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بلمار يدافع عن المحكمة الدولية ويتنصل من  مصطلح »شهود الزور«

ردًا على المؤتمر الصحافي للمعارضة حول »ال دستورية المحكمة الدولية«

الجسر يذّكر: المحكمة أقرت باإلجماع في حكومة كان ضمنهاحزب اهلل 
وحبيش يدعو لـ »لجنة حول االتصاالت«: »شهود الزور« أصبح قميص عثمان 

 بيروت ـ أحمد عز الدين
ردا على املؤمتر الصحافي الذي 
عقده رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب محمد رعد واحملامي سليم 
جريصاتي قبل اسابيع لبيان »ال 
دستورية احملكمة الدولية«، اكد 
عضو كتلة »املس���تقبل« النائب 
سمير اجلسر خالل مؤمتر صحافي 
مشترك مع النائب هادي حبيش 
في مجلس النواب لشرح دستورية 
احملكمة الدولي���ة ان »الكالم عن 
انكشاف البلد امنيا يقتضي التذكير 
بأن جلنة تقصي احلقائق قامت 
باعمالها في ظل عهد وزير الداخلية 
آنذاك سليمان فرجنية ورئيس 
احلكومة عمر كرامي، وجاء التقرير 
بأن األجهزة االمنية كانت عاجزة 
عن القي���ام بواجباتها في قضية 
اغتيال الرئيس احلريري ولذلك 
التعاون  مت توقيع بروتوك���ول 
بني لبنان واألمم املتحدة، واقرت 
احلكومة وباالجماع وبوجود وزراء 
حزب اهلل وحركة أمل بروتوكول 
التعاون«، وقال: »البد من ان نعبر 
عن سعادتنا للجوء زميلنا النائب 
محمد رعد ال���ى مؤمتر صحافي 

القانوني  مبساعدة مستش���اره 
احملامي سليم جريصاتي لعرض 
الدولية، الن  موقفه من احملكمة 
هذا يجعلنا نطمئن بأن هذا األمر 
ينق���ل الصراع من الش���ارع الى 

املؤسسات«.

تسلسل الحقيقة

ولفت اجلسر الى ان »تسلسل 
احلقيقة ان اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري هو املثل الس���اطع عن 
االنكشاف األمني وليس العكس«، 
مشيرا الى ان احملكمة الدولية اقرت 
على طاولة احلوار باالجماع، وهي 
لم تكن موضع نقاش النها كانت 
امرا مس���لما به حتى بعد احداث 
الدوحة«، واوضح  مايو واتفاق 
اجلسر انه حول شرعية احلكومة 
التي رافقت انشاء احملكمة الدولية، 
قال النائب رعد ان احلكومة التي 
اقرت احملكمة غير شرعية، وقد 
كان من االجدى في حينها العودة 
الى املجلس النيابي وطرح الثقة 
باحلكومة لنرى ما اذا كانت شرعية 
ام ال، ونحن نقول ان نص املادة 
69 واضح ومفسر وال يحتاج الى 

اي تأويل، وعمدت املادة 69 بشكل 
حصري الى تفسير احلاالت التي 
تكون احلكومة مستقيلة، وليس 
بس���بب حتج���ج املعارضة فيها 
باستقالة وزراء من طائفة معينة«، 
واضاف اجلسر: وحول الزعم بأن 
انشاء احملكمة فيه جتاوز لشرعية 
الدولة، فقد نسي الزميل رعد بأنه 
مت بقرار صادر عن مجلس االمن 
وذلك استنادا الى الفصل السابع، 
الكالم عن شرعية احملكمة  وكل 
ومسألة تولي رئيس اجلمهورية 
ابرام االتفاقات واقع في غير موقعه 
الدستوري الننا جتاوزنا في ذلك 

مبدأ املعاهدة الدولية«.
واذ اكد ان القرار 1757 والذي 
مبوجبه انشئت احملكمة الدولية 
بتخطي املشكالت التي يتكلم عنها 
الزميل رعد، ق���ال هم من فوتوا 
على لبن���ان فرصة ابرام اتفاقية 
دولية النشاء احملكمة بسبب اقفال 
النائب  النواب، وخاطب  مجلس 
رعد قائال لو راجع بشكل واضح 
قوانني مجلس االمن لوجد ان القرار 
الصادر عن مجلس االمن الدولي 
ميكن ان يتجاوز بشكل ما ارادة 

بعض الدول اذ ال ميكن ان يؤخذ 
برأي كل دولة على حدة، وحول 
كالم السيد حسن نصر اهلل عن 
مساعد احملقق الدولي واملعلومات 
التي سربها، قال: فلنأت اوال بالذين 
اخذوا منه املعلوم���ات ومن ثم 
ميكننا الب���دء بالتحقيق في هذا 

األمر«.
وختم اجلسر بالقول: قصدنا 
من هذا التصويب العمل من اجل 
جالء احلقيقة التي طالبنا بها ليس 
اقتصاصا م���ن احد، فما ذهب ال 
يعوض، ونح���ن طلبنا احملكمة 
من اجل سيادة البلد ومن اجل أال 
يكون اخلوف سلطانا على الناس، 
فنحن ال نقبل بأن يقع ظلم على 
احد كما اننا ال نقبل ان يساق احد 
بتهمة ليس له دخل فيها، فالفتنة 

نائمة ولعن اهلل من ايقظها.

سلطة تحقيق خاصة

من جهته النائب حبيش اشار 
الى ان املعارضة تس���عى اللغاء 
احملكمة الدولية ويبدو ان موضوع 
شهود الزور اصبح قميص عثمان 
موضحا ان ش���هادة الزور افادة 

تعطى امام سلطة قضائية، فلجنة 
التحقيق الدولية ليس���ت سلطة 
قضائية بل هي س���لطة حتقيق 
خاصة، وقال وفق���ا للمادة 408 
من قانون العقوبات اللبناني فان 
التي اعطيت للجنة  الش���هادات 
التحقي���ق الدولي���ة ال ترقى الى 

اعتبارها شهادة زور.
واعرب حبي���ش عن تعجبه 
للتناقض بني املطلب العلني في 
االصرار على ان املجلس العدلي هو 
اجلهة الصاحلة للنظر مبلف شهود 
الزور وب���ني ما اكده الزميل رعد 
ومستشاره القانوني جريصاتي 
من ان هناك ارتباطا عضويا بني 
الزور، فالنائب  احملكمة وشهود 
رع���د أوحى بأن مكت���ب املدعي 
العام داني���ال بلمار حاول ايجاد 
الفتاوى لشهود الزور، سائال: كيف 
ميكن للنائب رعد ان يعتمد على 
التس���ريبات الصحافية التي في 
كل مرة تتهم وتش���ير الى فريق 
معني أو الى شخص معني؟ وهل 
نحمل التحقيق الدولي مسؤولية 
تس���ريبات صحافي���ة ال نعرف 
مدى صحتها؟ ودعا الى التوقف 

بروية عند ما قاله االمني العام ل� 
»حزب اهلل« السيد حسن نصر 
اهلل حول نائب مس���اعد احملقق 
الدول���ي غيرهالد ليم���ن وبيع 
شهادات التحقيق، اذ يبقى السؤال: 
لو صحت الرواية من الذي يدفع 

املال وبأي حشرية؟
ولفت حبيش الى انه يحق لهذه 
احملاكم، النها محاكم خاصة وضع 
قواعد اجراء عملها، فهذه احملاكم 
ليس���ت تابعة الي دولة معينة، 
مش���يرا الى ان احملكمة الدولية 
مستقلة متاما عن مجلس االمن 
الدولي، الفتا الى ان القضاة في 
هذه احملكمة ال ميثلون دولهم بل 
ميارسون عملهم باستقاللية تامة 
الدولية،  وميثلون فقط احملكمة 
واكد ان عدم الكشف عن الشاهد 
هو تدبير مؤقت تأخذه احملكمة، 
مشيرا الى ان احملقق الدولي لم 
يطلب جميع »داتا« االتصاالت بل 
بعض »داتا« االش���خاص، سائال 
في هذا الس���ياق: هل من املنطق 
والعدل ان نحجب »داتا« اتصاالت 
عن احملققني الدوليني في اغتيال 

الرئيس رفيق احلريري؟

 بيروت ـ عمر حبنجر
حتركات ديبلوماس���ية استطالعية الفتة ش���هدتها بيروت خالل 
الس���اعات القليلة املاضية، فالسفير الس���وري علي عبدالكرمي علي 
زار رئيسي احلكومة السابقني سليم احلص وعمر كرامي، بينما قام 
السفيران الفرنسي والتركي بزيارة سفير ايران غضنفر ركن ابادي، 
كل على حدة، وكان ممث���ل األمني العام لألمم املتحدة مايكل ويليامز 

بني زوار السفارة االيرانية ايضا.
وشكل خروج خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
من املستشفى في الواليات املتحدة فرصة لتجديد األمل لدى اللبنانيني 
واملراقبني املراهنني على املس���اعي الس���عودية � السورية للحل في 

لبنان.
وفي هذا السياق اعرب مصدر قيادي في »حزب اهلل« ملوقع »ناو 
ليبانون« عن »ارتياح احلزب ملسار التطورات على طريق بلورة التفاهم 
املنشود لتحصني الساحة الوطنية«. كاشفا عن معطيات ايجابية لدى 
قيادة حزب اهلل تدفع الى صيغة التفاهم اللبناني املرعي عربيا واقليميا 
بحدود اخلامس من يناير 2011، في حني بدا هناك توجس على الضفة 
اللبنانية املقابلة من مآرب املوقف الذي اصدره املرشد االعلى االيراني 

السيد علي خامنئي بحق احملكمة اخلاصة بلبنان.
لكن وطبقا ملصادر عليا معنية ل� »األنباء« فإنه ال شيء جديدا على 
مستوى املسعى السوري � السعودي، رغم ما تردد عن اتفاقات باتت 
منجزة، ونقاط مت االتفاق عليها، وان احلديث عن التكتم حول التسوية 
ومندرجاتها، هو مجرد كالم ديبلوماسي، فالتكتم احملكي عنه يخفي 
الال شيء في املوضوع، والدليل عدم الكشف عن اي نقطة تفاهم، وان 

ما يجري مراوحة، بانتظار املناخ الدولي واالقليمي املناسب.

التقدم المحقق مجرد أفكار

ويقول قيادي وسطي ان الكالم عن التقدم املتواصل، ليس سوى حتايل 
على الوقت بغياب احللول، وان املساعي السورية � السعودية مازالت 
كما أكد الطرفان دائما مجرد أفكار للنقاش، وان املوقف السعودي يركز 
على آلية استيعاب حلظة صدور القرار االتهامي، وكيفية االنتقال الهادئ 

الى مرحلة ما بعد القرار، وليس االلتفاف على القرار واحملكمة.
ممثل األمني العام لألمم املتحدة ويليامز رجح صدور القرار االتهامي 
في فبراير املقبل، وقد حذر أمس من تداعيات سياس���ية وخيمة لهذا 

القرار.
من جهته، النائب املس���تقبلي عمار حوري اعتبر ان التكتم حول 
مضمون املساعي هدفه اعطاء اكبر فرصة للنجاح، وحلماية االستقرار 
في لبن���ان خاصة في مرحلة ما بعد الق���رار االتهامي، اما التفاصيل 

األخرى فتتعلق بجزئيات املرحلة، والعدد
احملدود املعني بهذه التفاصيل يعطي امال بنجاح هذه املساعي.

واضاف: ليس س���را ان اخلطوط العريضة موجودة لدى اجلانب 
السعودي واجلانب السوري وانا ال اعلم مساحة العلم لدى القيادات 

اللبنانية بهذه العناوين!
الى ذلك برز جديدان في املش���هد السياسي اللبناني الراهن: االول 
على خط احملكمة الدولية بخروج املدعي العام دانيال بلمار عن صمته 
بعد احلمالت عليه وعلى احملكمة برمتها واتهامها بالتسييس، والثاني 
ردود الفعل الدولية الداعمة لهذه احملكمة، مبواجهة تصريحات املرشد 

االعلى للجمهورية االسالمية في ايران السيد علي خامنئي.
فقد اعلن املدعي الع���ام الدولي أنه ال يتلقى تعليمات من احد وال 
يتأثر بالسياسة وان االدعاءات بالتسييس يطلقها من قد يخافون من 

نتيجة القرار االتهامي.
وعن موضوع »شهود الزور« لفت الى انه لم يستعمل هذا التعبير 
ابدا الن اس���تخدامه ينطوي على اس���تنتاج، مش���يرا الى تفضيله 
اس���تخدام تعبير ش���اهد غير موثوق به، مؤكدا عدم تقدمي اي قرار 
اتهامي اذا لم يكن مقتنعا به على املس���توى املهني واالخالقي، واكد 
انه حني يرسل قرار االتهام الى قاضي االجراءات التمهيدية لتصديقه 
س���يكون مستندا الى ادلة موثوق بها وال يرقى اليها الشك، وكشف 
بلمار ان االتهام يجب ان يوجه الى شخص وليس مجموعة او دولة 
او منظمة او مؤسسة، لكنه لفت الى وجود فئتني »االولى هم اجلناة 
االساس���يون الذين ارتكبوا اجلرمية فع���ال، والثانية هؤالء الذين 
س���اعدوا على ارتكابها وهناك ايضا من اطلق عليهم املشرفون على 

اجلناة أو من يرعونهم«.

كتلة الوفاء تؤكد على المساعي

من جهتها اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة ان ما وصفته ب�»مؤامرة 
احملكمة الدولية« يش���كل تهديدا جديا للعدالة واحلقيقة واالستقرار 
في لبنان، كما يشكل بؤرة ابتزاز وفرض شروط على لبنان، وقالت 
ان املطلوب التصدي الهداف هذه املؤامرة للحؤول دون تفاقم االزمة 
بني ابناء البلد الواحد، آملة ان يحقق املس���عى السعودي � السوري 

نتائجه.
مصادر في االكثرية، ملست في بيان كتلة الوفاء للمقاومة املتجنب 
تبني آراء السيد خامنئي، واملؤكد على املساعي السورية � السعودية، 

نفسا سوريا واضحا.

النائبان سمير اجلسر وهادي حبيش خالل املؤمتر الصحافي حول »دستورية احملكمة الدولية« امس   )محمود الطويل(

كالم خامنئي تبلغه اللبنانيون من »حزب اهلل« قبل أن يطلقه من إيران

رحال لـ »األنباء«: اتهام عون لسليمان والحريري 
يندرج في إطار توزيع األدوار لدى فريق »8 آذار«

»تفاؤل لبناني« بتسوية قريبة ال ينسجم
 مع »التقدير الفرنسي« و»الموقف األميركي«

 بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير البيئة محمد رحال 
)تيار املستقبل( في اتهام العماد 
ميشال عون للرئيسني سليمان 
واحلري���ري بتعطيل جلس���ات 
مجلس الوزراء بسبب امتناعهما 
عن تطبيق املادة 65 من الدستور، 
كالم���ا بالي���ا ال يصلح س���وى 
لالس���تهالك الشعبي واالعالمي، 
كونه أبعد م���ا يكون عن الواقع 
ادارة جلسات  الدستوري جلهة 
مجلس ال���وزراء، مذكرا اياه بأن 
الدستور أعطى الرئاسة اللبنانية 
حق ادارة اجللسات وبالتالي حق 
حتديد ما يتوج���ب طرحه على 
التصويت أو ابقاؤه ضمن لعبة 
التوافق بني الوزراء، الفتا الى ان 
ما يسمى مبلف شهود الزور لم 
يطرح في االس���اس على طاولة 
مجلس الوزراء للبت به س���لبا 
أم ايجابا، إمنا طرح كسؤال فقط 
العدل  وكلف على أساسه وزير 
ابراهي���م جنار بتق���دمي مطالعة 
قانونية به توضح قانونية احالته 

الى املجلس العدلي.
ولفت الوزير رحال في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان فريق »8 آذار« 
يدرك جيدا ان آلية ادراج أي بند كان 
على جدول اعمال مجلس الوزراء ال 
تصح اال بعد التنسيق مع رئيسي 
اجلمهورية واحلكومة، اللذين أناط 
بهما الدستور حتديد بنود جدول 

بي�����روت: ه�������ل
تفاؤل اللبنانيني 
بتسوية قريبة اكتملت 
عناصرها ومقوماتها 
هو تفاؤل »واقعي وفي 
محل����ه«، أم مبالغ به 
وحاصل بحكم الواقع 
والفراغ بعدما باتت 
املساعي السورية � السعودية متثل 
األمل الوحيد وبعدما وصلت املساعي 
واملعطيات الداخلي����ة الى طريق 
مسدود بحيث باتت كل الرهانات 
معقودة على م����ا يبحث إقليميا؟
ف����ي بيروت أجواء اس����ترخاء 
وهدوء وتفاؤل وحديث متكاثر عن 

التسوية اآلتية أبرز ما فيه:
� ان م����ا يج����ري على املس����ار 
السوري � الس����عودي يتم بأعلى 
درجات الكتمان بهدف حمايته ويدل 
على رغبة في الوصول الى نتائج 

وعدم حرق املراحل.
� التسوية س����تكون متوازنة 
وتوفيقية تراعي وضعية ومواقف 
ومصالح طرفي النزاع: حزب اهلل 
وسعد احلريري. ثمة خريطة طريق 
وأفكار للحل متقدمة وبالتفاصيل 
صيغت في ورق����ة خطية. وهذه 
الورقة بلغت ش����خصيات محددة 
في لبنان ال تتج����اوز أصابع اليد 

الواحدة.
� التسوية تفترض تنازالت من 
الطرفني وتوضع من خلفية عدم كسر 
احلريري ورفض أي اتهام حلزب 
اهلل. الترجمة العملية للتسوية تبدأ 
في إعادة تشكيل السلطة واخلارطة 

السياسية في لبنان.
هذه األجواء التي يجري التداول 
بها على نطاق واسع في بيروت، 
ال تنس����جم مع مؤشرات خارجية 
مازالت تبعث على احلذر والقلق 
وآخرها ما نقل من مواقف أميركية 
وتقديرات فرنس����ية تخالف هذه 

األجواء التفاؤلية وحتد منها:
1 � في تقرير ل����� »احلياة« من 
واشنطن، نقل عن مسؤول أميركي 
رفيع املستوى موقف متشدد حيال 
احملكمة وما يحكى عن تس����وية 

بشأنها، وأهم ما في هذا املوقف:
� ال علم لواشنطن بتسوية أو 
صفقة سورية � سعودية، واالدارة 
األميركية، لم يتم إبالغها بأي شيء 

في هذا اإلطار.
� احملكمة اخلاصة بلبنان مبنية 
على آلية دولية يتعذر إلغاؤها وال 
تخضع ملساومة سياسية، والتكهنات 
بشأن صفقة مزعومة يتم التفاوض 
عليها حول احملكمة، من السخافة 

ان يصدقها أحد.
� حزب اهلل يخلق اخلوف ويقول 
ان لبنان سيكون في خطر كبير اذا 
أحرزت احملكمة تقدما، ومن ثم يعلن 
تأييده لصفقة سورية � سعودية 
حلل املشكلة التي اختلقها. وهذا 
»ابتزاز«. ويريدون تخيير لبنان 

بني العدالة واالستقرار.
� الواليات املتحدة تدعم الهدف 
والسعي السعودي الى اقامة عالقة 
ايجابية بني لبنان وسورية مبنية 
على االحترام املتبادل وعدم تدخل 
أي طرف في الش����ؤون الداخلية 

لآلخر. 
� احلريري ف����ي وضع صعب 
ولكنه يحظى بدعم لبناني وإقليمي 

ودولي.
2 � في تقرير ل� »الشرق األوسط« 
من باريس، نقل عن مصادر فرنسية 
رسمية التقييم التالي للوضع في 

لبنان:
� باريس قلقة من مسار األحداث 
وتعتبر ان أي تده����ور لن يبقى 
حصرا على لبنان بل سيتمدد الى 

املنطقة.
� أي عمل عسكري يقوم به حزب 
اهلل سيوفر إلسرائيل الفرصة لكي 
تتدخل في لبن����ان رغبة منها في 
»القضاء« على حزب اهلل هذه املرة 
)باريس تلقت رس����الة إسرائيلية 

بهذا املعنى(.
� مسلس����ل العن����ف ومت����دده 
قد يجران س����ورية على التدخل 
العسكري أو قد تستغل إسرائيل 
الفرصة الستفزاز دمشق ودفعها 
في اجتاه حرب ال تريدها سورية 

اليوم.
� لس����ورية مصلحة سياسية 
وإس����تراتيجية في من����ع تدهور 
الوضع اللبناني، ولذلك شارك األسد 
ساركوزي في مخاوفه من تدهور 
الوضع وفي احلاجة الى التحرك على 
مستوى التهدئة امليدانية واالستمرار 
في اجلهود لبلورة صيغة مخرج.

� اجلهود السورية � السعودية 
مازالت قائمة ولكنها بطيئة. ونقاط 
التفاهم الضمنية لم ترق بعد الى 

حد االتفاق النهائي املكتوب. 

الوزير  االعمال، وبالتالي يعتبر 
رح���ال أن ما يحاول العماد عون 
تسويقه من اتهامات ضد رئيسي 
اجلمهوري���ة واحلكوم���ة جلهة 
الوزراء وغيرها  تعطيل مجلس 
من العناوين السياسية الساخنة، 
يندرج في اطار لعبة توزيع االدوار 
لدى فريق »8 آذار«، حيث أسندت 
الى العماد ع���ون مهمة التحامل 
الرئيس  ت���ارة على  والتقنيص 
س���ليمان وطورا عل���ى الرئيس 
احلريري، وذل���ك ضمن املعركة 
السياس���ية التي يديرها »حزب 
اهلل« ضد احملكمة الدولية، مشيرا 
الى ان س���لبيات العماد عون في 
التعاطي مع واقع االمور سمحت له 
بقول ما لم يستطع حلفاؤه في »8 
آذار« قوله حفاظا على ماء الوجه 

واحتسابا خلط العودة.
على صعي���د آخر، وعن كالم 
املرش���د االعلى للثورة االيرانية 
آية اهلل علي خامنئي بأن احملكمة 
الدولية أصبحت بحكم امللغاة وغير 
املوجودة، لفت الوزير رحال الى ان 
كالم السيد خامنئي دليل على ان ما 
يسعى اليه »حزب اهلل« وحلفاؤه 
في الداخل اللبناني ليس محاكمة 
شهود الزور، إمنا الغاء احملكمة 
الدولية برمتها واعتبارها لم تكن 
في االساس، وبالتالي فإن »حزب 
اهلل« يس���تعمل ما يسمى مبلف 
شهود الزور كوسيلة للوصول الى 
هدفه األم »إلغاء احملكمة« وليس 
كغاية لالقتصاص من شهود الزور، 
الفتا الى ان موقف السيد خامنئي 
من احملكمة قد تبلغه اللبنانيون 
منذ أن أعلن »حزب اهلل« مقاطعة 
احملكمة الدولية، وذلك العتباره 
ان هذا االخير ال يقدم على اتخاذ 
قرار مماثل اال بعد تش���اوره مع 
القيادة االيرانية وأخذ موافقتها، 
مؤكدا ان ما جاء على لسان السيد 
خامنئي يبقى مجرد رأي تقابله 
آراء أخرى مناهضة له، وبالتالي 
فإن مواجهة احملكمة الدولية من 
قبل هذا الفري���ق أو تلك الدولة 
لن تؤثر ال على مسار التحقيق 
الدول���ي وال على القرار االتهامي 
كون العدالة أق���وى من املواقف 

املعادية لها أيا يكن مصدرها.

محمد رحال

أخبار وأسرار لبنانية
 لقـاء األمير نايفـ  جعجع: توقف مراقبون عند اس����تقبال 
األمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية السعودي، استقباله رئيس القوات 
اللبنانية د.سمير جعجع )لم يعلن شيء عن مضمون 
اللقاء معدا ما ذكرته مصادر سعودية عن تبادل أحاديث 
ودية واستعراض موضوعات ذات اهتمام مشترك بني 
البلدين(، خصوصا انه جرى تظهير اللقاء إعالميا.وربط 
املراقبون بني هذه االلتفاتة الس����عودية اخلاصة جتاه 
جعجع وما تعكسه من عالقة جيدة له مع القيادة السعودية، 

وبني اجلهود اجلارية إلرساء تسوية سياسية.
 احلريـري يوعز بوقف احلملة على حزب اهلل: أوعز الرئيس سعد 
احلريري الى أعضاء كتلته النيابية والى وسائل إعالم تيار 
املستقبل بوقف كل أشكال احلمالت على حزب اهلل وااللتزام 
بجو التهدئة حتى إشعار آخر. ويذكر هنا أن)حزب اهلل أثنى 
على رد الرئيس احلريري على موقف خامنئي واصفا إياه 
ـــ »اجليد« والذي يحترم الرأي اآلخر. واعتبر عضو كتلة  ب
حزب اهلل النيابية علي فياض ان »احلريري أطلق في الفترة 
ــارات االيجابية واملواقف البناءة  األخيرة مجموعة من اإلش
ــعوديةـ  السورية  التي تعكس إدراكه لطبيعة املباحثات الس

واملستوى الذي بلغته.
 رئاسة األمن العام محسومة للشيعة: أكد الرئيس نبيه بري في 
أحد مجالس »التمش����اية« اليومية ف����ي عني التينة، ان 
موضوع الرئاسة اجلديدة لألمن العام محسوم للطائفة 
الشيعية، وهو أمر صار منتهيا، موجها كالمه الى مرجعية 
أساس����ية تسعى للتمديد للمدير العام السابق بأن ذلك 

غير مقبول وغير مسموح.
 ملف شهود الزور جانبا: قطب سياسي معني بالتهدئة السياسية 
ــس الوزراء، نتيجة  ــال انه »مع تعذر عقد مجل في لبنان ق
استمرار اخلالف على ملف شهود الزور، فإن تظهير نتائج 
التسوية الكبرى التي يفترض أن يكون املسعى السعوديـ  
ــيؤدي حكما الى وضع ملف  ــوري قد توصل إليها، س الس
شهود الزور جانبا، باعتبار أن التوافق اللبناني على معاجلة 
اخلالف في شأن احملكمة الدولية، سيؤدي حكما الى جتاوز 
ــي بحيث يصبح  ــهود الزور على الصعيد السياس ملف ش
ــرى حل اخلالف على القضية األصلية، فإن  ثانويا، وإذا ج

اخلالف على القضية الفرعية يزول حكما.

تعافي خادم الحرمين يزيد التفاؤل في لبنان .. فهل تكون عيدية السنة الجديدة تسوية؟
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