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سليمان أرجأ االستشارات النيابية أسبوعاً »توخياً لتأمين المصلحة الوطنية« واألمم المتحدة حضّرت موظفيها لإلخالء.. وطالب سوريون غادروا!

بلمار سّلم فرانسين  القرار االتهامي »على أن يبقى محتواه سريًا«
وقمة دمشق »الثالثية« تحيي الـ »س - س« وتُستتبع بـ »سباعية« في باريس

الرئيس السوري د.بشار األسد واألمير القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس احلكومة التركية رجب طيب أردوغان خالل القمة الثالثية في دمشق أمس بحضور وزراء اخلارجية حمد بن جاسم 
ووليد املعلم وأحمد داود أوغلو                    )رويترز(

عواصم ـ عمر حبنجر ـ هدى العبود
توصل الرئيس ميشال سليمان الى اقناع 
األطراف اللبناني���ة في املواالة واملعارضة 
بتأجيل االستشارات النيابية امللزمة لتسمية 
رئيس احلكومة العتيدة، الى االثنني والثالثاء 

في 24 و25 يناير اجلاري.
وأش���ار بيان صادر عن املديرية العامة 
لرئاسة اجلمهورية الى ان الرئيس سليمان 
قرر ارجاء االستش���ارات النيابية »توخيا 

لتأمني املصلحة الوطنية«.
وقالت مصادر في بعبدا ل� »األنباء« ان 
سليمان مازال على موقفه الرافض توقيع 
اي مرسوم بتشكيل احلكومة، اال اذا كانت 
هذه احلكومة وفاقي���ة، ألن الظروف التي 
أملت تشكيل احلكومة التي استقالت، الزالت 

قائمة.
الرئيس سليمان ومعه رئيس  ويراهن 
احلكومة املستقيلة س���عد احلريري على 
نتائج القمة الس���ورية � التركية � القطرية 
في دمشق والتي جمعت امس حتت عنوان 
»األزمة اللبنانية«، الرئيس السوري بشار 
األسد واألمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني 
ورئيس احلكومة التركية رجب طيب أردوغان 
والذين أكدوا على حل األزمة اللبنانية على 

أسس مساعي ال�»س-س«. 

مجموعة االتصال

وميتد هذا الرهان ليشمل الطرح الفرنسي 
الذي استجد امس األول، والذي يتناول عقد 
لقاء »سباعي« دولي واقليمي وعربي من اجل 
لبنان في باريس، ويضم فرنسا والواليات 
املتحدة ولبنان والسعودية وسورية وقطر 

وتركيا.
وأطلق الرئيس الفرنسي ساركوزي على 
هذه السباعية اسم »مجموعة االتصال من أجل 
لبنان«، وقد اوضح مصدر في »املستقبل« ان 
قمة دمشق الثالثية التي انعقدت امس، لم 
يكن غرضها االلتفاف على الطرح الفرنسي، 
الذي يش���مل الدول الثالث )سورية وقطر 

وتركيا(.
ووس���ط ترقب اللبنانيني لنتائج القمة 
الثالثية، اك���د رئيس قلم احملكمة اخلاصة 
بلبن���ان هرمان فون هايب���ل، في بيان، أن 
»املدعي العام لدى احملكمة دانيال بلمار قدم 
قرار اتهام إلى قاضي اإلجراءات التمهيدية 
دانيال فرانسني، مرفقا بالعناصر املؤيدة«. 
وقد أودعت املستندات املتعلقة باغتيال رئيس 
الوزراء األسبق رفيق احلريري وآخرين، لدى 
قلم احملكمة بعد ظهر امس حيث سيتولى 

القاضي فرانسني، النظر فيها. ويبقى محتوى 
قرار االتهام س���ريا خالل هذه املرحلة على 

ما اعلن هايبل
في غضون ذلك توج���ه نادر احلريري 
مستشار رئيس حكومة تصريف األعمال الى 
 قطر كما أكدت مصادر موثوقة في دمش���ق

ل� »األنباء« ان الوزير اللبناني غازي العريضي 
اجتمع في دمش���ق مع معاون نائب رئيس 
اجلمهورية محمد ناصيف، مشيرة الى ان 
اللقاء يأتي في سياق احملاولة التي يقوم بها 
جنبالط إلحياء املبادرة السورية � السعودية 
جتاه لبنان او ما بات يعرف بال� »س � س«، 
وذلك بعد ان حصل جنبالط من احلريري 

على موافقته في هذا االجتاه.
من جهة أخرى، علمت »األنباء« من مصادر 
ديبلوماس���ية ايرانية في دمشق ان وزير 
اخلارجي���ة االيراني بالوكالة علي صاحلي 
س���يتوجه الى تركيا حيث ستشكل جلنة 
اقليمية ملعاجلة الوضع اللبناني تش���ارك 
فيها قطر وسورية وتركيا وايران وفرنسا 

والسعودية.
وأشارت املصادر الى ان اجلانب اللبناني لم 
يحدد اجلهة التي ستشارك في هذا االجتماع، 
مرجحة ان يختار الرئيس اللبناني ميشال 
سليمان الوفد اللبناني الذي سيشارك في 

هذه اللجنة.
وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان اعلن ان بالده 
ستش���ارك في مجموعة االتصال )اللجنة 
االقليمية( التي اقترحها الرئيس الفرنسي 
نيكوال س���اركوزي، لتضم دوال عدة تبذل 
جهودا مش���تركة بهدف مساعدة لبنان في 

جتاوز أزمته احلالية.

فرنجية: كرامي مرشحنا

إلى ذلك وبينما أعلن أمني عام حزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل ان املعارضة مجتمعة 
لن تسمي احلريري، كشف النائب سليمان 
فرجنية م���ن جهته ان الرئيس عمر كرامي 
هو املرش���ح األوفر حظا للمعارضة، لكن 

كرامي لم يعلق عل���ى هذا القول ال بالنفي 
وال بالتأكيد، بينما أعلنت كتلة »املستقبل« 
عن تسمية احلريري لرئاسة احلكومة، في 

اجتماع ترؤسه احلريري نفسه.
في غضون ذلك سجلت بعض االجراءات 
االحترازية من قبل ادارات األمم املتحدة في 
لبنان أثارت القلق فقد صدرت تعليمات من 
األمم املتحدة الى مقرها في وس���ط بيروت 

باالستعداد لالخالء عند الضرورة.
وأح���دث القرار وجوما عن���د املوظفني 
اللبناني���ني والعرب واألجان���ب، الذين لم 
يراودهم الشك أبدا ان هذا القرار مرتبط بقرار 
االتهام املرتقب صدوره عن املدعي الدولي 
دانيال بلمار بجرمية اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري ورفاقه الشهداء، والذي يفترض 
ان تكون مسودته أصبحت في عهدة القاضي 

دانيال فرنسني، للمراجعة األخيرة.
وترافق هذا مع مغادرة اعداد من الطالب 
الس���وريني الدارسني في لبنان عائدين الى 

بالدهم.

البطريرك املاروني املستقيل مار نصراهلل بطرس صفير

من ساللة البطاركة التاريخيني واالستثنائيني الذين 
لعبوا دورا وتركوا أثرا وصنع����وا أحداثا واتخذوا 
قرارات. في عهده كان لبنان حاضرا بقوة في حاضرة 
الڤاتيكان، من اعالن قداسة أكثر من راهب ماروني، 
الى السينودس اخلاص للبنان الى سينودس الشرق 
األوسط أخيرا الذي كان صفير يتقدم بطاركة الشرق 
فيه. وفي فترة ال� 25 س����نة التي أمضاها صفير في 
بكركي وتعتبر األدق واألخطر في تاريخ لبنان احلديث 
كان الكاردينال صفير من املساهمني في التأثير على 
مسارها في محطات مفصلية عدة كان أبرزها: اتفاق 
الطائف الذي يعود للبطريرك صفير دور أساسي في 

والدته وتغطيته مسيحيا.
- املصاحل����ة املارونية الدرزي����ة في اجلبل التي 

كرسها بزيارته التاريخية.
- انتفاض����ة 14 آذار أو ث����ورة األرز الت����ي أطلق 
البطريرك صفير ش����رارتها في العام 2000 )النداء 

األول ملجلس املطارنة املوارنة(.
ولكن البطريرك صفير بدأ يواجه في الس����نوات 
واألش����هر األخيرة ضغوطا ومتاعب متزايدة ناجمة 
بشكل أساسي عن: - وضع مسيحي منقسم لم يستطع 

البطريرك ازاءه شيئا.
ومبوازاة اخفاق جهود املصاحلة املسيحية، حصلت 
مقاطعة قيادات مسيحية لبكركي وتوجيه اتهامات له 
باالنحياز الى فريق 14 آذار الذي مازال مستمرا حتى 
اليوم ومتثل في االجتماع األخير ل� 14 آذار املسيحي 
الذي استضافته ورعته بكركي في ذروة احتدام أزمة 

احملكمة الدولية.
- وض����ع لبناني متأزم ومتفاقم منذ العام 2005 
اضطر معه البطريرك صفير الى اتخاذ مواقف واضحة 
وحادة ضد حزب اهلل أخذت في دربها الطائفة الشيعية. 
وكان م����ن نتيجة هذين الوضع����ني ان أصيب دور 
البطريرك صفير كعامل رعاية وتوازن وكمرجعية 

وطنية جامعة.

بيروت: وزير العمل بطرس حرب حتول مع حكومة 
تصريف األعمال الى »وزير معلومات«. كشف بعد 
زيارته قصر بعبدا ان القرار الظني سيحيله مدعي 
عام احملكمة »بلمار« الى قاضي االجراءات التمهيدية 
»فرانسني« وكشف في اليوم التالي بعد زيارته بكركي 
ان البطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس صفير قدم 
فعال استقالته الى الڤاتيكان منذ أشهر طالبا إعفاءه 
من مهامه. ولكن دوائر الڤاتيكان تتريث في البت في 
هذه االستقالة ألسباب عدة منها ما يتعلق بطبيعة 
املرحلة احلالية في لبنان وضرورات االعداد املسبق 
لترتيبات اخلالفة واحتفال ازاحة الستار عن نصب 
القديس مارون في س����احة الڤاتيكان الشهر املقبل. 
حول هذه االستقالة املعلن عنها مبفعول رجعي هذه 

املعطيات واملالحظات:
1- رغ����م ان االس����تقالة مرفوعة منذ أش����هر الى 
الڤاتيكان، فإن االعالن عنها اآلن يعني ان االستقالة 
أصبحت »رسمية ونهائية«، وبالتالي فإن السؤال األول 
املطروح هو: ملاذا يتم االعالن عن هذه االستقالة اليوم 
وقبل صدور موقف الڤاتيكان؟ فاستقالة البطريرك 
صفير، ورغم انها تتم ألسباب شخصية و»عمرية«، 
اال انها تكتسب أهمية خاصة، وطنية وسياسية، ألنها 
تعلن »انسحاب البطريرك صفير من الشأن الوطني 
العام، مع ما كان له من دور محوري و»قيادي« على 
الس����احة املس����يحية، وحصل ذلك في مرحلة بالغة 
الدقة واحلساسية على املستوى الوطني، وتتصف 

بالضعف والتشرذم على املستوى املسيحي.
2- استقالة البطريرك صفير تعني بشكل مباشر 
انه يريد ان يسقط مقولة ان البطريرك يظل بطريركا 
مدى احلياة، أو ان البطريرك ال يس����تقيل اال مرغما 

ومتى صار مريضا وعاجزا عن مواصلة مهامه.
البطريرك صفير يغادر منصبه وهو ما زال متمتعا 
بقدراته الذهنية واجلسدية وقادرا على االستمرار لو 
أراد. وألنه يغادر من موقع قوة ال ضعف ستكون له 
كلمة مؤثرة في اختيار خلفه وسيكون الناخب األول 
واألقوى عندما يحني أوان انتخاب بديل عنه في يونيو 
املقبل بعدما يتم تعيني مطارنة جدد خلفا للمطارنة 
احملالني الى التقاعد وبينهم مطارنة بارزون )سمير 
مظلوم، روالن أبو جودة، بولس غي جنيم، بولس إميل 

سعادة، يوسف بشارة، فرنسيس البيسري..(.
3- صحيح ان سياسة بكركي هي »سياسة املوقع« 
أي اخلط التاريخي للكنيس����ة املارونية، ال سياسة 
الشخص أي سياسة البطريرك الذي يشغل هذا املوقع 
وان أي بطريرك جديد س����يجد نفسه ضمن املبادئ 
والثوابت واألساسيات.. ولكن خروج البطريرك صفير 
من سدة البطريركية سيؤدي في مرحلة انتقالية أولى 
على األقل الى فراغ يصعب ملؤه نظرا للدور الوطني 
الذي قام به والفترة الطويلة الغنية بالتجارب التي 
أمضاه����ا واخلبرة التي راكمه����ا والعالقات الدولية 
التي أقامها. وبالتالي ال ميكن اال توقع انحسار الدور 
السياس����ي لبكركي في املرحلة االنتقالية التي متتد 
من الكش����ف عن استقالة صفير الى قبول االستقالة 
من الڤاتيكان الى انتخاب بطريرك جديد الى تركيز 
وضعية البطريرك اجلديد وبلورة مواقفه وأساليبه 

وطرق مقاربته لألمور والقضايا.
3- البطريرك مار نصراهلل بطرس صفير يصنف 

 »استقالة صفير«.. معطيات ومالحظات
 عواقب تغيير املوقف الرسمي: يرى محلل سياسي خليجي 
ان املأزق كامل في لبنان: احلريري والقوى املتحالفة 
معه ال تستطيع ان تعلن تخليها عن احملكمة الدولية، 
حزب اهلل والقوى املتحالفة ال تستطيع القبول بهذه 
احملكمة، علما ان املوقف الرس���مي اللبناني، بحسب 
مقررات مؤمتر احلوار والبيانات الوزارية، يدعم هذه 

احملكمة.
واخل���روج املفترض من املأزق اذن هو تغيير هذا 
املوقف الرس���مي من داخل املؤسسات، االمر الذي لم 
ينجح حتى اآلن من داخل االطر السياسية. لذلك، كانت 

االستقالة، أمال في إحداثه عبر احلكومة العتيدة.
لكن حتى في حال متكن حزب اهلل من اجتذاب ما 
يكفي من كتلة وليد جنب���الط لضمان الغالبية، فإن 
هدف الغاء احملكمة يظل بعيد املنال، نظرا الى طبيعتها 
والقوى الدولية والعربية الداعمة لها. وكل ما ميكن 
ان تؤدي اليه صيغة رس���مية لبنانية اللغاء احملكمة 
هو انفجار مواجهة طائفية وفتنة سنية � شيعية، لن 

يكون سهال جتاوزها في املستقبل املنظور.
 دولة بال حكومة وبال حياة سياسية: يقول مراقب سياسي لبناني: 
ستصدر احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان قرارها الظني قريبا، 
ولبنان سيس��تقبل هذا القرار بال حكومة. هذا هو اجلواب 
الذي سعى اللبنانيون للحصول عليه طوال االسابيع املاضية 
عندما كان يقال لهم ان هناك تس��وية، من دون ان يكش��ف 

مضمون هذه التسوية.
املش��هد منوذجي اليوم، لن يضطر رئيس حكومة تصريف 
االعمال س��عد احلريري الى اطالق موقف سلبي من القرار 
الظني عل��ى نحو ما كان يطلب منه ح��زب اهلل، في املقابل 
فإن مطلب األخير بعدم تعاون احلكومة مع احملكمة الدولية 
س��يتحقق، ذلك انها حكومة تصريف أعمال، وال تس��تطيع 

اتخاذ قرار بالتعاون مع احملكمة وتلبية ما تطلبه.
للمرء احل��ق في ان يعتقد ان التس��وية الغامضة التي كان 
يش��ار اليها في التعبير اللبناني ب��� »س � س« تتمثل في 
هذا املخ��رج، لكن على املرء أيضا ان يخرج بنتيجة مفادها 
أن امكان تشكيل حكومة لبنانية في األشهر املقبلة سيكون 
عسيرا، بل مستحيال، اذ سننتظر قبل تشكيل هذه احلكومة 
الكشف عن طبيعة القرار الظني، وعما هو مطلوب من لبنان 
في ظ��ل صدوره، وبعد ذلك هناك اج��راءات احملكمة جلهة 
قب��ول هيئتها تقرير املدع��ي العام، وصوال ال��ى اجراءات 
احملاكمة، س��واء حضر املتهمون أم حوكموا غيابيا. كل ذلك 
م��ن املرجح ان يحصل في ظل حكوم��ة تصريف االعمال، 
وفي ظل كباش داخلي وس��جال حول متان��ة القرار الظني 

وقوة الوقائع التي يوردها.
 حترك أمني: أبلغت دمشق بلغة حاسمة كل من يعنيه 
األمر في لبنان وخارجه بأن أي نشاط أمني ألي جهة 
أصولية في لبنان، وحتديدا في عكار وطرابلس والبقاع 
الغربي، مدعوما بطريقة أو بأخرى من تيار املستقبل 
أو من غيره، سيلزمها بالتحرك األمني لقمع حتركات 

تهدد عمق أمنها القومي.
 الوزيـر امللـك: تق��ول مصادر قصر بعب��دا ان رئيس 
اجلمهورية كان راغبا في اال يقدم الوزير عدنان الس��يد 
حسني استقالته كي تبقى في يده ورقة املالءمة في اتخاذ 
القرار املناس��ب وتالفي دفع البالد ال��ى املواجهة، اال ان 
الس��يد حس��ني يبدو انه لم يكن قادرا على التجاوب مع 
رغبة الرئيس وكان مضطرا لالنصياع للتوجهات الصادرة 

عن حزب اهلل.

أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل( رئيس حكومة تصريف االعمال سعد احلريري والنائبة بهية احلريري خالل اجتماع كتلة املستقبل مساء أمس االول 

أكد املكتب اإلعالم���ي لرئيس حكومة تصريف 
األعمال سعد احلريري أن مواصلة محطة »اجلديد« 
بث مسلس���ل اإلفادات املسجلة للحريري لدى جلنة 
التحقيق الدولية »حقيقة ليكس 2«، هي مسلس���ل 
مخابراتي بامتي���از، ال تخفى أهدافه على أحد. وأكد 
املكتب اإلعالمي أن هذه اإلفادة املس���جلة تعود الى 
سنوات عدة، وهي أدليت في ظروف سياسية معروفة، 
وتناولت عددا من الشخصيات والوجوه البارزة التي 
يعتز احلريري بصداقتها وبالعالقة املتينة التي بناها 

معها خالل السنوات األخيرة. وإذ توجه املكتب اإلعالمي 
باالعتذار الش���خصي من كل األصدقاء، الذين طالهم 
حديثه خالل تلك السنوات، أكد ان احملاوالت اجلارية 
لدق األسافني بينه وبني من يعتبرهم في صلب الدفاع 
عن قضية احلقيقة والعدالة ستؤول الى الفشل ولن 
تتمك���ن من حتقيق أهدافها. وفي هذا الصدد، أجرى 
احلريري اتصاالت ش���ملت األمير الوليد بن طالل، 
رئيس احلكومة األسبق جنيب ميقاتي، النائب نهاد 

املشنوق والصحافي سمير منصور.

ردًا على »حقيقة ليكس 2«

الحريري: أعتذر شخصيًا من كل األصدقاء

ما هو مصدر التسجيالت التي بثتها »الجديد«؟
ما هو مصدر التسجيالت التي بثتها محطة 
»نيو.تي.ڤي« عن حتقيق���ات أجرتها جلنة 

التحقيق الدولية مع الرئيس سعد احلريري؟
جهات في تيار املستقبل تقول ان التسجيالت 
الصوتية تسربت الى جهات معروفة عقب حادث 
الصدام الذي حص���ل في احدى العيادات الطبية 

النس���ائية في الضاحي���ة اجلنوبية، حيث أمكن 
انتزاع جهاز كومبيوتر من فريق التحقيق الدولي 

يتضمن جزءا من االفادات.
وجهات في املعارضة تعيد التذكير مبا كان السيد 
حسن نصراهلل أعلنه قبل فترة عن بيع جهات في 

جلنة التحقيق الدولية معلومات وتسجيالت.

دانيال فرانسني دانيال بلمار

ماذا بعد تسلّم فرانسين القرار الظني؟ 

اجتهت األنظار إلى الهاي أمس 
مع إعالن احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان ان مدعي عام احملكمة القاضي 
دانيال بلمار سلم قاضي اإلجراءات 
القرار  التمهيدية دانيال فرانس���ني 
االتهامي، وتأكيدها ان أسماء املتهمني، 
أو مضم���ون القرار، ل���ن تعلن قبل 
تصديق فرانس���ني عليها، في مهلة 

تتراوح بني 6 إلى 10 أسابيع.
وتقول مصادر قضائية وقانونية 
ان تسليم بلمار قراره االتهامي إلى 
فرانسني ال يعني ان القرار االتهامي 
ص���در، ألن األخير يحتاج إلى وقت 
لدراسته وتقدير قوة األدلة واإلثباتات 
التي يستند إليها. وفي حال قرر قاضي 
اإلجراءات التمهيدية اعتماد القرار وما 
يتضمنه من معلومات، سيبادر إلى 
نشره أوال، اما بكامله واما جزئيا، ثم 
ينتقل إلى مرحلة إرسال التبليغات 
إلى الدول الت���ي لديها متهمون في 
القضي���ة، وإذا كان لبنان من ضمن 
الدول التي لديها مواطنون متهمون، 
فسيتم إرسال التبليغات إلى مكتب 
احملكمة الدولية ف���ي بيروت، الذي 
سيسلمها بدوره إلى القضاء اللبناني 

لتنفيذ مضمون هذه التبليغات.
وفي ح���ال عجزت املؤسس���ات 
الرسمية اللبنانية عن التعاون مع 
احملكمة وقراراتها، هذا االمتناع عن 

التعاون يرتب على لبنان مسؤوليات 
وتداعيات، وعندها قد تلجأ احملكمة 
إلى مخاطبة األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون إلخطاره بعدم استجابة 
لبنان لطلباتها، وهذا األمر سيرفعه 
األمني العام إلى مجلس األمن الذي 
يتخذ قرارا بذلك، الس���يما ان قرار 
إنش���اء احملكمة الدولية جاء حتت 

الفصل السابع.
ويقول مصدر متابع مللف احملكمة 
في األمم املتحدة أن احملكمة اخلاصة 
بلبنان هي ذات طبيعة خاصة، بحكم 
أنها تعتبر »محكمة مشتركة بني لبنان 

واملجتمع الدولي«.
ويضيف أن احملكمة »تتعامل مع 
قضية محلية في األس���اس، ولكنها 
تطبق القانون الدولي بناء على طلب 
املس���اعدة من لبن���ان، ولعدم قدرة 
التعامل  قضاء لبنان احملل���ي على 
مع القضية«. ويؤكد املصدر أنه في 
حال قيام حكومة جديدة بس���حب 
اللبنانيني »فإن���ه عمليا  القض���اة 
س���يتعطل عمل احملكمة، وسيكون 
من الض���روري العودة إلى مجلس 
األمن مجددا لتغيير القانون األساسي 
للمحكمة، والذي ينص على أن الهيئة 
القضائية تكون مشتركة بني قضاة 

دوليني ولبنانيني«.


