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بمعزل عن المستجدات السياسية والتوقعات اإلقليمية

»التعيينات« تشغل الحكومة وبري يعتبرها امتحانًا
بيروت ـ عمر حبنجر

تقدمت االهتمامات االدارية مقاعد املتابعات 
احلكومية على حس����اب السياس����ات العامة 
واملخاوف التقليدية من املغامرات االسرائيلية 
مع حفظ االعتبار للعالقات اللبنانية � السورية 
املتحسنة، والتي ضمنها زيارة رئيس اللقاء 
النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط الى دمشق 
والتي يبدو انها وضعت على وجاق ساخن.

في موضوع الشر االسرائيلي املبيت للبنان، 
تعاكست التقديرات بني من يتراءى له ان حكومة 
نتنياهو تتحضر لق����رار عدواني ضد لبنان 
وحتديدا حزب اهلل بعد استكمال جهوزيتها 
السياسية املتمثلة في تشكيل حكومة وحدة 
وطني����ة وبني من ي����رى ان االدارة االميركية 
القابضة على االرادة االسرائيلية واملتورطة في 
اعجق بؤر للتوتر في العراق وافغانستان ال 
ترى فسحة للمزيد من االنغماس في احلروب 

ضد مجموعة اخرى من الدول واجلماعات.
اما عن زيارة جنبالط الى دمشق والتي باتت 
حدثا سياسيا في لبنان، فجديدها االعالن عن 
ارسال وزير االشغال العامة غازي العريضي 

الى دمشق لتذليل عقباتها.
تبقى االستحقاقات االدارية التي ستحتل 
اجلانب االوسع من جلسة مجلس الوزراء اليوم 

في واجهة االهتمامات االعالمية.

بري: امتحان كبير للحكومة

وقد وصف رئيس مجل����س النواب نبيه 
بري اس����تحقاق التعيينات االدارية واالمنية 

بأنها »امتحان كبير حلكومة سعد احلريري«، 
متمنيا ان تبدأ وتنتهي بطريقة شفافة وايصال 
اصحاب اخلبرة واالختصاص واالبتعاد عن 
احملاصصات. وشدد رئيس املجلس على تطبيق 
هذه القاعدة على نفسه وعلى اآلخرين، مقترحا 
آلية تخرج من مجلس الوزراء وتعتمد هيئة من 
خمسة او ستة قضاة مشهود لهم في التشريع 
والنزاهة ليتولوا مقابلة املرشحني وغربلتهم، 
وان تقدم االس����م االول للمنصب الى مجلس 
الوزراء مع شرط االلتزام به. واكد بري انه ال 
يعارض املداورة في الوظائف شرط اال تشمل 
القائد احلالي للجيش العماد جان قهوجي ألنه 
الشخص املناس����ب في املكان املناسب امنا ال 
تفاصيل لديه حول تبديل طائفة املدير العام 
لالمن العام، بحيث تتولى هذا املوقع شخصية 
غير شيعية وتوقع حصول »مذبحة« عندما 
يبدأ البحث اجلدي باالسماء في غياب اآللية 

العلمية.

موقع مدير األمن العام

وكانت معلومات تواردت ل� »األنباء« في هذا 
السياق تفيد بأن البطريرك املاروني نصراهلل 
صفير امل خالل اس����تقباله الرئيس ميشال 
س����ليمان في قداس عيد امليالد في اعادة هذا 
املوقع الى املوارنة، وهو يلتقي هنا مع العماد 
ميشال عون رئيس التيار الوطني احلر الذي 
يطالب باعادة تصحيح الوضع املسيحي داخل 
ادارات الدولة، وق����د فاحت االمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل في موضوع املدير 

الع����ام لالمن العام الذي لم يظهر املمانعة في 
ذلك وتردد انه فاحت املسؤولني السوريني بهذا 

الشأن في زيارته االخيرة الى دمشق.
وي����رد الرئيس بري على هذا بالدعوة الى 
املداورة في الوظائ����ف االمنية وغير االمنية 
الكبرى كح����ل منصف وعادل له����ذه العقدة 
املزمنة، اال ان طرحه هذا ال يختلف عن طرحه 
تشكيل الهيئة العليا لدراسة الغاء الطائفية 

السياسية،.

التعيينات األمنية قبل اإلدارية

ويبدو ان التعيينات االمنية ستتقدم على 
التعيينات االدارية، ألن التعقيدات السياسية 
املتصلة باملناصب االمنية املرشحة للتعيينات 
او املناقالت هي اق����ل صعوبة من التعيينات 
االدارية نظ����را للعدد احمل����دود من املناصب 
املطلوب اش����غالها، في حني ان ملء الشواغر 
في االدارة يش����مل عددا كبيرا من املواقع في 
الفئتني االولى والثاني����ة، االمر الذي يجعلها 
اكثر تعقيدا. وقد بدأت القيادات السياس����ية 
بتجميع االسماء كل في منطقته وطائفته متهيدا 
للغربلة االخيرة على طاولة مجلس الوزراء بعد 
توحيد املعايير املقرر اعتمادها في التعيينات 
جتنبا الزمة محاصصة تهز التوافق السياسي 
القائم. القضايا االدارية ستعرض في مجلس 
الوزراء خالل انعقاده برئاسة الرئيس سعد 
احلريري في السراي الكبير اليوم ضمن 47 
بندا مطروحا على جدول االعمال وليس فيها 

تعيينات او مناقالت.

أخبار وأسرار األوساط الشـعبية والسياسـية تتساءل: كيف 
س���تحيي قوى »ثورة األرز« هذه السنة 
ذكرى 14 شباط تاريخ استشهاد الرئيس 
رفيق احلريري؟ وهل حتييها جماهيريا 

وس���ط بيروت جري���ا على عادتها كل س���نة، أم انها هذه 
السنة ستس���تعيض عن االحتفال املركزي بلقاء نخبوي 
خطابي في منتجع البيال بعد وصول زعيم األكثرية سعد 
احلريري الى الس���رايا وترؤس حكومة الوحدة الوطنية 
وزيارته الى دمشق؟ وهل سيشارك النائب وليد جنبالط 
في هذه الذكرى، وهل ستكون له كلمة هي نقيض لكلمته 
العام املاضي وتعتبر مبثابة تأش���يرة إلقامة العالقات مع 

املسؤولني السوريني؟
أسئلة كثيرة تطرح في األوساط الشعبية والسياسية، 
ويقول عضو ف���ي األمانة العامة ان املوضوع قيد الدرس 
ويفترض عرض األمر على الرئيس احلريري وفي ضوء 

موقفه تتقرر اخلطوة.
الوضع الفلسطيني الى الواجهة مجددا: االشتباك املسلح الذي شهده 
مخيم عني احللوة بني حركة فتح )الكفاح املس��لح( ومسلحني 
اس��اميني صنفوا من »جند الشام«، بعد حادثة التفجير الذي 
استهدف مركز حماس في الضاحية اجلنوبية، مؤشران الى ان 
العامل الفلس��طيني في لبنان سيكون عاما متحركا هذا العام 

ومصدر قلق وتوتر، ان على مستوى اخلافات 
داخل فتح »بني املقدح وسلطان أبوالعينني« أو 
داخل حماس »بني أسامة حمدان ومنافسيه« 

أو بني حماس وفتح.
ڤيتو سني: جرت اتصاالت بعيدة عن األضواء خالل األيام 
القليلة املاضية بني شخصيات سنية محسوبة على فريق 
الثامن من آذار والهدف انقاذ محاولة لبناء جبهة س���نية 

معارضة واحياء اللقاء الوطني السني بصيغة جديدة.
وتفيد معلومات بان هذه احملاولة اصطدمت ب� »ڤيتو« 
على مضمونها من أكثر من ش���خصية س���نية، خصوصا 
الرئي���س عمر كرامي الذي يرفض تولي رئاس���ة مثل هذا 

اللقاء مجددا.
إنشاء سجون جديدة: جنح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود 
ف��ي احلصول على موافقة مجلس الوزراء على مش��روع قانون 
يرمي الى فتح اعتماد بقيمة 19 مليار ليرة لبنانية إلنشاء سجنني 
في منطقتي الشمال واجلنوب، ويقع السجن األول في منطقة دير 
عمار الش��مالية، والثاني في حارة صيدا، وعلم ان الكش��ف على 
موقعي السجنني أظهر ماءمتهما من النواحي األمنية واجلغرافية،  
علما ان كلفة استحداث السجنني ستبلغ 12 مليون دوالر يضاف 
اليها كلفة الدراسة املقدرة ب� 300 ألف دوالر، على ان تكون قدرة 

استيعاب كل سجن نحو 500 سجني.

»لقاء الجاهلية« أولى مفاجآت العام 
وأرسالن الغائب األكبر

بيروت: احلدث السياسي األول في العام 2010 جاء من 
»اجلاهلية«، بلدة رئيس تيار التوحيد اللبناني الوزير 
الس���ابق وئام وهاب، التي أضيفت ال���ى الئحة املقرات 
السياس���ية الدرزية بعد املختارة وخلده وفي منتصف 

الطريق بينهما.
وئام وهاب جنح في »انتزاع« اعتراف سياس���ي من 
الزعي���م الدرزي وليد جنبالط وفي فرض نفس���ه على 
الس���احة الدرزية وفي منطقة الشوف حتديدا التي تعد 
معقال جنبالطيا ال يحتمل اختراقا ووجود منافس ومزاحم، خصوصا 

اذا كان درزيا وأيا يكن حجمه وتأثيره.
قد يكون تأكيد وترسيخ االعتراف السياسي اجلنبالطي بوهاب من 
أبرز دالالت ومعاني لقاء اجلاهلية، وقد يكون هذا التغيير احلاصل 
في اخلارطة الدرزية واحدا من أبرز معالم املرحلة السياسية اجلديدة، 
ولكن املفاجأة في هذا اللقاء تكمن في انه جتاوز النطاق الدرزي ليأخذ 
أبعادا أخرى مع هذا احلشد السياسي الذي جمع وزراء ونوابا طغى 
عليهم اللون الواحد مع »خروقات شخصية« من »الوزير الرئاسي« 

زياد بارود و»النائب البيروتي« نهاد املشنوق.
وحول »لقاء اجلاهلية« ميكن ايراد املالحظات التالية:

1 - اللقاء يعكس أوال حجم »وشبكة« العالقات السياسية للوزير 
السابق وئام وهاب الذي نسج هذه العالقات في فترة ما بعد اخلروج 
السوري من لبنان محافظا على عالقته الوثيقة مع سورية كما كانت 

قبل خروجها.
2 - لقاء اجلاهلية يقدم أول صورة جامعة للمش���هد السياسي 
اجلديد في لبنان الذي طرأ عليه تعديل ملموس مع خروج جنبالط 
م���ن 14 آذار ليصبح أقرب الى فريق املعارضة، والذي لم يعد قائما 
عل���ى فرز حاد بني فريق���ي 8 و14 آذار، وامنا يتجه الى خلط أوراق 
بعدم���ا كان هذا الفرز قائما على واقع لم يعد موجودا، واقع من هو 

مع سورية ومن ضدها.
واملشهد السياسي كما بدا في اجلاهلية يجمع كل أطياف املعارضة 
»ح���زب اهلل وحركة أمل والتيار الوطني احلر وتيار املردة، احلزب 
القومي، حزب الكتلة الشعبية« مع جنبالط وكتلته النيابية »خصوصا 
النائب مروان حماده« وحزبه االشتراكي »خصوصا الوزيرين أكرم 

شهيب ووائل أبو فاعور«.
3 - اللق���اء ميكن وضعه في اطارين: اطار الطائفة الدرزية التي 
جتاوزت مرحلة املصاحلة بني قياداتها الى مرحلة اخليارات السياسية 
وتأكيدها الس���يما خيار العالقة مع س���ورية وحزب اهلل، وان كان 
جنبالط يفضل ان يحجم اللقاء ال���ى حدود »تصفية« ما تبقى من 
رواس���ب 7 مايو 2008 في اجلبل، واال تخرج اخليارات الكبرى وال 

تعلن اال من املختارة.
4 -  ثمة اش���كالية درزية أعاد لقاء اجلاهلية تس���ليط الضوء 
عليها، وهي العالقة بني ارس���الن ووهاب التي حتتاج الى معاجلة 

ومصاحلة.
ارس���الن كان الغائب األبرز في لقاء اجلاهلية، وهو منزعج من 
العالق���ة املتنامية بني وهاب وجنبالط بقدر ما انزعج جنبالط قبل 
أشهر من العالقة املستجدة بني ارسالن والعماد عون الى حد يصبح 

ارسالن عضوا في تكتل االصالح والتغيير.
ومما ال شك فيه ان للنائب األمير طالل ارسالن زعامته وحيثيته 
الدرزي���ة اخلاصة التي يحرص عليها اجلمي���ع )حلفاء وهاب( من 
جنبالط الذي حرص على زيارته ليال في خلده، الى حزب اهلل الذي 
ح���رص على ان تكون مصاحلة الش���ويفات األحد املقبل بني حزب 
اهلل واحلزب االش���تراكي برعايته، ال���ى العماد الذي زاره في خلده 
قبل أس���ابيع معايدا، الى الرئيس بشار االسد الذي استقبل ارسالن 
اس���تقباال خاصا وعائليا بعد قيام احلكوم���ة التي لم تضمه وقبل 

زيارة رئيسها الى دمشق.
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)محمود الطويل( جانب من لقاء اجلاهلية الذي جمع النائب وليد جنباط بعدد من ممثلي رموز املعارضة وبحضور النائب نهاد املشنوق  

نواف املوسوي

بيروت ـ اتحاد درويش
حزب اهلل مرتاح حلكومة الوحدة الوطنية، والنائب نواف املوسوي 
يرى أن االلتباس احلاصل باالعتقاد ان الدميوقراطية التوافقية تتناقض 
مع الدستور اللبناني، مؤكدا في حديث ل� »األنباء« ان هذه الدميوقراطية، 
غير عددية، مشيرا في هذا السياق الى بيان مجلس البطاركة واملطارنة 
الكاثوليك الصادر عن اجتماع دير سيدة البير في مايو 1993 والذي قال ان 

الدميوقراطية في لبنان فريدة، النها دميوقراطية اجلماعات ال العدد.
وأكد املوس����وي فتح صفحة جديدة مع تيار املستقبل من خالل هذه 
احلكومة، من أجل بناء مؤسس����ات الدولة ونزع فتائل التوتر، واصفا 

االصوات املانعة لتطوير هذا التعاون باملفرقعات السياسية.

رؤى مشتركة

أما عن عالقة احلزب بالنائب وليد جنبالط فقد أوضح ان هذه العالقة 
آخذة في التطور وان حزب اهلل سيتقدم بهذه العالقة، الفتا الى املراجعة 
التي قام بها النائب جنبالط وأدت إلى تقاطع في رؤى مش����تركة. وردا 
على سؤال عما يجري تداوله من أن السيد حسن نصر اهلل يسعى إلى 
ترتيب زيارة جنبالط إلى سورية قال: »من األفضل ان يبقى هذا املوضوع 
بعيدا عن اإلعالم والتعامل مع ما جرى طوال الفترة املاضية على النحو 

الذي يفتح اآلفاق امام استعادة روحية اسقاط اتفاق 17 مايو«.

البطريرك صفير

وفيما يتعلق بعالقة حزب اهلل مع البطريركية املارونية أعرب عن 
اعتقاده بان هذا األم����ر هو عند البطريرك صفير، وقال ان ذلك مرهون 

مبا ينوي البطريرك وموقوف على مبادرة منه.
وعما إذا كانت ه����ذه املبادرة من البطريرك صفير هي باجتاه حزب 
اهلل؟ ق����ال »أنا ال أحتدث عن مب����ادرة باجتاه احلزب، لكن اقول إنه في 
العام 2000 سئل البطريرك صفير عن حزب اهلل فقال »شباب لبنانيون 
يقاتل����ون من أجل حترير وطنهم والدفاع عنه«. اعتقد ان هذه الصيغة 
هي الصيغة املالئمة لوصف املقاومة في لبنان وعلى قاعدة هذا الوصف 

ميكن البناء.

آيات من اإلنجيل

أما عن الردود التي اطلقها مسيحيو 14 آذار على خطاب السيد نصر اهلل 
في ذكرى عاشوراء الذي دعا فيه املسيحيني الى قراءة دقيقة للمتغيرات 

الدولية وحلسابات املصالح، واال يقبلوا ان يبقى بعضهم يدفع بهم دائما 
إلى االنتحار«، قال املوسوي ان السيد نصر اهلل توجه في خطابه إلى كل 
اللبنانيني عندما قال »رسالتي الى املسيحيني واملسلمني«، هم يقولون ان 
لبنان مؤلف من تفاهم اسالمي � مسيحي، وبالتالي عندما توجه السيد 
نصر اهلل إلى اللبنانيني خاطب املسيحيني وخاطب املسلمني، وهو رجل 
في موقع اساسي في لبنان ومن حقه الكامل ان يتحدث مع شركائه في 

الوطن، فلماذا لم يقم احد من املسلمني ويقول ملاذا توجه الينا.
واض����اف: »هناك قرار موجود لدى هذه القوى السياس����ية اخلائبة 
باملساجلة مع احلزب، حتى لو قال السيد نصر اهلل مهما قال، وحتى لو 
تال آيات من االجنيل او فقرات من العهد اجلديد، فلسوف يقولون انت 
ملاذا تقرأ هذه؟« إذا هناك ق����رار باطالق النار مهما قال، مع أن املنصف 
كان بإمكانه ان يرى في كالم السيد حسن نصر اهلل رؤية استراتيجية 
مستقبلية تدعو إلى اعتماد فكرة االئتالف والعيش معا عوضا عن افكار 
التكفير وااللغاء والتهميش واالقصاء، ورأى أن هناك أس����بابا خارجية 
تتعلق بارتهانهم لإلدارة االميركية ورهانهم على مستجدات اسرائيلية 

يخرج نفسه من مسيرة التوافق ليبقى في إطار الفرقعة السياسية.

الجيش والمقاومة

وعما يتوقعه من املواقف املنتقدة لس����الح حزب اهلل واس����تئناف 
النقاش حوله على طاولة احلوار أش����ار املوس����وي الى ان املقاومة هي 
ج����زء من احلكومة اللبنانية ومن الش����رعية اللبنانية ومن آلية اتخاذ 
القرار اللبناني، الفتا الى ان كل اللغو السياس����ي الذي نسمعه ال قيمة 
له س����وى تنفيس اخليبة ومحاولة اس����تقطاب شباب لم ينضج فكره 
السياسي بعد، وأكد على أن التنسيق قائم بني اجليش واملقاومة وان كل 
هذا الكالم الذي نس����معه ال عالقه له بالواقع، موضحا ان هناك تنسيقا 
قائم����ا وميدانيا بني اجليش واملقاومة، مش����يرا الى زيارة وزير الدفاع 
الياس املر إلى اجلنوب، وقال وجهة نظره الواضحة انه يجب ان يكون 
اجليش هو جيش واملقاومة هي املقاومة، معتبرا ان موقف وزير الدفاع 
يتطاب����ق إلى حد بعيد مع وجهة نظر احلزب التي تقول في التنس����يق 
بني اجليش واملقاومة مع احلفاظ على الثنائية بينهما ألن االندماج غير 

مفيد ملصلحة لبنان.
وأضاف ان التضييق على املقاومة ومحاصرتها قد سقط في يوليو 
2006 وجاء تشكيل حكومة وحدة وطنية لينقلنا الى مرحلة ان املقاومة 
ق����د متكنت من ان تتفرغ الهتمامها األساس����ي وه����و مقاومة االحتالل 

اإلس����رائيلي ومواجهة التهديدات اإلس����رائيلية، مشيرا الى ان كل هذه 
الضجة التي حتصل ليس����ت أكثر من قنابل صوتية مزعجة للبنانيني 
لكنها غير مؤثرة، الفتا الى ان س����لبيتها كونها تعمل على تعبئة حقد 

طائفي بني اللبنانيني.
ورأى ان هن����اك قوى سياس����ية في لبنان، وهي القوى السياس����ية 
اخلائب����ة التي تنتظر ان تتكرر جتربة ع����ام 1982 وتراهن على اعتداء 
اسرائيلي على لبنان يؤدي الى القضاء على املقاومة، وبالتالي تشكيل 
واقع سياس����ي جديد ميشي وروحية اتفاق 17 مايو، الفتا الى ان هناك 
من يراهن على جتديد املناخات السياس����ية التي نشأت بعد االجتياح 
اإلسرائيلي ويساعد على إشاعة هذا التوقع الكالم الذي اطلقه املسؤولون 
األميركيون الذين أوحوا بالتهديد بعدوان إسرائيلي، مشيرا الى ان هذا 
اإليحاء تستخدمه هذه القوى السياسية اخلائبة حتى تعود وتراودها 
أحالم تكسرت عندما سقط اتفاق 17 مايو. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه 
القوى لم تتعلم من التجارب الس����ابقة، السيما جتربة عام 1982 وهي 
تراهن على حصول اجتياح إس����رائيلي يؤدي الى تعديل ميزان القوى 
وتتصرف اآلن على قاعدة االستعداد والتحضر ملالقاة هذا الوهم الذي 

تعتمده واالستثمار عليه.

مقايضة خاسرة

وردا على س����ؤال بان في هذه املواقف تخوين لفريق لبناني يطالب 
بطمأنته من سالح حزب اهلل، أشار الى ان ما يسترعي االنتباه استحضار 
هواجس مفتعلة وتغييب مخاطر فعلية التي هي اخلطر اإلسرائيلي القائم 
وخطر العدوان اإلسرائيلي الداهم أو احملتمل. ولفت الى ان هناك قوى 
سياسية مرتبطة ببرنامج سياسي خارجي، هذا البرنامج كان يستهدف 
سورية واملقاومة، اآلن بس����بب التغيير الدولي واالقليمي الذي حصل 
جتاه سورية، خرج من برنامج هذه املجموعة استهداف سورية وبقي 
استهداف املقاومة، مشيرا الى ان هذه املجموعة تقايض بخدمة للخارج 
اس����مها محاصرة املقاومة مقابل دعم اخلارج لها من اجل دور سياسي 

أكبر في املعادلة اللبنانية، الفتا الى ان هذه املقايضة خاسرة.

الحرب الشاملة

وعن تهديد باراك بش����ن حرب على لبنان ع����ام 2010 قال ان حزب 
اهلل يقرأ الواقع اإلس����رائيلي بدقة ويتعاطى م����ع احتماالته من موقع 
املتحسب ال من موقع اخلوف والذعر، مشيرا الى ان ما رآه اإلسرائيلي 

عام 2006 ليس س����هال، متسائال ما الهدف السياسي لهذه احلرب؟ فإذا 
كان الهدف هو القضاء على حزب اهلل فإنه ال ميكن القضاء على املقاومة 
املس����لحة من خالل عمل عسكري، الفتا بالقول ان االسرائيلي يدرك ان 
العمل العس����كري ضد حزب اهلل ال يكفي، والسؤال ملاذا يقدم على عمل 
عسكري؟ وهل العمل العسكري يتوازن مع عمل سياسي؟ وما هو هذا 
العمل السياس����ي؟ مؤكدا انه ال أفق يتصرف اإلس����رائيلي على أساسه 
من موقع احلرب الش����املة، مؤكدا ان جزءا من هذه احلرب هدفه تعويد 
املجتمع اإلس����رائيلي على فكرة الهزمية، وعدم االنتصار الكامل وفكرة 

تقبل خسائر فادحة.

أزمة القرار 1559

اما فيما يتعلق بالقرار 1559 الذي يعتبر من وجهة نظر األمم املتحدة 
انه لم ينفذ، أوضح املوس����وي ان دوال ساهمت في وضع هذا القرار قد 
جتاوزته وباتت تطلب من س����ورية التدخل في الشأن اللبناني، مشيرا 
الى ان املوضوع املتعلق بسالح املقاومة هو ربط نزاع مع املقاومة عبر 

إثارة النقاش حولها.
وردا على س����ؤال قال ان الق����رار 1701 يؤكد على 1559 وعلى قرارات 
س����ابقة، أوضح ان القرار 1701 في روحه ونصه جتاوز ال� 1559 ألن هذا 
القرار 1559 لم يشر الى مشكلة االحتالل اإلسرائيلي للبنان والى مشكلة 
الصراع العربي � اإلس����رائيلي في حني ان القرار 1701 أش����ار الى هاتني 
املس����ألتني، وبالتالي فإن هذا القرار جعل 1559 وراءه، ولفت الى ان ما 
يقوله املس����ؤولون اللبنانيون ان هذا املوضوع قد جرى جتاوزه ألنه 
جرى تنظيم العالقات بني لبنان وسورية وان امليليشيات اللبنانية قد 
حلت عام 1992 اما السالح الفلسطيني فهو جزء من حل شامل للقضية 
الفلسطينية، مش����يرا الى ان القرار 1559 لم يعد ذا موضوع، ورأى ان 
البعض في لبنان عندما ينظر الى القرار 1701 ال يرى 1701، بل 17 � صفر 

� 5 1983، وهناك فرق بني 1701 و17 � 5 � 1983 أي 17 مايو 1983.

حزب اهلل والكتائب

عن عالقة حزب اهلل بحزب الكتائب صاحب الطعن بالبند السادس 
من البيان الوزاري الذي ينص على املقاومة، قال املوسوي: ال شيء.

وعن االنفجار الذي استهدف »حماس« في مقرها بحارة حريك؟ قال: 
عبارة استهدف توحي بنتيجة مسبقة لتحقيق اليزال جاريا، وبالتالي 

علينا التوقف عند ما قالته حماس، وهو انتظار نتائج التحقيق.

لو قـرأ نصـر اهلل آيات مـن اإلنجيـل أو العهد الجديـد فسـيقولون له لمـاذا تقرأ؟
من األفضل أن تبقـى ترتيبات زيـارة جنبـالط إلى سـوريـة بعيــدة عن اإلعـالم

عالقـة حـزب اهلل ببكركـي مرهونة بموقـف البطريـرك صفير ويتوقـف على مبـادرة منه
موقـف الوزير المر يتطابق مـع وجهة نظر الحزب ألهمية التنسـيق بيـن المقاومة والجيش

الموسوي لـ »األنباء«:دول ساهمت في إصدار الـ 1559 تجاوزته 
وباتت تطالب سورية بالتدخل في الشأن اللبناني 

عضو كتلة الوفاء للمقاومة أكد أن صفحة جديدة من التعاون مع الحكومة وتيار المستقبل قد ُفتحت


