
الجمعة 13 اغسطس 2010   35عربية وعالمية

اجماع عربي على االستقرار اللبناني: ثمة اجماع 
لدى الدول العربية املعنية بالوضع في 
لبنان على االستقرار اللبناني وأهميته، 

وانه يش���كل حاجة عربية ملحة وحيوية، وهناك التقاء آخر 
على احملكمة الدولية وضرورة استمرارها مع التشديد على 
عدم تسييسها وعدم استخدامها لغير الهدف الذي وجدت من 
أجله، ولكن لكل من الدول العربية املعنية لغتها في التعبير 

عن هذا املوقف:
� السعودية متتنع عن تناول أي شأن يخص احملكمة، القادرة 
وحده���ا على بت ملف االغتياالت، مبوجب قرار دولي يعتبر 

العدالة طريقا حلماية استقرار لبنان.
� مصر تتمسك مبعادلة ذات مسارين: ال تدخل في عمل احملكمة، 

وال تهاون مع أي فريق في لبنان »يلعب« باستقراره.
� س���ورية ضد تس���ييس احملكمة، لكنها أعلن���ت رفضها أي 
قرار يتهم أي حزب باغتي���ال رفيق احلريري. واحملكمة كما 
أعلن الس���يد نصر اهلل قد تسمي أشخاصا ال احلزب، لكنهم 

ينتمون إليه.
� قطر التي رعت اتفاق الدوحة وزار أميرها الش���يخ حمد بن 
خليفة آل ثاني لبنان، جتد نفس���ها معنية بحماية الصيغة 
السياسية التي تلت االتفاق، والنأي بها عن قضية احملكمة.

هدفان أساسيان: احلركة اإلعالمية والسياسية للسيد نصر اهلل 
في األسابيع األخيرة هدفت في رأي املراقبني وفقا لقراءة موضوعية 
غير سياسية الى أمرين: أحدهما هو التحذير من انعكاسات القرار 

الظني احملتمل للمحكمة على الوضع الداخلي 
إذ وازن بينه وبني االستقرار في البلد. وهو 
أمر جنح فيه الى حد بعيد بدليل القمة الثالثية 
التي عقدت في قصر بعبدا بهدف التهدئة ومنع انزالق األمور الى 
أي حوادث أمنية. والهدف اآلخر هو الس��عي الى ضرب صدقية 
احملكم��ة مبحاولة اظهار عدم أخذه��ا كل الفرضيات في االعتبار 
مستحضرا الصراع مع إسرائيل الى الواجهة على نحو يثير أسئلة 
حول توازن اخلطوط بني كثافة الكش��ف عن عمالء إلسرائيل في 
هذه املرحلة وما أبرزه السيد نصر اهلل من معطيات عن مدى قدرة 

اسرائيل في الداخل اللبناني.
إع�ادة التحقيق: دعت الصحف الس���ورية احملكمة اخلاصة 
بلبنان الى إعادة التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
اس���تنادا الى »القرائن« التي عرضها األمني العام حلزب اهلل 
الس���يد حس���ن نصر اهلل، معتبرة ان تغييب إس���رائيل عن 

التحقيق »تقصير قانوني«.
فرنسا وصواريخ ال� »جو � أرض«: مصادر فرنسية سئلت عن سبب 
التأخير في تزويد الطوافات اللبنانية من طراز غازيل بصواريخ 
»جو � أرض« فردت بأن »اللبنانيني غير متفقني فيما بينهم« 
وأن لبنان »يعاني من مش���كلة متوي���ل«، نافيا أن »تخرج« 
باريس األس���لحة التي تصدرها إلى لبنان ب� »شروط« حول 

طرق وأوجه استخدامها.
وبشكل أوسع، ترى باريس أن ثمة »بلبلة« في املوقف اللبناني 

جلهة ما يريد أو ال يريد من األسلحة والعتاد.

أخبار وأسرار لبنانية
مصادر ل� »األنباء«: حكومة الحريري

لن تتخذ موقفًا يطعن سياسيًا بالمحكمة
مصادر ديبلوماسية ل� »األنباء«:

مظلة األمان فوق لبنان مستمرة
بيروت � محمد حرفوش

انطلقت م����ا بعد املؤمتر الصحافي لألمني العام حلزب اهلل الس����يد 
حسن نصراهلل تسريبات وأحاديث تفيد ان احلزب يعد خطة ملواجهة 
مشروع القرار الدولي باتهامه بالتورط في جرمية اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري، وان سلسلة من االجتماعات املتخصصة في اجلسم القيادي 

في احلزب بشقيه السياسي واألمني ُتعقد لهذه الغاية.
وتشير معلومات متداولة على هذا الصعيد الى ان خطة حزب اهلل 
تتضمن محاور عدة حتت عنوان رئيسي هو الضغط انطالقا مما أعلنه 
الس����يد نصراهلل مساء االثنني املاضي، في سبيل ان يتم التعامل مع ما 
أعلنه نصراهلل بوصفه القرار االتهامي »الفعلي«: اسرائيل قتلت الرئيس 
رفيق احلريري. ومن أجل ان تتبنى احلكومة نتائج »حتقيق حزب اهلل« 
وان تتخذ موقفا - ولو سياس����يا من احملكمة الدولية – أي موقفا يعلن 

رفض أي اتهام آخر.
وفي س����ياق متصل أبلغ مصدر بارز في 14 آذار »األنباء« بأن ما هو 
مؤكد وثابت لدينا هو ان حكومة يرأسها سعد احلريري لن تتخذ موقفا 
يطعن سياسيا باحملكمة وقبلها بالتحقيق الدولي، ولن تقبل مساومة 
في ه����ذا االطار، وان أي وعد س����عودي أو حريري ل����م ُيعط ألحد في 
خصوص احملكمة أو القرار االتهامي. واضاف املصدر انه ينبغي القول 
للسيد نصراهلل بوضوح ان »حتقيق حزب اهلل« ينبغي ان تدرسه جلنة 

التحقيق الدولية وان تقول هي كلمتها في هذا اخلصوص.

بيروت � محمد حرفوش
نفت مصادر ديبلوماس����ية عربية في بيروت ما يتردد عن »سقوط 
فرضية مظلة األمان العربية فوق لبنان« التي شكلتها القمة اللبنانية � 
السورية � السعودية االستثنائية وأعلنت خطا أحمر عربيا حول األمن 
في البلد. ورأت املصادر ان مثل هذه األحاديث تدخل في إطار تسريبات 
مبرمجة واجتهادات ال متت الى الواقع بصلة، الفتة الى تزامن هذا األمر 
م����ع ارتفاع وتيرة الزي����ارات اإليرانية إلى دمش����ق، حيث كان الوضع 
اللبناني في مقدمة البحث. املصادر الديبلوماس����ية أبلغت »األنباء« ان 
التفاهم السعودي � السوري مس����تمر ويزداد، السيما في لبنان جلهة 
الوقوف املشترك في وجه اي عمل ضد األمن واالستقرار في لبنان وضد 

أي انقالب على السلطة وضد اي تغيير حكومي.
وجلهة ان س����ورية متارس نفوذا لدى 8 آذار كي ال يش����جع احد من 
حلف����اء حزب اهلل احلزب على »املغامرة« في ظل هذا الس����قف العربي، 
وان س����ورية »ملتزمة« مع السعودية أكثر من اي وقت مضى، من دون 

ان يعني ذلك القطع او الصدام مع احلزب.
وفي هذا اإلطار تقع بحسب املصادر الديبلوماسية احلركة اإليرانية 
بإيقاع سريع ومتواصل باجتاه سورية، اي محاولة إيرانية الستعادة 
املوقف مع سورية، األمر الذي يجبر إيران على اإلشادة بالتقارب السوري 
� السعودي وعلى احملاولة حتت هذا السقف، في وقت يدلي املسؤولون 

اإليرانيون مبواقف هادئة جتاه اململكة في هذه اآلونة.

خليل ل� »األنباء«: ال يمكن لظهور عميل محتمل
أن يفرمل تحالف »الحزب« و»التيار«

بيروت � زينة طبارة
رأى عض����و تكت����ل التغيير 
النائب يوسف خليل  واالصالح 
ان كالم وزي����ر الدف����اع الي����اس 
املر ع����ن عزمه توقيف كل كاتب 
يتعرض للمؤسسة العسكرية، 
ليس تعديا على حرية الصحافة 
واالعالم، امنا عملية ضبط ايقاع 
ما يرمى من منشورات عبر بعض 
الوسائل االعالمية والتي تساهم 
الى حد كبير في اعاقة التحقيقات 
الى  وتضليله����ا وفي االس����اءة 
مستقبل املوقوف وكرامته ومركزه 
فيما لو لم تثبت عليه تهمة التعامل 
مع العدو االسرائيلي، معتبرا ان 
استدعاء أحد الصحافيني للتحقيق 
معه ف����ي وزارة الدفاع حول ما 
أث����اره من معلومات مغلوطة، ال 
يضير العمل الصحافي في لبنان 
وال مي����س بالوج����ه احلضاري 
للمهنة، وذلك العتباره انه على 
الصحافة والوس����ائل االعالمية 
ان تلتزم مبسؤوليتها وبتوخي 
الدقة في نقل املعلومات، خصوصا 
في موضوع العمالة والتجسس 
نسبة ملا تسببه تلك املعلومات 
اخلاطئة من فوضى وبلبلة وملا 
تثيره من حساسيات بني الفرقاء 

اللبنانيني.
النائ����ب خليل في  وأس����ف 
ل� »األنب����اء« النحراف  تصريح 
العديد من الوسائل االعالمية عن 
اصول مهنة الصحافة وأهدافها، 
وتعمدها صياغة مقاالت وهمية 
واخت����الق رواي����ات ومعلومات 
تتناف����ى ش����كال ومضمونا مع 
قانون املهنة، السيما مع املستوى 
االخالقي منه����ا، وهي مقاالت ال 
تتناسب ودقة املرحلة احلالية، 
امنا تصاغ بالشكل الذي يتناسب 
وتوجهات الفريق السياسي التابعة 
له أو املتعاطفة معه، معتبرا ان 
ما س����بق دفع بوزير الدفاع الى 
اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة 
لردع املعنيني بفبركة املعلومات 
عن التمادي في انتهاك املؤسسة 
العسكرية وفي تضليل التحقيقات 
اجلاري����ة ف����ي ملف����ات العمالة 
إلس����رائيل وغيرها من الدول ان 
الكبير  وجدت، مستشهدا بالكم 
من املعلومات املغلوطة التي مت 
نشرها اثر توقيف العميد املتقاعد 
فايز كرم وزجت زورا وبش����كل 

معيب بالعديد من أسماء الضباط 
وحت����ى من املدنيني في ملفات ال 

ناقة لهم فيها وال جمل.
على صعيد آخر، نفى النائب 
خليل ان يك����ون العماد عون قد 
ح����اول تبرير التعامل مع العدو 
االسرائيلي كما يسعى البعض الى 
سوقه عنوة بشكل مناف للحقيقة 
والواقع، وذلك انطالقا مما تقتضيه 
الكالم  مصلحتهم في حتري����ف 
واملواقف، معتبرا ان العماد عون 
أراد تسليط الضوء بشكل منطقي 
على الضعف البشري الذي يتأثر 
سلبا مبا تفرضه االنظمة القمعية 
والتوتاليتاري����ة من ضغوطات 
نفسية ومن مالحقات بوليسية 
� مخابراتية ومن تعديات جسدية 
ومعنوي����ة تؤدي ف����ي كثير من 
االحيان الى اللجوء للعدو هربا من 
الظلم، مؤكدا ان استفاضة العماد 
عون في شرح العوامل النفسية 
القاهرة التي تدفع أحيانا بالضعف 
البش����ري الى اللجوء للخطأ، ال 
تعني اطالق����ا تغطية العمالة أو 
الدفاع عن املتعاملني، امنا تعني 
لف����ت أنظ����ار االجه����زة االمنية 
والقيمني عليها الى ضرورة عدم 
خلق حالة من العداء مع املواطنني، 
مذكرا بكالم العماد عون حول رفعه 
الغطاء عن العميد فايز كرم فيما 
لو ثبتت عليه تهمة التعامل مع 

العدو االسرائيلي.
وردا على س����ؤال حول كالم 
العم����اد عون ال����ذي وصف فيه 
االجهزة االمني����ة ب� »اخلياالت« 
لفت النائب خليل الى ان العماد 
عون ينتقد االجهزة االمنية ألجل 
إصالحه����ا، وذلك حرص����ا منه 
على دورها احلقيقي في حماية 

املواطنني والسلم االهلي، مشيرا 
الى ان العماد عون لديه عتب كبير 
على االجه����زة االمنية اللبنانية 
نسبة ملا متارسه في بعض االحيان 
من خرق للقوانني املرعية االجراء 
واتخ����اذ املبادرات الش����خصية 
الى إحلاقها  واخلاصة، اضاف����ة 
الظلم ببعض االبرياء املوقوفني 
رهن التحقيق، خاصة ان العماد 
عون كان قائدا للجيش ويدرك عن 
كث����ب كل التفاصيل التي حتيط 
باالحداث األمنية وبالتحقيقات وما 
يرافقها وما يعتريها من شواذات 
قانونية متس بكرامة املوقوفني 

االبرياء.
وانتق����د النائب خليل وصف 
البع����ض للتي����ار الوطني احلر 
بالبيئ����ة احلاضنة للعمالة على 
اثر توقيف العميد فايز كرم بتهمة 
التعامل مع اسرائيل، معتبرا ان هذا 
الكالم ليس سوى لالصطياد باملاء 
العماد  العكر ومحاولة لتحميل 
عون ما ال ميت الى حمله الوطني 
واالخالقي بصلة، الفتا الى ان من 
وقف أمام العالم مطالبا بتحرير 
لبنان من االحتالل االس����رائيلي 
وبانس����حاب كل اجليوش دون 
اللبنانية،  استثناء من االراضي 
ال ميكن لدوره أو ملوقعه السياسي 
ان يكون بيئة حاضنة للعمالة، 
مؤكدا من جهة اخرى انه اذا ثبتت 
على العميد كرم تهمة التعامل مع 
اسرائيل، فهي ستكون الدليل على 
ان العدو االسرائيلي حاول خرق 
التيار الوطن����ي احلر للحصول 
على معلوم����ات عنه وعن غيره 
املتحالفة معه، مما  من االحزاب 
يؤك����د أن التي����ار الوطني عدو 
إلس����رائيل وليس بيئة حاضنة 

للمتعاملني معها.
وختم النائب خليل نافيا وجود 
فتور أو ب����رودة في العالقة بني 
التيار »الوطني احلر« و»حزب 
اهلل« عل����ى اثر توقي����ف العميد 
فايز كرم، مؤكدا ان العالقة التي 
تربط الفريقني املذكورين هي عالقة 
مبدئية قائمة على االحترام املتبادل 
وعلى رؤية استراتيجية واحدة 
حول سياس����ة الدولة ومستقبل 
لبنان، وانه ال ميكن لظهور عميل 
محتمل هنا أو هناك ان يكون سببا 
في فرمل����ة التحالف وفرط عقد 

التفاهم بينهما.

عضو »التغيير واإلصالح« أسف النحراف العديد من الوسائل اإلعالمية عن أصول المهنة

يوسف خليل 

دانيال بيلمارالسيد حسن نصراهلل

)محمود الطويل( حوار باسم بني وزير الدفاع الياس املر وقائد اجليش العماد جان قهوجي خالل اجتماع امني في وزارة الدفاع مساء امس االول

لبنان: لتحتفظ أميركا بأسلحتها وأموالها!

بيروت � عمر حبنجر
تلقف����ت النيابة العامة الدولية املعطي����ات التي أعلنها 
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل في مؤمتره 
الصحافي األخير، وبادر املدعي العام بلمار الى طلب تزويده 
بهذه املعطيات واالفالم ليبقى السؤال الكبير: هل سيتجاوب 
ح����زب اهلل مع الطلب وهو الذي س����بق ان أعلن عدم ثقته 

باحملكمة واملؤسسات التابعة لها؟
ال اش����ارات دالة على موقف احلزب حتى اللحظة، وقد 
حاولت »األنباء« جس نبض املعنيني في بيروت بال طائل، 
لكن كان الفتا اجراء اذاعة »النور« الناطقة بلسان احلزب 
حديثا مع اللواء علي احل����اج، احد الضباط األربعة الذين 
أفرج عنهم، دعا فيه ال����ى مقاطعة احملكمة الدولية واصفا 

اياها مبحكمة شهود الزور العاملة لصالح اسرائيل.
وعلى خط مواز أعلن وزير اخلارجية الفرنس����ي برنار 
كوشنير اختفاء »الشاهد امللك« في قضية اغتيال الرئيس 
احلريري، الس����وري محمد زهير الصديق، وقال كوشنير، 
عل����ى هامش مؤمتر صحافي، ان الصدي����ق كان في منزله 
خاضعا لإلقام����ة اجلبرية ثم اختفى وان هذا كل ما يعرفه 

ويأسف له.
ولكن هذه املستجدات لم تكن األبرز على الساحة الداخلية 
اال ان وزير الدفاع الياس املر فجر أمس تصريحات هجومية 
للغرب والدول التي تضع ش����روطا على تس����ليح اجليش 
اللبناني. وقال املر ان لبنان سيرفض أي مساعدات عسكرية 

قد تتق����دم بها الواليات املتحدة إذا كانت مش����روطة بعدم 
استخدام األسلحة ضد اسرائيل.

وتابع: »أولئك الذين يرغبون في مساعدة اجليش اللبناني 
ش����ريطة أال يقوم هذا اجليش بالدفاع عن أرضه وش����عبه 

وحدوده، أجدر بهم ان يحتفظوا بأموالهم«.
واضاف في مؤمتر صحافي عقده في مقر وزارة الدفاع 
في اليرزة قرب بيروت: »نحن نرحب بكل من يريد مساعدة 
اجليش اللبناني دون ش����روط. ولكن على الذين يريدون 
مس����اعدة اجليش شريطة ان يتخلى األخير عن واجبه في 
الدفاع عن أرضه وشعبه وحدوده من اسرائيل ان يحتفظوا 

بنقودهم – أو مينحوها السرائيل عوضا عن ذلك«.
وقال: »س����نواجه اس����رائيل باالمكانات املتوافرة لدينا 
حاليا«. من جهة أخرى كان الوزير املر أمس األول أمام حملة 
من صحيفة األخبار الت����ي طالبته باالعتذار عما صرح به 
ضد الصحيفة وأحد العاملني فيها، الذي استدعي للتحقيق 
على خلفية خبر أملح فيه الى ان وزير الدفاع ساهم في فرار 
العميد املتقاعد غس����ان اجلد عندما طلب من قائد اجليش 
التمهل لبعض الوقت، قبل توقيفه، فإذا به يسافر في اليوم 

التالي الى خارج لبنان.
واجلد متورط في التعامل مع اس����رائيل حسب السيد 
نصراهلل، وكان في مس����رح جرمية اغتيال الرئيس رفيق 

احلريري قبل يوم من حصولها.
وكان قد مت استدعاء مسؤول عن محطة تلفزيونية أوردت 

»معلومات خاطئة« عن توقيف ضباط في اجليش.
وق����ال املر في مؤمتر صحافي عقده مس����اء على عجل، 
انه تقدم بش����كوى أمام النائب العام التمييزي ملعرفة من 
يقف وراء املقال الذي نشر في االخبار نافيا علمه بالعميل 
غس����ان اجلد الذي طرد من وظيفته كنائب لرئيس األركان 

في اجليش منذ 1991 ألنه كان فاشال.
واردف امل����ر قائال: أنا لم أتاجر بدمي، وأنا في 12 يوليو 
2010 كنت في املستشفى الستئصال شظايا زجاج مازال في 

بطني )جراء التفجير الذي تعرض له عام 2005(.
واضاف: ال يجوز ان يصبح القتيل قاتال، فالصورة التي 
أراها في بعض األقالم توحي وكأن الرئيس سعد احلريري 
صار قاتل أبيه كي يرثه، وأنا ابني فجرني ألنني منعته من 
السهر، والوزير بيار اجلميل انتحر ألنه زعل من اخته أو أمه، 

والشهيد جبران تويني تدهورت سيارته على الطريق.
واستطرد قائال: ما هذا الكالم؟

هل أصبحت أرواح الناس قلما وحبرا للتسلية.. دعوا 
كل املعلومات تتوظف ضد العدو االسرائيلي وعمالئه في 
الداخل. ودعوا الش����هداء يرتاحون حي����ث هم، ودعوا من 
مثلنا الذين ماتوا وعاش����وا أي نعي����ش فيما تبقى لنا من 

العمر مرتاحني.
وهدد املر بأن أي قلم يتعرض لضابط في اجليش بحرف 
أو باسم، مبعلومات غير صحيحة، سيتم توقيفه والتحقيق 

معه ومعرفة من يقف وراءه.

»الدفاع«: سنوقف أي قلم يتعرض لضباط الجيش بحرف أو باسم

قرائن »نصراهلل« تعيد خلط األوراق: بيلمار يطلبها.. والحريري أخذها بعين االعتبار
بيروت: وجه مدعي عام احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبن����ان القاضي دانيال بيلمار 
كتابا ال����ى املدعي العام التمييزي في لبنان 
القاضي سعيد ميرزا يطلب منه فيه الطلب 
الى األمني العام حلزب اهلل الس����يد حس����ن 
نصراهلل تسليمه املستندات والوثائق التي 
أعل����ن عنها في مؤمت����ره الصحافي، والتي 
اخذها رئيس احلكومة سعد احلريري بعني 
االعتبار بحسب بعض املصادر. وقام ميرزا 
بنقل كتاب بيلمار الى قيادة حزب اهلل عبر 
أحد مسؤولي احلزب الذي وعد بإجابة هذا 

الطلب في وقت قريب.
وأرفق بيلمار كتابه الى ميرزا ببيان إعالمي 
صادر عن مكتبه تضمن نقاطا عدة أبرزها:

� التأكي����د عل����ى حيادي����ة وموضوعية 
واستقاللية التحقيق الذي يتواله وفقا ألرقى 

معايير العدالة الدولية.
� التأكي����د على ان للمدع����ي العام وحده 
مسؤولية التحقيق وحتديد هوية املسؤولني 

عن اجلرمية.
� الترحيب بأي معلومات قد تقربنا من 
احلقيقة م����ع تأكيد على اجراء تقومي دقيق 

لها.
� وصف ما قدمه السيد حسن نصراهلل في 
مؤمتره الصحافي ب� »قرائن« و»معطيات« 

للمساعدة في التحقيق.
� دعوة السيد حسن نصراهلل الى ممارسة 
سلطته لتسهيل عملية التحقيق التي يقوم 

بها مكتب املدعي العام.
هذا الطلب املرفق بتوضيحات وتأكيدات 
يطرح جملة تساؤالت قضائية وسياسية: 

1 - م����اذا يعني ه����ذا الطلب، وما قيمته 
قضائيا ومعنويا؟

ان يقرر املدعي العام للمحكمة الدولية طلب 
القرائن التي عرضها السيد حسن نصراهلل 
فهذا يعني إقرار ضمنيا بأنها جديرة بالتوقف 
عندها وأخذها باالعتبار والتدقيق فيها وانها 
تستحق الدراسة واملتابعة واخلضوع لتقييم 
جلنة التحقيق الدولي����ة التي هي صاحبة 
االختصاص في تقدير أهمية هذه القرائن، 
وبالتالي يكون السيد حسن نصراهلل جنح 
عبر »مؤمتر القرائن« في الدخول على خط 
التحقيق الدولي االتهامي وفرض »فرضية 
اتهام اسرائيل« التي لم ترد يوما في مجرى 

التحقيقات.
ولكن بقدر ما ينطوي طلب بيلمار على 
إش����ارات مريحة بالنسبة حلزب اهلل جلهة 
التفاعل إيجابا م����ع قرائن حزب اهلل وعدم 
إهمالها، فإنه ينطوي على إش����ارات »غير 
مريحة« هدفت الى حشر حزب اهلل إن عبر 

دعوته الى تسهيل عملية التحقيق والتعاون 
معه، أو عبر إضف����اء صدقية على احملكمة 
الدولية وعملها، بدليل انها تتعامل بجدية 

مع ما يقدم لها.
2 - كيف س����يرد ح����زب اهلل على طلب 
بيلمار؟ سبق حلزب اهلل في سياق حملته 

على احملكمة الدولية ان اتخذ مواقف »مبدئية« 
يقول فيها انه ال يثق باحملكمة الدولية ألنها 
»اسرائيلية ومسيسة« وغير مستعد للتعاون 
معها مبا في ذلك تقدمي مستندات اليها، وبأنه 
مس����تعد لتس����ليم ما في حوزته من قرائن 
ومعطيات الى جلنة حتقيق لبنانية سياسية 

أو قضائية. ولكن حزب اهلل الذي جنح في 
إحراج التحقيق الدولي ب����� »قرائنه« وفي 
تشتيت كرة االتهام التي أبعدها عن ملعبه، 
يضع نفسه في دائرة »االحراج« ان هو امتنع 
ع����ن تزويد املدعي الع����ام الدولي مبا لديه، 
ويتسبب في قطع املسار اجلانبي الذي فتحه 
على هامش التحقيق الدولي وفي إقفال أفق 
جديد فتحه أمام هذا التحقيق، ولذلك فإنه 
من املرجح ان تص����ل قرائن حزب اهلل الى 
الهاي وبيلمار ولكن بالبريد اللبناني وان 
يسلم حزب اهلل ما لديه من قرائن ووثائق 

ولكن الى القضاء اللبناني أوال.
3 - هل يتجه التحقيق الدولي ناحية 
اسرائيل، وهل يلقى التعاون منها؟ قرائن 
حزب اهلل تط���رح امكاني���ة التوجه الى 
اسرائيل اذا تضمنت هذه القرائن ما يجعل 
من اسرائيل »مشتبها بها« في جرمية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري، وبالتالي فإن األهم 
من تعاطي املدع���ي العام مع قرائن حزب 
اهلل هو كيفية تعاطيه مع اسرائيل اذا أخذ 
ب� »الفرضية االسرائيلية« ووجد ضرورة 
االستماع الى ضباط ومسؤولني اسرائيليني. 
واألهم من تعاطي بيلمار سيكون تعاطي 
اس���رائيل مع أي توجه من ه���ذا القبيل 
وكيف ستتصرف، هل تتعاون وهي التي 

رفضت في السابق توقيع اتفاقية تعاون 
مع احملكمة الدولي���ة، أم ترفض التعاون 
مطلقا انس���جاما مع موقفها الذي وصف 
قرائن نصراهلل ب� »السخيفة والكاذبة وانها 

مدعاة للسخرية«.
4 - هل تصب خطوة بيلمار في عملية 
التهدئة والبحث عن مخرج سياسي ألزمة 
القرار الظني؟ راجت في األيام األخيرة في 
بيروت وعلى نطاق واسع فرضية تأجيل 
القرار الظني أشهرا إضافية وحتى ربيع 
الع���ام 2011 تفاديا ملخاط���ر القرار الظني 
وتداعياته على االستقرار في لبنان واملنطقة، 
وإفس���احا في املجال أم���ام جهود احتواء 
ردات الفعل أو انتظارا لتوقيت سياس���ي 
أكثر مالءمة وبعدما تكون الرؤية االقليمية 
قد انقش���عت على خطي »امللف االيراني« 

و»عملية السالم«.
إذا صح هذا التوقع فإن خطوة بيلمار 
التوس���يع في التحقيق وفي اجتاه جديد 
اس���تنادا الى قرائن حزب اهلل، تصب في 
احتماالت التأجيل ألس���باب تقنية إدارية 
أوال، وحي���ث انه س���يكون في حاجة الى 
أش���هر عدة لتفنيد وتقييم هذه القرائن، 
ومب���ا يحول دون متكنه من إصدار قراره 

الظني قبل نهاية هذا العام.

هل يتجه التحقيق الدولي ناحية إسرائيل.. وما مدى تأثير الخطوة في عملية التهدئة؟


