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لبنان: جنبالط التقى نصراهلل.. والمعارضة تميّز خطاب الحريري عن حلفائه
»14 آذار« تؤكد على وحدة الموقف.. وأمين عام حزب اهلل يتحدث بذكرى مغنية اليوم

حزب اهلل ال يعطي إسرائيل ذريعة الحرب
بيروت: يرى محلل استراتيجي

في بيروت انه على رغم ما يظهره 
املشهد العام على اجلبهة اإلسرائيلية 
اللبناني��ة من تصاعد حثيث للعوامل 
احملرضة عل��ى احلرب، يبقى حتول 
االجتاهات التصعيدية أفعاال ميدانية 
رهن��ا بجملة اعتبارات متلي قرارات 
الطرفني، إسرائيل وحزب اهلل. ويظل 
احتمال نش��وب املواجهة العسكرية املرتقبة أسير 
املعطيات العملية التي حتكم خيارات اجلانبني وتفرض 
التس��ريع في قرار احلرب أو تأجيله. ولعل أول ما 
ميكن استخالصه في معرض استشراف آفاق احلرب 
يكمن في االعتبارات التي متلي على حزب اهلل عدم 
املبادرة الى إش��عال فتيل املواجهة مع اسرائيل أو 
إعطائها أي ذرائع مباش��رة لش��ن حرب ضده، مع 
اس��تمرار جهوزيته العس��كرية وااللتزام باملوقف 

الدفاعي، وهي التي ميكن اختصارها في ثالثة:
1 - االحتفاظ بإمكاناته العسكرية وقدراته القتالية 
الى حلظة الضرورة االس��تراتيجية التي ميكن ان 
تفرضها تطورات األحداث على املس��رح األوس��ع 
للصراع، وبخاصة على محور املواجهة احملتملة بني 
اسرائيل وايران، او بني الواليات املتحدة واجلمهورية 
االس��المية. وتوجه كهذا ينسجم مع موقعه ودوره 
داخل احملور االقليم��ي العريض من جهة، ويؤمن 
التناسب املطلوب بني الوسائل الضخمة التي في حوزته 
واألهداف املوضوعه لها، ويجنبه أخيرا الوقوع في 
خطأ الكشف عن مستوى قدراته وأسلحته في التوقيت 

اخلاطئ كما حصل في حرب يوليو 2006.
2 - جتنب مس��ؤولية التداعي��ات الفادحة التي 
س��تؤدي إليها أي مواجهة عس��كرية مع إسرائيل 
يكون املبادر فيها، إن على مستوى دميومة منظومته 
العس��كرية وأمن قياداته، أو على مستوى مصير 
قواعده الش��عبية وأمنها االجتماعي واالنساني، او 
على الصعيد الداخلي العام من جراء ما سيطول البنى 
التحتية واملؤسسات احليوية والوضع اللبناني في 
جوانبه املختلفة، او على املستوى السياسي نتيجة 
ما قد يواجه��ه من موجات غضب ف��ي الداخل او 

استنفار دولي ضده في اخلارج.
3 - رغبة في االحتفاظ بوهج »االنتصار« الذي 
حققه في حرب يوليو 2006 واالستثمار فيه، الى جانب 
احلاجة امللحة الى استمرار وضعية الستاتيكو القائمة 
من أجل املضي في رفع مستوى قدراته العسكرية 
من جه��ة، واالنصراف من جهة ثاني��ة الى تعزيز 

مواقعه على مستوى السلطة وهضم االجنازات التي 
حققها خالل السنوات املاضية. وفيما تبدو الصورة 
في اجلانب االسرائيلي أكثر جهوزية وحضورا على 
الدوافع واحلوافز واالستعدادات خلوض  مستوى 
املواجهة العسكرية الثانية ضد حزب اهلل والتخلص من 
التهديدات التي ميليها في شقيها احمللي واالقليمي، 
قد تفضي قراءة ابعد للمعطيات السياس��ية القائمة 
على صعيد اإلطار االوس��ع للق��رار الى خالصات 
مختلفة جتعل من مش��روع احلرب مكبال بكم من 
االعتبارات الكبرى واملعوقات االس��تراتيجية التي 

تندرج في مجموعة من العناوين:
� املوق��ف االميركي الذي على رغ��م ما تبديه 
واشنطن من تفهم لهواجس اسرائيل األمنية الناجتة 
م��ن وضع حزب اهلل، يبقى ملتزم��ا بخيار التهدئة 
االقليمية ومعارضا بقوة لكل ما من شأنه تقويض 
االستقرار في املنطقة او تعريض مبادرة السالم التي 
تضطلع بها االدارة االميركية للخطر في اللحظة التي 
تواجه فيه حتديات متعددة املصادر وتعول على جناح 
العملية السلمية لتجفيف مصادر األزمات وإلنقاذ 

مسيرة الرئيس اوباما املتعثرة.
� التركيز على املعضلة النووية االيرانية بوصفها 
املركز الرئيس��ي للهموم والهواجس االسرائيلية، 
وهو ما يفرض على ت��ل ابيب صرف كل جهودها 
السياسية والديبلوماسية والعسكرية ملواجهة اخلطر 
االكبر املتصاعد م��ن طهران، وما ميلي عليها تاليا 
التغاضي ولو مؤقتا عن االخطار األقل شأنا، وانتهاج 
سياسة تقدمي التنازالت مع الواليات املتحدة واملجتمع 
الغربي من اجل حشد جبهة دولية قادرة على وقف 
مشروع طهران النووي، او إعطائها الضوء األخضر 

لوقفه بوسائلها.
� واقع العالقات املأزومة بني اسرائيل واملجتمع 
الدولي على خلفية العملية العس��كرية التي شنتها 
ضد حركة حماس في قطاع غزة قبل نحو عام من 
اليوم، وما خلفته من تداعيات حادة على وقع تقرير 
غولد ستون الذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب، 
وم��ا أفرزته من ترددات مؤذية للدولة العبرية على 
املس��توى الدولي من العواصم األوروبية املتعاطفة 
تقليديا مع اس��رائيل الى ابرز حلفائها في املنطقة 
تركي��ا. وفي ه��ذا الواقع ما يش��كل ابلغ املعوقات 
ملش��روع حرب بات من الواضح أنها لن تستهدف 
»املقاومة« وحدها هذه املرة، بل لبنان بكامله، مع ما 
ينطوي عليه هذا السيناريو من مشاهد دمار قد ال 

تستطيع تل أبيب حتمل عواقبه.
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زوارق اجليش اللبناني خالل استمرار البحث عن جثث »االثيوبية«

)محمد الطويل( امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال رئيس اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط وجنله تيمور

تقرير لبناني عن سقوط »اإلثيوبية«:
الطيار ليس مؤهاًل لقيادة مثل هذه الطائرة!

حشد ساحة الشهداء كان الئقًا بذكرى الرئيس الشهيد

المحكمة تلقت ما يكفي من األدلة لتورطهم

الحص: لم نفهم لماذا انفرد 
السنيورة بالشطط إلى العامية!

أستراليا:  السجن 28 سنة لـ 4 لبنانيين 
أدينوا بالتخطيط لهجوم إرهابي

بيروت ـ محمد حرفوش
رأى الرئيس س���ليم احلص ان احلش���د الذي غصت به س���احة 
الش���هداء كان الئق��ا بذك��رى الش���هيد الرئيس رفيق احلريري. أما 
اخلطب التي ألقي��ت فق��د كانت كلمة الرئيس س���عد احلريري على 
مستوى املناس���بة اجلليلة، أما كلمتا الرئيس أمني اجلميل وسمير 
جعجع فقد كانتا على املستوى املعهود، ال جديد فيهما، فقد كان في 
كلمتيهما اجترار للمعروف عنهما في رفض وجود املقاومة دون أي 

اعتبار لوجود عدو غاشم على احلدود اجلنوبية.
أما كلمة الرئيس فؤاد السنيورة فقد كانت جيدة في مضمونها. 
ويا حبذا لو التزم العربية الفصحى أس���وة بجعج. ولم نفهم ملاذا 

انفرد السنيورة بالشطط الى العامية.
احل��ص وف��ي تصري��ح امس، ق��ال: كن��ا نتمن��ى ل��و اقتص��ر 
احلفل على الكلمات واالناش���يد الوطنية، ولم تكن وصالت الطرب 

النشاز.

 سيدني � أ.ف.پ: حكم على خمسة مسلمني استراليني بينهم 
اربعة لبنانيني بالسجن حتى 28 عاما امس الدانتهم بالتخطيط 
لتنفيذ هجوم احتجاجا على مش���اركة اس���تراليا في احلرب في 

افغانستان والعراق.
 وقال القاضي انتوني ويلي »ال مجال للشك، لوال تدخل السلطات 

لكانت اخلطة نفذت في مطلع 2006 او حواليها«.
 وحصل اخلمس���ة على اقصى العقوبة التي تراوحت بني 23 
و28 عاما على ان يقضوا منها على االقل 17 س���نة قبل ان يسمح 

لهم بطلب االفراج املشروط.
 وقالت احملكمة: انها تلقت ما يكفي من االدلة على ان الرجال 
كان���وا يخططون »عل���ى االقل الحلاق ضرر كبي���ر باملمتلكات« 

ويهددون حياة الناس.
 وكان النائ���ب العام ريتش���ارد مدمنت قد ق���ال للمحكمة ان 
الرجال اخلمس���ة كانوا يعتبرون مش���اركة استراليا في احلرب 
في العراق وفي افغانستان »مبثابة اعمال عدوانية بحق االسالم 

باملعنى الواسع«.

بيروت: مأساة الطائرة االثيوبية حضرت في 
س����احة االحتفال بذكرى 14 فبراير، عبر 
يافطات تضامنية تدعو للس����ماح للغطاسني 
املدنيني بالنزول الى املاء واملساهمة في انتشال 
ما تبقى من جثث الركاب، وهدد االهالي بخطوات 

تصعيدية.
وتواصلت في هذا الوق����ت اعمال البحث 
عن ذاكرة الصندوق االس����ود الثاني للطائرة 
املنكوبة، وقد متكن غطاسو اجليش من العثور 
على املزيد من اشالء ركاب الطائرة، في حني 
مت حتديد هوية اربع جثث جديدة من ضحايا 
الطائرة، لكن االعالن عنها لن يتم قبل ابالغ 

ذويهم.
وفي معلومات لصحيفة »األنوار« البيروتية، 
من مصادر مطار بيروت ان الطائرة االثيوبية 
وصلت الى ارتفاع تسعة آالف قدم، وكان الرادار 
يتتبع سيرها حيث لوحظ انها في خط انحداري 
وصل الى علو نحو ثالثة آالف قدم ثم اختفت 
فجأة من الشاش����ة، في الوقت الذي كان فيه 
املوظف الذي يتابع سيرها يتحضر لتسليمها 
الى زميل آخر في برج املراقبة، لينتقل هو الى 
متابعة طائرت����ني قادمتني الى مطار بيروت، 

فصرخ قائال: فقدت الطائرة، واس����تنفر برج 
املراقبة، وسارع احد زمالئه الى ابالغ الطائرتني 
املقبلتني بان هناك طائرة مفقودة، كي تتنبها 
خوفا من اي ط����ارئ، فاجتهت الطائرتان في 

اجتاهات مختلفة خوفا من االصطدام.
وفي معلومات املعنيني في املطار ان الشركة 
االثيوبية حاولت اخفاء املعلومات عن الطيار 
الذي كان يقود الطائرة في رحلة العودة من 
بيروت الى اديس ابابا، بالقول انه طيار متمرس، 
لكن امللف املوجود في حوزة اجلهات املعنية في 
املطار تضمن نبذة عن وضع الطيار االثيوبي، 
تؤك����د أنه ليس مؤهال ليكون قائد هذا النوع 
من الطائرات. وتنقل معلومات »االنوار« عن 
شهود عيان كانوا يسلكون الطريق الساحلي 
باجتاه بيروت، انهم شاهدوا الطائرة تشتعل 
وهي في السماء، وكانت تهوي الى ان انفجرت 
فوق سطح املاء. هذه املعلومات ارتكز عليها 
التقري����ر اللبناني الى منظمة الطيران املدني 
الدولي، الذي سيسلمه مدير عام الطيران املدني 
اللبناني د.حمدي شوقي، رئيس جلنة التحقيق 
بحادث سقوط الطائرة االثيوبية، في مونتريال 

حيث توجه الى هناك امس االول.

مصادر لـ »األنباء« نقاًل عن بارود:
ال انتخابات بلدية

بيروت: يعود موضوع االنتخابات البلدية الى دائرة 
الضوء من خالل مجلس الوزراء الذي س����ينعقد غدا 
االربعاء ملتابعة اخلوض في التعديالت املقترحة على مشروع 

القانون الذي وضعه وزير الداخلية زياد بارود.
وفي معلومات ل� »األنباء« نقال عن زوار الوزير بارود ان 
االخير ابلغ هؤالء ان االنتخابات البلدية لن حتصل بسبب 

اصرار جهات نافذة على تأجيلها العتبارات عدة.
غير ان بارود اكد حملدثيه انه س����يواصل العمل كما 
لو ان االنتخابات حاصلة حت����ى ال يتحمل وزير عملية 
التأجيل التي يؤكد وزير العمل فؤاد بطرس انها مغايرة 

للدستور.
وقال حرب امس: لقد تولد عندي شعور وكأن بعض 
القوى السياسية ترغب في عدم اجراء االنتخابات البلدية، 
واضاف ردا على س����ؤال عن هوية هذه القوى قال: قوى 
ملتزمة وغير متحمسة، علما ان قوى 14 آذار تنادي باجراء 
االنتخابات باصالحات او م����ن دون اصالحات، والعماد 
عون في تصريحه االخير قال اذا لم حتصل تعديالت على 
قانون البلديات فإنه سيكون ضد اجراء االنتخابات البلدية 
في ظل القانون احلالي، وهذا موقف غير منطقي ألنه اذا 
لم يعجبنا القانون نغيره، ال ان نعطل تطبيقه، وهذا ما 
يجعل املناقشات بال طائل، وتقديري ان موضوع اجراء 

االنتخابات البلدية في مايو ويونيو بات في خطر.

بيروت ـ عمر حبنجر
مي����زت قوى »املعارض����ة« بني خطاب الرئيس س����عد احلريري في 
مهرجان ذكرى 14 فبراير، وخطب كل من الرئيس امني اجلميل والرئيس 
فؤاد السنيورة ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، فأشادت باألول 

ودحضت مواقف اآلخرين.
وص����درت عدة ردود فعل على هذه اخلط����ب، اضافة الى ردود فعل 
عكسية، لكن صورة موقف قوى 8 آذار وحتديدا حزب اهلل تكتمل اليوم، 
حيث ستكون هناك كلمة لألمني العام للحزب السيد حسن نصراهلل في 
الذكرى الس����نوية الستشهاد كل من الشيخ راغب حرب والسيد عباس 

املوسوي واحلاج عماد مغنية.
وفي هذا السياق ذكر املكتب االعالمي حلزب اهلل ان السيد نصراهلل 
التقى النائب وليد جنبالط بحضور جنله تيمور والنائب اكرم شهيب 
ومسؤول جلنة االرتباط في حزب اهلل احلاج وفيق صفا، وذكرت معلومات 
ان اللقاء مت فور مغادرت جنبالط ساحة الشهداء بعد قراءة الفاحتة على 
ضريح الرئيس الشهيد رفيق احلريري، ووصفت هذه الزيارة باخلطوة 

املفتاحية لزيارة جنبالط الى دمشق، في اي حلظة.
وفي رد على انتقادات قيادات 8 آذار للخطب التي ألقيت في س����احة 
الشهداء امس االول قال وزير العمل بطرس حرب ان محاولة التمييز بني 
اخلطابات في غير محلها، وهي محاولة للقول ان لدى 14 آذار توجهات 
مختلفة، وهذا غير صحيح باعتبار ان الرئيس فؤاد الس����نيورة يعبر 
عن تكتل املس����تقبل الذي هو رئيسه وبالتالي هو يعبر عن رأي القوى 
السياس����ية التي تدعم احلريري في رئاسة احلكومة، باالضافة الى ان 
خطابي اجلميل وجعجع عبرا عن املوقف ذاته، اما كالم الرئيس احلريري 
فقد حتدث كرئيس حلكومة كل لبنان، وطبيعي ان تكون لهجة خطابه 

مختلفة عن اآلخرين قياسا على موقعه الرسمي.
واعتبر هذه احملاولة فاش����لة ألن اخلطباء األربعة متسكوا مببادئ 

لبنان أوال ومبرجعية الدولة.

كلمة جيدة ولكن..

وكان الرئيس نبيه ب����ري اعتبر في تعليقه على مجريات االحتفال 
ان كلمة الرئيس س����عد احلريري كانت جيدة، اما كلمات باقي اخلطباء 

فلم يتسن لي الوقت لالستماع اليها.
وانتقد بري بعض املظاهر االحتفالية التي رافقت املهرجان، واستغرب 
ما وصفه »بالفرصة الثمينة« التي كانت متاحة بجعل املناسبة وطنية 
وجامعة، متس����ائال: اذا اقترح اآلخرون علّي املشاركة مبناسبة لشهداء 
حرك����ة أمل هل ميكن ان أرفض؟ بالطبع كنت س����أرحب بهم واعتبرهم 
شركاء باملناسبة. وكان الرئيس بري قد أبدى استعداده للمشاركة كحركة 
امل بذكرى استشهاد احلريري، لكن ضمن شروط سياسية، لم تتوافر 
علما ان حركة امل اقامت احتفاال تأبينيا باملناسبة في صور حتدث فيه 
النائب علي بزي باسم رئيس احلركة. بالنسبة حلزب اهلل يفترض ان 
تقييما لالحتفال مت بني الرئيس س����عد احلريري وقيادة حزب اهلل قرر 
احلزب على اثره ايفاد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على 
رأس وفد الى »قريطم« لتقدمي التعزية بالرئيس الشهيد، رغم تلميحات 
قيادة احلزب الى انزعاجها من مضمون خطاب الرئيس فؤاد السنيورة. 
هذا االنزعاج عبر عنه املفتي اجلعفري الشيخ احمد قبالن في تصريح 
نس����ق مضمونه مع حزب اهلل وحركة أمل وفيه انتقاد ضمني للخطب 
التي ألقيت في ساحة الشهداء، خصوصا ما جاء في كلمتي الرئيس أمني 
اجلميل ود.سمير جعجع، حول سالح املقاومة. وقال قبالن: مخطئ وواهم 
من يظن ان دور املقاومة وسالحها قد انتهى، فدورها باق ما بقي الكيان 
الصهيوني في الوجود، معتبرا ان من يتشدق مبطالبته بنزع سالحها 

والتخلي عن دورها، يبدو انه اصبح منتهي الصالحية.

عون: الشر اإلسرائيلي ليس سببه سالح الحزب

وكان العماد ميشال عون حتدث إذاعيا من قطر حيث وضع التحول 
في ساحة الشهداء ضمن إطار الرضوخ إلى التحوالت السياسية، ولفت 
الى ان املواقف من س����الح حزب اهلل تدل على أنهم ال يتصرفون بوعي 

كامل وقال انها قناعات الضرورة.
واضاف: اتصور ان الذي حصل في اجلنوب مع الشريط احلدودي، 
ال����ذي تركته الدولة منذ 1975 حتى العام 2000 وعندما حتررت االرض 
جاءت لتحاكمهم ففر نصفهم الى اس����رائيل. وقال اآلن سكان اجلنوب 
ال يريدون ان يتش����ردوا مجددا، وليتهم يتذكرون ان لديهم 2600 الجئ 
لبناني في اس����رائيل، وللذين يطالبون بس����الح حزب اهلل اني اسألهم 
الضمانة من االعتداءات االسرائيلية، معتبرا الشر الذي تسببه اسرائيل 
ليس بسبب سالح حزب اهلل بل بسبب احللول التي تريد فرضها علينا 

ومنها توطني الفلسطينيني في لبنان.

هاشم لـ »األنباء«: خطاب الحريري جاء ردًا فوريًا على كالم جعجع
بيروت ـ زينة طبارة

رأى عض���و كتلة »التنمي���ة والتحرير« النائب 
قاسم هاش���م، ان اخلطاب السياسي الذي شهدته 
ذكرى استشهاد الرئيس رفيق احلريري، قد تغيرت 
لهجته حيال سورية باستثناء لهجة رئيس الهيئة 
التنفيذية في »القوات اللبنانية« س���مير جعجع، 
معتب���را ان هذا االخير م���ازال مصرا على تصعيد 
لهجته اخلطابية سواء ضد سورية أم ضد املؤيدين 
لها، دون التبديل في حدتها، معتبرا انه كان باحلري 
على سمير جعجع التخفيف من لهجته اقله لتتماشى 
مع خطوات الرئيس احلري���ري وحكومة الوحدة 
الوطنية في نس���ج العالقات املميزة مع س���ورية، 
معربا عن أس���فه ان تكون كلمة سمير جعجع قد 
غردت شكال ومضمونا خارج السرب احمليي لذكرى 

الرئيس احلريري.
ومتنى النائب هاش���م في تصريح ل� »األنباء« 
لو أتت املناسبة في غير املناخ الذي أتت به، الفتا 
الى ان اجلميع في لبنان ودون استثناء يتطلع الى 
رمزية هذه الذكرى لالس���تفادة منها على املستوى 
الوطني، وبالتالي للخروج من اللغة االنقسامية التي 
مازال جعجع يعتمدها في كل مناسبة وطنية كانت 
أم خاصة، معتبرا ان من يس���تمر في العيش على 
وقائع الزمن الغابر ليستحضر منه بعض شظاياه 
خالل املرحلة احلالية بهدف صياغة سياسة لبنان 
بحسب ما يتناسب ومقاس���ه احلزبي ال يستطيع 

التأقلم مع سياسة االنفتاح التي 
ب���ادر اليها الرئي���س احلريري، 
ومعتبرا ايض���ا ان حدة النبرة 
التي متيز بها جعجع اضافة الى 
ما رافقها من غمز وملز ضد سورية 
ال تتوافق بأبعادها واهدافها مع 
مسيرة الوفاق الوطني التي تسير 
احلكومة احلالية في ظاللها على 

الساحة السياسية اللبنانية.
ولفت النائب هاش���م الى ان 
سمير جعجع أراد في كالمه »لو 
رأيت أن األرز ميّد يده فال تظنن 
أن األرز يساوم« الغمز من قناة 
العالقة اجلديدة مع سورية وحالة 

االنفتاح التي بدأها الرئيس احلريري والتي اكد عليها 
هذا االخير في مناسبات عديدة سواء على املستوى 
الداخلي أم على مستوى العالقات اللبنانية � السورية، 
بحيث حمل تأكيده املشار اليه كل االيجابيات ورفع 
مستواها الى مستوى العالقات االخوية احلقيقية 
املطلوبة ملصلحة كل من البلدين، مشيرا الى ان كالم 
سمير جعجع يستهدف رئيس احلكومة اللبنانية 
بقدر ما يستهدف س���ورية، مؤكدا ان كلمة سمير 
جعجع عن مد األرز لي���ده ال متثل موقف الرئيس 
احلريري من العالقات مع س���ورية، معتبرا ان ما 
ذكره الرئيس احلريري في كلمته جاء مبنزلة الرد 

الفوري على كالم جعجع.

الجميل وجعجع وسالح المقاومة

هذا وأعرب النائب هاشم من 
جهة اخرى عن اس���فه الستمرار 
الرئيس االس���بق أم���ني اجلميل 
ورئيس احلكومة الس���ابق فؤاد 
السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية 
في القوات اللبنانية سمير جعجع 
مهاجمة سالح املقاومة واعتبارهم 
له س���الحا غير شرعي ويشكل 
عبئا على الدولة اللبنانية، وذلك 
لكونهم لم يتوصلوا بعد الى قناعة 
بأن السالح هو للدفاع عنهم كما 
عن كل اللبنانيني ولتحرير االراضي اللبنانية من 
االحتالل االس���رائيلي، الفتا الى ان سالح املقاومة 
ال ينتظ���ر منة من هؤالء كي يبقى صامدا في وجه 
االعتداءات االسرائيلية، رادا سبب استمرارهم في 
مهاجمة الس���الح الى مكنونات داخلية خارجة عن 
االطار الوطني العام الذي نص عليه البند السادس من 
البيان الوزاري والذي وافقت عليه الغالبية الساحقة 
من اللبنانيني من خالل منح املجلس النيابي ثقته له. 
وعن املشاركة الرمزية لرئيس »اللقاء الدميوقراطي« 
النائب وليد جنبالط بحيث اكتفى بوضع اكليل من 
الزهر على ضريح الرئيس الش���هيد ومن ثم غادر 

املكان عائدا الى دارته، لفت النائب هاش���م الى ان 
م���ا قاله النائب جنب���الط ودأب على تكراره حيال 
ضرورة عودة العالقات مع سورية، قد جتسد اليوم 
قوال وفعال من خالل مشاركته الرمزية تعبيرا عن 
وفائه للرئيس الشهيد رفيق احلريري، مشيرا الى 
ان النائب جنبالط في ص���دد العودة الى االصول 
واجلذور الى العروبة والقضية الفلسطينية التي 
انطلق منها من خالل احلركة الوطنية التي كان احد 
أركانها آنذاك، معربا عن اعتقاده ان العودة الى ما 
سبق ذكره دعت النائب جنبالط الى متييز موقفه 

عن اآلخرين.

لم نتلق الدعوة

وعن غياب قيادات »املعارضة« عن حضور ذكرى 
استشهاد الرئيس رفيق احلريري، لفت النائب هاشم 
الى ان املعارضة لم تكن مدعوة في األساس حلضور 
الذكرى، مستدركا بالقول ان هذه االخيرة كانت ستكون 
حاضرة لو كانت املناس����بة جامعة شاملة من حيث 
الرمزية الوطنية لها، وليس بحسب ما أرادها البعض 
محطة ومناسبة فئوية إلطالق عنانه ضد سورية، 
مؤكدا ان����ه وبالرغم من بعض الكلمات التي متيزت 
باحلقد تارة وبالتصعيد تارة أخرى، فإن العالقات 
اللبنانية � السورية ال يحدد أطرها اصحاب الكلمات 
اخلارجة عن املسار السياسي اجلدي للدولة اللبنانية 

في بناء أواصر العالقات املميزة مع سورية.

عضو كتلة »التنمية والتحرير« رأى أن ما قاله جنبالط سابقًا تجسد قواًل وفعاًل من خالل مشاركته الرمزية

قاسم هاشم


