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دمشق: اتهام »المحكمة« لحزب اهلل يغرق لبنان في جولة من العنف
بيروت ـ عمر حبنجر

النبرات العالية لم تعد حكرا على حزب اهلل وحلفائه في الثامن من 
آذار، فتيار املستقبل ومعه قوى 14 آذار تلقى شحنة حتمية ملموسة 
االثر امس مع وصول احلملة على احملكمة الدولية من جانب الفريق 
اآلخر ال���ى ذروتها عبر اجهاض موازنة متويلها في اللجان النيابية، 
وبالتالي رفعها الى الهيئة العامة للمجلس، حيث يتجه رئيس املجلس 
نبيه بري لالقتراب اكثر من رؤية حزب اهلل واملعارضني لهذا املوضوع 

ما يعني ان االجواء تزداد اكفهرارا.
اكث���ر من احتمال ملصي���ر ما يجري من جتاذب���ات حول احملكمة 
الدولية ومتويلها حيث تؤكد املعارضة قطع هذا التمويل فيما تؤكد 
جه���ات اخرى ان التمويل ميكن من خ���ارج املوازنة اللبنانية عندما 

تدعو الضرورة.
وزير الدولة عدنان السيد حسني احملسوب على رئيس اجلمهورية 
حذر من خالل اذاعة صوت لبن���ان من خرق التوافق في البالد مهما 

كانت الظروف.
واعلن الوزير حس���ني انه يرفض مب���دأ التصويت في احلكومة 
او في مجلس النواب حلس���م اخلالف على بند متويل احملكمة، وانه 
يصر عل���ى التفاهم رغم ضيق هامش التفاهم في الظروف االقليمية 

واحمللية الراهنة.
رئيس احلكومة سعد احلريري اعلن عن متسكه بالبيان الوزاري 

وبالتهدئة.

الحريري: ال تسوية على المحكمة

وكان املكتب السياسي ل� »تيار املستقبل« اجتمع برئاسة احلريري 
امس، حيث اكد رئيس احلكومة اولوية العالقة مع س���ورية ورفض 
العودة بها الى الوراء، ألن في ذلك مصلحة لبنان وسورية معا، وجدد 
التمس���ك باحملكمة الدولية التي توافق املجتمعون على عدم القبول 

بأي تسوية او تراجع في شأنها.
متابع���ة عملية متويل احملكمة لم حتج���ب االهتمام اللبناني عن 
التطورات اخلارجية املرتبطة باحملكمة، خصوصا تصريحات وزير 
اخلارجية السورية وليد املعلم الذي قال ان دمشق ستعارض اي جهود 

في الوضع اللبناني توجب االنتباه الى ما جرى ويجري على صعيد 
املفاوضات الفلسطينية � اإلسرائيلية.

والحظت املص���ادر ان هذه املفاوضات تعثرت بس���بب اإلصرار 
اإلسرائيلي على االس���تيطان، وقابل وزير اخلارجية السورية ذلك 
بتصريحه الى صحيفة »وول س���تريت« األميركية، الذي حذر فيه 
من نشوء اضطرابات في لبنان حال اتهام حزب اهلل او احد عناصره 

باجلرمية.
والحظ املصدر »تناغم« التشدد اإلسرائيلي مع التشدد اإليراني، ما 

لالمم املتحدة نحو اصدار اتهامات في اغتيال الرئيس احلريري.
واضاف: ان سورية تلقت انباء عن انه سيتم قريبا اتهام عناصر 
من حزب اهلل وبصورة رس���مية، منبها ان من شأن ذلك اغراق لبنان 
في جولة عنف طائفي، داعيا الى اس���تبدال التحقيق الدولي بتحقيق 

لبناني.
وق���ال املعلم: نحن مقتنعون بأن اتهام حزب اهلل سيش���كل عامل 

اضطراب في لبنان.
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« امس، ان قراءة التراجعات احلاصلة 

جعل دمشق أقل اضطرارا لتسريع عملية تطبيع العالقة مع العملية 
الس���لمية أو مع الوضع في لبنان، ما يعن���ي ان املعلم لم يأخذ من 
نظيرته األميركية كلينتون التي التقاها في األمم املتحدة ما يطمئنه 

الى الوضع إزاء احملكمة الدولية.
وتوقع املصدر ان ينعكس ذلك باملزيد من التصعيد من جانب قوى 
8 آذار، ولذلك فإن قوى 14 آذار استكملت االستعداد للتصعيد املرتقب، 
ويخش���ى املصدر ان يقترب النائب ولي���د جنبالط أكثر من املوقف 
الس���وري، وكذلك رئيس اجلمهورية ميشال سليمان الذي سبق ان 

شكك باحملكمة، او هكذا فهم من كالمه لقناة اجلديد من نيويورك.
الى ذلك، توقعت قوى »14 آذار« ان تشكل زيارة الرئيس اإليراني 
احم���دي جناد الى لبنان يوم 13 أكتوبر اس���تفزازا للوضع الداخلي، 
وكذلك للوضع في إس���رائيل، بل رمبا تفجي���را، اذا ما أصر على ان 
تشمل زيارته مرجعيون وبنت جبيل ومارون الراس، حيث الشرفة 
اللبنانية املطلة مباش���رة على أرض فلسطني احملتلة، علما ان هناك 
اتصاالت سورية مع طهران، وستتبلور مع زيارة الرئيس السوري 
ال���ى العاصمة اإليرانية، بهدف صرف النظ���ر عن زيارته اجلنوب، 

وخفض سقف خطاباته في بيروت.

تحضيرات عنيفة

في غضون ذلك، أشارت تقارير أمنية الى حتضيرات ألعمال عنف 
ضد املصالح اإليرانية في طرابلس عاصمة شمال لبنان.

وتوقعت التقارير عمليات إح���راق للعلم االيراني ولصور جناد 
يوم وصوله الى لبنان، وان اتصاالت سياس���ية جتري لتجنب مثل 
هذه األعمال، جتنبا إلشكاالت مع بعض التنظيمات احمللية القريبة 

من حزب اهلل.
وفي هذا السياق، قال النائب السابق مصباح األحدب في تصريح 
له امس، ان معالم مشهد خطير ترتسم في طرابلس والشمال، حيث 
املنطقة جاهزة لتكون ساحة عنف وتفجير وميدانا للفتنة التي يتم 

التبشير بها على قدم وساق.
وقال األحدب: نسمع نداءات ملواجهة حزب اهلل في طرابلس، فهل 

تكون فتنة سنية � سنية، ام سنية � علوية؟

تحضيرات إلحراق صور نجاد والعلم اإليراني في طرابلس.. واألحدب يحّذر من فتنة في عاصمة الشمال

)محمود الطويل(رئيس احلكومة سعد احلريري مجتمعا بشخصيات في تيار املستقبل بالسراي احلكومي أمس

سورية نصحت السعودية بمساعدة 
الحريري على اتخاذ قراره النهائي

..ومصادر »المستقبل«: الحريري ليس بوارد 
المساومة على المحكمة حتى في منامه

بيروت: أكدت مصادر مطلعة ان سورية تأخذ
على رئيس احلكومة سعد احلريري كثرة خطوطه 
احلمر، فحلفاؤه خط أحمر والس����نيورة خط احمر 
وكذلك احملكمة من دون ان يراعي ان اخلطوط احلمر 
ستواجه باملثل من الطرف اآلخر، لذلك وبحسب املصدر 
نصح الرئيس السوري د.بشار األسد عبر رسالة الى 
احد مستش����اري الرئيس احلريري بان يستفيد من 

محبة واحترام األسد خلادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل ب����ن عبدالعزيز. وخالل زيارته االخيرة الى 
سورية سمع جنل خادم احلرمني االمير عبدالعزيز 
بن عبداهلل نصيحة سورية تقول: اذا كنتم معنيني 
بأن حتكم احلكومة اللبنانية فعليكم ان تس����اعدوا 
احلريري على اتخاذ خياره النهائي ويجب ان يقتنع 

بان السعودية تنسق مع سورية.

بيروت: ردا على معادلة احملكمة او احلكومة،
 احملكمة او السلم األهلي التي أطلقها فريق املعارضة 
داعيا تيار املس����تقبل وفري����ق رئيس احلكومة الى 
االختيار بني هذا او ذاك، ردت مصادر في تيار املستقبل 
على هذا الفريق بوضع الكرة في ملعبه ودعته الى 
ان يخت����ار بني احملكمة مع أزم����ة يفتعلها وال ميكن 
تقدير مداها، أو احملكمة مع هدوء واستقرار، ملمحة 
الى حتميله مس����ؤولية اي أزمة حكومية يقدم على 

تفجيرها. وقالت أوساط مقربة من احلريري ان االلتزام 
باحملكمة الدولية يش����كل ثابتة نهائية بالنسبة الى 
رئيس احلكومة، مؤكدة انه ليس واردا إليه التنازل 
عنها او املساومة عليها حتى في املنام. ورأت انه ال 
توجد مشكلة مع جوهر كالم الرئيس سليمان، ألننا 
حريصون مثله على ان حتافظ احملكمة على مصداقيتها 
وان تبتعد عن التس����ييس، منوهة مبوقف الرئيس 

بري »الذي يتصرف مبوضوعية ومسؤولية.

بيروت ـ محمد حرفوش
دعا مجلس املطارنة املوارنة اجلميع الى التعقل 
وااللتفاف حول الدولة واملؤسسات الرسمية واحملافظة 
عليها وعلى الوحدة الوطني����ة لتجاوز هذا الظرف 
اخلطير. املجلس الذي اجتمع امس برئاسة البطريرك 
صفير عرض للوضع القائم في لبنان، و»حالة االحتقان 
املتزايد بني مختلف فئات الوطن، مما يخشى حتوله 
الى صدام في الشارع«. وقال بيان املجلس: ان املطارنة 
في مجملهم سيذهبون الى روما ليشتركوا في أعمال 
املجمع الذي سينعقد فيها للبحث في وضع املسيحيني 

في الشرق األوس����ط. وقد دعي إليه ممثلون عن كل 
كنائس الشرق األوسط وبعض اخلبراء من العلمانيني 
من مسيحيني وغير مسيحيني، للعمل معا بشفافية 
وسعي مشترك للمحافظة على التنوع والتعددية وعلى 
وجه هذا الشرق احلقيقي. ورأى املجلس ان الظروف 
العصيبة التي تعصف بلبنان وبلدان الشرق األوسط، 
تس����تدعي احلذر ورص الصفوف وتناسي األحقاد 
واخلالفات بني املواطنني عامة، فيكون املس����يحيون 
بنوع خاص � كما قيل عنهم في مطلع املسيحية - قلبا 

واحدا وروحا واحدة في سبيل اخلير.

بعد أخذها على رئيس الحكومة كثرة خطوطه الحمر

»المطارنة الموارنة« لاللتفاف حول الدولة 

بيروت ـ منصور شعبان
النائ���ب خضر حبيب  قال 
املنتخب عن املقعد العلوي في 
عكار وعضو في »تيار املستقبل« 
وتكتل »لبنان أوال«، في حديث ل� 
»األنباء« ان العالقة بني الرئيس 
بشار األسد ورئيس احلكومة 
اللبنانية الشيخ سعد احلريري 
أصبح���ت »متينة جدا« ورأى 
فيما حصل ردة فعل س���لبية، 
على ما قاله للزميلة »الشرق 

األوسط«.

جنبالط وقوى 12 آذار

حبيب أشاد مبوقف رئيس 
اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط والذي قال انه يتمتع 
مبرونة أكثر من الرئيس نبيه 
بري على مستوى التواصل بني 
»حزب اهلل« و»تيار املستقبل« 
وقال ان جنبالط يشكل حالة 
ب� »12  خاصة تصح تسميتها 
آذار« بني فريق���ي »8« و»14«، 
مؤكدا عدم تدخل س���ورية في 
اللبنان���ي، وان هذه  الش���أن 
انتهاء  احلكومة باقية حت���ى 
والية مجلس النواب بعد سنتني 

وثمانية أشهر.

الحوادث االخيرة

النائ���ب حبيب: ال  وق���ال 
نستطيع واحلال����ة السياسي���ة 
الراهنة إال ان نعود بانوراميا الى 
احلوادث األخيرة من عائشة بكار 
الى املطار الى برج أبي حيدر 
لنالحظ ان رئيس احلكومة سعد 
احلريري يتبع سياس���ة ال�يد 
الطيبة على  املمدودة والكلمة 
الرغم من كل الظروف، فاملرحلة 
دقيقة جدا في املنطقة حيث أن 

هناك مفاوضات اس���رائيلية � 
فلسطينية وهناك امللف اإليراني 
ونعرف كم يش���كل لبنان من 
نقطة إسراتيجية في املنطقة 
وكم يتأثر بالقرارات اخلارجية 
فاملطل���وب حتص���ني الوضع 

الداخلي بلم الشمل.

الدول العربية

وتاب���ع »ومما ال ش���ك فيه 
العربية لعبت دورا  الدول  ان 
كبير في ح����ل املشك����الت التي 
حصلت بدءا من اتفاق الدوحة 
مرورا بالقمة الثنائية بني امللك 
ب�����ن عبدالعزي������ز  عبداهلل 
والرئيس بشار األسد ومن ثم 
القمة الثالثي�����ة التي جمعتهما 
والرئيس العماد ميشال سليمان 
في بع��بدا لوضع غطاء حلف����ظ 

األمن في لبنان«.

تطبيق القوانين

وعن موقفه م����ن السجال 
بني اللواء املتقاعد جميل السيد 
وتيار املستقبل قال حبي����ب »ال 
توجد دولة في العالم إال وتطبق 

قوانينها ومطار رفيق احلريري 
هو أهم صرح اقتصادي لبناني 
اقتحاما ملطار  وعندم����ا شهد 
الطريقة رأينا  بيروت به���ذه 
أنه ال توجد دولة ترضى على 
نفسها ما حص���ل وبكل صراحة 
حتى في قوى 8 آذار كانت هناك 
جهات أحزاب غير موافقة على 
ما حصل، وأكبر دليل غياب اي 
تفسي���ر لطريقة استقب����ال 
اللواء جميل السيد في املطار 
من قبل ح���زب اهلل بحيث ان 
قوى أساس���ية ف���ي 8 آذار لم 
تكن موافق���ة على ما ح�����دث 
الس���يد  وال���ذي فعله جميل 
ف����ي مؤمتره مهاجما رئيس 
مجل�����س الوزراء، مبعزل عمن 
يكون في احلكم سواء الشيخ 
س���عد احلريري او اي احد، ال 
يجوز ان يهاجم موقع رئاسة 
احلكومة وان يه���دد ويهاجم 
أمني���ني معروف���ني بنزاهتهم 
التجسس  واكتشافهم شبكات 

اإلسرائيلية.

تقديم االستقاالت

ففي اي دولة ان حص�����ل 
ذلك نرى ان ردة الفع����ل تكون 
بتقدمي اس���تق���االت ولو من 
أعل���ى الهرم، ونحن كأعض������اء 
في كتلة املستقبل الحظنا بعد 
رجوع الرئيس سعد احلريري 
واجتم���اع مجل���س ال���وزراء 
إصرار الرئيس احلري�ري على 
القول ان إميانن����ا وتش���بثنا 
بالعيش املشترك واملؤسس����ات 
العسكرية والبيان الوزاري هذه 
ثوابتنا، وعالقنت خضر حبيب 
ا مع اإلخ����وان السوريني هي 

من الثواب���ت.

خضر حبيب

حبيب لـ  »األنباء«: جنبالط  أصبح  »12 آذار« 
للفصل بين حزب اهلل وتيار المستقبل

تمثيل جريمة اغتيال الحريري في بوردو الفرنسيةبين التنفيذ والتأجيل .. أو اإللغاء
بيروت: تشهد ضاحية كابسيو قرب مدينة بوردو الفرنسية األسبوع

املقبل )6 أكتوبر( متثيل جرمية اغتي����ال الرئيس رفيق احلريري، 
وجرى اختيار كابسيو للتش����ابه الكبير بني وضعيتها الطوبوغرافية 
واجلغرافية ووضعية محور الفينيس����يا السان جورج الزيتونة حيث 

حصل االنفجار.
متثيل اجلرمية سيتم وسط اجراءات أمنية مشددة في حضور املدعي 

العام دانيال بيلمار وفريق من اخلبراء.
ويحظر على الصحافة ووس����ائل االع����الم دخول املنطقة، وقد كلف 

حتضير مسرح متثيل اجلرمية مليون دوالر.
وم����ن املمكن ان يعترض على حصول متثيل اجلرمية رئيس مكتب 
الدفاع عن الضحايا واملتهمني فرنس����وا روو، األمر الذي قد يرجئ ذلك، 
السيما ان روو سبق ان اعترض على تسمية مكتب الدفاع، وطرح البديل 

مكتب الدفاع عن الضحايا واملتهمني فأخذ بطرحه.
وقد أرجأ منظمو العملية موعد اجرائها من 27 سبتمبر كما كان مقررا 
الى املوعد اجلديد. وتعقد اجتماعات أخيرة في اطار تنظيم هذا احلدث 

الذي تنتظره الصحافة اللبنانية ويحوطه تكتم كبير.
وحتوي قاعدة كابس����يو حقال للرماية للجيش الفرنس����ي، وكانت 
التحضي����رات لهذه العملية ق����د بدأت في يونيو املاض����ي اذ أعيد بناء 
الشارع الذي حصلت فيه اجلرمية في بيروت أمام فندق السان جورج 
وف����ي محاذاة مصرف متكنت كامي����رات املراقبة املوضوعة في محيطه 
من تصوير الس����يارة التي تفجرت. وستكمن اعادة متثيل العملية في 
التحقق من صحة االستنتاجات التي توصل اليها خبراء فرنسيون في 
املتفجرات تابعة لفري����ق التحقيق وهي ان تفجيرا حصل فوق األرض 

بواسطة انتحاري كان في الشاحنة املفخخة.
وكان مصدر فرنسي قد كشف ان جهات أمنية تضغط إللغاء متثيل 
اجلرمية على األراضي الفرنسية كي ال يفسر ذلك قرارا سياسيا فرنسيا 
بدعم أي قرار ظني يوجه االتهامات الى عناصر حزب اهلل بالتورط في 
جرمية اغتيال احلريري. ودار سجال داخل األوساط األمنية والديبلوماسية 
الفرنسية حول احتمال العودة عن القرار خصوصا ان مسرح اجلرمية 
قد اكتمل بناؤه، وبالتالي فإن تفكيكه والتراجع عن القرار س����يتركان 
آثارا س����يئة على سمعة فرنسا والتزاماتها جتاه األمم املتحدة، كما انها 

قد تخاطر بالظهور وكأنها قد تخلت عن دعم احملكمة الدولية.
وقال املصدر الفرنس����ي ان املتحمسني للتعاون مع احملكمة يلفتون 
االنتباه الى ان عددا كبيرا من أعضاء جلنة التحقيق هم فرنسيون، وأنهم 
اكتس����بوا خبرة فائقة بفضل الفرصة التي أتاحتها لهم قضية الرئيس 
احلريري واالمكانيات الهائلة التي توفرها لهم منذ خمسة أعوام جلنة 

التحقيق الدولية، وهي فرصة لم توفرها أي محكمة دولية أخرى.
وفي حني توضح أوس����اط فرنسية أخرى ان متثيل عملية التفجير 
ليس لها معنى س����وى درس قوة التفجير وه����ي بالتالي عملية تقنية 
لتقصي ق����وة التفجير، يقول محلل سياس����ي لبناني ان عملية متثيل 
اجلرمية في املعنى القانوني تتم بعد االنتهاء من التحقيق والوصول الى 
نتيجة إلخراجها ماديا وإشهار الوقائع. ومادام القاضي دانيال بيلمار لم 
يتوصل الى وضع التقرير النهائي، في تسمية »متثيل اجلرمية« شيء 
من االلتباس في املعنى القانوني. وقد تكون هناك محاولة للتحقق من 
بعض الوقائع الكتشاف وسائل جديدة تقود الى احلقيقة بحسب تعبير 

احمللل السياسي، وهذا يفترض توضيحا من القاضي بيلمار نفسه.

أخبار وأسرار لبنانية

صفير ومؤمتر اجلامعة األميركية: عدل البطريرك املاروني 
مار نصراهلل بطرس صفير عن املشاركة الشخصية 
في »مؤمتر إحياء الدور املسيحي في املشرق العربي« 
الذي نظمه مركز عصام فارس في اجلامعة األميركية 
في بي���روت من دون إعالن أو حتديد األس���باب،  
بعدما كانت دوائر بكركي أبلغت اجلهة املنظمة ان 
البطريرك صفير سيحضر شخصيا إللقاء كلمة 
في املؤمتر. ولكن البطريرك أوفد املطران س���مير 
مظلوم إللقاء الكلمة التي كان قد أعدها وتضمنت 
دع���وة الى »تعميم التجربة اللبنانية في األقطار 

العربية«.
 التنظيـم الناصري و»اجلماعة«: في لقاء هو األول منذ 
القطيعة الت��ي أعقبت االنتخاب��ات النيابية األخيرة، 
عقد اجتماع بني قيادتي التنظيم الش��عبي الناصري 
واجلماعة اإلسالمية واستمر ألكثر من ساعة ونصف 

الساعة في مكتب رئيس التنظيم أسامة سعد.
وتركز البحث ح��ول احملكمة الدولي��ة وما قد ينتج 
عنه��ا، ومت التش��ديد على ض��رورة جتنيب صيدا 
املخاطر واالحتم��االت املترتبة على ص��دور القرار 
الظني، والعمل على حتيي��د املدينة وابعادها عن أي 
مؤثرات سلبية وذلك بعدم حصول أي استفزاز مهما 
كان حجمه وبعدم االقدام على أي تدابير لوجس��تية 
أو ميداني��ة في صيدا تؤثر س��لبا عل��ى املدينة ومع 

محيطها.
 أردوغـان في بيروت بعد جنـاد: بعد زيارة الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد الى لبنان من املتوقع 
ان يقوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
بزيارة الى بيروت قبل نهاية العام احلالي بعدما 
كانت هذه الزيارة مقررة الصيف املاضي. ويعود 
احلديث ع���ن زيارة أردوغان عل���ى وقع املوقف 
األميركي االول من نوعه إزاء احملكمة الدولية وكان 
محط اهتمام املراقبني والديبلوماسيني جلهة تأكيده 

على وجوب بقاء احملكمة الدولية.
 مبـادرة جنبـالط باجتاه مصـر: برقي��ة التعزية التي 
أرس��لها النائب وليد جنبالط ال��ى الرئيس املصري 
حس��ني مبارك ووزي��ر اخلارجية أحم��د أبوالغيط 
)بوفاة وزير اخلارجية املصري األسبق أحمد ماهر( 
وهو الوحيد ب��ني القيادات السياس��ية اللبنانية من 
أرسل مثل هذه البرقية، اعتبرت إشارة سياسية من 
جنب��الط تعكس رغبة إع��ادة فتح خط��وط العالقة 
املصري��ة املقفلة معه منذ أش��هر عندم��ا انقلب في 
سياس��ته وأطلق تصريحات طاولت مصر وجيشها 

الذي يعتبره املصريون خطا أحمر.

النائب عن المقعد العلوي أكد أن العالقة بين الحريري واألسد متينة جدًا


