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هل يقطع خطاب نصراهلل غداً السكون احلكومي اململ؟

لبنان يرفض محاصرة سورية على غرار كوريا الشمالية

األمم املتحدة واالحتاد األوروبي يدعوان لإلفراج عن األستونيني الـ 7
بيروت ـ رويترز: دعت األمم 
املتحدة واالحتاد األوروبي أمس 
الى إطالق سراح سبعة مواطنني 
من استونيا اختطفوا في لبنان 
قبل شهرين وقاال ان احتجازهم 
يذكر بالفترة القامتة التي عاشتها 

البالد إبان احلرب األهلية.
وكان السياح االستونيون 
اختطفــــوا في 23 مــــارس في 

ســــهل البقاع بعد عبورهم من 
سورية الى االراضي اللبنانية، 
وفي االســــبوع املاضي ظهروا 
في شــــريط ڤيديــــو قالوا فيه 
ان ارواحهــــم في خطر وطلبوا 
مســــاعدة احلكومة االستونية 

الطالق سراحهم.
وقال املمثل الشخصي لألمني 
العام لألمم املتحدة مايكل وليامز 

ورئيسة بعثة االحتاد األوروبي 
في لبنـــان الســـفيرة أجنلينا 
أيخهورســـت في بيان مشترك 
»هـــؤالء الدراجني جـــاؤوا الى 
لبنان كسواح بال اي سوء نية، 
ال يخدم استمرار احتجازهم اي 

غرض«.
ووجهت السلطات اللبنانية 
االتهام ألحد عشر شخصا )اليزال 

أربعة منهم طلقاء( باختطاف 
الســـياح حتت تهديد السالح 
واطالق النار على دورية أمنية 

كانت تطاردهم.
والتزال مالبسات اخلطف وهو 
حادث نادر منذ احلرب األهلية 
التي دارت بني عامي 1975 و1990 
غير واضحة، ومن املعروف عن 
املنطقة التي اختطفوا منها انعدام 

القانون وتنشط بها عصابات 
كثيرة لسرقة السيارات.

وقال املبعوثان في بيان »هذا 
العمل االجرامي هو تذكير بجزء 
اسود من تاريخ لبنان وميكن ان 
يهـــدد مكانة لبنان في املجتمع 
الدولي« وأضافا »يجب اال يدخر 
اي جهد إلعـــادة هؤالء الرجال 

ساملني الى بالدهم وأسرهم«.

يستمر لبنان في حال االنتظار، 
للجهود واالتصاالت بني الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي ومكونات 
االكثريـــة اجلديـــدة، فضال عن 
العماد ميشال عون، بغية إخراج 

احلكومة من رحم التعقيدات.
ويرى حزب اهلل هنا، أنه بعد 
جتاوز عقدة وزارة الداخلية، فإن 
التفاصيـــل الباقية ال ترقى الى 
مستوى االسباب املبررة للتأخير 

احلاصل.
أما التيار الوطني احلر فيرى 
أنه ال شـــيء في لبنان ســـوى 
االنتظار الرتيب إلشارة خارجية 
لـــم تصل بعد، فيمـــا املعنيون 
بتأليف احلكومة مستســـلمون 

أمام النصائح بتقطيع الوقت!
ويفتـــرض ان يقطع خطاب 
األمني العام حلزب اهلل الســـيد 
حســـن نصراهلل غـــدا االربعاء 
املمـــل،  الســـكون احلكومـــي 
وسيتناول نصراهلل في ذكرى 
حترير اجلنوب خطاب الرئيس 
االميركي أوباما، وزيارة مساعد 
وزير خارجيته جيفري فيلتمان 
الى لبنان، مرورا باالنتفاضات 
الشـــعبية العربية، وصوال الى 

الوضع احلكومي.
ولوحظ أمس تركيز خطباء 
حزب اهلل على تنامي احلماسة 
علـــى اخلطـــوط احلدودية مع 
اســـرائيل، سواء في إطار ردهم 
على زيارة فيلتمان، أو على ما 
أسماه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
محمد رعد »ازدواجية املعايير في 
العالم االستكباري حيال أحداث 

سورية«.

السنيورة وفيلتمان

كتلة املســـتقبل النيابية لم 
ترصد أي اتصاالت إضافية من 
شأنها التأثير باجلمود احلكومي 
احلاصل، وقد حتدث رئيســـها، 
فؤاد السنيورة أمس عن لقائه مع 
فيلتمان الذي عبر له عن وجهة 
نظر االدارة االميركية فيما يتعلق 
بالتزامها سيادة لبنان وحريته 
ومبدأ العدالة، واحملكمة الدولية، 
من أجل أال يصبـــح لبنان بلدا 
ترتكب فيه اجلرائم السياسية 

وتبقى بال عقاب.
وحول ما جرى في »مارون 
الراس« واملوقف االميركي منها قال 
السنيورة: لقد عبر االميركيون 
عن وجهة نظرهم بشـــكل دائم 
وعن قلقهم ملا حصل، ونحن أيضا 
عبرنا عن وجهة نظرنا بأننا مع 
التعبير السلمي عن آراء الناس، 
واعتقد ان مواجهة اسرائيل لهذا 
التعبير الســـلمي بالعنف، أمر 
مستغرب ومستهجن، وإطالق 

النار على العزل أوقع العديد من 
الشهداء.

لكـــن رئيـــس كتلـــة الوفاء 
للمقاومة النائب محمد رعد رد 
مجيء فيلتمان الـــى لبنان الى 
ما جرى في مارون الراس: »ألن 
األميركيـــني حتسســـوا اخلطر 
الفعلـــي أمام اقتحام الشـــباب 
الفلسطيني، وهم مدنيون بدون 

سالح.
وقال ان فيلتمـــان هرع الى 
لبنان من أجل احلفاظ على األمن 
االســـرائيلي. فـــي الوقت عينه 
وصف رعد املتظاهرين في سورية 
التي تتحرك حتت  بالعصابات 
عنوان الدميوقراطية واإلصالح 

والتغيير.
في هذا الوقت ابلغت مصادر 
متابعة صحيفة »السفير« بأن 
فيلتمان جاء ليســـتدرج لبنان 
الى التضييق على ســـورية في 
إطار املســـعى الغربي حملاصرة 
بشار االسد وإرغامه على القبول 

بالشروط االميركية.
ولفت االنتباه الى ان فيلتمان 
الذي لم يهتم بتشكيل احلكومة، 
حمل أسئلة محددة الى املسؤولني 
اللبنانيني حـــول مرحلة إحكام 

احلصار على سورية.
وقال فيلتمان أمام مستقبليه 
ان واشـــنطن تريـــد أن تعمـــم 
الكوري الشمالي وان  النموذج 
جتعل بشار االسد محاصرا في 

دمشـــق على طريقـــة الرئيس 
الكوري الشمالي. وسأل فيلتمان 
الرئيس سليمان عن كيفية تعامل 
احلكومـــة اللبنانيـــة مع خيار 
العقوبات املتدرجة بحق سورية 

وقيادتها؟

سليمان يرفض

وكان جواب سليمان واضحا 
وحـــادا ومفاجئـــا لفيلتمـــان 
والســـفيرة كونيللي، حيث أكد 
لهمـــا ان العالقات بـــني لبنان 
البلدين،  وسورية هي من عمر 
وان ظروف التاريخ واجلغرافيا 
واحلاضر واملستقبل كلها جتعل 
واقع العالقـــات بينهما مترابطا 
ووثيقا، كمـــا أن اتفاق الطائف 
الذي حتول الى دستور، يتحدث 
عن العالقات املميزة بني البلدين، 
فكيف تريدون منا أن نتحول الى 
جسر أو ممر حملاسبة سورية أو 
معاقبتها على خياراتها الوطنية 
والقومية. وقالت الصحيفة إن 
فيلتمان كرر االسئلة ذاتها على 
الرئيس ميقاتي والنائب جنبالط، 
وكل من التقاهم ســـرا أو علنا، 

لكن بال طائل.
وأمام هذا، قال رئيس مجلس 
النواب نبيه بري: لقد تأكدت من 
صوابية عدم استقبال فيلتمان، 
البيـــان الصادر  قـــرأت  عندما 

عنه.
واســـتهجن بري ما وصفه 

بالتدخـــل الفاضح مـــن جانب 
فيلتمـــان بالشـــؤون الداخلية 
اللبنانية من خالل ربطه املوقف 
من احلكومـــة املقبلة، بطبيعة 
تركيبتهـــا ومحتـــوى بيانهـــا 

الوزاري.

ميقاتي: ال حكومة لون واحد

الـــى املوضوع  وبالعـــودة 
احلكومـــي نقـــل زوار رئيـــس 
احلكومة املكلف جنيب ميقاتي 
عنه انه ال يريد حكومة من لون 
واحـــد، أي أن يكـــون لألكثرية 
اجلديدة فيها أكثر من ثلثي عدد 
الوزراء. كما انه أي امليقاتي، ال 
يحبذ أيضا حكومة التكنوقراط، 
ألن القضايـــا التي ســـتعاجلها 
احلكومة العتيـــدة، بحاجة الى 

رافعة سياسية.
انه  الى  وأشار زوار ميقاتي 
ليس في وارد تقـــدمي تنازالت 
تتعلـــق بصالحيـــات رئيـــس 
احلكومة والـــذي ال ميلك أصال 
حق التراجع عنها، وبالتالي فإن 
من يعتقد أنه قد يتهاون في هذا 

األمر فهو مخطئ.
وأكد ميقاتي أمام زواره أنه ال 
أحد قادر على نزع سالح حزب 
اهلل أو وقف عمل احملكمة الدولية، 
معتبرا أن أي كالم في أي بيان 
وزاري حول هذا األمر ســـيبقى 

حبرا على ورق.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

)أ.ف.پ( أفراد من اجليش اللبناني يراقبون احلدود اللبنانية - اإلسرائيلية في بلدة مارون الراس 

أخبار وأسرار
٭ محادثات العريضي في دمشق: التطورات 

اجلارية في املنطقة واالتصاالت بشأن 
تأليف احلكومة كانت أمس محور 

احملادثات التي أجراها الوزير غازي 
العريضي موفدا من النائب جنبالط 

في دمشق مع معاون نائب رئيس 
اجلمهورية اللواء محمد ناصيف. وقد 
وضع العريضي »أبووائل« في خالصة 
لقاءات جنبالط في باريس، اضافة الى 

لقاء جنبالط مع فيلتمان.

٭ كالم موحد: يشير نواب اللقاء 
الدميوقراطي )املوازي جلبهة 

النضال الوطني( انه ولدى 
مشاركتهم في املناسبات االجتماعية 
في اجلبل يسمعون كالما واحدا من 
قيادات احلزب االشتراكي وأنصاره 

مبا معناه: نحن مع مواقفكم 
السياسية في 14 آذار، لكن لن 

نتخلى عن وليد بك والى جانبه.
٭ مرحلة جديدة: توقف املراقبون عند 

الكالم الذي أدلى به الوزير السابق 
وئام وهاب عقب عودته من زيارة الى 
سورية والذي أعلن فيه عن ضرورة 
قيام حكومة وحدة وطنية بعد فشل 

تشكيل حكومة من لون واحد.
وقرأ البعض في موقف وهاب مؤشرا 
الى اقتراب انطالق مرحلة جديدة تبدأ 
من إعالن األكثرية انها لم تعد أكثرية، 

والتصرف على أساس ان مرحلة ما 
بعد إسقاط حكومة احلريري قد انتهت.

٭ لبنان بال حكومة أفضل: يقول أحد 
الديبلوماسيني في لبنان انه 

بالرغم من املشاكل االقتصادية 
واالجتماعية التي حتتاج الى وجود 

حكومة واتخاذ اجراءات إال انه 
من املفضل واألحسن انه ال وجود 

حلكومة اليوم ألن ذلك يريح لبنان 
سياسيا سواء داخليا أو إقليميا 

وكان سيتحول وجود احلكومة الى 
مشكلة.

الشهال: لبنانيون شاركوا في قمع احملتجني بسورية وبعضهم عادوا أمواتًا
الطائفة العلوية في لبنان بالقتل، 
وإرسالهم بتوابيت إلى الرئيس 
السوري بشار األسد«، وقوله 
لصحيفة »الشرق األوسط«، بأن 
»عشرات الطرابلسيني موقوفون 
في سورية بتهمة املشاركة في 
األعمال التخريبية هناك، وتزايد 
اخلوف من حتويل العلويني في 
طرابلس إلى فشة خلق كما حصل 
في 7 أيار 2008«، اعتبر الشهال 
أن »هذه النوعية تعودت االفتراء 
وهي مطلوب منها االفتراء لتأزمي 
الوضع في طرابلس والتأسيس 

لفتنة«.
 وصرح لـ»الشرق األوسط«: 
»أنا لم أدل بهـــذا التصريح ال 
من قريـــب وال من بعيد وعلى 
املدعي تقـــدمي البينة، لكنه لن 
يســـتطيع ألنـــه كاذب ومفتر، 

وما قلته وأصـــر عليه هو أن 
أذيال وأذنـــاب وحلفاء النظام 
الســـوري في لبنان، يدعمون 
علنا هـــذا النظام ويهددون كل 
من يقف ضـــده ويعارض قتل 
األبرياء واألطفال من أبناء الشعب 
السوري، ويهددون بحرق لبنان 
من أجل هذا النظام ألن مصاحلهم 

كلها معلقة على مصيره«.
 وأكد الشهال أن »أذيال وأتباع 
الســـوري يطالبوننا  النظـــام 
بعـــدم التدخل فيما يحصل في 
ســـورية، في حني أنهم أرسلوا 
مئـــات احملازبني إلى ســـورية 
للمساعدة على قمع املتظاهرين، 
والبعض من هؤالء أعيدوا أمواتا 
إلى لبنان، ونحن لدينا أدلة عن 
لبنانيني وإيرانيني يســـاعدون 
النظام الســـوري، ومعلوماتنا 

مؤكدة وموثقة«.
 وعما إذا كان التيار السلفي 
اللبنانية  واحلركات اإلسالمية 
تدعم احملتجني في سورية، شدد 
الشهال على أن »كل الدعم الذي 
النازحني  نقدمه هو مســـاعدة 
املوجودين في لبنان، أما بالنسبة 
إلى املتظاهرين في سورية فال 
منلك إال الدعاء لهم واالبتهال إلى 
اهلل أن ينصر هذه الثورة النبيلة 
ويحفظها من أي انتكاسة، وأن 
ينتقم من املجرمني الذين يقتلون 
األبرياء واألطفـــال وينتهكون 
حرماتهم، داعيا الدولة اللبنانية 
إلى »حماية النازحني السوريني 
وأال تعاملهم معاملة أمنية تلبية 

لطلب األمن السوري«.
بدوره، رأى رئيس جمعية 
»اقرأ« )الســـلفية( الشيخ بالل 

دقماق، أن عيـــد »تلقى ضوءا 
أخضر للتحرك وإشـــعال فتنة 
مذهبيـــة مغرضـــة للتغطية 
والتعميـــة عمـــا يحصـــل في 
ســـورية«، وقال »بالفعل هناك 
أبدان تقشعر مما يتفوه به عيد، 
وفعال على مـــا يبدو أنه يضع 
أبناء طائفته في مأزق سياسي 
ومعنوي صعب جراء ما يقول، 
ومن خالل اتهامه الشيخ داعي 
اإلسالم الشهال بتوعد العلويني 
بالقتل وإرسالهم إلى سورية في 
توابيت إلى الرئيس الســـوري 

بشار األسد«.
وطالب دقماق الزعيم العلوي 
الشـــيخ داعي  بـ»توثيق كالم 
اإلسالم الشـــهال، وإذا لم يأت 
بدليل موثق فإننـــا نضع هذا 
اللبناني  القضاء  األمر برســـم 

والنيابات العامة والقوى األمنية 
للعب دورها في تأديب ومحاسبة 
كل من تســـول له نفسه، مهما 
عال شأنه، إشعال حرب طائفية 
بغيضة نحن في منأى عنها وال 
نريدها«، داعيا إلى »اعتبار هذا 

اخلبر مبثابة إخبار«.
 وسأل »لو أن تيار )املستقبل( 
يســـاند الناس )في طرابلس( 
بالســـالح، هل كنت تستطيع 
البقاء في مكانك؟«، مشيرا إلى 
أن »هذه الكذبـــة هي في عهدة 

القضاء والقوى األمنية«.
أما في املواقف السياســـية، 
فحـــذر وزير العمل في حكومة 
تصريف األعمال بطرس حرب، 
من أن »إسقاط النظام السوري 
سيؤدي إلى مذبحة في سورية 
أكثـــر صعوبة من  القصة  ألن 

مصر«، وقـــال: »في رأيي، على 
األســـد أن يطل على الشـــعب 

السوري بإصالحات«.
وسأل رئيس كتلة حزب اهلل 
النائب محمد رعد: »هل أن إطالق 
النار على الشرطة في سورية 
وتخريب ممتلكات عامة وإحراق 
إدارات عامة وقنص متظاهرين 
في الشارع هو عمل إصالحي؟«، 
ورأى أنه »لو مت هذا العمل نفسه 
في أي بلد أوروبي أو غربي، لكان 
عمال إرهابيا في نظرهم«، معتبرا 
أن »ما يجري في سورية ينظر 
إليه ويضخم ويبالغ فيه، لكن 
لم يسمع من هؤالء احلريصني 
على حقوق اإلنسان واإلصالح 
والتغيير كلمة واحدة تبلســـم 
املقهورين واملضطهدين  جراح 

واملغزوين في البحرين«!

أخـــذت تداعيـــات األحداث 
الداخل  السورية تنعكس على 
اللبناني بشـــكل كبير، وجتلى 
ذلك في السجاالت احملتدمة بني 
التيـــارات الســـلفية في مدينة 
طرابلس )شمال لبنان( املتضامنة 
علنـــا مع الشـــعب الســـوري 
وثورته من جهـــة، وبني نائب 
احلزب »العربي الدميوقراطي« 
)العلـــوي( رفعت عيد، املوالي 
للنظام السوري من جهة ثانية، 
والتي بلغت حد تبادل االتهامات 
التي تخفي في طياتها رســـائل 
بالغة الدقة واخلطورة من جهة 

ثالثة.
فبعد تصريـــح رفعت عيد 
الذي اتهم فيه مؤســـس التيار 
السلفي في لبنان الشيخ داعي 
اإلسالم الشهال، بـ»توعد أبناء 

داعي اإلسالم الشهال

حزب اهلل: من حرر األرض لن يقبل
بأن يُحتل لبنان من فيلتمان وأصدقائه

رأى عضو كتلة الوفـــاء للمقاومة النائب 
نواف املوسوي ان »قضية جيفري فيلتمان التي 
جاء بها اآلن هي كيفية استخدام لبنان كمنصة 
لضرب الوحدة الوطنية في سورية واالستقرار 
االمني وتفعيـــل اجهزة متس بصالبة املوقف 
السوري وليستخدم كل ذلك في عملية االبتزاز 
املنهجي الذي تتعرض له احلكومة السورية من 
جانب اإلدارة االميركية وان مباشرة او أحيانا 

بواسطة أطراف عربية«.
املوسوي وفي احتفال في اجلنوب قال ان 
ما يســـعى اليه فيلتمان من اجلانب السوري 
هو الزج بلبنان في االزمة الداخلية السورية 
لتوظيف هذا اجلهد في لبنان البتزاز سورية 
شعبا وقيادة فمن هنا نتوجه بالقول الى الذين 
خدعوا العام 2005 باالوهام االميركية التي قالت 
لهم سنسقط لكم بشار االسد وستحكمون لبنان 
منفردين كما تهوون وتشاؤون.. اننا نتوجه 
إلى هؤالء بالقول: لقد اســـتخدمتم من العام 
2005 إلى العام 2008 على مدى ثالث سنوات 

وخلدمة الصالح االميركي فال تستخدمون مجددا 
كموظفني عند االدارة االميركية في مشـــروع 

عابر ومؤقت.
وأكد أن هذا املشروع االميركي للمس بأمن 
ســـورية والوحدة الوطنية فيها سوف يتخذ 
اشكاال انسانية الذي هو ستار يعمل من اجله 
لالضرار بأمن ســـورية ووحدتها ومستقبلها 
وبالتالي من يضر بأمن ســـورية يضر لبنان 
مبعزل عن مصلحة سورية وان مصلحة لبنان 
تقتضي ان ُيرد فيلتمان على اعقابه وان يرفض 
مطلبه الذي يتخذ ستارا إنسانيا.. الفتا الى انه 
من مصلحة لبنان اال يتدخل في األزمة السورية. 
وقال: إن من حرر أرضه من االحتالل العسكري 
االسرائيلي لن يقبل بأن يحتل لبنان من جانب 
فيلتمان واصدقائه الذين حدثتنا عنهم وثائق 
ويكيليكس، داعيا الى ســـلوك طريق يحقق 
املصالح الوطنية اللبنانية قبل اي مشـــروع 

خارجي أو داخلي أممي أو قومي.
بيروت ـ محمد حرفوش  ٭

ولو غادرت قناة »اجلزيرة«، وال 
أعتقد ان هذا األمر سيحصل. 
ولكـــن ملاذا حتـــول حلم هذه 
اإلجابة الى أشبه بالسراب او 

االجتاه املعاكس.
الكثيـــر من االنســـحابات 
اإلعالمية حدثـــت مؤخرا في 
محيط بيئـــة العمل اإلعالمية 
لقناة »اجلزيـــرة« خصوصا 
بعد ان فاجـــأت القناة الكثير 
املتابعـــني بتغطياتهـــا  مـــن 
اجلريئة واملفتوحة على مدار 
الســـاعة ملا يجري من ثورات 
شعبية في سورية، استفهامات 
متعددة رافقت اســـتقالة بن 
جدو وغيره مـــن اإلعالميني 
واإلعالميات السوريني العاملني 
بـ »اجلزيرة«، والكل حتدث عن 
األسباب كونها حتريض قناة 
»اجلزيرة« إعالميا في أحداث 
ســـورية، في تونس ومصر 
وليبيا واليمن كانت تغطيات 
»اجلزيرة« مشابهة لتغطيات 
سورية وأكثر بكثير، أين كان 

وهاب مكرمًا بن جدو: 
إيران لن تسمح باهتزاز سورية!

أوباما: حزب اهلل ميارس االغتيال السياسي 
من خالل الصواريخ والسيارات املفخخة

اتهم اوباما في خطابه أمس األول امام املؤمتر 
السنوي ملنظمة »ايباك« التي تعتبر ابرز لوبي 
يهودي في الواليات املتحدة حزب اهلل باالغتيال 
السياســـي والصواريخ والسيارات املفخخة 
وقال: »ملتزمون مبنع إيران من احلصول على 
الســـالح النووي«، معتبرا أن »إيران تضرب 
شعبها، وحتاول التدخل باملنطقة، وهي تستمر 
مبســـاعدات منظمات ارهابية، ومتول منظمة 
مثل »حزب اهلل« التي تقوم باغتياالت سياسية 

وتفرض ذلك بصواريخ وسيارات مفخخة«.
من جهة اخرى كشف املمثل الشخصي لألمني 
العام لألمم املتحدة غير بيدرسون جانبا من 
املستور عن املعلومات التي في حوزته، خالل 
اجتماع عقده مع منسق شؤون مكافحة االرهاب 
في وزارة اخلارجية االميركية السفير هنري 
كرامبتون، متحدثا عن »حزب اهلل« وعالقته 
بســـورية، وعن الدور الســـوري فيما يتعلق 

باحلوار الوطني.
السفارة  الوثيقة الصادرة عن  وبحســـب 

االميركية في بيـــروت ورقمها 1676 06، فإن 
بيدرســـون قال إن القراءة الصحيحة لهوية 
»حزب اهلل« تستوجب أخذ جذور احلزب بعني 
االعتبار، وشرح أن البدايات كانت بانفصاله 
عن حركة »أمل« واستمداد اإللهام والدعم من 

الثورة اإلسالمية في ايران.
ومن األسباب التي عززت نشأة »حزب اهلل«، 
كانت األعداد الكبيرة من املجتمع الشيعي التي 
»ضاقت ذرعا« بفساد )...( وخصوصا خالل 
االجتياح االسرائيلي العام 1982، كما أن تواجد 
احلرس الثـــوري اإليراني في البقاع، في تلك 

الفترة، كان عامال فعاال في صنع احلزب.
في نهاية املطاف، حزب اهلل هو »خليط« من 
عالقات بالثورة االسالمية في ايران واملظالم 
االجتماعية في املجتمع الشيعي واحلرب مع 
اسرائيل و»عالقة معقدة جدا« باحلكومة السورية 
وأجهزتها األمنية، وحتدث بيدرسون، بحسب 
الوثيقة التي نشرتها صحيفة »اجلمهورية« »عن 

وجود فروع عدة داخل قيادة »حزب اهلل«.

بن جدو ورفاقه املنسحبون مما 
كان يحدث؟ تسييس اإلعالميني 
أمر خطير بالفعل، الكل يحب 
بالده، ولكن ما شـــاهدناه هو 
حـــب ووالء لألنظمـــة، ولم 
يقتصر األمر على اإلعالميني 
ولكن من الطرافة ان تشـــاهد 
تنويهات وتنويهات عن لقاء 
مـــع مصمم مكياج ســـيدات، 
وهـــذا التنويه ليس كون هذا 
الكوافير ســـيتحدث عن آخر 
خطوط املوضة ولكن ليقول 
لنا انه بوطنيته التي ال يعلى 
عليها انسحب من قطر وضحى 
مبكياجه لكبار سيدات املجتمع 
القطري بسبب تغطيات قناة 
»اجلزيرة« ملا يحدث في سورية، 
موقف بطولي طريف واألطرف 
القناة التي اعتبرت ما قام به 

بطولة ايضا!

قال وئام وهاب، خالل حفل 
تكرمي أقامه لإلعالمي غســـان 
بن جدو املدير السابق ملكتب 
قناة »اجلزيرة« في لبنان: ان 
برنامجنا للحكومة مغاير متاما 
للبرنامج الذي أبلغه فيلتمان 

لبعض املسؤولني.
وتابع وهاب: نريد حكومة 
مقاومة، ال نتعامل مع أكذوبة 
العصر، احملكمة الدولية. وفي 
الشأن السوري قال وهاب ان 
سورية ستجتاز أزمتها الداخلية 
وإال النار في كل املنطقة، وان 
الغربي في ســـورية  التدخل 
يعني ان عشـــرات اآلالف من 
الصواريخ ستتســـاقط على 

املستعمرات اإلسرائيلية.
ونفى وهاب التدخل التركي 
املباشر في سورية، مؤكدا ان 
جمهوريـــة إيران اإلســـالمية 
لن تســـمح يوما بـــأن تهتز 

سورية!
بدوره غسان بن جدو حتدث 
عن جتربته مع حزب اهلل في 
حـــرب 2006، واصفـــا ثقافة 

املقاومة بثقافة احلياة.
في هذا الوقت، وفي لقاء له 
مع صحيفة مينية قبل سنوات 
سئل غسان بن جدو مدير مكتب 
قنـــاة »اجلزيرة« فـــي لبنان 
املســـتقيل مؤخرا: هل تتوقع 
ان يكون الوطـــن العربي في 
يوم ما بدون قناة »اجلزيرة«؟ 
وكانت إجابته: ال أمتنى ذلك، 
ضرب قناة »اجلزيرة« وإسكات 
صوتهـــا إن حصل في يوم ما 
غسان بن جدوسيصيبني بإحباط شديد حتى  وئام وهاب

رعد: تظاهرة 
مارون الراس 

وراء زيارة فيلتمان 
.. واملتظاهرون 

السوريون عصابات 
تتحرك حتت 

عنوان الدميوقراطية 
واإلصالح 


