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ديبلوماسي منشق عن القذافي: اإلمام الصدر على قيد الحياة!
نجل اإلمام يؤكد أن والده في أحد سجون ليبيا.. وتلفزيون »العالم«: طائرة صغيرة نقلته إلى خارج البالد 

أخبار وأسرار لبنانية

 احلريري لن يكسر اجلرة مع جنبالط: يقول مصدر في 
»تيار املستقبل« ان »النائب وليد جنبالط غاب 
عن احتفال البيال جسديا لكن قلبه كان معنا«. 
ويضيف: »ال مقارنة بني ما يحكى عن خيانة 
ولي����د جنبالط الذي يعاني ظروفا صعبة في 
اجلبل بسبب خطوط التماس بني هذا اجلبل 
وحزب اهلل، وبني خيانة الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي والوزير محمد الصفدي والنائب أحمد 
كرامي للرئيس سعد احلريري«. ولفت الى انه 
»مهما تبدلت الظروف يبق عقل وقلب ووجدان 
ولي����د جنبالط مع ث����ورة األرز التي كان أول 
من فجرها وهو أول من حتدث عن الس����جن 

العربي الكبير«.
وذكر أن »وليد جنبالط املخطوف الى مكان 
بعيد ع����ن موقعه الطبيعي وقناعاته، ال ينام 
على حرير حزب اهلل«، مؤكدا ان »الرئيس سعد 
احلريري لن يكسر اجلرة مع وليد جنبالط، 
وسنبقى على تواصل معه ونتوقع عودته الى 

كنف 14 آذار في أي وقت«.
  تيمور جنبالط يس�تعد خلوض املعترك السياس�ي: 
أنهى جنل رئيس جبه��ة النضال الوطني النائب 
وليد جنب��اط، تيمور، تخصص��ه اجلامعي في 
العاصمة الفرنس��ية، ونال ش��هادته التي أبعدته 
عن الس��احة السياس��ية والتنظيمية خال العام 
املاضي. ويستعد تيمور للعودة إلى بيروت خال 
األسابيع املقبلة. وبحس��ب من يتواصلون معه، 
فه��و مهتم ومتحمس للعمل السياس��ي، وأعرب 
عن استعداده لتحمل بعض األعباء واملسؤوليات 
السياس��ية امللقاة عل��ى عاتق وال��ده على نحو 

كامل.
  تباين بني الكونغرس ووزارة اخلارجية األميركية حول »حكومة 
حزب اهلل«: كان واضحا في األسبوعني األخيرين 
ان الكونغرس األميركي الذي حتكمه الغالبية 
اجلمهورية ناقم بشدة على السياسة التي تتبعها 

ادارة أوباما في مقاربتها الوضع في لبنان.
ويصر أعضاء جلنة الشؤون اخلارجية في 
الكونغرس على ضرورة اتخاذ موقف صارم 
مما سموه »حكومة حزب اهلل«. ويأخذون على 
وزارة اخلارجية س����عيها الى اعطاء ميقاتي 
فرص����ة، ليصار بعد ذلك الى تقومي تصرفاته 

في احلكم والتعاطي معه على أساسه.
يحاصر الكونغرس اخلارجية بأسئلة من 
نوع: ماذا يحص����ل في حال رفضت احلكومة 
اجلديدة التعاون مع احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان؟ وهل ستفرض االدارة عقوبات اقتصادية 
ومالية على أعضاء احلكومة ورئيسها في حال 
التخلف عن تأييد احملكمة؟ وماذا عن مقاطعة 

احلكم في لبنان ديبلوماسيا وسياسيا؟ جتيب 
اخلارجية ببرودة ديبلوماسية الفتة: »موقف 
االدارة األميركية من حكومة ميقاتي سيكون 

مبنيا على أفعال هذه األخيرة حصرا«.
وثمة في الكونغرس من يرغب في ان يكون 
االجراء في حق أحد املصارف اللبنانية نسخة 
أو مثاال مصغرا عما قد يشهده لبنان في حال 
نقضت حكومته القرارات الدولية أو حاولت 
التنص����ل منها من خالل القاء هذا احلمل على 
البرملان اللبناني. ويكشف قيادي في 14 آذار 
أن أعضاء بارزين ف����ي الكونغرس االميركي 
أبلغوه صراحة بأن واشنطن ال ترى في لبنان 
إال منصة صواريخ تهدد إس����رائيل وان همها 
األساس����ي هو كيفية إنهاء هذا التهديد، منبها 
الى أن حكومة من لون واحد ستعطل صمامات 
األمان الديبلوماس����ية وستعطي الذريعة ألي 
عدوان، »ولذل����ك فإن حزب اهلل يكون رابحا، 
ليس إذا جنح في إقصاء 14 آذار عن احلكومة، 
بل إذا متكن من جرها الى املشاركة فيها حتى 
تكون ش�����ريك�ة في م�واجهة االست��حقاقات 

املقبلة«.
  األنظار نحو الشمال: تتجه األنظار نحو الشمال 
لتحديد حجم املش��اركة في إحياء ذكرى 14 آذار، 
حيث كانت هذه املنطقة الرافد الشعبي الرئيسي 
في احلش��د خال الس��نوات املاضية. وتتساءل 
مص��ادر مراقبة عما اذا كان هذا املخزون اليزال 
عل��ى حال��ه أم انه آيل الى النض��وب، خصوصا 
في ظل خلط األوراق ال��ذي رافق عملية تكليف 

الرئيس ميقاتي.
وتتجه األنظار الى طرابلس لتحديد ما اذا كان 
طرأ عليها تغيير في املزاج الش��عبي بعد تكليف 
الرئيس جني��ب ميقاتي وقيام حتالف سياس��ي 

بينه وبني الوزير محمد الصفدي.
  ج���س نب��ض: ت�توقع مص�ادر مط��لعة ان 
يشهد القداس في حريصا )في 6 مارس ملناسبة 
اختت����ام احتفاالت اليوبيل ال� 1600 على وفاة 
مار مارون، ويرأسه البطريرك صفير( حشدا 
استثنائيا بدأت بعض القوى املسيحية في 14 
آذار التحضير له بالتنسيق مع بعض امل��سؤولني 
القوى  الكنسيني. وستكون مناس����بة لتعبر 
السياسية عن شكرها للبطريرك صفير على 
مواقفه وتأمينه املظلة الشرعية لطروحاتها 
على امتداد حبريته، خصوصا منذ العام 2000 
الى اليوم. كما ميكن ان يشكل احلشد »جس 
نبض« للش����ارع املس����يحي ومدى استعداده 
للمش����اركة مجددا في أي دع����وة جماهيرية 

عشية 14 آذار.

حزب اهلل: نرجو من اهلل أن يوفق
ثوار ليبيا في تحرير اإلمام الصدر

بيروت � د.ب.أ: أدان حزب اهلل امس االول »املجازر« التي ارتكبها نظام معمر القذافي 
بحق أبناء الشعب الليبي، معتبرا أنه ال يجوز السكوت عنها. وقال احلزب في بيان: »إننا 
في حزب اهلل نعبر عن إدانتنا الش��ديدة جلرائم نظام القذافي بحق أبناء الش��عب الليبي 
املجاهد واملظلوم، كما ننحني إجاال أمام أرواح مئات الش��هداء األبرار الذين قتلوا ظلما 
ألنهم طاب حق، ونشد على أيدي الثائرين في ليبيا داعني لهم بالنصر على هذا الطاغية 
املتكبر«. وأش��ار إلى أن »أي ش��ريف وصاحب ضمير في هذا العالم ال ميكنه وال يجوز 
ل��ه الس��كوت عن املجازر التي يرتكبها نظام القذافي يوميا وف��ي العديد من املدن الليبية 
وفي مقدمتها بنغازي، غافا عن أن البطش والترهيب ال يحميان نظاما قام على الفس��اد 
والغ��رور واجلرمية أمام إرادة وعزمية ش��عب اتخذ قراره احلازم«. وأضاف بيان »حزب 
اهلل«: »نح��ن كلبنانيني كنا من أوائل من أصابه��م إجرام هذا الطاغية بالصميم عندما قام 
باختطاف )إمام املقاومة( سماحة اإلمام السيد موسى الصدر مع رفيقيه العزيزين، راجني 
من اهلل تعالى أن يوفق ثوار ليبيا الشرفاء في حترير اإلمام الصدر وصحبه وحترير ليبيا 

وشعبها من كل القيود«.

بيروت � وكاالت: في خضم التطورات 
االمنية والسياس����ية التي تشهدها ليبيا 
 منذ اي����ام على وقع املظاه����رات املطالبة

ب� »اسقاط العقيد« تبقى عيون اللبنانيني 
عموما وحركة امل خصوصا شاخصة للتأكد 
من مصير االمام املغيب موسى الصدر الذي 

اختفى في ليبيا بتاريخ 1978/8/31.
جنل االمام موسى الصدر السيد صدر 
الدين الصدر استبق التكهنات مؤكدا في 
حديث ل� »النشرة« ان »معلوماتنا تؤكد ان 
االمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب 
والصحافي عباس بدر الدين مازالوا على 
قيد احلياة في الس����جون الليبية، ونحن 
نتابع ما يجري في ليبيا وننتظر معلومات 
حول مكان س����جنهم، ونتمنى من اهلل ان 

يفرج عنهم ليعودوا الى عائالتهم«.
كالم جنل الصدر عززته معلومات نقلتها 
قناة »العالم« االيرانية التي اشارت الى أن 
طائرة صغيرة نقلت شخصا )امس االول( 
يشبه الى حد كبير االمام موسى الصدر، 

من دون االشارة الى وجهة الطائرة. 
بدوره كشف مصدر ديبلوماسي ليبي 
انش����ق عن نظام العقيد معمر القذافي ان 
زعيم حركة احملرومني في لبنان الس����يد 
موسى الصدر مازال على قيد احلياة في 
عهدة االجه����زة الليبية وفي مكان خاص 

جدا.
ونقل موق����ع »اجلزي����رة تاميز« عن 
الديبلوماس����ي املنش����ق، ان ملف السيد 
موس����ى الصدر ورفيقيه ف����ي يد العقيد 
القذافي شخصيا وثالثة أشخاص من دائرة 

نظامه الضيقة.
وحسب هذا املصدر فان التسريبات في 
البداية كانت مدروسة وأوحت أن الصدر 
قتل فورا وأن العقيد القذافي سلمه جلهة 
فلس����طينية نفذت اعدامها في حق السيد 
موس����ى، وفي الواقع هو مازال على قيد 
احلياة وبات طاعنا في السن وأنتج عشرات 

املؤلفات. 
وقال الديبلوماسي الليبي عن اغالق هذا 
امللف من قب����ل العقيد معمر القذافي: »أن 
الضغط العربي واالسالمي يجب أن يصل 
الى حده االكبر ليغلق هذا امللف كما أغلق 

ملف لوكيربي وغيره من امللفات«.
وكان السيد موسى الصدر قد أقلق العديد 
من اجلهات في لبنان التي أبطل مشاريعها 
التدميرية، وحاولت جهة فلسطينية اغتياله 
في لبنان فقال »عمامتي ستحمي املقاومة 

الفلسطينية«.
ويذكر ان السيد موسى الصدر وصل الى 

ليبيا بتاريخ 1978/8/25 يرافقه الشيخ محمد 
يعقوب والد النائب اللبناني السابق حسن 
يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في 
زيارة رسمية وحلوا ضيوفا على السلطة 
الش����اطئ« بطرابلس  الليبية في »فندق 

الغرب.
وكان االمام الصدر قد أعلن قبل مغادرته 
لبنان، أنه مسافر الى ليبيا من أجل عقد 
اجتماع مع العقيد معمر القذافي الذي طلبه 

شخصيا. 
وأغفلت وسائل االعالم الليبية أخبار 
وصول االمام الصدر الى ليبيا ووقائع أيام 
زيارته لها، ولم تشر الى أي لقاء بينه وبني 
العقيد القذافي أو أي من املسؤولني الليبيني 
اآلخرين وشوهد في ليبيا مع رفيقيه، آلخر 

مرة ظهر يوم 1978/8/31. 
وبعد أن انقطعت أخباره مع رفيقيه، 
وأثيرت ضجة عاملية حول اختفائه معهما، 
أعلنت السلطة الليبية بتاريخ 1978/9/18 
أنهم س����افروا من طرابلس الغرب مساء 
يوم 1978/8/31 الى ايطاليا على منت طائرة 
»أليطالي����ا«، ووجدت حقائبه مع حقائب 
فضيلة الش����يخ محمد يعقوب في فندق 

»هوليداي ان« في روما. 
وأجرى القضاء االيطالي حتقيقا واسعا 
في القضية انتهى بقرار اتخذه املدعي العام 
االستئنافي في روما بتاريخ 79/6/12 بحفظ 
القضية بع����د أن ثب����ت أن االمام الصدر 

ورفيقيه لم يدخلوا االراضي االيطالية.
في غضون ذلك، أعرب س����فير إيران 
في سورية ومستش����ار الرئيس اإليراني 
أحمد موسوي عن »قلق طهران على اإلمام 
موسى الصدر ورفيقيه الذين اختفوا منذ 

عقود في ليبيا«.
وقال موس����وي مسؤول جلنة متابعة 
مصير الصدر في تصريح خاص لوكالة 
األنباء األملانية )د.ب.أ( »أعلنا مرارا ونؤكد 
اآلن أن اإلمام موس����ى الص����در ورفيقيه 
اليزالون أحياء في ليبيا ونحمل القذافي 

كامل املسؤولية بهذا الشأن«.
وأضاف املوسوي »على ضوء التطورات 
اجلارية في ليبيا وما تتناقله وسائل اإلعالم 
عن قصف عنيف بالطائرات املقاتلة للمناطق 
املدنية فإننا إذ نعبر عن قلقنا البالغ حيال 
سالمة اإلمام ورفيقيه ندعو األمني العام 
لألمم املتحدة إلى التدخل إلطالق سراحهم، 
كما نناشد أبناء الشعب الليبي األبي اإلبالغ 
عن أي معلومات تس����اعد في اإلفراج عن 
هؤالء الذين مت اختطافهم واختفاؤهم منذ 

حوالي ثالثة عقود«.

اإلمام املغيب موسى الصدر

)محمود الطويل(الرئيس املكلف جنيب ميقاتي مستقبا وفدا من الكونغرس األميركي برئاسة السيناتور جون ماكني وبحضور السفيرة مورا كونيلي

ميقاتي: لن أعتذر ولست متمسكاً بالسلطة

لبنان يرفض السماح بهبوط طائرة ليبية على أراضيه
بيروت � د.ب.أ: رفضت سلطات الطيران 
اللبنانية اعطاء تصريح لطائرة ليبية خاصة 
تقل عشرة ركاب بالهبوط في مطار بيروت 

الدولي.
وقال مسؤولو املطار ان الطائرة كان من 

املقرر ان تقل���ع من مطار العاصمة الليبية 
طرابلس قبل منتصف الليلة املاضية لكن 
السلطات اللبنانية طلبت من ليبيا الكشف 
عن هوية ركابها العشرة قبل السماح للطائرة 
بالهب���وط في مطار رفيق احلريري الدولي 

بالعاصمة اللبنانية.
غير ان اجلانب الليبي جتاهل الطلب، ما 
دفع الس���لطات في مطار بيروت ألن تطلب 
من الطيار حتويل مس���ار الطائرة الى بلد 

مجاور، سورية أو قبرص.

بيروت � عمر حبنجر
الرئيس املكلف بتشكيل احلكومة جنيب ميقاتي، ليس في وارد 
االعتذار، كما انه ليس متمسكا بالسلطة لكن لديه قناعة بأن استمراره 

في مهامه ضروري للمحافظة على االستقرار وعلى وحدة لبنان.
هذا ما اكده ميقاتي ش���خصيا، خالل دردش���ة مع الصحافيني، 

واضعا بذلك حدا لرهانات بدأت تتردد بهذا املعنى.
وق���ال ميقاتي: اذا كان الدس���تور ال يحدد للرئيس املكلف مهلة 
لتشكيل احلكومة، اال انه يعتبر ان هموم الناس ومشكالتهم ضاغطة 

وال ميكن جتاهلها وينبغي السعي لالسراع بتشكيل احلكومة.
وعما اذا كان في وارد اعالن حكومة أمر واقع اذا استمرت العقد 
القائمة، سأل ميقاتي: هل ميكننا التسرع بتشكيل حكومة من دون 
أن نضم���ن مس���بقا حصولها على ثقة املجل���س النيابي، وقال ان 
احلكومة التي نطمح لتشكيلها مؤلفة من كفاءات، لكن ينبغي األخذ 
باالعتبار في الوقت ذاته تطلعات النواب الذين س���موني لتشكيل 

حكومة يطغى عليها الطابع السياسي.
وما اذا كان التفاوض مع 14 آذار قد توقف، قال ميقاتي: طاملا ان 
مراسيم تشكيل احلكومة لم تصدر بعد فإن باب التفاوض مفتوح، 
وال ميكن ألي حكومة أن تكون من لون واحد ومن طرف واحد وال 

متثل كل القوى السياسية ألن التنوع هو ميزة النظام اللبناني.
وردا على س���ؤال حول ما اذا كان يقبل بتش���كيل حكومة ليس 
له فيه���ا االكثرية املق���ررة أو الثلث الضامن، قال: انني متمس���ك 
بالصالحيات املنصوص عليها بالدستور وباتفاقية الطائف، السيما 
جلهة صالحيات رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة ودور مجلس 

الوزراء مجتمعا.
وكان وفد من الكونغرس االميركي زار ميقاتي قبل الظهر. الوفد 
أكد على الدعم االميركي للمحكمة اخلاصة بلبنان، وأضاف ان اميركا 
تعتبر حزب اهلل منظمة ارهابية، وان وجوده في احلكومة سيكون 

له تأثير على عالقات البلدين.
الوفد الذي يضم السيناتوران جون ماكينللي ووجوزف ليبرمان 

زار ايضا النائب وليد جنبالط، برفقة السفيرة مورا كونيللي.
في غضون ذلك، غادر الرئيس ميشال سليمان الى الڤاتيكان أمس، 
حلضور االحتفال بإزاحة الستار عن النصب التذكاري للقديس مارون، 
شفيع املوارنة، وس���يكون السبت في الكويت حلضور احتفاالتها 
بالعيد الوطني والتحرير وجلوس صاحب السمو األمير، ما يعني 
ان ال حكومة لبنانية هذا االسبوع، وال ضمانة ع لى قيام احلكومة 
في االسبوع املقبل، طاملا االنتفاضات الشعبية تغمر العالم العربي، 

وبالتالي، القوى االقليمية املؤثرة مشغولة باألهم على املهم.
واملولود احلكومي املوعود مازال لآلن في طور التكوين، وتاليا 
لم يأخذ ش���كله النهائي أو لونه، كما يقول زوار الرئيس ميش���ال 
س���ليمان. في ظل عوائق محلية يضعه���ا أكثر من طرف في وجه 
الرئيس املكلف جنيب ميقات���ي، وال حراك ايجابيا ميهد خلروجه 

الى النور بعد.
وردا على أسئلة، قالت أوساط ميقاتي ان الوضع الذي كان قائما 
نهاية االسبوع املاضي، مازال على حاله، ونحن نسعى لدوزنة املطالب 
وايجاد حلول توافقية حتفظ من جهة متثيل القوى السياسية، ومن 

جهة اخرى موقع رئاسة اجلمهورية.

الرئيس المكلف أكد أنه ال يمكن ألي حكومة أن تكون من لون واحد


