
االربعاء 28 يوليو 2010   33عربية وعالمية

املعارض�ة واحلكومة: تتوقع مصادر سياس����ية في املعارضة ان 
يصبح مصير احلكومة مطروحا بعد صدور القرار الظني، فإذا 
كانت املعارضة قد استقالت من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة 
الن����ه رفض ان يعطيها مهلة بضعة ايام لدرس مش����روع نظام 
احملكمة الدولية، فهي قد ال جتد فائدة في االستمرار في حكومة 
الرئيس سعد احلريري إذا أصر بعض أطرافها على تأمني التغطية 
لقرار ظني يته����م حزب اهلل، ولو حتت عن����وان »عناصر غير 
منضبطة«، أو من دون تسمية احلزب نهائيا واالكتفاء بتسمية 
أفراد فيه، السيما ان احلزب وحلفاءه يطالبون منذ اآلن برفض 
أي قرار من هذا النوع وعدم التعاون معه. ولكن وزراء يكشفون 
ان وزيري حزب اهلل في احلكومة محمد فنيش وحس����ني احلاج 
حسن حاوال في اجللسة االخيرة ملجلس الوزراء ان يوضحا ان 
خطاب السيد نصراهلل التصعيدي كان موجها الى االسرة الدولية 
وليس الى الداخل اللبناني، كما فهم من بعض املداوالت ان احلزب 
حريص على حكومة الوحدة الوطني����ة التي كانت مطلبه على 
اساس ان اي خيار آخر ليس مفيدا للبنان، وخصوصا ان كثيرين 
يعتقدون ان احلزب وحلفاءه يس����تفيدون من حسنات السلطة 
بش����كلها احلالي من دون سيئاتها في حني ان وضع يدهم عليها 

دون الشركاء اآلخرين امر يدفع بلبنان نحو املجهول.
حوار مباش�ر: تقترح أكثر من جهة سياس��ية عق��د اجتماعات بني 
الرئيس س��عد احلريري والسيد حسن نصراهلل وفتح حوار مباشر 
حول احملكمة الدولية التي ال يس��اوم احلريري عليها ويتوجس منها 

حزب اهلل.
ماذا سمع معاونا بري ونصراهلل من املعلم؟: علم أن النائب علي حسن 
خليل واحلاج حسني اخلليل سمعا من وزير اخلارجية السوري 
وليد املعلم شرحا لوقائع االتصاالت اجلارية بني دمشق والرياض، 

وأن املعلم أكد أنه لم تكن حتى حلظة االجتماع 
قد تكونت صورة نهائية عن نتائج االتصاالت 
املرتقبة مع خادم احلرمني الش����ريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز، وقد أوضح املعلم أن األس����د حدد موعدا 
مبدئيا لزيارة بيروت في الثالث من اغسطس املقبل، وأنه ليس 

هناك برنامج لعقد لقاءات مع قادة عرب آخرين في لبنان.
سيناريو الفتنة: ينقل مقربون عن رئيس التيار الوطني احلر العماد 
ميش��ال عون ان املعلومات التي أدلى بها حول مش��روع الفتنة التي 
حتض��ر مصدرها احد النواب االميركيني في مجلس الش��يوخ الذي 

جتمعه بالعماد عون عالقة قوية منذ ايام قانون محاسبة سورية.
ويجد العماد ميشال عون صعوبة في إقناع حلفائه بالسيناريو الذي 
وضعه قبل أكثر من أس��بوع وحذر من خالله من خطورة األوضاع 
األمنية والسياسية. وأشار مطلعون إلى أن حلفاء عون قدموا، خالل 

نقاشات معه، معطيات مختلفة عن تلك التي انطلق منها اجلنرال.
ع�روض عس�كرية: لوحظ ان مهرجانني سياس����يني أقيما أخيرا 
للحزب القومي الس����وري في ضهور الشوير )املنت( ول�»حزب 
االحتاد« )رئيسه الوزير السابق عبد الرحيم مراد( في اخليارة 

البقاع الغربي شهدا »عروضا عسكرية«.
انطباعات مسيحية من مؤمتر »املستقبل«: توقفت أوساط مسيحية في 
ق��وى 14 آذار في التوصيات الصادرة عن املؤمتر التأسيس��ي لتيار 
املس��تقبل عند بن��د: »اعتبار الدفاع عن الوجود املس��يحي وصونه 

مسؤولية عربية واسالمية بقدر ما هي مسؤولية مسيحية«.
وتوقفت هذه األوس��اط في مؤمتر »املستقبل« ومقرراته وتوصياته 

عند:
- تأكيد الرئيس سعد احلريري ان ال مساومة على العدالة واحملكمة، 

وال مساومة على 14 آذار وحلفائه.

- اعالن االعتزاز بتجربة الرئيس فؤاد السنيورة 
في احلكم، ما يش��كل ردا على الس��يد حسن 
نصراهلل الذي طال��ب مبراجعة نقدية للمرحلة 

السابقة وأخطائها.
- التن��وع الطائف��ي واملناطق��ي ف��ي املكت��ب السياس��ي ل��� »تيار 

املستقبل«.
- اجلرة انكس��رت: يقول احد نواب 14 آذار املسيحيني ان اجلرة بني 
النائب وليد جنبالط والقوات اللبنانية انكس��رت، ويتوقع ان يصعد 
النائب وليد جنبالط مواقفه جتاه القوات اللبنانية حتديدا كلما تفاعلت 

عالقاته وقوى 8 آذار.
ويبدو ان عالقات النائب وليد جنبالط ورئيس الوطنيني االحرار دوري 
ش��معون قد انقطعت سياسيا، فالنائب شمعون يؤكد ان عالقاته مع 
جنبالط تقتصر على القضايا الشوفية والعالقات الدرزية املسيحية، 
»اما بالنس��بة للسياس��ة التي يعتمدها حاليا جنبالط فأنا لست معه 
ال بل انني ضده وعلى كل حال لس��ت مقصرا معه باإلعالم، انتقده 
واس��جل بعض النكات ضده خصوصا حول متوضعه اجلديد الذي 
ال يقنع احدا به«، بدورها اعتبرت اوس��اط النائب جنبالط أن دوري 
منوذج حي ل�»اجلنس العاطل« الذي يتحكم في املس��يحيني ويؤدي 

بهم الى التهلكة واخليارات السيئة.
خالف حاد بني جنبالط ورئيس مؤسسة العرفان: كان الفتا غياب رئيس 
مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ علي زين الدين عن االستقبال 
الذي أقيم في املختارة للوفد الدرزي من فلسطينيي 1948 الذين 

زاروا لبنان ضمن فعاليات املؤمتر االغترابي الدرزي األول.
وكان الفتا أن حضور رجال الدين كان أوسع من حضورهم في 
استقبال السفير السوري علي عبد الكرمي علي، وفي ذلك إشارة 
إلى أن جنبالط يسحب البساط من حتت قدمي زين الدين الذي 

س����عى كثيرا إلى زيارة املختارة يوم السبت، ومن دون دعوة، 
لكنه سمع كالما قاس����يا فحواه أن حضوره لن يكون لطيفا، ما 
دفعه للدعوة إلى املقاطعة، فلم يحضر املقربون منه، لكن طيفه 
لم يغب، كالم كثير عنه، أس����ئلة عما حصل في زيارته األخيرة 
لكليمنصو منذ أيام عدة، حني قال له جنبالط: »أستقبلك في هذا 
البيت كمواطن عادي، ألنه مفتوح للجميع، أما مؤسسات العرفان 
فيجب تركها«، وناقش االشتراكيون كيفية استعادة املؤسسات، 
إذ كان واضح����ا أن خيار اللجوء إلى القضاء لم يتخذ بعد، لكن 
سيجري تشديد اخلناق على زين الدين، ودفع رجال الدين إلى 

مواجهته وليس جنبالط بنفسه.
وفد دروز فلسطني: تبلغ مسؤولون في احلزب التقدمي االشتراكي 
ليل أمس االول ان السلطات االسرائيلية أوقفت أعضاء الوفد الدرزي 
الفلسطيني الذي شارك في املؤمتر االغترابي الدرزي الذي انعقد في 
بيروت قبل أيام، لدى عودته الى اسرائيل، وسلمت الى جميع أعضائه 
استدعاءات فردية الى التحقيق، ومن شأن هذا االجراء ان يفتح نزاعا 
طويال بني الوفد والسلطات االسرائيلية التي كان الوفد حتدى قرارها 

مبنعه من التوجه الى لبنان.
لقاء حزب اهلل والسفير الفرنسي: عقد اللقاء االول بني السفير الفرنسي 
والسيد عمار املوسوي رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في حزب اهلل 
على امل ان يتابع الفريقان العالقة بني فرنسا واحلزب متهيدا جلولة 
ثانية من احملادثات التي تنتظر بدورها بلورة املواقف الفرنسية غير 
املطمئنة جتاه احلزب، خصوصا ان فرنسا في طليعة الدول االوروبية 
التي تعمل الصدار موقف اوروبي موحد ضد ايران، علما ان املسؤولني 
ف��ي حزب اهلل واخلارجية الفرنس��ية هم على اط��الع وعلى معرفة 
بالتطورات التي رافقت اللق��اء االول ويتابعون املواقف بدقة متهيدا 

جلولة ثانية من احملادثات.

أخبار وأسرار لبنانية

فريد حبيب 

)محمود الطويل( مسؤولون ورجال دين يؤدون صالة اجلنازة على جثمان رئيس مجلس النواب االسبق كامل االسعد في مسجد العاملية في بيروت امس

العالمة الراحل السيد محمد حسني فضل اهلل

حبيب ل� »األنباء«: ال أحد في »14 آذار« يرضى
بإدانة »المحكمة« ظلمًا ألي من المكونات اللبنانية

السفير السوري: لبنان سيكون أكثر أمنًا
تشييع رسمي وشعبي للرئيس كامل األسعد

بيروت: أعرب الس��فير السوري في بيروت علي عبدالكرمي عن تفاؤله 
بأن مستقبل لبنان سيكون اكثر أمنا، مشددا على ضرورة تعزيز الوحدة 

الوطنية على كل الصعد مبا ينعكس قوة وأمنا.
وأكد ان املقاومة من أهم ثمرات االس��تقرار والنجاح للبنان وس��ورية 
واملنطقة كلها. الس��فير الس��وري كان يتحدث خالل زي��ارة لرئيس بلدية 
صيدا الس��ابق د.عبدالرحمن البزري الذي اعتبر ان س��ورية متثل العمق 
االس��تراتيجي والعربي للبنان، محذرا من استهداف املقاومة، ومعتبرا ان 

احملكمة الدولية بدأت تتحول الى أداة للفتنة بني اللبنانيني.

بيروت: شيع لبنان صباح أمس في بيروت جثمان رئيس 
مجلس النواب اللبناني األس����بق كامل األس����عد في مأمت 
رسمي وشعبي، حيث ووري الثرى في مقام السيدة زينب 

في دمشق.
وقد انطلق موكب التش����ييع من منزل األسعد في موكب 
رسمي إلى مسجد العاملية في منطقة رأس النبع، حيث أقام 

الصالة على جثمانه نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي 
األعلى الش����يخ عبداألمير قبالن بحضور ممثلني عن رئيس 
اجلمهورية اللبنانية ورئيس املجلس النيابي ورئيس مجلس 
الوزراء وعدد من الوزراء والنواب وشخصيات سياسية ودينية 
وعسكرية. وبعد أن عزفت قوى األمن الداخلي النشيد الوطني، 

انتقل موكب التشييع من مسجد العاملية إلى دمشق.

بيروت � زينة طبارة
رأى عضو كتل���ة »القوات 
اللبنانية« النائب فريد حبيب 
ان أمني عام »حزب اهلل« السيد 
حسن نصراهلل لم يأت بشيء 
جديد فيما خ���ص مواقفه من 
احملكم���ة الدولية، باس���تثناء 
الزمن  ال���ى  دعوت���ه للعودة 
العضومي غير املأسوف على 
رحيله »على حد قوله« والى 
النظ���ام األمني وتفجير  زمن 
كنيسة »سيدة النجاة« وفبركة 
التهم وقمع  امللفات وتلفي���ق 
احلريات والتنصت واس���كات 
القيادات احلزبية احلرة عبر 
تصفيتها جس���ديا، معتبرا ان 
دعوته تل���ك وان كانت تخفي 
الى زمن  في خلفياتها حنينه 
اللبنانيني  آرائه عل���ى  فرض 
اللبناني بقوة  الق���رار  وعلى 
حكم الوصاية والس���الح غير 
الشرعي، تبقى دعوة غير قابلة 
للتحقيق كون اللبنانيني قالوا 
كلمتهم وحددوا مسارهم باجتاه 
العبور ال���ى الدولة احلقيقية 
التي يرى فيها السيد نصراهلل 
وجميع حلفاء سورية عبورا 
جائرا بحقهم وبحق من يطالب 

بعودتهم الى السلطة.
وردا على سؤال حول مطالبة 
السيد نصراهلل لقوى 14 آذار 
باجراء نقد ذاتي لسياس���تها 

خالل السنوات اخلمس املاضية، 
لفت النائب حبيب في حديث 
ل� »األنباء« الى ان قوى 14 اذار 
فخورة مبا أجنزت���ه حركتها 
االستقاللية منذ العام 2005 على 
مستوى بناء الدولة، مشيرا الى 
ان اهم تلك االجنازات هو تكوين 
مجلس نيابي عبر مبكوناته عن 
رغبات اللبنانيني وتوجهاتهم، 
وع���ودة الق���رار اللبناني الى 
مجلس ال���وزراء مجتمعا بعد 
ان كان يأت���ي معلب���ا من قبل 
حكم الوصاية القراره وتنفيذه، 
والتأسيس ملرحلة جديدة من 
العالقات الصحيحة واملميزة مع 
سورية على قاعدة املؤسسات 
والتمثيل الديبلوماسي، وعودة 
الى ممارسة  اللبناني  القضاء 
مهامه بحرية وشفافية بعيدا عن 
االمالءات والتلقيم والتسييس، 
معتب���را ان اية مراجعة ذاتية 
نقدية قد جتريها قوى 14 آذار 
حول مس���ارها االستقاللي لن 
تكون سوى انطالق من اصرارها 
على متابعة نضالها لقيام الدولة 
بكام���ل مقوماتها السياس���ية 
والعسكرية والدستورية، مع 
اصرارها ايضا على اس���تمرار 
الفرقاء  ب���ني جمي���ع  احلوار 

اللبنانيني.
هذا واشار النائب حبيب الى 
انه من حق السيد نصراهلل ان 

يطالب مبا يش���اء ويطرح ما 
يتناسب وتطلعات حزب اهلل 
ومساره انطالقا من دميوقراطية 
العمل السياسي، امنا لآلخرين 
ايضا احلق مبطالبته بالعودة 
الى الشرعية اللبنانية وتسليمها 
املقدرات العسكرية التي ميتلكها 
فيما لو كان فعال حريصا على 
الدول���ة ومؤسس���اتها،  دور 
الس���يد  مس���تغربا ان يكون 
نصراهلل قد رأى في مش���روع 
ق���وى 14 آذار الس���لمي خطرا 
حقيقي���ا كان يؤدي الى حرب 
أهلية، والتغاضي في املقابل عن 
حجم الدمار الذي خلفه العدو 
االس���رائيلي بفضل حسابات 
السيد نصراهلل اخلاطئة التي 
عاد وبررها بعبارة »لو كنت 

أدري«، والتغاضي ايضا عما 
كادت تس���ببه سياسة قوى 8 
آذار م���ن فتن���ة داخلية جراء 
امعانه���ا في ف���رض هيمنتها 
على الداخل اللبناني من خالل 
الرئاسي  جتميد االس���تحقاق 
بحيث ادى الى فراغ دستوري 
في سدة الرئاسة، ومحاصرتها 
السرايا احلكومي بقيادة حزب 
الس���احات في  اهلل، واحتالل 
وسط بيروت، وشل االقتصاد، 
واقفال املجلس النيابي، واحتالل 
العاصم���ة بالس���الح ف���ي 7 
مايو وح���رق مبنى تلفزيون 
»املستقبل« واقفاله عنوة، ناهيك 
عن التحريض على املؤسسات 
األمنية وفي طليعتها مؤسسة 
قوى األمن الداخلي وش���عبة 

املعلومات فيها.
واع���رب النائب حبيب عن 
الس���يد  اعتقاده بان ما ذكره 
نصراهلل من معلومات ميتلكها 
حزب اهلل حول القرار االتهامي 
الدولي���ة، تبق���ى  للمحكم���ة 
افتراضي���ة الى ح���ني صدور 
القرار املشار اليه، مؤكدا ان ال 
احد في قوى 14 آذار سيرضى 
بإدانة احملكمة الدولية ظلما الي 
من املكونات اللبنانية ايا تكن 
توجهاتها وانتماءاتها، مذكرا 
ان احملكمة الدولية اجمع عليها 
اللبنانيون مبن فيهم حزب اهلل 

على طاولة احلوار بهدف احقاق 
العدالة ومعرفة حقيقة من خطط 
ونفذ عملي���ة اغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري والعديد 
من قيادات قوى 14 آذار، ومذكرا 
ايضا ان الدولة اللبنانية لم تعد 
تستطيع العدول عن االتفاقية 
التي وقعتها مع احملكمة على 
اساس االجماع املذكور. وختم 
النائب حبيب مشيرا الى انه اذا 
كان هناك من ظلم تفش���ى في 
الساحة اللبنانية خالل السنوات 
اخلمس السابقة، فهو ما أحلق 
من اغتياالت سياس���ية بحق 
قيادات لبنانية جرميتها املطالبة 
بتحرير الدولة نتيجة سياسة 
8 آذار الت���ي اعتمدتها لتقوية 
السياسة االقليمية على حساب 
الدولة اللبنانية، مثمنا بالرغم 
مما سبق دعوة السيد نصراهلل 
خالل مؤمتره الصحافي االخير 
الى تالقي اللبنانيني للمناقشة 
من موضوع القرار الظني الذي 
سيصدر عن احملكمة الدولية، 
وذلك العتباره ان هذا املطلب 
هو ما كانت تدعو اليه قوى 14 
آذار اميانا منها ان العدالة هي 
احدى الركائز والسبل االساسية 
لقيام الدولة وللخروج من حالة 
الغموض التي حتيط باجلرائم 
التي نفذت بحق  السياس���ية 

اللبنانيني.

عضو كتلة »القوات« أكد أن األكثرية فخورة بما أنجزته حركتها االستقاللية على مستوى بناء الدولة

من وماذا بعد العالمة محمد حسين فضل اهلل؟
بيروت: يجزم كثيرون ممن 
عرفوا املرجع االسالمي الكبير 
السيد محمد حسني فضل اهلل بأنه 
ليس من اليسير التحدث اليوم عن 
خليفة له، ال بل ان هؤالء يجزمون 
بأنه ليس منطقي��ا التعاطي مع 
مسألة خالفته باعتبارها معادلة 
حسابية بأن يخلفه فالن أو فالن 
ممن يطمحون للسير في دروب 
األعلمية واملرجعية، ومرد ذلك 
يعود الى أسباب عديدة أهمها ان 
فضل اهلل مرجع تقليد ولكنه ليس 
مرجعا تقليديا، أضاف اسمه الى 
مئات املراجع الذين عاشوا على مر 
تاريخ املراجع والفقهاء املسلمني 
الشيعة، فالسيد فضل اهلل يتميز 
بكونه محطة نوعية بارزة في هذا 
التاريخ، لن يكون ما بعده كما كان 
ما قبله في ضوء اسهاماته العميقة 
واجتهاداته البارزة إلضفاء احلداثة 
واملعاصرة على الفكر االسالمي، 
وباالضافة الى كونه جنح كمرجع 
تقليدي جناحا باهرا، فإنه كذلك 
فعل كمرجع مؤسس��ات بعد ان 
استطاع بناء عشرات املؤسسات 

في قطاعات ومجاالت عديدة.
والسؤال املطروح: هل يعني 
كل ذلك بأن ال مرجعية بعد فضل 
اهلل؟ وفي االجابة عن هذا السؤال 
تش��ير مصادر ال��ى ان البيان 
الصادر عن مكتبه يجيز البقاء 
على تقليده رغم وفاته في كل ما 
هو غير مستجد وطارئ، وقد كان 
لهذا البيان وقعه في قطع الطريق 
على كل محاوالت وراثة فضل 
اهلل املرجعية واملؤسسات سواء 

من قبل أشخاص أو جماعات أو 
سلطات في دول مهتمة، وتضيف 
املصادر انه ومن خالل مجلس 
الفاحت��ة الذي أقي��م على روح 
فضل اهلل في ختام مراسم تقبل 
التعازي، ب��دا واضحا ان عائلة 
ومكتب فضل اهلل واخللص من 
مقلديه وأتباع��ه كانوا حازمني 
في منع أي استثمار للمناسبة، 
وتق��ول معلوم��ات ان الس��يد 
فضل اهلل كان أجرى تقس��يما 
للمسؤوليات أو املهام بني أبنائه 
قبل وفاته فأسند ادارة املبرات 

الى جنله الس��يد عل��ي وادارة 
احلوزات الى جنله السيد جعفر 
وادارة املؤسسات على تعددها 
للس��يد أحمد، وه��ذا التوزيع 
مس��تمر اليوم ولم يطرأ عليه 
أي تعديل وسيستمر، خصوصا 
انه يحظى بقبول االطار املرجعي 
واملؤسس��اتي لفضل اهلل وفي 
املقدمة أخوته الذين يقولون انهم 
يسلمون مبا يتفق عليه أبناؤه 
الذين زاروا أمني عام حزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل قبل أيام 

ويحظون برعايته وتأييده.

مصادر ل� »األنباء«: خادم الحرمين واألسد معًا إلى بيروت الجمعة
عواصم � عمر حبنجر � هدى العبود

املس����اعي االقليمي����ة الحتواء 
التوت����رات اللبنانية الناجمة عن 
فرضي����ة تناول الق����رار االتهامي 
بجرمية اغتيال الرئيس الش����هيد 
رفيق احلريري، عناصر في حزب 
اهلل، تبلغ الذروة مع زيارة خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 
بن عبدالعزيز ال����ى بيروت ظهر 
اجلمعة، يرافقه الرئيس السوري 
د.بش����ار األسد، كما اكدت مصادر 
واسعة االطالع ل� »األنباء«، مشيرة 
الى ان زيارة االسد ستستمر لعدة 
ساعات ليعود الى دمشق في اليوم 

نفسه.
ولفت امس كالم ايراني الى ان 
احتمال ورود اسم حزب اهلل كمتهم 
في القرار الدولي يستهدف ايران 
ايضا، وهذا معطى جديد يضاف 
الى املعطيات السلبية احمليطة بهذا 
املوضوع، فيما تبدو ايران بعيدة 
عن مساعي التهدئة املرتبطة بهذا 

املوضوع.
وتقول مصادر ديبلوماس����ية 
عربية ان خادم احلرمني الشريفني 
قرر التحرك فجأة، بس����بب جدية 
التقارير التي تلقاها حول التهديد 
لالس����تقرار السياسي في لبنان، 
كنتيجة ملا يقال عن مضمون القرار 
االتهامي الدولي املتوقع صدوره عن 
الدولي في اخلريف  العام  املدعي 
املقبل متضمنا اسماء متهمني بتنفيذ 

جرمية االغتيال.

جنبالط: لماذا ال نعود إلى الحوار؟

بدوره رئي����س اللقاء النيابي 
الدميوقراط����ي ولي����د جنب����الط 
اعتب����ر ان الع����ودة ال����ى الهدوء 
واحلوار مس����ؤولية جماعية كي 
نوفر للبنان عدم االنزالق مجددا 

انه محاولة مخلصة لتأمني  على 
بيئة مناسبة حلفظ املناعة الوطنية 

ومصالح الوطن وأهله.
اما الكارثة فهي � اضاف احلاج 
حس����ن ان البعض ال يرى كارثة 
في التزوي����ر والتضليل واغتيال 
الرئيس احلريري مرتني، مرة من 
خالل جرمية االغتيال ومرة اخرى 
بتضييع قتلته احلقيقيني املجرمني 

في حق البلد والناس.

محاوالت لطمئنة حزب اهلل

وكشف عضو املجلس السياسي 
في »حزب اهلل« محمود قماطي عن 
انه جرى احلديث مع احلزب من 
قبل اكثر من مسؤول لبناني في 
موضوع احملكمة الدولية حتى في 
عام 2008 قبل تقرير »دير شبيغل« 
حتدث معنا مس����ؤولون ان قرارا 
اتهاميا سيصدر ونتمنى التعاون، 
مشيرا الى محاوالت لطمأنة »حزب 
اهلل« انه ليس القيادة وال احلزب 
مخترقا وان االتهام سيطول بعض 
االشخاص في احلزب، ولن يوجه 

لقياديني ومسؤولني في احلزب.
قماطي وفي حديث لتلفزيون 
»LBC«، اشار الى انه عندما حتدث 
املسؤولون معنا عن اختراق لدى 

نحو االنقسام والتوتر السياسي، 
متس����ائال: ما اخلطأ في ان جتري 
القوى السياسية مراجعات نقدية 
خلطابه����ا وجتاربها ف����ي مراحل 
معينة؟! مؤكدا ان ذلك من طبيعة 

العمل السياسي.
ودع����ا جنبالط ال����ى االبتعاد 
عن التكرار الببغائي للش����عارات 

والعبارات التي ال طائل منها.
وفي حديثه االسبوعي جلريدة 
حزبه »األنباء« سأل: ملاذا ال نعود 
للتحاور اليوم؟ فيما كنا نتحاور 
في اوج االنقسام السياسي والتوتر 
الش����ديد، وق����د ش����كلت حكومة 
وحدة وطنية وعدنا رويدا رويدا 
الدس����تورية وهيئة  للمؤسسات 

احلوار الوطني.
وعلى صعيد السجاالت الداخلية، 
اسف وزير الزراعة حسني احلاج 
حسن، ملا صدر من تصريحات عن 
وزير العم����ل بطرس حرب حول 
احملكمة الدولية ومواقف الس����يد 
حسن نصراهلل، وقال ان الوزير 
حرب تعمد تفسير االمور على غير 
صورتها احلقيقية ومآلها املقصود، 
اذ انه يعلم متاما ان اخلوف على 
الوطن وأهله هو من شيم القادة 
الكبار، وهو ال ميكن ان يفسر اال 

»حزب اهلل« م����ن دولة خارجية 
وان »حزب اهلل« ال عالقة له كان 
واضحا ان ه����ذه الدولة اما ايران 
واما سورية، ولكن تبني الحقا ان 
الضغط يتجه نحو ايران ولتحسني 
العالقات مع سورية، مضيفا ان هذا 
االتهام ميكن استخدامه في سياق 
الضغ����ط على ايران اذا تعاون او 
لم يتعاون »حزب اهلل«، وقال: »اذا 
كانت املفاوضات مع ايران توصلت 
التفاق فاحملكمة الدولية س����تنام 
مجددا«. وشدد على ان ليس هناك 
اي نية لدى سورية لعقد صفقة 
في موضوع احملكمة الدولية على 
حساب حزب اهلل بل على العكس 
هناك تنب للمقاومة، مؤكدا ان احلزب 

يدرس كل االمور بروية؟
واك����د قماطي ان مبدأ االرتكاز 
على االتصاالت السناد اي اتهام الى 
»حزب اهلل«، سقط بعد اكتشاف 
العمالء في شركة االتصاالت »ألفا«، 
مشيرا الى انه من ضمن املعلومات 
التي وصلت احلزب ان القرار الظني 

مبني على االتصاالت.
من جانبه اكد وزير االقتصاد 
والتج����ارة محم����د الصف����دي ان 
اي اتهام حل����زب اهلل في اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري مرفوض 
بالكام����ل، الن العالقة التي كانت 
تربط الرئي����س احلريري بحزب 

اهلل، كانت عالقة اخوة.
وشدد الصفدي على ضرورة 
التص����دي لكل مح����اوالت حزب 

الوحدة الوطنية.
الصفدي الذي كان يتحدث بعد 
لقائه العماد ميشال عون، اعتبر 
ان لرئيس احلكومة سعد احلريري 
ال����دور االكب����ر ف����ي معاجلة هذا 
املوضوع، الفتا في ذات الوقت الى 

ان احلكومة موحدة ومستمرة.

الصفدي من الرابية: أي اتهام لحزب اهلل في اغتيال الحريري مرفوض بالكامل!


