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 «شهود الزور» يسابق جهود التسوية اليوم .. ووزراء سليمان وجنبالط «بيضة القبان» 
جعجع اهتمامات خادم احلرمني 
اللبناني،  الشــــريفني بالوضع 
« واميانه القوي بان احلل اللبناني 
ـ اللبناني هو االبقى وليس احلل 

املستورد او املفروض».
  ال أحد يؤخر عمل المحكمة

  في هذا الوقــــت كان رئيس 
جلنة العالقــــات اخلارجية في 
الكونغرس االميركي جون كيري، 
يقول خالل محادثاته في بيروت 
انه ال لبنان وال سعد احلريري 
ميكنهما التأخير في عمل احملكمة 

الدولية.
  ويبدو ان هذا ما جاء كيري 
ليقوله في بيروت، وهو ما كان 
يأمل ان يقوله لوزير اخلارجية 
اللبنانية علي الشــــامي، عندما 
دعاه، حينمــــا كان ضمن الوفد 
افتتاح  اللبناني في  الرئاســــي 
دورة االمم املتحدة لالنتقال الى 
واشنطن وحضور اجتماع للجنة 
الشؤون اخلارجية في الكونغرس، 
لكن الوزير الشامي اعتذر بداعي 
عدم اتقانه اللغة االنكليزية، كما 
ذكرت املصادر املطلعة لـ «األنباء» 

في بيروت.
  بدوره وزير الدولة ميشــــال 
فرعــــون رأى ان «كل املواقــــف 
خرجت عن اطار الكالم واحلوار 
املعقول الذي يهدف الى الوصول 
الى محاســــبة شــــهود الزور»، 
الى ان «وزراء االكثرية  مشيرا 
ســــيدخلون الى جلسة مجلس 
الوزراء مع مبدأ اساسي هو فصل 

السلطات».
  اما عضـــو كتلـــة «الوفاء 
للمقاومة» النائب علي املقداد 
فقد اكد اصرار املعارضة على 
موقف موحد الخذ ملف شهود 
العدلي،  الى املجلـــس  الزور 
مشـــيرا الـــى ان املعارضـــة 
ســـترضخ لنتائج التصويت 
داخل مجلس الوزراء، الفتا الى 
انها ستقبل بتحويل امللف الى 

القضاء العادي.
  وشــــدد املقداد على ان هدف 
املعارضة كشف احلقيقة ودحض 
الفتنــــة ال التعطيــــل وال وضع 

العصي في الدواليب.
  لكن عضو تكتــــل «التغيير 
واالصالح» النائب فادي االعور، 
قــــال انه عندمــــا يخرج رئيس 
احلكومة سعد احلريري من جلسة 
مجلس الوزراء بحال التصويت 
على ملف شهود الزور، ال يعود 
رئيــــس حكومــــة، وان خروج 
وزرائه هو مبثابة ضربة للبلد، 
النتائج  انهم سيتقبلون  مؤكدا 

الدميوقراطية للتصويت. 

«املعارضة» في احلكومة، بحيث 
جرى البحث في املوقف الواجب 
فــــي مجلس الــــوزراء بخصوص 
التصويت أو عدمه في حال طرح 
املوضوع علــــى التصويت، وكان 

الوقوف الى هذا اجلانب.
  وكان النائــــب وليــــد جنبالط 
رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
عرض هذا املوضوع مع الرئيس 
ميشال سليمان ثم بحثه في دمشق 
أيضا في زيارة هي الثانية له في 

غضون أسابيع.
  من جانب آخر، قال السفير 
السعودي علي عواض عسيري 
عقب اســــتقباله رئيس القوات 
اللبنانية سمير جعجع: ال مبادرات 
سعودية جديدة بل متنيات بحوار 

هادئ بني اللبنانيني.
  واضاف: لقد نقلت للدكتور 

الدولية. أما موضوع شهود الزور 
فقد اتفق املجتمعون على ان غاية 
اإلصرار على طرح هذا املوضوع 
للتصويت في مجلس الوزراء كشف 
موقفي الرئيس سليمان والنائب 
وليد جنبالط من مجمل املواقف، 
وليس مــــن هذا امللف وحســــب، 
ومن هنا يسعى الرئيس سليمان 
والنائب جنبالط الى جتنب خيار 

التصويت.
  أما موقــــف الرئيس احلريري 
وفريقه الوزاري داخل اجللســــة 
حال طرح امللف على التصويت، 
فهناك من اقترح انسحاب احلريري 
ومن خلفه الوزراء، وهناك من رأى 

انسحاب الوزراء دون رئيسهم.
  اجتماع وزراء المعارضة

  باملقابل عقد أمس اجتماع لوزراء 

جلسة املجلس وما سيليها، لتدارس 
املوقف في حال طرح بند «شهود 

الزور» على التصويت.
  وفي معلومات لـ «األنباء» ان 
اجتماع بيت الوسط، اكد من حيث 
املبدأ على مقررات ونتائج لقاءات 
بكركي املسيحية وبيانات مواقف 
أمانة ١٤ آذار وكرس وحدة موقف 
هــــذه القوى، ثم تنــــاول بالبحث 
نقطتــــني: االولى تناولت احلديث 
عن طائــــف جديد، بهــــدف إثارة 
موضوع املثالثة في السلطة بدال 
من املناصفة، وهذا أمر متفق على 

رفضه باملطلق.
  والثانية نقطة احملكمة، و«شهود 
الزور» وما سيدور حولها في مجلس 
الوزراء اليوم، املوقف من احملكمة 
قاطــــع وثابت، فهي قــــرار دولي، 
القرارات  ولبنان ملزم باحتــــرام 

الياس عطــــااهللا، غطاس خوري، 
نايلة معوض، منصور غامن البون 

وصوالجن اجلميل.
  ولم يصدر بيان عن االجتماع، 
امنــــا ذكرت مصادر مشــــاركة ان 
املجتمعــــني أكدوا عدم التنازل في 
موضــــوع احملكمــــة، وانه جرى 
تفويض الرئيس احلريري ملتابعة 
االتصاالت وتقرير ما يراه مناسبا 
ضمن معادلة متابعة موضوع شهود 
الزور في القضاء لكن ضمن عدم 

احالته الى املجلس العدلي.
  وكانت «األنباء» أشــــارت الى 
ان اجتماع األمس، كان مقررا يوم 
اجلمعة، أي بعد جلســــة مجلس 
الوزراء، وبعد خطاب السيد حسن 
نصراهللا اخلميس، لكن الرئيس 
سعد احلريري وملعطيات توافرت 
لديه قرر ان يكون االجتماع قبل 

العدلي او العادي، وليتحمل حينها 
كل فريق مسؤولية خياراته.

  اجتماع ١٤ آذار في بيت الوسط

  بدورهــــا قيادات ١٤ آذار عقدت 
اجتماعا تنسيقيا في «بيت الوسط» 
بحضور رئيــــس مجلس الوزراء 
سعد احلريري والرئيس السابق 
أمني اجلميل، ونائب رئيس مجلس 
النواب فريد مكاري والرئيس فؤاد 
السنيورة ورئيس القوات اللبنانية 
سمير جعجع، والوزراء: بطرس 
حرب، ميشال فرعون، سليم وردة 
وجان أوغاسابيان، والنواب: دوري 
شمعون، ســــامي اجلميل، جورج 
عــــدوان، احمــــد فتفت، ســــيبوه 
كلبكيان، انطوان زهرة وستريدا 
جعجع، والنواب السابقني فارس 
سعيد، سمير فرجنية، باسم السبع، 

وليد جنبالط.
  وهنا وزير الداخلية زياد بارود 
قال انه ملتزم في مجلس الوزراء 
بتوجيهات رئيس اجلمهورية في 
موضوع التصويــــت خصوصا، 
واضاف لصحيفة «السفير»: اعتقد 
اننا لم نستنفد بعد سبيل التوافق 

حتى نصل الى التصويت.
  لكن ماذا لو حصل التصويت؟ 
رئيس املجلس النيابي نبيه بري 
الذي حتول من الرمادية الى لون ٨ 
آذار في هذا املوضوع قال امس: اذا 
حصل التصويت فسنتقبل النتيجة، 
ربحنا او خســــرنا، لكن من غير 

املقبول ان يبقى امللف عالقا.
  بري حث اللبنانيني عبر تصريح 
لصحيفة «اللواء» على عدم اخلوف 
من جلسة اليوم، وقال: ال يهم ان 
اصبحت القضية في عهدة القضاء 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  السباق على اشده على «مرمح» 
مجلس الوزراء اللبناني املقرر عقده 
اليوم بني جياد املعارضة واملواالة 
إضافة إلى اجلهود الديبلوماسية 
االقليمية، وذلك بني دعاة محاكمة 
«شــــهود الزور» قبل صدور قرار 
االتهام في جرمية اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري ورفاقه وحلفائه 
وبني الذين ال يرون من «شــــاهد 
زور» اال مــــن اقســــم اليمني امام 
احملكمة وحنث بقسمه، االمر الذي 
ال ينطبق علــــى احلالة احلاضرة 

بحسب رأيهم.
  واللقــــاءات املتســــارعة تولد 
مواقف غير محسوبة وغالبا غير 
محسومة، كما االمر بالنسبة ملواقف 
الكتل الوزارية التوافقية في حال 
طرح املوضوع على التصويت في 
املجلس، حيث يلعب وزراء الرئيس 
ميشال سليمان اخلمسة ووزراء 
النائب وليد جنبالط الثالثة دور 
بيضة القبان في ترجيح هذه الكفة 

او اسقاط تلك.
  مــــاذا يحصــــل فــــي مجلس 
الــــوزراء اليــــوم؟ كل االحتماالت 
والسيناريوهات واردة من انعقاد 
اجللســــة الى تأجيلها، من طرح 
املوضوع على التصويت الى سحبه 
من التداول، مــــن تصويت وزراء 
الرئيس سليمان والنائب جنبالط 
الى هذه اجلهة او تلك مع ارجحية 
االمتناع عن ذلــــك والتزام جانب 
احلياد، كل هذه املتغيرات واردة 
في اي حلظة تبعا الجتاهات الرياح 

االقليمية والدولية.
  املؤكد حتى صباح هذا اليوم انه 
تعذر على وسطاء اخلير تكوين حل 
سياســــي توافقي ملوضوع شهود 
الــــزور، القضائي بطبيعته، وهذا 
مــــا ابقى احتمال االنســــحاب من 
اجللسة او تطيير النصاب واردا 
بقوة، وكذلــــك احتمال التصويت 
بالتعادل على غرار ما حصل في 
جلسة العاشر من يونيو املاضي 
عند عرض املوقف الذي يتعني على 
لبنان اتخاذه من التصويت على 
العقوبات االضافية ضد ايران في 
مجلس االمن، يوم ادى هذا التعادل 
الى امتناع مندوب لبنان في املجلس 

نواف سالم عن التصويت.
  وفي معلومات لـ «األنباء» ان 
التعادل رمبــــا كان اخليار االخير 
لرئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان بهدف دفع هذا امللف الى 
جلسة وزارية اخرى ألن االساس 
عنده هو اجتماع مجلس الوزراء 
واستمرار عمل املؤسسات بغض 
النظــــر عــــن القضايــــا اخلالفية 
املطروحة وهو هنا يلتقي مع النائب 

 اجتماعات واجتماعات مضادة .. والحريري أو وزراؤه لالنسحاب عند طرح التصويت 

العقالنية والسـقف السـوري: يــــرى محللون  أخبار وأسرار لبنانية   
سياســــيون ان ثمة اقتناعا بــــان العقالنية 
االيرانية فرضت ايقاعها على أداء حزب اهللا 

الذي لن يخوض حركة انقالبية تودي به قبل غيره، وخصوصا ان 
ثمة حتذيرات على مستوى دولي وصلت الى أولي األمر في بيروت 
وطهران، مؤداها ان اي منحى انقالبي ســــيؤدي الى دخول اسرائيل 
على خط لبنان بقوة ال تشبه قوة عام ٢٠٠٦. يدرك احلزب دقة موقفه 
وأهمية خياراته ملواجهة املعركة املقبلة عليه، ألن هذه املرة ستحسم 
فعال مصير مستقبله السياسي ومستقبل الطائفة الشيعية برمتها. 
فأي انقالب باملفهوم العســــكري ميكن ان يرتد عليه، ليس من جهة 
اســــرائيل فحسب، امنا من جهة سورية التي حتاول النفاذ من اجل 
عودة مظفرة لها الى لبنان. ويالحظ هؤالء ان حزب اهللا يذهب بعدما 
صور نفســــه على انه املعني األول باحملكمــــة الدولية، الى التعامل 
بخطوات مدروسة مع آفاق احملكمة وتداعياتها بعدما استوعب الصدمة 
األولــــى، وانتقل الى درس حتركه خطــــوة تلو أخرى، من دون زج 
بالوضع الداخلي في اتون مشتعل في حلظة متفلتة من كل حسابات. 
من هنا ترصد اوساط سياسية مراقبة حيثيات حركة احلزب، وفق 
مقياس يختلف عن سابقه، وهو محكوم بالسقف السوري. من هنا 
ال توقعات بذهاب احلزب الى احداث تفجير واســــع الصدى ميدانيا 
أو عسكريا على غرار ما هو متداول، رغم انه ميلك من املقومات ومن 

خطط التحرك ما يجعله متأهبا ألي احتماالت.
الشهود والتوقف احلكمي للتحقيق: يقول سياسي مخضرم إن احلريري    
تعرض لضغط كبير من حلفائه الداخليني واخلارجيني، في ضوء ما قاله 
لـ «الشرق األوسط»، لكن جوهر موقفه الرافض إلحالة ملف شهود الزور 
الى «العدلي» يعبر عن قناعة راسخة بأن اإلحالة معناها التوقف احلكمي 
ــف عنه التحقيق اللبناني. وهذا ما  للتحقيق الدولي في انتظار ما سيكش
أكدت عليه أوساط من داخل احملكمة الدولية لبعض املراجعني اللبنانيني، 
ــارة واضحة في هذا  ــردد أن احلريري تلقى في اآلونة األخيرة إش ويت

اخلصوص.
النائم املسـتيقظ: سئل الســــفير االيراني غضنفر ركن أبادي في    
حديث صحافي عن سياســــة االنفتاح التي تعتمدها السفارة والتي 
على ما يبدو ال تشمل جميع القيادات ومنها د.سمير جعجع، وعما 

إذا كان ثمة لقاء قريب بينهما فقال: «ال أتصور 
ذلك». وحول زيارة الرئيس أمني اجلميل الى 
الســــفارة والتي لم تبدل شــــيئا في مواقفه 
املعروفة من املقاومة قال: «نحن ال نتخذ أي موقف إال ويكون نابعا 
من القناعة واملبادئ. فمن يقتنع بهذه املبادئ واملواقف صدرنا مفتوح 
له، ولكن من لم يقتنع وال يريد ان يقتنع، فهذا شيء آخر. هناك مثل 
معروف يقول: النائم ميكن ان يســــتيقظ، ولكن املتنائم ال ميكن ان 

يستيقظ».
صفحة جديـدة بني تيار التوحيد واللقاء الدميوقراطي:  بعد لقاء أول في عاليه    
تخلله قسم ميني ملنتسبني جدد، يعقد «تيار التوحيد اللبناني» لقاءه الثاني 
ــوف السياحي في بعقلني نهار األحد القادم، علما ان هذا  في مجمع الش
النشاط هو األول للتوحيد في الشوف بدون ضجة ومضايقات واحتجاجات 
من قبل التقدمي االشتراكي بعد حتسن العالقات بني وليد جنبالط ووئام 
ــية تدعو الى فتح صفحة جديدة من  ــيتم إقرار وثيقة سياس وهاب. وس
التعاون في اجلبل قائمة على التنافس الدميوقراطي والعمل إلمناء اجلبل 

بعيدا عن مشاكل املرحلة املاضية وسلبياتها.
إستراتيجية إلعادة املسيحيني الى الدولة: طالبت الكنيسة عددا من املعنيني    
بوضع استراتيجية العادة املسيحيني الى االلتزام بالدولة في الوظيفة 
واملمارسة ووضعت الدراســــات التي عاجلت املوضوع من جوانبه 
املختلفــــة، من تهميش الوجود عبر الغياب الى النظرة االقتصادية 
التكاملية أي مفاعيل الدورة االقتصادية وتضاعف القدرة الشرائية 
داخل املجتمع وتأثيرها على االقتصاد ككل. الى معنى القطاع العام 
وأهميته عند املسيحيني وسلبيات عدم املشاركة في الوظيفة العامة. 
وخلصت الى تقدمي حوافــــز العمل في القطاع العام ومنها «الثبات 
واالســــتقرار، زيادة بقيمة درجة كل سنتني، الترقي وإسناد مراكز 
هامة، تســــهيالت من املصارف واملؤسســــات، الضمانات الصحية 
واالجتماعية ومنح التعليم ومعاش تقاعدي، احلد من الهجرة، تأكيد 
املشــــاركة..». ومتلك اليوم جهات مارونيــــة فاعلة، تعمل من دون 
صخب، جداول مفصلة بكل موظفي الدولة بحسب انتمائهم الطائفي 
وبيان الشواغر حسب الفئات. كما متلك «داتا» لكل املوظفني وملؤهالتهم 
ومراكزهم وتواريخ تقاعدهم. وهي تســــخر كل ذلك، مبساعدة كل 

االطراف على حتفيز الدخول الى القطاع العام. 

 الرئيس سعد احلريري مترئسا اجتماع قيادات ١٤ آذار في بيت الوسط أول من أمس  (محمود الطويل) 

 بيضون لـ «األنباء»: البحث الجدي عن المخارج 
يكمن في القناة السعودية ـ السورية وحدها

 جنبالط: المحكمة مسيسة بالكامل وكالم جعجع عن تفضيلها على الحكومة عبثي
ــي» النائب وليد جنبالط في  ــروت: حمل رئيس «اللقاء الدميوقراط  بي
ــح لـ «النهار» بحدة على مفاضلة رئيس الهيئة التنفيذية حلزب    تصري
ــمير جعجع بني احلكومة واحملكمة الدولية «مفضال  «القوات اللبنانية» س
ــه: «كالم عبثي ال  ــود حكومة، وعلق جنبالط بقول ــاء احملكمة على وج بق
ــل املالمة على الذين  ــول، ولكن ال مالمة عليه ب ــؤول يؤدي الى املجه مس

يؤيدونه ويحضنونه».
ــار» اللبنانية عن جنبالط قوله  ــة أخرى نقلت صحيفة «األخب   من جه
ان احملكمة الدولية مسيسة بالكامل، وان هذا ال يحتاج الى إثبات، مضيفا 
ــي أو عدم تأجيله،  ــدول الكبرى تأجيل القرار الظن ــتطيع ال أنه عندما تس
وعندما يكون هناك تباين بني املدعي العام في احملكمة الدولية دانيال بلمار 
ورئيس احملكمة أنطونيو كاسيزي، فان هذا يعني أن هذه احملكمة مسيسة 

بالكامل. واكد جنبالط ان زيارته ووزراء حزبه لرئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان هي «لتأييد كل مساعي الرئيس في التشديد على ضرورة طاولة 
ــات التي ال معنى لها، والتي طالته أخيرا». واعلن  احلوار، ورفض التهجم
ــوريـ   ــرع للبعض. فهناك تواصل س جنبالط انه «ال يفهم املوقف املتس
سعودي، علينا أن ننتظر نتيجته وأال نخرب عليه في الداخل». ولفت الى 
أن الفريقني األساسيني، ٨ و١٤ آذار، سلما األمر إلى مرجعيتيهما، متسائال 
عن سبب هذا التعطيل، «وما معناه؟ وما هدفه؟»، أما عن الدفاع عن رئيس 
ــاء اجلمهورية القالئل الذين لم يجروا  اجلمهورية، فأجاب: «هو من رؤس
ــار» أن يكون مطلعا على  ــراب». ونفى في حديثه لـ «األخب ــد إلى اخل البل
ــد مرارا أن هذا  ــذا التواصل، لكن بعد التأكي ــج التي توصل إليها ه النتائ
ــرب هذا التواصل  ــتطيع ض ــل قائم بني الدولتني، أضاف: «ال نس التواص

ــة اجلمهورية في  مبغامرات البعض أو عبثيتهم. هناك طامحون إلى رئاس
ــؤال عما قاله رئيس تكتل «التغيير  ــة وفي املواالة». وردا على س املعارض
ــيطالبون بالتصويت  ــال عون عن أن وزراءه س ــالح» العماد ميش واإلص
ــة ملف شهود الزور، نفى جنبالط معرفته  في أول جلسة وزارية ملناقش
بحصول صالت سياسية من أجل تفادي هذا األمر، لكنه استغرب اإلصرار 
ــي  ــاور في امللف األساس على طرح ملف فرعي حني يكون النقاش والتش

وهو القرار الظني.  
  ورفض جنبالط التسمية التي أطلقت على اللقاء املسيحي الذي عقد في 
ــمية قرنة شهوان الثانية، «ألنه يذكر بقرنة شهوان»،  بكركي، وفضل تس
ــي االنتخابات  ــرة بفوز اجلمهوريني ف ــأته بطريقة غير مباش وربط نش

النصفية األميركية. 

 بيروت ـ زينة طّبارة
  رأى النائب والوزير السابق محمد عبداحلميد 
بيضون ان كل ما تشهده الساحة اللبنانية من حراك 
ديبلوماسي عربي وغربي مكثف باجتاه لبنان، يبقى 
في إطار البحث عن سبل فاعلة للتهدئة بني الفرقاء 
اللبنانيني وليس عن مخارج لألزمة الراهنة، معتبرا 
ان البحث اجلدي عن املخارج يكمن فقط في القناة 
السعوديةـ  السورية وحدها دون ان يكون إليران أي 
دور على املستوى املذكور، معتبرا انه وبالرغم من 
ان ايران موجودة على الساحة اللبنانية من خالل 
«حزب اهللا» إال ان دورها احلقيقي يتواجد ضمن الدور 
السوري أكثر مما هو مستقل عنه، الفتا الى ان امللف 
اللبناني تتصرف به سورية وحدها، وبالتالي فإن 
إيران ال تتجاوز سورية فيما خص الداخل اللبناني، 

وكذلك سورية ال تتجاوز ايران فيما خص امللف العراقي، مشيرا الى 
ان هذه املعادلة في توزيع األدوار في املنطقة بني الدولتني املذكورتني 
يشــــكل صلب التحالف اإليراني ـ السوري، وبالتالي فإن كل حترك لـ 
«حزب اهللا» على األرض سواء أكان حتركا عسكريا ام شعبيا البد من 

مروره على القيادات السورية لنيل املوافقة عليه او عدمها. 
  ولفت بيضون في تصريح لـ «األنباء» الى ان «حزب اهللا» يوحي 
من خالل مواقفه التصعيدية انه يفتح الباب واسعا امام تطبيق جتربة 
غزة في لبنان، وهو ما سينهي في حال تطبيقه دور رئاسة اجلمهورية 

وجميع املؤسسات الرسمية والدستورية. 
  وقال بيضون ان إسقاط احلكومة اللبنانية غير وارد أقله على املدى 
املنظور، ألن «حزب اهللا» يدرك ان ذهاب احلكومة لن يحل مشــــكلته 
مع احملكمــــة الدولية ال بل قد يزيدها تعقيــــدا، لذلك يعتبر بيضون 
ان على «حــــزب اهللا» إعادة صياغة مطالبه بطريقــــة قابلة للتنفيذ 
دســــتوريا وقانونيا وحتت سقف التفاهم اللبنانيـ  اللبناني، مشيرا 
الى ان النصيحة الوحيدة التي على «حزب اهللا» األخذ بها هي السير 

بالتوافــــق مع الرئيس احلريري في اتفاق شــــامل 
وليس بخطوات جزئية.

  وعن قدرة رئيس اجلمهورية العماد ميشـــال 
سليمان على معاجلة اجلرح اللبناني النازف، لفت 
بيضون الى ان الرئيس سليمان يحاول بشتى الطرق 
الدفاع عن املؤسسات الرسمية والدستورية، إمنا ما 
يطلب منه هو التصرف من خارج نطاق املؤسسات 
املذكورة كالتصويت على ملف شـــهود الزور غير 
املوجود أساسا إلحالته الى املجلس العدلي، مبعنى 
آخر اي مخالفة القوانني عبر التصويت املذكور ودعم 
«حزب اهللا» ضد الرئيس احلريري بشكل خاص 
واحملكمة والقرار االتهامي بشكل عام، مؤكدا ان ما 
سبق لن يقدم عليه سليمان إلدراكه ان هذا التصويت 
املخالف للقانون سيؤدي الى شلل مؤسسة مجلس 
الوزراء من خالل حتمية اعتكاف الرئيس احلريري لفترة قد تطول 

على اثر التصويت على امللف املشار إليه. 
  وأكد بيضون ان االستقالة غير واردة لدى الرئيس احلريري كونها 
ستؤدي الى تسليم احلكم للفريق اآلخر غير القادر على إدارة شؤون 
البالد، وبالتالي تعريض البالد الى انهيار اقتصادي كبير، ناهيك عن 
اخلالف املذهبي الذي قد ينتج عن االستقالة بعد تفرد طائفة معينة 
بالقرار واســـتبعاد أخرى، مشيرا الى ان اململكة السعودية تتعاطى 
مع «حزب اهللا» من خالل تنسيقها مع سورية، على قاعدة «ان أردت 
ان تطاع فاطلب ما يستطاع»، معتبرا ان انقطاع التحاور بني رئيس 
احلكومة وأمني عام «حزب اهللا» يشـــكل سببا رئيسيا في التدهور 

الراهن. 
  وعن دور رئيس املجلس النيابي نبيه بري، أكد بيضون ان بري 
ال ميلك وســـائل احلل التي أعلن تكرارا حيازته لها، معتبرا ان دعوة 
الرئيس بري للتصويت على ملف شهود الزور داخل مجلس الوزراء 

يدفع بهذا األخير الى داخل نفق قامت. 

 الوزير والنائب السابق يؤكد أن بري ال يملك وسائل الحل

 محمد عبداحلميد بيضون 

 تواصل مساعي «تحييد» المخيمات الفلسطينية
 بيروت: يبذل مسؤولون في حزب اهللا مساعي لدى القيادات الفلسطينية 
  في املخيمات من أجل الوصول الى توافق بني الفصائل املوالية للسلطة 
واملعارضة لها لضبط البندقية الفلسطينية وضبط الوضع األمني داخل 
املخيمات، بحيث تسهم هذه اجلهود في ضمان بقاء السالح الفلسطيني 
بعيدا عن التطورات على الساحة اللبنانية في حال حصول تطور على 
األرض بعد صدور القرار الظني. وفي املعلومات ان املناخ داخل املخيمات 
الفلســــطينية مييل لعدم التورط بأي مشــــاكل لبنانية ـ لبنانية، وان 

الفلسطينيني تعلموا دروسا من جتربة مخيم نهر البارد.
  وترصد املصادر األمنية وجود هدوء في املخيمات الفلسطينية رغم 
ان هناك آلة اعالمية تشيع أجواء عن وجود مسلحني وحركة تسلح في 
املخيمات ومحيطها. فمع اقتراب القرار الظني في اغتيال الرئيس احلريري 
من الصدور، وفي ظل املخــــاوف اللبنانية من انعكاس هذا القرار على 
االستقرار الداخلي، يبدو الفلسطينيون معنيني أكثر من أي وقت مضى 
في حتصني ساحتهم الداخلية منعا النعكاس أي اصطفافات فلسطينية 
مع هذا الطرف اللبناني أو ذاك على ســــاحتهم الهشة أصال، ذلك ان اي 
اهتزاز لالستقرار ســــيلقي بظالله على األمن الفلسطيني في املخيمات 
أو خارجها. وبينما هناك شــــبه اجماع فلسطيني على حتصني الساحة 
واألمن الفلســــطينيني، ثمة اتصاالت بني مختلف القوى الستباق ما قد 

يؤدي الى القرار االتهامي وثمة رأيان أحدهما متوجس من انعكاســــات 
القرار عليه وخاصة على املقاومة في لبنان وفلسطني، وآخر يبدو مترقبا 

أكثر مما هو معني بصدور ذلك القرار.
  وتبرز في طليعة املتخوفني من االندفاعة الدولية تلك، حركة حماس 
التي حتتفظ بقراءة سلبية ملا ستحمله األشهر املقبلة لواقع املقاومة في 
لبنان، ذلك ان أي اســــتهداف حلزب اهللا هو في الوقت عينه استهداف 

حلركات املقاومة األخرى وفي طليعتها حماس واجلهاد االسالمي.
  وحســــب أوساط التحالف الفلسطيني تبغي الرؤية الى تعزيز دور 
اللجان األمنيــــة التي عليها اليوم اجراء التنســــيق الالزم مع األجهزة 

العسكرية واألمنية اللبنانية مبا يسهم في تطبيق هذا التوجه العام.
  وفي هذا االطار، ينشط املسؤولون عن الفصائل واملنظمات الفلسطينية، 
في ايجاد مرجعية لهم توحدهم في هذا الوقت الدقيق حيث جتري لقاءات 
واتصاالت لتشكيل هيئة عليا يتمثل فيها مندوبون عن القوى املنضوية 
في منظمة التحرير الفلسطينية وفي حتالف القوى الفلسطينية، وقد 
قطع الطرفان شوطا في التفاهم على هذه الهيئة التي ستكون املرجعية 
التي ســــيتم االعالن عنها اعالميا، من أجل االهتمام بشــــؤون املخيمات 
األمنية واالقتصادية واالجتماعيــــة واخلدماتية، والتواصل مع الدولة 

اللبنانية كما مع األطراف السياسية. 

 يديعوت أحرونوت: سعد الحريري على شفا انهيار عصبي
ــت صحيفة  ــي.آي: زعم ــم ـ يو.ب  عواص
ــوزراء اللبناني  ــرائيلية أمس أن رئيس ال إس
ــار عصبي  ــفا انهي ــعد احلريري على ش س
ــبب الضغوط األميركية واألوروبية عليه  بس
ــول املضي قدما مبوضوع احملكمة الدولية  ح
ــبق  ــأن اغتيال والده رئيس الوزراء األس بش
ــة، ومن جهة أخرى  ــق احلريري من جه رفي

عربية تطالبه بالعمل على وقفها.
  ووفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن 
مقربني من احلريري بعثوا في األيام املاضية 

ــنطن  ــرات إلى البيت األبيض في واش حتذي
والقادة الفرنسيني والقصر امللكي السعودي 
ــوزراء اللبناني على  ــا إن رئيس ال قالوا فيه
شفا انهيار عصبي بسبب الضغوط املمارسة 
عليه بشأن نشر نتائج التحقيق الدولي حول 
اغتيال والده. وأضافت الصحيفة اإلسرائيلية 
أنه مبوجب بعض التقارير فإن احلريري قد 
ــري أو يغادر لبنان في  ــأ إلى العمل الس يلج

أعقاب تهديدات حلياته.
ــات  ــى أن الوالي ــة إل ــارت الصحيف   وأش

ــان ضغوطا مكثفة  ــا متارس املتحدة وفرنس
ــر نتائج حتقيق  ــى احلريري تطالبه بنش عل
ــوت أحرونوت» إن  ــة.  وقالت «يديع احملكم
احلريري يتعرض لضغوط أخرى من جانب 
ــة والده  ــا من جانب أرمل ــه وخصوص عائلت
ــب «باملضي حتى  ــازك احلريري التي تطال ن
ــارك في  ــف هوية «كل من ش النهاية» وكش
ــي ١٤ فبراير ٢٠٠٥  ــال»، الذي وقع ف االغتي
ــتهدف موكب احلريري األب في  بتفجير اس

بيروت. 


