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بيروت ـ عمر حبنجر
مع انتهاء زيارة الرئي���س االيراني محمود 
احمدي جناد الى لبن���ان، انتهت فترة الصمت 
احمللي حول امللفات اخلالفية الس���اخنة وبات 
السؤال: الى اي حد سترتفع اصوات املختلفني 
في مجلس وزراء االربعاء املقبل عند طرح ملف 
ش���هود الزور ومتويل احملكمة الدولية والى ما 
هنالك من امور مرتبطة بهذه املواضيع البالغة 

احلساسية؟
»الصوت العالي« كان اسرائيليا امس، وقد 
جتلى في سلس���لة طلعات جوية استطالعية 
للطي���ران احلربي االس���رائيلي ف���وق لب���نان 
على خالف ما كان الوضع االستطالعي االسرائيلي 

خالل وجود جناد في لبنان وبالذات اجلنوب.
ويتالقى هذا مع تقري���ر جلريدة »االخبار« 
البيروتية القريبة من سورية وحزب اهلل والتي 
وصفت زيارة جناد الى لبنان بأنها محطة اقليمية 
وليست محلية، وان سياقها ال يندرج في معاجلة 

االزمة اللبنانية او الدخول في تفاصيلها.
وتقول الصحيفة ان فريق 14 آذار حاول ولم 
ينجح في اقحام جناد في امللف الداخلي اللبناني 
عبر التس���ويق ملبادرة ايرانية يحضر لها في 

سورية وتركيا.
ويؤكد الطابع االقليمي للزيارة اصرار جناد 
على زيارة اجلنوب وتوجيه الرسائل املباشرة 
منها الى اسرائيل التي هي الى زوال، والى الغرب 
الذي يشد خناق العقوبات على النظام االسالمي 

في ايران.
وكان جناد غادر بيروت اول من امس بعد ان 
ودع الرئيس ميشال سليمان في بعبدا، واستقبل 
االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل في 
دار السفارة االيرانية وتسلم منه بندقية جندي 
اسرائيلي غنمها مقاتلو احلزب في حرب يوليو 

2006 كهدية رمزية.

ضبط المشهد السياسي
ومع اخلروج من اج���واء الزيارة النجادية، 
يبدو ان االيام الفاصلة عن موعد مجلس الوزراء 
االربعاء ستش���هد املزيد من االتصاالت لضبط 
املشهد السياس���ي من خالل تفاهم جديد يبعد 

صاعق التفجير عن احلكومة.
فاملشكالت الداخلية اللبنانية ما كانت يوما 
مستقلة عن اخلارج ومصاحله واعتباراته، وثمة 
توافق محلي على ان زيارة الرئيس االيراني الى 
لبنان جسدت الدور االيراني في اللعبة اللبنانية 
الى جانب سورية والسعودية وبعض العواصم 
الغربية وعلى رأس���ها واشنطن، والسؤال: هل 
س���يكون مثل هذا ال���دور امللموس مقبوال لدى 
االطراف العربية والغربية املعنية بامللعب اللبناني 

ام بالعكس؟
اجلواب عن هذا السؤال يكون مبتابعة ردات 
الفعل العربي���ة والدولية على الزيارة، وهي ال 
تبدو حتى اآلن مشجعة، خصوصا على مستواها 
الغربي، فماذا لو اتس���عت دائرة التحفظ؟ ماذا 
ستكون التداعيات على صعيد لبنان؟ فقد اعتبرت 
الواليات املتح���دة ان زيارة جناد كانت انتهاكا 

لس���يادة لبنان وامن املنطقة وانها هدفت عبر 
احملطة اجلنوبية الى تعزيز الدعم حلزب اهلل.

اما اس���رائيل فق���د قال رئي���س وزرائها ان 
لبنان يتح���ول الى »امتداد لنظام آيات اهلل في 

ايران«.

خلوة الحريري ومعاون بري
رئيس احلكومة س���عد احلريري عقد خلوة 
مع املعاون السياس���ي لرئيس مجلس النواب 
نبيه بري النائب علي حسن خليل على هامش 
الغداء التكرميي لنجاد اول من امس، وقد اوحى 
اللقاء بوجود افكار ووجهات نظر قيد التداول، 
نقلها خليل الى احلري���ري بتكليف من رئيس 
مجلس النواب ضمن اطار التواصل بني احلريري 

وحزب اهلل.
مصادر حكومية نفت ان يكون الرئيس االيراني 
قد حمل مبادرة الى احلريري، وقالت: ان اللقاء 
بني الرجلني تناول وجهات النظر للخروج من 

االزمة احلالية في لبنان.
من جانبه، النائب وليد جنبالط مصمم على 
تثبيت التهدئة املول���ودة من رحم قمة بيروت 
الثالثية بني زعماء لبنان والسعودية وسورية 
واحلؤول دون اي مواجهة سياسية داخل احلكومة، 
وقد عقد له���ذه الغاية اجتماع���ا للقاء النيابي 
الدميوقراط���ي ثم اوفد الوزير غازي العريضي 
الذي يلعب دور ضابط االتصال بينه وبني دمشق 

الى العاصمة السورية الستطالع التطورات.
وفي حديث الذاعة »لندن«، قال جنبالط: ماذا 

استطيع ان افعل سوى ان اوصي بالهدوء؟
واضاف: املطلوب م���ن احلريري وغيره ان 
يتفقوا على كيفية اخ���راج البلد من هذا املأزق 
كوننا ال نستطيع البقاء ضمن هذا االصطفاف 
املذهبي، فاالمر اوسع بكثير من القرار الظني، واذا 
ما توترت االجواء قال جنبالط: فهذا يعني اننا 
ذاهبون الى العرقنة وهذا يخدم بعض السياسة 
الغربي���ة التي تريد تخريب العالقات العربية � 

العربية او االسالمية � العربية.

جنبالط سيعيد تسمية الحريري إذا استقال
وحول ما يتردد عن دفع احلريري الى االستقالة، 
قال جنبالط انه سيعيد تسمية احلريري لرئاسة 
احلكوم���ة مرة اخرى، وان احلريري يعلم ان ال 
مفر من وجوده في احلكومة من اجل انقاذ البالد، 
ألنه يتمتع باحلكمة واملصداقية واجلرأة، وانه 
يس���تطيع ان يخرج البلد من االزمة بالتعاون 

مع الفريق اآلخر.
وخالل لقاء قيادات سياس���ية مع جناد، قال 
جنبالط: اذا ما صدر ما يسمى القرار االتهامي بعد 
شهر او بعد ستة اشهر، فإن احملكمة اصبحت في يد 
الدول الكبرى، اسرائيل واميركا التي تريد تفجير 
لبنان، لذلك البد من معاجلة هادئة من قبل جميع 
الفرقاء كي ال نقع جميعا في الفخ املنصوب من 
اجل اهدار كل اجنازات املقاومة والوحدة الوطنية 
التي كنتم في االساس كجمهورية اسالمية مع 

سورية في دعمها.

بيروت: أبدت قيادتا ح���زب اهلل وحركة أمل
ارتياحهما وتقديرهما البالغني للزيارة الكرمية 
واملهم���ة التي قام بها الرئي���س االيراني محمود 
احمدي جناد الى لبنان والتي عّبرت بكل محطاتها 
عن عمق العالق���ات االخوية التي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني، وعما تكنه القيادة االيرانية 
من محبة وتقدير للبنان مبؤسس���اته وش���عبه 
والتي عكسها الرئيس الضيف من خالل مواقفه 
الرائدة التي دلت على دراية عميقة بطبيعة املنطقة 
وظروفها وخصوصا لبنان والتي جتلت بتأكيده 
على دعم اس���تقراره ومناعته الوطنية ووحدة 
أبنائه ومكوناته السياسية والطائفية في مواجهة 

التحديات، واالستعداد لتقدمي كل املساعدة لتعزيز 
قدرته في مختلف املجاالت ودعمه للمقاومة.

وتوجه���ت القيادتان بالتحية والش���كر الى 
ابناء الشعب اللبناني عموما وألنصارهما محبي 
اجلمهورية االس���المية خصوصا على تلبيتهم 
الدعوة الس���تقبال الضيف الكبير واالحتفاء به 
كعربون وفاء وتقدير لدور ايران وقيادتها ولدوره 
الشخصي في الوقوف الى جانب لبنان في اللحظات 
الصعبة واملصيرية، ورأت في التجمعات الشعبية 
احلاشدة في بيروت والضاحية واجلنوب والبقاع 
تعبي���را صادقا عن خالص التقدير لهذه املواقف 

الشريفة.

بيروت ـ ناجي يونس
السياس����ية  امللفات  ماذا عن 
اللبنانية الساخنة بعد انتهاء زيارة 
الرئيس االيراني محمود احمدي 

جناد الى بيروت واجلنوب؟
نائب من قوى 14 آذار استبعد 
ف����ي حديث ل� »األنباء« ان تكون 
هناك ساعة صفر ملوضوع شهود 
الزور واحملكمة الدولية في القريب 
العاجل، وسط الظروف الدولية 
املانعة ألي مساومة على احملكمة 

الدولية، .
النائب  وعلى ه����ذا أض����اف 
عين����ه ان ق����وى 14 آذار ع����ادت 
تتماسك حول الشرعية ومشروع 
الدولية، وعدم  الدولة واحملكمة 
املساومة على احلقيقة مهما بلغت 

التضحيات.
وفي هذا السياق، لن تقبل هذه 
القوى بإحال����ة ملف ما يوصف 
»بش����هود الزور« ال����ى املجلس 
العدلي، بسبب املوانع القانونية 
والقضائية مع رفض الضغوط 
من أجل تأجيل قرار االتهام الى 
ما بعد االنته����اء من ملف هؤالء 

الشهود.
وردا على سؤال حول موقف 

مجلس النواب قال انه قد يكون 
اصرار الرئيس بري على احالة ملف 
شهود الزور الى القضاء اللبناني 
حتديدا الى املجلس العدلي يندرج 
من باب املساعدة على التملص من 
املذكرات القضائية السورية بحق 
مسؤولني وش����خصيات لبنانية 
لناحية ان هذا امللف سيكون سلما 
ألطراف لبنانية دستورية ونقطة 

على السطر.
وأضاف: »من غير املستبعد 
اال يكون بري وحلفاء س����ورية 
الى نهاية املطاف في  متشددين 
الرئيس ميشال  تس����هيل مهمة 
س����ليمان في ايجاد مخرج لهذا 
امللف والسيما تدوير الزوايا في 
عملية حتديد طرف قضائي لبناني 
يضع النهاية الس����عيدة لعنوان 

مأزوم كهذا.
اال ان ح����زب اهلل هو األكثر 
تشددا ال بل تصلبا وسيصر على 
االحالة امام املجلس العدلي الى 
أبعد احلدود وقد ال يقبل بأي حل 
بديل مما ينذر بإيصال األمور الى 

حائط مسدود عاجال او آجال.
من هنا فقد يسهل ايجاد مخرج 
وقد يصل املسؤولون الى حائط 

مسدود بغض النظر عن توقيت 
وقوع اي من االحتمالني، كما يرى 
النائب األكثري املتحفظ على ذكر 

اسمه.
وتاب���ع: ان رئيس احلكومة 
سعد احلريري أكد للجميع انه 
لم يعد قادرا على تقدمي املزيد من 
التنازالت خصوصا في ظل األداء 
السوري غير املشجع لئال يقال 
اكثر من ذلك الى جانب الرغبة 
السورية في بقاء احلريري على 
رأس احلكوم���ة، ففي هذا األمر 
اس���تفادة لدمش���ق وحللفائها 
وحزب اهلل مما يستبعد فرضية 
أقله في األمد  اسقاط احلكومة 

املنظور.
وأضاف: من هنا يس����تطيع 
ح����زب اهلل ان ميارس الضغوط 
في كل االجتاهات لكنه يدرك انه ال 
مصلحة له في الوصول الى نهاية 
الطريق اي الى العنف املس����لح 
واالنق����الب واس����قاط احلكومة 
وتغيير املعادلة ف����ي لبنان. ان 
أهداف زي����ارة الرئيس االيراني 
احمدي جناد الى لبنان هي القول 
ان احلدود السياسية إليران هنا 

في جنوب لبنان.

انتهت زيارة نجاد وعاد الوضع الداخلي إلى حرارته

لبنان: اتصاالت لتفاهم جديد يبعد صاعق التفجير عن الحكومة

وقائع من المحادثات اللبنانية ـ اإليرانية في الجلسات المغلقة
بي����روت: م����ع انته����اء زيارة

الرئيس االيراني محمود احمدي 
جناد ال���ى لبن���ان، انتهت معها 
مفاعي���ل التحذيرات والتوقعات 
القيادة  أثبتت  املتشائمة، بعدما 
االيرانية حرصا كبيرا على مراعاة 
اخلصوصي���ة اللبناني���ة وعدم 
احراج لبنان في أي موقف خارج 
ثوابته الوطنية املنصوص عنها 

في الدستور.
وبعي���دا عن ال���ذي اعلن في 
بيانات رسمية أو تصاريح علنية، 
فإن الزيارة الرئاس���ية االيرانية 
»أسست لعالقات وطيدة بني لبنان 
وايران على كل الصعد، ووضعت 
اطارا عمليا لتطوير هذه العالقات 
مبا يعود على لبنان بالفائدة في 
مناح���ي مختلفة، كم���ا ان جناد 
كان حريصا على اجناح الزيارة 
املراهنني  الفرصة على  وتفويت 
على افشالها وحتويلها الى شبه 

أزمة، وذلك عب���ر دعمه املطلق 
للمرتك���زات الثالثة التي حددها 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان خالل احملادثات الثنائية 
واملوس���عة جلهة اهمية صياغة 
الوحدة الوطنية اللبنانية وميثاق 
العيش املش���ترك، ودعم الدولة 
ومؤسساتها، وتعزيز االستقرار 
والس���لم االهلي، كأساس واجب 
ملواجهة املخاطر واملؤامرات التي 
تسعى لزرع الفتنة بني اللبنانيني 
الوطنية  وإضع���اف قدراته���م 

الرادعة«.
ويوض���ح مص���در واس���ع 
االط���الع ان »الرئي���س االيراني 
عمد الى إشراك رئيس احلكومة 
سعد احلريري في كل مواضيع 
البحث وف���ي أي طرح للتعاون 
الثنائي مت تداوله خالل جوالت 
احملادثات املتعددة، كما تعمد جناد 
إسباغ بعد وطني لبناني جامع 

على احلفاوة الشعبية والرسمية 
التي لقيها والوفد املرافق، متحدثا 
عن عالقات طيب���ة تربط ايران 
باملسيحيني واملسلمني في لبنان 
والعالم على قدم املساواة، مركزا 
على املصالح املشتركة التي يقابلها 
أعداء مشتركون مما  يستوجب 
الثنائية،  اكبر للعالقات  تعزيزا 
خصوص���ا ان لبن���ان في اخلط 
االمامي للمواجهة واالسرائيليني 
اعداء للجميع ولكل شعوب املنطقة 
وجلميع الطوائف للمس���يحيني 
والسنة والشيعة والدروز، وال 
يريدون ان تكون سيادة للشعوب 
عل���ى أراضيها، وكلم���ا تعززت 
العدو  ف���إن  الثنائية  عالقاتن���ا 
الصهيوني يزداد يأسا وإحباطا، 
الفتا الى احلجم الكبير للقدرات 
التي يجب استغاللها بني البلدين 
مبدي���ا جهوزية ايران لذلك، ألن 
مصيرنا مشترك ومستقبل املنطقة 

يجب ان نبنيه بأيدينا«.
ويكشف املصدر »ان جناد قال 
ذات املضامني ف���ي لقاءاته التي 
عقده���ا في بعبدا وع���ني التينة 
والسراي الكبير ومقر إقامته وأبرز 
الرئيس  رس���الة معبرة أطلقها 
سليمان خالل اكثر من لقاء عقده 
مع جناد ثنائيا كان أو موسعا، 
هي انه ينبغي من���ع الغلبة في 
لبنان ما بني الطوائف واملذاهب 
واالحزاب واالجتاهات السياسية، 
ألن بلدنا قائم على احلوار الدائم 
والتساوي في احلقوق والواجبات، 
واذا حصلت فتنة ال سمح اهلل في 
لبنان، فإن اسرائيل ستكون في 
غاية السعادة والنشوة، خصوصا 
ان الفتنة لن تأخذ طابعا أمنيا فقط 
إمنا ستضرب االقتصاد الوطني 
ونتائجه���ا أخطر م���ن تهديدات 

وعدوان اسرائيل«.
وأوض���ح املص���در »ان جناد 

تبن���ى بالكامل كالم س���ليمان، 
الس���يما املرتكزات الثالثة التي 
حدده���ا، مبديا اس���تعداد بالده 
ملس���اعدة اجلي���ش اللبناني في 
التدريب والعتاد الذي يحتاجه، 
خصوصا ان الشعب اللبناني قوي 
ومقاوم وجبهة واحدة ضد العدو 
الصهيوني وهذه ثروة عظيمة، 
وفي ظ���ل دعم الق���وى الكبرى 
للعدو يجب تعبئة قوانا وقدراتنا 
للمواجه���ة والصمود، والوحدة 
اللبنانية أساس في ذلك، واجلميع 
يجب ان يشارك في بناء لبنان ألن 
العدو يعادي االطياف كافة مما 
يوجب االحتاد والتعاون لتحقيق 
الوحدة ملواجهته ومواجهة التحدي 
اآلخر وه���و التنمية، ألن العدو 
يهدف الى عدم تنمية دول املنطقة 
من هنا فإن ايران مستعدة لتلبية 
كل احتياجات لبنان في اجلانب 

الدفاعي إذا طلب ذلك«.

 20 ألـف عراقي في لبنـان: قال الس����فير العراقي في لبنان 
عمر البرزجني ان ع����دد العراقيني املعروف في لبنان بلغ 
10 آالف عراقي كما يوج����د عدد مماثل غير معروف. وكان 
البرزجني يتحدث ال����ى الصحافيني اثر اجتماعه امس مع 
وزير اخلارجية علي الشامي، وأشار الى ان البحث تناول 
التحضيرات املتعلقة بالتعداد السكاني في العراق وكيفية 
القيام بتعداد العراقيني املوجودين في لبنان. وقال »ان عدد 
العراقيني املعروف وجودهم في لبنان يبلغ 10 آالف ونتوقع 
ان يكون عدد غير املعروف وجودهم في لبنان نحو 10 آالف 
آخرين«. وأضاف »نحن نعمل على معرفتهم ونبذل اجلهود 
من اجل عودتهم الى العراق وحتى اآلن استطعنا ان نعيد 

نحو ثالثة آالف عراقي عودة طوعية«.
 توقعات: اس��تبعد قيادي في فريق 14 آذار حصول حرب 
مذهبية لكنه توقع خريفا ساخنا، ولكن في حال انتقلت هذه 
السخونة الى احلالة األمنية فيكون اخلروج منها مستحيال، ألن 
األمور ستفلت من أيدي اجلميع وسيختلط احلابل بالنابل.

وأك��د ان رئيس احلكومة س��عد احلري��ري ليس بوارد 
االستقالة مشيرا الى ان احلريري الذي وصف بالهادئ، فاجأ 
اجلميع بصالبته وصموده وحسن إدارته لهذه املرحلة، التي 

قد تكون من أشد املراحل دقة وحساسية وخطورة.
 الرابطة املارونية: أبدت أوس���اط ف���ي الرابطة املارونية 
انزعاجها من ارتفاع وتيرة اخلطاب السياسي بني العماد 
ميش���ال عون ود.س���مير جعجع في اآلونة األخيرة، ما 
يؤدي الى تعطيل املس���اعي القائمة إلمتام املصاحلات 
املس���يحية التي كان بادر الى حتقيقها الرئيس ميشال 
س���ليمان مع البطريرك عندما رعى اجتماعا في بكركي 
بني البطريرك وعون وفرجنية على ان يستكمل الحقا، 
اال ان التطورات حالت يوما دون امتام املصاحلات واتفق 
على اكمالها بعد االنتخابات غير ان التطورات اإلقليمية 

حالت دون ذلك.
 ترتيبات في الكتائب: قدم األمني العام حلزب الكتائب وليد فارس 
استقالته، ولم يعرف حتى اآلن إذا  كانت قبلت االستقالة أم 
ال. علما ان الرئيس أمني اجلميل أعاد اإلمساك بزمام األمور 
بعدما سادت البلبلة بني صفوف احلزبيني القدامى واجلدد. 
وعلم في هذا االطار ان حزب الكتائب س��يعود تدريجيا الى 
فريق 14 آذار بعدما فتح النائب س��امي اجلميل احلوار على 
مصراعيه مع التيار الوطني احلر وأبعد الكتائب عن األمانة 
العامة. كذلك سيحاول الرئيس اجلميل تسوية بعض التعيينات 
الكبرى في املناطق ففيما يعاني النائب إيلي ماروني رئيس 
اقليم زحلة من غضب الكتائبيني في املدينة فإن النائب سامر 
س��عادة يعيش ذات األجواء في الش��مال، فيما الصراع بلغ 
ذروته في كس��روان بني س��امي اخلويري وسجعان قزي، 
اضافة الى اإلشكالية احلزبية في منطقة األشرفية بني ندمي 

وسامي اجلميل.
 طرابلس: يزور النائب محمد عبداللطيف كبارة األحياء 
الشعبية في طرابلس ويتواصل بشكل مباشر مع مسؤولي 

األحياء في اطار استنهاض الشارع السني.
  زهير الصدّيق: قال عميد شهود الزور محمد زهير الصديق انه يقيم 
في بلد أوروبي مجاور لهولندا واحملكمة الدولية، والبلدان املجاوران 
لهولندا هما بلجيكا واملانيا، واغلب الظن انه يقيم في املانيا موطن 

املدعي العام السابق للمحكمة الدولية ديتليف ميليس.

حركة أمل وحزب اهلل نوها بزيارة نجاد
وشكرا أنصارهما على حسن استقباله

مصادر لـ »األنباء«: الحريري أكد للجميع 
عدم قدرته على تقديم المزيد من التنازالت

أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل(أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل خالل تقدميه بندقية جندي إسرائيلي من نوع )ڤال( للرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد عربون شكر ووفاء

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى رئيس حزب الوطنيني 
األحرار النائب دوري شمعون 
ان زي����ارة الرئي����س اإليراني 
الى  د.محمود أحم����دي جناد 
لبنان، لم حتمل في مضمونها 
وتفاصيله����ا اي نتائج عملية 
اللبنانية  الدولة  لصالح قيام 
على مستوى املؤسسات، كما 
لم حتمل في أبعادها س����وى 
تكريس شراكة الدولة اإليرانية 
مع سورية في الواقع اللبناني، 
معتب����را ان الزي����ارة ُفرضت 
بشكلها على الرئيس اللبناني 

ميشال سليمان حتت عنوان الصداقة اللبنانية � 
اإليرانية وهو ما يفسر ما سعى إليه هذا األخير 
لعدم اتخاذ الزيارة أبعادا سياسية، وعمل بالتالي 
على احتواء تداعياتها على املستويني الداخلي 

واخلارجي.
ولفت شمعون في تصريح ل� »األنباء« الى ان 
لبنان الرسمي تصرف مع الزيارة مبا متليه عليه 
واجباته حيال استقبال جميع الرؤساء وامللوك، 
ومبا تفرضه البروتوكوالت الرئاسية والرسمية 
في التعاطي مع زيارات مماثلة، إال ان االستقبال 
الشعبي الذي أعد على طريق املطار من قبل حركة 
أمل وحزب اهلل، أعطى الرئيس الضيف صفة أبعد 
من صفة رئيس دولة، بحيث أكد ان ايران مرجعية 
سياسية وعسكرية أساسية لفريق لبناني معني، 
وهي معنية مباشرة بتوجيهات وخيارات الدولة 

اللبنانية حيال التطورات في املنطقة.

والية الفقيه

وردا على سؤال حول نوعية اخلطاب الذي 
اعتمده جناد خالل لقاءاته الرؤساء الثالثة والقوى 
السياسية والشعبية، لفت شمعون الى ان خطابات 
جناد توزعت بني سياسية هادئة مقتضبة في 
قص����ر بعبدا وعني التين����ة والقصر احلكومي، 
وأخرى شعبية جتييشية في الضاحية وبنت 
جبيل، مش����يرا الى ان ما كان الفتا لالنتباه هو 
خطاب األمني العام حلزب اهلل الس����يد حس����ن 
نصراهلل الذي تفاخر خالله بإميانه املطلق بوالية 
الفقيه، معتبرا ان هذا التفاخر املبني على إميان 
بها يؤك����د ولو بصورة مبطنة ان الوصول الى 
إعالن والية الفقيه هو التوجه األساس، املعتمد 
ل����دى حزب اهلل، كون اإلميان املطلق بالش����يء 
يطغى على التوجهات ويس����ير أدنى تفاصيلها 
بش����كل غير مباشر، مكررا سؤاله الدائم حلزب 

اهلل وحتديدا للسيد نصراهلل 
عم����ا اذا كانت والي����ة الفقيه 
مازالت الهدف الذي س����بق ان 
أعلن عنه حزب اهلل في املبادئ 
العام  التأسيسية للحزب في 
1985، مطالبا بإجابة واضحة 
وعلنية على هذا الس����ؤال من 
قبل قيادة احلزب تبدد الشكوك 
حول نظرة حزب اهلل ملفهوم 
الدولة اللبنانية وحول رؤيته 

للنظام القائم.

المحكمة الدولية

من جهة اخرى، لفت شمعون 
الى ان خطاب جناد متيز بش����كل عام بالهداوة 
النسبية مقارنة مع خطاباته املعتادة، سواء أكان 
ذلك بتوصية خارجية ام مراعاة منه حلساسيات 
الداخل اللبناني، إال انه لم يعف احملكمة الدولية 
من سهام التخوين والتسييس للتأكيد على ان 
الهدف منها هو النيل من أصدقاء إيران � بحسب 
توصيفه حلليفه حزب اهلل، مشيرا الى ان أدنى 
ما كان يتمن����اه اللبنانيون هو اعتبار جناد ان 
احملكمة الدولية شأن لبنان داخلي وان اخلالفات 
اللبنانية � اللبنانية حولها حتل حتت س����قف 
املؤسسات اللبنانية الدستورية، معتبرا ان هذا 
الكالم عن احملكمة الدولية جاء ليدعم حزب اهلل 
في مواقفه املنقلبة على احملكمة وعلى ما نص 
عليه البيان الوزاري في هذا اخلصوص وصدق 
عليه احلزب من خالل نوابه في املجلس النيابي، 
مضيفا ان موقف الرئيس اإليراني العلني املشكك 
مبصداقية احملكمة الدولية يؤكد ان إيران ماضية 
حتى النهاية في مواجهة قرارات الشرعية الدولية 

واملجتمع الدولي على خلفية ملفها النووي.
وختم شمعون معتبرا ان كالم جناد عن ان 
املقاومة س����تحرر فلس����طني أمر ال خالف عليه 
من حيث مضم����ون كلمة التحرير امنا اخلالف 
يكمن فيما ل����و كان املقصود من كالم جناد هو 
ان حترير فلسطني يبدأ من األراضي اللبنانية 
عبر املقاومة، وذلك العتب����اره ان لبنان معني 
مباشرة باملسار العربي املوحد فيما خص الصراع 
العربي � اإلسرائيلي وبجميع التوجهات العربية، 
وبالتالي فإن عملي����ة التحرير تقع على عاتق 
جميع الدول العربية مجتمعة وليس على عاتق 
الساحة اللبنانية انطالقا من استعمال اآلخرين 
لها على انها ساحة لتنفيس االحتقان اإلقليمي 
والدولي وعلى حساب الدولة اللبنانية حكومة 

وشعبا ومؤسسات.

دوري شمعون

أكد أن زيارة الرئيس اإليراني كرست الشراكة بين طهران ودمشق

شمعون لـ »األنباء«: »خطاب نجاد تمّيز
بالهداوة النسبية مقارنة مع خطاباته المعتادة«


