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مصادر معارضة: رئيس الحكومة سيندم الحقاً على إسقاط خيار المجلس العدلي

جنبالط نقل مودة األسد للحريري .. وبري: سليمان يحضر مخرجاً لـ »شهود الزور«
 بيروت ـ عمر حبنجر

يتصدر ملف »ش����هود الزور« جلسة مجلس الوزراء التي تعقد غدا 
االربعاء برئاسة الرئيس ميشال سليمان، الذي عاد من سويسرا منتصف 
الليل الفائت وفي جعبته مخرج كش����ف عنه الرئيس نبيه بري، قبيل 

مغادرته الى باريس امس للقاء الرئيس نيكوال ساركوزي.
املخرج يتناول ملف شهود الزور، مع اشارة بري الى انه ال مانع من 
التصوي����ت في مجلس الوزراء في النهاية، وهذه اول مرة ال ميانع فيها 
بري من التصويت في مجلس الوزراء، االمر الذي كان مرفوضا من جميع 
كتل الثامن من آذار، والذي طرح عالمة استفهام كبرى حول هذا التبدل 
وعالقت����ه مبوازين القوى داخل مجلس الوزراء، احملتمل تبدله لصالح 
الثامن من آذار، اذا ما تبدى ان النائب وليد جنبالط الذي له وزيران في 
احلكومة قد قرر مغادرة »املنطقة الرمادية« بالفعل، وااللتحاق بالركب 

السوري وحلفائه.
غير ان جنبالط عاد من لقاء الرئيس بشار االسد في دمشق بأجواء 
ايجابية على مختلف املس����تويات، ونقل عن االسد دعوته الى تضافر 
جهود جميع اللبنانيني للحفاظ على الهدوء وترسيخ الوحدة الوطنية، 
مبا يعزز نقاط القوة لدى لبنان في مواجهة التحديات التي قد تواجهه 

باملستقبل.

األسد يحمل المودة للحريري

واوضح جنبالط ان القيادة الس����ورية تركز على التهدئة الداخلية 
وعلى اخلطاب املعتدل، مش����ددا على ان الرئيس االسد يحمل كل مودة 
للرئيس سعد احلريري ورغبة في التعاون معه، ونقل عن االسد تأكيده 
امامه على ضرورة احلوار والتهدئة بعيدا عن التشنج، وانه سمع منه 
كالما وديا جتاه الرئيس احلريري، واكد جنبالط توافقه مع االسد على 
كل امللف����ات، الفتا الى انه وفي هذه املرحلة، حيث االمن القومي العربي 
مهدد، مطلوب التنس����يق والتعاون مع سورية »وكما مررنا في املاضي 

بظروف مشابهة وانتصرنا، سننتصر ايضا«.

لست بحاجة لتقديم البرهان

وحول احتمال التصويت في مجلس الوزراء على احالة ملف شهود 
الزور إلى املجل����س العدلي، قال جنب����الط: ان انطباعه ان احلكومة ال 
تتجه الى التصويت، ولدى سؤاله عن خيار وزرائه في حال التصويت، 
اجاب: لكل حادث حديث وانا لم اعد بحاجة الى ان ابرهن على اصطفافي 

السياسي.
النائب فريد اخلازن عضو الكتلة العونية، الحظ ان االجواء السياسية 
اآلن افضل من الفترة االخيرة، لكن البد من البت في ملف شهود الزور، 
مؤكدا توجه كتلته نحو املطالبة بإحالة هذا امللف الى املجلس العدلي، 

علما اننا نفضل التفاهم على املوقف دون طرحه على التصويت.

اإلحالة للمجلس العدلي غير مبررة

الوزير ميش����ال فرعون )14 آذار( ج����دد امس رفضه فكرة تصويت 
مجلس الوزراء على ملف ش����هود ال����زور، ورأى ان احالته الى املجلس 
العدل����ي غير مبررة، وقال في تصريح ل� »صوت لبنان« أمس ان هناك 
ورش����ا وملفات كثيرة على طاولة مجلس ال����وزراء، الذي انعقد امس، 
وسينعقد غدا االربعاء، منها ازمة الكهرباء وغالء املعيشة وكلها بأهمية 
موضوع شهود الزور، ان لم نقل أكثر، الى جانب املوازنة. تهويل على 

احلريري
في غضون ذلك ذك����رت »مصادر قيادية« ف����ي املعارضة لصحيفة 
»السفير« انه لم يعد مقبوال استهالك الوقت بتأجيل تلو اآلخر، بل يجب 
اتخاذ القرار املناس����ب ولو عبر التصويت على إحالة ملف الشهود الى 
املجلس العدلي إذا اقتضى األمر، وفي حال خسرت املعارضة لن تكون 
نهاية العالم بل مجرد معركة خس����رناها لكن الوضع سيصبح أصعب 
بكثير على الرئيس احلريري حينها، وأغلب الظن انه سيندم الحقا على 

اسقاط خيار املجلس العدلي!

الرئيس السوري د.بشار االسد مستقبال رئيس احلكومة األسبق عمر كرامي وجنله فيصل كرامي في دمشق امس  )سانا(

اإلسرائيليون خاضوا حرب يوليو  بعيون »ألفا« 
بيروت:    كشف مصدر قضائي
لبنان���ي ل���� »الس���فير« 
األولي���ة  التحقيق���ات  أن 
م���ع الموقوفين ف���ي قطاع 
المتعاملين  االتصاالت، من 
مع »الموساد« اإلسرائيلي، 
والسيما ش���ربل ق. وطارق 
ر.، بينت أن اإلس���رائيليين 
الثان���ي لحرب  الي���وم  منذ 
يولي���و 2006، وعل���ى مدى 
اثنين وثالثين يوما، تمكنوا 
من اإلمساك بش���ركة »ألفا« 
من ألفها ال���ى يائها، وكانوا 
يتحكمون ب� »داتا« معلومات 
الشركة كلها، وهو األمر الذي 
وفر لهم في بعض األحيان، 
معلومات س���واء الستهداف 
أبنية، خصوصا في الضاحية 
الجنوبية والجنوب، أو أفراد، 
تبعا لما كان يتوافر لهم من 
معلومات على مدار الساعة، 
إذ تبين أن اإلسرائيليين كانوا 
ممسكين بكل قاعدة معلومات 

الشركة المذكورة. 

مصطفى علوش

كشف وقائع لقاء رئيس الحكومة والمعاون السياسي لألمين العام لحزب اهلل

مصدر لـ »األنباء«: الحريري رفض تقديم  تنازالت
 وخليل تمسك برفض اتهام حزبيين

 بيروت ـ ناجي يونس
يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة مشهودة غدا 
متفقا على تخصيصها مللف ما يس���مى ش���هود الزور 
في قضية اغتيال الرئيس رفيق احلريري والش���هداء 

اآلخرين.
ويبدو ان املس���اعي بلغت خواتيمها بالتفاهم على 
تأجيل حسم مرجعية هذا امللف قضائيا، تبعا الستحالة 
التوصل الى قواسم مشتركة بني قوى 8 آذار التي تصر 
على احالة هذا امللف الى املجلس العدلي، رغم الشوائب 
القانونية املانعة، وبني قوى 14 آذار التي ترفض ذلك 
وترى انه من غير املقبول احلديث عن شهود زور في 

قضية لم تطرح على احملكمة بعد.
هذه االس���تحالة بدت واضحة، م���ن خالل النقاش 
األخير ال���ذي دار بني الرئيس س���عد احلريري وبني 
املعاون السياسي لألمني العام حلزب اهلل احلاج حسني 
خليل في بيت الوسط، حيث أشار الرئيس احلريري 
في اجتماع تكتل »لبنان أوال« برئاس���ته يوم اجلمعة 

الى ان البحث الذي دار م���ع احلاج خليل لم يتوصل 
الى أي جديد حاس���م »بحس���ب مصدر ف���ي 14 اذار ل� 
»األنباء«، الذي أكد ان اخلليل متسك بضرورة الذهاب 
الى نهاية املطاف في هذا الس���ياق حتى كشف حقيقة 
كل ما جرى وبإحالة امللف الى املجلس العدلي فما كان 
من احلريري اال ان أكد بدوره التمسك مبا تنص عليه 

القوانني من هذا القبيل.
وتابع املصدر: »في موضوع احملكمة اخلاصة بلبنان 
أكد اخلليل ان حزب اهلل ال يستطيع ان يتحمل أي اتهام 
لعدد من عناصره وأعاد تكرار ما سبق للسيد نصراهلل 
ومسؤولي احلزب ان أشاروا اليه في موضوع التآمر 
على املقاومة من بوابة القرار االتهامي املرتقب صدوره 
فما كان من احلريري اال ان كرر الكالم نفسه عن التمسك 
باحلقيقة واحملكمة واالستقرار والعدالة والوحدة الوطنية 
والدولة وانه ال أحد يعلم متى س���يصدر هذا القرار أو 

ما سيرد فيه والى من ستوجه التهم«.
وفي موضوع احلوار الس���وري – الس���عودي أكد 

املصدر ان احلريري واخلليل أثنيا على ما أفضى اليه 
هذا احلوار وقد ش���ددا على أهمية تعزيز االس���تقرار 

والتهدئة وحكومة الوحدة الوطنية.
أما ف���ي موضوع تعزيز التواص���ل بني حزب اهلل 
وتيار املستقبل فقد حصل تفاهم على ضرورة تفعيل 

هذا التواصل بني الطرفني مبختلف أوجهه.
املصدر الواسع االطالع أضاف قائال انه وسط بلوغ 
حزب اهلل وحلفائه ومن ورائهم دمش���ق، أعلى سقف 
التصعيد واملطالبة، فإن احلريري بلغ أدنى سقف من 
التنازالت وهو لم يعد مستعدا ألي خطوة تنازلية بأي 
شكل من األشكال اضافة الى التأكيدات العربية والدولية 
واألممية على رفض العب���ث باألمن اللبناني وقضية 
احملكمة، ولع���ل إيران حريصة على قطف ثمار زيارة 
رئيسها الى لبنان على املديني املتوسط والبعيد، وختم 
بالقول: ان كل ما سبق يسهم بقوة في تعزيز الستاتيكو 
القائم من التهدئة والهدنة في لبنان، حتى اشعار آخر 

وعلى األرجح حتى صدور القرار االتهامي.

»شهود الزور«.. هل تكون »جلسة الحسم والتصويت« هذا األسبوع؟
أنباء بيروت: في موازاة تداول 
عن نصيحة سورية بالتعجيل 
في ب���ت ملف ش���هود ال���زور في 
مجلس الوزراء هذا األسبوع، ولو 
اقتضى األمر اللجوء إلى التصويت، 
بالتزامن مع إشارة الوزير السابق 
وئام وهاب، املقرب جدا من سورية، 
إلى أن »وزراء النائب وليد جنبالط 
ورئيس اجلمهورية ميشال سليمان لن يصوتوا 
مع س���عد احلري���ري«، يصر تيار املس���تقبل 
وحلفاؤه على وجوب إحالة ملف شهود الزور 
إلى القضاء العادي للبت فيه، مؤكدين رفض 
إحالته إلى املجلس العدلي من جهة، واللجوء إلى 
التصويت على طاولة مجلس الوزراء من جهة 
ثانية، ألنه سيثير أزمة وشقاقا داخل الصف 
اللبنان���ي، ألن مخاطره كبيرة، ويجاريهم في 
هذا االعتقاد جنبالط الذي يقول ان »التصويت 
يفت���ح الباب أم���ام أزمة حكومي���ة وكبيرة«.

وتقول مصادر مطلعة ان االمور تتخذ منحى 
خطرا من خالل التصويت في مجلس الوزراء، 
وألن األم���ر كذلك فإن ثم���ة تفاهما غير معلن 
حصل بني الرئيس سليمان والنائب جنبالط 
على عدم ترك االمور تصل الى نقطة الالعودة 

في حال اصرار وزراء قوى 8 اذار على ذلك، وكما 
ان موضوع متويل احملكمة لم يطرح بدوره في 
املجلس نظرا الى االنقسام حوله ولعدم احراج 
الفرقاء اآلخرين ايضا كالرئيس سليمان والنائب 
جنبالط فان اي موضوع ميكن ان يثير انقساما 
حادا من خالل التصويت لن يطرح حتى اشعار 
آخر، اذ ان أي تصويت س���يفجر احلكومة من 
الداخل ولن تبقى حكومة او مجلس وزراء ميكن 
الضغط من خالله في الداخل اوحتى في وجه 
اخل���ارج، وتاليا فإن هناك عوامل عدة تتحكم 
في الواقع السياسي الراهن هي اوال ان طبيعة 
االزمة تفرض التعاطي به���ذه الطريقة وعدم 
تصعيد االمور الى حيث ال حتتمل، وثانيا ان 
هناك توازنا ال ميكن ألحد حسمه في اي اجتاه، 
ثم ان ايا من الفرقاء ليس حرا في خياره حتى 
النهاية وهناك حدود لهذه اخليارات، اذ ان السقف 
الذي اليزال يظلل الوضع هو نفسه منذ القمة 
الثالثية في قصر بعبدا وقد ثبت ذلك في القمة 
السعودية - السورية في الرياض اخيرا، وهو 
يقوم على عنصرين، احدهما االستقرار االمني 

والثاني التضامن احلكومي.
وفي ح���ني عق���د وزراء املعارضة اجتماعا 
تنسيقيا امس، قالت مصادر قيادية بارزة في 

املعارضة انه لم يعد مقبوال اس���تهالك الوقت 
بتأجيل تلو اآلخر ويجب اتخاذ القرار املناسب، 
ولو عب���ر التصويت على اإلحالة الى املجلس 
العدلي إذا اقتضى االمر، »وفي حال خسرنا فلن 
تكون نهاية العالم، بل مجرد معركة خسرناها، 
لكن الوضع سيصبح أصعب بكثير على الرئيس 
احلريري حينها، واغلب الظن انه سيندم الحقا 

على إسقاط خيار املجلس العدلي«.
وأش���ارت املصادر الى ان املعارضة تتفهم 
حاجة الرئيس س���ليمان الى بعض الوقت كي 
يحاول الوصول الى التوافق حول مسألة شهود 
الزور، وهي تدرك ان موقعه الوسطي يتطلب 
منه التمهل وتكرار احملاولة مرة أولى وثانية، 
لكن ال ميكن االستمرار على هذا املنوال الى ما 
ال نهاية، والبد في حلظة ما من حسم االمور، 
علما ان هذا االس���تنزاف إذا استمر يسيء أوال 

الى صورة رئيس اجلمهورية.
ومعلومات هذه املصادر تفيد بأن جنبالط 
أبلغ القيادة السورية أنه »حسم أموره الى جانب 
الفريق الذي يستشعر اخلطر من مسار عمل 
احملكمة الدولي���ة، وأنه لن يكون مضطرا بعد 
اليوم لشرح موقفه وللبرهان على اصطفافه 

في السياسة«.
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أخبار وأسرار لبنانية
 »املردة« واملعارضة: بذل الوزير يوسف سعادة )ممثل 
»املردة« في احلكومة( جهودا ليوضح طبيعة تصويته 
غير السياسي الى جانب فريق احلكومة في موضوع 
»عقد شركة سوكلني« وتغريده خارج سرب وزراء 
املعارضة. ومعلوم ان النائب سليمان فرجنية كان 
تلقى انتقادات تدور بني الهمس والعلن حول أدائه 
السياس���ي ومحاولته في الفت���رة األخيرة انتزاع 
مساحات وهوامش تدل على وجود حسابات أخرى، 
فيظهر أخيرا انه مهتم بصورته كمرشح جدي للرئاسة 
املقبلة، وهو أمر يفرض عليه - كما يعتقد - أسلوبا 
مختلفا في مقاربة بعض امللفات، فيبدو في الظاهر 
أقل حماسا. ولوحظ ان الوزير سعادة كان األوضح 
بني وزراء املعارضة في دعوته أمس الى حسم قضية 
ملف ش���هود الزور ولو تطلب األم���ر اللجوء الى 

التصويت.
 مخاطبة حسـب األصـول: اقترح وزير الدولة عدنان السيد 
حسني أن يكون الرد على موقف رئيس الوزراء السوري 
محمد ناجي عطري »من منطلق واقعي وفي إطار احلرص 
على العالقات بني البلدين، وأال تشهد البالد جتاذبات لبنانية 
- س��ورية«، معتبرا أنه »باستطاعة رئيس احلكومة )سعد 

احلريري( ان يخاطب نظيره السوري حسب األصول.
وفي تفسير هذا الرأي، اقترح مصدر وزاري ان يبادر 

لبنان وعبر سفارته في دمشق الى ابالغ املسؤولني السوريني 
رسالة احتجاج على موقف رئيس احلكومة السورية الذي 

يعد تدخال في شؤون لبنان الداخلية.
 حرب »القوات« - الضاهر مسـتمرة: تس���تمر فصول احلرب 
املفتوحة قضائيا وإعالميا بني القوات اللبنانية ورئيس 
مجلس ادارة املؤسسة اللبنانية لالرسال الشيخ بيار 
الضاهر على خلفية النزاع القضائي القائم بينهما على 

ملكية املؤسسة.
وفي حني رفض رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
د.سمير جعجع التعليق على املواقف التي أدرجها 
الضاهر خالل املقابلة التي أجريت معه عبر برنامج 
»كالم الناس«، ق���ال ان »القضية قانونية قضائية 
بامتياز وقمنا مبا يجب القيام به في القضاء، وأي 
ش���يء يحصل خارجه مضيعة للوقت ومجرد ذر 
للرماد في العيون، ومن لديه شيء يقوله فليذهب 

الى القضاء«.
وصدر عن الدائرة اإلعالمية في القوات اللبنانية 
بيانا جاء فيه ان »استبدال الضاهر جلسات االستماع 
واالستجواب أمام قضاة التحقيق واحملاكم بحلقات 
تلفزيونية )مونولوج( بوجود طرف واحد فقط، لهو 
خير دليل على فقدان الطرف اآلخر أية قرائن أو أدلة 

أو مستندات فعلية تثبت وجهة نظره«.

أكد أن كالم العطري اعتراف بالتأثير الكبير لـ »14 آذار« على الساحة اللبنانية

علوش لـ »األنباء«: السعودية ال تملك أي معلومات عن القرار االتهامي
 بيروت ـ زينة طّبارة

علق عضو المجلس السياس���ي في حزب 
»المستقبل« النائب السابق مصطفى علوش 
على كالم رئيس الوزراء السوري ناجي العطري 
الذي وص���ف فيه قيادات ق���وى »14 آذار« ب� 
»الهياكل الكرتونية«، معتبرا ان كالم العطري 
الحاقد على القوى السيادية اللبنانية دليل على 
اعتراف واضح منه���م بأن قوى »14 آذار« لها 
التأثير االكبر على الساحة اللبنانية في تغيير 
المعادالت سلميا وتبديل الواقع اللبناني ومنع 

الهيمنة على قراره ومساره السياسيين.
ولفت علوش ف���ي تصريح ل���� »األنباء« 
الى أن س���ورية تحاول ممارسة الضغوطات 
بشتى الوس���ائل على الرئيس الحريري من 
خالل أدواتها في لبنان المتخصصة بالسباب 
والش���تائم أمثال الوزير السابق وئام وهاب 

وغيره لحمل الرئي���س الحريري على تقديم 
المزيد من التنازالت لصالحها دون أي مراعاة 
منها لما تقتضيه المصلحة اللبنانية انطالقا 
من مبدأ تفادي أخطاء الماضي وإعادة صوغ 
العالقات الجيدة بين البلدين، معتبرا أن سورية 
تعتمد سياسة »التقية« في تعاطيها مع الرئيس 
الحريري وخارج إط���ار تفاهمها مع المملكة 
الس���عودية حول الملف اللبناني الداعي الى 

التهدئة وترسيخ االستقرار السياسي.
وعن المعلومات التي تناولتها إحدى الصحف 
المحلية بأن »المملكة السعودية أبلغت دمشق 
تأجيل صدور القرار االتهامي الى شهر مارس 
المقبل«، ختم علوش معتب���را ان المراد من 
نشر معلومات غير صحيحة مماثلة ان دلت 
على ش���يء فهي تدل على سعي اآلخرين الى 
زج المملك���ة في أتون الصراع حول المحكمة 

الدولية، مؤكدا أنه ال المملكة الس���عودية وال 
غيرها م���ن الدول العربية والغربية تملك أي 
معلومات حول مضمون القرار االتهامي أو موعد 
صدوره، مستهجنا إصرار بعض الفرقاء توسيع 
دائرة الخالفات من خالل فبركة االضاليل في 
الوقت الذي يدعون فيه نبذهم الفتنة الداخلية 
وحرصهم على السلم االهلي، مستدركا بالقول 
ان الوض���ع اللبناني كما هو عليه حاليا جزء 
من الوضع االقليمي الدولي وهو يتأثر سلبا 
وإيجابا بتطوراته ومتغيراته، معتبرا ان عملية 
الس���الم لم تكتمل أطرها بعد حول فلسطين 
المنطقة  والعراق، ومادامت الصراع���ات في 
تتحكم بها التجاذبات السياسية الدولية، فإن 
لبنان سيبقى عرضة للتهديد وعدم االستقرار 
السياسي من قبل سورية وإيران في محاولة 

منهما الستعماله ورقة ضغط لصالحهما.


