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خيارات ما بعد القرار: تقول مصادر سياسية قريبة من حزب اهلل  
ان ثمة أش���ياء كثيرة ستتغير إن صدر القرار الظني من دون 
حل لبناني � س���وري � سعودي مسبق، وأحد هذه األشياء ان 
قوى بارزة في الساحة السياسية ستكون مضطرة الى حسم 
موقفها الذي ال يزال ملتبسا الى اآلن، مثل النائب وليد جنبالط 
أو حتى رئي���س اجلمهورية، وفي املجلس النيابي س���يكون 
هناك اس���تحقاق له عالقة بالوضع احلكومي، عندها قد تكون 
اخليارات عديدة، من طرح الثقة باحلكومة احلالية واسقاطها 
في البرملان بدل الش���ارع، أو العمل على تكوين أغلبية نيابية 
جديدة تؤلف حكومة جديدة من دون متثيل فريق ١٤ آذار فيها، 
وساعتها ميكن بحث كل اخلطوات اخلاصة باحملكمة الدولية 
وتعاون لبنان معها واالس���هام في متويلها على نحو مختلف 

جدا عما هو قائم اآلن.
 س�حب القرار من الش�ارع واإلعالم: دعا السفير السعودي علي عواض 
عس��يري الى سحب القرار الظني من الشارع واالعالم، والى الرد 
على صدور القرار واس��تهدافه فريقا لبنانيا ما ب�»توحيد املوقف 

اللبناني وتقدمي الردود املناسبة، مبا في ذلك 
من طعون واثباتات«.

س�يناريوهات اس�رائيلية ملا بعد القرار: يتداول 
االسرائيليون سيناريوهات عدة ملرحلة ما 

بعد القرار الظني، من بينها ان يتحرك حزب اهلل عش���ية صدور 
القرار أو في أعقاب صدوره، عسكريا باجتاه اسرائيل، ما يسبب 
تردي���ا لألوض���اع األمنية على احلدود، ما يح���رف االهتمام عن 
القرار االتهامي نحو التصعيد جنوبا، مع التش���ديد، في مناسبة 
او غير مناس���بة، على سيناريو خاص يتردد كثيرا في اسرائيل 
بأن يس���يطر حزب اهلل عس���كريا على لبنان، وان ينهي »قوى 

االعتدال« دفعة واحدة.
ويكش���ف تقدير نائب رئيس وحدة األبحاث في االس���تخبارات 
العسكرية العقيد يوس���ي أدلر، أمام جلنة اخلارجية واألمن في 
الكنيس���ت قبل أيام، حيال امكانات حزب اهلل ونياته ملرحلة ما 
بعد صدور القرار االتهامي، جملة من املعطيات املرتبطة بقراءة 

اسرائيل مليزان قدرة أعدائها في لبنان ونياتهم.

وبحس���ب أدلر، فان أحد السيناريوهات 
املتوقع���ة ان يبادر حزب اهلل الى تفعيل 
سلسلة من أعمال العنف، على ان تنتهي 
بالس���يطرة على بي�������روت واس���قاط 

احلكومة احلالية.
وبحس���ب الضابط نفسه، هناك س���يناريو آخر بأن يضغط 
حزب اهلل على رئيس احلكومة س���عد احلريري، وأيضا على 
املعتدلني في ال���دول العربية، في محاول���ة منه للتوصل الى 
تسوية، محذرا كس���يناريو آخر من »انزالق التوتر في لبنان 

باجتاه اسرائيل«.
لقاء سفراء بال أبعاد: لوحظ ان اللقاء الذي جمع سفراء السعودية وايران 
وسورية ومصر على مائدة الس��فير السعودي علي عواض عسيري لم 
يأخذ أبعادا سياسية، وحرص أكثر من سفير بعده على التقليل من شأنه 
والتوضيح ان الطابع االجتماعي طغى عليه، وجرت فيه »دردشة عامة«.

»الكتائب« يسوق لزيارة اجلميل اليران: لوحظ ان نوابا في حزب الكتائب 
بدأوا »تسويق وتبرير« الزيارة املرتقبة للرئيس أمني اجلميل 

الى ايران بالقول ان اجلميل ينتقل الى ايران أو أي دولة أخرى 
بثوابته ومبادئه لينقل وجهة نظره حول مختلف األمور، وال 
يعود باتفاقيات موقعة تربط الكتائب بنهج وسياسة معينة، 
وزيارته تختلف عن زيارة العماد عون ألن عون مرتبط مبذكرة 

تفاهم مع حزب اهلل الذي له ارتباط وثيق بإيران.
حتس�ن عالقة بري - أسود: لوحظ ان نائب جزين زياد أسود زار املصيلح 
على رأس وفد من التيار الوطني احلر مشاركا في مجلس عاشوراء أحياه 
الرئيس نبيه بري، وهذه الزيارة مؤشر على حتسن العالقة بني بري ونواب 
جزين وخروجها من دائرة القطيعة منذ انتخابات العام 2009 التي أطاحت 
حليف بري النائب الس��ابق سمير عازار، وبعدها قاطع بري نواب جزين 

اجلدد ورفض اللقاء بهم رغم انهم طلبوا موعدا متكررا.
 كونيللي في زحلة: لوحظ ان السفيرة األميركية مورا كونيللي 
في زيارتها الى زحلة حصرت لقاءاتها مع النائب نقوال فتوش 
ولم تلتق أيا من نواب زحلة، كما انها لم تزر النائب الس���ابق 
إيلي س���كاف الذي يقول أنصاره انه هو الذي قاطع السفيرة 

األميركية ألسباب سياسية.

مصادر فرنسية:سورية 
ال تريد االنفجار في لبنان

 أكد مصدر فرنسي مطلع على مضمون القمة التي جمعت الرئيسني
     الفرنس����ي نيكوال ساركوزي والسوري بشار األسد في باريس ان 
اجلانب الفرنسي استنتج من احملادثات بوضوح، ان سورية ال تريد 
انفجار الوضع في لبنان وزعزعة االستقرار فيه، »بل بالعكس تبدو 
قلقة جدا من احتمال تدهور الوضع األمني فيه مبا يؤدي الى تدهور 
أكبر قد يدخل اس����رائيل على اخلط، وال يعرف الى أين تذهب األمور 
إذا حصل ذلك، واأليام املقبلة والتطورات ستظهر ما إذا كانت األمور 
ستتحسن على الصعيد السياسي رغم ان الرئيس السوري لم يعط 
أي التزام على هذا الصعيد، لكن حديثه أعطى انطباعا واضحا للجانب 
الفرنسي بأنه غير راغب في تدهور األمور في لبنان، وبأن التنسيق 
واحملادثات جيدة مع الس����عودية حول لبن����ان«. وأوضح املصدر ان 
اجلانب الفرنسي مقتنع بأن »لسورية هامش حترك للعمل على تهدئة 
األمور أو بالعكس لتركها تش����تعل، كما ان هناك العبا آخر له تأثير 
ومنطق خاص على الساحة اللبنانية، وهو إيران، وان كان ثمة قرار 
ذاتي حلزب اهلل«. إلى ذلك  لوحظ ان كل فريق قرأ تصريح الرئيس 
بشار االسد الى القناة الفرنسية األولى على طريقته وأخذ منه الشق 
الذي يناسبه، فقد قال االسد في املقابلة اخلاصة: »عندما يكون القرار 
مبنيا على أدلة قاطعة فإن اجلميع يقبله وليس فقط سورية بل أيضا 
لبنان ولكن إذا كان القرار مبنيا على شبهات أو تدخل سياسي فال أحد 
س����يأخذ القرار على محمل اجلد«، فقد ابرز فريق ١٤ آذار الشق األول، 

وفريق 8 آذار أبرز الشق الثاني.

الفرزلي ل� »األنباء«: من سيقلب الطاولة هما أميركا وإسرائيل
نائب رئيس المجلس النيابي األسبق اعتبر أن المسعى السعودي ـ السوري لم يعد يشكل حالة ضاغطة

النصفي����ة،  ف����ي االنتخاب����ات 
واس����تعداد احملافظ����ني اجلدد 
للعودة م����ع النفوذ الصهيوني 
الى الكونغرس األميركي، يعطيان 
صورة واضحة ال لبس مبعاملها 
وألوانها حول ما قد حتمله األيام 
املقبلة من تطورات سلبية، وهي 
الدليل على ان لبنان يقف أمام 
مفترق خطير سيؤدي الدخول 
مد عقباه على  به الى م����ا ال حتحُ
الداخلي، معربا عن  املس����توى 
اللبنانيني سيتخذون  أمله بأن 
في ربع الس����اعة األخير خطوة 
إنقاذية حتول دون سقوطهم في 
أتون الفتنة املبرمجة واملمنهجة 
اسرائيليا وأميركيا، ويحبطون 
عملية نقل الس����احة اللبنانية 
الى مرحلة الس����يناريو األسوأ 

من الصراع.

الشاذة، مشيرا الى ان عملية قلب 
الطاولة ستكون حتمية إمنا من 
قبل أميركا وإسرائيل، وهو ما 
أكده املسؤولون االسرائيليون 
في األي����ام القليلة املاضية بأن 
»احلكومة األمنية املصّغرة قد 
اجتمعت لدراس����ة كيفية إدارة 
الفتنة ف����ي لبنان خالل مرحلة 
القرار االتهامي،  ما بعد صدور 

للمحكمة الدولية«.
وأعرب الفرزلي عن مخاوفه 
الكبيرة من ان����زالق لبنان الى 
الهاوية وذلك انطالقا من قناعاته 
بعدم وجود سياسة اميركية في 
الشرق األوسط، امنا هناك دور 
أميركي متق����دم لتنفيذ اإلرادة 
االس����رائيلية ومش����اريعها في 
املنطقة، مش����يرا الى ان هزمية 
أوباما  الرئيس األميركي باراك 

س����ابقا أمني عام احلزب السيد 
حس����ن نصراهلل ب����أن »األمور 
قد تفلت من أي����ادي اللبنانيني 
م����ع دخولهم في مرحلة ما بعد 
القرار االتهام����ي«، مبعنى آخر 
يرى الفرزلي انه مع دخول لبنان 
مرحلة ما بعد القرار ستباش����ر 
الواليات املتحدة واسرائيل بإدارة 
الصراع اللبناني – اللبناني من 
خالل اإلمساك بالقرار االتهامي 
والتمترس وراءه وقيادته مبعزل 
عن إرادة اللبنانيني وعن رأيهم 
فيه، وبالتال����ي يعتبر الفرزلي 
ان البع����ض أس����اءوا فهم كالم 
النائب محمد رعد بأن »مرحلة 
القرار س����تغير وجه  ما بع����د 
لبنان« وترجم����وه بأن »حزب 
اهلل« سيلجأ الى عمل عسكري 
في الداخل اللبناني إلنهاء احلالة 

الداخلي  املتمسك باالس����تقرار 
يعّول على املسعى السعودي – 
السوري للحؤول دون أخذ البالد 
الى مواقع مأساوية ال يريد أن 
تؤخذ إليه����ا، وهو ما حذر منه 

إمكانية صدور القرار االتهامي عن 
احملكمة الدولية وارد في كل حني 
دون أن يؤدي املسعى العربي الى 
الغاية التي من أجلها مت االنتظار، 
وبالتالي يعتبر الفرزلي ان »حزب 
اهلل«، ش����عر في الوقت القليل 
املتبقي لصدور القرار االتهامي 
بض����رورة توجيه رس����الة الى 
اللبنانيني يؤكد فيها على ضرورة 
التحرك السريع للحؤول دون 
انتقال األزمة الى مرحلة ما بعد 
صدور الق����رار، وعلى ضرورة 
أخذ حتذيراته على محمل اجلد 
املراهنات  البعض من  وخروج 
على قاعدة عدم اهتمامهم بتلك 
التحذيرات والتنبيه من خطورة 

مرحلة ما بعد القرار االتهامي.
ولف����ت الفرزلي في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان »حزب اهلل« 

بيروت � زينة طّبارة
رأى نائب رئي����س املجلس 
النيابي األسبق ايلي الفرزلي ان 
املسعى السعودي – السوري لم 
يعد يشكل حالة ضاغطة مبعنى 
اجلهوزية الكاملة على الساحة 
اللبنانية، وذل����ك العتباره ان 
اجلدية األميركي����ة في محاربة 
املسعى املذكور إلجهاضه وإنهاء 
حالته، اضافة الى مرض خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
ب����ن عبدالعزيز أدي����ا الى تلكؤ 
املس����عى وتوق����ف ديناميكيته 
العامل����ة على حلحل����ة األزمة 
اللبناني����ة، وبالتالي فإن حزب 
اهلل واملقاوم����ة اللذين يؤمنان 
باجلهد الس����عودي – السوري 
ويراهنان على جناحه واللذين 
كانا بانتظار نتائجه، شعرا بأن 

ايلي الفرزلي

لبنان: »المستقبل« تعلن طرابلس عاصمة ل� »السّنة« والمعارضة تعتبرها إشارة للتقسيم
رعد متسائالً: هل يبقى بلد أو حكومة بصدور قرار مزور؟.. وجعجع للمهددين: »مش كل مرة بتسلم الجرة«

 بي��روت: يع��ود مجلس الوزراء الى االنعقاد غدا بع��د توقف دام أكثر من
     شهر ويستأنف جلساته من النقطة التي كان انتهى وتوقف عندها، نقطة 
شهود الزور. ولكن انعقاد مجلس الوزراء ال يشكل في حد ذاته مؤشر انفراج 
وحلحلة وال ينبئ بالوصول الى تس��وية حول هذه املس��ألة اخلالفية، ذلك ان 
مجلس الوزراء الذي لم تس��بقه أي تس��وية في موضوع شهود الزور ينعقد 
في ظل وضع أكثر تأزما وتعقيدا مما كان عليه قبل ش��هر، أي عندما تعطلت 
اجتماعات احلكومة. ومن عالمات هذا التراجع الى الوراء أو التقدم الى األسوأ 

عالمتان فارقتان:
1 � الغموض الذي يكتنف املسعى السوري � السعودي الذي مازال قائما، 
ولكنه تقلص في حجمه وانخفض س��قفه من مشروع »مبادرة وتسوية« الى 
»أفكار متداولة وتسهيالت تعطى للبنانيني«. واالعتقاد السائد ان املرض املفاجئ 
للملك عبداهلل بن عبدالعزيز ساهم في وقف اندفاعة هذا املسعى وجعل هناك 
حلقة أساسية مفقودة في عملية البحث عن تسوية، ولكن هناك أسبابا أخرى 
سياسية وراء انحسار قوة الدفع السورية � السعودية. منها التباين حول »توقيت التسوية 

والعامل األميركي الذي له حساباته وأجندته.
2 � اشتداد واحتدام احلرب الكالمية بني حزب اهلل وتيار املستقبل. فقد طرأ تغيير ملحوظ 
على خطاب حزب اهلل السياس��ي الذي انتقل في لغة التحذير والتهديد الى مس��تويات أكثر 
حزما وجدية موحيا باس��تعداده للتحرك القريب وفي إعادة قلب الطاولة اذا لم يحدث تقدم 

على طريق إنتاج التسوية قبل القرار الظني.
أس��باب كثي��رة دفعت حزب اهلل الى رفع صوته ويده: دخ��ول القرار الظني مرحلة بدء 
العد العكس��ي لصدوره، عدم إحراز تقدم على اخلط الس��وري � السعودي، تعزز الشعور 
لدى احلزب بأن الفريق اآلخر ميارس سياسة كسب الوقت لبلوغ القرار الظني وجعله أمرا 
واقعا. ومن الواضح ان حزب اهلل في تصعيده يبعث برسائل عاجلة في 3 اجتاهات: في اجتاه 
احلريري عشية مجلس الوزراء ليراجع حساباته. وفي اجتاه »املسعى السوري � السعودي« 
ليستعيد جهوزيته وزخمه والثقة به. وفي اجتاه كل من يهمه أمر االستقرار في لبنان بأن 

حزب اهلل بعد صدور القرار الظني ال يفاوض على تسوية وخياراته مفتوحة.
أما رد تيار املستقبل الذي جاء يستفز حزب اهلل أكثر مما يراعيه ويجاريه، فإنه عكس عدم 
االستعداد لتغيير املوقف حتت وطأة التهديد ورد التحدي بالتحدي. والبارز ان »املستقبل« 
وحلف��اءه ف��ي 14 آذار ال يأخذون تهديدات حزب اهلل على محمل اجلد وفي حس��اباتهم ان 
ظروف 7 مايو 2008 ال تتوافر اليوم، وان ما يهدد به هو مجرد تهويل لتحس��ني ش��روطه 
التفاوضية، وإذا أقدم حزب اهلل على تنفيذ تهديداته يكون قد وقع في خطأ كبير وال يكسب 

على املستوى االستراتيجي.
في ظل هذه األجواء، تتجه األنظار الى جلسة مجلس الوزراء من دون ان تعلق آماال عليها. 
فالدعوة الى هذه اجللسة متت بالتنسيق والتفاهم بني رئيسي اجلمهورية واحلكومة وبناء 
على رغبة الرئيس س��عد احلريري الذي أراد رد تهمة تعطيل احلكومة عنه، وجرت مراعاة 
حزب اهلل وفريقه في الش��كل بأن أدرج موضوع ش��هود الزور على جدول أعمال اجللسة 
بندا أول. ولكن في املضمون ال تغيير في املواقف وال في مسار األمور مقارنة مع ما كانت 
عليه في آخر جلس��ة ملجلس الوزراء. فاملعارضة تدخل الى اجللسة مبوقف سياسي محدد 
ه��و عدم االنتقال الى أي بند آخر قبل بت موضوع ش��هود الزور بالتوافق أو بالتصويت، 
والرئيس احلريري يرى ان الباب فتح مجددا أمام هذا املوضوع للنقاش وليس للبت واحلسم، 
وان وصول املناقشات الى خالف ال يوجب االنتقال الى التصويت وامنا الى البنود األخرى 
املتراكم��ة وأبرزها ما يتصل مبوضوع التجديد حلاكم مصرف لبنان رياض س��المة الذي 

يتوافر توافق حوله والذي يطرح في موازاته موضوع تعيني مدير عام جديد لألمن العام.
أما الرئيس ميش��ال سليمان الذي يترأس اجللس��ة وتعود إليه إدارتها وترتيب بنودها 
وحتديد مسارها، فإنه مازال عند موقفه الرافض إلحالة موضوع شهود الزور على التصويت 
تالفي��ا النفجار احلكومة من الداخل وانفراط عقدها. وفي اخلالصة، فإن الس��يناريو الذي 
كان آلخر جلسة ملجلس الوزراء مازال قائما وساري املفعول ويختصر بأن الرئيس سليمان 
ل��ن يبادر ال��ى طرح املوضوع على التصويت، واذا فعل حت��ت إصرار املعارضة وتهديدها 
باالنسحاب يكون هناك احتماالن: إما ان ينسحب احلريري ووزراء 14 آذار في هذه احلال، 

وإما ان يجري تصويت وينتهي الى التعادل أي الى الالقرار.
أغلب الظن ان موضوع ش��هود الزور س��يبقى في دائرة املراوحة وان مجلس الوزراء 
س��يبقى في دائرة التعطيل، وفي ظل هذا الوضع العالق جتري دورة جديدة من االتصاالت 

واملساعي السورية � السعودية في الفسحة الزمنية الفاصلة عن صدور القرار الظني.
األنظار تتجه هذا األسبوع الى جلسة الغد، ولكن أيضا الى خطاب السيد حسن نصراهلل 
الذي يلقيه آخر أيام عاشوراء، والذي سيكون مؤشرا الى اجتاهات املرحلة املقبلة والى املوقف 
اجلديد حلزب اهلل، هذا املوقف الذي مازال حتى اآلن يتمحور حول نقطتني: دعم املس��اعي 
الس��ورية � الس��عودية وإعطاؤها كل الفرص الالزمة، والتلويح احلازم بخيارات وخطوات 
تصعيدية اذا لم يتم التوصل الى تس��وية قبل القرار الظني، تسوية تتوقف في نظر حزب 

اهلل داخليا على موقف الرئيس سعد احلريري واستعداداته الفعلية بالدرجة األولى.

مجلس الوزراء يعاود من حيث توقف
في ظل وضع أكثر »تأزمًا وتعقيدًا«

أخبار وأسرار لبنانية
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خبا

ل ا
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ت

السياسي أو ذاك، ال أحد يقبل أن تعتمد أسوأ 
معايي���ر للعدالة في محكمة ال يعمل فيها إال 
رجال مخابرات من كل دول العالم، والذي ال 
يرى البلد ماذا سيصيبه، أنا أقول لهم وأنبههم، 
نح���ن ال نهدد وال نتوعد، لكن طبيعة األمور 
هي أن الكرة ستتدحرج تلقائيا بشكل سلبي 

يهدد االستقرار في البلد.
ولفت رعد  الى ان »احلكومة مازالت تعيد 
النظر في ان جتتم���ع أو ال جتتمع وعطلت 
البلد، إذا كانت مس���ألة جزئي���ة ولها عالقة 
بشيء من القرار االتهامي او من احملكمة عطلت 
البلد شهرين. فماذا، إذا صدر قرار ظني مزور 
ومفبرك وتهم ملفقة ضد ابرياء؟ فهل سيبقى 
بل���د او حكومة؟ هذا ما نريد أن نلفت النظر 
اليه، ولكن في النهاية نحن معنيون بأن ننبه 
ونعطي احلجة تلو احلجة والدليل تلو الدليل، 

وكل واحد يتحمل مسؤوليته«.

البطريرك صفير: وضعنا محزن

ب���دوره البطري���رك املارون���ي نصر اهلل 
صفير وصف الوضع في لبنان باحملزن، تبعا 
للتجاذبات احلاصلة بني االفرقاء السياسيني 
وللتوتر الس���ائد في البلد، والصعاب اجلمة 

التي يتخبط بها الوطن الصغير.
وابدى صفير خالل استقباله رئيس احتاد 
الكنائس اإلجنيلية في فرنسا تخوفه من اختالل 
التوازن الوطن���ي ومن تعطل  الصيغة التي 
بني على اساسها لبنان، معتبرا ان مشاركة 
الطوائف في صناعة القرار الوطني يجب ان 
تكون متوازنة بحيث تش���عر كل منها بأنها 
تؤدي دورها كامال وبالتعامل مع غيرها من 
الطوائف مما يستدعي قبل كل شيء ان تقوم 
مؤسس���ات الدولة برعاية شؤون املواطنني 

على قدم املساواة.
رئيس احتاد الكنائس ابلغ البطريرك انه 

ملس قلقا من جميع من التقاهم في لبنان.

حال تفاقمت.
واضاف: اما اذا أص���ر الفريق اآلخر على 
تغليب خيار اخلصوص���ة على التفاهم فإن 
حزب اهلل واملعارض���ة ماضون في مواجهة 

هذه املؤامرة الهادفة الى زرع الفتنة.
بدوره دعا رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« 
النائب محم���د رعد، في كلم���ة ألقاها خالل 
املجلس العاشورائي الذي اقامه »حزب اهلل«  
في حسينية بلدة كفررمان � قضاء  النبطية، 
الفريق اآلخر الى ان يعيد حساباته ويراجع 
خياراته ألن البلد ايضا سيتعرض لإلساءة 

وسيهتز وضعه.
وش���دد على انه »ال أحد يريد أن يهان في 
شترى  كرامته من دون دليل، وال أحد يريد ان يحُ
قاٍض ويباع من أجل ان يخدم هذا املش���روع 

 بيروت: أكد رئيس قلم احملكمة اخلاصة
      بلبنان هيرمان فان هيبل استقالة الناطقة 

باسم احملكمة الدولية فاطمة العيساوي.
وجاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب 
اإلعالم والعالقات اخلارجية لدى احملكمة أنه 
»قبلت بأسف استقالة املتحدثة باسم احملكمة 
اآلنسة فاطمة العيساوي، لقد اتخذت اآلنسة 
العيساوي قرارها باالستقالة بعد عدة أشهر 
من جهود اإلدارة لتحسني أدائها في العمل 
وذلك إثر فشلها في تطبيق احلد األدنى من 
املتطلبات التي وضعت لها، لقد قدمت احملكمة 
خطة حتسني أداء ملساعدة اآلنسة العيساوي 
إال أنها لم تستجب للخطة وال حتى حاولت 

أن تغير في طريقة عملها«.

يذكر أن العيساوي أمضت قرابة السنة 
تقريبا في مركزها في احملكمة وهي املتحدثة 
الثانية باسم احملكمة التي تستقيل بعد سوزان 

خان.
من جهة أخرى، أك��دت مصادر متابعة 
لصحيفة »السفير« أن »الوعد املبدئي« الذي 
قطعه املدعي العام لدى احملكمة القاضي دانيال 
بيلمار أمام رئيس احملكمة القاضي أنطونيو 
كاس��يزي، بتسليم القرار االتهامي لقاضي 
اإلجراءات التمهيدية دانيال فرانسني قبيل 
الدخول في فت��رة األعياد، أي بني 15 و20 
الشهر اجلاري، رمبا يتأجل إلى موعد آخر 
حده األقصى األسبوع األول من العام اجلديد، 

بعد انقضاء العطلة الرسمية للمحكمة.

رئيس قلم المحكمة أكد استقالة العيساوي:
  لم تستجب لخطة تحسين أدائها 

إميل رحمة، في حديث إلى قناة »املنار« إلى 
ان »خطاب قياديي ونواب طرابلس في تيار 
»املستقبل« حول »طرابلس عاصمة للسنة« 
يشير الى اننا ذاهبون إلى تقسيم ما« معوال 
على مبادرة فاعليات طرابلس االساسية الى 
التعلي���ق على هذا األمر ونفيه«، موضحا ان 
»ما يتقدم به املذكورون مش���روع يناس���ب 
اسرائيل وما يناسب اسرائيل يناسب لألسف 

أميركا«.
بيد أن عض���و كتلة الوفاء للمقاومة علي 
فياض رد على منتق���دي تصريحات رئيس 
الكتلة محمد رع���د التهديدية بالقول حينما 
يطلق مس���ؤولو احل���زب حتذيراتهم حيال 
املرحلة املقبلة فإنه���م ال يقومون بالتهديد، 
إمنا يضعون املآل الذي س���تأخذه األزمة في 

بيروت � عمر حبنجر
انحس���رت العاصفة املناخية، فيما بقيت 
العاصف���ة السياس���ية مخيمة عل���ى اجواء 

لبنان.
ومن توقع هدوء االنفعاالت مع تعيني جلسة 
ملجلس الوزراء  االربعاء، كان واهما كما يبدو 
في ظل ما يتبدى من سجاالت ومجادالت حادة 
ومتحدية بني قوى 8 و١٤ آذار حول بند »شهود 
الزور« الذي ف���رض على رأس قائمة جدول 
أعمال هذه اجللسة، بني من يريد مناقشته دون 
اقراره، ومن يريد اقراره بالتصويت بأي ثمن 
في وقت يؤكد رئيس القوات اللبنانية سمير 
جعجع ان الرئيسني ميشال سليمان وسعد 
احلريري متفاهمان على عدم طرح هذا املوضوع 

على التصويت مهما كانت االسباب.

جعجع: ال يحق ألحد االشتراط

وقال جعجع ان قرار حتويل ملف شهود 
الزور الى املجلس العدلي هو تطويق لعمل 

احملكمة الدولية.
ولفت جعجع في حديث لتلفزيون »ماي 
اليف« املصري الى ان رئيس���ي اجلمهورية 
واحلكومة اتخذا موقفا بعدم احالة هذا امللف 
الى التصويت في مجلس الوزراء لكن حزب 
اهلل وحلفاءه يرفضون هذا املنطق مشددا على 
انه ال يحق الحد االشتراط عليهما لفرض اي 

بند على جدول مجلس الوزراء.
وق���ال جعجع: لو كنت م���كان حزب اهلل 
لسلمت اي متهم الى احملكمة الدولية في منطق 
القرار االتهامي الذي سنرفضه في حال بني 

على وقائع غير ثابتة.
واوضح جعجع ردا على سؤال ان تسمية 
القرار املنتظر بالظني ليست دقيقة بل األصح 
هو القرار االتهامي على اعتبار ان القرار الظني 
يبقى على مستوى الظن امنا القرار االتهامي 
هو على مستوى االتهام اجلنائي. وحذر جعجع 
من استعمال  العنف والتهديد قائال: »مش كل 

مرة بتسلم اجلرة«.
في غضون ذلك تصاعد السجال السياسي 
بني حزب اهلل وتيار املستقبل مع اقتراب صدور 
القرار الظني والذي اكدت مصادر في »محكمة« 

ل� »السفير« انه بات قريبا »جدا جدا«.
ففيما صعد حزب اهلل على لسان رئيس كتلة 
النيابة محمد رعد وباقي اعضاء الكتلة، شن 
عضو كتلة املستقبل النائب محمد عبداللطيف 
كبارة هجوما عنيفا عل���ى قوى 8 آذار التي 
ترفض عمل احملكمة الدولية مهددا ب� »التصدي 
اجلدي ألي محاولة اللغاء احملكمة الدولية«.

وقال كبارة خالل  احتفال اقيم في طرابلس 
في شمال لبنان مبناسبة ذكرى رأس السنة 
الهجرية ان »أي محاولة إللغاء احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان سيتم التصدي لها جديا. فال 
يخيفنا تهديد وال برق وال رعد وال زعيق وال 

نريد نصائح من احد«.
وتاب���ع: »ال ألي تس���وية تس���بق القرار 
االتهامي وال ألي تس���وية على احملكمة بعد 
القرار االتهامي ايضا، وال ألي تسوية تستهدف 

العدالة الدولية«.
واضاف: »من طرابلس عاصمة اللبنانيني 
الس���نة اعلن بصراحة ووضوح وش���فافية 
)...( كل عني تنظر شزرا إلى احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان س���نقتلعها، وان كل اصبع 
سيغامر باالرتفاع في وجه لبناننا احلبيب 

سنكسره«.
ورد عضو تكتل »التغيير واإلصالح« النائب 

)محمود الطويل(رئيس احلكومة السابق فؤاد السنيورة مستقبال السفير املصري في بيروت أحمد البديوي أمس 


