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 حسن منيمنة 

 (محمود الطويل)  الرئيس نبيه بري ومحمد رعد وعدد من الشخصيات خالل احتفال تخريج طالب حركة أمل أمس األول  

 ميقاتي يدعو لحكومة وحدة: لست من طالبي المناصب ألجل المناصب 
 بيروت ـ عمر حبنجر

  يبـــدو ان مجريات االمور السياســـية 
في لبنان ليســـت في مصلحة التســـريع 
بتشكيل احلكومة امليقاتية، ويرى متابعون 
خلطى الرئيس املكلف انه ليس من اتباع 
سياسة «كســـر العظم» بل هو ميال الى 
اخذ االمور بالهوينى وحتت غطاء الدرس 

واملناقشة.
  وانطالقا من هذه الطبيعة املرنة للرئيس 
الوســــطي جنيب ميقاتي، يستبعد بعض 
املراقبني ان يكون قادرا على حرق صورته 

االسالمية.
  ومن هنا، فهو البد ان يصغي الى رسائل 
تيار املستقبل الصريحة او املشفرة، اذ الى 
جانب خطب ذكرى ١٤ فبراير الساخنة امس 
ال ميكن جتاهل قول النائب املستقبلي نهاد 
املشنوق انه من غير املسموح مرور اي تسوية 
حكومية تقفز فوق وثيقة دار الفتوى وان 

من يقفز فوق هذه الوثيقة ليس منا.
  وفي اخلانة نفســــها، جــــاء قول النائب 
عمار حوري امس انه ال امكانية لتشــــكيل 
حكومة متعارضة مــــع ثوابت دار الفتوى 
ألن هذه الثوابت ليست عرضة للمناكفات 

السياسية.

  ميقاتي لتشكيل حكومة وحدة

  الرئيس جنيب ميقاتي اعلن وجهته انه 
في ظل الظروف االستثنائية والتاريخية التي 
متر بها املنطقــــة ومن اجل ان يكون جميع 
اللبنانيني شــــركاء في حتمل املسؤوليات 
الوطنية ميد يده للجميع من اجل تشــــكيل 

حكومة وحدة وطنية.
  وقال ميقاتي لصحيفة «السفير»: اذا كنا 
نريد وحدة البلد وحتصني الســــلم االهلي 
واالقتصادي فعلينا ان نشبك ايدينا بعيدا 

عن الغرضيات الضيقة.
  واضاف: انا لست ممن يرغبون في املناصب 
من اجل املناصب، لذلك اكرر الدعوة للجميع 

حلكومة تلم شمل الوطن واملواطنني.

  رفض الضمانات

  وعما اذا كان يناور في موضوع املشاركة، 

 اعتقال فلسطيني من «فتح اإلسالم» في اليونان
  

ــرطة اليونانية عن اعتقال شاب    أثينا ـ أ.ف.پ: أفاد مصدر في الش
فلسطيني مرتبط بتنظيم فتح اإلسالم الفلسطيني املتطرف في اليونان. 
وأوضح املصدر انه مت اعتقال غالب طالب في اثينا وسيتم طرده بتهمة 
دخول األراضي اليونانية بصفة غير شرعية بعد استجوابه حول سبل 
ــيرا االيطالية ذكرت اسم هذا  دخوله. وكانت صحيفة كوريري ديال س
ــبت املاضي على انه من عناصر تنظيم فتح اإلسالم  ــطيني الس الفلس
ــيرة الى انه وصل سرا الى اليونان قبل أشهر للتحضير  املتطرف، مش
العتداءات في أوروبا. كما اعتقل السلطات اليونانية منذ اشهر فلسطينيا 
آخر يشتبه في انتمائه الى فتح اإلسالم ذكرته الصحيفة ويدعى محمد 
موسى وتعتزم طرده هو أيضا بتهمة دخول األراضي اليونانية بصفة غير 
شرعية، وفق املصدر ذاته. وال يعرف في الوقت احلاضر ان كان سيتم 

طرد الفلسطينيني الى لبنان او تسليمهما إلى السلطة الفلسطينية. 

  ٨ آذار موعد انتخاب خليفة صفير
  

ــارس موعدا النتخاب بطريرك جديد للطائفة   بيروت: مت حتديد ٨ م
   املارونية خلفا للبطريرك نصر اهللا صفير الذي استقال رسميا وقبلت 
استقالته في الڤاتيكان بدعوة من سينودوس األساقفة املوارنة الذي يضم 

أساقفة انطاكية واالغتراب، والذين يبلغ عددهم ٤٠ مطرانا.
  وعلم ان البطريرك صفير، فور انتخاب خلف له، سيتقبل معه التهاني 
ليغادر بعدها الى منزل العائلة في «ريفون» بعد ان حوله الى مركز ثقافي 

حمل اسم «مؤسسة البطريرك صفير».
  كما ذكرت املعلومات أنه سيقام احتفال تكرميي لصفير في اخلامس 
من آذار في بكركي أي قبل ٣ أيام من موعد االنتخاب، حيث يتم االحتفال 
ــنة في خدمة  ــل الفضي لبطريركيته، اذ يكون قد أمضى ٢٥ س باليوبي

البطريركية املارونية ويتخلل االحتفال قداس وحفل استقبال. 

الرابيــــة وعرضا معه تطــــورات التركيبة 
احلكومية.

  وعن موقف ١٤ آذار قال الوزير في حكومة 
تصريف األعمال جان أوغاسبيان، صحيح 
لدينا حتفظ كبير على الطريقة التي مت بها 
تكليف الرئيس ميقاتي، لكن نحن بانتظار 
تصرف الرئيس املكلف لتحديد املسار الذي 

سنعتمده في املرحلة املقبلة.
  وتوقع اوغاســــبيان ان تكــــون املقاومة 
السلمية الدميوقراطية احد اخليارات، ومن 

ضمن املؤسسات الشرعية القائمة.
  لكن أوغاســـبيان الحظ انه منذ تكليف 
الرئيس ميقاتي مددنا كقوى ١٤ آذار يدنا بكل 
ارادة صادقة وحقيقية للمشاركة في احلكومة 
واملشاركة باملسؤولية، وحماية امليثاق الوطني 
وحماية االســـتقرار بيد أن فريق ٨ آذار لم 
يالقنا، وراح يصعد بشـــروطه التعجيزية 
معتمدا على ثقافة االستكبار والكيدية ومعتبرا 
انه انتصر في معركة نحن نعتبرها واهية، 
وهذا املنطق لن يبني االستقرار وال احلصانة 
للبنان، وســـط الفوران الشعبي العسكري 

الذي نعيشه في املنطقة.
  اال يعتبــــر كالم ميقاتي عن عدم االلتزام 
باالجتاهــــني حول احملكمــــة ارضية ممكنة 
للتحاور واملشاركة، اوغاسبيان اجاب اذاعة 
صوت لبنان بقوله: نحن سنبقى باالنتظار 
وسنبقى متمســــكني مببادئ وثوابت ثورة 
االرز وســــنبقى نناضل مع جمهور ١٤ آذار 
تقديرا لشهداء ثورة االرز، من اجل حماية 
احلريــــات والنظــــام الدميوقراطي وحماية 
الدســــتور واتفاقية الطائــــف، وكل هذا هو 

اآلن في عهدة القوى الشعبية لـ ١٤ آذار.

  عدوان: المحكمة هي المستهدفة

  النائب جورج عدوان، نائب قائد «القوات 
اللبنانيــــة» قال ان قوى ١٤ آذار بحاجة الى 
مصارحة جمهورها واالعتراف بأخطاء املرحلة 

املاضية.
  وقال نحن اليوم في ١٤ فبراير وموقفنا 
من احملكمة الدولية مــــازال واضحا وثابتا 
النه في السنوات االربع املاضية كانت هذه 

احملكمة املستهدف االكبر. 

قال ميقاتي: اســــألوا من حتاور معي، وردا 
على سؤال حول الضمانات، قال: كما رفضت 
اعطاء ضمانات لقوى ٨ آذار رفضت تقدمي 

تعهدات للفريق اآلخر.
  مصادر متابعة ردت تعقيدات تشــــكيل 
احلكومة الى اصرار حــــزب اهللا على عدم 
االشارة الى احملكمة الدولية في البيان الوزاري 

للحكومة.
  وحتدثــــت املصادر عن لقــــاء بعيد عن 
األضواء قبل اســــبوع بــــني ميقاتي واالمني 
العام حلزب اهللا، وان ميقاتي التقى الحقا 

املعاون السياســــي للسيد نصراهللا احلاج 
حسني خليل كما التقى شقيقه طه مع الوزير 
جبران باسيل للتباحث حول حصة التيار 
الوطني احلر فــــي احلكومة وحتديدا عقدة 
وزارة الداخليــــة التي يريدها عون لصهره 
جبران باسيل، بينما يصر الرئيس ميشال 
سليمان على ان يكون وزيرا الداخلية والدفاع 

خياره شخصيا.

  بري يهاجم والمستقبل يرد

  رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي 

احتفال تربوي شـــن حملة انتقادية على 
السياسات املالية للحكومة السابقة.

  وأعلن فــــي ذات الوقت ان االتفاق حول 
احملكمة الدولية كان على طاولة احلوار قبل 

ارسال برنامج احملكمة.
  بري قال ان االتفاقيــــة مع احملكمة غير 

دستورية.
  وأضاف: ان التحقيق اعتمد على شهود 
الزور وتركيب الســــيناريوهات لذلك نحن 
قلنا على طاولة احلوار اننا كنا ومازلنا مع 
احملكمة التي تؤدي إلى كشف احلقيقة وليس 

إلى صنع أي حقيقة.

  النائب يوسف يرد على بري

  ورد عضو كتلة املستقبل النائب غازي 
يوسف بالقول انه ال مصلحة لرئيس مجلس 
النواب نبيه بري فــــي الهجوم على وزارة 
املاليــــة، الفتا الى انــــه معروف متاما حجم 
الفساد الذي طال الوزارات واملشاريع التي 

كانت على صلة بالرئيس بري.
  وفي هذا السياق زار املعاونان السياسيان 
لنصر اهللا وبري العماد ميشــــال عون في 

 «المستقبل»: من يقفز فوق وثيقة دار الفتوى ليس منا 

 أكد أن لقاء دار الفتوى وضع أسسًا سياسية ملزمة لرؤساء الحكومات

 منيمنة لـ «األنباء»: حكومة اللون الواحد ستتخذ قرارات يحددها حزب اهللا 

 حزب اهللا يبقى «هاجس» الجيش اإلسرائيلي 
 بيـــروت: عينـــت احلكومة
  اإلســـرائيلية اجلنرال «بيني 
غنتس» رئيســـا ألركان اجليش 
االسرائيلي خلفا للجنرال كابي 
أشكينازي. ويتمتع غينتس بخبرة 
في امللف اللبناني. فهو أول ضابط 
دخل إلى لبنان محتال عام ١٩٨٢ في 
وحدة املظليني وبقي في األرض 
اللبنانية ١٨ عاما، وخرج منها كآخر 
ضابط عند االنسحاب اإلسرائيلي 
من اجلنوب. ولم تتوقف عالقته 
مع امللف اللبناني عند هذا احلد 
فقد مت تعيينه قائدا للواء الشمالي، 
وهكذا اعتبر املسؤول عن إعداد 
اجليش اإلســـرائيلي قبل حرب 
لبنان التي ســـجلت في تاريخه 
حربا فاشلة، وحتمل غنتس قسطا 
ليس قليال من املسؤولية. ولكن 
مع هذا يراه عديدون في إسرائيل 
املناسبة  الشـــخصيات  كأفضل 

لرئاسة أركان اجليش.
فـــي تصريحاته    وغنتـــس، 
األخيرة يولي أهمية غير عادية 
للبنان. فهو يختلف مع مواقف 
العديد من العسكريني واألمنيني 
بعدم رؤيته بحماس خطرا أساسيا 
على إسرائيل ويقول إن حزب اهللا 
يشكل خطرا استراتيجيا حقيقيا 
على إســـرائيل ويشدد على انه 
ذراع إيرانية. وفي الوقت نفسه، 
كان غنتس قد صرح في أكثر من 
مناسبة مبوقف قريب من موقف 
اشكينازي بأن احلرب على إيران 
ليست حتمية. ويرفض أسلوب 

التهديد.

«عام استراتيجي» ستقع خالله 
«هزات سياسية وأمنية في الشرق 
األوسط»،  وانه سيشهد «تغيرات 
استراتيجية دراماتيكية» وذلك 

حتى نهايته.
  ووفقـــا لتقديـــرات شـــعبة 
االســـتخبارات فإن مصر ليست 
وحدها التي سيجري فيها حتول 
وإمنا ستحدث تغيرات في السلطة 

الفلسطينية أيضا.
  وتقدر شـــعبة االستخبارات 
العسكرية االسرائيلية ان «الثورة 
في مصر ستحدث تغيرا في لهجة 
الفلسطينية  الســـلطة  وتعامل 
مع اســـرائيل والتوقـــع هو انه 
ســـتتراجع العالقات األمنية مع 
اسرائيل الى جانب تشديد املطالب 
الفلسطينية، وذلك من أجل أال يتم 
اعتبار السلطة التي كانت مدعومة 
من مبارك على انها متعاونة مع 

اسرائيل».
  وتشـــير تقييمات شـــعبة 
االستخبارات إلى أن لبنان «سيقع 
هذا العام في أيدي حزب اهللا، وأن 
سيناء ستتحول إلى مركز إشكالي 
في حال وســـع البدو املسلحني 
أنشطتهم ضد اجليش املصري»، 
ما سيشكل ثغرة للتعاون بينهم 
وبـــني حركة حمـــاس في قطاع 

غزة».
  وخلصت الى ان تقييم الوضع 
هذا يستوجب استعدادا سياسيا 
وعسكريا من أجل منع احتمال ان 
تتحول التغيرات االستراتيجية 
هذه الى تهديدات استراتيجية. 

  ويرى ضرورة تسليم امللف 
اإليراني للغرب، باعتبار أن وجود 
أسلحة نووية في إيران يهدد ليس 
دول املنطقـــة، بل يهـــدد العرب 
والعالم. بالنســـبة له غزة غير 
مهمة، إيران ال حاجة للحرب معها،  

وحزب اهللا خطر استراتيجي.
  أما أشـــكينازي، ففـــي آخر 
ظهور رسمي له كرئيس ألركان 
اجليش اإلسرائيلي، استعرض 
أمام املشاركني في مؤمتر هرتسليا، 
الذي عقـــد حتت عنوان «املناعة 
القومية لدولة إسرائيل»، بعض 
تصوراته للتطورات التي تشهدها 
املنطقة وتبعاتها على إسرائيل.

  وعلى عكس املتوقع، لم يركز 
في حديثه على الهبات الشعبية 
في تونس ومصر، بل على لبنان 
بالذات والتغييرات التي يشهدها 

ودور إيران فـــي ذلك، من جهة، 
وتأثيرها على مستقبل املنطقة.

  وقال أشكينازي: «بات لبنان 
صورة مصغرة للوضع في الشرق 
األوسط بخاصة في العالقة بني 
الراديكاليـــني واملعتدلني، وعلى 
إســـرائيل أن تكـــون مســـتعدة 
ملجابهة خطـــر توثيق العالقات 

بني التنظيمات الراديكالية».
  وحتـــدث عـــن «التغييرات 
االنقالبية» في احلكومة اللبنانية 
وقال إن التيار الراديكالي املعادي 
القوى  إلســـرائيل تغلب علـــى 
املعتدلة،  وإن التغييرات األخيرة 
تعزز مكانة إيران وقدرتها على 
التأثير على ما وصفها «اجلهات 

التي تدور في فلكها».
  وبعد هذا التركيز، تطرق إلى 
اجلبهات األخرى: «ليس فقط حزب 

اهللا، بل أيضا ســـورية وحماس 
وحتى مصـــر». فالكل ينبع من 
إيران،  ولكن بالتركيز على الذراع 
اللبنانية لطهران، أي حزب اهللا 
وحلفائـــه في لبنـــان، على حد 
تفسيره. وتعمق اشكينازي في 

احلديث عن لبنان.
  فهـــو غاضـــب علـــى كل من 
سعد احلريري ووليد جنبالط، 
اللذين حظيا منه بنعت «أصحاب 
سياسة اجلنب واإلذالل». فقد اعتبر 
زيارتيهما إلى سورية مبثابة ذل 
ونفاق. ووصفها بـ «الزيارة إلى 

كانوسا».
  (قلعة «كانوســـا» شـــيدها 
البابا غريغوريوس السابع. وقد 
اشتهرت عندما توجه إليها هنري 
الرابع، طالبا االعتذار من قداسة 
البابا. ففي كانون الثاني من عام 

١٠٧٧، فرض البابا غريغوريوس 
السابع احلرمان على اإلمبراطور 
هنري الرابع، اثر خالفاتهما على 

إدارة احلكم.
  ومن أجل أن يرفع البابا حرمان 
هنري الرابع كنسيا، أجبر األخير 
على الوصول إليه في تلك القلعة 

ذليال.
الثلجية ظل  العاصفة    ورغم 
راكعـــا على ركبتيـــه ملدة ثالثة 
أيـــام و٣ ليال أمام بوابة قبل أن 
يدخـــل القلعة ثم فتـــح له باب 
القلعة وحصل بالتالي على العفو 

والغفران من البابا).
  من جهة أخرى، توقعت شعبة 
االستخبارات العسكرية (أمان) 
حدوث تغيـــرات دراماتيكية في 
الشـــرق األوســـط حتى نهاية 
العام احلالي، الذي وصفته بأنه 

ملتزمـــني علنيا بحزب او تيار لبناني 
معني إال انهم البد ان يكونوا متعاطفني 
قلبا وقالبا مع جهة سياســـية فاعلة 
بالتالي  اللبنانية، والبد  الساحة  على 
مـــن ان تصب مواقفهم فـــي مصلحة 
السياسية على  حزب اهللا وتوجهاته 
املستويني الداخلي واخلارجي، مبعنى 
آخر يعتبر الوزيـــر منيمنة ان ادخال 
عنصر التكنوقراط على احلكومة مسألة 
جتميلية تهدف بأبعادها الى إضفاء صفة 
التوازن ولو بشـــكل مموه بني فريقني 
داخل مجلس الـــوزراء، مؤكدا بالتالي 
ان عملية اختيار وزراء التكنوقراط من 
وجوه غير معروفة بانتمائها احلزبي 
أو السياسي، ســـتتم ضمن توجهات 
الرأي الواحـــد وروحيته بعد غربلتها 
باملعايير التـــي يضعها حزب اهللا في 

غرباله السياسي.

  الرد على سماحة

  على صعيد آخر، رد الوزير منيمنة 
على كالم الوزير الســـابق ميشـــال 

ســـماحة الذي وصف فيـــه لقاء دار 
الفتوى بني القيادات السنية بـ «لقاء 
الفتنة»، رد معتبرا ان ثقافة الوزير 
سماحة السياسية ال تنم سوى عن 
وجود حقد لديه وال تعرف سوى كيل 
االفتراءات والتجني زورا على اآلخرين 
ممن ال يوافقونه في سياسة بيع الذات، 
الى اخلارج  الهدايا املجانية  وتقدمي 

على حساب كرامة اللبنانيني.
  معربا ردا على سؤال عن مخاوفه 
من ان يكون كالم ســـماحة بحق دار 
الفتـــوى والطائفة الســـنية يعكس 
موقف ســـورية من اللقاء الســـني 
املوسع، كون سماحة أقرب املقربني 
من دمشق ويشغل منصب مستشارا 
اللبنانيــة  سياسيا لديها بالشؤون 

الداخليـة.
  مشيرا الى ان األيام املقبلة ستوضح 
أبعاد افتراءات الوزير ســـماحة من 
خالل دراسة جملة ردود الفعل ضد 
اللقـــاء املذكور والصادرة عن حلفاء 

سورية في لبنان. 

يحولون دون هيمنـــة قوى األكثرية 
اجلديدة على قرارات مجلس الوزراء، أكد 
الوزير منيمنة انه لن يكون في حكومة 
الرئيس ميقاتي اي شخصية محايدة 
ومســـتقلة حتى ولو كانت مصبوغة 
بصفـــة التكنوقراط، وذلـــك العتباره 
ان وزراء التكنوقـــراط وان كانوا غير 

 بيروت ـ زينة طبارة
  رأى وزير التربية والتعليم العالي 
في حكومة تصريف األعمال د.حســـن 
منيمنة، انه بالرغم من ان البيان الصادر 
عن لقاء القيادات السنية املوسع في دار 
الفتوى، قد وضع أسسًا وركائز سياسية 
ملزمة لرؤساء احلكومات اللبنانية أيا 
يكن رئيس احلكومة، وبالرغم من تبني 
الرئيـــس ميقاتي للثوابت املعلنة فيه 
ولكامل بنوده وفـــي مقدمتها احملكمة 
الدولية، إال ان املخاوف تكمن في تشكيل 
حكومة من لون واحد تفسح املجال الحقا 
أمام الرئيس ميقاتي للخروج ولو قسريا 
عن التزامه بالبيان املذكور، وذلك من 
خالل تكتل أصوات الرأي الواحد ضده 
داخل مجلس الوزراء، وتسليمه باألمر 
الواقع املفروض عليه حتت عنوان «رغبة 
األكثرية» وبالتالي تكون احلكومة مبن 
فيها الرئيس ميقاتـــي قد متكنت من 
جتاوز البيان املشار اليه أعاله والسير 

باجتاه معاكس ملضمونه.
  وأعرب الوزير منيمنة في تصريح لـ 

«األنباء» عن ثقته بأن الرئيس ميقاتي 
يدرك األســـس التي مت عليها تكليفه 
تشـــكيل احلكومة، خصوصا انه كان 
على علم بشـــروط فريق ٨ آذار وأنه 
لن يدعم اي رئيس للحكومة ال يلتزم 
بإنهاء احملكمة الدولية وبإخراج لبنان 
من ارتباطه بها، وهي الشروط التي كان 
قد أعلن عنها أمني عام حزب اهللا السيد 
حســـن نصراهللا في اكثر من مناسبة 
وموقف له، معتبرا، وبناء على ما تقدم، 
ان ما يجري اليوم ليس سوى محاولة 
لتجميـــل صورة الرئيس ميقاتي لدى 
الرأي العام اللبناني واخلارجي، وذلك 
من خالل إظهاره في موقع سياســـي 
مختلف عن موقع فريق ٨ آذار، مؤكدا 
ان األيام املقبلة ستشهد على ان قرارات 
حكومة اللون الواحد ستتخذ على ضوء 
ما رسمه وحدد أطره حزب اهللا جلهة 
إلغاء احملكمة الدولية ووقف تعامل لبنان 

معها لقطع الطريق أمام مفاعيلها.
  وردا على سؤال حول إمكانية تطعيم 
احلكومة العتيدة بـــوزراء تكنوقراط 

 أخبار واسرار لبنانية 

  هاجس قانون االنتخاب: أوساط في قوى ١٤ آذار تعتبر ان التحديات 
التي ستشهدها األشهر املقبلة سيكون أحدها قانون االنتخابات 
النيابية للعام ٢٠١٣، بعد ان يكون حزب اهللا أسقط بروتوكول 
التعاطي مع احملكمة في مجلس النواب.وحسب هذه األوساط فإن 
فريق ٨ آذار سيسعى الى صياغة قانون انتخابي يهدف لقطع 
الطريق على عودة فريق ١٤ آذار الى الندوة بعد انتخابات العام 
٢٠١٣ بغالبيــــة نيابية، من خالل تعديل في الدوائر االنتخابية، 
كأن يتم التعديل في تقسيمات بيروت العاصمة، وسلخ اقليم 
اخلروب عن قضاء الشــــوف. ومن ثم يلحظ هذا القانون ضم 
قضائي املنت الشمالي واملنت اجلنوبي الى بعضهما ضمن دائرة 
واحدة، تشكل فيها الضاحية اجلنوبية مركز ثقل انتخابي مرجح 
الى جانب حزب الطاشــــناق، في حال عدم اقتطاع منطقة برج 
حمود وضمها الى دائرة األشرفية، وكذلك سيكون الواقع حيال 
قضائي كسروان وجبيل. وسبق سحب هذه التقسيمات على عدة 
دوائر أسوة بالبقاع الغربي، والعاصمة بيروت لقطع الطريق 
على تكوين قوة فاعلة لصالح اعادة تكريس ســــعد احلريري 
بقوة، وفي الوقت عينه ستشــــكل حمايــــة لنتائج االنتخابات 

لصالح فريق ٨ آذار في دوائر جبل لبنان.
   ٨ آذار تعتبـر القـرار الظني غير ذي جدوى: يؤكد مصدر في ٨ آذار «ان 
ــيصدر عن احملكمة أصبح غير ذي معنى بعدما مت اسقاط  كل ما س
أدوات املشروع الداخلي التي كانت تستعد ملالقاة هذا القرار االتهامي 
باستنفار سياسي وإعالمي وشعبي وحتى امني غير مسبوق، وفي 
الوقت نفسه، فان أميركا قد انتقلت مع حلفائها من موقع الهجوم الى 
موقع الدفاع، فأنظمتها تنهار الواحد تلو اآلخر وما يحصل في مصر 
ــاس في املواجهة ضد قوى  كبير جدا ألن النظام املصري كان األس
ــتبعد ان تلجأ االدارة  املقاومة ودول املمانعة، وبالتالي من غير املس
االميركية الى متييع القرار االتهامي أو التخفيف من مضمونه ورمبا 
ــيلة التي حتقق الغاية املنشودة  عدم اصداره طاملا انه لم يعد الوس
بعدما تقدم الهم االستراتيجي املتصل بحماية ما تبقى من نفوذ وعدم 

كشف اسرائيل على ما عداه من اهتمامات أخرى».
   مؤمتـر دولي: نفت احدى ســــفارات الــــدول الكبرى في لبنان 
معلومــــات عن نيتها التحرك لعقد مؤمتــــر دولي خالل الفترة 
القريبة بشــــأن لبنان. وقالت مصادر في هذه السفارة ان فكرة 
عقد مؤمتر من أجل لبنــــان طرحت من قبل دولة عربية ولكن 
ظروف املنطقة ألغت هذه الفكرة، كما ان تشكيل حكومة الرئيس 

جنيب ميقاتي جعلها غير ضرورية.


