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 اجتماع دار الفتوى: من استوعب اآلخر.. ميقاتي أم الحريري؟
 بيروت ـ عمر حبنجر والوكاالت

  اللقاء االســــالمي الرفيع في دار الفتوى رســــم سقفا حلراك رئيس 
احلكومة املكلف جنيب ميقاتي على مستويي املواقف والتأليف، وبعد 
القراءات والتحاليل بقي الســــؤال عالقــــا حول كيفية ترجمة بنود هذا 
البيــــان، عمليا، في خضم محاوالت تدوين الزوايا وردم النتوءات بني 
أطراف الصف الواحد خصوصا بعد تعاظم االختالفات حول احلقائب 
الوزارية واألسماء. الرئيس ميقاتي قال انه اليزال يسعى حلكومة «لّم 
الشــــمل» وانه لم يعط مهلة معينة لوالدة احلكومة، وردا على سؤال 
حول االعالن انه لن يتقدم بأجوبة حول األســــئلة التي طرحتها كتلة 
املســــتقبل، قال ميقاتي انــــه كان واضحا منذ البدايــــة بأنه لن يعطي 

التزامات ألي فريق.
  وقالت مصادر ميقاتي ردا على تساؤالت تناولت موافقته على بيان 
اجتمــــاع دار الفتوى انه وافق على البيان رغــــم حتفظه على القراءة 
السياسية املجتزأة الواردة فيه، امنا شارك من موقع احلرص على وحدة 

الصف االسالمي بالدرجة األولى وبالتالي الوحدة الوطنية.
  وكان الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي انتقد مشاركة ميقاتي في 
اجتماع دار الفتوى. وقال ان هدف هذا االجتماع الزام ميقاتي بتعهدات 

ما، وتساءل كيف سيفي او يخرج من مضمون هذا البيان.
  كرامي الذي غــــاب عن االجتماع قال لصحيفة «الســــفير»: إذا كان 

القاضي راضيا ماذا نفعل؟
  بدوره، شن الشيخ زهير جعيد مسؤول جبهة العمل االسالمي السنية 
املواليــــة حلزب اهللا حملة على اجتماع دار الفتوى وعلى املفتي قباني 
شــــخصيا، بداعي تآمره على الطائفة السنية من خالل اصداره البيان 
الذي ادعى اجلعيد انه يؤكد على استمرار املشروع املستهدف للمقاومة 
وعلى محكمة التزييف واخلداع الدولية، وقال ان لقاء دار الفتوى هو 
محاولة لفرض شروط تعجيزية على الرئيس املكلف جنيب ميقاتي.

  ولكن ايا تكن ردود فعل املؤيدين واملعارضني فاللقاء السني املوسع 
اوحى باعالن حالة الطوارئ داخل الطائفة. فمنذ العام ١٩٧٥ وحتى العام 
١٩٩٠، تاريخ إعالن اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب األهلية وأعاد 
توزيع الســــلطة في لبنان ملصلحة رئاسة احلكومة، حصل «استنفار 
في الطائفة السنية ثالث مرات: املرة األولى عام ١٩٧٦ عندما مت تكليف 

والسياسية (باستثناء الرئيس عمر كرامي الذي قاطع ألسباب شخصية 
تتعلق مبوقفه من املفتي قباني والرئيســــني احلص والصلح ألسباب 
صحية)، واســــتثنائيا في توقيته في خضم عملية تشــــكيل احلكومة 
اجلديدة وعملية انتقال الســــلطة بني فريقني سياسيني في لبنان وبني 
رئيســــي حكومة في الطائفة السنية، واســــتثنائي في مضمونه الذي 
عكس حال اإلحباط والقهر والشــــكوى عند السنة والتي تذكر بحالة 
مماثلة عاشها املوارنة في بداية التسعينيات عندما قاطعوا االنتخابات 

واحلكم والدولة وخرج قادتهم من احلياة السياسية.
  الســــؤال الذي طرحه اجتماع دار الفتوى: من املستفيد سياسيا من 

هذا االجتماع، ومن استوعب اآلخر: ميقاتي أم احلريري؟
  مما ال شك فيه ان االجتماع يندرج في سياق خطة موضوعة حملاصرة 
الرئيس ميقاتي سياسيا والضغط عليه اما لدفعه الى االعتذار واالنسحاب 
ومن خلفية ان ســــقوط ميقاتي يعني عودة احلريري، واما حلشــــره 
مبطالب حكومية وسياسية من شأنها تعقيد مهمته وادخاله في مشكلة 
مع حلفائه في فريق ٨ آذار الذي دعم وصوله الى رئاسة احلكومة، ثمة 
حرب سياسية مفتوحة على ميقاتي بدأت مع مذكرة الشروط اخلطية 
أثناء استشارات التأليف وتوجت باجتماع ووثيقة دار الفتوى، ولكن 
ميقاتي أثبت مرونة سياســــية وقدرة «استيعاب والتفاف» وجنح في 
حتويل اجتماع دار الفتوى من اجتماع ضده الى اجتماع «معه»، وفي 
تهدئــــة اللعبة واخلواطر السياســــية بعدما جنح فــــي تهدئة «غضب 
الشــــارع»، خرج ميقاتي من االجتماع مقيدا بتنازالت سياسية قدمها 
عندمــــا وافق على الوثيقة متجاوزا حتفظات لديه على بعض بنودها، 
حيث سيضطر بعدها الى إعادة خلط أوراق التشكيلة احلكومية والقيام 

مبحاولة جديدة لتوسيع قاعدتها السياسية والتمثيلية.
  أســــئلة كثيرة تطرح اآلن: هل تقابل مرونة ميقاتي باملثل وتتوقف 
احلملة عليه أم تتواصل؟ وهل تواصلها يؤدي الى مزيد من التنازالت 
من قبل ميقاتي، أم الى ارمتائه في أحضان احللفاء اجلدد أكثر؟ وهل ما 
يتعرض له ميقاتي من ضغوط يساعده في حتسني شروطه التفاوضية 
بشــــأن احلكومة واحلصول أكثر على تفهم لوضعه ومراعاة لظروفه، 
أم ان مــــا يظهره ميقاتي من مراعاة ومســــايرة يثير حفيظة و«نقزة» 

حلفائه؟ 

شخصية ســــنية طرابلســــية «مغمورة» النائب أمني احلافظ لرئاسة 
احلكومة في عهد الرئيس سليمان فرجنية، وحصل رد فوري من ممثلي 
الطوائف اإلسالمية الذين اجتمعوا بحضور وزير اخلارجية السوري 
آنذاك عبداحلليم خدام ورفعــــوا الغطاء عن احلافظ باعتباره ال ميثل 
طائفته واملسلمني وانتهى به األمر ان سقط سريعا ولم ميكث في رئاسة 
احلكومة اال أياما، واملرة الثانية في العام ١٩٨٣ عندما عقدت قمة اسالمية 
في عرمون برئاسة املفتي حسن خالد بعد االجتياح االسرائيلي واتفاقية 
١٧ مايو في عهد الرئيس أمني اجلميل وصدرت وثيقة ثوابت اســــالمية 
كانت كافية حملاصرة حكومة الرئيس شفيق الوزان وإخضاعها لسقف 
سياسي محدد، واملرة الثالثة في العام ١٩٨٧ بعد اغتيال الرئيس رشيد 

كرامي ومبادرة املجلس الشــــرعي االسالمي الى إصدار توصية ملزمة 
بتسمية الرئيس سليم احلص.

  بعد العام ١٩٩٠ في مرحلة ما بعد الطائف، شــــهدت الطائفة السنية 
استقرارا وازدهارا في ظل رئاسة رفيق احلريري ومشروعه السياسي 
االقتصادي، الى ان حدث زلزال اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
الــــذي فجر اغتياله موجــــة غضب في الطائفة الســــنية وحدثت فيها 
حتوالت سياسية عميقة، واآلن تشهد الطائفة السنية حركة استنفار 
للمشــــاعر واملواقف لم تبلغ هذا احلجم واملستوى حتى بعد أحداث ٧ 
مايو ٢٠٠٨، وانعقاد اجتماع واســــع في دار الفتوى كما شهدناه امس 
االول كان اســــتثنائيا في شكله مع وجود كل القيادات السنية الدينية 

 كرامي وحلفاء حزب اهللا انتقدوا من شارك .. والرئيس المكلف: وافقت على البيان حرصاً على وحدة الصف 

 هل اعلنت القطيعة بني بري واحلريري؟ 

 أخبار وأسرار  لبنانية

  مقومات احللحلة: لفت مصدر سياسي إلى ان «احللحلة متوقفة 
على ما عاد به العماد ميشال عون من دمشق، فإذا كان الرئيس 
بشار األسد طلب منه ان يسهل األمر أمام الرئيس املكلف رمبا 
نشهد والدة احلكومة قريبا، أما إذا لم لم يطلب منه شيئا فمن 
املرجح ان تبقى عملية الشد على حالها»، مشيرا إلى ان الرئيس 
سليمان «يصر على ان ميارس دوره كامال من داخل احلكومة، وانه 
(سليمان) يطمح إلى ان تكون حصته مع الرئيس املكلف ضامنة 
للثلث املعطل أي ١١ وزيرا من أصل ٣٠، وفي حال انضمام النائب 

وليد جنبالط إلى الفريق الوسطي، تصبح املهمة أسهل.
ــة الرئيس املكلف جنيب ميقاتي     اقتـراح في جعبة ميقاتي: في جعب
اقتراح عرضه عليه أحد األصدقاء وهو اإلبقاء على وزارات السيادة 
ــابقة من حيث التوزيع الطائفي،  ــع كما كانت في احلكومة الس األرب
ــادل املواقع في الوزارات األخرى بني ٨ و١٤ آذار، أي ما كان مع  وتب

٨ تأخذه ١٤ والعكس صحيح.
   حكومية انتقالية: تختلف التقديرات في شأن «احلكومة امليقاتية» 
املقبلة، وهناك من ينظر إليها على انها ستكون منسجمة وزاخرة 
بعناصر القوة التي ترشحها لالستمرار حتى االنتخابات النيابية 
فــــي العام ٢٠١٣ وهنــــاك بني النواب من يــــرى فيها مواصفات 
«حكوميــــة انتقالية» موقتة ترعى انتقال لبنان من مرحلة إلى 
أخرى، وبعدها تشــــكل حكومة ثانية أكثر «جذرية» في رسم 
معالم املرحلة اجلديدة للبنان، مواءمة مع التطورات الدراماتيكية 

اجلارية في املنطقة.
   تسهيالت يقدمها حزب اهللا: ذكرت معلومات ان قيادة حزب اهللا أبلغت 
الرئيس ميقاتي استعداد احلزب لتقدمي كل ما يلزم من تسهيالت في 
ــيكون األهون على صعيد احلقائب  سبيل والدة احلكومة وانه «س
ــماء، وهو مستعد النتظار انتهاء عملية توزيع احلقائب على  واألس

احللفاء وان ما يتبقى ال ميانع في القبول به».
   تفـاوض خاطئ: يرى النائب السابق فارس سعيد ان التفاوض 
مع الرئيس جنيب ميقاتي كان خطأ ألنه بلبل القواعد وأعطى 

إشارات متناقضة عن التوجه السياسي لقوى ١٤ آذار.
   متثيل الرئيس حلود: متنت قيادات في الغالبية اجلديدة على الرئيس 
ميقاتي ان يحجز في تشكيلته مقعدين وزاريني للرئيس السابق اميل 
ــوى ١٤ آذار، مكافأة له على مواقفه  ــاركة ق حلود في حال عدم مش
ــي الذي دعمه  ــابقة خصوصا ان اخلط السياس حيال املعارضة الس
عندما كان في احلكم انتصر، وتتردد أسماء شخصيات كانت قريبة 

من حلود كالقاضي سليم جريصاتي.
   شـعبية بارود: في اســــتطالع قامت به شــــركة «آراء للبحوث 
واالستشارات» آلراء اللبنانيني حول تشكيل احلكومة املقبلة، 
سئل املجيبون عن أي من الوزراء السابقني يرون انه من األفضل 
ان يعاد تكليفه من ضمن التشكيلة اجلديدة، وقد أتت النتائج 
لتضع وزيــــر الداخلية زياد بارود علــــى رأس الالئحة، وعلى 

اختالف التوزع املناطقي واملذهبي. 

 حاكم مصرف لبنان ردًا على«الخزانة األميركية»: 
البنك اللبناني الكندي ملتزم بالقوانين

 بيروت ـ نادر عبداهللا
  أعلن حاكم مصرف لبنان املركزي رياض سالمة بصفته رئيس 
الهيئة اخلاصة مبكافحة تبييض األموال ان البنك اللبناني الكندي 
يلتزم القوانني اللبنانية واملعايير الدولية والتعاميم الصادرة 
عـــن مصرف لبنان والهيئة اخلاصة مبكافحة تبييض األموال، 
وهذا املصرف يتمتع بإدارة مهنية عالية وسيولة مرتفعة، وهو 

حائز على دعم مصرف لبنان املطلق.
  وأضاف سالمة: نود التأكيد لألسواق اللبنانية واملتعاملني مع 
هذا املصرف ان عملياتهم معه آمنة. وكانت وزارة اخلزانة األميركية 
اتهمت البنك اللبناني الكندي بالتورط في نشاط دولي لتسييل 

األموال وجتارة املخدرات اضافة الى صلته بحزب اهللا.
  ويرأس مجلس ادارة البنك اللبناني الكندي الســـيد جورج 
أبوجودة، الذي ميلك نحو ٣٠٪ من أســـهمه، بينما ميلك محمد 
حمدون املقـــرب من رئيس مجلس النـــواب نبيه بري غالبية 

أسهمه.
  يذكر ان احد موظفي الرقابة الداخلية في هذا املصرف ويدعى 
منيـــر صادق أوقف من قبل اجليش بتهمـــة التعامل مع العدو 
االســـرائيلي. وكان هذا املصرف قد تعاون مع مصرف آخر في 
تســـويق أسهم قناة OTV التابعة للتيار الوطني احلر، برئاسة 

العماد ميشال عون. 

 حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 

 تمنى على الرئيس المكلف تشكيل حكومة تكنوقراط حيادية بعيدة عن التجاذبات السياسية

 سالم لـ «األنباء»: أحد جوانب اللقاء السّني 
تحصين ميقاتي لمنع ممارسة الضغوطات عليه

 بيروت ـ زينة طبارة
  رأى عضو كتلة «املستقبل» النيابية النائب 
متام سالم ان بعض الوسائل اإلعالمية املغرضة 
واملأجورة، ال شــــأن وال مهمة لها ســــوى إثارة 
النعرات وزرع األحقاد بني اللبنانيني، مستهجنا 
ما أثارته أمثال تلك الوسائل من ضجيج إعالمي 
حول اللقاء الســــني املوسع الذي انعقد في دار 
الفتــــوى للتأكيد على ثوابت الطائفة الســــنية 
ولتعزيــــز العالقات بني قياداتهــــا ضمن االطر 
الوطنية وجلمع الصف االسالمي الوطني مبختلف 

قياداته وتوجهاته.
  ونفى النائب سالم في تصريح لـ «األنباء» ان 
يكون الهدف من اللقاء في دار الفتوى ممارسة 
الضغط على الرئيس املكلف جنيب ميقاتي أو 

استهداف احلكومة العتيدة قبل والدتها، مؤكدا ان توقيت انعقاد 
اللقاء جاء على خلفية األحداث والتحوالت األخيرة على الساحة 
اللبنانية، التي فرضت على الطائفة السنية اعادة جتديد ثوابتها 
ملواجهة املرحلة املقبلة، معتبرا ان حضور الرئيس ميقاتي اللقاء 
واجتماعه بالرئيس احلريري في بيت الوســــط يؤكد على البعد 
األشمل واألوسع لهذا اللقاء وهو الدليل على عدم صدقية ما اثير 

من غبار حوله.
  على صعيد آخر وردا على سؤال حول استعداده لقبول التوزير 
في حكومة الرئيس ميقاتي املرتقب تشــــكيلها ومبعزل عن قرار 
تيار «املستقبل»، لفت النائب سالم الى ان قراره بقبول التوزير أو 
عدمه يتوقف على ما ستستقر عليه األمور وعلى طبيعة احلكومة 
والصورة التي ستظهر بها، مستدركا بالقول انه نائب متحالف 
مع تيار «املســــتقبل» من حيث التوجه السياسي والوطني امنا 
مستقل عن التيار املذكور جلهة االلتزام بقراراته، وبالتالي يؤكد 
النائب سالم انه سوف يأخذ هذا التحالف بعني االعتبار ويبني 
عليه انطالقا من منظوره الوطني ومدى فائدة أو ضرر مشاركته 
في احلكومة، معربا من جهة أخرى عن متنياته وإحلاحه بشدة 
على الرئيس ميقاتي املضي قدما في تشــــكيل حكومة تكنوقراط 
تكون مستقلة وحيادية بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية 
لضمان جناح احلكومة في مهامها التي باتت مثقلة بامللفات املالية 

والقضائية واالجتماعية.
  وإزاء ما تثيره قوى «١٤ آذار» من مخاوف جلهة وقف احلكومة 

املقبلة لبروتوكول التعاون مع احملكمة الدولية 
ووقف متويلها والتنصــــل من جميع التزامات 
الدولة اللبنانية حيالها، لفت النائب سالم الى ان 
اجلميع في قوى «١٤ آذار» وغيرهم من املتحالفني 
معها يعولون على حكمة الرئيس ميقاتي وعلى 
مواقفه التي كان قد أعلن عنها مرارا وفي محطات 
عديدة له، والتي صرح فيها عن عدم تنازله عن 
التزامات لبنان الدولية، معتبرا ان تلك املواقف 
للرئيس ميقاتي اصبحت ملزمة له وال يستطيع 
التراجع عنها، خصوصا في ظل انتفاء األسباب 
الوطنية املوجبة للتراجع، وهي تشكل الضمانة 
لعدم خروج لبنان عن تعهداته والتزاماته الدولية، 
الدولية  العدالتني  وتطمئن املطالبني بإحقــــاق 
واحمللية للكشف عن قتلة الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري، السيما ان الرئيس ميقاتي مشهود له جلهة التزامه بكالمه 
ومواقفه، مشيرا الى ضرورة االستفادة من هذا املوقف الواضح 
والصريح للرئيس ميقاتي حيال التزامات لبنان الدولية لالستعانة 

بها في مواجهة االستحقاقات املرتبطة باحملكمة الدولية.
  وردا على سؤال حول قدرة الرئيس ميقاتي على ممارسة دوره 
وتنفيذ تعهداته املذكورة اعاله في ظل وجوده داخل مجلس الوزراء 
مع فريق سياسي من لون واحد مناهض للمحكمة الدولية، لفت 
النائب سالم الى ان الشكوى تفاقمت ضد بعض من ميارس سياسة 
الضغوطات والتهويل لتحقيق املآرب السياسية، محذرا من مغبة 
استمرار هؤالء في سياسة التهويل والترهيب والتعطيل كونهم 
لن يستطيعوا حتقيق مآربهم على قاعدة غالب ومغلوب، داعيا 
الى حتصني موقــــع الرئيس ميقاتي لتجنيبه الضغوطات الحقا 
داخل مجلس الوزراء، مستدركا بالقول ان هذه الدعوة كانت أحد 

جوانب اللقاء السني املوسع في دار الفتوى.
  وفي سياق متصل وردا على سؤال حول امكانية عدم توقيع 
الرئيس سليمان على مرسوم التشكيل، ختم النائب سالم معتبرا 
ان موضوع التوقيع او عدمه يعود الى حكمة الرئيس ســــليمان 
وحده كونه يعي كيفية وزن األمور باملعايير الصحيحة وكيفية 
اتخاذ القرار املناسب في املكان والتوقيت املناسبني، واصفا اياه 
باملرجعية اللبنانية وبصاحب املصداقية الكاملة التي ال يستطيع 
احد جتاهلها خصوصا ان الفترة السابقة لواليته على رأس الدولة 

شهدت ومازالت تشهد على صوابية خياراته وتوجهاته. 

 تلفزيونا بري والحريري يدخالن على خط «المواجهة الساخنة»
 بيروت ـ إيالف: سلك اخلالف بني رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري ورئيس حكومة تصريف األعمال ســـعد احلريري منحى 
تصعيديا على خلفية التسجيل الذي عرضته محطة «نيو.تي.في»، 

في إطار ما أسمته «حقيقة ليكس».
  تبـــدو العالقة بني بري واحلريري آخـــذة في املزيد من التدهور 
على خلفية التسجيل الذي عرضته محطة «نيو.تي.في»، في إطار ما 
أسمته «حقيقة ليكس»، املتضمن إفادة الثاني (احلريري) أمام جلنة 
التحقيق الدولية الناظرة في جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري، 
والتـــي أظهر فيها أن الرئيس بري كان يكن العداء لوالده، وقد عمل 
على إبعاده من احلكم، كما انه (بري) لم يبد متأثرا باغتياله (رفيق 
احلريري)، بدليـــل أنه قام بدعوة البرملان بعد أســـبوع من وقوع 
اجلرمية بحجة إقرار نظام انتخابي جديد، كان الرئيس الراحل من 
أشد املتحمسني إلقراره. وإذا كان التسجيل هذا الذي أثار غضب بري 
لم يكن األول الذي تناول فيه احلريري االبن موقف رئيس املجلس 
النيابي من أبيه، فإنه هذه املرة رد عليه بعنف خالفا للمرة األولى، 
التي اكتفى فيها بالتأكيد على العالقة الوطيدة التي كانت جتمع بينه 

وبني الرئيس رفيق احلريري.
  وقد عبر بري عن استيائه الشديد مما قاله احلريري في التسجيل 
األخير، فرد عليه من على منت الطائرة التي كانت تقله الى الدوحة 
يوم األحد املاضي، للمشاركة في املؤمتر السابع عشر لالحتاد الدولي 
البرملاني العربي أمام الوفد اإلعالمي املرافق له، إذ قال إنه لو عادت 
الساعة الى الوراء، وأعاد التاريخ نفسه، لكان اتخذ املوقف عينه من 
نصح الرئيس رفيق احلريري باالعتذار عن عدم تأليف احلكومة في 

العام ٢٠٠٥ بعد التعثر الطويل الذي واجهه.

  وأضاف متحســـرا «لألسف الشديد، فإن الرئيس سعد احلريري 
أعطى هذه املسألة بعدا آخر، محاوال اإليحاء بأن موقفي حيال والده 
يومها، جاء بناء على إيعاز ســـوري، وذلك حتى يغذي املناخ الذي 
أراد تلبيسه جرمية االغتيال عبر اتهام السوري». وخلص بري إلى 
القول «لقد صدمني الرئيس ســـعد احلريري بنياته املضمرة التي 

تختزن كل هذه األحقاد».
  وفيما كاد اخلالف بني بري واحلريري يقتصر على الردود املتبادلة 
بني الرجلني، والتي ذهب الثاني في أحدها وقبل عرض التســـجيل 
األخير، إلى حد اتهام األول باالســـتيالء على املال العام، إضافة إلى 
حملة انتقادات شنها نواب من كتلة «املستقبل» النيابية على رئيس 
البرملان تركزت بداية حول ربطه عقد جلسات مجلس الوزراء بإقرار 
بند شهود الزور أوال، فإن تطورات الساعات الثماني واألربعني األخيرة، 
أظهرت أن اخلالف الدائر بني الرجلني، سلك منحى تصعيديا جديدا، 
متثل بـ «احلرب الكالمية» املتبادلة، التي اتخذ تلفزيون «املستقبل» 
التابع للحريري، ومحطة «ان.بي.ان» املدعومة من بري منصة لها، 

فراح كل منهما يكيل االتهام لآلخر.
  محطة «ان.بي.ان» اســـتهلت نشرة أخبارها املسائية أمس االول 
بالتوقـــف عند كالم الرئيس بري، إنه «عـــرف اآلن ملاذا كان رئيس 
احلكومة، ميتنع عن فتح ملف «شهود الزور»، لتوجه اتهاما مباشرا 
له، مفاده أنه كان واحدا من صانعي هؤالء الشهود، عارضة في هذا 
السياق أسماء شخصيات وزارية ونيابية وسياسية وأمنية وقضائية 
وإعالمية قريبة من احلريري، قالت إنهم مطلوبون للعدالة بجرم فبركة 
شـــهود الزور. كذلك حملت احملطة على السياسة املالية للحريري، 

واصفة إياها بأنها أشبه بـ«مغارة علي بابا واألربعني حرامي».

  بدوره حمل تلفزيون «املســـتقبل» بعنف علـــى الرئيس بري، 
واستحضر مواقف له، يحمل فيها على الرئيس الراحل رفيق احلريري، 
منها تشبيهه له في العام ٢٠٠١ بامللك الفرنسي الراحل لويس السادس 
عشر. وقوله في أحد مؤمتراته الصحافية في معرض هجومه عليه، 

إن «من طلع احلمار على املئذنة فلينزله».
  كذلك انتقد «املســـتقبل» إقدام وزيـــر اخلارجية واملغتربني علي 
الشامي احملسوب على بري على منح أذونات عمل في اخلارج لعدد 
من الديبلوماسيني واملستشارين القريبني منه، خالفا ملا تنص عليه 

القوانني عند قيام احلكومة بتصريف األعمال.
  ما هي أبعاد هذه احلملة املتبادلة بني بري واحلريري؟.. ســـؤال 
طرحنـــاه على مصدر قريب من رئيس املجلس النيابي، فأجاب بأن 
«جماعة املســـتقبل» هم من بادروا بالهجوم على الرئيس بري عبر 
التلفزيون التابع لهم، حيث جاءوا بالوزير السابق محمد عبداحلميد 
بيضون املفصـــول من حركة «أمل» مرتني في غضون أســـبوعني، 
ليوجه سهامه الى بري حتى وصل به األمر أخيرا إلى حد «تلفيق» 
رواية، زعم فيها أن الرئيس بري، وحني تبلغ من العميد رستم غزالة 
رئيس جهاز األمن واالســـتطالع التابع للقوات العربية الســـورية 
التي كانت تعمل في لبنان، عزم احلريري على االســـتقالة في العام 
٢٠٠٥، أجـــاب «فليذهب إلى جهنم»، وفي ذلك كذب فاضح، ال ميكن 
السكوت عنه، لذلك بادرت محطة «ان.بي.ان» من تلقاء نفسها للرد 

عليه بالشكل املناسب.
  من جهته، أبلغ مصدر قريب من احلريري «إيالف» أن من تعرض 
لألخير عليه أن يتحمل وزر فعلته، الفتا الى أن «املواجهة اإلعالمية» 

مستمرة، طاملا أن الطرف اآلخر ماض بها. 
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 الـ«إن.بي.إن» وصفت سياسة رئيس حكومة تصريف األعمال المالية بـ«مغارة علي بابا..» و«المستقبل» ذكرت رئيس البرلمان بما قاله للشهيد «من طلع الحمار على المئذنة فلينزله»
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