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ماذا لو استقال وزراء 8 آذار وانحلت احلكومة؟

)محمود الطويل(عرض بهلواني في عني املريسة ضمن »مهرجان الشارع«

وزراء 8 آذار سيستقيلون من الحكومة عشية القرار الظني
بيروت ـ ناجي يونس

توقع مصدر وزاري لبناني لـ »األنباء« ان يزيد حزب 
اهلل من تصعيده السياسي واالعالمي شيئا فشيئا ملمارسة 
الضغوط النفســـية الشديدة، ومن املتوقع ان يذهب أبعد 
بكثيـــر من هذا القبيل، لكنه قد يقف في منتصف الطريق 
حتى تتم زيارة الرئيس االيراني الى لبنان، حيث ستضطر 
الدولـــة اللبنانية الى ان تتعامل معه كرئيس لدولة تقيم 

عالقات ديبلوماسية مع لبنان.
وتابع املصدر: ســـيبقى أمام حزب اهلل حوالي شـــهر 
ونصف الشـــهر بعد مغادرة جناد ليستكمل قبضته على 
القرار اللبناني الرسمي وعلى املؤسسات والواقع الداخلي، 
الســـيما ذاك الذي يخص رئيس احلكومة سعد احلريري 
لدفع االخير الى حد االنقالب على نفســـه وعلى مســـيرة 

السيادة واالستقالل كليا.
وأضاف: سيكون التصعيد السياسي متدرجا وسيصل 
الى استقالة وزراء 8 آذار من احلكومة فنشوب أزمة حكم 
حيث سيعاد تكليف احلريري بتشكيل حكومة جديدة اال 
انه سيســـتحيل عليه تشكيلها مما سيبقي على احلكومة 
املســـتقيلة لتصريف االعمال، مع ما لكل هذا من تداعيات 

سلبية في مختلف امليادين.
وأغلب الظن عند املصدر الوزاري ان خطوة االنسحاب 
من احلكومة ستحصل عشية صدور القرار االتهامي وقبل 

ذلك فإن ال مصلحة حلزب اهلل في هذا االنسحاب بانتظار 
التطورات.

وعن موقف اللقاء النيابي الدميوقراطي من هذه التطورات 
قال املصدر: لم يقطع النائب جنبالط كليا مع احلريري وهو 
اليـــزال يتخذ مواقف رمادية، وقد عبر وزراؤه عن منحى 
مماثل في اجللسة االخيرة للحكومة، اال ان كل شيء قد يتبدل 
مع جنبالط بني ليلة وضحاها، فالسوريون لن يتيحوا له 

اال يقف معهم ومع حزب اهلل في اخلندق نفسه.
وحتدث املصـــدر عن إقرار قوى 14 آذار بأن حزب اهلل 
قادر علـــى ان يقوم بكل ما يخطط لـــه بغض النظر عما 
ســـتكون التداعيات وعما اذا كانت هذه القوى قادرة على 

إفشال ذلك أم ال، باالمكانيات املتوافرة لديها.
وعن معنويات الرئيس سعد احلريري الذي غادر أمس 
الى الرياض قال: معنوياته مثـــل النار وهو مصمم على 
املضي الى نهاية املطاف باحملكمة، لن يســـاوم على دماء 

الشهداء واحلقيقة بأي شكل من االشكال.
أما الرئيس ســـليمان، فمضطر بحسب املصدر الى ان 
يتخذ مواقف توافقية على طريقته، اال انه وعد بانه سيقف 
الى جانب متويل احملكمة، وســـنرى ما ســـيكون موقف 
الوزير عدنان السيد حسني في اللحظات احلرجة، وسيكون 
االختبار االول واحملك في اجللســـة االولى للحكومة التي 

سيرأسها سليمان غدا االثنني.

مصدر لـ »األنباء« أكد أن معنويات الحريري »مثل النار« ولن يساوم على دماء الشهداء والحقيقة

لبنان: الحريري في الرياض ومستشاره في أنقرة
و»تمويل المحكمة« سُحب من جدول أعمال  الحكومة غداً 

بيروت ـ عمر حبنجر
االجتاه واضح نحو سحب 
صواعق التفجير من حتت طاولة 
مجلس الوزراء املتقرر عقده في 
القصر اجلمهوري غدا االثنني.

االتصاالت الكثيفة التي اجراها 
الرئيس ميشال سليمان، ومثلها 
الوزراء ســــعد  رئيس مجلس 
الرياض حركت  احلريري، من 
عقرب البوصلة السياسية في 
ذلك االجتاه، وقد نقل عن الرئيس 
سليمان التزام لبنان بالقرارات 
الدولية، وبالتالي فهو ال ميكن 
اال ان يقف الى جانب املشاركة 

بتمويل احملكمة الدولية.
وفي هــــذا الضــــوء اعربت 
مصادر سياســــية لـ »األنباء« 
عن ان هــــذه االتصاالت اثمرت 
التفاهم على سحب بند متويل 
احملكمة الدولية من جدول اعمال 

جلسة مجلس الوزراء غدا.
الى مخرج  ولفتت املصادر 
قانوني، يجّنب طرح هذا البند، 
وبالتالي يجنب التصويت عليه 
الــــوزراء، وهو ان  في مجلس 
التمويــــل جزء من اتفاق دولي 
وقعه لبنان مع احملكمة الدولية 
وال توجب عملية تنفيذه العودة 

الى مجلس الوزراء.
وفي املنحى عينه، لم يظهر 
ما يؤكد ان وزير العدل سيكشف 
عن مطالعته حول كيفية مالحقة 
»شــــهود الزور« امــــام القضاء 
اللبناني، في جلسة الغد. علما 

التزاماته الدولية.
ونسبت املصادر الى الرئيس 
سليمان قوله بعدم اخللط بني 
احملكمة كمؤسسة قائمة بذاتها 
والتي كانت محل اجماع لبناني، 
وبني ملف شــــهود الزور الذي 
ال مانــــع من مقاربته في حدود 

القوانني املرعية.

نافذة جديدة وليست مهلة

واعتبرت ان مهلة االسبوعني 
اجلديدة )حتدثت عنها »األنباء« 
وينتهيان في 15 اكتوبر( ليست 
مهلة اسقاط للتهدئة، بل فرصة 
متاحة مع بروز نافذة جديدة من 
االتصاالت احمللية واالقليمية 
للتباحث فيما ميكن فعله، من 
اجل اخلروج من املأزق مشيرة 
الــــى احياء االتصــــاالت بني 8 
و14 آذار للتفاهــــم على مخارج 

مالئمة.

الحريري في الرياض

وكان الرئيس احلريري الغى 

انه حتى مســــاء امس لم تكن 
االمانة العامة ملجلس الوزراء قد 
حددت بعد جدول اعمال جلسة 
الغد، على اعتبــــار ان املواقف 
الفائتة لم تكن  الســــاعات  في 

مشجعة.

سليمان مع تمويل المحكمة

وتردد ان ثمة اقتراحا بإحالة 
شهود الزور الى املجلس العدلي، 
وان الرئيس سليمان الذي يرى 
ان لبنان يراهن على القرارات 
الدولية ويلتزم بها، ال ميكن اال 
ان يقف مع متويل لبنان حلصته 
الدولية، وبالتالي  من احملكمة 
ان الوزراء اخلمسة احملسوبني 
عليه هم مع التصويت ملصلحة 

التمويل.
وقالت مصادر سياسية قريبة 
الرئيس سليمان  ان  من بعبدا 
متمسك بدور لبنان كدولة قادرة 
على الوفــــاء بالتزاماتها، والن 
تغيب لبنان عن متويل احملكمة 
ينعكس سلبا على سمعته وعلى 

الى  اجتماعات رسمية ليغادر 
الريــــاض فجأة مــــن اجل لقاء 
قيادات سعودية، وهو سيعود 
قبل موعد مجلس  الوزراء املقرر 

عصر غد االثنني.
وفي هذا الوقت قام مستشار 
رئيــــس احلكومــــة للشــــؤون 
الديبلوماســــية محمد شطح، 
يرافقه مدير مكتب الرئيس سعد، 
أنقرة على  الى  بزيارة خاطفة 
منت طائــــرة خاصة، وعادا ليال 
الى بيروت، ولم يزع شيء عن 
لقاءاتهما في العاصمة التركية، 
ولو ان ثمة من يستنتج انهما 
حمال رســــائل الى مســــؤولني 

أتراك.

التحضير لزيارة نجاد

وقــــد ترتب علــــى كل ذلك 
مالمــــح تهدئــــة، رمبــــا كانت 
متصلة باستعدادات حزب اهلل 
إلقامة حشد كبير في استقبال 
الرئيس االيراني احمدي جناد 
في 13 اجلاري، وهذا ميلي على 

اللبنانية بأطيافها  املعارضــــة 
املختلفــــة تخفيــــف الضغــــط 

السياسي الراهن.
التصريحات  وقد عكســــت 
االخيرة للشــــيخ نعيم قاسم 
هذا اجلو، علما ان قاسم حتدث 
عــــن انتظار جــــواب من القمة 
الثالثية، خصوصا من السعودية 
عن القرار االتهامي في غضون 
اســــبوعني، ما يشــــكل حتديدا 

ضمنيا لفترة املهادنة.
ويبــــدو ان االتصاالت بني 
دمشــــق والرياض متواصلة، 
ويتولــــى متابعتهــــا االميــــر 

عبدالعزيز بن عبداهلل.

السفير السعودي

بدورة السفير السعودي في 
بيروت علي عواض عسيري، اكد 
ان بالده ليست في وارد التدخل 
مبوضوع احملكمــــة الدولية ال 
جلهة القرار االتهامي وال جلهة 
احملكمة، ألن أي شــــأن من هذا 
منوط مبجلــــس األمن وحده، 
وان هذا املوضوع خرج من يد 
اجلميع، وقــــال انه طرح على 
حزب اهلل ضرورة تأليف جلنة 
لبنانية من املواالة واملعارضة 
السابقة مهمتها وضع تصور منذ 
اآلن الحتــــواء إفرازات أي قرار 
الدولية،  سيصدر من احملكمة 
ملنع انفالت االمور، مســــتغربا 
الكالم عن ان لبنان لم يعد يشكل 

أولوية للمملكة.

»الجمهورية« تصدر بدعم من مالكها
بيروت: اكد مصدر في جريدة »اجلمهورية« البيروتية، 
التي ميلكها نائب رئيس وزراء لبنان وزير الدفاع الياس 
املر على قرب استئنافها الصدور بعد انقطاع طويل.

لك��ن املصدر وردا على ما ذك��ر عن دعم »القوات 

اللبنانية« ل�»اجلمهوري��ة« بصدورها اجلديد، قال ان 
هذه الصحيفة التي اسسها الراحل سجيع االسمر، ال 
تتلقى اي دعم من اي جهة، عدا دعم ناش��رها الوزير 

املر، السياسي اللبناني املستقل.

مصادر األكثرية: انتهاء اإلجماع على المحكمة 
يعني انتهاء االجماع على المقاومة

حزب اهلل يدين إعادة نشر رسوم 
مسيئة للنبي محمد ژ في الدنمارك

 »اليونيفيل«: مستعدون لمساعدة 
الجيش في حماية  نجاد!

بيروتـ  د.ب.أ: ادان »حزب اهلل« اللبناني في بيان 
له مساء امس االول اعادة نشر الرسوم املسيئة للنبي 

محمد في كتاب جديد صدر في الدمنارك.
وقال البيان ان احلزب يدين بشدة جترؤ دار نشر 
دمناركية على نشر كتاب يضم الرسوم املسيئة الى 
رســــول اهلل االكرم محمد بن عبداهلل، والتي اثارت 
عند نشرها غضب العالم االسالمي على هذه اجلرمية 
االخالقية التي تستهدف شخصية الرسول العظيمة 

من دون اي اعتبار ملشاعر اكثر من مليار مسلم في 
العالم. واضاف البيان ان تكرار جرمية نشر الرسوم 
املسيئة هو اعالن من الدار الناشرة ومن السلطات 
واحلكومات التي ســــمحت لها بذلك برفض احترام 
مشاعر املسلمني وباالصرار على اهانة مقدساتهم مبا 
يشكل عامل توتير للعالقات الطيبة التي ينبغي ان 
تسود بني اتباع االديان املختلفة في العالم، وهذا ما 

تتحمل مسؤولياته هذه احلكومات بشكل كامل.

بيروت ـ محمد حرفوش
الرئيس  اللبناني:  استحالتان حتكمان الوضع 
سعد احلريري لن يتراجع عن احملكمة الدولية او 
يســــاوم عليها وحزب اهلل لن يتراجع عن مواجهة 

احملكمة وقرارها االتهامي املرتقب.
والطرفان يســــتخدمان كل االسلحة املتاحة في 
صدام حتمي لن يتأكد حتى اآلن فقط شكله وتوقيته 

والظروف.
رئيس احلكومة وحلفاؤه يعتمدون على القرار 
الدولي احلاســــم وكذلك العربي بعدم التراجع عن 
احملكمة، وحزب اهلل وحلفاؤه ميسكون بورقة ما 
يعرف بشهود الزور لفتح الباب على تصفية احلساب 
وتصفية نتائج املرحلة املمتدة من العام 2005 وحتى 
اآلن باالضافة الى محاولة ضرب صدقية التحقيق 
الدولي، كذلك فإن حزب اهلل يحاول ايضا حرق ورقة 
متويل احملكمة. على ان الوضع احلكومي الهش بات 
ايضا في مهب احملكمة رغم محاوالت تأجيل السقوط، 
والالفت على هذا الصعيد، دعوات من حلفاء حزب 
اهلل السقاط احلكومة في اقرب وقت وقبل صدور 
القرار االتهامي. ووسط هذه املؤشرات املقلقة برزت 

وجهة نظر داخل االكثرية النيابية ترى ان الوقت 
قد حان لتغييــــر قواعد اللعبة التي التزمت بها 14 
آذار منفردة منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، 
هذه اللعبة التي اثبتت عدم جدواها في ظل فريق 
يريد تطيير احملكمة والبلد بحســــب وجهة النظر 
هذه التــــي تعتقد انه وبعــــد ان اتخذت املعارضة 
موقفها مبنع وصول بند متويل احملكمة الى مجلس 
النواب واســــقاطه، فإنه ال ميكن التغاضي عن هذه 
املسألة وكأن شيئا لم يكن واالستمرار في احلكومة 
انطالقا من توافر البدائل التمويلية على اساس ان 
القــــرار 1757 الصادر عن مجلس االمن الدولي عام 
2007 ينص صراحة على انه اذا تبني ان التبرعات 
ال تكفــــي لتمكني احملكمة مــــن االضطالع بواليتها 
يبحث االمني العام ومجلس االمن عن وسائل بديلة 

لتمويل احملكمة.
وتؤكد وجهة النظر اياها ان  اي تنازل او مساومة 
في موضوع احملكمة، يعني املساومة على مستقبل 
لبنان واجلمهورية. وفي هذا السياق على الفريق 
اآلخر ان يعلم ان انتهاء االجماع على احملكمة يعني 

انتهاء االجماع على املقاومة.

 بيروت: استبعد القائد العام للقوات
الدولية العاملة في جنوب لبنان اجلنرال 
البيرتو اسارتا ان تتســـبب زيارة الرئيس 
االيراني محمود أحمـــدي جناد للجنوب في 
أي تصعيد أو مواجهة بني لبنان وإســـرائيل 
مبديا اســـتعداد قواته ملساعدة اجليش في 

تأمني األمن واحلماية للزيارة.
وردا على سؤال خالل مقابلة مع صحيفة 
النهار نشرتها أمس عما اذا كان يوافق البعض 
على أن زيارة الرئيس االيراني للجنوب قد توتر 
الوضع وما االجراءات التي ستتخذها قواته 
أجاب »لم نتبلغ أي شيء رسمي فيما يتعلق 
بالزيارة.. في أي حال إن اي زيارة لرئيس أو 
مسؤول لهذه املنطقة، نتخذ أثناءها التدابير 

الالزمة بالتنسيق والتعاون مع اجليش«.
وأعرب اسارتا عن اعتقاده أنه »لن يحصل 
أي إشـــكال أو حادث، وليـــس من املمكن ان 
تستفز هذه الزيارة او توتر الوضع بني لبنان 
واسرائيل. وكالمي ليس بناء على معطيات 
من أي جهة وامنا رأيي الشخصي املستند الى 

جتارب سابقة«.
اضاف »القوات الدولية ستكون شاهدة على 
كل ما ســـيجري، ولكن من جهة أخرى نحن 
مستعدون ملساعدة اجليش في هذا اليوم اذا 

طلب منا ذلك«.
وعن االتهامات االسرائيلية بان حزب اهلل 
يستمر في التســـلح في منطقة عمل القوات 
الدولية قال »ما نعلمه نحن يعلمه اجلميع في 
هذا الصدد. ليس لدينا أي دليل على ان حزب 
اهلل ينقل أسلحة الى املنطقة. واستدرك قائال 
»القوات الدولية ال ميكنها الدخول الى األمالك 
اخلاصة، علما أن مهمتها بحسب القرار الدولي 

تنحصر في مساعدة اجليش ودعمه«.
من جهة أخرى قال اسارتا ردا على سؤال 
بشأن تأثير القرار الظني في جرمية اغتيال 
رئيس احلكومة الراحل رفيق احلريري على 
وضع القوات الدولية »ان ما يجري أو سيجري 
نتيجـــة القرار الظنـــي للمحكمة الدولية لن 
يؤثر بأي شـــكل على منطقـــة عمل القوات 

الدولية«.

أخبار وأسرار لبنانية
اتفاق غير معلن بني 14 و8 آذار: يكشف أحد الوزراء ان 
اتفاقا مت بني القوى السياسية في 14 و8 آذار على صدور 
التعيينات األمنية خصوصا في وزارة الداخلية، وحرصت 
القوى السياسية على عدم الكشف عن االتفاق الذي قضى 
بإبقاء اللواء أشــــرف ريفي في موقعه »مدير عام قوى 
األمن الداخلي« وتعيني أعضاء مجلس القيادة مبن فيهم 
العضوان الشيعيان، وابقاء العقيد وسام احلسن والعمل 

على تشريع شعبة املعلومات ووضع ضوابط لها.
ويقول الوزير ان التعيينات كانت متوقعة في نهاية 
سبتمبر لوال أجواء التشــــنج واالضطراب التي خيمت 
على الوضع بعد املؤمتر الصحافي للواء جميل الســــيد 

وما أعقبه من خطوات ومواقف.
ويوضح الوزير ان االتفــــاق الذي كان قائما لم يعد 
ممكنا بعد املطالبة بتغيير ريفي واحلســــن ومدعي عام 
التمييز القاضي سعيد ميرزا، وباتت التعيينات بحاجة 

الى تفاهم جديد.
عـون والڤاتيكان: أكدت مصادر مطلعة ان الرس��الة 

الت��ي وجهها العماد عون الى البابا بنديكتوس الس��ادس 
عشر والسينودس من أجل الشرق واملشرقيني مسيحيني 
ومس��لمني، ليس��ت البديل عن زيارة يعتزم العماد عون 
القيام بها حلاض��رة الڤاتيكان فور اجناز الترتيبات التي 
يجري االع��داد لها لتحقي��ق الزيارة قبل نهاية الس��نة 
اجلارية، وتدخل في اطار رغبة الكرس��ي الرس��ولي في 
س��ماع موقف عون من التطورات والس��يما مس��تقبل 

املسيحيني في الشرق.
تنسيق سياسي وعمالني: خلصت عمليات تقييم العالقة 
بني »اليونيفيل« والسلطات اللبنانية الى ضرورة رفع 
مســــتوى التنسيق السياســــي والعمالني بني اجلانبني 
اللبناني والدولي تفاديا لتكرار اخللل الذي أصاب العالقات 
خالل األشــــهر املاضية والذي كان موضع درس وتقييم 

في األمانة العامة لألمم املتحدة في نيويورك.

وتقرر تشكيل جلنة دائمة للتنسيق بني »اليونيفيل« 
والسلطات اللبنانية سيرأسها منسق احلكومة لدى القوات 
الدولية،  وستضم في عداد أفرادها أحد مساعدي مدير 
املخابرات في اجليش اللبناني ومستشــــارا قانونيا في 
وزارة الدفاع الوطني ومستشــــارا في وزارة اخلارجية 
واملغتربــــني، اضافة الى مترجم، علــــى ان متنح اللجنة 
صالحية االستعانة مبن تراه مناسبا من مختلف الوزارات 
واالدارات واملؤسسات العامة املعنية عند احلاجة للبحث 

في املواضيع التي تهم القوات الدولية في اجلنوب.
لبنان وسورية واملفاوضات: توقعت أوساط ديبلوماسية 
في بيروت ان يزور لبنان وسورية خالل النصف األول 
من الش��هر اجلاري معاون ميتشيل الس��فير فريدريك 
هوف ملتابعة املباحثات التي بدأها ميتشيل مع املسؤولني 

في البلدين.
وأشارت مصادر مطلعة الى لقاءات عقدت في نيويورك 
مع مسؤولني لبنانيني وسوريني تتعلق بعملية املفاوضات 

واستئنافها على املسارين السوري واللبناني.


