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لبنان: صفير حدد اليوم موعداً لالجتماع المسيحي العريض
االمور غير مقطوعة ولنعتبر ان هذا االجتماع تأجل ريثما 
تكتمل االتصاالت الالزمة ثم نعود لالجتماع مبعزل عن 
كل القضايا التطبيقية التي يحاول البعض وضعها على 

طاولة احلوار وهي ليست من صالحياتها.
وردا على سؤال، نفى ان يكون الرئيس بري قد عرض 
نقل ملف احملكمة وشهود الزور الى طاولة احلوار، وقال: 
ل����م ندخل في اي تفاصيل اب����دا، امنا بحثنا في ضرورة 

استمرارية احلوار.

الربط بين »شهود الزور« والحوار

من ناحيته، لفت عضو كتلة املستقبل النيابية النائب 
هادي حبيش الى ان مناقشة سالح حزب اهلل ليست 
اللغائه ورميه في البحر، امنا لالس���تفادة منه حتت 
مظلة الدولة اللبنانية وامرتها، مضيفا: ما نطلبه هو 
ان يتواضع حزب اهلل ويصبح كباقي الشعب اللبناني 
في احلقوق والواجبات، فاملسيحيون كان لديهم سالح 
في املاضي وتواضعوا وسلموا سالحهم للدولة وقبلوا 
باتفاق الطائف وكذلك الدروز والس���نة. وفي حديث 
الى قناة »اجلديد«، شدد حبيش على وجوب االنتباه 
خصوص���ا من قبل الذين يدع���ون الى تعديل طاولة 
احلوار من حتولها لتحل مكان املجلس النيابي ومجلس 
الوزراء. واضاف: ال يجوز ربط طاولة احلوار بجلسة 
مجلس الوزراء حول ملف شهود الزور، فاذا كان هناك 
من قضية ما في مجلس الوزراء فلتتم املناكفة داخل 

املجلس، وترك طاولة احلوار تعمل.
بيد ان املنحى التصعيدي للمعارضة الذي متثل في 
مقاطعة جلس����ة احلوار اثار املخاوف من ان تطال عمل 
املؤسسات الدستورية من دون اغفال التحركات امليدانية 
التي دأبت بعض اطراف املعارضة على التلويح بها، علما ان 
قنوات االتصال بقيت مفتوحة على الصعيد الديبلوماسي، 
العربي واالقليمي، وكذل����ك على الصعيد احمللي. وفيما 
يشتد اخلالف الداخلي حول القرار االتهامي قبل صدوره، 
نفى مكتب رئيس احملكمة الدولية انطونيو كاسيزي ان 
يكون توقع صدور القرار الشهر املقبل، وقال ان كاسيزي 

حتدث عن صدور القرار متى اصبح جاهزا.
في تلك االثناء، التقى رئيس مجلس النواب، سفيرة 
الوالي����ات املتحدة نورا كونيلل����ي اول من امس، وقالت 
صحيفة »الس����فير« ان بري انتقد خالل اللقاء سياسات 
الواليات املتحدة جتاه املنطقة، خصوصا فيما خص احملكمة 
الدولي����ة وقرار االتهام، متوقفا عند الكرم االميركي على 
احملكمة ما دفع السفيرة كونيللي الى مخاطبته بالقول: 

لقد جئت اليك بريئة وها انا اخرج متهمة!
بيد ان رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي اعرب 
عن اطمئنانه الى ان االوضاع في البالد لن تتحول نحو 
العن����ف رغم بعض املمارس����ات، اذ ال مصلحة الحد في 

ايصال االمور الى الشارع.
واكد ميقاتي، في تصريح له امس، انه ال بديل عن حكومة 

احلريري ألن اي استقالة لها تعني فراغا طويال.

الوزراء امر آخر، محاولة تبسيط االمور هي جرمية ضد 
الوطن بكل ما للكلمة من معنى ويجب عدم املزايدة على 
بعضنا البعض في بع����ض االمور وخاصة فيما يتعلق 
بهيئة احلوار، التي بدأ بها الرئيس بري منذ العام 2006، 
ألنه كان يرى بوجوب احلوار بني اللبنانيني، وش����اهدنا 
ماذا حصل بالبلد عندما انقط����ع احلوار، نحن نريد ان 

يستمر احلوار ملصلحة كل اللبنانيني.
من جهت����ه، اعتبر الرئيس امني اجلميل ان املعارضة 
متثلت بالرئيس بري وان اجلو كان ايجابيا ولم ندخل في 
التفاصيل ال لشهود الزور وال سواهم، هيئة احلوار هي 
هيئة جامعة للمؤسسات ومالذ لكل اللبنانيني ومقاطعة 

احلوار شيء غير طبيعي.
واضاف: طمأننا الرئيس����ان س����ليمان وبري الى ان 

قال بعد لقائه الرئيس سليمان ان احلوار هو األساس في 
البلد، ومن املؤسف أن يتغيب البعض عن جلسة هيئة 
احلوار الوطني ألنها حوار بني كل األطراف ونحن نتحاور 
حول استراتيجية دفاعية، ونحن منذ البداية نقول اننا 
نواجه حتديا كبيرا وهو التهديدات االسرائيلية واليوم 
ماذا نقول لإلسرائيليني؟ انه حتى هيئة احلوار ال جتتمع 
على موضوع بتلك األهمية وهو االستراتيجية الدفاعية، 

هذا أمر مؤسف وسلبي.
رئي����س اجلمهورية كان واضحا في الكالم الذي قاله 
حيث س����يحدد موعدا جديدا يجب على كل اعضاء هيئة 
احلوار ان يش����اركوا فيه وعدم ربط االمور ببعضها ألن 
االستراتيجية الدفاعية شيء والتهديدات االسرائيلية ضد 
لبنان ش����يء، واالمور االخرى التي تناقشها في مجلس 

االعالمي في رئاس����ة اجلمهورية يعلن رفع اجللسة الى 
موعد ال يتجاوز 22 نوفمب����ر اجلاري تخصص ملتابعة 

مناقشة موضوع االستراتيجية الوطنية الدفاعية.
وعلمت »األنباء« ان التداول جرى حول موعد يسبق 
عيد االستقالل الوطني في 22 نوفمبر ويلي عيد االضحى 

املبارك حيث تعطل الدولة ثالثة ايام متتالية.
ولم تس����تبعد املصادر املتابعة مترير جلسة احلوار 
هذه قبل األضحى اذا سمحت مواعيد الرؤساء في ضوء 
اصرار املعارضة التي حتدث عنها الرئيس بري على ان 
يسبق اي جلسة حوار جلسة ملجلس الوزراء يجري فيها 
حسم املوقف القضائي من قضية شهود الزور، وهذا ما 

يضائل التفاؤل بانعقاد حواري قريبا.
الرئيس سعد احلريري وتعليقا على غياب املعارضة 

بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال
يبدو ان استراتيجية التأجيل ستكون املالذ واملرجتى في 
هذه املرحلة اللبنانية الصعبة تبعا لتعذر احللول املعقدة 
فمن تأجيل جلسة مجلس الوزراء يوم امس األول على 
خلفية تغييب ملف شهود الزور الى مترير جلسة احلوار 
الوطني ف����ي القصر اجلمهوري بغياب اقطاب املعارضة 
على وعد اجتماع آخر قريب لهذه الهيئة ال يتجاوز يوم 
22 اجلاري الذي يصادف يوم استقالل لبنان مشروطة 
م����ن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يقاطع مع 
املقاطعني، بتسبيق اجتماع ملجلس الوزراء يحسم فيه 

موضوع شهود الزور.
إلى ذلك حدد البطري����رك املاروني نصر اهلل صفير 
اليوم اجلمعة موعدا لالجتماع املسيحي العريض الذي 
كشف عنه رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير 

جعجع ل� »األنباء« في احلوار الذي أجرته معه.
وعلمت »األنباء« ان العديد من الشخصيات املسيحية 
البارزة ستحضر هذا املؤمتر الذي ستصدر عنه وثيقة 

سياسية مهمة.
وبالعودة إلى جلسة احلوار املنقوصة فقد غاب عنها 
معظم ممثلي املعارضة وهم النواب: ميشال عون، محمد 
رعد، سليمان فرجنية، اسعد حردان وطالل ارسالن فيما 
حضر من خط املعارضة الرئيس نبيه بري بوصفه احد 
دعاة احلوار وإلبالغ وجهة نظر املعارضة في املواضيع 
املطروحة، أما النائبان وليد جنبالط وأغوب بقرادونيان 

فقد غابا بداعي السفر.
واستهل الرئيس ميش����ال سليمان اجللسة مبداخلة 
عارضا املستجدات منذ جلسة احلوار احلادية عشرة التي 
انعقدت في املقر الصيفي لرئيس اجلمهورية في بيت الدين 

في الشوف وما استجد محليا واقليميا مذاك.

المعارضة متضامنة مع جنبالط

وسبق افتتاح اجللس����ة خلوة بني الرئيس سليمان 
ورئيس احلكومة سعد احلريري العائد من اغادير املغربية 
حيث عاد ولي العهد الس����عودي صاحب السمو امللكي 
األمير سلطان بن عبدالعزيز، وعند وصوله انضم اليهما 
الرئيس نبيه بري الذي بادر مستغربا لكثرة االعالميني 
فرد هؤالء س����ائليه عما اذا كان ميثل املعارضة الغائبة 
عن هذه اجللس����ة فأجاب: املعارضة متضامنة مع وليد 

جنبالط.
بدوره، الرئيس احلريري وقبل دخوله القاعة سئل: 
هل ستكون نصف جلسة؟ فأجاب: بل جلسة كاملة.. ومن 

لم يحضر فهو خاسر.
أما رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير 
جعجع، فقد سئل عن غياب العماد ميشال عون فأجاب 

متكل علي وأنا قدها وقدود.

تأجيل مؤقت

وبعد جلسة استمرت س����اعة صدر بيان عن املكتب 

تأكيداً لما نشرته »األنباء« أمس في حوارها مع جعجع

)محمود الطويل(الرئيس نبيه بري في طريقه إلى االجتماع .. و كذلك الرئيس سعد احلريري  

الرئيس ميشال سليمان مترئسا طاولة احلوار البطريرك املاروني نصر اهلل صفير

مي شدياق تمثل أمام قاضي التحقيق
بيروت ـ يوسف دياب

مثلت اإلعالمية مي شدياق أمام 
قاضي التحقيق األول في بيروت 
غس����ان عويدات، الذي استجوبها 
في الدع����وى املقام����ة ضدها من 
احملامي مالك الس����يد جنل اللواء 
املتقاعد جميل السيد بجرم القدح 
وال����ذم والتهديد من خالل احللقة 
األخيرة ف����ي برنامج »بكل جرأة« 
التي قدمتها على شاشة املؤسسة 
اللبنانية لإلرسال العام 2008. وفي 
تصريح لها أوضحت انها فخورة 
مبثولها أم����ام القضاء في حني ان 
الذين يقاضونها ومنهم جميل السيد 

والد مالك السيد يهدد القضاء اللبناني ويدعي على كبار القضاة اللبنانيني 
في س����ورية كش����هود زور. وذكرت كيف ان جميل السيد يتمرد على 

القضاء ويرفض املثول أمامه الستجوابه في تهديد الدولة.

بدعوى قدح وذم اللواء جميل السيد

عون لـ »األنباء«: هناك فرصة إليجاد حلول »على البارد«
واالتفاق بين اللبنانيين رغم علله أفضل من االنتحار الجماعي

دمشق لـ فيلتمان »الغارق في أوهامه«: 
الحريص على لبنان ال يعاقب مواطنيه

أمن لبنان واستقراره حيويان لسورية

معلومات عن معادلة جديدة: نسف 
المحكمة الدولية مقابل تعديل الطائف

لمنح صالحيات جديدة لرئيس الجمهورية

دمشق ـ هدى العبود
قال مصدر سوري رفيع املستوى تعقيبا على تصريحات 
مساعد وزيرة اخلارجية األميركية لشؤون الشرق األوسط 
جيف���ري فيلتمان »يبدو لنا أن فيلتمان مازال يعيش في 
أوهامه ولم يقرأ ما نشر من وثائق حول دوره في اتهام 
سورية باغتيال املرحوم رفيق احلريري رئيس الوزراء 

اللبناني األسبق عام 2005«.
وأضاف املصدر »نعم سورية معنية بأمن واستقرار 
لبنان ألن أمن واس���تقرار لبنان حيويان ألمن واستقرار 
سورية ورمبا يحتاج فيلتمان ألن يدرك حقائق اجلغرافيا 
والتاريخ بأن س���ورية ج���ار ش���قيق للبنان في حني أن 
الوالي���ات املتحدة األميركية تبعد أكثر من عش���رة آالف 

ميل عنه«.
وأوضح املصدر أن »من يحرص على سيادة واستقالل 
لبنان ال يصدر لوائح عقوبات ضد مواطنني لبنانيني ال ترضى 

عنهم الواليات املتحدة ألنهم ال يخدمون مصاحلها«.
وأضاف املصدر »اننا لسنا بحاجة إلى نصائح فيلتمان 
ألن س���ورية متارس دورها بقرار مستقل يخدم مصالح 

شعبها وأمن واستقرار املنطقة«.
وكان فيلتمان شن هجوما شديدا على سورية، وقال 
في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق األوسط، إن »أصدقاء 

دمشق في بيروت يقوضون استقرار لبنان«.

بيروت: مع تعقد الوضع اللبناني تتزايد املعلومات عن معادلة تطرح 
هنا، وتسوية تقترح هناك، عاد احلديث في اوساط املعارضة حول تالزم 
نس����ف احملكمة وتعديل الطائ����ف، وفي اختصار جوهري مل����ا يقال في هذه 
االوساط املعارضة للمحكمة الدولية، ان املسيحيني هم الذين يجب ان يطالبوا 
باس����قاطها، الن اطاحتها ميكن ان تؤدي الى اعادة النظر في تركيبة ارساها 
الطائف، وقللت من صالحيات رئيس اجلمهورية، وأعطت فريقا اسالميا سنيا 

مقدرات احلكم حتت ستار املناصفة.
والط����رح املتداول حاليا في اعادة صياغ����ة اتفاق طائف جديد يقوم على 
»إرضاء املسيحيني« باعادة بعض صالحيات رئيس اجلمهورية، معطوفا عليها 
تثبيت املثالثة من خالل اعادة توزيع احلصص النيابية والوزارية، على ان تتم 

املداورة ال بني الرئاسات الثالث بل بني الرئاستني الثانية والثالثة فحسب.
في املقابل ينشط فريق مسيحّي من املفكرين املوارنة واملقربني من بكركي 
في التمس����ك باتفاق الطائف، كحل أرس����ى معادلة املناصفة، وفي دعم فكرة 

احملكمة الدولية الى احلد االقصى.
وال يقوم تأييد احملكمة على اس����باب سياسية وعقائدية تتعلق مبحاكمة 
من اغتال الرئيس رفيق احلريري وس����ائر الذين سقطوا الحقا وحسب، امنا 
السباب تتخطى الظروف اآلنية لتعود أعواما الى الوراء، الى وقت عمت املجازر 

القرى املسيحية واغتيلت القيادات املسيحية الواحدة تلو االخرى.
تش����كل احملكمة بالنس����بة الى هذا الفريق الغطاء االساسي الذي يحمي 
مسيحيي لبنان من اي سيف ميكن ان يصلت عليهم، ألن العدالة الدولية لو 

وجدت منذ عام 1975 ملا وصل البلد الى حالته الراهنة.

بيروت ـ أحمد منصور
دعا عضو تكتل »التغيير واالصالح« النائب آالن 
عون اللبنانيني جميعا مبختلف طوائفهم ومذاهبهم 
الى حتمل مس����ؤولياتهم جتاه االس����تحقاقات التي 
تواج����ه البالد وعدم التهرب منها، مش����ددا على ان 
الفتنة في حال وقعت لن يس����لم منها أحد، مشيرا 
ال����ى أننا معني����ون بأي مش����كلة أو خالف يقع بني 
طائف����ة وأخرى، مؤكدا ان الفتنة ال تخدم أي طرف، 
بل اجلميع خاسر فيها، الفتا الى عدم املراهنة عليها 

ألنها مدمرة للجميع.
وشدد عون في حديث ل� »األنباء« على ضرورة 
ت����دارك اجلميع لهذه املس����ألة، وان تك����ون االرادة 
واالتفاق بني اللبنانيني وان حصلت بعض التنازالت 
أو التس����ويات، فيبقى االتفاق بني اللبنانيني ورغم 

»عللة« أفضل بكثير من الذهاب الى االنتحار اجلماعي، مش����يرا الى ان 
االخالل باالستقرار والسلم االهلي يضر ويضرب اجلميع في مختلف 
أوجه احلياة واملس����تقبل، مؤكدا ان املستفيد االول واالخير من الفتنة 

والتقاتل اللبناني العدو االسرائيلي وليس أي طرف لبناني.
وأض����اف عون: انني حذر جدا من س����ير االوضاع اللبنانية، ولكن 
اعتقد رغم كل ما يجري ويحدث ليس بالضرورة انه س����يصل الى حد 
الصدام الداخلي، فهناك فرصة كي نتمكن من الوصول الى حلول »على 
البارد« دون أن منر مبرحلة »على الساخن«، مبديا خشيته من حصول 
تطورات قد تعكر وتعقد االمور واالوضاع، آمال أن حتمل املرحلة املقبلة 

اخلير واالستقرار واألمن والطمأنينة للبنان وجميع أبنائه.

وتطرق عون الى موضوع سفر رئيس احلكومة 
سعد احلريري وعدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء 
التي كانت مخصصة ملوضوع ش����هود الزور فقال: 
ان أول نتيجة لعدم مواجهة موضوع ش����هود الزور 
والهروب الى االمام، أدى الى تعطيل مجلس الوزراء 
من خالل عدم انعقاده بسبب تأخير عودة احلريري، 
وهذا يدل على انه ليس����ت هناك من ارادة ملواجهة 
هذا االمر وطي هذه الصفحة، وهذا أمر خطير، وإذا 
تطور املوضوع أكثر، فهذا يعني انه في مكان ما بدأت 
املؤسس����ات تتعطل، وعندها يصبح الوضع معقدا 
وكأننا ندفع به الجتاهات أخرى غير تلك التي تعالج 
املشاكل داخل املؤسسات، كمعاجلتها بطرق اخرى، 

في الشارع أو غيره من األمكنة.
أضاف: ان الهروب لعدم عقد جلسة مجلس الوزراء 
القصد منه كسب الوقت، واما اذا كان القصد منه الوصول الى حل لهذه 
املشكلة، فهذا جيد، وأما اذا كان من اجل تضييع الوقت، فهذا لن يكون 
مربحا للبالد. وأبدى عون خشيته من ان يكون مجلس الوزراء دخل في 
مرحلة تعطيل كلي من أجل الهروب من عدم مواجهة هذا االستحقاق، 

متمنيا ان يكون مخطئا في هذا املجال.
وفي معرض تعليقه على جلس����ة احلوار ق����ال: ال أدري إذا مازالت 
قائمة، وهذا يدل على ان هناك مشكلة حقيقية، وهذا احلوار ومن خالل 
شكله احلالي يجب اعادة النظر فيه، معتبرا انه لم يعد يلبي تطلعات 
املش����اركني فيه، ناهيك عن ان الش����عب اللبناني قطع األمل منه، وبدا 

احلوار وكأنه طاولة دون جدول.

عضو »التغيير واإلصالح« يرى أن طاولة الحوار لم تعد تلبي تطلعات المشاركين

آالن عون

أخبار وأسرار لبنانية
ال بديـل عن احلكومة:  نقل ع���ن الرئيس جنيب ميقاتي 
تأكي���ده انه ال بديل من احلكومة »ألن أي اس���تقالة لها 
تعني فراغا طويال، ل���ذا األفضل عدم التفريط في هذه 

احلكومة«.
احملكمة والعالقة مع سورية بني ساركوزي وكاميرون:  في تقريــر 
ــن لندن ان موضوع احملكمة الدولية أثير بني  لـ »احلياة« م
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ورئيس احلكومة البريطانية 
ــتمرار في  ــد كاميرون للتأكيد »بقوة« انه ينبغي االس ديڤي
التركيز على استقاللية احملكمة الدولية وانها أصبحت مسارا 
ــاركوزي أثار أيضا موضوع  دوليا ال ميكن التدخل فيه. س
عالقته بسورية وبالرئيس بشار األسد مدافعا عن نهجه في 
احلوار وفتح صفحة جديدة في العالقات مع سورية، قائال 
ــجيعه.  ــد وتش إنه ينبغي محاولة فهم موقف الرئيس األس
وقالت املصادر إن كاميرون اصغى باهتمام الى شرح الرئيس 
الفرنسي حول عالقته بسورية، خصوصا انه لم يقرر بعد، 
ــيكون تعامله مع سورية.  ومنذ وصوله الى احلكم كيف س
ــي لم يربط حديثه عن احملكمة  وأضافت ان الرئيس الفرنس

الدولية اخلاصة بلبنان بحديثه عن سورية.
اليونيفيل بعد القرار االتهامي:  في اللقاء الذي جمع السفير 
الفرنسي دوني بييتون ونائب األمني العام حلزب اهلل الشيخ 
نعيم قاسم سأل السفير عن سالمة اجلنود الدوليني فأبلغه 
قاس���م اآلتي: اذا حافظت اليونيفيل على قواعد االشتباك 
وفق ما ينص عليه القرار 1701 فلن ميسها أحد بسوء، أما 
اذا حصل عدم استقرار سياسي في البلد بعد صدور القرار 
الظني فمن يدري أي أجهزة استخبارات ستدخل على هذا 
اخلط في كل املناطق اللبنانية، ال اجلنوب فقط. وكان مغزى 
ما أفصح عنه نائب األمني العام ان على السفير الفرنسي 

وحكومته أال يتوقع ضمانات يقدمها حزب اهلل.
ــيني وقضاة وأمنيني  اجـراءات أمنية:  علم أن ثمة سياس
ــدأوا باتخاذ  ــتهداف، ب ــهم في دائرة االس يعتبرون أنفس
ــرات أمنية وضعت خططا  ــات الالزمة، كما أن مق االحتياط
ــددة ومحكمة للحماية في محيطها وفي الداخل أيضا،  مش
حتسبا ملهاجمتها أو اقتحامها بشكل مفاجئ، بينها املديرية 

العامة لقوى األمن الداخلي.
ــألة احلماية أوكلت  ــأن مس ــادت معلومات أمنية ب وأف
ــا عالي الكفاءة  ــذا اجلهاز، مدربة تدريب ــى وحدات في ه إل
ــذت على عاتقها مهمة احلماية  ومنها فرقة الفهود التي أخ

اخلارجية.

بيروت: في حديث ملس����اعد وزي����رة اخلارجية األميركية 
جيفري فيلتمان الى صحيفة »واش����نطن بوست«، وفي 
سياق تصريحات مركزة وشبه يومية حول الوضع في لبنان، 
قال فيلتمان: »لبنان يعاني حاليا من انقس����امات سياس����ية 
عميقة، ومن الواضح أي األطراف تس����اندها سورية وايران، 
لذا أعتقد انه من املهم بالنسبة لنا، وكذلك بالنسبة ألصدقاء 
لبن����ان اآلخرين، اظهار ان اجلانب اآلخر ال يعاني فراغا، وأنا 
هنا أحتدث عن الدولة، وليس أنصار 14 آذار فحسب، وبالنظر 
إلى الرسالة التي نقلتها من الرئيس أوباما إلى الرئيس ميشال 
س����ليمان، واالتصال الهاتفي الذي أجرته هيالري كلينتون، 
وزيرة اخلارجية، بالرئيس سليمان، واملشاورات التي عقدناها 
مع أصدقائنا اإلقليميني والدوليني، والتصريحات الصادرة عن 
الس����فيرة سوزان رايس في نيويورك في 28 اكتوبر املاضي، 
جنده����ا جميعا أمثلة على جهود الواليات املتحدة، كي نثبت 
لسورية وإيران أنهما ليس����تا الدولتني الوحيدتني املعنيتني 

مبا يدور في لبنان«.
وفي اعتقاد أوساط ديبلوماسية مراقبة انه من الواضح ان 
هناك استفاقة أميركية ولو متأخرة في امللف اللبناني، وهذه 
االستفاقة متثلت بالزيارة اخلاطفة التي قام بها فيلتمان الى 
لبنان، ونقله رسالة حازمة مفادها االلتزام باحملكمة الدولية 
وضمان وجود موقف أميركي يضع خطا أحمر أمام أي محاولة 
لهز االستقرار. وتقول األوس����اط ان املرحلة املقبلة ستشهد 
تصاعدا في املواقف األميركية من امللف اللبناني بحيث تعود 
االدارة األميركية الى لعب دور شبيه بالذي لعبته ادارة بوش 
التي ساهمت مع رئاسة شيراك في انتاج القرار 1559، ويبدو 
ان ادارة أوباما عادت لتنظ����ر الى امللف اللبناني من الزاوية 
ذاتها خصوصا جلهة ربط أي تقدم في العالقات مع س����ورية 

بالتزامها عدم العمل للسيطرة مجددا على لبنان.
وتضيف هذه األوساط ان عوامل عدة ساهمت في حصول 
االس����تفاقة األميركية، ومنها ان املعلومات التي وصلت الى 
االدارة والكونغرس وال�»س����ي آي اي����ه« تقول ان حزب اهلل 
يجهز نفسه للس����يطرة على لبنان وتغيير املعادلة القائمة 
كليا، والهاجس املقلق لدى واشنطن هو سيناريو »االنقالب 
الشرعي« الذي يعني اس����قاط احلكومة احلالية عبر تفعيل 
االكثرية النيابية املنقلبة الى 8 آذار بعد اخلروج اجلنبالطي 
من 14 آذار، هذا ما يفسر اللقاء االستثنائي جليفري فيلتمان 
م����ع رئيس »اللقاء الدميوقراطي« ال����ذي يحلم بان يبقى في 
الوس����ط بني الفريقني، لكن احتدام الصراع لن يبقي مساحة 
ملث����ل هذه االحالم،  خصوصا اذا حصر اخليار »مع احملكمة« 
او ضدها، وعلى افتراض ان »االنقالب الشرعي« نفد سلميا، 
فإن ما بعده ليس مضمونا. وتقول األوساط ان هذه األجواء 
تعززت بعد زيارة أحمدي جن����اد لبيروت وللجنوب، وهذه 
الزيارة بالتحديد هي التي أحدثت ما يشبه الصدمة في أوروبا 
وأميركا وس����ط تخوف حقيقي من ان لبنان يكاد يقع حتت 
السيطرة االيرانية، وان ذلك اذا ما حصل فمن الصعب عودة 
األم����ور الى الوراء اال بعد دفع تكالي����ف كبيرة، وتضيف ان 
األميركيني حتركوا بوتيرة سريعة وحضوا دوال عربية على 
وقف سياسة املرونة املجانية في التعامل مع دمشق، وكذلك 
أوصلوا رسالة شديدة اللهجة الى سورية عبر القناة التركية 
بان أي عمل استفزازي غير مضبوط في لبنان ستتحمل القيادة 
السورية مسؤوليته، وان هز االستقرار غير مسموح به. في 
املقاب����ل مصادر في املعارضة تضع حركة فيلتمان واطالالته 
املكثفة في خانة التخريب على اجلهد العربي � االيراني �� التركي 
املبذول لتهدئة الساحة اللبنانية. وترى املصادر أن هناك »مد 
يد« أميركية باجتاه الداخل السعودي ايضا، لتخريب حترك 
امللك عبداهلل وجنله األمير عبدالعزيز وتعطيل التس����ويات 
الت����ي ميكن أن يتوصل اليها بالتنس����يق القائم منذ أكثر من 
سنة مع سورية، وحاليا مع إيران، وثمة من يتحدث أيضا عن 
تدخل أميركي باجتاه تركيا لثنيها عن موقفها حيال القضايا 
العربي����ة ومنها قضية لبنان، وهذه احلركة األميركية ترخي 
بثقلها على الوضع اللبنان����ي تأجيال للحلول، حتى تنضج 

التسويات االخرى في املنطقة.

»االستفاقة« األميركية في لبنان

مي شدياق

التأجيـل يسـيطر .. والحوار محشـور بيـن عيد االسـتقالل و»شـهود الزور«


