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أكد أن حزب اهلل لعب دوراً أساسياً في صياغة اتفاق 15 ـ 10ـ 5

فياض لـ »األنباء« : الحكومة باتت مسألة وقت 
وكل خطوة إيجابية سنقابلها بخطوتين

مصادر لـ »األنباء«: أسبوع على األقل
 لتبيان حصة لبنان في قمة دمشق 

السجن 18 شهرًا للبناني أميركي
 بتهمة اإلرهاب في اإلمارات

أبوظب���ي � أ.ف.پ: حكم���ت 
احملكم���ة االحتادي���ة العليا في 
االمارات امس بالسجن 18 شهرا 
اميركي  واالبعاد عل���ى لبناني 
يدعى ناج���ي حمدان )43 عاما( 
ادي���ن باالره���اب التصاله مع 
مجموعة »انصار السنة« الناشطة 
في الع���راق واملرتبطة بتنظيم 

القاعدة.
ولم يحدد القاضي التهم التي 
ادين بها حمدان لكن النيابة العامة 
كانت وجه���ت اليه تهم االنتماء 
الى منظم���ة ارهابية واالتصال 

بها ومتويل االرهاب.
وكان حمدان اكد امام احملكمة 
انه بريء وان اعترافاته انتزعت 

منه »حتت التعذيب«.
وقال احملكوم عند مغادرته 
قاعة احملكم���ة للصحافيني ان 
»احلكم خيب امله وليس عادال 
النه لم تتم تبرئتي«، وحس���ب 
عائلته يفترض ان يغادر السجن 
»بأس���رع وقت« اذ انه موقوف 

منذ 14 شهرا.

 بيروت ـ ناجي يونس
تتطلب املصادر اللبنانية املطلعة أسبوعا على 
األقل لتبيان نتائج القمة السعودية � السورية في 
دمشق، مع االعتراف بأن هذه القمة أوجدت مناخات 

مساعدة بالنسبة للبنانيني خصوصا.
املصادر، وحتى بعد 3 أيام من انفضاض القمة، 
مازالت بعيدة عن الوقائ���ع والتفاصيل املتعلقة 
بلبنان، إال انها أكدت على مصلحة دمشق بإشاعة 
جو اإليجابيات احملققة، أكان على املستوى الثنائي 
مع السعودية، أم على املستوى العربي العام، إال ان 
هذا يقف عند حدود العالقة االستراتيجية بني سورية 
وإيران، التي يراهن كثير من العرب والغربيني على 

ان تصبح غير ما هي قائمة اآلن.
وترى املصادر اللبنانية املطلعة ل� »األنباء« ان 
بإمكانها القول ان املوقفني األميركي واإليراني لم 
يتضحا، من قمة دمشق، حيال لبنان أو املنطقة، 

من هنا صعوبة رصد اجتاهات األمور اللبنانية، في 
ضوء نتائج القمة السعودية � السورية من حيث 

موعد تشكيل احلكومة، قريبا كان او بعيدا.
املصادر اس����تبعدت املخاطر األمنية القادرة على 
اإلطاحة باالستقرار العام، لكنها جتنبت احلديث عن 
ضمانات أمنية كافية في ظل عدم استطاعة حتديد هوية 
اجلهة املتضررة من ايجابيات القمة، مع ان اجلميع 
يتفادون اي مغامرة من بوابة اجلنوب، ألن رد الفعل 

اإلسرائيلي سيكون عدوانيا ووحشيا للغاية.
وعن موقف حزب اهلل الذي أصدر بيان ترحيب 
بالقمة الس����ورية � السعودية قالت املصادر: احلزب 
مرتاح على وضعه فقد س����حب موضوع سالحه من 
التداول، ويتجنب أيا كان التصادم معه، وهو ليس 
محتاجا ل� »خربطة« األمور مادام ان هناك من يتولى 
عنه هذا الدور، مشيرا الى العماد ميشال عون، حتت 

العناوين والشعارات املعروفة.

 بيروت ـ اتحاد درويش
أج����واء التفاؤل الت����ي ظللت 
املشاورات الواسعة التي  اجراها 
الرئيس املكلف بتشكيل احلكومة 
سعد احلريري مع الكتل النيابية 
في قوى االكثرية واالقلية، فتحت 
امام تذلي����ل الصعوبات  الطريق 
التي أعاقت عملية التأليف األولى 
للحكومة، فالرئيس املكلف وسع 
اط����ار لقاءات����ه التي اس����تغرقت 
االس����بوع، وهو ذاه����ب باجتاه 
استكمال البحث مع القوى املعنية 
توصال الى حكومة وفاق وطني او 

صيغة اخرى اذا تعذر احلل.
هذه االجواء التفاؤلية واكبتها 
تطورات ايجابية طرأت على العالقة 
السعودية � السورية، ارخت بظاللها 
على الداخل اللبناني، لكن وعلى 
الرغم من الوقائع املستجدة بقيت 
التأليف احلكومي تتحرك  عملية 

ببطء.
وفي هذا الس����ياق لفت عضو 
كتلة الوفاء للمقاومة د.علي فياض 
التي ترافق  املناخية  الى االجواء 
عملية التألي����ف، وأكد في حديث 
ل� »األنباء« أن االبواب فتحت امام 
تش����كيل احلكوم����ة وان العجلة 
انطلقت ف����ي هذا االجتاه، لكن لم 
يتم بلورة املخارج املشتركة للفرقاء 
املعنيني فيما يتعلق باملعضالت 
التي كانت قائمة. واش����ار الى انه 
املاضية  االي����ام  مت االتفاق خالل 

على ان يت����م البحث عن مخارج 
مشتركة للتعقيدات القائمة، واعتبر 
ان ه����ذا املوضوع تأثر باملناخات 
التي  االقليمية اجلديدة وحتديدا 
تتعلق باالتصاالت الس����عودية � 
السورية، والتي انعكست مرونة 
في اداء الرئيس املكلف مما حرك 
الذي احيط بتش����كيل  املناخ  كل 
احلكومة، وأوضح ان عملية تأليف 

احلكومة باتت مسألة وقت.
وقال: »نحن م����ن زاويتنا كنا 
نقول دائما إن املعارضة متلك زمام 
أمرها وال تنتظر احدا وهي اطلقت 
مواقفها في مرحلتي التكليف األولى 
والثانية ودعونا مرارا الى ان تكون 
ديناميات تشكيل احلكومة ديناميات 
لبنانية داخلي����ة صرفا، لكن هذا 
ال ينف����ي قولنا بواقعية ان لبنان 

هو بلد ش����ديد التأثر باملعطيات 
االقليمية سلبا أم ايجابا«.

واضاف »ان ما حصل على صعيد 
احملادثات السعودية � السورية حفز 
ودفع اكثر الفرقاء الداخليني باجتاه 
البحث عن فهم مشترك للمعضالت 
القائمة«، واوضح ان ما يتم بحثه 
اآلن هو مخارج ال تظهر احدا وكأنه 
الرابح واآلخر وكأنه املهزوم، وال 
تكون على حساب احد، امنا ستتم 

بالتوازن واملسؤولية.
وردا على سؤال حول مسؤولية 
املعارضة عن منع الرئيس املكلف 
في املرحلة األولى من تطبيق اتفاق 
15 � 10 � 5، رفض حتميل املعارضة 
املسؤولية، مشيرا الى تباطؤ حصل 
في تشكيل احلكومة خالل الفترة 
املاضية، والفتا الى ان املعارضة 
ابدت خش����يتها من ان يكون هذا 
التباطؤ ه����و محاولة لتس����يير 
احلكوم����ة على قاع����دة الرزنامة 

االقليمية.
ورأى ان املن����اخ ايجاب����ي وال 
نريد ان نعكره بأي منحى نقدي، 
ب����ل نريد ان نؤكد عل����ى ما قلناه 
مرارا اننا على استعداد ألن نبادل 
كل خط����وة ايجابي����ة بخطوتني 
ايجابيتني. وأوضح ان حزب اهلل 
أبلغ الرئيس املكلف في املشاورات 
األخيرة بأن مواقف احلزب ستكون 
بّناءة ومتعاونة وايجابية في سبيل 
البحث عن حل للمشكلة القائمة.

أخبار وأسرار

 هدية لنصر اهلل: في اللقاء االخير بني االمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل، والنائب وليد جنبالط يوم 
اجلمعة املاضي، قدم االخير لنصراهلل هدية ثالثية، هي 
عبارة عن كتابني: عن »طريق املختارة« للصحافي عزت 
صافي، و»االوهام واخلرافات والسالم« للديبلوماسي 
االميركي دنيس روس، اضافة الى ميدالية كمال جنبالط، 
تقديرا لشهداء املقاومة ضد االحتالل االسرائيلي وفي 
طليعتهم الشهيد هادي حسن نصراهلل الذي استشهد 

على طريق فلسطني.
 توقيف املتورطني: أوقفت مديرية املخابرات في الضاحية 
اجلنوبية علي ياسني وعلي السيد املتورطني بجرمية 
عني الرمانة، وكالهم��ا ال يبلغ من العمر اكثر من 19 
عاما، واشارت املصادر األمنية الى ان عائلتي الشابني 
س��لمتهما بعدما ابلغتا املراجع األمنية رفضهما هذه 
األعمال، وأجرتا االتصاالت الالزمة لتوقيف ابنيهما، 
لينضما الى املوقوفني املتورطني في احلادث س��ميح 
حمود وعلي بالل، وجميعهم من سكان برج البراجنة، 

وحسني كمال شمباوي )فلسطيني(.

سليمان منزعج لزيارته إسبانيا بوزراء لتصريف األعمال

ِ بالدخان األبيض لقاء »الحريري ـ عون« 3: إيجابيات لم تأت
 بيروت ـ عمر حبنجر

لقاء ثالث جديد عقد امس بني 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
والعماد ميشال عون، مفوض 
املعارضة في مفاوضات تشكيل 
احلكومة م���ع رئيس األكثرية 
املكلف بتشكيل احلكومة، ولكن 

هذه املرة في الرابية
أكد رئيس تكت���ل التغيير 
واالص���الح ان لق���اءه م���ع 
رئيس احلكوم���ة املكلف كان 
ايجابيا، الفتا الى ان اللقاءات 

ستستمر.
العماد عون وفي دردشة مع 
االعالميني بعد لقائه احلريري 
في الرابية، رد على سؤال عن 
موعد والدة احلكومة بالقول: 
ان ش���اء اهلل خير، فاالجواء 

ايجابية.
واشار عون الى ان احلريري 
سيعود للقيام بجولة مباحثات 
مع كل الفرقاء وفي نهاية هذه 

اجلولة سيعود للقائه.
واعلن عون ان هناك اتفاقا 
مبدئيا مع احلريري من حيث 
الشكل، مضيفا انه عندما تنتهي 
االستشارات نستطيع القول ان 

هناك دخانا ابيض.

ال خرق مرتقبًا لجدار التشكيل

وفي مطلق األح���وال، فان 
املعلومات املتداولة، عن اتصال 
س���عودي بالرئي���س املكلف 
ووضعه في اجواء قمة دمشق، 
وعن عودة »اخلليلني« املنتدبني 
من الرئيس نبيه بري والسيد 
حسن نصراهلل من دمشق، ال 
توحي بحصول خرق مرتقب 
التش���كيل احلكومي  جل���دار 
التفاؤل  املسدود، رغم مسحة 
التي أشاعتها القمة السعودية 

� السورية األخيرة.

تبادل الكرة

ولوحظ ان فريق املعارضة 
ف���ي ملعب  الكرة  بدأ يرم���ي 
الرئيس املكلف، من خالل حثه 
على الشروع بخطوات عملية 
تفضي ال���ى تأليف احلكومة، 
خصوصا بعدما صارت خطوط 
التأليف العريضة معلومة لدى 
اجلميع، ودون ان يجشم هذا 
املبادرة  الفريق نفس���ه عناء 
باجتاه الرئيس املكلف، بخطوة 

أولى على األقل.
باملقابل تقول مصادر اساسية 
في 14 آذار، ان املعارضة عموما 
وح���زب اهلل خصوصا تطرح 
معادل���ة واضح���ة مفادها اما 
الرجوع الى السادس من يونيو، 
النيابية  اي قبل االنتخاب���ات 

ونتائجها، واما ال حكومة.
ومعن���ى ذلك، بحس���ب 14 
آذار ان املعارضة تريد اعتبار 
االنتخاب���ات النيابية االخيرة 

كأنها لم تكن.

انتصار العمق العربي

وقالت املصادر ان هذه العودة 
غير واردة ألن االنتخابات وفرت 
االنتصار للعم���ق العربي في 

كان الفتا تشديد النائب نواف 
املوسوي على ان بعض االطراف 
العرب واألميركيني ال يريدون 
حكومة وحدة وطنية في هذه 
املرحل���ة، ويستش���هد بكون 
الس���فيرة االميركية )ميشال 
سيسون( تتصرف في بيروت، 
كما كانت تتصرف ايام الرئيس 

جورج بوش.

الحكومة بعد عودة سليمان

عل���ى العكس من ذلك، فإن 
وزير الس���ياحة ايلي ماروني 
ارتياحه للجو  أبدى  )كتائب( 
ال���ذي ينعكس على  االقليمي 
الداخل، متوقعا والدة احلكومة 
بعد عودة رئيس اجلمهورية 
العماد ميش���ال س���ليمان من 
زيارته السبانيا التي تبدأ في 

18 اجلاري.
وق���ال: هذا االس���بوع يبدأ 
البحث باالس���ماء واحلقائب، 
وال أخفي ان الش���يطان يكمن 

في التفاصيل.
السياس���ي  املع���اون  ام���ا 
لرئيس مجل���س النواب، علي 
حسن خليل، العائد من زيارة 
استطالعية الى دمشق، فقد دعا 
من جهته اللبنانيني الى التقاط 
الدعم  التقارب وحلظة  فرصة 
العربي الذي جسدته هذه القمة 
واإلسراع في تشكيل احلكومة، 
وع���دم تخل���ي اللبنانيني عن 
مسؤوليتهم في ايجاد التفاصيل 
املتعلقة باحلقائب واألسماء، 
ويفترض ان يبدأ الرئيس املكلف 
سعد احلريري جولة مشاورات 
سريعة يستكمل فيها ما بدأه 

سابقا.

لبنان على التمدد االيراني.
النائب مروان حمادة، أشار 
الى توافق اجلميع على وجوب 
قيام احلكومة، وان هذا االسبوع 
هو االفضل واملفصل واال وقعنا 
ف���ي مناخ���ات يونيو  مجددا 
ويوليو عندما فقد لبنان فرصة 
العربية  الهدنة  التقاط حلظة 

بتشكيل حكومته.

واض���اف حمادة في حديث 
اذاع���ي له صب���اح امس: لكن 
هذا ال يعني ان املناخات التي 
قامت حول القمة الس���عودية 
� الس���ورية، كالكالم الفرنسي 
والتركي وحتى األميركي، هو 
الذي سيفصل نهائيا تشكيل 
احلكومة، فهناك واقع اعترف 
به اجلمي���ع مبا في ذلك الذين 

اجتمعوا في دمشق بأن احلكومة 
تؤلف في بيروت. 

إلى ذلك، توقعت مصادر ان 
يكثف الرئيس ميشال سليمان 
ضغوطه خ���الل االيام املقبلة، 
الواقع  النزعاجه من استمرار 
احلالي، الس���يما انه يس���تعد 
للقيام بزيارة دولة الى اسبانيا 
هذا االسبوع، وهو لم يكن يتوقع 

ان يك���ون لبنان ب���ال حكومة 
الزيارة، وانه  يوم يقوم بهذه 
بخالف التقاليد واألعراف التي 
حتكم هذا النوع من الزيارات، 
س���يضطر لترؤس وفد يضم 

وزراء تصريف األعمال.

حزب اهلل والسفيرة األميركية

وعلى صعي���د حزب اهلل، 

)محمود الطويل(رئيس »اإلصالح والتغيير« النائب ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف سعد احلريري في الرابية امس 

اللواء السيد : محكمة باريس تستدعي ميليس بصفة مدعى عليه
بيروت: أعلن المكتب
الركن  اإلعالمي للواء 
جميل السيد: انه تبلغ من 
وكالئه في فرنسا نتائج 
المراجع���ات القضائية 
الدعوى الجزائية  حول 
المقدم���ة م���ن قبله في 
الماضي ضد  شهر مايو 
القاضي األلماني ديتليف 
ميليس الرئيس األسبق 
الدولية  التحقيق  للجنة 
في جريمة اغتيال رئيس 
الحكومة األسبق رفيق 
الحريري، حيث ان قاضي 
ف���ي محكمة  التحقي���ق 

الدرج���ة االولى في باريس، الس���يدة 
فابيان بوس، قد أصدرت مؤخرا استنابة 
قضائية دولية بحق ديتليف ميليس 
لالستماع إليه بصفة مدعى عليه في تلك 
الدعوى، إلقدامه باالستناد الى شهود 
زور من بينه���م محمد زهير الصديق 

وهسام هسام وغيرهما، على توجيه 
افتراءات شخصية وإعالمية متكررة 
بحق اللواء السيد، حتى بعد رحيله ع��ن 
رئاس��ة لجنة التحقي���ق الدولي��ة في 
مطلع عام 2006، ورغم سقوط الحصانة 

الدولية الوظيفية عنه.

 وبحس���ب اجراءات 
الفرنس���ي فإن  القضاء 
قاضية التحقيق ستعمد 
المباشرة بإجراءات  الى 
اس���تجواب ميليس بعد 
ان تتبل���غ نتيج���ة تلك 
االستنابة التي أصدرتها 

بحقه.
اما بالنسبة للدعوى 
الجزائية المشابهة المقدمة 
ضد السفير األسبق جوني 

عبدو في فرنسا.
فقد تبلغ اللواء السيد 
الدعوى التزال  بأن تلك 
في إطار التبليغات التي 
يحاول القضاء الفرنسي القي��ام بها، 
بع�دما تبين بأن العقيد عبدو يتجنب 
حتى اآلن تسلم تلك التبليغات خالفا 
لالصول المتعارف عليها ورغم محاوالت 
تبليغ���ه المتكررة من قب���ل القضاء 

المذكور.

اللواء جميل السيد

جنبالط: الخروج النهائي من 14 آذار 
وترتيبات نقل الزعامة إلى »تيمور«

بيروت: متي���ز اللقاء ب���ني األمني العام
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل ورئيس 
احلزب االش���تراكي النائ���ب وليد جنبالط، 
وهو الثان���ي لهما بعد االنتخابات النيابية، 

بأمرين:
األول: األجواء الدافئة والودية التي خيمت 
على هذا اللقاء الطويل وحرص الطرفان على 
اضفائها، مبا يعكس التحسن امللحوظ على 
مستوى العالقة الشخصية وتقدم عملية اعادة بناء الثقة، 
ومبا يدل على خروج جنبالط بشكل واضح ونهائي من 
حتالف 14 آذار، وعلى ان قرار انفتاحه على حزب اهلل ال 
رجعة فيه الى الوراء وهو قرار يتجاوز تصفية رواسب 
وذيول أحداث 7 مايو الى ارساء أرضية سياسية مشتركة 
لعالقة حتالفية، وعندما يقول جنبالط انه خارج 14 آذار 
وضمن فريق األكثرية، فإنه يقصد انه تخلى عن خط 14 
آذار بكل ما يحويه من خيارات وعناوين وأدبيات وخطاب 
سياس���ي، لكنه ال يتخلى عن سعد احلريري وهو الذي 
يعطيه األكثرية النيابية ويقف الى جانبه ويصوت معه 

كلما دعت احلاجة.
وتفي���د املعلومات بان العالقة بني الس���يد نصراهلل 
والنائ���ب جنبالط جت���اوزت مرحلة اخلط���ر واحلذر 
والهاج���س األمني مع اكتمال عقد املصاحلات والتطبيع 
في اجلبل وآخرها متوقع في الشويفات، وان احملادثات 
بينهما جتاوزت قضايا الس���اعة مبا فيها احلكومة الى 
املسائل االستراتيجية التي تتصل بالصراع مع اسرائيل 
ودور املقاومة، واملخاطر احملدقة بالقضية الفلسطينية 

والتهديدات املوجهة إليران.
الثاني: حضور جنل جنبالط »تيمور« اللقاء ألول مرة، 
وهذه هي االطاللة السياس���ية األولى ل� »تيمور« بعدما 
كانت اطاللته »االعالمية« األولى في مهرجان االنتصار 
حلزب اهلل في الضاحية اجلنوبية »14 اغسطس املاضي« 
والتي تلتها اطاللة ثانية في مهرجان حركة أمل »ذكرى 
األمام الصدر في 31 اغسطس«، ويتعمد جنبالط ان تكون 
»معمودية النار« السياسية األولى ل� »تيمور« مع حزب 
اهلل، وان تكون انطالقته وأولى خطواته في مس���يرته 
السياس���ية على طريق الزعامة من الضاحية اجلنوبية 
ومن باب املقاومة وفلس���طني والتحالف مع حزب اهلل 

وليس من أي مكان آخر.
في الواقع بدأ جنبالط عملية توريث تيمور واعداده 
خلالفته في رئاسة احلزب االشتراكي وفي الزعامة الدرزية، 
وبدأ في موازاة ذلك عملية انسحاب تدريجي من احلياة 

السياسية واالعداد ل� »تقاعده السياسي املبكر«.
ويقال أيضا ان جنبالط أس���رع اخلطى في حتضير 
تيمور خلالفته، والى جانب زيارات ولقاءات سياس���ية 
اس���تهلت مع قيادة حزب اهلل، وستتوسع في اجتاهات 
أخرى، سورية وايرانية وفلسطينية، بدأ جنبالط يشرك 
تيمور في االستقباالت األسبوعية الشعبية في املختارة، 
ويرسله الى املناطق واالحتفاالت لتمثيله، واألهم من كل 
ذلك ان جنبالط شرع في اجراء تغييرات جذرية في بنية 
احلزب االشتراكي حتت عنوان ضخ دم جديد لتسليم قيادة 
شابة تنسجم مع تيمور ومع مقتضيات املرحلة اجلديدة 
التي لها خطابها وعدة الش���غل »التنظيمية والفكرية«، 
ثمة دوافع وعوامل كثيرة تدفع بجنبالط الى فتح مسألة 
توريث تيمور باكرا: هناك العامل التاريخي � النفس���ي 
املت���وارث والذي يقول ان زعم���اء آل جنبالط ميوتون 
»اغتياال« عندما يبلغون س���ن الس���تني )وليد جنبالط 
بلغه هذا العام«، وهناك عامل التجربة الشخصية التي 
ال يريد جنبالط ان تتكرر مع جنله عندما خلعت عليه 
عب���اءة الزعامة فجأة ومن دون مقدمات واعداد، وهناك 
عامل اخلصوصي���ة الدرزية داخل املعادل���ة اللبنانية، 
حيث اجلبل الدرزي م���ازال يحتوي مقومات »االمارة« 
غير املعلنة والزعامة الدرزية املعقودة اللواء للمختارة 

بدات تشهد اهتزازات وحتديات.
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انفجار ذخائر داخل منزل
لعضو بحزب اهلل في الجنوب

بيروت � د.ب.أ: سقط عدد من الضحايا جراء انفجار وقع مساء 
امس جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم الرسمية أن 
االنفجار وقع في مبن���ى مؤلف من 3 طوابق ميلكه عبدالناصر 
عيس���ى في بلدة طيرفلس���ية ما أدى إلى تدمير املبنى بالكامل. 
وطوقت القوى األمنية اللبنانية املنطقة التي وقع فيها االنفجار. 
كما وصل اجليش اللبناني وق���وة دولية من »اليونيفيل« إلى 
البلدة للتحقيق في االنفجار. وأكد متحدث باسم حزب اهلل عدم 
س���قوط قتلى جراء االنفجار وقال أن شخصا واحدا قد اصيب 
فقط. وقالت مصادر أمنية إن عبد الناصر عيس���ى هو مسؤول 
حزب اهلل ف���ي البلدة بينما قالت مصادر في احلزب إنه ينتمي 

للحزب وليس مسؤوال به.


