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 مرحلة »خلط األوراق« بدأت.. وتغييرات 
في المشهد السياسي واألداء الرئاسي
بي����روت: لق����اء املصاحل����ة ام����س ف����ي

قصر بعبدا ب����ني النائبني وليد جنبالط 
وس����ليمان فرجنية برعاية الرئيس ميشال 
سليمان، وهو واحد من لقاءات انطلقت بعد 
االنتخابات النيابية وستتوس����ع في مرحلة 
ما بعد احلكومة اجلديدة، يؤشر الى أمرين 

أساسيني: 
األول: التغيي����ر الداخ����ل على أداء ودور 
الرئيس ميشال سليمان الذي يعلن من خالل عدة خطوات 
وبادرات اتخذها في اآلونة األخيرة مغادرته املوقع السياسي 
الذي قيده في سنته األولى حتت عنوان »الرئيس التوافقي« 
و»احلياد السلبي«، فالرئيس سليمان الذي كان يتصرف 
في السنة األولى كما لو انها سنة انتقالية بني مرحلتني، 
يعطي االشارة تلو األخرى الى ان عهده بدأ فعال اآلن بعد 
اكتمال مؤسس����تي مجلس النواب واحلكومة، والرئيس 
سليمان الذي حصر اطالالته في نطاق »املواقف الوطنية 
واخلطابات الرسمية« التي جاءت كلها مدروسة ومتزنة 
ولكنها غير كافية وحدها، قرر تغيير منط تعاطيه وحتركه 
وفي اجتاه االنتقال الى موقع املبادر وخلق دينامية سياسية 
جديدة والتفاعل بشكل أقوى وأسرع مع األوضاع واألحداث 
والتأثير في مجراها، هذا الدور باشره رئيس اجلمهورية 
في فترة تأليف احلكومة عندما دخل على اخلط من دون 
ضجة واعالم للمس����اهمة في تفكيك العقد، وكان له دور 
أساسي في حلحلة املشكلة بني سعد احلريري وميشال 
ع����ون وفي حتقيق أول اختراق ف����ي األزمة عندما أطلق 
موقفه الشهير من موضوع »توزير الراسبني« بعدما كان 
فتح خطا مباش����را مع عون وعمل على تصفية رواسب 

االنتخابات النيابية األخيرة.
ومبجرد االنتهاء من موضوع احلكومة، قرر الرئيس 
سليمان التوجه الى دمشق حيث عقد خلوة مع الرئيس 
بشار االسد وصفت بأنها على جانب من األهمية اذ جتاوزت 
»الطابع البروتوكولي والرسمي« الذي هيمن على زيارته 
األولى، وأطلقت مرحلة جديدة من التعاون والتنس����يق 
بني سليمان واالسد في كل املجاالت، خصوصا السياسة 
اخلارجية والتنس����يق األمني )مكافحة االرهاب( وادارة 
الوضع السياسي الداخلي، وفي نطاق اعادة صياغة الوضع 
الداخلي حتت مظلة التفاهم الس����وري - السعودي، بدأ 
الرئيس ميشال سليمان دورا في »تهدئة اللعبة« وجمع 
األض����داد وامتام املصاحلات، وفي ه����ذا االطار يأتي لقاء 
األمس بني فرجنية وجنبالط في قصر بعبدا ورمبا يأتي 
الحقا لقاء عون وجنبالط، كما سيأتي – وقريبا - اليوم 
الذي يكون فيه قصر بعبدا محورا وراعيا لعملية ترتيب 
أوضاع الساحة املسيحية واجراء املصاحلات املتعذرة حتى 
اآلن وبعدما لم تعد بكركي وحدها قادرة على االضطالع 
بهذه املهمة األولوية اآلن لترتيب الوضع السياسي وتهيئة 
املناخات والظروف املالئمة الستئناف احلوار الوطني أوال 

وللخوض في موضوع التعديالت الدستورية ثانيا.
ومن الواضح ان الرئيس سليمان قرر التريث في املجالني 
وهو مدرك من جهة لطبيعة العقد التي تعترض طاولة 
احلوار الوطني في الش����كل )اعادة تشكيل هيئة احلوار 
بناء على نتائج االنتخابات( وفي املضمون )جدول أعمال 
احلوار(، وهو استشعر من جهة ثانية الصعوبات واأللغام 
املزروعة في طريق التعديالت الدستورية الى درجة ان من 

يفتح باب التعديالت هو كمن يفتح الباب للريح.
الثاني: التغيير املستجد في املشهد السياسي والذي 
ينبئ ببدء مرحلة خلط األوراق السياسية التي تأخرت 
انطالقتها ستة أشهر بفعل تأخر احلكومة، فقبل االنتخابات 
كان التصور خللط األوراق قائما على توقع ان كتلة نيابية 
سياسية وسطية تدور في فلك رئيس اجلمهورية ستنشأ 
وستؤدي الى كسر حدة االصطفاف السياسي بني فريقي 
8 و14 آذار وستكون عامل التوازن اجلديد وصاحبة الدور 
املرجح، وبعد االنتخابات، وملا لم تنشأ مثل هذه الكتلة 
التي لم يكن لها مكان في ظل فرز حاد ومعركة مصيرية، 
أطلق جنبالط أولى اشارات املرحلة اجلديدة عندما خرج 
من 14 آذار معلنا «وجوب انتهاء هذا التحالف«، ليبدأ بعد 
ذلك عملية تطبيع لعالقاته مع الفريق اآلخر، بدءا من حزب 
اهلل مرورا باحلزب القومي وصوال الى فرجنية اليوم، ثم 
جاءت االشارة الثانية من حزب الكتائب من خالل انفتاح 
على فرجنية و»سوء تفاهم« مع األمانة العامة ل� 14 آذار، 
ولكن االهتزاز الذي أصاب فريق 14 آذار مرشح لالنتقال 
الى فريق 8 آذار والتغييرات لن تبقى في اجتاه واحد وامنا 
ستصبح بعد حني في اجتاهني. واذا كانت االشارة األولى 
من جهة املعارضة أطلقها الرئيس نبيه بري عندما حتدث 
عن »املعارضة الس����ابقة« ويتحني الفرص لنسج خيوط 
معادلة رسمية »رباعية« تضم الى »الترويكا الرئاسية« 
جنبالط، وال تتطابق مع معادلة سياسية يريدها حزب 
اهلل »خماس����ية« وتضمه الى بري واحلريري وجنبالط 
وعون، فإن االشارة الثانية من املعارضة تأتي من العماد 
عون الذي ش����رع في ادخال تعديالت على أسلوبه وفي 
اجتاه أكثر مرونة وأيضا على متوضعه السياسي، وفتح 

عالقة جديدة مع تيار املستقبل.
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الرئيس  يتري���ث  س�ليمان يتريث: 
ميش���ال س���ليمان في الدع���وة الى 
اس���تئناف احلوار الوطني في قصر 
بعبدا قبل ان يتوصل الى تفاهم مع 
األطراف الرئيسيني فيه يتعلق بتوسيع 
املشاركة بضم أطراف جدد اليه وخروج 
أخرى منه انسجاما مع النتائج التي 
آل���ت اليه���ا االنتخاب���ات النيابي���ة 

األخيرة.
دمش�ق واحلريري: في تعليق على ما 
تردد بشأن وفد كبير سيرافق الرئيس 
سعد احلريري الى دمشق، يوضح زوار 
العاصمة السورية ان دمشق ترغب بأن 
يقوم احلريري بزيارتها من دون مشاركة 
اي شخصيات اخرى النها حريصة على 
التعرف على ما سيطرحه رئيس احلكومة 
من افكار حول رؤيته للعالقة املشتركة 
ولكل مسار السنوات السابقة وتاليا فتح 
آفاق جديدة لهذه العالقة تقوم على الثقة 

واالنفتاح.
قان�ون الالمركزية أم�ام اللجان: علم ان 

الرئيس نبيه بري سيحيل الى جلان 
امل���ال واملوازن���ة واالدارة والع���دل 
والداخلية والبلديات اقتراح القانون 
املتعل���ق بالالمركزية االدارية بعدما 
أجنزته جلنة حتدي���ث القوانني في 
مجل���س النواب عل���ى ان يكون هذا 
االقت���راح بندا أساس���يا في مرحلة 
التحضير لالنتخابات البلدية املقبلة، 
وتتوقع مصادر ارج���اء االنتخابات 
البلدية الى العام 2011، ليس بسبب 
ضيق الوقت الذي ال يس���مح بإجناز 
التعديل الدس���توري فحسب، وامنا 
لرغبة غالبية األط���راف في تعزيز 
االستقرار واالفادة من املناخ االيجابي 
السائد حاليا وترسيخه باجتاه املزيد 
من اخلط���وات لتنفي���س االحتقان 

السياسي واملذهبي.
هيئة اإلغاثة لوزارة الش�ؤون: انضمام 
هيئة االغاث��ة أو تقلي��ص صالحياتها 
ملصلحة وزارة الشؤون االجتماعية كان 
من ضمن شروط تراجع حزب الكتائب 

وقبوله باالنضمام الى احلكومة.
حمل�ة تطهي�ر ف�ي »الداخلي�ة«: ذكرت 
معلومات ان وزير الداخلية زياد بارود 
ينوي اجراء حملة تطهير شاملة في 
دوائر وزارته، االدارية منها واألمنية، 
من أج���ل ازالة مراك���ز معينة كانت 

ومازالت موضع شكوى وخالفات.
فصل املقاومة عن الس�الح: لفت وزير 
التنمية االدارية محمد فنيش )أحد وزيري 
حزب اهلل ف��ي احلكومة( الى ان »هناك 
فصال بني املقاومة وسالحها، فاملقاومة 
مت ربطها سابقا باالحتالل وحترير األرض، 
أما الس��الح فترك أمر مناقشته لطاولة 
احل��وار والبح��ث في االس��تراتيجية 
الدفاعية، وعليه ال يس��تعجلن أحد من 
اخلارجني عن الوفاق باخلروج عن النص«، 
وف��ي رأي مصادر مقربة من املعارضة 

لم يعد من مبرر سياسي منطقي ومقنع 
لتمس��ك بعض قوى األكثري��ة بطرح 
موضوع س��الح املقاومة، بعد التوافق 
الكبير على تش��كيل احلكومة ش��كال 
ومضمونا، إال مجرد تس��جيل موقف، 
وخلق نوع من التشويش السياسي في 
فترة مناقشة مسودات البيان الوزاري. 
وهذه القوى تعلم ان الرئيس احلريري 
املنطلق في مس��يرة سياس��ية جديدة، 
ورئيس اجلمهورية الس��اعي من اجل 
إجناح السنوات الباقية من عهده، وكذلك 
قوى سياس��ية اخ��رى وازنة كاحلزب 
التقدمي االشتراكي، املعلق عضويته في 
االكثرية متهيدا للخروج منها نهائيا بعد 
نيل الثق��ة، ال ميكنهم مقاربة موضوع 
س��الح املقاومة من النظ��رة ذاتها التي 
يتعاطى بها هؤالء املعترضون، خاصة 
ان الدولة في مرحلة إعادة بناء، واحلياة 
السياسية في مرحلة إعادة تكوين وفق 
خريطة ق��وى جديدة، قد يختلف فيها 
ايضا دور »تيار املستقبل« ال دور احلزب 

التقدمي فقط.
وزع  بري ي�روج للخط�اب الوح�دوي: 
الرئيس نبيه بري تعميما على أعضاء 
كتلته وقيادة حركة أمل وكل من »ميون 
عليهم« يدعوهم فيه الى عدم استخدام 
لفظة »املعارض���ة« في تصريحاتهم 
والتش���ديد على اخلطاب الوحدوي، 
وحول لفظة »املعارضة سابقا« التي 
أطلقها الرئيس ب���ري، يؤكد النائب 
السابق مصطفى علوش ان »الرئيس 
بري حتدث بصراحة عن الواقع ألن 
هذه املعارض���ة لم تكن في وقت من 
األوقات معارضة، فهي كانت في قلب 
احلكم وال خارجه، ومن سموا أنفسهم 
كذلك هم غير ذلك بالتأكيد«، أما عن 
االس���م الذي يرغب فيه قوى 14 آذار 
بإطالقه عليهم، فيش���ير علوش الى 
انه »مازال اسمنا على حاله ولن يتغير، 
أما التسميتان األخريان )أي املواالة 
واألكثرية( فهما اسمان عابران ومن 

املمكن ان يخضعا للتبدل«.

سبحة المصالحات كرّت بلقاء جنبالط - فرنجية.. وبري يطلق ورشة إللغاء الطائفية
بيروت � عمر حبنجر

مبوازاة بي����ان وزاري جتري 
مناقش����ته بهدوء، يس����ير مناخ 
املصاحلات بني القيادات السياسية 
على خط متصاعد، ضم امس رئيس 
تيار املردة سليمان فرجنية ورئيس 
النائب وليد  الدميوقراطي  اللقاء 
جنبالط حتت قبة بعبدا وبرعاية 
الرئيس ميشال سليمان، وينتظر 

ان يشهد مصاحلات الحقة.
القص����ر  وإزاء ذل����ك ش����هد 
اجلمهوري في لبنان امس محطتني 
بارزت����ني متثلت األولى في إعالن 
رئيس املجلس النيابي نبيه بري 
اطالق ورشة تشريعية في مقدمها 
بحث الالمركزية االدارية واملباشرة 
الوطنية اللغاء  الهيئة  بإجراءات 
الطائفية السياس����ية، اما الثانية 
فتمثلت برعاية رئيس اجلمهورية 
للمصاحلة بني جنبالط وسليمان 
فرجنية بعد قطيعة بينهما استمرت 
نحو خمس سنوات تخللها سجال 
سياسي عنيف بينهما وصل الى 
حد التجريح الش����خصي، وتأتي 
هذه املصاحلة في سياق مصاحلة 
سابقة والحقة سيجريها سليمان 
يجمع خاللها شخصيات سياسية 

متباعدة.

ورشة تشريعية

وق����د أعل����ن رئي����س مجلس 
النواب اللبناني بعد لقائه رئيس 
اجلمهوري����ة عن »اطالق ورش����ة 
العم����ل التش����ريعية في املجلس 
النيابي وف����ي مقدمها البحث في 
الالمركزية االدارية،  موضوعني: 
والسير باالجراءات مباشرة فيما 
الوطنية اللغاء  بالهيئ����ة  يتعلق 
الطائفية السياسية« موضحا ان 
االمور فيما يخص البيان الوزاري 
»سائرة على خير ما يرام وال أحد 
يعتقد وليس مطلوبا ان يكون كل 
الوزراء مبن فيهم رئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري برأي واحد 
ولكن املهم أن يكون العنوان دائما 
التفهم والتفاهم واالمور س����ائرة 
ف����ي هذا االجت����اه، واعتقد جازما 
ان أمر بت البيان الوزاري قريب 
وقريب جدا النه ال توجد خالفات 

مبدئية«.
وحول املصاحلات التي حتصل 
برعاية رئيس اجلمهورية قال بري 
»رئي����س اجلمهورية يرعى البلد 

ووحدته من خالل هذه املصاحلات 
لط����ي صفحة املاضي، كل املاضي 
البغيض، وبعب����دا مركز االلتقاء 
وبالتال����ي ه����ذا األم����ر أكثر من 
الزم وهناك مس����اع اخرى قريبا 

ستشاهدونها«.

مصالحة فرنجية ـ جنبالط

وعل����ى صعي����د املصاحل����ات 
ان����درج اللقاء الذي دام س����اعتني  
بني جنبالط وفرجنية وسليمان 
وتخلله غداء في اطار طي صفحة 
املاضي األليم واالنطالق في آلية 
التفاهم  عمل وطني تقوم عل����ى 
واحلوار، وقالت املصادر املواكبة 
ان »اجواء« اكثر من ودية سادت 
اللقاء خصوصا ان الزعيمني هما 
حليفان سابقان ومن اركان املرحلة 
السابقة، وبالتالي فكالهما يعرف 

اآلخر عن ظهر قلب.
وعلمت »األنباء« ان املصاحلات 
ستستكمل والقريب منها لقاء يجمع 
جنبالط مع العماد ميش����ال عون 
برعاية رئيس اجلمهورية، على ان 
تكون املصاحلة الكبرى على طاولة 
احلوار الوطني في أولى جلساتها 
بعد نيل احلكومة الثقة خصوصا 
وان االجتاه هو لتوس����يع طاولة 
احلوار لتضم كل القوى السياسية 

الرسمي السنوي بعيد  االحتفال 
االستقالل.

وزير االتصاالت شربل نحاس 
الحظ انه على الرغم من النقاشات 
املتسارعة وااليجابيات الواضحة، 
فإن رؤية مشتركة واحدة الزالت 

بعيدة املنال.
من جهته، حتدث وزير الدولة 
وائل ابوفاعور عن نقاط مشتركة 
مت التفاهم عليها مبا في ذلك البند 
املتعلق باملقاومة املتفق على ترحيله 

الى مؤمتر احلوار الوطني.
ولوحظ حرص رئيس الوزراء 
س����عد احلريري عل����ى االجتماع 
بكل من الوزيرين ش����ربل نحاس 
وغازي العريضي كل على انفراد، 
في محاول����ة للوصول معهما الى 
رؤية مشتركة بينه وبني ممثلي 
الوطني احل����ر واحلزب  التي����ار 
التقدمي االشتراكي بشأن موضوع 
اخلصخص����ة التي يرفضها االول 

ويتحفظ عليها الثاني.
واك����د احلريري امس جتانس 
احلكومة بكامل اعضائها والعمل 
بأسرع ما ميكن القرار املواضيع 

القابلة للتنفيذ.
وكانت نقاشات علمية اكادميية 
دارت حول الشق االقتصادي في 
البيان الوزاري، خصوصا بني وزير 

حتى ممثلي املجتمع األهلي.
وقد اكد النائب اسطفان الدويهي 
عضو كتلة امل����ردة ان اللقاء بني 
سليمان فرجنية ووليد جنبالط في 
بعبدا جاء بناء على مبادرة طيبة من 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان، 
وقد اتت في سياق توجه كتلة لبنان 
احلر املوحد )املردة( باالنفتاح على 

كل القوى اللبنانية.
وردا على س����ؤال حول تعذر 
النائب فرجني����ة ورئيس  لق����اء 
القوات اللبنانية س����مير جعجع، 
قال الدويهي: سبق ان دعينا لعدة 
لق����اءات في موض����وع املصاحلة 
املس����يحية حتت س����قف بكركي، 
لكن لالسف لم تقم بكركي بدورها 

الوطني اجلامع.
وعلى خط املصاحلات ايضا، 
كشف النائب الكتائبي ايلي ماروني 
عن سعي حزبه لتنظيم لقاء ماروني 
� ماروني في املقر البطريركي في 
بكركي مبناسبة االعياد من اجل 

خلق تعارف بني هذه القيادات.
وما بني اجتماع االمس في بعبدا 
ولق����اء بكركي املرتقب، تصاعدت 
آمال كثيرة ان تكون جولة اليوم 
البيان الوزاري  النقاش����ية حول 
الى مجلس  مسك اخلتام، فيحال 
ال����وزراء القراره قبل االحد موعد 

االتصاالت اخلبير االقتصادي شربل 
نحاس ووزيرة املال اخلبيرة املالية 

ريا احلسن.
وتناولت النقاشات الدين العام 
واخلصخصة ومقررات واصالحات 

مؤمتر باريس 3.
وردت الوزيرة احلس����ن على 
طروح����ات زميلها ممث����ل الكتلة 
العونية ف����ي احلكومة املعارض 
املناهج  للخصخصة وملختل����ف 
االقتصادي����ة واملالي����ة املعتمدة، 
واعتبرت ان مثل هذه الطروحات ال 
تنسجم مع السياسات االقتصادية 
املعمول بها والتي هي حمت لبنان 
م����ن آثار االزمة املالي����ة العاملية، 
بل تكاد متس مرتك����زات النظام 

االقتصادي احلر.

الحريري يرغب في التفاهم

وقالت مصادر متابعة ان رئيس 
احلكومة س����عد احلريري يرغب 
من خالل الصياغ����ات املطروحة 
للبيان الوزاري في الوصول الى 
تفاهم على البيان الوزاري من اول 
الطري����ق، خصوصا ان املضمون 
يدل عل����ى النيات الطيبة لرئيس 
احلكومة في جتنيب مجلس الوزراء 
اي اشكاالت الحقة تضع مجلس 
ال����وزراء حتت وط����أة اخلالفات 

السياسية واالقتصادية.
اما عن مشاريع القوانني التي 
الرئيس فؤاد  وضعتها حكوم����ة 
الس����نيورة االولى خالل اعتصام 
التجاري  الوس����ط  املعارضة في 
لبي����روت وتعطي����ل اجللس����ات 
النيابي����ة، فتؤكد املصادر ان هذه 
امللفات تدرس بعناية وصمت بني 
الن����واب ورئيس  رئيس مجلس 
مجل����س ال����وزراء، خصوصا ان 
معظمها يتعل����ق باملصادقة على 

اتفاقات دولية.
ويبلغ عدد هذه املش����اريع 65 
مشروعا، كان رئيس املجلس نبيه 
بري اعتبرها غير ش����رعية ألنها 
صدرت عن حكومة غير شرعية 
وغي����ر ميثاقية بغياب وزراء امل 

وحزب اهلل.
ورغ���م مح���اوالت تس���ريع 
اقرار البيان الوزاري مبضامينه 
واالقتصادي���ة  السياس���ية 
واالجتماعية في اقرب وقت ممكن، 
فإن اللجنة الوزارية املكلفة صياغة 
هذا البيان ل���م تتوصل بعد الى 
حتديد موع���د معني لالنتهاء من 

اعداده.

4 مواضيع

وتركزت املناقشات حتى االمس 
عل���ى اربعة مواضيع اساس���ية 
ومترابط���ة بدءا مبقررات مؤمتر 
باري���س 3 وانته���اء مبوضوع 
الذي متحور حوله  اخلصخصة 
معظم وقت اجللسة التي انعقدت 
مساء الثالثاء املاضي من دون ان 

تبت في هذا املوضوع.
وقال وزير االعالم طارق متري 
الناط���ق بلس���ان اللجنة ان تلك 
اجللس���ة كانت مثمرة، ولم تكن 
هناك افكار مسبقة او اي مواقف 
ميكن ان نسميها عقائدية باعدت 
بني املشاركني »لقد كان هناك اخذ 
العديد من املواضيع،  ورد حول 
ونحن بصدد اعداد مسودة ثانية 

للشق االقتصادي«.
من جهت���ه، امل رئيس حزب 
الكتائب امني اجلميل ان يتوصل 
املتناقشون في بنود البيان الوزاري 
للحكوم���ة الى نتيجة، داعيا الى 
متابعة املناقشات بروية، متسائال: 
كيف ميكننا التوفيق بني املقاومة 
والعودة الى الهدنة واحترام القرار 

1701 واخلط االزرق؟

نقاشات واسعة وآمال أن يكون اليوم مسك ختام البيان الوزاري

بارود: االنتخابات البلدية
في موعدها إال إن جرت التعديالت

موسكو تسلم لبنان مقاتالت
ال� »ميغ � 29« نهاية العام المقبل

فصائل فلسطينية تخشى شمول 
الحملة األمنية مخيم برج البراجنة

بيروت: أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، إصراره مجددا 
على إجراء االنتخابات البلدي����ة واالختيارية في مايو املقبل، »اذا لم 
حتصل تعديالت على قانون البلديات«، واذا صرف النظر عن التعديل 
الدس����توري الرامي الى خفض سن االقتراع الى 18 سنة. وحث بارود 
ف����ي حديث متلفز على إقرار التعديالت على قانون البلديات احلالي، 
متسائال عما اذا كانت االصالحات والنسبية والكوتا النسائية واستخدام 
األوراق املطبوعة سلفا، ميكن ان تؤجل لست سنوات، واضعا االجابة 
برس����م مجلس النواب. بارود اعتب����ر حديث البعض عن تأجيل هذه 
االنتخابات الى سبتمبر هو في إطار التحليل، مشيرا الى ان التأجيل 
سيكون جيدا، في حال أدى الى اقرار املركزية االدارية، مجددا التأكيد 
على ضرورة اعطاء املواطنني انطباعا بأن االنتخابات س����تجرى في 
موعدها. وتوقعت مصادر مطلعة إرجاء االنتخابات البلدية واالختيارية 
الى العام 2011، اي لسنتني، ليس بسبب ضيق الوقت الذي ال يسمح 
بإدخال التعديالت الدستورية وحسب، امنا لرغبة غالبية االطراف في 
تعزيز االستقرار واإلفادة من املناخ االيجابي السائد حاليا، وترسيخه 

للمزيد من اخلطوات التنفيسية لالحتقان السياسي واملذهبي.

موس���كو � أ.ش.أ: أعلن نائب مدير الهيئة الفيدرالية الروسية 
للتعاون العسكري التقني فياتيسالف دزيركالن، أن بالده تعتزم 
تسليم املقاتالت الروسية العشر من طراز »ميغ � 29« إلى لبنان، 

بحلول نهاية العام املقبل.
ونقلت وكالة انباء نوفوستي الروسية عن دزيركالن أن وفدا 
روسيا مختصا توجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتفقد املطارات 
حيث البد من توافر األجهزة التقنية الضرورية الس���تخدام هذه 

الطائرات.
ومن املطارات املشمولة بالزيارة، مطارات رفيق احلريري الدولي 
ورياق والقليعات، وسيبحث مدى إمكانية استيعاب هذه املطارات 

للمقاتالت الروسية العشر.

صيدا � )عني احللوة(: أفادت مصادر فلس���طينية مطلعة بأن 
الدعوة التي وجهها األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
الى االجهزة األمني���ة اللبنانية »لتنظي���ف« الضاحية اجلنوبية 
م���ن اوكار  املخدرات واللصوصية، تش���مل مخيم برج البراجنة 

الفلسطيني، الواقع ضمن مربع الضاحية.
ويضم هذا املخيم نحو 10 مراكز لفصائل فلسطينية مسلحة، 

معظمها لتحالف املعارضة.
وحسب املصادر فإن القيادات الفلسطينية املعنية جتري اتصاالتها 
مع حزب اهلل واألجه���زة األمنية اللبنانية ملعرفة طبيعة احلملة 
التي تتحضر لها االجهزة األمنية ملداهمة املطلوبني على اختالف 
نشاطاتهم اإلجرامية، ومداها وبالتالي ما اذا كانت ستشمل مخيم 

برج البراجنة، »جتنبا ألي صدام« كما قالت املصادر.

أخبار وأسرار

نائب أكثري ل� »األنباء«: أربعة أشهر
فترة سماح كي تقلع حكومة الحريري

بيروت � ناجي يونس
عقب نائب أكثري ل� »األنباء« على التطورات 
الالحقة لتش����كيل احلكومة فقال: عمليا أتى 
تشكيل احلكومة ليعكس التوازن في حده االدنى، 
بني جميع االطراف السياس����ية، اال انه يجب 
االقرار بأن هذا التشكيل حصل وسط االعتراف 
الفعلي بأن سالح حزب اهلل صار عامال أساسيا 
من العوامل املطروحة على الطاولة، والقائمة 

في املعادلة السياسية بكل بساطة.
ال بل ان س����الح حزب اهلل صار جزءا من 
احلياة السياس����ية، وان التعامل معه واقعي 
وش����به طبيعي لئال يق����ال ان هذا الواقع بات 
يحظى بغطاء شرعي، فتشكيل احلكومة أتى 

تكريسا لنتائج 7 مايو ال 7 يونيو.
واضاف: لن ينف����رط عقد االكثرية ألنه ال 
مصلحة ألي من مكوناتها في وقوع أمر مشابه 
ولع����ل جمهور 14 آذار هو ال����ذي يفرض أمرا 
مماثال، حيث يخش����ى السياسيون ان يذهبوا 
في اجتاه معاكس أو يتش����جعوا مبا يحصل 

في آن معا.

4 أشهر سماحا للحكومة

وف����ي رأي النائب االكث����ري ان احلكومة 
ستعطى فترة س����ماح مدتها حوالي 4 أشهر 
ليتبني ما اذا كانت س����تقلع أو ال وس����يرتبط 

ذلك باعتبارين: االول هو ما اذا كانت سورية 
واسرائيل س����تفاجئان اجلميع بسالم منفرد 
بينهما أو ال، والثاني ينطلق مما ستؤول اليه 
املفاوضات االيراني����ة � االميركية حول امللف 

النووي االيراني.
ولعل االعتبار الثاني هو االكثر تأثيرا على 
الساحتني اللبنانية واالقليمية، وفي رأيه قد 
يحمل في طياته خطر عدوان اسرائيلي على 
لبنان. وتوقع النائب املذكور في دردشة حول 
البي����ان الوزاري ومعوقات����ه ان يبقى مصير 
السجال في موضوع سالح حزب اهلل مرتبطا 
بطاولة احلوار واذا مت استئناف جلسات احلوار 
قريبا فإن هذا السجال سيخف كثيرا أقله من 
قبل اطراف محددة، واذا لم تقلع طاولة احلوار، 
عندها فإن موضوع السالح سيعود الى الساحة 
بقوة، وهناك عراقيل كبيرة جدا في هذا االطار، 
تتمثل في االتفاق على مخارج للتمثيل الطائفي، 

بعد االنتخابات النيابية.
فالتمثيل الشيعي محس����وم، اما التمثيل 
ال����درزي فيحتاج الى اتفاق بني النائبني وليد 
جنبالط وطالل ارسالن، وفي املعادلة السنية 
فإن����ه يج����ب ان يوضع حل يش����مل الرئيس 

ميقاتي.
وفي العن����وان الكاثوليكي يرى النائب ان 
التمثيل سيحصر بالوزير ميشال فرعون وفي 

العنوان املاروني ف����إن الرئيس امني اجلميل 
والعماد ميشال عون ود.سمير جعجع مستمرون 
وسينضم ايضا النائب سليمان فرجنية وماذا 
يكون مصير متثيل قرنة شهوان؟ وهناك من 
يرى ضرورة ان يستمر متثيل القرنة باستمرار 

الوزير بطرس حرب على طاولة احلوار.
وفي العنوان االرثوذكسي فإنه ميكن االنطالق 
من ان القواعد االرثوذكسية في املنت والكورة 
واالشرفية لم تكن الى جانب عون مما يسهل 
بقاء النائب املر على طاولة احلوار وانضمام 
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري اليها. 

وسيكون سهال التمثيل األرمني.

االنتخابات البلدية

أما مصير االنتخابات البلدية، فإن اجراءها 
ممك����ن وفق القانون املتب����ع حاليا اذا لم يقر 
تعديل الدس����تور قريبا خلفض سن االقتراع 

الى 18 عاما بحسب النائب.
واذا اجته اجلميع الى تنظيم هذه االنتخابات 
وفق القانون احلالي وفي موعدها في الربيع فإن 

ال اصالحات ستعتمد في هذا االستحقاق.
ستترتب االمور بني الرئيس سعد احلريري 
وحزب الكتائب من جراء ما علق بينهما بعد 
تشكيل احلكومة، وس����يلعب وسطاء اخلير 

الدور الفاعل في هذا االطار.

اعتبر سالح حزب اهلل جزءًا من الحياة السياسية وأمرًا شبه طبيعي

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان خالل رعايته لقاء املصاحلة بني وليد جنبالط وسليمان فرجنية في بعبدا امس


