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لبنان للحفاظ على مكتسبات  2009.. والحريري يستهل 2010 بـ»اإلصالح اإلداري«
بيروت ـ عمر حبنجر

اليوم اجلمعة، سنة ميالدية 
جديدة، وآمال جديدة يعيش���ها 
اللبناني���ون كل عل���ى نيت���ه 
وبطريقت���ه وتطلعاته، وس���ط 
منخفضات سياس���ية داخلية، 
مغلفة باس���تقرار امني نسبي، 
اقليمية تبدأ  ومحاطة بتوترات 
من اجلوار االسرائيلي لتصل الى 

العراق فإيران.
ه���ذا اليوم س���يكون امتدادا 
لألمس، بحكم استمرارية املواقف 
واآلراء الشاغلة للوسط السياسي، 
من التعيينات االدارية، التي لها 
في لبنان اهمية تشكيل احلكومة، 
ال���ى مؤمت���ر احل���وار بطبعته 
اجلديدة املنقحة من حيث االسماء، 
والتقليدي من حيث جدول االعمال 
احملصور باالستراتيجية الدفاعية 
ظاهرا، وسالح حزب اهلل باطنا، 
وما يترافق معه من س���جاالت 
ومهاترات وانفعاالت سياس���ية 

احيانا.

خطة الحريري اإلصالحية

الوزراء سعد  رئيس مجلس 
احلريري الذي غ���ادر امس الى 
الرياض في زيارة خاصة استهل 
السنة اجلديدة بطرح خطة مفصلة 
للتعيينات على الرئيس ميشال 
س���ليمان قبل اقالع طائرته الى 
باريس في زيارة خاصة، والقت 
استحسانه، ثم على رئيس مجلس 
النواب نبيه بري الذي راقت له 

كما يبدو.
وتعتم���د ه���ذه اخلطة نهجا 
اصالحيا يخف���ف الى حد بعيد 
منط���ق احملاصصة بحيث تأتي 
التعيين���ات وفق منطق الكفاءة 
ولو ضمن حصة كل من القوى 
السياس���ية، ضمانا لعدم تأثر 
انطالقة احلكومة باملناخ املتوتر 
الذي س���اد في االي���ام االخيرة، 

2010 ستكون سنة سالم، وقال 
انها سنة البطالة للمتخصصني 
في التسريب، وسنة تثبيت اخليار 
املنبعث من اجلذور. والحظ عون 
انه ف���ي اي م���كان يتواجد فيه 
اليهود او االسرائيليون، يتهجر 
املسيحيون. واضاف: هذا الكالم 
ال يتناقض مع كالم السيد حسن 
نصراهلل، وهنا احب ان اذكر بكالم 
د.جعجع بأن اي صدامات في لبنان 
اسالمية � مسيحية، او مذهبية 
� اسالمية، تضع املسيحيني في 
موقع اخلطر، وه���ذا كالم غير 
منشور امنا عليه شهود وبينهم 

النائب جورج عدوان.

المسيحيون أخذوا خيارهم

وردا عل���ى س���ؤال ح���ول 
خط���اب نصراهلل ال���ذي يدعو 
املس���يحيني الى اخ���ذ خيارهم 
بعيدا ع���ن الرهانات اخلارجية، 
قال عون اعتقد ان املس���يحيني 
اخذوا خيارهم، وتعلمون انه من 
الشرق االوسط صدرت املسيحية 
واالسالم واليهودية، ثم تعممت 
على الكون، هن���ا جذورنا، هنا 
عشنا وهنا سنعيش، واعت�قد ان 
التجربة يجب ان تعلم اللبنانيني 
من يقرأ صح وم���ن يقرأ غلط، 
وال اح���د يراهن على آخر خارج 
اذا  اط���ار مجتمعه ومحيط���ه، 
ربحنا فسنعيش معا واذا خسرنا 
فسنعيش معا، وال احد يستطيع 
ان يرب���ح على اآلخ���ر والنزعة 
الى السيطرة هي نزعة جرمية 
من اي جهة اتت ضمن املجتمع 

الواحد.
العماد عون احلكومة  وسأل 
البلدية،  عن مصير االنتخابات 
ويشكر سفيرة الواليات املتحدة 
ميشال سيسون على غيرتها حيال 

لبنان.

ارتدادا لالنفج���ار الذي وقع في 
احد مقرات حماس في الضاحية 
اجلنوبية، وم���ا رافقه من منع 
القضائية واالمنية من  االجهزة 
التحقيق،  الفورية في  املباشرة 
او ردا على نصائح السيد حسن 
نصراهلل االمني العام حلزب اهلل 
لبعض املسيحيني، باالتعاظ، من 
الرهانات السابقة على اسرائيل 

واميركا.

مرفأ الصيادين

وضمن اطار تطويق االشكاالت 
السياسية التقى الرئيس سعد 
احلريري، رئيس اللقاء النيابي 
الدميوقراط����ي ولي����د جنبالط 
يرافقه وزير االش����غال العامة 
والنقل غازي العريضي، وتناول 
اللقاء معاجلة ذيول االش����غال 
املنارة  اجلارية على كورنيش 
القامة مرفأ ج�دي�د للصيادين 
االم����ر ال����ذي عارضت����ه كتلة 
الل��قاء  »املس����تقبل«، وانتهى 
الى ان س����وء تفاهم حصل وال 
خلفية سياس����ية له، ع�لى ان 
يعالج ضمن التوجهات العامة 

للحكومة.
الى هذه االشكاالت  ويضاف 
طرح رئيس مجلس النواب نبيه 
بري تش���كيل الهيئ���ة الوطنية 
لدراسة الغاء الطائفية السياسية، 
والذي ص���درت عليه ردود فعل 
كثيرة، آخرها من رئيس الهيئة 
التنفيذية للقوات اللبنانية سمير 
جعجع، ال���ذي اكد امس ان هذه 
املس���ألة من اختصاص رئيس 

اجلمهورية وحده.
واضاف جعجع: اننا سبقناه 
الى تشكيل هذه »الهيئة« وهذه 
آذار« وعندما  الهيئة اسمها »14 
املناس���ب، نتوافق  الوقت  جند 
على تشكيل هذه الهيئة، اما اآلن 
فالوقت غير مناسب، فهناك اخطار 

وهو يطرح تشكيل الهيئة العليا 
اللغ���اء الطائفي���ة، وال يقول 
بالغاء الطائفية اليوم او غدا، 
الذي  مذكرا مبجلس الشيوخ 
نص عليه الطائف، والذي من 
شأنه رعاية الشؤون الطائفية 
الى  النواب  لينصرف مجلس 

االمور الوطنية.
واعتب���ر اخللي���ل ان ابرز 
التحديات التي تواجه اللبنانيني 
في السنة اجلديدة هو احلفاظ 
الذي  الوطن���ي  الوف���اق  على 
ش���هدناه في تشكيل احلكومة 
مع االس���تمرار في االستقرار 
السياسي واألمني واالنتقال من 
هذا االستقرار الى ترجمة بيان 
احلكومة الوزاري الى مشاريع 

الطائفية واملذهبية في عملية 
التعيينات.

انفجار الضاحية مجددًا

وزي���ر العدل ابراهيم جنار 
اصدر بيانا توضيحيا جاء فيه 
ان القاضي رهيف رمضان لم 
يصل الى موقع االنفجار في مقر 
حماس بالضاحية اجلنوبية اال 
بعد ثالث ساعات من وقوعه، 
ولم يتمكن من اجراء حتقيق، 
وقد عاد الى موق���ع االنفجار 
بعد ظه���ر االثنني، وبعد طلب 
احملافظة على مسرح اجلرمية، 
من دون ان يتمكن من التثبت من 
ذلك. وأوضح جنار ان ما اعلنه 
سابقا كان مبنيا على املعلومات 

عديدة وأولويات أخرى.

الخليل يرد

انور اخلليل عضو  النائب 
كتلة التنمي���ة والتحرير التي 
يرأسها بري، رد بالقول ان رئيس 
مجلس النواب ليس مخيرا في 
عملية تطبيق الدس���تور بأن 
ينتقي في عملية تطبيق اتفاق 
الطائ���ف او ان يرمي جانبا او 
ينسى بنودا اخرى، فقد اعلن ان 
املطلوب تطبيق اتفاق الطائف 
بجمي���ع بنوده وم���ا يطرحه 
الرئيس بري هو من صالحياته 
كرئيس للمجلس كونه موجبا 
دستوريا، ألن الطائفية تعرقل 
بشكل مؤلم الكفاءة في االدارة، 

قوانني خدمة ملصالح الناس.

اإلصالح اإلداري الصعب

وأضاف: ان عملية االصالح 
االداري، صعب���ة ج���دا، ألنها 
تعترض مصالح كثيرة، كبيرة 
وصغيرة وقد عجزت احلكومات 
السابقة عنها، لكن اليوم نرى ان 
رئيس احلكومة سعد احلريري، 
يؤكد عزمه الدخول في عملية 
اصالح مبرمجة، وعلى ما يظهر 
هناك اتفاق على ذلك مع رئيس 
اجلمهوري���ة ورئيس مجلس 
الن���واب، لكنني اخاف ان تبدأ 
العملية ومن ثم تتأخر بحيث 
املتمثلة  تصطدم باملعوق���ات 
باملصالح اخلاص���ة، واملواقع 

املستقاة من القاضي وليس موقفا 
شخصيا. وكانت حادثة االنفجار 
التي اوقعت ثالثة قتلى وخمسة 
جرحى واالتهامات باعاقة التحقيق 
الرسمي فيها مثار جدل بني وزير 
الداخلية زياد بارود وكتلة نواب 
املستقبل، التي ذكرت بارود بدور 
لقوى األمن الداخلي في متابعة 

كل القضايا األمنية.

حادثة االنفجار إلى مجلس الوزراء

الوزير بارود اوضح  بدوره 
مجددا عبر صحيفة »الديار« أن 
مجلس الوزراء سيناقش قضية 
التحقيق في حادث االنفجار بأول 
جلس���ة له، وشدد على انه على 
تنسيق كامل مع رئيس الوزراء، 
وان االم���ر انتهى عند هذا احلد، 
مؤك���دا ان مس���ؤولية التحقيق 
في احلادثة ليس���ت على عاتق 
الداخلية ب���ل اجليش والقضاء، 
علما ان القاضي رمضان استمع 
الى جريحني من حماس، سقطا 
باالنفجار، وأمر بتوقيفهما حيث 

هما في املستشفى.
النائب وليد جنبالط  بدوره 
علق على حادث���ة حارة حريك 
بالق���ول ان املطلوب هو تعزيز 
التعاون بني القوى األمنية على 
أم���ن حزب اهلل  اختالفها وبني 
للكش���ف عن خلفيات ما حدث، 
داعيا الى جتاوز بعض الشكليات 

وعدم التوقف عندها.
العماد ميش���ال عون قال من 
جهته، ان���ه ال ميكن ألي جرمية 
ان حتول مسيرة االستقرار عن 
مسارها، وستظل هناك حوادث، 
مشيرا الى ان اجلرائم ذات الطابع 
التفجيري هي مسؤولية اجهزة 
املخاب���رات، متطرقا الى االعالم 
الذي وصف���ه باملتفجر اكثر من 

املتفجرات.
واكد العماد عون على ان سنة 

وسط الضجيج حول طاولة الحوار وإلغاء الطائفية وانفجار الضاحية

)محمود الطويل(جانب من االجتماع الذي ضم رئيس احلكومة سعد احلريري وكال من النائب وليد جنبالط والوزير غازي العريضي

قاسم: الحزب في المرحلة الذهبية 
والسجال حول خطاب نصراهلل قنابل صوتية

زهرا: ال يمكن أن يملي أحد 
على البطريركية والمسيحيين أدبياتهم

بيروت ـ خلدون قواص
اش����ار نائب االمني العام حلزب اهلل 
الش����يخ قاس����م وفي حديث ال����ى اذاعة 
»النور« ف����ي كالم امني عام »حزب اهلل« 
السيد حسن نصر اهلل الذي توجه فيه الى 
املسيحيني، وما اعتبره بعضهم تدخال في 
الشأن املسيحي وامالءات عليهم، ان السيد 
نص����راهلل اراد ان يتوجه برؤية عاطفية 
وسياسية للمسيحيني، فأراد ان يقول لهم 
من الناحي����ة العاطفية انه يرغب في ان 
يراهم موحدين ولبنان البلد الوحيد الذي 

يعيشون فيه مع اخوانهم املسلمني.
ومن الناحية السياسية اراد ان يقول لهم 
ان اميركا ال تريد لهم التوحد وقد تركتهم 
سياسيا وتخلت عنهم، معتبرا ان »استثمار 
بعض الفئات لكالم السيد نصراهلل اعالميا 
ما هو اال محاولة تعويض عن اخلسائر 

املتتالية التي منيت بها على امتداد املراحل 
السياسية وفش����ل خياراتها السياسية، 
ومعتبرا ان »ما يحصل اآلن من تصريحات 
هي قنابل صوتية ال ميكنها ان تغير في 
واقع املعادل����ة، وما هذه التصريحات اال 
لتوتير الناس وملء الصفحات االعالمية«. 
واعلن ان »حزب اهلل مرتاح جدا للمرحلة 
وقد حقق جناحا وهو يعتبر ان هذه املرحلة 
هي مرحلة ذهبية، ما قد يغيظ بعضهم«. 
وعن التفجير الذي حصل في مركز حلماس 
في الضاحية اجلنوبية، فرد عن سؤال حول 
سلطة حزب اهلل في الضاحية وما يشار 
اليه انه »لس����نا سلطة كاملة الصالحية 
ولس����نا معنيني مبراقب����ة انفاس الناس 
واحلادثة الت����ي حصلت جرت في داخل 
مرك����ز حماس وما ادرانا ماذا يحصل في 

مطابخ الناس؟«.

بيروت ـ أحمد منصور
أك���د عضو كتلة الق���وات اللبنانية 
النائب انطوان زه���را ان هناك عوامل 
مؤثرة على احلياة السياسية اللبنانية، 
السيما ما حصل في 7 مايو من احداث 
انتجت تس���وية الدوحة. واعتبر زهرا 
ان »النصائ���ح الثمين���ة« التي تعطى 
للمسيحيني إلعادة النظر في خياراتهم 
غي���ر مقبولة متاما، وال ميكن أن ميلي 
احد على البطريركية وال على املسيحيني 
أدبياتهم. ورأى زهرا ان تسوية الدوحة 
كانت استثنائية نتيجة استعمال السالح 
في الداخل. وقال زهرا: ان دوام احلال 

من احمل���ال ولو كان حزب اهلل مرتاحا 
ملا كان يهاجم اآلخرين. واضاف زهرا: ال 
ميكن ان نعطي هذه املقاومة شخصية 
معنوية مس���تقلة وهي اليوم مقاومة 

اسالمية ال وطنية.
وجدد زه����را التأكيد ان حزب اهلل لم 
يعد وجوده كحزب مسلح يتمتع بكيان 
مستقل يفيد لبنان، وبعد العام ألفني لم 

يعد من مبرر لوجود السالح.
وحول احلديث االخير للسيد نصراهلل 
أكد زهرا ان هذا اخلطاب توجيهي ويحمل 
تهدي����دا مبطنا، وتضم����ن ايضا اتهامات 

للمسيحيني وهو اتهام مردود.

»مصير« االستنابات 
القضائية السورية

بيروت: س���ئلت مراجع قضائية 
لبناني���ة ب���ارزة ح���ول مصير 
القضائية السورية في  االستنابات 
ح���ال امتناع الس���لطات القضائية 
ف���ي لبنان عن األخذ به���ا أو ردها، 
فأجاب���ت ان هناك عددا من التدابير 
التي ميكن لقاض���ي التحقيق األول 
في س���ورية اتخاذها منها: تسطير 
استنابات جديدة مع حتديد تاريخ 
معني لنفاذها قبل االنتقال للخطوة 
التالي���ة، أو البدء بإجراء احملاكمات 
وإصدار أحكام غيابية بحق األشخاص 
الذين شملتهم االستنابات � التبليغات، 
وامتنع���وا عن املث���ول أمام قاضي 
التحقيق األول في دمشق في اجللسة 
احملددة لذلك، أو إيفاد وكالء عنهم.
كما بإمكان الس���لطات السورية 
رفع مذكرة الى »االنتربول« تطالب 
فيها بالبحث والتحري عن الشخص 
الذي متت إدانته لتسليمه إليها عند 
اإلمساك به، عمال باالتفاقية املبرمة 
بني اجلمهورية العربية الس���ورية 

واجلهاز الدولي املذكور. 
ورغم ابتعاد املسؤولني السوريني 
عن اخلوض في االستنابات تأكيدا 
منهم عدم تسييسها، فإن تسلحهم 
القضائي  بنصوص أوردها االتفاق 
املوقع بني البلدين عام 1950 يضاعف 
إصرارهم على حججهم، وهي ضرورة 
استجابة القضاء اللبناني ملا طالب 
به قاضي التحقيق األول في دمشق 
بتبليغ الشخصيات املعنية االستماع 

إليها في سورية.
وما يبدو واضحا من املطلعني على 
املوقف السوري، أن دمشق ليست في 
وارد سحب االستنابات ما لم يقدم 

صاحبها على ذلك.

االستقرار سمة المرحلة.. ولكن!
بيروت: تعزز االستقرار )السياسي واألمني( في لبنان العام 
املنصرم بفعل 4 تط����ورات متالحقة ومتكاملة: تفاهم 
سوري � سعودي، انتخابات نيابية ناجحة، حكومة وحدة 
وطنية، ومصاحلة الزعيم السني الرئيس سعد احلريري 
مع الرئيس السوري بشار األسد، وبدا الوضع اللبناني في 
نهاية العام 2009 مفتوحا على هدنة طويلة، تنكفئ فيها 
امللفات الساخنة و»اخلالفية« لتتقدم امللفات االقتصادية 
واحلياتي����ة الى واجهة االهتمام ومتأل الفراغ السياس����ي 
والوق����ت الضائع الى حني اتضاح الرؤي����ة واالجتاهات في املنطقة. 
وبقدر ما يشكل »االستقرار« حاجة للقوى والقيادات اللبنانية التي 
أنهكتها مواجهات الس����نوات ال� 4 املاضية والتي تنصرف حاليا الى 
مراجعة عامة لسياساتها وخياراتها في ظل تغييرات داخلية وإقليمية، 
فإن االستقرار اللبناني يشكل أيضا حاجة ومصلحة ألطراف املعادلة 
االقليمية في لبنان ومنها: ايران، ورغم حتفظها على ان يكون الوضع 
اللبناني حتت مظلة التفاهم السوري � السعودي ورعايته في وقت 
يحتدم اخلالف السعودي � االيراني، تتجاوز هذه اإلشكالية وتشجع 

حالة االستقرار الراهن في لبنان، وحتتاج هذه الفسحة الزمنية وتنأى 
بنفس����ها عن التفاصيل اللبنانية ألن األولوية لديها هي حلزب اهلل 
وتقويته سياس����يا وعسكريا، ولدوره كالعب إقليمي في الصراع مع 
إسرائيل. وسورية حتتاج االستقرار اللبناني وتشجعه ألنها املستفيدة 
األولى منه حاليا ومبا يتيح لها تعزيز مكانتها املس����تعادة في لبنان 
واالنس����جام مع روحية ومقتضيات املصاحلة العربية، وخصوصا 
مع السعودية، وحتسني صورتها الدولية ومواصلة سياسة االنفتاح 
األوروبي عليها واحلوار االميركي معها. وكذلك األمر بالنس����بة الى 
اململكة السعودية التي يهمها تهدئة الساحة اللبنانية كي تتفرغ من 
جهة ملواجهة أزمة اليمن املتسربة الى حدودها وأمنها، ولتواصل من 
جهة ثانية عملية ترتيب البيت العربي وتفكيك اخلالفات والتوترات 
التي أنهكته وكان مصدرها الرئيسي الساحتني اللبنانية والفلسطينية 
اللتني لسورية دور أساسي فيهما. ولكن، رغم ان االستقرار هو »سمة 
املرحلة« وانه يستند الى مقومات وظروف مساعدة، ورغم التطورات 
السياس����ية املتالحقة وأجواء التهدئة العامة التي تترسخ في لبنان 
من دون ان تؤثر فيها مناوش����ات جانبية، فإن أوس����اطا سياس����ية 

وديبلوماسية تبدي حذرا إزاء توقع انفراجات واسعة في العام 2010 
وال جتاري موجة »التفاؤل املفرط« التي تسود حاليا في بيروت. وإذ 
تشير هذه األوساط الى خروقات للهدوء األمني ومنها »التفجير ضد 
حرك����ة حماس في الضاحية وأحداث متزاي����دة في املخيمات«، والى 
خروقات للهدنة السياس����ية ومتثلت في »السجال حول سالح حزب 
اهلل وإعادة إحياء القرار 1559«. فإنها تتجاوز هذه اخلروقات احلالية 
احملدودة لتسلط األضواء على جملة تطورات محتملة ومرتقبة ميكن 
ان تش����كل خطرا على الوضع وهي التي جتعل ان االستقرار مشوب 

باخلطر وان االرتياح مشوب باحلذر، ومن هذه التطورات:
1 � صدور التقرير اجلدي����د للجنة التحقيق الدولية قريبا والذي 
سيكون على األرجح مبثابة التقرير الظني الذي سيرفع أمام احملكمة 
الدولية متضمنا اتهامات جديدة من ش����أنها ان ترخي بظاللها توترا 

وتصعيدا على الداخل اللبناني.
2 � الت����أزم في الوضع العربي على س����احات الع����راق الذي ينتظر 
»االنتخابات واخلطة االميركية لالنسحاب« وفلسطني التي تعاني من 
»االنقسام وفشل املصاحلة« واليمن )احلرب الداخلية بأبعاد وتدخالت 

خارجية(.
3 � وصول ملف ايران النووي وعالقتها مع املجتمع الدولي الى منعطف 

حاسم بعدما تنتهي مهلة العروض املقدمة لها مع نهاية هذا العام.
4 � التوتر املتصاعد بني حزب اهلل وإس����رائيل التي ال تس����تبعد 
)في تصريحات متالحقة آخرها صادر عن وزير الدفاع ايهود باراك( 
احتم����ال اندالع حرب ومواجهة مع حزب اهلل في العام 2010 لتعزيز 
قوة الردع اإلسرائيلية بعدما أصبح حزب اهلل قوة صاروخية كبيرة 
ويقوم باستغالل الوقت والهدوء من أجل تعزيز قدراته وامتالك قوة 

عسكرية هائلة ملنع اسرائيل من شن حرب جديدة عليه.
وفي اعتقاد أوس����اط ديبلوماس����ية أوروبية ان جنوب لبنان هو 
املكان الوحيد الذي تستطيع فيه إسرائيل قلب الطاولة في حال وجدت 
نفسها محشورة دوليا وديبلوماسيا في ملف الشرق األوسط، ذلك ان 
ضرب ايران عسكريا دونه عوائق وردود فعل، وضرب غزة احملاصرة 
ال يجد تبريرا مقنعا، أما ضرب حزب اهلل ولبنان فإن إسرائيل ترى 
انه ميكن متريره وتبريره أمام الرأي العام الدولي عبر خطة محكمة 

األداء إعالميا وديبلوماسيا.

رأى أن القرار 1559 لم يجلب للبنان سوى الويالت

هاشم لـ »األنباء«: وثيقة مسيحيي 14 آذار ال صدى لها 
ضمن الوفاق الوطني والعالقات المميزة مع سورية

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عضو كتل���ة التنمية والتح���رير النائب 
د.قاسم هاش���م، انه بالرغم من كل التط���ورات 
االيجابية على املستوى اللبناني الداخل���ي، فمازال 
هن���اك فريق داخل ق���وى 14 آذار يغرد خ���ارج 
س���ربه ويعيش خارج الزمن ال���ذي اعادت فيه 
حكومة الوحدة الوطنية اللحمة بني اللبنانيني، 
وتعيد بحرص ودقة صياغة العالقات اللبناني���ة 
� العربية، الس���يما اللبنانية � السورية منه���ا، 
مشيرا ال���ى ان الفريق املذكور )غامزا من قن��اة 
مس���يحيي قوى 14 آذار( يعتبر نفسه متضررا 
م���ن الواقع اللبناني املستجد ومن االنفتاح على 
س���ورية بع��د ان متكنت منه سياسة االنطواء 
واالنعزال والرؤية األحادية بعيدا عن مش���اركة 

اآلخرين ف���ي الوطن، الفت���ا الى ان هذا الفريق مازال بالرغم من 
انفت������اح حلفائه يع��مل وفق أجندة معينة وينفذ ما ميلى عليه 
من اخل������ارج ويراه���ن عل���ى متغي���رات اقليمية لن تتحق���ق 

س���وى ف���ي أحالمه.

عواطف القواعد الشعبية

ولفت النائب هاشم في تصريح ل� »األنباء« الى ان الوثيقة التي 
سيعلنها الفريق املشار اليه اعاله، لن جتد لها صدى في برية الوفاق 
الوطني والعالقات املميزة مع س���ورية، معتبرا ان الوثيقة ليس 
لها سوى هدف واحد أوحد اال وهو التركيز على عواطف قواعدهم 
الشعبية من اخللفية املذهبية إلعادة شد العصبيات وانتاج حالة 
انعزالية لن تخدمه بش���يء سوى في ابقائه خارج حلقة التوافق 
والتناغم اللبنان���ي � اللبناني، مذك���را اصحاب الوثيقة والطعن 
بأن اللبنانيني قد توافقوا على التالق���ي وانهاء ترددات وذي��ول 
السنوات العجاف الفائتة الت���ي عاشوها مبرارة وأسى، وبالتالي 
توافقوا على االنفتاح على س���ورية ال���ى اقصى احلدود وفق ما 
يقتضيه اتفاق الطائف، األم���ر الذي ان اكد شيئا ما فهو يؤكد ان 
حتركات هذا الفريق س���واء من خالل وثيقته او من خالل تقدمي 
الطعون لن يعوق مس���ار اللبنانيني التوافقي ولن يعيد عقارب 

الساعة الى الوراء.
وأعرب النائب هاشم عن امله في خروج اجلميع 
مما وصفه الرئيس بري ب� »أتون الطائفية القاتلة« 
سواء للوطن أو للمواطنية، معتبرا ان الطائفية 
واملذهبية ال تقل خطورة عن العدو االسرائيلي 
وأطماعه في لبنان والعال���م العربي ككل، كون 
الطائفية تفتك باجلسم الوطني كمرض عضال 
تؤدي به الى التفكك وبالتالي الى املوت احلتمي 
واألكيد، مشيرا الى ان البعض في لبنان ال يستطيع 
االس���تمرار في العمل السياسي سوى من خالل 
اثارته للمذهبية السياسية وللعصبيات الطائفية 
لتحقيق موقع سياس���ي معني، مش���يرا الى انه 
من غي���ر املقبول العودة الى املاضي األليم والى 
التقوقع الطائفي الذي كان احد االسباب الرئيسية 
في اندالع احلرب األهلية العبثية واستمرارها طيلة خمس عشرة 
سنة متواصلة، مؤكدا ان الرئيس بري انطلق في مطلبه تشكيل 
»الهيئ���ة الوطنية إللغاء الطائفية السياس���ية« من حرصه على 
سالمة املستقبل اللبناني وذلك اميانا منه بأن استمرار الطائفية 
السياسية لن يوصل اللبنانيني الى بناء الوطن املنشود بل سيؤدي 

الى تفككه وبالتالي الى تفكك اللبنانيني معه.

إيجابيات سياسية

وختم النائب هاشم معربا عن امله ان حتمل معها االيام املقبلة، 
بعد ان حط العام املنصرم رحاله على مناخ كبير من االيجابيات 
السياس���ية، مزيدا من التطور في العالق���ات اللبنانية � العربية 
ومزيدا من اللحمة بني اللبنانيني، كي يتس���نى لهم القيام بلبنان 
القوي واملقاوم والرادع لألطماع الصهيونية فيه، وذلك العتباره 
ان الق���رارات الدولية واملجتمع الدولي لن يس���تطيعا وضع حد 
لالعتداءات االس���رائيلية وللخروقات اجلوية شبه اليومية التي 
ينفذها الع���دو فوق األراضي اللبنانية، ب���ل على العكس يعتبر 
النائب هاش���م ان املجتمع الدولي يغ���ض الطرف عن التصرفات 
االسرائيلية تس���هيال له في تنفيذ مصاحله ومآربه على حساب 

لبنان وسورية والعالم العربي ككل.
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