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حزب اهلل وأمل يستعجالن تشكيل احلكومة ودمشق تتريث

لبنان: احلريري »ولّعها« من طرابلس والسيد نصراهلل يُطلّ اليوم
باتت معلومة.

وأش����ار الحريري الى ان 
الفريق يريد ان يفرض  هذا 
إرادته على جميع اللبنانيين 
بقوة السالح لمصالح خاصة، 
آذار   14 ق����وى  ان  مؤك����دا 
ستجابه هذا األمر بالوسائل 

الديموقراطية.

سالح في طرابلس

وس����أل الحريري: لماذا 
الس������الح  يوزع حزب اهلل 
ف�ي م�ناطق ش����مالية على 
مجموعات تحمل اسم »سرايا 
المقاومة«؟ وهل توزع السالح 
هذا لمحاربة إس����رائيل من 
التفرقة  ل����زرع  ام  طرابلس 

بين اللبنانيين؟
وقال: ما حصل مع الرئيس 
الحريري في  الشهيد رفيق 
2004، يحص����ل معي اليوم، 
حيث يريد هذا الفريق إلغاءنا 
من المعادلة السياسية ليتمكن 
بعدئذ من وضع يده على البلد، 
لكني أؤكد اننا سنتصدى لهم 
ديموقراطيا ألننا طالب حق 

ونريد قيام الدولة.
وأضاف: لقد زرت سورية 
5 مرات وزرت ايران ومددت 
الجس����ور مع الرئيس بري 
والسيد حسن نصراهلل لكن 
األم����ور ص����ارت بعكس ما 
اتمنى، حيث أعلنوا المعارضة 
من ضمن الحكومة ومنعوه 
من اتخاذ اي قرار لمصلحة 

البلد.
وق����ال: ال خ����الف حول 
اإلستراتيجية الدفاعية بل مع 
حملة السالح الذين يهددون 
اللبنانيين به في كل مناسبة. 
ونف����ى ان يكون المبادر الى 
كس����ر الج����رة م����ع ميقاتي 
والصفدي، انما رد على من 
تطاولوا عليه بالحديث عن 
تداول السلطة في حين انهم 
في السلطة منذ أكثر من 20 

عاما.
ويذكر ان الرئيس ميقاتي 
قام بزيارة خاطفة الى طرابلس 
عصر الخميس وعاد مساء الى 
بيروت، بعد ان قام بواجب 

اجتماعي.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

الشعوب في تونس ومصر 
والبحري����ن وليبيا واليمن، 
الشهداء في  في مجمع سيد 
الضاحية، ومع كلمة نصراهلل 
تتوضح الى حد بعيد صورة 
الحكومي من زاوية  الوضع 

العقد والعوائق.

الحريري إلى عكار

ف����ي غضون ذل����ك، أنهى 
امس رئي�س حكومة تصريف 
األع�مال س��عد الحريري زيارة 
لمدينة طرابلس استغرقت 
3 أي����ام، بمهرجان ش����عبي 
حاش����د في معرض رش�يد 
كرامي الدول����ي، وانتقل الى 
عك�����ار ضمن إطار الش�����كر 
لألهال����ي الذين لبوا دعوت�ه 
لالحتفال بذك�رى 14 آذار ف�ي 

ب�ي�روت.
وفي كلمة نارية تصعيدية  
ألقاها أمام اهالي طرابلس رأى 
الحريري ان الخالف السياسي 
في لبنان ليس من مصلحة 
الفري����ق اآلخر  احد ولك����ن 
سعى للس����يطرة على البلد 
الحكومة بطريقة  بإس����قاط 

عن كتلة  جنبالط.

الخليالن لدعم اقتراح ميقاتي!

مصادر المعلومات قالت ان 
هذا االجتماع لم يتطرق الى 
الداخلية، وال  حقيبة وزارة 
الى توزيع الحقائب بانتظار 
رد عون على طرح المثالثة، 
علم����ا ان ممثلي أمل وحزب 
أبديا االس����تعداد لدعم  اهلل 
اقتراح ميقاتي، عبر السعي 
إلقناع العماد عون به، علما 
ان الخليلين عادا من دمشق 
مؤخرا برغبة دمشق في عدم 
التدخل في الشأن الحكومي، ما 
يعاكس التوجه االستعجالي 
في تشكيل الحكومة، علما ان 
بعض ق����وى الثامن من آذار 
ترى ان كل يوم يمر بعد 14 
آذار من دون تأليف الحكومة 
الى رئيس  ينعكس س����لبا 
المكلف واألكثرية  الحكومة 

الجديدة.
على أي حال، س����يكون 
لألمين العام لحزب اهلل كلمة 
اليوم، في السابعة مساء، في 
احتفال تضامني مع انتفاضات 

صحيفة »اللواء« القريبة 
من 14 آذار نقلت عن الرئيس 
ميقات����ي قول����ه للخليلين 
وباس����يل ان الخيار النهائي 
لديه ان تك����ون حصة كتلة 
العماد عون عش����رة وزراء 
وليس احد عش����ر، حتى ال 
يكون هناك ثلث معطل بيد 

أحد.
وطبع����ا ه����ذا اذا كان����ت 
الحكومة مؤلفة من ثالثين 
وزي����را، اما اذا تألفت من 24 
وزيرا فستنخفض حصة عون 

الى ثمانية وزراء ال تسعة.
واوضح ميقاتي لمحدثيه 
انه متفق في هذا الشأن مع 
الرئيس ميشال سليمان، وان 
تص����وره لتوزيع الحصص 
في وزارة من ثالثين هو ان 
الجمهورية  يكون لرئي����س 
والحكومة عشرة وزراء، وان 
يك����ون للحلفاء اآلخرين اي 
عون وحركة امل وحزب اهلل 
وجنبالط الثلثان اآلخران، وال 
بأس ان يكون لعون عشرة 
وزراء اضافة الى عشرة وزراء 
لتحالف حزب اهلل وأمل فضال 

خالفا لكل انطباع مغاير، 
بدا امس ان مشروع تشكيل 
الحكومة اللبنانية مازال في 
البدايات، فال تصور موحدا 
حول العدد او النوعية، وال 
تفاه����م، حتى بي����ن اطراف 
الصف الواحد، حول الحصص 
والحقائب، وال حماسة اقليمية 
الستعجال التشكيل في ضوء 
االرتجاجات الش����عبية التي 

تعم المنطقة.
الى اوس����اط  واس����تنادا 
متابعة فان دمشق وطهران 
فضلتا التريث ومن هنا كانت 
عودة المعاونين السياسيين 
لرئيس مجلس النواب نبيه 
النائب علي حس����ن  ب����ري 
خليل، ولالمين العام لحزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل، 
الح����اج حس����ين خليل، من 
ان  بالتأكي����د على  دمش����ق 
تش����كيل الحكومة اللبنانية 
شأن اللبنانيين، وهذا ما فهم 
على انه دعوة ضمنية للتريث 
في وقت تميل فيه قيادتا حزب 
اهلل وحركة أمل الى استعجال 
تشكيل الحكومة اليوم قبل 

الغد تحسبا للمستجدات.

سليمان: الحكومة متأخرة

الى ذلك نقل زوار الرئيس 
س����ليمان عنه ان الحكومة 
الوالدة،  الجديدة متأخ����رة 
مشيرا الى ان هناك عقدا قيد 

المعالجة ولم تحل بعد.
الرئيس ايضا  ونقل عن 
ع����دم الرضا عن تصريحات 
تتح����دث عن قرب تش����كيل 

الحكومة خالفا للواقع.
التأخير  ومن مؤش����رات 
فش����ل االجتماع ال����ذي عقد 
ليل الخمي����س بين الرئيس 
المكلف نجيب ميقاتي وبين 
المعاونين السياسيين لبري 
ونصراهلل، علي حسن خليل 
وحسين خليل والوزير جبران 
باسيل، على مدى ساعتين، في 

احراز اي خرق جدي.
النائب علي حسن خليل 
اشار الى اجواء ايجابية رافضا 
الحديث عن ازمة حكومية، 
بقدر ما هي تباينات تفصيلية 

يمكن تذليلها.

)محمود الطويل( حشود طرابلسية حلظة وصول رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري إلى مكان املهرجان في معرض رشيد كرامي الدولي 

حتليل إخباري

بيروت: سرت في الساعات األخيرة في بيروت توقعات وأنباء 
مسندة الى مصادر بارزة في قوى 8 آذار تقول ان املخاض السياسي 
حلكومة الرئيس جنيب ميقاتي أصبح في أيامه األخيرة، وان الوالدة 

ستتم ابتداء من يوم االثنني املقبل. وثمة أسباب دفعت في اجتاه 
التعجيل بوالدة احلكومة واخلروج من حال املراوحة. ففي الداخل، 

بدأ الرئيس املكلف جنيب ميقاتي يواجه خطر تآكل الرصيد والزخم 
اللذين وصل بهما الى رئاسة احلكومة، وأخذ رئيس حكومة تصريف 
األعمال سعد احلريري يبالغ في حركته السياسية والشعبية التعبوية 

التي ال هدوء وال مهادنة فيها، وهي احلملة التي متددت في اجتاه 
الشمال وتركزت فيه وصوبت على هدف معلن هو حزب اهلل وهدف 
مضمر هو ميقاتي. وحزب اهلل بدأ يتململ وصبره ينفد وهو امللتزم 
سياسة صمت وضبط نفس منذ سقوط احلريري وتكليف ميقاتي، 

أما في احمليط العربي، فإن التطور األبرز الذي استجد متثل في 
إعادة فتح خطوط التواصل والتشاور بني سورية والسعودية وسط 
تطورات عربية متالحقة وصورة ضبابية في املنطقة تدفع في اجتاه 
حتصني الساحة اللبنانية، وفي هذه التوقعات ان احلكومة سترسو 

على 26 وزيرا، وان عقدة وزارة الداخلية ستحل على نحو غير 
متوقع، بحيث ال يبقى الوزير بارود وال تؤول الى وزير للعماد عون، 

ورمبا آلت الى »جنبالط« في اطار خلط أوراق الوزارات السيادية 
ومقابل احلد من حصة جنبالط لتقتصر على وزيرين ويسقط منها 

الوزير السني املقترح )ترو(.
ولكن هذه التوقعات »املتفائلة« بقرب والدة احلكومة تظل محاصرة 
بحالة من الشكوك واحلذر وتقابلها توقعات مضادة بأن يطول أمد 

التأليف أكثر، طاملا ان األسباب التي أدت الى التأخر التزال قائمة 
سواء على صعيد العقد الداخلية أو الظروف اإلقليمية واملوقف 

الدولي، وتستند هذه الشكوك الى العناصر التالية:
1 - هناك رغبة أكيدة لدى قادة األكثرية اجلديدة في والدة احلكومة 
وعدم حصول تأخر إضافي لم يعد من سبب ومبرر له بعد استنفاد 

االتصاالت مع قوى 14 آذار وتبلور موقفها ونتيجة شعور متنام بأن 
التأخير بدأ ينعكس سلبا على وضعية 8 آذار، إذ ان التحدي الفعلي 

أمامها بعد إسقاط حكومة احلريري هو تشكيل حكومة ميقاتي، 
خصوصا ان وضعها يوحي بـ »تضعضع وارتباك وفقدان الزخم 

االنقالبي«.
ولكن قادة هذه األكثرية يختلفون في حتديد املسؤوليات ومكامن 
اخللل وأسباب التأخير: جنبالط وبري يلومان ميقاتي ويتفهمانه 
في آن ويضعون التأخير في خانة عون وسقفه العالي وفي خانة 

حزب اهلل وعدم فتح حوار جدي ومعمق مع ميقاتي من جهة وعدم 
ممارسته ضغوطا على عون من جهة ثانية، أما حزب اهلل وعون، 

فإنهما يضعان مشكلة التأخير في جزئها األهم عند الرئيس ميقاتي 
ملا يظهره من تردد وإحجام وعدم رغبة في املواجهة وجتاهل الواقع 

السياسي اجلديد الذي وصل على أساسه الى رئاسة احلكومة في 
ظروف مغايرة لظروف العام 2005 وال يستطيع فيها ان ميارس 

سياسة وسطية ألن الوسطية متارس في حكومة من فريقني.
2 - الوضعية الدقيقة للرئيس ميقاتي الذي يدرس خياراته احلكومية 
والسياسية جيدا ولديه مقاربته اخلاصة للحكومة اجلديدة، تشكيلة 
وبرنامجا وسياسة، التي تتطابق مع نظرة الرئيس سليمان وتقترب 

من بري وجنبالط وال تنسجم متاما مع رؤية عون وحزب اهلل.
الرئيس ميقاتي حدد الثوابت واخلطوط األساسية التي حتكم 

سياسته: اتفاق الطائف، الطائفة السنية )دورها ومصاحلها(، رئاسة 
احلكومة )دورها وصالحياتها(، املجتمع الدولي )القرارات وااللتزامات( 

ولذلك هو يريد من حلفائه اجلدد وفي ظل ضغوط هائلة متارس 
عليه من الداخل واخلارج، وبدل ان ميارسوا ضغوطا إضافية عليه، 

ان يخفضوا سقف مطالبهم املتعلقة بتركيبة احلكومة وشكلها 
وتوازناتها، وان يساهموا ويساعدوا فيما يحفظ عالقات لبنان 

الدولية املتنوعة بدءا من ضرورة التعامل مع احملكمة الدولية، وان 
يدعموه في سعيه للحفاظ على دور رئيس احلكومة وموقعه، كما في 

احلفاظ على دور وموقع رئاسة اجلمهورية.
فإذا حصل ميقاتي على تفهم وتسهيالت من حلفائه، صار بإمكانه 

تشكيل احلكومة، أما إذا أرادوه غطاء داخليا وعربيا ودوليا حلكومة 
يرأسها هو ويقودونها هم، فإنه سيكون أمام خيارين: إما متديد 

االنتظار الى حني توافر ظروف وقناعات حكومة حد أدنى من 
التوازن، واما التحول الى االعتذار واالنسحاب من أول الطريق اذا 

كان اخليار اآلخر »حكومة فاشلة« توصله عاجال أم آجال الى مواجهة 
مع حلفائه اجلدد والى االستقالة.

3 - موقف سورية الذي مازال على قدر واف من الغموض وااللتباس 
والتريث ورمبا االرتباك، مادامت سورية متتنع عن التدخل من جهة 

وتنصح بضرورة اإلسراع في تشكيل احلكومة من جهة ثانية، وطاملا 
انها من جهة ترسل الى الرئيس ميقاتي ما مفاده انها ليست في وارد 

ممارسة ضغوط على العماد عون وعليه ان يتفق معه، ومن جهة 
مقابلة ترسل الى حزب اهلل ما مفاده انها ليست في وارد الضغط على 

ميقاتي وعليه ان يتفق معه. لسورية رمبا مآخذ على ميقاتي وأدائه، 
ولكنها ال تريد بديال ومن هو أفضل منه في هذه املرحلة. 

هل حتصل »مفاجأة التأليف« في غضون أيام؟ وما خيارات ميقاتي وتوجهاته؟

أخبار وأسرار

٭ هل يتحول ميقاتي الى رئيس 
حكومة تصريف األعمال؟!: قالت 

مصادر سياسية على صلة 
مبسار تشكيل احلكومة ان 

الرئيس ميقاتي قد يقوم 
بخطوة التشكيل، ولكن 
األغلبية اجلديدة قد ال 

متنحها الثقة في البرملان 
والهدف من ذلك هو حتويله 
الى رئيس حكومة تصريف 
أعمال واخراج الرئيس سعد 

احلريري من هذا املوقع.
وبحسب هذه املصادر، 

فإن هذه اخلطة قد تكون 
واحدة من 3 خطط موجودة 

اآلن لدى األغلبية اجلديدة 
وهي: إما التشكيل قريبا 

ومنح احلكومة الثقة، وإما 
التأجيل حتى نهاية الربيع 

ريثما تنجلي صورة املشهد 
اإلقليمي، وهذا اخليار 

األخير يبدو مرجحا بفعل 
عدة تطورات ومستجدات 

جديدة.
٭ مواجهة شرسة: تقول مصادر 

في 14 آذار إن أي حكومة 
جديدة ال تأخذ في بيانها 
الوزاري باخلطوط احلمر 
التي رسمتها قوى 14 آذار 
في ملفي سالح حزب اهلل 

واحملكمة الدولية، ستواجه في 
جلسات مناقشة الثقة بهجمة 
شرسة من نحو ستني نائبا 

سيعمدون الى خوض مواجهة 
سياسية قاسية مع مكوناتها، 
بالتزامن مع مواجهة شعبية 

موازية تتمثل في دعوة جديدة 
توجه الى جمهور قوى 14 آذار 

للتظاهر في ساحة الشهداء 
على بعد أمتار من مجلس 

النواب الى أن تأخذ احلكومة 
اجلديدة برأي نصف الشعب 

اللبناني أو الى أن تسقط.
٭ قطيعة بني بري واحلريري: 
اخلالف بني الرئيسني 

بري واحلريري وصل الى 
حد القطيعة واخلطوط 

مقفلة الى أجل غير مسمى، 
ووسائل إعالم الطرفني 

تتبادل االتهامات مما جعل 
مناصري »املستقبل« 

يفهمون ان بري أصبح أحد 
أبرز اخلصوم الذين أخرجوا 
زعيمهم من السلطة، وجعل 
مناصري »أمل« يفهمون ان 
احلريري ال يثق بزعيمهم 

اذ اتهمه أمام جلنة التحقيق 
الدولية باخليانة منذ 

سنوات.
٭ ..وبني جنبالط وحمادة: تقول 

أوساط درزية سياسية في 
الشوف ان اخلالف بني 

النائبني وليد جنبالط ومروان 
حمادة تكرس بعد مهرجان 

13 آذار وانقطعت بينهما كل 
أشكال االتصال والتواصل.
وحسب هذه املصادر، فإن 

جنبالط املستاء جدا من 
الرئيس سعد احلريري 

وسياسته التحريضية ضده 
في اقليم اخلروب ولدى 

أوساط وقوى درزية بعضها 
ينتمي الى احلزب االشتراكي، 

يعتبر ان حمادة هو رأس 
احلربة في حملة التضييق 
والضغوط للحريري، وهو 
املسؤول عن حث وتشجيع 
الشباب الدروز في الشوف 
الذين يصنفون »ناشطني لـ 

14 آذار« على املشاركة في 
تظاهرة 13 آذار بعدما تولى 

عمدا قراءة الوثيقة السياسية 
لقوى 14 آذار في لقاء 

البريستول.
وحسب هذه االوساط، فإن 
النائب مروان حمادة مازال 

يحاول من جهته االبقاء على 
خيط رفيع مع جنبالط، 

ولذلك أحجم عن إلقاء كلمة 
في تظاهرة 13 آذار مثلما كان 
اعتذر عن املشاركة خطيبا في 

مهرجان البيال في ذكرى 14 
شباط،  ولكنه مقتنع متاما 

مبوقفه الذي ينسجم مع 
مواقف وجهود وتضحيات 

السنوات املاضية.

بي���روت: اعت���ذرت صحيفة 
»الديار« من وزير االقتصاد في 
حكومة تصريف األعمال محمد 
الصف���دي على قوله���ا عنه انه 
»تاجر أسلحة«، وقالت انها نقلت 
ذلك عن مص���ادر أوروبية تبني 
انها مدسوس���ة بواسطة فاكس 
مرسل من رقم أوروبي، ووصفت 
الصحيف���ة الوزي���ر الصف���دي 
»بالوزير الوطني بامتياز والناس 

يحبونه ألنه صادق«.

بيروت: تعارك شبان من محلة 
الفن���ار )الزعيترية( مع آخرين 
في منطقة الدكوانة، وبعد فض 
اإلشكال توجه عدد من الزعيتريني 
ليال ال���ى بياقوت حيث جتددت 
املش���كلة مع شبان من آل أمهز، 
والطرفان من منطقة بعلبك، ما 
أس���فر عن اصابة شخصني من 
آل أمه���ز بالرصاص. وقد طوق 

اجليش املكان.

»الديار« تعتذر
من الصفدي

جريحان بني آل أمهز 
وزعيتر في بياقوت

اجلوزو لـ »األنباء«: أتخوف من حرب عربية فارسية بسبب إيران
وندد اجل���وزو باملواقف 
االخيرة لرئيس حزب »التوحيد 
العربي« الوزير السابق وئام 
وهام وهجوم���ه على اململكة 
الس���عودية واملرأة  العربية 
احملجب���ة املس���لمة، معتبرا 
ان النك���رات تظهر بني احلني 
واآلخر على شاشات التلفزة 
التي تستضيفها وهي ليس 

له���ا اي وزن او قيم���ة ادبية 
او اخالقي���ة، بل همها اطالق 
الش���تائم واالفتراءات، الفتا 
الى انه مس���تمر ف���ي دعواه 
التي يقيمها في هذا اخلصوص 
ضد وهاب، معتبرا انه يحظى 
بحماية من خارج احلدود ومن 

السالح.
بيروت ـ أحمد منصور  ٭

حرب، وقال: »ان كرامات وأمن 
الناس تس���تباح حتت شعار 
س���الح املقاومة، وفي الوقت 
عينه تطلق الشتائم والسباب، 
ففي أي ش���رع هذا، لقد بتنا 
اش���به مبجتمع الغابة، فهذا 
الس���الح يجب ان يكون فقط 
محصورا عل���ى احلدود مع 

اسرائيل وملقاتلتها«.

وجود اخطار كبيرة تهدد االمة 
العربية واالسالمية، مشددا 
عل���ى اهمية وضرورة وحدة 
املس���لمني ش���يعة وسنة في 
مواجهة االخطار التي يزرعها 

اعداء االمة جمعاء«.
ورأى اجل���وزو ان الدولة 
التي تقدم السالح في لبنان 
)إيران( قد تتسبب في اندالع 

الذي ال يخدم سوى اسرائيل 
عدوة االمة العربية واالسالمية، 
الفتا الى ان الدور االيراني على 
الساحة العربية هدفه بث روح 

االنقسام والتفرقة.
وسأل اجلوزو في تصريح 
ل���� »األنباء«: »ه���ل من أحد 
يحرض في لبن���ان او الدول 
العربية ضد ايران؟، الفتا الى 

أب���دى مفتي جب���ل لبنان 
الش���يخ محمد علي اجلوزو 
تخوف���ا كبيرا م���ن االحداث 
اجلارية في مملكة البحرين، 
مشيرا الى انها قد تودي الى 
نشوب حرب عربية � فارسية، 
منددا بالتدخ���ل االيراني في 
شؤون البلدان العربية، مؤكدا 
خطورة ه���ذا الوضع واالمر 

»ويكيليكس« عن حرب يوليو: صفير قلق من مهجري اجلنوب 
ونايلة تويني تخشى على حياة نصراهلل »أكثر زعماء الشيعة اعتدااًل«

بيروت: أش���ارت صحيفة 
»األخبار« ضمن عرض لبرقية 
صادرة عن السفارة األميركية 
في بيروت، ال���ى انه في يوم 
3 أغسطس 2006 زار السفير 
املاروني  البطريرك  االميركي 
نصر اهلل صفير في الدميان، 
وعبر صفير أكثر من مرة عن 
الش���يعة املهجرين  قلقه من 
الذين يبحثون عن املأوى في 
بيروت وجبل لبنان«. وعبر 
صفير بوضوح عن ان الشيعة 
ال ميك���ن ان يظل���وا في هذه 

األنحاء، وان عليهم ان يعودوا 
الى مناطقهم، ورأى صفير انه 
»ال مجال لوجود أطراف مسلحة 
في احلكومة«، معبرا عن ثقته 
في رئي���س احلكوم���ة فؤاد 
السنيورة. واعتبر البطريرك 
صفير ان رئيس تكتل »التغيير 
واالص���الح« النائب ميش���ال 
عون خسر شعبيته بني أبناء 
الطوائف املس���يحية، واصفا 
اميل  الرئيس األسبق  مواقف 
الداعمة للمقاومة بأنها  حلود 
»ال تساعد«، وأشار الى انه »من 

احملتمل نتيجة للحرب ونزع 
سالح حزب اهلل أال يكمل حلود 

واليته املمتدة«.
كما نشرت الصحيفة برقية 
تش���ير ال���ى ان النائب نايلة 
تويني قالت خالل عشاء أقيم 
في الس���فارة االميركية في 3 
أغسطس 2006 إن أسوأ كارثة 
ميكن ان حتل خالل احلرب هي 
مقتل األمني العام حلزب اهلل 

السيد حسن نصراهلل.
تويني كانت بالسفارة برفقة 
النقل ربيع  مستش���ار وزير 

الشعار وش���خصني آخرين، 
البرقية االميركية  وبحس���ب 
فإن االربعة أكدوا ان اسرائيل 
ستبقى عدوا بالنسبة لهم الى 
ان توقع اتفاقية سالم مع لبنان، 
وأشاروا الى ان نصراهلل »هو 
الرجل الوحيد في احلكومة«، 
قائل���ني: انه صاح���ب تفكير 
معتدل مقارنة بالزعماء الشيعة 
اآلخرين. وتابعت االخبار نشر 
الوثائق، حي���ث أكدت برقية 
صادرة عن السفارة االميركية 
في بيروت بتاريخ 1 أغسطس 

2006 ان وزي���ر االتص���االت 
الوقت مروان حمادة  في ذلك 
اعتبر ان االتفاق على انسحاب 
اس���رائيل من مزارع ش���بعا 
س���يؤدي في املردود النهائي 
الى انتزاع العنصر األهم من 

احلملة الدعائية حلزب اهلل.
ورأى ان لبنان »س���يبقى 
رهينة لدى س���ورية وحزب 
اهلل«، ما دام ممكنا إبقاء قضية 

شبعا حية بني اللبنانيني.
ووص���ف حم���ادة التغير 
الالفت مبوق���ف وزير الدفاع 

الياس امل���ر بأنه »يلعب على 
اجلهتني«، وب���رر حمادة ذلك 
بأن املر يعتقد أن »حزب اهلل« 
سيفوز في احلرب األهلية وهو 
يحاول ان ينقذ نفسه سياسيا 
على صعيد الساحة السياسية 
التي ترتس���م ف���ي مرحلة ما 
بع���د احل���رب. وروى حمادة 
ان »الس���نيورة كان غاضب���ا 
املر في اجتماع للحكومة  من 
أخيرا بسبب تعليقاته اإلعالمية 
ومفادها أن النقاط السبع خلطة 

السنيورة غير موجودة«. 

بي���روت: زار وفد من حزب 
اهلل برئاس���ة رئي���س كتل���ة 
الوفاء للمقاوم���ة النائب محمد 
رع���د بكركي مهنئ���ا البطريرك 
اجلديد د.بشارة بطرس الراعي، 
ومتنى رعد التوفيق للبطريرك 
الراعي، برعاية جميع اللبنانيني 
� مسيحيني ومسلمني � منتظرا 
منه خطابا جامعا مع أمل التواصل 

الدائم بينه وبني احلزب.
وفي دردشة مع الصحافيني 
التأكيد  البطريرك اجلديد  أعلن 
أنه سيزور سورية هذه السنة 
الزي���ارة رعوي���ة  وس���تكون 
انه سيطلب خاللها لقاء  مؤكدا 
املس���ؤولني للتح���دث في امور 

تخص املوارنة.

البطريرك الراعي: 
سأزور سورية

هذه السنة

ميقاتي للخليلني : 
أعرض على عون 

10 وزراء فقط 
وليس 11

عواص���م � وكاالت: ذك���رت 
صحيفة »واش���نطن بوس���ت« 
األميركية أن إدارة الرئيس باراك 
أوباما تقيم أفضل السبل للتحادث 
مع خصومها مثل حركة »طالبان« 
ورمبا »حزب اهلل« اللبناني في 
املتس���ارعة في  التغييرات  ظل 

العالم اإلسالمي.
وأشارت الصحيفة في مقال 
إلى أن أح���د النماذج املطروحة 
لدى تفكير اإلدارة بشأن الدخول 
في حوار مع »األعداء« هو مسار 
احل���وار البريطاني مع اجلناح 
السياسي »سني فاين« في اجليش 
اإليرلندي في تسعينيات القرن 
املاضي الذي أدى لتحقيق اختراق 
في محادثات السالم وحل النزاع 

الذي امتد ألكثر من قرن.
وأفادت ب���أن البيت األبيض 
»ركز عليها )قضية حزب اهلل( 
خالل األسابيع األخيرة بسبب 
اقتراب إجناز تقرير استخباراتي 

قومي جديد حول احلزب«.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني 
النس���خة األولية  اطلعوا على 
للتقرير أن التقرير يقيم حزب 
اهلل ضمن س���ياق واسع كقوة 
سياسية واجتماعية في لبنان 
إضافة إلى »امليليشيا التابعة له 
املدرجة من قبل الواليات املتحدة 
على الئحة املنظمات اإلرهابية 

األجنبية«.

واشنطن تقّيم 
السبل للتحادث

مع حزب اهلل


