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كلمة ياريت عمرها ما عمرت بيت!
هو قدر اللبنانيني ان يجتمعوا حول املصيبة ايا كان 
نوعها، هو قدرهم ان يبكوا احباءهم دائما، وان تستهدفهم 

حتى الطبيعة، اللهم ال اعتراض على حكمك.
لبنان الذي قلما توحد بجميع اطيافه، اجتمع حول 
مصيبة فقدان جميع ركاب الطائرة االثيوبية التي هوت 

االسبوع املاضي قبالة شواطئ بيروت.
اربعة وخمس����ون فقيدا البسوا لبنان االسود من 
جنوبه الى ش����ماله.. من ش����رقه الى غربه، فالطائرة 
املنكوبة لم تفرق بني سني وشيعي أو مسيحي، وبكينا 
اهلنا من النبطية الى طريق اجلديدة مرورا بالضاحية 

اجلنوبية وصوال الى املنت وكسروان.
كم تاثرنا ونحن مس����مرون امام شاشات التلفزة 
نتابع بكل أسى اي خبر عن الضحايا، الذين سعوا الى 
لقمة العيش بإفريقيا والتي اتت مغمسة بالدماء هذه 
املرة، ولكن ما اقش����عرت له االبدان هو حلمة شعبية 

وسياسية كرستها الفاجعة وقل نظيرها في لبنان.
الرئيس ميشال سليمان واكب من غرفة العمليات 
في وزارة الدفاع مجريات احلادث األليم، الرئيس����ان 
نبيه بري وس����عد احلريري هرعا الى املطار ملواساة 

االهالي املفجوعني والوقوف على احوالهم.
ومن ثم انتق����ل رئيس احلكومة وعدد من وزرائه 
على منت طوافة لالش����راف عل����ى عمليات البحث عن 
اجلثث وبقايا الطائرة. ال بل كان لالمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل اطاللة مفاجئة بعد ساعات 
لتقدمي التعازي ومشاركة االهالي حلزنهم. وكذلك فعل 

معظم الزعماء اللبنانيني.
السياس���ية، واندمجنا  انتماءاتنا  ذابت للحظات 
بلبنانيتن���ا الى ابعد احلدود، متجاهلني الس���جاالت 
الساخنة التي انشغل بها لبنان في االسابيع االخيرة 
حول هيئة الغاء الطائفية السياسية أو موعد االنتخابات 
البلدية وحتى قانون تخفيض س���ن االقتراع الى 18 
سنة ومحاوالت مسيحية ملقايضته بقانون السماح 
للمغتربني باالقتراع في اخلارج، حفاظا على املناصفة 
والتوازن الطائفي واملذهب���ي املعمول به منذ اتفاق 

الطائف.
ولكن السؤال الذي البد وان يتبادر الى االذهان: هل 
بتنا بحاجة دائما الى خضات نفسية ومصائب من العيار 
الثقيل حتى »نفكر« برص الصفوف؟ وهل ستنسحب 
حالة الوئام على القادم من أيامنا، ام سنكون امام جوالت 
صراعية جديدة فور انتهاء مفاعيل صدمة الطائرة؟ 
اآلن سقطت طائرة ركاب فهل تكون لسياسيينا عبرة 
للحفاظ على طائرة لبنان؟ فإنها ان هوت لن ينفع ندم 

و»كلمة يا ريت عمرا ما كانت بتعمر بيت«.
اآلالف من الش����باب يهاجرون سنويا إلى مشارق 
االرض ومغاربها، بحثا عن االمن واالستقرار، وأضعافهم 
ينتظرون فس����حة امل في بلدهم وأضعاف أضعافهم 

مل هذا الوضع.
وبهذه الظروف ال يس����عنا اال ان نس����تحلف باهلل 
جميع السياسيني اللبنانيني ليعوا حساسية اللحظة 
والظروف التي متر بها املنطقة برمتها، ولنرص الصفوف 
كما فعلنا عندما نكبن����ا بالطائرة ملواجهة التحديات 

والتهديدات االسرائيلية واالطماع اخلارجية.
فالقوة تكمن بحصر خالفاتنا باملؤسسات الدستورية 

وبدميوقراطية طاملا حسدنا عليها اجلميع.
ك����م نحن بحاجة اليوم الى متثل قس����م الش����هيد 
جبران تويني حني قال »نقسم باهلل العظيم، مسلمني 
ومسيحيني، ان نبقى موحدين، الى ابد االبدين، دفاعا 

عن لبنان العظيم«.
علي رباح

لبنان: بانتظار انتشال حقيقة »اإلثيوبية«.. الحكومة مشغولة بـ »التعديالت« و»البلدية«
بيروت ـ عمر حبنجر

مع ازدياد احلاجة الى الوقت لكشف ألغاز سقوط 
الطائرة اإلثيوبية في مياه املتوسط اللبنانية رغم كثافة 
اجلهود املبذولة للعثور على الصندوق االسود وانتشال 
هيكل الطائرة وجثامني ركابها السبعني املتبقني، عادت 
االنتخابات البلدية والتجاذبات السياسية املرتبطة 
بها الى مقدم����ة االهتمامات احمللي����ة تزامنا مع بدء 
العد التنازلي لهذه االنتخابات املقررة في يونيو من 
حيث املبدأ، على اعتبار احتماالت التأجيل بس����بب 
تقلص املهل املتصلة بالتعديالت املطروحة لقانون 

هذه االنتخابات.
وجتلت هذه الصورة في اجتماع مجلس الوزراء 
مساء اول من امس الذي استغرق 4 ساعات ونصف 
الساعة، استهلكت ثالث منها في مناقشة التعديالت 
املطروحة على قانون البلديات والتي تخللتها مشادات 

وتبادل لوجهات النظر احلادة والصريحة.
وكان مجلس الوزراء اعتمد في جلس����ة س����ابقة 
مجموعة من االقتراحات كالتمديد التقني للمجالس 
البلدية حت����ى 2010/6/30 وال����ذي ال يعتبر تأجيال 
لالنتخابات، وكان اتفق ايضا على حتديد مدة والية 
املجلس البلدي بخمس س����نوات وعلى عدم اخضاع 
االنتخابات البلدية واالختيارية للهيئة العامة لالشراف 
على االنتخابات وعلى اج����راء هذه االنتخابات على 
مراحل )مرحلتني مبدئيا( وعلى نشر القوائم االنتخابية 
بع����د 10 ايام من تاريخ انته����اء اجراء التصحيحات 
عليها على املوقع االلكتروني لوزارة الداخلية وعلى 
ان يك����ون عدد الناخبني في القلم الواحد 600 ناخب 

كحد اقصى.
وبع����د التذكير مب����ا اتفق عليه، ج����رى التداول 
بش����أن االتفاقات االصالحية االخرى التي وردت في 
مشروع وزير الداخلية، واتفق على عدد من االجراءات 
االصالحية اهمها جواز ترش����يح املوظفني لعضوية 
املجالس البلدية وملنصب املختار وعضوية املجالس 
االختيارية، واتفق على اعتماد نظام الكوتا النسائية 
بنسبة 20%، اما اقتراح حيازة رئيس البلدية لالجازة 
اجلامعية واملختار للبكالوريا فلم يوافق عليها مجلس 

الوزراء.
وعلمت »األنباء« انه ام����ام رفض الوزراء فرض 
ش����هادات علمي����ة معينة على املرش����حني للبلديات 
واملختارين، اقترح وزي����ر التربية الوطنية االجازة 
ملعلمي املدارس واملوظفني املدنيني الترشح لعضوية 
املجال����س البلدية واالختيارية، وقد اجيب طلبه من 

حيث املبدأ.
تأجيل »الخفض« و»النسبية«

اما عن موضوع خفض سن االقتراع الى 18 عاما، 
فلم يناقش في جلسة اجلمعة، واشار الوزير طارق 
متري الى تقدم كبير في التحضير لالنتخابات التي 

قال انها قائمة في موعدها.
وزير الداخلية زياد بارود قال بعد اجللس����ة انه 
رغم انها اس����تغرقت ما يزيد على اربع ساعات فإنها 
خلت من التشنج، وقال ان اعتماد النسبية مت تأجيله 
الى جلسة خاصة. وقال بارود، في تصريح صحافي، 
ان الرئيس سليمان كان حريصا على استمزاج آراء 
اجلمي����ع في اصغر االمور واكبره����ا، مؤكدا انه بعد 
بحث مستفيض في موضوع انتخاب رئيس البلدية 
ونائبه من الش����عب لم يحسم مجلس الوزراء قراره 

بشأنه، ولو بدا ان ثمة ميال لعدم االخذ به.
وفي موضوع الشهادات لرئيس البلدية واملختار، قال 
ان بعض الوزراء عارضوه باملطلق، فيما اشار آخرون 
الى ان هذا الش����رط ليس مطبقا في حاالت متثيلية 

اخرى )مجلس النواب( عندها سقط االقتراح.
وعن »الكوتا« النس����ائية، دافع الوزير بارود عن 
اقتراحه وقال انه يريد اشراك املرأة في احلياة العامة 
لكن بعض الوزراء عارضوا بنس����بة 30%، وس����قط 
االقتراح، لكن الرئيسني ميشال سليمان وسعد احلريري 

اقترحا خفض النس����بة الى 20% وهكذا كان، على ان 
تكون الكلمة االخيرة ملجلس النواب.

وقال مصدر وزاري انه عندما اصر الرئيس احلريري 
على الكوتا النسائية، اعترض الوزير جبران باسيل 
ومعه وزراء حزب اهلل واحلزب التقدمي االشتراكي 
على االقتراح، وبينما رفض وزيرا حزب اهلل الفكرة 
باملطلق، اعترض الباقون على حتديد النس����بة التي 
اقرت اخيرا ب� 20%، وقد بقي املعترضون على موقفهم 
عدا وزراء التقدمي. يذكر ان 80% من معلمي املدارس 

في لبنان هم من النساء.
الحلقة األولى

من جهته، قال وزير الدولة عدنان السيد حسني ان 
االهمية تكمن في اجراء االنتخابات البلدية في موعدها 
انطالقا من ان البلديات هي احللقة االولى في الالمركزية 
االدارية الوارد ذكرها في البيان الوزاري، وان احتاد 

البلديات يشكل تعزيزا لالمركزية االدارية.
واعتبرت مصادر نيابية ان الرفض الواسع لتخفيض 
سن االقتراع والتأكيد على اعادة اجلنسية كحق طبيعي 
ملنتسبيها، دفعا الى اعادة النظر في بعض التوجهات 
وفرض ما ميكن وصفه مبعادلة تشمل عناوين كبيرة، 
من هنا فإن مجلس ال����وزراء الذي غاص طويال في 
موضوع قانون البلديات خالل اجتماعه مس����اء اول 
من امس س����يحاول باخراج معني مترير خفض سن 

االقتراع من دون احراجات.
وعن مقررات مجلس الوزراء حول قانون البلديات، 
الحظ الرئيس السابق للحكومة جنيب ميقاتي ان اجلو 
داخل مجلس الوزراء لم يكن مريحا، ويجب ان نتخلص 
من موضوع البلديات وعسى ان »نخلص« في جلسة 

يوم غد وال اريد ان اصب الزيت على النار.
ولم يعتبر ميقاتي اعطاء النس����اء كوتا بنس����بة 
20% ف����ي املجلس البلدي اجن����ازا، املطلوب اصالح 
بالالمركزية االدارية وصالحي����ات املجالس البلدية 
وليس بكوتا نسائية او بغرض الشهادة على رئيس 
البلدية واملختار او النسبية، علينا البحث عن االنسب 

للمصلحة الوطنية.
وحول خفض س����ن االقتراع الى 18 عاما، قال ان 
الرئيس نبيه بري استعجل جلسة االسبوع املاضي 
للنظر بالتعديل الدستوري، ألن وزير الداخلية قال 
امامنا 15 يوما إلعداد لوائح القيد اجلديدة كي ننجزها 
قبل 10 فبراير، فلماذا كل االمور محكومة باملهل؟ الم 

يفكر احد بتعديل قانون البلديات السنة املاضية؟
هذا فيما يخص امللفات السياسية، اما على صعيد 
البحث عن هيكل الطائرة االثيوبية وصندوقها االسود، 
كلف مجلس الوزراء الشركة املالكة للباخرة »اوشن 
اليوت« املتخصصة باملس����ح القي����ام بالعملية، كما 
قرر االتفاق مع الشركة صاحبة الغواصة »اوديسي 
اكسبلورر« املؤهلة النتشال حطام الطائرة من قاع 
البحر كي ترس����له الى لبنان فورا وعهد الى الهيئة 
العليا لالغاثة تغطية الكلفة الالزمة. وكانت »اوشن 
اليوت« ق����د انتقلت الى مرفأ بي����روت امس للتزود 
بالوق����ود واملؤن وتبديل الطاق����م لتعود بعد فترة. 
وطلبت احلكومة اللبنانية من فرنسا ارسال سفينة 
متخصصة لتحل محل السفينة املغادرة طيلة فترة 
غيابها. مصادر مسؤولة توقعت اجناز عملية رصد 
مكان الصندوق االسود قريبا دون حتديد سقف زمني 
لهذه املهمة. املصادر العس����كرية اعتبرت ان االخبار 
عن عمل تخريبي اسقط الطائرة ال مصداقية لها، وانه 
اذا انفجرت الطائرة في اجلو فإنها تتشظى ويتناثر 
حطامه����ا، اما اذا ارتطمت باملاء فإنها تتفتت بطريقة 
مختلف����ة، واالجزاء التي عثر عليها تدل مبدئيا على 
ارتطامه����ا باملاء وليس تفجرها في اجلو، على انه ال 
حقيقة تامة قبل العثور على الصندوق االسود الذي 
قد يتطلب العثور عليه استقدام وسائل بحرية اكثر 
تقنية وتطورا، وهذا ما يبدو رئيس احلكومة سعد 

احلريري حاضرا له عند الضرورة.

استحضار غواصة متقدمة.. ومصادر عسكرية تنفي مجدداً فرضية التخريب

)محمود الطويل( الرئيس سعد احلريري يتسلم »سجادة« ايرانية هدية من مهرداد بازرباشي نائب الرئيس احمدي جناد

سليمان تبّلغ التزامًا فلسطينيًا بما تقرره 
طاولة الحوار حول السالح

يسافر إلى قبرص في 12 الجاري وإلى موسكو في 25 منه

بيروت ـ داود رمال
أخذ مجلس الوزراء في اجتماعه 
أمس األول علم��ا بعزم الرئيس 
ميش��ال س��ليمان تلبية الدعوة 
املوجهة إلي��ه لزيارة قبرص في 

12 فبراير املقبل.
وتلبيته الدعوة الرسمية لزيارة 
موسكو في 25 منه، وذلك في اطار 
سياس��ة االنفتاح التي ينتهجها 
من اجل إعادة لبنان الى اخلارطة 

الدولية.
إلى ذلك تبلغ الرئيس سليمان 
من وزير العمل الفلسطيني أحمد 
الفلسطينيني  »التزام  مجدالوي 
مبا يقرره لبن��ان، خصوصا ما 
مت االتفاق في ش��أنه على طاولة 
احلوار الوطني بالنسبة الى السالح 

الفلسطيني خارج املخيمات« ناقال 
رس��الة من الرئيس الفلسطيني 
محمود عب��اس بهذا اخلصوص 
ومتنياته »االهتم��ام مبوضوع 
للفلسطينيني  الشؤون احلياتية 
من خالل حوار لبناني � فلسطيني 
وضمن العالقات االيجابية القائمة 
ب��ني اجلانب��ني«، مش��ددا على 
التوطني والتمسك بحق  »رفض 

العودة«.
وأكد الرئيس سليمان »ان لبنان 
يحمل الهم الفلسطيني في احملافل 
الدولية وهو يشدد على وجوب 
إعطاء الفلس��طينيني حق العودة 
كعامل اساس��ي من عوامل قيام 
س��الم عادل ودائم في الش��رق 

األوسط«.

وتاب��ع سليمان آخر التطورات 
االثيوبية  بالطائ��رة  املتعلق����ة 
املنكوب�ة واطلع من نائب رئيس 
احلكوم�ة ووزير الدفاع الوطني 
الياس املر على املعلومات والتقارير 
الواردة بش��أن موقع الصندوق 
انتشاله لكشف  األسود وكيفية 
األس��باب التي أدت الى حصول 

هذه الكارثة.
من جهته اكد الوزير بطرس 
حرب في تصريح ل��� »األنباء« 
بعد لقائه الرئيس ميشال سليمان 
امس انه أطلع الرئيس على ورشة 
العمل التي دعا اليها حول الضمان 
االجتماع��ي، مؤك��دا على اجراء 
االنتخاب��ات البلدية واالختيارية 

في موعدها الربيع املقبل.

عون في »المختارة« السبت ثم إلىحلب 
ودمشق لالحتفال بمئوية مار مارون

مصدر لـ »األنباء«: رئيس »المحكمة«
في بيروت للتعارف والتعريف

بيروت: يزور العماد ميشال عون النائب وليد جنبالط في املختارة 
السبت املقبل في إطار جولة له في الشوف مبناسبة السنة الرابعة 
على توقيعه مذكرة التفاهم مع حزب اهلل بعدها يتوجه عون الى حلب 
على رأس وفد من التيار يضم وزراء ونوابا، للمش����اركة في املئوية 
الثالثة عشرة لعيد مار مارون التي ترتدي هذه السنة طابعا رسميا 

وكنسيا وشعبيا.
وتوقعت مصادر التيار العوني التقاء الرئيس بشار االسد للعماد 
عون. وتأتي هذه الزيارة بعد اللقاء الذي مت بني عون والرئيس السابق 

اميل حلود على مائدة النائب سليمان فرجنية في الرابية.
وتوقعت مصادر 14 آذار ان يكون هدف هذا اللقاء تنظيم تكتل ماروني 

حملاصرة الرئيس ميشال سليمان والقوى املسيحية في 14 آذار.

داود رمال
أوضح مصدر وزاري لبناني ل� »األنباء« ان »الزيارة التي سيقوم 
بها رئيس احملكم���ة اخلاصة بلبنان القاضي انطونيو كاس���يزي 
ونائبه القاضي رالف رياش���ي الى بيروت غدا، لها بعد استطالعي 

مباشر«.
وقال املصدر »ان كاسيزي سيقابل املسؤولني اللبنانيني ليؤكد ان 
احملكمة جاهزة وتقوم بعملها وفق األصول التي ترعى هذه احملكمة، 
وانه يجب االنتظار الختتام التحقيق الذي يقوم به القاضي دانيال 
بلمار وعلى أقل تقدير اختتام املرحلة األولى من التحقيق حتى يتم 

اصدار مضبطة االتهام التي على أساسها ستبدأ احملاكمات«.
وخّلص املصدر الزيارة بعنوانني: األول: زيارة تعارف على لبنان 
واللبنانيني، والثاني: تعريف احملكمة املس���ؤولني اللبنانيني، ولن 
يتم الدخول في تفاصيل حرصت احملكمة منذ انش���ائها على عدم 
ادخال أحد فيها، وهي تلتزم في عملها بس���رية تامة وكل ما يشاع 
من فترة إلى أخرى عن ان األمور تأخذ هذا املنحى أو ذاك هي محض 
تكهن���ات ال متت إلى واقع ما يجري على صعيد التحقيق بأي صلة 
وهذه التكهنات ال تستند إلى أي معلومة حقيقية مصدرها احملكمة 
الدولية التي لديها ناطق رسمي يعبر حصرا عما ترغب احملكمة في 

اطالع اإلعالم، وبالتالي الرأي العام عليه«.
وجزم املصدر ب� »ان كل ما يتداول أو س���يتم تداوله الحقا عن 
طبيعة زيارة كاسيزي الى لبنان افتراضات تعني أصحابها والزيارة 
محصورة فقط بالعنوانني سالفي الذكر«. وقال املصدر ان كاسيزي 
لن يقابل الرئيس س���عد احلريري، وكل من يعتبر طرفا في امللف 

املفروض على احملكمة الدولية كوزير الدفاع إلياس املر.

.. ومصادر لـ »األنباء«: الحريري يطل تلفزيونيًا عشية الذكرى 
ومفاجأة »14 آذارية« خالل الدعوة للحشد اليوم

بيروت ـ محمد حرفوش
علم���ت »األنباء« من مص���ادر مطلعة ان 
رئيس احلكومة س���عد احلريري »سيطل« 
تلفزيونيا عشية الذكرى اخلامسة الستشهاد 
والده الرئيس رفيق احلريري في 14 فبراير 
للحديث عن ابعاد ودالالت هذه الذكرى وأهمية 
املشاركة فيها جلهة تزخيم احلشد الشعبي 
وإعادة تظهير التشارك االسالمي � املسيحي 

والتأكيد عليه.
هذه االطاللة املرتقبة للرئيس احلريري 
سيس���بقها كما بات معلوما اجتماع موسع 
واستثنائي تعقده قوى 14 آذار عصر اليوم 
االحد في البريستول للبحث في االجراءات 

والترتيبات اخلاصة بإحياء الذكرى.

وحتدثت املعلومات عن سلس���لة لقاءات 
متت بني ممثلي 14 آذار تركزت مداوالتها على 
تنسيق اخلطوات اللوجستية الحتفال يوم 
14 فبراير، على ان تكون آلية تلك اخلطوات 
وشكل االحتفال والكلمات على طاولة اجتماع 
البريستول الذي سيصدر عنه بيان، مت االتفاق 
عليه، وسيتضمن ثوابت 14 آذار مع الدعوة الى 
احلشد الشعبي. وفي املعلومات ايضا انه مت 
توجيه دعوات الى اكثر من 130 شخصية ابرزها 
الرئيس سعد احلريري والرئيس امني اجلميل، 
ورئيس احلكومة الس���ابق فؤاد السنيورة 
والنائب وليد جنبالط وسمير جعجع باالضافة 
الى وزراء ونواب ومعظم الشخصيات التي 
شاركت في انتفاضة االستقالل العام 2005.

وفيما ت���ردد عن ان احلريري لن يحضر 
اجتماع البريس���تول كونه رئيسا للحكومة 
وكذلك النائب ولي���د جنبالط اال ان مصدرا 
ف���ي امانة 14 آذار ابلغ »األنباء« ان نوابا من 
اللقاء سيشاركون في االجتماع املذكور بينهم 

مروان حمادة.
لكن املصدر أملح الى مفاجأة قد يش���هدها 
اجتماع البريس���تول على مستوى مشاركة 
احد القيادات اللبنانية اال انه لم يفصح عن 
اسمها، الفتا الى ان امانة 14 آذار تسعى الى ان 
يكون اجتماع اليوم موازيا من حيث احلجم 
واحلضور للقاءات التي كانت تعقدها قوى 
14 آذار في الفندق املذكور، ابان توهج ثورة 

االرز.

عراجي: جنبالط يشارك في »14 فبراير« وخطابه وارد

في لبنان.
وبتقديره ان االحتفال بهذه 
الذكرى سيشهد حشدا جماهيريا 
كبيرا جدا وان اخلطابات التي 
ستلقى فيه ستبرز التوجه الى 
التهدئة وستتضمن الدعوات الى 
تعزيز الوحدة الوطنية ومؤازرة 
احلكومة، األمر الذي س����يجمع 

بيروت ـ ناجي يونس
أكد عض����و تكتل لبنان أوال 
نائب زحل����ة عاصم عراجي ان 
االجتماع املوسع للقاء 14 آذار في 
البريستول اليوم األحد سيضع 
اللمسات األخيرة إلحياء ذكرى 
الرئيس الشهيد رفيق  اغتيال 
احلريري في 14 فبراير املقبل.

وأوضح عراجي ل� »األنباء« 
ان احياء هذه الذكرى يتم سنويا 
مبهرجان جماهيري في ساحة 
الشهداء مما يحتم ان تعقد قوى 
14 آذار اجتماعا موسعا لها لكي 
تعد العدة الكاملة استعدادا ليوم 

14 فبراير املقبل.
وقال عراجي: ذكرى اغتيال 
الرئي����س الش����هيد أليمة وهذا 
الرج����ل زعي����م لبنان����ي كبير 
وسيوجه البيان الذي سيصدر 
عن اجتماع البريستول دعوة الى 
كل اللبنانيني للمشاركة الكثيفة 
في »14 فبراير« واألجواء وفاقية 

أكثر مما سيفرق.
وردا على سؤال أشار عراجي 
الى ان الوزير وائل بوفاعور أوحى 
بأن رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط سيشارك 

في ذكرى 14 فبراير.
وأض����اف عراج����ي: اعت����اد 
جنبالط عل����ى إلقاء اخلطابات 
في ه����ذه الذكرى وهو كان من 
مؤسسي حركة 14 آذار وال شيء 
مين����ع ان يلقي كلمة هذا العام 
وهو من الذين التزال هذه الذكرى 

تعني لهم الكثير.
وأكد عراجي انه غير صحيح 
الكالم عن ان احلقيقة باالغتياالت 
واحملكمة اخلاص����ة بلبنان قد 
حيدتا ع����ن االهتمامات ليصار 
الى طمس األمور رويدا  الحقا 
ال����ى ان رئيس  روي����دا، الفتا 
احلكومة سعد احلريري أوضح 
باستمرار انه سيقبل بحكم هذه 

احملكمة مهما كانت.

وشدد عراجي على ان هذه 
احملكمة أصبحت خارج لبنان 
وبعيدة عن التجاذبات السياسية 
اللبنانية وهي ذات طابع دولي 
وله����ا كل املق����درة على اصدار 
احلكم الذي ستصل اليه نتيجة 

حتقيقاتها.
م����ن ناحي����ة ثانية، أش����ار 
عراجي الى ان التوافق السوري 
� السعودي أفض ى الى تشكيل 
حكومة وحدة وطنية في لبنان 
وال����ى ان تصحي����ح العالقات 
اللبنانية � السورية قد انطلق 
وهو يحتاج الى الوقت الكافي 

ولن يتم بني ليلة وضحاها.
وتوقع عراجي حصول لقاءات 
وزيارات متبادلة بني املسؤولني 
اللبنانيني والسوريني خصوصا 
ان اجلانبني اللبناني والسوري 
يشددان على ضرورة حتقيق 
خطوات ايجابية ومستمرة من 

هذا القبيل.

عاصم عراجي

أخبار وأسرار لبنانية
مسـؤول الكتائب عن البقاع: هل يعني حزب الكتائب رجل 
األعمال روالن خزاقة كمسؤول عن اقليم البقاع في احلزب 
بدال من النائب ايلي ماروني ليتفرغ لدوره النيابي؟ بعد 
الدور الذي اداه خزاقة خالل االنتخابات النيابية االخيرة 
في زحلة، وكونه ابن ابرز مسؤولي احلزب في زحلة الذي 

اغتيل في ايام احلرب.
تثبيـت احلوار في بنشـعي: أوضحت مصادر الوزير محمد 
الصفدي ان زيارته للنائب سليمان فرجنية في بنشعي )في 
أول لقاء سياسي علني يجمعهما منذ عام 2005( ال عالقة لها 
بالتعيين��ات االدارية أو باالنتخابات البلدية، وامنا تندرج في 
اطار تثبيت أس��س احلوار وازالة خطوط التماس النفس��ية، 
وترسيخ مبدأ االنفتاح الذي ترجم بحكومة الوحدة الوطنية، 
وال مانع من وجود تنسيق »شمالي« في املواضيع التي تتعلق 

بالشمال وتشكل مساحة اهتمام مشترك.
شـهر عسل بني احلريري وعون: الحظت أوساط وزارية أن 
هناك شهر عسل الفتا بني الرئيس سعد احلريري ووزراء 
تكتل التغيير واإلصالح خالل جلسات مجلس الوزراء، 
مبا يعك����س التفاهم بني احلريري وعون. ويس����تجيب 
احلريري في اجللس����ات لكل ما يرض����ي الوزير جبران 
باس����يل. في املقابل، فإن الوزير شربل نحاس املعروف 
بتشدده في املس����ائل االقتصادية، يتجنب انتقاد وزيرة 

املال ريا احلسن، أو الدخول في جدال معها.
اتصاالت مع فرعون: كش��ف وزير الدولة لش��ؤون مجلس 
النواب ميشال فرعون ان االتصاالت جرت معه ليكون ممثل 

الطائفة الكاثوليكية في طاولة احلوار املرتقبة.
ومبع��زل عن نتائج االنتخابات األخي��رة، فإن عائلة فرعون 
عريقة ومتجذرة في تاري��خ لبنان، وكانت على الدوام متثل 
الطائفة الكاثوليكية مع عائالت أخرى، وتقلب أفرادها في شتى 
املناصب، حتى ان هنري فرعون كانت له بصمة واضحة في 

استقالل لبنان وفي نشأة اجلامعة العربية.
ال جتمع مسيحيًا بعيدًا عن 14 آذار: ينفي مصدر بارز في 14 
ش����باط وجود مش����روع أو فكرة إلنشاء جتمع مسيحي 
منفصل عن 14 آذار بل املطلوب هو اعطاء دينامية مسيحية 
داخل 14 آذار تتجلى في هذه الشراكة االسالمية املسيحية. 
مثال في موضوع سن االقتراع حصلت اجتماعات تنسيقية 
بني الفرقاء داخل 14 آذار وكان التوجه واحدا. في موضوع 
البريستول و14 شباط التوجه واحد وهو عدم التفريط 

بالتضامن االسالمي املسيحي.
هذا هو املطلوب من املبادرة املسيحية وليس ان ينفصل 
املسيحيون ويعتكفوا عن العمل السياسي مع شركائهم 

املسلمني. املطلوب املزيد من التضامن في هذه اللحظة.


