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من التقى جنبالط في باريس؟: تردد ان رئيس اللقاء 
الدميوقراطي وليد جنبالط أجرى سلسلة لقاءات 
في فرنسا مع شخصيات محسوبة على 14 آذار 
ومعادية بالكامل حلزب اهلل ودمشق ومن بني 
هؤالء السفير السابق جوني عبدو والصحافي 
ف���ارس خش���ان، والتقى جنب���الط بهؤالء في 
الشانزليزيه وقد أكد لهم ان احملكمة الدولية هي 
»محكمة تيري رود الرسن وستأتي باالضطرابات 
على لبنان،  ولقد اخطأنا جدا كقوى 14 آذار في 
مطالبتنا بتشكيل احملكمة النها ادخلتنا في لعبة 
االمم التي لن تنتهي«. فيما متسكت الشخصيات 
التي التقت جنبالط مبواقفها من احملكمة الدولية 
والوص���ول الى احلقيقة وض���رورة ايجاد حل 
لس���الح حزب اهلل مؤك���دة ان املجتمع الدولي 
س���يبقى الى جانب لبنان ولن يسمح بتدهور 
االوضاع كما يعتقد البعض، وانه في حال عدم 
تعاون حزب اهلل مع احملكمة الدولية وتسليم 
بعض املش���تبه بهم فان لبنان سيوضع حتت 
البند الس���ابع. وعلم ان جنبالط تكونت لديه 
قناع���ة مطلقة بان احملكم���ة الدولية بيد الدول 
العظمى وحتديدا اميركا وال احد قادر على فعل 
شيء من القوى احمللية، واالمور متروكة للعبة 
الدول واملصالح الكبرى حيث ارتفع منس���وب 
القلق عند جنبالط بعد زيارته الباريسية، وتبني 
من حصيلة اللقاء ان التباين بني جنبالط وهذه 

الشخصيات اخذ مسافة كبيرة.
تقريب املس�افات: عل��م ان لقاء بري واحلريري 
تطرق في جانب منه الى تقريب املسافات أكثر بني 
رئي��س احلكومة وح��زب اهلل والعم��ل على وقف 
التصريحات واملواقف الساخنة وعلى ايجاد مناخ 
هادئ حيال امللفات الش��ائكة وخصوصا موضوع 

احملكمة الدولية.
تأجيل القرار الظني: في تقرير صحافي )السفير( 
ورد ان الرئيس احلريري »فاحت الرئيس الفرنسي 
نيكوال س���اركوزي في موضوع تأجيل القرار 
الظني، على قاعدة أن ال أحد مبقدوره أن يطالب 
ال في لبنان وال ف���ي أي دولة في العالم بإلغاء 
القرار، وسمع موقفا فرنسيا متفهما، وأعقب ذلك 
مش���اورات بني باريس وواشنطن وبني باريس 
التي متس���ك مبلف احملكمة سياس���يا وبعض 
العواصم في املنطقة، وكان���ت النتيجة إعطاء 
التحقيق املزيد من الوقت، وبالتالي يس���تبعد 
صدور الق���رار الظن���ي قبل م���ارس أو ابريل 

.»2011
احتجاجات متنقلة: تخشى بعض االوساط الهامة 
والفاعلة من ح��ركات االحتجاج املتنقلة في جميع 
املناطق اللبنانية بس��بب انقطاع الكهرباء، وحتاول 
الربط بينها ومعرفة األهداف االمنية او السياسية 

من ورائها.
قانون موحد: حصل تطور بارز في ملف حقوق 
الفلسطينيني متثل في توصل قوى 14 آذار الى 
اقتراح قان���ون موحد، وذلك في االجتماع الذي 
انعقد في مكتب الرئيس فؤاد الس���نيورة، وقد 
أمكن التوصل الى هذا املشروع بعد االتفاق مع 
حزب الكتائب واتصاالت أجريت بعيدا عن األضواء 
وشكلت البطريركية املارونية احدى محطاتها 

األساسية.
وقد مت تكريس ما كان مت التوصل اليه بشأن هذه 
احلقوق م���ع ادخال تعديل طفيف عليه يتعلق 
بحصر التعويضات للعمال الفلسطينيني بنهاية 
اخلدمة من دون افادته���م من الضمان الصحي 
واألموم���ة، باعتبار ان هذه األمور من صالحية 
وكالة غوث الالجئني الفلس���طينيني )األونروا( 
التي يفترض فيها رفع مس���توى اخلدمات في 

هذا املجال للفلسطينيني«.
وهذا املوضوع كان مدار بحث في لقاء الرئيسني 
بري واحلري���ري ومن خلفية صوغ املقترحات 
اخلاص���ة باحلق���وق االنس���انية واالجتماعية 
بصيغته���ا النهائية للتصويت عليها )من دون 
اقرار حق التملك(، وبتأييد من النواب املسيحيني، 
منعا لالنقس���ام احلاد في املجلس على أساس 

طائفي ومذهبي.
ولفتت مصادر الى ان التخوف من غياب بعض 
النواب املس���يحيني عن اجللسة انسحب على 
»تكتل التغيير واالصالح« برئاسة العماد عون 
الذي تش���اور أمس االول م���ع نوابه في جدول 
أعمال اجللس���ة التخاذ القرار املناسب في شأن 

بنوده الرئيسية.

)محمود الطويل(رئيس مجلس النواب نبيه بري مترئسا جلسة البرملان امس وحوار باسم بني رئيس احلكومة سعد احلريري ووزير الطاقة جبران باسيل على هامش اجللسة

»فتح اإلسالم« بين الحل واالنضمام ل� »عصبة األنصار«
االشتباه بارتداء عوض حزاماً ناسفاً أفضى إلى التعامل معه بالرصاص

بيروت:  أكدت مصادر فلسطينية في مخيم عني احللوة، ان تنظيم »فتح االسالم«، 
لم يخت����ر خليفة ألميره املقتول عبدالرحمن ع����وض، خالفا ملا ذكرت بعض 
الصحف اخلليجية، وان اس����امة الش����هابي الذي قيل ان����ه اختير خليفة لعوض 
موقوف في احد السجون اللبنانية لقيامه بأعمال ارهابية. املصادر قالت ان عدد 
عناصر فتح االسالم الباقني في حي الطوارئ باملخيم، وهم من أقارب عوض وال 
يزيد عددهم على 90 شخصا، وان مباحثات جتري بينهم وبني »عصبة االنصار« 
املس����يطرة في هذا احلي من املخيم لالنضمام اليه����ا، وبالتالي حل تنظيم فتح 

االسالم في لبنان.
وحتى جالء مصير التنظيم، يبقى  مقتل أمير فتح االسالم عبدالرحمن عوض 

في ساحة شتورا بعد استدراجه من مخيم عني احللوة رهن لعدة تساؤالت:
1 - ه����ل كانت العملية االمنية التي نفذته����ا مخابرات اجليش معدة لتوقيف 
عوض حيا وقتل ألسباب »ميدانية« بعدما اكتشف انه وقع في »الفخ« وبادر الى 
استخدام سالح في حوزته؟! أم ميكن احلديث عن خطأ تنفيذي حصل في مكان 

ما وأدى الى حسم االمر على هذا النحو؟
مهما يكن من أمر، فإ ن مقتل عوض شكل اجنازا أمنيا للجيش ومخابراته في 
سياق حرب مفتوحة مع فتح االسالم منذ معارك نهر البارد، وقوبل بثناء أوساط 

ديبلوماسية عربية واوروبية مهتمة ومعنية ب� »مكافحة االرهاب«.
2 - من يخلف عوض في امارة فتح االسالم في عني احللوة؟

عبدالرحمن عوض وامللقب ب� »أبومحمد شحرور« كان أحد أبرز املطلوبني للعدالة 
اللبنانية ألنه واحد من اخطر االرهابيني في مجموعة »فتح االس����الم« املرتبطة 
باغتياالت وعمليات كثيرة بينها اغتيال اللواء فرنس����وا احلاج وتفجيرات ضد 
ناقالت اجليش في طرابلس، كان عوض يعتبر خليفة »شاكر العبسي« وشريكا 

ل����� »عبدالغني جوهر« وينتمي الى مجموعتهما غازي عبداهلل امللقب ب� »أبوبكر 
مبارك« الذي قتل مع عوض في ش����تورا، ويعتبر العقل التنفيذي في العمليات 
االرهابية اعدادا وتفجيرا، فيما يعتبر جوهر العقل املدبر والرأس املخطط. ولكن 
تبرز اسماء اخرى مثل ماجد املاجد وتوفيق طه ونعيم عباس »أبو اسماعيل« )نفذ 
عملية اغتيال اللواء احلاج( ومحمد احمد الدوخي )خردق(، ولكن االسم االبرز هو 
اسامة الشهابي املرشح خلالفة عبدالرحمن عوض أميرا ل� »فتح االسالم«. الشهابي 
امللقب ب� »أبو الزهراء« )فلسطيني مواليد 1972، مخيم عني احللوة( يعتبر العقل 
الديني لتنظيم »فتح االسالم« ويعطي عناصر التنظيم دروسا دينية، كما يصدر 

فتاوى دينية حتض على اجلهاد وتكفير االنظمة.
3 - كيف سترد »فتح االسالم« على اغتيال عوض؟

الوضع في مخيم عني احللوة هادئ ولم يتأثر مبقتل عوض ولم تس����جل فيه 
أي مظاهر توتر، ذلك ان تنظيم فتح االس����الم ال يش����كل حالة سياسية � شعبية 
وامنا هو تنظيم أمني ارهابي محدود )40 عنصرا(، ميارس عمله من خالل خاليا 
ومجموعات صغيرة، واذا كان من رد فإنه س����يكون أمنيا وانتقاميا عبر عملية 

تفجير أو اغتيال.
ولكن قدرة »فتح االسالم«، على تنفيذ عمليات ارهابية باتت محدودة كونها 
موضوعة حتت رقابة مشددة وأصابها التشتت والتضعضع، يضاف الى ذلك ان 
حركة فتح اتخذت اجراءات أمنية مش����ددة لضبط الوضع في مخيم عني احللوة 
وهي التي باتت لها سيطرة أقوى على االرض بعد تسلم محمد عيسى »اللينو« 
قيادة الكفاح املس����لح من العقيد منير املقدح، في حني ان سيطرة عناصر »فتح 
االسالم« تنحصر في منطقة »حي الطوارئ« و»حي الصفصاف« عند تخوم املخيم 

وعلى مقربة من »حي التعمير« املنطقة العازلة بني اجليش واملخيم.

بلمار تسلم »قرائن« نصراهلل.. والحريري يتمنى أن تكون إسرائيل هي الجانية

سياسية حادة حينا وهادئة احيانا 
الكهرباء وتسليح  انقطاع  حول 
اجليش، وأبقيت املنازلة الكبرى 
بني فرقاء 8 و14 آذار حول امللفات 
الساخنة املتصلة باحملكمة الدولية 
وقرارها االتهامي الى اليوم األربعاء، 
حيث مجلس الوزراء ورمبا الى 
غد اخلميس حيث جلسة احلوار 
الوطني املستدام ومقرراته املوقوفة 
التنفيذ، وقد اق���ر البرملان امس 
املطالب  الفلس���طينية بالتوافق 

بني الكتل بعد التعديالت.
وستعقد جلسة مجلس الوزراء 
في املقر الصيفي لرئاسة اجلمهورية 
في قصر بيت الدين، وبالذات في 
القاضي حليم تقي  قاعة الشيخ 
الدين الذي اغتيل في ديس���مبر 
1983، ويحفل جدول أعمال اجللسة 
التي هي األولى منذ القمة العربية 
الثالثية في بعبدا، ب� 94 بندا عاديا، 

بيد ان األهم ما هو خارج جدول 
األعمال، اي املواضيع السياسية 
الفارضة نفسها كالسجال حول 
احملكمة الدولية واملس���تمر منذ 
املؤمتر الصحافي األخير للسيد 
حسن نصراهلل، وقد يطرح »وزراء 
املعارضة« موضوع محاكمة شهود 
الزور أمام القضاء اللبناني، الى 
جانب حث احلكومة على سحب 
متويلها للمحكمة الدولية )%49( 
فض���ال عن آلية متويل تس���ليح 
التي س���تكون حاضرة  اجليش 

على طاولة مجلس الوزراء.
وفي هذا االط���ار التقى وزير 
الدفاع الياس املر القائم باألعمال 
األميركي الذي أكد دعم بالده القوي 
الستمرار التعاون العسكري مع 
لبن���ان، والعمل على اس���تمرار 
برنام���ج املس���اعدات األميركية 
املقررة للجي���ش ومقدارها مئة 

مليون دوالر.
رئي���س اللق���اء النيابي وليد 
جنب���الط طالب بدع���م اجليش 
اللبنان���ي باألفع���ال ال باألقوال، 
مش���يرا في تصريحه االسبوعي 
جلريدة »األنباء« الناطقة بلسان 
حزبه، الى ان مس���ؤولية الدولة 
اعادة ترتيب األولويات االنفاقية، 
والدخ���ول في عملية التس���ليح 

التدريجي للجيش.

التصدي البطولي

التصدي  ان  ورأى جنب���الط 
البطول���ي م���ن قب���ل اجلي���ش 
لإلسرائيليني في العديسة شكل 
مثاال موضوعيا على التكامل بني 
اجليش والشعب واملقاومة، ودعا 
الى اعطاء احلوافز للعمداء وكبار 
الضباط للتقاعد املبكر حتى لو 
كلفت بعض األموال االضافية من 

أجل اع���ادة ترتيب بنية اجليش 
وهيكليت���ه ليصب���ح فتيا أكثر، 
مطالب���ا بالعودة ال���ى التجنيد 
االلزام���ي الذي يصه���ر األجيال 
الشابة، وارس���الها الى اجلنوب 
لتتعلم كيفي���ة الدفاع عن لبنان 

في مواجهة اسرائيل.
في غضون ذلك التقى احلريري 
التقى حس���ني خليل وكش���فت 
صحيفة »الس���فير« القريبة من 
حزب اهلل ان لقاء آخر انعقد بني 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
العام  السياسي لالمني  واملعاون 
حلزب اهلل احلاج حس���ني خليل 
في بيت الوس���ط واستمر حتى 

ساعات الفجر االولى.
للق���اء االول من���ذ  وخالف���ا 
اسبوعني، فقد ذكرت الصحيفة ان 
اللقاء كان ايجابيا ومفيدا للغاية، 
وان التواصل لم ينقطع في اآلونة 

بيروت � عمر حبنجر
بعد 5 ايام من التكهنات حسم 
حزب اهلل موقفه من قضية قرائن  
االمني العام للحزب السيد حسن 
نصراهلل وسلمها امس للنائب العام 
التمييزي سعيد ميرزا عبر مسؤول 
وحدة االرتباط والتنسيق في حزب 
اهلل وفيق صفا ويتضمن موضوع 
طلب مدعي عام احملكمة الدولية 
دانييل بيلمار، وقد احالها ميرزا 

الى مكتب بيلمار في لبنان.
وفي موضوع احملكمة الدولية  
ايضا ذكرت مصادر ديبلوماسية 
عربية ل� »األنباء« في بيروت أمس، 
ان موازنة احملكمة الدولية قد متت 
تغطيتها بالفعل وبالتالي ان أي 
كالم عن سحب متويلها من جانب 

لبنان كالم في الهواء.
وأعاد املصدر الى األذهان كون 
هذه احملكمة انش���ئت بقرار من 
الفصل  مجلس األمن ومبقتضى 
السابع، وبالتالي فإن من انشأها 
معني بتوفي���ر احلياة لها حتت 

اي شرط.
غير ان مصادر مسؤولة في 14 
آذار اكدت عدم قلقها من التوتير ايا 
كان مصدره، الرسن او تصريحات 
8 آذار ضد احملكمة، مستندة الى 
معلومات مفادها بأن الرئيس بشار 
االسد التقى االمني العام حلزب اهلل 
السيد نصراهلل بعد القمة الثالثية 
وابلغ���ه بأن احلكومة خط احمر 

وكذلك االستقرار االمني.
ال���ى ذلك ش���هدت اجللس���ة 
التشريعية ملجلس النواب نقاشات 

االخيرة بني اجلانبني.
احلريري وفي افطار رمضاني 
اقامه للقيادات الدينية االسالمية 
واملسيحية في لبنان، تابع دعواته 
للتهدئة والتعقل، وقال امس: ان 
احلوار ال يس���تقيم مع اي اتهام 
باخليانة، ومع احملاوالت املتكررة 
لدعوة فئات منا الى اجراء فحوص 
وطنية وقومية، داعيا الى الكشف 
عن هذه االساليب وتنزيه اخلطاب 
السياسي عن توجيه الشتائم وكيل 

االتهامات ميينا ويسارا.
واضاف: ان وجود دولة معتدية 
كاسرائيل على حدودنا يشكل نافذة 
لهبوب العواصف علينا، وانه منذ 
البداية يتمنى ان تكون اسرائيل 
هي التي قام���ت باغتيال والده، 
السياسية  ان السجاالت  مضيفا 
حول القرار االتهامي ال ميكن ان 
يكون لها اي دور في بيان احلقيقة 
التي يج���ب ان نتضافر جميعا 

الظهارها.

»الحوار الوطني« غدًا

الى ذل���ك، تنعقد غ���دا هيئة 
احلوار الوطني في املكان نفسه 
وسط اجتاهني، اجتاه لفريق 14 
آذار الذي س���يؤكد على تسليح 
املواجهات  اجليش انطالقا م���ن 
التي حصلت مع االسرائيليني في 
العديسة ما يؤكد جهوزية اجليش 
حلماية البلد دون حاجة الى اي 
س���الح آخر، وآخر لفريق 8 آذار 
الذي سيتمس���ك بثالثية الشعب 

واجليش واملقاومة.

مصادر ديبلوماسية لـ »األنباء«: موازنة المحكمة تمت تغطيتها

مصادر 14 آذار ل� »األنباء«: نزع »الشرعية الحريرية« عن المحكمة لن يمر
بيروت � محمد حرفوش

يسود االعتقاد لدى البعض أن الوضع 
الداخل���ي اللبناني قد فت���ح على جميع 
االحتماالت والسيناريوهات القاسية في 
ظل مخاوف من انتهاء مفاعيل جرعة التهدئة 
في اجلسم اللبناني التي ضختها الزيارة 
املزدوجة خلادم احلرمني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز والرئيس بشار األسد.
ونتيجة االنقس���ام احلاد الذي يزداد 
جتذرا في مالقاة القرار االتهامي املرتقب 
صدوره في اخلريف عن احملكمة الدولية في 
جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري، ثمة 
من يتوقع خربطات وهزات قد حتصل بعد 
رمضان وتطول حكومة الوحدة الوطنية 
باعتبارها عنوان االس���تقرار، وذلك على 
خلفية ان عملية البحث عن مخرج سياسي 
ألزمة احملكمة والقرار االتهامي تدور في 

حلق���ة مفرغة مادام يصعب التوفيق بني 
موقف���ني متعارضني ل���كل من حزب اهلل 

وتيار املستقبل.
فاألمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل ح���دد بوضوح ما يريده بعدما 
رفض املخارج املطروح���ة واالفتراضية 
للق���رار االتهامي املرتق���ب ومنها اعتبار 
االتهام موجها ضد عناصر غير منضبطة 
في احلزب ومنها تأجي���ل صدور القرار 
االتهامي ريثما يصار الى احتواء تداعياته 
قبل صدوره وما يريده نصراهلل بوضوح 
هو إلغاء القرار االتهامي وصدور موقف 
عن الرئيس س���عد احلري���ري يعلن فيه 
رفض���ه ألي قرار يتضم���ن اتهاما حلزب 
اهلل أو لعناص���ر منه باعتبار ان احملكمة 
اسرائيلية وحتولت ملشروع فتنة ومصدر 
تهديد وخطر على االستقرار األمني والسلم 

األهلي في لبنان.
وفي سياق متصل اعتبرت مصادر 14 
آذار ل� »األنباء« ان طلب املدعي العام الدولي 
دانيال بلمار احلصول على املس���تندات 
واملعلومات التي حتدث عنها األمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل قد احدث 
ارتباكا جليا لدى احلزب الذي ال يستطيع 
ببساطة رفض تسليم ما لديه للتحقيق 
الدولي.. ألن���ه عندئذ يكون يدين قرائنه 
بنفسه، ويكون محرجا بل أكثر من ذلك 
ميكن ان يحرك شكوكا دفينة لدى جمهوره 
بالذات، ومن جهة ثانية ال يس���تطيع ان 
يقبل بتس���ليم ما لديه ألنه عندئذ يكون 
قد اعت���رف بالتحقيق الدولي وباحملكمة 

الدولية.
وبحس���ب املصادر فإنه بني س���ندان 
الرفض ومطرقة القبول يفكر حزب اهلل 

فيما ميكن تسميته »البني بني« كما لوح 
النائب نواف املوس���وي في تصريح له 
عن إمكان تس���ليم وثائ���ق نصراهلل الى 
القضاء اللبناني ثم يصطفلوا، وحتى هذا 
»البني بني« سيدفع مبستندات نصراهلل 
الى القضاء الدولي، لكن ال يخفى في جانب 
آخر ان احلزب يرغب في التحرك على خط 

حصول حتقيق لبناني منفصل.
وترى املصادر ان���ه اذا كانت خطوة 
بلمار ش���كلت دعما قويا ملوقف قوى 14 
آذار فإن حزب اهلل اليزال يلوح مبشكلة 
حول املوضوع في مجلس الوزراء وينتظر 
موقفا من رئيس احلكومة ينزع الشرعية 
احلريرية عن احملكم���ة وهذا لن يحصل 
بالتأكي���د أو مبعنى آخر إذا كان املطلوب 
من قبل حزب اهلل ان يقول احلريري موقفا 
يقطع الطريق على مواصلة احملكمة عملها 

بحجة ان هناك احتماال ألن يتضمن القرار 
االتهامي اس���ماء افراد من حزب اهلل على 
صلة باجلرمية، فإن رئيس احلكومة لن 
يقوم بذلك مادام بلم���ار اخذ على عاتقه 
دراس���ة الفرضية األخ���رى التي طرحها 

حزب اهلل.
وأكدت املصادر ان احلريري مس���تمر 
في تسليم أمر كشف احلقيقة في اغتيال 
وال���ده الى احملكمة معتب���رة ان ما فعله 
املدعي العام بطلبه القرائن والوثائق التي 
قدمها نص���راهلل لتقوميها تقوميا دقيقا 
يغني احلريري عن اي موقف على قاعدة 
استمرار التزامه احملكمة. ولفتت املصادر 
اخيرا ال���ى معلومات عن اتفاق اميركي � 
فرنسي يعتبر ان تأجيل القرار االتهامي 
غير وارد وانه ال سعي سعوديا الى معاجلة 

احملكمة.

أخبار وأسرار لبنانية

واشنطن: لن نسحب مساعداتنا العسكرية للبنان
واش���نطن � وكاالت: اك���دت الواليات املتح���دة امس انها 
لن تنسحب من برنامج املس���اعدات العسكرية الذي توفره 

للبنان.
جاء ذلك على لس���ان مس���اعد وزيرة اخلارجية لشؤون 
الديبلوماس���ية العامة فيليب كراولي ف���ي مؤمتر صحافي 
قال فيه ان »االدارة األميركية تقوم حاليا مبراجعة برامجها 
للمساعدات العس���كرية الى لبنان« واضاف »ال نزال نعتقد 

ان املساعدة االمنية التي نوفرها للبنان تصب في مصلحتنا 
القومية«.

وأش���ار الى ان »االه���م من ذلك انه )برنامج املس���اعدات 
االمنية( يصب في مصلحتنا القومية االقليمية، كما نرد على 
اس���ئلة الكونغرس التي طرحت في ضوء االحداث املؤسفة 
التي وقعت بني لبنان واس���رائيل لكن بالتأكيد لن ننسحب 

من برامج مساعدتنا للبنان«.


