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(محمود الطويل)   انتشار للجيش اللبناني في بيروت وفي اإلطار طالب يغادرون مدارسهم بعد أنباء عن انتشار مسلحني في العاصمة  

 دانيال بلمار 

 «مرحلة ما بعد القرار الظني» انطلقت .. وانتشار غير مسلّح لحزب اهللا في بيروت 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  لم يتأثر التحرك التركي القطري املنطلق من دمشــــق واسطنبول، 
بالعراضات والتجمعات الشبابية، امللثمة وغير املسلحة التي انتشرت 
في شــــوارع العاصمة اللبنانية وضاحيتها اجلنوبية، في صباح امس 

الباكر ما اثار قلق الناس واقفل ابواب املدارس.
  وارتبط التحرك الــــذي عزي الى مجموعات تابعة حلركة امل، التي 
يقودها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بتسليم املدعى العام 
الدولي دانيال بلمار مسودة قرار االتهام الى قاضي االحالة في احملكمة 
الدولية دانيال فرنســــني، لكن بيانا صدر عن قيــــادة حركة أمل، ينفي 
ان يكون املنتشــــرون على طريق املطار وفي شــــوارع واحياء البسطة 
والنويري وبشارة اخلوري والطيونة، تابعني للحركة وسرعان ما تبني 

انهم من حزب اهللا.
  وكرس انســــحاب هذه املجموعات املنظمة من الشوارع اعتبارا من 
الثامنة صباحا، االعتقاد بان غرضها اجراء عرض علني تهويلي اظهارا ملا 
قد يحصل، فيما لو صدر قرار االتهام متضمنا ضلوع مسؤولني سوريني 
او ايرانيــــني او من حزب اهللا، او من اي طرف من هؤالء، في اجلرمية، 
انطالقا من اعتبارهم القرار واحملكمة الذي ســــيؤول اليها مسيسني او 

مبنيني على افادات شهود غير صادقني.

  جرس إنذار

  ونقل موقع «ناو ليبانون» االلكتروني عن مصادر مطلعة على اجواء 
«حزب اهللا» حصول «انتشار ميداني ملجموعات تابعة للحزب وحلفائه 
في عدد من احياء العاصمة فجر الثالثاء لقرابة الساعتني»، موضحة ان 
«هذا االنتشار الذي لم يعلن حزب اهللا تبنيه وقصد احاطته بالغموض، 
جاء مبثابة رســــالة مباشرة للداخل واخلارج بأن حزب اهللا ميلك زمام 
املبادرة في لبنان بغض النظــــر عن نظريات «الضرب بيد من حديد»، 
وما حصل فجر الثالثاء امنا هو تأكيد على دخول لبنان مرحلة جديدة 
متاشــــيا مع ما كان السيد حسن نصراهللا قد اعلنه جلهة ان مرحلة ما 

بعد القرار االتهامي عن احملكمة الدولية لن تكون كما قبله».
  واذ اكــــدت ان «عنصــــر املباغتة كان مركزيــــا ومقصودا في حترك 
مجموعات حزب اهللا فجر الثالثاء، وهو عنصر سيطبع جميع حتركات 
احلزب وخطواته في مرحلة ما بعد اعالن تسليم القرار االتهامي»، لفتت 
هذه املصادر الى ان «حزب اهللا يتجه في هذه املرحلة لتظهير سلســــلة 
خطوات تصعيدية مبواجهة القرار االتهامي، وليس ما جرى فجر الثالثاء 
سوى جرس انذار انطالقها»، متوقعا في هذا املجال «ان يكون مقر االمم 
املتحدة في وسط العاصمة هدفا لتحركات حزب اهللا امليدانية كرد مبدئي 
مباشر على اعالن تسليم املدعي العام الدولي قراره االتهامي» الى قاضي 

االجراءات التمهيدية في احملكمة اخلاصة بلبنان.

  وليامز إلى اسطنبول وإقفال «األسكوا»

  وتأكيدا لهذه املعطيات غادر ممثل االمني العام لالمم املتحدة مايكل وليامز 
بيروت الى اسطنبول امس، وجرى ابالغ موظفي االمم املتحدة بواسطة 
الرسائل اخلليوية واالنترنت وجوب عدم التوجه الى مقر «االسكوا» في 

وسط بيروت اال بناء على االتصال مسبق من رئاسة املقر.
  وفي معلومات لـ «األنباء» ان التجمعات الشبابية التي ظهرت بكثافة 
فــــي الصباح، خففت االنتشــــار لكنها لم تغادر الشــــوارع، وعادت الى 

كثافتها في املساء.
  في هذا الوقت زار قائد اجليش العماد ميشــــال قهوجي دمشق امس 
والتقى الرئيس بشــــار االسد والقادة العسكريني السوريني، وبحث في 

قضايا تهم جيشي البلدين.
  وكان الرئيس ميشال سليمان، والعماد جان قهوجي طمأنا األطراف 
املعنية بان اجليش سيمنع اي تفلت لالمن، وسيتدخل مباشرة ودون 

تردد عند وقوع اي حادث امني.
  ونقل عن العماد قهوجي ان اي انزالقة امنية ستكون خطيرة وستستغلها 
اسرائيل، وابلغ سفيرة دولة غربية كبرى ان اللبنانيني يأكلون العصي، 
بينما يعدها اآلخرون، وقد ردت السفيرة بحسب املصادر املطلعة بطمأنته 

الى ان ال صفقات على حساب لبنان، انطالقا من املساعي املستمرة.
  إشــــارة الى ان حركة املطار او املالحة البحرية او البرية لم تتأثر بـ 
«همروجة» الصباح لكن الكثيريــــن غادروا بيروت الى اجلبال بعد ان 

اغلقت معظم املدارس ابوابها حتسبا واحترازا.

  توسيع دائرة االتصاالت الخارجية

  ومع محادثــــات الوزيرين القطري والتركي فــــي بيروت ينتظر ان 
تتوسع دائرة االتصاالت واملشاورات وصوال الى حلول ترضي مختلف 
االطراف، بعد التأكيد على انه لن يكون غير احلريري من يسمى لرئاسة 

احلكومة.
  وستشمل االتصاالت بعد تركيا وسورية وقطر، ايران والسعودية 
وفرنســــا، وقالت املصادر ان دول قمة دمشق متفقة على هدف صيانة 
اســــتقرار لبنان الذي يشــــكل مصلحة للجميع، وعلى أساس املسعى 
السوري ـ السعودي وان زيارة وزير اخلارجية االيرانية بالوكالة علي 

صاحلي الى تركيا تدخل في هذا االطار.

  حزب اهللا نراقب ما يجري في الهاي

  ومبالقاة بري كشف مصدر في حزب اهللا جلريدة «الشرق األوسط» 
ان احلزب يراقب ما يجري في الهاي على صعيد محاولة تسريع صدور 
القرار االتهامي، وقال اذا كان ثمة امور قابلة للنقاش فهي لم تعد كذلك 
بعد صدور القرار الفتا الى ان كل السيناريوهات واردة واالمور مرهونة 

بأوقاتها. 

 بن جاسم وأوغلو موفدا قمة دمشق إلى لبنان .. وقهوجي لسفيرة غربية: اللبنانيون يأكلون العصي وغيرهم يعّدها

 مصادر لـ «األنباء»: زلزال القرار االتهامي سيكون أكثر دوياً من اغتيال الحريري  
صـــدور  مـــع   بيـــروت: 
  القـــرار االتهامي في قضية 
اغتيال رئيـــس حكومة لبنان 
الراحل رفيق احلريري ورفاقه، 
يدخـــل الوضـــع اللبناني في 
منعطف خطير ترجح مصادر 
عليمة ان تكون االزمة احلكومية 
تفصيال بســـيطا امام ازمة هذا 
القـــرار وتداعياته على الداخل 
اللبناني الساحة االقليمية معا، 
وما يستتبع ذلك من تدخالت 

دولية ســـتزيد مـــن تعقيدات 
الوضع في املنطقة برمتها.

  وعلمت «األنباء» من مصادر 
فـــي االمم املتحدة،  مطلعـــة 
وقريبة من مجريات ما يحدث 
في الهـــاي، ان «القرار الذي 
الدولي  العام  ســـلمه املدعي 
القاضـــي دانيال بلمـــار الى 
قاضي االجـــراءات التمهيدية 
في احملكمـــة الدولية القاضي 
دانيال فرانسني، معزز بالوقائع 

واالدلة الثابتة والقاطعة، وان 
بلمار لم يترك فيه ثغرات جتعل 
من املمكن لفرانسني رده او رد 
اي جزء منـــه، او قد تعرضه 
للنقض او االبطال في مرحلة 

احملاكمة».
  ولم تســـتبعد املصادر ان 
«يحدث القرار زلزاال كبيرا لن 
تقتصر اضـــراره وتصدعاته 
الكبرى على الداخل اللبناني، 
بل ستهز ارتداداته القوية دوال 

اخرى، باعتبار ان قرار اغتيال 
احلريري لم يتخذ على مستوى 
مجموعة في لبنان او خارجه، 
واملؤكـــد ان هذا القـــرار اتخذ 
في اخلـــارج، واوكلت تنفيذه 
الى اشخاص ســـيحدد القرار 
اسماءهم وهوياتهم عندما يسمح 
القاضي فرانسني بنشر وقائع 
القرار والئحـــة االتهام»،  هذا 
وجزمت املصادر بأن «االتهام 
لن يطول اي دولة او حزب او 

تنظيم لبناني وغير لبناني، امنا 
سيسمي اشخاصا تورطوا في 
عملية اغتيال احلريري، سواء 
الذين اتخذوا القرار بتصفيته 
او الذين خططوا ودبروا ونفذوا 

اجلرمية».
  وتشـــير املصـــادر الى «ان 
بلمار وفرانســـني وحتى هيئة 
احملكمة، هؤالء كفريق قضائي 
مستقل وحيادي يتعاطون مع 
قضية جنائية، ارتكبت بدوافع 

سياسية، وسيسمون االشياء 
بأسمائها وهم غير معنيني مبا 
ســـيرتبه ذلك من ازمة ورمبا 
ازمات في لبنان واملنطقة، وهنا 
تكمـــن خطورة الزلـــزال الذي 
ســـيحدثه تقرير بلمار، والذي 
ســـيكون اكثر دويا من زلزال 
اغتيال احلريري في ١٤ فبراير 
٢٠٠٥ وانعكاساته السلبية، التي 
مازال لبنان واملنطقة يعانيان 

من اثارها». 

 أخبار وأسرار لبنانية 

 سـليمان عاتب: تردد ان الرئيس ميشــــال سليمان أبدى عتبا 
واســــتياء ألنه لم يدع الى القمة الثالثية في دمشق التي بحثت 
حصرا الوضع اللبناني. كما ان ســــليمان كان يفضل لو عقدت 
«القمة الرباعية» في قصر بعبدا على غرار القمة الثالثية الصيف 

املاضي.
ــرى التداول على نطاق ضيق بخبر    اتصـال مطول بني بايدن وجنبالط: ج
اتصال مطول أجراه نائب الرئيس األميركي جو بايدن مع النائب وليد 
ــاعدة على تهدئة الوضع وجتميده مبا يحول  جنبالط طالبا منه املس

دون سلوك الوضع طريق احلسم.
  لقاء األسد – احلريري: علم ان النائب وليد جنبالط سعى عبر إيفاده 
الوزير غازي العريضي مرتني لدمشق الى التوسط لتأمني زيارة 
للرئيس ســــعد احلريري الى العاصمة السورية للقاء الرئيس 
السوري بشار األســــد، وهذا اللقاء يعتبره جنبالط مدخال الى 
تعومي املبادرة الســــورية - الســــعودية وعودة احلريري الى 
رئاســــة احلكومة. ولكن القيادة السورية لم تبد ترحيبا بهذه 
الفكرة وهذه الزيارة اذا لم يســــبقها موقف معلن من احلريري 

ضد احملكمة الدولية.
  املر وسيطا: فيما األنظار تتجه الى النائب نقوال فتوش، كشفت مصادر 
عليمة النقاب عن موقف غير مستقر للنائب ميشال املر الذي يبعث 
ــطي وان تصنيفه ضمن فريق ١٤ آذار  ــارات انه في موقع وس بإش

ليس صحيحا.
  شقيق الوزير حسني «شهيد مقاوم»: نقل عن الوزير املستقيل عدنان السيد 
حســــني انزعاجه الشديد من احلملة التي تعرض لها خصوصا 
تلك التي وصفته بالوزير اخلديعة ال الوزير الوديعة وحتاول 
زرع الشقاق بينه وبني الرئيس ميشال سليمان. ويقول مقربون 
من الوزير املســــتقيل ان ما ال يعلمه كثيرون ان للسيد حسني 

«شقيقا مقاوما شهيدا».
  كيف سيتم إحياء الذكرى السادسة الستشهاد احلريري:  بدأت أوساط في تيار 
املستقبل وقوى ١٤ آذار التداول في الذكرى السادسة الغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري وكيفية احيائها، وتتأرجح اآلراء بني من يدعو 
ــعبي حاشد في وسط العاصمة كما يجري كل عام،  الى مهرجان ش
خصوصا وان التأكيد على وجود ومتاسك قوى ١٤ آذار مطلوب اآلن 
ــي  أكثر من أي وقت مضى، وبني من يدعو الى اقامة مهرجان سياس

في قاعة البيال نظرا لطبيعة املرحلة ودقة الظروف الراهنة.
  «قنبلة كرامي» و«بيت شباب»:  أظهرت التحقيقات ان القنبلة التي انفجرت 
في موقف منزل فيصل كرامي امنا انفجرت خطأ بني أيدي حراس 
املنزل. وان القنبلة التي انفجرت أمام مكتب التيار الوطني احلر 
في بيت شــــباب لم تســــتهدف املكتب وال تقف وراءها أسباب 

سياسية وامنا خالفات محلية وشخصية.
  عرقنة لبنان:  يعتبر املراقبون ان القمة السوريةـ  القطريةـ  التركية في 
دمشق قمة تأكيد الدور السوري في لبنان، وأن التشديد على «س – 
س»، يعني التشديد على دور دمشق وعلى أنه ال حل من دونها في 
بيروت. وهو ما حتدث عنه أحد اآلتني من دمشق بوضوح أكثر عندما 
قال: «نحن في مرحلة عرقنة لبنان (نسبة إلى العراق)، أي إنه ال حكومة 
حتى يعترف بهذا الدور، متاما كما حصل في العراق، حيث بقي بال 

حكومة حتى االعتراف النهائي بالدور الفاصل إليران فيه».
  أمريـن خطيران:  يرى مصدر مراقب ان رئيس اجلمهورية سيواجه 
أمرين خطرين جدا ميكن ان يهددا موقعه وصدقيته. فالرئيس 
الذي أتى من أجل التوافق وساهم في تعزيز ما يسمى بنظرية 
الدميوقراطية التوافقية سيواجه احتمال قبول حكومة من لون 
سياسي واحد ولو مغلفة بطابع وزراء تكنوقراط من أجل تأمني 
التغطية السياســــية لها أمام اخلارج. كما انه سيواجه احتمال 
وضع لبنان في مواجهة األسرة الدولية واخلروج عليها وعلى 
التزاماته في خطاب القسم مما قد يعيد الوضع الى زمن سلفه 
اميــــل حلود. األمر الذي يطرح تســــاؤالت جدية اذا كان رئيس 

اجلمهورية يتحمل ذلك. 

 بلمار: المتهم بريء حتى تثبت إدانته 
 عواصمـ  وكاالت: أعلن املدعي 
العام في احملكمة الدولية دانيال 
بلمار، في بيان اليوم مبناســــبة 
إيداعه القــــرار الظني إلى قاضي 
التمهيديــــة دانيال  اإلجــــراءات 
انه وفريقه سيبذلون  فرانسني، 
كل ما هو ممكن بشريا وقانونيا 
لضمان ظهور احلقيقة، مشــــيرا 
إلى ان تقدمي القرار الظني «ميثل 
خطوة أولى في سعينا لوضع حد 
لإلفالت مــــن العقاب في لبنان»، 
الفتا الى ان «الذين متت تسميتهم 
بالقرار الظني أبرياء حتى إثبات 

التهمة عليهم».

  وأكد أن السرية مستمرة وهي 
ضرورية، مشــــيرا الــــى انه «ال 
يستطيع ان يفترض ان فرانسني 
الظني»،  القرار  ســــيصدق على 
معلنا «اننا سنقدم املسؤولني عن 
اجلرائم ضمن صالحية احملكمة الى 
العدالة»، موضحا انه إذا مت تصديق 
القرار من قبل فرانســــني سيتم 
اإلعالن عن محتــــواه. وأعلن أن 
«االدلة متتعت باملصداقية»، مشيرا 
الى ان «احملكمة تعرضت لتهجم 
ولكن األمل بقي حيا في ضحاياها»، 
مقدما الشكر «للسلطات اللبنانية 

لدعمها ومساعدتها». 

  بدوره قــــال اخلبير القانوني 
د.شــــفيق املصري ان مآل القرار 
االتهامي بات في يد قاضي ما قبل 
احملاكمة دانيال فرانســــني، وهو 
الذي ســــيحيل الئحة االتهام الى 
احملكمة. واستبعد اعالن اسماء او 
غير اسماء في هذه الالئحة قبل 
مرحلة االتهام الرسمية، النهائية، 
وهي تكتسب نهائيتها باالقتناع 
الكامل لهذا القاضي باالدلة، ومع 
احالــــة امللف الى احملكمة تصبح 
الئحة االتهام علنية وفي متناول 
اجلميع، وقبل ذلك يقتضي بقاؤها 

طي السرية.

 ماذا أبلغ جنبالط السوريين؟

 بري يسخر من اتهام الحريري له بخيانة والده 
 بيروت: يستغرب الرئيس بري املقارنة بني 
  ظروف انتخابه رئيســــا للمجلــــس النيابي 
وتكليف رئيس جديــــد للحكومة، والتي رددها 
نواب «املستقبل» في االيام املاضية، وأيدها النائب 

وليد جنبالط تلميحا أمس. 
  كما يستنكر اإليحاء األكثري بأن احلريري هو 
ممثل السنة الوحيد، مقابل احلط من قدر كل من 

يسمى لهذا املنصب. 
  ويســــأل: هل الرئيس عمــــر كرامي،  رئيس 

احلكومة ملرات عــــدة، وابن الرئيس عبداحلميد 
كرامي وأخ الرئيس الشهيد رشيد كرامي ال ميثل 
السنة في لبنان؟ الرئيس بري لم يزعجه ما صدر 
عن احلريري خالل تقدمي إفادته للجنة التحقيق 

الدولية وأورده تلفزيون «اجلديد». 
  وإذ يسخر من اتهامه بخيانة احلريري األب، 
يرى أن ما ورد «يظهر جليا أنه لم يكن على علم 
بطبيعة العالقــــة التي كانت جتمعني بالرئيس 

الشهيد رفيق احلريري». 

 بيروت: أشار تقرير صحافي 
  حول موقف جنبالط إلى انه 
في اجتماعهما األخير اخلميس 
(١٣ يناير)، غداة إسقاط املعارضة 
حكومة احلريري، سأل األمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصراهللا الزعيــــم الدرزي عن 
الوضــــع الذي ســــيكون عليه 
نواب اللقــــاء الدميوقراطي في 
االستشــــارات النيابية امللزمة، 
فأكد له أنه ال يســــعه سوى أن 
يضمن إليه ثالثة نواب حزبيني 

يصوتون مع املعارضة.
  كان جنبالط قــــد أبلغ هذا 
القيادة الســــورية  املوقف إلى 
سابقا، عندما طرح إمكان إعادة 
مناقشة موضوع احملكمة الدولية 
وبروتوكــــول التفاهم مع األمم 
املتحدة في مجلس النواب، ومدى 
توافر أكثرية نيابية للتصويت 

على جتميد البروتوكول، فجزم 
أيضا بأربعة نواب.

  وبــــرر جنبــــالط املوقــــف 
بانتماءات مختلفة ألعضاء اللقاء 
الدميوقراطي، بعضها مناطقي 
والبعض اآلخر سياسي، يجعلهم 
آذار وال  يلتصقون بقــــوى ١٤ 
النيابية  يتخلون عن األكثرية 

املوالية.
  مســــاء اجلمعة (١٤ يناير)، 
قصد جنبالط دمشق واجتمع 
مبعاون نائب رئيس اجلمهورية 
اللواء محمــــد ناصيف، وعزاه 
بشــــقيقه األكبر، وأعاد التأكيد 
له أنه، في أحسن األحوال، لن 
يتمكن إال مــــن جتيير أصوات 
أربعة نواب حزبيني، هو أحدهم، 
إلى املعارضة. ثم أعاد املوقف 
نفسه أمام الرئيس السوري بشار 

األسد اليوم التالي السبت.

  إال أن بضع إشارات أرسلت 
إلى جنبالط الحقا، عبر قنوات 
غير مباشرة لم يكن حزب اهللا 
ودمشق بعيدين عنها، مفادها 
بأنه ال أحد بحاجة إلى األصوات 
األربعة التي وعد بها بسبب عدم 
جدواها في ضمان انتقال الغالبية 
من مكان إلى آخر، خصوصا أن 
التعويل هو على أصوات اللقاء 
الدميوقراطــــي، ال على النواب 

احلزبيني.
  وتقــــول معلومــــات أخرى 
انه في اللقاء األخير بني األسد 
وجنبالط في دمشق بادر زعيم 
«االشتراكي» إلى شرح طويل 
ألسباب اقتناعه بضرورة بقاء 
احلريري في رئاسة احلكومة، 
من ضروريات احترام األكثرية 
الســــنية، إلى خطورة الوضع 
السني ـ الشيعي وحساسيته.  

 «المحكمة العسكرية» 
ترجئ محاكمة 

  فايز كرم 
  إلى ٢٢ فبراير

  
  بيروت ـ يوسف دياب

  َمُثل القيادي في التيار 
الوطنـــي احلـــر العميد 
املتقاعـــد املوقوف فايز 
كرم أمـــام هيئة احملكمة 
العسكرية برئاسة العميد 
نـــزار خليـــل، حملاكمته 
بتهمة التعامل مع العدو 
اإلســـرائيلي وعمالئـــه 
وتزويده مبعلومات عن 
اجتماعات قيادتي التيار 
الوطني احلـــر و«حزب 
اهللا» واالجتماع مع ضباط 
املوساد في اخلارج لقاء 
مبالغ مالية كان يتقاضاها 

منهم.
  وحضر مع كرم وكالؤه 
احملامون رشـــاد سالمة 
وساندرا مرهج والياس 
كعدي، ولم تســـتجوب 
الى  املتهم كرم،  احملكمة 
حـــني البـــت بالدفــــوع 
الشكلية املقدمة من وكالئه 
والى حني إبالغ املتهم الفار 
اليأس  العدالة  من وجه 
كـــرم لصقـــا، وأرجئت 
اجللســـة الى ٢٢ فبراير 

املقبل. 


