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ما بعد »عاصفة اليونيفيل«
بيروت: فيما انخفض مستوى التراشق السياسي 
بشأن قضية اليونيفيل مع سحب امللف الى مجلس 
األم��ن، كان الفتا ان مندوب فرنس��ا الدائم لدى األمم 
املتح��دة لم يكن مرتاحا لصيغة البيان الذي صدر عن 
املجلس والذي لم يلق اللوم على املقاومة واألهالي في 
جنوب لبنان بصراحة بل اكتفى باستنكار »األحداث« 
بشدة. وذكرت مصادر لبنانية رسمية أن مسودة البيان 
بدأت بنص معني ثم جرى تعديله بناء على طلب لبنان، 
باالتفاق مع البعثة الفرنسية في األمم املتحدة التي كانت تطالب باحلرية 
املطلقة لنشاط »يونيفيل« في اجلنوب، فجرى استخدام عبارات أكثر 
وضوحا اقترحها اجلانب اللبناني تقضي بحرية حركة »يونيفيل« مع 
اإلشارة الى عبارة »مبوجب التفويض املعطى لها وقواعد االشتباك«. 
وأشارت املصادر الى أن البيان يؤدي في النتيجة العملية الى احتواء 
احل��وادث التي حصلت في اجلنوب نظرا ال��ى أن لبنان يهمه عدم 
إشعار »يونيفيل« بأن ثمة من يسعى الى مضايقتها، واحتواء الغضب 
الفرنسي من احلوادث التي اس��تهدفت الوحدات الفرنسية وتأكيد 
املوقف اللبناني املوحد باحلاجة الى هذه القوات حلماية اجلنوب مع 
ضواب��ط لعملها، كما أن البيان يتضم��ن عبارات وردت في موقف 
مجلس الوزراء جلهة أس��فه للحوادث وإصراره على سالمة القوات 
الدولية وتعزيز التنسيق معها وزيادة عدد قوات اجليش في اجلنوب. 
ولوحظ في هذا املوضوع ان ممثل األمني العام لألمم املتحدة مايكل 
وليامز نفى بشكل قاطع أي دور لسورية في أحداث جنوب الليطاني، 
وقال انه ال توجد أدلة على هذا املوضوع... فيما لم يكن موقفه قاطعا 
بشأن دور إليران في هذه األحداث، وقال: »هناك تقومي أشكك فيه 
يقول ان التوتر االقليمي هو أحد العناصر التي أسهمت فيما حصل 
قد يكون منها قرار مجلس األمن فرض عقوبات على ايران...«. هذا 
وقد توقفت أوساط ديبلوماسية مراقبة في البيان األخير الصادر عن 
مجلس الوزراء حول االحداث األخيرة في اجلنوب عند مالحظتني: 
اشارة البيان الى »سالمة القوات الدولية واحلرص عليها« من دون 
االشارة الى »حرية حركتها«، واإلشارة الى عمل »اليونيفيل« طبقا ل� 
»القواعد املتفق عليها«، في حني ان القواعد محددة في منت القرار 1701 
ونصوصه. هذه املصادر بدت مهتمة بالتزام احلكومة اللبنانية زيادة 
عديد اجليش اللبناني في اجلنوب بلواء رابع واعتبرته مهما للغاية.
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حركة رئاسية الفتة الى لبنان: حركة رئاسية عربية اقليمية الفتة في 
اجتاه لبنان تعكس أهمية موقعه في الش���رق األوسط، وتأتي في 

سياق توتر إقليمي متصاعد:
1- ثالثة قادة خليجيني يصلون تباعا الى لبنان هذا الش���هر وهم: 
امير قطر الش���يخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الش���يخ خليفة بن زايد آل نهيان، وملك البحرين 

الشيخ حمد بن عيسى.
2- زيارة للرئيس االيراني محمود أحمدي جناد لم يحدد موعدها 
بعد ولكنها صارت مؤكدة، واالتص���االت جارية إلعداد برنامجها. 
وتبدو زي���ارة الرئيس اإليراني للمرة األول���ى إلى بيروت مثيرة 
للجدل أكثر من سواها من الزيارات الرئاسية، في ظل ترقب محلي 
للمواقف التي قد يطلقها من العاصمة اللبنانية، بعد أسابيع قليلة 
م���ن امتناع لبنان عن التصويت في مجل���س األمن لناحية رفض 

العقوبات على إيران.
3- زيارة مطروحة للرئيس السوري بشار األسد وميكن ان حتصل 
في وقت قريب. ولكن مصادر تس���تبعد حصولها قريبا ألن أمرها 
يتعلق بظروف سياسية لم تنضج بعد، أكثر مما يتعلق باتفاقات 

موقعة جتري مراجعتها ويعاد تقييمها.
4- زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
الى لبنان هذا الش���هر، وأرجئت الى سبتمبر املقبل ألسباب تقنية 
أكثر منها سياسية، بعد تعذر إنهاء أعمال بناء »املستشفى التركي 
للطوارئ واحلروق« في مدينة صيدا،  واملمول بهبة من الش���عب 
واحلكومة التركية قدرها 20 مليون دوالر أميركي. وكان مقررا أن 

يصل أردوغان الفتتاح املستشفى، الذي يعد 
أكبر مركز متخص���ص ملعاجلة احلروق في 

منطقة الشرق األوسط.
تباين يفاجئ سفيرا: فوجئ أحد السفراء الذي عقد في نهاية األسبوع 
الفائ��ت أكثر من لقاء ملواجهة الوضع الناش��ئ في اجلنوب بتباين مثير 
في تفس��ير قرار مجلس األمن رقم 1701 حت��ى بني الوزراء املختصني 
أنفسهم. وإذ رأى السفير الذي نقل شكواه إلى مسؤول كبير في الدولة 
أن ن��ص القرار ال يحتمل أكثر من تفس��ير، فإن ه��ذا ليس رأي وزير 
وصف نص القرار بأنه بحاجة إلى قرار آخر ورمبا إلى قرارات لتفسيره، 
وهذا ما يحدث إرباكات للجيش ولليونيفيل. وأشار السفير إلى أنه تابع 
ما صدر حول القرار الذي لم ينفذ منه سوى أجزاء محددة، ليالحظ أن 
أفض��ل ما تفعله احلكومة اللبنانية هو ط��رح القرار على مجلس األمن 
لتوضي��ح البنود التي تعتبر مثار خالف بني اجلهات املختلفة محليا أو 

دوليا.
اتصاالت حريرية عربية ودولية: بعيدا عن األضواء، قام رئيس احلكومة 
سعد احلريري باتصاالت عربية ودولية وصفت بالهامة جدا للحيلولة 
دون اتخاذ بلدان أوروبية مش���اركة في القوات الدولية في جنوب 

لبنان قرارات تتعلق بإعادة النظر في هذه املشاركة.
أجواء غير مريحة: تقول مصادر مقربة من رئيس احلكومة ان األجواء 
التي يسمعها رئيس احلكومة سعد احلريري خالل لقاءاته في باريس ال 
تدع��و الى االرتياح ف��ي ظل املعطي��ات املفصلة التي متلكه��ا الدوائر 

الفرنسية.
عناصر القرار االتهامي للمحكمة جاهزة: تؤكد مصادر فرنسية متابعة لعمل 

املدع��ي العام الدولي في قضي��ة اغتيال الرئيس 
الش��هيد رفيق احلريري ان دانيال بلمار قد بدأ 
صياغة القرار االتهامي الذي أصبحت كل عناصره 
جاهزة، مش��يرة الى انه حتى اآلن لم تس��جل أي تدخالت أو ضغوط. 
وأبلغت اخلارجية الفرنس��ية رئيس احلكومة س��عد احلريري ان هناك 
استنفارا ديبلوماس��يا فرنسيا للتواصل مع عواصم مؤثرة في الشرق 
االوسط من أجل تأمني مناخ »عقالني« للتعاطي مع القرار الذي سيصدر 

عن القاضي بلمار والذي سيلحظ أسماء وأدلة دامغة.
بري وعون الى باريس: بعد زيارات الرئيس سعد احلريري والبطريرك 
املاروني مار نصراهلل بطرس صفير ود.سمير جعجع الى باريس، 
تتحدث مصادر فرنسية رفيعة املستوى عن زيارتني محتملتني لكل 
من الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون، وبدأت اتصاالت لوضع 

ترتيبات هاتني الزيارتني املنفصلتني.
أمني عام جديد للمجلس األعلى الس�وري – اللبناني: اتفق الرئيسان ميشال 
س��ليمان وبشار األسد خالل القمة األخيرة التي جمعت بينهما على ان 
يعمدا خالل القمة املقبلة بينهما الى تعيني امني عام جديد للمجلس األعلى 

السوري - اللبناني.
مبادرة للمصاحلة بني عون وصفير: النائب السابق منصور غامن البون 
اتص���ل بالعماد عون لدعوته الى دارته االحد املقبل حيث س���يقام 
غداء على شرف البطريرك صفير. وشكل هذا االتصال مبادرة من 
الب���ون للمصاحلة مع عون على ان تلي ذلك لقاءات مباش���رة بعد 

فترة.
توافق جنبالطي – أرسالني: يبدو ان التوافق اجلنبالطي - االرسالني على 

اسم العميد صالح عيد لتولي منصب قائد الشرطة القضائية اصبح محسوما 
مع اقتراب القائد احلالي العميد انور يحيى من بلوغ سن التقاعد.

احتاد بلديات صيدا معلق: اليزال احتاد بلديات صيدا معلقا في انتظار 
التسوية السياسية بني رئيسي املجلس النيابي والوزراء، وبالتالي 
فان كل االحتادات في لبنان قد مت انتخاب رؤس����اء لها اال في احتاد 
بلديات صيدا حيث طالبت املجالس البلدية املسيحية البالغ عددها 
12 بأال جتتمع في احملافظة اذ لم يس����و اخلالف القائم بني احلريري 
وبري، ففيما األول يريد احلفاظ على العرف القائم منذ السبعينيات 
القاضي بانتخاب رئيس بلدية صيدا رئيسا لالحتاد وان يكون نائبه 
مس����يحيا فان الرئيس بري يرغب في ان تكون الرئاس����ة لألكثرية 
املس����يحية علما ان االحتاد يتألف من 12 بلدية مسيحية، 3 بلديات 
شيعية وصيدا السنية. وفي املعلومات ان اخلالف حول هذا املوضوع 
يخفي امورا اخرى وخالفات س����ابقة قرر املسيحيون باالغلبية ان 
يتدخلوا بها. علما ان رئيس بلدية مغدوش����ة مييل كثيرا للرغبات 
التي ص����درت من املصيلح خصوصا ان ه����ذه الرغبات تتوافق مع 
امنيات رئيس بلدية مغدوش����ة بان يكون هو شخصيا رئيسا لهذا 

االحتاد.
جنب�الط جدًا: رزق تيمور وليد جنبالط مبولود أس��ماه »فؤاد« تيمنا 
بج��د العائل��ة. على صعيد آخر، نقل عن النائب ولي��د جنبالط ان تيمور 
تخصص في العلوم السياسية في باريس وعاد الى لبنان ليتخصص في 
العلوم »القبلية«. كما نقل عن سياس��ي قوله عن تيمور جنبالط )زوجته 
من عائلة زعيتر( ممازحا: مقره الصيفي س��يكون ف��ي املختارة ومقره 

الشتوي في الفنار حي الزعيترية.

أخبار وأسرار لبنانية

إجراءات ودوريات إسرائيلية على الحدود عشية ذكرى الحرب
بي��روت: عش��ية ذكرى ح��رب يوليو 2006 أف��ادت تقارير 
أمنية من اجلنوب عن حتركات آلية اسرائيلية في الغجر وعن 
دوريات مكثفة على طول احلدود الش��مالية مع لبنان، الس��يما 
في املنطقة التي مت فيها اختطاف اجلنديني االس��رائيليني في 12 
يوليو 2006. وفي سياق متصل، نقلت اذاعة اجليش االسرائيلي 
عن مصادر عس��كرية ان رئيس الوزراء نتنياهو قد يقدم على 

مغامرة عس��كرية غير محس��وبة ضد حركة حماس في غزة أو 
ح��زب اهلل في لبنان، في ظل الضغ��وط الهائلة التي يتعرض لها 
في قضية اجلندي جلعاد ش��اليط أو زيادة تس��لح حزب اهلل أو 
تهديداته االستراتيجية ألمن إسرائيل. وأضافت املصادر ان خيار 
توجيه ضربة عسكرية إليران قد تراجع بصورة دراماتيكية في 

ظل الرفض األميركي.

بيروت � زينة طّبارة
رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« 
النائب عبداملجيد صالح ان القرار الظني 
املرتقب للمحكمة الدولية قد يكون سببا 
رئيسيا في اندالع فتنة داخلية وبالتالي 
دخول لبنان في نفق من الظالم ال أفق له، 
وذلك فيما لو اتهم عناصر قيادية أو غير 
قيادية من حزب اهلل بتنفيذ عملية اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، متسائال 
عن مدى مصداقية ما قد يصدر عن احملكمة 
الدولية في ظل معرفة رئيس أركان جيش 
الكيان الصهيوني غابي اشكينازي لنتائج 
التحقيق سلفا، والذي بشر في تصريحاته 
األخيرة بأن »لبنان سيشهد خالل شهر 
سبتمبر املقبل مرحلة من التوتر الكبير 
على خلفية القرار الظني الذي سيصدر 
عن احملكم����ة الدولية«، مس����تغربا من 
جهة أخ����رى، وبالرغم من التصريحات 
االستباقية الشكينازي ولرئيس حكومة 
العدو بنيامني نتانياهو، استمرار ما تبقى 
من قوى 14 آذار في احلديث عن احملكمة 
الدولية وكأن ما س����يصدر عنها لن يقل 

مرتبة عن الكتب املنزلة.
ولف����ت النائب صالح ف����ي حديث ل� 
»األنباء« الى ان محاوالت إسقاط التهمة 
عن����وة على »ح����زب اهلل« ال يعلم مدى 
خطورتها على لبنان سوى اهلل وحده، 
معتب����را ان العدو الصهيوني يس����عى 
جاهدا عبر احملكمة الدولية وعبر قنوات 
التحقيق فيها الى خلق فتنة س����نية – 
شيعية تستهدف املقاومة واألمن الداخلي 
والعيش املشترك، متسائال عما سيستطيع 

فعله بعض الفرقاء في الداخل اللبناني 
املؤمن����ني مبصداقي����ة التحقيقات فيما 
لو أدت الى اندالع الفتنة املش����ار اليها، 
والتي لن تكون أق����ل من كرة نار ال بل 
بركان نار يحرق لبنان ويجتاح جميع 
املناط����ق واملدن فيه، معربا عن أمله في 
وقف تقاطع الرهانات الداخلية مع رهانات 
العدو االس����رائيلي على ما سيصدر عن 
القرار الظني للمحكمة الدولية وذلك قطعا 
للطريق أمام بعض اجلهات الدولية وعلى 
رأسها العدو االسرائيلي من محاوالت زج 

لبنان واللبنانيني في املجهول القامت.
وردا عل����ى س����ؤال عم����ا إذا كان����ت 
تصريحات بع����ض القياديني في حزب 
اهلل الرافضة سلفا اتهام أي من عناصر 
احلزب بضلوعه في اجلرمية، تعني ان »7 
أيار« جديدا قد يجتاح بيروت واملناطق 
اللبنانية، أعرب النائب صالح عن اعتقاده 
بأن تلك التصريحات واملواقف على الرغم 
من حجم االتهام وخطورته، تبدو ظاهريا 
ملن ال يريد مناقشتها وكأنها تهديد مباشر 
ب� 7 أي����ار جديد، امنا في واقعها الفعلي 

هي تعبير شفاف عن مدى رفض حزب 
اهلل ان يك����ون القرار الظني مش����روع 
فتنة، لن يس����تطيع لبنان واللبنانيون 
اس����تيعابها وحتّمل أوزارها وتبعاتها، 
وتعبي����ر أيضا عن رفضه جناح الكيان 

الصهيوني بتحقيق ما لم يستطع حتقيقه 
في لبنان بواسطة آلته العسكرية، معتبرا 
ان تصريحات قيادات »حزب اهلل« تدعو 
في مضمونها العقالء الى تلقف ما يخطط 
ويدبر للبنان لتفادي أبعاده املريرة من 
خالل اصرارهم على رفض الفتنة، علما ان 
صورة التزوير واضحة أمام من يرغب في 
الكشف عن احلقيقة، وتتجسد في تنقل 
التوقعات حول الفاعل من فريق الى آخر، 
بحيث تناولت في البدء سورية من خالل 
اعطاء تفاصيل وترقب وحتديد مواعيد 
صدور قرار اتهام الرئيس السوري بشار 
األسد، ومن ثم التعدي على حرية الضباط 
األربعة، واليوم محاولة القاء التهمة على 
حزب اهلل بعد ان فشلوا في محاوالتهم 
السابقة، مؤكدا ان تلك التنقالت تشير 
الى وجود اصرار وتصميم على ان يكون 
ملف اغتيال الرئيس احلريري أداة لتدمير 

قواعد احلياة في لبنان.
على صعيد آخر وعلى خط عني التينة 
– بكركي، رأى النائب صالح ان ليس هناك 
أية مقاطعة باملعن����ى الصحيح للكلمة 

يعتمدها الرئيس بري جتاه البطريرك 
صفير كما حتاول تسويقه بعض اجلهات 
السياس����ية، امنا هناك ظ����روف معينة 
واختالف في وجه����ات النظر واملواقف 
متنع اللقاء بينهما، معتبرا انه ال ميكن 
اتهام الرئيس بري مبقاطعة أي من املراجع 
اللبنانية خصوصا في ظل ما ش����هدته 
وتشهده الساحة اللبنانية من دور طليعي 
له على مس����توي احلوار بني اللبنانيني 
وتالقيهم حول طاولة واحدة وعلى كلمة 
س����واء فيما بينهم، رادا أسباب العالقة 
املأزومة بني الرجلني الى سنوات طويلة 
أي الى زمن زيارة الرئيس بري األخيرة 
للبطريرك صفير ف����ي بكركي في العام 
2002 وليس الى تصريحات صفير أمام 
مجلس الشيوخ الفرنسي خالل زيارته 

للعاصمة الفرنسية.
وأكد النائب صالح ان الرئيس بري 
أكثر من يحت���رم املرجعيات الروحية 
اللبنانية امنا بعض املواقف واخلطابات 
السياس���ية تنعكس سلبا على مسار 
عالقات���ه معهم خصوص���ا حني يصل 
مضمونها الى حد املساس مبصداقية 
املقاومة ولبناني���ة قرارها، معربا عن 
اعتقاده ان تركيز البطريرك صفير في 
باريس على موضوع حزب اهلل زاد من 
حجم التوتر الصامت، مؤكدا انه مهما 
اشتدت األمور بني بكركي وعني التينة 
فلن تتجاوز حدود الصمت لتخرج كما 
يفعل اآلخرون الى اإلعالم، وذلك على 
قاعدة تقدير واحت���رام الرئيس بري 

جلميع املرجعيات الروحية.

صالح ل� »األنباء«: القرار الظني للمحكمة قد يسبب بركانًا يجتاح المناطق كافة
عضو كتلة »التنمية والتحرير« ينفي أي قطيعة بين بري وصفير ولكن اختالف في وجهات النظر
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جنبالط متمسك ب�»تملّك« الفلسطينيين في لبنان: هذا حقهم وليس منّة عليهم
بيروت � عمر حبنجر

حضر ملف احلقوق اإلنسانية 
للفلسطينيني بصورة خاطفة على 
طاولة جلنة اإلدارة والعدل النيابية 
امس االثنني علما أن اللجنة عينها 
بدأت منذ أسبوع درس اقتراحات 
القوانني االربعة التي قدمها رئيس 
اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد 
جنبالط، بعدما نزعت عنها صفة 
املعجل، وبحضور وزيري العدل 
ابراهي����م جنار وبطرس  والعمل 
حرب ت����رأس النائب روبير غامن 
اجتماع اللجنة، حيث طرح موضوع 
الذي فتحه  الفلسطينيني  حقوق 
النائب جنب����الط. وتلقفته كتلتا 
املستقبل والقوات اللبنانية لتحاوال 
متريره بعد تدوير الكثير من زواياه 
وسط املمرات الكتائبية والعونية 

الضيقة.
وتضمن اقتراح القانون الذي 
بلورته كتلتا املس����تقبل والقوات 
والذي اتبعه رئيس املجلس نبيه 
ب����ري باقتراح����ات وليد جنبالط 
وملزيد من التفاصيل تقرر تأجيل 
اجللس����ة إلى غد االربعاء ليرفع 
بعدها املش����روع كامال الى الهيئة 
العامة ملجلس النواب باجتماعها 
املقبل. وش����ارك  املقرر اخلميس 
مدير االنروا في االجتماع وتبني 
من االحصاءات ان عدد الفلسطينيني 
في لبنان يتراوح بني 488 و500 
الف نس����مة، وان موازنة االنروا 
بحدود 500 مليون دوالر منها 70 

مليونا فقط للبنان.
وزير العمل بطرس حرب كشف 
عن مساع جتري بعيدا عن االضواء 
للتوصل الى صيغة مقبولة لدى 
جميع االط����راف تلبي الكثير من 
الفلسطينية في اطار ما  املطالب 
جاء في البيان الوزاري للحكومة 
ان االتصاالت  الشأن، مؤكدا  بهذا 
احرزت تقدما كبيرا ادى الى وضع 
صيغة باقتراح قانون جديد يوفق 

بني املواقف املختلفة.
الوزير حرب اكد على احلاجة 
الى املزيد من دراسة اجلانب املتعلق 
بالضمان الصحي، تبعا الستحالة 
حتمل الضمان االجتماعي اللبناني 

واملعاهد الفنية وستكون لالجئني 
الفلسطينيني افضلية في التعليم 
اجلامعي والفني، من خالل نسبة ال� 
10%. اما في مجال الصحة والرعاية 
الطبية فإن املسؤولية تبقى على 
عاتق منظمة االنروا كما اش����ارت 

»األنباء« امس.
وينص املشروع ايضا على منح 
الفلس����طيني وثيقة سفر خلمس 
سنوات استنادا الى بطاقة الالجئ 
املمنوحة ل����ه، وينطبق على هذه 
الوثيقة ما يعتمده القانون اللبناني 
من رسوم ومهل على جواز السفر 

اللبناني.
ويقترح املشروع منح بطاقة 
تعريف صادرة ع����ن االمن العام 
اللبنان����ي للفلس����طينيني غي����ر 
املس����جلني في وزارة الداخلية او 
االنروا ممن ميلكون بطاقة الالجئ 

أو اإلقامة املؤقتة.
وتق����ول مص����ادر كتائبية ل� 
»األنب����اء« ان احل����زب ل����م يعط 
موافقته التامة على هذا االقتراح 
رغم اعراب الرئيس امني اجلميل 
عن استيائه من مزايدات املزايدين، 
ورمبا املقصود اصدقاء جنله النائب 

املزيد من االعباء، ووجهة نظره ان 
تعدي����ال ميكن ادخاله على قانون 
العمل، إلبقاء صن����دوق الضمان 
الوطن����ي اللبنان����ي خ����ارج هذا 

االطار.

مطلوب قانون توافقي

مصادر كتلة املستقبل أوضحت 
ان االقت����راح الذي وضعته كتلتا 
املستقبل والقوات واألمانة العامة 
لقوى 14 آذار يح����وز موافقة كل 
االطراف باستثناء حزب الكتائب 
الذي يتولى االتصاالت معه ومع 

القوات الرئيس فؤاد السنيورة.
ويلحظ االقتراح معاملة الالجئني 
الفلسطينيني كالرعايا العرب من 
حيث احلصول على إجازة عمل في 
املهن والقطاع اخلاص اذا توافرت 

لهم فرص.
وبحسب االقتراح سيحظر على 
الفلسطينيني تعاطي االعمال احلرة 
املصنف����ة ضمن نط����اق النقابات 
العام،  القطاع  املهنية ووظائ����ف 
اما من حيث التعليم فإن القانون 
احلالي يلحظ نسبة 10% للرعايا 
اللبنانية  ف����ي اجلامع����ة  العرب 

سامي اجلميل في املكتب السياسي 
للحزب باالضافة الى عدم موافقة 
التغيير واالصالح برئاسة  كتلة 
العماد ميشال عون عليه، علما أن 
النائب نهاد املش����نوق الذي حمل 
االقتراح الى العماد عون خرج من 
لقائه معه مرتاحا وتلقى وعدا منه 
بإبالغه موافقته النهائية من خالل 

عضو كتلته النائب آالن عون.
بي����د أن بعض اصدقاء النائب 
اجلميل ف����ي الكتائب على اتصال 
مستمر مع النائبني ابراهيم كنعان 
وآالن عون وهذا ما يعرقل التوصل 
الى التوافق الوطني التام على هذا 

املشروع.

بري تلقف المشروع بإيجابية

الرئيس نبي����ه بري قال امس 
انه تلقف بإيجابية االقتراح الذي 
نقله إليه النائب نهاد املش����نوق 
الس����يما انه يتالقى م����ع طرحه 
الداع����ي ال����ى انص����اف الالجئني 
الفلسطينيني وعلم ان بري ابدى 
استعداده للمساعدة في تسويق 
املش����روع الذي حمله املش����نوق 
واضعا بتصرفه ما يشبه خارطة 

طريق، وقد طلب الى األمانة العامة 
ملجلس النواب ارسال االقتراح فورا 
الى جلن����ة االدارة والعدل وحثها 
على االسراع في مناقشته واقراره 
استعدادا جللسة اخلميس العامة 
والتي يفترض ان تكون حاسمة 
وهو ما ال يبدو محتمال في ضوء 
العقبات املستعصية على التذليل 

حتى اآلن.

جنبالط متمسك بحق التملك

فالنائب وليد جنبالط صاحب 
القانوني����ة للحقوق  املب����ادرات 
اإلنسانية للفلسطينيني قال امس 
انه يريد ضمانات بخصوص حق 
التملك ومتى سيقر وكيف، موضحا 
ان النائب نهاد املشنوق عرض عليه 
ما يتالقى مع اقتراحاته لكن يهمه 
ايضا معرف����ة مصير حق التملك 
وماذا سيحل به. النائب املشنوق 
قال ان اهمي����ة الصيغة املتداولة 
تكمن ف����ي كونها تتي����ح جدولة 
احلقوق بدال من مطالبة البعض 
مبنح الفلسطينيني كل شيء ورفض 

البعض اآلخر اعطاء اي شيء.
واوضح انه جرى الفصل بني 
ح����ق اعادة التمل����ك الذي يتصل 
مبسألة سيادية وبني حق العمل 
الذي يكتسب بعدا انسانيا مشيرا 
الى ان جنبالط ابلغه موافقته على 
االقتراح املتعلق بحق العمل وتفهم 
التملك  النقاش حول حق  تأجيل 
الى مرحلة الحق����ة. جنبالط قال 
في افتتاح مخيم ش����بابي لبناني 
� فلس����طيني في الش����وف امس، 
ان احلقوق املدنية للفلسطينيني 

حقوق لهم وليست منة عليهم.
واكد جنبالط على حق التملك 
الذي كان ساريا حتى العام 2001. 
أما ممثل منظمة التحرير السفير 
عبداهلل عبداهلل الذي حضر احلفل 
فدعا الى عدم اش����عار اإلنس����ان 
الفلسطيني بأنه مختلف عن سواه، 
بحجة احلفاظ على حقه في العودة 

او منع التوطني.
عبداهلل نب����ه الى ان من يقف 
ضد التوطني عليه اال يفكر في أن 

البديل هو التهجير.

مشروع »المستقبل« و»القوات« يواجه بتحفظات جزئية من بعض »الكتائب« وعون

بحث إسرائيلي: نصر اهلل الزعيم العربي
األكثر تأثيرًا على اإلسرائيليين منذ عبد الناصر

عواصم � يو.بي.آي: أفاد بحث أكادميي 
أعده ضابط كبير في شعبة االستخبارات 
العسكرية اإلسرائيلية بان األمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصر اهلل هو الزعيم العربي 
األول الذي حقق قدرة تأثير على اجلمهور 
اإلسرائيلي في خطاباته منذ عهد الرئيس 

املصري الراحل جمال عبد الناصر.
وذكرت صحيفة »هآرتس« أمس أن البحث 
األكادميي الذي أعده العقيد رونني في إطار 
دراس����ته في جامعة حيفا للحصول على 
شهادة املاجستير استند إلى خطابات نصر 
اهلل خالل حرب لبنان الثانية التي اندلعت 

قبل أربع سنوات.
ويتولى رون����ني حالي����ا منصب ضابط 
االستخبارات في قيادة اجلبهة الوسطى للجيش 
اإلس����رائيلي وكان تولى في املاضي مناصب 
رفيعة في قسم األبحاث في شعبة االستخبارات 
العسكرية. ومت بث خطابات نصر اهلل 10 مرات 

خالل أيام حرب لبنان الثانية.

وكتب رون����ني في بحثه أن����ه في ظل 
التهديد اإلس����رائيلي استخدم نصر اهلل 
خطاباته كوسيلة وحيدة لتمرير رسائله 
إلى اجلمهور واعتبر الضابط اإلسرائيلي 
أن هذه اخلطابات كانت الوسيلة الهجومية 
الوحيدة التي اس����تخدمها حزب اهلل إلى 
جانب إطالق الصواريخ باجتاه إسرائيل 
بينما في اجلوانب األخرى انشغل حزب اهلل 

باألساس في معارك دفاعية في لبنان.
ويصف الضابط اإلسرائيلي نصر اهلل 
بأنه الزعيم العربي األول الذي طور قدرة 
للتأثير على الرأي العام اإلسرائيلي منذ عبد 
الناصر في الستينيات من القرن املاضي.

ورأى رون����ني أن أس����لوب اخلطاب����ة 
ومضمون اخلطابات تأثرا من رؤية نصر 
اهلل لتط����ورات احلرب ولو أن إس����رائيل 
حللت هذه الرؤية بش����كل عقالني خالل 
احلرب فرمبا كان سيؤثر ذلك على اتخاذ 

القرارات.


