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رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال وزير الدفاع فايز غصن في عني التينة امس االول  )محمود الطويل(

حزب اهلل: ال أحد يستطيع التآمر علينا

لبنان: مجلس الدفاع األعلى يغطي التمديد لقائد اجليش
األسبوع اللبناني املاضي 
القرار االوروبي  كان أس����ير 
ب����ادراج اجلناح العس����كري 
في ح����زب اهلل ضمن قائمة 
االره����اب، ورغم اس����تمرار 
الق����رار على  تداعي����ات هذا 
م����دى االس����بوع الطالع فان 
االجتماع االستثنائي ملجلس 
الدفاع االعلى املقرر في بعبدا 
اليوم س����يتقدم االهتمامات 
بحكم مالمسته اكثر املسائل 
العسكرية اثارة للجدل اآلن، 
اال وهي استئخار تسريح قائد 
العماد جان قهوجي  اجليش 
اللواء وليد  ورئيس االركان 

سليمان.
وكانعكاس للقرار االوروبي، 
ب����رز موقف متش����دد حلزب 
اهلل من تش����كيل احلكومة، 
اك����د التوقعات التي س����ادت 
القرار االوروبي  بعد صدور 
ضد احلزب بان ه����ذا القرار 
س����يعقد تش����كيل احلكومة 
اجلديدة، فقد اعلن رئيس كتلة 
الوف����اء للمقاومة محمد رعد 
اصرار احلزب على املشاركة 
في حكومة وطنية سياسية 

جامعة.
وقال في مناسبة اجتماعية: 
لقد اتفقنا مع حلفائنا ان نشارك 

جميعا او نخرج جميعا.
واض����اف رع����د: ان قرار 
االحتاد االوروبي بحق املقاومة 
ممارسة ارهابية، مؤكدا انهم 
س����يضطرون عاجال او آجال 
ال����ى العودة عن ه����ذا القرار 
وسيضطرون للوقوف بالصف 
من اجل اعادة تطوير العالقات 
م����ع حزب اهلل املق����اوم، كما 
وصفه. واضاف رعد: ال احد 
يس����تطيع ان يتآم����ر علينا، 
نحن نريد حقنا في املشاركة 
باحلكومة بحس����ب حجمنا 
التمثيلي، نري����د ان نطمئن 
وبالن����ا مرتاح الى ان احدا ال 

يستطيع ان يتآمر علينا.
مصادر مواكب����ة لتأليف 
احلكومة رأت في مواقف رعد 
الرئيس املكلف  ما ال يساعد 

على بلورة تشكيلة حكومية 
ف����ي وقت قري����ب، وتوقعت 
املراوحة نحو  ان متتد فترة 

اسبوعني على االرجح.
املكلف  الرئيس  اوس����اط 
قالت انها لم جت����د في كالم 
رعد تطورا جديد، وقالت ان 
الوضع احلكومي كان معقدا 
وبات اكثر تعقيدا، كما استبعد 
اي امر مفاجئ في هذا السياق 
قبل عيد الفطر، وقالت ان كالم 
رعد يتناقض مع ما سبق ان 
اعلنه فريق 8 آذار، وبالتالي 
هو يش����كل دليال على ان هذا 
التحالف الزال موجودا، وان 
ما اعلن ع����ن تفككه ليس اال 
تغييرا في الش����كل، اذ بعدما 
كانت املطالبة بالثلث املعطل 

باجلملة، باتت باملفرق.
وعل����ى صعي����د اجتماع 
املجلس االعلى للدفاع اليوم 
االثنني، سيكون تأجيل تسريح 
قائد اجليش على رأس جدول 

االجتماعات.
وق����د تقرر كما س����بق ان 
اشارت االنباء ان يتم تأجيل 
التس����ريح عبر اجراء اداري 
الدف����اع مغطى عن  لوزي����ر 
رئيس اجلمهورية واحلكومة، 
على أن ما ليس واضحا حتى 

اللحظة مدة التمديد هل تكون 
ال�6 أشهر او سنة او الى حني 

تعيني قائد جديد؟
لك����ن يب����دو أن الرئيس 
سليمان يفضل التمديد لسنة 
على االقل، وهذا يعني استبعاد 
ربط وجود العماد قهوجي في 
غرف����ة القيادة بوزارة الدفاع 
ريثما يجري تعيني غيره، اذا 
رمبا استعصى تشكيل حكومة 
في هذا الوقت او رمبا اكثر، هل 
يبقى اجليش بال قائد جديد، 

او رئيس اركان جديد؟
وم����ن املفترض ان يصدر 
وزير الدفاع فايز غصن قرارين 
متزامنني االول بتأجيل تسريح 
قائد اجليش، واآلخر بتأجيل 
تسريح رئيس االركان، ويبدو 
ان الوزير غص����ن، وهو من 
التي يرأس����ها  امل����ردة  كتلة 
النائب سليمان فرجنية، كان 
يفضل بق����اء القائد ورئيس 
االركان حي����ث هما الى حني 
تعيني بديلني، لكن بعد عرض 
فكرته على الرئيس ميش����ال 
سليمان، ثم على الرئيس نبيه 
بري ص����رف النظر عن هذه 
التأجيل  الى  الصيغة واجته 

لفترة محددة.
بيروت - عمر حبنجر  ٭

أوساط سالم
لـ »األنباء«: 

املوقف أكثر 

تعقيداً

مصادر لـ»األنباء«: حزب اهلل يشترط على حماس 
احملاربة إلى جانب النظام السوري ملصاحلتها !

بيروت: كش���فت مصادر 
ف���ي بي���روت  فلس���طينية 
ل�»األنب���اء« ان مح���اوالت 
اص���الح ذات البني بني حزب 
اهلل وحماس بواسطة السفارة 
االيراني���ة فبيروت تصطدم 
بعقبات يصعب على حماس 

جتاوزها.
اب���رز هذه  ان  وواض���ح 
العقبات املوقف في سورية 
ومن النظام السوري وتقول 
املصادر ان االتصاالت نشطت 
بعد خروج االخوان املسلمني 
م���ن الس���لطة في س���ورية 
وقد أب���دى اجلانب االيراني 
اس���تعداده الع���ادة متويل 
حم���اس، لكن احلماس���يني 
اكتشفوا بان عليهم الوقوف 
في خندق النظام السوري ضد 
معارضيه على غرار اجلبهة 
الش���عبية - القيادة العامة، 
بقيادة احمد جبريل وحزب 
اهلل في حني ان قيادة حماس 

جتد في هذا االمر مقتلها عربيا 
وفلسطينيا.

وكان قي���ادي في حركة 
حماس قد صرح امس االول 
ان لقاءات »مهمة« عقدت بني 
قيادة حماس واملس���ؤولني 
االيرانيني وحزب اهلل اللبناني 
بهدف »تسوية اخلالفات« التي 
نشأت اثر املوقف من االوضاع 
في سورية واعادة العالقات 
الى س���ابق عهدها، من دون 
حتديد املوع���د الدقيق لهذه 

اللقاءات.
وق���ال احم���د يوس���ف 
القيادي ف���ي حماس لوكالة 
فرانس ب���رس ان »لقاء مهما 
عق���د خالل هذا الش���هر بني 
قيادي���ني اثن���ني بارزين في 
حماس واملسؤوليني االيرانيني 
ومبشاركة قادة من حزب اهلل 
مت خالله���ا بح���ث العالقات 
املشتركة االستراتيجية بني 

احلركة وايران«.

واضاف يوسف ان اجلانبني 
»شددا على حرصهما ورغبتهما 
مبواصل���ة العالق���ة الطيبة 
والتنسيق املشترك ومت التاكيد 
ان حماس شريك استراتيجي 
اليران وان العدو املشترك هو 

االحتالل االسرائيلي«.
وق���ال »مت التفاهم ان كل 
طرف يتفهم مواقف الطرف 
االخر ف���ي القضايا اخلالفية 
خصوصا ما يتعلق باملوقف 
م���ن االوضاع في س���ورية 
وكل طرف ابدى حرصه على 
التعاون والتنسيق في كافة 
القضايا«، وتابع »مت التفاهم 
ان تتواص���ل ه���ذه اللقاءات 
واتوقع قريبا عودة العالقات 
ورمبا اقوى مما كانت عليه في 
السابق، واستقرار االوضاع في 

سورية سيساهم في ذلك«.
وقال يوسف ان عضوين في 
املكتب السياسي للحركة من 
قيادة حماس في اخلارج هما 

اللذان عقدا اللقاء مع املسؤولني 
في اي���ران وحزب اهلل، دون 

مزيد من التفاصيل. 
وقال »القضية الفلسطينة 
قضية مشتركة وهي قضية 
االم���ة العربية واالس���المية 
ونحن حريصون على االجماع 
بشأنها«، مشيرا الى ان حماس 
»لم تقطع اصال العالقات مع 
ايران رغم انها تأثرت بسبب 
املوقف من الوضع في سورية 
وموقف حماس انها مع حق 
الشعب السوري في التعبير 
عن رايه وهو موقف مبدئي 

واخالقي«.
واك���د يوس���ف ان عودة 
العالقة بني حركته وايران »ال 
يرتبط بتطورات االحداث في 

مصر«.
وتوقع القيادي في حماس 
عودة الدعم االيراني »قريبا« 
على كل املستويات مبا فيها 

الدعم املالي.

زعماء تونس يتوجهون إلبرام اتفاقية جديدة القتسام السلطة
عواص���م � وكاالت: ق���ال 
شركاء حزب النهضة االسالمي 
ف���ي احلكوم���ة االئتالفي���ة 
التونس���ية انه���م يج���رون 
محادثات للتوصل التفاقية 
جديدة القتسام السلطة في 
محاولة لوقف االضطرابات 
ال���ذي زادت فيه  الوقت  في 
حدة االحتجاجات في ساعة 
متأخرة من ليل امس االول. 
وقال متحدث باسم املجلس 
التأسيس���ي املكل���ف باعداد 
دستور جديد للبالد انه يتوقع 
التوصل التفاق خالل الساعات 

املقبلة. 
وقال مفدى املسدي حملطة 
اذاعة محلية ان االجتاه االن 
نحو توسيع قاعدة السلطة.
وق���د تس���اعد محاول���ة 
الش���ركاء العلمانيني حلزب 
النهضة في احلكومة االئتالفية 
للتوصل التفاق جديد في احلد 
من اللهجة املتشددة على نحو 
متزاي���د من كل من الطرفني. 
ولكن االحتجاجات في البالد 
اس���تمرت حتى االن واتسم 

بعضها بالعنف. 
ميداني���ا، قال ش���هود ان 

التونسية اطلقت  الش���رطة 
الغاز املسيل للدموع في ساعة 
متأخرة من مساء امس االول 
لتفريق احتجاجات عنيفة في 
بلدة س���يدي بوزيد بجنوب 
تونس مهد الثورة التونسية 
ومسقط رأس محمد البراهمي 
السياسي املعارض الذي اغتيل 

يوم اخلميس.
وقال مهدي احلرشاني وهو 
من سكان البلدة ان متظاهرين 
غاضب���ني كان���وا يحتجون 
على اغتيال البراهمي رشقوا 

الشرطة باحلجارة.
واردف قائ���ال لرويت���رز 
عبر الهاتف »مئات احملتجني 
اش���علوا النار ف���ي اطارات 
الس���يارات لقط���ع الط���رق 
ورشقوا الشرطة باحلجارة 
»هناك غضب واحباط عارمان 

من املوقف«.
في هذا الوقت، نفى مسؤول 
كبي���ر ف���ي وزارة الداخلية 
التونسية وجود جهاز امني 
»مواز« في الوزارة تابع حلركة 
النهضة االس���المية احلاكمة 
التي تتهمها املعارضة ونقابات 

امنية ب�»اختراق« الوزارة.

 وفي مقابلة مع التلفزيون 
الرسمي التونسي قال مصطفى 
الطيب ب���ن عمر املدير العام 
لألمن العمومي انه يدعو كل 
شخص ميلك »إثباتات« على 
وجود ه���ذا اجلهاز لتقدميها 
الى وزير الداخلية لطفي بن 

جدو )مستقل(.
 واعتذر املسؤول االمني 
عن اعتداء الشرطة امس االول 
النائب  الرحوي  على منجي 
املعارض باملجلس التأسيسي 
)البرمل���ان( والقي���ادي في 
»اجلبهة الشعبية« )يسار( 
الذي نقل الى املستشفى اثر 
االعتداء، ووعد بفتح »حتقيق 

اداري« في احلادثة.
 وكان الرحوي قال الذاعة 
»موزاييك اف ام« اخلاصة ان 
ش���رطيني في جهاز مكافحة 
الشغب وضابطا برتبة نقيب 
باجلهاز نفس���ه اعتدوا عليه 
بالضرب وكسروا نظاراته بعد 
ان ح���اول تخليص متظاهر 
احتج���زوه داخ���ل س���يارة 
شرطة واعتدوا عليه »بشكل 
النائب  وحش���ي«.  واته���م 
املعارض املدير العام لوحدات 

التدخ���ل )ش���رطة مكافحة 
الش���غب( عم���اد الغضباني 
باالشراف على »االمن املوازي« 
املنسوب الى حركة النهضة.  
وقال ان الغضباني »يساند 
حركة النهض���ة )..( ويقمع 
املتظاهرين بشكل وحشي«،  
واته���م ن���واب معارض���ون 
التأسيسي شرطة  باملجلس 
مكافحة الشغب بنقل أنصار 
حركة النهضة في س���يارات 
االمن لالعتداء على متظاهرين 
جتمعوا امام املجلس للمطالبة 
بحله و»اسقاط احلكومة« إثر 
اغتيال النائب املعارض محمد 
البراهمي القيادي في »اجلبهة 

الشعبية«.
 إل���ى ذلك دع���ت »نقابة 
موظفي اإلدارة العامة لوحدات 
التدخل« )ش���رطة مكافحة 
الش���غب( غي���ر احلكومية 
اعضاءها إل���ى »االتعاظ من 
جتربة الثورة« التي اطاحت 
مطل���ع 2011 بنظ���ام زي���ن 
العابدين ب���ن علي الذي زج 
بفرق مكافحة الشغب لقمع 
احتجاج���ات عارمة ما لبثت 

ان اطاحت بحكمه. 

البابا يبدي في البرازيل دعمه
لتظاهرات الشباب في سبيل التغيير

ريو دي جانيرو � وكاالت: 
أعرب البابا فرنس���يس في 
ري���و دي جاني���رو اول من 
امس ع���ن دعمه للش���باب 
البرازيليني الذين يتظاهرون 
للمطالبة باصالحات سياسية 
واجتماعي���ة، داعي���ا اياهم 
الى االنخ���راط في القضايا 
السياسية واالجتماعية كما 

فعل يسوع املسيح.
وترأس البابا امس قداس 
اختتام االيام العاملية للشباب 
قبل لقائه بلجنة تنس���يق 
املجلس االسقفي االميركي 
الى  الالتيني وبعدها يعود 
روما في نهاية اول رحلة الول 
بابا قادم من اميركا اجلنوبية 

الى اخلارج.
البابا في ش���اطئ  وقال 
كوباكبانا امام حوالي مليوني 
شاب وش���ابة كاثوليكيني 
اتوا م���ن اكثر من 170 دولة 
للمشاركة في االيام العاملية 
للش���بيبة ان »الشبان في 
الشوارع يريدون ان يكونوا 
صناع التغيير. من فضلكم 
ال تدعوا اآلخرين يصبحون 

صناع التغيير ال تبقوا عند 
شرفة احلياة، يسوع لم يبق 
هناك. لقد انخرط في التغيير. 
انخرطوا كما فعل يسوع«.

الباب���ا مخاطبا  واضاف 
الش���باب ان »قلبكم الشاب 
يريد بناء عال���م افضل. انا 
اتابع اخبار العالم وارى الكم 
الذين  الش���باب  الكبير من 
خرجوا الى الشوارع للتعبير 
ع���ن رغبتهم بحضارة اكثر 

عدال واخوة«.
املتح���دث باس���م  وكان 
الڤاتي���كان االب فيديريكو 
لومباردي اك���د ل� »فرانس 
برس« ان مليوني شاب وشابة 
اجتمعوا مساء اول من امس 
عند شاطئ كوباكبانا في ريو 
للمشاركة في امسية الصلوات 

التي يترأسها البابا.
وكان البابا صرح، في كلمة 
امام االساقفة البرازيليني، قال 
الڤاتيكان انها »مهمة جدا«، 
بأن الكنيسة يجب ان تتعلم 
»قواعد البساطة« والفضيلة 
والتواض���ع الت���ي تش���كل 

»احلمض النووي هلل«.

في سياق آخر، قال البابا 
في تقييم صريح للغاية عن 
حالة الكنيسة الكاثوليكية انه 
يجب النظر في املرآة وتوجيه 
سؤال حول السبب الذي جعل 
الكثير من االشخاص يتركون 

عقيدة آبائهم.
وفي الي���وم قبل االخير 
من زيارت���ه للبرازيل، القى 
فرانس���يس خطابا مطوال 
على االس���اقفة هناك اقترح 
عناصر ملا قد تصبح خطة 
لوقف ما وصفه بأنه »نزوح« 

من الكنيسة.
اتس���م  وقال في خطاب 
بالصراحة عن الضرر الذي 
حلق بالكنيسة في الكثير من 
الدول »أود ان نسأل انفسنا 
جميعا اليوم: ه���ل ما زلنا 
كنيسة قادرة على ان تنير 

القلوب؟«.
وأشار البابا االرجنتيني 
إلى ما وصفه »بس���ر اولئك 
الذي���ن يتركون الكنيس���ة 
ألنهم يعتقدون انها لم تعد 
تقدم لهم شيئا ذي معنى أو 

أهمية«.

وقال البابا ان الكنيس���ة 
تفقد اعضاء في جميع انحاء 
العال���م لصال���ح العلمانية 
وديانات اخرى مبا في ذلك 
الالتينية، حيث  أميركا  في 
استمالت اجلماعات التابعة 
البروتستانتية  للكنيس���ة 
الكثير ممن يبدلون دينهم.

الكثير من  ب���أن  وأق���ر 
االشخاص يعتبرون الكنيسة 
»شيء من املاضي« و»منغلقة 
عل���ى نفس���ها« و»اس���يرة 

لتفسيراتها اجلامدة«.
وقال ان الكنيسة »يجب 
ان تظل مخلصة« لعقيدتها 
الديني���ة ولك���ن عليها ان 
تك���ون اكثر قربا من الناس 

ومشكالتهم احلقيقية.
وأضاف »اليوم نحتاج إلى 
كنيسة قادرة على السير في 
جانب الن���اس وعمل ما هو 

اكثر من االستماع اليهم«.
وق���ال »احيان���ا نفق���د 
اش���خاصا النهم ال يفهمون 
ما نقوله وألنهم ينسون لغة 
البساطة ويستوردون أفكارا 

غريبة على شعبنا«.

قرار االحتاد االوروبي إدراج اجلناح العسكري حلزب اهلل على 
الئحة املنظمات االرهابية فتح كوة في جدار االنسداد اللبناني 

املخيف، فلم يؤيد هذا القرار اي من القوى السياسية اللبنانية ـ 
اقله في العلن ـ رغم التفاوت الكبير في ردات الفعل عليه بني ما 

قاله العماد ميشال عون حول الصبغة االسرائيلية للقرار، وبني ما 
جاء في بيان كتلة املستقبل، حيث لم تؤيد القرار، ولكنها رأت ان 

حزب اهلل كان ميكن ان يتجنب هذه النتيجة.
البارز في القرار االوروبي انه فصل بني اجلناح العسكري 

حلزب اهلل، وبني جناحه السياسي، وفي واقع احلال، ان عملية 
الفصل مهمة رغم صعوبة حتديدها، فهي من جهة حتذير للحزب 

من التمادي في االنغماس في الوحول السورية، وابقاء قنوات 
التواصل موجودة عبر اجلناح السياسي، من جهة ثانية، وقد 
يفتح هذا االمر بابا إلعادة النظر بالقرار بعد ستة اشهر، على 

ما صرحت به سفيرة االحتاد االوروبي في بيروت السيدة 
ايخهورست.

حزب اهلل امر واقع في الساحة السياسية اللبنانية، ال يستطيع 
احد جتاهل وجوده، وال ميكن عزله، وهو له شبكة حتالفات 

واسعة، تبدأ من احلليف الشيعي االقوى رئيس مجلس النواب 

نبيه بري، وتنتهي برئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال 
عون، مرورا باالحزاب التي تدور في فلك النظام السوري، ولدى 
احلزب تأييد شعبي في بيئته ال يستهان بها، كما ميلك امكانيات 

مالية كبيرة من املوازنة االيرانية، يدعم بواسطتها جمهوره 
وشبكة حلفائه الواسعة، واخلالف مع احلزب على ملفات كبيرة 
ـ اهمها تدخله العسكري في سورية ـ ال يعني بأي حال جتاهل 
قدرته على تعطيل البالد برمتها، رغم انه ال يستطيع في الوقت 

ذاته السيطرة على اي مفصل من مفاصل احلياة السياسية 
اللبنانية، مهما تعاظمت قدراته العسكرية.

الفصل االوروبي جلناحي حزب اهلل، العسكري والسياسي، قد 
يكون وصفة عالجية، ملعظلة تشكيل احلكومة اللبنانية اجلديدة 

برئاسة متام سالم، الن تعثر تأليف هذه احلكومة متوقف 
بالدرجة االولى على رفض قوى 14 آذار مشاركة حزب اهلل فيها، 

الن ذلك يعطيه شرعية يفتقدها داخليا وعربيا ودوليا، بعد 
تورطه العسكري مع نظام االسد، رغم وجود عثرات اخرى امام 

التشكيلة احلكومية اجلديدة.
اذا كان فصل اجلناحني داخل حزب اهلل ممكنا وفقا للمقاربة 

االوروبية، معنى ذلك انه يشكل غطاء معقوال للقوى اللبنانية التي 

تتمسك بسياسة النأي بالنفس عما يجري في سورية بعد الحراج 
الذي سببه تورط حزب اهلل، وأدى الى فرض عقوبات خليجية 
واميركية واوروبية، سيتأثر بها لبنان، وستنعكس سلبا على 

مصالح ابنائه وعلى سمعة الدولة.
وقد يكون من مصلحة حزب اهلل االحتراف البراغماتي بوجود 

جناحني لديه، الن ذلك قد يساعده في الهروب من املصاعد التي 
نسجها لنفسه من جراء انغماسته االقليمية الفاقعة، وقد تساعد 
جمهوره من الطائفة الشيعية في جتنب دفع الفاتورة عن اعماله 

على الساحتني العربية والدولية.
االوساط احملايدة التي تراقب ما يجري عن كثب، ترى انه البد 

حلزب اهلل من تقدمي تنازالت، السيما في تسهيل تأليف احلكومة 
اللبنانية، وهذا االمر سيكون مدخال للحوار الذي دعا اليه االمني 

العام للحزب السيد حسن نصراهلل، ولعل دعوة تيار املستقبل 
الى تشكيل حكومة من غير احلزبني مبثابة الطلب غير املباشر من 
احلزب لتقريب املسافات، وتخل عن فكرة االستبعاد، او ما يسمى 

في لبنان »العزل« الن ذلك مستحيل في الوقت الراهن، اضافة 
الى كون العزل خطيئة مكلفة تهدد االستقرار الهش الذي تعيشه 

البالد.

حركة املنكبني على االستعجال في تشكيل احلكومة تركز على 
نقاط التالقي، وعلى ضرورة فصل االنغماس اخلاطئ في الوحول 

السورية عن حركة التفاهمات الداخلية التي البد منها النقاذ 
الدولة ومؤسساتها املهددة بالفراغ، ذلك ان استمرار االوضاع 

على ما هي عليه، سيؤدي حكما الى تالشي قدرة مؤسسات الدولة 
واجهزتها االمنية باالمساك في الوضع، خصوصا ان اكثر من 

1.3 مليون سوري يتواجدون في لنبان، وهؤالء قد يتحولون الى 
قنبلة موقوتة قد تنفجر في اي وقت، وتطول بشظاياها اجلميع، 

خصوصا حزب اهلل.
فصل اجلناحني ضرورة موضوعية، حتى لو كان صعبا من 

الناحية العملية، وهو ضرورة حتتمها مقاربات جوهرية واقعية ال 
ميكن القفز فوقها، فمن ناحية ال ميكن االستمرار بالسير مبقاربة 
املقاطعة الشاملة حلزب اهلل، ومن ناحية اخرى تبقى القطيعة قائمة 
مع اجلناح العسكري املتورط باالحداث السورية، واملتهم بالتفلت 
واالنفالش غير الشرعي على االراضي اللبنانية، وبذلك رمبا يتم 

تنظيم اخلالف كي ال تنفجر االوضاع وتطيح مبا تبقى من اجهزة 
الدولة، ريثما تنجلي االوضاع السوداوية التي تعيشها املنطقة.

بيروت ـ د.ناصر زيدان  ٭

فصل اجلناحني

ايلي محفوظ

إيلي محفوظ لـ »األنباء«: القرار األوروبي
يحظر إشراك »حزب اهلل« في احلكومة

رأى عضو قوى »14 آذار« 
رئيس حرك���ة التغيير ايلي 
محف���وظ، أن ق���رار االحتاد 
ب���إدراج »حزب  االوروب���ي 
اهلل«، على الئح���ة االرهاب 
الدولي، كان متوقعا منذ أن 
جنح احلزب باجتاه االعمال 
االرهابية داخل وخارج لبنان، 
والتي لم يك���ن آخرها اتهام 
أربعة من ك���وادره البارزين 
باغتيال رئيس حكومة لبنان 
الرئي���س رفي���ق احلريري 
وتفجير حافلة بورغاس في 
بلغاريا، ناهيك عن حمايته 
للمتهم مبحاولة اغتيال النائب 
بط���رس ح���رب، اضافة الى 
اخللية االرهابية التي ضبطتها 
السلطات املصرية، واخلاليا 
االستخباراتية والتجسسية 
التي كشفتها العديد من الدول 
العربي���ة اخلليجية، معتبرا 
بالتال���ي أن ق���رار االحت���اد 
االوروبي بوضع »حزب اهلل 
على الئحة املنظمات االرهابية 
نتيجة سلوكه األمني في لبنان 
والعالم، أصبح يحظر على 
الدولة اللبنانية وحتديدا على 
رئيس اجلمهورية والرئيس 
املكلف إشراكه في التشكيلة 
احلكومية العتيدة، كما يحظر 
على كل االحزاب والفعاليات 
السياسية اللبنانية مشاركته 
بأي عمل سياس���ي رسمي، 
مبعن���ى آخر يعتبر محفوظ 
أنه ليس أمام الدولة اللبنانية 
س���وى أن تخض���ع للقرار 

االوروبي ألنه سيرتب عليها 
الحقا اتخاذ التدابير الالزمة 
بحق »ح���زب اهلل«، ترجمة 

للقرار املشار اليه.
ولفت محفوظ في تصريح 
ل� »األنباء« الى أن قوى »14 
آذار« كانت قد اتخذت قرارها 
بعدم إشراك أو مشاركة »حزب 
اهلل« في احلكوم���ة قبل أن 
يتخذ االحتاد االوروبي قرار 
وضعه عل���ى الئحة االرهاب 
الدولي، وذلك العتبار القوى 
ان إش���راك »حزب  املذكورة 
اهلل« في احلكومة سيعتبر 
مبنزلة التغطية لعمليات القتل 
واالرهاب التي ينفذها بأوامر 
إيرانية على االراضي السورية، 
مشيرا بالتالي الى أن القرار 
اليوم ليعطي  أتى  األوروبي 
»14 آذار« احلج���ة القانونية 
والشرعية للتمسك بقرارها 
املعارض ملشاركة »حزب اهلل« 
في احلكومة، والذي سيؤدي 
استطرادا الى عدم مشاركته 
بأي طاولة حوار أو تسوية 
أو اتفاق قبل تسليم سالحه 

الى الدولة اللبنانية.
وردا عل���ى س���ؤال لفت 
محف���وظ ال���ى أن من وصل 
القوة  الش���عور بفائ���ق  به 
الى ح���د تنفي���ذ االغتياالت 
املتوارين عن وجه  وحماية 
العدالة، وإقح���ام لبنان في 
العبثية على  أتون احلروب 
قاعدة »لو كنت أعلم«، وإقحام 
شباب لبنان، السيما الشيعة 

الوحول السورية،  منهم في 
واقتحام من���ازل اآلمنني في 
بيروت وتخريب مؤسسات 
إعالمي���ة وتزوير أدوية، لن 
يتوان���ى عن القي���ام بردات 
اللبنانيني  فعل »غبية« ضد 

السياديني من 14 آذار.
وعن تأثير القرار االوروبي 
املتحالفني  على املس���يحيني 
مع حزب اهلل والعاملني في 
اخلليج العربي، أكد محفوظ 
أن مئات العونيني العاملني في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
استشعروا املخاطر احملدقة 
العماد  بهم نتيجة حتال���ف 
ميشال عون مع حزب اهلل، 
فلجأوا ال���ى مكاتب »القوات 
اللبنانية« ليس للتمويه عن 
انتمائهم السياسي إمنا لطلب 
احلماية منه���ا، حتى وصل 
خوف أحدهم من الغاء إقامته 
الى إعالن استعداده لتعبئة 
استمارة انتساب الى »القوات 
اللبناني���ة« حلماية نفس���ه 
ومصاحله، مؤكدا أن مجموعات 
كبيرة من املسيحيني العونيني 
العاملني ف���ي اخلليج، باتوا 
مشمئزين من مواقف العماد 
عون ذات التبعية حلزب اهلل، 
ويعتبرون أن سياسة سمير 
جعجع االنفتاحية جتس���د 
العربي  العم���ق املس���يحي 
ف���ي مصلحة  ال���ذي يصب 
املس���يحيني ومستقبلهم في 

الدول العربية.
بيروت ـ زينة طبارة  ٭

مئات العونيني
في اخلليج يطلبون 

احلماية من 
القوات اللبنانية

حتليل إخباري


