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لقاء الرابية اليوم: توافق على تجاوز إشكاليات 
ملف المهجرين واستكمال المصالحة

»أجواء« الرئيس سليمان:
الحوار ـ التعيينات ـ الزيارات  الخارجية

هل تسحب »القبة الحديدية« اإلسرائيلية ورقة الصواريخ من حزب اهلل؟

بيروت ـ محمد حرفوش
تكتسب زيارة النائب وليد جنبالط الى الرابية 
اليوم االثنني اهمية ليس فقط على الصعيد السياسي 
جلهة اخلطوات التصاحلية التي ينتهجها الزعيم 
الدرزي، بل بالنسبة الى سبل اقفال ملف املهجرين 
الذي سيكون في صلب محادثاته مع العماد ميشال 
عون، حيث اش���ارت مصادر املختارة والرابية الى 
توجه وتوافق على جتاوز اشكاليات امللف باجتاه 
ارس���اء رؤية وخطوات جديدة القفاله واستكمال 
العودة واملصاحلة. واملعلومات املتداولة على هذا 
الصعيد ان اجتماع الرابية سيدخل في دراسة االمور 
التفصيلية اخلاصة بعملية استكمال عودة املهجرين 
الى اجلبل ومناقش���ة آليات عمالنية تس���اهم في 
تسريع العودة من خالل ازالة التعقيدات والتجاذبات 
املتصلة بهذا امللف واخراجه من دائرة التوظيفات 

واحلسابات السياسية واالعتبارات املالية.
وه���ذه التعقيدات مبختلف اوجهها س���بق ان 
عكستها مجموعة دراسات تناولت ارقام املهرجني 
والعودة حيث اشارت الى ان عدد العائالت املهجرة 
في جبل لبنان اجلنوبي )الشوف – عاليه – بعبدا( 
تبلغ نحو 40 ألف عائلة، أي نحو 150 ألف شخص، 
اما نس���بة عودة هذه العائالت فلم تبلغ منذ العام 
1992 سوى نس���بة 16.6% اي أن 6640 عائلة فقط 
عادت الى قراها فيما نس���بة العودة في عش���رين 

قرية جبلية مازالت صف���را في املائ�ة، وابرز هذه 
القرى هي: بريح )الشوف( – عبية )عالية( وكفر 

سلوان )بعبدا(.
واذا كان���ت هذه االرقام تؤش���ر الى معضالت 
اس���تكمال العودة فان ارقام االموال التي انفقتها 
الدولة اللبنانية عبر وزارة املهجرين منذ عام 1992 
تطرح اثرا من عالمة استفهام: وبحسب الدراسات 
فانه خالل عام 1993 كانت موازنة وزارة املهجرين 
474 مليون دوالر، انفقت من دون ان تغير الكثير 
في نسب العائالت العائدة في اجلبل، وانفقت املاليني 
منذ ذلك العام حتى اليوم، فبلغت نحو مليار و700 
مليون دوالر، وذلك من دون تعديالت على لوائح 

االفراد واملهجرين.
وفي ايام احلكومة األولى للرئيس فؤاد السنيورة 
حدد وزير املهرجني فيه���ا نعمة طعمة مبلغ 550 
مليار ليرة المتام العملية، وسدد منها 210 مليارات، 
والالفت ان���ه في حكومة الس���نيورة الثانية بعد 
اتفاق الدوحة طالب الوزير رميون عودة ايضا ب� 
550 مليار ليرة ما يطرح تساؤال عن مبلغ ال� 210 

مليارات التي صرفت في عهد سلفه.
والحظت الدراسات ان مليارات وزارة املهرجني 
تنفق دون معايير ومشاريع واضحة مع العلم ان 
التقديرات تشير الى ان املبلغ املطلوب القفال امللف 

يفوق مبلغ ال� 550 مليارا.

اثارة الغرائز عند بعض النفوس 
الضيقة او املوتورة من افراد او 
جهات سياسية او غير سياسية 
يغل���ب عليها االف���ق الضيق او 

االنغالق او احلقد.
وثمن جنب����الط عاليا رغبة 
عائالت الشهداء، جميع الشهداء 
من اخلندق أصحاب الكفاح الواحد 
في اجلبل والضاحية وبيروت 
بالترفع عن األلم واملصيبة وفتح 
صفحة الوفاق واملعاجلة شاكرا 
لكل القوى السياسية والشعبية 
له����ذه  والديني����ة احتضانه����ا 
املصاحلة منوها بجهود القوى 
األمنية والعسكرية وخصوصا 
اجليش واملخابرات التي واكبت 
احملط����ات التفصيلي����ة له����ذه 
املصاحلة وختم بالقول: قدرنا 

الكفاح املشترك، النضال املشترك، 
والعمل املشترك، وتقاسم اخلبز 
وامللح، الذي هو فوق كل اعتبار، 
ان����ه ماضين����ا وحاضرنا وهو 

مستقبلنا ايضا.

التكامل بين الجميع

بدوره، أكد عضو كتلة »التنمية 
والتحرير« النائب علي حس���ن 
خليل ان العالقة املش���تركة مع 
احلزب »التقدمي االش���تراكي« 
ليست ملواجهة احد او اصطفافا 
بل لتشكيل تكامل بني جميع ابناء 

الوطن.
واكد خليل باسم رئيس مجلس 
النواب نبيه بري على دوام التفاهم 
عم���ق الروابط ب���ني اهل اجلبل 
والضاحية وبالقدرة على جتاوز 

املشاكل باحلوار مؤكدا على العمل 
املشترك وااللتزام باتفاق الطائف 
لتحصني التضامن الداخلي. واعتبر 
خليل ان لقاء املصاحلة هو جتسيد 
»اللتزامنا بالعالقات املميزة مع 
س���ورية وإميان بفلسطني التي 

تبقى القضية املركزية«.
ان���ه يجب ان  واعتبر خليل 
يبقى احل���وار هو خيار اجلميع 
في التعاطي مع املشاكل الداخلية 
مهما كبرت، مشيرا الى ان اللقاء 
هو جتس���يد المياننا املش���ترك 

بلبنان الوحدة.
ولف���ت خليل الى ان مش���هد 
املصاحلات ه���و افضل رد على 
تهديدات اسرائيل التي تتصاعد 
والت���ي ال ميكن ردعه���ا اال عبر 

الوحدة الوطنية.

واشار خليل الى ان الصفحات 
املؤملة على مرارتها طويت بفضل 
الوعي من اجلميع وبالدرجة االولى 

عوائل الشهداء.
واعتبر خليل ان رئيس »احلزب 
الدميوقراط���ي اللبناني« النائب 
طالل ارسالن قبض على عصب 
األزمة وفتح قنوات التواصل من 
أجل احل���ل مع »احلزب التقدمي 
االشتراكي« وزعيمه الذي استقرأ 
مخاطر االنقسام ومع قيادة »حزب 

اهلل« وقيادة »حركة أمل«.

العيش المشترك

من جانبه، وصف رئيس كتلة 
»الوفاء للمقاومة« النائب محمد 
رعد لق���اء املصاحلة بأنه »ليس 
ملجرد طي صفحة ال نريد قراءتها 

بل لتأكيد عزمنا على املضي معا 
لنحفظ بعضنا وبلدنا وشركاءنا 
اللبناني���ني وحلفاءنا من  م���ن 

املناضلني«.
وذكر رعد في كلمة ألقاها عن 
األمني العام ل� »حزب اهلل« السيد 
حسن نصراهلل باملناسبة، أنه »ال 
ميكن فصل وح���دة العيش بني 
الش���ويفات واجلبل والضاحية 
واجلنوب والبقاع«، عازيا اياها 
بأنها »ق���در محتوم من العيش 
الواح���د واملصالح املش���تركة 
واالحترام املتب���ادل وهذا القدر 
عصي عن التبديل«، معتبرا ان 
»الشراكة بيننا أصل ثابت والتزام 
ثابت ومصلحة اس���تراتيجية 
للبن���ان وهذه الش���راكة أعمق 
وأوس���ع وأصلب من أن يهزها 

إعص���ار أو ضغوط«. وذكر أنه 
»باألم���س كنا وس���نبقى اليوم 
جبهة واحدة نرسم تاريخا مديدا 
من النض���ال ضد عدو عنصري 
يستهدفنا جميعا وضد تخلف 
داخلي عل���ى الصعيد اإلمنائي 
واالقتصادي«، الفتا الى ان »هناك 
فريقا يريد أن يبقى لبنان رهن 

االنقسام والنزاعات«.
وشدد على »أننا اليوم نسعى 
معا لقيام الدولة القادرة والعادلة 
واملطمئنة للجميع على اختالف 
الطوائف وننتصر معا لضمان 
حق العودة للشعب الفلسطيني 
إلى أرضه ودعم قضيته وانتزاع 
احلقوق املدنية واإلنسانية ألبنائه 
الالجئني ونحرص على استنئاف 
العالقات املميزة مع سورية ملا 

لذلك من خير على بلدنا«.
جورج عدوان نائب قائد القوات 
اللبنانية ق���ال ان املصاحلة في 
اجلبل حتققت بزيارة البطريرك 
نصر اهلل صفير للجبل عام 2001، 
وتكرس���ت بالتفاهم بيننا وبني 
النائب وليد جنبالط، والذي على 
اساس���ه ينعم اجلبل منذ 2005 
بالهدوء والسلم االهلي والعيش 

املشترك.
واعتبر عدوان ان املصاحلة 
التي س���تجري في الرابية، بني 
النائبني وليد جنبالط وميشال 
عون اليوم هي استكمال خليار 
القوات الذي قامت به عام 2005. 
وان املصاحلة بني املس���يحيني 
والدروز، وبقية الطوائف الطريق 

الصحيح لوحدة لبنان.

بيروت ـ عمر حبنجر
املرتقبة  انعقدت املصاحل���ة 
التقدمي  بني مناصري احل���زب 
االش���تراكي في الشويفات ودير 
قوبل، وبني مناصري حزب اهلل 
وحركة أمل في الضاحية اجلنوبية 
ام���س، في احتفال  من بيروت، 
اعد له طويال وبعناية سياسية 
وأمنية، بحضور رئيس احلزب 
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط، 
الدميوقراطي  ورئيس احل���زب 
اللبناني طالل ارسالن من جهة 
ورئيس كتلة الوف���اء للمقاومة 
محمد رعد واملعاون السياس���ي 
لرئيس مجلس النواب علي حسني 
خليل، وشخصيات وزارية ونيابية 
ودينية وممثلني عن احزاب 8 آذار 

خصوصا.
وانعقدت املصاحلة في قاعة 
مدرسة سيدة الشويفات، لتمحو 
ذيول احداث السابع من مايو 2008 
التي أوقعت العديد من الشهداء 
بني الطرفني، ورافقتها اعمال عنف 

بالغة الشدة.

تواصل تاريخي

جنبالط ال���ذي افتتح الكالم 
في املهرج���ان قال: نختتم اليوم 
جرحا أليما كاد لو توسع ان يدمر 
التاريخي والنضالي  التواص���ل 
والكفاحي واإلنساني والسياسي 
بني اجلب���ل والضاحية وبيروت 
ويدخل البالد في دوامة من العنف 
ال مثيل لها، تقضي على مقومات 
العيش املش���ترك في كل لبنان، 
وعلى اجلهود املشتركة جلميع 
القوى السياسية دون استثناء 
التي توافقت اثناء احلوار الذي دعا 
اليه الرئيس نبيه بري عام 2006 
بضرورة قيام دولة قوية قادرة 
وعادلة بكل ما في الكلمة من معنى، 
ومعاجلة املشاكل العالقة الداخلية 
باحلوار، واخلارجية مع سورية 
آنذاك  الذي انتج  البناء  باحلوار 
نقاط اجماع وتوافق واس���تكمل 
الحقا بهيئة احلوار الوطني واليوم 

بحكومة االحتاد الوطني.
واضاف جنب���الط يقول: ان 
العودة الى مالبسات ما قبل السابع 
من مايو ال فائدة منها، إال في إطار 

نائب من 8 آذار لـ »األنباء«: 
واشنطن ليست جدية في حل الصراع

بيروت ـ ناجي يونس
يس��تبعد نائب لبناني من فريق 8 آذار ان تغامر اسرائيل وتعتدي 
على لبنان كونها التزال تعاني من العيوب نفسها التي عانت منها في 
عدوان عام 2006 ولم تس��تطع ان تعوض ذلك طيلة 3 س��نوات على 

التوالي.
واضاف ردا على سؤال ل� »األنباء«: اما اذا غامرت اسرائيل فإنها 
س��تواجه مصيرا لن يرضيها كثيرا ومع ذل��ك فهي قد ترتكب خطأ 

كبيرا جدا.
وال يهم ان تقوم اس��رائيل بعمليات جتس��س او ان تخترع قصة 
الس��فينة التي قالت انها حتمل س��احا من ايران الى حزب اهلل عبر 
سورية ألنها تركز عمليا على التهويد واالستيطان وقد ثبت ان واشنطن 
ليست جدية في التعاطي مع ملف الصراع العربي � االسرائيلي وايجاد 
حل للقضية الفلس��طينية وهي تركز اساسا على حربها في باكستان 

وافغانستان، حيث يبدو انها غير موفقة على االطاق.
والح��ظ النائب املعارض ان تل ابي��ب متكنت من فرملة االندفاعة 
االميركية حيال احياء عملية الس��ام االم��ر الذي كان بفعل ضغوط 
من قبل بعض االنظمة العربية ويجوز القول ان االسرائيليني ضربوا 

سياسات الرئيس اوباما من البداية.
ام��ا الواقع الداخلي اللبناني فق��د رأى انه بني نهجني االول يضم 
القوى التي تعمل على تعزيز الوح��دة الوطنية واالنفتاح والتواصل 
بني اللبنانيني وتفادي املش��اكل واملطبات وهذا ما تعمل له املعارضة، 
والثاني يضم بعض القوى املوالية وعلى رأسها القوات والكتائب التي 
تعمل للفدرلة والتصعي��د وتزرع بذور التفرقة والتعصب بينما بات 
واضحا النهج الذي اخت��اره النائب جنباط على الصعيدين الداخلي 

واالقليمي.

 بي����روت: نقل ع����ن الرئيس
     ميشال سليمان، في رده على 
بعض االنتقادات التي يتعرض لها 
نتيجة جوالته اخلارجية قوله: 
»أنا ال أقوم بشيء حتت الطاولة 
ومواقفي معلنة، وما أقوم به هو 
ملصلحة لبنان وسورية«. وأكد 
استمرار تواصله مع الرئيس بشار 
األسد حول ما يطرح في األجواء 
اإلقليمية والدولية، وأن آخر اتصال 
كان بينهما الس����بت قبل املاضي 
إثر عودته م����ن زيارته اخلاصة 
لباري����س حيث التق����ى الرئيس 

الفرنسي نيكوال ساركوزي.
ويق����ول مقربون من الرئيس 
سليمان: تبني للجميع ان نتائج 
زيارة واشنطن كانت لصالح لبنان 
والقضايا العربية، والذين انتقدوا 
زيارة باريس سيكتشفون أيضا 
بعد مدة وجي����زة ان ما قيل في 
باريس كان من املنطلق نفس����ه 
الذي قيل في واش����نطن، وحركة 
الرئي����س تراك����م اجن����ازات في 
السياسة اخلارجية لصالح وحدة 

لبنان وسيادته واستقالله. وينقل 
هؤالء عن الرئيس سليمان استياءه 
من جوقة االنتقادات التي تنبري 
ملالحقة أي زي����ارة يقوم بها الى 
اخلارج بأسئلة وشكوك. ويقولون 
ان رئي����س اجلمهورية قرر عدم 
الرد على جوقة منتقدي زيارته، 
ويجد نفس����ه غير معني بتقدمي 
تبريرات ومحاض����ر عن لقاءاته 

الرسمية اخلارجية.
كما يؤكد مقربون من رئيس 
اجلمهوري����ة انه س����يقاوم أي 
محاولة إلغراقه في مس����تنقع 
تناتش احلصص على أساس 
والءات ش����خصية وحسابات 
فئوية، مشيرين الى انه في حال 
سلكت األمور هذا املنحى فإن ذلك 
سيصيب العهد بانتكاسة حادة. 
ويكشف هؤالء ان الرئيس بري 
شكا مما يعانيه للرئيس ميشال 
سليمان خالل االتصال الهاتفي 
أيام، حيث  األخير بينهما منذ 
بادر رئيس املجلس الى القول 
لرئيس اجلمهورية بأنه تلقى 

أكثر من 260 طلبًا توظيفًا يريد 
أصحابها ان يدعمهم، واحلبل 
على اجلرار، فأجابه س����ليمان 
بأنه لو فتح الباب فإن سيول 
املراجعات بهذا الشأن ستجتاح 
أيضا القصر اجلمهوري، ولذلك 
فاملطلوب منا وض����ع معايير 
محددة لالختيار على أس����اس 
اجلدارة والنزاه����ة، وإال فإننا 

سنغرق جميعا.
في هذه األثناء يدرس الرئيس 
س����ليمان إمكان توجيه الدعوات 
الى مؤمت����ر احلوار الوطني قبل 
نهاية الشهر على أن يعقد الحقا. 
ويجري سليمان، بحسب ما نقل 
عنه زواره، مش����اورات في شأن 
تشكيل طاولة احلوار بناء على 
املس����تجدات ونتائج االنتخابات 
واملصاحلات، في ظل توجه إلشراك 
املدني فيها. وذكر زوار  املجتمع 
س����ليمان أنه ال يعتقد بان عدد 
أطراف طاولة احلوار س����يرتفع 
كثيرا وسط ترجيح بأال يتعدى 

20 شخصية.

 بيروت: أعلنت وزارة الدفاع االسرائيلية أنها اختبرت بنجاح نظاما
مضادا للصواريخ من شأنه أن يوفر لها حماية فعالة من الصواريخ التي 
ميلكها حزب اهلل وحماس. واعتبرت الوزارة أن نظام »القبة احلديدية«، 
والذي يراد منه اعتراض الصواريخ القصيرة املدى بشكل خاص والقذائف، 

في طريقه الن يصبح عمالنيا.
وأضافت »للمرة األولى اختبر هذا النظام في وضع كانت فيه املخاطر 
متعددة ومتزامنة، وقد جنح في اعتراضها بنجاح كامل«، مشيرة إلى »أن 
النظام اسقط جميع الصواريخ بنجاح تام«، موضحة انه بعد سلسلة من 
التجارب التي أجري����ت خالل األيام األخيرة تتمثل املرحلة املقبلة في إمداد القوات 

املسلحة بهذا النظام.
وسيتم دمج »القبة احلديدية« مع منظومة صواريخ »حيتس« املضادة للصواريخ 
البالستية. ومن املقرر، بحسب وزارة الدفاع، استكمال هذه الدرع بنظام ثالث سيتم 
تطويره في السنوات املقبلة ويهدف إلى اعتراض صواريخ متوسطة املدى. واعتبر 
املدير العام لوزارة الدفاع بينهاس بوشريس أن جعل »القبة احلديدية« نظاما عمالنيا 
سيحس����ن موقع إس����رائيل على الصعيدين األمني والديبلوماسي، سواء كان على 
اجلبهة الشمالية )مع لبنان( أو اجلنوبية، في إشارة إلى غزة. وأوضح انه »سيؤمن 
حماية فاعلة للمدن واملنشآت اإلستراتيجية والقواعد العسكرية واملرافئ ومحطات 
الطاقة، التي كانت حتى اآلن هدفا للصواريخ من غزة ولبنان«. وقال املتحدث باسم 

الوزارة شلومو درور إن »الصواريخ والقذائف شكلت تهديدا استراتيجيا ألنها قادت 
إلى حتول كبير في السياسة اإلسرائيلية من خالل شن هجمات على لبنان وغزة«. 
وأضاف »مع هذا النظام اجلديد، فان إس����رائيل تزيل احد املخاطر الكبرى احملدقة 
مبطار بن غوريون في حال التوصل مس����تقبال إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيني«، 
لكنه اعتبر انه »ليست هناك حماية 100%.الناشطون سيواصلون إطالق الصواريخ 

ومحاولة شن هجمات صغرى على إسرائيل«.
وقال يديدا يعاري، رئيس »رفائيل« املسؤولة عن تطوير نظام »القبة احلديدية« 
انه وبالرغم من جناح االختبارات على النظام، فإنه »ال توجد حماية كاملة«، مشددا 
عل����ى »وجوب اجراء املزيد من االختبارات والي����زال هناك الكثير من العمل للقيام 
به«. وأشاد بالكلفة املنخفضة لتشغيل النظام، معتبرا انه لو مت نشره خالل حرب 
لبنان الثانية فإن تكلفة حماية ش����مال اسرائيل كانت أقل من كلفة مقاتلة »اف 16« 

التي تكلف مئات ماليني الدوالرات.
واعتبر مدير »مركز بيغن � الس����ادات للدراسات اإلستراتيجية« افرامي انبار أن 
»النظام يس����قط إحدى ركائز إستراتيجية أعدائنا التي تقول ان الوسيلة الوحيدة 
الستهداف إسرائيل في ظل تفوق اجليش اإلسرائيلي الكامل، هي بضرب جتمعاتها 
الس����كنية«. وقد نقلت اإلذاعة عن مصدر أمني إس����رائيلي رفيع املستوى قوله إن 
اجليش األميركي عبر عن رغبته في شراء منظومة »القبة احلديدية« الستخدامها 

في العراق وأفغانستان.

منيمنة لـ »األنباء«: تحوالت جنبالط أربكت الحريري
ال بالعزلة وال بالضعف وبالتالي 
فإن الرؤية تختلف بني الرجلني 
بابعادها السياسية واالجتماعية 

والزمنية.
وعما اثير مؤخرا في احدى 
الصح����ف احمللية بأن حتوالت 
النائب جنبالط تفس����ح املجال 
واس����عا امام تكثيف الهجمات 
السياسية واحلمالت االعالمية 
ضد القوات اللبنانية، اكد الوزير 
منيمنة ان بعض االطراف على 
الس����احة السياسية اللبنانية، 
حتاول االستفادة من حتوالت 
النائب جنب����الط لعزل القوات 
اللبنانية واضعافها امام الفريق 
املسيحي اآلخر املنافس سياسيا 
لها، وذلك عل����ى امل ان تؤدي 
عملي����ة اضعاف الق����وات الى 
اضعاف كل ق����وى 14 آذار من 
الى تفكيكها،  خاللها وبالتالي 
مؤكدا من جه����ة اخرى اال احد 
في لبنان يستطيع إلغاء اآلخر 
او حتى اس����كاته بهدف مترير 
مشروعه السياسي ايا يكن هذا 
املشروع، واضعا احلملة على 
القوات للنيل من قوى 14 آذار، في 
اطار الصراع السياسي الدائر بني 
الفرقاء اللبنانيني بهدف تثبيت 

كل منهم ملوقعه السياسي.

نتيجة قراءته السياسية اخلاصة 
به، معتبرا انه سواء اكان النائب 
جنب���الط صائبا في قراءته ام 
مخطئ���ا البد من االعتراف بأن 
هناك تبدالت وتغيرات دولية 
واقليمية حدثت خالل االشهر 
القليلة املاضية واهمها التراجع 
االميركي في املنطقة الش���رق 
أوسطية، معتبرا ان الهدف من 
مسار النائب جنبالط قد يكون 
صحيحا في مكان ما، امنا اآللية 
املعتمدة منه لتحقيق هذا الهدف 
متسرعة ورمبا قد أوقعته في 
م���كان حرج، االم���ر الذي دفع 
الى اعتبار البعض ان حتوالت 
النائب جنبالط قد ترتد سلبيا 

عليه.
وردا على سؤال اكد الوزير 
منيمن����ة ان حت����والت النائب 
جنب����الط قد اربك����ت الرئيس 
احلريري في العديد من األمكنة، 
مشيرا في املقابل الى ان سياسات 
هذا االخير الهادفة الى احتضان 
اللبنانيني دون  الفرقاء  جميع 
اس����تثناء، والى تفهم واقعهم 
األمني واجلغرافي والسياسي 
ككل، ادت ال����ى اس����تيعاب ما 
يسمى بالصدمة االولى املتمثلة 
ب� »اعالن التحول اجلنبالطي«، 

اجلب����ل وحده����ا دون املناطق 
االخرى كبي����روت مثال، علما 
الواقع األمن����ي للمنطقتني  ان 
هو نفسه ال يتغير سواء على 
املس����توى اجلغراف����ي ام على 
املستوى الشعبي، وكون ذيول 
وترددات احداث السابع من مايو 
ايضا هي نفسها بوقائعها على 
اجلميع، لف����ت الوزير منيمنة 
ال����ى انه ليس بالض����رورة ان 
تتطابق قراءة النائب جنبالط 
مع قراءة باقي الفرقاء في قوى 
14 آذار، مذكرا بتفسيرات النائب 
جنبالط نفسه السباب حتوالته 
السياس����ية، بأنها اتت حلماية 
الس����احة الدرزية مما يراه هو 
خطرا مقبال على املنطقة، مشيرا 
ال����ى ان النائب جنبالط يعتبر 
ان الطائف����ة الدرزية اقلية في 
املجتمع اللبناني، كما يعتبر ان 
هناك خوفا على هذه االقلية اما 
من نزاع داخلي واما من مخاطر 
خارجية، املخ����اوف التي يرى 
فيها الوزير منيمنة ال تنطبق 
عل����ى واقع احلال الس����ني من 
الش����عبي سواء  حيث احلجم 
في بيروت او في مناطق ومدن 
اخرى من لبنان، االمر الذي ال 
يشعر انصار الرئيس احلريري 

وحالت بالتالي دون الوقوع في 
فخ ردود الفعل التي انعكست 
على جمه����ور 14 آذار بش����كل 
حاد، مؤكدا ان انتهاج الرئيس 
احلريري لسياس����ة استيعاب 
اجلمي����ع وتفهم هواجس����هم، 
مبنية على قناعة لديه بضرورة 
تفاهم جميع االفرقاء اللبنانيني 
مع بعضهم البعض وصوال الى 
رؤية سياسية مشتركة جتمعهم 
حولها ومته����د للقيام بالدولة 
القادرة والقوية سياسيا وأمنيا 

واقتصاديا.
وعن اس����باب حصر النائب 
جنب����الط مخاوفه على منطقة 

بيروت ـ زينة طبارة
التربية د.حسن  رأى وزير 
منيمن���ة )تي���ار املس���تقبل( 
ان مصاحل���ة الش���ويفات وما 
تخللها من كلمات بني االطراف 
املتصاحلة، خطوة جديدة في 
مسار رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائ���ب وليد جنب���الط، الذي 
اعلن عنه خالل مؤمتر احلزب 
التقدمي االشتراك في الثاني من 
اغسطس الفائت، الفتا الى ان 
النائب جنبالط اراد من مساره 
اجلديد ان يكون تصفية لذيول 
احداث السابع من مايو، معربا 
عن ترحيب تيار املستقبل بكل 
اجراء تصاحلي على مستوى 
الداخل اللبناني، وذلك العتبار 
التيار املذك���ور ان اعادة بناء 
الثقة بني االطراف اللبنانية قد 
تشكل مدخال حقيقيا ليس فقط 
الى مصاحلة لبنانية � لبنانية 
ش���املة امنا ايضا الى ترسيخ 
االس���تقرار والشروع في بناء 
الدولة بكامل مقوماتها واهمها 
االقتصادية واالدارية واألمنية 

� العسكرية.
الوزي���ر منيمنة في  ولفت 
تصري���ح ل� »األنب���اء« الى ان 
حتوالت النائب جنبالط جاءت 

وزير التربية رأى في الحملة على »القوات« محاولة لفكفكة 14 آذار

لبنان: »أم المصالحات« بين الضاحية والجبل انهت ذيول 7 مايو
إجماع على التكامل بين جميع أبناء الوطن وطي الصفحات المؤلمة

النواب وليد جنباط ومحمد رعد وطال ارسان وعلي حسن اخلليل، وعدد من الفعاليات السياسية واالجتماعية خال املصاحلة بني الضاحية واجلبل في الشيويفات أمس )محمود الطويل(

د.حسن منيمنة
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