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 الحريري في موسكو للدعم السياسي والتسليحي.. وعون في باريس إلبطاء قرار االتهام

 لبنان: السياسة في إجازة داخلية.. والجسر السعودي - السوري اليزال مفتوحاً 
باقيــــة على موقفهــــا من احملكمة 
الدولية وعملها غير املسيس مع 
احلفاظ على هدوء الساحة اللبنانية 
واستقرارها، وأكدت القيادة على 
األهمية السياسية واالقتصادية 
الذي  الرئيــــس احلريري  لزيارة 
ســــيتلقى دعما روسيا حلكومته 

من مختلف األوجه.
العماد  بــــدأ    وفــــي باريــــس، 
ميشال عون زيارة تستمر حتى 

اخلميس.
  وهذه الزيارة هي الثالثة للعماد 
عــــون الى باريس منــــذ عاد منها 
منهيا مرحلة نفي طويلة ليشرح 
موقفه من احملكمة الدولية للرئيس 
الفرنسي الذي كان أجرى اتصاال 
هاتفيــــا معه خــــالل االنتخابات 
املاضية، ومن قرار يتهم حزب اهللا 
باغتيال الرئيس رفيق احلريري كما 
تقول اذاعة «صوت املدى» الناطقة 

بلسان «التيار الوطني احلر».
  وقال ميشال دشدرفيان مسؤول 
العالقات الديبلوماسية في التيار 
الوطني احلر ان عون سيلتقي رئيس 
احلكومة الفرنسية ورئيس مجلس 
الشــــيوخ فالرئيس ســــاركوزي، 
اضافة الى اجلالية اللبنانية حيث 
سيوضح موقفه، وسيضعهم في 
تفاصيل وتداعيات القرار االتهامي 
على لبنان، وسيطلب تبطيئ او 
القرار حلني بت موضوع  جتميد 
شهود الزور بعدها يصدرون القرار 

الذي يريدون.
  وأضاف «نحن نعرف ونضمن 
حليفنا حــــزب اهللا وندرك انه ما 
بالبلد، او  مرة عملــــوا مشــــاكل 
قتلوا العالم، حتى ضمن احلقبة 
السورية، فإن احلزب لم يشارك 
بــــأي حكومة واليوم نحن نعتبر 
احلزب مقاومة ضد اسرائيل ولذلك 
األميركيــــون قائمون ضده، وآمل 
ان ينجح العماد عون في ايصال 
الرسالة ويستطيع ان يعمل شيئا 
في السياسة العاملية». لكن جريدة 
«النهار» ذكرت ان الرئيس الفرنسي 
دعا العماد عون ليحذره من اي عمل 

عسكري يقوم به حزب اهللا. 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  بدأ اســــبوع االعياد اللبنانية 
امس، السياسة في اجازة داخلية، 
وان لم تكن كذلك على املســــتوى 
اخلارجي، حيث اجلسر السعودي 
ـ الســــوري بقي مفتوحا على حد 
تعبير رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، والرئيس ســــعد احلريري 
انطلق من االمــــارات العربية الى 
موســــكو والعماد ميشــــال عون 
والنائب وليد جنبالط في باريس 
ليشهدا اعالن احلكومة الفرنسية 

اجلديدة املعدلة.
  اما في الداخل فتبادل للمعايدات 
بـ «االضحــــى» وحتضير لعرض 

«االستقالل» العسكري.
  الرئيس نبيه بري حتدث ايضا 
عن مخارج يتــــم التداول بها بني 
ـ والسوري  الطرفني الســــعودي 
ممتنعا عن الدخول في التفاصيل 
متوقعا تواصــــل االتصاالت بعد 
عيد االضحــــى. البعض رجح ان 
تأتي النتائج االيجابية بعد عطلة 
العيديــــن عيــــد االضحــــى وعيد 
االستقالل، مباشرة. غير أن معالم 
الرهانات املتجددة على املساعي 
السعودية ـ السورية مازالت غير 
واضحة في حني تصاعدت احلملة 
التخوينية املستجدة ضد حكومة 
الرئيس فؤاد السنيورة واحلكومة 
احلالية حول حرب يوليو ٢٠٠٦ 

ومالبسات القرار ١٧٠١.
  حيث قــــال مصدر فــــي كتلة 
املســــتقبل النيابيــــة ان اطــــالق 
االتهامات التخوينية جزافا يعبر 

عن الشعور بالضعف.

  صيغة حل من ٥ نقاط

  أما عن السيناريوهات املتداولة 
للحلول اجلاري العمل عليها بني 
دمشــــق والريــــاض، فقد حتدثت 
القريبة من  صحيفة «الســــفير» 
املعارضة عن ورقــــة من ٥ نقاط 
ستعرض بعد عطلة االعياد مباشرة 
وهي التالية: اســــتمرار التهدئة، 
إحالــــة قضية شــــهود الزور الى 
القضاء العادي، مبا يسمح للحكومة 

بإعادته الى القضاء العدلي، مبادرة 
رئيس احلكومة بعد صدور القرار 
االتهامي الى موقف استيعابي يعلن 
براءة حزب اهللا من االتهام، عقد 
الرئيس سعد احلريري  لقاء بني 
واالمني العام حلزب اهللا الســــيد 
حسن نصراهللا واخيرا اطالق عجلة 
العمل احلكومي مبا يؤدي الى دعم 
حكومة الرئيس احلريري وحماية 

احلكومة.
  وعلى ذمـــة الصحيفة فإن 
الترجمات لهذه الورقة ســـتبدأ 
على طاولة مجلس الوزراء في 
اول جلسة له بعد عطلة االعياد 
علما ان بعض هذه النقاط كإعالن 
احلريري براءة احلزب من تهمة 
موجهة اليه من املدعي الدولي، 
مشكوك في قبولها حسب قوى 

١٤ آذار.

  سليمان يتخطى

  بدوره، الرئيس ميشال سليمان 
سيسعى جاهزا خالل االيام املقبلة 
إليجاد مخرج للخالف على قضية 
شــــهود الزور وبحســــب مصادر 
اعالمية فإن املخرج سيتخطى جلنة 
التحقيــــق البرملانية التي لم تلق 
احلماسة املطلوبة من املعارضة.

النائــــب وليد جنبالط    وكان 
املوجود حاليا في باريس قد حتدث 
عن حركة اتصاالت مهمة جتري بني 
العواصم االقليمية املعنية بالشأن 
اللبناني، اال ان ذلك على حد قول 
جنبالط ال يلغي مسؤولية القوى 
اللبنانية وضرورة ان تترفع قليال 
لتسوية اخلالفات ووقف التجاذبات 

واضاف ان االصطفافات السابقة 
جتر البلد الى االنقسام.

  التفاهم منع التفجير

  من جهتــــه، وزير الدولة جان 
اوغاسبيان قال ان الساحة الداخلية 
التزال تشهد بعض التوتر في حني 
يســــتمر فريق ٨ آذار في سياسة 
التخوين والتهويل وسط االتصاالت 
الســــعودية ـ الســــورية املرطبة 

لألجواء.
  وعن املخارج املطروحة قال ان 
التفاهم السعوديـ  السوري جنح 
حتى اآلن في منع التفجير داخل 
احلكومة اما عن املخارج فلســــت 
على اطــــالع، امنا هنــــاك اقتراح 
طرحه الرئيس ميشــــال سليمان 
بتأليف جلنة برملانية إلدارة مسألة 

شهود الزور لكن هذا لم يلق حماس 
وزراء ٨ آذار وحتى من قبل الرئيس 
نبيه بري. النائب ياســــني جابر، 
قال من جهتــــه لـ «صوت لبنان» 
ان امكانية احلل مازالت مفتوحة 
استنادا الى اخلطاب األخير للسيد 
حسن نصراهللا وإلى تصريحات 
الرئيس نبيه بري والرئيس سعد 
احلريري، وأعتقد ان االمور متجهة 

نحو االنفراج.
  بــــدوره، النائب عن «اجلماعة 
اإلســــالمية» عماد احلوت شــــدد 
في حديث لقناة «ان بي ان» على 
ان موقف «اجلماعة االســــالمية» 
من التطورات فــــي لبنان مرتبط 
برؤيتها التوافقية من البلد، مؤكدا 
ان اجلماعــــة لم تغير قناعتها في 
يوم من األيــــام وهي ان مصلحة 

اللبنانيني اال ينقسموا الى فريقني 
ألن لبنان املنقسم ضعيف جتاه 

اسرائيل.
  وعن موقف اجلماعة من احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان أشار احلوت 
الى انه عند اغتيال رئيس احلكومة 
الراحل رفيق احلريري كان داعما 
حملكمة عربية بســــبب احلذر من 
الدور األميركي والعربي اال انه لم 
يأخذ برأيه، معتبرا ان املســــؤول 
عن هذا الواقع هو كل املسؤولني 
السياسيني الذين وافقوا مبن فيهم 

«حزب اهللا».
الى ان احملكمة    ولفت احلوت 
اآلن موجودة، مؤكــــدا ان موقف 
اجلماعة ال يدعمهــــا وال يهاجمها 
وينتظر نتائجها وإذا كانت مسيسة 
ال تســــتند الى أدلة فستكون أول 

من يهاجمها.
  أما على صعيد احلراك اخلارجي 
فقد بدأ الرئيس سعد احلريري امس 
زيارة رسمية الى موسكو على رأس 
الياس  الوزراء  وفد وزاري يضم 
املر، غازي العريضي، ابراهيم جنار، 
علي الشامي، ريا احلسن وعدنان 

القصار.
  ويلتقي احلريــــري في بداية 
الفيدرالية  الهيئة  الزيارة رئيس 
العســــكري ميخائيل  للتعــــاون 
دميترييف، علــــى ان يعقد ايضا 
محادثــــات مع نظيره الروســــي 
فالدمير بوتني، على ان يقيم األخير 

مأدبة عشاء على شرفه.
فــــي موســــكو اكدت    مصادر 
ان القيادة الروســــية ستؤكد في 
محادثاتها مع الوفد اللبناني انها 

 عضو ١٤ آذار يحذر من دخول اللبنانيين في أزمة سياسية قد تتحول إلى أزمة حكم أو نظام 

 حرب لـ «األنباء»: طرح المثالثة في هذا الوقت
  يقلق المسيحيين وسقوطهم يعني سقوط الدولة

 بطرس حرب 

 بيروت ـ زينة طبارة
  في خضــــم وفرة الــــكالم عن 
الطائف  اتفــــاق  املثالثة وتعديل 
وفــــي ظــــل صرخــــة البطريرك 
املاروني نصراهللا بطرس صفير 
االخيــــرة الــــى احــــدى اإلذاعات 
احمللية، بأن املثالثة قد تؤدي الى 
اختفاء املسيحيني من لبنان، علق 
عضو قوى ١٤ آذار النائب بطرس 
حرب مؤكدا ان الشعور املسيحي 
تغير نتيجة االحــــداث احلاصلة 
في املنطقة الســــيما بعد العملية 
االرهابية التي طالت كنيسة «سيدة 
النجاة» في بغداد، بدأ املسيحيون 
يشعرون انهم حتولوا من شركاء 
في املواطنية واحلكم الى طريدة 
يتعقبها املتطرفــــون بعدما كان 
املسيحيون مطمئنني في عيشهم 
الى جانب اخوانهم املســــلمني في 
الشرق، األمر الذي شجع املترددين 
واملتخوفني منهم على البحث عن 
أماكن اكثر اطمئنانا. وأضاف النائب 
حرب في تصريح لـ «األنباء» أن 
القضية اعاله تختلف في لبنان، 
وذلك العتباره ان الدولة اللبنانية 
قامت منذ نشــــأتها على الوجود 

املاروني  املسيحي وحتديدا على 
منه، وبالتالي فإن اي اهتزاز للدور 
املسيحي ولفعاليته فيها سيؤدي 
الى حالة من عدم االستقرار ال بل 
الى سقوط الدولة برمتها، مشيرا 
الى ان تلك املخاوف لدى املسيحيني 
ال ميكن ان تقابل سوى مبواجهة 
اخلوف املتولد عن النزعة املتطرفة 
واملتزمتة لدى االحزاب ذات الطابع 
الديني في بناء دولة اسالمية تقوم 
على الشــــريعة االسالمية والتي 
جتعل من املسيحيني اهل ذمة في 
دولة تتحكم فيها هذه الشــــريعة 
التي يكن لها املسيحيون كل احترام 
وتقدير. ولفت النائب حرب الى ان ما 
يعزز تلك املخاوف لدى املسيحيني 
هو مطالبــــة بعض اللبنانيني في 
مراحل دقيقة كالتي متر بها املنطقة 
حاليــــا، بإعادة النظــــر في اتفاق 
الطائف الذي كرس املناصفة بني 
املسلمني واملسيحيني على أساس 
تكريس صيغة العيش املشــــترك 
وحتصينها وعلى اساس صرف 
النظر عن عملية التعداد الطائفي، 
وهو ما اعتبره املؤمترون آنذاك في 
الطائف الوسيلة األجنع لتكريس 

االطمئنان في نفوس املسيحيني 
ولدعم متسكهم بلبنان كوطن نهائي 
جلميــــع ابنائه. وأضاف حرب ان 
طرح املثالثة في هذا الوقت الذي 
برزت فيه بعض االحزاب السياسية 
القائمة على الشريعة االسالمية، 
البد من ان يقلق املسيحيني على 
مستقبلهم ووجودهم في لبنان، 
خصوصا ان بعض تلك االحزاب 
مسلحة وقادرة على فرض تبديل 
النظام من مناصفة الى مثالثة ورمبا 
الى ما هو اســــوأ منها، االمر الذي 

يبرر مخــــاوف البطريرك صفير 
ويــــدق ناقوس اخلطر وينبه الى 
ان التالعب بالصيغــــة اللبنانية 
سيؤدي حتما الى سقوطها بالكامل 
والى تزايد الهواجس والقلق لدى 
املســــيحيني في هذا الشرق الذي 
الســــماوية  انطلقت منه االديان 
ومن بينها املسيحية. وذكر النائب 
حرب املطالبــــني بتعديل الطائف 
وفي مقدمتهم العماد عون، بأن احد 
االسباب الرئيسية الندالع احداث 
العام ١٩٧٥ كانت مطالبة املسلمني 
باملشاركة في السلطة من هنا يعتبر 
حــــرب ان ما جرى في الطائف لم 
يكن على االطالق تقدمي هدايا من 
املسيحيني للمسلمني امنا عملية 
تكيف مع متطلبات احلياة املشتركة 
ووحــــدة لبنان من خــــالل اعطاء 
املســــلمني حقهم في املشاركة في 
السلطة امنا في ظروف كان ميكن 
ان تكون افضل بكثير لوال اعالن 
العماد عون حروبه العبثية آنذاك، 
والتي ادت الى اضعاف املسيحيني 
وجعلهم في حالة اقل مناعة وقوة 
مما كانوا عليها قبل دخوله عالم 
السياسة بنظرياته الهمايونية التي 

اساءت التزال تسيء الى املسيحيني 
ولبنــــان ككل. علــــى صعيد آخر 
وبعيدا عن القلق املسيحي حيال 
املثالثة وتعديل الطائف، وردا على 
سؤال حول ما اذا كان لبنان امام 
ازمة انعقاد جلسة مجلس الوزراء 
نتيجة التنازع على ملف شــــهود 
الزور لفت النائــــب حرب الى ان 
اللبنانيني دخلوا في ازمة سياسية 
كبيرة تتأرجح بني امكانية ايجاد 
حل لها وعودة احلياة الطبيعية الى 
مجلس الوزراء واملجلس النيابي 
على حد ســــواء وبني تصعيدها 
وحتولها بالتالــــي الى ازمة حكم 
ان لم تكن ازمة نظام. وأشار الى 
ان قوى ٨ آذار مجتمعة لم تستطع 
حتى اآلن تقدمي حجة واحدة تبرر 
سبب مطالبتها بإحالة ملف شهود 
الزور الــــى املجلس العدلي وذلك 
بغض النظر عن عدم وجود ادعاء 
امام القضــــاء في هذا اخلصوص 
سوى ما تقدم به اللواء جميل السيد 
أمام القضاء السوري وليس أمام 
القضــــاء اللبناني، الفتا الى ان ما 
تقدم يؤكد انتفاء ما يسمى مبلف 

شهود الزور. 

 فيلتمان طلب مساعدة سورية في العراق
  وبارك الدور السعودي ـ السوري في لبنان 

 لن يقبل التعاطي مع حزب اهللا كمتهم

  الموسوي: لدينا خيارات لكل االحتماالت

 بيروت: يقول زوار دمشق ان املبعوث األميركي
  جيفري فيلتمان اتصـــل مؤخرا بنائب وزير 
اخلارجية الســـوري فيصل املقداد، ومتنى عليه 
املساهمة في معاجلة مشـــكلة تشكيل احلكومة 
العراقية، فاستغرب املقداد الطلب ألنه جاء مترافقا 
مع احلملة األميركية املستجدة على سورية، وفهم 
من فحوى االتصال ان فيلتمان طمأن املقداد مبا 
معناه «ان ما يقال في اإلعالم غير ذي بال وال يجب 
ان يتوقف عنده املعنيون مبعاجلة امللفات، وان 
واشنطن ال متانع عمليا في دور سوريـ  سعودي 

إليجاد احلل املناسب لألزمة القائمة في بيروت، 
مادامت املعاجلة تشمل التدخل السوري في حل 
األزمة العراقية أيضا». وبحسب زوار دمشق، فإن 
االنعكاس اإليجابي للتسوية العراقية على لبنان 
ظهـــر في «التواطؤ الضمنـــي» في بيروت خالل 
اجللسة األخيرة ملجلس الوزراء على تأجيل البت 
مبوضوع شهود الزور، حيث تبني ان قيادة حزب 
اهللا كانت في جو جديد وجدي على خط الرياض 
ـ دمشق، لكنها لم تترجم ذلك في اإلعالم إال بعد 

كالم السيد نصراهللا في «يوم الشهيد». 

 بيروت ـ خلدون قواص
  اعلن عضو كتلة «الوفـــاء للمقاومة» النائب 
نواف املوســـوي رفض الرد على الشتامني قائال 
«نربأ بانفسنا ان ننحدر الى هذا املستوى» كاشفا 
انه كتب ردا على رئيس احلكومة االســـبق فؤاد 

السنيورة. 
  واشار في حديث الى تلفزيون «املنار» الى ان 
موقف الســـنيورة خالل حرب يوليو كان الربط 
بني وقف العدوان والتسوية النهائية للحرب ما 
يعني عمليا متديد العدوان، مشيرا الى ان اجلميع 
يعلم موقفه من املقاومة، السيما عندما عقد مؤمتر 
البريستول بعد ثالثة ايام من انتهاء حرب يوليو 
٢٠٠٦ حيث طالب بسحب سالح املقاومة ناهيك عن 

ايقاف عمليتي شحن اسلحة كانت من املفترض 
ان تصل الى املقاومة في حرب يوليو.

  ورأى املوسوي ان هذا الفريق يريد االيغال في 
توجيه االتهام حلزب اهللا ويتعاطى معه على انه 
متهم ومن يتهمني ال ميكنه ان يقيم حوارا معي. 
واذ حتدث عن رهان لدى الكثير من اللبنانيني بان 
تؤدي املشاورات اجلارية لنزع فتيل االنفجار كشف 
ان حـــزب اهللا اعد مجموعة من اخليارات بحيث 
ان كل خيار يتناسب مع االحتمال الذي ميكن ان 
يحصل وبالتالي اذا كانت االمور ستذهب الى ما 
هو ايجابي نحن حاضرون للتعاطي وان ذهبت 
االمور نحو النتيجة السلبية فنحن ايضا جاهزون 

اي اننا جاهزون لالحتماالت كافة. 

 قاووق: نعد العدو بالنكبة الكبرى
  في حال فكر باالعتداء على لبنان

  
  بيروت ـ محمد حرفوش

  رأى نائب رئيس املجلس التنفيذي في حزب اهللا 
الشيخ نبيل قاووق ان إسرائيل باتت تخشى املواجهة 
مع املقاومة، وحتسب لها ألف حساب، بالرغم من كل 
التهديدات والتهويالت التي تطلقها، مشيرا الى انه في 
حال فكر العـــدو في االعتداء على لبنان فإن املقاومة 
تعده بالنكبة الكبرى التي ســـتكون مبنزلة الفرصة 
الكبـــرى للمقاومة لتحقيق النصـــر األعظم الذي ما 

بعده انتصار.
  قـــاووق وخالل احتفال في اجلنوب قال ان أميركا 
وملحقاتهـــا أعجز من ان ينالوا حتى من حرف واحد 
من حروف املقاومة، وهم أضعـــف من ان ينالوا من 

كرامة واحد من مجاهديها.
  الفتا الى انه ال أميركا وال القرارات الدولية وأحكامها 
وال املشوهون الدوليون ميكنهم النيل من إشراقة صورة 
املقاومة التي أصبحت اليوم في عز قدراتها وقوتها.

  واعتبر ان األعداء يريدون إشغال املقاومة بالقرار 
االتهامي في محاولة الستنزاف قوة املقاومة وإبعادها 
عن ساحة املواجهة، مؤكدا ان أعيننا على الداخل لنحمي 
ظهر املقاومة وإجنازاتها وستبقى أيدينا على الزناد 

ملواجهة اي عدوان على أرضنا. 

 تحذيرات إسرائيلية داخلية 
  من أي حرب مقبلة

  
  بيروت: بعد تكاثر احلديث في اســـرائيل عن اجلاهزية للحرب املقبلة مع

  حزب اهللا واالستفادة من عبر حرب يوليو ٢٠٠٦ بحيث يكون األداء العسكري 
مغايرا ملا كان عليه عام ٢٠٠٦، برزت لغة حذرة وحتذيرية في اســـرائيل ازاء 

مخاطر وصعوبات احلرب املقبلة، وهذه مناذج:
  رئيس شـــعبة االستخبارات العسكرية عاموس يدلني شدد على أن احلرب 
املقبلة لن تقتصر على جبهة واحدة، بل ستمتد إلى جبهات أخرى، وحذر من 
أن اخلسائر البشرية لدى اجلانب اإلسرائيلي ستكون كبيرة وغير مسبوقة.

  رئيس أركان اجليش غابي أشكنازي حتدث عن «محدودية اخليار اجلوي» 
ضد حزب اهللا، وععن «االضطرار إلى إخالء السكان في أي نزاع مستقبلي» معه. 
الرئيس الســـابق لشعبة العمليات في اجليش اإلسرائيلي اللواء غيورا إيالند 
يقول: «ال إمكان لالنتصار، حتى لو كان اجليش قد حتسن كثيرا على املستوى 
التكتيكي، ذلك أن حزب اهللا قد حتســـن أيضا. مزايا إســـرائيل على املستوى 
التكتيكي تتضاءل قياسا مبزايا حزب اهللا. فما كان باإلمكان أن ينجح في حرب 

لبنان الثانية، لن يكون باإلمكان أن ينجح في حرب لبنان الثالثة».
  وهناك معلومات وصلت الى أوساط لبنانية من دوائر غربية، تتوقع حصول 
تطورات مفاجئة في لبنان، رمبا تطغى على الصراع الداخلي الناجت عن اخلالف 
حول احملكمة الدولية، وقرارها الظني. وتتحدث هذه املعلومات املســـتقاة من 
تقارير أوروبية ودولية عن إمكان قيام إسرائيل بعدوان عسكري على لبنان، 
بعد أن استكملت اسرائيل جاهزيتها العسكرية واللوجستية لهذا العدوان الذي 

قد يعيد خلط األوراق في املنطقة ويبدل في األولويات. 

أخبار واسرار لبنانية

  تواصـل بال نتيجة: االجتماعات بني الرئيســـني بري واحلريري 
غابت في املرحلة االخيرة ملجلس الوزراء، اال ان التواصل بينهما لم 
ينقطع لكنه في الوقت نفسه لم يؤد الى نتائج ايجابية ملموسة. 
وعشـــية اجللســـة االخيرة ملجلس الوزراء حتادث الرجالن عبر 
الهاتف، فذّكر رئيس املجلس رئيس احلكومة بتصريحه الشهير 
حول شهود الزور ومبوقفه الالحق حول احالة امللف الى القضاء 
العـــادي، فأوضح مرة اخرى ان هذه االحالـــة ال حتتاج الى قرار 

مجلس الوزراء وهي ميكن ان تتم تلقائيا.
  وأضاف: اذا كنت تريد احالة هذا املوضوع الى القضاء العادي 
فلمـــاذا يصرح أعضاء في كتلتك أو في ١٤ آذار بأنه ال يوجد ملف 
اسمه ملف شهود الزور وما موقفك من ذلك؟ وكيف ميكن التوفيق 
بني ما تقولـــه وما يصرح به اعضاء كتلتك وحلفائك؟ وحســـب 

املعلومات فإن االتصال لم يسفر عن نتيجة.
ــزب اهللا الذي يواجه مؤامرة من     مؤامرة خماسـية ضد حزب اهللا: ح
خمسة فصول ومحطات فندها أمني عام احلزب السيد حسن نصراهللا 
في خطابه االخير، يبدو انه حسب انطباع محللني سياسيني في بيروت 
يحارب على خمس جبهات، االولى داخل صفوف املعارضة التي تبدي 
ــتياءها منذ اسابيع من اسلوب املماطلة الذي يتبعه احلزب في عدم  اس
نقل االمور الى املواجهة احلاسمة بالضربة القاضية. الثانية، مع االكثرية 
ــم أميركي واضح، بعد فترة  ــد عصبها، مع دع التي عادت لتلتئم وتش
شهدت فيها تراجعات دراماتيكية. أما اجلبهة الثالثة فدولية، متثلت في 
عودة اميركية حاسمة الى لعب دور قوي في توجيه انذارات الى سورية 

ــائل فرنسية مدعومة اميركيا  بتصعيد احلظر الدولي عليها، وفي رس
بالتحذير من أي عمل من شأنه أن ميس القوة الدولية في اجلنوب الذي 
ــتعده أوروبا اعالن حرب عليها. واجلبهة الرابعة هي حلفاء احلزب  س
ــم على احلزب، ناهيك حكما باجلبهة  ــاعني الى اعادة فرض ايقاعه الس

اخلامسة التقليدية.. أي اسرائيل.
   قاعدة بحرية في «البارد»: انطلق العمل في إنشاء القاعدة البحرية 
على شـــاطئ مخيم نهر البارد مع صدور املرسوم الذي أجاز نقل 
اعتمـــاد بقيمة ٣ مليارات و٣١٦ مليون ليـــرة لبنانية الى مجلس 
االمناء واالعمار للتعاقد مع مكتب استشـــاري «خطيب وعلمي» 

إلعداد الدراسات املطلوبة إلقامة القاعدة البحرية.
  ويشـــير صدور املرسوم في ســـرعة قصوى الى وجود رغبة 

حقيقية في الوصول الى حل لوضع مخيم نهر البارد.
  قلق من تغيير دستوري: تتحدث مصادر ديبلوماسية عن قلق 
دولي من حصول تغييرات في الوضع الدستوري في لبنان، ويقصد 

بذلك طرح بعض األفرقاء تعديالت في اتفاق الطائف.
   قروض أميركية لـ ١٥ ألف فلسطيني في «البارد»: قال مصدر فلسطيني 
مطلع ان وكالة التنمية االميركية عرضت على فصائل املعارضة الفلسطينية 
ــروع تنمية كبير ملخيم نهر البارد عبر تزويد نحو ١٥ ألف  تنفيذ مش
عائلة من سكان املخيم بقروض شخصية. وحسب املصدر، فإن فصائل 
املعارضة رفضت ما اعتبرته تدخال من هذه املؤسسة املرتبطة باملخابرات 
ــطيني الذي دمر في املواجهات التي وقعت  االميركية في املخيم الفلس

بني اجليش اللبناني وبني تنظيم «فتح االسالم». 

 (محمود الطويل)  فوج مغاوير اجليش اللبناني يجرون تدريبات تكتيكية عسكرية في جزين مبناسبة عيد االستقالل  


