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 حوري: ما يختاره الشعب 
السوري نقبل به وال منلك اإلرادة 

وال القدرة على التدخل 

 شيباني: نرحب بالتعاون التام
   مع مجلس تعاون اخلليج «الفارسي»!

 أكد عضو كتلة «املستقبل» النائب عمار حوري ان «لبنان 
اليوم ليس ضمن اهتمام بلدان العالم في ظل املتغيرات التي 
حتصل في دول عربية عدة»، معربا عن اعتقاده ان «منطقة 
الشرق االوسط التي تشهد تطورات وثورات متالحقة ستمتد 
نتائجها الى عقود مقبلة»، ومشيرا الى ان التحرك االميركي 
وااليراني أخيـــرا باجتاه لبنان 
يأتي في ظـــرف دقيق، فكل من 
املتغيرات  البلدين يريد مراقبة 

بصورة دقيقة.
  وفي حديث لقناة «اجلديد» 
شـــدد على أن «لبنان هو مركز 
لالرتدادات، وهو ليس في عني 
احلدث وليس ايضا من أولويات 
العالم، بل االهمية ملا يحدث في 
سورية وليبيا وغيرهما»، معتبرا 
في هذا السياق ان «زيارة معاون 
وزير اخلارجية االيراني محمد 
رضا شـــيباني ومساعد وزيرة 
اخلارجية االميركية لشؤون الشرق األدنى جيفري فيلتمان 

لبنان تهدف الى متابعة التطورات.
  وعن سبب عدم تأليف احلكومة حتى اآلن، أشار حوري الى 
أن «ما يعوق التشكيل عنصر داخلي وآخر خارجي، واذا تأمن 
اخلارجي يسقط الداخلي»، مؤكدا ان السوري أكثر حماسة من 
االيراني لتشكيل احلكومة. اال انه رأى ان مع تشكيل قناعة 
سوريةـ  ايرانية مشتركة تتألف احلكومة بسرعة. وأضاف: 
نحن طرحنا حكومة تكنوقراط «متشي» أمور البلد على أن 

ترحل االمور اخلالفية الى مؤمتر احلوار.
  وعن األوضاع في سورية، أجاب حوري: نحن ال نتدخل 
وال منلك اإلرادة والقدرة على التدخل في سورية أو أي بلد 
عربي آخر، وبالتالي ما يختاره الشعب السوري لنفسه نقبل 
بـــه. وأعرب عن اعتقاده ان «ما يفيد هو أن يتاح مســـاحة 
واسعة لالعالم بالدخول الى سورية ونقل ما يجري هناك، 
فاالعالم احملايد العربي والعاملي خير من ينقل بدقة»، معتبرا 
ان االصالحات التي أقرها الرئيس الســـوري بشار االسد ال 
مناص من تطبيقها، ألن في ذلك خدمة لسورية، كما أن بوابة 
االصالحات متر بعـــدم مواجهة املتظاهرين بالعنف. وختم 
في هذا السياق بالقول: نتمنى لألشقاء بسورية ما يتمنون 

ألنفسهم، كما أن استقرار سورية يريحنا في لبنان.

 رأى نائب وزير اخلارجية اإليرانية لشؤون الشرق األوسط 
محمد رضا شــــيباني ان اخلطوات التي تقوم بها بعض الدول 
التابعة ملنطقة اخلليج «الفارسي» هي خطوات عدمية التأثير، 
وأكد انه اذا كان هناك قرار بتســــخني التعاون بني الدول التي 
تنتمي الى منطقة واحدة فإن استقدام دول أخرى ال تنتمي الى 
نسيج هذه املنطقة ال يساهم في خدمة املصلحة املشتركة العليا 

لدول هذه املنطقة.
  شــــيباني زار على التوالي الرئيــــس املكلف جنيب ميقاتي 
والرئيس ســــليم احلص واألمني العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصراهللا ومفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني ونائب رئيس 

املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبداألمير قبالن.
  وقال شيباني اثر زيارته للمفتي قباني: أنا أعتقد ان جامعة 
الدول العربية قد وضعت اإلطار العام للتعاون بني هذه الدول، 
حتى من داخل نسيج دول مجلس تعاون اخلليج الفارسي كانت 
هناك بعض االنتقادات التــــي وجهت الى مثل هذه اخلطوة، ال 
أعتقد ان هذا األمر سوف يكون له تأثير معني، وحتى ان الدول 
التي تنتمي الى مجلس التعاون لم تســــتطع حتى اآلن القيام 
والنهوض باألعباء واملســــؤوليات اجلسام املطلوبة منها، فما 
بالك اذا استقدمت بعض الدول التي ال تنتمي الى نسيج منطقة 
اخلليــــج، ولكن في هذا اإلطار البد ان نقول ان هناك العديد من 
القابليات املوجودة لدى مجلس الدول للتعاون اخلليجي، واذا 
هي اســــتفادت من هذه القابليات للنحو األحسن فبإمكانها ان 

تقدم العديد من اإلجنازات املهمة للمنطقة.
  وأضاف: انا اعتقد وأؤكد في هذا اإلطار ان اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية قد أثبتت توجهها في هذا اإلطار وقد قدمت مقترحات 
عملية من اجل تعزيز ورفع وتيرة التعاون بني الدول املوجودة 
في منطقة اخلليج، وأنا أعتقد انه اذا بادرت الدول األعضاء في 
مجلس التعاون اخلليجي الى األخذ بســــبل التعاون واالنفتاح 
على اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، فهذا األمر سوف يساعد الى 
حد كبير في ان ينهض هذا املجلس بالدور األساســــي املطلوب 
منه وان يحقق النتائج املرجوة واملطلوبة، وإيران أثبتت حسن 

نيتها في األساس من خالل املقترحات التي قدمتها.
  ولوحظ تدخل شيباني أثناء نقل املترجم كالمه من الفارسية 
الى العربية، عند كالمه عن مجلس التعاون اخلليجي، مضيفا 

الى الترجمة كلمة فارسي. 

 تسليم «شاهد زور» سوري إلى بلده بعد انتهاء محكوميته بلبنان

 معلومات «األنباء»: لقاء التضامن مع الشعب السوري الثالثاء

 حبيش: ماذا كان يفعل «اخلليالن» في دمشق؟ 

نهاد املشنوق، كمال اليازجي، 
شارل جبور، وليد فخر الدين، 

يوسف بزي وأمين شروف.
  من جهتـــه أكد األمني العام 
للهيئة العليـــا لإلغاثة اللواء 
يحيى رعد فـــي حديث لقناة 
«املؤسسة اللبنانية لإلرسال» 
ان الهيئـــة هـــي أداة تنفيذية 
تعمل بقرار من احلكومة، الفتا 
الى انها تقدم الدعم اإلنساني 
للنازحني من سورية ألسباب 
اضطرارية، بالتنسيق والتعاون 

مع املنظمات واإلدارات.
  وكشف رعد ان هناك تنسيقا 
بني املنظمات بحيث تقدم كل 
جهة ما تقدر عليه، من طعام 

إلغاء  تصريف أعمال يحصل 
لصالحيـــة تعـــود لرئيـــس 
اجلمهورية في املادة ٥٦ وهي 
التي جتيز له الطلب الى مجلس 
النظر في أي  إعـــادة  الوزراء 
قرار في القرارات التي يتخذها 
املجلس اي جتيز له قراءة ثانية 

للقرارات».
  وردا على سؤال عن سبب 
وجود الرئيس سعد احلريري 
خارج لبنان، أجاب حبيش: 
انه بســـبب الوضع  «أعتقد 
األمني، ألنه ليس مريحا، ولكن 
باتـــت قريبة». وفي  عودته 
ســـياق آخر، وحول األحداث 

سيشـــارك فيه ايضـــا قيادي 
في احد األحزاب التي انتقدت 
املذكور، ورأى  اللقـــاء  انعقاد 
اللبنانيني  انه ميس مبصالح 
ـ  اللبنانية  العليا وبالعالقات 

السورية.
  وبحســـب معلومات جلنة 
املتابعة في اللقاء فإن املشنوق 
سيشرح خالل اطاللته تفاصيل 
ما حصل بدءا مما يسميه تهديد 
فندق البريستول وقمع احلريات 
وصوال الـــى االصرار على ان 
يكون هذا التحـــرك جزءا من 
«الربيع العربـــي» وان يكون 
الـــى جانب النضال الســـلمي 
واملدني للحرية والدميوقراطية 

في سورية. وأشارت مصادر 
اللجنة الى ان العديد من النواب 
والشخصيات وهيئات املجتمع 
املدني ستشـــارك فـــي اللقاء، 
وأكدت ان لبنان بلد احلريات 
ونحن حريصون على احلفاظ 
على هذا العنوان، وكما نظموا 
هم مؤمترات في فنادق أخرى 
دفاعا عن النظام السوري، فمن 
حقنا ان يكون لنا موقف دفاعا 
عن احلريات ونصرة ليس فقط 
الســـوري وامنا ألي  للشعب 
شعب في العالم العربي وعلى 

مستوى العالم.
  وقد تشكلت هيئة متابعة 
للقاء تضـــم الى جانب صالح 

الســـابقني لم تتدخل بســـبب 
األحداث الداخلية؟».

  وفـــي حديث حملطـــة «ال 
بي ســـي» قال: «انا مقتنع بأن 
القيادة السورية غير مستعجلة 
لتشـــكيل احلكومة، ألنها لو 
أرادت لها ان تتشكل لتشكلت 

في ٢٤ ساعة».
  وحول دعوة الرئيس نبيه 
بري الى جلسة تشريعية في 
ظل حكومة تصريف أعمال، أشار 
الى ان «املوضوع من  حبيش 
الناحية القانونية والدستورية 
اذا شرع  ليس واضحا، ولكن 
املجلس النيابي في ظل حكومة 

 وفق معلومـــات «األنباء» 
فإن لقاء «التضامن مع الشعب 
السوري» سيعقد الثالثاء املقبل 
في احدى القاعات في الضاحية 
الشرقية لبيروت، بعد ان كانت 
ادارة فنـــدق البريســـتول قد 
اعتذرت عن عدم اســـتضافته 
في ١٧ اجلـــاري، باالضافة الى 
اعتذار ادارة ٢٨ فندقا في بيروت 
وجبل لبنان عن استقبال اللقاء. 
وفي املعلومات ان منسق جلنة 
لقـــاء «لبنانيون  املتابعة في 
من أجل حرية وكرامة الشعب 
السوري» صالح املشنوق سيطل 
التلفزة  على احدى محطـــات 
مساء غد االثنني خالل برنامج 

 تساءل عضو تكتل «لبنان 
أوال» النائب هادي حبيش «هل 
من عاقل او من شخص يفكر 
سياســـيا بشكل سليم ويقول 
ان سورية ال تتدخل في تأليف 
احلكومة فـــي لبنان، وإال ماذا 
كان يفعل املعاونان السياسيان 
لرئيس مجلس النواب نبيه بري 
واألمني العـــام لـ «حزب اهللا» 
السيد حسن نصراهللا النائب 
علي حسن خليل واحلاج حسني 
خليل في دمشـــق، اضافة الى 
بعض الشخصيات اللبنانية؟». 
وأضاف: ولكن «ميكن القول ان 
القيادة السورية في األسبوعني 

 ٭ االحتماالت احلكومية: مع 
انحسار احتماالت وإمكانات 

تشكيل حكومة األكثرية 
اجلديدة، وعدم وجود إمكانية 

عملية لتشكيل حكومة غير 
سياسية (تكنوقراط) أو 

حكومة أمر واقع، فإن «أزمة 
التأليف تقف أمام ثالثة 

احتماالت: 
  - ان يستمر الوضع على ما 
هو عليه «حكومة تصريف 

أعمال مع رئيس مكلف»، الى 
ان يطرأ ما يؤدي الى كسر 
احللقة املفرغة في اجتاه ما.

  - ان يتم تعومي احلكومة 
احلالية املستقيلة ويتم ذلك 

بطريقة واقعية أكثر منها 
دستورية عبر توسيع نطاق 

تصريف األعمال بسبب 
الظروف االستثنائية، مبا في 
ذلك إمكانية اجتماع احلكومة 

ملواجهة حاالت طارئة 
وعلى جانب من األهمية 

واخلطورة...
  - ان تعود عملية التأليف الى 

املربع األول، مربع ما بعد 
استشارات التأليف مباشرة 

عندما جرت محاولة جدية 
إلشراك قوى املعارضة 

اجلديدة (١٤ آذار). على ان 
جترى احملاولة اجلديدة حتت 
عنوان «حكومة إنقاذ وطني» 

تكون عمليا نسخة منقحة 
عن هيئة احلوار الوطني.
  ٭ حصة وازنة للرئيس: 

يقول قطب بارز في ٨ 
آذار انه مع إعطاء رئيس 

اجلمهورية حصة وزارية 
وازنة على ان تضم بصفته 
«رئيسا توافقيا» وزراء من 

كل الطوائف واملناطق.
  ٭ اتفاق سياسي: يقترح 

نواب من األكثرية اجلديدة 
على قياداتهم ان التوصل 

الى اتفاق مع الرئيس جنيب 
ميقاتي على احلكومة ال 
يكفي اذا لم يتالزم مع 

اتفاق مسبق على برنامجها 
السياسي، حتى ال حتدث 
خالفات ومفاجآت تطيح 

باحلكومة عند أول امتحان. 
في نظر هؤالء ان التجاذبات 

والتباينات خالل عملية 
تشكيل احلكومة تشير الى 

انه من الصعب ان تشكل 
احلكومة، واذا شكلت 

فسيكون من الصعب ان 
حتكم وتصمد.

  ٭ نظرة محايدة: يقول 
سياسي لبناني «محايد»: 

«قبل أكثر من سنة أصيبت 
١٤ آذار بالوهن جراء تصدع 
املنظومة االقليمية والدولية 

من حولها، واليوم بدأت بوادر 
حالة مشابهة تصيب ٨ آذار.
  في احلالة األولى استثمرت 
٨ آذار اللحظة لالنقضاض 
على ١٤ آذار فأطاحتها من 

احلكومة، واليوم تكابد األولى 
ما كابدته الثانية قبل نحو 

سنة. والظروف في احلالني 
ليست لبنانية على االطالق.

  وفي حلظة من هذا النوع 
يحلو للسياسيني اللبنانيني 

القول ان حال الوهن االقليمي 
جتعل لبنان مكشوف 

الظهر، ويثيرون الهلع في 
نفوس مواطنيهم. لكن 

ماذا لو اعتبرنا ان حلظة 
الوهن االقليمي على طرفي 

اخلاصرة اللبنانية هي 
فرصة للبحث في املعضلة 

الداخلية بعيدا عن الطموحات 
االقليمية، وبعيدا عن الرغبة 

في االنقضاض. 

 أخبار وأسرار 

ر وشيباني نبَّه والفرنسيون على اخلط  فيلتمان حذَّ

 كباش أميركي ـ إيراني على طاولة لبنان واألزمة احلكومية مفتوحة
فرنسي مباشــــر على خط األزمة 
احلكومية في لبنــــان عبر زيارة 
نائب مدير ادارة مصر واملشــــرق 
في اخلارجية الفرنســــية الكسي 
لوكور غراندميزون، الذي أجرى 
في اليومــــني املاضيني لقاءات مع 
شخصيات لبنانية في مقر السفارة 
الفرنسية، أبرزها لقاء مع وفد من 
حزب اهللا ضم النائبني علي فياض 
ونوار الساحلي، ومسؤول العالقات 
الدولية في احلزب عمار املوسوي 
بحضور السفير الفرنسي دنيس 
ياتون، حيث حرص املوفد الفرنسي 
على االســــتماع الــــى وجهة نظر 
التطورات، خصوصا  احلزب من 
حول تشــــكيل احلكومة والوضع 

في سورية.
  وعلى خط فرنسي آخر وصل 
الشــــيوخ  ناذئب رئيس مجلس 
السابق  الوزراء  الفرنسي رئيس 
جان بيار رافاران الى بيروت أمس، 
وتســــتمر زيارته حتى مساء غد 
االثنني، وفي جدول مواعيده لقاء 
البطريرك املاروني بشارة الراعي 
في بكركي اليوم األحد، الى جانب 

جولة على املسؤولني.
 ٭  بيروت ـ عمر حبنجر 

البيان. وتضمن البيان ان زيارة 
فيلتمان هي لنقل رسالة فحواها 
ان الواليــــات املتحــــدة تنظر الى 
الثورات في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا باعتبارها فرصة تاريخية 
لتلبية تطلعات شــــعوب املنطقة 

بالدميوقراطية واالزدهار.
  ولوحظ تغييب الرئيس ميشال 
سليمان ورئيس احلكومة املكلف 
جنيب ميقاتي ملوضوع احلكومة 
في بيانهما حــــول احملادثات مع 
املوفد األميركي، وتركيزهما فقط 
على تطورات املنطقة انطالقا من 
أوباما،  الرئيس األميركي  خطاب 
علما ان صحيفة «النهار» البيروتية 
نقلت عن مصادر الرئيســــني، ان 
املســــؤول األميركي فاحتهما في 
موضوع التأليف، وعلى أســــاس 
ان هذا شأن داخلي لبناني، وانه 
قال: عندما يجري تشكيل احلكومة 
نعطي رأينا فيها، انطالقا من بيانها 
الوزاري، مؤكدا تفضيله حكومة 
وحدة وطنية كمــــا أبلغ الرئيس 

ميقاتي.

  الدخول الفرنسي على الخط

  وفي هذا السياق سجل دخول 

باإلحاطــــة بكل ما يعنــــي لبنان، 
جاء مــــن يلفته الى ان غياب ذكر 
لبنان في اخلطاب االخير للرئيس 
األميركي باراك اوباما موقف غير 
مطمئن. كما لفته بعض من التقاهم 
بحديثهم املتحفظ ما اضطر البعض 
الى تذكيره بوثائق ويكيليكس وما 
كشفت من محاضره املرسلة الى 
واشنطن يوم كان سفيرا لبالده في 
بيروت، والتي حولت السياسيني 
اللبنانيني من قيادات يعتد بها الى 

مجرد ثرثارين.
  وبالنتيجة ميكن االستنتاج من 
زيــــارة فيلتمان التي انتهت امس 
السبت وزيارة منافسه االيراني 
رضا شيباني ان لبنان باق لفترة 
مفتوحة  دون تشــــكيل حكومة، 
اضافة الى ان الكباش االميركي – 
السوري – االيراني على الطاولة 
اللبنانيــــة بدأ يكتســــب لونا من 
اخلطورة.وخلص بيان صادر من 
السفارة األميركية جولة محادثات 
فيلتمان التي شــــملت الرؤســــاء 
ميشال سليمان، وجنيب ميقاتي 
وفؤاد السنيورة ووليد جنبالط، 
الى جانب تصريح إعالمي واحد 
أكد فيه علــــى النقاط الواردة في 

حــــزب اهللا في احلكومة اجلديدة 
غير مقبول اميركيا.

  ويشمل التحذير مضمون البيان 
الوزاري الذي يهتم به حزب اهللا 
اكثر من اهتمامه باملشاركة املباشرة 
في احلكومة، خصوصا في اجلانب 
املتعلق بالقرارات الدولية واحملكمة 
الدولية، والتعاون مع هذه احملكمة 
قضائيا وماليا ولوجستيا وعلى 

مختلف الصعد.
  وكان الالفــــت مقاطعة رئيس 
مجلــــس النواب نبيه بري للزائر 
االميركي، طبقا ملا سبق ان اشارت 
اليه «األنباء» في وقت اســــتقبل 
فيه الزائر االيراني مطوال، ومن ثم 
السفير السوري علي عبدالكرمي علي 
الذي اكد قوة نظام بالده وحصانته 
وكأنه اراد اي بري تثبيت انتمائه 

الى هذا احملور.
  غيــــر ان بري عــــاد واوضح 
أنه اعتذر عن اســــتقبال فيلتمان 
شخصيا، مبعنى نه ال موقف سلبيا 
منه جتاه الواليات املتحدة، علما انه 
ال فيلتمان وال السفارة االميركية 
تطرقا الى طلب موعد من رئيس 

مجلس النواب اللبناني.
  ومبقــــدار اهتمــــام فيلتمــــان 

التدخل اخلارجي في  مســــتنكرا 
الشــــؤون اللبنانية، بإشارة منه 
الــــى زيارة فيلتمــــان، الذي على 
خالفه، ذكره السفير السوري علي 

عبدالكرمي علي باالسم.
  وإضافة الى العناوين األساسية 
لزيارة مساعد وزيرة اخلارجية 
االميركيــــة فقد ابلغ املســــؤولني 
اللبنانيني ما يشــــبه التحذير من 
ان مواقف واشنطن من اي حكومة 
لبنانية يقوم على اساس تركيبتها، 
وهذا يدفع الى االستنتاج بأن اشراك 

االميركي ـ االيراني في لبنان.
  وواضح ان فيلتمان جاء ليشرح 
الرؤية االميركية خلريطة الطريق 
التي رسمتها واشــــنطن للبنان، 
كجزء من اخلريطة االقليمية التي 
رســــمها الرئيس االميركي باراك 

اوباما للمنطقة.

  شيباني.. دعوة وتنبيه

  اما شــــيباني فقد كان عنوان 
اللبناني  الرئيس  زيارته تسليم 
الرئيس  ميشال ســــليمان دعوة 
احمدي جنــــاد له حلضور مؤمتر 
دولي ملكافحــــة االرهاب يعقد في 
طهران يومي ٢٥ و٢٦ يونيو وقد 
اضــــاف الى الدعــــوة إبداء وجهة 
نظره ممــــا يجري في ســــورية، 
والذي اعتبره مقدمة لفتنة مذهبية 
سنيةـ  علوية، مقدمة لفتنة مذهبية 
سنيةـ  شيعية، مؤكدا رفض بالده 
لذلك، وقد لوحظ ان شيباني حصر 
لقاءاته، بعد تقدمي الدعوة للرئيس 
سليمان، في شخصيات ٨ آذار فضال 

عن الرئيس جنيب ميقاتي.
  إلى ذلك، شــــدد شيباني على 
االسراع في تشكيل احلكومة من 
اجل مواكبة التطورات في املنطقة 

 غادر مساعد وزيرة اخلارجية 
االميركية لشؤون الشرق االدنى 
جيفري فيلتمــــان بيروت، امس، 
فيما بقي نده االيراني محمد رضا 
شيباني الستكمال لقاءاته الواسعة، 
تاركني اللبنانيني حائرين، في اي 
اجتاه من االجتاهني املتعاكســــني 
عليهم التحرك، االجتاه االميركي 
الذي ال يعتبر لبنان اولوية، لكنه 
قادر على دفعه الى اخللف اكثر، 
او االجتــــاه االيراني الذي يعطي 
اللبنانيني من طرف اللسان حالوة، 
ليصل عبرهم الى الدور االقليمي 

املوعود؟
  في ظل ذلك تبادر الى االذهان 
الســــؤال التالي: تزامن الزيارتني 
في آن معــــا، ألم يكــــن باإلمكان 

جتنبه؟
  جوابا تقــــول املصادر املعنية 
ان الزيارتني تقررتا قبل اسبوعني 
وفي موعدين مختلفني، لكن تأجيل 
حضور فيلتمان، ثم جتديده طلب 
املوعد بعد خطاب الرئيس األميركي 
اوبامــــا، جعل مــــن املتعذر على 
اصحاب املواعيد في لبنان، ايجاد 
مواعيد خارج اطار اليوم الواحد، 
ما اوحى بوجود نوع من السباق 
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او ثياب او غيرهما.
  فـــي ســـياق آخـــر  ذكرت 
صحيفة «السفير» البيروتية ان 
السلطات السورية، استردت من 
لبنان قبل أيام السجني السوري 
أكرم شكيب مراد، املنسوب اليه 
االدالء بشـــهادة زور في ملف 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري، 
بعد انتهاء محكوميته في لبنان 

بجرم مخدرات.
  واتسمت اجراءات االسترداد 
بالسرعة القصوى ما عكس حجم 
االهتمام السوري باستعادة مراد 
على خلفية ما أدلى به أمام جلنة 

التحقيق الدولية.
 ٭  بيروت ـ محمد حرفوش 

في ســـورية وتداعياتها على 
اللبناني واالتهامات  الوضع 
التي تطول «تيار املستقبل»، 
أوضح حبيش: «قال لي احد 
الســـفراء ان النظام السوري 
ال يقبل بـــان يكون احد على 
احليـــاد مما يحصـــل عنده، 
فإمـــا ان تكـــون معـــه واما 
تكون ضده، واذا أخذمت قرارا 
باحلياد فسيطالونكم واحدا 
تلو اآلخر فـــي اإلعالم، وهذا 
ما بتنا نشهده»، مضيفا: «إننا 
مع كل الشعوب في ان تأخذ 
حقوقها ولكن ال نتدخل في اي 

شأن داخلي ألي بلد». 
 هادي حبيش 

 عمار حوري 


