
عربية وعالميةالخميس 20 يناير 2011   48
الشارع هاجس الناس الدائم .. والكلمة تبقى للقوى الخارجية »حسماً أو تسوية«

السعودية تحذّر من »تقسيم« لبنان

أخبار وأسرار لبنانية  معادلة األزمة: يوجز أحد املسؤولني السوريني الوضع باملعادلة 
اآلتية: ال عمليات إجرائية حملكمة من دون حكومة لبنانية، وال 
حكومة لبنانية من دون موقف واضح لرئيسها من التسييس 

احلاصل في احملكمة.
دمشق الواثقة بأن احملكمة ال تنفع من دون احلكومة اللبنانية 
الت���ي هي مبثابة الذراع اإلجرائي���ة للمحكمة، ال ترى في األفق 
حكومة متكاملة األوصاف، فال رئيس احلكومة املعارض ينفع في 
هذه املرحلة، وال سعد احلريري املعاند وامللتزم بتنفيذ تعهداته 

الدولية، ينفع هو اآلخر.
 4 س�اعات مع احلريري: دامت جلس��ة املوفدين القطري والتركي مع 
احلريري 4 س��اعات، ما أدى إلى اعتذارهما من العماد ميشال عون 
الذي انتقل إلى فندق فينيس��يا ليلتقي بهما، بناء على موعد سابق، 
لكنهما التقي��ا الحقا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد،  

ثم انتقال سرا للقاء األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل.
الس�يد فقد الثقة باحلريري: أش���ار تقرير صحافي من بيروت حول 

موقف جنبالط وحركت���ه الى ان جنبالط 
يسعى بكل قوة إلحياء ال� »س � س«،  والعادة 
احلري���ري على رأس احلكوم���ة اجلديدة، 
وإلرضاء املعارضة بل قائدها »حزب اهلل« 

باملواقف من احملكمة الدولية وكل تفرعاتها، وان جنبالط عندما 
التقى السيد حس���ن نصر اهلل اخيرا تخوف امامه صراحة من 
احتماالت الفتنة املذهبية،  ودعاه الى مس���اعدته في وأدها في 
مهدها، واقترح عليه امرين: االول، قبول املعارضة اعادة تكليف 
احلريري بتألي���ف احلكومة اجلدي���دة، والثاني، احلصول من 
احلريري وأثناء التأليف الذي قد يستغرق اشهرا مواقف ثابتة، 
ومع ضمانات متنوعة اكيدة، من احملكمة الدولية والقرار االتهامي 
وش���هود الزور وكل ما يتعلق به���ا، واحلصول منه ايضا ومن 
خالل حكومة تصريف االعمال على ضمانات ثابتة مثل وجود 
حلف���اء له او افراد من حزبه على رأس ع���دد من املواقع املهمة 
االساس���ية بل االس���تراتيجية، طبعا طالت املناقشة حول هذا 

املوض���وع، وبدا جلنب���الط ان ازمة الثقة 
باحلريري عند »الس���يد« عميقة، لكنه في 
النهاية لم يقل نع���م القتراحه وال كال، بل 
دعاه الى التشاور مع »االخوة السوريني« 
في ه���ذا املوضوع، وفي ض���وء النتائج ميك���ن اتخاذ املواقف 

النهائية.
نصيح�ة حتذيري�ة: ماذا عن النائب جنبالط ال��ذي اعتبر ان التوقيت 
السياسي الستقالة الوزراء لم يكن مصيبا؟ يعتبر حزب اهلل ان مفاعيل 
اللحظة اجلنبالطية لم تعد ذات أهمية بعد ان صدر القرار الظني غير 
ان ح��زب اهلل الذي يراعي ظ��روف الزعيم الدرزي واعتباراته قد ال 
يبدي ارتياحا الى كونه وفي هذه املرحلة احلساس��ة لم يظهر موقفا 
واضح��ا كما كان متوقعا منه ان يفع��ل وقد يكون له مفهوم خاص 
بتظهير موقفه، لكن التطورات تتسارع، ويعتبر مراقبون ان رسالة 
النصح التحذيري التي وجهها العماد عون الى جنبالط تعكس موقف 

حزب اهلل الذي مرر رسالة غير مباشرة اليه.

 احملكم�ة في س�بتمبر أو اكتوبر باملتهمني أو دونه�م: احملاكمة في قضية 
اغتيال الرئيس احلريري ميكن ان تبدأ في س���بتمبر أو اكتوبر 
املقبلني »بوجود أو غياب املتهمني«، هذا ما أعلنه رئيس قس���م 
احملكمة هرمان فون هايبل، ويذكر ان القاضي فرانسني غير ملزم 
مب���دة زمنية محددة للتصديق على القرار الظني، وهو بالتالي 
وبحسب التجارب الس���ابقة في هذا املجال قد يستغرق بعض 
الوقت في مراجعة القرار الظني واملواد املدعمة له وتوضيح أي 
مسائل قانونية قبل املصادقة عليها أو صرف النظر عن القرار 
الظني أو جزء منه، مدة تتراوح بني ستة و10 أسابيع على األقل، 
اعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه تسليم القرار، وهذه مهلة كافية 
للجهود الديبلوماسية الهادفة الى احتواء تداعيات القرار، »مصادر 
متابعة قالت ان القاضي بلمار س���بق له ان سلم فرانسني � على 
دفعات � خمسة فصول من القرار، ولم يعلن ايداعه القرار لدى 
فرانس���ني اال بعد تسليمه اجلزء السادس األخير،  وتاليا ميكن 

ان يصدر القرار خالل أيام وليس أسابيع اذا اقتضى األمر«.

)محمود الطويل(أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصر اهلل مستقبال وزير اخلارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم ونظيره التركي أحمد داود أوغلو بحضور احلاج حسني خليل أمس

بيروت � عمر حبنجر
ال ش����يء يوحي بان طرفي 
الن����زاع مس����تعدان للتنازالت 
املتبادلة، بسبب بلوغهما حدود 
املواقف كل م����ن وجهة نظره، 
ال رئيس احلكومة املس����تقيلة 
يس����تطيع التنازل عن احملكمة 
الدولية التي يعتبرها الوسيلة 
الوحيدة املتاحة ملعرفة حقيقة 
اجلهة التي اغتالت والده ورفاقه 
الشهداء، وال حزب اهلل وحلفاؤه 
مستعدون للتسليم بقضاء هذه 

احملكمة وقدرها.
الكلم����ة للق����وى  وتبق����ى 
اخلارجي����ة، لتف����رض حال ما 
بالتس����وية او باحلس����م، وهذا 
مؤج����ل الى ما بع����د انفضاض 
مؤمتر اس����طنبول حول امللف 
الن����ووي اإليراني ب����ني طهران 
والدول اخلمس الدائمة العضوية 
في مجلس األمن زائد أملانيا، علما 
ان طهران اس����تبعدت امس اي 
راب����ط ملوضوعها النووي ومبا 

يجري في لبنان.
إل����ى ذل����ك، فاج����أ املوقف 
الذي أعلنه األمير  الس����عودي 
سعود الفيصل، وزير اخلارجية 
الس����عودية مختلف األطراف، 
فقد وصف الوض����ع في لبنان 
باخلطي����ر، وبأن ب����الده رفعت 
يدها عن الوساطة التي أجرتها 

مع سورية.
وفي مقابلة م����ع »العربية« 
قال الفيصل: اذا وصلت األمور 
الى االنفصال وتقس����يم لبنان 
انته����ى لبن����ان كدولة حتتوي 
على هذا النمط م����ن التعايش 
السلمي بني األديان والقوميات، 
وان هذا املوضوع يهم شخصيا 
خادم احلرمني الش����ريفني وهو 

اتصل مباشرة )رأسا برأس( مع 
الرئيس السوري، فكان املوضوع 
بني الرئيس����ني وااللتزام بإنهاء 
املشكلة اللبنانية برمتها وملا لم 
يحدث ذلك أعلن خادم احلرمني 

الشريفني رفع يده.
الفيص����ل ع����اد وأكد  إال ان 
وق����وف اململك����ة م����ع أي جهد 
لتوفير االس����تقرار في لبنان، 
وجاء ذل����ك خالل اتصال أجراه 
رئيس حكومة تصريف األعمال 
سعد احلريري مساء أمس بوزير 
اخلارجية السعودي األمير سعود 

الفيصل.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي 
للحريري انه أطلع الفيصل خالل 
االتصال على مستجدات الوضع 
اللبنان����ي ومجريات التحركات 
اجلارية ملعاجل����ة األوضاع في 

لبنان.
وأوض����ح البيان ان معاجلة 
األوض����اع ترتكز في األس����اس 
عل����ى جه����ود خ����ادم احلرمني 
امللك عب����داهلل بن  الش����ريفني 

عبدالعزيز واملساعي السعودية 
� السورية. 

ق����ال رئيس مجلس  بدوره 
النواب اللبناني نبيه بري، في 
لق����اء االربعاء النيابي أمس، ان 
رئيس وزراء قطر ووزير خارجية 
تركيا أكدا أثناء التشاور معهما 
أمس انهما لم يتحركا الى لبنان اال 
بناء على ما تقرر في قمة دمشق 
السورية � التركية � القطرية، مع 
إجراء االتصال باجلانب السعودي 
الذي أكد على قرار التحرك للبنان 

مبوافقة سعودية كاملة.
واستغرب بري الكالم الصادر 
عن وزير اخلارجية السعودي 
األمير سعود الفيصل، والقائل 
ان السعودية أبلغت سورية رفع 

يدها عن امللف اللبناني.
ولكن بكل األحوال ال ش����يء 
الدولي  الزخ����م  يطمئن رغ����م 
واإلقليم����ي، فه����ا ه����و النائب 
السابق ناصر قنديل، الذي ورد 
الوثائق املسربة قول سعد  في 
ان����ه كان يكتب  احلريري عنه 

التقارير للسوريني ضد والده، 
يعلن أمس، عبر قناة ال� »أو تي 
في« التابعة للعم����اد عون، ان 
االستشارات التي أرجأها الرئيس 
سليمان من االثنني املاضي الى 

االثنني املقبل لن حتصل!
وأضاف قنديل: ان النواب لن 
يستطيعوا الوصول الى القصر 
اجلمهوري ف����ي بعبدا حتى لو 
حدد الرئيس سليمان املوعد، ألن 
املعارضة سلة إجراءات »حلماية 

أمن املقاومة«.

 »إنذار خاطئ«

قناة اجلديد املعارضة للرئيس 
س����عد احلريري وصفت امس 
االنتشار غير املسلح حلزب اهلل 
وحرك����ة امل في بيروت صباح 
الثالثاء باإلن����ذار اخلاطئ الذي 

بعثت به مع طلوع الفجر.
وقالت القناة ان حزب اهلل 
وحركة امل واحللفاء ميلكون 
حق رفع السقف ووضع الشروط 
التوجيهي  ورس���م املخط���ط 

للتحرك االعتراضي على القرار 
االتهامي ولكن ليس مسموحا 
لهم بالعبث بأمن اطفال املدارس 
والنزول خلسة الى الشارع في 
توقيت التالمذة وإثارة الذعر في 
نفوس املارة والعمال املتوجهني 
الى اشغالهم وليس مسموحا 
بالتنكر والقبض على الشارع 
س���اعة واحدة ثم التراجع عن 
الق���رار بعد تبي���ان مفاعيله 

السلبية.
واعتبرت »اجلدي����د« ان ما 
حدث عم����ل ضعيف ومدان كاد 
يتبرأ منه القيمون عليه ولذلك 

سحبت بسرعة.
وفيم����ا ب����دا ردا عل����ى كالم 
»اجلديد« قال مصدر في املعارضة 
الناطق����ة  جلري����دة »البن����اء« 
بلسان احلزب القومي السوري 
االجتماعي ان االنتش����ار الباكر 
لعناصر املقاومة في بيروت كان 
ضمن مهم����ة حققت هدفها قبل 

االنسحاب.

شبح الشارع

شبح الش����ارع هو احلاضر 
الناس، والتطورات  الدائم عند 
فاقمت الش����روط املتبادلة التي 
كان����ت قائمة قبل ان يأخذ قرار 
ال����ى الصدور  االته����ام طريقه 
رس����ميا. وحتى مساء امس لم 
تكن مساعي رئيس وزراء قطر 
الشيخ حمد بن جاسم وال وزير 
خارجية تركيا قد انتجت ثمرا، 
ولو في اط����ار العناوين، وجل 
ما ميكن تلمسه هو املتابعة في 
محاول����ة تقومي ال�����»س �  س« 
ضمن نطاق حماية االس����تقرار 
باحلد األدنى والعودة الى املسار 

السعودي � السوري.

»الجديد« يبث تسجيالت إفادة المر اليوم
بيروت

أعلنت كرمى حتسني اخلياط نائبة مدير 
التحرير في قناة »اجلديد« التي ميلكها والدها، 
انها ستبث اليوم اخلميس شريط إفادة نائب 
رئيس احلكومة وزير الدفاع الياس املر على 
امتداد خمس ساعات، وقالت اخلياط إلذاعة 
صوت املدى الناطقة بلسان العماد ميشال 
عون ان التس��جيل الثاني س��يكون لنائب 

رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي 
فاللواء جميل السيد فالشاهد السوري حسام 

حسام.
وردا على حديث املدعي العام دانيال بلمار 
حول عدم قانونية نش��ر وثائق التحقيق، 
قالت كرمى اخلي��اط: على بلمار ان يبحث 
عن اخلرق داخ��ل احملكمة، بدل االعتراض 

على النشر.

هل ينجح المسعى القطري � التركي
عقب فشل المسعى السوري � السعودي؟

 بيروت: خرج الرئيس نبيه بري من اجتماعه 
مع املوفدين القط��ري والتركي متجهما وعالمات 
عدم االرتي��اح بادية على وجه��ه. كان قد أمضى 
الليل كله ساهرا ومتابعا تطور الوضع على األرض 
بعدما بدأت إث��ر االعالن عن صدور القرار الظني 
عملية انتش��ار على األرض على تخوم الضاحية 
وخطوط متاسها. وضغط بري في اجتاه انهاء هذا 
االنتش��ار الذي أعاد الى األذهان »هاجس 7 أيار« 
والذي أعلن بدء مرحلة ما بعد القرار الظني وقدم 

منوذجا أوليا عنها.
قبل خروج أزمة احملكمة الدولية الى الش��ارع 
للمرة األولى منذ انطالقتها قبل ثمانية أشهر، كان 
قد حصل تطور سياس��ي ش��كل مبعث قلق عند 
الرئيس بري عندما أخفقت محاولة أخيرة قام بها 
بالتعاون مع النائب وليد جنبالط وتقوم على بندين 
رئيس��يني: اعادة تكليف الرئيس سعد احلريري 
بتش��كيل احلكومة اجلديدة مقابل صدور موقف 
رس��مي عنه وقبل افراج بلمار عن القرار الظني، 
يوافق فيه على ما كان رفضه سابقا ويعلن تخليه 
عن احملكمة الدولية واستعداده التخاذ االجراءات 
الالزمة في هذا الس��بيل بدءا من الغاء بروتوكول 
التعاون مع احملكمة، وهذه احملاولة لم تنجح خصوصا 
انها جاءت في توقيت غير مناس��ب عش��ية ثالثة 
تطورات متدافعة وهي: االستشارات النيابية التي 
كان احلريري واثقا من نتائجها ملصلحته، وصدور 
القرار الظني الذي أصبح واقعا ومعطى »تفاوضيا 
جديدا«، وقمة دمشق الثالثية التي حتدد امكانية تعومي 
التفاهم السوري � السعودي وضمن معادلة وصيغة 
جديدة. »املسعى القطري � التركي« الذي يلقى دعما 
»رسميا« من دمشق ومن السعودية، ال يحمل معه 
مبادرة محددة البنود واملعالم، وامنا ينطلق من حيث 
انتهت املبادرة الس��ورية � السعودية قبل ان تبلغ 
عتبة »التسوية«،  ولكن هل ينجح املسعى القطري 
� التركي بعد فشل املسعى السوري � السعودي أو 
بعدما أفش��ل؟ وهل ما كان صعبا ومتعثرا يصبح 
اآلن ممكنا ومتيسرا في ظل معطيات جديدة أولها 
س��قوط احلكومة وصدور الق��رار الظني، جعلت 
مهمة البحث عن تس��ويات ومخارج أكثر صعوبة 
وتعقيدا، اذ ال ميكن جتاهل هذين املعطيني اللذين 
أع��ادا الوضع برمته ال��ى نقطة الصفر. حزب اهلل 
بدأ يتصرف على أس��اس ان مرحلة ما بعد القرار 
الظني قد بدأت حتى قبل ان يتكش��ف مضمونه، 
وب��دأ ينفذ ما كان حذر من��ه من ان مرحلة ما بعد 
القرار الظني لن تكون مث��ل ما قبلها. وقد أعطى 
حزب اهلل منوذجا أو عينة عن طبيعة هذه املرحلة 
اجلديدة عندما مرر عبر انتش��ار منظم ومدروس 
)غير مسلح( يصعب وصفه ب� »الشعبي والعفوي« 
رس��الة الى الداخل واخلارج غنية بالدالالت رغم 
محدوديتها في الزمان واملكان: رسالة فحواها ان 
املبادرة في يده وانه سيلجأ الى كل الوسائل للدفاع 
عن نفسه في مواجهة قرار اتهامي ظالم، وان على 
الطرف اآلخر اال يقع في خطأ تقدير جديد،  وبعد 
ما فوجئ بإس��قاط احلكومة قبل ص��دور القرار 
الظني، علي��ه اال يفاجأ مبا هو أش��د وأدهى بعد 
صدور القرار. وميكن االستنتاج ان حزب اهلل الذي 
وضع عدة سيناريوات وأعطى األولوية ل� »الوسائل 
السياس��ية« ول� »7 أيار سياس��ي«، بات في وارد 

االنتقال الى وس��ائل أخرى ول� »7 أيار آخر« في 
أعقاب تطورين: ص��دور القرار الظني الذي صار 
واقعا، وتعثر عملية احلسم بالطرق السياسية التي 
جنحت في اسقاط احلكومة ولم تنجح في تشكيل 
حكومة جديدة بغض النظر عن سبب هذا االخفاق 
وما اذا كان يتصل بالتقدير اخلاطئ ملوقف جنبالط 

أم بالهامش الذي أتاحته له دمشق.
وفي املقابل، فإن الرئيس سعد احلريري الذي 
جنح في استراتيجية الوصول الى »القرار الظني« 
وأظهر صمودا وثباتا في مواجهة الضغوط السياسية 
الهائلة، ليس ما يدل على انه سيوافق على ما كان 
رفضه ومازال عند موقفه القائل بأن أي موقف له 
م��ن القرار الظني لن يصدر اال بعد صدور القرار 
رسميا واذاعة مضمونه ليبني على الشيء مقتضاه،  
وب��أن أي موقف له من احملكم��ة الدولية ال يقدم 
وال يؤخر ألنه قرار دولي وهي خارج املس��اومة، 
وبأن معادلة احملكمة مقابل احلكومة، أي تخليه عن 
احملكمة مقابل استمراره في رئاسة احلكومة ليست 
كافي��ة وال متكافئة. وما يريده هو احلصول على 
تقدميات ومكاسب تكون في حجم التنازالت املطلوبة 
منه و»تبرر« تخليه عن احملكمة، وتوافر ضمانات 
تتعلق بآلية احلكم وتنفيذ اتفاق الطائف والعالقات 
اللبنانية � السورية، اذ ال يكفي ان يستمر رئيسا 
للحكومة واملهم ان يحكم ويكون قادرا على ادارة 
احلكم واتخاذ القرارات ال ان يعيد جتربة حكومته 
األولى التي غرقت في دوامة التعطيل والشلل حتت 

مسمى التوافق وبذريعته.
وال توجد مؤشرات الى قبول احلريري ما كان 
رفضه، ال بل كل املؤشرات تدفعه الى التمسك مبوقفه 
والى اعتبار ان موقعه التفاوضي الى حتسن، فاملوقف 
الدولي، األميركي � الفرنسي، داعم بقوة للمحكمة 
وضاغط على س��ورية وعاد الى مستوياته السابقة 
مع عودة لبنان ال��ى صدارة األولويات رغم وجود 
مشاكل وأوضاع كثيرة صعبة في املنطقة. واملوقف 
التركي مؤيد لعودته الى رئاس��ة احلكومة ويتباين 
مع املوقف السوري، فيما املوقف القطري متمسك 
بروحية اتف��اق الدوحة وبعدم عودة الوضع الى ما 
كان قبل االتفاق. واملوقف السعودي بات أكثر تفهما 
ملوقفه وأكثر حذرا بعد سقوط حكومته التي كانت 
ثمرة العالقة اجلديدة بني سورية والسعودية واخليط 
اللبناني الذي كان يربط بينهما. أما في الداخل فإن 
احلريري يعتبر انه »كاسب ملعركة التكليف« اذا جرت 
االستشارات، وان حالة االلتفاف في الطائفة السنية 
حوله هي في أوجها، وان جنبالط مازال قلبه مع 14 
آذار وان كان عقله مع س��ورية وحزب اهلل ومازال 
معه في املفاصل األساس��ية وم��ع بقائه في احلكم 
وان حاول تخريج موقفه بالقول انه في التكليف مع 
احلريري وفي التأليف مع حزب اهلل وشروطه. وإذا 
كانت هذه حسابات احلريري املفترضة، فإن حزب 
اهلل في أجواء مختلفة متاما، وهو يعتبر ان ما كان 
على احلريري ان يقدمه عندما كان رئيسا للحكومة 
وقب��ل صدور القرار الظني ل��م يعد مقبوال وكافيا 
اليوم بعدم��ا أصبح رئيس حكومة تصريف أعمال 
وصدر الق��رار الظني. والثمن الذي عليه ان يدفعه 
لم يعد على مس��توى احملكمة وامنا على مستوى 
احلكم، ألن أزمة الثقة العميقة معه تفترض معادالت 

وآليات وشروطا جديدة في احلكم.

في كتابه األخير » أين كنت في الحرب« ؟اجتماعات أمنية مع األحزاب في الجبل

غسان شربل.. و اعتراف الجنراالتجنبالط: األجواء »عاطلة جدًا«
مصدر ديبلوماسي ل� »األنباء«: بن جاسم وأوغلو 
لم يطرحا تأجيل االستشارات النيابية مجددًا

بيروت � رويترز: ينقل غسان شربل الصحافي والكاتب اللبناني ورئيس 
حترير صحيفة احلياة في كتابه األخير عن احلروب اللبنانية »أين كنت في 
احلرب؟« اعترافات جنراالت الصراعات اللبنانية. اما جنراالت احلرب هؤالء 
الذين أجرى شربل مقابالت معهم فهم كما وردت اسماؤهم في الكتاب: ايلي 
حبيقة وس����مير جعجع ووليد جنبالط وميشيل عون. في املقدمة ينطلق 
ش����ربل من حدث كبير هز لبنان هو اغتيال رئيس حكومة لبنان األسبق 
رفيق احلريري فيقول: »لبعض األيام دوي ال ينس����ى. رمبا لقدرتها على 
اغتيال رجل ودولة وشطب زعيم ومعادالت كان ميثلها او يرسي دعائمها. 
ورمب����ا لقدرتها على تغيير مصائر أفراد وجماعات ودفع البلد � املس����رح 
في اجتاه آخر. ويتابع: »14 فبراير كان من قماشة تلك األيام. اغتيل رفيق 
احلريري واغتيلت معه اش����ياء كثيرة. لم يح����ن الوقت بعد إلعداد جردة 
نهائية باخلسائر. عملية االغتيال أعادت إطالق احلرب في لبنان وعليه.. 
اقتلعت ركائز االس����تقرار«. وينتقل إلى القول »احلقيقة انني اشعر بأنني 
صرت بال وطن. يزورني هذا اإلحس����اس الغريب املؤلم كلما حاولت النوم 
بغض النظر عن اسم املدينة او الفندق.. في ڤيينا او اربيل.. في صنعاء او 
الرياض.. في نيويورك او القاهرة. لست رجال عاطفيا وال شاعري الطباع 
ولس����ت مصابا بعقدة ش����خصية من وطني«. يضيف الكاتب »لم يعلمني 
وطني إال اخلوف. اخل����وف منه واخلوف عليه. أخاف كلما جنحت طائفة 
كبرى إلى خيار ال تستطيع املعادلة الهشة احتماله ومن القدرة على تكرار 
الرهانات الباهظة وع����دم االتعاظ من حمامات الدم وقدرة اللبنانيني على 
املغامرة بوطنهم كأنهم ميتلكون وطنا آخر. أخاف من موهبة اس����تجالب 

التدخالت ومحاولة االستقواء بها ثم التحول بيادق في ألعابها«.

 عامر زين الدين
أعرب رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط عن قلقه 
إزاء الوضع اجلاري في لبنان، قائال »ان اجلو عاطل جدا«، ومن جهة 
ثانية وردا على سؤال حول أمور البحث بينه وبني الرئيس السوري 
بشار األسد، قال النائب جنبالط ل� »األخبار« انني على تنسيق مع 
الرئيس األسد، وقد أعطاني حرية احلركة، لكن األمور تطورت سلبيا، 

فال يحملني أحد املسؤولية.
ف���ي هذا الوقت وبحس���ب مصدر معني ل� »األنب���اء« ان النائب 
جنبالط يتابع بدقة الوضع السياس���ي الع���ام، وتفاصيل الوضع 
األمني والتحركات، وفي هذا السياق تعقد لقاءات ملسؤولني أمنيني 
ذات صلة بجنبالط مع احلزبني »القومي« و»الدميوقراطي اللبناني« 
في مدينة الش���ويفات التي تش���كل خط متاس للضاحية اجلنوبية 
وتستكمل اليوم مع مسؤولني من »حزب اهلل« وحركة »أمل« ويعمل 
املس���ؤولون األمنيون لضبط األمور وعدم دخول »طابور خامس« 

ال ى مناطق نفوذ جنبالط.
إلى ذلك أش���ارت معلومات الى ان النائب وليد جنبالط تواصل 
م���ع قيادة حزب اهلل للوقوف على أبع���اد التحرك الذي نفذ صباح 
أم���س األول، حيث أبلغته ان ما جرى هو »بروڤة حترك« و»جرس 
ان���ذار مبكر«، لكنه حصل على ما يش���به التطمينات بأن أي حترك 
مستقبلي للحزب في حال حصل لن يكون باجتاه فريق لبناني بل 

باجتاه األمم املتحدة ومؤسسة احملكمة الدولية.

بيروت � داود رمال
أوضح مصدر ديبلوماسي مواكب حملادثات 
رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ 
حمد بن جاس���م آل ثاني ووزير اخلارجية 
التركي أحمد داود أوغلو انه ليس صحيحا 
ما س���رب بأن املسعى األساسي للوزيرين 
هو املزيد من تأجيل االستشارات النيابية 
ألن هذا األمر ليس أساسيا، امنا املسعى هو 

للوصول الى حل هذا األسبوع.
وأضاف املصدر ل� »األنباء« ان األساس 
ه���و ما توصلت اليه القم���ة الثالثية التي 
سبق ان انعقدت في بعبدا بني قادة لبنان 
وسورية والس���عودية، واحلل السعودي 
� الس���وري الذي توقف، على قاعدة إعادة 
إحي���اء هذا احلل أو تطويره، وانهما خالل 
اللقاء مع رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان كانا مهتمني جدا مبعرفة رأيه لكي 
يأخذا التوجه املناسب قبل انطالقهم الى بقية 
اللقاءات. وأوضح املصدر ان بحث الوزيرين 

كان حول األسباب التي أدت الى وصول ال� 
»س � س« الى طريق مسدود فإذا كان اخللل 
في املضمون يتم السعي ملعاجلة هذا األمر، 
إال انه برز االنطباع لديهما بأن سبب الفشل 
هو تنفيذ احلل السعودي � السوري وفهم 

آلية التنفيذ وعناصر احلل.
وأش���ار املصدر الى انهما إذا جنحا في 
الوصول الى إعادة إحياء احلل السعودي 
� السوري أو إنقاذه فإن ذلك يكون مبنزلة 
الوصول الى النتيجة ذاتها التي س���بق ان 

وصلت اليها معادلة »س � س«.
وقال املصدر ان الوزيرين اعتبرا ان دور 
رئيس اجلمهورية بالنسبة اليهما أساسي 
في احلل، وأكد ان ال قيمة لكل املساعي إذا 
لم يكن هناك اس���تقرار، وحتى يتم إجناز 
احلل أو إعادة إحيائ���ه فنحن بحاجة الى 
االستقرار. وأضاف املصدر انه أثناء لقاء حمد 
وأوغلو مع سليمان فإن رئيس اجلمهورية 
قدم مداخلة أساس���ية وجوهرية، وانه مت 

االتفاق على عدم اإلفصاح عن مفهوم املبادرة 
إلحياء احلل قبل الوصول الى نتيجة، إال 
ان املقت���رح يقوم على تثبيت املتفق عليه 
وتطوير البنود موضع اخلالف مبا يؤدي 

الى تأمني االتفاق عليها.
واكتفى املصدر بالقول ان الوزيرين حمد 
وأوغلو سمعا من رئيس اجلمهورية تأكيدا 
على ما كرس���ته قمة بعبدا الثالثية في 30 
يوليو 2010 جلهة مقارنة ضمان االستقرار 
واحلؤول دون الوقوع في شرك الفتنة املطلة 
على لبنان بأوجه وطرق مختلفة وبالتالي 
ملعاجلة املشاكل عن طريق احلوار واالحتكام 
الى املؤسسات الشرعية احلاضنة والناظمة 
للعمل السياسي، كما أكد ان الفرصة مازالت 
متاحة بالرغم من التجاذب القائم، مشددا 
على ان الصبغة املميزة للبنان متثل حتديا 
يتوجب ليس فقط على اللبنانيني إجناحه 
امنا على العرب والدول الصديقة احلفاظ 

عليه«.


