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الحكومة وطاولة الحوار في »حقل ألغام سياسية«
بيروت: فج���أة ومن دون 
مقدمات، تبرز مسألة السالح 
الفلسطيني خارج املخيمات. 
فبعد طول غياب عن الساحة 
اللبنانية، وفي زيارة هي األولى 
له منذ العام 1982، زار أمني سر 
حركة فتح االنتفاضة أبوموسى 
صيدا ليعلن من هناك اعتراضه 
على إلغاء الوجود الفلسطيني املسلح خارج 
املخيمات ألن الس���الح خارج املخيمات له 
رؤية وأهداف تختل���ف عن تلك املرتبطة 
مبا ه���و داخل املخيمات، ولم يوجد ضمن 
معادلة لبناني���ة � لبنانية بل أتى أو ُوجد 
ضمن معادلة صراع عربي � إسرائيلي لم 

ينته بعد.
هذا املوقف أثار اهتماما رسميا وسياسيا 
واسعا في لبنان لثالثة أسباب على األقل: 
ألنه يصدر عن أبرز حلفاء دمشق من القادة 
الفلسطينيني امللتصقني بها واملتمركزين 
فيها من���ذ عقود، مثل احلليف اآلخر أحمد 
جبريل، وألنه يتعارض وال ينس���جم مع 
مقررات احلوار الوطني الذي صدر عن أولى 
جلساته )ربيع عام 2006( قرارا باإلجماع 
بنزع السالح الفلسطيني خارج املخيمات 
)قاعدة حلوى، دير العشائر حلركة فتح، 
االنتفاضة، وقاعدة الس���لطان يعقوب في 
قوس���ايا، وكالهما على احلدود اللبنانية 

السورية، إضافة الى قاعدة اجلبهة الشعبية 
في تالل الناعمة(.

أما الس���بب الثالث فهو ان موقف »أبو 
موسى« جاء بعد قليل على زيارة الرئيس 
سعد احلريري الى دمش���ق والتي تطرق 
البحث فيها إلى موضوع السالح الفلسطيني 
خارج املخيمات الذي أثاره احلريري ولم 
يعلن فيه الرئيس بشار األسد موقفا واضحا 
ب���أن أحال املوضوع الى احلوار اللبناني � 
الفلس���طيني، معلنا دعمه لكل ما يتوصل 
اليه هذا احلوار. واجلدير ذكره ان احلوار 
اللبناني � الفلسطيني متجمد حاليا بسبب 
النزاعات الفلسطينية من جهة، والتغييرات 
في املراكز القيادية لفتح ومنظمة التحرير 
من جهة ثانية، وعدم حتديد مرجعية للحوار 
من جه���ة ثالثة، بعد توق���ف أعمال جلنة 
احلوار اللبناني � الفلسطيني وطرح موضوع 
إنشاء وزارة سياس���ية خاصة بالالجئني 
الفلسطينيني، إضافة الى الربط الذي أقيم بني 
السالح الفلسطيني داخل وخارج املخيمات 
وبني احلقوق املدنية للفلسطينيني )التملك 
واإلقامة والتنقل(، بحيث ان أي تقدم في ملف 

السالح يقابله تقدم في ملف احلقوق.
يطفو موضوع السالح الفلسطيني الى 
س���طح املش���هد اللبناني في وقت مازالت 
تت���ردد أصداء الدعوة الى تش���كيل هيئة 
إلغاء الطائفية السياسية التي صدرت عن 

الرئيس نبيه بري في اقتراح مثير للجدل 
وطرح أكثر من عالمة استفهام، خصوصا 
جلهة األس���باب التي تدفع بري ليس فقط 
الى طرح هذه املسألة اخلالفية، وامنا أيضا 
الى التمسك بها واإلصرار على املضي بها 
قدما رغم ما صدر ويصدر من اعتراضات 
متعددة املصدر ومتفاوتة احلدة امتدت من 
تأييد كامل الى اعتراض شديد وصل الى حد 

املطالبة بتكريس الطائفية السياسية.
ولكن املوقف السياسي العام راوح عند 
نقطة ان التوقيت غي���ر مالئم لطرح هذا 
املوضوع ألن الب���الد مازالت حتت تأثير 
مناخات وتداعيات طائفية للسنوات األربع 
املاضية، وألن املوضوع اخلالفي املطروح هو 
على درجة كبيرة من الدقة واحلساسية ومن 
شأنه ان يحول التركيز عن قضايا وأولويات 
أخرى تعد أهم وحتتاج الى متابعة وتفرغ، 
ان جلهة ما يتصل مبشروع الدولة وإعادة 
تركيز أوضاعها ومؤسساتها، أو جلهة ما 
يتصل باس���تئناف احلوار الوطني لبحث 

االستراتيجية الدفاعية.
والى موضوعي »الطائفية السياسية« و 
»السالح الفلسطيني«، يضاف موضوعان 
راهنان يدور حولهما جتاذب سياسي حاد: 
االنتخابات البلدية والتعيينات اإلدارية التي 
تتأرجح بني احملاصصة الواقعية واإلصالح 

املنشو.
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أخبار وأسرار لبنانية زيارة جنبالط لدمش�ق لم تنضج بعد:  كشف 
رئيس اللق���اء الدميوقراطي النائب وليد 

جنبالط، ان اخلطوات االخيرة الفاصلة بني طريق املختارة - 
دمشق، سترمم مبا يحفظ كرامة الشعبني السوري واللبناني 
والسيما طائفة بني معروف، مثمنا اجلهد الذي قام ويقوم به 
االمني العام حلزب اهلل الس���يد حسن نصر اهلل بهذا الصدد. 
ولكن املسؤولني في سورية اليزالون يفضلون عدم التعاطي 
مع ما يقال عن إمكانية زيارة جنبالط إلى دمش���ق، في حني 
اكتفت مصادر س���ورية مطلعة بالقول إن »األمور لم تنضج 
بعد، وأنه من األفضل عدم الكالم كثيرا في هذا الش���أن« لدى 
تعليقها على ما قاله جنبالط مؤخرا إن »ثالثة أرباع الطريق« 
بينه وبني دمشق أصبحت مفتوحة وطبيعية و»تبقى اخلطوة 

النهائية وهي مرتبطة بالوقت املناسب«.
النائب السابق د.محمد عبداحلميد بيضون يرى ان زيارة 
جنبالط لس���ورية يجب ان تكون قريبة وال يجوز ان تتأخر 

كي ال يشعر الشارع ان الرئيس احلريري مت استفراده.
توحيد موقع شيخ العقل:  زيارة النائب طالل ارسالن لشيخ عقل 
الطائفة الدرزية الش��يخ نعيم حسن، فسرها البعض بأنها اتفاق 
مع النائب وليد جنبالط على توحيد موقع ش��يخ العقل واعتراف 
ارسالني بالشيخ الشرعي، على ان يكون الشيخ املقبل من اختيار 
نائب عاليه. ارسالن زار الش��يخ نصر الدين الغريب ليقف على 
خاطره بعد ان نادى به شيخ عقل مقابل الشيخ حسن خالل فترة 

اخلالف مع جنبالط.
اخلروج من العزلة:  يرفض النائب وليد جنبالط زيارة الرئيس 
السابق اميل حلود في بعبدات، معتبرا ان حلود بات من أصنام 
املاضي، وزيارته ال تقدم وال تؤخر، بل ان الزيارة من شأنها 

ان تعمل على تعومي وضع حلود واخراجه من عزلته.
عون حتت عباءة بكركي:  قال مصدر مسيحي مقرب من بكركي 
ان الرئي��س بري جنح من حيث ال يدري ف��ي جعل العماد عون 
حتت عباءة البطريرك صفير بسبب اصراره على تشكيل الهيئة 

الوطنية إللغاء الطائفية السياسية.
احلريري بص�دد زيارة مختل�ف املناطق اللبناني�ة:  ينوي الرئيس 

احلريري القيام بزيارات دورية ملختلف 
املناطق اللبنانية لالطالع على احتياجاتها 
ومتابعة مشاكلها ومعاناتها عن قرب. وباشر الرئيس احلريري 
تشكيل فرق عمل متخصصة مبعاناة املناطق تستند الى تقارير 
دورية تصلها من كل منطقة من خالل مسؤولني وناشطني في 

املجاالت االمنائية في تيار املستقبل.
لقاءات مطولة:   على أثر املوقف السلبي لقوى 8 آذار من رئيس 
مجلس اإلمناء واإلعمار في اجللسة املشتركة للجان وقول بعضهم 
استفزازا ملاذا ال يأتي رئيسه، عقد رئيس الوزراء سعد احلريري 
اجتماعا مطوال مع أكثر من شخصية ملمة بتفاصيل وقائع شبيهة 
كانت حتدث مع والده الرئيس الش��هيد رفي��ق احلريري، وكان 

مستمعا أكثر منه متكلما.
إحباط املوارنة:  في توصيفه للواقع املاروني املأزوم، يقول 
الوزير السابق جوزف الهاشم بلغة سياسية ثائرة: املوارنة 
اليوم يعانون انخفاضا في املس���توى القيادي وش���يئا من 
االحباط، باالضافة الى ما اعتبروه انتقاصا من الصالحيات 
الدستورية بعد وثيقة الطائف، ولم يكن اختيار ممثلني لهم 
في احلكم ومجل���س النواب، مبنزلة التعويض للصالحيات 

بنوعية الرجال.
وهناك قاعدة مارونية عريضة تعيش اليوم في شبه انفصال 
عمن يعتبرون انفسهم قيادات، منكمشة على ذاتها في اطار 
اكثرية نوعية صامتة، تنتابها قشعريرة قلق وحذر من السياسة 

والسياسيني، الى جانب ضغط مكبوت ينزع نحو التمرد.
هذه القاعدة، حتتاج الى رعاية فائقة وعناية واعية، يؤمنها 

عادة القادة التاريخيون.
وألنها تفتق���د التاريخيني، يقتضي ان تش���كل لها قيادة 
جماعية موثوقا بها، على غرار »جبهة لبنانية« من نوع آخر، 

وطقم آخر، ومستوى آخر«.
توقعت مصادر مطلعة أن يزور رئيس اجلمهورية اللبنانية 
ميشال سليمان موسكو أواخر شهر فبرايراملقبل إلجراء محادثات 

حول أوضاع املنطقة واملساعدات العسكرية للبنان.

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال الرئيس السابق سليم احلص وعددا من أمناء مركز تطوير حكم القانون ونقابيون 

مواجهة محتدمة بين بري وعون حول سن االقتراع ونصر اهلل يتدخل
تضع جلسة مجلس النواب غدًا على كف التناقضات

بيروت � زينة طبارة
رأى النائب والوزير الس����ابق محمد عبداحلميد 
بيضون أن ما يدعيه البعض عن حرب محتملة في 
املدى املنظور أي خالل الع����ام احلالي، هو احتمال 
غير وارد على االطالق، الفتا الى ان جميع االطراف 
االقليمي����ة وخاصة الطرف الس����وري منها تعيش 
على أمل أن حتمل األش����هر القليل����ة املقبلة انطالق 
عملية املفاوضات على جميع املسارات واهمها املسار 
الفلسطيني � اإلس����رائيلي والسوري � االسرائيلي، 
معربا عن اعتقاده بأن اجلميع يتحضر لها، السيما 
بعد التأكيد عل����ي أن هناك مبادرة اميركية الطالق 
تلك املفاوضات التي قد تأتي إما على مستوى مؤمتر 
دولي على غرار مؤمتر انابوليس، واما على مستوى 
مفاوضات ثنائية بني االطراف املتنازعة، األمر الذي 

يؤكد أن ال حرب في املنطقة الشرق أوسطية مادام الرئيس باراك أوباما 
موجودا على رأس اإلدارة االميركية.

نتنياهو غير جاهز للسالم

ولف����ت بيضون في حديث ل����� »األنباء« الى أن م����ا يؤخر املبادرة 
االميركية الطالق املفاوضات هي املش����كلة القائم����ة حاليا بني االدارة 
االميركية وحكومة بنيامني نتنياهو االس����رائيلية، وذلك بسبب عدم 
جهوزية هذه االخيرة لتوقيع اي اتفاقية سالم وأقله لتطبيق الشرط 
االساس����ي خلارطة الطريق واملتمثل بوقف عملية االس����تيطان، األمر 
الذي جعل الطرف االميركي يبحث عن بديل يساعد على اطالق عملية 
املفاوضات، معربا عن اعتقاده ان ما تقترحه االدارة االميركية باعطاء 
ضمانات للفلس����طينيني حيال احلدود النهائية لدولتهم قد يكون هو 
البديل الذي يعيد احلكومة الفلسطينية الى طاولة املفاوضات، مشيرا 
من جهة أخرى الى انه إذا جنحت اإلدارة االميركية في اطالق املفاوضات 
االسرائيلية مع سورية واحلكومة الفلسطينية، ستكون هناك حكومة 
جديدة في اسرائيل ينضم اليها حزب كادميا مكان احزاب اخرى، تساعد 
االدارة االميركية على احالل الس����الم في املنطقة. من جهة ثانية وفي 
موازاة املسارين الفلسطيني � اإلسرائيلي والسوري � اإلسرائيلي، لفت 

بيضون إلى أن ايران وعلى الرغم من تشددها على 
املستوى الداخلي، فهي تسعى جاهدة القامة حوار 
بناء مع الغرب يخرجها بنتائجه من عزلتها الدولية، 
السيما بعد ان وجدت نفس����ها وحيدة في مواجهة 
الش����رعية الدولية إثر خروج سورية عن عزلتها، 
األمر الذي سيؤدي بحكم الوقائع احلالية الى تفاهم 
إيراني � غربي ينعكس ايجابا على الدخل اللبناني 
بشكل عام وحتديدا على موضوع سالح حزب اهلل 

بشكل خاص لصالح الدولة اللبنانية.

الوضع اإلقليمي

وخلص بيضون مؤكدا بقاء الوضع االقليمي على 
حاله إلى حني انتهاء املفاوضات املشار إليها اعاله، 
ومؤكدا ان االدارة االميركية تراهن حاليا على جناح 
املفاوضات، العتبارها ان عناصر هذا النجاح موجودة سلفا في املبادرة 

العربية للسالم في خارطة الطريق على حد سواء.
وعلى املستوى اللبناني الداخلي، رأى بيضون ان املصاحلة احلقيقية 
الت����ي قد تعود حتما بااليجابيات الفعلية عل����ى الداخل اللبناني، هي 
املصاحلة التي اجنزها الرئيس احلريري خالل زيارته سورية ولقائه 
الرئيس السوري بشار األسد، معتبرا ان ما تشهده الساحة السياسية 
من مصاحلات بني بعض الفرقاء اللبنانيني ليس س����وى مسار ثنائي 
يستتبع مسار الرئيس احلريري، امنا يرى بيضون ان ما يفتقده لبنان 
هو العودة الى الدستور واتفاق الطائف، وذلك العتباره ان ذهنية تسوية 
الدوحة والس����الح تتحكم فيه، الفتا الى ان ما هو مطلوب باحلاح في 
الداخل اللبناني ملواكبة التطورات االقليمية، هو ترجمة فعلية ملا كان 
قد وعد به الرئيسان سليمان واحلريري وهو العودة بعد االنتخابات 

النيابية الى اتفاق الطائف والدستور والعبور إلى الدولة.
وانتهى بيضون، مش����يرا إلى انه وجد لدى الرئيس احلريري بعد 
لقائه هذا االخير في بيت الوسط، ثقة كبيرة اثر عودته من دمشق بأن 
لبنان سيس����تعيد عافيته جلهة استقاللية القرار السياسي فيه وبأنه 
يحكم نفسه بنفسه، وبأن املرحلة السابقة لن تتكرر ولن تكون ذيولها 

عبئا على املرحلة املقبلة.

بيروت � عمر حبنجر
هل يؤدي التباين حول تعديل 
قان����ون االنتخاب����ات البلدية إلى 

االطاحة بها؟
هذا الس����ؤال فرض نفسه في 
القليلة املاضية بقوة، بعد  األيام 
االشتباك السياسي الذي تصاعد 
دخانه، بني فرقاء الصف الواحد، 
وبالتحدي����د ب����ني رئيس مجلس 
النواب نبي����ه بري ورئيس كتلة 
التغيير واالصالح العماد ميشال 
عون، حول توقيت خفض س����ن 
االقتراح للناخبني في لبنان، وما 
واكب����ه من طرح متجدد ملس����ألة 
تنخيب املغتربني اللبنانيني، وما 
س����بقه من جتاذب حول تشكيل 
الهيئة العليا لدراسة كيفية الغاء 
الطائفية السياسية. وهذا االشتباك 
ينتظر ان يظهر للعيان في جلسة 
مجلس النواب غدا االثنني، ما لم 
تسبقه نتائج ملموسة ملساع بدأها 
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصر اهلل عبر معاونه السياسي 
حسني خليل بني حليفيه اللدودين 
»األستاذ« بري و»اجلنرال« عون، 
واال فإن اجللسة مرشحة للتطيير 
في ضوء توافق قوى 14 آذار على 
دعم املوقف العوني الذي يتالقى 
مع موقف حزبي الكتائب والقوات 

اللبنانية بهذا الشأن.
املواجهة كانت بتساؤل  بداية 
العماد عون عن استعجال مجلس 
النواب مشروع خفض سن االقتراع 
على غيره، طارحا خلفه مشروع 
قانون استعادة اجلنسية للمغتربني 
الذي اقر في اللجان النيابية عام 
2009. ورد الرئيس بري عبر بيان 
ملكتبه االعالمي بالقول: لقد حاولنا 
مرارا وتكرارا ان نصوب استهداف 

العماد عون ملا نقوم به من واجب 
تطبيق الدستور والنظام الداخلي 
ملجلس النواب حتى ظن البعض 
ومنهم في الظاه����ر العماد عون، 
اننا غير قادرين على الرد عليه، 
فليعلم ومل����رة واحدة، انه ال احد 
يجهل علين����ا، فنجهل فوق جهل 
اجلاهلني. واضاف: ان تأخير قوانني 
او اقتراحات في املجلس ليس من 
عادتنا منذ تطبيق »الطائف«، الذي 
لم تكن انت إلى جانبه، وخلص الى 
اتهام عون بالتهرب من االنتخابات 

البلدية.
العماد عون، اجاب من جهته عن 
سؤال حول مصير جلسة غد االثنني 
النيابية، بسؤال مقابل عن خلفية 

توقيتها بالقول: ان هناك اقتراح 
قانون الستعادة اجلنسية اقر في 
اللجان النيابية في الس����ادس من 
ابريل املاضي، بينما مشروع خفض 
س����ن االقتراع الى 18 سنة، وصل 
الى املجلس بعد هذا التاريخ بشهر 
ونصف الشهر، فلماذا نستعجل 
بندا ونؤخر. بدوره أمني سر تكتل 
االصالح والتغيير النائب ابراهيم 
كنعان قال: نحن في املبدأ مع اشراك 
الش����باب الذين بلغوا 18 عاما في 
العملية السياسية والدميوقراطية، 
وهذا ما عبرنا عنه عندما صوتنا 
مع ه����ذا القانون لك����ن هذا يأتي 
ضم����ن تفاهم وطني وسياس����ي 
يأخذ باالعتبار حق املغتربني في 

االقتراع وحق����وق املنحدرين من 
أصل لبنان����ي. واعتبر كنعان ان 
االولوية لالنتخابات البلدية وانه 
ال يجوز ان نسمح ألي سجال بأن 
يؤدي حتت عنوان اصالحي، الى 

تطيير هذا االستحقاق البلدي.
وقد ايده في هذا النائب احمد 
فتفت )املس����تقبل( الذي اكد على 
اولوي����ة االنتخاب����ات البلدية في 
موعدها او ف����ي اقرب وقت خالل 
هذه السنة، رافضا تذرع البعض 
بالتعديالت الدس����تورية توصال 
لتأجيله����ا. واذ اش����ار الى ان ال 
موقف نهائيا حتى اآلن لدى كتلة 
املستقبل، من موضوعي خفض سن 
االقتراع وتصويت املغتربني قال 

لصحيفة املستقبل ان هناك موقفًا 
مبدئيا مؤيدا خلفض سن االقتراع 
واعطاء املغتربني حق التصويت، 
واضاف انه مت التفاهم مع القوى 
املس����يحية على ربط اقرار هاتني 
امكان طلب  الى  املس����ألتني الفتا 
الن����واب تأجي����ل التصويت على 
مشروع قانون خفض سن االقتراع 
اذا لم يتم التوافق عليه مس����بقا. 
وكشف النقاب عن دراسة توافرت 
ملرجعيات سياسية وروحية، مفادها 
بأن مجموع الناخبني املسلمني بني 
18 و21 سنة هو 180383 ناخبا اي 
ما نس����بته 75.57% من مجموع 
الناخبني من ه����ذه األعمار البالغ 
عدده����م 238683 باملقاب����ل يبلغ 
الناخبني املسيحيني من  مجموع 
هذه الفئة 57995 اي ما نس����بته 
الرئيس بري  24.30% فقط. لكن 
لم يتوقف ام����ام النتائج الرقمية 
خلفض س����ن االقت����راع، وتوجه 
الى النواب داعيا اياهم الى طرح 
االسئلة على ابنائهم وبناتهم قبل 
التوجه الى مجلس النواب االثنني 
حول خفض س����ن االقتراع لنقله 
بأمانة الى املجلس، وليتخذ موقفه 
في ضوئه. األمانة العامة ملجلس 
النواب توضيحا ملا ادلى به النائب 
نعمة اهلل أبي نصر حول اقتراح 
قانون استعادة اجلنسية اللبنانية 
الى من هم من اصل لبناني افادت 
بأن هذا االقتراح احيل الى جلنة 
االدارة والع����دل والدفاع الوطني 
والداخلي����ة والبلديات وقد اجنز 
من جلنة االدارة والعدل ولم ينجز 
من جلنة الدفاع الوطني والبلديات 
ه����ي االصل، لذلك لم يوضع على 
جدول اعمال اجللسة املقررة يوم 

غد االثنني.

بيضون ل� »األنباء«: المصالحة الحقيقية زيارة الحريري لسورية
توقع أن ال حرب في الشرق األوسط مادام أوباما في البيت األبيض

مصدر وزاري: سليمان يعتبر أي آلية للتعيينات أفضل 
من المحاصصة..ويستعجل استعادة قانون الجنسية

داود رمال
كثف رئيس اجلمهورية العماد ميش��ال سليمان من 
لقاءات��ه الوزارية متهيدا للجلس��ة االس��تثنائية ملجلس 
الوزراء الثالثاء املقبل، واملخصصة لدراسة تقرير وزير 
الداخلية والبلديات زياد بارود بشأن االنتخابات البلدية 
ف��ي الربيع املقبل. وقال مص��در وزاري التقى الرئيس 
سليمان خالل الس��اعات االخيرة ل� »األنباء« ان رئيس 
اجلمهوري��ة اك��د االلتزام باج��راء االنتخاب��ات البلدية 
واالختيارية في موعدها، ووجوب توصل مجلس الوزراء 
الى آلية واضحة الجراء التعيينات االدارية بتوافق جميع 
الفرق��اء على معاييره��ا. واوضح املص��در ان الرئيس 
س��ليمان يش��دد على ان اي تباين بشأن التعديالت في 
قان��ون االنتخاب��ات البلدي��ة واالختيارية، فإن س��لطة 
القرار في بتها تعود الى املجلس النيابي، ويش��دد على 
وجوب اقرار آلية للتعيينات االدارية تستند الى الكفاءة 
والنزاهة وتنص على ترفيع املستحقني في داخل االدارة 

الى مناصب اعلى مبا يحفز االدارة اللبنانية على العطاء 
اكثر وأي آلية تعتمد فإنها تبقى افضل من احملاصصة.

واذ اك��د رئيس اجلمهورية التزام ما مت اقراره جلهة 
اعط��اء املغتربني احل��ق في االنتخابات ف��ي العام 2013 
فإنه دعا الى وجوب االس��راع في اقرار استعادة قانون 
اجلنسية للتمكن من اتخاذ االجراءات التي تفتح الطريق 
ام��ام انضمامه��م ال��ى املغتربني وممارس��ة حقهم في 
االقت��راع في العام 2013. واوض��ح ان اهم بند من بنود 
الغاء الطائفية السياسية هو عدم حصول التعيينات على 
اس��اس االنتماء السياس��ي لهذه املرجعية او تلك وامنا 
على اس��اس املعيار الذي يفت��رض ان حتدده اآللية من 
دون ان يستبعد اي شخص تبعا لرأيه السياسي، معربا 
عن اعتقاده بأنه من املعيب حتويل اخليارات السياس��ية 
الى وس��يلة لتحقيق املصلحة الشخصية واالستحصال 
عل��ى الوظيفة ألن في ذلك ضررا على الوظيفة نفس��ها 

وعلى اخليار السياسي احلر كذلك.

حزب اهلل يتهم كوشنير بتبرئة إسرائيل 
و»تغطية انتهاكاتها للسيادة اللبنانية«

باريس � بيروت: طمأن الرئيس سعد احلريري 
بان باريس س����تقوم باتصاالت وستتحدث مع 
إسرائيل لتقول لها انه ال مبرر لالعتداء على لبنان، 
كما انها س����تقوم بخطوات ملنع إسرائيل من القيام 

بعملية عسكرية ضد لبنان.
وحص����ل احلريري على ق����رار برفع احلظر عن 
املعدات العسكرية الفرنسية الثقيلة الى لبنان، اذ 
ترى باريس ان تسليح اجليش اللبناني هو حلماية 
االستقالل اللبناني، وأضاف ان الرئيس ساركوزي 
أبدى استعداده ملساعدة اجليش اللبناني وقوى األمن 
اللبنانية س����واء كان باملعدات الثقيلة او اخلفيفة، 
وبحث في موضوع املروحيات وتسليحها والتدريب 
على قيادتها، وكانت هناك محاذير فرنسية لتسليح 
اجليش، لكن هذه احملاذير رفعت ألن لبنان مسؤول 
عن س����يادته ويجب إعطاؤه املعدات الالزمة لتأمني 

هذه السيادة.
وفي استقبال أقامه سفير لبنان في باريس بطرس 
عس����اكر على شرف رئيس احلكومة بحضور نازك 
رفيق احلريري وحش����د من ابناء اجلالية اللبنانية 
الكبيرة في العاصمة الفرنس����ية، قال احلريري ان 
األوضاع في لبنان تتقدم من حسن إلى أحسن، دون ان 
يعني ذلك اننا مبنأى عن املخاطر واخلالفات، متعهدا 
بعدم السماح بفتح سوق البيع والشراء على حساب 
لبنان وكرامة أبنائه أو تقدمي عروض للمساومة على 

استقالل البلد وحريته ونظامه الدميوقراطي.
وأضاف: اننا بكل بساطة وصراحة نفتح الباب 
ملرحلة جديدة حتمي مستقبل لبنان من رياح املتغيرات 

في منطقتنا.
في هذا الوقت، أثارت تصريحات وزير اخلارجية 
الفرنسية برنار كوشنير، احملذرة من هروب ايراني 

الى األمام عبر عمليات حلزب اهلل باجتاه اسرائيل، 
متهد للهجوم ضد لبنان، ردود فعل عنيفة وسريعة 
من جانب حزب اهلل الذي رأى في بيان له انه يرى في 
هذه التصريحات بصمات واضحة للصوت االسرائيلي، 
وتنكرا كامال لتاريخ فرنس����ا في مقاومة االحتالل 

والعدوان.
ورأى في موقف كوشنير محاولة لتبرئة العدو 
االس����رائيلي وتغطية النتهاكاته املتكررة للسيادة 
اللبنانية، وهو ما يشكل حماية للمحتل االسرائيلي 

وتشجيعا له على اإلمعان في اعتداءاته.
وأهاب احلزب بفرنسا ان تضطلع بدور يتناسب 
مع املسؤولية التي طاملا ادعت حتملها باحلرص على 

سالمة لبنان وسيادته.
ب����دوره النائب وليد جنبالط ق����ال انه ال يتفق 
مع ما قاله كوش����نير، واضاف: أنا أخالف كوشنير 
الرأي، فنحن في لبنان اتفقنا على ضرورة التأكيد 
على الثوابت التي حتتل االس����تراتيجية الدفاعية 

املوقع األهم فيها.
وتابع جنبالط يقول: اليوم يشكل سالح حزب 
اهلل الضمانة املركزية ملواجهة اي عدوان إسرائيل 
محتم����ل على لبنان، خصوصا بع����د الكالم األخير 
للرئيس أوباما وكالمه عن صعوبة ما يسمى بالتشويه 
في الشرق األوس����ط، وكل هذا الكالم يعكس عمق 

املأزق األميركي.
لذلك فإننا نرى اليوم وأكثر من اي وقت مضى 
ان االس����تراتيجية الدفاعية هي في محلها ملواجهة 

اي عدوان.
لذلك أضاف جنبالط: أنا أخالف الوزير كوشنير 
رأيه، رغم الصداقة التي جتمعنا، فضال عن زمالتنا 

السابقة في االشتراكية الدولية.

الحريري: لن نسمح بفتح سوق البيع والشراء على حساب لبنان تمام سالم مع بري 
في خفض سن االقتراع 

بيروت � خلدون قواص
طالب عضو تكتل لبنان أوال 
النائ��ب متام س��الم بتخفيض 
س��ن االقت��راع الى ال��� 18 في 
واالختيارية  البلدية  االنتخابات 
انطالق��ا م��ن تلبي��ة طموحات 
من  الكبيرة  الشريحة  وتطلعات 

الشباب في لبنان.
وقال بعد لقائ��ه مفتي لبنان 
الشيخ محمد رش��يد قباني ان 
اعتماد س��ن ال��� 18 أصبح في 
كل العال��م وال يج��ب ان نكون 
نح��ن متأخري��ن عن ذل��ك، اما 
األمر  لهذا  الطائفية  االنعكاسات 
كما ألم��ور أخرى مع األس��ف 
تأخ��ذ م��دى ف��ي غي��ر محله، 
فالطائفي��ة في لبن��ان يجب ان 
نعتني بها وأن نعتني بالتوازنات 
الطائفي��ة ألن لبن��ان مؤلف من 
مجموعة من الطوائف والتوازن 
بني تلك املجموعة هو امر حتمي 
ومطل��وب ولك��ن لي��س عل��ى 
حساب منو وتطور وتقدم البلد، 
اذا كان عدد الذين سيستفيدون 
من تخفيض س��ن االقتراع الى 
سن ال� 18 فيه عدم توازن %100 
ليست  الطائفي  املس��توى  على 
تلك مشكلة كبيرة في رأيي أمام 
ما نتطلع اليه من إش��راك هؤالء 
الشباب معنا في مسيرتنا وفي 
املس��توى  القرارات على  اتخاذ 
البلدي وعلى مس��توى املجالس 
البلدية وعلى مس��توى انتخاب 

تلك املجالس.

محمد عبداحلميد بيضون


