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ماذا سمع سليمان من األسد في الكويت؟
الحكومة على نار هادئة والرئيس ال يريدها أن تحمل طابع تحد ومواجهة 

الرئيس ميشال سليمان مستقبال السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكرمي علي في بعبدا أمس  )محمود الطويل(

وذكر األس���د ان معلومات دمشق هي ان 14 آذار لن تشارك في 
احلكومة بناء على رغبة واش���نطن، وبالتالي فإن الرئيس ميقاتي 

أمامه هذا الوضع.
أما الرئيس ميشال سليمان فقال للرئيس السوري انه ميال الى 
تشكيل احلكومة اجلديدة مادامت حركة 14 آذار رفضت أو سترفض 
االشتراك في احلكومة لكنه يرغب في احلصول على حصة وزارية 
جيدة مع حصة رئيس احلكومة وحصة جنبالط، وهنا اثنى الرئيس 
األسد على دور جنبالط، وقال ال مانع من هذا التعاون مع جنبالط 
والرئيس بري،  وترك األسد تفاصيل احلصص الوزارية ليتحدث 
عن األهمية االس���تراتيجية لس���ورية في لبنان والتي حددها في 

نقطتني: النقطة االولى هي استمرار االستقرار في لبنان.
والنقطة الثانية: حماية املقاومة التي هي قضية اس���تراتيجية 

في املنطقة وحليفة لسورية.
إلى ذلك قال زوار الرئيس س���ليمان انه يريد حكومة ال حتمل 
طابع التحدي واملواجهة، واضافوا ان الطبخة احلكومية موضوعة 

على نار خفيفة، ولم يحن توقيت انضاجها بعد.
في املقابل عكس���ت اوس���اط رئيس مجلس النواب نبيه بري 
رغبته في التعجي���ل باحلكومة، وان هذا يقتضي تس���هيل مهمة 
ميقاتي، توصال الى فريق عمل متجانس قادر على مواجهة حتديات 

املرحلة املقبلة.

المطلوب من ميقاتي

لكن الرئيس ميقاتي يفضل السرعة على التسرع، وقد بات عليه 
بعد خطاب احلريري ان يختار بني التزامه بالدس���تور، ومبقررات 
هيئة احلوار وباالتفاقات الدولية وفي مقدمها احملكمة الدولية، وبني 

االنصياع لشروط احلزب احلاكم والقوى االنقالبية.
واوضح ان سلسلة املواقف احلازمة التي اعلنها احلريري مساء 
االثنني ستتصاعد حتى 14 مارس، موعد االحتفال احلاشد بذكرى 
»انتفاضة االرز« تبرر االمتناع عن املشاركة في احلكومة، وترفع 

منسوب استنفار قوى املعارضة اجلديدة.
وقد ركز احلريري على اس���ئلة ثالثة كانت وجهت الى الرئيس 
املكل���ف جنيب ميقاتي، ولم يتم الرد عليه���ا بالصراحة املطلوبة، 
وتتمحور حول مدى التزام احلكومة العتيدة برفض غلبة السالح 

غير الشرعي، واحملكمة الدولية ودستور الطائف.

بيروت ـ عمر حبنجر والوكاالت
بات مسار تأليف احلكومة اللبنانية في عهدة اهل البيت الواحد 
بعدما حسمت قوى 14 آذار خيارها برفضها املشاركة في احلكومة 
ورفعت ش���عار »ال للسالح باجتاه الداخل« في اطار شحذها الهمم 

ألوسع حشد جماهيري ممكن في ذكرى 14 آذار املقبل.
لكن اهل بيت الثامن من آذار ليسوا على رأي واحد، أو قناعة ثابتة 
في ضوء اس���تمرار التشويش على خط بعبدا � الرابية، والرابية � 
عني التينة، فضال عن عقدة وزارة الداخلية، بيد ان املصادر املتابعة 
توقعت ان يفضي اعالن 14 آذار رفض املش���اركة الى حراك جديد 
وسريع على مستوى قوى الثامن من آذار تعجيال بوالدة احلكومة 
استباقا ملفاعيل الهجوم املضاد الذي بدأته قوى 14 آذار، وزعيمها 
سعد احلريري، على السالح املشهر في الداخل، وعلى االنقالبيني 

الذين وظفوا سالح املقاومة في حقل االستقواء السياسي.
وتتوقع املصادر دورا منتظرا حلزب اهلل في اقناع العماد ميشال 
عون بتليني مواقفه تس���هيال لتشكيل حكومة مقبولة من رئيسي 

اجلمهورية واحلكومة.

لقاء عون وجنبالط والخليجيين وباسيل

وفي هذا السياق كشف النقاب عن اجتماع بعيد عن األضواء بني 
الوزير جبران باسيل والنائب علي حسن خليل، املعاون السياسي 
للرئيس نبيه بري، واملعاون السياس���ي لألمني العام حلزب اهلل 
احلاج حس���ني خليل، حيث دار البحث حول كيفية تذليل اخلالف 
القائم بني الرئيس سليمان والعماد عون حول حقيبة الداخلية كما 
كشف النقاب عن لقاء غير معلن بني العماد ميشال عون والنائب 
وليد جنبالط في منزل صديق مش���ترك، وان جنبالط لم يتوصل 

هو اآلخر الى خفض سقف املطالب العونية.

مشاورات سليمان العربية

وكان الرئي���س املكلف عرض تطورات تأليف احلكومة في لقاء 
صباحي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقد لقاء مسائيا مع 

رئيس اجلمهورية ميشال سليمان لذات الغاية.
وفيما نقل زوار الرئيس س���ليمان عنه قوله ان املشاورات تتم 
بتناغ���م بينه وبني الرئيس ميقاتي حتدث الزوار عن لقاءات مهمة 
اجراها سليمان على هامش مشاركة بالعيد الوطني وعيد حترير 

الى امللف احلكومي، فس���مع سليمان ان دمشق ال تريد ان تتدخل 
تفصيليا في تشكيل احلكومة وانها خرجت من هذا الروتني الذي 

مارسته 15 سنة.
لكن لدمش���ق، وفق الرئيس الس���وري، وجهة نظر في إعطاء 
الرئيس ميقاتي الدور الهام من أجل تشكيل احلكومة مع األكثرية 

اجلديدة.

الكويت الى جانب الس���نة اخلامس���ة على تولي صاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صباح االحمد مقاليد احلكم، وقد شملت املشاورات 
الرئيس السوري بشار االسد وامير قطر الشيخ  حمد بن خليفة آل 
ثاني والرئيس التركي عبداهلل غول، وتناولت االوضاع اللبنانية 

واالقليمية.
وفي اللقاء الذي عقد بني الرئيسني سليمان واألسد مت التطرق 

أحمد كرامي لـ »األنباء«:  من حق عون أن يطرح ما يشاء
ولكن الكلمة الفصل ستكون لسليمان وميقاتي

ويكيليكس: الحريري وجعجع واألسعد 
حضروا مع سيسون للعفو عن الشيخ الطفيلي 

وذلك فيما لو أراد اللبنانيون درء 
االخطار احملدقة بالبالد وحتصني 
السلم االهلي من الوصول الى حافة 

االنهيار.
على صعيد آخر وعن االشتباك 
السياس����ي املبطن ب����ني الرئيس 
ميشال س����ليمان والعماد ميشال 
عون على خلفية توزيع احلقائب 
الوزارية، ختم النائب كرامي بأن 
تشكيل احلكومات يعود وبحسب 
الدس����تور واالعراف الى الرئيس 
املكلف بالتعاون والتش����اور مع 
رئيس اجلمهورية، معتبرا انه من 
حق العماد عون ان يطرح ما يشاء 
من آراء وأن يطالب مبا يشاء من 
حقائب، إمنا الكلمة الفصل ستكون 
في نهاية املطاف للرئيسني سليمان 

وميقاتي وليس ألحد غيرهما.

 بيروت: عرضت ال� »او تي ڤي« تقريرا عن »ويكيليكس«
    أش���ارت فيه الى انه »عشية أحداث السابع من مايو 
2008، بدا ان االعداد لالنتخابات النيابية في العام 2009 
كان قائما في السفارة االميركية، حيث كان للقائمة بأعمال 
السفارة ميشيل سيسون سلسلة لقاءات بحثت في شكل 
رئيسي في ضرب التمثيل الشعبي ل� »حزب اهلل« عبر 
العفو عن األمني العام السابق حلزب اهلل الشيخ صبحي 
الطفيل���ي. ولفت التقرير ال���ى ان »الزمان هو 23 ابريل 
2008، في الس���فارة االميركية في عوكر، ورقم الوثيقة 
456، وكاتبة الوثيقة هي سيسون، اما احلدث: سيسون 
تستقبل وفدا برئاسة االسعد والبحث يتناول سبل ضرب 

حزب اهلل« في االنتخابات النيابية عام 2009«.
وفي الثالث من ابريل 2008 التقت سيسون في عوكر 
رئي���س تيار االنتماء اللبناني احمد االس���عد، يرافقه 3 
أشخاص بينهم عضو غرفة التجارة في النبطية عبداهلل 

بيطار، وفي تقريرها، لفتت سيسون الى ان »االسعد أكد 
لها استعداد الطفيلي للتحرك ضد احلزب، الفتا الى أهمية 
حتريره من التهم اجلنائية املوجهة اليه بقتل احد ضباط 

اجليش اللبناني، إضافة الى مواطن فلسطيني«.
وقد الحظت سيس���ون في التقري���ر املذكور ان »ما 
يطرحه االسعد يش���به الى حد بعيد ما يقوله جعجع، 
مش���ددة على ان »االس���عد يؤكد ان الطفيلي ابتعد عن 
ماضيه وهو حاضر للتخلي نهائيا عن »حزب اهلل« اذا 

قررت الواليات املتحدة العمل معه«.
وفي اطار مساعدة الطفيلي على تخطي التهمة املوجهة 
اليه، قال االسعد لسيس���ون: »ان زعيم األكثرية آنذاك 
س���عد احلريري عرض املساعدة في مرحلة معينة على 
الطفيلي حلل املوضوع، لكنه أوقف املساعي الحقا، بعدما 

لقي معارضة فرنسية«.
ونص���ح احلريري للطفيلي حينه���ا بانتظار نتائج 

االنتخابات الرئاس���ية الفرنس���ية غير انه لم يقدم اي 
طرح ايجابي للطفيلي منذ انتخاب الرئيس الفرنس���ي 

نيكوال ساركوزي«.
ودعا االسعد سيسون الى الضغط إلقفال ملف الطفيلي 
بوصفه قيمة رئيسة ضد معركة نفوذ حزب اهلل إذ ميكن 
ان يجير بضعة آالف من االصوات في البقاع في اجتاه 
جديد، كما اخبرها ان الشيعة لن ينتقلوا الى تأييد فريق 
الرابع عش���ر من آذار اذا تركوا ح���زب اهلل، لذلك يجب 
العمل على تأس���يس إطار شيعي قادر على استيعابهم 

واحلصول على دعمهم«.
وفي ختام تقريرها، أوردت سيسون تعليقها اخلاص 
على اللقاء فقالت: »ننوي س���ؤال الفرنسيني عن قصة 
الطفيلي وقتله مواطنا فرنسيا ولكن في كل االحوال ال 
نرى ان جلبه الى ناحيتنا سيجلب الدعم الشيعي لألسعد 

أو لغيره، ألن سمعته ستعطي مفعوال عكسيا«.

عن احلقيقة والسالح، الفتا الى ان 
استمرار الرئيس ميقاتي في تشكيل 
احلكومة ال يعني اطالقا خروجه 
عن املسلمات املذكورة، مؤكدا ان 
البيان الوزاري سيكون غدا خير 

دليل على التزامه بها.
وردا على س����ؤال لفت النائب 
كرامي الى ان الرئيس ميقاتي قد 
أع����رب في خطابه عن قلقه حيال 
االوضاع املتقلبة في املنطقة الشرق 
أوسطية وإمكانية انعكاسها على 
الداخل اللبنان����ي، وهو ما حاول 
الرئيس املكلف توصيفه بكرة من 
ن����ار يحملها بني يديه، معتبرا ان 
هذه الكرة النارية تدعو الى ضرورة 
توحيد البالد فال تكون منقسمة بني 
فريقني، االول مشارك في احلكومة 
والثاني ممتنع عن املشاركة بها، 

الصادرة عن لقاء دار الفتوى قد 
وافق عليها الثالثي الطرابلس����ي 
لكونها من ضمن قناعاته، وهو ما 
عناه الرئيس ميقاتي في خطابه 

كان واضحا في خطابه من طرابلس 
حول جملة االسئلة التي توجهت 
بها قوى 14 آذار اليه، حيث أعلن 
عن رفضه السالح املوجه باجتاه 
غير العدو االسرائيلي وعن رغبته 
في الكشف عن حقيقة من اغتال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري دون 
مواربة، معتبرا ان الرئيس ميقاتي 
قد أجاب قوى 14 آذار وطمأنها جلهة 
هواجسها ومخاوفها وبالتالي لم 
يعد لها من مبرر لعدم املشاركة في 
احلكومة، متمنيا على تلك القوى 
أخذ خطاب الرئيس ميقاتي على 
محمل اجلد، السيما جلهة ما جاء 
فيه عن السالح واحملكمة والتعاطي 
معه من زاوية ايجابية واعتباره 

ردا صريحا على أسئلتها.
واشار كرامي الى ان املسلمات 

بيروت ـ زينة طبارة
ان  النائب احم����د كرامي  رأى 
قوى 14 آذار أخط����أت في قرارها 
بعدم املشاركة في احلكومة أيا تكن 
االسباب التي آلت بها الى اتخاذ هذا 
القرار، وذل����ك العتباره ان البالد 
بحاجة ال����ى تضافر جهود جميع 
أبنائها أيا تكن انتماءاتهم احلزبية 
وتوجهاتهم السياسية للقيام بها 
ولتش����كيل درع ملواجهة االخطار 
احملدقة، السيما في ظل التبدالت 
والتح����والت االقليمية والعربية 
السريعة، متمنيا على قوى 14 آذار 
العودة عن قرارها ودعم الرئيس 
ميقاتي ف����ي مهمته واالرتقاء الى 
مستوى مس����ؤوليتها املعهودة. 
النائب كرامي في تصريح  ولفت 
ل� »األنباء« الى ان الرئيس ميقاتي 

ً اعتبر عدم مشاركة »14 آذار« في الحكومة قراراً خاطئا

أخبار وأسرار لبنانية
 بـري ال يرى مبررا للتأخير: يبدي الرئيس بري استغرابه للتأخير في 
تش���كيل احلكومة وال يرى مبررا له رافضا ربطه بأي اس���تحقاق 
داخلي بل باخلالف على حقيبة الداخلية فقط، وان كان يعتبر ان 

مهلة تشكيل احلكومة لم تتجاوز اخلط األحمر.
 أوساط احلريري تتوقع سقوط ميقاتي: ثمة في أوساط الرئيس 
احلريري من يدعو إلى عدم مواجه���ة الرئيس ميقاتي في الوقت 
احلاضر، على اعتبار أن لديه ما يكفي من املشكالت التي لن يستطيع 
التعامل معها، »خصوصا تلك التي يفتعلها العماد ميش���ال عون 
الذي يتولى عنا مهمة إنهاك ميقاتي. يكفيه ذلك للوصول إلى اليأس 
الذي يدفعه إما إلى االعتذار أو إلى االستسالم لشروط العماد عون، 
فيكون ميقاتي قد أسقط نفسه بنفسه عندما يفرط في صالحيات 

موقع رئاسة احلكومة«.
 دمشق وجنبالط: أظهرت دمشق تقديرها للخطوة األخيرة في االنتقال 
التدريجي للنائب وليد جنبالط من موقع إلى آخر، وأبدت حرصا كبيرا 
على إرضائه متاما في متثيله الوزاري في حكومة ميقاتي، كإحدى الركائز 

األساسية حللفاء دمشق وخياراتها في لبنان.

وسيئول هذا التقدير إلى تعزيز 
حصة الزعيم الدرزي: ثالثة وزراء 
أحدهم كاثوليكي في حكومة من 24 

وزي��را، أو أربعة وزراء بينهم كاثوليكي وس��ني ف��ي حكومة من 30 
وزيرا.

 إحياء ذكـرى 14 آذار بـ 13: حتدثت معلومات عن اجتاه داخل فريق 
14 آذار الى نقل موعد التجمع الش���عبي احلاشد في وسط بيروت 
ملناس���بة ذكرى 14 آذار من االثنني الذي يصادف موعد الذكرى الى 
األحد 13 آذار مبا يسمح للوفود الشعبية مبشاركة أكثر كثافة في 

يوم عطلة نهاية األسبوع.
)تعقد قوى 14 آذار اجتماعا موسعا في البريستول األحد 6 آذار 
إلعالن وثيقة سياسية وهيكلية تنظيمية جديدة. وفي هذا السياق 
اقترح حزب الكتائب قيادة عليا مصغرة تتخذ قراراتها باإلجماع 

وترتبط بها كأداة تنفيذية أمانة عامة أو منسقية تنفيذية(.
 ميقاتـي عاد مـن طرابلس مرتاحـا: حول زيارة الرئي��س جنيب ميقاتي 
األولى ال��ى مدينة طرابلس منذ تكليفه تأليف احلكومة، تعرب مصادر 

ميقاتي عن ارتياحها واطمئنانها الى 
ان قاعدته السياسية والشعبية في 
عاصمة الشمال بخير، وتصف لقاءاته 
مع قواعده بأنها »لقاءات ممتازة« ألنها أس��همت في بدء حتويل تأييد 

هذه الفئات مليقاتي من حالة التعاطف معه الى مرحلة التنظيم.
وفي رأي مصدر مراقب ان الزيارة أكدت تثبيت التحالف السياسي 
الذي يضم الرئيس ميقاتي والوزير محمد الصفدي والنائب أحمد كرامي 
واخلروج به للمرة األولى أمام جمهور طرابلس مبعزل عن نواب كتلة 
التضامن الطرابلسي، األمر الذي سيجعل لهذا التحالف املرشح ملزيد من 

التماسك مواقف مستقلة في الكثير من االستحقاقات املقبلة.
وثمة من يرى ان لقاء ميقاتي مع مفتي طرابلس والش��مال الشيخ 
مالك الش��عار في دار افتاء طرابل��س، وما دار في هذا اللقاء وما أعقبه 
من تصريحات، أظهرت ان ميقاتي استطاع احتواء تداعيات لقاء املجلس 
الشرعي األعلى املوسع الذي عقد في بيروت بدعوة من املفتي قباني، اذ 
ان الشعار أعطاه غطاء شرعيا بقوله »لقد دخلت كبيرا الى دار الفتوى 

وخرجت كبيرا ومعك تأييد سائر أركان طائفتك«.

 اشتداد التنافس بني سـعد واحلريري في صيدا: توقفت مصادر صيداوية 
عند مشاركة ممثل رئيس احلزب التقدمي االشتراكي النائب عالء 
الدين ترو وللمرة األولى في املسيرة التي انطلقت أمس األول في 

صيدا »حتية وفاء« للزعيم الراحل معروف سعد.
كما كانت الفتة مشاركة »اجلماعة اإلسالمية« )عدا عن املشاركة 
التقليدية السنوية حلزب اهلل وحركة أمل( و»املرابطون« بقيادة 

العميد مصطفى حمدان.
)أطلقت خالل املسيرة هتافات وشعارات منها »الشعب يريد حماية 
السالح« كرد على شعار محتمل لقوى 14 آذار )الشعب يريد اسقاط 

السالح(، اضافة الى شعار »الشعب يريد اسقاط احملكمة«(.
وفي صيدا أيضا، باش���رت قوى الرابع عش���ر من آذار حملتها 
اإلعالنية والدعائية حلث جمهورها على املشاركة الكثيفة في إحياء 

ذكرى الرابع عشر من آذار في ساحة الشهداء في بيروت.
وإضافة إلى اللقاءات التي بدأها تيار املس���تقبل، رفعت الفتات 
عمالقة على مداخل صيدا وطرقاتها، حملت الءات ثالثا: »أل للفتنة/ 

أل لوصاية السالح/ أل للغدر، 14 آذار ساحة الشهداء«.

موقوف يغضب التهامه بالعمالة 
ويطلب مواجهته بمسؤولين في المقاومة

جمعية إسرائيلية تؤكد مقتل جندي
من اإلسرائيليين المفقودين بلبنان عام 1982

بيروت ـ يوسف دياب
عبر املوقوف جعفر حالوي، ل����دى مثوله امام 
احملكمة العس����كرية، عن غضبه الشديد حملاكمته 
بجرم التعامل مع اس����رائيل، ف����ي الوقت الذي كان 
جهاز أمن املقاومة يشغله لصاحله ويوجهه من اجل 
استدراج العمالء والقبض عليهم، وطالب مبواجهته 
بستة مسؤولني في أمن »حزب اهلل« كان يعمل بناء 
على أوامرهم وينفذ كل طلباتهم وفقا خلطط تخدم 

املقاومة وأمنها.
وكان حالوي مثل مساء امس امام احملكمة العسكرية 
برئاسة العميد نزار خليل مع املوقوف حسني موسى، 
فيما يالحق غيابيا في القضية املتهم الفار من العدالة 
احمد حسن عبداهلل املعروف بأحمد طنوس، وهم 
متهمون ب� »التعامل مع العدو االس����رائيلي ودس 
الدسائس لديه واعطائه معلومات عن مواقع مدنية 
وعسكرية بهدف فوز قواته ومعلومات عن شخصيات 

حزبية، واالجتار باملخدرات عبر اسرائيل«.
وايد املتهم حالوي كل ما جاء في افادته االولية 
وقال »انا من بلدة كفر كال، واعمل مع املقاومة ولو 
اننا في جلسة س����رية لذكرت العمليات التي قمت 
بها لصالح حزب اهلل، وكيف ان )املسؤولني في أمن 
املقاومة( احلاج برو واحل����اج داود واحلاج صالح 
واحل����اج علي حالوي واحلاج س����لمان منر جمعة 
كلفوني مبراقبة احمد عبداهلل )العميد الفار( وزودوني 
بهاتف خلوي، اما اآلن انا ضايع وأسأل كيف احاكم 
بالعمالة وانا مع املقاومة؟«، وعندما س����أله رئيس 
احملكم����ة، كيف تقول انك كن����ت مكلفا من املقاومة 
بالعمل م����ع »العميل الفار« احمد عبداهلل، في حني 
ان اللجنة األمنية في املقاومة تنفي ذلك، اجاب »انا 

اذكر لك اسماء الذين كلفوني واناشدك ان تواجهني 
بهم، لقد اتصل بي احم����د عبداهلل من اخلارج بعد 
حرب متوز واخبرت احلاج برو بذلك الذي احالني 
الى احلاج صالح فاحلاج داود الذي زودني بهاتف 
ومسجلة، طالبا مني استدراج احمد بغية توقيفه«، 
وردا على سؤال قال حالوي: »بدأت العمل مع احمد 
عبداهلل في التجارة بسيارات املافيا منذ العام 1996 

حتى العام 2000، وحوكمت لهذا األمر«.
وعن سبب توقيفه طاملا انه عمل لصالح املقاومة، 
اوضح املتهم »اوقفت بناء على اقوال حسني موسى، 
في التحقيق االولي وان����ا اقبل ان احاكم بأي تهمة 
اال في تهمة التعامل مع العدو االس����رائيلي، واقسم 
اني كنت اعمل مع جهاز أمن املقاومة، وال اعرف ملاذا 
تخلوا عني في املقاومة، علما اني سميت االشخاص 

الذين كنت اتعامل معهم«.
اما املتهم حس����ني موسى، فنفى كل ما اسند اليه 
متراجعا عن اعترافاته االولية امام جهاز األمن العام، 
زاعما تعرضه للضغط والتعذيب، وقال انه اوقف 
ف����ي منزله في بلدة كف����ر كال من قبل عنصرين من 
»حزب اهلل« وس����لم بعد اس����بوع الى جهاز األمن 
العام، وقال »قبل التحرير عام 2000 التحقت بجيش 
انطوان حلد لظروف خاصة، وحوكمت سابقا في هذا 
اجلرم وسجنت ملدة عام«، وردا على سؤال اوضح 
بأنه دخل الى اس����رائيل في الثمانينيات حيث عمل 
في البساتني في منطقة املطلة، وان صاحب العمل 
عرض عليه جتارة املخدرات، امنا رفض ولكنه قام 
بتأمني نحو عشرين غراما من احلشيشة لصاحب 
العمل اس����تحصل عليها من صهره وبسبب ذلك مت 

طرده من اسرائيل.

 بي���روت: أعل���ن مس���ؤولون ف���ي جمعي���ة
    »ول���د للحرية« التي تعنى بش���ؤون اجلنود 
االسرائيليني املفقودين، أن أحد اجلنود االسرائيليني 
الثالثة الذين فقدوا في معركة السلطان يعقوب 
في البقاع اللبناني في بداية االجتياح االسرائيلي 
عام 1982 قد قتل بكل تأكيد. وهاجم نش���طاء في 
اجلمعية في مؤمتر صحافي في أعقاب تشكيل وزير 
الدفاع االسرائيلي ايهود باراك جلنة للتدقيق في 
استمرار متويل اجلمعية، باراك بشدة وقالوا ان 
»معلومات جديدة وصلت الى اجلمعية في الشهور 
االخيرة تؤك���د أن أحد اجلنود الثالثة املفقودين 
في معركة السلطان يعقوب، قتل واقتيدت جثته 

على دبابة اسرائيلية الى سورية«.
ووصلت الى اجلمعية خالل الشهور االخيرة 
صورة تظهر فيها دبابة يرجح أنه مت نقل اجلنود 
الثالثة فيها الى سورية وتظهر في الصورة جثة 
جندي يغطي وجهه ووفقا للجمعية االسرائيلية 
فان الصورة تشكل دليال هو االول من نوعه على 

أنه مت نقل اجلنود االسرائيليني الى سورية«.
وأجرى نشطاء اجلمعية االسرائيلية مقابلة مع 
امللحق العسكري البريطاني في دمشق في العام 
1982 ووفقا الفادته فانه شاهد الدبابة االسرائيلية 
في شوارع دمشق وعليها جثة جندي اسرائيلي 

غداة املعركة في السلطان يعقوب.

أحمد كرامي


