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جنبالط يشيد بكالم الحريري.. وحزب اهلل يؤكد االلتزام بالمساعي

لبنان: عناوين التسوية باتت معروفة ..وسليمان يعرض إعالنها من بعبدا
 بيروت ـ عمر حبنجر والوكاالت

الحراك العربي والدولي من اجل الحلول في لبنان، بدا متقدما 
على س���واه ومربط هذا الحراك نيوي���ورك، حيث كان لقاء بين 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ووزيرة 
الخارجية االميركية هيالري كلينتون، ثم بين رئيس الحكومة 
س���عد الحريري وكل من خادم الحرمين الش���ريفين، والوزيرة 

االميركية.
هذا التطور خفض من منسوب الثرثرة السياسية في قاعات 
االنتظار اللبنانية، لكن السخونة مازالت الفتة في المواقد االعالمية 
لالطراف، ربما بس���بب استمرار غموض المواقف من التسويات 
المحكي عنها، رغم النفخ الحاصل في بوق القرار االتهامي للمحكمة 

الدولية، ايذانا بقرب صدوره جزئيا او كليا.
وف���ي رأي مصدر اكثري فاعل ل� »األنب���اء« ان التماس هالل 
التسوية الموعودة، مرتبط بانفراج االجواء االقليمية والدولية، من 
لقاء اوباما � ساركوزي في واشنطن اليوم االثنين الى لقاء الدول 
الخمس الدائمة العضوية في مجلس االمن زائد المانيا مع ايران 

في اسطنبول يوم 20 الجاري الستكمال المباحثات النووية.
وفي غضون ذلك يستمر الهدوء، مع قليل من الثرثرة بأصوات 
عالي���ة، ريثما تتضح كل الصور، ويعل���ن القاضي بلمار قراره 
االتهامي، او يط���رأ امر آخر يدفع المعارضة الى التحرك في هذا 

االتجاه او ذاك.
وهكذا تبقى االمور معلق���ة على تصاريح من هنا وتعليقات 
من هناك، مع نس���مة تفاؤل تطلقها تصريحات الرئيس ميشال 
س���ليمان بقرب صدور التس���وية، واعادة تفعيل طاولة الحوار 

والعمل الطبيعي ضمن السلطة التنفيذية.
وينقل زوار الرئيس سليمان تعويله على التواصل المستمر 
بي���ن اركان الدولة، كما على ما يقوم به الجيش والقوى األمنية 
لمنع اي تدهور على االرض واس���تبعاده الي اجواء تصعيدية، 

الن اللبنانيين مدركون ان ال مصلحة الحد في التصعيد.
من جهته البطريرك الماروني نصراهلل صفير، صارح وفودا 
ش���عبية زارته امس، ب���أن لبنان يمر بصعوب���ات كثيرة، ودعا 
اللبنانيين الى التمس���ك بأرضهم على مثال اجدادهم، لكنه عاد 

وطمأن بالقول: ان اهلل لن يتركنا اذا لجأنا اليه.

مشكلة االلتزامات

في غضون ذلك استمر االخذ والرد حول تصريحات الرئيس 
الحريري االخيرة لصحيفة الحياة.

لبنان، ومعرفة الحقيقة ال لتطمس���ها واالقالع عن التعطيل في 
هذا الوطن، والعمل على اس���تثمار الث���روات الخراج لبنان من 

اطار المديونية.

جنبالط: كالم الحريري ايجابي

وعلى العكس من هذه االراء في تصريحات الحريري االخيرة، 
اعتبر النائ���ب وليد جنبالط ان كالم الحريري ايجابي وواضح، 
وهو يؤكد ان هناك مبادرة سعودية � سورية، بينما كان بعض 

قادة 14 آذار يشكك في ذلك.
وقال جنبالط انه ليس مطلقا على تفاصيل المبادرة المحصورة 
بالرئيس الحريري ورئي���س مجلس النواب بري واالمين العام 
لحزب اهلل الس���يد نصر اهلل، والرئيس الس���وري بشار االسد 
والملك عبداهلل بن عبدالعزيز.وقال: احكم على المبادرة بعد اعالن 

تفاصيلها، لكن المهم يبقى لي درء تداعيات القرار االتهامي.
في عضون ذلك أكد مصدر رسمي في دمشق ل�»ناو ليبانون« 
أن »االتفاق المنشود بين الفرقاء اللبنانيين بات منجزا بكل أطره 
العامة ويفترض أن تحصل خطوات معينة لتفعيل هذا االتفاق 
وإعالنه تمهيدا إلدخاله حيز التنفيذ، موضحا ان »العناوين العامة 
لهذا االتفاق باتت معروفة للجميع وهي تتمحور حول التأكيد على 
اتفاق »الطائف« وتفاهم »الدوحة« وحكومة الوحدة الوطنية ومنع 
استخدام السالح في الداخل واالحتكام الى المؤسسات الدستورية 
في حل الخالفات الداخلية، باالضافة الى التفاصيل المتعلقة بحل 
كل الملفات السياسية العالقة بما فيها ملف شهود الزور«، وكشف 
المصدر نفس���ه في هذا المجال ان »رئيس الجمهورية اللبنانية 
العماد ميشال س���ليمان عرض أن يوجه الدعوة إلى اجتماع في 
قصر بعبدا من أجل إعالن االتفاق اللبناني والخطوات المترتبة 

لتنفيذه«.

الشيخ قاسم: نحن استجبنا للمساعي

بدوره الشيخ نعيم قاس���م نائب االمين العام لحزب اهلل رد 
بصورة غير مباشرة على هذا السؤال خالل رعايته الحفل السنوي 
للمساهمين في »المنار« بالقول: لقد كنا منذ اللحظة االولى من 
الذين استجابوا للمسعى السعودي � السوري وكل مسار حزب 
اهلل والمعارضة كان مسارا مؤيدا ومؤكدا على اهمية هذا المسعى 

النه يريح لبنان ويبعد عنه شبح الفتنة.
وأمل الش���يخ قاس���م ان تكون النتائج ايجابية ونسمع عنها 

قريبا جدا.

وزير الصحة محمد خليفة )أمل( رفض رمي كرة تعطيل الحكومة 
في مرمى المعارضة داعيا الى معالجة ملف شهود الزور.

وهو ما ايده المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي 
حسن خليل الذي قال ان المعارضة تعرف مسؤولياتها، و»االكيد 

ان ال متوجبات عليها في هذه اللحظة«.
وفي اشارة الى تصريحات رئيس الحكومة االخيرة شدد النائب 

خليل على »عدم وجود التزامات علينا لم نقم بها«، لكنه لفت الى 
»اننا في مرحلة يمكن الكالم بها عن انجاز قريب«.

الش���يخ محمد يزبك عضو شورى حزب اهلل، وخالل احتفال 
تأبيني في البقاع قال ردا على تصريحات رئيس الحكومة ايضا: 
ال يج���وز القاء الالئمة على االخرين من اجل التهرب من امر هنا 
او هن���اك، بل يجب الحوار والتفاهم للوصول الى اتفاق لحماية 

اإلعالمية مي شدياق تقدم التعازي للجنرال ميشال عون بوفاة شقيقه   )محمود الطويل(

أحمد فتفت

دانيال بلمارلويس مورينو اوكامبو

أكد أن ما قيل عن غسل الحريري يديه من المحكمة غير وارد على اإلطالق

مصادر لـ »األنباء«: األميركيون يعتبرون 
المحكمة أولوية تتقدم على االستقرار

أكدت احتمال التصعيد ضمن »الخطوط الحمر«

ثمن تبرئة البشير تقسيم السودان.. فما ثمن نسيان قضية الحريري؟ 
بيروت � اوبزيرفر: ف����ي مقاربة بني احملكمتني

 الدوليتني اخلاصتني بالسودان ولبنان، كشفت 
مصادر ديبلوماسية غربية رفيعة املستوى لبيروت 
أوبزرفر أن الرئيس الس���وداني عمر البشير قد 
يتحرر من كماشة احملكمة اجلنائية الدولية التي 
أصدرت مذكرة توقيف بحقه في العام الفائت بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنس���انية في 
دارفور.وقالت املصادر انه وبالرغم من التصريحات 
النارية ملورين���و أوكامبو املدعي العام للمحكمة 
اجلنائية الدولية ضد البشير واتهاماته له بأنه 
الرأس املدبر حلملة إبادة جماعية في دارفور بغرب 
السودان، فإن البشير مازال حرا طليقا ضاربا بكل 

القرارت الدولية عرض احلائط.
وأشارت املصادر الى أن قضية البشير ومذكرة 
التوقيف بحقه قد تزول بعد انتهاء استفتاء اجلنوب 
واكتمال عملية تقسيم السودان في صفقة ستكون 

وصمة عار في تاريخ القضاء الدولي.
وف���ي حتليل مش���ابه للصفقة الس���ودانية، 
أف���ادت املصادر بأن رئيس احلكوم���ة اللبنانية 
سعد احلريري وحتت تأثير الضغوطات احمللية 
والدولية قد يجد نفسه مضطرا إلى التنازل عن 
احملكم���ة الدولية اخلاصة بلبن���ان والتخلي عن 

قضية والده درءا حلرب داخلية قد تنس���ف كل 
اجلهود الرامية إلى حفظ األمن في لبنان، خاصة 
إذا تضمن القرار االتهامي اتهاما لعناصر من حزب 
اهلل ومسؤولني سوريني، ألنه يعلم )احلريري( 
أن حزب اهلل مدعوما من إيران وسورية لن يقبل 
باملس بأي من عناصره وبالتالي تشويه صورته 

أمام العالم كحزب إرهابي.
وأكدت املص���ادر أن ثمن ه���ذا التنازل، الذي 
سيثير غضب الشارع اللبناني املوالي لقوى 14 
آذار املتعطش لصدور القرار االتهامي ومحاكمة 
املجرم���ني لتثبيت مب���دأ العدال���ة وطي صفحة 
االغتياالت السياسية، س���يكون إما إغالق امللف 
الن���ووي اإليراني أو إجناح عملية الس���الم بني 
إسرائيل وسورية وبالتالي بني إسرائيل ولبنان، 
إال أن املص���ادر ترجح الثم���ن الثاني الذي بدأت 
معامله تظهر جليا مؤخرا من خالل تعيني سفير 
أميركي في سورية كمكافأة أولى على أدائها في 
املنطقة، ومطالبة الس���وريني بإزالة سورية عن 
الئحة الدول الداعمة لإلرهاب بحسب ما ورد في 
صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أمام وفد أميركي زار 
دمشق في ش���هر فبراير من العام املاضي، األمر 

الذي قد يشكل مكافأة أخرى.

فتفت لـ »األنباء«: ممارسات بري
 باتت مبنية  على مواقفه السياسية

 بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املستقبل« 
النيابية النائب د.أحمد فتفت ان 
ق���وى »14 آذار« غير معنية مبا 
تتناقله بعض الوسائل االعالمية 
املغرضة من مواقف لهذا املسؤول 
أو ذاك، مش���يرا ال���ى ان القوى 
املذكورة ال تتعامل اال مع ما يصدر 
عن اجلهات السورية الرسمية وما 
عدا ذل���ك يبقى كالما حتريضيا 
بات معروف االهداف واالبعاد، 
معتب���را ان ما نش���رته احدى 
الصحف احمللية نقال عن مسؤول 
س���وري عن أن »غسل الرئيس 
احلريري يديه من احملكمة الدولية 
وسعيه لتعطيلها بوصفها مؤامرة 
ضد قوى املمانعة، أمر يس���بق 
اجللوس الى الطاولة للبحث في 
اتفاق يضم���ن للبنانيني األمان 
واالستقرار ويجنبهم املؤامرات 
الدولية« كالم يعبر بشكل واضح 
عن متنيات ناش���ره وتطلعاته 
جتاه احملكمة الدولية، الفتا الى 
ان الكالم الرسمي الذي تتعاطى 
معه قوى »14 آذار« هو ما أطلقه 
الرئيس السوري بشار االسد الذي 
اعتبر فيه انه »سيعترف بالقرار 
االتهامي فيما لو جاء مبنيا على 

أدلة قطعية«.
وأكد النائب فتفت في تصريح 
ل���� »األنباء« ان غس���ل الرئيس 
احلريري يديه من احملكمة الدولية 
غير وارد على االطالق، وبالتالي 
ف���إن م���ا يتعرض ل���ه الرئيس 
احلريري من ضغوطات سياسية 
وفب���ركات اعالمية وهمية، ومن 
ممارسات استكبارية متصلبة، 

لن يؤدي الى تراجعه عن مواقفه 
ولن يح���ول دون الوصول الى 
الكشف عن  احلقيقة، معتبرا ان 
مثل تلك املنشورات املنقولة عن 
مصادر ومسؤولني سوريني وان 
كانت مس���يئة في مكان ما، فهي 
تسيء بشكل مباشر الى سورية 
والى التسوية املرتقبة على حد 
سواء، الفتا ردا على سؤال الى ان 
الديبلوماسية السورية  عدم رد 
على تل���ك املنش���ورات لنفيها، 
شأن سوري داخلي ال تتدخل به 
ق���وى »14 آذار« التي حددت من 
جهتها سقفي أولوياتها أال وهما 
اللبناني  النظ���ام  احلفاظ: على 
والطائف واملناصفة بني املسلمني 
واملس���يحيني كأس���اس لقي���ام 
الدولة، وعلى احلقيقة والعدالة 
كأس���اس لالس���تقرارين األمني 

والسياسي.
وع���ن كالم الرئي���س نبي���ه 
بري ال���ذي رد فيه على الرئيس 
احلريري وال���ذي اعتبر فيه ان 

»رمي املس���ؤولية على الطرف 
اآلخر ال يعكس حقيقة االمر، وان 
األزمة قائمة نتيجة حتقيق يطوله 
التسييس وان الفريق املطلوب منه 
اتخاذ موقف من االمر ليس فريق 
املعارضة« لفت النائب فتفت الى 
ان كالم الرئيس بري ليس جديدا، 
خصوصا ان مواقفه معروفة بأنها 
ضد احملكمة الدولية وأعلن أكثر 
من مرة انه من مؤسسي فريق »8 
آذار« وملتزم مبسار هذا الفريق 
السياسي، مشيرا الى ان الرئيس 
بري وانطالقا من كونه رجل قانون 
اللبناني،  الدستور  يدرك أحكام 
ويدرك بالتالي ان ال أحد يستطيع 
الوقوف في وجه احملكمة الدولية 
في ظل تش���ديد مقدمة الدستور 
على الت���زام لبنان بالش���رعية 
الدولي���ة ومبا يص���در عنها من 
قرارات تنفيذية، متسائال ما اذا 
كان الرئيس بري يعتبر أن هناك 
ش���رعية دولية أكبر من شرعية 
قرار صادر عن مجلس األمن قضى 
الدولية حتت  بإنش���اء احملكمة 
الفصل الس���ابع من شرعة األمم 
املتحدة، وذلك نتيجة انس���حاب 
وزراء فريق »8 آذار« من حكومة 
الرئيس السنيورة بهدف تعطيل 
إقرارها، معربا عن رأيه الشخصي 
بأن ممارسات الرئيس بري باتت 
السياس���ية  مبنية على مواقفه 
ولي���س على ما تفرضه االصول 
والقواعد القانونية، متاما كما لم 
يعر االحكام القانونية والدستورية 
أي أهمية يوم أقفل املجلس النيابي 
وتعاطى مع املوضوع من الناحية 

السياسية.

 بيروت ـ محمد حرفوش
يبقى االنتظار سيد املوقف النفراج قد 
حتمله األيام املقبلة مذيال بتوقيع ال� »س � 
س« الحتواء القرار االتهامي املرتقب صدوره 

عن احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان.
وفي موازاة هذا االنتظار تتصاعد الضجة 
االعالمية حول التسوية في بيروت، علما ان 
احلركة السياسية والديبلوماسية بشأنها 
تتركز في الواليات املتحدة حيث اجلميع 
يترقب ما سيحمله الرئيس سعد احلريري 
من هناك ملعرفة ح���دود الضوء االخضر 
االميركي للمس���عى السوري – السعودي 
السيما ان وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون 
التقت امللك السعودي عبداهلل بن عبدالعزيز 
واحلري���ري اللذين التقيا ايض���ا، اال ان 
االجتماع األهم هو الذي سيحصل اليوم في 
البيت االبيض بني الرئيس اوباما والرئيس 
ساركوزي حيث س���يكون امللف اللبناني 
من ابرز امللفات املطروحة، ما يعني ان هذا 
االسبوع سيش���كل محكا حقيقيا لتظهير 
النيات االقليمي���ة والدولية حول لبنان، 
فإما ان يتم الدفع باجتاه بلورة التسوية 
املنتظرة او يستمر الواقع احلالي برماديته 
وضبابيته، مع كل ما يحمله استمراره من 

اخطار على الداخل اللبناني.
املعلن حتى اآلن م���ن نيويورك برأي 
مصادر ديبلوماسية هو املوقف االميركي 
التقليدي املتمسك باحملكمة والداعم لشعار 
سيادة لبنان واستقالله، اال انه في كواليس 
االدارة تشدد اكبر، اذ يعتبر االميركيون ان 
احملكمة أولوية تقدم على االستقرار، وبني 
معادلة احلريري وقوى 8 آذار عن التالزم 
بني االس���تقرار والعدالة، وان العدالة هي 
احلافز االساسي لالستقرار، وبني اعتبار 
حزب اهلل وحلفائه وس���ورية ان احملكمة 
وضعت لهز االستقرار، تتأرجح التسوية 
بني انياب شياطني التفاصيل وهي كثيرة 

وتبدو بالهوة القائمة بني منطق املتمسكني 
باحملكمة بذريعة عدم القدرة على الغائها 
والتحك���م مبس���ارها، واملعارضني الذين 
يطرحون ن���زع الش���رعية اللبنانية عن 

احملكمة متهيدا لوأدها.
وتشير املصادر الى انه لم يعرف حتى 
اآلن ما اذا مت التوفيق ايضا في املداوالت 
السعودية � السورية بني الطرح السعودي 
املبدئ���ي القائل باس���تيعاب نتائج القرار 
االتهامي بعد صدوره، وموقف حزب اهلل 
املغطى من دمش���ق والقائل بعدم االلتزام 
ب���أي ضمانات عند صدور القرار من دون 

اعالن مسبق لبنود التسوية.
في غضون ذلك، يعتقد مصدر في األكثرية 
ان ح���زب اهلل الذي اقتنع بأن رغباته في 
شأن التسوية غير قابلة للتحقق، يستعد 
الطالق جول���ة جديدة من التصعيد ملزيد 
من التأزمي في الداخل س���تمتد الى نهاية 
الش���هر اجلاري، املوعد املفترض لصدور 

القرار االتهامي.
ويرى هذا املصدر ان هذا التصعيد سيبقى 
ضمن »اخلطوط احلمر« اذ من املستبعد 
ان يبادر احلزب ال���ى اي »حماقة أمنية« 
الس���يما انه »حتت املجهر« وان اي عمل 
من هذا النوع من شأنه ان يضرب املسعى 
السعودي � السوري في ظل السقف الذي 
رسمه الرئيس نبيه بري بأن هذا املسعى 
خرج من احلالة املرضية الى النقاهة وفي 
موازاة تأكيده انه يش���عر باالطمئنان الى 
الوضع األمني في البالد الذي وصفه بأنه 

»ممسوك ومقبول«.
لكن ذلك � يضيف املص���در األكثري � 
لن مينع حزب اهلل م���ن مواصلة هروبه 
الى األمام قبل صدور القرار االتهامي على 
وقع التهديد »القدمي اجلديد« بأن التسوية 
يج���ب ان حتصل قبل صدور القرار »وإال 

كالم آخر«.

لبنانيةمتفرقات

3 مليارات دوالر إلعادة انتشار 14 آذار!

سليمان لن يشارك
 في قمة شرم الشيخ االقتصادية

المطران خضر: إسرائيل تكره المسيحيين

بي���روت: نق���ل موق���ع التيار الوطن���ي احل���ر  االلكتروني
عن مرجع سعودي »رفيع« قوله ملسؤول عربي خالل محادثة 
هاتفي���ة مطولة متت خالل عطلة االعياد، ان فرقة 14 آذار عندما 
كانت تش���ارك منذ اس���بوعني في زفاف االمي���ر عبدالعزيز بن 
فهد، طلب من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي، 
دعما ماليا بقيمة 3 مليارات دوالر لكي تعيد تأهيل انتش���ارها.

 داود رمال
أكد مصدر رسمي في رئاسة اجلمهورية اللبنانية ل� »األنباء« 
ان »الرئيس العماد ميش���ال سليمان لن يش���ارك في القمة 
االقتصادية العربية التي ستنعقد في شرم الشيخ املصرية 

في التاسع عشر من الشهر اجلاري«.
واشار املصدر الى ان رئيس اجلمهورية لم يؤكد مشاركته 
في هذه القمة كما ان دوائر رئاسة اجلمهورية لم تبلغ اجلهات 
املعنية باعداد الترتيبات الالزمة حلضور ومشاركة الرئيس 
س���ليمان.واكتفى املصدر في تفسيره لعدم املشاركة بالقول 
»ان الظروف الداخلية في لبنان والتطورات املتصلة باحلل 
لألزمة الراهنة تستدعي رعاية ومواكبة مباشرتني من سليمان 

وحتتم بقاءه في لبنان في هذه الفترة الدقيقة«.

 بي���روت: دعا املطران جورج خض���ر، مطران جبل لبنان
 لالرثوذوكس، الس���لطات املصرية الى معرفة خلفية ما 
جرى ضد كنيس���ة االسكندرية، مبديا خشيته من أن تتكرر 
»املذبح���ة« في أماكن اخرى. وحثها ع لى االرتقاء الى العدالة 

الكاملة.
وقال املطران خضر ان اسرائيل تخشى املسيحيني في الشرق 
ويزعجها تفوقهم، وتكره أكثر ما تكره املسيحيني، في اتهام 

غير مباشر لالسرائيليني بالوقوف وراء هذه االعمال.
وقال خضر انه حزين من أجل املسيحيني، لكنه أكد انهم 

لن يفنوا في هذا الشرق، السيما في لبنان.


