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أخبار وأسرار

٭ ال حكومة قريبا: تقول 
مصادر ديبلوماسية أميركية 
ان واش���نطن، بعد زيارة 
جيفري فيلتمان الى بيروت، 
تعتقد ان احلكومة اللبنانية 
العتيدة لن تتشكل قريبا، 
وواش���نطن تفضل الفراغ 
احلكومي ف���ي هذه الفترة 
لكنها لن ترمي كل ثقلها ملنع 
التشكيل. وهي تبدي ليونة 
في الفت���رة األخيرة حيال 
فكرة حكومة تكنوقراط من 
دون وزراء ح���زب اهلل بل 
اقتصار املشاركة على سائر 
أطراف ما يسمى األكثرية 

اجلديدة.
لكن بالنسبة الى األميركيني، 
خالصة الوضع في سورية 
سيكون مدخل التعامل مع 

لبنان في املرحلة املقبلة.
٭ متايز بني اجلميل 

واحللفاء: لوحظ متايز 
بني الرئيس أمني اجلميل 

وحلفائه في ١٤ آذار بالنسبة 
ملوضوع اجللسة التشريعية 

التي دعا اليها الرئيس 
نبيه بري: احللفاء رفضوا 

اجللسة في املطلق ألنها غير 
دستورية في ظل حكومة 

مستقيلة، واجلميل أيدها اذا 
كانت مخصصة لبند واحد 
هو التجديد حلاكم مصرف 
لبنان. وهذا املوقف ينسجم 

متاما مع موقف جنبالط.
٭ تودد املستقبل من الكتائب: 
يحرص مقربون من الرئيس 
سعد احلريري على التودد 
من ح���زب الكتائب إلقفال 
قناة االتصال اجلانبية التي 
فتحها الرئيس أمني اجلميل 
مع الرئيس جنيب ميقاتي 
والنائ���ب ولي���د جنبالط، 
وبعدما تبني ل� »املستقبل« 
ان سببا أساسيا من استياء 
الكتائب وحركتها املتمايزة 
يعود الى إهمالها أو تهميشها 
من جان���ب احلريري وفي 
داخل األمانة العامة ل� 14 آذار 
ملصلحة القوات اللبنانية.

٭ حقائب: رفض العماد 
عون ان يعطى وزارة الثقافة 

بدل حقيبة االقتصاد، فيما 
أظهر مرونة في مجال آخر 

موافقا على ان يعطى وزارة 
العمل بدل وزارة الشؤون 

االجتماعية التي يريدها 
جنبالط.

٭ املرشح السني: توصلت 
الى حسم اسم  االتصاالت 
الس���ني السادس  املرشح 
في احلكومة الذي يفترض 
أن ميثل املعارضة السنية 
وهو يلقى تأييدا من ميقاتي 
ورئيس احلكومة السابق 
عمر كرامي ولم يعد من مجال 
لالنقالب على التفاهم الذي 

أجنز في هذا اخلصوص.
٭ بري يلّوح بالنائب األول 

لسالمة: نقل عن الرئيس 
نبيه بري قوله: »لو لم أكن 
حريصا على البلد وصون 

اقتصاده وعدم اإلقدام على 
أي موقف ميكن فهمه على 

غير حقيقته لوافقت على ما 
ينص عليه النظام الداخلي 
ملصرف لبنان جلهة قيام 

النائب األول حلاكم مصرف 
لبنان رائد شرف الدين 
ـ وهو شيعي ـ مبهماته 

بالوكالة عنه وهو أهل 
لذلك«.

٭ أس���باب سياسية: رغم 
إعطاء سببني »مالي وأمني« 
)ترتيب أوضاعه املالية في 
السعودية واملخاطر األمنية 
في بيروت( البتعاد الرئيس 
س���عد احلريري عن لبنان 
لفترة طويلة، فإن أوساطا 
قريبة من���ه تعزو انكفاءه 
الى سبب سياسي يتعلق 
بنصيحة تلقاها احلريري 
بضرورة عدم مقاربة األحداث 
في س���ورية والبقاء على 
مسافة منها في انتظار ان 
يتبلور املوقف العربي عموما 

والسعودي خصوصا.
وأما عودة احلريري املتوقعة 
قريبا الى بيروت، فإنها تتم 
لس���ببني: التأكد من عجز 
األكثرية اجلديدة عن تشكيل 
احلكومة بعدما استنفدت 
فترة السماح الطويلة التي 
أعطيت لها، وتراكم القضايا 
الت���ي تتطلب  واملس���ائل 
حضور احلريري ومتابعة 
مباشرة على رأس حكومة 

تصريف األعمال.
٭ لبنان ليس أولوية 
سعودية: تزامن غياب 

الرئيس سعد احلريري 
عن البالد وتواجده أغلب 

األوقات في السعودية، مع 
احتجاب السفير السعودي 

في لبنان علي عواض 
عسيري وعدم قيامه منذ 
أشهر بأي حترك رسمي 

أو معلن مع املسؤولني 
اللبنانيني، وهذا ما فسر 

بأن لبنان ال يشكل 
حاليا أولوية لدى اململكة 

السعودية املنهمكة مبتابعة 
ما يجري في البحرين 

واليمن.

استباقا جللسة مجلس النواب اليوم.. وللتمديد حلاكم مصرف لبنان

سليمان واحلريري يوافقان  على جلسة استثنائية حلكومة تصريف األعمال
وحول حصر جدول االعمال 
ببند وحيد قال بري ان اعضاء 
هيئة مكت���ب املجلس املنتمني 
الى 14 آذار رفضوا مبدأ انعقاد 
اجللس���ة، ولم يناقشوا جدول 
األعمال، مؤك���دا ان امر انعقاد 
اجللسة من اختصاص رئيس 
املجلس ولن أس���مح ألحد بأن 

يشاركني فيه.
اخلبير الدستوري والنائب 
السابق د.حسن الرفاعي اكد ان 
السلطة التش���ريعية ال تعمل 
وحدها، ورأى ان دعوة الرئيس 
بري املتكررة للمجلس مخالفة 
دستورية وقانونية، واعتبر ان 
مجلس النواب يشرع بحضور 
احلكوم���ة وإال فم���ا بني على 
باطل فهو باط���ل. باملقابل اكد 
النائب السابق مخايل الضاهر 

ان اجللسة قانونية %100.
نائب رئيس مجلس النواب 
فري���د مكاري األكثر حماس���ة 
للتمديد للحاكم س���المة، قال 
انه ايد عقد جلس���ة تشريعية 
في ظل حكومة تصريف أعمال، 
التمديد لسالمة، لكن  من اجل 
بعد اجلدل القائم، توقع مكاري 
ان يرجئ بري جلسة اليوم الى 

االسبوع املقبل.
لك���ن ثمة من ط���رح امس 
حال وس���طا يقضي بأن تعقد 
اجللسة ويعدل املجلس والية 
حاك���م مصرف لبن���ان بحيث 
تصبح 7 س���نوات بدال من ال� 
5 ثم ينس���حب بعض النواب 

فيفتقد النصاب.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

في االنعقاد اال اذا حصر جدول 
اعماله���ا ببند وحي���د يتناول 
التمدي���د حلاكم مصرف لبنان 

رياض سالمة.
الرئيس نبيه بري رأى ان 
املعركة احلاصلة حول اجللسة 
التش���ريعية، تتجاوز املعنى 
البرملاني الصرف، لتعكس ذهنية 
اإلمارة لدى تيار املستقبل، األمر 
الذي يش���كل خطرا كبيرا على 
الدميوقراطي  النظام  مستقبل 

وعلى مؤسساته في لبنان.

املراس���يم اجلوالة قال فتفت: 
أتفهم موقف رئيس اجلمهورية، 
وهو موقف محق، ألن املراسيم 
اجلوالة عن���وان ال يبعث على 
الطمأنينة لدى الناس، وموقف 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
هو مع الدعوة لرئيس اجلمهورية 

النعقاد مجلس الوزراء.
في غضون ذلك تبقى األنظار 
النيابية  الى اجللسة  مشدودة 
العامة اليوم، والتي لن يكتب 
لها النصاب وال بالتالي النصيب 

احلكوم���ة، ونرى ان هناك من 
يحاول تعطيل املجلس النيابي 
الذي اصابه الش���لل منذ العام 
2006 ولغاية اليوم، كما رأينا 
تعطيال ملوقع رئاسة اجلمهورية 
ملدة سبعة اشهر سنة 2007-
2008، واآلن ن���رى تعطي���ال 
كامال ملجلس الوزراء ومحاولة 

استبداله بأنظمة اخرى.
وعن دعوة رئيس اجلمهورية 
ميش���ال س���ليمان الى جلسة 
ملجل���س الوزراء بع���د رفضه 

ابدى  الرئيس ميشال سليمان 
فيه اس���تعداده لدعوة مجلس 
الى جلسة استثنائية  الوزراء 
للتمديد حلاكم مصرف لبنان 

رياض سالمة.
ورأى فتف���ت ان كل ما نراه 
اليوم هو مرحلة تغيير النظام 
اللبناني وليس معركة سياسية، 
وقال نس���مع كالما من رئيس 
تكتل التغيير واالصالح النائب 
ميشال عون يطعن بصالحيات 
رئي���س اجلمهوري���ة ورئيس 

مازالت ُعقد تأليف احلكومة 
جاثمة على صدر الوضع اللبناني 
احلائ���ر، كما التزال األس���باب 
املعلنة متويهي���ة في الغالب، 
وتخفي ما يعرف وما ال يجوز 
قوله حتى اآلن، وقد جاءت دعوة 
رئيس املجلس النيابي نبيه بري 
لعقد جلسة عامة للمجلس الذي 
لم يجتمع سوى 4 مرات خالل 
الس���نتني الفائتتني من عمره، 
اليوم األربعاء، ليبعد األضواء 
عن الفشل املتمادي في عملية 

تشكيل احلكومة.
النائ���ب أحمد كرامي عضو 
كتلة الرئي���س ميقاتي ال يرى 
دخانا أبيض قريبا، على صعيد 
احلكومة ف���ي حني يصر تكتل 
التغيير واإلصالح على التأكد 
من جدية االتفاق احلاصل بني 
الرئي���س املكلف والعماد عون 
ليس���قط أس���ماء وزرائه على 

الوزارات التي نالها.
ومع احلديث عن لقاء قريب 
بني السيد حسن نصراهلل وبني 
العماد عون لتذليل آخر العقد 
حتدث���ت أوس���اط متابعة عن 
مسعى يقوده السيد نصراهلل 
جلم���ع ميقات���ي وع���ون وقد 
تطرق عون الى هذه العناوين 
في خطاب له باحتفال مدرسي 
في جبي���ل. وحول اجللس���ة 
النيابية التشريعية التي دعى 
اليها بري اليوم، كشف عضو 
النيابية  كتل���ة »املس���تقبل« 
د.احمد فتفت امس عن اتصال 
اجراه رئيس حكومة تصريف 
األعم���ال س���عد احلريري مع 

)محمود الطويل( امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال الوفد االيراني املشارك في اعمال مؤمتر التجديد واالجتهاد في فكر االمام اخلامنئي  

رئيس »جبهة النضال الوطني« حث األسد على التنفيذ الفوري لإلصالحات

رسائل »أس أم أس« بني جنبالط وفيلتمان.. لكن »ال تكويعة جديدة«
تؤس���س الع���ادة بن���اء الثقة 
والصدقية بني الدولة واملواطن 
السوري والتي تصدعت بشكل 
كبير في االشهر القليلة املاضية، 
كما أن االطالق الفوري للحوار 
الوطني الشامل مع كل الشرائح 
في الداخل واخل���ارج من دون 
اس���تثناء، بعيدا عن الغرق في 
الشكليات واآلليات، من شأنه أن 
القائم، ويتيح  ينفس االحتقان 
الدخول في نقاش حول كيفية 
ادارة الشؤون الوطنية في املرحلة 
املقبلة، وبقدر ما تتوسع دائرة 
املشاركة في هذا احلوار، بقدر ما 
الوطنية  تكرس حالة الشراكة 
للتوجه تدريجيا نحو سورية 
جديدة أكثر حصانة ومنعة من 

قبل. 
عامر زين الدين والوكاالت  ٭

ومذهبية وفوضى وليسقط تاليا 
مشروع املمانعة واملقاومة، لذلك 
ومن باب احلرص على سورية 
ودورها، نتطل���ع الى خروجها 
من أزمتها الراهنة نحو مرحلة 
جديدة يكون عنوانها الرئيسي 
االصالح السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي، واطالق احلريات 
والعم���ل احلزبي احل���ر، بعيدا 
عن املقارب���ة االمنية التي غالبا 
ما تؤدي الى تفاقم املشاكل عوض 
حلها«.  وقال: لقد سبق أن وعد 
الرئيس بشار االسد بفتح حتقيق 
جدي يحدد بدقة املسؤوليات عن 
االحداث االولى التي وقعت في 
درع���ا وهي التي أدت الى املزيد 
من االحتجاجات، ان محاس���بة 
التي  املمارسات  املسؤولني عن 
ارتكبت في درع���ا وغير درعا 

عبروا مع الفلس���طينيني، على 
طريقتهم، عن رفضهم الستمرار 
االحتالل االسرائيلي، وأكدوا مرة 
جديدة أن هذا العدو ال يتوانى 
في قتل املدنيني بالرصاص احلي 
وليس هناك ما يردعه«، كما حيا 
»كل املناضلني العرب الدروز في 

مجدل شمس وسواها«. 
واعتبر »ان ما حدث يؤكد أن 
الصراع العربي � االسرائيلي لم 
ينته السيما في ظل انسداد تام 
الفق أي تسوية سياسية تتيح 
انهاء هذا الصراع على أس���س 
عادلة، وهذا ما يحتم أن تكون 
س���ورية أكثر حصانة ومناعة 
ملواجهة املش���روع االسرائيلي 
الذي يريد، ف���ي نهاية املطاف، 
أن تغرق سورية والدول العربية 
االخ���رى، في نزاع���ات طائفية 

ڤي«، م���ن املخاطر االقتصادية، 
داعيا الى التجديد حلاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة، مشيرا الى 
انه ال معلومات لديه حول تأليف 
احلكومة، معتبرا انه على قوى 8 

آذار ان تتحمل املسؤولية. 
وسأل »ملاذا ال يتحمل رئيس 
حكومة تصريف االعمال سعد 
احلري���ري مس���ؤوليته ويقوم 
بتصريف االعمال؟«، وشدد على 
انه لن يشارك في جلسة مجلس 
النواب اال اذا تضمن اجلدول بندا 
واحدا يتعلق بالتجديد لسالمة.  
ف���ي املنطقة،  التغييرات  وعن 
اعتبر انه���ا ايجابية جدا، وأنه 
البد من حل سياسي في سورية.  
وكان جنبالط قد حيا في موقفه 
االس���بوعي جلريدة »االنباء«، 
»أهالي اجل���والن احملتل الذين 

»جبهة النضال الوطني« النائب 
وليد جنبالط، انه حسم خياراته 
السياسية وال تكويعة جديدة. 

ونبه في حدي���ث ل� »ام تي 

أملح املسؤول األميركي جيفري 
فيلتمان في لقائه مع النائب وليد 
جنبالط الذي جرى في بيروت 
قبل أسبوعني الى رغبة أميركية 
بتوجي���ه دع���وة إلي���ه لزيارة 
واشنطن، ولكن جنبالط حتفظ 
على توقيت الدعوة معتبرا انها 
محرجة له وال تتناسب مع مواقفه 

السياسية في هذه املرحلة.
ان  وتقول مص���ادر متابعة 
فيلتمان وقبل س���قوط حكومة 
احلريري كان يبادر إلى اتصاالت 
منتظمة مع جنبالط عبر الرسائل 
النصي���ة »اس ام اس«، وبع���د 
سقوط حكومة احلريري، صار 
جنبالط هو من يبادر الى االتصال 
بفيلتمان عبر رس���ائل نصية، 

وحتى عبر مكاملات هاتفية.
ف���ي هذا الوق���ت أكد رئيس 

جيفري فيلتمانوليد جنبالط 

قيادي في 14 آذار لـ »األنباء«: لبنان رهينة انتظار التطورات السورية 
يرى قيادي في 14 آذار 
ان لبنان سيبقى رهينة 
انتظار تط���ور األوضاع 
في سورية وبالتالي فإن 
املتابع���ني باتوا يراقبون 
األحداث السورية ليبنوا 
الش���يء مقتضاه  عل���ى 
امللفات  ال���ى  بالنس���بة 

اللبنانية.
املتابع���ون  ويتيق���ن 
يوما بعد آخر ان املعادلة 
في سورية تترسخ اكثر 
فأكثر على قاعدة ان النظام 
يزداد قمعا، اال ان الشعب 
السوري يعارضه بقوة 

تنمو باطراد وسط تعاظم 
الرف���ض الدول���ي للقمع 

البالغ القسوة.
وبالتال���ي فإن النظام 
يغرق في هذا املس���تنقع 
والغطاء اخلارجي يرفع 
عنه وهو ما يفسر اللجوء 
الى حتريك اجلوالن وان 
بشكل خجول »للحركشة« 

ال أكثر.
أمام 3  وتقف سورية 
احتماالت: اما تداعي النظام 
اقدامه بسرعة على  واما 
تنفيذ اصالحات سياسية 
كبرى وشاملة واما انتشار 

حالة الفوضى.
أمام هذا الواقع يتوقع 
القيادي املعارض في »14 
آذار« ل� »األنباء« ان تستمر 
املراوحة في لبنان حيث 
الرئيس بري على  يصر 
الى عقد جلسات  الدعوة 
عام���ة ملجل���س النواب، 
وحيث س���يكون اعتذار 
الرئيس ميقاتي احتماال 
غير وارد وحيث سيتعذر 
تشكيل احلكومة ألن قراره 
بي���د الس���وريني وحزب 
اهلل، وه���م ال يري���دون 
التشكيل لكن احملاوالت 

املعلنة للتغطية على ذلك 
ستس���تمر حتى اشعار 

آخر.
في ظ���ل ه���ذا الواقع 
أيض���ا س���يقع مزيد من 
األح���داث مث���ل حادث���ة 
العدلية حيث  س���نترال 
خرج الطرف���ان املعنيان 
بها مبعادلة ال غالب وال 
مغلوب. وسيبقى الرئيس 
س���ليمان على وضعيته 
نفس���ها حيث يق���ال انه 
وافق على تنازل للعماد 
عون ث���م يصار الى نفي 
التنازل وس���يرفع حزب 

اهلل الش���عارات عينه���ا 
وسيبقى عون على النمط 
الس���لبي الذي دأب عليه 

باستمرار

أكثرية غير موجودة

وعن األكثرية اجلديدة 
قال القيادي املعارض انها 
غير موجودة بعني الواقع 
امللم���وس وان  واملنطق 
حزب اهلل أصبح اس���ير 
انقالب مطل���ع العام وما 

تاله من تطورات.
وبالتالي اصبح احلزب 
عاجزا عن قلب األوضاع 

لصاحله او في اجتاه حسم 
الشعارات التي رفعها في 
األش���هر األخيرة اضافة 
الى انه ال يريد تش���كيل 
احلكوم���ة وف���ي األم���ر 
سلبيات ترتد عليه مثلما 
تسيء الى لبنان وشعبه 

من مختلف النواحي.
وتكثر تساؤالت القيادي 
عما اذا كان حزب اهلل قادرا 
على االقتداء بحركة حماس 
الداخل  للتحول ناحي���ة 
اللبناني او انه س���يبقى 
اسير الكبر والصلف فضال 
عن ان فتح جبهة اجلنوب 

غير وارد ال في احلسابات 
الداخلية وال في األجندات 
ان  االقليمي���ة خصوصا 
ايران ليست في وارد كهذا 
وان ابناء اجلنوب شبعوا 
مغامرات ووعودا، مؤكدا 
ان »الكباش« السياس���ي 
مس���تمر في لبن���ان امنا 
بسقوف مضبوطة وال احد 
سيجرؤ على خرقها حتى 
اشعار آخر، وال حتذيرات 
من مخاطر وقوع اعمال 
أمني���ة او اغتياالت لكن 
أحداثا سياسية او أمنية 
على غرار تفجير دورية 

اليونيفيل واردة في اي 
وقت كان.

ويبقى كل شيء مرتبطا 
مبا س���يطرأ في سورية، 
األمر الذي قد يشمل جبهتي 
اجلنوب واجلوالن لكن ال 
مؤشرات ملموسة على ذلك 

في األفق املنظور.
وردا عل���ى س���ؤال ل� 
»األنب���اء« ق���ال القيادي 
ان النائب جنبالط أسير 
خياراته األخيرة وهو ال 
يري���د البقاء حيث وصل 

في األشهر املاضية.
ناجي يونس  ٭

ميقاتي سيلتزم مبا التزم به الرئيس احلريري في تسوية الـ »س ـ س«

هاشم لـ »األنباء«: »14 آذار« تعيش على حلم سقوط النظام السوري
تسير بوتيرة تصاعدية ومن 
سيئ الى أس����وأ، لفت النائب 
هاش����م الى أن قوى »14 آذار« 
تعيش على حلم سقوط النظام 
السوري، وهو ما يبرر دس تلك 
املصادر لالشاعات بهدف االيحاء 
بأن قوى االكثرية اجلديدة هي 
التش����كيل  التي جتمد عملية 
بانتظار ما ستؤول اليه االوضاع 
في الداخل السوري، مع العلم 
أن أزمة التشكيل وبالرغم من 
ارتباط جزء منها بالتطورات في 
املنطقة اال ان اجلزء االكبر منها 
محلي ومرتبط بحقوق بعض 
الفرقاء السياسيني، مشيرا من 
جهة ثانية الى ان كالم املصادر 
أعاله يكشف خبث النوايا لدى 
قوى »14 آذار« وتيار »املستقبل« 

حيال سورية.
بيروت ـ زينة طبارة  ٭

الدولية وقرارها  عبر احملكمة 
االتهامي، مدعما تأكيده بكالم 
الرئيس ميقاتي الذي أعلن فيه 
اثر تكليفه بتشكيل احلكومة 
بأنه س���يلتزم مب���ا التزام به 
الرئيس احلريري في تسوية 
ال���� »س � س« حيال احملكمة 
املقاومة،  الدولي���ة وحماي���ة 
مشيرا الى أنه وفقا لهذا الكالم 
ال ميك���ن حماي���ة املقاومة في 
ظل ترك احملكمة الدولية ومن 
ورائها االدارة االميركية والكيان 
الصهيوني لتنفيذ مآربهم في 

لبنان واملنطقة.
على صعيد آخر وحيال ما 
ذكرته مصادر إحدى املرجعيات 
السياسية من أن قوى االكثرية 
وفي مقدمتها »حزب اهلل« قد 
تس����ارع الى تشكيل احلكومة 
بعد أن أدركت ان األزمة السورية 

للمنطقة.
وردا على سؤال عما اذا كان 
لدى فري���ق االكثرية اجلديدة 
أي مخاوف من التزام الرئيس 
ميقاتي بعد التشكيل بخيارات 
»املستقبل« السيما بثوابت دار 
الفتوى، لفت النائب هاشم الى أن 
أقصى ما يتمناه فريق الرئيس 
احلريري هو خلق مناخ سياسي 
يفرض على احلكومة العتيدة 
انتهاج أجندته السياسية، السيما 
بعد خروجه من السلطة، وهو 
ما دفع ويدفع به الى الغمز تارة 
من قناة الرئيس سليمان وطورا 
من قناة الرئيس ميقاتي بهدف 
توجيه رسائل سياسية توحي 
بالعناوين العريضة ملرحلة ما 
بعد القرار االتهامي، مؤكدا في 
املقابل ان كل تلك احملاوالت لن 
تؤول الى نفاذ ما يخطط للبنان 

عن قتلة الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري، كما أنها )أي احلكومة( 
ستتابع ملف شهود الزور حتى 
النهاية لالقتصاص ممن عاث 
بكرامات الضباط وأس���اء الى 
العالقات اللبنانية � السورية، 
معتبرا بالتال���ي ان ما يحاول 
ن���واب »املس���تقبل« وس���ائر 
ق���وى »14 آذار« االيحاء به الى 
الرئيسني س���ليمان وميقاتي 
ل���ن يغير من مس���ار االكثرية 
اجلديدة اله���ادف الى حتصني 
لبنان وحمايت���ه من احملكمة 
الدولية، خصوصا انه يتردد في 
اآلونة االخيرة ان القرار االتهامي 
ينتظر وصع اللمسات االخيرة 
عليه والتوقيت املناسب لالعالن 
عنه، وبالتالي الس���تثماره في 
الواقعني اللبناني والسوري عمال 
باالجندة االميركية � االسرائيلية 

احلريري للتأكيد على سريان 
مفعول احملكم����ة بهدف النيل 
املقاومة وسالحها، ورسم  من 
خارطة طريق للرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي عبر االيحاء له 
بالعناوين الوطنية الواجب عليه 
اتباعها بعد تشكيل حكومته.

النائب قاس���م في  ولف���ت 
تصري���ح ل� »األنب���اء« الى ان 
االكثرية اجلديدة قد حس���مت 
أمرها حيال موضوع احملكمة 
الدولية بعد أن كشفت عن هويتها 
االسرائيلية � االميركية املشتركة 
واستعمالها كأداة لتقويض حلف 
املمانع���ة املمتد من طهران الى 
سواحل املتوسط، مؤكدا بالتالي 
العتيدة  امليقاتية  ان احلكومة 
س���تتعاطى الحقا مع احملكمة 
الدولية على أساس أنها محكمة 
مسيسة ال ش���أن لها بالكشف 

رأى عض����و كتلة »التنمية 
والتحرير« النائب قاسم هاشم 
ان قوى »14 آذار« وفي طليعتها 
تيار »املستقبل« حتاول زرع 
الرئيسني  الش����قاق بني  بذور 
س����ليمان وميقات����ي من جهة 
واالكثرية اجلدي����دة من جهة 
ثانية، وذلك من خالل نس����ب 
اليهما ال تعبر  مواقف وهمية 
عن حقيقة توجههما في تشكيل 
احلكومة، معتبرا بناء على ما 
تق����دم ان كالم النائ����ب هادي 
حبيش إلحدى الشاشات احمللية 
بأن »الشروط التي وضعها كل 
من الرئيسني سليمان وميقاتي 
لتشكيل احلكومة هي حلماية 
احملكمة الدولية، ولضمان عدم 
فك ارتباط لبن����ان بها« يعبر 
صراحة عن االسلوب الوقائي 
الذي يعتم����ده فريق الرئيس 

قاسم هاشم


