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الرئيس اإليراني االسبق السيد محمد خامتي الرئيس اإليراني أحمدي جناد الرئيس املصري الراحل  جمال عبدالناصر

مجلس الوزراء يناقش ملف شهود الزور الثالثاء على محك التفاهم

قمة لبنانية ـ سورية في دمشق قبيل زيارة نجاد

بيروت: حصلت »األنباء« على قراءة
سياسية تقييمية خاصة أجرتها قوى 
14 آذار حول خلفي����ات وأهداف زيارة 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد 
الى لبنان يومي 13 و14 أكتوبر اجلاري 
انطالقا من حملة التحشيد اجلماهيري 
التي تقودها وس����ائل إعالم حزب اهلل، 
اعدادا الستقبال جماهيري غير مسبوق 
لرئيس الدولة اإليرانية، بدءا من محطته 

األولى في مطار بيروت.
وتخلص هذه القراءة الى التأكيد 
على أهمية تعبي���ر الفريق اللبناني 
اآلخر عن اعتراضه على الزيارة وما 
قد يرافقها وما قد ينتج عنها، وفيما 

يلي نص القراءة:
ليست املرة األولى التي يزور فيها 
لبنان رئيس دولة إقليمية كبرى له 
جمهور واسع من املؤيدين في لبنان 

واملنطقة.
ولكنها رمبا تكون املرة األولى التي 
يشعر فيها جزء كبير من اللبنانيني 
بأن هذه الزيارة ستدفع بهم نحو حافة 
الهاوية بدال من ان متد لهم يد املساعدة 

املشكورة.

العربية.
بيد ان تل���ك »األوراق � األدوات« 
نفسها أصيبت بدرجات متفاوتة من 
الوهن: هامشية دور حماس في هذا 
الوقت + حص���ار حزب اهلل بالقرار 
1701 ومسألة احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان + التراجع النس���بي للتأثير 
اإليراني في العراق. ويضاف الى ذلك 
سقوط ورقة »احلوثيني« في اليمن، 
وإن كان سقوطا بالنقاط ال بالضربة 

القاضية.
وعلى الصعيد اإلقليمي أيضا لم 
تنجح إيران حت���ى اآلن في اختراق 
املوقف العربي امللتزم عملية السالم 
وفق مرجعياتها املعروفة، هذا بالرغم 
من »احلشرة« القوية التي يعاني منها 

املوقف العربي.
وختمت »14 آذار« قراءتها مؤكدة 
أنه وبالرغ���م من كل ما تقدم، »فإننا 
منيل الى االعتقاد ان القيادة اإليرانية 
س���تحاول التخفيف، الى أقصى حد 
ممكن، من السلوك االستفزازي أثناء 
الزي���ارة، ألنها غي���ر مطلقة اليد في 

املناورة«.

بنسبة 13% )بحسب اإلعالن الرسمي( 
وأكث���ر من 20% )بحس���ب تعامالت 
الس���وق(، كما أدى الى أزمة متوين 
ومحروقات ما رفع التذمر الشعبي الى 
مستويات عالية، خصوصا مع إعالن 
الس���لطات اإليرانية عزمها على رفع 

الدعم عن السلع االستهالكية.
وعلى صعيد ايراني آخر، تصاعدت 
ف���ي األيام القليل���ة املاضية أصوات 
املعارضة التي رك���زت حملتها على 
»سياسات أحمدي جناد« التي أضرت 
باملصلحة اإليرانية العليا، وميكن ان 
تؤدي الى نتائج كارثية، مبا في ذلك 
احتماالت حرب تدميرية ضد ايران. 
هذا الى اتهامه باخلروج على »مبادئ 
اجلمهورية«، فضال عن اتهامه بتزوير 
نتائج االنتخابات الرئاسية األخيرة.

وفضال عن استمرار احلصار الدولي، 
على خلفي���ة امللف النووي اإليراني، 
يعاني احلكم اإليراني من عزلة على 
صعيد مفاوضات الس���الم اجلارية، 
فهو يريد أن يكون »شريكا« في هذه 
العملية، امنا عل���ى قاعدة االعتراف 
الدولي مبصاحله اإلقليمية في املنطقة 

الدولية، وفي ظل  العرب���ي واإلرادة 
بحث اس���رائيلي عن ذريعة للهروب 

الى األمام.
وتأت���ي هذه الزيارة أيضا في ظل 
معطي���ات إيرانية داخلية مش���وبة 
باستمرار العقوبات الدولية وتصاعدها، 
األمر الذي أدى في األيام القليلة املاضية 
الى انخفاض س���عر العملة االيرانية 

حاجة ملستقبل املنطقة والعالم.
يأتي أحمدي جناد اليوم بعد ان مهد 
لزيارته مبواقف وعدت بتغيير وجه 
املنطقة انطالقا من لبنان، وبانحيازه 
الفاضح لفئة من اللبنانيني ضد أخرى، 
وبتعامل���ه مع هذا البلد وكأنه مجرد 
قاعدة إيرانية على شاطئ املتوسط. 
ه���ذا بتعارض صدامي م���ع اإلجماع 

أكثر شعبية واحتراما في إيران والعالم 
العربي من الرئيس محمد خامتي. مع 
ذلك ج���اء الرئيس خامتي الى لبنان 
عام 2003 ليعلن حرصه على النموذج 
اللبناني، ال بل واعجابه الش���ديد به، 
غير متحيز الى فئة دون أخرى، وداعيا 
الى حماية جتربته، ألنها متثل – مبا 
هي – إطارا حلوار احلضارات وبالتالي 

لي���س الرئيس أحمدي جناد أكثر 
ش���عبية في لبنان واملنطقة مما كان 
عليه الرئيس جمال عبدالناصر عام 
1958، وال أقل طموحا إقليميا مما كان 
عليه الزعيم العربي الكبير! كذلك ليس 
وضع لبنان اليوم أقل حرجا مما كان 
عليه أواخر اخلمسينيات، وال انتماؤه 

العربي أقل مما كان عليه آنذاك.
مع ذلك، جاء »زعيم األمة العربية 
بال من���ازع« ليلتقي رئي���س الدولة 
اللبنانية في خيمة شديدة التواضع 
عند احلدود اللبنانية – الس���ورية، 
ولكنها كانت خيمة شديدة اإلنصاف 
للبنان، تلك الزي���ارة أكدت احلرص 
العربي عل���ى جتربة لبنان الفذة في 

العيش املشترك.
نستطيع اليوم ان نتساءل: ماذا لو 
أصر عبدالناصر آنذاك على استقبال 
شعبي حاشد ميتد من املصنع حتى 
بي���روت، وعلى التوق���ف طويال في 
البسطة والطريق اجلديدة، وعلى زيارة 

احلدود اللبنانية – االسرائيلية؟
واملقارنة املوضوعية تدعونا أيضا 
الى القول: ليس الرئيس أحمدي جناد 

قراءة »14 آذار« لزيارة نجاد.. تستذكر زيارتي عبدالناصر وخاتمي

والدستورية.
واضاف هناك من جهة اخرى، 
االس����لوب املؤسف الذي تتبعه 
بعض االط����راف خارج مجلس 
ال����وزراء بالتهوي����ل والتهديد 
بالفتنة واالستفزاز واالبتزاز وهذا 
ما ال نري����د انتقاله الى مجلس 

الوزراء.
وعما س����يحدث الثالثاء قال 
ان اجواء مجلس الوزراء لم تكن 
تعكس التشنج اخلارجي وقد كان 
النقاش هادئا واالستعداد تاما 
لنقاش موضوع شهود الزور وانا 
ارى امكانية الوصول الى نتيجة 
وال ارى اجواء فتنة مطلقا اال اذا 
كان ثمة نواي����ا مبيتة، متوقعا 
عرض تقرير الوزير جنار حول 
مالحقة شهود الزور، واذا لم يكن 
املدعي العام الدولي دانيال بلمار 
مخوال مبالحقة هؤالء س����تقدم 

شكوى ضدهم في لبنان.

العيش المشترك

من جهته، قال الرئيس السابق 
للحكومة جنيب ميقاتي ان العيش 
االسالمي � املسيحي ال بديل عنه 
وان التكامل السني � الشيعي ال 
خيار غيره، وكل رهان على عكس 
ذلك سقوط وخطيئة الفتا الى 
القضية االساسية بالنسبة  ان 
للبعض هي القضاء على احملكمة 

الدولية.

رؤساء تحرير يزرون المحكمة

على خط احملكمة الدولية عني 
رئيس مكتب الدفاع في احملكمة 
الدولية فرانس����وا رو اللبنانية 

عليا عون نائبة له.
ع����ون درس����ت احلقوق في 
القديس يوس����ف في  جامع����ة 

لبنان.
في غض���ون ذل���ك وجهت 
احملكمة الدولية دعوات الى عدد 
من مندوبي الصحف اللبنانية 
املتخصص���ني مبالحقة اعمال 
احملاكم لزيارة مقرها في الهاي 
يوم 22 اجل���اري إلجراء دورة 
تدريبية لثالثة ايام في كيفية 
التعاطي مع قرار االتهام املرتقب 
صدوره في االسبوع األول من 

ديسمبر على ابعد تقرير.
وستوجه الدعوات الى رؤساء 
حترير الصحف ووسائل االعالم 
االخرى في لبن����ان لزيارة مقر 
احملكمة في الهاي في االسبوع 
األول م����ن نوفمب����ر للغ����رض 

نفسه.

بعد طلب الدائرة القانونية في 
األمم املتحدة من رئيس احملكمة 
الدولية عدم تسليم اي وثائق 
من تلك الت����ي طالب بها اللواء 

املتقاعد جميل السيد.
وعن تقرير جن����ار رجحت 
مصادر قصر الع����دل ان يعود 
الوزير ويوزع تقريره قبل 48 
ساعة من جلسة املجلس حتى 
ال يعد تأخي����ره حجة لتأجيل 
اجللسة املخصصة له، في ضوء 
التزام وزراء املعارضة بتعليق 
مش����اركتهم بجلس����ات مجلس 
الوزراء حت����ى البت مبوضوع 

شهود الزور.

العريضي: الحريري على موقفه

العريضي  الوزي����ر غ����ازي 
العائد من دمشق، نقل عن رئيس 
احلكومة سعد احلريري تأكيده 
في مجلس الوزراء ان الفتنة لن 
تقع طاملا انه هو ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري ونصراهلل في 

امليدان.
العريضي بعد لقائه  وجزم 
رئي����س مجل����س الن����واب بأن 
احلريري لن يتراجع عما قاله في 
موضوع شهود الزور والفتنة.

وزير الدولة ميشال فرعون 
س����ئل عم����ا اذا كانت جلس����ة 
الوزارية آخر جلس����ة  الثالثاء 
الوطنية؟  الوح����دة  حلكوم����ة 
فأجاب ال ش����ك ان هناك توجها 
لدى احلكومة ورئيسها وحتى 
رئيس اجلمهورية ملقاربة ملف 
ش����هود الزور بأس����لوب هادئ 
وبناء عل����ى تقرير وزير العدل 
املرتقب توزيع����ه على الوزراء 
مع احترام األح����وال القانونية 

وتثبيت االستقرار وطي صفحة 
املاضي.

وأش����ار إلى متني����ات خادم 
احلرمني بتوحد اللبنانيني والعمل 

معا ملستقبل زاهر.
لكن هذه التطمينات لم حتجب 
املتتالية من جانب  اإلش����ارات 
بعض قوى 14 آذار عن قرب انتهاء 
احلوار السعودي � السوري حول 
لبنان، كانعكاس مفترض للتفاهم 
الس����وري � اإليراني في العراق 

ولبنان.

قمة لبنانية ـ سورية

وقالت مصادر لبنانية شبه 
رسمية ان تشاورا يوميا يحصل 
اللبناني ميش����ال  الرئيس  بني 
سليمان والقيادة السورية حول 
مختلف التطورات، ولم تستبعد 
املصادر عقد قمة لبنانية � سورية 
في دمش����ق قبيل وصول جناد 

الى بيروت.

ثالثاء شهود الزور

بالع����ودة بجلس����ة مجلس 
الوزراء االس����تثنائية الثالثاء، 
استبق وزير العدل ابراهيم جنار 
انعقادها باإلعالن عن عزمه املضي 
في متابعة ملف ش����هود الزور 
حتى لو ص����در القرار االتهامي 

في القضية.
الوزير جن����ار قال انه ليس 
ملتزم����ا بتق����دمي تقريره حول 
معاجلة قضية شهود الزور في 
الثالثاء بسبب اخضاع  جلسة 
النظر فيه،  التقرير إلعادة  هذا 
او  الت����ي طرأت  بعد املعطيات 
اس����تجدت بعد صدور مذكرات 
الس����ورية، والسيما  التوقيف 

بالدرجة األولى وان مسؤولية 
السياسيني تاريخية في  القادة 
هذه اللحظ����ة، من اجل جتنيب 
البلد اي خضات امنية، واعتبر 
ان كل ما يشاع عن التسليح ال 
اساس له من الصحة، كاشفا عن 
خطط عسكرية في بعض املناطق 
احلساس����ة في البقاع والشمال 
وصيدا، وانه مت التمني على بعض 
املرجعيات الدينية ان تبادر الى 
تعميم مناخات تدعو الى اعتماد 
خطاب معتدل وحذر من التعرض 
للجيش ملآرب سياسية او اعالمية 
قائال: اجلي����ش خط أحمر ولن 

نقف مكتوفي األيدي.

نصائح سعودية

وفي موازاة هذه التطمينات 
االمنية برزت نصائح سعودية بل 
افكار طرحت من قبل اململكة على 
السفير السعودي  ما صرح به 
علي عواض عسيري للخروج من 

املأزق الراهن في لبنان.
وق����ال عس����يري جلري����دة 
الى  انه نقل  »الشرق األوسط« 
القيادات اللبنانية التي التقاها 
متنيات خادم احلرمني الشريفني 
املل����ك عبداهلل ب����ن عبدالعزيز 
بأن يتوح����دوا وان يتصارحوا 

ويتصاحلوا.
النائب  عس����يري زار امس 
س����ليمان فرجني����ة ف����ي مقره 
الشمالي في »بنشعي« ضمن اطار 
جوالته على الفعاليات اللبنانية، 
الس����فارة  وفي بيان صدر عن 
بع����د الزيارة اك����د على حاجة 
لبنان اكث����ر من اي وقت مضى 
الوطنية  الى حتقيق املصاحلة 
الشاملة والهادفة لتحقيق العدالة 

بيروت ـ عمر حبنجر
القل����ب في لبنان  اليد على 
اليوم، والعني على جلسة مجلس 
الوزراء االستثنائية املقرر عقدها 
الثالثاء واملخصصة ملعاجلة ملف 
ش����هود الزور الذي جعلت منه 
املعارضة قميص عثمان، ولوح 
وزراؤها مبقاطعة جلسات مجلس 
الوزراء، ان لم يحس����م امره في 

هذا امللف.
الثالثاء هناك محطة  وقبل 
كالم للسيد حس���ن نصراهلل 
العام حلزب اهلل عصر  االمني 
اليوم، ودائم���ا كالم نصراهلل 
محل انتظار مع تقدير انه لن 
يكون تصعيديا هذه املرة آخذا 
ف���ي االعتبار زي���ارة الرئيس 
االيراني محمود احمدي جناد 
الى لبنان يوم االربعاء وداعيا 
جمهور حزب اهلل الى االحتشاد 
في استقباله كضيف عزيز يحل 
على ارض املقاومة والتضحيات 
في زيارت���ه التاريخية للبنان 
والتي حتمل في مضمونها رسالة 
واضح���ة ان العالقة اللبنانية 
االيرانية بجميع صعدها ال ميكن 
ان تتزعزع ولو كره الكارهون 
التابعة  النور  إذاعة  بحس���ب 

حلزب اهلل.
وبعد الثالثاء واالربعاء تبقى 
الق����رار االتهامي للمدعي  عصا 
الدولي مرفوعة والتصورات املقلقة 

حول تداعياته مسموعة.

قلق دائم

القلق بات حالة لبنانية شاملة 
كالكتابة وتوتر االعصاب وضعف 
الثقة باملستقبل واخطره االمني 
منه، حيث اخلوف من ان ينبت 
الراهن ظلف  الكالم����ي  للعنف 
وناب، رغم تطمينات قائد اجليش 
العماد جان قهوجي، بل وتعهده 
بالقضاء على الفتنة في مهدها، 
وذلك موق����ف طرب اللبنانيون 
لسماعه، والبد أن يطربوا اكثر 
فيما لو اقترن كالم العماد قهوجي 
بالتغطية السياسية من جانب 

مجلس الوزراء مجتمعا.

خطط عسكرية لدرء الفتنة

وكان قهوجي قال في اجتماع 
العس����كرية ان  الوحدات  لقادة 
اجليش سيتصدى بكل حزم وقوة 
حملاوالت اثارة الفتنة او التعرض 
ألمن املواطنني في اي ظرف وحتت 
اي ش����عار، والحقا قال جلريدة 
»الس����فير« ان االمن سياس����ي 

بيروت ـ محمد حرفوش
ش��دد البطريرك املاروني نصراهلل صفير 
عل��ى ض��رورة ان نعيش م��ع بعضنا البعض 
بتفاه��م ومحبة ووئام وان يس��تمر لبنان كما 
كان س��ابقا وطن التعايش الس��لمي بني جميع 
طوائفه ال� »17« آم��ا ان يكون الوضع افضل 

مما هو عليه اآلن وان تتحسن االحوال.
صفي��ر ال��ذي غادر ام��س ال��ى الڤاتيكان 
حلضور س��ينودس مسيحي بطاركة واساقفة 
الش��رق الكاثوليك، قال نحن نرفض كل تهديد 
يطول لبنان، ونأمل اال يكون هناك تهديدات ال 

من اسرائيل وال من غيرها.

ولفت صفي��ر الى اهمية بقاء املس��يحيني 
حيث هم في بلدان الشرق »ويقومون برسالتهم 

جتاه اخوانهم املسلمني«.
وردا على س��ؤال حول ما يثار جتاه قضية 
شهود الزور، رأى صفير ان شهود الزور شيء 
مرفوض والدين يرفضه، »واذا كان هناك اناس 
يريدون ان يشهدوا بالزور فعليهم ان يتحملوا 
تبعة ذلك«، مش��ددا على ان شاهد الزور يجب 

ان ينال عقابه«.
وح��ول زي��ارة الرئيس االيران��ي محمود 
احم��دي جناد ال��ى لبنان، ق��ال صفير: نحن 

نرحب بكل الذين يزورون لبنان.

صفير: نرحب بكل من يزور لبنان

السيد نصر اهلل يزرع الشجرة المليون
في إطار اختتامه حلملة املليون ش����جرة التي نظمتها مؤسسة جهاد البناء، وبحضور وزير 
الزراعة حس����ني احلاج حسن والنائب علي عمار وعدد من مسؤولي حزب اهلل، قام األمني العام 
حلزب اهلل سماحة السيد حسن نصر اهلل بزرع الشجرة رقم مليون، أمام منزله الكائن في حارة 
حريك. وقال نصراهلل باملناسبة »أحببنا أن يكون زرع هذه الشجرة في هذا املكان بالتحديد، أي 
أمام منزلنا في حارة حريك، املنزل الذي هدم أثناء حرب 2006 من باب اإلشارة إلى دعوة أتوجه 
بها إلى كل مواطن من اللبنانيني، لو أن كل مواطن لبناني قام بزرع ش����جرة أمام منزله، وتعهد 

برعايتها وسقايتها وحفظها، كيف ميكن أن يصبح شكل بلدنا أو مدننا أو قرانا«.

بيروت ـ خلدون قواص
رأى وزير الصح���ة )حركة أمل( محمد جواد خليفة 
ان لبنان هو في عني العاصفة منذ ازمة فلس���طني، وان 
لبنان واللبناني���ني يدفعون الثمن من مالهم ومن دمهم 

ومن تضحياتهم ومن وحدتهم الوطنية.
وقال: لبنان للجميع، للمس���يحي واملسلم والسني 
والش���يعي، فما يقال اليوم مرفوض، كالم لم نس���معه 
سوى عندما مت احتالل العراق، فهذا الكالم كان قد انقرض 
وذهب من ذاكرتنا وس���معناه عند احتالل العراق، هذه 

الثقافة مرفوضة.
وقال يجب ان يحدث املزيد من احلوارات بني احلضارات 
وبني االشخاص وبني املؤسسات التعليمية واالكادميية 
الن هذه االمور ليس���ت للتس���لية في الكالم السياسي. 
ميكن أن يذهب االنس���ان الى حيث يشاء ولكن عليه أن 
يتذكر أن هناك سقفا وخطوطا حمرًا، والكالم السياسي 
واجلدل السياس���ي والتكتيك السياسي مسموح ولكن 

ضمن حدود.

بيروت: لفت عضو كتلة »القوات اللبنانية« النائب
انطوان زهرا الى ان امليليشيا املسلحة الوحيدة في 
لبنان هي حزب اهلل، متأس���فا ل���� »اعتبار رئيس تكتل 
التغيير واالصالح« النائب ميشال عون ان القوات اللبنانية 

تتسلح من اجل مالقاة اسرائيل في لبنان.
وفي حديث ل� »اخبار املس���تقبل« اك���د ان االجهزة 
االمنية تعرف ان القوات تبتعد عن كل ما يولد النميمة 
والتس���لح، مضيفا: ولكن نحن في مرحلة، العماد عون 
يحرض فيها حزب اهلل على ضرب املناطق املس���يحية 
وخصوصا القوات اللبنانية العادة تعوميه، وشدد على 
ان الق���وات اللبنانية اخذت خي���ار الطائف وكل الناس 
يعرفون واالجهزة االمنية ايض���ا ان »القوات« متارس 
قناعتها الواقعية وهي بناء الدولة واملؤسسات، مشيرا 
الى انه في املقابل هناك متطوعون لتخريب الهيكل في 
محاولة ليعوموا مج���ددا. واعتبر زهرا ان العماد عون 
يعرف جيدا ان ش���عبيته في تراجع مستمر وهذا ظاهر 

من خالل اجلوالت التي يقوم بها.

»أمل« لوضع خطوط حمراء 
للخطب السياسية

»القوات«: عون يحرض »حزب اهلل« 
على ضرب المناطق المسيحية!

أخبار وأسرار لبنانية
  رسـالة شـفهية: بعد زيارة قام بها الوزير غازي 
العريضي ألمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل 

في مقره في الضاحية اجلنوبية، حمل من الس���يد نصراهلل الى رئيس 
احلكومة سعد احلريري رس���الة شفهية تقول انه ليس لدى السيد أي 
نية إلسقاط احلكومة التي تضم جميع الفرقاء وحتظى بتغطية من كل 

األطراف رغم التناقضات التي تعيش في ظاللها.
وبق���در ما أبدى احلريري ارتياحه لهذه الرس���الة وش���كر املرس���ل 
وحامل الرس���الة، بقدر ما يعتقد ان الوضع السياس���ي مفتوح على كل 

املتغيرات.
  اشـكاالت ال انفجار: استبعد مرجع رئاسي حصول احداث دراماتيكية تؤدي 
الى انفجار الوضع في لبنان، مشيرا الى ان اشكاالت محدودة قد حتصل اال 
انها لن تفضي الى تفجير شامل بسبب وجود قرار عربي ودولي مينع انفجار 

الوضع وتاؤم ذلك مع ما تريده معظم االرادات احمللية.
املرجع نفس��ه رأى انه ال ش��يء ميكنه وقف عمل احملكمة الدولية اال ان 
ذلك ال يعن��ي ان تأجيل القرار الظني غير ممكن، اذ ينبغي في ظل الظروف 
احلالي��ة العمل عل��ى تأجيل صدوره جتنبا الرتدادات��ه وتداعياته، خاصة اذا 
كان يتضمن ما نش��رته مجلة »دير شبيغل« األملانية جلهة اتهام عناصر من 

حزب اهلل.
وكش��ف ان االتصاالت الدائرة حاليا في سياق العمل على ايجاد معاجلة 

لألزمة تركز على تأجيل صدور القرار الظني.

  الوضع مجّمد: أكد ديبلوماسي أوروبي في جلسة 
خاصة في بيروت بحضور نائب من قوى 14 آذار 
ان الوضع ف���ي لبنان بات مجمدا في اطار من احلذر والترقب الرتباطه 
باملفاوضات اإليرانية � األميركية، وسيشهد حاالت تعطيلية واعتراضية 
من ش���أنها ان تؤدي الى »كربجة« الوض���ع االداري واحلكومي، ألن أي 
محاولة انقالبية غير مسموح بها، كما انه في الوقت نفسه ال قدرة ألي 

طرف على إلغاء احملكمة الدولية.
الديبلوماسي حذر من حصول عمليات اغتيال في هذا الوقت املتوتر، 
ومن دخول أكثر من طرف دولي واس���تخباراتي لزيادة البلبلة وتغيير 

مسارات الواقع السياسي.
  قلـق أممي ودولي: تلفت مصادر ديبلوماس��ية غربي��ة في بيروت الى ان 
ما يدور في لبنان اليوم يحظى باهتمام دولي، وتش��ير الى ان ما يجري 
من مناورات سياسية وميدانية، سواء من قبل دول املمانعة او من جانب 
حزب اهلل وحلفائه، يثير قلقا دوليا. وكش��ف املصدر ان األمم املتحدة قد 
اتخ��ذت اجراء جديدا هو نقل مكاتبها م��ن بيروت الى قبرص، واالكتفاء 
ببعض املكاتب الضرورية املتصلة بعمل قوات اليونيفيل. وعلل سبب هذه 
اخلطوة الوش��يكة بقلق دولي من تده��ور األوضاع األمنية في لبنان من 
جهة، وبأنها رس��الة الى من يعنيهم األمر، مفادها ان األمم املتحدة ليست 
ف��ي وارد الرضوخ الى الضغوط على مؤسس��اتها م��ن اجل وقف تنفيذ 

القرارات الدولية املتصلة بلبنان من جهة ثانية.


