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أخبار وأسرار لبنانية
 ترتي�ب البيت بعد احملكمة: ينقل عن مس����ؤول لبناني بارز ان 
البحث انتقل منذ مدة إلى ما بعد احملكمة الدولية، وبالتحديد 
إلى ترتيب البيت اللبناني الداخلي، مبعنى آخر، الثمن الذي 
ينبغي دفعه لسعد احلريري لقاء تخليه، بطريقة أو بأخرى، 
عن احملكمة الدولية. ومن أول هذه األثمان إبقاء سعد احلريري 

رئيسا للحكومة قادرا على احلكم.
هل يعني ذلك إط����اق يد آل احلريري في امللفني االقتصادي 
واإلداري؟ ينفي املس����ؤول اللبناني ذلك، مؤكدا أنه لن تكون 
ألحد يد مطلقة في الشؤون الداخلية، ال في االقتصاد وال في 
األمن، بل ان احلريري سيكون مرتاحا في حكمه. ما يعني أن 
ملفا كملف شهود الزور سيطوى نهائيا، وبالتالي، سيحفظ 
رئيس احلكومة فريقه األمني والسياسي واإلعامي والقضائي، 
في مواقعهم. وإذا اقتربنا أكثر من الواقع، يفس����ر هذا الكام 
بأن قضية »شعبة« املعلومات، على سبيل املثال، ستحل عبر 
التوصل إلى توافق على تش����ريع واقع هذه »الش����عبة«، مع 
إلزامها في املقابل بعديد وعتاد ومهمات تنص عليها القوانني 
واملراسيم، بدل إبقائها غارقة في الضبابية احلالية. إال أن ذلك 
� يستدرك املصدر ذاته � ال يعني أن فريقنا السياسي سيتخلى 
في هذه التس����وية عما حققه خال السنوات املاضية، أو أنه 
سيتخلى عن أي موقع أو شخصية كانت إلى جانبه أو رأس 

حربة في مشروعه السياسي أو االقتصادي أو األمني.
 هل تعود »املالية« للشيعة؟: يدور جدل في أروقة التسوية، من غير 
أن تكون بيروت بعيدة عنه، حول تثبيت عرف وضع حقيبة املال 
ملرة أخيرة بني أيدي الش��يعة. تبعا لذلك يسترجع املوارنة حقيبة 
اخلارجية، كي تبقى من ثم، وفق توزيع احلقائب الس��يادية على 
الطوائف األربع الرئيسية، حقيبتا الدفاع الوطني حصة أرثوذكسية 

والداخلية حصة سنية.
عل��ى أن للتركيز على حقيبة املال، وحصرها بالش��يعة، مبررات 
ش��تى، قد يكون أبرزها أن وزير املال يكاد يكون الوزير الوحيد 
الذي يوقع تقريبا كل املراسيم التي يتخذ مجلس الوزراء قرارات 
في صددها، إلى جانب توقيع رئيس اجلمهورية املاروني ورئيس 

مجلس الوزراء السني.
وحتقيقا ملش��اركة في الس��لطة يلحون عليها، يفتقر الشيعة إلى 
توقيع دستوري ثالث مالزم للتوقيعني اآلخرين. وال يكاد يصدر 
مرسوم ال ميهره وزير املال نظرا إلى اقتران كل املراسيم بإنفاق 
معني، وإن أضيف إلى التواقيع الثالثة هذه تواقيع وزراء مختصني 

آخرين من جراء عالقة وزاراتهم باملرسوم.
 تأجيل زيارة مساعد جناد: أرجئت الزيارة التي كانت مقررة ملدير 
مكتب الرئيس اإليراني أسفنديار رحيم مشائي لبيروت اليوم 
وعزي الس����بب الى عدم وجود الرئيس سليمان في بيروت 
)يواصل زيارته اخلاصة الس����بانيا(. وكان أفيد ان مش����ائي 
سيزور لبنان اليوم لتسليم الرئيس سليمان رسالة من نظيره 
محمود أحمدي جناد وسيناقش مع املسؤولني العاقات بني 
طهران وبيروت وسبل تعزيز الروابط بني البلدين. ولم يعرف 
مدى ارتباط هذه الرس����الة بالتسوية السعودية � السورية، 
وكان مش����ائي زار في وقت سابق األردن وسّلم امللك عبداهلل 
الثاني رس����الة من الرئيس أحمدي جن����اد الذي دعاه لزيارة 

طهران.

بري يدعو إلى جلسة للبرلمان: مساعي ال� »س � س« في حالة نقاهة
بيروت � عمر حبنجر

السياسي في لبنان،  الطقس 
كالطق���س الطبيعي، يوم صحو 
وآخر عاصف، وأخيرا جدا كسوف 
الش���مس، والهزات األرضية في 

جبل لبنان.
يقولون األدب ابن البيئة، ورمبا 
السياسة بنت الطقس، ولبنان بلد 
التنوع كما يفاخر بنوه، هو قبل كل 
ذلك بلد الفصول الطبيعية ال� 4، 

واليوم نحن في عز الشتاء.
الذي ش���اع  التفاؤل  فمع كل 
مطلع هذا الشهر، لم يظهر على 
املسرح اللبناني املفتوح ما يوحي 
التصفيق،  الى  باالنفراج ويدعو 
فالرئيس ميشال س���ليمان عاد 
مس���اء االثنني م���ن عطلة رأس 
السنة، والرئيس سعد احلريري 
في زيارته للسعودية، هذا يقدم 
الدليل على أنه ال تسوية نضجت 
وال حلول وضعت، وان املراوحة 

مازالت سيدة املوقف.
ويقول مصدر في 14 آذار على 
هذا الصعيد ان ما تسربه 8 آذار 
على صعيد احللول، مجرد أمنيات، 
يراد منها جتويف احملكمة الدولية 
من الداخ���ل، متوقعا عدم انعقاد 

مجلس الوزراء في وقت قريب.
وهذا ما أكدته مصادر وزارية 
من فريق الرئيس سليمان أيضا، 
ألن املواقف التزال على حالها، ال 
مجلس وزراء بدون ملف شهود 
الزور وال تصويت على هذا امللف 
ال���وزراء،  انعق���اد مجلس  حال 
الطويل���ة واالتصاالت  فالعطلة 
الكثيفة لم تغير من املواقف وال 
من التوجه���ات، بل أضيف إليها 
ما أش���ارت اليه صحيفة األخبار 
املعارضة عن »مفاجآت« مرتقبة 
حلزب اهلل ف���ي القريب العاجل، 
قد تك���ون وثائق مهمة برس���م 

اإلعان.

جلسة تشريعية

رئيس مجلس النواب نبيه بري 
قال ان املساعي السورية � السعودية 
مستمرة، وأضاف لصحيفة السفير 
ان مساعي س. س كانت في حالة 
مرضية وقد دخلت اآلن في مرحلة 
النقاهة مع ب����دء مرحلة النقاهة 
امللك  الش����ريفني  خلادم احلرمني 

عبداهلل بن عبدالعزيز.
وأكد بري انه بصدد الدعوة الى 

احملكمة الدولي����ة، تقارع مبنطق 
احملكم����ة الدولية، وهنا تتناقض 
وجه����ة نظرنا 100% م����ع وجهة 
نظر حزب اهلل، أقله حتى اشعار 

آخر.
واخلط االحمر االخر هو سعد 

احلريري في رئاسة احلكومة.
وعن املرحلة التي تلي صدور 
القرار االتهامي، قال جعجع: سنأخذ 
القرار وسنقرأه ويستطيع الفريق 
اآلخر ان يقول ما يريده، وهو حر 
في رأيه وكذلك نحن، واالمور تقف 
عند هذا احلد، وال نتخوف من اي 
حترك عل����ى االرض، فهذه االيام 
ذهبت وهناك حد ادنى من الدولة 

موجود.

ال لـ » الدوحة 2«

وأضاف: ال أحد يفكر بأي مكان 
في تس����وية الدوحة 2، والفرقاء 
السياسيون لن يقبلوا بذلك حتت 

أي ضغط.
وعن موقف جنباط من مشروع 
الوزير بطرس حرب املتعلق ببيع 
اراضي املسيحيني، قال جعجع: 
اذا اهتم جنباط بشؤونه وترك 
لآلخرين شؤونهم كتير منيح، 
وق���ال ان ما حتدث به حرب هو 

لسان حال كل املسيحيني.
نائب االمني العام حلزب اهلل 
والشيخ نعيم قاسم اكد من جهته 
عل���ى ضرورة انعقاد جلس���ات 
مجلس الوزراء والبت في ملفات 
شهود الزور، باحالته الى املجلس 

العدلي او بالتصويت عليه.
وقال: علين���ا اليوم ان نؤكد 
مجددا على انعقاد مجلس الوزراء 
بأسرع وقت ممكن من اجل ذلك، 
انهم يريدون التوافق كما يريدون، 
وهذا ليس توافقا، وبالتالي نحن 
كمعارضة سهلنا ودعونا وندعو 
الى انعقاد مجلس الوزراء، لكن 
يجب ان ننتهي من هذه القضية 

خال دقائق.
وف���ي احتفال باالونيس���كو 
قال قاس���م: ان احملكمة الدولية 
لم تس���ع يوم���ا اال الى حتقيق 
االهداف االميركية واالسرائيلية، 
والتي بدأت منذ اللحظة االولى 
املمانعة وعلى  باستهداف قوى 
رأسها س���ورية وعندما تغيرت 
الظروف مع دمشق توجهوا التهام 

املقاومة.

جلسة تشريعية للمجلس النيابي 
نهاية الشهر بعد انتهاء جلنة املال 
واملوازنة من مناقشة وإقرار عدد من 
املشاريع احملالة اليها، حتى ال يقول 

احد اننا نعطل املؤسسات.
م����ن جهت����ه، رئي����س الهيئة 
التنفيذي����ة للقوات اللبنانية، أكد 
ف����ي لقاء متلفز، انه ال 7 أيار أخر 
في لبنان، بعدما صار لدينا اليوم 

تركيبة دول����ة، اآلن هناك رئيس 
جمهورية وحكومة ومؤسس����ات 
كاملة، وه����ذا لم يكن متوفرا عام 

.2008
جعجع قال ردا على سؤال حول 
ما ورد في جريدة »االخبار« عن 
حكومة جديدة برئاسة احلريري 
ومن دون وزراء »القوات«: يغلوها 
ويش����ربوا ماءها، وان ش����اء اهلل 

تتحس����ن صحتهم! مؤكدا ان اي 
تسوية على احملكمة الدولية خارج 
البحث وان مسيحيي 14 آذار غير 
بعيدين متاما عن االفكار السعودية 
� السورية ونحن نعرفها بحرفيتها. 
وقال: منذ ثاثة اشهر وهم يتحدثون 
عن التسوية، ولو صارت تسوية 
كانت متت، ول����و عندها مقومات 
فعلية، لقد طرحت بعض االفكار ال 

االفكار التي طرحت من هنا مقبولة 
م����ن هنا، وال االفكار التي طرحت 
من هناك مقبولة من هناك، وكل ما 
يجري مزايدات ليظهر كأن 14 اذار 

هي التي افشلت التسوية.

خطان أحمران

وأضاف: بداي����ة هناك خطان 
احمران ال يجوز االقتراب منهما، 

السيد حسين: ما كان يجب أن تكون المقاومة شيعية فقط
بيروت � خلدون قواص

اش��ار وزير الدولة عدنان السيد حسني الى ان »لبنان 
معن��ي مبا حصل ف��ي مصر الن في لبن��ان هناك وجود 
مسيحي مميز فيه«، الفتا الى ان »املسيحية قبل االسالم 
واملسلمني في املنطقة وهم اساس هذا الشرق وال يستطيع 
احد ان��كار دورهم النهضوي والثقافي في املنطقة«. وفي 
حديث ل� »LBC« رأى انه »لن يكون لدينا اس��تقرار اذا لم 
يكن لدينا توحيد لالجهزة االمنية«، واكد الس��يد حس��ني 
التزامه بتوجه الرئيس س��ليمان قبل اي شيء آخر، وقال: 
»ليس هناك مقاومة من دون احتضان شعبي، وأصال كان 
يجب اال تكون املقاومة شيعية فقط«، وتابع في سياق آخر: 
»سأساند النائب نعمة اهلل ابي نصر في قوله بأنه ال يجوز 
جتنيس من ال يستحق اجلنسية اللبنانية، واكثر ال يجوز 
جتنيس الفلسطينيني مع احترامي لهم«. وحول عقد جلسة 

قريبة ملجلس الوزراء، اجاب الس��يد حسني: »ال اعتقد انه 
سيكون هناك جلسة هذا االسبوع ملجلس الوزراء والسبب ال 
يعود لسفر فخامة الرئيس ودولة الرئيس بل يجب ان يكون 
هناك تفاهم ومعاجلة لالسباب )التي متنع انعقاد اجللسة( 
ومنها شهادات الزور او شهود الزور«، مستبعدا اي تغيير 
حكومي. ودعا السيد حسني الى »اعطاء رئيس اجلمهورية 
بعض الوقت ملعاجلة االمور«، وقال: »الرئيس سليمان غير 
منحاز الي طرف ويلتقي مع اجلميع بهدف الوصول الى 
حل ولكن ليس على حس��اب الدولة«. واضاف: »يجب ان 
نسرع في عقد جلسة ملجلس الوزراء«، مؤكدا ان »الفساد 
ال يجوز ان يتحك��م بعد اآلن في املال العام«، واوضح ان 
»القمة التي حصلت في بيروت، حضرها 3 اشخاص وهم 
الرئيس سليمان وامللك عبداهلل والرئيس االسد، وهم فقط 

يعرفون ما حصل خالل االجتماع«.

فيما يجدد حزب اهلل دعوته إلى بتّ ملف شهود الزور داخل الحكومة

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان معزيا راعي الطائفة القبطية في لبنان األب لويس األورشليمي بضحايا تفجير اإلسكندرية

امني اجلميل سليمان فرجنية سمير جعجع ميشال عون

عدنان السيد حسني

مصدر ل� »األنباء«: »تفجير اإلسكندرية« يستدعي 
تحركاً لبنانياً عاجالً لتحصين الساحة

بيروت � داود رمال
تتجه األنظار خال األيام المقبلة وتحديدا مطلع 
االس���بوع المقبل لرصد طبيعة الحراك السياسي 
المت�وقع ان ينش���ط بقوة لبدء تحديد التوجهات 
المطلوبة، لترجمة المسعى السوري � السعودي 
الذي رس���م الخطوط العريض���ة للحل عبر آليات 
تنفيذي���ة تفصيلية تسلس���لية مبنية على روح 
التعاون ومستش���عرة حجم التحديات والمخاطر 
التي توجب عدم اهدار المزيد من الفرص والوق�ت، 
انما الم��سارعة لتلقف الجهد االخوي بإرادة حقيقية 
لتج��اوز الح��ق��بة السوداء التي شهدها لبنان خال 

الس�نوات األخيرة.
وإذ يرصد مصدر متابع ل� »األنباء« توجها لبنانيا 
على مست��وى الق��يادات األساسية لمباشرة قف�ل 
أب�واب األزمات وف�تح أب�واب الحلول، فإنه يرى ان 
تطورات الم�نطقة ال�تي تشهد تصاعدا في االست�هداف 
الدموي لركن أساسي من أركان التاقي الم�شرقي 
للديانات السماوية تفرض على اللبنانيين التزام 

الحكمة والهدوء، وتج���اوز الكثير من االعتبارات 
الذاتي���ة لمنع يد االرهاب م���ن الضرب مج�ددا في 

لبنان.
ويقول المصدر انه بغ���ض النظر عما اذا كان 
الذي جرى في مصر هو لزوم استحقاقات سياسية 
او تن��ف��يذ لتهديدات المجموعات األص��ول�ية التي 
نش��رت تهدي��داتها على مواقعها االلكتروني�ة، او 
انه من صنع الموساد االسرائيلي العتبارات عديدة 
أبرزها صرف األنظار عن شبكة التجسس الخطيرة 
التي كشفها األمن المصري، األمر الذي يستدعي عما 
مشتركا على الصعيد العربي واالقليمي إلعادة النظر 

في العديد من األمور أبرزها موضوع الشراكة.
ويض�يف الم�صدر انه اذا كان الوجود المسيحي 
في لبنان هو عكس الواقع المسيحي في المحيط 
فالمس���ي�حيون يتمت�عون بذات الم�س�����توى من 
الشراكة ويتقاسمون المواقع على اختافها مناصفة 
مع المسلمين مما يستدعي تحركا لبنانيا عاجا من 

مختلف الطوائف لتحصين الساحة الداخلية.

أين القيادات المسيحية من »مشروع التسوية«؟ ولماذا بّكرت في إصدار إشارات عدم ارتياح؟
بيروت: العارفون باألمور يقولون ان لدى الرئيس نبيه بري
معطي��ات تش��ير ال��ى ان الق��رار االتهامي يصبح مرش��حا 
للصدور في أي وقت ابتداء من 14 الش��هر اجلاري، ما يعني ان 
االتصاالت دخلت في دائرة احلسم جلهة حتديد املواقف وكشف 
األوراق وظهور أولى معالم التس��وية خالل هذا الشهر. ويجري 
في التسوية السياسية الداخلية تسليط األضواء على مسألتني: 

� األول��ى: مس��ألة تغيير احلكومة التي س��تخضع لتوازنات 
جديدة وتكون مبثابة عودة الى حكومات ما بعد الطائف، حيث ال 
يكون هناك معارضة ومواالة في أطر وقوالب جامدة على النحو الذي حصل 

منذ العام 2005 بني 8 و14 آذار.
� الثانية: مس��ألة عودة الصراع السياسي الى الساحة املسيحية، وحيث 
يكون »صراع املواقع« على الصعيد املس��يحي عنوان املرحلة ويكون تعديل 

احلصص املسيحية في احلكومة اجلديدة سمتها البارزة.
وألن األمور تسلك هذا املنحى، بدأت تصدر عن هذه القيادات تصريحات 
أو تلميحات أو إش��ارات سياسية معترضة على التسوية ورافضة، كما فعل 
الرئيس أم��ني اجلميل، أو متحفظة على مس��ارها ومعتب��رة احلكومة خطا 
أحمر خارج املفاوضة مثل احملكمة الدولية كما قال د.س��مير جعجع. وهذان 
املوقفان يشكالن ردا مبكرا على تسريبات تتعلق بالتسوية، وتفيد بأن هناك 
توجه��ا الى تقليص حص��ة الكتائب والقوات في أي حكوم��ة جديدة، ورمبا 
إقصاء هاتني القوتني الرئيس��يتني في مسيحيي 14 آذار على طريقة االحراج 
لإلخراج بعدما يكون الرئيس سعد احلريري وضع في موقف صعب ال يعود 

بإمكانه الدفاع عن حلفائه.
العم��اد ميش��ال عون من جهته يعتريه قلق من ن��وع آخر ملرحلة ما بعد 
االتفاق. فمقابل االعتقاد أن هذا االتفاق س��يؤدي الى احتواء الصراع السني 
الش��يعي في لبنان وفي ش��كل مريح لدمشق، يس��اوره هاجس العودة الى 

مازال مفقودا، وكذلك مس��ألة أن يشعر املس��يحيون بأنهم شركاء فعليون 
في احلكم والقرار الوطني وفي تركيبة وإدارة مؤسس��ات الدولة، وقد ساهم 
اخلالف املس��يحي وتوزعهم بني محورين ومشروعني سياسيني في تراجع 
دور املس��يحيني وفي جعلهم وتصويرهم قوى تابعة لطرفي الصراع السني 
� الش��يعي وتدور في فلكهما وتستمد منهما قوتها وحضورها. وهذا الدور 
املسيحي املفقود ال يوجد اال من خالل توحيد الرؤية واألهداف واالبتعاد عن 
موقع الطرف في الصراع السني � الشيعي، ومبا يتيح بلورة املوقف واملوقع 
اللذي��ن يجب ان يكون فيه املس��يحيون حاليا وهو »احلي��اد«، وهذا املوقع 
الذي يقف فيه الرئيس ميش��ال س��ليمان حاليا. وليس املقصود هنا »احلياد 
السلبي« وان يكون املسيحيون في وضع املتفرجني على الصراع ومجرياته 
واملنتظرين لنتائجه وحتديد هوية اخلاسر والرابح فيه، فيحجمون عن فعل 
أي شيء وعن اتخاذ أي مبادرة ويكون موقفهم أقرب الى »الالمباالة« وانهم 
غير معنيني بهذا الصراع وتداعياته، وال البحث عن طريقة لوقفه وحصره.

إذ أن مث��ل هذا »احلياد الس��لبي« تترتب عليه نتائج س��لبية ولن يكون 
املسيحيون مبنأى وبأمان، وسيدفعون ثمن هذا املوقف. فإذا انفجر الصراع 
س��يكونون من ضحاياه وفي قلب العاصفة، وإذا حصلت التس��وية بعد ذلك 

سيكونون خارجها وستكون على حسابهم.
وحده »احلياد االيجابي« هو الذي يحمي املس��يحيني ويحفظ لهم الدور 
الطبيعي لهم بأن يكونوا وس��يطا ايجابيا وموصال جيدا للعالقة بني الس��نة 
والش��يعة، وب��أن يلعبوا دور »االطفائ��ي« في إخماد الص��راع واطفاء ناره 
املتأججة، ودور »جسر احلوار والتالقي« بني مكونات الوطن. وهذا يقتضي 
منهم القيام بكل احملاوالت واملب��ادرات الالزمة للتقريب واجلمع والدفع في 
اجتاه احلوار والتس��وية، فيكون الدور املس��يحي دورا بناء وفاعال، ويكون 
املس��يحيون عامل توازن وطني في تثبيت التوازنات السياسية والطائفية ال 

عامل إذكاء للخالفات والتناقضات واللعب عليها. 

معادلة ما بعد الطائف، املعادلة التي جرى إرساؤها بني الرئيس رفيق احلريري 
وحزب اهلل برعاية س��ورية واختصرت مبعادلة املقاومة واألمن )حلزب اهلل( 
مقاب��ل امل��ال واالقتصاد )للحريري(، وهذا ما يش��كل ف��ي نظر عون عودة 
ال��ى وضع ما قبل العام 2005 ومبا يتعارض م��ن جهة مع حملته وبرنامجه 
القائ��م على فكرة محاكمة الفترة الس��ابقة ماليا، ومبا ي��ؤدي من جهة ثانية 
الى تكريس ثنائية سنية ش��يعية تضعه في موقع هامشي وتختصر معادلة 
احلكم والبل��د في الثنائي »احلريري � نصراهلل«. ق��د يقول قائل ان القوى 
والقيادات املسيحية بانقسامها منذ خمس سنوات وتوزعها على معسكري 8 
و14 آذار تؤمن طريقة مناسبة ومثمرة للتعاطي مع اخلالف السني � الشيعي. 
فإذا ظل هذا اخلالف على وتيرة الس��نوات املاضية أمكن للقوى املس��يحية 

املوزعة في االجتاهني االس��تفادة وجني الثمار واملكاس��ب بدليل ان املجلس 
النيابي احلالي هو األكثر متثيال للمسيحيني منذ الطائف، وان حكومة الوحدة 
الوطنية احلالية هي األفضل مس��يحيا من حيث التوازن الطائفي، وإذا تفاقم 
هذا اخلالف وتطور الى صراع سينتهي الى تسوية ال غالب وال مغلوب على 
الطريقة اللبنانية املعتادة، أو ينتهي الى رابح وخاسر، وفي احلالة االولى يكون 
املسيحيون جزءا من التسوية، وفي احلالة الثانية يكون بني املسيحيني فريق 
رابح وال تكون اخلسارة محققة وشاملة. هذه الطريقة في التفكير والتعاطي 
فيها من »التبس��يط والتسطيح« للواقع املعقد واملخيف أكثر بكثير مما فيها 
من واقعية وبراغماتية. فاملس��ألة ليس��ت مس��الة حتصيل مكاسب سياسية 
ومقاعد وزارية ونيابية، وإمنا مس��ألة »دور وطني وسياس��ي« للمسيحيني 

عضو كتلة المستقبل أكد رفضه اقتراح الوزير حرب

يوسف ل� »األنباء«: الحريري لن يقبل بتشكيل حكومة مشابهة للحالية

غازي يوسف

بيروت � زينة طّبارة
رأى عض����و كتلة المس����تقبل 
النيابي����ة النائب غازي يوس����ف 
ان ما تتناقله الوسائل اإلعامية 
تارة عن تش����كيل حكومة جديدة 
 � كنتيجة للتس����وية السعودية 
السورية، وتارة اخرى بأن الرئيس 
المحكمة  الحريري سيتخلى عن 
الدولية وسيرفض القرار االتهامي 
والحقيقة التي ناضلت ألجلها قوى 
»14 آذار« وكلفتها س����قوط قافلة 
طويلة من الشهداء، ليست سوى 
س����يناريوهات وهمية لن تحقق 
المرجو منها ولن تؤول يوما الى 
مامس����ة الواقع، مش����يرا الى ان 
الجميع معرفته  ما يتوجب على 
ه����و ان الرئي����س الحريري غير 
مس����تعد لترؤس اي حكومة لقاء 

مساومات وتنازالت، وما وجوده 
على رأس الس����لطة التنفيذية اال 
لحماية مشروع النهوض بلبنان 
التي كان الرئيس الش����هيد رفيق 
الحريري قد بدأ به. ولفت النائب 
يوسف في تصريح ل� »األنباء« الى 
ان تجرب����ة الرئيس الحريري في 
حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة 
عن تس����وية الدوحة التي أعطت 
المعارضة الثلث المعطل فيها، كانت 
تجربة فاش����لة بكل ما للكلمة من 
معنى، وذل����ك بدليل تعطيل هذه 
األخيرة لمجلس الوزراء وهيمنتها 
على مس����ار الس����لطة التنفيذية 
النيابي على  المجلس  وتعطيلها 
المستوى التشريعي منه بنتيجة 
تعطيلها لمجلس الوزراء، مؤكدا 
ان الرئيس الحريري غير مستعد 

للدخول في تجربة مماثلة وبالتالي 
لن يفسح المجال امام احد ايا كان 

لتمنينه بترؤس الحكومة.
وبمعن����ى آخر، يؤك����د النائب 

يوس����ف ان الرئيس الحريري لن 
يقبل بتش����كيل حكوم����ة جديدة 
تكون مشابهة للحالية، خصوصا 
لجهة إعطاء المعارضة القدرة على 
تعطيلها س����اعة تش����اء كوسيلة 
لممارس����ة الضغوط����ات وفرض 
طروحاتها وتوجيهاتها، الفتا ردا 
على سؤال الى ان المملكة العربية 
السعودية لم ولن تطلب يوما من 
الرئيس الحريري التخلي عما جنته 
ثورة األرز وق����وى 14 آذار طيلة 
السنوات الماضية من اجل ان يكون 
رئيسا صوريا لحكومة تتعرض 

للتهديد بقوة الساح.
هذا، وأكد النائب يوس����ف ان 
قوى 14 آذار لن تستسلم للتهويل 
والتهديد ولن ترضخ يوما للهيمنة 
السياسية القائمة على فائض القوة 

العسكرية لدى البعض، وانه مهما 
كانت النتائج وايا كانت الظروف لن 
تترك لبنان ومستقبل اللبنانيين 
عرضة لانتهاكات اليومية من قبل 
البعض ف����ي المعارضة أصحاب 
المش����اريع غي����ر االس����تقالية 
والمتناقضة بأدنى التفاصيل مع 
الوطنية واالستقالية  المشاريع 
لث����ورة األرز. وردا على س����ؤال 
حول كيفي����ة تعامل قوى 14 آذار 
مع اقتراح الوزير حرب كونه ادى 
الى انقسام في اآلراء داخلها، ختم 
النائب يوسف الفتا الى ان القوى 
المذكورة تتناقش فيما بينها حول 
الموضوع بخلفية وطنية صرف 
دون أي خلفيات طائفية، مستدركا 
بالق����ول ان غالبية تلك القوى لن 
تأخذ باالقتراح موضوع النقاش.
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