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بيروت: معادلة الردع 
التي طرحها  البحري 
األم���ن العام حلزب اهلل 
السيد حس���ن نصراهلل 
شغلت اخلبراء العسكرين 
الذين بحثوا في االحتماالت 
والفرضيات املمكنة بشأن 
تنفيذ حزب اهلل تهديده 
بضرب الس���فن املتجهة 
الى املوانئ االسرائيلية 
إذا حاص���رت اس���رائيل 
اللبناني، وأبرز  الساحل 

هذه االحتماالت:
1 – ان تق���وم زوارق 
أو  س���ريعة  مطاطي���ة 
زوارق طوربيد ال يكشفها 
ال���رادار البح���ري خالل 
الليل بعمليات س���ريعة 
حاملة قذائف صاروخية 
تضرب الهدف مباش���رة 

في البحر.
2 – صواري���خ أرض – بح���ر ومنصة اطالق الصواريخ لن تش���كل أي 
مشكلة ألن الساحل البحري اللبناني بكامله من الناقورة حتى النهر الكبير 
سيكون متاحا حلزب اهلل )صواريخ ساغر التي ضربت بارجة اسرائيلية 
عام 2006 هي صواريخ مباش���رة وتصل���ح فقط في حال كانت الصواريخ 

مواجهة للسفن(.
3 – عمليات تنفذ من داخل اس���رائيل أو من خ���الل طائرات دون طيار 

تشحن باملتفجرات فتضرب السفن على الطريقة االنتحارية.
الى ذلك نقلت صحيفة »الوطن« السورية معطيات موثوقا بها حصلت 
عليها تؤكد ان السالح املعني فاعل جدا، ويناهز مداه املباشر 300 كيلومتر، 
مبعنى انه يغطي كل الش���واطئ االس���رائيلية. وعلى صعيد املواجهة بن 
حزب اهلل واسرائيل اتهمت تل ابيب أمير مخول وعمر ابوسعيد من عرب 
48 بالتجسس ومساعدة العدو وقت احلرب وإقامة اتصاالت »مع عميل من 

جماعة حزب اهلل«.
ونفى مخول كل االتهامات املنسوبة إليه، متهما جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي 

»شن بيت« بالسيطرة على مجريات احملاكمة وتهديد احملكمة.

لبنان والعقوبات على إيران: طمأن مسؤولون أميركيون الرئيس 
سعد احلريري ان طرح مشروع قرار العقوبات على ايران على 
التصويت في مجلس األمن س���يؤجل الى الشهر املقبل تفاديا 

إلحراج لبنان خالل فترة ترؤسه املجلس هذا الشهر.
ويقول ديبلوماسيون أميركيون ان الرئيس أوباما سيمضي 
قدم���ا في دفع القرار حتى لو صوت���ت ضده تركيا والبرازيل 
ولبن���ان، ومع ان العقوبات لن تضر ايران كثيرا بعدما جرى 
تخفيف نص القرار، اال ان العقوبات ستفرض على ايران عزلة 

ديبلوماسية خانقة.
انتقادات لسليمان وجنبالط واحلريري: علم ان رئيسة اللجنة الفرعية 
للعالقات اخلارجية في مجلس النواب االميركي وجهت خالل اجتماعها 
مع احلريري انتقادات اليه وإلى رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 

والنائب وليد جنبالط على خلفية مواقفهم من سالح حزب اهلل.
ن�واب عون غاب�وا عن »لقاء األربع�اء«: لوحظ ان أيا من نواب تكتل 
االصالح والتغيي���ر لم يحضر الى لقاء األربعاء النيابي الذي 
يعقد أس���بوعيا حتت رعاية الرئيس نبيه بري، والذي سجل 
يوم أمس األول أدنى نسبة مشاركة فيه )15 نائبا نصفهم من 

كتلة »التنمية والتحرير«(.
حمادة وعالقته بجنبالط: سخر النائب مروان حمادة مما قيل ويقال 
ع��ن عالقته بالنائب وليد جنبالط الت��ي وصفها بأنها جيدة »وقد 
حتصل تباينات في الرأي وأعترف انني أنتهج طريقا متوازنة فأنا 

ذهبت معه الى مصاحلة اجلاهلية مع الوزير 
السابق وئام وهاب وشاركت في حفل السفارة 
السورية بعيد اجلالء وكان هو فيه، وأحضر 

أحيانا مناسبات لقوى 14 آذار ال تكون فيها املواقف حادة، وال ميكن 
ان تنقطع عالقتي بجنبالط، وزرته الس��بت املاضي وأزوره دائما 

وسنصل الى تفاهم دائما«.
وعلم ان اتفاقا مت التوصل اليه بني جنبالط وحمادة على أال يتحول 

االختالف بينهما في املواقف السياسية الى خالف شخصي.
زهرا في الضاحية: لوحظ حضور النائب أنطوان زهرا الى برج 
البراجنة في الضاحية اجلنوبية للمش���اركة في مأمت النائب 
السابق محمود عمار وتقدمي واجب العزاء باسم القوات اللبنانية 

ورئيسها سمير جعجع.
سماء طرابلس صفراء!: »الطائفة العلوية ستقاطع االنتخابات البلدية، 
ول��ن نقبل ان تقرر عنا بقية الطوائف، متاما كما يرفضون هم ان 
نق��رر عنهم«. هذا ما أكده مس��ؤول العالق��ات في احلزب العربي 
الدميوقراطي رفعت علي عيد أمس، معبرا عن أسفه »لعدم الوفاء 
الذي أظهره نواب طرابل��س وزعماؤها جتاه الطائفة العلوية التي 
تشكل 15% من سكان املدينة«. وقال عيد: »نحن نقول للرئيس سعد 
احلري��ري ان من اجنازات عهده ان الطائفة العلوية لم يعد لها من 
ممثلني ال في البلدية وال النيابة.. ونقول له أيضا بعد ان يعود من 
نيويورك: انظر الى سماء طرابلس، فهي لم تعد زرقاء )في اشارة 

الى اللون الذي يرمز لتيار املس��تقبل(، لقد 
أصبحت صفراء )لون املقاومة(«. ويضيف: 
»الصدمة الكبرى جاءتن��ا من الرئيس عمر 
كرامي الذي تخلى عن كل ش��يء ليضم��ن مكانا البنه فيصل في 
املجلس النيابي مستقبال«. بدورها أعلنت فعاليات الطائفية األرمنية 
مقاطعة االنتخابات في مدينة طرابلس بسبب خلو الالئحة االئتالفية 
من املرشح األرمني، وبالتالي تهميش الطائفة األرمنية والذي كان 

عرفا منذ عقود.
عكار: توافقات أرثوذكس�ية.. ومعارك س�نية: � نائب رئيس مجلس 
الوزراء األس���بق عصام فارس ينسق مع التيار الوطني احلر 
الذي يشارك مؤسس���ة فارس في اجلزء األكبر من النفوذ في 
معظم البلدات األرثوذكسية. وقد توصل مع التيار إلى تفاهمات 
أولية في معظم هذه البلدات، أسست لتوافقات أكبر، سواء في 
رحبة حيث رش���ح مدير أعمال فارس، سجيع عطية، لرئاسة 
املجلس البلدي، أو في بينو حيث اتفق على املداولة بن جرجي 
وهبة وفايز الشاعر، أو في ضهر الليسينة وبزبينا واحلاكور 
وكرم عصفور ودير دلوم. فيما بقيت بلدتا النائبن األرثوذكسين 
ري���اض رحال )الش���يخ محمد( ونضال طعم���ة )تل عباس( 

عصيتن على التوافق.
� في البلدات السنية في عكار يحتدم الصراع، وتراهن املعارضة 
في هذا السياق على تكرار سيناريو البقاعن الغربي واألوسط 

في عكار. ويشمل هذا الصراع السني � السني معظم البلدات 
الكبيرة، وأبرزه في مدينة حلب���ا مركز القضاء، وفي فنيدق 

وبرقايل وببنن وعكار العتيقة.
معركة رش�عني في زغرتا: بلدة رش��عني مقبلة على انقس��ام حاد 
ومعركة قاسية، قوامها الئحتان على األقل. وتعد رشعني من كبرى 
بلديات قضاء زغرتا. ولطاملا ش��هدت تنافس��ا ح��ادا بني العائالت 
السياس��ية التقليدية، وحتديدا بني عائلتي فرجنية ومعوض. بعد 
عام 2005، تغير واقع احلال ودخل عنصر جديد إلى حلبة الصراع 
االنتخاب��ي، هو القوات اللبنانية، الت��ي كان حضورها ضعيفا في 
البلدة. أما اليوم ومع تغير الوضع السياس��ي، فقد تبدلت الصورة 
آليا وبات محازبو القوات اللبنانية يتحركون بحرية كاملة، وينافسون 

العائلتني بقوة.
»املس�تقبل« راضيا في صيدا و»الش�عبي الناصري« أيضا: تيار املستقبل 
راض جدا عن نتائج صيدا، خصوصا ان توقعاته صحت بأن 
يكون الفارق بن الالئحت���ن نحو 10000 آالف صوت )محمد 
السعودي نال 19141 صوتا وعبدالرحمن االنصاري حصل على 
9381 صوتا(. وباملقابل فإن التنظيم الشعبي الناصري الذي 
خرج خاس���را من املعركة راض عن الرقم الذي أحرزه والذي 
يش���كل ثلث األصوات املقترعة، معتبرا ان���ه أحرز هذا الرقم 
وحده ومن دون حلفاء له، وانه ميثل جزءا أساسيا وثابتا في 

املعادلة الشعبية في صيدا.

الشمال يلتهب بلدياً: البترون »أم المعارك«.. و»الجماعة« انسحبت من التوافق الطرابلسي
بيروت � عمر حبنجر

حوار دولي في نيويورك حتت 
عنوان احلفاظ على األمن والسالم 
الدولين برئاسة لبنانية ملجلس 
األمن الدولي، وتراجع للغة احلوار 
حول س����الح حزب اهلل في لبنان 
نتيجة الس����جال الذي ترتب على 
كالم الرئيس ميشال سليمان ورد 
رئيس الهيئة التنفيذية في القوات 
اللبنانية سمير جعجع عليه. فيما 
يلتهب الشمال حتضيرا للمرحلة 
الرابع����ة والنهائية من مسلس����ل 

االنتخابات البلدية بعد غد.

مميزات الديموقراطية اللبنانية

الى ذلك اختتم الرئيس احلريري 
زيارته للواليات املتحدة باملشاركة 
في حفل استقبال أقامه على شرفه 
سفير لبنان في األمم املتحدة نواف 
سالم، معتبرا ان بعض التناقضات 
التي نعيش����ها في لبنان هي من 
مميزات دميوقراطيتنا اللبنانية.

االستقبال أقامه السفير سالم 
في منزله ملمثلي ال����دول الدائمة 
العضوية ف����ي مجلس األمن، كما 
كان هناك حفل استقبال آخر أقامه 
سالم مع سفير لبنان في واشنطن 
انطوان شديد في فندق روزفلت 
اللبنانية،  في نيويورك للجالية 

بحضور أعضاء الوفد اللبناني.
الوزير س����الم قال في افتتاح 
استقبال اجلالية، ان هذا احلضور 
يا دولة الرئيس، هو أفضل كلمة 
ترحيب بكم، وما رغبة هذا اجلمع 
باالس����تماع الى ما ستقولون اال 
تعبي����ر عن اآلم����ال الكبيرة التي 
اللبناني����ون على وعد  يعلقه����ا 
حكومتك����م بأن تك����ون أولويات 

املواطنن هي أولوياتها.
ورد الرئيس احلريري بالقول: 
ان لبنان الذي نريد، نريده ان يكون 
بلد العيش املشترك، بلد املناصفة 

واحلرية بلد قبول اآلخر.
كما حتدثت في االحتفال ملكة 

جمال الواليات املتحدة األميركية 
التي شكرت االهتمام  رميا فقيه، 
ال����ذي أحيطت ب����ه، وعلى دعوة 
الرئيس سعد احلريري لها لزيارة 

لبنان.
بلدي����ا، وعلى مس����افة يومن 
الرابعة  من املرحلة االنتخابي����ة 
واألخيرة، مسرحها شمال لبنان، 
ترت����دي املعارك وجها سياس����يا 
واضح����ا خصوص����ا ف����ي قضاء 

»البترون« و»زغرتا« و»عكار«.
وقال نائب عكار نضال طعمة، 
ان االنتخاب����ات البلدية في عكار 

خس����ر فيها تيار املستقبل، لكن 
في بيروت وصيدا ثبت أن لتيار 
املستقبل جمهورًا ال يستطيع أحد 

أن يلغيه.

أنا أو ال أحد

ق���ال طعمة نحن  وفي عكار 
نواب تيار املستقبل هناك اماكن 
جنحنا فيها واخرى لم ننجح ليس 
بس���بب تراجع التيار بل لكثرة 
الطامحن للخدمة العامة، وارتفاع 
موجة »األنا« عند الناس »أنا أو 

ال أحد«.

نحن. والوزير جبران باسيل ليس 
مرشحا ومع ذلك يتدخل.

وردا على سؤال قال: وصفها بأم 
املعارك ألن صهره )باسيل( يعمل 
ضدنا، وصهره ترشح على البلدية 
مرتن وس���قط، ثم ترشح مرتن 
على النيابة وايضا سقط، واآلن 
يأتي اجلنرال ع���ون ويقول »أم 

املعارك« فماذا يقصد؟ ال أدري.
وبرر عقل ترش���حه لرئاسة 
البلدي���ة وهو الذي كان نائبا في 
البرملان ألكثر م���ن دورة، حلبه 

ملدينته البترون وملنطقته.

امنائية في بعض القرى وسياسية 
في أخ����رى، كالبت����رون وزغرتا 
والقبيات وحلب����ا. بيد ان النائب 
طعمة الحظ غياب البرامج االمنائية 
للوائ����ح املرش����حة، ألن الصراع 
العائلي احل����اد، غيب هذه األمور 
األساسية، وقد يؤدي الى مجيء 

الشخص غير املناسب.
وردا على س����ؤال حول ما إذا 
كان نفوذ تيار املستقبل الى تراجع 
كم����ا حصل في البقاع األوس����ط، 
قال النائب طعمة، وهو عضو في 
كتلة املستقبل، ان بعض املناطق، 

وفي البت���رون رفض النائب 
السابق سايد عقل رئيس الئحة 
14 آذار احلديث عن »متس���للن 
ليال« ال���ى البترون والتدخل في 
االنتخابات، وق���ال هذه اتهامات 
باطلة ألنه ال احد يأتينا بالليل، 
لقد اتهم���وا الوزير طارق متري 
بالتدخ���ل، وقد كذبه���م الوزير، 
والوزير بطرس حرب يأتيني في 
رابعة »النهار«. والعماد ميشال 
عون قال ان معركة البترول هي 
»أم املعارك« ومعنى ذلك انه هو 
من يتدخل في االنتخابات ولسنا 

وفي املقابل، قال رئيس الئحة 
»البت���رون بتمون« مرس���لينو 
احلرك ان املعركة االنتخابية في 
البترون واقعة، وليس صحيحا 
الكالم عن سعي الى اقفال البيوت 
السياس���ية مؤك���دا انه يخوض 

املعركة امنائيا.
نائب البت���رون انطوان زهرا 
)القوات( قال للمؤسسة اللبنانية 
العماد ميشال عون  ان  لالرسال 
وصهره الوزير جبران باس���يل، 
يستعمالن في انتخابات البترون 

البلدية وسائل غير شرعية.

وفي طرابلس اعلنت اجلماعة 
الالئحة  االسالمية انسحابها من 
التوافقية برئاسة نادر غزال، لكنها 
أبقت على مرشحة اجلماعة هبة 

مراد.
وحتتج اجلماعة على اعطاء 
الرئيس الس���ابق عمر كرامي 7 
اعضاء في املجلس البلدي، ضمنهم 
ممثل عن االحباش وآخر عن جبهة 
العمل االسالمي وثالث عن التوحيد 
االسالمي، وكلها جماعات ال تلتقي 
مع اجلماعة االسالمية التي خصت 

بعضوين فقط، عدا هبة مراد.

الحريري للجالية اللبنانية في نيويورك: تناقضاتنا من مميزات ديموقراطيتنا

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري يستعرض صور والده داخل مبنى رفيق احلريري في جامعة جورج تاون في واشنطن

سامي اجلميلالسيد حسن نصراهلل

أخبار وأسرار لبنانية

14 آذار »مصدومة« ب� »موقف سليمان وخطاب نصراهلل«
بيروت: االنتخاب��ات البلدية وملفات 
املوازنة والتعيينات والالمركزية كلها 
وضعت جانبا وتراجعت مؤقتا ليتقدم امللف 
السياس��ي من جديد ومن خارج جدول 
أعمال املرحلة، ويعود السجال حول ملفات 
ومسائل حساسة ومن خارج طاولة احلوار 
الوطني، وقبل ان يحني موعد اس��تئناف 
جلساتها قريبا. وهذا اخلروج في املسار 
السياسي الداخلي للوضع عن املكان والزمان احملددين، 
حص��ل نتيجة تطورين هما: موقف الرئيس ميش��ال 
سليمان من موضوع املقاومة واالستراتيجية الدفاعية، 
والذي اعتبر »األوضح واألعلى س��قفا سياسيا« منذ 
وصوله ال��ى بعبدا، وخطاب األم��ني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل الذي يتبع استراتيجية »الدفاع 
الهجومي« ويعلن توسيع نطاق الردع وتوازن الرعب 
م��ن البر الى البحر، ويبدو ان ق��وى 14 آذار، اجلانب 
املسيحي فيها خصوصا، قد فوجئت مبواقف وخطابات 
عيد التحري��ر ولم تتردد في التعبي��ر عن »صدمتها 

وقلقها« وان بنسب متفاوتة: 
1 - قرأت أوس��اط 14 آذار في خطاب السيد حسن 
نصراهلل ما هو أبعد من رس��الته العسكرية إلسرائيل 
)الردع البحري(، حيث انه انطوى على رسائل سياسية 

في عدة اجتاهات ورأت فيه:
� استهدافا لزيارة الرئيس سعد احلريري الى واشنطن 

وتشويشا على مضمونها ونتائجها.
� تأكيدا من جانب حزب اهلل على انه هو من ميسك 

بقرار احلرب والسلم على مستوى الدولة اللبنانية.
� جت��اوزا للضجة الدولية األخيرة على »صواريخ 

سكود« ومسألة امتالك حزب اهلل أسلحة متطورة.
� رفعا لوتيرة ومستوى التهديدات وملعادلة »الردع«، 
م��ع ما يؤدي اليه ذلك من رفع درج��ة التوتر وأجواء 
احلرب في املنطقة وتوسيع مسرح أي حرب محتملة 

و»تدويلها«.
� دخوال على خط التوتر العالي في املنطقة مبا في 

ذلك العقوبات على إيران واستئناف املفاوضات.
يقابل هذه القراءة قراءة سياسية مضادة من حلفاء 

حزب اهلل الذين رأوا في خطاب السيد نصراهلل:
� كالما حاسما بلغة واضحة ونبرة واثقة وخطاب 

»الند للند«.

� الكش��ف عن توازن ردع جديد بقدرة استهداف 
السفن االسرائيلية.

� التلويح بأن أي حرب تش��نها اسرائيل ستتحول 
الى حرب شاملة في املنطقة.

� تعطيل املفاعيل النفسية واملعنوية ملناورات »حتول 
.»4

� حمل اس��رائيل عل��ى اعادة النظ��ر في خططها 
العسكرية وطرق تأمني جبهتها الداخلية.

2 - بالنس��بة ملوقف الرئيس ميش��ال سليمان الى 
قناة »املنار« فقد تطور األمر الى اصطفاف سياس��ي 
مح��وره رئيس اجلمهورية، وهذا نادرا ما حصل منذ 
س��نتني، وحيث أب��دى مس��يحيو 14 آذار تضامنا مع 
موقف د.س��مير جعجع الذي كان املبادر والسباق الى 
فتح النار السياسية في اجتاه رئيس اجلمهورية. ورأوا 
ان الرئيس س��ليمان مبوقفه هذا يخرج عن مرجعيته 
التوافقية ويس��تبق نتائج احلوار، ويكاد ينعى هيئة 
احلوار وجدواها. واختصرت األمانة العامة ل� 14 آذار 
املوقف بالقول في بيانها، وفي رد على رئيس اجلمهورية 
من دون ان تسميه: »ان عدم وصول طاولة احلوار الى 
اتفاق على االستراتيجية الدفاعية بعد، يعني ان الفرقاء 
اللبنانيني املعنيني لم يتفقوا على هذه االس��تراتيجية، 
وه��و ما يقتضي من اللبنانيني على مختلف مواقعهم 

املسؤولة عدم استباق نتائج احلوار«.
وباملقابل حصل »تضامن« مع الرئيس سليمان كان 
الس��باق اليه السيد حس��ن نصراهلل في خطابه، تاله 
الرئيس بري الذي أعلن من قصر بعبدا ان الرئيس لم 
يحد عن خطاب القسم أبدا، وان ادارته ورئاسته للحوار 
ال تعنيان ان يكون الرئيس محايدا في القضايا الوطنية، 
فال تناقض بني ادارة احلوار ودعم املقاومة، وسرعان 
ما انضم الى احلملة التضامنية الرئيس عمر كرامي في 
اعتباره ان موقف الرئيس سليمان ميثل املوقف اللبناني 
الرسمي الذي نص عليه البيان الوزاري، ومن ال يعجبه 

هذا املوقف فليسحب وزراءه من احلكومة.
وحتى اآلن لم يصدر أي رد فعل من العماد ميشال 
عون املس��تفيد من موقف رئي��س اجلمهورية الذي 
يصب في طروحاته وخياراته السياس��ية، واملتضرر 
من صعود »جنومية« سليمان عند دمشق وحزب اهلل، 
وكذلك تعزز دوره ومكانت��ه في احلكم وعلى صعيد 

املعادلة املسيحية فيه.
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معادلة »الردع البحري«..
 كيف تترجم عمليًا؟

مسؤول اشتراكي: سنلّقن
جنبالط  درسًا قريبًا جدًا!

»البلدية« كشفت تراجع »مكانة« رئيس اللقاء الديموقراطيإسرائيل تحاكم اثنين بتهمة التجسس لحزب اهلل

صورة ارشيفية للناشط في حقوق االنسان امير مخول
الذي اتهمته اسرائيل بالتجسس لصالح حزب اهلل     )ا.ف.پ(

بي���روت: كش���ف���ت
البلدية  االنتخاب���ات 
تراجع���ا ف���ي »مكانة« 
ال���درزي وليد  الزعي���م 
كان  بعدم���ا  جنب���الط 
االلتزام بقراراته وكذلك 
اخلضوع لسلطته كامال 
في املناطق الدرزية، وعلى 
املثال لم يستطع  سبيل 
إقناع محازبيه  جنبالط 
في عن عطا بتش���كيل 
الئحة ائتالفية مع احلزب 
القومي الس���وري، األمر 
الذي اضطره الى اصدار 
قرار بحل فرع احلزب في 
البلدة. وفي حاصبيا لم 
يفلح جنبالط في احلفاظ 
على التمثيل املسيحي في 
بلدي���ة حاصبيا، ما أدى 
الى س���قوط املرشحن 

املس���يحين الثالثة على الالئحة التوافقية، األم���ر الذي دفع جنبالط الى 
حتميل النائب طالل ارسالن مس���ؤولية ما حصل بسبب ضعفه وتراجع 

تأثيره.
وفي بلدة مزرعة الشوف لم يستطع جنبالط اإليفاء بتعهد قطعه بأن 
تكون رئاسة البلدية للمسيحين، وحتديدا للسيدة آمال عبدالساتر، عمال 
بع��رف متب��ع ب��أن تك��ون الرئاس�����ة م��داورة بينه��م وبن الدروز، ولم 
يتخ�����ذ جنبالط تدابير بحق أعضاء احلزب االش���تراكي في هذه البلدية 
املج���اورة للمختارة الذين أصروا على ان تكون رئاس���ة البلدية ل� »جهاد 

ذبيان«.
ويقول مرجع لبنان��ي اسالم��ي ان تي��ار املستقبل والُسن��ة ف��ي اقلي��م 
اخلروب قد أخرج��وا جنب��الط وحزب��ه من املعادل��ة االختياري��ة والبلدي��ة 
في املنطقة في رسالة واضحة له ملا ستكون عليه انتخابات 2013 النيابية. 
الى ذلك نقلت صحيفة »الديار« اللبنانية عن مسؤول في احلزب التقدمي 
االشتراكي اشارته الى ان مناصري احلزب والقواعد االشتراكية على األرض 
تتحضر »لتلقن« رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط درس���ا 

قريبا جدا دون ان يشرح كيف وأين!

وليد جنبالط

سامي الجميل للسيد نصراهلل: انظر إلّي جيدًا.. 
فهل ترى فّي عمياًل إلسرائيل؟

بيروت: اعتبر عضو كتلة »الكتائب« النائب 
سامي اجلميل ان »معادلة املقاومة والشعب 
واجليش ليست حقيقية«، متسائال في هذا االطار 
»أين الشعب واجليش منها؟ فهنالك لبنانيون 
غي����ر موافقن على ان يأخ����ذ حزب معن هذه 

املبادرة«. وردا على اعتبار األمن العام ل� »حزب 
اهلل« السيد حسن نصراهلل كل من ال يوافق على 
هذه املعادلة على انه يريد ان يكشف لبنان أمام 
اسرائيل، توجه للسيد نصراهلل قائال: انظر الّي 

جيدا، فهل ترى فيّ عميال السرائيل؟


