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السجال غير المباشر بين الحريري ونصراهلل يقلق اللبنانيين
هل يتمكن جنبالط من تثبيت التهدئة بين »حليفيه«؟

)محمود الطويل(مسؤولون لبنانيون واقليميون ورجال دين وانصار حلزب اهلل في مجمع  سيد الشهداء في الضاحية مستمعني خلطاب السيد نصراهلل مبناسبة يوم القدس امس االول

بيضون: يريدون استنزاف الحريري ال إنجاحه
بي��روت: قال الوزير الس��ابق محمد عبداحلمي��د بيضون، معلقاعلى »الس��جال« األخير 
ب��ني رئيس احلكومة س��عد احلري��ري واألمني العام حلزب اهلل الس��يد حس��ن نصراهلل، 
ان البعض ممن يتمس��كون برئاس��ة احلريري للحكومة، رغم التعارض السياس��ي معه، امنا 
يريدون اس��تنزافه، وليس اجناحه. وأعطى بيضون، وهو قيادي س��ابق في حركة أمل مثاال 
على ذلك، مش��روع املوازنة، الذي اس��تغرق بحثه في مجلس الوزراء عش��ر جلس��ات دون 
التوص��ل الى اق��راره، واملقصود هن��ا تعرية احلريري م��ن الفئات االجتماعي��ة احمليطة به.
وعن قول السيد نصراهلل ان احملكمة الدولية ال تعنيه، الحظ بيضون ان األمني العام حلزب 
اهلل واف��ق على احملكمة الدولية في مؤمت��ر احلوار وعدم تعاونه مع القضاء الدولي يعني عدم 
التعاون مع القضاء اللبناني. وردا على س��ؤال الخبارية املستقبل، حول املوقف السوري من 
املفاوضات املباش��رة الدائرة في واشنطن بني الفلس��طينيني واإلسرائيليني، قال بيضون، ان 
دمش��ق موافقة ضمنيا )بخالف إيران( ألن هذه املفاوضات هي املدخل ملفاوضات س��ورية - 
إس��رائيلية، مطلع السنة اجلديدة. وحول موقف رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال 
عون من »بيروت منزوعة الس��الح« قال بيضون: عون ومنذ مذكرة التفاهم مع حزب اهلل عام 
2006، ل��م يعد له قرار مس��تقل عن حزب اهلل، لقد اكتف��ى باحلصول على وزارتني، وأعطاهم 
موقفه السياس��ي. وعن الذكرى ال� 32 الختفاء اإلمام موس��ى الصدر مؤسس حركة أمل قال 
بيض��ون: لقد كان هدف اإلمام الصدر لبننة الوضع في اجلنوب، فإذا بحزب اهلل وبحركة أمل 
يس��حبان ملف اجلنوب من الدولة اللبنانية ويسلمانه إلى سورية وإيران. واستغرب بيضون 
كي��ف ان أحدا في لبنان لم يرد على قول رئيس أركان احلرس الثوري االيراني: اجلنوب خط 
الدف��اع األول عن إيران! وقال: ايران دولة كبيرة وقوية وغنية فلماذا تريد جعل اجلنوب خط 

الدفاع األول عنها؟

األسد اتصل بسليمان 
وبحثا مفاوضات السالم

بيروت ـ داود رمال
تلق����ى رئي����س اجلمهوري����ة 
العماد ميشال سليمان  اللبنانية 
امس اتصاال هاتفي����ا من نظيره 
الس����وري بشار االس����د مت خالله 
الراهنة  التش����اور في التطورات 
على صعي����د املنطقة، وكذلك في 
امور ثنائية تهم البلدين وتصب في 

خانة تعزيز العالقات الثنائية.
واوضح مصدر مطلع ل� »األنباء« 
ان االتصال يأتي في سياق التشاور 
املس����تمر بني القيادتني اللبنانية 
والسورية ملا فيه خير ومصلحة 
البلدين. واضاف ان احلديث خالل 
االتص����ال تركز على ما تش����هده 
املنطقة على صعي����د مفاوضات 
السالم وكان التأكيد ان اي حل يجب 
ان يكون عادال وشامال باالستناد الى 
قرارات الشرعية الدولية ومرجعية 
مدريد ومبادرة الس����الم العربية 
وحتديدا ف����ي البند املتصل بحق 
العودة ورف����ض توطني الالجئني 
الفلسطينيني. ولفت املصدر الى ان 
التطورات الداخلية بحثت من زاوية 
ضرورة تعزيز وحتصني املوقف 

اللبناني ملواجهة كل التطورات.

حزب اهلل: حريق 
 الشهابية نجم

عن مولد كهربائي
صور: عاين اجليش اللبناني 
والقوات الدولية املبنى الذي حدث 
فيه االنفجار أمس األول واملؤلف 
من 3 طبقات، والذي اشتعلت النار 
فيه، وذلك بعد تضارب املعلومات 
حول أسباب احلريق، حيث قال 
البعض بوجود مستودع أسلحة 
وذخيرة حل���زب اهلل، فيما أكد 
البعض اآلخر انه ناجت عن انفجار 

مولد كهربائي.

بيروت ـ عمر حبنجر
الكالم املالح لألمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل الذي تناول فيه رئيس احلكومة 
سعد احلريري وموقفه من احداث برج ابي حيدر، 
ورد احلريري الفوري لم يفسدا للتهدئة قضية.. 
فقد حترك رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
وليد جنبالط على خطني خط رئيس احلكومة 
وخط قيادة حزب اهلل، واالتصاالت متواصلة 
لتثبيت التهدئة وكبح التداعيات، لكن اآلمال 

خجولة.
وكان السيد نصراهلل تناول في خطاب يوم 
القدس امس األول ما وصفه باالستغالل السياسي 
حلادثة برج ابي حيدر حيث سقط ثالثة قتلى في 
اشتباك بني مجموعة من حزب اهلل واخرى من 
جمعية املشاريع اخليرية االسالمية )األحباش( 
مش���يرا بذلك الى زيارة رئيس احلكومة الى 

مسرح االشتباك دون أن يسميه.

نصراهلل والملح والسكين في الجرح

وقال نصراهلل ان الذين أخطأوا بعد حادثة 
ب���رج ابي حيدر بعضه���م ال نعتب عليه لكن 
البع���ض اآلخر نعتب عليه، واق���ول له: انت 
ل���م تضع امللح في اجل���رح، بل وضعت امللح 
على السكني، ورحت حتركها في قلبنا، ال هكذا 
يتصرف رجال الدولة، وال رجال السياسة وال 
حتى قادة احزاب، هناك منهجية خاطئة بكل 
القضايا املطروحة للمعاجلة في البلد ويحصل 
حادث فنتخذ منه ملفا كبيرا جدا ونحن نعلم 

انه ليس بوسعنا معاجلته.
وأضاف: »ملف السالح وانتشار السالح في 
لبنان ملف بهذا املستوى من التعقيد والتداخل 
االقليمي سواء السالح اللبناني أو الفلسطيني 
يحتاج الى احلكمة والوقت، وإذ نطلع من حادثة 
برج ابي حيدر بدنا نأخذ قرارات خالل يومني أو 
ثالثة«. وسنرى من سيتحدى هذه القرارات في 

إشارة الى ما قاله احلريري عقب احلادثة.
وقال نصراهلل: هذه منهجية غلط.. ال هكذا 
تعالج مسائل السالح وال ملف املطالب العمالية 
وال ملف الكهرباء وال حتى االصالح السياسي 
واالداري يعالج هكذا. وعن ملف التحقيق الدولي 
قال نصراهلل انه غير معني باحملكمة أو بردود 
بلمار وانه على استعداد لتقدمي كل املعطيات 
للقضاء اللبناني لكنه يرفض ان يتحول القضاء 

الى صندوق بريد للمحكمة الدولية.
وقال عن املفاوضات املباشرة بني الفلسطينيني 

واالسرائيليني: إنها ولدت ميتة.

الحريري: أحمل قلمًا ال سكينًا

وتوارد احلريري على كالم نصراهلل الذي 
استهدفه دون أن يسميه بالقول »بالنسبة لي، 
أنا أذهب حيثما أشاء وال أحد يحدد لي إلى أين 
أذهب، كما أني لست أنا من يحمل السكني، فأنا 
ال أعرف ان أحمل سكينا، بل أحمل قلما وأعطي 
كتابا وأعلم أناس���ا، أنا ابن رفيق احلريري، 
ورفي���ق احلريري هو رجل الدولة األول، أنا 
انسان متواضع وسأبقى متواضعا بإذن اهلل، 
ومن أراد أن يفهم فليفهم، وبيروت هي لكل 
اللبنانيني، لكنها ليست عرضة للسالح وال أن 
تنتهك بيوت الناس فيها، نصف سكان لبنان 
يعيشون في بيروت، وبيروت في كل احلروب 
االس���رائيلية التي مرت هي التي احتضنت 
املواطنني، فهل هكذا نكافئ بيروت؟ هل هكذا 
نكافئ أهل بيروت؟ كال ليس هكذا، وأنا قلت منذ 
البداية اني أريد الهدوء والكلمة الطيبة، ولكن 
حني تصبح بيوت الناس وممتلكاتهم عرضة 

حلزب اهلل في الشهابية، جنوبي الليطاني، قال: 
ان وجود أسلحة للمقاومة هناك ال يزعجني، 
فتجاربنا مع اس���رائيل وفي التاريخ ومنذ ما 
بعد 1967، ال تشجع، ففي حني يتفاوضون في 
واشنطن يستمر بناء املستوطنات في القدس، 
وبالتالي رمبا لغة القوة هي وحدها املمكن ان 
توصلنا الى السالم، فإذا لم تكن لدى املقاومة 
مخازن س���الح جنوب الليطان���ي، تكون غير 
قادرة على أي عمل، فضال عن ان الس���الح في 

لبنان موجود في كل بيت.
وقال عبود: الش���عوب الت���ي ال تتعلم من 
جتاربها، الش���عوب التي يع���رف عدوها ردة 

فعلها، تعيش في خطر دائم.
واضاف: لي���س ان احلادث ف���ردي، املهم 
ردات الفع���ل، وكم كنت أمتن���ى على العقالء 
ورجال الدين ان يقلب���وا هذا املوضوع ليس 
بني األحباش واحلزب وحس���ب، بل ان تعمم 
االفطارات واللقاءات وجنمع الناس في بيروت، 

ونبدد قلقها وفقدانها الثقة.
والحظ عبود ان كل األحداث التي نشهدها في 
لبنان ومصر والسودان وباملنطقة كلها، سبق 
ان تناولها املفكرون والكتاب االسرائيليون في 
الثمانينيات، وقد بشرونا بكيفية قلب املجتمع 
اللبناني الى مجتمع طائفي متزمت، ش���يعة، 
وسنة، ولبنان آخر في مصر، والعلويون في 

سورية، وال أحد منا أخذ درسا.
بدوره الوزير السابق للمال جهاد أزعور وردا 
على سؤال إلذاعة صوت لبنان، قال معلقا على 
املوضوع نفسه: ال شك أن هذا الكالم يعبر عن 
تشنج متبادل يعكس املرحلة اللبنانية الراهنة، 
ومن املمكن ان تكون هناك اختالفات سياسية 
بني القادة السياسيني، لكن من األفضل ان تكون 
هناك قنوات تواصل تنقل مثل هذه احلوارات، 
ألن معظم الشارع ال ميلك القدرة على حتليل 
هذا الكالم امنا يأخذه بشكل مباشر ويتحول 

الى تشنج وتباعد.
والحظ ازعور انه رغم كل ذلك، فإن األلفة 
بني اللبنانيني، على اختالف عائالتهم الدينية، 
والتي هي أقوى منها لدى شعوب أكثر تقدما 
ورقيا، مازالت حتول دون اتساع دائرة التباعد، 
ودعا القيادات اللبنانية الى اخراج لبنان من 
عني العاصفة، بدال من دفعه اليها، على اعتبار 

انهم األكثر وعيا.

مجدالني: نحن أصحاب بيروت

وعلى صعيد الفع���ل ورد الفعل، رد نائب 
بيروت على خطاب نائب األمني العام حلزب اهلل 
الشيخ نعيم قاسم، بالقول ان مطلب »بيروت 
منزوعة الس���الح« جاء نتيجة تراكم أحداث 
أظهرت ان وجود السالح غير الشرعي ميكن 
ان يحول احلادث الى فتنة تشمل كل األراضي 

اللبنانية.
وحول قول قاس���م ان بيروت ليست ملكا 
ألحد قال مجدالني: نحن أصحاب بيروت شاء 
من شاء وأبى من أبى وس���نكون خط الدفاع 
األول عنها، مضيفا أن من مصلحة حزب اهلل 

ان تكون بيروت منزوعة السالح.

ديب: بل عاصمة للكل

النائب حكم���ت ديب عضو تكتل اإلصالح 
والتغيير اعتبر من جهته في حديث إلذاعة لبنان 
احلر، ان بيروت عاصمة للكل، وان املؤسسة 
العس���كرية يجب ان تبقى على احلياد في أي 
صراع سياسي، الفتا الى ان جولة احلريري بعد 

احلادثة لم تساعد على مللمة املوضوع.

للمرة الثانية على التوالي

 موقع وكالة األنباء اللبنانية
يتعرض لخرق إسرائيلي

بيروت � أ.ش.أ: تعرض موقع الوكالة الوطنية 
لالعالم اللبنانية الرسمية على صفحة اإلنترنت 
خلرق اس���رائيلي امس االول سرعان ما جنح 

فنيو الوكالة اللبنانية في ازالته.
فقد ظهرت على صفح���ة الوكالة اللبنانية 
االلكترونية صورة اربعة جنود اسرائيليني سبق 
ان اختفوا في لبنان خالل معارك االجتياحات 
االسرائيلية للبنان وبينهم الطيار رون اراد مع 
تقدمي جائ���زة بقيمة 10 ماليني دوالر ملن يدلي 

مبعلومات عن اجلنود االربعة.
وهذه هي املرة الثانية التي يحدث فيها مثل هذا 
اخلرق لصفحة الوكالة الوطنية االلكترونية.

جتدر االشارة الى ان اسرائيل تعمد من حني 
الى آخر خلرق ش���بكة الهاتف اللبناني وتبث 
تس���جيال يطلب معلومات عن اجلنود االربعة 
مقابل جوائز مالية ويتضمن التس���جيل رقم 
تليفون لكي يجري من ميلك مثل هذه املعلومات 

االتصال به.

زيارة رئيس »العرفان« لسورية تزعج جنبالط
بيروت: أكدت أوساط النائب وليد جنبالط

انزعاجه من استقبال رئيس االستخبارات 
السورية اللواء علي اململوك لرئيس مؤسسة 
العرفان الش����يخ علي زين الدين، الذي يلتزم 
توجها مستقال عن حركة جنبالط في اجلبل. 
ويقال ان جنبالط أرسل أحد وزرائه املقربني من 
دمشق لهذه الغاية لكنه عاد بكالم لم يعجبه 
ومفاده ان دمش����ق تفتح أبوابها للجميع، مع 
العلم ان جنبالط رفض اس����تقبال زين الدين 
في منزله في كليمنصو وكذلك في املختارة، 
وامتن����ع عن االجابة عل����ى اتصاالته ورفض 
استقبال موفديه مصرا على اجراء تغيير في 
مؤسسة العرفان، وقد رد زين الدين باحتفال 

تخريج طالب العرفان باإلشادة بكمال جنبالط 
دون ذكر وليد جنب����الط ال من قريب وال من 

بعيد وحيا سورية واملقاومة.
وفي ظل القطيعة »الش����املة« بني رئيس 
احلزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط ورئيس 
مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ علي زين 
الدي����ن فإن زيارة األخير الى دمش����ق فاجأت 
الوسط الدرزي »برمته«. وقد كثرت التحليالت 
والتفس����يرات للزيارة ولتوقيت االستقبال، 
وهل هناك ش����يء مازال غير واضح بالنسبة 
لعالقة جنبالط بالقيادة السورية، وهل عالقة 
جنبالط »احلميمية« باملسؤول األميركي في 
وزارة اخلارجية جيفري فيلتمان رأس احلربة 

في مواجهة س����ورية واملقاومة مازالت تقلق 
املسؤولني السوريني خصوصا ان هناك من يقول 
ان جنبالط أعطى بالشكل وليس باملضمون، 
علم����ا ان زين الدين عاد من دمش����ق مبوقف 
واضح بأن سورية ال تتدخل في األمور الداخلية 
للطائفة الدرزية وهذه أمور متروكة للقّيمني 

على الطائفة الدرزية في لبنان.
وقال رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية 
الشيخ علي زين الدين لزواره، انه كان بإمكانه 
ان يذهب الى سورية قبل زيارة النائب وليد 
جنبالط لها، لكنه احترمه وقدر له ظروفه، وهو 
ليس على خالف معه حول العالقة مع سورية 

وضرورة متتينها ملصلحة لبنان والدروز.

أخبار وأسرار لبنانية قلـق خارجي: اجلهات الديبلوماس����ية ال 
تنكر القلق اخلارجي من تداعيات حصول 

حوادث مماثلة حلادثة برج ابي حيدر في لبنان على رغم ان االنظار 
اخلارجية باتت مشدودة بقوة نحو املفاوضات املباشرة.

لكنها تعتقد ان اخلالصات التي ميكن ان يتوقف عندها املراقبون غير 
احملليني تتصل بسهولة استخدام حزب اهلل سالحه في الداخل فيما 

كان االعتقاد ان 7 مايو 2008 كان استثناء ال ميكن العودة اليه.
كما اظهرت هذه االشتباكات ان هناك قدرة على مواجهة احلزب من 
الداخل او باالحرى عدم اخلشية من مواجهته بصرف النظر عمن 

ميكن ان يكسب اي مواجهة.
املفاوضات مع إسرائيل: يشير مصدر مراقب الى ان احلريري اكتفى 
في خطاب له في 24 أغس��طس املاض��ي بالقول عن املفاوضات: »نأمل 
أال تذهب أدراج الرياح كس��ابقاتها م��ن املفاوضات وأن تلتزم احلقوق 
املش��روعة للش��عب الفلس��طيني«، محذرا، ضمنا، واش��نطن من انه 
»س��يكون من الصعب عل��ى أي إدارة دولية ان ترع��ى أي مفاوضات 
أخرى، وأنه إذا وصل الرئيس محمود عباس الى احلائط املس��دود كما 
وصل قبله ياس��ر عرفات فلن يكون في مقدور أي جهة ان جتمع أي 

فلسطيني الى طاولة واحدة مع اإلسرائيليني«. 
باملقابل يعبر موقفا إيران وحزب اهلل عن قلق عميق من املس��ار الذي 
انطل��ق في واش��نطن. وهو قلق ي��زداد عمقا في لبنان م��ن التفاهم 
الس��عودي الس��وري، عل��ى ملفات إقليمي��ة، ومن احتم��ال انضمام 
س��ورية الى املفاوضات مع إسرائيل مجددا وفق ما يتردد في كواليس 
التحركات الديبلوماسية، وكما أعلن املبعوث األميركي جورج ميتشل. 
وهو قلق يتضاعف إذا كان مس��ار واشنطن سيتزامن مع حتضيرها 

لرزمة جديدة من العقوبات على إيران مع مطلع الشهر املقبل.
تناغم عوني كتائبي: التناغم على مس��توى ن�يابي بني تكتل االصالح 
والتغيير )ابراهيم كنعان( وكتلة الك�تائب )سامي اجلميل( انسحب 
تناغما حكوميا بني وزير التكتل )جبران باس��يل( ووزير الكتائب 

)سليم الصايغ(.

هذا وفوجئ النائب ندمي اجلميل مبعلومات 
وصلته عن العالقات الوثيقة التي ينسجها 
حزب الكتائب م����ع التيار الوطني احلر، وباللقاءات واالجتماعات 
املتواصل����ة بني الطرفني. واطلع اجلميل على محاضر االجتماعات 
واألحاديث التي دارت. أوساط مقربة من النائب اجلميل اعتبرت ان 
هناك محاوالت كتائبية لالنفتاح على سورية يقوم بترتيبها أحد 

مسؤولي احلزب ومستشار الرئيس السابق أمني اجلميل.
العميـل كرم: جدد نواب في كتلة العماد عون النيابية حملتهم على 
ف��رع املعلومات في قوى األم��ن الداخلي على خلفية اس��تمراره في 
توقيف القيادي في التيار الوطني احلر العميد فايز كرم املش��تبه في 
تعامله مع اس��رائيل، واعتبارهم ان بقاء العميد كرم في الفرع أكثر من 

شهر »غير قانوني«.
احلريري يزور تركيا: يقوم رئيس احلكومة سعد احلريري بزيارة 
الى تركيا نهاية الشهر اجلاري، حيث يوقع على عدد من اتفاقيات 
التع����اون، وتتضمن هذه االتفاقيات تعاون����ا لبنانيا - تركيا في 
عدة مج����االت: األمن، مكافحة االرهاب، اقتص����اد ومكافحة جرائم 
املخدرات وس����بل التعاون في مكافحتها، اضافة الى فتح األجواء 
واملعابر واحل����دود أمام حركة اللبنانيني واالت����راك دون احلاجة 

لتأشيرات دخول.
في غضون ذلك، أش����ارت معلومات الى ان االستخبارات التركية 
)ش����عبة العمليات( تقوم برصد حت����ركات خاليا أصولية تركية 
في لبنان، اضافة الى خاليا كردية قد تقوم بعمليات ارهابية ضد 

مصالح تركية.
االستخبارات األملانية: حول ما ذكره البعض عن دور لالستخبارات 
األملانية في أحداث بيروت وأثار اس��تغراب كثيرين، ترجح مصادر 
ان يك��ون املقصود بذلك وجود جالية كردية ناش��طة في أملانيا لها 
عالقة بأجهزة االس��تخبارات األملانية، وتعتبر أحد مصادر التمويل 
الرئيس��ية ل� »األحباش« الذين يش��كل فيهم االكراد الس��نة نواة 

رئيسية صلبة.

ضغوطات محلية وإقليمية منعت
تواصل »األحباش« مع دار الفتوى

بيروت: كشف مصدر إسالمي مطلع ل� »األنباء«
ان المبادرة التي أطلقتها دار الفتوى إلعادة 
ترميم وتأهيل مسجد البس����طة الفوقا الذي 
تعرض لحريق أثناء االش���تباكات المس���لحة 
بين حزب اهلل واألحباش في العاصمة بيروت 
أصبحت في خبر كان بعد رفض جمعية المشاريع 
الخيرية اإلسالمية في بيروت »األحباش« الذين 
يس���يطرون على المسجد التابع لدار الف�توى 
لعقد لقاءات مع المس���ؤولين في دار الف�توى 
بعيدة عن األضواء الحتواء تداعيات حادثة برج 
أبي حيدر والمباشرة بترميم وتأهيل المسجد 
بعدما اتخذ المجل���س االداري ألوقاف بيروت 
قرارا بإعادة الترميم والتأهيل بإشارة من مفتي 
لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني الذي أعلن ذلك 
بعد تفقده المسجد وأّم المصلين فيه وإلقائه 

خطبة الجمعة.
وأكد المصدر ان هن���اك ضغوطات محلية 
وإقليمية مورست على »األحباش« لمنع التواصل 

مع دار الفتوى تمهيدا إلعادة المساجد المحتلة 
من قبل األحباش والعائدة لدار الفتوى.

والجدير بالذكر ان األحباش قاموا بزيارتين 
متتاليتين لكل من األم�ي���ن العام لحزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري ول���م يلتقيا رئيس مجلس الوزراء 
سعد الحريري والمفتي قباني رغم ان الحريري 
قام بزيارة تفقدية لألماكن المتضررة وتبعه 
المفتي بإقامة صالة وخطبة الجمعة في المسجد 
الذي احترق الكثي���ر من جدرانه في الحوادث 

األخيرة.
ويؤكد المصدر ان ما حصل إشارة الى ان لقاء 
األحباش مع الحريري والمفتي من المحظورات 
حتى اآلن وهذا يؤكد أن المطلوب في المرحلة 
المقبلة إبقاء الوضع اإلسالمي السني مبعثرا 
للتمكن من احتوائه سياسيا ودينيا رغم المساعي 
التي قامت بها دار الفت���وى الحتواء تداعيات 

ما حصل.

مصدر إسالمي في بيروت لـ »األنباء«:

عتبه على انتقادات نصراهلل، وقد دعاه جنبالط 
الى التزام التهدئة وعدم التفريط في االستقرار 

خاصة بعد أحداث برج أبي حيدر.
وقد أجرى جنبالط اتصاالت بهذا املعنى مع 

قيادة حزب اهلل، لكن اآلمال خجولة.
وفي معلومات ل� »األنباء« ان محاوالت جرت 
جلمع احلريري ونصراهلل منذ فتح ملف قرار 
االتهام الدولي وااليحاء باحتمال اتهام بعض 
عناصر احلزب بالتورط، اال انها باءت جميعا 
بالفشل، فيما استمر التواصل بني بيت الوسط 
وقيادة احلزب من خالل احلاج حسني خليل، 

املعاون السياسي لنصراهلل.

خطان مستقيمان ال يلتقيان

وفي تقدير األوساط املتابعة ل� »األنباء« ان 
املوقف املتعارض جذريا من احملكمة الدولية 
الناظرة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري، جعل العالقة السياسية بني احلريري 
ونصراهلل، وتاليا بني حزب اهلل وتيار املستقبل 
أش���به باخلطني املستقيمني اللذين ال يلتقيان 
أبدا، وإذا أضفنا العوامل االقليمية املانعة، نصل 
الى اخلالصة عينها، وبالتالي الى استنتاجات، 

سارة لألعداء ومؤملة لألصدقاء.
ووسط هذه املعمعة، رأى النائب الكتائبي 
ندمي اجلميل ان س���الح حزب اهلل في بيروت 

موجه الى الداخل، وليس الى اخلارج.
اجلميل كان يتحدث في لقاء حتت ش���عار 
»بيروت منزوعة السالح«، دعت اليه »القوات 

اللبنانية« في فندق الكسندر في األشرفية.
من جانبه وزير السياحة فادي عبود »التيار 
العوني« قال ف���ي تصريح له، كنت أمتنى لو 
كان م���ا قيل قد قيل بني الرجلني وجها لوجه، 

وليس باإلعالم.
وعن انفجار ما وصف مبس���تودع أسلحة 

ورد احلري���ري في افطار اجلمعة على هذا 
بالتطرق الى »قضية العرب األولى فلسطني« 
التي نعيشها اآلن بكل جوارحنا القومية، ونتطلع 
من خاللها الى الس���اعة التي نصلي فيها معا 
في املسجد األقصى ونشهد على حترير القدس 

الشريف.

جنبالط يتدخل

وبحسب صحيفة »الس���فير« فإن النائب 
جنبالط تلقى اتصاال من احلريري حيث أبلغه 

دون صراخ وضجيج.

نتطلع للصالة معا في األقصى

وكان تأييد احلريري للمفاوضات املباشرة 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني في واشنطن أثار 
انتقادات حادة من جانب حزب اهلل وحلفائه في 
املعارضة، الى درجة مطالبته من قبل الوزير 
السابق وئام وهاب، الوثيق الصلة بحزب اهلل 
وبدمشق، باالستقالة، فضال عن تفوهه بعبارات 

جارحة وممجوجة.

لالنتهاك، هل املطلوب ان نقف متفرجني دون 
ان يكون لنا احلق في إبداء الرأي او الكالم؟ 
فهذا ال���كالم مرفوض، وهذا العمل مرفوض، 
لنتواضع قليال ونن���زل الى األرض وننظر 
الى مش���اكل الناس ون���رى ان هؤالء الناس 
لديهم الكثير ليقولوه س���واء بالنسبة مللف 
الكهرباء او املياه او احلي���اة االجتماعية او 
ما يعانون منه من عدم االس���تقرار، كل هذه 
األمور يجب ان ننظر اليها بوعي، وإال فإننا 
سنخسر لبنان، لذلك أجدد القول ان الهدوء هو 
املطلوب وكذلك الكلمة الطيبة، وأنا منذ بداية 
هذا الشهر الكرمي أردد هذا األمر، وسأكمل في 
ه���ذا الطريق ألنني مقتنع بأنه فقط بالكلمة 
الطيبة وباحلوار ميكننا ان نحقق االجنازات، 
اما ان تقع املشاكل على األرض وممنوع الكالم 
حولها فهذا أمر غير مقبول، وال يزايدن أحد 
علينا في هذا الشأن او يقول لنا ما علينا ان 

نقول بشأنه«.

ما من طائفة تتغلب على أخرى

وكرر احلريري تأكيده على أهمية العيش 
املشترك بني اللبنانيني، وقال: »مهما ظن البعض 
ان هناك طائفة تستطيع ان تغلب أخرى في 
هذا البلد فإن هذا أمر مستحيل ألن الثمن يدفعه 
لبنان واللبنانيون، وبعضكم عايش احلرب 
األهلية التي وقعت في لبنان، فمن اس���تفاد 
منها؟ ال احد اس���تفاد واحلل كان في النهاية 
اجللوس حول طاولة واحدة في الطائف وحل 
املوضوع بالسياسة، والطائف هو دستورنا 
ويجب ان نحترمه، ونؤمن بالعيش املشترك 
بني جميع اللبناني���ني ونلتزم املناصفة بني 
املسلمني واملسيحيني وقبول اآلخر، قد يتحدث 
هذا اآلخر مبنطق نرفضه، لكن علينا ان نستمع 
ونقول رأينا ولكن بالهدوء وبالكلمة الطيبة 


