
عربية وعالمية
اجلمعة 2 نوفمبر 2012

30

السودان: لم نتهم دواًل عربية بالعلم املسبق 
عن العدوان اإلسرائيلي على مجمع اليرموك

احلكومة الليبية اجلديدة
 تنال ثقة املؤمتر الوطني العام

وزير فرنسي سابق يستفز اجلزائريني 
بحركة غير أخالقية!

سلفيو األردن: ال منتدح القصر امللكي

الخرطومـ  كونا: نفى حزب المؤتمر الوطني 
الحاكم في السودان توجيهه اتهاما ألي دولة 
عربية او اسالمية بأن يكون لديها علم مسبق 
بقصف اسرائيل لمجمع )اليرموك( الحربي في 

الخرطوم االسبوع الماضي.
وقال المتحدث الرســـمي باسم الحزب بدر 
الدين ابراهيم أمين في تصريح صحافي عقب 
االجتماع الطارئ للقطاع السياسي بالحزب مساء 
امس االول »إن التقارير التي تتحدث عن علم 
بعض الدول بالقصــف ليست لهــا مصداقية 

ونحن ال نحمل اي شخص او جهة المسؤولية 
إال في حال ثبوت االمر بالدليل القاطع«.

واضاف »ان اســـرائيل التي دبرت الهجوم 
ونفذته تتحمل المسؤولية كاملة كما ان جزءا 
أساسيا من الرسالة االسرائيلية ضرب الثقة 
بين الســـودان ودول الجـــوار ودولة جنوب 

السودان«.
وانتقـــد أمين الهجوم الذي شـــنته القوى 
المعارضة على الحكومة ووصفها بالفشل في 

حماية البالد من العدوان االسرائيلي.

طرابلــــس ـ أ.ف.پ: منح املؤمتر الوطني 
العام الليبي امس االول ثقته للحكومة الليبية 
اجلديدة التي عرضهــــا رئيس الوزراء علي 
زيدان، اال ان متظاهرين جتمعوا مجددا امام 

مقر املؤمتر لالحتجاج على بعض الوزراء.
وذكرت وكالة االنباء الليبية الرسمية ان 
املؤمتر الوطني العام الليبي منح ثقته للحكومة 
برئاسة علي زيدان، وقال التلفزيون الرسمي 
ان 105 نواب منحوا احلكومة الثقة وصوت 

تسعة ضدها وامتنع 18 عن التصويت.
وفي اشارة الى هشاشة املرحلة االنتقالية 
السياسية في البالد منذ االطاحة بنظام معمر 
القذافي في اكتوبر 2011، وقعت مواجهات امام 

مقر املؤمتر مباشرة بعد انتهاء التصويت.

واطلقت اعيــــرة نارية في الهواء ومنعت 
قوات االمن بصعوبة املتظاهرين من اقتحام 
املبنى كما حصل الثالثاء املاضي، بحســــب 

شهود عيان.
وقال صالح محمد حسن النائب عن مدينة 
درنة )غرب( »هناك متظاهرون خارج املبنى 

وقوات االمن حتاول ابقاءهم بعيدا«.
وتوقفت اكثر من عشر عربات تابعة لقوات 
االمن خارج مقر املؤمتر الوطني بينما جتمع 
قرابة ستني شــــخصا امام املدخل الرئيسي، 
بحسب مصور لوكالة فرانس برس موجود 

في املكان.
وأكد مصدر امني داخل املبنى ان الوضع 

»حتت السيطرة«.

العربية. نت: رد وزير الدفاع الفرنســـي 
الســـابق فـــي حكومة الرئيس ســـاركوزي، 
جيرارد لونغيت، بطريقة غير الئقة وبإشارة 
استفزازية، على تصريحات وزير املجاهدين 
محمد الشريف عباس، التي دعا فيها فرنسا 
الى الندم وتقدمي اعتذارها الى اجلزائريني على 

جرائم االستعمار.
وقام الوزير الفرنسي عضو مجلس الشيوخ 
عن احتاد احلركة الشـــعبية، بحسب تقرير 
اوردته صحيفة »اخلبـــر« اجلزائرية، برفع 
يده وقام بحركة غير اخالقية، دون ان يعلم 
ان كاميرا القناة البرملانية تصوره، وقال في 
تصريح الحدى القنوات التلفزيونية انه لن 

يندم على فعلته هذه.
وأضاف لونغيت ان »فرنسا ال تشعر بالندم 
بأي حال من االحوال على تواجدها باجلزائر 
خالل الفترة االستعمارية«، واكد رغبته في 
وجود عالقة ســـلمية بني الدولتني، مشـــيرا 
الى »انه قد يكون من املســـتحيل وجود مثل 
هذه العالقة في ظـــل التذكير الدائم بالفترة 

االستعمارية«.
وتأتي هذه احلادثة عشية احتفال اجلزائر 
بالذكرى الـ 58 لثورة التحرير، وبعد ايام فقط 
من خطاب لوزير الصناعة الفرنسي السابق في 
عهد ساركوزي، كريستيان استروز، في نيس، 

والذي ردد فيه عبارة »اجلزائر الفرنسية«.

القاهرة ـ د.ب.أ: رفـــض قيادي بارز في 
التيار السلفي اجلهادي باألردن تفسير وصفه 
لقرار رســـمي أردني باإلفراج عن معتقلني 
من التيار بـ »اخلطوة الطيبة« بأنه امتداح 

للقصر امللكي األردني.
وقال منظر التيار الســـلفي اجلهادي في 
شمال األردن عبد شحادة امللقب بـ »أبو محمد 
الطحاوي« ملوقع »اجلزيرة نت« إنه وصف 
خبر اإلفراج عن ثالثة مـــن معتقلي التيار 
والتوجه لإلفراج عـــن آخرين بـ »اخلطوة 
الطيبة« لكونـــه »ينهي الظلم عن إخواننا، 
لكنني لم أمتدح أو أثنى على القصر امللكي 

أو على أي جهة قرار في األردن«.
وتابع »لم يصدر على لساني أي امتداح 
للقصر امللكي، وال يجوز تفســـير فرحتنا 
برفع الظلم عن شبان من السلفيني اجلهاديني 
محكومـــني باملؤبد ظلما منذ عام 2000 بأنه 

امتداح جلهة ما«.
ونفى الطحاوي وجود أي حوار بني التيار 
السلفي اجلهادي »وأي جهة رسمية أردنية«، 
كما نفى تبلـــغ قيادات التيار برغبة رئيس 

الوزراء عبداهلل النسور في لقائهم.
وقال »النسور التقى السبت املاضي عددا 
من أهالي املعتقلني من أبناء التيار من مدينة 
السلط بعد اعتصام نفذه األهالي ومناصرون 

للتيار أمام منزل النسور«.

وعـــن معلومات عن حـــوار بينهم وبني 
دائرة املخابرات، نفى الطحاوي ذلك، وقال: 
إن املخابرات ال تتحاور مع »اجلهاديني إال بعد 
اعتقالهم«، مشيرا إلى أن رسائل كانت تصل 
عبر شقيق أحد املعتقلني من أبناء التيار من 
ضباط باملخابرات حتاول تهدئتنا، وإيصال 
وعود لنا بأن هنـــاك توجهات باإلفراج عن 

معتقلينا.
واعتبر الطحاوي أن موقف التيار السلفي 
اجلهادي »واضح من األنظمة احلاكمة جميعا، 
وهـــو موقف العـــداوة والبغضاء لها حتى 
تطبق شـــرع اهلل تعالى باعتبارها أنظمة 

جاهلية«.
وسخر الطحاوي من التفسيرات القائلة: 
إن هناك توجها لدى النظام األردني للتصالح 
معهم متهيـــدا للوقوف فـــي وجه اإلخوان 
املســـلمني الذين يقودون الشارع املعارض 

واملقاطع لالنتخابات.
وقال: »لســـنا مطية ألحد ال لألنظمة أو 
للتنظيمـــات واألحزاب ومنها اإلســـالمية، 
وموقفنا من اإلخوان وغيرهم هو معيار الكتاب 
والســـنة«، واتهم أحزابا وتيارات يسارية 
مؤيدة للنظام الســـوري بأنها »تقود حملة 
لتوريطنا في أزمات ليســـت من أولوياتنا 
نتيجة إصرارنا على اجلهاد في سورية ضد 

النظام الذي يقتل املسلمني في الشام«.

وزراء »النضال الوطني« يتحفظون على التعيينات الديبلوماسية .. وشهيب يعتبر أن احلريري ظلم جنبالط

لبنان: واشنطن تدعم سليمان وجتدد رفضها للفراغ
محور الصراع السياســــي في 
لبنان هو ايهما قبل اآلخر: استقالة 
احلكومــــة ام االتفاق على حكومة 

بديلة؟
هذا السؤال الصعب يعيد الى 
الذاكرة السؤال القدمي الذي ال جواب 
عنه حتى اليوم وهو: الدجاجة قبل 

البيضة ام العكس؟
وبني السؤالني، برز موقف اميركي 
عبرت عنه اليزابيث جونز التي حلت 
محل جيفري فيلتمان في موقع نائبة 
وزيرة اخلارجية االميركية لشؤون 
الشــــرق االدنى والتي قامت بأول 
زيارة لها الى املنطقة بعد تعيينها 
في املنصب اجلديد، حيث ابلغت 
املسؤولني اللبنانيني وقيادات 14 آذار 
رفض ادارتها الفراغ في لبنان من 
دون ان يعني ذلك متسكها بحكومة 

ميقاتي.
املوقف االميركــــي، كما ابرزته 
جونز، يتجه الى دعم موقف رئيس 
اجلمهوريــــة الداعي الــــى احلوار 
لتجنيب لبنان تداعيــــات االزمة 
السورية، ويحذر من الوقوع في 
اي فراغ حكومي، لكن ذلك ال يعني 
دعم حكومة يؤثر عليها حزب الل،ه 
على حد ما جاء على لسان املسؤولة 
االميركيــــة التي اســــتكملت امس 
جولتها على املسؤولني اللبنانيني 

بلقاء النائب وليد جنبالط.
وكانت جونز التقت الرئيس امني 
اجلميل ثم الرئيس فؤاد السنيورة 
واركان تيار املســــتقبل في »بيت 
الوسط« حيث جددت التحذير من 
الفراغ احلكومي في ظل االوضاع 

االقليمية الراهنة.
وفي محادثاتها مع كل من الرؤساء 
ميشال سليمان ونبيه بري وجنيب 
ميقاتي، ايدت سياسة النأي بالنفس 
عن تداعيات االحداث السورية، غير 
انها اوضحت ان هذا املوقف ال يعني 
انها تقف مع احلكومة احلالية التي 
حلزب اهلل تأثير عليها مبا يعنيه 
من امتــــداد خلطر ايران االقليمي، 
ومحبذة اشراك الرئيس ميقاتي في 

مباحثات احللول اجلارية.
وخالل لقائها الرئيس سليمان، 
حرصت جونز على ابالغه تقدير 
االدارة االميركية جلهوده في سبيل 
احلفاظ على االستقرار السياسي 
واالمني مع دعوته الى احلوار من 
اجل حل املشاكل بني الفرقاء، كما 
ابلغته قرار وزارة الدفاع االميركية 
استئناف املساعدات للجيش اللبناني 
كي يتمكن من احلفاظ على السلم 
االهلي وابلغتــــه ان بالدها ايدت 
مساعدات الى البلدان التي تؤوي 
النازحني السوريني عبر املفوضية 

العليا لشؤون الالجئني.
الرئيــــس ســــليمان شــــرح 
للديبلوماســــية االميركيــــة املدة 

الى اجليــــش الســــوري احلر او 
املنظمات التابعة له يريدون مقابل 
هؤالء نحو 150 شخصا معتقلني 

لدى النظام السوري.
وقــــال االمــــني العــــام حلزب 
الطاشناق االرمني هوفيك مختاريان 
ان االرمن املختطفني ليسوا لبنانيني، 
بل يحملون اجلنســــية السورية، 
وقد انطلقوا مــــن منطقة الدورة، 
واضاف: جنري اتصاالتنا لكننا لم 
نتوصل الى اجلهة اخلاطفة، مؤكدا 
ان العملية ليست طائفية، بدليل 
وجود غير ارمن وغير مسيحيني 

بني املخطوفني.
وعلــــى صعيد اخلطف، جتمع 
اهالي املخطوفني فــــي اعزاز امام 
السفارة التركية في الرابية محملني 
احلكومة التركية مســــؤولية عدم 

االفراج عنهم.
وفي تل اندي )عــــكار(، قطع 
اهالــــي الفتى ســــامر النعيم )16 
عاما( املخطوف في سورية طريق 
العبوديــــة ـ ســــورية باالجتاهني 

مطالبني بإطالقه.
وفي البقاع، جرح 12 عنصرا من 
االمن الداخلي على حاجز في منطقة 
عرسال ونقلوا الى مستشفى دار 
االمل اجلامعي في دورس، على يد 
اهالي بلدة عرسال بعد ان اعترضوا 
حافلة كانت تقل جريحا من داخل 
االراضي السورية، وعندما استمهل 
العسكريون ملراجعة قيادتهم تدخل 
اهالي عرسال وضربوا العسكريني 
وفرضوا دخول اجلريح السوري.

العناصر االمنيــــة اجلريحة: 
املعاون االول خليل يزبك والرقباء 
االول محمد اسماعيل ومحمد ناصر 
ومهــــدي زعيتر وعباس حســــن 
والعرفاء علي وهبي واحمد مظلوم 
ومحمد املذبوح وبشــــير جعجع 
والدركيون خالــــد وهبي والياس 

خوري وحسنني حسن.
في غضون ذلــــك، اعلن وزير 
اخلارجية اللبنانية عدنان منصور 
انه تلقى اتصاال من الســــفارة في 
انقرة تبلغــــه بوصول الصحافي 
فداء عيتاني اليها بعدما افرج عنه 

خاطفوه.
وشكر عيتاني عبر »تويتر« كل 
االصدقاء على الكلمات التي وجهوها 
اليه، وقال انه اآلن حر رغم انه لم 

يشعر بأنه كان معتقال او اسيرا.
في سياق متصل، استمع قسم 
املباحث اجلنائية في قصر العدل 
الى االعالمي في قناة »املستقبل« 
ندمي قطيش املالحق بجرم حتريض 
مشيعي اللواء الشهيد وسام احلسن 
على اقتحام السراي احلكومي، وبعد 
استجوابه لساعة من الوقت افرج 

عنه لقاء سند اقامة.
بيروتـ  عمر حبنجر  ٭

احلكومة ام اسقاط وليد جنبالط ام 
كشف قتلة الشهيد وسام احلسن 

الذي استشهد من اجل لبنان.
واضاف: ســــامح اهلل الشيخ 
ســــعد وكل من اتهمنا، وبالنسبة 
الى »املبروك« علينا احملور السوري 
ـ االيراني اقول: نحن سنبقى شوكة 
في حلق هذا احملور، ألننا مع احلق 

ومع ثورة الشعب السوري.
جعجع لوقف آلة القتل

رئيس حزب القوات اللبنانية 
ســــمير جعجع دعا الى وقف آلة 
القتل التي عادت الى حركتها منذ 
سبعة اشهر، معتبرا ان هذه اآللة 
متمركــــزة في مجلس الوزراء، لذا 
وجب اسقاطها ألنه حان وقت قول 

االمور كما هي.
ولفت جعجع، في حديث لقناة 
»املســــتقبل«، الى ان احلل يكون 
بتشكيل حكومة تكنوقراط، واوضح: 
اننا نسقط احلكومة ألن اكثريتها 
من 8 آذار املســــؤولة بشكل ما عن 

االغتياالت.
واضاف جعجع يقول ان فريق 14 
آذار يتعرض لعمليات قتل منهجية 
يظهر ان وراءها مجموعات كبيرة 
ومنظمات مســــلحة لديها اجنحة 

امنية، فلماذا نخبئ ذلك؟
وأبلغ عن خطف سبعة من االرمن 
السوريني واربعة مسيحيني سوريني 
وان عملية اخلطف متت في بلدة 
سراقب وكانوا متوجهني من ضاحية 
برج حمود االرمنية في بيروت الى 

حلب بحافلة ركاب.
وافرج اخلاطفون عن النسوة 

وعن رجال آخرين مسلمني.
وشملت عملية اخلطف خمسة 
مسيحيني لبنانيني في بلدة ربلة 

داخل االراضي السورية.
وعلم ان اخلاطفني الذين ينتمون 

الزمنيــــة التي يتطلبها تشــــكيل 
احلكومة في لبنان، وهي شهران 
في الظروف العادية، حيث يكون 
التفاهم موجــــودا، فكيف في ظل 

اخلالف السياسي؟!
وفي مجلس الــــوزراء، اوضح 
سليمان انه يجري اتصاالت نيابية 
لتشــــكيل حكومة جديدة ولم يتم 
جتاوز الدستور لكن البعض طالب 
باسقاط احلكومة، ونحن ال نقفل 
الباب بوجه اي طرح، غير ان الدور 
الذي سأقوم به يكون نحو االفضل 

اي الوحدة الوطنية.
الرئيس ميقاتي رد من جهته على 
طلب اسقاط احلكومة بالقول: نحن 
لسنا ممن يديرون ظهورهم ملطالب 
املعارضة اذا كانت محقة، ومن هنا 
اجدد دعوتي للجميع الى التالقي 
والتفاهم على اخلطوات التي حتفظ 
وطننا وتبعد عنه شبح الفراغ الذي 

يدفع البعض باجتاهه.
واقر مجلس الوزراء سلســــلة 
تعيينات وترقيات ديبلوماســــية 
حتفظ عليها وزراء جبهة النضال 
الوطني الذين لم يــــروا ضرورة 
لتعيني خمسة ســــفراء من خارج 
املالك وهم: الياس لبس، احملسوب 
على ســــليمان فرجنية، وانطوان 
عذاري وخليل كرم، احملسوبان على 
الرئيس سليمان، وخضر حلوة، 
ومصطفى اديب مدير مكتب الرئيس 

ميقاتي.
النائب اكرم شهيب، عضو جبهة 
النضال الوطنــــي ملس ظالمة من 
الرئيس سعد احلريري بحق النائب 
وليد جنبالط، واعتبر في قوله ان 
جنبالط موجود في احملور السوري 
ـ االيراني ظالمة كبيرة لرئيس جبهة 
النضال الوطني، واضاف: ال اعرف 
اذا كان الهدف من هذا الكالم اسقاط 

)محمود الطويل( رئيس البرملان نبيه بري مستقبال رئيس احلكومة جنيب ميقاتي في عني التينة امس  

أهالي عرسال 
هاجموا حاجزاً أمنيًا 

فداء عيتاني عاد إلى 
بيروت

نائب لبناني مستقل لـ »األنباء«:
 النظام السوري يأمر باالغتيال وأطراف لبنانية تنفذ

لم يعد هناك من مجال للتمييز 
بني النظام السوري واطراف لبنانية، 
فاألول يأمر والثانية تنفذ، واغتيال 
اللواء وســــام احلسن كان الدليل 

االضافي والقاطع على ذلك.
ولم يعد هناك من مجال للشك 
في ان من ســــيطولونه سيسقط 
ضحيــــة عمل امنــــي خاطف وكل 
هؤالء املعرضني للخطر ينتمون 

الى 14 آذار.
هـــذا الكالم لنائب مســـتقل 
قال لــــ »األنباء«: ها هو النائب 

جنبالط يصوب نصف تصويبة، 
فهو قادر على ان يقول احلقيقة 
كاملة عن النظام الســـوري، اما 
االفصـــاح عما يعرف عن حزب 
اهلل ففي االمر تعريض للســـلم 
االهلي للخطر وتعرض جنبالط 
شخصيا لالغتيال والتصفية على 
غرار مـــا كانت عليه اموره بعد 

7 مايو.
االهم ان جنبالط افصح عن ربع 
ما لديه وما في جعبته وهو مياشي 
املوقف االوروبي الذي ينطلق من ان 

احلرص على االستقرار هو الهدف 
االول واالخير، فاذا اتفق اللبنانيون 
على احلكومة البديلة فلتســــتقل 

حكومة ميقاتي.
اال ان املأزق القائم ينطلق من 
ان 14 آذار ال متلك االكثرية مع انها 
نزلت الى الشارع وهي غير قادرة 
على التراجع، و8 آذار متلك املوقع 
الرسمي وحتتمي بسالح حزب اهلل 
ولها العطاء السوري الكامل لكنها 
تفتقر الى االكثرية الفعلية والقضية 
احملقة، اما املســــتقلون القادرون 

على متييــــل الدفة مثلما يقال في 
العامية فهــــم: رئيس اجلمهورية 
ميشال ســــليمان وجنبالط والى 
حد ما البطريرك الراعي، وبالتالي 
فإن املؤشرات ترجح بقاء الرئيس 
ميقاتي على رأس احلكومة وهنا 
يجــــب التنبيه الــــى أن جنبالط 
سيلتصق اكثر بسليمان وسيحرص 
على القول لكال الطرفني انه وحده من 
يحسم االمور وانه ال احد يستطيع 
الغاء الزعامة اجلنبالطية وحشر 
املختارة الى ابعد احلدود ولفترة 

غير قصيرة.
النائب الوســــطي او املستقل 
يتطرق الى نواب اللقاء الدميوقراطي 
الذي تخلى عنه جنبالط، مؤكدا ان 
هؤالء ال يستطيعون ان يختلفوا 
ال مع بكركي وال مع 14 آذار وال مع 
جنبالط، وتقدير هؤالء النواب ان 
االمور ستنصلح وان جنبالط و14 
آذار سيكونون معا في االنتخابات 

النيابية اذا اجريت.

بيروتـ  ناجي يونس  ٭

أسود لـ »األنباء«: اخلالف بني احلريري وجنبالط لن يصل إلى الطالق
رأى عضــــو تكتــــل »التغيير 
واالصالح« النائب زياد أسود أن 
لبنان أدخل عنوة في عني العاصفة 
الســــورية وبات وفقا للمعطيات 
الراهنة مرشحا كي يصبح طرفا 
أساســــيا فيهــــا ال بل جــــزءا من 
يومياتها ان لم تســــتدرك قياداته 
السياسية هذا اخلطر عبر تعاطيها 
بحكمة ومسؤولية مع ما يطرأ من 
مستجدات أمنية وسياسية على 
أراضيه، معتبرا بالتالي أن قوى »14 
آذار« تنازلت عن دورها الوطني عبر 
مقاطعتها ألعمال املجلس النيابي 
حتت عنوان »إسقاط احلكومة«، 
وساهمت في إضعاف مناعة لبنان من 
االنزالق في أتون االحداث االقليمية 
واحتمال انعكاسها فتنة مذهبية 
بني اللبنانيني، مؤكدا أن مقاطعة 
املجلس النيابي في الظروف احلالية 
ال تساعد في إسقاط احلكومة بقدر 
ما تساهم في تسعير التشنجات 
واالنقســــامات القائمة، ناهيك عن 
تعطيل مصالح الناس وشؤونهم 
على كل املستويات وحتديدا على 

املستويني املعيشي واالمنائي.
ولفت النائب أسود في تصريح 
لـ »األنباء« الى أنه ال ميكن ألي عاقل 
أن يترجم مقاطعة قوى »14 آذار« 
ألعمال املجلس النيابي بالتصرف 

روســــيةـ  صينيةـ  أوروبية، وان 
الرئيس احلريــــري ما كان ليتهم 
النائــــب جنبالط بأن االســــتقرار 
من وجهــــة نظره يكمن بالتحالف 
مع حكومة سورية وإيران وليس 
بالتخلــــص منها لــــوال إدراكه ان 
جنبالط خرج من دائرة املتحمسني 

للربيع العربي.
هذا وردا على سؤال، أكد النائب 
أسود أنه مهما استفحل السجال بني 
احلريري وجنبالط، فإن األمور لن 
تصل الى حد الطالق بينهما، وذلك 
العتباره أن النائب جنبالط مهما 
شدت اململكة السعودية اخلناق عليه 
ومهما تنقل بني ضفاف التحالفات 
احملليــــة واالقليمية ومهما تبدلت 
قراءاته السياسية لواقع املنطقة، 
يبقى بيت الوسط محط اهتماماته، 
بحيــــث ُيبقي معــــه خيوطا غير 
منظورة متكنه من إعادة وصل ما 
تقطع بينه وبني احلريري، ناهيك 
عن أن احلزب االشتراكي هو حليف 
دائم وتاريخي لسّنة بيروت وإقليم 
اخلروب، ما يعنــــي أن اخلالفات 
بينهما تبقــــى غيمة صيف عابرة 
فيما خالفات االشتراكي مع الطرف 
املسيحي غيمة شتاء دائمة وعلى 

مسيحيي »14 آذار« أن يتعظوا.
بيروتـ  زينة طبارة  ٭

ويدفــــع بهم بالتالي الى تبني هذا 
التوجه في وقت هم بأمس احلاجة 
الى انعقاد جلسات اللجان املشتركة 
لالتفاق على قانون انتخاب يعيد 
للمســــيحيني حقوقهــــم ويكرس 

مشاركتهم في احلياة السياسية.
وعن قراءته لتدهور العالقات 
بني بيت الوســــط واملختارة على 
خلفية حترك قوى »14 آذار« إلسقاط 
احلكومة، لفت النائب أسود الى أن 
حقيقة األزمة بني الرجلني )احلريري 
وجنبالط( هي أبعد ما تكون عن 
إسقاط احلكومة أو مقاطعة املجلس 
النيابــــي، امنا التدهور الفعلي في 
العالقات بينهما أتى تبعا لسببني 

أساسيني وهما:
٭ رفض اململكة السعودية حتى 
الساعة استقبال النائب جنبالط أو 
حتديد موعد له، اذ يعتقد جنبالط 
أنه بسجاله مع احلريري يكون قد 
أوصل الرسالة املطلوبة الى القيادات 

السعودية.
٭ قراءة سياسية جديدة أجراها 
النائب جنبــــالط حول التطورات 
االقليمية وحتديدا حول السورية 
منها، بحيث تبني له أن مســــار ما 
يســــمى بالثورة السورية أصبح 
خاضعا لتسويات ستبرمها الحقا 
االدارة االميركية مع سورية برعاية 

احملق، نظــــرا النتفاء وجود رابط 
حقيقي وفعلي بني إسقاط احلكومة 
وأســــباب املقاطعة، مشيرا الى أن 
قــــوى »14 آذار« تــــدرك جيدا أنه 
ال املقاطعــــة وال نصب اخليم وال 
االعتصامات الطالبية وال الشعارات 
التحريضية تستطيع إسقاط حكومة 
في بلد قائم على توازنات طائفية 
ـ مذهبية وعلى توافق سياســــي 
كامــــل ال ميكن ألحد التغاضي عن 
أحكامه، معتبرا بالتالي أن الهدف 
الوحيد الذي تسعى قوى »14 آذار« 
الى تسجيله هو قطع الطريق أمام 
أي والدة لقانــــون انتخاب جديد، 
وذلــــك ألن القوى املذكورة تعتبر 
أن فوزها في االنتخابات النيابية 
ال ميكن حتقيقه إال بقانون الستني 

وتعديالته في الدوحة.
وأضاف النائب أســــود معربا 
عن أسفه النصياع مسيحيي »14 
آذار« لترتيبات بيت الوسط حتى لو 
اقتضى انصياعهم تخليهم عن حقهم 
بالتمثيل الصحيح داخل املجلس 
النيابي، مبعنى آخر يعتبر النائب 
أسود ان تيار »املستقبل« ميارس 
التضليل السياسي حتى مع حلفائه 
مسيحيي »14 آذار« بحيث يوحي 
اليهم بأن إسقاط الرئيس ميقاتي 
يستوجب مقاطعة املجلس النيابي 

زياد أسود

بعد شـــهر من سقوط نظام 
الرئيس التونســـي السابق 

زين العابدين بن علي.
ولفت مراقبـــون إلى أن 
قرار متديـــد حالة الطوارئ 
في تونس ملدة ثالثة أشهر 
يأتي في وقت شـــهدت فيه 
منطقـــة دوار هيشـــر من 
الضاحيـــة الغربية لتونس 
العاصمة أعمال عنف وشغب 

الرئيس التونسي يقرر متديد 
حالة الطوارئ لثالثة أشهر إضافية

قتل خاللها أحد األشخاص 
احملسوبني على التيار السلفي 

املتشدد.

تونـــسـ  يو بي أي: قرر 
الرئيس التونســـي منصف 
املرزوقي متديد العمل بحالة 
الطوارئ املفروضة على البالد 
ملدة ثالثة أشهر إضافية وذلك 
التاســـع من  في إجراء هو 
نوعه منذ بدء العمل بقانون 
الطـــوارئ في 14 فبراير من 
العام املاضي. وقالت دائرة 
اإلعـــالم والتواصل التابعة 
للرئاسة التونسية في بيان 
مقتضب وزعته في ســـاعة 
متأخرة من مساء أمس االول: 
إن »قرار التمديد جاء بإقتراح 
العســـكرية  القيـــادات  من 
واألمنيـــة وبعد التشـــاور 
مع رئيس احلكومة املؤقتة 
حمادي اجلبالـــي ورئيس 
املجلس الوطني التأسيسي 

مصطفى بن جعفر«.
وتكـــرر مثل هذا اإلجراء 
منـــذ بـــدء العمـــل بقانون 
الطـــوارئ في تونس في 14 
)أ.ف.پ(فبراير من العام املاضي وذلك  تظاهرة في تونس تطالب بوقف العنف ضد الصحافيني  


