
عربية وعالميةالجمعة  11  فبراير  2011   40

بيروت: اعتبر عضو كتلة حزب »البعث«
النائب عاصم قانصوه أن »التسريبات في 
الفت���رة األخيرة مبا فيه���ا »احلقيقة ليكس« 
ساهمت بكشف حقيقة رئيس حكومة تصريف 
األعمال س���عد احلريري«، الفتا الى انه »متت 
نصيحته في أكثر من مناسبة لتوخي احلذر 

من التعامل مع الواليات املتحدة«.
كما أشار الى ان »سورية احتضنت احلريري 
بشكل غير مسبوق، إال انه نكر اجلميل وخان 

نفسه قبل غيره في البلد«، قائال »لم أكن أعلم ان احلريري »حقير« 
الى هذه الدرجة«. كما تساءل في حديث ل� »ان. بي.ان«، عن »سبب 
التحامل على املقاومة التي شرفت لبنان ووضعته في صدارة املقاومني 
في العالم«، الفتا الى ان »احلملة على املقاومة التي حررت األراضي 

اللبنانية تنفذ أجندة أجنبية«.

بيروت: اعتبر رئيس »تيار التوحيد العربي« 
الوزير االسبق وئام وهاب أن »من يتحدث 
عن ضرورة وجود إجماع وطني على احملكمة 
الدولية عليه ان يعرف أن ليس في لبنان شيء 
اسمه إجماع وطني على مسألة ما منذ فترة ما 
قبل االستقالل«. وأكد وهاب أن الفتنة أصبحت 
وراءنا، ولكن يجب مواجهة مشروع التخريب 
اآلتي عبر احملكمة الدولية. وأضاف وهاب: »أما 
إذا حتدث احد بكلمت����ني أو مبعنى آخر »فش 

خلق« اللبنانيني بكلمتني، ال يعني هذا استفزازا إال إذا كان البعض يريد 
أن تكون أي حكومة هي حكومة »مخصيني« وليس اس����تفزازيني على 
الرغم من أن الوضع احلالي ال يحتمل أناس����ا ال طعم لهم وال لون فيما 
نحن مقبلون على تطورات أساسية وبحاجة إلى حكومة ذات معنى«.

بيروت ـ محمد حرفوش
حدثان مفصليان تترقبهما الساحة السياسية 
الداخلية، اولهما والدة احلكومة اجلديدة في 
حال صحت املعلومات عن اقتراب موعد هذه 
الوالدة، وثانيهما ذكرى الرابع عشر من فبراير 
وما يحكى عن مواقف ذات اهمية ستعلن في 
هذه املناس��بة. في هذا الوقت، بدأت قوى 8 
آذار حملة توزيع احلقائب ودفتر االستيزار 
في يد الرئيس املكل��ف ومعاونيه، اذ لم يعد 
يتس��ع للطموحني واملشكلة كبرت في وفرة 
احلقائب. والى العل��ن بدأت تظهر التجاذبات 
داخل الصف الواحد بانتظار تدخل سريع يعول 
عليه »للمهندس اخلارجي«، وسط كالم معلن 
عن لقاءات عقدت وستعقد بني بعض املسؤولني 

اللبنانيني واملسؤولني السوريني.
فرئيس تكتل التغيي��ر واالصالح العماد 
ميش��ال عون يري��د وزارة الداخلية لصهره 
الوزير جبران باسيل، والعدل للنقيب شكيب 
قرطباوي بعدما استبعد حتى اآلن اسم القاضي 

سليم جريصاتي املقرب من حزب اهلل.
ويتمسك النائب طالل ارسالن بوزارة الدفاع 
التي يطالب بها ايضا النائب سليمان فرجنية 
للنائب السابق فايز غصن، وهو الذي ال تغيب 
عينه ايضا عن حقيبة الداخلية، علما ان رئيس 
اجلمهورية والرئيس املكلف متفقان على ابقاء 

هاتني الوزارتني لدى الرئيس سليمان.
الس��باق احملموم عل��ى وزارتي الداخلية 
والدفاع بني عون وفرجنية وارس��الن يقابله 
سباق محموم على حقيبتي املال واخلارجية، 
حيث تركت االول��ى للوزير محمد الصفدي 
والثانية للمرشح الذي يختاره الرئيس نبيه 

بري. وآخر التش��كيالت احلكومية املتداولة 
والتي رست حتى اآلن بحسب املعلومات على 

24 وزيرا تأتي على الشكل التالي:
5 س��نة: الصف��دي للمال، ليل��ى الصلح 
للش��ؤون االجتماعية، فيصل كرامي للبيئة، 
واملرشح اخلامس بني عدنان القصار لالقتصاد 
او عالء الدين ترو وزير الدولة الذي يصر على 

توزيره النائب وليد جنبالط.
التشكيلة املرشحة للطائفة الشيعية تبقي 
عل��ى الوزير محمد خليف��ة حلقيبة الصحة 
والوزير عدنان الس��يد حسني الذي سيكافأ 
على موقفه بحقيبة التنمية االدارية وشقيق 
الرئيس بري محمود بري للخارجية وياسني 
جابر حلقيبة لم حتس��م ومرشح خامس لم 

يحدد بعد.
اما الدروز فسيبقون على غازي العريضي 
لالش��غال وطالل ارس��الن او م��روان خير 

الدين.
في صفوف املوارنة تضم التشكيلة ناجي 
البس��تاني للداخلية وجبران باس��يل للطاقة 
وفادي عبود للس��ياحة اضافة الى ش��كيب 

قرطباوي للعدل.
االس��ماء املتداولة للتمثيل االرثوذكسي: 
يعقوب الصراف للدفاع، جاك صراف للصناعة، 
ادمون ش��ماس او ايل��ي الفرزلي حلقيبة لم 

حتسم بعد.
الكاثوليك: شربل نحاس لالتصاالت ونقوال 

فتوش للثقافة.
مقعد االرمن سيعطى الى اغوب بقرادونيان 
الذي سيمنح حقيبة وزارة الشباب والرياضة فيما 

يتداول اسم حبيب افرام ملقعد االقليات.

قادة الطائفة السّنية يحذرون ميقاتي  من التخلي عن »المحكمة«
تحفظ البعض على البيان.. وتخلل الجلسة اشتباك كالمي.. ودعوات للرئيس المكلف بالتبصر

)محمود الطويل(مفتي اجلمهورية الشيخ د.محمد رشيد قباني متوسطا الرئيس املكلف جنيب ميقاتي ورئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري ورئيس احلكومة األسبق فؤاد السنيورة خالل اجتماع للقيادات السنية امس

الى العاصمة السورية التي بدأت 
بصماتها تظهر على الهندس���ات 

املتتالية للحكومة اللبنانية.

أصل المعاناة

وال تبدو املشكلة بل املعاناة 
في موضوع تركيبة احلكومة امنا 
اصل املعاناة هو طلبات حلفاء 
ميقاتي اجل���دد حقائب وزارية 
معينة ومن اس���ماء استفزازية 
الى الضغوط  الطابع، اضاف���ة 
املتصلة بالبي���ان الوزاري وما 
يجب ان يتضمنه حول احملكمة 
الدولي���ة خصوص���ا، فاحللفاء 
اجلدد يري���دون بيان���ا وزاريا 
متحررا من بروتوكول التعاون 
بني احلكومة اللبنانية واحملكمة 
الدولية باعتبار ان ذلك هو بيت 
ف���ي لعب���ة املعارضة  القصيد 
السابقة، بينما ترى قوى 14 آذار، 
املقاطع���ة للحكومة، ان في هذا 
املوقف تطاوال على دماء الشهداء 
التي انشئت احملكمة الدولية من 
اجل منع هدر حقوقها، لن يقبل به 
الرئيس ميشال سليمان والرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي اللذين سبق 
ان ساهما كل من موقعه في اقرار 

هذا البروتوكول.

جميعا مسلمني ومسيحيني، سنة 
وشيعة.

وق���د احت���ج الوزي���ر محمد 
الصفدي على عجلة الدعوة وقال 
مثل هذا البيان يجب ان نتسلمه 
قبل اسبوع، االحتجاج عينه اظهره 
اعضاء املجلس الشرعي األعلى من 
الشمال ما حمل النائب متام سالم 
الى الدعوة لالبتعاد عن التفاصيل 

والتأكيد على الوحدة.

تحفظ واشتباك

طرح املفتي قباني املوافقة على 
البيان باإلجم���اع، ولم يعترض 
الرئيس ميقاتي، امنا حتفظ النواب 
الس���نة األعضاء في كتلة نواب 
حزب اهلل وأمل وهم: وليد سكرية 
وقاسم هاشم وكامل الرفاعي الذي 
كان غائبا، وقد حتفظ سكرية عنه، 
وحصل جدال عنيف بني سكرية 
البقاع  واملفتني، خصوصا مفتي 
خليل امليس وارتفعت األصوات 
الى خارج القاعة، وتدخل الرئيس 
البيان  إقرار  ال���ى  ميقاتي داعيا 
باإلجماع، ودعا سكرية الى التزام 
الهدوء بينما توجه سعد احلريري 

الى سكرية بالقول: عيب عليك.
وبعد هدوء اجلو دعا الرئيس 

شعبية في طرابلس وله عالقات 
واس���عة سياس���ية واقتصادية 
على املستويني العربي والدولي، 
ولشقيقه رجل االعمال طه ميقاتي 
نفوذ واس���ع في سورية وبعض 
الدول االوروبية ال يس���تهان به 

ابدا.

التركيبة الحكومية

اما في موضوع احلكومة، فقد 
ترسو التشكيلة احلكومية على 
24 وزيرا بدال م���ن 30، في حال 
قطعت قوى 14 آذار املتحولة الى 
املعارضة قول كل خطيب باملشاركة 
احلكومية، ومع التوجه الرسمي 
نحو اعتماد هذا الرقم غلب االنطباع 
ان رئي���س اجلمهورية ميش���ال 
سليمان والرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي لن يقبال بأقل من الثلث 

الضامن في هذه التركيبة.
اما ع���ن مضم���ون التركيبة 
احلكومية املرتقبة فهناك الكثير من 
التسريبات والقليل من املعلومات 
واملعطيات احلاسمة، فيما الرئيس 
املكلف جني���ب ميقاتي يواصل 
مش���اوراته بعيدا عن االضواء، 
مس���تعينا برئي���س اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان ومبوفدين 

بتش���كيل احلكومة خالفا لرأي 
زعماء السنة في لبنان، وسارعت 
»اجلبهة اللبنانية املارونية« آنذاك 
برئاسة كميل شمعون الى سحب 
دعمها للحفاظ فور وصوله الى 
مجلس النواب ألن منطق امليثاق 
الوطني اللبناني ال يسمح بتجاوز 
طائفة كل مرشح لتحمل املسؤولية 

الوطنية.
وال شك ان ظروف ميقاتي اليوم 
تختلف عن ظروف امني احلافظ منذ 
37 عاما، فميقاتي صاحب قاعدة 

احلريري اجلميع الى الغداء على 
مائدت���ه في بيت الوس���ط فلبى 
اجلميع الدعوة مبن فيهم الرئيس 
ميقات���ي الذي ع���اد واجتمع مع 

النائب سليمان فرجنية.

قمة عرمون

ويذكر اجتماع االمس في دار 
الفتوى ب� »قمة عرمون االسالمية« 
التي دعا اليها املفتي الشهيد حسن 
خالد عام 1973 عندما جرى تكليف 
الرئي���س الراحل ام���ني احلافظ 

بيروت ـ عمر حبنجر
الفعاليات اإلسالمية  أعلنت 
السنية السياسية والدينية العليا 
التي التقت في دار الفتوى أمس 
املنفتحة  التمس���ك بالعالق���ات 
واملتصاحلة مع املجتمع الدولي 
والتزامها باالستظالل بالشرعية 
الدولية ومواثيق األمم املتحدة 
مع رفض الدخول في سياسات 
األح���الف واحمل���اور اإلقليمية 

والدولية.
وأش���ار بيان مط���ول صدر 
عن االجتماع الى »ان جتاوزات 
السنوات ال� 6 املاضية بدءا من 
اسلوب التعامل مع جرمية اغتيال 
الرئي���س احلريري والش���هداء 
اآلخرين م���رورا بالتراجع عن 
احلوار واجتياح بيروت واقفال 
مجلس النواب ومن ثم إس���قاط 
حكومة الوح���دة الوطنية رغم 
التعه���د بعدم إس���قاطها ثم في 
التكليف خروجا على  مالبسات 
مسائل مبدئية يستحيل التسليم 

بها عرفا أو ميثاقا«.
وفي حتذير ضمني للرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي قال البيان: 
ان اي تدخل س���افر او مضر في 
برنامج عم���ل احلكومة املنوي 
تشكيلها عن التزامات لبنان جتاه 
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان 
يشعر أهالي الشهداء والغالبية 
اللبناني���ني بالغلبة والقهر  من 
والتشفي واالستفزاز والتخلي 

عن حقهم في العدالة.
ودعا البي���ان الرئيس املكلف 
الى »التبصر في مواقفه استنادا 
الى هذه الثوابت الوطنية وعدم 

التخلي عنها«.
وكان االجتماع الذي ضم رؤساء 
احلكومة السابقني والنواب السنة، 
واعضاء املجلس اإلسالمي الشرعي 
األعلى ومجلس املفتني، بدأ نحو 
الرؤساء  الواحدة بخلوة عقدها 
س���عد احلريري وجنيب ميقاتي 
وفؤاد السنيورة مع املفتي الشيخ 
محمد رشيد قباني صاحب الدعوة، 
حيث جرت قراءة سريعة ملسودة 
البيان الوزاري وتناقش ميقاتي 
والسنيورة في موضوع الثوابت 
ثم توجه األربعة الى القاعة الكبرى 

التي أبعد الصحافيون عنها.
وفي االفتت���اح حتدث املفتي 
قباني مرحب���ا باحلضور داعيا 
ال���ى إص���الح ذات الب���ني، والى 
الوح���دة املتكاملة بني اللبنانيني 

قانصوه ينعت الحريري بألفاظ نابية!

أسود: عون لديه كتلة »بتشق األرض«

وهاب: الوضع ال يحتمل وزراء ال طعم لهم وال لون

تشكيلة الـ »24 وزيرًا« لم تعد تتسع للطموحين

  تــوزير عدنان الســيد: لم تعلق أوس����اط قصر بعبدا 
ال نفي����ا وال تأكيدا على ما تردد بش����أن توزير عدنان 
الس����يد حس����ني في احلكومة اجلديدة، وبأن الرئيس 
ميش����ال سليمان لن يوقع مرسوما لتشكيل احلكومة 

يحمل اسمه.
  قطر تقدر ميقاتي: أبلغ أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني الرئيس نبيه بري ان قطر حتترم نتائج االستشارات 
النيابي��ة امللزمة التي أفضت ال��ى تكليف الرئيس ميقاتي 
بتش��كيل احلكومة، »ونحن مس��تعدون للتع��اون معه، 

خصوصا أننا نكن له كل احترام وتقدير«.
  سـام لم يعد متحمسـا: النائب متام سالم وبعد لقاءين 
له مع الرئيس جنيب ميقاتي بدا مياال للمش����اركة في 
حكومته كممثل عن بيروت ولتولي وزارة أساس����ية 
)التربية(، ولكن س����الم بعد اجتماعه قبل يومني مع 

الرئيس سعد احلريري الذي أبلغه موقفا متشددا لم 
يعد متحمسا للمشاركة.

  فتـوش فـي املقدمة: نقل عن النائ��ب نقوال فتوش قوله 
العالمي��ني »على هامش مش��اركته في مؤمت��ر االحتاد 
البرملاني العربي الذي انعقد في الدوحة« انه هو من أعطى 
الفوز لألكثرية النيابية السابقة في 14 آذار بقيادة الرئيس 
احلريري والتي أوصلت األخير الى سدة رئاسة احلكومة، 
وه��و اليوم م��ن منعها من االس��تمرار والعيش في جنة 
احلكم وساهم في تكليف الرئيس ميقاتي تأليف احلكومة 
اجلدي��دة. وباطمئنان الف��ت يؤكد فتوش انه س��يكون 
في ع��داد التش��كيلة احلكومية وانه في مقدم األس��ماء 

الكاثوليكية املرشحة.
 بوصلـة حزب اهلل الى الهاي: تقول أوساط قريبة من حزب 
اهلل ان »بوصلة احلزب« تتجه الى الهاي، وان احلزب 

لم يحس����م بعد موقفه جلهة تشكيل احلكومة، ربطا 
بالقرار االتهامي، والسؤال االساسي املطروح هو هل 
االصح مواجهة القرار في ظل وجود حكومة مضبوطة 
االيقاع واالس����ماء والتوجه����ات، ام االفضل ان يبقى 
الوضع على ما هو، ف����ي انتظار صدور القرار ليبنى 
على الشيء مقتضاه؟ حزب اهلل مدرك أكثر من سواه 
لطبيعة املرحلة املقبلة على املدى القريب، والتداعيات 
الت����ي تترك اثرها عليه، وهنا اهمية القرار الذي يلجأ 
اليه اما لتسهيل تشكيل احلكومة، بالتي هي احسن، 
واقناع حلفائه بالتضحية ببعض املكاسب للتعجيل 
في املواجهة، وإما االبقاء على املسار احلالي لالمور في 

انتظار كلمة سر أو تطور ما.

  باريس وواشنطن واحملكمة: كشفت مصادر فرنسية رفيعة 
أن الشقيق األكبر للرئيس املكلف تشكيل احلكومة جنيب 
ميقاتي طه وجنله عزمي أجريا في باريس، بعد التكليف، 
لقاءات مع عدد من املس��ؤولني الفرنس��يني واألميركيني، 
بينهم جيفري فيلتمان، لطمأنتهم الى ان الرئيس املكلف 
يحت��اج الى دعمهم وانه غير مرتبط بش��روط حزب اهلل 
وأن��ه لم يأت لتطبيقها، وكانت اجاب��ة اجلانبني األميركي 
والفرنس��ي أن أي قطيع��ة بني لبنان واحملكم��ة الدولية 

ستواجه مبوقف متشدد من الدولتني.
وأك��دت املصادر أن��ه في حال ب��دأت حكومة ميقاتي 
س��حب القضاة اللبنانيني ووقف التموي��ل والتعاون مع 
احملكمة، وذلك من دون وضع كل ذلك مس��بقا في البيان 
الوزاري، س��تعود دول أعضاء مجل��س األمن مجددا الى 
املجلس الصدار قرار جديد، ألن قرار احملكمة مدرج حتت 

الفصل الس��ابع، وحتى لو كان لبنان عضوا في املجلس، 
وتوقع��ت املص��ادر أن يصدر القرار الظن��ي في جرمية 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري في غضون األيام العشرة 
املقبلة. وترى باريس ان ميقاتي جاء نتيجة خيار خارجي 
فرض على الطائفة الس��نية ضمن مي��زان قوى ملصلحة 
م��ن يريد قطع كل عالقات لبنان م��ع احملكمة الدولية، ما 
يضع احلكوم��ة اللبنانية في مواجهة مع املجتمع الدولي، 
وان��ه مهم��ا كان ذكيا وكفوءا ال ميكن��ه اال ان ينتمي الى 

هذه املعادلة.
  عبيد ينفي أي عرض وزاري: جاءنا من مكتب النائب السابق 
جان عبيد بيان ينفي ما نشر من أنباء في بعض الوسائل 
االعالمية عن عروض أو حقائب وزارية عرضت عليه، 
وقال عبيد: »ال فوحتت وال عرض علي وال وافقت على 

أي عرض أو حقيبة وزارية«.

ميقاتي يضع لمساته األخيرة على »التشكيلة« والحريري يتكلم عن »ما بعد البيال«
بيروت: لم يكن مفاجئا،
ال بل كان متوقعا، ان 
يصل احلوار بني الرئيس 
املكل���ف جني���ب ميقاتي 
آذار بش���أن  وفري���ق 14 
املشاركة في احلكومة الى 

طريق مسدود.
فال فريق 14 آذار الذي 
يقوده الرئيس سعد احلريري يريد 
املشاركة وهو أخذ قراره منذ تكليف 
ميقاتي باالنتقال الى املعارضة. وال 
فريق 8 آذار الذي يدعم الرئيس ميقاتي 
وجاء به الى رئاس���ة احلكومة يريد 
اشراك 14 آذار، وهو أخذ قراره ليس 
فقط بإخراج احلريري من رئاس���ة 
احلكومة وامنا أيضا بإخراج 14 آذار من 
احلكم. وأما الرئيس ميقاتي، الذي كان 
يدرك في قرارة نفسه ومنذ حلظة تقدمي 
كتلة املستقبل مذكرة الشروط اخلطية 
ان فريق 14 آذار ال يحاور للمشاركة 
وامنا للمناورة وكسب الوقت، فإنه 
لم يجد ضررا في مجاراة 14 آذار في 
»لعبتها« وإظهار استعداده االيجابي. 
أما جهوده الفعلية فإنها تركزت على 
اجتذاب الرئيس أمني اجلميل والنائب 
متام س���الم إلضفاء مزيد من اللون 
السياسي على احلكومة ونزع الصفة 
االتهامية عنها بأنها »حكومة حزب 
اهلل«. مع انهيار »مفاوضات املشاركة« 
بني ميقاتي و14 آذار، انتقل الرئيس 
املكلف الى »مفاوضات التأليف« مع 

حلفائه.
وهذه مفاوضات محكومة بالوصول 
الى نتيجة ألنها محددة بسقف زمني 

في ظل سباق جار بني اعالن احلكومة 
واعالن القرار الظني، وألنها تستند 
الى خلفية توجه س���وري بتسهيل 
مهمة ميقاتي وقرار سياسي حلزب 
اهلل مبراعاة وتفهم ظروف ميقاتي 
والضغوط الكبيرة التي متارس عليه. 
عملية تش���كيل احلكوم���ة اجلديدة 
مازالت زمنيا وسياسيا ضمن فترة 
الس���ماح التي متتد أسابيع وأحيانا 
أشهر كما حصل مع حكومة احلريري 
الس���ابقة، ولكن الظروف الضاغطة 
في املنطق���ة ولبنان تدفع في اجتاه 
السماح واالسراع في  تقصير فترة 
تشكيل احلكومة وجتاوز ما يواجهها 
من عقد وعقبات باتت محددة في 3 

نقاط أساسية:
الذي يوليه  الس���ني  التمثيل   -
ميقاتي أهمية قصوى خاصة ما يتعلق 

بتمثيل بيروت.
 - التج���اذب ح���ول م���ا يعرف
ب� »احلقائب الس���يادية« )الداخلية 

والدفاع واملالية واخلارجية(.
التمثي���ل املس���يحي  - عق���دة 
وخصوصا في ظل جتاذب قوي بني 
الرئيس سليمان والعماد عون الذي 
خلت له الساحة احلكومية بانسحاب 
مسيحيي 14 آذار منها، ومستفيدا من 
هذا الوضع اجلديد رفع سقف شروطه 
الى احل���د األقصى للتحكم باحلصة 
املس���يحية معترضا على تس���مية 
ب���ري وجنبالط لوزراء مس���يحيني 
وس���اعيا الى حتجيم حصة رئيس 

اجلمهورية.
قوى 14 آذار التي تعقد اجتماعات 

متالحقة على مستويات عدة، خلصت 
من مراجعة املرحلة السابقة وحتديد 
األخطاء واملسؤوليات، الى وضع خطط 
سياسية واعالمية وشعبية تتناسب 
مع انتقالها الى ضفة املعارضة. وهذه 
اخلطط والتوجهات ستتبلور تباعا 
بدءا من احتفال البيال يوم 14 فبراير 
وخطاب الرئيس سعد احلريري الذي 
يوصف بأنه »خطاب مرحلة« وبأنه 
مبثابة »ساعة الصفر« واشارة البدء 

في خطة حترك املعارضة اجلديدة.
الذي س���يحدد السقف  اخلطاب 
السياس���ي في موضوعي »احملكمة 
والس���الح« وفي املوقف من حكومة 
ميقاتي وفي املوقف من العالقة مع 
سورية. وعش���ية ذكرى 14 فبراير 
حصل تطور هام في سياق »معارضة 
من دون هوادة« مع اجتماع دار الفتوى 
للقيادات الدينية والسياسية السنية 
وال���ذي خلص عمليا ال���ى »تقييد« 
الرئيس جنيب ميقاتي عبر حتديد 
اطار وخط���وط وح���دود وثوابت. 
عش���ية استش���ارات التكلي���ف قال 
الرئيس س���عد احلريري ان مرحلة 
ما بعد االستشارات ستكون مختلفة 
عما قبلها. واليوم تقول أوساطه ان 
مرحلة ما بع���د »خطاب البيال« لن 
تكون مثل مرحلة ما قبل. واملفارقة 
ان أح���دا لم يعد يتحدث عن مرحلة 
ما بعد القرار االتهامي. ويثبت يوما 
بعد يوم ان االضطرابات في املنطقة 
بدءا من أحداث مصر جتاوزت لبنان، 
وان الواقع السياسي اجلديد في لبنان 

جتاوز القرار الظني وجعله باهتا.

العميد أسعد مخول خالل توقيعه كتاب »املزراب« في اجلامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا

العميد مخول يوّقع كتاب »المزراب« 
في »األميركية للعلوم والتكنولوجيا«

AUST بيروت: ناقشت اجلامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا
في ندوة ادبية كتاب العميد في اجليش اللبناني اسعد مخول 
املزراب الصادر حديثا في منشورات اجلامعة، وهو يضم مشاهدات 

نابضة من معالم الذاكرة اللبنانية.
شارك في الندوة د.نور سلمان ود.محمد علي موسى والباحث 
سلمان زين الدين والشاعرة فيكتوريا سلموني وقدمتها الصحافية 

ماجدة داغر.
وفي نهاية الندوة قدمت رئيسة اجلامعة هيام صقر درع اجلامعة 
الى املؤلف، وقدمت الى احملاضرين االربعة مجموعة املنش���ورات 
اجلامعية وميدالية اجلامعة، ثم وقع املؤلف على نسخ كتابه الذي 

قدمته اجلامعة هدية الى جميع احلاضرين.

أخبار وأسرار لبنانية
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وزارة الخزانة األميركية:
البنك اللبناني الكندي له صات بحزب اهلل 

واش��نطن � رويترز: اتهم��ت وزارة اخلزانة األميركي��ة امس البنك 
اللبناني الكندي ومقره بيروت بالتورط في نشاط دولي لغسيل األموال 

وجتارة املخدرات إضافة إلى صالت تربطه بحزب اهلل اللبناني.
ووصف��ت الوزارة رس��ميا البن��ك بأنه مبعث قلق كبير في غس��يل 
األموال وقالت إن هذا رمبا يدفع املؤسسات املالية األميركية لقطع بعض 
صالتها بالبنك. وقالت الوزارة في بيان »العديد من األشخاص املتورطني 
في هذه الش��بكة العاملية لتجارة املخدرات وغسيل األموال يحوزون او 
يستخدمون حس��ابات ودائع بالبنك إلدخال مئات املاليني من الدوالرات 
ش��هريا من العائدات النقدية ملبيعات مخدرات غير مشروعة إلى النظام 

املالي الرسمي«.

التغيير بيروت: أش���ار عض���و »تكت���ل 
واإلصالح« النائب زياد أسود إلى أن »العماد 
ميشال عون قال للرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
إن مشاركة اجلميع في احلكومة أمر مطلوب، 
لكن هناك ضوابط وظروفا تغيرت ويجب أخذ 

هذا في االعتبار«.
وقال أسود في حديث حملطة ال� »اجلديد« 
انه »ال ميكن القول للعماد عون نحن نرتئي 
هذا لك«، وسأل: »مادام الرئيس ميشال سليمان 

وسطيا ووفاقيا، فهل يريد وزراء في احلكومة ليكون طرفا؟«، الفتا 
إلى أن »املعادلة السياس���ية هي م���ن صنع الناس وليس املركز هو 
الذي يصنعها«، مشيرا إلى أن »الرئيس سليمان، باملبدأ، لم يأت من 
قاعدة شعبية«، مضيفا: نحن نريد رئيس جمهورية له صالحيات، 

والعماد عون لديه كتلة من 27 نائبا »بشقوا األرض«.


