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الموسوي لـ »األنباء«: لماذا ال يعاد تشريع حق التملك للفلسطينيين كما كان في السابق؟

ه��ل اعتراضكم عل��ى االتفاقي��ة األمنية مع 
فرنسا هو رس��الة الى الدولة الفرنسية ردا على 

مواقفها املتشددة أخيرا؟
لو ان هذه االتفاقية ُعرضت علينا كما هي 
قبل 10 س����نوات ما كان موقفن����ا ليتبدل، ألن 
ما اعترضنا عليه ف����ي هذه االتفاقية هو عدم 
وضوح النص في تعريف اإلرهاب، ذلك ان املادة 
األولى من االتفاقية حني تتحدث الديباجة عن 
مراعاة األنظمة الوطنية، تتجاهل إيراد االتفاقية 
العربي����ة ملكافحة اإلرهاب املوقعة في القاهرة 
ف����ي 1998/4/22، لذلك قلنا ان����ه يجب ان يرد 
في ديباجة املادة األولى االشارة الى ان لبنان 
يلتزم هذه االتفاقية أو انه في املادة األولى حني 
يلحظ النص في البند األول مكافحة اإلرهاب 
يج����ب ان يذكر التزام لبن����ان تاريخ االرهاب 
املنصوص عليه ف����ي االتفاقية املذكورة التي 
واف����ق عليها لبنان، إذن م����ا نحن بصدده هو 
الدفاع عن س����معة املقاومة الفلسطينية التي 
يصنف القانون الفرنسي بعض فصائلها على 
انها منظمات إرهابية. كنا ندافع عن حق الشعب 
الفلسطيني في مقاومة االحتالل وحقه في ان 
تعتبر مقاومته مش����روعة ال ان تسمى ظلما 
وبهتانا »إرهابا«، وحني ينتفي الوضوح حول 
القاعدة التي يقوم عليها التعاون في مكافحة 
اإلرهاب فإنه حتما سيتس����بب ذلك في نشوء 
إشكاالت وأزمات في املستقبل. ووفقا للتعريف 
الفرنس����ي لإلرهاب فإن عشرات آالف الشبان 
الفلسطينيني املقيمني في لبنان يصّنفون على 
انهم إرهابي����ون ملجرد انتمائهم الى »حماس« 
و»اجلهاد اإلسالمي« و»كتائب شهداء األقصى«، 
فكيف ميكن للبنان ان ُيحشر في زاوية اعتبار 
هؤالء الش����ّبان إرهابيني في ظل اعتبارنا منذ 
البداية ان التعريف لم يكن واضحا وغير متفق 
علي����ه؟! لذلك نرى انه م����ن األفضل ان يكون 
التعريف واضحا في النص وفي صلب االتفاقية 

وهذا هو موقفنا أمس واليوم وغدا.

لتعديل المادة األولى

يعن��ي، هل أنت��م متجه��ون ال��ى إلغائها أم 
تعديلها؟

نطال����ب بتعديل املادة األول����ى مبا يجعل 
التعري����ف اللبناني واضح����ا بحيث مييز بني 
اإلرهاب واملقاومة املشروعة، وباإلمكان اإلشارة 
في صلب النص الى االتفاقية العربية ملكافحة 
اإلرهاب التي تنص في مادتها الثانية على انه »ال 
تعد جرمية حاالت الكفاح مبختلف الوسائل مبا 
في ذلك الكفاح املسلح ضد االحتالل األجنبي«، 
إذن نحن نس����تند الى موق����ف عربي إجماعي 

يرفض اعتبار املقاومة إرهابا.
يق��ال ان تصويب ح��زب اهلل على االتفاقيات 
األمني��ة فق��ط ملج��رد صدوره��ا ع��ن أمي��ركا 

وفرنسا؟
فيما يتعلق باالتفاقية األمنية مع فرنسا ال 

يجادل أحد ف����ي أحقية ما نطرح ألنه صائب، 
ولم يقل لنا أحد اننا لسنا محقني في طرحنا، 
أما فيما يتعلق باالتفاقية األمنية املعقودة مع 
الواليات املتحدة األميركية فإن اخللل فيها فاضح، 
أهمه انها لم يتم ارسالها بحسب األصول الى 
املجلس النيابي وهذا خلل دستوري كبير، أما في 
اخلالل القانونية فنجد ان هناك الكثير من املواد 
املتجاوزة واملخترقة للقوانني اللبنانية، فمن 
وقع هذه االتفاقية وافق على االلتزام بالتعريف 
األميركي لإلرهاب، اذ ورد في احد بنودها انه 
حني يؤتى بأفراد لتدريبهم فإنه يجب التحقق 
من ان هؤالء األف����راد ال ميتون بصلة الى أي 
من املنظم����ات التي تعتبرها الواليات املتحدة 
منظمات إرهابية، ومبا ان املقاومة تعتبر من 
وجهة النظر االميركية ارهابية يصبح بالتالي 
جميع املؤيدين له����ا العاملني في مجال األمن 
الداخلي مستثنني من احلصول على التدريبات 
واستخدام التجهيزات األميركية، فأي لبناني 
عاقل يستطيع تقبل هذا املنطق بالشكل املطروح 
به ويس����كت عنه؟! لذلك ما أثرناه ونثيره في 
هذا الصدد هو حق مشروع إن لم يكن واجبا 

وطنيا أيضا.
كيف تقيمون املواقف الفرنسية األخيرة؟

ميكن القول انه مع وصول نيكوال ساركوزي 
الى سدة الرئاسة الفرنسية ووفقا لتحليالت 
املراقبني الفرنسيني أنفسهم ُيستنتج ان السياسة 
الفرنس����ية باتت ميالة الى املواقف األميركية، 
وعلى ما يبدو ان هناك من لديه تقييم استراتيجي 
بأن املصالح الفرنسية ال ميكن احلفاظ عليها اال 
بالتحالف املطلق مع الواليات املتحدة االميركية، 

صحيح هذا ش����أنهم لكن نحن أيضا في لبنان 
معنيون بالدفاع وبحماية مصاحلنا الوطنية 
والقومية، لذلك يجب علينا التمسك بحقوقنا 
كاملة ومبواقفنا دون تهاون وتراخ ألنه وكما 
هو معلن ان ليس لدى احلكومات الغربية مبا 
فيها األوروبية س����وى حماية أمن إس����رائيل، 
ولن نقبل حت����ت أي ظرف كان ان تنفذ قوات 
الطوارئ الدولي����ة في لبنان مهمة حماية أمن 

الكيان الصهيوني.

مناورات القوات الدولية

أليس��ت الق��وات الدولية في اجلن��وب أيضا 
حلماية لبنان من االعتداءات االسرائيلية؟

إطالقا، فهي مبوجب القرار 1701 متواجدة 
فقط ملساعدة اجليش اللبناني في حال طلبت 
منها الدولة اللبنانية مساعدته لبسط سلطتها 
على كامل األراضي اللبنانية، لذلك على القوات 
الدولية حني جتري املناورات العس����كرية ان 
تضع في حس����بانها كيفية تعاملها مع النوايا 
واألفعال االسرائيلية وليس أن ننظر الى أفعال 
تصدر عن اجلانب اللبناني. هناك من قال من 
كتلة املس����تقبل ان الق����رار 1701 يندرج حتت 
الفصل السادس والنصف والسابع اال ربع من 
ميثاق االمم املتح����دة، لكن الرئيس احلريري 
حسم هذا املوضوع خالل احدى جلسات مجلس 
ال����وزراء بقوله ان القرار املذكور يندرج حتت 
الفصل الس����ادس، وهذا الكالم يعتبر ردا على 

هذا البعض.
وقد نظرن����ا بإيجابية ال����ى كالم الرئيس 
احلري����ري ونعتبر انه وض����ع حدا حملاوالت 

بعض من في كتلته جتاوز ما نص عليه القرار 
.1701

م��اذا عن ملف احلقوق الفلس��طينية في ظل 
االنقسامات الطائفية حوله؟

من املؤسف أن االمور بدت في جلسة املجلس 
النيابي ما قبل االخيرة وكأنها اصطفاف طائفي 
وفي اطار االنقسام االسالمي � املسيحي وهذا 
م����ا ال نرغب فيه اطالقا، ال ب����ل كنا نرغب ان 
يصار الى تقدمي موضوع احلقوق الفلسطينية 
على انه موقف لبناني وطني جامع ال يسمح 
باستمرار الشعب الفلسطيني املقيم قسرا على 
االراضي اللبنانية رازحا حتت ما يشبه العقوبات 
املفروضة عليه أو ما يشبه حالة احلصار، فمن 
الطبيعي ان ُينظر الى الشعب الفلسطيني في 
لبن����ان ليس على انه مجموع����ة من الالجئني 
بفعل كارثة طبيعية، بل على انه شعب يقيم 
قس����را على االراضي اللبنانية بفعل االحتالل 
االسرائيلي ألرضه وبالتالي يجب دعمه الستعادة 
حقوقه مع التأكيد على اهمية متتعه باحلقوق 

الطبيعية والبديهية لكل انسان.
لكن ه��ل ان دعمه يك��ون عب��ر اعطائه حق 

التملك؟
هناك مجموعة من احلقوق ال ميكن التنصل 
منها، وللشعب الفلسطيني احلق في احلصول 
عليه����ا، واذا كان هناك مخ����اوف لدى البعض 
م����ن التوطني فإن����ه البد م����ن التذكير ان حق 
متلك الفلسطينيني في لبنان كان مكفوال فيما 
مضى ومت إيقافه مبوجب قرار صدر آنذاك عن 
الرئيس رفيق احلريري، وبالتالي ملاذا ال يعاد 
تش����ريعه مجددا كما كان عليه في الس����ابق؟ 

في املقابل نحن حريص����ون على ان تتم هذه 
العملية في اطار التوافق الوطني، اذ ال يجوز 
ان يبدو لبنان منقس����ما طائفي����ا حيال االمر، 
نحترم آراء كل الطوائف في لبنان ونقف عندها، 
لكن بإمكاننا أن جن����د الصيغة التي من جهة 
تطمئن الهواجس وتكفل من جهة اخرى حقوق 
الش����عب الفلسطيني. على اجلميع ان يعي ان 
اس����تمرار الظروف املعيشية املتردية للشعب 
الفلسطيني إساءة للبنان قبل ان تكون اساءة 
للفلسطينيني على أرضه، وال نفشي سرا حني 
نقول انن����ا نبذل جهدا غير عادي وان لم يكن 
في الضوء من اجل تذليل كل العقبات احلائلة 
دون التوصل الى تأمني العيش الكرمي للشعب 

الفلسطيني في لبنان.

المحكمة الدولية وحزب اهلل

كيف تفس��رون التوقعات بأن القرار االتهامي 
للمحكمة الدولية سيتهم احدى قيادات أو عناصر 

حزب اهلل؟
ف����ي هذا املجال ثمة ق����رار واضح لدينا ان 
احلديث عما يتصل بهذا املوضوع ينحصر فيما 
يقوله سماحة األمني العام، وقد أعلن سماحته 
رؤية حزب اهلل في هذا الصدد وليس لدينا أي 

شيء نضيفه على ما قاله.
وم��اذا ع��ن احل��وار ال��ذي نش��رته جريدة 
»األخبار« بني الرئيس احلريري وس��ماحة األمني 
العام السيد نصراهلل وعبارته حصول »سبعون 7 

أيار« فيما لو اتهم اعضاء من احلزب باجلرمية؟
ال نعلق على معطي����ات صحافية، وهناك 
الكثي����ر من املعطيات الت����ي وردت ولم نعلق 

عليها. هناك سعي أميركي وغير أميركي منهجي 
لتشويه صورة حزب اهلل، وأكرر االشارة الى 
اعتراف صريح وعلني وموثق من جانب مساعد 
وزيرة اخلارجية االميركية بأن االدارة االميركية 
صرفت ما يزيد على 500 مليون دوالر من أجل 
تش����ويه صورة احلزب. اذن ال تترك اجلهات 
املعادية للبنان واحلريصة على أمن اسرائيل 
وس����يلة أو فرصة اال وتعمل من خاللها على 
تش����ويه صورة احلزب واملقاومة، ومن جملة 
هذه االمور االعتراف من جانب فلتمان بإنفاق 
ه����ذا البدل. هذا االمر يجب ان يكون بحد ذاته 

جرس انذار للجميع.
أي دول��ة يريد ح��زب اهلل؟ دول��ة الطائف أم 

التحالفات االقليمية أم االسالمية؟
نريد الدولة التي نص اتفاق الطائف على 
اقامتها ونص على وج����وب مواجهة العدوان 
االسرائيلي وحق لبنان في اتخاذ كل االجراءات 
ملواجهة هذا العدوان مبا فيها املقاومة املسلحة 
كما ورد توضيح في هذا اخلصوص في البيان 
االول حلكومة االحتاد الوطني التي أنشئت بعد 
ابرام اتفاق الطائف، وه����ي ايضا الدولة التي 
تكون فيها السلطة بيد مجلس الوزراء مجتمعا 
وليس بيد فريق دون آخر، وهي الدولة القائمة 
بحسب الطائف على نسبية التمثيل في مجلسي 
النواب والوزراء وفقا لقاعدة التمثيل النسبي 
بشكل تكون فيه الدميوقراطية توافقية وليست 
عددية، ألن القرارات ال تتخذ استنادا الى االكثرية 
العددية، بل نسبة الى االرادة اجلامعة ملكونات 

املجتمع السياسي واالهلي في لبنان.

المرجعية غير اللبنانية

لكن مرجعيتكم تبقى غير لبنانية على ما يقال؟
ال أحد في لبن����ان قدم تضحيات غالية من 
اجل مصلحة وطنه كما فعل حزب اهلل، ولذلك 
اذا شئنا ان نتحدث عن ارادة وطنية خالصة 
مستقلة يأتي حزب اهلل في طليعة االسماء، واذا 
كان البعض ال يرغب في سماع كالمنا كونه ال 
يسمع سوى ما ينطق به الفم االميركي أطلب 
منه قراءة ما ورد في شهادة السفير االميركي 
االسبق في لبنان ريان كروكر الذي حتدث فيها 
عن ان حزب اهلل ديعتبر استمرارا لتقليد عريق 
في جبل عامل منذ ما قبل القرن اخلامس عشر 
املي����الدي، وهذا الكالم ال ميثل مجرد رأي لهذا 
السفير إمنا ايضا هو ما أجمع عليه الباحثون 

من كل اجلهات.
هل لديك ما تضيفه الى هذا احلديث؟

من يع����د كمينا حلزب اهلل فعليه أن يدرك 
انه سيكون أول ضحايا هذا الكمني وعليه أن 
يتذكر ان كل من ح����اول محاصرة حزب اهلل 
اكتش����ف انه هو من أصبح محاصرا، وان من 
حاول إضعاف حزب اهلل هو الذي أصبح ضعيفا 
وان م����ن حاول القضاء على حزب اهلل هو من 

قضي عليه.

بيروت ـ زينة طبارة

 رأى عضـو كتلـة »الوفـاء للمقاومـة« النائـب نـواف املوسـوي ان موقف

حزب اهلل من االتفاقية االمنية مع فرنسا ما كان ليتبدل، حتى لو مت طرحها قبل 

عشر سنوات، وذلك العتباره ان اعتراض احلزب عليها جاء نتيجة عدم توضيح نص 

االتفاقية لتعريف االرهاب، ومستندا الى جتاهل نص االجماع العربي املتجسد 

في االتفاقية العربية املوقعة في القاهرة بتاريخ 1998/4/22 والتي نصت في 

املادة الثانية منها على ان »ال تعد جرمية حاالت الكفاح مبختلف الوسـائل مبا 

في ذلك الكفاح املسـلح ضد االحتالل االجنبي«، موضحا ان حزب اهلل اراد من 

خالل اعتراضه على االتفاقية املذكورة الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في 

مقاومة االحتالل واعتبار مقاومته مشـروعة استنادا الى االتفاقية العربية وليس 

ارهابية بحسب املفهوم والتصنيف الفرنسيني لها، الفتا الى ان غياب التوضيح 

حول مفهوم االرهاب في االتفاقية االمنية مع فرنسـا سـيؤدي حكما الى نشوء 

اشكاالت وازمات في املستقبل، مطالبا بتعديل املادة االولى من االتفاقية مبا 

يظهر التزام لبنان باالتفاقية العربية املذكورة ويجعل التعريف اللبناني واضحا 

ومميزا بني املقاومة املشروعة واالرهاب، نافيا ردا على سؤال ان يكون اعتراض 

حـزب اهلل على االتفاقيات ملجرد صدورها عن اميركا وفرنسـا، موضحا ان هذا 

االعتراض لم يكن سـوى نتيجـة لوجود الكثير من مكامـن اخللل فيها وخرقها 

الدستور والقوانني اللبنانية.

وعن املواقف الفرنسية االخيرة، رأى املوسوي انه مع وصول ساركوزي الى 

الرئاسة الفرنسية باتت سياسة فرنسا ميالة الى املواقف االميركية انطالقا من 

اعتبار البعض ان حفظ املصالح الفرنسية يكمن في التحالف املطلق مع الواليات 

املتحدة، ومعتبرا في املقابل ان ما يهم اجلانب اللبناني نسبة ملا تقدم، التمسك 

بالدفاع عن مصاحله الوطنية والقومية من خالل تشـدده في مواقفه وذلك الن 

اولوية احلكومات الغربية مبا فيها االوروبية هي حماية أمن اسرائيل، مشيرا بناء 

على تلك االولوية الى ان تواجد قوات الطوارئ الدولية في اجلنوب ومبوجب ما 

نص عليه القرار 1701 ليس حلماية أمن اسرائيل امنا فقط ملساعدة اجليش 

اللبناني حني تطلب الدولة اللبنانية ذلك، معتبرا انه وفقا ملا سـبق على القوات 

الدولية ان تضع في احلسـبان اثناء قيامها باملناورات كيفيـة تعاملها مع نوايا 

وافعال اجلانب االسـرائيلي وليس ان تنظر الى ما يصدر عـن اجلانب اللبناني 

وحسب. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

حوري لـ »األنباء«: دعوة عون لتغيير قواعد اللعبة دعوة الستبدال الديموقراطية بالعنف
بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو كتلتي املس���تقبل ولبنان أوال النائب عّمار حوري 
ان كلمة أمني عام حزب اهلل الس���يد حسن نصراهلل التي ألقاها 
ي���وم »جريح املقاومة«، أتت مخالفة لس���ياق عام مت تكريس���ه 
على اثر تش���كيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك العتبار جميع 
اللبنانيني ان صفحة جديدة قد فتحت وطويت صفحة سلبيات 
املاضي واالنقس���امات اخلطيرة فيما بينهم، الس���يما ان مؤمتر 
احلوار الوطني أجمع فيه اللبنانيون على تأييد احملكمة الدولية 
واعتبارها خارج التجاذبات السياسية، الفتا الى ان كالم السيد 
نصراهلل عاد مبضمونه الى نكأ جراح املرحلة السابقة من خالل 
تضمينه سلس���لة من املواقف واآلراء اخلطي���رة ومنها وصف 
احملكمة الدولية باملشروع اإلسرائيلي، ووجود جواسيس كبار 
من السياسيني، وبيئة حاضنة للعمالة اإلسرائيلية طيلة السنوات 
السابقة، معتبرا ان هذا الكالم االتهامي للسيد نصراهلل غير مريح 
ومفيد وال يخدم االستقرار الداخلي وقد بدا مبعانيه ومضمونه 
وكأن امل���راد من إطالقه محاكمة مرحلة قوى »14 آذار« ما بعد 14 

فبراير 2005.
وأكد النائب حوري في حديث ل� »األنباء« ان ما من ش���يء او 
احد يستطيع نسف احملكمة الدولية او إلغاء ما ستقرره، معتبرا 
ان املوقف السليم ال يكون مبهاجمة القرار الظني ملجرد تسريبات 
وأقاوي���ل صادرة من هنا وهناك، إمن���ا بالتقاء القادة اللبنانيني 
من جميع األطياف اللبنانية حلظة صدور القرار الظني لتقييم 
القرائن والدالئل احلس���ية القاطعة التي اعتمدها، على ان يبنى 
بعده على الش���يء مقتضاه، وذلك العتباره ان مهاجمة احملكمة 
الدولية والقرار الظني مسبقا لن تؤدي الى اي نتيجة ألن العدالة 
وحدها كفيلة بتأمني احلماية للحياة السياسية في لبنان، وهو 
ما جعل اجلميع يأمل انضمام صوت حزب اهلل الى أصواتهم في 
إصرار على حماية احلياة السياس���ية والسياسيني الى اي جهة 

أو فئة انتموا.
وردا على سؤال لفت النائب حوري الى ان البعض يسعى الى 

على إذن خ���اص من وزارة الداخلية ملراقب���ة خطوطه الهاتفية 
اخلليوية، متكن جهاز مخابرات اجليش من إلقاء القبض عليه، ما 
يعني )بحسب حوري( ان شعبة املعلومات كانت تالحق وتراقب 
العميل قزي وكانت على مسافة قريبة من توقيفه، مذكرا كل من 
يريد التشكيك بدور شعبة املعلومات بأنها فككت خالل السنتني 
املاضيتني 22 ش���بكة جتسس���ية وبالتالي من اجلور والظلم ان 
يتم التعامل معها بالطريقة التي س���اقها السيد نصراهلل بحقها، 
معتبرا ان عملية تصنيف هذا األخير لألجهزة األمنية ما بني جهاز 
مخابرات ذي منسوب عال من العروبة والوطنية، وشعبة معلومات 
مش���كوك بها وموضوع عليها عالمات االستفهام، امر يوصل في 

نهاية املطاف الى مكان يكون فيه اجلميع خاسرين.
وعن سيناريو العماد ميشال عون املنشور في إحدى الصحف 
احمللية حول حتركات عس���كرية اس���رائيلية على خلفية القرار 
الظني للمحكمة تقابلها حتركات من البيئة املسيحية لفرض أمر 
واقع جديد، اشار النائب حوري الى ان الالفت في هذا السيناريو 
املشار اليه هو تلك القدرة االستخباراتية اخلارقة لدى العماد عون 
والتي فاقت قدرات الدول وإصراره على إغناء املخابرات السورية 
والسيد نصراهلل وكثيرين آخرين بها، وتوزيع خبراته وجتربته 
االس���تخباراتية عليهم، معتبرا في املقابل ان دعوة عون للسيد 
نص���راهلل الى تغيير قواعد اللعبة كالم في غاية اخلطورة وهي 
دعوة للخروج عن األساليب الدميوقراطية واستبدالها بأساليب 
العنف، الفتا الى انه آن األوان كي يقتنع العماد عون وغيره ممن 
يش���اطره طروحاته وأفكاره ان لبن���ان ال ميكن ألحد ان يحكمه 
إال من خالل التنويع والتعددية املتميز بهما في العاملني العربي 
والغربي، وانه اذا شعر احد من الفرقاء اللبنانيني بأن لديه فائضا 
من القوة، فهذا ال يعني ان���ه أصبح مبقدوره إلغاء املبادئ التي 
أنشئ لبنان على أساس���ها، مؤكدا ان اي محاولة لالنقالب على 
الس���لطة في لبنان نس���بة جناحها لن تتجاوز ال� 0%، مستدركا 
بالقول ان سيناريو العماد عون ال قيمة له وهو غير صالح سوى 

لإلخراج السينمائي.

كانا اول من حتدثا عبر الوس���ائل اإلعالمية املتلفزة واملسموعة 
واملقروءة عن توتر حتمي على الساحتني السياسية والشعبية 
خالل شهر سبتمبر املقبل، وان حديثهما أتى قبل حديث رئيس 
أركان جيش العدو اإلسرائيلي غابي أشكنازي في اإلطار نفسه، 
من هنا يعتبر النائب حوري ان التشنج الذي شهده خطاب السيد 
نصراهلل غير مفهوم وال مبرر له، وان قوى 14 آذار لن تنجر إلى 

مساجالت حول احملكمة الدولية ومفاصل مسارها.
وردا على س���ؤال أعرب النائب حوري عن أس���فه للتصويب 
على شعبة املعلومات في قوى األمن الداخلي ومحاولة جتريدها 
زورا من كل اإلجنازات التي حققها، السيما في موضوع الشبكات 
التجسسية، الفتا الى ان شعبة املعلومات كانت على وشك إلقاء 
القبض على العميل شربل قزي، إال انه خالل عملية استحصالها 

استثمار عملية وقوع عمالء ش���ركة اخلليوي »ألفا« في قبضة 
اجليش والعدالة، وذلك ف���ي محاولة منهم لفرض حيثيات غير 
مفهومة بأن هناك قدرة لدى العمالء على تغيير الداتا واستحداث 
اتصاالت هاتفية خليوية لم جتر في األساس، متسائال عن سبب 
عدم جلوء هؤالء الى محو الداتا املتعلقة بهم أو أقله تغييرها حلماية 
أنفس���هم لطاملا يتميزون بكل تلك القدرات اخلارقة والسحرية، 
ومتسائال أيضا عن أس���باب محاولتهم حصر القرائن والدالئل 
بشبكة االتصاالت اخلليوية فقط واستبعاد الوقائع واحليثيات 

األخرى املوجودة في التحقيق.
هذا واستغرب النائب حوري كل ما أثير ويثار في موضوع القرار 
الظني والتكهنات حول توتر الساحة اللبنانية خالل شهر سبتمبر 
املقبل، خصوصا ان الوزيرين السابقني وئام وهاب وميشال سماحة 

عضو كتلة الوفاء للمقاومة يحّذر بأن من يريد محاصرة حزب اهلل هو من سيكون محاصرًا

عضو كتلة المستقبل يناشد القادة االلتقاء لحظة صدور القرار لتقييم القرائن والدالئل وعندها يبنى على الشيء مقتضاه

النائب عمار حوري 

النائب نواف املوسوي

اعتراض حزب اهلل على االتفاقية األمنية مع فرنسا جاء للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل
نريد دولة الطائـف المقاومة للعدو والقائمة على التمثيل النسـبي والديموقراطية التوافقية وليس العددية

أي محاولة لالنقالب على السـلطة في لبنان 
نسبة نجاحها لن تتجاوز الـ 0% ومن يصوب على 
شـعبة المعلومات  يحاول تجريدها من انجازاتها

الكالم االتهامي للسيد نصراهلل ال يخدم 
االستقرار الداخلي وبدا بمعانيه وكأن المراد 
مـن إطالقه محاكمـة مرحلة قـوى 14 آذار

تسوية حول االتفاقية 
األمنية مع فرنسا تعتمد 

التعريف العربي لالرهاب
بيروت: متت تسوية قضية االتفاقية 
االمنية مع فرنسا خرج بها االجتماع 
االخير بني رئيس مجلس النواب نبيه 
بري ووزي����ر الداخلية زي����اد بارود. 
وتقضي التسوية بالعودة الى االقتراح 
القاضي باعتماد محضر يفيد بأن لبنان 
يس����تند الى االتفاق العربي بتعريف 
االرهاب كمرجع ل����ه وان هذا املخرج 
لن يثير اعتراض باريس وبالتالي فإن 
اقرار االتفاقية االمنية صار واردا في 
اجللسة النيابية العامة في 17 أغسطس 

املقبل.

 متحدث باسم »اليونيفيل«: حريصون على العالقة الوطيدة
مع سكان الجنوب وتخفيف انزعاجهم 

بيروت: وصف الناطق باسم قوات 
العاملة في  الدولي���ة  »اليونيفيل« 
جنوب لبنان نيراج سينغ الوضع في 
اجلنوب بأنه هادئ على وجه العموم، 
مؤك���دا أن القوات الدولية مس���تمرة 
ف���ي عملها مبوجب القرار الدولي 1701 
بالتنسيق مع اجليش اللبناني للحفاظ 
على االس���تقرار في املنطق���ة. وأثنى 
نيراج س���ينغ في تصريحات له أمس 
على العالقات اإلنسانية الوطيدة التي 
تربط بني »اليونيفي���ل« واألهالي في 
جنوب لبنان، موضحا انه انطالقا من 
هذه العالقة القوي���ة تقوم اليونيفيل 
مبعاجلة املشاكل وسوء التفاهم الذي 

ميكن أن يقع ف���ي منطقة عملها وهو 
ما كانت تقوم به بش���كل مكثف خالل 
األحداث االخيرة عندما عبر األهالي عن 
التحفظات عن عمليات محددة  بعض 

لليونيفيل.
وقال إن الق���وات الدولية تفعل كل 
ما في وسعها لتخفف من اإلزعاج الذي 
ميكن أن تسببه عملياتها الدورية لألهالي 
وتولي احملافظة على احلوار مع السكان 
احملليني أهمية كبيرة بحيث تتمكن من 
فهم مخاوفهم ومعاجلتها بأفضل الطرق 
املمكنة بالتوازي مع االستمرار في القيام 

مبهمات حفظ السالم املوكلة إليها.
وجدد س���ينغ التأكيد على أن الهم 

األكبر لليونيفيل هو حفظ االستقرار 
عبر عملياتها املس���تمرة على األرض 
بالتنسيق مع اجليش اللبناني وبدعم 
أهالي اجلنوب الذين تعمل اليونيفيل 
في نط���اق بيئتهم. وأكد س���ينغ ردا 
على س���ؤال أن »اليونيفيل واجليش 
اللبناني يحافظان على تنسيق فاعل 
وقوي يش���مل كل متطلبات التفويض 
الذي تعمل مبوجب���ه القوات الدولية، 
معربا عن اعتقاده بأن نتائج الشراكة 
االستراتيجية بني اليونيفيل واجليش 
اللبناني واضحة من خالل الهدوء غير 
املسبوق الذي ش���هدته املنطقة خالل 

السنوات األربع االخيرة.


