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حالة انتظار: تقول شخصية بارزة في 14 آذار »اننا اليوم 
في حالة انتظار، انتظار: احملكمة، وإيران والسالم«. وتسارع 
إلى نف����ي الطابع الرهاني للكالم، وإل����ى رفض أي اتهام 
بحسابات االستقواء، لكنها تؤكد أن »براغماتية السياسة 
تفرض انتظار هذه امللفات الثالثة، لتبيان ما قد يكون في 
لبنان. حني تتبلور تلك املتغيرات، علينا أن نكون حلفاء 
موحدين، ضمن الفريق الذي نشكله اآلن. عندها قد تنقشع 
رؤى جدي����دة، وقد تكون هناك فرص أو مخاطر. وعلينا 

أن نكون معا ملقاربتها وللتعامل معها«.
متتني توافق سليمان وبري: في تقاطع جديد بني الرئيس ميشال 
سليمان والرئيس نبيه بري، يضاف الى تقاطعات كثيرة بينهما 
هذه األيام، عبر الرئيس بري أمام كبار املسؤولني األتراك خالل 
زيارته الى أنقرة عن حتس��ن العالقات وتطورها بني سورية 
ولبنان وبني سورية والسعودية، وطالب بضرورة اشراك مصر 
ف��ي هذه احللقة بغية متتني قنوات احلوار والتعاون بني هذه 
البلدان. وهذه املطالبة تشبه ما كان الرئيس سليمان قد طرحه 
أثناء زيارته األخيرة الى السعودية من توسيع ملعادلة »س.س« 

لتصبح معادلة »س.س.م« )في اشارة الى مصر(.
جنبالط ينضم ملنتقدي احلملة ضد سليمان: انضم النائب وليد 
جنبالط »متأخرا« الى الرئيس نبيه بري في دعم الرئيس 
ميشال سليمان، فانتقد احلملة »غير املفهومة« على رئيس 
اجلمهورية »الذي هو رئيس توافقي أجمعنا جميعا على 
انتخابه«. ودعا الى طي هذه الصفحة »لعله ميكن اللبنانيني 

من التصدي للملفات الكبرى«.
 زيارات ريفي واحلسن لدمش�ق: التنسيق األمني بني سورية 
ولبنان جار طبقا ملا اتفق عليه بني الرئيسني األسد واحلريري، 
وبناء على ذلك زار اللواء أشرف ريفي والعقيد وسام احلسن 
دمش��ق في زيارات منفصلة وعلى فت��رات متفاوتة، والتقيا 
اللواء علي اململوك والعميد رستم غزاله وجرى بحث في امللفات 
األمنية ذات االهتمام املشترك من دون التطرق الى »التبليغات 
الس��ورية« املتروكة للقضاء. واضافة الى ذلك طرحت عرضا 
القضية املثارة في بيروت بشأن االتفاقية املعقودة بني حكومتي 
الواليات املتحدة االميركية ولبنان. وفي رأي مصادر مراقبة 
ان من يرعى احلملة على اللواء ريفي يراهن على انه قادر في 
»الوقت الضائع« على تس��جيل »انتصار« سياسي أقله جلهة 
اثارة الش��كوك حول االتفاقات املعق��ودة بني لبنان واجلهات 
الدولية وصوال الى املطالبة بالعودة عنها والغاء مفاعيلها، على 
رغم انها تزامنت مع زيارة رئيس »فرع املعلومات« في قوى 
األمن الداخلي العقيد وس��ام احلسن دمشق. وفي هذا املجال 
يس��أل املواكبون: »هل من داللة لزيارة العقيد احلس��ن الى 
دمشق في وقت تصاعدت احلمالت على اللواء ريفي قبل ان 
ته��دأ في اليومني األخيرين رمبا ألس��باب ال يجهلها من كان 
يق��ود احلملة ضد املدير العام لق��وى األمن الداخلي، واال ما 
معنى خفض س��قف الهجوم وكأن��ه يتحضر لطي امللف في 

الوقت املناسب«.
متغيرات املش�هد اجلنبالطي: تعتقد مصادر معارضة ان 
جنب����الط الذي أعاد متوضعه جزئيا في املرحلة املاضية 
سيغادر بعد زيارته الى دمشق موقعه في األكثرية النيابية 
بعد ان غادر موقعه في 14 آذار، وان كان سيبقى على عالقة 
جيدة مع الرئيس احلري����ري العتبارات مختلفة. ولذلك 
ت����رى املصادر ان هناك متغيرات سنش����هدها داخليا في 

املرحلة املقبلة:
1- ان جنبالط سيحسم خياراته بالكامل، وهو سيكون 
في املوقع املتحالف مع املعارضة، وفي احلد االدنى ستكون 
معظم خياراته تلتقي مع قيادات املعارضة، مع ما يفترضه 
ذلك من ايجابيات على كثير من املسائل الداخلية وحتى 
االستراتيجية مثل ربط بيروت بالبقاع وسورية استراتيجيا 

على غرار ما حصل بعد حترير اجلبل في الثمانينيات.
2- ان البالد ستكون أمام مشهد سياسي جديد ليس 
فقط على مستوى اخليارات األساسية املتعلقة باملقاومة 
والعالقة مع س����ورية، بل أيضا على مستوى الكثير من 

التفاصيل الداخلية.

أخبار وأسرار لبنانية

عبداملجيد صالح

)ا.ف.پ( فريق التحقيق الدولي في اغتيال الشهيد رفيق احلريري يتحضر الجراء املسح الثالثي االبعاد ملسرح اجلرمية

)ا.پ( مقعد لبنان خاليا في اجتماعات اللجان التحضيرية للقمة العربية املقبلة في ليبيا

لبنان: الحكومة تحسم الموقف من القمة اليوم.. و»البلدية« نحو التمديد
بيروت � عمر حبنجر

ينعقد مجلس الوزراء اللبناني 
اليوم وعلى طاولته عدة ملفات 
أبرزها تقرير املوقف االخير من 
املشاركة في القمة العربية املقررة 
في »س���رت« الليبية، من حيث 
املبدأ، او املس���توى، بعدما بات 
األمر ملحا في ظل اقتراب املوعد 
في 27 اجلاري، اضافة الى اعتماد 
خيار اخير بالنسبة لالنتخابات 
البلدية التي تدق ساعتها اعتبارا 

من الثاني من ابريل.
وفي خضم االنشغال الداخلي 
مبلف القمة العربية واالنتخابات 
البلدية، لفت امس تلقي رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
من السفير السوري لدى لبنان 
عل���ي عبدالكرمي رس���الة دعم 
س���ورية لرئاس���ة اجلمهورية 
واملؤسسات الدستورية، وكذلك 
دعم لبنان في مواجهة التهديدات 

االسرائيلية.
وبحث س���ليمان مع السفير 
الثنائية  العالق���ات  عبدالكرمي 
القائم على مختلف  والتنسيق 

املستويات وفي شتى امليادين.

اجواء ودية

ل�  واوض���ح مص���در مطلع 
لق���اء س���ليمان  ان  »األنب���اء« 
مع الس���فير الس���وري، سادته 
اجواء املصارح���ة ومت التطرق 
الى مختل���ف االمور املطروحة، 
حيث نقل السفير السوري دعما 
سورية شخصيا للرئيس سليمان 
وللرئاسة، وتأكيد احلرص على 
االستقرار في لبنان ومسيرة بناء 

املؤسسات واحلوار.
واضاف املصدر انه مت خالل 
التي  التع���رض لالجواء  اللقاء 
س���ادت مؤخرا في لبنان والتي 
الداخلي  تنحصر ف���ي االط���ار 

اللبناني من دون اي بعد اخر.
اما بالنسبة للموقف الداخلي 
م���ن قمة س���رت، ف���إن حتفظ 
الناشئ على  القيادات الشيعية 
خلفي���ة اختفاء اإلمام موس���ى 

أش���اد رئيس مجل���س النواب 
اللبناني نبيه بري بدور تركيا في 
دعم لبنان والقضية الفلسطينية، 
منوها بالرعاية التي توليها أنقرة 
للبنان ولوحدة اللبنانيني، مؤيدا 
السعي إلنشاء مجلس استراتيجي 

بني البلدين.
وكان بري قد استهل لقاءاته 
مبحادثات مع رئيس احلكومة 
التركية رجب طي���ب أردوغان 
الذي ش���دد خالل اللق���اء على 
وحدة واستقرار لبنان واستعداد 
بالده لوضع كل طاقاتها في هذا 
اإلطار. ث���م التقى بري الرئيس 
التركي عبداهلل غول، داعيا الدول 
العربية الى التضامن في مواجهة 

إسرائيل.
ونوه بري باملوقف الشهير 
ألردوغان في وجه املمارس���ات 
اإلسرائيلية. وأضاف في مؤمتر 
صحافي مع رئيس البرملان التركي 
محمد علي شاهني: ان متزق دولنا 
وتفرق دولنا وتفرقنا نحن، هو 
الذي جعل من اجلبل اإلسرائيلي 
جب���ال عاليا جدا أم���ام األودية 

السحيقة التي نحن فيها.
وتساءل عما فعلناه من اجل ان 
نعد العدة، على األقل من أجل ان 

نحقق السالم وليس احلرب؟
اذا استثنينا ورقة  وأضاف: 
املقاومة في اجلن���وب اللبناني 
وورقة املمانعة في س���ورية، ال 
جند حتى اآلن تضامنا ال عربيا 
وال إسالميا بالنسبة للموضوع 

املطروح.
أنقرة  وانتقل بري امس من 
الى اسطنبول للقاء رجال أعمال 
لبنانيني وأتراك وأعضاء املجلس 

االقتصادي اللبناني التركي.
ب���ري من  الرئيس  وس���مع 
الرئي���س الترك���ي ومن رئيس 
الوزراء حول ان استقرار لبنان 
للمنطقة في حني شدد بري على 
أهمية ما أسماه »حوار اجلوار« 
 � العربية  وأهمية املصاحل���ات 
العربية، مثنيا على الدور التركي 

في هذا املجال.

رئيس���ها ان دراسة املشروع لم 
تنته بعد، مش���يرا الى ان وزير 
الداخلية مل���زم بدعوة الهيئات 

الناخبة في االول من ابريل.
في حني ان رئيس جلنة املال 
واملوازنة إبراهيم كنعان توقف 
أمام النظ���ام الداخلي للمجلس 
الذي يوجب على رئيس املجلس 
بعد انتهاء املهلة وضع املشروع 
على جدول أعمال الهيئة العامة 
او إحالته الى اللجان املشتركة، 
كنع���ان وهو عضو ف���ي تكتل 
اإلصالح والتغيير الذي يرأسه 
العماد ميشال عون، أعلن انه لن 
يدعو الى اجتماع جديد للجنة التي 
يرأس، قبل لقائه رئيس املجلس، 
الذي له ان يطرح املشروع على 
اللجان املشتركة مجددا او يرسله 
انتهت  العامة سواء  الهيئة  الى 

دراسته ام لم تنته.

بارود: ملزمون بما يقرره النواب

الداخلية  من جهته، وزي���ر 
الذي يعكس وجهة  زياد بارود 
نظر الرئيس سليمان بضرورة 
إجراء االنتخابات البلدية حتت 
أي قان���ون، أكد االقت���راب من 
املهل احلاسمة، بلديا، خصوصا 
الواقعة على  جلهة املوجب���ات 
وزارة الداخلية، مش���يرا الى ان 
امله���ل العائدة للمجلس النيابي 
خاصة باملجلس، وهو ال يسمح 
لنفسه بالتدخل في أمور خاصة 

باملجلس النيابي.
ورأى في حديث الى »السفير« 
ان الكالم عن ربط إجراء االنتخابات 
باإلصالحات يحتاج الى مقاربة 
سياسية من جانب كل الفرقاء، اما 
من جهته كوزير للداخلية فقال انه 
سيصدر قرارا في األول من ابريل 
بدعوة الهيئات الناخبة لالقتراع، 
ألن ذلك واجب عليه وهو ليس 
مس���تعدا ملخالفة القانون الذي 
ينص على ذلك، امنا ذلك ال يشكل 
النواب،  »قوطبة« على مجلس 

ألنه هو سيد نفسه.
الداخلي،  بعيدا عن السجال 

الصدر ورفيقيه في ليبيا، أخذه 
الرئيسان ميشال سليمان وسعد 
ف���ي اعتبارهما، لكن  احلريري 
ابلغت  التي  العربي���ة  اجلامعة 
الى لبنان، لم  الرسمية  الدعوة 
تر مقبوال الغياب اللبناني الكلي 
عن القمة الدورية في الوقت الذي 
بات فيه ميثل املجموعة العربية 
في مجلس األمن، ومن هنا كان 
التعويل على محادثات الرئيس 
بشار األسد مع وزير اخلارجية 
السعودي األمير سعود الفيصل 
التي تناولت الش���ؤون العربية 

كافة.
وق���د كش���فت معلومات ان 
محادثات األسد � الفيصل تطرقت 
الى امت���ام املصاحلة املصرية � 
 � والفلس���طينية  الس���ورية، 
الفلسطينية، ضمانا خلروج القمة 
مبواقف قوي���ة تعزز التضامن 

العربي.
وتق���ول صحيف���ة »اللواء« 
البيروتية ان ايجاد حل ملسألة 
مش���اركة لبنان في القمة كانت 
ضمن مواضيع البحث بني األسد 

والفيصل.

جنبالط لقمة عربية تحت عنوانين

النيابي  اللقاء  بدوره رئيس 
الدميوقراطي وليد جنبالط دعا 
الى قم���ة عربية حتت عنوانني: 
� اإلس���رائيلي  العربي  الصراع 
اتخاذ موقف حاس���م  ووجوب 
برف���ض املفاوض���ات العقيمة، 
وقضية اإلمام موس���ى الصدر، 
واالنطالق من طرحها في القمة 
العربية لطرحها الحقا امام مجلس 

األمن الدولي.
اما على صعي���د االنتخابات 
البلدية واالختيارية، فاحلكومة 
امام تع���ذر اجن���از التعديالت 
البلدية  على قانون االنتخابات 
ضمن املهلة الدس���تورية باتت 
امام خيار وحي���د وهو تأجيل 
هذه االنتخابات، عبر مش���روع 
قانون تصدره احلكومة بالتمديد 
البلدية واالختيارية  للمجالس 

الى مجلس  القائمة، واحالت���ه 
النواب، او اعتماد اقتراح قانون 
يوقعه عشرة نواب بالتمديد لهذه 

املجالس.
وفي هذا السياق يقول وزير 
التربية الوطنية حسن منيمنة: 

النيابية انتهت امس قبل ان تنتهي 
اللجان النيابية من دراسة مشروع 
قانون االنتخابات البلدية، وبات 
األمر بيد رئيس املجلس نبيه بري 
املوجود حاليا ف���ي تركيا، فإما 
ان يفسح في املجال امام اللجان 

ال يبدو ان االصالحات س���تأخذ 
طريقها ال���ى قانون االنتخابات 
البلدية، مرجحا اجراء االنتخابات 
على القان���ون احلالي »اللهم اذا 

كانت هناك انتخابات«.
وكانت مهلة األسبوعني للجان 

الستكمال دراسة املشروع واحالته 
الى الهيئة العامة او يحيله الى 

الهيئة العامة مباشرة.
جلنة االدارة والعدل برئاسة 
النائ���ب روبير غامن عقدت آخر 
اجتماع لها امس االول، وقد اكد 

رسالة دعم سورية لسليمان نقلها السفير السوري علي عبدالكريم في بيروت

مصادر: الحريري في دمشق
منتصف أبريل وجنبالط قبله

واشنطن تتجه للتراجع عن تشديد 
اإلجراءات بحق اللبنانيين المسافرين إليها

أبوالعينين ب� »اإلقامة الجبرية« في لبنان
وعزام األحمد في بيروت بعد دمشق

بيروت: كشفت مصادر متابعة للشأن
اللبناني ان زيارة الرئيس س���عد 
احلريري الرسمية الى دمشق ستحصل 
يومي 13 و14 ابريل املقبل وليس 3 و4، 
كما كان اعلن س���ابقا. واكدت املصادر 
ان زي���ارة وليد جنبالط رئيس اللقاء 
الدميوقراطي املرتقبة الى دمشق ستتم 
قبل زيارة احلريري وقد رجحت مصادر 
س���ورية ان تكون خالل االيام القليلة 
املقبلة. وفي هذا السياق كشفت تقارير 
صحافية عن االجتماع الذي عقده الرئيس 
سعد احلريري مع إعالميي مؤسسات 
املستقبل املرئية واملسموعة واملكتوبة 
كان واضحا في دالالته السياسية، حيث 
أعطى رئيس احلكومة ما يش���به أمر 
العمليات النهائي ليس بفتح صفحة 
جديدة مع دمشق بل بطي كل صفحة 
املاضي معها، داعيا الى وقف التحريض 
ضد سورية سواء مباشرة أو بطريقة 
غير مباشرة، وقال ان كل أمر يتعلق 
ليس بالرئيس السوري بل بكل محيطه 
يجب أن يكون موضع اهتمام إعالمي 
في املرحلة املقبلة، وعندما حاول بعض 
»صقور« االعالم عنده مناقشته حول 

»الهوامش املتاح���ة« لهم، كان جوابه 
وجواب املستش���ارين احلاضرين أن 
باب االجتهاد قد أقفل نهائيا وما يقوله 

»الشيخ سعد واضح«.
وحس���ب هذه األوساط، فإن هناك 
اجتاها الى توحيد اخلطاب السياسي 
لقيادات وقواعد »املستقبل« مبا يناسب 
الباب على  اخليارات اجلديدة، وفتح 
متوضع سياسي واضح »ينضبط« حتت 
مظلته كل من يريد السير في هذا اخليار 
ويخرج منه كل من ال يستطيع التأقلم 

مع الواقع اجلديد ل� »املستقبل«.
في غضون ذلك قالت مصادر قواتية 
مس���ؤولة ردا على ما يتردد بشأن ان 
يكون وزير العدل ابراهيم جنار في عداد 
املرافق للرئيس سعد  الوزاري  الوفد 
احلريري الى دمشق الشهر املقبل، انه 
ال مانع من مشاركة »وزراء القوات« في 
عداد الوفد اذا دعت احلاجة وتعلق األمر 
بأمور واتفاقيات عائدة الى وزاراتهم، 
فالقوات ال تكن عداء لسورية وتؤيد 
اقامة أفض���ل العالقات معها من دولة 
الى دولة وعلى قاعدة االحترام املتبادل 

لسيادة ومصالح الدولتني.

بيروت � داود رمال
فيما بدا أنه موقف أميركي من حملة املعارضة على الرئيس ميشال 
س����ليمان، جددت السفيرة االميركية في لبنان ميشيل سيسون دعم 
بالدها املتواصل، من أجل لبنان قوي ومستقل، وللجهود التي يبذلها 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان واحلكومة اللبنانية. في سياق 
مواز، كشف مصدر مقرب من رئاسة اجلمهورية اللبنانية ل� »األنباء« 
عن »تبلغ دوائر رئاس����ة اجلمهورية منذ ايام عزم وزارة اخلارجية 
االميركية اصدار قرار تعود فيه عن قرارها السابق الذي قضى باتخاذ 
اجراءات متشددة وتدابير خاصة بحق املسافرين اللبنانيني من والى 
الواليات املتحدة«. واضاف املص����در »ان اخلارجية االميركية أبلغت 
الى املعنيني الرس����ميني في لبنان هذا التوجه قبل االعالن عنه بشكل 
رس����مي وفي وقت قريب جدا، بحيث تعود االمور الى ما كانت عليه 
في املطارات االميركية، وُيتعامل مع اللبنانيني كس����ائر مواطني دول 

العالم غير املشمولة بإجراءات«.

صيدا )عني احللوة(: دخل منع لبنان مغادرة امني الس����ر السابق
حلركة فتح في لبنان اللواء سلطان ابوالعينني االراضي اللبنانية 
قبل تس����ليم احد مرافقيه املطلوب للقضاء اللبناني، بقضية اغتيال 
اللواء كمال مدحت في مخيم املية ومية بواسطة عبوة ناسفة، دائرة 
املعاجلة السياسية، حيث علمت »األنباء« ان السلطة الفلسطينية في رام 
اهلل أوفدت عضو اللجنة املركزية حلركة فتح عزام األحمد الى دمشق 
ومنها الى بيروت ملعاجلة األمر. حيث تسعى السلطة الفلسطينية الى 

تأمني مغادرة ابوالعينني الى رام اهلل حيث مقره اجلديد.

رئيس الحكومة أوعز إلعالم »المستقبل« بطي كل صفحة الماضي مع سورية

صالح ل� »األنباء«: الكالم عن استدعاءات لمسؤولين
في حزب اهلل هدفه خلق فتنة شيعية � سنية

بيروت � زينة طبارة
رأى عض����و كتل����ة »التنمية 
والتحرير« النائب عبداملجيد صالح، 
ان ما يشاع عن استدعاءات لقياديني 
في »حزب اهلل« للمثول امام احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان، يبعث الى 
القلق ويدعو الى التساؤل ما اذا كان 
هناك من مؤامرات حتاك ضد الواقع 
اللبناني إلح����داث الفتنة الكبيرة 
على الس����احة اإلسالمية، معتبرا 
ان البح����ث عن ضحي����ة التهامها 
بالوق����وف وراء عملي����ة اغتيال 
الرئيس الش����هيد رفيق احلريري 
امر في غاية اخلطورة ويضع ما 
يساق في التحقيقات حتت املجهر 
نسبة حلجم الشكوك التي حتيط 
به، مذكرا بأن هذا القلق قد عبر عنه 
الدميوقراطي وليد  اللقاء  رئيس 
جنبالط قب����ل انعطافته امليمونة 

باجتاه الوسطية.
النائ����ب صالح في  وأع����رب 
ل� »األنباء« عن اعتقاده  تصريح 
بوجود يد اس����رائيلية تس����عى 

العقالء م����ن املذهبني، األمر الذي 
يفسر أبعاد ما يرمى من كالم هنا 
وهناك عن استدعاءات ملسؤولني 

في حزب اهلل.
على صعي����د آخر، وعن القمة 
العربية املرتق����ب انعقادها خالل 
األيام املقبلة في ليبيا، اكد النائب 
صال����ح ان املوقف م����ن القمة لن 
يتبدل ولن تكون هناك من موافقة 
على مش����اركة لبن����ان بأعمالها، 
ان املوقف املتخذ  وذلك العتباره 
س����واء من الرئيس نبيه بري ام 
من سائر الفرقاء احلريصني على 
الكرامة اللبنانية، هو موقف وطني 
بامتياز يعني كل اللبنانيني دون 
استثناء، مؤكدا ان ليس هناك اي 
تهديد بسحب الوزراء الشيعة من 
احلكومة، امنا مواجهة ملف اإلمام 
الصدر قد تصل الى أبعد احلدود، 
وذلك انطالقا من أنه ال قضية تعلو 
فوق قضية إخفاء النظام الليبي 

لإلمام موسى الصدر ورفيقيه.
واستهجن النائب صالح طريقة 

ال����ى تضليل التحقيق وس����وقه 
في اجتاهات مغاي����رة للحقيقة، 
من خالل دس االش����اعات العابثة 
بعواطف املواطن����ني وذلك بهدف 
إلق����اء دم الرئيس احلريري زورا 
على املسلمني وحتديدا فئة لبنانية 
معينة، وبالتالي إحداث فتنة شيعية 
اللبنانيون أصال  � سنية رفضها 
واستطاعوا تخطي مخاطرها بحكمة 

تعاط����ي النظ����ام الليبي وبعض 
القيمني على اجلامعة العربية حيال 
توجيه الدعوة للبنان، معتبرا ان 
االستخفاف بالدولة اللبنانية يؤكد 
مرة اخرى ومبعزل عن ملف اإلمام 
الصدر على ضرورة املقاطعة ألعمال 
القمة. في س����ياق آخر، وردا على 
سؤال حول ما آلت اليه العالقات 
بني الرئيس ب����ري ورئيس تكتل 
»التغيير واإلصالح« العماد ميشال 
عون، لفت النائب صالح الى عدم 
وجود رؤية موحدة بني الرجلني، 
معتبرا ان االختالف بينهما وليس 
اخلالف يتواجد في معظم امللفات 
املطروحة، وأبرزها موقف العماد 
عون من تخفيض س����ن االقتراع 
ومن تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء 
السياس����ية، مؤكدا في  الطائفية 
املقابل ان االختالف املذكور مبني 
على القاع����دة الفقهية القائلة ان 
»اختالف امت����ي رحمة« وانه في 
واقعه السياسي من صميم العمل 

الدميوقراطي في املعارضة.

عضو كتلة التحرير والتنمية ينفي النية لسحب الوزراء الشيعة في حال المشاركة بقمة سرت

كرامي: انتقاد الرئيس مبدأ ديموقراطي لتصحيح المسيرة
ووهاب: ال نهدف إلى اإلساءة لسليمان بل نطالبه بتعهداته

بيروت � أحمد منصور
رأى الرئيس األس����بق للحكومة عمر كرامي ان انتقاد رئيس 
اجلمهوري����ة واجب من اجل تصحيح املس����يرة مؤك����دا انه مبدأ 
دميوقراطي وأساس����ي وال ميكن ألحد ان مينع مراقبة املسؤولني 
وانتقادهم. وقال الرئيس كرامي في تصريح له بعد لقائه الوزير 
الس����ابق وئام وهاب البعض يقول انه ال يجوز املساس برئاسة 
اجلمهورية وهذا يعني اننا عدنا الى املقولة الس����ابقة من العهود 

القدمية عندما قيل »مس ما ال ميس«، وما دام رئيس اجلمهورية 
يتدخل في الشاردة والواردة وفي شؤون الدولة ويترأس مجلس 
الوزراء في معظم األحيان لذا فإن انتقاده واجب. من جهته، انتقد 
الوزير الس����ابق وئام وهاب الكرنڤال الذي نظمته بعض الدوائر 
للدفاع عن رئاس����ة اجلمهورية نافيا ان يكون يهدف الى اإلساءة 
لرئيس اجلمهورية، مشيرا الى انه طالب الرئيس بتعهدات قدمها 
الى اللبنانيني، معتبرا ان هذه التعهدات يجري خرقها في مجلس 


