
 52  عربية وعالمية  االثنين ٢١ فبراير  ٢٠١١ 

 ديبلوماسي أوروبي لـ «األنباء»: ميقاتي ليس «دمية» بيد حزب اهللا  
 أكد أن المحكمة الدولية ماضية حتى لو سُحب القضاة اللبنانيون والتمويل 

 لندن ـ عاصم علي
  أكد ديبلوماســــي أوروبي رفيع املســــتوى لـ «األنباء» متسك 
االحتاد األوروبي بـ «احملكمــــة الدولية اخلاصة باغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلرير»، مشددا على أنها ماضية في عملها «حتى لو 
انسحب القاضيان اللبنانيان» منها و«أوقفوا التمويل» و«انسحبت 
حكومة لبنان من اتفاقية تأسيسها أو رفضت جتديدها في مارس 
العام املقبل»، مشيرا الى حتضيرات والتزامات بزيادة املساهمات 

لتغطية أي عجز مالي. 
  وحول رأيه بشخص رئيس الوزراء املكلف جنيب ميقاتي قال 
املصدر انه «من املهم لالحتاد األوروبي رؤية تغيير دميوقراطي. 
والتغيير باجتاه اختيار ميقاتي رئيسا للوزراء حصل وفقا للدستور، 
ولهذا علينا القبول به». واســــتطرد موضحــــا «ال أقول كما فعل 
األميركيون والفرنسيون، إن ميقاتي رجل «حزب اهللا». أرى بعض 
التأثير السوري طبعا، لكنه بالتأكيد ليس دمية حلزب اهللا، رغم 
وجود بعض الضغوط خلف األضواء لتعيينه رئيســــا للوزراء. 
بالطبع. وتابع «فيما يرحب االحتاد األوروبي بالتغيير الدميوقراطي 
والدستور، فإنه يقف بالوقت ذاته وراء احملكمة اخلاصة من أجل 
لبنان. ونطلب طبعا من احلكومة اجلديدة االمتثال اللتزاماتها الدولية 

وقرار مجلس األمن انشاء احملكمة واحترامها التزاماتها».
  وعن توقعه للرد االوروبي في حال أوقفت احلكومة اجلديدة متويل 
احملكمة، قال الديبلوماســــي االوروبي «سنأسف لذلك، وسنتدخل 
لنتأكد من استمرار عمل احملكمة، ولسنا وحدنا إذ معنا األميركيون. 

هناك التزامات بزيادة املساهمات املالية».
  واعتبر أن انســــحاب احلكومة اللبنانية من اتفاقية تأســــيس 
احملكمــــة ورفض جتديدها في مارس العام املقبل، «لن تكون هذه 
نهاية احملكمة التي ستستمر. وحتى لو انسحب القاضيان اللبنانيان، 

سيعني مكانهما قاضيان جديدان».
  وردا على تســــاؤل حول سير األمور في حال توقفت احلكومة 
اللبنانية عن التعاون مــــع احملكمة، وعن امكانية فرض عقوبات 
عليها أو تأثر العالقات االقتصادية معها قال الديبلوماسي الغربي 
«سنعمل على أن تواصل احملكمة مسارها، وسنطلب باستمرار من 
احلكومة اعادة النظر في قرارها. لكنني ال أرى عقوبات، أو حتى 

انعكاسات اقتصادية». 
  أما فيما يتعلق بتوقعاته حول موعد إعالن القرار االتهامي، أكد 
املصدر االوروبي لـ «األنباء» أنه «ليســــت لدي معلومات محددة 
عن ذلك، ولكن كما نقرأ باالعالم، فإن ذلك متوقع خالل األســــابيع 

املقبلة».
  وحول امكانية اصدار مذكرات توقيف، أوضح أن «القرار االتهامي 
ليــــس حكما قاطعا، بل بداية عملية قضائية يفحص فيها القضاة 

القضايا. لكن ال نعرف إذا كانت ستصدر مذكرات توقيف».
  وردا على ســــؤال حول هذا االلتزام األوروبي القوي باحملكمة، 
قال الديبلوماسي األوروبي، ان «التزامنا جدي ألن لبنان مر بحرب 
أهلية مؤملة وخسر كثيرا من األرواح البريئة وارتكبت جرائم كثيرة 
باسم االيديولوجيا واحلزبية. ووفقا ملبادئ القانون الدولي اليوم، 

علينا أال نتسامح مع اجلرائم السياسية بعد اآلن».  

(محمود الطويل)   رئيس حكومة تصريف االعمال سعد احلريري مخاطبا وفود بيروتية في بيت الوسط حتضيرا ملهرجان ١٤ آذار  وفد من تيار املستقبل يضع ورودا على ضريح شهداء صيدا في الذكرى الـ٢٦ لتحرير املدينة من االحتالل االسرائيلي 

 حزب اهللا يتحدث عن معادلة «لم يكن يتخيلها أحد» في العالم! 
 بيروت ـ عمر حبنجر

  املزيد من منشــــطات الصراع 
في طريقها الــــى امليدان اللبناني 
الغــــارق فــــي تعقيدات تشــــكيل 
احلكومة امليقاتية. وآخر ما يلوح 
في أفق قوى ٨ آذار حيال ما يعده 
الفريق اآلخر من رباط املواقف ضد 
سالح حزب اهللا ودفاعا عن احملكمة 
الدولية في ساحة ذكرى ١٤ آذار، 
استخدام سالح احلشد اجلماهيري 

عينه ولكن باجتاه مغاير.
  وفي معلومــــات «األنباء» ان 
فكرة تنظيم مهرجان شعبي حاشد 
لقوى ٨ آذار في الثامن من مارس 
اســــتباقا ملهرجان ١٤ آذار في ١٤ 
منه يجري درســــها بعناية، من 
حيث مدى ســــلبيتها على جهود 

تشكيل احلكومة امليقاتية، وليس 
من حيث اجلهد املطلوب، وهو اقل 
عناء منه، عما لدى قوى ١٤ آذار، 
في ظل ماكينة حزب اهللا وطاقاته 

اللوجستية املشهودة.
  والفكرة تقول باستباق حملة 
١٤ آذار ضد سالح احلزب ودفاعا 
عن احملكمة الدولية بحملة شعبية 
لتبرير احلاجة املاسة الى سالح 
التهديدات  حزب اهللا مبواجهــــة 
االسرائيلية، مع التأكيد على زيف 
احملكمة الدولية وأرومتها االميركية 

ـ االسرائيلية.

  النائب حوري: االعتذار قائم

  النائب عمار حوري عضو كتلة 
املستقبل، قال من جهته ان الرئيس 

جنيب ميقاتي يواجه مشكلة كبيرة 
جدا فهــــو كان جزءا ال يتجزأ من 
بيان الثوابت اإلسالمية، والتي كان 
موقفها واضحا من احلقيقة والعدالة 
وواضحا من موضوع السالح وما 
اتفقنا عليه في الطائف والدوحة، 
وبالتالي مهما كانت الظروف فإنه ال 

ميلك اخلروج عن هذه الثوابت.
  والى جانــــب الرئيس ميقاتي 
هناك فريق سياسي دعم تكليفه 
الفريق،  بتشكيل احلكومة، وهذا 
ميكن منطقيا وضع شروطه، ومن 
هنا القول ان الرئيس ميقاتي يواجه 
مشكلة، فهو ينتمي أساسا الى فريق 
وسطي وهذا الفريق يسمع العماد 
ميشال عون وما يقوله عن رئيس 
اجلمهورية ويسمع كالم اآلخرين 

من فوق السطوح، واعتقادي ان 
سيناريو االعتذار قائم.

  لكن الرئيس ميقاتي وبحسب 
مصادر ١٤ آذار، أبلغ وسطاء حزب 
اهللا، وللمرة األولى، ان قوى معينة 
مصرة على بيان وزاري يؤكد على 
االلتزام بعالقة لبنان مع احملكمة 
الدولية وحماية احلياة السياسية 
من غلبة السالح، وذلك قبل البحث 
في أي مشاركة أو عدم املشاركة.

  وأضــــاف الــــزوار ان الرئيس 
املكلف مستعجل أكثر من غيره على 
تأليف احلكومة لكنه حريص على 
الدستور ولن يتجاوز املؤسسات  
بيد ان املعطيـــات املتوافرة تؤكد 
ان التعارض بني الرئيس ميشال 
سليمان والعماد ميشال عون حول 

احلقائب الوزارية، حيث لم يكتف 
عون باالصرار على وزارة الداخلية 
الحد اعضاء كتلتـــه، وامنا يصر 
ايضا على تسمية معظم الوزراء 
املســـيحيني، وهو ما لـــم يتقبله 
رئيس اجلمهوريـــة. على االيقاع 
نفسه يعزف وزير العمل بطرس 
حرب الذي قـــال امس ان قوى ١٤ 
آذار ال ميكن ان تتخلى عن املبادئ 
التي التزمـــت بها والتي عرضتها 
مع رئيس احلكومة املكلف جنيب 
ميقاتـــي. وردا على ســـؤال حول 
احتمال اعتذار ميقاتي عن تشكيل 
احلكومة، قال حرب هذا ممكن الن 
من رشحوه لم يسهلوا له مهمته، 
وبذلك يتحملون املســـؤولية عن 
فرض الشروط عليه. عضو كتلة 

الوفاء للمقاومة حسن فضل اهللا 
قال من جهته ان املقاومة في حالة 
جهوزية واستعداد لرسم معادلة لم 
يكن يتخيلها احد قبل ٥ سنوات، 
ال في الكيان االســـرائيلي وال في 
العالم، بينما اليزال في لبنان من 
يعيش في وهم االستقواء بالواليات 
املتحدة وفي املشروع الذي ينهار 
في املنطقـــة. بدوره النائب نواف 
املوسوي عضو الكتلة عينها، قال 
انه يقدر شجاعة القيادات السياسية 
التي واجهت التهديدات والضغوطات 
ومضت الى تشكيل حكومة تنقذ 
لبنان مما كان يعـــد له، من نفق 
الفتنة االميركيةـ  االسرائيلية التي 
اتخذت لها ســـبيال عبر ما سمي 
باحملكمة الدولية حسب تعبيره. 

 حزب اهللا يسّلم الجزائر شخصين
  يشتبه تورطهما في عمليات ارهابية 

 لبنان يتعرض لـ «تشويش» في قطاعات
  االتصاالت والفضائيات واإلنترنت

 بيروت ـ وكاالت: كشـــف وزير االتصاالت في 
حكومة تصريف األعمال اللبنانية شربل نحاس 
عن أن أكثر من محطة إذاعية وتلفزيونية في لبنان 
واخلارج تتعرض للتشـــويش.  وأوضح نحاس 
فـــي تصريحات له امس ان ما تتعرض له بعض 
احملطات الفضائية واإلذاعية في لبنان يعود إلى 
انقطاع الوصلة التي تعـــود لهذه احملطات عبر 
الستااليت مشيرا إلى أن التشويش يحدث لفترة 
طويلة أحيانا ثم يأخذ أشـــكاال متقطعة أحيانا 

أخرى.  واشار الى أن التشويش يتم على األطباق 
الالقطة وأطباق البث املوجودة في لبنان ومصدره 
من خارج األراضي اللبنانية لكن لم يحدد بعد ما 
اذا كان بحريا أو بريا ولم يتم حتديد املوقع الذي 
يتم منه التشـــويش.  وقال انه ينتظر من شركة 
«عربسات» أن تخطره مبا يحدث، داعيا الشركة 
الى اإلسراع في افادته بطلبه، مشيرا الى انه قد 
يضطر الى االستعانة بشركة اتصاالت أخرى في 

حال امتنعت «عربسات» عن الرد على طلبه. 

 اجلزائر ـ د.ب.أ: ذكر تقرير اخباري ان اجلزائر 
تســــلمت منذ ايام، اثنني من مواطنيها يشــــتبه في 
تورطهما في عمليات ارهابية بالشــــرق االوســــط، 
كان حزب اهللا قد اعتقلهما بجنوب لبنان قبل ستة 
اشهر. ونقلت صحيفة «اخلبر» اجلزائرية في عددها 
الصادر امس عن مصدر امني قوله ان مصالح دائرة 
االســــتعالمات واالمن التابعة للجيش (املخابرات) 
بالعاصمة اجلزائر، تسلمت قبل ايام شخصني ينحدران 
من بلدتي اوالد جالل وطولقة بوالية بسكرة احدهما 
يدعى ح.مختار (١٩ عاما)، والثاني اســــمه د.مجيد 
(٤٥ عاما). وذكر املصدر ان الشخصني مت اعتقالهما 
من قبل حزب اهللا بجنوب لبنان بعد االشــــتباه في 
هويتهما قبل ان يسلما الى االستخبارات اللبنانية 
التي عملت على تقصي اخبارهما وكيفية دخولهما 

االراضي اللبنانية وطبيعة املهمة املوكلة اليهما.
  واشارت الصحيفة الى ان الشخص االصغر سنا 
(ح.مختار) متكن من مغادرة اجلزائر بصورة عادية 
وبجواز سفر رســــمي مختوم الى تركيا ومنها الى 
لبنان بغرض السياحة. اما الشخص الثاني (د.مجيد) 
فيعتبــــر من ابرز املبحوث عنهــــم من قبل مصالح 
االمن اجلزائرية التي كانــــت تتعقبهم منذ ١٥ عاما 
ملشاركته في العمليات املسلحة مع اجلهاديني العرب 
في جمهوريات الشيشان وقرغيزيا وكازاخستان في 
مهمات ملدة زادت على ١٠ سنوات. واوضح املصدر 
ان املخابــــرات اجلزائرية حتقق مع املوقوفني حول 
ما نسب اليهما من اتهامات حول ارتباطهما بعالقة 
مشــــبوهة مع تنظيمات ارهابية «سنية» في دول 

الشرق االوسط كتنظيم «فتح االسالم». 

 علوش لـ «األنباء»: الحريري فتح معركته ضد السالح الـ «غير الشرعي» 
 أكد أن ميقاتي أمام خياري االعتذار أو تشكيل حكومة لون واحد تقود البالد إلى مواجهة مع مجلس األمن 

 مصطفى علوش 

لرؤيته وتوجهاته.
  من جهة أخــــرى وردا على 
ســــؤال حول ما اذا كان حجم 
التناقضات بني الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتــــي وبني االكثرية 
اجلديدة، قد يــــؤول الى تكرار 
سيناريو رئيس احلكومة االسبق 
امني احلافظ، ختم علوش مشيرا 
الى ان الرئيس املكلف قد حصل 
بنتيجة اللقاء الســــني املوسع 
فــــي دار الفتوى علــــى الغطاء 
االسالمي املطلوب لنجاحه في 
ان أعلن  مهمته خصوصا بعد 
التي  التزامه بالثوابت  ميقاتي 
صدرت عــــن اللقاء املذكور، اال 
ان هذا االخير ميسك بكرة من 
نار نتيجة استقدامه الى رئاسة 
احلكومة من قبل «حزب اهللا» 
حتت شعارات تتناقض شكال 
ومضمونا وتوجها مع ثوابت 
اللقاء املشار اليه اعاله، معتبرا 
واحلالة تلك ان الرئيس ميقاتي 
ســــيكون امام خيارين: اما ان 
يكون صادقا مع نفسه ويعتذر 
عن تشكيل احلكومة في مشهد 
الرئيس أمني  مكرر لسيناريو 
احلافظ امنا باعتراضات وطنية 
غير طائفية على طريقة تكليفه، 
واما ان يشكل حكومة من لون 
واحد بعملية قيصرية تقود البالد 
الى مواجهة حتمية مع مجلس 

االمن واملجتمع الدولي. 

لسيادتها وتعاليه على قرارها 
حفاظا على هيبتها وعلى دورها 

في احملافل الدولية.
  على صعيد آخر وعلى خط 
تشكيل احلكومة، رأى علوش 
في النــــزاع الدائر على حقيبة 
الداخلية بني الرئيسني سليمان 
وميقاتي من جهة والعماد عون 
من جهة اخرى، رأى ان شهوة 
هذا االخير للسلطة ال تقف عند 
حدود وزارة الداخلية بل تتعداها 
لتصل الى حلمه الوهم: الرئاسة 
االولى، مبعنى آخر يعتبر علوش 
ان ما يسعى اليه العماد عون عبر 
اصراره على حقيبة الداخلية، 
ليس فقط التشــــفي من اللواء 
اشرف ريفي وفرع املعلومات 
وتعيني قائم مقامني له والتحكم 
بانتخابات العام ٢٠١٣ لصاحله، 
امنا ايضا احراج الرئيس سليمان 
الخراجه من القصر الرئاســــي 
واحللــــول مكانــــه، وذلك عبر 
الداخلية  ممارســــة الضغوط 
عليه ضمن خطة مبرمجة ومعدة 
ســــلفا حلمله على االستقالة، 
خصوصا انــــه وبخروج قوى 
«١٤ آذار» من السلطة «والكالم 
الرئيس  دائما لعلوش» فقــــد 
سليمان غطاء هذه االخيرة له 
داخل مجلــــس الوزراء، والذي 
كان متمثــــال باحترامها ملوقعه 
على رأس الدولة وبتســــليمها 

  وردا على سؤال ايضا حول 
ما اذا كان الرئيس احلريري ومن 
خلفه قوى «١٤ آذار» ستتمكن 
مـــن مواجهة ســـالح «حزب 
اهللا» وبالتالـــي من حتجيمه، 
أكد علوش    أنه باستطاعتهم 
انطالقا من اميانهم بسيادة الدولة 
اللبنانية وبدور مؤسســـاتها 
االمنية والعســـكرية، مواجهة 
ســـالح «حزب اهللا» بالطرق 
«الصرف ســـلمية» واخضاعه 
لقرار الشرعية اللبنانية، مؤكدا 
ان املوقف احلر والكلمة املوحدة 
والنضال املستمر اقوى وافعل 
من الســـالح ايا كانت نوعيته 
التدميريـــة، وبالتالي  وقوته 
اللبنانية حتمل  الدولـــة  على 
مسؤولياتها جتاه انتهاك السالح 

الرئيس احلريري يعطي  كان 
معركته ضد السالح أولوية على 
معركته ضد محاوالت فك ارتباط 
لبنـــان باحملكمة الدولية، لفت 
علوش في تصريح لـ «األنباء» 
الى انه ليس هناك من داع لدخول 
الرئيس احلريري وسائر قوى 
«١٤ آذار» في معركة مع اآلخرين 
الدولية،  بخصوص احملكمـــة 
وذلك العتباره ان من يخوض 
معركة الدفاع عن احملكمة هو 
مجلس األمن الدولي بناء على 
قراره بإنشـــائها حتت الفصل 
الســـابع وامللزم جلميع الدول 
املنضوية حتت لواء الشرعية 
الدولية، مشيرا في املقابل الى 
ان الرئيس ميقاتي وبالرغم من 
التزامه بالثوابت التي خرج بها 
اللقاء السني املوسع في «دار 
الفتوى» وفي مقدمتها احملكمة 
الدوليـــة، قد يســـتطيع الحقا 
محاربة احملكمة من خالل حكومة 
الرأي الواحد التي سيخضع فيها 
الوزراء ملشـــيئة «حزب اهللا» 
ولقراره على املستويني الداخلي 
ازاء هذه  واخلارجي، متسائال 
الفرضية عما اذا كان الرئيس 
ميقاتي مستعدا حملاربة املجتمع 
الدولي وحتميل لبنان مسؤولية 
اخلروج عن قرارات االمم املتحدة 
بالتالي لعقوبات  وتعريضـــه 

دولية هو بالغنى عنها.

 بيروت ـ زينة طبارة
  رأى القيـــادي فـــي تيـــار 
«املســـتقبل» النائب الســـابق 
مصطفـــى علـــوش ان يوم ١٤ 
فبراير الفائت كان يوما مفصليا 
في املسار السياسي لقوى «١٤ 
آذار»، بحيـــث حتـــررت بعده 
من قيودهـــا وأعادت تصويب 
االمور باالجتاه الصحيح، وذلك 
بعد ان كانـــت مضطرة بحكم 
الرئيس احلريري على  وجود 
رأس السلطة التنفيذية لتقدمي 
الكثير من التنازالت على حساب 
قناعاتها وثوابتها الوطنية، الفتا 
الى ان الرئيس احلريري قد فتح 
معركته علنية ضد السالح غير 
الشـــرعي، خصوصـــا بعد ان 
انتفت عنه صفة السالح املقاوم 
الســـرائيل نتيجة استعماله 
لترهيـــب الداخـــل اللبنانـــي 
النيابية  القـــوى  والخضـــاع 
الرادة مالكيه، مشـــيرا الى ان 
قوى «١٤ آذار» ستبدأ بتسمية 
االمور بأسمائها ولن تعود الى 
سياسة دفن الرأس في الرمال 
وقبولها بالتقية التي يعتمدها 
حزب اهللا في مقاربته للملفات 
اخلالفية وفـــي طليعتها ملف 
السالح الذي يجب ان يخضع 
اللبنانية شاء  لقرار الشرعية 

حاملوه او أبوا.
  وردا على سؤال حول ما اذا 

 «ويكيليكس»: حمادة أبلغ سيسون
  تحضيره لحملة دولية لتدمير عون! 

 مروان حمادة  ميشال عون 

البلديات املوالية لـ ١٤ آذار بهدف 
قطع الشبكات املمدودة، سائال في 
الوقت عينه «هل يجرؤ اجليش 
والقوى االمنية على قطع الشبكة 
في ظل اعتبار مسؤولي «حزب 
اهللا» أن أي اعتداء على الشبكة 

هو مبنزلة اعتداء إسرائيلي.
  ولفت حمادة لسيسون، الى أنه 
يحضر حلملة دولية قوية جدا، 
هدفها تدمير رئيس تكتل «التغيير 
واإلصالح» العماد ميشال عون 
وتعبئة املسيحيني ضده، إضافة 
إلى التأثير في الشـــيعة الذين 
بدأوا يقلقون من «حزب اهللا». 
حمادة أبلغ سيســـون أيضا أنه 
ينتظر اجتماعا لـ ١٤ آذار يبحث 
فـــي احلملة التي خطط لها بعد 
عودة سعد احلريري من جولة 

في لندن وجنيڤ والرياض.

واإلمارات.
  حمادة قال لسيسون يومها 
إنه ال حل للموضوع اال من خالل 
اللجوء الى مجلس االمن الدولي أو 
االستفادة من الغطاء التي توفره 

أمام  االلكتروني، شـــدد حمادة 
سيسون على أن حكومة السنيورة 
تشاركت في هذه املعلومات مع 
أصدقائها حول العالم وأبرزهم 
فرنســـا والســـعودية واألردن 

 بيـــروت ـ وكاالت: في جديد 
الوثائق املســـربة حـــول امللف 
اللبناني عبر موقع «ويكيليكس»، 
كشفت وثيقة سرية صادرة عن 
السفارة االميركية في بيروت، 
أنه «في اجتمـــاع مؤرخ في ١٦ 
أبريل ٢٠٠٨، أي قبل أقل من شهر 
على قرار اخلامس من مايو الذي 
اتخذته احلكومـــة االولى لفؤاد 
السنيورة، يشكو عضو «اللقاء 
النائب مروان  الدميوقراطـــي» 
حمـــادة أمام القائمـــة باالعمال 
االميركية آنذاك ميشال سيسون 
قيام «حزب اهللا» بتأسيس شبكة 
كاملة لأللياف البصرية في لبنان، 
معتبرا أن «إيران تيلكوم» تسيطر 

على البلد.
التـــي  الوثيقـــة    وبحســـب 
نشـــر مضمونها موقع النشرة 

ــب وليد  أخبار وأسرار لبنانية  ــدأ النائ   مؤمتـر «االشـتراكي»: ب
ــي التحضير  ــع فريق عمله ف جنبالط م

ــهد تغييرات  ــتراكي الذي سيش ــزب التقدمي االش ــر احل ملؤمت
تنظيمية في مجلس القيادة فضال عن طرح خطة جديدة لتوسع 
ــق اللبنانية، ومن ضمنها  ــاره في عدد من املناط احلزب وانتش
ــطة احلزبية في مناطق  ــدة «األنباء» وتفعيل األنش تفعيل جري

خارج اجلبل.
  ومن املتوقع منح صالحيات لتيمور جنبالط جنل وليد جنبالط 
ــد تهيئة األرضية احلزبية واجلماهيرية لتيمور ودفعه باجتاه  بقص

ممارسة العمل احلزبي بشكل منظم وقانوني.
   البطريـرك غـادر إلى الڤاتيكان: غـــادر البطريرك املاروني نصراهللا 
صفير الى الڤاتيكان صباح أمس االحد للمشاركة بإزاحة الستار 
عن أول متثال يقام للقديس مارون في ســـاحة الڤاتيكان، حيث 
ســـيلتقي البابا بنديكتوس السادس عشر، كما يلتقي بالرئيس 
اللبناني ميشال ســـليمان الذي سيغادر الى روما للغاية نفسها 

بعد غد االربعاء.
  وعلمت «األنباء» ان الرئيس سليمان سيلتقي البابا كذلك على 

هامش هذه املناسبة.
  وقال البطريرك صفير في املطار انه ســـيبحث في الڤاتيكان 

مسائل كنيسية ومسائل تتناول أوضاع لبنان.
  وعما اذا كان الوضع احلكومي سيكون محور لقائه مع الرئيس 

سليمان، قال: هذا يتعلق باالسئلة التي تطرح علينا.
  وردا على سؤال قال ان الرئيس املكلف جنيب ميقاتي لم يتصل 
به شخصيا «امنا نحن نتمنى له التوفيق، وسنهنئ كل من يوكل 
اليه تشكيل احلكومة. وقال انه ال يدعو أحدا لتحمل مسؤوليته 

ألنهم يعرفون مسؤوليتهم».

   .. والبابـا يقبل اسـتقالته نهاية الشـهر: أكدت 
مصادر سياسية مطلعة استنادا الى معلومات 
ــر سيقبل  ــادس عش ــية خارجية ان البابا بنديكتوس الس ديبلوماس
ــاري، وبعد االحتفاالت  ــهر اجل ــتقالة البطريرك صفير نهاية الش اس
ــال القديس مارون في  ــتقام في حاضرة الڤاتيكان لرفع متث التي س
الباحة اخلارجية مبشاركة لبنانية رفيعة املستوى وبحضور الرئيس 
ــخصيات لبنانية  ــليمان الى جانب البطريرك صفير وش ــال س ميش
ــا بالرئيس  ــبة يجتمع خاللها الباب ــتكون مناس ــعبية، وس ووفود ش
ــليمان والبطريرك صفير وقد يبلغه قراره قبول استقالته تاركا له  س
مهمة اعالن اخلطوات الالحقة النتخاب خلف له، علما ان موفدا بابويا 
سيزور لبنان في اخلامس من مارس املقبل للمشاركة في حفل تكرمي 
ــيامته مطرانا «٥٠ سنة»  اليوبيل الفضي والذهبي للبطريرك على س

وبطريركا «٢٥ سنة» بحضور أركان الدولة.
   قـرار اقليمي توافقي: نقلت مراجع سياســـية الى بيروت قبل أيام 
معلومات عن ان قـــرارا اقليميا توافقيا مت اتخاذه منذ عدة أيام، 

وهو يقوم على االعتبارات التالية:
  - أوال: التسريع في تشكيل احلكومة امليقاتية.

  - ثانيا: توسيع هامش محاوالت ان تكون حكومة وحدة وطنية، 
واذا تعذر ذلك حكومة شبه وحدة وطنية، مبعنى وجود متثيل 
قوى من ١٤ آذار فيهـــا، واذا تعذر ذلك ان تكون حكومة حتتوي 

على أسماء غير مستفزة.
   سـيفاجأ اجلميـع: قالت أوساط الرئيس ميقاتي بأن اجلميع سيفاجأ 
ــباب التي  ــون بالثقة على غرار وزارة الش ــماء وزراء جدد يوح بأس
ــكلها الرئيس صائب سالم في أول عهد الرئيس سليمان فرجنية،  ش
ــيعتمد عليهم في اعطاء صورة ايجابية عن حكومته وخاصة  وانه س

فيما يخص أوضاع الناس وهمومهم. 

 حرب مهرجانات تلوح في األفق.. و«١٤ آذار» ال تستبعد اعتذار الرئيس المكلف 


