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 لبنان: الحكومة الحريرية أكملت أسبوعها الرابع في غرفة العتمة  
 بيروت ـ عمر حبنجر

  الحت في االفق احلكومي امس، 
امكانية خروج الرئيس املكلف سعد 
احلريري عن تكتمه حيال مجريات 
تأليــــف احلكومة من خالل تقدمي 
صيغة واسماء، في االسبوع الطالع، 
حال تأكد من جدية قبول املعارضة 
بالتخلي عــــن الثلث املعطل، كما 
قال رئيس مجلــــس النواب نبيه 
بري في وقت ســــابق، وحتى في 
حــــال وافق املعارضــــون على ان 
يسمي رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان، الوزير الشيعي السادس، 
والذي يرفع حصة املعارضة الى ١١ 
وزيرا من اصل ثالثني، فقد انطوى 
االسبوع الرابع من عمر التكليف 
وما زالت صورة احلكومة العتيدة 
في غرفة العتمة. غير ان القراءة 
املتأنية لتصريحات بعض اطراف 
التفاؤل،  املعارضة، تكبح موجة 
وتعزز حالة املراوحة املســــتمرة 
منذ شهر تقريبا، فالعماد ميشال 
عون استغرب ان ينتهي تشكيل 
احلكومة قبل نهاية هذا الشــــهر، 
وفق توقع رئيس مجلس النواب. 
وأضاف: ليس لدي شعور بتشكيل 

احلكومة قريبا.

  عون: مشكلة لبنان شرق أوسطية

  واعتبر عون ان مشكلة لبنان، 
هي مشكلة شرق اوسطية، نافيا ان 
يكون الرئيس املكلف سعد احلريري 
قدم اليه أي عرض. وأضاف: يضم 
تكتل التغيير واالصالح ٢٧ نائبا، 

وعليه «يحق لنا ستة وزراء».
  وعــــن اعــــادة توزيــــر وزير 
االتصاالت جبران باسيل (صهره) 
الراسب في االنتخابات، قال العماد 
عون ان باسيل ينتسب الى حزب 
كبير له شــــعبيته، ولو سقط في 
االنتخابات، وطالب بوزارة الداخلية 
لكتلته كونها حتتاج الى اصالحات 

جذرية.
  وبإصرار عــــون على الوزراء 

وكلف مسؤول االعالم في حركة 
«أمل» علــــي حمدان بلقائه اكد ان 
معلوماته ال تشير الى اي عوائق 
على خط الـ «س.س» (السعوديةـ  
سورية) وال داخليا، وانه ليس ثمة 
احد في املعارضة يصر على شيء، 
فالكل يقولون بحكومة شــــراكة 
والرئيس املكلف عاد يتحدث عن 
حكومة وحدة وطنية لذلك يجب 
ان نعجل. وقال لصحيفة «السفير» 
لدي اسباب كثيرة تدفعني للتفاؤل، 
اال اذا كانت هناك امور ال اعرفها، 
واضاف: اذا لم تولد احلكومة من 
اآلن حتى نهاية الشــــهر اجلاري، 
فيمكن عندها تقدم التشاؤم على 

التفاهم.

  الحريري: نسير باالتجاه الصحيح

  اما الرئيس املكلف فقد اكتفى 
بالقول بعد لقائه الرئيس ميشال 
سليمان في قصر بعبدا ان حركة 
فــــي االجتاه  االتصاالت تســــير 
الصحيــــح نحو حكومــــة وحدة 
وطنية، وقال احلريري ان احداث 
االسبوع املاضي جتعلنا نؤكد على 
ضرورة تشــــكيل حكومة وحدة 
وطنية. ويبــــدو ان هذا ما توافق 
عليه الرئيس ميشــــال ســــليمان 
مع الرئيس املكلف، محافظة على 
الوتيرة االيجابية ذاتها التي سادت 
اللقاءات السابقة، يضاف الى ذلك 
دعوة الرئيس سليمان للتعجيل 
بتشكيل احلكومة رافضا حتويل 
الرئاسة «خزنة ودائع» من خالل 
صيغة «الودائع الوزارية من خالل 
حصته». هذا وبرر الرئيس سليمان 
التأخير للتشكيلة احلكومية قائال 
امــــام زواره «لو اخذ األمر بعض 
الوقت الننا للــــرة األولى نؤلفها 

للبنان بال ضغوط او تدخالت
  وقالت مصادر ان خطاب الرئيس 
سليمان في عيد اجليش االول من 
اغسطس سيتضمن موقفا رئاسيا 

من موضوع احلكومة. 

الســــتة يبقى هناك اربعة وزراء 
فقط حلزب اهللا وحركة أمل، علما ان 
حزب اهللا متمسك بالتمثيل الكامل 
باحلكومة فــــي املرحلة االقليمية 
الراهنة. لكن الوزير السابق وئام 
وهــــاب، املعارض الــــذي يعكس 
وجهة النظر الســــورية عادة في 
لبنان، قال ان تشكيل احلكومة في 
اجازة طويلة قد متتد الى ما بعد 
عيد الفطر. وزعم وهاب ان هناك 
عرقلة مصرية لتشكيل احلكومة. 

وهاب ان لــــه مصالح وارتباطات 
في لبنان واملنطقة.

  بدوره، عضو تكتل «لبنان أوال» 
النائب عمار حوري اكد ان طرح 
العماد عون للنســــبية يفتقر الى 
الدقة. وفي رد على تصريحات عون، 
قال حوري ان على عون استخدام 
اآللة احلاســــبة، حيث يتبني، في 
حال ناقشنا النسبية بالتفصيل ان 
املعارضة لن حتصل على اساسها 
على اكثر مــــن ثمانية مقاعد في 

حيث انها تربط تشكيل احلكومة 
فــــي غزة، وفــــي اطالق  بالتقدم 
اجلندي االســــرائيلي وفي التقدم 
باملصاحلة بني حماس وفتح. وانا 
اخشى، والقول لوهاب، ان نكون 
امام محاولة انتاج فؤاد السنيورة 
رئيسا للحكومة، ويبدو ان هناك 
اطراف اقليمية، وبالتحديد مصر، 
تعمل لهذا اضافة الى دور يلعبه 
جيفري فيلتمان، مســــاعد وزيرة 
الذي يقول  اخلارجية االميركية، 

احلكومة. وقال ان الرئيس احلريري 
مصر على تشكيل حكومة وحدة 
وطنية قريبا وال مجال العتذاره.

  بري ال يرى عوائق إقليمية

  الرئيــــس نبيه بــــري الذي لم 
يقابــــل مدير الشــــرق االدنى في 
مجلس االمن القومي االميركي دان 
شابيرو، رغم لقائه الرئيس ميشال 
سليمان والرئيس فؤاد السنيورة 
والرئيس املكلف سعد احلريري، 

 عون يرى المشكلة إقليمية بخالف بري ويطالب بست وزارات بينها الداخلية.. والرئيس سليمان يبرر التأخير 

 لقاء عون ـ جنبالط لم ينضج بعد
 بيروت: برز حديث عن تقارب بني النائب

  وليد جنبالط والعماد ميشال عون لكن 
سرعان ما خفت احلديث عن هذا اللقاء 
بعدما تعثرت محـــاوالت عدة جلمعهما 
«آخرها اجتماع بني الوزير جبران باسيل 
ونائب مقرب من جنبالط» حول هذا اللقاء 
املتعثر وأســـباب تأجيله ميكن التوقف 

عند ما يلي:
  ثالثة لقاءات أجهضـــت حتى اليوم بني الطرفني 
كان آخرها منذ نحو اسبوعني في منزل جراح القلب 
نبيل الطويل (مقرب من عون وصديق جلنبالط الذي 

يحترمه ويقدره) في الرابية.
  وقد ألغي في اللحظات االخيرة، كما ألغي اجتماع 
في املكان ذاته منذ اشهر لدواع قيل انها امنية. فعمد 
جنبالط الى دعوة عون الى العشـــاء في منزله في 
كليمنصو، لكن عون اعتذر عن املجيء. أما الدعوة 
االولى فكانت منذ نحو عام ونصف العام في منزل 

الطويل، لكن اللقاء لم يحصل.

  وجهة نظر جنبالطية

  مصادر جنبالط تقول:
  ـ ليس هناك عائق محدد أمام حصول هذا اللقاء 

امنا الظروف لم تنضج بعد واملناخ ليس مواتيا.
  ـ مواقف الطرف اآلخر ليســـت متصلبة امنا في 

الوقت نفسه ال تساهم في ايجاد مناخ ايجابي.
  ـ ال دخـــل لدعوة جنبالط االخيـــرة إلقامة تكتل 

اسالمي قوي بإعاقة حصول اللقاء.
  ـ اخلالف مع التيار الوطني احلر لم يتعد حدود 
اخلالف السياسي على الرغم من انهم يستحضرون 
ملفـــات املاضي بغية اثـــارة العصبيات، امنا يبقى 

اخلالف السياسي أمرا مشروعا.
  ـ اذا كانـــت البالد تتجه نحو قيام حكومة وحدة 
وطنية يتمثل فيها اجلميع، فإن النقاش يدار من خالل 
املؤسسات وحتديدا على طاولة مجلس الوزراء، لذلك 

ليس املطلوب دوما حصول لقاءات ثنائية.

  .. وللعونيين وجهة نظرهم

  اجواء التيار الوطني احلر تفيد:
  ـ بان حصول لقاء بني طرفني مهمني على صعيد 
لبنان بشكل عام وفي اجلبل بشكل خاص يتطلب وضع 
تصور للعالقة اال اذا أردنا حصول لقاء عابر واللقاء 

قد يحصل أو ال يحصل وفقا لنضج الظروف.
  ـ ال أحد ميكنه وضع شروط مسبقة حلصول هذا 
اللقاء، امنا حلصول تقارب كهذا فالبد من توافر حد 
ادنى للتفاهم على املستويني احلزبي والقيادي حتى 

تكتسب العالقة عمقا معينا.
  ـ اللقاء ينبغي ان يفضي الى نتيجة ايجابية فال 
يكون فلكلوريا يستفيد منه جنبالط سياسيا كأنه 
«بطل» االنفتاح علـــى املعارضة من حزب اهللا الى 
التيـــار، و«الرجل احملب» للمســـيحيني بعد ان زار 
بطريركهم في الدميان وكان وصفهم قبيل االنتخابات 

«باجلنس العاطل».
  تلمح أوساط التيار الوطني احلر الى حذر شديد 
لدى العماد عون مـــن مد اليد جلنبالط وخصوصا 
بعدما تسربت اليه أحاديث خاصة لالخير عن رأيه 
باملسيحيني ودورهم، وبعد تصريحات االخير عن 
حلف ال يضم هؤالء. واستنادا الى ادوار لعبها جنبالط 
وكانت مسيئة للتيار بعد العام ٢٠٠٥ فعكر عالقاته 
مع رئيس تيار املســـتقبل النائب ســـعد احلريري، 
وكان عرابـــا للحلف الرباعـــي، وهو جنح في العام 
٢٠٠٥ في «بلف» الشـــيعة مظهـــرا العماد عون انه 
حليف لالميركيني، وجنح في انتخابات العام ٢٠٠٩ 
في «بلف» املسيحيني بعد ان صور لهم سالح حزب 
اهللا شرا مستطيرا ثم عاد وفتح خطوط التفاهم مع 

أمني عام حزب اهللا السيد حسن نصراهللا.
  وفي سياق حذره من تقلبات جنبالط، وفي تعليق 
له على مواقفه االخيرة من سورية وزيارة احلريري 
لها، نقل عن العماد ميشال عون قوله: تصرفات وليد 
بك ال اعرفها لكني اذكر «كشـــاش» احلمام منذ كنا 
صغارا، وكيف ينادي حماماته فتعود اليه. والنائب 
جنبالط عنده سربه الذي يناديه فيعود اليه. واعلن 

ان ظروف لقائهما لم تتكون بعد.
  كما تتحدث هذه االوســـاط عن خشية لدى عون 
من ان يكون جنبالط ال يريد عالقة معه بقدر ما يريد 

ابعاده عن حزب اهللا. 
  وفـــي هذا املجال، يقول نائـــب مقرب من العماد 
ميشال عون: «عندما نسمع النائب جنبالط يتحدث 
عن حتالف اسالمي جديد نرى ان في عقله الباطني 
يسعى الى فك التفاهم القائم بني التيار الوطني احلر 
وحزب اهللا، وفي حال كان يراهن على هذه النقطة، 

فلن يفلح».

  صراع تاريخي

  يرى محلل سياسي ان االندفاعة اجلنبالطية في 
اجتاه الشيعة (حزب اهللا وحركة أمل) حتركها مشاعر 
القلـــق واالعتراف بالقوة الشـــيعية (الدميوغرافيا 
والسالح). ولكن حساسية اخرى حترك هذه االندفاعة 
وهي ذلـــك املركب العميق والغائر والتاريخي الذي 
يعوق أي دفء في العالقة بني الزعامة اجلنبالطية 

وبني املسيحيني في جبل لبنان.
  فاحلقبات التي شهدت تقاربا بني مركبي السياسة 
في جبل لبنان اجلنوبي في تاريخ لبنان احلديث كانت 
استثناء، في حني كان التنافس واخلصومة هما القاعدة. 
مسيحية اجلبل تلغي درزيته، والزعامة اجلنبالطية 
لطاملا سعت اثناء سعيها لتعدي  مضمونها الدرزي 

الى موازنة التفوق املاروني في االعداد والقدرات.
  فالقدر االقلوي لهذه الزعامة اعاق طموحاتها في 

حقبات كثيرة، ومثل انتكاسة في حقبات أخرى. 

 عبداملجيد صالح 

 ميشال عون  وليد جنبالط 

 (محمود الطويل)  الرئيس ميشال سليمان مستقبال السفير السعودي في لبنان علي بن سعيد آل عواض عسيري في بعبدا امس 
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 أخبار وأسرار لبنانية 

اركان قوى ٨ آذار وحتديدا حزب اهللا يسعى إلى إنشاء أمانة 
عامة لقوى ٨ آذار على غرار املنســـقية العامة لقوى ١٤ آذار، 
على ان تلعب األمانة العامة دور املنسق بني قوى املعارضة، 
وتعد البيانات االسبوعية وحتضر الجتماعات دورية تعقدها 
قوى املعارضة على ان تعد األمانة العامة وثيقة سياســـية 
يصار إلى طرحها في االجتماع وعلى أساســـها يتم انشـــاء 
األمانة العامة التي قد يتوالها نائب ســـابق مسيحي مرشح 
لها على ان يعاونه في مهمته ممثلون ملكونات ٨ آذار، بحيث 
تشمل األمانة العامة ممثلني عن كل القوى التي تتكون منها 

قوى ٨ آذار ويكون لها حيثياتها على الساحة.
  ويسعى احلزب الى قيام مثل هذا االطار والعتبارات تعود الى 

اخلشية من التطورات اخلارجية ومن تداعياتها الداخلية.
  حتصني الداخل السني ـ الشيعي: حديث النائب وليد جنبالط عن 
ــارات البعيدة لزعيم  ــالمية قوية، فهمه العارفون باالش جبهة اس
ــبق لتحصني الداخل السني ـ  ــتعداد مس املختارة بأنه حذر واس
الشيعي حتديدا على اعتاب صدور القرار الظني باغتيال الرئيس 

 لقاء سليمان ـ أوباما: بدأت دوائر القصر اجلمهوري منذ اآلن 
اإلعداد للزيارة التي سيقوم بها الرئيس ميشال سليمان الى 
نيويورك للمشاركة في اجلمعية العمومية لألمم املتحدة في 
سبتمبر املقبل، ويترأس وفد لبنان الى هذه االجتماعات الذي 
قد يضم رئيس احلكومة ســـعد احلريري ووزير اخلارجية 

وآخرين.
  وينتظــر ان يجتمــع الرئيــس سليمان على هامش الدورة 
العاديـــة للجمعيـــة العمومية مع الرئيـــس األميركي باراك 

أوباما.
  معايير جديدة: تأكد ان الرئيس سليمان متمسك بطاولة احلوار 
ــس  ــكيل احلكومة ولكن وفق أس وانه عازم على احيائها بعد تش
ــا ووضعها بعد  ــه حتى اآلن من اعداده ــر جديدة لم ينت ومعايي

التشاور بشأنها.
ــتمرار طاولة  ــض، وبعد التأكد من اس ــن أجل ذلك يرى البع   وم
احلوار وحتويلها الى مؤسسة وطنية قد تكون البديل عن مجلس 
ــيوخ، وجوب العمل على إنشاء أمانة عامة لطاولة احلوار مع  الش
ــار السابق للرئيس ناظم  ــناد املهمة الى املستش جهاز كامل وإس
ــتئناف طاولة  ــابق االتصاالت الس اخلوري، بعدما تولى في الس

احلوار وواكب نشاطاتها من خالل حضور االجتماعات.
  أمانـة عامة لـ ٨ آذار: كشفت مصادر سياسية مطلعة ان احد 

ــيحيني كما سارع الى تفسيره  احلريري. وليس استهدافا للمس
بعضهم.

  حتذيرات أمنيـة: تلقى النائب جنبالط حتذيرات من جهات 
أمنية أوروبية من احتمال تعرضه لعملية اغتيال خاصة بعد 
ان عاد الى تخليه عن املرافقة، وتنقله وحيدا أو برفقة سائقه 

الى احتفاالت ولقاءات منها في مناطق لبنانية بعيدة.
ــليمان فرجنية زيادة عدد    فرجنية إلى احلازمية: قرر النائب س
ــي دارته في احلازمية ليكون على مقربة  األيام التي يقيم فيها ف
ــية في البالد، بعدما كان ميضي معظم وقته  من األحداث السياس

في منزله في بنشعي.
  ويشرف فرجنية منذ مدة على إعادة تنظيم فريق عمله واعتماد 
توزيع جديد للمهام يأخذ في االعتبار املسؤوليات التي تفرضها 
ــه الى مجلس النواب، بحيث يكون قادرا على مواكبة العمل  عودت
ــه زغرتا ـ الزاوية  ــن مع متابعته حلاجات منطقت النيابي بالتزام

خصوصا، ومنطقة الشمال عموما.
ــة، درس اوضاع تيار  ــب فرجني ــات االهتمام للنائ ــي أولوي   وف
«املردة» وحضوره في املناطق املسيحية كافة، السيما في دوائر 
ــمال كافة، مع  ــدا، إضافة الى مناطق الش ــروان وبعب جبيل وكس
احلرص على التنسيق مع كوادر «التيار الوطني احلر» في مناطق 

انتشاره. 

 صالح لـ «األنباء»: سورية ال تريد معاداة أحد من اللبنانيين 
مهما كان موقعه والمحور السياسي الذي يدور في فلكه

 بيروت ـ زينة طّبارة
  رأى عضـــو كتلـــة «التنمية 
النائب  النيابيـــة  والتحريـــر» 
عبداملجيد صالح ان ما تشـــهده 
الساحة السياسية اللبنانية من 
مواقف ايجابية لبعض قادة قوى 
١٤ آذار، خصوصا تلك التي متيز 
بها رئيـــس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط، قد تكون 
مقدمـــات متهيدية لطي صفحة 
االشتباك السياسي الذي ساد بني 
هذا األخير وبني ســـورية خالل 
السنوات األربع األخيرة بعدما 
وصل االشتباك املذكور الى حد 
الطرفني،  الطريق بني  انســـداد 
معتبرا ان عدم تدخل ســـورية 
في االنتخابات النيابية السابقة 
النائب جنبالط  وتصريحـــات 
األخيرة االيجابية عنها، ليست 
املعالم  ســـوى دالالت واضحة 
أن األزمة بني  واألبعـــاد علـــى 
الطرفني قد جرى تخطيها، وان 
عملية تبلورهـــا تنتظر بعض 
األمور التي علقت اجراءها عملية 
تشكيل احلكومة وزيارة الرئيس 
املكلف الى سورية بعد التأليف، 
الفتا - ردا على سؤال - الى ان 
النائـــب جنبالط أعلم من غيره 
مبوعـــد زيارته لســـورية، امنا 
على األقل قد وضع الرأي العام 
اللبنانـــي بكيفية وصوله اليها 
وذلك من خالل قوله انه «سيحل 
األزمة مع سورية على طريقته 

وبوسائله اخلاصة».
  واعـــرب النائـــب صالح في 

املعارضة على حد سواء، األمر 
الذي يرى فيه النائب صالح ان 
النائب جنبالط لم يغرد خارج 
ســـربه خالل السنوات األخيرة 
املنصرمة من تاريخ لبنان، وامنا 
ينطبق عليه ما قاله عنه الرئيس 
بـــري بأن «وليد بـــك ال يضيع 
البوصلة في األزمات السياسية 

بني اللبنانيني».
  وردا على سؤال عما اذا كان 
النائب جنبالط مرحب به وسط 
املعارضة اللبنانية وفي سورية 
بعد كل ما ســـاقه مـــن مواقف 
النائب  متطرفة ضدهما، أعرب 
صالح عن اعتقاده بأنه ال ميكن 
للقادة اللبنانيني الذين حتالفوا 
في مرحلة من املراحل الصعبة 
السابقة، السيما في زمن املقاومة 
ومواجهة االحتالل االسرائيلي 
والذيـــن كانـــوا رأس حربة في 
مواجهة املشروع االسرائيلي سوى 
العودة الى التالقي في اخلطاب 
السياســـي مهما عصفت بينهم 
رياح اخلالفات السياسية ومهما 
تناقضت رؤيتهم ملستقبل لبنان، 
وذلك ألن الوطنية املشتركة بينهم 
تنأى بهم عن متســـك كل منهم 
مبصاحله اآلنية والذاتية. هذا من 
الناحية اللبنانية اما من الناحية 
الســـورية فيرى النائب صالح 
ان ســـورية ال تريد معاداة احد 
من اللبنانيني مهما كان موقعه 
في الساحة اللبنانية ومهما كان 
احملور السياســـي الـــذي يدور 
في فلكه، وذلـــك العتبار القادة 

السوريني ان املصلحة اللبنانية 
ـ السورية املشتركة في مواجهة 
األخطار احملدقة باملنطقة العربية 
والشرق أوسطية على حد سواء 
أهـــم وأعمق بكثيـــر من بعض 
املواقف املتشـــنجة واملتصلبة 
البعض ضدها،  التي يتخذهـــا 
األمر الذي مـــن اجله لن متانع 
سورية في عودة ما انقطع بينها 
وبني البعض من اللبنانيني الى 

التواصل من جديد.
  وعن مخاوف النائب جنبالط 
من اندالع فتنة سنية ـ شيعية 
على اثر القرار الظني للمحكمة 
الدولية اخلاصـــة بلبنان، ختم 
النائب صالح مشيرا الى انه وقبل 
احلديث عن القرار الظني املرتقب 
كان هنـــاك في لبنان من يراهن 
على الفتنة املذكورة ويعمل جاهدا 
على اندالعها، اال ان الوعي الكبير 
وحكمة العقالء من قادة املذهبني 
املذكورين حـــاال دون حتقيقها، 
وهي (احلكمة) لن متكن الحقا ال 
قرارا ظنيا وال أي أحد من مترير 
مثل تلك الفنت الطائفية التي ان 
اندلعت فلن تبقى محصورة بني 
الشيعة والســـنة وحسب، امنا 
ستطول بنارها جميع الطوائف 
واملذاهب اللبنانية وتعم جميع 
األراضـــي اللبنانية، األمر الذي 
يعتبره النائب صالح لن يخدم 
اللبنانيني  مصلحة احـــد مـــن 
سوى مصلحة أعداء لبنان وعلى 
رأسهم العدو اإلسرائيلي وكيانه 

الغاصب. 

تصريح لـ «األنباء» عن أســـفه 
لوجود بعض األصوات في قوى 
١٤ آذار املعترضـــة على مواقف 
النائـــب جنبـــالط، والتي ترى 
في حتركـــه اجلديد - على حد 
قوله - تخطي لروحية العناوين 
والشـــعارات التي قامت القوى 
املذكورة على أساســـها، معتبرا 
ان القارئ السياســـي األساسي 
واملميز في هذه املرحلة الدقيقة 
التي مير بها لبنـــان واملنطقة، 
ال ميكن له ســـوى العودة الى 
القراءة السياســـية بلغة العقل 
واملنطق السليم، وبالتالي العودة 
الى اخلطاب الوطني الذي يؤكد 
أنه ال عدو للبنان سوى الكيان 
الصهيوني املتربص شرا بالبالد، 
معتقدا ان املوقع الطبيعي للنائب 
جنبالط هو في النص السياسي 
اجلديد له وفي اخلطاب الوطني 
الذي يحاكي فيه اللبنانيني وفريق 

 مصدر أكثري لـ «األنباء»: تفاؤل رأى أن الموقع الطبيعي لجنبالط هو في خطابه الوطني الجديد الذي يحاكي فيه اللبنانيين والمعارضة
   بري قائم على التنازل عن الثلث 

 متعامل مع إسرائيل يفاجئ المحكمة
  العسكرية بإعالن كونه عميًال مزدوجًا

 زعم تكليفه بتفجير سفارة إسرائيل في روما

 بيروت ـ محمد حرفوش
  بالرغم من اعتقاد البعض ان املفاوضات بشــــأن تأليف احلكومة 
تسير أبطأ من السلحفاة، وهي التزال عند خط االنطالق، فإن االوساط 
السياسية التزال تشيع كالما عاما عن اجواء ايجابية وتفاؤلية فيما 
خص عملية التأليف من اآلن حتى نهاية الشهر اجلاري. هذه االجواء 
التزال تستند الى ما كرره الرئيس نبيه بري من ترجيح لقيام احلكومة 
قبل نهاية يوليو ونفيه متسك ٨ آذار بالثلث املعطل أو بالثلث الضامن. 
وفي موازاة تلك االجواء عــــزا مصدر في االكثرية تفاؤل بري الى ان 
االخيــــر يتوقع التوصل الى صيغة ميكــــن معها االلتفاف على الثلث 
املعطل، وذلك على اســــاس ان يكون الوزير الشيعي السادس ضمن 
حصة رئيس اجلمهورية، يسميه الرئيس ويوافق عليه ٨ آذار وليس 

ان يكون «وديعة» من ٨ آذار لدى رئيس اجلمهورية. 

 بيروت ـ سمر دياب
  طلب رئيس احملكمة العســــكرية الدائمة في بيروت العميد الركن 
نزار خليل، إلى مندوبي وسائل اإلعالم واحلضور مغادرة قاعة احملكمة 
العسكرية أثناء محاكمة املوقوف اللبناني علي اجلراح بتهمة التعامل 
مع اسرائيل، حني فاجأ الرجل احملكمة بالقول انه «عميل مزدوج» وانه 
كلف من حزب اهللا بتنفيذ عملية انتحارية ضد السفارة االسرائيلية 

في روما.
  وزعم اجلراح ان احلزب كان على علم بتعامله مع اإلسرائيليني.

  وكان اجلراح طلب من احملكمة العسكرية عقد جلسة سرية حملاكمته 
نظرا خلطورة املعلومات التي سيدلي بها، لكن احملكمة رفضت طلبه، 
وقال اجلراح انه بدأ التعامل مع اسرائيل في العام ١٩٨٧ بالتنسيق مع 
حركة «فتح» التي كان ينتمي اليها، وكان يتلقى توجيهات وتعليمات 
من املسؤول في احلركة راجي النجمة، وكان يذهب الى اسرائيل عن 
طريق بلجيكا ويلتقي مسؤولني في االســــتخبارات االسرائيلية في 
حيفا، ويتقاضى منهم أمــــواال لقاء معلومات عن «فتح» يزودهم بها 

عبر البريد امليت وموجات الراديو. 

 نصراهللا يتوقع عدوانًا إسرائيليًا جديدًا بين آخر السنة والربيع المقبل

ــع أمني عام «حزب اهللا»   بيروت ـ د.ب.ا: توق
اللبناني السيد حسن نصر اهللا أن تقدم اسرائيل 
ــب قوله، على عمل  ــي ال يؤمن جانبها، بحس الت

عدواني بني آخر السنة والربيع املقبل.
ــي امس عن  ــون «اجلديد» احملل   ونقل تلفزي
نصر اهللا دعوته، في جلسة خاصة أمام مجموعة 

ــاس الى صيف آمن دون ورع  من املغتربني، «الن
رافضا تخويفهم». وكشف نصر اهللا عن معادلة 
ــذه املرة ضاحية  ــرائيل قوامها ه ــدة مع اس جدي
ــدل بيروت  ــة مقابل تل ابيب ب ــروت اجلنوبي بي
مقابل تل أبيب. وشرح السيد نصر اهللا للمغتربني 
ــور مراحل  ــون املذك ــد التلفزي ــا اك ــب م بحس

االنتخابات في لبنان قائال «ليست انتخابات التي 
ــون دوالر ولكننا  ــرف فيها مليار و٢٠٠ ملي يص
ــم تهيبنا النصر  ــة». وأضاف «نع ــا النتيج تقبلن
االنتخابي حتى ال يتهمونا بأننا فزنا حتت ضغط 
السالح»، مؤكدا أن حزب اهللا ال ميارس أي أعمال 

أمنية في اخلارج. 


