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ما بين الكتائب والتيار الوطني الحر:
»تقاطعات« وتنسيق ال يرقى إلى »تحالف«

بيروت: اإلجماع املسيحي
على املواقف من اقتراحات 
النائب ولي��د جنبالط حول 
لم  الفلس��طينية  احلق��وق 
يترجم بتنس��يق مش��ترك 
جام��ع. فالق��وات اللبنانية 
تيار املستقبل  نس��قت مع 
الذي بدا في موقف محرج، 
إذ ال يستطيع التنصل من التزامه بالقضية 
الفلسطينية من جهة وال إغضاب حلفائه 
من جهة ثانية. ف��ي موازاة ذلك، غردت 
»الكتائب« خارج السرب اآلذاري، من  دون 
أن تقطع اتصالها معه، فتشاورت ثنائيا مع 
التيار الوطني احلر، قبل أن تستضيف لقاء 
تشاوريا في البيت املركزي في الصيفي 
ضم شخصيات وأحزابا مسيحية عدة. 
وعن إمكانية تطور التنسيق الثنائي حول 
الورقة الفلسطينية، والذي جمع حزبي 
الكتائب والتي��ار الوطني احلر منذ أيام 
في مجلس النواب، إلى حتالف سياسي 
السياسي  تدريجيا، يوضح املستش��ار 
لرئيس حزب الكتائب سجعان قزي »أننا 
ال نهدف إلى نسج أي تقارب جديد على 
حساب العالقة مع حلفائنا«، الفتا إلى أن »ما 
يجمعنا مع »القوات« يجمعنا مع »التيار« 
فما املانع إذن من لقاء ثالثي حول مواضيع 

عدة كاملوضوع الفلسطيني«.
التي��ار الوطني  تخطو العالق��ة بني 
احلر وحزب الكتائب منذ فترة خطوات 
نوعي��ة ومتقدمة لم تعرفها في تاريخها 
القريب، وبع��د ان كانت العالقة متوترة 
في املاضي وغير قابلة للنقاش في شأن 
تطويرها، حيث ان اخلالفات السياسية 
والتباين��ات عصفت وفعل��ت فعلها بني 
احلزبني املس��يحيني، فلم تقبل الكتائب 
مبصاحلة التيار في زمن املصاحلات التي 
أجراها احلزب وشملت أخصام األمس 
عند املسيحيني وغير املسيحيني، والتيار 
وضع ڤيتوات على مصاحلة احلزب الذي 
وصل أركانه ال��ى حد حتميل التيار دم 
الش��هيد بي��ار اجلميل، بع��د ان خاضا 
دورت��ني انتخابيتني نيابيتني وانتخابات 
بلدية في معسكرين متناقضني في املوقف 

واالصطفاف السياسي.
وتق��ول مص��ادر مطلع��ة ان قطار 
املصاحل��ة بني التي��ار والكتائب انطلق، 
وان وجهات النظر املتقاربة في موضوع 
احلقوق الفلسطينية مهدت الطريق أمام 
احلزبني للتفاهم على مجموعة عناوين، 
مش��يرة الى انه وقب��ل قوانني احلقوق 
املدنية للفلس��طينيني، تالقى العونيون 
والكتائبيون حول عدة قضايا تشريعية 

مثل إلغاء الطائفية السياس��ية وخفض 
سن االقتراع.

البلدية تنسيقا  االنتخابات  وشهدت 
ب��ني محازبي الطرفني ف��ي عدة مناطق 

وخصوصا في البترون.
وكان للتناغم بني نواب تكتل التغيير 
واإلصالح ونواب الكتائب خالل مناقشة 
امللف الفلس��طيني على ضوء املشروع 
اجلنبالطي أثره على غير صعيد، بحيث 
سطع جنم التناغم عبر سلسلة اجتماعات 
بني الطرفني جرت ف��ي البدء بعيدة عن 
األضواء، وانطلقت دون حتضير مسبق 
لتصبح الحقا برعاية قيادات الطرفني أي 
العماد عون والرئي��س اجلميل. وكانت 
النائب��ني املتنيني  اللقاءات تكثف��ت بني 
س��امي اجلميل وابراهيم كنعان بعضها 
في املجلس النيابي وبعضها بني منزلي 
كنع��ان واجلميل، بعضها يبحث قضايا 
جلنة االدارة والعدل وبعضها يتوس��ع 
أكثر في بحث مجموع��ة عناوين تعني 

الطرفني.
وتوسعت اللقاءات الثنائية لتشمل الحقا 
قياديني آخرين في التيار واحلزب )جبران 
باسيل، آالن عون، ألبير كوستانيان، سيرج 

داغر...(.
وفي حني ترى مصادر مراقبة ان التنسيق 
العوني الكتائبي حول الورقة الفلسطينية 
قد يتحول الى حتالف سياس��ي تدريجيا، 
خصوصا ان ثمة جانبا ايجابيا في العالقة 
بني الطرفني ه��و اال ماضي دموي بينهما 
وال تصفية حسابات، وهذا ما يشكل عامال 
مساعدا على تعزيز التفاهمات وتطويرها، 
تقول مصادر مطلعة ان التنسيق احلاصل 
بعي��د كل البعد ع��ن التحالف وهو مجرد 
التقاء عل��ى مواضيع معينة، خصوصا ما 
يتعلق منها بالهواجس املسيحية ومخاطر 
التوطني. ولك��ن يبقى اخلالف كبيرا على 
مسائل مصيرية مهمة وخطيرة وفي مقدمها 
املوقف من سالح حزب اهلل وآلية التعاطي 

مع سورية.
وترى هذه املص��ادر ان كال من التيار 
واحلزب ال يهدف الى نسج أي تقارب جديد 
على حساب العالقة مع احللفاء، وان التفاهم 
بني العونيني والكتائب اليزال في بداياته، 
والتعامل مع بعض النقاط ال يعني التفاهم 
على رؤي��ة متكاملة. كما ت��رى ان حزب 
الكتائب يعيش إش��كالية سياسية ومأزق 
اخليارات: مبادئه السياسية والنضالية تفرض 
عليه التنسيق والتحالف مع قوى 14 آذار 
ومصاحله السياسية تفرض عليه التمايز 
واالستقاللية ألن القوات اللبنانية هي التي 

تتقدم وتتوسع مسيحيا على حسابه.
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مخرج لالتفاقية األمنية مع فرنسا: مت التوصل 
الى صيغة تعد مخرجا لالتفاقية األمنية 
بني لبنان وفرنس����ا على أثر اخلالف الذي 
نشب بشأن بند االرهاب وتفسيره كونه 
جاء بالعناوين دون أي تفصيل. وذلك بعد 
االجتماع الذي عقد بني الرئيس نبيه بري 
ووزير الداخلية زياد بارود، اذ تبنى بري 
اقتراح بارود القائل بالتصويت على االتفاقية 
ألن تعديلها يحتاج الى محادثات من جديد 
مع فرنسا على ان يرفق فيها محضر الهيئة 
العامة الذي يعلن عن تبني لبنان تفسير 
االره����اب، كما ورد ف����ي االتفاقية األمنية 
العربي����ة التي وقع عليها لبنان عام 1999 
وهي االتفاقية التي يلتزم بها لبنان، علما 
انه ليس لفرنسا من تفسير خاص باالرهاب 
وهي التي تعتبر حزب اهلل مقاومة وليس 
حزبا ارهابيا. وقد مت التشاور مع فرنسا 
عبر القنوات الديبلوماسية ولم يكن عندها 

أي اعتراض على االخراج اللبناني.
احتياطات امنية: مت تنبيه عدد من القيادات 
السياسية بوجوب اخذ احتياطات استثنائية 

في الظروف الراهنة، 
حفاظا على سالمتهم، 
خوفا من اس��تغالل 

اجواء التوتر احلالية من قبل عمالء للمخابرات 
االسرائيلية وغير االسرائيلية ليضربوا ضربتهم 

ويخربوا االستقرار.
امي�ر قطر الضيف الكبي�ر: يصل أمير دولة 
قطر الش����يخ حمد بن خليفة آل ثاني بعد 
أسبوع الى لبنان، وحجزت مديرية املراسم 
في القصر اجلمه����وري اللبناني للضيف 
الكبير جناحا ملكيا في فندق »فينيسيا«، 
كما يقيم الرئيس سليمان على شرفه مأدبة 
عشاء جامعة في القصر اجلمهوري، ومينحه 
الوشاح الرئاس����ي مع امليدالية الرئاسية 
اجلديدة. وفي برنامج الشيخ حمد زيارة 
بنت جبيل يوم السبت في احتفال خاص 
يتسلم فيه من رئيس بلديتها عفيف بزي 
مفتاح املدينة تقديرا لقيام دولة قطر بتمويل 
مش����اريع اعادة اعمارها مع قرى اخليام 

وعيناتا وعيتا الشعب.
السفيرة كونيللي: السفيرة األميركية اجلديدة 

لبن��ان »م��ورا  ف��ي 
كونيللي« تشغل حاليا 
نائب مساعد  منصب 
وزيرة اخلارجية األميركية لش��ؤون الشرق 
األدن��ى. وقد تدرجت في ع��دة مناصب في 
السلك الديبلوماس��ي األميركي، فعملت في 
بعثات بالدها الديبلوماسية في كل من القدس 
وعمان ودمشق. وحني تسلمت كونيللي مهامها 
كقائمة باألعمال في الس��فارة األميركية في 
دمشق بعد استدعاء السفيرة مارغريت سكوبي، 
كانت العالقات السورية - األميركية متر بأسوأ 
مراحلها، األمر الذي أرخى بظالله على عملها. 
والذين عرفوا كونيللي في دمشق يصفونها 
بصاحبة الوجه الطفولي ذات احلضور املميز، 
ويؤكدون انها تس��مع أكثر مما تتكلم. ولكن 
بقدر ما تظهر من دماثة ولطف ميكنها أيضا 
ان تك��ون حادة اذا لزم األم��ر. اال انها كانت 
دائم��ا تظهر الود للس��وريني الذين تصفهم 
بالش��عب الطيب، كما انها كانت حترص رغم 
كل الصعاب على القيام بنش��اطات اجتماعية 
وثقافي��ة واملثابرة على زيارة أحياء دمش��ق 

القدمية.
..ونظيرها التركي: تعبيرا عن رفع مستوى 
اهتمامها بلبنان والرغبة في تطوير العالقات 
مع����ه في كل املج����االت مبا فيه����ا األمنية 
والعسكرية، عينت تركيا سفيرا جديدا لها 
في بيروت يتمتع مبزايا وخبرة واسعة. 
انان أوزيلديز«  السفير اجلديد »سليمان 
)53 س����نة( يتق����ن اللغ����ات الفرنس����ية 
واإلجنليزية واإليطالية. شغل بني عامي 
2007 و2009 منصب����ني هامني في وزارة 
اخلارجية التركية، فكان نائب املدير العام 
في املديرية العامة للشؤون األمنية ونائب 
املدير العام في فرع محاربة االنفصاليني 
واإلرهاب واملنظمات األصولية. شغل عام 
2007 منصب قنصل أول في السفارة التركية 
في باريس، وع����ام 2003 كان رئيس فرع 
التخطيط السياسي في وزارة اخلارجية 
التركية، وكان سكرتيرا أول في السفارة 
التركية في واشنطن عام 2000 وسكرتيرا 
أول في القوقاز عام 1996، اضافة الى عمله 

في بروكسيل عام 1992.

أخبار وأسرار لبنانية

بيروت: توفي في بيروت أمس رئيس مجلس
النواب اللبناني األسبق كامل األسعد عن 78 
عاما بعد أزمة قلبية أملت به بعد معاناة طويلة 

مع املرض.
وقال محاميه حس���ام بزي���ع لوكالة األنباء 
الفرنسية »توفي الرئيس عند الساعة الواحدة 

والدقيقة األربعني من فجر« أمس. 
وأضاف »سبب الوفاة أزمة قلبية أملت به، علما 

انه كان يعاني من مشاكل في الكلى«.
واألس���عد من مواليد بلدة الطيبة اجلنوبية 
)حوال���ي 90 كلم عن بي���روت( في العام 1932، 
وهو حائز عل���ى إجازة في احلقوق من جامعة 

السوربون في فرنسا.
انتخب األسعد نائبا عن دائرة مرجعيون عام 
1952. وتولى رئاسة مجلس النواب ألول مرة عام 

1964، ومن 1972 حتى 1984 من دون انقطاع. 
كما تولى األس���عد الذي تزوج مرتني وله 7 

اوالد، وزارات عدة بينها وزارة التربية.
الدميوقراطي  وأس���س األس���عد »احل���زب 

االشتراكي« عام 1970.
ووصف بزيع األس���عد بأنه كان »رجل دولة 
نزيها رفض احملسوبيات وغلب مصلحة الدولة 
وهو الوحيد الذي لم يستغل موقعه جلمع ثروة 

شخصية«.
ونعى نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي 
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن رئيس مجلس 
النواب الراحل قائال في بيان »ان األسعد كان رجل 

سياسة ودولة اتسم باالنفتاح والتعاون«.

واض���اف »كان الراحل رج���ال وطنيا كبيرا 
وصاحب مواقف صلبة لم يش���تر ولم يبع في 
مواقفه اذ كان حازما في القضايا الوطنية وكانت 

اسرائيل عدوه الوحيد«.
كما نعاه رئيس مجلس النواب احلالي نبيه 
بري، ورئيس مجلس النواب الس���ابق حسني 
احلسيني الذي قال ان األسعد »من أصحاب الباع 
البرملانية،  الدميوقراطية  املمارسة  الطويل في 
وبوفاته خسر لبنان كبيرا من كباره«، بحسب 

ما اوردت الوكالة الوطنية لإلعالم.
وسيوارى األسعد الثرى غدا في دمشق في 
محيط مقام الس���يدة زينب حيث ترقد والدته، 
كما أوصى قبل وفاته. وسيش���يع قبل ذلك في 
بلدة الطيبة مبش���اركة شعبية، بحسب ما أفاد 

أفراد في العائلة ل� »فرانس برس«.
ترأس الراحل املجلس النيابي ألكثر من فترة 
وأطولها كانت فترة متواصلة ملدة 13 عاما، لكنه 
خسر الرئاس���ة الثانية في لبنان في عام 1984 

حني فاز عليه حسني احلسيني.
لعب األس���عد دورا ب���ارزا ع���ام 1982 أثناء 
االجتياح اإلسرائيلي للبنان في إيصال الزعيم 
املس���يحي اليميني بش���ير اجلميل الى منصب 
رئاس���ة اجلمهورية، وس���اند اتفاق 17 آيار مع 

إسرائيل.
عني األس���عد وزيرا للتربية الوطنية في 31 
أكتوبر 1961 وحتى فبراير 1964، ووزيرا للموارد 
املائية والكهربائية والصحة من 10 ابريل 1966 

وحتى الثاني من سبتمبر من العام نفسه.

وفاة رئيس البرلمان السابق كامل األسعد
يوارى الثرى غدًا في السيدة زينب بالقرب من قبر والدته بدمشق حيث أوصى 

بيروت � عمر حبنجر
حتركت اجلهود العربية الحتواء 
التوترات املتصاع����دة في لبنان، 
بعدما قاربت بل����وغ الذروة على 
خلفية الق����رار االتهامي للمحكمة 
الدولي����ة، والتأوي����الت املتصلة 
مبضمونه����ا املتجه نح����و اتهام 

عناصر في حزب اهلل بالتورط.
وتتمث����ل ه����ذه احلرك����ة في 
الش����ريفني  زيارة خادم احلرمني 
امللك عب����داهلل بن عبدالعزيز الى 
بيروت يوم اجلمعة املقبل، وامير 
قطر الش����يخ حمد بن خليفة آل 
ثاني الس����بت، واالحتمال االكبر 
ان يعجل الرئيس السوري بشار 
االسد زيارته املنتظرة الى بيروت 
الى جانب خادم احلرمني  ليكون 
امللك عبداهلل الذي س����يصل الى 
بيروت قادما من دمشق في حني 
متتد زيارة أمير قطر لثالثة ايام 
يتفقد خاللها املش����اريع العقارية 
في اجلنوب ويحضر مع الرئيس 
سليمان احتفاالت عيد اجليش في 

االول من أغسطس.
هذا احلراك العربي يهدف الى وأد 
الفتنة واعادة االعتبار للتوافقات 
اللبنانية ولتكريس تسوية الدوحة 
الى جانب التهدئة التي حتدث عنها 
رئيس احلكومة سعد احلريري في 
افتتاح املؤمتر التأسيس����ي لتيار 
املس����تقبل اول من ام����س والتي 
تناولها ايضا االمني العام حلزب 
اهلل السيد حس����ن نصر اهلل في 

خطابه اجلديد عصر امس.
وفي ثاني كلمة له خالل اربعة 
ايام، شدد االمني العام حلزب اهلل 
السيد حس����ن نصر اهلل على ان 
اجلميع في لبنان يريد »أن يعرف 
احلقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري، وهذا موضع إجماع 
لبناني، فتداعيات هذا االغتيال كلنا 
دفعن����ا ثمنها بنس����ب متفاوتة«، 
واض����اف »نحن كلنا م����ع إجراء 
العدالة بعد معرفة احلقيقة، فبعد 
معرفة احلقيقة كلنا يريد تطبيق 
العدالة ال العفو، وعلى هذا يجب أن 

يتعاون اللبنانيون جميعا«.
كالم السيد نصر اهلل جاء خالل 
احتفال اقي����م أمس تكرميا ألبناء 
الش����هداء الذين وصلوا الى سن 
االعتماد عل����ى النفس. وقد اطلق 
على احلفل اس����م »الشهيد احمد 
الذي قضى ش����هيدا في  جربير« 

مثل هذا اليوم )25 يوليو 2006( 
خالل العدوان الصهيوني على لبنان 
في مواجهات عيناتا البطولية في 

جنوب لبنان. 
السيد نصر اهلل اجلدل  وعزا 
الذي شهده لبنان في االيام االخيرة 
حول موضوع احملكمة الى »اجلهة 
التي أنشأت هذه احملكمة من أميركا 
وبريطانيا واحملققون فيها يكون 
على صلة باملوس����اد االسرائيلي 
وعمل جلنة التحقيق الدولية قبل 
ان نصل ملرحلة االدعاء«، سائال »هل 
استبعاد كل الفرضيات املمكنة امر 
مقبول او حتى حصر االمر بفرضية 
واح����دة فقط حت����ى يومنا هذا«، 
مضيفا »هل املس����ار الذي اخذته 
احملكمة الدولية هو مسار يوصل 
للعدالة واحلقيقة«، واعتبر االمني 
العام ان »هذا االسلوب بالعمل هو 
االغتيال الثاني للرئيس احلريري 
النه يضي����ع احلقيقة«، مؤكدا ان 
»العدالة هي معاقبة من قتل الرئيس 
احلريري ولي����س معاقبة من لم 

يقتله«.
الس����يد نصر اهلل  واض����اف 

متس����ائال »هل س����لوك احملكمة 
واملدعي العام الدولي يوصل الى 

احلقيقة؟«.
وشدد على ضرورة »التحقيق 
مع شهود الزور ومن يقف وراءهم«، 
متسائال »اليست العدالة ان نحقق 
مع شهود الزور ملعرفة من ضلل 
التحقيق الذي بن����ي عليه كل ما 

بني«.

فبركة شهود الزور

وتابع، لقد ش����ارك في فبركة 
الشهود وتلقينهم لبنانيون وبعض 
من ضباط جلنة التحقيق الدولية، 
أليس من حقنا أن نعرف ملاذا فعل 
هؤالء ذلك؟ ال تريدون معاقبتهم 
اطردوه����م من صفوفك����م باحلد 
العكس فالذين  األدنى، لكن على 
فبركوا الشهود مازالوا في رعايتكم. 
هناك من سيقول إن السيد يوتر 
البلد، لكن هل قول احلقيقة يوتر 
البلد؟ هل أتوا شهود الزور ومن 
فبركهم من السماء؟ في كل حال ما 
أقوله ليس لطلب شيء بل إلقامة 

احلجة.

احلفاظ على البلد فنحن جاهزون، 
وعلى قاعدة أننا جهة يتم تركيب 
اتهام كاذب لها فنحن حاضرون.

وأكد على ان »ما يقوله اإلعالم 
االسرائيلي صحيح ويتقاطع مع 
معلوماتنا، فمعلومات اإلسرائيلي 
هي من قل����ب التحقيق واحملكمة 
الدولي����ة، ونفس املعلومات قالها 
مس����ؤولون أمنيون قبل مدة في 
لبن����ان، وإزاء ذلك نح����ن ندعو 
لتشكيل جلنة لبنانية إما برملانية 
أو قضائية أو أمنية أو وزارية تأتي 
بالشهود، وليأتوا بالصديق فهم 
يعرفون أين هو، وليسألوهم من 
فبركهم ومن زودهم باملعلومات 

التي يجب أن يقولوها«.
معتبرا أنه »إذا أرادوا أن يكون 
هناك فعال بداي����ة جديدة جدية، 
فهذه هي البداي����ة، ومن يريد أن 
يثبت حرصه على حتقيق العدالة 
فيجب أن يبدأ من هنا، وعليه أال 
يتحمل النظر الى وجوه السياسيني 
والقضائيني واإلعالميني واألمنيني 
الذين ش����اركوا في فبركة شهود 

الزور، الذين ما زالوا حوله«.

وخاطب مدعي ع����ام احملكمة 
قائال تفضل »واجلب شهود الزور 
وحقق معهم، لكنه ال يريد بحجة 
أنه ليس من اختصاص التحقيق، 
أليس من اختصاص  لكن نسأله 
التحقيق معرفة من زور الشهود 
لنعرف م����ا هي عالقته����م بقتلة 
الرئيس رفيق احلريري؟ فيجيب 
ال ليس من اختصاصي والقضاء 
اللبنان����ي كذلك واألجهزة األمنية 

كذلك«.
ولفت الى نداء الرئيس سليم 
احلص أم����س وقال أنا أحترم أي 
ش����يء يقوله هذا الرجل، وعندما 
تكون هناك مقاومة سيعتدى عليها 
ويفتح من خالل ذلك باب االعتداء 
على لبنان، فهناك مجلس وزراء 
يتحمل مسؤوليته، وهذا ما دعا اليه 
الرئيس احلص، ولذلك فإذا دعي 
مجلس الوزراء ملناقشة املوضوع 
فنحن متجاوبون، وإذا دعيت طاولة 
احلوار فنحن متجاوبون، لكن إذا 
أراد أحد أن يجلس معنا على قاعدة 
أن هناك متهمني من عندنا ولنقم 
بتسوية، فلن نقبل، أما على قاعدة 

واعتبر الس����يد حس����ن أنهم 
يري����دون الي����وم أن »يدخلوا من 
باب جديد وهذا م����ا دعانا إلثارة 
هذا املوضوع خالل األيام القليلة 
املاضي����ة، يري����دون الدخول من 
خالل املدعي العام واحملكة الدولية 
ليستغلوا قضية شريفة هي قضية 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
واليوم أستكمل ما كنت أنوي أن 
أقوله منذ البداية والذي سأختمه 
في مؤمتر صحافي قبل بداية شهر 

رمضان«.
وكش����ف الس����يد نصراهلل ان 
»األميركيني س����عوا كثيرا الى أن 
يجلس����وا معنا ونحن لم جنلس 
معهم، وفي ال� 2000 سعوا لفتح 
الباب معنا ونحن أقفلنا ألن برأينا 
أميركا هي اس����رائيل وأميركا هي 
من شنت حرب يوليو واسرائيل 
نف����ذت« وأض����اف »نح����ن حزب 
سياسي ومقبولون ولدينا نواب 
ووزراء وموجودون في احلوار، 
وهذه ليست مشكلة العالم حتى 
األميركيني يريدون أن يصبح حزب 
اهلل حزبا سياسيا بالكامل واملشكلة 

ليست أن حزب اهلل حزب إسالمي، 
بل املشكلة أنه مقاومة، وأنه يرفض 
أن يكون وطنه لبنان ضعيفا، وأنه 
يرف����ض أن تكون حمايته لوطنه 
مس����تعارة، وأنه يرفض أن يأتي 
أحد في هذا العالم ليفرض عليه 
التسوية  شروطا مذلة، ويرفض 
التي  � االس����رائيلية  األميركي����ة 
تريد أن تص����ادر األرض وحترم 
ماليني الفلس����طينيني من العودة 
الى بيوتهم، وهذه املشكلة ليست 

قابلة للتسوية«.
هذا الوضع املتوتر اس����تدعى 
حتذيرا علنيا من اجلامعة العربية 
العام عمرو  االم����ني  حيث اصدر 
موسى بيانا اعرب فيه عن القلق 
حيال االضطراب الذي بدأ يطفو على 
الساحة السياسية في لبنان نتيجة 
التجاذبات السياسية واالعالمية 
محذرا من التأثيرات السلبية على 
االستقرار وتشجيع االعداء، معلنا 
عن متابعته باهتمام املشاورات التي 
الرئيس ميشال سليمان  يجريها 

مع اركان هيئة احلوار.
النائب وليد جنبالط الذي غادر 

امس الى باريس رأى ان اآلتي اعظم 
على لبنان وقد يكون اس����هل اذا 
توافرت احلكمة لدى القيمني على 

البلد.
واضاف: اقول هذا لرمبا نعتبر، 
واآلتي علينا قد يكون اعظم وقد 
يكون اسهل اذا ما احلكمة استفحلت 
بعق����ول القيمني املس����ؤولني عن 

احملكمة الوطنية.

الجميل: لن نتنازل قيد أنملة

الكتائب  غير أن رئيس حزب 
أمني اجلميل الذي فقد جنله البكر 
الوزي����ر بيار اجلمي����ل في موجة 
االغتي����االت الت����ي تل����ت اغتيال 
الرئيس رفي����ق احلريري اكد انه 
لن يتن����ازل قيد أمنلة عن معرفة 
احلقيقة واحقاق احلق، مهما تكن 

التهديدات والتهويالت.
وقال اجلميل: إذا كانوا يقولون 
ان احملكمة مسيس����ة فليتفضلوا 
ونتعاون معا لكي جنعلها نزيهة، 
بدال من ان نرفض بحجة التسييس، 
الفرص����ة الذهبية لوقف اجلرائم 

ووضع حد للفلتان والبريرية.

)محمود الطويل(االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل متحدثا خالل احتفال تكرميي ألبناء الشهداء امس  رئيس احلكومة سعد احلريري بعد انتخابه رئيسا ل� »املستقبل« في اليوم الثاني من مؤمتره امس

الراحل رئيس مجلس النواب اللبناني األسبق كامل األسعد 

السيد نصراهلل يطالب ب�»لجنة لبنانية« للتحقيق مع شهود الزور أمام المحكمة الدولية
الحراك العربي في اتجاه لبنان محل رهان على وأد الفتنة.. واألمين العام لحزب اهلل: »لن نجلس لبحث التسوية مع من يعتبر المتهمين من الحزب«

مصادر في 14 آذار: الحريري منع  السجال 
حول المحكمة.. ومرتاح للتعاطي مع سورية

بيروت � ناجي يونس
تقرر في لقاء »تكتل لبنان أوال« الذي ترأسه الرئيس سعد احلريري يوم 
اجلمعة املاضي تفادي التصعيد بوجه السيد نصراهلل ألن الشارع من اجلهتني 
يغلي فهذا املؤيد لتيار املستقبل وذاك املؤيد حلزب اهلل. وتقرر ايضا االمتناع 
عن االنخراط في سجال حول احملكمة اخلاصة بلبنان مع السيد نصراهلل او 

مسؤولي حزب اهلل وحلفائهم، أقله في األمد املنظور.
وقد أكد مصدر في التكتل ل� »األنباء« ان االلتزام سيكون تاما، ال بل مطلقا 

مبا سيصدر عن احملكمة وسيرد في قرارها الظني الذي ستضعه.
وقال: املطلوب في الوقت نفس��ه كش��ف هوية من اغتال الرئيس رفيق 
احلريري وحتقيق العدالة واحلرص على الدولة ومؤسساتها وتفادي االنزالق 
الى أي فتنة وس��تبذل كل اجلهود وصوال الى ذلك. ويؤكد احلريري بحسب 
املص��در ان االتصاالت مع ح��زب اهلل جدية جدا وهو قد طمأن نواب »لبنان 

أوال« ان األمور جيدة وانه ال خوف من االنزالق الى هذه املخاطر.
األكيد ان نصراهلل لن يسمح بوقوع حزب اهلل في احملظور ووصوله الى 
عنق الزجاجة وال شيء سيحول دون تنفيذه ما يريد لتحقيق ما يحدده من 
أهداف بحسب املصدر الدي اضاف ان الرئيس احلريري مرتاح وهو يعّبر عن 
اطمئنانه الى التعاطي مع سورية وهناك إجماع لدى مسؤولي تيار املستقبل 
على ان االنفتاح على الس��وريني كان ثمنه تراجعا في خطابه السياسي وفي 

شعبيته وتأثيره في احلياة السياسية اللبنانية.
وتابع »احلريري والرئيس بش��ار األسد يتصارحان في كل شيء وكانت 
اإلشارة الس��ورية واضحة الى انها س��تعترف بالقرار الظني املرتقب« عن 

احملكمة.


