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حزب اهلل »يقولها بوضوح«: يجب تجميد مذكرات التفاهم بين المحكمة ولبنان
أكد أن المحققين حصلوا على آالف المستندات من هيئة إدارة السير والشؤون الجغرافية و»المال« و»االقتصاد« ومصرف لبنان والمستشفيات وكازينو لبنان

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد خالل مؤمتر صحافي في مجلس النواب تناول عمل احملكمة الدولية واخر طلبات بلمار

والراهبات وكل الناس«، وس����أل 
رع����د »هل يوجد إنس����ان وطني 
عنده إحساس بالكرامة، يقبل مثل 
هذا األم����ر؟ حقيقة كل اللبنانيني 
ال يقبلون ه����ذا األمر، فلماذا يراد 
أن يحصل؟ كذل����ك يطلب املدعي 
العام الدولي استمارات جميع مالكي 
السيارات، وجميع أصحاب دفاتر 

السوق في لبنان«.
وأكد رعد أنه »لم يعد مقبوال 
بعد اليوم أن يستباح البلد بهذه 
الطريق����ة«، داعي����ا »كل األحرار 
والشرفاء والوطنيني حيث تكون 
مواقعهم ومسؤولياتهم )الوزراء 
وال����وزارات، املديرون واإلدارات، 
إلى   )... املسؤولون واملواطنون 
عدم التعاون مع طلبات احملكمة 
الدولية، ألن في ذلك اس����تباحة 
لسيادة لبنان وجتاوزا للدستور 
والقانون«، مضيفا »نحن في كتلة 
الوفاء للمقاوم����ة نقف جنبا إلى 
جنب في صف الوزراء، خصوصا 
أولئك الذين تصرفوا مبسؤولية 
وطني����ة عالي����ة وش����جاعة إزاء 
املخالفات الدستورية والقانونية 
التي جتاوزوا ورطة الوقوع فيها، 
عل����ى الرغم م����ن كل التحريض 
والضغط الذي مارس����ه البعض 
إننا سنبقى مع  عليهم وضدهم، 
هؤالء الش����رفاء وم����ع كل أبناء 
ش����عبنا األحرار«، وأردف قائال 
»نشد على أياديهم لعدم اخلضوع 
ألي ضغوطات من أي س����فارات 
سواء جهات داخلية أو خارجية، 
البلد وتقدميه لقمة  الس����تباحة 
سائغة مش����رعة األبواب وجعله 
يفتقر للح����د األدنى من مقومات 
أننا  السيادة واخلصوصية، كما 
في هذا السياق نقول بكل وضوح: 
يجب جتمي����د العم����ل مبذكرات 
التفاهم بني جميع أجهزة احملكمة 
ولبنان، وذلك إلى حني تش����كيل 
حكومة جديدة تتولى مسؤولية 
البت في كل هذه الصيغ واتخاذ 
القرار الوطني املناسب بشأنها«.

باألشخاص املسؤولني عن هجوم 
14 فبراير 2005«.

وأضاف رعد أن احملققني حصلوا 
على »آالف املستندات من هيئة إدارة 
السير والشؤون اجلغرافية ووزارة 
املال واالقتص����اد ومصرف لبنان 
والسجل التجاري ووزارة العمل 
واملستشفيات وكازينو لبنان، فضال 
عن عناوي����ن ال مجال إلحصائها 
كلها، وعن قواعد أخرى لبيانات 
حساسة لم يتمكنوا من احلصول 
عليها ألسباب تقنية«، مستطردا 
القول »الي����وم يأتي املدعي العام 
الدولي ليطلب بيانات ومعلومات 
جديدة تشمل بصمات اللبنانيني 
جميعا، أي بصمات 4 ماليني لبناني 
مبن فيهم فخامة رئيس اجلمهورية 
النواب وأسالفه  ورئيس مجلس 
رؤس����اء احلكومات ف����ي الراهن 
والس����ابق، والن����واب والوزراء 
والزوجات واألبناء واملراجع الدينية 
والعس����كرية واملشايخ والرهبان 

العام بلمار ووزير العدل في يونيو 
2009 ما يل����ي: تضمن احلكومة 
اللبنانية بأن يكون مكتب النائب 
العام في احملكمة اخلاصة حرا من 
أي تدخالت خالل قيامه بتحقيقاته 
في لبن����ان، وأن يت����م تقدمي كل 
املس����اعدة الضرورية له من أجل 
حتقيق تفويضه، وذلك يشمل تقدمي 
كل الوثائق واإلفادات واملعلومات 
املادية واألدل����ة التي هي بحوزة 
األجهزة واإلدارات واملؤسس����ات 
اللبنانية في القضايا التي لها صلة 
بتفويض احملكمة اخلاصة بأسرع 
وقت ممكن، وجمع أي معلومات 
وأدلة إضافية حسية وتوثيقية، 
ما يعني أن طل����ب قواعد بيانات 
كامل الشعب اللبناني وألكثر من 
5 س����نوات ه����و مخالفة واضحة 
بل سقوط فاضح لصدقية ادعاء 
االلتزام بقواعد اإلجراءات ومذكرة 
التفاهم، كونه جتاوز صارخ لدائرة 
تفويض املدع����ي العام املنحصر 

وتابع رعد »لقد شرحنا في أكثر 
من محطة مضت، وبينا في أكثر 
من مؤمتر صحافي س����ابق، حول 
الدولية اخلاصة بلبنان  احملكمة 
نشأة وقواعد إجراء وإثبات، أنها 
غير ش����رعية وغير دس����تورية، 
وأنه����ا صنيعة مصال����ح دولية 
جتاوزت إرادة ومصالح اللبنانيني 
ومؤسساتهم الدستورية القائمة، 
وإنها محكمة مسيس����ة وفيها كل 
عناصر االستنس����اب، وال تلتزم 
العدالة، وخلصنا  بأعلى معايير 
إلى أن مثل هكذا محكمة ال ينتظر 
منها إحقاق حق وال إقامة عدل، بل 
لن يفاجئنا أن تكون قوس عبور 
لوصايات دولية على لبنان وعلى 
أمنه واستقراره وسيادته«، مشددا 
على القول انه »في كل يوم يتأكد 
لدين����ا ولدى غالبي����ة اللبنانيني 

واملتابعني صحة هذا التقييم«.
وأضاف »كذلك ورد في مذكرة 
التفاهم املوقعة بني مكتب املدعي 

بيروت ـ أحمد عز الدين
علق رئي����س كتل����ة »الوفاء 
للمقاومة« النائب محمد رعد على 
ما اثير بشأن الطلبات التي تقدم 
بها املدع����ي العام الدولي القاضي 
دانيال بلمار واملتعلقة برغبته في 
احلصول عل����ى معلومات محددة 
موج����ودة في بعض ال����وزارات، 
معتبرا ان »هذه الطلبات تطول كل 
الشعب اللبناني، بذريعة التحقيق 
اجلاري في قضية اغتيال الرئيس 
الش����هيد رفيق احلريري ورفاقه، 
وقد القت هذه الطلبات اعتراضات 
من ال����وزراء املختصني وطرحت 
ل����دى غالبية  تس����اؤالت كثيرة 
اللبنانيني، حول مش����روعيتها، 
وع����ززت الش����كوك والريبة إزاء 
املبررات واألهداف، خصوصا أنها 
تتصل مبعلومات تفصيلية جدا عن 
كل مواطن في لبنان وتنتهك حقوقه 
أنها مصانة  املفترض  الشخصية 
مبوجب الدستور، كما أنها تفضي 
عمليا إلى استباحة كل الوطن وكل 

املواطنني«.
رعد، وخالل مؤمتر صحافي في 
مبنى مجلس النواب، لفت إلى أن 
»البعض حاول تصوير االستجابة 
لهذه الطلبات كأنها من املسلمات، 
وس����عى إلى اعتب����ار املتريث في 
تلبيتها خارجا على الدولة وعلى 
الرغم من  الدولية على  الشرعية 
أن توقيت هذه الطلبات يأتي بعد 
مرور ست سنوات على اجلرمية، 
وبعد تسليم القرار االتهامي، وفي 
اللحظة التاريخية التي يشهد فيها 
لبنان واملنطقة جتاذبات وحتوالت 
ما يعزز الريبة والتس����ييس في 
التحقيق«، مضيفا »حتى ال يقع 
الشعب اللبناني، فريسة للتضليل 
واالستخفاف بحقوقه، واالنتهاك 
خلصوصياته، حت����ت أي ذريعة 
من الذرائع، وجدنا، ككتلة نيابية، 
وكممثلني لشعبنا األبي واحلر، أن 
من الضروري تبيان حقيقة هذه 

القضية وعرض موقفنا منها«.

حوري لـ »األنباء«: حتى السالح الموجه للعدو 
يجب إخضاعه إلمرة الشرعية اللبنانية

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة املس���تقبل 
النائب عم���ار حوري ان ذاكرة 
العماد ميش���ال عون باتت في 
حكم املعدوم���ة جلهة االحداث 
الس���احة  وتطوراته���ا عل���ى 
اللبناني���ة، أو أقله جلهة ما ال 
يتماشى مع مفاهيمه السياسية 
املتبدلة األلوان واالشكال بحسب 
موقعه م���ن امللفات املطروحة 
الوطني���ة،  واالس���تحقاقات 
معتب���را ان كالم العم���اد عون 
عن ان »الس���الح غير الشرعي 
كان فيما مضى حليف الرئيس 

احلريري« كالما ملتبسا ال شأن له سوى محاولة 
فاشلة يائس���ة منه لذر الرماد في العيون بهدف 
تعمية البعض عن حقيقة موقف الرئيس س���عد 
احلريري وكل قوى »14 آذار« من السالح، مذكرا 
اياه ومن يهمه األمر بان الرئيس الش���هيد رفيق 
احلريري تعايش مع الس���الح غير الشرعي يوم 
كان هذا السالح موجها فقط الى الداخل االسرائيلي 
ورابضا على احلدود ملنع التعديات االسرائيلية 
على االراضي اللبنانية، أما بعد ان ارتد الى الداخل 
اللبناني ووجه الى صدور اللبنانيني بدءا من احتالل 
وسط بيروت ومحاصرة السراي احلكومي، مرورا 
باحت���الل بيروت كامال في 7 مايو 2008، وصوال 
الى احداث برج أبي حيدر ناهيك عما تخلل تلك 
احملطات األمنية من احداث دموية مثل الزيادين 
و23 و25 يناير وعائش���ة بكار وبرج أبي حيدر، 
أصبح التعايش مع هذا السالح مستحيال وغير 
قابل لالس���تمرار، خصوصا بعد أن أقدم حاملوه 
على التنكر لتعهداتهم في تس���وية الدوحة من 

خالل إسقاط احلكومة.
ولفت النائب حوري في تصريح ل� »األنباء« الى 
ان معركة قوى »14 آذار« ضد السالح غير الشرعي 

لن تستكني الى حني بلوغ الهدف 
الوطني منها والرامي الى جعل 
الش���رعي هو السالح  السالح 
الوحيد على االراضي اللبنانية، 
مضيفا انه حتى السالح املقاوم 
العدو االسرائيلي  املوجه ضد 
يج���ب أن يكون خاضعا إلمرة 
اللبنانية وبقيادة  الش���رعية 

السلطة العسكرية فيها.
على صعيد آخر، وعلى خط 
تشكيل احلكومة وما يعترض 
مس���ار الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي من ش���روط ومطالب 
للعماد ع���ون يراه���ا ميقاتي 
تعجيزية، أك���د النائب حوري ان قوى »14 آذار« 
غير معنية مبا يدور من تفاصيل في هذا االطار 
وهي تقف متفرجة على عملية التناتش للمقاعد 
واحلقائب الوزارية، مش���يرا ف���ي املقابل الى ان 
م���ا يعنيها فقط في عملي���ة تأليف احلكومة هو 
رهانها على حكمة فخامة رئيس اجلمهورية بعدم 
توقيعه على مرسوم التش���كيل نسبة للعيوب 
التي ستحيط بهذه احلكومة نتيجة تشكيلها من 
لون واحد قد يس���وق البالد الى مواجهة حتمية 

مع املجتمع الدولي.
ه���ذا وأكد النائ���ب حوري ان موقع رئاس���ة 
اجلمهورية مصون جراء انعكاس شخصية الرئيس 
س���ليمان إيجابا عليه، ونتيجة تقدميه منوذجا 
حقيقيا عن احلكمة والصوابية في الرأي والتوجه 
وعن احلفاظ على التواف���ق الوطني، مؤكدا انه 
مهما حاول العماد عون ومن وراءه شن الهجمات 
االعالمية والسياسية على الرئيس سليمان � أمال 
منه إنهاء والية هذا االخير لتحقيق حلمه باحللول 
مكانه � فإن قوى »14 آذار« تقف الى جانب فخامة 
الرئيس وتدعم خطواته احلكيمة في مساره القيادي 

والريادي على رأس الدولة.

رأى أن ذاكرة عون باتت في حكم المعدومة

عمار حوري

أخبار وأسرار لبنانية

اقتراح برفع عدد الوزارات السـيادية إلى ست: يجري التداول باقتراح 
يقضي بالتوافق على جعل الوزارات السيادية 6 وزارات بدال 
من 4 كما كان معتمدا حت����ى اآلن، مع تبرير اعتماد وزارتني 

اضافيتني.
وفي هذا الس����ياق يقول العاملون على خط حلحلة عقدة 
الوزارات السيادية انه ال نص دستوريا يحددها، وال العرف 
املعتمد في التوزيع الطائفي ينطبق عليها، بدليل ان حكومات 
ع����دة بعد الطائف تناوب وزراء على حقائبها من دون حصر 
هذه احلقيبة أو تلك بطائفة معينة، حتى ان بعض الوزارات 
السيادية لم يكن من نصيب أبناء الطوائف الرئيسية: املوارنة، 

األرثوذكس، السنة، الشيعة.
من هنا � يضيف أصحاب االقتراح � بأن وزارات الداخلية 
والدفاع واخلارجية واملالية املسماة »سيادية« لها من دون شك 
أهميتها االستراتيجية في عمل الدولة اللبنانية ومؤسساتها 
الدستورية، وبالتالي فإن الواقع السياسي الراهن والتطورات 
التي اس����تجدت جتعل من املمكن اضافة وزارتني سياديتني 
أخريني، هما وزارة العدل ووزارة االتصاالت، بحيث يصبح 
العدد االجمالي للوزارات املس����ماة سيادية 6 وزارات تتوزع 
على الطوائف الس����ت الرئيس����ية: املوارنة، السنة، الشيعة، 
األرثوذك����س، الدروز، الكاثوليك، الس����يما ان هذه الطوائف 

حتتكر التمثيل الوزاري األوسع في كل حكومة.
وثمة اقتراحان موازيان: حترير الوزارات السيادية األربع 
من التوزيع الطائفي أو إعطاؤها للطوائف األربع التي ال متلك 

موقعا رئاسيا )األرثوذكس � الكاثوليك � الدروز � األرمن(.
دمشق تتريث: املعلومات الواردة من دمشق تفيد بأن تشكيل 
احلكومة لم ينضج بعد، وان هناك انتظارا تتمثل أس��بابه في 
قضايا ليس��ت على صلة بالوض��ع الداخلي اللبناني وال حتى 

بقرار احملكمة الدولية االتهامي املنتظر.
بري معجب مبيقاتي: يسهب الرئيس نبيه بري في إبداء إعجابه 
ب����أداء الرئيس جني����ب ميقاتي في التعاطي م����ع العقد التي 
تعترض س����بيله، وما من زائر يلتقي رئيس مجلس النواب 
إال ويسمع منه كلمات املديح مليقاتي وأسلوبه وطريقته في 
التعاطي مع القضايا، إضافة إلى ما قام به في طرابلس. ويبدي 
الرئيس بري تفاؤال مبا قد ينتج عن ميقاتي وحكومته مشيرا 

إلى ان األمور بالنسبة للحكومة أصبحت اآلن أيسر.
شـخصية عسـكرية متقاعدة: يجري احلديث عن تعيني شخصية 
عس��كرية متقاع��دة ف��ي وزارة الداخلي��ة، ترض��ي رئيس 
اجلمهورية والعماد ميش��ال عون، وحتى اآلن مازال احلديث 

في بدايته.
رفض غالب غامن: اقترح البعض تعيني رئيس مجلس القضاء 
األعلى السابق القاضي غالب غامن وزيرا للعدل في احلكومة 
اجلدي����دة، اال ان أحد األطراف في حركة 8 آذار وضع »ڤيتو« 

ومت رفض االقتراح.
هـل من عقـدة أرثوذكسـية؟: التململ األرثوذكس��ي من متثيل 
الطائف��ة ف��ي احلكومة اجلديدة مس��تمر، وق��د تفاعل خالل 
األس��بوع املاضي من خالل لقاءات عقدت بعيدا عن األضواء 
مع مراجع روحية وسياس��ية في بيروت وجبل لبنان اعتبرت 
ان ما يتردد من أس��ماء مرشحة لدخول احلكومة العتيدة عن 
األرثوذكس ال يتناس��ب من حيث احلجم والدور والتأثير، مع 
األس��ماء األخرى املرش��حة لتمثي��ل عدد م��ن الطوائف في 
احلكومة، الس��يما بعدما اعتذر نائب رئيس الوزراء الس��ابق 
عص��ام فارس عن عدم االش��تراك في احلكوم��ة، إضافة الى 
غي��اب متثيل آل امل��ر لالعتب��ارات املعروفة، فض��ال عن ان 
الكنيس��ة األرثوذكس��ية لم تبد رأيها كما درج��ت العادة في 

األسماء املرشحة لتمثيل الطائفة.
سـؤال مطروح: مع اقتراب موعد صدور القرار الظني تسأل أوساط متابعة: هل 
من األفضل حلزب اهلل ان تكون هناك حكومة تصريف أعمال 
أثناء صدور القرار االتهامي؟ أم أفضل له ان يكون قد ش����كل 

احلكومة اجلديدة؟ 
ملاذا أبعد احلريري عن رئاسـة احلكومـة؟: قال الرئيس احلريري ان 
أحد األس��باب لعدم الترحيب بوجودي في رئاس��ة احلكومة 
»كان س��عيي لتعزيز اجلي��ش اللبناني بكل أنواع األس��لحة 
اجلوية والبرية، وليس��ت محاولتي مع الروس سوى جزء من 
جهودي في ه��ذا اإلطار، ولم يخف الفري��ق اآلخر اعتراضه 

على الياس املر بسبب امليغ 29«.

1٤ آذار تقاتل على جبهتين: حكومة ميقاتي وسالح حزب اهلل
بيروت: من املفارقات السياسية في الوضع اللبناني الراهن 
ان فري��ق 8 آذار الذي جنح في إس��قاط حكومة احلريري 
وحتويل األكثرية الى ضفته وتنفيذ »انقالب دستوري سياسي 
هادئ وصاعق«، لم ينجح حتى اآلن في اس��تثمار هذا التحول 
وترجمت��ه عملي��ا إال اذا كان هذا التأخ��ر أو التريث، املمزوج 
بإرباك وحي��رة، من باب التكتيك السياس��ي ال��ى حني إفراغ 
14 آذار م��ا لديها من ذخيرة في إطالق نار عش��وائي تقوم به 

واستنفاد طاقتها السياسية والشعبية.
وه��ذا الفريق املتحول من أقلية الى أكثرية، وم��ن املعارضة الى احلكم، 
أثبت انه قادر على إسقاط احلكومة ولكنه غير قادر حتى اآلن على »تشكيل 
حكوم��ة«، وأقطابه منهمكون في لعبة تقاس��م احلص��ص واحلقائب، بينما 
ينحس��ر خطاب البرامج واخلطط السياس��ية واالقتصادية البديلة، والقوة 
الرئيس��ية في هذا الفريق، حزب اهلل، كما لو انه وقع في كمني سياسي غير 
محس��وب عندما متت مباغتته بفتح ملف »الس��الح« وعندما قامت قوى 14 

آذار بنقل املعركة إلى أرضه حتت سقف احملكمة والسالح في آن.
االنتق��ال املرتبك وغير املنظم لفريق 8 آذار الى احلكم قابله انتقال منظم 
لفريق 14 آذار الى املعارضة متجاوزا بس��رعة »املفاجأة الصدمة« التي تلقاها 
بخروجه من احلكم وس��اهم هو في إحداثه��ا وتكوينها بأخطاء ارتكبها في 

التقدير واحلسابات، هذا الفريق يتحرك على أربع خطوط متوازية:

1 � خط تنظيمي داخلي إلعادة تنظيم صفوف قوى 14 آذار مبا يتناسب 
وطبيع��ة املرحلة اجلديدة التي تف��رض تغييرا كبيرا في آليات العمل واتخاذ 
الق��رارات وتنفيذها، وف��ي طريقة التواصل بني الهيئ��ات القيادية والكوادر 

الوسطية والقواعد الشعبية.
2 � خط محاصرة الرئيس املكلف جنيب ميقاتي من دون انتظار حكومته 
ورمبا من أجل إعاقة تشكيلها ودفعه الى االعتذار واالنسحاب، وهذا احلصار 
السياس��ي ب��دأ من اللحظة األول��ى لتكليفه عبر مذكرة املطالب والش��روط 
اخلطية وتواصل عبر اجتماع دار الفتوى وان متكن ميقاتي باحتواء نتائجه 
والتخفيف م��ن وقعها ولكن بطريقة موضعية ومؤقتة،  واس��تمر في خط 
تصاعدي من مهرجان البيال الى لقاء البريستول وفي توجه هادف الى تقييد 

ميقاتي ومحاصرته وشل قدراته السياسية من اآلن.
3 � خ��ط مواجهة حزب اهلل بفتح ملف س��الحه وهو ما كان يعتبر حتى 
اآلن ملفا دقيقا وحساس��ا، ويتولى تيار املس��تقبل وزعيمه الرئيس س��عد 
احلري��ري زمام القيادة في »معركة الس��الح« في ظل حت��ول هو األوضح 
واألكث��ر راديكالية في موقف هذه القوة الس��نية الرئيس��ية إزاء موضوع 
الس��الح بعدما كان »املستقبل« يتفادى منحى تصادميا في عالقته مع حزب 
اهلل، وكانت اإلش��ارات في اجتاه حزب اهلل وسالحه تأتي متقطعة من جانب 

قوى 14 آذار املسيحية.
تعك��س مداوالت 14 آذار حول حزب اهلل توافقا بني قياداتها حول 

النقاط التالية:
� سالح حزب اهلل مشكلة أساس��ية في البلد ولم يعد باإلمكان التغاضي 

عنها أو جتاهلها وإنكارها.
� طاول��ة احلوار الوطني لم تعد املكان املالئم وال اإلطار العملي حلل هذه 

املشكلة.
� س��الح حزب اهلل كل ال يتجزأ واحلل يكون مبقاربة املش��كلة برمتها، 
ولكن مع متييز بني س��الح الداخل )اللبناني والفلس��طيني خارج املخيمات( 
الذي يجب ان ينزع )بيروت منزوعة السالح( وسالح املقاومة الذي يجب ان 
يوضع في إطار اجليش والدولة التي يكون لها حصر قرار احلرب والسلم.

� »س��الح حزب اهلل« ليس ش��عارا ظرفيا وإثارته ليس��ت لهدف ظرفي 
مرتبط مبناس��بة 14 آذار واحلشد الشعبي، وامنا يرتبط مبعادالت وتوازنات 

لبنانية.
فري��ق 14 آذار يرى ان ح��زب اهلل بإخالله بالتوازن��ات واملعادالت التي 
أرساها اتفاق الدوحة وبقواعد اللعبة بني الطوائف، أباح له إخالال مقابال: هذا 
الفريق يتصرف على أساس ان اخلطوط احلمر سقطت، وانه لم يعد لديه ما 

يخسره بعد خروجه من السلطة.
وإذا كانت املقاومة خطا أحمر ش��يعيا فإن احملكمة خط أحمر سني، واذا 
كان حزب اهلل يندفع للسيطرة على احلكم وإخراج احلريري، فال ينتظر ان 

يستمر الغطاء السياسي لسالحه.

بي���روت: توف���ي 
في احد مستشفيات 
اللواء  ام���س  املانيا 
وفيق جزيني االمني 
العام السابق لالمن 
الع���ام اللبناني )59 
سنة( بعد معاناة مع 
الدم لم تدم  سرطان 

اكثر من شهرين.

وفاة مدير األمن 
العام اللبناني 

السابق

وفيق جزيني

الحريري في الرياض.. وجنبالط يأمل في انجالء »سحابة الصيف« مع السعودية
التشكيلة الحكومية مستمرة في عنق زجاجة المحاصصات

)محمود الطويل( رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري مخاطبا وفدا بيروتيا في إطار التحضيرات إلحياء ذكرى 14 آذار 

»تس����مح الظروف يوما ما بلقائه 
خ����ادم احلرمني الش����ريفني امللك 
عب����داهلل بن عبدالعزيز لش����رح 
املوضوع املتص����ل بانقالبه على 
احلريري«، معوال في ذل على ان 
يكون تبلغ����ه قطع امللك عبداهلل 

العالقة معه »سحابة صيف«.
م����ن جانبه����ا، قالت س����فيرة 
بريطاني����ا في لبنان فرنس����يس 
غاي لصحيفة »السفير« ان القرار 
االتهامي بجرمية اغتيال احلريري 
ورفاق����ه ص����ار وراء حزب اهلل، 
وان لدينا ثق����ة بالرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي.وأضافت: السالح 
الى تغيي����ر احلكومة، وهو  أدى 
أخاف النائب وليد جنبالط، وأنا 
أعتقد انه اذا تألفت حكومة جديدة 
فستكون بحسب الدستور ونحن 
سنتعامل معها لكننا نتوقع منها 
احترام قرارات مجلس األمن الدولي 
خصوصا القراري����ن 1701 و1757 
املتعلق باحملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان، وسنحكم على اي حكومة 
مقبلة بهذا املعيار سواء كانت بعدة 
أل����وان او بلون واحد أو بال لون، 
املهم البرنامج الذي ستتبعه وردود 

فعلها جتاه القرارات الدولية.
وتابعت: ينبغي االعتراف بأن 
من غّير احلكومة هو وليد جنبالط، 
ويبدو لي من اخلارج ان حضور 
السالح مع البعض الذين يعيشون 
على مسافة قريبة من شعب وليد 
جنبالط ساعد على تغيير وجهة 

نظره.

ان اكون ش����ريكا في سالح يرفع 
املقاومة  اللبنانيني؟ وقال:  بوجه 
احلقيقية كانت قائمة على الشعب 

والدولة.
وحول عدم اقحامه س����ورية 
في مسؤولية اس����قاط حكومته، 
اعتبر احلريري ان ما قام به كان 
تدعيما لعالقة من دولة الى دولة 
»وال اريد اعادة هذه العالقات الى 

الوراء مجددا«.
في هذه االثناء وفيما يتواجد 
رئيس حكوم����ة تصريف االعمال 
سعد احلريري في الرياض، اعرب 
النائب ولي����د جنبالط في حديث 
لقناة »فرانس 24« عن امله في ان 

عكارية ومن اقليم اخلروب.
احلريري الذي غادر ليل اول من 
امس الى الرياض اكد في تصريح 
ل� »النه����ار« انه حاول بكل معنى 
م����ن اجل حكومة وح����دة وطنية 
حتت عنوان املصاحلة والشراكة 
احلقيقية، لك����ن الفريق اآلخر لم 
يقم مبا يس����اعد على اجناح هذه 

الشراكة.
وقال: انا لست رجال يستسلم، 
رفيق احلريري حمى املقاومة وانا 
حميتها ايضا، لكني لست مستعدا 
حلمايتها بعد اليوم بعدما حتولت 

الى سالح بوجه اللبنانيني.
وس����أل احلريري: ه����ل علي 

وردا على سؤال ل� »النهار« حول 
قول الرئيس املكلف ان هناك من 
يعد مش����روع قرار عن لبنان في 
مجلس االمن حتت الفصل السابع، 
قالت املصادر باس����تغراب: لم نر 
ش����يئا من هذا القبيل، ولم جنر 
اي نقاش بشأن لبنان في اآلونة 
االخيرة، وال نعد اي نص له عالقة 

بلبنان في مجلس االمن.
من جهته، شدد الرئيس سعد 
احلريري على ع����دم التراجع في 
موضوع الس����الح وفي موضوع 
احملكمة الدولية، وشن حملة على 
مواق����ف الرئيس نبيه بري خالل 
استقباله رؤساء بلديات وعائالت 

بيروت ـ عمر حبنجر
املراوحة احلكومية مس����تمرة 
وتعقيدات »اهل البيت« متواصلة، 
والرئي����س املكلف جنيب ميقاتي 
مس����تمر في محاولت����ه الخراج 
احلكومة من عنق الزجاجة الضيق، 
وق����د عق����د مس����اء اول من امس 
اللقاء الرابع مع الرئيس ميش����ال 
سليمان في قصر بعبدا بعيدا عن 
االعالم محاولني توسيع املخارج 
وتضييق االختالفات، لكن عقدة 
وزارة الداخلية مازالت على اشدها، 
فالعماد عون متمسك بها مدعوما 
بصمت حلفائه بينما يصر الرئيس 
ميشال سليمان على اعطائها ملن 
يرتاح اليه باالستناد الى الدستور 

واالعراف والسوابق.
الرئي����س ميقاتي وفي حديث 
متلفز، رأى ان امور تشكيل احلكومة 
تسير وفق اخلطط املرسومة ومن 
دون تس����رع، كاشفا عن خطوط 
اتصاالت مع السعودية، الفتا الى 
سعي »بعض االفرقاء« لدى جهات 
دولية الى اس����تصدار قرار دولي 
حتت الفصل الس����ابع انطالقا من 
طريقة التعامل مع الطلبات االخيرة 

لبلمار.
وقال انه هو من يشكل احلكومة 
ويحدد مواقيتها واعترف بوجود 
حتديات. بيد ان مصادر ديبلوماسية 
في االمم املتحدة سارعت الى نفي 
ان يكون هناك اي مش����روع قرار 
او اي شيء آخر يتعلق بلبنان في 

مجلس االمن.
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