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حتليل اخباري أخبار وأسرار

قراءة سياسية
 في خطاب نصراهلل

٭ لقاء سليمان ـ فيلتمان: 
كشفت مصادر أن سليمان 

أحضر للمرة األولى إلى 
اجتماع مبسؤول غربي 

رفيع مترجما، بينه وبني 
فيلتمان، رغم إملام الرئيس 

اللبناني باإلجنليزية. وأنهى 
اجتماعهما مبحضرين، 

أحدهما بالعربية احتفظت به 
دوائر القصر اجلمهوري، 

واآلخر باإلجنليزية احتفظ به 
املسؤول األميركي.

والواقع أن دوافع إحضار 
الرئيس مترجما يسهر على 
دقة احلوار ونقل العبارات 

ومغازيها بصدقية بال غموض 
ولبس، ووضع محضر 

بالعربية رميا إلى تفادي 
ما ميكن أن يستخلصه 

املتحدث األميركي من سوء 
تفاهم أو شكوك عندما يريد 

تدوين وقائع االجتماع في 
تقرير ديبلوماسي سري، 

يخلص فيه إلى استنتاجات 
قد تناقض أحيانا مضمون 

احلوار، كي ال تتكرر مجددا 
اآلثار السلبية التي التزال 

محاضر »ويكيليكس« تثيرها 
في لبنان.

٭ واشنطن وبكركي 
ومسيحيي 14 آذار: توقفت 

مصادر متابعة عند عدم 
زيارة مساعد وزيرة 

اخلارجية االميركية جيفري 
فيلتمان الى بكركي ولقائه 

البطريرك املاروني خالفا ملا 
درجت عليه العادة، علما ان 

فيلتمان هو اول مسؤول 
اميركي يزور لبنان بعد 

انتخاب البطريرك مار بشارة 
بطرس الراعي، مع االشارة 

هنا الى ان مساعد وزير 
اخلارجية االيرانية محمد 

رضا شيباني زار البطريرك 
الراعي مسجال نقطة على 

فيلتمان.
والحظت هذه املصادر ان 

فيلتمان لم يلتق أيا من 
القيادات املسيحية السياسية 

مع انه التقى سياسيني 
)السنيورة وجنبالط(. أما 
لقاؤه مع الرئيس سليمان 
فإنه مت بصفته الرسمية 

الرئاسية.
٭ عودة التوازن: االحداث 

في سورية التي نقلت النظام 
فيها من موقع الى موقع 

آخر في الوقت الذي يعتبر 
هذا النظام العبا اساسيا 
في الداخل اللبناني تؤكد 
عودة التوازن بني الفرقاء 

السياسيني في ظل حتالف 
لقوى 8 آذار مع النظام 

فتتأثر بقوته او ضعفه سلبا 
او ايجابا وفق ما كانت عليه 

احلال في محطات كثيرة. 
لذلك، يرى سياسيون 

في قوى 8 آذار ان زيارة 
مساعد وزيرة اخلارجية 

االميركية لشؤون الشرق 
االدنى جيفري فيلتمان 

لبيروت قد أوحت بإبراز 
هذا التوازن في الوقت الذي 
كان يعتقد ان انتقال السلطة 
الى قوى 8 آذار يعني عمليا 
ابعاد االميركيني عن لبنان 
ما دام لبنان اصبح رسميا 
في »محور املمانعة«، وهذا 
التوازن اجلديد يفيد بعدم 

قدرة قوى 8 آذار على تأليف 
حكومة من لون واحد في ظل 
وجود معارضة داخلية قوية 

ال ميكن ان تتجاهلها.
)أمني عام حزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل اعتبر في 
خطابه أمس ان العقوبات 

التي تسوقها أميركا والغرب 
وتريد من لبنان االلتزام بها 

ضد سورية، كانت من أهداف 
زيارة فيلتمان الى لبنان، 

داعيا ألن يكون هناك موقف 
رسمي وشعبي لبناني حازم 

وقاطع في هذا األمر(.
٭ تفاوت وتباين: لوحظ 
تفاوت وتباين في شأن 
املبادرة العربية للسالم 

بني موقفي الرئيس ميشال 
سليمان والسيد حسن 
نصراهلل: سليمان جدد 

التمسك باملبادرة العربية 
للسالم، ونصراهلل دعا الى 

سحبها من التداول وعن 
طاولة املوقف العربي كرد حد 

أدنى على مواقف نتنياهو 
وأوباما.

٭ هيئة احلوار: يشير 
مصدر ديبلوماسي إلى أن 
التحرك احلكومي لم يصل 
بعد إلى مرحلة اليأس، وإن 
ظل بطيئا، كاشفا أن رئيس 

اجلمهورية سينتظر أسبوعا 
أو أسبوعني على أبعد تقدير 

قبل أن يبادر إلى دعوة 
هيئة احلوار الوطني إلى 

االنعقاد، ومن سيفرض عليه 
حتمل املسؤولية أمام الرأي 
العام، وهو يتأنى حاليا لئال 
يفسر ما يقوم به على أنه 

تسجيل فشل للرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي الذي تقع على 

عاتقه املسؤولية السياسية 
والدستورية األساسية في 

إدارة هذا امللف.

على خلفية تفكيك أجهزة لقوى األمن الداخلي في »االتصاالت« وحجب »داتا« خطف األستونيني

»كباش على األرض« بني وزير االتصاالت اللبناني و»املعلومات«:
بارود يعتكف واملر يسيّر أعمال »الداخلية«.. وريفي: »بلطو البحر«

الوزير بقوة السالح قال ريفي: 
إذا رتب���وا الفيلم فليفعلوا ما 
يريدون، وأردف قائال: يروحوا 

يبلطوا البحر.
وأضاف ريفي: ان املوضوع 
اعمق من ذلك، ويعود الى خالف 
مع وزير االتصاالت منذ اكثر من 
شهر بسبب حرماننا من الداتا 
ف���ي ذروة مالحقتنا خلاطفي 
الس���بعة، وقتلة  االستونيني 

شهيدنا راشد صبري.
وقال: فجأة تبني ان احدا ما 
أعطى األوامر ونحن نعرف من 
هو هذا الفريق، وأكد انه اتصل 
بجميع املرجعيات ملطالبة وزارة 
االتصاالت لتزويد املعلومات 
ب� »الداتا« لكن لغاية اليوم ال 

مجيب.
وأشار اللواء ريفي الى ان 
القصة لم تعد قصة رمانة بل 
قلوب مآلن���ة، ملمحا الى من 
كشف جهاز املعلومات تفاعلهم 
م���ع العدو اإلس���رائيلي ممن 
ينتمون ال���ى تيارات معروفة 
حتمل راية املقاومة، وأضاف: 
اذا كان الوزي���ر نحاس يعتقد 
انه بهذه الطريقة يستطيع ان 
يؤثر علين���ا او يربكنا نذكره 
بأننا قاتلنا شاكر العبسي وفتح 

اإلسالم ولم نرجتف.
ولوحظ ان وسائل اإلعالم 
كانت ترافق الوزير شربل لدى 

حضوره الى املكان.
كم���ا لوحظ ايض���ا ان هذا 
اإلشكال طغى على ردود الفعل 
على خطاب األمني العام حلزب 
اهلل السيد حس���ن نصراهلل، 
الفعل على  وكذلك على ردود 
حملة مفتي اجلمهورية الشيخ 
محمد رشيد قباني على العماد 
السنة  عون لوصفه املسلمني 
باحليوانات واإلرهابيني، كما 

نقل ويكيليكس!

تفكيك الشبكة اخلليوية الثالثة، 
جرى بناء على كتاب رسمي من 
العام لهيئة »أوجيرو«  املدير 
عبداملنعم يوسف يطلب فيه 
حماية املنشآت التي أوكل الى 
هيئ���ة اوجي���رو ادارتها بناء 
على قرار ملجلس الوزراء عام 

.2007
وأضاف ريف���ي ان تفكيك 
املنشآت يتطلب قرارا من مجلس 

الوزراء متاما كإنشائها.
مؤكدا إمكان دخول املوظفني 
ال���ى املبنى م���ن دون تفكيك 
املنشآت، نافيا ان يكون جهاز 
الوزير من  املعلومات قد منع 

دخول الوزارة.
وعن وجود فيلم يظهر منع 

الوزارة.
كما أعلن متسكه بالدستور 
والقانون مرجعا، وقال: »حتى 
ال يصبح وجودي مقتصرا على 
توقيع البريد وحيث ان وزير 
الداخلية في الوكالة يستطيع ان 
يقوم بهذه املهام حررت نفسي 
من هذا االمر واقول للبنانيني 
ان اخذهم رهائن لم يعد جائزا 

بعد االن«.
وشدد على أنه لن يقبل بأن 
يكون وزيرا سلطته على بعض 
املديريات مجرد نص قانوني.
املدير  املقابل أوض���ح  في 
الع���ام لقوى األم���ن الداخلي 
الل���واء أش���رف ريفي أوضح 
ان تصدي قوى األمن حملاولة 

الصالحيات التي ال تخوله مثل 
هذا الطلب.

بدوره أشار وزير الداخلية 
والبلديات في حكومة تصريف 
االعمال زياد بارود، في مؤمتر 
أن���ه »يبدو لي  الى  صحافي، 
أن املنطقة ف���ي إجازة بعد أن 
أصب���ح القانون وجهة نظر«، 
الفتا الى أنه »قد تيقن في االيام 
املاضية أن املشكلة أكبر بكثير 

من ظاهرها«.
وأعلن بارود حترير نفسه 
من وزارة الداخلية النه ال يرغب 
في أن يكون »ش���اهد زور« أو 
وزير تصريف أعمال يقتصر 
عمل���ه على تصري���ف أعمال 
ال���وزارة وعل���ى توقيع بريد 

بي���روت: فج���رت قضية 
اختطاف السواح األستونيني 
البق���اع عالق���ة االرتياب  في 
املتفاقم ب���ني وزير االتصاالت 
شربل نحاس واملديرية العامة 
لقوى األمن الداخلي، على خلفية 
حجب الوزي���ر »داتا« الهاتف 
اخلليوي عن جهاز املعلومات، ما 
أعاق كشف الكثير من املعطيات 

املتعلقة بجرائم مهمة.
وق���د تده���ور األم���ر بني 
اجلانبني أم���س، الى حد منع 
األم���ن الداخلي دخول الوزير 
نحاس، مصحوب���ا بعدد من 
املوظفني والفنيني بغرض تفكيك 
الثالثة من  جتهيزات الشبكة 
اخلليوي التي تلقاها لبنان هبة 

من الصني عام 2007.
وجاء حترك ق���وى األمن 
بناء لكت���اب املدير العام »الو 
جيرو« املش���غلة للهاتف في 
لبنان، عبداملنعم يوسف، الذي 
أبلغ الوزير بأن هذه الش���بكة 
ركبت بقرار من مجلس الوزراء 
وال ميكن تفكيكها إال بقرار من 

مجلس الوزراء.
ورد الوزي���ر نحاس الذي 
يحجب عائدات وزارة االتصاالت 
عن اخلزينة العامة، نكاية في 
وزيرة املال احملسوبة على تيار 
املستقبل، فيما الوزير نحاس 
العماد ميشال  محسوب على 
عون، بالقول انه الوزير، وان 
القرار له، لكن املجموعة األمنية 
التي متركزت في املبنى التابع 
لوزارة االتصاالت قرب قصر 
العدل، رفضت جتاوز التعليمات 

الصادرة من قيادتها.
الوزير نحاس وصف تصدي 
قوى األمن ل���ه مبثابة انقالب 
وفي خط���وة متس���رعة دعا 
اجليش إلخراج األمن الداخلي 
من مبنى االتصاالت، بخالف 

)محمود الطويل( قوة من فرع املعلومات تطوق مبنى وزارة االتصاالت في بيروت أمس 

أكد في حديث لـ »األنباء« أن بقاء الصواريخ بيد »حزب اهلل« بعيداً عن إمرة الدولة يتنافى مع كالمه عن إميانه بالدولة

احلكومة اللبنانية.. ترقب وانتظار إلى ما بعد الصيف

معلوف: أخطر ما جاء في كالم نصراهلل تشكيكه بوطنية سليمان وميقاتي

احلص ونواب متخوفون من امتداد األزمة السورية إلى لبنان
الس���ورية  اجهزة املخابرات 
وقوى 8 آذار أي ذريعة لتصدير 

االحداث السورية إلينا.
النار السورية إلى لبنان

الرئيس سليم احلص اعرب 
عن خش���يته من أن يستمر 
الوضع متدهورا في سورية 
ألنه من املمكن ان يشتعل في 
لبنان، مشددا على ان اميركا 
مص���رة على ض���رب محور 

املمانعة في املنطقة.
وعن احلكومة قال احلص: 
لو كنت مكان الرئيس ميقاتي 
لشكلت احلكومة كيفما أرى، 
النواب  إلى مجل���س  وأذهب 
إذا نالت الثقة يكون به، واذا 
لم تنلها امش���ي واترك األمر 

لسواي.
من جهت���ه وتعليقا على 
امتناع الس���يد نصر اهلل عن 
الضغط على حلفائه، واملقصود 
العماد عون، قال عضو كتلة 
التغيير واالصالح د.س���ليم 
س���لهب، ان هذا يعني قناعة 
حزب اهلل بأن مطالب العماد 

عون محقة.
واستدرك قائال: ليت املشكلة 
مشكلة مطالبنا، املشكلة في ان 
الوزارة لن تتألف في الوقت 
احلاضر، ورمب���ا الى ما بعد 

الصيف.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

الترق���ب واالنتظار مازاال 
اللبنانية  عن���وان املرحل���ة 
الراهن���ة، االطالل���ة اجلديدة 
لألمني العام حلزب اهلل السيد 
حس���ن نصر اهلل من »النبي 
شيت« لم حتمل جديدا بالنسبة 
لألولوية اللبنانية امللحة اآلن، 
وهي تشكيل احلكومة، ال بل 
البعض على  انه خيب رهان 
ضغط ميارس���ه على حليفه 
العماد ميشال عون، كي يتراجع 
عن بعض شروط املسكوبية، 
عندما اعلن وبالفم املآلن، انه لن 
يضغط على أحد من احللفاء، 
ناسبا إلى رئيس اجلمهورية 
واحلكومة باملقابل اخلضوع 
لضغوطات الواليات املتحدة.
ومع االنتظار الذي جتاوز 
االربعة أشهر، لم تظهر حتى 
أمل، فالرئيس  اآلن أي بارقة 
املكلف جنيب ميقاتي، تتحدث 
أوساطه عن ُعقد متعددة ناجمة 
عن سقف مطالب مرتفع لفريق 
محدد من االكثرية اجلديدة، في 
حني يبدو أن املأزق احلكومي 
بلغ حدود التناقض الواضح 
بني اهل بيت االكثرية اجلديدة 
الواحد. فالوزير السابق وئام 
وهاب رأى باألمس ان تسمية 
األكثرية للرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي كانت خط���أ.. بينما 
حليفه النائب سليمان فرجنية، 

الوزي���ر محم���د رح���ال 
)املستقبل( قال من جهته ان 
التخوف من دخول عسكري 
الى عكار هو تخوف  سوري 

طبيعي.
وأك���د رحال وج���ود قرار 
واض���ح وصريح م���ن تيار 
املس���تقبل برفض أي حراك 
داخل���ي مناه���ض للنظ���ام 
الس���وري، ويضي���ف: نحن 
أول من ع���ارض طلب حزب 
التحرير التظاهر في طرابلس 
ضد النظام السوري، ومازلنا 
نعارض ذلك، ك���ي ال نعطي 

سياسية لبنانية ل� »األنباء« 
عن تطورات سياسية مرتقبة 
من جانب »املعارضة السورية« 
املقدر اجتماعها األول العلني 

في اسطنبول قريبا.
وقالت األوساط ان املجتمعني 
أمام خطوة من اثنتني، تشكيل 
حكومة منفى، أو إقامة مجلس 
انتقالي على غ���رار ما فعلت 

املعارضة في ليبيا.
وعلى املس���توى اللبناني 
اعرب النائ���ب خالد الظاهر، 
ممثل منطقة عكار في البرملان 
اللبناني عن خشيته من توغل 

القوات الس���ورية في منطقة 
وادي خالد اللبنانية احلدودية، 
انطالقا مما يساق من اتهامات 
كاذب���ة ضد ت���ورط لبنانيني 
بأحداث س���ورية، محذرا من 
استغالل انس���حاب اجليش 

اللبناني من تلك املناطق.
وكش���ف ضاهر ان نيران 
الرشاش���ات الس���ورية التي 
تطل���ق عش���وائيا م���ن بلدة 
»تلكلخ« تصل الى بلدة البقيعة 
اللبنانية، وان اجليش اللبناني 
يتواجد في تلك املناطق بالنهار 

ويغيب بالليل.

يؤكد من جانبه على صوابية 
تسمية ميقاتي، محمال اآلخرين 
مسؤولية تأخير التشكيل. عبر 

الضغط اخلارجي والدولي.
العام  وقد حتدث األم���ني 
حلزب اهلل بهذه اللغة ايضا، 
لغ���ة الضغ���وط االميركية 
والغربية عموما على رئيس 
اجلمهورية كما على الرئيس 

املكلف.
في هذا الوقت تبقى عيون 
اللبنانيني شاخصة إلى سورية 
التي تشهد احتجاجات متواصلة 
وفي هذا االطار حتدثت أوساط 

التكنوقراط  اعتبار حكوم����ة 
ساقطة سلفا بذريعة انها ستكون 
موجهة من قبل االدارة االميركية 
وتيار »املستقبل«، معتبرا ان 
هذا الكالم لنصراهلل هو اخطر 
ما جاء في كلمته كونه يشكك 
في وطنية كل من الرئيس����ني 
سليمان وميقاتي ويجعل منهما 
اتباعا للتوجيهات االميركية من 
خالل سفيرتها في لبنان مورا 
كونيللي، وبالتالي يعتبر النائب 
معلوف ان كالم السيد نصراهلل 
بهذا اخلصوص قد اهان صراحة 
الرئاستني االولى والثالثة وهو 
ما يؤكد س����لبية تعاطي قوى 
االكثرية اجلديدة مع موضوع 
تش����كيل احلكوم����ة، مطالب����ا 
االكثرية اجلديدة وفي طليعتها 
حزب اهلل بضرورة اخلروج من 
دوامة االتهامات البالية فيما لو 
كانوا فعال مؤمنني بقيام الدولة 

دون الدويلة.
بيروت ـ زينة طبارة  ٭

بقاء الصواريخ بيد »حزب اهلل« 
بعيدا عن امرة الدولة واملؤسسة 
العسكرية يتنافى مع كالمه عن 
اميانه بالدولة، وذلك العتباره 
الدول����ة مبوجب  ان مفه����وم 
النصوص الدستورية املعمول 
بها يعطي املؤسسات االمنية 
احلق احلصري باقتناء السالح 
ويحصر قرار السلم واحلرب بيد 
احلكومة اللبنانية وحدها دون 
اي شريك او منازع او مصطنع 
حلدود دويلة ذات قرار بعيد عن 
قرار الدولة، مشيرا بالتالي الى 
ان تأكيد السيد نصراهلل على 
بقاء الصواريخ بيد حزب اهلل 
ال ينم عن نية حسنة جتاه بناء 
دولة فعلية قادرة مبؤسساتها 
العس����كرية على حماية لبنان 
واللبنانيني، وهو التأكيد الذي 
يتناقض شكال ومضمونا مع 
كالم نصراهلل بأنه مع الدولة 

وضد الدويلة.
هذا واستغرب النائب معلوف 

حالة االنتفاضة الشعبية وما 
يتعرض له الشعب السوري 
جراء انتفاضته، معتبرا انه وفي 
كلتا احلالتني تتمنع قوى »14 
آذار« بكامل قياداتها وأعضائها 
وجمهورها عن ابداء اي رأي في 
تفاقم االزمة السورية، وذلك 
منعا العتبار رأيها تدخال في 
س���يادة الدولة السورية وفي 
سبل معاجلتها للتطورات على 
اراضيها، مستدركا بالقول ان 
ال���رأي الوحيد ال���ذي تتبناه 
وتدعمه الق���وى املذكورة هو 
ضرورة وقف النزف الدموي، 
واملباشرة مبا اكد عليه الرئيس 
االسد شخصيا من اصالحات 
جذرية على مستوى احلريات 

العامة.
وردا على سؤال حول تأكيد 
الس����يد نصراهلل في كلمته أن 
»صواريخ املقاومة ستبقى على 
جهوزيتها وليس باستطاعة احد 
انتزاعها«، اكد النائب معلوف ان 

اللبناني في حال اس����تمرارها 
بالتصاعد.

النائ���ب معلوف  ولف���ت 
في تصريح ل���� »األنباء« الى 
ان كالم الس���يد نصراهلل عن 
اللبنانيني  وج���وب حماي���ة 
لسورية انطالقا من املعاهدات 
واالتفاقيات املبرمة بني البلدين، 
الكثير م���ن عالمات  يط���رح 
االستفهام حول مفهوم احلماية 
وكيفية تأمينها، وذلك العتباره 
الطائف على سبيل  اتفاق  ان 
املث���ال ال احلص���ر نص على 
عدم السماح بأن يكون لبنان 
مقرا لصياغة املؤمترات ضد 
س���ورية وهو ما تؤكد عليه 
حتديدا قوى »14 آذار« وحترص 
على ترسيخه، الفتا من جهة 
أخرى الى ان الكالم عن حماية 
النظام والش���عب فيه الكثير 
م���ن التناقض بحيث يصعب 
الفص���ل في مفه���وم احلماية 
انهاء  النظ���ام في  جلهة دور 

رأى عضو كتلة نواب زحلة 
وتكت����ل »الق����وات اللبنانية« 
النائ����ب ج����وزف معلوف، ان 
امني عام »حزب اهلل« الس����يد 
حسن نصراهلل لم يأت بشيء 
جديد في كلمته، ال على مستوى 
تأليف احلكومة وال حتى على 
مستوى السياسة العامة للبالد 
الساحة  التطورات على  حيال 
العربية وحتديدا على الساحة 
الس����ورية، مؤكدا ان ما متناه 
السيد نصراهلل في كلمته من 
خير واستقرار لسورية، هو ما 
اللبنانيني دون  يتمناه جميع 
اس����تثناء وفي مقدمتهم قوى 
»14 آذار«، الفتا في املقابل الى 
ان م����ا يأمله اللبنانيون حيال 
االزمة الس����ورية هو اس����راع 
النظام بوضع برمجة واضحة 
لالصالحات والبدء بحوار جدي 
مع املعارضة السورية لوقف 
سيل الدماء واالضطرابات التي 
قد تنعكس سلبا على الداخل 

جوزف معلوف

دار الفتوى تالحق عون أمام القضاء وعون يالحق رزق وويكيليكس!
كلفت دار الفتوى عددا من احملامني بإعداد ملف قانوني 

والتوجه الى القضاء ملالحقة العماد ميشال عون بجرم إثارة 
النعرات الطائفية بني اللبنانيني والقدح والذم والتشهير 

بالطائفة السنية التي كانت والتزال مكونا أساسيا في بناء 
لبنان.

وكان مفتي اجلمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وصف نعت 
عون ألهل السنّة باحليوانات واالرهابيني، بالقول البذيء الذي 

ال يستغرب صدوره عنه.
وجتنبت وسائل االعالم العونية التعاطي مع خطاب املفتي 

خالل وضعه حجر األساس ملسجد رجل البر الكويتي الراحل 

عبداللطيف العثمان في شانيه. لكن عضو تكتل التغيير 
واالصالح النائب زياد أسود قال ان الكالم الذي نقلته 

ويكيليكس عن العماد عون غير صحيح. وان الوزير السابق 
شارل رزق، نقله الى الديبلوماسي االميركي خطأ، وقد تبنته 

ويكيليكس خطأ أيضا.
وأكد أسود ان العماد عون سيتقدم بشكوى في هذا الشأن. أما 

عن املواقف التي صدرت عن مفتى اجلمهورية ودار الفتوى 
فقال أسود: ال أظن ان دار الفتوى متلك الصفة للرد على 

مسائل سياسية، وان حشرها في هذا املوضوع هو إلعطائها 
ما نشر في ويكيليكس، صبغة صحيحة.

25 مايو 2000 عالمة مضيئة 
في سجل املقاومة وحزب 

اهلل الذي دفع اسرائيل الى 
االنسحاب من لبنان من 

طرف واحد من دون شروط 
واتفاقات ومن دون مقابل، 

مسجال بذلك سابقة في تاريخ 
الصراع العربي ـ االسرائيلي. 
منذ ذلك العام وحزب اهلل في 

حركة صعود منتزعا مزيدا 
من االعجاب والتقدير في 

حرب يوليو 2006 التي خرج 
منها أقوى وإن كان مثخنا 

باجلراح، وكان صموده في 
حرب غير متكافئة اجنازا 

كافيا إلعالن انتصاره، فيما 
كان عدم توصل اسرائيل 

الى احلسم وتدمير حزب اهلل 
كافيا العتبارها خاسرة في 
هذه اجلولة. لكن حزب اهلل 
الذي أثبت جناحا كتنظيم 
مقاوم ذائع الشهرة وكـ 

»العب اقليمي« جتاوز دوره 
وتأثيره الساحة اللبنانية، 

لم يثبت حتى اآلن مثل هذا 
النجاح كحزب سياسي وكـ 

»العب محلي«. فمن جهة وجد 
نفسه مقيدا بقواعد اللعبة 

السياسية وضوابط وآليات 
النظام الطائفي واعتبارات 

التركيبة اللبنانية احلساسة 
والدقيقة في توازاناتها 

وتعقيداتها، ومن جهة ثانية 
وقع في فخ اللعبة الداخلية 

التقليدية بكل ما حتفل به من 
انقسامات سياسية وطائفية 
وما تؤدي اليه من تصغير 

لألحجام واألدوار، من جهة 
ثالثة تعرض، وهو املتحول الى 
رقم صعب في املعادلة اللبنانية 

واالقليمية، الى حملة اعالمية 
وسياسية وديبلوماسية 

مركزة اختلط فيها االتهام مع 
التشهير وتشويه الصورة.
آخر ما هدف اليه أمني عام 

حزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل في خطابه اول من 
امس هو الدفاع عن احلزب 

ورد االتهامات واالستهدافات 
بدءا مما يعتبره »مؤامرة 

احملكمة الدولية« التي 
تأكدت مع اتهام الرئيس 

األميركي باراك أوباما حلزب 
اهلل باالغتياالت السياسية 

والسيارات املفخخة، وصوال 
الى ما يعتبره حزب اهلل 

اتهامات وإشاعات كاذبة عن 
أدوار أمنية وعسكرية له في 

دول عربية من اليمن والعراق 
الى ليبيا وسورية.

أما الرسائل التي ضمنها السيد 
نصراهلل خطابه وفي حلظة 

األحداث املتدافعة حول لبنان 
واملتقاطعة على أرضه فكان 

أبرزها:
خطابي أوباما ونتنياهو 1 الرد املباشر على 

أمام مؤمتر »إيباك« فينخرط 
نصراهلل في »حرب اخلطابات« 

و»صدام املشاريع االقليمية« 
وينفرد في الرد على احملور 

األميركي ـ االسرائيلي ويقدم 
نفسه كناطق رسمي باسم 

احملور االيراني السوري أو 
محور املمانعة واملقاومة في 

املنطقة. وفي الواقع فإن خطاب 
نتنياهو أمام مؤمتر إيباك 

أعطى متريرة لنصراهلل ومادة 
دسمة خلطابه وأتاح له العودة 
الى موقعه الطبيعي في تصدر 

حركة الصراع مع اسرائيل 
متجاوزا كل املطبات والعقد 

العربية واللبنانية. وهكذا فإنه 
مقابل الءات نتنياهو، أطلق 

نصراهلل الءاته املضادة داعيا 
القادة العرب الى سحب املبادرة 

العربية للسالم نهائيا.
والريبة حيال مسار 2 إظهار نوع من القلق 
الثورات العربية في ضوء ما 

بدأ يظهر من سعي أميركي الى 
مصادرتها بالكالم املعسول 

واألموال بعدما كان نصراهلل 
في آخر خطاب له أبدى تفاؤال 
وثقة بهذه الثورات التي تصب 

في تعزيز الوعي واليقظة.
موقف رسمي وعلني 3 اعالن حزب اهلل أول 

من الوضع املستجد في 
سورية وأحداثها، وجاء املوقف 
واضحا حازما في الوقوف الى 

جانب سوري نظاما وجيشا 
وشعبا.

تأليف احلكومة لكنها 4 اشارة عابرة الى أزمة 
اشارة معبرة وبليغة: السيد 

حسن نصراهلل الذي كان أكد 
جازما قبل أسابيع ان حكومة 

ستشكل برئاسة جنيب 
ميقاتي، لم يصدر عنه مثل هذا 

التأكيد في »خطاب النبي 
شيت«، ال بل غمز من قناة 

الرئيس ميقاتي أكثر من مرة 
عندما قال انه املعني املباشر 

بالتأليف وانه واقع حتت 
ضغوط وشروط أميركية، 

وعندما لم يصنفه من ضمن 
فريق األكثرية اجلديدة. 


