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ميقاتي قال كلمته عن »المحكمة«: نحترم القرارات الدولية ومبدأ قيام العدالة
سليمان لن يوّقع حكومة »اللون الواحد«.. و»التغيير واإلصالح«: إما »المال« أو »الداخلية«

)محمود الطويل(الرئيس املكلف جنيب ميقاتي مستقبال الوزير محمد الصفدي في ڤردان امس

بيروت ـ عمر حبنجر
فيما األجواء احلكومية اللبنانية 
مقفلة ال����ى ما بعد عودة الرئيس 
ميشال سليمان من الڤاتيكان ومن 
الكويت نهاية هذا االس����بوع  ثم 
عل����ى االقل، ابلغ رئيس احلكومة 
املكلف جني����ب ميقاتي، وفدا من 
جلنة الشؤون اخلارجية في البرملان 
الهولندي برئاسة هنريك اورمل 
متسك لبنان بافضل العالقات مع 
املجتمع الدولي واحترام القرارات 

الدولية ومبدأ قيام العدالة.
ويشكل هذا القول اول جواب 
من رئي����س احلكومة املكلف على 
املطالبني مبوقف منه حيال ارتباط 
لبنان باحملكمة الدولية اخلاصة بني 
مطالب بدعم احملكمة ومطالب بفك 

االرتباط بها.
وبالعودة إلى امللف احلكومي، 
فالعقدة احمللية املتمثلة في وزارة 
الداخلية مازالت على شدتها فقد 
رفض العماد ميشال عون رئيس 
كتلة التغيير واالصالح اي مقايضة 
على وزارة الداخلية، سوى بوزارة 
املال وقابل هكذا رفض من رئيس 
اجلمهورية لتسليم الداخلية الى 
عون، مب����وازاة رف����ض الرئيس 
املكلف تسليمه وزارة املال بسبب 
الثأثرية واالنتقامية كما  دوافعه 
يرى املنادون بإبع����اد كتلته عن 

احلقائب السيادية.

سليمان وعون عالقة مقفلة

والراهن ان العالقة بني الرئيس 
ميش����ال س����ليمان وب����ني العماد 
ميشال عون اصبحت مقفلة كليا، 
بعد هجوم االخي����ر على رئيس 

بارود..(. وقد عبر الوزير جبران 
باسيل، الذي يرشحه عمه العماد 
عون لتولي هذه احلقيبة الوزارية 
عن هذا املوقف بصراحة حني قال: 
كنا نطالب باألساس بحقيبة وزارة 
املال، لكن جتاوبنا مؤخرا مع الرغبة 
في ابق����اء وزارة املالية مع وزير 
سني، واقترحنا ان نعطي الداخلية 

عوضا منها.
اذا كان من  واضاف باس����يل: 
مش����كلة في الداخلية فمن املمكن 
املعاجل����ة من خ����الل عودتنا الى 
املالية، عندها نتخلى عن الداخلية. 
وقال باس����يل ردا على سؤال ان 
الرئيس سعد احلريري يتمنى ان 
تنفجر بنا احلكومة ونحن نساعده 
من خالل التب����رع بأن نضع لغم 

املالية بني أيدينا.
أمام هذا، ه����ل ميكن القول ان 
ثمة ض����وء أحمرا خارجيا اليزال 
يكبح والدة احلكومة امليقاتية، عبر 
بعض الظواهر الداخلية املعيقة؟ 
وماذا عن املوقف األخير لقوى 14 

آذار من املشاركة املطروحة؟
املستشار السياسي للرئيس 
س����عد احلريري، النائب السابق 
غط����اس خوري، نف����ى ان يكون 
هناك عرض جدي باملشاركة من 
األساس، بل كانت هناك عروض 
ضبابية هدفها تقطيع الوقت وايجاد 
فرصة لقوى 8 آذار، من أجل تأليف 
حكومة منفردة، وأظن ان الظروف 
احمللية والظ����روف التي متر بها 
البالد العربية حيث سقط »جدار 
برلني« كما يبدو، وسقط معه حاجز 
اخلوف عند الشعب العربي وبدأت 
هذه األنظمة باالنهيار، وانعكس كل 

املتمس����ك بوسطيته  اجلمهورية 
السياسية، مصحوبا بالرغبة في 
زيادة حصته الوزارية، خصوصا 
على مستوى الوزارات املخصصة 
للمسيحيني وبالذات وزارة الداخلية 
التي يبدو ان له حسابا عندها يريد 

استيفاءه قبل انتخابات 2013.
لك����ن الرئيس س����ليمان الذي 
ال يرتاح لنواي����ا العماد عون من 
األساس لن يسلم له على املستوى 
املاروني، من حيث التفرد على االقل 
وبالتالي لن يوقع مرسوم حكومة 
من لون واح����د، مهما طال تأخير 

تشكيلها.
والحظت املصادر املتابعة ان ايا 
من حلفاء عون في دمشق او حزب 
اهلل لم يتصل به إلقناعه بتليني 
موقفه تسهيال لوالدة احلكومة ما 
يعن����ي ان كل االهتمامات مازالت 

خارج الدائرة اللبنانية.
على صعيد االتصاالت كشف 
النقاب عن زيارة خاطفة قام بها 
الى دمشق  النائب وليد جنبالط 
حي����ث التقى معاون نائب رئيس 
اجلمهورية اللواء محمد ناصيف 
املش����رف على امللف اللبناني في 

االدارة السورية.

التأليف في دائرة المراوحة

الرئيس  وفي بيروت استقبل 
السياسي  املعاون  جنيب ميقاتي 
للرئيس نبيه ب����ري النائب علي 

حسن خليل.
ورغم ذلك، فقد اعتبرت اوساط 
الرئيس ميقاتي ان عملية تشكيل 
احلكوم����ة مس����تمرة ف����ي دائرة 
املراوح����ة، معترفة ب����أن ذلك ال 

يعتبر عام����ال ايجابيا، لكنه وفي 
ذات الوقت ليس سلبيا، وان العقد 
مرتبطة بتمثيل العماد عون الى 

جانب عقد اخرى.
أوساط ميقاتي نفت بشدة ما 
اشيع عن تلقيه انذارات خارجية 
وجهت إليه بخصوص موقفه من 
ارتباطات لبنان الدولية وقالت ان 
اتصاالت ميقاتي اخلارجية اظهرت 

متغيرات ايجابية ملموسة.

بري على تفاؤله

النواب  ويبقى رئيس مجلس 
نبيه بري املتفائ����ل الدائم بقرب 
تشكيل احلكومة فرغم عدم تطابق 
تقديراته السابقة مع واقع احلال 

اخلي����ارات لتس����مية وزراء كتلة 
التنمية والتحرير، سأضع اسمني 

او ثالثة لكل حقيبة«.
كي يختار الوزير املالئم بنفسه، 
فالرجل ال يعمل بسياسة النكايات 

وأنا لدي كل االطمئنان«.
وال شك ان موقف بري هذا سببه 
االحراج للعماد عون بالذات، كون 
األخير اعترض على معادلة »الكتلة 
حتدد ال����وزارة ورئيس احلكومة 
يختار الوزير« التي طرحها ميقاتي 

منذ بدء املشاورات النيابية.
من جهتها أكدت مصادر العماد 
عون انه حاسم في مطالبته بوزارة 
الداخلي����ة وعدم ايالئها الى وزير 
الرئيس س����ليمان )زياد  ميث����ل 

البيروتية امس »من جهتي لدي 
كل الثقة باملساعي التي يقوم بها 
الرئيس ميقاتي وس����أضع امامه 

فقد اكد امس االنتقال الى مرحلة 
احللحلة وصوال الى احلل.

واضاف في تصري����ح للنهار 

هذا بعدم الرغبة في تسريع عملية 
تأليف احلكومة اللبنانية، بانتظار 

ما ستؤول اليه األوضاع.
ونفى خوري ان تكون قوى 14 
آذار هي من يعرقل تأليف احلكومة، 
لكنه ق����ال انه قبل جتديد املوقف 
احلكومي من موض����وع احملكمة 
الدولية وموضوع غلبة السالح، 
لن تكون هناك مشاركة وال بالتالي 
بحث بالنسب واألرقام، وأظن ان 
املش����اركة أصبحت بعيدة، بدليل 
جتاهل هذين املوضوعني، والتكلم 
عن حصص ل� 14 آذار بني 8 و9 و10 
و11 مقعدا، علما انه ليس هنا بيت 
القصيد. وعن نوعية املعارضة التي 
ستعتمدها قوى 14 آذار قال خوري، 
انها معارضة س����لمية بوس����ائل 
إعالمية وتظاهرية وبرملانية غايتها 
مراقبة أعمال احلكومة ومحاسبتها، 
وال تتضمن هذه املعارضة التهديد 
بخطف أش����خاص ووضعهم في 
صناديق السيارات وال بأي شيء 
آخر، لذلك هي معارضة س����لمية 
بامتياز هدفها خلق توازن سياسي 
يقود الى حتقيق احلماية للمحكمة 

الدولية واملعاجلة للسالح.
وعن تأخي����ر والدة احلكومة، 
انه مرتبط  قال د.غطاس خوري 
بأسباب إقليمية، وبالتفجر احلاصل 
في العالم العربي، فالتريث قائم 
بانتظار ما ستؤول اليه األوضاع. 
واضاف: هذا من ناحية ومن أخرى 
هناك ش����هية مفرطة للقوى التي 
تشكل 8 آذار بحيث انها تطرح أمام 
الرئيس املكلف معضلة أساسية، 
هل هو من يؤلف احلكومة، أم القوى 

التي سمته هل من يؤلفها؟

اللواء ريفي: بارود مستقيم ونزيه
وأفّضل االستمرار معه في وزارة الداخلية

نايلة تويني في أشرس هجوم على »14 آذار«:
الجماهير لن تعود إلى ساحة الحرية!

أكد أن عالقته بالرئيس المكلف تقوم على االحترام والمحبة والتواصل الدائمأكدت أن هذه القوى تعيش اليوم ارتدادات ترددها في إنجاز ثورة األرز

ما تأثير استقالة نواب »14 آذار« 
علىالمجلس النيابي.. إذا تمت؟

بيروت: تعليقا على تهديد نواب من فريق 14
آذار من الذين لم يسموا الرئيس نجيب ميقاتي 
لتش���كيل الحكومة العتيدة،  باستقالة جميع 
الذين ش���اركوهم في هذا الخيار من المجلس 
النيابي، أي التلويح باستقالة ستين نائبا دفعة 
واحدة، يوضح خبير في القانون الدس���توري 
أن تأثير االستقاالت النيابية على استمرارية 
والية المجلس ال تكون إال في حالة اس���تقالة 
65 نائب���ا من المجلس المش���كل من 128 نائبا 
اليوم، أي استقالة األكثرية التي تشكل نصاب 

الجلسات.
وشرط هذه االستقاالت ان يتم تقديمها دفعة 
واحدة وإذا قدمت بالمفرق فإنه ال تعقد جلسة 
نيابية قبل طرحها مجتمعة في الجلسة ألخذ 

المجلس علما بها.

أما القول بأن من تقدم باستقالته لن يشارك 
في جلس���ة »أخذ العلم«، فهو افتراض خاطئ 
ألنه في مثل هذه الحالة يتعذر سريان مفعول 
االستقالة وبالتالي يكون من تقدم بها كأنه ال 
يريد ان يستقيل انما يريد تعطيل اجتماعات 
المجلس وتتحول االستقالة إلى شكل من اشكال 

الغياب عن الجلسة.
عن امكانية تنفيذ سيناريو انسحاب نواب 
قوى 14 آذار من المجلس النيابي يقول النائب 
عقاب صقر: »ما يط���رح في هذا الصدد مجرد 
أفكار ونحن لن ننسحب لتتم انتخابات فرعية 
يسيطرون عليها بقوة سالحهم. ولكن اذا أرادوا 
ان يستعرضوا عضالتهم فلنحل المجلس ونذهب 
الى انتخابات نيابية مبكرة تثبت من هي األكثرية 

الشعبية الحقيقية«.

بيروت: ف���ي انتقاد الذع لق���وى 14 آذار، كتبت النائبة نايلة
تويني )زاوية »النهار«(: لن يتكرر نهار 14 آذار 2005، حتى ناسه 
لن يعودوا الى ساحة احلرية، سيأتي البعض منهم، وخصوصا 
امللتزمني من االحزاب والتيارات، وسيدفعون الى التظاهر،  ورمبا 
سيدفعون لناقليهم، وقد ال يسددون ما عليهم كما في كل االنتخابات 
واملهرجانات والتظاهرات لدى معظم املجموعات اللبنانية، اذ يكثر 

املنتفعون والسماسرة، حتى في األمور الوطنية.
الى أين تذهب قوى 14 آذار؟ والى من نذهب في 14 آذار؟ وماذا 
بعد 14 آذار 2011؟ أس���ئلة تتردد على مسامعي كل يوم،  وال أجد 
لها جوابا شافيا، ألني مقتنعة متاما بأن »الزعماء« قادوا جمهور 
14 آذار 2005 الى نصف ث���ورة، بعدما ترددوا في اجنازها، وها 
هم يعيشون حاليا ارتدادات ترددهم، بل نتائجه العكسية متاما، 
اذ انهم حسبوا حسابا لفريق لم يحسب لهم حسابا في معادلته 

اجلديدة.

المجلس الشيعي: المحكمة الدولية ملغاة
بيروت ـ خلدون قواص

رأى املجل��س الش��يعي األعلى في بيان له اثر اجتماعه برئاس��ة 
نائ��ب رئيس املجلس الش��يخ عبداالمير قب��الن ان احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان الفاقدة للش��رعية الدس��تورية والوطنية حتولت الى 
اداة لتصفية احلس��ابات السياسية بدل كشف احلقيقة، فما ظهر من 
تسريبات حول القرار الظني املعروف سلفا والوقائع املثبتة في ملف 
شهود الزور يؤكد ان احملكمة مسيسة وتستهدف لبنان ومقاومته.

جنبالط لمن يعنيهم األمر: ال أحتمل 
اإلتيان بأسماء تستفز الشارع السني

بيروت: أعل����ن املدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء أشرف ريفي انه يفضل 
االس����تمرار في موقعه مع وزير الداخلية 
زي����اد بارود في احلكومة املقبلة، مش����يرا 
الى أن هناك قواسم مش����تركة جمعتهما. 
وحول عالقاته بالرئيس املكلف بتش����كيل 
احلكومة جنيب ميقاتي، ق����ال ان العالقة 
مع ميقاتي ليس����ت مس����تجدة وهي تقوم 
على االحترام واحملب����ة والتواصل الدائم.

بأن����ه  ب����ارود  الوزي����ر  ريف����ي  ووص����ف 
رج����ل مس����تقيم نزي����ه ومتس����ام، ويعط����ي كل 
وقت����ه لعمل����ه ومتاب����ع يوم����ي ل����كل التفاصيل.

وعن موقفه الشخصي قال اللواء ريفي للمؤسسة 
اللبنانية لالرسال: أنا ابن مؤسسة، من أتى لوزارة 
الداخلية، هناك قانون يوضح متاما صالحيات الوزير 

وصالحيات املدير العام لقوى األمن الداخلي، 
وأنا أعمل وفق صالحياتي، وأي وزير يأتي 
يعمل وفق صالحياته، وال أحد يتعدى على 
صالحياته. وردا على سؤال قال: ال أخشى 
االنتق����ام وال الكيدية، وأنا أعمل بحس����ب 
الواجب والضمير وأن����ا نقلت قوى األمن 
الداخلي من ش����رطة بلدية الى جهاز أمني 
فاعل حق����ق اجنازات. ورأى أن االضطراب 
السياس����ي يزيد من اجلرائم، مش����يرا الى 
تفكيك 15 شبكة سطو وسرقة، والى ارتفاع نسبة 
املشاركة املسيحية في قوى األمن، معتبرا ذلك مهمة 
وطنية وليست طائفية، وطمأن اللبنانيني على ان 
االراضي اللبنانية كاف����ة مفتوحة أمام قوى األمن 
ملواجهة اجلرائم اجلنائية، علما ان ال غطاء سياسيا 

ألي من اجلرائم اجلنائية التي تعقبناها.

بيروت: ثم����ة عقدة جدية أمام الرئيس
ميق����ات عنوانها التمثيل الس����ني في 
احلكوم����ة. فإقصاء الرئي����س عمر كرامي 
ممثال بابنه فيصل لن مي����ر مرور الكرام، 
والتبرير بصعوبة توزير 3 من طرابلس، 
بينهم رئيس احلكوم����ة، غير كاف، فضال 
عن متس����ك النائب وليد جنبالط بتوزير 
النائب عالء الدين ترو، األمر الذي يصعب 
على الرئيس ميقاتي هامش احلركة ضمن 

الطائفة السنية، وهو الراغب في تأمني أوسع مشاركة 
سنية مناطقية في حكومته. واالجتاه نحو القبول 
بتسمية سني من حصة جنبالط وزيرا، هو النائب 
ع����الء الدين ترو عاد ففتح الباب لطرح تس����ميات 
للمقاعد السنية عند بعض األطراف على رغم غياب 

أي حظوظ لتحقيق مطالب من هذا النوع.
ويقول مصدر بارز في األكثرية اجلديدة 
ان من أسباب عدم تلبية مطالب حلزب اهلل 
بتمثيل شخصيات سنية من قوى 8 آذار في 
احلكومة ان هذا اخليار تسبب في منافسة 
شديدة وحساسيات بني عدد من الوجوه حني 
جرى التداول باألس����ماء، هذا فضال عن ان 
النائب جنبالط أبلغ من يعنيهم األمر سواء 
الرئيس املكلف أم حزب اهلل أم حتى اجلانب 
السوري انه ال يحتمل اإلتيان بأسماء تستفز الشارع 
السني بعد التحول الذي قام به بتسمية غير احلريري 
لرئاسة احلكومة، وان األكثرية اجلديدة فيغنى عن 
ارتكاب أخطاء من هذا النوع تسهل التصويب على 

احلكومة من قبل املعارضة اجلديدة.

أخبار وأسرار لبنانية

  الداخلية »العقدة الظاهرة« وفرجنية حل وسط: فيما توقعت أوساط 
واسعة االطالع ان يتابع الرئيس ميقاتي تشكيل احلكومة 
على قاعدة ان مشاركة فريق 14 آذار لم تعد واردة، تتوقع 
ان يشهد األس���بوع احلالي او األسبوع املقبل على أقصى 
تقدير والدة احلكومة، مش���ددة على ان أي تأخير يحصل 

لن يكون في مصلحة األكثرية اجلديدة.
وتتوقع هذه األوس���اط ان يكون ح���ل وزارة الداخلية 
حال وسطا بإس���نادها الى النائب س���ليمان فرجنية، فقد 
س���بق للعماد عون ان أعلن انه يوافق اذا توالها فرجنية 
شخصيا والرئيس سليمان ال يرفض ذلك. ولكن هل يشارك 
فرجنية شخصيا أم انه مازال عند ترشيحه ل� »فايز غصن 

وسليم كرم«.
  هـل عـرض بري »اخلارجيـة« على عون؟!: نفت مص��ادر في األكثرية 
اجلدي��دة ما تردد عن ان بري وافق على اس��ناد حقيبة الدفاع 
لفريق��ه في مقابل تخليه لعون عن وزارة اخلارجية، وقالت ان 

هذه املقايضة لم تطرح ال من قريب وال من بعيد.
  ميقاتـي ليس في وارد االعتذار: أكدت مصادر الرئيس املكلف 
جنيب ميقات���ي ان املعوقات القائمة التي ال يس���تهان بها 
لن حتول دون قيام رئي���س احلكومة بدوره وصالحياته 

الدستورية، ولن تدفعه الى اليأس أو االعتذار.
وردا على س���ؤال عما اذا كانت مناسبة 14 آذار واحلشد 
الشعبي الذي دعت اليه األكثرية السابقة يشكل عامل ضغط 
على الرئيس املكلف، أوضحت انه من اخلطأ ربط استحقاق 
احلكومة مبناسبة محددة أو بتطور معني، وهذه األمور لن 

تكبل الرئيس ميقاتي.
  توتر سياسـي فـي صيدا بعد خطـاب املفتي سوسـان: في موقف الفت 
ومفاج��ئ، وإثر حرصه منذ تعيينه على الظهور مبظهر املنفتح 
على جميع القوى السياسية، استهل مفتي صيدا الشيخ سليم 
سوس��ان كلمته في احتفال اجلماعة اإلسالمية باإلشادة بعمل 
املقاومة، قبل ان يبدأ التصعيد ضد »ممارسات املقاومة وسالح 
الزواري��ب الذي فرض أكثرية وهمية«، ما دفع النائب الس��ابق 
أس��امة س��عد وممثلي حركة أمل وحزب البعث الى االنسحاب 

من االحتفال.
وأعقب االحتفال سلسلة لقاءات واتصاالت ملنع أي جتاذبات 

صيداوية داخلية، وساد صيدا توتر سياسي شديد.
  الراعي يختصر األزمة بـ »صراع سني – شيعي على احلكم«: رأى راعي 
أبرشية جبيل للموارنة املطران بشارة الراعي أن »ما يجرى 
في لبنان اليوم هو صراع س���ني- شيعي يدور حول من 

سيحكم ويبرز الوجه السياسي في لبنان«.
وأمل في حديث إل���ى »صوت لبنان« بأن »يدرك جميع 
اللبنانيني من مسيحيني، سنة وشيعة أن ما من أحد يستطيع 
أن يحكم لبنان مبفرده، فهذا البلد كان واليزال بلد التنوع 

والتعاون والتعددية«.
الس���ؤال: أين املسيحيون من هذا الصراع وأين دورهم 
وموقعه���م؟ هل يكونون من ضحاي���اه اذا تفجر، وهل اذا 

حصلت تسوية تكون على حسابهم؟

نايلة تويني

وليد جنبالط

اشرف ريفي

أسود لـ »األنباء«: توزيع الحقائب غير ديموقراطي.. وتطويق عون لن ينجح إال بمعجزة
بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو تكتل »التغيير واإلصالح« النائب زياد أسود 
ان ذهنية تطويق احلقوق املس����يحية السيما في عملية 
توزيع احلقائب الوزارية، مازالت سائدة لدى الكثيرين من 
املسؤولني والقادة اللبنانيني الذين يّدعون حرصهم على 
تطبيق الدميوقراطية بشكلها الصحيح، معربا وفقا ملا تقدم 
عن عدم استغرابه ذهاب البعض لدى كل استحقاق دستوري 
الى مطالبة العماد عون بتقدمي التضحيات والتنازالت على 
حساب وزنه السياسي ذي احليثيتني البرملانية واحلزبية، 
وحجمه الشعبي األوسع انتشارا على األراضي اللبنانية، 
معتبرا ان حتول املسيحيني منذ الطائف حتى تاريخ عودة 
العماد عون في العام 2005 الى كتل نيابية صغيرة غير 
فاعلة في احلياة السياسية وموزعة حتت امرة اآلخرين، 
أدى الى رسوخ ذهنية استبعادهم من املشاركة الفعلية في 
القرار الوطني والقفز فوق دورهم على الساحة اللبنانية 

انطالقا من الشعور بالتفوق عليهم.
ولفت النائب أس����ود في تصريح ل����� »األنباء« الى ان 
العماد عون يخوض حرب اس����تعادة احلقوق املسيحية 

الى داخل مجلس الوزراء، وذلك وفقا ملا تفرضه األحجام 
النيابية وتطبيقا للقواعد واألسس الدميوقراطية، مؤكدا 
ان محاوالت تطويق العماد عون سياسيا من خالل توزيع 
احلقائب الوزارية بشكل غير دميوقراطي وعادل لن ُيكتب 
لها النجاح »إال مبعجزة من السماء«، وبالتالي لن يكون 
هناك حكوم����ة في لبنان ال تعير أهمي����ة ملوازين القوى 
وتلحق الغنب بالطرف املس����يحي األقوى في الوس����طني 

السياسي والشعبي.
وردا على سؤال حول ما إذا كان العماد عون مستعدا 
لتحمل مس����ؤولية العرقلة أم����ام اللبنانيني وعدم جناح 
الرئيس املكلف في مهمته، لفت النائب أسود الى ان أحدا 
ال يستطيع حتميل العماد عون مسؤولية ما قد تؤول اليه 
األمور حتى ولو آلت الى وقوع البالد في الفراغ احلكومي، 
وذلك العتباره ان مطالب العماد عون محقة من الوجهتني 
الدستورية والدميوقراطية، وهو غير مستعد للتنازل عنها 
انطالقا من مسؤوليته جتاه قواعده الشعبية باستعادة 
حقوقهم واعادة متثيلهم بش����كل صحي����ح وعادل داخل 
املؤسسات الدس����تورية، معتبرا ان العرقلة في تشكيل 

احلكوم����ة العتيدة تكمن لدى من يحاول جتاوز األصول 
املتعارف عليها في تشكيل احلكومات منذ اتفاق الطائف 
وحتى تاريخه، مش����يرا الى ان عل����ى الرئيس املكلف ان 
يحس����م أمره من خالل فك ارتباطه مبوقف اآلخرين فيما 
لو أراد فعليا الوقوف على احلياد وعلى مس����افة واحدة 
من اجلميع، معتبرا ان احدى سيئات اتفاق الطائف الذي 
كان السبب الرئيسي في اضاعة احلقوق املسيحية اضافة 
الى صالحيات رئاسة اجلمهورية، هي عدم الزام الرئيس 
املكلف مبهلة زمنية لتشكيل احلكومة وترك باب التأليف 
مفتوحا على مصراعيه، معتبرا من جهة ثانية ان فخامة 
الرئيس س����ليمان يتحمل جزءا كبيرا من العرقلة كونه 
يغفل عينه عن ضياع التوازن الطائفي والسياس����ي بني 
الفرقاء داخل مجلس الوزراء وداخل العديد من املؤسسات 

الدستورية واالدارات الرسمية والعامة.
وردا على س���ؤال أيضا حول أس���باب متسك العماد 
عون بحقيبة الداخلية بالرغم من محاولة الرئيس بري 
مقايضته بحقيبة اخلارجية، أكد النائب أس���ود ان هدف 
العم���اد عون من حصوله عل���ى احلقيبة املذكورة ليس 

فقط اعادة تصحيح اخللل الدستوري املستحدث داخل 
مؤسسة قوى األمن الداخلي، امنا أيضا واألهم هو حماية 
االنتخابات النيابية في العام 2013 من التزوير واملتاجرة 
باألصوات الناخبة، معتبرا ان ما نشره موقع ويكيليكس 
عن شراء تيار »املستقبل« ل� 10 آالف ناخب من اللبنانيني 
املقيمني في البرازيل خير دليل على حجم التزوير الذي 
رافق العملية االنتخابية وكّون على مدى سنتني أكثرية 
نيابية مزّيفة حتكمت مبفاصل الدولة وبقرارها السياسي 
على املس���تويني الداخلي واخلارجي، خصوصا ان وزير 
الداخلي���ة لم يص���در أي بيان ينفي به ه���ذه الفضيحة 
االنتخابية السيما انه تغّنى بنزاهة العملية االنتخابية 

ووزع التنويهات بناء عليها.
وعن متن����ع العماد عون عن اعط����اء فخامة الرئيس 
ميش����ال س����ليمان أي حقيبة وزارية وازنة، ختم النائب 
أس����ود الفتا الى ان للرئاسة األولى كل املواقع واحلقائب 
من الناحيتني العملية واملعنوية كون الرئاس����ة متثل كل 
لبنان واللبنانيني دون استثناء امنا بشرط ان تكون جديا 

على مسافة واحدة من جميع األطراف.

عضو تكتل »التغيير واإلصالح« رأى أن على ميقاتي حسم أمره من خالل فك ارتباطه بموقف اآلخرين

زياد أسود


