
السبت 6 نوفمبر 2010   31عربية وعالمية

رئيس احلكومة سعد احلريري يستخدم الرفش خالل وضعه حجر اساس لبناء مبنى جديد ملدرسة »االنترناسيونال كوليج« .. والنائب صولوجن اجلميل تتوسط النائبني جورج عدوان وميشيل فرعون على هامش اللقاء الرئيس األسبق امني اجلميل في حديث ودي مع النائب فريد مكاري

صفير ترأس لقاء مسيحيًا موسعًا.. ومعلومات عن اتصال فرنجية ببكركي محاواًل اقناع البطريرك بعدم رعايته االجتماع

جعجع: ال يفكر أحد بأن يكون هناك »دوحة 2«
مص�ادر ل� »األنب�اء«: حاكم مصرف لبنان تمنى على س�ليمان حصر الس�جال داخل الغرف خش�ية على مخ�زون األوراق األميركية الخضراء

مصدر ل� »األنباء«: لبنان حظي بمظلة عربية مانعة ألي انقالب
بيروت � ناجي يونس

اكد نائب سابق عضو في قوى 14 آذار 
ل� »األنباء« قناعت���ه بادراك حزب اهلل ان 
القرار االتهامي سيورط عناصر من صفوفه 
وان الغرب ميارس الضغوط على احملكمة 

اخلاصة بلبنان للتسريع باصدار القرار.
واضاف لقد افضت زيارة الرئيس االيراني 
محمود احمدي جناد الى لبنان الى التأكيد 
على ان هذا البلد ساحة للسياسات االيرانية، 
مؤكدا ان »حزب اهلل يعمل للدفاع عن نفسه 
بأي ثمن وهو يراقب التطورات اخلارجية 
العربية واالقليمية والدولية، في حني يظهر 
ان لبنان حظي اخيرا مبظلة حماية كبيرة 
جدا، عربيا ودوليا، مما مينع اي انقالب بأي 
شكل من االشكال، او اغراق الساحة اللبنانية 
باحلرب الداخلية او الفوضى الشاملة فهناك 
الفصل السابع الذي سينطلق منه مجلس 
االمن ف���ي اي تعامل مع مجريات االحداث 

على الساحة اللبنانية«. 
وفي رأيه ان »حزب اهلل ال يريد انسحاب 

قوات اليونيفيل األممية من اجلنوب رغم 
اخلالف املتوقع مع مجلس االمن لئال تزول 
احلماية الدولية للجنوب وبالتالي للحزب، 
وم���ن هنا فان حزب اهلل س���يدخل لبنان 
حتت وطأة التصعيد والضغوط لكن يبقى 
الرئيس ميشال سليمان قادرا على تأجيل 
املشكلة داخل مجلس الوزراء قبل ان حتني 
ساعة الصفر ويجن جنون من يعنيهم قرار 

االتهام الدولي«.

االنسحاب من جلسة الحكومة

وفي تقديره ان »رئيس احلكومة سعد 
احلريري لن يتيح حلزب اهلل ان يحصل 
على مبتغاه من مجلسي الوزراء او النواب 
حيث انه سينسحب من اي جلسة وزارية 
قد يط���رح فيها التصويت، ولن تش���ارك 
احلكوم���ة ف���ي اي جلس���ة نيابية تصب 
في خانة سياس���ات احلزب فكيف سيتاح 
التش���ريع بغياب احلكومة؟، بالتالي فان 
االزمة السياسية مفتوحة على كل االبعاد 

وهي قد تبلغ اعلى درجات التأزم والتعقيد 
وصوال الى اسقاط احلكومة فقد ينسحب 
وزراء 8 آذار منها وقد متارس ضغوط على 
احلريري ليستقيل بينها ما ميكن حصده 

من السعودية«.

تصريف أعمال

ويضيف »اال ان احلريري سيعاد تكليفه 
واالكثر ترجيحا انه لن يتمكن من تشكيل 
حكومة جديدة بالتالي فانه سيبقى رئيسا 
مكلفا ويصرف االعمال في الوقت نفسه مع 
ان اخلطأ االكبر الذي ارتكبه احلريري كان 
في ترؤسه احلكومة من االساس، اما سليمان 
والنائب وليد جنبالط فهما محشوران جدا 
اال انهما مرتاحان من ناحية ثانية، الن مسار 
االمور لن يصل الى التصويت الوزاري او 
النيابي، وهما يدركان ان للبعض مصلحة 
في ان تتفكك اوص���ال الدولة وهو ما بدأ 
يحصل فعليا وما سيكمل تباعا وما سيزداد 

استفحاال بقدر ما ستتطور هذه االزمة«.

 املعارضة وسليمان: استغربت مصادر 
قيادية في املعارضة عدم تأجيل رئيس 

اجلمهورية جلسة احلوار، وهو الذي أسهم بفاعلية في إلغاء 
جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، كما كان قد سبق له أن 
أجل عقد جلسة احلوار من 19 اكتوبر إلى 4 نوفمبر، ولفتت 
ه���ذه املصادر إلى أن »هذا األمر يتالقى مع ما رش���ح من أن 
رئيس اجلمهورية يرغب في الوص���ول إلى توافق في ملف 
ش���هود الزور وال يرغب في الوصول إل���ى التصويت كي ال 

يحرج رئيس احلكومة«.
 بري: الالفت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ميز موقفه 
عن باقي حلفائه، مشيعا ان حضوره اجتماع بعبدا حصل بصفته 
رئيسا ملجلس النواب وليس ركنا بارزا في قوى الثامن من آذار، 
وهو جتاوب مع رغب��ة رئيس اجلمهورية باحلضور بعد ان كان 
أصر على حضوره، وابلغه انه لو لم يحضر ملا كان س��مح حتى 

بالتقاط صور للجلسة.
 رسالة املعارضة: غياب املعارضة عن حضور اجللسة أثار 
تس���اؤالت عن الرس���الة احلقيقية التي تقف وراءه، ومتيل 
أوساط سياسية في 14 آذار الى اعتبار ان حزب اهلل أراد عبر 
هذا الغياب ليس االحتجاج على تأخير واهمال ملف »شهود 
الزور«، امنا ابعاد موضوع سالح املقاومة عن أي حوار داخلي 
في ظل دعم واشنطن للمحكمة الدولية التي يرى فيها احلزب 
انها س���الح يتم إش���هاره لتطبيق القرار 1559 الداعي لنزع 

سالح امليليشيات.

 سالح املقاومة: تعتبر أوساط بارزة 
في املعارضة ان الظرف أصبح غير مالئم 
ملواصلة اخلوض في االستراتيجية الدفاعية، في وقت بات واضحا ان 
أصل وجود حزب اهلل وجوهر خيار املقاومة هما موضع استهداف 
مباشر من قرار ظني يراد له ان يحقق ما عجزت عنه حرب يوليو. 
وترى األوساط ان املطلوب اضفاء حيوية ورشاقة سياسية على 
هيئة احلوار، بحيث تكون قادرة على مواكبة حتديات املرحلة احلالية 
والتصدي للمخاطر احلقيقية التي تتهدد لبنان واملتأتية عما يعد له 
في مطابخ الهاي من وجبة مسمومة، أما بالنسبة لالستمرار في 
اإليحاء بان املشكلة تكمن في سالح املقاومة، وبالتالي االستغراق 
في نقاش عبثي حوله في هذا الظرف الدقيق، فإمنا يشكالن هروبا 

من املواجهة األصلية وحتويرا للخطر احلقيقي.
 احلريري: لدى دخول رئيس احلكومة سعد احلريري الى 
قصر بعبدا، قيل له: »هل ه���ذا نصف اجتماع؟«، فرد بوجه 

متجهم »هذه جلسة كاملة ومن لم يحضر هو اخلاسر«.
 تغري�د خارج الس�رب: غرد بري خارج سرب املقاطعة وعندما 
س��ئل عن الظاهرة اجلديدة ق��ال: »املعارضة أحبت التضامن مع 

االستاذ وليد جنبالط وانا حضرت«.
  اتصاالت: أفادت معلومات بأن معظم املقاطعني جللس���ة 
احلوار باستثناء العماد ميشال عون اتصلوا بالرئيس سليمان 
وأبلغوه انهم يقاطعون هذه اجللس���ة حتديدا وليس احلوار 
بش���كل عام تعبيرا عن رفضهم ارجاء بت ملف شهود الزور 

في مجلس الوزراء.

أخبار وأسرار لبنانية

أكد أن ملف شهود الزور يقترب من الحسم

أسود ل� »األنباء«: استقالة الحريري ضرورية
بيروت � زينة طبارة

راى عضو تكتل »التغيير 
واالصالح« النائب زياد اسود 
ان ما تّدعيه قوى 14 آذار وفي 
مقدمته���ا تيار املس���تقبل بان 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
قدم الكثير م���ن التنازالت في 
العالقات  اعادة ترتيب  سبيل 
الطيبة واملميزة مع  اللبنانية 
س���ورية، غي���ر صحيح على 
االطالق السيما على املستوى 
التطبيقي منها، معتبرا ان عبارة 
»التنازالت« تس���مية خاطئة 
باالس���اس وال يصح اطالقها 

على ملف بحجم العالقات بني الدولتني، وذلك 
العتباره ان العالقات اللبنانية � السورية ليست 
ملكا خاصا باحلريري او اس���هما في شركاته 
تندرج ضمن حساباته بالربح واخلسارة، امنا 
هي ش���أن لبناني وطني يخص كل اللبنانيني، 
وله تأثيراته على السياستني احمللية واالقليمية 

وعلى االستقرار الداخلي.
ولفت اس����ود في تصريح ل� »األنباء« الى ان 
احلريري ذهب الي س����ورية لتصحيح ما تعمد 
افساده منذ العام 2005 هو وكامل فريق 14 آذار 
على جميع املس����تويات السيما على املستويني 
السياس����ي والقضائي، وذلك من خالل قراءته 
السياس����ية االقليمية بشكل خاطئ ومن خالل 
اساءة استعماله االصطفافات الدولية ضد سورية 
وايران، حيث س����ارع بروح كبيرة من التشفي 
الى تغليب فئة لبنانية على اخرى والى محاولة 
مترير احللقة االخيرة من أهدافه اال وهي ضرب 
حزب اهلل واملقاومة، مشيرا الى ضرورة استقالة 

احلريري من رئاسة احلكومة.

المحكمة الدولية

واعتبر النائب العوني ان كالم احلريري عن 
استمرار دعم التحقيق الدولي وان كان ردا على 
دعوة االمني العام حلزب اهلل نصر اهلل احملقة في 
االمتناع عن التعاون مع جلنة التحقيق، يبقى 

كالم����ا ال قيمة معنوية له ولن 
يبدل شيئا في مواقف املعارضة 
من احملكمة الدولية، واصفا هذا 
الكالم بأنه يضرب عرض احلائط 
بخطورة ما آلت اليه االمور عبر 
اس����تمرار ملف ش����هود الزور 
خارج اطار احملاسبة القضائية، 
مشيرا الى ان عملية االستمرار 
ف����ي دعم احملكم����ة والتحقيق 
الدوليني توجب على احلريري 
البدء بتصحيح التحقيقات من 
خالل رفعه الغطاء عن »اخللل 
القضائي« املتمثل في عدم احالة 
ملف شهود الزور الى املجلس 
العدلي وبالتالي ب����دم محاكمتهم، الفتا الى ان 
اس����تمرار احلريري في دعم التحقيق الدولي ال 
يقل شأنا عن استمرار توجيه الضربات من قبل 

فريق 14 آذار الى »خاصرة املقاومة«.
واكد ان الفريق السياسي احمليط باحلريري 
اساء الى احلقيقة التي لن يصل اليها يوما في ظل 
استمراره بأسلوبه ونهجه االنتقامي واالستهزائي 
احلالي، وفي ظل استعماله لها كعصا غليظة ضد 

منافسيه في االنتخابات النيابية.

مصير شهود الزور

وردا على س����ؤال حول مصير ملف ش����هود 
الزور في ظل التأجيل املستمر جللسات مجلس 
الوزراء املخصصة للبت به، اكد اسود ان امللف 
املش����ار اليه بات يقترب من نقطة احلسم لدى 
فريق املعارضة وان عملية احلسم هذه ستكون 
على عدة مستويات وغير محصورة في خطوات 
مح����ددة، وذلك العتباره ان عملية االجهاز على 
املقاومة لن تكون سهلة املنال كما تظن قوى 14 
آذار بحيث تعتقد انها من خالل املماطلة والتمييع 
عبر تأجيل جلس����ات مجلس الوزراء تستطيع 
مترير الوقت وصوال الى القرار االتهامي، علما 
ان فريق املعارضة بكام����ل فئاته غير معني ال 
بالقرار االتهام����ي وال بنتائج التحقيقات ما دام 

شهود الزور خارج قضبان العدالة.

النيابي،  نفسه، وكذلك املجلس 
فكل حتركنا بتجاه املؤسس���ات 

الدستورية.
وأضاف: بكركي ال يستطيع 
اح���د ان يس���تعملها، وأكثرية 
املوجودين هن���ا لم يكونوا في 
العام 2000 فال احد يوحي لبكركي 
وكثير حاول���وا ان يؤثروا في 
بكركي منذ العام 2005 أو 1990 
واحلقيقة ان موقف بكركي هو 
الذي يؤث���ر فينا وبالنا، ونحن 

من يتأثر ببكركي.
وقال: موقفنا ليس ضد احد ال 
حزب اهلل وال ضد العماد ميشال 
عون بل نحن مع أن نعيش في 
ظل دولة ونظام دميوقراطي، وال 
يحاول احد من خالل التهديدات 
وال���كالم اخلارج عن كل لياقات 
االمالء علينا، فهذا لن يوصلهم 
الى اي مكان، وال يفكر احد في ان 
يكون هناك »دوحة اثنني« االتفاق 
ما بعد احداث 7 مايو 2008 مهما 
حصل، وليحصل ما يحصل، ألن 
هذه التجربة كانت استثنائية، وال 
يفكر ان يأخذ احد منها منوذجا 
واحساسي ان الرؤساء لن يتركوا 

املواطن ملصيره.

زيارة وداعية

على صعيد احلراك اخلارجي 
كانت امس زيارة وزير اخلارجية 
الفرنس���ي برنار كوشنير الذي 
وص���ل عص���را والتق���ى كبار 
املس���ؤولني اللبنانيني ويتوقع 
ان يغادر اليوم بعد اس���تكمال 

جولته اللبنانية.
مصادر سياسية الحظت ان 
زيارة كوشنير للبنان هي وداعية 
أكثر منها عملية على اعتبار انه 
سيخرج من احلكومة الفرنسية 

في 15 اجلاري.
الى ان  واش���ارت املص���ادر 
كوشنير محب للبنان فقد زاره 
فور تعيينه وزي���را خلارجية 
فرنسا عام 2007 وها هو يزوره 

اآلن عشية خروجه من احلكم.

بعقده في بكركي لكن البطريرك 
العائ����د من الڤاتي����كان، أكد ان 
أبواب بكركي مفتوحة وستبقى 
مفتوحة، ل����كل عمل يصب في 

مصلحة لبنان.

جعجع

جعجع حتدث للصحافيني بعد 
إذاعة النداء، وقال عن عدم دعوة 
الى  القيادات املسيحية االخرى 
هذا االجتم���اع: أنا أؤمن بالرأي 
العام، وعدم دعوتهم ناجم عن 
كونهم ال ميلكون قرار موقفهم، 
وال أدري الى أي مدى لديهم حرية 

اخليار.
وردا على سؤال قال: هذا اللقاء 
ليس قرنة شهوان فنحن اليوم في 
عصر 14 آذار، وستشهدون خطوات 
وخطوات بعد هذا االجتماع فهذا 
االجتماع طابعه االساسي الدور 
التاريخي للمسيحيني في لبنان 
الذي���ن عندهم رأيه���م بأي أمر 

يحصل وفي اي قرار يؤخذ.
وأضاف مواقف بكركي مستقلة 
متاما ونابعة من تصورها وعيشها 
املباشر في لبنان ومن مجموعة 
مبادئ الكنيسة امللتزمة بها حول 
لبنان،  وه���ذه املواقف هي منذ 
الع���ام 1920. وتابع قائال: هناك 
مجموعة خطوات سياسية باجتاه 
الرسمية، فالرئيس  املرجعيات 
س���ليمان يتحمل مس���ؤولياته 
وسنس���انده ليبق���ى متحم���ال 
مس���ؤولياته واحلكومة الشيء 

جناد أثناء زيارته لبنان، ومن ثم 
البناء على الشيء مقتضاه أي 
العودة الى تطبيق اتفاق الطائف 
والق����رارات الدولية ذات الصلة 

دون لف أو دوران«.
وهذه الدعوة لم تتطابق مع 
ما جاء ف����ي تقرير األمني العام 
لألمم املتحدة بان كي مون جلهة 
اس����تمرار التعويل على احلوار 
الداخلي حلل مش����كلة السالح 
خارج إطار الدولة، لكنها تعبر في 
الوقت نفسه عن استنكار الرأي 
املدني ملسلسل  العام واملجتمع 
التسويف والتمييع في هذا الشأن 
اخلطير الذي يتوقف عليه قيام 

الدولة أو عدم قيامها.

الشراكة اإلسالمية ـ المسيحية

اللقاء املس����يحي  أما وثيقة 
املوس����ع، أو العري����ض، فق����د 
ركزت على الشراكة املسيحية 
� االس����المية في اطار انتفاضة 
االستقالل وس����يادة الدولة مع 
ربط ذلك ب� »السينودس من اجل 
الشرق االوسط« الذي انعقد في 

الڤاتيكان أخيرا.
وتتوقع مصادر فريق 14 آذار 
أن يواجه هذا املوقف بحملة قوية 
من قبل فريق 8 آذار، وبالذات من 
قبل العماد ميشال عون والنائب 
سليمان فرجنية الذي تردد انه 
اقناع  اتصل ببكركي وح����اول 
البطريرك صفي����ر بعدم رعاية 
السماح  اللقاء املسيحي، وعدم 

الكابح ملجلس الوزراء.

لقاء بكركي

احل����دث الداخلي متثل أمس 
في اللقاء املسيحي املوسع الذي 
انعقد في بكركي، وكان رئيس 
الهيئة التنفيذية حلزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع قد كشف 
عنه ل� »األنباء«، وقد شارك في 
اللقاء نحو 50 شخصية مسيحية 
من مختل����ف الفئات والتيارات 
احلزبي����ة، التي تدي����ن بالوالء 
ملرجعية البطريرك املاروني نصر 
اهلل صفي����ر الروحية، وأبرزها 
النواب احلاليون والس����ابقون 
والوزراء احلاليون والسابقون 
ورؤس����اء االح����زاب كرئي����س 
الكتائب أم����ني اجلميل ورئيس 
القوات س����مير جعجع ورئيس 
الوطنيني االحرار دوري شمعون، 
وقد تال الرئيس اجلميل البيان 
الذي صاغته أمانة 14 آذار، في 

اشارة الى وحدة املوقف.
وكانت 250 شخصية سياسية 
وثقافية واعالمية، وجهت رسالة 
الرئيس ميش����ال  الى  مفتوحة 
س����ليمان، عشية انعقاد جلسة 
احلوار، ونشرتها »األنباء« في 
حينه، تتضمن نفس العناوين 
التي صدرت عن لقاء بكركي أمس، 
وأبرزها الدع����وة الى »التعامل 
مع س����الح حزب اهلل باعتباره 
سالحا ايرانيا، كما بينت مواقف 
احلزب والرئيس االيراني أحمدي 

بيروت � عمر حبنجر
األفق اللبناني مقفل سياسيا، 
وممسوك أمنيا، ومهزوز ماليا، 
حيث ان س����حب الدوالرات من 
احتياطي مصرف لبنان املركزي 
على قدم وساق، طبقا ملا أبلغه 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
الى الرئيس ميش����ال سليمان، 
خ����الل لقاء جمعهم����ا، متمنيا 
حصر االش����تباكات السياسية 
داخل الغرف املغلقة، وبالتالي 
حجبها عن االعالم، »ألن املردود 
قد يصبح س����يئا على مخزون 
لبنان م����ن االوراق االميركية 

اخلضراء«.
ل�  مصادر مصرفية كشفت 
»األنباء« ان تعطيل املؤسسات، 
هو االكثر إساءة للوضع املالي، 
فمع تأجي����ل االجتماع االخير 
ملجل����س الوزراء، بلغ س����حب 
الدوالر من مخ����زون املركزي 
حدود 270 مليون دوالر، واحلبل 

على اجلرار.
العالي، لم  سياسة الصوت 
تؤذ االوضاع املالية وحس����ب، 
كما يعتقد احلاكم سالمة، إمنا 
االوضاع العامة برمتها، كما يفهم 
من تصريح السفير السعودي 
علي ع����واض عس����يري، بعد 
زيارته وزير اخلارجية السابق 
فارس بويز، حيث قال عسيري 
بصراحة: مش����كلتنا باالعالم 
غير املسؤول الذي ال يحب هذا 

الوطن.
الذي تظهر  الداخلي  التأزم 
بتطيير جلسة مجلس الوزراء 
ومعه����ا ملف »ش����هود الزور« 
الذي تتمس����ك به قوى 8 آذار، 
فتح الباب أمام تفعيل التحرك 
اخلارجي في مجلس األمن الدولي 
أو عبره، من دون اطفاء شعلة 
احلوار الداخلي متاما، على وعد 
باستئنافه قبل عيد االستقالل 
في الثاني والعشرين من الشهر 
اجلاري، اذا ما تسنى حل عقدة 
»شهود الزور« التي تلعب دور 

كاسيزي انُتخب رئيسًا للمحكمة 
ورفض طلب السيد تنحية رياشي وشمس الدين

بيروت: ذكرت تقارير صحافية امس أن رئيس
 احملكمة الدولية أنطونيو كاسيزي رفض 
طلب اللواء جميل السيد تنحية نائب رئيس 
احملكمة القاضي رالف رياشي والقاضي عفيف 

شمس الدين.
من جهة ثانية، أع��اد القضاة في احملكمة 
انتخاب كاسيزي باإلجماع رئيسا لها واحتفظ 

رياشي مبنصب نائب الرئيس.
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