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صفير يجدد الهجوم على حزب اهلل: أزور سورية بعد قيادات 14 آذار 

أجواء لبنان ملّبدة.. فهل تنقيها المعادلة »ع ـ ع ـ غ«؟
وعلى أساس اتصاالت سابقة 
وان هدف����ه ل����م يك����ن االطالع 
على معلومات طبية امنا على 
معلومات تتصل بالتحقيق في 
جرمية اغتيال الرئيس الشهيد 

ورفاقه.
عون ينسجم مع موقف نصراهلل

في املقابل، أكد رئيس تكتل 
التغيير واإلصالح العماد ميشال 
عون ان موقفه من جلنة التحقيق 
الدولي����ة ومن احملكمة الدولية 
ينسجم مع موقف األمني العام 
حل����زب اهلل. وجدد عون لقناة 
»املنار« تأكيد موقفه القائل بعدم 
شرعية هذه احملكمة وضرورة 

عدم التعاون معها.
وهاجم عون منكري وجود 
ش����هود زور قبل صدور قرار 
االته����ام أو حكم احملكمة، وقال 
انا ال أنتظر احملكمة كي تقول 

هناك شهود زور او ال.
خصوصيات مقدسة!

وحول ما تعرض له احملققان 
الدولي����ان في عي����ادة د.إميان 
شرارة، قال عون ان هذه املسألة 

من »اخلصوصيات املقدسة«.
إعالم حزب اهلل تابع امس 
حملت����ه على جلن����ة التحقيق 
وصل����ت  »الت����ي  الدولي����ة 
بسلوكها الفضائحي حد انتهاك 
اخلصوصيات الطبية واالطالع 

على امللفات النسائية«.
وق�����الت اذاعة النور ان »تيار 
الذي يقوده رئيس  املستقبل« 
احل����كومة س����عد احلريري، 
انتهاك احملققني  لم يست����نكر 
الدوليني حرمة عي����ادة طبية 

نسائية.

لم يحصل حتى اآلن.
البطريرك املاروني اتهم حزب 
اهلل باعتماد القوة للسيطرة على 

لبنان.
وفي حديث حملطة »اجلزيرة« 
بث مساء امس السبت قال صفير 
ان املقاومة ليست لألرض احملتلة 
فقط، بل هم يريدون ان يغيروا 
النهج او النظ����ام القائم عليه 

لبنان للسيطرة عليه.
وأضاف صفير: اذا صدر حكم 
احملكمة الدولية بفالن او فالن 
فيجب ان نرحب به، ألنه من اجل 

وضع حد لالغتياالت.
وعلمت »األنباء« ان البطريرك 
رد على سؤال حول متى سيزور 
سورية فأجاب ضاحكا: بعد ان 

تزورها قيادات 14 آذار.
كالم مستغرب

من جهته����ا، إذاعة »النور« 
الناطقة بلسان حزب اهلل وصفت 
كالم صفير بأنه الفت ومستغرب 
في مضمونه وتوقيته، واعتبرته 
هجوما قوي����ا على حزب اهلل، 
من حيث اتهامه باعتماد القوة 

للسيطرة على لبنان.
متمسكون بالمحكمة

النيابية  اما كتلة املستقبل 
التي اجتمعت برئاسة الرئيس 
احلريري فشددت على التمسك 
باحملكم����ة الدولي����ة، مؤك����دة 
العدالة  ب����ني  انه ال تع����ارض 

واالستقرار.
وقال النائب احمد فتفت الذي 
تال البيان ان الكتلة استغربت 
إعاق����ة عمل فري����ق مدعي عام 
احملكمة الدولية، خصوصا انه 
كان منسقا مع مختلف اجلهات 

استقراره، ولن تسمعوا منا كلمة 
واحدة ولن تشهدوا منا خطوة 

واحدة في عكس هذا االجتاه.
من جانبه، البطريرك املاروني 
نص����راهلل صفير قال امس: اذا 
أردنا ان نضع حدا لالغتياالت 
التي حصلت ف����ي لبنان يجب 
ان تصدر األحكام عن احملكمة 
الدولية، مستغربا احلديث عن 
ان احملكمة مسيس����ة، وهي لم 
تصدر أحكاما بعد، وعليها ان 
تق����ول للقاتل أنت القاتل وهذا 

على كل هذا، أكد ان لبنان لن يقع 
في الفتنة، ولن يقع في انعدام 
احلوار وال في الرأي الواحد ولن 
يقع في فخ اخلروج عن هويته 
العربية احلرة،  الدميوقراطية 
وسيبقى مكانا للعيش املشترك 
واملناصفة التامة بني املسيحيني 

واملسلمني.
وأض����اف في احتف����ال في 
اجلامعة األميركية في بيروت 
يق����ول: ه����ذا النم����وذج نحن 
مس����ؤولون عن حمايته، وعن 

مون الى االتصال هاتفيا بالرئيس 
سعد احلريري واستعرض معه 
مالبسات احلادث الذي تعرض 
له فري����ق احملققني الدوليني في 
الضاحي����ة اجلنوبي����ة وجرى 
في خالل االتصال التأكيد على 
التزام لبنان مبواثيق الشرعية 
الدولية مبا يخدم سالمة التحقيق 

ومقتضيات العدالة.
الحريري: لن نقع في الفتنة

الرئيس سعد احلريري وردا 

وانسجام. وسمع عسيري وهو 
يقول البادي اثناء مصافحته، هنا 
»ع« علي و»غ« غضنفر وهناك 
السفير السوري علي عبدالكرمي.. 
أي ان احلل ف����ي لبنان بحاجة 
إلى معادل����ة ع.ع.غ، خاصة مع 
اقتراب االجتماع املنتظر للسفراء 

بعد غد.
على أن محاوالت احتواء األزمة 
على مستوى ع.ع.غ، لم يبرد من 
حرارة االنفعال الدولي، فقد بادر 
االمني العام لالمم املتحدة بان كي 

ج����دول األعم����ال، ومهما طال 
الوقت.

مجلس األمن

الدولي تلقت  على الصعيد 
رئاسة احلكومة معلومات عن 
التحضير جللسة خاصة ملجلس 
االمن الدولي، الذي »ساده التوتر 
القبول مبا  ورفض اعض����اؤه 
تعرض له احملققون الدوليون«، 
حتى ان السفير الصيني الذي بدا 
أقل توترا اعرب ملندوب لبنان 
نواف سالم عن عدم رضاه في 
ح����ني كانت مندوب����ة الواليات 
املتحدة س����وزان رايس االكثر 
صخبا ف����ي مواجهة ما حصل، 
وخصوصا على صعيد املوقف 
الداعي ملقاطعة احملكمة، فضال 
عن دعوتها املجلس الى اجتماع 

طارئ االسبوع املقبل.
اتصاالت عاجلة

غير ان اتصاالت عاجلة جرت 
بني الرياض ودمش����ق من اجل 
تكريس التهدئة التي اقرت في 
القمة الثالثية. ورجحت صحيفة 
»السفير« البيروتية ان السعودية 
تعمل على نص مكتوب، ميكن ان 
يشكل مخرجا من االزمة احلالية 
الدولية، على أن  حول احملكمة 
يحمل النص م����ن الرياض الى 
دمش����ق املستشار امللكي األمير 
عبدالعزيز بن عبداهلل في موعد 

لم يحسم بعد.
في غضون ذلك وعلى هامش 
العي����د الوطني الترك����ي الذي 
احتفلت به السفارة التركية في 
بيروت بدا السفيران السعودي 
علي عواض عسيري وااليراني 
ابادي في تشاور  غضنفر ركن 

بيروت ـ عمر حبنجر
االجواء اللبنانية السياسية، 
كاملناخي����ة، عاصف����ة وملبدة 
ومحدودة االنقشاع. املواجهة 
السياسية حول احملكمة الدولية 
على اشدها بني حزب اهلل ومن 
حوله من قوى 8 آذار، وبني تيار 
املستقبل وإلى جانبه قوى 14 

آذار.
مرحلة جديدة من التجاوزات، 
فجرتها دعوة األمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصر اهلل الى 
مقاطعة احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان، األمر الذي  اس����تقطب 
ردود  فع����ل دولي����ة ومحلية 
رافضة، وش����عبية ضائقة مبا 
يدور حولها من وقائع وأحداث 
الفصل  ومواقف يصعب معها 

بني الغث والسمني.
الترجمة العملية لهذا املوقف 
املستجد س����تظهر على سطح 
مجلس الوزراء املفترض انعقاده 
بعد اي����ام، وحتديدا بعد عودة 
الرئي����س س����عد احلريري من 
الكويت، التي وصل إليها أمس 
السبت، ومن لندن التي سينتقل 
إليها االثنني، فهل سيكون ثمة 
اجتماع ملجلس الوزراء. فيما لو 
ق����رر وزراء 8 آذار طرح موقف 
الس����يد نصر اهلل من احملكمة 

الدولية على املجلس؟
ردود الفعل احمللية والدولية 
ال توحي بذل����ك، بل ان بعض 
قي����ادات 14 آذار، ت����رى أن هذا 
الطرح سيطيح مبوضوع »شهود 
الزور« العالق في مجلس الوزراء 
من دون أن يحقق الغرض منه 
لسبب بسيط وهو أن مجلس 
الوزراء لن ينعقد، إذا ما اصرت 
املعارضة عل����ى ادراجه ضمن 

إسرائيل استوعبت دروس حرب 2006 ولكن!حول لقاء بري ـ ساركوزي
بي����روت: ع����اد الرئيس نبيه ب����ري الى بيروت 
بعدما أنهى زيارته لباريس بلقاء الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي في قصر االليزيه ملدة 45 دقيقة، 

وحول هذا اللقاء سجلت املعلومات التالية:
- خرج الرئيس بري من قصر االليزيه مرتاحا 

للنتائج التي وصفها باملمتازة.
- لم تقدم مقترحات، وما جرى كان تبادال لآلراء 

حول الوضع في لبنان والوضع االقليمي.
- بقي كل جانب حريصا على االعراب عن متسكه 
مبواقفه املعروفة خصوصا بالنس����بة الى احملكمة 

الدولية.
- تناول بري فضائح ملف شهود الزور وانحراف 
مسار التحقيق عن الوجهة السليمة، ما أوجد أزمة ثقة 
مع احملكمة الدولية التي كانت قد حظيت باالجماع 
الوطني على طاولة احلوار، رغم ان قرار انش����ائها 
جتاوز املس����ارات الدس����تورية الالزمة، وأبلغ بري 
ساركوزي ان املجلس النيابي سيقوم بدوره لتأكيد 
عدم دستورية وعدم قانونية االتفاقات التي قامت 

في هذا الشأن.
- لم يطلب بري تأجيل صدور القرار الظني لكنه 
ركز على وجوب تصحيح مسار العدالة في موازاة 
تأكيده ان كل اللبنانيني ملتزمون مببدأ العدالة، ولكن 

احملكمة الدولية لم تعد موضع اجماع لبناني.
- أعرب ساركوزي عن أمله في أال تؤدي معرفة 
احلقيقة الى اضطرابات في لبنان، والحظت مصادر 
فرنسية ان اخلالف اليوم ليس على احملكمة بل على 

عمل احملقق الدولي دانيال بلمار.
- وصف ساركوزي الوضع في لبنان بأنه »بالغ 
التوت����ر« وان هناك »مخاطر جلهة تدهوره«، وحث 

اللبنانيني على دعم مؤسساتهم وسلطاتهم.
- أثار ساركوزي ما حصل لقوات اليونيفيل في 3 
يوليو املاضي وللكتيبة الفرنسية حتديدا »تعرضت 
حملاصرتها من األهالي وجرد جنود من أسلحتهم« 

واعتبر هذا األمر غير مقبول، متمنيا أال يتكرر.
- لم يج����ر احلديث عن احتم����ال عقد اجتماع 
للسياسيني اللبنانيني في فرنسا على غرار اجتماع 
سان كلو قبل ثالثة أعوام، »كما لم يحصل حديث من 
هذا النوع بني ساركوزي والرئيس ميشال سليمان في 
مونترو«، وأعرب ساركوزي عن رغبته في استضافة 
األطراف اللبنانيني كل على حدة في سياق االستماع 

الى جميع وجهات النظر.
- لم يرد أي تعلي����ق على األحداث األخيرة في 
الضاحية اجلنوبية والتعرض للمحققني الدوليني، 

كما لم يتم التطرق مباشرة الى سالح حزب اهلل.

بيروت: خلصت دراس���ة اسرائيلية 
جديدة أعدها الباحث ندير تسور، من 
معهد أبحاث األمن القومي في تل أبيب، 
الى القول انه بعد مرور أربع سنوات على 
حرب لبنان الثانية بات واضحا ان اجليش 
اإلسرائيلي استوعب الدروس، خصوصا 
انه استعمل التحسينات التي أدخلها على 
أدائه في احلرب التي شنها على غزة في 
أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009. كما 
تفهم اجليش الفشل العسكري والفكري 
ال���ذي الزمه قبل حرب العام 2006 على 
حزب اهلل، وانكشف بكل وضوح خالل 

احلرب الثانية على لبنان.
ولكن مع ذلك، رأى الباحث اإلسرائيلي 
انه بسبب اخلالفات السياسية الداخلية 
في إسرائيل، والتفاوت في املواقف بني 
الفاعلة في اسرائيل،  السياسية  القوى 
فلم تتمكن اسرائيل حتى اليوم، أي بعد 
مرور أربع س���نوات على وضع احلرب 
أوزارها، من وضع استراتيجية واضحة 

بالنسبة ملعاجلة حزب اهلل.
وبرأيه يبرز الفشل اإلسرائيلي جليا 

وواضحا في قضية تسلح حزب اهلل بعد 
احلرب، اذ انه على الرغم من ان احلزب 
يواصل زيادة ترسانته العسكرية بشكل 
مقلق، فإن إسرائيل ال تفعل شيئا لوقف 

عملية التسلح.
وهذه األسلحة املتطورة التي يواصل 
حزب اهلل التزود بها، ستس���تعمل من 
قبله في املواجهة املقبلة ضد اسرائيل، 

على حد قوله.
وشدد على ان فشل اسرائيل في وضع 
استراتيجية ملواجهة حزب اهلل يؤثر سلبا 
على مستقبلها، اذ انه حتى اليوم لم يصل 
صناع القرار في تل أبيب الى قرار أيهما 
أفضل السرائيل: القيام بعمليات عسكرية 
محدودة ضد حزب اهلل وحتقيق نتائج 
قيمة، أم القيام بعملية عسكرية واسعة 
النطاق لضرب البنية التحتية وحتقيق 
الردع، هذه السياس���ة التي ستنزع من 
حزب اهلل مواصلة تعاظم قوته العسكرية 
واستغاللها في مناسبات عديدة في نزاعات 
صراع البقاء العنيفة التي يديرها حزب 

اهلل، على حد تعبيره.

أخبار وأسرار لبنانية

بني التهدئة واالنفجار: سمع زوار دمشق من مسؤولني سوريني 
م����ا مفاده بأن ليس على أحد أن يتوق����ع منها � متى صدر 
القرار الظني من غير أن يس����تدركه موقف وطني لبناني 
برفضه � أن تكون وس����يطا أو يت����كل على دورها من أجل 
حمل حلفائها، خصوصا حزب اهلل، على التسليم به. ذاك 
هو اخليط الرفيع الذي أملح الرئيس السوري إليه، عندما 
ميز ب����ني التهدئة واالنفجار، في معرض آالمه عن خطورة 
القرار الظني، وفي معرض حديثه عن دور احلريري الرجل 

األنسب في هذه املرحلة الصعبة.
 محاوالت جنبالطية: يحاول النائب وليد جنبالط جاهدا 
أخذ سعد احلريري إلى سورية وأخذ حلفاء سورية 
إلى سعد احلريري، وهو مقتنع بأن هذه هي الطريقة 
الوحيدة لتشجيعه على السير باخليارات التي تنقذ 
املوق��ف املتأزم، وفي رأيه أن اس��تمرار القنوات املفتوحة بني 
رئي��س مجلس النواب نبيه ب��ري واحلريري وبينه غير كاف، 
ألن��ه »أنا والرئيس بري واحد والبد من التواصل املباش��ر بني 

السيد حسن نصراهلل واحلريري«.
 كسـر اجلليد الكتائبي ـ اإليرانـي: التقى الرئيس أمني 
اجلميل منسق أمانة 14 آذار النائب السابق فارس 
سعيد في مأدبة عشاء أقامها النائب ندمي اجلميل 
على ش����رف رئيس حكومة بلجيكا السابق في 
دارته في بكفيا، بعد يومني من زيارة اجلميل الى السفارة 
االيرانية ومن بيان األمانة العامة الذي حمل على زيارة جناد 
ألنها زيارة قائد الى احدى قواعده. ولم يرحب اجلميل ببيان 
األمانة العامة، بل أكد االنفتاح على اآلخر انطالقا من سياسة 
احلوار والتواصل التي تعتمدها الكتائب ورفض سياس����ة 
االنغالق. ولم يكن للقاء كما يفترض ان يكون بني حليفني، 
وغادرا من دون أي اتفاق مما حمل أحد املشاركني السياسيني 
على القول ان االتفاق بني قوى 14 آذار تشوبه شوائب عدة 

ولم يعد كما كان وان التباعد قائم بني مكوناتها.
وفيما أبدت مصادر في 14 آذار استغرابها ملا سمته »اندفاع« 
الرئيس اجلميل في حوار مع ايران على الرغم من التحفظات 
السياسية التي أبداها رئيس الكتائب واركان حزبه على ما 
رافق زيارة الرئيس جناد لبيروت، قالت مصادر كتائبية ان 
رئيس احلزب ال يغرد خارج سرب األكثرية وال يتمايز عن 
فرقائها، وان كان من حق احلزب ان ميارس »حقه الطبيعي« 
في العمل السياسي، الفتة الى ان الدعوة التي تلقاها اجلميل 
لزيارة ايران لم تكن »دعوة يتيمة« بل سبقتها دعوات الى 
رئيس احلكومة، ولي الدم، سعد احلريري لزيارة طهران، 
والى قيادات سياسية ورسمية أخرى، وبالتالي فإن تلبية 
ه����ذه الدعوات من الرئيس احلريري أو الرئيس اجلميل ال 
تعني مطلقا خروجا عن قناعات األكثرية وخياراتها، بل هي 
مناسبة لشرح وجهات النظر واالستماع الى ما هو مضاد 
لها، في محاولة إلقامة تواص����ل ولو محدود، يبقى أفضل 

من التباعد العميق.
وال تخف����ي مصادر متابعة للح����وار االيراني الكتائبي 
املتجدد أهمية »كسر اجلليد« في العالقة بني الطرفني املرتكز 
عل����ى عالقة بني الدولتني اللبنانية وااليرانية، على أمل ان 
ينس����حب ذلك على عالقة مع »الدولة« السورية من خالل 
»الدولة« اللبنانية ومؤسساتها الشرعية والدستورية التي 
إن حصلت فهي تصحح واقعا ش����ابه اخللل لسنوات وآن 

األوان لتصحيحه.
 عصي في عجالت البارود: وصف أحد القادة السياسيني 
الوزير زياد بارود بأنه رافعة العهد وانه الشخصية 
السياسية األكثر شعبية. ويقول ان هذه املواصفات 
بقدر ما هي ايجابية لصالح بارود فانها بالقدر ذاته 
سلبية عليه، خصوصا من قبل بعض الغيورين من االجنازات 

التي حققها في احلقل العام.
ويضيف هذا السياسي ان بارود يدفع اآلن ضريبة النجاح 
الذي حققه في وزارته، لذلك يكشف أحد السياسيني عن محاوالت 
لوضع العصي في عجلة ب��ارود والعمل على تعثر اخلطوات 
الت��ي يقوم بها، وقد ملس بارود اخلطة التي تس��تهدفه والتي 
يش��ارك فيها سياس��يون من 14 و8 آذار وكأنهم احتدوا على 
محاربته، األمر الذي حمله على االعراب أمام أحد املس��ؤولني 
عن رغبته في االس��تقالة مما حمل األخير على ثنيه والتأكيد 
عل��ى وقوفه الى جانب��ه في كل ما يقوم ب��ه، واعدا أن يتخذ 
كل ما من ش��أنه ان يثني البع��ض عن املضي في خططهم ل� 

»تطفيش األوادم«.
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خطة 14 آذارية لمواجهة المرحلة: الضغط على جنبالط 
و تعطيل جلسة البرلمان حول »دستورية المحكمة«

أميركا تنفي التدخل في المحكمة
ودمشق تتهمها بتقويض االستقرار

عواصم � هدى العبود والوكاالت: اتهمت صحيفة تشرين احلكومية 
السورية الواليات املتحدة األميركية بالعمل »على تقويض استقرار 
املنطقة برمتها من فلس���طني إلى لبنان والعراق واليمن والسودان 
وامتدادا إلى أفغانستان، وذلك في إطار إجناز برنامج التزال تعتقد 
صالحيته وإمكانية حتقيقه، وهو ما عرف ومازال يعرف باسم الشرق 
األوسط اجلديد »وأضافت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر أمس 
»من هنا ميكن فهم محاوالت اخلارجية األميركية البائسة واليائسة 
في توزيع االتهامات هنا وهناك حول تسليح حزب اهلل، معيدة إلى 
األذهان احلملة اإلعالمية القدمية، التي رمت إلى إظهار املقاومة في 

لبنان وكأنها خصم داخلي لبناني«.
أسلحة هجومية

ووجهت الصحيفة السورية تساؤال لإلدارة األميركية »إذا كنتم 
تتحدثون عن السالم في املنطقة، فلماذا كل هذه األسلحة الهجومية 
املوجهة إلى الش���عب الفلس���طيني واللبناني والعراقي والسوري 
وحتى ش���عوب دول اخلليج العربي وإي���ران؟  واعتبرت افتتاحية 
تشرين أن »خلطا في املفاهيم التزال تعاني منه السياسات األميركية 
اخلاصة باملنطقة، وسبب ذلك هو أنها التزال تنظر إليها بكل ما فيها 
من عرب ومس���لمني من خالل منظار إسرائيلي بحت، رغم خطابات 
أوباما القدمية التي حتدثت عن رؤية جديدة لم تتجاوز حتى اللحظة 
ح���دود الغرفة البيضاوية، بينما خارجية أميركا التزال تتطلع إلى 
حلم الفوضى في املنطقة بعقول بعض دعاتها ومس���ؤوليها، الذين 
سقطت أحالمهم حتى الش���خصية في تقسيم املنطقة إلى عشرات 

الكيانات خدمة إلسرائيل.
ف���ي املقابل، نفت الواليات املتحدة االتهام���ات بالتدخل في عمل 
احملكمة الدولية اخلاصة بالتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق احلريري، 

وجددت  دعمها لها.
الضغط

وقال مساعد وزيرة اخلارجية للشؤون العامة فيليب كراولي في 
بيان صحافي ان احملكمة أنشئت بناء على طلب تقدمت به احلكومة 
اللبنانية لألمم املتحدة مش���ددا على ان االدارة األميركية ال متارس 

أي ضغط على عمل احملكمة.
وحول ما نش���ر في وس���ائل اإلعالم عن ديبلوماسيني أوروبيني 
بخصوص ممارس���ة الواليات املتحدة الضغوط على عمل احملكمة 

أوضح كراولي »لم ولن نسعى الى التأثير على عمل احملكمة«.
وأك���د مجددا املوقف األميركي ازاء من���ح احملكمة إطارها الزمني 
اخلاص ملمارسة عملها دون تدخل أجنبي معتبرا أن التدخل في عمل 

احملكمة ال يخدم مصالح الشعب اللبناني.

مصدر لـ »األنباء«: ال أحد يؤثر على المحكمة حتى الحريري

بيروت ـ محمد حرفوش
يعتقد مرجع 14 آذاري ان البالد دخلت مع كالم الس���يد حس���ن 
نصراهلل مرحلة جديدة ومختلفة كليا عما س���بقها. وتوقع املرجع 
ل� »األنباء« ان حتتدم »املعركة السياس���ية« في األيام املقبلة حتت 
3 عناوين رئيس���ية: التصويت في مجلس الوزراء حلسم إحالة ما 
يسمى ملف ش���هود الزور على املجلس العدلي، قطاع االتصاالت، 
و»ال دستورية احملكمة«. وحتدث املرجع عن سلسلة خطوات عملية 

واقتراحات يتم التداول بشأنها لتنظيم املواجهة أبرزها:
أوال: عقد لقاء موس���ع لقوى 14 آذار يصدر عنه إعالن سياسي 
جتدد فيه هذه القوى متس���كها باحملكمة الدولية وسائر القرارات 

الدولية وثوابت انتفاضة االستقالل.
ثانيا: تعطيل أي إمكانية لعقد جلس���ة نيابي���ة من املتوقع ان 
يدعو إليها بري بني حلظة وأخرى للشروع في النقاش بشأن »عدم 

دستورية احملكمة الدولية وقانونيتها«.

ثالثا: التش���بث بان األكثرية النيابي���ة مازالت ملصلحة 14 آذار، 
وفي هذا الس���ياق يجب ممارسة ش���تى أنواع الضغط على النائب 
وليد جنبالط ال���ذي في حال قرر احلفاظ على »ش���عرة معاوية« 
وهذا على األرجح من خالل التمييز بني النواب احلزبيني في اللقاء 
الدميوقراطي وغير احلزبيني، وهذا يقتضي اإلسراع بتأمني احلماية 
الالزمة لهؤالء الن���واب بوضعهم مع غيرهم من نواب األكثرية في 
مكان محمي ومحصن جتنبا لترهيبهم أو اغتيالهم ومنعا لتحقيق 

انقالب بواسطة املؤسسات الدستورية.
وحفاظا على التوازن القائم بني الش���رعية املتمثلة في قوى 14 

آذار وقوى األمر الواقع.
رابعا: عقد جلس���ة ملجلس الوزراء يستهلها الرئيس احلريري 
بإعالن حرص الدولة اللبنانية على الزامها باحملكمة الدولية وسائر 
القرارات الدولية، وبالتالي دفع الفريق اآلخر الى املبادرة باالستقالة. 

)في حال كان خيارهم ذلك(.

بيروت ـ ناجي يونس
في قراءة حتليلية ملصدر لبناني واسع 
االطالع عن األوضاع اللبنانية السائدة منذ 
زيارة الرئي���س االيراني احمدي جناد الى 
بيروت واجلنوب، بني املصدر ل� »األنباء« ان 
قوى 14 آذار عادت الى التماسك بعد تقهقر 
خطير حيث ميكن تشبيه الواقع اللبناني 
بفريق كرة طائرة يضم ستة العبني اقليميني 

وكذلك املدرب.
بي���د ان ردود الفعل عل���ى الزيارة وما 
بعدها أفضت الى ترتيب وضع هذه القوى 
بشكل جيد حيث يستمر احلوار السوري 
� السعودي وقد أعطى نتائج جيدة متثلت 
في اس���تمرار التهدئة والهدنة الهش���ة في 
لبنان وفي تأجيل املشاكل واملواجهة بقدر 
ما س���يكون ذلك مستطاعا غير ان وتيرته 

خفيفة ونبضه متقطع.

م���ن الناحية العملية ي���رى املصدر ان 
سورية وحزب اهلل طرف واحد موحد في 
مواجهة احملكمة والسعي السقاطها وان كان 

لكل منهما اسلوبه في التعبير عما يريد.
وأشار املصدر الى انه اذا مورست ضغوط 
كبيرة على احلكومة اللبنانية فانه ميكن 
ان تتخذ هذه األخيرة قرارات لفك ارتباطها 
القانوني باحملكمة ولسحب القضاة اللبنانيني 

منها ووقف حصتها في التمويل.
وأكد املصدر ان احملكمة ستكمل مسارها 
سواء حصل ذلك أم ال وهي ستجد التمويل 
الالزم وستعني قضاة من اي جنسية كانت 
فاحملكمة في نهاية املطاف كيان مس���تقل 
وقائم وقراراتها نافذة وال ميكن التدخل في 
شؤونها اال اذا قرر مجلس األمن وقفها بقرار 
يصدر عنه، ولن يؤثر احد في احملكمة حتى 
اذا اطلق الرئيس سعد احلريري تصاريح 

تلبي مطالب سورية وحزب اهلل كأن يعتبر 
احملكمة اسرائيلية � اميركية وهو أمر من 

شبه املستحيل حصوله.
ويبدو ان القرار االتهامي سيتأخر بضعة 
أسابيع وقد يستغرق صدوره حتى مطلع 
الربيع وان كانت املفاجأة واردة في أي وقت 
كان من هذا القبيل فيصدر القرار فجأة ويبقى 
كل توقع في ه���ذا االطار من باب التحليل 
والتخمني السياسي الذي دأب اللبنانيون 

عليه باستمرار.
وبق���در ما يطول موعد ص���دور القرار 
االتهامي بقدر ما يتض���اءل احتمال العمل 
العسكري ليحل محله النزول الى الشارع 
والتظاهر واالعتصام مع مراعاة واقع مستجد 
يؤرق حزب اهلل وهو التس���بب في كل ما 
يزيد من نفور نصف اللبنانيني على األقل 

مما يقوم به.

)محمود الطويل(احلريري متحدثا خالل اجتماع في اجلامعة األميركية


