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أخبار وأسرار

٭ رسائل إيجابية: يعمد رئيس 
كتلة النضال الوطني النائب 

وليد جنبالط إلى توجيه 
رسائل ايجابية إلعادة وصل 

ما انقطع في العالقة بينه 
وبني عدد من نواب اللقاء 

الدميوقراطي السابق، وقد 
تلقى عدد منهم اتصاالت 

هاتفية مباشرة منه.
وأفادت أوساط على صلة 
بجنبالط انه يسعى إلى 

فتح حوار مع قوى 14 آذار 
متهيدا إلزالة حال اجلفاء 
الراهنة، وفي هذا اإلطار 

يندرج العشاء الذي جمعه 
الى الرئيس أمني اجلميل في 
كليمنصو، ومن قبله الغداء 

الذي جمعه الى رئيس 
احلكومة السابق فؤاد 

السنيورة. وتفيد مصادر ان 
النائب وليد جنبالط يعمل 

جاهدا إلعادة فتح قنوات 
اتصال بالقيادة السعودية، 
لكن هذه املساعي لم تنجح 
بعد على الرغم من دخول 
دولة خليجية على اخلط 

بناء على طلب جنبالط.
يصف مقرب من النائب 

وليد جنبالط األجواء بني 
املختارة وعائلة الرئيس 

أمني اجلميل بالعائلية حيث 
الصداقة العائلية بينهما 
متقدمة جدا، السيما بني 
جنليهما تيمور وسامي.

٭ االشتراكي و»الشؤون 
االجتماعية«: ذكرت مصادر 

سياسية من قوى 8 آذار ان 
أحد أسباب االنتقادات التي 
وجهها النائب وليد جنبالط 

الى حزب اهلل يعود الى 
انزعاجه من مسعى قاده 

حزب اهلل قبل أسابيع إلقناع 
رئيس احلزب االشتراكي 

بالتخلي عن حقيبة الشؤون 
االجتماعية لصالح التيار 

الوطني احلر.
٭ أوساط احلريري حتدد مليقاتي 

خيارين: حتدد أوساط الرئيس 
سعد احلريري للرئيس 

جنيب ميقاتي خيارين: اما 
حكومة أمر واقع )سماها 
السنيورة حكومة خبراء 

ومستقلني( تستفز احللفاء 
اخلصوم، فتعتبر مستقيلة 

بعد استقالتهم منها 
فورا، وعندها يحفظ خط 
الرجعة مع فريق 14 آذار. 
واما ان يبادر الى االعتذار 

عن التكليف فيعود الى 
طرابلس بطال سنيا.

٭ ريفي في السعودية: غادر 
املدير العام لقوى األمن 

الداخلي اللواء أشرف ريفي 
لبنان الى اململكة العربية 

السعودية، في زيارة رسمية 
يلتقي خاللها عددا من 

املسؤولني األمنيني، ويلتقي 
على هامش الزيارة الرئيس 

سعد احلريري.
٭ بري والكتائب: تساءل 

نواب في 14 آذار عن سر 
وخفايا مشاركة النائب 
الكتائبي فادي الهبر في 

لقاءات الرئيس نبيه بري 
األسبوعية كنائب وحيد من 

نواب 14 آذار.

..وأبي رميا يرد: اللقاء مع الديبلوماسي األميركي 
سبق التوقيع على الوثيقة مع »حزب اهلل«

أصدر النائب سيمون أبي رميا، بيانا رد فيه على ما أوردته صحيفة 
اجلمهورية نقال عن وثائق »ويكيليكس«. وجاء في البيان: »نقلت 

صحيفة اجلمهورية في عددها الصادر امس وثيقة وهي عبارة عن 
مذكرة سرية صادرة عن السفارة االميركية في باريس في 11 مايو 
2007 تتحدث عن لقاء جمعني مع مراقب شؤون الشرق األدنى في 
السفارة األميركية في باريس، ومنعا ألي التباس قد يعلق في ذهن 

القارئ خاصة بسبب العنوان »املثير واملسيء« لهذه املقالة، أود توضيح 
النقاط التالية: أوال ـ أؤكد حصول هذا اللقاء مع املسؤول األميركي 

بصفتي آنذاك عضوا في جلنة العالقات الديبلوماسية للتيار الوطني 
احلر. ثانيا- في معرض احلديث عن العالقة املبنية بني التيار الوطني 

احلر وحزب اهلل، عددت حملاوري التدرج في هذه العالقة، وهنا شرحت 
له أن التيار وخالل املرحلة السابقة لتوقيع وثيقة التفاهم كان متخوفا 

من االيديولوجية املسوقة للحزب، جلهة عمله على قيام جمهورية 
إسالمية في لبنان، وأكدت له أن هذا التخوف قد أصبح وراءنا نتيجة 

لقاءات بناء الثقة التي حصلت بيننا بعد تفهم حزب اهلل لهواجسنا.
ثالثا - بالنسبة الى موضوع سالح املقاومة، شرحت مضمون البند 

العاشر من وثيقة التفاهم الذي يحدد االهداف الواضحة والصريحة 
لهذا السالح جلهة حترير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا، باالضافة الى 

حترير األسرى اللبنانيني في السجون اإلسرائيلية، كما أبلغت محاوري 
أن حتقيق هذه االهداف وأيضا مسؤولية دولية وخاصة أميركية لكون 

اميركا عضوا دائما في مجلس االمن الدولي، وشرحت له أنه بعد 
حتقيق هذه االهداف ميكن احلديث عن احلاجة لهذا السالح وكيفية 

استعماله ضمن استراتيجية وطنية متوافق عليها بني اللبنانيني.

نقل عن رئيس تكتل اإلصالح والتغيير تأكيده: حزب اهلل يحتاج إليَّ أكثر مما أحتاج إليه

»ويكيليكس« عن عون: وهاب »مجرم وعميل سوري« واحلريري »ديكتاتوري وهابي«
وعن أبي رميا: عون حليف األميركيني وهدفه نزع سالح حزب اهلل نهائيًا!

سليمان فرجنية وطالل أرسالن 
وايلي الفرزل����ي وعاصم قانصو 
ووئام وه����اب وعبدالرحيم مراد 
وعمر كرامي والكثير من املوالني 
لسورية، ال يشكل أفضل وسيلة 
لرد تهمة والئه لسورية. وتساءل 
السفير ملاذا تتلهف شخصيات كهذه 
وجميعها تعارض اجلهود الدولية 
الداعمة حرية لبنان ودميوقراطيته، 
لرئاسة عون، مشيرا الى ان نسبة 
توافقهم مع عون تش����كل تساؤال 

كبيرا بالنسبة الى الكثيرين.
وأجاب عون انه باستثناء وئام 
وهاب »ال����ذي هو بالتأكيد مجرم 
وعميل سوري« كل اآلخرين كانوا 
الى وطنيني لبنانيني،  يتحولون 
طالبا من الوالي����ات املتحدة بدل 
س����ؤاله عن دوافع����ه وراء قبول 
دعم املوالني لس����ورية، االعتراف 
بأنه الشخص الوحيد الذي يجعل 
كل هؤالء لبنانيني أكثر من خالل 
التقرب منهم وتسخير عالقاتهم 

من أجل مصلحة لبنان.
وجاء في املذكرة ان الس����فير 
أشار الى »أن نشاطات حزب اهلل 
االجرامية وم����ن ضمنها تهريب 
املخدرات وغسيل االموال تقف على 
النقيض متاما م����ن دعوات عون 
للقضاء على الفس����اد«، مؤكدا ان 
الواليات املتحدة تبقى معارضة 
وثيقة التفاهم مع حسن نصراهلل، 
وانها التزال تتساءل كيف ميكن 

لعون تقدمي الغط����اء الى منظمة 
إجرامية بهذه اخلطورة؟

وأكد أن حزب اهلل في حاجة الى 
عون أكثر مما عون في حاجة الى 
احلزب، مشيرا أيضا الى أنه قادر 
على ممارسة الرقابة على حتركات 
حزب اهلل وهو شيء على الواليات 
املتح����دة أن تقدره وتكون ممتنة 
له. في هذا الوقت اش����ارت برقية 
اخرى الى ان عضو تكتل التغيير 
واالصالح النائب سيمون ابي رميا 
استغل فرصة وجوده في باريس، 
ليطلب من املسؤولني في السفارة 
االميركية اعتب����ار رئيس التكتل 
ميشال عون حليف الواليات املتحدة 
في نضالها ضد حزب اهلل، مشددا 
على ضرورة نزع ايديولوجية حزب 
اهلل وليس سالحه فقط. وشرح ابي 
رميا كذلك ان هدف عون من وثيقة 
التفاهم مع احلزب هو خلق املناخ 
املناسب لنزع سالحه نهائيا، قائال: 
وفي حال رفض تس����ليم سالحه 
بعد حترير مزارع شبعا، سينقلب 
عليه العونيون. ففي مذكرة سرية 
حتمل الرقم Paris188307 صادرة 
عن السفارة االميركية في باريس 
في 11 مايو 2007 جاء عن لقاء جمع 
بني مراقب شؤون الشرق األدنى 
في السفارة األميركية في باريس 
وممثل ميشال عون فيها »التابع 
املخلص« سيمون ابي رميا، نزوال 
عند طلب االخير في 10 مايو وبعد 

الدردشة في موضوع زيارة عون 
املرتقبة للعاصمة الفرنسية، هاجم 
املسؤول االميركي نظرية ابي رميا 
التي تقول ان على االميركيني اعتبار 
عون حليفا لهم في نضالهم ضد 
حزب اهلل. وجاء ف����ي املذكرة ان 
سيمون ابي رميا الذي كان يدون 
املالحظات االميركية في دقة، قال 
ايديولوجية حزب  بوجوب نزع 
اهلل وليس س����الحه فقط، مشيرا 
ال����ى ان احلل يكم����ن في حترير 
مزارع شبعا الذي سيسلب احلزب 
ذريعة اإلبقاء على سالحه، واضاف: 
اذا رفض احلزب حينها تس����ليم 
سالحه فسينقلب عليه العونيون 
والكثير من الش����يعة، مشيرا الى 
الفلس����طينيني املوجودي����ن  ان 
ف����ي املخيمات يج����ب ان يعودوا 
الى فلس����طني، مبا ان املسيحيني 
والشيعة لن يقبلوا ابدا توطينهم 
في لبنان، وشرح ان حزب اهلل لن 
يسلم س����الحه مادام الفلسطيني 
مسلحا، قائال: ال ميكن هزمية حزب 
اهلل عس����كريا من قبل اي حتالف 
قوى داخلي � خارجي، فحزب اهلل 
ليس مجرد الف مقاتل، فهو يتمتع 
بدعم 90% من شيعة لبنان، ونصر 
اهلل قادر عل����ى جتنيد مائة ألف 
مقاتل خالل اس����بوع. وشرح ابي 
رميا ان عون عازم على بناء مناخ 
ثقة مع حزب اهلل الذي سيس����هل 

عملية نزع سالحه نهائيا.

االميركية من ثالث مشاكل متداخلة 
في لبنان: أوال نفوذ ايران املتزايد 
عبر »حزب اهلل«، وتنامي التمويل 
االيراني للفلسطينيني املتطرفني، 
والدعم االيراني للمتشددين السنة 
الفقيرة،  في مناطق شمال لبنان 
ثانيا عودة ظهور التدخل السوري 
في لبنان والذي يتجلى في شكل 
واضح ل����دى الرأي الع����ام، بعد 
اختفائه س����نة كامل����ة، عبر كالم 
املوالني لدمشق، وثالثا رفض »حزب 
اهلل« نزع سالحه واستكمال بناء 
»دولة داخل الدولة« تضعف لبنان. 
وأشار الس����فير الى قلقه العميق 
من تورط عون في هذه املس����ائ ل 
الثالث من خالل حتالفه مع »حزب 
اهلل« قائ ال: ان قبول عون الدعم من 

بيروت: م����ازال »ويكيليكس« 
الوثائق هنا  على نشاطه، ينشر 
وهناك ويكش����ف عن كالم يصدر 
بح����ق احللف����اء قب����ل اخلصوم 
الش����رخ وبخاصة  ورمبا لزيادة 
اذا كان املوض����وع يتعلق بلبنان 
»السريع االش����تعال« والتقلبات. 
فجديد ويكيليكس مبا خص امللف 
اللبناني نفي رئيس تكتل »التغيير 
واالصالح« العماد ميش����ال عون 
ان يك����ون أداة في ي����د االيرانيني 
والسوريني و»حزب اهلل«، مشيرا 
الى ان »الهدوء احلاصل على اخلط 
األزرق في العام 2006 يعود الى 
وثيقة التفاهم القائمة مع »حزب 
اهلل«. وأضاف انه »متكن من إعادة 
تأهيل اللبنانيني املوالني لسورية 
الذين حولوا والءهم من دمش����ق 
ال����ى الرابية باس����تثناء »العميل 
واملجرم« وئام وهاب، مس����تبعدا 
إمكان املصاحلة مع فريق 14 آذار 
ألنهم يرفضون تقاس����م السلطة 
وألن س����عد احلريري »ديكتاتور 
وهابي«. وفي مذكرة سرية حتمل 
الرقم BEIRUT133906 صادرة عن 
السفارة االميركية في بيروت في 
1 مايو 2006 ونش����رتها صحيفة 
»اجلمهورية« جاء في اجتماع خاص 
ضم كال من السفير االميركي في 
بيروت جيفري فيلتمان والنائب 
ان االول تقاس����م  ميش����ال عون 
مع الثان����ي قلق الواليات املتحدة 

سيمون ابي رمياميشال عون

أكد أن جلسة البرملان قائمة حتى يوم القيامة واكتمال النصاب

بري يصالح ميقاتي ويصّعد ضد السنيورة ويؤكد:
لو حضر 100 نائب وغاب »السنة« فلن أفتتح اجللسة

عون لم يتل���ق ردود ميقاتي 
عل���ى مقترحاته في موضوع 
احلكوم���ة، اع���دادا وحقائب، 
وعندما يثبت الرئيس ميقاتي 
االتفاق حول عدد وزراء الكتلة 
الوزارية، يعطى  وحقائبه���ا 
األسماء. واالتفاق احملكي عنه 
حلظ اعطاء عون عشرة وزراء 
والتفاهم بني الرئيس سليمان 
وعون عل���ى الوزير املاروني 

السادس.
وفي معلومات »األنباء« ان 
القطبة املخفية في هذه القضية 
تكمن في رفض الرئيس املكلف 
ان يكون وزير االتصاالت شربل 
نحاس ب���ني وزراء كتلة عون 
العتيدة بينما  في احلكوم���ة 
يصر عون على توزير نحاس 
الى وزارة  اعادته  دون شرط 

االتصاالت.
عض���و تكت���ل االص���الح 
والتغيير النائب زياد اسود رأى 
من جهته، وفي حديث إلذاعة 
»صوت لبنان« ان هدف ميقاتي 
هو االستمرار في عدم تشكيل 
احلكومة وتعطيل فكرة اسقاط 
حكومة الرئيس س���عد الدين 
احلريري وتس���ليف اخلارج 
مواقف معطلة الى حني ظهور 
بوادر او حلول ألزمات معينة 
على حس���ابنا وعلى حساب 

استقرار لبنان.
ويظه���ر ان االتص���االت 
الى  املياه  السياس���ية أعادت 
مجاريه���ا ب���ني الرئيس بري 
والرئيس ميقاتي بعد البرودة 
التي لفحت العالقة بني الرجلني 
اثر اعالن ميقاتي عزمه مقاطعة 
اجللسة النيابية التي دعا اليها 
بري األربعاء، وقد أفيد امس عن 
لقاء بني ميقاتي وبني املعاون 
السياسي للرئيس بري النائب 

علي حسن خليل.
الرئيس بري رفض من جهته 
احلديث عن خالف مع الرئيس 
املكلف وقال ان عدم اجتماعه 
مع الرئيس ميقاتي يوم اجلمعة 
الى منطقة  الى توجهه  يعود 

مصيلح اجلنوبية. وبسؤاله 
عما اذا كان زّود الرئيس املكلف 
بأس���ماء وزراء كتلته قال: ال 
أبلغت ذلك  مشكلة لدي، وقد 
املكل���ف وإذا لم  الرئيس  الى 
يقبل بزيد فبإمكانه استبداله 
بعمرو، وان هذا أيضا موقف 

حزب اهلل.
وعن جلسة مجلس النواب 
املقررة غدا قال: ان هذه اجللسة 
قائمة يوم األربعاء وحتى يوم 
القيامة، وإذا لم يكتمل النصاب 
األربعاء، فسندعو الى األسبوع 
الذي يليه، ومن ثم الذي يليه 
وهكذا دوالي���ك. وحول عدم 
ميثاقية هذه اجللسة في ضوء 
مقاطعتها، قال بري: لو حضر 
مائة نائب وكان النواب السّنة 
من الغائبني فلن افتتح اجللسة 
عكس ما فعل الرئيس السنيورة 
في حكومته البتراء بعد استقالة 

الوزراء الشيعة.

الحملة على السنيورة

وكان رئي���س احلكوم���ة 
السابق فؤاد السنيورة اعتبر 
ان الغاية من هذه اجللسة احالل 
املجلس النيابي مكان السلطة 

التنفيذية.
وردت قناة nbn التلفزيونية 
التابعة لرئيس املجلس بالقول 
ان  اللبناني���ني يدرك���ون  ان 
السنيورة هو من ضرب أسس 
الدس���تور وامليثاق وصيغة 

العيش املشترك.
وقال املعاون السياس���ي 
للرئيس بري النائب علي حسن 
خليل ان السنيورة وحده في 
تاريخ اجلمهورية من جتاوز 
الدستور يوم استمر بحكومة 
ال ميثاقية، مستغال األمر الواقع 
خدمة ملشروعه وأهداف تياره، 
وهو من استباح كل السلطات 
يوم جعل حكومة بتراء تقوم 
مقام رئاسة اجلمهورية وجتاوز 
الرئيس بتوقيع  صالحي���ات 

املراسيم واصدارها.
بيروت عمر حبنجر  ٭

هز بيان مقتضب للمكتب 
االعالمي للرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي بنيان التفاؤل الذي شاع 
حول قرب تشكيل احلكومة، 
بعيد تسريب معلومات تفيد 
بأن العماد ميشال عون استجاب 
الى رغبة الرئيس املكلف وارسل 
له اجوبة عن اس���ئلته حول 
أس���ماء الوزراء الذين يقترح 
لتمثيل كتلت���ه في احلكومة، 
وبالتالي فإن العقبة الداخلية 
بوج���ه تش���كيل احلكومة قد 
زالت وال مبرر للتأخير، إال إذا 
كانت ثم���ة معطيات خارجية 

غير منظورة.

ميقاتي لم يتسلم شيئًا

البيان صدر يوم االحد عن 
املكتب االعالمي للرئيس املكلف، 
وفي���ه ان الرئيس ميقاتي لم 
اللحظة )حلظة  يتسلم حتى 
البيان( اي اس���ماء  ص���دور 
من بع���ض الكتل مبن تقترح 
للتوزير من باب االستئناس 
بالرأي مشددا على ان اي كالم 
خالف ذلك هو محاولة للتعمية 

على احلقيقة.
وكانت مصادر كتلة التغيير 
واالصالح اعلنت ان العماد عون 
ارسل الى ميقاتي االسماء التي 

يقترح لتشكيل احلكومة.
واضاف البيان ان الرئيس 
ميقات���ي مّص���ر عل���ى عدم 
الدخ���ول في س���جال مع اي 
كان ألن األولوي���ة عنده هي 
لتشكيل احلكومة واملطلوب 
من كل االطراف ترجمة النوايا 

االيجابية افعاال.

عقدة توزير نحاس

ورد التيار الوطني احلر على 
بيان الرئيس ميقاتي بالقول ان 
االسماء يعرفها الرئيس ميقاتي 
متام���ا، وان عليه التوقف عن 
املراوغ���ة وه���در الوقت، ألن 
الوضع اللبناني لم يعد يحتمل 

اي تأخير او مماطلة.
العماد  ان  بالق���ول  وختم 

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال وزير الزراعة حسني احلاج حسن في بعبدا أمس 

»التغيير واإلصالح« 
يتهم ميقاتي 

بتعطيل إسقاط 
حكومة احلريري .. 

ومصادر لـ »األنباء«: 
القطبة املخفية 
تكمن في رفض 

الرئيس املكلف أن 
يكون شربل نحاس 

بني وزراء عون

اجلو في لبنان وس����ورية ان 
االنسحاب لن يحصل مع قدوم 
العام 2000، وحتى نحن كان 
حالنا تبني وجهة النظر هذه، 
وأيضا كانت لنا زيارة الى ايران 
والتقينا اإلمام خامنئي وشرحنا 
وجهة نظرنا، اال ان س����ماحته 
كانت له وجهة نظر أخرى، وقال 
ان »انتصاركم في لبنان قريب 
جدا جدا، وسترونه بأم أعينكم«، 
وكان هذا خالفا لكل التحاليل 
والقراءات، بل حتى في املعلومات 
لم يكن هناك اي مؤش����ر على 
حتضيرات لالنس����حاب، وقال 
خامنئي »حّضروا أنفسكم لهذا 
االجناز وماذا سيكون خطابكم 
السياسي وكيف ستتصرفون«، 
وأتين����ا الى لبن����ان وتصرفنا 
على هذا األس����اس ولم نفاجأ 

باالنسحاب«.
»كذل����ك ف����ي الع����ام 2001 
العقول  تذكرون كيف اهتزت 
والقل����وب واألنف����س واعتقد 
كثي����رون ان منطقتنا دخلت 
في العصر األميركي وفي ظل 
هيمنة أميركية مباشرة وان هذه 
السيطرة ستبقى في املنطقة 
ملائة او مائتي عام، اما السيد 
خامنئي فق����ال لي»قل لالخوة 
ال تقلقوا فالوالي����ات املتحدة 
القمة  الى  األميركية وصل����ت 
وه����ذه بداية االنحدار، فعندما 
يأتون الى أفغانستان والعراق 
الهاوية،  الى  فإنهم ينحدرون 

وهذه بداية النهاية«.
ان  نص����راهلل  رأى  وإذ 
»األميركيني أت����وا الى املنطقة 
ليس����يطروا عليها وليقيموا 
الشرق األوسط اجلديد«، اعتبر 
ان »اإلم����ام خامنئي كان قائد 
املواجهة التي حتتاج الى الكثير 
من الشجاعة واحلكمة«، وقال: 
»ال ميكن اآلن الكش����ف عن كل 
مفاصل تلك املرحلة«، مضيفا: 
»اإلمام خامنئي كان يعتقد ان 
اسرائيل كيان الى زوال، وهو 
يعتق����د جازما بهذا ويعتقد ان 
زوال اس����رائيل ليس في زمن 
بعيد، بل يراه قريبا، ويعتقد 

أشاد بشجاعة الفلسطينيني والسوريني

نصراهلل: اخلميني بّشرنا باالنتصار وخامنئي 
ببداية انحدار أميركا وإسرائيل إلى الزوال

رأى النائب محمد كبارة ان النائب وليد جنبالط 
يحاول ان يلعب لعبة الوسط هذه األيام، اال ان 
السؤال من يصدق بأن ما يقوله اليوم لن يغيره 
غدا! معتبرا ان تقلباته أفقدته مصداقية املوقف. 
كبارة وفي حديث أمس، أكد ان األجواء اإليجابية 
التي يتحدثون عنها بشأن تشكيل احلكومة، مجرد 
مضيع����ة للوقت إللهاء الن����اس الى حني تكتمل 
الطبخ����ة إقليميا ودوليا. واض����اف انه من غير 
املقبول ان يتواجد ضمن أي دولة مستقلة ميليشيا 
مسلحة تخضع لوالية خارجية وتلتزم بقراراتها، 
ومادام هذا السالح موجود فنحن معرضون لكل 
األخطار، الفتا الى ان س����حب هذا السالح واجب 
وطني. وردا على سؤال حول تصريحات العماد 
ميشال عون املتعلقة بوالدة احلكومة، يرى كبارة 

ان حمام����ات اليقظة عند عون تتكرر هذه األيام 
ونحن مع تشكيلها في أقرب وقت ممكن وعليها 
ان تلبي طموحات الشعب اللبناني وحتافظ على 
التوازنات القائمة وعلى دور رئيس مجلس الوزراء 
وال يهمنا ان تلبي حصته أو حصة غيره. كبارة 
أكد انه ال يرى في األفق املنظور بوادر أي حرب 
أهلية، ألن السالح بيد طرف واحد والطرف اآلخر 
ال ميلك الس����الح والتنظيم القادر على املواجهة 
وهو أصال ال يرغب في متلكه ألنه يؤمن بالدولة 
وبضرورة بسط س����لطتها على جكيع االراضي 
اللبنانية، وقال نح����ن ال ندعم ماديا الثورة في 
سورية، فهذا  ليس دورنا، بل قلوبنا وعواطفنا 

مع املناضلني في سورية ضد النظام.
بيروت ـ محمد حرفوش  ٭

ان التسوية لن تصل الى مكان، 
ف����كل ما يجري اآلن حولنا في 
فلسطني او في املنطقة سواء في 
التفاوض او انتصار املقاومة او 
على مستوى النهضة األخيرة 
للشعب الفلسطيني يثبت ذلك 
ويثبت ان هذا الشعب صاحب 
ارادة صلبة في املقاومة، فنحن 
نعتقد مع اإلمام ان اسرائيل الى 
زوال، فه����ذه الصوابية مبنية 
على متانة وصحة املنطلقات 
في فكر اإلمام السياسي، وعلى 
قراءة صحيحة للوقائع وعلى 
ش����جاعة هذا القائد أيضا، ألن 
اجلبان ال ميكن ان يحول القراءة 
الصحيح����ة للوقائع وصحة 
املنطلقات في اجتاه مختلف«.

وختم نص����راهلل بالقول: 
»الب����د ان نقف بإج����الل أمام 
الشعب الفلسطيني وخصوصا 
الشباب الشجاع واملجاهد من 
الفلس����طينيني والس����وريني 
واصراره����م عل����ى التح����دي 
والتصدي، في رسالة واضحة 
للتصميم والعزم املوجود في 
هذه األم����ة«، معتب����را ان »ما 
حصل ام����س على احلدود في 
اجلوالن والضفة الغربية، كشف 
من جديد ان اإلدارة األميركية 
تطمح الى مص����ادرة الثورات 

العربية.
بيروت ـ خلدون قواص  ٭

أش����اد أمني عام حزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل باملرشد 
األعلى للجمهورية االسالمية 
في ايران السيد علي خامنئي، 
معتب����را ان هذا القائد صاحب 
رؤية أثبتت العديد من األحداث 
صحته����ا وصوابيتها. وخالل 
مؤمتر »التجديد واالجتهاد في 
فكر خامنئي« استشهد نصراهلل 
بعدد م����ن األدلة على صوابية 
رؤية املرش����د األعلى في اكثر 
من محطة، فقال: »لقد أتى في 
العام 1996 من قال لنا ان األمور 
انتهت والتسوية قادمة، وهناك 
من دعانا لترتيب أمورنا على 
قاعدة ان التسوية اجنزت، مع 
العل����م ان اي خطأ في التقدير 
في ذلك احلني كان سيؤدي الى 
عدم اجن����از ما مت اجنازه فيما 
بع����د، فعندما ذهبنا الى ايران 
والتقينا اإلمام خامنئي وقلنا له 
ان هذا هو املطروح في املنطقة، 
قال: »أنا ال أعتقد ان التسوية 
ستنجز، وأنا أقترح عليكم ان 
تواصل املقاومة عملها وجهادها، 
بل ان تصّعد في عملها وجهادها 
وال تعيروا آذانكم وعقولكم لكل 
هذه الدعوات والتحليالت«، فهو 
كان دائما يتحدث عن انتصار 

املقاومة«.
وفي السياق نفسه، أضاف 
نصراهلل: »حتى العام 2000 لم 
يكن يتحدث اإلمام خامنئي عن 
زمن االنتصار، بل عن االنتصار، 
فبعد ع����ام 1996 كان يقول ان 
االسرائيلي في وضع كالعالق 
في الوحل، ف����ال هو قادر على 
التقدم واجتياح لبنان من جديد، 
وال هو قادر على االنس����حاب 
ملخاطر هذا االنسحاب، وال هو 
ق����ادر على البقاء ف����ي مكانه، 
وبالتالي علينا االنتظار لنرى 
ماذا سيفعل، وفي أواخر 1999 
حصلت انتخابات رئاسة حكومة 
في الكيان االسرائيلي وتنافس 
رئيس وزراء أسبق ووزير دفاع 
حال����ي )ايهود باراك( ورئيس 
الوزراء احلالي بنيامني نتنياهو، 
السيد حسن نصراهللفباراك وعد باالنسحاب، وكان 

تقلبات وليد جنبالط أفقدته مصداقية املوقف

كبارة: قلوبنا وعواطفنا مع املناضلني في سورية


