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وضع أردوغان إصبعه بالعين اإلسرائيلية رفع اسهمه لبنانياً وعربياً

وزير الدولة أكد أن جنبالط بدد الجزء األكبر من ذيول 7 مايو طريق دمشق يمر ببعبدات

توافق المواقف من إسرائيل بين سليمان »الجنوبي« والحريري »التركي«

سعادة لـ »األنباء«: ال منفعة مسيحيًا 
من لقاء فرنجية ـ جعجع حالياً

هل يعتذر جنبالط من لحود؟

سكاف راغب في لقاء الحريري
بيروت:يقول الوزير الياس سكاف ان اللقاء 
مع الرئيس س���عد الحريري غير مستبعد 
إذا حص���ل وفق »األص���ول«، فالجميع يعرف 
عاقتن���ا التاريخية مع الطوائف اإلس���امية، 
الش���يعية عل���ى ح���د س���واء. أو  الس���نية 

 وأن���ا أتمن���ى أن أرد االعتب�����ار الى ه��ذه 
العاق�ة التاريخية، وال ش���يء يمنع أن يكون 

لق���اء بيننا وبي���ن الرئيس س���عد الحريري.
 وعن االنتخابات البلدية يقول ان مجرياتها 
واتصاالتها تختل���ف عن االنتخابات النيابية، 
»فهناك عائات وحيثيات عائلية ال يمكن الخروج 
عنها أو تجاوزها، أما التحالفات فهي ثابتة وما 
يحك���ى عن تحالف مع النائب فتوش هو كام 

غير صحيح«.

حزب اهلل نفى ادعاءات »دير شبيغل« بالتمويل 
من خالل االتجار بالمخدرات في دول أوروبية

 بيروت ـ محمد حرفوش
نفى ح����زب اهلل نفيا قاطعا »االتهامات الكاذبة« 
التي أوردتها مجلة دير شبيغل حول احلزب، مشيرا 
الى انه لم يفاجأ بهذه الفبركات االعامية الرخيصة. 
ألن املجلة املذكورة دأبت منذ مدة على بث االكاذيب 
وترويج الشائعات املختلقة بهدف النيل من صورة 
حزب اهلل املشرقة التي يتطلع اليها كل طالب للحرية 

في العالم.
احلزب وفي بيان امس قال انه يحمل مجلة دير 

شبيغل املسؤولية االخاقية والقانونية عن االفتراءات 
الظاملة التي أطلقتها بحقه، داعيا القيمني عليها الى أال 
يكونوا أداة رخيصة بيد الكيان الصهيوني لتغطية 
جرائمه في لبنان وفلسطني، وان يكونوا مرآة حقيقية 
للواقع تظهر مظلومية الشعبني اللبناني والفلسطيني 

وفظاعة ما يرتكبه العدو االسرائيلي بحقهما.
وكانت »دير شبيغل« قد ادعت ان حزب اهلل يعمل 
على متويل نشاطاته من خال جتارة املخدرات في 

العديد من الدول االوروبية.

 بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير الدولة يوس���ف 
س���عادة )تيار املردة( ان لقاء 
املصاحلة في الشويفات، أتى في 
سياق القراءة السياسية اجلديدة 
الدميوقراطي  اللق���اء  لرئيس 
النائ���ب وليد جنب���اط حول 
اللبنان���ي واملتغيرات  الواقع 
االقليمية، حيث دعا من خالها 
اللبنانيني للخ���روج من وراء 
املتاريس، أعطاها دفعا كبيرا 
إلنهاء ذيول أحداث السابع من 
مايو 2008، معربا عن اعتقاده 
ان النائب جنباط قد بدد اجلزء 
االكبر من تلك الذيول وهو في 
طريق���ه لانتهاء م���ن آثارها، 
مثنيا على مصاحلة الشويفات 
ومعتب���را إياها ضرورة ملحة 
ملتابع���ة احل���وار والتواصل 
اللبنانيني حتى ولو  فيما بني 
اختلفوا دميوقراطيا وس���لميا 
النقاط والتوجهات  في بعض 

السياسية.
وردا على سؤال حول الدور 
الس���وري في لبنان واملنطقة، 
لفت الوزير سعادة في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان البعض أخطأ 
في الرهان على اضعاف دورها، 
معتبرا ان سورية اليوم العب 
أساس���ي في املنطقة الش���رق 
اوسطية وتتمتع بدور طليعي 
وأكبر مما كان عليه في السابق، 
مشيرا الِى ان ما قيل عن سورية 
خال السنوات االربع املاضية، 
وما ساد لدى البعض من اعتقاد 
ان لبنان يستطيع العيش في 
ظل العداء لها، كان نتيجة حالة 
استثنائية لدى هؤالء حتكمت 
بها ظروف آنية، معتبرا انه من 
البديه���ي ان يكون لبنان على 
عاقة مميزة مع سورية، وذلك 
لتحقيق ما فيه مصلحة البلدين 
والشعبني على حد سواء، مشيرا 
الى ان املش���كلة ما زالت تكمن 
لدى بعض املزايدين الذين يرون 
ان وراء كل قرار ورؤية سياسية 
حللفاء سورية واصدقائها في 
لبنان، توجيها ودفعا سوريا 
مباش���را، مؤك���دا ان حللف���اء 
س���ورية رأيا سياسيا خاصا 
بهم، وسيس���تمرون بإطاقه 
كلما دعت احلاجة اليه، معتبرا 

بيروت: اشارة جنباط من
الرابية الى ان لقاءه مع عون 
كان »خامتة املصاحلات« فهمت 
من كثيرين ان���ه ال رغبة لديه 
في زيارة الرئيس السابق اميل 
حلود لاعتذار منه، وانه ال يدرج 
زيارته للحود في سياق برنامج 
اللقاءات السياسية املمهدة لزيارة 
دمشق، وبالتالي ثمة من يعتبر 
ان مسلس���ل االعتذارات لزعيم 
املختارة لن يشمل حلود بحيث 
يتم االستعاضة بسيناريوهات 
أخرى مختلفة، من منطلق قناعة 
فريق سياس���ي بوجود عوائق 
تعوق املصاحلة منها ما يتصل 
بتصلب حلود من جهة ومطالبته 
باعتذار علني وواضح عن إساءات 
كثيرة طالت واليته بلغت أوجها 
بعد اغتي���ال احلريري وحيث 
يعتبر هذا الفريق ان حلود يقارب 
املوضوع من الناحية الشخصية 
وقضية املس ب� »كرامته«، ومن 
جهة اخرى ب���ات واضحا عدم 

ان هذا اخللط في اس���تقالية 
قرار اللبنانيني حلفاء سورية 
يؤخر عملية اعادة بناء الثقة 
س���واء مع سورية أو فيما بني 

اللبنانيني.
ولفت الوزير سعادة الى ان 
اللبنانيني وعلى رأسهم دولة 
الرئيس سعد احلريري، توصلوا 
الى قناعة راسخة مفادها بأن أال 
امكانية أال يكون للبنان عاقات 
مميزة جدا مع س���ورية ضمن 
سيادة واستقال كل من البلدين، 
الواقع اجلغرافي  وذلك بحكم 
والتاريخي لهما، معتقدا ان زيارة 
الرئيس احلريري لسورية أتت 
على خلفية هذه القناعة، وهو ما 
كانت تدعو اليه املعارضة سابقا 
كونه الطريق االقرب واالسلم 
لتحقيق االس���تقرار السياسي 

في الداخل اللبناني.
وأش���ار الوزير سعادة في 
معرض رده على السؤال، الى 
ان هناك من راهن في السابق 
ايضا على اس���قاط حزب اهلل 
من خال ضربة عسكرية تنهي 
بنيته املقاومة، مشيرا الى ان ما 
فات املراهن���ني هو ان املقاومة 
ليست فقط س���احا تقارع به 
العدو االسرائيلي، امنا ايضا هي 
قضية شعب وجزء كبير منه 
ومن معنويات���ه، مؤكدا ان أي 
عدوان اسرائيلي جديد محتمل 
على لبنان لن يستطيع انهاء ال 
املقاومة وال حزب اهلل، مذكرا ان 
جتربة حرب يوليو 2006 ما زالت 
تاحق بخيبتها اذهان حكومة 
العدو والشعب االسرائيلي ككل، 
وبالتالي فإن اسرائيل تدرك ان 

وجود رغبة عاجل���ة او ملحة 
من قبل الزعيم االش���تراكي في 
ماقاة رغبة حل���ود على غرار 
م���ا فعل ومثلما ق���دم تنازالت 
إلنهاء إشكالياته مع حزب اهلل 
وعون واحلزب القومي والقيادات 

الدرزية األخرى.
 وثمة من يقول من الناشطني 
على خط العاق���ة اللبنانية- 

اي مغام���رة جديدة ضد لبنان 
لن تكون نزهة، وذلك القتناع 
العدو ان لبنان لم يعد بفضل 
املقاومة لقمة س���ائغة في الفم 

الصهيوني.
العن���وان االبرز على  وفي 
الساحة املسيحية وحول امكانية 
عقد لقاء بني زعيم تيار املردة 
النائب سليمان فرجنية ورئيس 
القوات  التنفيذي���ة في  الهيئة 
اللبنانية س���مير جعجع، رأى 
الوزير س���عادة ان ليس هناك 
من ضرورة لعقد لقاء مصاحلة 
على املس���توى الشخصي بني 
الزعامات املسيحية املتخاصمة، 
مش���يرا ال���ى ان أي لقاء بني 
فرجنية وجعجع لن يعود في 
الوقت احلالي بأي منفعة على 
املستوى املسيحي العام، كون 
اللقاء بني الرجلني يس���توجب 
ايجاد مساحة سياسية مشتركة 
بينهما، وهي املساحة املفقودة 
حتى اآلن، االمر الذي يستوجب 
بحالته احلالية احملافظة على 
ما أجنزته اللجنة املنبثقة عن 
ازالة  املارونية، جلهة  الرابطة 
كل التشنجات وااللتزام بالهدنة 
االعامي���ة بني حزب���ي املردة 

والقوات اللبنانية.
ولفت الوزير سعادة الى ان 
ما يهم املسيحيني ليس مجرد 
عقد لقاء بني االقطاب والزعامات 
املسيحية، امنا هو عدم الوقوع 
مجددا في فخ االحداث واالشكاالت 
االمنية، مؤك���دا ان تيار املردة 
وعلى رأسه النائب فرجنية قد 
طوى صفحة املاضي ويدعو في 
ظل احلالة املسيحية احلاضرة 
الى تفادي تلك االشكاالت على 
االرض، وذلك ألن املسيحيني ما 
عادوا يحتملون تبعات نتائجها 
وذيولها، ومؤكدا ايضا ان النائب 
فرجنية سيكون مستعدا لعقد 
لقاء هكذا حلظة ش���عوره ان 
هناك ضرورة إلجنازه، معربا 
عن اعتقاده انه في الغد القريب 
قد يلتقي الرجان على طاولة 
احلوار ويتصافحان ويتبادالن 
التحيات بشكل عادي، االمر الذي 
يدعو الى عدم املبالغة في اعطاء 
املوض���وع حجما أكبر مما هو 

عليه.

السورية، ان الرئيس السوري 
بش���ار األسد ال يقبل بأي شكل 
من األشكال اإلساءة اجلنباطية 
للرئي���س حل���ود، وعليه فإن 
مصاحلة حل���ود واالعتذار منه 
ضرورة ملح���ة، بحيث تكون 
إلزامية في  بعب���دات محط���ة 
الى  العودة اجلنباطية  طريق 

دمشق.

 بيروت ـ عمر حبنجر
توقفت أوساط ديبلوماسية في 
بيروت أمام توحد مواقف الرئيس 
ميشال سليمان ورئيس احلكومة 
سعد احلريري، والتي عبر عنها 
األول في جولته على مواقع اجليش 
والدوليني، في اجلنوب، وأظهرها 
الثاني في تصريحاته الصريحة 

والواضحة في تركيا.
وفي رأي هذه األوساط ان توحد 
اخلطاب اللبناني حيال إسرائيل 
واإلرهاب من شأنه إعادة االعتبار 
ال����ى مكانة الدولة ف����ي اخلارج، 
وبالتالي اإلسهام في تذليل العقبات 

من طريق امللفات الداخلية.
فقد ركز الرجان، كل من موقعه، 
على خطورة التحديات اإلسرائيلية 
للبنان، وسيصدر موقف جامع عن 
مجلس الوزراء اليوم األربعاء بهذا، 
في ضوء ما س����يدلي به الرئيس 
س����ليمان عن اس����تخاصاته من 
جولته اجلنوبية السريعة، أمس 
االول، ومباحثاته مع قيادة القوات 
الدولي����ة في القطاعني األوس����ط 
والشرقي الى جانب تقييمات كبار 
الضباط اللبنانيني في املنطقة، وما 

سيطرحه رئيس احلكومة سعد 
احلريري حول أجواء زيارته الهامة 
الى تركيا مع الوفد الوزاري الكبير، 
وقراءاته السياسية ملوقف رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
املنطقية، من السام اإلقليمي، وهو 

ما أثار حفيظة اإلسرائيليني.
وكان الرئيس س����ليمان أبلغ 
ضب����اط الل����واء احلادي عش����ر، 
بحض����ور العماد ج����ان قهوجي، 
تثمينه ل����دور اجليش في الدفاع 
ع����ن األرض ومكافح����ة اإلرهاب 
التجسس وعدم  وكشف شبكات 
النيابية،  التورط في االنتخابات 
مؤكدا استعادة لبنان ملوقعه في 
اخلارج، من خال عودة ثقة الدول 
به، وكذلك م����ن خال عاقته مع 
سورية التي تترسخ يوما بعد يوم، 
معتبرا ان وحدة اجليش أصبحت 
محققة والنظام الدميوقراطي أثبت 

مناعته.

لبنان يالحق اإلرهاب

بيد ان أبرز ما استوقف املراقبني 
في بيروت، رفض الرئيس اللبناني 
الصري����ح لإلج����راءات األمني����ة 

األميركية بالنسبة الى املسافرين 
الى لبنان، الذي ياحق اإلرهاب، وال 
ميكن ان يكون مصدرا له، بل انه 
واجهه بقوة وصابة، اضافة الى 
ان هذا البلد لم يكن على عداوة مع 

الشعب األميركي في اي وقت.

االنتهاكات اإلسرائيلية

أم����ا رئي����س الوزراء س����عد 
احلريري، فقد عاد امس من تركيا 
ب� 3 اتفاق����ات و3 مذكرات تفاهم، 
ابرزها إلغاء تأشيرات السفر بني 

البلدين ملواطني البلدين.
واألهم كانت املواقف السياسية 
التي أعلن����ت في املؤمتر العماني 
املشترك، أكان من جانب الرئيس 
احلريري او م����ن جانب الرئيس 
أردوغان، الذي أعرب عن قناعته بأن 
للبنان مستقبا حافا باالستقرار 
والرفاهية، مؤكدا اس����تمرار دعم 

باده للبنان.
أثار احلريري مسألة  وبينما 
االنتهاكات اإلس����رائيلية للمجال 
اجلوي اللبناني وملياهه اإلقليمية 
خارقة بذلك الق����رار 1701، وضع 
أردوغان إصبعه بعني إس����رائيل 

عبر تنديده باستخدامها للقنابل 
العنقودية احملظورة، ضد غزة.

استدعاء السفراء

أردوغ����ان كان أكثر صراحة 
في مقاربته للدور االسرائيلي في 
املنطقة، حيث دعا الى ممارس����ة 
الضغ����ط على الدول����ة العبرية، 
من اجل وقف انتهاكاتها اجلوية 
أمر  والبحرية للقرار 1701، وهذا 
ال ميكن ان نقبله أبدا، وس����يلفت 
الوزراء األتراك خ����ال زيارتهم 
الاحقة الى إس����رائيل لهذا األمر 

بوضوح.
وزاد رئي����س وزراء تركي����ا 
بالق����ول: ان على املجتمع الدولي 
ان يحذر اسرائيل، بشأن ترسانتها 
النووية، كما فعل بالنسبة اليران، 
داعي����ا مجلس االم����ن الن يكون 
عادال في ه����ذا الش����أن، وهو ما 
أثار حفيظة اإلسرائليني ودفعهم 
الستدعاء السفير التركي في تل 
أبي����ب احتجاجا على تصريحات 

اردوغان. 
حيث أقدمت وزارة اخلارجية 
اإلسرائيلية على توبيخه وإهانته 

بشكل غير مسبوق. بعد أن أقدم 
نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلية 
داني ايالون على استدعاء السفير 
التركي أحم����د جليلقل ملقره في 
الكنيست واضطره لانتظار مدة 
طويلة قبالة باب موصد وأجلسه 
على مقعد منخفض مقابل مقاعد 
مرتفعة للموظفني اإلسرائيليني، 
ولم يضع بينهما العلمني التركي 
واإلسرائيلي بل وضع اإلسرائيلي 
فقط. في املقابل اس����تدعت تركيا 
سفير إس����رائيل لديها استنكارا 

للموقف اإلسرائيلي.
وف�ي رأي االوساط الديبلوماسية 
في بيروت ل� »األنباء« ان مسارعة 
اخلارجية االسرائيلية الى الرد على 
اردوغان عبر وصف كامه املنطقي 
بالعشوائي، خدمت الرسالة التي 
يريد وريث ساطني بني عثمان 
ايصالها الى العرب واملس����لمني، 
بتأكي����ده االصطفاف الى جانبهم 
الذي هو جانب احل����ق والعدالة 
بوجه »الس����لبطة« االسرائيلية 
عل����ى حقوقهم عبر االس����تقواء 
بسدور املجتمع الدولي، وبايضاع 
القرار االميركي املصادر لضغوط 

»اللوبيات« الصهيونية الواسعة 
النفوذ املالي واالعامي في الواليات 
املتحدة. االوس����اط عينها تعتقد 
ان للموقف التركي املس����تجد من 
اسرائيل من احلرب االسرائيلية 
على غزة بعدا آخر يرمي الى كسر 
احتكار بعض الدول االس����امية 
لقضية فلسطني، واملقصود كما 
هو واضح ايران من خال اعادة 
التأكيد على مسؤولية تركيا حيال 
هذه القضية، اما مواقف الرئيس 
احلريري ف����ان رفضه التهديدات 
االسرائيلية بشدة يصب في خانة 
التوافق السياسي الداخلي احملكوم 

بهذا االجتاه.

الحريري: لبنان لن ينقسم

ومما جاء في كام احلريري انه 
اذا كانت التهديدات االس����رائيلية 
للمناورة فحق لها ان تناور، اما 
اذا كانت تبني حساباتها على ان 
الشعب اللبناني ميكن ان ينقسم 
في مكان ما على بعضه فانا احب 
ان اؤكد ان الشعب اللبناني بعد 
كل املصاحلات احمللية والعربية 

لن ينقسم على نفسه.

ما بعد لقاء الرابية..ورشة عمل
أنقرة تستدعي سفير تل أبيب لديها احتجاجًا على »إهانة« الخارجية اإلسرائيلية لسفيرها

بيييروت: نتائييج لقيياء الرابييية بيين عون
وجنبالط أو ما بعد هذا اللقاء من خطوات 

عملية خلصها مصدر متابع في ثالث نقاط:
- زيارة للعماد عون الى املختارة ستحصل 

هذا الشهر )يوم أحد( وتأخذ طابعا عائليا.
- لقاء لوزير املهجرين أكرم شهيب مع الرئيس 
سييعد احلريري خالل أيام لتحريك موضوع 

األموال الالزمة إلقفال ملف املهجرين.
- تفعيل وتزخيم عمل اللجان املشييتركة التي شييكلت 
بن احلزب االشييتراكي والتيار الوطني احلر ملتابعة ملف 

املهجرين.
 مصارحة الرابية، احملطة األخيرة مبدئيا لقطار املصاحلات، 
جرت أمس األول حتييت عنوان حتصن العودة الى اجلبل 

مبشاركة واسعة من نواب الفريقن:
- بييدا واضحا حرص عييون وجنبالط على اعطاء طابع 
سياسي للمصاحلة املصارحة، بعدما كان اللقاء األول بينهما 
في قصر بعبدا عبارة عن مصاحلة شييخصية، ولذلك جاء 
اللقاء الثاني في الرابية موسعا، حيث حضره عدد كبير من 
وزراء ونواب وقيادات الطرفن )الوفد املرافق جلنبالط ضم 
الوزيرين أكرم شييهيب ووائل أبو فاعور والنواب مروان 
حمادة ونعمه طعمه وعييالء الدين ترو وإيلي عون، وغاب 
الوزير العريضي لوجييوده ضمن الوفد املرافق للحريري 

الى تركيا(.
- اسييتهل عون اللقاء بعرض تاريخي للعالقة بن أبناء 
اجلبل مقارنة بالعالقة بن الفرنسين واالملان، وقال لضيوفه 
»نحن عرفنا نكسييتن فقط في عيشنا الواحد على مدى 11 
قرنا، وهم عرفييوا أربع حروب في نصف قرن«، ليخلص 

الى ضرورة الوحدة وأهمية العودة.
- حتييدث جنبالط فذكر مبصاحلة آب 2001 في اجلبل، 
وطالب عون باملسيياعدة اجلدية لطمأنة املسيحين للعودة 
الى قراهم ولقاء جيرانهم الدروز بال هواجس أو خوف، كما 
طالبه بأن يساعده في خطابه السياسي من أجل ان يتقبل 
اجلو الدرزي اخلطوات السياسية االنفتاحية على الصعيد 

الوطني وعلى صعيد اجلبل.
يجدر اإلشارة إلى أن النائب وليد جنبالط حمل في يده 
كتاب »اإلجنيل بحسييب يسوع املسيح« )باللغة الفرنسية( 
لكاتب يساري، هو خوسيه لويس سراماغو )البرتغال(، الذي 

نال جائزة نوبل في اآلداب وأهداه للجنرال عون. 
ويقول جنبالط ان بعض أعمال الكاتب الشيوعي تذكره 
مبعارك سييوق الغرب مع ميشال عون، يوم »سقط العديد 
من الشييهداء من اجليش ومن احلزب االشتراكي، وقد كنا 
جميعا أدوات في تلك املرحلة. كان حلفا وارسو واألطلسي 
يتعاركان. نحن مع السييورين والسييوفييت، وفي احملور 
الثاني األميركيون«. في بعض كتب سييراماغو هناك نوع 

من العبثية، يختم جنبالط.
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أعلى في مواجهة السفير التركي الذي جلس على مقعد منخفض                    )أ.پ(

أخبار وأسرار لبنانية
رد  على التهديدات اإلسرائيلية: زيارة الرئيس ميشال سليمان 
الى اجلن���وب يرافقه قائد اجليش العماد جان قهوجي 
وكبار الضباط عكست من جهة التزاما لبنانيا بالقرار 
1701، وم���ن خال تعاون وثيق ب���ني اجليش اللبناني 
وقوات »اليونيفيل«، وشكلت من جهة أخرى ردا غير 
مباش���ر على الضغوط والتهديدات االسرائيلية التي 

وصلت حد التلويح بحرب جديدة.
 زيارة سليمان ترافقت مع أجواء اسرائيلية سلبية 
متواصلة: خرق لألجواء اللبنانية وحملة على احلكومة 
اجلديدة. وفي ه���ذا االطار نقلت صحيفة »جيروزاليم 
بوست« عن مصدر إسرائيلي مسؤول قوله إن »البرملان 
اللبناني منح الثقة حلكومة )الرئيس سعد( احلريري، 
وصدق على البيان الوزاري الذي يس���مح حلزب اهلل 
باالحتفاظ بس���احه، في حتد لقرارات مجلس األمن«. 
أضاف: »البيان الوزاري تضمن بندا يفوض حزب اهلل 

الدفاع عن لبنان، األمر الذي يثير كثيرا من القلق«.
 وبحسب مصادر حكومية إسرائيلية، فإن »تل أبيب 
تعمل على إفهام البلدان التي تدعم لبنان )عس���كريا(، 
أن ال ف���رق من الناحية العملي���ة بني اجليش اللبناني 
وحزب اهلل«. ورأت أن »الدعوة اإلسرائيلية تتركز على 
وجوب التفكير مليا في هذه املسألة، قبل تقدمي أي دعم 

عسكري إلى لبنان.
 )الزي���ارة التي اختصر برنامجها كانت مقررة قبل 
عيدي املياد ورأس الس���نة لكنها تأجلت ألسباب قيل 

انها أمنية بعد تسرب خبر الزيارة(.
 حزب اهلل يثني على تصريحات احلريري: تثني مصادر في حزب 
اهلل علييى تصريحات رئيس احلكومة سييعد احلريري في 
تركيا وجاء فيها ان »االرهاب ال يكون بالدفاع عن االرض، 
بل العكس هو الصحيح ألن الهجوم على لبنان هو االرهاب 
احلقيقي الييذي ال يغتفر«، مضيفا »اسييرائيل دولة عدوة 
بالنسبة لنا في لبنان، نحن لم نهاجم اسرائيل في تاريخنا، 
ونحن معتدى علينا وأرضنا مسييلوبة، وقد عانينا من كل 

هذه احلروب«.
 وتابع احلريري »فإذا كانت اسرائيل حتاول ان تناور فهذا 
حقها في املناورة، لكن اذا كانت تبني حساباتها في مكان ما، 
على ان الشعب اللبناني ميكنه ان ينقسم على بعضه، فأنا 
أؤكد لكم ان الشييعب اللبناني، بعد كل املصاحلات الداخلية 

واملصاحلات العربية التي جتري، لن ينقسم«.
 )جتدر االشييارة الى ان وزير حييزب اهلل في احلكومة 
حسيين احلاج حسيين هو في عداد الوفد الوزاري املرافق 
للحريييري الى أنقييرة. وهذا ما لم يحصييل مع أي رئيس 

حكومة منذ الطائف(.
 األتراك نقلوا تقوميا سوريا إيجابيا لزيارة احلريري: أوضحت مصادر 
في الوفد اللبناني الى تركيا ان وزير اخلارجية التركي 
أحم���د داود أوغلو أعرب عن ارتياحه الى ما حصل من 
تقدم في العاقات اللبنانية - السورية، وقال للحريري 
انه زار دمشق بعد زيارة األخير إليها وسمع من املسؤولني 
الس���وريني »تقوميا إيجابيا« لزيارة رئيس احلكومة 
اللبنانية. وحرص أوغلو على إعطاء انطباعه عن نتائج 
التقارب الس���وري - اللبناني نظرا الى انه لعب دورا 
في مواكبة هذا التقارب وشارك في جزء من االتصاالت 
التي سبقت زيارة احلريري للعاصمة السورية، فضا 

عن مواكبته التقارب السعودي - السوري.
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