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تيمور واملصاحلة مع س�ورية:  قال النائب وليد جنبالط )في حديث 
خاص الى وكالة الصحافة الفرنسية( حول مسألة الوراثة السياسية: 
»هذا هو لبنان، ال أعتقد أن لدى تيمور ابني خيارا غير االستمرار في 

حتمل املسؤولية، وأود أن أرى املختارة في أيد أمينة مع ابني«.
ويس����ود اعتقاد لدى أوساط متابعة ملوضوع زيارة جنبالط الى 
دمشق بأن منطا جديدا سيصحب عالقة جنبالط بدمشق في املرحلة 
املقبلة، يؤدي فيه جنله تيمور دورا رئيس����يا يبدو الزعيم الدرزي 
حريصا على وضع جنله في واجهته. ال يفضي ذلك حكما إلى انتقال 
زعامة البيت من جنبالط االبن إلى جنبالط احلفيد، بيد أنه يش����ق 
الطري����ق باكرا إلى زعامة األخير عندما يح����ن أوانها، في ظل واقع 
هادئ يوفر عناصر أمان ملصاحلة حقيقية وموثوق بها بن الزعيم 

الدرزي وسورية.
لع����ل ذلك يذكر باصطحاب جنب����الط تيمور إلى آخر لقاء جمعه 
بنصر اهلل في 10 أكتوبر املاضي، وقال لألخير فيه إنه يضع مستقبل 

ابنه بن يديه.
أس�باب عدم ارتياح جنبالط في مصاحلة الشويفات:  ترد أوساط درزية 
عالمات عدم االرتياح التي كانت بادية على وجه النائب وليد جنبالط في 

مصاحلة الشويفات الى 3 أسباب:
� الع��دد القلي��ل الذي حض��ر املصاحلة من ك��وادر وأنصار احلزب 

االشتراكي.
� اقدام أحد احلضور وبصوت عال على انتقاد املصاحلة واالحتجاج 

على الطريقة التي متت بها.
� س��وء التنظيم وضيق القاعة التي حشرت 

فيها الشخصيات املدعوة.
النائب مروان حمادة كش��ف انه لم يش��ارك في مصاحلة الشويفات 
»ليس ألني ضد املصاحلة، بل ألني رأيت ان الكثيرين من أهالي الشويفات 

ليسوا ناضجني بعد لهذه املصاحلة«.
املعارضة مرتاحة ملشاركة حمادة:  ال تخفي مصادر معارضة سرورها 
ملش����اركة النائب مروان حمادة في لقاءات املصاحلة واملصارحة في 
اجلاهلية وخلدة والرابية )وقبلها في لقاء قبرص مع النائب العربي 
في الكنيست اإلسرائيلي سعيد نفاع ووفد املعروفن األحرار(. وتعتبر 
هذه املصادر أن هذه املش����اركة لها أهمي����ة قصوى نظرا الى مواقف 

حمادة التي كانت تضعه في طليعة صقور 14 آذار ومنظريها.
الس�عد في صل�ب 14 آذار:  أكد النائب فؤاد الس��عد )عضو في اللقاء 
الدميوقراطي( الذي كان غاب عن لقاء الرابية )لقاء جنبالط عون وكتلتيهما 

النيابيتني( أنه من صلب 14 آذار وسيبقى.
كت�اب ل� 14 آذار حول طاولة احلوار:  كش����فت أوس����اط 14 آذار عن 
إعدادها كتابا سياسيا يس����لم لرئيس اجلمهورية، يتضمن موقفها 
من موضوع طاولة احلوار التي يستعد الرئيس إلطالقها، خصوصا 
لناحيتي متس����كها ببند سالح حزب اهلل فقط وحرصها على حتديد 

مدة زمنية لطي هذا املوضوع سلبا أو إيجابا.
احلريري في كل املنطقة:  في أجندة رئيس احلكومة س��عد احلريري 

زيارة كل املناطق اللبنانية من دون استثناء، وذلك 
بعدما تنطلق ورشة العمل احلكومي، بدءا من زيارة 

منطقة اجلنوب وصوال حتى احلدود.
حتالف املس�تقبل ومس�يحيي 14 آذار:  أكد مس����ؤول بارز في تيار 
املستقبل أن التيار في صدد اإلعداد خلطوات سيعلن عنها قريبا، من 
أجل »تأكيد اس����تمرار التحالف بن قوى 14 آذار، وخاصة بن التيار 

واألحزاب املسيحية«.
حصة فرجنية من التعيينات:  جرى اتفاق بني العماد ميشال عون ورئيس 
تيار املردة س��ليمان فرجنية يقضي ب��أن تكون حصة فرجنية »مديرين 
عامني« من ضمن س��ت حصص مس��يحية س��يتم توزيعه��ا على تكتل 

االصالح والتغيير.
هل يتنازل املر األب عن مقعده للمر االبن؟:  تتحدث معلومات عن أن 
النائب ميش����ال املر قد يتخلى عن مقعده النيابي في إطار تفاهم مع 
القوى األساس����ية في قضاء املنت الشمالي ليخلفه ابنه وزير الدفاع 
الياس املر بالتزكية في أحد املقعدين األرثوذكسين في القضا ء حيث 

النائب غسان مخيبر يشغل املقعد اآلخر.
وتشير املعلومات إلى أن الوضع الصحي للمر األب هو السبب في 
اجتاه����ه إلى هذه اخلطوة التي بحثت بن الوزير املر ورئيس التيار 
الوطني احلر النائب ميش����ال عون خالل لقاء بعيد عن األضواء عقد 
بينهما الشهر الفائت. على صعيد آخر، يدور في داخل حزب الكتائب 
نقاش العتماد املوقف الذي سيتخذه خالل االنتخابات البلدية املقبلة 

خصوص����ا في املنت، ذلك ان التحالف الذي كان قائما في هذه الدائرة 
خالل االنتخابات النيابية األخيرة بن الرئيس أمن اجلميل والنائب 
ميشال املر لم يعد قائما، في ظل التقارب احلاصل بن الوزير الياس 

املر والعماد ميشال عون.
قلق أوروبي من حترك إس�رائيلي إلرباك لبنان:  أبدى سفير أوروبي في 
بيروت أمام وزير يشغل حقيبة سيادية قلقه حيال معلومات وصلت إلى 
جهة معنية في بالده، وهي تشير إلى أن اإلسرائيليني املنزعجني من عودة 
الوئام إلى الس��احة اللبنانية قد يتحركون استخباراتيا، ورمبا على نطاق 

حساس للغاية، من أجل إرباك الوضع.
العالقة السورية � األميركية تراوح عند نقطة احلوار:  في ثالث زيارة له 
منذ تعيينه موفدا اميركيا خاصا الى الشرق األوسط، يصل جورج 
ميتش����يل الى دمشق بعد غد األربعاء ملناقش����ة »تطورات« العملية 
السلمية في املنطقة، فيما من املتوقع أن يصل مساعد وزيرة اخلارجية 
االميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز إلى دمشق الشهر املقبل 
لبح����ث العالقات الثنائية بن البلدين، في ظل تراجع اآلمال بتحرك 
أميركي جدي وفعال في عملية السالم، كما أيضا بتقدم فعلي وملموس 
في العالقات الثنائية. وتقول مصادر ان عالقة دمش����ق بواش����نطن 
حتسنت بالفعل، ولكنها ظلت أسيرة تركات إدارة الرئيس األميركي 
الس����ابق جورج بوش، خصوصا في ظل العقوبات التي تثقل كاهل 
قطاعي النقل والتقانة في س����ورية، فتعيق تقدمهما كما تؤثر على 

سالمة مواطني البلد.

لبنان: »البلدية« رهن التعديالت و»التعيينات« بانتظار وضع اآلليات
بيروت � عمر حبنجر

ع����ادت املنخفض����ات اجلوية 
تسيطر على املناخ العام في لبنان، 
بعد فترة صحو طويلة، ويخشى 
ان يتأثر اجتماع مجلس الوزراء 
الثالثاء بالعواصف  اليوم  املقرر 
السياس����ية ذات التأثر الس����لبي 

باملزاج السياسي للوزراء.
فاملطلوب من مجلس الوزراء في 
اجتماعه اليوم الثالثاء بت موقفه 
م����ن اآللية املطلوب����ة للتعيينات 
االداري����ة وتثبيت موع����د اجراء 
االنتخاب����ات البلدي����ة، والقانون 
الذي س����تجرى على اساسه وفي 
هذا السياق سيقدم وزير الداخلية 
زياد بارود مشروع قانون جديد 
للبلديات يلحظ التعديالت املمكنة 

ضمن الفترة املتبقية دستوريا.
ووزع مش����روع ب����ارود على 
ال����وزراء امس لدراس����ته متهيدا 

ملناقشته في اجتماع اليوم.
ويتضم����ن مش����روع قانون 
البلدية  انتخاب رئيس  البلديات 
ونائبه مباشرة من الشعب، واعتماد 
النس����بية في انتخ����اب املجالس 
البلدية للمدن الكبرى التي تضم 
21 عضوا وما فوق، واعتماد اللوائح 
املقفلة للبلديات الصغرى، اي حتت 
21 عضوا، واشترط حيازة رئيس 
البلدية شهادة جامعية واملختار 
الثاني،  القسم  البكالوريا  شهادة 
وتخصيص كوتا نسائية بنسبة 
30% م����ن عضوية كل من مجلس 
بلدي واعتم����اد الالئحة املصورة 
في االقت����راع، اي تضمن الالئحة 

صور جميع املرشحن.
وال يب����دو ان رئي����س مجلس 
الن����واب نبيه بري عل����ى االيقاع 
نفس����ه مع وزير الداخلية بارود، 
فقد س����بق ان اعلن حرصه على 
خفض سن االقتراع من 21 الى 18 
سنة، وقد استغرب امس حذف هذا 
البند من مش����روع الوزير مع ان 
مجلس النواب واحلكومة السابقة 
اق����راه من حيث املبدأ، واوعز الى 
نواب كتلته وكتلة حزب اهلل باثارة 
هذه النقطة والتركيز على املطالبة 

باعتماد سن ال� 18.

وفي ذات الوقت اصر بري على 
طرحه الداعي الى تشكيل الهيئة 
الوطنية اللغاء الطائفية السياسية، 
واوضح ان����ه ال تراجع عن طرح 
هذا الواجب الدستوري، وقال ردا 
على س����ؤال حول حتفظ اطراف 
كثيرة على ه����ذا الطرح اآلن: انا 
س����ابقى على توجهي، ولكل مقام 
مقال ومن اآلن فصاعدا سأرد على 
كل شيء، وقال انه سيعرض الحقا 
ماذا كان يقول نبيه بري عن الغاء 
الطائفية في الستينيات عندما كان 

مسؤوال طالبيا.
وردا على قول رئيس احلكومة 
سعد احلريري ان الغاء الطائفية 
السياسية يحتاج الى اجماع وطني 
قال بري: كالمه ليس دقيقا، كل ما 
هو وارد في الدستور يجب تطبيقه 
وال يحتاج الى اجماع، الن املسألة 

ال تتعلق بتعديل بل بتنفيذه.
وح����ول التعيين����ات االدارية 
ابدى بري متسكه مبا كان اقترحه 
الرئيس����ان س����ليمان واحلريري 
على الوزير محمد فنيش الختيار 
املرش����حن للتعيينات عبر جلنة 
تض����م رؤس����اء اخلدم����ة املدنية 
والتفتي����ش املرك����زي ودي����وان 
احملاس����بة مع تطعيمها بعد من 

االختصاصين.
الرئيس  وحول دوافع متسك 
بري بتشكيل هيئة الغاء الطائفية 
السياس����ية رغ����م االعتراض����ات 
الواسعة، قال النائب ياسن جابر، 
عضو كتلة التحرير والتنمية التي 
يرأس����ها بري لقد مضت سنوات 
طويلة على اقرار دستور الطائف، 
دون تطبي����ق هذا البند، وتوقيت 
طرح ب����ري لم يأت من العدم فقد 
اعتبر الرئيس بري ان هناك بداية 
جديدة في لبن����ان، هناك مجلس 
نيابي جديد وحكومة وفاق وطني، 
وان م����ا يجري عل����ى االرض من 
انقس����ام طائفي ومذهبي مخيف 
وهو يتطلب م����ا طرحه الرئيس 

بري اآلن.
وحول عدم طرح بري املوضوع 
على مجلس النواب الذي هو املرجع، 
قال النائب جابر، املوضوع سيطرح 

على املجلس ف����ي نهاية املطاف، 
باعتبار ان����ه صاحب القرار علما 
ان املجلس ينطق بلسان رئيسه، 
ب����ري هذا  الرئيس  وس����يعرض 
املوضوع على هيئة مكتب املجلس. 
وزير الداخلية زياد بارود رد عدم 
ادراجه سن 18 لالقتراع في مشروع 
تعديل قانون االنتخاب البلدي الى 
عدم قدرته على تضمن مشروع 
القانون ما يخالف الدستور، رغم 
اقتناع����ه بضرورة خفض س����ن 
االقتراع، ولكن فور تعديل املادة 
21 من الدستور سيكون بديهيا ان 
يصبح سن االقتراع 18 سنة، وانا 
امتنى ذلك، وقال في محاضرة له 
ان القانون احلالي ليس سيئا امنا 

يحتاج الى تعديالت.

ال وقت لخفض سن االقتراع

وزير العدل ابراهيم جنار قال 
ان لالنتخابات البلدية قانونا، وهذا 
القانون مفروض ان يطبق، واذا مت 
االتفاق على تعديل القانون احلالي، 
فهذا يفت����رض اقراره من مجلس 
النواب، وفي هذا الوقت الذي نحن 
فيه ال ارى ان ثمة واقعية كبيرة 
في التفكير بتعديالت جذرية، وما 
ميكن ان يعمل هو ان توقف احكام 
قانون االنتخابات الواجبة التطبيق. 
واعتقد ان ما سيحصل هو اعتماد 
القانون احلالي مع بعض الرتوش. 
مستبعدا اجراء التعديل ملصلحة 
الفترة  خفض س����ن االقتراع في 
الزمنية الفاصلة عن االنتخابات.

ولفت جنار الى قول الرئيس 
سليمان انه في مرحلة مقبلة ميكن 
تعديل القانون والدعوة النتخابات 

بلدية بعد التعديل.
الوزير جنار أثار أمس موضوع 
زعزعة اساسات قصر العدل، وقال 
انه عرض االمر على رئيس احلكومة 

سعد احلريري.
النائب سيمون ابي رميا عضو 
كتلة التغيير واالصالح توقع مدا 
وجزرا فيما يخ����ص االنتخابات 
البلدية، مؤكدا إلذاعة صوت لبنان 
ض����رورة احترام االس����تحقاقات 
الدستورية واجراء االنتخابات في 

موعدها معتمدا موقف العماد عون 
بإجراء االنتخابات في موعدها.

وعن احتمال تأجيل االنتخابات 
البلدية قال ابي رميا، لسوء احلظ 

نحن في بلد محكوم بالتوافق.
ومبقابل اثارة وزراء كتلة بري 
موض����وع خفض س����ن االقتراع، 
سيثير وزراء كتلة عون موضوع 
تقسيم العاصمة الى ثالث دوائر 
انتخابية في حال تعذر السير بخيار 

النسبية الوارد في املشروع.
النائب علي بزي، عضو كتلة 
التحرير والتنمي����ة قال أمس ان 
الرئيس  الوحيدة لطرح  اخللفية 
نبيه بري تشكيل الهيئة الوطنية 
إللغاء الطائفية السياس����ية، هي 
االس����تفادة من االجواء االيجابية 
التي مير بها لبنان، حتى ال نستمر 
الوطنية  في دوامة االلتباس����ات 

واملناحرات.
وكان النائ����ب جورج عدوان، 
نائ����ب رئيس الق����وات اللبنانية 
قال صراحة امس ان القوات تريد 
السياس����ية،  الطائفية  تكري����س 
تشجيعا للمس����يحين على عدم 

الهجرة.
واض����اف: اعتقد ان البعض ال 
يجرؤ على هذا القول، لكنني أملك 

هذه الشجاعة.

فنيش: أمتلك تصورا متكامال

بالنسبة للتعيينات قال الوزير 
محمد فنيش امس انه ميتلك تصورا 
متكامال لآللي����ة املفترضة يعطي 
الرقابة  دورا اساس����يا لهيئ����ات 
وينسجم مع معايير حكومة فؤاد 
الس����نيورة االولى، مشيرا الى ان 
تصوره مس����توحى م����ن روحية 
مشروع القانون املوجود امام جلنة 
االدارة والعدل ومقيد بالقوانن التي 
تفرض االتيان بالقسم االكبر من 

املوظفن من داخل املالك.
وحذر عض����و تكتل االصالح 
والتغيي����ر النائ����ب وليد خوري 
من ان وزراء التكتل في احلكومة 
سيمنعون تعين من ال يتمتعون 
باملواصف����ات املطلوبة في املراكز 

االدارية الشاغرة.

نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء اإلماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مستقبال رئيس احلكومة اللبناني سعد احلريري في أبوظبي أمس       )محمود الطويل(

مصدر في 8 آذار ل� »األنباء«: التطورات تتسارع نحو شرق أوسط جديد 
بيروت � ناجي يونس

رد نائب قريب من التيار الوطني احلر تراجع التشنج بني اللبنانيني، 
واالنفراط الضمني للتحالفات املتعاكسة بحدة، الى التقارب اإلقليمي 
خصوصا بني الس��عودية وسورية، وبني س��ورية والغرب عموما، ما 
يؤكد عمق ارتباط األوضاع اللبنانية باملصاحلات واملصالح اخلارجية، 

التي قسمت اللبنانيني بني 8 و14 آذار.
والح��ظ النائب ل��� »األنباء« ان أحدا لم ينتصر على الس��احة 
اللبنانية، إمنا التبدالت الدولية واإلقليمية، فرضت تبدل املش��هد 
اللبناني، متهيدا خلريطة جديدة س��تفرز معادلة اخرى بني القوى 
التي اصطفت بني 8 و14 آذار، بعدما دخلت مجلس النواب واحلكومة 

حتت عنوان التعايش الوطني.
وأضاف ان الصداقات التي نس��جت بني ه��ذا الطرف وذاك بفعل 
التحالفات ستستمر كذلك هذه التحالفات وإن في احلد األدنى ولفترة 
معينة وان كان الكثير من األطراف سيسعى لإلبقاء على املشهد نفسه 

بكل الوسائل وان بالشكل وللصورة أقله في األمد املنظورا.
وتاب��ع يقول: من اآلن فصاعدا ق��د يكون طرفان في التحالف 
نفسه من الناحية التقليدية إال ان احدهما قد يختلف مع اآلخر في 
ه��ذه القضية او تلك تبعا للطروحات واألولويات وقد يتفق طرف 
م��ع جهة معين��ة ال يجمع بينهما اي حتالف على عنوان أساس��ي 
يه��م حياة الناس او يصب في خانة حتقيق مصالح الوطن العليا، 
حيث يتجه اللبنانيون الى تلمس عودة املمارسة الدميوقراطية الى 
أصولها يوما بعد آخر وس��ط تعزيز االستقرار األمني والسياسي 
بينما يشهد العالم تغيرات جذرية اقتصادية واجتماعية وتتسارع 
األم��ور والتبدالت ف��ي كل االجتاهات وتق��دم دول املنطقة على 
خطوات مهمة من هذا القبيل، ما سيؤسس لشرق أوسط جديد أمام 
مش��هد لبناني اليزال في الوضعية نفس��ها من التخبط والتراجع 
واالستس��الم حيال معاجلة املشاكل األساسية ومواجهة التحديات 

وإطالق اخلطط الالزمة ملواكبة العصر.

الحكومة المحكومة بالتوافق تواجه اليوم أول سجاالت العام الجديد 

نقوال ل� »األنباء«: ال مخاوف على الدور المسيحي في لبنان
بيروت � زينة طبارة

رأى عض����و تكت����ل التغيي����ر 
واإلصالح النائب د.نبيل نقوال ان 
دعوة الرئيس نبيه بري لتأليف 
الهيئة الوطني����ة إللغاء الطائفية 
السياس����ية أتت ف����ي غير زمانها 
الطبيعي، كونها استبقت العنوان 
الوطني األكبر املتعلق باإلصالح 
اإلداري والسياسي وبالكثير من 
العناوين األساسية املتوجب طرحها 
قبل املضي في الدعوة، معتبرا ان 
التوص����ل الى تطبي����ق بند إلغاء 
الطائفية السياسية يفرض متهيد 
األرضية الوطنية والشعبية له قبل 
البت فيه، وذلك من خالل معاجلة 
سلسلة من األمور يشوبها اخللل 
الكبي����ر على املس����توين العلمي 
والتطبيقي، متس����ائال عن كيفية 
اس����تيعاب املواطنن لهذا املسار 
الوطن����ي اجلديد واحملق، في ظل 
افتقار الرئاسة األولى لصالحياتها 
ومصادرة مجلس اإلمناء واإلعمار 
لصالحيات الوزراء، وانتشار الفساد 
في الكثير من اإلدارات الرس����مية 
والعامة. وأشار النائب نقوال في 
تصريح ل� »األنباء« الى استحالة 
جناح تطبيق بند إلغاء الطائفية 
السياسية، في وقت أكثر ما يعاني 
فيه املواطنون هو التمييز املذهبي 
والفئوي، األمر الذي يدعو بإحلاح 
إلى طمأنتهم من خالل التأكيد لهم 
على ان شؤونهم اليومية واخلاصة 
لم تعد خاضعة لبعض األمزجة 

املذهبية والطائفية داخل اإلدارات 
وقصور العدل، متسائال من جهة 
ثانية عن كيفية إعطاء موضوع 
»إلغاء الطائفية السياسية« أولوية 
البت فيه قبل حتديد مصير األحوال 
الش����خصية املبنية على أس����س 
مذهبية، وبالتالي قبل إيجاد آلية 
صحيحة لتنظيمها والتعاطي بها، 
معتبرا ان األمور املش����ار إليها ال 
حتتاج الى تأليف الهيئة الوطنية 
إللغاء الطائفية السياس����ية، إمنا 
حتتاج إلى معاجلة املجلس النيابي 
لها جذريا، وذل����ك من خالل عقد 
جلس����ات دوري����ة مخصصة لها، 
تكون بداية الطريق للوصول الى 
تشكيل الهيئة الوطنية وبالتالي 
الطائفية السياس����ية.  إلغاء  الى 
وذّك����ر النائب نقوال مبا يش����وب 
الدستورية في لبنان  النصوص 

من تناقضات وعيوب، بحيث ان 
الدعوة الى املناصفة بن املسلمن 
واملسيحين س����واء في املجلس 
النيابي أو في مجلس الوزراء أو في 
وظائف الفئة األولى، من جهة، وإلى 
إلغاء الطائفية السياسية من جهة 
اخرى، األمر الذي جعل من الدستور 
اللبناني »وجهة نظر« كل يفسره 
على هواه ويفصله على مقاسه، 
معتب����را ان هذا التناقض يتطلب 
إيجاد معادلة معينة لتذليله، وذلك 
من خالل إع����ادة املجلس النيابي 
النظر في اتفاق الطائف والدستور 

اللبناني ككل.
الثقة بنوايا بري

وردا على سؤال أعرب النائب 
نق����وال عن ثقته الكبي����رة بنوايا 
الرئيس بري الوطنية، السيما حيال 
دعوته الى تأليف الهيئة الوطنية 
إللغاء الطائفية السياسية، نافيا 
ما يشاع بأن يكون الرئيس بري 
قد رمى باملوضوع كعنوان خالفي 
إلحالته الحقا كأولوية الى طاولة 
احل����وار بهدف متيي����ع موضوع 
الوطنية  السالح واإلستراتيجية 
للدفاع، مذكرا بأن ما أراده الرئيس 
بري هو تطبيق بنود اتفاق الطائف 
بصفته رئيسا للمجلس النيابي، 
مؤكدا استحالة إدراج املوضوع على 
جدول أعمال طاولة احلوار كونه 
يتطلب سنينا طويلة ملعاجلته، 
الرئيس بري  وذل����ك باعت����راف 

شخصيا بأن األمر قد يأخذ ثالثن 
سنة للوصول الى نتائج مرجوة 
حياله، معتبرا ان ما سبق يتناقض 
جملة وتفصيال مع ضرورة تسريع 
البت في االستراتيجية الدفاعية، 
وبالتال����ي فهو ينف����ي تلقائيا ما 
يحاول البعض إشاعته عن خلفية 
دعوة الرئيس بّري. وعما يقال إن 
إلغاء الطائفية السياس����ية يؤدي 
حكما الى إلغاء الدور املسيحي في 
لبنان، لف����ت النائب نقوال الى ان 
املسؤول عن هذا األمر هو من سارع 
سابقا الى توقيع اتفاق الطائف في 
الوقت الذي كان يحذر فيه العماد 
عون من التوقيع عليه، نسبة ملا 
يحمل في مضامينه من ش����وائب 
وعيوب، مؤكدا من جهة اخرى انه 
ليس لدى التيار الوطني احلر أي 
الدور املسيحي في  مخاوف على 
لبنان، وان اعتراض التيار اليوم 
هو على آلية املسار إللغاء الطائفية 
السياسية وليس على الهدف منه 
او على مضمونه، مشيرا من جهة 
اخرى وردا على س����ؤال، الى ان 
التقاء الفريقن املسيحين املتنازعن 
سياسيا، حول رفض دعوة الرئيس 
بري لتش����كيل الهيئ����ة الوطنية 
إللغاء الطائفية السياس����ية، ولو 
ان الرفض مبني على وجهة نظر 
املذكورين،  الفريقن  مختلفة بن 
هو الدليل على ان اخلالف بينهما 
هو خالف سياسي مبدئي وليس 

خالفا شخصيا.

عضو تكتل اإلصالح والتغيير أعرب عن ثقته بنوايا الرئيس بّري

د.نبيل نقوال

عودة األوضاع إلى ما قبل 14 فبراير 2005
وثالثة تطورات بارزة في المشهد الداخلي

بيروت: يرى محلل سياس����ي اس����تراتيجي في 
بيروت ان قراءة الوضع السياس����ي الراهن في 
لبنان، مبا اس����تقر عليه من ترتيبات وما بلغه من 
تسويات، توحي في ظاهرها بخالصات تغلب عليها 

مؤشرات االنفراج ودالالت التفاؤل.
بيد ان تقوميا اكثر واقعية ملا انتهى إليه الوضع 
في لبنان وما ميكن ان تش����هده املرحلة املقبلة من 
تطورات وأحداث البد م����ن أن يؤدي الى خالصات 
مغايرة تطرح كما من عالمات االس����تفهام املتصلة مبس����تقبل 

االستقرار واالنفراج الداخلي.
ولعل أكثر ما يفرض هذه االس����تنتاجات املعاكسة يتأتى في 
جانب منه من مشهد التطورات املتسارعة في النطاقن االقليمي 
والدولي، وهي التي تبقى ذات التأثير االبلغ في تكوين اجتاهات 

الداخل استقرارا أو تأزميا.
ويتأتى ف����ي جانب آخر من مجموعة التحوالت البارزة التي 
طرأت على البنية السياسية بفعل تطورات االحداث التي توالت 
منذ ما بعد االنتخابات النيابية في صيف 2009 وحتى نهاية السنة 
املاضية، والتي تركت بصماتها الواضحة في تكوين مشهد داخلي 
مختلف جذريا عما كان عليه خالل السنوات املاضية، وفي انتاج 

واقع جديد يحمل في سماته االساسية ثالث عالمات فارقة:
� األولى، االنهيار املوجع الذي أصاب حركة 14 آذار بعد سلسلة 
االنتكاسات واحلسابات اخلاطئة التي انتهت بضربتن قاسيتن: 
تفكك جبهتها السياسية وتشرذم مكوناتها الرئيسة بعد التحوالت 
الدراماتيكية لعدد من أركانها حت����ت عناوين ودوافع مختلفة، 
وعجزه����ا من جهة ثانية عن ترجمة االنتصار الذي حازته عبر 
االنتخابات النيابية نتائج عملية على املستوى السياسي، وتظهير 
التفويض الشعبي الواسع املعطى لها في صياغة منظومة احلكم 
وبرنامجها، وبعدما أدى تغليب احلس����ابات اخلاصة واملصالح 
الذاتية على االعتبارات املبدئية وتوجهات القواعد الشعبية، الى 

إعطاء فوز واضح لقوى املعارضة والس����ماح لها بفرض ارادتها 
السياسية في عملية بناء السلطة شكال ومضمونا.

� الثانية، ترس����يخ حضور حزب اهلل بتوجهاته السياسية 
وترس����انته املس����لحة ومنظومته األمنية، واقعا نهائيا ميتلك 
الى جانب قدراته العس����كرية الهائلة وإمكاناته املادية الواسعة 
وأيديولوجيته الدينية الثورية، صفة الدميومة واالستمرار غير 
احملددة بس����قوف زمنية أو بأهداف واضحة، وصفة الش����رعية 
الكاملة التي يستمدها من بيان حلكومة االكثرية الشعبية التي 

تقف على طرف نقيض من مشروع »احلزب«.
وفي جوانب ه����ذه العالمة الفارقة م����ا يرتقي مبكانة حزب 
اهلل من حال »املقاومة« املطروح مناقش����تها على طاولة احلوار 
الوطني على قاعدة حتديد املسؤوليات واالهداف والوسائل، الى 

وضعية الشريك.
� الثالثة، عودة نفوذ س����ورية الى لبنان بعد اقل من خمس 
س����نوات على خروج قواتها العسكرية منه، على وقع جملة من 
التطورات الداخلي����ة واخلارجية التي يأتي ف����ي مقدمتها على 
املستوى الداخلي انهيار اجلبهة السياسية املناهضة لها بالتزامن 
مع حتوالت ح����ادة في مواقف عدد من رموز ث����ورة األرز التي 
كانت تقف في املعسكر املمانع لها، وفي موازاة تقدم مدو للقوى 
التي تدور في فلكها، وعلى املستوى اخلارجي تراجع االندفاعة 
االميركية الغربية املؤازرة للحركة السيادية في لبنان واملعارضة 
للهيمنة السورية، بالتكامل مع حركة املصاحلة على خط دمشق 
الرياض التي شكلت املظلة الواقية لعودة سورية مظفرة، ومهدت 
الطريق امام اكتمال مشروع استعادة النفوذ املفقود الذي جتلت 
ابرز تعبيراته في املسلس����ل املضني الذي بدأ مع تكليف زعيم 
االكثرية النيابية سعد احلريري بتشكيل حكومة االئتالف الوطني 
وانتهى مع زيارته الى دمشق في مشهد متكامل أظهر في شكله 
ومجرياته ومضمونه أن مفاتيح احلكم والتهدئة في لبنان عادت 

الى عهدة سورية بعد انقطاع.
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