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بيروت ـ محمد حرفوش
في الوق���ت الذي يواصل حزب اهلل توجيه 
الرس���ائل التطمينية الضامن���ة لعمر حكومة 
الرئيس س���عد احلريري، سلك العماد ميشال 
عون طريق اسقاطها، حيث دعا الستقالة الوزراء 
املستهدفني بسهامه )الداخلية – الدفاع – العدل 

واإلعالم(.
وقد اعتقد »البعض« لوهلة ان »سلوك« عون 
هذا فتح الباب أمام التغيير احلكومي علما ان 
هذا التقدير واالعتقاد ليس في محلهما بحسب 
مصادر مطلعة، ألن »أي تغيير يعيد القدمي الى 
قدمه ليس تغييرا، خصوص���ا انه ال الوقائع 
وال املعطي���ات وال املؤش���رات تفيد، كما تقول 
املص���ادر بإمكانية إحداث أي تعديل في موقع 
وناسة احلكومة أو التوازنات السياسية داخلها، 
وبالتالي ال مصلح���ة للدول اإلقليمية الراعية 
للتهدئة في لبنان بانفالت األوضاع اللبنانية 
على غاربها، ألن اس���قاط احلكومة سيرفع من 
منس���وب التوتر واالحتقان السياسيني، وهذا 
»القطع« السياسي برأي املصادر إياها ال ميكن 

استثماره راهنا ال من قبل سورية وال حزب اهلل، 
ولذلك من األجدى لهما استمرار التهدئة لعلهما 
يحصالن في ظلها عل���ى تنازالت من الرئيس 
احلري���ري مبوضوعي احملكمة واملفاوضات ال 
ميكنهما احلصول عليه���ا )أي التنازالت( في 
ظل التشنج السياسي، ولعل الكالم اجلدي عن 
تغيير احلكومة يبدأ رمبا بعد القرار االتهامي 
للمحكمة الدولية أو انقالب املشهد في املنطقة 

وليس قبل ذلك.
ورأت املصادر في هذا الس���ياق ان الظروف 
والعوامل واالعتبارات التي أفضت الى تشكيل 
هذه احلكومة بتوازناته���ا وطبيعة تركيبتها 
مازالت هي نفسها، وبالتالي أي تغيير حكومي 
يعني إما الدخول في أزمة وزارية أو إعادة تشكيل 
حكومة جديدة وفق توازنات احلكومة الراهنة 
نفسها، كما ان انفراط عقد املساكنة الهش وغير 
الطبيعي بني مكونات حكومة سعد احلريري 
يعني انفراط عقد التفاهم السوري – السعودي، 
وهذا ما يبدو مستبعدا في الوقت احلالي، ولذلك 

ال تغيير حكوميا في األفق املنظور.

مصادر: الكالم عن تغيير حكومي غير واقعي

)أ.پ( لبنانيون ميرون بجانب صورة كبيرة للرئيس رفيق احلريري كتب عليها »احلقيقة ألجل لبنان« 

صدمة »االعتراف المزدوج« لرئيس الحكومة فاقت ما فعله جنبالط لحلفائه في أغسطس 2009

هل انقلب سعد الحريري على 14 آذار؟!
بيروت: فاجأ الرئيس سعد احلريري اجلميع،

حلفاءه قبل خصوم����ه، باملوقف الذي أطلقه 
في موضوع اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري وتضمن اعترافا مزدوجا يصدر ألول مرة: 
االعتراف بارتكاب خطأ جس����يم في حق سورية 
عبر اتهامها سياسيا باجلرمية. واالعتراف بوجود 
شهود زور خربوا العالقة بني البلدين وسيسوا 
االغتيال وضللوا التحقي����ق، وأحلقوا األذى بنا 
»كعائلة الرئيس الشهيد. هذا املوقف البالغ األهمية 
والداللة كان له وقع الصدمة في قوى 14 آذار التي 
توازي الصدمة األولى اجلنبالطية التي حدثت في 
أغسطس 2009، ال بل تفوقها وتتخطاها بالنسبة 
للبعض في 14 آذار ممن يعتبر ان »املوقف التحول« 
عند احلريري حصل من دون مقدمات وتبريرات 
وفتح الباب واسعا أمام تفسير وحتليل األسباب 

والظروف التي أملت عليه اتخاذ هذا املوقف.
الوسط السياس����ي املنهمك في تفكيك »ألغاز 
وأبعاد« موقف احلريري باعتباره حدثا سياسيا 
ألغى ما ع����داه من أحداث،  مبا ف����ي ذلك أحداث 
بيروت، توزع في قراءته لهذا املوقف بني اجتاهني 
وتفسيرين: األول يعتبر ان هذا املوقف استثنائي 
في توقيته )مع تقدم احملكمة الدولية واستئناف 
املفاوضات املباشرة( وشكله )صدوره عبر جريدة 
»الشرق األوسط« السعودية( ومضمونه )الذي 
يقدم تنازال جوهريا ف����ي القضية األولى قضية 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري التي رسمت خط 
األحداث واملعادالت منذ 5 سنوات وكانت األساس 
الذي بنى عليه احلريري االبن زعامته وش����كلت 
القضية املركزية لق����وى 14 آذار ومحور خطابها 
السياسي(. ان هذا املوقف يعد حتوال في مسيرة 
سعد احلريري السياس����ية، حتول مهم في نظر 
حلفائه يتمثل في »تس����ليم أهم ورقة في يده«، 

وحت����ول جذري في نظر خصومه يتمثل في أول 
خطوة عملية باجتاه اخلروج من املرحلة السابقة 
)14 آذار(والدخول في مسار سياسي جديد، مع كل 
ما تستتبعه هذه االنعطافة من تغييرات متدرجة 
تفضي الى التخلص من أعباء املرحلة الس����ابقة 
وأثقالها، خصوصا ان الس����فينة اللبنانية تسير 

في هذه األيام في بحر اقليمي هائج.
وفي اعتقاد أصح����اب هذا الرأي ان احلريري 
دخل في مس����ار تراجع، وان ه����ذا التنازل األول 
من نوعه الذي قدمه س����يجر الى تنازالت أخرى 
بدءا من ادخال تغييرات على اخلطاب السياسي 
اإلعالمي وحتديد اطار ووظيفة 14 آذار في املرحلة 
املقبلة، واجراء تغييرات في فريقه تطال خصوصا 
من كانوا يعتب����رون من »رموز وصقور املرحلة 

السابقة«.
الثاني يعتبر ان احلريري لم يذهب الى تنازل 
جوه����ري يقارب »االستس����الم« وامنا قام بقفزة 
نوعية هدف فيها بشكل أساسي الى تدعيم عالقته 

مع سورية وعملية بناء الثقة فيها.
وكالمه رسالة الى سورية بالدرجة األولى تنم 
عن استعداد لديه للمضي قدما في العالقة الشخصية 
السياسية التي نسجها مع الرئيس السوري بشار 
األس����د، وللقيام بكل ما تتطلبه هذه العالقة من 
مستلزمات وقرارات صعبة.كما استعداده لسماع 
نصائح القيادة السورية في املجال املتعلق بتحرير 
العالقة اجلديدة من كل القيود واألثقال املاضية، 
وفي املجال الذي يحفظ االستقرار واملقاومة في 
لبنان. وه����ذا املوقف املتقدم من جانب احلريري 
يعكس أيضا استعدادا لديه لالنضواء واالنخراط 
في عملية التقارب والتفاهم السعودي - السوري 
ف����ي لبنان واملنطقة، وتلبي����ة كل ما تتطلبه من 
تسهيالت ومقتضيات للحصول على شبكة أمان 

عربية للبنان. وفي اطار هذا التفسير فإن احلريري 
أعطى وألول مرة عمليا ما هو مطلوب منه وفق 
»خريطة طريق« حددتها دمش����ق لعالقة راسخة 
وموثوقة، واحلريري في بداياتها اآلن. في حني ان 
جنب����الط نفذ ما عليه وفق خريطة طريق أخرى 

خاصة به وأصبح في نهاياتها.
تفسيران سياس����يان هناك ثالث لهما، وهذا 
التفسير املوجود ضمن »حتالف املعارضة«، أي 
حزب اهلل وحلفائ����ه،  يتعاطى بحذر مع موقف 
احلري����ري الذي يوصف بأنه »خطوة جيدة وفي 
االجتاه الصحيح ولكنها غير كافية«، وبأنه »مهم 
ولو جاء متأخرا«، كما يبقي على مساحة من الشك 
في تقدير نتائجه وعواقبه اذا اقتصر على متتني 
العالقة مع س����ورية ونقلها الى مرحلة التحالف 
في اطار سياسة الفصل والتمييز بني حزب اهلل 
وسورية، واذا جرى تهميش مسألة شهود الزور 
واعتبارها غير ذات أهمية وتأثير في مسار التحقيق 
الدولي والقرار الظني الذي يس����تند الى »شهود 
آخرين«. ولذلك فإن هذا احلذر ترجم بس����يل من 
األسئلة التي حاصرت احلريري، وبالتساؤل حول 
امكانية صموده وعدم تعثره وهو يتراجع، كما 
بالدع����وة الفورية الى ان يك����ون موقفه مقرونا 
بخطوة عملية هي مالحقة شهود الزور ومحاكمتهم 
وحتديد املسؤوليات واجلهات التي تقف وراءهم، 
ومحاسبة من رعاهم وفبركهم واعادة االعتبار الى 
الضباط األربعة.. الخ. على هامش التفس����يرات 
وبغض النظر عنها، فإن النتيجة األولية والواضحة 
ملواقف احلريري »اجلريئة« انها رسخت عالقته 
مع األسد وطوت صفحة أحداث بيروت ورسخت 
التهدئة وقلصت التوتر السياسي الطائفي وعززت 
اللغ����ط واالبهام حول القرار الظني وأطالت عمر 

حكومة الوحدة الوطنية.

الحريري مطمئنا الحلفاء: لن يكون في لبنان غالب ومغلوب

مصادر لـ»األنباء«: عون يقاطع بعبدا.. والحوار الوطني

أخبار وأسرار لبنانية جنبـالط واحلكومـة: وزير ونائب س���ابق وبارز 
يقول إنه واثق من أن جنبالط لن يسحب وزراءه 
من احلكومة حتت أي ظ���رف من الظروف، ليس 
ألنه يخش���ى انقس���اما في الكتل���ة النيابية التي 
يرأسها وإمنا لقناعته بأن مثل هذه الطريقة � هذه 
املرة � تقود إلى فوضى سياس���ية ودس���تورية، 

ورمبا أمنية، شاملة.
عالقة ممتـازة: عن العالقة بيين الرئيس احلريري 
والنائييب وليييد جنبييالط، يقول مصييدر مقرب من 
جنبالط: »في إفطار قريطم عبر الشيييخ سعد بشكل 
واضح عن عالقته باجلبل وعن عالقته بوليد جنبالط 
واحلزب االشتراكي، ودائما وليد بك يعبر عن عالقته 
بتيار املسييتقبل وبالشيخ سعد احلريري الشخصية 

والسياسية، فالعالقة ممتازة وستبقى ممتازة«.
اولويـات حـزب اهلل: يعطي ح���زب اهلل أولوية 
لثالثة ملفات وهي: معاجلة مس���ألة شهود الزور 
بجدية ودون موارب���ة، التعاطي بجدية مع األدلة 
والقرائن التي طرحها الس���يد حس���ن نصراهلل 
وأخذها بع���ني االعتبار وحتقي���ق اجماع وطني 
حولها، والتنبه الى شبكات املوساد التي اقتحمت 

البلد واحتلته وتنفيذ أحكام االعدام بحقهم.
شـهود الزور: تقول مصادر متابعة ملسار التحقيق 

الدولي ان الشييهود املوجودين فييي تقرير بيلمار ال 
عالقيية لهم بي »شييهود الزور«،  ومبييا تعنيه الكلمة، 
ووضعهييم أمام قوس احملكمة فييي لبنان ال يغير في 
األمر شيئا، قد يكون البعض قد تعرض لغسل دماغ،  
أو لتهديد، أو إلغراء، القضية هامشية جدا في الهاي، 
لكن املعلومات التي ترد إلى نيويورك تقول إن القضاء 
اللبنانييي حذر جدا حيال التعاطي مع تلك القضية كي 
ال يشوش، بطريقة أو بأخرى »وإعالميا حتديدا« على 
احملكمة الدولية، وقد يشهد لبنان استقالة قضاة كبار 
إذا ما جنح فريق معن في إشيياعة ذلييك املناخ الذي 

يتقاطع فيه القضائي مع السياسي.
وثمة مسؤولون في لبنان ينتهجون سياسة »ومنطق« 
االعتدال يقولون بانتظار صييدور القرار الظني، وإذ 

ذاك تثار قضية »شهود الزور«.
النظـرة للجيش: سفير عربي أقام إفطارا لبعض 
الشخصيات السياسية املتعددة املشارب، وعندما 
طلب منه رأيه في مسار األمور في لبنان، قال إنه 
لن يحلل ولن يس���تنتج بل يتمنى على الساسة 
الذي���ن يتعاملون مع الش���عب اللبناني على أنه 
»ش���عوب« أال يتعاملوا مع اجليش اللبناني على 

أنه »جيوش«.
املقاومة تنفي: تنفي مصادر في حزب اهلل ما ادعته 
مصادر عسكرية إسرائيلية أن قوات حزب اهلل نقلت 
الصواريييخ التييي أخلتها ميين املخزن الييذي انفجر 
األسبوع املاضي، في بلدة الشهابية قضاء صور، إلى 

مسجد في النبطية.
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن انفجار الشهابية 
كشف مجددا عن الواقع الذي يلجأ فيه حزب اهلل إلى 
استخدام السييكان اللبنانين احمللين دروعا بشرية، 
وهددت هذه املصييادر بأنه في حال تدهور األوضاع 
العسكرية سيقوم اجليش مسبقا بإنذار السكان املدنين 
اللبنانييين، الذين قام حييزب اهلل بتخزين صواريخه 
ووسائله القتالية في مستودعات ومخازن سرية داخل 
منازلهم أو بالقرب منها، وسيمنحهم فسحة من الوقت 
لترك منازلهم، إلفساح املجال أمام قواته لشن هجوم 
مباشر ومركز على مخازن حزب اهلل وقواته في هذه 

األماكن.
اسرائيل ال تفكر في احلرب: خالل لقاء بني شخصية 
لبنانية ومس���ؤول أوروبي، قال هذا األخير إنه ال 
يعتقد أن إسرائيل تفكر في شن حرب على لبنان، 
ألن كل األم���ور تس���ير على ما تش���تهيه في هذا 

البلد.

الهدنة الى تالزم املسارات، كما في مدريد 
والعروبة وحترير مزارع شبعا واحلوار 

الوطني.

متري يرد على عون

وردا على حملة عون على الرئيس 
سليمان والوزراء قال وزير اإلعالم طارق 
متري الذي اتهمه العماد عون بتسريب 
الشائعات رد عليه: ان البلد يحتاج الى 
حوار عقالني وإلى ممارس����ة سياسية 
بعيدة عن االنفع����ال، مؤكدا ان مهمته 
ليست قمع اإلعالم وامنا على املتضرر 
من األخبار غير الصحيحة اللجوء الى 
القضاء، مستغربا التهجم على رئاسة 
اجلمهورية، وقال متري: خطاب عون 
يثير، لكنه ال يقن����ع أحدا، وال يحظى 

باحترام أحد.
بدوره وزير العمل بطرس حرب أبدى 
اس����تغرابه للهجة التصعيدية للعماد 
عون، معتبرا ان رئيس اجلمهورية وكل 
صاحب ضمير ميك����ن ان يبكي عندما 

يسمع كالما مشابها.

»املركزية« والقلق من إدالءات كرم
وكال����ة األنباء املركزي����ة نقلت عن 
مصادر في 14 آذار ان سبب هجوم عون 
على الرئيس والوزراء وجهاز املعلومات 
يعود الى قلقه مما أدلى او س����يدلي به 

العميد املوقوف فايز كرم.
بدوره النائب ابراهيم كنعان رفض 
توصيف كالم رئيس كتلته العماد عون 
باحلمل����ة التصعيدية، وقال ان عون ال 
يس����عى الى تسجيل نقاط على رئيس 
اجلمهورية بل لوضع االصبع على مكمن 

اخللل.
العماد عون في اللقاء األس����بوعي 

لكتلته أمس متسك مبواقفه املعلنة.
النائب خضر حبيب )املس����تقبل( 
حتدث عن صل����ة بني تصريحات عون 
وتوقي����ف العميد فايز كرم، وان يكون 
هناك توزيع ادوار بني احلزب والتيار، 
والحظ انه بدل مكافأة فرع املعلومات 
على كشفه ش����بكات التجسس، يقوم 

البعض بالتعرض له.

الرئيس احلريري بات مقتنعا بالعالقة 
الشخصية مع الرئيس السوري وبالعالقة 
السياسية مع دمشق، وقال ل� »األخبار« 
هذا هو اقتناعه وهذا أفضل من ان يكون 

هناك أحد أقنعه.
وأضاف: هذا األمر يعيدنا الى نظرية 
السني � سني )السعودية � سورية( واتفاق 
الطائف، وقال ان السعودية والرئيس 
الراحل  الراحل حافظ األسد والرئيس 
رفيق احلريري هم من بنوا اتفاق الطائف 
ضمن الثوابت التي نعرفها جميعا من 

ف����ي حزب الكتائب »كي����ف ان التهدئة 
االعالمية باتت بحاجة الى تدخل خارجي 

لفرضها.
لكن صحيفة »السفير« القريبة من 
املعارضة تناولت تصريحات احلريري 
بعنوان كبير يقول: احلريري برأ سورية.. 

فمتى حزب اهلل؟

جنبالط: الحريري أقنع نفسه

بي����د ان رئي����س اللق����اء النياب����ي 
الدميوقراط����ي ولي����د جنبالط يرى ان 

املقاصد االسالمية، الضطراره الى مغادرة 
بيروت امس لتمضية عطلة عيد الفطر 

مع عائلته.

رسالة تطمينية

على ان حديثه عن اكمال مسيرة 14 
فبراير )وليس 14 آذار؟( قد يكون رسالة 
تطمينية للحلفاء املسحيني خصوصا، 
الذين اقلقتهم تصريحاته االخيرة، رغم 

النكهة االقليمية الواضحة فيها.
وفي هذا الس����ياق يستغرب مصدر 

واحلوار، وان الهدوء هو السبيل الوحيد 
اليصال هذا البلد الى بر االمان.

وكان احلريري التقى عضو 14 آذار 
النائب مروان حمادة الذي استوضحه 
خلفية تصريحه ه����ذا، متهيدا لعرض 
اجلواب مع االمانة العامة ل� 14 آذار التي 
ستجتمع اليوم االربعاء، وتصدر بيانا 
حول املوقف املس����تجد، وفق ما تناهى 

لالنباء.
الرئيس احلريري اعتذر عن رعاية 
افطار رمضاني جلمعية متخرجي مدارس 

سنكمل مسيرة 14 فبراير

وف����ي اش����ارة غي����ر مباش����رة الى 
التصريحات التي نش����رتها له جريدة 
الشرق االوسط حول تسرعه باالتهام 
السياسي لسورية وحول شهود الزور 
قال ردا على التساؤالت التي طرحتها 
هذه التصريحات اننا لن نفرط في دماء 
الرئيس رفيق احلريري وسنكمل هذه 
املسيرة التي بدأناها في 14 فبراير بعد 
اغتياله، ونؤمن بان هذا البلد هو جلميع 
ابنائه، وسيبقى بلد احلداثة واالنفتاح 

بيروت ـ عمر حبنجر
املواقف املس����تجدة للرئيس سعد 
احلري����ري، تقدم����ت عل����ى مس����توى 
االهتم����ام الع����ام، على حمل����ة العماد 
ميش����ال عون ضد رئيس اجلمهورية 
والوزراء وجهاز املعلومات وقد توزعت 
التعليقات السياسية وردود الفعل على 
هذي����ن املوضوعني، فقد رحبت قوى 8 
آذار مبواق����ف الرئيس احلريري، فيما 
وصف النائب محمد رعد )حزب اهلل( 
خطاب عون، بصرخة وجع تصدر عن 
مس����ؤول متألم وحريص، وليس الي 

سبب آخر.
لكن أخطر ما قيل في هذا الس����ياق، 
ان العماد عون قرر عدم املش����اركة في 
اجتماعات هيئة احل����وار الوطني بعد 
اآلن، كما ذكر مقرب����ون منه لصحيفة 

»السفير«.
وقالت مص����ادر نيابية ل� »األنباء« 
ان عون، وكما يظهر من كالمه ال يريد 
ان يلتقي الرئيس سليمان بعد اليوم، 

مبعنى انه يريد مقاطعة الرئاسة.
إلى ذل����ك وفي آخر افطار أقامها في 
قريطم مساء أمس األول قال احلريري 
»لن ايأس من الدعوة الى وقف الصراخ 
السياسي، وتنزيه الدعوة عن االسفاف 
ووس����ائل التهاجم. وبحضور عدد من 
الوزراء اقرأ في العيون نقدا وعبثا، او 
قلقا على احلاضر وامال في املستقبل، 
لكني لن اجنذب الى استغالل املناسبات 
االهلية مهما نفخوا في ابواق االستفزاز 

السياسي واالعالمي«.

ال غالب وال مغلوب

اننا نؤمن  وتابع احلريري قائ����ال: 
بالعيش املشترك وباملناصفة التي يجب 
ان تكون لدينا قناعة حيالها، الن لبنان 
ال ميكن ان يعيش من دون مسيحييه 
او مس����لميه، ويجب على كل واحد منا 
وعلى كل املسؤولني ان يتصرفوا على 
هذا االساس، ويعبروا عن هذه القناعة 
ليس بالكالم فقط بل بالعمل ايضا، وال 
يتوهمن احد انه قد يكون هناك غالب 

ومغلوب في لبنان.


