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نائب رئيس المجلس النيابي األسبق أكد أن تيار المستقبل يستند في تعاطيه مع الواقع الجديد إلى قراءة خاطئة للمرحلة

الفرزلي لـ »األنباء«: السعودية والعرب مستعدون للتعاون مع ميقاتي لتمكينه من النجاح
 بيروت ـ زينة طّبارة

رأى نائب رئيس املجلس النيابي األسبق 
ايلي الفرزل���ي أن قوى »14 آذار« وحتديدا 
تيار »املستقبل« فيها، يستند في تعاطيه 
مع الواقع اجلديد في لبنان الى قراءة خاطئة 
الداخلية  للمرحلة احلالية وللسياس���ات 
واإلقليمية والدولي���ة، معتبرا بالتالي ان 
انتقال تل���ك القوى من خطأ الى خطأ آخر 
في قراءة املستجدات والتطورات سيحدد 
الحقا حجم اخلسارة واألضرار السياسية 
واملعنوية اجلسيمة التي ستلحق بها على 
املس���توى اإلستراتيجي، الفتا الى ان قوى 
»14 آذار« أثبتت عجزها طيلة السنوات ال� 6 
املاضية عن صياغة مشروع إستراتيجي لها، 
كونها عاجزة بطبيعة تكوينها وحتالفاتها عن 
إعطاء وظيفة سياسية ذات طابع موضوعي 
ملسارها خارج إطار حتولها دمية لالستعمال 

التكتيكي في لعبة املنازلة السياسية على 
مستوى املنطقة.

ولفت الفرزلي في تصريح ل� »األنباء« 
الى أن متس���ك كتلة »املستقبل« بشروطها 
للمشاركة في احلكومة هو الدليل على قراءتها 
اخلاطئة فيما خص طبيعة الصراع الدائر 
في لبنان واملنطقة، مستغربا إقدام الكتلة 
املذكورة على فرض شروط على الرئيس 
ميقاتي لم تستطع هي نفسها إجناز حرف 
واحد منها منذ إنشاء مجلس األمن الدولي 
للمحكمة الدولية حتى تاريخ سقوط حكومة 
الرئيس سعد احلريري، خصوصا ان الرئيس 
ميقاتي أتى على أنقاض فشل قوى »14 آذار« 
بتنفيذ ما اشترطته عليه كتلة »املستقبل«، 
مذكرا من جهة أخرى بان انقالب العام 2005 
قام على قاعدة تنفيذ تلك الشروط، وصيغ 
بعدها التحالف الرباعي على أنقاض الوجود 

املسيحي في لبنان دون أن يستطيع الرئيس 
السنيورة وهو على رأس السلطة التنفيذية 
آنذاك، من تنفيذ تلك الشروط التي وضعها 

تيار »املستقبل« للمشاركة في احلكومة.
وأش���ار الفرزلي الى ان خروج الرئيس 
احلريري من احلكم ليس حدثا غريبا عن 
تاريخ كبار الزعماء الس���نة الذين تعاقبوا 
على رئاس���ة احلكومة، إمن���ا عودته الى 
الساحة السياسية من بابها العريض يتوقف 
على كيفية أدائه السياس���ي خالل املرحلة 
احلالية وعلى حسن قراءته للواقع اإلقليمي 
والسياسي وعلى مدى تواصله مع سورية 

وانفتاحه عليها.
على صعيد آخر، وع���ن قدرة الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي تشكيل احلكومة، أكد 
الفرزلي ان العقبة األساسية أمام الرئيس 
ميقاتي تكمن في امتناع قوى »14 آذار« عن 

املش���اركة في احلكومة، معتبرا أن مواقف 
تلك القوى في ظل دفتر الش���روط املعلن 
عنه، سيدفع بالرئيس ميقاتي الى تأليف 
حكومة مختلطة بني تكنوقراط وسياسيني 
مبعزل عن »املستقبل« وحلفائه، مشيرا الى 
أنه وفقا ملا تقدم فإن رحلة الرئيس ميقاتي 
في تأليف احلكومة لن تتجاوز األس���ابيع 

القليلة املقبلة.
هذا ولفت الفرزلي الى أن ما تبني خالل 
األيام املنصرم���ة أن الرئيس ميقاتي بنى 
عالقات سياسية مستقلة متتد الى جميع 
الساحات العربية والدولية مبا فيها اململكة 
العربية السعودية، وأنه على ما بدا ويبدو 
أن تلك الدول تنظر ال���ى الرئيس ميقاتي 
على أنه صاح���ب طاقات كبيرة متكنه من 
قي���ادة احلكومة اللبنانية ال���ى بر األمان 
ومستعدة للتعاون معه لتمكينه من النجاح 

واملضي قدما على رأس السلطة التنفيذية 
في لبنان.

وعن مسارعة السفيرة األميركية في لبنان 
مورا كونللي الى زيارة الرئيس املكلف، أكد 
الفرزلي أن التدخالت األميركية في الشؤون 
اللبنانية، كما في شؤون سائر دول املنطقة 
العربية أمر محتوم وسيس���تمر بشكل أو 
بآخر، معتبرا ان احملكمة الدولية تش���كل 
عنوانا في غاية األهمية لإلدارة األميركية 
كونها تستعمل احملكمة كوسيلة من وسائل 
الضغط على جسم املمانعة في املنطقة بدءا 
من إيران وصوال الى الضفة الشرقية للبحر 
األبيض املتوسط حيث مركز الثقل لكل من 
»حزب اهلل« واملقاومة، وهو ما يبرر املخاوف 
األميركي���ة على مصير احملكم���ة الدولية 
ومواكبة الواليات املتحدة للتطورات اللبنانية 

ايلي الفرزليولكيفية تصرف احلكومة العتيدة.

)محمود الطويل( رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي يتقدم املصلني للجمعة في املسجد العمري وسط بيروت امس 

أخبار وأسرار لبنانية
 ميقاتي بديال للفوضى: االستش���ارات النيابية وما آلت اليه 
من تكليف الرئيس ميقاتي مهمة تأليف الحكومة الجديدة 
كانت من أبرز نتائج القمة الثالثية التي عقدت في دمشق 
في 17 يناير بين الرئيس السوري بشار األسد وأمير قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس وزراء تركيا رجب 
طيب أردوغان، وتم بموجبها إيفاد وزيري خارجية قطر 

وتركيا الى لبنان.
القم���ة بحثت في االحتماالت كافة وأجرت ما يش���به 
مظل���ة اقليمية � دولية لما جرى، وتم اخراج األمر بهذه 
الطريقة وعنوانها األول عدم المس باالستقرار في لبنان 

ومنع الحسم بكل أشكاله.
هذا ما قاله ديبلوماسي واسع االطالع، مشيرا الى ان 
المجيء بميقاتي رئيس���ا للحكومة كان بديال للفوضى 
التي كانت تنتظر لبنان. وأضاف ان ردود الفعل العربية 
والدولية التي صدرت بع���د االعالن عن تكليف ميقاتي 

جاءت لتؤكد ان ما جرى كان »مطبوخا« بعناية.

 فقاقيع صابون: مؤخرا وضع الرئيس الحريري اعضاء كتلته 
في أجواء أنه »تعرض لخدعة كبيرة وللطعن في الظهر ليس 
فقط من قبل الرئي��س ميقاتي وللمرة الثانية، بل ألنه أدرك 
متأخرا ان كل س��يناريوهات ما قبل التسوية كانت فقاقيع 
صابون اللهائه حتى يحين اوان تنفيذ االنقالب السياسي«.

وينقل المحيطون بالحريري عنه قوله »المعركة ليس��ت 
شخصية مع ميقاتي بل سياس��ية«. وبتأكيد نواب في تيار 
المس��تقبل »ال عالقة للبيان الذي س��لم الى ميقاتي بموقف 
الحريري من المش��اركة في الحكومة. فخيار الجلوس على 

مقاعد المعارضة في البرلمان قد اتخذ وال عودة عنه«.
وتردد ان وجهتي نظر تنازعتا أوس��اط المس��تقبل في 
غمرة نقاش سياسي ومراجعة ألوضاع وحسابات وأخطاء: 
األولى االلتزام بالسقف العالي الذي أصدره مكتب الحريري 
اإلعالمي قبيل بدء استش��ارات التكليف، ويبدو ان الرئيس 
سعد الحريري يتبنى وجهة النظر المذكورة. وتعتبر الثانية، 
ان استنساخ مرحلة 1998 ليست مضمونة، وبالتالي تنصح 
بالبقاء في ميدان الس��لطة ولو من باب المناورة، والس��يما 
ان س��لبيات الخروج منها أكث��ر بكثير من اإليجابيات، ومن 
هنا يدعو أصحاب وجهة النظر هذه الى القبول بالمش��اركة 
في الحكومة التي سيش��كلها، وعلى قاع��دة برنامج واضح 
يسعى الى إحراج ميقاتي وكشف برنامجه للمرحلة المقبلة، 
وخاصة على صعيد المحكمة، علما أن مثل هذه المش��اركة 
قد تش��كل خط الدفاع األول ع��ن المحكمة الدولية في حال 
أريد اس��تهداف تلك المحكمة او سائر الملفات المتصلة بها 
)ش��هود الزور( إن في البيان الوزاري او من خالل إجراءات 
متصلة بإلغ��اء البروتوكول. كما ان وجهة النظر هذه ترتكز 
في جانبها األساسي على اقتراح بمحاولة حمل فريق حزب 
اهلل على القبول بتكرار تجربة الثلث الضامن اما سبق ووعد 
بها أقطاب المعارضة، وآخرهم النائب ميش��ال عون والنائب 

سليمان فرنجية.

 ماذا أبلغ ميقاتي السـفيرة األميركيـة: نقل عن الرئيس نجيب 
ميقات���ي )النهار( انه اوضح للس���فيرة االميركية مورا 
كونيللي التي زارت���ه امس االول الكثير من األمور التي 
»ش���وهت« في ش���أنه جازما بأنه »لم يوقع اي ورقة او 
تعهد حول الغاء المحكمة الدولية«، مشيرا الى ان »المحكمة 
هي قرار دولي يتعذر الغاؤه وهناك دماء سالت في لبنان«، 
لكنه كما يقول رشح نفسه »لتجنب بلوغ البلد منعطفا 
خطيرا كان ينذر به مسار األمور بين موقفي قوى 8 و14 

آذار«.

 موقـف الفت للمر: لفت قول النائب ميش��ال المر )بعد لقائه 
الرئيس ميقاتي( ردا على س��ؤال تعلق بمذكرة »المستقبل«: 
»هذه شروط لن يقبل بها ميقاتي، وتيار المستقبل أدرك ان 

هناك خطأ في الشارع«.
وردا على س��ؤال عن امكان توزير نجله الياس المر قال: 
»نحن خضنا 20 عاما في الحكم، فليجرب غيرنا، والوزير المر 

أخذ فترة نقاهة، وال رغبة لديه في التوزير مجددا«.

 محادثة الفتـة بين جنبالط وطعمة: كشفت معلومات صحافية 
ان محادثة ج���رت منذ أيام بين النائ���ب وليد جنبالط 
والنائب نعمه طعمه وهي توضح حقيقة المواقف السعودية 

من أزمة التكليف التي أشعلت الشارع السني.
فمنذ أس���بوع تقريبا اتصل النائب جنبالط بعضو 
كتلته النائب نعمه طعمه طالبا منه المجيء من السعودية 
وااللتزام بتس���مية ميقاتي رئيسا للحكومة، فرد طعمه 
قائال: »أنا ال أس���تطيع، ففي الشركات التابعة لي يعمل 
أكثر من أربعة آالف موظ���ف ومنهم 500 موظف درزي 
وه���ؤالء جميعا عرضة للترحيل ع���ن المملكة«، عندها 
رد جنبالط: »ليترحلوا 500 موظف هناك بدال من مقتل 

500 درزي هنا«.
انتهى الحديث، لكنه تجدد بعد أيام عندما قال النائب 
طعمه للسيد بهيج أبو حمزة »ما باله جنبالط، لم يتصل 
بي حتى اآلن، فأنا قادم للمش���اركة في تس���مية ميقاتي 

رئيسا مكلفا«.
 قضاة المحكمة: مسؤول لبناني كبير حاول سحب أحد القضاة 
اللبنانيي��ن من المحكمة الدولية، فأجاب��ه انه متقاعد وليس 
للدولة أي سلطة عليه، وهذا األمر ينطبق على اثنين من كبار 

القضاة اللبنانيين في المحكمة.
سحب القضاة اللبنانيين لن يغير في مسار المحكمة وهناك 
قضاة جدد أضيفوا للمحكمة من مصر وتونس وإيران )من 

المعارضين للنظام القائم في طهران(.

 حمادة إلى التقاعد السياسي: يبدي النائب مروان حمادة ميال 
ل� »التقاعد السياسي« وتحضير نجله »كريم« لخوض 
المعترك السياس���ي والنيابي ب���دءا من العام 2013 ومن 
مدينة بيروت متحالفا مع تيار »المس���تقبل« وليس من 

الشوف حيث القطيعة وقعت مع جنبالط.

شكل الحكومة الجديدة.. أسماء وحقائب
بي����روت: حس����م الرئي����س س����عد

احلريري وفريقه خياراته السياسية 
ملرحل����ة ما بع����د خروجه من رئاس����ة 
احلكومة بأن ق����رر االنتقال نهائيا الى 
صفوف املعارضة ووضع خريطة طريق 
سياسية جديدة على هذا األساس، وأن 
باشر بوضع مقولة »ما بعد االستشارات 
لن يكون مثل ما قبلها« موضع التنفيذ 
الفوري عبر مذكرة الشروط اخلطية التي رفعتها كتلة 
املستقبل الى الرئيس جنيب ميقاتي بسقف سياسي 
مرتف����ع مطالبة إياه بإجابة خطية حول مس����ألتني 
أساس����يتني: هل يلتزم بعدم املوافقة على فك التزام 
لبنان باحملكمة اخلاصة بلبنان؟ وهل يلتزم بوضع 
خطة زمنية جلمع السالح من كل األراضي اللبنانية 

بدءا من السالح الفلسطيني خارج املخيمات؟
واضح ان الرئيس احلريري عبر هذه املذكرة يعلن 
القطيعة واخلصومة مع الرئيس ميقاتي وس����لوكه 
طريق »املعارضة السياسية الشرسة«، وانه بات في 
حل من أي التزام وموقف في موضوعي احملكمة الدولية 
وسالح املقاومة، وان ما جرى في الفترة السابقة من 

مفاوضات وما طرح من أفكار لم يعد قائما.

مما ال شك فيه ان الرئيس ميقاتي يواجه ضغوطا 
سياس����ية هائلة ومن داخل طائفته أوال، ولكنه بعد 
احتواء وامتصاص املوجة األولى الشعبية والشارعية 
وهي األخطر واألصعب، وبعد انقشاع الرؤية الدولية 
واالقليمية عن بداية اعتراف بالواقع اجلديد والتكيف 
معه وإعطائه فرصة، فإن ميقاتي يدخل عملية التأليف 
في ظل أوضاع مريحة قياس����ا الى م����ا كانت عليه 
ظروف التكليف.فالضغوط املتأتية من تيار املستقبل 
تنطوي على ايجابية في انها تخدم الرئيس املكلف 
وتعزز موقعه التفاوضي في عملية التأليف وتتيح 
له هامشا أوسع في االختيار والتقرير وحتث فريق 
8 آذار على إعطائه تسهيالت مراعاة لوضعه ومتكينا 
له في مواجهة الضغوط واستيعابها وتهدئة الوضع 

على الساحة السنية.
في ظل »ضغوط اخلصوم وتسهيالت احللفاء« 
ميضي الرئيس ميقاتي سريعا في بلورة التشكيلة 
احلكومية وس����ط «فيض« من األفكار واملقترحات 
وتداول مبكر في األسماء واحلقائب، وأبرز املعطيات 

املتوافرة في هذا املجال:
1 � ثمة جتاذب حول وزارة املالية: الرئيس ميقاتي 
يريدها اثبات����ا لعدم التفريط في أبرز موقع وزاري 

للطائفة السنية )يرشح لها الوزير الصفدي(، والرئيس 
نبيه بري يتطلع اليها ألنها اللحظة املناسبة الستحداث 
عرف جديد يعطي وزارة التوقيع على كل املراسيم 
للطائفة الشيعية )من املرشحني للمال النائب ياسني 
جابر(، والعماد ميشال عون يطمح الى وزارة املال 
أيضا كونها أو بحجة انها مفتاح االصالح ومحاربة 

الفساد )من املرشحني الوزير شربل نحاس(.
2 � ثمة توجه الى إعط����اء النائب وليد جنبالط 
وضع����ا متقدما في احلكومة تقدي����را له على دوره 
احلاس����م في نقل األكثرية من مكان الى آخر، وهذه 
املكافأة تكون بإعطاء وزارة سيادية للطائفة الدرزية 
)على األرجح وزارة الدفاع للوزير طالل ارسالن(، 
وبإعطاء جنبالط ثالثة وزراء )اثنان درزيان العريضي 

وأبو فاعور ومسيحي نعمة طعمة(.
3 � الرئيس ميشال سليمان الذي ميسك في يده 
ورقة تش����كيل احلكومة، وحي����ث ان التوقيع على 
مرسوم التأليف يكاد يكون الصالحية الفعلية الوحيدة 
املتبقية في يد رئيس اجلمهورية، ستكون له حصة 
وزاري����ة وازنة، ولكن م����ن دون تتمات ومالحق أو 
ودائ����ع، والئحة وزراء الرئيس« تضم أس����ماء عدة 

أبرزها: ناجي البستاني ووسام بارودي.

4 � الرئيس نبيه بري اذا لم يستطع ان »يصل« 
الى »املالية« يكتفي باخلارجية ل�)علي حمدان أو علي 
حسن خليل(، وسيحاول التجديد للوزير محمد جواد 
خليفة في وزارة الصحة التي عني النائب س����ليمان 
فرجنية عليها اذا لم يعد الى وزارة الداخلية، الوزارة 
التي كان يتوالها في آخر حكومات املرحلة السابقة، 

مرحلة ما قبل 2005.
5 � العماد ميشال عون يريد ثالث وزارات سيادية 
)املالية اذا كان ذلك ممكنا ل� »نحاس«( واالتصاالت 
)جبران باسيل( والعدل )ش����كيب قرطباوي(، وال 

يهمه الباقي.
6 � التمثيل األرثوذكس����ي يعاني شغورا وغياب 
مركز الثقل مع خ����روج »آل املر« من احلكم، وهناك 

تداول بفكرة االستعانة ب� »عصام فارس«.
7 � التمثيل الس����ني سيكون موزعا بني طرابلس 
)ميقات����ي والصفدي وفيصل كرام����ي )ل� »البيئة«( 
وبي����روت )ليلى الصلح وعدن����ان القصار( وصيدا 

)عبدالرحمن البزري(.
8 � حزب اهلل س����يدخل احلكومة في ش����كل غير 
مباش����ر ومموه عبر وزراء أصدقاء ومقربني أولهم 

عدنان السيد حسني. 
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الرئيس المكلف أنهى استشاراته وحدد عناوين خطته للحكومة وأكد أنه سيسعى لتمثيل كل الشرائح 

ميقاتي: استمعت لشروط وشروط مضادة ولن ألتزم مع أحد

 بيروت ـ محمد حرفوش
اختتم الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي استش����اراته لتش����كيل 
احلكومة بإطالق جملة عناوين 
حتدد مالمح احلكومة التي يسعى 
الى تشكيلها، فأعلن أنه لن يلتزم 
مع أي فريق ض����د آخر، ورفض 
اعتبار شروط تيار املستقبل بأنها 
تعجيزية، ألن هناك شروط مقابلة 
من الفريق اآلخر، وأنه ليس مع 
هذا الفريق أو ذاك بل سيس����عى 

الى اعتماد الوسطية.
ورفض الرئيس ميقاتي االلتزام 
بأي وقت لتشكيل احلكومة، معتبرا 
أن القواسم املشتركة التي جتمع 
اللبنانيني أكثر من نقاط االختالف 
حتل باحلوار طاملا أن اإليجابيات 
السلبيات. وأمل  أكثر بكثير من 
أن يوف����ق مع الرئيس ميش����ال 
سليمان بتشكيل حكومة تكون 
فريقا منس����جما للعمل احلقيقي 

من أجل لبنان.
وأش����ار الى أنه سيسعى الى 
تشكيل حكومة تكون قدر اإلمكان 
متثل كل الشرائح والكتل السياسية 

واألحزاب.
وكان الرئيس ميقاتي قد أنهى 

اجلولة األخيرة من تلك االستشارات 
بلق����اء النواب املس����تقلني، وقال 
لدى خروجه من مجلس النواب: 
»انتهيت اآلن من االستش����ارات 
مع الزمالء الن����واب، وعلى مدار 
اليومني املاضيني، استمعت الى آراء 
وافكار استطيع القول انها تعطينا 
زخما كبيرا من اجل السرعة في 
التأليف، اذ اقول انه بعد السماع 
االراء والقواس����م املشتركة  لكل 
ب����ني اللبنانيني والتي جتمع بني 
اللبنانيني هي اكثر بكثير من اي 
نقاط اختالف، وهذا يؤكد رأيي ان 

اي نقطة اختالف ممكن ان حتل 
باحلوار، طامل����ا االيجابيات اكثر 

بكثير من السلبيات«.
اضاف: »غدا صباحا ان ش����اء 
)الي����وم(، س����أزور فخامة  اهلل 
الرئيس وس����أطلع فخامته على 
نتائ����ج االستش����ارات على امل 
ان نتوفق بالتع����اون مع فخامة 
الرئيس بتألي����ف حكومة تكون 
فريقا منس����جما للعمل احلقيقي 

من اجل لبنان«.
وع����ن مطال����ب 14 آذار التي 
وصفت بالتعجيزية، قال: »قدم 

تيار املستقبل شروطه، وال اراها 
تعجيزية، الن هذا االمر كان معروفا 
مس����بقا، والفري����ق اآلخر يطلب 
التزاما معاكس����ا متاما، وبالتالي 
هنا شعرت متاما اكثر واكثر ان 
الدور هو ملوضوع وس����طي، ان 
نستطيع ان نأخذ هذا املوضوع 
الى احلوار ونهتم باالمر املعيشي 

االساسي للبنانيني«.
وعن كونه التزم خطيا في العام 
2005 باجراء االنتخابات، ووصفت 
احلكومة آنذاك بأنها جنحت في 
آداء مهمتها، فلماذا ال تلتزم خطيا، 

قال: »في عام 2005، اوال لم ألتزم 
خطيا ال ف����ي ال`2005 وال اآلن، 
النني ألتزم فقط امام ربي وامام 
الشعب اللبناني بأنني ما أقوم به 
هو واجبي نحو وطني، في ال� 2005 
التزمت نعم، انا شخصيا التزمت 
بأمرين، التزمت باجراء االنتخابات 
النيابي����ة وهذا في وقت كان امرا 
دستوريا، اس����تحقاق دستوري 
طبيعي فالتزم بالدستور، التزمت 
نعم بعدم الترشح لالنتخابات، كان 
هذا القرار شخصيا، انا املك هذا 
القرار، ولكن اليوم امام مفصل مهم 

جدا وامام رأيني مختلفني متاما، 
فال ميكن ان ألتزم مع هذا الطرف 
او مع هذا الطرف، ألتزم بتقريب 
وجهات النظر ضمن حوار وضمن 
اجماع لبناني، وضمن غطاء عربي، 
لكي اصل باذن اهلل الى شاطىء 

االمان«.
وعن ش����كل احلكومة هل هي 
تكنوقراط او سياسية، قال: »ال 
ميكن ان اقول عن وقت تش����كيل 
احلكومة.. معي وقت، وأعي متاما 
ض����رورة االس����راع ولكن ليس 
التس����رع، ش����كل احلكومة كلها 
معروفة، احلكومة يجب ان تضم 
شرائح هذا املجتمع، شرائح الكتل 
السياسية،  السياسية واالحزاب 
سأسعى قدر املستطاع وبكل جهد 
الش����راك اجلميع، واناش����د هنا، 
وامتن����ى اال يكون هناك نوع من 
املقاطعة املسبقة لالشتراك بهذه 
احلكومة، اس����تمعنا باالمس الى 
الكتل النيابية، انا اقول ان اجلو 
لم يكن سلبيا ابدا، بغض النظر 
عن اي موقع كنا، وكانت االجواء 
تخللتها االحاديث املثمرة من اجل 
اللبنانية  الدول����ة  لبنان، وبناء 

وتقوية الدولة اللبنانية«.

مصادر لـ »األنباء«: »المستقبل« يحّضر 
لمهرجان جماهيري حاشد في ذكرى الحريري

 علي رباح
أكدت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان اجتماعا جمع في بيروت مس��اء 
ام��س األول كوادر لتيار املس��تقبل من جميع أنح��اء لبنان تقرر خالله 
املضي بالتحضير ملهرجان شعبي حاشد في ال� 14 من فبراير في ذكرى 

السادسة الغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري.

وأكدت املصادر ان االجتماعات س��تبقى مفتوحة وفي املناطق كافة 
حتى يتم إيصال رس��الة ش��عبية قوية في 14 فبراير وبأسلوب سلمي 
للداخل واخلارج مفادها ان األكثرية الشعبية مازالت موجودة وان إقصاء 
الرئيس سعد احلريري عن رئاس��ة احلكومة كان قرارا خاطئا ملا ميثله 

من حيثية كبيرة داخل طائفته وصفوف 14 آذار عموما.


