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 أخبار وأسرار لبنانية 

 ٭ ملاذا ناشد جنبالط األسد؟: توقف سياسيون وديبلوماسيون باهتمام 
عنــــد كالم النائب وليد جنبــــالط حول الوضع في ســــورية (مقاله 
األســــبوعي في جريدة «األنباء») وورد فيه: «أناشــــد الرئيس بشار 
األســــد وهو ميلك من الشــــجاعة الكثير. ان يبادر بسرعة إلى اتخاذ 
اخلطوات الكفيلــــة بتحقيق تغيير جذري في مقاربة الوضع الراهن 
والتحديات التي تعيشها سورية، والذهاب إلى مقاربة جديدة يتم من 
خاللها اســــتيعاب املطالب املشروعة وتلبيتها للحيلولة دون انزالق 

سورية نحو التشرذم والنزف املستمر».
  وترى أوساط صلة بني موقف جنبالط واحملادثات التي أجراها مع 
الفرنسيني (زيارته الى باريس) واألميركيني (فيلتمان في بيروت)، 
والتي صار بعدها أكثر قلقا على تطور األوضاع في سورية، ما يوجب 

على الرئيس األسد القيام بتحرك عاجل قبل فوات األوان.
  ٭ خطاب استثنائي: خطاب األمني العام حلزب اهللا السيد حسن 

نصراهللا الذي سيلقيه اليوم في ذكرى التحرير سيكون خطابا 
استثنائيا في مستوى املرحلة واألحداث االستثنائية في املنطقة، 

وعلم ان اخلطاب سيطغى عليه «البعد اإلقليمي» في ضوء ٣ تطورات 
أخيرة وردا عليها: االعتداء االسرائيلي على مسيرات العودة التي 

ستتكرر بأحجام أكبر، وأحداث سورية التي انكشف هدفها اخلارجي 
في ضرب محور املقاومة واملمانعة، وخطاب أوباما الذي رسم سياسة 
أميركية شرق أوسطية داعمة إلسرائيل و«مصادرة» للثورات العربية.

  ٭ احلدود اللبنانيةـ  السورية: تبدي السفارات والدوائر الديبلوماسية 
الغربية في بيروت اهتماما متزايدا بالوضع الناشئ على احلدود 
الســـورية ـ اللبنانية وترســـل وفودا الى هناك لتقصي احلقائق 
واستجماع املعطيات امليدانية واألمنية واستطالع الوضع احلدودي 
وتفقد املعابر، وجتري هذه احلركة حتت ســـتار إنســـاني وتفقد 

أوضاع النازحني. 

 القطار احلكومي على محطة االنتظار والغيوم الداكنة في سماء املنطقة

 حزب اهللا يعلن التدبير رقم ٣ استعدادًا ليوم التحرير 
ولتكرار تظاهرات النكبة بيوم النكسة في اجلنوب

قويـــة وفصل جديد في ألوان 
اخلارطة السياسية الداخلية.

  القناة عينها لم تفصح عما 
تتوقعه، لكن من الواضح ان 
ثمة ما سيقوله السيد نصراهللا 
اليوم األربعاء في البني شيت 
على هـــذا الصعيـــد، وبكالم 
نصراهللا املرتقب، تقطع جهينة 

قول كل خطيب.
  وزيـــر البيئة محمد رحال 
(املســـتقبل) اعتبر ان العماد 
ميشال عون مكلف من حزب 
اهللا مبحاربة رئيس حكومة 
تصريف األعمال سعد احلريري 
وتيـــار املســـتقبل، ومحاولة 
التوجه الى الســـنة من مبدأ 
أشد العصب عند املسيحيني 
إلظهار املشكلة على انها مشكلة 

سنية – مسيحية.
  واضاف في تصريح إلذاعة 
صوت لبنان ان خطابات عون 
في اخلـــارج جتاه ســـورية 
وافتخـــاره بأنه هو من صنع 
القـــرار ١٥٥٩، ثـــم كالمه عن 
حزب اهللا وسالح حزب اهللا، 
ثم حتوله للدفاع املستميت عن 
هذا السالح، كل ذلك يبني انه 

يقوم مبهمة معينة.
  أما الوزير حســـن منيمنه 
(املستقبل) فقد اعتبر ان الوقت 
لم يحن بعد لتشكيل احلكومة، 
الفتا الى ان قوى ٨ آذار تلتقي 
فقـــط على العـــداء لفرقاء ١٤ 
آذار، مشيرا الى مسعى العماد 
عون ألن يكون القوة املتحكمة 

باحلكومة املوعودة.
  بيـــد أن الرئيـــس املكلف 
أن  يـــرى  جنيـــب ميقاتي ال 
الكرة في ملعبـــه بانتظار أن 
يتوصل حزب اهللا إلى تدوير 
زوايا شروط ومطالب العماد 
ميشال عون. وتقول املصادر 
امليقاتية ان حكومة األمر الواقع 
العمل  لم تعد مطروحة، وان 
يتم ملقاربة جديدة وتكون من 

ضمن الدستور.
 ٭  بيروت - عمر حبنجر 

اهللا السيد حسن نصراهللا في 
«النبي شيت» بالبقاع اليوم، 
بذكرى االنتصـــار والتحرير 
في ٢٥ مايو ٢٠٠٠، إضافة الى 

الوضع احلكومي.
  وعلمت «األنباء» ان احلزب 
أعلـــن التدبيـــر رقـــم ٣، أي 
االستنفار العام، وأبلغ حلفاءه 
في األحزاب األخرى، كالبعث 
والقومي السوري واألحباش 
ذلـــك، في وقـــت تضامن فيه 
«لبنانيـــون من أجـــل حرية 
وكرامة الشعب السوري» مع 
هذا الشعب باحتفال في سن 

الفيل.
  وذكـــرت مصـــادر ان لهذا 
االجـــراء عالقة بعيد التحرير 
واملقاومة الذي يحتفل به احلزب 
اليـــوم األربعـــاء، اضافة الى 
التحضيرات اجلارية للتحركات 
الشعبية في ذكرى النكسة يوم 

٥ يونيو املقبل.

  سليمان لن يوجه خطابًا 

  على املســـتوى الرسمي، 
ذكرت أوساط رئاسة اجلمهورية 
ان الرئيس ميشال سليمان لن 
يوجه خطابا مبناسبة مرور ٣ 
سنوات على توليه الرئاسة، امنا 
سيكون له موقف مبناسبة عيد 
التحرير واملقاومة، وسينبع 
موقفـــه مـــن روح املناســـبة 

وخطاب القسم.
  في غضون ذلك يبقى قطار 
اللبنانية  تشـــكيل احلكومة 
متوقفا عند تقاطع شـــروط 
«األكثرية اجلديدة» التي يترافع 
بها وعنها زعيم التيار الوطني 

احلر العماد ميشال عون.
أو.تي.ڤـــي  قنـــاة    لكـــن 
التلفزيونية الناطقة بلســـان 
رئيس تكتل اإلصالح والتغيير 
حتدثت عن قرب ظهور مواقف 
جذرية في هذا اإلطار، بهدف 
اخلـــروج مـــن حـــال الركود 
السياسي احلاصل، حتى ولو 
أدى ذلك الى مواجهات سياسية 

 تتجمع الغيــــوم الداكنة في 
سماء املنطقة، بالتزامن مع جهود 
ديبلوماسية على شكل ضغوط 
اللعبة  تستهدف تغيير قواعد 
االقليمية انطالقا من ســــورية، 
التي يطــــرح لهــــا األميركيون 
خيار كوريا الشمالية، احملاصرة 
واملعزولة، مــــا لم تتجاوب مع 
التي  وصفاتهــــم «االصالحية» 
الرأي لتنتهي عند  تبدأ بحرية 
التسوية السلمية على مستوى 

املنطقة برمتها.
  وثمة من يتحدث عن النموذج 
املصري األكثر واقعية واألسهل 
تنفيذا، علما ان فريقا من املراقبني 
يؤكــــد لـ «األنبــــاء»، انه ووفق 
معطياته املوثوقة، تبدو الفرصة 
مازالت متاحة أمام الرئيس بشار 
االسد، لالستجابة الى «املطالب 
االصالحية الشعبية»، وبالتالي 
تخطي احملنة التي تتهدد سورية، 

واستطرادا لبنان.
  لكن يبدو في ضوء التصعيد 
االميركيـ  االوروبي بوجه النظام 
الســــوري، والردود الســــورية 
وااليرانية املقابلة، ان املواجهة 
التحضيــــرات  مســــتمرة، وان 
متسارعة ملناسبة ذكرى اخلامس 
من يونيو ١٩٦٧، حيث سيتكرر 
في ذكرى «النكسة»، ما حصل 
في ذكرى «النكبة» وعلى نطاق 
أوسع، وقد وجهت الدعوات منذ 
الـ«فيس بوك»  اآلن بواســــطة 
للتجمع علــــى احلدود الفاصلة 
مــــع إســــرائيل، فــــي اجلوالن 
وجنوب لبنان واألردن ومصر 
وغزة والضفة الغربية. وحسب 
املصادر االعالمية فقد ســــجل 
حتى اآلن أكثر من ألفي مشارك 
فلســــطيني من مخيم اليرموك 
في ســــورية وحدها، ما أوحى 
الذي تدعمه  التحــــرك  بأن هذا 
أكبر  سورية وإيران، قد يكون 
وأضخم مما سبقه، وهو سيكون 
جزءا من استراتيجية نقل عدم 
االستقرار من سورية الى أسوار 

إسرائيل.
  السفارة االميركية في بيروت 
التي تراقب الوضع في اجلنوب 
عن كثب، جددت ما كانت أعلنته 
خالل وجــــود مســــاعد وزيرة 
اخلارجيــــة االميركية جيفري 
فيلتمان في بيروت، حول أحداث 
املنطقة احلدودية، وقالت في بيان 
لها أمس، ان نائب مدير الشؤون 
العسكرية للشرق  ـ  السياسية 
االوسط في الپنتاغون الكولونيل 
جون فاوسن زار قيادة اجليش 
اللبناني في اليرزة، وأشار بيان 
السفارة الى أهمية احلفاظ على 
«أمن قوي» على احلدود اجلنوبية 
ومنع احلــــوادث التي تزيد من 
حدة التوتر، فيما يشبه حتميل 

اجليش اللبناني املسؤولية.
  ودعــــا البيــــان الســــلطات 
اللبنانية الى التعامل مع النازحني 
السوريني احملتملني، مبا توجبه 

االعتبارات االنسانية.

  خطاب نصراهللا

  الوضع اجلنوبي هذا سيكون 
محور خطاب األمني العام حلزب 

(محمود الطويل)    لبنانيون في وقفة تضامنية مع الشعب السوري  

 أكدت مصــــادر أمنية عليمة 
لـ «األنبــــاء» خبر توقيف رجل 
الدين الشــــيعي العالمة السيد 
محمد علي احلســــيني في مقر 
إقامته في مدينة صور اجلنوبية 
«جراء تقاطع معلومات وتعاون 
حثيث بني مديرية املخابرات في 
اجليش اللبناني وفرع املعلومات 
الداخلي وجهاز  في قوى األمن 
أمن املقاومة» لالشتباه بتعامله 
مع إسرائيل. وقالت املصادر ان 
السيد احلسيني وهو أمني عام 
املجلس اإلسالمي العربي، ومنذ 
توقيفه لم يدل بأي اعتراف، كما 
أنه رفض تزويد احملققني بالرمز 
السري جلهاز الكمبيوتر اخلاص 
به لكي يتم فتحه واالطالع على 

املعلومات التي بحوزته.

 مصادر: توقيف السيد محمد علي احلسيني 
  في صور لالشتباه بتعامله مع إسرائيل!

 رجل وزوجته في الواليات املتحدة  
  يقران مبحاولتهما متويل حزب اهللا 

 بيروت - وكاالت: أعلنت مصادر قضائية أن رجال 
وزوجته في أوهايو، شمال الواليات املتحدة، أقرا 
أمس األول بتورطهما في مؤامرة لتحويل مئات آالف 
الدوالرات الى حزب اهللا في حني تعتبره الواليات 
املتحدة منظمة إرهابية. وأشــــارت املصادر الى أن 
حر عقل وزوجته أميرة البالغني من العمر ٣٨ عاما، 
أقرا بالتهم املوجهة اليهما أمام محكمة فدرالية في 
أوهايو في إطار اتفاق مع الهيئة االتهامية لتخفيف 
احلكم عنهما. وبحســــب السلطات القضائية، فإن 

الرجل وزوجته خططا إلرسال ٢٠٠ ألف دوالر نقدا 
الى حزب اهللا من خالل إخفاء األموال في ســــيارة 
شيفروليه رباعية الدفع كانت ستشحن بحرا الى 
لبنان. وخططا لهذا املشــــروع بني أغسطس ٢٠٠٩ 
ويونيــــو ٢٠١٠ مع موظف في مكتــــب التحقيقات 
الفدرالــــي أخفى عنهما هويته احلقيقية. وجاء في 
بيان الهيئة االتهامية ان حــــر عقل «كان يعلم ان 
األموال سترســــل الى منظمة تعتبر إرهابية، وان 

هذه االموال ستستعمل ضد إسرائيل». 

  وأضافت املصادر لـ «األنباء» 
ان الالفت في األمر هو أن املوقوف، 
حافظ على هدوئه ولم يبد أي ردة 
فعل سلبية خالل التحقيق معه، 
كما أنه قابل االسئلة املوجهة اليه 
بالصمت وعدم التأكيد أو النفي. 
وأوضحــــت املصادر ان توقيف 
احلسيني مت بعد رصد ومتابعة 
التصاالته الهاتفية التي أثارت 
الشبهات حوله كونها متت عبر 
خطوط هاتفية خارجية مصنفة 
أمنيا اتصلت به، وفضلت املصادر 
التكتــــم حول مســــار التحقيق 
واملعطيات حلــــني تكوين ملف 
التحقيقات  أن  متكامل، السيما 
مازالت جارية معه في مديرية 

املخابرات.
 العالمة السيد محمد علي احلسيني  ٭  بيروت ـ داود رمال 

 دعوات على 
  «فيس بوك» للتجمع 
على احلدود الفاصلة 

مع إسرائيل في 
اخلامس من يونيو 

 احتفال في 
  «سن الفيل» تضامنًا 

مع حرية وكرامة 
الشعب السوري  

 سليمان لن يوجه 
خطابًا مبناسبة 

مرور ٣ سنوات على 
توليه الرئاسة 


