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مشاورات سليمان: مالقاة لبنانية

لـ »المساعي السورية ـ السعودية«
بيروت ـ عمر حبنجر

تواجه محاوالت الرئيس ميشال سليمان اختراق جدار االزمة املعطل 
الجتماع مجلس الوزراء، وبالتالي هيئة احلوار مع اقتراب صدور القرار 
االتهامي في جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري وباقي شهداء موجة 
االغتياالت التي اجتاحت لبنان عامي 2005 و2006، مع كل ما ميكنه ان 

يستتبع هذا الصدور من تداعيات.
ودلت املرحلة االولى من املشاورات التي اجراها الرئيس سليمان في 
القصر اجلمهوري، يوم االربعاء على مثل هذه الصعوبة، خصوصا مع 
العماد ميشال عون، رئيس تكتل االصالح والتغيير ومع النائب سليمان 
فرجني����ة، رئيس تيار املردة حيث تقول صحيفة الس����فير القريبة من 
املعارضة انها لم تس����فر عن اي نتائج ايجابية، بل ان املعلومات تشير 
الى ان االجواء كانت ملبدة ومقفلة، وان الرئيس سليمان طرح امكانية 
احالة البحث في موضوع ش����هود ال����زور الى طاولة احلوار، لكن عون 
وفرجنية وباقي ممثلي املعارضة رفضوا هذا الطرح معتبرين انه يصب 
في خانة تضييع الوق����ت ومتييع القضية، بينما املطلوب قرار واضح 
من مجلس الوزراء بإحالتهم الى املجلس العدلي، وعندها تعود جلسات 
احلكومة واحلوار الى االنعقاد تلقائيا. اما ممثلو 14 آذار في املشاورات فقد 
ابلغوا الرئيس سليمان ترحيبهم بعودة اجتماعات هيئة احلوار الوطني 
وجلسات مجلس الوزراء، بينما اكدت مصادر املعارضة ان طرحها ليس 

موجها ضد رئس اجلمهورية بل االكثرية هي املعنية به.

التشاور مع بري وجعجع ورعد

الرئيس س����ليمان وفي اطار املش����اورات عينها، التقى امس رئيس 
مجل����س النواب نبيه بري، حيث جوجال لقاءات االربعاء التش����اورية، 
وبحثا في امكانية عقد طاولة احلوار مجددا، للبحث في االمور املعطلة 
للعم����ل احلكومي. كما التقى الرئيس س����ليمان رئيس القوات س����مير 
جعجع والوزيرين ميش����ال فرعون ومحم����د الصفدي والنائبني محمد 

رعد واغوب بقرادونيان.
بيد ان إذاعة النور الناطقة بلسان حزب اهلل أشارت الى قرب إعالن 
اتفاق شارفت االتصاالت السورية � السعودية على وضع بنوده اخلتامية، 
»مبا ينهي مفاعيل اي قرار اتهامي صاغته أو أملته أجهزة استخبارات 

إسرائيلية أو أميركية«.
ونقلت إذاعة عن أوساط نسبتها الى الرئيس سعد احلريري قولها 
ان اي عاقل في تيار املس����تقبل لن يكون مس����تعدا لقبول قرار اتهامي 
يستند الى ش����هود الزور، ممن أكد رئيس احلكومة نفسه انهم ضللوا 

التحقيق.
وفي هذا السياق يقول مصدر في أمانة 14 آذار ل� »األنباء« ان قيادات 
املعارضة تركز على ما تصفه ب� »شهود الزور«، وعلى اخلرق اإلسرائيلي 
لشبكة الهاتف اخلليوي في لبنان، دون ان تشير من قريب او من بعيد 
الى إمكانية اس����تناد القرار االتهامي العتيد الى أدلة وقرائن من خارج 

معطيات بعض من قد يكونون شهود زور، أو االختراقات اخلليوية.
وتقول وس����ائل إعالم قريبة من املعارضة ان خريطة الطريق نحو 
التس����وية باتت واضحة املعالم، وما يجري اآلن هو العمل على إيجاد 
املخارج اللبنانية، حتت س����قف مجموعة من التوافقات التي باتت في 

حكم املنجزة.

»الخليالن« عادا بالتفاؤل من دمشق

وترد األوس����اط السياس����ية املتابعة في بيروت، ل� »األنباء« تفاؤل 
إعالم املعارضة وبالذات حزب اهلل الى نتائج زيارة مشتركة الى دمشق 
قام بها املعاون السياس����ي لألمني العام حلزب اهلل السيد حسني خليل 
واملعاون السياس����ي لرئيس مجلس النواب النائب علي حس����ن خليل 

يوم األربعاء.
في غضون ذلك رد الوزير حس����ن منيمنة في دردشة مع »األنباء« 
على تقرير الصحيفة الروس����ية حول اغتيال احلريري بصاروخ أملاني 
الصنع أطلق من طائرة بال طيار، قائال: »ان هذا السيناريو معيب بحق 
الصحيفة الروس����ية، الفتا الى إمكان شراء صفحات إعالنية في بعض 

وسائل اإلعالم على شكل مقال او دراسة نقول فيها ما نشاء.
وأضاف منيمنة قائال: النص الوارد في الصحيفة ال يس����تند الى اي 
أمر فعلي، مثل احلديث عن إشعاع صادر عن الصاروخ ظهر على جسد 
الشهيد باسل فليحان، بعد 5 سنوات من اجلرمية، علما ان فليحان عولج 
في فرنس����ا ولم يظهر اي شيء مما تقوله الصحيفة، التي قدمت رواية 
ضعيفة ال تستند الى مصدر حقيقي، بهدف تضليل الرأي العام اللبناني 

ودفعه الى رفض القرار االتهامي، استنادا الى معطيات وهمية.

بيروت: بدأ الرئيس ميش����ال س����ليمان 
لقاءات تشاورية مع أركان طاولة احلوار 
تس����تمر أياما وتهدف الى أمرين: اخلروج 
من حال اجلمود والشلل بدءا من استئناف 
طاولة احلوار، واستكشاف ما لدى القيادات 
السياسية من أفكار ومخارج بشأن املسائل 

العالقة ومنها مسألة شهود الزور.
وت����رى مص����ادر سياس����ية ان احلركة 
الرئاس����ية تتم من خلفية مالقاة املساعي 
السورية السعودية، وحيث يصب استئناف 
طاولة احلوار في هذا االطار، ولكن »املالقاة 
األبرز« تتم عبر لقاء طال انتظاره بني الرئيس 
سعد احلريري والسيد حسن نصراهلل. لقاء 
فتح����ت نافذته جزئيا بعد زيارة احلريري 
الى طهران،  وتفت����ح كليا بعد زيارته الى 

دمشق.
الرئاسية تتمحور  ان املشاورات  وعلم 
حول 4 عناوين: ام����كان العودة الى هيئة 
احلوار الوطني، عقد جلسات ملجلس الوزراء 
ذات طابع تقني أي للنظر في أولويات الناس 
وإجراء تعيينات في املواقع احلساسة التي 
تعنى مبصالح املواطنني، إمكان التوصل إلى 
مخرج مللف شهود الزور عبر صيغة توافقية 
تؤمن إجماع كل الفرقاء عليها، والبحث في 

الس����بل الكفيلة مبنع اي تداعيات سلبية 
للقرار االتهامي.

ونقلت مصادر واكبت مشاورات سليمان 
عنه تأكيده أن اطمئنانه الى املسار الذي تبلغه 
هذه املشاورات ال يعني »أن علينا أن نبقى 
من دون ح����راك وأن يبقى احلوار الوطني 

معطال ومجلس الوزراء مشلوال«.
وقالت إن بعضا من األقطاب الثالثة الذين 
شملتهم لقاءات سليمان أمس األول، ملح الى 
إمكان جتاوز ملف شهود الزور مقابل إعالن 
الرئيس احلريري موقفا مسبقا من القرار 
االتهامي أسوة مبا أعلنه في 6 سبتمبر املاضي 
عن تراجعه عن االتهام السياسي لسورية 

بالتورط في جرمية اغتيال والده.
وفي حني تبلغ الرئيس سليمان من أركان 
14 آذار انه����م يرحبون بالدعوة الى انعقاد 
طاولة احلوار ويرون ذلك ضروريا، رفض 
فريق 8 آذار العودة الى طاولة احلوار قبل 
حل مشكلة شهود الزور في مجلس الوزراء 
حصرا. وقال أحد أركان هذا الفريق للرئيس 
سليمان ان هذا املوقف ليس موجها ضده فهو 
راع لطاولة احلوار وليس صاحب الطاولة، 
بل انه موقف ضد الفري����ق اآلخر الذي لم 

يتعامل بجدية مع ملف شهود الزور.

عضو كتلة المستقبل أمل أن تقارب المعارضة مرحلة ما بعد القرار الظني بهدوء وتبصر وتمعن

حوري لـ »األنباء«: الفوضى األمنية ستتخطى شظاياها الحدود اللبنانية 
االتهامي بهدوء وتبصر وبتمعن 
كبير في وقائع المرحلة، مشيرا 
الى ان الجميع لديهم الرغبة في 
التوصل الى صياغة تفاهم بين 
القرار  اللبنانيين قبل صدور 
االتهامي، معتبرا في المقابل انه 
وفي حال تعثر صياغة التفاهم 
سيكون امام اللبنانيين متسع 
من الوق���ت بعد صدور القرار 
االتهامي، خصوصا انه في حال 
تبين ضلوع احد اللبنانيين في 
جريمة اغتيال الرئيس الحريري 
افرادا  اللبنانيون  سيعتبرهم 
غير منضبطي���ن ال يمتون ال 
الى احزاب وال طوائف ومذاهب 

بصلة.
وردا على سؤال حول امكانية 
التفاهم الس���عودي � السوري 
االمس���اك بزمام االمور ومنع 
الداخ���ل اللبناني من االنزالق 
الى مرحل���ة الفوضى االمنية، 

لفت النائب حوري الى انه وعلى 
الرغم من استمرار شبكة االمان 
السعودية � السورية بفاعلية 
كبيرة على مس���توى ترسيخ 
االستقرار والهدوء في لبنان، 
فهي بحاجة الى تضافر جهود 
اللبنانيين لتعزيزها وتمتين 
اواصرها، وذل���ك العتباره ان 
البديل عن ش���بكة االمان تلك 
هو حتمية الدخول في المجهول 
والفوضى االمنية التي ستتخطى 
ش���ظاياها الح���دود اللبنانية 
لتصل ال���ى كل دول المنطقة 
اللبناني  المعني���ة بالش���أن 
وبالسياسة الشرق اوسطية، 
مما يعني ان االستقرار اللبناني 
يشكل مصلحة لبنانية � عربية 
� اقليمية مشتركة لمنع البعض 
من االنزالق الى استعمال لغة 
العنف وادخال لبنان في نفق 

من السواد ال افق له.

الى المكان المرجو، مع العلم انه 
قد يستطيع السيطرة عسكريا 
على الشوارع والمباني اليام 
انما لن يستطيع في  معدودة 
المقابل ترجمتها سياسيا بحيث 
لن يجد الحق���ا من يوقع معه 
اتفاقا جديدا وستصبح السيطرة 
انقالبا محكوما بالفشل، معتبرا 
ردا على س���ؤال ح���ول الجهة 
التي تس���تطيع ضمان سالمة 
المواطنين في حال الوقوع في 
المحظور، ان قوى 14 آذار تراهن 
على القوى االمنية الرس���مية 
الشرعية في تحمل مسؤولياتها 
كاملة تجاه كل حدث امني من 
شأنه االخالل بالصيغة اللبنانية 

وبالكيان اللبناني ككل.
وام���ل النائب ح���وري في 
تصريح ل� »األنباء« ان تقارب 
المعارضة وفي طليعتها حزب 
اهلل مرحلة ما بعد صدور القرار 

امني في الداخل اللبناني بعد 
صدور الق���رار االتهامي وذلك 
السباب موضوعية وسياسية 
صرفة تتعلق بتطورات االحداث 
في المنطقة، مشيرا الى ان من 
يفكر في س���وق البالد باتجاه 
الفوضى االمنية سوف لن يصل 

يتمتع بها الفريق اآلخر والتي 
الداخل  اظهرها مرات عدة في 
اللبناني، وبالتالي ليس بحاجة 
الى التذكير بها من خالل بعض 
المقاالت الصحافية وعبر هذه 
الوسيلة االعالمية او تلك، مشيرا 
الى ان المراد من اعتماد الفريق 
اآلخر السلوب الحرب النفسية 
هو »تس���يير اللبنانيين وفقا 
لرؤيته واما قلب الطاولة على 
الجميع«، الفتا الى انه ال يمكن 
للبنان ان يستمر اال من خالل 
الحوار والنقاش، خصوصا ان 
القوة العس���كرية اثبتت على 
مدى سني الحرب االهلية عدم 
نجاعتها، وبالتالي ان اسلوب 
الفوض���ى االمني���ة لن يحقق 
سوى الخس���ارة كل الخسارة 

لمن يعتمده.
النائب حوري  هذا واعرب 
عن استبعاده حصول اي تدهور 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »المستقبل« 
النيابية النائب عمار حوري ان 
ما اثارته احدى الصحف المحلية 
عن مهلة 15 يوما للتوصل الى 
حل واال يبدأ حزب اهلل بتنفيذ 
خططه ميدانيا بعد صدور القرار 
االتهامي )بحسب السياق العام 
الدائم  انه االسلوب  للمقالة(، 
المعتمد لدى الفريق اآلخر اي 
التهديد والوعيد على  اسلوب 
قاعدة الويل والثبور وعظائم 
االمور، الفتا الى ان تلك اللغة 
التهويلية لن توصل مطلقا الى 
اي مكان يرجوه، ولن تحقق ما 
يصبو اليه سواء تجاه المحكمة 
او  الدولية والق���رار االتهامي 
تجاه اي م���ن الملفات العالقة 
الى  اللبنانيين، مش���يرا  بين 
ان الجمي���ع في لبن���ان يدرك 
حجم القدرات العسكرية التي 

عمار حوري

في ق��وات اليونيفيل، مناورات أخبار وأسرار لبنانية
واختبارات أمني��ة إلخالء أفراد 
ومواطنني وديبلوماسيني وجنود 
عبر احلدود بني لبنان وإسرائيل، 
ما اس��تتبع الكثير من الدراسة، 
وخاصة أنه يتطلب فتح احلدود 
بني البلدين العدوين، وهو أمر لن 

تسمح به قيادة حزب اهلل.
التعيينـات األمنيـة: يقول   
مرجع أمني ان����ه ال تعيينات 
العام وال  ملدير جديد لألم����ن 
اس����تمرار أيضا للواء جزيني 
بل فراغ في قيادة هذا اجلهاز، 
يرافقه فراغ حتى اآلن في عدم 
تشكيل مجلس قيادة قوى األمن 
الداخلي، اضافة الى التحضير 
أركان جديد  لتعيني رئي����س 
اللبنان����ي وتعيني  للجي����ش 
رئيس جديد جلهاز أمن املطار 
وغيرهم، وبالتالي فإن كل شيء 
على صعيد التجهيزات األمنية 
يجري وضعه في السلة اآلن 
وعندما يحني األمر ستصدر سلة 
كاملة م����ن التعيينات األمنية 

والعسكرية.

بأنهم الموه ف����ي البداية على 
ما قام به لكنهم س����يحصدون 

النتائج االيجابية.
 »اليونيفيل« والقرار الظني: قوات 
»اليونيفي��ل« العاملة في جنوب 
لبنان تتخوف جديا من حصول 
أحداث خطيرة عند اخلط األزرق 
إثر صدور القرار الظني، قد تؤثر 
على أمن القوات الدولية، بحسبما 
يرى سفراء بعض الدول املشاركة 
فيها، وبالتالي على أمن واستقرار 

اجلنوب ومن ثم لبنان ككل.
وف��ي ظل الدع��وة الداخلية 
التخاذ موقف سريع وحاسم لعدم 
انفجار الوضع األمني بعد صدور 
القرار، تتهيأ قوات »اليونيفيل« في 
املقابل الى اتباع خطة الطوارئ في 
حال بروز أي معطيات من شأنها 
زعزع��ة األمن واالس��تقرار في 
املنطقة اجلنوبية احلدودية. وقد 
أجرت ست سفارات غربية، من 
بينها أربع سفارات لدول مشاركة 

وقال ساركوزي خالل اللقاء 
انه اس��تقبل احلريري بصفته 
رئيسا للحكومة اللبنانية وبصفته 
صديقا وأنه يعتزم القول للرئيس 
السوري عندما يستقبله إثر عودته 
من زي��ارة الهند )م��ن 4 الى 7 
ديسمبر( إن فرنسا تدعم لبنان 
وانه يساعد هذا البلد على اإلبقاء 
على استقراره. وقال احلريري 
للرئيس الفرنس��ي ان��ه ينتظر 
صدور القرار االتهامي واالطالع 
على مضمونه لتحديد ما ينبغي 

القيام به.
 احلريـري وطهران: تش����ير 
مصادر ف����ي 14 آذار الى ان ما 
يثار عن توافقات س����رية بني 
احلري����ري والرئيس االيراني 
مبالغ فيها وال حتمل جديدا على 
ثوابت املوقف االيراني وموقف 
احلريري املتمس����ك باحملكمة 

الدولية وكل مفاعيلها.
وذّكر جنبالط أعيان طائفته 

 عرض سياسـي: برزت في 
االفق السياس����ي خالل االيام 
القليل����ة املاضية مؤش����رات 
لعروض أتت من أكثر من جهة 
ومن بينها الدوحة تنطوي على 
فكرة تأجيل اصدار القرار الظني 
مدة أقصاها ش����هران، على ان 
تعود عجل����ة العمل احلكومي 

الى الدوران.
وم����ع ان املعارضة لم تبد 
حماس����ة لهذه الفك����رة، اال ان 
العرض نفسه اعاد احياء االمل 
مجددا »بامكان مضي املسعى 
السوري � السعودي قدما« رغم 

ضيق الوقت.
 بادرة جيدة: قالت مصادر 
فرنسية مطلعة إن ساركوزي رأى 
في زيارة احلريري الى طهران 
بادرة جيدة، وأضافت أن الرئيس 
الفرنسي وجه خالل اللقاء رسالة 
ثق��ة وصداقة واضح��ة ودعما 
إذ اس��تقبله بحفاوة  للحريري 
حتى انه ق��ال خالل غداء العمل 
إن املأكوالت الت��ي قدمت تولى 

اختيارها بنفسه.

ميرزا: كرم اعترف طوعيًا بالعمالة 
ونقوال يرد: ابن زغرتا أشرف من الذين يحققون معه

يوسف دياب 
أصدر النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا إفادة ردا على 
الس���ؤال النيابي املقدم من عضو تكتل »التغيير واإلصالح« النائب 
نبيل نقوال في ش���أن مالبس���ات توقيف العميد املتقاعد فايز كرم، 
استغرب ميرزا توجيه السؤال الى احلكومة بدال من مراجعة املرجع 

القضائي الصالح لتقدمي الدفوع أو الطعون.
وأبرز ما جاء في اإلفادة أن »شعبة املعلومات في املديرية العامة 
لقوى األمن الداخلي تعتبر حسب أحكام املادة 38 من قانون أصول 
احملاكمات اجلزائية من القائم���ني بوظائف الضابطة العدلية حتت 
إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز والنواب العامني واحملامني 

العامني«.
وأضافت اإلفادة أن »ما قامت به شعبة املعلومات جلهة االستقصاءات 
وجمع املعلومات والقيام بالتحريات الرامية إلى التأكد من قيام العميد 
املتقاعد فايز كرم بالتعامل مع العدو اإلسرائيلي ال يختلف في شيء 
عما قامت به قبل ذلك جلهة كش���ف وتوقيف 28 عميال ومتعامال مع 

العدو اإلسرائيلي في فترة ستة عشر شهرا«.
وأوضحت إفادة القاضي ميرزا »أن تفتيش منزل العميد املتقاعد 
فايز كرم حصل بعد اعترافه الطوعي بعالقته بالعدو اإلس���رائيلي، 

وبعد موافقة النائب العام لدى محكمة التمييز لضبط أي مواد جرمية 
لها عالقة باعترافه الصريح، طبقا ألحكام املادة 47 من قانون أصول 
احملاكمات اجلزائي���ة التي ترعى أصول التفتيش من قبل الضابطة 
العدلية في اجلرائم غير املش���هودة، وال عالقة للمادتني 33 و43 من 
األصول اجلزائية املشار إليهما في السؤال النيابي، ألنهما تتعلقان 

بأصول التفتيش في اجلرائم املشهودة«.
ب���دوره علق عضو تكتل »التغيي���ر واإلصالح« النائب نبيل 
نقوال على مدعي عام التمييز سعيد ميرزا الذي أجابه عن سؤال 
كان نقوال قد تقدم به الى احلكومة حول توقيف العميد املتقاعد 

فايز كرم.
وقال نقوال: »أنا توجهت بسؤال للحكومة وليس على موظف 
مثل س���عيد ميرزا أن يجيب النائب، ألنه ال حق لديه أن يخاطب 
النائ���ب بهذه الطريقة في الصحافة. ويترتب على هذا املوضوع 

عقوبات«.
وقال: »أنا ال أريد رأي���ه ألنه ال يحق له أن يتوجه الي بالذي 
أدلى به وعلى املعنيني في احلكومة أن يردوا بالوسائل القانونية 
ضمن األطر القانونية«، مشددا على ان »ابن زغرتا وابن كرم ليس 

عميال وهو اشرف من الذين يحققون معه«.

توقعات واحتماالت وسيناريوهات »مرحلة ما بعد القرار الظني«
 في خيارات واحتماالت املرحلة املقبلة تتحدث 
مصادر قريبة من حزب اهلل عن احتمال فرض عقوبات 
على لبنان،  بناء على طلب من األمم املتحدة، إلرغام 
لبنان على تس���ليم متهمني باغتي���ال الرئيس رفيق 
احلريري، بحسب القرار االتهامي للمحكمة الدولية، 
وهذا اخليار يعني محاولة إحداث مش���كلة داخلية، 
وبدء مسار لالهتراء الداخلي، مع ممارسة الضغط على 
كل املواطنني، وهو ما حصل في العراق مع العقوبات 
الدولية هناك، مع وج���ود نزاعات داخلية في لبنان 
كافية لتوليد حرب أهلية خالل فترة قصيرة في حال 

وضع البالد حتت احلصار.
 تتح��دث مصادر إعالمية في 14 آذار عن »س��يناريو تصعيد 
مؤسساتي« بعد صدور القرار الظني لشعور حزب اهلل بأنه بات ميتلك 
أكثرية نيابية مع انضمام كتلة النائب وليد جنبالط الى قوى 8 آذار أو 
جزءا من هذه الكتلة، وهذا سيجعله قادرا على تطبيق انقالب دستوري 

غير مخالف للدستور.
وتضيف هذه املصادر ان أحد خيارات حزب اهلل بعد صدور القرار 
الظني بس��اعات ان يقوم وزراؤه األحد عشر )وزراء حزب اهلل وبري 

وعون وفرجنية + عدنان الس��يد حس��ني( باالس��تقالة ما يعني إقالة 
احلكوم��ة وحتويلها الى حكومة تصريف أعمال واالجتاه الى املجلس 
النيابي لتسمية شخصية سنية غير احلريري وتكليفها تشكيل حكومة 
جديدة على عاتقها مس��ؤولية اصدار قرارات ترفض احملكمة الدولية 
وتسحب القضاة اللبنانيني منها وتتخذ االجراءات السياسية ملسلسل 

وقف التعاون مع احملكمة.
وه��ذه اخلطوات قد يتم اللجوء اليها ف��ور تيقن حزب اهلل من ان 
الرئيس س��عد احلريري ال يريد التفاوض قب��ل صدور القرار الظني 
ورمبا سيتم اللجوء الى االستقالة الستقبال القرار الظني بالفراغ الذي 

ميهد النتقال السلطة من مكان آلخر في ما بعد.
 مصادر سياسية قريبة من املعارضة تقول ان حكومة الرئيس 
س���عد احلريري س���تكون اولى ضحايا القرار الظني، ألن املعارضة 
ستس���عى ملواجهة تداعيات هذا القرار من خ���الل القيام مبجموعة 
واس���عة من اخلطوات السياس���ية لتصحيح الوضع الذي نشأ عن 

انقالب عام 2005.
اال ان املصادر تبدو متشائمة لتداعيات القرار الظني في الشارع 
وتقول ان هذا القرار س����يؤدي الى أحداث بلبلة في الشارع وداخل 
الرأي العام الشيعي والس����ني، مما يهدد بحصول تفجيرات أمنية 

متنقلة في أكثر من منطقة، عدا عن وجود أجهزة استخبارات اميركية 
واسرائيلية ستعمل لالستفادة من هذه األجواء من خالل دفع البالد 
نحو الفتنة عبر »فبركة« تفجيرات في بعض املناطق على غرار ما 
يحصل في العراق، وتضيف املصادر ان منطقة الشمال وباألخص 
طرابلس قد تكون األكثر تهيئة حلصول اشكاالت وصدامات أمنية، 
وكل هذا الوضع املتوتر س����يدفع املعارضة عندها للقيام بخطوات 
انقاذية للبالد تؤدي الى اعادة ترتيب وضع السلطة على مستويات 

مختلفة.
 مصادر في قوى 8 آذار تقول انه إذا ما صدر القرار الظني وشرعت 
بعده أطراف سياس��ية محلية وإقليمية ودولية في إكمال هجومها الذي 
بدأته من خالل »الشرعية الدولية« وحتويل حزب اهلل إلى طرف إرهابي 
م��ع من يغطيه من حلفاء ودول، فقد يصل لبنان إلى فوضى سياس��ية 
شاملة وعودة جتربة الالشرعية حلكومة فؤاد السنيورة إلى حد العصيان 
املدني وعدم االعتراف بالفري��ق احلاكم. وتصبح البالد إدارات متعددة 
تسير أمورها باحلد األدنى. هذا الواقع املفترض ستصاحبه قالقل أمنية 
في مناطق التوتر املفترضة، ولكن بأمناط مضبوطة ال تؤدي إلى انفالت 
أمني، ويصبح املخرج »دوحة« أخرى لفترة قصيرة أو س��تعاد احلاجة 

إلى طائف جديد.

 عن توقعاته ملرحلة ما بعد القرار الظني، يقول الس���فير 
الس���ابق جوني عبدو: »ال أعتقد ان حزب اهلل سيقوم بتنفيذ أي 
نوع من الس���يناريوهات املتداولة. أشك كثيرا بأن يكون رد فعل 
حزب اهلل 7 أيار جديدة أو بعمل ضد اسرائيل. انا اعتقد ان حزب 
اهلل اخذ ما يريده من ردع تداعيات القرار االتهامي ولذلك أنا ميال 
الى انه سيتعاطى معه كأمر واقع. بالطبع لن يتعاطى معه مبعنى 
آخر فإنه لن يرس���ل أحدا من عناصره الذين قد ترد اسماؤهم في 
القرار، وهو يعرف متاما ان الدولة اللبنانية غير قادرة على جلب 
احد من عناصره للمحاكمة. ال أحد لديه ش���ك في قدرة حزب اهلل 

على تعطيل الدولة، ليس ضروريا قيامه ب� 7 أيار جديدة.
يس���تطيع تعطيل الدولة سياس���يا بكل معنى الكلمة، إمنا ما 
يوجد عالمات اس���تفهام حوله هو انه لدى صدور القرار الظني 
أو بعد صدوره هل في ذهن حزب اهلل أن يكون لبنان الرس���مي 
رافضا للقرار أيا كانت األدلة دامغة أم ال؟ من هنا فإنهم يعتبرون 
انه إذا رفض احلريري القرار االتهامي على الصعيد الرسمي وفي 
احلكومة فإن احلزب ل���ن يكتفي فقط بتعطيل الدولة بل بإيجاد 
منظومة رسمية في لبنان تستطيع أن ترفض هذا القرار وتعلن 

ذلك رسميا«.
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