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 جنبالط لألوساط المعنية: الحريري مستعد للتسوية 

 جنبالط كسر ظهر «١٤ آذار» في «األميركية».. و«المستقبل» يخسر أكبر معاقله
 بيروتـ  وكاالت: فاجأت االنتخابات الطالبية في اجلامعة األميركية
  في بيروت األطراف املتنافســـة، فقد اكتسحت املعارضة السابقة 
٥ كليـــات من أصل ٦، بينما خســـر حتالـــف ١٤ آذار معركة مهمة في 
معقلهم، وخابت توقعات املستقلني. وحفل اليوم االنتخابي الطويل 
في اجلامعة األميركية في بيـــروت، باملفاجآت. رمبا هي املرة األولى 
التـــي ميكن القول فيها إن طرفا يكتســـح الطرف اآلخر. أما املفاجأة، 
فتكمن في هوية الطرف الفائز واآلخر اخلاسر. قلة قليلة توقعت سلفا 
فوز طالب املعارضة الســـابقة على طالب حتالف ١٤ آذار، فقد فوجئ 
اجلميع بالنتيجة من أكثر املتفائلني في حتالف املعارضة الســـابقة، 
إلى أكثر املتشـــائمني في حتالف قوى ١٤ آذار. لم يتوقع أحد أن ينال 
«شباب املســـتقبل» وحلفاؤهم ٣٢ مقعدا فقط فضال عن أن الصدمة 
كانت أقوى بالنسبة إلى الرقم الذي حصده طالب املعارضة وحلفاؤهم 

في «منظمة الشباب التقدمي»، إذ نالوا ٦٩ مقعدا.
  أما املســـتقلون فخيبت صناديق االقتراع توقعاتهم وعجزوا عن 
تأليف قوة ثالثة تستطيع الوقوف في وجه القطاعات الشبابية ألحزاب 
املواالة واملعارضة الســـابقتني. في احملصلة، حصد طالب املعارضة 
وحلفاؤهم في «منظمة الشباب التقدمي» مقاعد ٥ كليات من أصل ٦، 

فيما حافظ «شباب املستقبل» على تفوقهم في كلية إدارة األعمال.
  عكس مشهد الفرز إشـــارات واضحة للنتيجة، فعال صراخ طالب 
املعارضـــة على صوت طالب املواالة. بني شاشـــتني كبيرتني إلعالن 
النتائج مباشرة، فصل عناصر أمن اجلامعة طالب األطراف املتنافسة، 
واســـتدعى عميد طالب اجلامعة طالل نظام الدين الطالب املرشحني 
للمشـــاركة في فرز األصوات. ومع كل اسم ملرشح ناجح، كان يرتفع 
صراخ مناصريه. ولم تغب الشعارات السياسية والطائفية عن هتافات 

الطرفني، وكأنها باتت خبز احلمالت االنتخابية.
  ومـــع انتهاء الفرز، بدت الصدمة على وجوه مؤيدي املواالة، فيما 
لم يتســـع حرم اجلامعة لفرحة طالب املعارضة، فخرجوا إلى شارع 
«بلس» مرددين شعاراتهم، ضمن موكب كبير وقف بعض الوقت أمام 

منزل الرئيس فؤاد السنيورة، حيث رفع الطالب صورا لألمني العام 
حلزب اهللا حسن نصراهللا، قبل أن يسيروا في مواكب سيارة أقفلت 

بعض الطرقات وأثارت تذمر العديد من املارة.
  هكذا أنهت انتخابات «األميركية» مرحلة االنتخابات الطالبية في 

اجلامعات اخلاصة الكبرى.
  أما النتائج، فتقود إلى بعض االستنتاجات، منها أن القطاع الطالبي لـ 
«تيار املستقبل» قد يعاني أزمة جامعية هذا العام بعد خسارة مؤملة في 
جامعتني هما األكبر ضمن «حصته» املعهودة، أي «األميركية» و«اللبنانية 
األميركية»، ومنهم من يعتبر ان «١٤ آذار» تراجعت في الشارع بعد ان 

خذل قادة هذا الفريق جمهورهم في أكثر من استحقاق.
  ولكـــن يبقـــى الســـؤال االكبـــر: كيـــف خســـرت «١٤ آذار» هذا 

االستحقاق؟
  تقـــول مصادر في تيار املســـتقبل ان «جنبالط واحلزب التقدمي 
االشتراكي كسروا ظهر «١٤ آذار» بتحالفه مع قوى املعارضة، وإن دل 
هذا على شيء فهو التأكيد ان رئيس اللقاء الدميوقراطي ليس وسطيا 

لكن أصبح في املقلب اآلخر بامتياز».
  في غضون ذلـــك، لوحظ ان طالب حركة أمـــل واحلزب التقدمي 
االشتراكي توجهوا الى املختارة لتقدمي التهنئة للنائب جنبالط بالفوز 
فـــي االنتخابات الطالبية في اجلامعـــة األميركية (فيما توجه طالب 
حزب اهللا والتيار الوطني احلر وباقي أطياف املعارضة الى الرابية). 
وقد حظي وفد أمل في املختارة بحفاوة بالغة من قبل جنبالط، حيث 
ترأس الوفد «احلركي» ياسر نبيه بري الذي ودعه جنبالط الى مدخل 
القصر، حيث أشاد جنبالط أمام الوفد باحملطات النضالية بينه وبني 
الرئيس بري في انتفاضة ٦ فبراير وحترير الشحار الغربي وإسقاط 

١٧ مايو.
  وروى جنبالط العديد من الذكريات، واصفا تلك املرحلة النضالية 
مـــع بري بالناصعـــة والنقية، فيما وصف مرحلـــة الـ ٢٠٠٥ و٢٠٠٨ 

بالغريبة عن الثوابت التي عدنا إليها اآلن. 

 عضو اللقاء الديمقراطي في إقليم الخروب أكد أن العديد من األهالي يشترون السالح خوفًاً من السالح 

 مصادر «المستقبل» لـ «األنباء»: رئيس اللقاء الديموقراطي أكد في هذا االستحقاق الطالبي أنه لم يعد وسطيًا

 سعد احلريري 

 رئيس مؤسسة الفكر العربي األمير خالد الفيصل يسلم الرئيس ميشال سليمان كتاب
  «التقرير الثالث للتنمية الثقافية العربية» 

 (محمود الطويل) 

 وليد جنبالط 

 بيــــروت: أبلغ رئيس «اللقاء الدميوقراطــــي» النائب وليد جنبالط
  ومســــاعدوه االوساط املعنية ان احملادثات غير املعلنة اجلارية مع 
احلريري تؤكد جهوزيته لعقد تسوية جتنب لبنان أي انعكاسات سلبية 
للقرار الظني، ولكن الرجل يحتاج الى دعم جدي لكي يكون قادرا على 
الســــير قدما في هذا االمر، وان االساس وقف كل أنواع احلمالت عليه 
ومحاولة إخضاعه بالقوة. وهو كالم يهتم جنبالط بأن يســــمعه جيدا 

كل من حزب اهللا والقيادة السورية.
  كذلك يشــــير جنبالط الى انه يجب اقناع رئيــــس تكتل «التغيير 
واالصالح» العماد ميشال عون بتخفيف حملته املباشرة على احلريري 

واألداء احلكومي.
  ولدى استقباله الوفود الشعبية واملشايخ الدروز ردد النائب جنبالط 
أمامهم أنه كان محقا وصائبا في متوضعه السياســــي حلماية الطائفة 
أوال واجلبــــل عموما، ويعتبر انه في حــــال حصول أي اضطرابات في 
البلد، فإن اجلبل سيكون املالذ اآلمن للجميع، وانه متفق مع القيادات 

الدرزية كافة على هذه الوظيفة للمنطقة.
  في غضــــون ذلك، انزعج عدد من كوادر تيار املســــتقبل من الكالم 
املتمادي للنائب وليد جنبالط الذي يشــــيد فيه بالوزير شربل نحاس 
السيما دعوته نحاس للغداء، حيث تعتبر هذه الدعوة تقليدا ميارسه 
جنبالط في بعض املناسبات املرمزة سياسيا، وتعتبر كوادر املستقبل 
ان جنبالط ميارس اليوم مع نحاس ما كان ميارسه مع الوزير جورج 

قرم في عهد الرئيس الشهيد رفيق احلريري.
  الى ذلك، كان لعضو  اللقاء الدميقراطي النائب عالء الدين ترو تصريح 
ملفت امس اذ اكد انه ســــيصوت الى جانــــب اي قرار يتعلق باحملكمة 
الدولية انطالقا من قناعته الشخصية بضرورة حتقيق العدالة، وعن 
موقف احلزب االشــــتراكي والنائب وليد جنبالط من احملكمة اعتبرها 

تسعى للتوفيق بني العدالة واالستقرار وتهدف لعدم استخدام احملكمة 
الغراض سياســــية او استخدامها من قبل البعض في الداخل واخلارج 

الحداث فتنة.
  ولدى سؤاله عن موقع احلزب االشتراكي بني فريقي ٨ و١٤ آذار، اكد 
الوقوف الى جانب الفريق الذي ينادي بالتسوية ومنع الفتنة وحيث نرى 
مصلحة البلد واملواطن سنكون، نافيا نفيا قاطعا االنضمام الى فريق 

الثامن من آذار ومؤكدا عدم العودة الى فريق الرابع عشر من آذار.
  وعن العالقة بني «املســــتقبل» و«االشتراكي» الســــيما في منطقة 
االقليم، اعتبرها ممتازة على الرغم من بعض التباينات التي حصلت في 
االنتخابات البلدية االخيرة في بعض املناطق والتي يتحمل مسؤوليتها 
تيار املستقبل وفقا للنائب ترو، وفي هذا االطار نفى الكالم الذي سبق 
ان أدلى به النائب محمد احلجار واتهم فيه البعض من احلزب االشتراكي 
بأنه مازال يتصرف بعقلية االنتخابات البلدية، مؤكدا ان النائب احلجار 

هو من يتصرف بهذه الطريقة.
  وعن مدى جتاوب الرأي العام مع املواقف االخيرة للنائب جنبالط، 
اشار النائب عالء ترو الى ان الهدف الذي يسعى وليد جنبالط اليه هو 
حتقيق االســــتقرار ومنع الفتنة واعادة التواصل مع مختلف الفرقاء، 

فالصوت العالي يقود الى اخلراب واملجهول وهذا ال يخدم املواطن.
  اما عن موضوع التســــلح في االقليم فاعتبر ان حزب اهللا يســــلح 
جماعاته في لبنان وفي االقليم، وهذا االمر دفع العديد من املواطنني الى 
شراء السالح خوفا من السالح املوزع من حزب اهللا، ومن هذا املنطلق 
تواصلنا كحزب اشتراكي مع جميع القوى السياسية في االقليم بهدف 
حماية امن الناس من اي تداعيات الي فتنة قد تعصف بالوطن خاصة 
ان اجليش مبفرده غير قادر على ضبط الفلتان نتيجة عدم وجود قرار 

سياسي يتيح له ذلك. 

 الحريري لسيسون: تواصلكم مع سورية يؤذيكم
  والحرب اإلسرائيلية قد تقضي على «١٤ آذار» 

 بيروتـ  وكاالت: مازالت فضائح «ويكيليكس»
  فيما يخص الملف اللبناني مستمرة، وآخرها 
كان نشـــر مذكرة بتاريـــخ ٢٠٠٨/١٠/١٥ والتي 
أشارت الى لقاء جرى بين السفيرة األميركية 
ميشيل سيسون وزعيم الغالبية سعد الحريري 
ومستشـــاره نادر الحريري وكاتبة المحضر 

نادين شهاب في قريطم.
  وردا على التكهنات اإلعالمية بشأن موعد لقائه 
مع األمين العام لحزب اهللا حسن نصراهللا أجاب 
الحريري بأن مستشاريه «اليزالون يدرسون» 
بعض العوامل الصعبة مثل المكان والتوقيت، 

لكن يجب أن يحصل االجتماع «قريبا».
  وفيما يخـــص لقاءه نائب حزب اهللا محمد 
رعد في ســـبتمبر قال الحريري إنه كان لقاء 
«مصالحة»، مضيفا ـ تنبيها ـ أن كال الطرفين 

يملك أجندته السياسية الخاصة.
  وعرف الحريري أجندته بإزالة أسباب الصراع 
السني ـ الشـــيعي، وتأمين وضعية أفضل له 

للتواصل مع شخصيات شيعية أخرى.
  وبرر الحريري أن بعض الشيعة سيشعرون 
بأنهم تلقوا ضوءا أخضر للتواصل مع الحريري 

إذا ما رأوه يلتقي نصراهللا.
  والحظت الســـفيرة أن الحريري بذل جهدا 
لالرتباط بالشـــيعة اللبنانييـــن بعد الزيارة 
التي قام بها في يوليـــو إلى العراق، واعترف 
الحريري بأنه يشارك نصراهللا خوفه من حرب 

إسرائيلية.
  وأشار إلى أن البعض في إسرائيل والواليات 
المتحدة مقتنعون بأن إسرائيل يجب أن تنظف 
لبنان من حـــزب اهللا «لمرة واحدة ونهائية»، 
لكنه حذر من أن خطوة كهذه ال يمكن أن تبعد 
حزب اهللا إال مؤقتا، ألن إيران وسورية ستعيدان 

بناء الحزب.
  وأكثر من ذلـــك، قال الحريري إن الســـّنة 
والمسيحيين قد يخسرون، ألن إسرائيل ستقاتل 
األمة ال حزب اهللا فقط و«ســـيكون هذا قاتال 

لقوى ١٤ آذار».
  كما شجب الحريري نشر القوات السورية 
على الحدود، قائال «بعد سلســـلة االغتياالت، 
ومن ضمنها والدي، كيف تجرؤ ســـورية على 
تحريك قواتها باتجاه الحدود اللبنانية مدعية 

أن لبنان لديه مشكلة مع اإلرهابيين»؟
  وتكهن الحريري بأن سورية ليست في وارد 
اإلعداد الجتياح، لكنها تختبر ردود الفعل. وقال 
إن سورية، في العادة، تقوم بخطوة وتنتظر 
رد الفعـــل. إذا لم يكن هناك رد فعل قاس، فإن 

جرأة سورية تزداد.
  وقال الحريري إن سورية ليست خائفة من 
رد فعل المجتمع الدولي، خصوصا أن الرئيس 
السوري بشار األسد يبقى رئيسا لمدى الحياة، 
لذلك فهو غير معني بخسارة عالقته مع فرنسا 

وبريطانيا على المدى القصير.
  واشتكى الحريري من اللقاء األميركي األخير 
مع وزير الخارجية الـسوري وليد المعلم. وأشار 
إلى أن مصر والسعودية ال تتكـلمان مع سـورية، 
وقال إن الواليات المتحدة تخاطر بخسارة الدعم 
العربي، الذي تمـتلكه حاليا، وخصوصا في لبنان 

والعراق من خالل «محادثاتها مع دمشق».
  فأشارت السفيرة إلى أن الواليات المتحدة 
نقلت إلى المعـلم المالحـظات األميركية، وتتضمن 
دعم سورية لعناصر عدم االستقرار في الشرق 
األوسط، دعم سورية لإلرهاب، وسجل سورية 
في مجال حقوق اإلنسان. كما أعلنت واشنطن 

دعمها للسيادة اللبنانية.
  وأكثر من ذلـــك، فإن الوزيرة رايس أعلنت 
أن الواليـــات المتحـــدة تدعم بنـــاء العالقات 
الديبلوماسية بين لبنان وسورية، لكنها أشارت 

إلى أن هذا يحتاج إلى احترام متبادل.
  كمـــا أن التطبيع يتضمن ترســـيم الحدود 
ووضع حد لنقل السالح عبر سورية في خرق 

للقرار ١٧٠١.
  وقال الحريري إنه يخاف من أن تركيز اإلدارة 
األميركية الحالي هو «ترك أثر»، وهذا ما قد يضر 
بشـــعبية الواليات المتحدة في العالم العربي 

والعالقة مع دمشق قد تؤذيها.
  وأبلغ الحريري أن المســـؤولين اإليرانيين 
اليزالون يدعونه إلى طهـــران، وأوضح بنية 
طيبة أن الواليات المتحدة ال تستطيع التأثير 
في زياراتـــه، خصوصا أنه لن يفاجأ بزيارات 
مسؤولين أميركيين إلى سورية وإيران يوما 
من األيام. ومع ذلك، قال إنه لن يســـافر إال إذا 

كانت تخدم مصالح لبنان الحيوية. 

 مزيد من وثائق ويكيليكس السرية حول لبنان 

 بري «طفح كيله» ويدعو الحكومة لالنعقاد:
  الكرة في ملعب سليمان والحريري

على إبقاء اخلطوط مفتوحة مع اجلميع 
انطالقا من كوني رئيسا ملجلس النواب، 
اال ان االصرار على محاولة تشويه الواقع 

بات أمرا غير مقبول.
  ورأى ان الكرة اآلن في ملعب الرئيس 
ميشال سليمان وملعب الرئيس احلريري، 
وعليهمــــا االتفاق على دعــــوة مجلس 
الوزراء الــــى االنعقاد فــــورا، وإذا كان 
رئيس اجلمهورية يشعر باحلرج فإنه 
يستطيع ان يطلب من وزرائه البقاء على 
احلياد، وإذا كان رئيس احلكومة يريد 
االنسحاب فلينسحب، املهم ان ننتهي من 
هذا امللف، ولتتم دعوة مجلس الوزراء الى 
االنعقاد وستكون املعارضة في طليعة 
املشاركني وكل ما نطلبه هو التصويت 
علــــى مطلب احالة ملف شــــهود الزور 
الى املجلس العدلي، مع التزامنا املطلق 
باحترام النتيجة وأؤكد باســــمي واسم 
حزب اهللا انه لــــن يصدر عنا ما يعطل 

مجلس الوزراء الحقا، إذا فشلنا. 

انه اذا صح اخلبر عن رفع املدعي العام 
بلمار القرار الى القاضي فرانسني فإن ذلك 
سيكون طعنة في ظهر اململكة العربية 
السعودية أوال وقبل ان يكون طعنة في 

ظهر سورية واملعارضة اللبنانية،.
  ١٤ آذار تتحمل المسؤولية

  وأكد رئيس املجلس ان فريق ١٤ آذار 
هو الذي يتحمل بشكل مباشر وواضح 
الوزراء  املســــؤولية عن شــــل مجلس 
وتعطيله، مشيرا الى ان احلريري ابلغ 
رئيس اجلمهورية بأنه يرفض التصويت 
في مجلــــس الوزراء علــــى احالة ملف 
شهود الزور الى املجلس العدلي، مهددا 
باالنسحاب من اجللسة التي يعتمد فيها 
خيار التصويت فتعطل مجلس الوزراء 
بسبب هذا املوقف. وأضاف بري يقول: لقد 
طفح الكيل ولم يعد باإلمكان السكوت عما 
يجري، علما انني حتملت الكثير وصبرت 
طويال خالل الفترة السابقة حرصا مني 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  األمطار رحمة السماء، هطلت غزيرة 
على لبنــــان منذ فجر أمــــس، فأخمدت 
احلرائق العديدة التي اشتعلت في أحراج 
لبنان وغاباتــــه، حتى كادت ان تالمس 
املنازل املأهولة في بعض املناطق، وسط 
عجز وسائل املكافحة األرضية واجلوية 
عن السيطرة على النيران في أكثر من 

١٢٠ منطقة مبختلف احملافظات.
  أما عن احلرائق السياسية فمازالت 
مشتعلة حتت ســــقف التهدئة وانتظار 
املســــاعي االقليمية املســــتمرة بحسب 
تأكيدات الســــفير السعودي في بيروت 
علي عواض عسيري، الذي نفى اي رابط 
بني املساعي السوريةـ  السعودية وموعد 
صدور القرار االتهامي، مشيرا الى ضرورة 
القرار  اللبنانية للتعامل مع  اجلهوزية 
ولتحصني البالد ضد اي تطور يحصل، 
متفائال بتجــــاوب األطراف الداخلية مع 
مساعي الرئيس سليمان. املواقف مازالت 
عالقــــة حول موضوع «شــــهود الزور» 
وجلســــات مجلس الوزراء معلقة وقد 
تالقى الرؤساء الثالثة عصر امس في قصر 
العدل في احتفال بافتتاح السنة القضائية، 
لكن لم يظهر ما يؤشر على االتفاق بشأن 
جلســــة ملجلس الوزراء، سوى اجتماع 
رئيس احلكومة سعد احلريري ببعض 
الوزراء واملديرين املعنيني باحلرائق في 
السراي الكبير بعد ظهر امس، حيث تقرر 
اتخاذ املزيد من االجراءات االحتياطية.

  بري: األمور ستتعقد كثيرا

  وقد عكســــت تصريحــــات لرئيس 
مجلس النواب نبيــــه بري امس اجواء 
سوداوية خارجة عن مألوف تصريحاته 
الوسطية والداعية للتهدئة، حيث توقع 
امس ان األمور ستتعقد كثيرا عند صدور 
القرار االتهامــــي، في حال عدم التوصل 
الى تســــوية، معتبرا ان مرحلة ما بعد 

صدوره لن تشبه ما قبلها.
  ونّبه بري عبر جريدة «السفير» الى 
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  بـري واملعارضـة: يشـــير الرئيس 
بري الى ان لديه مالحظات على اداء 
املعارضة، سيبلغها للمعنيني عبر 
االقنية املناسبة، متسائال عن سبب 
عدم تشـــكيل امانة ســـر من بعض 
ممثليها للتنسيق في املواقف، بدال من 
ان يكون االقطاب مضطرين للتدخل 
من اجل ابداء الرأي في كل شـــاردة 

وواردة ورسم االجتاه املناسب.
    عاشوراء: متنت قيادة حزب اهللا من 
ــيعية عدم  ــؤولني والفعاليات الش املس
ــوراء في  ــاء مجالس عاش تنظيم احي
ــة ونقلها  العديد من املناطق احلساس
ــاء البعض  ــرى، وإلغ ــن اخ ــى اماك ال
ــق التي رمبا يعتبرها  اآلخر في املناط
ــدا في املناطق  فريق حتديا له وحتدي
ــيعية ـ السنية  واألحياء املختلطة الش

في بيروت.
    نظرة أميركية: اشار تقرير اميركي 
ديبلوماسي في معرض تقييمه لوضع 
حزب اهللا في لبنان وعالقته مع الدولة 
اللبنانية، الى ان االطراف اللبنانية 
تعمل على حتديد دور حزب اهللا من 
خالل سلسلة من مناقشات احلوار 
الوطني، ولكن جلسات احلوار وصلت 
الى طريق مسدود ويبدو انها تبقى 
كذلك في وقـــت تواصل فيه جهات 
اقليمية مؤثرة مثل ايران وسورية 
واسرائيل والسعودية السعي للتأثير 
على سياســـة لبنـــان الداخلية مع 

درجات مختلفة من النجاح.
  ويرى التقرير انه من املشكوك فيه 
ان تتمكن القيادات السياسية املنقسمة 
في لبنان من التوصل بنفســـها الى 
معاجلة معضلة «ميليشيا حزب اهللا»، 
مقترحا علـــى االدارة والكونغرس 
وصناع القرار في الواليات املتحدة 
ثالث قضايا رئيسية في نظرتهم الى 
الوضع اللبناني هي «تقييم اهداف 
وفعالية برامج املساعدات االميركية» 
و«ادارة العالقات مع جهات خارجية 
اخرى ملنع افعال تقوض االستقرار من 
قبل اطراف اقليمية قد جتدد النزاع 
واحلد من نقل االسلحة املعقدة الى 
حزب اهللا»، اما النقطة الثالثة فهي 
«التأثير على احلـــوار الوطني في 

لبنان». 
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