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مصادر: احلريري اتخذ القرار بالعودة إلى بيروت
قالت مصادر مطلعة إن الرئيس سعد احلريري، الذي غاب عن لبنان مدة شهر بعدما طالته االتهامات بالتورط في 
احلوادث اجلارية في سورية من جهة، وكي ال يتهمه أحد بأنه وراء تعطيل التأليف احلكومي من جهة أخرى، اتخذ 
قرارا حاسما بالعودة إلى بيروت بعدما اعتبر أن املهلة التي منحها لرئيس اجلمهورية وللرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي قد انتهت، وقرر ممارسة صالحياته كرئيس حكومة تصريف أعمال إلى أقصى احلدود التي مينحه إياها 
الدستور، فيداوم في السراي احلكومي ابتداء من األسبوع املقبل لتسيير شؤون الناس اليومية وملواكبة موضوع 
احملكمة الدولية.

عربية وعالمية
السيد نصر اهلل ينفي وجود مقاتلني حلزب اهلل في سورية:

منلك اجلرأة لنقول في أي ساحة نقاتل ونستشهد
املتب����ادل تلعب دورا س����لبيا في 
عالق����ات الرجلني، وان عون يريد 
من الرئيس املكلف ان يزوره وان 
يضعه في أج����واء الكتل األخرى 
املقرر اشراكها في احلكومة، علما 
ان مثل هذا الواجب يقتصر على 
رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس 
النواب، وال يش����مل رؤساء الكتل 
النيابي����ة، وهذا ما يري����د العماد 
عون من الرئيس املكلف جتاوزه، 
ووضع الرابية على جدول زياراته 
التش����اورية، بحكم كونه رئيس 
الكتلة النيابية األكبر في مجلس 
النواب، والتي لها الفضل في ايصال 
ميقاتي الى الس����راي الكبير مرة 

أخرى.
من جهت����ه، الوزير الس����ابق 
وئام وهاب أش����ار وألول مرة الى 
تصريح لرئيس حكومة تصريف 
األعمال سعد احلريري على كلمته 
مبناسبة عيد املقاومة، وقال بعد 
زيارته النائ����ب وليد جنبالط ان 
األخير »لدي����ه حالة قرف ويأس 
من الوضع«، وأضاف: معه حق، 
مس����تبعدا خروجه من األكثرية 

اجلديدة.
وف����ي تصري����ح للمؤسس����ة 
اللبنانية لالرس����ال قال وهاب ان 
الرئيس سليمان الذي دخل امس 
بوالية الس����نة الرابع����ة هو اآلن 
في موقع الال موقع، ودعا من لم 
يسمهم الى تخفيف قلة األدب مع 
العماد ميشال عون وان يتعاملوا 
معه بتهذيب، وقال انه مع العماد 
عون في اعتب����ار تكليف ميقاتي 
بتش����كيل احلكوم����ة، ومع غياب 
التفاهم السعودي � السوري ليس 
من مخ����رج، ويبدو اننا متجهون 

الى أكتوبر دون حكومة.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

في س����جاالت على رغم احلمالت 
املتعددة التي تطاله وحتاول وصفه 
في صورة املعتكف عن القيام بدوره 
في تش����كيل احلكومة، مرده الى 
احملاوالت اجلارية الحباط مهمته، 
من خالل اس����تدراجه الى حمالت 
وحمالت مضادة تزيد الشرخ أكثر 

فأكثر.
وتوقفت األوس����اط عند قول 
العم����اد ع����ون: »عندم����ا تنازلنا 
وأعطينا األسماء«، التي يقترحها 
للتوزير، وقالت األوساط: شكرا 
لتنازله على أمل ان يكمل هذا املسار 

تسريعا لتشكيل احلكومة.
لكن ميقاتي م����ازال يردد امام 
زواره انه مستعد الستقبال العماد 
ميشال عون متى شاء األخير اال 
انه ال ي����رى داعي����ا لزيارته الى 
الرابية، ويبدو ان مسألة التزاور 

بدوره اتهم عون ميقاتي بخوض 
معارك وهمية معه لتعزيز شعبيته، 
وطلب منه عدم تناول اسمه بعد 
اليوم، وقال بعد االجتماع االسبوعي 
لكتلت����ه النيابية ف����ي الرابية ان 

ميقاتي ال يريد تشكيل حكومة.
مصادر كتلة املستقبل وتعليقا 
ب����ني رئيس  العالقة  ت����أزم  على 
احلكومة املكل����ف جنيب ميقاتي 
والعماد ميشال عون قالت ان األزمة 
الفعلية هي عند من طّير حكومة 
الرئيس س����عد احلريري من غير 

ان يفكر في النتائج.

ميقاتي يتجنب الرد

بدورها أوساط ميقاتي أكدت 
انه متمسك بنهج عدم الرد، جتنبا 
لالجنرار الى سجاالت اعالمية ال 
طائل منها، وقالت ان عدم دخوله 

واحدة بينما اخلبر األساسي بقي 
24 ساعة«.

وتاب����ع »أقول ل����كل الكذابني 
في العال����م العربي من فضائيات 
وصحف ومواقع يكتبون بفلوس 
فيلتمان، إن التدخل العسكري في 
أي بل����د من البلدان العربية ليس 
مس����ؤوليتنا ولكن إذا ذهبنا في 
أحد االيام ألي س����احة قتال منلك 
اجلرأة لنقول في أي ساحة نقاتل 

ونستشهد«.
ال����ى املوض����وع  وبالع����ودة 
احلكوم����ي، لف����ت ام����س وصف 
البطريرك املاروني بشارة الراعي 
للبن����ان باملريض، ال����ذي يحتاج 
ال����ى معاجلة. ومن أب����رز دالالت 
هذا املرض عدم تشكيل احلكومة، 
وبالتالي عدم مواجهة الشلل الذي 

أصاب املؤسسات العامة.

من قبي����ل توضيح احلقائق، قبل 
مدة قائد الناتو في أوروبا يقول إن 
حزب اهلل والقاعدة موجودون في 
بنغازي وهذا غير صحيح، وحكومة 
القذافي قالت إن هناك قناصني من 
حزب اهلل في مصراتة وهذا غير 
صحيح، وقبل عامني عندما حصلت 
بعض التظاهرات في طهران ومتت 
معاجلتها بعض مواقع املعارضة 
االيرانية اس����تخدموا عبر موقع 
االنترنت ان هناك 1500 مقاتل في 
طهران يقومون بقمع املظاهرات. 
وفي سورية اظهرت قناة العربية 
معارض س����وري يقول إن هناك 
3000 مقاتل من حزب اهلل في الشام 
يقاتلون مع النظام السوري وهذا 
غير صحيح ومس����ؤول العالقات 
اإلعالمية في حزب اهلل نفى اخلبر 
عبر العربية فوضعوا النفي مرة 

في الكونغرس، ونتنياهو قال إنه 
يريد القدس عاصمة ابدية السرائيل، 
والبح����ث لالجئني عن حل خارج 
احلدود، االعتراف بيهودية اسرائيل 
وتواجد عسكري اسرائيلي على نهر 
األردن، دولة فلسطينية منزوعة 
الس����الح وال عودة الى حدود 67 
وطلب من عباس أن ميزق االتفاق 
مع حماس والعودة الى املفاوضات، 
وبعد هذا كله فعلى ماذا سيفاوض 
الفلسطينيني، وبعد كل هذا وعد 
نتنياهو بخداع وتضليل أن يقدم 

تنازالت سخية«.
وعن الوضع العربي، قال السيد 
»أعلق على شائعات تتناقلها بعض 
وس����ائل اإلعالم وبع����ض مواقع 
االنترن����ت خصوصا ف����ي لبنان، 
وه����ذا النفي ال يرتب����ط مبوقفنا 
السياسي ال سلبا وال ايجابا وامنا 

ف����ي ذكرى التحري����ر لم جتد 
احلكومة اللبنانية من يحررها من 
أسر اجلمود والتعطيل، األمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
أطل أم����س من النبي ش����يت في 
البقاع حيث أقيم االحتفال املركزي 
السنوي بعيد املقاومة والتحرير 
متناوال املسألة احلكومية من ضمن 
املس����ائل االقليمية والدولية، كما 
تناول خط����اب الرئيس األميركي 
باراك أوبام����ا املتراجع عن حدود 
الفلسطينية  احلد األدنى للدولة 
واملتق����دم الى احل����د األقصى من 
املصال����ح االس����رائيلية، م����رورا 
الى  الس����ورية وصوال  باألحداث 
احملكمة الدولية وذكرى النكبة التي 
عبرت الى اجلنوب، وذكرى النكسة 

املرشحة للعبور هي األخرى.
وشن السيد نصراهلل هجوما 
عنيفا عل����ى الرئي����س االميركي 
اوباما وخطاب����ه االخير  ب����اراك 
حول الشرق االوسط وفي مؤمتر 
»ايباك«، »متسائال«: ماذا ترك أوباما 
ونتنياهو بعد خطابيهما األخيرين 
للفلسطينيني والسلطة الفلسطينية 
والفصائ����ل، فأوباما جدد التزامه 
بأمن اسرائيل وتفوقها على دول 
املنطقة، وهو دفع عالقات التعاون 
األميركي � االسرائيلي الى مستوى 
غير مسبوق، وأعلن رفضه لدولة 
فلسطينية من جانب واحد ورفض 
املصاحلة بني فتح وحماس وحتدث 
عن دول����ة فلس����طينية منزوعة 
الس����الح وتكلم عن دولة بحدود 
1967 وبع����د يوم����ني تراجع، أما 
أكثر  نتنياهو فالتصفيق له كان 
من الكالم ف����ي الكونغرس، وهذا 
يعني أن كل ما قاله نتنياهو في 
الكونغرس هو موضع اجماع من 
احلزبني الدميوقراطي واجلمهوري 

ناشطون لبنانيون في لقاء تضامني مع الشعب السوري في سن الفيل أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل خالل خطابه في عيد املقاومة أمس

أخبار وأسرار
٭ خشية بري: ينقل عن 
الرئيس بري خشيته من 

أن تأليف حكومة ال حتظى 
برضا عربي، أو ينظر 

إليها على أنها استفزازية، 
من شأنه أن يؤدي إلى 

جتميد الصناديق العربية 
استثماراتها في لبنان. 

وبحسب بري وفق ما نسب 
إليه، فإن ذلك يفضي إلى 

أزمة اقتصادية حادة.
٭ نقطة »مستقبلية 

وسطية«: نقل عن النائب 
وليد جنبالط األسبوع الفائت 

انه ال يرضى عن الرئيس 
جنيب ميقاتي بديال سوى 

النائب السابق بهيج طبارة أو 
بهية احلريري التي تقف عند 

نقطة »مستقبلية وسطية« 
تتقاطع عندها خيوط بري 

وجنبالط وحزب اهلل، اضافة 
الى سورية والسعودية.

٭ جنبالط و»املستقبل«: 
عن العالقة مع النائب وليد 

جنبالط وخصوصا بعد 
موقفه األخير الذي انتقد 

فيه فشل األكثرية اجلديدة، 
يقول النائب أحمد فتفت 

»ليست هناك مشكلة على 
الصعيد الشخصي مع 

النائب جنبالط وهو حر في 
توجهاته السياسية، امنا ال 
يستطيع وليد جنبالط ان 
يفصل نفسه عن األكثرية 
اجلديدة، ومن دون وليد 

جنبالط وجنيب ميقاتي ال 
توجد أكثرية جديدة، وبالتالي 

هما جزء من هذه األكثرية 
وأي فشل هو فشل لهما 
ألنهما اختارا هذا املسار 

ولم يجبرهما أحد من جهتنا 
على اختياره، اال اذا كانوا 

أجبروا بالقمصان السوداء ال 
أعرف«.

ويقول النائب نهاد املشنوق 
انه ال يجب إعطاء جنبالط 

حجما أكبر من حجمه 
الواقعي... جنبالط كان له 
دور في املاضي وانتهى... 

وترى مصادر مقربة من تيار 
املستقبل ان أوراق اعتماد 
جنبالط في هذه الظروف 
بالذات غير مقبولة، فضال 

عن انه زائر اسبوعي لدمشق 
وحليف حلزب اهلل ويهاجم 

احملكمة ويدعو لالسراع في 
تشكيل احلكومة امليقاتية 
ملواجهة تداعيات احملكمة 

املسيسة بحسب زعمه.

صدمت دراجة نارية، عقيلة 
الرئيس فؤاد السنيورة السيدة 
هدى، اثناء مرورها س���يرا على 
القدمني في شارع رشيد كرامي 
مبنطقة فردان مساء أمس األول، 
م���ا ادى الى اصابته���ا بجروح 
ورض���وض، ونقلت الى قس���م 
الطوارئ في مستشفى اجلامعة 
ابقيت حتت  االميركية، حي���ث 
املراقبة. وباشرت القوى االمنية 
حتقيقاتها ملعرفة سائق الدراجة 
الذي فر الى جهة مجهولة. وتلقى 
الرئي���س الس���نيورة اتصاالت 
هاتفية من الرؤس���اء نبيه بري 
وسعد احلريري وجنيب ميقاتي 
واملفتي قبان���ي وقائد اجليش 
العماد قهوجي ووزراء ونواب.

دراجة نارية 
صدمت زوجة 

السنيورة

طائرة نقل عسكرية 
أميركية هبطت في 

مطار »حاالت«
هبطت طائرة نقل عس����كرية 
أميركية على مدرج مطار حاالت 
في البترون في شمال لبنان حاملة 
مساعدات للجيش اللبناني، ضمنها 
خيمة واس����عة لتوفي����ر حظائر 
التابع����ة للجيش  للمروحي����ات 
اللبناني من أجل حمايتها من الرياح 
العاتية، وتركيب إضاءة صناعية 
من أجل حتليق ليلي أكثر أمنا في 
فترات الظالم. ويتجنب االميركيون 
الدولي، العتبارات  مطار بيروت 
أمني����ة. وكان مطار حاالت، وهو 
جزء من اوتوستراد، قد استحدث 
أثناء احلرب األهلية لكنه لم يعتمد 

رسميا بعد.

هدى السنيورة

أكد في حديث لـ »األنباء« أن العقوبات األميركية على النظام السوري رمزية

بيضون: روسيا لن تستطيع االستمرار في الوقوف إلى جانب األسد

مصدر وزاري لـ »األنباء«: ال حكومة اآلن واألنظار على الوضع في سورية

اعتقاده ان الشعب السوري 
غير معن���ي بالعمق الطائفي 
للدولة السورية مبستوييها 
االجتماعي والسياسي كونه 
ش���عبا ثار في الع���ام 1936 
لتوحيد سورية بعد ان كانت 
الى دويالت طائفية،  مقسمة 
معتبرا ان هذا البعد الوطني 
لدى الشعب السوري يؤدي 
الى حتمية عدم انزالق سورية 
الى نزاعات طائفية على غرار 

ما حصل في لبنان.
وردا عل���ى س���ؤال حول 
التحركات العسكرية السورية 
على احلدود الشمالية للبنان، 
أعرب بيضون عن عدم تخوفه 
من تفاقم املشهد احلالي، وذلك 
العتباره ان القيادة السورية 
تدرك ان اي عملية عسكرية 
ضد األراضي اللبنانية ستنعى 
النظام السوري عبر دفع امللف 
بكامله الى مجلس األمن الدولي، 
وبالتالي الى تلقي النظام ضربة 
عسكرية تكون أقسى عليه من 
الضربة الت���ي تلقاها النظام 
الليبي، مشيرا الى ان الهدف 
من تلك التحركات العسكرية 
على احلدود الشمالية للبنان 
ل���ن يتجاوز عتب���ة التهويل 
كون املقصود منها هو إيصال 
الرس���ائل السياسية لكل من 
املجتمع���ني الغربي والعربي 
النظام في  حلثهما على دعم 

أزمته الراهنة.
بيروت ـ زينة طبّارة  ٭

ميشال سليمان الذي يحرص 
على ممارس���ة صالحياته 
كامل���ة، وقد أظه���ر صالبة 
ملموسة، في مواجهة مساعي 
العم���اد ع���ون، للنيل من 
هيبة الرئاسة ومن صدقية 
الرئيس، ولم يسمح بتهميش 
مقام الرئاسة ما ترتب عليه 

إخفاق اخلصوم.
إذن االنظار مركزة على 
تطور االوضاع في سورية، 
وهذه االوضاع غير واضحة 

برأي الوزير الذي الحظ في 
ذات الوق���ت تصميم الناس 
في س���ورية عل���ى حتقيق 
االصالح، وال يخشى الوزير 
عينه العبث باألمن اللبناني 
تغطية ألوضاع معينة، وفي 
تقديره ان حتريك تظاهرات 
باجتاه الشريط احلدودي، 
لن يكون متيسرا هذه املرة، 
في ضوء قرار رسمي يقضي 
بااللتزام التام بالقرار 1701.
بيروت ـ ناجي يونس  ٭

السوري، اكد النائب بيضون ان 
سر قوة النظام السوري تكمن 
في عدم حيادية اجليش بعكس 
ما اتخذه اجليش املصري من 
موقف من األحداث املصرية، 
خصوصا ان اجليش السوري 
غير قابل لالنقسام على ذاته ما 
بني مؤيد ومعارض، وقد أبدى 
التزاما كامال بتوجهات القيادات 
السياس���ية لنظ���ام الرئيس 
األسد، مس���تدركا بالقول انه 
وبالرغم من متاسك اجليش 
وبالرغم من وق���وف النظام 
الس���وري على تلك الركيزة 
األساس���ية لبقائه في احلكم 
إال ان الرئيس السوري متخوف 
الطائفية،  من بعض املشاكل 
وذلك بدليل تكثيفه اللقاءات 
مع رجال الدين الى اي طائفة او 
مذهب انتموا، بحيث استجاب 
مؤخرا ومنذ اللقاء األول معهم 
وبش���كل غير مسبوق وغير 
متوقع ملطالبهم التي جتسدت 
في إنشاء قناة فضائية تعنى 
بالش���ؤون الدينية، وبعودة 
املنقبات الى سلك التعليم بعد 
قرار قضى مبنعهم من ممارسة 
املهنة، وبإغالق الكازينو الذي 
لم مير على إنش���ائه س���وى 
أش���هر قليلة، مشيرا بالتالي 
الى ان الرئيس األسد لم يكن 
ليستجيب ملطالب رجال الدين 
لوال سعيه الى استقطاب دعمهم 
له جراء مخاوف حقيقية لديه 
من حص���ول نزاعات طائفية 

في سورية.
هذا، وأعرب بيضون عن 

واح���د، كما يفض���ل الذين 
سموه لتش���كيل احلكومة، 
أكان على املستوى الداخلي 
السياسي والشعبوي، أو على 
املستوى االقليمي واملصالح 
التي تربط���ه وتربط لبنان 
بالدول العربية، وهذا ما حدا 
به الى جتنب أي خيار مماثل، 
وبالتالي التمسك بتوجهات 
أخرى ال تقبل بها االكثرية.

وكل ذلك يحصل وسط 
توجهات واضحة للرئيس 

السوفييتي« وبالتالي كانوا 
س���ببا أساس���يا من اسباب 

تفككه.
وأض���اف بيض���ون، ان 
الغربي والعربي مبا  العاملني 
فيه لبنان راهنوا لفترة طويلة 
على استقرار سورية ألهميته 
في املنطقة ولو على حساب 
احلريات ودميوقراطية العمل 
السياسي، مشيرا الى ان تلك 
املراهنات لم تعد قائمة اليوم 
املتغي���رات اجلذرية  ج���راء 
احلاصلة في املنطقة العربية 
وحتدي���دا في مص���ر وليبيا 
وتونس، وج���راء التطورات 
الداخل السوري،  األمنية في 
وبالتال���ي يعتبر بيضون ان 
الرهان على استقرار سورية 
كركن أساسي الستقرار املنطقة 
قد تبدل وأصبح قائما على مبدأ 
»احلرية تصنع االس���تقرار« 
وليس القمع، مش���يرا الى ان 
هذا التبدل في مفهوم صياغة 
أفقد  االس���تقرار في املنطقة 
التي  س���ورية بريق ورقتها 
كان���ت ترفعه���ا دائم���ا أمام 
املجتمع الدولي على انها مفتاح 
االستقرار في املنطقة الشرق 

أوسطية.

استقطاب رجال الدين

وبناء على ما أدرجه بيضون 
من مطالعة في اساس وأبعاد 
التطورات السورية وردا على 
سؤال حول ما اذا كان يرى ان 
الدولية ستؤول  الفعل  ردود 
النظام  الى حتمية س���قوط 

يعني املواجهة معه.
أما بالنسبة لقوى 14 آذار 
فال تبدو منزعة من تخبط 
االكثرويني اجل���دد بنتائج 
عبثه���م بحكوم���ة الوحدة 

الوطنية.
الوزير  ب���رأي  وواضح 
املصّرف لألعمال ان الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي ملس 
طبيعة ما س���يواجهه، وما 
اذا  س���تكون عليه االحوال 
تش���كلت حكوم���ة من لون 

الرئيس األسد  عقوبات على 
ش���خصيا لم تك���ن عقوبات 
جدية أساسية حملاصرة النظام 
السوري وشل قدراته، بقدر ما 
هي عقوبات رمزية تهدف من 
جهة الى عزل القيادة السورية 
على املستويني العربي والدولي 
إلصابة هيبة النظام التي ُعرف 
به���ا طيلة العه���ود املاضية 
والتخفيف من حدة شوكته، 
وتهدف من جهة ثانية الى عدم 
إبداء الدعم الكافي للمعارضة 
السورية ضد الرئيس األسد 
قبل التأكد من هوية وأهداف 

تلك املعارضة.
هذا، ولفت بيضون الى ان 
روس���يا وبالرغم من وقوفها 
ال���ى جانب الرئيس األس���د 
والنظام السوري، لن تستطيع 
االس���تمرار في تغطية إسالة 
الدم���اء في س���ورية، بحيث 
ستضطر الحقا وألسباب عديدة 
أهمها اقتصادية للحاق بالركب 
األميركي وبالتالي للسير في 
خط توجه���ات األمم املتحدة 
ومجلس األمن، خصوصا ان 
الرئي���س الروس���ي دميتري 
مدڤيدي���ڤ كان اول من تقدم 
بالنصح للرئيس األسد بعدم 
التصرف على طريقة الرئيس 
األسبق ميخائيل غورباتشيف 
الذي تكلم ملدة 3 سنوات من 
عهده عن إصالحات جدية دون 
اإلقدام على تطبيق اي منها، 
وهو التأخير الذي كان سببا 
أساسيا في استباحة هيبة ما 
كان ُيعرف سابقا ب� »االحتاد 

سورية، وس���ورية تتريث 
في إعط���اء الضوء األخضر 
للحلف���اء االكثريني جتنبا 
إلثارة املزيد من املشاكل مع 
العربية واخلليجية  الدول 
خصوص���ا، فيما حزب اهلل 
يرى في الف���راغ القائم أقل 
ضررا من تش���كيل حكومة 
مواجهة مع املعارضة اجلديدة 
وحلفائها، أو حكومة بدون 
متثيل احلزب، كما تريد بعض 
القوى الدولية واالقليمية ما 

في قراءة حتليلية خلطاب 
الرئيس األميركي باراك أوباما، 
السابق  النائب والوزير  رأى 
محم���د عبداحلميد بيضون، 
ان اخلط���اب املذكور لم يكن 
ملهاجمة سورية بقدر ما كان 
البيت  إدان���ة  للتعبي���ر عن 
األبيض لعمليات القمع والقتل 
وإطالق النار ضد املتظاهرين 
املدنيني على أراضيها، معتبرا 
ان ما جاء بني سطور اخلطاب 
ه���و التأكيد عل���ى ان هناك 
ق���رارا دوليا بإعطاء الرئيس 
األسد فرصة جديدة لصياغة 
إصالحات حقيقية، تتماشى 
واملتطلبات الدميوقراطية على 
املستويني السياسي واإلعالمي، 
مشيرا من جهة اخرى الى انه 
وبالرغم مما تقدم فإن املوقف 
احلقيقي للبيت األبيض جتاه 
التطورات السورية ُيستشف 
من تصريحات وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون 
التي أعلنت مرتني ان الواليات 
املتحدة لن تتخذ موقفا حاسما 
من نظام الرئيس األسد قبل ان 
تتبلور صورة املعارضة في 
سورية وتتضح هوية ومعالم 
قيادتها، وذل���ك العتباره ان 
جزءا كبيرا من خطاب أوباما 
مغلف بحيثية انتخابية قائمة 
على متسك قواعده الشعبية 
بحقوق اإلنسان وبالدفاع عنها 
سواء في الواليات املتحدة او 

خارجها.
ولفت بيضون في حديث ل� 
»األنباء« الى ان ما فرض من 

ال حكومة ستتشكل في 
لبن���ان اآلن.. ه���ذه ال�»ال« 
اجلازمة ص���ادرة عن وزير 
في حكومة تصريف األعمال، 
أصر على عدم ذكر اسمه كي ال 
تنسب معطياته املوضوعية 

الى غايات سياسية.
والح���ظ الوزير عينه ل� 
»األنب���اء« انع���دام احلراك 
احلقيق���ي عل���ى الس���احة 
احلكومي���ة، فق���وى 8 آذار 
تترق���ب م���آل األم���ور في 

محمد بيضون

املراهنات على 
استقرار سورية لم 

تعد قائمة اليوم 
جراء املتغيرات 

اجلذرية احلاصلة 
في املنطقة

ماذا ترك أوباما 
ونتنياهو بعد 

خطابيهما األخيرين 
للفلسطينيني 

والسلطة الفلسطينية 
والفصائل


