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الحريري: إنجازات والدي تمت أثناء الوجود السوري في لبنان
.. ومن الظلم اتهام دمشق بالتدخل في شؤوننا الداخلية

للرئيس الراحل فؤاد ش���هاب( 
وبنبرة شمعونية )نسبة للرئيس 

الراحل كميل شمعون(.

بين المراجعة واالستسالم

إذا كان عناصر من  وأضاف: 
حزب اهلل يتحملون املسؤولية 
في اجلرمي���ة فاجلواب ال يكون 
بالطريقة التي استخدمها نصراهلل 
بتهديد ملي���ون ونصف املليون 

لبناني وكأنهم اسرائيليون.
وعن دعوته 14 آذار ملراجعة 
مواقفها قال منسق األمانة العامة 
ل���� 14 آذار، ان املراجع���ة الت���ي 
يتحدث عنها الس���يد نصراهلل، 
هي االستسالم حلزب اهلل، وهذا 
كالم غير مقبول، وان هذه القوى 
تستسلم فقط للقانون الذي هو 
اليوم في عهدة احملكمة الدولية، 
واذا اتهمت احملكمة حزب اهلل أو 
سورية او اسرائيل فعلى القيادات 
اللبنانية، مب���ا فيها حزب اهلل، 
التعاون من أجل ان تبقى املصلحة 

الوطنية، فوق كل اعتبار.
ولكن، أضاف سعيد، هل هذه 
هي الطريقة الستدراج املصاحلة 

بالتهديد والتهويل؟ علينا ان 
نتذك���ر ان نقط���ة االجم���اع 
الوحيدة في اول جلسة لطاولة 
احلوار كان���ت احملكمة الدولية؟ 
اليوم  انقالب عليها  وملاذا هناك 

وعلى القرار 1701؟
وقال: نصراهلل يبلغ السوري 
قوله: لوالي ملا صمدت في البلد، 
فأنا الذي رعيت أيتامك في لبنان، 
وانت ق���د س���ويت وضعك أما 
أنا فال، مش���يرا الى ان سورية 
أعلنت انها ستتعامل مع القرار 
االتهامي ولم ترفضه سلفا وهذا 
الوحيد بني سورية  الفارق  هو 

وحزب اهلل.

أم���ا النائ���ب الكتائبي إيلي 
مارون���ي فقد اعتبر بالنس���بة 
للمؤمت���ر الصحافي لنصراهلل 
ان األخير »كان محاميا ناجحا عن 
قضية دفعنا فيها دما«، لكننا لم 

نعرف ملاذا قتلوا الشهداء؟
واستنتج ماروني ان نصراهلل 
اعت���رف بوج���ود عناصر غير 
منضبطة ف���ي حزبه »لكنه لن 

يسلم ربع واحد منهم«.
النائب أحم���د فتفت  لك���ن 
)املس���تقبل( متسك باالتهامات 
التي ساقها نصراهلل في خطابه 
الس���ابق للمؤمت���ر الصحافي، 
حيث اته���م البعض باخليانة، 
أي بتحليل الدم وسأله ان يقدم 
أدلته للقضاء إذا كان هناك من 

أدلة.

الحريري سيدافع عن الحزب

كان النائب عقاب صقر عضو 
كتلة »املستقبل« أبلغ املؤسسة 
اللبنانية لإلرس���ال ان رئيس 
احلكومة سعد احلريري سيرتدي 
بزة الدفاع عن حزب اهلل في حال 
اتهام���ه، مضيفا: انا ضد حزب 
اهلل لكنني ضد هذا االتهام، إمنا 

للمحكمة قرارها احلر.
ومثله اس���تبعد د.س���عيد 
اس���تطاعة احد إجراء تسوية 
مع احملكمة الدولية، »ال سورية 
وال حزب اهلل وال حكومة لبنان 
وال رئي���س اجلمهورية« وقال 
لقناة »املستقبل« ان نصراهلل 
نس���ف ش���رعية هذه احملكمة 
بعكس س���ورية، ورأى انه اذا 
اراد انسحاب منوذج املصاحلة 
بني 8 و14 آذار، في هذا املجال، 

فليس باستخدامه هذه اللغة.
والح���ظ ان نص���راهلل كان 
يتحدث بكالم ش���هابي )نسبة 

من مايو وتعطيل احلكومة وشل 
البلد، مش���يرا الى انه لم يكن 
اللبنانية« »أي  لدى »الق���وات 
موقف عدائي لسورية في يوم 
من األيام« مذكرا مبلف املفقودين 

اللبنانيني.

مسؤولية اي اعتداء على املناطق 
املسيحية.

النائ���ب »القواتي« ش���انت 
جنجيان دعا األمني العام حلزب 
اهلل الى مراجعة ما قام به قبل أن 
يطلب ذلك من 14 آذار كالسابع 

ظاملا ألي طرف لبناني.
الرئيس  وحيا زهرة حكمة 
احلريري وقدرته على حتمل ما 
يصدر عن حلفاء سورية وايران 
املتبرع���ني بتحقي���ق اهدافهما 
في لبن���ان، وحمل العماد عون 

وعن كالم نصراهلل قال زهرة 
ان السيد نصراهلل يطالب 14 آذار 
ليس مبراجعة مواقفها وحسب، 
ب���ل التراجع، وه���ذا كالم غير 
مقبول من جانبنا، لكن القوات 
لن تقبل ايضا صدور قرار يكون 

وق���ال: ان م���ن ينطل���ق من 
كونه لم يرتكب اي غلطة يكون 
يرتكب اكبر غلط���ة، ألنه ليس 
هناك من ال يخطئ في السياسة 
او في حياته الش���خصية او في 
تعامله مع اصدقائه فما بالك وأن 
تتعامل مع قضية بحجم العالقة 
مع سورية وقيل للحريري حني 
تعرف احلقيقة في جرمية اغتيال 
والدك كيف تتصرف اجاب اتصرف 
بصفتني: في قلبي كسعد بن رفيق 
احلريري وبشخص كرئيس وزراء 
لبنان. وأشار إلى أن إجنازات رفيق 
احلري���ري متت خ���الل الوجود 
السوري في لبنان مؤكدا أنه من 
الظلم القول أن دمشق تتدخل في 

شؤوننا الداخلية.
غير أن النائب وليد جنبالط 
رأى ل� »اجلزيرة« ان الفتنة دائما 
في مكان ما، وهي األداة املثلى 
إللهاء اللبناني���ني عن مواجهة 
اس���رائيل، واعتب���ر ان هناك 
تصريحات غير مسؤولة، وقال: 
لقد اتفقنا مع السيد حسن لتكون 

التصريحات مسؤولة.
وحت���دث جنب���الط ع���ن 
تصريح���ات غي���ر مس���ؤولة 
لرئيس القوات اللبنانية سمير 
جعجع الذي تالقت تصريحاته 
حول التوتر املقبل على لبنان 
م���ع تصريحات رئيس االركان 
االس���رائيلي مس���تغربا ه���ذه 

املصادفة.

ردود 14 آذار

وردا قال نائب القوات انطوان 
زه���رة ان النائب جنبالط كان 
اول من لفت الى امكان حدوث 
اغتياالت، مش���يرا ال���ى رغبة 
البعض في إبعاد »املس���تقبل« 

عن »القوات«.

بيروت ـ عمر حبنجر
رغم النبرة الهادئة واالبتعاد 
عن الكلمات احلادة، انشغل الوسط 
السياسي اللبناني امس بطروحات 
االمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل في مؤمتره الصحافي 
الليلي، وخصوصا فريق 14 آذار 
الذي رأى في دعوته هذا الفريق 
ملراجعة مواقفه نوعا من الدعوة 

لالستسالم وهذا غير وارد.
وصدر ع���ن رئيس احلكومة 
سعد احلريري كالم تطميني هادئ 
عبر سلسلة تصريحات سريعة، 
حيث اطلق ثالث الءات مطمئنة 
وهي: ال فتنة، ال حرب اسرائيلية 

قريبة، وال تغيير في احلكومة.
الرئيس احلريري  وهكذا بدا 
متابع���ا ف���ي سياس���ة التهدئة 
متجنبا اي مواقف مغذية للحدة 
والتشنج، كما نقلت عنه »النهار« 

البيروتية.

رد متوقع للحريري اليوم

ول���م يص���در اي تعليق من 
الرئيس احلري���ري على ما قاله 
نصراهلل حول الق���رار االتهامي 
لكن رمب���ا يتناوله ف���ي كلمته 
التأسيسي  املنتظرة في املؤمتر 

لتيار املستقبل اليوم.
رئيس احلكومة سعد احلريري 
ابلغ جريدة »احلياة« قوله: اننا 
متجه���ون نح���و عالق���ة جدية 
وصحيحة واخوية مع س���ورية 
ال تراجع عنها مبنية على الصراحة 
والتش���اور الصادق مع الرئيس 
بشار األس���د بكل االمور اكانت 
عادية أو حساسة وعندما ازور 
سورية اآلن اش���عر في مكان ما 
باني ازور بلدا ش���قيقا وصديقا 
رغم انه كان لزيارتي األولى طابع 

صعب.

ردود »منضبطة« لـ 14 آذار على مؤتمر نصراهلل.. بانتظار خطاب رئيس الحكومة اليوم 

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري مجتمعا بكتلته النيابية في قريطم أمس 

بيروت ـ داود رمال
علمت »األنباء« أن ملك البحرين الشيخ 
حمد بن عيسى آل خليفة الذي كان مقررا 
أن يقوم بزيارة ال��ى لبنان يومي 28 و29 
اجل��اري ارجأ زيارت��ه الى موع��د يحدد 
الحقا يرجح ان يكون بعد ش��هر رمضان 
املبارك ألس��باب تتصل بتزاح��م املواعيد 

بن بي��روت واملنام��ة، في ح��ن ان أمير 
قطر س��يزور لبنان لثالثة ايام بدءا من 30 
الشهر اجلاري، حيث من املتوقع ان يدشن 
مش��اريع مولتها دول��ة قطر ويضع حجر 

أساس ملشاريع جديدة.
ويش��ارك في األول من اغسطس عيد 
اجلي��ش اللبنان��ي في املدرس��ة احلربية، 

بحيث يكون اول رئيس دولة يش��ارك في 
هذه املناس��بة والتي تتخللها كلمة لرئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان تتناول 
القضاي��ا الداخلية املس��تجدة والتطورات 
االقليمية والدولية ويقلد خاللها السيوف 
لدفع��ة م��ن الضب��اط املتخرج��ن والتي 

ستسمى »دورة شهداء نهر البارد«.

معلومات لـ »األنباء«: ملك البحرين أرجأ زيارته لبيروت وأمير قطر يصل نهاية الشهر

بيروت ـ اتحاد درويش
استغرب عضو »تكتل التغيير واإلصالح« 
النائب عباس هاشم حجم الردود السياسية 
التي تناولت خطاب األمني العام السيد حسن 
نصراهلل في »يوم اجلريح املقاوم« دون قراءة 
دقيقة ملا قصده السيد نصراهلل للمواقف التي 
أطلقها، الفتا الى ان هذه الردود عّبرت عن حالة 
من التوتر واإلرباك لدى الفريق الذي عودنا 

على حمالته غير املسبوقة على حزب اهلل.
وأعرب عن تقديره ملا قدمه السيد نصراهلل 
مفص����ال باحلجة والدلي����ل عندما حتدث عن 
العداء إلس����رائيل والعمال����ة لها، وما إذا كان 
هذا األمر هو وجهة نظر ورؤية سياسية عند 
البع����ض أم ان هذا األمر خيانة يعاقب عليها 

القانون اللبناني.
ورأى النائب هاشم في حديث ل� »األنباء« 
ان الس����يد نصراهلل طرح في خطابه أسئلة 
مشروعة ووضع اإلصبع على اجلرح عندما 
تناول موضوع العمالء واجلواس����يس على 
خلفية اكتش����اف اخلرق اإلسرائيلي الفاضح 

لقطاع االتصاالت في لبنان.

رسالة الرئيس الحريري

وردا على سؤال حول قول البعض ان حزب 
اهلل يس����تبق صدور القرار الظني وان ليس 
هن����اك من طرف لبناني وج����ه إليه اي تهمة 
أوضح النائب هاشم ان حزب اهلل ال يستبق 
التحقيق، الفتا الى كالم نقله إعالمي في قصر 
اإلليزيه يقول فيه ان الرئيس سعد احلريري 
حتدث مع السيد نصراهلل عن أسماء أشخاص 
منتمني الى حزب اهلل غي����ر منضبطني وان 
هناك من أبل����غ الرئيس احلريري عن القرار 
الظني وذهب للتفاوض عليه، مشيرا الى ان 
الرئيس احلريري ع����اد الى بيروت وخاطب 

السيد نصراهلل مبا 
معناه ان هناك قرارا ظنيا س����وف يصدر 
ويتناول افرادا م����ن حزب اهلل ونؤكد لك ان 
احلزب ال عالق����ة له وان ه����ؤالء االفراد هم 
عناصر غير منضبطة، وس����أل النائب هاشم 
هل صدر القرار الظني؟ وكيف عرف به الرئيس 

احلريري؟ ومن كلفه بهذه التسوية ليطرح 
املوضوع ذاته على القيادة السورية، ثم يبلغ 
الرئيس ساركوزي وتأتي الرسالة الى بيروت 
وتنشر في االعالم، مذكرا بأن خطاب السيد 
نصر اهلل مضى عليه اس����بوع بينما كان قد 

مضى على هذا الكالم اكثر من شهر.

المنظومة المتناغمة

واعتبر النائب هاشم في معرض توصيفه 
خلطاب الس����يد نصراهلل، أنه املدماك االول 
العادة االعتبار للحقيقة وانه حمى لبنان من 
الس����قوط في الفتنة، الفتا الى حالة االرباك 
التي اصابت املنظومة املتناغمة التي انطلقت 
لتردد كالم����ا جرى نفيه في اليوم التالي من 
قبل شعبة املعلومات عندما اوردت صحيفة 
النهار ونقال عن مصدر موثوق في ش����عبة 
املعلومات حول تسلم حزب اهلل اسماء ثالثة 
اشخاص متورطني في عملية اغتيال الرئيس 
احلريري، مؤكدا ان هذا املوقف يعبر عن هزالة 

مواقفهم وارباكهم.

ولفت النائب هاشم الى موضوع التخوين 
الذي يتهم فيه البعض حزب اهلل، ورأى ان ما 
نشرته صحيفة دير شبيغل عن تورط حزب 
اهلل في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
هو تخويني وفتنوي وكل ما يسمى مندرجات 
القرار الظني على احملكمة الدولية هو خطاب 
فتن����وي وتخويني والذي لم نر اي اعتراض 
عليه، هي الفتنة بح����د ذاتها، الفتا الى كالم 
اش����كينازي رئيس هيئة االركان االسرائيلي 
عندما حتدث عن قالقل في لبنان عند صدور 
الق����رار الظني عن احملكمة ولم نر أي صوت 
يرتفع من الفريق االخ����ر وهذه هي اخليانة 

العظمى.
وتوقف النائب هاش����م عند تصريح احد 
السياس����يني الكبار الذي دافع فيه عن ملف 
العمالء بقوله: ال يحق لكم تسميته عميال اال 
عندما يصدر قرار قضائي، معتبرا ان التخوين 
االكبر والفتنة الكبرى هي عندما يتم التفاوض 
على االخراج قبل صدور القرار الظني وقبل 

التحقيق.

وحول ما نشرته صحيفة »السفير« عن 
تخوف العماد ميش����ال عون من س����يناريو 
دراماتيك����ي تتداخل في����ه عناوين احملكمة 
واسرائيل والداخل اللبناني، قال النائب هاشم 
ان الزعيم السياسي يجب ان تكون لديه رؤية 
ملعرفة ما ميكن ان يكون في خالل القادم من 
االيام مبعنى ان يتعاطى مع الشيء الوقائي بدال 
من التعاطي مع النتائج وهذا جزء اساسي من 
عملية فكر القائد او حس القيادي في عملية 

القراءات املتعددة.

النية إليجاد فتنة

واشار النائب هاشم في هذا املجال الى ان 
اي شخص مطلع في السياسة يقوم بقراءة ان 
هناك نية اليجاد فتنة في لبنان، الفتا الى ان 
العماد عون أعرب عن رؤيته لألوضاع وتقديره 
لألمور، مشيرا الى ان هذه احلالة االفتراضية 
الت����ي وضعها العماد عون تس����قط إذا كانت 
صحيحة وإذا كانت غير دقيقة نكون قد أوجدنا 

حالة املناعة إلسقاط كل االحتماالت.

عضو »تكتل التغيير واإلصالح« أكد أن خطاب أمين عام حزب اهلل يشكل المدماك األول إلعادة االعتبار للحقيقة

هاشم لـ»األنباء«: من كلّف الحريري بالتسوية التي طرحها علىالسيد نصراهلل؟

اتصاالت ربع الساعة األخيرة برّدت خطاب نصراهلل
بي��روت: تس��مر اللبنانيون أمام شاش��ات التلفزة 
الت��ي قطعت كلها برامجها لتنق��ل مؤمترا صحافيا 
للسيد حسن نصراهلل وصف ب� »الطارئ واملهم«، ونظر 
إليه كمؤش��ر الى اجتاهات الوضع وتطوره في املستقبل 
القري��ب. ولكن املؤمتر الصحافي لم يكن اس��تثنائيا في 
أهميته وبدا ان الس��يد نصراهلل ل��م يقل كل ما كان أعد 
قول��ه وأرجأ الكالم األهم الى إطالل��ة ثانية قريبة ضمن 
مسلس��ل خاص ب� »القرار الظني« يقدم على حلقات وال 
يفتقر الى عناصر التشويق واإلثارة. ورمبا يكون تأجيل الكالم األهم 
واألخطر تقف وراءه عملية اتصاالت أدت الى تبريد األجواء الس��اخنة 
من دون ان حتل املش��كلة، وقيل انها جرت على مس��توين: اتصاالت 
بعيدة عن األضواء بن حزب اهلل )احلاج حس��ن خليل( والرئيس سعد 
احلريري، واتصاالت بن سورية والسعودية كونهما معنيتن مباشرة 
باالس��تقرار والوض��ع في لبنان املوج��ود حاليا حتت مظل��ة التفاهم 

السوري � السعودي.
السيد حس��ن نصراهلل حافظ على مضمون متشدد وحازم ولكن 
بأسلوب أكثر هدوءا وأقل انفعاال قياسا بخطابه األخير، فظل متمسكا 
بتوقع��ات قامتة ملرحلة حساس��ة ومعقدة دخلها لبن��ان ولقرار ظني 
مكتوب وجاهز وال ينقص إعالنه إال التوقيت السياسي. وبدا متحفظا 
بشدة في احلديث عن ردة فعل حزب اهلل على قرار ظني يتهم عناصر 
منه، فلم يعط اش��ارات مطمئنة بالنس��بة الى مصير احلكومة في هذه 
احلال، وأوحى كالم س��ماحة السيد بان ردة فعل حزب اهلل تتوقف الى 
حد بعيد على موقف الرئيس س��عد احلريري، وان الكرة هي اآلن في 

ملعب رئيس احلكومة.
وميك��ن وصف املؤمت��ر بأنه رس��الة مفتوحة الى الرئيس س��عد 
احلريري الذي حضر في كل مفاصل املؤمتر حتى عندما كان نصراهلل 
يوجه كالمه الى 14 آذار كان احلريري معنيا بهذا الكالم، وعندما حتدث 
ع��ن املاكينة االعالمية التي كانت جاهزة بع��د اغتيال احلريري التهام 
س��ورية وهي جاهزة اآلن التهام حزب اهلل، وعندما ذكر مبمارس��ات 
الس��نوات ال� 4 العجاف التي كادت ان توص��ل البالد الى حرب أهلية 
من اتهام وعداء لس��ورية وفبركة ش��هود الزور ال��ى اعتقال الضباط 

الى التحريض على الش��يعة واملعارضة الس��نية والعماد عون. وأيضا 
عندم��ا حتدث عن ش��جاعة جنبالط في إجراء مراجع��ة حقيقية ونقذ 
ذاتي واالعتراف باألخطاء كأنه يدعو احلريري الى فعل الشيء نفسه، 
وحيث ال يكفي ان نزور سورية من جديد ونقول اننا نريد عالقة جيدة 
معها. وفي توجه مباش��ر الى احلري��ري قال نصراهلل: »احلريري أهل 
للمس��ؤولية ورجل موقف ويقدر ان يتصرف ويعرف كل اجللس��ات 
الت��ي صارت بين��ي وبينه في العم��ق، وأنا كنت أقول ل��ه دائما انتبه 
للتحقيق والفبركة واللعب بالتحقيق وان يس��تغل التحقيق واحملكمة 
ألهداف سياس��ية أنت ال عالقة لك بها ونحن وأنت ميكن ان نكون من 
ضحاياها. وال شك ان موقف كلينا سيكون صعبا وكل واحد يجب ان 

يدرس ما هي املصلحة الوطنية التي تقتضي املوقف الذي يأخذه«.
ولكن ما املطلوب من احلريري وأي موقف ينتظره حزب اهلل منه؟

ف��ي مؤمتره، قال أمن عام ح��زب اهلل ان احلزب معتدى عليه وفي 
ح��ال دفاع عن النفس في مواجهة قرار ظني س��يصدر بن س��بتمبر 
وأكتوبر ال يتهم س��ورية وحلفاءها في لبنان وس��يتجه الى مجموعة 
من حزب اهلل، كاش��فا انه بنى موقفه على ما أبلغه إياه الرئيس س��عد 
احلريري قبل سفره من واشنطن في لقاء خاص، وكان يتكلم من موقع 
احلرص على حماية البلد وقال لي: يا سيد في شهر كذا سيصدر قرار 
ظن��ي يتهم أفرادا من حزب اهلل وهم جماعة غير منضبطن وس��أقول 

ان احلزب ال عالقة له بذلك.
إذا كان احلري��ري يرى الس��بيل الى جتنب الفتن��ة واخلروج من 
املأزق املش��ترك يكون عبر مخرج الفصل بن العناصر والقيادة وهو 
مس��تعد لإلعالن ان��ه ال عالقة حلزب اهلل وللش��يعة به��ذه اجلرمية، 
وان م��ن نفذها عناصر غير منضبطة مخترق��ة ولم تتلق أوامرها من 
القيادة. فإن نصراهلل يقول انه ال يبحث عن تس��ويات ومخارج ويرى 
ان الس��بيل الى ذلك يكون في الوقوف صف��ا واحد ملنع االعتداء على 
املقاومة ولبنان من دون حتديد الترجمة العملية لذلك وما اذا كان األمر 
يتطل��ب اعالنا من احلكومة انها ترف��ض قرار احملكمة وال تتعاون في 
مجال تطبيقه، أو تغييرا في مس��ار الق��رار ومضمونه قبل ان يصير 
واقعا وأزم��ة، أو تأجيال لصدور القرار وص��رف النظر عنه اذا كانت 

املصلحة الوطنية تقتضي ذلك.
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أخبار وأسرار لبنانية  حلظـة تخبـط واضطـراب: رأى 
ف���ي األمم  ديبلوماس���ي رفي���ع 
املتحدة، اشترط عدم ذكر اسمه، 
أن لبنان سيصاب ب� »حلظة تخبط 

واضطراب« حني يص���در املدعي العام للمحكمة اخلاصة 
بلبنان دانيال بلمار دعواه القضائية في اخلريف.

وقال إن هناك »رس���الة وجهها حزب واحد« يعتقد أن 
بعض أعضائه ميك���ن أن يتعرضوا للمقاضاة بأن »لديه 
الوس���ائل للقيام برد فعل« ضد ق���وات األمم املتحدة في 

اجلنوب.
وكش���ف أن املدعي العام للمحكمة دانيال بلمار وعددا 
آخر من العاملني الكبار فيها »أطلعوا أخيرا اللجنة اإلدارية 
للمحكمة في نيويورك عل���ى عمل احملكمة«، في حضور 
مندوبي الدول املمثلة ف���ي اللجنة اإلدارية، مبن في ذلك 
املندوب اللبناني الدائم لدى األمم املتحدة نواف س���الم. 
وقال إن املس���ؤولني الكبار في احملكمة أبلغوا اللجنة أن 

»هناك حتركا الى األمام«.
 عشرة أسئلة:  لدى حزب اهلل نحو عشر أسئلة سيطرحها 
على جه��از أمني لبناني، ويريد إجابات ش��افية عنها، وهذه 
األس��ئلة بنظر احلزب ستكش��ف اإلجابات الشافية عنها عن 
الكثير من اجلوانب التي قادت الى بلورة سياق اتهام عناصر 

من حزب اهلل باغتيال الرئيس رفيق احلريري.
 اختيار الكلمات بدقة: في اجتماع تكتل التغيير واإلصالح 
يوم الثالثاء املاضي، استمع العماد عون بانتباه إلى وجهات 
نظر النواب بشأن احملكمة الدولية، واهتم باالستفسار عن 
بعض التفاصيل لينتهي إلى التنبيه من »املؤامرة«، متمنيا 
على النواب اختيار كلماتهم بدقة وجتنب التعليق إال عند 
الضرورة ألن حزب اهلل نفسه يترك الكالم في هذه القضية 

إلى األمني العام للحزب السيد حسن نصر اهلل.
 احلسـن مسـتعد لالسـتقالة.. ولكن: نقل ع��ن رئيس فرع 
املعلومات العقيد وس��ام احلس��ن قوله: »عل��ى من يتهمني 
بالتدخ��ل في عمل احملكمة الدولي��ة و»تركيب أفالم« وفبركة 
ش��هود، ان يأتيني بدليل واحد وأنا على استعداد لالستقالة 

من منصبي ومحاسبتي«.
 مـكاري وجنبالط: س���ئل نائب رئي���س مجلس النواب 

فري���د مكاري عن رأيه في النائب 
وليد جنبالط فقال: »ال أعتقد بأن 
اللبنانيني باتوا يهتمون بأي موقف 
لوليد جنبالط أو بأي كالم يعلنه، 
ألن وليد جنبالط يقول الشيء وال يتردد في قول عكسه 
بعد م���دة، وهذا ما أفقده الصدقية. صحيح ان ال ش���يء 
جامدا في السياس���ة، ولكن على املرء ان يكون على األقل 
منسجما مع مواقفه، واالنعطافات اجلذرية ليست صفة 

مستحبة في السياسة«.
 رئيـس »القـوات« أجـل زيـارة واشـنطن: أبلغ رئي��س الهيئة 
التنفيذية للقوات اللبنانية د.سمير جعجع املسؤولن األميركين 
األس��بوع املاضي بأنه سيؤجل زيارته الى أكتوبر املقبل، رمبا 
ألنه لم يحصل على مبتغاه بالنسبة الى رفع مستوى اللقاءات، 
الس��يما مع نائب الرئيس جو بايدن في البيت االبيض وليس 
فقط مع املسؤولن في وزارة اخلارجية االميركية، او رمبا ألنه 
يريد انتظار التحوالت الداخلية واالقليمية في ش��هر سبتمبر 

املقبل حتى تكون لزيارته حينها قيمة سياسية.
آخ��ر زيارة جلعجع كانت في م��ارس 2008، وأول موقف 
ص��در ع��ن اإلدارة االميركي��ة على لس��ان مس��اعد وزيرة 
اخلارجية األس��بق ديڤيد ويلش بش��أن رفض التوطن كان 

خالل هذه الزيارة.
ومع وصول ادارة أوباما رأى جعجع ان ال ضرورة للقيام 
بزي��ارة جديدة قبل التأكد من انه س��يكون لها قيمة او غاية 

سياسية.
 .. وجنبالط جّمدها: توقف احلديث فجأة عن زيارة جنبالط 
الى واشنطن قبل بضعة أسابيع ما يعكس العالقة الباردة 
ب���ني جنبالط واإلدارة االميركية في املرحلة االخيرة رغم 
استمرار العالقات. وكان وزير الدولة وائل أبوفاعور في 
عداد الوفد الوزاري الذي رافق احلريري الى واش���نطن، 
وعقد لقاء اس���تمر على مدى 20 دقيقة مع مساعد وزيرة 
اخلارجية األميركية جيفري فيلتمان حمل خاللها ابوفاعور 
رس���ائل من جنبالط متعلقة باستقرار الوضع الداخلي. 
بعدها كش���ف جنبالط بنفس���ه خالل مقابلة تلفزيونية 
عن اتصال هاتفي حصل مع السفير األميركي السابق في 

بيروت جيڤري فيلتمان.

النائب عباس هاشم


