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بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عض���و تكتل »التغيير واإلص���اح« النائب 
د.يوس���ف خليل ان نداء رئيس الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية د.سمير جعجع الذي توجه به إلى 
شابات وش���بان التيار »الوطني احلر«، وبالرغم من 
اعتبار البعض له نداء إيجابيا ودعوة للحوار والتاقي 
على قواسم مشتركة، إال ان التيار املذكور تعامل معه 
بكثير من احلذر والتنبه ملا قد يكون يحمل في خلفياته 
من أمور مبطنة وغي���ر معلنة، معتبرا من جهته ان 
النداء املشار اليه، يبقى نداء إيجابيا كما جاء بالشكل 
واملضمون، خصوصا انه س���لط األضواء على فترة 
م���ا قبل العام 2005 التي حملت الكثير من اخليارات 
والعناوين األساسية التي تاقى فيها التيار مع »القوات 
اللبنانية«، السيما على املستويات السياسية والفكرية 

واالجتماعية، مشيرا الى ان اخلافات السياسية أصبحت اليوم جذرية 
بني الطرفني وسببا رئيسيا لانقس���ام السياسي والشعبوي احلاصل 
بينهم���ا، إال ان تلك اخلافات ميكن لها أن تكون بناء على نداء د.جعجع 
عناوين حوار وتوصل بني اخلصمني السياسيني، مرتئيا انطاقا مما تقدم 
تشكيل جلنة مشتركة تتولى موضوع احلوار املطلوب بني الفريقني أقله 

على قاعدة وقف احلرب اإلعامية بينهما.
ولفت النائب خليل في تصريح ل� »األنباء« الى ان تأييد التيار »الوطني 
احلر« لساح »حزب اهلل« كساح مقاوم، هو أحد اخليارات االستراتيجية 
التي اعتمدها العماد عون لتحرير لبنان من االحتال اإلسرائيلي، ولنزع 
صبغة الضعف ع���ن الدولة اللبنانية التي كان العدو يتس���لح بها في 
غزواته ألراضيها واستباحته السيادة اللبنانية ساعة يشاء وكما يحلو 
له، مؤكدا انه حتى هذا اخليار وبالرغم من كونه أكثر العناوين اخلافية 
بني التيار »الوطني احلر« و»القوات اللبنانية«، وبالرغم من انه ال ميت 
إلى القواسم املشتركة بصلة، ميكن له أن يكون عنوانا أساسيا للحوار 

بينهما، على أن يقنع فريق من االثنني بصوابية نظريته.
وأش���ار النائب خليل ال���ى ان التيار لم يبدل ف���ي ثوابته وقناعاته 
السياسية التي قام على أساسها، فهو مازال وسيبقى رافضا ألي وجود 
عسكري سوري على األراضي اللبنانية، ومازال يسعى الى حتسني األداء 

احلكومي واإلداري ومحاربة الفساد املستشري داخل 
املؤسسات الرسمية والعامة، معتبرا ان العماد عون ما 
كان ليبرم وثيقة تفاهم مع »حزب اهلل« لو لم يثبت 
هذا األخير لبنانية سياسته وجدارته في الدفاع عن 
لبن���ان في وجه العدو اإلس���رائيلي، وذلك ليس من 
باب نقض العماد عون لألس���س واملبادئ التي تكلم 
عنها د.جعجع، إمنا انطاقا من سياسة االنفتاح على 
الشركاء اآلخرين في لبنان التي التزم بها العماد عون، 
والتي أظهرت إيجابيتها الكبيرة سواء على مستوى 
عودة املس���يحيني وبقوة الى الساحة السياسية، أو 
على مس���توى تاقي اللبنانيني حتت س���قف وطني 
واحد، معتبرا ان س���اح حزب اهلل لم يعد يتناقض 
مع مبادئ التي���ار »الوطني احلر« لطاملا أقره البيان 
الوزاري على انه ساح مقاوم لاحتال اإلسرائيلي 

ولطاملا صادقت عليه غالبية الفرقاء في املجلس النيابي.
في سياق متصل، وردا على سؤال حول كلمة البطريرك صفير التي 
ألقاه���ا النائ���ب البطريركي املطران روالن أبوج���ودة عن دور »القوات 
اللبنانية في بناء الوطن وعن فش���ل طاولة احلوار، رأى النائب خليل 
أنه ال أحد يس���تطيع إنكار وجود »القوات اللبنانية« كفريق لبناني له 
مكانته السياس���ية وحيثيته الش���عبية وتاريخه السياسي منذ العام 
1978 وحتى اليوم، وان بكركي ال يس���عها انطاق���ا من موقعها اجلامع 
للبنانيني عموما وللموارنة خصوصا س���وى االعتراف بالدور الوطني 
جلميع الفرقاء املوارنة وإن اختلفوا في األس���لوب والنهج، معتبرا من 
جه���ة اخرى ان البطريرك صفير رجل دين وبالتالي فإن كامه ال يخلو 
من املواعظ واإلرش���ادات للتأكيد على وقائع ظرفية ضرورية للمجتمع 
املاروني الذي ميثله ويرأسه روحيا، معربا عن اعتقاده ان ليس املقصود 
من كام���ه ان »جتربة احلوار لم تنجح في لبن���ان« توجيه العتب الى 
رئاسة اجلمهورية أو نسف مساعيه اخليرة، إمنا دعوة لتكثيف جهود 
جميع اللبنانيني إلجناح احلوار وإعاء الشأن الوطني فيه على الشأنني 
الطائفي والفئوي من اجل للبنان واللبنانيني، مؤكدا ان كلمة البطريرك 
صفير جاءت مبثابة صرخة كبيرة نابعة من مخاوفه على لبنان وعلى 

الوجود املشرقي للمسيحيني.

األسد نصح نجاد بإعادة النظر في زيارته إلى جنوب لبنان
الرئيس السوري تمنى على نظيره اإليراني أن يكون سقف تصريحاته في بيروت منخفضاً قناعة بأنه ال أمان إلسرائيل وألن أمن لبنان مهم جداً لسورية

الرئيس اإليراني أحمدي جناد الرئيس السوري د.بشار األسد

)محمود الطويل(رئيس احلكومة سعد احلريري مترئسا جلسة مجلس الوزراء مساء امس األول في السراي احلكومي

مصادر لـ »األنباء«: القرار الظني
يتهم من 3 إلى 8 أفراد في حزب اهلل!

بيروت: أعلنت مصادر مطلعة ان دمش���ق تبلغت من باريس
عدم قدرتها على فعل شيء بالنسبة الى القرار الظني، وبالتالي 
ليس هناك اي مجال لتأجيل صدور القرار قبل نهاية العام احلالي، 
حيث س���يتضمن اتهام أفراد من حزب اهلل يتراوح عددهم بني 3 

و8 عناصر.
وف���ي هذا االطار أك���دت املصادر ان حزب اهلل لن يس���تجيب 
للطلب األخير للجنة التحقيق الدولية االس���تماع الى دفعة ثانية 
من أفراده او أنصاره، لكن���ه لم يبلغ املدعي العام الدولي دانييل 

بيلمار موقفه بعد.
في املقابل ذلك أعلنت مصادر ديبلوماسية عليمة انه رغم احلديث 
في بعض األروقة السياسية عن احتمال صدوره قبل نهاية العام 
احلالي، فإن القرار الظني قد يتأخر ألشهر عديدة، بحيث يستعاض 
عنه بتقرير عن س���ير التحقيقات الدولية في الشهرين املقبلني، 
وتعتقد املصادر ان اس���تمرار ال���كام األميركي الغربي عن القرار 
الظني هدفه استخدام هذه الورقة للضغط على قوى املمانعة من 

اجل تسهيل التسويات في بعض امللفات املتفجرة في املنطقة.

تركيا: المحكمة واقع ال يمكن تجاهله.. 
والسوريون ال يعترضون على كشف القتلة

بيروت: في دخول تركي مباش���ر وصريح ومهم على خط احملكمة
الدولية واألزمة الناشبة في لبنان حولها قال وزير اخلارجية التركي 
أحمد داود أوغلو: ان احملكمة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس احلكومة 
السابق رفيق احلريري »مسألة عدالة،  ومن الضروري أن تبقى ضمن 
هذا اإلطار وأال تكتسي طابعا سياسيا«، وأكد انه »منذ البداية، قالت لنا 
السلطات السورية ان ال صلة على اإلطاق بني سورية وهذا االغتيال 
وقد صدقنا كل كلمة صدرت عن القيادة الس���ورية، ولكنني ال أظن أن 
السوريني سيعترضون على كشف هوية من قتل رفيق احلريري، أي أنني 
ال أرى أي مشكلة«. وأضاف ان احملكمة الدولية »مت تأسيسها وتسلمت 
مهامها، وهي واقع يس���تحيل جتاهله«، وقال ان اغتيال احلريري كان 
»عما تخريبيا ضد السلم في لبنان، لذا أبدينا رد فعل حيال ذلك، لكن 
في الوقت عينه لم نرد بتاتا أن تتدهور عاقات اللبنانيني بني بعضهم 
والعاقات الثنائية بني لبنان وس���ورية أو دول أخرى«. ورفض داود 
اوغلو مقولة إنه من األفضل االستغناء عن احملكمة اآلن، واالستغناء 
عن االتهامات باس���م أمن لبنان ومصلحته وقال: »العدالة دوما مهمة، 
ولكن يجدر التطلع إلى ما يحصل على أنه مسألة عدالة وليس خافا 
سياس���يا، يفترض أن تكون قضية قانوني���ة، وضمن هذا اإلطار، وال 
يفترض أن تنعكس على االس���تقرار احمللي في لبنان، يجب أن تكون 

املسؤولية فردية، وأال تعتبر مسؤولية طائفة او دولة«.

مباشرة للغاية وقالت بوضوح، ان كان األمر 
يتعلق بلبنان او بالعراق، فاننا سنمنع أي 
محاولة لتقويض استقرار هذين البلدين«.

 وأوضح كراولي ان كلينتون أكدت على 

األميركية هياري كلينتون ونظيرها السوري 
وليد املعلم مساء أمس األول.

 وقال املتحدث باسم اخلارجية األميركية 
فيلي���ب كراولي ان »وزيرة اخلارجية كانت 

ان هذا املوضوع س���يؤجل الى حني عودة 
الرئيس ميش���ال س���ليمان من املكسيك. 
ويفض���ي التعطيل الى ترتيب وضع بالغ 
اخلط���ورة حي���ال االمم املتحدة واحملكمة 
ويعد تنصا من التزامات البيان الوزاري 
ومقررات احلوار الوطنير ويضعان البلد 
امام استحقاق غير مسبوق. وقبل جلسة 
مجلس الوزراء مساء امس االول عقد وزراء 
املعارضة اجتماعا تنسيقيا رفضا لتمويل 
احملكمة، وهو ما اكده الوزير حسني احلاج 
حسن، وقال احد هؤالء الوزراء ل� »السفير«: 
ال ميكنها ان تض���ع توقيعها على متويل 
س���يذهب الى محكمة مسيسة بات قرارها 
االتهامي معروف االجتاه س���لفا وعنوانه 
خن���ق املقاومة، فهل م���ن عاقل يلف حبل 

املشنقة على رقبته.
وزير االعام طارق متري قال بعد اجللسة 
التي انعقدت برئاسة الرئيس سعد احلريري: 
لقد بحثنا بكل ما هو موجود على مشروع 
املوازن���ة لكننا لم نقرر ش���يئا نهائيا، امنا 
صدقوني، جو مجلس الوزراء مختلف كليا 

عما يبني او يصور او يعتقده البعض.

فأجاب جن���اد ان زيارته منطقة مرجعيون، 
موقف اس���تراتيجي بالنسبة اليه، الن هذه 
املنطقة هي مبثابة حدود اليران مع اسرائيل.  
وتقول مصادر املعلومات ان الرئيس االسد رد 
مبا معناه ان هذا االمر ليس مناسبا، كما امل 
منه ان يكون سقف تصريحاته في بيروت 
منخفضا، النه ال امان لاس���رائيليني، والن 

امن لبنان مهم جدا المن سورية.
وانتهى اللق���اء على ان يفكر جناد جيدا 
باالمر، ومبا ميك���ن ان يكون عليه رد فعل 

اسرائيل.

األسد في طهران قريبًا

ومع االعان عن عزم الرئيس االسد زيارة 
طهران السبت املقبل، توقع املسؤولون في 
بيروت ان يكون الرئيس جناد قد انهى تفكيره 
في االمر، ملصلحة جتنيب اجلنوب سلبيات 

باالمكان االستغناء عنها.
في عضون ذلك، حذرت الواليات املتحدة 
سورية من محاولة زعزعة استقرار العراق 
ولبنان، عل���ى ما أف���ادت وزارة اخلارجية 
األميركية عقب لقاء جمع وزيرة اخلارجية 

الهدف األميركي املتمثل في الوصول إلى »سام 
شامل في الشرق األوسط« يشمل سورية، الفتا 
إلى ان املعلم »أبدى اهتماما كبيرا« باملوضوع  
وفي دمش���ق، ذكرت وكالة األنباء الرسمية 
)سانا( ان اجلانبني استعرضا »العقبات التي 
حتول دون حتقيق« السام، ونقلت عن املعلم 
تأكيده ان »سورية تنتظر ان تلمس أفعاال 

ال أقواال« من جانب إسرائيل.

استمرار الحوار البناء

 كما اتف���ق املعلم وكلينتون، بحس���ب 
الوكالة، على »ضرورة استمرار احلوار البناء 
بينهما إلزالة العقبات التي حتول دون تطبيع 

العاقات الثنائية«.
على الصعيد الداخلي تقدم ملف متويل 
احملكمة الدولية الى املرتبة االولى في جدول 
القضايا اخلافية اللبنانية، مع استحقاق 
اقرار املوازنة. وحتدثت مصادر قريبة من 
احلكومة ان اتصاالت ستجري اليجاد مخرج 
ملسألة التمويل في حال استمر وزراء حزب 
اهلل وحلف���اؤه في 8 آذار مبحاولة تعطيل 
متريرها في مشروع املوازنة، ومن املؤكد 

بيروت ـ عمر حبنجر
من خلف غبار »شهود الزور« والتجاذبات 
حول متويل احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان، 
تقدم���ت االهتمام���ات اللبنانية الرس���مية 
والديبلوماس���ية بالزيارة املقررة للرئيس 
االيراني احم���دي جناد في منتصف اكتوبر 
املقبل، وبالذات اجلانب املتعلق منها بزيارته 
للمنطقة اجلنوبية احلدودية في مرجعيون 
وبنت جبيل، االمر الذي تعتبره اس���رائيل 

استفزازا مرفوضا.
 وتقول مصادر ديبلوماسية في بيروت

ل� »األنباء« ان هذا املوضوع، موضوع زيارة 
جناد الى اجلنوب، كان جزءا من احملادثات 
السريعة التي جرت بني الرئيس بشار االسد 
والرئيس االيراني في مطار دمشق االسبوع 
املاضي، وبناء لرغبة الرئيس جناد الذي اراد 
ايضاح االمر للرئيس االس���د مباشرة، بعد 
مراسات ديبلوماس���ية بني العاصمتني لم 

تف بالغرض كما يبدو.
وتشير مصادر املعلومات ل� »األنباء« الى ان 
الرئيس االسد استوضح نده االيراني دواعي 
زيارته اجلنوب في ه���ذا الظرف االقليمي، 

المحكمة والقرار الظني.. ارتفاع الضغوط وانخفاض أسهم التسوية

وجتاذبا، وعلى احلكومة،تضامنا ومتاسكا ومصيرا، 
وعلى احملكمة الدولية في شقها اللبناني.

5 - تقلص املساحة املشتركة في موضوع احملكمة 
الدولية بني حزب اهلل وتيار املس����تقبل الى حد انها 
لم تعد تكفي للبناء عليها واقامة تس����وية، والى حد 

انها رمبا لم تعد موجودة.
تيار املستقبل حزم أمره وقراره في ثاث نقاط هي: 
ال مساومة على احملكمة الدولية، وال موقف من القرار 
الظني قبل صدوره، وال خضوع للتهديدات وملعادلة 
احملكمة مقابل االستقرار والسلم األهلي. وحزب اهلل أخذ 
قراره ليس فقط في رفض القرار الظني قبل صدوره 
وأيا يكن، وامنا في إلغاء وإس����قاط احملكمة الدولية 
ألنها حتولت مش����روعا للفتنة وللنيل من املقاومة، 
حتى لو أدى األمر أو تطلب سقوط احلكومة ملصلحة 
حكومة جديدة مس����تعدة للسير في مشروع إسقاط 
احملكمة في شقها اللبناني والتخاذ ما يلزم من قرارات 
تخدم هذا الهدف مثل وقف التمويل اللبناني للمحكمة 
وسحب القضاة اللبنانيني منها ووقف التعاون معها 
في أي اجراء يتعلق باستجوابات جديدة لشهود أو 
متهمني، حزب اهلل أخذ قراره واملس����ألة عنده باتت 
مسألة وقت )بانتظار استنفاد املساعي والوساطات 
العربية( وليصبح الس����ؤال: ه����ل ينتظر حزب اهلل 
صدور القرار الظني كي يتحرك »ويضرب ضربته« 

أم ال طاقة وال مصلحة له في االنتظار؟!

بيروت: أفادت معلومات صحافية بأن هنرييت أسود، الناطقة
باسم مدعي عام احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان القاضي دانيال 
بيلمار، قدمت اس���تقالتها من منصبها، ولم توضح املعلومات 

أسباب هذه االستقالة. 
وفور انتش���ار اخلبر اصدر مكتب بيلم���ار بيانا اعلن فيه 
عن »أس���فه ملغادرة الناطقة باس���مه ألس���باب شخصية غير 

متوقعة«.

استقالة الناطقة 
 باسم بيلمار

لـ »أسباب شخصية«

وهواجسه وموقفه السلبي من احملكمة الدولية، فالزعيم 
الدرزي الذي ميضي قدما وبنجاح في عملية حتييد 
منطقته وطائفته، يعمل على تطوير موقفه من احملكمة 
الدولية الى ح����د التمني أال تعود موجودة واإليحاء 
حلليفه احلريري بأن يختار االس����تقرار واحلكومة 
اذا وض����ع أمام خيار بني االس����تقرار والعدالة، وبني 
احلكوم����ة واحملكمة، والرئيس بري الذي اتبع نهجا 
هادئا ومدروسا ومتزنا حيال احملكمة الدولية، وصل 
الى اللحظة التي حتتم عليه دعم حزب اهلل في معركته 
وفي محطة مفصلية، وهاهم وزراء بري في احلكومة 
ينسقون مع وزراء حزب اهلل واملعارضة لعدم اقرار 
بند متويل احملكمة الدولية في موازنة العام 2011، مع 
ما يعنيه ذلك من خطر وضرر على املوازنة، تأخيرا 

3 - بروز توجه واندفاع سوري في اجتاه إلغاء 
احملكمة الدولية من خال موقف آخذ أكثر فأكثر في 
االنحي����از الى حزب اهلل في ه����ذا املوضوع ومتفهم 
ملطلبه الداعي الى تقويض القرار الظني قبل صدوره 
والى إسقاط احملكمة اذا تأكد التوجه الى اتهام حزب 
اهلل باغتيال الرئيس رفيق احلريري، ومن خال رفع 
درجة الضغوط على رئيس احلكومة سعد احلريري 
للسير في هذا االجتاه وحتديد أجندته السياسية مبا 

يتناسب مع هذا التوجه.
4 - انحي����از طرفني داخليني يعول على دورهما 
للتقري����ب بني حزب اهلل والرئيس س����عد احلريري 
ومؤهلني للعب دور اجلسر والوسيط وهما الرئيس 
نبيه ب����ري والنائب وليد جنب����اط الى حزب اهلل 

بيروت: ال مؤشرات حتى اآلن الى تسوية وتفاهمات
ممكن����ة حول أزمة احملكمة الدولية، ال بل تعكس 
املؤشرات الظاهرة واملتدافعة صعوبة وتعذر الوصول 
الى مخرج أو تسوية في ظل املعطيات الراهنة، وتفاقم 
األزمة وسلوكها مسارا تصاعديا ومتماديا مع ارتفاع 
درجة وحجم التعقيدات والضغوط، ومن أبرز املؤشرات 

واملستجدات في اخلارج والداخل: 
1 - تبلور موقف دولي - اقليمي داعم الستمرار 
احملكم����ة الدولية ورافض ألي تدخ����ل في عملها أو 
تأثير على مسارها،  أو أي توجه الى وقفها وإلغائها 
حتت أي ظ����رف وذريعة، وبعد املوقف الفرنس����ي 
الذي مت متريره على »جرعات ديبلوماسية« في هذا 
االجتاه، جاء املوقف املصري الرسمي عبر كلمة وزير 
اخلارجية أحمد أبوالغيط في األمم املتحدة ليصب في 
هذا السياق، وجاء املوقف التركي األول من نوعه على 
لسان وزير اخلارجية داود اوغلو ليدعم هذا التوجه 
الداعم الستمرار احملكمة الدولية وتقدميها على املخاطر 

احملدقة باالستقرار الداخلي في لبنان بسببها.
2 - اصطدام املس����اعي السعودية بجدار املوقف 
الدول����ي الداعم للمحكمة الدولي����ة من جهة، وبواقع 
قانوني قضائي دولي م����ن جهة ثانية، يجعل مهمة 
البحث عن تس����ويات ومخارج سياس����ية أمرا بالغ 
الصعوب����ة، وان أي دولة ال متل����ك ورقة احملكمة أو 

قدرة التأثير على مجرياتها.

أخبار وأسرار لبنانية رسالة احلريري ومؤمتر نصراهلل: تسأل أوساط 
سياسية مراقبة عما اذا كان الرئيس سعد 
احلريري مازال في وارد توجيه كلمة الى 
اللبنانيني، وعما اذا كان الس����يد حس����ن 
نصراهلل مازال في وارد استئناف حملته 
االعامية وعقد مؤمتر صحافي يقول فيه 

ما لم يقله سابقا؟
حـوار الثقافـات: أع��اد الرئي��س ميش��ال 
س��ليمان في لقاءات��ه في نيوي��ورك طرح 
فكرته الداعية الى جع��ل لبنان مركزا دوليا 
حلوار الثقاف��ات والديانات بقرار صادر من 
األمم املتح��دة )اجلمعي��ة العمومي��ة(، وهذا 
املش��روع يعطي لبنان دورا دوليا متناسبا 
مع تركيبت��ه وصيغته الفري��دة، ويؤمن له 
شكال من أشكال »احلياد االيجابي« الذي ال 
يتعارض م��ع التزامه بالقضايا العربية وفي 

مقدمها القضية الفلسطينية.
هاجـس الفتنة: ينق����ل عن الرئيس نبيه 
بري قلقه الكبي����ر من الفتنة املتنقلة في 
املنطقة واملطلوب نقلها الى الداخل اللبناني، 
ويق����ول قريبون من بري انه »مس����كون 
بهاجس الفتنة، وان ال هدف له وال قضية 
في الوق����ت احلاضر اال العمل ملنع وقوع 
الفتنة وعدم امتاكها زم����ام املبادرة في 
الشارع حماية للبنان وصونا للمقاومة 

من هذا اخلطر الداهم«.
احلريري ودمشـق: ت��ردد ان أمرين أزعجا 
املسؤولني السوريني أخيرا: ما ورد في بيان 
األمان��ة العامة ل� 14 آذار م��ن انتقاد للقوى 
احملسوبة على س��ورية »في معرض تناول 
اس��تقبال اللواء جميل الس��يد في املطار«، 
واملش��اركة السياس��ية امللحوظ��ة لفري��ق 
الرئيس سعد احلريري في »مهرجان القوات 
اللبناني��ة« مع ما عناه ذلك م��ن تأكيد على 

متانة التحالف واستمراره.
تـقــيـيــم ادوار: الحظ����ت أوس����اط 
معارض����ة تباينا في النظرة بني الرئيس 
سعد احلريري ود.س����مير جعجع حول 

موضوع شهود الزور: فاحلريري اعترف 
بوجودهم واساءتهم للتحقيق وللعاقة مع 
سورية، وجعجع اتهم املعارضة باختراعهم 

وتسويقهم.
ولكن مصادر في املستقبل تقلل من شأن 
هذا التباين وترى ان لكل طرف خصوصية 
في التعبير، وان جعجع تناول املوضوع 
من الناحية القضائية فيما تناوله احلريري 

من الناحية السياسية.
املستقبل والقوات واحلوار السويسري: لم تعرف 
بع��د األس��باب الفعلية الت��ي دفعت ممثلي 
»القوات اللبنانية« و»املستقبل« الى االعتذار 
عن عدم املشاركة في مؤمتر حوار سياسي 
في سويس��را كان م��ن املفت��رض انعقاده 
على م��دى ثالثة أي��ام قرب جني��ڤ بعدما 
أنه��ى مبعوث رئاس��ي سويس��ري االعداد 
له، خصوصا ان اعتذار القوات واملس��تقبل 
حص��ل في اللحظ��ات األخي��رة وفي وقت 
كان��ت الطائ��رة املعدة لنقل ممثل��ي القوى 
السياسية على وش��ك االقالع صباح األحد 
املاض��ي. لم يعرف بعد م��ا اذا كان االعتذار 
يعود الى حتفظ على مضمون املؤمتر بعدما 
أدرج اتفاق الطائف محورا أساسيا للنقاش، 
أم ال��ى حتفظ على التوقي��ت والظرف غير 
املالئ��م في ظل أج��واء التوت��ر والتجاذبات 

السائدة حاليا في لبنان.
شهود الزور: ترى مصادر معارضة أن السير 
مبلف ش����هود الزور لن يكون كاما 
قبل حتقيق أمرين: األول أن يتسلم اللواء 
جميل الس����يد، والقضاء اللبناني، ملفات 
شهود الزور من احملكمة الدولية، وبحسب 
هذه املصادر، فإن السلطات اللبنانية، رغم 
حيازتها نس����خة أصلية عن امللفات التي 
أحيلت على احملكمة الدولية، فهي ال متلك 
كامل ملفات شهود الزور، وخاصة أن جلنة 
التحقيق الدولية كانت أحيانا تطلب من 
الس����لطات اللبنانية استجواب أفراد في 

لبنان، بناء على إفادات شهود الزور، دون 
تزويد السلطات اللبنانية بكامل إفاداتهم، 
كما كان يجري م����ع زهير الصديق الذي 
لم يستجوبه القضاء اللبناني مطلقا، أما 
األمر الثاني، فيتعل����ق بإطاق رصاصة 
القضائية  التركيبة األمنية  الرحمة على 
التي أنتجتها قوى 14 آذار خال السنوات 
اخلمس املاضية، فالسير بامللف لن يحصل 
دون قرار سياسي واضح برفع الغطاء عن 

تلك التركيبة.
باريـس واالتفـاق السـوري ـ السـعودي: تعتق��د 
مصادر فرنس��ية ديبلوماس��ية ان االتفاق 
الس��وري - الس��عودي م��ازال قائم��ا وأن 
س��ورية حريص��ة عل��ى ان يبق��ى س��عد 
احلري��ري رئيس��ا للحكوم��ة، إضاف��ة الى 
ان كل املعلوم��ات ال��واردة ال��ى األوس��اط 
الفرنسية تؤكد ان احلريري بات على عالقة 
وثيقة عل��ى الصعيد الش��خصي بالرئيس 
الس��وري وأنه في أكثر من مكان يؤكد لكل 
يلتقيهم  الذين  الديبلوماسيني واملس��ؤولني 
ان��ه على عالق��ة جيدة به، حت��ى انه عندما 
التقى الرئيس األميركي ب��اراك أوباما دافع 
عن األسد ونصح اإلدارة األميركية بتحسني 
العالقة مع الرئيس الس��وري، والرهان في 
العاصمة الفرنسية هو ان االتفاق السعودي 
– الس��وري على تهدئ��ة األوضاع في لبنان 
مس��تمر، وأن أي ح��ادث أو تده��ور ف��ي 
األوضاع قد يؤدي الى انفجار، ولكن الرهان 
ان لي��س من مصلحة »حزب اهلل« ان يحدث 
مثل هذا االنفجار الذي قد يسيء الى عالقته 

بسورية.
مناخ التهدئة: تبلغت دمش����ق معلومات 
من واشنطن مفادها أنه كان املطلوب بعد 
حديث سعد احلريري الى »الشرق األوسط« 
تكريس مناخ التهدئة، ألن املهم هو تقطيع 
الوقت وأال يدخل س����عد احلريري وقوى 
14 آذار في اي صراع مباشر مع اي طرف 

داخلي، الى حني صدور القرار الظني.

خليل لـ »األنباء«: نداء جعجع للعونيين إيجابي!
النائب العوني أكد أن كلمة صفير صرخة لتكثيف جهود اللبنانيين إلنجاح الحوار

د.يوسف خليل
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