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بيروت ـ أحمد منصور
نف����ى عضو كتل����ة »زحلة 
النائ����ب عقاب صقر  بالقلب« 
وجود اي ارتباط سياس����ي ملا 
يجري ف����ي اجلنوب باحملكمة 
الدولي����ة وإي����ران، معتبرا ان 
املسألة ميدانية وتعود حلركة 
الدولية داخل وخارج  القوات 
القرى اجلنوبية، الفتا الى ان 
االحتكاك بني األهالي واليونيفيل 
حصل عندما متددت اليونيفيل 

داخل تلك القرى.
 وق����ال صقر ف����ي تصريح

ل� »األنباء«: هذه املسألة فيها 
حساسية ميدانية كبيرة، وقد مت حلها، وان أي 
ربط لها مبسائل اقليمية او باحملكمة الدولية ال 
دليل عليه، والدليل هو انه لوال دخول اليونيفيل 

للقرى ملا حصلت تلك االشكاالت.
وأضاف صقر: ان القصة خاصة بواقع ميداني 
يتحسب له حزب اهلل، وقد حتركوا على أساسه، 
وكانت هناك حركة من األهالي الذين هم بعيدون 
عن حزب اهلل، لذا فإن املس����ألة مرتبطة بواقع 

ميداني بحت.
وحول اخلرق األمني األخير الذي وقع في مطار 
بيروت الدولي رأى صقر أنه خرق خطير جدا، 
مؤكدا انه يستدعي ضرورة اجراء حتقيق كبير 
للحؤول دون تكراره ومنع وصول األشخاص 
الى الطائرات في املطار، معتبرا ان قائد جهاز أمن 
املطار حتّمل مس����ؤولياته على أكمل وجه وقام 
بخطوة جيدة، ولكن اخلطوة األجدى واألفضل 
اجراء حتقيق موسع لنتمكن من اعطاء صورة 
لدى جميع اللبنانيني واألجانب والس����واح بأن 
أمن املطار محّصن، ولتعاد الثقة للمطار محليا 

وعربيا ودوليا.

الكالم عن قرار االتهام »تبصير«

وفي موضوع احملكمة الدولية قال صقر: ان 
كل الكالم عن التقرير هو مجرد تبصير، فال أحد 
يعلم ما يوجد في التقرير او القرار الظني، لذا 
فإن احلديث ع����ن القرار الظني هو مجرد حالة 
م����ن التكهنات التي تع����ّود وأدمن عليها بعض 
اللبنانيني، اإلدمان على التكهن وعلى املصادر 
واملعلومات والتي تكون غالبيتها خاطئة، فإذا 
كانت في املسائل اللبنانية 90% من هذه التكهنات 
مخطئة، فكيف باملسائل الدولية؟ وكيف مبحكمة 
تثبت كل مرة استقاللها وشفافيتها، حتى انها 
تعطي امكانية لألشخاص الذين كانوا في دائرة 
االش����تباه باحلضور واالعتراض على احملكمة 
وأخذ املعلومات منها كما حصل مع اللواء جميل 
السيد، واني أتوقع ان يصدر القرار الظني مخالفا 
متام����ا، وليس فيه اي اش����كال لبناني، وميكن 

ان يكون مفيدا لكل اللبنانيني 
وبعك����س ما يه����ول ويتوقع 
البعض، وقد يك����ون مفاجأة 
س����ارة لكل اللبنانيني وتقدما 
على طريق احلقيقة وال يكون 
عامل انقسام، فعلينا ان نفكر 
ايجابيا أحيانا وهو أفضل لنا 
وللتحقي����ق ال أن نعيش على 
تكهنات سوداء وليس لها أساس 
من الصحة، ولألسف نبني على 
تكهن كاذب واقعا سياسيا ومن 
ثم واقع أمني وعسكري، وكله 
على افتراض اعالمي غالبا ما 

يكون كاذبا.

الحريري في دمشق

وحول زيارة رئيس احلكومة سعد احلريري 
الى سورية اليوم وتطور العالقات بني البلدين 
رأى صقر ان تطور العالقات يسير بشكل جيد، 
آمال ان تعطي الزيارة ثمارا عملية واضحة وتكون 
فيها اجنازات على األرض، وقال: ان زيارة الشيخ 
سعد مهمة ولكن ليس املهم ان تقوم مبائة زيارة 
لسورية، املهم النتيجة وان تكون هذه النتيجة 
جيدة للبنان وللعالقات اللبنانية � الس����ورية 
مبا يخدم مصلحة البلدين املستقلني، ونتمنى 
ان حتصل زيارات متبادلة، وهذه املرة ستكون 
الزيارة خطوة ايجابية واس����تثنائية وتطورا 
عمليا ملموسا، واألمل ان يترافق هذا التطور مع 
خطوات متبادلة لتعزيز الثقة بني الدولتني تعزز 
بناء جس����ور التواصل على قواعد مؤسساتية 
قائمة على احترام الدولتني لس����يادتهما وعلى 
تعاونهما مبا فيه مصلحة كل بلد والتي تؤدي 

الى املصلحة املشتركة للبلدين.

عون في زحلة

وعن زيارة رئيس تكتل التغيير واإلصالح 
العماد ميش����ال عون ملدينة زحل����ة في البقاع 
والسجال الدائر مع حليفه النائب السابق ايلي 
سكاف قال صقر: نتمنى ان تكون الزيارة مفيدة 
لزحلة، ولك����ن الواضح ان العماد عون انفصل 
عن حليفه الوزير السابق سكاف، وانه من حق 
العماد عون زيارة اي منطقة لبنانية ولديه فيها 
نفوذ نسبي وان كان محدودا، ويبدو ان هذا األمر 
يتسبب في حساس����ية مع حلفائه الذين بدأوا 
االنفصال بشكل كبير، وان األمل ان تكون هذه 
الزيارة ناجحة وملصلحة زحلة ال ان تكون في 
اطار املناكفات وزيارة مقابل زيارة واال توضع 
في اطار احلساسيات، فزحلة تتطلب املزيد من 
لم الشمل وليس املناكفات التي ال تخدم أحدا، بل 
تصب ضد مصلحة املدينة التي نسعى بكل جهد 
الى حتصينها وخدمتها مع قضائها ومحيطها.

تقرير أميركي متشائم: سيناريوهات الحرب متزايدة
بيروت: في إطار دراسات يصدرها 
 »مركز االجراءات الوقائية« التابع

لـ »مجلس العالقات اخلارجية« )مركزه 
نيويورك( عن األزمات الدولية املرشحة 
لالنفجار وتقدمي التوصيات لصانعي 
ــت عنوان  ــرار، صدر تقرير حت الق
ــوارئ: حرب لبنان  »مذكرة خطة ط

ثالثة« أعده دانيال كيرتزر.
يعتبر هذا التقرير ان »ترسانة حزب اهلل أكثر 
قوة في النوعية والكمية اليوم مما كانت عليه عام 
2006. ورغم ان منطقة احلدود بني إسرائيل ولبنان 
هادئة أكثر من اي وقت مضى في العقد املاضي، 
فالتكهنات بأن حرب لبنان ثالثة ستحصل في فترة 
الـ 12 الى 18 شهرا املقبلة تتزايد بشكل مستمر، 
ميكن إلسرائيل ان تقرر ان التهديد األمني الذي 
يطرحه حزب اهلل وصل الى مستويات ال حتتمل 
وتتخذ عمال عسكريا استباقيا، في حني أن حزب 
اهلل ال يظهر خارجيا اي اهتمام مبواجهة إسرائيل، 
قد يختار لعدة أسباب او ميارس الضغط عليه من 

ايران الستعراض قدراته العسكرية اجلديدة.
بغض النظر عن األسباب العاجلة، هناك نزاع 
ــه تداعيات هامة  ــد حول لبنان قد تكون لدي جدي
ــدة ومصاحلها في  ــة الواليات املتح على سياس

املنطقة«.

وذكر كيرتزر ان »مؤشرات وعالمات التحذير 
من حرب وشيكة« هي االرتفاع في حدة خطابات 
حزب اهلل جتاه إسرائيل والزيادة في تصريحات 
املسؤولني اإلسرائيليني العلنية حول ايران وحزب 
اهلل ومستويات استعداد إسرائيل العسكرية واملدنية، 
مشيرا الى ان وفاة املرجع الشيعي السيد محمد 
ــني فضل اهلل »ميكن ان تشعل صراعا داخل  حس
لبنان حيث يقرر حزب اهلل الهجوم على إسرائيل 
كوسيلة لتوحيد مناصريه، او ان تدفع ايران حزب 
ــرائيل كوسيلة لصرف  اهلل الى الهجوم على إس
ــاه الضغط الدولي على ايران حول برنامجها  انتب

النووي«.
ــيناريو الثاني وهو  ــل كيرتزر الى الس وينتق
»ميكن إلسرائيل االعتداء على حزب اهلل او جره 
الى حرب تدمر القدرات التي تهدد أمن إسرائيل. 
ــرائيل ان تقرر ايضا تقليص قدرات  وميكن إلس
ــزب اهلل من أجل حرمان إيران من قدرة ضربة  ح
ثانية اذا ما قررت إسرائيل الهجوم على منشآت 

ايران النووية«.
ومع ان كيرتزر يرى ان حصول نزاع عسكري 
ال يصاحبه وقوع خسائر مدنية كبيرة او تدمير 
ــع للبنية التحتية اللبنانية قد تكون نتائجه  واس
مفيدة ألميركا ألنه سيؤدي الى إضعاف حزب اهلل، 
ــول مثل هذه النتيجة  ــه يرى ايضا ان حص إال ان

ــرائيل  »ضئيل«، وتاليا فإن نتائج احلرب بني إس
وحزب اهلل لن تؤدي الى »نتائج ايجابية للواليات 
املتحدة«. وأي هجوم إسرائيلي بصرف النظر عن 
ــارع  ــيؤدي الى تهييج الش فاعليته او جناحه »س
العربي ويعقد جهود الدول العربية املعتدلة لدعم 

األهداف االميركية في املنطقة«.
ــتبعد ان تشارك سورية  وفي رأيه ان من املس
في القتال، إال انها ميكن ان تعاود دعمها لهجمات 
املتمردين في العراق ضد القوات االميركية، كما 
ــتؤدي الى جتميد إحياء مفاوضات  ان احلرب س
السالم. بيد ان كيرتزر يعتقد ان قدرة واشنطن 
ــن مثل هذه  ــرائيل او منعها من ش على جلم اس
ــا عن امكان ان  ــرب محدودة. ويتحدث ايض احل
ــرائيل، كمحاولة لتفادي نزاع  تشجع اميركا إس
ــع، بتوجيه ضربات وقائية محددة  عسكري واس
الى خطوط امداد حزب اهلل او الى مراكز تدريبه او 
مستودعات الصواريخ البعيدة املدى التي ميلكها 
ــورية. ومع انه ال  ــتودعات س واملوجودة في مس
ــرائيل  يقول ان احلرب الثالثة بني حزب اهلل وإس
ــع حتليله وكأنه مبني ضمنا  حتمية، إال انه وض

على هذه الفرضية.
ويضيف في إشارة تعكس عجز لبنان الرسمي 
ان »احلكومة اللبنانية واجليش اللبناني ليسا في 
الواقع العبني في هذه الدراما املفتوحة«. ونظرا 

الى احتمال نشوب احلرب، يوصي بتعزيز النشاط 
ــي املنطقة والتعاون  ــتخباراتي األميركي ف االس
ــرائيلي، لضمان  االستخباري األميركي ـ االس
حصول املسؤولني األميركيني على أفضل املعلومات 
ــوب احلرب، كما يوصي »بتكثيف  في حال نش
التبادل االستخباري االميركي ـ االسرائيلي عن 
سورية ولبنان وحزب اهلل«. ويوصي كذلك بأن 
تعيد أميركا علنا تأكيد دعمها »حلق إسرائيل في 
ــها، وان تبدي قلقها من معاودة  الدفاع عن نفس
تسليح حزب اهلل«. وفي سياق حديثه عن تكثيف 
الضغوط الدولية على سورية لوقف تسليح حزب 
اهلل وجتنيد فرنسا وبعض الدول العربية في هذا 
املجال، يقول انه في حال إخفاق مثل هذه املساعي 
الدولية في اقناع سورية، عندها ميكن اللجوء الى 
ــتصدار قرار عقابي  مجلس األمن والتهديد باس
ــورية. ومع اعترافه بأن اعتماد مثل هذا  ضد س
ــه يرى ان التحركات  القرار ليس مرجحا، إال ان
الديبلوماسية في هذا الشأن في نيويورك »ستبعث 

برسالة قوية الى دمشق.
ــنطن بعد نشوب  ويخلص الى ان على واش
احلرب الثالثة ان »توفر القيادة التي تقلص فترة 
ــمال  ــرب ومداها، وان تترجم ذلك الى رأس احل
ديبلوماسي أميركي لتحريك مفاوضات السالم« 

في املنطقة.
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سكاف مستاء من دعوته »غير الالئقة«: يبدي النائب السابق 
إيلي سكاف استياءه من الطريقة »غير الالئقة« التي مت 
بها توجيه الدعوة اليه للمشاركة في حفل تكرمي العماد 
ميشال عون في أوتيل القادري الكبير في زحلة مساء 
23 اجل���اري. وقد نقل الدعوة الى مكتب س���كاف أحد 
العونيني في زحلة، فيما كان س���كاف يعتقد ان التيار 
سيبادر الى زيارته عبر وفد من قيادييه لتوجيه دعوة 
ل���ه كي يكون ف���ي عداد مس���تقبلي عون م���ع الكتلة 

الشعبية.
باريـس تتوقع املزيد: نقل عن مصدر فرنسي مطلع على 
امللف اللبناني لـ »احلياة« ان باريس تتوقع املزيد من احلوادث 
مع قوات »اليونيفيل« برغم من البيان القوي ملجلس األمن، 
مببادرة فرنسية لتأييد هذه القوة وعملها ومهمتها. واستبعد 
املصدر أن تكون سورية مرتاحة الى ما حصل في اجلنوب، 
كما أنها ال حتبذ احلملة املناهضة لفرنسا القائمة في لبنان، 
ــها في موقف محرج، ألن فرنسا مضطرة  ألنها جتد نفس
ــعها أن تدافع  ــورية، واألخيرة ليس بوس النتقاد حلفاء س
عنهم بقول إنهم على حق. ومضى يقول إن أحداث جنوب 
ــق ألن »اليونيفيل« مفيدة لسورية في  لبنان ال تسر دمش
ــرائيل حربا ال تريدها. وذكر أن التوتر في  ــنت إس حال ش
ــل موجودة لذلك وهي  ــيزداد ألن جميع العوام اجلنوب س
ــتمر للسالح الى حزب اهلل  احملكمة الدولية والتحويل املس
ــية اللبنانية التي أصبحت انهزامية حيال  واحلياة السياس
العناصر اخلارجية أي إيران وسورية. ورأى أن لبنان مير 
اآلن، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في مرحلة شلل 
لهذه احلكومة ثم محاولة شل »اليونيفيل« وفي الوقت نفسه 

تزويد حزب اهلل باملزيد من السالح.
ديبلوماسي عربي يستغرب ربط »اليونيفيل« باحملكمة:  نقل عن 
ديبلوماس���ي عربي في نيويورك )األمم املتحدة( قوله 
ان كل الكالم ع���ن ترابط أو عالقة بني احملكمة الدولية 
حملاكمة املتورطني في اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
و»اليونيفيل« هو إما جهل باالنفصال بني احملكمة ومجلس 
األمن اال عبر التمويل، أو إدانة مسبقة متعمدة من أطراف 

ما حلزب اهلل، أو إدانة للذات مستغربة حقا.
»االونروا« قد تغلق مكاتبها في لبنان: الكالم الصريح والواضح 
ــارة السياسية من  ــانتال سركيس املستش الذي أطلقته ش
مكتب املنسق اخلاص لألمم املتحدة في لبنان مايكل وليامز، 
دفع بالنواب أعضاء جلنة االدارة والعدل الى طرح االسئلة 
ــالل األجوبة أن منظمة  ــركيس، وهي أكدت من خ على س
االونروا على شفير االفالس وان احتمال إغالق مكاتبها في 
لبنان بات أمرا واردا. هذه الصراحة دفعت ببعض االوساط 
السياسية املسيحية الى التقاط اشارات مريبة حول تزامن 
طرح النائب وليد جنبالط مشاريعه حول احلقوق االنسانية 
لالجئني الفلسطينيني وامكانية اغالق مكاتب االونروا، خاصة 
ان الرعاية االجتماعية ستحول الفلسطينيني من خانة الالجئ 

الى خانة املقيم في لبنان.

أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس فرع »االونروا« في لبنان 

خطاب نصر اهلل و»سيناريو« عون يّخيمان على زيارة الحريري إلى دمشق اليوم 
عواصم ـ عمر حبنجر والوكاالت

خيم موضوع العمالء وإعدامهم 
وردود فعل قيادات 14 آذار على 
خطاب االم���ني العام حلزب اهلل 
السيد حس���ن نصراهلل وكذلك 
»السيناريو« الذي نقل عن العماد 
ميشال عون، على الزيارة الرابعة 
التي يق���وم بها رئيس احلكومة 
سعد احلريري الى دمشق اليوم 
حيث وص���ف د.محمد ش���طح 
مستشار رئيس احلكومة للشؤون 
اخلارجية الزيارة باخلطوة املهمة 
في مسار إعادة تفعيل العالقات 
الس���ورية الس���يما   � اللبنانية 

االقتصادية والتجارية.
واعتب���ر ش���طح أن الزيارة 
تكتس���ب أهميته���ا م���ن كونها 
ستؤسس لعالقات جديدة لم تكن 

موجودة من قبل.
ولفت الى أن ترسيم احلدود 
ومل���ف املفقودي���ن يتس���مان 
العديد  بحساس���ية معينة لكن 
من اللبنانيني يربطون التقدم في 
العالقة بني البلدين بهذين امللفني 
وعدم إيجاد حل سيؤثر سلبا على 

العالقة التأسيسية.
في غضون ذلك، سلط خطاب 
األمني العام حلزب اهلل الس���يد 
حسن نصراهلل مساء أول من امس 
الضوء على لوحة تعكس واقع 

املرحلة اللبنانية اآلتية.
فق���د ربط الس���يد نصراهلل 
القرار االتهامي املرتقب صدوره 
ع���ن املدع���ي الع���ام الدولي في 
قضية اغتيال الرئيس الش���هيد 
رفيق احلريري وصحبه باحتمال 
اتهام عناصر في حزب اهلل، وبروز 
شبكات التجسس اخلليوي لصالح 
إسرائيل في تكوين أدلة االتهام، 
الالئحة  الداخلية  التوتيرات  في 

في األفق.
وفي احتفال بي���وم اجلريح 
املقاوم تساءل نصراهلل عن أسباب 
الضجيج الكبي���ر الذي أثير من 
جانب بعض القوى السياس���ية 
بعد اعتقال عميل االتصاالت شربل 
قزي، وملاذا تصدت للدفاع عن هذا 
العميل؟ الفت���ا الى ان »جرمية« 
مخابرات اجليش انها كشفت عميال 
ميس باملؤامرة الكبيرة التي جتري 

حياكتها عبر احملكمة الدولية.
وطال���ب نص���ر اهلل رئيس 
احلكومة سعد احلريري ووزير 
الداخلي���ة زياد ب���ارود بتوجيه 
السؤال الى فرع املعلومات وقوى 
األمن الداخلي عما إذا كان لدى فرع 
املعلومات معلومات عن العميل 
قزي، قب���ل ان تعتقله مخابرات 

اجليش.
وقال ان هذا العالم الذي اسمه 
عالم االتصاالت هو عالم مقدس 
املراهنني على  ل���كل  بالنس���بة 

احملكمة الدولية، ألنه إذا اقتربنا 
من موضوع االتصاالت سنكشف 
العمالء في شركات االتصاالت، 
ونكتشف امكانية اللعب باخلطوط 
والداتا، وبالتالي ان حجر الزاوية 
في القرار الظني الذي هو حجر 
الزاوية في املؤامرة اجلديدة ليس 
على حزب اهلل، بل على البلد لكنه 
طار، لذلك كان ممنوعا على أحد مد 

يده الى شبكات االتصاالت.

ردود 14 آذار

وردت مص���ادر قريبة من 14 
آذار على تساؤالت نصراهلل على 
إملام باألمر بأن جهاز املعلومات 
رصد تعام���ال من جانب العميل 
شربل قزي، ومن أجل استكمال 
املعطي���ات، طل���ب اجله���از من 
وزارة الداخلي���ة وفقا لألصول، 
االستحصال من وزارة االتصاالت 
على إذن لالطالع على املعطيات 
)الداتا( التي تس���مح باستجالء 

معطيات الشبكة.
لكن فور تقدمي الطلب سارعت 
مخابرات اجليش الى توقيف قزي 

وباشرت التحقيق معه.
املتابع���ون لعمل فرع  وأفاد 
املعلوم���ات بأن قزي بدأ تعامله 
مع اسرائيل استنادا الى اعترافاته 
منذ 15 سنة، أي عندما كان زمام 
املبادرة بني املدير العام السابق 
لألمن العام اللواء جميل السيد 
وسائر قادة األجهزة األمنية في 
ذلك الوقت، ولفت هؤالء الى ان 
التي جرى  معطيات االتصاالت 
جتميعها جاءت خالل عام 2005 

على العشاء املطول الذي جمعه 
باالخير منذ يومني، حيث ابدى 
تخوفه من سيناريو دراماتيكي 
تتداخ���ل في���ه عناوين احملكمة 
اللبناني،  واس���رائيل والداخل 
ويتمثل ذل���ك في حتضير بيئة 
سياس���ية داخلية للقرار الظني 
بجرمية اغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري عبر مجموعة غير 
منضبطة، ويترافق ذلك مع توتير 
داخلي لبناني � لبناني ولبناني 
� فلسطيني وعند صدور القرار 
العد العكسي لعمل  الظني يبدأ 
عسكري اسرائيلي واسع النطاق، 
بحيث تصبح املقاومة اسيرة النار 
اإلس���رائيلية من جهة والفتنة 

الداخلية من جهة ثانية.
وأب���دى ع���ون تخوف���ه من 
ان يتقاط���ع الق���رار الظني مع 
العدوان االس���رائيلي مع حترك 
الداخل  مجموعات عسكرية في 
اللبنان���ي وخاصة ف���ي البيئة 
املس���يحية، من اجل فرض امر 
واقع جديد في املناطق املسيحية 
وفي الوقت نفسه تنبري بعض 
املجموعات االصولية في املخيمات 
الفلس���طينية الى رس���م وقائع 

جديدة في مساحات محددة.

إطالق التغيير لمواجهة الفتنة

الى هذه املعطيات  واستنادا 
طلب عون وفق »الس���فير« الى 
احل���زب واحللفاء اع���داد العدة 
ملواجهة الفتنة اآلتية وان تكون 
باكورة االس���تعداد اعادة النظر 
بالتركيبة احلكومية احلالية، ذلك 

إذ كان النظ���ام األمني الس���ابق 
ممسكا بزمام األمور، اضافة الى 
النفوذ الواسع الذي كان يتمتع 
به حزب اهلل على الصعيد األمني، 
وتساءلوا ملاذا لم تتمكن إسرائيل 
من حماية شبكاتها التي تساقطت 
خالل سنة ونصف السنة على يد 
فرع املعلومات والتي بلغ عددها 
22 شبكة بينها 10 شبكات في هذه 

السنة وآخرها قبل أسبوعني؟
بدوره���ا جريدة »الس���فير« 
القريبة من املعارضة، علقت على 
خطاب نصراهلل بالقول ان االمني 
العام للحزب فجر قنبلة سياسية 
واعاد تصويب البوصلة بالقول ان 
املقاومة التزال الهدف منذ سنوات 
واحل���رب عليها تتخذ اش���كاال 
متعددة، واليوم هناك من بات يعد 
الساعات وااليام والشهور بانتظار 
قرار اتهامي يدين املقاومة حتت 
عنوان مجموعة غير منضبطة 
وهي الصيغة التي حاول ترويجها 
اكثر من مرجع سياسي وديني 
في محاولة لتثبيت االتهام على 

املقاومة.
واشارت الى معلومات حصل 
عليه���ا رئيس تكت���ل االصالح 
العماد ميش���ال عون  والتغيير 
من جهات ديبلوماس���ية غربية 
وقدم خالصتها مؤخرا للرئيس 
الس���وري بشار االسد ثم لألمني 
العام حلزب اهلل الس���يد حسن 
الذي وض���ع بعض  نص���راهلل 
احللفاء في اجوائها ومنهم رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
تي���ار املردة س���ليمان فرجنية 

ان حكومة كهذه لن تكون قادرة 
على مواجهة الفتنة بل هناك فريق 
فيها يعمل على الفتنة ومن اجلها 

ورمبا يكون دوره تغطيتها.
ونقلت »الس���فير« عن عون 
قوله للسيد نصراهلل: يريدون 
قتلكم مجددا يا س���ماحة السيد 
وممن���وع عليك���م ان تصرخوا 
او تدافعوا عن انفس���كم، هناك 
فريق لبناني يراهن على حرب 
اسرائيلية جديدة لذلك انصحكم 
بتغيير قواعد اللعبة. من جهته 
طالب النائب احمد فتفت من السيد 
النائب وليد  نصراهلل ان يسأل 
جنب���الط عن خلفيات قرارات 5 
مايو 2008 والتي فوجئنا بعدها 
بانتشار حزب اهلل وقال ان كالم 
التش���كيك في  نصراهلل يطرح 
جدية امليث���اق الوطني. وحول 
س���يناريو عون متنى فتفت اال 
يوافق عون على السيناريو الوارد 
نقال عنه. بدوره النائب انطوان 
زهرة وتعليقا على »السيناريو 
الدراماتيك���ي« للعماد عون قال 
اني اسأل عون ملاذا لم يقدم هذه 
او للنيابة  املعلومات للدول���ة؟ 

العامة؟
وردا على كل هذا اوضح عضو 
الكتلة العونية اغوب بقرادونيان 
لقناة ANB ان حتميل حزب اهلل 
مسؤولية اغتيال احلريري عن 
طريق عناصر غي���ر منضبطة 
ليس املخرج املناسب، وان اغتيال 
احلريري ليس موضوعا لبنانيا، 
واجلهة املنفذة كانت معروفة لكننا 

نريد معرفة اجلهة املخططة.

رئيس تكتل اإلصالح والتغيير يتخوف من توتير داخلي عند صدور القرار الظني.. وفتفت يطلب من »السيد« أن يسأل جنبالط عن خلفيات قرارات 5 مايو 2008

مصدر في 8 آذار لـ »األنباء«: هناك تحذير خارجي من مغبة التنقيب عن النفط بحراً
بيروت ـ ناجي يونس

توقع مصدر قيادي في 8 آذار تعاطيا 
مختلفا من جانب القوات الدولية في 
جنوب الليطاني، بعدما افضت االزمة 
االخيرة الى تفهم القائد الدولي اجلنرال 
االسباني البرتو اسارتا، االخطاء التي 
يتحمل مس���ؤوليتها رئي���س اركانه 
الفرنسي، الذي قررت حكومته سحبه 

من جنوب لبنان.
وكان قائ���د اجلي���ش العماد جان 
قهوج���ي واضح���ا في اش���ارته الى 

ان »اليونيفي���ل« تتلق���ى لوائح من 
االس���رائيليني وتلبي هذه الدعوات، 
القيادي،  الدالئل، يقول املصدر  ومن 
التقرير املصور الذي قدمته اسرائيل عن 
بلدة اخليام وما تزعم انه مستودعات 

اسلحة حلزب اهلل.
املصدر اكد ل���� »األنباء« انه ليس 
صحيحا على االطالق ان حلزب اهلل 
مراكز عس���كرية اساس���ية في وادي 
السلوتي املتصل بوادي احلجير، وان 
اجليش واليونيفيل موجودان فيهما، 

وان احلزب كان مينع تعبيد الطرقات 
الرئيسية في هذه املنطقة بني عامي 
2000 � 2009، بعدها س���مح ملجلس 
اجلنوب بتعبيد هذه الطرق، ما يعني 
انه لم يعد للحزب اي حضور عسكري 

في هذا النطاق.
وعلى املستوى االقليمي رأى القيادي 
اياه ان اي توتر في املنطقة قد يتسبب 
في احلرب، فاملبررات موجودة وميكن 
اللجوء اليها ف���ي اي وقت كان، لكن 
الدمار هذه املرة سيصيب اسرائيل ايضا 

وليس لبنان وحده، ورمبا تضررت 
دول اقليمية اخرى، نتيجة مشاركتها 

احلتمية في احلرب هذه املرة.
وفي معلومات املصدر القيادي في 8 
آذار ان واشنطن ال تعارض اي ضربة 
عسكرية اسرائيلية اذا ما وجدت تل 
ابيب مبررا للحرب ميكن تس���ويقه، 
من هنا فان املصدر يخشى اال جترؤ 
احلكوم���ة اللبنانية عل���ى فتح ملف 
النفط والغاز، بعدما تبلغت اشارات 
خارجية بعزم اسرائيل ضرب اي عمل 

من هذا وهو ما قد يؤدي الى حرب مع 
لبنان. وفي تقديراته ان الثروة النفطية 
موجودة في مناطق بحرية مشتركة بني 
لبنان واالراضي الفلسطينية احملتلة. 
وعن العقوبات الدولية على ايران قال 
املصدر: مثلما ادت العقوبات على كوبا، 
حيث تضرر الشعب، بينما ظلت الدولة 
قائمة، فان ذلك ايضا سيحصل بالنسبة 
اليران. وفي رأي املصدر ل� »األنباء« ان 
فصل سورية عن ايران او ايقاع اخلالف 

بينهما يبقى حلم ليلة صيف.

اعتبر إبعاد سورية عن إيران حلم ليلة صيف

صقر لـ »األنباء«: القرار الظني للمحكمة
سيكون مفاجأة سارة لكل اللبنانيين

عضو كتلة »زحلة بالقلب« شدد على تعزيز بناء جسور المؤسسات مع سورية

عقاب صقر

اإلشكاالت مع »اليونيفيل« ليس لها ارتباط بالمحكمة أو إيران 


