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الحريري أقسم ألهالي ضحايا »اإلثيوبية«: لن أجعلكم تنتظرون كما انتظرت
بيروت ـ عمر حبنجر

نسمة دافئة في زمن الصقيع 
اللبناني حركت اجلوامد السياسية 
الثالثة  الدعوة  واإلدارية، فكانت 
للحوار الوطني من جانب الرئيس 
ميشال سليمان، مصحوبة باإلفراج 
عن التعيينات املصرفية والقضائية 
التي ستصدر في مجلس الوزراء 
اليوم اخلميس، وأبرز ما فيها تعيني 
الوزير السابق خالد قباني رئيسا 
ملجلس اخلدمة املدنية، والقاضي 
أكرم بعاصيري رئيسا للتفتيش 
املركزي، والقاضي عوني رمضان 

رئيسا لديوان احملاسبة.
وما ب����ني التعيينات واحلوار 
برز امس لقاء بني الرئيس س����عد 
الطائرة  احلريري وذوي ضحايا 
اإلثيوبي��ة املنكوبة، عارض��ا لهم 
اجله��ود املبذول��ة واالستعدادات 
احلكومي��ة ملتابع������ة تداعي��ات 
التي ذهب ضحيتها  الكارثة  هذه 
54 مواطن����ا لبنانيا من اصل 90 
راكبا على م����ن الطائرة من دون 
ان يقترب من مضمون صندوقها 

األسود، لسرية التحقيق.
وكان لألهالي بعض التحفظات 
على األداء الرسمي مبواجهة الكارثة، 
أمام الوزراء املختصني، الذين كانوا 

حاضرين.
وف����ي اللق����اء، ق����ال الرئيس 
احلريري ألهالي الضحايا: أقسم 
لكم بأنني لن أخفي عنكم احلقيقة، 
مؤكدا ان األمر س����يتبلور ما بني 
3 و6 أشهر وفق قواعد التحقيق 

الدولي.
وأضاف: لن أجعلكم تنتظرون 
على قدر ما أنتظره، في إش����ارة 
الى التحقيق بجرمية اغتيال والده 
الش����هيد رفيق احلريري، متعهدا 
التعويضات لألهالي في  بصرف 
أس����رع وقت بعد اتخاذ القرار في 

مجلس الوزراء.
وق����ال وزي����ر اإلع����ام طارق 
متري انه قدمت خال االجتماع 3 
تقاري������ر تفصيلي��ة م��ن قي��ادة 
اجلي��ش ومن مستشفى احلريري 
اجلامعي ومن وزير العدل إبراهيم 
جنار، وكش��ف متري ان الرئيس 
احلريري تعهد بأن يطرح في جلسة 
مجلس ال����وزراء التعويض على 
ذوي الضحايا الذين أعلنت وفاتهم 
رسميا من مجلس الوزراء امس، كي 
يتسنى لذويهم تقاسم إرثهم الى 
جانب األمور الشخصية االخرى 

املرتبط تنفيذها بإعان الوفاة.

»املعارضة الس����نية« التي دفعت 
ثمنا لتمسكها مببادئها الوطنية، 
على حد قوله، معلنا عدم مشاركته 
في هيئة حوار فيها مجرم وقاتل 
يدعى سمير جعجع، مصنفا األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون ب� 
»العميل األميركي«، معلنا انسحابه 

من قوى 8 آذار.
حزب اهلل سارع الى دارة كرامي 
على وقع تصريحاته النارية، عبر 
العام  املعاون السياس����ي لألمني 
احلاج حس����ني خلي����ل على رأس 
وفد من احلزب اليوم لاستيضاح 
والتوضيح لكن كرامي اعتبر ذلك 

من املجامات.
غي����ر أن رئيس تي����ار املردة 
س����ليمان فرجنية تخطى مسألة 
جلوس����ه مع جعجع على طاولة 
واحدة بالق����ول، في أعقاب زيارة 
تعزي����ة الى الرئيس أمني اجلميل 
بوفاة شقيقته: ان مصاحلة جعجع 
ال تقوم عبر لقاء جانبي على طاولة 
احلوار، إمنا قد تكون في مسارها 
الطبيعي ف����ي يوم من األيام، بيد 
أن فرجنية تس����اءل عن املعايير 
املعتمدة في تسمية أعضاء هيئة 
احلوار، لكنه حسم املوقف إيجابيا 
بالقول: ال أحد يفرض على رئيس 

اجلمهورية.

هيئة التسوية الوطنية

الوزي����ر الس����ابق وئام وهاب 
وصف الهيئة اجلديدة للحوار بهيئة 
الوطنية« فهل يحشر  »التسوية 
جدول أعمال هذه الهيئة بش����تى 
املواضيع اخلافية، أم يقتصر على 
اإلستراتيجية الدفاعية وساح حزب 
اهلل كما تطالب األكثرية النيابية؟ 
الرئيس سليمان راعي احلوار الذي 
»ما صدق« كي����ف يتجاوز مطب 
التس����ميات، فض����ل أن يترك أمر 
جدول األعمال للمتحاورين أنفسهم 

و»فخار يكسر بعضه«.

عون يدافع عن خطاب نصراهلل

العماد ميش����ال ع����ون تناول 
باالنتقاد د.سمير جعجع من دون 
أن يس����ميه حني قال: إن من سأل 
السيد نصراهلل عما اذا كان مكلفا 
من اللبنانيني بقول ما قاله، نسي 
حمله الساح وإقامته احلواجز في 

السبعينيات.
وشدد عون على ضرورة اشراك 
نائب زحلة السابق ايلي السكاف 
في احلوار بصورة استثنائية ورغم 

وبالع����ودة الى مؤمتر احلوار 
الذي يعد جنم املرحلة السياسية، 
وقد جوبه بحمات انتقادية على 
الشكل دون مقاربة املضمون الذي 
هو اجلوهر، لوحظ أمس سلسلة 
توضيحات رئي����س اجلمهورية، 
تراج����ع ه����ذه احلملة لتس����تقر 
التجاذبات ح����ول جدول األعمال 
ال����ذي تري����ده األكثري����ة حصرا 
الدفاعية، فيما  باإلس����تراتيجية 
تطلب األقلية بإبقائه مفتوحا، مثل 
دعوة اجلامعة العربية للحضور 
الس����ابقة، كما  أسوة باملؤمترات 
تقول األكثرية التي تريد حضورا 
عربيا في املؤمتر بوجه »احلضور« 
السوري � اإليراني الضمني املمثل 
بقوى 8 آذار التي ترفض أي مشاركة 
»غير لبنانية« في وقت نقل الرئيس 
سليمان عن األمني العام للجامعة 
عمرو موسى اعتذاره عن املشاركة، 
األمر الذي متسكت به كتلة املستقبل 
التي هي كتلة رئيس الوزراء سعد 

احلريري.
مجلس املطارنة املوارنة الذي 
اجتمع أمس في بكركي برئاس����ة 
البطريرك نصراهلل صفير قال ان 
اللبنانيني ينتظرون اليوم نتائج 
مجدية لطاولة احلوار كي تسير 
عجلة احلكم بيس����ر وتؤدي الى 
حلول موحدة للقضايا احليوية 
الذي يتمناه  املطروحة باليس����ر 

اجلميع.

كماشة االنتقاد والترحيب

وكان احل����وار الوطن����ي الذي 
أعلن الرئيس ميش����ال س����ليمان 
عن استئناف جولته الثالثة يوم 
الثاث����اء املقبل محاصرا بني فكي 
كماش����ة االنتقاد والترحيب، لكن 
رئي����س اجلمهورية جتاوز حتى 
اآلن االعتراض����ات على األس����ماء 
وأهلية أصحابها التمثيلية، مبديا 
الردود اإليجابية  ارتياحه ملجمل 
ومعتذرا ع����ن القدرة على إرضاء 
جميع األطراف التي رفعت بوجه 
قراره أسئلة كثيرة حول املعايير 

واخلصائص.

كرامي الغاضب

أب����رز الس����ائلني أو املنتقدين 
كان رئيس احلكومة األسبق عمر 
كرامي الذي وجه ماحظات باجلملة 
للخصوم واحللفاء ولم يوفر رئيس 

اجلمهورية.
انتفاضة كرامي جاءت باس����م 

كونه لم يعد نائبا.
الى ذلك رد الرئيس س����ليمان 
وفق مص����ادر 14 آذار بالقول انه 
الهيئة  أخذ على عاتقه تش����كيل 
وإذا أخفقت فانه مستعد لتحمل 
مس����ؤولية اإلخفاق، وإذا جنحت 

فسيتقاسم اجلميع النجاح.
أم����ا ف����ي موض����وع املطالبة 
مبش����اركة جامعة الدول العربية 
في جلسات احلوار ملوازنة احلضور 
السوري واإليراني وتبعا التفاقي 
الدوحة وقبله الفينيسيا، فقد كشف 
سليمان أنه تبلغ منذ مدة بعيدة 
من األمني العام عمرو موسى بأنه 
ال يرغب في هذه املشاركة والدخول 
في متاهات التعقيدات اللبنانية، اال 
أن سليمان لم ميانع بطلب تدخل 
اجلامعة اذا ما تعقد احلوار حول 

نقطة محددة.
وشدد سليمان في حديث ملوقع 
»االنتقاد« اإللكتروني التابع حلزب 
اهلل على أن بند اإلس����تراتيجية 
الوطني����ة للدفاع ه����و املطروح، 
موضحا أنه اذا ارتأى املتحاورون 
توسيع جدول األعمال فا مانع، 
وقال: »ان احلوار هو استمرار ملا 
جرى التوصل اليه في اجللس����ة 

السابقة«.
س����ليمان الذي أبدى ارتياحه 
للتمثي����ل اجلديد في املؤمتر قال: 
»ليس باإلمكان إرضاء جميع القوى 

على الساحة الداخلية«.
العماد ميش����ال عون  غير أن 
رفض »مشاركة غير لبنانية« على 
طاولة احل����وار، ويقصد اجلامعة 
العربية، وقال في مؤمتر صحافي 
ان م����ن حق املقاومة أن تكون لها 
صواريخ تغطي اسرائيل التي تهدد 
لبنان يوميا، وأضاف أنه متمسك 
بساح املقاومة أكثر من السابق ألن 
الوضع أصبح أشد خطرا وإسرائيل 
ال نس����تطيع تهدئتها ال جوا وال 
بحرا وال برا، وختم شاكرا السيد 

نصراهلل على مبادرته.

حزب اهلل ينفي رفضه الحسيني

ح����زب اهلل أص����در بيانا نفى 
فيه أن يكون اعترض على متثيل 
الرئيس الس����ابق ملجلس النواب 
السيد حس����ني احلسيني، امللقب 
ب� »مهندس الطائف« وقال احلاج 
حسني خليل ان احلزب مع إشراك 
كل الرؤساء السابقني للجمهورية 
واملجل����س واحلكوم����ة مبا فيهم 

الرئيس إميل حلود.

عمرو موسى يرفض دعوة األكثرية للجامعة العربية لحضور الحوار اللبناني لتفادي الدخول في متاهة »التعقيدات الداخلية«

لقاء سليمان ـ 14 آذار
بيروت: ناقش الرئيس ميشال سليمان مع وفد 
االمان��ة العام��ة لق��وى 14 آذار مالحظاتها 
وحتفظاتها على هيئة احل��وار، وُعلم ان الوفد 

نقل الى الرئيس ثالثة مطالب:
1 - مش��اركة اجلامعة العربي��ة في احلوار، 
فكشف سليمان انه تبلغ منذ مدة بعيدة من االمني 
العام للجامعة عمرو موسى انه ال يرغب في هذه 
املشاركة والدخول في متاهة التعقيدات اللبنانية، 
متمنيا على االفرقاء اللبنانيني ان يبحثوا في مشكالتهم وحلولها 
بأنفسهم، لكن الرئيس سليمان أشار الى انه ال ميانع اطالقا 
ف��ي اللجوء الى طلب نوع من تدخل االمني العام للجامعة اذا 

لزم االمر، كأن يتعقد التفاهم عند نقطة محددة.
2 - االعتراض على املعايير التي اتبعت في تش��كيل هيئة 
احل��وار، وقد أوضح الرئيس س��ليمان ان��ه ال نية لديه في 
اعادة النظر في تش��كيل الهيئة، ألن هذا قد يؤدي الى اعاقة 

مباشرة احلوار.
3 - حصر جدول االعمال باالس��تراتيجية الدفاعية، فلم 
يستبعد س��ليمان ان يش��مل البحث قضايا متصلة بعملية 
الدف��اع في التربية واملال واالقتص��اد، لكنه أبلغ وفد االمانة 
العامة بان حض��ور االطراف الى طاول��ة احلوار ينفس عن 
االحتقان والس��جاالت، مؤكدا ان اجلي��ش يتولى الدفاع عن 
الوطن ودور املقاومة يأتي اذا اهتزت مؤسسات الدولة. لكن 
وفد املوقع االلكتروني إلعالم حزب اهلل نقل عنه انه لفت الى 
وجوب وحدة املوقف الوطني، وان بعض االصوات اخلارجة 
عل��ى اإلجماع ميكن ان يس��تغلها العدو االس��رائيلي ونقل 
عنهإشادته باملوقفني السوري وااليراني الداعمني للبنان في 

مواجهة التهديدات االسرائيلية.
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أخبار وأسرار لبنانية
صفقة مقايضة: ثمة أحاديث جانبية تدور في الكواليس 
السياسية حول احتمال تأجيل االنتخابات وامكان إمرار 
صفقة سياس���ية ملنع حدوثها، مبعنى مقايضة إمرار 
املوازنة مقابل اإللغاء شرط حدوث توافق كلي بني كل 
االفرقاء على اإللغاء منعا للطعن بالتأجيل كما حصل 
عام 1997، وخصوصا ان ثمة طرفا أساس���يا ك� »حزب 
اهلل« ال يرى مانعا في التأجيل خشية تشتيت الساحة 
اجلنوبية وقواعده الداخلية العس���كرية واالجتماعية 
في االنتخابات البلدية، فيما كانت اجتماعات دمش���ق 
تركز على ضرورة حشد كل الطاقات الحتماالت املواجهة. 
ولعل هذه الرغبة املبطن���ة والتي يوازيها أهمية عدم 
رغبة احلزب في دخول مواجه���ة مع حليفه الرئيس 
نبيه بري كما حصل في الدورة املاضية، جتعان قوى 
14 آذار تصر على االنتخابات لتحقيق صفقة قد يكون 

إمرار املوازنة أول عناوينها.
حركة ميقاتي: في اطار حركة سياسية ناشطة و»مستقلة« 
باش��رها منذ فترة، يقوم الرئيس جني��ب ميقاتي بزيارة 
»مصاحلة ومصارحة« الى العماد ميش��ال عون في الرابية 
قريبا، وكان ميقاتي زار األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل األس��بوع املاضي، في وقت تردد ان عالقته مع 

القيادة السورية استعادت حرارتها وزخمها السابق.
حوار الثالثاء: علم ان املوعد الذي أعلنه الرئيس سليمان 
النطاق طاولة احلوار )الثاثاء املقبل( كان بالتنسيق 
مع الرئيس بري، ونقل عن بري قوله ان »اختيار اعضاء 

الهيئة وتشكيلها قرار يعود الى فخامة الرئيس«.
وردا على سؤال: »هل استعجل رئيس اجلمهورية توقيت 

احلوار«، أجاب: »أبدا، خير البر عاجله«.
موقف أقل حدة: الرئيس سليم احلص لم يكن رد فعله 
حادا مثل رد فعل كرامي، واكتفى بالقول تعليقا: »اهلل يوفق« 
ولم يكن ليرفض لو طلب منه، ولكنه »لن يسعى ولن يطلب«، 
وفي رأيه انه »كان في اإلمكان االستغناء عن هيئة احلوار 
لكون احلكومة جتم��ع كل األطراف وكان ميكن ان يكون 
مجلس الوزراء مكانا للحوار حول االستراتيجية الدفاعية 
وغيرها«. وهل يس��تطيع الوزراء بت مواقف من ميثلون 
في شأنها؟ يجيب احلص: »إذا كانوا ميثلونهم في احلكومة 
فل��م ال يكون األم��ر كذلك في مناقش��ة االس��تراتيجية 

الدفاعية؟«.
 جنبالط ودمشق: لفت عضو كتلة اللقاء الدميوقراطي 
النائب عاء الدين ترو في حديث أمس االول ان الوساطة 
ب���ني رئيس احلزب التقدمي االش���تراكي النائب وليد 
جنباط وسورية قطعت شوطا مهما، مؤكدا ان احلوار 
مستمر حلل االمور العالقة بني الطرفني، موضحا أننا 
نريد أفضل العاقات مع سورية، ولكن في اطار احترام 
البلدين، مشيرا الى أن جنباط لن يعتذر من سورية 
في ذكرى استشهاد كمال جنباط، امنا سيكون هناك 
مواقف مهمة له في هذا اليوم احلزين. وفي موضوع 
االنتخابات البلدية، طالب ترو الرؤساء الثاثة بالعمل 
على اجرائها في املوعد الدستوري احملدد لها، الفتا الى 
أن بعض القوى السياسية ال تريد اجراءها حتت حجج 
واهية، مؤكدا ان التحالفات في هذه االنتخابات ستكون 
مع تيار املستقبل واجلماعة االسامية والعائات في 

منطقة الشوف.

مصدر لـ »األنباء«: ال بديل عن الحوار 
وكل األفكار السياسية ممثلة في الهيئة

أكد مصدر في رئاس����ة اجلمهورية ل� »األنب����اء« ان »هيئة احلوار 
التي اعلن عن تش����كيلها الرئيس ميشال سليمان والتي ستعقد أول 
اجتماعاتها االسبوع املقبل هي استكمال ملا سبق ومت في مجلس النواب 
عام 2006 بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري في حينه، 
ومن ثم عقب اتفاق الدوحة، واآلن تأتي هيئة احلوار عقب االنتخابات 

النيابية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني«.
وأضاف املصدر: ان لبنان بحاجة حلوار دائم نظرا للتداخل والتشابك، 
واألزمات اللبنانية من االفضل لبننتها عبر احلوار بدل االس����تنجاد 
بدول وعواصم اخرى ان كانت عربية أو غربية، وذلك يكون من خال 
رئاس����ة اجلمهورية ورئيس اجلمهورية الذي هو رمز وحدة الوطن 
والعيش املش����ترك. وجدد املصدر التأكي����د ان رئيس اجلمهورية هو 
املسؤول عن اعان تشكيل الهيئة معتمدا نفس املعايير التي اعتمدت 
في تشكيل الهيئة السابقة آخذا في االعتبار نتائج االنتخابات النيابية 
واحليثيات السياس����ية واملجتمع املدني، صحي����ح ان بعض الفرقاء 
السياس����يني غير ممثلني، ولكن كل االفكار والطروحات السياس����ية 
على الصعيد الوطني اللبناني ممثلة مباش����رة أو بشكل غير مباشر، 
وكل االطراف مدعوة للمشاركة عبر آرائها ومشاريعها التي ميكن أن 

تعرضها مع رئيس اجلمهورية.

أول لقاء بين فرنجية ونديم الجميل

قيادي من 8 آذار لـ »األنباء«: الرعب اإلسرائيلي
من قمة دمشق يعزز خيار الحرب!

بيروت ـ ناجي يونس
يرى قيادي في املعارضة السابقة كما يسميها رئيس مجلس النواب 
نبيه بري تقدم����ا خليار وقوع احلرب ألكثر من س����بب، أهمها غياب 
املبادرات السياس����ية والديبلوماسية واملشاريع اجلدية على مستوى 

املنطقة وملفاتها الشائكة.
والحظ القيادي ل� »األنباء« ان اسرائيل وحزب اهلل يتحليان بالتسلح 
الفعال الى أقصى احلدود وفي وتيرة من التعبئة الفائقة التي ال حتتمل 
التراجع امام اي حادث او ذريعة مفتعلة وهذا ما يجيده االسرائيليون 
باستمرار. ويرى اإلسرائيليون ان كلفة املواجهة مع حزب اهلل اليوم 
س����تكون أقل ألنها س����ترتفع جدا كلما تأخ����رت املواجهة، ما يزيد من 
احتمال قيام اسرائيل مبغامرة ضد لبنان وهو ما توافق عليه أوساط 

كثيرة في الغرب.
واضاف: هناك من يرى ان قمة دمشق زادت من حالة الرعب في نفوس 
املسؤولني االسرائيليني وانها ستخفف اكثر من خطر قيام اسرائيل بشن 
عدوان على لبنان اال ان احلقيقة هي عكس ذلك، فالرعب الذي أوجدته 

هذه القمة سيزيد من خشية الدولة العبرية من اخلطر املتعاظم ضدها، 
ما سيدفع بها الى التسريع بخطط احلرب، السيما بعدما ثبت للجميع 

ان الرهان على فصل سورية عن ايران لم يكن في محله.
وكان املسؤولون االسرائيليون نقلوا بالقنوات الديبلوماسية الى 
السوريني ان دمشق لن تكون مبنأى عن االستهداف واألعمال احلربية إذا 
وقعت احلرب، ما يرفع من احتمال ان يتسع نطاق العدوان االسرائيلي 

ليشمل لبنان وسورية وغزة.
على الصعيد الداخلي قال القيادي املش����ار إليه ان أسلوب تعاطي 
احلكومة مع االنتخابات البلدية يؤكد يوما بعد آخر انها ال تريد إجراء 

هذا االستحقاق حيث سيجد مجلس النواب ألف حجة للتأجيل.
وأضاف: حسنا فعل الرئيس سليمان بإطاقه طاولة احلوار بحلتها 

اجلديدة فهل كان مبتناوله أفضل من التشكيلة التي أعلن عنها؟
كان الرئيس بري أول من جلأ الى أسلوب مماثل عام 2006 ما أسهم 
في ترطيب األجواء وخفض منسوب التوتير وتفادي املواجهات او اقله 

الذهاب الى نهاية املطاف في املواقف واملواقف املضادة.

الموسوي لـ »األنباء«: المشهد الدمشقي أكد على وحدة الصف
بيروت ـ زينة طبارة

رأى مسؤول العاقات الدولية في حزب اهلل النائب 
السابق عمار املوسوي، ان احلوار بني اللبنانيني هو 
املطلوب كلغة تخاطب إلعادة بناء الثقة فيما بينهم 
وللمضي قدما في بناء الدولة القوية القادرة بجيشها 
ومقاومتها وشعبها على حماية نفسها ومواطنيها 
من كل عدوان اسرائيلي محتمل، مؤكدا عدم حتفظ 
حزب اهلل عليه، داعيا في املقابل الى ضرورة اإلصغاء 
الى األصوات املعترضة على تغييب بعض الفرقاء 
عنها، الفتا في رد على سؤال حول مطالبة البعض 
بحصر احلوار في عنوان االستراتيجية الدفاعية فقط، 
الى ان حتديد العناوين احلوارية يعود الى اتفاق 
املتحاورين فيما بينهم، مرتئيا انه ليس ضروريا 
اختصار الطاولة بعنوان وحيد دون مناقشة باقي 

امللفات األساسية التي يرى األعضاء في مناقشتها ضرورة وطنية.
وردا على ما أش���يع عن أن النائب سليمان فرجنية ميثل سورية 
على طاولة احلوار، وأن رئيس »كتلة الوفاء للمقاومة« النائب محمد 
رعد ميثل اجلمهورية اإلسامية اإليرانية، أعرب املوسوي في تصريح 
ل� »األنباء« عن استغرابه ملقوالت ال شأن لها سوى زرع بذور الشقاق 
واحلقد بني املواطنني، معتبرا ان التاقي في وجهات النظر بني حزب 
اهلل واملردة وحلفائهما مع جهات إقليمية، ال يعني إطاقا انهم باتوا 
ميثلون تلك اجلهات املذكورة او غيرها ممن يتاقى معهم سياس���يا 
واستراتيجيا في مواجهة العدو االسرائيلي، متسائا ما إذا كان يصح 
بناء على املعادلة املذكورة أعاه اتهام البعض بتمثيل الكيان الصهيوني 
ومشاريعه العدائية في املنطقة على طاولة احلوار، وذلك نسبة ملا يطلقه 
من تصاريح شبه يومية تريح العدو االسرائيلي وتعطيه مزيدا من 
الذرائع واحلجج الستمراره بتعنته، مؤكدا ان أحدا ال يستطيع املزايدة 
على لبنانية حزب اهلل وحلفائه في لبنان، خصوصا ان احلزب قدم 

التضحيات اجلسام على مذبح الوطن لتحريره من 
براثن االحتال والستعادة سيادته وكرامة شعبه، 
معتبرا ان إشاعة الكام أعاه بات واضح األهداف 
وال يتعدى بأبعاده ومعامله تشويه الدور الوطني 
للحزب وحلفائه واالستقطاب الرخيص حلفنة من 

األصوات االنتخابية.
وعن امتاك حزب اهلل لقرار احلرب والسلم، أعرب 
املوسوي عن رفضه لهذا الكام، متسائا ما إذا كان 
مطلقوه يدركون معايير قرار احلرب والسلم وكيفية 
اتخاذ قرار مماثل من ش���أنه إعان حرب أو عدمه، 
مؤكدا ان لبنان سواء على مستوى املقاومة أو على 
مستوى الدولة اللبنانية ككل ال ميتلك أساسا قرار 
الس���لم واحلرب، وذلك العتباره ان انطاق شرارة 
احلرب متوقف على قرار من العدو االسرائيلي جلهة 
اعتدائه عسكريا وأمنيا على األراضي اللبنانية، مذكرا املتناسني بأن 
دور املقاومة هو الدف���اع عن لبنان وذلك بدليل قبولها وقبول حزب 
اهلل الدعوة الى تنظيم اس���تراتيجية وطنية للدفاع وليس للهجوم، 
مما يؤكد عدم صوابية تلك الفرضية وغيرها من الفرضيات املغرضة 

بحق قدسية أهداف احلزب واملقاومة.
على صعيد آخر، وعن لقاء القمة الذي انعقد في دمشق بني الرئيس 
السوري بشار األسد ونظيره اإليراني محمود أحمدي جناد الذي انضم 
اليه األمني العام حلزب اهلل الس���يد حسن نصراهلل، أكد املوسوي ان 
وجود األمني العام لم يكن غير طبيعي كون هذا اللقاء ارتسم ردا على 
التهديدات االسرائيلية املتكررة ضد لبنان ودول املنطقة، معتبرا ان 
هذا املشهد الدمشقي أكد على الوحدة في مواجهة األخطار الناجمة عن 
املشاريع الصهيونية باجتاه املنطقة على املستويات كافة، وان الرهان 
على استفراد أي طرف من أطراف هذه الوحدة هو رهان خاطئ كون 

هذه الوحدة كا ال يتجزأ.

بيروت: للم���رة األولى 
النائبان سليمان  التقى 
طوني فرجنية وندمي بشير 
اجلميل. اللقاء حصل في دارة 
الرئيس أمني اجلميل في سن 
الفيل الت���ي زارها فرجنية 
)معزيا بوفاة السيدة ماديس 
ش���قيقة الرئيس اجلميل(، 
النائب اجلميل  ب���أن  علما 
لم يكن مش���اركا في اللقاء 
السياسي األول الذي حصل 
في بكفيا، وان فرجنية يركز 
في نسج عاقته اجلديدة مع 
النائب  الكتائب على  حزب 
ال���ذي لم  س���امي اجلميل 
يشارك في ذكرى 14 فبراير 
ويطالب بحل األمانة العامة 

ل� 14 آذار.

مسؤول العالقات الدولية في حزب اهلل دعا إلى اإلصغاء لألصوات المعترضة على تغييب بعض الفرقاء

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري لدى دخوله قاعة االجتماع مع اهالي ضحايا »االثيوبية« برفقة قائد اجليش العماد جان قهوجي في السراي امس

)محمود الطويل( الرئيس امني اجلميل مستقبال النائب سليمان فرجنية بحضور النائبني سامي وندمي اجلميل

عمار املوسوي


