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أخبار وأسرار

٭ ميقاتي وحزب اهلل بانتظار 
التطورات اإلقليمية: ثمة من 
يرى ان حزب اهلل والرئيس 
ميقات���ي ال يريدان تأليف 
احلكوم���ة وهما يفضالن 
انتظار التطورات اإلقليمية، 
كل ألسبابه: احلزب ال يريد 
الضغط على عون وإغضابه، 
وليس متضايقا من غياب 
حكومة ألنه ميارس نفوذه 
عل���ى األرض وفي الدولة 
وعلى مؤسساتها بحكومة 
ومن دونها. وهو ما يؤشر 
إليه خصوم احلزب بالقول 
إن عينه عل���ى ما يجري 
في سورية وال يستعجل 
الفراغ احلكومي ألن  ملء 
املش���اكل التي تنجم عنه 
توزع املسؤولية في النتائج 
على اجلميع مبا فيها قوى 
14 آذار وحكومة تصريف 
األعمال، كم���ا حصل من 
نزاع في وزارة االتصاالت 
الوزير شربل نحاس  بني 
وقوى األمن الداخلي... أما 
ميقات���ي فهو ال ميانع في 
تأخير التأليف لعل القرار 
االتهامي في جرمية اغتيال 
الرئي���س رفيق احلريري 
يصدر قب���ل التأليف، فال 
التعاطي معه  الى  يضطر 
كرئيس حكومة يضطره 
حتالفه مع احلزب وقوى 8 
آذار الى االمتناع عن اتخاذ 
اإلج���راءات التي يتطلبها 
ص���دوره من لبن���ان وقد 
يدخله ذلك في مواجهة مع 
املجتمع الدولي ال يريدها، 
فضال عن اجلمهور السني... 
وهو ما يؤشر إليه منتقدو 
ميقاتي حتى في األكثرية 
اجلديدة بالقول إنه يخضع 

لضغوط خارجية.
٭ وضع دقيق: يرى مصدر في 
حزب اهلل ان »الرئيس املكلف 
في وضع دقيق يصعب معه 
التقدم الى األمام في مسار 
إثارة  التأليف. فهو يتجنب 
حفيظة فرنسا وتركيا وقطر 
عبر تشكيل حكومة األكثرية 
اجلديدة أو »اللون الواحد«، 
كما يحاذر إغضاب الرئيس 
االسد مبجاراته مطالب داعميه 
ومن فوقهم، لذلك يحاول في 
الوقت الضائع تنمية قاعدته 
الش��عبية وموقع��ه داخل 
طائفته، وان على حس��ابنا 

لكن صحتني على قلبه«.
في هذا اإلطار، ترى 

مصادر مراقبة ان الرئيس 
ميقاتي على الرغم من 
عدم تشكيله احلكومة 

حقق خالل أربعة أشهر 
من تاريخ تكليفه مجموعة 
مكتسبات أبرزها انه بات 
ينظر اليه من بيت الوسط 

ومدينته طرابلس انه صمد 
في وجه حلفائه اجلدد 

ولم يستجب لشروطهم، 
ولم تعد بيانات املجلس 

الشرعي االسالمي األعلى 
موجهة ضده بل ضد من 

يعرقل الرئيس املكلف 
السني، كما ان حملة 14 

آذار عليه خفت وتركزت 
على العماد ميشال عون 
املعرقل لتأليف احلكومة.

٭ قل��ة ثقة: تؤكد مصادر 
املش���كلة  ان  مطلع���ة 
الرئيس���ية تبرز في قلة 
التأليف  الثقة بني أطراف 
وحتديدا بني عون وميقاتي. 
وتوضح ان قلة الثقة هذه 
تؤدي الى اعتماد الطرفني 
مبدأ املطالب التصاعدية أو 
نظام املراحل، وكلما تنتهي 
مرحل���ة أو مطلب يصار 
الى ط���رح املطلب الثاني 
ال���ى املرحلة  أو االنتقال 
التي تل���ي وهكذا دواليك، 
أي ان العقد احلالية تعود 
الى عدم تقدمي الطرفني كل 
مطالبهما دفعة واحدة منذ 
البداي���ة. وهكذا فإنه بعد 
انتهاء مرحل���ة احلقائب 
جاءت مرحلة األسماء حيث 
الرئي���س ميقاتي  ينتظر 
الئحة بأسماء وزراء تكتل 
االصالح والتغيير إلسقاطها 

على احلقائب.
٭ عودة االتص��االت: عادت 
العالقات الى سابق عهدها بني 
العامة  األمانة  بعض أعضاء 
لقوى 14 آذار والنائب وليد 
جنبالط، بعدما انقطعت آليا 
منذ سقوط حكومة احلريري. 
كما ع��ادت االتصاالت بني 
جنبالط ون��واب اجلبل من 
الدميوقراطي  اللقاء  أعضاء 
الذي��ن ظلوا خ��ارج جبهة 

النضال الوطني.
٭ مجموعات أصولية: حتدثت 
معلومات عن رصد دقيق 
حلضور مجموعات أصولية 
في ساحل الشوف، السيما 
بني منطقة سبلني الساحلية 
ومدخل صيدا، وان حتركات 
جتري من ح���ني الى آخر 
الريبة والش���كوك،  تثير 
وبعضها يت���م من خالل 
بساتني متصلة في املنطقة 
وتشرف على األوتوستراد 

الرئيسي.

بي���روت: ذك���رت صحيفة 
»املستقبل« أن حزب اهلل قرر 
عقد جلسات داخلية واحملاضرات 
البعي���دة عن اإلع���الم تتوجه 
إلى الكوادر املؤثرة من أساتذة 
جامعيني وناشطني سياسيني 
بهدف مواكب���ة ما يحصل من 
متغيرات وتعميم سياسة واحدة 
على اجلميع، اضافة إلى حتديد 
مس���ار احلزب من كل القضايا 

املطروحة.
ان  والالفت في اجللس���ات 
احلديث يتخطى الواقع املعاش 
ويقدم اشارات مباشرة ملا ميكن 
أن يقوم ب���ه احلزب في مقبل 
االيام في ضوء ما ستؤول اليه 
االمور في املنطقة وحتديدا في 

سورية.

امتنع  � يو.ب���ي.آي:  بيروت 
احملام���ون في لبن���ان أمس عن 
املثول أم���ام احملاكم للدفاع عن 
موكليه���م اس���تنكارا لتعرض 
بعضهم العتداءات أثناء ممارسة 

مهنتهم.
ودع���ت نقاب���ة احملامني الى 
»التوقف عن حضور اجللسات 
أم���ام احملاكم أمس »اس���تنكارا 
لهذه االعت���داءات« محذرين من 

تكرارها«.
وكان���ت نقاب���ة احملامني في 
بيروت وطرابلس استنكرت في 
بيان »بش���دة األفعال اجلرمية 
التي تط���ول احملامني  املتكررة 

أثناء ممارسة مهنتهم«.

� وكاالت: اصدر  عواص���م 
العس���كري  التحقيق  قاضي 
فادي صوان أمس مذكرة توقيف 
وجاهية بحق اللبناني سامي 
التعامل  أبوجودة في ج���رم 
مع اسرائيل. واتهم أبوجودة 
بالتعامل »مع مخابرات العدو 
االسرائيلي واعطائه معلومات 
مقابل مبالغ من املال واالجتماع 

بضباطه خارج لبنان«.
وكان مفوض احلكومة لدى 
احملكمة العسكرية القاضي صقر 
صقر ادعى أمس على أبوجودة 

بتهمة التجسس إلسرائيل.
وقالت مصادر قضائية ان 
االدعاء على املتهم بالتجسس 
لصالح اسرائيل مت لالشتباه 
ف���ي تعامل���ه م���ع املخابرات 
االس���رائيلية وذلك مبوجب 
مواد تص���ل عقوبتها الى حد 

اإلعدام.
العس���كري  القضاء  وكان 
استجوب عشرات األشخاص 
بتهم التجسس إلسرائيل وأصدر 
أحكامه بحق بعضهم تضمنت 
األحكام وجاهيا باإلعدام بحق 

ثمانية مدانني.

أحيا القضاء اللبناني الذكرى 
الثانية عشرة الغتيال القضاة 
األربعة حسن عثمان، عاصم 
أبو ضاهر، عماد شهاب ووليد 
هرموش عل���ى قوس محكمة 
اجلنايات في صيدا في 8 يونيو 
1999، باحتفال رمزي اقيم في 

بهو قصر العدل في بيروت.
القاها  وفي كلمة مقتضبة 
باملناس���بة، اعلن وزير العدل 
إبراهيم جنار، أنه »حان الوقت 
لنفعل م���ا يلزم ليكون لبنان 
وقضاؤه مبنأى عن االستباحة 
التي نعيشها اليوم، وقال »من 
العيب ان متر هذه الس���نوات 
الطويلة من دون ان نعرف اي 
شيء عمن هم الذين ارتكبوا هذه 
الفظيعة واخلطيرة،  اجلرائم 
لقد حان الوقت لنفعل كل شيء، 
ولدينا أشياء كثيرة لنفعلها 
ولنوقف هذه االستباحة التي 
نعيش���ها منذ فت���رة وكي ال 
نخج���ل بأجهزتنا االمنية وال 
بالقضاء«. وأضاف »حان الوقت 
ليصبح لبنان دولة تقوى فيه 
املؤسسات على كل ما سواها، 
نحن شعب يستحق أن يعرف 
احلقيق���ة ومن قتل أربعة من 
القضاة، اغتيلوا على  أشرف 
قوس العدال���ة، بعد مرور ما 
يزيد عن أحد عشر سنة، الفتا 
الى ان »ال شيء يذكر في هذه 
القضية حتى اآلن، وهذا أمر ال 

ميكن أن يستمر«.

جلسات داخلية 
حلزب اهلل استطالعًا 

ملقبل األيام

محامو لبنان 
توقفوا  عن املثول 

أمام احملاكم

القضاء العسكري 
يدعي على لبناني 

بتهمة التجسس

جنار: حان للبنان 
أن يصبح دولة

لبنان رياض سالمة، هو اإلسراع 
في تشكيل احلكومة.

وأضاف متسائال: هل يجوز 
القواع���د اإلجرائية  ان نعدل 
من اج���ل ذلك؟ وقال: ال أعتقد 

ذلك.

كتلة »المستقبل«: ال سلطة 
بديلة لسلطة

بدورها كتلة »املس���تقبل« 
التي اجتمعت برئاسة الرئيس 
ان  الس���نيورة اعتبرت  فؤاد 
الوسيلة الفضلى حلل مشكلة 
قرب ش���غور حاكمية مصرف 
لبنان في الظروف احلالية هي 
بتأليف احلكومة، وبالتالي ال 
ميكن لسلطة ان تنصب نفسها 
بديلة لسلطة اخرى، لكون ذلك 
الدس���تور والقوانني  يخالف 
واألعراف، مقترحة، ودون اي 
تأخير انعقاد مجلس الوزراء 
حلكوم���ة تصري���ف األعمال 
والتمدي���د للحاكم وذلك على 
قاعدة الض���رورة والظروف 

االستثنائية.

ميقاتي: كسرنا الجليد مع عون

الى تش���كيل  وبالع���ودة 
احلكومة أعلن الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي كسر اجلليد بينه 

وبني العماد ميشال عون.
ج���اء ذل���ك بعد لق���اء بني 
النواب  الرجلني في مجل���س 
قبل ظهر ام���س، على هامش 
التي ج���رت في  املش���اورات 
مكتب رئي���س املجلس نبيه 
بري وانتهت الى تأجيل اجللسة 
التشريعية املثيرة للجدل الى 

األربعاء املقبل.
وقال ميقاتي: لقد مت التفاهم 

على اخلطوات املقبلة.
وتقول املصادر املتابعة ل� 
»األنباء«، ان ما دار بني الرئيس 
املكلف والعماد عون يفترض 
ان يتبلور وتستكشف أبعاده، 
بعد إطالع الرئيس س���ليمان، 
الذي يستهدفه عون بحمالت 

إعالمية شبه يومية.
والسؤال الذي يطرح نفسه 
في بيروت اآلن، هل وافق الرئيس 
املكلف على إعادة الوزير جبران 
باسيل الى وزارة الطاقة؟ وهل 
يكون الثمن موافقة العماد عون 
على ص���رف النظر عن إعادة 
وزير االتصاالت شربل نحاس 
الى احلكومة، وماذا عن مصير 
توزير فيصل عمر كرامي، الذي 
طالب���ت به ق���وى 8 آذار، ولم 

يتحمس له ميقاتي؟
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

االقتصاد الوطني في الظروف 
الراهنة.

بري وعون على خط واحد

رئيس مجلس النواب نبيه 
بري الذي رفض البحث بطرح 
بند واحد على اجللسة النيابية 
قال: انا ال اقبل بأي ممارس���ة 

ديكتاتورية.
والتق���ى ب���ري، على غير 
عادة، مع العماد ميشال عون، 
الذي اعتبر اجللس���ة النيابية 
»شرعية 100%« واستبق ذلك 
بكالم في مهرجان شعبي أقيم 
له في جبيل، ولم يكن حضوره 
الذي متناه، مما جاء  باحلجم 
فيه ان تعطيل البلد، مسؤولية 
الرأس وليست القاعدة أو من 
الوس���ط، وهو يرمي هنا الى 
الرئيس ميش���ال  النيل م���ن 
سليمان كدأبه دائما، وأضاف 
الدولة  يقول: لقد تس���طحت 
وفقدت حرمة الس���لطة وبات 

كل يغني على لياله.

الوزير نجار: الحل بتشكيل 
الحكومة

إبراهيم جنار  العدل  وزير 
رأى م���ن جهته ان الس���لطة 
اإلجرائية في لبنان باتت تخشى 
على نفسها من توسع السلطة 

التشريعية.
مشددا على ان احلل الوحيد 
إلعادة تعي���ني حاكم مصرف 

ورئي���س حكوم���ة تصريف 
االعمال سعد احلريري، يجري 
خاللها التمديد حلاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة، وحسب، 
انها الوسطية السياسية التي 
يتمسك بها رئيس جبهة النضال 

الوطني.
لك���ن الرئي���س نبيه بري 
التمدي���د للحاكم  املصر على 
املركزي ف���ي مجلس النواب، 
اتهم تيار املستقبل وكتلته التي 
يرأسها فؤاد السنيورة بقيادة 
املعركة ضد اجللس���ة العامة 
ملجلس النواب، ورأى ان هذه 
املعركة ضد اجللسة التشريعية 
تعكس ذهنية االمارة لدى رموز 
املستقبل، وواضح انه يقصد 
الرئيس سعد احلريري، الذي 
هو القائد عن بعد، للحملة ضد 

اجللسة النيابية.
النائب ميشال موسى عضو 
التنمية والتحرير، نفى  كتلة 
وجود س���ابقة بعقد جلس���ة 
ملجل���س الوزراء املس���تقيل، 
بينما ثمة سوابق لعقد جلسات 
ملجلس النواب في ظل حكومة 

مستقيلة.
مصادر متابع���ة اعتبرت 
ان التجدي���د حلاك���م مصرف 
لبنان عبر جلسة استثنائية 
الوزراء املستقيل هو  ملجلس 
افضل، م���ن اجل ابراز صورة 
لبنان املتضامن حول موضوع 
يحظى باجماع الكل، وملصلحة 

عقد اجللس���ة النيابية بغياب 
احلكوم���ة او اجتماع حكومة 
تصريف االعمال، استثنائيا هو 
بالنتيجة خالف سياسي وليس 
دستوريا او قانونيا، وبالتالي 

يتعني حله سياسيا.
وبالتواف���ق عل���ى احل���ل 
السياسي للمسألة املطروحة، 
قالت االوساط ل� »األنباء« ميكن 
عقد املجلسني، مجلس النواب 
الوزراء املس���تقيل،  ومجلس 
التوالي،  اس���تثنائيا وعل���ى 
بحيث يق���رر مجلس الوزراء 
البنك املركزي  التمديد حلاكم 
وسوى ذلك من االمور املطروحة 
باحل���اح، ويحيل ق���راره، او 
قراراته الى مجلس النواب الذي 
يعقد جلسة عامة، استثنائيا 
ايض���ا، للمصادقة، ويا دار ما 

دخلك شر.

اقتراح جنبالط

وكان جنب���الط اقترح حال 
وس���طا قضى بالتصويت في 
مجلس النواب على بند وحيد 
وهو التمديد حلاكمية مصرف 
لبنان، بعد تعديل بنود جدول 
اجللسة التي تضم 49 بندا، على 
ان يغادر نواب جبهة النضال 

الوطني القاعة بعد ذلك.
ولم يتحفظ جنبالط على 
امكانية عقد جلسة استثنائية 
ملجلس الوزراء املستقيل، التي 
ايدها الرئيس ميشال سليمان 

املكلف  الرئيس  خرق لقاء 
جنيب ميقاتي والعماد ميشال 
عون في مجلس النواب امس 
جدار اجلمود على مس���توى 
التش���كيل احلكومي، ويبقى 
االم���ل اال تتبخ���ر اآلمل التي 
ولدت من رحم اجتماع االمس، 
وعلى ايقاع التسوية املرحلية 
التي  العامة  النيابية  للجلسة 
قض���ت بتأجيلها الى االربعاء 

املقبل.
وللمسألة وجهان وفق مصدر 
لبناني متابع ل� »األنباء« وجه 
خارجي مرتبط باملناخ االقليمي 
الس���اخن، والس���وري بنوع 
خاص، وداخل���ي تختلط فيه 
املصالح السياسية باحلسابات 
السطحية، والنكايات الشخصية 
بالعن���اد في املواق���ف، والتي 
هي اكثر بالتأكيد من اخلالف 
الظاهر حول وزي���ر ماروني 
من كس���روان وآخر سني من 

املعارضة السابقة.

طقس الحكومي

وعل���ى كال الوجهني تبدو 
االم���ور مثل طق���س فبراير، 
ب���ني الصحو واملطر،  متنقلة 
خصوصا امور احلكومة التي 
تتحرك مساعي تشكيلها على 
ايقاع الفالس، خطوة الى االمام 
واثنتني الى اخللف، ما يعني اال 

حكومة في املنظور القريب.

اللقاء السداسي

وبخصوص اجللسة النيابية 
التي متسك الرئيس بري بعقدها 
امس فقد ارجئت االربعاء املقبل، 
بعد اجتماع سداسي في مكتب 
رئيس املجلس الركان االكثرية 
اجلديدة الذين توصلوا الى اقناع 
بري بالتأجيل افساحا في املجال 

للمزيد من املشاورات.
وحضر االجتماع الى جانب 
الرئيس بري، الرئيس جنيب 
ميقاتي والعماد ميشال عون 
والنائب وليد جنبالط والنائب 
سليمان فرجنية ورئيس كتلة 

الوفاء للمقاومة محمد رعد.
ولوحظ ان الرئيس ميقاتي 
والنائ���ب جنبالط حضرا الى 
املجل���س دون اعفاء كتلتيهما 
اشارة الى موقفهما احلاسم من 
انعقاد اجللسة، علما ان كتلة 
جنبالط تشكل »بيضة القبان« 

في االكثرية اجلديدة.

فكرة عربية الجتماع المجلسين

اوس���اط عربي���ة مواكبة، 
الحظت ان اخلالف القائم حول 

)محمود الطويل( اعضاء من كتلتي »الوفاء للمقاومة« و» التنمية والتحرير« خالل دخولهم البرملان أمس 

لقاء سداسي 
ألقطاب األكثرية 

اجلديدة في مكتب 
رئيس املجلس
وميقاتي يعلن 

كسر اجلليد 
مع عون بوعد 

تسهيل تشكيل 
احلكومة

وهاب من حمص: سورية لن تسقط وأوراقها كثيرة 
شدد رئيس حزب »التوحيد 
العربي« الوزير األسبق وئام 
وه���اب م���ن مدين���ة حمص 
السورية، على ان »عزة سورية 
وكرامتها ورفعتها، هي رفعة 
لألمة وعزة وكرامة لها. وإذا 
سقطت، فلن يبقى رأس مرتفع 
في هذه األمة. نحن نعرف أن 
الهدف هو أن يس���قط الرمح 
العربي الوحيد الصامد في هذه 
األمة والذي هو بشار األسد، 
وكل املطلوب منه بضع كلمات، 
لتنتهي املس���ألة، فتس���كت 
التلفزيونات، وتقفل وسائل 

اإلعالم، ومينع املعارضون من 
الكالم كما منعوا في السنوات 
العواصم  املاضية في إحدى 
األوروبية عندما بدأت تنفتح 
على سورية«، مشيرا الى ان 
»ه���ذه الكلم���ات تعني رهن 
س���ورية، وإضعافها وضرب 
كرامتها، والتخلي عن فلسطني 
واملقاومة في العراق ولبنان. إذا 
كنتم تريدون هذا، فليكمل من 
يكمل فيما يفعله اليوم. أما إذا 
كنتم ال تريدون ذلك، فعليكم 

بحماية سورية«.
ولفت الى ان »هذه املؤامرة 

هي ذاتها بدأت على س���ورية 
الع���راق، وأنتم  بعد احتالل 
حميتموه���ا م���ع قيادتك���م 
بوقوفكم إلى جانب رئيسكم، 
ومهدمت حلماية العراق وحميتم 
لبنان، وأيضا فلسطني التي هي 
� رغم اغتصابها � قضية محمية 
اآلن، ولن تسقط رغم اعتقادنا 
جميع���ا بأنها قد س���قطت«، 
متوجها للحضور »إذا كنتم 
تريدون كرامة سورية، يجب 
أن تكونوا صف���ا واحدا أنتم 

ودولتكم ورئيسكم.
ونعل���م أن���ه عندما بدأت 

تتضاءل فرص جناح املؤامرة 
إلى  انتقلوا  داخل س���ورية، 
مؤامرة من ن���وع آخر، فاآلن 
اقتصادكم مستهدف، لتجويعكم 
وإقفال مؤسساتكم. املطلوب 
إف���الس دولتكم واس���تمرار 
الفوضى فيها ألشهر، لكي ترفع 
سورية يديها وتستسلم لألزمة 

االقتصادية املالية«.
وأضاف وه���اب: »قلوبنا 
وعقولنا معكم، ومحبتنا لكم، 
وأنتم الذين كنتم إلى جانبنا 
التشويش اإلعالمي  رغم كل 
الذي خيض ضد الدور السوري 

في لبنان«، مؤكدا أن »سورية 
حمت وح���دة لبنان وأوقفت 
احلرب األهلية ووحدت اجليش 
اللبناني واملؤسسات، وجيشها 
دف���ع آالف الش���هداء حلماية 
لبنان، فتأكدوا أنه سيدفع آالف 
الشهداء حلماية وحدة سورية، 
وحماية السالم والسلم األهلي 
فيها، ومن���ع ضربها، فتحية 
إلى كل أفراد اجليش العربي 
الس���وري، جن���ودا ورتباء 

وضباطا وقيادة«.
وختم: »إذا أكملوا باللعبة، 
فاألوراق كثيرة، ومن يعتقد 

نفسه بأنه سيخرج ساملا من 
هذه املعركة، فهو مخطئ، ومن 
يعتقد أن إسقاط سورية هو 
كإس���قاط تونس أو ليبيا أو 
اليمن أو غيره���ا، فهو أيضا 
مخطئ، فسورية لن تسقط. 
ومن ينتظر قرارا من مجلس 
األمن، فسينتظر طويال، ومن 
ينتظر أيضا تدخال أوروبيا أو 
أميركيا فسينتظر مدة أطول 
وأط���ول، فهذا لن يحصل في 
سورية، وإذا حصل، فسيكون 
يوم القيامة في الشرق األوسط، 

ولينتظروا هذا اليوم«. 

غازي يوسف لـ »األنباء«: »8 آذار« تتمنى إقصاء احلريري عن احلياة السياسية
برئاسة احلكومة، نافيا ردا 
النائب  على س���ؤال )وهو 
الشيعي عن بيروت( ان يكون 
قرار الرئيس ميقاتي، مبنيا 
على أسس مذهبية طائفية، 
البعض إشاعته  كما حاول 
الوس���طني السياس���ي  في 
والش���عبي، إمنا على أسس 
بحت دس���تورية للحؤول 
دون ارت���كاب الرئيس بري 
مخالفات دستورية، خصوصا 
جلهة ما يتعلق مببدأ فصل 

السلطات.
وأشار يوسف الى ان لبنان 
برمته سواء على املستوى 
او على املستوى  السياسي 
والنق������دي  االقتص���ادي 
س���يبق���ى أسير حزب اهلل 
وسياسته وتطلعاته مادام 
ميلك الس���الح ف���ي بيروت 
اللبنانية  املناطق  وس���ائر 
العدو  حتت عنوان مقاومة 

اإلسرائيلي.
بيروت ـ زينة طبّارة  ٭

لها، وهو ما يفسر مسارعة 
الدعوة  ال���ى  الرئيس بري 
النيابي  انعقاد املجلس  الى 
بصورة غير دستورية التخاذ 
قرارات تنفيذية إنشائية بدال 
من الرئي���س احلريري إثر 
إعالن���ه عن عزم���ه العودة 
الى لبنان لتصريف األعمال 
بالرغم من كل التهديدات التي 

تعرض لها.
وعن قرار الرئيس املكلف 
بتش���كيل احلكومة جنيب 
ميقاتي عدم املش���اركة في 
اجللس���ة موض���وع اجلدل 
النائب  الدس���توري، أعرب 
يوسف عن اعتقاده بأن الهدف 
من قرار الرئيس ميقاتي هو 
منع تقوي���ض دور مجلس 
الوزراء وتف���ادي تكريس 
سابقة قد تتحول الحقا الى 
عرف يطي���ح باملقوم����ات 
الدس���تورية  واألح���كام 
وتعط������ي املجلس النيابي 
صالحي���ات مناطة حصريا 

تعيينات إدارية معينة، مبعنى 
آخر يعتبر النائب يوسف ان 
هناك محاولة لوضع اليد على 
مجلس الوزراء س���واء عبر 
دعوة املجل���س النيابي الى 
اتخاذ قرارات هي اصال من 
اختصاص السلطة التنفيذية 
القوى  او عبر سعي بعض 
السياسية النافذة إبقاء البالد 
دون حكومة من خالل افتعالها 

أزمات التأليف.
ولفت النائب يوسف الى 
ان احلمالت عل���ى الرئيس 
احلري���ري ل���م تق���ف عند 
حدود إسقاط حكومته عبر 
آذار  استقالة وزراء قوى 8 
منه���ا، إمنا تع���دت عملية 
إبعاده عن الس���لطة لتصل 
القوى املش���ار  الى متن���ي 
اليه���ا إقصائه ع���ن احلياة 
السياس���ية لو استطاعت، 
مشيرا في الوقت عينه الى 
ان���ه حتى صف���ة تصريف 
األعمال يرفضون ممارسته 

احلكوم���ة املس���تقيل على 
االعتراض عليها والطعن بها 

أمام املجلس الدستوري.
ولفت النائب يوسف في 
تصري���ح ل� »األنب���اء« الى 
ان عدم دس���تورية اجللسة 
موضوع دعوة الرئيس بري، 
ال يكمن فقط في التعدي على 
الوزراء  صالحيات مجلس 
فحسب، إمنا ايضا في جدول 
الذي ضمنه  أعمال اجللسة 
الرئي���س ب���ري واملعنيون 
باملخالفة الدستورية سلسلة 
البن���ود حتم���ل صفة  من 
إنشائية تنفيذية ال صالحية 
للمجلس النيابي على البت 
بها وإقرارها، ومنها ما يتعلق 
بالتمديد حلاكم مصرف لبنان 
د.رياض سالمة، والسماح 
لوزير الطاقة جبران باسيل 
بإنفاق مئات ماليني الدوالرات 
إلنشاء معامل كهرباء بقوة 
700 ميغاوات، وإصدار قوانني 
عف���و إضافة الى مراس���يم 

رأى عضو كتلة »املستقبل« 
النائب غازي يوسف ان جل 
ما يكمن ف���ي خلفية دعوة 
الرئيس بري املجلس النيابي 
الى عقد جلسة تشريعية، هو 
محاولته ذر الرماد في العيون 
للتغطية على فش���ل فريقه 
السياسي في تشكيل احلكومة 
بالرغم م���ن مرور ما يناهز 
ال� 5 أشهر على انقالب هذا 
الفريق على حكومة الرئيس 
احلريري، خصوصا ان بري 
يدرك متاما عدم دستورية 
انعق���اد املجل���س ف���ي ظل 
دورة اس���تثنائية وحكومة 
مستقيلة، معتبرا بالتالي ان 
جوقة فريق »8 آذار« تروج 
مع الرئيس بري ملقولة تفعيل 
التشريعية بهدف  السلطة 
تهريب مشاريع قوانني في 
أوسع عملية استغالل لعدم 
قدرة الرئيس سليمان على 
ردها للمجلس بحكم غياب 
احلكومة، ولعدم قدرة رئيس 

غازي يوسف

السجال حول صالحيات البرملان متواصل وبري يرجئ اجللسة إلى األربعاء املقبل بتغطية من األكثرية اجلديدة

عضو كتلة املستقبل أكد أن لبنان برمته سيبقى أسير حزب اهلل وسياسته وتطلعاته مادام ميلك السالح

أكد أن من ينتظر قراراً من مجلس األمن سينتظر كثيراً

اقتراح عربي بعقد جلستني ملجلسي الوزراء والنواب اللبناني: 
اإلقرار واملصادقة على التمديد حلاكم املصرف و»يادار ما دخلك شر «


