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عالمات استفهام حول زيارة الحريري إلى دمشق اليوم.. و»وهاب« يجدد حملته عليه 

بري: إذا كانت الفتنة اإلسالمية ـ المسيحية خطاً أحمر فكيف بـ » السنية ـ الشيعية« ؟
سليمان يدعو المحكمة الدولية لـ »استعادة مصداقيتها«: اتهام حزب اهلل إلسرائيل باغتيال الحريري احتمال جدّي إلى حد بعيد 

 بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال
احملكم����ة الدولية، من اخلطب 
واآلراء ال����ى مجلس الوزراء، وقد 
حلت على جلسة األمس، من خالل 
مشروع موازنة 2011 الذي انطلق 
أمس، وعنصر املواجهة هو نفسه، 
املطروح في جلنة املال واملوازنة 
النيابي����ة، وهو متوي����ل احملكمة 

الدولية.
النيابية  اللجن����ة  ان  والراهن 
تدرس التمويل للس����نة احلالية، 
بينم����ا يبحث مجلس الوزراء في 

متويل السنة املقبلة.
ملف التمويل، املش����هر بوجه 
احلكومة يج����ري فتحه بالتزامن 
التهدئة وتصاعد  مع انسداد أفق 
التصريحات النارية من محور حزب 
اهلل واملعارض����ة باجتاه احملكمة 
الدولية � استباقا لقرارها االتهامي، 
الذي يؤكد الشيخ نعيم قاسم نائب 
األمني العام للحزب انه سيتضمن 
استهدافا جائرا ومفتريا على بعض 

عناصر حزبه.

زيارة دمشق

ويذكر ان ثمة كالما عن زيارة 
يقوم بها رئيس احلكومة س����عد 
احلريري الى دمشق اليوم الثالثاء 
للقاء الرئيس بشار األسد، لكن يبدو 
ان ه����ذه الزيارة تنتظر املزيد من 

االتصاالت التحضيرية.
وسط هذه االجواء الضبابية  
نف����ى رئيس مجلس النواب نبيه 
ب����ري ان تكون هناك مهلة زمنية 
محددة وقاطعة للمساعي املبذولة 
من أج����ل معاجلة األزمة الراهنة، 
مؤكدا لصحيفة »السفير« استمراره 
شخصيا في بذل اجلهد حتى اللحظة 
األخيرة حلماي����ة لبنان من فتنة 

مذهبية تأكل األخضر واليابس.
وق����ال بري: إذا كان����ت الفتنة 
اإلسالمية � املسيحية خطا أحمر 

الوفاء للمقاوم����ة الذي يعتبر ان 
على اآلخرين ان يكونوا »مذعورين 
منا« مسعور ألنه يهدد مواطنني 
آخرين، واعتبر ايضا ان تصريح 
املوسوي األخير حول ما جرى في 
املطار خطير وانقالبي واستيالء 
على السلطة، مشيرا الى انه بهذه 
الطريقة يتح����ول حزب اهلل الى 
حركة ميليشيوية تريد االستيالء 
على السلطة.ورأى فتفت ان معادلة 
اجليش والشعب واملقاومة بند أقر 
مبواجهة اسرائيل، ولكن املشكلة 
عندما تتحول املقاومة للداخل وذلك 
عبر كالم التهديد الذي يشكل كالم 
ضعف ولي����س كالم قوة، حينها 
الى  املقاومة وتتح����ول  تس����قط 
ميليش����يا، مؤكدا ان السالح بات 
اليوم يتوجه للداخل بسبب هذا 
الكالم التهديدي، وحزب اهلل أحرج 
املقاوم����ة اذ ال ميكنها ان حتارب 
السلطة  اس����رائيل وتنقلب على 

اللبنانية في الوقت عينه.

وهاب يهاجم الحريري

رئيس تيار التوحيد وئام وهاب 
املرتاح ملوقف النائب وليد جنبالط 
االخير من احملكمة شن هجوما فظا 
على رئيس احلكومة سعد احلريري 
عبر قناة »املنار« التابعة حلزب اهلل 
قائ����ال ان املعارضة هادنته كثيرا 
وسكتت عنه كثيرا لكن يبدو انه 
قرر ان يبق����ى »رئيس زاروب ال 

رئيس حكومة لكل لبنان«.
اللبنانيني  وقال وهاب: يكفي 
ما حتملوه من وراء اغتيال رئيس 
احلكومة الراحل رفيق احلريري.
ووصف وه����اب احملكمة الدولية 
»بأم الش����رور« مستخفا بالطرح 
القائل ان احملكمة الدولية ش����يء 
وقرار االتهام شيء آخر، وقال: لقد 
جاء األميركي وقتل احلريري، وبدأ 

االنقالب على دم احلريري.

علي فياض

عضو »الوفاء للمقاومة« دعا تيار المستقبل إلى فتح ملف شهود الزور قضائياً  

فياض لـ »األنباء«: لحظة الحقيقة اقتربت
بيروت ـ اتحاد درويش

فيم���ا ينتظر ان تس���فر االتصاالت 
الداخلية عن وضع حد لألزمة الناشئة 
انطالقا من قضية ش���هود الزور، فإن 
الس���خونة في احلوار السياسي بقيت 
مضبوطة حتت سقف التهدئة، على الرغم 
من استمرار مواقف االفرقاء على حالها 
بانتظار املساعي العربية للخروج من 
الوضع القائم. وفي هذا اإلطار اعلن نائب 
حزب اهلل علي فياض ان املبادرة باتت 
بيد تيار املستقبل ألن طريق املعاجلة 
واضحة واالوضاع لم تعد حتتمل ألوانا 
رمادية. الفتا الى ان لبنان مير في مفصل 
دقيق وان تيار املس���تقبل مطالب بأن 

يحدد خياراته بصورة حاسمة.

الخطوط الحمراء

وأمل فياض في تصريح ل� »األنباء« 
ان تعود األمور الى مجاريها الطبيعية 
وان تثمر االتصاالت اجلارية عن نتائج 
تصنع حدا لالزمة القائمة على خلفية 
ملف ش���هود الزور ورأى ان التصعيد 
الذي ميارسه تيار املستقبل جتاوز كل 
احلدود وان لغ���ة التحريض الطائفي 

تشكل لعبا بالنار.
وس���أل ما الذي مين���ع ان من فبرك 

ضد س���ورية ان يكون الي���وم يفبرك 
ضد املقاوم���ة؟ الفتا الى ان س���ورية 
واملقاومة واحللفاء في مقابل االميركيني 
واالسرائيليني ما يعني ان احملكمة الدولية 
هي اداة في الصراع الدولي واالقليمي 

الدائر.

جوهر اإلشكال

واوضح النائب فياض ان ملف شهود 
ال���زور واحملكمة الدولي���ة موضوعان 
البع���ض، معتبرا  متصالن ببعضهما 
انه ال يكفي احلديث عن وجود ش���هود 
زور فقط داعيا الرئيس سعد احلريري 
وتيار املستقبل الى فتح امللف قضائيا 
وكسر السيناريو املعد التهام املقاومة، 
واكد ان فتح هذا امللف هو حاجة حيوية 
واملدخل الى االستقرار الداخلي النه جوهر 
االشكال الذي تدور حوله كل التفاصيل 
األخ���رى. كما دعا الى حت���ول املوقف 
الكالم���ي للرئيس احلريري الى موقف 
عملي تعقب���ه خطوة قضائية ملقاضاة 
ش���هود الزور. مؤكدا اصرار حزب اهلل 
على متابعة ملف شهود الزور على أن 
ينتقل إلى اخلطوة التالية وهي فرضية 
اتهام اسرائيل وحماية هذا املسار مبسار 

سياسي وقضائي.

وعن اتهام حزب اهلل بالقيام بعملية 
انقالب في البالد قال النائب فياض ان 
فريق 14 آذار يطلق شعارات وميارس 
نقيضها ويتهم املعارضة باتهامات شتى، 
فيما يقوم هو بارتكابها من خالل جتاوزه 
القانوني ملؤسس���ات الدولة، ودعا من 
يتهم حزب اهلل باالنقالب ان يحدد كيف 

انقلب احلزب على السلطة؟
مستغربا هذا املنطق السياسي وهذا 
الصنف من االتهام���ات، واعتبر ان من 

ميسك بالسلطة هو أول طرف مطالب 
بأن يكون امينا على منطق السلطة وعلى 
حيادها ونزاهتها، ورأى ان ما شهدناه 
على مدى األشهر املاضية هو نوع من 
التجويف ملعنى الدولة وحياد السلطة 
ونزاهة القضاء، الفتا الى ان بعض نواب 
في فريق 14 آذار أطلق مواقف تتناقض مع 
ثوابت السياسة الرسمية اللبنانية ومع 
ثوابت »الطائف« ومع منطق إغالق ملف 
احلرب األهلية، واملساواة بني سورية 

وإسرائيل على سبيل املثال.

الشحن الطائفي

وتابع النائب فياض متسائال: أليست 
إثارة الفنت واملس باالس���تقرار األمني 
واستقرار املجتمع اللبناني جرمية يعاقب 
عليها القانون؟ أال يعتبر ذلك مسا باألمن 
الوطني اللبنان���ي؟ ثم كيف ال يتحرك 
القضاء إزاء هذا املوضوع؟ مشيرا الى 
ان أخطر ما يواج���ه منطق الدولة هو 

املنطق الطائفي.
وأك���د ان ح���زب اهلل ال ي���رد على 
منطق الشحن الطائفي ال بلغة طائفية 
وال مبواقف طائفية وال ينزلق الى هذا 
املنزلق، مشددا على ان احلزب يتمسك 
باملنطق الوطن���ي غير الفئوي بأبعاده 

السياسية والقضائية، محمال املسؤولية 
في ذلك الى تيار املستقبل الذي يعتمد 
نواب���ه ومس���ؤولوه لغ���ة التحريض 
الطائفي، مشيرا الى املوقف الذي أعلنه 
أحد نواب تيار املستقبل )محمد كباره( 
من ان التصريح ضد احملكمة يخرجنا 
من معادلة »اجليش والشعب واملقاومة«، 
مؤكدا ان هذا الطرح هو معادلة بائسة 
وخائبة، وأكد ان املقاومة ليست عرضة 
للمقايضة وهي خط أحمر، الفتا الى ان 
هذا املوقف أبلغ للجميع مبا يحمل من 

أبعاد إستراتيجية.

هامش المناورة

وأوض���ح النائب في���اض ان حلظة 
احلقيقة أقتربت وان لبنان مير مبرحلة 
حساس���ة يضيق فيها هامش املناورة 
وان التكتيك ال يخدم أحدا، الفتا الى ان 
سيناريو اتهام حزب اهلل مازال قائما، 
داعيا املعنيني الى التعاطي مبسؤولية 
حتى ال ينجر لبنان الى وضع يدفع ثمنه 
اجلمي���ع، وأكد ان التصريحات النارية 
التي نسمعها من تيار املستقبل ال ميكن 
التصدي���ق بأنها جتري مببادرة فردية 
وال ميكن ألحد أن يقنع نفسه بذلك على 

اإلطالق.

لبنانيةمتفرقات

حمادة تقدم من فرنسا 
بطلب رسمي لحمايته سياسيًا

..وباريس تعول على دور بري وجنبالط

..ومعلومات:  دمشق متمسكة بالحريري 

الخازن عن صفير: التسريبات اإلسرائيلية 
عن القرار الظني أوحت بتسييسه

نايلة تويني لجعجع: عون أثبت قدرته 
على اإلمساك بشارعه

مصادر »المستقبل«: الهدنة مرحلية

مذكرات التوقيف السورية غيابيا ستصدر قريبا، ورمبا 
ألجل ذلك تقدم النائب مروان حمادة بتاريخ التاس����ع من 
سبتمبر )حسب مصادر فرنسية في باريس( بطلب خطي 
الى الدولة الفرنس����ية للحماية. ذلك ان حمادة الذي يحمل 
اجلنسية الفرنسية ال يستطيع طلب اللجوء السياسي، وان 
طلب احلماية السياسية يعني ان فرنسا ملتزمة بحمايته 

وعدم تسليمه الى أي دولة أخرى.

ترى أوس����اط فرنسية ديبلوماس����ية ان باستطاعة كل 
من بري وجنبالط أن يلعبا دورا في تهدئة التوتر السائد 
ح����ول موضوع احملكمة بني ح����زب اهلل ورئيس احلكومة 
س����عد احلريري، وترى ان موقف جنبالط ينبع من الدفاع 
عن طائفته وهذا ش����رعي ومن حقه. وتولي باريس أهمية 
لزي����ارة الرئيس نبيه بري لها بعد ش����هر بناء على دعوة 
رسمية وجهتها له، وسيستقبله خاللها الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي وكبار املسؤولني في العاصمة الفرنسية 

ويقام له بروتوكول الزيارات الرسمية في فرنسا.

 بيروت ـ محمد حرفوش
في الصالونات السياس����ية يع����ود التركيز اليوم على 
التغيي����ر احلكومي، بعد ان كثر احلديث عن هذا املوضوع 
قبل اشهر، ويهدف التغيير الى اعداد طاقم وزاري تترأسه 
شخصية قادرة على رفض القرار االتهامي للمحكمة الدولية 

رسميا، ما يعجز عنه الرئيس سعد احلريري.
وتقول مصادر مطلعة ان هذا التقدير ليس في محله، الن 
الظروف والعوامل واالعتبارات التي افضت الى تشكيل هذه 
احلكومة بتوازناتها وطبيعة تركيبتها، مازالت هي نفسها، 
كما ان انفراط عقد املس����اكنة الهش ب����ني مكونات حكومة 
احلريري يعني انفراط عقد التفاهم الس����وري � السعودي 
بشكل كامل، ناهيك عن متسك دمشق باحلريري، ما يؤدي 

إلى استبعاد فرضية اسقاط احلكومة.

بيروت: نقل رئيس املجل���س العام املاروني الوزير
السابق وديع اخلازن عن البطريرك نصراهلل صفير 
امس قلقه »مما يثار من حتديات تربك االوضاع وتضعف 
املوقف اللبناني في هذه الظروف احلرجة للغاية«، معتبرا 
أن كالم رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان في االمم 
املتحدة »شكل صوتا وطنيا حيث وضع دول العالم امام 
اخلروق االس���رائيلية املتواصلة للقرار 1701 وللحروب 
اخلفية من خالل ش���بكات التجسس التي تعبث باالمن 
الداخلي، مما يجعل لبنان عرضة لالستباحة واالجتياح 
بالفنت وخصوصا بعد التسريبات االسرائيلية التي أوحت 

بتسييس القرار الظني قبل ان يلفظ أحكامه«.
واشار اخلازن الى ان صفير »مازال يعلق االمل على 
تغلب حكمة العقالء للعمل حتت راية الوفاق التي رفعت 
ف���ي اللقاء الثالثي في بعبدا«، متس���ائال »أين املصلحة 
العربي���ة واللبنانية في أجواء الش���ائعات التي تطلق 

منذرة بفتنة اكبر«؟

بيروت: انتق����دت النائب نايلة توين����ي خطاب رئيس
الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية د.سمير جعجع حيث 
قالت: جعجع لم يوفق في الشكل إذ ان في التوجه مباشرة 
الى »شباب التيار« حتايال ومحاولة »انقالبية« على اجلنرال 
ال تنفع اذ أثبت الرجل قدرته على االمساك بشارعه في مراحل 
ش����ابتها تقلبات عدة، ومنها التفاهم مع حزب اهلل وحرب 
يوليو 2006 وانفص����ال قياديني في »التيار« عنه، لذا كان 
من األجدى التوجه الى العماد ميش����ال عون نفسه، لكانت 
الدعوة اتخذت شكال جديا، ولكانت أفعل سواء في املضي 
بها، أو في التعامل معها، مع إظهار االستعداد الكامل للقاء 
بني الرجلني والبحث في كل االمور العالقة حاليا، وخصوصا 
الترس����بات املاضية، وال أحد غيرهما قادر على فعل ذلك، 
فنجاح اخلطوة االولى بني عون وجعجع ميهد الطريق الى 

ضم اآلخرين، وعكس ذلك يزيد االنقسام والتباعد.

 بيروت ـ محمد حرفوش
تقاطعت اجواء »تيار املستقبل« وحزب اهلل عند االقرار 
بانه ال محتوى سياس����يا يحمي الهدوء النس����بي السائد 
حاليا والذي يرى فيه البعض هدوء ما قبل عاصفة القرار 

االتهامي. 
مصادر في املعارضة قالت ان احلزب سيواصل تصعيده 
ضد احملكمة الدولية من كل املداخل السيما ما يسمى شهود 
الزور، مشيرة الى ان رقعة انتظار نتائج اجلهود العربية 
والدولي����ة اليجاد مخرج للقرار االتهام����ي � الفتنة تضيق 
شيئا فشيئا، وان املهلة املعطاة لتلك اجلهود ستنتهي مع 
منتصف اكتوبر وبعدها س����يبدأ العد العكسي لالحتماالت 
الصعبة. بدورها رأت مصادر قريبة من »تيار املستقبل« ان 
التهدئة التي تشهدها الساحة اللبنانية مرحلية، واحتمال 
التصعيد وارد في اي حلظة وفقا الجندة حزب اهلل، الفتة 

الى ان التزام التهدئة يفترض ان يكون شامال.

أخبار وأسرار

فكيف بتلك السنية � الشيعية التي 
سنفعل املستحيل لتجنبها؟

مشددا على ان يتولى القضاء 
اللبنان����ي التحقيق مع »ش����هود 

الزور«.
إلى ذلك أطل رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان مساء امس 
األول علي شاشة »اجلديد« داعيا 
احملكمة الدولية املكلفة بالنظر في 
اغتيال رئيس احلكومة الس����ابق 
رفي����ق احلريري الى »اس����تعادة 
مصداقيتها«، مشددا على ان القرار 
الظني للمحكمة لن يتس����بب في 

وقوع »فتنة« في لبنان.
وقال س����ليمان »املطلوب من 

الدولية اخلاصة بلبنان  احملكمة 
ان تستعيد مصداقيتها لدى الرأي 
العام من خالل اظهار استقالليتها 

وابتعادها عن التسييس«.
واضاف ان على احملكمة الدولية 
»النظ����ر الى من ل����ه مصلحة في 
غتيال احلري����ري، والتحقيق في 
كل االحتماالت املطروحة، وأيضا 
التدقيق بروي����ة وبتمهل في كل 
القرائن«، مش����يرا كذل����ك الى ان 
اتهام حزب اهلل السرائيل باغتيال 
الى حد  احلريري »احتمال جدي 

بعيد وميكن البحث فيه«.
وتاب����ع »هكذا تك����ون محكمة 
تبحث عن احلقيقة وليست محكمة 

تبحث عن االتهام السياسي«.
وردا على سؤال حول التخوف 
من وقوع حرب في لبنان إذا اتهم 
الق����رار الظني املتوق����ع صدوره 
عن احملكمة ح����زب اهلل باغتيال 
احلريري، أكد الرئيس سليمان ان 
»احلرب تقع إذا أردنا احلرب، املهم 
كيفية التعاطي بروية، واالستعجال 

ليس مفيدا«.

الموسوي و»التنظيم األسود«

إال أن كالم الرئيس����ان ميشال 
س����ليمان ونبيه بري ل����م يثنيا 
االط����راف عل����ى وقف الس����جال 
الناري.فالنائب نواف املوس����وي 

الوفاء للمقاومة رأى  عضو كتلة 
ان نزع فتيل الفتنة املدبرة للبنان 
ممكن عبر عملية مزدوجة تتمثل 
أوال مبالحقة شهود الزور ألنه مع 
اكتشاف »التنظيم األسود« الذي 
دبر االتهام السياس����ي لس����ورية 
نس����تطيع تفكيك االتهام اجلاري 
تدبيره حلزب اهلل، وثانيا االهتمام 
بفرضية تورط اسرائيل في اغتيال 

احلريري.

كالم انقالبي

عضو كتلة »املستقبل« النائب 
أحمد فتف����ت وردا على كالم آخر 
للموسوي رأى ان كالم عضو كتلة 

النائبة بهية احلريري متوسطة السفير السوري علي عبدالكرمي والسفير السعودي علي عواض عسيري وعددا من الشخصيات خالل حفل ملنتدى الطائف   )محمود الطويل(

 3 »فاوالت« جلميل السـيد: ترى شخصية معارضة ان ما قام به اللواء 
الس���يد في مؤمت���ره الصحافي هو تس���ريع األمور تس���ريعا غير 

محسوب.
فقد فرض على األطراف اإلسراع في خطتهم للتخلص من تهديد احملكمة، 
لكنه ارتكب بحسب بعض املعنيني ثالثة »فاوالت«: األول هو التعرض 
لزعيم السنة في لبنان، والثاني نبش قبر رفيق احلريري، والثالث 
التطرق إلى موضوع الرئيس حسني احلسيني، علما أن سورية ترى 

أن السيد هو خط االختصاص األول في احملكمة الدولية.
 سورية ال تتخلى عن 3 أشخاص: الشخصيات السورية التي تشارك في احملافل 
الدولية تتوخى احلرص على القول دائما إن س��ورية ال تتخلى عن ثالثة 
أش��خاص في لبنان، هم: األمني العام حلزب اهلل حسن نصر اهلل، رئيس 

التيار الوطني احلر ميشال عون، وزعيم تيار املردة سليمان فرجنية.
 ماذا يتضمن تقرير جنار؟: تتجه األنظار نحو تقرير وزير العدل ابراهيم 
جنار الذي يفترض ان يقترح آلية حملاسبة شهود الزور متأل الفراغ 

القانوني احلاصل على هذا الصعيد.
وأكدت مصادر مقربة من املعارضة أن التقرير يتضمن تأكيد هيئة 
التشريع واالستشارات في الوزارة أن القضاء اللبناني هو صاحب 

الصالحية في مالحقة شهود الزور.
وبحسب املصادر، فإن جنار تلقى رس���الة من املدعي العام الدولي 

دانيال بلمار يؤكد له فيها أنه ال شأن له بهؤالء الشهود.
 نشـاط مخابراتي: التقارير الديبلوماسية تشير الى نشاط الفت ألجهزة 
املخابرات األمنية على االراضي اللبنانية، ال بل انه سجل نشاطا الجهزة 
مخاب��رات تابعة لدول عربية ل��م تكن في العادة تهتم مبس��ار االحداث 

السياسية في لبنان، ولهذا االمر بالتأكيد تفسيراته املقلقة.
كذلك، فان دوال اوروبية ليس لديها نش��اطات سياسية مع لبنان، عززت 

بشكل الفت حضورها املخابراتي في لبنان.

ان  يب������دو  بي�����روت: 
الضغوطات التي متارس 
على رئيس احلكومة س���عد 
احلري���ري تع���دت مرحلة 
الرسائل املبطنة لتعوم على 
مياه نقية وبصراحة مطلقة 

هذه املرة.
»االخب���ار«  فصحيف���ة 
القريبة من حزب  اللبنانية 
اهلل ودمشق أوردت في عددها 
الصادر ام���س موضوعا او 
باألحرى رسالة مرفقة بصورة 
للحريري كتب عليها »انا سعد 
ان  رفيق احلري���ري، اعتبر 
صدور قرار يتهم مباشرة او 
مداورة حزب اهلل بالتورط في 
مقتل والدي يعني ان احملكمة 
الدولية مسيسة، وسأرفض 

هذا القرار«.
وعلقت  الصحيفة قائلة 
»ه���ذا م���ا يج���ب ان يقوله 
احلري���ري وإال فإن األحداث 
ستتسارع في البالد بطريقة 

غير محمودة«!

هل يرفض الحريري
 القرار الظني؟!


