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مصادر: تحرك تهدوي لبري بمباركة خادم الحرمين واألسد وأمير قطر

الجميل لـ »األنباء«: ال أحد يعلم بالقرار االتهامي وقد ُتوجه التهمة لـ »فتح اإلسالم«
بيروت ـ اتحاد درويش

اس���تغرب النائب عن ح���زب الكتائب 
سامي اجلميل الضجة التي يثيرها حزب 
اهلل جتاه احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان، 
معتبرا ان حزب اهلل يبدي تخوفا من القرار 
االتهامي الذي س���يصدر عن املدعي العام 
الدولي العتقاده ان االمر سيبدو وكأنه يدين 
نفسه بنفسه، الفتا الى انه ال احد يلجأ الى 
ردة الفعل هذه اال الش���خص املذنب، واكد 
ان حزب الكتائب لن يدخل في السجاالت 
الدائرة حول القرار االتهامي حلني صدور 
احلكم او القرار عن احملكمة الدولية الن كل 

شخص بريء الى حني اثبات العكس.
النائب اجلميل الذي رفض اخلوض في 
اجلدال الدائر على الساحة اللبنانية على 
خلفية املواقف الت���ي اطلقها االمني العام 
حلزب اهلل الس���يد حسن نصر اهلل سأل 
في حديث ل� »األنباء« إالم يس���تند حزب 
اهلل في مواقفه جتاه احملكمة الدولية. وقال 
انه ال احد يعلم إالم يستند املدعي الدولي 
في قراره االتهامي وما اذا كانت ستوجهه 
احملكمة باجتاه حزب اهلل او قد تصدر قرارا 

موجها الى »فتح االسالم«. واشار الى ان 
كل االحادي���ث الدائرة في هذا اخلصوص 
هي احاديث في الهواء سواء كان جلهة ما 
ينش���ر في االعالم او ما يشير اليه حزب 
اهلل. ورأى ان املواقف التي يطلقها السيد 
نصر اهلل ال تستند الى شيء بل الى اقاويل 
صحف واشاعات ال الى معطى قانوني او 

قضائي.
استقاللية المحكمة

وفي معرض رده على ما اعتبره السيد 
نص���ر اهلل ان النهج ال���ذي اخذته جلنة 
التحقيق ال يوصل الى احلقيقة والعدالة، 
أبدى النائب اجلميل ثقته باحملكمة الدولية 
التي برهنت على مصداقية كبيرة جتاه كل 
امللفات التي عملت عليها والتي حتظى بغطاء 
دولي من اكثر م���ن مائة دولة في العالم، 
وشدد على استقاللية احملكمة ونزاهة وكفاءة 
القضاة الذين يعملون حتت سقفها، رافضا 
اخلوض في الردود السياسية على االمني 
العام حل���زب اهلل، ومعتبرا ان حزب اهلل 
هو من ادخل لبنان في هذا املوضوع، واكد 

ان حزب الكتائب لم يوجه يوما اتهاما الى 
حزب اهلل بانتظار صدور القرار االتهامي 

ليعطي رأيه في املوضوع.
وحول ما اورده الس���يد نصر اهلل من 
مواقف تتصل مبعطي���ات لديه تقول ان 
القرار كتب منذ العام 2008 وأجل ألسباب 
سياسية اكتفى النائب اجلميل بالقول ان 
كالم السيد نصر اهلل يقع ضمن االقاويل 
واالحاديث االعالمية والتكهنات والقراءات، 
الفتا الى انه ال قرار اتهاميا حتى اآلن او أي 
اتهام ألحد وبالتالي كل ما يحكى ال سبب له 
بالنسبة حلزب الكتائب، واكد ان احملكمة 
الدولية ليست من شأنها الرد على االقاويل 
واالشاعات والتكهنات واحاديث الصحف 

وهي تقوم بعملها كما يجب.
ضربة كف

وعن تداعيات القرار املنتظر على الساحة 
اللبنانية وما ميك����ن ان يثيره من قالقل 
رأى النائب اجلميل ان اي قرار س����يصدر 
عن احملكمة الدولية ال يفترض ان تكون 
له انعكاس����ات او تداعيات على الساحة 

اللبنانية قد ت����ؤدي ولو الى ضربة كف، 
اذا قدر اللبنانيون اهمية محاكمة املجرمني 
الذين اغتالوا ش����هداء ثورة االرز، ولفت 
الى ان الدول����ة اللبنانية اتخ����ذت قرارا 
بالتع����اون مع احملكمة الدولية، مش����يرا 
الى ضرورة التزام اجلميع باملؤسس����ات 
اللبناني����ة وبالدس����تور اللبناني، ورأى 
ان اي فريق س����يواجه الشرعية الدولية 
او الش����رعية اللبنانية يفترض ان تكون 
مش����كلته مع الدولة اللبنانية وليس مع 

اي طرف آخر.
تشويه صورة المحكمة

وفي موضوع العمالء اإلس���رائيليني 
وإمكانية تالعبهم مبوضوع االتصاالت وان 
يكونوا قد تدخلوا لفبركة تلك االتصاالت 
حلظة اغتيال الرئيس احلريري كما قال 
الس���يد نصراهلل، رأى النائب اجلميل ان 
الذين لديهم الكفاءة التقنية الالزمة يعلمون 
ان »الدات���ا« أو املعلوم���ات املوجودة في 
ش���بكة االتصاالت في لبنان ال ميكن بأي 
ش���كل من األش���كال ان تخرق أو تعدل، 

الفت���ا الى ان كل اخلب���راء املختصني في 
موضوع االتص���االت يؤكدون ذلك حتى 
وزير االتصاالت نفسه، معتبرا ان الربط 
بني العمالء وشبكة االتصاالت هو البحث 
عن حجة لتشويه صورة احملكمة الدولية 
واللج���وء إلى جميع األس���اليب العتبار 

أحكامها غير موضوعية.
وأكد النائب اجلميل ان وجود العمالء 
أم���ر مرفوض وهو موض���وع غير قابل 
للجدل عند أي أحد، الفتا الى قيام الدولة 
بواجبها جتاه العم���الء لناحية تتبعهم 
وإلق���اء القبض عليهم، وجدد القول بانه 
ال رابط ب���ني موضوع العمالء وش���بكة 
االتصاالت ألن العمالء دام على وجودهم 
سنوات وليس األمر باجلديد. وأكد انه اذا 
تبني للمحكمة الدولية ان هناك صلة بني 
األمرين فإن املوضوع يحتاج الى حتقيق 
أو قرار قضائي. وتوقف النائب اجلميل 
عند موضوع التخوين، مش���يرا الى ان 
هناك فريقا يخون اآلخر منذ سنوات وكلما 
حتدث عن س���الح حزب اهلل يقال له انه 

عميل إسرائيلي أليس هذا تخوينا؟

بيروت ـ عمر حبنجر
دخلت نتائج القمة الثالثية 
القصر  ف���ي  انعق���دت  الت���ي 
اجلمهوري يوم اجلمعة املاضي، 
مرحلة االختبار اعتبارا من أمس 
االثنني، مطلع االسبوع اللبناني 
اجلدي���د، وطبيع���ي ان يكون 
االختبار االول لهذه النتائج في 
كالم األم���ني العام حلزب اهلل 
السيد حس���ن نصراهلل اليوم 
مبناس���بة ذكرى االنتصار في 
حرب يوليو 2006، والذي من 
شأنه االشارة الى حصيلة القمة 
التي انتهت الى الدعوة للتهدئة 

واالحتكام الى احلوار.
وعشية املوقف املنتظر من 
السيد نصراهلل برز موقف الفت 
لوزير اخلارجية السوري وليد 
املعلم أعلن في���ه ان من يريد 
اس���تقرار لبنان عليه حتييد 

احملكمة الدولية.
ورمبا من باب االنس���جام 
مع هذه الدعوة، جتاهل البيان 
املشترك الذي صدر في اعقاب 
اللقاء الذي جمع رئيس مجلس 
النواب نبيه بري واألمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
ليل أمس األول، كل ما له عالقة 
الدولي���ة، وبالقرار  باحملكمة 
االتهامي املنتظر صدوره عنها 

متاما.

النتائج المتوقعة

البي���ان املش���ترك أعلن ان 
الرئيس بري والسيد نصراهلل 
تناوال القمة اللبنانية � السورية 
� الس���عودية وتوقف���ا عن���د 
مجرياتها وت���داوال بالنتائج 
املتوقعة واملرجوة منها والتي 
الدقيق���ة  الظ���روف  حتاك���ي 
واحلرجة وامللفات احلساسة 

التي يعيشها البلد.
وأش���اد اللق���اء بالزي���ارة 
التاريخية واملميزة واألخوية 
التي قام بها أمير قطر الشيخ 
حمد بن خليف���ة آل ثاني الى 
قرى املواجه���ة والبطولة في 
اجلنوب كتعبي���ر صادق عن 

الى جانب  الش���جاعة  الوقفة 
لبنان جيشا وشعبا ومقاومة، 
وتتويجا للجهود الكبيرة التي 
بذلتها قطر الشقيقة في الدفاع 
عن أرض الصمود وإعادة اعمار 
ما هدمته آلة احلرب االسرائيلية 

في حرب يوليو.

التهديدات المبرمجة

ودان اللقاء حملة التهديدات 
االس���رائيلية املبرمج���ة التي 
الع���دو، ورأى  ق���ادة  يطلقها 
فيها استهدافا واضحا للبنان 

شعبا ودولة ومؤسسات للنيل 
الوطنية وقدرة  من وحدت���ه 
مؤسساته، كما دان االنتهاكات 
اليومية لألجواء  االسرائيلية 
اللبنانية والتي تش���كل خرقا 

للقرار 1701.
البيان: ان اجلانبان  وتابع 
بحث���ا آخر ما توصل���ت اليه 
اللبنانية في  األجهزة األمنية 
العمالء  الكشف عن ش���بكات 
وتفكيكها في داخل املؤسسات 
العام���ة واخلاص���ة، وجرى 
الوطني  التنويه بهذا االجناز 

العقوبات  وطالبا بإنزال أشد 
بهؤالء املجرمني.

البيان أكد على عمق العالقة 
االستراتيجية بني أمل وحزب 
اهلل في مواجهة االستحقاقات 

الداخلية واخلارجية.

الخطب والتصريحات

ال���ى ذل���ك، ف���إن االجواء 
الداخلي���ة اللبنانية، لم تتأثر 
كثيرا مبناخ القمة الثالثية، فقد 
جاء االنضباط على مس���توى 
الس���جاالت السياس���ية حول 

قرار االته���ام الدولي بجرمية 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
نسبيا، بدليل تواصل اخلطب 
والتصريحات حول هذا القرار، 
وان بنب���رة اقل ح���دة، اال ان 
االلتزام بهذا املناخ التهدوي، جاء 
تاما من جانب رئيس احلكومة 
سعد احلريري، وقد عبر عن ذلك 
لسفره الى سردينيا االيطالية 
امس، في اجازة عائلية لعشرة 
أي���ام، فيما يعكس بيان بري � 

نصراهلل االلتزام عينه.
علما ان أوس���اطا سياس���ية 

لبنانية متابعة استبعدت ان يكون 
أي تفاهم محدد قد مت في موضوع 
قرار االته���ام واحملكمة الدولية، 
نظرا الى ان الدول العربية تدرك 
صعوبة النفاذ الى هذا املوضوع، 
وان ُجل ما ميك���ن القيام به هو 
مساعدة اللبنانيني على فتح قنوات 
االتصال واحلوار وتبادل الهواجس 
املواقف من  واحلرص على منع 

االندفاع نحو الهاوية.

الغياب اإليراني وتحضيرات بري

وتب���دي هذه االوس���اط ل� 

»األنباء« عدم ارتياحها لغياب 
العامل االيران���ي عن احلراك 
التبريدي لالجواء في  العربي 
لبن���ان، الى جان���ب القلق من 
ال���ذي تبديه طهران  الصمت 
حيال القمة الثالثية التي شهدتها 
النش���اط  الى جانب  بيروت، 
املكثف ألمير قطر الشيخ حمد 

بن خليفة آل ثاني.
وفي هذا الس���ياق، حتدثت 
مصادر صحافية عن حتضير 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
لتحرك معني تبدأ معامله للظهور 

في االيام القليلة املقبلة بهدف 
إش���اعة مناخ سياسي هادئ 
وضع أسس���ه بالتنسيق مع 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل والرئيس االسد والشيخ 
البداية كانت  ان  حمد، ويبدو 

مع السيد نصراهلل.

التنسيق مع الحريري

وتقول »النه���ار« ان بري 
سينس���ق حتركه م���ع رئيس 

احلكومة سعد احلريري.
الرئيس بري وصف زيارة 
امللك عبداهلل والرئيس االسد 
الى بيروت باملهمة جدا، الفتا الى 
ان نتائجها قد ال تكون فورية، 
بيد انها ستظهر تباعا، وشدد 
عل���ى ان معادل���ة س.س )أي 
السعودية وسورية( التزال هي 
ضمانة االستقرار في لبنان، وان 
زيارة امللك السعودي والرئيس 
السوري أعطت دفعا قويا لهذه 

املعادلة.

التفاهم بين الرياض ودمشق

وأشار بري الى ان التفاهم 
بني الرياض ودمشق قائم، بل 
ميكن القول ان العالقة السورية 
� السعودية متر مبرحلة جيدة 
جدا، وتشبه املرحلة التي كانت 
سائدة بني الرئيس الراحل حافظ 

االسد والقيادة السعودية.
وبعد لقائه أمير قطر الشيخ 
حمد ب���ن خليفة آل ثاني، قال 
جعج��ع: ان لقاءه مع الش���يخ 
حمد كان جي���دا، وقد طرحنا 
االمور واملش���كلة احلالية في 

العمق.
ل���دي رأي  وأض���اف: كان 
واضح وهو ضرورة عدم اتخاذ 
أي موقف قب���ل صدور القرار 
الظني للمحكمة. ولدى صدوره 
ننكب جميعا على درسه، وإذا 
كان ه����ن���اك أي تالعب فإننا 
قبل ح���زب اهلل، لن نقبل بأي 
تالعب، لكن ما يطرحه حزب 
اهلل اآلن، ومن يردد صداه ليس 

منطقيا.

لبنان يترقب خطاب نصر اهلل اليوم.. ونتائج القمة الثالثية تدخل مرحلة االختبار

أكد أن هناك محاوالت الستخدام كل األساليب لتشويه صورة المحكمة.. وحزب اهلل يبدي تخوفاً كأنه يدين نفسه بنفسه

سامي اجلميل

حـزب اهلل وحديث 
السنيورة: توقفت أوساط 
في ح���زب اهلل عند 

تصريح للرئيس فؤاد السنيورة يعكس 
تقييما خاصا لدى تيار املستقبل للزيارة 
السورية - السعودية املشتركة الى لبنان، 
ففي حديث حملطة »س���ي إن إن« وصف 
الرئيس السنيورة الزيارة بانها »مبثابة 
رسالة مشتركة تفيد بان سورية والسعودية 
بلدان معنيان بالسالم واالستقرار في البلد، 
لن يسمحا ألي جهة بأن تعبث بأمنه،  أو 
ان تعمل على حتويل لبنان مسرحا ألي 

مغامرة من أي نوع كانت«.
الفصل بني احملكمة والوضع الداخلي: أظهرت 
التقارير عن القمة أنه لم يتم مباشرة تناول 
مس��ألة طريقة الفصل بني مس��ار احملكمة 
والوضع الداخلي اللبناني، إال أنه جرى التعبير 
في القمة عن اجلهد املطلوب واملساعي املبذولة 
لكي ال يؤث��ر كل ما يتص��ل باحملكمة على 
الوض��ع الداخلي اللبناني، وضرورة انتظار 

ما يحصل وعدم استباق األمور.
احلريـري في اجـازة: بدأ الرئيس س���عد 
احلريري اجازة طويلة في جزيرة سردينيا 
ملدة عشرة أيام، اذ اعطى تعليمات ملساعديه 
ونوابه بعدم اخلوض في أي سجال حول 

احملكمة الدولية الى حني عودته.
عدم ارتياح جماعي: تقول أوساط احلريري 
ان��ه لم يكن مرتاحا ال��ى اخلطاب الذي ألقاه 
رئيس كتلة نواب حزب اهلل النائب محمد رعد 
في مستشفى بنت جبيل احلكومي في حضور 
أمير قط��ر والرئيس اللبنان��ي، وأنه »أبدى 
استغرابه ملا قاله في كلمته في االحتفال عن 

القرار  احملكمة وع��ن 
الظني الظالم وتلميحه 
ال��ى املرحل��ة املاضية 
بالع��ودة الى احلديث ع��ن أن البعض حاول 

اطالة حرب يوليو 2006«.
وأوضحت أوساط احلريري أنه أبلغ الرئيس 
بري اس��تغرابه هذا، وقالت مصادر أخرى 
حض��رت االحتفال إن أمير قطر نفس��ه لم 
يكن مرتاح��ا الى إثارة رعد األمور اخلالفية 
في حضوره، خصوصا انه تطرق الى اتفاق 
الدوحة قائال ان االستقرار الذي شهده لبنان 
منذ اتفاق الدوحة »معرض للتهديد مجددا عبر 
التسلل تلفيقا وفبركة لصياغة قرار ظني ظالم 
ميليه التسييس الواضح من أجل حتقيق أهداف 
اسرائيل مجددا في لبنان بعدما عجزت عن 

حتقيقها في عدوان يوليو 2006«.
موقف عون من اجليش: توقفت أوساط في 
14 آذار عند عبارة قالها العماد ميشال عون 
خالل جولته على منطقة الفتوح كسروان 
»ان ال بدي���ل عن اجلي���ش الذي هو رمز 
سيادة لبنان واستقالله، وان كانت موازين 
القوى فرضت وج���ود مقاومة تدافع عن 
احلدود اللبنانية، ومع تقديرنا ومحبتنا 
ودعمن���ا للمقاومة التي هي ضرورية في 
الظروف احلاضرة، يبقى اجليش احلاضن 
الوحي���د للوح���دة الوطني���ة واحملافظ 

عليها«.
لوحظ  ازدياد الصحافيني األجانب فـي لبنان:  
ازدياد عدد الصحافيني األجانب الذين وصلوا 
الى لبنان خالل األسابيع الثالثة املاضية، حيث 
يعتزم الكثير من هؤالء االقامة في لبنان حتى 

نهاية اخلريف املقبل.

مصادر لـ »األنباء«: األسد حريص على المقاومة أخبار وأسرار لبنانية
وحزب اهلل لن يرضى بتأجيل القرار االتهامي

بيروت ـ ناجي يونس
ال احد يستطيع ان يجزم مبا سيرد في القرار 
االتهامي للمحكمة اخلاصة بلبنان ومع ذلك حسم 
ح��زب اهلل امره وقرر الذه��اب الى نهاية املطاف 
في اس��قاط اي قرار من ه��ذا القبيل اال اذا كان 
سيحصل على ضمانات مسبقة بان االتهام سيوجه 

الى اسرائيل.
لذلك يتجه احلزب الى التصعيد املتدرج حتى 
النهاية ويبقى السؤال الكبير: من يقدر ان يعطيه 
ذلك؟ احلوار السوري � السعودي يترسخ ويحقق 
جناحات هنا وهناك على مستوى لبنان واملنطقة 
وقد سارعت دمشق والرياض الى التعامل املبكر 
مع ما طرأ على الساحة اللبنانية بعدما بات يهدد 
بانفجار االوضاع اللبناني��ة في القريب العاجل. 
وتقول املص��ادر املطلعة ل� »األنباء«: ان الرئيس 
االسد كان واضحا جدا مع خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل ونصح بأال تتم العودة مع حزب اهلل 
الى اللعبة التي اعتمدت مع سورية طيلة 4 سنوات 
بالقول ان السوريني هم الذين اغتالوا الرئيس رفيق 
احلريري الن في ذلك خط��ر الذهاب بلبنان الى 
االنفجار، والن حزب اهلل لن يتهاون في التعامل 

مع مسألة خطيرة ضده كهذه.
بالتالي فان دمش��ق اوحت بضرورة االبتعاد 
عن حزب اهلل كليا في هذا الشأن النه لن يرضى 
بأي شكل من االشكال بتأجيل القرار فقط، كونه 
سيؤكد مبا ال يرقى اليه الشك ان احلزب هو الفاعل. 
وتنقل االوس��اط املقربة من دمشق ان االسد لم 

يكن سيأتي الى بيروت برفقة امللك عبداهلل لكنه 
اعط��ى الوعد النهائي بالعودة عن قراره والقدوم 
مس��اء اخلميس اي قبل الزيارة بيوم اضافة الى 
ان امللك عبداهلل وعد بالسعي الدؤوب لتحقيق ما 

يخرج لبنان من اخلطر احملدق به.
وتشير املصادر الى انه في مطلق االحوال لن 
يقف حزب اهلل مكتوف اليدين اذا ما صدر القرار 
االتهامي ضده مما يرجح خيار االنقالب وتغيير 
املعادلة السائدة كليا وقد يصح التوقع القائل ان 
سورية ستحول دون ان يبلغ احلزب حد االنقالب 
لكن احلزب يبقى قادرا على تعطيل البلد واسقاط 
احلكومة باستقالة وزراء 8 آذار مع بعض وزراء 
الرئيس سليمان ووزراء اللقاء الدميوقراطي وشل 
احلياة السياسية وفرض الشروط القاسية جدا على 
االطراف اللبناني��ة كافة. مؤكدة ان البعض يرى 
انه اذا منع السوريون حزب اهلل من الوصول الى 
االنقالب فان خالفا موضعيا س��يقع بني دمشق 
وطهران، ولكنه لن يؤثر على التحالف االستراتيجي 
بينهما على مستوى املنطقة. وتتابع املصادر بان 
هناك رهانا على خالف بني س��ورية وحزب اهلل 
مؤكدة ان ه��ذا الكالم ليس في محله وال يعكس 
حقيقة االمور بأي شكل من االشكال، الن التنسيق 
بني س��ورية وحزب اهلل متني وال ميكن الحد ان 
يخرقه فاحلزب اسدى خدمات كبرى للسوريني 
وهؤالء يوفرون املس��اعدات احليوية له، فكيف 
سيقع اخلالف بني الطرفني؟ فاالسد حريص جدا 

على املقاومة.

طائرة »المنار« الشراعية في المطلة 

توقيف جاسوس في »االتصاالت«!

السيد: السفير عبدو أحيل للمحاكمة 

بيروت: أعلن اجليش االسرائيلي ان طائرة شراعية لبنانية سقطت
في املنطقة احلدودية مبحاذاة معسكر للجيش االسرائيلي في بلدة 
املطلة، داخل اسرائيل، وقد كتب عليها »املنار« ولم تكن حتمل اسلحة 
او آالت تصوير. واعتبر االسرائيليون وصول هذه الطائرة مبثابة عمل 
استفزازي، ومبناسبة مرور 4 سنوات على حرب 2006. في املقابل اعلنت 
قيادة اجليش اللبناني ان زورقا حربيا اس����رائيليا اطلق رشقات نارية 

عدة باجتاه زورقني في املياه االقليمية قرب رأس الناقورة.

بيروت: اوقفت االجهزة العسكرية اللبنانية متعامال جديدا مع العدو 
االسرائيلي، هو موظف في شركة اوجيرو املشغلة للهاتف الثالث في 
لبنان، يدعى ميالد عيد البالغ من العمر 66 سنة. وذكرت صحيفة »السفير« 
ان عملية التوقيف جرت اخلميس املاضي، بعد رصد حركة اتصاالت بينه 

وبني اسرائيل، تبني انها تتم منذ عدة سنوات وقد اعترف بذلك.

بيروت ـ أحمد منصور
اكد اللواء جميل السيد في بيان له انه تبلغ من مدعي عام باريس 
انه اصدر مطالعته املتعلقة بالدعوى املقامة ضد السفير جوني عبدو 
بجرم القدح والذم والتشهير باالستناد الى شهود زور بحق اللواء 
الس���يد، حيث قرر املدعي العام الفرنسي املوافقة على رأي قاضية 
التحقيق »فابيان بوس« بإحالة الس���فير السابق عبدو الى احملكمة 
اجلزائية في باريس حملاكمته في التهم املنسوبة اليه، واشار السيد 

الى ان تلك احملكمة ستعمد قريبا للبدء في احملاكمة.

)محمود الطويل(جانب من اجتماع امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل ورئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور معاونيهما حسني خليل وعلي حسن اخلليل


