
االحد 10 اكتوبر 2010   45عربية وعالمية
قوى »14 آذار« تتحّضر لهجوم قضائي مضاد يشمل لبنانيين وسوريين!

السيد نصر اهلل »بْق الَبْحصة«: لو أردنا االنقالب لنفذناه  في 2005 أو 2006
اجلمعة مبذكرات التوقيف الغيابية 
السورية التي تشمل 33 شخصية 
لبنانية، واملوقف األخير الصادر عن 
الدائرة القانونية في األمم املتحدة 
بوجوب االمتن����اع عن اعطاء اي 
طرف مستندات كانت جمعتها جلنة 
التحقيق الدولية في جرمية اغتيال 

الرئيس احلريري ورفاقه. 
وتقول مصادر وزارية ان تقرير 
الوزير ابراهيم جنار سيوزع على 
الوزراء غدا االثنني، فيما يقول وزير 
معارض ان املفترض باالمانة العامة 
لرئاسة مجلس الوزراء، توزيعه 
في موعد اقصاه اليوم )األحد(، اي 
قبل 48 ساعة من جلسة مجلس 

الوزراء.
وفي غضون ذلك انصرفت قوى 
14 آذار الى اعداد ملف كبير يتضمن 
كل معطياتها حول شهود الزور، في 
سياق هجوم مضاد على »دبابير« 
الزور كما وصفهم رئيس  شهود 

القوات اللبنانية سمير جعجع.
وفي هذا االطار علمت »األنباء« 
ان عشرات الدعاوى ستقدم ابتداء 
من غد االثنني ضد شخصيات امنية 
وسياسية من قوى 8 آذار، بينهم 
اللواء جميل الس����يد واللواء علي 
احلاج والنائب السابق ناصر قنديل 
وذلك لطلب التعويض عن اضرار 
حلقت باملواطنني اصحاب الدعاوى 

في حقبة النظام األمني السابق.
وفي مرحلة ثانية ستقام دعاوى 
تطول الضباط الس����وريني الذين 
كانوا مس����ؤولني قبل عام 2005 
وسمت املصادر اللواء رستم غزالة 

والعميد جامع جامع وغيرهما.
وتربط املرحل����ة الثانية مبآل 
القضائية السورية ضد  الدعوى 
الش����خصيات اللبناني����ة الثالث 
والثالث����ني، وبطبيع����ة حت����رك 
اللبنانية املدعومة من  املعارضة 
دمشق وطهران بعد انتهاء زيارة 

أحمدي جناد.

بيروت ـ عمر حبنجر
الى جانب خطاب األمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل 
امس الذي رحب فيه بزيارة الرئيس 
االيران����ي احمدي جن����اد وتطرق 
الى آخر تداعيات »شهود الزور« 
الدولية، بقيت االنظار  واحملكمة 
مركزة على ما ميك����ن ان حتمله 
جلسة مجلس الوزراء الثالثاء املقبل 
في حني تستمر التحضيرات لهذه 
اجللس����ة املتمثلة بالتقرير الذي 
اعده وزير الع����دل ابراهيم جنار 

عن شهود الزور.
أسهب االمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل، في كلمة له 
مبناسبة افتتاح مشروع »الشجرة 
الطيبة«، باحلديث حول موضوع 
الزور  الدولية وش����هود  احملكمة 
واتهام افراد من »حزب اهلل« وما 
شابه، مش����يرا الى أن »البلد كان 
مستقرا وحكومة الوحدة الوطنية 
كانت ماشية وشغالة«، مجددا قوله 
ان رئيس احلكومة سعد احلريري 
زاره وأبلغه أن بلمار سيصدر قرار 
ظنيا في نوفمبر او اكتوبر يتهم كذا 
وكذا، واتفقنا على تأجيل البحث 
في املوضوع واستمرار التواصل، 
وأضاف نصراهلل: لكن اشكنازي 
خرج في اإلعالم وبشر اإلسرائيليني 
بأنه سيكون هنالك اتهام حلزب اهلل 
وأن لبنان سيواجه أياما صعبة، 
وبعد كالم اشكنازي املوضوع صار 
له منحى آخ����ر، فبالدرجة األولى 
اإلسرائيلي هو أول من بدأ بتوظيف 

قرار ظني صادر عن بلمار«.

حماية الشهود

وسأل نصراهلل: ملاذا يصر بلمار 
على أال يسلم شهادات شهود الزور 
للواء السيد؟ ملاذا هذا اإلصرار على 
حماية شهود الزور من قبل بلمار 
واألمم املتحدة؟ فنحن كنا نطالب 
مبحاكمتهم، لكنهم اليوم يحمونهم، 

مشاريع وصوال ملسألة املساعدة في 
تسليح اجليش«، وقال »هنا أريد أن 
أريح اللبنانيني، ولألسف الشديد، 
نحن نطلب من اآلخرين فيضعون 
الشروط ونرفضها، وباملوضوع 
اإليراني هو يعرض علينا ونحن 
نضع الشروط وهذا غريب وهذا 
يؤكد أن اخللفية السياس����ية هي 
املتقدمة«. وفيما يتعلق بالعالقة 
مع سورية، قال نصر اهلل »نتوجه 
بشكر خاص لإلخوة في سورية، 
فمنذ سنوات هذا األمر كان مببادرة 
الرئيس بشار األسد وتطور هذا 
التعاون عاما بعد عام إلى أن وصل 
إلى هذه املرحلة اليوم، واملوضوع 
ال يقتصر على مؤسسة جهاد البناء 
وفي هذا اإلطار اإلخوة السوريون 
مستعدون للتعاون بال حدود على 

مستوى هذا املشروع«.
الس����يد نصراهلل  واستغرب 
املطالبة باخراج سورية من لبنان، 
وقال »قد ينسحب اجليش السوري 
من لبنان، لكن ال احد يس����تطيع 

اخراج سورية من لبنان«.

قوالن في الملف

وبالعودة الى السجال الداخلي 
حول ملف الشهود ثمة قوالن: األول 
ملصادر حكومية يرجح تأجيل هذا 
املوضوع، موضوع شهود الزور، 
الى ما بعد زيارة الرئيس االيراني 
احمدي جناد االربعاء املقبل واآلخر 
لوزير الصحة، واحد ممثلي »أمل« 
في احلكومة د.محمد خليفة الذي 
يؤك����د أن وزراء أمل لن يحضروا 
جلس����ة مجلس ال����وزراء، اذا لم 
يتقدم ملف ش����هود الزور جدول 
اعمال اجللسة على أي حال، الرأي 
بالنسبة ملوقف وزراء أمل هو ما 
يقدره الرئيس نبيه بري، علما ان 
العمل اليزال جاريا على حتديث 
تقرير جنار انطالقا من معطيني 
هما تبلغ القض����اء اللبناني يوم 

جان����ب احلكوم����ات العربية في 
� اإلس����رائيلي«،  العربي  الصراع 
مشددا على أن »الثورة االسالمية 
حذفت أقوى حليف السرائيل في 

املنطقة وهو نظام الشاه«.

مساعدات نقدية

وأشار السيد نصراهلل الى أنه 
متنى »على االيرانيني خالل حرب 
متوز مساعدتنا نقديا«، معتبرا أن 
هذه »االم����وال لو أعطيت للدولة 
ل����كان مصيره����ا كمصير بعض 
الهبات التي قدمت«، واش����ار الى 

لكننا لم نفعل ذلك«.

ضرب المقاومة

واذ اعتب����ر ان احملكم����ة جزء 
م����ن املخطط املوجه ضد املقاومة 
دعا الى »منع ه����ذا العدوان على 
املقاومة، ومنع أميركا وإسرائيل من 
استغالل احملكمة التهام املقاومة«، 
مطالبا مبناقش����ة »هذا املوضوع 
بدال من االستسالم لإلدارة الدولية، 
ومن يق����ول ان التداعيات واآلثار 
سأحتكم بها أنا وأنت؟ من يعلم أو 
ال يعلم أن من يصر على اصدار هذا 

ان »جناد ضيف لبنان الرس����مي 
وال يأتي إلى هنا بدعوة من طائفة 
أو حركة امل أو حزب اهلل، بل من 
الرسمي والرئيس ميشال  لبنان 
الى »التعاطي  س����ليمان«، داعيا 
باألخالق وحسن الضيافة اللبنانية 
وأن نك����ون كبارا ف����ي التعاطي 
مع مس����ائل بهذا احلجم«. وشدد 
على أن »إيران مستعدة ملساندة 
لبنان رغ����م كل الصعوبات التي 
تعيشها«، مشيرا الى أنه »نتيجة 
احملب����ة والتقدير للبنان، جند ان 
اإليرانيني مستعدين للمشاركة في 

القرار الظني هو جزء من مخطط 
للمنطقة؟ يجب مناقش����ة األمور 

بهذه الطريقة«.
الزيارة املرتقبة  وبخصوص 
اكد أن »الرئيس االيراني  لنجاد، 
محمود أحمدي جناد يأتي الى لبنان 
كرئيس إلي����ران وكممثل للثورة 
اإلسالمية املباركة وليس ليعبر عن 
فترة رئاسته بل عن تاريخ الثورة 
منذ انتصارها على نظام الشاه«، 
مشيرا الى أنه »منذ انتصار الثورة 
في إيران تقدم ه����ذه اجلمهورية 
املواقف احلاس����مة واملتقدمة إلى 

بلم����ار يحمي ش����هود الزور غير 
احلماية الداخلية، هل هذا الطريق 
يوصلنا إلى احلقيقة أم الى التزوير 
وإلب����اس اجلرمية وتبرئة القاتل 
وجت����رمي األخ والصديق وبغطاء 

ومطالبة من بعضكم؟
الس����يد نص����راهلل أن  ورأى 
»املماطلة في ملف ش����هود الزور 
كانت واضحة«، مؤكدا أن »خطة 
بري االخيرة كانت موقفا متقدما 
وقامت بصدمة إيجابية بالبلد«، 
الفت����ا الى انه بعد غد س����يناقش 
»امللف في احلكومة، فهنالك من يريد 
أن مياطل، وجلسة احلكومة املقبلة 
يجب أن تدرس هذا املوضوع ويجب 
عدم املماطلة«، معتبرا أن »موقف 
وزراء كتلة التنمية والتحرير هو 
موقف كل وزراء املعارضة ويجب 
أن يب����ت هذا األمر في اجللس����ة 
املقبلة للمصلحة الوطنية، وعلينا 
أن نتاب����ع أال حتصل مماطلة في 
 القضاء عندما ينتقل إلى القضاء«.
أنه  الى  الس����يد نصراهلل  واشار 
»لدينا كل الشواهد التي تقول أن 
الدولي سياسي وليس  التحقيق 
أنه  مسّيسا ألن املس����يس يعني 
قضائي ولكنه سّيس، على العكس 
إنه حتقيق سياسي ألبس لباس 

القضائي«.
وتس����اءل األمني الع����ام »ملاذا 
التحدث ع����ن انقالبيني والهروب 
من املوضوع األساس����ي عبر لغة 
التحري����ض؟ ال يج����ب الذه����اب 
للمواضيع األساسية، بل املوضوع 
األساس����ي ه����و اإلرادة الدولي����ة 
باستغالل احملكمة الدولية، ويجب 
التضامن ملنع بدء املخطط اجلديد 
لبلدنا، لكن بالطبع أميركا واسرائيل 

ال تريدان«.
وق����ال نص����ر اهلل: ب����دي بق 
البحصة »لو أننا كنا نريد إمساك 
السلطة في لبنان لكنا فعلنا ذلك 
في ال� 2005 أو ف����ي 15 آب 2006 

أخبار وأسرار لبنانية
 انتخابات الرهبانية املارونية: أعلنت من مقر الرئاسة العامة 
للرهبانية اللبنانية املارونية في غزير نتائج انتخابات 
الرئاسة ومجلس املدبرين بحضور السفير البابوي في 
لبن���ان، وبعدما ثبت الڤاتيكان النتائج بانتخاب رئيس 
دي���ر مار مارون عنايا األب طنوس نعمه رئيس���ا لهذه 
الرهبانية، إل���ى جانب أربعة مدبرين هم، اميل عقيقي، 
نعمة اهلل الهاش���م، أيوب شهوان وطوني فخري، حيث 
أعلن السفير البابوي غابرييللي كاتشيا النتائج باألرقام 
أمام املجمع العام. وقد اختارت روما تدبيرا خاصا لهذه 
االنتخاب���ات، يقضي بفرز نتائجه حتت أنظارها، وعلى 

طاولتها حتديدا.
ثمة معطيات محددة دفعت بالس���لطات الڤاتيكانية إلى 
تسليط الضوء على انتخابات الرهبانية املارونية، التي 
تنافس على رئاس���تها طنوس نعمة وأنطوان خليفة، 
لعل أبرزها التوقي���ت املتزامن مع التحضيرات النعقاد 
س���ينودوس الشرق األوس���ط الذي تعد له روما بدقة 

متناهية.
  السفير الروسي: قال السفير الروسي سيرغي بوكني وعشية 
مغادرته نهائيا مركز عمله في بيروت، في حديث صحافي: 
»ان حكوم��ة الوفاق الوطني اجلامع��ة هي التي وافقت على 
احملكمة وإن بدل اللبنانيون رأيهم فهذه مشكلتهم، وال يسع 
املجتمع الدولي أن يقوم بشيء حيال ذلك ألن هنالك قانونا 

دوليا ينبغي احترامه«.
 حماية مقر األمن الداخلي: يكشف مصدر أمني رفيع ل� »الشراع« 
ان اجراءات احلماية للمقر العام لقيادة قوى األمن الداخلي 
زادت بشكل ملحوظ وخصوصا في الليل، وذلك بتعليمات 
مباشرة من مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء أشرف 
ريفي الذي اصدر قرارا مبواجهة أي مغامرة او أي تصرف 
غير مس���ؤول من أي كان. وقد عزز العناصر املوجلون 
بحماية املقر تسلحهم بأسلحة متوسطة وخفيفة وقذائف 
صاروخية للدفاع عن املقر نظرا لرمزيته وأهميته، وفي 
اإلطار نفسه فإن مقربني من اللواء ريفي يؤكدون قوله 
انه لن يستقيل ويترك مقر القيادة العامة ولو كلفه ذلك 
حياته ومهما كثرت وتعاظمت التهديدات، ولسان حاله 
اليوم »مجلس الوزراء عينني وهو فقط من يعفيني من 

املسؤولية اذا قرر ذلك«.

المشنوق يدعو الرئيس الحريري إلى االستقالة:
ال »7 أيار« جديدًا ألن سورية معنية باالستقرار

وهاب: »شهود الزور« هم نواب ووزراء 
محيطون بالحريري والصّديق لعبة صغيرة!

بيروت ـ خلدون قواص
طالب عضو تكتل »لبن���ان أوال« النائب نهاد 
املشنوق رئيس احلكومة سعد احلريري باالستقالة 
م���ن منصبه، وقال »أنا كمواط���ن أدعو الرئيس 
احلريري الى االس���تقالة حلفظ مكانة رئاس���ة 
احلكومة، وأال يش���كل حكومة اخرى اال اذا كانت 

قادرة على االنتاج«.
وفي حديث حملطة LBC، قال املشنوق: رئاسة 
احلكومة تتعرض كل يوم للهجوم، وأصبحت هذه 
احلكومة غير منتجة بسبب الصراع السياسي، 
وبالتالي فإنه ما بات مطلوبا من الرئيس احلريري 
من قبل البعض االنتحار سياسيا وليس التسوية، 
وهذا ليس مقبوال. مؤكدا ان اس���تقالة احلكومة 
تؤدي الى تفاهم جدي »م���ن أول وجديد«، اذ ال 
يجوز تعريض احلكومة ورئيس���ها الى هذا الكم 
من االهانات. اما تشكيل احلكومة اجلديدة، فمن 

دون رضا سعد احلريري سيكون كالما فارغا ال 
يؤدي الى نتيجة.

وبشأن ملف »ش���هود الزور«، قال املشنوق: 
هناك كذبة يتم تسويقها يوميا وهي كذبة شهود 
الزور، وهذه الكذبة هدفها حتويل أنظار اجلميع 
باجتاه واحد وتغيير املوضوع االساسي املتعلق 
باجلرائم التي حصلت في لبنان، فيما املش���كلة 
احلقيقية هي في االغتياالت التي حصلت وليس في 
موضوع شهود الزور. وأضاف: الرئيس احلريري 
حتدث عن شهود الزور اعتقادا منه ان هذه خطوة 
سياسية قد تفتح آفاقا ايجابية لكن تبني ان كالمه 

استجلب حملة وتعديا عليه في موقعه.
وح���ول امكانية حصول 7 أي���ار جديد، علق 
املشنوق: لن يكون هناك 7 ايار جديد، ألن سورية 
اآلن وان كنا نختلف معها في السياسة ولكن هي 

معنية باالستقرار.
بيروت ـ منصور شعبان

أكد رئيس تيار »التوحيد« 
وئام وهاب ان »حزب اهلل ال يريد 
ان يأخذ السلطة ورمبا ال يريد 
ان يشارك فيها، متسائال: »أين 
الكارثة ان كان تيار املس���تقبل 

خارجها، فهو ميثل ال شيء«.
وأش���ار وهاب ل� »OTV« الى 
ان »الق���رار االته��ام���ي صدر، 
معتبرا ان الرسالة وصلت الى 
الفريق اآلخر بأن القرار س��قط«، 
واحمل���كمة هي كناية عن مشروع 

أميركي ونعلم انه سيش�����مل أس������ماء إدارة 
جهاز »ح���زب اهلل«، معتبرا ان »القضاة يجب 
ان ينس���حبوا قبل ان تتم محاسبتهم من قبل 

القضاء اللبناني«.

وفيما يخص ملف ش���هود 
الزور، لفت وهاب الى ان »شهود 
الزور ه���م نواب ووزراء فريق 
س���عد احلريري، مشيرا الى ان 
»محمد زهير الصديق ما هو إال 
الفريق  لعبة صغيرة، بيد هذا 

وباقي الشهود«.
وفي ح���ال طل���ب جنبالط 
مس���اعدة من وهاب بخصوص 
مروان حمادة، أكد انه »اذا طلب 
جنبالط منه املساعدة فلن يتردد 
به���ذا األمر«. وأوض���ح انه »ال 
تسوية وإمنا سيحصل غالب ومغلوب، مشيرا 
الى انن���ا »ذاهبون الى فترة فيها لبكة«، وإمنا 
ذاهبون الى تطوير انتخابي ونظامي، وال يخاف 

اللبنانيون من حصول هذا األمر.

عامر زين الدين
عاد رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد 
جنبالط الى بيروت بعد زيارة قام بها الى فرنسا، 
حيث يقوم جنبالط بجولة ثانية في مناطق عالية، 
والس���يما تلك املتاخمة للضاحية اجلنوبية مثل 
الشويفات ودير قوبل وعرمون اليوم ويختتمها في 
بيصور القريبة من كيفون والقماطية )الشيعيتني( 
من اجل مواصلته اخفاء اجواء من الهدوء في ظل 
العاصفة التي يحذر منها اجلميع وعدم االجنرار 

الى اي فتنة مذهبية.

وفي هذا الس���ياق حذر جنبالط فور عودته 
في تصريح الى »السفير« من االحتقان الداخلي 
املخيف والذي يتطل���ب وعي اجلميع مبخاطره، 
واستطرد »االبواب الداخلية ليست مغلقة، واذا 
كنت اقول أال اشارات ايجابية فليس ان تكون ثمة 
اشارات سلبية«، ووصف جنبالط زيارة الرئيس 
االيراني باجليدة واملفيدة وهي تشكل دعما واضحا 
للمقاومة، ورأى اهمية التأكيد امامه على الوحدة 
الوطنية واللبنانية واحلوار الداخلي بعدما وصلت 

االمور الى ما وصلت اليه.

بيروت ـ محمد حرفوش
تعتق���د مصادر في املعارضة ان الوصول الى 
اي مخ���رج لالزمة الراهنة قد يكون صعبا اذا لم 
يلحظ محاكمة شهود الزور ووقف متويل احملكمة 
وسحب القضاة اللبنانيني ونزع االتهام السياسي 

عن حزب اهلل.
وبحسب املصادر فان عدم االخذ بهذه االمور 
س���يكون له مفاعيل وارتدادات ستتبلور معاملها 
بعد زيارة الرئيس االيراني احمدي جناد الى لبنان 
االربعاء املقبل، واكدت املصادر ان حزب اهلل وضع 

خارطة طريق ملرحلة ما بعد هذه الزيارة واجنز 
تدابير وخطوات عمالنية وسيناريوهات تعتمد 
االعتصامات وغيرها وقد تصل االمور الى خروج 

املعارضة من احلكومة واسقاطها.
وشددت املصادر على ان املطلوب موقف مسبق 
من الرئيس س���عد احلريري من القرار االتهامي 
بذريعة انه يساهم في تطويق ردود الفعل خالفا 
الي موق���ف بعد صدور القرار ق���د ال يؤدي الى 
استيعاب الوضع والى درء أي محاولة جلر البلد 

الى فتنة مذهبية.

جنبالط: االحتقان الداخلي مخيف

المعارضة أنجزت خارطة طريق لما بعد الزيارة

انسحاب أميركي سياسي من لبنان تال االنسحاب العسكري من العراق
بيروت: في حتليل سياس����ي لراغدة درغام مراسلة
جريدة »احلياة« في نيويورك حتت عنوان »مالمح 

فشل سياسات أوباما في العراق ولبنان« ورد ما يلي:
 تواجه »األوبامية« احتمال فشل ذريع لها في لبنان 
الذي تتالحق فيه تطورات خطيرة على البلد واملنطقة وعلى سياسات 
الرئيس األميركي، ومن ثم على الواليات املتحدة. في العراق، أبرمت 
إدارة باراك أوباما صفقات صامتة مع إيران وسورية ووجهت صفعات 
الى العملية الدميوقراطية االنتخابية وإلى دول صديقة وحليفة لها 
في مجلس التعاون اخلليجي. وحدث ذلك عبر التوافق الضمني على 
متسك رئيس الوزراء احلالي نوري املالكي باملنصب مع أن حزبه لم 
يفز بأكثرية مقاعد مجلس النواب. وافرازات ذلك هي أن كال من سورية 
وإيران ش����عرت بنش����وة التفاهمات الضمنية مع اإلدارة األميركية. 
سورية فسرت ذلك بأنه ضوء أخضر لها ألن تفعل ما تشاء في لبنان 
لتستعيد نفوذها. وإيران فسرت ما حدث في العراق بأنه مثال ساطع 
على تقهقر إدارة أوباما أمام اإلصرار اإليراني وخضوعها ملا رسمته 
احلنكة السياس����ية اإليرانية منذ البداية. وعليه، شعرت إيران بأنه 

ال مانع من تكرار جتربة العراق في لبنان بحيث يختطف اخلاس����ر 
في االنتخابات السلطة من الفائز، بصورة أو بأخرى. في لبنان يبدو 
كأن الوضع في نظر إيران وشريكها حزب اهلل يتطلب االنقالب على 

احلكومة التي يترأسها سعد احلريري مبساعدة من سورية.
قد يكون الرئيس األميركي متمسكا بسياسة االحتضان والتأهيل 
والترغيب مع كل من سورية وإيران ألنه يريد الهرولة من العراق بأي 
ثمن. إذا كان ذلك حقا ما يسير سياساته، فإنه على موعد مع مفاجآت 
مؤملة. واألفضل أن يستوعب أوباما أن ما يحدث في لبنان اليوم هو 
عملية إفش����ال لسياسته. ففي ساحة لبنان ينطلق انتقام إيران من 
العقوبات الدولية املفروضة عليها. باراك أوباما املرش����ح رفع راية 
العدالة وتعهد بصيانتها. باراك أوباما الرئيس يبدو صامتا مختبئا 
وخائفا، وهذا ما تدركه احلنكة السياسية السورية واإليرانية. لذلك 
كان هذا التجرؤ على املطالبة بإلغاء محكمة دولية أنش����أها مجلس 

األمن ودفعت نحوها الواليات املتحدة وفرنسا على السواء.
فرنسا تعاني من تخبط سياساتها نحو لبنان، إذ انها عملت وراء 
الكواليس وتدخلت في ش����أن احملكمة وفي عمل املدعي العام دانيال 

بلمار الى أن سمعت منه أن هذا األمر ليس من شأنها. الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي وفريقه قرروا أن سورية هي األولوية ولديها املفاتيح 
إليران وفلسطني والعراق ولبنان، فأشعروها بأن في وسعها أن تفعل 
ما تشاء. باعت فرنسا لبنان في عهد ساركوزي وأوقعت إدارة أوباما 
معها في سياسة قوامها سلخ سورية عن إيران الحتواء حزب اهلل. 
باراك أوباما مطالب أكثر من غيره بأن يوضح موقفه من لبنان، ذلك 
ألن سياس����اته هي التي مكنت الالعبني اإلقليميني من الشعور ببالغ 
الثقة لدرجة املطالبة بإلغاء محكمة أنش����ئت بقرار من مجلس األمن 
مبوجب الفصل السابع. فسياساته هي التي جعلت إيران تشعر بأنها 
فوق احملاسبة في لبنان وأنها في عالقة مقايضة في العراق تبني أن 

حنكتها السياسية قادرة على ابتالع إدارة أوباما الناشئة.
وجهة نظر أخرى منسوبة الى مصادر ديبلوماسية غربية )جريدة 
النهار اللبنانية( حول السياسة األميركية في لبنان تقول: ترفض إدارة 
أوباما التضحية باحملكمة اخلاصة بلبنان أو التضحية باستقالل هذا 
البلد وسيادته من أجل حتسني عالقاتها مع سورية، بل انها اغتنمت 
اللقاءين اللذين عقدهما املبعوث اخلاص الى الشرق األوسط جورج 

ميتش����ل والرئيس السوري بشار األسد ووزيرة اخلارجية هيالري 
كلينتون والوزير وليد املعلم للتأكيد على أن اإلدارة األميركية تتمسك 
بلبنان املستقل وباحملكمة، وترفض أي اقتراح سوري لوقف عملها 
وملنع صدور القرار الظني والستبدال احملكمة بلجنة حتقيق لبنانية 
للنظر في جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري ورفاقه وفي جرائم 
أخرى مرتبطة بها. وترى إدارة أوباما أن احملكمة ليس����ت مسؤولة 
عن زعزعة االستقرار في لبنان بل ان سورية هي التي ستتحمل هذه 
املسؤولية إذا ما أقدم حلفاؤها على تفجير األوضاع في البلد ردا على 

القرار الظني الذي سيصدره املدعي العام الدولي دانيال بلمار.
وأوضحت اإلدارة األميركية للسوريني انها تتمسك بثالثة مطالب 
لدعم أي عملية تفاوضية سورية � إسرائيلية جديدة هي: أوال: ضرورة 
أن يتعاون الطرف����ان املعنيان لتذليل العقب����ات املهمة التي تواجه 
املفاوضات، ثانيا: أن يتم إنهاء دور لبنان س����احة مواجهة مفتوحة 
بقرار إقليمي مع إس����رائيل، ثالثا: أن متهد هذه املفاوضات إلش����راك 
لبنان في عملية الس����الم التي يجب أن تش����مل وضع حد لنشاطات 

حزب اهلل عسكري.
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المحكمة تحمي شهود الزور وخطوة الرئيس بري أحدثت صدمة إيجابية

قد ينسحب الجيش السوري لكن ال أحد يستطيع إخراج سورية من لبنان

نجاد ال يأتي بدعوة من طائفة أو جهة معينة بل بدعوة من لبنان الرسمي

)محمود الطويل(األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل متحدثا عبر شاشة عمالقة

وئام وهاب


