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تباين حول اتفاق األمن والدفاع: في بضعة مراس���ات متبادلة بني 
اجلهات املعنية في لبنان وسورية باتفاق األمن والدفاع املبرم 
عام 1991، س���جل كل من الطرف���ني ماحظات متناقضة أوجبت 
تأخير التفاهم عليها، إلى أن تقرر استثناء اتفاق األمن والدفاع 
من رزمة االتفاقات ومذكرات التفاهم ال� 18 وغياب وزير الدفاع 
الوطني الياس املر عن االنضمام إلى الوفد الوزاري املوسع إلى 

دمشق.
وكان التباين احملصور باملسؤولني السياسيني اللبنانيني دون 
املس���ؤولني األمنيني قد تركز على بنود رئيسية أبرزها إصرار 
سورية على تس���ليم املطلوبني واملتهمني بالعمل على تقويض 
النظام إلى سلطاتها، واحلظر على اإلعام اللبناني اخلوض فيما 
تعده دمش���ق تهديدا الس���تقرار النظام السوري. وكا البندين 
حتفظ عنهما لبنان. في واقع األمر أتت رزمة االتفاقات ومذكرات 
التفاهم تلك كي تؤكد مجددا أن ما كان صاحلا في زمن الوجود 

السوري في لبنان اليزال كذلك بعد خروجها.
دمشق واحلريري واملعاجلة: يرى سياسي في 14 آذار ان التصويب 
على رئيس احلكومة س��عد احلريري من بعض قوى املعارضة ذات 
التأثير سببه عالقة الثقة التي بدأت تتبلور مع دمشق، وتاليا اخلشية 

من اكتفاء سورية حاليا باالبقاء على التوازنات 
الداخلي��ة كما هي وعدم الضغط على جنبالط 

حتديدا للسير بتغيير احلكومة.
انطباعات الوزير جنار: يقول الوزير ابراهيم جنار عن زيارته الى 
دمش���ق واالنطباعات التي عاد بها: »فهمت أفكارا كثيرة عن أن 
نظامهم علمان���ي وقوي والوزراء متخصص���ون«. ولعل أكثر 
االنطباعات اإليجابية التي تركتها لقاءات الشام لدى جنار، هو 
»حديث الوزراء الس���وريني عن قرار منع احلجاب في املدارس 
وكيفية تطبيق هذا القرار«. يضاف إلى هذه االنطباعات، بحسب 
جنار، مدى اهتمام النظام السوري بالتنمية واألوضاع االجتماعية 

والثقافة والقطاعات األساسية.
الوزير جنار فهم »بصورة ال شعورية مدى أهمية لبنان للسوريني«، 
إذ يقول إن »أمورا معب���رة« دلت على مدى توقهم لقيام عاقة 

جيدة بلبنان.
هذه اإليجابيات لم متنع جن���ار من احلديث بواقعية ووضوح 
عن املشكات والقضايا العالقة بني البلدين، فيروي أنه حتدث 
بوضوح عن »عاقة من دول���ة لدولة«، وأثار قضية املفقودين 
اللبنانيني في س���ورية. أما النتيجة ف� »جتاوب بالشكل«، كما 

يق���ول الوزير، إذ رفع مس���توى التخاطب 
بني الدولتني، فيما يقول جنار إنه سيعاود 
االتصال بنظيره الس���وري ملتابعة امللف، 
فيما معناه أن التواصل بني الوزيرين بات مباش���را، والعقلية 

تبدلت بعض الشيء.
معاملة خاصة: نقل عن مسؤول سوري قوله ان الوزيرين ابراهيم 
جنار وسليم وردة لم يصنفا أثناء وجودهما في العاصمة السورية 
»ممثل��ني للقوات«، لكون الرجلني ميث��الن احلكومة اللبنانية. وهما 

تلقيا معاملة وإحاطة خاصتني في الشام.
حركة التجدد الدميوقراطي: جددت »حركة التجدد الدميوقراطي« 
للنائب السابق نس���يب حلود في رئاستها بالتزكية واالجماع 
على الرغم من وجود حل���ود في اخلارج للعاج. تصر »حركة 
التجدد« على كونها »من مؤسس���ي ث���ورة االرز«، ولكن هناك 
»خاف���ات ادارية« مع 14 آذار، اضاف���ة الى غياب »روح الفريق 
وأحيانا بعض االس���اليب احلادة في التعبير«. ويقول أمني سر 

احلركة أنطوان حداد: »كنا تعبانني ومتعبني داخل 14 آذار«.
اجلميل ممتعض: سئل الرئيس أمني اجلميل رأيه في مشروع قوى 
14 آذار حول احلقوق الفلس��طينية، فأجاب: »ليس مشروع قوى 14 

آذار على االطالق، فهذا مش��روع حتالف الق��وات اللبنانية مع تيار 
املستقبل وال عالقة لبقية قوى 14 آذار به«.

هل يس�حب من ح�زب التحرير العلم واخلب�ر: زودت األجهزة األمنية 
مجلس األمن املركزي بتقارير عن »حزب التحرير« تنطوي على 
مخاوف من نش���اطاته وتقترح جتميدها الى حني البت مبصير 
الترخيص، بعدما اقترحت األجهزة وجوب سحب »العلم واخلبر« 
منه ومنعه من ممارسة نشاطه في لبنان أسوة بسورية حيث 
ممنوع عليه القيام فيها بأي نشاط ألنه يحظر عليه العمل على 
األراضي الس���ورية. وفي معلومات سياس���ية ان سحب العلم 
واخلبر مت بناء على إيعاز سوري بعدما تبني ان سوريني عازمون 
على ممارسة نش���اطهم في احلزب انطاقا من لبنان. وتعتزم 
وزارة الداخلية طرح املوضوع على مجلس الوزراء حلسم األمر. 
وعقد احلزب مؤمتره األول في لبنان يوم األحد الفائت ملتزما 
باخلطة التي وضعتها الداخلية مبنع التجمعات واليافطات في 
الشارع والس���ماح بلقاء داخل قاعة فندق البريستول حضره 
ممثلون عن حزب اهلل. وكان العماد ميشال عون طرح موضوع 
ه���ذا احلزب داعيا الى حله، فيما دع���ا حزب التحرير عون الى 

الكف عن الصراخ.

أخبار وأسرار لبنانية

شمعون ل� »األنباء«: نطالب السيد نصراهلل
بالرد علناً على نوع الدولة التي يريد 

بيروت � زينة طبارة
رأى رئيس حزب »الوطنيني 
النائب دوري شمعون  األحرار« 
أن ح����زب اهلل أخطأ في هجومه 
املسبق على احملكمة الدولية وعلى 
القرار الظني املتوقع صدوره عنها 
خال األشهر الثاثة املقبلة، ووضع 
نفسه في قفص االتهام قبل صدور 
نتائج التحقيقات الدولية، وذلك 
اعتق����ادا منه انه قد يس����تطيع 
من خ����ال مواقف����ه التصعيدية 
والتهديدي����ة إلغاء أو تغيير تلك 
النتائج خوفا من شيء ما قد يكون 
افتراضيا ضل����وع احد عناصره 
في عملية اغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري، معتبرا ان ليس 
هناك اي تفسير آخر يبرر ردود 
الفعل العنيفة التي ابداها امني عام 
احلزب السيد حسن نصراهلل ضد 
احملكمة لدرجة اتهامها ب� »املشروع 
اإلسرائيلي« مؤكدا ان ال حزب اهلل 
وال غيره من الق����وى احمللية أو 
اخلارجية يستطيع التأثير على 
مسار احملكمة الدولية أو تغيير 
النتائج التي توصلت وستتوصل 
إليها، كم����ا أن احملكمة لن تتقيد 
مبواقف هذا احلزب او ذاك حتى 
ولو كان مسلحا لطاملا ان الدولة 
اللبنانية ملتزمة بالتعاون معها 
مبوجب اتفاقية موقعة من الطرفني 

ومبوج����ب خضوعه����ا لقرارات 
مجلس األمن الدولي انطاقا من 

عضويتها فيه.
ولفت النائب شمعون في حديث 
ل� »األنباء« الى ان تهجم الس����يد 
نصراهلل على احملكمة الدولية ليس 
فقط متهيدا لانقاب على احلكومة 
إمنا على الدولة ككل وسوقها في 
الطريق الذي يتناس����ب ومساره 
السياس����ي، متسائا ما اذا كانت 
الدولة التي يطمح إليها حزب اهلل 
هي اجلمهورية االسامية التي سبق 
وأعلن عنها في العام 1985 والتي 
تتقيد بأحكام والية الفقيه، ام هي 
الدولة التي يرغب اللبنانيون في 
إقامتها على أساس النظام البرملاني 

الدميوقراط����ي الصحيح، مطالبا 
السيد نصراهلل بالرد علنا وبشكل 
صريح وواضح على هذا السؤال 
كي يتسنى لآلخرين حتديد كيفية 
التعامل مع احلزب، ومتس����ائا 
في املقابل عن مدى قناعة بعض 
القيادات املارونية بالتحالف مع 
حزب اهلل في ظل الضبابية التي 
حتيط بصورة الدولة التي ينوي 

إقامتها.
وردا على سؤال ايضا اعرب 
النائب شمعون عن اعتقاده بأن 
العماد عون غير مقتنع بالتحالف 
مع حزب اهلل ومساره السياسي 
الذي يكتنفه الغموض، إمنا يراهن 
من خال هذا التحالف على قدرة 
حزب اهلل العس����كرية على قلب 
املع����ادالت إليصال����ه الى س����دة 
الرئاسة التي كان ومازال يطمح الى 
الوصول إليها منذ العام 1988 اثر 
تسلمه رئاسة احلكومة العسكرية 
االنتقالية، وإال بحسب شمعون 
كيف ميكن تفس����ير التناقض ما 
بني تصريحاته خال إقامته في 
العاصمة الفرنسية باريس حول 
عدم ش����رعية س����اح حزب اهلل 
واتهامه بالس����اح املتواطئ على 
اللبناني����ة، وتصريحاته  الدولة 
اليوم املدافعة بشراس����ة عن هذا 

الساح.

أكد أن ال حزب اهلل وال غيره يستطيع التأثير على مسار المحكمة

دوري شمعون 

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري متحدثا خالل املؤمتر التاسيسي االول لتيار املستقبل في »البيال« امس

)محمود الطويل(النائب نقوال فتوش مستقبال العماد ميشال عون بحفاوة .. واجلنرال محاطا مبناصريه ومحبيه لدى وصوله الى زحلة

عون: »المحكمة« فقدت مصداقيتها.. وسقطت
أيد خالل زيارته إلى زحلة كالم السيد نصراهلل ورفض االعتراف بالتحقيق الدولي لعدم شموله إسرائيل

بيروت � منصور شعبان
اكد رئيس تكتل االصاح والتغيير العماد ميشال عون، 

ان احملكمة الدولية فقدت مصداقيتها وسقطت.
وفي عشاء الصدقاء التيار الوطني احلر في زحلة التي 
يزورها عون لثاثة ايام، ايد عون كام السيد حسن نصراهلل 
في مؤمتره الصحافي االخير، وقال: نحن مستعدون لقبول 
اي حقيقة في التحقيق شرط ان تكون حقيقة، ولكن احملكمة 
الدولية خسرت صدقيتها من خال الذين حملوها اكثر مما 
تتحمل، مشيرا الى االحلاح على االتهامات حلزب اهلل، حتى 
اشكنازي رئيس االركان االسرائيلي توقع بعد القرار تدهور 
الوضع الداخلي، دول العالم وصحف العالم تتحدث عن 
مشاكل في لبنان، واالخ ابومازن )محمود عباس( ابلغنا 

ضرورة اال نكون رأس احلربة في املوضوع الفلسطيني، 
وبعض ضعفاء النفوس بدأوا بتحضير املؤونة من اآلن.

ووصف عون كلمة نصراهلل عن احملكمة باملهمة، حيث 
رف���ض االعتراف باحملكمة الدولية طامل���ا ان التحقيق لم 

يشمل اسرائيل.
وعقد عون لقاء حواريا في الكلية الشرقية في زحلة، 
واستقبل وفودا شعبية في دير مار الياس الطوق، وشارك 
مساء في العشاء السنوي لهيئة قضاء زحلة والقى كلمة 

باملناسبة.
بدوره رئيس تيار املردة س���ليمان فرجنية دخل على 
خط السجال حول احملكمة، محذرا من العودة الى حوادث 
1975 »أو أسوأ من ذلك« في حال استهدف القرار االتهامي 

حزب اهلل. وقال فرجنية في حديث ل�»املنار« ان الرئيس 
احلريري اليزال على غير موجتنا، وهو مطالب بان يكون 
رجل دولة. وقال: ان من يدبر قرارا كهذا يدبر س���يناريو 
كاما، الن قي���ادات احلزب او عناصره ال يس���تطيعون 
الذه���اب الى الهاي، وفي الق���رار الظني الثاني يدعونهم 
للدفاع عن انفس���هم، وعندما ال يحضرون يصدر القرار 

الثالث باتهامهم.
وس���أل فرجنية هل املطلوب من حزب اهلل ان يذبح، 
م���ن دون ان يق���وم بأي رد فعل، ف���ي رأيي ان احلزب ال 
يس���تطيع اال ان يتصرف، رمبا انضبطت احداث 7 مايو، 
ولكن ميكن ان نصل الى  اوضاع يتعذر ضبطها، ميكن ان 

نعود الى لعام 1975.

خادم الحرمين إلى بيروت في 30 الجاري قادمًا من دمشق
والحريري: لن نساوم على العدالة.. وال مكان في قاموسنا للمخاوف من فتنة 

بيروت � عمر حبنجر � داود رمال
األصداء السياسية لتصريحات 
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل مستمرة في بيروت، وما 
من كام سياسي قيل إال وكانت هذه 
التصريحات وردود قوى 14 آذار 

عليها طرفا أساسيا فيه.
وكان األبرز في هذا الس����ياق 
أمس، خطاب رئيس احلكومة سعد 
احلريري في املؤمتر التأسيس����ي 
األول لتي����ار املس����تقبل، وكامه 
الس����ابق لهذا املؤمتر في اجتماع 
كتلته النيابي����ة حيث أبلغ نواب 
املستقبل عدم صحة ما نسبه إليه 
السيد نصراهلل حول القرار االتهامي 
وفرضية اتهام عناصر من حزب 
اهلل، واتفق على ان يتولى النواب 
شرح الوضع والتوضيح، جتنبا 

منه للسجاالت املباشرة.
وطرأ جدي����د هام أيضا يصب 
في خانة دعم االس����تقرار الراهن 
ف����ي لبن����ان واملنطق����ة، ويتمثل 
باملعلومات الصحافية عن الزيارة 
املتوقعة خلادم احلرمني الشريفني 
امللك عب����داهلل بن عبدالعزيز الى 
بيروت، قادما من دمشق، وقد بدأت 
التحضيرات لهذه الزيارة في دمشق 
وبيروت، واملقررة مبدئيا في الثلث 
األول من أغسطس، وحتديدا قبل 

بدء شهر رمضان.
األوس����اط  تقري����ر  وف����ي 
الديبلوماسية في بيروت ان زيارة 
خادم احلرمني الش����ريفني الى كل 
من دمشق وبيروت ستترك آثارها 
الكبيرة على مس����توى العاقات 
الس����ورية، وبالتالي  اللبنانية – 
عل����ى حجم االس����تقرار اللبناني 
املهدد بتداعي����ات القرار االتهامي 

للمحكمة الدولية.
مب����وازاة ذلك أك����دت مصادر 
واسعة االطاع ل� »األنباء« أن خادم 
احلرميني يصل الى بيروت في 30 
اجلاري قادما من دمشق تزامنا مع 

وجود امير قطر في لبنان.
ويؤكد مقرب����ون من الرئيس 
احلريري رهانه الكبير على هذه 
احملكم����ة، وانه ل����ن يتراجع عن 
مبادئه وثوابته، مبعزل عن التكتيك 

املعتمد.

احلريري قوله في اجتماع الكتلة 
النيابية ان ما بحثه مع األمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
سابقا حول اتهام افراد من حزب 
اهلل يستند الى معلومات صحافية، 
وليس الى ما س����يرد ف����ي القرار 

االتهامي للمحكمة.
واشار حوري لقناة ان. بي. 
ان الى ما كانت كتبته مجلة »دير 

شبيغل« االملانية.
الرئيس احلريري  ان  ويبدو 
فضل ان يش���رح م���ا دار بينه 
وبني السيد نصراهلل أمام كتلته 
النيابية، جتنبا حلصول سجاالت 
فيما ل���و تولى ش���خصيا الرد 

املباشر.
ونفت أوساط كتلة املستقبل 
ما أورده السيد نصراهلل من ان 
احلريري أبلغ���ه ان قرارا ظنيا 
سيصدر عن احملكمة في شهر كذا 
وسيتهم عناصر من حزب اهلل، 
وقالت ان احلريري زار نصراهلل 
بعد عودته من واشنطن وليس 
قبل الزيارة، وانه لم يتم التطرق 
الى القرار الظني، واضاف النائب 
حوري عن اجتم���اع احلريري 
بكتلته، ان رئيس احلكومة بادر 
بنفي صحة ما نسبه اليه نصراهلل 
وق���ال ان ما حصل هو معطيات 
إعامية كانت متداولة قبل اللقاء 
ومنشورة، وترافق ذلك مع حتقيق 
يجرى مع عناصر من حزب اهلل، 
ونقل تأكي���د احلريري بأن الهم 
األساسي لديه هو مواجهة التوتر 
املذهبي، مؤكدا أيضا على انه »إذا 

وفي كام ل� »األنباء« قال هؤالء 
ان س����عد احلريري يعتبر السلم 
األهل����ي والفتن����ة املذهبية خطا 

أحمر.
وع����ن تداعيات قضي����ة قرار 
االتهام مبحتواه االفتراضي ضد 
حزب اهلل، قال عضو في 14 آذار ل� 
»األنباء« أيضا: رب ضارة نافعة، 
فالهج����وم عل����ى 14 آذار بدأ ُيثمر 
توحدها مجددا، ولّم ش����ملها كما 

في امللمات دائما.
ولم يستبق عضو 14 آذار التئام 
صفوف هذه القوى بعد االشارات 
العام حلزب  الواضحة من األمني 
اهلل الذي دعاها بإحلاح الى مراجعة 

مواقفها.

المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار

لهجة احلري����ري االحتوائية 
اليها مصادر املس����تقبل  أضافت 
تأكيد الرئيس احلريري أن املصلحة 
الوطنية والسلم األهلي فوق كل 

اعتبار.
عضو قيادة املستقبل مصطفى 
علوش قال موضحا: املهم أال يتهم 
بريء في هذه اجلرمية، وفسر توجه 
السيد نصراهلل الى جمهور 14 آذار 

بأنه محاولة خفية للتحريض.
بينما رفض منسق 14 آذار فارس 
سعيد وصف نصراهلل للمحكمة 
الدولية باالس����رائيلية، وقال انها 
محكمة دولية خاصة بلبنان ومن 

أجل لبنان.
النائب عمار ح����وري، عضو 
كتلة »املستقبل« نقل عن الرئيس 

لم يكن هناك دليل قاطع في القرار 
االتهامي فأنا أرفضه«.

خطاب الحريري

من جهة اخ����رى أكد الرئيس 
سعد احلريري خال افتتاح املؤمتر 
التأسيسي لتيار »املستقبل«، ان 
أمرا  الدولية ليس����ت  »احملكم����ة 
طارئ����ا، وان قضية اغتيال رفيق 
احلري����ري باتت قضي����ة وطنية 
وعربية ودولية«، مؤكدا »ان االلتزام 
بتحقيق العدالة غير قابل للمساومة 
وجزء ال يتجزأ من اإلجماع اللبناني 
ومن البيانات الوزارية ومن قرارات 
القم����م العربية الت����ي أكدت على 
ضرورة حتقيق العدالة«، الفتا الى 
ان »هناك من يتصور أو يتخوف 
أو يهول او يتمنى ان تكون قضية 
اغتيال رفيق احلريري سببا الندالع 
احلرب اللبنانية ونحن نقول انه 
ال مكان بقاموسنا لهذه املخاوف 
وال نبني موقفنا على معلومات او 
تسريبات فالقضية لنا مبدئية ال 
ترتبط مبسار التحقيق بل التزام 
شرعي وقومي نتعاطى معها بروح 
النفاذ  الفتنة من  املسؤولية ملنع 

لوحدتنا الوطنية الداخلية«.
ولفت احلريري، الى انه »ليس 
هناك في س����يرة رفيق احلريري 
الوطنية نقطة دم واحدة سقطت 
في ساحات الصراع على لبنان فهو 
قاوم احلرب اللبنانية في حياته«، 
مشددا على ان »روحه الطاهرة لن 
تكون س����ببا لتجديد الفتنة على 
أرض لبنان فكفى تأويا وتهويا 

واستنفارا في عواطف الناس«.
وأشار رئيس احلكومة الى انه 
يعلم جيدا »الهواجس السياسية 
التي تعيشونها وكثيرا أطرح على 
التي تطرحونها،  نفسي االسئلة 
وأنتم في تيار املستقبل تسألون 
أيضا عن املستقبل وعن مشروع 
رفيق احلريري وعن قدرة التيار 
على مواجهة العواصف التي تواجه 
لبنان«، الفتا الى »اننا لسنا بعيدين 
عن العاصفة«، مؤكدا »ان العاصفة 
التي لم تتمك����ن من القضاء على 
حلم رفي����ق احلريري في احلياة 
اللبنانية ل����ن تتمكن من اغتيال 

رفيق احلريري مرة ثانية«.
وأكد احلريري »االلتزام بقضية 
حترير أرضنا في شبعا وكفرشوبا 
ووضعها في خانة الدفاع عن حقنا 
ونرسم التزامنا بقضايانا القومية 
وموقعن����ا اخلاص ف����ي الصراع 
العربي االسرائيلي وفلسطني وفي 
هذا املجال ليست قضية موسمية 
او عنوانا انسانيا فقط، ففلسطني 
قضية موروثة بالدم قضية اآلباء 
واألج����داد واجلي����ل اجلديد الذي 
مازال يرى فيها منارة املاضي وأمل 
املستقبل وشدد رئيس احلكومة 
على ان »تيار املس����تقبل سيبقى 
وفيا لشركائه جميعا في 14 آذار 
مهما تبدلت املواقع وتباينت اآلراء 
وتغيرت الظروف وسيتعامل مع 
املتغي����رات مبوضوعية في اطار 
االلت����زام بالثواب����ت والقناعات 
الوطني����ة، وم����ن هن����ا كان قرار 
مشاركتنا باحلوار الوطني حملاصرة 
أسباب الفتنة التي هبت في غير 
مكان«، مشيرا الى »اننا تراجعنا 
في محطات معينة ليتقدم لبنان 

خطوة في مسار االستقرار«.
وتطرق احلريري الى زياراته 
األربع التي قام بها الى س����ورية، 
واصفا اياها بالناجحة و»انها أدت 
الى فتح صفحة جديدة مع دمشق 
ومع الرئيس السوري بشار االسد 
وهذه الصفحة املبنية على االخوة 
واحترام السيادتني ما كانت لتكون 
لوال االيجابية التي يبادلنا بها االسد 
ولوال استلهامي من رفيق احلريري 

مبراجعة الفترة املاضية«.

»المستقبل« نفت إبالغ رئيس الحكومة السيد نصراهلل علمه بالقرار الظني للمحكمة أو عزمها اتهام عناصر من حزب اهلل

مصادر ديبلوماسية ل� »األنباء«: تركيا اقترحت 
تأجيل القرار الظني ل�»المحكمة«.. والقت تجاوبًا

بيروت: فيم���ا يترقب لبنان واملجتمع 
الدولي القرار الظني حملكمة احلريري 
الدولية وفي وقت ترتفع فيه حدة السجال 
الداخلي، افادت معلومات ديبلوماسية غربية 
واسعة االطاع »األنباء« بان هناك اجتاها 
طرحته انقرة على محافل دولية يوحي بانه 

من االفضل تأجيل القرار الظني للمحكمة 
الدولية، الى وقت متأخر من العام. واعطت 
انقرة، بحسب هذه املعلومات اسبابا وجيهة 
لطلبها هذا، وقالت ان املفاجأة متثلت في 
أن دوال عدة في املنطقة وخارجها وافقت 

على الطلب التركي.


