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 أخبار وأسرار لبنانية 
كتائب عبداهللا عزام تدعو السنة إلى رفض تسلط حزب اهللا:« دعت   
مجموعة «كتائب عبداهللا عزام» االسالمية السنة في لبنان 
الى رفض «تســــلط» حزب اهللا والى مقاطعة املؤسسات 
التي «يهيمن» عليها و«رفع الظلم وانتزاع احلقوق بالقوة 
من املتسلطني». وقالت رسالة موجهة من زعيم املجموعة 
صالــــح بن عبداهللا القرعاوي الى «اهل الســــنة في بالد 
الشام» نشرتها مواقع الكترونية اسالمية ليل امس االول، 
ان «من اعظم الواجبات الدينية رفع الظلم ورد احلقوق 
وانتزاعها بالقوة من الظلمة املتسلطني». وتابعت الرسالة 
ان «حزب اهللا مازال في غيه سادرا وبتهديداته الصورية 
هاذرا وفي مشروعه احلقيقي للهيمنة على لبنان سائرا». 
واضافت ان «حتريك احلزب ملخابرات اجليش وضباطه 

للبطش بأهل السنة مازال مستمرا».
ــن ١٤ آذار ان معارضي  ــول مصدر قريب م «خلصونـا»: يق   
ــد وفي األذهان اتعبت  ــة الدولية وضعوا ذريعة في البل احملكم
العالم من املوضوع، وكثيرا ما نسمع اللبنانيني يتذمرون ويقولون 
«خلصونا من هذا القرار الظني وأصدروه»، حيث تعب الشعب 
من وضع بلد مشلول من اخلالفات حتى نسي أهمية احملكمة.

حتييد اجلبـل: قال النائب وليد جنبالط لوفود درزية    
ان اجلبل الدرزي أصبح محيدا عن الفتنة، وان أي مواجهة 
بني السنة والشــــيعة لن متتد الى اجلبل اآلن ألن حزب 
اهللا اتخذ قرارا بتحييد هذه املنطقة. وذّكر جنبالط أعيان 
طائفته بأنهــــم الموه في البداية على مــــا قام به لكنهم 

سيحصدون النتائج االيجابية. 

 النائبان ماروني و رحال وقعا في قبضة رادارات السرعة! 
 بعد نحو ثالثة أســـابيع على بدء العمل
  بالـــرادارات احلديثة املخصصة لضبط 
الســـرعة على الطرقـــات اللبنانية، وصل 
عدد محاضر املخالفات منذ بدء احلملة في 
٢٠١٠/١١/٨ حتـــى يومنا هذا الى اكثر من ٣٠ 

الف محضر.
  إال ان أصحاب تلك احملاضر على ما نقل 
موقع «النشرة» ليسوا جميعا من املواطنني 
اللبنانيني، بل توزعوا بني األجانب واليونيفيل 
وآليات قوى االمـــن واجليش واالمن العام 
والدفاع املدني وسيارات الهيئات السياسية 

وحتى سيارات الوزراء والنواب.
  احملاضر نظمت.. إال ان العبرة في الدفع. 
مما ال شك فيه ان معظم املواطنني اللبنانيني 
سيتقدمون لتســـديد ما عليهم، خاصة ان 
القوى االمنية اعلنت عدم التساهل مع اي 
كان، ودائما على ذمة القوى االمنية الرافضة 
للوساطة. ما من ســـبيل ملعرفة ما اذا كان 
قد نظم اي ضبط بحق اي ســـيارة تخطت 
السرعة ووقعت في قبضة الرادار، اال زيارة 
موقع www.isf.gov.lb التابع للمديرية العامة 

لقوى االمن الداخلي.
  لذلك، قام موقع «النشـــرة» بجولة على 
املوقع للكشف عن سيارات النواب وذلك قبل 
ان يتدارك القيمون على املوقع، فيحذفوا قائمة 
ارقام النواب والوزراء والهيئات السياسية. 

وتبـــني ان النائب عن كتلة «زحلة بالقلب» 
ايلي مارونـــي صاحب اللوحة الزرقاء رقم 
١٢٧ قد وقع في قبضة الرادار ضمن منطقة 

بيروت الثالثة في تاريخ ٢٠١٠/١١/٩.
  وايضا النائب عن كتلة «املستقبل» رياض 

رحال صاحب اللوحة الزرقاء رقم ١٢٢ قد وقع 
ايضا في قبضة الرادار ضمن منطقة بيروت 
االولى في تاريخ ٢٠١٠/١١/١٩. وتساءل املوقع: 
هل سيبادر النائبان ماروني ورحال لدفع ما 

يتوجب عليهم مثل عامة الشعب؟ 

 الرئيس ميشال سليمان مستقبال النائب ميشال عون في بعبدا امس  (محمود الطويل) 

 أيهما يسبق.. التسوية أم االتهام؟!
ــيران متناقضان لدى فريقي ٨ و١٤   ثمة تفس
  آذار آلفاق املسعى السعودي - السوري ونتائجه 

احملتملة:
ــى غرار ما أوضحه  ــق ٨ آذار يذهب عل   - فري
ــيد حسن نصراهللا الى احلديث عن «تسوية»  الس
استباقية لصدور القرار الظني، مشددا على ضرورة 
ــل الى حل قبل صدوره، محذرا من فقدان  التوص
زمام املبادرة في حال صدور القرار قبل التوصل 

الى هذا احلل.
  وتشير مصادر مقربة من املعارضة الى انه سبق لنصراهللا 
أن شرح لقادة لبنانيني، من بينهم من هو قريب جدا من الرئيس 
احلريري، أن صدور القرار االتهامي سيفرض أمرا واقعا على 
ــن يريد القيام بأعمال  ــيتحول الى أرضية خصبة مل األرض س

تخريب وتوتير وإشعال للنار املذهبية.
  وهو قال صراحة إن هناك استعدادا عملياتيا من جانب أجهزة 
ــرائيلية واألميركية والغربية ورمبا العربية  االستخبارات اإلس
لرعاية أعمال عنف دموية قد تشهدها البالد بعد صدور القرار 
ــياق ردود الفعل الغاضبة، سواء تلك  االتهامي، وتوضع في س
األعمال التي تستهدف مجموعات شيعية أو تلك التي تستهدف 
مجموعات أو شخصيات سنية، باعتبار أن القرار االتهامي يحتاج 
الى الدماء لكي يفعل بصورة جيدة، متاما كما كان القرار ١٥٥٩ 
ــاج الى دم رفيق احلريري كي يكون بندا قابال للتنفيذ في  يحت

بعض جوانبه.
  والفتنة في حال اندالعها، ستفرض وقائع سياسية من نوع 
ــيكون من الصعب احلديث عن مصلحة حلزب  مختلف، إذ س
ــر  اهللا في حماية احلكومة احلالية، وإذا لم يكن هناك من مؤش
إلى نية حزب اهللا العمل على إسقاط حكومة احلريري هذه، فإنه 
ــهل احلزب عمل حكومة تريد أن  بالتأكيد يصعب توقع أن يس

تكون طرفا في املواجهة معه.
  وإذا كانت اإلشارات العملية ال تقود الى استنتاج أن إسرائيل 
سوف ترتكب حماقة كبرى، إال أنها قد جتد في املناخات املواكبة 
لصدور القرار االتهامي ما يساعدها على القيام بعمليات محدودة 
كانت ممتنعة عن القيام بها في الوقت احلالي،  علما بأنه سيكون 

من الصعب حتقيق أمر من هذا النوع اآلن.
  - فريق ١٤ آذار يحصر امكانات املسعى السعوديـ  السوري 
مبعاجلة تداعيات القرار الظني بعد صدوره. وتقول مصادر ان 
احلريري ومعه جهات بارزة في لبنان والعالم العربي يسيرون 
ــوية بعد صدور القرار، وفي اعتقادهم ان ذلك  في وجهة التس
ــببه ان التسوية قبل القرار تعني انتحارا سياسيا للحريري  س
وتعني خسارة ورقة تفاوضية قوية في مواجهة حزب اهللا، وان 
املجتمع الدولي سيكون له رد فعل سلبي اذا عمل الفريق احلليف 
له في لبنان واملنطقة على تعطيل جهد عمره سنوات طويلة، لذلك 
يتعمد احلريري ابالغ جميع من يلتقيهم في لبنان وخارجه انه 
ــتعد لتسوية شاملة وانه ال يخشى على البالد لكنه يحتاج  مس
ــرح للمقربني منه انه ينتظر صدور  الى بعض الوقت، وهو يش

القرار االتهامي وبعدها لكل حادث حديث.
  وحول التسوية تقول مصادر في تكتل لبنان أوال بضرورة 
اال يتخذ القرار الظني كمنصة للهجوم على املقاومة وسالحها 
ــاه  اذا ما اتهم القرار أحدا من عناصر حزب اهللا، وهذا ما يخش
ــتغل القرار  احلزب، وفي املقابل ممنوع على حزب اهللا ان يس
ويستخدم سالحه في الداخل، وهذا هاجس لدى الشريحة الكبرى 
ــه بهذه احملاولة الثابتة نكون  ــن اللبنانيني. وتؤكد املصادر ان م
حافظنا على العدالة واالستقرار معا، وأرسينا قاعدة تقوم على 
معادلة ثابتة متنع االستهداف السياسي للمقاومة، وفي الوقت 
نفسه توقف االغتيال السياسي. وهذه التسوية ترضي اجلميع 

وال تبقي البلد مكشوفا أمام مناورات اخلارج.
ــا لن يكون هناك حل قبل صدور القرار الظني، ومن    واقعي
ــه ان يدير األزمة بذهنية مختلفة  يريد مثل هذا احلل كان علي
ــى اآلن ان يكون الوقت قد فات لتدارك األخطاء  متاما. ويخش
ــل» القرار، لكن الفرصة لم تفت  ــي حصلت في فترة «ما قب الت

بعد لرسم خريطة التعامل مع «ما بعد» ذاك القرار.
ــة والدولية، وال  ــس بـ «التداعيات» اإلقليمي   فاجلميع يهج
ــتغل باستغالل ما ميكن ان  أحد يجهل ان هذه التداعيات ستش
ــوية سياسية قبل  يحصل في الداخل. هل يتم التوصل الى تس
ــوية قبل القرار  ــرار الظني أم بعده؟ هل تتبلور معالم التس الق
وتكتمل وتعلن بعده؟ هل يصار الى تأجيل التسوية الى ما بعد 
ــي الى ظروف أخرى  ــرار أم يعمل على تأجيل القرار الظن الق
ــيطرة على  تكون فيها األجواء أقل توترا وخطورة وقدرة الس

تداعياته متوافرة أكثر. 
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 دمشق للمعارضة اللبنانية: اصبروا قليالً.. الحل بات وشيكاً  ت
 بيروت ـ عمر حبنجر وإيالف

  اقتراب موعد صدور قرار االتهام باغتيال الرئيس 
رفيق احلريري والشخصيات االخرى التي اغتيلت 
بعده، رفع منسوب التوترات النفسية والسياسية 
في بيروت، الى جانـــب حبس األنفاس، حيال ما 
ميكن ان يترتب على ما قد يتضمنه القرار املرتقب 
من اتهامات لعناصر حزبيـــة لبنانيـة او اجهزة 
خارجية وسط غياب الوضـوح عـن صـورة املساعـي 
السعوديـة ـ السورية ملعاجلة األمور، والتي يعتقد 
البعض وبينهم رئيس احلكومة األسبق عمر كرامي 
انها توصلت الى تفاهم معني، لكنه بحاجة لالستكمال، 
في إشــــارة الى موقف مطلوب من رئيس احلكومة 
ســــعد احلريري كأن يعلن سحب ثقته من احملكمة 

الدولية قبل صدور القرار ال بعده.
  الوضع في لبنان معقد لكنه ليس مأساويا هذا 
القول للرئيس الفرنســــي نيكوال ساركوزي خالل 

لقائه رئيس احلكومة سعد احلريري.
  السفير السعودي علي عواض عسيري دعا جميع 
اللبنانيني الى ضرورة العودة الى احلوار وطاولة 
مجلس الوزراء معلنا اســــتمرار املسعى السعودي 
وأن اململكة ال تربط مسعاها بصدور القرار االتهامي، 
داعيا الى التعامل مع هذا القرار بحكمة مشيرا الى ان 
عودة امللك عبداهللا بن عبدالعزيز من رحلة العالج 

قد تعجل بإيجاد آلية افضل للوضع الراهن.

  االتصاالت السعودية ـ السورية

  بدوره ابلغ قيادي بارز في املعارضة «ايالف» 
انه تلقى من دمشــــق في االيــــام القلية املاضية 
رسالة مفادها أن االتصاالت السعوديةـ  السورية 
املتعلقة بالتوصل الى تســــوية تخرج لبنان من 
وضعه املضطرب قد اســــتؤنفت اخيرا بعد فترة 
توقف املتها احلالة الصحية للعاهل السعودي 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز واجلراحة التي اخضع 

لها وتكللت بالنجاح.
  وذكر هذا القيادي ان املسؤولني السوريني متنوا 

على املعارضة اللبنانية وحلفائها التحلي بالصبر 
وافساح املجال امام املزيد من املشاورات التي تتطلب 
الكثير من الوقت لوضع اللمسات االخيرة على احلل 

املنتظر من دون االفصاح عن اي تفاصيل حوله.

  قاسم: نحن في سباق مع الزمن

  لكن يبدو ان فرقاء املعارضة اكثر خشية من القرار 
االتهامي، وقد عبروا عن ذلك بسلســــلة تصريحات 
حتذيرية حادة ابرزها ما قاله نائب االمني العام حلزب 
اهللا الشيخ نعيم قاســــم الذي اكد وجود مؤشرات 
توحي بصدور القــــرار االتهامي قريبا جدا، معتبرا 
اننــــا بتنا في ســــباق مع الزمن مــــن اجل ان تكون 
الوساطة السورية ـ السعودية منتجة قبل صدور 

هذا القرار. وفي تصريح لصحيفة «البلد» قال الشيخ 
قاســــم نحن ال نناقش بصــــدور القرار إمنا نناقش 
خطوة تآمرية على حزب اهللا، وبالتالي ال ميكن ان 
نتعامل مع املوضوع بســــذاجة وبساطة محذرا من 
ان مرحلة ما قبل القرار االتهامي تختلف عما بعده. 
واذا لم نستجب للفرص املتاحة فسنكون امام مشهد 
جديد، وكل االمور مفتوحة وكل االحتماالت واردة، 
وان القرار الــــذي يتهم افرادا من حزب اهللا هو في 
حــــد ذاته حدث يحرك املياه الراكــــدة ويحدث اثارا 
وتداعيــــات ال تنطبق فقط مع ردة فعل حزب اهللا، 
واعتبر الشــــيخ قاســــم ان الرئيس سعد احلريري 
يتحمل مسؤولية خاصة في هذا املجال وهو يعلم 
الطريق املناســــبة لوقف مهزلة االعتداء على حزب 

اهللا، وقد تكون هذه البوابة الداخلية الوحيدة التي 
تستطيع ان تقدم شيئا على الطريق.

  وأضاف قاسم: نحن لم نطلب من الرئيس احلريري 
تصريحا (اعالن احلريري فــــي طهران عدم اتهامه 
شــــخصيا للحزب) وامنا نطلب عمال والعمل يكون 

مع اصحاب العالقة.
  وحول زيارة احلريري الى طهران رأى قاسم ان 
االنعكاس االيجابي اللبناني ســــيصب في مصلحة 

احلل، عندما يكون هناك حل.
  وعن لقاء احلريري ـ نصراهللا قال الشيخ قاسم 
اذا وجدت موضوعات مناســــبة ومفيدة وضرورية 
للبحث فاللقاء ال يحتاج الى أكثر من اتصال وحتديد 

موعد. 

 لبنان يحبس أنفاسه مع اقتراب ساعة الصفر للقرار الظني

 بحث عسكري روسي يرجح اغتيال الحريري بصاروخ ألماني مخصب باليورانيوم
 أكد أن نظرية الشاحنة لم تقنع أياً من المسؤولين الدوليين نظراً إلى حجم الفجوة التي أحدثها االنفجار 

 بيــــروت ـ التيار. اورغ: نشــــرت مجلــــة «أودناكو» 
الروســــية تقريرا في عددها األخير، عرضت فيه بحثا 
مطوال تناول كل الثغرات والفجوات في التحقيق الدولي 
في اغتيــــال رئيس احلكومة األســــبق رفيق احلريري 
والحظت ان نظرية الشــــاحنة املفخخة لم تقنع ايا من 
املسؤولني الدوليني نظرا إلى حجم الفجوة الذي أحدثه 
االنفجار ولهذا الســــبب متت إعادة متثيل اجلرمية في 
١٩ أكتوبر املاضي في فرنســــا، وذلك فــــي محاولة من 
احملققني للقيام مبماثلة دقيقة لشــــارع الســــان جورج 
وموكب احلريري والســــيارة املصفحة في محاولة من 
احملققــــني للتأكد من ان ارتفــــاع األبنية احمليطة مبكان 
االنفجار هو ما جعل عصفه يتجه عموديا ويحدث احلفرة.
  ولفت إلى أنه فيما لم تعلن النتائج، لوحظ ان تفحم 
اجلثث ال ميكن ان ينتج عن مادة متفجرة واحدة وال عن 
خليط من املواد املتفجرة والحظ البحث ايضا ان ساعة 
احلريـــري الذهبية التي كانت في يـــده ذابت كليا فيما 
قميصـــه لم يلق الضرر عينه، كما ان االعضاء املبتورة 

من اجلثث تظهر حالة خاصة من االحتراق.
  وبعد عرض لكل هذه الوقائع على خبراء عسكريني 
وخبراء في التكنولوجيـــا املجهرية، خلص البحث الى 
ان االنفجار كان ناجتا عن سالح ذكي يشمل اليورانيوم 
املخصب وهو على ما يبدو ان بقاياه وجدت على جسم 
النائب باســـل فليحان في املستشـــفى الفرنســـي قبل 

وفاته.
  وبحسب السيناريو الذي قدمته املجلة الروسية، كانت 
دولة واحدة عام ٢٠٠٥ متلك صواريخ صغيرة ودقيقة 
مجهزة مبثل هذه املواد وهي أملانيا، وهذه الصواريخ ميكن 
إطالقها بواسطة طائرة من دون طيار كتلك التي متلكها 
إسرائيل، علما ان جلنة التحقيق الدولية طلبت من اميركا 
واسرائيل تزويدها معطيات األقمار االصطناعية في ذلك 
الوقت لكن دون جواب وختمت املجلة الروسية بالسؤال 
هل هناك عالقة بني هذا السيناريو األملاني وبني اجلنسية 
األملانية للمحقق ديتليف ميليس املتهم بتضليل التحقيق 

وبني الدور األملاني في لبنان بعد حرب يوليو؟ 

 جرح جندي إسرائيلي
  في تبادل إطالق نار
  مع الجيش اللبناني

 بيـــروت: جـــرح جنـــدي 
  اسرائيلي بإطالق نار متبادل 
بني اجليش اللبناني والقوات 
االسرائيلية على محاور مزارع 

شبعا، صباح أمس.
  واستمر االشـــتباك نحو 
نصف ســـاعة تخلله تراشق 
مكثف وعشوائي، مع حتليق 
للطيـــران احلربي واملروحي 
االسرائيلي فضال عن سماع 
احـــد انفجارات فـــي الطرف 
اجلنوبي الشرقي من املزارع، 
حيث حتركت القوات الدولية 

ملعاجلة الوضع. 


