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لبنان: اتصاالت إقليمية »طارئة«.. وحظوظ ميقاتي كمرشح »توافقي« تتقدم
صالحي لـ »األنباء«: يجب أن تحل المشكلة اللبنانية من دون تدخالت خارجية

)محمود الطويل( جانب من االجتماع الطارئ ملجلس املفتني في لبنان برئاسة د.قباني امس 

مجلس المفتين لسليمان: ال تسمح بالمضي في مخطط دعاة اإللغاء
بيروت ـ خلدون قواص

حّذر مجلس املفتني في لبنان من مغبة 
االنزالق ال���ى مخاطر اللجوء الى حكومة 
لبنانية مفروضة بوس���ائل االس���تقواء 

والضغط واإلرغام.
وأعرب في بيان له اثر اجتماعه برئاسة 
مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني عن 
قلقه الشديد من محاوالت فرض الهيمنة 
والسيطرة والقهر والكيدية واخلروج على 
امليثاق الوطني والدستور، وتوجه املجلس 
بالنداء ال���ى رئيس اجلمهورية اللبنانية 
املؤمتن على الدس���تور ووح���دة الوطن 

والثوابت التي قام عليها لبنان بأال يسمح 
للثأريني دعاة اإللغاء باملضي في مخططهم، 
اليائسة والوقوف  والتصدي حملاوالتهم 
في وجه مثيري التوت���رات العبثية بني 
الطوائف اللبنانية، حفاظا على االستقرار 

واألمن في لبنان.
وأكد مجلس املفتني متس���كه بالعيش 
املشترك والوحدة الوطنية والسلم األهلي 
وبعهود الش���هداء الذين ضحوا بحياتهم 
لتحقيقه���ا، وحذر من جتاه���ل األكثرية 
الس���نية واألكثرية النيابية ومن جتاوز 
األسس الدس���تورية واملعادالت الوطنية 

امليثاقية التي تتعلق باحلقوق الدستورية 
لرغبة هذه األكثرية النيابية، ورفض شتى 
األساليب والوسائل اخلارجة عن أدبياتنا 
السياسية والوطنية التي جتاوزت حدود 

القيم األساسية لإلنسان.
ورأى ان كل من يراهن أو يحاول إشعال 
الفتنة هو خاس���ر وخائن لوطنه لبنان 
الذي قام على احملبة بني مختلف الطوائف 
واألطراف مهما اختلف الرأي بينها، داعيا 
اللبنانيني الى عدم االجنرار الى فتنة يعمل 
لها من ال يريدون للبنان أمنا وال س���اما 

وال استقرارا.

وأكد مجلس املفتني متسكه بالعدالة 
التي ال يقوم نظام دونها وال تس����تقيم 
التي حتقق  احلي����اة بتجاهلها وه����ي 
االستقرار واألمان عند الناس، كما أكد 
على مرجعية اتفاق الطائف القانونية 
والدستورية باتفاق الطائف للبنان الواحد 
املوحد بأرضه وشعبه ومؤسساته، وان 
العدو الوحيد هو إسرائيل وان هذا البلد 
الذي انتصر وينتص����ر بوحدة أبنائه 
 مدعو اليوم الى التاقي واحلوار من أجل
إقام����ة العدل واالس����تقرار ف����ي ربوع 

الوطن.

ناشد رئيس الجمهورية تأجيل االستشارات النيابية حفاظاً على األمن واالستقرار

عواصم - هدى العبود والوكاالت
هناك مقولة معروفة في لبنان تقول: »ننام 
على قرار ونس����تفيق على آخر«، فباألمس كان 
التحضير لاستشارات النيابية امللزمة الختيار 
رئيس حكومة جديد ش����به محسوم، اما اليوم 
فقد بدأ احلديث بشكل جدي عن امكانية تأجيلها 
للمزيد من املشاورات االقليمية في ربع الساعة 
األخير او لعدم حس����م اي طرف لألكثرية التي 
تخّوله تكليف رئيس حكومة كما يؤكد املراقبون، 
قبل أن تتوارد معلومات عن اتصاالت سورية 
- قطرية - فرنسية وتركية افضت الى ترجيح 
كف����ت الرئيس جنيب ميقات����ي كرئيس وفاقي 

للمرحلة.
وفيما أطل أمني عام حزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل امس للوقوف عل����ى آخر التطورات 
الداخلية كانت مصادر مطلعة أكدت  ل� »األنباء« 
عن دخول امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني على خط األوضاع اللبنانية الساخنة طالبا 
من املعنيني بامللف اللبناني تأجيل االستشارات 
النيابية افس����احا في املجال ملشاورات أكبر قد 

تسحب فتيل األزمة.
حراك ديبلوماسي

وعلى صعيد متصل، تشهد العاصمة السورية 
دمش����ق هذا األسبوع حراكا ديبلوماسيا مكثفا 
يتزامن مع تصاعد االشتباك السياسي بني القوى 
اللبنانية على ضوء التفاعات الناجتة عن احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان، حيث وصل أمس إلى 
دمش����ق وزير اخلارجية اإليراني باإلنابة علي 
أكبر صاحلي الذي ق����ال ان على اللبنانيني ان 

يتوافقوا فيما بينهم على حل خافاتهم.
وأضاف صاحلي في تصريح خاص ل� »األنباء«: 
»يجب أن حتل املش����كلة اللبنانية لبنانيا ومن 
دون تدخات خارجية ونح����ن مع احلل الذي 

يتوافق عليه اللبنانيني«.
وعن املباحثات التي سيجريها صاحلي مع 
املسؤولني السوريني أوضح أنه سيطلع الرئيس 
السوري بشار األسد االثنني حيث يلتقيه ويلتقي 
وزير اخلارجي����ة وليد املعلم عل����ى مباحثات 

اسطنبول بني إيران ومجموعة ال� 5 + 1.
وأضاف صاحلي: هناك تنس����يق بني دمشق 
وطهران في العدي����د من امللفات والزيارة تأتي 

في هذا السياق.
موفد فرنسي

وفي س���ياق آخر، أكدت مصادر س���ورية 

موثوقة أن رئيس اجلمعية الوطنية في فرنسا 
بيرنار آكوييه سيزور دمشق بعد غد لثاثة 
أيام يلتقي خالها الرئيس األس���د وعددا من 
كبار املسؤولني السوريني وذلك في زيارة هي 
األولى ل���ه ويرافقه خالها وفد برملاني رفيع 
املستوى. كما أكدت املصادر أن وزير اخلارجية 
البريطاني وليام هيغ س���يقوم نهاية الشهر 
اجلاري بزيارة إلى دمشق هي األولى له منذ 

تسلمه مهامه في املاضي.
ومتابعة خلط االتصاالت نقلت قناة ال� »ام 
تي في« عن مصادر قولها ان »املعاون السياسي 
لرئيس مجلس الن���واب نبيه بري واملعاون 
السياسي ألمني عام »حزب اهلل« زارا دمشق 
س���را بعد ظهر أمس االول، وذكرت معلومات 
سورية أن »هناك احتماال لتأجيل االستشارات 

النيابية املقررة اليوم«.
أوغلو في باريس

اتصاالت أمير قطر ولقاءات دمشق القتها 
حتركات تركية سريعة، اذ توجه مساء امس 
وزير اخلارجية التركي أحمد داود اوغلو الى 
باريس للقاء كبار املسؤولني الفرنسيني للسعي 

في حل األزمة بحسب مصادر صحافية.
الى ذلك مازال التكهن سيد املوقف في خريطة 
تكتل اللقاء الدميوقراطي وإلى عدد األصوات 
التي س���تعطى للمعارضة واملواالة، وفي هذا 
االطار أكد عضو كتلة »املستقبل« النائب محمد 
احلج���ار ان موقف »اللقاء الدميوقراطي« من 
االستشارات النيابية غير موحد، مشيرا إلى 

ازدياد احلديث عن الدعوة إلى تأجيلها.
وقال في حديث الى قناة »أخبار املستقبل« 
امس ان »عدد األص���وات التي من املتوقع ان 
يحصل عليها رئيس احلكومة املكلف قد تفرق 

بنسبة صوت أو صوتني«.
وأش���ار إلى »ان احلديث ع���ن الدعوة إلى 
تأجيل االستشارات النيابية امللزمة ملزيد من 
املباحثات يزداد بهدف تفادي معركة »كس���ر 
عظم« ب���ني الفريقني، خصوص���ا أن فريق 8 
آذار اليزال مصرا عل���ى العمل باجتاه ابتاع 
موقع الرئاس���ة الثالثة واحلكم من الرئيس 

سعد احلريري«.
وأضاف ان هذا الفريق »يسعى إلى تكرار 
ممنهج ملا سبق وشاهدناه في العام 1998 عندما 
حاول رئيس اجلمهورية السابق اميل حلود 
منع الرئيس الش���هيد رفيق احلريري من ان 

يتبوأ سدة الرئاسة الثالثة«.

بيروت ـ محمد حرفوش
تتوجه االنظار اليوم الى قصر بعبدا، حيث من املفترض ان 
تنطلق عجلة االستشارات النيابية امللزمة لتكليف رئيس جديد 
للحكومة. وس��ط معركة اصوات طاحن��ة واصطفاف حاد بني 
قوى 8 آذار التي تتجه الى ترشيح الرئيس عمر كرامي، وقوى 
14 آذار التي ترش��ح الرئيس س��عد احلري��ري. وتظهر عملية 
اس��تخراج الليلة قب��ل املاضية ان الفارق ل��ن يتعدى الصوت 
او الصوت��ني، وق��د تصل االمور الى تعادل ب��ني الفريقني بعد 
حص��ول كل منهما على صوت نص��ف عدد النواب ال� 128 اي 
64 صوت��ا. وفي قراءة خلارطة توزي��ع االصوات النيابية تأتي 

اصوات املعارضة لتصب لصالح كرامي.
كتلة التيار الوطني احلر برئاسة العماد ميشال عون وتضم 

18 نائبا.
كتلة التنمية والتحرير برئاس��ة الرئيس نبيه بري وتضم 

13 نائبا.
كتلة الوفاء للمقاومة برئاس��ة النائب محمد رعد وتضم 12 

نائبا.
كتلة نواب احلر املوحد برئاس��ة النائب س��ليمان فرجنية 

وتضم 4 نواب.
كتلة نواب حزب البعث وتضم نائبني اثنني.

كتلة نواب احلزب الس��وري التقدم��ي االجتماعي وتضم 
نائبني.

كتلة نواب االرمن وتضم نائبني.
كتلة وحدة اجلبل وتضم اربعة نواب.

وفي احملصلة فإن مجموع نواب املعارضة يبلغ 57 نائبا.
اما اصوات الكتل التي س��تصوت للحريري فتتوزع على 

الشكل التالي:
كتلة املس��تقبل برئاسة الرئيس سعد احلريري وتضم 34 

نائبا.
كتلة نواب القوات اللبنانية وتضم ثمانية نواب.

كتلة نواب الكتائب وتضم خمسة نواب.
اجلماعة االسالمية وتضم النائب عماد احلوت.

النواب املستقلون املتوقع تصويتهم للحريري هم: روبير 
غامن، ميش��ال املر، بطرس حرب، ادي ش��معون، متام سالم، 

روبير فاضل ونايلة تويني.
وبالتالي فإن مجموع الذين س��يصوتون للحريري هو 55 

نائبا.
كتلة الوفاق الوطني وتضم النائبني محمد الصفدي وقاسم 
عبدالعزيز )االخير حسم قراره بالتصويت للحريري( وكذلك 

الصفدي وفق ما تردد.
كتلة التضامن وتضم النائبني جنيب ميقاتي واحمد كرامي 
واش��ارت معلومات ال��ى ان كرامي س��يصوت للحريري، اما 

ميقاتي فمازال موقفه قيد الدرس.
وبالتال��ي ف��إن االصوات التي س��يحصل عليها احلريري 
ستصبح 58 صوتا. اما فيما يتعلق مبوقف اللقاء الدميوقراطي 
برئاسة النائب وليد جنبالط والذي يعتبر »بيضة القبان« فإن 
عددا من اعضائه بات محسوما انهم سيعتمدون اخليار اجلديد 
للنائب جنبالط وهم: غازي العريضي، اكرم شهيب، وائل ابو 
فاعور، ونقلت مص��ادر ان النواب الذين ينتمون الى الكتلتني 
غير احلزبيني، ابلغوا جنبالط انهم سيصوتون للحريري وهم: 
فؤاد الس��عد، هنري حلو، مروان حمادة، انطوان سعد، نعمة 
طعمة في ح��ني ان النائبني ايلي عون وعالء ترو لم يحس��ما 

خيارهما كما تردد الى جانب املوقف اجلنبالطي.
وبالتالي فإن مجم��وع التصويت للحريري في ضوء هذه 
اللوحة املبدئية سيكون 63 صوتا وكرامي 61 صوتا، ويقر في 
خان��ة املترددين جنيب ميقاتي، ايلي عون، وعالء ترو والنائب 

نقوال فتوش الذي لم يحسم خياره بعد.

بعد اصطفاف جنبالط األخير

كيف تبدو خريطة توزيع األصوات 
النيابية بين قوى 14 و8 آذار

بري يبرق إلى خادم 
الحرمين الشريفين 

مهنئًا بسالمته
بيروت: أبرق رئيس مجلس 
الى خادم  النواب نبيه بري 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز مهنئا بسامته. وجاء في 
البرقية: »جالة امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل سعود حفظكم اهلل، 
خادم احلرمني الشريفني، السام 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته، باسمي 
وباس����م مجلس النواب اللبناني، 
أعبر لكم عن سرورنا البالغ لقيامكم 

بالسامة وشفائكم«.
وأضافت البرقية: »نسأل اهلل 
سبحانه وتعالى لكم دائما موفور 
الصحة وكمال العافية وأن ميكنكم 
م����ن القيام جت����اه قضايا األمتني 
االس����امية والعربية وأن يحفظ 
بلدكم قوي����ا، عزي����زا ومزدهرا، 
وتفضلوا بقبول فائق االحترام«.

إسرائيليون عن الوضع 
اللبناني: فليحرقوا بعضهم 

بعيداً عن الحدود
بي�روت: نقل�����ت مراس����ل��ة 
ال� »ال.بي.س����ي« في القدس 
عن مسؤولني اسرائيليني مراقبني 
للجلسة التي عقدها رئيس الوزراء 
االس����رائيلي بنيامني نتنياهو ان 
العام هو  املوق����ف االس����رائيلي 
»فليحرق اللبنانيون بعضهم بعيدا 

عن احلدود الشمالية«.

وهاب لجعجع: عليّ أن آتي بـ »كرباج« ألجربه عليك كل يوم!
)سابقا( ألنه لم يكن لديه ثقة مبن 
تولوا هذه احلكومة وكان شعوره 
مبحله«، مؤكدا أن »احلزب لديه 

ثقة بحلفائه«.
ورأى وهاب أن رئيس الهيئة 
التنفيذية في »القوات اللبنانية« 
سمير جعجع ممثل هزلي لكنه 
ليس »مهضوما«، قائا »في بلد 
يوجد فيه سمير جعجع، علي أن 
آتي وأحمل كرباجا وأجربه كل 
يوم على جعجع«، متسائا »هل 
لدى جعجع رفيق إال وغدر به؟ 
بالنس���بة لنا ليس لدينا اي ثأر 
عنده، ولكن املسيحيني لديهم«، 
مخاطبا جعجع »أنت من تآمرت 
وأوصلت الى 13 تشرين، وأنت 
تآمرت على املسيحيني ومشيت 

بالطائف«.
وردا على سؤال، قال وهاب: 
»أنا ال أحترم السفيرة األميركية 
مورا كونيللي وال أحترم إدارتها«، 
واصفا إياها ب� »ال فاش كيري«.

واملسؤولية«.
وقال وهاب »على الرغم من 
الكثير من  أن )جنباط( حتمل 
الضغوطات، ولكنه حتمل بجرأة 
مسؤولية عدم إيصال األمر الى 
طريق مس���دود«، الفتا الى أنه 
»عندما ذهب جنباط الى سورية، 
لم يفاحته الرئيس السوري بشار 

األسد مبوضوع التصويت«.
وردا على سؤال، قال وهاب: 
»اذا س���مي مرش���ح للمعارضة 
الدرزية فس���أناقش في���ه، واذا 
سمي مرشح من دون أن أعرف 
به سأعمل »مشكلة«، متمنيا أن 
»يكون للدروز وزارة س���يادية 
في احلكوم���ة اجلديدة«، مؤكدا 
أنه »خ���ارج احلكومة أقوى من 

داخلها«.
وإذ لفت وهاب الى أن »حزب 
اهلل« يعتب���ر أن لعبته أكبر من 
اللعبة الداخلية«، أوضح وهاب 
أن »احلزب دخ���ل الى احلكومة 

التفاصيل كنت  تفاوض، وعلى 
تفاوض«، مشددا على أن »السنة 
أمة وليست طائفة لنستخدمها 

في زواريب لبنان«.
ون���وه وهاب مبوقف رئيس 
النائب  الدميوقراطي«  »اللق���اء 
ولي���د جنباط، واصف���ا اياه ب� 
»اجلريء، وفيه الكثير من اإلقدام 

الى أن »املعارضة اللبنانية تبحث 
بشكل جدي كيفية تسلم السلطة، 
وهناك محاذير وأنا لست مع هذه 

احملاذير«.
وإذ أشار وهاب الى »هذا اجلنب 
الذي ميارسه جزء من املعارضة«، 
قال »إذا كان للمعارضة مشروع 
ج���ريء فلتتق���دم، وإن لم يكن 
لديها فلتتراجع«، داعيا إياها الى 
»إقامة مشروع اقتصادي جدي 
لإلص���اح املال���ي واالقتصادي 

والضريبي«.
وأض���اف وهاب: »إن س���عد 
احلريري يريد السلطة، وهناك 
مجموعة من األوالد حوله تدير 
اللعبة، هو يريد الس���لطة ولن 
نعطيه السلطة، وحتى لو عاد 
رئيس حكومة، فليس هناك أمن 
وقضاء للحريري«. وتوجه وهاب 
الى الرئي���س احلريري بالقول 
»ش���و »عرفك« أنت بلبنان؟ ما 
هي عاقتك بلبنان؟ انت الذي كنت 

بي���روت: رأى رئيس تيار 
»التوحي���د العرب���ي« وئام 
وهاب أن »املشكلة هي أن السوري 
والس���عودي حاوال فصل امللف 
اللبناني عن امللفات الدائرة في 
املنطقة، وأت���ى األميركي وأعاد 
امللف إلى الدائ���رة األولى وهي 
ربط لبنان بكل قضايا املنطقة«، 
الفتا الى أن »هناك استنفارا في 
كل العواصم الدولية واإلقليمية 
باملل���ف اللبنان���ي، وإذا تأجلت 
االستشارات النيابية املقررة فهذا 
يعني أن هن���اك خطوطا التزال 

مفتوحة«.
وهاب، وفي حديث الى قناة 
»اجلدي���د«، اعتبر ان »مش���كلة 
رئيس حكومة تصريف األعمال 
س���عد احلري���ري أن���ه قبل أن 
تك���ون قضية وال���ده جزءا من 
لعب���ة إقليمية«، مؤكدا ضرورة 
ان »تك���ون للمعارض���ة اجلرأة 
السياسية لتسلم كرة النار«، الفتا 

وصف السفيرة األميركية بالـ »ال فاش كيري«.. وسأل الحريري: شو عرّفك أنت بلبنان؟

وئام وهاب

نقوال لـ »األنباء«: ال يستطيع أحد تجاوز حجم كرامي السني والوطني
كرام���ي يش���كل حالة س���نية 
ذات حيثية ش���عبية كبيرة في 
الباد، امنا حال املال االنتخابي 
الى  والسياس���ي دون وصوله 
املجلس النيابي وتشكيله كتلة 
نيابية أسوة بغيره، مشيرا الى 
انه ال يس���تطيع أي كان جتاوز 
حجم الرئيس كرامي سواء على 
الوطني أو  أو  املستوى السني 
العربي، معتبرا ان هذه الفرضية 
تش���كل اهانة للطائفة السنية 
كونه���ا تختزل طائف���ة كرمية 
الى  بشخص احلريري، مشيرا 
ان تطبي���ق هذه النظرية يظهر 
الرئيس سليمان مبظهر الرئيس 
غير الشرعي للباد كونه ال ميتلك 
كتلة نيابي���ة خاصة به، مذكرا 
الرئيس احلريري بأنه هو من 
كان وراء إس���قاط العماد عون 
م���ن املعادلة الرئاس���ية عندما 
رفض مع فريقه السياسي ومن 
يدور في الفلك األميركي وجود 
رئيس جمهورية صاحب كتلة 
نيابية في املجلس، متسائا: كيف 
ميكن متييز الرئاسة الثالثة عن 
الرئاسة االولى في هذه املعادلة 
وبالتالي تفصي���ل االمور على 
مقاس املنظري���ن أصحاب تلك 

النظرية؟!

العماد ميشال سليمان الذي أعلن 
فيه متنعه عن توقيع أي مرسوم 
تشكيل حكومة ما لم تكن ميثاقية 
وتضم كل الفرقاء اللبنانيني، لفت 
النائب نقوال الى ان املعارضة ال 
تنوي اقصاء أحد عن املشاركة 
في احلكومة والعمل السياسي، 
الرئيس  ان  مس���تدركا بالقول 
سليمان ال يستطيع التمنع عن 
توقيع املرس���وم فيم���ا لو قرر 
فريق احلريري عدم املشاركة في 
احلكومة واال فستكون الرئاسة 
واحلالة تلك فريقا في الصراع 
السياسي بني الفرقاء اللبنانيني 
وطرفا غير توافقي في املعادلة 
اللبنانية، مؤكدا ان قوى املعارضة 
غير مستعدة للدخول في معركة 
دستورية مع الرئاسة اللبنانية، 
اال اذا أرادت ه���ي ذلك من خال 
إصرارها على إشراك من ال يريد 

املشاركة في احلكومة.
وردا على سؤال حول ما اذا 
كان العنصر السني في احلكومة 
العتي���دة س���يكون غير ممثل 
بش���كل صحيح فيما لو ربحت 
املعارضة معركة االستشارات 
النيابية ومتنعت قوى »14 آذار«، 
عن املشاركة في احلكومة، لفت 
الرئيس  ال���ى ان  النائب نقوال 

ناجتة عن رفضه تسليم قوى 
»14 آذار« الباد الى السياس���ة 
العاملة على حتقيق  االميركية 
املشاريع التقسيمية في املنطقة 
حلماية الكيان الصهيوني، مشيرا 
الى ان جنباط انطلق من بنود 
التسوية السعودية � السورية 
الرئيس  التي حلظت موافق���ة 
احلريري على الغاء احملكمة مقابل 
وضعه لشروط سياسية، معتبرا 
ان مواقف جنب���اط نابعة من 
قناعاته وليست نتيجة ضغوطات 
مزعومة متارس عليه وعلى نواب 

كتلته وفريقه السياسي.
وعن كام رئيس اجلمهورية 

كوس���يلة للرد على استهداف 
احملكمة للمقاومة، مش���يرا الى 
اللبنانيني  القض���اة  انه عل���ى 
املوجودين في احملكمة الدولية 
مجاراة احلكوم���ة في تصديها 
ملا يخطط ضد الدولة اللبنانية 
والعودة الى لبن���ان من تلقاء 
أنفس���هم دون توجيه الدعوات 
لهم باالنسحاب، واال فستضطر 
احلكومة ال���ى اعتبارهم مجرد 
موظف���ني بروات���ب عالية لدى 
احملكمة الدولية دون أن تكون 

معنية بهم.
وعل���ى خط االستش���ارات 
النيابي���ة اس���تهجن نقوال ما 
آذار« إشاعته  حتاول قوى »14 
عن وجود ضغوطات متارس على 
النائب وليد جنباط حلمله مع 
نواب »احلزب االشتراكي« على 
تسمية الرئيس كرامي، معتبرا 
ان هذا االس���لوب املمجوج في 
تبرير مسبق للفشل واخلسارة 
لم يعد ينطلي على اللبنانيني، 
كما انه ل���ن يبدل من توجهات 
النائب جنباط الداعمة للمقاومة 
ان  الى  املمانعة، مشيرا  ولنهج 
الوحي���دة املمكن  الضغوطات 
اعتباره���ا حقيقية على النائب 
جنباط هي ضغوطات ضميرية 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو تكت���ل »التغيير 
النائب نبيل نقوال  واالصاح« 
»ان احملكمة الدولية وان استمرت 
في عملها بعد ترؤس املعارضة 
للحكومة العتيدة، فهي لن تلقى 
أي جتاوب من قبل اللبنانيني، 
وس���تكون مقرراته���ا دون أي 
مفاعي���ل عملية وغي���ر قابلة 
للتطبيق كونها لم تعد موجودة 
ش���كا ومضمونا بعد أن سقط 
عنها وجه العدالة جراء تسييسها 
للني���ل من املقاومة وس���احها 
ورموزها«، الفتا الى ان الدولة 
اللبنانية وانطاقا من سيادتها 
لن تعتبر نفسها في ظل احلكومة 
املقبلة برئاسة املعارضة ملزمة 
بتنفيذ أي قرار سيصدر عنها، 
كما لن تكون محرجة جتاه الرأي 
العام العاملي حيال عدم تعاملها 
مع احملكمة وعدم االعتراف مبا 
تعتبره مس���ارا قضائيا ملعرفة 

احلقيقة«.
وعن إمكانية طلب احلكومة 
البروتوكول مع احملكمة  وقف 
ووقف التمويل وسحب القضاة 
اللبنانيني منها، لفت النائب نقوال 
في تصريح ل� »األنباء« الى ان 
تلك االجراءات ستكون حتمية 

أكد أن سليمان ال يستطيع التمنع عن توقيع المرسوم لو قرر فريق الحريري عدم المشاركة في مجلس الوزراء

نبيل نقوال

ميقاتي والصفدي وكرامي 
وعبدالعزيز لم يحسموا 

مرشحهم لرئاسة الحكومة 
النواب جنيب  بيروت: عقد 
ميقاتي ومحم���د الصفدي 
وأحمد كرامي وقاسم عبدالعزيز 
اجتماعا تداولوا خاله باملعطيات 
السياسية وباملستجدات في ضوء 
االستش���ارات النيابية املنتظرة 
اليوم لتسمية رئيس للحكومة.

وأكد املجتمعون، في بيان لم 
يحسم الي طرف سيوصوتون، 
أن »املسار الذي أخذته األمور في 
الساعات األخيرة يهدد بحصول 
انقسام وطني خطير، وهذا يحمل 
القيادات جميعا مس���ؤولية في 
إيجاد املخ���ارج لألزمة لتجنيب 
لبنان احتماالت االنهيار الداخلي 
وم���ا يس���تتبعه م���ن تدخات 

خارجية.


