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 نصراهللا: أي يد ستمتد ألحد عناصر المقاومة «ستقطع»

من عناصر املقاومة ستقطع».
  من جانبه طالب العماد ميشال 
عون، باســـتقالة حكومة سعد 
احلريري. وبالعودة الى وقائع 
جلسة األربعاء احلكومية الطويلة، 
تبني ان الرئيس سليمان التقى 
في الصباح املعاون السياســـي 
للرئيس نبيه بري النائب علي 
حســـن خليل موفدا من وزراء 
املعارضـــة إلبالغـــه بتوجههم، 
الداعي الى حســـم ملف شهود 
الزور عبـــر التصويت إلحالته 
الى املجلس العدلـــي، اذا تعذر 
التوافق، وان املعارضة تســـلم 

بالنتيجة سلبا ام إيجابا.
الرئيس سليمان    وقد أجابه 
بأن البلد منقسم، وأنا ال أريد أن 
أكرس هذا االنقسام في مجلس 
الوزراء ألنه يعكس انقساما في 
الشـــارع، وانا على موقفي هذا، 
خصوصا ان الرئيس احلريري 
ضد التصويت، والواقع الراهن 
لتوزيع األصـــوات يوحي بأن 
لـــن يحصل على  هذا االقتراح 
الغالبية. وأضاف: سأفتح النقاش 

نحو ٢٠ وزيـــرا على الكالم بني 
الفريقني، ثم كانت مداخلة حازمة 
للرئيس سعد احلريري قال فيها 
انه ال يقبل بااللهاء احلاصل في 
ملف شهود الزور بهدف متييع 
عمل احملكمة الدولية، مشيرا الى 
انـــه قبل بالبحث في هذا امللف، 
وأقر بوجودهـــم ليس من اجل 
ايجاد ازمة سياسية، هدفها ضرب 
احملكمة، وقال: إذا كنتم تريدون 
فتح هذا امللف بالسياسة فليفتح 
أبوعدس  من بداياته، من أحمد 
(املزعـــوم انـــه قاد الشـــاحنة 
اتهموا  امللغومة) مرورا بالذين 
دوال أخـــرى، كما طاولتنا نحن 
اتهامات شخصية، وعندما وجه 
االتهام الى ســـورية كان اتهاما 
سياسيا، وقرار احملكمة لن يكون 
الزور، واال  مبينا على شـــهود 

فسنكون أول من يرفضه.

  سليمان يرفع الجلسة

  وشـــهدت اجللســـة في هذه 
األثناء بعض التشنج، فما كان 
من الرئيس ميشال سليمان اال 

مستقلة عاصمتها القدس.

  خطاب نصراهللا

  مجمل هذه التطورات تناولها 
األمني العام حلزب اهللا الســـيد 
حسن نصراهللا في خطاب مسائي 
مبناسبة يوم شهيد حزب اهللا، 
عرض فيه ملالمح مواقف احلزب 
في املرحلة اآلتية، وعلى رأسها 
قرار االتهام واحملكمة الدولية التي 
توجه بوصلة االتهام الى احلزب 
أو أقله الى عدد من منتســـبيه 
في جرمية اغتيال الرئيس رفيق 

احلريري وصحبه.
  وقال األمني العام حلزب اهللا 
السيد حسن نصراهللا ان احلزب 
لن يسمح باعتقال أي من أعضائه 
إذا اتهمته احملكمة الدولية التي 
حتقق في اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني األسبق الشهيد رفيق 
احلريري عـــام ٢٠٠٥، مضيفا: 
«يخطئ من يتصور اننا سنسمح 

بتوقيف أحد من مجاهدينا».
السيد حسن نصراهللا    وزاد 
«ان اليد التي ستمتد الى أي واحد 

حول هذا امللف لكن عندما أرى 
الزما سأرفع اجللسة تفاديا ألي 
النائب خليل:  مواجهة، فأجابه 
هذا حقك، لكن بالنسبة لنا فنحن 
نصر على بـــت هذا امللف. وفي 
الوزراء  مستهل جلسة مجلس 
الرئيس سليمان ال جدوى  قال 
من التصويت، طارحا تشـــكيل 
جلنة برملانية للتحقيق، رفضها 
املعارضون، بينما حتدث الرئيس 
احلريري عن عزمه الســـفر الى 
موســـكو يوم ١٤ اجلاري، وعن 
التركية  زيارة رئيس احلكومة 
أردوغـــان يوم ٢٥  رجب طيب 

اجلاري.
  ثم حتدث وزير الزراعة حسني 
احلاج حسن باسم قوى الثامن 
من آذار، مؤكدا االصرار على احالة 
العدلــــي،  الى املجلـــس  امللف 
وان لم يتحقق ذلــــك بالتوافق 
فليكـــن التصويت الذي وصفه 
بأنه مطلـــب نهائي، كما حتدث 
باملعنى عينه وزراء آخرون بينهم 
محمد فنيش (حزب اهللا) وعلي 
حســـني عبداهللا (أمل) وتعاقب 

 بيروت ـ عمر حبنجر
الوزراء    مرت جلسة مجلس 
اللبناني التي انعقدت عصر امس 
األول، بسالم، ولم يسمح الرئيس 
ميشال سليمان بوصول التجاذب 
حول التصويت على ملف شهود 
الزور الى حافة انســـحاب احد 
الطرفني من اجللسة، كما سبق ان 
أشارت «األنباء» مستبقا احتدام 
املوقف بإعالنه رفع اجللسة بعد 
اكثر من ٤ ســـاعات ويزيد من 

املناقشات احلادة».
  وفي معلومـــات لـ «األنباء» 
ان النائب وليـــد جنبالط الذي 
جتمعه بالرئيس ميشال سليمان 
مصيبة االحراج بالتصويت، قد 
عاد من دمشق مبوافقة سورية 
على «ال ضرورة التصويت» في 
هذه اجللسة، وفور عودته الى 
بيروت يوم اجللسة تواصل مع 
الرئيس ســـليمان ومع رئيس 
احلكومة سعد احلريري وأبلغهما 
بأن اجللسة ستمر «بال تصويت»، 
وان ثمة استراحة سياسية الى 

ما بعد عطلة األضحى.
  ال بل قالت مصادر وزارية ان 
وزراء األكثرية ملسوا ما يوحي 
بأن هذا امللف، ملف شهود الزور 
«خدم عســـكريته» وسيسحب 
من التداول. وأشـــارت املصادر 
الى جهد سعودي ـ سوري بذل 
في ســـبيل مترير هذه اجللسة، 
اضافة الى اشارات قطرية، متثلت 
بتنبيه األميـــر حمد بن خليفة 
آل ثاني اللبنانيني الى ضرورة 
االلتـــزام باتفاق الدوحة، (الذي 
يحظر اســـتخدام الســـالح في 
الداخـــل ويدعم حكومة الوحدة 

الوطنية).
الســـياق، قال    وفـــي هـــذا 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
في مؤمتـــر لـ «االســـكوا» اننا 
متمســـكون بالوحدة الوطنية، 
التي ســـتبقى مبنـــأى عن كل 
الضغوط والتشـــنجات وحتت 
ســـقف الطائـــف. وأشـــار الى 
تعنت إسرائيل في رفض احلق 
الفلسطيني في العودة الى دولة 

ان اعلن رفع اجللسة بعد اربع 
ساعات من النقاش املتواصل.

  وكان رد فعـــل وزراء ٨ آذار 
التلميـــح بأنه لـــن يكون هناك 
مجلـــس وزراء بعـــد اليوم، اال 
بعد حسم ملف شـــهود الزور، 
وذهبوا الى حد الكالم عما يشبه 
االعتصام السياسي الى حني بت 

هذا املوضوع.

  عون: ذاهبون إلى أزمة نظام

  وعكس العماد ميشال عون هذا 
اجلو بحملة عنيفة شنها عبر قناة 
OTV التابعة له، حيث قال: اليوم 
(أمس األول) كان نهاية قسم من 
املسار، وهناك قسم آخر بدأ الليلة، 
وال أعتقد ان احلكومة ستجتمع 
بعد اليـــوم، ونحن ذاهبون الى 
أزمة نظـــام، متهما قوى ١٤ آذار 

بأنها تنتظر قرارا من اخلارج.
  وقال عون: لـــم أفهم ما قاله 
البلد  ان  رئيس اجلمهورية من 
سينقسم اذا حصل تصويت على 

ملف شهود الزور.
  وأكد ردا على ســـؤال انه لن 
يشارك في اجتماعات هيئة احلوار 
الوطني بعد اليوم، ودعا رئيس 

احلكومة لالستقالة.
  وهكذا، بـــات في حكم املؤكد 
ان لبنـــان باق الى ما بعد عطلة 
األضحى وعيد االستقالل رهينة 
ملف شـــهود الـــزور، الذي من 
الواضـــح انه فـــي الطريق الى 
مصير مذكرات التوقيف الغيابية 
السورية التي صدرت بحق ٣٣ 
شـــخصية لبنانية رفيعة دون 
مسوغ قانوني، والتي قال املدير 
العام لقوى األمن الداخلي اللواء 
أشرف ريفي ان االنتربول العربي 
و١٦ دولة عربية رفضوا التعامل 
املذكـــرات لالعتبارات  مع هذه 
القانونيـــة. وبالتالي ســـيكون 
على املعارضة وفي اطار صراعها 
االســـتباقي مع احملكمة الدولية 
اجتراح ملفات اخرى في مالقاة 
الدولي واحملكمة  االتهـــام  قرار 
الدولية، وهذا ما تبدى في خطاب 

السيد نصراهللا أمس. 

 جنبالط عاد من دمشق بالموافقة على تأجيل التصويت .. وملف شهود الزور «خدم عسكريته» 

 برنار كوشنير  نبيه بري 

ــني منظمات األمم  ــيق ب ــا في افتتاح مؤمتر آلية التنس ــعد احلريري متحدث ــس س  الرئي
املتحدة األقليمية في االسكوا              (محمـود الطويل)   السيد حسن نصراهللا خالل خطابه في يوم الشهيد 

 ماذا جرى بين الحريري ونحاس؟!

احلرمـني   خـادم 
ملعاجلـة  الشـريفني 
اململكـة:  فـي  احلـص 

أصدر خـــادم احلرمني الشـــريفني امللك 
عبـــداهللا بن عبدالعزيـــــــــز توجيهاته 
اخلاصة مبعاجلــــــة رئيس احلكومــــة 
اللبنانية األســـبـــق د.سليم احلص في 
مستشفـــــى امللك فيصل التخصصي في 
الريـــــاض، وبإرسال طائرة ملكية لنقله 

من بيــــروت.
  في أي اجتاه يذهب احلريري؟:  يقول مسؤول 
ــق ليس التهويل  ــوري ان ما يزعج دمش س
ــان املتجدد لدى بعض  االميركي بقدر الره
اللبنانيني على خيارات وسياسات جربوها 
من قبل وجاءت باخلسارة عليهم، واالنضواء 
مجددا في جتمعات واصطفافات ذات مردود 
ــامي خطير على لبنان، كلقاء قوى ١٤  انقس
آذار في بكركي ومالقاة فريق الرئيس سعد 
احلريري لهذا اللقاء عبر مستوياته السياسية 
ــي أي اجتاه يذهب  ــة والدينية، فف والنيابي

احلريري؟
  مكمن اخلطورة:  يرى مســـؤول لبناني 
معـــارض ان «اخلطـــورة تكمـــن في أن 
يكـــون رهان جزء من الداخـــل اللبناني 
على ســـيناريو شـــبيه مبا سبق ورافق 
عدوان يوليو (متوز) ٢٠٠٦ ألن املؤكد في 
املواجهة احملتملة بأنه ال مكان ملعادلة «ال 
غالب وال مغلوب» اللبنانية، بل سيكون 
هناك غالب يحكم ومغلوب يحاكم ونظام 
سياســـي يعاد تشكيله مبا يحفظ لبنان 

على املدى الطويل».
ــق أحـــــد  عل   ال فتنـة وال مـن يفتنـون: 
ــنية -  ــة الفتنة الس ــؤولني على حكاي املس
ــيعيـــــة بالقول: «أطمئنكم.. ال فتنة  الش

وال من يفتنون». 

ــهد بعشرات    واستش
الوساطات التي قام بها 
مناصـــرو حزب اهللا 
ــؤولني ومقربني من تيار املستقبل  لدى مس
ومن نوابـــه للحصول على تأشيرات حلج 
ــرام، وكانت النتيجة على خير  بيت اهللا احل

ما يرام.
  استئناف احلملة على صفير:  اعتبرت مصادر 
في ١٤ آذار ان عودة النائب وليد جنبالط 
من دمشـــق بتوجه التهدئة والبقاء على 
موقف عـــدم الوصول الى التصويت في 
مجلس الوزراء، يشكل مؤشرا الى ان قرار 
تفجير احلكومة واسقاطها ليس متخذا بعد 
في دمشـــق، وان الوضع مرهون بتوازن 

سياسي ال ميكن االخالل به. 
  من جهة أخـــرى ربطت هذه املصادر بني 
عودة البعض الى اثارة موضوع استقالة 
أو تغيير البطريرك املاروني مار نصراهللا 

بطرس صفير. 
  وبني لقاء مســـيحيي ١٤ آذار الذي جرى 
في بكركي برعايـــة صفير، ولم يكن من 
املستغرب بعد هذا اللقاء استئناف احلملة 

على صفير.
  مطالبـة عربية بتعجيل القـرار االتهامي:  ينقل 
ــخصية أميركية زارت  ــوريون عن ش الس
دمشق مؤخرا «ان القرار االتهامي سيصدر 
وال إمكانية إللغاء احملكمة الدولية أو التخلي 
عنها، كما أن بعض الدول العربية املصنفة في 
خانة االعتدال باتت أكثر متسكا من الواليات 
املتحدة وفرنسا وبريطانيا باحملكمة الدولية، 
وفي الفترة االخيرة قامت احدى الشخصيات 
ــنطن والتقت  العربية املهمة بزيارة الى واش
مساعد وزيرة اخلارجية األميركية السفير 
جيفري فيلتمان وطالبته بالتعجيل بإصدار 

القرار االتهامي ضد حزب اهللا».

 بيروت: اخلرق الوحيد الذي حصل ألجواء اجللسة «الهادئة 
  واملضبوطة االيقاع» من الرئيس ميشال سليمان كانت املشادة 
الساخنة بني رئيس احلكومة سعد احلريري ووزير االتصاالت 
شـــربل نحاس، فالوزير نحاس قدم مداخلة قال فيها إن املنطق 
يفترض حصول إجماع في مجلس الوزراء على احالة شهود الزور 
الـــى املجلس العدلي بعد الذي ظهر من ســـير التحقيق الدولي، 
وأشار الى ضغوط املجتمع الدولي على لبنان في موضوع احملكمة 

واخلضوع لهذه الضغوط.
  ومما قاله نحاس أيضا إن املجتمع الدولي ليس طوباويا، فهو 
ميارس نفوذه من خالل احلروب أو الضغوط، ورأى أن البعض 
في لبنان يخضع للضغوط، فيما نحن كسلطة سياسية ال منلك 
في مواجهة هذه الضغوط سوى التضامن عبر إحالة ملف شهود 
الزور الى املجلس العدلي، مســـتغربا النقاش في هذا الشـــأن، 
وأضاف «ان غايتنا من ذلك حتصني أنفسنا، ألننا دولة ضعيفة 

في لعبة الدول الكبرى».
  وقال نحاس في حديثه عن ملف شـــهود الزور: «إننا على كل 
حال نعلم أن هناك ضغوطا متـــارس»، فقاطعه احلريري قائال: 
«أوضح، ضغوط على من؟» فاكتفى نحاس بالقول: «ضغوط..»، 
وسأله احلريري: «من الذي يضغط»، فلم يجب، وأضاف احلريري: 
«تريد أن تقول إن إسرائيل تضغط علينا؟»، فأجابه نحاس: «نعم»، 
فاستشاط احلريري غضبا وقال: «أنا ال أسمح لك بهذا الكالم وهذا 
كالم غير مقبول ونحن حتملنا الكثير من هذه االتهامات املرفوضة 
ولم نعد مســـتعدين لتحمل إشارات وتلميحات كهذه، وأنا لست 

مضطرا ألن أكون في موقع كهذا ألرد على هذه األمور».
  ويبـــدو أن حديث نحاس عن خضوع البعض للضغوط أثار 
حفيظـــة وغضب رئيس احلكومة الذي قال أيضا: «إن ابن رفيق 
احلريـــري ال يخضع ألي ضغوط، وهو يتخـــذ قراراته باقتناع 
كامل»، وزاد احلريري: «علـــى كل حال نحن نعرف من يضغط 
عليكم ولدينـــا كل التفاصيل في هذا الصدد ونعرف ما األهداف 
الكامنة وراء كل هذا الضغط واحلمالت التي حتصل»، وأضاف: 
«احترم نفسك، ال أسمح لك بهذا الكالم، ال أمامي وال أمام مجلس 
الوزراء، «واحد متلك ومتل أمتالك بيتعرض لضغوط من إسرائيل، 
انتهينا من اســـطوانة اتهامات العمالة والتخوين». وهنا تدخل 
الرئيس سليمان وطلب من الوزير نحاس ان يوضح ما قاله فرد 
نحاس: «انا لم اقصد ان أتهم احدا بأنه يتعامل او ان اســـرائيل 
تضغط عليه»، اال ان هذا التوضيح لم يرض الرئيس احلريري 
الذي ظل غاضبا وبدا عليه االمتعاض الشـــديد بشـــهادة العديد 

من الوزراء. 
  وقـــال وزراء إنهم رأوا احلريري يشـــير إلى نحاس بإصبعه 
عند مغادرته القاعة وسمعوه يخاطبه: «اسمع يا شربل نحاس،  
هذا الكالم ســـتدفع ثمنه غاليا»، فرد نحاس باملثل، إذ التفت إلى 
احلريري وأشار بإصبعه إليه، مخاطبا إياه: «هذا الكالم ال يليق 

أبدا بشخص يريد أن يكون رئيس حكومة». 
  وانتقلت السجاالت بني الوزراء الى خارج قاعة االجتماعات، 
حيث قال وزير العدل ابراهيم جنار لدى خروجه من اجللســـة 
إلجراء اتصاالت انه «ال يوجد ملف أصال عند القضاء اللبناني مبا 

يتعلق بشهود الزور»، فرد عليه الوزير احلاج حسن «بالتأكيد 
أن هناك ملفـــا وإال كيف كان لوزير العدل ان يعد تقريرا وكيف 
تنتظر احلكومة ٨٦ يوما لتعلن للشعب انه ال يوجد ملف يسمى 

«شهود الزور».
  من جهته أيد الوزير جان أوغاسبيان مقولة جنار إنه ال يوجد 
ملف، وحصلت مشادة كالمية بينه وبني احلاج حسن حول أحقية 
القضاء العادي أو العدلي، وقال احلاج حسن ان ما يعد للبلد أخطر 

بكثير مما مر به لبنان خالل السنوات اخلمس املاضية.
  من جهته اكد عضو تكتل «االصالح والتغيير» النائب آالن عون 
ان «الوضع ال يحتمل املزيد من التأجيل، السيما ان االعياد املقبلة 
هي التي جمدت االنفجـــار ويجب احلصول على حل في امللفات 
املطروحة، ولكن حتى اآلن هذا االمـــر ليس متوافرا، معتبرا ان 
«احلكومة عاجزة عن تغطيتها وكان يجب اللجوء الى التصويت 

لطي هذه الصفحة ولكننا وصلنا الى حائط مسدود». 
  وعن السجال الذي حصل بني الوزير شربل نحاس والرئيس 
ســـعد احلريري في جلســـة مجلس الوزراء، قال عون: «الوزير 
نحاس وصف واقع االمور، واملوضوع ليس شخصيا، ولكن في 
جو التشـــنج املوجود اخذ الرئيس احلريري املوضوع بصورة 

شخصية». 
  وعن كالم النائب عقاب صقر امس حيث طالب نحاس باالعتذار، 
قال عون: «نأسف ان يكون الزميل صقر الذي اعطي فرصة لكي 
ميثل الشعب اللبناني ان يتحول الى ناطق باسم وسام احلسن، 

فبدال من ان يكون نائب االمة اصبح نائب الشعبة». 

 بري لم يستقبل كوشنير في بيروت  مؤتمر عام ووثيقة سياسية لـ ١٤ آذار بعد العيد
ألنه «عاد إلى يهوديته وترك اليسار»

 بيروت ـ منصور شعبان
  مازال عــــدم لقاء رئيس مجلس النواب اللبنانــــي نبيه بري لوزير 
اخلارجية الفرنســــية برنار كوشنير، خالل زيارته االخيرة الى لبنان، 
محط التساؤالت في االوســــاط السياسية والديبلوماسية في بيروت، 
خاصة انه جنح في حتديد مواعيد الحتاد بلديات اجلنوب في املصيلح 
لتالفي اللقاء، وسأل امام زواره «ملاذا اعطي موعدا ملسؤول فرنسي عاد 
الى يهوديته وترك اليســــار وســــيترك اخلارجية نهاية الشهر؟». لكن 
بالعودة الى معطيات زيارة بري االخيرة الى باريس، يتبني ان لقاءه مع 
الوزير كوشنير لم يكن جيدا، كما قيل في حينه، ال بل تخللته نقاشات 
ساهمت صراحة كوشــــنير الزائدة وحديثه املباشر والبعيد عن اللغة 
الديبلوماسية احيانا، في تسخني النقاش، وبالتالي كشف املستور من 
املواقف الفرنســــية جتاه لبنان. ووفق مطلعني واكبوا زيارة بري الى 
باريس، فان محور النقاش بني بري وكوشنير كان البحث في تالفي اي 
ردود فعل سلبية على قرار االتهام في اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
والشهداء اآلخرين. هنا يقول املطلعون لـ «األنباء» ان كوشنير اقر بوجود 
ضغوط اميركية على فرنســــا كي يأتي موقفها منســــجما مع السياسة 

االميركية في الشرق االوسط وخصوصا في لبنان. 

 عدوى لجنة المال تنتقل إلى «األشغال» 
  واشتعال الخالف بين باسيل والنائب قباني

 بيروت ـ محمد حرفوش
  كشـــفت معلومات لـ «األنباء» عن حتضيرات 
لعقد اجتماع موسع لقيادة شخصيات ١٤ آذار بعد 
عيد األضحى. وفي املعلومات ان منســـق األمانة 
العامة لقوى ١٤ آذار فارس سعيد والنائب السابق 
سمير فرجنية يعدان وثيقة سياسية ستصدر عن 
اللقاء الذي سيشبه اجتماعات فندق البريستول 
وهذه الوثيقة تتمحور حول السبل املؤدية إلعادة 
استنهاض الرأي العام الى ١٤ آذار، وتأكيد مجموعة 

من الثوابت واطالق بعض األهداف املرحلية وتوفير 
جهوزية مرئية ملواجهة اجلهوزية االنقالبية. كما 
تركز الوثيقة وفق املعلومات على ضرورة االلتزام 
باتفاق الطائف ورفض طروحات املثالثة املنافية 
الدســـتور والطائف والتمسك باملناصفة  لروح 
املسيحية ـ االسالمية باعتبارها الضمانة األقوى 
الستمرار العيش املشترك في ظل التنازع الداخلي 
واالقليمي. كذلك ستؤكد الوثيقة على رفض املساومة 

على احملكمة الدولية والتمسك بالعدالة. 

 بيروت ـ أحمد عزالدين
  عــــدوى جلنة املــــال انتقلت الــــى وزارة الطاقة 
واألشغال، حيث اشــــتعل اخلالف بني وزير الطاقة 
جبران باسيل ورئيس جلنة األشغال النائب محمد 
قباني على خلفية النقاش حول استخدام الغاز بدال 
من البنزين في السيارات. فبعدما أعلن أمس األول 
النائب قباني بعد اجتمــــاع اللجنة الفرعية للجان 
املشــــتركة ان كل اخلبراء أكدوا عدم استخدام الغاز 
في الســــيارات لتأمني الســــالمة العامة، فقد شارك 
الوزير باســــيل في اجتماع جلنة األشــــغال وخرج 
ليدلي بتصريح بقول فيه ان اســــتخدام الغاز يوفر 
٤٠٪ من االستهالك نتيجة استخدام البنزين، حيث 
تنخفض الكلفة من ٣٤ ألف ليرة لصفيحة البنزين 
الى ١٩ ألف ليرة الستهالك نفس النسبة من الغاز، 
وشكك باســــيل في اخلبراء الذين رفضوا استخدام 
الغــــاز، وقال باالضافة الى الوفر الذي يحققه الغاز 
فإن االنبعاثات الغازية والكربونية أقل ويخفف من 

األعباء البيئية ودرجة األمان هي أفضل نسبة الى 
درجة االشتعال، مشيرا الى ان هناك ١١ مليون سيارة 
تعمل على الغاز في العالم ولم يحصل اي اشتعال 

متهما اخلبراء بأنهم من وكالء السيارات.
  بعد ذلك رد رئيس اللجنــــة النائب قباني فقال 
ان جلنة األشــــغال تناقش املشــــاريع برئاسته منذ 
١١ ســــنة من دون اي تســــييس وقد تعاملنا بجدية 
مع مشروع القانون املرسل من احلكومة منذ العام 
٢٠٠٥، مشــــيرا الى ان الوزير باســــيل طلب إدخال 
تعديالت على املشــــروع، وبدال من رد املشروع الى 
احلكومة إلرسال آخر جديد، مارسنا مرونة مطلقة 
معه واعتمدنا مشــــروعه للنقاش، وكان دائما رأي 
النواب واخلبراء بعدم استخدام الغاز الذي وإن كان 
أنظف بيئيا ويحقق وفرا إال إنه ال ميكن مراقبته، كما 
أجمع كل اخلبراء واملختصني، وقد أعدنا النقاش اكثر 
من مرة بناء على طلب وزير الطاقة ولكن النتيجة 

نفسها برفض الغاز. 

 أخبار وأسرار لبنانية 

 الحريري يتقدم بـ «النقاط» وحزب اهللا 
يعتبر معركته مع «أميركا وإسرائيل»

 بيروت: في معركة احملكمة الدولية املفتوحة، 
وفي جولة ما قبل القرار الظني، أحرز الرئيس 
سعد احلريري تقدما في النقاط على املستويني 
اإلعالمي والسياسي بعدما كان حزب اهللا في 
انطالقــــة هذه املواجهة قبل أربعة أشــــهر في 
وضع من ميسك املبادرة الى الهجوم وحتديد 
وفرض قواعد اللعبة واجتاهات املعركة. والنقطة 
األخيرة التي سجلها احلريري ملصلحته كانت 
في ملف «شــــهود الزور»، اذ جنح في االلتفاف على موقف 
سابق صدر عنه وتضمن اعترافا بوجود شهود زور،  وفي 
منع املعارضة من الوصول الى التصويت في مجلس الوزراء 
على هذا امللف إلحالته الى املجلس العدلي. وبغض النظر 
عن األســــباب ومــــا اذا كان احلريري اســــتفاد من حيادية 
الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبالط، أو استفاد 
من توازن قــــوى داخل احلكومة يعطــــي فريق املعارضة 
قدرة الڤيتو والتعطيل وليس قدرة اتخاذ القرار والفرض، 
أو اســــتفاد من توازن إقليمي وعدم توافر ظروف إسقاط 
احلكومة واإلطاحة باالستقرار والتوازن القائم. فإن النتيجة 
ان فريق املعارضة خســــر بالنقاط في ملف شــــهود الزور 
الــــذي بعد دوران في حلقة مفرغــــة من التأجيل منذ ثالثة 
أشهر وصل الى طريق مسدود وحيث بات قرار حسم هذا 
امللف مرادفا لقرار تفجيــــر احلكومة. وفي الواقع، لم تكن 
هذه النقطة السياسية الوحيدة التي أحرزها احلريري هذا 
الشهر. فقد أعاد تنظيم واحتضان حتالف ١٤ آذار متجاوزا 
خروج جنبالط منه والضغوط التي مورســــت عليه لفك 
ارتباطه بهذا التحالف. وحصل على دعم مباشر من «لقاء 
بكركي املســــيحي» الذي أعلن انخراط مســــيحيي ١٤ آذار 
أكثر في معركة احملكمة الدولية. واســــتوعب و«استنفد» 
الضغوط التي طالبتــــه باتخاذ موقف من احملكمة والقرار 
الظني، وحيث لم يعد هنــــاك إال انتظار صدور هذا القرار 
ليبني على الشيء مقتضاه. والرئيس سعد احلريري الذي 
فاجأ كثيرين بـ «صالبته ومتسكه بقناعاته وحلفائه» كان 
مصمما منذ البدء على عــــدم التنازل في موضوع احملكمة 
الدولية واعتبارها «خطا أحمر» وعلى عدم «التورط» في 

مواقف جديدة قبل صدور القرار الظني.
  في املقابل حزب اهللا في مناخ آخر، من جهة باتت لديه 
قناعــــة بأن القرار الظني ســــيصدر عاجال أم آجال وفي أي 
وقت، ولم يعد مهتما كثيرا ال مبوعد صدور هذا القرار وال 
مبضمونه وهو يتصرف منذ أشهر من خلفية انه صدر وفيه 
اتهام له، كما انه لم يعد ينتظر ويتوقع شيئا من احلريري 
الذي ميارس في نظره سياســــة كسب وشراء الوقت، ولم 
يعد ينتظر الكثير من املساعي السورية ـ السعودية. ومن 
جهة ثانية يعتبر ان املســــألة لم تعد مســــألة شهود زور 
وقرار ظني وامنا أبعد وأعمق وأخطر. فحزب اهللا يرقب منذ 
أسابيع وأيام التحوالت الطارئة على املشهد الدولي االقليمي 
ويعتبرها مقلقة وجديرة باالهتمام واملتابعة، وحتديدا ما 
يتعلق بالدخول األميركي ـ االســــرائيلي على خط الوضع 
اللبناني من باب احملكمــــة الدولية والقرار الظني. يالحظ 
حزب اهللا ان االهتمام األميركي بلبنان عاد الى مستوياته 
السابقة بعد إهمال للملف اللبناني ووضعه جانبا منذ وصول 
أوبامــــا الى البيت األبيض، وان هذا االهتمام االســــتثنائي 
واملريب باحملكمة الدولية ودعمها بقوة الى درجة رفض أي 
مشروع تسوية ومساومة حولها وااللتفاف على املساعي 
السورية - السعودية في هذا املجال، امنا يجري من خلفية 
ان احملكمة هي الفرصة املتاحة حاليا للوصول الى حزب اهللا 
والنيل منه ووضع رأسه حتت املقصلة ولن تفرط واشنطن 
بهذه الفرصة وتنتظر من دمشــــق دورا مختلفا عما تقوم 
به. كما يتوقف حزب اهللا عند الدخول االسرائيلي املتجدد 
على خط القرار الظني بتحديد مســــاره وكشف مضمونه 
وتوقع مضاعفاتــــه وتداعياته على الوضــــع الداخلي في 
لبنان. ويترافق ذلك مع «تسريبات» عن جهوزية اسرائيلية 
لشــــن حرب على حزب اهللا بعدما مت استيعاب كل دروس 
حرب ٢٠٠٦ وبعدما يكون حزب اهللا ســــقط في فخ الفتنة 
الداخلية ويكون القرار االتهامي شرارة لها. هذا القرار الذي 
بات جاهزا ومعدا وال ينقص صدوره اال التوقيت األميركي 
الذي ضبط على ساعة اجلهوزية االسرائيلية للحرب. لذلك 
فإن حزب اهللا يعتبر ان معركته لم تعد معركة شهود زور 
وقرار ظني، وامنا أصبحت مع «أميركا واسرائيل»، وألنها 
كذلــــك فإن الوضع بات أكثر خطورة وال يحتمل أخطاء في 

التقدير واحلساب. 
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