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مصادر لـ »األنباء«: بري يغادر »المنطقة الرمادية« 
ويلتحق بالمعارضة مجدداً

بيروت ـ عمر حبنجر
رغم التوجه اللبناني الرسمي ملعاجلة قضية مذكرات 
التوقيف الغيابية السورية بحق الـ 33 شخصية لبنانية 
ودولية، على اساس االتفاقية القضائية املعقودة بني 
لبنان وســــورية عام 1951، فقد خطفت هذه املذكرات 
ومثلها قضية »شهود الزور« املبنية عليها، االضواء 
في اجتماع مجلس الوزراء مســــاء امس االول وعلى 
املستويات السياسية كافة، ووضعت مصير احلكومة 

احلريرية في املرمى.
وكان وزيرا حركة امل، محمد جواد خليفة وعلي 
العبداهلل مصدر الضوء الذي سطع في هذه اجللسة، 
عندما رميا كرة ملف شهود الزور على طاولة مجلس 
الوزراء، ووقفا مهددين باالنسحاب من اجللسة »وليس 
من احلكومة« اذا لم يفتح هذا امللف مستحضرين ما 
حصل عام 2006 عندما انسحب الوزراء الشيعة من 
احلكومة بســــبب احملكمة الدولية، لكن املوقف اتخذ 
هذه املرة صفة حتذيرية، ال تفجيرية للحكومة، وقد 
اكد الوزير علي العبداهلل ان احدا لم يلمح في اجللسة 
الى تغيير حكومي او تعديــــل، مؤكدا ان وزراء امل 

يتميزون بالرؤية واحلكمة واحلوار.
وطبقا ملصادر سياسية واسعة االطالع فان رئيس 
املجلس النيابي نبيــــه بري الذي يتعرض لضغوط 
كثيفة، لتجنبه االنخراط في معمعة شهود الزور او 
احملكمة الدولية، ابلغ الرئيس ميشال سليمان ورئيس 
احلكومة سعد احلريري، بأن املماطلة في ملف شهود 
الزور لن حتل املشكلة، وان عليهم حسم االمر بتكليف 
القضاء اللبناني معاجلة هذه املسألة كمدخل قانوني 

لسحبها من القضاء السوري.
واضافت املصادر لـ»األنباء« أن الرئيس نبيه بري 
غادر »املنطقة الرمادية« والتحق باملعارضة مجددا.

الوزير عبداهلل يروي الوقائع

وروى الوزير علي العبداهلل وقائع ما حدث داخل 
جلسة مجلس الوزراء، فقال بعد افتتاح اجللسة قمنا 
مبداخلة لطرح موضوع »شهود الزور« لكن الرئيس 
ميشال ســــليمان أصر على ان تكون البداية جلدول 
األعمال، وفي آخر اجللسة تعرض مللف شهود الزور، 
فأصررنا )الوزير العبداهلل والوزير محمد خليفة( 
علــــى ان يعرض هذا امللف في بداية اجللســــة، لكن 
الرئيــــس أصر على مترير بضعــــة بنود من جدول 
األعمال، بعدها أوقف البحث بجدول األعمال وطرح 

موضوع الشهود.
من جهته، رئيس مجلس النواب برر موقف وزراء 
كتلته في مجلس الوزراء بالقول: ان هذا التمادي في 
وضع لبنان في عني اخلطر وحشره في عنق األزمة ال 
بل الفتنة، لم يعد يحتمل، لذلك وبعد ان حتدثت مع 
الرئيس في هذا املوضوع، وفي هذا املوضوع فقط، 
طلبت مــــن وزراء كتلة التنمية والتحرير ان يحثوا 
مجلس الوزراء على البدء في مناقشــــة ملف شهود 
الــــزور، وهو امللف املطروح على جدول األعمال منذ 
التاريخ  الذي حتدثت عنه، وإال فإننا ســــنمتنع عن 
حضور اي جلسات ال تخصص ملناقشة هذا املوضوع 

وإقراره قبل اي شيء آخر.
وقال بــــري: انا أرى ان البلــــد ذاهب الى اخلراب 
والفوضــــى وأنا من جهتي لن أقف متفرجا، وهذا ما 

قلته للرئيس ميشال سليمان.

الحريري يرفض

على اجلانب اآلخر، رئيس احلكومة سعد احلريري 
أكد في خالل اجللسة رفضه منطق الفرض قائال: ال 
نرضى ان يفرض علينا شــــيء من أحد، بالقول اما 

تفعلون ما نريد او الفتنة.
وأضاف: ان الذي يسعى الى ذلك حر، لكن مادام 
ســــعد احلريري موجودا فال وجود للفتنة، ومادام 
الرئيس نبيه بري موجودا فال وجود للفتنة، ومادام 
السيد حسن نصراهلل موجودا فال وجود للفتنة أيضا. 
لكن نرفض ان يهددنا احد، علما ان هناك من يرفض 
احملكمة من األساس وليس شهود الزور فحسب. كتلة 
املستقبل قالت بلسان أحد مصادرها لـ»السفير«: انه 
ال مانع لديها من فتح ملف شهود الزور شرط ان يفتح 
على مصراعيه وان يطول النقاش كل شــــهود الزور 

وليس فقط بعض األسماء.

صقر: معلوماتنا تطيح بـ 90% من الشائعات

من جانبه، شدد عضو تكتل »لبنان أوال« النائب 
عقاب صقر على »االستعجال لفتح ملف شهود الزور«، 
مضيفا: »لدينا ما نقوله في هذا األمر، ألن هناك الكثير 
من الكالم املغلوط، ولدينا ما منلكه ونقدمه للقضاء 
وللرأي العام ما من شأنه اإلطاحة بـ 90% من الشائعات 
حول هذا امللف، فأصبحنا نسمع أصواتا شاردة وفالتة 
من عقالها تريد ان تتهم الرئيس سعد احلريري بفبركة 

شهود الزور للتغطية على قتلة والده«.

لماذا قرر بري »أخذ المبادرة« في »معركة شهود الزور«؟
اهلل يظهر تفهما وتقديرا ملواقف 
الرئيس بري آخذا باالعتبار انه 
يجب اال ينتظر منه التماهي مع 
احلزب في كل التفاصيل، وامنا 
ينبغـــي ان تراعى خصوصياته 
وحساسياته كما حصل على سبيل 
املثال في موضوع اللواء جميل 
السيد. وتقول أوســـاط قريبة 
مـــن حزب اهلل ان ما يقدره لدى 
رئيس املجلس انه لم يجعل هذه 
احلساســـيات تؤثر على جوهر 
مقاربته لألمور، وان بري يعارض 
احملكمة الدولية على طريقته التي 
تتكامل في نهاية املطاف مع موقف 

احلزب.
أوساط حزب اهلل تبدي ارتياحا 
الى متاسك جبهة املعارضة في 
مواجهة حتديات شـــهود الزور 
والقرار الظني واحملكمة الدولية، 
وال تتردد في القول ان املعارضة 
في أحسن حال اليوم. وأوساط 
14 آذار تستعيد مشهد انسحاب 
الشـــيعة من احلكومة  الوزراء 
وشريط السنوات املاضية عندما 
املفاجآت  أبرز  شكل بري احدى 
السلبية واملخيبة لها، وكيف ان 
رهانها على تناقضات بني قيادات 
املعارضـــة أو على دور وهامش 
واسع للمناورة للرئيس بري لم 

يكن في محله.

أسباب غير مباشرة وغير ظاهرة 
دفعت بري بصفاته الـ 3، كرئيس 
للمجلس وكرئيس حلركة »أمل« 
وأحد قادة املعارضة، الى التحرك 

وهي:
ـ تراكم مالحظات ومآخذ لديه 
علـــى أداء احلكومة وتوجهاتها 
وتدابيرها في اإلدارات واملشاريع 
والتعيينات واإلنفاق املالي، ومبا 
يشـــكل امتدادا لسياســـة وأداء 

حكومة السنيورة سابقا.
ـ التماهي مع موقف دمشـــق 
التي قررت فتح ملف شهود الزور 
وشرعت في خطوات عملية بهذا 
االجتاه من ممارسة ضغوط على 
احلريري للتحرك في هذا االجتاه، 
الى إصـــدار القضاء الســـوري 
مذكرات التوقيف بحق شخصيات 

لبنانية ذات صلة بهذا امللف.
ـ االنتظـــام حتـــت ســـقف 
املعارضة واالنخراط في »معركة 
احملكمة الدوليـــة« التي يقودها 
حزب اهلل بعدما كان بري مارس 
سياسة »انكفاء وصمت ومتايز« 
في األشهر واألسابيع األخيرة، 
فأقام متييزا بني احملكمة الدولية 
الظني، ولم يشارك في  والقرار 
أنشطة املعارضة والسيما في حفل 
استقبال املطار للواء جميل السيد. 
ولكن رغم هذا التمايز، كان حزب 

في ملف حســـاس وتساهم في 
تعقيد األزمة وتدهور األوضاع.

ما ال تقوله أوســـاطه تقوله 
أوساط سياسية اهتمت بانتفاضة 
بري وتقصي أسبابها وخلفياتها. 
وفـــي نظر هذه األوســـاط ان 3 

املجلس بات متوجسا إزاء البطء 
غير املبرر في التعامل مع قضية 
شـــهود الزور وعدم االجتاه الى 
حسم هذه القضية بوضع القضاء 
اللبناني يده عليها. وهذه السياسة 
تعكس تباطؤا ومتييعا ومناورة 

بشأن وجود اتفاق بني الرؤساء 
الـ 3 على تأجيـــل بحث امللفات 
اخلالفية وبينها ملف شهود الزور 
الى ما بعد زيارة الرئيس اإليراني 

الى لبنان.
وإزاء كل ذلـــك، فـــإن رئيس 

خطوات عملية يكمل بها موقفه 
السياسي باإليعاز الى السلطات 
القضائية واألمنية املختصة فتح 
ملف التحقيق مع شـــهود الزور 

وشركائهم.
ـ األجواء التي أشيعت وعممت 

السياسية االعتراضية التحذيرية 
اســـتهله باإلشارة الى قلق بالغ 
يعيشه لبنان والى فتنة تشرئب 
أعناقـــا ال عنقا واحـــدا، وأنهاه 
التمادي  بالتحذير من استمرار 

في موضوع شهود الزور.
املصـــادر القريبـــة من بري 
ترد حتركه املباغت في موضوع 
الزور والضاغط بقوة  شـــهود 
على احلكومة الى أسباب ودوافع 

مباشرة أبرزها:
ـ التأجيل والتأخير غير املبرر 
في طرح ملف شهود الزور على 
طاولـــة مجلس الـــوزراء بعدما 
جرى تكليف وزير العدل ابراهيم 
جنار منتصف أغسطس املاضي 
بوضع تقرير حول اآللية املناسبة 
ملتابعة هذا امللف، وبعدما أنهى 
جنار وضع تقريره بعد 10 أيام 
على تكليفه ورفعه الى رئيسي 

اجلمهورية واحلكومة.
ـ عدم حترك القضاء اللبناني 
تلقائيـــا للتحقيق في موضوع 
شـــهود الزور، خصوصا بعدما 
قال رئيـــس احلكومة كلمته في 
املوضوع واعترف بوجود شهود 

زور ضللوا التحقيق.
ـ عدم مبادرة الرئيس ســـعد 
احلريري بعد إعالن موقفه )في 
صحيفة »الشرق األوسط«( الى 

بيـــروت: فاجـــأ
الرئيس نبيه بري 
شريكيه في احلكم، 
الرئيـــس ميشـــال 
ســـليمان والرئيس 
سعد احلريري، حتى 
انه فاجأ حلفاءه في 
عندما  املعارضـــة، 
بادر الى شن هجوم 
سياسي منفرد في موضوع شهود 
الـــزور مرفقا بخطـــوات عملية 
إلضفاء جدية وحزم على موقفه 

ومتثلت في:
1 ـ اإليعـــاز الـــى وزرائه في 
اجتماع طـــارئ عقده معهم قبل 
جلسة مجلس الوزراء باملطالبة 
بطرح ملف شـــهود الزور على 
طاولة مجلس الوزراء من خارج 
جدول األعمال، وباالنسحاب من 

اجللسة في حال لم يطرح.
2 ـ الطلـــب الى وزرائه إبالغ 
رئيســـي اجلمهورية واحلكومة 
انهم بصدد تعليق مشاركتهم في 
جلسة مجلس الوزراء املقبلة اذا 
لم تتضمن مناقشة ملف شهود 
الزور، ومبا يعنـــي عمليا ربط 
استمرار املشـــاركة في جلسات 

احلكومة ببت هذا امللف.
3 ـ البيـــان السياســـي الذي 
أصدره مســـاء متوجـــا حركته 

حزب اهلل يرى أن المعارضة في أحسن حاالتها اليوم.. و»14آذار« تستذكر انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة

)محمود الطويل(الرئيس اللبناني ميشال سليمان مترئسا جلسة مجلس الوزراء مساء أمس األول

بيروت ـ محمد حرفوش
انتقد الرئيس ســــليم احلص عدم خضوع شــــهود الزور للمالحقة 
القضائية، متمنيــــا ان يترك أمر معاجلة مذكرات التوقيف الســــورية 
بالطرق املشروعة من جانب القضاء اللبناني. وأبدى احلص اطمئنانه 
الى ان املكائد التي حتاك للبنان »ستمنى بفشل ذريع ويسلم مجتمعنا 

مما يدبر ويرسم له من قلة من املضللني والزائغني«.
وأعــــرب عن ارتياحه في هذه الظــــروف الدقيقة للمواقف االيجابية 
التــــي تصدر عن أهل القرار في املجتمــــع، وكذلك االتصاالت التي يقوم 
بها هؤالء بهدف جالء املوقف واحلقيقة وقطع الطريق أمام دعاة السوء 
الذين يســــعون الى جر البالد الى حال من االنقسام املدمر وإلى تفجير 

صدامات، ال سمح اهلل، بني فئات الشعب الواحد.
وضم احلص صوته الى األصــــوات الكثيرة التي تدعو الى تعطيل 
ما يحاك لشــــعبنا ومجتمعنا من شرور ومكائد، ويبقى رهاننا في هذا 
الســــبيل معقودا على وعي املواطن اللبناني ومتسكه بأهداب الوحدة 

الوطنية التي تضمن سالمة احلاضر واملستقبل. 

بيروت ـ داود رمال
تنعقد القمة العربية االستثنائية في ليبيا غدا السبت بتمثيل لبناني 
على مستوى السفير، انسجاما مع املوقف التقليدي املتصل بتغيب اإلمام 

موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمود يعقوب وعباس بدر الدين.
ولم يطرح وزير اخلارجية علي الشامي )أمل( املوضوع على مجلس 
الوزراء، وعندما ســــئل وزير اإلعالم طارق متري عن األمر قال: لم يثر 
أحد هذا األمر في مجلس الوزراء، ما يجعل من اناطة املهمة بسفير لبنان 

لدى طرابلس الغرب نزيه عاشور هما: حتصيل احلاصل.

ري
خبا

ل إ
حلي

ت
زيارة نجاد إلى لبنان بين الـ »أهاًل« والـ»ال أهاًل«

كما جرت العادة في لبنان.. جتاذبات وانقسـامات بني الفرقاء السياسـيني حول أي ملف. ولـم تختلف زيارة الرئيس 
اإليرانـي محمود احمدي جناد إلى لبنان االربعاء املقبل عن امللفات السـاخنة. ففيما كانت الصور الترحيبية متأل شـوارع 
الضاحية اجلنوبية لبيروت وطريق املطار حاملة شـعار »اهال وسهال... خوش امديد«، رفع رافضو ومنتقدو هذه الزيارة صورا 

في طرابلس للرئيس اإليراني احمدي جناد كتب عليها »ال اهال وال سهال بوالية الفقيه في لبنان«.

أخبار وأسرار لبنانية
 القرار الظني قبل نهاية العام: علم من مصادر واسعة 
االطالع ومتابعة مللف احملكمة الدولية ان القرار 
الظني ســـيصدر قبل نهاية العـــام وحتديدا في 
الفترة الواقعة بني 10 و20 ديسمبر. كما علم من 
هذه املصادر ان محاكاة )متثيل( جرمية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري في قاعدة عسكرية فرنسية 
قرب بوردو ســـتتم في 11 الشهر اجلاري، وهذه 
العملية التقنيـــة التي أرجئت مرتني لن تخضع 

لتأجيل جديد.
 السفير السعودي يوسـع مروحة لقاءاته: في اطار سعيه 
ال��ى ايجاد اطار لبناني داخل��ي برعاية عربية يعمل 
عل��ى ايج��اد حلول ومخ��ارج ألزمة الق��رار الظني 
املرتقب، يعتزم الس��فير السعودي في بيروت علي 
عواض العس��يري توسيع مروحة اتصاالته ولقاءاته 
لتشمل قيادات في املعارضة وستكون له لقاءات مع 

العماد ميشال عون والنائب سليمان فرجنية.
 الكالم الكبير حلسن نصراهلل ليس اآلن: اإلطاللة اإلعالمية 
ألمني عام حزب اهلل الســـيد حسن نصراهلل هذا 
األسبوع )بعد غد السبت في احتفال في الضاحية 
اجلنوبية تقيمه »مؤسسة جهاد البناء«( ليست هي 
االطاللة التي سيقول فيها كل شيء حول موضوع 
احملكمة الدولية والقرار الظني وشـــهود الزور، 
وحيث من املتوقع ان يتطرق السيد نصراهلل الى 
مواضيع الساعة، السيما ما يتعلق بزيارة الرئيس 
االيراني أحمدي جناد الى لبنان، اضافة الى ملف 
شهود الزور من زاوية املذكرات السورية وتوجه 

املعارضة للسير بهذا امللف حتى النهاية.
 النقـاط اخلمس: تعتبر مصادر في قوى 14 آذار ان 
»النقاط الشروط« اخلمسة التي أعلنها النائب محمد 
رعد للخروج من األزمة تؤكد ان األزمة هي أبعد وأعمق 

من احملكمة الدولية، خصوصا عندما يتحدث عن موقف 
واضح من »معادلة اجليش والشعب واملقاومة«، وعندما 
يطالب ب� »دولة قوية قادرة وعادلة ال انتهاكات فيها 

للدستور والقوانني«.
  املذكرات السورية تبني املعركة أم هامش مناورة؟: قراءات 
متفاوتة في الوسط السياسي اللبناني ملوضوع 
مذكرات التوقيف الســـورية: هناك من وجد فيها 
ان دمشق قررت خوض معركة احملكمة الدولية 
مباشرة جنبا الى جنب مع حزب اهلل. وهناك من 
رأى فيها ان دمشق حتاول اللعب على التناقضات 
في املهلة الفاصلة عن القرار الظني، وان اخلطوة 
الســـورية تضيق هامش املناورة التي يقوم بها 

حزب اهلل.
  تسلح اجليش: انعقد األسبوع املاضي لقاء بني جلنة 
القوات املس��لحة في مجلس النواب والپنتاغون، 
الس��يما أعضاء من مكتب وزي��ر الدفاع ومكتب 
رئيس هيئة األركان املشتركة الذين يتابعون ملف 
املساعدات العسكرية إلى لبنان. وجرى خالله إبالغ 
اللجنة نتيجة التحقيق الذي حصل حول اشتباكات 
العديس��ة، كما تطرق الپنتاغون الى وجهة نظره 
حول مقاربة املوضوع في املرحلة املقبلة، ورد على 
تساؤالت الكونغرس املتعلقة بتأثير حزب اهلل على 

اجليش اللبناني.
وأكد مصدر في مجلس النواب األميركي ل� »السفير« 
ان جلنة القوات املسلحة حصلت على أجوبة كافية 
من الپنتاغون وليس هناك حاجة النعقاد جلس��ة 

استماع علنية في هذا السياق.
وذكر املصدر ان »أجوبة الپنتاغون مرضية الى حد 
كبير حاليا، وان األجواء لم تعد س��يئة ومتشددة 

كما كانت من قبل«.

الحص لمعالجة المذكرات السورية 
بالطرق المشروعة من الجانب اللبناني

لبنان يتمثل بسفيره  في قمة طرابلس!

أكد أن موضوع المحكمة ال يعالج بالتهويل

شهيب لـ »األنباء«: نصراهلل والحريري 
يسعيان لوأد الفتنة 

املختارة ـ عامر عزالدين
اللقاء  شـــدد عضو 
الديموقراطـــي ووزير 
المهجرين أكرم شهيب 
على ان موضوع المحكمة 
الدولية ليس بالتهويل 
بل بالحوار المسؤول، 
خاصة وان البلد وصل 
الى مرحلة متقدمة من 
التوتر على المســـتوى 
المذهبي ليصبح بمثابة 
»رصاصة الرحمة« على 

استقرار البلد.
ونوه شهيب بمواقف 

واشـــارات إيجابية صـــدرت عن رئيس 
أولها في  الحــريـــري،  الحكومة ســـعد 
»البيال«، وثانيها في صحيفة »الشـــرق 
األوسط«، وثــالثها حول موقفــه من اتهام 
السيد نصراهلل إلســرائيل بالوقوف وراء 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتبني 

الحريري للموقف.
وتابع، »ليس ثمة حل بانتصار فريق 
على آخر، وهناك تجربة، اتفاق الطائف، 
الـــوزاري، معتبرا ان  البيـــان  الدوحة، 

المواجهة هي بالشراكة 
البلد  اإليجابية لحماية 
وسلمه األهلي واستقراره 

ووجوده.
من هنا فإن حكومة 
الوطني كانت  الوفـــاق 
من أجـــل بحث الملفات 
الوفاق  التـــي تحمـــي 
وليس مـــن أجل ضرب 

هذا الوفاق«.
شـــهيب:  وتابـــع 
اللقــــاء  موقـــف  »ان 
الديموقراطي ورئيسه 
الزور جاء  من شـــهود 
في اطـــار التأكيد على الحوار والتوافق، 
وأهمية جمع الرئيس الحريري والسيد 

نصراهلل.
ورأى شهيب، ان الوفاق يبقى أهم بكثير 
من الحوار اإلعالمي الساخن بين المستقبل 
وحزب اهلل الذي من شـــأنه فتح جروح 

لبنان بغنى عنها.
وختم »ثـمة تأكيد من الشـــيخ سعد 
ومن السيد نصراللـه بأن كـليـهما ال يريد 

الفتنة ال بل يسعى الى وأدها«.

أكرم شهيب


