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لبنان: تجميد الخالفات داخليًا.. والحراك السياسي خارجي
»ألننا بذلك نصفي مؤسس���ات 

الدولة«.
النائبة بهية احلريري اعلنت 
من جهته����ا، وخالل غداء تكرميي 
للوزي����ر العريضي في مجدليون 
اس����تعدادها للخضوع للمحاكمة 
نيابة عن ش����قيقها الشهيد رفيق 
احلريري، ردا على ما أطلقه العماد 
ميشال عون حول ضرورة محاسبة 
سياسات احلكومات السابقة بدءا 

من العام 1993.
أق����ول ملن يريدون  وأضافت: 
محاكمة مسيرة رفيق احلريري، 
انهم يعتب����رون اغتياله بأطنان 
املتفجرات، هو أقل ما يستحق من 
عقاب وأح����كام وأصدروا بعضها 
في العام 1998، وبعضها اآلخر في 
العام 2004، ان بهية احلريري تعتز 
بإجنازات ش����قيقها الوطنية على 

مختلف املستويات.
من جهته رئيس الهيئة التنفيذية 
في القوات اللبنانية سمير جعجع 
تساءل أمس عن كيفية تسبب القرار 
االتهامي ف����ي الفتنة، وأضاف: ان 
زعيم السّنة في لبنان الرئيس سعد 
احلريري لن يسمح بها، وسيطلب 
من االجهزة األمنية االمساك بزمام 

الوضع كما يجب.
وعما يث����ار حول محاس����بة 
احلكومات الس����ابقة، قال جعجع 
انه يدعو الى قطع حساب من سنة 
1989 ولي����س 1993، وعدم النظر 
لالمور بعني واحدة، وأضاف: ليس 
علينا ان نسأل أين صرفت اموال 
هيئة االغاثة العليا، بل علينا ان 
نسأل كيف صرفت أموال مجلس 

اجلنوب.
واالش����ارة ال����ى الع����ام 1989 
تعني حكومة العماد ميشال عون 

العسكرية.
وق����د رد »مجل����س اجلنوب« 
اخلاضع لوصاية رئيس مجلس 
النواب السياسية، بالقول ان اموال 
»مجلس اجلن����وب« رغم ضآلتها 
صرفت في مكانها الطبيعي، وقال: 
ان مجلس اجلنوب صفحة بيضاء 
وكتاب مفتوح، داعيا جعجع الى 

احملاسبة على املأل.

الوضع في لبنان«.

ال لتعطيل الحكومة

ب����دوره النائب عم����ار حوري 
حتدث باسم الكتلة فقال ان الرئيس 
احلريري أطلع الكتلة على نتائج 
التي  � السورية  القمة السعودية 
انعقدت ف����ي الرياض، التي اكدت 
على االس����تقرار وتخفيف نسبة 
التوتر في لبن����ان وعدم تعطيل 

احلكومة.
وكشف حوري ان وزيرة املال 
ريا احلسن ستعقد مؤمترا صحافيا 
غدا للرد على احلملة التي تستهدف 
حكومات الرئيس الش����هيد رفيق 

احلريري.
أم���ا الوزير غازي العريضي 
فقد دعا في جولة على عدد من 
املش���اريع في صيدا الى االقالع 
التحدي والتشهير  عن سياسة 
والنكاية وتصفية احلس���ابات، 

بني الفريقني من حتت الى فوق«. 
وتابع العريضي: »دخلنا مرحلة 
جديدة اليوم، واملعلومات التي 
تشير الى صدور القرار االتهامي 
في آذار املقب���ل قد يكون فيها 
الكثير الكثير من الصحة نتيجة 
التحركات واللقاءات االقليمية 
والداخلي���ة وتلك التي أجراها 

الرئيس احلريري«.
من جهة أخرى، علق العريضي 
على االتصال الذي أجراه الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد 
مع كل من خادم احلرمني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز والعاهل 
األردني املل���ك عبداهلل الثاني 
قبل زيارته الى لبنان، فوصف 
هذه اخلطوة ب� »الذكية والالفتة 
واملفيدة«، الفتا الى ان »االتصال 
الثاني بني جناد وامللك عبداهلل 
يؤكد عودة احل���وار االيراني 
الس���عودي، وهذا األمر يريح 

جنبالط أخذ خي���ار اخلروج 
التش���نج والتحدي  من دائرة 
واالصطفافات احلادة الس���يما 
في ظل حالة االصطفاف املذهبي، 
فنحن الي���وم أمام حالة دقيقة 
ج���دا، وأي قرار يتخذ من قبل 
الرئيس سعد احلريري سيكون 
صعبا جدا، وسيقدر مبا سيقدم 
عليه، فالقرار قد يكون صعبا في 
حينه لكنه بالطبع أقل كلفة على 
لبنان في املدى البعيد«، داعيا 
إلى »تكوين أي ملف يس���اعد 
رئيس احلكومة من دون ان يتم 
ذلك باإلكراه أو بالضغط عليه 

بل عبر مساعدته«.
وأمل العريضي أن »يحصل 
لقاء جديد بني احلريري ومعاون 
األمني العام حلزب اهلل حسني 
خليل«، مؤكدا أن »مسألة لقاء 
احلريري والسيد حسن نصراهلل 
لم تطرح بعد لكن هناك تواصل 

بني الرئيس احلريري والسيد 
حسن نصراهلل في أي وقت.

الرئيس  من جهة اخ���رى، 
احلريري ج���دد تأكيده خالل 
ترؤسه اجتماعا لكتلة املستقبل 
النيابية مساء أمس االول، على 
ضرورة احلفاظ على االستقرار 
العام في لبنان، إفساحا في املجال 
امام تفعي���ل العمل احلكومي، 
ليكون بوس���عنا االلتفات الى 
هموم اللبنانيني ومش���كالتهم 
وتوفير احللول لها بعيدا عن 
تبادل االتهامات وشن احلمالت 
السياسية غير املنطقية، التي 
الى استحضارها  البعض  عاد 
أخيرا، ف���ي وقت نحرص فيه 

نحن على التهدئة.
م���ن جهت���ه اعتب���ر وزير 
األش���غال العامة والنقل غازي 
العريضي وفي حديث إلى إذاعة 
»صوت لبنان« إن »النائب وليد 

وان اي ضغوط متارس عليه 
لن جتدي نفعا، كما ان مرحلة 
اطاحة احملكمة والقرار االتهامي 
الذي سيصدر عنها قد سقطت 
بالضرب���ة القاضي���ة ولم يعد 
مبقدور اي طرف التأثير على 
احملكمة، وتاليا ان االمر املتاح 
التس���وية لتثبيت  هو ايجاد 
االس���تقرار ال���ذي يرتكز على 
القتلة ال  ان  نقطتني، االول���ى 
هوية طائفي���ة او حزبية لهم، 
والثانية انن���ا اآلن في مرحلة 
االتهام والظن، وعلينا انتظار 

احلكم النهائي.
أما اجلم���ود الداخلي، فإنه 
متراب���ط مع معادل���ة التهدئة 
التي أرساها التفاهم السعودي 
� السوري في لبنان. ومدعوم 
باالتصاالت القائمة بني الرئيس 
سعد احلريري وبني حزب اهلل، 
والتي يتعني ان تسفر عن لقاء 

400 ألف فلس���طيني في لبنان، 
الدول على  ووجوب ان تساعد 
استيعاب اعداد منهم، الن لبنان 

يضيق بأهله.
وتبدي فرنسا اهتماما ملموسا 
بزيارة الرئي���س نبيه بري في 
الشهر  السادس والعشرين من 
الجاري، والذي تعتبره عنصر 
اعتدال، وستبلغه برسائل دعم 
للمؤسسة التشريعية، الى جانب 
الح���رص على عم���ل المحكمة 
الدولية بعيدا عن اي ضغط او 
تشويش، بغية انهاء حقبة االفالت 
من العقاب التي كانت سائدة في 

لبنان.

صالبة الحريري

وفي هذا السياق قالت مصادر 
الرئي���س  آذار ان موق���ف   14
احلريري يتميز بالصالبة من 
حيث عدم التخلي عن احملكمة، 

بيروت ـ عمر حبنجر
الحراك السياس���ي خارجيا، 
وتجميد الخالفات داخليا، هما 
عنوان المرحلة الراهنة في لبنان، 
فالرئيس ميش���ال سليمان في 
سويسرا مستفيدا من مناسبة 
القمة الفرانكفونية، للقاء القادة 
الفرانكفونيين، ورئيس مجلس 
ب���ري في باريس  النواب نبيه 
بعد غد، للق���اء الرئيس نيكوال 
ساركوزي، الذي التقاه الرئيس 
سليمان عصر امس، على هامش 

القمة الفرانكفونية.
الحراك الخارجي ارتبط بعودة 
االهتمام الدول���ي بلبنان، وهذا 
متصل بزيارة الرئيس االيراني 
الى هذا  محمود احمدي نج���اد 

البلد.

سليمان وساركوزي وهارتر

فقد أبلغ الرئيس ساركوزي 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
التقاه عص���ر امس، دعم  الذي 
فرنسا لمؤسسات الدولة اللبنانية 
ولالس���تقرار في هذا البلد، الى 
جانب دعم اس���تمرار المحكمة 
الخاصة بلبنان بحثا عن الحقيقة 

وتحقيقا للعدالة.
الرئيس سليمان ركز من جهته 
على رفض توطين الفلسطينيين 
على ارضه، خالل استقباله رئيس 
وزراء كندا ستيفن هارتر، الذي 
اكد اس���تعداد بالده الستضافة 
المؤتمر المخصص للحل النهائي 
للقضية الفلسطينية، بما في ذلك 

موضوع الالجئين.
وشدد رئيس الوزراء الكندي 
عل���ى اهمية وقف االس���تيطان 
االس���رائيلي من اج���ل معاودة 
المفاوض���ات المباش���رة بي���ن 

الطرفين.
سليمان طالب هارتر بزيادة 
المساعدات الكندية لوكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
)االنروا( وذكره بأنه س���بق ان 
اثار معه في القمة الفرانكفونية 
الثانية عشرة التي انعقدت في 
»كيوبك« بكندا مس���ألة وجود 

جانب من لقاء الرئيس ميشال سليمان بنظيره الفرنسي نيكوال ساركوزي على هامش القمة الفرانكوفونية في سويسرا 

أكد لـ »األنباء« أنه ال مخاوف حقيقية من إسقاط الحكومة

هناك من يحاول محاكمة رفيق الحريري سباق بين 14 و8 آذار 
الستقطاب المسلحين 

في المخيمات

سعّيد: األسماء المتداولة ال تستطيع العودة 
لبيوتها حال تم استبدالها بالحريري

القادري: نريد أفضل العالقات 
مع سورية ومتمسكون بها حتى النهاية صيدا: رصدت اللجان املعنية 

فييي مخيييم عيين احللوة 
الواقع  الفلسطينين،  لالجئن 
في ضواحي مدينة صيدا تنافس 
احزاب وتيارات 8 و14 آذار على 
استقطاب الشبان الفلسطينين، 
القتالية  العناصر  وخصوصا 
لقاء  الييى صفوفها،  احملترفة 
مخصصات مالية، مقابل التفرغ 

التام للتنظيم.
وتقول مصادر فلسطينية 
ان التركيييز في االسييتقطاب 
هو على العناصر املسييتبعدة 
من تنظيماتها ألسباب شتى، 
ويجييري جتميع هييؤالء في 
تنظيمات صغيرة مسييتحدثة 
حتمل اسييماء شييهداء او ما 

شابه.
وواضح لدى املعنين ان هذا 
االستقطاب الذي يقوده حزب 
اهلل من جهة وتيار املسييتقبل 
من جهة اخرى ينبئ مبخاوف 

متبادلة من املرحلة اآلتية.

خصوصا بعد قمة الرياض بني 
خادم احلرمني الش���ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس 

بشار األسد.
س���عيد، وف���ي دردش���ة مع 
»األنباء« قال: »رمبا يكون هناك 
تباين في وجهات نظر سورية � 
سعودية حول موضوع احملكمة 
الدولية، إال ان هذا التفاهم اليزال 
قائما، وال أعتقد ان هناك خوفا 
حقيقيا على إسقاط احلكومة في 

لبنان.
ويضيف سعيد: »انني أشك في 
ان يكون هناك سني لديه القدرة 
عل���ى حتمل أعباء ومس���ؤولية 
رئاسة حكومة اذا ُأسقطت هذه 
احلكومة، ورغ���م تداول بعض 
األسماء التي هي أسماء محترمة، 
فهي ال تستطيع العودة الى بيوتها 
اذا أخ���ذت على عاتقه���ا ان يتم 

استبدالها بسعد احلريري«.

بيروت ـ منصور شعبان
أكد عضو كتلة »املستقبل« النائب زياد القادري ان الرد على احلمالت 
التي يتعرض لها عهد الرئيس رفيق احلريري سيكون موضوعيا، 
ودعا الى »فتح كل االمور بكل شفافية«، مشيرا الى ان هناك محاولة 

إللغاء احملكمة الدولية عبر محاكمة رفيق احلريري.
وفي حديث الى قناة »اجلديد« قال: نحن التزمنا السقف العربي 
والعمل العربي املشترك، وانطالقا من هذه القناعة نعول على كل جهد 
عرب���ي يعيد تصويب االمور، الى جانب تكريس التالقي العربي ان 
في العراق أو في فلسطني أو في ملف لبنان. وتابع في هذا السياق: 
س���قفنا في لبنان هو الهدوء واالستقرار واحلفاظ على املؤسسات 
واحلكومة والسلم األهلي، وان تأخذ االمور مجراها الطبيعي حتت 
س���قف الدستور والقانون واحلوار في املؤسس���ات، مشيرا الى ان 
هذه الثوابت تركز عليها البحث في قمة الرياض، وهناك مسؤولية 

أساسية علينا كعرب.
وإذ أع���رب عن اعتق���اده ان العالقة بني رئيس احلكومة س���عد 
احلريري وس���ورية قد متر مبطبات، وان هناك متضررين من هذه 
العالقة املؤسساتية كما وصفتها مستشارة الرئيس السوري بثينة 
شعبان، اضاف القادري: لكن قنوات االتصال مفتوحة، ونحن لدينا 
مصلحة في حسن سير هذه العالقة في ظل مصلحة البلدين والدستور 
اللبناني، وسأل: هل أعلنت السعودية يوما ان عالقتها مع أي طرف 
لبناني حتددها عالقة ه���ذا الطرف بآخر لبناني؟! فنحن نتمنى ان 
تك���ون نظرة س���ورية قائمة على ان العالقة مع لبنان ليس���ت مع 
اش���خاص، بل مع دولة، ونحن نريدها أفضل العالقات ومتمسكون 

بها حتى النهاية.

احلكومة الراهنة نفس���ها. كما 
ان انفراط عقد املساكنة الهش 
ب���ني مكونات  الطبيعي  وغير 
حكومة الرئيس احلريري يعني 
انفراط عقد التفاهم الس���وري 
الس���عودي، وهذا م���ا يبدو   �
الوقت احلالي،  مس���تبعدا في 

بيروت ـ محمد حرفوش
التغيير احلكومي  موضوع 
عاد مج���ددا إلى دائرة االهتمام 
السياس���ية وس���ط  واملتابعة 
تسريبات أوردتها بعض وسائل 
إعالم املعارضة تشير نقال عن 
مصادر سورية الى ان العالقة بني 
دمشق والرئيس سعد احلريري 

انتهت وآن األوان لتغييره.
منسق األمانة العامة لقوى 
14 آذار فارس سعيد عّلق على 
هذه التس���ريبات، الفتا الى ان 
هذه احلكومة ولدت عبر تفاهم 
سوري � سعودي، وان الظروف 
والعوام���ل واالعتب���ارات التي 
أفضت الى تشكيل هذه احلكومة 
بتوازناته���ا وطبيعة تركيبتها 
مازالت هي نفسها. وبالتالي اي 
تغيير حكومي يعني اما الدخول 
في أزمة وزارية او إعادة تشكيل 
حكومة جدي���دة وفق توازنات 

فارس سعيد

عضو كتلة التنمية والتحرير يشدد على أهمية التوافق وحماية الوحدة الوطنية

خريس لـ »األنباء«: اتصال كلينتون بسليمان نوع من التهديد
بالتدخالت األجنبية بالشؤون 
الداخلية والسياسية اللبنانية، 
مؤكدا ان لقاء األس���د � بري له 
مفاعيل إيجابية على الوضع في 
لبنان، وهو يصب في خضم دعم 
وحماية ومساعدة لبنان بوجه 
التحديات واالستحقاقات التي 

تواجه المنطقة.

تفاؤل

لنؤكد ان الذي يجمعنا هو 
أكثر بكثير م���ن الذي يفرقنا، 
مشددا على ان جو التفاهم هو 
األقرب بين اللبنانيين بعكس 
ما يتوقع البعض، مشيرا الى 
ان اللقاءات دائمة على األرض 
وهي تشمل االحزاب والمشايخ 
والعلماء والفاعليات والجمعيات 
والعائ���الت، مؤكدا ان األجواء 
جي���دة ومريحة وال تدعو الى 
القلق، ومعربا عن تفاؤله الكبير 

بلبنان وشعبه.

مؤكدا العمل على حماية الوحدة 
الوطنية بكل تفاصيلها في شتى 
المج���االت، مش���ددا على انها 

األساس الستمرار لبنان.

التمسك بالمبادئ

وحول زيارة رئيس مجلس 
النواب نبيه بري الى دمشق، 
أش���ار خريس الى انها جاءت 
مباشرة بعد القمة السعودية � 
السورية التي عقدت في المملكة 
الى  العربية السعودية، الفتا 
ان القمة تطرق���ت للعديد من 
الملفات، ومنه���ا ملف العراق 
الفلسطيني والملف  والوضع 
اللبناني، موضحا ان الرئيس 
بري يلع���ب دورا كبيرا على 
الساحة اللبنانية وفي تقريب 
القادة  النظر بي���ن  وجه���ات 
اللبنانيي���ن تحت  والفرق���اء 
عناوي���ن التمس���ك بالمبادئ 
والعناوين األساس���ية، منددا 

نظر اخرى في هذا الموضوع 
ان ذلك قد يأخذ بعض الوقت، 
فليس هناك من مشكلة، المهم 
ان نناقش هذه المسألة بهدوء 
وروية، وموقفنا في الحكومة 
ه���و ان تحول ال���ى المجلس 
العدلي، وإنن���ا نأمل ان نصل 
الى نتيجة في هذا الخصوص، 

البالد، خصوصا ان لبنان فريد 
من نوعه في محيطه العربي، 
فهو يتمي���ز بنموذج وصيغة 
العيش املشترك والدميوقراطية 
التوافقية، مشددا على »أهمية 

التمسك بالتوافق«.
ورأى خريس ان ملف شهود 
الزور أصب���ح اليوم في عهده 
مجلس الوزراء، وقال: ان هذا 
املوضوع يجب ان يناقش بهدوء 
وروية وموضوعية ومبهنية من 
قبل أصحاب االختصاص في 
مجال القانون. ويجب ان يحول 
هذا امللف الى املجلس العدلي، 
فالقضايا الكبرى خصوصا تلك 
التي فيها جرائم على مستوى 
كبير وتهديد امن واس���تقرار 
الوطن، حتول عادة الى املجلس 

العدلي.

وجهة نظر

أضاف خريس: هناك وجهة 

بيروت ـ أحمد منصور
التنمية  اعتبر عضو كتلة 
والتحرير النائب علي خريس 
ان املكامل���ة الهاتفي���ة لوزيرة 
اخلارجي���ة األميركية هيالري 
كلينتون مع رئيس اجلمهورية 
العماد ميش���ال س���ليمان هي 
التهدي���د والتدخل  نوع م���ن 
الداخلية  السافر في الشؤون 
اللبنانية، مشيرا الى ضرورة 
ان ي���درك اللبنانيون ان ليس 
كل ش���يء يأتيهم من اخلارج، 
بل باستطاعتهم ان يجتمعوا 
بعضهم م���ع البعض ليروا ما 
مصلح���ة بالده���م بعيدا عن 

التشنج واالختالف والتوتر.
وقال خريس في تصريح ل� 
»األنباء«: ان األهم هو التوافق، 
امللفات، يجب  مهما كان حجم 
ان يكون عليها شبه إجماع بني 
اللبنانيني، وهذا أمر أساسي ومهم 
كثيرا على الصعيد الوطني في 

علي خريس

أخبار وأسرار لبنانية

 »اإلعالم« السورية متنع اإلساءة للحريري: 
تب���دي مصادر س���ورية مطلعة جملة 
مالحظات على أداء احلريري في الشق 
املتعلق بتعامله مع سورية وقيادتها، 
مستهلة عرضها بتوضيح مفاده ان دمشق 
تدعم بقاءه في احلكم، وتعتبره الرجل 
املناسب للمرحلة الراهنة، قاطعة بذلك 
الطريق على كل من يش���يع عكس هذا 
التوجه، أو يراوده حلم اجللوس على 
الكرسي الثالث في لبنان، وتكشف في 
هذا اإلطار ان وزارة اإلعالم الس���ورية 
عمدت الى منع توزيع صحيفة لبنانية 
معارضة في األسواق السورية لنشرها 
على صفحتها األولى صورة تظهر وجه 
احلريري وقد قط���ع نصفني، واحد له 

واآلخر للسنيورة.
 ازدواجية رئيس احلكومة: ترى مصادر 
مقربة من حزب اهلل ان استمرار احلريري في 
ممارسة االزدواجية في سلوكه ال يشجع على 
التفاؤل كثيرا، وآخر مظاهر هذه االزدواجية 
متثل في املشهد اآلتي: احلريري يشيد في 
مجلييس الوزراء بزيييارة الرئيس االيراني 
محمود أحمدي جناد الى لبنان وبنتائجها 
املهمة، معلنا عن نيتييه زيارة طهران قبل 
نهاية العام احلالي، فيما يشارك أحد أعضاء 
كتلته النيابية في صياغة بيان االمانة العامة 
لقوى 14 آذار الذي ينتقد بحدة زيارة جناد 
ويضعها في سييياق تفقد قاعدته االيرانية 
على شيياطئ املتوسط. من دون أن ننسى 

أن األمر نفسييه تكرر مع سييورية، ويؤكد 
حزب اهلل انه يريد ان يعطي الرئيس سعد 
احلريري مزيدا من الفرص لتنظيف سجل 
احملكمة وتصحيح مسار التحقيق الدولي، 

لكن ليس الى ما ال نهاية.
 دعوات إيرانية ملختلف الفرقاء السياسيني: 
تعتزم إيران توجي����ه دعوات لعدد من 
السياسيني اللبنانيني، وذلك على نحو 
يراعي توزع اخلارطة السياسية والطائفية 
اللبنانية. وستوجه هذه الدعوات حتت 
عنوان ان ايران ليس لديها خصوم في 
لبنان، وهي منفتحة على اجلميع وتسعى 
للتعام����ل مع الدولة اللبنانية من موقع 
الدولة للدولة، وقالت مصادر متابعة لهذا 
امللف ان سفير إيران في لبنان غضنفر 
ركن آبادي يشدد في اللقاءات التي يعقدها 
مع الشخصيات اللبنانية على ان طهران 
تدعم وتساند الوحدة الوطنية اللبنانية 

وتدعو لترسيخها.
 غياب البعثات الغربية عن استقباالت جناد: 
مليياذا لم يشييارك أي من رؤسيياء البعثات 
الديبلوماسية الغربية في االحتفاالت التي 
أقيمت على شرف الرئيس اإليراني أحمدي 
جناد سييواء في بعبدا أو في عن التينة أو 
في السرايا واقتصرت الدعوات على رؤساء 
البعثات العربية واإلسالمية من دون سواهم؟ 
ديبلوماسييي غربي يعلق على غيابهم عن 
االحتفاالت بالقول: »انني لم أدع ولو دعيت 
لكنت اعتذرت ألمرين: األول صعوبة معرفة 

ما سيقوله جناد ألنه سيتحدث بالفارسية 
والترجميية بالعربية، وبالتالي لن نعرف ما 
قد يقوله بالنسييبة الى دولنا وال ميكننا ان 
نبقى إذا تعرض لسياسيية الغرب، والثاني 
ان حكومتي اتخذت مع املجموعة األوروبية 
سلسييلة تدابير بحق إيييران تنفيذا لقرار 
العقوبييات الدولية ولذلك لم يكن حضورنا 
فييي املوقع الصحيييح، خصوصا ان جناد 
حدد مهمة زيارته من طهران قبل وصوله«، 
واستعان الديبلوماسيون الغربيون بزمالء 
لهم شيياركوا في االحتفاالت للوقوف على 

حقيقة ما جرى.
ـ تيمور جنبالط: سئل النائب   ندمي اجلميل 
ندمي اجلميل عن اللقاء بينه وبني تيمور 
جنبالط في الوقت الذي ينتقد فيه النائب 
وليد جنبالط مواقفه، فأجاب: »أوال نحن 
جيل جديد ونريد كشباب بناء املستقبل 
مع بعضنا البع����ض. ومن الطبيعي ان 
نتالقى ونتحاور ف����ي القضايا التي قد 
نختلف أو نتفق عليها. وأعتقد أن اللقاء 
مع تيمور جنبالط كان ممتازا ووجدنا في 
ضوئه الكثير من القواسم املشتركة كي 
نستطيع في املستقبل التعاون فيما بيننا 
وبناء دول����ة لبنان، وان يكون انتماؤنا 
للبنان أوال«، وهل جرى التطرق في اللقاء 
الى السياسة؟ أجاب: »أكيد عرضنا لكل 
األمور التي متر فيها البالد، وكان هناك 

الكثير من القناعات املشتركة«.
 تضخيم إعالمي: نفت مصادر فلسطينية 

أن يكون هناك حتركات مهمة ومستجدة 
الفلسطينية،  املخميات  ملتشددين داخل 
والحظت هذه املصادر ان هناك تضخيما 
تقوم به وسائل إعالمية على هذا الصعيد، 
علما ان هذا التضخيم يسيء الى االستقرار 
في لبنان وأيضا يزيد من املعاناة والقلق 
داخل املخيمات الفلسطينية. وقالت هذه 
املصادر ان املخيمات الفلسطينية تعيش 
عقدة ما حدث في مخيم نهر البارد وهي 
غييير معنية بتكرار التجربة، ويسييتبعد 
مصدر أمني لبناني ان تكون هناك قوى 
الفلسطينية قادرة على  داخل املخيمات 
توريط هذا املخيم أو ذاك في أحداث أمنية 
ذات صلة بالوضع اللبناني، والسبب في 
ذلك يعود لعدة اعتبييارات أهمها وجود 
تنسيق بن استخبارات اجليش اللبناني 
والقوى األساسية في املخيمات، والثاني 
ان املخيم الفلسطيني في لبنان ال تتوافر 
فيه سمات في هذه املرحلة تسمح بقيادته 

ملعاناة أمنية.
 تخوف مـن عودة عمليات اخلطف: تفيد 
معلومات ديبلوماسية غربية بان اتصاالت 
جتري بعيدا عن األضواء من أجل ترتيب 
ضمانات ملواطن����ني أجانب يقيمون في 
مناطق معينة، وطبقا لهذه املعلومات فإن 
هناك جهات غربية تخشى عودة عمليات 
خطف أجانب في لبنان في حال تدهورت 
األوض����اع األمنية، لديهم وضع مالي أو 

أكادميي أو ديبلوماسي هام.

)محمود الطويل(الرئيس سعد احلريري مترئسا اجتماع كتلة املستقبل 


