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تساءل عن سبب التناقض في مواقف الحريري حول شهود الزوربعد اتهامه بحيازة أسلحة والحض على القتل

لقاء بين »االشتراكي« و»الشغيلة« في الجبل وتأكيد على الحوار

الموسوي لـ »األنباء«: المثالثة أبعد ما تكون عن تطلعات توقيف الداعية اإلسالمي عمر بكري في لبنان
حزب اهلل والطائفة الشيعية غير متضررة من اتفاق الطائف

 بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »الوف���اء للمقاومة« 
النائب حسني املوسوي، ان سلسلة الردود 
االنفعالية الصادرة ع���ن جوقة العمالة 
ل���الدارة االميركية على كالم االمني العام 
ل� »حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل، لم 
تأت بشيء جديد يستحق التوقف عنده، 
فهي مجرد تكرار لكل ما متلكه من سخافة 
داخل جعبتها اخلطابية، وتنم عن جهالة 
عارمة في اختيار الطريق السليم حلماية 
الوطن مما تخطط ل���ه االدارة االميركية 
وترسمه للمنطقة الشرق اوسطية حلماية 
الكيان االسرائيلي وابعاد شبح املقاومة 
عنه، معتبرا ان هذا الفريق املتسابق بني 

اعضائه للرد على كالم السيد نصراهلل ليس سوى فريق 
مأجور للغرب ويتم استعماله كأداة طيعة لصالح املشاريع 
األميركية ويخدم بالتالي سواء عن قصد او عن غير قصد 
املصالح االسرائيلية في مواجهة املقاومة ودول املمانعة.

ولفت النائب املوس���وي في تصريح ل���� »األنباء« الى 
ان املطلوب من السيد نصراهلل ومن كل مقاوم السرائيل 
ورافض للمش���روع االميركي في املنطقة، ان يتخلى عن 
مقاومته وعن اميانه باحلق، مشيرا الى ان ما يهم اللبنانيني 
في موضوع كيس���نجر سواء اكان مصنفا رسالة منه الى 
وزير الداخلية رميون ادة آنذاك ام وقائع جلس���ة مصاغة 
على شكل رسالة، هو النتيجة بأن كيسنجر صهيوني اراد 
بلبنان شرا وان االدارات االميركية املتعاقبة عملت ومازالت 

تعمل على تفجير املنطقة خدمة السرائيل.
على صعيد آخر وردا على سؤال حول املقصود بكالم 
السيد نصراهلل عن قطع اليد التي ستمتد الى اي من رجال 
املقاومة النائب املوسوي الى ان »حزب اهلل« بريء من كل 
ما نسب وسينسب اليه، وانطالقا من براءته سيدافع عن 
نفس���ه امام اية محاولة غربية او محلية للنيل منه ومن 
املقاومة على حد س���واء، مشيرا الى ان عملية الدفاع عن 
النفس حق مشروع ومنصوص عليه في الدستور اإللهي 
»فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم«، 
مؤكدا بناء على م���ا تقدم فإن حزب اهلل لن يقف متفرجا 
امام اي اعتداء علي���ه وعلى املقاومة حتت عنوان العدالة 
وذلك عبر محكمة دولية مس���يرة م���ن قبل مجلس األمن 

وبتوجيهات وتعليمات اميركية.
وردا على سؤال عما اذا كانت البالد ستؤول في ظل املشهد 
السياسي احلالى الى صدام على االرض وبالتالي الى فتنة 
سنية � شيعية، احال النائب املوسوي هذا املوضوع الى الرأي 
العام اللبناني لالجابة عنه، فإما ان يثبت انه غير واع ملصيره 
واما ان ينتفض على سوقه بإجتاه الهاوية من قبل بعض 
القيادات غير املسؤولة التي تتاجر بالشعب وتنحر صدر 

الوطن من خالل ربطها املصلحة اللبنانية 
بالقرارات واملشاريع االميركية.

هذا واس���تهجن النائب املوسوي في 
س���ياق متصل، اصرار البعض على ان 
الفتنة ستكون س���نية � شيعية فيما لو 
اندلعت، معتبرا ان هذا التصنيف للفتنة 
املرفوضة ايا يكن شكلها غير واقعي كون 
فريق املعارضة ليس فريقا ش���يعيا امنا 
يضم بني قياداته اش���رافا تاريخيني من 
الطائفة السنية امثال الرئيس عمر كرامي 
وعبدالرحيم مراد واسامة سعد، واشرافا 
من الطائفة املسيحية امثال العماد عون 
وسليمان فرجنية اللذين يشكالن علمني 
من اعالم املس���يحية املشرقية، مما يؤكد 
ان اخلالف بني الفرقاء اللبنانيني ليس بني سني وشيعي 
امنا بني توجهني سياسيني مختلفني، وبالتالي فإن مقولة 

فتنة سنية � شيعية ساقطة اساسا.
هذا وسخر النائب املوسوي من كل من يدعي بأن حزب 
اهلل يسعى الى حتقيق املثالثة في لبنان، مؤكدا ان هذا االمر 
ابعد ما يكون عن تطلعات حزب اهلل وغير موجود اساسا ال 
في توجهاته وال في توجهات جميع فرقاء املعارضة، ومؤكدا 
ايضا ان حزب اهلل يؤمن بالعيش املشترك بني املسيحيني 
واملسلمني وغير معني اطالقا بالتصنيفات املذهبية، معتبرا 
بناء على ما تقدم ان الكالم املنسوب حلزب اهلل عن املثالثة 
يندرج ضمن اطار مهمة تشويه صورة احلزب ووطنيته، 
هذا من جهة املثالثة اما من جهة تعديل اتفاق الطائف وما 
اذا كان لدى حزب اهلل توجه لتعديله، لفت املوسوي الى 
ان الطائفة الشيعية ليست متضررة من هذا االتفاق وهي 

بالتالي غير معنية بكل ما يقال في هذا االطار.
على صعيد آخر وردا على سؤال حول اصرار املعارضة 
على احالة ملف ش���هود الزور الى املجلس العدلي وليس 
الى القضاء العادي، لفت النائب املوسوي الى ان ما تخشاه 
املعارض���ة فيما ل���و احيل امللف الى القض���اء العادي هو 
تسلمه من قبل احد القضاة املنحازين سياسيا الى فريق 
معني وبالتالي التعاطي معه من زاوية سياسية معينة في 
وقت ان املجلس العدلي مك���ون من مجموعة من القضاة 
وقائم على توازن بني اعضائه مما يضمن س���المة القرار 
وعدم انحيازه سياسيا، واكد ان حزب اهلل واملعارضة ككل 
سيرضون بالقرار الذي سيتخذه املجلس العدلي حتى ولو 

كان اعالن براءة شهود الزور.
متسائال في املقابل عن سبب التناقض في مواقف الرئيس 
احلريري ما بني كالمه لصحيفة »الش���رق االوسط« الذي 
اعلن فيه وجود ش���هود زور اضروا بالعالقات اللبنانية � 
السورية، وموقفه اليوم القاضي بعدم وجود ملف شهود 

الزور باالساس.

تّرو: التباينات السياسية يجب أال تكون سببًا لفتنة داخلية
 بيروت ـ أحمد منصور

شدد عضو اللقاء الدميوقراطي النائب عالء 
الدين تّرو على ض���رورة تغليب لغة احلوار 
واحلفاظ على االستقرار الداخلي في اجلبل، 
مش���يرا الى اننا عائلة واحدة وأهل وتربطنا 
الكثير من العالقات االجتماعية والصداقات مع 
مختلف القوى السياسية في املنطقة، مؤكدا ان 
التباينات السياسية يجب أال تكون سببا من 
أجل استغاللها من قبل البعض إلشعال فتنة 
داخلية في اجلبل.وخالل لقاء سياسي عقده 
على رأس وفد من احلزب التقدمي االشتراكي 
في منطقة إقليم اخلروب في قضاء الشوف مع 

األمني العام لرابطة الشغيلة النائب السابق زاهر 
اخلطيب وأعضاء من الرابطة، في إطار التواصل 
واملصاحلات السياسية للحفاظ على االستقرار 
والس���لم األهلي، قال ترو: »نريد أن نتواصل 
مع كل القوى السياس���ية في املنطقة من أجل 
جتنيبها االنعكاسات السلبية التي قد تطرأ على 
الوضع الداخلي اللبناني، مؤكدا أهمية وضرورة 
التواصل واحلوار الوطني واالستفادة من القمة 
الثالثية التي عقدت في قصر بعبدا منذ أشهر 
والتي جمعت خادم احلرمني الش���ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس السوري د.بشار 
األس���د ورئيس اجلمهورية ميشال سليمان، 

مشيرا الى أهمية احلوار املستمر بني القيادتني 
السورية والس���عودية لتجاوز هذه املرحلة 
وتفويت الفرصة على العدو اإلسرائيلي وعلى 
الغرب الذي يريد ان يدفع لبنان ثمنا لتسويات 

العراق ورمبا ملفاوضات فلسطني.
م���ن جهته، لفت اخلطيب الى وجود تراث 
تاريخي ومشترك مع احلزب التقدمي االشتراكي 
في مواقع العروبة والوطنية والقومية واملقاومة، 
مؤكدا التوافق على التواصل من خالل جلان 
تنسيقية على املستويات كافة لتحصني الساحة 
من اخلروقات املشبوهة إلشعال الفنت املذهبية 

والطائفية.

طرابلس � أ.ف.پ: أوقفت أجهزة 
األمن اللبناني الداعية السلفي عمر 
بكري في طرابلس أمس بعدما حكم 
عليه بالسجن مدى الحياة الدانته 
غيابيا بجرم »االنتماء الى تنظيم 
التقتيل  مس���لح« و»الحض على 
أفاد  والنه���ب والتخريب«، كم���ا 
مصدر امني.وقال مس���ؤول امني 
لوكالة فرانس برس ان عمر بكري، 
الداعية اللبناني من أصل سوري 
»أوقفت���ه دورية لفرع المعلومات 
في قوى األمن الداخلي في منزله 
في طرابلس« كبرى مدن ش���مال 
لبنان.وأفاد مراسل وكالة فرانس 
برس بأن عناصر الدورية اضطروا 
الى اطالق النار في الهواء لتفريق 
الفضوليي���ن الذين تجمعوا قرب 
منزله ل���دى اعتقاله.االعتقال جاء 
تطبيقا لحكم القضاء العس���كري 
اللبناني حكما بالسجن مدى الحياة 
على بكري، بعد ادانته غيابيا بجرم 
»االنتماء الى تنظيم مسلح« وحيازة 
أسلحة ومتفجرات.لكن بكري قال 
في وقت سابق لوكالة فرانس برس 
انه لن يسلم نفسه النه ال يعترف 
بالقانون اللبناني، مشددا على انه 

بريء ولن يسلم نفسه.وقال »أنا 
بريء، ولن اقبل بان اسجن يوما 
واحدا«، مضيفا ان »لدي 15 يوما 
الستئناف الحكم«.وتابع »انا ال اسلم 
نفس���ي ألي محكمة النني ال أؤمن 
بالقانون في بريطانيا وال في لبنان. 
ان قبضوا علي فهم أحرار، لكنني 

لن اذهب بقدمي الى المحكمة«.
ووص���ل بكري ال���ى لبنان في 
2005 بعد غياب عنه اس���تمر 35 
سنة قادما من لندن حيث كان يقيم 
بموجب لجوء سياسي حصل عليه 

في الثمانينيات.
وكان قص���د لبن���ان ف���ي تلك 
الس���نة في عطلة منع بعدها من 
العودة الى لندن، في اطار تشديد 
االجراءات لمكافح���ة االرهاب في 
بريطانيا التي تلت عمليات تفجير 
القطارات ومحطات المترو في يوليو 

.2005
المعروف بتأييده  وكان بكري 
العت���داءات 11 س���بتمبر 2001 في 
المتح���دة، أعلن عقب  الوالي���ات 
اعتداءات لندن، انه لن يس���لم الى 
العدالة مس���لمين يعدون لتنفيذ 

اإلمام عمر بكرياعتداءات.

حزب اهلل يحذّر: يدنا تطول من نريد بسرعة ويسر لنحفظ المقاومة

لبنان: الغموض مستمر ومشاورات حثيثة الستعادة »الحوار« والحكومة
ري
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 بيروت ـ عمر حبنجر
املوقف السياس���ي ف���ي لبنان 
الغموض، في  مس���تمر في دائرة 
انتظار نتائج التواصل السعودي 
� السوري، حيث ذكرت معلومات 
صحافية ان االمير عبدالعزيز بن 
عبداهلل قد يزور دمشق اليوم االثنني 

ملواصلة البحث عن املخرج.
وتواكب هذا التحرك السوري � 
السعودي مواقف رسمية لبنانية 
ومباحثات فرنس���ية م���ع قيادات 
لبنانية غ���ادرت الى باريس أمس 
كالعماد ميشال عون والنائب وليد 
البطريرك  جنبالط، بينما أطل���ق 
املاروني نص���راهلل صفير موقفا 
جديدا أمس شدد فيه على وجوب 
ان تتحقق العدالة، ولئن وّلد القرار 

تداعيات.
صفير قال إلذاعة »صوت لبنان« 
ان هن���اك فريقا في لبن���ان يريد 
التخلص من احملكمة الدولية، واذا 
أردنا وضع ح���د لالغتيال فيجب 
ان تأخ���ذ احملكمة مجراه���ا، وأن 
تكون فاعلة بحيث ينال كل مجرم 

جزاءه.
وش���دد على وجوب ان تكون 
الس���يطرة للدولة، وقال اذا كانت 
كل فئة تريد ان تبسط سيطرتها 
على منطقة من لبنان أو على لبنان 
املألوف.  بكامله، فهذا خروج عن 
وعن طرح املثالثة لفت البطريرك 
الى انه اذا قيل باملثالثة اآلن رمبا 
يقال بعدها باملرابعة، ورمبا يختفي 
عدد املسيحيني، داعيا اياهم للبقاء 
في الوطن، ليكون لهم حساب في 

املناصب التي يشغلونها.
الى ذلك، ب���رزت امس مواقف 
لرئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
الوزراء سعد احلريري،  ورئيس 
اللذين ش���ددا على أهمية املواكبة 
احلوارية الداخلية للجهد العربي 
املتمثل في التواصل الس���وري � 

السعودي.
وسيرافق فسحة االعياد املقبلة 
تشاور من اجل حتضير االجواء 
املواتي���ة النعقاد مجلس الوزراء، 
وكذلك انعقاد طاولة احلوار املقررة 
مبدئيا قبل عيد االس���تقالل، التي 
»خانها الوقت« كما يبدو ما يرجح 
دفعها الى ما بعد هذه املناس���بة 

الوطنية.
ونقل زوار الرئيس س���ليمان 
عن���ه أم���س تأكيده عل���ى اجلهد 
الداخلي الجتراح احللول للمخاطر 
احملدقة، مستفيدين من أي حاضنة 

عربية.
ونوه سليمان مبا ورد في خطاب 
االمني العام حلزب اهلل الذي نوه 
بدوره باجلهد السعودي � السوري 

للتهدئة في لبنان.
ونقلت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
عن زوار األم���ني العام حلزب اهلل 
الس���يد نص���راهلل ان االمني العام 
حلزب اهلل في اجواء مساع سورية 

� سعودية حللول قريبة.
أم���ا الرئيس س���عد احلريري 
فقد بدأ ف���ي أبوظبي أمس جولة 
تقوده الى موس���كو والسعودية، 

فبيروت.

رد الحريري على نصراهلل

وفي حديث لقناة »روسيا اليوم« 
عش���ية زيارته الرسمية ملوسكو 
رد احلري���ري على قول نصراهلل 
في خطابه االخير، ان ملف شهود 
الزور سيوصل الى رؤوس كبيرة 
ويؤدي الى فضيحة سياسية، فلماذا 
لم يحل بعد الى القضاء؟ بالقول: 
ال أود الدخول في سجال حول هذا 

املوضوع لكنني أرى ان هذا امللف 
ان كان سيحال على القضاء، فلماذا 
نستبق النتائج ونقول انه سيطول 
رؤوسا أو غير ذلك، ان كان أحدهم 
ميلك نتائج مسبقة عن هذا امللف 
فإن هذا يعني أننا لم نعط القضاء 

فرصة كي يأخذ مجراه.
وأضاف: نحن مع محاكمة شهود 
الزور. وعن احتمال استقالته في 
ح���ال ازدادت ضغوط 8 آذار، قال 
الرئيس احلريري: سبق أن تعرضت 
لضغوط كبيرة، لكنني أظن أن هذه 
الضغوط ال تطولني، بل هي على 
اآلخرين، واعتبر ان الشعب اللبناني 
انتخبني ووصلت الى ما انا عليه 
اليوم، فهناك اكثرية نيابية جنحت 

وسمتني لرئاسة احلكومة«.
وش���دد احلريري على ان عدم 
الذهاب ال���ى طاولة احلوار طعنة 
للبنانيني ولرئاس���ة اجلمهورية، 

وتساءل: ما الذي نقوله للمواطن 
اللبناني، هل نق���ول له اننا غير 
الى بعضنا  التحدث  قادرين على 

بعضا فهذا امر معيب.
وعن الق���رار االتهامي بجرمية 
اغتيال والده ورفاقه قال احلريري: 
ايا كان���ت املخاط���ر ومهما كانت 
الوحيد  الطريق  الصعوبات، فان 
حلل كل املشاكل هو ان يسود الهدوء 
في البلد ونتمكن من االلتقاء فيما 

بيننا.

هاجس السالح في البلد

ونفى الرئيس احلريري ان تكون 
لديه هواجس جتاه ه���ذا القرار، 
امنا لدي هواجس جتاه الس���الح 
املنتشر في البلد، ولظاهرة تفشي 
املخدرات وذلك الن الدولة ال تتمكن 
من القيام بدورها.ورأى انه مادامت 
هناك محكمة دولية فان االغتيال 

لن يعود، مؤك���دا انه على تفاهم 
مع النائب وليد جنبالط في معظم 

االمور.
وعن عالقته مع القيادة السورية 

قال: العالقة جيدة واحلمد هلل.
وعن مذكرات التوقيف الغيابية 
السورية بحق شخصيات لبنانية 
قال: ان وزير العدل اللبناني يجهز 

ردا على هذه املذكرات.

يدنا تطول من نريد بيسر وسرعة

من جهته وحول احللول املرتقبة 
نتيجة املساعي العربية اكد رئيس 
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد 
رعد انها تهدف الى استقرار لبنان 
على قاعدة عدم النيل من املقاومة 
وعدم قبول اي اتهام، آمال ان تفضي 
هذه املس���اعي الى نتائج ايجابية، 
محذرا من ان يفكر احد من اللبنانيني 
بان يخدش سمعة املقاومة، مشيرا 

الى ان املساعي اجلارية هي لتجنيب 
لبنان محنة ال نعرف الى اين يصل 

مداها.
واشار رعد في تصريح له في 
احتف���ال حلزب اهلل ف���ي منطقة 
النبطي���ة الى ان خي���ارات حزب 
اهلل مفتوح���ة وتط���ول من نريد 
ان نطوله بيسر وسرعة لنحفظ 
املقاومة وجننب البلد فتنة سنية 

– شيعية.
واضاف ان خياراتنا س���تكون 
واضحة وحاس���مة وحازمة اذا ما 
اخطأ اآلخرون التقدير، آمال اال يقعوا 

في هذا اخلطأ الكبير.
وحذر رع���د من أن يطعن احد 
املقاومة في ظهره���ا، وختم رعد 
بالقول: نحن فتحنا الطريق ملساع 
تفضي الى االس���تقرار والتفاهم، 
لكننا سنتعامل مع النتائج بقدرها، 
وال يتوهم احد انه يس���تطيع ان 
يستوطي حائطنا وحذار من الغدر 
او الطعن في الظهر، فاننا قادرون 
على ان نرد الطعنة مبا هو اوجع 

منها واكبر ايالما.

نواف الموسوي والسنيورة

بدوره، النائ���ب عن حزب اهلل 
نواف املوسوي نقل عن مسؤولني 
فرنسيني خالل حرب يوليو 2006 
ان حكومة الرئيس السنيورة تريد 
اطالة احلرب وقد وضعت تصورا 
يقضي ب���اال تتوقف احلرب اال في 
اطار اتفاق يلحظ انهاء وجود حزب 

اهلل جنوب الليطاني.
اال ان املكتب االعالمي للرئيس 
السنيورة رد بالقول ان مشروعا 
فرنس���يا � اميركيا عرض حينها 
على لبن���ان يحتوي على اقتراح 
بنش���ر قوة متعددة اجلنسيات 
حتت الفصل السابع او 5 و6 من 
الى مزارع ش���بعا  التطرق  دون 
والنقاط الس���بع، وهذا املشروع 
رفضته احلكومة اللبنانية واصرت 
على وقف ش���امل الطالق النار، 
لكن النائب املوسوي مصر على 
رواية ال يصدقها احد بدليل نسبه 
املعلومات الى مس���ؤول فرنسي 
زوده باملعلوم���ات دون ان يقول 
من هو املسؤول، وملاذا لم يطلع 
الرأي العام على الوقائع املسجلة 
بالصوت كما يقول. وملاذا ال يقول 
للرأي العام ان الرئيس السنيورة 
ابلغ املشروع األميركي � الفرنسي 
بنشر قوات متعددة في اجلنوب 
ال���ى حزب اهلل عبر وثيقة كتبها 
بخط يده وسلمها بيده الى الوزير 
محمد فنيش لكي ينقلها الى قيادة 
احلزب وهذه الش���روط رفضتها 

احلكومة ورئيسها.

بيروت:ترى أوساط سياسية
لبنانية في قراءتها لعودة لبنان 
الى موقع متق��دم على األجندة 
األميركي��ة ان عنصري��ن كانا 
حاسمين في ردة الفعل األميركية 

تجاه لبنان:
الرئي��س  - األول، زي��ارة 
االيران��ي محمود أحمدي نجاد 
للبنان وما رافقها من كالم سياس��ي خاصة 
ف��ي الضاحية الجنوبي��ة، حيث وضع لبنان 
في سياق مش��روع هزم الواليات المتحدة 

في المنطقة.
- الثاني، هو المخاوف الكبيرة التي انتابت 
كبار المسؤولين في االمم المتحدة، بعد الظهور 
االخير لألمين العام لحزب اهلل السيد حسن 
نصر اهلل واعالنه ق��رار مقاطعة المحققين 
الدوليين، وهو االمر الذي أحدث مخاوف عند 

المسؤولين في واشنطن وعواصم اخرى.
وترى أوساط ديبلوماسية مراقبة، وفي 
س��ياق آخر متصل، ان السياسة الخارجية 
األميركية في المرحلة المقبلة بحاجة العادة 
تجمي��ع أوراق كثيرة، ذل��ك أن باراك أوباما 
المقبل على فترة من الشلل الداخلي بسبب 
نتائج االنتخابات األخيرة،  سيضطر الحداث 
اختراقات في سياسته الخارجية أو على االقل 
االيحاء باحداث مث��ل هذه االختراقات، لكي 
يضمن اعادة انتخاب��ه لوالية ثانية بعد أقل 
من عامين.وللشرق األوسط والخليج دور ال 
بأس به بين هذه األوراق، خصوصا في العراق 
وفلس��طين ولبنان والسودان، ولذلك جرت 
محاوالت حثيثة الضعاف الدور السوري في 
العراق، وتجري محاوالت مماثلة للتشويش 
على هذا الدور في لبنان، والمنشطات األميركية 
التي حملها جيفري فيلتمان وسفيرة أميركا 
في لبنان الى بعض ق��وى 14 آذار، يراد لها 
تكثيف الحملة على حزب اهلل من جهة، واحداث 
خضات في الورقة اللبنانية لتشويش الصورة 
السورية في لبنان، وهذه الحملة قد تتكثف 
مع عودة الجمهوريين بقوة أكبر الى مجلسي 

النواب والشيوخ االميركيين.
ومع رفع نبرة االتهامات االميركية لسورية 
في الفترة األخيرة والرد السوري المباشر 
عليها، كثفت دمشق هي االخرى استراتيجية 
تجميع األوراق، وجمع »حماس« و»فتح« في 
دمش��ق هو جزء من ه��ذه األوراق، ولبنان 
س��يبقى ورقة مهمة في الحسابات السورية 
المقبل��ة ومن غير المنطقي تصور دمش��ق 
قابلة بالتشويش مجددا على دورها في لبنان 

مهما كان الثمن.

فرق بين قرار ظني مبني على شكوك وقرار إتهامي معزز بأدلة قاطعة

المعلم: من يرد استقرار لبنان فليدعم التوجه السوري ـ السعودي
 دمشق ـ هدى العبود

أك��د وزير اخلارجية الس��وري وليد 
املعلم وجود العبني في الساحة اللبنانية 
يحاولون زرع االوه��ام والرهانات لدى 
بعض الفئات اللبناني��ة، وقال املعلم ردا 
على سؤال عن الدور املصري في لبنان: 
»أريد أن أجيب بش��كل ع��ام ان الرئيس 
االسد يعطي أولوية المن واستقرار ولبنان 
وهناك مسعى س��وري � سعودي، لكن 
هذا ال يعني ع��دم وجود العبني آخرين 
على الساحة يحاولون زرع أوهام خاطئة 
برأس اللبنانيني«، مضيفا ان »من يحرص 
على أمن واستقرار لبنان فليدعم اجلهد 
السوري � الس��عودي ومن يرد تخريب 
ه��ذا اجلهد فانه لن يفلح واالش��قاء في 

لبنان يعون ذلك«.
وحول تعامل بالده مع موضوع احملكمة 
اللبنانية، قال الوزير السوري خالل املنتدى 
االول للقناصل الفخريني لسورية في العالم 
»مسألة احملكمة أمر يخص لبنان وال يخص 
سورية فهي شأن لبناني« وتابع املعلم »البد 

هنا من توضيح بعض اللغط الذي تستخدمه وسائل االعالم الغربية، هناك 
فارق كبير بني قرار ظني يقدمه مدعي عام احملكمة وبني قرار اتهام، القرار 
الظني مبني على الش��كوك ويستطيع املدعي العام أن يفرش هذه الشكوك 
ميينا ويسارا بحجة أنه ظني وهذا ال يساعد في استقرار لبنان، عندما يكون 
هناك قرار اتهام مبني على أدلة قاطعة ال أتصور أن أحدا يقف ضده.. من هنا 
عندما تسمع تصريحات في اسرائيل وتقرأ في الصحف الغربية تشعر بان 
الهدف هو تسييس احملكمة واللعب باستقرار لبنان«.وبشأن عملية السالم 

جدد الوزير املعلم التأكيد على أنه »ال وجود 
لشريك في اسرائيل يريد السالم، بل ما 
نراه يحدث على أرض الواقع من سياسة 
استيطان وتهويد للقدس وحصار ال انساني 
لقطاع غزة كلها مؤشرات تؤكد عدم وجود 
شريك يريد صنع السالم« وحمل املعلم 
»اسرائيل ومن يرعاها مسؤولية تعطيل 

عملية السالم«.
وفيما يتعلق بايران وعالقاتها بدول 
املنطقة قال املعلم »سورية تقيم عالقاتها في 
ضوء مصاحلها وقضايا أمتها.. منذ انطالق 
الثورة االسالمية في ايران استبدل مقر 
السفارة االسرائيلية في طهران بالسفارة 
الفلسطينية، وكان واضحا وقوف الثورة 
االيرانية الى جانب القضية الفلسطينية 

وهي القضية املركزية للعرب«.
وح��ول امللف الن��ووي االيراني قال 
»االيراني��ون أكدوا م��رارا أن برنامجهم 
النووي سلمي، وشاركوا معنا في الدعوة 
الى اقامة منطقة خالية من االسلحة النووية 
في الشرق االوس��ط«، مؤكدا أن سورية 
»تقف ضد أي اس��تخدام نووي عس��كريا في املنطقة« منتقدا »ازدواجية 
املنظور الدولي.. اس��رائيل متتلك أكث��ر من 250 قنبلة نووية والعالم يقف 
بصمت وميتنع عن توجيه االنتقادات الدولية السرائيل«.وفي الشأن العراقي، 
شدد املعلم على أن »سورية حريصة على أمن واستقرار العراق وهي مع ما 
جرى بشكل كامل من توافق ونحن على اتصال بكل اجلهات العراقية بشكل 
دائم«. وحول العالقات السورية � الفرنسية قال املعلم »العالقة بني سورية 

وفرنسا جيدة وخاصة العالقة الشخصية بني الرئيسني«.

الصحوة األميركية في لبنان.. 
األسباب والدوافع!

حسني املوسوي

وليد املعلم


