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 الحريري يزور طهران اليوم: لم أتهم حزب اهللا باغتيال والدي
 شدد على أهمية التواصل بين إيران والدول العربية إليجاد أرضية مشتركة ومواجهة األخطار التي تتربص بالجانبين 

 (محمود الطويل)  رئيس احلكومة سعد احلريري مودعا نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مطار رفيق احلريري  الدولي مساء امس االول 

 بيروت: أكد رئيس الحكومة اللبنانية
  سعد الحريري انه لم يتهم حزب اهللا 
فـــي قضية اغتيال والده رئيس الحكومة 
االسبق رفيق الحريري، مشددا على اهمية 
التواصل بين ايران والدول العربية من اجل 
ايجاد ارضية مشتركة لمواجهة االخطار 
التي تتربص بالجانبين، ولفت الحريري 
في حديث لوكالة الجمهورية االســـالمية 
لألنباء (ارنا) الى ان العالقات بين لبنان 
وايـــران هي عالقات تاريخية، وتعود في 
جانبها االجتماعي والثقافي الى زمن بعيد، 
اما العالقات السياســـية فإننا نتطلع الى 
ان تكون عالقات بين دولتين تحترم كل 
منهما ســـيادة الدولة االخرى ومصالحها 
وتنطلق من هـــذا االحترام لبناء عالقات 
بين المؤسسات في كل من الدولتين لزيادة 
اللقاء بينهما ومساحة المصالح  مساحة 
المشتركة التي تعود بالفائدة االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية على الدولتين.

  واشار الى ان زيارة الرئيس االيراني 
محمود احمدي نجاد الى لبنان كانت مناسبة 
لتعزيز عالقات الدولة اللبنانية ومؤسساتها 
بالدولة االيرانية ومؤسســـاتها وفرصة 
للبحث المعمق في المصالح المشتركة بيننا، 

وهو ما سأستكمله خالل زيارتي الى ايران.
  وأكد الحريري ردا على سؤال ان دور 
ايران في المنطقة هو دور طبيعي ينطلق 
من الوزن التاريخي والسياسي واالقتصادي 
لدولة بهذا الحجم وبهذه العراقة الحضارية 

في الجوار العربي.
  واعتبر ان ما يجمع بين ايران والعرب 
من تاريخ وثقافة وجغرافيا ومصالح يحتم 
عليهما التواصل وايجاد االرضية المشتركة 
لمواجهة االخطار التي تتربص بهما وعلى 
رأســــها المخاطر التي تنبـــع من تعنت 
اســـرائيل في رفضها لحق الفلسطينيين 
في العودة الى دولتهم المستقلة وعاصمتها 
القدس الشـــريف، على الرغم من مبادرة 
السالم العربية التي اقرت في مؤتمر القمة 
العربية في بيروت على اساس مرجعية 
مؤتمر مدريد وحذر رئيس الحكومة من 
ان ضرب االستقرار في اي دولة من دول 
المنطقة هو بمثابة تهديد لمصالح العرب 

وايران في آن معا.
  مشـــيرا من هذا المنطلق الى ان ايران 
معنية بكل مسعى لتوفير مقومات االستقرار 
في كل بلدان المنطقة، ومن ضمنها لبنان 
الـــذي ينظر بايجابية تامة الى مســـاعي 

القيادتين السعودية والسورية لتثبيت 
االستقرار فيه اســـتكماال لنتائج الزيارة 
التاريخية التي قام بها الملك عبداهللا بن 
عبدالعزيز والرئيس بشار االسد الى بيروت 

في الصيف الماضي.
  وعن موقفه من التسريبات المتتالية 
حول القرار االتهامي فـــي قضية اغتيال 
والده وما اذا كان حديثه لصحيفة «الشرق 
األوسط» حول شهود الزور وما تسببوا 
فيه من تضليل للتحقيق الدولي، واضرار 
بعائلته وبالعالقات اللبنانية ـ السورية، 
ينسحب على التهمة الموجهة الى حزب 
اهللا ايضا، قال الحريري ان مسألة شهود 
الزور تعالج في اطارها القانوني، اما فيما 
يخص التســـريبات حول القرار االتهامي 
فنحن قلنا بوضوح انها ال تخدم العدالة، 
واالهم من كل ذلك ان لبنان يواجه الكثير 
من المخاطر وعلينا جميعا ان نضع الوحدة 
الوطنية واالستقرار كأمر ال يجوز الحد ان 
يخل به مهما كانت االســـباب او الظروف 
فنحن محكومون بالعيش معا على ارض 
بلدنا الحبيب، وختم قائال: في كل االحوال 
نحن لم نتهم حزب اهللا في االســـاس كي 

يكون هذا السؤال قائما. 

 أخبار وأسرار لبنانية 
   األرض وزيـارة أردوغان: قام رئيس الهيئة 
التنفيذية في «القوات اللبنانية» د.سمير 
جعجع بزيارة كانت مقررة سابقا الى مقر 
حزب «الطاشناق» في برج حمود يرافقه 
وزير الثقافة سليم وردة، والنائب فريد 
حبيب، والقياديان ادى ابي اللمع وعماد 

واكيم.
  وكانت مناســــبة أطلع خاللها النائب 
أغوب بقرادونيان، الوفــــد القواتي، على 
وقائع اإلشــــكال الذي وقع خالل تظاهرة 

ساحة الشهداء.
  وأوضح بقرادونيان انه «هو من طلب 
من الشــــباب ازالة صــــورة أردوغان من 
ساحة الشهداء حفاظا على كرامة الشهداء 
واحتراما ألرواحهــــم، والقوى األمنية لم 
تتفهم االعتراض»، معتبرا ان «وضع صورة 
أردوغان أمام متثال الشهداء اهانة للشعب 
اللبناني وللشهداء. (شهداء ٦ مايو الذين 

أعدمهم جمال باشا التركي).
  في املقابل احتج عدد من املتشــــددين 
االسالميني في طرابلس على احتجاجات 
الطائفة االرمنية على زيارة الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغــــان، معتبرين ان هذه 
الزيارة خاصــــة باللبنانيني، وان االرمن 
ليســــت لهم عالقة بها ال من بعيد وال من 
قريب، وعلقوا بالقول «فليحتجوا على من 

يريدون في ارمينيا».
االتهامـي:  القـرار  عـن  دوليـة  انطباعـات      
ــي من نيويورك،  ــب تقرير ديبلوماس حس
البريطانيون يتظاهرون بأنهم على يقني انه 
ــار األمني نتيجة  ــي للقلق من االنفج ال داع
ــدوره في قضية  ــرار الظني املرتقب ص الق

ــون ان معلوماتهم  ــال احلريري. ويقول اغتي
ــية تشير الى ان  االستخبارية والديبلوماس
حزب اهللا لن ينفذ تهديداته األمنية ولن يأخذ 

البلد الى املواجهة لعدة أسباب.
ــا، أو دولة ما  ــرون ان طرفا م   الروس ي
ــاط إصدار القرار  ــة ما، تريد إحب او مجموع
ــي بي سي»  الظني، ولذلك أتى تقرير الـ «س
من وجهة نظرهم. وفقا للتقرير الذي يضيف 
ــاك انطباعا عاما بأن اإلدارة األميركية  ان هن
تريد إدانة حزب اهللا ورفع الظن واالتهام عن 
ــورية. إمنا هناك ايضا كالم عن «جهات»  س
ــة تريد التخاطب مع  داخل اإلدارة األميركي
ــذه املخاطبة  ــر اتهام حزب اهللا. ه إيران عب
ــقان، كالعادة، وهما اجلزرة والعصا.  لها ش
إمنا العصا ليست عبر ما في حوزة احملكمة. 
ــتخبارات  ــي حوزة االس ــا تتعلق مبا ف إنه
ــريبه الى  ــى ان ما مت تس ــة. مبعن األميركي
ــي» ليس سوى منوذج عما في  «سي بي س
حوزة االستخبارات األميركية. وبالتالي، إما 
ــراط ليس لبنانيا  التعاون والتحدث واالنخ
ــا، وإال، فإن املعلومات  وإمنا نوويا وإقليمي
ــال بلمار  ــتتدفق الى داني ــتخبارية س االس
ــدار قرارات ظنية ذات  لتمكينه حقا من إص

معنى.
    قواسـم مشـتركة: ثمة حركة خارجية 
ناشطة في اجتاه لبنان واهتمام غير مسبوق 
بالوضع فيه. وبعد زيارات خادم احلرمني 
والرئيسني السوري وااليراني، جاءت زيارة 
رئيس الوزراء التركي وقبلها زيارة رئيس 
الوزراء القطري ووزير خارجية فرنسا.

  ويقول مراقبون ديبلوماسيون ان القاسم 

املشــــترك بني هذه التحركات اخلارجية، 
واآلتي منها، يتلخص باآلتي:

  ١ـ التسليم ضمنا، أو علنا، بحسب كل 
دولة أو فريق، بأن ال مجال إللغاء احملكمة 
الدولية أو التأثير في القرار االتهامي الذي 
ســــيصدر عنها، والسعي الى التعامل مع 
تداعياته سواء بخطوات تتخذ قبل صدوره، 

أو بعد صدوره أو االثنني معا.
  ٢ـ دعــــم وتأييد احلوار الســــعودي ـ 
السوري املتواصل بعيدا عن األضواء حول 
صيغة تسوية بني اللبنانيني. وفي احلد 
األدنى انتظار نتائج هذا احلوار للتفاعل 

مع مضمونها، وعدم استباقها.
  هذا فضال عن ان ثمة أطرافا تراهن على 
هذه النتائــــج مهما كانت وأخرى تواكبها 
ملعرفتها بخطوطها العريضة، في موازاة 
تكتم شديد في شأن فحواها وحصر التداول 
فيها بعدد محدود جدا من كبار املسؤولني في 

اململكة العربية السعودية وفي سورية.
  ٣ـ ضمان االســــتقرار في لبنان وعدم 
أخذه نحو الهاوية باعتباره ضمانا لعدم 
اهتزاز االســــتقرار في املنطقة، في وقت 
يسعى املجتمع الدولي الى إيجاد صيغة 

الستئناف عملية السالم.
  ٤ـ ان معظــــم هذه التحــــركات يتميز 
باحتضان موقف احلريري باعتباره عنصرا 
محوريا في أي تسوية، ورمزا إلمكان إدامة 
االستقرار، باالستناد الى ثباته على التمسك 
باملسعى الســــعودي ـ السوري والتهدئة 
اســــتنادا الى اتفاق الدوحة مقابل رفضه 
الضغوط التي توالت عليه خالل األشهر 

املاضية، وهي ضغوط هائلة. 

 علوش لـ «األنباء»: قرار الفتنة بيد إيران 
 بيروت ـ زينة طبارة

  رأى عضو املجلس السياسي في تيار «املستقبل» 
النائب السابق مصطفى علوش، في قراءة لزيارة 
رئيـــس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان، رأى ان 
تركيا تســـعى الى ان تكون قوة صاعدة ومؤثرة 
سياسيا وعسكريا في املنطقة الشرق اوسطية بعد 
ان كانت معزولة ولفترة طويلة عن العاملني العربي 
واالسالمي بسبب تواجدها ولو بشكل صوري في 
حلف شمال االطلسي، معتبرا ان التزام رئيس وزراء 
تركيا رجب طيب اردوغان بالقضية الفلسطينية 
ووقوفه الى جانب الدول العربية في صراعها مع 
اسرائيل كان املدخل الواسع امام تركيا في تصدر 
املواقع الرئيسية على املستوى املذكور، معتبرا ان 
زيارة اردوغان للبنان تأتي في السياق نفسه اضافة 

الى اهتمام تركيا بعدم وصول الوضع اللبناني الى حالة االنفجار خوفا 
من انعكاسه على كافة دول املنطقة التي لن تكون تركيا مبعزل عن 
تلقي شظاياها، مشيرا في املقابل الى ان اكثر ما تسعى اليه تركيا هو 

خلق اسواق اقتصادية جديدة وتعاون اقتصادي كامل مع لبنان.

  اردوغان في عكار

  وردا على ســـؤال حول ما اذا كان احلشد الشـــعبي الكبير الذي 
شهدته منطقة عكار في استقبال الرئيس اردوغان جاء ردا على احلشد 
الشعبي الذي شهده استقبال الرئيس االيراني محمود احمدي جناد 
في الضاحية اجلنوبية وبنت جبيل، خصوصا ان اردوغان لم يحظ 
باالستقبال الشعبي نفسه خالل زيارته السابقة للبنان، لفت علوش 
في تصريح لـ «األنباء» الى ان هذا التوصيف قد يكون دقيقا في مكان 

وذلك العتباره ان جزءا من احلشـــد الشعبي جاء 
مبثابة ردة فعل طبيعية على زيارة الرئيس جناد 
الى لبنان، اال ان وجود الرئيس احلريري الى جانب 
الرئيس اردوغان ســـاهم في تكوين اجلزء االكبر 
واالساسي من احلشد الشعبي كون الرئيس احلريري 
شخصية محببة لدى اهالي عكار والشمال، وبالتالي 
يعتبر علوش ان العاملني املذكورين كانا السببني 
الرئيسيني في ارتسام املشهد الشعبي الكبير في عكار. 
وايضا ردا على سؤال حول دعوة الرئيس اردوغان 
في خطابه الى «االحتاد لنكون كبارا واحياء» وما 
اذا كانت تلك الدعوة شبيهة بدعوة الرئيس جناد 
الرئيس احلريري لدخول لبنان في «حلف مع ستة 
شعوب في املنطقة» اكد علوش وجود حراك تركي 
ـ ســـوريـ  ايراني يهدف الى اقامة حلف جديد في 
املنطقة مبني على الوحدة االقتصادية والسياســـية والعسكرية في 

مواجهة التعنت االسرائيلي.

  الفتنة قرارها بيد ايران

  وفي سياق متصل وعن كالم الرئيس اردوغان عن عدم سماح تركيا 
بحصول فتنة في لبنان، وما اذا كانت تســـتطيع من موقعها اجلديد 
كبح جماح الفتنة في لبنان، لفت علوش الى ان اي قرار باندالع فتنة 
في لبنان لن يكون قرارا لبنانيا داخليا وامنا هو قرار اقليمي وحتديدا 
ايرانيا، وذلك العتباره ان الدولة االيرانية هي التي تتحكم فعليا في 
توجهـــات حزب اهللا والعماد عون وبالتالـــي هي صاحبة القرار في 
اندالع الفتنة فـــي لبنان أو عدمها وذلك وفقا لتقدم وتراجع موقعها 

في الصراع مع املجتمع الدولي. 

 أكد أن جزءًا من الحشد الشعبي الستقبال أردوغان جاء ردة فعل طبيعية على زيارة نجاد

 مصطفى علوش 

 مصادر لـ «األنباء»: رئيس وزراء قطر نقل 
تحذيرات جدية من استدراج عدوان إسرائيلي

 فيلتمان يعد بـ  «فرم» حزب اهللا ببطء
  وواشنطن تنفي: كالم مفبرك 

 بيروت ـ وكاالت: نشر الكاتب «فرانكلني المب» 
تقريرا على موقع «فورين بوليسي جورنال» وفيه 
كالم منقول عن مساعد وزيرة اخلارجية األميركية 
لشؤون الشرق األدنى جيفري فيلتمان متوجها الى 
السفيرة األميركية في لبنان مورا كونلي يتحدث 
فيه عن متزيق «حزب اهللا» وتقدميه للبنان كهدية 

امليالد.
  وينقل المب عن فيلتمان قوله ملورا: شــــاهدي 
كيف سنقوم بفرم «حزب اهللا» بألف ضربة بطيئة 
ـ من يخالون انفسهم؟ وسنقوم بذلك عبر استخدام 
القرار ١٧٥٧ اال اننا هذه املرة سنواصل عملنا حتى 
النهاية. لقد ابلغت اسرائيل بالبقاء بعيدا عن لبنان، 
الن اجليش االسرائيلي ال ميكنه القتال ضد «حزب 
اهللا» اضافة الى ان املنطقة بأكملها ستحترق. سأتولى 

املسألة وستكون مبثابة هدية عيد امليالد التي اقدمها الى لبنان».
  وبحســــب المب قال فيلتمان كالمه خالل زيارة قــــام بها بتاريخ 
١٧ اكتوبر ٢٠١٠ الــــى منزل رئيس «اللقاء الدميوقراطي» النائب وليد 

جنبالط في كليمنصو.
  ويشــــير املقال الى أنه في ١٢ ديسمبر من العام ٢٠٠٨، نشر موقع 
«نهار نت» أن «الســــفير االميركي الســــابق جيفري فيلتمان قدم الى 
رئيس احلكومة فؤاد الســــنيورة ما وصفه الديبلوماســــي االميركي 
بأنه هديته الشــــخصية الى لبنان ملناسبة عيد امليالد. واكد فيلتمان 
للسنيورة انه سيلزم اسرائيل باالنسحاب من قرية الغجر قبل نهاية 

العام ٢٠٠٨».
  ويضيف التقرير: «كما تبني، فإن رئيس احلكومة فؤاد السنيورة 
ولبنان لم يتلقيا الهديــــة التي وعد بها فيلتمان في ميالد عام ٢٠٠٨، 
والتزال اسرائيل حتتفظ بدباباتها وجنودها في قرية الغجر اللبنانية 
رغم تصاعد الضغوط النهاء االحتالل غير الشرعي لشمال قرية الغجر 
الذي امتد ألربع سنوات، والذي يخرق القرار ١٧٠١، بعد ان غزت اسرائيل 

هذا اجلزء في يوليو العام ٢٠٠٦ ورفضت بعدها االنسحاب».
  ويضيف التقرير: «خالل موسم العيد احلالي، يؤكد جيفري حللفائه 
اللبنانيني ان «بابا نويل» ورأس «حزب اهللا» سيزينان عربته خالل 

جوالته في العيد.
  ويعود سبب تفاؤله الى ان اميركا واسرائيل متأكدتان انه بإمكانهما، 
وعبر القرار الدولي ١٧٥٧ ما رغبا في حتقيقه ولم يستطيعا من خالل 

القرار ١٥٥٩ والهادف الى جتريد املقاومة اللبنانية من سالحها.
  وفــــي ١١ نوفمبر، تنبــــأ نائب رئيس الوزراء االســــرائيلي ووزير 
التطوير االقليمي سيلفان شالوم ان «ادانة صادرة من احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان ضد «حزب اهللا» ســــتؤدي الــــى تطبيق القرار ١٥٥٩ 
والزامية جتريد احلزب من ســــالحه، اضافة الى انهيار اجلهود لقيام 

حلف سوري ـ لبناني ـ ايراني ـ تركي».
  وحتت عنوان اجلائزة الكبرى ســــتكون حســــن نصر اهللا، يقول 
التقرير إن «املشروع االميركيـ  االسرائيلي يقوم على حسابات تقنية 

وغيرها وتتضمن توقعات بأن عناصر من «حزب 
اهللا»، وحتى امينه العام الســــيد حسن نصر اهللا، 
ستتم ادانتهم ومحاكمتهم غيابيا بالطبع، بالضلوع 
في جرمية اغتيال رئيــــس احلكومة الراحل رفيق 

احلريري».
  وقد اكد مكتب االستشارات القانونية في اخلارجية 
االميركية وبافتخار، للبيت االبيض انه وبســــبب 
اصرار املكتب عام ٢٠٠٥ بأن تنشأ احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان حتت الفصل الســــابع، فإن كل من 
تدينه احملكمة سيواجه حتما العدالة الدولية. ويسمح 
الفصل السابع باســــتخدام عدد غير محدد للقوات 

الدولية لتنفيذ اي حكم تصدره احملكمة.
  ويشــــير التقرير الى أن «اسرائيل التي اعتادت 
على خرق القانون الدولي مبا فيه اكثر من ٦٠ قرارا 
دوليا، منشــــغلة في التبجح بأن القانون الدولي يدعم احملكمة وانه 
ميكن احلصول على خدمات شركات قانونية دولية اذا وجدت احلاجة 
لذلك، في ســــبيل دعم العمل الشرعي ملكتب املدعي العام الذي يتواله 

الكندي دانيال بلمار».
  ويذكر التقرير أنه «بعد ســــاعات على اعطاء اسرائيل التعليمات 
لوزيــــرة اخلارجية االميركية هيــــالري كلينتون بعدم القلق، وانه ال 
ميكــــن وقف احملكمة او التغاضي عن حكمهــــا، وانه ما على الواليات 
املتحدة سوى التمويل، اعلن البيت االبيض رصد مبلغ اضافي بقيمة 
١٠ ماليني دوالر للمحكمة وجرت بريطانيا الى تقدمي مليون و٨٠٠ الف 
دوالر اضافي. وهناك اموال اخرى متوقعة من فرنســــا، واليوم باتت 

احملكمة عائمة باالموال ومن املرجح ان تبقى كذلك».
  واســــتنادا الى مقابالت مع موظفني سابقني في مكتب املدعي العام 
للمحكمة، وتصريحات عدة صادرة عن مسؤولني اميركيني، يرى كاتب 
التقرير أن «هناك اسبابا جتعل من املجدي اخذ عبارة «حتى النهاية» 
التي قالها جيفري فيلتمان وســــيلفان شــــالوم في االعتبار. وتؤكد 
احلكومتان االميركية واالســــرائيلية ان احملكمة الدولية شرعية وفق 
القانون الدولي كونها انشــــئت وفق قرار مجلس االمن وحتت الفصل 
السابع، ووفق املبادئ القانونية والدستورية اللبنانية على عكس ما 
يدعيه «حزب اهللا» وخصوم احملكمــــة في لبنان». ينقل التقرير عن 
أحد محامي وزراة اخلارجيــــة االميركية قوله إنه «اذا ادانت احملكمة 
عضوا واحدا من «حزب اهللا»، فســــنفوز. اكان ســــائقا ام كشــــافا، ال 

يهمنا ذلك.
  بدوره، أكد مســــؤول أميركي ان التقرير اإلعالمي الذي ُنسب الى 
مساعد وزير اخلارجية األميركية لشــــؤون الشرق األوسط جيفري 
فيلتمان «عار من الصحة، وهو من أوله الى آخره مفبرك وال أســــاس 
لــــه»، وقال: «ما جاء في هذا املقال يتعارض مع سياســــتنا الواضحة 
للغاية حيال لبنــــان وحيال احملكمة اخلاصة بلبنان، فما نقوله علنا 
عــــن لبنان واحملكمة يعكس ما نقوله فــــي اتصاالتنا ومحادثاتنا مع 

اللبنانيني ومع كل طرف دولي وإقليمي معني بهذه القضايا». 
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 الجيش يفّرق حشدًا من نساء موقوفي
  «فتح اإلسالم» أمام منزل المفتي

  
  بيروت ـ خلدون قواص

ــاء وبنات موقوفي «فتح اإلسالم» في باحة  ــد جمهور من نس   احتش
ــيخ محمد رشيد قباني في  العمارة التي يقيم فيها مفتي اجلمهورية الش
ــوه بالنزول ملالقاتهم وحمل قضيتهم  حي تلة اخلياط في بيروت وطالب

باستعجال محاكمة املوقوفني امام املجلس العدلي بداعي انهم ابرياء.
  وحضرت دوريات من اجليش واخرجت احملتشدات وبينهن محجبات 
ومنقبات الى خارج باحة املبنى. وكانت النسوة انفسهن حاولن التظاهر 
امام سجن رومية املركز حيث املوقوفون اال ان القوى األمنية منعتهن.

ــدات تقدمي مذكرة الى مفتي  ــؤولو دار الفتوى من احملتش   وطلب مس
ــزب اهللا كما فعل  ــددن باللجوء الى ح ــن رفضن، وه ــة لكنه اجلمهوري
ــجن املؤبد والذي اخرج  الداعية عمر بكري املوقوف احملكوم غيابيا بالس

منه منذ يومني. 

لألطراف اللبنانية املعنية من 
مغبة أي تصرف خارج النطاق 
اإلعالمي أو السياسي، ردا على 
املرتقب، وقابل  االتهـــام  قرار 
رئيس الوزراء القطري الرؤساء 
الثالثة ومســـؤوال  اللبنانيني 
كبيرا في حـــزب اهللا، وتقول 
املصادر ان الشـــيخ حمد كان 
واضحـــا وصريحا وقد وضع 
هـــؤالء املعنيني فـــي األخطار 
التـــي ميكـــن ان تترتب على 
أي عبث باالستقرار اللبناني، 
وخص بالذكر استعدادات العدو 
االسرائيلي الستغالل أي خلل او 
حترك باجتاه املعادلة اللبنانية 
الراهنة بذريعة منع حزب اهللا 
من السيطرة على السلطة في 
لبنان، طبقا ملا اعلنه مسؤولون 

اسرائيليون.
  بانتظار القرار االتهامي

  فـــي هـــذا الــوقـــت يبقى 
مسار املســـاعي الســـعودية ـ 
السورية في مهب االستنتاجات، 
في ضـــوء معلومات صحافية 
تتردد باستــمرار عن قرب قيام 
الـسعودي  امللكي  املستشـــار 
االمير عبدالعزيز بن عبداهللا 
الى دمشـــق،  بزيـــارة قريبة 
في حني يغشـــى القلق افئدة 
اللبنانيـــني حيـــث ال حكومة 
جتتمـــع وال مجلس نواب وال 
حتى هيئة حوار كذلك، والكل 
بانتظار «غـــودو» وهو ليس 
شخصا كما في مســـــرحـية 
«بيكت» امنا هو القرار االتهامي 
الـمنــتظر فـــي النصف االول 
من ديسمبر والذي حتضر له 
قـــوى ١٤ آذار، بوثيقة تصدر 
عن لقاء عام لقادتها في قاعة 
الشــهيرة وتتوجه فيها  بيال 
الى اللبـنانيني، بعيدا عن ٨ و 
١٤ آذار، امنا كاتــجاهني، اجتاه 

املتهمني واجتاه الضحايا.

الرئيـــس    وبعـــد لقائهـــم 
التركي قال رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب محمد رعد انه 
عـــرض ألردوغان رؤية حزب 
اهللا لألزمة والتأكيد على دعم 
اجلهود السعودية – السورية 
وقال ان لتركيا دورا حيويا في 

هذا املجال.
  بدوره النائب وليد جنبالط 
أثنى على كالم اردوغان املتصل 
بالصراع مع اســـرائيل، وقال: 
انه كالم ممتـــاز وجميل جدا 
خصوصا ما صـــدر في عكار، 
حيث أعاد شريحة من اللبنانيني 
الى اخلطاب العروبي، اإلسالمي 
امللتزم بفلسطني، بعد محاولة 

عزلها عن تاريخها.
  الرئيس ميقاتي قال انه أكد 
للضيف التركي أهمية دور تركيا 
في دعم املبادرة الســـعودية – 
السورية متمنيا ان تؤكد تركيا 
هذا املسعى، بالنظر الى عالقاتها 

املمتازة مع كل األطراف.
  وكان احلريـــري اعتبر ان 
حضور اردوغان هو رســـالة 

اطمئنان الى كل اللبنانيني، بأن 
بلدهم ســـيكون بخير، مشددا 
على الوحدة الوطنية. وقال في 
خطاب افتتاح املستشفي التركي 
في صيدا متوجها الى اردوغان: 
لن نيـــأس يا دولـــة الرئيس 
من الدعـــوة الى حتكيم العقل 
ومن التمسك باحلوار الوطني 
بقيادة الرئيس ميشال سليمان 
ســـبيال وحيدا حلل النزاعات 
النظر، وفي  وتقريب وجهات 
ظل مظلة عربية توفرها بحمد 
اهللا املساعي املشتركة للقيادتني 

السعودية والسورية.
  رئيس وزراء قطر

  مـــن جهـــة أخـــرى علمت 
«األنباء» مـــن مصادر وزارية 
في فريـــق ١٤ آذار ان ســـبب 
الزيارة املفاجئة لرئيس وزراء 
قطر الشيخ حمد بن جاسم الى 
الرئيس  بيروت عشية زيارة 
ميشال ســـليمان الى الدوحة 
هو انه زاد على النصيحة التي 
كررها اردوغان الحقا، بتحذير 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  غادر رئيـــس وزراء تركيا 
رجب طيـــب أردوغان بيروت 
منتصف ليل اخلميس – اجلمعة 
مختصرا حصيلة لقاءاته مع 
بالقـــول  آذار  قيـــادات ١٤ و٨ 
لهؤالء «ان التشكيك في احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان أمر غير 

مستحب».
  وسمع أردوغان الكثير من 
األقوال واملواقف واآلراء، حول 
األزمة الراهنة، وما ينتظرها مع 
صدور القرار االتهامي املرتقب 
قبل انتصاف الشهر املقبل، وما 
ميكن ان يكون عليه الوضع في 
مرحلة ما بعد صدور هذا القرار، 
وما فيه من اتهامات وأسماء. وبدا 
ان الزعيم التركي مستمع جيد 
ومناقش هادئ، ونصح بإصرار 
على عدم االنزالق الى أبعد من 
اخلالف السياسي، وداعيا من 
التقاهم وهم: رئيسا احلكومة 
السابقان جنيب ميقاتي وفؤاد 
الســـنيورة، والعماد ميشال 
عـــون والرئيس أمني اجلميل، 
ورئيس حزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجع والنائب وليد 
جنبـــالط ووفد من حزب اهللا 
برئاسة النائب محمد رعد الى 
ضرورة إيالء االستقرار األمني 
اهتماما أساســـيا بحيث يبقى 
من دون «خّضات»، وباعتماد 
الوسائل السياسية والسلمية 
حلل االشـــكاالت. كمــــا لفـت 
الى ان التشــــكيك في احملكمة 
الدوليــــة أمر غير مســــتحب، 
ومستغرب، مشددا على ضرورة 
عمل احلكومة واملؤسســــات 
الدستورية، وقال ان لبنان كان 
واليزال مثاال للتعايــش بني كل 
التعايش  األلوان مشددا على 
علــــى قاعدة أساســــها لبـنان 
السـاطع  النجم  الذي سيكون 

في سماء هذه املنطقة.

 جيفري فيلتمان 


