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أخبار وأسرار لبنانية

٭ عالقة ميقاتي ـ عون ليست على ما يرام: ينقل عن مصادر 
في التيار الوطني احلر قولها ان متسك الرئيس ميقاتي 

بالدستور أمر ال يخالفه فيه أحد، ولكن إذا لم يطرح 
أي صيغ على الكتل النيابية ورؤسائها فكيف سيؤلف 

احلكومة، وهل ميكنه تأليفها في معزل عن مطالبنا وآرائنا 
من األسماء واحلقائب؟ ومن أين سيأتي بالثقة الحقا، 

وفي اختصار كيف سيؤلف حكومة ما لم يناقش أفكاره 
واقتراحاته مع اكبر كتلة مسيحية، والى تلك املرحلة 

ستبقى العقدة عنده وليس عند غيره؟
ولم تشأ هذه املصادر احلديث عن مشاريع لقاءات مع 
ميقاتي وال مع غيره، الفتة إلى »ان األمور ما تزال في 

بداياتها، ما لم يتقدم ميقاتي بخطوات نحونا، فنحن طرف 
أساسي وما لم ينله منا لن يناله من أحد باسمنا«.

واعتبرت مصادر سياسية ان مشروع اللقاء بني ميقاتي 
وعون قائم في أي حلظة، لكن عقده لن يتم إال بعد ضمان 
التوصل الى قواسم مشتركة ليأتي هذا اللقاء تتويجا لكل 
اجلهود ووضع اللمسات األخيرة على التركيبة الوزارية 

متهيدا إلصدارها، بدال من ان يشكل مناسبة لتكريس 
االختالف.

واليزال عون كما تقول املصادر، يطمح ألن يكون له الثلث 
الضامن في احلكومة رغبة منه في حتقيق انتصار معنوي 

وسياسي. وتعتبر هذه املصادر ان عالقة ميقاتي ـ عون 
يجب ان تبقى موضع رعاية وعناية، باعتبار انها ليست 

على ما يرام في الوقت احلاضر.
٭ زيارة طرابلس في عيون 18 آذار: تقول مصادر في 8 آذار 

ان »مواجهة« احلريري لكل من ميقاتي والصفدي في 
عقر دارهما بعد »انقالبهما« عليه، تعد هدفا رئيسيا من 

بني أهداف زيارته الى طرابلس، وهو ما يفسر كالمه 
عن »اإللغاء السياسي«، معتبرة أن »تأخر ميقاتي في 

تأليف حكومته يعطي خصومه وعلى رأسهم احلريري 
فرصة استمرارهم في استهدافه والنيل منه«.

٭ عالقة احلريري و»اجلماعة« اإلسالمية: لوحظ ان موضوع سالح 
حزب اهلل الذي طرحه تيار املستقبل عنوانا للمرحلة، تسبب 

بإحداث انفكاك في عالقته مع اجلماعة االسالمية التي لم 
تشارك سياسيا في لقاء البريستول ولم تشارك شعبيا 

في مهرجان ساحة الشهداء، وفي حني كان الرئيس سعد 
احلريري في طرابلس يجري لقاءات مع فاعلياتها، كان وفد 
من اجلماعة االسالمية فرع طرابلس يلتقي الرئيس جنيب 

ميقاتي في بيروت.
٭ صفحة جديدة بني بكركي ودمشق: تتجه األنظار الى بكركي 

التي تشهد تدفقا ألرتال املهنئني بانتخاب البطريرك 
اجلديد مار بشارة بطرس الراعي.

وقد برزت )اضافة الى زيارتي الرئيس بري والعماد 
عون( زيارة السفير السوري علي عبد الكرمي علي 

موفدا من الرئيس بشار االسد. وهذه أول زيارة 
للسفير السوري الى بكركي منذ تعيينه سفيرا في 
لبنان، كما انها أول زيارة ملوفد سوري رئاسي الى 
بكركي منذ عشر سنوات، )جتدر االشارة هنا الى 

ان الرئيس الراحل حافظ االسد كان أوفد في العام 
1٩8٦ من ميثله لتهنئة البطريرك املنتخب نصراهلل 

صفير(.
ولفت في زيارة السفير السوري انها حملت رسالة 

سياسية عكست من جهة الرغبة في فتح صفحة 
جديدة بني دمشق وبكركي، وتضمنت من جهة ثانية 
دعوة للبطريرك الراعي لزيارة سورية أعطيت صفة 

»زيارة رعوية« لتفقد أحوال املوارنة هناك.
وتؤكد مصادر قريبة من بكركي ان البطريرك الراعي 
سيزور سورية في الوقت املناسب، وستكون زيارته 

في األساس »رعوية« ولكنها لن تقف عند حدود 
تفقده االبرشيات املارونية بل تقع في خانة زيارة أي 
بلد حيث يلتقي الرعايا ويزور املسؤولني في الدولة 
املضيفة، وهذا يعني أن زيارته الى دمشق عنوانها 

األساسي راعوي لكنه من الطبيعي ان يلتقي رئيس 
البالد التي يزورها واملسؤولني فيها، وهذا ما ميكن 
تفسيره بإمكانية كبيرة وواضحة للقائه الرئيس 

السوري بشار االسد.
وتضيف هذه األوساط ان البطريرك الراعي مييز في 

العالقة مع دمشق بني الثوابت الوطنية التي حتكم 
العالقة بني البلدين جلهة احترام السيادة الوطنية 

اللبنانية والعالقة الرعوية والروحية القائمة بفعل 
وجود ابرشيات مارونية عدة منتشرة على األراضي 

السورية تضم رعايا مارونية كثيرة.

مصادر لـ »األنباء«: تظاهرة
»13 آذار« أوجدت معادلة جديدة

الحظت اوساط لبنانية مسؤولة ان »تظاهرة االحد« بذكرى 
14 آذار كرس���ت متسك الشارع االسالمي السني باخلط الذي 
ميثله سعد احلريري، وان املعارضة املسيحية أعادت تنظيم 
صفوفها واخذت زمام املبادرة مرة أخرى، اضافة الى ان الرأي 

العام املسيحي املستقل، اعطى هذه القوى ثقته مرة أخرى.
وردا على س���ؤال ل� »األنباء« قالت االوساط ان جزءا من 
املسيحيني املس���تقلني انخرطوا مجددا في اللعبة السياسية 
الوطنية واجلزء اآلخر سيلحق بهم الى ثوابت 14 آذار وطروحات 
ثورة االرز. وأهم ما في مشهد االحد املاضي في ساحة الشهداء، 
املوقف احلاسم من السالح غير الشرعي، ودوره في الداخل، 

والرتباطات حزب اهلل وحلفائه على مستوى اخلارج.
والدلي���ل ان بعض الديبلوماس���يني املعتمدين في لبنان 
اعتقدوا في الفت���رة االخيرة ان لبنان بات حتت مظلة حزب 
اهلل وارتباطاته االقليمية، وبالتالي ان ثمة تس���ليما داخليا 
لس���الحه على اساس معادلة شعب وجيش ومقاومة، وان ال 
مجال للم���س بهذه املعادلة، بعدما تراجعت 14 آذار، وتداعت 
صفوف سعد احلريري، لكن بعد مشهدية االحد، برزت معادلة 
جدي���دة وتوازن جديد ودقيق، يقوم عل���ى توزع اللبنانيني 

مناصفة بني مؤيد ملشروع حزب اهلل ومعارض.
بيروت ـ ناجي يونس  ٭

اللبنانيون ينامون على وعد بحكومة قريبة ويستيقظون على عقدة جديدة

احلريري يحيي مهرجانًا حاشدًا في طرابلس اليوم
وميقاتي أمام خيارين ال ثالث لهما

رغم الدخ���ول في النصف 
الثاني من م���ارس، واالقتراب 
احلثيث من بوابة الربيع فمازال 
الطقس السياس���ي في لبنان 
ش���باطيا او  فبرايريا متقلبا 
ينام فيه اللبنانيون على وعد 
بحكومة قريبة ويستيقظون 
عل���ى عقدة او عقبة متحو كل 

معطيات املساء.
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
على حراكه اليومي املتواصل، 
لتذليل الصعاب وتفكيك العقد، 
التي هي مبعظمها بني أهل بيت 
األكثرية اجلديدة. وقد قام امس 
بزيارة الى رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، عقب زيارة األخير 
الى القصر اجلمهوري وتباحثه 
مع الرئيس ميشال سليمان، في 
حكاية ابريق الزيت احلكومي، 
لكن ال بري حتدث الى اإلعالم 
بعد لقائه رئيس اجلمهورية، وال 

عن مش���اركة جه���ات عربية 
في احلرب الى جانب النظام، 
او على مس���توى قرار االتهام 
املدعي  املرتقب ص���دوره عن 

العام الدولي.
من جهته رئيس حكومة 
تصري���ف االعم���ال س���عد 
احلريري الذي يحيي مهرجانا 
شعبيا حاش���دا في طرابلس 
اليوم، اعلن من طرابلس ان 
مش���روع الدولة هو الوحيد 
الذي ميك���ن ان يظلل جميع 
اللبنانيني وقال ان املشكلة في 
لبنان هي االستقواء بالسالح 
واس���تخدامه للضغط على 

احلياة السياسية.
واضاف في حديث لرجال 
الدين االسالمي في طرابلس، لقد 
ذهبت الى دمشق والى طهران 
في سبيل معاجلة امور البلد.

عمر حبنجر - بيروت  ٭

وطبعا هذا ال يكفي القناع 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
باملبادرة الى اعالن تش���كيلة 
احلكومة، فالرجل وفق مصادر 
مواكبة ل� »األنباء« امام خيارين 
ال ثالث لهما: استعجال تأليف 
احلكومة، استنادا الى جوجلة 
املواقف السياس���ية ونتائج 
تظاهرة 13 م���ارس للحد من 
االستنزاف املعنوي والسياسي 
لشخصه، وخصوصا التحرك 
الشعبي الذي يخوضه الرئيس 
س���عد احلريري في طرابلس 

والشمال، اي في عقر داره.
واخليار اآلخر يدعو للتروي 
في اع���الن احلكومة على امل 
ان تنجلي صورة الوضع أكان 
على املستوى العربي، املرتبط 
بالتطورات الشعبية والعسكرية 
الى  البحرين  املتس���ارعة من 
ليبيا حيث تكش���فت املعارك 

الرئيس ميقاتي تناول املوضوع 
احلكومي بعد اجتماعه ببري، 
وغالبا، عندم���ا ال يكون كالم 
ال يكون ثمة جديد مستوجب 

القول.
الرئيس املكلف التقى موفدين 
النائب وليد جنبالط، في  من 
وقت اجتمع وزير الداخلية زياد 
بارود بالعماد ميشال عون في 
الرابية، ما انطوى على اشارة 
تعكس س���حب عون حتفظه 
على عودة ب���ارود الى وزارة 
ن���زوال عند اصرار  الداخلية، 
الذي كسب  الرئيس سليمان، 
جولة الداخلية على العماد عون، 
استنادا الى املعادلة احلاسمة 
التي لّوح ل���ه بها وخالصتها 
بارود وزيرا للداخلية، يعني 
جبران باس���يل وزيرا، بارود 
خارج الداخلية، باسيل خارج 

الوزارة.

)محمود الطويل( رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري محييا اجلماهير احملتشدة خالل زيارته إلى طرابلس مساء أمس األول 

»ويكيليكس« عن جنبالط: على إسرائيل اجتياح جنوب لبنان!

.. واخلازن نصح بقطع تام للعالقات بني »التيار« و»حزب اهلل«!
بيروت: نش���رت صحيفة 
»األخبار« في عددها الصادر 
أميركية نسبت  امس برقية 
إل���ى عضو تكت���ل »التغيير 
واإلصالح« النائب فريد اخلازن 
قول���ه أنه نص���ح بقطع تام 
للعالقات بني التيار الوطني 

»أكاذيب« األمني العام ل� »حزب 
اهلل« السيد حسن نصراهلل 
الوطني  في جلسات احلوار 
حني وعد باحلفاظ على هدوء 
اخلط األزرق. وبرأي اخلازن، 
فإن اتفاق رئيس تكتله العماد 
ميشال عون وحزب اهلل حتول 

احلر وحزب اهلل وتش���ديده 
على وجوب تقليص القدرات 
العسكرية حلزب اهلل كي يقول 
ملموليه أنه قام بكل ما ميكنه 
فعله. وفي التفاصيل أن اخلازن 
عبر في أحد لقاءاته في الثالث 
عشر من يوليو عن غضبه من 

إلى ش���يء يصع���ب الدفاع 
عنه. وفي برقية أخرى كان 
أكثر حتفظا بحسب  اخلازن 
»األخبار«، إذ حتدث هاتفيا في 
اليوم نفسه مع ديبلوماسي 
أميرك���ي قائال: أن حزب اهلل 
ألقى جانبا مسؤولياته جتاه 

لبن���ان وأطل���ق »أزمة غير 
ضروري���ة« لها انعكاس���ات 
إقليمي���ة وتعقيدات، مضيفا 
أن احلزب استخدم سلطات 
يجب أن تكون محصورة بيد 
الدولة، وع���ّرض أمن لبنان 

للخطر بدرجة عالية.

بيروت: نش���رت صحيفة 
»األخبار« في عددها الصادر 
ام���س املزيد م���ن البرقيات 
الصادرة عن السفارة األميركية 
في بيروت خالل شهر يوليو 
الع���ام 200٦. وبني هذه  من 
البرقيات برقية حول اجتماع 
ليلي متأخر جمع مبعوث األمم 
املتحدة تيري رود الرس���ن 
الذي اقترح تس���ليم اجلنود 

االسرائيليني إلى لبنان.
وبحس���ب الوثيق���ة، فإن 
اقتراح الرس���ن يبدأ بالطلب 
من حزب اهلل أن ينقل اجلنديني 
االسرائيليني اللذين يحتجزهما 
إلى وصاية الدولة اللبنانية، 
حتت إشراف رئيس الوزراء 
فؤاد السنيورة، ومن ثم إلى 
إس���رائيل. سيتبع ذلك خطة 
متع���ددة اخلط���وات تق���ود 

لوقف إطالق النار والنش���اء 
منطقة عازلة في جنوب لبنان 
اللبناني،  يحرس���ها اجليش 
ق���رار عن مجلس  ولصدور 
الكامل  األمن يدعو للتطبيق 

للقرار 155٩.
وتنسب الوثيقة إلى النائب 
وليد جنبالط إعجابه باالقتراح، 
رغم أنه والنائب مروان حمادة 
أبديا قلق���ا عميقا من طريقة 
إس���رائيل في اختيار بعض 
األهداف، وعبرا عن أملهما في 
أن تكمل إس���رائيل عملياتها 
العسكرية حتى تتضرر البنية 
التحتية العسكرية حلزب اهلل 
تضررا كبيرا، حتى لو عنى 
األم���ر اجتياحا بريا جلنوب 
لبنان. وق���ال جنبالط، على 
ذم���ة الوثيقة، ان���ه مضطر 
النار  للمطالبة بوقف إطالق 

في العلن لكن���ه يرى القتال 
فرص���ة لهزمية ح���زب اهلل. 
وقال جنبالط: »إذا حصل وقف 
الطالق النار اآلن، فإن حزب 
اهلل ينتصر«. وأضاف: »على 
إسرائيل اجتياح جنوب لبنان. 
على إسرائيل أن تكون حذرة 
لتجنب املجازر، لكنها يجب أن 
تخرج حزب اهلل من جنوب 
لبنان. عندها، ميكن ان يأخذ 
اجليش اللبناني مكان اجليش 
االسرائيلي ما إن يتم التوصل 

لوقف الطالق النار. 
وتلف���ت الوثيق���ة إلى أن 
جنبالط قدم مطالعة »حول 
كأس نبيذ أحمر، قنينة فودكا 
أثارت نوعيتها جداال  كبيرة 
طويال بني حنب���الط ونادل 
خدمة الغرف املذهول وثالث 

زجاجات بيرة كورونا«.

جنبالط لشباب حزبه: أسقطوا 
النظام الطائفي وأنا أول من سيتنحى

التقى جنبالط طالبا من جامعات بيروت وطرح أمامهم 
تساؤالت منها ترجمة شعارات 13 مارس في اخلطاب السياسي 

وفي ظل غياب طاولة احلوار، مؤكدا في مداخلة انه ال مفر 
من احلوار الداخلي ملعاجلة القضايا اخلالفية ومنها اشكالية 

السالح التاريخية والتي أعيد اثارتها مؤخرا، معتبرا انه ثابت 
في رفض استخدام السالح في الداخل، ألن من شأن ذلك 

تدمير كل املنجزات الوطنية والسلم األهلي. وأشاد جنبالط 
بحركة التغيير الكبرى في العالم العربي والتي كان في طليعتها 
الشباب، آمال رؤية الشباب اللبناني قادرا على حتقيق التغيير 

الفعلي في لبنان.وقال في هذا السياق »أسقطوا النظام الطائفي 
وأنا سأكون أول من يتنحى«، مؤكدا ان هذا هو احلل الوحيد 

ألزمة البالد.

بيروت: نقلت إذاعة »لبنان احلر« 
عن مصدر أمني ان املواطن محمود 
اسماعيل جندة، سكب مادة البنزين 
على جسمه أمام بلدية مدينة صور، 
وهّم بإش����عال الن����ار، لكن تدخل 

األهالي حال دون ذلك.
وتبني ان جندة غاضب ألن 
البلدية لم تسمح له بإقامة خيمة 
للبيع عل���ى الرصيف. وعند 
مستديرة البص في صور أيضا 
سكب املواطن اسامة الدايخ مادة 
البنزين على سيارته احتجاجا 
على تنظيم قوى األمن محضر 
ضب���ط بحقه اعتب���ره ظاملا. 
 لك���ن األهال���ي املتواجدين لم
ميكن���وه م���ن إض���رام النار 

بالسيارة.

حّمل الوزير الس���ابق وئام 
وهاب رئيس حكومة تصريف 
األعمال سعد احلريري مسؤولية 
القاء قنبلة يدوي���ة على بعد 
35 مترا م���ن منزله في محلة 
االوزاعي، في ضاحية بيروت 
اجلنوبية خالل الليلة الفائتة.

ول���م يترتب عل���ى انفجار 
القنبل���ة اي اضرار وقد ربطها 
التي  اللس���ان«  وهاب »بزالت 
صدرت عنه في موضوع حجاب 
املرأة السعودية، إال انه لم يقدم 
في الب���الغ الذي قال انه رفعه 
الى النيابة العامة، ما يثبت او 
حتى يؤشر على عالقة احلريري 
املوجود في شمال  لبنان منذ 
يومني، سوى تكبير ما حصل. 
في غضون ذل���ك نفذ عدد من 
طالب مدارس طرابلس اعتصاما 
في ساحة النور احتجاجا على 
تصريحات وهاب حول حجاب 

املرأة املسلمة.

أثناء محاولة أحد املراس����لني 
احملليني في مدينة صور تغطية 
خبر إضاءة الش����موع في ذكرى 
اغتيال كمال جنبالط في املستديرة 
املس����ماة باسمه في مدينة صور، 
طارده شبان »حزبيون« كما تقول 
التقارير االمني����ة ما اضطره الى 
اللجوء الى أحد املنازل، حيث اتصل 
بقوى األمن، لكن الشباب احلزبيني 
استمروا في تطويق مكان وجوده 

طوال ساعة قبل وصول األمن.

مواطن جنوبي 
حاول حرق نفسه 

وآخر سيارته!

قنبلة قرب منزل 
وهاب حّمل 

مسؤوليتها للحريري

ممنوع تغطية
شموع ذكرى جنبالط

حتليل اخباري

بيروت: لم يعد من مبرر لتأخر اضافي في تشكيل 
احلكومة بعدما أخذ فريق 14 آذار خياره في لقاء 

البريستول وأكد عليه في مهرجان 13 آذار. هذا ما 
يراه الرئيس نبيه بري املستعجل لوالدة احلكومة أكثر 

من الرئيس املكلف جنيب ميقاتي،  والذي يرى ان 
عامل الوقت ليس في مصلحة احلكومة اجلديدة التي 

ستواجه ظروفا أصعب وعقبات أكثر مع مرور الوقت. 
ولكن »أوراق اللعبة« ليست في يد بري الذي لم يعد 

من املمكن الركون الى توقعاته وال الى متنياته. و»عقدة 
التأليف« ليست بالتأكيد عند بري وال حلها في يده 

أيضا، وامنا في مكان آخر.
هناك من يرى »مشكلة داخلية« محورها عون في 
خالفه املزدوج مع سليمان وميقاتي وتدور حول 

عقدتي »الداخلية والعدد« وهناك من يرى ان املشكلة 

في تأخر احلكومة موجودة عند الرئيس ميقاتي نفسه 
ليس فقط ألنه محاصر بأوضاع وظروف ضاغطة 

ومتغيرات لم تكن عند تكليفه، وليس ألن احلريري 
وفريق 14 آذار ميارسون سياسة اغراقه بامللفات 

احلساسة والعناوين الكبيرة وآخرها السالح، وامنا 
أيضا ألن ميقاتي يلزم نفسه بخطوط وضوابط في 

عملية التشكيل. فهو يريد حكومة متوازنة عبارة عن 
ائتالف بني فريق 8 آذار ومجموعة وسطية مستقلة 

وخليط من سياسيني وتكنوقراط، وهذه احلكومة 
ال تكون حكومة من لون واحد وال تكون مشروع 

تصادم ومواجهة مع املجتمع الدولي. فإذا قيض له ان 
يشكل حكومة كهذه فعل، واذا لم يكن ممكنا تريث 

وانتظر أسابيع اضافية، وحتى اآلن ليس في حساباته 
»االعتذار« عن التأليف ويبقى خيار املراوحة هو 

األنسب حتى اشعار آخر اذا لم يكن قادرا على التقدم 
الى األمام وتشكيل احلكومة ولم يكن قادرا على 
التراجع الى الوراء والتنحي عن تشكيل احلكومة.
ولكن ثمة اعتقاد يزداد رسوخا بأن هناك قطبة 
اقليمية مخفية وراء تأخر احلكومة وتتمثل في 

تطورات غير محسوبة تشهدها املنطقة العربية وحطت 
رحالها أخيرا في البحرين، حيث النقطة الساخنة 

امللتهبة التي تنذر بتطورات وانعكاسات تتجاوز ساحة 
اململكة الصغيرة. وثمة اعتقاد مستجد بأن ثمة صلة 
وترابط ما بني أزمتي البحرين ولبنان،  وان الوضع 

في بيروت يتأثر بتداعيات وانعكاسات ما يجري في 
املنامة. كيف ذلك؟ األزمة في البحرين لم تعد مجرد 

أزمة داخلية، وامنا اكتسبت أبعادا خارجية وتشق 
طريقها الى ان تكون »نزاعا اقليميا«:

٭ مجلس التعاون اخلليجي، وللمرة األولى، يقرر 
استخدام قوات درع اجلزيرة والتدخل حلفظ امن 

ونظام احدى الدول.
٭ ايران لم تتأخر في رد فعلها ولوحت بأنها لن 

تقف مكتوفة األيدي ازاء هذا التدخل الذي قال عنه 
الرئيس جناد انه عمل مشني غير مبرر وغير مفهوم 

وسيفشل، موجها حتذيرا مبطنا عندما دعا الى 
االعتبار من دول أرسلت في املاضي قوات الى دول 

أخرى.
٭ تركيا دخلت على خط األحداث وأرسلت نصيحة 

مزدوجة إلى إيران والسعودية.
لبنان معني بهذه األزمة االقليمية ألنها ترفع من 

درجة الصراع السني الشيعي في املنطقة، وهو جزء 
منه وفي صلبه. ولكن لبنان معني أكثر ومباشرة 

من زاوية أخرى. فقد أدت أزمة البحرين الى اعادة 
فتح خطوط االتصال املباشر بني اململكة العربية 

السعودية وسورية التي شرعت في »دور وساطة« 
بني ايران والسعودية بعد رسالة حملها األمير عبد 

العزيز من والده امللك عبداهلل الى الرئيس االسد. 
ومن الطبيعي ان يكون الوضع اللبناني وضمنا 

حكومة ميقاتي جزءا من عملية التبادل اجلديدة. كما 
ميكن من هذه اخللفية فهم أبعاد املوقف الصادر 
عن مجلس التعاون اخلليجي عشية دخول قوات 

درع اجلزيرة الى البحرين، هذا املوقف الذي صدر 
من الرياض عكس بوضوح ايجابية جتاه الرئيس 

ميقاتي وعكس ضمنا استعدادا للمقايضة: تسهيالت 
سعودية لسورية في لبنان مقابل خدمات سورية 

للسعودية في البحرين.

خالف داخلي مكشوف أم قطبة إقليمية مخفية وراء تأخر احلكومة؟

بيروت � يو.بي.آي: قال العقيد 
معمر القذافي إن اإلمام موس���ى 
الفوضى  الصدر ذهب ضحي���ة 
التي كان���ت موجودة في لبنان، 
مج���ددا نفيه ان يك���ون األخير 
اختفى في ليبيا. وقال في مقابلة 
اللبنانية »أل  الفضائي���ة  بثتها 
بي س���ي« أمس االول ان الصدر 
»ذهب ضحية الفوضى التي كانت 
موجودة في لبنان، والصراعات 
التي كانت موج���ودة في لبنان 
بني مس���لمني ومسيحيني وسّنة 
وشيعة وكتائب«. وأكد القذافي ان 
الصدر كان يريد مقابلته »لكنني 
كنت مشغوال باالحتفاالت )الفاحت 
من سبتمبر 1٩٦٩ تاريخ تسلمه 
احلك���م(. وظن انه س���يقابلني 
بسرعة ويأخذ أولوية باملقابلة«. 
وأضاف ان الصدر رمبا يكون »زعل 
)غضب( بعد أن أنتظر يومني أو 
ثالثة أيام وعاد الى ايطاليا.. ومن 

الفندق هناك اختفى«.

القذافي: موسى 
الصدر ذهب ضحية 
الفوضى في لبنان! 

عون التقى بارود 
وسحب التحفظ 

على عودته
إلى »الداخلية«


