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جردة حساب ألهم أحداث 2009.. لبنانيًا
بيروت ـ محمد حرفوش

ش���هد العام 2009 العديد من األحداث 
والتطورات س���تبقى محفورة في الذاكرة 
اللبنانية نظرا البعادها ودالالتها على اكثر 
من صعيد، خصوصا جلهة ما تكرس من 
تسوية داخلية انتقالية بدأت مبصاحلات 
ومطرحات أعطت بوصلة االنطالق لتغييرات 
سياس���ية ق���د حتصل في امل���دى القريب 
واملتوسط على مستوى الداخل اللبناني.

فقد شهد لبنان انتخابات نيابية اعترف 
العالم بنزاهتها، ثم كانت محطة تش���كيل 
حكومة الرئيس سعد احلريري التي أعقبها 
افتتاح مسار جديد في العالقات اللبنانية � 
السورية، متثل بزيارة احلريري الى دمشق 

ولقائه الرئيس بشار األسد.
كما برز خالل هذا العام »عجقة« مصاحلات 
داخلية عكس���ت نوعا م���ن االصطفافات 
السياس���ية اجلديدة ترافقت مع »طالق« 

النائب وليد جنبالط مع قوى 14 آذار.
وشهد العام 2009 ايضا حدثا تاريخيا 
متثل بانتخاب لبنان للمرة االولى منذ عام 
1954 عض���وا غير دائم ف���ي مجلس األمن 

الدولي.
اما اقتصاديا، فقد متكن لبنان من الصمود 
في وجه تداعيات األزم���ة املالية اخلانقة 
التي اصابت معظ���م اقتصادات العالم في 

الصميم.

االنتخابات النيابية

لم يع���رف لبن���ان مثي���ال النتخابات 

استثنائية في الس���ابع من يونيو، ليس 
ألن كل لبن���ان خاض معاركها احلامية في 
ي���وم واحد للمرة االولى ف���ي تاريخه، او 
ألنها كانت محط أنظار العالم كله، بل ألنها 
محطة مفصلية لم يعرف لبنان مثيال لها 
من حيث مستوى التنافس والتحشيد منذ 
عقود، وقد انتصرت في هذا االستحقاق قوى 
14 آذار بغالبية 71 مقعدا وخسرت قوى 8 

آذار التي نالت 57 مقعدا.

تحول جنبالط

وفي 2 أغسطس، برز تطور الفت، متثل 
في إعالن النائب وليد جنبالط ما يش���به 
الطالق مع 14 آذار في موقف انعكس سلبا 
على جهود احلريري في تشكيل احلكومة، 
اال ان جنبالط عاد في 5 اغسطس الى تأكيد 
حتالفه مع احلريري وبقائه في األكثرية.

موقف جنبالط، أعاد خلط األوراق، في 
موازاة التصعيد العوني حيال توزير باسيل، 
وهو ما جعل مس���ار تأليف احلكومة في 
دوامة املراوحة، الى ان أطل سبتمبر حامال 
في العاشر منه اعتذار احلريري، وبعد ان 
احتكم الى صالحياته الدستورية مببادرته 
الى تقدمي تشكيلة وزارية قوبلت برفض 

املعارضة.

األسد في جدة

بعد ذلك برزت مناخات اقليمية دافئة كان 
لها االنعكاس القوي على املشهد اللبناني، 
ومتثل ذلك في التقارب السعودي � السوري 

الذي متثل مبشاركة الرئيس بشار االسد 
ف���ي افتتاح جامعة امللك عبداهلل في جدة، 
ومن ثم توج في 7 اكتوبر بعقد قمة سورية 

� سعودية في دمشق.
في 2009/11/11 دخل سعد احلريري الى 
السرايا احلكومية رئيسا حلكومة »كل لبنان« 

التي طال انتظارها خمسة اشهر.
اجنزت احلكومة الثالثينية التي ضمت 
14 وزيرا جديدا من بينهم سيدتان بيانها 
ال���وزاري بتوافق على اولوي���ات الناس 
والسياس���ة االقتصادية وبتحفظ خمسة 

وزراء على بند املقاومة.

الحريري رجل دولة في دمشق

الس���بت 19 ديس���مبر انتقل الرئيس 
احلريري الى دمش���ق، حيث حل ضيفا 
على الرئيس االس���د في قصر تش���رين، 
بالتاريخية، وكانت  في زيارة وصف���ت 
كافية لتفتتح مس���ارا جديدا في العالقة 
بني احلريري واالسد وكذلك بني الدولتني 

اللبنانية والسورية.
وكذلك، وبحسب بعض اإلشارات، فإن 
الرئيس األسد اتخذ قرارا ستظهر نتائجه 
مع الوقت في لبنان وفي سورية، بشأن 
آلية التعامل مع لبنان دولة وأحزابا وقادة 
وسياسيني، وهذه اآللية تزيل كل ما كان 
قائما في الوقت السابق وتقفل الباب أمام أي 
نوع من االجتهادات التي أدت الى مصائب 

كثيرة سابقا.
زيارة احلريري الدمشقية هذه، كان قد 

سبقها هذا العام افتتاح السفارات بشكل 
رسمي بني بيروت ودمشق، ففي 16 مارس 
افتتحت السفارة السورية في بيروت، وقدم 
السفير الس���وري علي عبدالكرمي العلي 
أوراق اعتماده ف���ي 29 مايو الى رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان، ليبدأ مباشرة 
مهامه كأول سفير لبالده في بيروت منذ 
اس���تقالل البلدين عن االنتداب الفرنسي 
في العام 1943، وكان الرئيس األسد تسلم 
أوراق اعتماد السفير اللبناني في سورية 

ميشال خوري قبله في 7 مايو 2009.
في أعقاب السابع من يونيو، ساد الهدوء 
املشهد السياس���ي وبرز حراك انفتاحي 
كان ل���ه األثر الكبير في تبريد الس���احة 

السياسية.
وفي هذا الس���ياق، بادر النائب وليد 
جنبالط منفردا، الى لقاء الس���يد حسن 
نصراهلل بعد سنوات من القطيعة امتدت 
من طاولة احلوار العام 2006 وصوال الى 
ليل اجلمعة ف���ي 19 يونيو 2009، وهي 
لم تكن مفاجئة آنذاك ألن زعيم املختارة 
ومنذ احداث 7 مايو 2008 قرر التقرب من 
حزب اهلل بعدما كادت األمور تصل الى ما 
ال يحمد عقباه أثناء »اجتياح اجلبل«. هذا 
التقرب ُفسر بأنه محاولة لكسر االنقسام 

احلاد في البلد.
ثم تاب���ع جنبالط بعد ذلك انعطافاته 
املكلفة فتوالت اجتماعاته مع الوزير السابق 
وئام وهاب التي صدمت قواعده قبل اي 
طرف آخر، في حني كان أبقى تواصله مع 

النائب طالل أرسالن، والتي اتبعها بلقاء 
املصاحلة مع رئيس احلزب القومي النائب 

أسعد حردان في صوفر.
الالفت في س���ياق املصاحلات هذه ان 
الساحة املسيحية بقيت مبنأى عن التقارب. 
وأخذت الرابطة املارونية على عاتقها جمع 
القيادات املسيحية. اال ان ذلك لم يحصل. 
وترافق ذلك مع محاولة خجولة من النائب 
سامي اجلميل. في حني ان مبادرة العماد 
عون باجتاه بكرك���ي لم تؤد الى حتريك 

مسار املصاحلة املسيحية � املسيحية.

قضائيا

كان البارز قضائيا في العام 2009، هو 
قرار اطالق الضب���اط االربعة.فقد اصدر 
مدع���ي عام احملكمة الدولية دانيال بلمار 
توصي���ة تقضي بالطلب الى الس���لطات 
اللبنانية االفراج عن هؤالء الضباط من 
دون شروط وتأمني احلماية االمنية لهم، 
معلال ذلك )بلمار( بأن التحقيق في اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري اليزال مستمرا. 
وان االدل���ة املوجودة لدي���ه حتى اآلن ال 
تكفي لتوجيه االته���ام، وانه يحتاج الى 
وقت جلمع املزي���د من االدلة وبالتالي ال 

مبرر الستمرار توقيفهم طويال.
كذلك على الصعيد القضائي، فإن امللف 
اجلزائي االبرز، كان ملف رجل االعمال 
اللبناني صالح عز الدين الذي سلم نفسه 
للقضاء فجأة في شهر اغسطس املاضي 
واعلن افالس���ه بعدما مني بخس�����ائر 

مالية هائلة.
وفي مجال آخر، متكنت االجهزة االمنية 
اللبنانية من كشف نحو 16 شبكة جتسس 
اس���رائيلية وتوقيف نحو سبعني عميال 
القضاء  من رؤسائها وعناصرها. ووضع 
العسكري يده على كل هذه الشبكات وشرع 
بالتحقي���ق مع موقوفيها، علما ان قس���ما 
كبيرا منهم باتت ملفاتهم امام هيئة احملكمة 

العسكرية التي شرعت مبحاكمتهم.

أمنيا

لم يش���هد العام 2009 تطورات امنية 
كبيرة كتلك التي شهدتها االعوام االربعة 
التي سبقته وأدمت لبنان واللبنانيني في 
االغتياالت والتفجيرات وحروب الشوارع 
واملتنقل���ة، اال ان ذلك ل���م يخل من بعض 

االحداث االمنية.
وابرز تلك االحداث، هي التي جرت في 
منطقة عائش���ة بكار اواخر ش���هر يونيو 
حيث اطلق عش���رات من املسلحني دخلوا 
املنطقة النار على االبنية وشرفات املنازل 
والطرقات العامة م���ا ادى الى مقتل زينة 
امليري، ام االطفال االربعة وس���قوط عدد 

من اجلرحى.
كذلك سجلت خروقات امنية في منطقتي 
بعل محسن وباب التبانة في مدينة طرابلس، 
واقفل الع���ام 2009 أمنيا على ثالثة قتلى 
وستة جرحى في انفجار وقع في الضاحية 
اجلنوبية ليل 26 � 27 ديسمبر واستهدف 

حركة حماس.

مصادر لـ »األنباء«: طاولة الحوار بعد بلورة األسماء
داود رمال ـ محمد حرفوش

تستعيد احلياة السياسية في لبنان زخمها 
مع انطالقة العام اجلديد وانتهاء عطلة األعياد، 
وعودة كل من رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان من فرنسا ورئيس مجلس الوزراء سعد 

احلريري من اململكة العربية السعودية.
ويقول مصدر وزاري ل� »األنباء« ان »رئيس 
اجلمهورية وفريق عمله س����يعطي حيزا من 
االهتمام الى مسألة اعادة اطالق طاولة احلوار 
الوطني وف����ق متثيل جدي����د فرضته نتائج 
االنتخاب����ات النيابية األخيرة، كما س����ينكب 
على متابعة تنفيذ بنود خطاب القسم بعدما 
استطاع في فترة وجيزة تنفيذ بنود ووعود 
مهمة جدا تتص����ل بالوض����ع الداخلي جلهة 
املصاحلات وتثبيت االستقرار عبر اعادة اطالق 
العملية السياسية وفق االطر الدميوقراطية 
واملؤسس����اتية. وأضاف املصدر ان سليمان 
س����ينطلق الى حتقيق بنود تتصل مبس����ألة 
االمناء املتوازن بني املناطق اللبنانية واملقرون 

بتحقي����ق الالمركزية االدارية كمقدمة لولوج 
ورش����ة االصالح ومحاربة الفساد. ويوضح 
املص����در انه »ليس الى اآلن من تصور نهائي 
لدى رئيس اجلمهوري����ة وفريق عمله حول 
األقطاب الذين سيجلسون حول طاولة احلوار 
في حلتها اجلديدة، وان هذا االمر مدار مداولة 
ونقاش وبحث مبا يؤمن حتقيق التمثيل األشمل 
لكل الفرقاء«.وعما اذا كان بند االستراتيجية 
الدفاعية ه����و الوحيد على طاولة احلوار اكد 
املصدر »ان االستراتيجية الوطنية للدفاع هي 
البند األساس����ي على طاولة احلوار، ولكن اذا 
ارتأى املتحاورون طرح بنود أخرى يعتبرون 
انها حتتاج الى احلوار فال مانع من ذلك مادام 
الهدف هو حتقيق املصلحة الوطنية العليا«.

من جهة أخرى، يقول مصدر آخر انه ورغم 
ان رئيس اجلمهورية ل����م يحدد موعدا لذلك 
بعد اال ان التحضي����رات تتركز حاليا وقبيل 
حتديد املوعد على بلورة اسماء املشاركني فيها 
واملعايير التي ستعتمد لهم، واملوضوعات التي 

س����تطرح، وامكانية اضافة بنود جديدة على 
بند االس����تراتيجية الدفاعية في حال ارتأى 

املشاركون ذلك.
وفي مجال استعدادات الكتل للمشاركة في 
احلوار، ثمة من يقول انه بات شبه محسوم 
خ����روج كل من الوزير بطرس حرب والنائب 
ميشال املر والوزير السابق ايلي سكاف والنائب 
السابق غسان تويني، فتطرح مسألة متثيل 
الطائفة األرثوذكسية التي ستفقد ممثليها املر 
وتويني، اال انه يبدو ان بديليهما سيكونان اذا 
استمر الشكل على حاله، النائبني فريد مكاري 
وغس����ان مخيبر اللذين ميثل كل منهما فريقا 
سياسيا، وُيحكى ايضا ان وجود النائب ميشال 
فرعون على طاولة احلوار بات أمرا محسوما 
بصفته ممثال للطائفة الكاثوليكية بعد سقوط 
ش����رعية متثيل الوزير السابق ايلي سكاف، 
فتبقى عقدة املمثل املاروني الرابع بعد زوال 
كتلة قرنة شهوان، اذ يتوقع ان يكون النائب 

سليمان فرجنية.

أكدت أن سليمان سيركز على إطالق الحوار وخطاب القسم اعتبر إقناع المسيحيين بمخاوف نصراهلل عليهم يتم بتخلي الحزب عن مشروعه

شمعون لـ »األنباء«: طاولة الحوار غير دستورية 
وتلغي بأبعادها دور البرلمان والحكومة

بيروت ـ خلدون قواص
دعا مفتي لبنان الش���يخ د.محمد رش���يد قباني احلكومة 
الى ان تنجز التعيينات االدارية في اجهزة الدولة بالكفاءات 
التي متكن ادارات الدول���ة من قيامها مبهامها وخدمة الوطن 
واملواطن وأمل ان تواكب هذه التعيينات مس���يرة احلكومة 
اجلديدة وحتقق املس���اواة في توزيع املراكز على مس���توى 
الطوائف، واالنصاف على مستوى املناطق، وخاصة املناطق 

احملرومة من التوظيف في عكار وبعلبك وعرس���ال ومنطقة 
العرقوب في اجلنوب.

واك���د وقوفه الى جانب املواطن ال���ذي ينتظر الكثير من 
احلكوم���ة على صعيد امناء الوط���ن، وتوفير فرص العمل، 
وتوفير الدواء والعالج واالستش���فاء وخاصة توفير السكن 
الذي اصبح مشكلة تكاد تقضي على آمال الشباب في تكوين 

اسرة هي نواة الوطن واملستقبل.

رفض النائب شمعون ما يشاع 
من ايحاءات ان الطائفة السنية 
داخل ق���وى 14 آذار قد تراجعت 
عن رفضها للسالح، مشيرا الى 
ان قيادات هذه االخيرة قد وجدت 
التركيبة احلكومية احلالية  في 
املعادلة الكافية لوقاية البلد من 

شر السالح.
وعن املس���ار اجلديد للنائب 
وليد جنبالط ختم النائب شمعون 
معربا عن عدم استغرابه للمنحى 
ال���ذي اتخذه النائ���ب جنبالط 
بعيدا عن قوى 14 آذار واالكثرية 
النيابية، معتبرا ان اسلوب الزعيم 
االشتراكي مازال هو نفسه ولم 
يتغير باالساس، نافيا ان يكون 
هذا االخير قد اضعف مبس���اره 
اجلديد املهمة الوطنية لقوى الرابع 
عشر من آذار، معتبرا اياه سائرا 
خلف حساباته اخلاصة لتحييد 
نفسه ومنطقته عن االخطار التي 
يراها »جنبالط« محدقة بالداخل 
اللبناني، على خلفية التطورات 
االقليمية، رافض���ا االجابة عن 
سؤال حول ما يصبو اليه النائب 
جنبالط فيم���ا خص اعادة بناء 
عالقته مع س���ورية، وذلك كون 
النائب شمعون يعتبر نفسه غير 
معني مبا يه���دف اليه جنبالط 
سواء جتاه سورية او حيال اي 

دولة اقليمية اخرى.

كانت، وبالتحديد معكم ش���خصيا، ألن ذلك 
يريح الطائفة.

واضاف وهاب: سورية هي احلصن الذي 
نلجأ اليه في الش���دائد، وعل���ى مر التاريخ، 
والكثيرون يس���ألون: هل س���يزور جنبالط 
سورية؟ فأجيب: س���يزور سورية نعم، ألن 
لديه كل اجلرأة لقول كلمة احلق، وس���ورية 

قلبها يتسع للجميع.
ورد جنبالط شاكرا دعوة وهاب، وقال ان هذه 
الزيارة هي إلزالة ما تبقى من رواسب 7 مايو، 
فيما تسرب أنه سيجتمع مع حزب اهلل ببلدة 
الشويفات في االطار عينه، وسيزور العماد 

ميشال عون في الرابية االسبوع املقبل.
ووصف جنبالط القرار 1559 الصادر عن 
مجلس االمن ب� »املش���ؤوم«، مشيدا باتفاق 
الطائف الذي يحدد العالقة املميزة مع سورية 
والعداء الس���رائيل مبا تضمن���ه حول اتفاق 

الهدنة.
جنبالط اشاد بزيارة احلريري الى دمشق 
وعن زيارته الى العاصمة السورية قال: هذه 
الزيارة س���تتم في الوقت املناسب والظرف 

املناسب لنا وللمسؤولني السوريني.
في هذه األثناء اعتبر النائب السابق سمير 
فرجنية عضو أمانة 14 آذار ان استقبال سورية 
لرئيس حكومة لبنان سعد احلريري، يعني 
استقبال احد ابرز وجوه ثورة األرز، وبالتالي 
فإن هذا يشكل اقرارا منها واعترافا بهذه الثورة 
الت���ي حاولت على مدى اربع س���نوات إلغاء 
مفاعيلها. واستشهد سمير فرجنية بتجربة 
العالقة مع سورية، واتصور ان هذا النموذج، 
النموذج الس���وري – التركي سيس���ري على 

لبنان وسورية.

لتحديد موعد لزيارة الرابية.
وق���ال وهاب مرحبا بجنبالط مذكرا بدور 
»اجليش العربي السوري في حماية هذه االرض 
)اجلبل(«، واش���ار الى انه يعرف ان الرئيس 
بشار االسد يكن محبة خاصة لطائفة املوحدين 
الدروز في لبنان وسورية وفلسطني وما نتمناه 
هو ان تعود العالقة بني اجلميع وسورية كما 

اهمية حتريك العملية السياس����ية في لبنان 
من خالل اطالق اجلبه����ة العريضة، ذلك بعد 
املصاحلات االخيرة، وبعد زيارة الرئيس سعد 

احلريري الى سورية.
جنب���الط وضع اللقاء ضم���ن اطار انهاء 
رواسب املاضي، ولدى سؤاله عن موعد لقائه 
العماد ميش���ال عون قال: سأتصل به قريبا 

النائب اميل رحمة ممثال النائب سليمان فرجنية، 
النائب اغوب بقرادونيان عن حزب الطاشناق، 
النائب ايلي عون والنائب نهاد املشنوق الذي 
قال انه يزور وهاب بصفته الشخصية وليس 
كتلة املستقبل، وكذلك النواب السابقون: الياس 
السكاف، فريد هيكل اخلازن، وزاهر اخلطيب، 
وكان جنبالط قال غداة لقائه وهاب انه يرى 

قوى 14 آذار عند مدخل البلدة، حيث وجد في 
استقباله باملنزل الوزراء جبران باسيل، فادي 
عبود، زياد بارود، محمد جواد خليفة، النائب 
علي بزي ممثال الرئيس نبيه بري، النائب آالن 
عون ممثال العماد ميشال عون، نائب رئيس 
املجلس السياسي حلزب اهلل محمود قماطي 
يرافقه النائب علي عم����ار عن قيادة احلزب، 

بيروت ـ عمر حبنجر
يعقد مجلس الوزراء اللبناني اول اجتماع 
له هذه السنة غدا الثالثاء في السراي الكبير 
وبرئاسة رئيس احلكومة سعد احلريري، وفي 
صدارة اهتماماته املوازنة العامة والتعيينات 
واالنتخابات البلدية في مايو واستئناف طاولة 

احلوار، اضافة الى 47 بندا برسم االقرار.
وكانت احلكومة قررت ان يكون اجتماعها 
االسبوعي يوم االربعاء، بدال من اخلميس، من كل 
اسبوع، لكن مصادفة عيد امليالد لدى الطوائف 
االرمنية االرثوذكس����ية هذا االربعاء، اوجبت 

انعقاد االجتماع االسبوعي يوم الثالثاء.
ومن باريس، وصف الرئيس ميشال سليمان 
العام اجلديد بعام التجديد، واعتبر ان القرار 
1701 يغطي جميع املواضيع املطروحة، و»نصر 

على تنفيذه كامال«.
وح����ذر الرئيس اللبناني م����ن اخلروقات 
االس����رائيلية ورأى أن العالقات مع س����ورية 
طبيعية وجيدة جدا، كما كانت في الس����ابق 

ونحن ننظر الى تطويرها.
الرئيس سليمان عاد الى بيروت ليال بعد 
زيارة امضى خاللها اجازة رأس الس����نة في 

عاصمة السني.
وفيم����ا ينتظ����ر اللبنانيون اق����الع عجلة 
احلكوم����ة ونص����ب طاولة احلوار تس����تمر 
املتواصلة  اللقاءات والتكويعات اجلنبالطية 
منذ اغس����طس املاضي بحل����ول رئيس اللقاء 
النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط ضيفا على 
مائدة الوزير السابق وئام وهاب في منزله في 
بلدة اجلاهلية )الشوف( بحضور اقطاب قوى 

8 آذار الذين ينتمي وهاب إليهم.
واستقبل وهاب ضيفه اخلارج من جلباب 

وطني خ���ارج اط���ار احلكومة 
واملجل���س النيابي اج���راء غير 
دستوري، واصفا طاولة احلوار 
السياسية وبالترقيع  بالهرطقة 

بدال من احلسم.
وردا على سؤال حول خطاب 
امني عام حزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل للمسيحيني، لفت النائب 
شمعون الى ان اقناع املسيحيني 
مبخاوف الس���يد نصراهلل على 
وجودهم ال يتم س���وى بإعالن 
احلزب امام املأل عن اس���تغنائه 
رس���ميا عن مشروعه الذي كان 
قد تبناه وأعلن عنه صراحة اثر 
تأسيسه وكذلك بإعالنه اسقاط 
هذا املشروع نهائيا من حساباته 
السياسية واعترافه بان لبنان ال 
يقوم عل���ى فئة طائفية مذهبية 
دون االخرى، معتبرا انه بدال من 
اسداء السيد نصراهلل النصائح 
للمس���يحيني عليه ان يبادر الى 
طمأنتهم وطمأنة جميع اللبنانيني 
حيال مستقبل لبنان الذي عمل 
ومازال يعمل املسيحيون ألجله 
والجل احلف���اظ على س���يادة 

واستقالل الدولة اللبنانية.
وايضا ردا على سؤال حول 
س���بب اثارة موضوع الس���الح 
مؤخرا فقط من قبل مس���يحيي 
14 آذار وعدم التطرق اليه من قبل 
باقي املذاهب في القوى نفسها، 

وتساءل النائب شمعون في 
تصري���ح ل� »األنب���اء« عن دور 
املجلس النيابي ما دامت طاولة 
احلوار س���تجمع حولها جميع 
الفرقاء اللبنانيني املمثلني اصال 
في املجلس املذكور، معتبرا ان ما 
سبق مخالفة دستورية ال يجوز 
االستمرار فيها واعطاء الطاولة 
دورا اكبر وافعل من دور املجلس 
النيابي، داعيا الى ضرورة العودة 
الى االصول والقواعد الدستورية 
التي حتكم كيفية البت في االمور 
الوطنية، مش���يرا الى ان طاولة 
احل���وار هي اس���تضعاف لدور 
املؤسسات الدستورية انطالقا من 
ضعف في التعاطي من الدستور 
واحكامه، معتب���را ان كل اجراء 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو قوى 14 آذار رئيس 
حزب »الوطنيني األحرار« النائب 
دوري شمعون، ان طاولة احلوار 
انعقادها في  املرتق���ب  الوطني 
قصر بعبدا غير دستورية، وذلك 
العتباره ان احلوار بني ابناء البلد 
الواحد ينش���أ بناء على ظروف 
استثنائية تفوق قدرة املجلس 
النيابي واحلكومة على التعاطي 
معها، كما تنشأ ايضا في ظل غياب 
املؤسسات الدستورية الوحيدة 
املخول���ة الب���ت ف���ي العناوين 
وامللف���ات الوطنية كبيرة كانت 
او صغيرة، مش���يرا الى انه من 
الطبيعي ان يكون السالح الذي 
هو عن���وان احلوار الوطني، في 
عهدة الدولة اللبنانية وحتديدا في 
كنف املؤسسة العسكرية وحدها، 
االمر ال���ذي ال يعتبر موضوعا 
استثنائيا يستوجب الدعوة الى 
حتاور اللبنانيني حول مصيره 
خارج اطار املجلس النيابي، هذا 
من جهة، الفتا من جهة ثانية الى 
ان طاولة احلوار تلغي بأبعادها 
دور مجلس الن���واب والوزراء، 
وتخلق مع الوقت حالة سيعطى 
لها الحقا صبغة دستورية، في 
وقت هي ابعد ما تكون فيه سواء 
بالشكل او باملضمون عن الدستور 

واحكامه.

المفتي قباني يحّث على إنجاز التعيينات بحسب »الكفاءات«

دوري شمعون

النائب وليد جنبالط متحدثا ملستقبليه في دار الوزير السابق وئام وهاب في اجلاهلية أمس 

جنبالط بعد استقبال المعارضة الحاشد في الجاهلية:  الـ »1559« مشؤوم
المخاوف من عدوان إسرائيلي وراء زيارة سليمان لباريس.. و14 آذار تتوقع سريان النموذج السوري ـ التركي على لبنان

)محمود الطويل(


