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الحكومة على مشارف المئة يوم: تقييم عام يميل إلى السلبية
بيروت: بعد زهاء  أسبوعني 
تنتهي املئة يوم األولى من 
عمر احلكومة الت��ي نالت ثقة 
البرملان في 10 ديس��مبر العام 
املاضي، وه��ي املهلة التقليدية 
للح��كام عرفا  الت��ي تعط��ى 
الحتساب ما أجنزوه، أو النتهاء 
فترة السماح النطالقة عملهم 

والبدء في حتقيق وعودهم.
وإذا كان لدى احلكومة بعض األس��باب 
التخفيفية لتأخر حسمها بعض امللفات، السيما 
انهماك الدولة برمتها في معاجلة كارثة الطائرة 
االثيوبية املنكوبة التي حلت مأساة على لبنان، 
ف��إن بعض املراقبني يرى أن آلية العمل في 
حكومة ائتالف وطني كالتي يرأسها احلريري 
حاليا وغلبة التوافقية على اآللية الدميوقراطية 
التقليدي��ة في اتخاذ الق��رارات البد من أن 
تبطئ عملها، كما هي احلال في الدول التي 
تغلب الصيغة التوافقية على آلية التصويت 
الدميوقراطي في مؤسساتها، ما يحتاج الى 
وقت لصوغ اإلجماع أو شبه اإلجماع على 

القضايا التي حتتاج الى أوسع تأييد.
وم��ع ان احلكومة لم تدرج ف��ي بيانها 
طموحات كبيرة تتعدى االمكانات أو القدرات 
املطلوبة، فإن تساؤالت تثار في مجالني على 
األقل: أحدهما اذا كانت املصاحلات ستساهم 
في زيادة نسبة التوافق في مجلس الوزراء 
مبا يسمح بإيجاد حلول ملشاكل عالقة على 
املستويات االقتصادية واالجتماعية واالمنائية، 
علما ان املصاحلة والتوافق قائمان من حيث 

املبدأ في حكومة الوحدة الوطنية، ولم تنجز 
احلكومة شيئا حتى اآلن حتت وطأة االعتراض 
والتعطيل اللذين يكمالن مسار ما كان يحصل 
في احلكومة الس��ابقة، وان بأس��لوب أكثر 

تلطيفا.
أما املجال اآلخر الذي تثار تساؤالت في 
ش��أنه من حيث عدم انتق��ال الوضع فعليا 
وعمالنيا الى ما يجب ان يكون عليه ملواكبة 
االس��تقرار والهدوء القائمني، فهو مواقف 
مس��ؤولني من االحزاب والتيارات املشاركة 
ف��ي احلكومة حتافظ على الوتيرة نفس��ها 
من التش��نج التي كانت س��ائدة قبل تأليف 
احلكومة احلالية، وحتى من االستفزاز الى 
حد كبي��ر، عبر جتاوز ما ميك��ن ان يعالج 
على طاولة مجلس ال��وزراء او على طاولة 
احلوار حتى يكون م��ادة لفرض أمر واقع 

ليس أكثر وال اقل.
وهذا ينذر، بالنس��بة الى البعض، ببقاء 
الوض��ع في لبنان صعبا عل��ى رغم جهود 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ورئيس 
احلكومة سعد احلريري وسعيهما الى التوفيق 
بني اجلميع، كما ينذر ببقاء الوضع على قدر 

كبير من الهشاشة.
وفي االطار ذاته، ترى أوساط مراقبة ان 
حكومة »الشراكة« الوطنية بدت عاجزة في 
جتربته��ا حتى اآلن، عن القيام بالدور الذي 
غالبا ما مت التبشير به ك� »وعاء« انقاذي يضم 
اجلميع، اذ أظه��رت امللفات املطروحة على 
الطاولة منذ قيامها انها مرشحة ألن تتحول 
الى أداة تعطيلية حتى الستحقاقات دستورية 

أساسية كاالنتخابات البلدية. واالنطباع السائد 
ان االجناز س��يغيب ع��ن »حكومة التوافق 
الوطني« الراهنة التي متت بوالدة قيصرية بعد 
مخاض خمسة اشهر. فهي ستواجه صعوبات 
فائقة في اجناز التشكيالت والتعيينات في 
وزارة اخلارجية. وستواجه ايضا مشكالت في 
غالبية التعيينات التي ينتظرها اللبنانيون في 
اكثر من ادارة عامة ومؤسسة عامة ومرفق عام. 
ورمبا لن تتمكن ايضا من اجراء االنتخابات 
البلدية واالختيارية. ومن غير املستبعد ان 
يبدأ التفكير في التغيير احلكومي. واذا وجد 
ان دون ذل��ك صعوبات اهمها تهديد الهدنة 
القائمة التي يتمسك بها اجلميع السباب كثيرة 
فإن البحث في تعديل حكومي قد يرد عند 
البعض. ذل��ك ان هناك عدم رضا داخل كل 
من فريق 8 و14 آذار عن عدد من وزرائهما 
أو عن أدائهم. والثابت حتى اآلن ان احليوية 
السياسية التي تعيشها البالد تعبر عن نفسها 
خارج احلكومة وفي اطار احلراك الذي مييز 
طرفي الصراع، وهو ما جتلى في مضي كل 
طرف في ترتيب أوراقه وساحته وحتالفاته، 

مما جعلنا اخيرا امام مشهدين: 
� االختبار الشعبي � السياسي حلركة 14 
آذار في »14 فبرار« حتت سقف من الشعارات 
املدوزن��ة جتاه الداخل واخلارج، تاله زيارة 

رئيس احلكومة سعد احلريري للڤاتيكان.
� خطاب »الردع« لالمني العام ل� »حزب 
اهلل« السيد حسن نصراهلل، والكالم »اللبناني« 
للرئي��س االيراني احمدي جن��اد، ثم زيارة 

العماد ميشال عون الى املختارة.
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جلسات استعراضية: فيما يخرج وزير 
الداخلية زياد بارود من لقائه مع العماد 
ميشال عون في الرابية )بحضور الوزير 

جبران باسيل والنائب إبراهيم كنعان( ليؤكد ان االنتخابات 
البلدية باقية في موعدها، يبدي نواب في 14 آذار خش���ية 
من ان يكون تأجيل االنتخابات البلدية أصبح بحكم الواقع، 
وان اجللسات »االستعراضية« التي يعقدها مجلس الوزراء 
لهذه الغاية لن تطول ألن املجلس سيجد نفسه أمام خطر 
انقضاء املهل الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة لالقتراع، 

إلجنازها في موعدها في الربيع املقبل.
ويرى هؤالء ان متديد مجلس الوزراء ملناقشة التعديالت 
اإلصالحية املقترحة على قانون االنتخابات البلدية يأتي 
وكأنه يهدف الى مترير الوقت ليفرض تأجيل االنتخابات 

نفسه أمرا واقعا على اجلميع.
مصير »النسبية«: يبدو ان مصير »النسبية« لن يكون أفضل 
من »خفض س��ن االقتراع«، وان جلس��ة مجلس الوزراء التي 
س��تنظر في اآللية التطبيقية التي كلف بوضعها الوزير زياد 
بارود لن تتوصل الى بت هذه املس��ألة، ال بل تظهر مؤشرات 
متزايدة الى احتمال صرف النظر عن »النس��بية« استنادا الى 

مواقف 3 قوى أساسية:
� حزب اهلل: يقول النائب حس��ن فض��ل اهلل إن اعتماد قاعدة 
النسبية في االنتخابات البلدية يحتاج الى نقاش عملي ودقيق، 
مش��يرا الى ان تطبيق هذه القاعدة ف��ي الدوائر الصغرى قد 

يكون صعبا.
� كتلة املس��تقبل: أعلن النائب رياض رح��ال رفضه »اعتماد 
النسبية في ظل الوضع الراهن وما يشوبه من مذهبية وطائفية، 
خصوصا في القرى، ألن تركيبة االنتخابات البلدية واالختيارية 
فيها تكون على أس��اس العائالت، ورمبا قد تؤدي النسبية الى 

مشكالت ضمن العائلة الواحدة«.
� اللقاء الدميوقراطي: يقول النائب وليد جنبالط إن النسبية قد 
ال تكون واقعية على مستوى االنتخابات البلدية، خالفا لوضع 
االنتخابات النيابية، الفتا االنتباه الى انها تش��كل طرحا مثاليا 
ال يتالءم مع خصوصيات البلدات والقرى، ألن من ش��أنها ان 

تخلق تناقضات في العائلة الواحدة وأن 
تفرزها الى فئة أولى وفئة ثانية.

تقسيم بيروت مجددا: لوحظ ان العماد 
ميش���ال عون عاد الى املطالبة مجددا بتقسيم بيروت الى 
3 دوائر بلدية بعدما كان االعتقاد السائد ان اعتماد »النسبية« 

يصرف النظر عن هذا اإلجراء ويبطل احلاجة إليه.
لقاء نواب األرثوذكس: جدي��د اخلارطة النيابية »لقاء النواب 
األرثوذكس« الذي انطلق من منزل نائب رئيس املجلس فريد 
مكاري وحضره عشرة نواب أرثوذكس من قوى 14 آذار. وهذا 
اللقاء الذي قرر التحرك حتت عنوان اس��تعادة مواقع وحقوق 
الطائفة األرثوذكسية مادامت احملاصصة الطائفية هي املعمول 
بها، ال يضم نوابا أرثوذكسيني من قوى املعارضة )سابقا( حتى 
اآلن، ولك��ن نتيجته األولى ان النائب فريد مكاري حجز مقعد 
التمثيل األرثوذكسي على طاولة احلوار، وحيث يسعى الى ان 
يكون مرجعية أرثوذكس��ية من خالل موقعه، ولغياب أقطاب 

أرثوذكس كانوا يعملون على الساحة السياسية.
ويتحرك النواب األرثوذك��س بعد االجتماع في منزل مكاري 
)النائب ميش��ال املر لم يش��ارك في االجتماع( لتكريس موقع 
الطائفة عددي�ا، وهو الرابع بعد الس��نة والش��يعة واملوارنة، 
وهم لذلك في صدد جوالت على رؤساء اجلمهورية واملجلس 

واحلكومة.
ويجري التداول في اس��تعادة العدي��د من املواقع التي فقدتها 
الطائفة، اضافة الى طرح حق الطائفة في ترؤس مجلس الشيوخ 

الذي ينص عليه اتفاق الطائف.
كرامي ومد اجلسور مع »املستقبل«: تؤكد شخصيات في عاصمة 
الش���مال طرابلس أن رئيس احلكومة األسبق عمر كرامي 
بات أقرب إلى اجتاه ابنه فيصل، من التعاطي بإيجابية مع 
القوى األساسية في املدينة، وبوجه خاص تيار املستقبل 

الذي يستقطب القاعدة الشعبية األوسع.
وعلى الرغم من أن الرئيس كرامي يبرر ذلك بكون التطورات 
التي حصلت أدت إلى قيام خريطة سياس���ية جديدة في 
البالد، فهو بات على قناعة تامة بضرورة مد اجلسور مع 

تيار املستقبل بدال من البقاء على هامش األحداث.

أخبار وأسرار لبنانية

جنبالط في أنقرة ل� »ختم تأشيرة دخوله« إلى دمشق.. و»االشتراكي« ينفي الوساطة التركية
بيروت � عمر حبنجر

الرئيس اللبناني ميش���ال سليمان في موسكو في اطار البحث عن 
املزي���د من الدعم الدولي للبنان في مواجهة التهديدات االس���رائيلية، 
والرئيس االيراني احمدي جناد في دمشق اليوم، في نطاق دعم سورية 
ولبنان ضد النوايا االسرائيلية املبيتة للمنطقة، وضمنها ايران، الى 
جانب تنس���يق املواقف بني الدول الثالث مبواجهة العقوبات املرتقبة 

ضد إيران على خلفية ملفها النووي.
مصادر محلية حتدثت عن عزم شخصيات لبنانية من قوى 8 آذار 
االنتقال الى دمش���ق ملالقاة الرئيس االيران���ي، وحده رئيس املجلس 
نبيه بري نفى عبر املصادر املطلعة ان يكون في وارد زيارة دمش���ق 

اليوم.

سفيرة بريطانيا خائفة من توريط لبنان

سفيرة بريطانيا في بيروت فرانسيس غاي لم تخفي القلق من ان 
يؤدي السجال املتبادل بني اسرائيل وايران الى توريط لبنان.

وقال���ت غاي في تصريح لصحيفة »النه���ار« البيروتية أمس انها 
تخشى ان يعود لبنان ساحة حلروب اآلخرين على أرضه كما حصل 

في السابق.
واضافت ان االس���اس موجود لتجدد الصراع بني اسرائيل وحزب 

اهلل بحيث ال ميكن االطمئنان الى وضع مماثل.
واذ اكدت ان لبنان يبقى على اجندة الدول التي تتحاور مع سورية 
ش���ددت على ضرورة املتابعة في طاولة احلوار، ألن الدولة ال تتمتع 
بسيادتها، وهناك مجموعة لديها سالح اكثر من اجليش وتقرر احلرب 

والسلم.
وكان نائب االمني العام حلزب اهلل الش���يخ نعيم قاس���م، قال ان 
التس���وية سراب وان اسرائيل اس���وأ من النازية. واضاف: ال ميكننا 
التعويل على عدالة املجتمع الدولي، وما أخذ بقوة االحتالل ال يسترد 

إال بقوة املقاومة.

سليمان في موسكو

ورافق الرئيس سليمان الى موسكو وفد ضم وزراء: الدفاع إلياس 
املر، اخلارجية علي الش���امي، الدولة عدن���ان القصار، التجارة محمد 
الصفدي، الصناعة ابراهام داديان، مدير عام رئاسة اجلمهورية ناجي 
ابي عاصي. وسيعقد الرئيس سليمان لقاء ثنائيا مع الرئيس الروسي 
وكبار املسؤولني الروس حول العالقات الثنائية ويوقع اتفاق تعاون 
عسكري يتعلق بشراء طائرات ميغ 29، ومتنحه جامعة موسكو دكتوراه 
فخرية. ويعود سليمان الى بيروت غدا ليرأس بعد غد جلسة حاسمة 
ملجلس الوزراء ف���ي موضوع التعديالت املعقدة، املنوي إدخالها على 
قانون االنتخابات البلدية، املترنحة حتت ضغوط التأجيل التي بدأت 

تهب عليها من كل حدب وصوب.
وستكون مسودة مشروع القانون االنتخابي البلدي محور جلسة 
السبت، وسيوزع قبل اجللسة كي يتسنى للوزراء دراسته بتأن ودقة 
ويفترض ان تشمل املسودة تعديالت تشمل اقرار النسبية و»الكوتا« 
النس���ائية بنسبة 20% وفتح باب الترشيح امام موظفي الفئة الثالثة 

في القطاع احلكومي العام.

جنبالط لسليمان وبارود: لسنا في نظام أحزاب

من جهته، النائب وليد جنبالط رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
الذي غادر امس الى أنقرة ملقابلة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، 
يرافقه الوزير غازي العريضي والنائب مروان حمادة، رأى ان »النسبية« 
املطروح اعتمادها في االنتخابات البلدية قد ال تكون واقعية على مستوى 

االنتخابات البلدية، كما تكون على مستوى االنتخابات النيابية.
جنبالط قال ل� »الس���فير« قبل س���فره: انا أحترم وأقدر حماس���ة 
الرئيس ميشال سليمان والوزير زياد بارود للنسبية، لكن عليهما ان 
يأخذا بعني االعتبار اننا لسنا في نظام أحزاب، اذ هناك أعراف عائلية 
ونزعات عشائرية تطغى على ما عداها في البلدات والقرى، محذرا من 

انعكاس هذه التناقضات على العائلة الواحدة.
وردا على ما أوردته معلومات صحافية لبنانية امس عن ان جنبالط 
ذهب الى تركيا خلتم تأش���يرة دخوله الى دمش���ق بعد قيامه بزيارة 
مماثل���ة الى قطر األس���بوع املاضي، أكد مفوض اإلع���الم في احلزب 
»التقدمي االشتراكي« رامي الريس انه: »من غير الطبيعي ان نذهب الى 
تركيا لنطلب وساطة لزيارة دمشق، وعندما يصبح موضوع الزيارة 
الى دمش���ق اكثر وضوحا يعلن عنه بشكل رسمي«، الريس سئل عن 
مضمون الكالم الذي س���يدلي به جنبالط في 16 مارس املقبل، فأجاب: 

»لن يكشف عن مضمون الكالم قبل ان يحني املوعد«.

آخر المعطيات عن كارثة »اإلثيوبية«

في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الس���راي الكبير 
برئاسة الرئيس سعد احلريري بحث خالله الى جانب جدول األعمال، 
التقارير الرس���مية حول حصيلة التحقيق في أس���باب حدوث كارثة 
الطائرة اإلثيوبية. وسيلتقي رئيس احلكومة سعد احلريري عصر اليوم 
اخلميس، عائالت ضحايا الطائرة املنكوبة من اللبنانيني ويضعهم في 

حصيلة التحقيقات وكل املالبسات احمليطة بسقوط الطائرة.
ومبرور شهر على الكارثة مت التعرف على جثث او أشالء 88 راكبا 
من أصل الضحايا التسعني، استؤنفت عمليات البحث امس عن حطام 
الطائرة وما بداخله حتت املاء، وسط انخفاض مستوى املوج واتساع 
دائرة »الصحو« كما قالت مصادر في قيادة اجليش اللبناني الذي يتولى 

إدارة عمليات البحث واإلنقاذ بواسطة »مغاوير البحر«.

سليمان في موسكو.. ومجلس الوزراء يحسم قانون االنتخابات البلدية وموعدها بعد غد

توقيف تاجر مخدرات 
بسيارة نائب »قواتي«!!

بيروت: أوقف مكتب
مكافح���ة املخدرات 
في منطقة ضهر البيدر 
املدعو بطرس حبشي 
املطلوب للقضاء مبوجب 
59 مذك���رة قضائي���ة 
بجرم مخدرات، بينما 
كان متجها الى بي��روت 
ايلي  النائب  بسي��ارة 
كي���روز، عض���و كتلة 
القوات اللبنانية، والذي 

لم يكن في السيارة.
املكت���ب  وأص���در 
االعالمي للنائب كيروز 
بيانا نفى اي عالقة له أو 
للقوات اللبنانية بتاجر 

املخ���درات املوقوف ال من قري���ب وال من بعيد، وأوضح 
البي���ان ان مرافقني للنائب كي���روز، الذي يالزم الفراش، 
بعد عملية دقيقة في رجله، طلبوا منه السماح باالنتقال 
في س���يارته اخلاصة ذات لوحة االرقام العادية، الى دير 
االحمر )البقاع( حلضور جناز، وفي طري��ق العودة متنى 
عليه ش���اب من املنطقة يدعى بطرس حبش��ي أن ينتقل 
معهم الى بيروت، وفي ضهر البيدر أوقف حبش���ي، فيما 

تابع مرافقو كيروز بشكل طبيعي.

)محمود الطويل( امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال رئيس احلكومة االسبق جنيب ميقاتي

أرسالن يتراجع عن 
الدعاوى ضد تلفزيون 

وجريدة »المستقبل«

اعتقال متعامل
جديد مع »الموساد«

أعلن���ت مديرية  بيروت: 
ف���ي »احل���زب  االع���الم 
اللبناني« في  الدميوقراطي 
بيان له���ا، ان رئيس احلزب 
النائ�����ب ط��الل أرس�����الن 
الدع���اوى  تراج�����ع »ع���ن 
املقامة باسمه وباسم احلزب 
اللبنان���ي،  الدميوقراط���ي 
ض���د تلفزي���ون وجري���دة 

»املستقبل«.
وأسقط حقوقه الشخصية، 
وكل����ف احملام�����ي مال�����ك 
القيام باالجراءات  أرس��الن 
القانوني���ة الالزم���ة له���ذه 

الغاية«.

إذاعة  بي���روت: ذك���رت 
»النور« الناطقة بلس���ان 
حزب اهلل ان شعبة املعلومات 
في األمن الداخلي ألقت القبض 
على م.ع. بشبهة التعامل مع 

إسرائيل.
املوقوف وهو من منطقة 
احلدث � الش���ويفات اعترف 
بأنه يعمل حلساب »املوساد«، 
التحقيقات معه  وتس���تمر 
ملعرفة املهام التي كان مكلفا 

بها.

سليم كرم

كرم ل� »األنباء«: البطريرك ال يستطيع إعطاء
زخم سياسي للمصالحة بالقدر الذي قدمه العماد عون

بيروت � زينة طّبارة
رأى عضو كتل���ة »املردة« 
النائب سليم كرم، ان اسقاط 
املجلس النيابي تعديل املادة 21 
من الدستور العطاء الشباب في 
سن ال� 18 حق االنتخاب، كان 
بديهيا في ظل اعتبار املسيحيني 
ان التعديل دون ربطه مبشاركة 
املغتربني اللبنانيني في االقتراع 
السياسي  يستهدف وجودهم 
وحتى اإلداري في مؤسسات 
الدول���ة، وذلك العتب���اره ان 
االغت���راب اللبناني مكّون من 
غالبية مسيحية هاجرت خالل 
توالي احلروب في لبنان وعليه 
الهجرة التي احدثت وبش���كل 
قس�����ري خلال ف���ي التوازن 
الطائف���ي عل���ى املس���توى 
االنتخاب�����ي، مم�����ا يجع��ل 
التعدي���ل بصيغته املطروحة 
من قبل فري��ق معي��ن ُيضع��ف 
ال�����دور املس���يح��ي ضم���ن 
اللعب���ة السياس���ية وحت��ى 
ضمن التوظيفات اإلدارية في 

مؤسسات الدولة.
وأكد النائب كرم في تصريح 
ل���� »األنباء« ان املس���يحيني 
الشباب في  يريدون إش���راك 
عملي���ة االقت���راع كح���ق من 

حقوقه���م املدني���ة، إال أن هذا 
احلق يجب أن يك��ون كام��ال 
وغير مجتزأ، وذلك م��ن خ��الل 
الشباب في االغت��راب  إعطاء 
حق االقتراع كونهم لبنانيني 
مثلهم مثل املقيمني في الداخل 
اللبناني، أسوة بكل أنظمة الدول 
التي تتي��ح ملغتربيها االقتراع 
عند كل اس���تحقاق انتخابي، 
مؤكدا أيضا ان املس���يحيني ال 
يريدون أي خالف مع أي م��ن 
ش���ركائهم في الوطن ال على 
املس���توى الطائف���ي وال على 
املستوى السياسي، معتبرا ان 
ما ص���در من ردود فعل حيال 
التعديل، وبالرغم من  إسقاط 
كونه دليل صح���ة في العمل 
السياسي، اال انه يبقى في غير 
محله كون املوضوع يندرج في 
خانة العرض والطلب ضمن 
الدميوقراطية، وان ال  اللعبة 
أحد من الفرقاء يستطيع املزايدة 
لبنانيا ووطنيا على اآلخر بأي 

طرح كان.
على صعيد آخر وعن نتائج 
زيارة رئيس تكتل »التغيير 
واإلصالح« العماد ميشال عون 
الى الشوف، لفت النائب كرم 
الى ان ما حدث عبر التاريخ من 

أزمات وحروب بني املسيحيني 
والدروز في اجلبل كان نتيجة 
إيحاءات وام���الءات خارجية 
لكل من الفريق���ني املذكورين 
أوصلت اجلب���ل الى ما وصل 
إليه من حرب عبثية تدميرية 
الى تهجير املس���يحيني  أدت 
منه ف���ي الع���ام 1983، مذكرا 
بان تلك اإلمالءات متكنت من 
تفكيك كامل الوطن الذي يسعى 
العماد عون والنائب فرجنية 
إعادة جمعه وإعادة دمج  الى 
أبنائه على مختلف طوائفهم 
في مناطق مشتركة كما كانت 
عليه قبل احلرب األهلية، وهو 

ما جتّسد عمليا في ورقة تفاهم 
عون مع حزب اهلل وفي تقاربه 
وزعيم املردة النائب سليمان 
فرجنية مع تي��ار املس���تقبل 
ومؤخرا في مصاحلة اجلبل مع 
الزعيم ال��درزي وليد جنبالط 
التي كانت قد س���بقتها أيضا 
مصاحلة بني هذا األخير والنائب 

فرجنية.
وردا عل���ى س���ؤال عما إذا 
كان العم���اد ع���ون ق���د عنى 
مبصاحلة اجلبل عدم اعترافه 
بالبطريرك وبالتالي باملصاحلة 
التي أجراها ف���ي العام 2001، 
رفض النائب كرم املساواة بني 
زيارة البطريرك صفير وزيارة 
العم���اد عون للجب���ل، وذلك 
العتبار غالبية املسيحيني )على 
حّد قول���ه( ان زي��ارة صفير 
كانت زيارة رعوية أكثر منها 
ُمصاحلة سياسية، خصوصا 
ان ه���ذا األخير ال يس���تطيع 
اعطاء زخم سياسي للمصاحلة 
العماد  الذي يستطيع  بالقدر 
عون تقدميه، معتبرا ان أخطاء 
البطريرك صفير على املستوى 
السياسي أدت الى اعتزاله في 
بكركي، في وقت أثبت مسلسل 
التح���رك السياس���ي للعماد 

عون منذ عودته من فرنس���ا 
التفاهم مع حزب  بدءا بورقة 
اهلل م���رورا بزيارته للرئيس 
األس���د وصوال مؤخرا وليس 
أخيرا الى مصاحلة اجلبل، انه 
حتّرك سياسي بامتياز يقود 
الى استرجاع  فيه املسيحيني 
مكانتهم على الساحة السياسية 
من خالل ما حققه من اجنازات 

لم يحققها سواه.
وردا على سؤال ختم النائب 
كرم مطمئنا جميع املسيحيني 
ف���ي لبنان  ح���ول مصيرهم 
واملنطقة وذل���ك العتباره ان 
أس���باب القلق على وجودهم 
ق���د تب��ددت بفع�����ل انتف��اء 
مخطط اس���تبدالهم بالعنصر 
الفلس���طيني ومؤخ���را بفعل 
تواصل العماد عون مع حزب 
اهلل من خ���الل ورقة التفاهم، 
ومع سورية من الباب املسيحي 
وأيضا من خالل تواصله مع 
الرئيس احلريري ومع النائب 
جنبالط مثنيا على كالم رئيس 
احلكومة من حاضرة الكرسي 
الرس���ولي في الڤاتيكان الذي 
قال فيه ان املناصفة في لبنان 
باقية حتى لو أصبحت نسبة 

املسيحيني فيه %5.

عضو كتلة »المردة« أكد أن المناصفة في لبنان باقية حتى لو أصبحت نسبة المسيحيين فيه %5

ايلي كيروز


