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ذكرت  الءات جنبالط الثالث: 
مصادر مطلعة أن جنبالط أكد 
أمام ك���وادر حزب���ه على ما 
وصفته ب� »الءات« 3 اختصرتها 

بالتالي:
� ال عودة لزمن االقتتال املسلم 
-  املسيحي وحتديدا املاروني - الدرزي، مبا 
يعنيه ذلك من تأكيد نهائي على ثبات العيش 
املش���ترك في اجلبل م���ع أحقية اجلميع في 
اخلالف السياسي املشروع بعيدا عن مقوالت 

»الغزل السياسي«.
� ال تهاون مع أي ما من شأنه أن يثير الفتنة 
املذهبية اإلس���المية � اإلسالمية، إن سنية � 
ش���يعية، أو درزية � شيعية أو غيرها، وما 
ميليه ذلك من ضرورة اتخاذ قرارات قد يصفها 
البعض ب���� »اجلبانة« لكنها بالتأكيد أفضل 
من شيوع الفوضى في ربوع لبنان وشوارع 

وأزقة مدنه وقراه.
� ال مج���ال أبدا حلياد أو حتيي���د لبنان في 
أي صراع عربي � إسرائيلي، خصوصا فيما 
يستهدف املقاومة مبا تشكله مع اجليش من درع 
حتمي لبنان، أو يستهدف سورية مبا تؤمنه 
من بعد عربي اس���تراتيجي يضمن استقرار 

لبنان ضمن التفاهم العربي الشامل.
عالقات جنبالط مع قيادة 14 آذار: في اللقاء الذي 
عقده الزعيم وليد جنبالط لقيادات منظمة الشباب 
التقدمي واجه الزعيم االشتراكي انتقادات عديدة 

من هذه القيادات ومعارضة 
شديدة لفكرة التخلي عن 
حلفائه في 14 آذار. وتصف 

أوس��اط مطلعة عالقات جنبالط مع قيادات 14 
آذار على الش��كل التالي، سمير جعجع: قطيعة 
تامة، أمني اجلميل: عالقات عائلية فقط، دوري 
شمعون: ما بيطيق يش��وفو. سعد احلريري: 

حليف املمر اإلجباري.

أسس جديدة لالنتساب إلى التيار  
الوطن�ي بعد اعتقال ك�رم: حرص 
الوزير زي���اد بارود على ان 
يك���ون التعاطي مع توقيف 
العميد فايز كرم بأقل قدر من 
الشوش���رة االعالمي���ة، وأال 
يصدر عن ش���عبة املعلومات إال الضروري 
جدا الذي يفي بالغرض من حتديد أس���باب 
التوقيف، وان يتم عزل���ه كحدث عن بعده 
السياسي وهو ما حصل بالفعل. من جهتها، 
تعكف قيادة التيار الوطني احلر على وضع 
أسس جديدة لالنتساب الى التيار بعد فضيحة 
اكتش���اف عمالة القيادي فايز كرم. ويقول 
مقربون م���ن العماد عون ان���ه طلب وضع 
استمارات متش���ددة لطالبي االنتساب، كما 
طلب إعادة تقييم وفرز بعض احلاالت الشاذة، 
والتي ميكن ان تقود الى شخصيات مشبوهة 

في العمل السياسي والتنظيمي.
رسائل ودية: في وقت ميرر الوزير إلياس املر   

ال��ى العماد ميش��ال عون 
»رس��ائل ودي��ة«، اتصل 
الرئيس أمني اجلميل بالوزير 
إلياس امل��ر ودعاه الى تناول العش��اء في دارته 
للتداول في آخر املستجدات واالتفاق على رؤية 

مشتركة.
تعث�ر اجلبه�ة السياس�ية ف�ي البق�اع: تعث���رت 
االستعدادات إلعالن جبهة سياسية في البقاع 
األوسط والغربي خلوض االنتخابات النيابية 
املقبلة، ألن إيلي سكاف يعترض على انضمام 
منس���ق التيار الوطني احلر في زحلة سليم 
عون إليها، وألن ايلي الفرزلي يرى أن الوقت 

مبكر للحديث عنها.
التعيين�ات اإلدارية مؤش�ر املرحل�ة املقبلة: يرى 
املراقبون ان ملف التعيينات االدارية هو املؤشر 
لطبيعة املرحلة املقبلة وملدى جتاوب القيادات مع 
التمني��ات العربية بتحس��ني األوض��اع وتعزيز 
االس��تقرار والعمل على دع��م العهد واحلكومة 
واملؤسس��ات الدس��تورية. وكان الرئيس سعد 
احلريري أشار الى ورشة التعيينات االدارية في 
آخر جلسة ملجلس الوزراء قبل ان يأخذ الوزراء 
إجازاتهم الصيفية من أول أغسطس حتى منتصفه، 
على ان يقدم الوزراء األس��ماء التي يقترحونها 

مللء الشواغر وفق اآللية التي مت االتفاق عليها.
وس��بق للرئيس ميشال سليمان ان دعا الوزراء 
في آخر جلس��ة للمجلس ف��ي بعبدا الى وجوب 
تقدمي االقتراحات واألسماء، ألن ورشة التعيينات 
االدارية ستنطلق رغم العقبات التي تعترضها من 

املتضررين. وأكد مصدر وزاري ان الرئيس ميشال 
سليمان عازم على ان يطرح مع رئيس احلكومة 
موضوع التعيينات االدارية بحيث تبدأ الورشة مللء 
الشواغر وفق اآللية التي وضعتها احلكومة والتي 
لم يوافق عليها بعض أهل احلكم ألنه وجد فيها 

تقليصا لنفوذه وصالحياته داخل طائفته.
وسيدعو الرئيس سليمان الوزراء لوضع الئحة 
باألسماء التي يقترحونها للوظائف التابعة لوزاراتهم، 
على ان يتم اختيار احداها وفق اآللية على ان تنهي 
احلكومة هذه الورشة قبل نهاية العام. ورمبا عقدت 

خلوة أليام عدة ملعاجلة هذا املوضوع.

حتذيرات أمنية جلعجع: نصائح 
الهيئة  متكررة تلقاه���ا رئيس 
اللبنانية  القوات  التنفيذية في 
د.سمير جعجع بضرورة توخي 
الشديد في هذه املرحلة  احلذر 

من أي استهداف يطاله.
زيارات املعارضة الفلسطينية للبنان: قيادات املعارضة 
الفلسطينية املقربة من دمشق تكثفت زياراتها الى 
لبنان خالل هذه الفترة، وبعد زيارة ابو موس��ى 
األخيرة هناك زيارات ألحمد جبريل وغيره حتت 
ش��عار ممنوع اي سيطرة وأي نفوذ حلركة فتح 
على مخيمات لبن��ان، وحتديدا عني احللوة ومنع 
حتول املخيمات الى بؤر توتر. كما أن التنظيمات 
الفلسطينية املعارضة ستكثف نشاطاتها ملنع اي 
حتركات أصولية ف��ي املخيمات وخارجها إلرباك 

الساحة اللبنانية.

أخبار وأسرار لبنانية

»تسليح الجيش«: المشكلة مالية... أم سياسية؟
بيروت: في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد عودة 
الرئيس سعد احلريري تكون خطة تسليح اجليش على 
طاولته لوضع تصور أو آلية بش��أن الترجمة العملية حلملة 
تس��ليح اجليش التي أطلقها الرئيس ميش��ال سليمان من 
العديسة النقطة احلدودية التي شهدت أول اشتباك مباشر 
بني اجليش��ني اللبناني واالسرائيلي. ومن املتوقع أيضا ان 
تطرح هذه املس��ألة على طاولة احلوار الوطني التي جتتمع 

بعد أيام في قصر بعبدا.
ويسجل للرئيس ميشال س��ليمان انه اختار إطالق مشروع تسليح 
اجليش من املكان املناسب )احلدود اجلنوبية( وفي اللحظة املناسبة )بعد 
اش��تباك العديس��ة(، وانه جنح في إثارة ش��عور وطني عارم مبساعدة 
اجليش وتس��ليحه مبال لبناني وبعيدا عن أي شروط وتبعات سياسية، 
وان��ه عرف كيف يخاطب املتمولني والقادري��ن من رجال املال واألعمال 
بلغتهم عندما دعاهم الى »االس��تثمار في اجلي��ش« مقيما معادلة الربط 
الوثيق بني االقتصاد واألمن، ومبعنى أن ال استثمار وال اقتصاد من دون 

أمن واستقرار وال أمن واستقرار من دون اجليش.
األوس��اط القريبة من الرئيس ميشال سليمان تنفي ان تكون اخلطة 
التي طرحها الرئيس س��ليمان أتت كردة فعل عاطفية ملا جرى من اعتداء 
اس��رائيلي في العديسة وسقوط شهيدين للجيش اللبناني، وإمنا بسبب 
النقص في العتاد والتجهيز الذي كان ظاهرا في الداخل. والكل يتذكر ما 
حصل في نهر البارد وكيف نفذ اجليش العمليات على الرغم من امكاناته 
الضئيلة، مؤكدة ان العيش املش��ترك والوح��دة الوطنية ال يصانان من 
دون جيش قوي ومؤسسة عسكرية، ومن هنا أتت خطة تسليح اجليش، 
مشيرة الى وجود »لهفة عند اللبنانيني ألن يكون لديهم جيش قوي، فليس 
هناك فريق سياس��ي يتحفظ على تسليح اجليش أو تقويته، خاصة ان 
الرئيس سليمان حدد نوع السالح بالدفاعي، وليس هجوميا ضد أي دولة 
أخرى«. وتذكر األوساط أن الرئيس سليمان قبل مغادرته قيادة اجليش 
وتس��لم مقاليد الرئاس��ة تولى وكبار ضباط القيادة إعداد دراسات عدة 
رفعت الى مجلس الوزراء حول حاجات اجليش ومتطلباته اللوجس��تية 
والتقنية، آخرها دراسة تقسم الى مراحل عدة ويتطلب تنفيذها سنوات 
عدة، ويرتبط اجنازها مبدى جتاوب الدول التي تعهدت مبنح مس��اعدات 

عسكرية ولوجستية.
ولكن حتى لو حصلت موجة جتاوب وتعاطف مع مطلب تسليح اجليش 
بتمويل ذاتي، وه��ذا متوقع وبدأت بوادره تظهر، وحتى لو توافرت آلية 
تضمن شفافية الدفق املالي من التبرعات وصرف املال في وجهته احملددة، 
فإن املسألة ال ميكن اختصارها في مجرد »مشكلة مالية« وعدم توافر املال 
الالزم للبحث عن الس��الح في السوق السوداء ودفع لبنان ثمن السالح 
من »جيبه اخلاص«، ذلك ان املس��ألة أعمق وأبعد من ذلك وتبدأ من دور 
اجليش ووظيفته واستراتيجيته الدفاعية التي سيفصل مشروع التسليح 
على قياس��ها، وتصل الى وجود ڤيتوات وحتفظ��ات خارجية وحتديدا 
من اس��رائيل والواليات املتحدة تدفع في اجتاه التضييق على احلكومة 
اللبنانية في خطتها الطموح لبناء جيش مقاتل وتعزيز قدراته العسكرية. 
وه��ذه التحفظات حتولت الى حملة مركزة بعد االش��تباك احلدودي في 
العديسة. فقد حتركت إسرائيل بعد احلادثة في اجتاه واشنطن وباريس 
متس��لحة بهذه احلادثة للتأثير عليهم��ا والضغط في اجتاه وقف عملية 
تسليح اجليش، محاولة اثارة مخاوف لديهما من احتمال حتول األسلحة 
التي يتلقاها اجليش اللبناني الى حزب اهلل ومن احتمال ان يقوم اجليش 

باستخدام األسلحة التي تزوده بها الواليات املتحدة ضد اسرائيل.
وفي موازاة ذلك سجل تبدل في لغة اخلطاب السياسي االميركي حيال 
لبن��ان. وتقول تقارير أميركية ان هناك حتفظا ش��ديدا لدى الكونغرس 
األميركي ازاء املساعدة العسكرية للبنان لسببني: احتمال وصول األسلحة 
األميركية الى أيدي حزب اهلل واستخدامها ضد إسرائيل، والسياسة التي 
ينتهجها رئيس احلكومة س��عد احلريري وحلفاؤه لتحسني العالقات مع 

السوريني في وقت ال تظهر لديها ميول ملواجهة حزب اهلل.
ويق��ول باحثون ان مبادئ السياس��ة األميركية في نظرتها الى مهام 
اجليش هي ثالثة ضبط احلدود، حتقيق االستقرار وحفظ األمن الداخلي، 
ومحاربة االرهاب. ويشيرون الى ان هناك دائما أسئلة تطرح في الدوائر 
األميركية عن مصير املساعدات اذا قدمت للجيش في حال سيطر حزب 

اهلل على لبنان.
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فتفت ل� »األنباء«: ال القمة الثالثية وال الدول العربية مجتمعة ت
تستطيع التأثير على موعد القرار االتهامي أو مضمونه

بيروت � زينة طّبارة
رأى عضو كتلتي املس���تقبل 
ولبنان أوال النائب أحمد فتفت ان 
الطلب الذي تقدم به املدعي العام 
الدولي للمحكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان القاضي دانيال بلمار من 
مدعي عام التمييز القاضي سعيد 
ميرزا لتسليمه القرائن والوثائق 
واملستندات التي ابرزها أمني عام 
»حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل 
في مؤمت���ره الصحافي األخير، 
دليل قاطع على احملكمة الدولية 
ويدحض بش���كل كامل ال لبس 
في���ه كل ما وجه لها من اتهامات 
بالعمل ضد فريق لبناني معني، 
كما يؤكد على حيادية وموضوعية 
واستقاللية التحقيق الذي تتواله، 

الفتا الى ان ما يهم تيار املستقبل 
ويعنيه في هذا الطلب وغيره من 
االجراءات هو قرار احملكمة، ألن 
التيار املذكور له مليء الثقة بها 
وسيلتزم مع حلفائه في قوى 14 
آذار مبا سيصدر عن احملكمة من 

قرارات أيا تكن تلك القرارات.
ولفت النائب فتفت في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان ما يقال اليوم 
من قب���ل البع���ض ان الكرة قد 
أصبحت بعد املؤمتر الصحافي 
للسيد نصراهلل في ملعب احملكمة 
الدولية، إن دل على ش���يء فهو 
ي���دل على ان من أراد رمي الكرة 
الدولية له  الى ملعب احملكم���ة 
مليء الثقة بها وبأنها ستبت مبا 
يقتضيه العدل واحلق، وبالتالي 

سيلتزم مبا سيصدر عنها، مذكرا 
بأن السيد نصراهلل نفسه وصف 
 ما لدي���ه من معطي���ات جديدة

ب���� »القرائ���ن« ولي���س باألدلة 
والبراه���ني القاطعة على تورط 
اس���رائيل في اجلرمية، متسائال 
في املقابل ما إذا كان »حزب اهلل 
سيقدم فيما بعد كل ما لديه من 
معلومات ووثائق وقرائن وأدلة 
وبراهني أكثر وضوحا، كونه اعتاد 
على تقدميها بالتقسيط في سياق 

مسلسل تشويقي طويل«.
وردا على س���ؤال حول ما إذا 
كان هناك من توجه عربي ودولي 
لتأجيل موعد صدور القرار الظني 
تفاديا خلضات أمنية في الداخل 
اللبناني، أكد النائب فتفت انه ال 
أحد في لبنان وال في أي بقعة من 
بقاع األرض باس���تثناء احملكمة 
نفس���ها يعلم ما ف���ي مضمون 

القرار االتهامي وموعد صدوره، 
متسائال عن امكانية احلديث عن 
تأجيل موعد ص���دور القرار في 
ظل الواقع املذكور، مؤكدا أيضا 
انه ال القم���ة الثالثية في بعبدا 
وال ال���دول العربية مجتمعة وال 
أي من الدول الغربية تس���تطيع 
التأثير على حتديد موعد صدوره 
أو االطالع على مضمونه، معتبرا 
ان املعطيات واحليثيات والوقائع 
والقناعة التي تتكون لدى القاضي 
بلمار وقاضي االجراءات األولى 
التي حتدد  الوحيدة  النقاط  هي 
وتتحكم مبس���ار القرار الظني، 
وما عدا ذلك مجرد أوهام ال قيمة 
قانونية ومعنوية لها. وكش���ف 
النائب فتف���ت النقاب عن ان ما 

أثارته صحيفة »الس���فير« في 
عددها الصادر اخلميس املاضي 
ف���ي صفحتها األول���ى، عار عن 
الصح���ة وال ميت الى الواقع وال 
للحقيقة بصلة، مؤكدا ال بل جازما 
ان الرئيس س���عد احلريري لم 
يقابل خادم احلرمني امللك عبداهلل 
ب���ن عبدالعزيز، كما لم يدل بأي 
معلومات تتعل���ق بالتحقيقات 
أو بالقرار الظن أو بأي تفصيل 
الدولية،  من تفاصيل احملكم���ة 
وان الرئي���س احلري���ري مثابر 
على اعطاء املوضوع الكثير من 
اجلدي���ة ويتعامل معه بطريقته 
املعهودة أي بالتزام الصمت وعدم 
التطرق الى احلديث عن احملكمة 

والتحقيقات اجلارية.

عضو كتلة المستقبل يرى في طلب بلمار تأكيدًا على حيادية وموضوعية واستقاللية التحقيق

أحمد فتفت 

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستعرضا حرس الشرف لدى انتقاله الى املقر الصيفي في بيت الدين »الشوف« امس

الحريري يتجنب الحديث عن »القرائن« وحزب اهلل و»التيار« للجنة تالحق شهود الزور
بيروت � عمر حبنجر

انتقلت رئاسة اجلمهورية الى 
مقرها الصيف���ي في بيت الدين 
)الش���وف( فيما حتدث رئيس 
احلكومة سعد احلريري في اول 
افطار رمضاني يقيمه في قصر 
قريطم، متخطيا موضوع الساعة 
التي  بالقرائن  املتمثل  اللبنانية 
العام حلزب  حتدث عنها األمني 
اهلل السيد حسن نصراهلل والتي 
تسلط الشبهة على دور اسرائيل 
في االغتياالت السياس���ية التي 
اجتاحت لبنان عام 2005 وكان 
طليعة ش���هدائها الرئيس رفيق 

احلريري.
وفيما يستمر السجال حول 
احملكم���ة وقرارها االتهامي لفت 
الياس  الدفاع  امس اعالن وزير 
املر عن فتح حساب في مصرف 
لبنان لتسليح اجليش اللبناني 
كاشفا عن انشاء هيئة من املجتمع 
املدني للتواصل مع املغتربني لدعم 

اجليش.
الوزير املر الذي كان يتحدث 
على هامش حض���وره مناورة 
عس���كرية في ثكنة املغاوير في 
رومي���ة � املنت، أك���د ان مجلس 
الوزراء سيناقش مشروع قانون 
لتس���ليح اجليش كخطة ثالثية 
السنوات، معلنا عن تبرعه مبليار 
لي���رة لبنانية )نح���و 630 ألف 
دوالر( باسمه الشخصي وباسم 

والده النائب ميشال املر.
وبالعودة الى موضوع احملكمة 
فقد كان النائب عمار حوري استبق 
افطار قريطم ليؤكد ان الرئيس 
احلريري لن يدخل في موضوع 
الدولي���ة، ال في كلمته  احملكمة 
املسائية وال في اي كلمة، مذكرا 
بان الرئيس احلريري لم يتكلم 
منذ البداية ع���ن هذا املوضوع، 
وهو يعتبر االمر من اختصاص 
احملكمة الدولي���ة للوصول الى 

احلقيقة.
حوري وهو عضو في كتلة 
املستقبل لفت الى ان بيان كتلة 
الرسمي  املس���تقبل هو املوقف 
واملرجع ملن يريد معرفة موقف 
تيار املستقبل من هذا املوضوع، 
العدالة، وهذا  فنحن نبحث عن 
ال يتم اال عب���ر احملكمة الدولية 
وإذا كانت لدى السيد نصراهلل 
اي قرائن عن اجلرمية فنأمل ان 
يودعها احملكمة الدولية، وليس 

مبالحقة ومقاضاة شهود الزور 
كش���رط م���ن ش���روط التعامل 
االيجابي مع احملكمة الدولية، وان 
الطرفني يتجهان لدعوة الرئيس 
بري للتفاعل معها، وان يطالب 
الرئيس ميشال سليمان بالتحرك 
في االجتاه نفس���ه الفهام الدول 
االعضاء في مجلس االمن حساسية 
الوضع اللبناني وضرورة جتنيب 
لبنان كل ما من شأنه التأثير على 

وحدته الوطنية الهشة.

هل جنبالط شاهد زور؟

السفير السابق جوني عبده 
املقيم في باريس في حديث الذاعة 
صوت لبنان حتدث عن عقد كثيرة 
في لبنان، وق���ال: انا كنت اعلم 
ان زلزاال سيحصل في لبنان من 
الدولية والزلزال  خالل احملكمة 

مستمر منذ شهرين.
وعن موضوع »شهود الزور« 
املطلوب محاكمتهم قال السفير 
عبده: جنبالط ادلى بافادة تتهم 
سورية ثم تراجع عن اتهامه فهل 
نعتبر جنبالط ش���اهد زور؟ اذا 

كان كذلك فليحاكم ايضا.

سيناقش���ها مجلس الوزراء في 
املقبل  العادية االربعاء  جلسته 
في املقر الصيفي للرئاس���ة في 

بيت الدين.
ونقلت عن مص���ادر مطلعة 
ان وزيري حزب اهلل سيطرحان 
الزور  ضرورة مالحقة ش���هود 
التحقيق معهم او  الى  والعودة 
على االقل مع املوجودين في لبنان 
وعددهم ثالثة وهم: اكرم شكيب 
مراد واحم���د مرعي )موقوفان( 

وابراهيم جرجورة.
بدورها لفتت صحيفة اللواء 
املعارض���ة«  »وزراء  ان  ال���ى 
س���يحاولون في جلسة مجلس 
الوزراء املقبلة فرض اجندة على 
خطاب الرئيس ميشال سليمان في 
األمم املتحدة خالل سبتمبر املقبل 
من باب احملكمة الدولية وما ميكن 
ان يحمل���ه قرار اتهامي يتضمن 
اسماء لعناصر امنية من حزب 

اهلل متورطني باجلرمية.
وقالت الصحيفة ان حزب اهلل 
والتيار الوطني احلر اتفقا على 
تشكيل جلنة امنية – عسكرية او 
وزارية نيابية تقدم االقتراحات 

االغتيال.
من جهته، اك���د رئيس كتلة 
الوفاء للمقاوم���ة النائب محمد 
رعد ان حملة االفت���راءات على 
املقاومة هي لتنفيذ مآرب سياسية 
وال تخ���دم اال العدو الصهيوني 
واسياده، مشددا على ان املقاومة 
لن تستدرج الى الدهاليز القذرة 

التي يحاولون زجنا فيها.
العدل  بدوره، اعتب���ر وزير 
االسبق بهيج طبارة ان التحقيق 
الدولي ال يستطيع اال ان يتعامل 
مع ما قدمه االمني العام حلزب اهلل 
من قرائن، مشددا على ان سمعة 
احملكمة الدولية باتت على احملك 
والبد من التوسع في التحقيق.

النائ���ب معني  اكد  ب���دوره، 
انه من  املرعب���ي )املس���تقبل( 
االس���اس لم يكن من احد يريد 
النيل من حزب اهلل، امنا اجلميع 

يبحث عن احلقيقة.

شهود الزور!

م���ن جانبها قال���ت صحيفة 
»الس���فير« ان موضوع شهود 
التي  البنود  الزور سيكون احد 

مبسلسل يهدف الى الضغط على 
الرأي العام.

اللجنة الوزارية القضائية

على ان املطالبة بتشكيل جلنة 
وزارية وقضائية تأخذ على عاتقها 
مهمة مالحقة شهود الزور الذين 
ضللوا التحقيق، وتأكيد عدم الثقة 
باحملكمة الدولية ألنها بنيت على 
أسس غير س���ليمة، موقف أكد 
عليه املعاون السياس���ي لألمني 
العام حلزب اهلل احلاج حس���ني 
خليل بعد ان زار العماد عون في 
الرابية، زيارة تضامنية على رأس 
وفد حزبي، على خلفية اعتقال 
احد قياديي تياره العميد املتقاعد 
فاي���ز كرم بش���بهة التعامل مع 

اسرائيل.
في هذا الوقت، قال نائب االمني 
العام حلزب اهلل الش���يخ نعيم 
قاسم ان اسرائيل اصبحت بعد 
القرائن التي اعلنها السيد حسن 
الشبهة  نصراهلل متلبس���ة في 
وستنكشف امام املعنيني مسائل 
كثيرة اذا ما سلكوا هذا الطريق 
تبني الدور االسرائيلي في عملية 

إنشاء هيئة مدنية للتواصل مع المغتربين لدعم الجيش ووزير الدفاع يعلن عن فتح حساب لتسليحه ويتبرع بمليار ليرة

مصدر من 14 آذار ل� »األنباء«: التفاهم السعودي � السوري 
اقتصر على الحيلولة دون التصعيد وتأجيل الصدام الداخلي

.. ومصادر 8 آذار تتوقع تغييرًا حكوميًا مفتاحه جنبالط

بيروت: اكد مصدر قريب من 14 آذار ان س���قف 
التفاهم السعودي � السوري اقتصر على احليلولة 
دون التصعيد، وتأجيل اي صدام داخلي في املرحلة 

الراهنة.
املصدر توقع املزيد من الضغوط على الرئيس 
سعد احلريري، الى حد طرح املفاضلة التي اطلقها 
النائب وليد جنبالط والت���ي تخير احلريري بني 
ان يكون س���عد احلري���ري او ان يبقى ابن رفيق 

احلريري وولي الدم.
واشار املصدر الى ان هذه الضغوط قد تالمس 
حدود كل اخليارات، حيث س���يطلب من الرئيس 
سعد احلريري مواقف واجراءات فعلية تبطل عمل 
هذه احملكمة او اقله دور الدولة اللبنانية فيها، لكن 
وبحسب املصدر الواسع االطالع، فان احلريري لن 

يقبل مبا يقول العماد ميشال عون، انه بني مصلحة 
اربعة ماليني لبناني واحلقيقة، فان االولوية تعطى 
لهذه املصلحة، ومن غير املستبعد ان تنظم اعتصامات 
وحتركات ميدانية، ويش���يع العونيون واملردة ان 
لبنان مقبل على فنت مذهبية حقيقية، اذا لم يسلم 

احلريري ويتحلى بالواقعية.
وضمن توقعات املصدر املتشائمة، استقالة وزراء 
8 آذار، ورمب���ا بعض وزراء التقدمي االش���تراكي، 
والرئيس س���ليمان، وفي هذه احلالة قد يستحيل 
تكليف حكومة ثانية، امنا تبقى احلكومة احلالية 

تصرف االعمال حتى اشعار آخر.
لكن املصدر بدا مطمئنا الى التزام رئيس احلكومة 
بثوابته، وانه ملتزم بالتهدئة وباالولويات نفسها، 

وسيظهر مواقفه الراسخة في الوقت املناسب.

بيروت � محمد حرفوش
في الصالونات السياسية يعود التركيز على 
س���يناريوهات تغيير حكومي محتمل بحلول 
س���بتمبر املقبل، في حال ل���م تنجح اجلهود 
السياسية املبذولة على املستوى االقليمي في 
ايجاد مخارج فعلية لالزمة السياسية املستفحلة 

في البالد على خلفية ملف احملكمة الدولية.
وبحسب أوساط في 8 آذار، فإن هذا التغيير 
يهدف الى اعداد طاقم وزاري تترأسه شخصية 
قادرة على رفض القرار االتهامي رسميا وهو ما 
يعجز عن��ه الرئي��س سعد احلريري، وتكون 
هذه احلكومة على غرار حكومة الرئيس جنيب 
ميقاتي عام 2005، انتقالية ومصغرة ولها اهدافها 
احملددة ومنها: احملافظة على التماسك الداخلي 
عند اعالن الرفض اللبناني لقرار احملكمة الدولية 
في حال صدوره متضمن���ا االتهام ضد حزب 

اهلل.
لكن االوساط نفسها تشير في هذا السياق 
الى ان مفتاح التغيير احلكومي واالكثرية يبقى 
في يد النائب وليد جنبالط ألن كتلته النيابية 
هي القوة املرجحة ف���ي مجلس النواب والتي 
حتدد ملن االكثرية لتيار املستقبل وحلفائه أم 

حلزب اهلل وحلفائه.
وبحس���ب هذه االوس���اط، ف���إن جنبالط 
»احملشور« بالقرار االتهامي املرتقب وتداعياته، 
س���يكون عليه اخلروج من املنطقة الوسطية 
التي متوضع بها منذ عام، بحيث سيجد نفسه 
أمام قرار صعب وحاسم أال وهو االختيار بني 

حليفه القدمي س���عد احلريري وحليفه اجلديد 
السيد حسن نصراهلل.

ورأت ان املوقف الفعلي الذي ينتظر جنبالط 
هو عندما تدق ساعة ترحيل احلكومة مباشرة 
عند صدور القرار، وفي هذه احلال فإن حزب اهلل 
ال يجد حاجة للرد في الشارع من خالل 7 مايو 
جديد، ما دام انه قادر على الرد سياسيا بطرح 
مصير احلكومة على بس���اط البحث والتغيير 
ونقل االكثرية النيابي���ة من ضفة الى اخرى، 
وهذا يتوقف الى حد بعيد على موقف جنبالط 

واملوقع الذي يستلزمه.
مص���ادر قيادية في 14 آذار قللت من ش���أن 
ما وصفته االحاديث والتسريبات الرائجة عن 
التغيير احلكومي، مشيرة الى ان دفع الوضع 
ص���وب أزمة حكومية س���يؤدي ال���ى تعطيل 
املؤسسات وسيكون من الصعب جدا تشكيل 
حكومة جديدة لها مواصفات حكومة الوحدة 
الوطنية وسينتهي االمر وفق التوازنات القائمة 
الى حكومة شبيهة باحلكومة احلالية حتى ال 
نقول نسخة منقحة مع تعديالت تطول بعض 

الوجوه واالشخاص.
وال تقيم هذه املصادر وزنا وقيمة لكل ما يقال 
عن أسماء جديدة مرشحة لدخول نادي رؤساء 
احلكومات، حيث س���يكون من الصعب ايجاد 
من يقبل ان يتولى رئاسة احلكومة، اال برضا 
سعد احلريري وضوء اخضر منه، كونه زعيم 
الطائفة السنية وزعيم االكثرية النيابية وليس 

هناك من بديل عنه في الوقت احلاضر.


