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وزير الخارجية السوري أكد أنه ال يحق ألحد التدخل بالمحكمة سوى اللبنانيين

المعلم: الجهود السعودية ـ السورية متواصلة الستقرار لبنان
 دمشق ـ هدى العبود

رف���ض وزي���ر اخلارجية 
التعليق  املعلم  السوري وليد 
على مذكرات اجللب السورية 
بح���ق 33 ش���خصية لبنانية 
وس���ورية ودولية في قضية 
ش���هود الزور باغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني األسبق رفيق 
احلريري. مكتفيا بالقول »بكل 
بساطة املذكرات إجراء قضائي 

بحت«. 
وفي رده على سؤال حول 
املوقفني الس���عودي واملصري 
الداعيني للتمسك باحملكمة أكد 
املعلم أن »موضوع احملكمة شأن 
لبناني بحت وال شأن ألحد بهذه 

احملكمة سوى لبنان«.
وأضاف املعل���م في مؤمتر 
صحاف���ي مش���ترك ووزي���ر 
اخلارجي���ة الروماني تيودور 
باكونس���كي بدمش���ق »على 
األش���قاء في لبنان أن يقرروا 
م���ا هو ف���ي مصلحته���م وما 
الوسائل التي حتول دون تعزيز 
استقرارهم، ومن الطبيعي أن 
اللبنانية احلريصة  القيادات 
على اس���تقرار لبنان والسلم 
األهلي أن تسعى إلزالة أسباب 

التوتر«.
وأردف قائ���ا: »مازال���ت 
� السعودية  اجلهود السورية 
متواصلة ألن الهدف هو استقرار 
لبنان، لكن هذا االس���تقرار ال 
يصنع في اخلارج بل يصنعه 
اللبنانيون أنفس���هم، سورية 
واململكة تشجعانهم على ذلك 
وتنصحانهم بذلك ولكن عليهم 
أنفس���هم ان يقوم���وا بالدور 
الرئيس وأن يزيلوا أسباب عدم 
االستقرار وأسباب التوتر التي 

نشهدها حاليا«.
وفي الش���أن العراقي شدد 
املعلم على ضرورة اش���تراك 
كل القوى الفائزة باالنتخابات 
االخي���رة بتش���كيل احلكومة 
اجلدي���دة وق���ال: »املوق���ف 
الس���وري واضح، ونعتقد أن 
القي���ادات العراقية التي فازت 
في االنتخابات االخيرة قادرة 
عل���ى التوافق فيما بينها على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية 
تشترك بها كل مكونات الشعب 
العراقي«، موضحا ان »العراق 
في ه���ذه املرحلة ال يحتمل ان 
يكون هناك فريق في احلكومة 
وفريق في املعارضة، املرحلة 
مهم���ة ألنها س���تضع العراق 
على طريق املس���تقبل ويجب 
أن يشترك اجلميع في بناء هذا 

املستقبل«.

مجلس الوزراء لمعالجة مذكرات التوقيف السورية على الطريقة الجنبالطية

الحريري مطمئناً اللبنانيين:  ال خوف على األوضاع
 بيروت ـ عمر حبنجر

قرر مجلس الوزراء اللبناني، معالجة قضية 
مذكرات التوقيف الغيابية السورية بحق 33 
شخصية لبنانية ودولية، على طريقة »داوني 

بالتي كانت هي الداء«.
النيابي  اللق���اء  انه���ا نظري���ة رئي���س 
الديموقراطي التي عالج بها مذكرة التوقيف 
التي صدرت بحقه في دمش���ق، بناء لدعوى 
على غ���رار الدعاوى المقامة ضد الموقوفين 
الثاثة والثاثين المبنية على اساس وجود 
»شهود الزور«، اي بالسياسة، فالسياسة هي 
التي اسقطت االجراءات القضائية السورية ضد 
جنباط، لكن المعالجة الحكومية اضافت الى 
العامل السياسي العامل القضائي، بل اعطت 
االولوية للعامل القضائي االسرع من حيث 

الفعالية، في الحالة الحاضرة.
وذكرت مصادر في قصر العدل ل� »األنباء«، 
ان القضاء اللبناني سيتحرك لمعالجة قضية 
شهود الزور عما بفتوى وزير العدل ابراهيم 
نجار والتي وزعها على الوزراء امس، كمقدمة 
قانونية طبيعية، لسحب مشروعية ماحقة 
لبنانيين، بجرم مزعوم ارتكابه في لبنان امام 

القضاء السوري.
وفي الوقت عينه سيس���تمر الحراك على 
ايق���اع التهدئة، التي جددت المملكة العربية 
الس���عودية الدعوة لها عبر اقتراح سفيرها 
علي عواض عسيري تشكيل »هيئة وطنية 
لبنانية اليجاد التصورات والسيناريوهات، 

تحسبا لصدور القرار االتهامي«.
وقد انضم السفير االيراني غضنفر ركن 
ابادي الى دعاة التهدئة من باب استغراب ما 
يش���اع عن امكانية انفجار الوضع في لبنان 
بعد زيارة الرئيس احمدي نجاد اليه، وسأل 
ابادي في تصريح صحافي له امس: لماذا قد 

ينفجر الوضع؟
واضاف: ه���ذه تخمينات اعامية، ونحن 
نرى ان االمور ستسير بعد الزيارة باالتجاه 

االيجابي.

األجواء الحكومية غير مقفلة

إلى ذلك ال تبدو االجواء الحكومية مقفلة لكن 
استدعاء القضاء السوري للضباط اللبنانيين 
المدعين ضد ش���هود الزور، الى دمشق دون 
المرور بالقنوات الرسمية، قضائية او امنية، 
في لبنان، خيب امل اركان السلطة اللبنانية 

مرة اخرى.
في المقابل كان تمثيل واقعة اغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري في فرنسا، رغم كل ما 
قيل عن تأجيل او إلغاء هذه العملية، تأكيدا 

اضافيا م���ن جانب الق���وى الدولية على ان 
المحكمة الدولية خارج اي تسوية أو نقاش. 
اضافة الى اعان مس���اعدة بان كي مون انه 
ال صاحية للمحكمة الدولية بتسليم ملفات 
تتعلق بالتحقيق الى أي كان، ما يعني ان جهود 

اللواء الس���يد الختراق ملفات المحكمة قبل 
صدور القرار االتهامي والشروع بالمحاكمة، 

ذهبت سدى.
لكن اج���واء 14 آذار، خصوص���ا الفريق 
المس���يحي يرى الصورة مختلفة، او االفق 

اسود، كما قال قيادي في 14 آذار ل� »األنباء« 
أمس استنادا الى واقع الحال.

القيادي عينه، يرجح ان يتحرك حزب اهلل 
عسكريا، قبل صدور قرار االتهام، خافا لكل 
التطمينات، انما ايضا بع���د زيارة الرئيس 
الذي س���تتصاعد الضغوط لمنع  االيراني، 
ذهابه الى الجنوب.وف���ي رأي هذا القيادي، 
ان القوى المسيحية في 14 آذار، هي االقوى 
ميداني���ا بالمقارنة مع مس���يحيي 8 آذار، اال 
ان ه���ذه القوى تعتمد عل���ى الجيش وقوى 
األمن، لصد أي تحرك مما يخش���ى منه، اقله 
في الس���اعات االولى، اما اذا لم تتدخل قوى 
الدولة في الوقت المناس���ب، فإن هذه القوى 

ستتحرك وتعيد االوضاع الى طبيعتها.
مصادر ف���ي 14 آذار اكدت هذه المعطيات 
ل� »األنباء« وأش���ارت ال���ى نقطة ضعف لها 
في نقطتي���ن، بكفيا )المت���ن( عرين حزب 
الكتائب حيث يتواجد الحزب السوري القومي 
االجتماعي، مدعوما من حزب اهلل، وفي قضاء 
الكورة وتحديدا بلدة اميون، حيث أمن حزب 

اهلل للقوميين الدعم الازم.

مساعي التهدئة

في هذا الوقت يواصل الرئيس ميش���ال 
سليمان مساعيه التهدوية، ورئيس الحكومة 
س���عد الحريري يؤكد ان القضايا الخافية 
ل���ن تطرح  الدولية  المتصل���ة بالمحكم���ة 

حاليا.
الحريري، وربما في رد غير مباشر عما قيل 
انه سيكون شخصا عرضة لاستهداف، طمأن 

امس الى انه »ال خوف على االوضاع«.
رئيس مجلس النواب نبيه بري، مطمئن 
بدوره، وان مرد اطمئنانه العاقة بين دمشق 
والرياض، والراهن ان سفيري السعودية علي 
عواض عس���يري والسوري علي عبدالكريم 
علي هما الديبلوماس���يان االكثر حركة على 
اللبناني، فيما تقتصر  السياس���ي  المسرح 
تحركات باقي السفراء على زيارات التعارف 

أو التوديع.
وقال بري امس: يبدأ القلق عندي حينما 
تتوقف هذه العاقات.. لكن ال يبدو هذا واردا 

اآلن.
ب���ري اعلن ان لديه التص���ور للحل، لكن 
التركيز على االرض يحتاج الى مناخ هادئ، 
والى نفوس صافية. وانما اذا استمررنا في 
هذا الوضع فا يبقى أمامنا سوى الدعاء ونحن 
نتفرج على خراب البلد، ال سمح اهلل، معتبرا 
ان 51% من المشكلة هي في االطاالت االعامية 

الساخنة.

صورة للرئيس اإليراني  محمود احمدي جناد رفعت على طريق املطار ترحيبا بزيارته املرتقبة االسبوع املقبل  )محمود الطويل(

إيلي الفرزلي

أخبار وأسرار لبنانية

ادعاءات مسيسة: صرح نائب وزير اخلارجية السوري فيصل 
املقداد »بأن كل االدعاءات املسيسة التي وجهت الى سورية 
واتهامه���ا باغتيال رئيس احلكومة الراحل رفيق احلريري 

كانت جزءا من مؤامرة تستهدف سورية«.
واعتبر املقداد في حديث الى قناة »اجلزيرة« الفضائية 
القطرية »ان االدارة االميركية السابقة ارتكبت جرمية اتهام 
سورية بالتعاون مع اسرائيل وحفنة من أدواتها في املنطقة«، 
مشيرا الى »ان كل اخلطوط تشير الى تبرئة سورية وكل 

اللبنانيني من اجلرمية«.
حتذيرات أميركية: أوضحت السفارة االميركية أنه سيتم االعالن 
خالل االيام املقبلة عن حتديث »حتذير السفر« األميركي اخلاص 
بلبنان والذي صدر في 29 مارس 2010، وأش��ار بيان للسفارة 
الى ان وزارة اخلارجية األميركية تصدر »حتذير الس��فر« عند 
تواجد ظروف طويلة األمد جتعل من ذلك البلد بلدا خطرا أو غير 
مستقر، ما يدفع وزارة اخلارجية األميركية بالتوصية إلى جتنب 

السفر إلى ذلك البلد أو إلى النظر في مخاطر السفر إليه.
احلريري ودمشـق: تقول مصادر مطلعة ان العاقة بني القيادة 
السورية والرئيس سعد احلريري كانت سجلت فتورا واشكاال 
قبل صدور مذكرات التوقيف الس���ورية ونتيجة عدم تنفيذ 
احلريري ما جرى بحثه واالتفاق عليه مع الرئيس االسد في 
لقاء الس���حور الرمضاني، ومن عامات هذا الوضع املستجد 
عدم حتديد موعد للحريري في دمشق ووقف مستشارة االسد 
السيدة بثينة شعبان اتصاالتها مع مدير مكتب رئيس احلكومة 
نادر احلريري وتوقف اجتماعات العقيد وس���ام احلسن مع 

اللواء رستم غزالي في ريف دمشق.
موفدون لنصراهلل وبري وجنبالط: تزامن وصول الوزير غازي العريضي 
أمس االول الى دمشق مع وجود املعاون السياسي لألمني العام 
حلزب اهلل حسني اخلليل، وأيضا املعاون السياسي للرئيس نبيه 

بري النائب علي حسن خليل.
صفير وطهران: كش���ف السفير االيراني غضنفر ركن أبادي 
انه وجه دعوة الى البطري���رك صفير لزيارة طهران، وان 
األخير وعد بتلبيتها وعني شخصية من قبله للتنسيق مع 
الس���فارة االيرانية في بيروت في ش���أن تفاصيل الزيارة 

العتيدة.
 املسـتقبل والوضـع الراهن: امام الفرضي��ات املطروحة للمرحلة 
املقبلة في شأن مصير احلكومة ورئيسها، أكدت مصادر بارزة 
في تيار املستقبل انه ال تغيير حكوميا قريبا، وانه سيكون صعبا 
على اي من زعماء الطائفة السنية القبول بترؤس احلكومة رغم 

االسماء املطروحة في التداول االعالمي.
وفيما اس��تبعدت املصادر احتماالت التصعيد االمني دعت 

الى ترقب منعطفني:
- األول نتائج املشاورات الكثيفة اجلارية عربيا ودوليا في ظل 

اجماع عربي واوروبي واميركي على دعم احملكمة الدولية.
- الثان��ي نتائج القمة العربية املقرر عقدها في س��رت بعد 
غد والتي من ش��أنها ان تضيء عل��ى بعض اجلوانب املرتبطة 
بالوضع االقليمي انطالقا من مس��ار املفاوضات الفلسطينية - 

االسرائيلية.

جنبالط نصح حمادة المثول 
أمام القضاء السوري

سعيد عقل يرفع 
الستارة عن تمثاله

»األخبار«: رفعت األسد 
فبرك شهود الزور!

بيروت: تق���ول معلومات ان 
النائب جنب���اط تداول مع 
النائب مروان حمادة في مخرج 
ملذكرة التوقيف الصادرة في حقه، 
على ان ميتثل حمادة امام القضاء 
الس���وري، لك���ن االخير رفض 
االقتراح، مؤكدا ثوابته السياسية 
وانه لن يبدل افادته امام اللجنة 
الدولية، مع حرصه على افضل 
العاقات بني لبنان وسورية، وان 
حمادة غادر وعقيلته الى باريس 
بعد ان فشلت جهود جنباط في 

إقناعه »باملخرج« لقضيته.

بي����روت: »س����عيد عقل يرفع
الستارة عن متثال سعيد عقل«، 
عنوان اخلبر الذي أرسلته اجلامعة 
األميركية للعلوم والتكنولوجيا 
الى حضور االحتفال  ودعت فيه 
الذي يقام باملناسبة، عند الساعة 
السادسة والنصف مساء االثنني 
املقبل في حديقة املبدعني من حرم 
اجلامعة، األشرفية، نزلة أوتيل ديو.

ويتحدث في االحتفال، باالضافة الى 
الرئيسة هيام صقر، وزير الثقافة 
سليم وردة، ويلقي الشاعر جورج 
شكور قصيدة باملناسبة، في حني 
يقرأ السفير فؤاد الترك قصائد من 
شعر عقل، كما تغني لور عبس من 

شعره أيضا.

بي���روت: قال���ت صحيف���ة
»االخبار« القريبة من دمشق، 
ان الشخص الذي عناه جنباط 
هو رفعت االسد، شقيق الرئيس 
الراحل حافظ االسد، وهو معارض 
للنظام الس���وري وانه اول من 
ورط التحقيق في فبركة الشاهد 
محمد زهير الصدي���ق، وقالت 
الصحيفة ان الرئيس احلريري 
والنائب جنباط تداوال بهذا االمر 

مؤخرا.

أكد أن عدم زيارة نجاد لمارون الراس ستكون ناقصة وال معنى لها

الفرزلي لـ »األنباء«: الحل باعتماد األسد 
كحريص وحارس التفاق اللبنانيين

هل ال تزال نافذة الحلول مفتوحة؟
 بيروت: لم يس���بق ان ارتفع
الدول���ي والعرب���ي  القل���ق   
على الوضع في لبن���ان الى هذا 
»المنسوب« منذ العام 2005، كما 
لم يسبق ان بلغ الوضع اللبناني 
هذا المستوى من التوتر والشحن 
السياسي والطائفي الى حد انه بات 
يتمتع بجهوزية االشتعال في أي 
لحظة وبات شبح الفتنة واالقتتال الداخلي 
يخي���م على األجواء. وهناك انطباع عام بأن 
الوضع صعب ومعقد جدا وعناصره الداخلية 

متداخلة مع أزمات وملفات المنطقة.
ولكن رغم هذه »الصورة القاتمة والغيوم 
الملبدة«، مازالت هناك نافذة ضوء مفتوحة 
على الحلول والمخارج الصعبة والمكلفة ألنها 
من النوع الذي يتطلب أثمانا وتنازالت. ومازال 
هناك متس���ع من الوقت الذي ينفد بسرعة 
واألوان لم يفت بعد. وثمة مؤشرات عدة تدل 
الى ذلك بداية من استمرار التواصل السوري � 
السعودي، الى وضع »اليد السورية« مباشرة 
على األزمة والوضع، الى الحركة السعودية 
الناشطة في اتجاه كل األطراف اللبنانية في 
عملية البحث عن مخرج لألزمة، الى عملية 
التهدئة واالحتواء وتدوير الزوايا التي يتوالها 
الرئيس ميشال سليمان في مجلس الوزراء 
بما يحول دون انفجار الحكومة من الداخل، 
الى الجهود المنس���قة بي���ن بري وجنباط 
إلبقاء خيط تواصل بي���ن الحريري وحزب 
اهلل،  الى عملية التكيف والتأقلم مع مذكرات 
التوقيف السورية التي بدأها جنباط بإعانه 
ان ال مش���كلة فيها مذكرا بأن مذكرة توقيف 
كانت صدرت بحقه وتم تجاوزها، وينخرط 
بها الرئيس الحريري الذي يمارس سياسة 
فصل بين هذه المذكرات وعاقته مع دمشق 
مذكرا بأن اس���تنابات قضائية كانت صدرت 
عش���ية زيارته األولى الى دمشق ولم تؤثر 
في هذه الزيارة التي حصلت بعد 4 سنوات 

من القطيعة.
عملية التنقيب عن حلول ومخارج ألزمة 
المحكمة هي عملية »محلية« وألقيت مهمة نسج 
خيوطها على عاتق األطراف اللبنانيين، وهذه 
مهمة صعبة مع وجود هوة واسعة تفصل بين 
موقفي حزب اهلل وتيار المستقبل وتقلص 
المساحة المشتركة الى حد ال يكفي لصياغة 

تسوية في موضوع المحكمة الدولية.
وأما أبرز األفكار والمقترحات المطروحة 
بش���أن كيفية الخروج من األزم���ة الراهنة 

فهي:
1- ان يبادر الرئيس سعد الحريري وهو 
الطرف الداخلي المعني أكثر من غيره بهذه 

القضية واألكثر قدرة على التأثير في مجرياتها، 
بصفته رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزعيم 
السنة في لبنان وابن رفيق الحريري وولي 
الدم، ال���ى خطوات ومواقف تس���حب فتيل 
التفجير. وه���ذه الخطوات حددت للحريري 

في النقاط التالية:
- ان يعلن من اآلن رفض أي قرار ظني يتهم 
حزب اهلل باغتيال الرئيس رفيق الحريري.

- ان يوجه اتهاما سياس���يا الى اسرائيل 
ويدعو الى ان يأخذ التحقيق الدولي باالعتبار 

»قرائن« حزب اهلل.
- ان يحرك عمليا ملف شهود الزور عبر 
اجراءات يباشرها القضاء اللبناني لماحقة 

ومحاسبة هؤالء ومن يقف وراءهم.
هذه الخطوات المطلوبة من الحريري قبل 
صدور القرار الظني ال تندرج في اطار »حلول 
األزمة« بقدر ما يصح اعتبارها مقترحات حلول 
من طرف واحد طالما ان موقف الحريري ثابت 
في انتظار صدور القرار الظني وعدم أخذ أي 
موقف منه مسبقا، وفي عدم المساومة على 

المحكمة الدولية.
2- ان تقوم الحكوم���ة اللبنانية باتخاذ 
قرارات واجراءات تسقط بموجبها الموجبات 
والجوانب اللبنانية ف���ي المحكمة الدولية: 
وقف التمويل، س���حب القضاة اللبنانيين، 

عدم التعاون مع التحقيق الدولي.
3- اذا كان الرئيس الحريري يواجه صعوبة 
واحراجا في السير في هذا االتجاه، أي اتجاه 
الدولية والتخلص منها،  المحكمة  اس���قاط 
ينس���حب من الحكم افساحا في المجال أمام 
تشكيل حكومة انتقالية تكون مهمتها الرئيسية 
»المحكمة الدولية« وال تكون حكومة غالب 
ومغلوب، ويكون المستقبل وحزب اهلل خارجها 

ولكنها بالوزن السياسي تكون أول.
حكومة بعد الخروج الس���وري من لبنان 

مشابهة لحكومات ما قبل العام 2005.
 4- إحالة موضوع المحكمة الدولية الى 
حوار داخلي لبناني، الى طاولة مجلس الوزراء 
أو الى طاولة الح���وار الوطني على األرجح 
في جلس��ة اس���تثنائية أو أكثر ألن الخطر 
استثنائي على االس���تق��رار والسلم األهلي 

والوحدة الوطنية.
 ويكون جدول أعمال هذه الجلس���ة بندا 
واحدا: المحكمة الدولية. والبحث يدور حول 
نقط���ة محورية وأساس���ية هي وضع خطة 
»وطنية« )سياسية أمنية قضائية اعامية( 
لمواجه���ة أي قرار ظني يمكن ان يصدر عن 
مدعي عام المحكم�����ة ال��دولية وفيه اتهام 
لحزب الل��ه وتح��دي���د كيفية التعاطي مع 

قرار كهذا.

 بيروت ـ زينة طّبارة
أعرب نائب رئيس املجلس 
النيابي السابق إيلي الفرزلي عن 
عدم اعتق����اده بأن تكون أبواب 
دمشق مقفلة أمام الرئيس سعد 
احلريري حت����ت عنوان حماية 
املقاومة من االستهداف، مشيرا 
الى ان أبواب دمش����ق ستكون 
حتما مفتوحة أمام احلريري فيما 
لو ق����رر زيارتها أما في إيجاد 
احللول املفتوحة للحؤول دون 
أخذ الباد الى السقوط في لعبة 
األمم، مش����يرا الى ان دمشق لم 
توصد أبوابها حلظة واحدة أمام 
الرئيس احلريري حتى في أّوج 
اللبنانيني لها  استهداف بعض 
وحّدة االصطفافات التي حصلت 
ضدها، معتبرا ان زيارة الرئيس 
احلريري لدمشق ستكون إحدى 
أهم نتائجها حماية املقاومة ومنع 
استهدافها، لذلك يعتبر الفرزلي 
ان مقولة تسكير أبواب دمشق في 
وجه الرئيس احلريري غير دقيقة 

وفي غير مكانها الصحيح.
وعن اخلافات اللبنانية حول 
عنوان متويل احملكمة الدولية، 
لفت الفرزلي في حديث ل� »األنباء« 
الى انه م����ن الوجهة القانونية 
يح����ق للبن����ان وق����ف متويل 
احملكمة الدولية، وذلك العتباره 
ان االتفاقي����ة املبرمة بني لبنان 
واحملكمة حلظت في مضمونها 
امكاني����ة وقف لبن����ان لعملية 
التمويل وأعطت في املقابل أمني 
عام »األمم املتحدة« بان كي مون 
حق البحث عن مصادر متويل 
أخرى سواء من األعضاء أو من 
غيرهم، وبالتالي يعتبر الفرزلي 
ان وق����ف لبنان متويل احملكمة 
الدولية أمرا مشروعا قانونا وهو 
حق من حقوقه ال ُيرتب عليه أي 

مسؤولية دولية.
واش����ار الفرزلي الى انه في 
حال اتخذ لبن����ان قرارا بوقف 

متويل احملكمة الدولية، فالقرار 
سيكون مبثابة رسالة سياسية 
واضحة الى مجلس األمن الذي 
عليه ان يستنتج منه ان لبنان 
ليس حاضنا لفكرة اس����تثمار 
القرار الظني ملشاريع لعبة األمم 
في اس����تهداف املقاومة، معتبرا 
ان املش����اريع السياسية للقوى 
الفاعلة في مجلس األمن تتجاوز 
الرغبات اللبنانية وهو ما أساء 
الى احملكمة الدولية وجعل هيئة 
التحقيق الدولية تفقد مصداقيتها 
عندما سمحت ببناء قراراتها على 
ش����هود زور ضللوا التحقيقات 
وبغطاء كامل م����ن تلك القوى 
الفاعلة في مجلس األمن، بهدف 
مترير مشاريعها وليس بهدف 
معرفة حقيقة من اغتال الرئيس 

الشهيد رفيق احلريري.
وفي سياق متصل وردا على 
سؤال حول احتمال حدوث فتنة 
مذهبي���ة في لبنان على خلفية 
الق���رار الظني كما صرح وزير 
خارجية س���ورية وليد املعلم، 
أكد الفرزل���ي ان من ينظر الى 
الى  املنطقة برمته���ا وحتديدا 
العالم اإلسامي يرى انه حيث 
يوجد تساكن س���ني – شيعي 
هناك خطوط متاس مذهبية قيد 
اإلنش���اء، األمر الذي يستحيل 

فصله ع���ن لبنان أو النظر الى 
الداخ���ل اللبنان���ي مبعزل عن 
هذا املش���هد الكبير، معتبرا ان 
مقدمات الصراع السني – الشيعي 
في لبنان أسس لها منذ حلظة 
اغتيال الرئيس الش���هيد رفيق 
احلريري وعمم بالثقافة احلزبية 
واملنزلية، الفتا الى ان اخلوف 
يكمن في اس���تحضار النموذج 
العراقي الى الس���احة املذهبية 
في لبن���ان، ك���ون كل عناصر 
ومقوم���ات العن���ف املذهب���ي 
العراق متواجدة  والطائفي في 
في لبن���ان اضافة الى التجاور 
االسرائيلي له، مستخلصا بأن 
قرار هيئة التحقيق سُيستعمل 
من أجل اندالع الصراع املذهبي 
الدموي في لبنان وهو ما بشر 
به رئي���س أركان جيش العدو 
غابي أشكينازي بأن »فتنة كبرى 
ستقع بني اللبنانيني على خلفية 
قرار احملكمة الدولية«، مؤكدا أنه 
وفي ظل متسك كل من الفريقني 
8 و14 آذار مبوقف���ه من القرار 
الظن���ي، رأى الفرزلي ان احلل 
يكمن في تعميق السير باجتاه 
الرئيس الس���وري بشار األسد 
كي يكون احلريص واحلارس 
اللبناني،  اللبنان���ي –  لاتفاق 
وختم الفرزلي معتبرا ان زيارة 
الرئيس جن���اد ملنطقة »مارون 
الراس« و»بنت جبيل« ال متت الى 
استفزاز العدو االسرائيلي بصلة، 
وذلك العتباره ان املنطقتني تقعان 
عل���ى األراض���ي اللبنانية ذات 
اللبنانية  الدولة  السيادة، وان 
حرة في استقبال أي كان على 
أي ش���بر من أراضيها، مشيرا 
الى ان الرئيس جناد لو زار كل 
لبن���ان دون زيارته ل� »مارون 
الراس« خصوصا في ظل األجواء 
السائدة والتهديدات االسرائيلية 
املستمرة واملتصاعدة ستكون 

زيارة ناقصة وال معنى لها.
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