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العونيــــون 
وشجرة امليالد: أوساط 
فـــي املعــــارضة 

تقول ان معلومات موثوق بها وصلتها 
تفيد بأن املنظمني في منطقة السوليدير 
قرروا هذا العام عــــدم رفع وتزيني 
شجرة عيد امليالد التي اشتهرت في 
الوســــط التجــــاري لناحية حجمها 
وجمالها خالفا ملا جرت عليه العادة 
في كل عام في وسط بيروت، واشارت 
»الديــــار« الــــى حتضيــــر فريق من 
العونيني الثارة املوضوع اعالميا على 
اعتبار ان البعض في االكثرية يريد 
»اسلمة لبنان« عبر االلغاء التدريجي 

لبعض التقاليد املسيحية.
اللواء احلـاج أزعج 14 آذار: ابدى نواب 
ووزراء وقيادي��ون من ق��وى 14 آذار 
انزعاجهم من وجود اللواء علي احلاج 
املدير العام السابق لقوى االمن الداخلي، 
عل��ى منص��ة الرس��ميني ف��ي عرض 

االستقالل.
وما زاد من غضبهم انه ظهر في الصورة 

يجل��س خلف رئيس 
احلكومة سعد احلريري 
وببذته العسكرية حيث 
مازال في اخلدمة وهو موضوع بتصرف 

وزير الداخلية.
 دول اليونيفيـل قلقـة على مصيـر جنودها: 

تكثف ســــفارات الــــدول التي لديها 
وحدات تعمل في القوات الدولية في 
اجلنوب، اتصاالتها مع جهات رسمية 
وحزبيــــة لبنانيــــة، ملعرفة مصير 
جنودها وضباطها بعد صدور القرار 
الظني في قضية اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري، وتداعياته عليها، ولم تتبلغ 

هذه السفارات أجوبة واضحة.
 إسـرائيل تعزز دفــاعاتها في مستوطنات 
الشـمال: يقوم اجليش اإلسرائيلي ببناء 
حواجز دفاعية ح���ول املس��توطنات 
املتاخمة للحدود مع لبنان، ألن إسرائيل 
تخش��ى في حال نشوب حرب جديدة 
مع ح��زب اهلل أن يقوم باقتحام بعض 
املستوطنات والسيطرة عليها لفترة من 

الوقت.

تحضيرات الجتماع رباعي مرتقب ألركان المعارضةأخبار وأسرار لبنانية
بحثًا عن خيارات مواجهة القرار االتهامي

بعيداً عن السيناريوهات األمنية ورفضاً للفتنة الجميل يشجب قرار إسرائيل 
جعل القدس »عاصمة ليهود العالم«

بيروت ـ محمد حرفوش
ارتفعت حرارة االتصاالت واملداوالت بني مكونات 
قوى املعارضة بهدف التنسيق فيما بينها على خلفية 
املؤشرات املتزايدة باقتراب موعد صدور القرار االتهامي 
عن احملكمة الدولية، والستيعاب تداعيات هذا القرار.
وترددت معلومات فــــي هذا االطار عن حتضيرات 
جارية لعقد اجتماع ألركان املعارضة االربعة: الرئيس 
نبيه بري، العماد ميشال عون، االمني العام حلزب اهلل 

السيد حسن نصراهلل والنائب سليمان فرجنية.
وتشير املعلومات الى ان جدول اعمال هذا االجتماع 
كان مدار تشــــاور عقدته أخيرا قيادات وســــطية في 
املعارضة، وبحثت خالله ايضا سبل احتواء املفاعيل 
التي ميكــــن ان تترتب على القــــرار االتهامي، واتخاذ 
االجراءات الوقائية لضبط االوضاع على االرض، جلهة 
جلم وحصر أي إشكاالت قد تقع على خلفية القرار وما 

سيتركه من اجواء توتر قد تنتقل الى بعض املناطق 
املتداخلة واحلساسة، وبالتالي العمل على جلمها من قبل 
قوى املعارضة التي تقول انها مصرة على احلفاظ على 

اجواء الهدوء واألمن ومنع أي فلتان في الشارع.
وذكرت املعلومات ان القيادات الوسطية في املعارضة 
بحثت أيضا ســــبل حســــن ترتيب وتنفيذ االجراءات 
امليدانيــــة ووزعت املهام وأعــــدت خطتها وجهوزيتها 
بشأن حصر أي تداعيات للقرار املذكور، وهي أجنزت 
في هذا الســــياق خريطة طريق مفصلة سترفعها الى 

االجتماع املرتقب ألركان املعارضة.
وتؤكد املعلومات وفق مصادر في املعارضة ان هذه 
اخلارطة تتضمن سلسلة خيارات وطنية وسيناريوهات 
متعــــددة، لكنها ليســــت أمينة مطلقــــا ألن املعارضة 
حريصة على سالمة املواطنني وأمنهم ورفض الفتنة 

املذهبية.

نصراهلل: أدلة القرار الظني موجودة في دير شبيغل ولوفيغارو و»سي بي سي« 

اللبنانية«. واشار نصراهلل إلى 
ان »التطور اجلديد على احملكمة 
هو الدخول االسرائيلي اجلديد 
على اخلط مجـــددا، من خالل 
تصريحات مسؤولني اسرائيليني 
كبـــار يقولـــون زودنا جلنة 
الدوليـــة مبعطيات  التحقيق 
الدولية بدل  التحقيق  وجلنة 
أن حتقـــق مع االســـرائيليني 
تســـتعني بإســـرائيل لتكمل 
التحقيق«، سائال: »هل  مسار 
الـــذي يتجاهل  التحقيق  هذا 
الفرضية اإلســـرائيلية، حقق 
في أي يوم مع اسرائيل في أي 

قرينة قدمت؟«.
كما تطرق األمني العام حلزب 
اهلل الى مســـاعي احلل وسبل 
املعاجلـــة من خـــالل رؤيتني، 
الرؤية االولى تكون بحل عبر 
مباركة ســـعودية ـ ســـورية 
الـــدول الصديقة،  وتأييد من 
وهناك اجتاه آخر يقول نريد 
الذهاب الى احلـــل ولكن بعد 
القرار الظني، مشـــيرا في هذا 
السياق الى انه »يوجد اشتباه، 
وإذا كان هذا القرار الظني الذي 
تستعجل عليه أميركا واسرائيل 
وتقام له احتفاالت النصر في 
اسرائيل، كلنا يعرف أن هناك 
رهانا اسرائيليا كبيرا جدا على 

القرار الظني وتداعياته«.
وذكـــر نصـــراهلل »ان هذا 
املسعى مازال قائما ومتقدما، 
وهناك أمل فـــي الوصول الى 
حـــل فـــي املعاجلـــة«، مؤكدا 
اللبنانيني واحلكومة  »قـــدرة 
اللبنانية على درء مخاطر القرار 

الظني«.

ومؤسسات وشعب يتكلمون عبر 
اخللوي وهناك أهل اختصاص 
يقولون هذا مستباح ومسيطر 
عليـــه واإلمكانيات املتاحة له 

كبيرة«.
وتساءل: »أال يستحق هذا 
إدانــــة من كل املســــؤولني في 
لبنان«؟ مشيرا الى أن »هناك 
قادة سياسيني بلعوا ألسنتهم 
وكأنه ال شــــيء يحصل علما 
أنه اكتشاف لوزارة اتصاالت 
لبنانيــــة«، معتبــــرا ان هناك 
»من ال يريد ان يشــــكر وزارة 
االتصاالت على اجنازها هذا، 
ألن الوزيــــر ال يعجبهم فهذه 
لعبــــة أوالد ولعبــــة نفوس 
حاقدة«، مؤكدا في هذا السياق، 
أن »هنــــاك اجنازا كبيرا يجب 
أن يتوجه كل مواطن بالشكر 
على هذا االجناز«، متســــائال: 
»أال يستدعي هذا خطة ملنع هذا 
العدوان وحماية األمن الشخصي 
والقومي وهذه مسؤولية دولة، 
وهذا ال يشــــترط عقد مجلس 
وزراء«، مشيرا الى ان »هناك 
مؤسسات معنية عليها أن تبدأ 
من اآلن بوضع اخلطط ملواجهة 

هذه االستباحة«.
وفيمـــا يتعلـــق باحملكمة 
الدوليـــة، رأى نصـــراهلل أن 
»هنـــاك محكمـــة مفوضة من 
مجلس األمن تعتقل ما تشـــاء 
وجتري تعديالت عندما تشاء، 
وهذا أمر غريب«، مؤكدا ان أدلة 
القرار الظني املرتقب موجودة 
في دير شبيغل ولوفيغارو و
CBC، وكل ملف التحقيق الذي 
عند بيلمار هو هذا املوجود في 

وسائل اإلعالم«. 

نقاش قانوني

وأضاف: »لن أدخل في نقاش 
قانوني، ولكن ما سمعناه من 
خبراء قانونيني يجعلنا نطرح 
أسئلة منها: هل توجد سوابق 
حملاكمـــات غيابية في احملاكم 
الدولية، وتبـــني أنه ال توجد 
ســـوابق إال بهـــذه احملكمـــة؟ 
الثاني: »هل هناك  والســـؤال 
ســـوابق باحملاكم الدولية لها 
عالقة بالتكتم على الشـــاهد؟ 
يبدو هذا املوضوع ال سابقة له 
حتى في احملاكم داخل الدول«، 
والســـؤال الثالـــث: هل هناك 
سوابق في قبول إفادات خطية 
من الشاهد دون حضوره جلسة 
احملاكمة؟ مشيرا الى اننا »أمام 
قضية حساسة وإدانة حساسة 
تعني مصير بلد«، متسائال: »أي 
عدالة هي اآلتية؟ وهل التساهل 
في وسائل اإلثبات مؤشر على 
إجنـــاز عدالة وحتقيق عدالة؟ 
وهـــل مســـار التحقيق خالل 
5 سنوات مؤشـــر على إجناز 

عدالة؟
ولفت الى ان »كل التجربة 
السابقة تبني أن هناك محكمة 
تكيـــف قواعدهـــا وإجراءاتها 
التي تســـهل عليها  بالطريقة 
إصدار حكـــم سياســـي معد 
مســـبقا«، مضيفا: »إذن هناك 
محكمة في العالم هي األضعف 
واألوهن من الناحية القانونية 
وإجراءات حتقيق العدالة فهي 
هذه احملكمة الدولية التي ليس 
لها عالقة باملؤسسات الدستورية 

العام  بيروت: اعتبر األمني 
    لـ »حزب اهلل« السيد حسن 
نصراهلل أن »اجلهد الذي استطاع 
خبراء واختصاصيون لبنانيون 
في مجال االتصاالت أن يحققوه 
بكشف اخلروقات اإلسرائيلية 
لشبكة االتصاالت، يعد اجنازا 
علميا وتقنيـــا وأيضا اجنازا 
وطنيا ووقائيـــا وأمنيا كبيرا 
جدا وهو ما مت التعبير عنه في 
املؤمتر الصحافي الذي عقد قبل 
أيام برئاسة وزير االتصاالت 
شربل نحاس وحضور رئيس 
جلنـــة اإلعـــالم واالتصاالت 
حســـن فضـــل اهلل ورئيس 
 الهيئـــة الناظمـــة لالتصاالت
 وعدد مـــن خبراء االتصاالت، 
عبروا من خالله عن هذا االجناز 
ووضعوا بني أيدي اللبنانيني 
وكل العالـــم حقائـــق واقعية 

وعلمية«.
نصـــراهلل، وفـــي كلمة له 
مبناسبة حفل التخرج اجلامعي 
الثاني والعشرين،  الســـنوي 
أشار إلى أن »نتائج هذا اخلرق 
االسرائيلي، التنصت واالستماع 
على املخابرات االسرائيلية وال 
الى  أحد محميا، واالســـتماع 
الهاتفية والرســـائل  املكاملات 
القصيـــرة »اس ام اس« التي 
يجريها أي مشترك على الشبكة 
اللبنانيـــة«، مشـــددا على أن 
»االسرائيلي لديه القدرة على 
احلصول على بيانات املشتركني 
واالتصاالت تتضمن معلومات 
الهاتف  شـــخصية عن حامل 

وحتديد مكانه جغرافيا«.

التنصت

وأكـــد نصـــراهلل أن »زرع 
هذه األرقام في الهواتف ميكن 
العدو من التنصت على مكاملات 
املقاومـــني وتتبـــع حركتهـــم 
ويتحول الهاتف الى وســـيلة 
تنصت على ما يجري في الغرفة 
واملكان من أحاديث عبر الهاتف«، 
مشيرا الى أن »من أجل هذا مت 
استدعاء ناس واعتقالهم على 
أساس أنهم عمالء وبعد التحقيق 
أنهم ليسوا عمالء  معهم تبني 
وهذا أمر يجب أن يتم االنتباه 
له، وأحيانا مجرد أن استدعي 
شخص يســـرب املوضوع في 
لبنان ويصبح متهما بالعدالة 
وميثل إساءة له ولعائلته ثم 
يتبني الحقا أن هذا ليس دليال 

كافيا وال يعتد به«.
إلى أن  ولفـــت نصـــراهلل 
»النتائج التي عرضها املؤمتر 
الى أن  الصحافـــي توصلنـــا 
»إســـرائيل اســـتباحت البلد، 
الى موضوع  وأيضا يوصلنا 
التحقيـــق الدولـــي واحملكمة 
إلـــى »ترك  الدوليـــة«، داعيا 
اجلانـــب الثاني على حدة ألن 
هناك أناسا خلطوا بني اجلانبني، 
فلنقف في اجلانب األول، لدينا 
بلد وجيش وقوى أمن وإدارات 

أمين عام حزب اهلل أكد حصول تقدم على المسعى السعودي ـ السوري أماًل في الوصول إلى نتائج إيجابية 

أمني اجلميل

مثل هذا املشـــروع من شأنه أن 
يقضي على مفاوضات الســـالم 

العربية اإلسرائيلية.

بيروتـ  وكاالت: طالب الرئيس 
اللبناني األسبق ورئيس حزب 
الكتائب أمـــني اجلميل، مجلس 
اللبناني بشجب اجتاه  الوزراء 
إســـرائيل جلعل مدينة القدس 
عاصمة ليس لدولة إســـرائيل 
فقط بل لكل الشـــعب اليهودى 

في العالم.
 ولفت اجلميل في تصريح له 
امس االول إلى أن هذه اخلطوة 
لـــكل األديان  تشـــكل حتديـــا 
وللعرب وللمسيحيني واملسلمني 
والعالم الســـيما لألمم املتحدة 

والڤاتيكان.
 ودعا إلى أن تكون اخلطوة 
اإلســـرائيلية حافـــزا للحكومة 
اللبنانية لكي تتخطى خالفاتها 
واالجتماع واتخاذ مبادرة ذات 
بعد عربـــي، خصوصا أن إقرار 

الحريري التقى نجاد ويلتقي خامنئي اليوم
 وبري ينتظر عودته ليجمعه بنصراهلل

رحيمي لرئيس وزراء لبنان: استقراركم وأمنكم من استقرار وأمن إيران

بيروت ـ عمر حبنجر
الرئيس ســــعد احلريري يواصل مباحثاته في طهران، وقد 
التقى أمس الرئيس أحمدي جناد ويلتقي صباح اليوم املرشــــد 
األعلى اإلمام علي خامنئي، واألمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل أطل مجددا من الضاحية، متطرقا الى موضوع الساعة 
اللبنانية اي قرار االتهام، الذي بدأت تقرع طبوله، فيما انصرف 
رئيس مجلس النواب نبيه بري الــــى التحضير للقاء الرئيس 
احلريري مع األمني العام نصــــراهلل، بعد انتهاء جوالت رئيس 

احلكومة اخلارجية.
وعلى الرغم من الضبابية املخيمة في األجواء مازالت مصادر 
املعلومات تؤكد استمرار املساعي السعودية ـ السورية، مدعما 

مبساندة اقليمية ودولية.
ومن طهران أشاد الرئيس احلريري خالل لقائه نائب الرئيس 
اإليراني محمد رضــــا رحيمي بالعالقات التاريخية العريقة بني 
طهران وبيروت، داعيا الى ايجاد حتول في العالقات السياسية 
واالقتصادية، آمال اال تقتصر كلمة العالقات الثنائية على مستوى 

احلكومتني، بل تشمل كل املؤسسات واجلهات غير احلكومي.
رحيمــــي أكد مــــن جهته ان ايران ال ترى قيــــودا على تنمية 
عالقاتها مع لبنان في املجــــاالت كافة، واصفا العالقات الراهنة 
بالوطيدة واحلميمة، وان استقرار وأمن لبنان مبنزلة استقرار 

وأمن إيران.
وخالل لقائه السفراء العرب في مقر إقامته في فندق االستقالل 
أوضح احلريري انه يزور ايران بصفته رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــــة وليس ممثال ألي حزب او طرف، معتبرا ان املســــائل 

الداخلية تعالج في لبنان.
وقال الرئيس احلريري: صحيح ان هناك تباينا في وجهات 
النظر، امنا هناك مظلة عربية تتمثل في املســــاعي السعودية ـ 
السورية التي ترعى التقارب في لبنان وتعمل على تعزيز عوامل 
االستقرار، مضيفا ان اي جهد يأتي من أي دولة صديقة ملؤازرة 

هذه املظلة امنا هو جهد مشكور.
وتطرق احلريري الى مساعي السالم في املنطقة وإلى املخاطر 
االسرائيلية التي تهدد لبنان، فضال عن محاوالت التوتير التي 
تعمل عليها حكومة نتنياهو والتــــي تتمثل احداها في قرارات 
االســــتفتاء في اجلوالن، واألراضي احملتلة، معتبرا ان مواجهة 
ذلك تتطلب جهدا مشــــتركا من الدول العربيــــة، وعدم االكتفاء 

ببيانات االستنكار.
وقد طرأ تعديــــل على برنامج احلريري فــــي طهران، حيث 
أرجئ لقاؤه مع املرشد األعلى علي خامنئي الذي كان مقررا أمس 
األحد الى التاسعة والنصف من صباح اليوم بالتوقيت احمللي 
علــــى ان يليه لقاء ثنائي بني احلريري ورحيمي يختتم بتوقيع 
اتفاقات ومؤمتــــر صحافي ليتوجه بعده احلريري الى أصفهان 

ومنها الى باريس.
وكان احلريري زار معرض السالح اإليراني في مبنى قيادة 
اجليش، وبعد الظهر التقى رئيس مجلس الشورى علي الريجاني، 
واستقبل بعدئذ وزيري اإلسكان واخلارجية وفي الثامنة والنصف 
مســــاء زار احلريري الرئيس أحمدي جناد الذي أقام على شرفه 

مأدبة عشاء في مجمع سعد أباد.
في هذا الوقت، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه يعمل 
على لقاء قريب بني رئيس احلكومة سعد احلريري واألمني العام 

حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل، بعد عودته من اخلارج.
وطمأن بــــري اللبنانيني الى انه يتابــــع األوضاع مع جميع 
االفرقاء، وتوقع حركة سياسية واســــعة النطاق تشمل جميع 
املعنيني باألزمة، مؤكدا ان معادلة )س.س( مســــتمرة في حتمل 
عبء املصاحلة الكبــــرى في لبنان وفي إخراجه من مأزقه الذي 
تتخبط فيه، كاشــــفا عن تسوية كانت شــــبه ناضجة ولم تكن 
محتاجة اال الى التوقيع وهي ال تشبه في بنودها ما ورد في بعض 
وســــائل اإلعالم، ألن احلالة الصحية خلادم احلرمني الشريفني 

أخّرت املوضوع.

عامر زين الدين
رأى رئيـــس اللقـــاء الدميوقراطـــي النائـــب وليـــد جنبالط في 
احتفال اقامته جمعية الكشـــاف التقدمي في مركزها في السمقانية، 
 مبناســـبة الذكرى الثانية واالربعني لتأسيسها، وجود حلف ثالثي،
  او حتالـــف رباعـــي مـــن نوع آخـــر يطـــل عـــام 2010، معتبرا ان
 »بعـــض القوى اخلارجية تريد اســـتخدام احملكمة من خالل القرار 
االتهامي، رمبـــا ـ اقول رمبا للوصول الى فتنـــة في البلد«، واردف 
لكن بحكمتكم وحكمة االصدقاء في اململكة العربية السعودية وفي 
ســـورية وفي اي مكان، البد من عمل دائـــم للمحكمة للحفاظ على 
جوهر املطلب في معرفة احلقيقة دون الدخول في الفتنة وهذا حتد 

كبير مبنع الفتنة«.
واضاف: مررمت ومررنا بتجارب قاسية ودفاعية فنجحتم وجنحنا، 
وتأسست هذه اجلمعية عام 1962 يوم قام اليمني اللبناني وانتصر 
في االنتخابات املشؤومة وســـميت آنذاك انتخابات احللف الثالثي، 

وكانـــت بداية احلرب االهلية، وكانت الشـــرارة حافلة عني الرمانة، 
لكـــن احلرب ابتدأت عام 1962 وكنتم في املواجهة للدفاع عن النفس 
والعروبة والوطنية وعن احلرب في فلسطني، وكم قدمنا من شهداء 
في جيش التحــــرير الشـــعبي، وعـــام 2005 كنتـــــم في الطليعة 
وشـــاركتم مع باقي اجلمعيات في رفض سياســـة الظلم واملطالبة 
مبا ســـميناها آنذاك باحلقيقة وكنتم بالطليعة في كل مكان وفي كل 
املناســـبــــات، اال ان املناسبة االم كانت طبعا مناسبة 14 آذار 2005، 
بعدها انتقلت املناسبات مع االسف الى انقسام حاد عمودي في البلد 

بهدف التغيير.
وتابع »ثمـــة مواجهة صعبة وقد تكون مســـتحيلة في مواجهة 
املتغيرات املناخية، كل ما قيل عن تغير املناخ ملاذا؟! لســـبب بسيط 
كون النظام الرأســـمالي ال يرحم، وقد ادانه في القرن التاسع عشر 
ماركس ثم لينني، ولكن اليوم بعد ان سقطت الشيوعية واالشتراكية 
العاملية ها هي الرأســـمالية العاملية تستفحل في االرض في خيرات 

ومناخ االرض واستقرارها وكأنهم يريدون ان يسيروا بنا الى اخلراب، 
ماذا نفعل؟! اآلفة الرأسمالية اكبر منا بكثير.

اتركوا جبل الشيخ على نظافته

وقال »لم تكن هناك دورات ارشـــاد في كيفية استخدام املياه كي 
ال نصل الى التقاتل بني بعضنـــا البعض، وأرى هذا آت انظروا الى 
الطقس انظروا الى الغياب املطلق للغيوم والشـــتاء والثلوج، لذلك 
البد من التقشف في اســـتخدام املياه كي يبقى املجتمع محصنا الى 
حد ما وكي ال نقع في تقاتل معني او مشاكل معينة، واذا كان لي من 
نصيحة اخيرا اتركوا جبل الشـــيخ بعيـــدا من الرحالت اتركوه كما 
هو، صامدا وحيدا نظيفا من يد االنســـان، االنسان يخرب هو اكبر 
مخرب على مر التاريخ، اتركوا جبل الشـــيخ ال طرقات زراعية وال 
غير زراعية، اتركوه للعمامة البيضاء الى ان تطل العمامة البيضاء 

وليد جنبالطالى جبل الشيخ الى مزيد من االنتصارات والصمود.

جنبالط: حلف ثالثي أو رباعي من نوع آخر يطل في 2010
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