر غياب الرئيس امني اجلميل عن القداس، 

علما انه حضر قداس السنة املاضية.
وحضر  رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع القداس، 

وعايد البطريرك.
وغاب عن قداس امليالد في بكركي زعيم املردة الزغرتاويني 
س��ليمان فرجنية رغم تسوية العالقة بينه وبني البطريرك 
صفير الذي حرص على الدعوة، للمحبة ولعدم التناحر بني 

االخوة الذين عليهم ان يكونوا عونا لبعضهم بعضا.
ونوه البطريرك صفير بتراجع موجة االغتياالت السياسية، 
وابتعاد الناس عن العنف »الذي ال يولد اال العنف«. واضاف 
صفير ان االخالص للوطن يقضي على كل فئة من املواطنني 
ال بل على كل مواطن ان يعمل في سبيل وطنه ال في سبيل 

نفسه وانانيته.

السيد حسن نصراهلل اللواء اشرف ريفي

مصدر لبناني مسؤول عن زيارة رئيس الوزراء لسورية:

»بقدر ما تتجاوب دمشق بقدر ما يقترب الحريري«
 بيروت ـ ناجي يونس

قال مصدر لبناني مس���ؤول، ف���ي تقييمه للنتائج 
املتوقعة لزيارة رئيس احلكومة س���عد احلريري الى 

دمشق، اننا نترقب نتائج ملموسة قريبا.
ولفت املصدر الواسع االطالع الى ان البعض يأخذ 
على الزيارة، إمتامها بطريقة عشائرية، كونها بال برنامج 
عمل او وفد مرافق، لك���ن ما يجدر التوقف عنده، هو 
تعاطي الرئيس بشار األسد مع رئيس حكومة لبنان، 
كرئي���س دولة، وليس فقط رئي���س حكومة، وكأن ال 
شيء يفصل بينهما او يقف حائال دون تواصلهما في 

كل وقت.
وعن املذكرات القضائية السورية التي صدرت عشية 
زي���ارة الرئيس احلريري بحق ش���خصيات لبنانية، 
توقع املصدر زوال هذه املذكرات شيئا فشيئا، موضحا 
ان الطريقة الس���ورية تقوم بإطالق املبادرات ودعمها 
والتمسك بها، ورفض اي تصرف مضاد يشكل حتديا، 
وعندما تبلغ املبادرة هدفها أو رسالتها يفرملونها فجأة، 

وهذا ما بات يدركه املسؤولون اللبنانيون.
وعن نتائج الزيارة قال املص���در، لظهور النتائج 
يتعني مرور بعض الوقت، حيث س���تبنى العالقة بني 
احلريري والس���وريني على أساس هذه النتائج، التي 
تتناول املطالب اللبنانية العالقة، بني البلدين، والتي 

سبق للرئيس ميشال س���ليمان ان أثارها في زيارته 
األولى الى دمشق بعد انتخابه.

والحظ املص���در ان »تصحيح« العالقات الثنائية، 
هو املطلوب أوال، وبقدر ما تس���تجيب سورية، بقدر 
ما يقترب منها احلريري أكثر، ومن دون االبتعاد عن 

موقعه األساسي وثوابته بالطبع.

فصل سورية عن إيران غير واقعي

وفي رأي املصدر ان الفرنس���يني بالدرجة األولى، 
واألوروبيني والع���رب بالدرجة الثانية يراهنون على 
فصل سورية عن إيران، وهو رهان قد ال يالمس الواقع، 
بنظر املصدر، ألن السوريني يطلبون الكثير من اجل 
ذلك، لكن اآلخرين ليسوا مستعدين للتلبية، في الوقت 

احلاضر على األقل.
وال صورة واضحة ملا سترسو عليه العالقات بني 
إيران والغرب حتى اآلن، حيث يس���تطيع اإليرانيون 
ممارسة املناورة والوعود حتى إشعار آخر، والغربيون 
يتأثرون مبا يقدم لهم م���ن وعود، وهذا يتطلب وقتا 

لوضوح نهائياته سلبا ام إيجابا.
وأضاف: وقد تلعب املعارضة الداخلية دورا الفتا في 
تغيير املشهد اإليراني الداخلي الى حد بعيد جدا وقد 
تتمكن احلكومة اإليرانية من إبقاء األوضاع على ما هي 

عليه فتمسك باملعادالت الداخلية واخلارجية بقوة.
اما لبنانيا فإن كل هذه التطورات ستترك تداعياتها 
على الساحة اللبنانية، حيث سيستمر اخلطاب اللبناني 
هادئا ومنفتحا أقله في األفق القريب واملتوسط وسيحافظ 
كل جتمع سياسي كان قائما على استمراره ولو شكليا 
مع ان التحالفات الظرفية ستطرأ هنا وهناك وقد تفرض 

قرارات نوعية في حلظات معينة.
وسيسعى حزب اهلل وفق املصدر املسؤول لفرض 
نفس���ه أكثر فأكثر كصاحب للقرار النهائي في لبنان، 
على املستويني السياسي والرسمي وسيتلطى بغطاء 
الدولة بقدر ما يس���تطيع الى ذلك سبيال اال ان مسار 
األمور يثبت يوم���ا بعد آخر ان احلزب يفقد تدريجيا 

السيطرة على القرار اللبناني.
وأضاف من األمثلة على ذلك الضغوط التي مورست 
على الرئيس س���ليمان قبيل زيارته الى واشنطن ثم 

تراجع حزب اهلل عن كل ذلك.
ويتابع: من األمثلة ايض���ا القول انه يجب ان يتم 
إلغاء القرار 1559، عمليا ال ميكن إلغاء اي قرار صادر 
ع���ن مجلس األمن إال بعد موافق���ة أولية من األعضاء 
الدائمني ثم بعد موافقة األعضاء غير الدائمني، اضافة 
الى ان القرار 1701 قد بني على سلس���لة قرارات بينها 

القرار 1559.

إسرائيل تبحث إزالة السرية عن تحقيق
 لجنة كاهان بشأن حرب 1982 و»صبرا وشاتيال«

تل أبيب � يو.بي.آي: أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية 
في أعقاب مطالبات متكررة عن أنها ستبحث في إمكانية 
نشر بروتوكوالت وملحق سري لتقرير »جلنة كاهان« 
الرسمية التي حققت في حرب لبنان األولى في العام 
1982 وخصوصا فيم����ا يتعلق باملجزرة التي ارتكبت 
في مخيمي الالجئني الفلسطينيني صبرا وشاتيال في 

ظل الغزو اإلسرائيلي للبنان.
وذك���رت صحيفة هآرتس امس أن وزارة الدفاع 
اإلسرائيلية طلبت تشكيل جلنة برئاسة مندوب عن 
شعبة االستخبارات العسكرية للتدقيق في إمكانية 
نشر البروتوكوالت وامللحق السري في تقرير »جلنة 
كاهان« والتي مازالت طي الكتمان منذ نشر التقرير 

في فبراير/ مارس من العام 1983 وحتى اليوم.
وكانت »جلنة كاهان« قد أقرت في تقريرها أنه 
عندما سمحت إسرائيل بدخول قوات الكتائب اللبنانية 
إلى مخيمي صبرا وش���اتيال لم تكن هناك نية من 
جانب أي مسؤول إسرائيلي للمس بالسكان املدنيني 
لكن اللجنة أشارت إلى إخفاقات جدية في أداء قسم 
من أعضاء القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل 
لكن هذه االستنتاجات بقيت سرية علما أن اللجنة 

نشرت توصية بعدم تولي وزير الدفاع وقتئذ أرييل 
شارون لهذا املنصب مرة ثانية.

وكانت عضو الكنيست السابقة من حزب ميرتس 
اليساري زهافا غلئون التمست إلى احملكمة العليا 
في العام 2001 طالبة كشف املواد السرية املتعلقة 
باحلرب لكن احملكمة أغلقت امللف بعد عام ونصف 
العام بعدما أبلغ���ت النيابة العامة احملكمة بأنه لم 
يتخذ قرار إلزالة السرية عن البروتوكوالت وامللحق 
الس���ري لتقرير »جلنة كاهان« ومت االتفاق على أن 

تبحث احلكومة املوضوع.
ووافقت احلكومة اإلس���رائيلية في العام 2002، 
وكان رئيسها ش���ارون، على توصية طاقم مهني � 
أمني ببحث إزالة السرية عن البروتوكوالت وامللحق 

السري بعد مرور 5 سنوات.
واتض���ح للنائبة غلئون قب���ل ايام معدودة أنه 
في الع���ام 2007 عقد طاقم مهني برئاس���ة ضابط 
من شعبة االستخبارات العسكرية اجتماعا للمرة 
األولى وشارك في عضويته مندوبون عن جهازي 
االستخبارات الشاباك واملوساد وأشخاص شاركوا 

في الطاقم السابق الذي لم يتم اتخاذ قرار فيه.

ومب���وازاة ذلك أصدرت احملكمة العليا في العام 
نفس���ه قرارا لدى نظرها في التماس طالب بإلزام 
»جلنة فينوغراد« التي حققت في إخفاقات القيادة 
اإلسرائيلية في حرب لبنان الثانية بإجراء مداوالتها 
في جلسات مفتوحة أمام اجلمهور والسماح بنشر 
بروتوكوالت اللجنة وقررت رئيسة احملكمة القاضية 
دوريت بينيش أن »علنية األبحاث )في جلنة التحقيق( 
تسهم في حتسني نوعية القرارات التي ستتخذ في 

نهاية التحقيق«.
وأوضحت غلئون أمس االول أنه »كان من شأن 
نش���ر مواد جلنة كاهان أن يؤدي إلى اس���تخالص 
عبر رمبا كانت س���تفيد فيما يتعلق بحرب لبنان 
الثانية وعملية »الرصاص املس���كوب« العسكرية 

في قطاع غزة«.
من جانبه، اعتبر القاضي إلياهو فينوغراد رئيس 
»جلنة فينوغراد« انه »عندما تكون املسألة متعلقة 
بأمن الدولة فإن هذا األمر يتغلب على حق اجلمهور 
باملعرفة وهناك مواد يجب عدم الكشف عنها حتى 
بعد مرور 100 عام في حال كانت تشكل خطرا على 

أمن الدولة«.


