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عضو كتلتي »المستقبل« و»نواب زحلة« حّذر من مغبة اللجوء إلى الشارع والدفع للمواجهات مع القوى األمنية

صقر لـ »األنباء«: االتصاالت السورية ـ السعودية لم تنقطع إنما تشهد بعض البرودة
بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو كتلتي »املستقبل« و»نواب زحلة« 
النائب عقاب صقر ان فريق املعارضة مصر على 
أخذ البالد الى مزيد من التشنجات واالنقسامات، 
في وقت يص����ر فيه الرئيس احلريري على مد 
يده للجميع بهدف منع البالد من االنزالق الى 
األسوأ، مشيرا الى ان ما قدمه الرئيس احلريري 
من تنازالت ملنع تعطيل مجلس الوزراء ولتنفيس 
االحتقان السياسي املتزايد لم يأت بأي نتائج 
عملية، ال بل دفع »8 آذار« في املقابل الى اإلصرار 
على ش����ل البالد من خالل اإلبقاء على تعطيل 
مجلس الوزراء وطاولة احلوار وجتميد مصالح 
املواطنني، وذلك على قاعدة الويل والثبور وعظائم 
األمور وقلب الطاولة على اجلميع كوسيلة ضغط 
حلمل الرئيس احلريري على القبول بطروحات 
الفريق املذكور واقتراحاته غير املدعمة مبسوغ 

قانوني حيال ما يسمى مبلف شهود الزور.
ولفت النائب صقر في تصريح ل� »األنباء« الى 

ان الرئيس احلريري أبلغ الرئيس بري انه يتوجب 
عرض مبادرته )بري( على »هيئة االستشارات 
العليا« للبت بقانونيتها ودس����توريتها، اال ان 
اقتراح الرئيس احلري����ري جوبه بالرفض من 
قبل فريق »8 آذار« وأدى الى س����قوط املبادرة، 
وذلك العتباره ان فريق »8 آذار« كان يدرك سلفا 
جواب الهيئة املش����ار اليها، نظرا لعلمه بعدم 
قانونية املبادرة، معتبرا من جهة أخرى ان مخاطر 
الطروحات واملبادرات غير القانونية كإحالة ما 
يسمى مبلف شهود الزور الى املجلس العدلي 
تكمن في ان تتحول الى سابقة ُيبنى عليها في 
املستقبل طروحات جديدة غير قانونية، بحيث 
تصبح »ال قانونية« الطروحات واملبادرات أمرا 
واقعا على حساب القوانني والدستور ومباحة 

بذريعة قبولها في السابق.
وردا على س����ؤال لفت النائب صقر الى ان 
العاصفة السياسية مازالت مستمرة وقوى »14 
آذار« تعمل جاهدة على احتوائها، إمنا بصعوبة 

نظرا إلصرار الفريق اآلخر على زيادة العصف 
السياسي، محذرا من مغبة اللجوء الى الشارع 
والدفع باملواطنني الى حلقة املواجهات الشعبية 
وحتمية اصطدامهم مع القوى األمنية، مؤكدا ان 
لعبة اللجوء الى العنف أصبحت بالية ولن تأتي 
باملرجو منها، بل س����تزيد األمور تعقيدا ورمبا 
س����تؤدي الى عودة االنقس����امات في الشوارع 
واملناطق، داعيا فري����ق »8 آذار« لالحتكام الى 
لغة العقل واملنطق واعتماد احللول القانونية 
والدس����تورية كونها املخ����رج الوحيد من نفق 
األزمة احلالية، مؤكدا أيضا انه مهما تصاعدت 
لهجة فريق »8 آذار« ومهما علت نبرات التهديد 
والوعيد فإن الرئيس احلريري وقوى »14 آذار« 
ستبقى متمسكة بخطابها الوحدوي وتتصدى 
لكل محاوالت االنقالب على الدولة وتنبذ اخلطاب 

الطائفي حرصا منها على السلم األهلي.
وردا على س����ؤال حول ما إذا أصبح لبنان 
ساحة مواجهات بني اللبنانيني على أثر توقف 

املبادرة السعودية – السورية، أكد النائب صقر 
ان املب����ادرة املذكورة لن تتوقف كما لم تنقطع 
االتصاالت السعودية – السورية حيال الشأن 
اللبناني، وان املس����اعي مازالت مس����تمرة بني 
الطرفني ملنع الداخل اللبناني من االنزالق داخل 
حلقة املواجهات، امنا هناك بعض البرودة الناجمة 
عن الوعكة الصحية التي أمّلت بخادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وبالتالي 
على اللبنانيني ان يسّرعوا وتيرة االتفاق فيما 
بينهم لتأهيل الس����احة اللبنانية أمام املساعي 
السعودية – السورية وتسريعها، معتبرا ان فشل 
قوى 8 آذار في التالقي مع الرئيس احلريري على 
أرضية القانون فيما يخص ملف شهود الزور 
وإصرارها على تعطيل مجلس الوزراء وطاولة 
احلوار ساهم في ابطاء األمور وقدم منوذجا سيئا 
عن رغبة اللبنانيني في التوصل الى حل لألزمة، 
اضافة الى ان هذا النموذج يقدم السرائيل مناخا 
مالئما ملشاريعها، وان لغة التهديد والوعيد هي 

أحب اللغات التي تطمح اسرائيل لسماعها في 
الداخل اللبناني. وردا على س����ؤال حول موقع 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان في ظل 
اخلالفات العاصفة بني الفريقني اللبنانيني 8 و14 
آذار، أشار النائب صقر الى ان الرئيس سليمان 
ميسك بالعصا من وسطها مع اتخاذه اخلطوات 
املناسبة للحفاظ على الدستور والقوانني املرعية 
االجراء، األمر الذي دعا فريق 8 آذار الى اعتباره 
)س����ليمان( مقربا من 14 آذار وطرفا في النزاع 
احلالي كون طروح����ات 8 آذار تتعارض جملة 
وتفصيال مع النصوص الدستورية والقانونية، 
الفتا الى ان الرئيس ال ميكن اال ان يكون داعما 
للمعايير القانونية ومحافظا على الدستور كونه 
مؤمتنا علي����ه، داعيا فريق 8 آذار الى االلتفاف 
حول الرئيس سليمان حفاظا على تلك املعايير 
وحرصا على موقع رئاسة اجلمهورية التي لن 
تكون يوما إال على مس����افة واحدة من اجلميع 

عقاب صقرامنا ضمن متسكه بالدستور والقانون.

المعارضة عن خطوات ما بعد القرار االتهامي: 
احتجاجات واعتصامات وصواًل الستقالة الوزراء

خبير إسرائيلي: إسرائيل
ال تستطيع هزيمة حزب اهلل

مصدر حكومي: فرنسا تسلم لبنان
مائة صاروخ جو ـ أرض خالل أسابيع

بيروت ـ محمد حرفوش
االعتقاد السائد في بيروت انه سواء 
صدر القرار االتهامي في جرمية اغتيال 
الرئي����س رفيق احلري����ري قبل عيدي 
امليالد ورأس الس����نة، او صدر بعدها، 
فإن االوضاع ذاهبة الى مرحلة غامضة 
ومفتوحة على ش����تى االحتماالت، اذ ال 
معطيات جديدة س����تطرأ على الساحة 
الداخلية ميكن ان تبدع تسوية، النه ما 
من معجزة ميك����ن ان جتمع بني الدعاة 

الى احملكمة الدولية ورافضيها.
وفي موازاة ذل����ك.. حتدثت مصادر 
مطلعة عن »سيناريو تصعيد مؤسساتي« 
بعد صدور القرار االتهامي، لشعور حزب 
اهلل بانه بات ميتلك اكثرية نيابية مع 
انضمام كتلة النائب وليد جنبالط او قسم 
منها الى قوى 8 آذار، وهذا ما سيجعله 
قادرا على تطبيق انقالب دستوري غير 

مخالف للدستور.
وتشير املصادر الى ان احد خيارات 
حزب اهلل بعد صدور القرار بساعات، 
ان يقوم وزراؤه االحد عشر باالستقالة 
»حزب اهلل وحركة امل والتيار الوطني 
احلر، وتيار املردة« زائ����دا الوزير من 
حصة رئيس اجلمهورية عدنان السيد 
حس����ني، ما يعني اقالة وحتويلها الى 
حكومة تصريف اعم����ال واالجتاه الى 
املجلس النيابي لتسمية شخصية سنية 

الرئيس سعد احلريري وتكليفها  غير 
بتشكيل حكومة جديدة تقع على عاتقها 
مسؤولية اصدار قرارات ترفض احملكمة 
الدولية وتسحب القضاة اللبنانيني وتتخذ 
االجراءات السياسية املكملة ملسلسل وقف 
التعاون مع احملكمة، وهذه اخلطوات قد 
يتم اللجوء اليها فور تيقن حزب اهلل من 
ان الرئيس احلريري ال يريد التفاوض 
قبل صدور القرار.. ورمبا سيتم اللجوء 
الى االستقالة، الستقبال القرار االتهامي 
بالفراغ الذي ميهد النتقال السلطة من 

مكان آلخر فيما بعد.
وفي سياق متصل كشفت معلومات 
»األنباء« عن سلس����لة لق����اءات جتري 
بعيدا عن االضواء بني اركان املعارضة، 
مخصصة لبحث االس����تعدادات وآليات 
مواجهة مرحلة ما بع����د صدور القرار 

االتهامي.
وحتدثت املعلومات عن افكار اولية 
يتم التداول بها ومن بينها الدعوة الى 
تنظيم حالة احتجاج مبهمة منتشرة في 
اغلب املناطق، او نوع من االعتصامات 
موزعة تتيح التحكم في مفاصل احلياة 
السياسية عبر شل مؤسسات وموانئ 
الدولة حت����ت عناوين مدنية تصل الى 
حد العصيان، على ان يكون ذلك مقدمة 
خلطوة ثانية قد يتم خاللها اللجوء الى 

»مقاربات أمنية« مع اسقاط احلكومة.

 حزب اهلل يعمل على 
مسارين: قالت مصادر 
قريبة من حزب اهلل 

ان احلزب »س���لم بعدم امكانية منع صدور 
القرار الظني مبا يحمله من مخاطر بتوجيه 
االتهام الى افراد من املقاومة« مش���يرة الى 
انه عمل على مسارين: اولهما تفريغ القرار 
من مضمونه جلهة زرع الشكوك بتسييسه، 
وثانيهما »القوطبة« على تداعياته، وهذا ما 
يتم من خالل احلوار الداخلي ومن خالل اجلهد 
السعودي � السوري � االيراني، مشددة على 
ان »كل العملية هذه س���تجري حتت سقف 

االستقرار الداخلي«.
واشارت املصادر الى ان الرياض لم حتدد 
موقفها، لكنها اشارت في املقابل الى اعتراف 
سعودي بضرورة املعاجلة مما يجعل االمور 
اكثر ايجابية لكن هذه املصادر تخوفت من 
»مس���عى اميركي لتفش���يل ما يحصل من 
جهود«، موضحة »ان االميركيني لم يقولوا 
كلمتهم بعد في ه���ذا املوضوع، وانهم رمبا 
يسعون الى احلصول على ثمن خاص بهم 
من خالل اي تسوية او ان تتم هذه التسوية 

من خاللهم«.
 جلنـة لبنانية لالتصال باحملكمـة: تفيد معلومات 
بان مداوالت الـ »س – س« كانت طرحت فكرة 
تشكيل جلنة لبنانية لالتصال باحملكمة الدولية، 
مبوافقة مجلس االمن، بغية معاينة املنهجية التي 
اتبعها التحقيق واحاطة احملكمة بالهواجس املتعلقة 
بالوضع اللبناني، لكن هذه الفكرة احبطت لبنانيا، 
اذ اعتبر رافضوها ان هدفها ازالة الشكوك واعادة 
االعتبار الى صدقية لم تعد احملكمة تتمتع بها في 
نظرهم، ولعل هذه الفكرة كانت الوحيدة املمكنة 

ــا في مرحلة ما  نظري
القرار  ــدور  قبل ص
االتهامي. كل االفكار 
االخرى تتعلق مبا بعد القرار وترمي الى خلق 
ــى دورة الفتنة. وهي  ــاعد عل مناخ داخلي يس
ــادر احلكومة وجلنة  ــاول آليات حوارية تب تتن
احلوار الى ادارتها سواء في مواجهة ردود الفعل 
على االتهامات او معاجلة ملف شهود الزور او 

كيفية التعامل الحقا مع احملكمة.
 طـاولـة احلـوار: مص���ادر لبنانية رفيعة 
املس���توى تدعو الى اعط���اء طاولة احلوار 
ال���وطني دور البحث في املواضيع املركزية، 
كق��ضية شهود الزور والقرار الظني وغيرها 
على ان يتول���ى مجلس ال���وزراء القضايا 
االجرائية تس���هيال لعم���ل احلكومة وعدم 
عرقل���ة انتاجيتها، على ان تع���ود طاولة 
احلوار الى مجلس الوزراء ليتخذ هو القرارات 

التنفيذية.
 أمران قد يسـتدعيان تدخال سـوريا مجددا: نقل عن 
مصدر سياسي قريب من دمشق قوله: ما اعرفه 
اكيد عن السوريني هو اقتناعهم بأن االستقرار 
في لبنان هو استقرار في سورية، اما الفوضى 
عندنا فتؤثر عليهم، لذلك االستقرار اولوية لهم. 
ــوريا  ــتدعيان مجددا تدخال س وامران قد يس
في لبنان: تقسيم لبنان وضرب االستقرار. اذ 
حدث اي امر من كليهما اتوقع التدخل السوري 

مجددا في لبنان.
ــار التطرف  ــى وانتش ــاف: الفوض واضــ
ــكرية اي عرقنة  ــات العس ــر والعملي والتفجي
للبنان يعني تدخال سوريا. اي محاولة للتقسيم 
ــوريا، باالضافة الى اي هزمية  يعني تدخال س

للمقاومة.

لق����دس � رويترز: قال جي����ورا ايالند 
مستشار سابق لألمن القومي اإلسرائيلي 
امس األول ان إسرائيل ال تستطيع هزمية 
حزب اهلل في مواجهة مباشرة وان »امليليشيا 
اللبنانية« س����تلحق ضررا بالغا باجلبهة 
الداخلية اإلس����رائيلية ف����ي حالة اندالع 

حرب.
وأعلن ايالند الذي عمل مستشارا لألمن 
القومي لرئيس����ي الوزراء السابقني ارييل 
شارون وايهود باراك »إسرائيل ال تعرف 

كيف تهزم حزب اهلل«.

وق����ال لراديو إس����رائيل »ومن ثم فإن 
نشوب حرب بني إسرائيل وحزب اهلل قد 
يكبد حزب اهلل خسائر فادحة لكن حزب 
اهلل سيلحق أضرارا أشد باجلبهة الداخلية 
اإلس����رائيلية عما فعل قبل أربع سنوات 
ونصف السنة«، مرددا ما قاله مسؤولون 
إسرائيليون »وسيلتنا الوحيدة ملنع احلرب 
القادمة ولكس����بها اذا وقعت هي ان يكون 
واضحا للجميع.. ان أي حرب بيننا وبني 
حزب اهلل ستكون حربا بني إسرائيل ولبنان 

وستتضمن تدميرا لدولة لبنان«.

يروت � وكاالت: أبلغت احلكومة الفرنسية 
لبنان انها ستسلم اجليش اللبناني خالل 
أس����ابيع مائة صاروخ مضاد للدروع من 
طراز »هوت«، حسبما أفاد مصدر حكومي 
لبناني وكالة »فرانس برس« امس في خطوة 

أثارت قبل أشهر اعتراضا أميركيا.
وقال املص����در احلكوم����ي ان »رئيس 
اللبنانية س����عد احلريري ابلغ  احلكومة 

� يوم االربعاء � بالقرار الفرنس����ي بشأن 
تزويد اجليش مبائة صاروخ جو � أرض من 
طراز هوت مخصصة للمروحيات الفرنسية 
الصنع من طراز غازيل« التي ميلكها لبنان. 
وأكد ان الصواريخ تقدم الى اجليش اللبناني 
على شكل هبة »ومن دون أي شروط«، وان 
هذه الصواريخ ستس����لم الى لبنان »قبل 

العشرين من فبراير« املقبل.

عون: التغيير لن يكون حكوميًا فقط بل جذريًا 

الحريري يرفض إعالن عدم ثقته بالقرار وبالمحكمة الدولية
حكوميا، فإما تغيير جذري أو 

ال تغيير..«.
بدوره النائب السابق مصباح 
االحدب استبعد جازما امكانية 
حصول احتكاكات بني العلويني 
في جبل محسن في طرابلس 
وبني اهالي التبانة من السنة.

وردا عل���ى س���ؤال ح���ول 
تهديدات بعض قياديي حزب 
اهلل، ق���ال: ال���كل قرارهم في 
اخلارج وعلينا ان ننتظر لنرى 
مستجدات املساعي السورية � 
السعودية، متهما فريق االكثرية 

بتقدمي التنازالت.

صورة الموقف السياسي

بيد ان مصدرا وزاريا مطلعا 
ابلغ »األنباء« ان صورة املوقف 
السياس���ي ليس���ت بالقتامة 
العمل  للن���اس، وان  الظاهرة 
على التس���وية قائم على قدم 
وساق، خصوصا على املستوى 

السعودي � السوري.
واوضح املص���در ان هدوء 
السياسي للمعارضة  اخلطاب 
عموما وحلزب اهلل خصوصا 
يعكس حجم اخلطوات احملققة 
عل���ى  هذا الصعيد. وردا على 
سؤال قال املصدر الوزاري ان 
حزب اهلل ومن خلفه املعارضة 
توقفوا عن االص���رار على ان 
تتم احالة ملف ش���هود الزور 
الى املجل���س العدلي حتديدا، 
الق���رار االتهامي،  قبل صدور 
كما توقفوا ع���ن حتديد املهل 
واملواعيد ذات الطابع التهديدي، 
ما يعكس تقدما ضمنيا في حركة 

االتصاالت االقليمية.

تسوية متداولة

وتقوم التس���وية املتداولة 
بحسب املصدر على اساس ان 
يعلن الرئي���س احلريري بعد 
انتفاء  القرار االتهامي  صدور 
عالقته بالقرار وان يشدد على 

املصاحلة. 
وتابع: يبدو انه كان املطلوب 
من الرئيس احلريري ان يصدر 
موقفا اشد، كإعالن عدم ثقته 
بالقرار وباحملكمة الدولية، لكنه 
رف���ض الذهاب ال���ى هذا احلد 
معتبرا ان نفي العالقة بالقرار 

ومضمونه يكفي ويزيد.

بيروت ـ عمر حبنجر
دخل املوقف السياسي في 
لبنان حالة اجلم���ود مجددا، 
بانتظ���ار املس���اعي اإلقليمية 
والدولية، الت���ي مازالت حتى 
اآلن، تتحرك بتؤدة وبطء، في 
ظل تأكيدات األمني العام حلزب 
اهلل الس���يد حس���ن نصراهلل 
على ع���دم االعتراف باحملكمة 
الدولية وقراراتها، ومطالبته 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
ضمنا بس���حب ثقته باحملكمة 
الدولية، أو حتييد نفس���ه عن 

هذه احملكمة.

ردود فورية

وقد صدرت ردود فعل فورية 
ومتأخرة على خطاب نصراهلل، 
فنائب رئيس مجلس النواب فريد 
مكاري قال ردا على نصراهلل: ال 
ميكن ان نحّيد أنفسنا عن دماء 
شهدائنا، ولن نكون متفرجني 
ونحن أهل الضحايا، واضاف 
مكاري: نحن نقف على احلياد 
ازاء مسار احملكمة، وال نقف على 
ازاء وجودها، وخلص  احلياد 
التهديد  الى الدعوة للكف عن 
مبرحلة ما بع���د صدور قرار 

االتهام.
بدورها الوزيرة منى عفيش 
احملسوبة على مجموعة الرئيس 
س���ليمان في مجلس الوزراء، 
أعلنت رفضها الكالم عن حماية 

احلكومة لشهود الزور.
أما الوزير حس���ن منيمنة 
)املستقبل( فقد اعتبر ان الهدف 
من ملف شهود الزور هو الضغط 
عل���ى رئيس احلكومة س���عد 

احلريري إلسقاط احملكمة.

محاولة مكشوفة

لكن النائب حسن فضل اهلل 
عضو كتل���ة الوفاء للمقاومة، 
اعتب���ر ان اس���تهداف احلزب 
من خالل اتهام باطل، محاولة 

مكشوفة للنيل من املقاومة.
في حني رأى رئيس القوات 
اللبنانية س���مير جعجع، بعد 
التي  الوزراء  جلس���ة مجلس 
توقفت عند الفش���ل في حسم 
ملف ش���هود الزور، »يبدو لي 
ان املسؤولني في لبنان قرروا 

إيقاف احلياة العامة«.

العم���اد عون قائال:  وتابع 
من س���يظلم بسبب املناورات 
القائمة فسيكون رد فعله قويا 
وق���ال: التغيير لن يكون فقط 

عن نفس���ه بأشكال عدة، منها 
السياسي ومنها األمني، إذا كان 
أمنيا، وذلك بانتظار  االعتداء 

ظهور املخرج.

يجعل الوضع الواقع في لبنان 
متدهورا، ويضرب االستقرار.

واضاف ع���ون: ان املجتمع 
الذي يتعرض لالعتداء سيدافع 

أما العماد ميشال عون فقد 
رفض االتهام���ات التي تطول 
قسما من الشعب اللبناني، وهذا 
ما ميس الوحدة الوطنية، وما 

بيروت: بات في حكم املؤكد ان القرار الظني الذي
 كان مفترضا صدوره منتصف الشهر اجلاري تأجل 
لفترة تتراوح بني شهر وشهرين، ورمبا الى بداية الربيع 
املقبل. فاملعلومات واملؤشرات اجلديدة تفيد بأن مدعي 
ــيحول القرار بعد  عام احملكمة الدولية دانيال بلمار س
عطلة األعياد ومنتصف يناير على األرجح الى قاضي 
االجراءات التمهيدية دانيال فرانسني الذي أمامه فترة 
متتد ستة أسابيع كحد أقصى الصدار قراره االتهامي، 
ألن االتهام ال ميكن ان يصدر بحسب نظام احملكمة اال بعد تصديق 
القاضي فرانسني الذي ميكنه ان يأمر بتعديله أو يرد االتهام، وذلك 
بعد اجراءات وتدقيق كبير. التأجيل مت ألسباب تقنية في الظاهر ولكنه 
في العمق حصل ألسباب سياسية ونتيجة مداخالت دولية واقليمية 
تقاطعت على ضرورة التأجيل نتيجة قناعة ترسخت خصوصا لدى 
الفرنسيني، بأن لبنان واستقراره يواجه خطرا جديا اذا صدر القرار 
ــوية سياسية، وان املسعى السوري ـ  اآلن ولم يكن قد سبقته تس
ــحة زمنية أوسع والى فرصة جديدة كي  السعودي بحاجة الى فس
يصل الى خامتته السعيدة، خصوصا وانه يلقى دعما اقليميا ودوليا 
وال مسعى آخر يزاحمه أو ينافسه، ولكن أين صار املسعى السوري 
ــعودي الذي أقل ما يقال فيه انه فقد زخم االنطالقة وانه دخل  الس
ــال اجلمود والضبابية والتباطؤ والتراجع؟ حتى ان القيادتني  في ح
السورية والسعودية حترصان في اآلونة األخيرة على نفي وجود 
مبادرة سورية سعودية وعلى خفض سقف التوقعات ازاء هذا املسعى 
وخفض سقفه السياسي، وكان الفتا ان الرئيس بشار االسد حتدث 
ــية ـ سعودية ـ وفرنسية ـ سورية  في باريس عن اتصاالت فرنس
ــعودية، كما انه بعد باريس  ــوريةـ  الس وأغفل ذكر االتصاالت الس
أخذ وجهة قطر ما أعطى انطباعا بأن حلقة االتصاالت توسعت ولم 
ــورية ـ السعودية وامنا دخلت على خطها  تعد تقتصر على خط س
ــا  ــراف اقليمية ودولية مثل ايران وتركيا ومصر وقطر وفرنس أط
ــة حزب اهلل  ــيا والواليات املتحدة«. كما كان الفتا ان حماس وروس
للقرار الظني والتي بلغت حد التساؤل لدى كثيرين عن أسباب هذا 
ــوري ـ السعودي، فترت  ــعى الس »الرهان املفرط« على نتائج املس
ــن نصراهلل في آخر أيام  ــيد حس أخيرا الى درجة ان خطابات الس
عاشوراء خلت من أي اشارة الى هذا املسعى، وتفيد مصادر قريبة 
ــابيع في صورة  من حزب اهلل بأن قيادة احلزب التي كانت قبل أس
اتصاالت جدية بني دمشق والرياض جتري على أساس وضع تصور 
متكامل للحل يقوم على نقطتني: معاجلة جدية ملسألة القرار الظني 
ــي والتفاهم حول آليات  ــن مضمونه االتهام ــال أو افراغا له م تأجي
ــليمان مبا فيها عمل حكومة  ادارة احلكم حتى آخر عهد الرئيس س
احلريري والضمانات املطلوبة في هذا االطار، هذه القيادة باتت في 
ــخت لديها القناعة بأن احملكمة الدولية  أجواء مختلفة: من جهة ترس
تتأثر بضغوط وتدخالت دول وجهات معادية حلزب اهلل، وان الدور 
ــعودي الى انكفاء مبا في ذلك عدم الرغبة في ممارسة ضغوط  الس
ــعد احلريري، وان احلريري ليس في وارد  اضافية على الرئيس س
ــك باحملكمة الدولية بقطع النظر عن تداعياتها  تغيير موقفه املتمس

وقراراتها ونتائجها.

أين أصبح المسعى السوري ـ السعودي؟
ومن سعى لتأجيل القرار الظني؟
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جنبالط شّبه فترة ثورة األرز بالنكتة السخيفة:
أهم ما فيها أننا لعبنا »صولد« وخسرنا!

بيروت: تقول مصادر معارضة ان ثمة اشياء
كثيرة ستتغير ان صدر القرار الظني من دون 
حل لبناني – س���وري – سعودي مسبق، وأحد 
هذه االشياء اسقاط احلكومة في السياسة بدل 
الشارع والعمل على تكوين اغلبية نيابية جديدة 
تؤل���ف حكومة جديدة من دون متثيل فريق 14 
آذار فيها، وس���اعتها ميكن بحث كل اخلطوات 
اخلاصة باحملكمة الدولية وتعاون لبنان معها 
واالسهام في متويلها على نحو مختلف جدا عما 
هو قائم اآلن، وهذا املنحى لألمور يفرض على 
النائب وليد جنبالط بالدرجة األولى حسم موقفه 
امللتبس حتى اآلن، وان اخذ مييل الى حزب اهلل، 
ويضع الرئيس ميشال سليمان ايضا امام وضع 

جديد وخيارات محددة.
في ه���ذا االطار نقل ع���ن جنبالط قوله ان 
له في فت�������رة انض����وائه حت���ت مظلة ثورة 
األرز ذكريات ومفارقات قد تكتب للتاريخ، فتلك 
الفت���رة كانت اقرب الى العي���ش في قلب نكتة 
سخيفة وثقيلة، واهم ما فيها اننا لعبنا »صولد« 

وخسرنا.
ويقال ان كل ما حصل عليه فريق 8 آذار من 
جنب���الط هو التعهد بأن ينس���حب مع وزرائه 
من جلس���ة مجلس الوزراء وليس ان يصوت 
معهم في موضوع شهود الزور، وهذا الكالم قاله 
جنبالط في عشاء جمعه مع عدد من السياسيني 

وليد جنبالطواالعالميني.

أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل(رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال رئيس مكتب الدفاع في احملكمة الدولية فرنسوا رو في بيت الوسط امس


