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 السبهان: قطعوا اإلرسال حتى ال تُكتشف ضاللتهم 
 علّق وزير الدولة السعودي لشؤون اخلليج ثامر السبهان على مقابلة 
سعد احلريري بقوله: لقد اثبتوا كذبهم وضعف حججهم الواهية وقطعوا 
االرسال حتى ال تكتشف ضاللتهم امام اللبنانيني والعالم، وقال: رئيس 
احلكومة املستقيل يتحدث وهم يلطمون كعادتهم.
  بدوره، علّق القائم باألعمال السعودي في بيروت وليد البخاري قائال: 
عليك ان متيز بني اليد التي تطعنك واليد التي حتنو عليك يقينا. 

 عون يُعبّر عن سروره بإعالن الحريري قرب عودته 

 أصداء املقابلة تتردد في بيروت.. وترقب ملفاعيل املعادلة احلريرية اجلديدة 
 بيروت ـ عمر حبنجر  ـ داود رمال

  
الـفـعـــل    أظـهـــرت ردود 
والتغريدات والتصريحات حجم 
اهتمام القوى السياســية في 
لبنان مبا قاله الرئيس ســعد 
احلريري فــي املقابلة املتلفزة 
التــي اجراهــا معــه تلفزيون 
«املستقبل» التابع ملؤسساته، 
من داخل منزلــه في الرياض 
مبعزل عن مضامينها املوزعة 
بني التأكيد والتشكيك او التقليل 
مــن تأثيراتهــا االيجابية على 
الوضع احلكومي والسياســي 

املتأزم.
  وابــرز مــا قالــه احلريري 
في اليوم الثامــن على اعالنه 
االســتقالة مــن خــالل قنــاة 
«العربية»: «سأذهب الى لبنان 
قريبا جدا ألقــوم باالجراءات 
الدستورية الواجبة لالستقالة».
  وعن هدفه من االســتقالة، 
قال: إحداث الصدمة االيجابية 

التي حصلت.
  وشدد احلريري على وجوب 
التوصــل الى تســوية نهائية 
حول سياســة النأي بالنفس 
امللحوظة فــي البيان الوزاري 
حلكومتــه، اضافة الى حســم 
االمــور مــع حــزب اهللا جلهة 
تورطــه في االحداث االقليمية 
وكأنه بذلك يضع شروط عودته 

عن االستقالة.
  ولوحــظ ان احلملــة على 
املقابلة بدأت قبلها، خصوصا 
مــن جانــب مــن بالغــوا فــي 
التعاطــف مــع احلريري على 
خلفية الظــروف التي واكبت 
اعالنه االستقالة، بحيث حتولت 
بالنسبة للرئيس ميشال عون 
ورئيس مجلــس النواب نبيه 
بري وفريــق ٨ آذار الى فاقدة 
للصالحية بحجــة ان ظروف 
احلريري جتعــل كل ما صدر 
وســيصدر عنــه مــن مواقف 
«موضع شك والتباس ال ميكن 

الركون اليه».
  بيــد ان هذا احلــرص على 

حرية رئيس احلكومة قابلته 
مصادرة للحرية من خالل منع 
غالبية االقنية التلفزيونية من 
بث املقابلة الــى جانب حجب 
قناتي «املستقبل» و«ام.تي.ڤي» 
اللتني تولتا نقلها مباشرة عبر 
فصلهما عن الكوابل التي تؤّمن 
بثها في الضاحيــة اجلنوبية 
ومناطــق اخرى فــي اجلنوب 
اللبنانــي. والالفــت اكثر كان 
امتناع القناة البرتقالية الناطقة 
كليــا بلســان العهد عــن نقل 
التزامــا ببيان املكتب  املقابلة 
االعالمي للرئاســة، والتزمت 
بالبيان ايضا كل من: «املنار» 
التابعة حلزب اهللا، وقناة «ان.

  واكثر من ذلك، شنت حملة 
تشــكيك على مواقع التواصل 
تزعــم ان املقابلة مســجلة، ما 
اضطر االعالمية بوال يعقوبيان 
التي اجرت اللقاء الى ان تتوجه 
الى املشاهدين للتأكيد على ان 
املقابلة على الهواء مباشــرة، 
والثبات ذلك اخترقت املقابلة 
لتذيع خبر الزلزال الذي ضرب 
ايران والعراق واوقع عشرات 

القتلى.
  وبالعودة الى ردود الفعل 
علــى املقابلــة، فــإن الرئيس 
ميشــال عــون تابــع وقائعها 
باهتمام، وسجل مالحظاته على 
بعض النقاط، وتقول صحيفة 

مســتقل وقراره حــر ما جعل 
هذه الدول جتدد حرصها على 
اســتمرار االســتقرار االمنــي 
والسياسي فيه وعدم السماح 
ألي جهة بالتدخل في شؤونه 

وخطواته السيادية.
  وفيما اعرب عون عن سروره 
بإعالن الرئيس احلريري عن 
قرب عودته الى لبنان، قال «انه 
ينتظر هذه العودة للبحث معه 
في موضوع االستقالة واسبابها 
وظروفها واملواضيع والهواجس 
التــي حتتــاج الــى معاجلة»، 
الفتا الى ان «احلملة الوطنية 
والديبلوماســية التي خاضها 
لبنان من اجــل جالء غموض 

بــي.ان» التابعــة حلركة امل، 
وقنــاة «اجلديــد» القريبة من 
هذه االجواء، وحتى تلفزيون 
لبنان احلكومي امتنع عن بث 
مقابلة رئيس احلكومة املستقيل 
وغير احملسومة استقالته، رغم 
وقوف القــوات اللبنانية التي 
ينتمي اليها وزير االعالم ملحم 
رياشي الوصي على تلفزيون 
لبنــان الــى جانــب االســباب 
املوجبــة لالســتقالة باملطلق، 
ما سمح للمرابني بأن يسجلوا 
هذا التصــرف االعالمي خارج 
بديهيات حرية التعبير ودون 
ان يكون الوزير مســؤوال عن 

هذا اخلرق.

«اجلمهوريــة» ان عــون اظهر 
اهتمامــا بالغا بضرورة عودة 
احلريري الى بيروت، وهو مصر 
ومتمسك بهذه العودة في اقرب 
وقت، وانــه رغم كل ما حصل 
فإنه مصر على ان احلريري هو 
رئيس احلكومة، وهذه الصفة 
تسمح حني عودته مبناقشة كل 
االمور املتصلة باالستقالة معه.
  وقد أكد عون ان التماســك 
الــذي اظهــره اللبنانيون في 
خالل االيام املاضية في اعقاب 
اعالن الرئيس سعد احلريري 
اســتقالته من اخلــارج حمى 
الوحدة الوطنيــة، واكد لدول 
العالــم ان لبنــان وطن ســيد 

وضع احلريري في السعودية 
اعطت نتائجها االيجابية».

  كما توقف عون عند ما اعلنه 
رئيس احلكومة من ان التسوية 
السياســية ال تزال قائمة وان 
مســألة عودته عن االستقالة 

واردة ضمن خياراته.
  وتلقــى عــون اتصــاال من 
نظيــره التركــي رجــب طيب 
اردوغان الذي اكد وقوف تركيا 
الى جانب لبنان، مشيدا بإدارة 
عون احلكيمة لألزمة ووجوب 

الوصول الى حل لها.
  بــدوره، رئيــس مجلــس 
النواب نبيه بري الذي قاطعت 
قناته التلفزيونية بث املقابلة 
احلريريــة قــال ان اســتقالة 
احلريري يجب ان تكون عمال 
سياسيا وسياديا، وال تستقيم 
اال اذا كانــت علــى االراضــي 

اللبنانية.
  وقبــل بــث املقابلة، ســأل 
النائب وليد جنبالط الرئيس 
احلريري بقوله: الى أين؟ وارفق 
سؤاله بصورة للعالم الفيزيائي 

االملاني آلبرت آينشتاين.
  وبعد املقابلة، غرد جنبالط 
قائال: رغم الصعاب والعثرات، 
تبقــى يــا شــيخ ســعد رجل 

التسوية واحلوار.
  مــن جهته، وصــف رئيس 
حزب القوات اللبنانية د.سمير 
جعجع املقابلة التلفزيونية بـ 
«احللقة االستثنائية.. ونحن 

بانتظارك».
  وقالت مصــادر معراب ان 
املقابلة وضعت حدا لكل حمالت 
التضليل والتشويش والفبركة 
والتحريض واالفتراء، واكدت 
على االســباب املوجبــة التي 
دفعته لالستقالة وكذلك على 
مضمون استقالته. وفي تقدير 
املصادر ان املعادلة التي طرحها 
احلريــري واضحة: يعود عن 
استقالته شرط انسحاب حزب 
اهللا من ازمات املنطقة، ويوافق 
على طرح موضوع سالحه على 

طاولة احلوار. 

 الراعي أول بطريرك ماروني يزور الرياض «باسم كل اللبنانيني » 
 بيروت: وصل البطريرك املاروني بشــارة 
الراعي الى الرياض أمــس، في زيارة هي 
األولى لبطريرك ماروني الى عاصمة اململكة 
العربية السعودية، والذي هو في نفس الوقت، 
كاردينال الكاثوليك في انطاكيا وسائر املشرق. 
وتعد هذه الزيارة، التي وصفت بالتاريخية، 

األولى لبطريرك ماروني إلى اململكة
  ورافق البطريرك الراعي منسق أمانة ١٤ آذار 
د.فارس سعيد، الذي اعتبر أن هذه الزيارة 
تشــكل عودة من الباب العريض للكنيسة 
الى املسرح السياسي على املستوى العاملي، 

كجسر للعبور بني املسيحية واالسالم.
  ويلتقــي البطريرك اليــوم الثالثاء، خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
وصاحب الســمو امللكي األمير محمد بن 
ســلمان ولي العهد نائــب رئيس الوزراء 
وزير الدفاع، ثم يســتقبل في مقر إقامته 
في الديوان امللكي رئيس احلكومة املستقيل 

سعد احلريري.
  وكان البطريرك الراعي حتدث قبل املغادرة 
عن أهداف زيارته للسعودية، بدعوة رسمية، 
وطلب صالة اجلميــع، «ألننا نتوجه اليها 
باسمكم جميعا»، باسم كل اللبنانيني، لقد 
اتصلنا بكل القيادات الدينية واملدنية وحملونا 

(محمود الطويل) كلهم آمالهم وأمانيهم.   البطريرك بشارة الراعي والوفد املرافق له لدى وصوله الى الرياض امس وفي استقباله وزير الدولة السعودي لشؤون اخلليج ثامر السبهان 

 احلريري «املنهك» يعود من الرياض لـ «استكمال التسوية»: إما استقالة نهائية.. أو عودة مشروطة 
 لم يسبق أن حازت مقابلة للرئيس سعد احلريري على اهتمام لبناني 
وإقليمي ودولــي مثلما حصل مع املقابلة التي بثت ليل اول من امس 
بعد أسبوع من االستقالة الغامضة وغير العادية في شكلها وظروفها 

وما تالها من انقطاع ولغط وتأويالت ومالبسات.
  فقد ظهر احلريري متعبا، قلقا، مشوش الذهن، مثقال بالهموم، وجاهد 
في السيطرة على اضطرابه العميق وفي جلم انفعاالته املكبوتة وعاطفته 
«الدامعة»، وكانت النتيجة ان اللبنانيني تعاطفوا مع ســعد احلريري 
ملستويات قياسية شــبيهة بتلك التي كانت بعد اغتيال والده الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري، لكن هذا «التضامن العاطفي» جاء مشوبا بحذر 
وتشكيك سياسي جلهة مدى قدرة احلريري على اخلروج من هذا املأزق 
واستعادة زمام املبادرة والقيادة، سواء على مستوى الزعامة السنية أو 
على مستوى احلكم. ورغم املآخذ على ظهور احلريري «في الشكل»، 
فإنه في «املضمون السياســي» أحدث مفاجأة إيجابية. ورغم وقوعه 
في التكرار والدوران حول ثالث أفكار: «الصدمة اإليجابية» لالستقالة، 
والتمســك بـ «النأي بالنفس»، والتأكيد على مصلحة لبنان أوال. فإن 
كالمه كان إيجابيا ومعاكسا للتوقعات في أنه كان أقرب الى «التهدئة» 
من التصعيد، ودفع األزمة في اجتاه االنفراج وليس االنفجار، بحيث بدا 

احلريري أنه عائد الى بيروت ليس خلوض املواجهة وإمنا لـ «استكمال 
التسوية»، وهذه مؤشرات تصب في هذا التوجه:

  ١ ـ الكالم الودي الذي أطلقه باجتاه الرئيس ميشــال عون مؤكدا على 
العالقة املمتازة معه، متحدثا عن عاطفة أبوية من جهة رئيس اجلمهورية 

(عون يعتبره مثل ابنه).
  ٢ـ  املوافقة على أن االستقالة بالطريقة التي قدمت بها لم تراع األصول 
واألعراف، متعهدا بالعودة الى بيروت قريبا جدا وفي غضون أيام للقاء 

الرئيس عون ورفع االستقالة إليه.
  ٣ـ  اإلشادة املفرطة باملفتي عبداللطيف دريان الذي قاد املوقف السني 

في التريث والضغط باجتاه «أولوية عودة احلريري».
  ٤ـ  اإلدالء بخطاب سياســي منخفض السقف مقارنة بسقف املوقف 
السياسي في بيان االستقالة، فلم نســمع العبارات احلادة واملواقف 

املتشددة.
  ٥ـ  احلرص على مراعاة حزب اهللا وعدم توجيه اتهامات إليه في الداخل 
اللبناني، وحتى في موضوع التهديد األمني الذي يواجهه احلريري فقد 
حصره في النظام الســوري، وظلت االتهامات ضد حزب اهللا إقليمية 
الطابع وتركز على تدخله في اليمن، في حني أن هذه االتهامات جتاوزت 

أو تكاد مسألة التدخل في سورية.
  ٦ـ  فتح احلريري الباب أمام التسوية من خالل طرح أفكار أولية ليست 
مكتملة وإمنا تتلمس طريق اخلروج من مأزق االســتقالة التي يقول 

احلريري إنه هو من كتب نصها بيده.
  خالصة ما قاله احلريري ان «اســتقالته نهائية وعودته (الى رئاســة 
احلكومة) مشــروطة»، ليس واردا عنده العودة عن االســتقالة، وهو 
سيأتي الى بيروت ليؤكد عليها، وليس واردا عنده العودة الى الوضع 
السابق الذي كان سائدا قبلها. واضح أن احلريري ال يريد املواجهة مع 
حزب اهللا وإمنا «التسوية»، ولكنه أيضا ال يريد أو أنه لم يعد يحتمل 
«عالقة املســاكنة» التي كانت قائمة، وإمنا يطرح عالقة على أســس 
جديدة وال ميكنه العودة الى رئاســة احلكومة من دون مخارج ترد له 
االعتبار السياسي وحتفظ «ماء الوجه»، وتأخذ في االعتبار التحفظات 
واالعتراضات، ويطرح احلريري على حزب اهللا «ثالثة مطالبـ  شروط» 

جتعل عودته ممكنة وتشكيل حكومة جديدة متاحا وهي:
  ٭ وقف احلمالت اإلعالمية والسياسية على السعودية.

  ٭ االلتزام بسياسة «النأي بالنفس» إقليميا.
  ٭ طرح موضوع سالح حزب اهللا على بساط البحث اللبناني من خالل 

استئناف احلوار الوطني و«االستراتيجية الدفاعية».
  هــذا يعني أن احلريري يعيد الكرة الى ملعب حزب اهللا الذي عليه أن 
يحدد موقفه من هذه املطالب وما إذا كان يرفضها كليا أو جزئيا ولديه 
اســتعداد إلظهار مرونة وتدوير زوايــا، أم أن حزب اهللا يعتبر مثل 
احلريري ولكن من منطلقاته أن ما بعد االستقالة ليس كما قبلها وأن 
احلريري الذي كان قبل االستقالة موضع تقدير واحتضان من احلزب 

تغير اآلن ولم يعد باإلمكان مسايرته ومجاراته.
  خالصة هذا الوضع، من االستقالة احلكومية الى االطاللة التلفزيونية، ان 
احلريري عائد لتقدمي استقالة رسمية، وأنه عائد رئيسا مكلفا بأكثرية 

نيابية كبيرة، ولكن األزمة ستكون أزمة تأليف وهناك احتماالن:
  ـ إما تشكيل حكومة جديدة في بعض وجوهها وفي بعض سياستها التي 
تراعي وضع احلريري إذا وافق حزب اهللا على تقدمي تنازل غير جوهري.
  ـ إما تعذر تشــكيل حكومة جديدة، لتبقــى احلكومة احلالية حكومة 
تصريف أعمال وال يكون حــل لألزمة وإمنا تعليق وتأجيل لها حتى 
موعــد االنتخابات النيابية، وحتى ذلك احلني ينجلي الوضع اإلقليمي 
ويتقرر مصير هذه االنتخابات وتتحدد األحجام واألوزان اجلديدة التي 

على أساسها يفصل الثوب الداخلي للتسوية اجلديدة أو املستكملة. 

 املفتي دريان: احلريري في بلده الثاني
  سليمان: دالئل خير في كالم سعد 

 بيروت ـ خلدون قواص
  

  اعتبر مفتي لبنان الشــيخ 
عبداللطيف دريان امام زواره ان 
حديث الرئيس سعد احلريري 
املباشــر مــن بلــده الثاني في 
الســعودية  العربيــة  اململكــة 
شــكل ارتياحا لدى اللبنانيني 
وتفاؤال بعودته قريبا ودحض 
كل الشائعات والتأويالت التي 
انتشرت في لبنان والعالم وهو 
بني اهله واخوانه في الرياض.

  هذا، وقد أّم دار الفتوى العديد 
من الوفود وفي مقدمتها رئيس 
اجلمهوريــة الســابق ميشــال 
سليمان الذي التقى املفتي دريان 
وعبــر له عن تقديــره اجلهود 
التي يقوم بها من حيث اعتداله 
واللقــاءات التي يجريها جلمع 
وحدة الصــف اللبناني، ورأى 
الرئيس سليمان ان دالئل اخلير 
ظهــرت امس في مقابلة رئيس 
احلكومة سعد احلريري الذي قال 
ما يجب ان يقوله رئيس حكومة 
لبنان، وهو يعبر عن رغبته اما 

تدخله في شــؤون دول اخرى 
خــارج لبنــان اوال ثــم نبحث 
االســتراتيجية الدفاعية ثانيا، 
والنزوح السوري الذي اصبح 
بالغ االهمية، ويجب مناقشته في 
جلنة احلوار الوطنية، وهناك ما 
نطالب به جميعا، وهو العودة 

باالســتمرار بترأس  احلكومة 
وامــا االســتمرار باالســتقالة، 
وعلــى ضوئها ُيكلف شــخص 
آخــر، ونحن نفضــل ان ُيكلف 
هو شخصيا بتأليف احلكومة 
ولو اصر على االستقالة،. وقال: 
يجب ان يعــود حزب اهللا عن 

الى احلوار الذي ال نريد تسميته 
اعالن بعبدا، املهــم هو حتييد 
لبنان والتفكير والتوافق على 
اســتراتيجية دفاعية من اجل 
تنظيم موضوع السالح، وصوال 
الى تولي الدولة حصريا مسألة 

السالح.

(محمود الطويل)   مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان مستقبال الرئيس ميشال سليمان في دار الفتوى 

 يعقوبيان تكشف حقيقة الرجل خلف الكواليس 

 العربية.نت: أثار الرجل الغامض الذي 
ظهر فجأة على شاشة التلفزيون أثناء 
املقابلة مع الرئيس سعد احلريري الكثير 
مــن التكهنات والفضول حــول هويته 
ووظيفته وماذا كان مكتوبا في الورقة 
البيضاء التي كان يحملها. وبدا االرتباك 
واضحا على احلريري الذي تشتت تركيزه 
وهو ينظر الى الرجل الواقف على يسار 
املذيعة بوال يعقوبيان. وبدا وكأنه يحاول 
ان يقرأ ما كان مكتوبا على الورقة التي 
يحملها قبل ان يومئ له بيده لينصرف، 
فغادر الرجل. ما حدث، شرحته يعقوبيان، 
فقبــل دقيقتني تقريبا من نهاية املقابلة 
التي دامت ساعة و٣٠ دقيقة، عادت بعد 
آخر فاصل فيها، وأشارت إلى املكان الذي 

كان يقف فيه الرجل، وقالت انه «من فريق 
العمل». وفي شــرحها، اعتبرت املذيعة 
أن ظهور الرجل فــي اللقطة، كان خطأ 
تقنيا، لكنه يثبت على األقل أن املقابلة 
كانت مباشرة وغير مسجلة سلفا، وإال 
لكانوا ألغوا اخلطأ التقني فيها. مع أنها 
لم تكن في حاجة إلى هذا التبرير، ألنها 
سبق وأعطت دليال آخر أثناء املقابلة.. 
دليل دامغ يؤكد أنها مباشرة، هو ذكرها 
لوقوع زلزال في العراق. وأعطت املزيد 
من التوضيح حول هوية الشخص في 
اتصال مع االعالمي عمرو اديب على قناة 
«أون تي ڤي»، أخبرته فيه بأنه موظف 
يعمــل لدى احلريري «من فريقه، وكان 

يحاول أن يقول له شيئا». 

 صورة تلفزيونية تظهر رجال غامضا خلف املذيعة خالل مقابلة الرئيس سعد احلريري    

 جنبالط: تبقى
  يا شيخ سعد
  رجل التسوية 

واحلوار
  

  جعجع: احللقة 
استثنائية ونحن 

بانتظارك 

 احلجار: احلريري عائد 
لتصحيح سياستنا 

اخلارجية 
 بيروت - أحمد منصور

  
  أكد النائب محمد احلجار «أهمية 
عودة الرئيس احلريري ليقود مسيرة 
التيار ومسيرة تصحيح اخللل الذي 
أصــاب سياســة لبنــان اخلارجية 
بفعل إصرار إيــران وحلفائها على 
اإلخالل بالتوازنات الداخلية اللبنانية 
وبالتوازنات اخلارجية في املنطقة 
وســعيها إلى فرض سيطرتها على 
العالــم العربــي وهــز االســتقرار 
اللبناني». وشــدد احلجار في لقاء 
سياســي في بلدة ضهر املغارة في 
قضاء الشوف على أننا «نريد استقرار 
لبنان واســتقرار عالقاتــه العربية 
على قاعدة انتمائنا العربي وحتييد 
لبنان وحرصنا على مواجهة مشاريع 
التفتيــت والفنت التي تســعى إليها 
إيران». وختم بتجديد التأكيد على 
والء تيار املستقبل ملشروع الدولة 
الدميوقراطية ومؤسساتها  املدنية 
الدستورية وحدها، ورفض أي سالح 
خارج مؤسساتها الشرعية وال يأمتر 
بها، وعلى وقوفه صفا واحدا خلف 
الرئيس والزعيم سعد احلريري في 

كل خياراته ومواقفه». 


