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بيروت.. تجاذب »مسيحي« تحت سقف »الئحة المناصفة التوافقية«
بيروت: العاصمة بيروت هي محور
التج��اذب السياس��ي احلالي في 
االنتخاب��ات البلدي��ة وحتت س��قف 
الالئحة التوافقية، وحيث تنتفي ظروف 
ومقوم��ات املعرك��ة االنتخابية، فيما 
املعارك االنتخابية ستكون محصورة 
على »املخاتير« وفي منطقة األشرفية 
خصوصا. التجاذب السياسي أثناء بحث 
موضوع االصالحات كان يدور بني تيار املس��تقبل 
الذي رفض تقسيم بيروت الى ثالث دوائر باعتبارها 
عن��وان وحدة لبنان ودعمه في هذا التوجه حلفاؤه 
في 14 آذار للحفاظ على املناصفة في املجلس البلدي 
لبيروت وع��دم التحول الى »املثالث��ة«، فيما أصر 
التيار الوطني احلر على تقس��يمها الى ثالث دوائر 
أو اعتماد النس��بية فيها ليأتي التمثيل السياس��ي 
فيها متوازنا وغير خاضع ملشيئة فريق واحد، أي 
تيار املستقبل، صاحب القوة الشعبية القادرة على 
ايصال الئحة كاملة وفق النظام األكثري. وبعد انتهاء 
»معركة االصالحات« الى الالشيء انتقل اخلالف من 
التقسيمات والنسبية الى الصراع على فرض املمثلني 
لقوى 8 آذار على الالئحة التي سيشكلها تيار املستقبل 
مع حلفائه، وليكون الصراع على املقاعد املسيحية 
أوال وأخي��را. ويفترض ان تنطلق هذا األس��بوع 
املشاورات بني األطراف السياسية الرئيسية إلعادة 
ترتي��ب البيت البيروتي البلدي على قاعدة التوافق 

على تشكيل الئحة ائتالفية خلوض االنتخابات في 
9 مايو الختيار 24 عضوا بلديا يتوزعون مناصفة 
بني املسيحيني واملسلمني، متاشيا مع التوجه الذي 
كرس��ه الرئيس الشهيد رفيق احلريري الذي رعى 
اجلهود التي أدت في دورتي 1998 و2004 الى املجيء 
مبجلس بلدي متوازن على رغم االنقسام السياسي 
احلاد الذي كان س��ائدا في تل��ك الفترة، ويبدو ان 
الرئيس سعد احلريري سيسير على خطى والده، 
لكن يبقى على العماد ميشال عون، حسب مصادر 
مقربة من األكثرية ان يقرأ جيدا اخلريطة االنتخابية 
ويوافق على الدخول في ائتالف بلدي على الرغم ان 
خصومه في الشارع املسيحي يرفضون التعاون معه 
خالفا إلرادة احلريري الذي يضغط باجتاه التوافق. 
وفي حني تفيد املعلومات بان احلريري مستعد ملنح 
تكتل التغيير واالصالح خمسة مقاعد في املجلس 
البلدي تتوزع على عضوين أرمنيني وثالثة آخرين 
)مسيحيني اثنني + سني، أو ثالثة مسيحيني( يسعى 
العم��اد عون في املقابل الى ان يتمثل التكتل بني 6 
و7 أعضاء وذلك على قاعدة النتائج االفتراضية التي 
كان ميكن ان تفضي اليها االنتخابات لو جرت على 
قاعدة النسبية. ويعتبر عون انه ما دام اجلميع في 
مجلس الوزراء، مبن فيهم احلريري، قد وافقوا على 
مبدأ النس��بية، وما دام ان االسباب املعلنة للتراجع 
عنها في مجلس النواب هي اسباب تقنية فقط، فإنه 
ميكن االتفاق على اعتمادها كمعيار تقريبي لتحديد 

االحجام في املجلس البلدي لبيروت.
ووفقا حلسابات التيار الوطني احلر فإن املعارضة 
تنال على اساس هذه املعادلة بني 9 و10 أعضاء، من 
ضمنهم بني 6 و7 أعضاء لتكتل التغيير واالصالح، 
علما ان اوساط التيار تلفت االنتباه الى ان املعارضة 
الس��نية اصبح لها حضورها الشعبي ويفترض ان 
تكون ممثلة في عضو واحد على االقل )ريا الداعوق( 
في احلصة الس��نية داخل املجل��س البلدي. وبهذا 
املعنى، فإن العماد عون ال يبدو مستعدا للمشاركة في 
مشروع االئتالف بأي ثمن. وترى مصادر بيروتية 
ان املفاوض��ات بني احلريري وع��ون لم تصل الى 
حائط مسدود، وان عون سيراجع حساباته البلدية 
وصوال الى عدم وضع نفس��ه خارج االجماع على 
املجيء مبجل��س توافقي جلملة اعتبارات منها: انه 
يعرف سلفا ان القسم األكبر من حلفائه ال يجاريه 
ف��ي موقفه في حال أراد خ��وض املعركة، وهذا ما 
تبلغه أخيرا من قيادة حزب الطاشناق التي تستعد 
للقاء احلريري هذا األسبوع على خلفية قرارها دعم 
االئت��الف، كما ان بري وحزب اهلل ليس��ا في وارد 
الدخول في معركة تعيد االنقسام السياسي املذهبي 
احلاد الى الواجهة. جتدر االش��ارة الى ان املجلس 
البلدي في بيروت مؤلف من 24 عضوا )12 مسلما 
و12 مسيحيا( موزعني على النحو اآلتي: 8 سنة، 4 
أرثوذكس، 3 أرمن، 3 شيعة، 3 موارنة، 3 درزي، 3 

كاثوليك، 1 أقليات، 1 بروتستانت.
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 الصّديق الى الواجه�ة مجددا: فيما 
تتسارع االحداث واملعلومات حول 
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان، 

واقتراب االعالن عن االتهام الظني بجرمبة اغتيال الرئيس 
الش����هيد رفيق احلريري، تتساءل مصادر متابعة من 8 
اذار، ملاذا ل����م يتحرك القضاء اللبنان����ي، باجتاه طلب 
اس����ترداد محمد زهير الصديق من املكان الذي هو فيه، 
بعد ظهوره مؤخرا خارج الس����جن؟ واين هو الصديق 

اليوم ومن يحميه؟ 
 املنت: مع اقتراب االستحقاق البلدي في جبل لبنان )2 
مايو( يش��ير مصدر متني مطلع الى ان النائب ميشال املر 
يتمسك بأكثرية رؤساء بلدياته احلاليني وخصوصا األقوياء 
فهم في البلدات الس��احلية واجلردي��ة للمنت وفاء لبعضهم 
كونهم كانوا من الصادقني وامللتزمني باخلط السياسي الل 
املر الذي شهد حتوالت وانقالبات سياسية. وهذا الواقع كما 
تقول اوساط متنية يعقد التقارب او التحالف واالئتالف مع 
التيار الوطني احلر في أغلب هذه البلدات، ويوجه البوصلة 

نحو حتالف مع 14 اذار على غرار معركة املجلس النيابي.
 جنبالط وفيصل الداود: اس����تكماال ملا كان بدأه جنبالط 
منذ الثاني من اغس����طس املاضي عندما اعلن انسحابه 
من 14 اذار وبعد زيارته الثانية الى سورية، نقلت مصادر 
مقربة عن النائب وليد جنبالط، انه ال ميانع في زيارة 
االمني الع����ام حلركة النضال اللبنان����ي العربي النائب 
الس����ابق فيصل الداود، في راشيا او حلوى، من ضمن 
املصاحلات التي يجريها، واالنفتاح على القوى السياسية 
املناوئة له وتعميق التحالفات مع حلفاء سورية. واشارت 
املصادر، ال����ى ان جنبالط يأخذ باحليثية السياس����ية 
والشعبية للداود في منطقة وادي التيم، والدور السياسي 

آلل الداود.
 ارباك بلدي في اقليم اخلروب: نقلت تقارير صحافية االرباك 

الواضح في منط التحالف في اقليم 
اخلروب، في ظل »حش��رة« الوقت 
االنتخابية، ذلك ان »تيار املستقبل« 
و»اجلماعة االسالمية« والعائالت واحلزب التقدمي االشتراكي 
واالحزاب املس��يحية تتداخل في »خلطة« تزيدها تعقيدات 
التوجهات اجلديدة لكل من الرئيس سعد احلريري والنائب 

وليد جنبالط.
 مناش�ير رميت وس�حبت: رميت مناشير في بعض قرى 
وبلدات اجلبل مجددا تندد بتحول النائب وليد جنبالط 
السياس����ي وتهاجمه، وقد سحبت هذه املناشير سريعا 

من االحياء والشوارع.
 التعيين�ات والتغيي�ر احلكومي: تؤكد مص��ادر متابعة مللف 
التعيين��ات االداري��ة واالمنية انه لن يتم حس��م امللف قبل 
الصيف املقبل، وترجح هذه االوساط تشكيل حكومة جديدة 

برئاسة سعد احلريري اذا لم تنجز التعيينات املذكورة.
 زيارة البطريرك لع�كار: في وقت يتزايد احلديث بقاعيا 
عن اقتراب موعد زيارة صفير ملدينة زحلة، بدأت القبيات 
والبلدات العكارية حتضيرات يقوم بها رعاة الكنائس 
املارونية واملسؤولون الروحيون إلجناح الزيارة الرعوية 
التي يتوقع أن يقوم بها البطريرك املاروني مار نصراهلل 
بطرس صفير للمنطقة ف����ي 15 مايو املقبل، خصوصا 
جلهة ابعادها عن املناكفات السياسية في ذروة االنتخابات 

البلدية.
 بعبدات نحو الئحة ائتالفية: االجتماعات واالتصاالت في بلدة 
رئيس اجلمهورية الس��ابق اميل حل��ود توحي بان بعبدات 
تتج��ه الى الئحة ائتالفية بني القوى االساس��ية فيها والتي 
تتوزع بني حلود والنائب السابق نسيب حلود والتيار الوطني 
احلر، وبعض مناصري 14 اذار، اال ان العالقة املتدهورة بني 
النائب السابق نسيب حلود واالكثرية تضغط باجتاه التوافق 

واالبتعاد عن املعارك.

أخبار وأسرار لبنانية

الحوت ل� »األنباء«: االتفاق السعودي � السوري
يذلل العقبات بين لبنان وسورية

.. ومصدر: العالقة بين خادم الحرمين واألسد ممتازة 
والمطلوب من الحريري االلتزام بالتحوالت

بيروت � أحمد منصور
شدد عضو كتلة »لبنان أوال« 
النائب عماد احلوت على ان هناك 
رغبة لبنانية حقيقية في محو آثار 
ذكريات املاضي الصعبة والبحث 
عن مساحات التقاء وعمل مشترك، 
مشيرا الى أن التعبير عنها بشكل 
رمزي كان من خالل مباراة كرة 
القدم، مؤكدا ان اخللفية احلقيقية 
هي إعطاء الثقة للمواطن، داعيا 
اللبنانيني الى الدخول في بوتقة 

الوطن الواحد.
وق����ال احلوت ف����ي حديث ل� 
»األنباء«: إن االختالف في وجهات 
النظر بني القوى السياس����ية هو 
أمر طبيعي ومعقول مادام حتت 
سقف املؤسس����ات، وينبغي ان 
انه في السنوات املاضية  نتذكر 
كانت هن����اك ح����دة متبادلة بني 
الفرقاء السياسيني وانعدام للثقة، 
خصوصا في السنوات اخلمس 
األخيرة، مشددا على ان بناء الثقة 
من جديد يتطلب وقتا، موضحا 
»اننا ف����ي بداي����ة الطريق لبناء 
السياسية  القوى  الثقة بني  هذه 

واللبنانيني«.
اضاف احلوت »ان املشهد في 
املدينة الرياضية وفي ظل حكومة 
الوحدة الوطنية ومشاركة حزب 
اهلل مع حركة أمل وحزب الكتائب 
م����ع اجلماعة اإلس����المية وتيار 
املستقبل واالشتراكي وغيرها من 
القوى السياسية والتي كانت في 
وقت من األوقات جزءا من ذاكرة 
احلرب األهلية، أش����اع حاال من 

بيروت � ناجي يونس
رأى مصدر »معارض« ان التحالف الس����وري – 
االيراني والتركي يتعزز نفوذه على مستوى املنطقة 
يوما بع����د آخر وتقبل دول الغ����رب على التعاطي 
معه بواقعية أكبر من املاضي الى جانب ان التفاهم 

السوري – السعودي يترسخ باستمرار.
واضاف املصدر املعارض ل� »األنباء«: ان العالقة 
بني الرئيس األس����د وخادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل ب����ن عبدالعزيز ممتازة واألمير عبدالعزيز 
يعمل على هذا اخلط بش����كل دائم وكانت االشارات 
السعودية واألوروبية واضحة متام الوضوح وقد 
تلقى الرئيس س����عد احلريري الرس����ائل مباشرة 
وكامل����ة من هذا القبيل، وعليه ان العمل بروحيتها 
وان يلتزم بالتحوالت الالزمة ويس����هم في تسهيل 

مسارها لبنانيا.
واضاف املصدر املطلع ان الرئيس األسد سيرسي 
عالقات س����ورية مع لبنان على أسس واضحة جدا 
وم����ن دولة الى دولة وهو لن يتدخل في التفاصيل 
اللبنانية الداخلية وستعتمد القيادة السورية على 
نهج محدد يقضي بتحقيق املصالح املشتركة وعلى 
الثوابت املعروفة وعلى رأسها القضية الفلسطينية 
واحلقوق العربية وحماية املقاومة، مالحظا ان حلفاء 
س����ورية في لبنان يع����ززون حضورهم ونفوذهم 
مما يغني السوريني عن التدخل وقد أظهر الرئيس 
سليمان انه يتناغم مع اجلميع ويحرص على مصلحة 
الدولة اللبنانية ويتفهم املواقف كلها اال انه ال ميزح 
في ثوابت أساس����ية وال يساوم عليها وعلى رأسها 

العالقات االستراتيجية مع سورية واملقاومة.
وتوقع املص����در ان يظهر الرئيس احلريري انه 
منسجم مع هذه التوجهات والنصائح التي أسديت 
له وعليه ان يثبت حس����ن نواياه حيال سورية في 

املس����تقبل القريب فالوقت داهم، وبالتالي لم يعد 
ممكنا متابع����ة النهج القائم على أس����اس »ضربة 
على احلافر وضربة على املس����مار« وسط استمرار 
»الصقور« وعلى رأسهم الرئيس السنيورة والنائب 
أحمد فتفت بإطالق املواقف نفسها من دون أي حتول 
في أدائهما، مبا ال يظهر العزم على االلتزام الفعلي 
بالتحوالت. وهذا برأي املصدر املعارض غير مؤكد 
مادام حتالفه مع القوات مس����تمرا وان قوى 14 آذار 
الى جانبه وهي تطلق املواقف نفس����ها من سورية 

وسالح حزب اهلل؟!
وفي رأي املصدر ان أحدا لم يطلب من احلريري 
ان يفك حتالفه مع القوات اال انه عليه شخصيا ان 
يدرك ان ترسيخ التحالف مع السوريني يعني تلقائيا 
االبتعاد عن القوات ومسارها املتشدد فهل يعقل ان 
يكون احلريري في مناخ سياسي ويدعم بشكل غير 
مباشر مناخا مغايرا؟ لم يعد هناك اصطفاف تقليدي 
يقوم على االنقس����ام العمودي بني قوى 8 و14 آذار 
على كامل املساحة اللبنانية كما يقول املصدر الوثيق 
الصلة بحلفاء دمش����ق في بيروت بل أصبح هناك 
»توزع قوى« حيث هناك تكتل التغيير واإلصالح 
وح����زب اهلل والى جانبهم����ا الرئيس نبيه بري ثم 
النائب وليد جنبالط الذي يقف مع هذه القوى في 
دعم الثواب����ت الوطنية والقومية وحماية املقاومة، 
وهناك الرئيس احلريري ثم حزب الكتائب فالقوات 

التي تقف الى أقصى اليمني املتطرف.
وفي رأي املصدر انه ال حرب في األفق املنظور، وان 
وزيرة اخلارجية األميركية أكدت للوبي الصهيوني 
في الواليات املتحدة ان الظروف في الشرق األوسط 
قد تبدلت وب����ات التوازن عنوان املرحلتني الراهنة 
واملقبلة مما يعني ان أي مغامرة لن تكون س����هلة 

على اإلطالق.

االرتياح والطمأنينة، وان اجلميع 
أخذوا العبرة من ان احلرب مدمرة 
ملعظم اللبنانيني، مشيرا الى ان 
اجلميع يب����ذل جهودا كبيرة كي 
ال نق����ع في اخلطأ م����رة أخرى، 
داعيا اللبنانيني الى اخلروج من 
اصطفافاتهم وانتماءاتهم املتعددة 
والدخول في بوتقة الوطن الواحد، 
مؤكدا ان الوطن هو سفينة جتمعنا 
جميع����ا، معتب����را ان اي ض����رر 
يصيب جزءا من هذه الس����فينة 
ميك����ن ان »يغرقها ونغرق معها 
جميعا«، مشددا على انه اذا كانت 
السفينة كلها بخير تستطيع ان 
تكمل مسيرتها وان تصل الى بر 

األمان.
وفي موضوع تقسيم بيروت 
أك����د ان بي����روت عاصمة الوطن 
وس����تبقى رمز وحدته وموحدة 
ورمزا للتعايش بني كل اللبنانيني، 
معتبرا انها ليس����ت بحاجة الى 

تقس����يمات حت����ى يراع����ى هذا 
التعاي����ش، الفتا الى ان اجلماعة 
ستخوض االنتخابات وستبقى 
بيروت موحدة، موضحا ان األيام 
املقبلة ستشهد تشكيل الئحة تضم 
كل القوى والفعاليات املتواجدة في 
املدينة لنحافظ على منط العيش 

املشترك الذي اعتادت عليه.
وحول العالقات مع س����ورية 
قال: نحن اآلن في إطار إرس����اء 
منط العالقة مع الشقيقة سورية، 
فينبغي ان يبقى األمر قائما على 
احترام متبادل، الفتا الى ان هذا ما 
يحرص عليه رئيس احلكومة سعد 
احلريري والقيادة العليا السورية، 
معتبرا انه على الطريق حتصل 
بعض الهّنات واإلرباكات، مؤكدا 
ان التوافق السعودي � السوري 
كفيل بتذليل العقبات بني لبنان 

وسورية.
ورأى احل����وت ان مراجع����ة 
االتفاقات مع سورية أمر طبيعي 
جدا، خصوصا في حال حصول أي 
خلل في تلك االتفاقات، مشيرا الى 
ان املشكلة في االتفاقية األميركية 
ان اإلدارة األميركية كانت ذات طابع 
عدواني ف����ي املنطقة، معتبرا ان 
االتفاقية أخذت مجراها الطبيعي 
ودخلت الى مجلس النواب عبر 
جلنة االتصاالت ورفعت تقريرها 
الى رئيس مجلس النواب، مؤكدا 
انه من الطبيعي ان تنظر احلكومة 
بهذه االتفاقية، فإن وجدت فيها 
شوائب فمن األفضل إصالحها ملا 

فيه خير اللبنانيني.

أكد أن بيروت ستبقى موحدة ورمزاً للتعايش وليست بحاجة لتقسيمات

عماد احلوت

لبنان: قنابل مضيئة واستنفار جنوباً.. وحزب اهلل يتجاهل الحملة »السكودية«

بيروت � عمر حبنجر
اللبناني  السياسي  االسبوع 
الطالع يبدأ اليوم االثنني بزيارة 
الوف���د االداري اللبناني الكبير 
برئاسة الوزير جان اوغاسبيان 
الى دمش���ق للبحث في مصير 
االتفاقيات املوقعة بني البلدين، 
ويتوقف عند محط���ة االربعاء 
حيث موع���د انتهاء مهلة تقدمي 
الترشيحات لالنتخابات البلدية 
واالختيارية في مرحلتها االولى 

التي تبدأ في الثاني من مايو.
ويتخلل هذا االسبوع اللبناني 
زيارتان خارجيتان، االولى خاصة 
للرئيس سعد احلريري الى روما 
وقد بدأت امس والثانية للرئيس 
ميشال سليمان الى البرازيل يوم 

االربعاء.
وبني هذه احملطة وتلك يبرز 
العام���ل اجلنوبي املتفاقم حتت 
ضغط اخلروقات االس���رائيلية 
املتتالية حلدود السيادة اللبنانية 
برا وجوا، واخلشية من ان يعود 
اجلنوب وعبره لبنان س���احة 

الوغى االقليمية.
التج���اذب االميركي  ويدخل 
ف���ي خان���ة هذه  االس���رائيلي 
الهواجس، خصوصا بعدما كسر 
الرئيس اوباما جدار »احملرمات« 
في العالقة االميركية االسرائيلية، 
الراف���ض  الصل���ب  مبوقف���ه 
لالستيطان في القدس ومتسكه 
بخيار الدولتني في القدس، وما زاد 
الطني اجلنوبي بلة، قصة صواريخ 
»سكود« التي يزعم االسرائيليون 
وصولها الى حزب اهلل في لبنان 
من سورية، بينما جتاهل حزب 
اهلل احلملة »السكودية«، مكتفيا 
بادانة االخبار امللفقة التي تتناول 

سالحه.

سؤال في محله

وفي هذا السياق الوزير علي 
العبداهلل سأل عن اسباب عدم 
التحقيق باالس���لحة التي تأتي 
اس���بوعيا من الواليات املتحدة 
الس���رائيل فيما ه���م يرفضون 
اس���تقبال لبن���ان لصواري���خ 

دفاعية.
واضاف في احتفال في اجلامعة 
االميركية يق���ول: نحن ال نقبل 
من احد ان يعطينا دروسا، واذا 

احلدود، نتيجة كثافة السيارات 
املتجمعة في املكان، وبادرت الى 
اطالق قنبلة مضيئة فوقه االمر 
الذي حمل املدعوين الى املغادرة 
وس���ط حال من الفوضى، لكن 
اجليش اللبناني اعاد ضبط االمور 

بالتنسيق مع القوات الدولية.
التوجيه  وقال بيان ملديرية 
في اجلي���ش اللبناني ان العمل 
االسرائيلي يش���كل متاديا في 
االعتداءات التي دأب عليها العدو 

في اآلونة االخيرة.
النائ���ب علي في���اض وضع 
احل���ادث ف���ي خان���ة اخل���رق 
االسرائيلي للقرار 1701 والتصعيد 
املواطنني  االس���رائيلي لترويع 

بدعم اميركي.
في���اض عل���ق عل���ى القلق 
االميركي من جراء تزويد سورية 
حلزب اهلل بصواريخ »سكود« 
بالقول ان التش���جيع السرائيل 
بعينه، للقيام مبغامرة عدوانية 
ضد لبن���ان وتوفير الغطاء لها 

على املستوى الدولي.

كان ثمة سالح معطى في لبنان 
فهو ال يقارن بالس���الح املعطى 
الس���رائيل، ولي���س من واجب 
احد ان يحقق معنا في موضوع 

صواريخ »سكود«.

إشارات دالة

وفي هذا املجال اطلقت القوات 
االس���رائيلية قذيفة اضاءة في 
سماء بلدة »العديسة« احلدودية، 
حيث كان ثم���ة جتمع اهلي، ما 
اس���تتبع اس���تنفارا للجي���ش 
اللبناني والق���وات الدولية في 

بلدة العديسة.
وكان رئيس بلدية العديسة 
اسامة رمال كان يقيم حفل عشاء 
في منزله الذي يبعد عن الشريط 
احلدودي نحو 50 مترا، ملجموعة 
النائب  من الشخصيات، بينهم 
د.علي فياض عضو كتلة الوفاء 
للمقاومة وقيادات من حزب اهلل 
وفعاليات م���ن املنطقة، ما اثار 
ريبة ومخاوف القوات االسرائيلية 
املوجودة على الطرف اآلخر من 

وقال فياض ان واشنطن تضع 
نفسها في موقع الشريك في اي 

عدوان محتمل.

سمير فرنجية وأفكار بري

من جهته، رأى النائب السابق 
سمير فرجنية في طرح الرئيس 
نبيه بري ملوضوع س����الح حزب 
اهلل عل����ى طاولة احلوار محاولة 
اليجاد مخارج وينم عن جهد مبذول 
افكار جديدة، داعيا لعقد  لتقدمي 
اجتماع طارئ للرؤس����اء الثالثة 
ملناقشة املوضوع مع وجود خطر 
عدوان اسرائيلي ومرحلة حرجة 
حتتاج الى مبادرة سريعة للبحث 

في كيفية حماية لبنان.
الراعي  لكن املطران بش����ارة 
الش����خصية الكهنوتية املارونية 
البارزة رأى ان نزع سالح حزب 
اهلل ليس بيد اللبنانيني امنا يخضع 
ملعادالت خارجي����ة، وقال الذاعة 
»صوت لبن����ان« ان املطلوب هو 
توحيد القرار في استخدام حزب 
اهلل للسالح حتت سلطة الدولة.

في االطار عينه، توقف النائب 
مروان حمادة عضو اللقاء النيابي 
الدميوقراطي امام الئحة املمنوعات 
من وحي ما يج����ري على طاولة 
احلوار وخارجها حول موضوع 
السالح، وتسائل عن معنى احلوار 
اذا كان ممنوعا علينا ان نتحدث 
عن السالح، وكيف ميكن ان نتحدث 
الدفاعية دون  عن االستراتيجية 
التطرق الى سالح اجليش وسالح 
املقاومة، حتى لو شئنا التنسيق 

بينهما يتعني ان نتحدث عنهما.
واكد حمادة متسكه مببدأ »ال 
سلطة فوق سلطة الدولة وال سالح 
في النهاية اال سالح اجليش وال 
قرار حرب او س����لم اال من ضمن 

املؤسسات«.
واضاف: كل اللبنانيني ينضمون 
ال����ى حرك����ة الدف����اع اذا هوجم 

بلدهم.

الوفد اإلداري إلى دمشق

الوفد االداري الذي يغادر الى 
دمشق اليوم يضم الى جانب الوزير 
اوغاس����بيان نحو 30 مديرا عاما 
وموظفا اداريا على إملام بتفاصيل 

االتفاقيات املطلوب مراجعتها.
االمني الع����ام للمجلس االعلى 
اللبناني � السوري اوضح ان كل 
شيء سيطرح على الطاولة البداء 
املالحظات على االتفاقيات وسيصار 
الى وضع آلية للمناقش����ة، الفتا 
الى وجود مالحظات لدى اجلانب 
الس����وري على اكثر من اتفاقية 
ارس����لها الى لبنان منها اتفاقية 
النقل وان اتفاقية جاهزة تتعلق 
بوزارة العدل ونقل احملكومني بني 

البلدين.
وزير التربية والتعليم العالي 
حسن منيمنة قال ان زيارة الرئيس 
سعد احلريري الى دمشق ستكون 
قريب����ة جدا فور انته����اء اللجان 
املش����تركة من عمله����ا، واضاف: 
ما نتمناه ه����و ان تكون النظرة 
اجلديدة من دون اي افكار مسبقة 
او اثقال، واننا نرغب في التوقيع 
اتفاقيات جدي����دة ملصلحة  على 
البلدي����ن ألننا نؤم����ن بأن هناك 
الكثير من املصالح املشتركة التي 
تفيد البلدي����ن، ورأى منيمنة ان 
الزيارة ستكون اختبارا للطرفني 

وللتوجهات اجلديدة.

الحريري في روما وسليمان إلى البرازيل.. والوفد اإلداري يزور دمشق اليوم

مصدر في 14 آذار ل� »األنباء«: إرباكات
للحكومة من باب التحركات المطلبية

بيروت � محمد حرفوش
ح����ّذر مصدر في 14 آذار من حتضيرات جارية 
على اكثر م����ن صعيد إلرب����اك الوضع احلكومي 
والضغط على الرئيس سعد احلريري العتبارات 
تتصل مبعطيات داخلية ومتغيرات على املستوى 

االقليمي.
ولفت املصدر في هذا الس����ياق الى تسريبات 
عن نوايا الفريق اآلخ����ر باجتاه تعديل او تغيير 
حكومي في مرحلة الحقة بذريعة ان احلكومة ولدت 
في ظرف سياس����ي معني بعد االنتخابات النيابية 
وال ميكن ان تستمر هي نفسها بعد مجموعة من 
املستجدات واالصطفافات وانه اذا كانت احلكومة 
احلالية نتجت عن ضغوط ميزان القوى الذي أسفرت 
عنه االنتخابات فإن املشهد اجلديد يفرض تغييرا 

في مشهد احلكومة الراهن وتوازناتها.
املصدر ال� 14 آذاري وف����ي حديثه ل� »األنباء« 
يرى ان التس����ريبات املتصلة باملسألة احلكومية 
انطلقت من بع����د زيارة النائب وليد جنبالط الى 
دمش����ق، وتقاطعت مع تس����ريبات اخرى عن ان 

الزي����ارة الثانية املرتقب����ة للرئيس احلكومي الى 
سورية ستكون مفصلية اما يعود منها حاكما او 
ال يحكم، في اش����ارة الى ان احلريري سيكون في 
زيارته هذه وبعدها امام ضغوط باملعنى احلكومي 
للكلمة وذلك بالتزامن مع تسريبات اخرى تقول ان 

احلريري اخذ في التسليم بالنفوذ السوري.
واذا كانت التس����ريبات اآلنفة الذكر من النوع 
السياس����ي بحس����ب املصدر ذاته فانه يلفت الى 
تس����ريبات من نوع آخر يقصد املسربون االمياء 
من خاللها الى ان هناك ضغطا سيتضاعف لتحقيق 

اجلانب السياسي.
واشار املصدر في هذا السياق الى حركة مطلبية 
موجهة سياسيا ضد احلكومة ستبدأ اعتبارا من 
االس����بوع اجلاري، الفتا الى ان بعض التحركات 
ترفع مطالب على عالقة بوزارات يتوالها وزراء 8 
آذار، داعيا الى األخذ في االعتبار التجربة املريرة 
مع التحركات ذات املظاهر االجتماعية حيث كانت 
النقابات واجهات سياسية وأمنية كما في 7 مايو 

الشهير.


