
الخميس 16 سبتمبر 2010   37عربية وعالمية

بيروت ـ أحمد منصور
العام اجلديد  شدد املنسق 
لقط���اع الش���باب ف���ي »تيار 
املس���تقبل« وسام شبلي على 
ان ه���ذا القطاع ه���و الركيزة 
األساسية في أي عمل سياسي 
وحزب وتنظيمي، مشيرا الى ان 
املسؤولية في املرحلة املقبلة هي 
التواصل مع الشباب والعمل على 
»كودرتهم« وتهيئتهم ليكونوا 
في املستقبل قيادات تنظيمية 
الكفاءة  وسياس���ية ولديه���م 
والقدرة على حتمل املسؤوليات 
األساسية والقيادية، مشيرا الى 
أهمية وضرورة بناء منظومة 
من كوادر التيار وشبابه لتكون 

مؤهلة لقيادة املرحلة املقبلة، مؤكدا اننا نريد كوادر 
تساعدنا للمستقبل وتعرف مدى وأهمية استشهاد 
الرئيس رفيق احلريري ألننا يجب ان ننقل مرحلة 
العاطف���ة الى اإلميان احلقيقي مبش���روع الرئيس 
احلري���ري، الفتا الى انه على املس���توى التنظيمي 
س���يتم اعادة النظر وتقييم كل الثغرات واألخطاء 
التي واجهت واعترضت عمل التيار لالستفادة منها 

وتصحيحها في املرحلة الالحقة.
وقال شبلي في حديث ل� »األنباء«: »قبل املؤمتر 
التأسيسي األول للتيار الذي انعقد منذ شهرين لم 
يكن لدينا نظام داخلي وال هيكلية تنظيمية واضحة 
وال توزيعا للمهام واألدوار للتنسيق بني القطاعات 
واحملافظات والكوادر، ولكن في املؤمتر مت إقرار النظام 
الداخلي للتيار ووضع هيكلية جديدة، واننا نعتبر 
هذا األمر مبثابة تغيير أساس���ي في عمل التيار من 
حالة الالنظام الى النظام وتوزيع األدوار واملسؤوليات 
والتي من شأنها ان تنعكس بطبيعة احلال على أداء 
التيار في املرحلة املقبلة على املس���تويات كافة، ان 
على صعيد املستوى السياسي العام وعلى مستوى 
التعاطي مع االستحقاقات األساسية وعلى املستوى 
التنظيمي وبناء الك���وادر وإعدادها وضبط إيقاع 

حركة التيار على مستوى البالد«.
واضاف »هن���اك تغير جدي، اليوم أصبح هناك 
مسؤوليات، ولدينا مكتب سياسي وأمانة عامة ومكتب 
تنفيذي، فاملؤمتر كان بداية االنطالق، وبعده ستكون 
هناك ورشة تنظيمية طويلة وسيتم احلديث عنها 
قريبا، وهي تشمل كل قطاعات التيار واملستويات 

التنظيمية.
واش���ار ش���بلي الى ان العمل في قطاع الشباب 
ينقسم الى قسمني، قسم له عالقة بالطالب واجلامعات 
وحركة الطالب، والقس���م الثاني يتعلق بالشباب 
املنتشرين في املناطق اللبنانية، مؤكدا »التواصل 
مع الشباب الذين هم جزء من الهيكلية التنظيمية 

واحلركة السياسية للتيار«.

الكوادر الكفوءة

وتابع ش���بلي »عندما نتكلم عن بن���اء كوادر، 
نتحدث ع���ن انس���ان لدي���ه الكفاءة السياس���ية 
والتنظيمية واملؤهالت ليس���تطيع ان يتعاطى مع 

األحداث واملتغيرات السياسية 
واملسؤوليات التي ستلقى على 
انس���يابي، ففي  عاتقه بشكل 
املقبلة ستكون لدينا  املرحلة 
التي  الكوادر  مدرس���ة إلعداد 
س���تمر بتجارب ب���دءا من ان 
يكون عضوا منتسبا، لينتقل 
ليصبح الحق���ا عضوا عامال، 
وهذا الفرد سيمر بتجارب عبر 
نشاطات واستحقاقات، ومن ثم 
مير مبرحلة التثقيف السياسي 
الذي يدّرب الشباب على العمل 
السياسي والتنظيمي، حيث ان 
هناك بع���ض األفكار واملبادئ 
واملعطي��ات لها عالقة بحركة 
التي��ار ومشروع��ه السياسي، 
لذا يج��ب ان يك�ون شبابن��ا مهيئي��ن وذوي إمكان��ات 
وق��درات وطاق��ات لالنط��الق ال�ى املرحل��ة الت��ي 
ستل����ي املس���ؤولي��ات، فل��ن تك��ون لدينا كوادر 
ملجرد انتسابهم للتيار، وفي اليوم الثاني يصبحون 
مسؤولني في مكان آخر، فهذا لن يكون، فهناك مرحلة 
جتريبية سيمر بها الفرد من خالل مواقع ومراحل 
واس���تحقاقات لنرى إذا كان أصب���ح جاهزا ملوقع 
القيادة واالعتماد عليه، لذا سنقوم بتأهيل الشباب 
واختيار الصفوة منهم ليكونوا قيادات في املرحلة 

املقبلة«.

القدرة على استقطاب الناس

وقال شبلي: »علينا بناء فرد مثقف ليكون لديه 
اطالع بالسياس���ة والتنظيم والقدرة على القيادة 
واستقطاب الناس، ألننا في املرحلة الالحقة سنعتمد 
علي عملنا وتعبنا كي نحافظ على الشباب، وان عنصر 
الشباب هو العصب األساسي للتيار، فبدونه ليس 
هناك من استمرارية، لذا سنأتي بالشباب ونتواصل 
معهم لنقوي املخزون الثقافي والسياس���ي لديهم 
ليتمكنوا ويكونوا مهيئني ملواجهة االس���تحقاقات 
وقيادة املرحلة املقبلة. وأكد شبلي التمسك وااللتزام 
بتوجيهات ومواقف رئيس التيار الش���يخ س���عد 
احلريري على مس���توى الكوادر والقيادات، مشددا 
على الثقة الكامل���ة به ألن ما يقوم به هو ملصلحة 

لبنان وشعبه.
وحول ال���كالم عن تراجع ش���عبية التيار على 
خلفي���ة التطورات واالنتخاب���ات البلدية األخيرة، 
اعتبر شبلي ان تلك االنتخابات لها الطابع العائلي 
واملناطقي أكثر من الطابع السياسي، ورأى انه في 
بعض األماكن لزمت للتيار بالسياسة، على الرغم 
من انه لم يتدخل، مشيرا الى ان االنتخابات ليست 

مقياسا حلجم التيار.
وختم ش���بلي بالتأكيد على استمرار التواصل 
بني شباب قوى 14 آذار وتيار املستقبل، وعلى وجه 
اخلصوص شباب احلزب التقدمي االشتراكي والقوات 
اللبنانية والكتائب واالحرار، الفتا الى ان التواصل 
م���ع احللفاء لم ينقطع في يوم م���ن األيام، آمال ان 
حتمل التطورات املقبلة كل ما يقّرب ويقّوي ساحة 

لبنان وشبابه.

عون يدعو إلسقاط الدولة.. و»المستقبل«: للحريري »رب يحميه«.. ودمشق: لن نتدخل
بيروت ـ عمر حبنجر

احلم���الت املتصاعدة عل���ى احلكومة 
والدولة ومؤسساتها، من خالل قضايا شهود 
الزور، وفرع املعلومات املطارد جلواسيس 
اس���رائيل، بدأت تالمس اخلطوط احلمر 
التي وضعتها القمة الثالثية، السعودية � 
السورية � اللبنانية وتدعو السقاط الدولة، 
وتدوس على اط���راف »التهدئة« التي مت 
التوافق عليها، وصوال الى تسوية الدوحة 
التي خرجت حكومة الوحدة الوطنية من 
رحمها، الى حد تصور البعض انه ال مخرج 
من الدائرة املفرغة التي شكلتها هذه احلمالت 
اال من خالل معاجلة س���عودية � سورية 

للتدهور احلاصل.
الق���وى اللبنانية الداعم���ة للحكومة، 
وبالذات قوى 14 آذار، بدأت تشكك في جدوى 
الرهان على التهدئة، انطالقا من معطيات 
دولي���ة واقليمية، متصل���ة باملفاوضات 
املباشرة، الفلس���طينية � االسرائيلية، او 
مبس���تقبل الوضع احلكومي املتعثر في 
العراق، حيث عادت كفة نوري املالكي الى 
الرجحان في دمشق على حساب منافسه 
اياد عالوي، وم���ن دالالت هذه املعطيات، 
مبالغة املعارضة في الهجوم على الدولة 
ومؤسساتها وصوال الى حد الدعوة للعصيان 
املدني واسقاط الدولة من قبل العماد ميشال 

عون امس االول.
والراهن ان املشكلة لم تتوقف عند حدود 
الكالم اجلارح، ففي معلومات »األنباء« ان 
اوس���اط رئيس احلكومة الذي مازال في 
اخلارج، استبعدت انعقاد مجلس الوزراء، 

قبل معاجلة الوضع السياسي املتدهور.

بري مطمئن لمعادلة »س.س«

لكن رئي���س مجلس النواب نبيه بري 
قال ان ما يعزيه هو اطمئنانه الى املعادلة 
السورية � الس���عودية )س. س( التي لم 
تتخلخل ، مؤكدا ان االيام املقبلة ستتكفل 

باعادة التهدئة الى نصابها.
وكان العماد ميشال عون انضم الى اللواء 
جميل السيد في احلملة على الدولة وفرع 
املعلومات وشهود الزور، واتهم عون فرع 
املعلومات بالتحول الى »عصابة مسلحة« 
لترهيب اللبنانيني الذين حثهم عون على 
التمرد وعدم االمتث���ال اليهم، اال انه نفى 

عزمه االنسحاب من احلكومة.
وتش���كل حملة عون املس���تجدة على 
»املعلومات« تطورا تصعيديا، على خلفية 
اعتقالهم احد قياديي تياره العميد املتقاعد 
فايز كرم املدعى عليه بجرم التعامل مع العدو 

االسرائيلي، الذي اعترف صراحة مبا نسب 
اليه، ومت اطالع عون على اعترافاته.

وطال���ب عون بتألي���ف جلنة حتقيق 
برملانية، ووضع مدعى عام التمييز واملدير 
العام لق���وى االمن الداخلية ورئيس فرع 
املعلومات بتص���رف هذه اللجنة، للبحث 
في املخالفات املنسوبة اليهم، ومنها طبعا 

قضية شهود الزور.
في هذا الوقت قدم العماد عون اعتذاره 
الى الرئيس ميشال سليمان عما قاله عنه، 
وذلك بواسطة صهره الوزير جبران باسيل، 
الذي زار الرئيس سليمان امس، ليضعه 
ايضا في اجواء لقائه الرئيس بشار االسد 

في دمشق.
هذه التطورات الس���لبية طرحت اكثر 
من عالمة اس���تفهام حول ابعادها، وما اذا 

كانت بغطاء اقليمي.

دمشق: ال عالقة لنا

اوساط كتلة املستقبل النيابية ذكرت ان 
االتصاالت بني بيروت ودمشق انتهت الى 

تأكيد سوري، ان العاصمة السورية غير 
مسؤولة عن تصعيد اللواء السيد والعماد 
عون مبعزل عن تزامن هذه احلمالت مع 
زيارات قام بها الس���يد، والوزير جبران 

باسيل، صهر عون الى دمشق.
النائب عمار حوري الذي يعد مبثابة 
املتحدث باسم الرئيس سعد احلريري، قال 
تعليقا على هذه التطورات، الصورة بدأت 
تتضح، باالمس استمعنا الى البالغ االنقالبي 
رقم واحد مجددا من العماد ميشال عون 
ضد الدولة واحلكومة واالجهزة القضائية 
واالمنية، رفض الش���رعية ومؤسساتها، 
في الوقت الذي ل���م يتجرأ كالعادة على 
استنكار استعمال السالح غير الشرعي 

في بيروت وغير بيروت.
وبدا للنائب ح���وري ان العماد عون 
يقوم بال���دور املكلف به من قبل اجلوقة 
اياها ضد احملكمة الدولية، واذا اضفنا ما 
قاله »رمز البيئة احلاضنة« باالمس، الى ما 
قاله قبل ايام ذاك املتقاعد اآلخر لتشكلت 
لدينا نفس الصورة التي تشكلت اواخر 

عام 2004، في االشهر التي سبقت اغتيال 
الرئيس رفيق احلري���ري بكل تهديداتها 
وشتائمها ومفرداتها ومستوى اصحابها 

املعروف.
وردا على سؤال الذاعة »صوت لبنان« 
قال حوري: مواقفنا كانت وستبقى مواقف 
تهدئة وانتاج وتأكيد على احلوار والتزام 
القانون والدستور والشرعية، لكن في مكان 
ما، ولدى اكثر من ط���رف، انها احملكمة، 
ولذلك انا اقول ان التطاول على الرئيس 
احلريري ومن اي جهة اتت لن يزيده اال 
متسكا بالدولة والشرعية والعيش املشترك 
وبالناس، كل الناس وباحلقيقة والعدالة، 
وباتفاق الطائف وبأفضل العالقات العربية 

� العربية واللبنانية � السورية.

للحريري رّب يحميه

وختم بالقول: لس���عد احلريري رّب 
يحميه، وللبنان رّب يحميه، مشيرا الى 
ان من يتحدث بهذا االس���لوب، في لبنان 
ال عالقة له بالتوجه السوري، ونحن لن 

ننجر الى هذا التوجه املعاكس، والرئيس 
احلريري لم ولن يتأخر عن مد يده باجتاه 
اجلميع، باجتاه السيد حسن نصراهلل او 

باجتاه الرموز االخرى.
الى ذل���ك اعتبر النائ���ب نبيل نقوال 
عضو الكتلة العونية ان التحقيقات التي 
اجريت مع القيادي في التيار الوطني احلر 
العميد املتقاعد فايز كرم باطلة، الن فرع 
املعلومات الذي حقق معه ليس »ضابطة 
عدلية« وبالتالي ال يحق له التحقيق مع 

املواطنني.
وحتدث نقوال عن »مخالفات قضائية« 
في التحقيق مع كرم، الذي يواجه ادعاء 
عاما بالتعامل مع اسرائيل وفق اعترافات 
صريحة ادلى بها امام املعلومات، ثم امام 
قاضي التحقيق العسكري بحضور وكيلة 

الدفاع عنه.
وعلق مصدر في قصر العدل على كالم 
نقوال قائال: ان مثل هذا الكالم يحمل االبطال 
الى عشرات اجلواسيس السرائيل الذين 

سقطوا في قبضة جهاز املعلومات.

لبنان يدخل دائرة السجاالت النارية من جديد.. وبري مطمئن الستمرار الـ»س. س« رغم الجو السياسي المحموم

أخبار وأسرار لبنانية
احلريري مقتنع بتصريحاته: نقل عن مصدر 
مق��رب من الرئيس احلريري ان موقفه 
األخير متخذ عن قناعة عميقة وراسخة، 
مش��يرا الى ان »من نس��ميهم »شهود 
الزور« أس��هموا في الضرر الذي حلق 
بالعالقات اللبنانية � السورية، وباحملكمة 
والعدالة في آن، باإلضافة إلى ان مغاالة 
بعض السياسيني في كالم معاد لسورية 
أضر بالعالقات معها«. وعما طرحه اللواء 
الس��يد واعتباره »رسالة سورية«، قال 
املصدر إن أحدا في لبنان ال يتكلم باسم 
س��ورية، وإذا كان هناك أحد في لبنان 
مخول بذلك فهو الس��فير السوري في 
بيروت الذي لم نسمعه يقول أي شيء 
ف��ي هذا املوض��وع. ثم إن املس��ؤولني 
الس��وريني هم على تواصل مع الرئيس 
احلريري شخصيا، وال ميكن االفتراض 
تاليا أن هذه التعليقات هي مخاطبة غير 
مباشرة من املسؤولني السوريني للجمهور 
اللبناني، بل هي تعبر عن آراء أصحابها 

فحسب.

وصف مصدر  محطة اإلقالع األولـى: 
قيادي في حزب اهلل حديث احلريري 
األخير ل� »الشرق األوسط« ب� »الشجاع 
واجلريء والشفاف«،  داعيا إياه وفي 
خطوة مقبلة ال���ى »تفعيل حل هذا 
امللف قضائيا وعدم التراجع عن موقفه، 
خاصة في ظل السيمفونيات احمليطة 
به والتي تس���عى لتميي���ع مواقفه 
الى نقطة  األم���ور  إع���ادة  وبالتالي 
الصفر«. ورأى املصدر ان اخلطوات 
التي قامت بها احلكومة ووزير العدل 
في هذا اإلطار خطوات مقبولة، وأضاف: 
»املطل���وب أكثر من ذل���ك، املطلوب 
تشخيص اجلهة املعنية قضائيا وإعطاء 
امللف حقه الكامل«، مش���ددا على ان 
حزب اهلل لن يسمح بتمييع املوضوع 
أو إمتام صفقات على حسابه«. وقال: 
»نريد ان يتم كش���ف ش���هود الزور، 
ومحاكمتهم ومعاقبتهم وكش���ف من 
حرضه���م ومعاقبته، ألن من فبركهم 
يعرف القاتل احلقيقي ويطمس احلقيقة 
ملصلحته. كفى مهزلة. ملف ش���هود 
اإلق���الع األولى لقطار  الزور محطة 

احلقيقة«.

قـرارات حكومة السـنيورة: برز موقف 
لرئيس كتلة »الوف��اء للمقاومة« النائب 
محمد رعد طالب فيه مبراجعة كل القرارات 
التي أصدرتها احلكومة األولى للرئيس 
فؤاد الس��نيورة، وبينه��ا »إقرار نظام 
احملكمة الدولية«. وقال رعد إن ثمة »73 
مشروع قانون محاال الى املجلس النيابي 
من حكومة غير ش��رعية، حكومة فؤاد 
الس��نيورة. وحتى اآلن يرفض املجلس 
تسلمها ألن تلك احلكومة ليست دستورية 
وال ش��رعية، ومن ضمن تلك املشاريع 
مسألة نظام احملكمة الذي هرب تهريبا 

في تلك احلكومة«.

السفيرة األميركية الجديدة:
ملتزمون بلبنان السيد المستقل

.. والسفير اإليراني يؤكد من بكركي:
لبنان يتجه نحو االستقرار

جميل السيد: الحريري قتل
41 سنة من عمري وركع لسورية

.. ومرجع قضائي لـ »األنباء«:
كالم السيد لن يمر دون مالحقة

بيروت: بعد تقدميها أوراق اعتمادها الى الرئيس 
ميشال سليمان اكدت السفيرة االميركية اجلديدة 
مورا كوفللي على التزام واشنطن بلبنان املستقل ذي 
السيادة مع مؤسسات الدولة القوية والفعالة، وان 
هذا يبقى من أولويات اهتمام السفارة في بيروت، 

مشيرة الى انها تتطلع الى تعزيز الشراكة التاريخية 
والعميقة بني الواليات املتحدة ولبنان.

وكانت كونيللي مساعدة لنائب وزيرة اخلارجية 
االميركي���ة وقائمة باعمال الس���فارة االميركية في 

دمشق.

البطري���رك  التق���ى  بي���روت: 
املاروني الكاردينال مار  نصراهلل 
بطرس صفير، الس����فير االيراني 
في لبن����ان غضنفر ركن أبادي في 
البطريرك����ي في بكركي.  الصرح 
السفير االيراني  أكد  اللقاء،  وبعد 
على أن »اآلراء كانت متطابقة مع 
البطريرك املاروني«، مش����يرا الى 
أن »الزيارة تأتي في اطار التشاور 
مع البطريرك في القضايا املختلفة 
املرتبطة باملس����لمني واملسيحيني، 
وكانت وجهات النظر متفقة حول 
ضرورة وحدة املسيحيني واملسلمني 
واالبتعاد عن أي ظاهرة أو أي شيء 
يثير الفتن����ة الدينية في أي بقعة 
من العالم، وفي هذا االطار ركزنا 

على موضوع االهانات التي تعرض 
لها القرآن الكرمي، وأكدنا ضرورة 
االنتباه الى املؤامرات واملخططات 
الت����ي حتاك من أجل اث����ارة الفنت 
الدينية والطائفية الستغالل الكتب 

الدينية والسماوية«.
وأضاف أب����ادي: »نحن بدورنا 
في اجلمهورية االسالمية االيرانية 
أكدنا أننا شهدنا في السابق االهانة 
لالجنيل، ونحن ندين أي اهانة الى 
االجنيل والتوراة كما ندين اهانة 
الق����رآن الكرمي، وق����د أكد صاحب 
الغبطة على هذا املوقف، وفي هذا 
االطار شكرنا البطريرك صفير على 
موقفه في ادانته وشجبه الرتكاب 
مثل هذه األعمال، وكانت وجهات 

النظر متفقة ب����أن الذين يقومون 
بهذا الدور ليس����وا مس����لمني وال 
مسيحيني، بل يقومون بتغطية ممن 
يحيك مثل ه����ذه املؤامرات واثارة 
الفنت والفرقة«. وردا على س����ؤال 
حول الهجمة القائمة على احملكمة 
الدولية، أجاب أبادي: »س����بق لي 
وأكدت مرات عدة على أن لبنان يتجه 
نحو االستقرار واستتباب األمن، وال 
ميكن لالسرائيليني أن يشهدوا يوما 
ما هذا االستقرار في لبنان«، مؤكدا 
»ضرورة أن يتنبه اجلميع الى هذه 
النقطة األساس����ية وأنه بتضامن 
ومتاسك جميع اللبنانيني ال ميكن 
للجانب االس����رائيلي أن يفعل أي 

شيء حتى عبر احملكمة«.

بيروت ـ خلدون قواص
اعتبر املدير العام السابق لألمن العام اللواء جميل 
الس���يد انه »مت تطيير حس���ني احلسيني من رئاسة 
املجل���س النيابي ألنه لم يواف���ق مع رفيق احلريري 
على سوليدير، ولم يكن خيار الرئيس الياس الهراوي 
والرئيس رفيق احلريري ابدال احلس���يني بالرئيس 
نبيه بري، بل عندما ذهبوا الى سورية طلبوا استبدال 
احلسيني ب� »عبداللطيف الزين«، ولكن سورية أصرت 
على انه اذا كان هناك اس���تبدال فس���يكون استبدال 

احلسيني بالرئيس بري.
وفي حديث صحافي، قال: »سعد احلريري قتل 41 
س���نة من عمري، 37 سنة من مهنتي و4 سنوات في 
السجن، ومازلت مصرا على أخذ حقي بيدي إذا لم يعط 

لي هذا احلق ويطبق سعد احلريري القانون«.
وأضاف الس���يد: »كالم س���عد احلريري لصحيفة 
»الشرق األوس��ط« استفزن��ي، ألن احلري��ري يرك��ع 
للقوي ورك��ع لسورية ويستهت��ر بال��ذي ال يعتب��ره 
قويا«، موضحا ان »سورية ليست بحاج��ة ال��ي لتأخ��ذ 
موقفا، فالرئيس بش���ار األس���د يلتقي مع الرئي��س 
احلريري وميكن ان يقول له األمور مباش���رة، ولكن 
س���ورية ال ميكن ان تطلع مني سياسيا ألنها ظلمت 

معي«.

بيروت ـ يوسف دياب
علمت »األنباء« من مرجع قضائي ان النائب العام 
التمييزي القاضي س���عيد ميزرا كلف قسم املباحث 
اجلنائي���ة املركزية، مبراجعة نص املؤمتر الصحافي 
األخير للمدير العام السابق لألمن العام اللواء جميل 
السيد واالطالع على فحواه وتبني ما تضمنه من تهديدات 

طاولت مرجعيات سياسية وقضائية وأمنية.
وأكد املصدر ان »كالم جميل السيد األخير لن مير 
هذه املرة من دون مالحقة قضائية«، مش���يرا الى ان 
»النياب���ة العامة وبعد ان تطلع عل���ى النص الكامل 
حلديث الس���يد، س���يجرى مطابقة بني اجلرائم التي 
اقترفها واملواد التي تنطبق عليها في قانون العقوبات، 
باعتب���ار ان ما أدلى به من تهديد يعاقب عليه كجرم 
جنائي وليس كجرم القدح والذم والشتائم التي اعتاد 

اطالقها سابقا«.

الحكومة باقية حتى إشعار آخر
بيروت: الكالم ع��ن تغيير حكومي في 
البرملان كما أملح الى ذلك الس��يد حسن 
نص��راهلل، أو عن تغيير في الش��ارع كما 
دعا الى ذلك صراحة اللواء جميل الس��يد، 
يجعل موض��وع احلكومة ميكن ان يطرح 
على بس��اط البحث مجددا، وان يعود الى 
التداول في حال تأكد صدور القرار الظني، 
أم��ا اآلن فإن االعتقاد الس��ائد ان حكومة 
الوحدة الوطنية برئاس��ة احلريري باقية حتى اش��عار 

آخر، في هذا االطار:
- احلديث عن إسقاط احلكومة غير وارد عند النائب 
وليد جنبالط حاليا، ف� »ب��الد فيها حكومة أفضل من 
بالد تعيش في الفراغ«، يق��ول أبوتيمور، ثم يضيف: 
»هناك حاجة لبقاء س��عد احلريري رئيس��ا للحكومة«، 
فهو يتس��اءل ع��ن البديل، وع��ن أي أكثرية ميكن أن 
تؤلف حكومة؟ يقال له: األقلية النيابية زائد نواب اللقاء 
الدميوقراطي يؤلفون أكثرية، فيرد: »الوقت ليس وقت 
قلب املعادالت، ملاذا نخرج من الوفاق؟، فاحلكومة احلالية 
متثل اجلميع وتضم كل األطراف، وعلى العكس، علينا 

تفعيل عملها«.

- س��قوط احلكومة، بحس��ب حتليالت مصادر في 
األمانة العامة، وارد في حال انفرط التفاهم السعودي- 
السوري، وبالتالي إذا صمد التفاهم السوري- السعودي، 
فل��ن يدخل حزب اهلل في مثل هذه املغامرة، خصوصا 

أن كلفة فرط احلكومة ستكون كبيرة.
- أما أوس��اط املعارضة فترى أن أمر بقاء احلريري 
في س��دة رئاسة احلكومة أو خروجه منها يخضع الى 
حساب��ات س��وري��ة دقيق��ة، واالرج��ح أن دمشق 
تفض��ل بقاءه في رئاس��ة احلكوم��ة، عل��ى قاعدة ان 
يحسن التعاطي مع ملف احملكمة الدولية، وأن يقتنع بأن 
أي قرار ظني يتهم حزب اهلل س��يؤدي فعليا الى خلط 
دراماتيكي لالوراق في لبن��ان ورمبا في املنطقة، وان 
يعتمد خطابا مدروسا في هذه املرحلة احلساسة، وان 
يتحرك جديا للمس��اهمة في محاولة إبعاد هذه الكأس 

املرة عن البلد.
يفضل السوريون أن يبقى احلريري في السلطة حتى 
إشعار آخر، الن ذلك يفسح املجال أمامهم إلحاطته ومواكبته 
مبا يجعل تصرفاته مدروسة ومنضبطة، في حني ان وجوده 
في املعارضة سيؤدي الى حتريره من »الضوابط« وتقويته 

في بيئته وتعزيز االلتفاف السني حوله من جديد.

شبلي لـ »األنباء«: لدينا مدرسة لبناء الكوادر 
وسنقّيم األخطاء لتصحيحها في المرحلة المقبلة

المنسق العام لقطاع الشباب في »المستقبل« أكد أن المرحلة ستشهد ورشة تنظيمية كبيرة

وسام شبلي 

)محمود الطويل( رئيس »التغيير واالصالح« مجتمعا باعضاء كتلته في الرابية مساء امس االول
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