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أخبار وأسرار لبنانية
القرار الظني ومتثيل جرمية اغتيال احلريري في فرنس�ا: هل 
من صلة قانونية وعمالنية بني القرار الظني للمدعي 
الع���ام الدولي دانيال بيلمار وم���ا ذكر أخيرا حول 
متثيل جرمية تفجير موكب الرئيس رفيق احلريري 
ف���ي اخلريف املقبل، وذلك في حق���ل للرماية قرب 

مدينة بوردو الفرنسية؟
هذا السؤال طرح على أكثر من مرجع قانوني، فكانت 
األجوبة ضبابية، وإن أجمعت على أن متثيل العملية 
في فرنسا قد يكون مؤش���را على أن القرار الظني 
أصبح في مرحلته النهائية، ومع اإلش���ارة إلى أن 
التمثيل الثالثي األبعاد الذي جرى في وقت س���ابق 
في مسرح اجلرمية كان ألغراض تقنية، أما التمثيل 
املرتقب فيشارك فيه أشخاص افتراضيون على أنهم 
املتهمون الذين يرجح أن تكون أسماؤهم قد أصبحت 

بني يدي القاضي الكندي.
ولم يعرف ملاذا اختيرت األرض الفرنسية لتمثيل 
العملية، علما بأن فرنس���ا كانت في طليعة الدول 
التي دعت إلى تش���كيل محكم���ة دولية للنظر في 
اجلرمية، وإن كان الذين تعاقبوا على رئاسة جلنة 
التحقي���ق هم أملاني )ديتلي���ف ميليس( وبلجيكي 
)سيرج براميرتس( وكندي )دانيال بيلمار( الذي 
أصبح مدعيا عاما لدى احملكمة التي يرأسها إيطالي 

هو أنطونيو كاسيزي.
من جهة أخرى، استبعد مصدر فرنسي رفيع املستوى 
في باريس ان تتوقف الدول التي دعمت طلب لبنان 
انش���اء احملكمة الدولية اخلاصة باغتيال الرئيس 
احلريري ع���ن متويلها في منتصف الطريق، وقال 
ان باري���س تعتبر انه ينبغي ترك احملكمة الدولية 

تعمل في جو صاف وفي هدوء.
ورأى ان كل التوت���ر الس���ائد والقلق رمبا يكونان 
ناجتني من تقدم أعمال احملكمة، لكن هذا التوتر غير 
سليم وعلى اجلميع أن يبقى هادئا وينتظر نتائج 

أعمال احملكمة.
اخلليل زار س�ورية: أكد نائب في »تيار املستقبل« ان 
تركيز الس��يد حس��ن نصراهلل في خطابه األخير على 
عالقات دمشق املستجدة بتكتل 14 آذار، ودعوته قيادات 
هذا التكتل الى مراجعة مواقفها السابقة من خالل نقد 
ذاتي، كان الهدف منه توجيه رس��الة بان عالقة احلزب 
مع س��ورية مازالت قوية بعكس ما يشاع، وقد علم أن 
املعاون السياسي لألمني العام حلزب اهلل حسني اخلليل، 
زار العاصمة السورية أمس للتباحث مع القيادة السورية 
في امللفات املطروحة على بس��اط البح��ث، وتردد أنه 
اجتمع بالرئيس األس��د واستمع منه الى شرح مفصل 

عن لقاءاته واتصاالته.
أوساط املستقبل تطمئن: تطمئن أوساط »املستقبل« 
بان االمور ممس���وكة ولن حتصل فتن���ة، النها اذا 
اندلعت فس���تكون من طرفني، والطرف املعني اي 
تيار املس���تقبل وجمهوره وحلفاؤه، لن يتورطوا 

فيها، وعلى الطرف اآلخر ان يهدأ.
وثائ�ق تدين احملكمة: م��ن الالفت أمس إعالن رئيس 
تي��ار التوحيد وئام وهاب أن ثمة »وثائق تدين احملكمة 
الدولية« سيكش��ف عنها في الوقت املناسب، علما بأنه 
كان قد زار مساء اجلمعة الفائت األمني العام حلزب اهلل 
الذي استقبل وزير الداخلية زياد بارود،  وتطرق النقاش 

إلى ملف احملكمة الدولية ودور فرع املعلومات.

مصادر: حزب اهلل سيضغط لسحب 
مساهمة لبنان القانونية في المحكمة

بي��روت: توق��ف مراقبون عند برمجة خطب الس��يد حس��ن نصراهلل 
وخطاباته مع تزايد التوتر الداخلي املرتبط بالقرار الظني للمحكمة الدولية، 
اذ لم يسبق له ان اعتمد برمجة كثيفة الطالالت متعاقبة بوتيرة سريعة كهذه 

اال في حقبة العدوان االسرائيلي على لبنان.
وقد وعد نصراهلل باطاللتني جديدتني األولى في 3 اغس��طس املقبل بدل 
اجلمعة 30 يوليو، نزوال عند رغبة الرئيس ميش��ال سليمان ألنه »يبدو ان 
هناك ضيوفا كبارا قد يأتون الى هذا البلد وفخامة الرئيس لديه برنامج لهم 

ويريد اهتماما اعالميا فيه«، كما أوضح نصراهلل.
وازاء ذلك ال تستبعد بعض املصادر ان يسعى حزب اهلل في اطار خطواته 
التصعيدية على احملكمة الى الضغط في اجتاه ان يس��حب لبنان مساهمته 
القانونية في احملكمة عبر استدعاء القضاة اللبنانيني االعضاء في هيئة احملكمة، 
وهذا الضغط يتوقع حصوله عبر احلكومة مبس��اعدة حلفاء احلزب الذين 
تبنوا موقفه كليا وفق ما بدا من مواقفهم االخيرة اضافة الى س��عي احلزب 
الى رفع سقف ضغوطه عبر وقف التمويل علما ان هناك امواال تترتب على 
لبنان للمحكمة لهذه السنة ايضا، لكن املسألة تعود لتنتهي في خالصتها عند 
الزامية صدور تقرير نهائي يحدد خالصات التحقيق حتى اآلن، اذ ان هناك 
التزاما دوليا معنويا وأمواال ضخمة خصصت النطالق احملكمة ووضعها قيد 

العمل، ولن يكون سهال اطالقا خضوع املجتمع الدولي للضغط.

لبنان  يعوّل على القمة الرباعية المحتملة.. وإسرائيل تهدد بضرب مؤسساته
بيروت � عمر حبنجر

االطاللة الثالثة لألمني العام 
السيد حسن نصر  حلزب اهلل 
اع���ادت حتمي���ة املوقف  اهلل، 
السجالي حول احملكمة الدولية، 
على ابواب قمة لبنانية � سورية 
� سعودية � قطرية مرجحة في 
بي���روت نهاية هذا االس���بوع 
يفترض ان تعيد ضبط االيقاع 
السياس���ي اللبناني على وزن 
االس���تقرار القائم منذ تشكيل 
هذه احلكوم���ة، فيما تصاعدت 
التهديدات االس���رائيلية لتصل 
الى درجة التلويح بضرب املقار 

احلكومية اللبنانية.
مص���ادر متابع���ة اكدت ان 
الزيارات العربية لبيروت كانت 
مبرمج���ة قبل ان���دالع التوتر 
السياسي حول قانون احملكمة 
الدولية، غير ان تصاعد األزمة 

وتسارعها قلبا اولوياتهم.
وفي ه���ذا االط���ار انطلقت 
الترتيبات في القصر اجلمهوري 
الستقبال خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز، 
وكذلك امير قطر الش���يخ حمد 
بن خليفة آل ثان���ي في اليوم 

عينه.
ولم تؤك���د بعبدا املعلومات 
الت���ي ترددت عن ام���كان قيام 
الرئيس االس���د بزيارة بيروت 
في اليوم عينه م���ن اجل عقد 
قمة رباعي���ة للنظر في االزمة 
الناشبة انطالقا من احتمال اتهام 
عناصر من حزب اهلل بالضلوع 

في اغتيال الرئيس احلريري.
بدورها صحيفة »السفير« 
دع���ت الى ع���دم االس���تعجال 
في اط���الق التوقعات على هذا 
الصعيد، معتبرة ان ال ش���يء 
نهائيا على مس���توى اللقاءات 
في قصر بعب���دا خصوصا ان 
زيارة امللك عبداهلل لن تتجاوز 

اخلمس ساعات.
املصادر املتابعة ترى الى ذلك 
ان اللقاءات القممية في بيروت 
مرتبطة بنتائج محادثات خادم 
احلرمني في واش���نطن ثم مع 
الرئيس املصري حسني مبارك 
ومدى ارتياح الرئيس بشار االسد 

الى هذه النتائج.
ال���ى ذل���ك، ف���ان الصحف 
البيروتية القريبة من دمش���ق 

مؤمتر تيار املستقبل »نحن ام 
الصب���ي ونحمل عل���ى اكتافنا 

مسؤولية كبرى«.
الس���يد نص���ر اهلل اب���دى 
ابناء  اس���تعداده في احتف���ال 
الش���هداء، ملناقش���ة موضوع 
احملكمة الدولية من باب احلرص 
على البلد، امام مجلس الوزراء، 
او في هيئة احلوار الوطني، ليس 
للبحث عن مخرج، فأنا أرفض 
اجللوس مع احد من اجل املخارج، 
وخلص الى الدعوة لتشكيل جلنة 
وطني���ة، برملانية وقضائية او 
وزارية، لالس���تماع الى شهود 
الزور وعلى رأسهم محمد زهير 
الصديق، وذلك اثباتا للحرص 

على حتقيق العدالة.
عضو كتلة نواب املستقبل 
ق���ال معلقا على  عمار حوري 
احلملة ضد احملكمة الدولية، ان 
مداخالت السيد نصر اهلل املتكررة 
حول هذا املوضوع موجهة الى 
جمهوره في الداخل، وال اعتقد 
ان الشروحات التي نسمعها تفيد 
في اقناع اي فريق آخر، فلذلك لن 
يتهم احد حزب اهلل بأي تهمة، 
وما من احد يعرف ش���يئا عن 
القرار االتهامي، وما سمعناه هو 
استنتاجات ومعطيات اعالمية، 

اعتبرت في تعليقاتها على خطاب 
الرئيس احلريري مبؤمتر تيار 
املستقبل، ان االخير لم يلتقط 
االشارات السورية، فيما يتعلق 
بتحالف���ات 14 آذار الت���ي اعلن 

متسكه بها.
في غضون ذل���ك تواصلت 
احملطات اخلطابية للسيد نصر 
اهلل على طريق احملكمة الدولية 
انه  وقرارها االتهام���ي احملكي 
يتناول عناصر من حزب اهلل، 
مع تدرج من حدة النبرة، ووعد 
باطاللتني في الثالث من اغسطس 
بدال م���ن 30 يونيو، نزوال عند 
الرئيس ميشال سليمان  رغبة 
بسبب زيارة ضيوف كبار للبنان 
في ه���ذا الوقت، والثانية في 11 
أغس���طس اي قبل بداية شهر 

رمضان املبارك.

خطاب نصر اهلل

اقترح  الثالث،  وفي خطابه 
السيد نصر اهلل تشكيل جلنة 
لبنانية تتولى مس���ألة شهود 
الزور في قضية احملكمة الدولية، 
في وقت اكد فيه رئيس احلكومة 
سعد احلريري التمسك باحملكمة، 
رافضا اي تسوية على حساب 
احلقيقة. وقال في خطاب اختتام 

واستخالص من هنا ومن هناك. 
واضاف: إذا كان هناك من وقائع 
واتهامات ومستندات، فإن اجلهة 
الصاحلة لتسلمها هي احملكمة 
الدولية، وحتى االنتقادات التي 
وجه���ت للمحكم���ة او للمدعي 
العام، هناك اصول لتقدمي هذه 
املستندات الى هذه اجلهات وليس 
العام م���ع االحترام  الرأي  الى 

الكامل للرأي العام.

الحريري منفتح على كل القوى

وحول حديث السيد نصر اهلل 
عن شهود الزور قال حوري، هناك 
تراجع عن احملكمة الدولية، عن 
جلنة التحقيق، وهذه خطوة الى 
الوراء باعتبار انه سبق ان اجمعنا 
الدولية في مؤمتر  على احملكمة 
احلوار واجمعنا عليها في البيان 
الوزاري والعودة مجددا الى لبننة 
هذه احملكمة تبعدنا كثيرا عما كنا 

اتفقنا عليه.
وعن احتواء االزمة واحتمال 
لقاء قريب بني الرئيس احلريري 
والس���يد نصر اهلل قال: الرئيس 
احلريري منفتح على كل القوى 
وعلى السيد نصر اهلل بالذات، وهو 
الذي قال في مؤمتر تيار املستقبل 
نحن ام الصب���ي، ونحن نعتبر 
البلد جزءا اساسيا من  استقرار 
مسؤوليتنا، لكن هذا ال يتعارض 
مع مبدأ احلقيق���ة والعدالة. من 
جهة أخرى وفيما يتصاعد السجال 
الداخلي حول احملكمة الدولية، ومع 
توالي املعلومات عن امكانية عقد 
قمة سورية � سعودية � قطرية � 
لبنانية في بيروت نهاية االسبوع، 
الدفاع االس���رائيلي  توعد وزير 
ايهود باراك في مقابلة مع صحيفة 
واشنطن بوس���ت نشرت امس 
بان تضرب اس���رائيل مباش���رة 
املؤسس���ات احلكومية اللبنانية 
اذا اطلق حزب اهلل صواريخ على  
مدن اس���رائيلية. واوضح باراك 
الذي يصل االثنني الى واشنطن 
ان حكومة بالده لن تسكت على 
اي هجوم جديد من جانب حزب 
اهلل. وقال: »لن نالحق كل ارهابي 
او كل مهاجم من احلزب« في حال 
اطلقوا صاروخا على تل ابيب، بل 
»سنعتبر ان ضرب اي هدف للدولة 
اللبنانية وليس فقط حلزب اهلل 

امر مباح«.

فيما يتواصل السجال حول القرار الظني للمحكمة الدولية

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع

 المؤتمر التأسيسي ل� »حزب المستقبل«.. وقائع ومشاهدات ومالحظات
بي��روت: أنهى تيار املس��تقبل مؤمتره 
التأسيسي ليل أمس األول بإجراء انتخابات 
للمرة األولى وفق هيكلية تنظيمية هي األولى 
التي يقرها من��ذ انطالقته بزعامة الرئيس 
رفيق احلريري في التسعينيات من القرن 
املاضي. وانضم التي��ار الى نادي األحزاب 
اللبنانية رغم ان بعض قيادييه كانوا يصرون 
عل��ى النأي به عن هذا النادي بصفته تيارا 
شعبيا متعدد الرأي واالجتاه، وسجلت حول هذا املؤمتر 

املالحظات التالية: 
� مت انتخاب سعد احلريري رئيسا بالتزكية ل� »التيار«، 
النائب س��مير اجلسر رئيسا لهيئة االش��راف والرقابة 
بالتزكية، ثم انتخب باسم السبع وأنطون اندراوس وسمير 

ضومط نوابا لرئيس »تيار املستقبل«.
� متيز االنتخاب والتعيني في املكتب السياسي بخليط 
طائفي ومذهبي، فقد مت تشكيل املكتب السياسي من 28 
عض��وا 18 منهم باالنتخاب وهم: أحم��د احلريري )أول 
الفائزين( وباسم السبع وحسن منيمنة وسمير ضومط 
وفايز مكوك وصالح فروخ ومصطفى علوش ويوس��ف 
النقيب وخالد أرناؤوط وجان أوغاس��بيان وروال عجوز 

وأنط��وان اندراوس ونصير االس��عد ومحمد الصميلي 
ووليد يونس وبالل عاليلي وراشد فايد وداوود الصايغ. 
واختار احلريري العشرة الباقني وهم: أحمد فتفت وعلي 
حمادة ومحمد مراد وحس��ان الرفاعي ورضوان السيد 
ومحمد السماك وريا احلسن وسليم دياب ووليد النقيب 
وغسان بلبل، )السنيورة رفض في املؤمتر عضوية املكتب 
السياس��ي لكنه س��مى النائب أحمد فتف��ت ممثال لكتلة 

املستقبل النيابية(.
� سجل عدد من احلاضرين مواقف حادة وتسأل عن 
أمرين أساسيني: »من الذي أوصلنا إلى نتائج آيار؟ وكيف 
جتري محاس��بة القيادة واملسؤولني الذين تخلوا عنا في 
تلك األيام الس��وداء«، وكرر احلاضرون سؤال احلريري 
عن زيارة س��ورية، مشددين على فكرة وحيدة: »لم تقم 
ي��ا دولة الرئيس باستش��ارتنا، ولم تهيئ جمهورك، ولم 
تضعه في أجواء هذا التغير الذي حصل نتيجة الصعود 
إلى س��ورية«، ويربط أحد املستقبليني بني هذه املواقف 
املتصلبة وظاهرة التصفيق احلاد املتواصل عند ذكر اسم 

الرئيس السابق فؤاد السنيورة خالل املؤمتر.
� الالف��ت أن النائب نهاد املش��نوق غاب عن املؤمتر 
غيابا تاما، ولم يحضر حفل االفتتاح ولم يشارك في أي 

جلس��ة، على عكس ما فعل أعضاء كتلة املستقبل، الذين 
تابعوا معظم النقاش��ات، وعند سؤال املشنوق عن سبب 
غيابه، رفض التعليق، والبعض رأى اجلواب عن ذلك في 
حماس��ة قيادة التيار ل� »تعومي« الصقور، كالنائب أحمد 
فتفت، والنائبني السابقني مصطفى علوش وباسم السبع، 
عبر األدوار التي تعطى لهم، أما املفاجأة الكبرى، فتمثلت 
في غياب أي دور للنائب السابق غطاس خوري الذي كان 

متوقعا أن يتبوأ منصبا مهما في قيادة التيار.
� التطورات السياسية طغت على عملية والدة »حزب 
املس��تقبل«، وكل التحضيرات كانت جاهزة الس��تقبال 
»املولود احلزبي« اجلديد، الديكور الذي صبغ قاعة »البيال« 
باألزرق، األوراق السياسية، االقتصادية والتنظيمية، لكن 
السياسة خطفت منه األضواء وكل التفاصيل التنظيمية 
املمهدة النطالقة »تيار املستقبل«، من بني أحضان املؤمتر 
التأسيسي، بدت خالل اليومني املاضيني ثانوية، مقارنة مع 
احلدث اخلارجي الذي استضافه املؤمتر، من خالل كلمة 

»رئيسه« سعد احلريري.
� س��عد رفيق احلريري رفض بش��كل قاطع اضفاء 
الصبغ��ة املذهبية على »تيار املس��تقبل« على أنه »حزب 
السنة في لبنان«، وأعلن »باسم جماهير تيار املستقبل في 

كل مناطق لبنان، أن تيار املستقبل لن يحمل هوية مذهبية 
أو طائفية أو مناطقية«، وتقول أوساط املؤمترين ان تيار 
»املس��تقبل« هو نتاج ثورة االرز التي أشعلها استشهاد 
الرئي��س رفيق احلري��ري، لكنه يأتي ف��ي ذروة مرحلة 
جتذرت فيها الثورة فاجتازت في خمس س��نني جتارب 
خطي��رة كان لبنان اثناءها ف��ي مهب عواصف متالحقة، 
واستشهاد الرئيس رفيق احلريري دفع مئات اآلالف من 
اللبنانيني الى الساحات في سابقة تاريخية العالن الوالء 
لقيم تليق بشخصية استثنائية في تاريخ لبنان، وفي قلب 
هذا االلتف��اف اللبناني الكبير حول رفيق احلريري كان 
تيار املستقبل يشهد والدته، ويطل اليوم تيار »املستقبل« 
بصيغة جديدة للعلمانية في زمن الطوائف واملذاهب، كل 
االحالم التي جس��دها رفيق احلريري افعاال كانت عابرة 
للطوائف واملذاهب وايضا للطبقات، وسيأتي يوم يستطيع 

التفكير الهادئ ان يتبني حجم ما اجنزه لوطنه.
� ش��ددت التوصيات السياس��ية اخلتامية للمؤمتر 
ف��ي موضوع احملكمة على ان »العنف واالكراه نقيضان 
لالستقرار والس��لم«، ودعم التيار للمصاحلات العربية 
التي أطلقها امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وترحيبه باملرحلة 

اجلديدة من العالقات اللبنانية � السورية.

وئام وهاب

وهاب ل� »األنباء«: سورية والسعودية وجنبالط
ربما يلعبون دورًا توفيقيًا وأساسيًا في موضوع المحكمة

فتفت: الحريري ال يعرف
بعد مضمون القرار االتهامي

»عصبة األنصار«: نقف مع حزب اهلل
بالمطلق في أي حرب ضد إسرائيل 

بيروت � محمد حرفوش
اكد النائب احمد فتفت انه ال احد يستطيع ان يؤثر على 
عمل احملكمة الدولية، مشيرا الى انها تتصرف بشفافية هائلة 
وبعدالة كبيرة، فهي اطلقت الضباط االربعة واستمعت الى 
اللواء جميل السيد والى احملامي اكرم عازوري، واحملكمة 
بتعاطيه���ا هذا تثبت يوما بعد ي���وم انها تريد العدالة ال 

االنتقام، ونحن نريد العقاب ال العفو.
فتفت اوضح ان الرئيس س���عد احلريري لم يقل ابدا 
ان هن���اك اتهاما العضاء ح���زب اهلل، فهو ال يعرف بعد 
مضمون الق���رار االتهامي وقال: م���ع احترامنا للمقاومة 
وكرامتها، ال ميكن ان نتعامل كبشر مبنطق القدسية بأي 
شكل من االشكال، الفتا الى اننا ال نوافق على كالم االمني 
العام حلزب اهلل الس���يد حسن نصراهلل جلهة التشكيك 

في احملكمة الدولية.
واكد فتفت ان اتفاق الدوحة كان مبثابة تسوية وان اتفاق 
الطائف هو االس���اس، واشار الى ان زيارة الرئيس بشار 

االسد الى لبنان ضرورية لتطوير العالقات الثنائية.

عني احلل��وة: عكس��ت االوضاع 
السياسية اللبنانية الساخنة خالل 
االسابيع املاضية نفسها على الوضع 
الفلسطيني بشكل مباشر فقد تركت 
التداعيات التي اثيرت حول اتهام حزب 
اهلل من قب��ل احملكمة الدولية باغتيال 
املختلف��ة واحيانا  آثاره��ا  احلريري 

املريعة.
املوق��ف االخي��ر  الالف��ت  وكان 
للجماعات الس��لفية الفلسطينية في 
مخيم عني احللوة املتمثلة في عصبة 
االنصار التي توجهت منذ عام تقريبا 
حلزب اهلل لتشكل معه نقاط تقاطع حول 

العداء السرائيل ومقاومتها.
فبع��د ان كانت عصب��ة االنصار 
ومعه��ا املجموع��ات االس��المي��ة 

الفلس��طينية على خالف  االخ��رى 
عقائدي مع ح��زب اهلل حتول موقف 
هذه اجلماعات منذ عام ليلتقي مع حزب 
اهلل على اساس اجلهاد ضد اسرائيل 
واوقفت بياناتها وتعبئتها الداخلية ضد 

احلزب.
اال ان الالفت كان موقف ابوطارق 
السعدي شقيق ابومحجن في مخيم 
عني احللوة وزعي��م منظمة »عصبة 
االنصار« حيث حتدث في خطبة داخلية 
باسهاب، موضحا املوقف من اي احداث 
في املستقبل، معتبرا ان اي حرب بني 
حزب اهلل واسرائيل هي حربه وسيؤازر 
ح��زب اهلل باملطلق، لكن في اي حرب 
ذات طابع مذهبي فس��يكون للعصبة 

موقف آخر.

بيروت � زينة طبارة
رأى رئيس حزب »التوحيد« 
الوزير الس����ابق وئ����ام وهاب ان 
خطاب الرئيس احلريري في املؤمتر 
التأسيسي حلزب »املستقبل« كان 
مقبوال جله����ة موقفه من احملكمة 
الفتنوي  الدولية ذات املش����روع 
االسرائيلي الذي يعد للبنان بحسب 
وهاب خصوصا جله����ة قوله ان 
»الشهيد رفيق احلريري الذي لم 
يحمل في حياته نقطة دم واحدة 
لن تكون روحه س����ببا لفتنة في 

لبنان«.
مضيف����ا ان اخلطاب حمل في 
مضمون����ه الكثي����ر م����ن التطور 
االساسي على مستوى العالقات مع 
سورية، بحيث بدا ان احلريري في 
خطابه اصبحت لديه نظرة جديدة 
صحيحة ومتكاملة لتلك العالقات 
مما سينعكس حتما بشكل ايجابي 
اللبنانية  الدولت����ني  على كل من 

والسورية.

ولفت وه����اب ف����ي حديث ل� 
»األنباء« الى ان الرئيس احلريري 
وبالرغم من قوله ان احملكمة الدولية 
حصلت على اجماع لبناني وهي 
بالتالي غير قابلة للمساومة، يعلم 
اكثر من س����واه أن هذا املوضوع 
يتم اس����تغالله الغراض واهداف 
ابعاده  سياسية وبات يشكل في 
وتفاصيله مشروع فتنة لبنانية 
� لبنانية، مؤكدا ان املعارضة في 
لبنان قد حسمت موقفها من احملكمة 
بشكل نهائي، وال تراجع فيه، معربا 
عن اعتقاده بأن املرحلة املقبلة قد 
حتمل املزيد من التطور االيجابي 
الرئيس احلريري من  في موقف 
احملكمة ومن كل ما احيط بها من 

مالبسات وجتاذبات.
وردا على س����ؤال حول دعوة 
الرئيس احلريري في خطابه الى 
ضرورة الكف عن استنفار عواطف 
الناس واملواطنني في اش����ارة الى 
موقف امني عام حزب اهلل السيد 

حسن نصر اهلل، اشار وهاب الى انه 
ال يخال الرئيس احلريري يستطيع 
التحدث بأقل م����ن تلك العبارات 
الش����عبوية في مهرج����ان حزبي 
جماهيري، معتبرا مقابل ما تقدم 
ان االيجابية تبقى العنوان االبرز 
في جوهر كالم الرئيس احلريري 
عن احملكمة واالكثر تطورا وتقدما 

على مستوى رفضه للفتنة، معربا 
عن اعتقاده ان الرئيس احلريري 
ميل����ك من الوعي م����ا يكفي لعدم 
االجنرار الى فتنة حقيقية خاصة 
ان حصول فتنة في لبنان سينعكس 
س����لبا على الوضع اللبناني ككل 
وهو م����ا ليس للرئيس احلريري 

اي مصلحة في حصوله.
وايضا ردا على س����ؤال حول 
كيفي����ة التوفيق الحقا بني موقف 
املعارض����ة من احملكم����ة وموقف 
قوى 14 آذار منه����ا، اعرب وهاب 
عن اعتقاده بأن سورية واململكة 
العربية السعودية قد تلعبا دورا 
اساس����يا على املس����توى املذكور 
اضاف����ة الى ما قد يقوم به رئيس 
النائب  الدميوقراط����ي«  »اللق����اء 
وليد جنبالط من دور كبير على 
املس����توى الداخلي الس����يما بني 
الرئيس احلري����ري واملعارضة، 
ت����اركا الكلمة الفصل ملا قد تتأتي 
عنه االيام املقبلة جراء التحركات 

واالدوار احلميدة املذكورة.
ولفت وهاب الى ان سورية قادرة 
على املساعدة بشكل كبير ومباشر 
فيما خص التجاذبات احلاصلة في 
موضوع احملكمة الدولية، كاشفا 
عن وجود نقاش حول املوضوع 
العراقي قد ينتهي بعودة املياه الى 
مجاريها على املس����توى الداخلي 
اللبناني وبعودة العدالة احلقيقية 
املرجوة غير املسيس����ة والتي ال 
حتمل في خلفياتها مشروع فتنة 
اس����رائيلية وذلك على مستوى 
البحث عن حقيقة من اغتال الرئيس 
احلريري، مما سيؤدي الى سكوت 
جميع االبواق الناشزة والشاردة 

على الساحة اللبنانية.
وفي مع����رض ردوده على ما 
يقال سرا وفي العلن احيانا حول 
صفقة جتريها سورية على حساب 
حزب اهلل واملقاومة وقد تسفر عن 
السير في احملكمة الدولية بالشكل 
الذي ه����ي عليه، جزم وهاب بانه 

لن تكون هناك سوى حالة واحدة 
يبرم فيها بشار االسد صفقة على 
حساب املقاومة سواء حيال احملكمة 
ام حيال دورها في املنطقة، وهي 
حلظة توقيع السيد حسن نصر اهلل 
على مثل تلك الصفقة قبل الرئيس 
االسد، معتبرا ان هذا الكالم يدس 
من قبل بعض املوتورين والواهمني 
ظنا منهم ان باستطاعتهم ايجاد 
شرخ بني املقاومة وسورية وهو 
ما سيبقى حلما يراودهم دون اي 

امل في حتقيقه.
وختم وهاب معتبرا في معرض 
ردوده ايضا ان الرئيس ميش����ال 
س����ليمان يحاول جاه����دا تهدئة 
االج����واء بني الفرق����اء اللبنانيني 
وانه مح����ق في هذا التوجه كونه 
يتوجب االنص����راف الى معاجلة 
قضايا الن����اس وامللفات الداخلية 
وعدم اشغال الرأي العام والهائه 
في جدل بيزنطي يومي، متمنيا له 

النجاح في خطوته تلك.

أكد أن الموضوع يتم استغالله سياسيًا وهو مشروع فتنة لبنانية ـ لبنانية


