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الحريري »ملتزم« بالترشح و المعارضة تتجه لتكليف كرامي بعد معلومات عن ضمانها تحوّل جنبالط
بيروت ـ عمر حبنجر

بعد مغادرة رئيس وزراء قطر الشيخ حمد 
بن جاسم آل ثاني ووزير خارجية تركيا أحمد 
داود أوغلو بيروت ليال إثر اصطدام مساعيهما 
بتصلب مواقف املواالة واملعارضة، حسم رئيس 
حكومة تصريف األعمال سعد احلريري موقفه 
معلنا عزمه »الذهاب إلى إستش���ارات رئيس 
اجلمهورية ملتزما بترشيحي لرئاسة احلكومة 
من قبل 14 آذار، رغم وجود ضغوط إلقصائي 

عن املنصب«. 
ومع بقاء ساحة االحتماالت مفتوحة، ظل 
امللزمة لتسمية  النيابية  مصير االستشارات 
رئيس مكلف بتشكيل احلكومة واملقررة يوم 

االثنني املقبل في غياهب االحتماالت.
من جانبه أكد سعد احلريري رئيس حكومة 
تصري���ف األعم���ال امس في كلم���ة وجهها إلى 
اللبنانيني متسكه بترش���يح األغلبية لتشكيل 
احلكومة اجلديدة، مشددا على انه سيذهب إلى 
االستش���ارات النيابية التي سيجريها الرئيس 
اللبناني ميشال سليمان يوم االثنني املقبل ملتزما 

بترشحه من نواب كتلة املستقبل.
وأضاف احلريري،  »لن نذهب إلى الشارع ألننا 
اخترنا املؤسس���ات، مؤكدا: »نحن أمام منعطف 
مصيري جديد في تاريخ لبنان، وسبق أن اعلنت 
أن كرامة أهلي ووطني أهم من أي سلطة، وهذا 
ليس موقفا لالس���تهالك السياس���ي والعاطفي، 
ففي أس���اس قناعتي وتربيتي، أجدد العهد أمام 
اللبناني���ني، ان نقطة دم واحدة تس���قط من أي 

لبناني أهم من أي سلطة«.
وتابع بالق���ول: »عندما نقول ان لبنان يقف 
عند منعطف مصي���ري علينا حتديد االختيار، 
نحن قيادات لبنان الروحية والسياس���ية منلك 
املصير الذي سيذهب إليه لبنان. وليس صحيحا 
أن اخلارج يرسم لنا خارطة الطريق نحو الهاوية، 
والقيادات ميكنها أن تنأى بلبنان عن الهاوية«.
واضاف: »نحن لن نذهب إلى الش���ارع، ألننا 
اخترنا املؤسسات ولن نلجأ إلى سياسة الويل 
والثبور ألننا اخترنا االحتكام إلى الدستور، وال 
ضيم علينا أن نتقبل النتائج السياس���ية حتى 
لو كانت بفعل الضغوط. جاهدت في سبيل درء 
الفتنة عن لبنان، واخترت سلوك طريق اختاره 

خادم احلرمني«.
وأردف: »وج���دت في املس���اعي الس���ورية 
والسعودية س���بيال للخروج من النفق، وإمنا 
لألسف الش���ديد توقف العبور على هذا اجلسر 
وانتقلنا إلى مراحل أخوية جديدة، ارتكزت على 
جهود الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، وحترك 
قط���ر وتركيا مبباركة الس���عودية، وأتيح لكل 
اللبنانيني والعرب أن يكونوا على بينة من هذا 

التحرك في دمشق«.
وقال: »إنني قررت دخول التس���وية إلى أبعد 
مدى ممكن ومرة جديدة، يتوقف قطار احلل بفعل 
فاعل، ويعودون مع ساعات الفجر إلبالغ املوفدين 
مبطلب واح���د، أال وهو: من غي���ر املقبول عودة 
احلري���ري إلى احلكومة، تركوا بنود احلل جانبا، 
وطالبوا فقط بإقصاء سعد احلريري عن التكليف 

لرئاسة احلكومة«.
اضاف: »املش����هد يتكرر هذه األيام، واألبواق 
ذاتها عادت، والهدف محاكمة الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري واإلعالن عن اغتياله سياسيا، املسؤولية 
الوطنية تفرض إيجاد ثغرة في احلائط املسدود، 
وإذا كان اله����دف إبعادي عن الرئاس����ة فال بأس، 
هناك مسار دستوري. سنذهب إلى االستشارات 
النيابية التي س����يجريها فخامة الرئيس االثنني، 
وسندلي برأينا وفقا لألصول ملتزما بترشيحي 
لرئاسة احلكومة من كتلة نواب املستقبل وسائر 

النواب«.

وفي اجتماع مفاجئ في دمش���ق، أكد الرئيس 
الس���وري بشار األسد وأمير قطر الشيخ حمد بن 
خليف���ة آل ثاني اهمية »من���ع تفاقم األوضاع في 
لبنان« الذي يشهد ازمة سياسية متصاعدة، وفق 

مصدر رسمي.
وذكرت وكالة األنباء السورية الرسمية »سانا« 
ان األس���د استقبل مساء امس امير قطر في زيارة 
لم تعلن س���ابقا وتناول اللقاء بينهما »التطورات 
التي تشهدها املنطقة وخصوصا في لبنان في ظل 

تعثر املساعي الرامية الى احلل هناك«.
وأكد اجلانبان »اهمية االستقرار واألمن ومنع 

تفاقم األوضاع في لبنان« وفق املصدر نفسه.
وكان رئيس حكومة قطر ووزير خارجيتها 
وكذلك وزير خارجية تركيا اكتفيا بتوزيع بيان 
تضمن القول انه بناء على االجتماع الثالثي بني 
أمير دولة قطر والرئيس السوري بشار األسد 
ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، حيث 
اتفق على ايفاد الوزيرين القطري والتركي الى 
بيروت ملواصلة اجلهود مع األطراف اللبنانية على 
أساس الورقة السعودية � السورية، متت صياغة 
ورقة تأخذ في االعتبار املتطلبات السياس���ية 
والقانوني���ة حلل األزمة احلالية في لبنان على 
أساس الورقة السعودية � السورية، لكن بسبب 
بعض التحفظات أعلن بن جاسم وأوغلو انهما 
قررا تعليق مساعيهما في هذا الوقت، ومغادرة 

بيروت للتشاور مع قيادتيها.
وباستثناء بعض االيجابيات التي حتدث عنها 
وزير اخلارجية التركية، لم يصدر عن املواالة أو 

املعارضة ما يشير الى حتقيق أي تقدم.

حمد يطلع خادم الحرمين على األجواء

وتوقع���ت املصادر ان يزور وزير اخلارجية 
القطري حمد بن جاس���م خ���ادم احلرمني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز في املغرب الطالعه على 

ما مت البحث فيه مع األطراف اللبنانية.
وترددت معلومات عن ان الرئيس ميش���ال 

سليمان قد يزور دمشق بني يوم وآخر.

المعارضة: ال إلعادة تكليف الحريري!

وقالت مصادر في املعارض���ة انها لن تقبل 
بإعادة تكليف سعد احلريري برئاسة احلكومة 
فضال عن انها لن تشارك في أي حكومة يحاول 
تأليفها في حال جتاوز حاجز التكليف، مرشحة 
عدم حصول االستشارات النيابية امللزمة يوم 
االثنني املقبل، خارج إطار احلل، ألن االستشارات 
اذا متت فذلك سيضاعف من حجم األزمة ولن يحد 
منها. وفي هذا السياق بدأت املعارضة تتحدث 
عن مقترحات بحكومة انتقالية عسكرية برئاسة 

أحد الضباط السنة الكبار في اجليش.
وعلمت »األنباء« أن حجة اصحاب هذه الفكرة 
ان املعارضة واملواالة لن يلتقيا على صيغة حكومة 
موحدة، فاالكثرية تتمسك بسعد احلريري واالقلية 
ترفضه، وخصوصا العماد ميش���ال عون، فيما 
اجليش موجود على األرض ومن شأن حكومة 
عسكرية أن تضمن حماية االستقرار بوجه أي 

انفعاالت قد حتصل.

تحول جنبالط

في ه���ذه االثناء تطابق���ت معلومات نقلتها 
»العربية« عن مصدر في 14 آذار أمس مع ما نقله 
موقع »النشرة« اإللكتروني عن مصادر واسعة 
االطالع، من أن املعارضة حس���مت أمرها جلهة 
ترشيح الرئيس عمر كرامي لتشكيل حكومة من 
لون واح���د بعدما أعطاها النائب وليد جنبالط 
كلمته النهائية بأنه س���يصوت والنواب الذين 
ميون عليهم إلى جانبها ما يعني أن العدد سيكون 

كافيا لتمريرها.

بعد إعالن توقف المساعي القطرية ـ التركية لحل األزمة بسبب »تحفظات« الفرقاء.. األسد وأمير قطر يؤكدان من دمشق أهمية »منع تفاقم األوضاع في لبنان«

)محمود الطويل(مجموعة من اجليش اللبناني خالل انتشارها في منطقة بشارة اخلوري صباح األمس

ماذا أبلغ بري الموفدين التركي والقطري؟
وهل تتأجل االستشارات النيابية مرة ثانية؟

بيروت: تردد أن رئيس البرملان
نبيه بري أبلغ املوفدين القطري 
والتركي الش���يخ حمد بن جاسم 
واحمد داود اوغلو ان »التس���وية 
تتضمن كما أعلم 9 نقاط، واحدة 
منها للمعارضة وتتعلق باحملكمة 
الدولي���ة وثماٍن للفري���ق اآلخر، 
وبالتال���ي فليوافق���وا عليها وال 
مشكلة لدينا متنعنا من التسليم 
وااللتزام بالنقاط االخرى«.. ونقل 
عن بري قوله للموفدين القطري 
والتركي ان »ت���ردد احلريري في 
املوافقة على املبادرة التي حملها اليه 
رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
وليد جنبالط كان سببا في تأخير 
والدة التسوية«، وطلب منهما سؤال 
جنبالط عن ذلك، لكن مصادر في 
احلزب التقدمي االشتراكي أحجمت 
عن التعليق رغب���ة منها في عدم 
الدخول في سجال مع أحد »ألن ما 

يهم رئيسه بعد تأجيل االستشارات 
النيابية االفادة من التأجيل إلعادة 
التواصل من اجل الوصول الى تفاهم 
يبدأ باحلوار وينته���ي بالتوافق 
على نقاط مش���تركة انطالقا من 
التسوية الس���ورية � السعودية، 
واجله���ود القطري���ة � التركية«.

في غضون ذلك، تبني ان النائب 
طالل أرسالن اآلتي من دمشق هو 
الذي متن���ى عل���ى الرئيس بري 
االتصال ببعبدا واالتفاق مع رئيس 
اجلمهورية على إرجاء االستشارات 

امللزمة الى موعد آخر.
استغرب بري االقتراح، وقال 
ألرس���الن: يا »مير« ال ميكنني أن 
أفعل ذلك، أوال ألن خطوتي قد تفسر 
على انها تعبير عن خوف املعارضة 
التأجيل  النتائج، وثانيا، ألن  من 
هو أصال م���ن صالحيات رئيس 
اجلمهورية. اقتراحي الش���خصي 

أن يتم ارجاء االستشارات في سياق 
مبادرة متكاملة للحل، أحاول تأمني 
ظروف جناحه���ا. بدورها، ذكرت 
مصادر مطلعة على اجواء زيارة 
الترك���ي والقطري ان  املوفدي���ن 
النتيجة املباش���رة التي ميكن ان 
تخرج عن حركتهم���ا هي تأجيل 
االستشارات ألسبوع آخر إفساحا 
في املجال أمام مزيد من االتصاالت، 
وبانتظار ما ميك���ن ان ينتج عن 
اجتماع اسطنبول للدول اخلمس 
الكبرى بشأن ملف ايران النووي، 
ألن االزمة اللبنانية باتت في صلب 
هذه املفاوضات بعدما تصدرت ايران 
الهجوم على احملكمة بلسان مرشدها 
السيد علي خامنئي، وبعدما تصدرت 
الواليات املتحدة الدفاع عن احملكمة 
بلسان رئيسها باراك أوباما. لكن 
هذه املصادر تس���تبعد أن يؤدي 
تكرار االرجاء الى حل ألن التطورات 

تدل على مزيد من التأزمي.
وتق���ول مص���ادر قيادية في 
املعارضة ان املعارضة لن تشارك 
في أي حكوم���ة يحاول احلريري 
تأليفه���ا في حال جت���اوز حاجز 
التكلي���ف، مرجع���ة عدم حصول 
املقبل  االستش���ارات يوم االثنني 
خارج إطار احل���ل، واذا متت فإن 
ذلك سيضاعف حجم األزمة. وحول 
االستشارات يقول مصدر مراقب ان 
ال استشارات نيابية ملزمة لتسمية 
املكلف بتأليف احلكومة  الرئيس 
املقبل. وسيصار  اجلديدة االثنني 
الى تعليقها الى أمد غير منظور، 
في انتظ���ار التوصل ال���ى اتفاق 
داخلي يتيح إجراءها. وعلى غرار 
تأليف احلكومة، أي حكومة بعد 
اتفاق الطائف، أدخلت االستشارات 
النيابية امللزمة في فخ الفقرة )ي( 
م���ن مقدمة الدس���تور القائلة بال 

شرعية أي سلطة تناقض ميثاق 
العيش املشترك. لم يعد احلساب 
رقميا وال االستحقاق دستوريا، بل 
أضحى تقديرا سياسيا حمل رئيس 
اجلمهورية، منذ أرجأ استشارات 
االثنني املاضي بذريعة انتظار نتائج 
قمة دمش���ق، على إرس���اء قاعدة 
ألزم نفسه بها، وهي أال يدعو الى 
استشارات نيابية ملزمة في ظل 
انقسام داخلي، أو مقاطعة طائفة 
كبرى له���ا، وال الى إعالن تكليف 
يتناقض مع الفقرة )ي(، وال تأليف 
حكومة من ثم تناقض تلك الفقرة. 
واألبرز في ذلك ان سليمان لن يوافق 
على تكليف يتحول أزمة. وكما ان 
ال قيد دستوريا على الرئيس املكلف 
يلزمه باستعجال تأليف احلكومة أو 
االعتذار، ال قيد دستوريا على رئيس 
اجلمهورية يلزمه باستعجال اجراء 

االستشارات النيابية امللزمة.

عون ردًا على الفيصل: لن نرضى بالحريري 
ولبنان أصغر من أن يقسم وأكبر من أن يبلع

المعلم يتسّلم أوراق اعتماد السفير األميركي
دمشق ـ هدى العبود

تسلم وزير اخلارجية السوري 
ولي���د املعلم امس من الس���فير 
األميركي روبرت فورد نس���خة 
من أوراق اعتماده كسفير لبالده 
لدى سورية. وقالت اخلارجية 

الس���ورية في بي���ان ان املعلم 
والسفير فورد بحثا خالل لقاء 
امس العالقات الثنائية بني البلدين 
وسبل تعزيزها. وقالت السفارة 
األميركية بدمشق في بيان ان فورد 
وهو عضو رفيع في سلك اخلدمة 

اخلارجية أدى القسم ملنصبه في 
السابع من شهر يناير اجلاري، 
مضيفة انه من املنتظر أن يقوم 
بتق���دمي أوراق اعتماده بش���كل 
رسمي الى الرئيس السوري بشار 

األسد في وقت الحق.

بي����روت: أكد رئي����س »تكتل
التغيي����ر واالصالح« النائب 
العماد ميش����ال عون، أنه »يجب 
أال يعود رئيس حكومة تصريف 
االعمال س����عد الحريري للحكم 
وهذا ليس ألننا )زعالنين( منه 
أو من السنة، فلدى السنة أشرف 
الرج����ال«، مؤكدا أن����ه »ال يمكن 
فرض شخص مثل هذا االنسان 

العمل ضمن  علينا، وال يمك����ن 
اطار دولة فيها دستور وقوانين 
وال نحترمها«، متس����ائال »وفقا 
لماذا نحل المسائل؟ أليس وفقا 

للدستور والقوانين؟«.
وتوج����ه لوزي����ر الخارجية 
السعودي سعود الفيصل بالقول: 
»من لديه جي����ش يمكنه فرض 
التقسيم فليرس����له«، مؤكدا أن 

»لبنان أصغر من أن يقسم وأكبر 
من أن يبلع، وهذا الشعار عمره 

32 سنة«.
وشدد على أن »لبنان لن يقسم 
ان شاءت اسرائيل أو لم تشأ وان 

شاءت أميركا أو لم تشأ«.
وأض����اف: »ه����ل يمكنهم أن 
)يحلوا عن ظهرنا(، جريمتنا أننا 

نريد بلدا حديثا ونظيفا«.

أخبار وأسرار لبنانية

  احلريـري خسـر احملكمة واحلكومـة: ينقل عن مصدر معارض 
قوله ان احلريري خس����ر احلكومة واحملكمة، احلكومة التي 
لن يستطيع تش����كيلها، واحملكمة التي لن تتجاوز مفاعيلها 

احلدود اللبنانية.
  ثقة معدومة: نقل عن مصادر في التيار الوطني احلر ان من أهم 
دالالت ما طرحه الرئيس احلريري في املفاوضات مع الوسيطني 
التركي والقطري انه أكد لهما قبوله بأن تتضمن التس��وية وقف 
التع��اون اللبناني مع احملكم��ة، وأحملت ال��ى ان احلريري أبدى 
اس��تعداده لاللتزام ببعض التعهدات عل��ى ان ينفذها بعد تكليفه 
تش��كيل احلكوم��ة، ولكن الثقة املعدومة في��ه جتعل من الصعب 

الركون الى تعهداته.
  زيارة الفتة: تفاعلت في اوس����اط قوى االكثرية زيارة قائد 
اجليش العماد جان قهوجي لدمشق في غياب مجلس الوزراء،  
وبدت الفتة في توقيتها، لكن معلومات اكدت ان الزيارة متت 
بعلم القيادات االولى املعنية، وان ال مجال للعب على هذا الوتر، 
في املقابل ذكرت مصادر مطلع����ة ان الزيارة الفتة بحضور 
قهوجي بعدما غاب لبنان والرئاسة االولى عن قمة دمشق التي 
جمعت الرئيس السوري بشار االسد مع رئيس الوزراء وزير 
اخلارجية القطري حمد بن جاس����م ووزير اخلارجية التركي 
داود اوغلو، وفي املعلومات ان »القيادة السورية اكدت متسكها 
ب����دور اجليش ضمانا في املرحلة الراهنة للوضع اللبناني«، 
»العماد قهوجي التقى الرئيس ميشال سليمان والرئيس سعد 

احلريري ووضعهما في أجواء زيارته الى دمشق«.
  هـل زال الكالم عن صفقة بشـأن احملكمة؟: اجل��و فعال عاطل جدا 
كم��ا قال النائب ولي��د جنبالط، ال يعني ذلك طبع��ا أن االنفجار 
قادم س��ريعا، فعوامل الضبط التزال كثيرة، ولكن ال شيء مينع 
م��ن حتول أي عود ثقاب الى حريق، ذل��ك أن االحتقان كبير في 
الشارع والنفوس. ولكن السؤال املنطقي، حسب محلل سياسي، 
في س��ياق هذا التأزم هو التالي: هل ميكن بعد اليوم منع القرار 
االتهامي من الصدور؟ أم ان الضغوط ستكون للمرحلة التي تليه 
بغية ايقاف االجراءات عنده وعدم توسيع دائرة االتهامات الحقا، 
أو مبعنى آخر هل أن كل كالم عن صفقة بش��أن احملكمة قد زال 
كليا أم ان االف��ق اليزال مفتوحا. في احلالة االولى، أي ان تكون 
مس��يرة احملكمة فتحت وسوف تس��تمر، فان االمور في لبنان 
س��تتجه دون أدنى ش��ك الى مزيد من الت��أزم والتصعيد ال بل 
رمبا أخطر من ذلك بكثي��ر، واما اذا كانت اخلطوات املقبلة قابلة 
لالخذ والرد خصوصا ان فرنس��ا وقطر وتركيا تعمل على نحو 
حثي��ث اليجاد مخارج، فان االمور تبقى قابلة للضبط. وبانتظار 
توضي��ح هذي��ن االجتاهني، ميك��ن القول بكل تأكي��د ان قضية 
احلكوم��ة اللبنانية ما عادت أولوية، وان ثقة س��ورية وحزب اهلل 
بس��عد احلريري تكاد تكون مفقودة متاما، ومن غير املعروف ما 
اذا كانت احلكومة قابلة للتش��كيل اصال في وقت قريب حتى لو 

بوشرت املشاورات.

زهرمان لـ »األنباء«: لبنان دخل نفق مظلم
وما جرى في بيروت بداية االنقالب

أكد تمسك 14 آذار بتسمية الحريري رئيسًا للحكومة

خالد زهرمان

مبدى تعّنت املعارضة، فاملبادرة 
السورية – السعودية كانت شبه 
ناجزة، ولكن يبدو ان فريق الثامن 
من آذار لم يلتزم بالبنود التي كان 
التزم بها ولم ينفذ منها شيئا، 
ورمبا يس���تمرون في تعنتهم 
وال يتجاوبون مع املساعي التي 
حتاول إيجاد احلل���ول لألزمة 

ليخرج لبنان منها«.
وتابع زهرمان »ان لبنان دخل 
في النفق املظلم وأزمة سياسية 
مبجرد استقالة وزراء املعارضة 
من احلكوم���ة، فهذا األمر يدعو 
الى القلق وعدم االطمئنان، فبعد 
االنتخابات النيابية وبعد تسوية 
الدوحة كان هن���اك اتفاق بعدم 
استعمال السالح بالداخل وعدم 
تعطيل احلكومة واالستقالة منها 
حتت أي ظرف من الظروف، فهم 
بهذه اخلطوة ق���د أطاحوا بكل 
تسوية الدوحة وادخلوا البالد في 
مأزق«، معتبرا ان كالم املعارضة 
عن تسميتها لرئيس احلكومة في 
إطار املزايدة، مشددا على قوى 14 
آذار بأن تتمسك بتسمية الرئيس 
احلريري رئيسا للحكومة وليس 

بديال عنه.
وحول موق���ف رئيس اللقاء 
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط 
قال ان لدي���ه وعيا كامال ملجمل 
الظروف السياسية والتوازنات 
في لبن���ان، وكم���ا انتخبنا في 
السابق الرئيس نبيه بري رئيسا 
أمورا  النواب وتخطينا  ملجلس 
عدة، فالنائب جنبالط سيكون 
لديه نفس الهاجس، واعتقد انه 

سيسمي الرئيس احلريري.

ال تتطابق حس���اباتنا دائما مع 
حساباتهم، فقد تكون حساباتهم 
انهم إذا نزلوا الى الشارع وافتعلوا 
أمنية وهّزوا االستقرار،  خّضة 
فبالنسبة لهم، قد يكون ملصلحة 
الوطن، ولكن لألس���ف يبدو ان 
هناك حالة انقالبية على احملكمة 
الدولية، ورمبا الهدف أبعد من ذلك 
واالنقالب على النظام اللبناني. 
وح���ول تأجيل االستش���ارات 
النيابية لتسمية رئيس احلكومة 
اجلديدة، رأى زهرمان ان التأجيل 
جاء حتت الضغط الذي مورس 
على رئي���س اجلمهورية العماد 
ميش���ال س���ليمان لتأجيل تلك 
االستش���ارات، عل���ى اعتبار ان 
فري���ق 8 آذار يعلم ان األكثرية 
ستس���ّمي الرئيس س���عدالدين 

احلريري رئيسا للحكومة.
واضاف »ان رئيس اجلمهورية 
يلع���ب دورا مهما ف���ي تقريب 
وجهات النظ���ر، ولكن الى أين 
سنصل، ال ندري، فكل ذلك مرهون 

بيروت ـ أحمد منصور
أعرب عضو تكتل »لبنان أوال« 
النائب خال���د زهرمان عن قلقه 
الشديد وعدم ارتياحه للخطوات 
التي تقوم به���ا املعارضة على 
األرض، مشيرا الى ان ما حصل 
في بيروت وضواحيها باألمس 
هو بداية انقالب تسعى اليه قوى 
8 آذار، ورس���الة واضحة للقمة 
الثالثية التي عقدت أمس األول 
في دمشق، معتبرا ان هذه اخلطوة 
لم تكن عفوية اذ حترك وانتشر 
حوالي 3000 عنصر في مختلف 
مناط���ق بيروت وضواحيها في 
وقت واحد وملدة ساعتني، بل هي 
تأتي ضمن خطة منظمة ومبرمجة 
بشكل دقيقة جدا وتزامنت مع 
وصول رئيس مجلس وزراء قطر 

ووزير خارجية تركيا.
وقال زهرمان ل� »األنباء«: انها 
رسالة تهديد، أو بداية إطالق ساعة 
الصفر بعد صدور القرار االتهامي، 
أو انه تأكيد على انهم س���حبوا 
العربية،  التس���وية  أيديهم من 
حي���ث ان املعارضة أعلنت انها 
لم يعد لديها أي التزام بالتسوية 
السورية – السعودية، وانها بصدد 
املباشرة مبفاوضات أخرى على 

أساس قاعدة جديدة«.
وعما إذا كان هناك من خوف 
من تطور األوضاع نحو السلبية، 
قال زهرمان: »في حساباتنا، نرى 
ان لي���س لديهم أي مصلحة في 
الدخ���ول في أي خض���ة أمنية، 
ألن هناك خطوطا حمرا محلية 
واقليمي���ة ودولي���ة ملوضوع 
االستقرار في لبنان، ولكن لألسف 

جنبالط: كالم الفيصل ال يتناسب
مع المسار التاريخي السعودي ـ السوري

عامر زين الدين
»اللق���اء  رئي���س  اعتب���ر 
النائ���ب وليد  الدميوقراط���ي« 
جنبالط ان موقف وزير اخلارجية 
الس���عودي سعود الفيصل غير 
دقيق وال يتناس���ب مع املس���ار 
الس���وري  التاريخي املش���ترك 
� الس���عودي ف���ي التعاطي مع 
احملطات املركزي���ة للصراع في 

لبنان، الفتا االنتباه الى ان دمشق 
والرياض أدت���ا دورا كبيرا عام 
1976 في انعقاد مؤمتري الرياض 
والقاهرة ملعاجلة الوضع اللبناني 
املتفجر آنذاك، وعام 1983 ساعدت 
السعودية س���ورية في إسقاط 
اتفاق 17 أيار، وعام 1989 ساهمت 
دمش���ق والرياض في الوصول 
الى اتف���اق الطائف بعد »حرب 

التحرير«.
وتعليق���ا عل���ى كالم املدعي 
العام للمحكمة الدولية القاضي 
دانيال بلمار انه سيفتح حتقيقا 
في تسريب التسجيالت املتعلقة 
بالتحقيق، تساءل جنبالط: كيف 
ميكن الوثوق في محكمة دولية 
تنهار مصداقيتها في كل حلظة، 

ويبيع محققوها املعلومات؟!


