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الحكومة اللبنانية أحالت ملف »شهود الزور« إلى »العدل«.. و»الحوار« يتجدد اليوم

جنبالط للحريري: عليك أن تنسى دم أبيك كما نسيت دم أبي.. وانتهينا
»المستقبل«: شرف كبير للبنان أن تكون 

إسرائيل هي التي اغتالت الحريري

اثنني من اخطر اإلرهابيني  مقتل 
)عبدالرحمن عوض ومس����اعده 

أبوبكر(.
وبعي����دا عن االض����واء، اكدت 
مصادر مطلع����ة ان رئيس اللقاء 
الدميوقراطي وليد  جنبالط دعا 
اح����د احملامني املقربني من رئيس 
احلكومة سعد احلريري الى العشاء 
وطلب منه ان يذهب الى احلريري 
ويقول له: »كما انا نسيت دم أبي 
يج����ب عليك ان تنس����ى دم أبيك 
وتنتهي هالقصة«. إال ان مقربني 
من الرئيس احلري����ري أكدوا ان 
الضغط عليه لتغيير موقفه من 
احملكمة الدولية لن يؤدي الى اي 
نتيج����ة، وانه س����يؤيد مضمون 
الق����رار الظن����ي فور ص����دوره.

حزب اهلل وشهود الزور

الى ذلك طال����ب وزراء حزب 
اهلل في مجلس الوزراء مبالحقة 
ومحاسبة ومحاكمة »شهود الزور« 
ومن طلب منهم االدالء بشهاداتهم 
ملعرفة الدوافع واالسباب، حسب 
ما قاله وزير الزراعة حسني احلاج 

حسن.
وقد طالبت احلكومة وزير العدل 
ابراهيم جن����ار مبتابعة موضوع 
ش����هود الزور مع القضاء واعداد 

ملف وتقدمي مالحظاته عليه.

رئيس اجلمهورية في إطالق آلية 
تس����ليح اجليش وخطوة وزير 
الدف����اع الداعمة في ه����ذا اإلطار، 
الفتا الى ان قوة اجليش هي قوة 
الدولة ومؤسساتها وهي ضمان 

للدميوقراطية في لبنان.
وأشاد العماد قهوجي بالعملية 
األمنية الت����ي قامت بها مخابرات 
اجلي����ش في ش����تورة وأدت الى 

السياسية الباردة مع وزير الدفاع 
الياس املر؟ فأجاب بانفعال: انا ال 
أرد على هذا، واملوضوع يختلف، 
فإسرائيل ترصد 8 مليارات دوالر، 
اضافة عل����ى امليزانية الدفاعية، 
وعليك����م ان تنتظروا حجم املال 

الذي يجمعه الصندوق.
م����ن جهت����ه، قائ����د اجليش 
العماد ج����ان قهوجي ثمن جهود 

الوزراء هو املخول لفتح حساب 
تبرعات للجيش، علما ان التبرعات 

ال ميكنها ان تسلح اجليش.
ودعا ع����ون الى عدم تضخيم 
هذه املسألة في أذهان الناس ألن 
تس����ليح اجليش ليس مجرد مّلة 

تبرعات.
وس����ئل عون هل موقفه هذا 
مبدئي أم انه انع����كاس لعالقته 

بيروت ـ عمر حبنجر - داود رمال
اللبناني  الوزراء  عقد مجلس 
أولى جلس����اته في املقر الصيفي 
لرئاسة اجلمهورية في مصيف »بيت 
الدي����ن«، حيث العاصمة اإلدارية 
لقضاء الش����وف، أمس واستهلها 
الرئيس ميشال سليمان باحلديث 
عن تسليح اجليش الذي يحاول 
البعض حتويله إلى مادة خالفية، 
وعن املواجهات في »العديسة« بني 
اللبناني واإلسرائيليني،  اجليش 
الثالثية  القمة  كما أوضح أهمية 
التي انعقدت في بعبدا وجمعته 
مع خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز.
وكانت جلسة »عكاظية« تساجل 
ال����وزراء، خصوصا  فيها بعض 
وزراء املعارضة ووزراء األكثرية 
وبالذات وزراء حزب اهلل والتيار 
العوني، الذين حملوا لواء محاكمة 
من يصفونهم بشهود الزور ومع 
جتنب وزراء حزب اهلل التعرض 
خلطة تسليم اجليش التي طرحها 

الرئيس ميشال سليمان.

عون: »لّمة« تبرعات

العماد ميش����ال عون عاكس 
توجه الرئيس بالنسبة لتسليح 
اجليش، وق����ال بع����د االجتماع 
األس����بوعي لكتلت����ه ان مجلس 

لقاء مرتقب بين الحريري ونصراهلل
الحتواء األزمة الراهنة

مصادر: المرحلة المقبلة ستشهد انفراجات تعزز الوفاق

بيروت: أكد عضو تكتل »لبنان أوال« النائب 
زياد القادري، أن »منس���وب الديموقراطية 
العالي هو الطاغي في كتلة »المستقبل«، الفتا 
الى انه »ال رأي واحدا وال كلمة واحدة وال أمر 
عمليات نتبعه الن طبيعة كتلة »المس���تقبل« 

ديموقراطية«.
وأش���ار الى ان »لدى رئيس الحكومة سعد 
الحريري مسؤوليات وهو حريص على حماية 
حكومة الوحدة الوطنية«، الفتا الى ان »كتلة 
»المستقبل« رحبت بالقرائن والمعلومات التي 

قدمها االمين العام ل� »حزب اهلل« السيد حسن 
 نصراهلل«، ولفت الى أنه »شرف كبير للبنان 
ان تكون إسرائيل هي التي اغتالت رئيس الحكومة 
 األس���بق رفيق الحريري، ولكننا لم نستبعد 
هذه الفرضية«، معتبرا ان »مرجعيتنا الوحيدة 
 ه���ي المحكمة الدولية«، مش���ددا على اننا »ال 
نريد محكمة من أجل »الكيد السياس���ي« ألن 
 هذا ال ينسجم مع التضحيات التي وضعناها 
ف���ي س���بيل خل���ق هيئ���ة معين���ة لمعرفة 

الحقيقة«.

بيروت ـ محمد حرفوش
مرحلة ما بعد خطوة حزب اهلل تسليم املدعي 
العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا »املعطيات 
والقرائن« التي كشف عنها السيد حسن نصراهلل 
ح���ول اتهام إس���رائيل باغتي���ال الرئيس رفيق 
احلريري، مفتوحة على تبدالت إيجابية في املناخ 

السياسي العام.
ووفق مصادر متابعة، فإن حتضيرات جتري 
بعيدا عن األضواء لعقد لقاء بني الرئيس س���عد 
احلريري والس���يد نص���راهلل، معتبرة ان حجر 
الزاوية في االنفراج الداخلي يرتكز على مقاربة 
مشتركة ما بني اجلانبني، وهذه املقاربة ال ميكن 
حصولها عبر الوسطاء واملقربني، وإمنا من خالل 
خلوة مشتركة تؤسس لفتح صفحة جديدة في 

العالقات التي س���ادها التباس شديد، كما أوحى 
بذلك ما تس���رب حول آخر لقاء جمعهما وتناوال 
فيه القرار االتهامي. وأش���ارت أوساط احلريري 
الى ان املرحلة املقبلة ستش���هد انفراجات تعزز 
الوفاق وتنعكس إيجابا على االستقرار، الفتة الى 
ان رئيس احلكومة أبدى ارتياحه لنتائج محادثاته 
مع معاون نصراهلل احلاج حسني خليل، األمر الذي 
عزز توقع عقد لقاء مرتقب بني احلريري والسيد 
نصراهلل. وأكدت األوساط إياها ان موقف احلريري 
من موضوع احملكمة حازم في الشكل واملضمون، 
وهو لم ولن يتبدل جلهة التمسك باحملكمة والثقة، 
والتمسك مبعادلة احلقيقة واالستقرار، وهو � أي 
احلريري � يقول: ليس لدي ما أقوله بخصوص 

احلقيقة.

أخبار وأسرار لبنانية

 التحـرك بـن حدين: ت���رى مصادر 
سياسية شيعية ان حزب اهلل سيواصل 
التحرك بني حدين: التجاوب مع املسعى 
السوري - السعودي للمعاجلة واستمرار 
الهجوم الوقائي على القرار الظني، بحيث 
يواصل تفنيده مكامن اخللل واالنحراف 
في عمل احملكمة،  لكن بلهجة هادئة، تترك 
األبواب مفتوحة أم���ام محاوالت العثور 
على احلل وسط التعقيدات احمليطة مبلف 

احملكمة والقرار الظني.
 حمادة متمسك بشهادته: يقول النائب 
مروان حمادة في مجالسه ان الضغط الذي 
ميارس��ه وليد جنبالط علي��ه في موضوع 
احملكمة الدولية لن يؤدي الى أي نتيجة، ألن 
ش��هادته أمام التحقي��ق الدولي لن يغيرها، 
وألنه معني باحملكمة الدولية شخصيا وليس 

فقط لسياساته.
 حريـة احلركة: أوص���ى األمني العام 
لألمم املتحدة بان كي مون مجلس األمن 
بتمديد والية القوة املوقتة لألمم املتحدة 
في لبنان اليونيفيل 12 شهرا تنتهي في 31 
اغسطس 2011، معبرا عن »القلق العميق« 
من »احلادثة املأسوية« التي وقعت مطلع 
الش���هر اجلاري قرب بلدة العديسة بني 

اجليشني اللبناني واإلسرائيلي.
ولفت الى أن األشجار التي كان اجليش 
اإلسرائيلي يحاول قطعها تقع جنوب اخلط 
األزرق، وأن القوات املس���لحة اللبنانية 
أطلقت الطلقة األولى، غير أنه أشار الى 
أن »اليونيفيل« لم حتدد بعد اجلهة التي 
بدأت النيران املباشرة، وحذر من أن هذا 
اإلشتباك »دليل على أن األجواء املستقرة 
واآلمنة نسبيا، ميكن أن تتغير بسرعة«، 
وإذ عرض لإلشكاالت التي تعرضت لها 

القوة خالل األشهر األخيرة، حمل السلطات 
اللبنانية مس���ؤولية احلفاظ على حرية 

حركة »اليونيفيل«.
وم���ع اقت���راب موعد التجدي���د لقوة 
الدولية ف���ي اجلنوب  ال�»اليونيفي���ل« 
اللبناني، جرت مشاورات مكثفة في األيام 
القليلة املاضية لدراسة ما سيكون عليه 
املوقف في األمم املتحدة، وذلك بني الدول 
اخلمس الدائمة العضوية في مجلس األمن،  
الدول املساهمة والعواصم املعنية  ومع 

في املنطقة.
وبحسب مصادر ديبلوماسية مطلعة، 
فإن »الش���روط متوافرة للتجديد للقوة 
الدولية من غير عقبات، ومن غير تعديل 
ال في املهمات وال في قواعد االش���تباك«، 
كذلك أكدت هذه املصادر أن فكرة انسحاب 
بعض القوى املشاركة في ال� »يونيفيل«، 
التي طرحت إبان التوتر الذي ساد عالقات 
بعض الوحدات في األس���ابيع املاضية، 
خصوصا الفرنسية واإلسبانية مع سكان 
بعض القرى قد »س���حبت من التداول«، 
وأن كل العواصم املعنية »موافقة« على 

متابعة التزامها إزاء ال� »يونيفيل«.
وتقول أوساط ديبلوماسية في نيويورك 
إن االشتباك الذي حصل في العديسة قبل 
أيام، أظهر هشاش���ة الوضع في اجلنوب 
وإمكانية تدهوره في أي حلظة، وبالتالي 
بني احلاجة الستمرار مهمة ال� »يونيفيل« 
على أنها »حاجة أساسية الستمرار الهدوء« 
على جبهة اجلنوب، وامتداد ل� »االستقرار 
اإلقليمي«، وذلك على الرغم من التوترات 
التي ش���ابت عملها في السنوات، األربع 
املاضية، و»عجزها« عن فرض تنفيذ دقيق 

vv.1701 للقرار

»فتح« و»حماس« ترحبان بمنح 
الالجئين الفلسطينيين حق العمل في لبنان

غ��زة � وكاالت: رحبت حركتا فتح وحماس امس بإقرار مجلس النواب اللبناني امس قانون منح 
الالجئني الفلسطينيني في لبنان حق العمل في بعض املهن التي كانت محظورة عليهم.

وقال��ت حركة فتح في بيان ان »القرار اللبناني يأتي بعد معاناة طويلة بس��بب وجود هذا العائق 
الذي شكل متييزا ضد الفلسطينيني وحرمهم من املعاملة باملثل«.

واعتب��رت ان القرار مينح فرصة تخفيف املعاناة التي يتعرض لها الالجئ الفلس��طيني في لبنان 
ويشكل خطوة في االجتاه الصحيح ويفتح الطريق أمام باقي احلقوق وخاصة حق التملك الذي يحرم 

منه الالجئون الفلسطينيون في لبنان.
وأكدت احلركة في بيانها ان »الوجود الفلس��طيني في لبنان مؤقت حلني إيجاد حل عادل لقضية 
الالجئن الفلس��طينيني استنادا الى قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194 الذي يؤكد على حق 

العودة«. 
من جانبها، اعتبرت حركة حماس إقرار مجلس النواب اللبناني بحق الالجئني الفلسطينيني في لبنان 

بالعمل في العديد من الوظائف واملهن التي حرموا منها سابقا خطوة ايجابية في االجتاه الصحيح.

نقوال لـ »األنباء«: العدالة الدولية سقطت
أكد أنه من غير الجائز استمرار رزوح لبنان تحت رحمة األميركيين والفرنسيين للحصول على السالح

اسرائيل باجلرمية، وبعد ان تبني ان 
االتهامات بنيت على شهادات زور 
أفضت الى توقيف الضباط االربعة 
بش����كل تعس����في ومناف ألبسط 
قواعد احلقوق االنسانية، معتبرا 
ان احملكمة الدولية وضعت العدل 
والعدالة في خدمة السياسة وليس 
في خدمة احلق واحلقيقة، معتبرا 
انه وفقا ملعايير التحقيق املتبعة 
من قبل احملكم����ة الدولية أصبح 
كل لبنان متهما باغتيال الرئيس 
احلريري وأصبحت اسرائيل خارج 
دائرة الشبهات والشكوك، معتبرا 
ان احملكمة الدولية أرادت من خالل 
تصرفاتها محاكمة أصدقاء الضحية 
وتعمدت االبتعاد بإس����رائيل عن 
التحقيقات لغاي����ات غير خافية 

على أحد.

حتت حظر التسلح ومنعه من تعزيز 
قدرات جيشه، مثمنا خطوة انشاء 
صندوق تبرعات لتسليح اجليش 
ومشيدا بالقدرات اللبنانية املالية 
على املستويني الداخلي واالغترابي، 
معتبرا ان اللبنانيني هم االحرص 
على اجليش وتواقون الى رؤيته 
قادرا على ف����رض املعادالت التي 

يريدها ضد العدو االسرائيلي.
على صعي����د آخر، وعلى خط 
الدولية اخلاصة بلبنان،  احملكمة 
اكد النائب نقوال س����قوط العدالة 
الدولية يوم أسقطت احملكمة الدولية 
ش����فافية التحقيقات اجلارية من 
خالل حصرها البحث عن اجلاني 
في ملف اغتي����ال الرئيس رفيق 
احلري����ري ب����ني اللبنانيني وعدم 
اخذها بعني االعتبار فرضية تورط 

ودليل عل����ى ان االدارة االميركية 
جاهزة لدى كل انتكاسة في العالقات 
ب����ني البلدين ولدى كل تدهور في 
االوض����اع االقليمية لوضع لبنان 

العتباره انه من غير اجلائز بعد 
اليوم استمرار رزوح لبنان حتت 
رحمة االميركيني والفرنسيني من 
أجل حصوله على السالح واملعدات 

العسكرية الالزمة جليشه.
ولفت النائب نقوال في حديث ل� 
»األنباء« الى ضرورة حصول لبنان 
على الس����الح من مصادر متعددة 
من العالم وعدم حصر تس����ليح 
اجليش في اجلهة االميركية فقط، 
وذلك العتباره ان العالقة بني لبنان 
والواليات املتحدة االميركية غير 
ثابتة وتتأرجح مع تأرجح ميزان 
الوضع االقليمي والشرق أوسطي، 
أي ما بني الهادئة حينا واملتأزمة 
أحيانا، الفتا الى ان القرار االميركي 
بتجميد برنامج تس����ليح اجليش 
وإعادة اطالقه من جديد خير شاهد 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عض����و تكت����ل »التغيير 
واالصالح« النائب نبيل نقوال ان ما 
ابلغه السفير اللبناني في واشنطن 
انطوان شديد لوزير الدفاع الياس 
املر عن استمرار برنامج املساعدات 
االميركية لتسليح اجليش أمر جيد 
ومقبول على املستوى الوطني، امنا 
بش����رط أال تكون تلك املساعدات 
بالتنقيط ومقيدة بالشرط االميركي 
القاضي بوجوب عدم اس����تعمال 
السالح ضد اسرائيل، مشيرا في 
املقابل الى ان االعالن عن استمرار 
برنامج املساعدات املشار اليه لن 
يحول دون استمرار اخلطة اللبنانية 
التي اقترحها الرئيس س����ليمان 
لتسليح اجليش عبر جمع التبرعات 
وقبول الهب����ات اخلارجية، وذلك 

نبيل نقوال

هل من تغيير حكومي قبل نهاية العام؟!
بيروت: تراجع القلق على الوضع األمني بشكل ملحوظ ولم يعد 

الوضع رازحا حتت »هاجس 7 مايو ثانية«، مبعنى انتقال األزمة الى الش���ارع 
واللجوء الى القوة العسكرية حلسمها. وهذا االنحسار في موجة القلق األمني من 

دون ان يلغي حال احلذر والترقب تقف وراءه 3 أسباب رئيسية:
1- التفاهم السوري - السعودي حول الوضع اللبناني الذي أرسي على قاعدة 
»االستقرار والتهدئة«. وهذا التفاهم الذي كان ساهم في اجراء انتخابات نيابية هادئة 
وفي تش���كيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد احلريري، ينسحب في مفاعيله 
على موضوع احملكمة الدولية ومن خلفية السعي املشترك الى محاصرة »الفتنة« 

واحلؤول دون حتول القرار الظني احملتمل الى »صاعق متفجر«.
2- االختالف الكلي في الظروف والوضعية السورية في لبنان بني ما كان سائدا 
عام 2008 وقبله، وما يس���ود في العام 2010 وبعده. س���ورية التي كانت تخوض 
عب���ر حلفائها مواجهة مع حكومة لبنانية مناهضة لها وس���يف »احملكمة الدولية 
مصلت فوق رأس���ها« في ظل عزلة عربية ودولي���ة، جنحت خالل عامني في قلب 
هذه الصورة رأس���ا على عقب وجنحت في كسر العزلة وتوسيع مروحة عالقاتها 
العربي���ة واالقليمية وفي عودة نفوذها ودورها الى لبنان وباحلجم الذي كان قبل 
خروجها منه العام 2005، وفي توس���يع دائرة حتالفاتها لتش���مل الرئيس س���عد 
احلريري والنائ���ب وليد جنبالط. وهذا االختالف في الظروف والواقع يؤدي الى 
اختالف في النظرة الى الوضع اللبناني وطريقة التعاطي معه، وحيث ال مصلحة 
لسورية في انهيار وضع بات محسوبا لها وعليها وفي حصول فتنة لن تكون في 

منأى عن شظاياها.
3- التحول احلاصل في ميزان القوى السياسي داخل لبنان بعد تصدع نتائج 
االنتخابات النيابية واهتزاز اخلارطة واملعادلة السياس���ية املنبثقة عنها وضياع 

مفهوم »األكثرية واألقلية«.
وهذا الوضع املستجد يجعل حزب اهلل الذي صار على بينة من مخاطر الفتنة 

والسقوط في املستنقع الداخلي، ليس في حاجة الى 7 مايو جديد اذا قرر التصدي 
ألي خطأ أو تهديد ضده، مادامت املعاجلة ممكنة بالوس���ائل السياسية. فالنزول 
الى الشارع للس���يطرة على األرض حصل قبل عامني من خلفية اسقاط احلكومة 
وتغييرها، وهذا الهدف ممكن الوصول اليه في الوقت احلاضر بوس���ائل سياسية 
وعب���ر نقل األكثرية النيابية من ضفة الى أخرى، مع االش���ارة هنا الى ان »عملية 

النقل« هذه غير متيسرة من دون موافقة دمشق وضوء أخضر منها.
في موازاة انكفاء احتماالت وظروف »7 مايو عسكري«، صعدت احتماالت ومقولة 
»7 مايو سياسي« مبعنى حصول حتول وانقالب بطرق سياسية دميوقراطية فتحكم 
أكثرية جديدة وتشكل حكومة جديدة وقف توازنات وصيغة مختلفة عن احلالية )15 
– 10 - 5(. وتنطلق »فرضية التغيير احلكومي« املطروحة عند حلفاء سورية وأولهم 
وأهمهم حزب اهلل، من ضرورة مواجهة تداعيات القرار الظني وأخطاره بحكومة جديدة 
متماسكة اذا لم تقدر احلكومة احلالية برئاسة احلريري أو لم ترغب في اتخاذ املوقف 

املطلوب منها في موضوع احملكمة الدولية وعلى طريق الغائها.
واملفارقة هنا ان مس���ألة التغيير احلكوم���ي مطروحة في املدى املنظور أي في 
غضون األش���هر القليلة املقبلة سواء صدر القرار الظني قبل نهاية العام أو تأجل 
الى بدايات العام املقب���ل. وان التغيير احلكومي يتوقف الى حد بعيد على موقف 
جنبالط وكتلته النيابية الوسطية املرجحة والتي مازالت حتى اآلن »تصوت« مع 

الرئيس سعد احلريري في مجلسي النواب والوزراء.
جنبالط يتفادى كشف ورقته السياس���ية من اآلن في شأن أي تغيير حكومي 
محتم���ل، ال بل يتهيب مث���ل هذا املوقف ويتمنى عدم الوص���ول الى حلظة القرار 
الصعب التي تضعه أمام اخليار بني احلريري ونصراهلل. جنبالط ال يرى حكومة 
أفضل من احلكومة احلالية وال يرى بديال عن سعد احلريري في رئاسة احلكومة. 
يشاطره هذا الرأي حليفه السابق د.سمير جعجع الذي يرى ان »البديل عن حكومة 

احلريري هو الالحكومة«.

)محمود الطويل(خلوة بني الرئيسني ميشال سليمان وسعد احلريري سبقت جلسة مجلس الوزراء في بيت الدين أمس

مواطنون يحرقون اإلطارات احتجاجا على انقطاع التيار 
الكهربائي وسياسة الحكومة المعيشية


