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 سورية ليست مستعجلة: نقل زوار دمشق عنها انها 
ال تستعجل زيارة الرئيس املكلف سعد احلريري، 
وهي ترحب بزيارته قبل تأليف احلكومة أو بعده، 
وجل ما يهمها كأولوية هو زيارة خادم احلرمني 
ــن عبدالعزيز قبل كل  ــريفني امللك عبداهللا ب الش

شيء.
ــق تولي أهمية  ــزوار الى ان دمش ــار ال   وأش
ــة  قصوى ملوقف احلريري على صعيد السياس
ــى اقامة نوع من هذا  ــعى ال اخلارجية، وهي تس
التنسيق بني البلدين، وال تكترث للتنسيق على 

الصعيد اللبناني الداخلي.
  ونقل هؤالء الزوار ان السيد حسن نصراهللا 
أبلغ الرئيس االسد خالل لقائهما باقتراح النائب 
ــوي مع حزب  ــة جتمع ق ــالط بإقام ــد جنب ولي
ــتقبل، وكان جنبالط قد طرح  ــل واملس اهللا وأم
ــاء املصاحلة  ــى نصراهللا خالل لق املوضوع عل
الذي جمعهما، بحسب ما نقل زوار دمشق، لكن 

األخيرة ال حتبذ جبهة كهذه بهدف احلفاظ على 
العالقة اجليدة مع العماد عون والنائب سليمان 

فرجنية.
  اشـارات سـعودية:  قالت مصادر معارضة ان 
الكرة باتت عمليا فـــي ملعب احلريري بعدما 
أدلت جميع االطراف بدلوها، وبالتالي فقد بات 
عليه ان يحســـم أمره ويطرح تصوره املباشر 
والواضح لقواعد الشراكة التي يجب ان تقوم 
عليها حكومة الوحـــدة الوطنية، وأضافت ان 
االمور التزال تدور في حلقـــة مفرغة، معربة 
عن اعتقادها بأن الرئيس املكلف سعد احلريري 
مازال ينتظر إشارة من اململكة العربية السعودية 
لتحديد مسار سلوكه وحسم خياره في كيفية 

التعاطي مع قواعد تأليف احلكومة.
  دور إيجابي:  يرى محلل سياسي ان حزب اهللا 
يظهر وكأنه يبحث عن تفاهم اقليمي يقر بقدرته 
ــب دور ايجابي في لبنان واملنطقة، وبدا  على لع

انه يدفع باجتاه رعاية سعودية واحتضان عربي 
ــني انطالقا من  ميهد لترميم عالقته بالعمق الس
اقراره بنتائج االنتخابات اللبنانية ومن ثم تخليه 
عن الثلث املعطل في حكومة سعد احلريري، لكنه 
ــن جهة ثانية بدا ضحية ارتباطه بحلف ٨ آذار  م
الذي مينعه من العمل وفق خصوصيته ووضعيته 
االقليمية التي تتطلب منه الدخول الى احلكومة 
وترميم عالقته بالسنة والدروز الذين يشكلون 
ــة الدميوغرافية األقرب فيما لو تكررت  احلاضن

حرب يوليو ونزح اجلنوبيون من قراهم.
  الوزير احلادي عشر:  حتدثت مصادر عن اقتراح 
جـــرى التداول به للخروج من مشـــكلة الوزير 
احلادي عشر تضمن ان يقوم الرئيس سليمان 
بطرح ٥ أسماء على املعارضة التي تختار اسما من 
بينها، وقد رفضت املعارضة الصيغة واقترحت 
العكس، أي ان تقدم املعارضة ٥ أسماء ويختار 

منها الرئيس سليمان اسما.

  اسـماء نسـائية: توقف كثيرون أمام ما أشيع 
ــاء،  عن رغبة الرئيس املكلف توزير خمس نس
واملعروف ان النساء اللواتي تعاقنب على املناصب 
ــة األخيرة هن ليلى  الوزارية في األعوام اخلمس
الصلح حمادة، وفاء الضيقة حمزة، نائلة معوض 

ووزيرة التربية بهية احلريري.
ــاط رئيس تيار املردة النائب    وتردد في أوس
ــليمان فرجنية انه يعتزم تسمية مستشارته  س
ــني لتولي حقيبة في احلكومة  االعالمية فيرا مي

العتيدة.
  خاليا القاعـدة: أفادت مصادر أمنية بانه برز 
مؤخرا حراك داخل اخلاليا النائمة التابعة للقاعدة 
في لبنان، وأضافت ان هذا احلراك يكتنفه الغموض 
جلهة الهدف الذي تسعى اليه. وقالت املصادر ان 
حراك «القاعدة» داخل لبنان هو في هذه املرحلة 
محط حتليل لدى الكثير مـــن اجلهات األمنية 

الدولية املتابعة لهذا املوضوع. 

 وأسرار  أخبار 
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 تجدد االتصاالت السعودية ـ السورية يكسر الركود في تشكيل الحكومة اللبنانية
 السنيورة: ليأخذ الرئيس المكلف وقته في التأليف

 الجنوب الى «دائرة الضوء» من جديد 
القرار ١٧٠١ وقواعد االشتباك 

 بيروت: حتولـــت األنظار مرة واحدة من
  الداخل حيث تراوح عملية تشكيل احلكومة 
مكانها، الى اجلنوب اللبناني حيث حصلت 
تطورات ميدانية كسرت الهدوء القائم على 
«ستاتيكو القرار ١٧٠١»، واذا كانت العواصم 
األوروبية غير مهتمة بالتطورات السياسية 
الداخلية ألن احلكومة شأن لبناني محض وألن 
الوضع اللبناني وضعته االنتخابات األخيرة 
الناجحة على الســـكة الصحيحة أو هكذا يفترض، فإنها 
تبدو شديدة االهتمام مبا يجري على أرض اجلنوب وما 
ظهر من «مؤشرات مقلقة» ألن اجلنوب شأن اقليمي دولي 
وله صلة باستقرار املنطقة، وألن األوروبيني متواجدون 
على أرضه وهم يشـــكلون النواة الصلبـــة في القوات 

الدولية «اليونيفيل».
  التطـــورات املفاجئة في اجلنوب كانت بدأت بانفجار 
غامض في أحد منازل «خربة سلم» جنوب الليطاني قيل 
انه يحتوي ذخائر وصواريخ، ثم حصل «حترك أهلي» 
في خراج بلدة كفرشوبا احتجاجا على خرق اسرائيلي 
برفع ساتر ترابي في النطاق اللبناني، وبعد ذلك وقعت 
أول «مواجهة مدنية» فعلية بني القوات الدولية واألهالي 
في خربة سلم عندما اصطدمت مجموعة من هذه القوات 
يقودها ضابط فرنسي بســـكان احمللة الذين اعترضوا 
على مداهمـــة منزل من دون وجود اجليـــش اللبناني، 
وأســـفرت املواجهة عن وقوع ١٤ جريحـــا «طفيفا» في 
صفوف القوات الدولية التي حوصرت لفترة وأصيبت 
آلياتها بأضرار، وفي هذا الوقت كان امني عام حزب اهللا 
السيد حســـن نصراهللا يعيد االعتبار الى ملف األسرى 
«األســـير يحيى سكاف ورفات شـــهداء» الذي كان أقفل 
عمليا في «عملية الرضوان» التي سجلت سابقتني: ألول 
مرة حصلت عملية تبادل بني أموات اسرائيليني «رفات 
جنود» وأحياء لبنانيني «أسرى حرب»، وألول مرة تطلق 
اسرائيل ســـراح من تصفهم بأنهم أصحاب أياد ملطخة 

بدماء اسرائيليني.
  هذه التطورات تفاعلت لبنانيا واسرائيليا و«دوليا» 

على ثالثة مستويات:
  ١ - نشـــوب أول «سجال وجتاذب» حول القرار ١٧٠١ 
الذي تعرض خلروقات جدية على وقع اتهامات متبادلة 
بني اجلانبني: اجلانب اللبناني «الرسمي واملقاوم» يتحدث 
عن خروقات متمادية برا «كان آخرها في كفرشوبا وتدرج 
في نطاقها شبكات التجسس االسرائيلية املكتشفة أخيرا» 
وبحرا «التضييق على الصيادين ومراقبة الشواطئ» وجوا 
«الطلعات اجلوية»، واجلانب االسرائيلي يتحدث عن خرق 
خطير وفاضح متثل في انفجار مخزن للسالح في منطقة 
جنوب الليطاني، ما أظهر ان حزب اهللا مازال ماضيا في 
عملية تخزين السالح في منطقة القوات الدولية، وان هذه 
القوات ال تطبق كما يجب القرار ١٧٠١، ومجمل هذا الوضع 
يعني ان القـــرار ١٧٠١ يتعرض لـ «تآكل تدريجي»، وانه 
مع الوقت ال يعود أساسا كافيا حلفظ الهدوء واالستقرار 

على احلدود اللبنانية االسرائيلية.
  ٢ - بروز أول محاولة جدية لتغيير قواعد االشتباك 
في املنطقة احلدودية بتغيير الطريقة واآللية التطبيقية 
للقرار ١٧٠١، وهذا ما تسعى اليه اسرائيل في ظل تشجيع 
اميركـــي وتفهم أوروبي، انطالقا من اســـتثمار األحداث 
األخيرة وصوال الى التأثير على عملية التجديد للقوات 
الدولية الشهر املقبل، بحيث ال يكون «جتديدا روتينيا أو 
أوتوماتيكيا» وامنا مشروط بتغييرات في طبيعة مهمة 
القوات الدولية وصالحياتها، وقد باشرت اسرائيل بالفعل 
حملة ديبلوماسية لتأليب املجتمع الدولي ضد حزب اهللا، 
وللضغط في اجتاه دور «فاعل ورادع» لقوات «اليونيفيل» 
مبا يتيح لها ضبط ومنع اخلروقات في مناطق انتشارها، 
كما الضغط على احلكومة اللبنانية كي تدفع في اجتاه 
تعاون أفضل بني القوات الدولية واجليش اللبناني يكون 

متقدما على تعاون اجليش مع حزب اهللا.
  ٣ - تعزز هاجس «أمن القـــوات الدولية» الذي كان 
بـــرز لفترات محدودة وعابرة إثـــر تعرض هذه القوات 
لعمليـــات ارهابية، ويأخذ منحى آخـــر اليوم في ضوء 
«االنحراف املفاجئ» في مسار وأجواء العالقة بني السكان 
و«اليونيفيل»، وفي حال استمر وتكرر هذا املنحى التصادمي 
الـــذي يجعل ان القوات الدوليـــة تتحرك في «بيئة غير 
آمنة»، رمبا تتحول الى «بيئة معادية» اذا ترســـخ لدى 
السكان الذين يدعمون خيار املقاومة أو الذين يشكلون 
خط دفاع أول عن حزب اهللا و«واجهة مدنية» له، االعتقاد 
بأن هذه القوات تتحول الى «قوات احتالل» اذا أصبحت 
في خدمة اسرائيل وحاجاتها ومطالبها في ترصد حزب 
اهللا ومالحقته والتضييق على جمهوره وأنشطته، واذا 
كانت اســـرائيل تبني على هذه التطورات لتفعيل عمل 
القوات الدولية وحتويلها من قوة سالم الى «قوة ردع»، 
فإن لألوروبيني حسابات أخرى، وجنوح الوضع في اجتاه 
توترات على األرض ومخاطر تتهدد أمن جنودهم يدفع 
بهم في اجتاه آخر هو «التفكير باالنكفاء» ال «التخطيط 
لالندفاع» ولديهم حساسية مفرطة جتاه أي مس مبهمة 

القوات الدولية وبأمن جنودهم أوال. 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  مازالـــت املراوحـــة تتحكم 
مبسار تأليف احلكومة اللبنانية 
اجلديدة، ولم يسجل اي تطور 
باعث لألمل سوى بالعودة الى 
تســـليط الضوء على املسار 
السعودي ـ السوري، ما يؤكد 
مرة اخرى ان اجلهد املطلوب 
للخروج بتشكيلة حكومية قابلة 
للحياة والعمل يتجاوز اإلطار 

الداخلي لالتصاالت.
  على ان تزايد احلديث عن 
إمكان زيارة موفد ســـعودي 
الى دمشـــق مجـــددا من اجل 
التمهيد لزيارة خادم احلرمني 
الشريفني للعاصمة السورية، 
وتعيني سفير سعودي جديد 
في ســـورية، يدخـــل في هذه 
التطورات، وقد كسر حدة هذه 

املراوحة الى حد ما.
  وبـــات واضحـــا للمراقبني 
هنـــا ان تقدمـــا حصـــل على 
الســـعودية  العالقات  صعيد 
امللفني  الســـورية مبا خص  ـ 
العراقي والفلسطيني الى حد 
ما، ومن هنا فإن مجرد حصول 
الزيارة امللكية السعودية الى 
سورية، يعني ان عقدة تشكيل 
احلكومـــة اللبنانية قد أخذت 

طريقها للحل.

  خندق الثلث المعطل

  وبانتظار هذه املستجدات 
املشجعة على التفاؤل وتستمر 
املعارضة معتصمة في خندق 
طلب الثلث املعطل في احلكومة، 
فيما يتجنب رئيس احلكومة 
املكلف اخلوض في هذا الطرح 
عالنية، مؤثرا الصمت حيال كل 
ما ميت الى التشكيل احلكومي، 
حتى ال يخسر في الكالم ما كسبه 
في صمته، منذ تبلغه مرسوم 

التكليف بتشكيل احلكومة.
إذاعـــة «النور»    وذهبـــت 
الناطقة بلسان حزب اهللا الى حد 
القول ان الرئيس املكلف سعد 
احلريري ينتظر اشارة اقليمية 

لتحديد مسار حكومته.

  غير ان صحيفة «السفير» 
القريبـــة من خـــط املعارضة 
الحظـــت ان املوقف احلكومي 
بدأ يقترب من تخوم األزمة مع 
ضياع الوقـــت من دون إحراز 

تقدم.
  وأضافت تقول: ان الرئيس 
املكلـــف يواظب علـــى العمل 
اجلدي لتأليف احلكومة بعيدا 
عن األضواء والضوضاء، لكن 
مصادر في املعارضة اعتبرت ان 
الكرة باتت في ملعب احلريري 
فقـــد أدلـــت جميـــع األطراف 

بدلوها.
  وبات عليه ان يحسم أمره، 
ويطرح تصوره املباشر لقواعد 
الشراكة التي تقوم عليها حكومة 

الوحدة الوطنية.

  محاولة استدراج

  ويقابـــل هـــذا رأي أكثري 

يـــرى في إصرار  لـ «األنباء» 
املعارضـــة على استشـــفاف 
طبيعة الشراكة التي يفضلها 
احلريري، محاولـــة واضحة 
الستدراج الرئيس املكلف الى 
كشف أوراقه املستورة، في حني 
مازالت القوتان األساســـيتان 
للمعارضة كحزب اهللا وحركة 
أمل، يتجنبان القول ما يريدان 
بالتحديـــد، مكتفيتني برعاية 
املنادين  ومواكبة حلفائهمـــا 
او «املشاركة  بالثلث الضامن 
احلقيقية» و«النسبية» في عدد 

الوزراء.

  تحفظ أميركي

اللواء    وحتدثت صحيفـــة 
القريبة من «املســـتقبل» عن 
حتفـــظ اميركي على تســـليم 
وزارتي الدفاع واخلارجية الى 
وزراء قريبني او محسوبني على 

حزب اهللا.
  على ان املســـاعي لم تصل 
الى مرحلة التسميات، وتقول 
مصادر األكثريـــة ان العملية 
التفاهم على  مازالت في طور 
األرقام ولم تصل الى احلقائب 
واألسماء، وهي تأمل ان يحاول 
املعنيون استنباط صيغة جديدة 
للخروج من اجلمود في ضوء 
رفض املعارضة مختلف الصيغ 
املتداولة، بسبب  والتركيبات 
الثلث املعطل،  جتنبها عملية 
وآخر هذه الصيـــغ تلك التي 
تعطي املعارضة عشرة وزراء 
من أصل ثالثني، وأن يســـمي 
رئيس اجلمهورية وزيرا شيعيا 
حياديا من حصته في تركيبة 
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  معاون بري:األجواء إيجابية

  املعاون السياســـي لرئيس 

مجلس النواب علي حسن خليل، 
قال في تصريـــح له امس ان 
اجلو السياسي ايجابي بالنسبة 
لتشكيل احلكومة بعكس ما بدا 

خالل اليومني املاضيني.
  وشدد خليل على ان املوقف 
العام للمعارضـــة هو موقف 
تســـهيلي. وال احد يستطيع 
تســـجيل موقـــف حقيقـــي 
للمعارضة يـــؤدي الى عرقلة 

املساعي اجلارية.

  السنيورة: الرئيس المكلف 

  سيأخذ وقته

  لكن الرئيس فؤاد السنيورة 
اعتبر ان تشـــكيل احلكوـــمة 
اجلديـــدة البــــــد ان يأخـــذ 
الى  الوقـــوف  وقته، مؤكـــدا 
املكلف ســـعد  الرئيس  جانب 
احلريـــري لتأليـــف حكومة 

وحدة وطنيـــة.

  وفي لقاء تكرميي اقامه تيار 
املستقبل للماكينة االنتخابية 
الســـنيورة للرئيس  متنـــى 
احلريري النجـــاح في مهمته 
مســـتفيدا مـــن كل الثغـــرات 
والعثرات التي ســـادت تأليف 
احلكومات في السابق، داعيا الى 
عدم اليأس والعمل وفق مبدأ 
اعادة االعتبار للدولة اللبنانية 

والعيش املشترك.
  وزيرة التربية بهية احلريري 
متنـــت خالل االحتفـــال عينه 
النجـــاح والتوفيـــق للرئيس 
املكلـــف كـــي تنطلـــق عجلة 
الدولة، مؤكـــدة ان احلريري 
يقوم برسالـــة رفيعة املستوى 
عنوانها لبنان وليس االفراد أو 

االشخاص.
  النائب دوري شمعون، رأى 
ان علـــى املعارضـــة ان تهدئ 
الوضع في لبنان، مشيرا الى 
ان الوضع في املنطقة ميكن ان 
يكون خطرا، وعلى اللبنانيني 
ان يتفاهموا مع بعضهم ملواجهة 

أي خطر خارجي.

  قنديل يحّذر من«تدويل»

   تشكيل الحكومة

الســـابق املعارض    النائب 
ناصر قنديل، الذي يعكس وجهة 
نظر دمشق عادة حذر امس من 
رهان البعض على دخول العامل 
الدولي في املفاوضات الهادفة 
الى تشكيل احلكومة من خالل 
التناغم بني احلملة املنظمة ضد 
سالح املقاومة، من جانب «أمانة 
١٤ آذار» ومحاولة تغيير مهمة 
اليونيفيل فـــي جنوب لبنان 
استهدافا حلزب اهللا، وبالتالي 
حلمـــل املعارضة على التخلي 
عن املطالبة بالثلث املعطل في 

احلكومة.
اذا    وتســـاءل قنديل عمـــا 
كان «التهويـــل بقرب صدور 
الدوليـــة، ردا  قـــرار احملكمة 
الســـيد نصراهللا  على كـــالم 
الرافـــض ألي ضمانات تتصـــل 

بالســـالم؟». 

  بيروت ـ ناجي يونس
  أكــــد مصدر في الكتلــــة النيابية الزحلية لـ 
«األنباء» ان كتلة «زحلة بالقلب» ستستمر الى 
نهاية والية مجلــــس النواب احلالي، فاالقطاب 
االساســــيون في ١٤ آذار وعلى رأسهم الرئيس 
املكلف سعد احلريري و«الكتائب» و«القوات» 
يدركون جيدا خصوصية «عروس البقاع» وهم 

سيحترمون ذلك الى أبعد احلدود.
  وقال املصــــدر ان زحلة عاصمة الكثلكة في 
الشرق والبد من احلفاظ على ذلك، ومن االمثلة 
ان النواب طوني بوخاطر وشــــانت جنجنيان 
وجوزف املعلــــوف يجتمعون مع كتلة «زحلة 
بالقلب» أكثــــر بكثير مما ينضمون الى لقاءات 

كتلة القوات النيابية، وان الوزيــــر ايلي ماروني اكد انه يلتزم 
بكتلة زحلة عندما ســــأله الرئيس ســــليمان اثناء االستشارات 
النيابية لتسمية شخصية لتشــــكيل احلكومة، النائب ماروني 
ما اذا كان ينتمي الى زحلة بالقلب أو كتلة نواب الكتائب، فأكد 
انتماءه للكتلة الزحلية، اذ ال شيء مينع ان يشارك اعضاء زحلة 
بالقلــــب في كتل اخرى وهناك جتارب مماثلة كثيرة وقد اثبتت 

جدواها الى حد بعيد.
  وتعقد كتلة «زحلة بالقلب» اجتماعات اسبوعية كل يوم سبت، 
وهي تتباحث في كل الشؤون والشجون وتعد مشاريع للبقاع 
االوســــط على مختلف املستويات، وبالتالي من حقها ان تتمثل 
في احلكومة املقبلة بوزيــــر واالولوية هنا للكاثوليك وللنائب 

فتوش بشكل اساسي.
  ومن حق هذه الكتلة ان تتمثل على طاولة احلوار بشخصية 
كاثوليكية وهي حتظى مبرتبــــة اولى في متثيل الكاثوليك مبا 

ملدينة زحلة من مكانة كاثوليكية في لبنان واملنطقة.
  واذا كانت احلاجة ماسة ال ى اشراك النائب ميشال فرعون 
فـــي طاولة احلوار، فال مانع من مشـــاركة فرعون وممثل 

زحلة على حد سواء.
  واذا اصرت الكتائب على توزير ايلي ماروني 
مجددا، فإن ذلك سينطلق من ان ماروني ممثل 
حــــزب الكتائب ال «زحلــــة بالقلب»، مع ان هذا 

الوزير نائب عضو في «زحلة بالقلب».
  ان الصيغة االفضل لتشكيل احلكومة تقوم 
على ١٥ وزيرا للمواالة و١٠ وزراء للمعارضة و٥ 

وزراء للرئيس سليمان.
  وبهذا تضحي املــــواالة بحقها في احلصول 
على النصــــف زائد واحد فــــي احلكومة، اذ ان 
الرئيس املكلف ســــعد احلريري مصر على مد 
يده للجميع وهو يحسن التعاطي ونفسه طويل 

وهو وطني.
  من هنا، فإن اجناح حكومة مماثلة يتطلب ان تتنازل االقلية 
عــــن الثلث املعطل بعدمــــا طالب حزب اهللا بذلــــك من الناحية 
العملية. وتســــاءل املصدر عن مبرر الثلث املعطل في ظل نظام 
برملاني وممارســــة دميوقراطية؟ بالتالي فإن أي مشاركة تعني 
عدم التعطيل، وان اداء الرئيس ســــليمان منذ انتخابه يؤكد انه 
على مســــافة واحدة من اجلميع االمر الذي يحتم اعطاء الصوت 
الوازن للرئاسة االولى مع ان من حق قوى ١٤ آذار بشكل كامل ان 
حتتفظ بالنصف زائد واحد في احلكومة املقبلة ولم تتم مناقشة 

هذه املسألة من مختلف جوانبها بني مكونات هذه القوى.
  وعن مواقف النائب وليد جنبالط، اكد ان جنبالط اســــلوبه 
وحساباته ومعطياته ومعلوماته وخصوصيته في التعاطي مع 
االمور والتعبير عنها، وبات معلوما من اجلميع ما يدفع بجنبالط 
الــــى قول ما يقول والقيام مبا يقوم به، وهذا كله يتســــبب في 

إحراج وامتعاض كبيرين في صفوف حلفائه.
  وتابع: لكن باإلمكان ايجاد املبررات ملا يقوم به جنبالط، الذي 
لن يخرج على حتالفاته أقله لسبب يستند الى القول الشعبي: 

وين بدو يروح؟ 

 بيروت ـ محمد حرفوش
  رأى النائب انطوان زهرا ان رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط حريص على عدم التصدي للسالح بالسالح، وهو مصر على 
اال متتحن الطائفة الدرزية مجددا بأمنها واســــتقرارها، الســــيما بعد 
محنة ٧ مايو. وقال في حديث الى محطة «اجلديد» ان جنبالط يحاول 
حماية الساحة الدرزية والســــلم االهلي وهذا اتهام لآلخرين وليس 
تبرئة لهم. واكد زهرا ان القوات اللبنانية رفضت اخليار االسرائيلي 
وانها «انهزمت على يد اسرائيل»، وان خيارها كان امس واليوم وغدا 
هو الدولة ومشروعها ومؤسساتها. اال ان النائب زهرا لم يوضح اين 
وكيف هزمت اســــرائيل القوات، وان كان الراجح انه يقصد في حرب 

اجلبل مع قوات جنبالط االشتراكية. 

 زهرا: «القوات» انهزمت على يد إسرائيل!

 مصدر أكثري عن انعطافة جنبالط: وين بدو يروح؟!
 موكب لـ «القومي» توقف أمام منزل الجميل  أكد لـ «االنباء» أن تنازل األكثرية يجب أن يقابله تنازل من المعارضة 

في بكفيا متوعدًا إياه بمصير بشير وبيار!
 بيروت ـ منصور شعبان

  قال حزب الكتائب في بيان له انه تفادى «الوقوع في فتنة» دبرها 
احلزب القومي في بكفيا، مشيرا الى ان موكبا تابعا للحزب القومي، 
مؤلفا من بعض احلافالت والســــيارات تعمد سلوك الطريق احملاذية 
لدارة الرئيس أمني اجلميل، حيث كان وجنله النائب سامي يستقبالن 
وفودا شعبية. واضاف بيان حلزب الكتائب ان موكب احلزب القومي 
توقف امام منزل اجلميل وراح من فيه يطلقون الهتافات والشعارات 
ضد حزب الكتائب ورموزه، ومن ضمن هذه الشعارات القول: قتلناك يا 
بشير ويا بيار وجايي دورك يا سامي ويا أمني. واعتبر حزب الكتائب 
مــــا جرى محاولة متعمدة إلثارة الفتنة في منطقة املنت، ورمبا الحقا 
فــــي غيرها من املناطق اللبنانية، اذ لوال حكمة الرئيس اجلميل لكان 
احلادث تفاعل بشــــكل ال حتمد عقبــــاه. ولفت البيان الى ان الهتافات 
التي اطلقت ليست تعبيرا عن االبتهاج باملناسبة التي يحتفل احلزب 
السوري القومي بها، بل هي حتريض مباشر على القتل محمال احلزب 
القومي مسبقا مسؤولية اي حادث ميكن ان يتعرض له حزب الكتائب، 
أو احد قادته ومسؤوليه، السيما انه من املعروف ان لهذا احلزب خاليا 

أمنية، علما ان اطرافا فتنوية اخرى قد تستغل هذا احلادث. 

 سبقته تحذيرات أمنية للجميل ونجله

 (محمود الطويل)  رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد السنيورة لدى إستقباله وزير الداخلية زياد بارود والوفد املرافق 

 وليد جنبالط 

 بيروتـ  يو.بي.آي: وصف االمني العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصر اهللا املرحلة التي يعيشـــها ويواجهها لبنان بشكل خاص 

بالصعبة واملعقدة واخلطيرة.
  وعن احتمال شن اســـرائيل حربا جديدة على لبنان قال «ان 
االســـرائيليني اخذوا العبر (من حـــرب يوليو عام ٢٠٠٦) وأنهم 
يعملون على نقاط خللهم ويتحدثون عن حرب جديدة الستئصال 
املقاومة من األراضي اللبنانية» مشيرا إلى ان هدف احلرب القادمة 

على لبنان هو تهجير فلسطينيي ١٩٤٨.
  وأضـــاف: «خيار شـــعبنا الوحيد امام إســـرائيل التي تريد 
استئصال وجود املقاومة لفرض شروطها هو ان نتمسك بطريق 

املقاومة».
  واذ اعتبر ان العرب واملسلمني مؤمتنون على القضية الفلسطينية 
قال «ان التسوية تبتعد رغم كل ما يحكى عن مساع الن الفتات 

الذي يقدم لم يقبله الفلسطيني وال ميكن ان يقبله».
  وكان نصراهللا يتحدث امس عبر شاشة تلفزيونية في حفل 
تأبني الداعية اإلسالمي فتحي يكن الذي توفي الشهر املاضي وكان 

يتزعم «جبهة العمل اإلسالمي» السنية. 

 نصراهللا يحّذر من حرب إسرائيلية 
  على لبنان لتهجير «فلسطينيي ٤٨»


