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 معركة إلغاء ضد عون: لوحظ ان التيار الوطني أ
احلر، على املستويني السياسي واإلعالمي، 
يخوض املعركة في بيروت وزحلة حتت 
عنوان »معركة الغاء ضد عون«.وتعطي 
أوساط التيار أهمية بارزة ألربع مناطق 
هي األشرفية وزحلة وجزين والبترون 
ألن اخلسارة في أي منها تعني االنكفاء 
في واحدة من احملافظات األربع: بيروت، 

البقاع، اجلنوب والشمال.
 تسوية مع عون: نقل الى شخصية سياسية 
مس��يحية تتطلع الى تسوية عالقتها مع 
دمشق ان األمر يتوقف أوال على تسوية 

عالقتها مع الرابية والعماد عون.
 مخارج وتسويات: بدأ، وبعيدا عن اإلعالم 
وعبر قنوات خاصة ج����دا، البحث عن 
مخارج وتسويات ممكنة لقضية ما يسمى 
»خلية حزب اهلل في مصر«، خصوصا ما 
يتعلق مبسؤول حزب اهلل املعتقل هناك 

واملعروف ب� »سامي شهاب«.
 لبنانيان ف�ي قيادة فتح لبنان: أفادت مصادر 
بان عضو اللجن��ة املركزية حلركة فتح 

عزام األحمد الذي حمل معه من رام اهلل 
الى بيروت ق��رار القيادة الفلس��طينية 
بتنظيم القي��ادة الفتحاوية اجلديدة في 
لبنان أبلغ املعنيني ان هذا القرار ال رجعة 
فيه، وانه حرصا عل��ى تعزيز التواصل 
مع السلطات الرس��مية اللبنانية ضمت 
القيادة اجلديدة لبنانيني هما جمال قشمر 

وأحمد الشيخ.
 مل�اذا عاد بري الى املصيلح؟ من األسباب 
التي دعت الرئيس نبيه بري الى التوجه 
الى دراته ف���ي املصيلح في اجلنوب 
اللبناني ما حصل في انتخابات بلديتي 
برج البراجنة والغبيري في الضاحية 
اجلنوبية إذ لم يلتزم جمهور حركة أمل 
بالئحة التواف���ق كاملة مع حزب اهلل 
والعائالت وعمدوا للتصويت ملرشحي 
حركة أمل على الالئحتني وتش���طيب 
مرشحي حزب اهلل حيث نال مرشحو 
»أم���ل« أعلى نس���بة أصوات في حني 
ان جمه���ور حزب اهلل التزم بالالئحة 

كاملة.

ري
خبا

ل إ
حلي

ت

زحلة: هذه أسباب »الفوز المرجح« لالئحة سكاف
بي���روت: أوس���اط سياس���ية  متابعة

النتخابات زحل���ة ترجح فوز الالئحة 
المدعومة من النائب السابق ايلي سكاف 

لألسباب التالية: 
1 - »معركة تحديد األحجام« في زحلة 
ال تدور، كما كان عليه الحال في االنتخابات 
النيابية العام الماضي، بين فريقي 8 و14 
آذار بعدما حصل تداخ���ل في التحالفات 
وتغيير في المواقع )خروج س���كاف من تحالفه مع 

عون وخروج فتوش من كتلة زحلة و14 آذار(.
 2 - خ���الف العم���اد ميش���ال عون مع س���كاف 
)رفض اعطاء عون الحص���ة التي يريدها لتياره في 
الالئحة مع موقع نيابة الرئاسة( كسر الطابع السياسي 
للمعركة وحرر سكاف من أعباء تصويت سياسي كان 
س���يكون ضد عون بالدرجة األولى. وتجدر االشارة 
هنا الى محاوالت جارية لترتيب تفاهم وتعاون غير 
معلن بين عون وسكاف، بحيث يكون تصويت التيار 

الوطني الحر لالئحة سكاف وال يقتصر على مرشح 
التيار أنطوان بو يونس، مقابل اعطاء أصوات لمرشح 
التيار من أنصار سكاف فال يكون تصويتهم لالئحة 

مقفلة.
 3 - تش���كيل الئحة ثانية برئاسة وليد شويري 
 غي���ر بعيدة ف���ي مكوناتها ع���ن 14 آذار وس���تأخذ 
أصواتا من درب الئحة 14 آذار التي يرأس���ها أس���عد 

زغيب.
4 - النائب نقوال فتوش ليس ش���ريكا في الئحة 
سكاف التي يرأس���ها جوزف دياب المعلوف، ولكن 
أنصاره سيعطون أصواتهم لهذه الالئحة بعدما جرت 
لقاءات بعيدة عن األضواء بين سكاف وفتوش الذي 
يريد االنتقام من حلفائه السابقين في انتخابات العام 
2009 وان صب هذا االنتقام في مصلحة خصمه ومنافسه 

الكاثوليكي.
5 - سكاف باشر منذ أشهر اإلعداد لمعركته البلدية 
التي تشكل بالنسبة له »معركة حياة أو موت« وفرصة 

أخيرة لتعويم زعامته ومكانته الزحالوية ورد االعتبار، 
وقد أجرى مراجعة شاملة لوقائع ونتائج العام 2009 

وحدد الثغرات واستفاد من األخطاء السابقة.
6 - القوات اللبنانية التي كانت الرابح األكبر في 
انتخابات زحلة النيابية بالتحالف مع تيار المستقبل، 
بحي���ث باتت كتلتها النيابية تض���م ثالثة نواب من 
زحلة، وبات���ت كتلة زحلة )بعد انس���حاب فتوش( 
 برئاس���ة النائب أنطوان أبو خاط���ر تواجه أوضاعا 
وظروف���ا مختلفة ف���ي االنتخاب���ات البلدية وجبهة 
 واس���عة م���ن المتضررين م���ن تواجدها الش���عبي 
والسياسي في زحلة. وعشية االنتخابات كان لرئيسها 
 د.س���مير جعجع تعلي���ق مقتضب فض���ل فيه ترك 
 معرك���ة زحلة ال���ى أهاليها مضيفا: »ولكن لألس���ف 
تش���هد المدينة مداخالت ليس فقط من خارجها، بل 
تعدتها الى خارج الحدود الى درجة اعتماد كل الوسائل 
لتهري���ب أصوات مؤيدة لالئحة التي تدعمها قوى 14 

آذار«.

الجماعة اإلسالمية تخوض 
انتخابات طرابلس ب� 6 مرشحين

 بيروت � محمد حرفوش
تس��تعد اجلماعة االس��المية خلوض االنتخابات البلدية في طرابلس. 
وقررت لهذه الغاية ترش��يح ستة أشخاص هم: واصف مجذوب، شوكت 
حداد، احمد البقار، حسن النعنعي، ناظم منقارة، وعائشة بقار. واملرشحون 
االربعة االوائل كانوا مرشحني لالنتخابات البلدية في العام 2004. وُيالحظ 
أن املرشح اخلامس ناظم منقارة هو شقيق رئيس حركة التوحيد االسالمي 
� مجلس القيادة الشيخ هاشم منقارة، كما ان اجلماعة رشحت امرأة ألول 

مرة في املدينة.
كذلك قررت اجلماعة ترشيح خمسة خلوض االنتخابات االختيارية 
هم: هيثم يكن )احلدادين(، كمال نشابة )السويقة واجلسرين(، عبداللطيف 
صي��ادي )احلديد(، يحيى الش��يخ )التبانة(، ومحم��د عباس )امليناء(. 
وحتدثت معلومات عن اجتماع عقد في منزل النائب س��مير اجلسر 
بني نواب م��ن »الئحة التضامن« ووفد من اجلماعة، مت خالله البحث 
في تشكيل مجلس بلدي توافقي لطرابلس. وفي شأن البلدية، أعربت 
اوس��اط اجلماعة عن التخوف من تكرار جترب��ة االنتخابات النيابية 
االخيرة، حيث وقعت »اجلماعة« في فخ التحالف مع تيار »املستقبل«، 
فتمثلت في املجلس النيابي بنائب يتيم ومت التراجع عن وعد بأن تتمثل 

اجلماعة بوزير في احلكومة.

الحريري يستدير شمااًل بعدما ضمن العاصمة

بيروت وزحلة على نار االنتخابات غدًا..  وعون يهاجم »المنزوعين« 
بيروت � عمر حبنجر

غدا األحد ي����وم انتخاب بلدي 
واختي����اري آخر ف����ي لبنان، انها 
الثانية من االس����تحقاق  املرحلة 
التي تغطي محافظتي  االنتخابي 
بيروت والبقاع، حيث انقسم املشهد 
بني مدن وبلدات استراحت بفعل 
التزكية والتوافق وأخرى تستعد 
للمنازلة في صنادي����ق االقتراع 
التنافس والتجيش  حتت ضغط 

املواكب.
عل����ى ان بيروت ل����ن تتوقع 
الس����احة  مفاج����آت بعدما خلت 
لتيار املس����تقبل الذي يلعب على 
ارضه، ومبفاهيمه الوطنية للعيش 
املشترك، بني  املسلمني واملسيحيني، 
ويشاركه في لعبة إثبات الوجود 
مرشحون منفردون يستندون الى 
العائلي واملناطقي كقوة  االنتماء 
متثيلية لهم. الئحة وحدة بيروت 
تخشى ان تؤدي مقاطعة حزب اهلل 
الى هبوط  الوطني احلر  والتيار 
حماسة الناخبني للتوجه الى اقالم 
االقتراع استنادا الى انعدام املنافسة 
الفعلية، لكن تيار املس����تقبل دعا 
ال����ى احلضور احلتمي  الناخبني 
واملشاركة احلاسمة، حماية للتوازن 
الطائف����ي في املجلس البلدي، مع 

االصرار على عدم »التشطيب«.
وتبقى األنظار مش����دودة الى 
معرك����ة املخاتي����ر، الس����يما في 
األشرفية والرميل والصيفي بعد 
إجناز التوافق����ات في املدور، كما 
اكد النائب األرمني س����يرج طور 

سركسيان امس.
أم����ا الالئح����ة املعارضة التي 
حتمل عنوان مواجهة »الضرائب 
والفضائ����ح ف����ي العاصمة« فقد 
اقتصرت على 6 مرش����حني ل� 24 

مقعدا، األمر الذي قلل من خطورتها 
على الئحة »تيار املستقبل« املتكاملة 
من حيث العدد على األقل، ومبعزل 
عن حداثة س����ن بعض أعضائها 
)أحدهم عمره 23 سنة( واقتصار 
جدارتهم على العالقات الشخصية 

او العائلية األسرية!
وقال مرشح الالئحة املعارضة 
غسان سوبره ان بيروت محرومة من 

انتخاب مجلس بلدي حقيقي.
والى س����وبرة تض����م الئحة 
»املعارضة البيروتية« يوسف خالد 
الداعوق، احمد علي سنو، د.زياد 
جنا، عدنان احلكيم ومحمود دياال. 
بدوره، رئي����س الهيئة التنفيذية 
في القوات اللبنانية سمير جعجع 
رأى انه لو كان صحيحا ان العماد 
عون ميلك حجم متثيل كبيرا في 
بيروت لكان شكل الئحة مضادة، 
جعجع حتدث أيضا عن »مداخالت 

خارجية في بلدية زحلة.

الحريري يدعو

في غضون ذل����ك، دعا رئيس 
مجلس الوزراء سعد احلريري أبناء 
بيروت لالقتراع الى الئحة وحدة 
بيروت بكامل أعضائها يوم األحد 
املقبل وعدم تشطيب اي اسم منها 
ألن التش����طيب هو فخ منصوب 
حتت ذرائع مذهبية وطائفية مزيفة 
إلثارة الغرائز والنعرات بني أبناء 
بيروت م����ن اجل حتقيق اختراق 
م����ن قبل البع����ض لالئحة وحدة 
املقابل، رئيس تكتل  بيروت. في 
اإلصالح والتغيير في بيروت العماد 
ميشال عون قال انه يخوض املعركة 
االنتخابية االختيارية في بيروت 
حتت عنوان التوازن واملش����اركة 

احلرة في قرارات العاصمة.

وخ����الل لقائ����ه املرش����حني 
املنسجمني من االنتخابات البلدية 
في بيروت، أوضح عون ان تياره 
يستفتي اهل مدينة زحلة بشخص 

مرشحه انطوان ابويونس.
وقال: نحن نس����عى للتوازن، 
وللمشاركة احلرة في قرارات بيروت، 
ونرفض فرض النظام الشمولي الذي 
ميارس على قسم كبير من الشعب 
انتخاب  اللبناني بواسطة قانون 
عثمان����ي او ما قب����ل العثمانيني. 
وحتدث عون عن أفراد »منزوعني 
)فاسدين( وأحزاب منزوعة، وهذه 
سنة احلياة وطبيعة املجتمعات«، 

عون سمعت الكثير من التعليقات 
على ترش����يح انطوان ابويونس 
منفردا في زحل����ة، وقلت ان هذا 
الترشيح هو لالستفتاء على التيار 
الوطني احلر، وانا ادعو أهل زحلة 
إلجناح هذا االستفتاء، وان ميتنعوا 

عن التعليقات املسممة لألجواء.
املعارك  اعن����ف  ان  والراه����ن 
االنتخابي����ة منتظ����رة في زحلة، 
والتنافس قائ����م بني ثالث لوائح 
الى جانب املرشح العوني املنفرد، 
الالئحة األول����ى تدعمها قوى 14 
آذار وهي برئاسة رئيس البلدية 
احلالي اس����عد زغي����ب والثانية 

وتطرق الى »الذين يس����عون الى 
ضرب التيار الوطني، س����واء في 
بيروت او زحلة، او اي مكان آخر، 
حتت شعار العائالت أو األحزاب 
بالق����ول: نحن س����ننتصر ألننا 
سائرون في خط السير التاريخي 
للمجتمعات نحن جئنا كتيار وطني 
حر، لنجمع اجلهود الشعبية على 
كل األراضي اللبنانية وعسى قريبا 
يكون لدينا مرش����حون أكثر من 

خالل الطوائف األخرى.

انتخابات زحلة

وعن موضوع بلدية زحلة، قال 

يدعمه����ا الوزير الس����ابق إلياس 
سكاف والثالثة مدعومة من النائب 

الياس املعلوف. 
الذي استدار شماال  احلريري 
بعدما ضمن بلدية العاصمة بيروت، 
زار منزل رئيس احلكومة األسبق 
عمر كرامي في بيروت، للبحث في 
انتخابات بلدية طرابلس، حيث مت 
االتفاق على عدم االختالف في اي 
مرحلة من املراحل ألن مصلحتنا 
ان نبق����ى متفق����ني ألن ف����ي ذلك 
مصلح����ة للبنان ككل ولطرابلس 
وللجميع، متمنيا على وس����ائل 
االعالم التدقيق ف����ي معلوماتها. 

اع����الن الئح����ة »التنمية  بعلبك 
والوف����اء« كثمرة اتفاق بني حزب 
اهلل وحركة أمل الى جانب العائالت 
القطري حلزب  األم����ني  بحضور 
البعث فايز شكر والنائب مروان 
فارس ووفد م����ن التيار الوطني 

احلر و»األحباش«.
النائ����ب جمال اجل����راح قال 
ان األج����واء ف����ي زحل����ة هادئة 
ودميوقراطية كما في البقاع الغربي 

وراشيا.
واش����ار الى احت����دام املعركة 
االنتخابي����ة في بلدتني في البقاع 

الغربي هما جب جنني وغزة.

احلريري قال بعد اللقاء: من غير 
اجلائز ان نزج بسورية في األمور 
الداخلية اللبنانية. بدوره، كرامي 
اكد االتفاق عل����ى عدم االختالف 
مهما كانت األس����باب والظروف 
ألن تفاهمن����ا واحتادنا هو الذي 
يؤمن املصلح����ة العامة التي هي 
مبتغانا األول واألخير. وكذلك نفى 
كرامي أن يكون اللواء رستم غزالة 
أو س����ورية وراء مثل هذا اللقاء، 
ألن اإلخوة الس����وريني قرروا أال 
يتدخلوا ف����ي االنتخابات البلدية 

في اي منطقة.
وفي هذا الوقت شهدت مدينة 

)محمود الطويل(الرئيس سعد احلريري حاضنا فيصل كرامي جنل الرئيس األسبق عمر كرامي خالل زيارتهم في طرابلس أمس

وزير الشؤون االجتماعية يدعو ألخذ التهديدات اإلسرائيلية بجدية ويشدد على عدم بقاء أي قوى لبنانية خارج الشرعية

الصايغ ل� »األنباء«: قرار الذهاب إلى سورية تتخذه الحكومة 
ومستعد الستقبال نظيرتي السورية في بيروت بعد لقائها في القاهرة

بيروت � داود رمال
أطلق وزير الشؤون االجتماعية د.سليم الصايغ في حديث ل� »األنباء« 
جملة مواقف تعبر عن توجهات حزب الكتائب من التطورات الراهنة بدءا 
باالنتخابات البلدية التي هي »ذات طابع امنائي صرف«، وموضوع اكتمال 
املشروع التاريخي للمسيحيني في لبنان »عبر الدولة اللبنانية والتوافق 
مع اآلخرين«، وضرورة ان »يكون للصراع املسيحي � املسيحي ضوابط 
الدميوقراطية« مرورا »بزيارة سورية التي متت بقرار حكومي الن املهم 
ليس الذهاب الى الشام امنا العودة الى بيروت«، وكشف الول مرة عن 
لقائه نظيرته السورية في القاهرة مؤخرا واستعداده »الستقبالها في 
بيروت« مع دعوته الخذ التهديدات االسرائيلية بجدية الن »احدهم يؤكد 
وآخر ينفي وجود صواريخ سكود وكأن احلرب تبدأ وتنتهي بالكالم«، كما 
انه »ال ميكن ان تكون قوى على االرض اللبنانية خارج اطار الشرعية« 
وصوال الى الكويت »التي كان اول من كتب اطروحة دكتوراه عنها والتي 

لها اياد بيضاء على لبنان وزيارتها قائمة دائما«.
نالحظ ان هناك توافقات بني القوى السياس��ية املتعارضة في املوضوع 

البلدي الى ماذا يؤشر هذا االمر؟
هناك في لبنان اليوم توافقات ولكنها هذه التوافقات ليس لها طابع 
سياس����ي بل طابع عائلي ومحلي، ويعبر ع����ن خصوصية االنتخابات 
البلدي����ة التي تعنى اساس����ا بقضية التنمية احمللي����ة والتي حتت هذا 
العنوان تخترق كل االصطفافات السياس����ية من اجل تغليب مصلحة 
القري����ة او احلي او املدينة على كل مصلحة اخرى، وهذا االمر معروف 

في كل انحاء العالم.
وهذه االنتخابات بغياب احزاب مكتملة النضوج في لبنان وبغياب 
احزاب خارقة وعابرة لكل املناطق والطوائف في لبنان، فاننا ال نستطيع 
التكلم عن نظام حزبي في لبنان وبالتالي ال نستطيع القول ان االصطفاف 
كما في الغرب هو على اساس برنامج سياسي فقط او على اساس فكرة 
سياسية، نحن في مرحلة انتقالية للدميوقراطية في لبنان والستعادة 
االح����زاب الدور الذي كانت تلعبه قبل احل����رب، ان االنتخابات البلدية 

تأخذ طابعا محليا صرفا.
هل س��تنعكس االجواء التوافقية بني هذه القوى تس��ريعا لعجلة العمل 

احلكومي لبت امللفات املطروحة؟

ليس هناك من اي تأثير على اي ش����يء، الن هذه التوافقات ليست 
فوقية امنا هي توافقات محلية تأخذ عناوين حزبية، ولكن ال تعبر عن 
ارادة سياسية ش����املة، والصراع السياسي يحصل اساسا في املناطق 
املسيحية الن املناطق االخرى حسمت وضعها بتوافقات كبرى، وبالنتيجة 
هذه التوافقات في املناطق الس����نية والشيعية والدرزية أتت كتوافقات 
كب����رى لها تعبير محل����ي، امنا في املناطق املس����يحية هناك ثالثية او 
رباعية للتمثيل احلزبي الكبير وبالنتيجة العائالت منقسمة بني االحزاب 
والقرى والبلدات منقسمة، ومن الصعب ان تأتي التوافقات فوقية، بل 
ه����ي توافقات على االرض قريبة من هموم الناس وينتهي مفعول هذه 
التوافقات بانته����اء االنتخابات البلدية، يعن����ي االتفاق بني حزب اهلل 
وحركة امل ليس بجديد هو اتفاق سياس����ي له خصوصيته الشيعية، 
ه����ذا ال يؤثر على املناخ العام والتوازنات في لبنان، واما التوافقات في 
املناطق السنية فهي كذلك تأتي نسبة الى القوى السياسية والتي يعبر 
عنها تيار املستقبل وبعض القوى األخرى الكبيرة احمللية مثل طرابلس 
وصيدا أو بيروت. هذه القوى معروفة االصطفافات والتحالفات اليوم 
في مجلس النواب، امنا تغيير املعادلة الذي قد يكون بجديد ولن يكون 
هو على املس����توى املس����يحي حيث يؤدي اإلدراك والوعي عند التيار 
»الوطني احلر« و»الكتائب« أو »القوات«، بأن يتفقوا في قرية معينة على 
االنتخابات البلدية من دون االتفاق على القضايا السياسية والوطنية 
الكبرى، قد يكون هذا عامال فيما يس����مى مسألة بناء الثقة بني األطراف 

املسيحية حتى يستطيعوا إنتاج توافق عام وشامل.

كسر الجليد

أال ميكن االس��تثمار على ه��ذا اجلو لتعزيز املصاحلة املس��يحية، وأال 
ميك��ن حلزب الكتائب م��ن موقعه احلالي لعب دور مح��وري في املصاحلة 

املسيحية؟
هذا كسر للجليد وترتيب لبعض األوضاع، ويضيق هامش التحرك 
في املناورة السياسية بني األحزاب، اذ ان الشعب سيعطي اشارة قوية 
بأنه غير معني باخلالفات الكبرى، وما يهمنا املسائل القريبة من مشاكلنا 
ومن همومنا اليومية وستعطي البلدان والقرى اشارة قوية لكل القوى 
السياسية بأن عليهم االعتناء بأمورها قبل كل شيء، نحن كقوة سياسية 

موجودون ان في الق����رارات املركزية أو احمللية، ويهمنا كثيرا ان نقدر 
على لعب الدور، ليس لتوحيد املس����يحيني، امنا ايجاد قواسم مشتركة 

ملعارك سياسية تهم الطوائف املسيحية بخصوصيتها.

مرافقة الحريري إلى دمشق

هل ستكون في عداد الوفد املرافق لرئيس احلكومة الى دمشق، وهل من 
لقاء قريب بني الرئيسني األسد واجلميل؟

لم يطلب مني الذهاب الى س����ورية، وأنا تسنى لي اللقاء مع وزيرة 
الشؤون االجتماعية الس����ورية في قمة وزراء الشؤون االجتماعية في 
القاهرة، وتباحثنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة وفي لقاءات جانبية 
مختلف املواضيع السياس����ية واالجتماعية التي ته����م البلدين، وقلت 
له����ا رأيي بكل صراحة وبالنتيجة ليس لدينا ما نخفيه في هذا املجال، 
ليس املهم الذهاب وطريقة الذهاب الى الشام امنا املهم العودة وطريقة 
العودة الى بيروت، وهذا ما نردده دائما هناك ملفات كبرى وأساس����ية 
عالقة بني لبنان وس����ورية، لقد أحرق لبنان عام 2006 ألنه كان هنالك 
3 س����جناء لبنانيني في اسرائيل، لدينا املئات من املسجونني اليوم في 
س����ورية ونعتبر وقحني إذا طالبنا باسترجاعهم، أقل اإلميان أال يكون 
هناك معياران وقياسان في قضية استرجاع كرامة الوطن ألنها واحدة 
ال تتجزأ، ال مع العدو وال مع الصديق وال مع الش����قيق، وقرار الذهاب 
الى س����ورية هو قرار تأخذه احلكومة وح����زب الكتائب يلتزم بقرارات 
احلكومة، امنا إذا كان موضوع الذهاب الى سورية سياسيا فنحن لدينا 
ملفات أساسية علينا طرحها، وأنا مستعد ان استقبل في بيروت وزيرة 

الشؤون االجتماعية السورية كذلك.
الى ماذا تؤشر اثارة اسرائيل ملوضوع صواريخ »سكود« وهل تتخوفون 

من حرب اسرائيلية جديدة؟
ال أحد يس����تطيع »الضرب بالرمل«، لكن هناك عقل أمني وعسكري 
اس����رائيلي لديه هاجس حقيقي وهو التكيف مع أي تغيير في املعادلة 
العسكرية االقليمية ومعادلة توازن القوى، وهؤالء اجلماعة يعتبرون ان 
لديهم مؤشرات على تغيير توازن القوى، وقد تكون صواريخ »سكود« 
هي احد املؤش����رات، لذلك علينا ان نأخذ ب����كل جدية قضية التهديدات 
االس����رائيلية ونتعامل معها بكل جدية بعيدا عن املزايدات وبعيدا عن 

النعوت التي توجه الى كل من يتكلم بهذا املنطق بأنه يسوق للمنطق 
االسرائيلي، نحن ال نفعل ذلك، ولكن كفانا كعرب ان نخوض حروبا ال 
نعرف اين تبدأ وال نعرف كيف تنتهي، ، نحن نتمنى ان ميتلك اجليش 
اللبناني آالف صواريخ ال� »سكود« ولكن موقفنا معروف في االستراتيجية 
الدفاعي����ة وهو انه ال ميكن ان تكون قوى على االرض اللبنانية خارج 
اطار الش����رعية اللبنانية مهما قيل من كالم لتسويق منطق آخر ومهما 
اخذ من اعذار ومبررات، نريد استخراج مكامن القوة في لبنان مبا فيها 
املكامن لدى حزب اهلل على قاعدة ان يتم وضعها حتت ادارة وسيطرة 

وضبط الدولة اللبنانية.

أطروحتي عن غزو الكويت

كيف هي عالقتكم من موقعكم كوزيرة مع الكويت وهل من زيارة قريبة 
لكم الى هذا البلد الشقيق؟

الكويت دولة عزيزة وش����قيقة، واطروحة الدكت����وراه التي قدمتها 
في القانون الدولي الع����ام كانت عن الكويت لقد كنت اول من كتب في 
العالم عن غزو الكويت من منطلق قانون دولي عام، واول من ذهب الى 
لندن واستخرج االرشيف البريطاني عن قضية الصحراء وقضية شط 
العرب وترسيم احلدود وقضية سيادة الكويت على اراضيها منذ عهد 
الش����يخ مبارك عام 1870 وما بعد جلهة املراسالت السرية التي حصلت 
بني البريطانيني والكويتيني الذين اعترفوا بها كدولة قائمة خاصة منذ 

عام 1899 وما بعده.
أنا على عالق����ات اكادميية دائمة وعلمية واضحة، مع الكويت، وانا 
كلما اكتش����فت هذه الدولة في الكتب وف����ي قراءاتي وجدت هذه االرادة 
العجيبة التي استطاعت ان تبني من قطعة ارض على الشاطئ، قطعة 
من الصحراء دولة مهمة جدا له����ا دور كبير في العالم العربي والعالم 
اجمع، للكويت اياد بيضاء على لبنان ودائما تتبع احليادية والتوافقية 
وكانوا دائما راعني لكل مبادرات السالم واحلوار التي حصلت في تاريخ 
لبنان، نتمنى للكويت ان تعود للعب هذا الدور الرائد لتقريب وتفعيل 
عملية السالم، الحقاق املبادرة العربية للسالم والخراج لبنان من ازمته 
القاسية التي مير بها. زيارة الكويت قائمة دائما والطريق امامنا ومازلنا 

في اول الطريق في هذه الوزارة.

للكوي�ت أي�ادٍ بيض�اء عل�ى لبن�ان .. وأن�ا أول من كت�ب أطروح�ة دكت�وراه ف�ي القان�ون الدولي الع�ام عنها
أحده���م يؤك��د وآخ�ر ينف�ي وج�ود »س�كود« وكأن الح�رب تب�دأ وتنته�ي بال�كالم 
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