
ال�����ع�����دل ورئ�����ي�����س مجلس  ج����ان����ب وزي��������ر 
القضاء األعلى. 

ورغ��م أن ه��ذه األج���واء توحي ب��أن جلسة 
البند  ف��ي مناقشاتها  ت��ت��ج��اوز  ل��ن  ال��ي��وم 
زيارته  ب��ع��د  ال����دف����اع  وزي�����ر  أع���ل���ن  األول، 
الحريري أمس، أنه سيشارك في الجلسة 
ب��ع��د أن ت��ج��اوب��ت األم���ان���ة ال���ع���ام ملجلس 
ال��وزراء مع طلبه إضافة بند »التحريض 
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أو منتمني لقوى 14 آذار. 
وفي ما يشير إلى أن جواب الحريري على 
امل��ع��ارض��ة س��ي��ك��ون سلبيًا، أكدت  اق��ت��راح 
مصادره أنه ال يزال متمسكًا بطرح عرض 
امللف على لجنة لبت قانونية إحالته على 
أقصى  ق��دم  أن��ه  العدلي، مضيفة  املجلس 
ي��ت��ول��ى سليمان  أن  وآخ���ره���ا  ال���ت���ن���ازالت 
وب����ري ت��س��م��ي��ة ع��ض��وي��ن ف���ي ال��ل��ج��ن��ة إلى 

به ناشري وثيقة  اتهم  ال��ذي  القتل«  على 
واملطالبني  ب������ه،  امل���ت���ع���ل���ق���ة  وي���ك���ي���ل���ي���ك���س 

بمحاسبته. 

قمة الدوحة
ال��وق��ت، حضر لبنان بندًا رئيسًا  في ه��ذا 
ع��ل��ى ق��م��ة ال���دوح���ة ب��ني ال��رئ��ي��س السوري 
ب���ش���ار األس������د وأم����ي����ر دول������ة ق���ط���ر الشيخ 
ح��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة آل ث���ان���ي، ال���ل���ذي���ن أكدا 
املواضيع  ل��ح��ل  ال����ح����وار  اع���ت���م���اد  أه��م��ي��ة 
في  ال��وق��وع  وتجنب  لبنان  ف��ي  الخالفية 
الفتنة، مجددين حرصهما على مساعدة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ف��ي ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى أم���ن لبنان 

واستقراره، بحسب وكالة »سانا«.
ل���ح���ل الوضع  امل����ط����روح����ة  األف�����ك�����ار  وع������ن 
ف��ي ل��ب��ن��ان، ق���ال األس����د: »ال أري���د التحدث 
املوضوع.  ه��ذا  ف��ي  اللبنانيني  ع��ن  نيابة 
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أح��ي��ان��ًا إع����الن األف���ك���ار ف��ي اإلع����الم يكون 
تناقشنا  نفسه.  السياسي  بالعمل  ض��ارًا 
أن���ا وس��م��ّو األم��ي��ر ف��ي األف���ك���ار املطروحة 
سوريًا  ال  لبنانيًا  تعلن  أن  ل 

ّ
يفض ول��ك��ن 

بالقرار  ي���ت���ع���ل���ق  م�����ا  وف������ي  ق����ط����ري����ًا«.  أو 
إن سوريا  القول  د 

ّ
ج��د املرتقب،  االتهامي 

ك���دول���ة وك���ق���ي���ادة س��ي��اس��ي��ة ال ت��ق��ب��ل »أي 
ات��ه��ام ف��ي أي ح��ال دون دل��ي��ل«، م��ؤك��دًا أن 
إذا  دليل وخاصة  إل��ى  اتهام بحاجة  »أي 
ف��ي��ه محكمة وه���و متعلق  ك���ان امل��وض��وع 
بقضية وطنية كاغتيال رئيس وزراء بلد 
مثل لبنان فيه انقسامات عمرها قرون ال 
عقود من الزمن. ال بد أن يكون هناك دليل 

كي ال يكون هناك انقسام«.
ب����دوره أك���د أم��ي��ر ق��ط��ر ردًا ع��ل��ى س���ؤال عن 
وج����ود م���ب���ادرة م��ش��ت��رك��ة س���وري���ة قطرية 
ب��ش��أن ل��ب��ن��ان، أن امل��وض��وع م��ا زال ف��ي يد 
سوريا والسعودية، مضيفًا أنه متأكد من 
أن دمشق والرياض حريصتان كل الحرص 
ع��ل��ى أال ت��ك��ون ه��ن��اك فتنة ف��ي ل��ب��ن��ان وأن 

تجنبا املنطقة أي شر جديد قادم.
السعودي،   – ال��س��وري  ل��ل��دور  آخ��ر  تأكيد 
امل���رة م��ن منّسق عملية السالم  ج��اء ه��ذه 
في الشرق األوس��ط، روب��رت سيري، الذي 
ال��ش��ه��ري��ة ف��ي مجلس  ش���دد ف��ي مطالعته 
األمن عن الحالة في الشرق األوسط، على 
والدور  الداخلي  اللبناني  ال��ح��وار  أهمية 
ال��ذي تقوم به دمشق والرياض  اإلقليمي 

من أجل حل املشكالت القائمة.
النائب  ق������ال  ال����داخ����ل����ي����ة،  امل�����واق�����ف  وف������ي 
التغيير  ع��ون، بعد اجتماع تكتل  ميشال 
واإلص�����الح، إن »ك���ل م��ن ي��ق��ف ع��ائ��ق��ًا أمام 
إح��ال��ة م��س��أل��ة ش��ه��ود ال����زور إل���ى املجلس 
بالتالعب  ال�����ي�����وم  م���ت���ه���م  ه�����و  ال����ع����دل����ي، 

بالتحقيق وبأنه شريك في فبركة شهود 
أن  »ي���ج���ب  ال���ح���ري���ري  أن  ورأى  ال���������زور«. 
يستقيل من الحكومة ألنه طرف، هو طرف 
وي��ري��د أن يسير ال��ع��دال��ة وف��ق أه��وائ��ه؟ ال 
يستطيع أن يصل إلى مبتغاه وهو رئيس 
ال��ح��ك��وم��ة. ف��ل��ي��خ��رج م��ن ال��ح��ك��وم��ة وليقم 

بما يحلو له«. 
ووص������ف ال���خ���ط���اب���ات ف����ي ط���راب���ل���س يوم 
امل��اض��ي بأنها »ت��ح��ري��ض جماعي  األح���د 
القوانني.  ك���ل  ال���ت���ص���ادم« وت��خ��ال��ف  ع��ل��ى 
ك���ذل���ك رف����ض ال���رئ���ي���س ع��م��ر ك���رام���ي هذه 
ال��خ��ط��اب��ات وق�����ال إن ط���راب���ل���س »ل����م تكن 
إال ق��ل��ع��ة ال���ع���روب���ة وت���ت���ج���اوب دائ���م���ًا مع 

الطروحات الوطنية«.
في هذا الوقت، استهجنت كتلة املستقبل، 
الرئيس  ب���رئ���اس���ة  أم�����س  ف����ي اج��ت��م��اع��ه��ا 
فؤاد السنيورة، »لهجة التهديد والوعيد 
وتحديد املهل والتعابير النابية واملسفة، 
ال����ت����ي أط����ل����ق����ت م�����ن ع����ل����ى امل����ن����اب����ر وعبر 
ال��ش��اش��ات م��ن ق��ب��ل ب��ع��ض امل��س��ؤول��ني في 
فريق حزب الله وغيرهم«، ورأت في الوقت 
نفسه أن��ه يجب »ع��دم االن��ج��رار إل��ى ردود 
أف��ع��ال وم��م��ارس��ات وم��واق��ف مماثلة عبر 
إط��الق عبارات وشعارات تخدم من يريد 
خطيرة  منزلقات  إل��ى  واالن����زالق  التوتير 
م��ذه��ب��ي��ة وط��ائ��ف��ي��ة وم��ن��اط��ق��ي��ة مرفوضة 
وم��س��ت��ه��ج��ن��ة«، ف���ي إش�����ارة إل���ى خطابات 

األحد.
لكن النائب محمد كبارة، الذي أعلن األحد 
طرابلس »عاصمة السنة«، انتقل أمس إلى 
اتهام حزب الله بأنه »يدير شبكة تهريب 
البرية  اللبنانية،  ال��ح��دودي��ة  املنافذ  عبر 
 60 الخزينة  ح��ارم��ًا  وال��ج��وي��ة،  والبحرية 

في املئة من جباياتها الجمركية«.
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رات 
ّ
سليمان يراوح والحريري يبحث  عن مبر

بالقول  الدائمني  ال���زّوار  أح��د  ينقلها  التي 
ي���ت���غ���ّي���ر خالل  ل�����م  األس��������د  م����وق����ف  إن 
االت���ص���االت ال��ه��ات��ف��ّي��ة ال��ت��ي ج���رت الحقًا 
، وال��ت��ي ح��رص م��ن خاللها 

نْ
ب��ني ال��ط��رف��ني

الرئيس اللبناني على معرفة ما إذا كانت 
����� السعودّية ال تزال  االتصاالت السورّية 
مستمّرة، من دون أن يعرف فحوى هذه 
ُيطالب بمعرفة  أن  يبدو  االت��ص��االت، وال 

فحواها. 
ي����روي ال���زائ���ر ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات ف��ي إطار 
ال��ج��م��ه��ورّي��ة وأدائه،  ال���دف���اع ع���ن رئ��ي��س 
عند سؤاله عن سبب عدم قيام سليمان 
بأي خطوة جّدية لفرض سلطته رئيسًا 
 ،

ّ
للجمهورّية، أو للوصول إلى نوع من الحل

انحياز سليمان   على عدم 
ً
دليال ويراها 

ه يذكر أن الشائع 
ّ
إلى فريق الحريري، لكن

»بدأ  سليمان  أن  السياسي  ال��وس��ط  ف��ي 
مع سعد الحريري من املكان الذي انتهى 
إليه إلياس الهراوي مع رفيق الحريري«، 
 ،

نْ
الطرفني ب��ني  العالقة  حجم  على  للداللة 

ومن هو الطرف املهيمن في هذه العالقة. 
رئيَس  ب����ع����ب����دا  ق����ص����ر  زّوار  ي����ص����ف 
الجمهورّية اللبنانّية باملكّبل وغير القادر 
ُي���ري���د سوى  ال  وأن����ه  دور،  أي  أداء  ع��ل��ى 
الحفاظ على أمنه الشخصي وأمن البالد 
والعباد. هو ال ُيريد، ولو للحظة، أن يذكر 
ال��ت��اري��خ أن ف��ي ع��ه��ده ح��ص��ل أم���ر سيئ 
ل��ل��ب��ن��ان، ل��ك��ن ال ي��ب��دو أن���ه ي��ط��م��ح إل���ى أن 
يذكر التاريخ أن في عهده حصل إنجاز 

مهم للبنانيني. 
»وض���ع رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ل��ي��س أفضل«، 
القريبني منه. فهو،  ال��وزراء  بحسب أحد 
وُيريدها،  ب��ال��ت��س��وي��ة  ي���رغ���ب  ك����ان  وإن 
ف��إن��ه ي��ق��ول مل��ن ي��س��أل��ه عنها إن���ه يحتاج 

ُيرّدد  بها.  جمهوره  لُيقنع  م��ب��ررات  إل��ى 
 ع��ن��د العديد 

ً
ه���ذا ال���وزي���ر م��ا ب���ات الزم����ة

م���ن امل��ع��ت��دل��ني ف���ي ف��ري��ق ال��رئ��ي��س سعد 
ال��ف��ري��ق اآلخر  أّن ع��ل��ى  ال���ح���ري���ري، ه���ي 
إعطاء الحريري أوراقًا لُيقّدمها لجمهوره 

وُيقنعه بقبول التسوية. 
األوراق،  هذه  أهم  العربي  السقف  ويأتي 
الحريري  م��ن  السعودي  امللك  طلب  ف��إذا 
فإن جمهوره سيقبل  بالتسوية،  القبول 
ب���ه���ا. أّم�����ا ال����ورق����ة ال���ث���ان���ي���ة، ف��ه��ي إعطاء 
ُي���ب���ّرر ل��ج��م��ه��وره أسباب  ال���ح���ري���ري م���ا 
يه عن املحكمة الدولّية. يقول الوزير 

ّ
تخل

أح�����د يعرف  أن ال  وي����ذك����ر  ال����ك����الم  ه�����ذا 
تداولها  ي��ج��ري  ال��ت��ي  التسوية  تفاصيل 
غير امللك السعودي عبد الله ونجله عبد 
األسد،  بشار  السوري  والرئيس  العزيز، 
واألم����ني ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��س��ّي��د حسن 

نصر الله، والحريري. 
لكن، لهذا الكالم مبرراته. إنه املدخل إلى 
ال��ق��ول إن ال��ك��الم ال��ذي قيل ف��ي طرابلس 
في احتفال بذكرى رأس السنة الهجرّية، 
 على أّن األم��ور تخرج من يدي 

ٌ
هو دليل

الحريري، وأّن هناك ضغوطًا في الشارع، 
شعبّيته  ف��ق��د  وإال  ُي��ج��اري��ه��ا،  أن  ع��ل��ي��ه 
وُيبّرر  األكثر تشددًا،  الحركات  ملصلحة 
للنائب السابق مصطفى  العالي  السقف 
علوش، وهو عضو في املكتب السياسي 
ل���ت���ّي���ار امل��س��ت��ق��ب��ل، ب���أن���ه م���ح���اول���ة لعدم 
ت��رك األم���ور ف��ي ي��د النائب خالد ضاهر 

وغيره. 
ت���ه���دي���د فريق  إن  ل���ل���ق���ول  م���ح���اول���ة  ه����ي 
ي��زال على  الدائم باألصولّية ال  الحريري 
ال��ح��ري��ري ال يستطيع  ال��ح��ي��اة، وإن  ق��ي��د 

لجمه.


