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الموسوي يكشف: الفريق اآلخر طرح مقايضة تقضي بإحالة »شهود الزور« إلى المجلس العدلي مقابل التغاضي عن قطع الحساب والـ 11 ملياراً

محيطون بالحريري: نتخلى عن المحكمة مقابل تخلي حزب اهلل عن سالحه
الحريري في موقف صعب جدًا

بيروت: مرت اسابيع على احلديث عن تسوية سوريةـ  سعودية
حلل االزمة اللبنانية اال ان شيئا لم يتضح حتى الساعة 
وتبقى التســـريبات في خانة التخمينات. ووسط ازدياد 
حالة القلق والترقب مع اقتراب اعالن القرار الظني نقلت 
صحيفة »االخبار« اللبنانية املقربة من سورية واملعارضة 
امس عن اوساط رئيس احلكومة سعد احلريري استعداده 
للتخلي عن احملكمة الدولية من أجل تبديد هواجس حزب 
اهلل من استهدافه، أو إدخال البالد في فتنة مذهبية، فيما 
املعادل الفعلي لتلك الهواجس، هو تبديد هواجس مماثلة 

لدى رئيس احلكومة وحلفائه حيال سالح حزب اهلل. 
وتابعت الصحيفة نقال عن اوســـاط رئيس احلكومة 
انهم ال ينظرون إلى ســـالح املقاومة إال كجزء من مشكلة 
أعم، هي أن إمســـاك حزب اهلل بالقرار العسكري أفضى 
أو اليزال يفضي إلى إمساكه بالقرار السياسي، وجتاوزه 

الدولة املركزية.
من جانبه  اتهم حزب اهلل على لسان مسؤول العالقات 
اخلارجية عمار املوسوي »الفريق اآلخر بالتآمر املتعمد 
باستخدام هذه القضية احلساسة لتصفية حسابات وتنفيذ 
اوامر خارجية«، متســـائال »عما قدمـــه رئيس احلكومة 
ســـعد احلريري من تنازالت ملصلحة الوطن؟، الفتا الى 
ان »االعتراف بشـــهود الزور من مصلحته والتراجع عن 
اخلطأ فضيلة ال تنازل عنها وتصحيح العالقات مع سورية 

ملصلحة لبنان«.
وكشف املوسوي اســـتنادا الى مصادر »موثوقة« ان 
الفريق اآلخر طرح مقايضة تقضي بإحالة ملف شـــهود 
الزور الى املجلس العدلـــي اذا مت التغاضي عن 11 مليارا 
وقطع احلساب وهو ما لم يرض به »حزب اهلل«، مشيرا 
الـــى ان »الفريق اآلخر ال يهدف للحقيقة او العدالة وامنا 

رئيس احلكومة سعد احلريريلتحقيق مكاسب خاصة«.

أخبار وأسرار لبنانية
انعقاد مجلس الوزراء مشروط بأمرين: ترى مصادر 
وزارية مواكبة لالتصاالت اجلارية انه بات 
شبه مؤكد ان الشلل الذي يحكم البالد منذ 
اكثر من شــــهرين بســــبب تعطل انعقاد 
جلسات مجلس الوزراء سيبقى مشروطا 

بأمرين:
- االول صدور القرار الظني الذي يرتبط به 
ملف شهود الزور بعدما اتخذت املعارضة 
من هذا امللف شرطا ألي جلسة حكومية.

- الثاني ان استمرار التعطيل يعني استبعاد 
عقد مجلس الوزراء جلسة وان االمر بات 
معلقا في انتظار بلورة تركيبة حكومية 
جديدة يرأسها او التمثيل السياسي ملوازين 
القوى فيها او موعد تشكيلها، وذلك بعدما 
تعزز اقتناع القوى السياسية بأن احلكومة 
احلالية باالصطفافات الفاقعة التي تعانيها 
حيال ملف احملكمة باتـــت في حال عجز 
عن مواجهة التحديات واالستحقاقات التي 
تنتظرها والسيما تداعيات القرار الظني.

عدوان اعتذر عن عدم تلبية دعوة أبادي: قال نائب 
رئي��س الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية 
النائ��ب جورج عدوان )ف��ي حديث الى قناة 
»املس��تقبل« االخبارية( ان السفير االيراني 
في بيروت غضنفر ركن أبادي اتصل به داعيا 
إياه ال��ى تناول الغداء في الس��فارة، اال انه 
)ع��دوان( اعتذر من الس��فير عن عدم تلبية 
الدعوة الرتباطات وأسباب أهمها قرار القوات 
اللبنانية باعتماد مبدأ عدم زيارة السفارات، 
وميكن ان يجري ه��ذا اللقاء لكن في زمان 

ومكان آخرين.
تباين 14 آذار: تباينت اآلراء داخل قوى 14 
آذار حول تفسير عودة السفير األميركي 
اجلديد الى سورية، فاعتبرها فريق عودة 
مشروطة بعدم التدخل السوري في لبنان، 
ورأى آخر انها قد تكون مدخال لتســــليم 
أميركي بدور سوري في لبنان واملنطقة، 
وان ثمــــة حاجــــة لــــالدارة األميركيــــة 

الدميوقراطية الى تعاون سوري معها.

نائب البعث أعرب عن خشيته من دور أميركي معطل

مصادر: المسعى السوري ـ السعودي في »غيبوبة« 
والمعارضة تتحضر لخيار االستقالة من الحكومة 

لبنان: ال جلسات للحكومة تجنبًا لالنقسام 
هاشم لـ »األنباء«: لماذا المماطلة الداخلية و»المستقبل« يصف لقاءات بري النيابية  بـ »الدخانية«

بعدم مالقاة المسعى العربي؟
بيروتـ  أحمد منصور

أكــــد عضــــو »كتلــــة التنمية 
والتحريــــر«، ونائب حزب البعث 
قاســــم هاشــــم ان األجواء مازالت 
على إيجابيتها في إطار املســــعى 
السعودي – السوري، مشيرا الى 
انه على الرغم من اإليجابيات التي 
ازدادت في اآلونة األخيرة، فاحلذر 
مازال قائما خشية من دور أميركي 
معّطل لهذا املسعى، معتبرا ان هذا 
الدور كان جاهزا في اآلونة األخيرة 
لتخريب هذا املسعى، مشددا على انه 
حتى اللحظة ال يستطيع الوصول 
الى نتائج إيجابية ألنه مازال يحاول 

اإلمساك بورقة القرار االتهامي كأداة واستثمار واستغالل 
للسير في مشروعه في لبنان واملنطقة.

وقال هاشم في تصريح لـ »األنباء«: ان الدور األميركي 
هو املعّطل األساسي واملساهم في إثارة الكثير من البلبلة 
والشك محليا وخارجيا إلثارة التشويش على املسعى 
العربي، مشددا على ضرورة ان تستكمل االتصاالت، 
وسأل في الوقت نفســــه ملاذا هذه املماطلة الداخلية 
بعدم مالقاة املســــعى العربي؟ معتبرا ان هناك فريقا 
مازال يتقاطع مع املصالــــح األميركية، ويراهن على 

الدور املعطل.
واضاف: »لهذا رأينا حملة تصاعدية وتصعيدية 
مشككة بهذا املسعى ومستهدفة لهذا اجلهد، وهذا األمر 
ال يخدم مصلحة لبنــــان، وان رهان هذا الفريق رغم 
محاوالت التسويف واملماطلة هي حتّي الفرصة إلعطاء 
الضوء األخضر األميركي إلصدار القرار االتهامي، فالبد 
من ان تظهر ويتضح ان الرهان خاطئ وغير مجد، وهو 
قد يدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها، وال تخدم 
العدالة واحلقيقة، ان هدف املعارضة كان منذ البداية 
تصويب وتصحيح مســــار احملكمة من أجل احلقيقة 
الفعلية، ألنها مسّيسة منذ مدة طويلة، ولكن يبدو ان 
الفريق الذي تتقاطع مصاحله مع املصالح األميركية ال 
يريد الوصول ال الى العدالة وال الى احلقيقة وكشفها 
كاملة، بهدف االستغالل واالستثمار السياسي ليبقى 
هذا الفريق ممســــكا بالقرار السياسي في البالد ألنه 
اعتاد على الهيمنة والسيطرة لفترة طويلة وأصبح 
من الصعب عليه العودة الى الشــــراكة احلقيقية في 
القرار واخراج لبنان من أزماته، ألنه اعتاد على األزمات 

والعيش فيها.
وحول تصريحات الرئيس أمي اجلميل، ورئيس 
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع 
األخيرة قال هاشم: »انهم يراهنون على الدور األميركي، 
ألن هذه األصــــوات تتقاطع وكأنهــــا صدى للصوت 
األميركي، فمنذ البداية وحتــــى اللحظة وهي تراهن 

على املواقف األميركية، وصوال الى 
كالم السفير جون بولنت، حارس 
»ثورة األرز وملهمها«، ومن املؤكد 
ان هؤالء اعتادوا على العيش في 
املناخات السلبية، ولهذا ال يرتاحون 
وال يريدون اخلروج من األزمة، بل 
يريدون استمرارها لالستثمار عليها 
والرهان على موقف أميركي ودورها 
ال نعرف الى أي مكان يأخذ البالد، 
معتبرا انه اذا استمر الوضع على 
هذا الواقع املترّدي، فإنه قد يكون 
هناك دور تخريبي لإلسراع في اتخاذ 
خطوة ما في موضوع القرار قبل 
خروج ونضوج التفاهم السوري 
– السعودي، والذي يحتاج الى إرادة وطنية لترجمة 

هذه املسودة، وإنضاجها الى حيز الواقع.
وتابع هاشم »ان تخريب املسعى العربي يبدو من 
خالل اخلطاب واملواقف السياسية والسلبية التي يبديها 
أكثرية فريق 14 آذار، فإن موضوع زعزعة االستقرار، 
وعلى الرغم من ان األمور ممسوكة واالستقرار مطلب 
وطني إعالميا ونظريا، ولكن في النهاية االستقرار نتاج 
مناخ سياسي، والبد من انه إذا استمر التوتر وازدادت 
وتيرته سيكون له انعكاسات سلبية على البالد، وهذا 
مــــا يطمح إليه املصطادون باملاء العكر ومســــتهدفو 
االستقرار في لبنان من إيجاد بعض الثغرات للدخول 
الى واقعنا الداخلي وتخريب االستقرار السياسي، ومن 
يــــرى ما يجري في املنطقة، عليه ان يكون حذرا، ألن 
املشروع األميركي – االسرائيلي حاضر دائما لزعزعة أي 
ساحة وطنية على مستوى األقطار العربية واملنطقة، 
مشيرا الى اننا مازلنا على منظار التصويب االسرائيلي 
وفي دائرة االستهداف، السيما ان لبنان بدا في الفترة 
األخيرة وكأنه مكشوف أمنيا من خالل كشف شبكات 
التجســــس واالتصاالت لصالح اسرائيل، محذرا من 
االستخفاف واالستهتار بهذه التحديات االسرائيلية 
لتجنيب كل املخاطر واألخطار التي قد تأتي من القرار 

االتهامي أو اسرائيل.
وحول موقف رئيس احلكومة سعد احلريري من 
تلك اخلطابات التصعيدية، أمل هاشم ان يكون موقف 
الرئيس احلريري موقفا مغايرا، السيما ان هناك رهانا 
علــــى دوره وموقفه لتحديد بوصلــــة اجتاه املواقف 
والقضايا من خالل االتصاالت التي جتري وضرورة 
اتخاذ موقف وطني على مستوى األزمة الراهنة، مؤكدا 
ان موقف احلريري هو أساسي ألنه يشكل احلد الفاصل 
لدى الفريق اآلخر في حتديد اجتاهات البوصلة السياسي 
صوب االستقرار وإنقاذ لبنان، آمال ان يكون هناك أي 
تأثير لتلك اخلطابات على قناعات الرئيس احلريري 

ودوره الوطني الذي يقدّره اجلميع.

 بيروت ـ محمد حرفوش
عنــــوان املرحلة الراهنة كما يراها مصدر في 14 آذار هو: 
السباق بي صدور القرار االتهامي، وما يحكى عن تسوية او 
تفاهم.وفي اعتقاد هذا املصدر ان املسعى السعوديـ  السوري 
في »غيبوبة« بفعل عوائق مردها الى اصرار اجلانبي السوري 
وااليراني على »البيع والشراء« في موضوع احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان، معتبرا ان دخول طهران املباشر على خط 
الدفاع عن حزب اهلل فرمل مسعى الـ »س.س«، منذ ان اصدر 
مرشــــد اجلمهورية االسالمية في ايران السيد علي خامنئي 
فتواه ببطالن اي قرار يصدر عن احملكمة ومن ثم تصريح 
معــــاون رئيس مجلس االمن القومــــي االيراني علي باقري 
بعد لقائه الرئيس بشار االسد، قبل ان يطل االخير مبوقف 
يعتبر فيه اســــقاط القرار االتهامي مبوازاة اسقاط اتفاق 17 
مايو.وبحســــب املصدر فان الرهان على فك ارتباط سورية 
بإيران لم يحقق اي نتيجة، وبالتالي فان الفرملة مردها الى 
امساك دمشق وطهران بورقة االستقرار في لبنان من خالل 

حلفائهما الذين ميلكون الى جانب قوة السالح القدرة على 
التعطيل وشل البالد بفضل تسوية الدوحة التي ولدت من 
رحم احداث 7 مايو، مبعنــــى ان »االيراني« دخل على خط 
فرملة الـ »س.س« بعدما رأى ان »السوري« سيقبض الثمن 
نيابة عنه، وانه ســــيخرج من »البازار« خالي الوفاض، من 
دون ان يســــتثمر االزمة اللبنانية في معاجلة ملفه النووي 
والعقوبات الدولية املفروضة عليه، ومن هنا جاءت املواقف 
االيرانية مبثابة دعوة لالميركي الى طاولة املفاوضات، ورمبا 
يأتي لقاء اسطنبول الدولي االميركي ـ االيراني حول امللف 
النووي، والذي ال شــــك ان امللف اللبناني سيكون حاضرا 
فيه.في هذا الوقت يستمر »شد احلبال« في الداخل في ظل 
»الضبابية« املسيطرة على املناخ الدولي.وقد اكدت اوساط 
في االكثرية ان ال معطيات جدية تثبت ما يثار عن تسويات 
ومشــــاريع تسويات خصوصا ان ما يشــــاع يتناول جانبا 
واحدا هو اذعان الرئيس احلريــــري ملطلب رفض احملكمة 
والقرار االتهامي، وال يتناول اي امور اخرى، وشــــددت على 

ان الكالم عن التسوية والتنازل هو كالم غير واقعي وغير 
موجود، خصوصا ان اي تفاوض ال يحصل على مبدأ التنازل 
عــــن احملكمة والقرار االتهامي.فــــي املقابل، يواصل فريق 8 
اذار تصعيده وتهديداته، وهو يوجه سهامه نحو احلريري 
املطالب مبوقف »جريء وشجاع« واال فليتحمل املسؤولية 
عن التداعيات التي ستترتب على عدم املعاجلة االستباقية 
للقرار االتهامي، كما قال مرجع في املعارضة، في موازاة تشديد 
مصدر وزاري معارض على اهمية بلوغ التسوية قبل صدور 
القرار االتهامي، منبها الى انه اذا كان احلريري يلعب لعبة 
الوقت، مفترضا ان مواصفات التسوية ستصبح افضل له 
بعد القرار، فهو بذلك ينتحر سياسيا ويرتكب خطأ كبيرا في 
احلسابات النه في اللحظة التي تلي صدور القرار فان اوان 
اي بحث يكون قد فات ومشروع الفتنة قد انطلق.وترددت 
معلومات عن حتضيرات الجتماع مرتقب الركان املعارضة 
يصار خالله الى بحث آلية »املواجهة« خصوصا جلهة خيارات 

االستقالة من احلكومة والتحرك في الشارع.

 بيروت ـ عمر حبنجر
ال أمل في جلسة ملجلس الوزراء 
تتخطى البحث في جنس املالئكة، 
لتتناول هموم الناس املعبر عنها 
بخمســــمائة ملف مختلف، عالقة 
في مجلس الــــوزراء املمنوع من 

التصرف.
الوزير جان أوغاســــبيان يرد 
هذا الواقع احملبط الى ملف شهود 
الزور الذي جعلت املعارضة البلد 
رهينة له، اما ان يعرض في مجلس 
الوزراء قبل صدور القرار االتهامي 

واما ال مجلس وزراء!
وكشف أوغاسبيان ان ثمة من 
يتحدث عن ضرورة اعادة وزارة 
املال الى الشيعة، ليصبح لديهم 
توقيع على املراسيم، التي حتمل 
عادة تواقيع رئيسي اجلمهورية 
واحلكومة ووزير املال فضال عن 
الوزير املختص، وفي هذه احلالة 
تصبح في وضعيــــة املثالثة في 

السلطة.

لقاء األربعاء النيابي خطوة دخانية

رئيس مجلس النواب نبيه 
بري حـــاول ان ُيخرج مجلس 
النواب من خانة املؤسســـات 
الدستورية املعطلة، وذلك عبر 
احياء لقاءات األربعاء النيابية 
في مقـــره بعي التينـــة، لكن 
الذي  مصادر تيار املســـتقبل 
يقوده رئيس احلكومة ســـعد 
احلريري وصفت هذه اخلطوة 
بـ»الدخانيـــة« هدفت فقط الى 
ابعاد تهمة شل املجلس املستمرة 

منذ خمسة أشهر عنه.
ورأت »اخبارية املستقبل« ان 
قوى 8 آذار تتعاطى مع مجلس 
النواب كمن يطلق عصفورا ثم 
يشده بخيط، فال هو أسير وال 

هو طليق.
على اي حال مساعي التسوية 
الســـعودية ـ السورية مازالت 
محور األمـــل والرجاء، نظريا 
تبدو أقـــرب الى الظل، وعمليا 
ال وجـــود ماديا ملموســـا لها، 
اجلميـــع يتحدث عنها وال أحد 
يدرك كنهها، عدا اثني محليا، 

على األقل وهما الرئيس سعد 
العام حلزب  احلريري واألمي 
اهلل السيد حســـن نصراهلل، 
أقفل علـــى بنودها  وكالهمـــا 

واحتفظ لنفسه باملفتاح.
وبالتالـــي فـــإن الكالم عن 
تســـوية ما، ليس ممكنا قبل 
الداخلية  استعادة االتصاالت 
حرارتها، وهذه كما يبدو متأثرة 
ببرودة الشتاء ومعطوفة على 
املواقـــف االقليمية،  ضبابية 
وارتباطات هذه املواقف الدولية، 
اذ يبدو ثمة حتمية للخطوط 
بي دمشق وواشنطن، بالطاقة 
التي ســـيحملها  الفرنســـية 
ســـاركوزي الى زميله أوباما 
يوم االثنـــي، تقابلها مواعيد 
ووعود أميركية ـ ايرانية على 
احملـــور النـــووي، فضال عن 
املنتدى االقتصادي في القاهرة 
في 19 يناير، والذي يشارك فيه 
الى  الرئيس سليمان، يضاف 
ذلك زيارة للرئيس الروســـي 

مدڤيديڤ للمنطقة قد تشمل 
بيروت.

لغم المحكمة الدولية

من هنا كان احلــــراك احمللي 
الوحيــــد لقاء األربعــــاء النيابي 
الذي عقده الرئيس بري مع عدد 
من النواب ومن دون ان يســــبقه 
اللقاء التقليدي مع الرئيس ميشال 

سليمان.
اللقاء كشف بري  وفي هذا 
عن عزمه الدعوة الى جلســــة 
تشريعية قبل نهاية هذا الشهر، 
علما ان جلسة كهذه وفي الظروف 
احلكوميــــة الراهنة ال تبشــــر 
باخلير، كونها قد تشكل اختبارا 
اذ تخشى  ملواقف جهات عدة، 
األوساط القريبة من 14 آذار ان 
تفتح بــــاب املواجهة املفتوحة 
التي تتحضر لها املعارضة مع 
سياسة التوافق التي يعتمدها 
الرئيس ميشال سليمان، انطالقا 
من اثارة موضوع اقرار احملكمة 

الدولية اخلاصــــة بلبنان، من 
دون قانون صادر عن مجلس 
النواب، ومن هنا، تقول األوساط 
لـ »األنباء« ان انعقاد جلســــة 
تشريعية ملجلس النواب اآلن، 
وفي ضوء األوضاع احلكومية 
املشــــحونة مبوضوع شهود 
الزور، ومن أجل طرح مثل هذه 
املســــألة امللغومة، يبرر القول 

بأنه ال يبشر باخلير.

الصايغ: الحريري لن يستسلم

والراهــــن ان أولويــــة الناس 
تستدعي انعقاد مجلس الوزراء 
وهنا يقول الوزير سليم الصايغ 
)حزب الكتائب األكثري( ان الكرة 
اليوم هي في ملعب الفريق الذي 
الزور  طرح موضــــوع شــــهود 

لتعطيل احلكومة.
انهم  الكتائــــب  وقال وزيــــر 
يطلبــــون مــــن الرئيس ســــعد 
احلريــــري الذي عاد من الرياض 
الى بيروت فجر أمس،  االستسالم 

اذا شاء احملافظة على موقعه، او 
االنتحــــار السياســــي عبر اقناع 
جمهوره بالتخلــــي عن احملكمة 
الدولية، وهذه ليست تسوية، بأي 
معنى وشدد الوزير الصايغ على 
ان احلكومة وستؤمن االستقرار، 
وما من احد بقادر على تشــــكيل 

حكومة اخرى.

النائب حوري يوضح لـ »األنباء«

في غضون ذلــــك خفت حدة 
اجلدل حول مشروع الوزير بطرس 
حرب حول حظــــر بيع االراضي 
بابناء الطوائف، بعد اسبوع من 
االعاصيــــر الكالمية بي مختلف 

الفئات.
واوضح نائب بيروت عضو 
كتلة املســــتقبل د.عمار حوري، 
موقفه املعارض لهذا املشــــروع، 
وفق ما اشــــارت اليــــه »األنباء« 
بالقول ان موقفــــه هذا نابع من 
قناعة شخصية، وال يعكس موقف 

الكتلة التي ينتمي اليها. 

)محمود الطويل( النائب سليمان فرجنية مستقبال السفير السوري علي عبدالكرمي علي في بنشعي امس األول  

تولي الصحف اإلسرائيلية االنعكاسات املرتقبة لصدور القرار 
االتهامي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني سابقا رفيق احلريري على 
الوضع الداخلي في لبنان وعلى احلدود مع إسرائيل، اهتمامها.

في صحيفة »هآرتس« اعتبر آفي يس��خروف أن احلريري 
ميسك اليوم مبفتاح االستقرار في لبنان، وكتب: ليس من قبيل 
املبالغة القول ان رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري ميسك 
مبفتاح االستقرار في لبنان خالل السنة املقبلة، وهو اآلن يقف 
أمام مفترق طرق خطر.فاذا ظل متمسكا مبطالبته بايضاح ظروف 
اغتيال والده، فإن عليه أن يختار بني توريط لبنان في حرب أهلية 
ستنتهي على األرجح بسيطرة حزب اهلل على لبنان وتعريض حياته 
للخطر،  واخلضوع ملطالب التنظيم الشيعي الذي سبق له ان هدده، 

فيعلن رفضه لقرارات احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان.
وتابع: تضع التسوية السعودية - السورية احلريري في موقف 
صعب جدا. فإذا رفض التس��وية، فسيظهر مبظهر من يعرض 
الهدوء واالستقرار في لبنان للخطر، واذا قبل بها، فإنه سيخيب 
أمل معس��كر كامل في لبنان، يعتبره زعيما شجاعا يحارب من 

أجل منع وقوع لبنان حتت سيطرة إيران وسورية.
واضاف: »في املدة األخيرة شددت احلماية حول سعد احلريري، 
لكن احلريري يعرف من خالل جتربته الشخصية مدى اختراق 
أجهزة احلماية«. وتساءل: »فماذا ينوي ان يفعل احلريري؟ من 
االحتماالت هناك احتمال توجيه ضربة محدودة الى حزب اهلل. فقد 

ينتظر حتى صدور القرار االتهامي لعناصر من احلزب، ويكتفي 
بالضربة املعنوية التي سيتلقاها احلزب، ثم يطلب وقف التحقيق 
في اغتيال وال��ده دفاعا عن وحدة لبنان. ومن احملتمل في هذه 
احلال ان يتسبب حزب اهلل بأزمة سياسية، ولكن هذا لن يفيده. 
ثمة احتمال آخر هو وقوع احداث عنف في لبنان، واالعتداء على 
عائلة احلريري. كما انه من احملتمل أن يجر حزب اهلل البلد الى 

مغامرة عسكرية ضد إسرائيل، من أجل حتويل انتباه الناس«.
بدورها نشرت صحيفة »يديعوت احرونوت« مقاال لسمدر 
بيري رأى فيه انه، ايا يكن املوقف الذي سيتخذه سعد احلريري 
من القرار االتهامي فإنه سينعكس سلبا على زعامته وكتب: »سيجد 
احلريري نفسه مضطرا إلى االختيار بني أمرين متضادين: فإما 
أن يترك العدالة تأخذ مجراها حتى النهاية،  ويسمي قتلة والده 
بأسمائهم، واما ان يختار الهدوء الداخلي، ويتنكر للقرار االتهامي 
للمتهمني من حزب اهلل، والذين اس��تخدموهم من قادة األجهزة 
السورية. وايا يكن القرار الذي سيتخذه فهو سينعكس سلبا على 

صورته، وسيؤدي الى اهتزاز موقعه في رئاسة احلكومة.
وتابع: »اليزال احلريري مترددا. فهو من جهة يريد تصفية 
حسابه مع قتلة والده، ومنع حزب اهلل من مواصلة عربدته، ولكن 
من جهة اخرى أوضح له رئيس اجلمهورية وقائد اجليش أن ال 
جهاز في لبنان س��يوقف املتهمني، كما انه ليس هناك من يريد 

التورط مع سورية، ومع طهران، ومع نصر اهلل«.

قاسم هاشم


