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الحريري عشية زيارته إلى واشنطن..
بين »التشويش السياسي« و»الثغرة الديبلوماسية«

رئيس الحكومة يقفز فوق األفخاخ السياسية لتفادي االنزالق في سجاالت مع الحلفاء والخصوم

بـــيــــروت: نـســـــبـت
صحيفــــة »الســــفير« 
اللبنانية قبــــل أيام كالما 
الى رئيس الحكومة سعد 
الحريــــري وموقفــــا مهما 
واستراتيجيا جاء فيه انه 
يؤيــــد أن تقتني المقاومة 
في لبنان كل ما يمكنها من 
الدفاع عن حدود وسيادة لبنان، بما 

في ذلك صواريخ »سكود«.
وأضاف الحريــــري كما نقل عنه: 
»أنا ال أختلف مع حزب اهلل في عنوان 
المقاومــــة نهائيا، بل أختلف معه في 
بعض األمور الداخليــــة، وأنا ال أعبأ 
بما يمكن ان يفرح أو يزعل أحدا في 
الخــــارج، وما يعنيني مصلحة بلدي 

أوال وأخيرا«.
نفي المكتب اإلعالمي

في اليــــوم التالي أصــــدر المكتب 
االعالمي للرئيس الحريري بيانا نفى 
فيه ما جاء في صحيفة »الســــفير«، 
وجاء في البيان: »ان الكالم المنسوب 
الى الرئيس الحريري يتعارض كليا 
مع مصلحة لبنان ألن من شأنه جره 
الى تجاذبــــات اقليمية خطيرة يجهد 
الرئيس الحريري منذ أن ظهرت بوادر 

أخطارها الى حماية لبنان منها«.
األوساط السياسية والديبلوماسية 
التي تابعــــت باهتمام هذه »الواقعة« 
اعتبــــرت ان »فخا سياســــيا« نصب 
للحريري بهدف حشره وإحراجه في 
مسألة حساسة جدا. فإذا نفى الحريري 
ما نسب اليه سيعطي خصومه سببا 
أو مادة للهجوم عليه وانتقاده، وهذا ما 
حصل فعال عندما اعتبر هؤالء انه في 
معرض نفيه للكالم المنسوب اليه كأنه 
يقول ان امتالك المقاومة للصواريخ 

ال يصب في مصلحة لبنان.
واذا امتنــــع الحريــــري عن النفي 
والتعليق، وهذا ما لم يحصل، يكون قد 
دخل في مشكلة واحراج أمام المجتمع 
الدولي ألن عدم النفي يعني التعاطي 
مع مسألة »صواريخ سكود« على انها 
واقع وحقيقة وتحظى بتغطية لبنانية 

حكومية، بغض النظر عن ردة الفعل 
على موقف الحريري والتي تفاوتت 
بين المستوى الديبلوماسي الذي اعتبر 
انه »حسنا فعل« بإصدار نفي لما نسب 
اليه، والمستوى السياسي الذي اعتبر 
ان الحريري ذهب بعيدا في بيانه وكان 
يكفيه ان ينفي صحة ما نسب اليه أو 
يصفه بأنه غير دقيق من دون التوسع 
في اتجــــاه يوحي بانه موقف ضمني 
من »صواريخ المقاومة«، فإن أوساط 
رئيس الحكومة وضعت هذه »الواقعة« 
في اطار التشــــويش السياسي على 
زيارته الى واشنطن وبهدف احراجه 
تجاه االدارة االميركية. وقال ما مفاده 
ان هذه االتهامات تعيد لألذهان المزاعم 
)األميركية( بوجود أسلحة دمار شامل 

ضد صدام حسين.
سالح حزب اهلل

»التشويش السياسي« ال يقتصر 
على موضــــوع الصواريخ وســــالح 
المقاومة، وانما يأخذ أشكاال وعناوين 
أخرى منها الربط بين زيارتي الحريري 
الــــى واشــــنطن ودمشــــق، واإليحاء 
بوجود تحفظات سورية على زيارة 
غير منســــقة معها وبوجود »عملية 
رقابة ورصد« من جانب دمشق لكل ما 
يتصل بالزيارة ويصدر عنها، وامالء 
مواقف وتوجهــــات على الحريري أو 
تحديد اطار وسقف سياسي لمحادثاته 
ومواقفه في واشــــنطن التي يفترض 
انها في مقابل التركيز االميركي على 
موضوع حزب اهلل وسالحه وأخطاره 
على استقرار لبنان والمنطقة، سترد 
بإثارة موضوع التهديدات االسرائيلية 
للبنان والخروقات االسرائيلية لسيادته 
والطلب من واشنطن ان تمارس ضغوطا 

للجم هذه التهديدات والخروق.
ولكن الرئيس الحريري ال يذهب الى 
واشنطن في ظل تشويش سياسي على 
زيارته، وانما أيضا في ظل وجود »ثغرة 
ديبلوماسية« في الموقف اللبناني حيال 
ملفات وتطورات جارية في المنطقة، 

ويمكن التوقف عند أمرين: 
1 - موقف لبنان )الذي يرأس مجلس 

الشــــهر ويرأس الحريري  األمن هذا 
جلسته المقبلة( من مسألة العقوبات 
على ايران اذا ما قرر مجلس األمن فتح 
هذا الملف والبدء بمناقشته للوصول 
الى قرار دولي بفرض عقوبات جديدة 
وقاسية. فما رشح من كبار المسؤولين 
اللبنانييــــن يفيد ان هناك تفاوتا في 
الموقف بيــــن اتجاهين: اتجاه يدعو 
الى الحيــــاد واالمتناع عن التصويت 
كحل وسط للتوفيق بين خصوصية 
الوضــــع اللبناني الــــذي فيه ارتباط 
لشريحة لبنانية أساسية بإيران وبين 
موقع لبنان في مجلس األمن كممثل 
للمجموعة العربيــــة يعكس موقفها 
ومصالحها. واتجاه آخر يدعو الى ان 
يكون الموقف اللبناني غير ملتبس في 
رفض واضح وصريح للعقوبات وفي 

التصويت ضد أي قرار دولي جديد.
إحياء عملية السالم

2 - موقــــف لبنان من اســــتئناف 
المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية 
غير المباشــــرة في اطار عملية اعادة 
احياء وتحريك عملية السالم وعلى 
أساس حل الدولتين، وما يرشح عن 
كبار المســــــؤولين اللبنانيين يفيد 
أيضا بوجــــود اتجاهين: اتجاه يدعم 
المسار  المفاوضات على  اســــتئناف 
المــوقف  انســــجاما مع  الفلسطيني 
العربي الذي كان أعطى الضوء األخضر 
لهذه المفاوضات وتشجيعا للموقف 
االميركــــي الذي طرأ عليه تحول مهم 
وأصبح يشــــدد كما الموقف العربي 
على حل القضية الفلســــطينية لحل 
كل مشاكل المنطقة بما فيها التطرف 

واالرهاب.
واتجاه آخر ال يدعم وال يشــــجع 
استئناف المســــار الفلسطيني دون 
المسارين السوري واللبناني وفي اطار 
سالم عادل وشامل، وال يجيز للجنة 
العربية لمتابعة عملية السالم اعطاء 
الضوء األخضر للسلطة الفلسطينية 
من أجل االنطالق في مفاوضات غير 
مباشــــرة مع اســــرائيل لمدة أربعة 

أشهر.
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 هل يـزور ســليـمان سـورية قــبل احلـريري؟: هل يزور 
الرئيس ميشــــال ســــليمان ســــورية بعد االنتهاء من 
االنتخابــــات البلدية وقبل ان يزورها رئيس احلكومة 

سعد احلريري؟
يقول أحد السياسيني املطلـعني ان الرئيس سليمان 
رمبا زار دمشق لالجتماع مع الرئيس بشار األسد للتشاور 
معــــه في األوضاع في ضوء التطورات واملســــتجدات 
والتهديدات واملـواقف االســرائيلية من السعي االميركي 
لدفع عملية الســــالم الى األمام الذي يقوم به املبعوث 
األميركي اخلاص الى منطقة الشــــرق األوسط جورج 
ميتشــــيل، وقد تأتي زيارة الرئيس سليمان في ضوء 
زيارات يقوم بها الى عدد من العواصم العربية تقوده 
الى القاهرة والرياض وعمان والدوحة للتشــــاور مع 

املسؤولني فيها حول التـطورات في املنطقة.
 رئيس احلكومة يحّضر جلولة عربية: علم ان الرئيس احلريري 
اطلع مجل��س الوزراء على اعتزامه زي��ارة 4 دول عربية، 
هي األردن والسعودية ومصر وسورية، لكنه لم يحدد ما 
اذا كان��ت الزيارات العربية ستس��بق الزيارة االميركية أم 
س��تليها، وعلم ان وفدا وزاريا موسعا سيرافق احلريري 
الى واش��نطن في 23 مايو ويلتقي أوباما في اليوم التالي 
ويضم الوزراء الياس املر وعلي الشامي وسليم الصايغ وريا 
احلس��ن، باالضافة الى املستشار السياسي السفير محمد 
ش��طح الذي يسبق احلريري الى واشنطن بأيام لتحضير 

الزيارة واعداد ملفاتها.
 ال تغييـر حكوميـا في املدى املنظور: يقـــول وزير بارز في 
احلكومة ان هناك كالما كثيرا عن حكومة جديدة متوقعة 
بني شهري يونيو وسبتمبر، وان هناك متغيرات مرتقبة 

تفرض االتيان بحكومة جديدة.
غير ان أحد املسؤولني اللبنانيني ال يرى وجود متغيرات 
في املنطقة وفق املعطيات التي ميلكها، ويقول بالتالي: 
ليس هناك من موجب لتغييـــر احلكومة، فليس هناك 
من متغيرات محليـــة توجب االقدام على هذه اخلطوة، 
خصوصا ان حكومة الرئيس سعد احلريري هي حكومة 
وحدة وطنية، وفي حال »تطييرها« ال تعود هناك امكانية 
لتأليف حكومة جديدة، كما ان األقلية لم حتدث خرقا في 
االنتخابـــات البلدية أو تغييرا في املعادلة حتى ميكنها 

فرض معادلة حكومية جيدة.
 دمشق ال تكترث للبلدية: يشير زوار دمشق الى ان املسؤولني 
هناك ال يعلقون أهمية على االنتخابات البلدية واالختيارية، 
ويش��دد هؤالء على ان عدم االهتمام السوري بالبلديات 
لكون هذا االستحقاق ال يؤثر على التمثيل وحسم القرارات 
املهمة، مع تشديدهم على ان االستحقاق السياسي املقبل 
هو تأكيد مواقع القوى في لبنان والذي سينتج عنه انقالب 
األكثرية الى أقلية والعكس صحيح. وال يستبعد ضيوف 
س��ورية ان يكون هذا االس��تحقاق املنتظر هو موضوع 
التغيير احلكومي الذي اليزال أقطاب لبنانيون يستبعدون 

حدوثه.
 جنبالط مرتاح: النائب وليد جنبالط عبر عن ارتياحه أمام 
أكثر من مقرب منه ألنه استطاع ان يعيد صياغة عالقته 
احمللية مع حزب اهلل وعبره مع سورية، دون ان يكون 
ذلك على حساب املساحة السياسية التي يريد التحرك 
فيها لبنانيا وعربيا، وبهذا االطار كان استقباله املميز 

لرئيس وزراء قطر، ثم زيارته السعودية واألردن.

أخبار وأسرار لبنانية

بيروت ـ عمر حبنجر
االنتخابات البلدية في إجازة مستمرة حتى األحد 23 الجاري، في 
هذا الوقت الضائع، وصل الى بيروت امس وزير الدفاع الفرنسي 
هيرفيه موران، في زيارة تستمر حتى الغد للبحث في التعاون 

العسكري بين البلدين.
كما يزور بيروت رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو يوم 

االربعاء.
وفي هذا الوقت يستعد رئيس الحكومة سعد الحريري لحزم 
حقائبه للســـفر في 24 الجاري الى الواليات المتحدة األميركية 

للقاء الرئيس باراك أوباما.
وزير الخارجية علي الشـــامي أكد ان من حق المقاومة إدخال 
أي ســـالح الى لبنان من أجل اســـتخدامه في مقاومة اي عدوان 
اسرائيلي، وقال امام السفراء العرب في بيروت ان ادخال الصواريخ 
ال يتعـــارض مع القرار 1701 موضحـــا ان الحكومة الحالية وفي 
البند السادس ومن بيانها الوزاري شرعت حق المقاومة والشعب 

والجيش في تحرير األرض وصد اي عدوان اسرائيلي.
واعتبر ان هذا التســـليح للمقاومة ينسحب على مستلزمات 

صد العدوان، وبينها الصواريخ من اي نوع كان.

معركة قاسية

وبالعودة الى االنتخابات البلدية واالختيارية، سيكون الجنوب 
محطتها التالية، يوم 23 الجاري، ومعها بدأت مدينة صيدا المتجهة 
الى معركة قاسية بين تيار المستقبل، والتنظيم الشعبي الناصري 
وحلفائه في قوى 8 آذار »بتزييت المدافع« حيث أعلن األمين العام 
للتنظيم الشـــعبي اسامة سعد أمس وقف المفاوضات بسبب ما 
وصفه باســـتثمار الفريق اآلخر، علما ان التواصل مستمر بين 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري 

وعبرهما الجهات المعنية.

بري: ال معركة سوى معركة الدفاع عن األرض

وفي هذا السياق، وبعد إقفال باب الترشح لالنتخابات البلدية 
واالختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، اعتبر رئيس مجلس 
النواب، نبيه بري ان كثافة المرشحين في كلتا المحافظتين، الجنوب 
والنبطية، لخوض غمار االســـتحقاق البلدي واالختياري سواء 
ضمن إطار صيغة التوافق بين حركة أمل وحزب اهلل والعائالت 
او ضمن صيغ منافسة لهذا التحالف هو إنجاز للجنوب الزاخر 
بالكفاءات القادرة على حفظ مسيرة التنمية والمقاومة، وهو قبل 
اي شيء دحض لكل المزاعم التي حمل لواءها البعض في الداخل 

والخارج عن احتكار وظالمية يعيشها أبناء الجنوب.
وقال الرئيس بري في تصريح وزعه مكتبه اإلعالمي: سيؤكد 
الجنوب وأهله وكل مكوناته الروحية والسياســـية وفعالياته 
االجتماعية والثقافية في 23 الجاري ان الجنوب كما كان ومازال 
عظيما في مقاومته وعيشه المشترك سيكون عظيما في ممارسته 
للديموقراطية بأرقى صورها، وســـيخرج من هذا االســـتحقاق 
منتصـــرا لحقه في اســـتكمال كل مشـــروعات التنمية على كل 
المستويات ومتمســـكا بكل عناوين قوته وفي مقدمتها الوحدة 
الوطنية ومقاومته الباسلة المتكاملة بأدوارها ومهاما الدفاعية 

مع الجيش والشعب.
وختم الرئيس بري تصريحه: نقول لجميع الباحثين والمحللين 
سلفا أال يصرفوا جهدا ووقتا في دراسة المعطيات حول نتائج 
االنتخابات البلدية واالختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، 
حيث انه ال معركة في أذهان أبناء الجنوب سوى معركة الدفاع عن 
األرض في مواجهة العدوانية اإلسرائيلية وفي مقاومة الحرمان 
وأن الفائز في هذا االســـتحقاق كائنـــا من كان هو فوز للجنوب 

وللبنان.

التيار العروبي والوطني

وكان النائب السابق أسامة سعد قال ان التيار العروبي والوطني 
في صيدا هو من يختار أســـماء مرشحيه ولن يسمح ألحد بان 

يختار عنه.
وقال: نحن نعلم ان الطرف اآلخر ال يريد تمثيل الفئات الشعبية 
فـــي المجتمع الصيداوي، ألنه يعتمد نهج االســـتئثار ويريد ان 

يمنع عن الفئات االجتماعية مكانة وموقعا.
وأعلن سعد وقف مرحلة التفاوض مع الفريق اآلخر، مشيرا 

الى انه قدم كل ما يستطيع إلنجاح مبادرة الرئيس نبيه بري.

ميقاتي: نبحث عن شخصيتين لطرابلس والميناء

أما في الشـــمال فقد رأى الرئيس نجيـــب ميقاتي ان التوجه 
الغالب لتحقيق التوافق على مستوى بلديتي طرابلس والميناء، 
ولتحقيق التوافق انطالقا من ضرورة إعطاء األولوية لمصلحة 

المدينتين، قبل اي اعتبار آخر.
ميقاتي أكـــد ان االتصاالت تتركز على اختيار شـــخصيتين 

تتمتعان بالثقة والكفاءة لرئاسة المجلسين.

موقف مستقل

الى ذلك، يردد الرئيس عمر كرامي أمام زواره أنه سيظل على 
موقفه المستقل سياسيا، ولن يترأس تيارا معارضا، كما لن يكون 
ضمن أي صيغة ألي تجمع جديد، وهذه االستقاللية جعلت منه 

مرجعية من جديد ولن يفرط فيها.
وتستبـعد مصادر سـياسـية معارضة احتـمال مضـي الرئـيــس 
كرامي قدما في عمـلية تشـكيل جبهة معارضة وطنية برئاسته، 
وتعتبر المصـادر ان مشروع الجبهة سقط، وان الرئــيس كرامي 
أخذ خياره السياسي في بناء عالقة تعاون وتنســيق مع الرئيس 
ســـعد الحريري بدءا من االنتخابات البلديـة في طرابـلس نهاية 
الشهر، وصوال الى محطة االنتخـابات النيابية في العام 2013 التي 
قرر كرامي عدم الترشـح لها وترشيح نجـله فيصل ودعمه في مجال 

تولـيه مقاليــد الزعامــة الســياسـية في طرابلس والشمال.

ماريو عون لـ »األنباء«: مقبلون على معركة كبيرة في جزين.. ونتمنى التوافق مع بري!
بيروت ـ أحمد منصور

رأى الناشـــط في التيار الوطني الحر الوزير 
السابق ماريو عون ان ال خالف بين رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس تكتل التغيير واالصالح 
العماد ميشال عون، آمال ان يحصل وفاق وتوافق 
مع بري في موضوع االنتخابات البلدية في جزين، 
مؤكـــدا ان تحالف التيار الوطني مع »حزب اهلل« 

نفذ بشكل فعلي وصحيح على االرض.

انتخابات فريدة

وقال عـــون في حديث لـ »األنبـــاء«: »ان هذه 
االنتخابات البلدية واالختيارية كانت فريدة من 
نوعها، فالتحالفات التي جرت على اساسها كانت 
ايضا غيـــر طبيعية من جهـــة، ومن جهة أخرى 
حصلت مواجهة للحـــزب الواحد في عدة لوائح 
منافسة، ولكن على الرغم من ذلك فإننا نعتبرها 
جيدة بالنســـبة للتيار الوطني الحر، فهو للمرة 

االولى استطاع ان يســـجل حضورا ووجودا في 
مختلـــف المناطق والبلدات، والمحافظات واظهر 
انه قوة فاعلة يجب اخذهـــا بعين االعتبار على 
الصعيد السياسي العام، فهو يحمل مشروعا بدأ 
الشعب يفهمه رويدا رويدا، خصوصا على صعيد 
البرنامـــج االصالحي والذي مـــن خالله نريد ان 
نبني الدولة الحديثة والبعيدة عن المحسوبيات 

وملفات الفساد«.
اضاف عون »ان مـــا يتعرض له وزراء التيار 
الوطني الحر في الحكومة، يتخيل لنا ان هناك ارادة 
الضعاف هؤالء الوزراء ووزاراتهم من اجل دفعهم 
الى عدم االستمرار في تنفيذ وتطبيق المشاريع 
االصالحية المعدة لوزاراتهم بهدف النيل من التيار 

الوطني ودوره ومكانته«.

خلل في التحالف مع »أمل«

وتوقف عون عند االنتخابات البلدية االخيرة 

في منطقـــة جبيل في محافظة جبل لبنان والتي 
اقسى فيها التيار بأصوات الناخبين الشيعة فقال: 
»ان ما جـــرى في جبيل كان الفتا لالنتباه، حيث 
جرى التصويت من قبل فريق سياســـي حليف 
للتيـــار الوطني الحر لصالح الئحة قوى 14 آذار، 
مما اعطى لهذه الالئحة حظوظا كبيرة بالفوز، اننا 
لم نفهم بعد حقيقة ما جرى ولماذا هذا التصرف، 
ولماذا هذا القرار لدى بعض الحلفاء، كحركة »أمل«، 
فلقد وجدنـــا ان اصوات بعض صناديق االقتراع 
التابعة لفريق »أمل« ذهبت الى الالئحة المنافسة 

للتيار الوطني الحر.

قرار سياسي

وهنـــا نرى انه ليس هناك من قرار سياســـي 
معلـــن من قبل رئيس مجلـــس النواب حول هذا 
الموضوع، فااليام المقبلة ستظهر لنا حقيقة هذا 
االمـــر، خصوصا اننا مقبلون على معركة كبيرة 

في مدينة جزين، فإننا نأمل ان ينطلق موضوع 
التحالف السياسي بخطى ثابتة خصوصا لجهة 
االنتخابـــات في جزين، ونتمنى ان يحصل وفاق 
وتوافق مع الرئيس بري فليس هناك من خالف 
بين بري ورئيس تكتل التغيير واالصالح العماد 

ميشال عون.

التيار يخترق معاقل المنافسين

وقال عـــون »من حيث التكتيـــك تبين لنا ان 
التيار الوطني حافظ على نسبة 51% من التمثيل 
المسيحي وخرق بعض المعاقل التي كانت منافسة 
له خصوصا فريق 14 آذار كالبقاع الغربي وعدد 

من بلدات الشوف والبقاع الشمالي«.
وختم عون بان المعركة االنتخابية لم تكن في 
معظمها سياسية، بل ان الطابع العائلي هو الذي طغى 
عليها في العديد من القرى والبلدات، مما خفف وهج 

ووقع القوى السياسية على تلك االنتخابات.

استغرب قرار »أمل« بالتصويت لـ 14 آذار في جبيل.. وأكد أن التيار الوطني الحر حافظ على نسبة 51٪ من التمثيل المسيحي

صيدا علّقت المفاوضات.. وزيّتت المدافع البلدية تحضيراً للنزال
طرابلس والميناء تبحثان عن شخصين مناسبين لتجنيب المدينتين معركة شرسة

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال السفيرة األميركية لدى لبنان ميشيل سيسون في بعبدا أمس

ماريو عون

إسرائيل تتجسس على الرئيس سليمان!
بيروت: ذكرت مصادر أمنية ان املوقوف من قبل فرع املعلومات
في األمن الداخلي في عمشـــيت »بلدة الرئيس ميشال سليمان« 
اعترف خـــالل التحقيق معه بتزويد العدو باحداثيات منزل رئيس 

اجلمهورية.
وانه كان مكلفا برصد السفن االيرانية التي تدخل املياه االقليمية 
اللبنانية اضافة الى نقل معلومات عن حتركات سفينة شحن ميلكها 

رجل اعمال مقرب من حزب اهلل.
وقالت املصادر ان االســـرائيليني طلبوا من املوقوف، الذي كان 
جنديـــا بحريا، حتديد مواصفات اليخوت التي ميلكها سياســـيون 

لبنانيون من مختلف االجتاهات.

..وتبث قناة باللغة العربية
بيروت: اطلقت اسرائيل قناة فضائية ناطقة بالعربية باسم

»قناة ميغ« وتبث عبر القمر المصري »نايل سات«. مقر هذه 
القناة في شارع بن غوريون في حيفا ومهمتها ترويج المنتجات 

االسرائيلية والبرامج الموجهة الى الشباب العربي.
رئيس المجلس الوطني لالعالم عبدالهادي محفوظ اعتبر االمر 
خرقا لميثاق الجامعة العربيـــة وطالب بانعقاد طارئ لمجلس 

وزراء االعالم العرب.

تيمور جنبالط يزور دمشق قريبًا
بيـروت: أكـدت أوسـاط ان تيمور جـنبالط نـجل النـائب وليـد
جــنبالط بصدد زيارة ســـوريـة في الفتـــرة القريبة بدعـوة 
رسمــية يلتقي خاللها عـــددا من الـمسؤولني للبحـــث في آفــاق 
الـمرحلة الـمـقبـلة.وأشـارت هذه األوساط الى ان جنـبالط االبن 
يخضع منذ مدة لدورات سـياسية تـثـقيـفـيـة مـن قبل شخصيات 
حزبيـة بـارزة، ومن قبل أحد نواب احلـزب التقــدمي االشتراكي.


