
عربية وعالميةالخميس 27 يناير 2011   46

»يوم الغضب السني« »فشة خلق« أم بداية لمرحلة جديدة؟

ميقاتي والحريري »وجهاً لوجه«: سياسات وخطط المرحلة المقبلة
بيروت: هل ما ش��هده الشارع السني من 
انتفاضة ش��عبية لم تخل من أعمال عنف 
وشغب وفوضى »فورة غضب« و»فشة خلق« 
وانتهت عند هذا احلد أم انه بداية مرحلة جديدة 
على األرض في موازاة مرحلة سياس��ية جديدة 
تفرض تغييرا في منط التعاطي بعد انتقال تيار 

املستقبل وحلفائه الى املعارضة؟
تفيد املعطيات واملؤش��رات السياس��ية بأن 
تيار املس��تقبل الذي فاجأه »االنقالب السياسي« � كما سماه 
� وم��ن حي��ث ال يتوقع حدد »االطار الع��ام« ملوقفه وتوجهه 

السياسي للمرحلة املقبلة في النقاط التالية:
1 � مواصلة احلركة االعتراضية الش��عبية ولكن بأشكال 
وطرق جديدة »س��لمية وحضارية« تلغ��ي كل مظاهر العنف 
والش��غب والتط��رف، فما ح��دث حرف التح��رك عن هدفه 
األساسي وحّول األنظار في اجتاه ممارسات شارعية غوغائية 
أحلقت الضرر بصورة تيار املس��تقبل الذي بدا متورطا فيما 
ال يريد أو مس��تدرجا الى »الشارع« الذي ليس هو ملعبه وال 
»نقطة قوته«. واذا كان ما حصل تبرره االنفعاالت ومش��اعر 

القه��ر واالحباط والغض��ب التي انفجرت م��رة واحدة، فإن 
االستمرار به ينطوي على مخاطر كثيرة بعدما أظهرت وقائع 
يوم الغضب ان الشارع قابل للخروج عن السيطرة والنفالت 
الغرائ��ز ولدخول جهات متضررة ومندس��ة، وان من يحرك 
الش��ارع ليس هو بالض��رورة من يقوده، والغلبة س��تكون 

للتطرف وال مكان لالعتدال.
2 � االستمرار في احلركة االعتراضية على األرض وحتى 
14 فبراي��ر )ذكرى اغتيال الرئيس الش��هيد رفيق احلريري( 
كس��قف زمني، يه��دف الى مواصلة الضغ��وط على الرئيس 
جنيب ميقاتي لثنيه عن االستمرار في عملية التأليف وحمله 
على »االعت��ذار« أو لتقييده بجملة أوضاع وش��روط وجعل 

مهمته صعبة وفاشلة.
3 � رفض املشاركة في احلكومة اجلديدة برئاسة ميقاتي أيا 
تكن العروض والعناوين اجلذابة، سواء عرض على »املعارضة 
اجلدي��دة« الثلث املعطل كما قال النائب س��ليمان فرجنية، أو 
كانت حكومة ش��راكة وطنية عل��ى قاعدة ال غالب وال مغلوب 

كما أعلن السيد حسن نصراهلل في خطابه األخير.
الرئيس سعد احلريري وفريقه يلزمه وقت كي يعتاد على 

فكرة انه أصبح خارج احلكم، وهو س��يتقبل »على مضض« 
الواق��ع اجلديد، ال بل سيكتش��ف انه بالغ في ردة فعله، وانه 
خارج احلكومة س��يكون أكث��ر ارتياحا ومتح��ررا من عبء 
املواقف وااللتزامات في قضايا وملفات حساس��ة، وانه صار 
في حل من أي التزام ومسؤولية، وان »كرة النار« خرجت من 
يدي��ه. مثلما فوجئ احلريري بانقالب ل��م يكن يتوقعه بهذه 
الس��رعة وهذه الطريقة »الدستورية«، فوجئ الرئيس املكلف 
جني��ب ميقاتي بردة فعل احلري��ري وحجمها وترجمتها في 
الشارع بأش��كال »العنف السياسي«. لم يكن الرئيس ميقاتي 
الذي طرح نفس��ه حال وس��طا يعتقد انه س��يكون مرفوضا 
بالكام��ل ويتم التعاطي معه مثل كرامي »مرش��حا حلزب اهلل 
واملعارض��ة«، ولم يكن ميقاتي الذي طرح نفس��ه »مرش��ح 
تسوية« وتقدم الى مهمة اعتقدها »انقاذية« إلخراج احلريري 
والبلد من مأزق احملكمة والطريق املس��دود، لم يكن يتصور 
انه س��يصبح مدخال الى مشكلة أكبر بدل ان يكون جزءا من 
احل��ل، ولم يك��ن ميقاتي وهو »املتعصب« لطائفته وس��نيته 
املب��ادر الى الدفاع عن موقع رئاس��ة احلكوم��ة وصالحياتها 
كل م��رة حصل تع��رض أو مس بها، ليتوقع ان تش��ن ضده 

حملة تشكيك وتش��هير وتخوين ويتم تصويره ك� »منبوذ« 
من طائفته وخارج عليها. باختص��ار، لم يكن ميقاتي يتوقع 
كل ه��ذه املعامل��ة الفظة بع��د كل اخلدمات التي أس��داها الى 
احلريري منذ العام 2005 عندما تولى ألشهر حكومة انتقالية 
أطلقت مسار التحقيق الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري ووضعت حجر األساس في مدماك السلطة اجلديدة 
مع تعيني مدير عام األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي واملدعي 

العام القاضي سعيد ميرزا وغيرهما.
وف��ق معطي��ات ومؤش��رات أولية، ميك��ن تقدير موقف 
الرئيس ميقات��ي وخياراته للمرحلة املقبل��ة واختصارها في 

نقطتني:
� األولى: سياس��ة انفتاح وحوار وي��د ممدودة في اجتاه 
الرئيس س��عد احلري��ري والره��ان على مراجعة حس��اباته 
وموقفه املتشدد ألن رغبة التفاهم والتعاون معه موجودة، مع 
ما تعنيه هذه السياسة من جتديد عرض املشاركة في احلكومة 
والتش��ديد عليه، ومن التزام ول��و من طرف واحد ومن دون 
مقابل بعدم االنتقام والكيدية وعدم االنخراط في أي مخطط 

أو توجه لتصفية »احلريرية« في السلطة واحلكم.

� الثانية: سياس��ة تش��دد ف��ي كل ما له عالق��ة بحقوق 
ومصال��ح ودور الطائف��ة الس��نية ورئاس��ة احلكومة، حيث 
من املتوق��ع ان يبرهن ميقاتي بدءا من التش��كيلة احلكومية 
اجلديدة الى القضايا وامللفات اخلالفية وأولها قضية احملكمة 
الدولية، عن استقاللية ومتايز وان له رأيا وموقفا، يدفعه الى 

ذلك ويساعده في ذلك عامالن:
� ان ميقات��ي هو من بادر الى ترش��يح نفس��ه ولم تبادر 
املعارضة الى ترش��يحه امنا أيدت ترشيحه ومشت به بعدما 
وج��دت ان خيار عم��ر آرامي مكلف وغير مناس��ب في هذه 
املرحل��ة، وبالتالي يش��كل ميقاتي حاج��ة للمعارضة بقدر ما 
تش��كل املعارضة س��ندا ورافعة له ويتمتع تبعا لذلك بهامش 

حركة وقرار لم يكونا ليتوافرا عند كرامي.
� ان ميقاتي الذي حوصر بحالة سنية رافضة له ومشككة 
به س��يرد على هذه احلملة مبواقف وسياس��ة تثبت العكس، 
وان القائمني بهذه احلملة الظاملة سيكتش��فون عاجال أم آجال 
انهم كانوا على خطأ في نظرتهم اليه وفي تقديرهم للظروف 
التي حملته الى رئاسة احلكومة وتسببوا في تضليل الشارع 

والرأي العام.
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أخبار وأسرار لبنانية

بري ناصحًا الحريري: ابعد هذا 
النوع من المستشارين من حولك 

بيروت: س���ئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن 
مس���تقبل احلريري فأجاب بأنه يدعو الى ممارس���ة 
املعارضة البناءة وهي في رأيه ال تقل صعوبة »شرط اال 
يتبع سياس���ة املعارضة الهدامة على غرار ما فعل اثناء 
وجوده في الس���لطة »ناصحا اياه« بابعاد هذا النوع من 

املستشارين من حوله في قريطم«.

السعودية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى لبنان 
بيروت: نصحت وزارة اخلارجية السعودية املواطنني 
الس���عوديني بعدم الس���فر ال���ى لبنان خ���ال الفترة 

الراهنة.
وأش���ارت الوزارة في بيان بثته وكالة األنباء السعودية 
)واس( ال���ى انه »نظ���را لتطور األوضاع ف���ي اجلمهورية 
اللبناني���ة تنصح وزارة اخلارجية املواطنني الس���عوديني 
بعدم الس���فر ال���ى لبنان خال هذه الفت���رة الى حني عودة 

الهدوء واالستقرار«.

الحريري يشعر بالخيانة ويتهم 
»قتلة والده« بإبعاده عن السلطة

بيروت: نقلت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية عن 
رئيس احلكومة السابق سعد احلريري وصفه تسمية 
رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي لتشكيل احلكومة 
املقبلة بأنه »انقاب سياسي«، وحتدث »عن شعور عميق 
باخليانة«، واضعا اللوم على انقاب األوضاع »على حلفاء 
سابقني«، وأضاف: »من قتل رفيق احلريري ال يريد لسعد 

احلريري أن يكون في السلطة«.

.. ويهدد الصفدي: سأحاربك 
بكل قوتي وبكل الوسائل المتاحة

بيروت: ذكرت صحيفة »السفير« أنه »عشية االستشارات، 
ق����رر وزير االقتصاد في حكوم����ة تصريف األعمال محمد 
الصفدي، زيارة رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري 

لعرض موقفه أمامه حتى ال يفاجأ به خال االستشارات«.
وقال له احلريري معاتبا: »كنت أظنك يا محمد معي، بصراحة 
أنا كنت أنوي طرح اسمك لرئاسة احلكومة باعتبارك توافقيا«، 

فرد عليه الصفدي: »ولكنك لم تقل لي ذلك مرة واحدة«؟
وبرر احلريري موقفه وقال للصفدي: »أكيد انك لن تصوت 
لنجيب ميقاتي«، فرد عليه الصفدي »بلى دولة الرئيس سأصوت 

له«.
ورد سعد احلريري بكام تضمن نبرة تهديد قائا للصفدي: 

»سأحاربك يا محمد بكل قوتي وبكل الوسائل املتاحة«.
وغادر الصفدي دارة احلريري وهو يعلم أن ما بعد االستشارات 
ليس كما قبلها في حس����اباته مع رئيس فريق املعارضة الذي 

كان زعيما سابقا لفريق األغلبية.

 ميقاتي المدعوم »عربيًا وإقليميًا«.. يتجه لتشكيل حكومة تكنوقراط 
الرئيس المكلف زار رؤساء الحكومات السابقين ويبدأ استشارات التأليف اليوم.. وتوقّعات بإنجاز التشكيلة قبل الـ 14 من فبراير

ع�ون: إذا رف�ض الف�ري�ق اآلخ�ر الم�ش�اركة ه�ذا رأي�ه ولك�ن الس�نّة س�يكونون معن�ا

)محمود الطويل( .. واخرى لرئيس احلكومة السابق سعد احلريري في بيت الوسط حيث لم تستغرق أكثر من 3 دقائق  الرئيس املكلف جنيب ميقاتي خالل زيارة بروتوكولية للعماد ميشال عون في الرابية

كاتبان سعوديان ينتقدان رئيس الحكومة السابق 
ويتهمان 14 آذار باستعمال نفس أسلوب حزب اهلل

سعيدا معلنا للعالم: - كلنا زعران 
مثل بعض- وهذا ما حدث«.

وبحسب الراشد »كان متوقعا 
من احلريري عندما هزم من الطرف 
اآلخر الذي نصب جنيب ميقاتي 
ان ميد يده الى رئيس احلكومة 
اجلديد ليس فقط النه صار رئيس 
وزراء شرعيا للبنان، بل أيضا الن 

ميقاتي منافس محترم«.
وأقر الراش���د بان احلريري 
وحلف���اءه قلقون من خس���ارة 
رئاسة احلكومة السباب »تتعلق 
بقضايا بالغة اخلطورة«، و»هي 
مخاوف مشروعة وحقيقية«، مثل 
»احملكمة الدولية اخلاصة باغتيال 

رفيق احلريري«.
وذكر ب���ان ميقاتي »صاحب 
مواقف مبدئية، وسبق ان تبنى 
مواقف ش���جاعة حمى بها ظهر 
س���عد احلري���ري وفريقه، وله 

احترام واسع«.

رئاسة الوزراء«.
وقال انه بالرغم من »وضوح 
الضيم الذي احلق باحلريري، اال 
ان مظهر اتباعه لم يكن حضاريا، 
حيث أضحى »الطرف احملترم« 
مثل الط���رف اآلخر الذي نتهمه 

بالشوارعية«.
وعن حركة االحتجاجات التي 
حتولت ف���ي بعض املناطق الى 
اعمال عنف، قال الراش���د الذي 
يش���غل أيضا منصب مدير عام 
قناة العربية، »كان مظهرا شاذا 
ان يخرج غوغاء الشارع يهاجمون 
الغي���ر، يحرق���ون، ويقطعون 
الطرق. ص���ورة ال تليق بفريق 
14 آذار الذي ميز نفسه في العالم 
العربي بأنه الفريق الذي يحترم 
التخويف،  االصول، ويرف���ض 

ويتمسك بقيم يفاخر بها«.
واضاف »بع���د احداث امس 
)األول( كنت واثقا من ان السيد 
حسن نصر اهلل سيخرج فرحا 

اجلديد«، لكن بحس���ب الكاتب، 
فان »خبرة سعد لم تسعفه«.

اما الكاتب عبدالرحمن الراشد، 
فكتب في صحيفة الشرق االوسط 
ان احلريري ظلم باستبعاده عن 
رئاسة الوزراء النه ميثل غالبية 
في الطائفة السنية، اال انه »ليس 
االول ال���ذي يفقد حقه ظلما في 

واعتب���ر الش���ريان انه كان 
املطلوب ان يقبل احلريري »قواعد 
اللعبة الدميوقراطية التي تدعيها 
الس���احة السياسية في لبنان« 
وباختيار جنيب ميقاتي لتشكيل 
احلكومة، وان يترك للمعارضة 
السابقة مهمة تشكيل احلكومة 
ويتبنى »احلقيق���ة من موقعه 

س���عت املعارضة � 14 اذار بعد 
فقدانه���ا األكثرية � باالكراه الى 
فرض شخص رئيسا للحكومة 
الشارع وحرق اإلطارات.  بلغة 
مارس���ت ما كان���ت تنهي عنه 

خصومها وتعيرهم به«.
وذكر الش���ريان ال���ذي يعد 
قريبا من دوائر صنع القرار في 
السعودية ان احلريري املدعوم 
من اململكة »ه���دد بلغة الوعيد 
بيوم آخر ومتسك بعض نواب 
كتلته بخطاب مذهبي صارخ.. 
واستنس���خ لغة بع���ض نواب 
حزب اهلل حني كان األخير ميثل 

املعارضة«.
وبحسب الشريان، فان إقصاء 
احلري���ري »ليس آخر املطاف«، 
وهو »يعتقد ان قانون احملكمة 
أبديا  يشترط استمراره رئيسا 
لل���وزارة«، كم���ا ان احلريري 
»ميارس اختصار الس���نة« في 

لبنان.

دب���ي � أ.ف.ب: انتقد كاتبان 
صحافي���ان س���عوديان بارزان 
ف���ي جريدتي احلياة والش���رق 
االوس���ط الصادرتني أمس في 
لندن رئيس احلكومة اللبنانية 
الس���ابق س���عد احلريري على 
خلفية اعمال الشغب التي شهدها 
لبنان احتجاجا على عدم تكليفه 

بتشكيل احلكومة املقبلة.
واته���م الكاتب���ان معس���كر 
احلريري )قوى 14 آذار( باستخدام 
لغة الشارع نفسها التي كان يعير 
بها حزب اهلل وحلفاءه، واعتبرا 
ان���ه كان يجب ان يقبل برئيس 
احلكومة املكلف جنيب ميقاتي.

وكت���ب داود الش���ريان في 
صحيفة احلياة حت���ت عنوان 
»معارضة لبنانية مستنسخة«، 
ان »احدا لم يفرض عليها اللعب 
بأدوات سلفها وخطابه، ففعلت 

وبطريقة ال حتسد عليها«.
وأضاف »قبل اعان النتيجة، 

والتعاون بني السلطات«، مضيفا: 
»مع اني اؤمن بفصل الس����لطات 
كما نص الطائ����ف، لكن الطائف 
نص ايضا على تعاون السلطات 

وتوازنها«.
وعن شكل احلكومة املرتقبة، 
اش����ار ميقاتي الى ان »هذا ايضا 
امر خاضع للتش����اور مع رئيس 
اجلمهورية وم����ع الكتل النيابية 
والن����واب، ولن اعلن ش����يئا قبل 
التشاور معهم، مع ان لدي تصوري 
ورمبا لدي اسماء معينة للتوزير، 
لكن رمبا تغي����رت املعطيات بعد 
التش����اور إذ تتبلور امور اخرى 
جدي����دة بالتش����اور م����ع الزماء 

النواب«.
واكد ميقاتي ان »لديه تصورا 
لقانون االنتخاب وقدمه رس����ميا 
للهيئة التي ش����كلت لهذه الغاية 
برئاسة الوزير االسبق فؤاد بطرس، 
وهو تصور قريب جدا من مشروع 
الهيئ����ة«. وحول عاقته بس����عد 
احلريري مس����تقبا بعد حركات 
االحتجاج التي جرت ضد ترشيحه، 
قال: »احلريري زعيم وطني وأخ 
وصديق، ولو مررنا بحالة سوء 
تفاهم فهي لن تدوم طويا، وفي 

النهاية ال يصح اال الصحيح«. 

زعيم سياس����ي له امتداد شعبي 
كبير كرئي����س حكومة تصريف 
االعمال س����عد احلريري«، مشيرا 
الى انه »من املهم ان تبقى التحركات 
ضمن ضواب����ط القانون والنظام 
وعدم التعدي على حقوق وكرامات 

وممتلكات اآلخرين«.
وأشار ميقاتي إلى أنه »لم نأت 
الى احلكم لنفتعل معارك مع أي 
فريق، بل لنصالح الناس مع بعضها 
بعد س����نوات القطيعة واخلاف، 
ولنس����اعد في انق����اذ الوطن مما 
يتخبط فيه«، مضيفا: »قد اتخذت 
قراري بالترش����ح ملنصب رئاسة 
احلكومة لتفوي����ت الفرصة على 
الفتنة التي كانت تذر قرنيها في 
كل منطقة من لبنان، والراحة الناس 
الى حاضرهم ومستقبلهم، فكلنا 
ننشد االستقرار وأنا سأسعى لبناء 

البلد مع كل املخلصني«.
وعن تصوره ملا بعد التكليف، 
لفت ميقاتي الى انه بالطبع لديه 
تصور، لكن لم يعد من حقه بعد 
التكلي����ف التفرد، فهناك ش����ريك 
أساس����ي وهو رئيس اجلمهورية 
ميش����ال س����ليمان يتم التشاور 
مع����ه في كل اخلطوات وحس����ب 
الدستور واالصول، من اجل التوافق 

دولة تابعة ونحن منفتحون على 
اجلميع«، مشيرا الى أن »تاريخنا 

الوطني وسلوكنا يشهد علينا«.
كما كرر ع����ون القول ان »من 
يحاول إلغاء طائفة يحاول الغاء 
لبن����ان ونحن نعط����ي االفضلية 
للوحدة الوطنية ولسياسة حتضن 
الكل«. هذا واستبق ميقاتي زياراته 
الى صحيفة  ومشاوراته بحديث 
الس����فير اكد فيه ان����ه »من حق 
أي كان التظاهر س����لميا كتعبير 
دميوقراط����ي احتجاجي على امر 
ما، فكيف باحتج����اج من انصار 

احلص، ميشال عون، عمر كرامي، 
فؤاد السنيورة وسعد احلريري( 
عون وبعد لقائه ميقاتي أكد أنه »إذا 
رفض الفريق اآلخر املشاركة معنا 
في احلكومة، فهذا خيارهم، ولكن 
السنة سيكونون معنا«، واصفا 
»االجواء بأجواء تفاهم وليس لدينا 

حتفظات«.
وعلق العماد عون على ما صدر 
في بعض الصحف الغربية من كام 
عن انتظار وترقب للوضع اللبناني 
بالقول: »نحن دولة مستقلة وال احد 
يس����تطيع ان يعطينا وصف اننا 

بعقبات توزيع احلقائب الوزارية 
طائفي����ا ومذهبي����ا وحزبيا. لكن 
مرجعا حزبيا في األكثرية اجلديدة 
رجح أن تبصر احلكومة اجلديدة 
النور في وقت قياسي قد ال يتعدى 

الرابع عشر من الشهر املقبل.
ويش����ير هذا املرج����ع الى أن 
ميقاتي سيفتح الى أبعد احلدود 
ف����ي املج����ال أمام الفري����ق اآلخر 
العتيدة،  للمشاركة في احلكومة 
وه����و س����يقوم مبحاورت����ه ألنه 
س����يحاول املجيء بحكومة تقوم 
على الشراكة والتوافق.. لكن الى 
اآلن ال توجد مؤشرات أو معطيات 
تدل على أن فريق 14 آذار سيقبل 
هذه املشاركة. ولفت املرجع املذكور 
الى أنه ورغ����م ذلك فإن األولوية 
للرئيس ميقاتي هي محاولة إقناع 
الى حكومة  احلريري باالنضمام 
وحدة وطنية، فإذا أصر على رفضه 
فإن اخليار يصبح خيار حكومة 

تكنوقراط.
وتزامنا مع اعان االمانة العامة 
لرئاس����ة مجلس الن����واب اليوم 
وغدا موعدا الستشارات التأليف، 
انطلق ميقاتي صباح أمس بجولة 
بروتوكولية على رؤساء احلكومات 
السابقني )رش����يد الصلح، سليم 

 بيروت � محمد حرفوش
مرحلة ما بعد تكليف الرئيس 
جنيب ميقاتي بتشكيل احلكومة 
اجلدي����دة مفتوحة على اتصاالت 
ومشاورات مكثفة محليا وإقليميا 
انقسام خطير  لتأليفها، وس����ط 
يش����هده لبنان على املس����تويني 
الوطني والطائف����ي على خلفية 
ملفات تتص����ل باحملكمة الدولية 
والقرار االتهامي الى جانب امللف 
االقتصادي واملعيش����ي الذي بلغ 
ذروته ف����ي الت����ردي، الى جانب 
التهديدات اإلس����رائيلية اليومية 
الى لبن����ان. وت����ردد أن الرئيس 
املكلف بتشكيل احلكومة العتيدة 
جنيب ميقات����ي يتجه الى تأليف 
حكومة تكنوقراط أو مختلطة إذا 
لم يتمكن من إقناع الرئيس سعد 
احلريري وق����وى 14 آذار بدخول 
احلكومة املقبلة، وسيحاول إجناز 
بيان وزاري على قاعدة »ال غالب 

وال مغلوب«.
وأشارت مصادر الى أن ميقاتي 
ما كان ليقبل بتولي رئاسة احلكومة 
في األحوال الراهنة لوال توافر غطاء 
عربي وإقليمي، إال أن املصادر إياها 
رأت أنه ورغم ه����ذا الغطاء، فإن 
عملية تأليف احلكومة ستصطدم 

جنبالط: من الخرف السياسي 
اتهام ميقاتي بتمثيله والية الفقيه

بيروت: أعلن رئيس »جبهة النض��ال الوطني« النائب وليد جنبالط 
أنه »إذا كان الرئيس س��عد احلريري يريد أن يحتكم للمؤسس��ات 
الدستورية مثلما أعلن سابقا، فمن الذي حرك الشارع ودعا إلى تظاهرة 
يوم الغضب«، متس��ائال عن »مصدر هذه العب��ارة وضد من موجه هذا 
الغضب، إال إذا كان هناك من ينظم خارج إرادة الش��يخ سعد«.  واضاف 
جنبالط في تصريح لصحيفة »اللواء« أن »آخر النظريات التي تصح أن 
تكون نكتة لو لم تكن البالد متر في هذا املأزق، املقولة التي نعتبرها من 

باب اخلرف السياسي أن الرئيس جنيب ميقاتي ميثل والية الفقيه«.

منيمنة: السعودية لم تتخل عن الحريري
بيروت: أوضح وزير التربية والتعليم العالي السابق حسن 
منيمنة ان »الكام عن ان الس����عودية تخلت عن الرئيس 
احلريري ليس صحيحا باملطلق، وخال هذه الفترة سنس����مع 
كام����ا كثيرا ولكن هذا الكام كله لتضلي����ل الرأي العام ولكي 
يفرض فريق معني رأيه على كل اللبنانيني«، وأضاف: »لن نتخلى 
عن مبادئنا وأهدافنا األساسية وأولها احملكمة الدولية«، مشيرا 
ال����ى أنهم »يرمون كل األمور على أميركا وعلى الغرب من أجل 
تبرير كل سياساتهم اخلاطئة والفاشلة«. منيمنة وفي حديث 
ل� »لبنان احلر«، اعتبر ان »كل ما دار في الفترة الس����ابقة كان 
محاولة ألن يقوم الرئيس سعد احلريري بالتخلي عن احملكمة 

مقابل إعادة تكليفه بتشكيل احلكومة«.

كرامي: نصراهلل رثاني وأنا أمامكم لست مريضًا
بيروت: أكد الرئيس عمر كرامي بعد زيارة الرئيس جنيب 
ميقاتي له في اطار الزيارات البروتوكولية »ان الس���يد 
حس���ن نصراهلل قد رثاني بخطابه االخي���ر، فها أنا امامكم 
وأستشهد بكم كإعاميني فهل ترونني مريضا؟« وقال ايضا: 
»لق���د نصحت الرئيس ميقاتي بحكوم���ة تكنوقراط وفيها 
سياسيون، وأعتبر ان ما جرى من تظاهرات واعتداءات كان 

جنونا وقد خسر تيار املستقبل في ذلك كثيرا«.
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