
الخميس 6 يناير 2011  47عربية وعالمية

أخبار وأسرار لبنانية
  ترق�ب لبنان�ي لزي�ارة األس�د 
املرتقب�ة ال�ى الري�اض: تترقب 
 أوس���اط لبناني���ة مواكبة
ل� »التس���وية« زيارة األمير 
عبدالعزي���ز بن عبداهلل الى 
دمش���ق، فيما تترقب جهات 
لبنانية بارزة على رأس���ها 
الرئيس ب���ري الزيارة التي 
الرئيس بشار  س���يقوم بها 
االسد للسعودية لالطمئنان 
على صحة خ���ادم احلرمني 
الش���ريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، وتعتبر ان تسوية 
معادلة »س. س« ستنطلق من 
زيارة الرئيس االسد للرياض 
واجتماعه مع امللك عبداهلل.

وتقول األوساط ان عودة 
امللك عبداهلل وزيارة الرئيس 
االس���د متوقعة في النصف 

الثاني من شهر يناير 2011.
  باريس تعمل على تأجيل القرار 
الظني: علم ان وزيرة اخلارجية 
الفرنسية ميش��يل إليو ماري 
كانت  الت��ي  زيارتها  أرج��أت 
مقررة هذا الش��هر الى لبنان، 
بعد تعيينها في منصب وزيرة 
اخلارجية الى م��ا بعد صدور 

القرار الظني.
وتق��ول مص��ادر معني��ة 
باملل��ف اللبنان��ي ان احلكومة 
الفرنس��ية تس��عى الى اقناع 
املدع��ي العام الدول��ي دانيال 
بلمار بتأخير تس��ليم مسودة 
ال��ى قاضي  الق��رار االتهامي 
دانيال  التمهيدي��ة  االجراءات 

فرانسني.
  14 آذار والتس�وية املرتقب�ة: 
تقول مصادر معارضة ان ما 
يصدر من مواقف عن بعض 
قيادات 14 آذار من ان مساعي 
ال� »س. س« لم تتوصل الى 
تفاهم حول احملكمة وغيرها 
اما  أمرين:  الى أح���د  مردها 
ان هؤالء ليس���وا في أجواء 
املسعى السعودي السوري 
وما جرى التوصل اليه، واما 
انهم يرفضون أي تشكيك في 
عم���ل احملكمة وما قد يصدر 
عنها حتى لو كان املراد منه 
االتهام السياسي حلزب اهلل، 
بينما هناك آخرون يعتقدون 
ان الصراخ واالعتراض يراد 
منهما حفظ األدوار للمرحلة 
املقبلة، ويأتي موقف الرئيس 
اجلميل هذا السياق خصوصا 
الترجيح���ات بعدم  في ظل 
اش���راك ح���زب الكتائب في 
احلكومة املقبلة اذا ما حصلت 
التس���وية واعترض احلزب 

عليها.
ونقل عن النائب السابق 
ايلي الفرزلي قوله: »كل من 
يضع نفسه خارج دائرة ال� 
»س. س« امنا يغامر مبستقبله 

السياسي«.
  حركة وطنية: تتحدث مصادر 
مقربة من الوزير السابق عبد 
الرحيم مراد عن انش��اء جبهة 
ق��وى عريضة تكون ش��بيهة 
باحلركة الوطني��ة، وتقول ان 
الرئي��س نبي��ه ب��ري وحزب 
اهلل متحمس��ان ويدعمان هذه 
الفك��رة جلهة ضم��ان وحدة 
ص��ف الفريق املع��ارض أيام 

السلم واالستقرار.
  »املس�تق�بل« يرفض مش�روع 
بطرس ح�رب: كان الفتا اعالن 
عضو كتلة املستقبل النيابية 
النائ���ب عمار ح���وري عدم 
موافقة تياره على مش���روع 
القانون الذي تقدم به الوزير 
بطرس حرب والذي مينع بيع 
العقارات بني أبناء الطوائف 

املختلفة.

مصادر ل� »األنباء«: بورصة التقارب السوري � األميركي ترفع أسهم ال� »س � س«
بري عاد إلى أربعائه النيابي: الحريري أوالً وثانياً وعاشراً.. ولن أقرأ الفاتحة على الحكومة الحالية إذا رحلت

)محمود الطويل(األمير الوليد بن طالل مجتمعا برئيس احلكومة سعد احلريري ومستشاره االعالمي هاني حمود في الرياض أمس

لك���ن مصادر اعالمي���ة قريبة من 
»املستقبل« حتدثت عن مطالب ايرانية 
جديدة من السعودية، في اطار املساعي 
حول لبنان، وه���ذا ما جعل صحيفة 
»الل���واء« القريبة من احلكومة جتدد 
احلديث عن صعوبات تعوق التسوية 
في ح���ني نقلت صحيفة »الس���فير« 
املعارضة تفاؤل اوساط رئيس احلكومة 

بقرب التوصل الى التسوية.
الرئيس  املقرب���ة من  أما املصادر 
ميشال س���ليمان فقد أكدت أن تقدم 
املساعي، تناول نقاطا كثيرة ومهمة، تهم 
اللبنانيني وتعود بالفائدة على املنطقة 
عموما، واشارت الى ان ما حتقق حتى 
اآلن تطلب جه���ودا مضنية، ولو أنه 
اليزال في اطار املبادئ واالطر العامة، 
وان التفاصيل حتتاج الى حوار داخلي 

بني اللبنانيني.
رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
حتدث في مجالس���ه، عما يتردد عن 
تبديل حكومي، وفي رسالة ال حتتاج 
الى تفسير، رفض بري الدخول في هذا 
الكالم، مؤكدا على متسكه بالرئيس سعد 

احلريري »أوال وثانيا وعاشرا«.
لكنه قال في ذات الوقت: انني لن 
اقرأ الفاحتة عل���ى احلكومة احلالية 
إذا رحلت، وحول اختيار التس���وية 
قال: اذا جنحت التسوية جراء املسعى 
السعودي � السوري، فقد يطوى ملف 
شهود الزور ضمن سلة متكاملة متفق 

عليها.
علم���ا ان وزير التربي���ة الوطنية 
والتعليم العالي حسن منيمنة، استبعد 
اعالن التسوية، ان حصلت قبل صدور 
القرار االتهامي عن املدعى الدولي بلمار، 
وقال اذا طارت احلكومة احلالية فمن ذا 
الذي يقدر على تشكيل غيرها؟ ورأى 
أن املسعي السعودي � السوري يراوح 
القضائية  املذكرات  الغاء  مكانه، وان 
السورية بحق 33 شخصية لبنانية 

جزء من تعهدات يتعني تنفيذها.

تنتظر عودة الرئيس سعد احلريري 
من الرياض باخلب���ر اليقني، حول ما 
يجري على خط دمشق � الرياض في 
حني أك���د حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة لقناة »املنار« على متانة الوضع 
النقدي في لبنان، لكنه نبه من أن السنة 
املالية اجلديدة ستتأثر حكما باملناخات 

السياسية.
مصادر مقربة من الرئيس ميشال 

موفاز: حزب اهلل يجهز 
نفسه للمواجهة الحتمية 

والسؤال متى ستقع؟!
عواصم � وكاالت: اعتبر رئيس جلنة 
التابعة للكنيست  اخلارجية واالمن 
االسرائيلي شاؤول موفاز أن الهدوء 
الذي يسود احلدود الشمالية في الفترة 
االخيرة يوفر ل� »حزب اهلل« الوقت 
ملواصلة استعداده للجولة املقبلة مع 

إسرائيل.
وف���ي محاضرة ح���ول العالقات 
� االيرانية، أشار موفاز  االسرائيلية 
الى أن »إيران تكثف جهودها في تعزيز 
القدرات العسكرية ل� »حزب اهلل« الذي 
يجهز نفس���ه جيدا للمواجهة املقبلة 
واحلتمية مع اس���رائيل«، معتبرا أن 
»اليوم ال يطرح الس���ؤال إذا ما كانت 
س���تقع ه���ذه املواجه���ات، امنا متى 

ستقع؟«. 
وتطرق موفاز إل���ى تهديد حركة 
التمويل  إلى  »حماس«، فأشار ايضا 
اإليراني املادي والعسكري ل� »حماس«، 
وقال: »طهران باتت املمول الرئيسي 

حلماس«.

عواص����م � وكاالت: وصف����ت مجل����ة 
»اإليكونوميس����ت« البريطانية العالقة بني 
»إس����رائيل« وجيرانها بحالة ال� »ال حرب 
وال س����لم«، إال أن محاوالت صنع التسوية 
العربية اإلسرائيلية الدائمة الفشل أصبحت 
مهددة عقب فش����ل احملاولة األخيرة لبارك 

أوباما رئيس اإلدارة األميركية.
ورجحت املجلة أن احلرب املتوقع اندالعها 
قد تك����ون نابعة من رغبة إيران في امتالك 
سالح نووي، ورغبة »إسرائيل« في منعها من 
حتقيق ذلك بأي ثمن، الفتة إلى أن البرنامج 
النووي اإليراني يعد واحدا من الصمامات 
التي ميكن أن تنفجر في املنطقة في أي حلظة. 
وقالت إن اخلطر اآلخر هو س����باق التسلح 
بني »إس����رائيل« وح����زب اهلل منذ العدوان 
اإلس����رائيلي 2006 على لبنان، موضحة أن 
حزب اهلل حليف إيران في لبنان يس����تعد 

جلولة »حاسمة« قد يشهدها 2011.
وتابعت »ستس����فر احلرب عن سقوط 
عدد كبير من الضحايا يفوق ضحايا حرب 
لبن����ان 2006 وحرب غ����زة 2009 نظرا إلى 
تسلح اجلانبني ودعم إيران وسورية حزب 

اهلل بترسانة من الصواريخ قد تصل إلى 50 
ألف صاروخ، وهو ما يعد تغيرا في موازين 

القوى في املنطقة«.
وأك����دت املجلة انه قد يتمكن حزب اهلل 
اآلن وللمرة األولى من قتل آالف اإلسرائيليني 
في املدن اإلسرائيلية عن طريق ضغطه على 
زر«، مش����يرة إلى أن هذه املخاطر يجب أن 
تدفع إلى صياغة إستراتيجية جديدة لعملية 
التسوية العربية اإلسرائيلية نظرا لرفض 
القبول بدولة يهودية في الشرق األوسط.

وتس����اءلت املجلة: »هل ميكن أن تنجح 
عملية التسوية بعد جهود عامني لدفع الزعماء 
إلى محادثات  اإلسرائيليني والفلسطينيني 
مباشرة، مش����يرة إلى أن جهد أوباما انهار 
بس����بب إصرار »إس����رائيل« على استمرار 

االستيطان.
واعتبرت أن التخلي عن عملية التسوية 
وبدء »احلرب« تهديدا للعالم أجمع، مشيرة 
إلى أن »إس����رائيل« تعاني من فشل عملية 
السالم، ألن الفلسطينيني أكدوا مرارا أنهم 
لن يتخلوا عن حقوقهم في دولة فلسطينية 

مستقلة عاصمتها القدس. 

الى ذلك كش����فت وثيقة س����ربها موقع 
ويكيلكس ان اسرائيل تتحضر حلرب كبيرة 

في الشرق االوسط.
ونقلت الوثيقة عن رئيس هيئة اركان 
جيش االحتالل غابي اشكنازي خالل لقائه 
مع وفد من الكونغرس األميركي نهاية عام 
2009 بانه كان يقوم بتجهيز حرب واسعة 
النطاق في الشرق االوسط والتي كانت من 
االرجح ان تشن ضد حركة حماس او حزب 
اهلل. واضاف اش����كنازي في الوثيقة وفقا 
ملا نقله موق����ع صحيفة يديعوت احرنوت 
الناطق باللغة االجنليزية »انني اقوم بتجهيز 
اجليش االس����رائيلي حلرب واسعة اال انه 
من السهل تضييق مدى احلرب لتكون على 
مس����توى عملية عسكرية محدودة بدال من 

توسيعها«.
وقال اشكنازي ان حزب اهلل ميتلك ما يزيد 
على 40000 صاروخ معظمها ميكن أن تصل 
إلى أي نقطة داخل إسرائيل، وحماس لديها 
القدرة على ضرب تل أبيب.كما ان اشكنازي 
أوضح أن أنظمة الدفاع املضادة للصواريخ 

ال ميكن أن تغطي انحاء اسرائيل كلها.

وراء تأجيل او الغاء زيارة مدير مكتب 
جناد، السيد مشائي الى بيروت االثنني 

املاضي.

الموقف الداخلي.. راوح مكانك

ووسط  هذه املعطيات اخلارجية، 
تتمس���ك االطراف الداخلي���ة بحدود 
املواقف، العماد ميشال عون متمسك 
بأولوية ملف شهود الزور، وقد اتهم 

سليمان، قالت امس ان املسعى السعودي 
� الس���وري بلغ مرحلة متقدمة، وان 
التسوية هي عبارة عن »سلة متكاملة« 
قد تطوي معها ملف شهود الزور، بال 
عودة، بحسب ما نقل عن رئيس مجلس 
النواب نبيه بري الذي شدد على متسكه 
برئيس احلكومة سعد احلريري ردا 
على االقاويل حول التغيير احلكومي 

احملكى عنه.

رئيس الق���وات س���مير جعجع، بأن 
خياراته السياسية اخلاطئة هي التي 
تشكل خطرا على املسيحيني.. وقوى 
8 آذار تتهم حزب »القوات اللبنانية« 
وح���زب الكتائب »بالقصف املنس���ق 
على معاب���ر احللول« كم���ا ترى في 
موقف االمان���ة العامة ل� 14 اذار، قلقا 
من ان تفقدها التس���وية االمان الذي 
حتظى به اآلن، وان هذه االمانة العامة 

بيروت � عمر حبنجر
آراء متفاوتة، بل متناقضة غالبا، 
من مآل املساعي السعودية � السورية، 
متأل الفراغ السياسي في لبنان وسط 

اجلمود احلكومي.
الرئيس ميش���ال سليمان يواصل 
حتركه على إيقاعه التوافقي التقليدي، 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري عاد 
أمس إلى أربعائه النيابية، بينما الرئيس 
سعد احلريري في الرياض حيث التقى 

االمير الوليد بن طالل.
البعض رأى في اس���تمرار غياب 
رئيس احلكومة دليال على عدم نضوج 
مساعي التسوية السورية � السعودية، 
فيما البعض اآلخر واالوس���ع اطالعا، 
اعتبر ان بقاء احلريري في الرياض، هو 
مبثابة حتد منه ملن يطالبون بالعودة  
وبدعوة مجلس الوزراء لالنعقاد، دون 
الوهمية  ان يتنازلوا عن ش���روطهم 

املانعة لهذا االجتماع.

األوضاع اإلقليمية

هذه املصادر تؤكد ل� »األنباء« انها 
مع القائلني بقرب توصل »س.س« إلى 
تسوية مقبولة، استنادا الى املعطيات 
االقليمية والدولية، ومن هذه املعطيات، 
التقارب االميركي � السوري الذي يعبر 
عنه تعيني واشنطن س���فيرا لها في 
دمشق مبعزل عن الكونغرس املسيطر 
عليه يهوديا، والذي تزداد احتماالت 
تقدمه اكثر، مع املواجهة السياس���ية 
املباشرة بني الرئيس اوباما وبني رئيس 

حكومة إسرائيل نتنياهو.
ويدخل على خط ه���ذه املعطيات 
تضاؤل نسبة التناغم بني اركان السلطة 
االيرانية، الذي تفجر وصعد إلى السطح 
مع احتدام اخلالف حول ابعاد منوچهر 
متكي عن وزارة اخلارجية في ظروف 
غير اعتيادية وتعيني صهر جناد الذي 
لم يحظ مبباركة االمام خامنئي، ورمبا 
ان هذا االرتباك االيراني الداخلي كان 

بلمار لفرانسين: ال ينبغي السماح للسيد 
بالتوسع في طلبه االطالع على مستندات

استمرار الحرب على مشروع حرب العقاري:
بري يوضح وعون يرفض وجنبالط يؤيد

بي����روت: رد املدعي الع����ام الدولي
دانيال بلمار على مسألة »عودة املدير 
العام السابق لألمن العام اللواء الركن 
جميل الس����يد عن طلب حتديد جلسة 
لس����ماع مرافعات الفريقني في مسألة 
السيد احلصول على مستندات  طلب 
في مل����ف التحقيق في جرمية اغتيال 
رئيس احلكومة االسبق رفيق احلريري 
لتقدمي ش����كوى جزائية في موضوع 
ش����هود الزور. وقال انه ينبغي رفض 
طلب السيد تقدمي جواب، وذلك في اطار 
 االجوبة من الفريقني حول هذا املوضوع.

وذك����ر بلم����ار في جواب����ه الى قاضي 
االجراءات التمهيدية دانيال فرانسني، 
الذي نقلته صحيفة »النهار« عن املوقع 
االلكتروني للمحكمة اخلاصة بلبنان 
باإلجنليزية أن قرار فرانسني الصادر 
في 16 نوفمبر املاضي نص على جدول 
زمني محدد لتقدمي الطلبات. ولفت بلمار 
ال����ى ان حق مقدم الطلب في الوصول 
الى افادات الشهود كانت العودة بهذه 
االجراءات من البداية، وكان ال ميكن ألحد 
ان يتوقع انه يتعامل مع هذه املسألة 
وفقا للقانون اللبناني، فاملوضوع انه 

ال ينبغي ان يسمح بالتوسع في طلبه، 
والذي أجاب عنه القرار الصادر في 16 
نوفمبر املاضي، والذي ينص على جدول 
زمني للطلبات في ما يتعلق بالوثائق. 
وبناء على ذلك، فإن املدعي العام يرى ان 
القضايا الواقعية والقانونية املزعومة 
من مقدم الطلب تناولها فعال املدعي العام 
ومقدم الطل����ب، طبقا للجدول الزمني 
الواس����ع النطاق احملدد في 16 نوفمبر 
2010. وباحترام، فإن االدعاء العام يدلي 
بأنه ينبغي رفض طلب )السيد( تقدمي 

جواب«.

بي����روت: قدم الوزير بطرس حرب
الذي مينع بيع  العقاري  مشروعه 
االراض����ي بني اللبناني����ني من طوائف 
مختلفة، وحتديدا بني املسيحيني وغير 
املاروني  البطريرك  الى  املس����يحيني، 
نص����راهلل صفير. ولفت الوزير حرب 
الى الفتوى التي أدلى بها االمام الراحل 
محمد مهدي شمس الدين قبل عام 1984 
والتي حترم بيع أراضي املسلمني لغير 
املس����لمني، ما يؤدي الى عملية الفرز 
الس����كاني والى قوقعة املسيحيني في 
مناطق مسيحية، واملسلمني في مناطق 
اسالمية، وعزل كل طائفة في منطقة 
جغرافية محددة. وردا على منتقديه قال 
الوزير حرب، ان مشروعه هو مبنزلة دق 
ناقوس اخلطر، بعد ظاهرة بيع االراضي، 

السيما في صفوف املسيحيني.
باملقابل نفى مصدر مقرب من الرئيس 
نبيه بري ان يكون الشيخ شمس الدين 
قد أصدر فتوى حول منع بيع االراضي، 
موضحا انه قبل الطائف والفتنة على 
أشدها بني اللبنانيني، أفتى االمام مبنع 
التقس����يم وبعد الطائ����ف نحن نؤمن 

بنهائية لبنان كوطن.
الوزير السابق ابراهيم شمس الدين 
جنل االمام الراحل أيد مشروع حرب من 
حيث املبدأ ال من حيث اآللية التنفيذية. 
لكن رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
وليد جنبالط رأى ب����دوره ان اقتراح 
الوزير حرب لم يأت من العدم وال نتاج 
االفق املسدود للمارونية السياسية، بل 
نتيجة القراءة الواقعية ملا يجري على 

االرض في مختلف املناطق من عمليات 
ش����راء وبيع ألراض بواسطة مليارات 
الدوالرات التي تؤدي الى نسف التركيبة 
اللبنانية املتنوعة والقضاء على صيغة 
العيش املشترك وحتويل املناطق الى 

»كانتونات«.
عضو كتلة املستقبل النائب أحمد 
فتفت أيد مش����روع الوزير حرب، لكن 
زميله في الكتلة النائب عمار حوري 

عارضه.
بيد أن العماد ميشال عون رئيس 
كتلة التغيير واالصالح اعتبر مشروع 
القانون الذي يعم����ل له الوزير حرب 
ليس شرعيا وال من الثوابت الوطنية، 
وان املواطن اللبناني له احلق بشراء 

االرض في أي مكان من لبنان.

»سباق التسوية« بين موقف الحريري وضمانات حزب اهلل
بيروت: إنها لعبة الوقت. الوقت الذي يستنفد
املس��ائل واملش��اكل الواحدة تل��و األخرى 
ويفرغها من أهميتها ومضمونها، ملف ش��هود 
الزور لم يعد أساسيا وكأنه وضع جانبا ليصبح 
جزءا من التس��وية املرتقبة وبن��دا من بنودها، 
القرار الظني ال��ذي كان موضع ترقب وانتظار 
ش��ديدين لم يعد كذلك، ثمة أم��ر آخر ينتظره 
اللبناني��ون بتلهف هو »التس��وية« التي إذا ما 
قيض لها ان تكتمل وتقر ستكون كافية لتجاوز 

القرار الظني واحتواء مفاعيله وتداعياته.
ولكن التسوية التي تنسج خيوطها بني الرياض ودمشق، 
مازالت غامضة في مضمونها وأهدافها، وهل تكون حلماية 
االستقرار ومنع االنزالق الى الفتنة أم تكون لتصحيح مسار 
احملكمة وفك االرتباط اللبناني بها، كما ان التسوية مازالت 
غامض��ة في توقيتها وهل توضع وتعلن قبل صدور القرار 
الظن��ي أم بعده؟ أم انه��ا تبرم قبله وتعلن بعده؟ املس��عى 
السوري الس��عودي قائم ولكن التسوية متعثرة حتى اآلن 
ألسباب كثيرة: املوقف األميركي الذي يضع احملكمة الدولية 
خارج املساومة، املوقف السوري الذي يطلب ضمانات لدور 
دمش��ق ونفوذها القدمي اجلديد في لبنان، موقف حزب اهلل 
الذي يريد مواقف حاسمة قبل صدور القرار الظني، موقف 
الرئيس سعد احلريري الذي يريد ضمانات من اآلن ملرحلة 
ما بع��د القرار الظن��ي، بحيث يكون ق��ادرا على ان يحكم 

وليس فقط ان يبقى رئيسا للحكومة.
ثمة »مفاوضات اتصاالت« معقدة وغير مباشرة جتري 
ب��ني ح��زب اهلل والرئي��س س��عد احلريري عب��ر القنوات 
السعودية السورية أظهرت تباينا حول األولويات على هذا 

النحو: 
� حزب اهلل »يش��ترط« ان يأخذ احلري��ري أوال موقفا 
واضحا وحاس��ما من احملكمة الدولية والقرار الظني. وهذا 
املوقف يفتح الطريق أمام البحث في كل النقاط واملس��ائل 

التي »تهون« بعده.
ف��ي الواق��ع يرفع ح��زب اهلل من��ذ انطالقة ه��ذا العام 
ضغوط��ه عل��ى احلريري ويبع��ث إليه برس��ائل ونصائح 

سياسية مفادها:
� الك��رة ف��ي ملعب رئيس احلكومة ومس��ار املس��عى 
الس��وري � الس��عودي يتوقف على موقفه الذي يجب ان 

يصدر قبل صدور القرار االتهامي.
� املوق��ف املطلوب منه محدد في نقطتني: رفض القرار 

الظن��ي اذ كان س��يوجه اتهاما الى فري��ق لبناني، وتعطيل 
مسار احملكمة الدولية في شقها اللبناني.

� فس��حة الوقت وهامش املناورة يضيقان، وأي تأخير 
إضافي يك��رس القناعة بأن احلريري ميارس لعبة كس��ب 

الوقت للوصول الى القرار الظني.
� حس��م احلريري ملوقفه قبل ص��دور القرار االتهامي 
يعطيه مكاس��ب وأثمانا سياس��ية مهمة، والتأجيل بخلفية 
ان القرار االتهامي يضع في يده ورقة مفاوضة ومس��اومة 

ويعرضه خلسارة كبيرة كمن يخوض مغامرة سياسية.
وباختص��ار احلريري أم��ام خياري��ن: ان يربح الكثير 
اذا تص��رف قبل القرار الظني، وان يخس��ر كل ش��يء اذا 
تأخر الى ما بع��د صدوره، والترجمة العملية لذلك تعني ان 
احلريري في احلالة األولى س��يكون له ما يريد على صعيد 
احلكومة اجلديدة والس��لطة املنبثقة عنها سياس��يا وأمنيا 
واقتصاديا، وان احلريري في احلالة الثانية من الصعب ان 

يبقى رئيسا للحكومة.
� فريق احلريري »يش��ترط« وقبل اتخاذ أي موقف من 
احملكمة والقرار الظني احلص��ول على ضمانات وتأكيدات 
بش��أن مجموعة ملفات وقضاي��ا حيوية وضرورية حلكمه 
وحكومته، مبعنى ان جدول املفاوضات للتسوية ينطلق من 
ه��ذه البنود ويختتم ببند احملكمة والقرار الظني، أمام أبرز 
هذه البنود فيتعلق بآلية احلكم واتخاذ القرارات في مجلس 
الوزراء وماهية التوافق )حتى ال يصبح تعطيال( والس��الح 
الفلسطيني خارج املخيمات والعالقات اللبنانية � السورية 

وامللفات العالقة فيها.
قد يك��ون الرئيس احلري��ري يرمي من ه��ذا الترتيب 
ال��ى ضمان وضعه بأن يعرف مس��بقا م��ا يأخذ ويحصل 
عليه مقابل ما س��يقدمه ويعطيه، أو انه من خالل مكاس��ب 
وتقدمي��ات مس��بقة، يريد جت��اه حلفائه وقواع��ده تبرير 
وتغطية »التس��وية« التي تفترض منه موقفا وتنازال كبيرا 
ل��م يكن يخطر في باله يوم��ا: التخلي عن احملكمة ورفض 

قرارها الظني.
احلريري يقف أمام خيارين: التس��وية أو املواجهة، هو 
ال يري��د املواجه��ة وال يريد للقرار الظني ان يكون س��ببا 
في ضرب االستقرار واستحضار الفتنة، هو يريد التسوية 

ولكن التسوية املشرفة التي ال تكون مبنزلة »استسالم«.
الس��باق لم يعد مع الوقت وأيهما يس��بق: التس��وية أم 
الق��رار الظني؟ س��باق التس��وية أضحى سياس��يا وأيهما 

يسبق: موقف احلريري أم ضمانات حزب اهلل؟ 
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»إيكونوميست«: زر من حزب اهلل يسقط آالف القتلى اإلسرائيليين 

صورة ارشيفية لقتلى اسرائيليني خالل قصف حزب اهلل ألحد مواقع اجليش االسرائيلي في حرب متوز


