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بيروت: توقف مراقبون سياسيون عند ثالثة مواقف
محلية  اكتسبت دالالت سياسية وأثارت اهتماما 

وإن بدرجات متفاوتة:
1ـ موقف الوزير محمد الصفدي الذي أعلنه من الرابية 
بعد زيارته للعماد ميشال عون، وجاء فيه: »العالقة 
التي كانت تربط الرئيس الشهيد رفيق احلريري مع 
حزب اهلل كانت عالقة أخوة اكثر من اي شــــيء آخر، 
واي موضــــوع ممكن ان يوجه اي اصبــــع اتهام الى 
حزب اهلل هو موضوع مرفوض أصال«، مشيرا الى ان »للرئيس 
ســــعد احلريري الدور األوســــع واألكبر لتخطي هذا املوضوع«. 
هذا املوقف الذي يذهب الى حــــد رفض قرار احملكمة الدولية اذا 
كان ســــيتهم حزب اهلل والذي انتظر حزب اهلل وينتظر صدوره 
عن الرئيس سعد احلريري، يعد موقفا نوعيا ومتقدما، ألنه أوال 
صادر عن أحد أقطــــاب طاولة احلوار ووزير في احلكومة وأحد 
قادة طرابلس السياسيني، وألنه يعلن رفضا صريحا التهام حزب 
اهلل بأي شكل من األشكال في متايز واضح و»جريء« عن حلفائه 

من قوى 14 آذار.
وفي الواقع، سبق للوزير الصفدي ان سجل في مراحل مفصلية 
و»فتنوية« مثل هذا التمايز واالستقاللية. ففي مؤمتر سان كلو 
الباريسي فاجأ اجلميع بطرحه الرافض النتخاب رئيس اجلمهورية 
بنصاب النصف زائد واحد، والحقا صار هذا املوقف موقف قادة 14 
آذار وأولهم وليد جنبالط. وقبل فترة وجيزة قرر الصفدي سياسة 

انفتاح وحوار مع النائب ســــليمان فرجنية في الشمال. واليوم 
يفتح احلريري خط اتصال وتواصل مباشر مع فرجنية ويذهب 
اليه. ولذلك ميكن القول ان الصفدي مبوقفه الرافض التهام حزب 
اهلل يضع حجر األساس ملوقف رمبا يكبر ويصبح موقفا وطنيا 

جامعا يعتمد أساسا عمليا لدرء الفتنة وخنقها في مهدها.
2ـ موقف رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية د.ســــمير 
جعجع وأكد فيه انه »ســــيرفض قرارا ظنيا يتوقع صدوره من 
احملكمة الدوليــــة اخلاصة بلبنان، اذا لم يقترن باألدلة املقنعة«. 
وقال في حديــــث الى وكالة »فرانس برس« أمس: »نحن أول من 
ســــيرفض القرار الظني في حال لم يقتــــرن باألدلة واإلثباتات 
والوقائع املقنعة«. واعتبر انه »ليس هناك من غبي بيننا ليقبل 
بأي شيء يورد بشــــكل غير منطقي وال يستند الى أدلة«. وهذا 
التوجه عكســــه النائب عقاب صقر بعد لقائه جعجع في معراب 
مشددا على »أن كل قوى 14 آذار وحتديدا الرئيس احلريري تدرس 
بعناية اخلطاب واالفكار التي تقدم بها الســــيد نصراهلل من أجل 
اعطاء فرصــــة للتأمل بها، اذ ان املهم ان يكون الهدف هو البحث 

عن حلول وحماية السلم األهلي واالبتعاد عن التشنج«.
3ـ موقف أمني عام حزب اهلل األسبق صبحي الطفيلي وفيه طرح 
ملخرج جديد من نوعه ودعوة الى »أولياء الدم« قاصدا احلريري 
الى التضحية والتسامح والعفو عن القتلة وإلغاء احملكمة، والى 
موقف متسامح يقطع الطريق على الكثير من اآلالم ويحفظ املقاومة 

ويجهض الفتنة وقد يؤسس ملرحلة جديدة وواعدة.

)محمود الطويل(رئيس احلكومة سعد احلريري خالل زيارته النائب سليمان فرجنية في بنشعي امس االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال الرئيس عمر كرامي وجنله فيصل 

هل تسري معادلة الـ »س. س« على المحكمة الدولية؟
زيارة خادم الحرمين والرئيس السوري المشتركة إلى بيروت قوة دفع عربية لـ »المخارج اللبنانية«

بيروت : أدت التطورات األخيرة ذات الصلة باحملكمة 
الدولية والقرار الظني املرتقب صدوره عنها الى 
اعادة جدولة األجندة اللبنانية العربية. فخادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز أدخل لبنان على برنامج 

جولة عربية له كانت معدة
أساسا لتشمل مصر واألردن وسورية، ولتركز 
بش��كل خاص على تطورات عملية السالم والغطاء 
العربي الذي تنتظره واشنطن للمفاوضات املباشرة 
بني الفلسطينيني واالسرائيليني. والرئيس السوري بشار االسد 
قدم موعد زيارته الى بيروت بعدما كان مقدرا لها ان تأخذ طابعا 
مختلفا يصب في دفع العالقات اللبنانية � السورية في مرحلتها 
اجلديدة ومتتني أواصر العالقات بني الرئيسني اللبناني والسوري 

على املستويني الشخصي والعائلي.
ما س��يقوله خادم احلرمني في دمشق يتوقف الى حد بعيد 
على نتائج لقائه في مصر مع الرئيس املصري حسني مبارك.. 
وما سيحدث في بيروت غدا عندما يصل امللك عبداهلل والرئيس 
االسد معا الى العاصمة اللبنانية يتوقف الى حد بعيد على نتائج 
محادثاتهما في دمشق وما يكونان قد توصال اليه في شأن الوضع 
اللبناني املس��تجد، وحيث تتقاطع مصلحة الدولتني على حفظ 
االس��تقرار والتوازنات التي مت ارساؤها في العامني املنصرمني 
وعدم االنزالق الى وضع يصعب السيطرة عليه وتفادي انتقال 

النموذج العراقي الى لبنان.
االنطباع السائد في بيروت ان »التفاهم السوري � السعودي« 
هو وح��ده القادر في هذه املرحلة عل��ى »ضبط ايقاع« الوضع 
اللبناني ومن��ع حصول ارتدادات لقرار احملكم��ة الدولية، وان 
معادل��ة ال� »س. س« التي حكمت الوضع في لبنان وجنحت في 
جتاوز الكثير من التحديات التي واجهته منذ اتفاق الدوحة تسري 
مفاعيلها وأحكامها أيضا على احملكمة الدولية وتداعيات قرارها 
الظني، وان القوى السياسية اللبنانية ال متلك القدرة على خرق 
ه��ذا التفاهم ما دامت تدور في فلك طرفيه: الرياض ودمش��ق، 
بل ستكون محكومة باملسارعة الى سحب »فتائل التفجير« من 
الش��ارع اللبناني بهدف تهدئته واستيعابه، والى تعطيل مفعول 
الق��رار الظني كقنبلة موقوتة معدة للتفجير في توقيت اقليمي 

مناسب، وكخطر داهم يخضع لبنان الستثمار سياسي محتمل 
ف��ي لعبة التجاذبات واملصالح االقليمي��ة والدولية.. ولذلك فإن 
الزيارة املشتركة للملك السعودي والرئيس السوري الى بيروت 
سوف تشكل قوة دفع هائلة لعملية البحث عن »مخارج وحلول 
لبنانية« استباقية ألزمة القرار الظني في حال اتهامه حلزب اهلل، 
وانطالقا م��ن انه ال مصلحة ألحد في لبنان في نش��وء وضع 
خطير ارتس��مت معامله واجتاهات��ه: فال مصلحة حلزب اهلل في 
تغيير املعادلة القائمة حاليا التي يقطف ثمارها من دون ان يتحمل 
سلبياتها ومسؤولية الوضع.. وال مصلحة لقوى ١٤ آذار وللرئيس 
احلريري خصوصا في الذهاب نحو مواجهة غير متكافئة تطيح 

بكل ما حتقق.
ولكن رغم التفاؤل الذي أش��اعته زيارة عبداهلل � االسد الى 
بيروت على صعيد اعادة ضب��ط الوضع اللبناني وابقائه حتت 
مظلة »اتفاق الدوحة« والتفاهم السوري � السعودي، اال ان احلذر 
يظل سيد املوقف بأنه ال تكون هذه الزيارة كافية لنزع »صاعق 

القرار الظني« بشكل كامل ونهائي لعدة أسباب:
١- الشكوك حول قدرة األطراف اللبنانية )والعربية( في التأثير 

على مسار احملكمة ومجرياتها.
٢- رفض حزب اهلل أي مخرج يبنى على فرضية اتهامه باغتيال 
الرئي��س رفيق احلريري مثل تأجي��ل القرار الظني ألن ذلك لن 
يكون اال تأجيال للمش��كلة.. وعدم قبوله بأقل من رفض القرار 

الظني واتهام احملكمة الدولية بأنها »مسيسة«.
٣- رف��ض فريق ١٤ آذار التخلي ع��ن ورقة احملكمة الدولية 
باعتبارها تشكل احد أهم مكتس��بات املرحلة السابقة وضمانة 
اللعبة السياسية الدميوقراطية من دون العودة الى العنف السياسي 

واالغتياالت.
٤- التراب��ط القائم ب��ني موضوع احملكم��ة الدولية وامللفات 
الساخنة في املنطقة، ومنها ملف عملية السالم وامللف النووي 
االيراني.. وهذا الترابط تلخصه مصادر قريبة من حزب اهلل على 
هذ النحو: »جهد أميركي على املس��ار الفلسطيني � االسرائيلي 
من أجل حشد محور دولي عربي في مواجهة ايران.. واستعداد 
اسرائيلي ملالقاة األميركيني ومترير التسوية مع سلطة محمود 

عباس مقابل محاصرة حزب اهلل«.
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زيـارة جناد إلى لبنـان: علم ان زيارة الرئيس االيراني محمود 
أحمدي جناد الى بيروت ستتم قبل بداية شهر رمضان، وجتري 
اتصاالت بني السفارة االيرانية في بيروت والدوائر املعنية في 
القصر اجلمهوري من أجل وضع الترتيبات النهائية للزيارة.  
وكان السفير اإليراني غضنفر ركن أبادي زار قبل شهر تقريبا 
رئيس اجلمهوريـــة، وأبلغه بأن جناد يرغب في زيارة لبنان 
قبل بدء شهر رمضان. ثم قصد بعد أيام رئيس احلكومة سعد 

احلريري، في 30 يونيو للغاية نفسها.
رحب احلريري بالزيارة، ولم ير مانعا في استعجال حصولها. 
وحتمل الزيارة املرتقبة لنجاد أهمية مضاعفة، رغم أنه ليس 
أول رئيس إيراني في ظل اجلمهورية اإلسالمية يزور هذا البلد، 
وقد سبقه إليه سلفه الرئيس محمد خامتي في 12 مايو 2003: 
فهو أوال أرفع مســـؤول إيراني يزور لبنان بعد حرب يوليو 
2006 التي جتد اجلمهورية اإلسالمية نفسها معنية وشريكة 
فيما تعده انتصار املقاومة وحزب اهلل على إسرائيل في هذه 
احلرب، وفي ظل اجلدل الدائر حول القرار 1701 كإحدى ثمارها. 

ورغم أن الزيارة متأخرة على اســـتثمار 
ذلك االنتصار، إال أنهـــا تبدو في توقيت 
مالئم وحار إليران كي تخاطب من خالله 

الغرب.
وألن لبنان ثانيا ساحة مفتوحة للنزاعات اإلقليمية، فهو أيضا 
ســـاحة مفتوحة الستقبال زعماء تلك النزاعات الناشبة على 
أرضه. وألن زيارة كهذه ثالثا تشـــير إلى املوقع غير املتنافر 
للبنان مع احملور اإليراني السوري التركي في املواجهة الدائرة 
مع إســـرائيل التي ستجد نفسها تســـمع جناد يدلي مبواقف 
متشددة منها، ومن واشنطن، على مسافة قريبة من حدودها 

الشمالية.
بذلك تبدو زيارة جناد للبنان أقرب مسافة إلى اسرائيل.

املستقبل ومسـيحيو 14 آذار: جتد مصادر في »القوات اللبنانية« 
ف��ي التوتير ال��ذي يفتعله حزب اهلل والس��هام املوجهة نحو تيار 
املس��تقبل ما يثبت أن نظرية حتييد »املس��تقبل« التي سادت في 
الفترة املاضية ملصلحة اس��تهداف مسيحيي الرابع عشر من آذار 

ليست صحيحة«. أما الرهان على اخراج تيار 
املستقبل من ١٤ آذار فتبني أنه »غير واقعي« 
مع متس��ك رئيس احلكومة مبعادلة االنفتاح 
على س��ورية واحلفاظ على »مكتس��بات نض��ال ١٤ آذار وابرزها 
احملكمة الدولية«. وهنا جتد »القوات« في إظهار »املستقبل« وفاءه 
حللفه معها في أكثر من محطة س��ابقة ما »يثبت استراتيجية هذه 
العالقة حيث يدرك »املستقبل« جيدا أن سلخه عن حليفه املسيحي 
القوي يضر مبيزان القوى بشكل عام في ظل التعاضد في العالقة 

بني حزب اهلل والتيار الوطني احلر وباقي مسيحيي املعارضة«.
اتهامات جنبالطية لقيادات احلريـري: خالل لقاءاته مع االصدقاء 
وخالل جوالته في البلدات الشوفية، وجه النائب وليد جنبالط 
سلســـلة من االنتقادات الالذعة للقياديني احمليطني بالرئيس 
سعد احلريري. ويعتبر ان فريق العمل احمليط باحلريري ال 
يعمل وفق املصلحة الوطنية حاليا، ألن هؤالء ال يعملون على 
منع الفتنة وهم مصرون على مواقفهم املتشـــنجة، فيما هو 
يعمل ويصر علـــى مواجهة القرار الظنـــي وقرارات احملكمة 

مبوقف لبناني موحد يبعد شبح احلرب املذهبية.
فتفـت يتحدى جنبـالط: النائب احمد فتفت حت��دى النائب وليد 
جنبالط بان يظهرا معا في ندوة تلفزيونية تنقلها جميع وس��ائل 
االعالم يشرح فيها كل التفاصيل واملعلومات التي توافرت للحكومة 
عندما قررت اصدار قراريها الشهيرين في 5 مايو واليزال يعتبرها 
النائب فتف��ت بأنها قرارات وطني��ة. »واذا رفض النائب جنبالط 
املشاركة في هذه الندوة منعا ملزيد من االحراجات له، فأمتنى على 
الس��يد حسن نصراهلل ان يسأل »حليف اليوم« وليد جنبالط عن 
اخللفيات التي أملت على احلكومة في حينها ان تتخذ هكذا قرارات 

التي كانت وطنية لكنها غير مالئمة سياسيا«.
زيارة احلريري لفرجنية.. وحلفائهما: علم ان زيارة سعد احلريري 
لسليمان فرجنية، جرت بالتنسيق مع السيد حسن نصر اهلل 
الذي أكد لفرجنية أنه ال مانع لديه بعقد هذا اللقاء. كما جرت 
الزيارة بالتنسيق مع د.سمير جعجع الذي وضع مسبقا في 
أجواء الزيارة )لقاء الســـرايا بني احلريري وجعجع وزيارة 

النائب عقاب صقر الى معراب(.

مصادر لـ »األنباء«: لقاء الحريري ـ نصراهلل تحت مظلة خادم الحرمين - األسد
بيروت ـ عمر حبنجر

تاكـــد الكالم عن قمة لبنانية 
ـ سورية ـ سعودية في بيروت 
غدا اجلمعة، فيما اليزال الغموض 
يحيط بطبيعة املخارج العربية 
املطروحة ألزمة القرار الظني في 
الشهيد  الرئيس  جرمية اغتيال 
رفيق احلريري مبناحيه االقليمية 
الداخلية في ظل  وانعكاســـاته 
تشـــكيك حزب اهلل مبصداقية 
ونزاهـــة  الدوليـــة  احملكمـــة 

قراراتها.
التحـــرك العربـــي بـــدأ في 
شرم الشـــيخ امس، بلقاء خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز والرئيس حسني 
مبارك، حيث كررت القاهرة اعالن 
ان لبنان على جـــدول أولويات 

القمة.
زيارة خادم احلرمني للبنان هي 
األولى له منذ توليه سدة احلكم 
في اململكة العربية الســـعودية، 
وسيصل اليها ظهر غد اجلمعة 
بعد املرور بشـــرم الشيخ حيث 
التقى امس الرئيس حسني مبارك 
ثم في دمشق حيث يتباحث مع 

الرئيس بشار األسد.
وكانت التطـــورات الداخلية 
اللبنانية في مقدمة جدول أعمال 
زياراته، ولفتت وكالة أنباء الشرق 
األوسط الى ان الوضع في لبنان 
شغل جانبا مهما من احملادثات.

لقاء رؤساء الكتل النيابية

ويرافق امللك عبداهلل في جولته 
وفد سعودي رفيع املستوى مؤلف 
من وزير اخلارجية األمير سعود 
الفيصل ورئيس االستخبارات 
العامة األمير مقرن بن عبدالعزيز 

وعدد من األمراء والوزراء.
وسيلتقي خادم احلرمني الى 
جانب الرؤساء اللبنانيني رؤساء 
الكتل النيابية ومن بينهم رئيس 
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد 

رعد.
مـــن جهتـــه، وزيـــر اإلعالم 
والثقافة السعودية د.عبدالعزيز 
خوجة توقـــع ان يكون للزيارة 
مـــردود كبير علـــى صعيد لم 
الشـــمل العربي، وأشار الى ان 

خادم احلرمني سيبحث مع القادة 
العرب الذين سيلتقيهم في القاهرة 
ودمشق وبيروت وعمان جميع 
القضايا مبا يعزز وحدة الصف 
والعمل املشترك ملواجهة كل ما 

يعترض طريقه.
رئيس احلكومة سعد احلريري 
وعشـــية وصول خادم احلرمني 
امللك عبداهلل عرض مع ســـفير 
اململكة علي عواض عسيري امس 

األوضاع الراهنة.

إيران على خط المحكمة الدولية

في هذه األثناء، دخلت ايران 
علـــى خـــط احملكمـــة الدولية 
ألول مرة، حيـــث اعتبر رئيس 
مجلس الشورى علي الريجاني 
ان تطـــورات احملكمة تهدف الى 
الضغـــط على طهـــران وحزب 
اهلل من أجل مســـاعدة اسرائيل 
في طرح برنامج جديد للسالم، 
وحذر الريجاني أميركا وإسرائيل 
من انهما تخطئان اذا تصورتا ان 

لبنان بني أيديهما.
فـــي هـــذا الوقـــت تواصلت 
التحضيرات لزيـــارة أمير قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
عصر غد اجلمعة، حيث سيقوم 

الســـوري بشار االسد  الرئيس 
امللك عبداهلل  وخادم احلرمـــني 

بزيارة بيروت معا غدا.
وستكون شخصيات رسمية 
وقيادية بني املدعوين، وشددت 
على ان األهمية تكمن في ان العرب 
يلتقون في لبنان تداركا النفجار 
قد تطاول شظاياه املنطقة، باعتبار 
ان امللف اللبناني هو االكثر حماوة 

في هذه املرحلة.
الرئيس سليمان  ونقل زوار 
عنه قوله ان زيارات القادة العرب 
ستساهم في معاجلة التناقضات، 

بجولـــة على 12 قريـــة جنوبية 
أعادت بالده اعمارها بعد العدوان 

االسرائيلي في يوليو 2006.
الشـــيخ حمد على  وحرص 
الطابع  اعطاء زيارته اجلنوبية 
الشـــعبي، وســـيقيم له رئيس 
مجلس النواب نبيه بري مأدبة 
تكرميية في مقره اجلنوبي في 

مصيلح.
في غضون ذلك انشغل القصر 
اجلمهوري في بعبدا بالتحضير 
لليوم العربي الطويل، بعد تاكيد 
ما نشرته »األنباء« امس عن قيام 

لكـــن هناك مســـؤولية لبنانية 
ايضا.

أما عن املخـــارج املطروحة، 
فقد حتدثت مصادر إعالمية عن 
اجتماع يعقد بني الرئيس احلريري 
واالمني العام حلزب اهلل السيد 
نصر اهلل برعاية الرئيس األسد 
وامللك عبـــداهلل، وقالت مصادر 
ان لقـــاء احلريـــري ـ نصر اهلل 
وارد انطالقا مـــن دعوة رئيس 
التهدئة واحلوار،  الى  احلكومة 
وانسجاما مع هذا التوجه، كان 
اللقاء الذي انعقد ليال بني الرئيس 

احلريري واملعاون السياســـي 
للسيد حسن نصر اهلل، احلاج 
حســـني خليل في بيت الوسط، 
حيث قالت الصحف ان اجلو كان 
وديا وتفصيليا مع التشديد على 
استمرار قنوات التواصل وعلى 

حتصني االستقرار.

الحريري في »بنشعي«

في السياق ذاته زار الرئيس 
النائب سليمان  احلريري امس 
املردة في  فرجنية، رئيس تيار 
مقره الشـــمالي في »بنشـــعي« 

يرافقه النائبان ســـمير اجلسر 
وعاطف مجدالني ومستشـــاره 
هاني حمود. واشار البيان املشترك 
الى خلوة بني الرئيس احلريري 
والنائب فرجنية وان البحث تناول 
الداخلية واالقليمية  التطورات 
واجلهـــود لتعزيز مناخ احلوار 

بني كل االطراف في لبنان.
من جهته الناطق باسم تيار 
املردة احملامي سليمان فرجنية، 
قال فـــي تصريح لصوت لبنان 
ان لقاء »بنشعي« طوى صفحة 
خالفات شـــخصية قدمية، وهي 
املـــرة االولى التي يـــزور فيها 
الرئيس احلريري بنشعي، وقد 
كانت هناك خلوة دامت ساعتني 
بني الرجلني، وبطبيعة احلال مت 
التطرق الى املواضيع اآلنية ومنها 
موضوع احملكمة الدولية. وقال: 
نحن لدينا وجهـــة نظر قلناها 
للعلن والرئيس احلريري معروفة 
وجهة نظره بهذا املوضوع، امنا 
كان هناك اجماع على نقطة معينة 
وقد ملسناها من دولة الرئيس، بأال 

حتصل ضربة كف في البلد.
وعن العالقة بني تيار املردة 
وتيار املستقبل قال الناطق بلسان 
املردة انها قدمية الى حد ما، ان 

من حيث العمل السياسي العام 
او من حيث العمـــل االنتخابي، 
وان كان ثمة خالفات حصلت بعد 
استشهاد الرئيس رفيق احلريري، 
امنا هناك واقع شـــعبي استمر 

على توافقه.

عون ووهاب يحذران من العدوان

من جانبه رئيس تكتل االصالح 
والتغيير العماد ميشال عون نبه 
الى ضرورة التحفظ على كل ما 
يصدر مـــن اوروبـــا والواليات 
املتحدة االميركية الن كل ما يهم 
هؤالء مصالح العدو االسرائيلي. 
واثر اجتماع كتلته النيابية في 
الرابية اشار العماد عون الى ان 
املخطط االســـرائيلي هو التآمر 
علـــى حزب اهلل واظهـــاره امام 
املجتمع الدولي بصورة بشـــعة 
على انه مجرم، محذرا من فتنة 
يهيأ لها فـــي لبنان، وداعيا الى 
حتكيم العقل. كذلك حذر الوزير 
الســـابق وئام وهاب من عدوان 
اســـرائيلي جديد علـــى لبنان 
واملقاومة يأخذ احملكمة الدولية 
عنوانا له، مؤكدا ان اســـتخدام 
اخلارج لبعض اللبنانيني في هذا 

املجال سيدفع ثمنه اجلميع.

الملك عبداهلل بدأ من شرم الشيخ جولة عربية واسعة تمر بدمشق وتنتهي في بيروت غداً

أخبار وأسرار لبنانية

3 مواقف محلية ودالالتها السياسية

مصدر لـ »األنباء«: سليمان »يجوجل« آراء القيادات تمهيدًا لطرحها على »الحوار«
داود رمال

أوضح مصدر متابع للقاءات التي يجريها 
رئيس اجلمهورية العماد ميش��ال س��ليمان 
 مع القيادات والفعاليات السياس��ية اللبنانية

ل� »األنباء« ان مبادرة الرئيس سليمان جاءت 
حرصا منه على اس��تمرار حال االس��تقرار 
والهدوء األمني والسياسي في البالد وانطالقا 
من موقعه الوفاقي، وذلك لتغليب جهود التهدئة 
على أجواء التوتير التي بدأت تتصاعد مؤخرا. 
وقال املصدر ان كل القيادات والش��خصيات 

التي التقاها رئيس اجلمهورية أبدت جتاوبها مع 
طرحه الداعي لتغليب منطق احلوار والتهدئة، 
وتبقى العبرة ف��ي التنفيذ وااللتزام في ظل 
اإلجم��اع على ما يطرح��ه. وأضاف املصدر 
ان رئي��س اجلمهوري��ة اس��تطاع من خالل 
اللقاءات تنفيس أجواء االحتقان وانه سيتابع 
هذه اللقاءات كلما دعت احلاجة، وهو بصدد 
»جوجلة« االفكار واآلراء متهيدا لطرحها خالل 
االجتماع املقبل لهيئة احلوار الوطني، حيث 
س��يتم التأكيد على وج��وب االلتزام بأجواء 

التهدئة االعالمية والسياس��ية ومنع انعكاس 
أي تشنج على الشارع. ولفت املصدر الى ان 
رئيس اجلمهورية وضع من التقاهم في أجواء 
الوضع في املنطقة والنوايا العدوانية االسرائيلية 
وضرورة احلفاظ على روح التضامن والوحدة 
وعدم إفساح املجال أمام املتربصني بلبنان شرا 
لكي ينفذوا من باب االختالف والتوتر احلاصل 
لتقويض االستقرار واللعب على وتر الفتنة، مع 
التأكيد على التواصل واحلوار كسبيل ملعاجلة 

كل االمور املطروحة واملستجدة.

انفجار قنبلة صوتية في مرآب 
نقابة المهندسين

بيروت: دوى انفجار في منطقة »وطى املصيطبة«
غرب بيــــروت، تبني الحقًا انه ناجــــم عن قنبلة 
صوتيــــة انفجرت في مرآب للســــيارات تابع لنقابة 

املهندسني.
وقــــد ضربت االجهزة االمنيــــة طوقا حول مكان 
احلادث واجرت التحقيقات والكشــــف الالزمني ومت 
رفــــع االدلة. واظهرت التحقيقــــات ان القنبلة كانت 
موضوعة داخــــل كيس من النايلون ولدى قيام احد 
املواطنني بركن ســــيارته داس القنبلة التي انفجرت 
وادى انفجارها الى تضرر ســــبع سيارات، واصابة 

عامل في املبنى املقابل بجرح طفيف.

قاووق: اتهام المقاومة أحد أشكال العدوان 
وأشد خطورة من قرار 5 مايو 2008

بيروت ـ محمد حرفوش
اكد مسؤول منطقة اجلنوب في حزب 
اهلل الشيخ نبيل قاووق ان املقاومة تعتبر 
ان اي اتهام لقادتهــــا وكوادرها هو احد 
اشكال العدوان عليها وهو أشد خطورة 

من قرار اخلامس من مايو 2008.
قاووق وخــــالل احتفال في اجلنــوب 
قــال: ان املقاومة ملتزمــة بالدفــاع عــن 
اجنازاتهــا وكرامــــة مقاوميهــا الى آخر 
حد وحتى النهاية ولن تتســــاهــل امام 
أي محاولة تســــلل لقرار ظنــــي بحقها، 

مشيرا الى ان هناك معبرا واحدا الزاميا 
وضروريا للوصول الى احلقيقة والعدالة، 
ويبدأ مبحاكمة شهود الزور ومصنعيهم 

ومشغليهم وهم معروفون.
واعتبر قاووق ان الذين فبركوا األدلة 
وخططوا وهيأوا شــــهود الــــزور، ظنوا 
وراهنوا وحسبوا خطأ ان بامكانهم ايجاد 
مسافة بني املقاومة وسورية وخاب ظنهم 
الن العالقة بني املقاومة وسورية هي اعمق 
واصلب من ان تهتز مبناورات سياسية 

او مبحكمة دولية.


