
السبت 4 ديسمبر 2010   39عربية وعالمية

مصادر لـ »األنباء«: ترجيح استقالة بلمار لتأخير القرار الظني وتفادي االنفجار 
 »إذا استقال املدعي العام للمحكمة اخلاصة

      بلبنان دانيال بلمار، فإن البحث عن بديل له 
سيستغرق وقتا يحتاجه الذين يأملون تأجيل 
صدور القرار الظني الذي يعده القاضي الكندي، 
حتى ال يتحول لبنان الى ساحة مواجهة«. هذه 
خالصة اقتراح قدمه مرجع كبير كمخرج ميكن 
أن يعتمده العرب واملجتم���ع الدولي لتالفي 

انفجار الوضع في لبنان.
هذه النظرية الالفتة عززها تأكيد مصادر 
ديبلوماس���ية في بي���روت ان باريس كثفت 
اتصاالتها عبر قن���وات مختلفة خالل الفترة 
االخيرة م���ع حزب اهلل لدعوت���ه إلى الهدوء 
بخصوص القرار الظني، وقالت هذه املصادران 
باريس عبر أكثر من قناة خاصة أبلغت احلزب 
بان القرار الظني قد يتأخر صدوره، وانه ليس 
بالضرورة قريبا كما يشاع، كما أبلغت احلزب 
بان الرئيس نيكوال ساركوزي في إطار رسم 
سياسة حيال موضوع احملكمة الدولية تكون 
واقعية بحيث ال يضرب سياق العدالة ولكنها 
ال تتهور وتساعد على إذكاء أجواء الفتنة في 

لبنان.
بدورها كشفت أوس���اط حزب اهلل عن ان 
»هناك مسعى سعوديا مستجدا لإلسراع ببلورة 

صيغة تس���وية قبل صدور الق���رار الظني«، 
موضحة انه »في حني تسعى واشنطن إلصدار 
القرار قبل اخلامس عشر من الشهر اجلاري، 
نلمس مسعى فرنسيا � سعوديا لتأخير إصدار 

هذا القرار«.
التي تطبخ  وأضافت االوساط: »التسوية 
تتمحور حول نقطتني أساسيتني يبدو أن تيار 
املستقبل بدأ يقتنع بهما أال وهما ضرورة عدم 
اعتماد القرار على شهود الزور أو على شبكة 
االتصاالت املخترقة، هاتان النقطتان جزء من 
س���لة متكاملة تخطت حظوظ جناحها نسبة 
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الى ذلك التقت وزيرة خارجية فرنسا ميشيل 
اليو ماري االسبوع املاضي وزير العدل ابراهيم 
جنار نظ���را للصداقة بينهم���ا، وأبلغته وفق 
املصادر الديبلوماسية بانها عازمة على زيارة 
لبنان في االسبوع االول من ديسمبر اجلاري 
في إطار جولة في املنطقة تستهلها من البوابة 
اللبنانية للتأكيد على االهتمام الفرنسي بلبنان 
ووقوف فرنسا الى جانبه في احملافل الدولية 
للدفاع عن قضاي���اه ومصاحله، ومن املنتظر 
بحسب املصادر ان حتمل ماري مبادرة فرنسية 

للحؤول دون تفاقم األزمة.

موفد فرنسي إلى بيروت األسبوع المقبل للحدّ من تفاقم األزمة

فريد مكاري

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال السفير السوري في لبنان علي عبدالكرمي علي في بعبدا أمس  

الحوار اللبناني: سليمان لم يفقد األمل.. وجعجع ينتظر 24 ساعة!

مكاري لـ »األنباء«:التواصل الشخصي بين األسد والحريري متوقف

ان النتائج سيتم تبليغها للجهات 
املعنية تباعا. وأشاد بنتائج زيارة 
الرئي���س احلريري الى طهران، 

واصفا اياها بااليجابية.
بدوره، أوض���ح عضو كتلة 
»املستقبل« النيابية النائب عماد 
احلوت، ان املس���عى السوري � 
الس���عودي قد تك���ون نتائجه 
ايجابية، الفتا الى ان آخر املعطيات 
تشير الى ان »القرار الظني قد 
يصدر على مراحل، مما يتيح وقتا 
أطول إلجناز الترتيبات للتعامل 
معه بشكل جماعي لبنانيا وليس 

بشكل متفرق«.
وردا على سؤال حول إمكان 
حص���ول فتنة، ص���رح النائب 
الش���رق بقوله:  احلوت إلذاعة 
لست مقتنعا ان الزمام قد يفلت 
في حلظة من اللحظات، وأعتقد ان 
القوى السياسية جميعها قادرة 
على ضبط س���احتها واجلميع 
مقتن���ع بأنه ال جت���رمي لطائفة 
بح���د ذاتها، مطالبا ب���� »ايجاد 
مخرج مشترك لتداعيات القرار 

االتهامي«.
وأعرب عن اعتقاده، في سياق 
آخر، ان فريق رئيس تكتل التغيير 
واالصالح النائب العماد ميشال 
عون، م���ازال يعيش في أحالم 
املاض���ي وإم���كان الوصول الى 
كرسي الرئاسة وكلما مال الوضع 
السياس���ي الى الهدوء ش���هدت 
تصعيدا من قبل هذا الفريق وقد 

أصبح االمر ملحوظا.

الذي لن يحصد النجاح في مسعاه 
فيما لو أراد التكلم بلغة املنطق 
مع العماد عون كون لغة املنطق 
غير موجودة ف���ي قاموس هذا 
األخير وبالتال���ي يصعب عليه 

فهمها واستيعابها.
على صعيد آخ���ر وردا على 
سؤال، لفت مكاري الى ان التواصل 
املباش���ر بني الرئيس���ني األسد 
واحلريري متوقف على املستوى 
الشخصي وليس على املستوى 
املؤسساتي والديبلوماسي، نافيا 
الوسائل  ما حتاول دسه بعض 
اإلعالمي���ة عن وج���ود قطيعة 
بينهم���ا، أو ان يك���ون الرئيس 
احلريري قد فرمل عملية التواصل 
مع اجلانب السوري إفساحا في 
املجال أمام املشاورات السعودية 

– السورية، 

وعن ابعاد املش���اورات التي 
يجريها رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان مع أقطاب طاولة 
احلوار الوطني، لفت مكاري الى ان 
الرئيس سليمان يحاول جتنيب 
البالد اخلّضات األمنية ومخاطر 
االنزالق الى املجهول وهو ميارس 
مسؤولياته بدقة وحذر نظرا لدقة 
التعاطي مع الواقع احلالي كونه 
أكثر من يدرك ان حلحلة العقبات 
وتفكيك األلغام ال تتم إال من خالل 
اللبنانيني على  الفرق���اء  تالقي 
طاولة احلوار الوطني، مش���يرا 
ال���ى ان املواقف الس���لبية التي 
اتخذها فري���ق املعارضة والتي 
أعلن عنها العماد عون مبقاطعة 
احلوار دفعت بالرئيس سليمان 
آراء أعضاء جلنة  الى استمزاج 
احل���وار، كل على حدة، بدال من 

السياسية.
ل�  ولفت مكاري في تصريح 
الى وجود اس���تحالة  »األنباء« 
للتفاهم مس���بقا حول تداعيات 
الق���رار االتهامي قب���ل صدوره 
واالطالع على مضمونه، وبالتالي 
فإن أي تفاهم حوله سيكون مبنيا 
عل���ى نقاط غير مؤك���دة قائمة 
على مجرد حتاليل وتسريبات 
صحافية، مشيرا الى ان كالم أمني 
عام »حزب اهلل« الس���يد حسن 
نصراهلل عن أنه »لن يكون هناك 
من امكانية ملناقشة القرار االتهامي 
بعد صدوره«، مجرد وجهة نظر 
السيد نصراهلل فرضها  يحاول 
على اآلخرين وإرغام اللبنانيني 
عل���ى القبول به���ا وبطروحاته 
من خالل التهويل بفتنة حتمية 
قد تندل���ع نتيجة صدور القرار 

أخذها بطريقة جماعية، معتبرا 
ان الرئيس سليمان يسعى جاهدا 
الى إيجاد مخ���ارج لألزمة، امنا 
مقاربة فريق املعارضة للطروحات 
واحللول حتول دون اإلس���راع 
بإيجادها، مستش���هدا بتعطيل 
هذا الفريق ملجلس الوزراء الذي 
بات يزيد األمور تعقيدا ويوّسع 
حلقة األزمة لتنتقل من سياسية 
ال���ى اجتماعية تخص ش���ؤون 
الن���اس ومصاحلهم، معتبرا ان 
احلد األدنى املطلوب من فريق 8 
آذار هو العودة الى اجللوس مع 
اآلخرين داخ���ل مجلس الوزراء 
انطالقا من االحساس باملسؤولية 
على قاعدة فصل مصالح الناس 
الدولية  عن موضوع احملكم���ة 
وشهود الزور والقرار االتهامي، 
متمنيا النجاح للرئيس سليمان 

االتهامي، مؤكدا ان التهويل بالفتنة 
وحلول الفوضى األمنية لن يبّدل 
من قناعات الناس ولن يجدي نفعا 
مع من يتطلع الى حتقيق العدالة 

حلماية لبنان واللبنانيني.

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى نائ���ب رئي���س املجلس 
النيابي فريد مكاري ان ما تشهده 
الساحة اللبنانية من مشاحنات 
سياسية وتشنجات في مواقف 
فريق املعارضة، ناجت عن تغييب 
هذا األخير للمنطق في مقاربته 
العناوين وامللفات العالقة، وفي 
مقدمتها القرار االتهامي وشهود 
الدولية ككل،  الزور واحملكم���ة 
معتبرا ان م���ا يطالب به فريق 
»8 آذار« حي���ال القرار االتهامي، 
عملية »قوطب���ة« والتفاف على 
احملكمة الدولية لفرملة مسارها 
وتطويق مفاعيل العدالة وإبقاء 
احلقيقة معلقة دون محاس���بة 
اجلناة، وبالتالي إبقاء لبنان ساحة 
يلعب فيها املتآمرون ومكانا آمنا 
الستمرارهم في تنفيذ االغتياالت 

محمد رعد فقد نقل عنه أنه ابلغ 
الرئيس س���ليمان موقف حزب 
اهلل م���ن محاذير نقل امللف الى 

هيئة احلوار.
رعد أوضح من جهة اخرى ان 
املرحلة تقتضي بذل مساع جادة 
في مواكبة املسعى السعودي � 

السوري.
سفير ايران غضنفر ركن ابادي 
اكد بع���د لقائه الرئيس بري ان 
املعاجلات س���تحقق انفراجات، 
وأشار في حديث ل� »اللواء« الى 

طالل ارس���الن، مطلع االسبوع 
نظرا لوجودهما في اخلارج.

فري���ق 14 آذار اي���د معاودة 
اجتماعات طاولة احلوار وطرح 
ملف شهود الزور على الطاولة، 
ام���ا فري���ق 8 آذار فق���د رفض 
املكان  ان  الطرح، واعتب���ر  هذا 
الدستوري والطبيعي لهذا امللف 

هو مجلس الوزراء.
ويبدو أن الرئيس س���ليمان 
الفريقني،  كان متفهما ملوقف���ي 
عل���ى أس���اس أن ل���كل منهما 

هواجسه، لكنه أكد على املضي 
في مشاوراته حتى التوصل الى 

احلل املنشود.
التنفيذية في  الهيئة  رئيس 
الق���وات اللبنانية اس���تبعد أن 
يتجاوب فري���ق الثامن من آذار 
م���ع دعوة رئي���س اجلمهورية 
ميشال س���ليمان، لكنه دعا الى 
انتظار فترة 24 س���اعة ليتبني 
بش���كل نهائي، ما اذا كانت لديه 

أي فرصة للتجاوب.
أما ممثل ح���زب اهلل النائب 

وقد ابلغ هذا املوقف الى الرئيس 
سليمان خالل اللقاءات معه.

الثانية من  الدفع���ة  وكانت 
»احلوار املنف���رد« الذي يجريه 
الرئيس س���ليمان ف���ي القصر 
اجلمهوري شملت على التوالي 
الرئيس فؤاد السنيورة، الوزير 
محمد الصف���دي، النائب اغوب 
النائب محمد رعد  بقرادونيان، 

ود.سمير جعجع.
الرئيس سليمان  وسيلتقي 
النائب ولي���د جنبالط والنائب 

بيروت ـ عمر حبنجر
الزور مازالت  عقدة ش���هود 
مش���دودة حول عن���ق مجلس 
الوزراء، ولم تس���هم احلوارات 
املنفردة الت���ي اجراها الرئيس 
ميشال سليمان مع اقطاب احلوار 
وبال���ذات املعارضون منهم، في 
حلها، اذ رف���ض هؤالء اقتراحا 
رئاس���يا بطرح هذا امللف على 
طاولة احلوار الوطني، حتريرا 
ملجلس الوزراء من قيودها املانعة 
الجتماعه وبالتالي تسيير امور 
الناس، ما افض���ى الى الوقوف 
مج���ددا حتت جس���ر االنتظار 
للمساعي السعودية – السورية 

السلحفاتية السرعة.
الرئيس سعد احلريري الذي 
غادر باريس ال���ى الرياض في 
الى  زيارة خاصة ينتقل بعدها 
عمان ورمبا املغرب، اكد االلتزام 
باملسعى السوري – السعودي، 
اما رئيس مجلس النواب، نبيه 
بري فانه ال���ى جانب التواصل 
واحلوار، لكن���ه لم يدعم احالة 
ملف »شهود الزور« الى الطاولة 

احلوارية.
ونقل عن بري القول انه لم 
يناقش مع الرئيس ميشال سليمان 
اي موضوع على طاولة احلوار 
الى جانب موضوع االستراتيجية 

الدفاعية.
وقد اكدت ق���وى 8 آذار على 
موقف بري هذا جلهة التمس���ك 
بطرح قضية شهود الزور على 
طاولة مجلس الوزراء وحسب، 

عقدة »شهود الزور« فّشلت الحوار الرئاسي المنفرد

األشغال الشاقة 15 سنة لرئيس 
بلدية سابق لتعامله مع إسرائيل

ناشطون يطلقون األسبوع المقبل »تجمع العدالة والمصالحة«

بيروت ـ يوسف دياب
انزلت احملكمة العس����كرية في لبنان عقوبة االش����غال الشاقة مدة 
خمس عشرة س����نة بحق الرئيس السابق لبلدية س����عد نايل )البقاع 
اللبناني( زياد احلمصي، وقض����ت بتجريده من حقوقه املدنية، بعدما 
ادانته بجرم التعامل مع االس����تخبارات االس����رائيلية والتواصل معها 
وتزويدها باملعلومات سرية وتنفذ مهمات لصاحلها. ورأت احملكمة في 
حك����م اصدرته ليل اول من امس برئاس����ة العميد الركن نزار خليل ان 
احلمصي »س����افر الى تايلند وقابل اشخاصا هناك حتت ذريعة انشاء 
عمل جتاري بني بلديتي سعد نايل وتايالند، وتبني ان هؤالء االشخاص 

هم ضباط اسرائيليون.

 رسالة حريرية إلى سورية: كشفت مصادر ديبلوماسية 
عربية أن القيادة السورية تلقت رسالة من رئيس احلكومة 
سعد احلريري يؤكد فيها التزامه بكل ما يتم التفاهم عليه 
بني اجلانبني السعودي والسوري، وأن ذلك جاء مبثابة 
رد على بعض ما مت تداول����ه مؤخرا، من أن احلريري ال 
يلتزم مبا تطلبه منه الرياض على صعيد التسوية، وأنه 
قام بتحريض األميركي����ني للضغط على اململكة بدال من 

الضغط عليه أو على أي جهة لبنانية أخرى.
تضيف املصادر الديبلوماس����ية العربية أن التقارير 
الواردة اليها، تشير الى أن احلوار لم يتوقف بني احلريري 
واملعاون السياسي لألمني العام حلزب اهلل احلاج حسني 
اخللي����ل، وأن اخلليل تواصل بعد زي����ارة احلريري الى 
طهران وباريس مع االخير، وأن اخلطوط مفتوحة بصورة 
مستمرة بني اخلليل ومدير مكتب رئيس احلكومة نادر 

احلريري.
 موعد القرار الظني: شخصية سياسية عربية كبيرة افادت 
امام مرجع سياسي لبناني كبير ان القرار الظني سيصدر في 
اخلامس عشر من الشهر اجلاري، ونصحت الشخصية العربية 

بالعمل من اجل احتواء تداعيات هذا القرار لبنانيا.
 أسئلة من طرف محايد: تعتبر مصادر سياسية محايدة 
ان الرئيس سعد احلريري، ومعه فريق 14 آذار، ال يستطيع 
ان يفعل امرا يقول انه سيفعله بعد صدور القرار الظني 
او االتهام����ي وفي متنه اتهام����ات العضاء من حزب اهلل 
ورمبا من جهات اخرى غير لبنانية، فهم أكدوا أكثر من 
مرة انهم سيدرس����ون التقرير وسيقررون رفضهم له او 
قبوله����م اياه في ضوء اقتناعه����م باألدلة التي يتضمنها 
والتي يبرر بها اتهاماته، وهذا قول صحيح من الناحية 
النظرية، لكنه يطرح من الناحية العملية اس����ئلة مهمة 
ابرزها: كيف يستطيع احلريري وحلفاؤه ان يفصلوا في 
االدلة ملعرف����ة صحتها من زيفها؟ فهل هم محكمة؟ وهل 
يكفي ان يصفوا »االتهامات« بأنها سياسية استنادا الى 
تفسيرات غير قانونية لألدلة املستندة اليها لكي يرفضوها 

ومعها التقرير كله؟
 جلان مختصة: سربت مصادر معارضة ان قيادة املعارضة 
اجتمعت قبل يومني ونس��قت جهودها بش��كل تام، وعينت 
جلانا مختصة حتضيرا ملرحلة ما بعد القرار الظني، ووضعت 

اخلطط املناسبة لها.
 سرية كاملة: حزب اهلل يتصرف على أن القرار االتهامي 
قد صدر فعال، وأن مس����رحه ق����د أعد متاما لقياس ردود 
الفعل عليه،  والتوقعات التي سيفضي إليها، على نحو 
مماثل، جهز حزب اهلل، هو اآلخر، املسرح املضاد ملواجهة 

القرار االتهامي،  ومن خالله احملكمة الدولية.
وهناك م����ن يقول ان حزب اهلل حدد بالفعل خياراته 
في مواجهة القرار االتهامي، وباتت هذه في عهدة مجلس 
الشورى فيه الذي يرأسه األمني العام للحزب السيد حسن 

نصر اهلل، وأن هذه اخليارات محاطة بسرية كاملة.
 فيلتمان واملسعى السوريـ  السعودي: تقول مصادر قريبة 
من املعارضة ان مس��اعد وزيرة اخلارجية األميركية جيفري 
فيلتمان وادارته يضغطان بكل ما لديهما من أوراق من أجل 
تعطيل املسعى السعودي � السوري، فاألميركي يقول للذين 
يطالبونه بتسهيل التسوية ألزمة احملكمة ان أي تسوية قبل 
صدور القرار الظني ستشكل ليس فقط انتصارا حلزب اهلل 
بل أيضا لسورية وايران، ولذلك يعتقد فيلتمان انه بعد صدور 
القرار الظني ميكن البحث عن تس��ويات وبالتالي احلصول 
على تنازالت من حزب اهلل وحلفائه، وان التفاوض سيصبح 

أسهل مع دمشق وطهران بعد صدور القرار.
وتقول مصادر في املعارضة ان لديها معلومات تشير الى 
اتصاالت هاتفية أجراها فيلتمان بعدد من الشخصيات البارزة 
في قوى 14 آذار حضها فيها على عدم التراجع عن االصرار 

على القرار الظني كي ال يشوش ذلك على اجنازه.
 عبـود زار طهـران: في الوقت الذي غادر فيه الرئيس 
احلريري طهران متوجها الى باريس في زيارة رس����مية 
بعدما أمضى ثالثة أيام في ايران، وصل وزير الس����ياحة 
ف����ادي عبود الى طهران على رأس وف����د من الوزارة في 
زيارة رس����مية يلتقي فيها املسؤولني االيرانيني ويبحث 
معهم سبل التعاون في املجال السياحي وتعزيز التعاون 
بني البلدين، بعدما طالب املسؤولون االيرانيون السلطات 
اللبنانية بإلغاء تأشيرة الدخول الى لبنان ألن ذلك يسهل 

زيارة مليون سائح ايراني ورجال أعمال لبنان.
وعندما سئل عبود عن سبب عدم انضمامه الى الوفد 
الوزاري الذي رافق احلريري الى ايران، أجاب: »ان االبحاث 
التي س����يجريها تختلف عن أجن����دة الوفد وان الرئيس 

احلريري لم يعرض عليه االنضمام الى الوفد«.
 عون يعتزم القيام بجولة على دول االغتراب: يعتزم العماد ميشال 
عون القيام بجولة تش��مل عددا من دول االغتراب للقاء أبناء 
اجلاليات اللبنانية املنتش��رة فيها، وجتري الدوائر املختصة 
في »التي��ار الوطني احلر« اتصاالت لتحضير برنامج زيارة 

عون بالتنسيق مع ممثلي التيار في هذه الدول.
ولم يتم حتديد موع��د نهائي لبدء جولة عون نظرا لعدم 
وضوح املوقف السياسي الداخلي قبيل صدور القرار الظني 
واحلاج��ة للبقاء في لبنان في هذه الفت��رة ملواجهة تداعيات 
هذا القرار، اال ان االتصاالت التحضيرية س��تبقى قائمة الى 
ان يتم حتديد الس��اعة صفر للجولة التي ستشمل أستراليا 
واملكسيك والبرازيل واألرجنتني وڤنزويال وغيرها من دول 
االنتش��ار اللبناني، والتوقيت لبدء زي��ارات عون هو موعد 

صدور القرار الظني.

بيروت ـ محمد حرفوش
تتحضر مجموعة من الناشطني وقادة الرأي والعاملني في الشأن 
العام الطالق حركة سياس���ية مطلع االسبوع املقبل حتت عنوان: 

»جتمع العدالة واملصاحلة«.
وتقول شخصية ساهمت في تش���كيل هذه احلركة، ان تسارع 
وتيرة التطورات واالحداث السياس���ية فرض تسريعا بوالدة هذا 
التجمع، باعتبار ان املطلوب نوع من جهوزية سياسية في ظل مرحلة 
مفصلية، وهذا ما يفترض باحل���د االدنى، واقعا تنظيميا وتعبئة 
سياسية من اجل استنهاض الرأي العام املدني بغية تهيئة املناخات 
الداخلية ملواجهة مرحلة ما بعد صدور القرار االتهامي وادارة تلك 

املرحلة، الن هذا القرار سيحدث زلزاال في املشهد السياسي.
اضاف���ت هذه الش���خصية املذكورة ان ثم���ة وظيفة اخرى لهذا 

التجمع، تتمثل في الس���عي لتحويل القرار االتهامي من ملف مأزق 
الى فرصة تفسح املجال امام مصاحلة وطنية كبرى، فيكون القرار 
االتهامي بهذا املعنى هو احلد الفاصل بني محطتني وتاريخني، وهذا 
ما يستدعي اطالق دينامية جديدة عابرة للطوائف تتعامل مع هذا 
القرار على اساس طي صفحة وفتح اخرى، وبالتالي فان املطلوب 
في هذه املرحلة املفصلية نش���وء كتلة تاريخية تؤس���س للبنان 

املصاحلة والعدالة.
وف���ي معلومات ل� »األنباء« ان وثيقة سياس���ية س���تصدر عن 
التجمع تش���دد على طي صفحة احلروب بصورة نهائية وارساء 
مصاحلة وطنية قائمة عل���ى العدالة واالنصاف والعمل على رفع 
القيود الطائفية التي حتول دون قيام دولة حتمي العيش املشترك 

وتوفير االمن واالمان.

أخبار وأسرار لبنانية

نائب رئيس المجلس النيابي أكد أن الكالم مع عون بالمنطق لن يجدي نفعاً


