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 ميقاتي من طرابلس: الحكومة باتت جاهزة.. والورقة في جيبي
 بيروت ـ عمر حبنجر

  أعلن رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي 
ســــعيه لتشكيل حكومة تضم جميع األطياف 
اللبنانية، وفــــي طرابلس التي يزورها للمرة 
األولى منذ تكليفه أكد بعد لقائه مفتي طرابلس 
الشيخ مالك الشعار بقاءه على ثوابته في الوقوف 
مع العدالة الدولية، والى جانب حقوق أهل السنة 
واتفاق الطائف. وسيمضي ميقاتي اليوم االحد 
ايضا في طرابلس الستكمال لقاءاته السياسية 

والشعبية.
  وخالل استقبال شعبي أعد له في عاصمة 
الشمال قال: احلكومة باتت جاهزة والورقة في 
حبيبي. وأضاف: لذلك أدعو من هنا من طرابلس، 
كل القوى السياسية من دون استثناء الى تقدمي 
مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى وأدعوهم 

الى التكاتف حرصا على هذا الوطن.
  واستطرد قائال: كل املشكالت ميكن ان جند 
لها احللول باجللوس على الطاولة، فاحلوار هو 

الوسيلة الوحيدة لتوافق اللبنانيني.

  من منا ال يريد الحقيقة؟!

  وتساءل ميقاتي: باهللا عليكم عالم نختلف؟ 
وفي إشارة الى احملكمة الدولية التي تريد منه 
قوى ١٤ آذار التعهد بدعمها، قال: من منا ال يريد 
احلقيقة ومن منا ال يريد العدالة من دون مواربة 
أو استثمار سياسي؟ من منا ال يؤمن بالعداء 
إلســــرائيل، ومن منا ال يؤمن بتوجيه السالح 

فقط ضد العدو؟
  ميقاتي قال لصحيفة «األخبار» ان حكومته 
باتت جاهزة لكنه يستمر في املفاوضات ألنه 
ال يريد التسبب في خالف مع أحد، مشيرا الى 
ان األســــباب التي دفعته الى الترشح لرئاسة 
احلكومة تدفعه اليوم الى االستمرار والى محاولة 

اخراج البالد من املأزق الذي هي فيه.

  ال نريد أن يشعر أحد بأنه انكسر!

  وأضاف: لم أسلم التشكيلة احلكومية لرئيس 
اجلمهورية ألننا ال نريد ان يشــــعر أحد بأنه 
انكسر، السيما اننا بحاجة الى حكومة تنال الثقة 
في مجلس النواب، وشكل احلكومة حاضر لدي 
لكنني لن أعلنه في اإلعالم كي ال تكون عرضة 

إلطالق النار السياسي واإلعالمي.
  وطمأن ميقاتي الى عالقته بالسعودية مشددا 
على وجوب احملافظة على متانة العالقة معها. 

وكان ميقاتي التقى الرئيس سليمان يوم اجلمعة، 
قبل انتقاله الى طرابلــــس، وينتظر ان يفعل 
حتركه مطلع هذا االسبوع بعد عودة الرئيس 
ســــليمان من الكويت التي زارها أمس بدعوة 
رسمية من صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد للمشاركة في احتفاالت العيد الوطني 

والتحرير وجلوس سمو األمير.
  وفــــي معلومات «األنباء» ان التصور الذي 
عرضه مع الرئيس سليمان يلحظ حكومة من 
٢٤ وزيرا، كما يلحظ إعطاء وزارة الداخلية الى 
النائب سليمان فرجنية، كحل وسط بني الرئيس 
ســــليمان الذي يفضل ابقاءها مع الوزير زياد 
بارود، وبني العماد عون الذي يريدها لصهره 

جبران باسيل لكن فيرا ميني القيادية في تيار 
املردة قالت امس ان ســــليمان فرجنية رفض 

مرارا االنضمام شخصيا للحكومة.

  املصادر املتابعة حتدثت عن اتصاالت لتسريع 
اعالن احلكومة، قبل منتصف مارس بعد تواتر 
معلومات من باريس ترجح صدور قرار االتهام 

 البابا قبل استقالة البطريرك صفير
ــادس عشر على استقالة البطريرك  بيروت: أعلن الڤاتيكان موافقة البابا بنديكتوس الس

ــرق،  ــائر املش   املاروني نصر اهللا صفير من منصبه كبطريرك للموارنة في انطاكيا وس
منوها بخدماته للكنيسة ولشعب لبنان.

  ويتنافس اكثر من مطران على خالفة صفير في صرح بكركي، إال ان الصورة لم تتضح 
بعد. 

بجرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري والشهداء 
اآلخرين في السابع من مارس.

  رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض القول 
ان تأخير تشــــكيل احلكومة مرتبط بأسباب 
تتعلق باحتفــــاالت ١٤ آذار أو بانتظار القرار 
االتهامي، وقال لصحيفة «السفير» ان هذا الكالم 
ليس دقيقا، والرئيــــس ميقاتي لن يتردد في 
اعالن التشــــكيلة مبجرد ان تكتمل عناصرها 

ولو حصل ذلك مساء ١٣ آذار.
  وأمــــام زواره تســــاءل بري عــــن التباطؤ 
في عملية تشــــكيل احلكومة، مادامت أســــماء 
املرشحني تنتمي الى جهة واحدة، وال تختلف 
عن موضوعات سياســــية عدة، وقال: ملاذا كل 

هذه الضجة على احلقائب السيادية وتوزيعها 
على األصدقاء، وملاذا يغرقون بها اللبنانيني كل 

يوم في ظل الكابوس املعيشي؟
  وتســــاءل أيضا: أليست وزارة الطاقة بعد 
اكتشاف البترول والغاز في البحر أهم من دور 
وزارة الدفاع من دون التقليل من دور األخيرة 

واجليش؟!
  وقال بري ان اإلعالن عن عدم مشاركة قوى 
١٤ آذار، كما هــــو منتظر اليوم، يفتح الطريق 

سريعا امام ميقاتي للسير بالتشكيلة.

  منيمنة: كالم ميقاتي عام

  اما مصادر ١٤ آذار فقد ذكرت انه ال جديد في 
كالم الرئيس ميقاتي من طرابلس امس سوى 
اعادة احلديث عن العدالة واحلقيقة التي وصفتها 
باللغة اخلشبية. أما وزير التربية في حكومة 
تصريف األعمال عضو تيار املســــتقبل حسن 
منيمنة فقد اعتبر ان من الطبيعي اعالن تيار 
املستقبل و١٤ آذار اخلروج من احلكومة املقبلة، 

بعد شهر من احلوار مع الرئيس املكلف.
  وعن كالم ميقاتي في طرابلس عن احلقيقة 
والعدالة اعتبر منيمنة ان ما قاله ميقاتي كالم 
عام ال يقدم وال يؤخر، مشيرا الى ان األسئلة 
التي وجهت اليه كانت واضحة وتتعلق باحملكمة 
الدولية والسالح واملشاركة باحلكومة املقبلة. 
د.خلدون الشريف املقرب من الرئيس ميقاتي 
قال امس انه كانت لدى ميقاتي خطة لتأليف 
احلكومة وقد تشاور بها مع القيادات املعنية، 
واألمر اآلن لم يعد بحاجة الى املزيد من املشاورات 

بل الى قرارات باعالن مراسيم احلكومة.
  ورد الشــــريف التأخير في اعالن املراسيم 
الى سفر الرئيس سليمان الى الڤاتيكان ومن 
ثم الى الكويت أمس، وقبلها الى مشــــاركة او 
عدم مشاركة ١٤ آذار، اآلن ١٤ آذار اتخذت قرارا 
بعدم املشاركة كما ان ما يجري في املنطقة من 
حتوالت وتغيرات يفــــرض التمهل لتوضيح 

الرؤية في املنطقة.
  الى ذلك، أضاف د.الشريف: في مطلق األحوال 
احلكومة ال ميكن ان يشكلها الرئيس ميقاتي 
اال وفق قناعاته، بحيث يجب ان حتدث صدمة 
ايجابية في املجتمع اللبناني، بأن تكون مشتركة 
بني السياســــيني وأصحاب الكفاءات القادرين 
علــــى ادارة ملفات لها عالقة باألمور احلياتية 

التي تفجر األمور في املنطقة.

 معلومات لـ «األنباء»: الرئيس المكلف طرح وزارة الداخلية لفرنجية كحل وسط بين سليمان وعون 

 ايلي الفرزلي 

 (محمود الطويل)  رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي يتوسط احلشود املؤيدة له في طرابلس أثناء وصوله إلى املدينة ألول مرة منذ تكليفه تشكيل احلكومة اجلديدة 

 الفرزلي لـ «األنباء»: على ميقاتي الخروج
  من كذبة حكومة الوحدة الوطنية!

 ما األسباب التي أخّرت تشكيل الحكومة؟ 
 بيروت: التفسير املعطى للتأخر احلاصل في تشكيل احلكومة
  مع ان التأليف مازال ضمن املهلة الطبيعية واملعقولة  يربطه 
بـ «حالة انتظاريــــة» عامة: انتظار صدور القرار الظني، انتظار 
تظاهرة ١٤ آذار، انتظار زيارة الرئيس األسد الى السعودية وما 
ستؤول اليه عملية التنسيق حول لبنان، انتظار جالء األوضاع 
فــــي املنطقة العربية ومســــارها االنقالبي. هذا مــــن دون اغفال 
العقد واملشاكل الداخلية واملتصلة بتركيبة احلكومة واحلصص 
واحلقائب ومبهام احلكومة وبرنامجها السياســــي والسلطوي. 
وبالتالي ال ميكن احلديث عن سبب معني يؤخر قيام احلكومة، 
وامنا عن جملة أسباب وعوامل مجتمعة تدفع في اجتاه التأجيل 
ألســــابيع اضافية يجري خاللها حتديد وحســــم املسائل األربع 

األساسية التالية:
  ١ - موقــــف ١٤ آذار من حكومة ميقاتي لناحية املشــــاركة أو 
عدمها. فإذا كان املوقف السياســــي قد اتخذ وظهرت في اجتاهه 
مؤشرات كثيرة كان أبرزها «خطاب البيال» والكالم عن «أجوبة 
غامضة وغير كافية» من ميقاتي ردا على األســــئلة التي وجهت 
اليه وعن عدم جتاوب األكثرية اجلديدة مع مطالب الثلث املعطل. 
فإن املوقف الرسمي لم يصدر حتى اآلن ولكن من املتوقع صدوره 
في غضون أيام وفي اجتاه عدم املشاركة واالنتقال الى املعارضة 

السياسية والشعبية.
  ٢- العالقة الناشئة بني الرئيس ميقاتي وفريق ٨ آذار والتي 

حتتاج الى ان تتركز على أسس واضحة وثابتة، فالرئيس ميقاتي 
لم يأت من «صلب» هذا الفريــــق وامنا كان منتميا الى األكثرية 
النيابية املنبثقة عن انتخابات ٢٠٠٩ وثمة اشكالية حتيط بعالقته 
مع هذا الفريق وحتديدا مع حتالف «عونـ  حزب اهللا» وتباين في 
النظرة الى األمور: هذا التحالف يعتبر انه هو من أوصل ميقاتي 
الى رئاسة احلكومة وان عليه ان يتصرف وفق مقتضيات الواقع 
السياســــي اجلديد واال يتردد في تشكيل حكومة متثل األكثرية 
اجلديدة اذا كان الفريق اآلخر يشــــترط للمشاركة شروطا غير 
مقبولة تتعلق مبوضوعي احملكمة والســــالح. وفي املقابل فإن 
الرئيــــس ميقاتي يتصرف من خلفية انه آت من موقع وســــطي 
ومبهمة انقــــاذ وطني بعدما كان الوضع بلغ الطريق املســــدود 
وحافة االنهيار. كما يســــتند ميقاتي الى مبادئ وقناعات بحكم 
موقفه وفي أولها حرصه الشديد على اتفاق الطائف وكل ما يتصل 
بصالحيات رئاسة احلكومة ودورها، وحرصه على الوجه الدولي 
للبنان من خالل عالقاته والتزاماته الدولية، وبالتالي ليس هناك 
ما يوحي عند ميقاتي بانه آت مبهمة تغطية عملية انتقال السلطة 

من فريق الى آخر أو لترؤس «حكومة ٨ آذار».
  ويعول على توازن سياســــي معقول يتــــم تأمينه من خالل 
عالقة تنســــيق وتعاون مع الرئيس ميشال سليمان ومن خالل 
كتلة وسطية وازنة في احلكومة جتمعه مع سليمان وجنبالط. 
واملفارقة هنا ان حتالف «عون ـ حزب اهللا» ال يحتسب جنبالط 

من حصته عندما يتحدث عن صيغة ٢٠/١٠.
  ٣ -  العالقة املتوترة واملتفجرة بني الرئيس ميشال سليمان 

والعماد ميشال عون.
  وهذا التوتر الشديد بغض النظر عن أسبابه املاضية وآفاقه 
املستقبلية، يساهم في تعقيد مسألة التمثيل املسيحي الذي انحصر 
عمليا بني الرجلني بفعل انسحاب «مسيحيي ١٤ آذار». وبالتالي 
يصبح من الصعب جدا ان يحدث تقدم في تشــــكيل احلكومة ما 
لم يتم احتواء خالف عون ـ ســــليمان مبا يؤدي الى حل العقدة 
املسيحية في احلكومة بدءا من عقدة وزارة الداخلية التي تكفل 
ميقاتي بإيجاد حل وسط لها، الى عقدة احلجم التمثيلي (حصة) 
لعون في احلكومة والتي تكفــــل بري بإيجاد حل لها مبقارنتها 

بتمثيل حزب اهللا وأمل (٦ مقاعد وزارية لـ ٢٧ مقعدا نيابيا).
  ٤- موقف سورية التي تقول انها ال تتدخل في تشكيل احلكومة 
وهي متتنع فعال عن التدخل ألنها ال ترى ان هناك مشاكل كبيرة 
تســــتدعي مثل هذا التدخل، وال ترى ان الوقت قد حان ملثل هذا 
التدخل. وباختصار، ان دمشــــق التي في يدها مفتاح احلكومة 
اللبنانية تنتظر أوال نتائج حوارها اجلاري مع واشنطن خلف 
الغبار السياســــي الكثيف املثار في لبنان، وتنتظر ثانيا تطور 
عالقاتها واتصاالتها مع اململكة الســــعودية. وتنتظر ثالثا جالء 
الوضع في املنطقة املفتوح على تطورات كبيرة واســــتراتيجية 

لم تكن في احلسبان.  

 مصدر: كالم جنبالط عن قطع السعودية 
عالقاتها معه دليل تمّسكها بالحريري

 السنيورة وحرب صاغا بيان 
  عدم المشاركة في الحكومة

 بيروت ـ زينة طبارة
  رأى نائــــب رئيــــس املجلس 
أن  الفرزلي  ايلي  النيابي االسبق 
حتذير عضوي مجلس الشــــيوخ 
االميركي اجلمهوريني جون ماكني 
وجوزف ليبرمان لبنان من املس 
باحملكمــــة الدولية ومــــن هيمنة 
«حــــزب اهللا» الحقا على حكومة 
الرئيس ميقاتي، جاء تعبيرا عن 
موقف االدارة االميركية في محاولة 
قــــدرة احلاضنة  للتخفيــــف من 
النيابيــــة للرئيس املكلف جنيب 
ميقاتــــي املتآلفــــة واملتحالفة مع 
املهمة  ان  «حزب اهللا»، معتبــــرا 
السياسية املوكلة الى كل من ماكني 
وليبرمان كانت استباق مرحلة ما 
بعد تشــــكيل احلكومة اللبنانية، 
عبر تقدمي احلجة واملبرر حلماية 
وظيفة احملكمة الدولية من أي قرار 
قد تتخذه حكومة الرئيس ميقاتي 
ال يتماهى مع املخطط االميركي ـ 
االسرائيلي املشترك لضرب جسم 
املمانعة املمتد مــــن طهران حتى 
الضفة الشرقية للبحر املتوسط.

لـ  الفرزلي في تصريح    ولفت 
«األنباء» الى ان أي موقف رسمي 
مناهض للمحكمة الدولية قد تقدم 
امليقاتية  اتخاذه احلكومــــة  على 
الحقا، سيؤدي حكما الى كسر شوكة 
االدارة االميركية وإسقاط سالحها 
املتمثل في احملكمة والذي تشهره 
في وجه دول املمانعة كوســــيلة 
العبرية  الدولة  وحيدة حلمايــــة 

احلكومــــة، لفــــت الفرزلي الى ان 
استمرار واقع تشكيل احلكومة على 
حالته الراهنة سيؤدي الى انعكاس 
ســــلبياته على صــــورة الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي وعلى مسار 
النيابية اجلديدة، وذلك  الغالبية 
العتباره ان تلك السلبيات ستعطي 
انطباعــــا ان الغالبية غير قادرة 
على صياغة مشروع استراتيجي 
حقيقي على املســــتوى الداخلي، 
وغير مؤهلة إلدارة البالد وقيادتها 
بشكل ســــليم ومنيع، مشيرا الى 
ان الغالبية اجلديدة موجودة في 
موقع اُملجبر على أخذ البالد باجتاه 
تشكيل احلكومة، السيما ان صورة 
املكلف، وبالرغم من كل  الرئيس 
املقويات الدولية والعربية أخذت 
التأخير  تصاب بالضعف نتيجة 
في تشكيل احلكومة، داعيا الرئيس 
ميقاتي الى اعادة تزخيم صورته 
عبر اخلروج من الكذبة السياسية 
املتمثلة بحكومات الوحدة الوطنية 
واملضــــي قدما بتشــــكيل حكومة 
أكثرية حتــــى ولو كانت من لون 
واحد، وذلك العتباره ان حكومات 
الوحدة الوطنية ال شأن لها سوى 
النيابية  إمكانيات االكثرية  الغاء 
وإلغاء دور املجلس النيابي جلهة 
املراقبة واحملاسبة، وبالتالي العودة 
املواالة  الى استخدام لغة  بالبالد 
واملعارضة تعيد للمجلس النيابي 
احلياة البرملانيــــة الدميوقراطية 

الطبيعية.

 بيروت ـ محمد حرفوش
  اعتبـــر قيادي بـــارز في قـــوى ١٤ آذار ان ما 
كشفه النائب وليد جنبالط من ان خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز ابلغه عبر 
االمير مقرن فـــي اتصال هاتفي «ان العالقة معه 
انقطعت»، قد وضع حدا لكل التكهنات والتسريبات 
واالخبار امللفقة عن عالقة الســـعودية بالرئيس 
ســـعد احلريري والرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
وما يتصل بهما، كما يعيد التأكيد على ان املرشح 
االول واالخير للمملكة هو سعد احلريري، وهذا 
ما يؤشر الى ان كل ما اثير عن رفع امللك عبداهللا 
الغطاء عن احلريري عار عن الصحة، ويدخل في 
سياق «البروباغندا» االعالمية التي لم تكف عن 

تسريب االجواء املغلوطة عن السعودية منذ ما 
قبل مبادرة الـ «س.س» وما بعدها.

  واكد املصدر ان موقف السعودية واضح اال ان 
اململكة ال تدخل اجماال في سجاالت اعالمية وال في 
نفي او تأكيد اي خبر يتعلق بها، وهذا من ضمن 
توجهاتها السياسية ـ االعالمية، امنا تعهد على 
تظهير موقفها في الوقت املناسب وبشكل محدد 
وعليـــه رأى املصدر ان تســـمية الرئيس جنيب 
ميقاتي لتشكيل احلكومة لم يحصل بالتوافق بني 
دمشق والرياض، امنا متت بني دمشق والضاحية 
اجلنوبيـــة، وهذا ما يؤكـــد ان ميقاتي هو خيار 
ســـورية وحزب اهللا، كما يقـــول القيادي البارز 

في ١٤ آذار. 

 بيروت ـ ناجي يونس
  صاغ الرئيس فؤاد السنيورة والوزير بطرس 
حرب مسودة البيان الذي سيعلنه نواب ١٤ آذار في 
البريستول مساء اليوم، مؤكدين عبره عدم املشاركة 
في احلكومة العتيدة. وطبقا ملعلومات «األنباء» فإن 
البيان سيعرض لكل حيثيات قرار عدم املشاركة، 
فكانت البداية مع تشكيل حكومة احلريري، حيث 
مت التنازل عن املمارســـة الدميوقراطية لصالح 
حكومة ائتالفية ولترسيخ الوحدة الوطنية، فكانت 
النتيجة تعطيال وشلال حتى كان إسقاط احلكومة 
واالنقالب وتغيير االكثرية وما تال ذلك من مواقف 
وأساليب وضغوط وتصعيد، االمر الذي يضرب 
النظام البرملاني ويهمـــش املرجعيات ويضعف 

احلياة السياسية.
  ويرى البيـــان ان الطريقـــة املتبعة تضرب 
املؤسسات واملرجعيات الدستورية ويشرح البيان 
موقف ١٤ آذار من السالح واحملكمة واملؤسسات 
الدستورية واملمارسة الدميوقراطية مما جعلها 
تعطي الرئيـــس املكلف جنيـــب ميقاتي فرصة 
للتباحـــث معه فكانت النتيجة ال شـــيء. ولئال 
تكون شـــاهدة زور قررت ١٤ آذار أال تشارك بعد 
كل ما تبني وهي ســـتعلن انتقالها الى املعارضة 
وبأهداف واضحة املعالم، وقد تضاف اليها عبارة 
املقاومة السياسية. وقد نوقشت هذه املسودة في 
اجتماع ممثلي قوى ١٤ آذار الذي عقد مساء أمس 

االول اخلميس في مكتب الرئيس السنيورة. 

الغاصبة في املنطقة، مشيرا ردا 
على ســــؤال عما اذا كان الرئيس 
ميقاتي سيتجاوب مع حتذيرات 
ماكني وليبرمان ويلتزم باحملكمة 
الدولية، الى انه من السابق ألوانه 
إخضاع توجهات الرئيس ميقاتي 
للتكهنــــات والتحليــــالت، كون 
املوضوع برمته سيخضع لتقييم 
حقيقي من قبــــل مجلس الوزراء 
مجتمعا، يزين على أساسه مصالح 
لبنان العليــــا ويعمل جاهدا على 
منع تداعيات القرار االتهامي على 
لبنان، معتبرا انه البد من مقاربة 
مجلس الوزراء مللف احملكمة الدولية 
بجدية لوضع حائل ما بني اللعبة 
السياسية في الداخل اللبناني وبني 
لعبة االمم واستخدام القرار االتهامي 
ضد سياسة دول املمانعة االقليمية. 
على صعيد آخر، وعلى خط تشكيل 

 أخبار وأسرار لبنانية  أكد أن ماكين وليبرمان استبقا مرحلة ما بعد تشكيل مجلس الوزراء

   موقف ١٤ آذاري: ينقل عن سياسي بارز في ١٤ آذار قوله: 
«يستخفون بعقولنا عندما يحاولون إقناعنا بأن العقدة 
هو اجلنرال عون. إذا تنازل عون عن شـــرط الـ ١٢ وزيرا 
لتكتله فإنهم يفقدون الثلثني الضامنني التخاذ القرارات، 
وهم لم يســـقطوا حكومة الرئيس سعد احلريري في ١٢ 
يناير املاضي ليجلســـوا مكانه ويعانوا ما عاناه في ظل 

الثلث املعطل».
ــية      العالقـات األميركيـة – اللبنانية: تقول مصادر ديبلوماس
ــاه لبنان على  ــتها جت ــنطن تركز في سياس أميركية ان واش
ــدى، وتقف أمام  ــداف الطويلة امل ــه واأله ــات حكومت التزام
ــول العالقات  ــى املدى القريب ح ــال اتخاذ قرارات عل احتم
ــي لبنان. وتضيف: «لدى  ــة مع احلكومة اجلديدة ف األميركي
ــرار مجلس األمن  ــاء على ق ــؤوليات يتحملها بن ــان مس لبن
ــرائيل  ــي رقم ١٧٠١ الذي نظم وقف إطالق النار مع اس الدول
ــام ٢٠٠٦، وكذلك القرار رقم ١٧٥٧ الذي  في أعقاب حرب الع
ــل  ــم مهمة «احملكمة اخلاصة بلبنان» وعملياتها. إن الفش نظ
ــي الوفاء بااللتزامات، مبوجب هذه القرارات ذات الصلة أو  ف
غيرها، ينبغي أن يلفت نظر إدارة أوباما نحو اتخاذ إجراءات 
ــيق مع أعضاء مجلس األمن على  عقابية، مبا في ذلك التنس
ــاعدات  ــان، ومراجعة املس ــد حكومة لبن ــاذ خطوات ض اتخ
ــلحة اللبنانية». ومن  ــوات املس ــكرية األميركية لـ«الق العس
خالل ذلك، يجدر بواشنطن أن تبقي عينها على الهدف طويل 
املدى لتعزيز قوات محلية ترفض الهيمنة اخلارجية والنفوذ 

اخلارجي لسوري وإيران وتطويرها».
    صواريخ أرض – جو: احملرر العسكري لصحيفة «يديعوت 
أحرونوت» أليكس فيشمان توقع ان يبادر حزب اهللا في 
أي حرب مقبلة الى التقدم باجتاه مســـتوطنة اسرائيلية 
قريبة من احلدود مع لبنان، راسما سيناريو افتراضيا يقول 
ان مقاومي احلزب سيتقدمون الحتاللها واحتجاز رهائن 
بداخلها. ومثل هذا العمل سوف يربك اسرائيل، وسيخلق 
انبهارا اعالميا مبقاومة حزب اهللا، وســـوف يأخذ سياق 
احلرب النفسية في املعركة الى مناخات غير محسوبة من 
قبل اجليش االسرائيلي واملستوى السياسي أيضا. مصادر 
قريبة من حزب اهللا تعتبر ان حبل املفاجآت سيتواصل 
على نحو يربك العدو ويدهشه ويجعله يوقن مرة جديدة 
انه كان خاطئا في تقديره، وان استخباراته مازالت على 
عماها بخصوص معرفة ماذا يوجد لدى املقاومة من مفاجآت 
عسكرية، ومنها ان احلزب ضمن وأمن حماية سماء اجلنوب 

بامتالكه طرازا من صواريخ أرض ـ جو. 


