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)محمود الطويل( الرئيس سعد احلريري مستقبال السفيرة األميركية في لبنان مورا كونيللي أمس  

حزب اهلل: لو أردنا دخول البيوت في 7 أيار لدخلنا بيوت السياسيين والمسؤولين
بيروت ـ عمر حبنجر

اجلم���ود الداخلي مرش���ح 
لالس���تمرار اقله ال���ى ما بعد 
عطلتي االضحى واالستقالل في 
الثاني والعشرين من اجلاري، 
بيد ان الهبات الكالمية الساخنة، 
تبق���ى طاغية، خصوصا على 
صعيد ردود الفعل على خطاب 
االمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصر اهلل، كما على صعيد 
احلرب املفتوحة التي تش���نها 
الوزير  »كتلة املستقبل« ضد 
العوني شربل نحاس، بسبب 
كلماته غير املألوفة التي وجهها 
الى رئيس احلكومة في جلسة 

مجلس الوزراء االخيرة.
وكان السيد نصراهلل، نسب 
الى قوى 14 آذار االرتباط باالدارة 
االميركية، وحتدث في خطابه 
في يوم الش���هيد عن خمس���ة 
املقاومة  فصول من استهداف 
في لبنان، قال اننا نعيش فصلها 
اخلامس اآلن اي فصل احملكمة 

الدولية.
ووصف نصراهلل املسعى 
الس���عودية � الس���وري بأنه 
جدي ج���دا، وان هن���اك آماال 
كبيرة حقيقي���ة معقودة على 
هذا املسعى، ومن املفترض ان 
تظه���ر آثاره على ما اعتقد في 

وقت قريب.
واضاف: ان اي نتائج يقبل 
بها املعنيون في لبنان ستحظى 
بالتأكي���د بدع���م اجلمهورية 

االسالمية االيرانية.

جنبالط يؤيد

وف���ي اول تعلي���ق له على 
كالم نصراهلل قال النائب وليد 
جنبالط لقناة »املنار« ان السيد 
نصراهلل اكد على اهمية احلوار 
السوري � السعودي الذي من 
خالل���ه ميكن ان نزي���ل اآلثار 

السلبية للمحكمة الدولية.
ونقل زوار جنبالط عنه قوله 
ان املرحلة تتطلب احلكمة، وانه 
يحاول جتنيب البلد الوقوع في 
الفراغ احلكومي ومنع دخوله 
ف���ي الفتنة الداخلي���ة نتيجة 
التوترات السياسية واخلطب 

يتضمن مزارع شبعا ومسألة 
وقف اخلروق���ات وغيرها من 
االمور، واض���اف: كانت هناك 
جلسة علنية ملجلس االمن في 
حينه دافع فيها مندوب لبنان 
عن ض���رورة ان يصدر القرار 
حتت الفصل السادس، وايضا 
ايدت االمر بعض الدول العربية 
التي حضرت ومن ثم حصلت 
مفاوضات اخرى مريرة الى ان 
صدر القرار 1701 في جلسة 11 

أغسطس.

القرار االتهامي

وفي رد من حزب اهلل على 
ردود 14 آذار لفت عضو املجلس 
السياسي في حزب اهلل غالب أبو 
زينب في حديث لقناة اجلديد الى 
ان املسعى السعودي � السوري 
يتجاوز القرار االتهامي وصوال 
الى معاجلة جذرية للمحكمة 
الدولية، ألن املطلوب ان تكون 

هناك معاجلة جذرية.
ابو  وردا على سؤال اجاب 
زينب الذي يلعب على الوقت 
او كما يق���ال جنح في تأجيل 
ملف شهود الزور وبالتالي جنح 
في كسب الوقت فإنه يلعب في 
املبرد أو يلح���س املبرد، وإذا 
كان يعتقد ان عش���رة ايام او 
15 يوما من أجل صدور القرار 
االتهامي هي مكسب، فإنه مخطئ 
باعتقاده وهذا ما قاله الس���يد 
نصراهلل أمس ألنه ليس لدينا 
مشكلة اذا صدر القرار ونقول 
له���م انهم يخطئون مجددا في 

حساباتهم.
أبو زينب لفت ايضا الى ان 
هن���اك من عرقل داخل مجلس 
الوزراء في حرب يوليو وانتهز 
الفرص���ة لالنقض���اض على 
املقاومة، وردا على سؤال عن 
سبب اجللوس مع الفريق اآلخر 
في احلكومة، أجاب أبوزينب: 
جلوس���نا معهم ه���و من أجل 
مصلحة لبنان، وختم أبوزينب 
الذين س���قطوا من  بالق���ول: 
املدنيني في 7 مايو ال يتجاوزون 
اصابع اليد والقول اننا دخلنا 
بيوت الناس غير صحيح فلو 

العالي���ة اللهج���ة على خلفية 
احملكمة الدولية.

وقال الزوار ان نواب احلزب 
التقدمي االشتراكي يؤيدون دور 
جنبالط ويسعون معه للعب 

هذا الدور كل في منطقته.
وقال جنبالط: هناك فريق 
معني ف���ي لبنان ال���ى جانب 
»الرس���ل« االجان���ب يريدون 
 � التواصل السعودي  تعطيل 
السوري مشددا على ضرورة 
الصبر ومتابعة هذا التواصل 
الذي من خالله سنستطيع رفض 

نتائج القرار االتهامي.
وفي حال صدر القرار فجأة 
فإن املطلوب بحسب جنبالط 
من جميع اللبنانيني مواجهته، 
الن احملكمة مسيس���ة بحسب 

تعبيره.

فتفت يذكر بصالح عزالدين

م���ن جهت���ه، عض���و كتلة 
املس���تقبل النائ���ب احمد فتفت 
حتدث بع���د لقائه املفتي محمد 
رشيد قباني عن منطق قطع اليد 
وسأل هل ان احلزب سيمارسه مع 
املوقوف صالح عزالدين الذي مد 
يده الى اموال املقاومة وهو كان 
من املقرب���ني جدا في هذا املجال 
االقتصادي وه���ذا يدل على ان 
ليس اجلميع معصومني في هذا 
املج���ال، مؤك���دا ان ال احد يريد 
ان ميد ي���ده الى املقاومة عندما 
تكون هذه املقاومة مقاومة شريفة 
ومتجهة فعال الى محاربة اسرائيل 
فجميعنا معها، أما عندما يثبت ان 
هناك مدسوسني رمبا على املقاومة 
فأعتقد ان من حق املقاومة قبل 
اآلخرين ان تبادر الى معاجلة هذا 
اتهام  املوضوع، ليس هناك اي 
نحن ال نتهم ونعلن مس���بقا ما 
اعلنته احملكم���ة بحد ذاتها انها 
ال ميكن ان تتهم حزب اهلل ألنه 
ليس في قانون احملكمة اال محاكمة 
اشخاص واتهام اشخاص وليست 
هناك محاكمة أو اتهام حلزب او 

تنظيم او منظمة او دولة.

شبكة األمان

ورأى عض���و تكتل »لبنان 

والوزير طارق متري سيردان 
على كالمه هذا.

من جانب���ه، أوضح وزير 
االعالم ط���ارق متري ردا على 
ما تناوله به االمني العام حلزب 
اهلل ان مجلس االمن الدولي كان 

أوال« النائ���ب عمار حوري ان 
ما قاله االمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل في يوم 
الشهيد يدعم وجهة نظر فريق 
14 آذار بشبكة األمان املتمثلة 
ال�»س � س« وتطور  مبعادلة 

السنيورة: كالم نصراهلل يدعو للعجب ومادام يمتلك الوثائق فليقدمها للرأي العام
بيروت ـ خلدون قواص

رد رئيس كتلة املستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة على سيل 
االتهامات التي س��اقها االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
ف��ي اطاللته املتلفزة امس للحكومة التي ترأس��ها الس��نيورة خالل 
العدوان االسرائيلي على لبنان في يوليو 2006، فاعتبر السنيورة ان 
االته��ام حلكومته بأنها ماطلت للموافقة على وقف النار واطالت عمر 

حرب يوليو 2006 جانب احلقيقة وكانت تعوزه الدقة. 
واش��ار الس��نيورة، في بيان صادر عن مكتب��ه االعالمي الى، ان 
الش��عب اللبناني وكل املس��ؤولني العرب واالجانب كانوا يعرفون ان 
ه��دف احلكومة االول كان الوصول الى وق��ف النار ورفع احلصار، 

بينما اسرائيل والواليات املتحدة كانتا ترفضان ذلك.
ولفت الى ان صيغة القرار 1701 التي مت التوصل اليها كانت نتيجة 
ملفاوضات مضنية رفضت فيها احلكومة اللبنانية مش��اريع متعددة 

منها مش��روع مقترح لقوة متعددة اجلنسيات ولصدور القرار حتت 
الفصل السابع.

واذ اس��تغرب السنيورة كالم السيد نصراهلل الذي يدعو للعجب، 
س��ائال: طاملا لديه وثائق ومحاضر بالصوت، فلماذا ال يخرجها للرأي 
العام. وذكر بيان الس��نيورة ان كالم السيد نصراهلل عن ان احلكومة 
اللبنانية كانت متاطل الطالة امد احلرب االس��رائيلية هو مبنزلة كالم 
يدعو للعجب واالس��تغراب، كيف وصل الس��يد نص��راهلل الى هذا 
االس��تنتاج؟ فهذا كالم ال ميكن الحد تصديقه وهو بطبيعة احلال لم 

يكن موفقا وال دقيقا.
وختم الس��نيورة قائال: كلمة اخيرة، ومادام ان الس��يد نصراهلل 
لديه الوثائق واملس��تندات الصوتية ومحاضر مجل��س الوزراء التي 
تؤك��د كالمه كما قال، فإن م��ن الواجب عليه االفراج عن هذه الوثائق 

واحملاضر واطالع الرأي العام عليها.

سيقرر إنشاء قوات فصل دولية 
حتت الفصل السابع خالل حرب 
يوليو 2006، إال أن لبنان رأى 
ان هذا األمر ال يجوز وأنه يجب 
ان يك���ون القرار حتت الفصل 
الس���ادس وليس السابع وأن 

العالقات السعودية � السورية، 
إال انه أوضح في املقابل ان ما ال 
نتفق مع نصراهلل عليه هو اتهام 
بعض السياس���يني بالتخوين 
بالتعامل مع اس���رائيل، وقال 
حوري: الرئيس فؤاد السنيورة 

اردنا ذلك لكنا دخلنا الى بيوت 
السياسيني واملسؤولني.

بدوره عضو كتلة »الوفاء 
للمقاومة« النائب نوار الساحلي 
رأى أن »هناك مش���كلة قراءة 
لدى الفريق اآلخر، اذ اصبحت 
لديه���م مجموعة مس���لمات، 
باعتباره����م ان املقصود إلغاء 
احملكمة الدولية، بينما املطلوب 
رؤية ماذا يحصل منذ العام 1976 
اليوم، كما بينت رسالة  حتى 
وزير خارجية أميركا االسبق 
العميد  الى  هنري كيس���نجر 

رميون اده«.
انه »مبجرد  الساحلي رأى 
صدور القرار االتهامي سيتعامل 
معه اعداء لبنان والبعض في 
الداخل على انه حكم، وهم من 
اآلن يتعامل���ون معه على انه 

حكم«.

رسالة الفرصة األخيرة

م���ن جهته��������ا جري����دة 
القريبة م����ن تي���ار  »اللوء« 
املس���تقبل نقلت عن وزير من 
حزب اهلل لم تسم���ه ان خطاب 
السيد نصرالل����ه هو رسالة 
الفرص����ة االخيرة لكي يفهم 
املراهن�������ون على اخلارج ان 
تع���ري���ض البل���د للمخاطرة 
ل�������ن يخدم الس���لم االهلي، 
وان االس���ئلة الت���ي وجهه���ا 
نصراهلل للذين س���اهموا في 
ح���رب يولي��������و بإطالة امد 
احل�������رب، هي تذكي���ر لهم 
بعواقب اعمالهم وممارساتهم، 
فكما انه���م يطالبون مبعاقبة 
املتهم���ني »باغتي���ال الرئيس 
احلري���ري« فنحن ايضا 1300 
شهيد ولدينا شهود ومتورطون 

والعبرة ملن اعتبر.
واضاف ان الكلمة الفص����ل 
التوافقي����ة  ستكون للصيغة 
اجلاري اعدادها عل����ى خ����ط 
دمش���ق الرياض���ي، ولي����س 
ال���وزراء، متوقع���ا  ملجل���س 
قم��������ة جدي���دة ثالثية بني 
امللك عبدالل����ه بن عبدالعزيز 
والرئيسني ميش���ال سليمان 

وبشار االسد.

استمرار الردود والردود المضادة على خطاب نصراهلل.. جنبالط يؤيد وفتفت يذكّر ورهان الجميع على الـ»س - س«

شعبان: أمن واستقرار لبنان والعراق 
مهمان لسورية وهي العب إقليمي مهم

قراءة أولية في »خطاب نصراهلل«: القرائن 
السياسية وبدء العد العكسي

بيروت: قد يكون اخلطاب السياسي املسهب الذي 
أطلقه أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
أمس األول مبناسبة »يوم الشهيد«، من أهم اخلطب 
التي أدلى بها في مسلسل اطالالته املكثفة منذ ان 
قرر فتح معركة احملكمة الدولية قبل 4 أشهر، ومن 
أكثرها متاس����كا ووضوحا ومضمونا سياسيا مع 
انه لم يخل من ثغرات وأخطاء مثل »نص« رسالة 
هنري كس����ينجر الى العميد رميون إده عام 1976. 
لم يكن هذا »خطاب س����اعة الصفر« التي ضبطت على توقيت 
»القرار الظني«، وامنا »خطاب« بدء العد العكس����ي والس����ريع 
ألزمة احملكمة في اجتاه تسوية مازالت ممكنة أو مواجهة اكتملت 
عناصرها وال ينقصها اال »شرارة االشتعال«. لم يقل نصراهلل 
في خطابه كل شيء وكل الكالم ومازال يحتفظ في جعبته باألهم 
واألخطر الذي أملح إليه أمس األول عندما أشار الى ملفني قضائيني 
سيكشف عنهما الحقا، األول يتعلق بطلب احلكومة اللبنانية 
خالل حرب 2006 االستمرار باحلرب على لبنان ومماطلتها في 
عملية التفاوض إلطالة أمد احلرب للقضاء على املقاومة. والثاني 
يتعلق مبلف ش����هود الزور الذي »سيوصل الى رؤوس كبيرة 

وستكون أكبر فضيحة سياسية في تاريخ املنطقة«.
وكشف السيد نصراهلل عن خيبته ويأسه من احللول الداخلية 

محمال فريق 14 آذار مسؤولية اضاعة الفرص واملخارج.
وقد أضفى نصراهلل على خطابه »مسحة تفاؤل« ورمبا تقصدها 
في اخلتام ملزيد من الطمأنة وترسيخ »هدنة األضحى«. ولكن 
هذه االش����ارة اخلاطفة واحلذرة الى تسوية سياسية يعمل لها 
حاليا، لم تكن كافية للتخفيف من وطأة خطاب متيز في سياقه 
العام ب� »التش����دد واحلزم والتحذير« الذي المس حد التلويح 
بالدفاع عن املقاومة وبالوسائل املناسبة التي يتم االتفاق عليها 
مع احللفاء من دون حتديد طبيعة هذه الوس����ائل، ولكن األمر 

بدا كأنه حتذير من »7 أيار سياسي« هذه املرة.
وأخطر ما في خطاب السيد حسن نصراهلل أمران: األول انه 
وضع احملكمة الدولية في مصاف حرب متوز االسرائيلية والقرار 
1559 األميركي كمصدر تهديد وخطورة على املقاومة. والثاني انه 
أعلن القرار مبواجهة احملكمة وقرارها الظني والدفاع عن النفس 

وعن املقاومة بكل الوسائل ومن دون استثاء احداها.
ففي خطاب »القرائن السياس����ية االتهامية« يعدد نصراهلل 
خمسة فصول هي حسب تسلسلها الزمني: فصل القرار 1559 

صيف 2004 الذي صاغه بوش وشيراك.
- فصل اغتيال الرئيس رفيق احلريري وما تاله في عام 2005 
من عروض مغرية حلزب اهلل إلدخاله الى السلطة،  وإلغراقه فيها، 

وأبرز هذه العروض جاءت من الفرنسيني »عرض املثالثة«.
- فصل حرب مت����وز 2006 وهو األخطر وهدف الى تدمير 

حزب اهلل واخضاعه ولكنه فشل في حتقيق هدفه.
- فصل رابع »صغير« متثل في »فعلة 5 أيار« التي كشفت 

عن خطأ في فهم وتقدير موقف حزب اهلل وقوته.
- الفصل اخلامس احلالي القائم على اتهام حزب اهلل بجرمية 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري. وهذه تهمة كبيرة ال يستطيع 
أحد ان يتحملها وحزب اهلل ال ميكن ان يقبل أو يسلم بأي اتهام 
ألي من مجاهديه وال ميكن ان يقبل توقيف أو اعتقال أي منهم 
و»أي يد ستمتد اليهم ستقطع«، وأمام أي اتهام ستدافع املقاومة 
عن نفسها بالطريقة التي تراها مناسبة أيا تكن التهديدات التي 
ستوجه اليها مبا في ذلك التهديد والتهويل بحرب اسرائيلية. 
»التهويل ال يخيفنا واملقاومة جاهزة لصد أي عدوان، وبحديثكم 

عن حرب اسرائيلية تبشرونا وال تهددونا«.
بعد هذا اخلطاب الذي ظهر ف����ي ثناياه بعض من تداعيات 
جلسة ش����هود الزور »الفاش����لة«، تتجه األنظار الى التسوية 
السياس����ية القريبة. والقرار الظني الذي لم يعد بعيدا. فأيهما 
يس����بق في هذا السباق احملموم مع الوقت وبني حدي االنفراج 

واالنفجار؟!  

ماذا عن مصير جلسة احلوار التي حدد سقفها الزمني قبل 22 نوفمبر اجلاري؟  
مصادر رسمية ترى ان طاولة احلوار في مهب رياح شهود الزور، 
فإذا حتقق تقدم على جبهة الشهود ميكن القول بإمكانية انعقاد 
الهيئ����ة مرة جديدة مع تغيير حتمي بأولوياتها، واذا ظل ملف 
الشهود بعيدا عن طاولة مجلس الوزراء، فإن املعارضة ستبقى 
بعي����دة عن طاولة احلوار بكل أركانها، مبن فيهم الرئيس بري 
الذي لن يستطيع االستمرار في موقفه »املعتدل« عندما يصل 
اخلالف الى درجة احلس����م. في املقاب����ل، رأت مصادر حكومية 
وأخرى في األكثرية ان خطوة املعارضة مبقاطعة اجتماع هيئة 
احلوار الوطني ش����كلت خرقا التفاق الدوحة وانتهاكا لقرارات 
القمة الثالثية التي انعقدت في قصر بعبدا في 30 يوليو املاضي 
بني الرئيس سليمان وخادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
والرئيس بشار االسد الذين اتفقوا على أهمية استمرار احلوار 
بني الطرفني اللبنانيني، األمر الذي يفرض على راعي احلل في 
لبنان أي س����ورية والسعودية ان يتحركا في اجتاه املعارضني 

والطلب اليهم احترام ما توصلت اليه القمة الثالثية.
حلقة وصل: تس��اءلت مصادر مطلعة على النشاط الذي بذله كل 
من النائب وليد جنبالط والرئيس ميش��ال س��ليمان لتمرير جلسة 
مجلس الوزراء األخيرة، عما اذا كان الرئيس بري س��ينضم اليهما 
ليشكلوا حلقة وصل بني ضفتي 8 و14 آذار،  وباألخص بني الرئيس 

سعد احلريري والسيد حسن نصراهلل.
اخلطوط مقطوعة: مضى أكثر من شهر على جتميد التواصل 
بني الرئيس س����عد احلريري والقيادة السورية، وال تلوح في 
األفق بوادر إلزالته رغم الرس����ائل االيجابية التي بعث بها كل 
منهما الى اآلخر، عبر مواقف معلنة وفي مناس����بات مختلفة. 
ولم تعد احلرارة الى خط الهاتف بني مدير مكتب احلريري نادر 
احلريري والوزيرة السابقة بثينة شعبان املستشارة السياسية 
واالعالمية للرئيس الس����وري بشار االسد، وهما اللذان اعتادا 
التحدث مرة أو مرتني في األسبوع على األقل، كذلك توقفت زيارات 
رئيس جهاز فرع املعلومات العقيد وسام احلسن ملكتب رئيس 
فرع أمن دمشق وريف دمشق، اللواء الركن رستم غزالي وهما 
اللذان توليا تنسيق زيارات الرئيس احلريري لدمشق وتبادل 
املعلومات اخلاصة بنش����اط »املوساد« في املنطقة، وخصوصا 

في لبنان وسورية.
صفير ليس مسؤوال عن اللقاء املسيحي: لم يتجاوب البطريرك صفير 
م��ع الدعوات التي وجهت اليه كي يضمن عظة قداس األحد املاضي 
ردا على منتقدي اللقاء املسيحي الذي عقد في بكركي، اال ان امتناع 
البطريرك عن الرد على املنتقدين ال يلغي مالحظة الذين التقوه بعد 
القداس وخ��الل األيام املاضية اس��تغرابه لالنتقادات التي صدرت 

بعد اللقاء.
وينق��ل قريبون من البطريرك عنه قوله ان��ه لم يدع الى االجتماع 
املس��يحي املوسع، وال هو حدد الشخصيات املشاركة فيه، علما ان 
من بني املش��اركني من لم ينتم الى قوى 14 آذار ويعتبر نفس��ه من 
املس��تقلني، وبالتالي ال يجوز اعتبار البطريرك مسؤوال عن نوعية 
املش��اركني وال عن مواقفهم الس��ابقة واحلالي��ة أو املقبلة، علما ان 
وجود الغالبية من املشاركني من قوى 14 آذار ال يوجب على بكركي 
االعتذار عن عدم استقبالهم، أو وضع شروط عليهم للحضور الى 
الصرح البطريركي املفتوح للموارنة خصوصا، وجلميع املسيحيني 
واللبنانيني عموما، والص��رح لم يقفل بابه في وجه أحد، ويضيف 
ه��ؤالء ان االعتراضات التي صدرت كانت في معظمها على هويات 
احلاضري��ن وانتماءاته��م السياس��ية، ولم تتن��اول جوهر ما ورد 
ف��ي البيان النداء الذي انطلق من الورقة التي تقدمت بها الكنيس��ة 
املارونية أمام سينودس كنائس الشرق األوسط الذي التأم في روما 
الش��هر املاضي حول »الرابط العضوي« بني مصير املسيحيني في 

املنطقة وعملية السالم.
لقاءات سرية: بعد حادثة العيادة النسائية في الضاحية مع 
محققني دوليني، اعتمد مكتب املدعي العام الدولي دانيال بلمار 
لقاءات احملققني مع أطباء ومهندس����ني ونقابيني لبنانيني سرا 

ودون اعالن.

القضاء العسكري يحكم بالمؤبد على المتهم بتفجير »عين علق« 
وبكري: لن أُسجن يوماً واحداً وأمامي أسبوعان لالستئناف

بيروت ـ يوسف دياب ووكاالت
أصدرت احملكمة العس����كرية الدائمة في لبنان 
برئاس����ة العميد الركن نزار خلي����ل حكمها بحق 
مجموعة مؤلفة من 54 شخصا ينتمون الى تنظيمي 
»القاع����دة« و»فتح اإلس����الم« وأبرزهم اإلمام عمر 
بكري املتهم بالتورط في تفجيرات عني علق وأدين 
غيابيا بجرم االنتماء إلى تنظيم مس����لح وحيازة 

أسلحة ومتفجرات.
ولكن بكري نفى التهم معتبرا أنها تلفيق وأكد 
»إنني بريء ولن أس����جن يوما واحدا« مشيرا إلى 

أن أمامه 15 يوما لالستئناف.
وبني املتهمني كذلك ثالثني موقوفا من جنسيات 
لبنانية وسورية وفلسطينية وسعودية، متهمني 
بجرائم »االنتماء الى تنظيم مسلح بقصد ارتكاب 
اجلناي����ات على الناس والنيل من س����لطة الدولة 

اللبناني����ة، واحلض على القتل والنه����ب والتخريب من خالل حيازة 
واقتناء مواد متفجرة وملتهبة، وإقدام البعض منهم على نقل إرهابيني 
الى ش����قة سكنية في طرابلس وتزويدهم باالسلحة لتنفيذ جرم قتل 
عسكريني ومدنيني ومحاولة قتل آخرين ومساعدة مجرمني على الفرار 

من وجه العدالة، وتأمني املأوى والطعام لهم.
وقضى احلكم بإنزال عقوبة االشغال الشاقة املؤبدة بحق املتهمني 
الفارين من وجه العدالة وهم: اللبنانيون محمد اسماعيل حمود، فراس 
تيسير كنج، بالل سعد اهلل خزعل، علي مصطفى سالمة، خالد محمد 
شيخو، ش����ادي عدنان الزيلع، ربيع عدنان الزيلع، محمد نور الدين 

غالييني، بالل عبداللطيف النجاري، ميعاز عبدالرزاق 
مرعب، حسن محمد الرطل، عامر عبدالرزاق مرعب، 
خالد حسن عيسى، حامت حسن عيسى، زهير حسن 
عيسى، عال عبداهلل عبداهلل، حسن عبداهلل الصباغ 
والشيخ عمر بكري فستق والفلسطيني فادي زهير 
النجار والسوريون عبدالباقي محمود احلسني ومناف 
محمد تاج الدين وعائشة أحمد سرجاوي والسعودي 

عبدالرحمن يحيى عبدالعزيز اليحيى.
وقضت بحبس املتهمني الفارين اللبنانيني فاطمة 
أحمد علوش سنتني ورمي عبداحلفيظ غزول ثالثة 
أشهر وبتجريد هؤالء جميعا من حقوقهم املدنية 

وتنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة في حقهم.
وأنزلت احملكمة العسكرية أحكاما متفاوتة بحق 
املوقوفني وهي االشغال الشاقة سبع سنوات للمتهمني 
السعودي محمد صالح الس����ويد واللبناني نبيل 
محمد غصوب رحيم، وخمس سنوات أشغاال شاقة لكل من اللبنانيني 

بشير محمد املراد، وسمير سعيد خليل.
احمد سليمان مرعي، باسم احمد السيد، نادر محمد احلالب، عمر 
عبدالسالم احلدبة، عثمان احمد تركماني والشيخ الفلسطيني حمزة 

أمني قاسم.
وأربع س����نوات للمتهم اللبناني حس����ني محم����ود العمر، وثالث 
س����نوات لكل م����ن اللبنانيني عبدالرزاق محمد العل����ي، جميل محمد 
راغب الزين، عبدالناصر سعيد سنجر، ابراهيم رباح صبوح وربيع 

بهجت شعالن.

دمشق � كونا: اكدت املستشارة السياسية 
واالعالمية في رئاسة اجلمهورية السورية بثينة 
شعبان ان امن واستقرار العراق ولبنان مهمان 

بالنسبة ألمن واستقرار سورية.
جاء ذلك في تصريحات صحافية نش����رت 
أمس تعليقا على تصريحات منسوبة للمتحدث 
باسم البيت االبيض التي قال فيها ان »واشنطن 
غير مستعدة للتخلي عن مصاحلها في العراق 
ولبنان حتى تعجب بها سورية«. وقالت شعبان 
ان »ه����ذا الكالم يبرهن على ان ما يريدونه في 
لبنان والعراق هو خلدمة مصاحلهم هم وبغض 
النظر عن مصالح ش����عوب هذه املنطقة ولكن 
سورية ال تسعى لالعجاب من احد وهي العب 
اقليمي مهم«. وحول موقف احلكومة السورية 

من اتفاقية الشراكة السورية � االوروبية قالت شعبان ان »اجلانب 
السوري اوضح ان الشراكة التي تعني سورية هي التي حتقق لنا 
مصاحلنا وتدفع اقتصادنا لالمام وال نريد ان ندفع ثمن الشراكة 
من قوت مواطنينا ومستوى معيشتهم وهذا سبب تأجيل توقيع 
اتفاقية الشراكة بشكل نهائي حتى نتأكد انها تلبي مصاحلنا«. 

وفيما يتعلق بالعملية الس����لمية اوضحت ان 
اجلانب الس����وري مهتم دوما بتوضيح موقفه 
من عملية السالم وشرح اسباب التعطيل وقالت 
ان »س����ورية تريد السالم فقط ان كان الطرف 

االخر راغبا وقادرا على صنع السالم«.
وحتدثت عن زيارة الرئيس الس����وري الى 
بلغاري����ا ورومانيا قبل اي����ام  وقالت ان رؤية 
الربط بني منطقة البحار اخلمسة وهذا اجلانب 
من اوروبا تعزز من عوامل االمن واالس����تقرار 
في املنطقة مشيرة الى ان هذه الرؤية مرجحة 
للتوسع شماال نحو دول اوروبا التي مير بها 

نهر الدانوب.
ورأت شعبان ان هذه الرؤية التي تفرد بها 
الرئيس االسد تلقى تشجيعا من قادة البلدان 
التي يزورها مضيفة ان هذه الرؤية بدأ الرئيس االسد العمل على 
انضاجها مع تركيا واالردن ولبنان والعراق وايران وامتدادات 
املنطقة نحو جنوب وشمال البحر االسود وهي تلقى دعما ثقافيا 
واقتصاديا وسياسيا وحضاريا من هذه الدول التي يزورها ما 

يكسب دور سورية اهمية ابعد من االهمية االقليمية.

من بين 54 متهماً باالنتماء إلى »القاعدة« و»فتح اإلسالم«
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أخبار وأسرار لبنانية

بثينة شعبان

اإلمام عمر بكري


