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أخبار وأسرار لبنانية
  دع�وة الوزارة لالنعقاد بعد األعياد: كش���فت أوساط 
وزارية ان هناك جهدا كبيرا يبذله كل من الرئيس 
سليمان ورئيس احلكومة سعد احلريري لدعوة 

مجلس الوزراء الى االنعقاد بعد األعياد.
وأش���ارت الى ان األمور امللحة لعقد اجللسة 
باتت حتمية، خصوص���ا ان بنود أعمال مجلس 
الوزراء جتاوزت ال� 500 بند، وهي مبعظمها بنود 

تهم قضايا الناس احلياتية واملعيشية.
  سليمان ميضي األعياد في أوروبا: قرر الرئيس ميشال 
س��ليمان متضية عطلة األعياد في دولة أوروبية قد 

تكون فرنسا أو اسبانيا.
وآخر نش��اط قام به رئيس اجلمهورية هذا العام 
زيارته التفقدية الى املنطقة احلدودية اجلنوبية، حيث 
التقى كبار ضباط اجليش املنتش��ر جنوب الليطاني 

وقيادة قوات اليونيفيل املؤازرة للجيش.
وكانت للرئيس س��ليمان مواقف هامة في جولته 
لوحظ ان كل فريق سلط الضوء على جانب منها وما 
يناسبه. وهكذا فإن فريق 14 آذار أبرز التزام الرئيس 
سليمان بالقرار 1701 وتطبيقه بل مندرجاته وتأكيده 
ان الفتنة لن متر واش��ارته ال��ى ان لبنان أصبح من 
العام 2008 يدير شؤونه وحده وبنفسه. وأبرز فريق 
8 آذار تأكيد س��ليمان على معادلة الشعب واجليش 
واملقاوم��ة وقول��ه ان »عقيدة اجليش ل��م تتغير وال 
يجوز ان تتغير، وقد أثبتت جناحها. فقدرات اجليش 
تعززه��ا وتتكام��ل معها ق��درات املقاوم��ة وقدرات 

الشعب اللبناني«.
  بري مرتاح ملواقف سليمان: نقل عن الرئيس نبيه 
بري ارتياحه ملا قاله الرئيس ميشال سليمان في 
شأن مسألة الغاء الطائفية السياسية التي سبق 
لرئيس املجلس ان بادر الى اثارتها قبل أشهر مقترحا 
تش���كيل الهيئة الوطنية العليا اللغاء الطائفية 
السياسية )كالم س���ليمان جاء في خالل جولته 
اجلنوبية، وقال في سياق تشديده على استكمال 
تطبيق اتفاق الطائ���ف: »علينا عدم اخلوف من 
الغاء الطائفية السياسية، ويجب الغاء الطائفية 
السياسية من دون الغاء املناصفة. وهناك الكثير 
من القوانني التي تس���اعد على الغاء الطائفية«، 
داعيا الى وضع قان���ون انتخابات جديد وقانون 

جديد لألحزاب.
  ح�زب اهلل يتجن�ب انتق�اد الرئيس: ن��أى حزب اهلل 
بنفس��ه ع��ن انتقاد الرئيس ميش��ال س��ليمان ولم 
يج��ار احلمالت الصادرة ع��ن حلفائه، وفي مقدمهم 
العماد ميش��ال ع��ون. وفي هذا املوق��ف ما يعكس 
استمرار رهان حزب اهلل على التسوية املنتظرة التي 
يعطيها كل الفرصة الالزمة، واس��تمراره في الهدنة 

االعالمية.
 ..ومرتاح ملوقف األسد: تنظر قيادة حزب اهلل بعني 
االرتياح الى موقف الرئيس السوري بشار االسد من 
موضوع احملكمة الدولية والقرار االتهامي، والذي 
وصل الى حد اعتبار اسقاط القرار االتهامي بأهمية 

اسقاط اتفاق 17 أيار.
وتعتبر مصادر ان دمش���ق تؤيد وجهة نظر 
حزب اهلل القائلة بعدم امكانية ضبط الوضع في 
حال صدر القرار االتهامي قبل حصول التسوية، 
وانها أبلغت عواصم عدة عربية وغربية انها لن 
تقوم بأي دور ف���ي الداخل اللبناني في مثل هذه 

احلال.
  جعجع يش�يد مبواقف الرئيس: أشاد رئيس القوات 
اللبنانية د.س��مير جعجع وعلى نحو غير مس��بوق 
منذ العام 2008 بالرئيس ميشال سليمان مثنيا على 
موقفه وأدائه. وقال جعجع تعليقا على املوقف األخير 
للرئيس سليمان »موقف بطريركي، مبعنى انه منذ ما 
يقارب العشرين عاما لم نشعر بوجود فعلي لرئاسة 
اجلمهورية. ومع تسم الرئيس سليمان، خصوصا في 
هذه املرحلة، نشعر أن هناك رئاسة جمهورية تتحمل 
مس��ؤولياتها كما يجب«. وع��ن التهديد حول القرار 
االتهامي، قال جعجع »منطق التهديد والوعيد لم يعد 
ميش��ي في هذه األيام خصوصا ان هناك حدا ادنى، 
من دول��ة موجودة الى رئي��س جمهورية مصّرعلى 
حتمل مس��ؤولياته حتى آخر حلظة«. أوساط مراقبة 
الحظت ان هناك بداية اصطفاف سياس��ي مسيحي 
مح��وره املوقف م��ن رئي��س اجلمهورية ميش��ال 
س��ليمان بعدما كان هذا االصطفاف يتمحور سابقا 
ح��ول املوقف من البطري��رك املاروني مار نصراهلل 

بطرس صفير.

  جنب�الط ينتظ�ر التس�وية: نقل ع���ن النائب وليد 
جنبالط قوله »نحن ننتظر التسوية الهامة التي 
يعمل عليها الرئيس بشار األسد وخادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، وأهم ما فيها 
أن سرها اليزال محفوظا ومحصورا بني الرئيس 
وامللك وجنله عبدالعزيز والسيد حسن نصراهلل 
والشيخ سعد احلريري، فتلك السرية تعبير عن 
اجلدية املش���تركة، وأكثر من ذلك تعكس حرص 
الزعيمني على إجناحه���ا وحفظها وحمايتها من 

املداخالت واملزايدات«.
  ترقب دولي لردود حزب اهلل: يبدي سفراء وموفدون 
عرب وأجان��ب اهتماما خاصا مبصي��ر الوضع في 
البالد اذا صدر القرار االتهامي قبل حدوث تس��وية، 
ومبعرفة خطط ح��زب اهلل وتوجهاته للرد والتعاطي 

مع أي اتهام له.
لكن مس��ؤولي حزب اهلل على كل مستوياتهم ال 
يفصحون ع��ن أي خطط وتوجهات، ويصرون على 
ابقاء جو الغم��وض واالبهام قائما، ويكتفون بالقول 
ان حزب اهلل لن يبق��ى مكتوف األيدي ومن حقه ان 

يدافع عن نفسه بكل الوسائل.
  محاكم�ة صاخبة لكرم: توقعت اوس���اط ان تكون 
محاكمة العميد فايز كرم ابتداء من 18 يناير املقبل 
صاخبة، حيث يقوم التيار الوطني احلر بحش���د 
احملامني واحلضور، فيما سيكون كرم امام حتدي 

اثبات عدم صحة االعترافات التي ادلى بها.

الترقب مستمر.. وسليمان يتحرك لكسر الجمود الحكومي ودعم ال� »س � س«
14 آذار تنتظر عودة الحريري من نيويورك وتعترف بـ»أفضال حزب اهلل على استقالل لبنان«

مكاسب حزب اهلل في معركته
ضد المحكمة الدولية

بيروت: في ختام الع���ام 2010 وبعد حملة مركزة ضد احملكمة
الدولية اس���تمرت أكثر من سبعة أش���هر، تقول مصادر قريبة 
من حزب اهلل ف���ي معرض تقييمها لنتائج هذه احلملة واملواجهة 
التي ما تزال مفتوحة، ان حزب اهلل حقق مكاسب واجنازات أولها 
جتّسد في املسعى السعودي � السوري الذي راهن عليه احلريري 

رهانا قويا.
أم���ا ثانية تلك »النتائج«، التي يعتبر احلزب انه حصل عليها، 
فتتمثل في سلوك بعض العواصم الغربية والسيما باريس جتاهه، 
فهي حاولت أوال اقناعه بالقبول بالقرار االتهامي على ان تبقى هي 
تتعامل معه كأنه غير متهم، ثم عرضت عليه بطريقة غير مباشرة 
عرضا فحواه ان االمر كله س���يتمحور حول اتهام ال يطول سوى 
ثالثة أش���خاص وسيقال الحقا انهم اما مفصولون من احلزب منذ 

زمن او هم مختفون او قضوا.
ولعل املكس���ب االبرز الذي يدرجه احلزب في الئحة مكاس���به 
الس���ريعة، يتمثل في عجز احملكمة عن إصدار القرار االتهامي في 
املواعيد احملددة لذلك سابقا العتبارات عدة أبرزها أن املدعي العام 
دانيال بلمار ال ميلك قرارا متكامال ال يرقى اليه الشك، وان املعنيني 
باحملكمة باتوا يخش���ون التداعيات املمكنة في لبنان واملنطقة إذا 
ما ص���در القرار، اضافة الى صعوبة تنفي���ذ مندرجات هذا القرار 
وما ميك���ن ان ينجم عن ذلك في حينه، وخصوصا ان ثمة مراجع 
قضائي���ة وأمنية لبنانية أبلغت من يعنيهم االمر س���لفا بانها لن 

تدخل هذا املدخل.

»هآرتس« : السعودية انضمت للضغوط 
السورية على الحريري لرفض المحكمة 
عواصم � يو.بي.آي: أوردت صحيفة »هآرتس« اإلس����رائيلية أمس 
تقريرا يفيد بأن السعودية انضمت إلى سورية في الضغط على رئيس 
الوزراء اللبناني سعد احلريري لرفض احملكمة الدولية في اغتيال والده 

رفيق احلريري مقابل ضمانات من حزب اهلل بعدم التعرض له.
ونقلت »هآرت����س« عن مصادر لم تذكر طبيعتها أو جنس����يتها ان 
الس����عودية بدأت تضيف على الضغوط التي متارس����ها س����ورية على 
احلريري إلعالن رفضه للمحكمة الدولي����ة املكلفة محاكمة قتلة والده 
رئيس الوزراء األسبق رفيق احلريري مقابل ضمانات من حزب اهلل بعدم 
التعرض له وعدم إقدامه على أي خطوات عسكرية مكشوفة والسماح 
له باإلبق����اء على جهازه األمني اخلاص وقال����ت املصادر للصحيفة ان 
انضمام السعوديني الذين يعتبرون عرابي عائلة احلريري إلى الضغط 
الذي متارسه دمشق على احلريري لقبول هذه التسوية يزيد من فرص 
قب����ول األخير بها. وأضافت الصحيفة ان احلريري مازال يرفض اتخاذ 
قرار في املوضوع. يش����ار إلى ان مكتب احلريري نفى األسبوع املاضي 
تقريرا نشرته صحيفة »الديار« اللبنانية مفاده بأن احلريري وافق على 

التبرؤ من احملكمة الدولية »ملصلحة لبنان«.
وأش����ارت »هآرتس« إلى ان احلريري قد يتلقى من حزب اهلل دعما 
في اجلهود لتجريد الفلسطينيني املقيمني خارج مخيمات الالجئني من 
السالح، وهذه اخلطوة ستعتبر إعادة تأكيد جديدة على السيادة اللبنانية 

انسجاما مع اتفاق الطائف الذي أنهى احلرب األهلية.

وقال ردا على س���ؤال: ال 
اعتقد ان هناك اتفاقا او تسوية 
على حساب المحكمة الدولية 
او على حس���اب العدالة في 
لبن���ان واعتق���د ان الجميع 
ي���درك ان اي فتنة في لبنان 
س���تنعكس عل���ى العالمين 
العربي واالس���المي وهناك 
اصرار سعودي على استقرار 

لبنان.

أفضال حقيقية

وح���ول الموقف في حال 
تناول القرار احد عناصر حزب 
اهلل قال س���عيد هنا تصبح 
المش���كلة مش���كلة الحزب، 
وبالتالي هن���اك عدة حلول 
على رأسها ان يتنازل الحزب 
عن اي مرتكب او مشارك في 
االغتياالت السياس���ية التي 
حصل���ت منذ الع���ام 2005، 
وحت���ى ه���ذه اللحظة نحن 
نعتبر ان الحزب يمثل بيئة 
هي جزء ال يتجزأ من النسيج 
اللبناني، ونعتبر ان له افضاال 
حقيقية على استقالل لبنان 
بمواجهة االحتالل االسرائيلي، 
وفي الوقت نفسه نعتبر ان 
على الحزب مسؤولية اخالقية 
قبل ان تكون سياس���ية او 
وطنية او قانونية ألن يتنازل 

عن اي عنصر مرتكب.
ف���ي المقابل نائب األمين 
العام لحزب اهلل الشيخ نعيم 
قاسم قال امس ان الحزب لن 
ينجر الى المهاترات الداخلية 
وال الى عوامل الفتنة مذهبيا 

او طائفيا.
وأضاف قاسم ان من يريد 
تحييد لبنان انما يتحدث عن 
التخلي عن االرض والكرامة 

لمصلحة اسرائيل.

عون يوضح

اما العماد ميش���ال عون 
فقد تراجع���ت حملته على 
الرئيس س���ليمان من زاوية 
رفضه التصويت في مجلس 
الوزراء على ملف شهود الزور 
وقال ان اثارته للتصويت في 
مجلس الوزراء هي لحس���م 
قضية الشهود وليست لنزع 
صالحيات رئيس الجمهورية. 
واضاف عون  هذا الموضوع 
فهم خطأ وقد اكدنا مس���بقا 
الرئي���س ولدولة  لفخام���ة 
الرئيس اننا لن نعطل مجلس 
الوزراء اذا جاء التصويت ضد 
المجلس  الى  المل���ف  احالة 

العدلي.

س���عد الحريري  الذي ينتظر 
بدوره امكانية الهبوط في مطار 
نيويورك للقاء الملك عبداهلل 
ب���ن عبدالعزيز، ف���ي وقت لم 
تبد االوس���اط القريبة منه ل� 
»األنباء« ارتياحها للتسريبات او 
التصريحات المتعلقة بالتسوية 
المرتقبة. وقد لوحظ ان قوى 
14 آذار رفض���ت التعليق على 
ما نسب للرئيس السوري عن 
تشبيه اسقاط القرار االتهامي 
الدولية بإس���قاط  للمحكم���ة 
اتفاق 17 ايار 1983، الذي انعقد 
بين لبنان وإس���رائيل برعاية 
اميركية، كونه نقل عن لسان 
االس���د، وليس عنه شخصيا، 
حيث امتنع مستش���ار رئيس 
الحكومة الوزير السابق محمد 
ش���طح عن التعليق على هذا 
الكالم، وقال: ال يمكن ألي طرف 
لبناني أو غير لبناني ان يدخل 
في مقايضة السقاط المحكمة 

الدولية والعدالة.
من جهته، منس���ق 14 آذار 
د.فارس سعيد، قال ان جميع 
اللبنانيين وربما ايضا العرب 
والعالم ينتظرون صدور القرار 
االتهامي الذي هو بمثابة مفصل 
حقيقي كبير في لبنان، وجميع 

ومنع الفتن���ة من الدخول الى 
لبنان، لقد اريد للفتنة ان تدخل 
من خالل اغتيال الرئيس الشهيد 
الحريري والش���هداء  رفي���ق 
اآلخرين، لكنها لم تحصل بفضل 
الجيش وبفضل الوعي عند اهل 
الشهيد والشهداء اآلخرين، واآلن 
لن نسمح للفتنة بالدخول ال 
تحت الس���تار االسرائيلي وال 
تحت ستار القرارات واالحكام 
المس���ربة والتبصي���ر ف���ي 

الفنجان.
وتعجب الرئيس س���ليمان 
وهو رئي���س الدولة، كيف ال 
يك���ون لديه علم بما ينش���ر 
ويق���ال عن اتفاقات لقد اتفقنا 
)في القمة الثالثية(، على تنفيذ 

هذا االتفاق.
رئيس مجلس النواب نبيه 
بري الذي التقى سليمان ضمن 
اجتماع االربعاء األس���بوعي 
بينهما قال لدى سؤاله عن مصير 
 المسعى السعودي � السوري
ل� »الديار« ان الوعكة الصحية 
الت���ي ألمت بخ���ادم الحرمين 
الش���ريفين الملك عبداهلل بن 
عبدالعزي���ز ابطأت الحل، ولم 

تعطله.
واضاف: ان البعض في لبنان 

االطراف تسعى الى استيعاب 
تداعياته كي يستمر االستقرار 

عندنا سيد الموقف.
وبخالف فرقاء 14 آذار الذين 
تجنبوا التعليق على ما نسب 
الى الرئيس السوري بشار االسد 
عن قرب انجاز التس���وية فإن 
سعيد تناول هذا الموضوع من 
زاوية التناقض بين ما ينسب 
الكالم  للرئيس االس���د وبين 

الصادر عن االدارة السورية.
وعن مقاربة الرئيس االسد 
في الكالم المنسوب إليه القرار 
االتهامي باتفاق 17 آيار قال إذا 
كان هذا الق���ول صحيحا فإن 
في���ه ظلما كبي���را، ألن القرار 
االتهام���ي صادر ع���ن محكمة 
شكلها مجلس االمن واحترام 
قرارات الشرعية اللبنانية واجب 
وطني ودستوري، وبالتالي ال 
يمكن ان نصف هذا الموضوع 

ب� 17 آيار.

كالم غير رسمي

غير أن س���عيد عاد ليؤكد 
ان الكالم المنس���وب للرئيس 
االسد ليس كالما رسميا ونحن 
ننتظ���ر التوضيح من القيادة 

السورية.

يريد اس���تعراض هواياته في 
عرقلة الحلول داعيا الى التوقف 
عند دور الملك السعودي الصامد 

وااليجابي.

السفيران عسيري وآبادي

الس���عودي علي  الس���فير 
عواض عسيري قال من جانبه 
في بطاق���ة معايدة للبنانيين 
الجديدة ان  الس���نة  بمناسبة 
مستقبل لبنان يجب ان يكون 
ابنائه بتكاتفهم  صنيعة جهد 
وتضامنهم، وتفانيهم، مشيدا 

بكفاءة اإلعالم اللبناني.
بدوره سفير إيران غضنفر 
ركن ابادي تابع حراكه السياسي 
امس، بزيارة االس���تاذ غسان 
تويني صاحب »النهار« والوزير 
السابق في منزله ببيت ميري، 
وق���ال ان اللقاء بدأ بمس���يرة 
االستاذ غسان تويني التي نعتز 
بها. وكان ابادي زار امس االول 
الشامي  الخارجية علي  وزير 
والرئيس عم���ر كرامي، مكررا 
اي���ران من  الق���ول ان موقف 
المحكمة ال يتعارض مع المسعى 

السعودي � السوري.
في غض���ون ذل���ك تنتظر 
ق���وى 14 آذار ع���ودة الرئيس 

بيروت � عمر حبنجر
الترقب واالنتظار مستمران 
ف���ي بلد مش���بع بالتناقضات 
واالزمات المفتوحة على الخارج، 
يواكبهما القلق على المستقبل 
القري���ب والبعيد، فالكالم عن 
تسوية نضجت المنسوب الى 
الرئيس بشار االسد، لم يصدر 
تأكيد سوري له، وال نفي، لكن 
عدم اعتم���اده من قبل اإلعالم 
الس���وري وضعه ف���ي خانة 
التساؤل. لكن المساعي السورية 
� الس���عودية مستمرة بتركيز 
ملحوظ على التهدئة وحماية 
االس���تقرار وهو ما شدد عليه 
رئيس الجمهورية في زيارته 
الجنوبية امس األول، حيث دعا 
في الوقت عينه الى عدم التأثر 
بالتس���ريبات التي تشبه هذه 

االيام التبصير بالنفجان.
الرئيس ميشال سليمان اختار 
االطاللة على العالم مع السنة 
الجديدة، من الجنوب وتحديدا 
من مبنى القوات الدولية العاملة 
فيه، حيث اوصل الرسالة إلى 
المجتم���ع الدولي عبر قنوات 

»اليونفيل«.

تحرك جديد وقريب لسليمان

وتوقعت مصادر بعبدا تحركا 
اضافيا للرئيس ميشال سليمان 
االس���بوع المقبل، وبعد فترة 
رأس السنة الميالدية، بغرض 
كس���ر الجمود المفروض على 
الحكوم���ة وم���ن خاللها على 
الس���لطة، ولحماية الدولة من 

الشلل المستطير.
المص���ادر ان جهد  وقالت 
رئي���س الجمهورية يصب في 
خانة المس���عى الس���عودي � 
الس���وري آخذا ف���ي االعتبار 
الحديث  المبالغات في  بعض 
كالقول بأن هذا المس���عى بات 
قاب قوسين من انجاز مشروع 

التسوية.
الرئيس س���ليمان شدد في 
جولت���ه الجنوبية على رفض 
الفتنة وعلى دعوة اللبنانيين 
الى عدم االخذ بالتس���ريبات 
المتدفقة من كل حدب وصوب. 
وقال: مقابل اي ثمن س���نمنع 
الفتنة؟ أغلى ش���يء في لبنان 
هو منع الفتنة.. ولذلك علينا ان 
نكون جاهزين لهذا الموضوع، 
الجيش وقوى األمن الداخلي، 
والتي اثبتت جدارة في موضوع 
التجسس تهنأ عليه،  مكافحة 
وايضا كشف شبكات االرهاب 
بمعاونة الجيش، قد تم التفاهم 
في بعب���دا على تدارك الوضع 

التسوية المرتقبة أو المفترضة: خريطة 
طريق وبرنامج زمني وآليات تنفيذ

بيروت: البد أوال من االش����ارة الى ان
أج����واء وأحاديث التس����وية وعملية 
الزمني  له����ا وتحديد إطاره����ا  الترويج 
والسياس����ي مصدرها دمشق واألوساط 

السياسية القريبة منها.
أما »حلفاء السعودية« في تيار المستقبل 
و14 آذار، فإنهم مازالوا على درجة عالية 
من الحذر والتحفظ، ويرون انه ال وجود 
حتى اآلن لتسوية أو لمبادرة سورية - 
سعودية، وانما هناك جهود ومساع وتبادل أفكار، 
وعدم صحة التسريبات الجارية لمواقف ومداوالت 
س����رية، والمندرجة في إطار مناورات سياس����ية 
وإعالمية، وان زيارة الرئيس س����عد الحريري الى 
نيويورك هدفها حصرا االطمئنان الى صحة خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
وانه ال صحة للكالم الجاري عن تنازل عن المحكمة 
الدولية والقرار الظني، ألنه ال مساومة على المحكمة 
وال تنازل عنه����ا، وألن الموقف من القرار االتهامي 

يحدد بعد صدوره.
وفي أجواء واتجاهات معاكسة تخلو من التحفظ 
والحذر، وتشير الى تقدم فعلي وجدي تحقق وستظهر 
نتائج مع بدايات العام الجديد، تتحدث أوساط قريبة 
من دمشق عن »خريطة طريق« متفاهم عليها بين 
سورية والسعودية توصل الى الحل وتخرج األزمة 
من خطر الفتنة، وعن برنامج زمني وسياسي معد 

وفق التسلسل التالي:
- حصل اتصال هام ومطول بين خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس 
الس����وري بشار األس����د بناء على مبادرة من خادم 
الحرمين الشريفين، واستؤنف البحث من النقطة 
التي كان توقف عندها قبل سفر العاهل السعودي 

الى الواليات المتحدة للعالج.
- اثر هذا االتصال، رغب الملك عبداهلل في لقاء 
الرئيس سعد الحريري الذي توجه على عجل الى 
نيويورك إلطالعه على ما تم التوصل اليه ويحتاج 

الى ترجمات لبنانية.
- يعود الحريري الى بي����روت وتكون عودته 
إيذانا بانطالق قطار االجراءات والمواقف اللبنانية 

المواكبة لالتصاالت السورية - السعودية.
ولعل أهمها موقف الحريري نفسه من موضوع 
المحكمة الدولية والقرار الظني الذي سيؤسس لموقف 

رسمي صادر عن الحكومة اللبنانية الحقا.
- يقوم األمير عبدالعزيز بن عبداهلل بزيارتين 
الى بيروت حيث يجري لقاءات سياس����ية رفيعة 
المستوى إلنضاج التسوية وتدعيمها، والى دمشق 
حيث يتم وضع اللمسات األخيرة على التسوية بعد 

أخذ المالحظات اللبنانية في االعتبار.
- من المقدمات، حصول تفاهم على موضوع شهود 
الزور للبت به بطريقة ما تراعي موقف الطرفين، 
يلي ذلك استئناف جلسات مجلس الوزراء وسقوط 

تلقائي لمذكرات التوقيف السورية.
- لقاء ب�ين الرئي�س س�ع�د الحريري وال�س�يد 
حس����ن نصراهلل لالتفاق على اآللي����ات التنفيذية 
والترجم����ة اللبناني����ة ألفكار الحل الس����عودي - 

السوري.
- اعادة النظر باالتفاقي����ة الموقعة بين لبنان 
والمحكمة الدولية وفق آلية دس����تورية لبنانية، 
واستطرادا سحب القضاة اللبنانيين ووقف التمويل 

اللبناني للمحكمة.
- زيارة الرئيس سعد الحريري الى دمشق للقاء 
الرئيس بش����ار األس����د، زيارة تضع حدا النقطاع 
دام شهورا وتعطي اش����ارة البدء لتشكيل حكومة 

جديدة.
- حكومة جديدة برئاسة الحريري تكون أقرب 
الى حكومات حقبة »ما بعد الطائف وما قبل العام 
2005« وتكون معها انطالقة فعلية وشاملة للعالقات 

السورية - اللبنانية.
- التس����وية تح��ت مظ�لة س�����ورية س�عودية 
مش����تركة والتنفيذ لبناني تحت اش����راف ورعاية 

دمشق.
- التسوية تتجاوز مسألة محاصرة ومعالجة 
تداعي����ات القرار الظني الى إع����ادة ترتيب الوضع 
اللبناني تحت سقف اتفاق الطائف من دون اغفال 
اتفاق الدوحة الذي استحدث أعرافا وموازين جديدة 

في الحكم.
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)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال الرئيس نبيه بري في قصر بعبدا أمس 

مصادر 14 آذار: التوصل إلى حلول
لبنانية � لبنانية غير متوافر حاليًا

بيروت � محمد حرفوش
االعتقاد الس����ائد في بيروت ان األوضاع 
ستبقى مجمدة حتى صدور القرار االتهامي، 
فاجلميع ف����ي الداخل بات عل����ى قناعة بأن 
التوصل محليا الى حلول لبنانية � لبنانية 
غير متوافر في الوقت احلاضر، ألن ظروفها 
احمللي����ة واخلارجية غير ناضجة بعد، وهي 
حتتاج الى مزيد من االتصاالت واحلراك على 

أكثر من صعيد.
وامله����م وفق البع����ض هو اإلبق����اء على 
الستاتيكو قائما ومنع حصول تدهور أمني 
واحملافظة على االس����تقرار وضبط األوضاع 
بشكل مينع حصول فتنة، وهي أولوية املرحلة 

في الوقت احلاضر.
وتقول مصادر في األكثرية ان االتصاالت 
اخلارجية، الس����يما بني السعودية وسورية 
مستمرة، لكن ال شيء منجزا على هذا الصعيد، 
وان كل ما يقال في بيروت غايته »التوظيف 

السياسي« وبالتالي ال حل مرجتى في األفق 
يخرج لبنان من عنق الزجاجة.

وك����ررت املصادر ان التفاهم بني الرياض 
ودمشق مازال في إطار بعض األفكار واإلجناز 
الذي حققه تعاون ال� »س.س« هو في مجال 
ضبط الوضع األمني، وان هذا التعاون بدد شبح 
االنزالق الى الس����الح مهما صدر عن احملكمة 

الدولية ومهما تأخر احلل السياسي.
املصادر إياها حتدثت عن محاوالت إلرباك 
الرئيس سعد احلريري أمام جمهوره وحلفائه 
من خالل اإليحاء بأنه مقبل على تنازالت حتفظ 
وجوده وسينفذ شروط حزب اهلل، فيما الواقع 
يقول ان احلزب مقب����ل على تنازالت حتفظ 

وجوده وانه في وضع ال يحسد عليه.
وأش����ارت املصادر الى ان انكفاء احلزب 
وتراجع احلدة في نبرته يعود الى إدراكه أنه 
مهما فعل ومهما ارتفع صراخه، فلن يغير شيئا 
في املعادلة التي تقول بثبات موقف احلريري 

على التمسك باحملكمة كإطار لتأمني العدالة 
والوصول الى احلقيقة.

وكش����فت املصادر ان السعودية لم تكن 
بعيدة عن حملة تيار املستقبل الدفاعية عن 
أي مس����ألة لها عالقة باحملكمة مما يسمى ب� 
»ش����هود الزور« الى محاولة املس بصدقية 

هذه احملكمة.
وكررت ان الوضع ممسوك ومضبوط وال 
قدرة على تغييره بأدوات محلية مهما تعاظمت 
قوة هذه األدوات، ألن تغيير موازين القوى في 
الداخل مهما دلت التجارب مستحيل من دون 
تغيير موازين القوى في اخلارج أو األصح من 
دون تبدل األولويات والتحالفات والتسويات 

والصفقات بني هذا اخلارج.
وتأسيسا على ما تقدم ترى املصادر انه ال 

تسوية في املدى املنظور لألزمة اللبنانية.
وفي املقابل االنفجار ممنوع، وبالتالي فإن 

عنوان املرحلة هو: ال تسوية وال انفجار.


