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اللجان التحضيرية السورية - اللبنانية: 
11 وثيقة منجزة للتوقيع

تعزيز العالقات يؤثر إيجابياً على الوضع الداخلي

دمشق ـ هدى العبود
أكد وزير الدولة اللبناني جان أوغاس��بيان أن حكومة بالده 
»تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العالقات مع سورية ملا لذلك من تأثير 
إيجابي على الوضع الداخلي اللبناني وملا لذلك من مساهمة في 
متتني الصف العربي ملواجهة التحديات التي حتفل بها املنطقة بدء 
من التهديدات اإلسرائيلية واإلرهاب إلى األزمات املالية الكبرى 

واحلاجة إلى ارتقاء االقتصاديات العربية«.
وأوضح أوغاس��بيان، الذي يترأس الوف��د اإلداري والتقني 
اللبناني في كلمة له في افتت��اح اجتماعات اللجان التحضيرية 
الس��ورية � اللبنانية املش��تركة التي بدأت أمس وتنتهي اليوم 
بدمش��ق، أن الزيارة الثانية للوفد تهدف إلى اس��تكمال ورشة 
تفعيل العالقات ب��ني البلدين بعدما درس اجلانبان طيلة الفترة 
املاضية ملفات التعاون الثنائي من خالل مراجعة جميع االتفاقيات 

املوقعة بينهما.
وأضاف وزير الدولة اللبناني أن اجلانبني يتطلعان إلى التوصل 
إلى مسودات نهائية متهد لالجتماع املرتقب لهيئة املتابعة والتنسيق 
برئاسة رئيسي حكومتي البلدين للتوقيع على االتفاقيات، مشيرا 
إلى أن ما مت التوصل إليه حتى اآلن من ش��أنه في حال تنفيذه 

أن يحدث نقلة نوعية في العالقات بني البلدين.
بدوره، أشار األمني العام للمجلس األعلى السوري � اللبناني 
نصري خوري إلى أن ما حتقق في االجتماع السابق من تطورات 
حول تعديل بعض االتفاقيات، حيث ستش��كل خالل اجتماعات 
اللجنة عدد من ورش العمل بني اجلانبني لتوثيق ذلك في محضر 

مشترك يوزع على اجلانبني.
وكشف خوري أن هناك ما بني 10 و11 وثيقة منجزة للتوقيع، 
موضحا أن اجتماعا سيعقد اليوم بناء على طلب اجلانب اللبناني 
ملناقشة تعديل اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار والتي مت تأجيل 
مناقش��تها إلى األحد بس��بب غياب املسؤولة عن هذا امللف في 

اجلانب اللبناني.
من جانبه، أش��ار رئيس اجلانب الس��وري في االجتماعات 
رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر حسني لطفي إلى أن االجتماعات 
السابقة للجنة شهدت الكثير من املالحظات البسيطة على عدد 
من امللفات املتعلقة مبجاالت التعاون بني اجلانبني وأنه مت جتاوز 

الكثير منها.
وق��ال لطفي »تبني أن هناك إضاف��ات نتجت من املالحظات 
واألجوبة املتبادلة بني الطرفني الس��وري واللبناني«، متوقعا أن 
يتم االنتهاء منها خالل االجتماعات احلالية التي تختتم أعمالها 

اليوم.
وكشف لطفي عن أن اجلانب السوري تقدم مبشروع اتفاقية 
لتنظيم وضع العمالة الس��ورية في لبنان وستتم مناقشتها مع 
اجلان��ب اللبناني إلقرارها في ح��ال املوافقة، مبا يحقق الفائدة 

للطرفني.

لبنان حتت مجهر العقوبات ضد ايران: تقول مصادر ديبلوماسية عربية 
في نيويورك ان قرار العقوبات ملزم جلميع الدول مبا فيها تركيا 
والبرازيل ولبنان. وهذه الدول ستكون حتت املراقبة واحملاسبة 
اذا انتهكت نظام العقوبات على ايران. وكمثال، هناك آليات تتضمن 
»جلنة العقوبات« و»فري���ق خبراء« ملراقبة امتثال جميع الدول 
حلذافير بنود القرار وجتيز زيارة البلد الذي يش���كك في إمداده 
إيران باألسلحة أو يسهل تهريب السالح منها أو إليها أو يتسلم 
الس���الح احملظور منها،  والقيام بتحقيق توض���ع نتائجه أمام 
مجلس األمن بهدف احملاس���بة. ولبنان س���يكون حتت املراقبة. 
فمجلس األمن بقراره الرابع الذي يفرض العقوبات الشاملة فرض 
حظر تصدير واستيراد األس���لحة التقليدية من إيران، كما منع 
الدول من تقدمي اخلدمات املالية مبا فيها خدمات التأمني أو إعادة 
التأم���ني أو حتويل أصول أو موارد مالية أو غيرها الى أراضيها 
عبره���ا أو منها »إذا كانت لديها معلومات توفر أساس���ا معقوال 
لالعتقاد بأن تلك اخلدمات أو األصول أو املوارد ميكن أن تس���هم 
في أنش���طة إيران النووية احلساس���ة«. وألن في لبنان أطرافا 
ومنظمات مثل حزب اهلل لها عالقات وثيقة مع إيران في مختلف 
املجاالت، فلبنان حتت املجهر أكثر من غيره. انه سيخضع ملراقبة 
أدق في مختلف العالقات بني مواطنيه وبني إيران، خصوصا مع 
»احلرس الثوري«. وضمن ما سيراقب ويحاسب عليه لبنان اليوم 

هو تس���لم أطراف فيه السالح احملظور أو 
تهريب أية أس���لحة عبره الى إيران، وكذلك 
العالقات املالية، علما بأن القرار كبل إيران 

في مداوالتها املصرفية واملالية.
انتقـاد اميركي: يقول مصدر ديبلوماس��ي مراقب في نيويورك ان 
لبنان صوت جيدا وفسر تصويته سيئا في جملة بدت كأنها أقحمت 
بتعليمات من مجلس الوزراء الذي انعقد للتصويت العلني على تعليمات 
التصويت، وانقس��م. فلقد قال سفير لبنان لدى األمم املتحدة نواف 
س��الم أمام مجلس األمن: »لقد قامت حكومة بالدي بدراسة موضوع 
التصوي��ت املهم املعروض أمامنا الي��وم، وملا لم يتبلور موقف نهائي 
لديه��ا في اللحظة الت��ي جنتمع فيها، لذلك فإن لبن��ان قد امتنع عن 
التصويت«. لم يكن هناك لزوم لتطوع لبنان مبجلس وزرائه ورؤسائه 
ليقول ملجلس األمن انه ليس دولة متماس��كة. كان في الوس��ع إجراء 
تصويت غير علني وعدم إصدار التعليمات للسفير في األمم املتحدة 
للقيام بسابقة كهذه - س��ابقة ترسيخ انطباع االنقسام احمللي داخل 
مجلس األمن في جلسة علنية يراقبها العالم أجمع. لم يكن هناك لزوم 
ليتصرف لبنان وكأنه بلد فاشل في االتفاق على موقف، فيما كان في 
وسعه أن يسجل االمتناع عن التصويت كموقف سياسي مدروس له 

مقوماته وتبريراته.
حلقة معقـودة بني احلريري وفرجنية: اس���تنادا الى مصادر في تيار 
»املردة« قريبة من النائب سليمان فرجنية، فإن اللقاء املؤجل بني 

رئيس احلكومة س���عد احلريري وفرجنية 
منذ ش���هور طويلة، خير دليل على وجود 
»حلقة مفقودة« بني الرجلني. أكثر من مرة، 
قيل له »نراك في بنش���عي«، لكن يب���دو أن هناك من أعاد نصب 
»حاجز املدفون« ملنع الزيارة. تلك العالقة بني الزعيمني الشابني 
لم جتد لها بعد فضاء حيويا يساعد على منوها. لم تتغير نظرة 
القطب الزغرتاوي ازاء الزعيم الس���ني، عل���ى الرغم من جتربة 
رئاسة احلكومة »املهادنة«. لم يتمكن بعد من القراءة في »الكتاب 
احلريري«، بنس���خة االبن، متسائال عن أسباب استغراب رئيس 
احلكومة كالمه عن التنوع على الساحة السنية، فيما احلريري 
أبرز الداعمني للتنوع على الساحة املسيحية. وعلى الرغم من أن 
الطريق باتت س���الكة بني قريطم ودمشق، فإن التحسن باد على 

»ديكور« العالقة، دون مضمونها.
هذه أسـباب استبعاد احلرب: تستبعد أوساط غربية حصول مواجهة 
عس��كرية خش��ية تداعياتها وعدم التمكن من ضبط انفالتها أو جلم 
اتساعها. وترى ان ما جرى مؤخرا رمبا يسرع احلركة الديبلوماسية 
في املنطقة وعودة االتصال بني املس��ؤولني العسكريني االسرائيليني 
واألتراك على اعتبار ان هذه القناة التزال سليمة ومتينة وقادرة على 
ان تلع��ب دورا في مللمة األوضاع واعادة وضع األمور على الس��كة، 
واحياء املفاوضات انطالقا من الصيغة التي يعمل عليها ميتش��يل في 
املنطقة،  والتي قد تسهم في حتقيق املصاحلة الفلسطينية، وفي قيام 

حترك عربي الفت مبوازاة احلرك��ة التركية، األمر الذي يفرض على 
رئيس احلكومة االس��رائيلية بنيامني نتنياهو التراجع والس��ير في 
مش��روع الس��الم في ظل ضغط االدارة االميركية ملنع اسرائيل من 

القيام بأي مغامرة عسكرية.
احلريري يعالج امللفات الساخنة بعيدا عن األضواء:  يقول نائب في »تكتل 
لبنان أوال« ان الرئيس احلريري يحرص على االبتعاد عن امللفات 
الساخنة ويفضل معاجلتها ضمن املؤسسات وليس عبر االعالم 

والسجاالت.
ما بعد فشـل التجمع الوطني: بعد ان فشلت محاوالت تشكيل جتمع 
سياس��ي بقيادة الرئيس عمر كرامي يتم التداول بشأن صيغة أخرى 
جتمع القوى والشخصيات السياس��ية حتت عنوان عروبي أو حتى 
ناصري وان غلب على أشخاصه الطابع السني. ويقال ان رئاسة اللقاء 
السني الذي عقد اجتماعا احتفاليا له مؤخرا في صيدا بحضور أسامة 
سعد، عبدالرحيم مراد، مصطفى حمدان، كانت السبب في فرطه، بعد 
تغيب كمال شاتيال الذي طرح نفسه للرئاسة ألنه األحق تاريخيا حيث 

ميارس العمل السياسي منذ نحو خمسني سنة.
واشنطن جنبت لبنان احلرج: قال وزير بارز ان واشنطن وفت بالوعد 
الذي أبلغته الى مسؤولني لبنانيني خالل زيارتهم لها، بأال حترج 
احلكومة اللبنانية مبوضوع العقوبات على ايران خالل ترؤس 
لبنان مجلس االمن، ولذلك جرى طرح املس���ألة بعد أسبوع على 

انتهاء والية لبنان على رأس هذا املجلس.

أخبار وأسرار لبنانية

الموسوي لـ »األنباء«: ال يمكن للبنان
أن يكون على الحياد في المعركة ضد إيران

بيروت ـ زينة طبارة
عل���ق مس���ؤول العالقات 
الدولية في حزب اهلل النائب 
الس���ابق عمار املوسوي على 
الق���رار الذي اتخ���ذه مجلس 
األمن الدولي بفرض عقوب��ات 
اضافية ضد ايران، معتبرا ان 
الق��رار ميث��ل مؤش�����را  هذا 
الالت���وازن في  جديدا عل���ى 
العالقات الدولية، مشيرا الى 
البرنامج  ان اعتبار تطوي���ر 
النووي االيراني السلمي مثيرا 
للقلق الدول��ي في وقت ال يثير 
امت��الك اسرائ��يل لترسان��ة 
هائل��ة م��ن االسلح��ة النووي��ة 

أي قلق أو رد فعل دول�����ي جتاهه��ا، يط��رح 
عالم��ات االستفه��ام ح��ول الدور الذي يلعبه 
املجتم���ع الدولي على مس���توى حفظ وصون 

االستقرار واألمن الدوليني.
ورأى املوسوي في تصريح ل� »األنباء« ان 
القرار الذي أتى بع���د االتفاق الثالثي )ايران � 
تركيا � البرازيل( بشأن تبادل اليورانيوم كشف 
ان القوى املهيمنة في مجلس األمن وعلى رأسها 
الواليات املتحدة االميركية، ال تبحث عن حلول 
في امللف النووي االيراني السلمي بل تتبع مسارا 
تصعيديا لغايات واهداف بعيدة كل البعد عن 

هدف معاجلة امللف املذكور.

وع���ن املوقف اللبناني من 
التصويت على قرار العقوبات، 
متن���ى املوس���وي ل���و متكن 
لبنان م���ن اتخاذ موقف اكثر 
وضوحا عبر فيه عن املصلحة 
الوطني���ة، وذلك العتباره ان 
الدولة اللبنانية ال ميكن لها ان 
تكون على احلياد في املعركة 
الظاملة التي تقودها الواليات 
املتحدة االميركية واسرائيل 
ض���د اجلمهورية االس���المية 
االيرانية، السيما ان لبنان مهدد 
بشكل مستمر ودائم بسياسة 
العربدة الصهيونية واملدعومة 
اميركيا، وكذلك ألن ايران دولة 
صديقة وقفت الى جانب لبنان في كل الظروف 
الصعبة التي مر بها وساندت مقاومته وساهمت 
في اعادة إعمار ما هدمته آلة احلرب الصهيونية 

من بنى حتتية وفوقية على حد سواء.
ورد املوسوي على تصريحات مساعد وزيرة 
اخلارجية االميركية لش���ؤون الشرق االوسط 
جيفري فيلتمان التي وصف فيها »حزب اهلل« 
بأنه منظمة ارهابية، معتبرا ان فيلتمان شخص 
مش���بوه واقامته في لبنان جاءت في ظروف 
س���يئة جدا مرت على البالد، حيث لعب فيها 
دورا س���لبيا وكان أبرز من حرض اللبنانيني 

بعضهم ضد البعض.

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املس����تقبل« 
وتكتل »لبنان أوال« النائب د.عمار 
حوري ان ما يقال عن انقسام بني 
الوزراء حول القرار اللبناني بشأن 
العقوبات على ايران وما اثير ويثار 
من تعليق����ات عليه جتاوز حدود 
اللعبة الدميوقراطية ليتم استغالله 
وكالع����ادة في حتقيق املكاس����ب 
السياس����ية والش����عبية، رافضا 
وصف امتناع لبنان عن التصويت 
بالقرار املعيب واملهني خصوصا ان 
اللبنانية كانت باجماع  احلكومة 
اعضائها رافض����ة للعقوبات على 
ايران، امنا التعبير عن هذا الرفض 

اتخذ دميوقراطيا صورتني مختلفتني بالشكل لكنهما 
تلتقيان باملضمون، مستدركا بالقول انه على اجلميع 
ان يعي بأن املصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار وهي 
بالتالي فوق املصلحة االيرانية واالميركية وس����ائر 
الدول أيا تكن، مس����تغربا ان تك����ون مواقف بعض 
اللبنانيني متشنجة في وقت تلقى فيه سفير لبنان 
لدى األمم املتحدة د.نواف س����الم تهنئة الس����فيرين 
االيران����ي والتركي على املوق����ف اللبناني باالمتناع 

عن التصويت.
هذا واستهجن النائب حوري في حديث ل� »األنباء« 
اعتبار بعض الفرقاء اللبنانيني قضية النووي االيراني 
قضية لبنانية وطنية وعلى لبنان تبنيها والدفاع عنها، 
واصفا هذا الكالم بغير الدقيق وذلك العتباره ان ما 
يجمع الدولة اللبنانية بااليرانية هو عامل الصداقات 
والديبلوماس����ية الدولية فقط، هذا من جهة، مشيرا 

من جهة اخرى الى ان لبنان ميثل 
املجموع����ة العربية داخل مجلس 
االمن وعليه بالتالي وانطالقا من 
دوره املذكور التقيد مبا تقتضيه 
مصلحته بالدرجة األولى واملصلحة 
الثانية، معتبرا  العربية بالدرجة 
واحلالة تل����ك أال مصلحة للبنان 
باالنحياز ألحد في الصراع ما بني 
اي����ران من جهة وجباب����رة الدول 

واملجتمع الدولي من جهة ثانية.
وردا على سؤال استبعد النائب 
حوري ان يؤدي ق����رار احلكومة 
اللبنانية باالمتناع عن التصويت، 
الى اي تصعيد سياسي في الداخل 
اللبناني، معتبرا ان الفريق اآلخر 
قال كل ما لديه ف����ي هذا اخلصوص ولم يعد ميتلك 
املزيد من التعليقات او ما يضيفه على مواقفه، واصفا 
م����ا قيل ويقال ب� »اللقلقة« الفارغة من كل مضمون. 
على صعيد آخر نفى النائب حوري ما ذكرته بعض 
الصحف احمللية عن ممارسة رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط الضغوط على الرئيس احلريري 
لفك حتالفه مع مس����يحيي قوى 14 آذار وحتديدا مع 
»القوات اللبناني����ة«، معتبرا ان ما ذكر في الصحف 
مجرد كالم ال ميت الى احلقيقة والواقع بصلة، واصافا 
اياه مبجرد رغبات واح����الم يقظة لدى البعض في 
فرط عقد التحالفات داخل الق����وى املذكورة، مؤكدا 
في املقابل ان الرئيس احلريري باق على حتالفه مع 
القوات اللبناني����ة ومع كل مكونات قوى 14 آذار من 
مسيحيني ومسلمني مادام ان ما يجمع تلك املكونات 

هو عنوان العبور الى الدولة.

مسؤول العالقات الدولية في حزب اهلل يتهم فيلتمان بالتحريض

د.عمار حوري 

عمار املوسوي 

)محمود الطويل( لبنانيون مشاركون في حملة الدراجات للترويج  لوسائل النقل البديلة تخفيفا لتلوث العاصمة بيروت

حوري لـ »األنباء«: ما يجمع لبنان وإيران صداقة وديبلوماسية فقط
عضو كتلة »المستقبل« يجدد تمسك الحريري بتحالفه مع »القوات«

»المستقبل« للصفدي وعبدالعزيز: 
لوال أصواتنا لما دخلتما البرلمان

قبيل االنتخابات الفرعية في المنية والضنية

بيروت: رد تيار »املستقبل« على 
بيان »كتلة الوفاق الوطني« التي 
تضم النائبني محمد الصفدي وقاسم 
عبدالعزيز والتي »بثت فيه أمنياتها 
بحصول توافق على أحد أفراد عائلة 
علم الدين« كما قال تيار »املستقبل«. 
وتساءل التيار في بيانه »ملاذا املزايدة 
من بوابة عائلة لها حضورها الراسخ 
التقدير  وجنلها ونحترمها ونبادلها 
واالعتزاز، وهي تبادلنا باملثل؟«، مشيرا 
الى ان »النائبني الكرميني يتناسيان أن 
الراحل النائب هاشم علم الدين كان 
نائبا عن تيار »املس��تقبل« ومدافعا 
عنه في الس��راء والضراء. وإذا كان 
املوت قد غيبه، فإن من سيأتي ليكمل 
من بعده لن يكون إال من ضمن هذا 
السياق السياسي املشهود له بالوفاء 
لسيرة ومس��يرة رفيق احلريري، 
ويعبر ع��ن هموم املني��ة والضنية 

وعن كل لبنان«.
واعتب��ر تي��ار »املس��تقبل« ان 
»نائب��ي الكتلة ما كان��ا ليدخال إلى 

حرم املجلس النياب��ي لوال أصوات 
تيار »املستقبل« ومناصريه«، مشيرا 
الى ان »احلياد الذي اختارته »الكتلة« 
سيبقى محفورا في ذاكرة الناخبني 
في جميع االستحقاقات املقبلة، ألنه 
ال حياد على حساب املبادئ، وأهالي 
املنية والضنية سيقولون كلمتهم يوم 
األحد، وس��يؤكدون مرة جديدة، أن 
»تيار املستقبل«، تيار رفيق احلريري 

هو من هذه املنطقة ولها«.
ولفت »املستقبل« الى ان »الظروف 
هي التي أملت علينا هذا االستحقاق 
برحيل العزيز النائب هاشم علم الدين«، 
مشيرا الى ان »هذه الظروف هي دافعنا 
إلى خوض هذا االستحقاق لنحاول 
أن نعوض فراغا كبيرا بفقد املرحوم 
هاشم علم الدين فيما يحاول البعض 
أن يستغل للبحث عن مكان له أو بعث 
أصوات لم تعرفها هذه املنطقة العزيزة 
التي يقول عنها كل يوم رئيس احلكومة 
سعد احلريري ان »القلب عالشمال«، 

واملنية كلها عائلة واحدة«.

أنقرة: »الالموقف« اللبناني من العقوبات ُصنع في تركيا
بيروت ـ عمر حبنجر

كشفت احدى محطات التلفزة التركية 
عن وقائع الساعات احلرجة التي رافقت 
انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني 
االربعاء املاضي واملعروفة ب� »جلسة 
الالموقف« من العقوبات الدولية على 
التركية  ايران، والتي جنحت اجلهود 
خاللها في انقاذ احلكومة اللبنانية من 

االنهيار، بحسب احملطة.
ونقلت احملطة عن وزير اخلارجية 
التركي احمد داود اوغلو ان اتصاالت 
هاتفية استمرت ثالث ساعات وشارك 
فيها رئيس اجلمهورية عبداهلل غول 
ورئيس احلكومة رجب طيب اردوغان 
واوغلو نفسه مع الرئيس سعد احلريري 

واملسؤولني اللبنانيني اآلخرين.
وقال اوغلو انه من اجل اس���تمرار 
احلكومة اللبنانية مت االتفاق على امتناع 
لبنان عن التصويت، فلو ان لبنان صوت 
بنعم او بال على القرار لكان ميكن ان 
تنهار احلكوم���ة اللبنانية وان يتهدد 

السلم االهلي هناك.

اللقاء الوطني: إدانة التخاذل

في هذا الوقت، تصاعدت احلمالت 
السياس���ية ضد موق���ف االمتناع عن 
التصويت في مجلس االمن من جانب 
ح���زب اهلل وبعض حلفائه في لبنان، 
وحاول بعض اط���راف »لقاء االحزاب 
والشخصيات الوطنية« الذي انعقد اول 
من امس اصدار بيان استنكاري عنيف 
ملوقف لبنان حتت عنوان »شكرا ايران«، 
لكن اطرافا اخرى ذكرت مبوقف ايران 

املرن من االمتناع اللبناني.
وفي النتيجة، صدر بيان عن اللقاء 
يدين »املوقف اللبناني املتخاذل« جتاه 
اجلمهورية االسالمية التي وقفت والتزال 
الى جانب لبنان شعبا وحكومة ومقاومة 

في شتى امليادين.
واشاد لقاء االحزاب والشخصيات 
مبوقف الرئيس ميشال سليمان الذي 
اكد على وزرائه في احلكومة ضرورة 
الوقوف ال���ى جانب ايران في مجلس 

االمن.
من جهته، قال الوزير حسني احلاج 
حس���ن )حزب اهلل( ان مجلس االمن 
الدولي الذي لم يس���تطع قبل ايام ان 
يدين االعتداء الصهيوني على اسطول 
احلرية هو نفسه الذي صوت للعقوبات 

على اجلمهورية االسالمية.
واضاف: بعد املوقف املربك واملرتبك 
الذي قدمه من���دوب لبنان في مجلس 
االمن، كنا نتمنى لو ان لبنان س���جل 

موقفا للتاريخ واضحا ضد العقوبات 
مع انصار احلرية في هذا العالم، انصار 
العزة والكرامة للشعوب، بأن يكون مع 
من وقفوا الى جانبه ال ان يحسب حسابا 
للحليف االستراتيجي للعدو الصهيوني، 
الواليات املتحدة، للغرب املنافق الذي 

يكيل بأكثر من مكيالني.
ام���ا النائب عباس هاش���م )التيار 
الوطن���ي احلر(، فاس���تغرب كيف ان 
مندوب لبنان )نواف سالم( لم ينسحب 
من جلسة مجلس االمن، امنا اعلن بجرأة 
واضحة وفاضحة ومن اعلى منبر في 
العالم ان احلكومة اللبنانية عجزت عن 
التوصل الى قرار موحد، وبالتالي امتنع 
عن التصوي���ت، علما ان االمتناع كان 
غير مبرر ألن النتيجة كانت متعادلة، 
ولم نفهم ملاذا لم ينسحب مندوب لبنان 
كتعبير عن رفضه هذه االزدواجية في 

احلكومة.

موقف حكيم ورصين

لكن الرئيس فؤاد الس���نيورة رأى 

ان املوقف اللبناني الذي اتخذ بنتيجة 
وجهات نظر مختلفة في مجلس الوزراء 
جله���ة االمتناع ع���ن التصويت فيما 
يتعلق بقرار العقوبات ضد ايران كان 
موقفا حكيما ورصينا في آن معا، الفتا 
ال���ى ان هذا املوقف يجب ان يتابع مع 
االقتناع بأن اساليب ما يسمى باحلصار 

والعقوبات ليست اساليب مجدية.

الذين امتنعوا خسروا

من جهت���ه، رأى نائب االمني العام 
حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم ان الواقع 
اللبناني اقوى من الصورة التي ظهرت 
في مجلس الوزراء من خالل التصويت 
على العقوبات ضد اجلمهورية االسالمية 
االيرانية، معتبرا ان الذين امتنعوا عن 

التصويت قد خسروا.
واضاف، في مناسبة ذكرى ارحتال 
االمام اخلميني، ان���ه كان من االفضل 
للبن���ان اال ميتنع ع���ن التصويت في 
مجل���س االم���ن، ب���ل ان يصوت ضد 
العقوبات، لسببني كبيرين، االول وفاء 

اليران مب���ا قدمته من خدمات للبنان، 
والثاني ان هذه الس���ابقة في مجلس 
االمن ستطال في يوم من االيام لبنان 

والدول املستضعفة.
وقال ان الواقع اللبناني اقوى بكثير 
من الص���ورة التي رأيناها في مجلس 
الوزراء، مشيرا الى ان الذين امتنعوا 
عن التصويت قد خسروا، فلبنان بشعبه 
وجيشه ومقاومته ضد فرض العقوبات 

على ايران.

صفي الدين: نحتاج آلالف الصواريخ

من جانب���ه، قال رئي���س املجلس 
التنفيذي في حزب اهلل الس���يد هاشم 
صفي الدين: اننا في لبنان بحاجة الى 
مئ���ات وآالف الصواريخ واالمكانيات 
والق���درات لنواجه الع���دو دفاعا عن 
س���يادتنا وكرامتنا وثرواتنا التي هي 

حق للشعب اللبناني.
في غض���ون ذلك، تبلغت احلكومة 
اللبنانية وجوب تكليف جلنة مهمتها 
وضع برنامج ملا يجب على لبنان القيام 

به في قطاعات العقوبات املفروضة على 
ايران لئال يتهم بخرق قرار العقوبات 
وكذل���ك اختيار ممثليه ف���ي االدارات 
املختصة من اجل تنسيق تطبيق البنود 

ذات الصلة.
واشارت الى ان القوة البحرية التابعة 
لليونيفيل تتولى اجلانب البحري من 
الق���رار، على ان يتول���ى لبنان حركة 
املطار، حيث تس���ير شركة اخلطوط 
اجلوية االيرانية رحالتها الى بيروت 
اضاف���ة الى ان لبنان يتعامل مصرفيا 

مع ايران.
وسألت »النهار« الوزير سليم الصايغ 
املتخصص في القانون الدولي عن ابعاد 
االلتزامات التي يفرضها القرار 1929 على 
لبنان، فأجاب بأن لبنان مثل سورية، 
مثل س���ائر دول العال���م املوقعة على 
ميثاق االمم املتحدة، وهو ملزم باالمتثال 

ملوجبات هذا القرار.
واضاف: في اي حال، ال ميكن ان نكون 
في لبنان دولة الالقرار وان نراهن على 

الوقت علما ان املسار طويل.

قالت إنها نجحت في منع انهيار الحكومة حفاظاً على السلم األهلي


