
ح��ّذر وزي��ر اخلارجية األميركي 
أنطوني بلينكن من أن »الوقت ينفد« 
من أجل ع��ودة إي��ران إلى التزاماتها 
مبوجب االتفاق النووي مع املجتمع 
الدولي، ملوحاً بأن الواليات املتحدة 
ستنظر في »كل اخل��ي��ارات« املتاحة 
للتعامل مع مواصلة طهران نشاطات 
تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية، 
على أن يشمل ذلك التشاور مع الدول 
الصديقة في املنطقة. وأك��د أن إدارة 
الرئيس األميركي جو بايدن ترغب 
في توسيع اتفاقات إبراهام للتطبيع 
بني ال��دول العربية وإسرائيل، غير 
أنها نّبهت إل��ى أن ه��ذا ال يعني أنها 
تشكل »بدياًل« من حّل الدولتني بني 

الفلسطينيني واإلسرائيليني.
واس��ت��ض��اف ب��ل��ي��ن��ك��ن نظيريه 
اإلماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان 
واإلس��رائ��ي��ل��ي يائير لبيد، اللذين 
أجريا محادثات ثنائية وثالثية في 
واش��ن��ط��ن ح��ي��ال ال��ت��ق��دم احمل���رز في 
تنفيذ اتفاقات إبراهام للتطبيع بني 
اإلمارات العربية املتحدة وإسرائيل، 
باإلضافة إلى األم��ن اإلقليمي، ومنه 

البرنامج النووي لدى إيران.
وعلى إثر االجتماع، عقد ال��وزراء 
الثالثة م��ؤمت��راً صحافياً مشتركاً، 
اس��ت��ه��ل��ه بلينكن ب��ع��رض لتطور 
ال��ع��الق��ات ب��ني اإلم�����ارات العربية 
املتحدة وإسرائيل، مكرراً التزام إدارة 
الرئيس جو بايدن حّل الدولتني بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني. وكشف 
ع��ن إن��ش��اء مجموعتي ع��م��ل تضم 
ممثلني من الواليات املتحدة وإسرائيل 
واإلم��ارات العربية املتحدة، على أن 
تركز األول��ى على تعزيز التعايش 
الديني، والثانية على تعزيز التعاون 

في مجالي املياه والطاقة.
وسئل بلينكن عن احتمال العودة 
إلى محادثات فيينا مع إيران، فأجاب 
أن إدارة ب��اي��دن »ال ت���زال مقتنعة 

ب��ض��رورة منع إي���ران م��ن احلصول 
على س��الح ن��ووي«، مشدداً على أن 
واش��ن��ط��ن تسعى إل��ى حتقيق ذلك 
من خ��الل الدبلوماسية. لكنه قال: 
»نقترب من نقطة ال يعّد فيها االمتثال 
خلطة العمل الشاملة املشتركة بحد 
ذاتها عودة إلى فوائدها«، عازياً ذلك 
إلى أن »إيران تستغل هذا الوقت لدفع 
برنامجها النووي بطرق متنوعة«. 
وقال: »ال نزال نعتقد أن الدبلوماسية 
ه��ي الطريقة األك��ث��ر فعالية للقيام 
ب���ذل���ك. ل��ك��ن األم����ر ي��ت��ط��ل��ب اث��ن��ني 
لالنخراط في الدبلوماسية، ولم نَر 
من إيران استعداداً للقيام بذلك«، علماً 
»أننا أوضحنا بجالء خ��الل األشهر 
التسعة امل��اض��ي��ة أن��ن��ا مستعدون 
للعودة إل��ى االمتثال الكامل خلطة 
العمل«، لكن »ما نراه بدقة أكبر اآلن 
)...( يشير إلى أنهم ليسوا كذلك«. 
وق���ال: »ال��وق��ت ينفد«، ألن »إي���ران 
تأخذ الوقت الكافي لتخصيب مزيد 
من ال��ي��وران��ي��وم«، م��ك��رراً أن »ردود 
فعل إي���ران غير مشجعة«. وأب��دى 
استعداد ال��والي��ات املتحدة التخاذ 
»خ��ي��ارات أخ��رى إذا لم تغير إي��ران 
مسارها«. ولفت إلى أن احملادثات مع 
دول املنطقة »تشمل ه��ذه اخليارات 
البديلة« من دون أن يوضح طبيعتها.

وأشار لبيد من جانبه، إلى حتسن 
العالقات م��ع ال���دول العربية التي 
وّقعت اتفاقات س��الم مع إسرائيل. 
لكنه كرر حتذير »العالم املتحضر« من 
خطر حصول إيران على سالح نووي. 
وأوضح أن »اخليارات األخرى تعني 
ما يفهمه اجلميع«. لكنه جتنب تسمية 

»اخليار العسكري« باالسم.
ورك��ز بن زاي��د على أهمية إجناح 
اتفاقات إبراهام لتشجيع آخرين، مبا 
في ذلك الفلسطينيون، على املضي في 
املسار ذاته. وحّذر من خطورة تكرار 

ظاهرة »حزب الله« في اليمن.

وك���ان���ت ال���ت���ط���ورات املتعلقة 
ب���احمل���ادث���ات ال��ن��ووي��ة م���ع إي���ران 
موضوعاً رئيسياً إضافياً لزيارة 
لبيد، ال��ذي سلط ال��ض��وء على عدد 
م��ن التحديات األمنية التي متثلها 
إي���ران ف��ي ال��ش��رق األوس���ط، مب��ا في 
ذلك التعامل مع التهديد الذي تشكله 
الطائرات بدون طيار اإليرانية، فضالً 
عن تسليم إيران صواريخ دقيقة إلى 
»حزب الله« في لبنان، وحرية املالحة 
ف��ي ب��ح��ر ال��ع��رب وال��ب��ح��ر األب��ي��ض 
املتوسط، فضالً عن محادثات فيينا 
غير املباشرة بني ال��والي��ات املتحدة 
وإي���ران برعاية االحت��اد األوروب���ي، 
أم��الً في ع��ودة البلدين إل��ى االمتثال 
التام لوجباتهما ضمن خطة العمل 
الشاملة املشتركة، أي االتفاق النووي 
اإليراني لعام 2015. وخالل اجتماع  
مع سوليفان، ع��رض لبيد ملا سماه 
»مخاوف إسرائيل بشأن سباق إيران 
نحو القدرات النووية«، محذراً من أن 
»إيران على وشك أن تصبح دولة ذات 

عتبة نووية«.
وخالل أحد االجتماعات الثنائية، 
أكد بلينكن للبيد على »دعم الواليات 
املتحدة ال��دائ��م ألم��ن اس��رائ��ي��ل، مبا 
في ذل��ك ال��ت��زام إدارة بايدن جتديد 
القبة احلديدية«، مضيفاً أن بالده 
ت��دع��م أي��ض��اً ح��ل ال��دول��ت��ني، م��ج��دداً 
انتقاد »اخل��ط��وات األح��ادي��ة من أي 
من اجلانبني، التي تعرقل آف��اق حل 
الدولتني ودعم اتخاذ تدابير متساوية 
ل��ل��ح��ري��ة ل��ك��ل م���ن اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني 
والفلسطينيني«. وك��رر أن اتفاقات 
إبراهام »ليست بديالً عن حل الدولتني 

للنزاع« بني الفلسطينيني وإسرائيل.
وق���ال م��س��ؤول أم��ي��رك��ي، خ��الل 
إحاطة مع عدد من الصحافيني عشية 
هذه احملادثات، إن االجتماع الثالثي 
بني بلينكن وبن زاي��د ولبيد »يسلط 
الضوء على احتفالنا املستمر بالذكرى 

األول��ى التفاقات إب��راه��ام واتفاقات 
التطبيع«، ال��ت��ي تشمل البحرين 
واملغرب وال��س��ودان، باإلضافة إلى 

اإلمارات العربية املتحدة.
وأشاع دبلوماسيون إسرائيليون 
أن ع��م��ان تستعد ل��الن��ض��م��ام إل��ى 
اتفاقات التطبيع مع إسرائيل. لكن 
امل��س��ؤول األميركي اكتفى بالقول: 

»نحن نعمل بنشاط لتوسيع اتفاقات 
إب��راه��ام. ال أن��وي مناقشة أي دولة 
محددة، لكننا نعتقد أن هناك مزايا 
ملموسة واقتصادية واستراتيجية 
لكل األط���راف«، موضحاً أن »إدارة 
بايدن تدعم بقوة ال��دول التي تطبع 
العالقات م��ع إس��رائ��ي��ل«. وأض��اف: 
»نعتقد أن هذه االتفاقات أظهرت أن 

هناك مزايا حقيقية لتفكيك العقبات 
القدمية وتعزيز التعاون، وال سيما 
السبل التي تعزز التنمية االقتصادية 

والعالقات بني الناس«.
وكان لبيد عقد اجتماعات عدة في 
أول زي��ارة لوزير خارجية إسرائيل 
للعاصمة األميركية، إذ عقد أيضاً لقاء 
ثالثياً مع بلينكن والوزير اإلماراتي 

عبد ال��ل��ه ب��ن زاي���د، ب��اإلض��اف��ة إلى 
االجتماع مع كل من نائبة الرئيس 
األميركي كاماال هاريس ومستشار 
األمن القومي جايك سوليفان وكبار 
امل��ش��رع��ني ف��ي ال��ك��ون��غ��رس م��ن كال 
احلزبني الدميقراطي واجلمهوري، 
مبا في ذل��ك رئيسة مجلس النواب 

نانسي بيلوسي.

مفاعل نووي إيراني

بلينكن استضاف بن زايد ولبيد سعيًا إلى توسيع »اتفاقات إبراهام«

تلويح أميركي بـ»خيار بديل« إذا »نفد وقت« الدبلوماسية مع إيران

النرويج: منفذ الهجوم بقوس للرماية 
دمناركي اعتنق اإلسالم ويشتبه بتطرفه

أعلنت الشرطة النروجية  أن املنفذ املفترض 
للهجوم بقوس الرماية ال��ذي أدى إلى سقوط 
خمسة قتلى في كونغسبرغ )جنوب ش��رق(، 
دمناركي يبلغ من العمر 37 عاما اعتنق اإلسالم، 
موضحة أنها اتصلت ب��ه ف��ي امل��اض��ي بسبب 

»مخاوف من تطرفه«.
وق���ال م��س��ؤول ال��ش��رط��ة ال��ن��روج��ي��ة أول��ي 
ب��ري��دروب سافيرود لصحافيني »كانت هناك 
مخاوف تتعلق بتطرف في السابق«. وأضاف 
أن هذه املخاوف، التي أدت إلى متابعة، تعود 
إلى 2020 وقبل ذلك. وكانت الشرطة النرويجية 
قد أعلنت مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنني 
آخرين في الهجوم املسلح والعنيف الذي شهدته 

مدينة كوجنسبرغ النرويجية  .
وذكرت الشرطة أن املصابني، أحدهما شرطي 

خارج اخلدمة، يخضعان للعالج في املستشفى.
وقام رجل يحمل قوساً وسهماً بإصابة عدة 
أشخاص في وسط املدينة. واحتجزت الشرطة 
املشتبه به، الذي يبدو أنه كان يتصرف مبفرده، 

ولم تبحث عن مشتبه بهم آخرين.
يتعاون املشتبه به في هجوم القوس والسهم 
الذي خلف خمسة قتلى في جنوب النرويج مع 

الشرطة، وفقاً ملا أعلنه محاميه  .
وق���ال���ت ال���ش���رط���ة إن ال���رج���ل احمل��ت��ج��ز 
ه��و دمن��ارك��ي يبلغ 37 ع��ام��اً ويقطن ف��ي بلدة 

كوجنسبرغ النرويجية.

العراق: عودة اجلدل حول »الكتلة األكبر«.. 
ومالمح أزمة حول احلكومة املقبلة

عملية الفرز اليدوي

بينما ب��دأت املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات في العراق عمليات العد والفرز 
اليدوي ل�140 محطة في الكرخ والرصافة 
ب��ب��غ��داد، ل��م يكن ق��د ج��رى ع��ّده��ا وف��رزه��ا 
إلكترونياً، أعلن »ائتالف دول��ة القانون«، 
بزعامة نوري املالكي، أنه يجري اتصاالت 
مع قوى عديدة من أجل تكوين الكتلة األكبر 
في البرملان املقبل، األمر الذي يوحي بأزمة 
سياسية مرتقبة في خصوص مهمة تشكيل 
نح  فترض أن متمُ احلكومة اجلديدة التي يمُ
للتيار ال��ص��دري، كونه ف��از بأكبر ع��دد من 

النواب في البرملان اجلديد.
ونقلت »وكالة األنباء العراقية« عن مدير 
اإلج��راءات في مفوضية االنتخابات داود 
سلمان أن املفوضية ستبدأ »في إج��راءات 
العد والفرز اليدوي بالكرخ والرصافة، 
وإعالن النتائج ستكون خالل سبعة أيام«. 
وأضاف أنه »بعد إكمال املفوضية إرسال 
جميع النتائج والنظر بالطعون سيصادق 
مجلس املفوضني على النتائج وتعلن 
للجميع«. وأش���ار إل��ى أن »ال��ع��د والفرز 
اليدوي سيكون ل�140 محطة فقط، التي لم 
تخزن نتائجها في عصا الذاكرة ولم ترسل 

عبر القمر الصناعي«.
وك��ان��ت النتائج األول��ي��ة التي أعلنتها 
مفوضية االنتخابات، قبل يومني، أظهرت 
تقدماً كبيراً لتيار رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر، يليه »ائتالف دولة القانون«، بزعامة 
املالكي، على اجلبهة الشيعية، مقابل تراجع 
كبير للقوى املوالية إليران وفي مقدمها كتلة 
»حتالف الفتح« بزعامة ه��ادي العامري. 
وبينما تقّدم في الطرف السني حزب »تقّدم« 
بزعامة محمد احللبوسي الذي أحلق هزمية 
كبيرة بغرميه »حتالف عزم« بزعامة رجل 
األع��م��ال خميس اخل��ن��ج��ر، ف���إن »احل���زب 
الدميقراطي الكردستاني«، بزعامة مسعود 
ب��ارزان��ي، حقق في اجلبهة الكردية تقدماً 
الفتاً على حساب خصمه »االحت��اد الوطني 
الكردستاني«. وبينما نالت ه��ذه النتائج 
استحسان القوى التي انتصرت، فإنها، في 
املقابل، أغضبت اخلاسرين إلى احلد الذي 
بات كثيرون منهم يهددون باستخدام القوة 

حلماية ما سموه »العملية السياسية«.
وفي مقدم هؤالء الفصائل املسلحة املوالية 
إلي���ران حيث أحلقت االنتخابات خسارة 

قاسية بجناحها السياسي »حتالف الفتح«.

وكانت مفوضية االنتخابات التي قيل 
إن��ه��ا استعجلت ف��ي إع���الن النتائج حتى 
بافتراض أنها أولية قبل استكمال عملية 
العد والفرز في احملطات املتبقية، أوضحت 
أن النتائج التي أعلنتها إمن��ا ه��ي أولية 
وقابلة للطعن، ومنحت أصحاب الطعون 
وال��ش��ك��اوى م��دة 3 أي��ام لتقدمي طعونهم. 
ويستغرق إعالن النتائج النهائية نحو 20 
يوماً قبل مصادقة احملكمة االحتادية عليها، 
وبدء اجللسة األولى للبرملان اجلديد. وكان 
عدد من الزعامات والقيادات العراقية التي 
نيت بخسارة كبيرة، باستثناء زعيم »تيار  ممُ
احلكمة« عمار احلكيم، هاجمت مفوضية 
االنتخابات. وبني هؤالء إياد عالوي، رئيس 
ال���وزراء السابق، ال��ذي منيت ابنته سارة 
ب��خ��س��ارة ق��اس��ي��ة، رغ��م أن ع���الوي وضع 
ك��ل ثقله م��ن أج��ل ف��وزه��ا حتى بعد إع��الن 
ائتالفه »الوطنية« مقاطعة االنتخابات. 
كما هاجم املفوضية زعيم »حتالف الفتح« 
ه��ادي العامري ال��ذي وص��ف االنتخابات 
ب�»املفبركة«. كذلك هاجمها رئيس الوزراء 
السابق حيدر العبادي وقيادات أخرى في 

»حتالف الفتح« والفصائل املسلحة.
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األمن اجلزائري يؤكد إحباط 
»مخطط لتنفيذ عمل مسلح«

أفاد التلفزيون العمومي اجلزائري، ، بأن مصالح األمن »أفشلت 
مخطط مؤامرة يعود إلى 2014«، يقف وراءه حسبه إسرائيل و»دولة 

أخرى من شمال أفريقيا«، من دون ذكر من هي الدولة.
وأوضحت القناة العمومية أن »املخطط« يتمثل في »التحضير 
لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني، بتواطؤ أطراف في الداخل 
يتبنون النزعة االنفصالية«. في إشارة، ضمنا، إلى »حركة استقالل 

القبائل« املصنفة من طرف السلطات منظمة إرهابية.
وبحسب التلفزيون ذات��ه فإن »املؤامرة مؤكدة باألدلة الدامغة 
املشفوعة باعترافات عناصر هذه اجلماعة اإلرهابية، التي مت توقيفها 
بحر هذا األسبوع«. مبرزا أن »التفاصيل« يتضمنها استطالع أعد لبثه 

بعد نشرة الثامنة الرئيسية من مساء .
وأرف��ق التلفزيون اخلبر مبقاطع من االستطالع، يظهر رجال 
أمن من والية تيزي وزو )كبرى مدن القبائل األمازيغية(، وأمامهم 
عرضت أسلحة وذخيرة محتجزة. كما يظهر مجموعة من األشخاص 
مكبلي األيدي إلى اخللف داخل مكاتب األمن، يبدو أنهم ضالعون في 

»املخطط«، الذي حتدث عنه التلفزيون.

»طالبان« تنضم حملادثات 
موسكو بشأن أفغانستان 

األسبوع املقبل
نقلت وكالة »تاس« الروسية لألنباء عن وزارة اخلارجية قولها،   
إن وفداً من حركة »طالبان« سيصل إلى موسكو األسبوع املقبل إلجراء 
محادثات بشأن ما تسمى صيغة موسكو بشأن أفغانستان. كما تضم 

احملادثات الصني وباكستان والهند وإيران.
عقد وفد من »طالبان«، اجتماعاً في الدوحة مع مسؤولني أوروبيني 
وأميركيني، هو األول بني األط���راف الثالثة منذ سيطرة احلركة 
على أفغانستان، وذلك في لقاء تزامن مع تعهد مجموعة العشرين 

بالتعاون لتجنيب البالد كارثة إنسانية.
قدت في روما،  وخالل القمة االفتراضية ملجموعة العشرين التي عمُ
تعهد االحتاد األوروبي بتوفير مساعدة إنسانية بقيمة مليار يورو 
ألفغانستان التي سيطرت حركة »طالبان« املتشددة على احلكم فيها 
في 15 أغسطس . وتسعى »طالبان« إلى نيل اعتراف دولي بشرعية 
سلطتها في أفغانستان واحلصول على مساعدات لتجنيب البالد 

كارثة إنسانية وتخفيف األزمة االقتصادية اخلانقة التي تعاني منها.
منذ سيطرة »طالبان« على السلطة في أغسطس جّمدت واشنطن 
املساعدات الثنائية ألفغانستان لكنها تقول إنها ال تزال تقدم املساعدة 
من خالل جماعات غير حكومية. وهناك دعوات إلتاحة االحتياطيات 
احلكومية احملتجزة في الواليات املتحدة للحكومة اجلديدة بقيادة 

»طالبان« لتخفيف األزمة اإلنسانية املتزايدة.

وزير الدفاع التايواني:
لن نبدأ حربًا مع الصني

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ، إن بالده لن تبدأ 
حرباً مع الصني لكنها ستدافع عن نفسها »بكل قوتها« وذلك 
وسط تصاعد التوترات عبر مضيق تايوان، األمر الذي أثار القلق 

على الصعيد الدولي.
وقالت تايوان، وهي منتج رئيسي ألشباه املوصالت، مراراً، 
إنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم، لكنها لن »تتصرف 

بتهور« وتريد اإلبقاء على الوضع الراهن مع الصني.
وق��ال تشيو أم��ام اجتماع جلنة برملانية مستخدماً االسم 
الرسمي لتايوان: »الشيء الذي ال يقبل الشك هو أن جمهورية 
الصني لن تبدأ أو تشن حرباً على اإلط��الق، لكن إذا كانت هناك 

حتركات فسوف نواجه العدو بكل قوتنا«.
وق��ال تشيو األس��ب��وع املاضي إن التوترات العسكرية مع 
الصني، التي تقول إن تايوان جزءاً ال يتجزأ من أراضيها، في أسوأ 
حاالتها منذ أكثر من 40 عاماً، مضيفاً أن بكني ستكون قادرة على 

القيام بغزو »شامل« بحلول عام 2025.

46 شخصًا مقتل نحو 
إثر اندالع حريق مببنى 

جنوب تايوان
ذكرت وسائل إعالم محلية ، أن ما ال يقل عن 46 شخصاً لقوا 
حتفهم إث��ر ان��دالع حريق مببنى متعدد األغ���راض في جنوب 
تايوان. ووقع احلريق في مبنى مكون من 13 طابقاً عمره 40 

عاماً في مدينة كاوشيونغ.
وذكرت صحيفة »أبل ديلي« أنه مت العثور على ما ال يقل عن 
12 شخصاً في وقت سابق »وال تظهر عليهم دالالت على احلياة« 

ومت تأكيد وفاتهم بعد إرسالهم للمستشفى.
وباإلضافة لذلك، ذكرت الصحيفة أنه مت من موقع احلريق 

إرسال عشر جثث ألحد أماكن الدفن.
وذك���رت وك��ال��ة األن��ب��اء املركزية احلكومية نقالً ع��ن بيان 
أصدرته إدارة اإلطفاء، أن إجمالي 52 شخصاً تتراوح أعمارهم 

بني 8 و83 عاماً أمُصيبوا جراء احلريق. 
وذك��رت إدارة اإلطفاء في بيان أن الطوابق العليا من املبنى 
تضم نحو 120 أسرة بينما كانت الطوابق السفلى غير مأهولة. 
وأوض��ح��ت اإلدارة أن��ه مت إخماد احلريق بعد أكثر من أربع 
ساعات. ومت إرسال نحو 145 رجل إطفاء و72 شاحنة إطفاء 

للمشاركة في جهود اإلطفاء.
وأصدرت رئيسة تايوان تساي إنغ وين، تعليماتها للسلطات 
مبواصلة أنشطة اإلنقاذ واملساعدة في نقل األس��ر املتضررة 

والتحقيق الشامل في سبب احلادث.

جعجع يطالب عون واحلكومة »برفض اإلذعان لترهيب حزب الله«
طالب رئيس حزب »القّوات اللبنانّية« 
سمير جعجع رئيس اجلمهورية ميشال 
ع��ون ورئ��ي��س احلكومة جنيب ميقاتي 
واحل��ك��وم��ة اللبنانية »ب���أن يتحّملوا 
مسؤوليتهم في رف��ض اإلذع��ان لترهيب 
)ح��زب ال��ل��ه(«، مضيفاً أن��ه »إذا أوقفوا 
التحقيقات مبلف امل��رف��أ خضوعاً لهذا 
الترهيب، فعليهم االستقالة ف��وراً، ب��دءاً 
من رئيس اجلمهورية ال��ذي يفترض أن 
يكون ساهراً على احترام الدستور، مروراً 

برئيس احلكومة ووصوالً إلى احلكومة«.
وتوقف جعجع في كلمة له عقب اجتماع 
تكتل »اجلمهورية القوية« عند تلويح 
»الثنائي الشيعي« بالتصعيد، قائالً »فيما 
يتعلق بالتهديد للجوء إلى أساليب أخرى 

حملاولة قمع القاضي بيطار، فإنني أدعو، 
من هنا، الشعب اللبناني احل��ر، ليكون 
مستعداً إلقفاٍل عاٍم شامٍل سلمّي، في حال 
ح��اول الفريق اآلخ��ر استعمال وسائل 

أخرى لفرض إرادته بالقوة«.
ورأى ج��ع��ج��ع، أن »م���ا ي��ح��ص��ل  مع 
ال��ق��اض��ي ال��ب��ي��ط��ار وم���ا ح��ص��ل ب���ال مع 
القاضي ص��ّوان« يضع معادلة »إّما رأس 
القاضي البيطار أو رأس احلكومة، إما 
)قبع البيطار( أو تفجير الشارع وتفجير 

البلد وبطبيعة احلال تفجير احلكومة«.
وش����دد ج��ع��ج��ع ع��ل��ى أن »اخل��ض��وع 
املتتالي ملعادالت الترهيب املتواصلة منذ 
سنوات أوصل اللبنانيني إلى ما هم عليه 
؛ لذلك ف��إن أي اب��ت��زاٍز إضافي تخضع له 

رئاستا اجلمهورية واحلكومة بخصوص 
حتقيقات جرمية املرفأ هو مبثابة مسماٍر 
إضافي، ورمب��ا أخير، في نعش ما تبّقى 
من دول��ة لبنانية، وه��و ضربة معنوية 
كبيرة للمؤسسة القضائية التي ما زال 
الرأي العام الداخلي واخلارجي يعّول ولو 
على جزٍء منها لقيام دولة احلق واحلرية 
والقانون بعد طول انتظار، وهو اشتراك 
مباشر أو غير مباشر بجرمية تفجير 

املرفأ«.
فهم كالمه على  ورف��ض جعجع أن يمُ
أنه تهديد مقابل تهديد، وقال »كل مسألة 
التهديدات غير واردة، باعتبار أنه ليس 
بهذه الطريقة تعمل وتتقّدم املجتمعات، إال 
أنه إذا كان هناك من يريد أن يفرض علينا 

جميعاً واقعاً معّيناً وبالقّوة فعندها ال لن 
نقبل بذلك أبداً«.

وأث��ار ملف الضغوطات على البيطار 
اعتراضاً سياسياً من مختلف األقطاب، 
ورأى املكتب السياسي حلزب »الكتائب 
اللبنانية« في بيان أص��دره عقب انتهاء 
اجتماعه برئاسة رئيسه سامي اجلميل، 
أن »م��ا حصل ف��ي مجلس ال���وزراء أثبت 
كذبة احلكومة املستقلة، وأكد مبا ال يقبل 
الشك أن )حزب الله( أطبق على املؤسسات 
وأسقط كل اعتبار ملفهوم الدولة، وها هو  
يترجم وعيد أمينه العام للقضاء والقضاة، 
ويهدد بفائض قوته وسالحه ويفرض 
إرادته على كل مفاصل الدولة فيما يشبه 

عملية جديدة للقمصان السود«.
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