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ما بعد 14 فبراير: مسار العالقة بين الحريري ودمشق
بيروت: ش����كلت محطة 
14 فبراي����ر أول اختبار 
الرئيس  جدي للعالقة بني 
س����عد احلريري والقيادة 
السورية في مرحلة »اختبار 
النيات« التي جتتازها هذه 
العالقة احلديثة العهد. وفي 
قراءة سياسية ملسار هذه 
العالقة قبل 14 فبراي����ر وبعده تبرز 3 

نظريات واجتاهات:
1 � نظرية متطرفة لدى بعض حلفاء 
دمش����ق تعتبر ان األمور بني احلريري 
ودمش����ق ال تسير كما يجب وال توصل 
الى نتائج مهمة اذا اس����تمرت على هذا 
النحو، وتعدد هذه القوى جملة من املآخذ 
التي جتمع بني االنتقاد والعتب وتضع 

املسؤولية على عاتق احلريري ومنها:
� تقصير وتباطؤ في تنفيذ التزامات 
ووع����ود أعطي����ت وخط����وات كان����ت 

مرتقبة.
� استمرار خطوط التواصل واالنفتاح 
مع بع����ض الغرب. وجتاه����ل أو إهمال 
موجبات التفاهم السوري � السعودي.

� عدم إق����دام احلري����ري، وكما فعل 
جنبالط، على القطع مع املرحلة السابقة 
ومكوناتها أو رموزها وأولها حتالف 14 

آذار، ال ب����ل املبادرة الى إنعاش وتعومي 
»14 آذار«.

� ذهابه الى أبعد من حتضير وإحياء 
ذكرى اغتيال الرئيس رفيق احلريري، الى 
إحياء فريق 14 آذار واحتضانه وقيادته 
مجددا رغم التحول الذي طرأ على موقعه 
مع توليه رئاسة حكومة الوفاق الوطني 
وحيث يصعب اجلمع بني موقعه الرسمي 
اجلديد وموقعه السياسي كرئيس لفريق 
أو حركة سياسية مرتبطة مبسار تصادمي 

في املرحلة املاضية.
� تفويت فرصة االنتقال من باب 14 
فبراير الى تكريس مرحلة سياسية جديدة 
عبر حتويلها الى مناسبة وطنية جامعة 
وتغليب البعد السياسي على اجلماهيري 

فيها.
�  عدم السيطرة متاما على مجريات 
األمور خصوصا جلهة كبح جماح احلمالت 

ضد حزب اهلل وسالحه.
2 � نظرية متطرفة لدى بعض قوى 14 
آذار، وتعتبر ان دمشق تتحمل مسؤولية 
ف����ي وضع املراوح����ة وطريقة تعاطيها 
غير مشجعة ولم يطرأ عليها بعد زيارة 
احلريري تقدم يذكر. ال بل بدا ان سورية 
غير مستعجلة في تنفيذ اخلطوات في 
سياق تطبيع العالقات بني البلدين ولم 

تنف����ذ ما وعدت به رئيس احلكومة. فال 
اللجان املشتركة بدأت أعمالها لترسيم 
احلدود، وال الوفد احلكومي السوري جاء 
الى لبنان، ومازالت دمشق في سياسة 
وأسلوب الرسائل الضاغطة على احلكومة 
ورئيسها ومازالت في التوجه الى استخدام 
لبنان »ورقة تفاوضية« لتعزيز موقعها 
التفاوضي مع الواليات املتحدة. وتعتبر 
املصادر ان احلريري تصرف كما يجب 
في مناسبة 14 فبراير ومبا ميليه عليه 
واجب����ه وموقعه ردا عل����ى كل من نعى 
14 آذار وأعل����ن نهايته����ا، وعلى كل من 
يحاول انتزاع هذه الورقة السياسية من 
يده وإضعافه، وعلى كل من ينس����ى أو 
يتناسى ان احلريري وصل الى رئاسة 
احلكومة من بيئة 14 آذار وبفضل فوزها 
باالنتخابات قبل ان يصل بفعل التفاهم 

السوري  � السعودي.
3 � نظرية القوى احمليطة بالرئيس 
س����عد احلريري التي ترفض ان يجري 
التعاطي م����ع ذكرى 14 فبراير على انها 
محطة فاصلة بني ما س����بق وما سيلي، 
وترفض التشكيك بالعالقة بني احلريري 
ودمش����ق وما يقال عن تعثر ومشكلة. 
النقاط  وتش����دد هذه املص����ادر عل����ى 

التالية:

� احلريري واقعي جدا ومدرك للمصاعب 
والعقبات التي تعترض طريقه وعملية 
فتح العالقة اللبنانية � الس����ورية على 
آفاق ومرحلة جديدة. ولكنه يعلق أهمية 
خاصة على االتصاالت املباشرة القائمة 
بينه وبني الرئيس األس����د ويراهن على 
وجود رغبة حقيقية لدى األسد في إيجاد 

احللول املالئمة للمشاكل العالقة.
� احلريري مرتاح الى كون لبنان محاط 
برعاية عربية دولية لعملية التقارب بني 
بيروت ودمشق، وكون العالقة اللبنانية 
� السورية جزءا من التفاهمات السورية 

� السعودية.
� احلريري مع تياره وحلفائه ماض 
قدما في التكي����ف مع نتائج زيارته الى 
دمشق ومع املرحلة السياسية اجلديدة. 
وهذا ما أكده في عدة محطات ووقائع عدة 
من تعاطيه الهادئ مع زيارة أبوموسى 
الى لبنان، الى تعاطيه االيجابي مع كالم 
األسد الى »نيويوركر« وجلم ردات الفعل 
عليه، الى مهرج����ان 14 فبراير الذي لم 
يتضمن أي هجوم على سورية وأثبت 
فيه احلريري انه يسيطر على موقف 14 
آذار وميسك بزمام املبادرة فيه، ويعرف 
كيف يوفق بني متس����كه بفريق 14 آذار 

وقراره باالنفتاح على سورية.
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التحدي االبرز: اذا كانت القمة العربية املقبلة في ليبيا تشكل 
التحدي األبرز للبنان في سياسته العربية جلهة مشاركته في 
القمة أو عدم املش���اركة، أو جلهة مستوى املشاركة اذا قررت. 
فإن موضوع العقوبات احملتمل فرضها على ايران في مجلس 
األمن يش���كل التحدي األبرز للبنان في سياسته الدولية وفي 

فترة عضويته في مجلس األمن.
وفي هذا املجال تكش���ف مصادر ديبلوماسية فرنسية ان هذا 
املوضوع بحثه املس���ؤولون الفرنسيون مع رئيس احلكومة 
اللبنانية س���عد احلريري خالل زيارته األخيرة الى باريس، 
مبوازاة بحث جار مع دول أخرى في مجلس األمن قريبة نسبيا 

من ايران مثل البرازيل.
وتقول هذه املصادر ان باريس ترجح في نهاية األمر ان يتخذ 
لبنان موقف االمتناع عن التصويت في حال طرح مش���روع 
العقوبات ضد ايران على التصويت في مجلس األمن، معتبرة 
ان لبنان موجود في وضع »دقيق وحساس«، فهو من جهة ال 
يستطيع التصويت ضد مشروع العقوبات خشية ان يضيع 
فرصة الدعم الدولي له مبا في ذلك املساعدات االميركية العسكرية 

واملساعدة الفرنسية واألوروبية االقتصادية.
وهو من جهة ثانية ال يس���تطيع مج���اراة الدول الغربية في 
التصويت لصالح العقوبات خشية اإلضرار باالستقرار السياسي 

الهش في البالد واثارة غيظ ايران وسورية.

موفد اشتراكي إلى دمشق: تقول مصادر متابعة 
لزيارة جنبالط الى دمش��ق ان املواقف التي 
عبر عنها جنبالط أو أرسلها عبر القناة الوحيدة 

املوثوق بها بينه وبني الرئيس الس��وري وهي األمني العام حلزب 
اهلل الس��يد حسن نصراهلل لم تنطو على رس��ائل مقدار ما أكدت 
اقتناعاته بالعودة الى اخليارات التي كان قد أرساها مع سورية بني 

1977 و2000.
عزز اعتقاد دمش��ق باستعادة هذه االقتناعات الدور الذي اضطلع 
به نصراهلل لدى الرئيس السوري، وثقته بثبات جنبالط على تلك 
اخليارات التي ال تعني بأي حال اال الوقوف على طرف نقيض مما 

تقول به قوى 14 آذار.
وقد تأكد لدمشق خروج جنبالط نهائيا من قوى 14 آذار، وابقاؤه 
»عالقة وفاء« برئيس احلكومة سعد احلريري تستمد دوافعها من 
وفائه للحريري األب. تأكد لها أيضا خروج جنبالط من املش��روع 
السياس��ي لقوى 14 آذار، وخصوصا ما يتصل مبواقف أفرقائها 

من القرار 1559 وسالح حزب اهلل.
وكان جنبالط قد بادر قبل نحو أسبوعني جتاه سورية، عبر إيفاد 
املس��ؤول العسكري السابق في احلزب التقدمي االشتراكي، غنام 
طربيه، إلى دمش��ق في زيارة عائلية ولقائه اللواء رستم غزالة )لم 
حتص��ل زيارة للوزي��ر العريضي، وما تردد ع��ن لقائه مع اللواء 

محمد ناصيف(.

وأبلغ طربيه غزالة بوضوح أن االش��تراكيني 
يريدون احملاربة إلى جانب س��وريا في وجه 
إس��رائيل في حال حصول أي حرب، مشيرا 

إلى أن هناك معطيات عن جدية العدوان اإلسرائيلي.
لكنه أضاف جملة إلى غزالة، كما نقل بعض زوار دمشق، هي: إذا 
كان هن��اك جزء من الطريق بيننا وبينكم ل��م يعبد بعد، فأبلغونا 

لكي ننجزه.
تباين�ات واضحة في مجال التباينات السياسية سجل: تباين 
بني الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون في موضوع 
االنتخابات البلدية: سليمان ال يرى رابطا بني »اقرار االصالحات 
واجراء االنتخابات التي ميكن ويجب ان جترى س���واء أقرت 
االصالحات أم لم تقر. وعون يطرح االصالحات شرطا إلجراء 

االنتخابات.
تباين بني الرئيس سعد احلريري والنائب وليد جنبالط حول 
شعار »لبنان أوال«: احلريري جدد في مهرجان 14 فبراير لبنان 
أوال هو شعار وعنوان هذه املرحلة وكل املراحل، وان ال مصلحة 

للبنان بدخول سياسة احملاور االقليمية.
وجنبالط يكرر ان نظرية لبنان أوال »ال تركب معي«، معتبرا 

ان حماية لبنان هي العروبة وسورية وحزب اهلل.
طاول�ة احلوار مجددا: في موضوع اعادة تشكيل طاولة احلوار 
الوطني تبرز صعوبة في التوفيق بني معيار التمثيل النيابي ومعيار 

التمثيل الطائفي.

واملثال األوضح على ذلك مس��ألة مشاركة النائب ميشال املر الذي 
يقف خ��ارج املعادلة النيابية وال ينتمي الى كتلة يحق لها التمثيل 

في بعبدا، ولكن من الصعب شطبه من املعادلة األرثوذكسية.
وباالجمال فإن أبرز املرشحني للخروج من طاولة احلوار هم النائبان 
ميشال املر وبطرس حرب والنائبان السابقان ايلي سكاف وغسان 
تويني، وأبرز املرشحني للحلول مكانهم هم: فريد مكاري وسليمان 

فرجنية وميشال فرعون وغسان مخيبر.
حضور مستقبلي الفت: ترى مصادر في تيار املستقبل ان احلضور 
الكثيف لتيار املستقبل ومن كل املناطق في مهرجان 14 فبراير 
نزع مقول���ة البعض بأن جمهور الرئيس احلريري لم يهضم 
زيارة زعيمه لدمشق، مع االشارة الى ان رئيس احلكومة سبق 
ان التقى بكوادر التيار وكان صريحا معهم للغاية وناقش���هم 
بالزيارة الدمش���قية وتفهموا كل الظ���روف التي أحاطت بها 

وبالتالي انها صبت ملصلحة البلدين.
وت���رى مصادر مراقبة من خالل ع���رض القوة جلمهور تيار 
املستقبل خالل مهرجان أمس األول، ان زعامة سعد احلريري 
مازالت ثابتة ومتينة برغم كل التحوالت التي طرأت على خطابه 
السياسي، بل ميكن القول ان رئيس احلكومة أثبت انه يستطيع 
ان يذهب الى س���ورية ويعانق الرئيس بشار األسد ويتناول 
طعام العش���اء معه وينام في أحد أجنحة القصر الرئاسي في 
دمشق، من دون ان تضعف قيادته للشارع السني الذي حضر 

بقوة الى وسط بيروت.

أخبار وأسرار لبنانية

قيادي في 14 آذار ل� »األنباء«:
ال بلديات وال تعيينات وربما ال موازنة!

بي����روت: توقع قيادي في 14 آذار ل� »األنباء« أن 
األوضاع ستبقى معلقة في لبنان حتى يطرأ ما 
يتسبب في تغييرها جذريا دون ان يستبعد فرضية 
االصطدام بني الغرب وإيران، األمر الذي يعني حكما 
بأن حزب اهلل وإس����رائيل سيتورطان في املواجهة 

التي ستجلب اخلراب على اللبنانيني.
وقال ردا على سؤال ان االحتمال األكثر ترجيحا 
ان االنتخابات البلدية ستؤجل، وان التعيينات لن 
حتصل قريبا وان اإلصالح����ات الواردة في البيان 
الوزاري قد ال تبصر النور في اي مش����روع ملوازنة 

العام 2010 حتى ان هذا األخير قد ال يقر قريبا.
ورأى ان بقاء لبنان في ظل الواقع املجمد سيفضي 
حكما الى تعطيل كل ش����يء بالتال����ي الى مزيد من 

االهتراء على مختلف األصعدة.
وأضاف: التحالفات القائمة هش����ة، إال ان ال أحد 
سيجرؤ حاليا على نسفها فقوى 14 آذار تقف على 
احلافة بعدما خرج النائب وليد جنبالط من صفوفها، 
وهاهي العالقة بني الرئيس سعد احلريري وحزب 
الكتائب متش����ي ببطء ويبقى فق����ط التحالف بني 

احلريري والقوات.

ويبدو ان واشنطن ومن ورائها عدد من احللفاء 
تريد املزيد من املكاسب لقاء احترام السوريني اكثر 
للتعهدات جتاه لبنان واملطالب املرفوعة عربيا ودوليا 

حيال ملفات املنطقة.
وبقدر ما س����تحصل سورية على تسهيالت من 
هذه الدول بقدر ما ستلني في التعاطي مع احلريري 

والدولة اللبنانية طبعا باحلسابات السورية.
في املقابل يبدو ان التشققات داخل صفوف قوى 
8 آذار اكث����ر مما هي عليه في صفوف 14 آذار، على 

حد تعبير املصدر.
فحزب اهلل يخشى كثيرا مما يحصل بني الرئيس 
نبيه بري والعماد ميش����ال عون مع انه يس����تطيع 
ان يضبط اإليقاع بينهما الى حد ما وفي العناوين 

احملورية.
أما املعادلة الدرزية فليست أفضل حاال، السيما 
بعدما وقعت الواقعة بني النائب طالل أرسالن والوزير 
الس����ابق وئام وهاب. ويبدو ان السوريني وحزب 
اهلل يدرك����ون جيدا ان النائب جنبالط قد ال يتمكن 
من لعب دور محوري بعد اليوم، وان الثقة به قد ال 

تعود في محلها الى حد بعيد جدا.

جنبالط التقى عون في الدوحة.. ويزور دمشق »في أي لحظة«

بيروت � عمر حبنجر
احلراك السياسي في لبنان وحوله يقترب من 
الذروة ولنأخذ املستجدات بالتدرج، باالمس في 
الدوحة التقى رئيس تكتل االصالح والتغيير 
العماد ميش���ال عون والنائ���ب وليد جنبالط، 
في دار السفارة اللبنانية، وسيلتقيان السبت 
في املختارة حيث سيكون على عون رد زيارة 
جنبالط الى الرابية وسط قلق حلفاء جنبالط 

املسيحيني.

مجلس الوزراء وقانون البلديات

واليوم يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته 
اخلامسة في القصر اجلمهوري الستكمال بحث 
التعديالت عل���ى قانون االنتخاب���ات البلدية 
واالختيارية وستعقد جلسة اخرى عادية في 
السراي الكبير غدا لدرس جدول اعمال من 43 

بندا عاديا.

بندان أساسيان

وفي جلسة اليوم سيستأنف املجلس البحث 
في بندين اساس���يني هما اعتماد النسبية في 
االنتخابات البلدية وانتخابات رئيس البلدية 
ونائبه مباش���رة من الناس، الى مسائل فنية 

تتعلق باالنتخابات البلدية.
وافترضت مصادر في رئاسة اجلمهورية ان 
تكون جلسة اليوم حاسمة على صعيد قانون 
االنتخابات، بسبب تس���ارع الوقت الى جانب 
الزي���ارات اخلارجية للرئيس س���ليمان الذي 
سيكون في موس���ك��و يوم 25 اجلاري تلبية 
لدعوة رسمية لبحث العالقات الثنائية ولطلب 
الضغط الروسي ملنع اي عدوان اسرائيلي بينما 
يزور الرئيس احلريري الڤاتيكان في العشرين 
منه، لعقد اول لقاء له مع البابا بوصفه رئيسا 

للحكومة.
وفي هذا الس���ياق، اش���ار وزي���ر الداخلية 
والبلديات زياد بارود ال���ى انه ال يفترض ان 
يستغرق القرار بشأن النسبية في جلسة مجلس 
الوزراء التي ستعقد غدا اكثر من خمس دقائق 
ألن املوضوع اشبع نقاشا والوزراء سيكونون 
قد اتخذوا قرارا باعتمادها في االنتخابات املقبلة 

أم ال.

عون وجنبالط في الدوحة

وفي الدوحة التقى رئي���س تكتل التغيير 
واالصالح العماد ميشال عون مع رئيس اللقاء 
النيابي الدميوقراطي النائب وليد جنبالط في 
مقر السفارة اللبنانية في قطر بحضور وزير 
االشغال العامة والنقل غازي العريضي وعضو 
اللقاء الدميوقراطي النائب نعمة طعمة ووزير 

الطاقة واملياه جبران باسيل.
وف���ي بيروت اعلنت مفوضي���ة االعالم في 
احلزب التقدمي االش���تراكي ان وسائل االعالم 
تناقلت تصريحا منسوبا الى امني السر العام 
في احلزب املقدم شريف فياض مفاده ان جنبالط 

سيكون في دم���شق خالل ساعات، وأوضحت 
املفوضية ان ما جاء في التصريح هو ان جنبالط 
في طريقه إلى دمش���ق، لكن حتى الس�������اعة 
لم يحدد موعد الزيارة وبالتالي يؤكد احلزب 
ان م���ا نقل كان مجت���زءا وال يعكس حقي���قة 
املوق����ف رغم التأكيد ان الزيارة باتت قريبة 

وفي اي حلظة.

مخيبر: ستبقى هناك خالفات بين الحريري وعون

عضو كتلة اإلصالح والتغيير النائب غسان 
مخيبر وردا على س���ؤال حول إمكانية عودة 
العماد ميش���ال عون والنائ���ب وليد جنبالط 
املوجودين حاليا في الدوحة، بخارطة حتالف 
سياس���ي انتخابي في اجلبل، قال: انني أرحب 
بأي لقاء بينهما، ألن اي لقاء يساهم في تقريب 

وجهات النظر.
وأش���ار الى زيارة العماد عون الى املختارة 

السبت املقبل.
وعن العالقة بني عون والقيادات املسيحية 
األخ���رى التي تنظر بع���ني الريب���ة لزيارته 
الشوفية، قال مخيبر: أعتقد ان وجهات النظر 
متقاربة رغم كل ما يقال، عدا االختالفات احلادة 
بسبب املنافسات، امنا ال أعتقد بوجود خالفات 

إستراتيجية.
وحول ما اذا كانت أسباب الفرقة بني الرئيس 
سعد احلريري والعماد عون قد زالت، قال مخيبر، 
ستبقى هناك خالفات، وهذا طبيعي امنا يجب 
ان تكون هناك اتفاق���ات، واعتقادي ان لبنان 
خرج من دائرة االصطفافات احلادة، من األسود 
واألبيض، ألن احلي���اة كلها ألوان وليس فقط 

أسود وأبيض.

ال داعي للخوف

وق���ال عون في مأدبة تكرميي���ة اقامتها له 
اجلالية اللبنانية: ال حرب في منطقة الش���رق 
األوسط، معتبرا ان اسرائيل ستكون خاسرة 
في اي حرب على لبنان، مشددا على انه ال داعي 
للخوف والقلق على لبنان ألنه ذاهب الى األحسن، 
داعيا الى أخذ العبر من اخطاء املاضي حتى ال 

تتكرر التجارب السيئة والقاسية.

عمرو موسى في بيروت

في غض��ون ذل���ك، وصل الى بيروت امس 
األمني العام جلامع��ة ال�����دول العربية عمرو 
موسى للبحث مع املسؤولني اللبنانيني موضوع 
املش���اركة في القمة العربية املقبلة املقررة في 
ليبيا، في ضوء اعتراض رئيس مجلس النواب 
نبيه بري واملجلس اإلسالمي الشيعي األعلى 

على املشاركة.
وتقيم النائبة بهي���ة احلريري حفل تكرمي 
ملوس���ى ظهر اليوم األربعاء في إطار »منتدى 
الطائف« ويلقي محاضرة يوم غد اخلميس في 
اجلامعة األميركية في بيروت، بعنوان »الوضع 

في الشرق األوسط رؤية للمستقبل«.

مجلس الوزراء قد يحسم قانون البلديات اليوم

رئيس »اإلصالح والتغيير«: ال حرب في الشرق األوسط
عمرو موسى في بيروت لبحث مشاركة لبنان بالقمة

مغاوير البحر عثروا 
على ذاكرة  الصندوق األسود 

الثاني ل�»اإلثيوبية« 
بيروت � منصور شعبان

اعلنت مديرية التوجيه في قيادة اجليش 
اللبناني ان »مغاوير البحر« متكنوا صباح 
امس الثالثاء، بعد متابعة واصرار، من العثور 
على مسجل محادثات قمرة القيادة )ذاكرة 
الصندوق األسود الثاني( وسلموه الى جلنة 
التحقيق اخلاصة بحادث س���قوط الطائرة 
اإلثيوبية. وفي غضون ذلك بدأت س���فينة 
األوديسي اكسبلورر عملها في متابعة البحث 
عن حطام الطائرة االثيوبية املنكوبة وبقايا 
ركابها فيما غادرت س���فينة »اوشن اليرت« 
املياه االقليمية، بعد ان س���لمت ما لديها من 
معطيات وصور ومعلومات الى طاقم السفينة 

اجلديدة. 
واصدر بعض رجال الدين الشيعة فتاوى 
تعتبر ان البحر يش���كل »مقبرة ش���رعية« 
لضحايا الطائرة، وان ثمة حرمة ش���رعية 
في اس���تمرار البحث عن االشالء وسحبها 
من البحر، مما يشكل انتهاكا حلرمة اجلثث 

واالشالء.

نصر اهلل يعلن تحديه إلسرائيل: إذا ضربتم 
مطار الشهيد الحريري فسنضرب مطار بن غوريون

بيروت � أ.ف.پ: أكد األمني العام حلزب 
اهلل الس���يد حس���ن نصر اهلل مساء امس 
ان حزب اهلل سيقصف البنى التحتية في 
إسرائيل، وهو »ميلك االمكانيات لذلك«، اذا 

هاجمت إسرائيل بنى حتتية في لبنان.
وقال نصراهلل في احتفال شعبي حاشد 
في الذكرى الس���نوية »للشهداء القادة في 
حزب اهلل« عباس املوسوي وراغب حرب 
وعماد مغنية امام األلوف من مناصريه في 
مجمع سيد الشهداء في الضاحية اجلنوبية 
متوجها الى اإلسرائيليني، »اذا ضربتم مطار 
الشهيد رفيق احلريري الدولي في بيروت 
فسنضرب مطار بن غوريون في تل ابيب. 
اذا ضربتم موانئنا فسنقصف موانئكم. اذا 
ضربتم مصافي النفط عندنا فس���نقصف 
مصافي النفط عندكم«. وأضاف »اذا قصفتم 
مصانعنا فسنقصف مصانعكم. اذا قصفتم 

مصانع الكهرباء عندنا فسنقصف الكهرباء 
عندكم« متابع���ا »اليوم أعلن هذا التحدي 
وأقبل هذا التحدي«. واضاف »عندما اقول 
اننا جاهزون للقت���ال ال ميكنني ان اخدع 
اإلسرائيلي النه قادر على جمع املعطيات«، 
مشيرا الى ان لدى إسرائيل »شبكات جتسس 
في لبنان كبيرة جدا«. وتابع األمني العام 
حلزب اهلل متوجها الى اإلسرائيليني »اليوم 
اقول انتم تدمرون بناء في الضاحية ونحن 

ندمر أبنية في تل ابيب«.
وأشار الى ان »البنية التحتية إلسرائيل 
اكبر وأضخم واهم من البنية التحتية عندنا«، 
مضيفا »عندنا مطار ونصف مطار عندهم 
مطارات وعندهم موانئ عندنا بضع محطات 
الكهرباء وعنده���م مصانع كبرى  لتوليد 
للكهرباء. لدين���ا بضعة مصانع، وعندهم 

مناطق صناعية كبرى«.

أكد أنه إذا دمر بناء بالضاحية فستدمر أبنية في تل أبيب

األمني العام حلزب اهلل أطل على أنصاره عبر شاشة عمالقة أمس    )أ.پ(


