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الرفاعي لـ »األنباء«: مستحيل إلغاء الطائفية السياسية ما لم يُفصل الدين عن الدولة
بيروت ـ زينة طّبارة

رأى النائب والوزير السابق اخلبير الدستوري د.حسن الرفاعي 
اثر استش���ارة »األنباء« له حيال دس���تورية ط���رح »إلغاء الطائفية 
السياسية« وتطبيقها وفقا ملا جاء في وثيقة الوفاق الوطني »اتفاق 
الطائف«، رأى ان األخطاء في االتفاق املذكور كثيرة إن لم يكن كل بند 
فيه يشمل أخطاء عديدة ما عدا بند واحد أال وهو البند القائل باملناصفة 
بني املس���لمني واملسيحيني، معتبرا ان اخلطأ الكبير وقع في األساس 
يوم تطرق النواب اللبنانيون في الطائف الى املادة 95 من الدستور 
وقالوا فيها: »على املجلس النيابي املنتخب على اساس املناصفة بني 
املسلمني واملسيحيني إجناز اإلجراءات املالئمة لتحقيق إلغاء الطائفية 
السياس���ية وفق خطة مرحلية، وتشكل هيئة وطنية برئاسة رئيس 
اجلمهورية تضم باإلضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 
الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية«، وأشار د.الرفاعي 
ال���ى انه من مراجعة املادة 95 من الدس���تور يتب���ني ان على مجلس 
النواب وليس على رئيس���ه ان يتلم���س ما يجب عمله للوصول الى 
إلغاء الطائفية وتشكيل الهيئة املقصودة، ما يعني بناء على ما سبق 

انه ليس لرئيس املجلس النيابي ان يقرر أمر تشكيل الهيئة.
ولف���ت د.الرفاعي في تصريح ل� »األنب���اء« الى ان هذه املادة بهذا 
املوضوع تضمنت أخطاء كبيرة في الصياغة وفي املضمون من الناحية 
الدستورية، فاملبدأ في النظام اجلمهوري الدميوقراطي البرملاني ُيدخل 
قضية إلغاء الطائفية في سياس���ة الدولة، وسياس���ة الدولة تقررها 

الس���لطة التنفيذية املتمثلة مبجلس الوزراء مجتمعا وليس برئيس 
مجلس الوزراء منفردا، وقول رئيس مجلس النواب، واحلالة ما ذكر، 
أنه أخذ موافقة رئيس اجلمهورية ليس كافيا، وذلك العتبار د.الرفاعي 
مبوجب احكام الدس���تور ان رئيس اجلمهورية ال ميلك حق املوافقة 
او عدمها في مثل هذا املوضوع، مس���تنتجا من ذلك ان رئيس مجلس 
النواب تس���ّرع في موقفه قبل التمعن فيما نصت عليه املادة 95 من 
الدس���تور على عيوبها، مبعنى آخر يرى د.الرفاعي ان تأليف الهيئة 
الوطنية إللغاء الطائفية السياسية وفقا للمادة املشار اليها اعاله هو 
من ضمن صالحيات السلطة التنفيذية وحدها، وهي اجلهة الوحيدة 

الصاحلة لتأليفها.
وأمل���ح د.الرفاعي الى ان م���ا يطرح حاليا حيال إلغ���اء الطائفية 
السياس���ية ُيعتبر مخالفا ألبسط مبادئ العلم الدميوقراطي أال وهو 
مبدأ فصل الس���لطات، الفتا الى ان الدستور ُيعطي املجلس النيابي 
ورئيسه مجتمعني صالحية تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية 
السياسية على ان يكون رئيسها رئيس اجلمهورية وأعضاؤها الوزراء 
والسياس���يني، هذا في الشكل، اما في االس���اس، فيؤكد د.الرفاعي ان 
املواد القانونية عامة والدستورية خاصة ال تفسر بذاتها، مبعنى ان 
اي اقتطاع ملادة دس���تورية ام قانونية دون اخذ مش���تمالت القانون 
بكامله بعني االعتبار هو الوقوع باخلطأ اجلسيم ألن املواد مترابطة 

ومتسلسلة.
واشار د.الرفاعي الى ان تطبيق بند إلغاء الطائفية السياسية 

يتطلب مرحلة طويلة من التحضيرات لتهيئة االرضية القانونية 
والدستورية املالئمة، مذكرا بأن الدستور اللبناني احلديث »الطائف« 
نص على ان التمثيل النيابي يكون مناصفة بني املسلمني واملسيحيني، 
ما يعني ان الدستور نفسه اعتمد الطائفية السياسية، مذكرا ايضا 
بإعطاء الدستور رؤس����اء الطوائف الدينية صالحيات االعتراض 
على عدم دستورية القوانني املتعلقة باالحوال الشخصية وباألمور 
الدينية ككل، األمر الذي أدخل الطائفية من بابها العريض في صلب 
الدستور اللبناني، وايضا يعتبر د.الرفاعي ان العيش املشترك الذي 
يحميه الدستور في عدة مواد منه مبني على اساس طائفي وإال ملا 
كان سمي أساسا ب� »العيش املشترك« بني املسلمني واملسيحيني، 
فمعنى ما سبق ان مادة إلغاء الطائفية السياسية ال ميكن بحسب 
د.الرفاعي التطرق اليها ما لم ُتعرب السلطة التنفيذية عن نيتها 
بقبول تعديل املواد الدس����تورية املتعلقة بالطائفية واملبنية على 

اساس التوزيع الطائفي.
وخلص د.الرفاعي الى القول ان هناك استحالة إللغاء الطائفية 
السياس����ية ما لم يت����م اوال فصل الدين عن الدول����ة وإلغاء املواد 
الدستورية التي تكرس الطائفية، وايجاد أحزاب سياسية غير طائفية 
ينتمي اليها مسلمون ومسيحيون من كافة املذاهب املوجودة في 
لبنان بحيث يعملون على مشروع سياسي موحد، على ان يجري 
االقدام بعد كل ما ذكر على تطبيق بند إلغاء الطائفية السياسية، 

وأال يكون األمر كمن يضع العربة قبل احلصان.

الخبير الدستوري أكد أن السلطة التنفيذية مجتمعة وحدها مخوّلة بتأليف هيئة إلغاء الطائفية

د.حسن الرفاعي

 هيئة للحوار أم مجلس الوزراء؟: استغربت 
مص����ادر وزارية ما يتردد م����ن ان جميع 
القضايا السياس����ية العالقة ستحال الى 
هيئة احلوار الوطني وسألت عن دور حكومة 
الوحدة الوطني����ة في التصدي لها وخلق 
املناخ السياس����ي املواتي لتوفير احللول 

املنشودة.
ولفتت الى انه ال اعتراض على إدراج بند 
االستراتيجية الدفاعية على طاولة احلوار، 
خصوصا أنه يحظى مبوافقة جميع األطراف، 
لكنها تس����اءلت في املقاب����ل عن اجلدوى 
السياسية من تفريغ احلكومة من دورها 
وتفويض مؤمتر احلوار الصالحيات املنوطة 
بها، وهل هناك من يخطط لتحويل احلكومة 
اجلديدة الى مجلس للموظفني برتبة عالية؟ 
واعتبرت انه ال مبرر لتكبير احلجر ورميه 
في مرمى رئيس اجلمهورية بذريعة ترك 

جميع القضايا العالقة للحوار.
وفي هذا املجال، يقول الرئيس سليم احلص: 
»ليس����ت هناك حاجة لبقاء هيئة احلوار 
الوطني فمجلس الوزراء بات يجسد هذه 
الهيئة، وخصوصا انه مجلس ائتالفي في 
حكوم����ة وحدة وطنية متثلت فيها جميع 

األطراف.

لم ال يكون مجلس الوزراء هو هيئة احلوار 
الوطني؟ ملاذا نخترع هيئة حوار ونستثني 
فالنا عشوائيا منها وندخل فالنا عشوائيا 
اليها؟ فلنتجاوز هذه العقبات ونعتمد مجلس 

الوزراء هيئة طبيعية للحوار الوطني.
ثم أقول اذا عملنا هيئة حوار وطني، فماذا 
يفعل مجلس النواب؟ انه ميثل الش����عب 

وحواره يجب ان يكون هناك.
وفي وجود مجلس النواب ومجلس الوزراء 
ال حاجة لنا لهيئة حوار وطني، اال اذا كنا 
فاقدين الثقة في مجلس النواب ومجلس 

الوزراء«.
 تعثللر انعقللاد القمللة اإلسللامية – 
املسلليحية: يواص��ل أعضاء هيئ��ة احلوار 
املسيحي - اإلسالمي اتصاالتهم مع املرجعيات 
الروحية من أج��ل االتفاق على موعد ومكان 
القمة الروحية املس��يحية - اإلسالمية وعلى 

جدول األعمال والبيان الذي سيصدر عنها.
وأش��ارت أوس��اط اللجنة الى ان انعقاد 
القمة ق��د تعثر ألكث��ر من س��بب، منها ان 
بعضهم يطالب مبواقف توضيحية من جملة 
مواضيع وملفات كان لبعض رؤساء الطوائف 

مواقف منها.
والالف��ت ان قم��ة لرؤس��اء الطوائ��ف 
اإلس��المية مت اقتراحه��ا بعد االتف��اق على 

تس��ليم األمن في العاصمة الى الدولة وإزالة 
كل الصور واملظاهر التي تس��هم في تعزيز 
أجواء التش��نج، غير ان عقبات حالت يومها 
دون انعقاده��ا بعدم��ا اتف��ق عل��ى مكانها 
واملش��اركني فيها، اال ان ع��دم االتفاق على 

البيان اخلتامي يومها حال دون انعقادها.
ويقول أح��د أعضاء هيئة احل��وار انهم 
كانوا ينتظرون تأليف احلكومة حتى يكثفوا 
اتصاالته��م حتضي��را النعق��اد القم��ة وان 
تأخيرها تقني، غير ان أوساطا شيعية طالبت 
ب��أن يقتصر موض��وع اجتم��اع القمة على 
االنتهاكات االسرائيلية للمسجد األقصى وأال 
يتطرق الى أي موض��وع محلي، كما طالبت 
هذه األوساط مبوقف واضح من املرجعيات 
املس��يحية فيما يعود الى املقاومة وسالحها 
والس��الح بصورة عامة، بعدم��ا كانت لهذه 
املرجعيات مواقف في اآلونة األخيرة من هذه 
املس��ائل تركت ردود فعل لدى بعض القوى 
واعتراض��ات من قبل سياس��يني اعتبروا ما 
قيل أنه ال يعكس مواقف كل املس��يحيني بل 

فئة منهم.
وقد يك��ون موضوع املقاومة والس��الح 
األس��باب التي تقف وراء تعثر انعقاد القمة 
الروحية اال اذا مت االتفاق على مخرج يرضى 

به اجلميع.

وأسرارأخبار

بيروت: بعد اجناز البيان الوزاري للحكومة وبانتظار 
نيلها الثقة، تتواصل االتصاالت واملساعي املتعلقة 
بإمتام زيارة الرئيس س���عد احلريري الى سورية. 
وفي هذا املجال: يقول مصدر سوري ان دمشق التي 
استمعت باهتمام الى كل ما قيل عن شخص الرئيس 
احلريري تنظر باهتمام الى ترجمة هذه األمور على 
األرض فيما يتعلق بالعالقات اللبنانية - السورية، 
وهي نالت تطمينات من الوس���يط الس���عودي الى 
ان الزيارة الى س���ورية باتت مسألة وقت ريثما يرتب الرئيس 
الشاب أمور حكومته ونيلها الثقة. وفي االنتظار راقبت القيادة 
السورية من كثب النقاش���ات املتعلقة بالبيان الوزاري السيما 
البند املتعلق بالعالقات اللبنانية - الس���ورية من ضمنه، على 
اعتبار ان ما قاله البيان الوزاري سيكون مؤشرا أوليا الى نوايا 

رئيس احلكومة اجلديدة ونظرته اليه.
ويقول املصدر ان سورية ال تريد تكرار جتربة الرئيس السابق 
فؤاد السنيورة حيث »كانت مواقفه من العالقات مستفزة ورفض 
اكث���ر من دعوة لزيارتها، وحني ذهب ف���ي زيارته االولى حمل 
ورقة عمل ضمنها بنودا عن العالقة الثنائية اراد مناقشتها مع 
القيادة السورية، فسرت على انها شروط مسبقة اراد السنيورة 

مناقشتها من باب ندية العالقة«.
والندية هي التعبير الذي ال يليق لسورية في وصف عالقات 
بني بلدين يحكمهما تداخل جغرافي واجتماعي يفرض تعاطيا 

مميزا فيما بينهما.

بدوره���ا اذاعة النور الناطقة بلس���ان ح���زب اهلل أكدت عن 
انطالق التحضيرات لزيارة احلريري لدمشق بعيد اقرار البيان 
الوزاري ونيلها الثقة ومن املرجح أن تتم في مطلع يناير ضمن 

جولة عربية.
القريبون من الرئيس احلريري يقولون انه سيزور العاصمة 
الس���ورية، وهذه الزيارة طبيعية، باعتبار انها تسهل عمله في 
تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية ملا متلكه س���ورية من حلفاء 
في لبنان، وفي داخل احلكومة التي يرأسها احلريري،  كما انها 
جزء من مفتاح في العالقة العربي���ة - العربية، باالضافة الى 

انها مدخل للتسوية الداخلية.
يقول محلل سياس���ي خبير في ش���ؤون العالقات اللبنانية 
- السورية: يذهب احلريري إلى دمشق مكتفيا باملنصب الذي 
يشغله كرئيس للحكومة. لم يفصح حتى اآلن، منذ أول تكليف 
وحتى إبصار حكومته األولى النور، عن عزمه على زيارة سورية، 
ولم يكش���ف عن تعهده القيام به���ا، وال أتى على ذكر مصاحلة 
سياسية وشخصية وطي صفحة املاضي. ويعّبر صمته هذا عن 
املغزى املزدوج للزيارة املفترضة: انها ثمرة تعهد قطعه للرياض 
بزيارة دمشق بعد مصاحلة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
واألسد. بذلك تكون الزيارة ثمرة تفاهم سعودي -  سوري أكثر 

منه خيارا شخصيا استخلص احلريري عبرته.
ان املسؤولية املترتبة عليه في رئاسة احلكومة حتمله على 
التحاور مع دولة جارة، وال يكون على طرف نقيض مع رئيس 

اجلمهورية في موقف كهذا.

عون زار أرسالن مهنئاً باألضحى: ال عتب بيننا
بارود وموفد من رئيس »االصاح والتغيير« التقيا جنباط في المختارة 

بيروت ـ عمر حبنجر
شكلت عطلة االضحى فسحة 
سياسية ملراجعة وافية ملشروع 
البيان ال����وزاري الذي وزع على 
ال����وزراء قبيل اجتم����اع مجلس 
الوزراء االربعاء ومجلس النواب 

في السابع من ديسمبر املقبل.
وفي ذات الوقت اس����تمر ملف 
الدعوة الى تشكيل الهيئة الوطنية 
اللغاء الطائفية السياس����ية على 
املوقد املشتعل من خالل مجموعة 
مواقف متبادلة واحيانا متباينة 
من هذا املوض����وع ابرزها حتذير 
املفتي الشيخ محمد رشيد قباني 
ف����ي خطبة العيد من اي قفزة في 
املجهول مبوضوع اتفاق الطائف 
الذي وزع املسؤوليات الدستورية 
في لبنان، بحسب القواعد الطائفية 

السائدة.

مرحلة تهدئة

وب����دا ان لبن����ان دخل مرحلة 
تهدئة نسبية لتوفير احلد االدنى 
التحديات  من االستقرار ملواجهة 
االقليمية التي ستكون سمة املرحلة 
املقبلة، بينما يسهل عمل احلكومة، 
كما قال وزير الدولة يوسف سعادة 

ممثل »املردة« في احلكومة.
ولفت سعادة عبر اذاعة »النور« 
ال����ى ان جلنة الصياغ����ة للبيان 
الوزاري لم تقتصر مبعظمها على 
مناقشة القسم السياسي كما يصور 
البعض وان املواضيع االقتصادية 
واملعيش����ية فضال ع����ن اولويات 
احلكومة اخذت وقتا في مناقشات 
البيان الذي جاء مختلفا عما سبقه، 
فاجلانب السياسي مقبول ويرضي 
كل االطراف، وكن����ا نتمنى لو لم 
يكن من حتف����ظ عليه، واالجواء 
العامة متيل الى التهدئة واحلوار 

بني االطراف املتباعدة.

حزب اهلل: المقاومة ليست معنية 
بتحرير فلسطين

الى ذلك اكد عضو كتلة الوفاء 
للمقاوم����ة النائب علي فياض ان 
س����الح حزب اهلل غير مرتبط اال 
باالس����تراتيجية الدفاعي����ة التي 

يتوافق عليها اللبنانيون.
وفي اش����ارة الفت����ة الى دور 
املقاومة قال فياض ان حزب اهلل 
معني بتحرير االراضي اللبنانية 

احملتلة، وال يس����عى الى حترير 
فلسطني واصفا احداث 7 مايو في 
بيروت واجلبل، يوم انتشر مسلحو 
امل وحزب اهلل في ارجاء العاصمة 
وبعض مناطق اجلبل ب� »احملطة 
السوداء« التي يجب اخذ العبر منها، 
مرحبا في ذات الوقت بالتقارب بني 

احلزب ووليد جنبالط.

عاقات دمشق وجنباط

من جهته وزير االشغال العامة 
والنقل غازي العريضي، عضو كتلة 
جنبالط، اوضح ان اخلطاب اجلديد 
لرئيس اللقاء الدميوقراطي جنبالط 
ليس ناجتا عن وساطات بل عن 
قراءة سياسية لكل املتغيرات منذ 
اتفاق الدوحة، داعيا الى طي صفحة 

املاضي.
وفي اطار الزيارات بني القيادات 
اللبنانية وبعد ان تصاعد الكالم 
في اآلونة االخيرة عن خالف بني 
رئيس التيار الوطني احلر ميشال 
عون ورئيس احلزب الدميوقراطي 
اللبناني طالل ارسالن، زار عون 
االخير في دارته، مؤكدا انه ال عتب 
بينهما والعالقة واضحة، الفتا الى 
ان الزيارة ات����ت في اطار معايدة 
شريك اساسي في تكتل »التغيير 

انتم���اء  ان  كنع���ان  ورأى 
اللبنانيني اآلن هو الى طوائفهم 
وليس للوطن، وللخروج من هذا 
يتعني عل���ى الدولة اخلروج من 
ممارساتها حتى ال يشعر مواطن 
بأنه من درجة اقل قياس���ا على 
تعامالت الدولة، فاملطلوب تعزز 
ثقة املواط���ن بالدولة قبل الغاء 

الطائفية السياسية.
النائب علي حسن خليل املعاون 
السياسي لرئيس املجلس دافع عن 
الهيئة  املبادرة بالقول ان انشاء 
ال يعني ان الطائفية ستلغى غدا، 
ولكن مل���اذا مننع مجرد ا لتفكير 

باألمر؟!

تحفظ حزب اهلل

لكن املالحظ ان التحفظ على 
طرح بري ج���اء ايضا من اقرب 
حلفائه من حزب اهلل، حيث قال 
نائب االمني العام الش���يخ نعيم 
قاس���م امس: يتعني التحاور في 
الكواليس حول الطائف والطائفية، 
جتنبا لط���رح املواضيع في غير 

محلها.
الرفض مغلفا بالدعوة  وجاء 
للتري���ث م���ن جان���ب رئي���س 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان 

واالصالح« واصفا البيان الوزاري 
باجليد.

بدوره اكد ارسالن ان حتالف 
املعارضة اس���تراتيجي و»التيار 
الوطني احلر« ركن اساسي لعودة 
املهجرين الى اجلب���ل، معلنا ان 
احلزب الدميوقراطي اللبناني ممثل 

في احلكومة من خالل حلفائه.

هيئة إلغاء الطائفية السياسية

أم���ا عل���ى صعيد مش���روع 
الهيئة الوطنية إللغاء  تش���كيل 
الطائفية السياسية الذي طرحه 
رئيس املجلس نبيه بري فانه بدأ 
يترنح حتت ضربات ردود الفعل 
من اجلانب املسيحي في املواالة 

واملعارضة خصوصا.
وابرز الردود املعارضة من كتلة 
العماد ميشال عون الذي متنى على 
الرئيس بري س���حب مشروعه، 
بينما دعا امني سر الكتلة النائب 
ابراهيم كنعان الى التحاور حول 
هذا املوضوع قبل طرحه عمليا، مع 
التركيز على ضرورة اقامة »الدولة 
املدنية« على اساس مجتمع مدني 
وزواج مدني، وال شك ان كنعان 
يدرك متاما ان هذا مرفوض اسالميا 

وباملطلق.

الذي اعتبر ان املسألة حتتاج الى 
توافق وطني شامل.

التقى رئيس  من جهة اخرى 
اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط في قصر املختارة امس 
وزير الداخلية زياد بارود وقائد 
الش���رطة القضائية العميد انور 
يحيى، وعقد ب���ارود مع النائب 
جنبالط اجتماعا لم يش���أ وزير 
الداخلية اثره التصريح، كما التقى 
النائب جنبالط د.ناصيف القزي 
موفدا من رئيس تكتل االصالح 
والتغيير النائب ميش���ال عون، 
واكد القزي ان ما جرى بني جنبالط 
وعون كان لقاء مصارحة، وثمة 
خطة عمالنية يتم وضعها للتحرك 
ازاء عدد من القضايا املطروحة، 
وايضا ما يتعلق مبنطقة اجلبل، 
واض���اف: جئنا للوق���وف على 
رأي النائب جنبالط فيما يتعلق 
بتحصني العودة في اجلبل والسلم 
االهلي الفتا الى رؤية مشتركة ذات 
بعد وطني ب���دءا من اقفال حلف 
املهجرين وضخ دم جديد، مشددا 
التالقي منذ مؤمتر  على مسيرة 
1988. كما استقبل جنبالط وفدا من 
قيادة الشرطة القضائية مع العميد 

أنور يحيى ووفودا عدة.
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مصدر ديبلوماسي لـ »األنباء«: سليمان
في واشنطن بين 12 و14 ديسمبر للقاء أوباما

أكد أنه من المرجح أن يكون للرئيس كلمة امام الكونغرس

بعد إعان السيد ابراهيم أمين السيد عام 1985 الوثيقة األولى

السيد نصراهلل يعلن وثيقة الحزب السياسية 
الثانية في مؤتمر صحافي غدًاً

داود رمال
علمت »األنباء« من مصدر ديبلوماسي في 
بيروت ان رئيس اجلمهورية العماد ميش���ال 
سليمان سيلبي الشهر املقبل الدعوة الرسمية 
للرئيس االميركي باراك اوباما لزيارة العاصمة 
االميركية واش���نطن لعقد محادث���ات ثنائية 

بينهما.
واوضح املصدر ان الترتيبات للزيارة الرسمية 
للرئيس اللبناني جارية على قدم وساق، وان 
املوع���د املرجح المتامها هو بني الثاني عش���ر 
والرابع عشر من ديسمبر املقبل، اي قبل عيدي 

امليالد ورأس السنة.

العاقات الثنائية والمساعدات العسكرية

واضاف املصدر ان سليمان سيجري محادثات 
مع نظيره االميركي باراك اوباما تتعلق بالعالقات 
الثنائية واملساعدات االميركية للبنان، السيما 
في مجال تعزيز قدرات اجليش اللبناني والقوى 
االمنية وزيادة هذه املس���اعدات، كما سيبحث 
الوضع في منطقة الش���رق االوسط في ضوء 
التطورات الراهنة على صعيد العملية السلمية 

وما يعتريها من عقبات.
ولف���ت املصدر الى انه من املرجح ان يكون 
للرئيس سليمان كلمة امام الكونغرس االميركي 

يتحدث فيها عن رؤية لبنان ملستقبل الوضع في 
املنطقة، اضافة الى آفاق العالقات بني البلدين، 
وان الترتيبات لذلك مازالت جارية ايضا، كما من 
املرجح ان يلتقي عددا من املسؤولني االميركيني 

وابناء اجلالية اللبنانية.

عباس في بيروت في 7 ديسمبر

الى ذلك، كش���ف مصدر رس���مي لبناني ل� 
»األنباء« عن زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ابومازن الى لبنان في 
السابع من شهر ديسمبر املقبل، حيث سيلتقي 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان ورئيسي 
مجلسي النواب نبيه بري والوزراء سعد احلريري 
وعددا من املسؤولني اللبنانيني، وسيتركز البحث 
الثنائية،  الفلسطيني والعالقات  على الوضع 
وحتديدا الوضع الفلسطيني داخل لبنان والعالقة 
مع الدولة اللبنانية في ضوء التغييرات على 
مستوى القيادة الفلسطينية في لبنان وتعيني 
سفير جديد مكان السفير السابق عباس زكي 
وهو عبداهلل عبداهلل الذي س���بق ان انفردت 
»األنباء« منذ ش���هر بالكش���ف عن اسمه، ولن 
يغيب موضوع االمن داخل املخيمات اضافة الى 
السالح الفلسطيني خارج املخيمات عن جدول 

اعمال احملادثات.

بيروت ـ محمد حرفوش
يطل االمني العام حلزب اهلل الس���يد حسن 
نصراهلل من خالل مؤمتر صحافي يعقده مساء 
غد العالن وثيقة احلزب السياسية التي اقرها 
مؤمتره العام الذي اس���تمرت اعماله الش���هر 

عدة.
وبحسب املعلومات، فإن تلك الوثيقة تقع في 
نحو 12 صفحة تتضمن رؤية احلزب للوضع 
في لبنان واملنطق���ة والعالم ونظرته الى دور 

املقاومة.
هذه الوثيقة هي الثانية بعد االولى املعروفة 
باسم »الرسالة املفتوحة« تلك التي تالها الناطق 
باسم حزب اهلل آنذاك السيد ابراهيم امني السيد 

في 16 فبراير 1985 في حسينية الشياح.
وثم���ة من يعتقد ان تلك الوثيقة س���تكون 

مبنزلة »التأسيس الثاني« للحزب، وهي ستشكل 
املرجعية الفقهية السياسية الرسمية لدور احلزب 
وبرنامجه على صعيد املقاومة، اي ستتضمن 
مسوغات استمرار املشروع املقاوم، مبا يعني ان 
الوثيقة ستثبت مرة جديدة االولوية احلاسمة 
واملطلقة ملهمة بناء املقاومة وتعزيز جهوزيتها 
البشرية والعسكرية واالمنية ولتعزيز احمليط 
الذي تعيش فيه، وألن يكون جسم احلزب اآلخر 

في خدمة هذا العنوان ال العكس.
كذلك ووفق املعلومات س���تتضمن الوثيقة 
مش���روع حزب اهلل حيال الطائ���ف والدولة 
الداخل  ورؤيته االقتصادية والسياس���ية في 
اللبناني، وحتديدا ترجمة نظرية وبرنامج عمل 
اطلقه الس���يد حسن نصراهلل »الدولة القادرة 

العادلة«.

الحريري في دمشق مطلع يناير
بعد إنجاز البيان وبانتظار موعد الثقة

ري
خبا

ـر إ
قري

ت


