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)محمود الطويل( رئيس املجلس االسالمي الشيعي االعلى الشيخ عبداالمير قبالن مستقبال النائب وليد جنبالط امس

المودعون بدأوا يخرجون عن صمتهم بعد رفع حزب اهلل الغطاء عن عزالدين

زوار سليمان لـ »األنباء«: الرئيس يعتبر التشكيلة متوازنة ويعمل على تعديالت ترضي المعارضة
بيروت ـ عمر حبنجر

التسليم بالتعقيدات اخلارجية ألزمة تشكيل احلكومة اللبنانية بات 
من البديهيات لدى مختلف االطراف، فرئيس مجلس النواب يتحدث عن 
»سـ  س« في اشارته الى العالقة بني سورية والسعودية، ورئيس كتلة 
الوفاء للمقاومة محمد رعد )حزب اهلل( يضيف اليها مصر والواليات 

املتحدة، فيما يضع املوالون ايران في صدارة االزمة.
وليــــس من بــــاب الصدفة ربط بعض املراقبني فــــي بيروت هبوط 
مستوى التشــــنج السياسي الذي اعقب تقدمي رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري تشكيلة حكومته الى الرئيس ميشال سليمان بتراجع 
حــــدة التوتر في املنطقة، خصوصا بني دمشــــق وبغــــداد، اضافة الى 
مسارعة اجلامعة العربية الى معاجلة هذا االمر »داخل البيت العربي« 
كما قال وزير اخلارجية فوزي صلوخ وهو في الطريق الى القاهرة، ما 
يعني ان املناخ االقليمي مييل نحو االعتدال، االمر الذي ينعكس حكما 
على اجلو العام، واللبناني خصوصا، وفي اجلزئية املتعلقة باحلكومة 
بالذات، وهذا ما يفســــر النصائح العربيــــة بالتهدئة والتروي مبعزل 
عما تنبأت به صحيفة »الوطن« السورية امس من »ازمة سياسية في 
لبنان شــــبيهة باالزمة التي رافقت انتخــــاب رئيس اجلمهورية والتي 

استمرت ستة اشهر«.

سليمان: التشكيلة متوازنة

في هــــذا الوقت، نقل زوار الرئيس ميشــــال ســــليمان لـ »األنباء« 
امس وصفه للتشــــكيلة احلكومية باملتوازنة، مســــتغربا اال تقبل بها 

املعارضة.
واضاف هؤالء ان الرئيس ســــليمان ســــيعرض مطالب املعارضة 
والتعديالت التي تقترحها على الرئيس املكلف وسيسعى الى توسيع 
هامش املفاوضات واالخذ والرد جتنبا العتذار احلريري عن التأليف.

وتتوقــــع مصادر في االكثرية ان يتم اقناع الرئيس املكلف بتوزير 
جبران باســــيل نزوال عند اصرار عمه العماد عون، لكن من املستحيل 

اقناعه بتسليمه وزارة االتصاالت.
واســــتنادا الى هذه املعطيات، حرص الرئيس ميشال سليمان على 
دعوة املعارضة املعترضة على التشكيلة احلكومية للتروي ومناقشة 

امكانية ادخال تعديالت على التشكيلة تتناول احلقائب واالسماء.
وردت االكثرية باالســــتعداد ملناقشة التعديالت املمكن طرحها، في 
وقت حتفظ الرئيس امني اجلميل على التشكيلة املنشورة في الصحف، 
مشــــيرا بعد لقائه السفير الفرنســــي الى انه سيتشاور مع الرئيسني 
سليمان واحلريري باالمر، معتبرا ان حجم الكتائب اكبر مما اعطي لها 

في التشكيلة احلكومية.

سامي الجميل: لست مستوزرا

بدوره، قال النائب سامي اجلميل الذي سمي في التشكيلة احلكومية 
وزيرا للسياحة انه ليس في وارد الدخول في احلكومة واعتبر ان طرح 

االسماء على شكل ما ورد ال ينصف الكتائب.
من جهته، اشــــاد رئيس حكومة تصريف االعمال فؤاد الســــنيورة 
مبواجهة الرئيس املكلف سعد احلريري لظروف االستقواء واالستضعاف 

واالرتهان والتخوين.
وقال في افطار رمضاني ان املنا ان حتظى هذه التشكيلة بالتأييد 
من جميع الفرقاء ألن في التوافق عليها مصلحة للبنان وللبنانيني، ثم 
اني على ثقة تامة ان الرئيس سعد احلريري سينجح في قيادة حكومة 

ما بعد االنتخابات دومنا ابتزاز او خروج عن القواعد الدميوقراطية.
رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع اعرب امام 
زواره عن امتعاضه على نوعية احلقائب الوزارية املعطاة لـ »القوات« 

)الصناعة والشؤون االجتماعية(.

الرفاعي: ال تشكيل قبل حصول أمر ما

حق رئيس احلكومة املكلف بوضع التشــــكيلة احلكومية وتقدميها 
لرئيس اجلمهورية ايذانا باصدار مرسوم التأليف، تطرق اليه اخلبير 
الدستوري د.حسن الرفاعي بالقول: في معرض النص ال حاجة لالجتهاد، 
والنص الدســــتوري اكثر من واضح وال يحتاج الى تفسير، لكن الذي 
ينظر بعقله الى ما يجري اليوم يرى ان القضية ليســــت قضية نص 
وتفســــير نص، القضية ليســــت قضية رمانة، بل قلــــوب مآلنة، هذه 
القلــــوب ال تريد تشــــكيل حكومة في لبنان قبل حدوث شــــيء ما في 
املنطقة، بســــبب احملكمة الدولية او السباب عديدة كل مواطن لبناني 

ساذج يعرفها اليوم.

رئيس الجمهورية شريك مناصف

واضاف: مادام رأي رئيس احلكومة املكلف لم يصبح نهائيا، وهناك 
صالحية لرئيس اجلمهورية الشريك املناصف، فلماذا الضجة على حكم 

لم يصبح نهائيا وهو مجرد اقتراح؟
اذن، قال الرفاعي: الضجة مفتعلة مهما كانت صورة تشكيل احلكومة. 
والم الرفاعي، وهو نائب سابق، رئيس احلكومة املكلف ألنه وفقا للدستور 
عليه ان يختار هو نفسه ويشارك رئيس اجلمهورية في اختيار االعضاء 

الذين يشكلون فريقا منسجما حتى تأتي النتائج منسجمة.

أبوجمرة: إذا اعتذر نعتبره راسبا ونرفض إعاده تكليفه!

نائب رئيس التيار الوطني احلر اللواء عصام ابوجمرة الذي ابعد 
عن التشــــكيلة احلكومية اجلديدة كونه من الراســــبني في االنتخابات 
االخيرة، اعتبر تقدمي التشــــكيلة على هــــذا النحو افتعال ازمة، مؤكدا 
انه في حال اعتذار احلريري ســــيعتبر راسبا في التأليف ونرفض ان 
يعاد تكليفه وســــنطبق عليه املبدأ ذاته الذي طبقه على الراسبني في 

االنتخابات النيابية.

بيروت: ترقب وانتظار، وصمت مصحوب بقلق، او
صمت عاجز، يختصر حال اكثر من عشرة آالف متمول 
او مودع جتمعهم احلسرة على ضياع »حتويشة العمر« 
أو جنـــي العمر بإفالس رجل األعمال صالح عزالدين، 
الذي أوشـــك القضاء يقفل التحقيق معه واالستعانة 
مبدققي حسابات لن يجدوا شيئا ألن املشاريع والدورة 
االقتصادية التي كان يقوم بها مناطة به وحده، وليس 
هناك من دائرة حسابات. ولكن ملاذا الصمت؟ وان كان 
هناك من يقول انه بدأ يســـمع صوتا لهذا الصمت بعد 
عشـــرة ايام على »اإلفالس ـ الكارثة«، يرد املتابعون 
امر سكوت املودعني ألكثر من سبب، أولها ان املفاجأة 
والصدمة قـــد نزلت عليهم كالصاعقة كممت أفواههم، 
ألن آخر ما كانوا يفكرون به هو حصول هذا اإلفالس، 
ألن احلـــاج صالح رجل اخلير واإلنســـانية كما يقول 
املثل العامي »يستند على جبل« ويقصدون بذلك حزب 
اهلل وايران، وانه في معظم األحوال ال ميكن ان يكون 
مخادعا حســـب معرفتهم به، وسبب آخر للصمت هو 
انتظار التحقيق والقضاء ليقول كلمته عله يعيد لهم 

بعض ما فقدوا.
وثمة سبب آخر رمبا يكون اكثر أهمية يدفع املودعني 
للســـكوت وان تكلمـــوا اكتفوا باحلديـــث عن مناقبه 
االجتماعية واعماله اخليرية، هو اعتقادهم بانه مازال 
حتت مظلة حزب اهلل، وان اي كالم غير محســـوب قد 
يفقدهم فرصة التعويض ورمبا أكثر، اما وقد رفع احلزب 
مظلته عنه وغسل يديه من املسألة برمتها حتى على 
لسان األمني العام للحزب السيد حسن نصراهلل الذي 

دعا في نفس الوقت الى عـــدم اخلوض كثيرا في هذا 
االمر حفظا للكرامات واحلرمات، ولكن ثمة من يقول 
بشـــكل جازم ان عزالدين وقبل تسليمه للقضاء غاب 
عن األنظار ملدة عشرة أيام وكان لدى حزب اهلل الذي 
صفى بعض احلسابات معه إلنقاذ ما ميكن انقاذه من 
أموال احلزب، وكذلك احد نواب احلزب حسني احلاج 
حسن كان أول من تقدم بشكوى في موضوع اإلفالس 
ثم بعد ذلك صدر النفي عن عالقة الكثير من املسؤولني 

اآلخرين من احلزب.
وقضية إفـــالس عزالدين أصبحت ككرة ثلج تكبر 
كل يوم، وان لم يكن هذا اإلفالس هو األول وقد سبقه 
كثيرون، لكن الصورة مختلفة ملوقع الشخص احملسوب 
على حزب اهلل ـ على األقل ـ وثانيا لم حتصل ان قدر 
لشـــخص ان يحرك هذا املبلغ الضخم مبفرده والذي 
حتى اآلن لـــم يتمكن القضاء من حتديده، من دون ان 
تكون هناك أي مؤسسات او مشاريع او اي شيء آخر، 
وما هو موجود لن يوازي بقيمته ودائع شخص واحد 
من متوســـطي املودعني، اما امالكه اخلاصة، فال ميكن 
ان تعوض املنكوبني ألنها ان عرضت باملزاد العلني لن 
تباع بأقل من نصف قيمتها، ألنها في الغالب تشكل ما 
يشبه اللعنة على من ينوي الشراء والتجارب عديدة 

في هذا املجال.
واذا كانت هذه القضية قد شغلت الرأي العام على 
مدى عشـــرة ايام فانها قد دفعت بعض السياســـيني 
والقانونيني لطرح تســـاؤالت عمن يحمي املواطن من 
عمليات مماثلة؟ وهـــل ُيكتفى بالتحذير والتنبيه من 

منطلق النص القانوني الذي يقول ان »القانون ال يحمي 
املغفلني«؟ والدولة حاليا ال تضمن الودائع اال اذا كانت 

لدى املصارف او الشركات املالية املصرح عنها.
وإذا كان حتريك األموال داخل لبنان من دون مستندات 
رسمية وودائع مصرفية واضحة امرا ممكنا او ميكن 
جتاوزه، فكيف كانت العمليات خارج البالد؟ خصوصا 
انه كانت لديه جتارات ومشـــاريع في عدد من البلدان 
سواء في النفط او احلديد، كما تردد انه خسر 200 مليون 
دوالر في مشروع في اجلزائر، فكيف كانت تتحرك هذه 

األموال من لبنان الى اخلارج والعكس؟
وسؤال آخر يطرح نفسه كيف ميكن للسلطة املالية ان 
تدقق في حركة األموال للمواطن العادي وان كانت املبالغ 
زهيدة ال تساوي راتب املوظف لشهرين او ثالثة، وال 
ترصد حركة أموال مبئات املاليني من الدوالرات، وكيف 

ال تكون هناك ذمة مالية متنع مثل هذا اإلفالس.
وفي هذا اإلطار يقول نواب انهم ســـيطرحون عند 
بدء املجلس النيابي اجلديد تشريعات قانونية حتد من 
عمليات اإلفالس، وتعديل القوانني السارية اآلن على 
وجهني، األول تشـــديد العقوبات على اإلفالس عندما 
يتجاوز ضرره أصحاب املؤسسة، وفي حاالت شركات  
األموال غير املعلنة، كما هو حاصل اآلن، حيث ان العقوبة 
ال تعـــدو كونها جنحة وأحكامها مخففة. وثانيا ادراج  
بند يحمل املودعني بشكل غير رسمي تبعات اعمالهم 
جلهة التهرب من الضريبة وعدم التصريح عن اموالهم 
واعمالهم التجارية، على اعتبار ان هذه الودائع تشكل 

عمال يدر أرباحا.

الكارثة المالية تستنفر نوابًا وقانونيين لتعديل التشريعات وحماية المودعين.. والقضاء يحاول حل لغز الحركة الخفية ألمواله

»الكتائب« تعتبر حجمها أكبر مما أعطي لها في مسودة الحكومة و»القوات« ممتعضة من نوعية الحقائب المسندة اليها

)محمود الطويل(جانب من املجلس البلدي الذي ساهم في بنائه صالح عزالدين في معروب

أخبار وأسرار

نظرة سليمانية لألمور: متنى رئيس اجلمهورية على احلريري 
ارجاء موعده في القصر اجلمهوري حيث كان األخير قد 
أبلغ معاونيه ظهر أمس األول انه طلب موعدا من دوائر 
القصر من أجل االعتذار عن التكليف. وذكرت املصادر ان 
دفع سليمان األمور نحو مزيد من التشاور يعود الى ان 
املادة 53 من الدســـتور تنص على ان »يصدر املراسيم 
باالتفاق مع الرئيس املكلـــف«، ما يعني حصول نقاش 

وبحث بينهما.
متايـز في التعاطـي: لوحظ ان ح��زب اهلل أكد تضامنه مع 
مطالب العماد عون مجددا من خالل مواقف قادته وفي طليعتهم 
األمني العام للحزب الس��يد حسن نصراهلل، في وقت اكتفى 
الرئيس بري بالتضامن مع املعارضة في رفض التشكيلة من 
دون القي��ام بحملة اعالمية عليه��ا كحملة احلزب. وتوقفت 
مصادر أمام ما كان تردد من أن القوى الرئيس��ة في األقلية 
واملقصود بها »أمل« وحزب اهلل و».التيار الوطني« ستصدر 
في نهاي��ة االجتماع الذي ُعقد في منزل باس��يل موقفا من 
التش��كيلة الوزارية، لكن هذا لم يحصل. وتردد أن الرئيس 
بري أس��دى نصيحة حللفائه بعدم االس��تعجال في إصدار 
البيان إضافة الى التخفيف من حدة التوتر وهذا ما انسحب 
على ما أعلنه باسيل أمس من أمام قصر بيت الدين بعد مقابلته 
س��ليمان من ضمن وفد املعارضة ال��ذي ضم أيضا املعاون 
السياس��ي لألمني العام حلزب اهلل حسني خليل والنائب علي 

حسن خليل.
أزمة كبيرة داخل 14 آذار: قال مصدر مسيحي في 14 آذار 
ان احلريري أجنز تشكيلة تعيد الى األذهان التسويات 
الرئاســـية، فهو ثبـــت الداخلية والدفـــاع في يد رئيس 
اجلمهورية، وأبقى على اخلارجية والصحة مع الرئيس 
بري، وأخذ املال والعدلية، فيما عزز حضور حليفه وليد 
جنبالط، لكنه لم يهتم باآلخرين. وأضاف ان »هذه التشكيلة 

قد حتدث أزمة سياسية كبيرة داخل فريق 14 آذار«.

توقيف 5 أشخاص 
لالشتباه في تورطهم 

بتوجيه »إنترنت الباروك« 
باتجاه إسرائيل

بيروت: قال مصدر قضائي
لبنانـــي إن النائـــب العام 
التمييزي القاضي سعيد ميرزا 
أصدر امس أمـــرا بتوقيف 5 
أشخاص لالشتباه في تورطهم 
بتوجيه محطة التقاط لالنترنت 
في اجتاه إسرائيل الى جانب أن 
بعض معدات احملطة إسرائيلية 

الصنع.
وكانت احملطـــة املوجودة 
في منطقة البـــاروك اجلبلية 
أثـــارت ضجة بعد أن كشـــف 
وزير االتصاالت جبران باسيل 

عنها.
وأشـــارت املصادر الى أن 
بني املوقوفني صاحبي احملطة 
وموظفا في وزارة االتصاالت. 
وهناك مشتبه فيه سادس لكنه 
فار من وجـــه العدالة. وأحال 
القاضي ميرزا املوقوفني اخلمسة 
العسكرية  العامة  النيابة  الى 

للتحقيق معهم.
وكان الرزير السابق وئام 
وهاب اعلن في لقاء تلفزيوني 
ســـابق عن معلومـــات لديه 
تؤكد تورط رجال سياسة في 

املشروع.

جنبالط يبدي استعداده للتخلي عن »االتصاالت«:
لم ندخل مع أحد في تفاصيل توزيع الحقائب

بيروت: حــــاول النائب وليد
الوساطة  جنبالط تولي دور 
في حدود تعديل احلقائب، وهو 
بعث برسائل إلى أطراف عدة بشأن 
اســــتعداده للتخلــــي عن حقيبة 
االتصــــاالت إذا كان فــــي ذلك ما 
يسهل احلل. وأعرب جنبالط، أمام 
زواره، عن اعتقاده بأن احلريري 

رمبا جلأ إلى هذه اخلطوة بقصد 
حتريك احلوار املجمد. ويبدو أن 
جنبالط يراهن على فتح كوة في 
جدار موقــــف املعارضة الرافض 
التعامل مع مقترح احلريري، وهو 
يأمل أن يســــاعده الرئيس نبيه 
بري في األمر، وكذلك جهات أخرى 
على صلة قوية بســــورية. وردا 

على سؤال عن صحة ما نقل عنه 
إبدائه االستعداد لتبادل  لناحية 
حقيبتي األشغال واالتصاالت مع 
التيار الوطني احلر، وحلســــاب 
جبران باســــيل بالتحديد، أشار 
جنبالط إلى أنه لم يكن قد دخل 
في نقاش مع أحــــد في تفاصيل 

توزيع احلقائب.

الجسر لـ »األنباء«: إعادة النظر في التشكيلة 
ستنعكس على الصيغة وربما تؤدي إلى »حكومة تكنوقراط«

واما بتبنيها واالعالن عنها، االمر 
الذي لم يكن يستوجب هذا الكم 
الكبير من ردود الفعل، ومن اطالق 
التصاريح واملواقف املتشـــنجة 
واحلادة جتـــاه خطوة الرئيس 
املكلف، الفتا الى انه وبالرغم من 
متني فريق االكثرية النيابية على 
الرئيس سليمان قبول التشكيلة 
احلكومية، فإن تيار املســـتقبل 
وجميع قوى 14 آذار ســـتتقبل 
وحتتـــرم رأي الرئيس ايا يكن 

جتاه التشكيلة احلكومية.
وردا على سؤال لفت النائب 
اجلســـر الى انه وفـــي حال رد 
التشـــكيلة  الرئيس ســـليمان 
احلكومية الـــى الرئيس املكلف 
العادة النظر بها، فهذا يعني العودة 
الى نقطة الصفر، بحيث سيصار 
الى اعادة النظر بها باالساس اي 

بيروت ـ زينة طبارة
اســـف عضو كتلة املستقبل 
وتكتل لبنان اوال النائب سمير 
اجلسر ملهاجمة املعارضة بشكل 
التشـــكيلة احلكومية  مســـبق 
التي كان الرئيس املكلف ســـعد 
احلريري قد تقدم بها الى فخامة 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
ســـليمان، معتبرا انـــه كان من 
االولى باملعارضة ان تطلع على 
التشـــكيلة من الرئيس نفســـه 
ومن ثم تبدي رأي قادتها وتتخذ 
القرار امـــا برفضها او بقبولها، 
وذلك قبل ابداء السلبيات جتاهها 
ورفضها بالشـــكل التي اظهرته 
الوسائل االعالمية، مشيرا  عبر 
الى ان املعارضة اوقعت الرئيس 
احلريري في حيرة من امره بحيث 
ان متهل في تشـــكيل احلكومة 
يتهم باملماطلة النتظار الضوء 
االخضـــر من اخلارج، وان تقدم 
بالتشكيلة الى الرئيس توصف 
خطوته باملتسرعة وبكرة النار كما 

يتهم بخرق التوافق الوطني.
النائب اجلســـر في  ورفض 
لــــ »األنبـــاء« وصف  تصريح 
خطـــوة الرئيس املكلـــف بكرة 
النار وبالسير بني األلغام، وذلك 
العتباره ان للرئيس ســـليمان 
رأيه اخلاص والنهائي بالتشكيلة 
احلكومية بعـــد ان اصبحت في 
عهدته، وهو املخول الوحيد اما 
برفضها وطلب اعادة النظر بها، 

بشكلها ومضمونها، وصوال الى 
اعادة النظر حتى بصيغة الـ 5 ـ 
10ـ  15 املبنية على اساسها، ورمبا 
الذهاب الـــى حكومة تكنوقراط 
او الى اي شكل آخر غير الشكل 
احلالي لها، مؤكدا ان احتمال رفض 
الرئيس للتشـــكيلة احلكومية 
لن يربك الفريق االكثري، وذلك 
الميان هذا االخير املطلق باللعبة 

الدميوقراطية قوال وممارسة.
هذا وذكر النائب اجلسر من 
يريد تناسي اصول ممارسة العمل 
الدميوقراطي بوجوب تشـــكيل 
االكثرية حلكومة وبالتالي توليها 
احلكم مقابل معارضة االقلية لها، 
معتبرا ان ما ســـبق لم متارسه 
االكثرية نظرا للظروف الداخلية 
الراهنة وحرصا منها على ايقاف 
التجاذب السياســـي بني جميع 
الفرقاء، مما حدا بالرئيس املكلف 
انطالقا من اميانه مبشاركة اجلميع 
في صياغة القرار اللبناني على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 
جميع الفرقاء، معتبرا في املقابل 
وبالرغم من مد يد الرئيس املكلف، 
فإن عملية تأليف حكومة الوحدة 
الوطنية تبني شكال ومضمونا 
علـــى رأي االكثرية وليس على 
شروط ومطالب الفريق االقلي، 
كما يبقـــى دور الرئيس املكلف 
ورئيس اجلمهورية هو االخذ برأي 
اجلميع وباقتراحاتهم وبالتالي 

توزيع احلقائب واحلصص.

14 آذار ستحترم رأي الرئيس أيا كان تجاه التشكيلة الحكومية

سمير اجلسر


