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 على وقع الحراك الخارجي .. بري يطمئن بأنه »ال مثالثة وال يحزنون« والحريري ينوه بالشق اإليجابي من خطاب نصر اهلل

م مساعي الـ »س ـ س« لبنان بدأ استراحة »المحاربين« على جبهة المحكمة.. وتقدُّ
 بيروت ـ عمر حبنجر

بدأت منذ أمس اس���تراحة 
المحاربين على جبهة المحكمة 
الدولية ومشتقاتها في لبنان، 
مع حلول عطلة نهاية االسبوع، 
وبداية عطلة االضحى المبارك، 
امتدادا الى عيد االستقالل الذي 
سيوجه الرئيس ميشال سليمان 
خالله رس���الة الى اللبنانيين 
تتضمن ما س���هى أو غاب، من 
معاني االس���تقالل، الى جانب 
الدولة  الراهن وجهود  الواقع 
لمعالجت���ه بالحكمة والتعقل 
»وبعيدا ع���ن الفتن الطائفية 

المذهبية«.
يضاف الى العوامل الفارضة 
لالستراحة الزيارات الرئاسية 
الخارجية، فالرئيس ميش���ال 
سليمان سيكون في قطر يوم 
23 نوفمبر الجاري، والرئيس 
الحريري الي���وم في االمارات 
واالثنين في موسكو فالمملكة 
العربية السعودية يوم األضحى، 
وسيكون في طهران يوم 28 منه، 
فيما غادر العماد ميشال عون 
الى باريس امس للقاء الرئيس 
نيكوال س���اركوزي، في حين 
يصل رئي���س الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان الى بيروت 
في 25 الجاري بدعوة من اتحاد 

المصارف العربية.
لك���ن ه���ذه االس���تراحة، 
ال تعن���ي الالح���راك، فضمن 
برنامج الزي���ارات الخارجية، 
تركيز اساس���ي عل���ى البحث 
عن مخارج للقضايا الداخلية، 
التي ازدادت تعقيدا بعد خطاب 
االمين العام لحزب اهلل السيد 
حسن نصر اهلل، الذي هدد بقطع 
يد كل من يحاول اتهام حزبه 
او ايا م���ن عناصره بالتورط 
الحريري  الرئيس  في اغتيال 
ورفاقه، متهما بعض القيادات 
اللبناني���ة بالتواطؤ في حرب 
يوليو 2006، األمر الذي استدعى 
ردود فعل عديدة، لكن السيد 
نص���ر اهلل ابقى ناف���ذة األمل 
مفتوحة من خالل تعديله على 
المسعى السعودي � السوري 
الذي كاد يكون نقطة التقاطع 
الوحيدة بين االطراف اللبنانية 

المتباعدة.
وثمة كالم عن ان المساعي 
� السورية، قطعت  السعودية 
مسافات ال بأس بها، في سبيل 

ملف السيناريوهات االنقالبية 
االجتياحية التي تباهى البعض 
بالحدي���ث عنها في وس���ائل 
االعالم، والتي تمس مقومات 

الدولة االساسية.

المقاومة والسلم خط أحمر

لكن صحيفة »السفير« اكدت 
أن القيادة السورية ابلغت عددا 
من المسؤولين اللبنانيين: بأن 
المقاوم���ة والس���لم االهلي في 
لبنان، هما خط احمر بالنسبة 
الى دمشق، وان سورية لن تقبل 

بأي امر يمس المقاومة بسوء.
المجلس  ب���دوره رئي���س 
التنفيذي في حزب اهلل السيد 
هاشم صفي الدين رأى ان كل 
ما تفعله اميركا من بث للسموم 
ومحاوالت دفع الفتنة في لبنان 

لن تحصد منه اال الخيبة.
وخالل افتتاح روضة الشهداء 
في الشياح قال صفي الدين ان 
المقاومة اليوم اعظم شأنا من 
ان تنالها االيادي الخبيثة او ان 
تطولها كل دعايات االستكبار 
العالم���ي وكل محاوالت النيل 
منها، وقال ان كل السياس���ات 
واالس���رائيلية  االميركي���ة 
ف���ي منطقتن���ا اصبحت هباء 

منثورا.

المالئم،  المخرج  العثور على 
ويبدو أن المسؤولين اللبنانيين 
في االجواء، وبالذات األمين العام 
لح���زب اهلل ورئيس مجلس 

النواب نبيه بري.
من جهته، السفير السوري 
في لبن���ان عل���ي عبدالكريم 
توقع امس ان يسفر التواصل 
السوري � السعودي عن وفاق 
بين اللبنانيين، لتفويت الفرصة 
على محاوالت العبث بالنسيج 

اللبناني.

الشق اإليجابي 

على أن رئيس الحكومة سعد 
الحريري وخالل ترؤسه اجتماع 
كتلة المستقبل، قبيل مغادرته 
بيروت، شدد على ثبات موقفه 
من المحكمة الدولية والدعوة 
الح���وار مع االس���تعداد  إلى 
لسماع كل اآلراء، متوقفا امام 
»الشق االيجابي في كالم األمين 
الع���ام لحزب اهلل حول نجاح 
المسعى السعودي � السوري 
العناصر  للتهدئة، متخطي���ا 
السلبية في الخطاب، انطالقا 
من الصمود والصالبة والرغبة 

في الحوار.
كم���ا ق���در المجتمعون في 
الكتلة مواقف الرئيس ميشال 

سليمان والنائب وليد جنبالط 
اللذين ساهما في عدم تفجير 
جلسة مجلس الوزراء األخيرة، 
حيث كان النق���اش بناء، لوال 

السجال بين 
الوزير شربل نحاس )كتلة 
عون( وقوى 14 آذار، الس���يما 
الحريري واتهامهم بالتعرض 
لضغوط اسرائيلية، ما استدعى 
ردا من رئيس الحكومة وعدد 

من السائرين في ركابه.
ونقل عن الرئيس الحريري 
قوله في اجتماع الكتلة: لن نقبل 
اال بالتسوية، ألن االنفجار في 

لبنان ممنوع.
بدوره رئيس مجلس النواب 
نبيه بري أبدى ارتياحه الشديد 

الى تعويل األمين العام لحزب 
اهلل حس���ن نص���راهلل عل���ى 
المسعى السعودي � السوري. 
وردا على سؤال حول »المثالثة« 
في السلطة، قال بري ل� »النهار« 
ان المطلوب تطبيق الطائف بكل 
مندرجاته وحروفه، فال مثالثة 

وال من يحزنون.
اقولها  وأضاف: صدقوني، 
للمرة االلف ال قيامة للبنان اذا 

لم تلغ الطائفية.

الحل سياسي

الرئيس  ابل���غ  ان���ه  وقال 
الفرنس���ي س���اركوزي، بأن 
الحل في لبنان سياسي وليس 
دس���توريا، وان االتكال على 

السعودية وسورية.
في هذا السياق، قال المتحدث 
باسم الخارجية الفرنسية برنار 
ڤاليرو ان وزير الخارجية برنار 
كوشنير لم يتطرق في أي من 
محادثاته في بيروت الى احتمال 
تعديل اتفاق الطائف بين القوى 

اللبنانية. 
واضاف ان كوش���نير اعلن 
اكثر من مرة هدف زيارته الى 
بي���روت وه���و التذكير بدعم 
فرنس���ا للس���لطات اللبنانية 
والتي تأمل باريس في تعزيز 
قدراتها، مؤكدا ان كوشنير سلم 
الرئيس سعد الحريري دعوة 
لزيارة فرنس���ا ولقاء الرئيس 
الى ان  س���اركوزي. وأش���ار 

الرئيس ساركوزي سيستقبل 
العماد عون يوم غد.

وذكرت معلومات صحافية 
في بيروت ان سلسلة دعوات 
وجهت الى شخصيات لبنانية 
لزيارة فرنس���ا ف���ي مقدمتها 
الرئيس أمين الجميل ورئيس 
القوات اللبنانية سمير جعجع 
في اطار التهدئة الممهدة لصدور 
الق���رار االتهامي، ما يعني انه 

بات قريبا.

القرار االتهامي مسيس!

من جهت���ه، النائ���ب وليد 
جنبالط رأى ان الوضع في لبنان 
اآلن حساس للغاية ويتطلب من 
كل القوى السياس���ية اليقظة 

وإدراك حجم المخاطر الكبرى 
التي تحيط بلبنان والمنطقة.

ايرن���ا  وأض���اف لوكال���ة 
االيراني���ة: ان م���ا رش���ح من 
معطي���ات ومعلوم���ات حول 
المحكم���ة يوحي ب���أن القرار 
االتهامي مس���يس، وهو يتهم 
فريقا من اللبنانيين، وقد يؤدي 
الى وقوع فتنة، وهذا ما يتطلب 
اعادة فتح قنوات الحوار بين 
الرئيس سعد الحريري والسيد 

حسن نصراهلل.
وش���دد جنب���الط على أن 
االستقرار والعدالة ال ينفصالن، 
وال يمكن اليوم النظر الى مشهد 
المحكم���ة الدولية بمعزل عن 
التطورات االقليمية والدولية 
المختلف���ة. وان االصطفافات 
الداخلية تجر البالد الى التوتر 
والمطل���وب تعزي���ز مناخات 
الحوار والتفاهم، وقال جنبالط 
ان زيارته الى طهران ممكنة في 

الوقت المالئم.
لكن كتلة نواب زحلة دعت 
الى التمسك بالمحكمة الدولية 
والى تحصين الساحة الداخلية 

وتغليب لغة الحوار الهادئ.
وطالبت الكتلة بعد اجتماعها 
برئاسة النائب طوني أبوخاطر 
بوضع القضاء اللبناني يده على 

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال  اللواء عصام ابو جمرة   

احمد فتفت

أكد أنها بنيت على محاضر اجتماعات عقدت في ذلك الوقت

سليم نصار: السيد نصراهلل لم يخطئ أبدًا 
في االستشهاد برسالة كيسنجر

بيروت: اليزال اجلدل مستمرا حول ما بات يعرف
بـ »رسالة كيسنجر« التي استشهد بها األمني العام 
ــن نصراهلل في خطابه األخير  ــيد حس حلزب اهلل الس
ــة األميركية في لبنان، والتي  كدليل على اجتاه السياس
قيل انها جواب افتراضي كتبه الصحافي الراحل سليم 
ــان وزير اخلارجية األميركي عام 1976  اللوزي على لس
ــالة قاسية وجهها عميد  ــنجر، ردا على رس هنري كيس
ــار  الكتلة الوطنية آنذاك رميون ادة.وفي هذا اإلطار أش
ــليم نصار في حديث لـ »ال بي سي«، الى  الصحافي س
ان ما ورد فيها حدث داخل اجتماع عقد حينها ومأخوذ 
من مصادر، وإمنا أقامه بشكل رسالة جوابية من هنري 
كيسنجر ليأخذ صيغة مختلفة، الفتا الى انه حاول قدر 
املستطاع إبعاد الشكوك عن مصادره، علما ان محضر 
ذلك االجتماع مسجل مبستندات القصر اجلمهوري.وأكد 
ان أمني عام »حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل لم يخطئ 

ــذه الطريقة.من جهته،  ــالة به أبدا في إظهاره هذه الرس
أوضح د.نبيل خليفة ان ما ورد في كالم األمني العام لـ 
»حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل عن رد كيسنجر على 
العميد رميون ادة، هو نص موجود في كتابه »لبنان في 
استراتيجية كيسنجر« الصادر في التسعينيات، ملحق 

رقم 3 صفحة 315.
ــنجر على  ــان الى ان مصدر رد كيس ــت في بي ولف
ــد ادة ورد في مجلة »احلوادث« عدد 1022، تاريخ  العمي
1976/6/18، وأعيد نشره في مجلة »الدستور« عدد 337 
تاريخ 1984/8/27.وعن صحة نسبة هذا الرد الى كيسنجر، 
ــب الى صحافيني  اوضح خليفة ان ما ورد في كتابه نس
ــال: »ومبا ان كتابا  ــي مجلة لبنانية، وق ــا يعمالن ف كان
ــهدوا بهذا النص ومن بينهم عمر حلمي وبشير  استش
العريضي، فإني أرى انه ال ميكن اجلزم بأي من األمرين 

إال على ضوء مصطلح التاريخ«.

الموقف سجل ضده بدالً من مالقاته بموقف مماثل النائب المستقبلي لم يجد جديدًا في خطاب نصر اهلل األخير

 مصادر لـ »األنباء«: الحريري ُغدر به عندما 
ُنصح باالعتراف بوجود »شهود الزور«

فتفت لـ »األنباء«: اتهام نحاس للحريري اغتيال سياسي  
وهروب لألمام لمن هم متهمون بالعمالة إلسرائيل

 بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املستقبل« 
النيابي���ة النائب احمد فتفت أن 
امني ع���ام »حزب اهلل« الس���يد 
حس���ن نصر اهلل لم يأت بجديد 
في اطاللته التلفزيونية االخيرة، 
حيث ج���اء كالمه تكرارا ملواقفه 
الس���ابقة وملا كان قد اعلن عنه 
نواب احلزب في محطات عديدة 
لهم، معتبرا ان لهجة السيد نصر 
اهلل التصعيدية والتوتر الصادر 
عن نواب احلزب ووزرائه وكافة 
قوى 8 آذار يوحي باالرباك لديهم 
بعد ان ادركوا انهم اتخذوا مسارا 
التعاطي مع احملكمة  خاطئا في 
الدولي���ة، مؤكدا ان قوى 14 آذار 
لن تتنازل بعد اليوم امام فريق 
8 آذار بعدم���ا اعتبرت تنازالتها 

ضعفا في املواقف.

الحفاظ على النظام

ولفت النائب فتفت في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان احملكمة الدولية 
والعدالة هما افضل وسيلة للحفاظ 

على النظام الدميوقراطي في لبنان 
معتبرا انه انطالقا مما تقدم فان 
العدالة ليس���ت فق���ط من اجل 
الوصول الى احلقيقة امنا تشكل 
بحد ذاتها خدمة كبيرة ملن يريد 
فعال مقاومة الكيان االسرائيلي، 
وليس ملن يستغل السالح بهدف 
احلصول على مكاسب سياسية 
داخلي���ة حتت عن���وان محاربة 

اسرائيل.
وعن امكانية التوصل الى حل 
بعد انسداد االفق حيال ملف شهود 
الزور وجتني���ب البالد االنزالق 
الى دائرة االنفجار، رأى النائب 
فتفت ان احلل الوحيد يكمن في 
العودة الى املؤسسات الدستورية 
والقضائية، مشيرا الى ان وزير 
العدل ابراهيم جنار حسم املوقف 
حيال ملف ش���هود ال���زور غير 
املوجود اساس���ا، عندما خلص 
الى ان املل���ف املذكور ليس من 
صالحيات املجلس العدلي، وذلك 
من خالل تقرير بحث قانوني مبني 
على نصوص قانونية غير قابلة 

للتشكيك بوضوحها، معتبرا ان 
الفريق اآلخر لم يشأ االخذ بتقرير 
الوزير جنار لكونه يفسد عليه 
مهمة تعطي���ل احملكمة الدولية، 
واال لكان هذا الفريق قد تقدم الى 
القضاء العادي بامللف املذكور فيما 
لو وجد فعليا بني يديه، معتبرا عن 
عدم جلوء من يرى نفسه معنيا 
بشهود الزور الى القضاء العادي 
حت���ى اآلن، يؤكد ان امللف ملفق 

برمته وال ميكن احلديث عنه قبل 
صدور القرار االتهامي.

وف���ي س���ياق متص���ل لفت 
النائب فتفت الى ان مهمة الطعن 
مبصداقية احملكمة الدولية من قبل 
السياسي،  »حزب اهلل« وفريقه 
حض���ت عليها مواق���ف قاضي 
التمهيدي���ة دانيال  االج���راءات 
فرانسني التي جاءت مرات عديدة 
لصالح اللواء السيد، والتي كان 
آخرها رد استئناف املدعي العام 
الدولي دانيال بلمار لقرار احملكمة 
بأنها صاحبة اختصاص في البت 
بطلب اللواء السيد حلصوله على 
نسخة من املستندات التي اوقف 

مبوجبها.

الوزير نحاس نسي من يمثل!

على صعيد آخ���ر رد النائب 
فتفت على كالم وزير االتصاالت 
ش���ربل نحاس ال���ذي اتهم فيه 
الرئيس احلري���ري اثناء انعقاد 
جلس���ة مجلس الوزراء االخيرة 
باخلضوع للضغوطات االميركية 

واالسرائيلية، واعتبر فتفت ان ما 
صدر عن الوزير نحاس هو من 
اخطر ما قيل ويقال عن الرئيس 
احلري���ري، خصوصا انه صادر 
عن وزي���ر في حكومة احلريري 
نفسه، ويذكر بالكالم الذي قيل 
للرئيس الشهيد رفيق احلريري 
قبيل اغتياله، مشيرا الى ان كالم 
نحاس وبالرغم من انه يجسد في 
ابعاده اغتياال سياسيا للرئيس 
احلريري احلالي، اال انه يش���ير 
في خلفياته ال���ى عملية هروب 
الى االمام من قبل من هم متهمون 

بالعمالة السرائيل.
النائ���ب فتفت كالمه  وختم 
معربا عن خشيته من ان يكون 
الهدف من مواق���ف فريق 8 آذار 
حيال احملكم���ة الدولية مبا فيها 
كالم الوزير نحاس اعاله، يخدم 
اس���رائيل والعمالة لها على حد 
سواء الن املراد منه فتنة داخلية 
وهو بذلك يكون ابعد من عملية 
افشال الرئيس احلريري واسقاط 

حكومته.

 بيروت ـ أحمد عزالدين
يرى مراقبون انه وفي ذروة التجاذب، فإن املعارضة 
السابقة � التي يشهد لها بأنها أفضل من يستخدم سالح 
االنتظار � وحلفاء دمشق واثقون من الفوز في املواجهة 
العددية مع األكثرية السابقة، بعدما فعلت الضغوط 
فعلها على »احملايدين«، وس����ط إصرار سوري على 
ضرورة حتديد املواقف ألن املرحلة ال حتتمل هذه األيام 
اللون الرمادي، ومن غير املقبول تبديل الثوب وفقا 
حلركة الطقس، وفي هذا اإلطار فإن النائب وليد جنبالط 
قد قلب الدفة لصالح قوى 8 آذار، وجاء توقيت زيارته 
الى دمشق وبرنامج اللقاءات التي أعدت له خير دليل 
على القراءة لصورة الوضع الراهن، وجاءت املقاطعة 
من ممثلي 8 آذار للحوار الذي أصبح من األكيد »فعل 
كان« وان لم يعلن ذلك رسميا مبثابة رسالة التخاذ 
موقف من قبل وزراء رئيس اجلمهورية، ويبرر قطب 
في املعارضة ذلك بأنه مشاركة وزراء رئيس اجلمهورية 
اخلمسة في تصويت غير توافقي ال يتعارض مع الصفة 
التوافقية لرئيس اجلمهورية، ألن األمر عندما يتعلق 
بشأن وطني دقيق، فال مكان للحيادية.وفي املقابل يرى 
أقط����اب في 14 آذار ان موقف رئيس اجلمهورية أكثر 
صعوبة اذا ما اضطر للوقوف على ضفة مقابلة للضفة 
الت����ي يقف عليها رئيس احلكومة، ألنه بذلك يصبح 
التعايش صعبا، فالتمايز في هذه احلالة يختلف عن 
اي تناقض للرئاسة في مواقفها مع أطراف أخرى، وذلك 
ان التعايش والتفاهم والتقارب بني رئيس اجلمهورية 
واحلكومة هو أساس جناح السلطة التنفيذية، ودون 
هذا التفاهم فإن انطالقة السلطة ستكون دون كامل 

عجالتها، وبالتالي لن تسير.
هذا وتقول شخصية قيادية مقربة من رئيس 
احلكومة سعد احلريري انه قد ُغدر به في موضوع 
االعتراف ب� »ش���هود ال���زور« بحيث جاء املوقف 
مبنيا على نصيحة بأن مثل هذا االعتراف يشكل 
خطوة نحو الفريق اآلخر تقابل مبثلها للوصول 
الى تس���وية مقبولة في إطار اليد املمدودة، لكنه 
وجد ان هذا املوقف قد سجل ضده وانه أصبح سيفا 
مصلتا عليه بدال م���ن ان يكون ملصلحته.ويقول 
مراقبون ان تغيير اخلريطة السياسية اللبنانية 
يأتي كانعكاس للواقع اإلقليمي، الذي كانت زيارة 
الرئي���س اإليراني محمود أحمدي جناد الى لبنان 
ذروته، ومبثابة اإلعالن عن هذا التحول، األمر الذي 
ف���رض حتركا غربيا باجتاه لبنان، وهو ما ترجم 
من خالل الزيارات املتالحقة لعدد من املس���ؤولني 
وخصوصا األميركيني والفرنسيني منهم، وحصر 
اتصاالتهم الرسمية بفريق فيما غاب فريق 8 آذار 
عن صورة هذه اللقاءات باستثناء اللقاء اليتيم بني 
وزير اخلارجية الفرنسي برنارد كوشنير ومسؤول 
العالق���ات الدولية في حزب اهلل عمار املوس���وي 
والذي جاء في إطار تبليغ الرسائل املتبادلة، وقد 
طرح أكثر من تساؤل حول تناقض املواقف بشأنه، 
وأكثر من ذلك فإن الوزير الفرنس���ي الذي أجرى 
مروحة واسعة من اللقاءات لم يزر الرئيس نبيه 
ب���ري العائد قبل أيام من باري���س، حيث كان له 
لقاء س���اخن مع الوزير الفرنس���ي هناك، ما ترك 

أكثر من تأويل.

الكونغرس األميركي يفرج عن معونة
 الـ 100 مليون دوالر العسكرية للبنان

غرفة عمليات 
مشتركة

بين جنبالط ووهاب
 بيروت: ذك���رت إذاعة
الناطقة  »صوت املدى« 
بلسان التيار الوطني احلر 
ان اجتماعا عقد في اجلبل 
ب���ني قياديني م���ن احلزب 
التقدمي االش���تراكي الذي 
يرأسه النائب وليد جنبالط 
ومن تيار التوحيد برئاسة 
وئام وهاب، مت االتفاق خالله 
على إنشاء غرفة عمليات 
مشتركة للتنسيق في كل 
القضاي���ا مل���ا يضمن أمن 

اجلبل وسالمة أهله.

 واشنطن ـ أحمد عبداهلل
اعلن رئيس جلنة الش���ؤون اخلارجية 
في مجلس النواب االميركي هوارد بيرمان 
انه قرر انهاء التجمي���د الذي امر به في 2 
اغسطس املاضي ملعونات عسكرية طلبتها 
االدارة للبنان وتقدر قيمتها بنحو 100 مليون 

دوالر.
وقال بيرمان ف���ي بيان اصدره اول من 
امس في واش���نطن »لقد ام���رت بتجميد 
املعونات العس���كرية التي طلبتها االدارة 
للبنان بسبب قلقي من اال تكون تلك املعونة 
متسقة مع االوضاع الداخلية هناك. وبسبب 
قرار التجميد اجرت االدارة مس���حا شامال 
للمساعدات العسكرية التي قدمناها للبنان 

لتقييم تأثيرها. وبعد االطالع على التقييم 
فانني اعتقد ان املعونة املقترحة باتت اكثر 
حتديدا وانا هنا اعبر عن اطمئناني لطبيعة 
تلك املعونة وهدفها. لقد تلقيت تأكيدات بان 
تلك املعدات العسكرية لن تنتهي الى ايدي 

اعضاء حزب اهلل«.
وكانت االدارة االميركية قد دافعت عن 
معونته���ا املقترحة للجي���ش اللبناني في 
وج���ه معارضة متزايدة م���ن الكونغرس. 
وطلبت وزارة اخلارجية من بيرمان – وهو 
دميوقراطي – ان ينهي جتميد الصفقة قبل ان 
يترك موقعه لعضوة جمهورية متشددة هي 
ايلينا روس ليهتنني في يناير املقبل بسبب 

تبدل االغلبية في مجلس النواب.

أخبار وأسرار لبنانية  ورقة تفاهم بني حـزب اهلل وجنبالط: تقول معلومات 
غير مؤك����دة أن رئيس اللقاء الدميوقراطي وليد 
جنبالط وضع مع حزب اهلل ورقة تفاهم سرية 
شبيهة بورقة التفاهم التي وقعت بني حزب اهلل 

والعم����اد ع����ون وان هناك وثيقتني موقعتني م����ن قيادتي حزب اهلل 
واالشتراكي واحدة عند نصراهلل واالخرى عند جنبالط، ومتت احاطة 
الوثيقتني بسرية تامة وبعيدا عن االنظار واالعالم، وهناك معلومات 
تق����ول ان هناك وثيقة قريبة من جوهر وثيقة التفاهم بني حزب اهلل 

وعون.
وأكدت مصادر حزبية واسعة االطالع ما يجري ميدانيا على متاس 
قرى اجلبل من حراك تنس����يقي رفيع ال يهدأ بني حزب اهلل واحلزب 
التقدمي االشتراكي يدل كأن هناك شيئا كبيرا سيحدث قريبا في البلد، 
مشيرة الى أن »هذا املشهد يعبر عنه التنسيق االمني والعمالني بني 
حزب اهلل واحلزب التقدمي االش����تراكي، ال����ذي بلغ درجات متقدمة 

خصوصا في خلدة ودوحة عرمون والناعمة والشويفات وعاليه«.
وأكدت هذه املصادر »أن هذا التنس����يق يحدد نقاط تواجد ومدى 
انتشار كل من احلزبني استنادا الى اتفاق بني الطرفني،  والذي يشرف 
على تنفيذ وتطبيق بنوده كل من مسؤول وحدة االرتباط والتنسيق 

في ح����زب اهلل وفيق صفا ومفوض التعبئة في 
التقدمي صالح البتدين����ي، وهذا االتفاق يقضي 
بحسب املصادر بإبقاء اجلبل مفتوحا ملرور املقاومة 
نحو اجلنوب او البقاع او بيروت، على أن تكون 
في املقابل السيطرة على األرض داخل كل بلدات وقرى اجلبل للحزب 
التقدمي االشتراكي، الذي يظهر من خالل حترك كوادره العمالنية أنه 
بات على أعلى درجات االستعداد ملواجهة كل السيناريوهات احملتملة 

والتي يبدو أنها لن تكون بعيدة كثيرا«.
ــجلوا ان الدروز قدموا زعامة جديدة سيكون لها   زعامة درزية جديدة: »س
دور كبير من اآلن وصاعدا هو الشيخ علي زين الدين )الذي يرأس مؤسسة 
ــي كبير تعليقا على زيارة زين الدين  العرفان(«، هذا ما قاله مرجع سياس

السويداء في سورية واالستقبال احلافل الذي أعد له فيها.
 التمديد لسالمة: أشادت وزيرة املال ريا احلسن بحاكم مصرف لبنان 
رياض س����المة الذي »يتمتع بخبرة يعترف بها كل األفرقاء ليس في 
لبنان فحس����ب بل في العالم كله، وان ثمة فائدة في اتخاذ القرار في 
الوقت املناس����ب للتمديد له في احلاكمية قبل انتهاء واليته لطمأنة 
العامل����ني في هذا القط����اع واملتخوفني م����ن رد الفع����ل على تغيير 

احلاكم«.

الحريري يطالب »المستقبل« باإلعداد للقاء إسالمي ـ مسيحي 
ــعد احلريري املكتب بيروت: طالب رئيس الوزراء اللبناني س

السياسي لتيار املستقبل بالعمل على إعداد لقاء إسالميـ  مسيحي 
ــترك من شأنه تعزيز  ــتوى عال لوضع برنامج عمل مش على مس

العالقات اإلسالمية ـ املسيحية في لبنان وفي العالم العربي.
ــي  ــته الجتماع املكتب السياس وأكد احلريري خالل رئاس
لتيار املستقبل حرصه على االستقرار السيما في ظل الظروف 

اإلقليمية الراهنة.
ــي في بيان صحافي على القرارات التي  وأثنى املكتب السياس
صدرت عن اجتماع بطاركة الشرق الكاثوليك الذي عقد مؤخرا في 
ــيما فيما يتعلق باحلضور املسيحي في الشرق مع  الڤاتيكان، الس
ــتركة وكذلك القرار املتعلق  ــلمني بوصفها قضايا وطنية مش املس

باالحتالل اإلسرائيلي وإدانته وجتريده من أي مبرر ديني.


