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أمين عام حزب اهلل أكد خالل عرضه الوثيقة السياسية الثانية للحزب أن الديموقراطية التوافقية ستبقى أساس الحكم حتى إلغاء الطائفية السياسية

زيارة الحريري إلى دمشق أمام ثالثة خيارات

نصر اهلل إلستراتيجية دفاعية تقوم على المزاوجة بين المقاومة الشعبية والجيش

البيان الوزاري أمام الحكومة غدًا لإلقرار مع »التحفظات«
 بيروت ـ عمر حبنجر

يعقد مجلس الوزراء اللبناني 
اجلديد جلسته الثانية في القصر 
اجلمهوري قبل ظهر غد االربعاء 
برئاسة الرئيس ميشال سليمان 
وحضور رئيس احلكومة سعد 
احلريري والوزراء كافة، وعلى 
الوزاري  البي���ان  جدول اعماله 

للحكومة.
وعلمت »األنباء« ان املجلس 
سيكتفي مبناقشة الشق السياسي 
ال���وزاري وبالذات  البي���ان  في 
البند السادس املتعلق باملقاومة 
وسالحها، وس���يصار الى اقرار 
البي���ان بالصيغ���ة النهائية مع 
التحفظات املدرجة في  تسجيل 

مسودته.
وسيحال البيان توا الى مجلس 
النواب الذي يعقد جلسة ملناقشته 
في السابع والثامن من ديسمبر 
اجلاري، مع احتمال اضافة يوم 
ثالث في ضوء ما يتبدى من شهية 

النواب للكالم.

خيارات الحريري الدمشقية

وتقول مصادر مطلعة ان اقرار 
البيان الوزاري سيفس����ح املجال 
لتقدم احلديث عن زيارة الرئيس 

سعد احلريري الى دمشق.
وفي رأي املصادر ل� »األنباء« ان 
مبدأ الزيارة مقرر من حيث املبدأ، 
اال ان الكيفية مازالت حتت النقاش، 
فهناك م���ن يرى ان يتم اللقاء بني 
احلريري والرئيس االسد في عاصمة 
عربية، وهناك من يرى ان تسبقها 
زيارة من رئيس احلكومة السورية 
الى بيروت، كي تبدو زيارة احلريري 
الى دمشق مبثابة رد للزيارة في 
وقت ترى اوساط العاصمة السورية 
االلتزام بالتقاليد التي توجب ان تبدأ 
زيارة رئيس وزراء لبنان اجلديد 

االولى للخارج بدمشق.
ب���دوره الوزير وائل ابوفاعور 
متنى لو ُيقر البيان الوزاري دون 
حتفظ���ات، مع قناعت���ه بأن هذه 
التحفظات ال تنقص البيان الوزاري 
كونه »أفضل املمكن في التسوية 
الداخلية وأفضل املمكن في النقاش 

الداخلي اللبناني«.
وأمل أبوفاعور العضو في اللقاء 
النيابي الدميوقراطي الذي يرأسه 
وليد جنبالط، في خطاب له في بلدة 
الشويفات ان تكون هذه احلكومة 
حكومة املرحلة اجلديدة وحكومة 
املصاحلة الوطنية، ودعا الى النظر 
للتهديدات االسرائيلية ضد لبنان 

بأقصى درجات االهتمام، ألن ذلك 
معناه ان اسرائيل تبحث عن ذرائع 
جديدة لكي تبرر استهدافا جديدا 

للبنان.

زهرة لتعديل المادة السادسة

لك���ن النائ���ب انط���وان زهرة 
)القوات اللبنانية( ش���دد على ان 
وزيري القوات في احلكومة )ابراهيم 
جنار وسليم وردة( سيؤكدان في 
اجتماع مجلس الوزراء االربعاء على 
املطالبة اما بتعديل فقرة املقاومة 
في البيان ال���وزاري، واما حذفها، 
وفي حال ع���دم التجاوب مع هذا 
الطرح فانهما س���يتحفظان على 

هذه الفقرة.

الصايغ: ال تغيير في مسودة البيان

وب���دوره، وزي���ر الش���ؤون 

االجتماعية سليم الصايغ )الكتائب( 
اعتبر ان الفقرة املتعلقة بس���الح 
املقاومة ف���ي البيان الوزاري، هي 
البي���ان بالنس���بة حلزب  خارج 
الكتائب، لكنه استبعد تغيير شيء 
في مسودة البيان خالل مناقشته 
في مجلس الوزراء، معتبرا انه اي 
البيان هو تعبير عن واقع موجود 

في البالد.

مسيحيو 14 آذار عند فرعون

هذا املوضوع ط���رح امس في 
الغ���داء الذي اقام���ه وزير الدولة 
ميشال فرعون للوزراء املسيحيني 
في قوى 14 آذار بهدف التنس���يق 
وايضاح املوقف الذي سيلتزمه كل 
من هؤالء، ودعم احلكومة ورئيسها 

سعد احلريري.
وضم اللقاء الى الوزير فرعون 

الوزراء بطرس حرب، سليم وردة، 
جان اوغاسبيان، طارق متري، سليم 

الصايغ وابراهيم النجار.
الوزي����ر فرعون ق����ال ان هدف 
االجتماع هو التشاور والوقوف من 
الوزيرين حرب والصايغ باعتبارهما 
كانا في عداد اللجنة الوزارية املكلفة 
بصوغ مشروع البيان الوزاري على 
سير املناقش����ات بداخلها، واسباب 
حتفظهما على الفقرة السادسة من 

البيان واملتعلقة باملقاومة.
وقال فرعون اننا نحترم التمايز 
في املوقف السياسي بني قوى 14 آذار 
باعتبار ان هذه القوى ليست حزبا، 
وإمنا تضم مجموعة من االحزاب 
والتيارات والقوى والشخصيات 
السياس���ية، الفتا الى ان الوزراء 
املجتمع���ني لم يخرج���وا مبوقف 
موحد، ألن االجتماع هو للتشاور 

وتبادل اآلراء.

التحفظ على السالح وليس المقاومة

الوزير جان اوغاس���بيان اكد 
تضامن قوى 14 آذار ومتاسكها، 
الفتا الى ان االولوية هي حلاجات 
الناس، مشددا على ان موضوع 
سالح حزب اهلل خالفي ويناقش 
عل���ى طاولة احل���وار، وقال ان 
التحفظ قائم على السالح ال على 

املقاومة.
الكتائبي ندمي  النائ���ب  لكن 
اجلميل لفت في احتفال حزبي في 
االشرفية امس الى ان حزب اهلل 
يحاول ان يشرع وجوده املسلح 

عبر اقراره في البيان الوزاري.
النظر  وقال: ميكن ان نغض 
مؤقتا عن وجود هذا السالح في 
اجلنوب، لكن هذا السالح الذي اعد 
اصال ملقاومة االحتالل حتول الى 
الداخل في يونيو 2008 واستعمل 
ضد املواطن���ني اللبنانيني وهنا 

تكمن خطورته.
واضاف ن���دمي اجلميل: هذا 
السالح لن يخيفنا، كما لم نخف 
الفلسطيني،  سابقا من السالح 
وسنواجهه بالسياسة واالقناع 

والقرارات الدولية.

بقرادونيان وحق المقاومة

النائب أوغ���وب بقرادونيان 
)حزب الطاشناق املعارض( قال 
من جهته: ان ثمة اتفاقا شعبيا 
في لبن���ان على ح���ق املقاومة، 
مؤكدا ان هذا احلق طبيعي لكل 
حر في ظل وجود محتل.. رافضا 
االصطفافات املذهبية، مستغربا 
حصر معارضة الفقرة السادسة 
من البيان الوزاري في املسيحيني 

وحدهم.
النائب احمد فتفت )املستقبل( 
اعتبر ان حتفظ الوزراء املسيحيني 
على البيان الوزاري محق، مشيرا 
الى وجود  حتفظات ايضا عند 
الشارع املسلم، نتيجة احلذر من 
استخدام س���الح حزب اهلل في 

الداخل.
فتف���ت وفي حدي���ث الخبار 
املستقبل لفت إلى وجود موضوع 
واح���د على طاول���ة احلوار هو 
االستراتيجية الدفاعية، متوقعا 
وصول احل���وار الى نتيجة الن 
ذلك من مصلحة اجلميع، ورأى 
ان جناح احلكومة متوقف على 
تعاون الفرقاء وعدم وضع العصي 

في الدواليب.

بي���روت: أطل األم���ني العام
حلزب اهلل الس���يد حس���ن 
نصر اهلل عص���ر امس لإلعالن 
عن الوثيقة السياسية التي أقرها 
مؤمتر احلزب العام منذ أيام، وذلك 
في مؤمتر صحافي عبر الشاشة 
بحضور حشد من الشخصيات 
السياسية والصحافية ورئيس 
املجلس السياسي في حزب اهلل 
السيد ابراهيم امني السيد ورئيس 
كتلة الوفاء للمقاومة احلاج محمد 

رعد.
وقد اكد األمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل ان وثيقة 
حزب اهلل تهدف لتظهير الرؤية 
السياسية للحزب وتنطوي على 
م���ا يراه احلزب م���ن تصورات 
ومواقف وم���ا تختزنه من آمال 
وهواجس، مشيرا الى انها تأتي 
نتاج مل���ا خبرناه جي���دا. وقال 
سماحته خالل قراءته للوثيقة 
اجلديدة: »ففي مرحلة سياسية 
حافلة بالتحوالت لم يعد ممكنا 
مقاربة تلك التحوالت دون مالحظة 
مسيرة مقاومتنا، وستتم املقاربة 
ضمن مسارين األول مسار املقاومة 
الذي يستند النتصارات عسكرية 
وسياسية وتوسع املقاومة شعبيا 
وثباتها وصوال الى قلب موازين 
القوى. والثاني مس���ار التسلط 
واالستكبار األميركي � االسرائيلي 
الذي يش���هد انهزامات عسكرية 
واخفاقات عسكرية أظهرت عجزا 
في القدرة على التحكم مبس���ار 
التطورات واألحداث في عاملينا 

العربي واإلسالمي«.

تخبط االقتصاد االميركي

واضاف قائال: »ما يعمق أزمة 
العاملي هي  النظام االستكباري 
االنهيارات في األس���واق املالية 
ودخول االقتصاد األميركي في 
حالة تخبط وعج���ز. لذا ميكن 

القول إننا في س���ياق حتوالت 
تاريخية تن���ذر بتراجع أميركا 
كقوة مهيمنة وحتول نظام القطب 
الواحد املهيم���ن وتقف حركات 
املقاومة في صلب هذه التحوالت 
وتبرز كمعطى استراتيجي بعد 
أن أدت دورا مركزي���ا في انتاج 
التحوالت في  ما يتصل بتل���ك 

منطقتنا«.
املقاومة  وتابع: »اس���تمرت 
وكانت في لبنان السباقة ملقاومة 
االحتالل ومضت في مس���يرتها 
اجلهادي���ة وهي عل���ى يقني من 
أحقية قضيتها وقدرتها على صنع 
االنتصار من خالل التوكل على 
اهلل وااللتزام باملصالح الوطنية 

وإعالء القيم االنسانية. 
الس���يد نصراهلل اش���ار الى 
ان حزب اهلل ال يستهني بحجم 
التحدي���ات واملخاطر املاثلة وال 
يقلل من وعورة مسار املواجهة 
وحجم التحديات التي تستوجبها 

مسيرة املقاومة.
 وق���د قرأ الس���يد نصراهلل 
فص���ول الوثيقة حرفي���ا تاركا 
التعليق واألس���ئلة الصحافية 

الى ما بعد قرائتها.

 الهيمنة واالستنهاض

ب���دأ نص���راهلل عرض  وقد 
الوثيقة بالتح���دث عن الهيمنة 
واالستنهاض حيث  أكدت الوثيقة 
السياسية ان »الواليات املتحدة 
باتت بعد احلرب العاملية الثانية 
قوة هيمنة عاملية مستفيدة من 
حصيلة مركب���ة من االجنازات 
املتع���ددة األوج���ه واملدعومة 
مبش���روع سياسي اقتصادي ال 
ينظر الى العالم إال بوصفه أسواقا 
محكومة لقوانينه���ا اخلاصة، 
وأخطر ما في هيمنتهم اعتبارهم 
أنهم ميلكون العالم، ولذا باتت 
االستراتيجية التوسعية الغربية 

أكدت الوثيقة ان اسرائيل متثل 
تهديدا دائما للبنان جلهة أطماعها 
التاريخية بأرضه ومياهه وملا هو 
وطن نقي���ض لعنصرية الكيان 
الصهيوني فضال عن ذلك فوجود 
لبنان على حدود فلسطني احملتلة 
حتم عليه حتمل مس���ؤوليات 

قومية ووطنية. 
كما واكدت الوثيقة ان الطائفية 
السياسية هي التي متنع تطور 
النظام السياسي اللبناني وتقف 
أمام تشكيل دميوقراطية  عائقا 
ميك���ن أن حتكم فيه���ا أكثرية 
وتع���ارض األقلي���ة وتطبي���ق 
تداول للسلطة. الشرط األساس 
لتطبيق هذه الدميوقراطية هو 
السياسية والى  الطائفية  الغاء 
أن يتمكن اللبنانيون ومن خالل 
حوارهم الوطني من حتقيق هذا 
االجناز التاريخي واحلساس، مادام 
النظام يقوم على أسس طائفية 
تبق���ى الدميوقراطية التوافقية 
أس���اس احلكم ف���ي لبنان ومن 
هنا فإن أي مقاربة للحكم وفق 
معادلة األكثرية واألقلية تبقى 
رهن تطبيق أسس الدميوقراطية 
املواطن قيمة  احلقيقية يصبح 

بحد ذاته.

العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية

الى  الوثيقة  كما وتطرق���ت 
العالقات اللبنانية – الفلسطينية 
مؤكدة ان »ماعاناه الفلسطينيون 
اللجوء كان  واللبنانيون جراء 
سببه احلقيقي واملباشر االحتالل 
االسرائيلي لفلس���طني، كما أن 
معاناة الالجئني الفلس���طينيني 
في لبنان لم تقتصر على اللجوء 
اليه���ا االعتداءات  إمنا أضيفت 
وقس���اوة العيش في املخيمات 
واحلرمان م���ن احلقوق املدنية 
وعدم قيام احلكومات اللبنانية 
الواقع  بواجبها جتاههم، ه���ذا 

بات يحكم على السلطات حتمل 
العالقات  مس���ؤوليتها وبن���اء 
اللبنانية-الفلس���طينية عل���ى 
أس���س قانونية تراعي املصالح 
املشتركة، ونحن نرى أن النجاح 
في هذه املهمة يتحقق من خالل 
احل���وار اللبناني الفلس���طيني 
املباشر، متكني الفلسطينيني في 
لبنان م���ن التوافق على اختيار 
مرجعي���ة موح���دة متثلهم في 
لبنان، وإعطائهم حقوقهم املدنية 

واالجتماعية في لبنان.

لبنان والعالقات العربية

وع���ن العالقات ب���ني لبنان 
والعالم العرب���ي أكدت الوثيقة 
ان لبنان محت���م عليه االلتزام 
العادلة وفي  العربية  بالقضايا 
قضيتها قضية فلسطني، هناك 
حاجة شديدة لتجاوز التباينات 
العربي���ة، وليس  واخلالف���ات 
االنخراط في مش���اريع غربية 
ملواجهة هذه اخلالقات، وتنظيم 
القضايا  مدرس���ة للتعاطي مع 
القومية دون تدخل خارجي هو 
خيار منوذجي. وخيار املقاومة 
يشكل هنا حاجة جوهرية وعامال 
موضوعيا لتصليب املوقف العربي 
واملواجهة مبعزل عن التسويات، 
وال جت���د املقاومة غضاضة في 
تعمي���م عوائد االس���تفادة من 
خيارها ليط���ول جميع املواقع 
العربية ما دامت النتائج تندرج 
في اطار معادلة إضعاف العدو. 
وفي هذا اإلطار سجلت سورية 
موقف���ا مميزا ف���ي الصراع مع 
اسرائيل وسعت لتوحيد اجلهود 
العربي���ة، ونحن نؤكد ضرورة 
التمس���ك بالعالقات املميزة بني 
لبنان وسورية بوصفها حاجة 
متليها مصالح الشعبني وندعو 
الى إزالة كل السلبيات التي شابت 

العالقات هذه.

خاصة األميركية اس���تراتيجية 
عاملية الطابع ال حدود جلشعها، 
إن حتكم هذه القوى بش���بكات 
االحتكار العاملية العابرة للقارات 
املالي���ة املدعومة  والش���ركات 
بق���وة عس���كرية أدى الى مزيد 
م���ن الصراعات التي ليس أقلها 

صراعات احلضارات.
الوثيق���ة »بلغت  وتابع���ت 
العوملة حدها األخطر مع حتولها 
الى عوملة عسكرية والتي شهدنا 
تبعاتها في الشرق األوسط بدءا 
من أفغانستان والعراق وفلسطني 
ولبنان، لم يبلغ مشروع الهيمنة 
األميركية مستويات خطرة كما 
بلغه���ا مؤخرا، وبلغ مس���ارها 
التصاعدي ذروته مع إمس���اك 
احملافظ���ني اجلدد بإدارة جورج 
بوش االبن، ووجد مش���روعهم 

التنفيذ بعيد تسلم  الى  طريقه 
ب���وش ولم يكن غريبا ومفاجئا 
أن يك���ون أكثر م���ا أكدت عليه 
وثيقة احملافظني اجلدد مس���ألة 
الق���درات األميركية  إعادة بناء 
والتي عكست رؤية استراتيجية 
القومي األميركي  جديدة لألمن 
عبر بناء استراتيجيات عسكرية 
ليس باعتبارها قوة ردع فقط بل 
باعتبارها قوة فعل وتدخل، وقد 
وجدت إدارة بوش بعد أحداث 11 
سبتمبر أنها أمام فرصة سانحة 
ملمارسة أكبر قدر من التأثير حتت 
ش���عار احلرب الكونية وقامت 
مبح���اوالت اعتبرت ناجحة في 
بدايتها، وفق عس���كرة عالقاتها 
الق���رارات  واالنف���راد باتخ���اذ 
االس���تراتيجية وحسم احلرب 
في أفغانس���تان بسرعة للتفرغ 

بعد ذل���ك للخطوة التالية وهي 
االستيالء على العراق الذي اعتبر 
ركيزة اطالق مش���روع الشرق 
األوس���ط اجلديد. وعمدت إدارة 
بوش الى إقامة تطابق بني مقولة 
اإلرهاب ومقولة املقاومة لتنزع 
املقاومة ش���رعيتها وتبرر  عن 
خوض احل���روب ضدها إلزالة 
آخر حصون دفاع الشعوب عن 
حقها بالعيش بكرامة وعن حقها 
بالسيادة الوطنية وآخذ أدوارها 

لبناء تاريخها اإلنساني«. 
الوثيق���ة بفصلها  وتطرقت 
الثان���ي ع���ن لبن���ان واملقاومة 
والدول���ة والنظ���ام والعالقات 
اللبنانية الفلسطينية والعربية 
واإلس���المية والدولي���ة واكدت 
الوثيقة ان »لبن���ان هو وطننا 
ووطن اآلب���اء واألجداد كما هو 

وطن كل األجيال اآلتية وقدمنا 
من أجل سيادته وحترير أرضه 
أغلى التضحيات والشهداء ونريده 
لكل اللبنانيني على حد س���واء 
ونري���ده واحدا موحدا ونرفض 
أي شكل من أشكال التقسيم أو 
الفيدرالية الصريحة أو املقنعة 
ونريده قوي���ا فاعال حاضرا في 
معادالت املنطقة مس���اهما في 
صنع احلاضر واملس���تقبل كما 
كان حاضرا ف���ي صنع التاريخ 
ومن أهم الشروط لقيام مثل هذا 
الوطن دولة عادلة وقوية وهذا 
ما ينشده كل اللبنانيني داعيا إلى 
استراتيجية دفاعية تقوم على 
املقاومة الشعبية  املزاوجة بني 

واجليش اللبناني.
وع���ن لبن���ان والتهدي���دات 

االسرائيلية 

ها األخطر عندما أصبحت عسكرية من خالل حروب أفغانستان والعراق ولبنان العولمة بلغت حدَّ لبنـان محكـوم  بااللتـزام بالقضايـا العربيـة وهنـاك حاجـة لتجـاوز التباينـات والخالفات

الواقع يحكم على الدولة تحمل مسؤولياتها وبناء عالقة لبنانية ـ فلسطينية  تراعي المصالح التمسـك بالعالقـات المميـزة بين لبنـان وسـورية بوصفها حاجـة تمليها مصالح الشـعبين

أخبار وأسرار
 خشية »14 آذار« من نتائج زيارة احلريري إلى دمشق: 
يخشى فريق 14 آذار ان يكون لنتائج 
زيارة الرئيس سعد احلريري لدمشق 
انعكاس على االصطفاف الداخلي، وان 
تتعمق العالقة الشخصية بني احلريري 
والنائب سليمان فرجنية خصوصا اذا 
ما أدى الزعيم الزغرتاوي دورا ايجابيا 

في املواضيع االقتصادية اخلالفية.
 أول إطاللـة دوليـة: قرر الرئيس س��عد 
احلريري املش��اركة في قمة كوبنهاغن 
في منتصف الشهر املقبل، حيث سيجري، 
وفي أول إطاللة دولية له، لقاءات مع عدد 
من قادة الدول الكبرى املشاركني في هذا 

االجتماع الدولي.
 مستشـارون مختصـون: يعمل الرئيس 
احلريري على تزويد بعض الوزراء 
اجلدد احملسوبني من حصته مبستشارين 
من أصحاب االختصاص والدراسات 
لتفعيل عمل الوزارة وملساعدة الوزير 

على النجاح وسرعة اإلجناز.
 بري أسف لتخلي حزب اهلل عن »الطاقة«: خالل 
لقاء الرئيس نبيه بري باملعاون السياسي 
لألمني العام حلزب اهلل الس��يد حس��ني 
خليل، أعرب بري عن أسفه لتخلي احلزب 
عن وزارة الطاقة واملياه التي شغلها في 
احلكومة األولى للرئيس فؤاد السنيورة 
الوزير محمد فنيش، والتي طالب رئيس 
املجل��س بأن تعود الى أحد وزراء حزب 
اهلل. وأورد بري سلسلة مالحظات حول 
عمل الوزارة خالل فترة حكومة الرئيس 
السنيورة استدل منها سامعوه لىن عدم 
رضا رئيس املجلس عن الواقع الذي آلت 

اليه الوزارة خالل األشهر املاضية.
 شـطح مستشـار لرئيس احلكومة والسنيورة 
املشرف املباشر على االقتصاد: حلول خبيرة 
التنمية ف���ي األمم املتحدة  منظم���ة 
ريا احلفار احلس���ن مكان وزير املال 
الدكتور محمد شطح لم يخرج األخير 
من السرايا، بل اختاره الرئيس سعد 
احلريري ليكون مستش���اره اخلاص 

للشؤون الدولية واإلستراتيجية.
ومحمد ش���طح مثل ري���ا احلفار 
احلسن، هو ابن طرابلس وتلقى علومه 
اجلامعية في واش���نطن، حيث عبر 
الرئيس  الدولي، واختاره  البنك  الى 
الش���هيد رفيق احلريري في النصف 
الثاني من التسعينيات سفيرا للبنان 
في واشنطن، أي انه على دراية تامة 
املالي���ة واالقتصادية  باملؤسس���ات 
االميركية والدولية، بدءا من مجلس 
االحتياط االميركي )البنك املركزي(، 
واس���تنتج أحد السياسيني من خالل 
وزير املالية اجلديد ان )الهندسة( املالية 
لالقتصاد اللبناني التي أرادها الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري وصاغها ونفذها 

باقتدار الرئيس فؤاد السنيورة، وأثبتت 
فاعليته���ا في األزمات، م���ا تزال هي 
الس���ائدة وما يزال السنيورة مشرفا 

مباشرا عليها.
 بري على خط مصاحلة ريفي ـ شـكور: بطلب 
من رئيس مجلس النواب نبيه بري تدخل 
العميد محمد قاسم حلل اخلالف احملتدم 
بني املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء 
اشرف ريفي وقائد الدرك العميد انطوان 

شكور.
 تقسـيم بيروت بلديـا: مع اقتراب موعد 
االنتخابات البلدية بدأ يطرح في دوائر 
مغلقة موضوع تقسيم بلدية بيروت، 
ويلق���ى دعما من بع���ض املرجعيات 
الديني���ة املس���يحية احلليفة للتيار 
األكثري، وهذا الط���رح بدأ يروج له 

في بعض املناسبات.
وعلم ف���ي هذا املج���ال ان بعض 
املداوالت بدأت تطرح تقس���يما بلديا 
لبيروت، على طريقة اإليل دي فرانس، 
أي ض���م بعض بلدي���ات الضواحي 
اجلنوبية والشرقية الى بيروت، وان 
تكون مجلسا بلديا لنوع من »بلدية 
بيروت الكبرى«، على قاعدة ان يكون 
ل���كل بلدية ممثالن اثنان، ويش���كل 
مجموع هؤالء املمثلني مجلسا إداريا 
لبلدية بيروت الكبرى، بيد ان هناك 
من يرى جعل بيروت مربعات، وكل 

مربع ينتخب ممثليه في املجلس.
 حوار اإلدارة األميركية وحزب اهلل: قال سياسي 
قريب م��ن حزب اهلل في لقاء خاص انه 
يعتبر تفرق��ة وزيرة خارجي��ة أميركا 
هي��الري كلينتون بني جناح عس��كري 
للحزب وجناح سياس��ي مقدمة حلوار 
قد تعرضه اإلدارة االميركية على حزب 
اهلل، حتت اس��م اجلناح السياسي،  كما 
تفاوضت بريطانيا مع اجلناح السياسي 

للجيش االيرلندي )شني فني(.
  إزالـة رواسـب تشـكيل احلكومـة: تفيد 
أوس���اط املعارض���ة املس���يحية بأن 
اللقاءات والزيارات ب���ني أقطابها لم 
تنقطع أساسا ال في فترة االنتخابات 
النيابية وال بعدها، لكن اللقاءات التي 
جرت مؤخرا بني العماد عون وكل من 
النائبني سليمان فرجنية وطالل ارسالن 
وحزب الطاشناق، كان هدفها األساسي 
إزالة رواس���ب ما خلفت���ه اتصاالت 
تشكيل احلكومة وتوزيع احلقائب، 
خصوصا بعد موقف فرجنية بالتنازل 
عن حقيبة أساسية واالكتفاء بحقيبة 
دولة، لتسهيل تشكيل احلكومة، وما 
أثير عن خالف بينه وبني عون حول 
هذا املوضوع، وبعد »زعل« ارس���الن 
وابتعاده عن تكتل اإلصالح والتغيير 

بسبب استبعاده عن احلكومة.

)محمود الطويل(السيد حسن نصراهلل خالل قراءته وثيقة احلزب السياسية الثانية 

)محمود الطويل(وزراء مسيحيي 14 آذار في لقاء مع الوزير ميشال فرعون في دارته ببيروت امس

معلومات لـ »األنباء«: جنبالط يستعد لزيارة لحود
 المختارة ـ عامر زين الدين

أعرب رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط 
عن ارتياحه لالجواء السياسية السائدة حاليا بعد تشكيل 
حكوم��ة الوحدة الوطنية واجناز البي��ان الوزاري، وقال 
في خالل زيارة قام بها الى رئيس الهيئة الروحية لطائفة 
املوحدين الدروز الش��يخ ابو محمد جواد ولي الدين في 
منزل��ه في بعقل��ني: ان احلكومة اجلديدة س��تنال الثقة 

االسبوع املقبل.
أما البنود اخلالفية في البيان الوزاري كالسالح وغيره 
فهي عل��ى عاتق طاولة احلوار برعاية رئيس اجلمهورية 

ميشال سليمان.
وزار جنبالط دير مارمارون في الشوف، حيث وجه 
التحية للرئيس ميش��ال س��ليمان لدوره في املصاحلات 
السياس��ية القائمة، خصوصا في »لقاءاتي مع االس��تاذ 

سليمان فرجنية ومع العماد ميشال عون«.
م��ن جهة ثانية، ذكرت مصادر مطلعة ل� »األنباء« في 
بيروت ان حتضيرات جتري لقيام جنبالط بزيارة للرئيس 
الس��ابق اميل حلود، في اطار اس��تجابته لرغبة دمشق 
بزيارات يقوم بها الى حلفائها في لبنان، قبل اس��تقباله 

من قبل املسؤولني السوريني.


