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بيروت ـ عمر حبنجر
يب����دو ان القضاي����ا اللبنانية 
العالقة هيمنت على جدول اعمال 
التي  � السورية  القمة السعودية 
انعق����دت في الري����اض، عناصر 
كثي����رة فرضت ه����ذه االولوية، 
الرئي����س االيراني  ابرزها زيارة 
محمود احم����دي جناد الى لبنان، 
وتفاقم ملف »شهود الزور« الذي 
حتاول املعارضة وضعه مبوازاة 
ملف جرمية اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري وصحبه، وهو ما يشكل 
حالة مرفوضة باملطلق من جانب 
الرئيس س����عد احلريري والقوى 

احمللية واالقليمية.
وتشارك دمشق حزب اهلل القلق 
على االستقرار في لبنان، من مغبة 

صدور القرار االتهامي.
اما اجلانب السعودي فقد ركز 
على اهمية التمسك مبظلة التهدئة 
� السورية في لبنان،  السعودية 
كما عل����ى ضرورة عدم اصطفاف 
دمشق الى جانب القوى احلزبية 
في لبن����ان. وانضم����ت الواليات 
املتح����دة ال����ى معادل����ة احملكمة 
الدولي����ة والتهدئة اللبنانية عبر 
مساعد وزيرة خارجيتها لشؤون 
الش����رق االدنى جيفري فيلتمان، 
الذي وصل ال����ى بيروت بصورة 
مفاجئة يوم االحد، كموفد شخصي 

للرئيس اوباما حيث التقى الرئيس 
ميشال سليمان في منزله العائلي 
في عمشيت )قضاء جبيل( ثم التقى 
النائب وليد جنب����اط في منزله 
ببيروت واجرى سلسلة اتصاالت. 
الزيارة لم يعلن عنها مسبقا، لكن 
من الواضح ان اساسها الرد على 
الرئي����س االيراني احمدي  زيارة 
جناد واعل����ن فيلتمان في املطار، 
اثناء املغادرة انه نقل رسالة من 
الرئيس االميركي تؤكد دعم باده 
للمحكمة الدولية والستقال لبنان، 
وقال ان احملكمة الدولية مؤسسة 
مس����تقلة وغير سياسية، معربا 
عن اعتقاده ان احملكمة س����تكمل 
عملها دون تدخل خارجي. ولوحظ 
انه بعد لقاء فيلتمان جنباط في 

منزل االخير في شارع كليمنصو 
ببيروت، زار االخير االمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
يرافقه الوزير غ����ازي العريضي 
وبحث معه طروحات الديبلوماسي 
االميرك����ي، والتي اهمه����ا تأكيده 
القوي لعمل  اوباما  الرئيس  دعم 
احملكم����ة، وانه اي اوباما يتصور 
لبنان دولة مستقلة وذات سيادة 
ومؤسسات قوية وفعالة، معربا عن 
القلق من اي عمل يقوض السيادة 
واالستقرار، وان لبنان ذا السيادة 
هو من املصالح احليوية للشعب 
اللبناني واملنطقة والواليات املتحدة 

االميركية وللمجتمع الدولي.
الى ذلك، توقع رئيس املجلس 
النياب����ي نبي����ه ب����ري ل�»النهار« 

البيروتية ان تظه����ر نتائج قمة 
الرياض قبل غ����د االربعاء، موعد 
مجلس ال����وزراء وكرر القول انه 
مطمئن الى مس����ار العاقات بني 
دمش����ق والرياض، وباملقابل على 
اللبنانيني أن يشمروا عن زنودهم 

ويعملوا.
أما بالنس����بة جللسة مجلس 
الوزراء، فقال: س����يبقى موضوع 
شهود الزور البند االول، والنقاش 
حول احالة هذا امللف الى املجلس 
التهدئة  العدلي، وش����دد على ان 

مطلوبة من اجلميع وللجميع.
والحظ ب����ري ان هناك عملية 

خلط أوراق جتري في املنطقة.
من جهته، العماد ميشال عون، 
اكد ان ال فتنة في لبنان وال حرب 

مذهبية، مشيرا الى ان الصراع اليوم 
هو بني من يريد االستس����ام في 
لبنان ومن يريد املقاومة. وقال ان 
قرار السلم واحلرب في لبنان ليس 
بيد حزب اهلل، بل بيد اس����رائيل 
وأميركا. وفي موازاة كام الرئيس 
بري حتدثت أوساط حكومية عن 
اتصاالت متهيدية لهذه اجللسة، 
وقالت ان اجواء التهدئة مستمرة 
وان أح����دا ال يرغب حتى اآلن في 
الوصول باالمور الى نقطة الاعودة 
من خال انفجار الوضع احلكومي 
اعتكافا، أو مقاطعة للجلسات أو 
لغير ذلك، وتوقعت بالتالي ارجاء 

بث امللف الى وقت آخر.
بدورها، رحبت مصادر سياسية 
بعقد قمة لبنانية � س����ورية في 
دمش����ق اليوم الثاث����اء، أي قبل 
جلس����ة مجلس الوزراء االربعاء، 
حيث يضع الرئيس بشار االسد 
الرئيس سليمان في أجواء لقائه 
امللك عبداهلل ب����ن عبدالعزيز في 
الرياض. وتردد ان لقاء الرئيسني 
ميك����ن ان يؤخر ال����ى اخلميس، 
الرتباط الرئيس سليمان برئاسة 
مجلس ال����وزراء االربع����اء، لكن 
مصادر اخرى استبعدت اخلميس 
بس����بب اضطرار الرئيس للسفر 
الى سويسرا للمشاركة في القمة 

الفرانكفونية.

نديم الجميل: المسيح لن يتعاون مع المهدي!
بيروت: في اطار االنتقادات ال� 14 آذارية املس��تمرة منذ وصول الرئيس االيراني محمود احمدي

جن��اد الى لبنان وحتى بعد مغادرته بأيام، تس��اءل النائب ندمي اجلميل خ��ال احتفال أقامه اقليم 
األش��رفية الكتائبي أمس األول: كيف يقبل اللبنانيون بأن تتحول الزيارة خارج اطارها الرس��مي الى 
تصدير التوجيهات الى اللبنانيني يحدد فيها لكل لبنان املوقف الواجب اتخاذه او عدم اتخاذه؟ حسبما 
نقلت عنه جريدة »الس��فير« اللبنانية. وانتقد اجلميل تهميش دور اجليش والقوى األمنية الش��رعية 
خال اس��تقبال ووداع الرئيس االيراني، وقال: إذا كان هناك بعض املس��يحيني قد حتالفوا مع »حزب 

اهلل« فهذا ال يعني أبدا ان السيد املسيح سيعاون املهدي املنتظر!

فيلتمان حطّ في بيروت تزامناً مع القمة السورية - السعودية في الرياض .. وجنبالط وضع نصراهلل في أجواء لقاء المبعوث األميركي

ما سرّ الحراك المفاجئ والكثيف .. اقتراب التسوية في لبنان أم القرار الظني؟

مرجحا وأساسيا في التأثير على 
مجرى األزمة ووجهتها في الدفع 
التسوية ونزع فتيل  بها باجتاه 
التفجير الداخلي الذي س����يطيح 
باحلكومة أوال، وإال سيدخل الوضع 
في لبنان في دينامية تدهور وتأزم 

شديد.
زيارة فيلتم����ان اخلاطفة الى 
لبنان جاءت ف����ي توقيت لبناني 
وإقليمي حساس جدا. في الداخل، 
س����باق مرير مع الوقت بدأ ينفذ 
قبل ص����دور القرار الظني وبلوغ 
الوضع مفترق طرق حاسم، وفي 
احمليط، االنس����حاب األميركي من 
العراق أضيف إليه تعثر املشروع 
األميركي للمفاوضات على املسار 
الفلس����طيني � اإلسرائيلي. ولكن 
واشنطن التي تتصرف في املنطقة 
على أساس فصل امللفات، وحيث 
لكل مل����ف وبلد وضعه وظروفه، 
ال تعتبر ان ما ص����ح في العراق 
من تفاهم األم����ر الواقع مع إيران 
يصح في لبن����ان وينطبق عليه، 
هناك اعتراف أميركي واضح بنفوذ 
إيران ودورها، وهنا عدم اعتراف 
بنفوذ إيران املتنامي ومشروعها 
الطموح ليس في لبنان، وإمنا في 
أزمة الش����رق األوسط من البوابة 

اللبنانية.

مجلس الوزراء بعد يومني وعلى 
جدول أعمالها بند وحيد هو ملف 
شهود الزور، وان كان من املتوقع 
أال تنتهي هذه اجللس����ة الى قرار 
حاسم ونهائي ملواكبة ما تبقى من 
اتصاالت إقليمية ودولية لم تصل 

الى خواتيمها بعد.
4 - زيارة فيلتمان الى بيروت 
أهم م����ا فيها وما يثي����ر االهتمام 
والريبة هو توقيتها السياس����ي. 
فيلتمان وصل بعد زيارة الرئيس 
االيراني التي فاقت التوقعات في 
حجمها وآثارها، بحيث بدت زيارته 
في أحد أوجهها ردا على زيارة جناد 
وبهدف إقامة توازن أقله في الشكل 
وعلى مس����توى الدعم السياسي 
بعدما كشفت الزيارة عن »توغل 
ايراني« داخل لبنان جتاوز حزب 

اهلل الى احلكم اللبناني.
فيلتمان وصل أيضا عش����ية 
جلسة مجلس الوزراء التي ينظر 
اليها كجلس����ة مفصلية ستعطي 
إشارة البدء في حتديد اخليارات 
واملواقف احلاسمة والنهائية، وفي 
فتح الوضع على توازن سياسي 

جديد في احلكم اللبناني.
وهنا يبدو دور القوة الوسطية 
الرئيس  الت����ي ميثله����ا حالي����ا 
س����ليمان والنائب جنباط دورا 

عن تسويات أو مخارج مع استمرار 
هذه احللقة الرئيسية املفقودة.

ورغم مداخات سعودية وتركية 
)قام بها أردوغان في دمشق(، فإن 
عملية ترميم العاقة بني احلريري 
واألسد تتطلب بعض الوقت واجلهد 
نتيجة تضرر عامل الثقة. فالرئيس 
األسد يعتبر، وهذا ما قاله ألردوغان، 
ان احلري����ري لم ي����ف بالتزاماته 
ووعوده وهو )االسد( كان يفضل 
أال يتعهد احلريري بشيء من أن 
يتعهد وال ينفذ ما وعد به بغض 
النظر عما اذا كان األمر عائدا الى عدم 

قدرة أو عدم رغبة في التنفيذ.
3 - كم����ا أن جناح املس����عى 
السوري � السعودي بات بتطلب 
ويفترض اتباع وإس����ناد التفاهم 
الس����وري حول لبنان واخلطوط 
العريضة للوضع فيه )االستقرار 
وحكومة الوحدة الوطنية ومنع 
الفتنة( بآلية عملية حتدد كيفية 
اخلروج من أزمة احملكمة ومأزق 
القرار الظن����ي، وهذه اآللية باتت 
مح����ددة لبناني����ا ف����ي فتح ملف 
شهود الزور وإحالته الى املجلس 
العدلي، ما يؤدي الى »اس����تئخار 
القرار الظني« حتى إش����عار آخر، 
ولذلك فإن نتائج القمة السورية � 
السعودية ستظهر بدءا من جلسة 

الداخلية واإلقليمية، ومن اهتزاز 
أيضا في لبنان مع وصول العاقة 
بني األس����د واحلريري الى توقف 

غير محسوب.
2 - اله����دف األول واملباش����ر 
� السعودية  لاتصاالت السورية 
الرفيعة املستوى هو إعادة وصل 
ما انقطع بني االسد واحلريري، إذ 
ال ميكن املضي في أي عملية بحث 

الري����اض يعل����ن ان العاقة بني 
الزعيمني ثابتة ومس����تمرة، وان 
التفاهم السوري � السعودي مازال 
ساري املفعول كس����قف للوضع 
واالستقرار في لبنان رغم ما اعتراه 
أخيرا من اهت����زاز في العراق مع 
وصول عملية تش����كيل احلكومة 
اجلديدة الى مراحلها النهائية التي 
تتح����دد فيها احلصص واألحجام 

من التكهنات والتس����اؤالت حول 
دوافعه وأهدافه وسط »شح« في 
املعلوم����ات األولية، وتضارب في 

التوقعات املتأرجحة بني: 
� مؤشرات تنبئ بتسوية بدت 
خيوطها تنسج ومعاملها تتضح على 
قاعدة الفصل بني احملكمة الدولية 
التي خرجت من يد اجلميع والقرار 
الظني الذي ميكن التحكم مبوعد 
صدوره تأجيا أو استئخارا ومن 
باب لبناني هو »فتح ملف شهود 
الزور أمام املجلس العدلي« أو من 
باب ضرورات دولية إقليمية تقضي 
بأولوية االستقرار اللبناني وأهميته 

في هذه املرحلة.
� تكهنات وتقديرات بقرب صدور 
القرار الظني، وان العد العكس����ي 
له ق����د بدأ مع ما يس����تدعيه ذلك 
من حالة استنفار وحركة وقائية 
استباقية الحتواء تداعياته ونتائجه 
وحصرها في أضيق نطاق ممكن.
وبانتظار ان تتكشف خلفيات 
واجتاهات هذه احلركة غير العادية، 
واملسألة مسألة أيام ال أسابيع، فإن 
مصادر سياسية واسعة االطاع 
تورد بش����أن زيارتي األسد )الى 
الرياض( وفيلتمان )الى بيروت( 

املاحظات والنقاط التالية: 
1 - لقاء االس����د � عبداهلل في 

حول سبب هذه الزيارة التي بدت 
أقرب الى عملية »مداهمة أميركية« 
للوضع اللبناني وتسببت في قطع 
الرئيس ميش����ال سليمان إجازته 

العائلية في عمشيت.
وصل فيلتم����ان الى لبنان من 
بوابة »الوسط«. فلقاءاته اقتصرت 
على الرئيس س����ليمان وصديقه 
النائ����ب وليد جنب����اط، واكتفى 
لضيق الوق����ت بإجراء »اتصاالت 
مجاملة« مع قيادات قوى 14 آذار 
وفي مقدمتها الرئيس أمني اجلميل 
ود.سمير جعجع، بعدما كان التقى 
الرئيس احلريري في الرياض، ولم 
يتسن له لقاء الرئيس نبيه بري 
الذي لم يكن متحمسا للقاء ولم يكن 
منزعج����ا من عدم حصوله تفاديا 

لإلحراج.
وبعد مغادرة فيلتمان بيروت 
أعل����ن عن لقاء ليل����ي حصل بني 
السيد حسن نصراهلل وجنباط 
الذي حرص على اطاعه على ما 
دار في اللقاء قطعا لكل محاوالت 
التأويل وااللتباس، كما أعلن عن 
قمة وشيكة لبنانية � سورية ميكن 
أن تعقد في أي حلظة هذا األسبوع 

قبل جلسة األربعاء أو بعدها.
هذا احلراك السياسي املفاجئ 
والكثيف الذي أطلق موجة واسعة 

بي����روت: لم يكد 
الرئيس االيراني 
محمود أحمدي جناد 
يغ����ادر لبنان حتى 
أعلن ع����ن زيارة لم 
تكن مقررة للرئيس 
السوري بشار االسد 
الى الري����اض. وبدا 
من شكليات الزيارة 
أنها متت على عجل 
وأخذت صفة »زيارة 
عمل« إذ اقتصرت على لقاء مطول 
في القاعة امللكية في مطار الرياض، 
واقتصرت احملادثات على الرئيس 
األس����د وخادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل ومستش����اره األمير 
عبدالعزيز ب����ن عبداهلل من دون 
ان يتس����رب منها شيء، وترافقت 
زي����ارة االس����د ال����ى الرياض مع 
االعان عن توجه الرئيس س����عد 
احلريري الى العاصمة السعودية 
في زي����ارة خاصة ول����م يجر أي 
لقاء بني األس����د واحلريري هناك، 
وفي خال الزي����ارة أيضا، وصل 
مساعد وزيرة اخلارجية األميركية 
جيفري فيلتمان الى بيروت قادما 
من الرياض، وهو يقوم اآلن بجولة 
ف����ي املنطقة لم يكن لبنان مدرجا 
على برنامجها، ما عزز التساؤالت 

حتركات ديبلوماسية كثيفة متحورت حول لبنان ومتثلت بقمة سورية - سعودية في الرياض واستقبال الرئيس ميشال سليمان للمبعوث األميركي جيفري فيلتمان ولقاء مسائي جمع السيد حسن نصراهلل والنائب وليد جنباط

توقعات باستقالة قضاة 
لبنانيين من المحكمة  الدولية

بي��روت � وكاالت: توقعت مصادر واس��عة االطاع إقدام 
قضاة لبنانيني � عينوا في احملكمة الدولية � على االستقالة من 
مناصبهم بعد ارتفاع وتيرة السجال بشأن احملكمة، والتحقيق 
الدول��ي، وخصوصا أن بعضه��م لم يعد يحتم��ل اتهام قوى 
املعارضة، والس��يما حزب اهلل، احملكمة بأنها أداة إس��رائيلية 
تس��تهدف املقاومة، فيما تدرس جهة رسمية الوضع القانوني 
في حال احلاجة إلى بدالء، الس��يما أن اخلطوة حتتاج إلى قرار 
من احلكوم��ة، ونقلت جريدة »االخبار« ع��ن املصادر دعوتها 
إل��ى مراقبة اإلجراءات اإلدارية املتوقع��ة من الرئيس أنطونيو 
كاس��يزي، فيما خص تركيبة محكمة االس��تئناف الناظرة في 

قضية اللواء جميل السيد.

 مراكز جديدة للكتائب في أميركا: بعد جولة قام بها النائب ندمي اجلميل في الواليات املتحدة 
الصيف املاضي، بدأ منس���ق اللجنة املركزية في حزب »الكتائب اللبنانية« النائب سامي 
اجلميل زيارة الى الواليات املتحدة األميركية تشمل خمس واليات، واستهلها من كاليفورنيا، 
وسيكون للجميل لقاءات عدة مع الكوادر الكتائبية، للبحث في مشاريع احلزب املستقبلية 
وكيفي���ة متابعة التواصل البناء مع القاعدة احلزبية من خال الهيئة االغترابية للحزب، 

وسيتم تدشني مراكز جديدة ل� »الكتائب« في الواليات املتحدة.
 ماذا قال احلريري لنجاد؟: لوحظ ان مصادر كتلة املستقبل حرصت على توزيع جانب من اجتماع 
الكتلة الذي عقد بعد مغادرة الرئيس االيراني جناد واملتعلق مبوقف احلريري من موضوع احملور 

االقليمي الذي حتدث عنه جناد ليكون لبنان جزءا منه.
وأك��دت مصادر الكتلة ان احلريري بحث مع الرئيس أحمدي جناد »ما طرحه في خطابه في 
ملعب الراية في ش��أن محور يشمل لبنان وس��ورية وفلسطني والعراق وتركيا وايران، ونقلت 
عنه قوله للرئيس االيراني أن أحدا لم يبحث مع الدولة اللبنانية مثل هذا الطرح السياسي الذي 
يحتاج بحس��ب الصيغة اللبنانية الى خطوات داخلية، اضافة الى خطوات التشاور الطبيعية مع 
االشقاء العرب ضمن قواعد العمل العربي املشترك، مذكرا بأن لبنان واضح في حتديد خياراته 
في وجه العدو االس��رائيلي ويلتزمها كاملة، بدءا من ارغام اسرائيل على التطبيق الكامل للقرار 
1701، وصوال الى رفض اي تس��وية معها ال تقوم على مرجعية مؤمتر مدريد واملبادرة العربية 
لعودة كامل االراضي العربية احملتلة وحق عودة الفلسطينيني الى دولة مستقلة عاصمتها القدس 

الشريف«.
وفي هذا االطار، تعتبر مصادر 14 آذار ان »خيار لبنان في مواجهة اسرائيل هو نفسه خيار 
العرب واستراتيجيتهم التي كرروها في اكثر من مناسبة، خصوصا في القمة العربية ببيروت، 
وان ايران ليست هي من يحدد للبنان وشعبه في اي محور يكون، وهو ما افترضه جناد حاصا 

بفعل االمر الواقع«.
 احلوار الهادئ: نقل عن الرئيس س���عد احلريري قوله انه أبلغ الرئيس االيراني خال 
لقائه به انه »بالصراخ والتهويل والتهديد لن يس���تطيع أحد ان يجبرني على أي شيء، 

ولذلك أنا أدعو الى استمرار احلوار الهادئ بعيدا عن الضغوط«.
 االمتنـاع عن التصويـت: تقول مصادر في »اللقاء الدميوقراطي« ان النائب وليد جنباط مييل 
الى االمتناع عن التصويت في الهيئة العامة للبرملان على البند الوارد في مشروع قانون املوازنة 
للعام احلالي واخلاص بتمويل احملكمة، مشيرة الى انه سيترك احلرية للنواب غير احلزبيني في 
التصويت كما يش��اءون مع تقديره لاعتبارات التي متلي على أحد النواب احلزبيني التصويت 

مع متويل احملكمة.
 التوازن الطائفي: زار وفد من املجلس التنفيذي للرابطة املارونية ضم: النقيب انطوان 
قليموس، شارل احلاج، طال الدويهي وانطونيو عنداري، املدير العام لقوى االمن الداخلي 
اللواء اشرف ريفي، وناقش معه املابسات التي حتيط دورة قوى االمن الداخلي، وكيفية 

العمل على قبول املرشحني املسيحيني العادة التوازن الطائفي الى مؤسسة قوى االمن.
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سليمان في دمشق بأي لحظة

قمة الرياض قيد االختبار في مجلس الوزراء غدًا

وزير التنمية اإلدارية محمد فنيش

وزير التنمية اإلدارية نوه بمواقف نجاد وتشديده على ضرورة وحدة اللبنانيين ونبذ الفتنة 

فنيش لـ »األنباء«: الجهد العربي قائم.. وال قنوات مغلقة بين الحريري ونصر اهلل
بيروت ـ اتحاد درويش

أش����اد وزير التنمية اإلداري����ة والنائب عن حزب اهلل 
محمد فنيش بالزيارة التي قام بها الرئيس االيراني محمود 
أحمدي جناد إلى لبنان والتي أكدت على متانة العاقات 
بني البلدي����ن، واصفا الزيارة بالتاريخي����ة بكل ابعادها، 
مشيرا الى احملادثات التي اجراها الرئيس جناد مع رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان والتي حملت دعما غير 
محدود للبنان ومؤسساته وهو األمر الذي أكده الرئيس 
اإليراني في جميع محطات زيارته التي جمعت أركان الدولة 
اللبنانية والتي أكد فيها على وقوف إيران إلى جانب لبنان 

ودوره األساسي في املعادلة السياسية في املنطقة.
ناجحة بكل المقاييس

ونوه الوزير فنيش ف����ي حديث ل� »األنباء« باملواقف 
التي اطلقها الرئيس اإليراني والتي شدد فيها على احترام 
سيادة واستقال لبنان واحترام النظام السياسي اللبناني 
وعلى وحدة اللبنانيني ونبذ الفتنة، الفتا إلى أن الزيارة 
كانت ناجحة بكل املقاييس رغم التهديدات اإلس����رائيلية 

والتحذي����رات الدولية وما أثير حولها من مواقف منتقدة 
لها.

وقال فنيش ان اجلمهورية اإلس����امية اإليرانية ومنذ 
انتصارها وهي تقف إلى جانب العرب وقضايا املظلومني 
واملستضعفني وقد وقفت إلى جانب لبنان في كل املراحل 
ملواجهة اسرائيل وتعزيز مقاومة لبنان كما وقفت الى جانب 
شعب لبنان ملعاجلة آثار العدوان من خال تقدمي املساعدات 

والعون سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وماليا.
تدخل سياسي وليس قضائيًا

وردا على سؤال حول متابعة ملف شهود الزور لبنانيا 
األمر الذي يقتضي احلصول على وثائق موجودة في عهدة 
احملكمة الدولية وان طلب احلصول على هذه املستندات 
قد رفضته مس����اعدة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون 
القانونية، اكد الوزير فنيش ان هذا االمر هو محاولة حلماية 
شهود الزور والتغطية على املرحلة السابقة مبا شابهها 
من تسييس واالستمرار بالتسييس ورأى ان االمم املتحدة 
ال متتلك اي تدخل باحملكمة اذا كانت مس����تقلة فهي التي 

تقرر او ال تقرر وليس مستشار وال موظف في اعلى مركز 
في االمم املتحدة ألن ذلك تدخل سياس����ي وليس قضائيا 
ولفت الى املرافعات التي عرضت اثناء طلب اللواء جميل 
السيد للحصول على هذه االفادات حيث تبني ان النسخ 
االصلية موجودة في القضاء اللبناني وان ما ارس����ل الى 
احملكمة هي نس����خ عن االفادات االصلية، ورأى ان ملف 
شهود الزور يترك للمجلس العدلي الذي هو يتعاطى به 
ويعرف ما االجراءات املطلوبة فقد يستدعي هؤالء )شهود 

الزور( ويحقق معهم.
ال أحد يمتلك تداعيات القرار الظني

وحول توقعاته بش����أن صدور القرار الظني وكيفية 
مواجهته وعلى اي صعيد من قبل حزب اهلل لفت الوزير 
فني����ش الى ان الكام املتداول هو في ديس����مبر املقبل او 
اواخر العام، نافيا معرفته مبا ميكن ان يس����تجد ش����يء 
بناء عل����ى اتصاالت، مؤكدا ان ح����زب اهلل وقبل صدور 
القرار الظني يحاول ان مينع هذا االس����تغال واالنحراف 
ملعرفة احلقيقة، مشيرا الى القرائن واملعطيات التي قدمها 

احلزب حول الشبهة مع انها قرائن متلك من القوة ما يدين 
اس����رائيل، الفتا الى ان احلزب اعتبرها معطيات وقرائن 

وقدمها للجهة املعنية.
الجهد العربي اليزال قائما

وردا على سؤال حول املساعي العربية اجلارية للحد 
من تفاقم االزمة السياسية الناشئة على خلفية ملف شهود 
الزور وصدور القرار الظني اكد الوزير فنيش ان هناك جهدا 
عربيا سوريا � سعوديا وان هذا اجلهد اليزال قائما الفتا 
الى انعاقد القمة الثاثية في لبنان والى االلتزام العربي 
مبساعدة لبنان على حفظ االستقرار وبذل اجلهد من اجل 
حماية هذا االس����تقرار في الداخل، مؤكدا ان هذا اجلهد لم 
يتوقف ولم يصل الى الطريق املس����دود بانتظار معرفة 
ما ستسفر عنه هذه املساعي العربية وعن لقاء الرئيس 
سعد احلريري والسيد حسن نصراهلل اكد انه ال خطوط 
مقطوعة واذا تطلب األمر ف����ان اللقاء يحصل وال توجد 
قنوات مغلقة او قطيعة وال حتى قرار بالقطيعة واكد ان 

القرار بالتواصل قائم وموجود والقنوات مفتوحة.

أخبار وأسرار لبنانية


