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مصدر معارض لـ »األنباء«: تطورات إيجابية في التشكيلة الحكومية والبحث بين الحريري والمعارضة حول الوزير الحادي عشر

بري يصّر بعد لقائه سليمان على التفاؤل: موعدنا آخر الشهر إن شاء اهلل
بيروت ـ عمر حبنجر ـ داوود رمال 

أحمد عز الدين
ميضي ملف تشكيل احلكومة 
اللبنانية على رتابته ورغم مسحة 
من التف���اؤل، دون حتقيق تقدم 
الفت، فيم���ا يس���تمر االهتمام 
باملستجدات اجلنوبية التي ترتبت 
على االختراقات االسرائيلية حلدود 
سيادة االرض اللبنانية في تالل 
كفر شوبا مبنطقة العرقوب، الى 
جانب تداعيات تفجير مستودع 
سالح حزب اهلل في بلدة خربة 
الدولية  القوات  س���لم وتخطي 
الق���رار 1701 مبحاولتها  حلدود 
البلدة، دون  ف���ي  مداهمة منزل 
مواكبة من اجليش اللبناني، االمر 

الذي اعاد وضع هذا القرار.
ف���ي مقاب���ل تش���اؤم بعض 
االصوات املعارضة من قرب تشكيل 
الى صمت  احلكومة باالضاف���ة 
الرئيس املكلف س���عد احلريري 
ع���ن االفصاح بأي معطيات، اكد 
رئيس املجلس النيابي نبيه بري 
بع���د لقائه رئي���س اجلمهورية 
ميشال سليمان في قصر بعبدا 
امس باالضافة الى لقاء االربعاء 
النيابي في مجلس النواب ان كل 
الدروب تؤدي الى الطاحون وهو 
املشاركة بحكومة وحدة وطنية، 
معتبرا ان كل الكالم الذي نسمعه 
يستدعي التفاؤل، مضيفا: »احلمد 
هلل هناك تقارب سعودي � سوري 

وتفاهم على التفاهم«.
واعرب بري عن تفاؤله ألن جو 
البلد ليس تش���اؤميا، وردا على 
سؤال، اجاب بري: » اين سمعتم 
ان املعارض���ة مصرة على الثلث 
املعط���ل بالعكس هناك كالم كله 
ايجابية، وواحد وموحد س���واء 
من احلريري او املعارضة والكل 
يتكلم بحكومة وحدة ومشاركة 
وكما قال احلريري ال احد يلوي 

ذراع احد«.
وشدد بري على انه »حريص 
العجل���ة املدروس���ة او  عل���ى 
االس���تعجال املدروس بتشكيل 
احلكومة ولكن ال نس���تطيع ان 

ننام على حرير«.
ان اي مؤامرة  واش���ار »الى 
واملؤامرات قائمة على قدم وساق 
على عدة جهات كانت ستؤدينا 
الى اماكن ال نريدها لذلك فلنترك 
االمر يسير على مهلة وإن شاء اهلل 

يكون موعدنا آخر الشهر«.

وان البح���ث يترك���ز عل���ى 
الش���خصية الت���ي تتمتع بهذه 
املواصفات وتكون حلقة وصل 
موثوقة وصادقة حلساسية املهام 

التي ستوكل اليها.
وشدد املصدر على »وجوب 
اال يستغرق تش���كيل احلكومة 
اجلديدة وقتا طويال، وان االساس 
املهم ف���ي هذا املوضوع هو بناء 
الثقة بني االفرق���اء« معتبرا ان 
»رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان هو الضامن لهذه العالقة 

والراعي للتوازن الدائم«.
بيد أن الرئيس ميشال سليمان 
أظهر ميال للتفاؤل الذي يتمسك 
به الرئي���س نبيه بري، وقد أكد 
أمس أمام وفد املجلس االغترابي 
اللبناني لألعمال ان الوضع في 
لبن���ان اليوم افضل، مالحظا ان 
اعادة بناء البلد على أسس ثابتة 
وصحيح���ة تتطلب التنازل عن 
املصالح الشخصية واالنانيات 

ال بل تقدمي التضحيات«.
ال���ى ذلك اعلن���ت مصادر ل� 
»األنباء« ان دوال عربية متابعة 
لالوضاع في لبنان، لم تر مانعا من 
تشكيل حكومة اكثرية باملناصفة 
مع رئيس اجلمهورية، في حال 
أصرت املعارضة وعلى رأس���ها 
حزب اهلل والعماد ميشال عون 
على الثلث املعطل، أي 11 وزيرا 
من أصل الثالثني وزيرا، شرط ان 

تتمثل فيها جميع الطوائف.
وفي هذه املعلومات ايضا انه 
في حال اس���تمرار حالة التريث 
ف���ي انعقاد القمة الس���عودية � 
الس���ورية حول ملفات املنطقة 
ومنها لبنان ميكن التوصل إلى 
الوطنية باحلد  الوحدة  حكومة 
االدنى في حال مت استرضاء العماد 
ميش���ال عون الذي يريد توزير 
صهره جبران باس���يل وحليفه 
الدائم اللواء عصام ابوجمرة، أو 
مت التوافق مع قيادات في املعارضة 
على »تس���ريب« بعض االسماء 
للحكومة، على غرار ما حصل في 
التصويت على تكليف احلريري 

برئاسة احلكومة.
تش���كيل  موض���وع  وكان 
احلكومة محور االجتماع الثاني 
لكتلة »لبنان أوال« برئاسة رئيس 
احلكومة املكلف سعد احلريري 
وبحضور رئيس حكومة تصريف 

االعمال فؤاد السنيورة.

وفي س���ياق ه���ذه االجواء 
التفاؤلي���ة الت���ي اطلقه���ا بري 
اكدت مصادر سياس���ية مطلعة 
ل� »األنب���اء« وجود »تطور برز 
في كواليس املشاورات اجلارية 
لتشكيل احلكومة اجلديدة، عادت 
مع���ه الى الت���داول على صيغة 
الوزير امللك، م���ع اقتراح ألحد 
االس���ماء الناشطني بني الرئيس 

هي في غاية االيجابية وتؤشر الى 
اال عقد مفصلية يستحيل حلها، 
وان االمور تطرح بكل ش���فافية 

وصراحة.
وكشف املصدر انه »مت نتيجة 
هذه اللقاءات االتفاق على عشرة 
وزراء للمعارضة، وان هذا االمر مت 
جتاوزه، وان االجتماعات املتواصلة 
بني احلريري واخلليل تتركز على 

املكلف سعد احلريري وحزب اهلل 
ويحظى بثقة الطرفني لتولي هذا 

املنصب«.
ف���ي املعارضة  وقال مصدر 
تعليق���ا عل���ى ه���ذا التطور ان 
»املشاورات اجلارية مع الرئيس 
احلريري وحتدي���دا بينه وبني 
املعاون السياس���ي لالمني العام 
حلزب اهلل احلاج حسني اخلليل 

االتفاق على الوزير احلادي عشر، 
وانه مت قطع شوط مهم في هذا 
املج���ال اذ مت حتديد املواصفات 
جلهة اال يش���كل حساسية ألحد 
وال يظهر مبظهر املعارضة اال انه 
في االمور االساسية التي حتتاج 
الى ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، 
املنصوص عليها في الدس���تور 

يصوت مع املعارضة.

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس املجلس النيابي نبيه بري في بعبدا امس

فؤاد السعد

حزب اهلل مسـتاء من كوشـنير: يظهر حزب اهلل إش����ارات 
اس����تياء وانزعاج من وزير اخلارجية الفرنسي برنار 
كوشنير بس����بب تصريحاته األخيرة بدءا مما قاله في 
بيروت )رفض الثلث املعط����ل واعتباره يتعارض مع 
نتائج االنتخابات(، وصوال الى ما قاله في باريس أمس 
بشأن تلقيه تأكيدات من الرئيس السوري بشار االسد 
أن ال ثلث معطال في احلكومة اجلديدة، أو بشأن حتميل 
مسؤولية حادث خربة سلم )التعرض للقوات الدولية 

الفرنسية( الى حزب اهلل وأنصاره.
لقاءات هوف: أجرى مساعد املبعوث االميركي اخلاص الى 
الشرق األوسط فريدريك هوف )وصل الى بيروت أمس األول( 
لقاءات بعيدة عن األضواء مع عدد من قيادات 14 آذار، وكان 

الفتا االجتماع الذي عقده مع الوزير محمد شطح.
جبهة قيادية: فوحت الرئيس عمر كرامي بعد االنتخابات 
بفكرة احياء اللقاء الوطني الذي كان يرأسه، ولكنه لم 
يتجاوب مقترحا جبهة قيادية تضمه مع أقطاب املعارضة 

من الدرجة األولى.
املخيمـات إلى الواجهة مجددا: الحظ مراقبون ان االشتباك 
املسييلح الذي وقع في مخيم عييني احللوة بني حركتي فتح 
وحماس جاء مباشييرة بعد اتخاذ حماس قرارا مبباشييرة 
العمل التنظيمي الرسمي واجلدي في الساحة اللبنانية، مع 
توضيح ان ذلك ال يشمل انشاء جناح مسلح، ويرى مراقبون 
ان حماس تراهن على ضعييف وتفكك حركة فتح تنظيميا 
وشعبيا، مبا يتيح لها السيييطرة تلقائيا على املخيمات من 

دون احلاجة الى حسم عسكري وإراقة دماء.
امللف األمني: أشارت مصادر الى تغييرات واسعة في 
مراكز أمنية أساس����ية وحساسة ستحصل الحقا، وان 
ملف التعيينات األمنية س����يكون من أول امللفات التي 

تفتحها احلكومة اجلديدة.
شـبكات التجسـس: لوحظ تراجع ملمييوس في موضوع 
الشييبكات االسييرائيلية قياسييا مبا كان جاريا في فترة ما 
قبل االنتخابات من كشف وتوقيف خلاليا وعمالء بصورة 

كثيفة.
املصاحلة املسـيحية بعيدة: وضع البع����ض اللقاء الذي 
حصل في بنشعي بني النائبني سامي اجلميل وسليمان 
فرجنية في اطار تقارب مسيحي � مسيحي في مواجهة 
شعور بإعادة متوضع لدى الطوائف األخرى على حساب 
املسيحيني. لكن هذا اللقاء في الواقع لم يتخط ما ظهر 
منه، والطريق الى مصاحلة مسيحية مسيحية التزال 

طويلة.
رؤية سليمان: يتحدث الرئيس ميشال سليمان عن وجوب وضع 
سقف زمني لتأليف احلكومة، رافضا في الوقت نفسه التنازل عن 

»سلة املسلمات« التي وضعها أمام الرئيس املكلف.
وتعبر مصادر رئاسية عن اعتقادها أن األمور تنحو في االجتاه 
االيجابي، وان الرئيس سليمان يترك »اخلبز للخباز« وينتظر ان 

ينهي الرئيس املكلف وضع التشكيلة احلكومية.
ووفق مصادر مطلعة يرحب الرئيس سليمان بأي تفاهم بني 
املعارضة واألكثرية، ويرعى أي توافق يتوصلون إليه ويدعمه، أيا 
تكن صيغة احلكومة. وأما إذا أرادوا أن يكون رئيس اجلمهورية 
هو الضمان لثلث ضامن أو عدم قدرة على التعطيل او االستئثار 
ضمن صيغة حكومية معينة، فلن يتردد حلظة، ولكن الضمان، 
لكي يكون فعليييا، يحتاج بدوره إلى »ضمانات« وإال سيييكون 

معنويا فقط.
وهناك رأي يقول ان على الرئيس سليمان أن ينتزع موافقة 
األطراف املعنية على تسلم حصة جدية، وأن يجعل األمر شرطا 
واضحا يضاف إلى شرطه اخلاص بتأليف حكومة متوازنة حتى 

يقبل التوقيع على مراسيم تأليف احلكومة.
وهناك من يقول إن عدم حصول الرئيس على سييبعة وزراء 
على األقل مع حقائب أساسييية يجب أن يدفع الرئيس إلى عدم 
املطالبة بأي حصة، وبالتالي االبتعاد عن نقاش احملاصصة، وأداء 
دور احلكم انطالقا من وقائع وإمكانات يتيحها الدستور للرئيس 

مبعزل عما إذا كان لديه حصة أو ال.
وتردد ان الرئيس سليمان مستعد لتسهيل األمر على الفريقني 
من خالل القبول بحكومة توزع بني الفريقني على أساس 11 للمعارضة 
و19 لفريق األكثرية، وان سليمان سيتخذ هذا املوقف اذا لم يحصل 
على حصة وزارية كاملة تسييمح له بأداء دور حاسييم، أي اذا لم 

يحصل على ستة أو سبعة وزراء في احلكومة العتيدة.
3 عشرات: أعلن النائب وليد جنبالط استعداده للذهاب 
الى القص����ر اجلمهوري والدعوة ال����ى تبني خيار ال�3 
عشرات، وهو األمر الذي عده أركان 14 آذار ضدهم ألنه 

يعني اعالن عدم الفوز في االنتخابات النيابية.
املرشحون الشيعة للحكومة: علم ان الئحة املرشحني الشيعة 
للحكومة اجلديدة من خارج مرشحي أمل وحزب اهلل تضم 
األسماء التالية: كامل مهنا، وفيق جزيني، محمود مطر، طالل 

سلمان، ومصطفى ناصر.
وزارة اإلعالم: جزمت مصادر مطلعة ان النائب نهاد 
املشنوق ليس هو من س���يتولى وزارة االعالم، وان 
الوزي���ر غازي العريضي هو املرش���ح األقوى لتولي 

هذه الوزارة.
توجه إلعادة أزعور للمالية: ذكرت معلومات ان الرئيس املكلف 
سعد احلريري قرر تسليم امللف املالي في احلكومة اجلديدة 
الى الرئيس فؤاد السنيورة، الذي ينوي من جهته اعادة الوزير 
جهاز أزعور الى وزارة املال ومعه فريق يكون موجودا في 

عدد من الوزارات، والسيما وزارتي الطاقة واالتصاالت.

مواقف جنبالط: بري يراهن عليها .. والكتائب تنتقدها
بيروت: حّمل مستشار الرئيس أمني اجلميل سجعان
ق����زي النائب وليد جنبالط مس����ؤولية تهديد وحدة 
14 آذار، بعدما كان النائب س����امي اجلميل وصف مواقف 

جنبالط ب� »االستفزازية«.
وفي وقت تلقى مواقف جنبالط انتقادات مس����يحيي 
14 آذار، خصوص����ا بعد دعوته الى قيام جتمع اس����المي 
قوي، يلقى جنبالط التشجيع من »صديقه اللدود« رئيس 
املجلس النيابي نبيه بري الذي ينقل عنه قوله لزواره: 
»كنت واثقا من الره����ان على وليد جنبالط«، كذلك قوله ان جنبالط 
ب����ات »الثلث املعطل« في قوى 14 آذار، بل راح الى حد القول ممازحا: 
»ميكنه ان يعيرنا نائبني اذا احتجنا«، وهي اش����ارة دالة على انتقال 
جنبالط من موقع أقام فيه ثالث سنوات يتأرجح بني العداء لسورية 
واملعارضة وحزب اهلل واملجازفة بخيارات تقويض التوازن الداخلي 
واالقليم����ي، الى آخر يعطل متاما الدواف����ع التي أجنبت قوى 14 آذار، 
وهي القرار 1559 واغتيال الرئي����س رفيق احلريري الذي أصبح في 

عهدة احملكمة الدولية.

ويرى مراقبون انه يجب ع���دم التقليل من الدور الذي يلعبه 
الرئي���س بري في حديثه املتكرر عن إع���ادة »خلط األوراق«، هذا 
اخلل���ط الذي يخدم حزب اهلل أقله ف���ي الفترة املنظورة، في ظل 
مواقف النائب وليد جنبالط الذي يخش���ى من تداعيات احملكمة 
الدولية على السلم األهلي، وهو مستعد للتسليم مبعادلة تخوين 
احملكمة مقابل اس���تمرار التهدئة، أي تخليه عن احلقيقة والعدالة 
في آن واحد، خالفا ملا أعلنه في مرحلة سابقة من أنه يريد احلقيقة 
م���ن دون العدالة، ما يجعل األكثرية في هذه احلال أكثرية من 60 
نائبا بدال من 71 بعد خروج كتلة جنبالط أقله شكال من جتمع 14 
آذار، وعزم هذه الكتلة على التقاطع مع هذا الفريق أو ذاك حسب 

املوضوع، أي التعاطي بالقطعة ال باجلملة.
وبالتالي فإن متوضع جنبالط الذي فرضته االعتبارات األمنية ال 
السياسية، أعاد تلقائيا خلط األوراق على مستوى احلكومة، فلم يعد 
في إمكان 14 آذار احتساب احلصة الوزارية للزعيم الدرزي في خانتها، 
وإمنا هي حص����ة متحركة على غرار حصة رئيس اجلمهورية، وهذا 
الوضع املستجد يدفع إلى تسهيل تشكيل احلكومة على قاعدة 15 وزيرا 

لألكثرية مقابل عشرة وزراء لألقلية وخمسة لرئيس اجلمهورية.
وفي قراءة أوساط معارضة فان سياسة االنفتاح اجلنبالطية على 
كل قوى املعارضة في االجتاه الذي يتناغم مع السياسة اجلديدة واعادة 
التموضع في مكان آخر للموقع الذي وضع نفسه فيه منذ العام 2005، 

فرضتها معطيات كثيرة حتدد مصادر متابعة ابرزها بالتالي:
1 - ما تعرض له احللف األميركي في املنطقة العربية من نكسات 

السباب عديدة منها صمود قوى االعتراض على هذا احللف.
2 - ادراك جنب����الط ان بقاءه في املوقع السياس����ي الذي كان فيه 
س����يكون له تداعيات سلبية على ما متثله الطائفة الدرزية من أقلية 

مذهبية في لبنان والشرق.
3 - معرفة رئيس احلزب االش����تراكي ان امت����داد نار الفتنة بني 
الطوائف االس����المية والتي كانت تعمل لها اوساط مخابراتية غربية 
واسرائيلية س����تؤدي الى تدفيع الطائفة الدرزية الثمن األكبر اذا ما 
حصلت هذه الفتنة، وهذا االمر ادركه جنبالط بشكل واضح بعد اندالع 

احداث السابع من مايو العام 2008.
4 - اكتشافه مدى خطورة املؤامرة التي تعرض لها الفلسطينيون 

والت����ي في حال جناحها لن تقتص����ر تداعياتها اخلطيرة على ضرب 
حقوق الشعب الفلسطيني وامنا ستطول كل الوضع العربي بدءا من 
لبنان، الذي كما قال األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل انه 

من اكثر الدول تأثرا مبا يجري في محيطه العربي.
5 - معرف����ة جنبالط انه ال مناص م����ن اخراج العالقة اللبنانية � 
الس����ورية من حالة العداء والتوتير الذي وصلت اليه في الس����نوات 
املاضي����ة، الى قاعدة العودة الى اتفاق الطائف وما يتضمنه من اقامة 

عالقات مميزة معها.
ولكن هناك في مطبخ فريق املعارضة من يقول: ال تراهنوا على أي 
انش����قاق ضمن 14 آذار، يضيف، لقد جتاوزوا صعوبات أكبر من هذه 
وخرجوا منها ساملني، ويرفض الرهان حتى على كالم وليد جنبالط، 
ثم يسأل: ما الفرق بني سمير جعجع وأمني اجلميل؟ أال تسمعون كالم 
األخير عن حزب اهلل، يضيف ان من عرقل زيارة سعد احلريري إلى 
سورية على رأس وفد من رؤساء الكتل لم يكن مسيحيي 14 آذار، بل 
»هو وليد جنبالط«، ويقول معارض آخر ان احلريري »يتلطى« خلف 

الرفض القواتي � الكتائبي.
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أقّر عضو اللقاء الديموقراطي بوجود أزمة ثقة وفتور في العالقات بين جنبالط ومسيحيي 14 آذار

السعد لـ »األنباء«: لبنان يكفيه 12 وزيرًا إلدارة شؤونه الداخلية والخارجية
فياض: حزب اهلل سيتصدى سياسيًا 

ألي محاولة لعزل العماد عون
بيروتـ  محمد حرفوش

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ان حزب 
اهلل لن يسمح ألحد بعزل العماد ميشال عون وسيتصدى 
سياسيا ألي محاولة كهذه، مشيرا الى ان احلزب ينسق في 
الكبيرة والصغيرة مع عون، ولدى الطرفني ادارة مشتركة 
لعملية تش����كيل احلكومة. فياض وفي حديث امس قال ان 
الساحة ال تتجه إلعادة تشكيل التحالف الرباعي او اي حتالف 
جديد، وحزب اهلل ليس في وارد خروج من حتالفاته وتشكيل 
حتالفات اخرى. الفتا الى ان املعارضة مبكوناتها متماسكة 
ومتضامنة ليس فقط فيم����ا يتعلق مبلف احلكومة، وامنا 
باستحقاقات املرحلة املقبلة، معتبرا ان النائب وليد جنبالط 
سيؤدي دورا شديد الدقة واألهمية في توازنات تلك املرحلة. 
وقال فياض يجب ان نضع دائما في احلسبان ان هناك احتماال 
لعدوان اسرائيلي على لبنان، محذرا من اي مغامرة حلكومة 
العدو الهستيرية، داعيا الى الوحدة واملواجهة، معتبرا انه 
بعد حرب يوليو 2006 اصبح االسرائيلي اقل ثقة بالنفس 

وال ميلك اي ضمانات لتحقيق نتائج.

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو اللقاء الدميوقراطي 
النائب فؤاد الس���عد ان مسار 
تأليف احلكومة لم يتجاوز بعد 
املهلة الزمنية الطبيعية لتأليف 
احلكومات في لبنان، مستغربا 
اس���تعجال بع���ض االطراف 
لالعالن عنها واش���اعتهم جوا 
من التشاؤم غير املبرر حيالها، 
الفتا الى ان العقبات التي تواجه 
التأليف ليست بالشيء اجلديد، 
وامنا هي عقبات كانت منتظرة 
ومتوقعا فرضها على الرئيس 
املكلف تأليف احلكومة النائب 
سعد احلريري، وذلك العتباره 
)السعد( ان الدستور اللبناني 
قد مت انتهاكه وجتاوزه من خالل 
فرض طروحات على التشكيلة 
احلكومية ال مت���ت الى العمل 
الدميوقراط���ي البرملاني والى 
نتائ���ج االنتخاب���ات النيابية 

بصلة.
هذا وتساءل النائب السعد 
في تصريح ل���� »األنباء« عن 
معنى ان يكون للبنان حكومة 

الش���ائكة على كل املستويات، 
الس���يما االمنية واالقتصادية 
منه���ا، مقترحا اعتماد حكومة 
مؤلفة من اثني عش���ر وزيرا 
أساسيا يجمعون ضمن حقائبهم 
االساسية حقائب دولة ثانوية 
أو وزراء دولة ثانويني وعلى 
س���بيل املثال ان يكون هناك 
املالية«،  حقيب���ة »الش���ؤون 
جتمع ضمنها وزراء دولة للمال 
واالقتص���اد واملوازنة، وايضا 
حقيبة »الشؤون العسكرية« 
وجتمع ضمنه���ا وزراء دولة 
للدف���اع واحل���رب والداخلية 
وغيرها من االمور العسكرية.

عل���ى صعيد آخ���ر، وعلى 
مستوى املواقف االخيرة لرئيس 
اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
النائب  اليه  املنتمي  جنبالط، 
الس���عد، نفى ه���ذا االخير ان 
تك���ون هن���اك أي رغبة لدى 
النائب جنبالط في انهاء االمانة 
العامة لقوى 14 آذار، أو حتى 
االبتعاد عنها ومتوضعه ضمن 
فريق ثالث كما يحاول البعض 

من ثالثني وزي���را، معتبرا ان 
احلكومات املوس���عة بالشكل 
الذي اعتاد الفرقاء اللبنانيون 
تأليفها منذ سنني طويلة خلت، 
تشكل من الناحية العملية نوعا 
من املجلس النيابي املصغر أو 
مجلسا للشيوخ، ومعتبرا ايضا 
ان بلدا بحجم الدولة اللبنانية 
تكفيه حكومة من اثني عش���ر 
وزيرا إلدارة شؤونه الداخلية 
واخلارجي���ة وللقيام مبلفاته 

تسويقه في الوسطني الشعبي 
والسياسي، كما نفى السعد ان 
يكون ايضا لدى النائب جنبالط 
الفريق  اي نوايا في مع���اداة 
املسيحي في قوى 14 آذار جراء 
دعوته الى اقامة حتالف اسالمي 
� اسالمي بغية تفادي الصدامات 
احلزبية والشعبية االسالمية، 
معتب���را ان زي���ارة جنبالط 
االخيرة للبطريرك صفير في 
مقره الصيفي في الدميان كانت 
لطمأنة هذا االخير من مواقفه 

السيما حيال املسيحيني.
النائب السعد اعترف  لكن 
بوج���ود أزم���ة ثق���ة وفتور 
ف���ي العالق���ات ب���ني البعض 
من مس���يحيي ق���وى 14 آذار 
وب���ني النائب جنب���الط جراء 
االلتباس الناجت عن طرح هذا 
 � االخير للتحالف االس���المي 
االسالمي، مستدركا بالقول ان 
ايا من الطرفني املش���ار اليهما 
لن يس���مح بتدهور العالقات 
بينهما وتطوره الى حد القطيعة 

واالنفصال.

بيروت ـ سمر دياب
ادع���ى مفوض احلكومة لدى احملكمة العس���كرية القاضي صقر 
صقر على مجموعة ارهابية مؤلفة من 12 فلسطينيا وثالثة لبنانيني 
وسوريني اثنني بينهم عشرة موقوفني بجرائم تأليف عصابة مسلحة 
بقص���د القيام بأعم���ال ارهابية والنيل من س���لطة الدولة وهيبتها 
ومراقبة قوى عس���كرية من اجليش اللبناني وقوى االمن الداخلي 
وقوات الط���وارئ الدولية )اليونيفيل( بقصد اس���تهدافها وتزوير 
جوازات سفر وبطاقات الجئني فلسطينيني واستعمالها وذلك سندا 

ملواد تنص على عقوبة االشغال الشاقة املؤبدة.

ومن اب���رز املدعى عليهم الفارين امير تنظيم فتح االس���الم في 
لبنان الفلسطيني عبدالرحمن محمد عوض ومساعده الفلسطيني 
اس���امة الش���هابي واللبناني عبدالغني جوهر الذي نفذ التفجيرات 
التي استهدفت حافالت اجليش اللبناني في شارع املصارف ومنطقة 
البحصاص في طرابلس العام املاضي، ومن بني املوقوفني س���وري 
اعتقل في مطار بيروت الدولي لدى وصوله اليه قادما من اليونان، 
واحال القاضي صقر امللف مع املوقوفني الى قاضي التحقيق العسكري 
االول رشيد مزهر الس���تجواب املوقوفني واصدار املذكرات الالزمة 

بحقهم وبحق الفارين.

القضاء العسكري يدعي على الشبكة اإلرهابية


