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أخبار وأسرار لبنانية س�يلمان يش�كو:  ينقل زوار بعبدا عن الرئيس ميشال سليمان 
شكواه من أداء بعض السياسيني وتقدميهم مصالح اآلخرين على 
املصلحة الوطنية، في الوقت الذي يفترض فيه ان تتالقى القوى 
السياسية في ظل الوقت الضائع لوضع خطة لتفعيل املؤسسات 

واالدارة من خالل التعويض عما فات واطالق ورشة املشاريع.
ويعزو بعض املراقبني الشلل الذي يصيب الدولة الى استمرار 
الصراع بني القوى السياسية على املشروع السياسي وان اخلالف 
على هذا املشروع اليزال يستأثر باهتمام القوى السياسية، وهذا 
ينعكس على انتاجية احلكومة التي أرادها رئيسها سعد احلريري 
حكومة ائتالف وطني، ورغم ذلك فإن مهلة الـ 100 يوم قد تنتهي 
بعد أســـابيع من دون ان تكون احلكومة قد حققت أي شيء مما 

ورد في بيانها الوزاري.
إنشاء هيئة دائمة:  النائب السابق ناظم اخلوري الذي كلف باالعداد 
لطاولة احلوار الرئاسية، ميلك رؤية تشي بضرورة انشاء هيئة دائمة 
ترعى احلوار وليس مجرد طاولة. ويش��رح في هذا املجال: »بكل 
بساطة بدأنا نرصد في اآلونة االخيرة تفاعل املسائل اخلالفية في 
الداخل ما ان يتم طرحها من قبل مسؤول ما وفي توقيت ما، هكذا 
سبب طرح الرئيس نبيه بري احملق بانشاء هيئة وطنية للشروع 
بدراس��ة كيفية الغاء الطائفية السياس��ية الذي نص عليه الطائف 
عاصفة سياس��ية، متاما كما هو االمر بالنسبة الى ملفات خالفية 
أخرى مرتبطة بالطائف، من هنا اقتراحي بأن يتم حتويل كل هذه 

امللفات اخلالفية الى هيئة دائمة للحوار 
يرعاها ويرأسها رئيس اجلمهورية، األمر 
الذي يسهل التعامل معها وادارة اخلالف 

حولها بروحية الرئيس التوافقية التي تنسج احللول لالزمات«.
منط�ق ضعيف: تقول مصادر قريبة من حركة أمل ان االعتراض 
العوني على مشروع خفض سن االقتراع ومبنطق تبريري ضعيف، 
لم يقنع حلفاءه واآلخرين. إال أن األســـباب قد تبدو ماثلة خلف 
الوقائع السياسية التي حكمت التأييد العوني في التصويت األول 
وصوال الى سحب التأييد. وتتمحور كلها حول الساحة املسيحية 

وموقع اجلنرال عون وتياره السياسي فيها.
وفي تقدير هذه املصادر ان االعتبار األساسي الذي حكم موقفه، 
هو احلفاظ على »التراكم االيجابي« الذي اســـتعاده بعد حكومة 
الوحـــدة الوطنية، وال يريد التفريط فيـــه على أبواب انتخابات 
بلدية قادمة، إذ يخشـــى من تأييده املشروع ان يرتد موقفه على 
اجلمهور املســـيحي. إضافة الى انه سعى من خالل اعتراضه الى 
إقفال األبواب أمام خصومه من بكركي الى معراب للحؤول دون 
جلوئهم الى املزايدة عليه او ان يستثمروا على موقفه في الساحة 

املسيحية.
سفير فرنسي جديد: يجرى احلديث ع���ن تعيني سفير فرنسي 
جدي��د في لبنان على صلة وثيق����ة بامللف��ات اللبنانية وبكل ما 
يحيط بالعالقة اللبنانية � الس��ورية ملواكب��ة املرحلة اجلديدة في 

املنطقة ولبنان عل��ى وجه اخلصوص، 
خصوصا ان السفير احلالي لم يعد راغبا 
باالستمرار في بيروت بعد فقدانه زوجته 

في حادث سقوط الطائرة االثيوبية.
عي�د البش�ارة: جترى حتضيرات إلقامة احتفال وطني في عيد 
البشـــارة )25 مارس( يعكس ارادة مجلس الوزراء في ان يكون 
العيد للمسيحيني واملسلمني على حد سواء، يتحدث فيه عدد من 
رؤساء الطوائف في تظاهرة وطنية جامعة. وكان الرئيس سعد 
احلريري شـــرح للمسؤولني في الڤاتيكان، وعلى هامش زيارته 
للكرسي الرسولي، ما تعنيه هذه اخلطوة من وحدة املوقف اللبناني، 
ومن صالبة خليار العيش املشترك الذي اختاره اللبنانيون وهم 

يسعون للمحافظة عليه.
واستنادا الى أحد أعضاء الوفد الذي رافق الرئيس احلريري 
الى الڤاتيكان، فإن رئيس احلكومة سلم املسؤولني في الكرسي 
الرســـولي تســـجيالت تتضمن في وقت واحد قرعا ألجراس 
الكنائس وآذان أئمة املساجد خالل االحتفال الذي أقيم احياء 
للذكرى اخلامســـة الستشهاد الرئيس رفيق احلريري، مع ما 
تركتـــه هذه املبادرة من أثر عميق في نفوس املشـــاركني في 

احتفال 14 فبراير.
احلريري يلتقي أهالي ضحايا »اإلثيوبية« اليوم:  يلتقي الرئيس سعد احلريري 
اليوم وفدا من أهال��ي ضحايا الطائرة االثيوبية املنكوبة في أول لقاء 

من نوعه بعد انتهاء عملية سحب اجلثث واألشالء، وقبل االنتقال الى 
مرحلة التحقيقات والتعويضات. وكان احلريري أملح في جلسة مجلس 
الوزراء األخيرة الى انه سيكون له موقف حيال أي مزايدات اذا ظهر 
ذلك من خالل اجتماعه الى ذوي ضحايا الطائرة »التي عاجلتها الدولة 
واحلكومة من دون أي تقصير وباندفاع كبير نظرا الى ان لبنان تعرض 
الى كارثة وطنية لم يسبق ان واجه مثلها وتعاطى معها بكفاءة على رغم 
ان ال خبرة ألجهزته في معاجلة كوارث من هذ النوع«. وملح احلريري 
أيضا الى حتريض البعض لعدد من ذوي الضحايا على الدولة. وقالت 
مصادر ان لدى رئيس احلكومة معلومات عن محاوالت لدفع األهالي 

الى اتهام الدولة بالتقصير.
مهرجان اشتراكي:  تلفت أوساط مقربة من النائب وليد جنبالط 
الى ان محطـــة 16 مارس ذكرى اغتيال كمال جنبالط هي لوضع 
زهرة على ضريحه كما كل عام، في حني تشـــير مصادر نيابية 
في اللقاء الدميوقراطي الى امكانية حشد جماهيري وحتوله الى 
مهرجان إلعادة حتريك القاعدة احلزبية والشعبية لدعم مواقف 

جنبالط.
أول نشاط رسمي للسفارة السورية:  يقيم السفير السوري في لبنان علي 
عبد الكرمي احتفاال رسميا بحضور الرؤساء الثالثة مبناسبة ذكرى ثورة 
8 مارس في سورية، وستوجه الدعوة الى مختلف القيادات السياسية 
من وزراء ونواب ونقابات، حيث س��يكون احلفل حاش��دا و»مميزا«، 

وسيكون النشاط الرسمي األول للسفارة السورية.

الحريري من الدوحة: بنيت عالقة شخصية مع األسد.. وسأزور طهران قريبًا
14 آذار تتحفظ على تشكيل هيئة الحوار وتطالب بمشاركة الجامعة العربية في جلساتها

)محمود الطويل( أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مستقبال رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري في الدوحة أمس  

بيروت � عمر حبنجر
استحوذ اعالن الرئيس ميشال سليمان عن تشكيل الهيئة الوطنية 
للحوار االهتمامــــات الداخلية بتركيز واضح على االســــماء واملعايير 
املختلفة التي واكبت تســــمية البعض من غير الوسط السياسي او من 
غير املبرر التوازني، بحيث اثارت قوى 14 آذار غلبة االجتاهات املماثلة 
للمحور الســــوريـ  االيراني داخل الهيئة التي يرجح انعقاد جلســــتها 

االولى اواخر الشهر اجلاري.
على ان االنشــــغال بتشــــكيل هيئة احلوار لم يصرف االهتمام عن 
القضايا االخرى املؤثرة في املشهد اللبناني احملكوم بالقلق من النوايا 
االسرائيلية املبيتة، كزيارة رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري الى 
الدوحة ومحادثاته مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والتباحث 
في القضايا االقليمية وما يتصل منها بالتهديدات االسرائيلية الى لبنان، 

فضال عن العالقات الثنائية اجليدة بني البلدين اجماال.
وقبل ذلك اجتمع الرئيس احلريري برئيس مجلس الوزراء القطري 
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ألكثر من ساعة، استتبع مبؤمتر 
صحافي مشــــترك اكد خالله احلريري ان العالقة مع سورية أصبحت 
أخوية، »وأنا ذهبت الى سورية وهناك عالقة بني دولتني وأيضا هناك 
عالقة شخصية بنيت بيني وبني سيادة الرئيس بشار االسد.. اما فيما 
يخص ايران، فنحن لدينا عالقة طيبة مع ايران، وهذه العالقة سنجسدها 
ان شاء اهلل في مرحلة من املراحل بزيارة رسمية الى طهران قريبا، ومن 

شأن ذلك حتسني العالقات بني الدولتني«.
بدوره أكد رئيس احلكومة القطرية أن »العالقات الثنائية بني قطر 

ولبنان هي عالقات متميزة طبعا ومن الصعب إضافة شيء عليها«.
وأعلــــن االتفاق على عقد اجتماع للجنة املشــــتركة بني البلدين في 
لبنان آخر ابريل أو اول مايو املقبلني »لتطوير القضايا االســــتثمارية 

واالقتصادية مع لبنان الشقيق«.

االتصاالت الهاتفية والسفارة األميركية

وبالتزامن، برزت قضيــــة االتصاالت الهاتفية اخللوية التي قيل ان 
السفارة االميركية في بيروت طلبت رسميا البيانات التفصيلية لقطاعها، 
ما اثار قلق حزب اهلل واســــتياء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد 
عقدت جلنة االتصاالت النيابية جلســــة طارئة بناء على طلب رئيسها 
النائب حسن فضل اهلل )حزب اهلل( ملناقشة االمر، بينما دعا النائب وليد 
جنبالط الى التحقق ومن ثم العمل على وقف االنتهاك للسيادة اللبنانية 
ولالصول الديبلوماسية، في حني وصف النائب نواف املوسوي )حزب 

اهلل( السفارة االميركية في بيروت بأنها باتت دولة داخل الدولة.
بيد ان الزخم السياسي انصب امس على تشكيل هيئة احلوار الوطني 
التي قصر الرئيس سليمان مشاوراته بشأنها على رئيسي مجلسي النواب 

واحلكومة نبيه بري وسعد احلريري وبعض الفعاليات الرئيسية.
لذلك فقد كان لقوى 14 آذار حتفظاتها على تشكيل الهيئة، خصوصا 
ان املوضــــوع لم يطرح عليها اال قبل ايام، وهــــي كانت طلبت مواعيد 
من الرئيس ســــليمان ملناقشة االســــماء معه هذا االسبوع وحددت لها 

مواعيد.
ومن هذه املالحظات تعيني البروفيســــور فايز احلاج شاهني ممثال 
لزحلة، وهو الذي ميثل بشــــكل او بآخر، النائب السابق الياس سكاف، 
وبالتالي فهي تعتبر ان تعيينه في هيئة احلوار يشكل التفافا على نتائج 

االنتخابات النيابية االخيرة، التي حملت الفوز الى فريق 14 آذار.
وصب هــــذا التحفظ في خانة اعتراضات كتلة نواب زحلة والوزير 

سليم وردة على اختيار احلقوقي احلاج شاهني لتمثيل مدينتهم.
لكن مصادر قريبة من الرئيس سليمان اوضحت ان االخير لم يشأ 
تغيب زحلة عن هيئة احلوار بعد انقسام كتلتها النيابية، نتيجة انسحاب 
النائــــب نقوال فتوش، وانضمام اعضائها اآلخريــــن الى كتلتي القوات 
اللبنانية وحزب الكتائب، بحيث اصبحت ممثلة بقيادتها السياسية من 

خالل الرئيس امني اجلميل ود.سمير جعجع وغيرهما.
غير ان كتلة نواب زحلة اصدرت بيانا اســــتهجنت فيه »االســــلوب 
والطريقة التي اتبعتها رئاسة اجلمهورية بتعيني البروفيسور احلاج 

شاهني ممثال لزحلة واصفة هذا التعيني بأنه استفزاز للمدينة«.
وقــــال رئيس كتلة زحلة بالقلب طونــــي ابوخاطر »انه بانتظار ان 
يصحح الرئيس ســــليمان الوضع«، مشــــيرا الى ان الرئاسة استثنتنا 
حتى من املشاورات، مضيفا ان احلاج شاهني رجل قانون لكنه ال يشكل 

حيثية سياسية.

الجميل وجعجع: لماذا حردان؟

كما كان هنــــاك حتفظ من الرئيس اجلميــــل ود.جعجع على دعوة 
النائب اسعد حردان »احلزب السوري القومي« الى املشاركة في مؤمتر 
احلوار، مع استبعاد النائب والوزير املاروني بطرس حرب، وهو الذي 

شارك في مؤمتر احلوار االول.
وثمــــة دافع آخر لهذا التحفظ وهــــو اقتصار متثيل 14 آذار، من غير 
احلزبني، على الوزيرين ميشال فرعون وجان اوغاسبيان، بينما حظي 
تكتل االصالح والتغيير برئاسة عون، بتمثيل راجح جتاوزه الى سليمان 
فرجنية وهاغوب بقرادونيان وطالل ارسالن اضافة الى اسعد حردان.

وكان حزب اهلل وزع نواب كتلته من االصدقاء على احللفاء فرجنية 
وارسالن وحردان، ليشكل كل منهم كتلة من 4 نواب، تخوله اجللوس 

حول طاولة احلوار.
منســــق االمانة العامة لقوى 14 آذار فارس ســــعيد، قال ان تشكيل 
هيئة احلوار سيلقى اعتراضات وحتفظات جدية متوقعا ظهورها بدءا 
مــــن اليوم مالحظا ان التعجيل في اعالن الهيئة جاء بعد التحذير الذي 
صدر عن االمني العام لالمم املتحدة باستعجال عقد طاولة احلوار التي 

حدد جدول اعمالها ببت سالح حزب اهلل.
واضاف سعيد ان 14 آذار ستركز على مشاركة جامعة الدول العربية 
في جلســــات احلوار لتأمني مصلحة النظــــام العربي في حماية لبنان، 
»بعدما ذهبت قمة دمشق بني االســــد وجناد باجتاه مصلحة ايران في 
لبنان واملنطقة، مذكرا بان اتفاق الدوحة، ومن قبله اد تفاق الفينيسيا 

حلظا مشاركة الدول العربية في جلسات احلوار.

عون: أميركا وحدها لن تستطيع حمل العالم
وسأزور مصر والسعودية في الوقت المناسب

بيروت: استبعد رئيس تكتل االصالح والتغيير 
العماد ميشــــال عون قيام اســــرائيل بأي حرب 
ضــــد لبنان، مؤكدا ان التفاهم الذي وقعه مع حزب 
اهلل والتالقي مع النائب وليد جنبالط، امنا يصبان 
في خانة احياء الذاكرة اللبنانية واالتعاظ من اجل 

املستقبل.
واضــــاف عون لقناة »24« الفرنســــية الناطقة 
بالعربية ان كل خطــــوة اقوم بها هي هدف وطني 
إلعادة التوازن الى لبنان. وردا على ســــؤال ســــأل 
عون ملاذا تعلن اسرائيل احلرب؟ فحتى لو انتصرت 
فال ميكنها حتويل انتصارها الى اجناز سياســــي، 
وبهذا تكون حربها عبثيــــة، وإذا لم تنتصر تكون 
خسائرها أقوى، ألنها ال تستطيع احلسم في احلرب 

مع حزب اهلل، إذن ال مصلحة إلسرائيل في احلرب، 
إال إذا كان هناك خطأ حسابي، عندها سيكون مثقال 
بالنتائج السياسية. بالنسبة للبنان قال عون ليست 
لدينا رغبة بأن يكون بلدنا مســــرحا حلرب، لكن 
اسرائيل ستكون اخلاســــر االكبر وهذا ما سيهدد 
كيانها ووجودها. وردا على سؤال قال عون: الواليات 
املتحدة االميركية كانت الالعب الوحيد في املنطقة 
لكنها لن تبقى الالعب الوحيد، ألنها لن تســــتطيع 
وحدها حمل العالم كله، ألن العالم أثقل منها، وهذا 

ما بدا بعد حربي افغانستان والعراق.
عون اعلن انه ســــيزور الســــعودية ومصر في 
الوقت املناســــب، وقال يجــــب ان تقبل الزيارة من 

الطرفني.

مصدر ل� »األنباء«: المعطيات اإلقليمية باتجاه متفجر
بيروت � محمد حرفوش

يعتقد مصدر في األكثرية أن املعطيات اإلقليمية تتطور 
باجتاه متفجر، فاالشتباك الدولي اإليراني الى تفاقم ومعه 
كل االحتماالت مبا فيها »التوليع اإليراني« و»احلركشة« من 

دون إسقاط االستغالل اإلسرائيلي للتوتر بطبيعة احلال.
وأشــــار املصدر لـ »األنباء« الى ان لبنان سيكون خالل 
املرحلة املقبلة محاطا مبناخ مقلق تزداد حرارته مع اقتراب 
طرح قرار العقوبات على إيــــران في مجلس األمن الدولي. 
وقال انه إزاء هذه املعطيات، فإن إيران قد تلجأ الى الهروب 
الى األمام استدراجا لتفاوض مهم مع املجتمع الدولي وسعيا 
لتحسني شروط التفاوض، وفي هذه احلال يبدو أن ثمة وسيلة 
وحيدة للهروب الى األمام، ميكن إليران عبرها أن تفترض انها 
جتبر أميركا واملجتمع الدولي على التفاوض معها ابتداء من 
ضفاف املتوسط، وهذه الوسيلة هي إشعال جبهة اجلنوب 
اللبناني، فتؤدي هذه احلرب الــــى تفاوض مع إيران حول 
أمور عدة تهمها وتعنيها مثلما تهم وتعني حزب اهلل أيضا. 
ما تقدم ميثل جانبا من الصورة، أما اجلانب الثاني فمتصل 

بإســــرائيل حيث يرى املصدر األكثري أنها حتاول الهروب 
بدورها من استحقاق السالم اإلقليمي، وليس املظهر الوحيد 
للهروب اإلســــرائيلي من استحقاق السالم، تفريغ إسرائيل 
حلل الدولتني من مضمونه باالستيطان. فاملظهر األهم اآلن 
هو محاولة إسرائيل الهروب باجتاه حرب على إيران حتت 
عنوان »اخلطر النووي اإليراني«، غير أن طريق إســــرائيل 
للهروب باجتاه حرب على إيران تبدو بحسب املصدر مقلقة 
ألميركا، فالعمل العسكري ضد إيران ليس خيارا أميركيا في 
املدى املنظور على األقل، وبالتالي فإن إسرائيل ال تستطيع 
اللجوء الى عمل عســــكري ضد طهران بال موافقة سياسية 
أميركية، فضال عن أن إسرائيل بحاجة في أي عمل عسكري 
على إيران الى اللوجستية األميركية، ولذلك ليس ما مينع 
إســــرائيل من التفتيش عن مهرب آخر في حرب بديلة. وقد 
جتد في احلرب على حزب اهلل مهربا من استحقاق السالم أو 
وسيلة لتأخير هذا االستحقاق عليها. هذا مع العلم أن طريق 
إسرائيل للهروب باجتاه حرب على لبنان بحاجة الى تغطية 

أميركية، لم تتبلور معاملها بعد العتبارات عديدة.

جاسوس إلسرائيل يعترف بدوره 
في عملية اغتيال قيادي بحزب اهلل

بيروت ـ أ.ف.پ: أفـــاد مصدر امني لبناني امس 
بأن لبنانيا أوقف الشهر املاضي لالشتباه بتجسسه 
لصالح إســـرائيل، اعترف بضلوعه في اغتيال احد 

كوادر حزب اهلل في عام 2004.
وقـــال املصدر لوكالة فرانس بـــرس، طالبا عدم 
ذكر اســـمه، ان الرجل اوقف قبل 3 اسابيع واعترف 
بضلوعـــه في اغتيال القيـــادي في حزب اهلل غالب 

عوالي في اعتداء بقنبلة.
وكان عوالي مكلفا بدعم االنتفاضة الفلسطينية 
وقد قتل في يوليو 2004 في تفجير سيارته بالضاحية 

اجلنوبية لبيروت معقل حزب اهلل.
وأضاف املصدر ذاته »اننا منلك أدلة شبه أكيدة« 
على انه يقف وراء االعتداء، مشيرا الى انه لم ينف 
هذا األمر حتـــى وان تراجع عنه مـــرات عدة أثناء 

اعترافه.

رعد أكد ل� »األنباء« دعم حزب اهلل لمسيرة الحريري:
حكومة مع عراقيل أفضل من ال حكومة

بيروت � اتحاد درويش
اســــتبعد رئيس كتلة »الوفــــاء للمقاومة« 
النائب محمد رعد ان تقدم اســــرائيل على شن 
عدوان على لبنان، معربا عن اعتقاده ان شبح 
احلرب ينأى عن لبنان نتيجة ادراك اسرائيل 
حلجــــم قدرات املقاومة على الرد املكلف، الذي 
ستتكبد بفعله املزيد من اخلسائر التي ال يقدر 
االسرائيليون على حتملها، مشيرا الى ان معادلة 
الردع التي كرستها املقاومة هي التي حمت لبنان 
من اســــتعجال اسرائيل في شن عدوان عليه، 
الفتا الى ان هذه املعادلة ستعمل املقاومة على 
تكريسها مادامت النوايا العدوانية االسرائيلية 
قائمة. ورأى النائب رعد في حديث لـ »األنباء« 
ان االوضاع في املنطقة فــــي املرحلة الراهنة 

تكابد مأزق عدم القدرة على الذهاب الى تسوية وعدم القدرة على 
مواجهة حروب. واكد ان دائرة املراوحة ستستمر ريثما تعيد بعض 
االطراف االقليمية او الدولية مراجعات ملشاريعها التي فشلت في 
اجناز اختراق لتســــوية ما، او في دفع االمور حلرب ما، الفتا الى 
ان هذه املراجعة ستفضي الى تغييرات جديدة في موازين املنطقة 

يرتسم في ضوئها االفق اجلديد.

ميزان القوى

وعما اذا كانت اسرائيل حتضر حلرب في املنطقة تطال سورية 
وايران مع تصاعد وتيرة تهديداتها، قال النائب رعد انه ليســــت 
هناك امكانية موضوعية لتحقيــــق نتائج من اي حرب محتملة 
ال علــــى لبنان وال على ســــورية وال على ايران ألن ميزان القوى 
الذي يفرض نفســــه نتيجة تنامي قدرات دول املمانعة ووضوح 
الرؤية االســــتراتيجية في ان بناء القوة هــــو الذي يدفع اخلطر 

العدواني عنهم.
وعن موقف حزب اهلل في املواجهة في حال وقعت حرب على 
سورية وايران قال: عندما تشن حربا بهذا املستوى نحن نفترض 
ان دائرة احلرب ستكون اوسع من دائرة الدولة املستهدفة، الفتا 
الى ان لبنان ال يستطيع ان يكون مبنأى عن ان يكون من ضمن 
هذه الدائرة اما كيف سيتصرف لبنان او كيف ستتصرف املقاومة.. 

هذا االمر يقدر ميدانيا في حينه.

الردع بالمثل

وردا على سؤال يتعلق بخطاب االمني العام حلزب اهلل السيد 
حســــن نصراهلل وتكريسه معادلة »الردع باملثل« في حال شنت 
اسرائيل اي حرب، قال النائب رعد ان الشيء الذي أرسته معادلة 
الردع التي اطلقها السيد نصراهلل والتي احدثت حتوال في مجرى 
الصراع العربي االســــرائيلي، ان لبنان البلد االضعف بني الدول 
العربية واالصغر مساحة واالقل قدرات، استطاع عبر خيار املقاومة 
ان يقيم توازن ردع مع االسرائيلي، مؤكدا ان هذا التوازن حترص 
املقاومــــة على ان حتافظ عليه الى ابعــــد مدى ممكن وانه احبط 
مفاعيل التهديدات االســــرائيلية وقطع الطريق او على االقل أخر 
تنفيذ مشاريع حرب عدوانية رمبا تفكر فيها القيادة االسرائيلية 

ضد لبنان او املنطقة.
وعن املوقف الرسمي اللبناني من التهديدات االسرائيلية، اكد 
رعد ان املوقف الرسمي اللبناني ازاء التهديدات االسرائيلية كان 

محل ثناء من قبل حزب اهلل ومن قبل املقاومة.
ولفــــت الى ان لبنان الول مرة وخصوصــــا بعد حرب يوليو 
2006 يشهد تضامنا ومتاسكا في املوقف السياسي ضد اسرائيل 

من خالل ما ادلى به رئيس اجلمهورية ورئيس 
مجلس النواب ورئيس احلكومة وكان واضحا 
ان لبنان لن يقبل بان تستخف اسرائيل بقدراته 

ووحدته الوطنية.

عراقيل المتشددين

اما في الشأن الداخلي وحول تقييمه لتجربة 
احلكومة ومدى االنســــجام بني مكوناتها، قال 
رعد: يجب اال يغيب عن بالنا ان هذه احلكومة 
تشكلت اثر ازمة استمرت خمس سنوات، وان 
االطراف التي تشكلت منها احلكومة تنتمي الى 
اجتاهات مختلفة. واشار الى ان كل املالحظات 
والتاســــفات التي تصدر مــــن هنا وهناك ازاء 
انتاجية هذه احلكومة جند ان اطراف احلكومة 
شقت طريقا نحو منهجية نقاش ستفضي الى االلتزام مبا وعدت 
به في بيانها الوزاري العطاء االولويات التي هي اولويات املواطنني 

االهتمام املطلوب.
واضاف: صحيح ان هناك اســــتحقاقات فرضت نفســــها على 
احلكومة منها التعيينــــات واالنتخابات البلدية وحادثة الطائرة 
املنكوبة االثيوبيــــة، لكن االولويات التي ينبغي تباشــــرها هي 
االولويات املعيشية التي تتصل بهموم املواطنني كاالشغال العامة 
والطرقات والكهرباء واالتصاالت، مشيرا الى ورشة تنظر احلكومة 

للشروع بها.
وردا على سؤال قال ان هناك خالفا في بعض التوجهات لدى 
اطراف احلكومة، املشكلة في اطراف لها توجهات مختلفة وهذا امر 
طبيعي، وهناك اطراف حتفظت حتى على البيان الوزاري ونخشى 
ان تؤدي هذه االطراف دورا متشددا يعوق مسيرة التوافق احلكومي، 
الن هذه االطراف تراهن على فشل جتربة الوفاق احلكومي، ونحن 
نقول ان الوفاق احلكومي في ظل عراقيل املتشددين افضل من ان 
يعيش البلد من دون حكومــــة وفاقية، ألن املرحلة التي متر بها 

البالد تقتضي ان يكون اجلميع على توافق.

آلية التعيينات االدارية

امــــا عن اخلالفات حول آلية التعيينــــات االدارية وغيرها من 
امللفات، اشــــار النائب رعد الى ان النظــــام الطائفي احد العقبات 
االساســــية، الفتا الى ان هذه احلكومة شــــكلت حتت سقف هذا 
النظام الطائفي وان الذين يريدون ان يعطلوا الوفاق الوطني من 
داخل احلكومة يحاولون ايضا ان يستثيروا بعض مكامن النظام 
الطائفي من جهة، ومن جهــــة ثانية ان احلكومة لم تتجاوز بعد 
فترة الســــماح ومازال امامها فرصة مــــن اجل ان تكرس منهجية 
لعملها، تؤدي الى معاجلة امللفات التي عليها تاريخيا منذ نشأة 
لبنان، مؤكدا ان ملف التعيينات االدارية ليس من امللفات السهلة 

التي يتم التعاطي معها. 
وعمــــا اذا كان ملف التعيينات االداريــــة هو اول امتحان امام 
احلكومة لتحقيق اجنازات، قال رعد: هذا امتحان ليس للحكومة 
بل للطائفيني وللنظــــام الطائفي في لبنان وقدرته على معاجلة 

ازمة اللبنانيني. 
وعن تعاون حزب اهلل في دعم حكومة الرئيس سعد احلريري 
قال رعد ان احلزب يتعاون بشكل ايجابي ملحوظ يثمنه رئيس 
احلكومة سعد احلريري، ولوال تدوير الكثير من الزوايا من قبل 
وزراء احلزب فــــي احلكومة ملا كان باالمــــكان ان نخطو باجتاه 
تكريس منهجية حوارية جدية ومسؤولة ونحن شركاء اساسيون 

في تكريسها.

رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« أكد أن إسرائيل تتهيب شن حرب على لبنان وتدرك الرد المكلف

محمد رعد


