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التسوية »شبه نهائية« ومخاوف التدخل األميركي تتجدد مع تصريحات بولتون
األسد اعتبر أن مواجهة القرار االتهامي توازي إسقاط اتفاق 17 أيار.. والسفير األميركي السابق في األمم المتحدة يؤكد اتهام سوريين وتابعين لـ »حزب اهلل«

مصدر: »األميركي« يخّير الحريري بين 
اتهام الحسن واالتفاق مع دمشق

بيروت: في تقدير محلل سياس���ي قريب م���ن 14 آذار ان تقرير
»سي.بي.سي« الكندية رسالة واضحة ومباشرة الى الرئيس سعد 
احلريري وعبره الى اململكة العربية السعودية، وفيها ان كل »تالعب« 
من دون »البركة« األميركية قد يفضي الى اتهام العقيد وسام احلسن 
بالضلوع في جرمية اغتيال الرئيس احلريري، وبالتالي ارتداد اجلرمية 
على آل احلريري أنفس���هم، إذا لم تبرز معطيات أخرى عن تعاون 

احلسن مع منظمات أصولية تولت تنفيذ اجلرمية مباشرة.
والرسالة تعني بوضوح ان كل اتفاق مع السوريني ممنوع، من دون 
ان تقدم دمش���ق املزيد من التنازالت في غير ملف عالق في املنطقة، 

وان التعاون السوري � االيراني القائم في العراق ليس كافيا.

املس����تقبل عن اوساط نيابية في 
قوى 8 آذار، واس����تنادا الى لقاء 
نائب رئيس االمن القومي االيراني 
علي باقري باملعاونني السياسيني 
للرئيس نبيه بري والسيد حسن 
نصراهلل، ان ايران تعتبر الوضع 
الراهن في لبنان مادتها االساسية 
بشكل مباشر وغير مباشر، ولفتت 
الى التش����دد في السرية حيال ما 
يحص����ل من مش����اورات، واكدت 
احلرص على اش����اعة التفاؤل في 

االيام العشرة االولى من السنة.

جعجع يرفض

م����ن جانبه، رئي����س القوات 
اللبنانية سمير جعجع، رفض بعد 
لقائه البطريرك نصر اهلل صفير 
امس، مطالبة رئيس احلكومة سعد 
احلريري بالغاء احملكمة الدولية 
أو ترك البلد، وقال ان هذا الكالم 
غير مقبول، ال أخالقيا وال حتى 

لغويا.
ومتنى جعجع على اللبنانيني اال 
يأخذوا مثل هذا الكالم على محمل 
اجلد. النهم يعرفون مصدر هذه 
االصوات، وعلينا ان نكمل حياتنا 
الطبيعية وان نتمسك اكثر فأكثر 
بالدولة ومبؤسساتنا الدستورية 

وعلى اهلل  التوفيق.

بلغنا مرحلة متقدمة

وفي السياق الداخلي اعتبرت 
اوساط قريبة من الرئيس سليمان 
ان البل����د لم يع����د يحتمل املزيد 
إلى  من الشلل واجلمود، بالنظر 
التداعيات اخلطيرة املترتبة على 

ذلك.
ونقل����ت صحيف����ة »اللواء« 
البيروتية عن هذه االوساط قولها: 
يتعني معاودة جلسات احلكومة 
على أن يترك أمر معاجلة قضية 
شهود الزور الى االتصاالت التي 
يجريها الرئيس ميشال سليمان 
العلنية وغير العلنية اليجاد حل 

لهذه القضية.
والحظت ان املعطيات املتوافرة 
عن املسعى السعودي � السوري 
يفي����د بأنه بلغ مرحل����ة متقدمة 

جدا.
ال����كالم قالت  ومبالقاة ه����ذا 
الوزيرة منى عفيش ان الرئيس 
سليمان يقوم باتصاالت داخلية 
وخارجية وميلك معطيات كثيرة، 
لكنه يعمل بهدوء وصمت، وهو 
من سيتخذ القرار في النهاية، اما 
اليوم فهو يترك املجال للوصول 

الى التوافق.

احلقيقية للحوار مع السوريني، 
وهم يؤكدون حرصهم على صون 
لبنان وابعاد املخاطر عنه، وهو ما 
متكنوا من التوصل اليه بالتعاون 
والتفاهم مع القيادة السورية، اللف 

حساب وحساب.
وتنسب املصادر الى مسؤولني 
سعوديني ايضا القول انه ال شيء 
حتقق جراء هذا احلوار، اال التهدئة 
وتفادي االن����زالق في لبنان نحو 

االسوأ.
وتش����ير املصادر الى انزعاج 
سعودي واضح من الصفقة التي 
عقدتها واش����نطن مع طهران في 
العراق، كما تشير املصادر عينها 
الى قل����ق االميركيني م����ن ردود 
الفعل السعودية على هذا االلتفاف 

االميركي عليهم في العراق.
لكن املصادر تؤكد ل� »األنباء« 
ان رئيس احلكومة سعد احلريري 
صلب ومتماسك، وليس بامكانه 
التن����ازل في موض����وع احملكمة 

الدولية.

الوزير اوغاسبيان: ال علم لدي

وزير الدولة جان اوغاسبيان 

مطلع العام.
لك����ن املتفائلني يخش����ون من 
احلصى األميركية التي تعكر صفو 
مياه التس����وية ومن اعادتها الى 
املرب����ع االول، خاصة بعد ما ورد 
في مقال نشر في صحيفة »احلياة« 
أمس األول للسفير األميركي السابق 
في األمم املتحدة جون بولتون، الذي 
بدا ورغم النفي املتكرر من واشنطن 
واحملكمة ذاته����ا، بدا كأنه يعرف 
التوقيت واملضمون واألهداف، بقوله 
حرفيا: »قريبا سيبدأ املدعي العام 
للمحكمة الدولية بإصدار القرارات 
االتهامية بحق األش����خاص الذين 
اغتالوا رئي����س الوزراء اللبناني 
األسبق، وبات شبه مؤكد ذكر أسماء 
مسؤولني سوريني بارزين وآخرين 
تابعني حلزب اهلل، وقد تؤدي هذه 
القرارات االتهامية إلى جتدد حرب 
عام 2006 بني إسرائيل وحزب اهلل، 
ومن احملتمل أن تشارك سورية هذه 
املرة«. وه����ذه املخاوف عّبر عنها 

الرئيس السوري كما نقل عنه.
وبحسب صحيفتي »السفير« 
و»األخبار« املقربتني من دمش����ق 
فقد اعتبر األس����د ان النجاح في 

)املستقبل( وتعليقا على ما نقل 
عن الرئيس االسد من ان التسوية 
باتت منجزة، قال: ال علم لدي بهذا 
اخلصوص، ولكن دون شك فان كل 
لبناني ينتظر املخارج السعودية � 
السورية والكل يدرك ان هناك جمودا 
على مس����توى بعض املؤسسات 
اللبنانية، وبالذات مجلس الوزراء، 
لكن تفاصيل هذه املخارج، التزال 

سرية، وانا ارحب بسريتها.
واوضح اوغاسبيان انه ليس 
في اجواء زيارة رئيس احلكومة 
الى نيويورك س����وى االطمئنان 
على صحة جالل����ة امللك عبداهلل 
بعد خضوعه جلراحات متعددة، اما 
اجلزم بأن التسوية نضجت، فأنا 
اعتقد انها ليست تسوية بل مجرد 

تبادل افكار وجهود متبادلة.
وردا على قول ديبلوماس����ي 
غربي ان االه����م من ال� »س.س«، 
هو ال����� »أ.إ«، اي اميركا وايران، 
قال اوغاسبيان: االهم من كل ذلك 
هو احلراك اللبنان����ي � اللبناني، 
واملطلوب في هذه املرحلة زيادة 

التواصل واملشاورات الداخلية.
م����ن جانبها نقل����ت صحيفة 

القرار االتهامي املسيس  مواجهة 
وجلم تداعي����ات احملكمة الدولية 
على الوضع في لبنان، س����يكون 
اجنازا يوازي ف����ي أهميته حدث 
إسقاط اتفاق 17 ايار )1983( وانه 
أبلغ رئيس احلكومة سعد احلريري 

بهذا املعنى.
وأضافت األوساط الناقلة كالم 
الرئيس األسد ل� »السفير« تقول 
ان األميركيني لم يتركوا وس����يلة 
اال وحاولوا استخدامها لثني خادم 
احلرمني عن االستمرار في مسعاه 

اخلّير بالتعاون مع دمشق.

14 آذار لـ »األنباء«: ال شيء تحقق!

في املقابل ردت مصادر قريبة 
من اجواء قوى 14 آذار على ما يقال 
عن قرب ابصار التسوية السعودية 
� السورية النور بالقول ل� »األنباء« 
ان االيحاء بان االمور في طريقها 
للحلول، هدفه تعميق التهدئة في 
لبنان وابعاد الكأس املرة عن هذا 

البلد، والى اجل غير محدد.
ونس����بت املصادر ال����ى زوار 
الرياض ان املسؤولني السعوديني 
واضح����ون ف����ي اب����راز الصورة 

بيروت ـ عمر حبنجر والوكاالت
فرض���ت معلوم���ات نقلتها 
صحيفتا املعارضة »الس���فير« 
الرئيس  و»األخبار« عن أوساط 
الس���وري بشار األس���د عن أن 
املساعي السورية � السعودية حول 
لبنان توصلت الى نتائج »شبه 
نهائية« نفسها على طاولة النقاش 
السياسي في بيروت، وكان هناك 
من يؤكد هذه املعلومات من أركان 
املعارضة ومن ينفي علمه من أركان 
األكثرية، في حني برز طرف ثالث 
سّلط الضوء على تعاظم املعارضة 
االيرانية العلنية للمحكمة الدولية، 
املوصوفة باملسيسة، مصنفا مجمل 
االيجابيات الظاهرة على السطح 
 � التجاذبات األميركية  في خانة 

االيرانية.
الطرف الثالث املراقب أش���ار 
ل���� »األنباء« الى ان هناك عاملني 
يعتبران مؤثرين في مسار األمور 
اللبنانية تهدئة او تصعيدا، وهما 
النووي اإليراني  تطورات امللف 

والوضع العراقي.
ويالح���ظ ان ح���رارة امللف 
اللبنان���ي ارتفعت م���ع وصول 
نائب رئيس مجلس األمن القومي 
االيراني علي باقري الى دمش���ق 
الرئيس بشار األسد، ثم  ولقائه 
اجتماعه باملعاونني السياسيني 
للرئيس نبيه بري وللسيد حسن 
نصراهلل في العاصمة السورية، 
وقول���ه ان اي اج���راء للمحكمة 
املقاومة والوحدة  الدولية ميس 
الوطنية يصب في اجتاه ما يريده 

األعداء.

الكالم المنسوب للرئيس األسد

وإذا ما صحت املعلومات القائلة 
نقال عن الرئيس الس����وري بشار 
التسوية بلغت نتائج  األسد »ان 
شبه نهائية لكن تأخيرا في االعالن 
عنها، حصل بسبب مرض خادم 
احلرمني الشريفني امللك السعودي 
عبداهلل بن عبدالعزيز واضطراره 

الى االنتقال الى نيويورك«.
وربط����ت املعلوم����ات ذل����ك 
بزيارة الرئيس س����عد احلريري 
ال����ى نيويورك حي����ث يقيم امللك 
عبداهلل ب����ن عبدالعزيز وبالتالي 
يطلع منه على أجواء التس����وية، 
وجرت مقاطعتها مع كالم الرئيس 
ميشال سليمان في بكركي يوم عيد 
امليالد عن »قرب نضوج التسوية 
الكبرى«، ارتفع منسوب التفاؤل بأن 
تبدأ مالمح التسوية بالظهور مع 
عودة خادم احلرمني الى السعودية 

ساركوزي دعا حزب اهلل لحذو حذوها

دمشق تكلف مكتب محاماة لندني للدفاع 
عن أي مواطن قد تطوله االتهامات

بيروت: ذكرت معلومات ان الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي،
وفي لقائه مع الرئيس السوري بشار االسد، أثنى بطريقة بالغة 
التعبير والداللة على التعاطي الس���وري مع احملكمة الدولية جلهة 
تكليف دمشق واحدا من أرقى مكاتب احملاماة في لندن لتولي الدفاع 
عن أي مواطن سوري قد تطوله االتهامات بالتورط في جرمية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري، وان ساركوزي طلب من االسد ان يقنع حزب 

اهلل بحذو حذوه بدل االنخراط في حملة متنامية ضد احملكمة.

الجوزو يوضح تصريحاته: صفير ضمانة 
وطنية ونحن في خندق واحد معه

بيروت ـ محمد حرفوش
بعد ردود الفعل املستنكرة من جميع االطراف حول تعليقاته على 
تصريحات البطريرك نصراهلل صفير، رأى مفتي جبل لبنان الشيخ 
محم���د علي اجلوزو ان آخر من يحق له ادعاء الدفاع عن البطريرك 
صفير هو العماد ميش���ال عون. مؤكدا »اننا النزال نقف الى جانب 

البطريرك ونثمن مواقفه«.
وقال في بيان أمس: نحن في خندق واحد مع البطريرك، وال نرضى 
بأن ميسه أحد بسوء ونحن نثمن مواقفه الوطنية وندافع عنه في 
وجه االفتراءات واحلمالت التي يقوم بها عون وجوقته والتي بلغت 

حدا من البذاءة والتطاول ال يقره ماروني في لبنان.
وتابع اجلوزو: ما وجهناه الى البطريرك صفير حول كلمة »النوعية« 
كان عتابا وليس هجوما، وكان وضعا للنقاط على احلروف ورغبة 
في ان نعمل جميعا على إنقاذ الوطن. الفتا الى ان فريقا كعادته أراد 
أن يثيرها طائفيا، وأن يختبئ وراء مقام البطريرك، مؤكدا ان مكانة 
صفير في نفوس���نا هي هي لم تتغير واننا نعتبره ضمانة وطنية 

كبرى وعتبنا الذي أبديناه ال يفسد للود قضية.

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان خالل جولة تفقدية على مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة
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  نعي رسـمي: رأت أوس���اط ف���ي 14 آذار ان موقف 
الرئيس ميشال سليمان مبثابة »نعي رسمي« مللف 
شهود الزور وانه أعطى مصداقية جلملة املواقف التي 
اتخذتها قوى 14 آذار في مواجهة محاوالت االبتزاز 

مللف شهود الزور.
فيما اعتبر أحد مستشاري الرئيس سعد احلريري 
ان الرئيس س���ليمان أعطى مبوقفه اشارة الى أنه 
لن يقبل باستمرار خطف البلد من أجل بند واحد ال 

يحظى بتوافق داخل مجلس الوزراء.
  بيـع األراضي: أثار النائ��ب وليد جنبالط في اخللوة 
القصي��رة الت��ي عقدها م��ع البطري��رك املاروني مار 
نصراهلل بطرس صفير ي��وم عيد امليالد موضوع بيع 
األراضي من قبل املسيحيني، السيما في منطقة جزين 
وبعض مناطق اجلبل »س��وق الغ��رب  بحمدون« وما 
يترتب على ذلك من آثار س��لبية على التنوع والنسيج 

الوطني واالجتماعي اللبناني.
  دائرة اخلطر: يرى مرجع سياسي ان البالد لم تخرج 
بعد من دائرة اخلطر، وان األجواء االيجابية التي يجري 

احلديث عنها بحاجة الى تأكيدات وتطمينات، متوقعا 
تفاقم األزمة احلكومية اذا ما طال االنتظار.

ويضيف صحي���ح ان هناك ضوابط أمنية، وان 
البالد لن تتعرض لتدهور أمني واس���ع، لكن تأخر 
احلل رمبا س���يؤدي الى سقوط احلكومة أو شللها 

كليا، والى تفاقم األزمة السياسية في البالد.
  ال تغيير حكوميا: مصدر نيابي في تكتل »لبنان أوال« 
يس��تبعد تغييرا حكوميا في ه��ذه املرحلة، ويقول ان 
حدة اخلالفات واالنقس��ام ال تس��مح للمجلس النيابي 
ب��أن يخرج ال��ى العلن حكوم��ة غير ه��ذه احلكومة، 
واجله��د يجب أن ينصب على أال ندخل في نفق تغيير 

احلكومة.
  3 اختبارات اجتازها املستقبل: يرى أحد النواب املستقبليني 
أن تيار املستقبل، خالفا لكل ما يشاع، أقوى اليوم 
في الداخل اللبناني من أي وقت سابق، ويشرح أن 
تيار املستقبل اجتاز في الشهور القليلة املاضية ثالثة 
اختبارات تعد األصعب في حياة أي تيار سياسي، 
فهو قفز في السياس���ة من معاداة النظام السوري 

إلى مصاحلته دون مراعاة مشاعر جمهوره، وجتاوز 
كذلك انسالخ النائب وليد جنبالط عن الرئيس سعد 
احلريري، ومر على املستقبل قطوع حتوله إلى حزب 
مع كل ما يستتبع ذلك من مشاكل تنتج من توزيع 
املسؤوليات في ظل الغيرة التقليدية بني احملازبني 
وتضارب مصاحلهم، لكن، بالرغم من هذه التحديات 
الثالثة ومحاوالت اخلصوم زعزعة تيار املستقبل، 

صمد واجتاز االمتحان الصعب.
  شـمعون يسـتبعد أحداثـا أمنيـة: س��ئل رئيس حزب 
األح��رار دوري ش��معون اذا كان يتوق��ع أحداثا أمنية 
على األرض، فأجاب: »حزب اهلل يعرف جيدا ان األمور 
تغيرت والظروف تبدلت وان ذلك لن يتكرر ألن السني 
الذي لم يكن مس��تعدا ابدا في 7 أيار ألي عمل من هذا 
الن��وع هو اليوم لن يرضخ مج��ددا، واحلزب ملس هذا 
الش��يء في احداث برج ابي حيدر، حزب اهلل لن ينتحر 
وهو الي��وم عنده مصالح ووزراء ون��واب، وله وضع 
سياسي في البلد ووزن، فلن يقوم بأي عمل او خطوة 

او مغامرة جتعله يخسر كل شيء.

ترّو لـ »األنباء«: المظلة السورية ـ السعودية مدخل للوفاق 
ان يقول ما يشاء في السياسة 
ويحذر من أمور كثيرة كما يراها، 
فهذا ليس انتقاصا وال انحيازا 

ألي فريق في لبنان.
وعلى صعيد العالقة ما بني 
جنبالط والرئيس سعد احلريري، 
أكد ترو انه����ا جيدة، وان هناك 
تواصال دائما ومستمرا بينهما.

وردا على سؤال حول الصراع 
غير املعلن بني احلزب االشتراكي 
وتيار املس����تقبل، الس����يما في 
منطقة الش����وف ق����ال ترو: ان 
الساحة مفتوحة للجميع، فنحن 
لم نكن في ي����وم من االيام في 
وارد احتكار العمل السياس����ي 
أو الش����عبي في ه����ذه املنطقة، 
فهذا االمر يجب ان يكون برأي 
اجلميع وعلمهم، ان التنافس من 
اجل املنطقة هو تنافس ايجابي 
ومن اجل إبراز كل فريق ما لديه 
من امكانات ومقررات ومشاريع 
للمنطقة، فال يوجد أي سوء في 
التناف����س، فهناك مجاالت  هذا 
كثيرة من التعاون مع املستقبل 
في املنطقة، فنحن ليست لدينا 
خصومات مع أحد، واننا نتعامل 
مع جميع القوى السياسية من 

مواالة ومعارضة.

للمدعي العام.
وحول االعتراضات على حركة 
النائب وليد جنبالط السياسية قال 
ترّو: ان رئيس اللقاء الدميوقراطي 
يتكلم بصراحة حول كل املواضيع، 
وان هاجس����ه هو اخل����وف على 
االس����تقرار العام في البالد، وهو 
اليوم ليس ضمن أي محور سياسي 
داخلي، وهو يستطيع التواصل مع 
اجلميع دون عقد ودون حواجز، 
بدءا من رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان الى رئيس احلكومة 
س����عد احلريري، فرئيس مجلس 
الن����واب نبيه ب����ري وإلى حزب 
اهلل والبطريرك صفير، والى كل 
القيادات السياس����ية، وهذا الدور 
الذي يلعبه جنبالط يشكل صمام 
أمان داخل املؤسسات، خاصة في 
التصويت في  موضوع استبعاد 
الوزراء ح����ول موضوع  مجلس 
شهود الزور، فهذه املسألة كادت 
تؤدي الى مشكلة كبيرة لو حصل 
التصويت، ولكن هذا هو الصمام 
الذي ش����كله جنبالط مع رئيس 
اجلمهوري����ة، باالضافة الى جملة 
من املواضيع التي يقوم بها جنبالط 
بعيدا عن االعالم، وأحيانا ينتقد 
ويوجه انتقادات الذعة، فمن حقه 

تفاصيل ه����ذا املوضوع، فهذا امر 
جيد حت����ى ال تصبح في متناول 
النار عليها  االعالم، ويبدأ اطالق 

من هنا وهناك.
وحول تداعيات القرار االتهامي 
واالجواء املرافقة له قال ان ما يهمنا 
في اجلبل وفي لبنان ان نحصن 
انفسنا من تداعيات اي قرار اتهامي 
سيصدر، فهذا املوضوع كان مدار 
بحث من قبل رئيس احلزب التقدمي 
االش����تراكي النائب وليد جنبالط 
الذي جال على كل مناطق اجلبل 
والشوف وإقليم اخلروب من أجل 
حتييد وتثبيت االستقرار في هذه 
املنطقة ونحن تابعنا هذا املوضوع 
عمليا على االرض عبر سلس����لة 
من اللقاءات السياس����ية ومع كل 
القوى والتيارات السياسية في 8 
و14 آذار حلماي����ة املنطقة ولبنان 
ألن التحدي����ات واملؤامرات كبيرة 
وتتطلب منا جميعا جهدا وحتركات 
ضم����ن مس����ؤولياتنا الوطني����ة 

واألهلية.
وأضاف ترو ان السيناريوهات 
التي طرحت ف����ي االعالم تتناول 
مواضي����ع مختلف����ة، ولكن يجب 
ان نأخذ بع����ني االعتبار انه رمبا 
هناك امكانية لهذه السيناريوهات، 

ولنأخذ اس����وأ االحتماالت، ولكن 
يجب علينا ان نعرف كيف نحصن 
انفسنا ومناطقنا وبلدنا في وجه 
التداعيات ونحن على صعيد احلزب 
التقدمي االشتراكي نرى انه رمبا 
البعض يس����تطيع في اخلارج ان 
الدولية،  يستخدم ورقة احملكمة 
ولكن لننتظر ما سيصدر عن املدعي 
العام وعن احملكمة، فنحن نحمل 
املوضوع اكثر ما نستطيع ألنني 
ال أظن أن أحدا في لبنان، س����واء 
كان من املعارضة أو من املواالة، 
يستطيع أن يغير شيئا في عمل 
احملكم����ة أو في الق����رار االتهامي 

بيروت ـ أحمد منصور
أكد عضو اللقاء الدميوقراطي 
النائ����ب عالء الدين تّرو أن لبنان 
بوضعه احلالي بحاجة الى رعاية 
عربية ودولية م����ن اجل تثبيت 
السلم األهلي  االستقرار وحماية 
من التداعيات الكثيرة التي يتعرض 
السياسية  التشنجات  لها نتيجة 
املتبادلة  احلاصلة والتهدي����دات 
بني الفرقاء اللبنانيني على خلفية 
احملكمة الدولية والقرار االتهامي 
الذي سيصدر، مشددا على ان املظلة 
العربية السعودية � السورية التي 
كانت مدخال للوفاق اللبناني بعد 
املصاحلة الس����ورية � السعودية 
تستطيع ان تؤمن احلماية للبنان 
في الوقت احلاضر، داعيا اللبنانيني 
الى االستفادة من التقارب السوري 
الس����عودي وإقام����ة احلوارات   �
الداخلية بينه����م من اجل تثبيت 
احلوار والعودة الى املؤسس����ات 

الدستورية.
 وق����ال ت����ّرو ف����ي تصري����ح
ل� »األنب����اء«: اذا كانت هناك من 
تسوية لألزمة اللبنانية، فأهميتها 
أنها غير معروفة لدى الكثير من 
الفرقاء، فهناك عدد قليل من القوى 
السياسية اللبنانية الذين يعرفون 

عضو اللقاء الديموقراطي يصف جنبالط بصمام األمان ويكشف عن محاوالت للتعاون مع »المستقبل« في الشوف

عالء الدين ترّو

بيروت: كشف الرئيس عمر كرامي ان االتفاق السعودي � السوري
بات في مراحله النهائية.

ورأى بعد لقائه السفير االيراني ان اجلو تفاؤلي، مشيرا الى ان 
السفير االيراني لديه اجلو ذاته ايضا.

واضاف: هناك مؤش���رات وليس���ت معطيات وهي ذهاب رئيس 
احلكومة س���عد احلريري الى نيويورك، فهو غادر كي يتبلغ الذي 
اتفق عليه، ويبدو ان االمور بعد عيد رأس الس���نة ستتوضح، وان 

قلة هم من يعرفون مبضامني االتفاق احلاصل.
تصريحات كرامي تضاف الى تطورات ومؤشرات حاسمة ترجح 
كفة التس���وية وتتوقع زيارة للرئيس بشار االسد الى الرياض 
بعد عودة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل عودة التواصل 
واالتص���ال بني احلريري والقيادة الس���ورية، اجتماع احلريري 

ونصراهلل.

كرامي: الحريري في نيويورك لتبلغ االتفاق

»الكوميديا السوداء« الحكومية
يدفع ثمنها المواطن اللبناني

بيروت: خلص مراقب سياسي على طريقة
»الكوميديا الس���وداء« ص���ورة الوضع 
احلكومي الذي يدفع املواطن ثمنه على الشكل 
التال���ي: قالت قوى الثامن م���ن آذار كلمتها 
ومش���ت: »ال بحث في أي من البنود ال� 334 
املدرجة على ج���دول أعمال مجلس الوزراء 
قبل البت في ملف ش���هود ال���زور وإحالته 
للتصويت«، ردت عليها قوى 14 آذار بالقول: 
»امللف غير موج���ود وال تصويت على بند 
خالفي«، مسرحية حكومية تتكرر أحداثها منذ 
أكثر من شهر، وكان فصلها األول حني هدد 
رئيس املجلس النيابي نبيه بري مبقاطعة 
جلس���ات احلكومة في حال عدم البحث في 
امللف، وإحالة شهود الزور للقضاء، بعدها 
تضامن وزراء 8 آذار وتكاتفوا ليشكلوا حاجزا 

منيعا أمام مرور اي بند من البنود.
وف���ي املقابل متترس وزراء 14 آذار وراء 
مواقفه���م، التي يعتبرونها مبدئية، لتكتمل 
حلقة التعطي���ل احلكومي، واملواطن يرزح 
حتت أعباء ال تنتهي، خاصة مع حلول فصل 

الشتاء.
فجدول أعمال مجلس الوزراء الذي يرزح 
حتت ثقل البند األول، بند »شهود الزور«، محمل 
اليوم مبشاريع قوانني، ومشاريع مراسيم، 
وطلبات لوزارات، تتصل بالقطاعات الصحية، 
والتربوية، واالجتماعية، والرقابية وتشجيع 

االستثمارات وانتظام عمل املؤسسات.
وفي اإلطار نفس���ه، يقول مراقب آخر ان 
اجللسة األخيرة ملجلس الوزراء أفضت الى 

خالصة غير مألوفة دستوريا وسياسيا:
ال تكفي الصالحية الدس���تورية لرئيس 
مجلس ال���وزراء بدعوة مجلس الوزراء الى 
االنعقاد بعد وضع جدول أعماله كي ينعقد 
حكما، وال يكفي ترؤس رئيس اجلمهورية 
جلس���ة مجلس الوزراء ك���ي ينتظم عمله 
اإلجرائ���ي في درس ج���دول أعماله واتخاذ 
قراراته، وبات على املعارضة ايضا ان توافق 
على جدول األعمال وال تكتفي باالطالع عليه، 
وان تلح على التصويت كي يستمر انعقاد 
اجللسة. وصار على رئيس اجلمهورية بذل 
جهود مضنية من أجل اكتمال نصاب اجللسة 
النعقادها، واالتفاق املسبق مع رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء على احلؤول دون انفجارها، 
وعدم الفسح في املجال امام انسحاب رئيس 
مجلس الوزراء كي ال تنسف املجلس، او امام 
انسحاب وزراء املعارضة كي ال تفقد نصابها 
القانوني والسياس���ي بخروج وزراء طائفة 
كبرى رئيس���ية من اجللسة، وان يحذر من 
االحتكام ال���ى التصويت الذي يطلبه فريق 
ويرفضه آخر، وأن يحصل سلفا على موافقة 
الطرفني على الطريقة التي ينبغي ان ترفع 

بها اجللسة.

مصادر تتوقع زيارة األسد إلى الرياض بعد عودة خادم الحرمين

عمر كرامي


