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نصف جناح ونصف فشل: يرى مصدر مراقب ان حزب اهلل حقق 
نصف جناح ومني بنصف فشل، فحربه االستباقية على القرار 
االتهامي س����اهمت في تهشيمه وأفقدته عنصر املباغتة، لكن 

هجوم����ه املتوالي لم يتح ل����ه فرض أجندته على اآلخرين كف����رض أمر واقع على 
احلريري يدفعه الى التبرؤ من احملكمة، وهو ما يعرف بالتسوية قبل القرار االتهامي. 
أما الرئيس احلريري فهو حقق أيضا نصف جناح ومني بنصف فش����ل، اس����تطاع 
امتصاص الضغوط عليه للتخلي عن احملكمة أو الطعن املسبق بقرارها االتهامي، 
لكنه حتول رئيس����ا حلكومة »عاطلة عن العمل« وغير قادرة على امرار مس����ائل 
حيوية كتمويل احملكمة الدولية، فموازين القوى احمللية جنحت في اجتاه احلد من 
قدرته على ادارة األمور. واملس����ألة الوحيدة التي جرى حفظها »حتى اشعار آخر« 

هي »االستقرار الهش« في جانبيه األمني والسياسي.
عالق�ة بري واحلريري تكاد تنقطع: تالحظ مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري ان العالقة 
بني بري ورئيس احلكومة س��عد احلريري متر مبرحلة متأزمة نس��بيا تكاد تتحول الى 
قطيعة اذا ما استمرت االمور على هذا املنوال، السيما بعد طريقة تعاطي رئيس احلكومة 
مع مبادرة رئيس املجلس حول ملف ش��هود الزور والتي أراد منها ايجاد مخرج ملجلس 

الوزراء من أجل حسم امللف املذكور.
طرابل�س العاصمة الثاني�ة لكل لبنان: في رد على املواق����ف التي حاولت اخراج مدينة 
طرابلس عن مس����ارها التاريخي الوطني والديني وع����ن انفتاحها واعتدالها، وفي 
تصويب ملناخها السياسي والشعبي الذي بات في اآلونة األخيرة عرضة للتجاذبات 
والنزعات املتطرف����ة والرياح الطائفية واملذهبية، قال الرئيس جنيب ميقاتي »في 
احتفال جمعية العزم والس����عادة لتكرمي االئمة واملش����ايخ والدعاة في طرابلس«: 
»طرابلس العاصم����ة الثانية للبنان كل لبنان، لبن����ان الواحد املوحد املتفاعل مع 
محيطه والعالم، لبنان الذي يجس����د ارادة العيش املش����ترك كنز هذا الوطن وسر 
وجوده«، مش����ددا على انه من غير املقبول ان يصبح املسلمون السنة فريقا على 
خالف مع اخوتنا في املواطنة«، داعيا الى »جتنيب لبنان املواجهات العبثية واملعارك 

اجلانبية ألن عدونا واحد هو اسرائيل واليه فقط يصوب السالح«.
اختت�ام زيارة مكتب الدفاع: اختتم أمس االول رئي��س مكتب الدفاع في احملكمة الدولية 
الفرنس��ي فرانس��وا رو ونائبته عليا عون زيارتهما التي استغرقت أربعة أيام لبيروت، 
وقد التقيا رئيس اجلمهورية ميش��ال س��ليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد احلريري، 

ووزيري العدل ابراهيم جنار والداخلية زياد بارود، ونقيب احملامني 
في طرابلس بسام الداية. وكان الفتا عدم اجتماعهما برئيس مجلس 

النواب نبيه بري وبنقيبة احملامني في بيروت أمال حداد.
اللق�اء الدرزي التش�اوري يرفض احملكمة: لفت في البي����ان اخلتامي الصادر عن اللقاء 
الدرزي التشاوري »الذي عقد في بيصور عاليه وضم رجال دين ومشايخ من لبنان 

وسورية وفلسطني« ثالثة أمور:
- األول: موقف رافض للمحكمة الدولية وأي قرار يصدر عنها واملطالبة بإلغائها.

- الثاني: املطالبة باس����تحداث مجلس الش����يوخ »رئاس����ته تس����ند الى الطائفة 
الدرزية«.

- الثال����ث: املطالبة بإعادة النظر في موضوع مش����يخة العقل وبضرورة تطعيم 
املجلس املذهبي بعناصر جديدة تكفل التوازن واملس����اواة، وايجاد صيغة توافقية 
الدارة ملف األوقاف. هذا اللقاء عكس موقفا درزيا عاما تتشارك فيه قيادات الطائفة 
الدرزية حاليا، ولكنه دل أيضا على بروز أطر درزية جديدة التخاذ مواقف وحتديد 
سياسات من خارج االطار التقليدي التاريخي املتعارف عليه واملتمثل في »مرجعية 

املختارة والزعامة اجلنبالطية«.
موق�ف غير نهائي: يق��ول العارفون ومتابعو االوضاع اللبنانية بتش��ابكاتها االقليمية 
والدولية ان موقف رئيس اجلمهورية والذي اعتبره د.س��مير جعجع حاس��ما في ملف 
ش��هود الزور ليس نهائيا، وأنه لن يكون نهائيا اال بعد توصل س��ورية واململكة العربية 
الس��عودية الى تس��وية للملف املذكور وملش��كالت اخرى مرتبطة به واكثر صعوبة منه 
تقنع��ان بها فريقي الصراع الداخلي )اي 8 و14 آذار(، وهذا امر لم يحصل بعد، ويفضل 
الرئيس سليمان ان يكون موقفه نتيجة تسوية سورية – سعودية. ويضيفون ان العالقات 
بني سليمان والقيادة السياسية العليا في سورية جيدة، رغم عدم اعتبارها اياه »حليفا« 
وفق مواصفاتها للحليف، وينطلقون من ذلك الى االش��ارة الى انه ما كان ليكرر تأجيل 
التصويت لو لم تكن موافقة عليه أو متفهمة لدوافعه، وموافقتها هذه البد أن تكون نتيجة 
اتصاالت ومش��اورات مع اخلارجني االقليمي والدولي، والبد أن تكون لها عالقة بخوفها 
م��ن اندالع فتنة او ح��رب مذهبية تؤذيها كما تؤذي حلفاءه��ا اللبنانيني رغم احتماالت 
حتقيقهم جناحات، وأن الرئيس س��ليمان سيحسم موضوع التصويت على ملف شهود 
الزور كما على القضايا املتفرعة منه يوم حتس��م القيادة الس��ورية املشار اليها قرارها 

النهائي.

أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل( الرئيس اللبناني ميشال سليمان مستقبال رئيس احلكومة البلغاري بويكو بوريسوف 

األدوار اإلقليمية في التسوية: الصناعة سورية � سعودية 
الرعاية قطرية � تركية.. الحماية فرنسية والمقايضة أميركية

بيروت: تقول أوساط ديبلوماسية مراقبة
ان م����ا يع����زز من����اخ التفاؤل ه����و ان كل 
األطراف وبينه����م األميركيون متهيبون ال بل 
أكث����ر من قلقني من ردة فع����ل حزب اهلل بعد 
اتهامه. ولدى دمشق ما يؤكد ان اجلميع باتوا 
في حاجة الى التس����وية، فالرياض تبدو أكثر 
املتحمسني النضاجها سريعا، أما األميركيون 
فيريدونها لكنهم يسعون الى تأجيلها الى ما 
بعد صدور القرار االتهامي لعلهم يحققون بذلك 

مكاسب معينة، والفرنسيون يصرحون بذلك 
علنا وباتوا يقللون من احتمال صدور قريب 
للقرار، فيما األترك يحاولون مجددا تس����ويق 
اقتراح تقدموا به لتأجيل القرار لفترة طويلة.

ويوزع مصدر لبناني واسع االطالع األدوار 
اخلارجية في ملف التسوية املفترضة كاآلتي: 
الصناعة سورية � سعودية/ الرعاية اإلقليمية 
قطرية � تركية/ احلماية الدولية فرنسية/ املواكبة 

مصرية/ املقايضة أميركية.

كبارة ردًا على كالم جنبالط حول طرابلس:
زّور كالمنا واتهمنا بالطالبانية الفكرية

»ويكيليكس«: إسرائيل اعتبرت أن تحالف عون
وحزب اهلل قطع عالقاتها بموارنة لبنان

واش���نطن � يو.بي.آي: أظهرت برقيات س���رية 
نش���رها موقع »ويكيليكس« أن إسرائيل تتخوف 
من صفقات السالح األميركية مع الدول املعتدلة في 
املنطقة خشية حصول انقالب في تلك الدول يعيد 
العداء إلى إسرائيل وأشارت إلى أن حتالف الزعيم 
املسيحي اللبناني ميشال عون مع حزب اهلل وضع 

حدا لعالقات إسرائيل مع اللبنانيني املوارنة.
وتشير البرقية الصادرة عن السفارة األميركية 
في تل أبيب في نوفمبر املاضي قبل زيارة مساعد 
وزيرة اخلارجية جاميس ستينبير إلى أن املتفائلني 
بالعالق���ات مع مص���ر واألردن »يعترف���ون بأن 
إس���رائيل تتمتع بالسالم مع النظامني ولكن ليس 

مع الشعبني«.
وأوضحت أن إسرائيل قلقة من صفقة بيع أسلحة 
أميركية إلى السعودية تشمل طائرات »اف 15« وهي 
تنظر إلى تلك الصفقات في »أسوأ سيناريو ممكن« 
حيث حتصل انقالبات في دول معتدلة في املنطقة 

مثل مصر واألردن ما يعيد العداء ضد إسرائيل.
غير أن البرقية تشير إلى أن القلق الذي تبديه 
إس���رائيل للواليات املتحدة حول صفقة الطائرات 

رمبا تستخدمه كي تدفع واشنطن كي تسرع صفقة 
طائرات »أف35« إلى إسرائيل حتى تبقى متفوقة 

في ميزان القوة في املنطقة.
وفي لبنان أوضحت البرقية أن حتالف الزعيم 
املسيحي ميشال عون رئيس التيار الوطني احلر 
مع حزب اهلل »قد يكون املسمار األخير في نعش 
العالقات التي يعود عمرها إلى عشرات السنني بني 

إسرائيل واملسيحيني املوارنة في لبنان«.
كما تظهر البرقية قلق إسرائيل من توتر العالقات 
مع تركيا وترى أن رئيس احلكومة الترك��ي رج��ب 
طي�����ب أردوغ��ان ووزي�����ر خارجيته أحمد داود 
أوغلو يريدان معاقبة إسرائيل على رفض االحتاد 
األوروبي انضمام تركيا من خالل التوجه إلى إقامة 

شراكة مع سورية وإيران.
وقالت الوثيق���ة إنه بات من الواضح أن حركة 
حماس وحزب اهلل ميل���كان صواريخ قادرة على 
ضرب تل أبيب وإن ضبط شحن أسلحة من إيران 
إل���ى حزب اهلل في 3 نوفمبر في العام 2009 يقدم 
»دليال ملموسا على تورط إيران في تسليح حماس 

وحزب اهلل«.

بي������روت: رد
محمد  النائب 
كبارة ف���ي بيان 
امس عل���ى كالم 
ولي���د  النائ���ب 
جنب���الط ح���ول 
طرابلس،  مدينة 
ما مشكلة  وقال: 
وليد جنبالط مع 
طرابلس عاصمة 
اللبنانيني السنة؟ 
ملاذا ينتقدنا كلما 
اشرنا الى حقيقة 

املدينة؟ وملاذا يريد ان يجردها ويجردنا من ميزتها 
وميزتنا؟ نقول طرابلس عاصمة اللبنانيني السنة، 
فيتحامل علينا وليد بيك ويحول حديثنا ويتهمنا 
باننا نريد طرابلس مدينة طائفة واحدة، فعال ما 
مشكلته معنا؟ وما سبب حساسيته جتاهنا؟ نحن 
لم نقل طرابلس مدينة السنة وال عاصمة السنة 
قلن���ا انها عاصمة اللبنانيني الس���نة، لكنه زّور 
كالمنا واتهمنا باننا طالبانية فكرية ومعمارية، 
واغفل ما قلناه ان توصيفنا خلصوصية طرابلس 
وميزتها ال يلغي اعتداله���ا وانفتاحها وتعايش 

ابنائها من كل الفئات.
واضاف: يعني ب���رأي وليد بيك طرابلس هي 

عاصمة املال عمر، 
وحتت نظره بحي 
الس���لم وح���ارة 
حري���ك عاصم��ة 
االش���تراكي�������ة 
الدولية! عندم����ا 
ولي�����د  طال���ب 
باحت��رام  بي���ك 
خصوصية الدروز، 
لم نشعر باستفزاز 
ول���م نتهمه بانه 
يري���د جب���ال من 
دروز فقط، ولعلم 
وليد بيك، خصوصية بني معروف ال تس���تفزنا 
اطالقا، بل هي محل تقدير واحترام حقيقيني من 
قبلنا، وعلى الرغم من عدم محبتك لنا وحساسيتك 
جتاه خصوصيتنا اللبنانية السنية نقول لك من 
طرابلس عاصمة اللبنانيني السنة، معذور انت يا 
وليد بيك، نتفهم خصوصية وضعك، وكرمال عني 
خصوصية الدروز تكرم عيون كل خصوصياتك يا 
بيك، اما من سميتهم فعاليات طرابلسية واالصوات 
الوطنية والعربية التي انتقدت عاصمة اللبنانيني 
السنة، فننصحك بتفقدهم على االرض، كي ترى 
احجامهم الواقعية وتراجع تاريخهم املبني على 

العمالة والتبعية.

محمد كبارة وليد جنبالط

البطريرك مار نصراهلل بطرس 

بيروت � خلدون قواص
اعتبر البطريرك مار نصراهلل بطرس صفير 
انه »اذا كان هناك فريق قد ارتكب جرما فيجب 
أن يحاسب على ارتكابه، ونتمنى أال يكون أحد 
اللبنانيني متورطا بجرمية اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري، إال أن على املتورط أن يلقى عقابه«، 
مشيرا إلى أن »احملكمة هي دولية ويفترض فيها 
أن تكون على مسافة واحدة من جميع الناس«، 
وأضاف: »إذا كانوا هم )حزب اهلل( يظنون أنها 

ليست كذلك فهذا األمر يعود إليهم«.
وفي حديث لقناة »إم تي ڤي«، قال: »نفترض 
أن احملكمة الدولية حتكم باإلنصاف والعدل، 
وهي تريح الوضع ألن اجلرمية عندما ترتكب 
يجب أن يعرف الناس من ارتكبها«، واشار إلى 
أن »العدالة هي عدالة وإذا ضحينا بها مرة فقد 

نضحي بها مرات وهي أهم من االستقرار وهي 
من تؤمنه«. وش����دد على ضرورة أن تتواصل 

احملكمة الدولية الى ان حتكم«.
ورأى صفي����ر ان »بالطريقة التي يتصرف 
بها بعض من »حزب اهلل«، وهم أصبحوا قوة 
يعتد بها وُيحسب لها حساب، فقد يستولون 
على احلكم«، مؤكدا ان����ه »اذا حصل االنقالب 
فإن لبنان ال ميك����ن ان ُيحكم من فريق واحد 
ففيه 18 طائفة وعلى اجلميع ان يش����ترك في 
حكمه وإذا تفرد أحدهم باحلكم ففي ذلك خطر«. 
وأضاف: »نحن نتخذ املواقف التي ميليها علينا 

ضميرنا«.
وبالنسبة للعالقات مع سورية، قال: »سورية 
هي البلد اجلار ويجب أن يكون هناك تفاهم بني 
اجلارين ويجب أن تستقيم العالقة، وكما يقول 

املثل العامي »إذا جارك بخير فأنت بخير«، ونحن 
مطمئنون بالنسبة للزيارة الرعائية بأن هناك 
مطارنة في س����ورية يقومون بواجبهم، أما ان 
نزور نحن فهذا غير وارد، وقد احتفلنا بيوبيل 
م����ار مارون في روما ولبنان ولم يكن من داع 
للسفر إلى سورية«. وأضاف: »نريد أن يكون 
كل بلد مس����تقل بحدوده الطبيعية، ولكن اذا 
كان هناك بلد يطمع باآلخر فالعالقة ستسوء، 
وهناك بعض التدخ����الت ولرمبا هناك بعض 
اللبنانيني الذين يقومون باس����تدراج سورية 

إلى التدخل«.
وعن إمكانية زيارته إلي����ران، قال صفير: 
»وجهت لنا دعوة لزيارة إيران ولكن لم نر موجبًا 
لهذه الزيارة فهناك عدد قليل من املسيحيني هناك 

وعلى أولياء الدولة أن يقوموا بالزيارة«.

صفير محذراً من انقالب حزب اهلل: وحده لن يستطيع الحكم
نفى عزمه زيارة سورية وال موجب لزيارة إيران

نصراهلل والحريري أقرّا عناوين تسوية ال� »س - س« وتفاصيلها السرّية في الرياض ودمشق
بيروت � عمر حبنجر والوكاالت

الهبت فتوى املرش����د االعلى 
للجمهورية االسالمية في ايران علي 
خامنئي مختلف املشاعر السياسية 
في لبنان، خصوصا فريق 14 آذار 
الذي فوجئ مبا قاله ولي الفقيه، 
بحضور أمير قطر صاحب تسوية 
الدوحة التي تكن االحترام للمحكمة 
الدولية، وحتظر استخدام السالح 
في الداخل اللبناني وتقدم التوافق 
على التصويت في مجلس الوزراء. 
هذه الفتوى التي اعتبرت احملكمة 
الدولية صورية ومرفوضة وباطال 
اربكت  كل حكم يص����در عنه����ا، 
املعارضة ايضا بدليل متني النائب 
فريد اخل����ازن عضو كتلة العماد 
ميشال عون حليف »حزب اهلل« لو 
ان سماحته لم يصدر تعليقات أو 
آراء حول أمور تخص لبنان، الن 
املوقف اخلارجي يستدعي موقفا 
خارجيا آخر وه����ذا ال يصب في 

مصلحة لبنان واللبنانيني.
الوزراء  من ناحيته، رئي����س 
سعد احلريري وفى مؤمتر صحافي 
مشترك مع نظيره البلغاري بويكو 
بوريس����وف وتعليقا على موقف 
املرش����د األعلى، أك����د انه يحترم 
خامنئي في موقفه »لكن في لبنان 
لنا مواقف«، وأضاف »ان اجلميع 
لديه وجهة نظر في هذا الشأن ولكن 
فيما يخص القرارات الدولية فإنها 
قرارات دولية وأنا لم يسبق لي أن 
حتدثت في هذا الشأن ولكني أقول 
ان ه����ذا املوقف إيراني ونحن في 
لبنان لدينا مواقفنا كحكومة، وإن 
شاء اهلل الكل يسعى إلى االستقرار 
في املنطقة«.  واستبعد احلريري 
أن يؤثر موقف خامنئي على مسار 
التسوية السعودية � السورية من 
أجل لبنان، مؤكدا أن املسار إيجابي 
للغاي����ة واألمور تتقدم وان كانت 
ليس����ت بالوتيرة والسرعة التي 
يرغ����ب بها البعض لك����ن األمور 

إيجابية وستأخذ بعض الوقت.
وبهذا اخلصوص علم ان االتفاق 
السوري - السعودي بات منجزا 
وان معظ����م الفرق����اء يترقب����ون 
االتصاالت اخلارجية لتحصينه.

كما علم ان االطراف الرئيسية 
املعنية ال سيما احلريري واالمني 
العام حلزب اهلل الس����يد حس����ن 
نص����راهلل تبلغ����وا عناوين هذا 
االتفاق وان احلريري ونصراهلل 
ابدي����ا موافقتهما علي����ه على ان 
يبقى س����ريا ببنوده التفصيلية 
التي ما زالت حكرا على عدد قليل 
من كبار املس����ؤولني في الرياض 
ودمشق ال يتجاوز عدد اصابع اليد 

الواحدة.
ام����ا النائب احمد فتفت عضو 

كتلة املستقبل فقد وصف موقف 
الدولية  خامنئي م����ن احملكم����ة 
بالس����لبي وبأن تأثيراته سلبية، 
وانه يتناقض مع السياسة االيرانية 
املعلنة، وكذلك مع ما قاله الرئيس 
السوري بشار االسد. وخطورة هذا 
املوقف – الفتوى انه ملزم بحسب 
نظام والية الفقيه ل� »حزب اهلل« 
وبالتالي حللفائه من بعده، وهو 
مبثابة تكليف ش����رعي نافذ على 
أصله، وقد جاء في ذروة االحتدام 
السياس����ي حول احملكمة الدولية 
وق����رار االته����ام املنتظر صدوره 
عن مدعيه����ا العام. وحول مقولة 
التدخل في الشؤون الداخلية يقول 
احمللل السياس����ي االيراني حسن 
اللبنانية  ان املش����كلة  هاشميان 

دولية. واضاف: لو كانت احملكمة 
لبنانية ألمكن القول انه تدخل في 
شؤون لبنان الداخلية، وعن مواقف 
البطريرك املاروني نصر اهلل صفير 
قال النائب عمار: ما املشكلة اذا قمنا 
بالرد على موقف سياس����ي صدر 
عن البطريرك صفير، فمن يضع 
نفس����ه على حلبة املالكمة يوجه 

لكمات ويتلقى لكمات.
على صعي����د آخر نائب األمني 
الع����ام حلزب اهلل الش����يخ نعيم 
قاسم جدد، رفض القرار االتهامي 
»ألنه ال يستند إلى معايير العدالة 
الصحيحة«. قاسم أمل ان تسبق 
»التس����وية« السعودية السورية 
صدور القرار ألن في ذلك مصلحة 
لبنان. واشار الى ان اعالن التسوية 

مشكلة اقليمية تستدعي تدخل من 
يعنيهم امرها، مذكرا بأن احلكومة 
اللبنانية احلاضرة شكلت مبساعدة 
ايرانية – سعودية – سورية والعبني 
آخرين. موقف خامنئي فاجأ الداخل 
اللبناني واحرج حلفاء ايران في 
لبنان واحرج س����ورية، كما يرى 
عضو االمانة العامة لقوى 14 آذار 
النائب السابق سمير فرجنية، الذي 
استبعد اي تأثير سلبي لهذا الكالم 

على الداخل اللبناني.

كالم اإلمام بمثابة رأي

لكن عضو كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب علي عمار اعتبر كالم املرشد 
االعلى مبثابة ابداء رأي، كما تبدي 
اية شخصية دولية رأيها مبحكمة 

بيد السوريني والسعوديني وصدور 
الق����رار االتهامي بي����د األميركيني 
واإلسرائيليني، وبالتالي فإن حتديد 
املواعيد ليس بيدنا. واعتبر قاسم 
ان احملكمة الت����ي يهولون بها لن 
تكون بالنس����بة للحزب اال مجرد 

»عقصة« صغيرة.

استدعاء شهود الزور

 على ضفة احملكم����ة الدولية 
ثم����ة كالم جدي����د لرئيس مكتب 
الدفاع فيها فرانسوا رو الذي زار 
بيروت وقال ان شهود الزور ميكن 
استدعاؤهم لالدالء بافادتهم بعد 
صدور القرار االتهامي، مما يؤكد 
صالحية احملكم����ة وحدها للنظر 
في ه����ذا امللف وفق القانون الذي 
انشأها. على هذا فإن أي كالم عن 
جلسة ملجلس الوزراء قبل نهاية 
هذه السنة يصبح لزوم ما ال يلزم. 
اما على صعيد مجلس الوزراء، فقد 
رأى وزير العدل إبراهيم جنار ان 
القول بأال جلسة ملجلس الوزراء 
في فترة االعياد قريب من الواقع، 
مشيرا الى ان هناك وزراء ربطوا 
حضورهم جلسات مجلس الوزراء 
ببت ش����هود ال����زور بالتصويت 
األمر الذي لم يلق ترحيب رئيس 
اجلمهورية ووزراء اللقاء اللبناني 
الدميوقراط����ي. واس����تبعد جنار 
العودة إلى »املراسيم اجلوالة إال 
بالقضايا االس����تثنائية، ما يعني 
عمليا ان السنة احلكومية انتهت 

منذ االربعاء املاضي.

الحريري يستبعد تأثير موقف خامنئي على المسعى السوري ـ السعودي »اإليجابي للغاية«.. وحزب اهلل يعتبر المحكمة »عقصة صغيرة«

الدخول اإليراني »األقوى« على خط المحكمة الدولية
بيروت: الزيارة اخلاطفة التي

قام بها أمير قطر الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني الى طهران، حيث 
التقى مرشد الثورة اإلسالمية آية 
اهلل علي خامنئي، كانت موضع 
اهتم��ام ومتابعة في بيروت، إذ 
من الواضح ان املل��ف اللبناني 
كان في صلب هذه الزيارة وعلى 
رأس أهدافها في إطار »جهود منع الفتنة في 
لبنان«، وان زيارة الشيخ حمد الى طهران هي 
امتداد لزيارة الرئيس السوري بشار األسد 

الى الدوحة قبل أيام.
ومن الواضح أيضا ان اجلهود واالتصاالت 
الهادفة الى احتواء األزمة والوصول الى تسوية 
سياسية لم تعد حكرا على املسعى السوري 
� السعودي، وان حلقة الدعم لهذا املسعى قد 
اتسعت لتشمل أطرافا إقليميني ودوليني مثل 

إيران وقطر وتركيا وفرنسا.
ولك��ن أبرز ما في زي��ارة أمير قطر وما 
توقف عنده املراقبون مليا هو املوقف الذي 
أعلنه الس��يد خامنئي في لقائه مع الش��يخ 
حمد. فقد اعتبر املرشد األعلى للجمهورية 
اإلس��المية ان أي قرار يصدر عن احملكمة 
الدولية املكلفة مبحاكمة قتلة رئيس الوزراء 
اللبناني األس��بق رفيق احلريري س��يكون 

»ملغى وباطال«.
هذا الدخ��ول اإليراني املباش��ر على خط 
احملكمة الدولي��ة والذي يعد »األقوى واألرفع 
مستوى« ويحصل في حلظة سياسية حساسة 
ودقيقة في ظل سباق محموم بني صدور القرار 
االتهامي وإعالن التسوية السياسية، أثار عاصفة 
من ردود الفعل بدءا من واشنطن ونيويورك 

مرورا بالهاي وصوال الى بيروت.
ففي واش��نطن، قال الناطق باس��م وزارة 
اخلارجية ان »ال سلطة خلامنئي على احملكمة التي 
هي مؤسسة قانونية مستقلة، وواشنطن تدعمها 
وتأسف ألن كثيرين في املنطقة قرروا تسييس 
عملها«. وفي نيويورك صرح الناطق باسم األمني 
العام لألمم املتحدة بأن احملكمة اخلاصة بلبنان 
تقوم بعملها بطريقة منهجية ومس��ؤولة، وان 

األمم املتحدة ستدعم قراراتها.
وفي الهاي صرح مسؤول العالقات العامة في 
احملكمة الدولية بأن احملكمة تقودها األدلة وانها 
ال تل��زم أي دولة أخرى قانونا بالتعامل معها، 
وفي حال تضمنت الالئحة االتهامية أشخاصا 
من ايران ال ميكن إجبارها على تس��ليمهم بل 

يتم اللجوء الى محاكمتهم غيابيا.
أما في بيروت، فكان من الطبيعي ان تلقى 
تصريحات خامنئي ارتياح حزب اهلل وحلفائه، 
ألن هذا املوقف الواضح والصادر عن املرجع 
األعلى في اجلمهورية اإلسالمية يتبنى موقف 
حزب اهلل في رفضه للمحكمة وألي قرار يصدر 
عنها، ويوجه رسالة إيرانية على مستوى عال جدا 
بأن األمور في لبنان ليست متروكة وحزب اهلل 
ليس وحده وإيران معنية مباشرة مبا يخطط. أما 
رد الفعل األقوى واألعنف سياسيا في بيروت 
فجاء من تيار املستقبل وحلفائه في 14 آذار. فقد 
قرأت أوساط هذا التحالف في موقف خامنئي 

اإلشارات واألبعاد واخللفيات التالية:
� مؤشر إضافي الى ان القرار االتهامي بات 
وشيكا وانه لم يعد هناك متسع من الوقت وال 
مجال للديبلوماسية لتؤثر على موعد صدوره 

أو على مضمونه.
� يعكس اقتناعا إيرانيا بأن احملكمة ستوجه 

أصابع االتهام الى حزب اهلل.
� يؤك��د ان حزب اهلل يتح��رك وفق أوامر 
وتعليمات الول��ي الفقيه بدليل املوقف املوحد 

واملتطابق من احملكمة.
� يش��كل الغطاء اإليراني األرفع سياسيا 
وش��رعيا حلزب اهلل في حربه املفتوحة على 
احملكمة، بحيث يستكمل ما كان بدأه سياسيا 

مع إعطاء األمر طابعا شرعيا.
� يش��كل ردا ضمنيا عل��ى كالم الرئيس 
السوري بشار األسد خالل زيارتيه الى باريس 
والدوحة والذي ربط فيه موقف س��ورية من 
القرار الظني بأدلة قوية يتضمنها، بينما موقف 
خامنئي قاطع في رفض القرار جملة وتفصيال 

واعتباره ملغى وباطال كأنه لم يكن.
� يشكل تشويشا على املساعي السورية � 
السعودية ويزيد ظروفها وعناصرها »تعقيدا 
وصعوبة« وال ينس��جم مع ما أعلنته طهران 

سياسيا من دعم لهذه املساعي.
� يعكس تشددا إيرانيا في »شروط وعناصر 
التسوية« مثلما قد يعكس »يأسا« إيرانيا من 
إمكانية الوصول الى تسوية في موضوع احملكمة 

عن طريق املسعى السوري � السعودي.
أخيرا، تطرح أوساط 14 آذار هذا التساؤل: 
هل يعكس هذا املوقف تأكد ايران م أن القرار 
االتهامي يصيبها أيضا؟ وهل يعكس اعترافا 
ضمنيا بأنها لم تنجح، في ان ينسحب تفاهمها 
مع الواليات املتح��دة حول العراق على امللف 

اللبناني؟

كالم »خامنئي« يثير ردود فعل من بيروت إلى نيويورك
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