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إجماع لبناني على إجراء االنتخابات البلدية في موعدها الجديد.. والتعيينات األمنية تأخذ طريقها للمحاصصة

بري يدعو لجلسة عامة اإلثنين لتعديل الدستور وخفض سن االقتراع لـ 18 عاماً
بيروت ـ عمر حبنجر

ل����م يعط مجلس الوزراء إش����ارة االنطالق الى 
التعيينات اإلدارية او االنتخابات البلدية، فقد طلب 
الرئيس ميشال سليمان الى مجلس الوزراء إمهال 
وزير التنمية اإلدارية إلعداد تصوره آللية التعيينات، 
فيم����ا أجمع الوزراء على إجراء االنتخابات البلدية 
في موعدها اجلديد وهو يونيو بدال من مايو، وتقرر 
عقد اجتماع استثنائي ملجلس الوزراء يوم الثالثاء 

الستئناف النقاش حول هذه األمور.
وقال الوزير وائل أبوفاعور بعد لقائه الرئيس 
نبيه بري ظهر امس: ان التعيينات تسير في بحر 

من الطهارة.
واستبعد الوزير اجلنبالطي إمتام التعيينات دون 
محاصصة سياس����ية، الفتا الى ان كل سياسي في 
لبنان يقول عكس ما يضمر، متمنيا تغليب الكفاءة 
على احملاصصة، وداعيا لالقتداء باحلزب التقدمي 

االشتراكي الذي يقدم أفضل ما لديه دائما.
وعن قانون البلديات، توقع إجناز مشروعه الثالثاء 
املقبل، حيث وعد الرئيس بري بإحالته الى اللجان 
النيابية فورا، وأيد إجراء االنتخابات في موعدها، 
مس����تبعدا األخذ باقتراح فرض الشهادات العلمية 
على رئيس البلدية ونائبه واملختار، وأعطى مثاال 
برئيس بلدية صور عبداحملسن احلسيني، الذي ال 

يحمل شهادات عالية لكنه يشكل ظاهرة إمنائية.
بدوره رئيس احلكومة سعد احلريري الذي أيد 
انتخاب رئيس البلدية ونائبه من الشعب كما أشارت 
مصادر وزارية زار باريس امس، فيما وصف »بزيارة 

دولة« تبعا لالستقباالت املعدة له.
ويب����دو ان الرئيس نيكوال س����اركوزي أراد ان 
يعطي أهمية خاصة لزيارة رئيس حكومة الوفاق 
الوطني، وس����تكون امللفات اإلقليمية هي األساس، 
خاصة ملف الس����الم اإلقليمي، اضافة الى أوضاع 
لبنان الداخلية، وخصوصا االقتصاد، وعلى األخص 

اإلصالح االقتصادي.
وسيجري توقيع اتفاقيات بني الوزراء اللبنانيني 
والفرنسيني واتفاقات قضائية وأمنية وعسكرية، 
للتعاون وقد أصر الفرنس����يون على إبراز الطابع 
السياسي للزيارة التي يعول عليها املهتمون بتطبيع 

العالقات اللبنانية � السورية.

الزيارة الثامنة

وتقول املصادر ان زيارة باريس هي الثامنة 
منذ وصول رئيس احلكومة الى السرايا احلكومية 
في نهاية العام املنصرم، هي األهم بعد زيارة 
سورية التي كّرست نهاية للقطيعة بني احلريري 
ودمشق، وتقومي أهميتها ليس بسبب االتفاقيات 
اخلمس التي أعلن توقيعها، بل ألنها ستسمح 
لساركوزي واحلريري بالبدء ببناء عالقة جديدة 
مبنية على أسس جديدة تأخذ في االعتبار »هم 
باريس األول«، كما قال مصدر واس���ع االطالع 

ل� »األخبار«.
وبالع����ودة الى امللف الداخلي واالس����تحقاقات 
املقبلة قال وزير الداخلية والبلديات بعد اجللسة، 
لقد أجنزت خطوة أولى يجب ان تستكمل الثالثاء 

املقبل، و»سأتقدم« بتقرير مفصل.
وعن خفض س����ن االقتراع فقد أعلن بارود عن 

االلتزام بإجناز لوائح الشطب اذا أقر التعديل.
وفي هذا السياق دعا رئيس مجلس النواب نبيه 
بري إلى جلسة تشريعية االثنني املقبل وعلى جدول 
اعمالها املادة 21 من الدستور خلفض سن االقتراع 
ل� 18 عاما وانتخاب اعضاء املجلس االعلى حملاكمة 

الرؤساء والوزراء.
وفي املعلومات ان الوزير جبران باسيل )عون( 
عاتب على الوزير حسني احلاج حسن )حزب اهلل( 
لع����دم تأييده ف����ي موضوع الهيئة املش����رفة على 
االنتخابات، ما استدعى توضيحا من احلاج حسن 
ثم من الوزير بارود حول استحالة توفير اإلمكانات 

املالية.
وتن����اول مجلس ال����وزراء موضوع الس����الح 
الفلسطيني خارج املخيمات، مؤكدا تنفيذ قرارات 
طاولة احلوار وهو واحد منها، وعلى عدم السماح 
ألي شخص باالنتقاص من سيادة لبنان في رد غير 

مباشر على تصريحات مسؤول »فتح االنتفاضة« 
أبوموسى في بيروت.

مقررات المجلس

وقال وزير اإلعالم طارق متري بعد اجللسة: لقد 
اتفقن����ا على عدد من املبادئ منها مثال متديد تقني 
لوالية املجلس البلدية احلالية ملدة ش����هر اي الى 
يونيو 2010، وهذا ال نعتبره تغييرا كبيرا كما اتفقنا 
على اجراء االنتخابات على اربع مراحل كحد اقصى، 
مع تفضيل إجرائها على مرحلتني ومت االتفاق ايضا 
على جعل مدة والية املجالس البلدية خمس سنوات 

بدال من ست كما في القانون احلالي.
الوزير علي العبداهلل )أمل( وتعقيبا على مداوالت 
مجلس الوزراء، قال: اجللس����ة كانت هادئة للغاية 
وما مت التفاهم عليه لم يكن من خالف حوله اساسا، 
وقد ناقشنا التعديالت املطروحة بندا بندا ورحنا 
نناقشها، وهناك بنود اجنزت واخرى التزال بحاجة 
الى مناقشة كالنسبية في االنتخابات البلدية والكوتا 
النسائية، ولذلك تقرر عقد جلسة ثانية يوم الثالثاء 
املقبل، اخلامسة مساء كما س����تكون هناك جلسة 
عادية ملجلس الوزراء في موعد مبدئي يوم اجلمعة، 
تبعا لوجود رئيس الوزراء س����عد احلريري يوم 

االربعاء في مصر.

ال تأجيل لالنتخابات

وعن احتم����ال تأجيل االنتخاب����ات قال الوزير 
العبداهلل: ال تأجيل لالنتخاب����ات ابدا، وكل العمل 
اجلاري هو على اساس االنتخابات في وقتها، واذا 
كان من بنود يجب تعديلها فستعدل، ووزارة الداخلية 

حاضرة حتى خلفض سن االقتراع.
وحول التعيينات التي لم يطرح وزير التنمية 
االدارية آليتها امام مجلس الوزراء كما كان مرتقبا 
ق����ال: التأجيل حصل لطرح اآللية وليس لرؤية ما 
يتعني ان تكون عليه هذه اآللية وهناك آلية ستعتمد 
على الكفاءة وليس على احملاصصة، متوقعا احترام 
التوزيعة الطائفية ومتمنيا البدء بتشكيل الهيئة 
الوطنية إللغاء الطائفية السياسية )مشروع الرئيس 

بري(.

الوزير فرعون: ال لتجزئة بلدية بيروت

ورأى الوزير ميشال فرعون ان تقسيم بيروت 
الى ثالث دوائر سيفتح مجاال للجدل حول ما اذا كان 
سيتم نقل صالحيات الى بعض االعضاء، سيما ان 
هذا النقاش ال ميكن اجنازه خالل شهر او شهرين 
على اعتبار ان صيغة بلدية بيروت ميثاقية وفاقية 
عمرها 40-50 سنة، وال اعتقد ان تعديالت تقسيمية 

ممكنة بسبب انعكاساته.
فرعون وهو عضو في كتلة املستقبل قال ان اجراء 
االنتخابات البلدية حسم من حيث املبدأ، مستبعدا 
اجراء التعديالت األساسية على قانونها نظرا لضيق 

الوقت سيما انها حتتاج الى قانون.
وحتدث عن نقاش واسع حصل حول مدة والية 
املجلس البلدي، حيث اتف����ق اخيرا على ان تكون 
خمس سنوات بدال من ست سنوات اما عن املسائل 
االصالحية التي تتطلب تعديالت واسعة، فقد ترك 
لوزير الداخلية زياد بارود الفرصة لتحضير مشروع 
قان����ون جديد لالنتخاب����ات البلدية في ضوء ما مت 
نقاشه واالتفاق حوله، وابرز النقاط املؤجلة، انتخاب 
رئيس البلدية ونائبه من الشعب مباشرة، وامكانية 

الكوتا النسائية والنسبية.
بدوره، العماد ميشال عون كرر الدعوة الى حتقيق 
االصالح االداري مستبعدا إلفائدة من طاولة احلوار 
اذا بحثت فقط بسالح حزب اهلل الذي هو موضوع 

اجماع.
اما عن االنتخابات البلدية فقد س����أل عون عن 
االهمال املتعمد في اجناز التعديالت املطلوبة على 
القانون، واملطلوب العم����ل على ضبط االمور في 

املجالس البلدية.
كتلة املس����تقبل النيابية شددت من جهتها على 
اجراء االنتخابات البلدية في موعدها واعلنت بالتالي 
رفضها تقسيم بيروت الى ثالث دوائر كما يطالب 

العماد عون.

أخبار وأسرار لبنانية
 بني اجلاهلية والشـويفات: طلب النائب وليد جنبالط من الوزير 
السابق وئام وهاب ان يوجه الدعوة للنائب مروان حمادة حلضور 
لقاء اجلاهلية. ولكن جنبالط لم يطلب من النائب طالل ارسالن 

ان يوجه الدعوة الى وهاب حلضور مصاحلة الشويفات.
 أرسالن عاتب عون: األمير طالل ارسالن عاتب العماد ميشال عون 
ألنه بعد مصاحلته مع النائب وليد جنبالط لم يعد يتطلع الى حلفائه، 
وألن عون رضي ان يتصالح مع جنبالط من دون ان يشترط وجوده 
في املصاحلة، اضافة الى إغفال مش��ترك م��ن عون وجنبالط لدور 

ارسالن في ملف اجلبل )املصاحلات وعودة املهجرين(.
 عون إلى سـورية في عيد مار مارون: بعد احلديث الذي أش���يع حول 
زيارة رعوية محتملة للبطريرك صفير الى سورية يوم عيد مار 
مارون، والذي أسند الى أحد املطارنة املوارنة في سورية ونفته 
مصادر بكركي، يدور حديث هذه األيام عن زيارة للعماد ميشال 
عون الى س���ورية على رأس وفد كبير من التيار الوطني احلر 
للمشاركة في ذكرى ال� 1600 سنة على وفاة القديس مار مارون 
في براد س���ورية. كذلك سيتم تدشني الكنيسة التي حتمل اسم 

شفيع الطائفة املارونية.
ويتردد ان وفدا س���وريا رسميا سيشارك في االحتفاالت اضافة 
الى وفد كنس���ي ينتدبه البطريرك املاروني مؤلف من 3 أساقفة 

موارنة.
 تهديدات ليسـت جدية: مصدر ديبلوماسي أوروبي قلل من شأن 
املخاوف السائدة حاليا في لبنان إزاء حرب إسرائيلية محتملة ضده، 
معتبرا ان التهديدات اإلس��رائيلية ليس��ت جديدة وال جدية، وانه ال 

خطر من عملية عسكرية إسرائيلية في املدى املنظور.
تفاهم أمل ـ حزب اهلل: علم ان ثمة تفاهما قد ابرم بني أمل وحزب 
اهلل منذ فترة حول البنود العامة الس����تحقاق االنتخابات البلدية، 
ومبوج����ب هذا االتفاق، تبقى خريطة التوزيعات احلالية كما هي، 
بحيث تبقى املجال����س البلدية التي هي بيد »أمل« في يد احلركة، 
وتبقى البلديات التي للحزب فيها كلمة الفصل، ضمن دائرة نفوذه. 
وتكون مش����اركة طفيفة للطرفني ف����ي كل املجالس، بحيث تطعم 
املجالس البلدية احملس����وبة كليا على طرف ما بعناصر محسوبة 
على الطرف اآلخر، ويكون ذلك ضمن حس����ابات دقيقة ومحدودة 
تراع����ى فيها الى حد بعيد التغي����رات والتبدالت التي طرأت خالل 

األعوام ال� 6 املاضية في داخل البلدات والقرى.

المبعوث األميركي التقى سليمان وبري والحريري في بيروت وانتقل إلى دمشق الستكمال جولته الشرق أوسطية

األسد لميتشل: إقامة السالم تتطلب إنهاء االحتالل
عواصم ـ داود رمال ـ هدى العبود: 

واصل املوفد األميركي اخلاص 
الى الش����رق االوس����ط جورج 
ميتش����ل لقاءاته مع املسؤولني 
اللبناني����ني حي����ث اجتمع الى 
الرئيس ميشال سليمان وبحث 
معه في املساعي العادة اطالق 

عملية السالم.
وذكرت مص����ادر مقربة من 
القصر اجلمهوري في تصريح 
ل�»كونا« ان الرئيس س����ليمان 
بحث مع ميتشل اجلهود املبذولة 
العملية السلمية  العادة احياء 

في املنطقة.
واضافت ان ميتش����ل اطلع 
الرئيس سليمان على املساعي 
الع����ادة اطالق عملية الس����الم 
السيما على املسار الفلسطيني 
- االسرائيلي اضافة الى تطورات 

االوضاع في املنطقة.
التقى ميتش����ل رئيس  كما 
النواب نبيه بري قبل  مجلس 
مغادرته لبنان الى دمشق، حيث 
اجتمع بالرئيس السوري بشار 
االس����د ووزير خارجيته وليد 

املعلم في قصر الشعب.
األس����د وبعد لقائه ميتشل 
جدد التأكيد على موقف سورية 
العادل  الداعي لتحقيق السالم 
والش����امل مشددا على ان اقامة 
انهاء االحتالل  السالم تتطلب 
واعادة احلق����وق ومؤكدا على 
اهمية الدور التركي في عملية 

السالم.  
وكان ميتشل قد اكد لرئيس 
الوزراء س����عد احلريري امس 
االول ان »الواليات املتحدة لن 
تقوم بأي خطوة على حساب 

لبنان ولن تدعم اي مش����روع 
الفلس����طينيني  لفرض توطني 

في لبنان«.
أفاد مصدر  من جهة اخرى 
ديبلوماسي لبناني ل� »األنباء« 
بأن املوفد الرئاسي االميركي الى 
الشرق االوسط جورج ميتشل 
الذي غلب عليه في زيارته الى 
بيروت صفة املس����تمع، اكد ان 
مهمته ه����ي تفصيل وحتريك 
رؤي����ة الرئيس ب����اراك اوباما 
الش����رق االوسط،  للسالم في 
متحدثا ع����ن وجود صعوبات 
كثيرة تواجهه لكن لن ميل من 

متابعة مهمته.
واوضح املصدر ان ميتشل 
اكد على وجوب اطالق مسارات 

الفلس����طيني  الثالثة  الس����الم 
والسوري واللبناني مع اسرائيل 
واألولوية للمسار الفلسطيني � 

االسرائيلي.
واضاف املصدر ان ميتشل 
قال انه حرص على زيارة بيروت 
رغم ان رئيس اجلمهورية ميشال 
س����ليمان كان منذ مدة وجيزة 
ف����ي واش����نطن والتقيته، وان 
اجلديد ف����ي جولته هو زيارته 

الى سورية.
واشار املصدر الى ان الرئيس 
ميش����ال س����ليمان اكد مليتشل 
ثوابت املوقف الرسمي اللبناني، 
واالهتمام بعملية السالم على 
قاعدة االنس����حاب االسرائيلي 
من م����زارع ش����بعا وتالل كفر 

شوبا واجلزء الشمالي من بلدة 
الغجر قب����ل املفاوضات وعبر 
تنفي����ذ ق����رارات مجلس األمن 
االلتزام  ذات الصلة، مع تأكيد 
بالقرار 1701 وإلزام اس����رائيل 
بتنفيذه وضرورة االنتقال من 
وقف االعمال العدائية الى وقف 

اطالق النار.
ولفت املصدر الى ان لبنان 
اث����ار م����ع ميتش����ل موضوع 
االج����راءات األميركي����ة ض����د 
املسافرين اللبنانيني وضد عدد 
من الفضائيات اللبنانية، وطلب 

اعادة النظر فيها.
وكش����ف املصدر ان لبنان 
ابلغ ميتشل بانه في حال تنفيذ 
اس����رائيل تهديدات ضد لبنان 

وقيامها بأي عدوان فإنه استنادا 
الى البند الس����ادس من البيان 
الوزاري للحكومة اللبنانية فإن 
لبنان جيشا وشعبا ومقاومة 

سيواجهون هذا العدوان.
وتابع املصدر ان لبنان ضد 
التوطني وان السالح الفلسطيني 
هو نتيجة تهجير الفلسطينيني 
ويحل مع حل موضوع الالجئني 
الفلس����طينيني، م����ع تأكي����د 
رفض االس����تيطان االسرائيلي 
وضرورة وقفه حتى يعاد إطالق 

املفاوضات.
ميتشل غادر الى دمشق بعد 
الرؤساء سليمان ونبيه  لقائه 
بري وسعد احلريري فضال عن 

وزير اخلارجية علي الشامي.
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الرئيس السوري د. بشار االسد لدى استقباله املبعوث األميركي للشرق األوسط جورج ميتشل في قصر الشعب في دمشق أمس          )أ.پ(

ايلي عون

عون لـ »األنباء«:  ليس مطروحا
 عقد لقاء بين جنبالط ولحود

هل تتأزم العالقة بين قريطم والمختارة؟
 بيروت: أيد النائب وليد جنبالط في حديث

     صحافي تقسيم العاصمة بيروت الى ثالث 
دوائر »ألن ه���ذا موجود في كل مدن العالم 
الكبرى مثل باريس واسطنبول«. وهذا املوقف 
يتعارض كليا مع موقف الرئيس احلريري 
الذي يرفض تقس���يم العاصمة ويدعو الى 

التوافق كما حصل في دورتي 98 و2004.
تقسيم العاصمة انتخابيا كان طرح العماد 
عون الذي يطمح لرد االعتبار ملا منيت به قوة التيار من 
انكسار على االقل في الدائرة االولى في االشرفية، الرميل 
والصيفي. اضافة الى ذلك فإن احد اهم األس���باب التي 
دفعت التيار الى تبني مشروع الدوائر الثالث يعود الى 
حالة االعتراض املسيحية االخيرة على توظيفها املجلس 
البلدي، حيث غلب عليها الطرف املس���لم ولم تتجاوز 
نسبة التوظيف في الطرف املسيحي اكثر من 20% فيما 

العرف السائد يدعو الى املناصفة في كل شيء.
ويلمح الثنائي حزب اهلل وأمل الى رفضهما املبطن 

لتقسيم بيروت، ولكن مع عدم وجود نية لدى أي منهما 
الستخدام هذا املوضوع في السجال الداخلي بعد ان جاء 

طرحه من جانب حليفهما العماد عون.
ويضاف للخالف على االنتخابات البلدية والقانون 
الذي سيسري عليها مشاكل اخرى بني احلريري وجنبالط 
بدأت تظهر على ابواب احياء الذكرى اخلامسة الستشهاد 
رئيس احلكومة االس���بق رفيق احلريري في 14 فبراير 
املقبل. ففيما اشارت اوساط تيار املستقبل الى ان موضوع 
مشاركة جنبالط بالذكرى مازال موضع دراسة وتشاور 
لناحية مشاركته كخطيب وبخاصة بعد اعادة متوضعه 
السياسي، اشارت مصادر اخرى الى ان املستقبل يخشى 
ان تكون الذكرى منبرا العتذار جنبالط من سورية، وهو 

ما قد ال يتقبله جمهور 14 آذار.
وفي هذا السياق، ُطرح س���يناريو لطريقة مشاركة 
جنبالط في املهرجان، بزيارته ضريح الرئيس الشهيد 
رفي���ق احلريري ووضع اكليل من الزهر وال ينضم الى 

املهرجان اخلطابي وال يلقي كلمة في املهرجان.

وترجح اوساط متابعة للنقاشات اجلارية بشأن احياء 
الذك���رى ان تقتصر الكلمات عل���ى كلمة واحدة جامعة 
وطنية يلقيها الرئيس س���عد احلريري، خصوصا في 
ظل وجود رأيني: رأي يعتبر انه ال يجوز اتاحة الفرصة 
جلنبالط الستغالل منصة 14 آذار التي قال انه خرج منها، 
خصوصا ان من شروط زيارته الى دمشق ان يعتذر من 
سورية رئيسا وشعبا من الساحة ذاتها التي هاجمها منها 
وامام اجلمهور ذاته الذي صفق له. ورأي آخر يعتبر انه 
من االفضل عدم إلقاء كلمات سياس���ية من قادة 14 آذار 
املسيحيني سيكون من الصعب ضبطها وضمان انسجامها 

مع املرحلة اجلديدة ومناخها وضروراتها.
من جهة اخرى، ومتابعة ملا نشرته »األنباء« عن لقاء 
احلريري بكوادره، طلب احلريري من النواب والكوادر في 
تيار املستقبل عدم التطرق بطريقة سلبية الى العالقة مع 
زعيم احلزب التقدمي االشتراكي، وعدم محاولة اخلوض 
في عالقات واتصاالت جانبي���ة معه، مضيفا: موضوع 

وليد بيك اتركوه لي شخصيا.

»األنباء« تنشر شكوى لبنان ضد اإلجراءات 
األمنية إلى منظمة الطيران

اعتبرت تفتيش الركاب مذالً ومهيناً ويمس الكرامة اإلنسانية

التعديالت قد تؤدي الى دميوقراطية 
أكثر، مشددا على ضرورة اجراء 
االنتخابات البلدية واالختيارية في 

مواعيدها دون أي تأخير.
وفي موضوع التعيينات أشار 
الى انه من خالل الدس����تور هناك 
مؤسسات ال تتطلب إيجاد آليات 
أخرى واضافية من أجل التعيني، 
خصوص����ا في ظل وجود مجلس 
نواب وحكومة احتاد وطني تتمثل 
فيها جميع القوى، مؤكدا ان مجلس 
الوزراء لديه القدرة الكافية إذا كان 
هناك جترد وعدم رغبة باحملاصصة 
عب����ر اختيار األفض����ل في املكان 
املناسب، وذلك ضمن االنتقاء على 
أساس معايير معينة وهي الكفاءة 
والنزاهة، مشددا على ان هذه األمور 
ال تتطلب إيجاد آليات صعبة ألنها 
ق����د تظهرنا للعال����م وكأنه ليس 
لدينا ثقة بأنفسنا ومبؤسساتنا 
في اختيار مدير ع����ام أو رئيس 

مصلحة أو غيرها.
الطائفية  إلغاء  وفي موضوع 
السياس����ية قال ع����ون: »من حق 
الرئيس نبيه بري ان يطرح هذا 
املوضوع بصفته رئيسا للمجلس 
النيابي، ولكن يبدو ان هناك إشكالية 
في الوقت الراهن لطرح املسألة، فإذا 
مت اإلعداد لها بشكل جيد وبصورة 
متقنة أكثر فقد متهد ملناخ أفضل 
يتم خالله طرح املوضوع دون أي 

تردد أو قلق«.

 مونتري���ال: نق���ل لبن���ان ش���كواه
     ضد التدابير االميركية حيال املسافرين 
القادمني من لبنان، ودول اخرى، وضد اعتبار 
لبنان دولة داعم���ة لالرهاب، الى منظمة 
الطيران املدن���ي الدولي في كندا، وطالب 

باملساعدة على تعديل هذه االجراءات.
وتوجه مندوب لبنان لدى هذه املنظمة 
الدولية س���ليمان عيد مبذكرة الى رئيس 
واعضاء املجلس التنفيذي ملنظمة الطيران 
املدني الدولي، حملت ادانة لبنان الشديدة 
للعمل االرهابي الذي استهدف محاولة تفجير 
الركاب االميركية في 2009/12/25  طائرة 
في رحلتها من امستردام الى ديترويت في 
الواليات املتحدة، معبرا عن ارتياح لبنان 

لفشل هذه العملية.

استغراب تصنيف لبنان إرهابيا

وأضاف���ت املذكرة بحس���ب معلومات 
»األنباء«: ان لبنان يتفهم اجراءات التشدد 
في تفتيش الركاب واحلقائب التي جلأت 
اليها الس���لطات املختصة ف���ي الواليات 
املتحدة االميركية على اثر حصول احملاولة 
االجرامية، ويفهم ان هذه االجراءات تأتي 
في اطار تفادي واستدراك محاوالت مماثلة 
في املستقبل. لكننا نستغرب ما قامت به 
تلك الس���لطات من تصنيف لدول العالم 
واعتبارها عش���را من هذه الدول )ومنها 
لبنان( بأنها تس���تدعي اهتمام خاصا في 
مجال االرهاب، وذلك اضافة الى أربع دول 
اعتبرت داعمة لالرهاب. االمر الذي يؤدي 
الى اخضاع مواطني هذه الدول أو القادمني 
منها إلجراءات امنية مشددة ومذلة في بعض 

االحيان. ان ما يقلقنا هو اخضاع املسافرين 
موضوع التصنيف � ومنهم املسافرون من 
وإلى لبنان � الى تفتيش الكتروني أو يدوي 
مذل أو مهني، على نحو ميس بحقوق الفرد 
االساسية وكرامته االنسانية، االمر الذي 

ينعكس سلبا على نفسية املسافر.
وردت املذكرة استغراب لبنان ايراد اسمه 
ضمن الئحة الدول املش���مولة باالجراءات 
االمنية االميركية االستثنائية، الى سلسلة 

معطيات ابرزها:
ان االج���راءات املتبعة في مطار رفيق 
احلريري الدولي في بيروت مطابقة للمعايير 
والقواعد القياسية الدولي������ة، سواء جلهة 
كفاءة اجلهاز البشري الذي يتولى التفتيش 
أو االجهزة احلديثة املستع����ملة، بشهادة 
تقارير بعثات التدقي���ق العاملي�����ة التي 
لم تس���ج�����ل أي ثغ���رات امنية في هذا 

املجال.
اللبنانية  وان تع���اون اجهزة االم���ن 
املختصة م���ع أجهزة االمن التابعة للدول 
االجنبية في مجال تعقب أي نشاط إرهابي 

مشبوه قائم ومستمر.
كما ان حالة االمن املستتب التي ينعم 
بها لبنان في السنوات االخيرة انعكست 
ايجابا على حركة السفر من وإلى لبنان عبر 
مطاره الدولي. وقد سجلت رقما قياسيا بلغ 
خمسة ماليني مسافر خالل العام املنصرم 

أي ما يفوق عدد سكان لبنان املقيمني.
علما ان نسبة كبيرة من هؤالء قدمت من 
الواليات املتحدة االميركية ثم عادت اليها 
دون تسجيل أي عملية أمنية مشبوهة من 

قبل هؤالء املسافرين.

السيما بعد االجنازات التي حتققت 
وخرج اجليش السوري من لبنان، 
لذا لم يعد هن����اك من موجب ان 
نستمر بفي العداء جتاه سورية، 
الفتا الى ان جنبالط لديه تاريخ 

مع الشعب السوري.
وقال عون: »انسجاما مع أنفسنا 
ومن خالل اجل����و التوافقي الذي 
أردنا ان ننشره في لبنان على يد 
جنبالط فكان خروجنا من قوى 
14 آذار أمرا ضروريا لتحقيق هذه 

األهداف كي نكون أحرارا«.
وأكد عون ان هناك تعديالت على 
قانون االنتخابات، معتبرا انه من 
الضروري اجراء هذه التعديالت، 
الس����يما جلهة س����ن االقت����راع، 
وانتخاب رئيس البلدية ونائبه من 
الناخبني مباشرة، موضحا ان هذه 

بيروت ـ أحمد منصور
متنى عضو اللقاء الدميوقراطي 
النائب ايلي عون ان تعمم املصاحلات 
وتشمل جميع اللبنانيني وخصوصا 
على صعيد املصاحلات املسيحية 
– املس����يحية لتنفيس االحتقان 
السياس����ي، مشددا على ان لبنان 
بحاجة الى جميع أبنائه وشبابه 
لينعم باألمن واالستقرار والهدوء، 
الفتا الى ضرورة تضافر اجلهود 
لتحقيق هذا األمر، مشيرا الى انه 
في الوقت احلالي ليس مطروحا 
عقد لقاء بني النائب وليد جنبالط 

والرئيس إميل حلود.
وقال عون في حديث ل� »األنباء«: 
»ان قط����ار املصاحلات انطلق به 
رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب 
وليد جنبالط منذ مدة حتسسا منه 
ملسؤولياته الوطنية بهدف إيجاد 
حل ممكن من االستقرار والهدوء 
في الوطن، مؤكدا حرص جنبالط 
على السلم األهلي والعيش املشترك 
والوحدة الوطنية ملواجهة جميع 
االستحقاقات الداهمة، ولهذا األمر 
شرع بهذه احلركة السياسية إليجاد 
مناخ توافقي، على الرغم من انه 
يدفع من رصيده الشعبي كي ينقذ 

لبنان من الفنت واملؤامرات«.
ورأى ان زيارة جنبالط لسورية 
ضرورية، مشيرا الى انها ستأتي في 
الوقت املناسب، معتبرا ان االنفتاح 
على سورية تبني انه أمر ضروري، 

ليس هناك من موجب الستمرار العداء تجاه سورية بعد خروجها من لبنان


