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العماد عون: وافقت على احلوار مع د.جعجع من كل قلبي

العاصفة الثلجية »زينة« لم متنع حوار املستقبل - حزب اهلل
وبري ينفي وجود محرمات مستشهدًا مبا جرى  بني أميركا  وكوبا

عل���ى صعي���د احل���وار 
الداخل���ي ايض���ا، نقل مفتي 
طرابلس الشيخ مالك الشعار 
الرئيس سعد احلريري  عن 
ضرورة ان يلتف اللبنانيون 
حول بعضهم، وان يكون هناك 
ح���وار وان يكون اي خطاب 
الش���عار  موحدا للبنانيني، 
كان يتحدث في مأدبة اقامها 
في طرابلس برعاية الرئيس 
سعد احلريري للمعزين بوفاة 
رئيس احلكومة الراحل عمر 

كرامي وعن روح الراحل.
اما بالنسبة للقاء املتوقع 
ب���ني العم���اد ميش���ال عون 
ود.سمير جعجع، فإنه رهن 

تذليل بعض العقبات.
من جهته، قال العماد عون 
لقناة »اجلدي���د« ان احلوار 
املفترض مع جعجع سيتناول 
عناوين عدة من بينها حقوق 
املسيحيني وقانون االنتخابات 
النيابية واالستحقاق الرئاسي 
الرئيس »وهذه  ومواصفات 
املواضيع ليست ملكا شخصيا 

لي وال للحكيم«.
واضاف: سنتحاور حول 
اجلمهوري���ة قب���ل رئاس���ة 
اجلمهورية والدعوة للحوار 
جاءت من احلكي���م فقلنا له 
الباب مفتوح،  اهال وس���هال 
واللبنانيون بانتظار اتفاقنا 
وانا وافقت من كل قلبي على 
املوضوع، واكد عون امكانية 
القوات  تصويت كتلة نواب 
اللبنانية لصالح رئاسته وهذا 

ليس معجزة.
ولوح���ظ ان ع���ون كان 
متحفظ���ا ف���ي اجوبته التي 
اعطاه���ا ردا على االس���ئلة 
عن حواره م���ع جعجع لكن 

بتفاؤل.
وحول الرئاسة ايضا، لم 
يجد عون اي مانع من جناح 
انتخ���اب رئي���س م���ن قبل 
الشعب، وسأل: ملاذا يهربون 
من االستفتاءات الشعبية ومن 
الرئيس املنتخب من الشعب؟ 
ان���ا ال انتظ���ر املفاوض���ات 
� االميركي���ة وال  االيراني���ة 
احملادثات االيرانية � السعودية 

النتخاب رئيس.
واضاف: ال مانع من عدم 
جناحها، فصالحيات الرئيس 
تتغي���ر ولكن باالس���تفتاء 

الطريقة تتغير فقط.
وحول ملف العس���كريني 

النصرة  ل���دى  املخطوف���ني 
وداعش، اش���ار عون الى انه 
حذر في البداية من التفاوض 
مع اخلاطفني ألنهم ال يحترمون 
اي اتفاق، معتبرا ان هناك عدم 
كفاءة في معاجلة موضوع ما 
حصل في عرسال ألن املعركة 
كانت قائمة ومت ايقافها بحيث 
اعطوا فرصة للمسلحني للفرار 
واخذ العسكريني معهم، وحمل 

قيادة اجليش املسؤولية.
وبش���أن الوض���ع عل���ى 
� السورية  اللبنانية  احلدود 
في جرود عرسال، اعرب عون 
عن اعتقاده انه ليس بامكان 
التمدد والتوسع  املس���لحني 
خارج نط���اق وجودهم اآلن 
اال في ح���ال حصولهم على 

امتدادات.
وفي املوضوع احلكومي، 
احلكوم���ة  ان  ع���ون  رأى 
اختلفت ف���ي الفترة االخيرة 
على موضوع النفايات، ولفت 
الى ان���ه كان معروفا انه في 
17 اجلاري سينتهي العقد مع 
»سوكلني« واحلكومة لم تقم 
بأي ش���يء بهذا اخلصوص، 
معتبرا ان من لزم »سوكلني« 
لديه مصلحة باستمرار االمور 
على حالها، فأسعار النفايات 
في لبنان ال مثيل لها في العالم 

كله.
واعتبر ع���ون ان التمديد 
لقائد اجليش ولرئيس االركان 
غير شرعي وقرار وزير الدفاع 
بهذا اخلص���وص غير كاف، 
داعيا احلكومة للعودة الى ما 
تنص عليه القوانني ومراجعة 
هذه االمور ومعاجلتها لتصبح 

شرعية.
وختم عون بالتأكيد انه في 
حال لم ي����أت رئيس مع خطة 
اصالحية ملعاجلة الوضع فإن 
عام 2015 سيكون كارثيا على 
لبنان.رئيس املجلس السياسي 
في حزب اهلل السيد ابراهيم 
امني الس���يد ام���ل ان يؤتي 
احلوار ثماره الطيبة، مشيرا 
الى مؤشرات كبرى تعيشها 
امام مرحلة  املنطقة تضعنا 
جدي���دة محكوم���ة بالتفاهم 

واحلوار.
موقف الس���يد جاء خالل 
احتفال باملولد النبوي الشريف 
اقامته بلدي���ة مدينة بعلبك 
بحض���ور فعالي���ات دينية 

وسياسية.

وت���داركا اوعز الوزير غازي 
زعيتر للتعاقد مع املزيد من 
التابعة الشخاص  اجلرافات 
او شركات للمساعدة في فتح 
املمك���ن ان تغلقها  الطرقات 

الثلوج ويحبس عابريها.
ف���ي هذه األثناء، كش���ف 
الرئيس نبيه بري ان اجتماع 
االمس بحث في سبل تنفيس 
التوتر املذهبي، لكنه شدد على 
ان هدف احلوار وطني وليس 
مذهبيا، ونفى بشدة ان يكون 
القص���د منه حتالف���ا رباعيا 
جديدا يستبعد احد املكونات 
الطائفي���ة او السياس���ية او 
اصطفافا سياسيا على حساب 
اآلخرين، كاشفا عن ان بيان 
اجللسة االول الذي صيغ كل 
حرف فيه بعناية كان واضحا 
ودقيقا في تبديد اي هاجس 
من هذا الن���وع، وبالتالي ان 
اي اتفاق ينت���ج عن احلوار 

سيؤخذ بعني االعتبار.
البرملان  واعتبر رئي���س 
اللبنان���ي أال محرمات على 
احلوار، مستشهدا مبا جرى في 
التاريخ بني الروس واالملاني 

وبني االميركيني وكوبا.
ورأى ب���ري ان احل���وار 
املرتقب بني العماد ميشال عون 
ارتداد  ود.سمير جعجع هو 
طبيعي وصدى ايجابي للحوار 
السني � الشيعي، لكن مصادر 
مطلعة اشارت ل� »األنباء« الى 
ان اي خرق لالبواب املوصدة 
بوجه التفاهمات بني املستقبل 
وحزب اهلل غير ممكن ما لم 
يوافق ح���زب اهلل على حل 
التنظيم املسلح الرديف الذي 
جعله نقطة استقطاب للشبان 
من الطوائف اللبنانية االخرى 
باغراء املال والنفوذ والسالح 
حتت اسم سرايا املقاومة التي 
يناط بها محاولة القبض على 
زمام االمور في االحياء والقرى 
املختلطة طائفي���ا ومذهبيا 
احيان���ا، حتى باتت تش���كل 
ظاهرة استفزاز دائم للبيئة 

التي تتحرك ضدها.
اما ت���ورط حزب اهلل في 
الس���ورية ففريق  احل���رب 
املس���تقبل ي���درك ان ه���ذه 
املس���ألة تدخل ف���ي صميم 
االس���تراتيجيات االيراني���ة 
التي جتعل من زمام اجلناح 
العس���كري حل���زب اهلل بيد 

طهران مباشرة.

بيروت ـ عمر حبنجر

التقى تيار املستقبل وحزب 
اهلل في جلسة حوار ثانية في 
عني التينة امس، يفترض انها 
خرجت م���ن العموميات الى 
التفاصيل، لكن ظاهر االمور 
ال ينبئ بذلك، بدليل استمرار 
مجانبة الطرفني للمس���ائل 

اخلالفية االساسية.
الصورة نفسها تنسحب 
عل���ى احل���وار املنتظر بني 
العماد ميشال عون ود.سمير 
جعجع، خصوصا بعد االطاللة 
التلفزيوني���ة لرئيس التيار 
الوطني احلر ميش���ال عون 
مس���اء االحد املاضي والتي 
اظهرت ان مث���ل هذا احلوار 
املنتظ���ر مازال عن���د حدود 
التمن���ي من خل���ف االبواب 

املردودة دون اغالق.
على املس���توى احلكومي 
هناك هم���ان، ه���م اخلالف 
الناشب بني وزير الصحة وائل 
ابوفاعور ووزير االقتصاد آالن 
الفساد  حكيم حول مكافحة 
الغذائ���ي، وهو خالف يخفي 
رمبا تناقضات سياسية بني 
التقدمي  الوزيري���ن،  حزبي 
االشتراكي والكتائب، وبالتالي 
يخشى ان يؤثر على التضامن 
احلكومي، وهم العس���كريني 
املخطوفني م���ن قبل داعش 
والنص���رة واحملتجزين في 
جرود عرسال والقلمون بعدما 
اقتربت منهم نيران الصراع 
املسلح بني خاطفيهم واجليش 
السوري وحزب اهلل، في وقت 
بلغت فيه العاصفة الثلجية 
»زينة« ذروة عطائها االبيض 
مكللة به قمم جب���ال لبنان 
الشرقية والغربية بحدود 600 

متر عن سطح البحر.
الثلجية  العاصف���ة  هذه 
اليونان اش���تدت  اآلتية من 
رياحها اعتبارا من ظهر امس 
لتصل الى سرعة 60 كيلومترا 
في الساعة نهارا و80 كيلومترا 

في الليل.
وتتوقع االرصاد اجلوية 
تس���اقط الثلوج على ارتفاع 
1100 متر اليوم على ان تقوى 
العاصفة ليال لتبلغ مدى 600 

متر عن السواحل.
وتتحسب وزارة االشغال 
العامة والنقل الستمرار هذه 
العاصفة حتى نهاية االسبوع، 

العاصفة الثلجية »زينة« تضرب لبنان                                                                                                                                                                                    )محمود الطويل( 

فرجنية ال يخفي طموحه الرئاسي
بيروت: زار النائب سليمان فرنجية 
الرابية لمعايدة العماد ميشال عون 

واالطالع منه عن الحوار المزمع إجراؤه 
مع د.سمير جعجع. ومن الرابية أعلن 

فرنجية: »ما دام الجنرال يقود هذه 
المعركة فأنا معه، عندما يقول إنه ليس 

في المعركة فسأفكر في موضوع 
ترشحي«.

بعد أيام يعلن عون أنه »بالنسبة إلي ال 
إحراج باسم سليمان فرنجية وأنا أؤيده 

بناء على قناعة، ال ألن اسمه قد يأتي 
من الخارج«.

لم يزح القطب الزغرتاوي قيد أنملة عن 
قاعدة »ميشال عون أوال.. ومن ثم يأتي 

الكالم اآلخر«.
يعرف فرنجية جيدا أن انتقاله من 

بنشعي إلى بعبدا سيكون ثمرة صفقة 
إقليمية كبيرة لمصلحة طهران وحزب 

اهلل والنظام السوري، ويعني أن »حليفه 
األبوي« أي »الجنرال« قرر التراجع 

خطوة إلى الوراء القتناعه بأن الرئاسة 
لن تكون من نصيبه مهما راهن على 

تطورات اإلقليم ومارس كل أنواع 

التكتيك المحلي.
وبالتالي، إذا لم يتوافر هذان الشرطان 

فلن يكون لحراكه أي نتيجة. لذلك، 
يحاذر الرجل المخاطرة بتحالفه مع 

ميشال عون، ال بل مصر على صيانته، 
ألنه مدرك تماما بأنه حين تأتي ساعة 
رئاسته، فلن يضطر لبذل أي مجهود 
إضافي لها.. »فلماذا التفريط بتحالفه 

مع »الجنرال« باإلقدام على خطوة غير 
محسوبة؟«.

كثيرة هي اإلشارات اإليجابية في 
األسابيع األخيرة على طاولة الزعيم 
الشمالي، من دون أن يكون لها أي 

ترجمة رسمية. سلة شوكوال معايدة 
تصله مرفقة ببطاقة معايدة من سعد 

الحريري، الذي كان سبق له أن اتصل 
به لالطمئنان إلى صحة نجله طوني بعد 
تعرضه لحادث سير قبل أسابيع قليلة. 

مناخ إعالمي يعبر عن عدم ممانعة 
السعودية لوصول فرنجية إلى القصر 

الرئاسي. 
ميشال عون هو مرشح »المردة«. أما 

بعد ذلك، فلكل حادث حديث.

وزير االقتصاد يرد على حملة وزير الصحة
 على الفساد الغذائي

انتقد وزير االقتصاد آالن حكيم طريقة 
تعامل وزير الصحة الذي لم يسمه مع 
ملف »الفساد الغذائي« وخاصة الزيارة 
التي قام بها وزيرا الصحة وائل أبو فاعور 
والزراعة أكرم شهيب الهراءات القمح في 
مرفأ بي���روت، معتبرا أنها تحولت إلى 
»سيرك ومهرجان إعالمي«، مشددا على 
أن »محاربة الفس���اد ال تحصل بطريقة 
عش���وائية وفردية بل تبدأ من المنبع، 
وبالملفات الحكومية المهمة«، موضحا 
أن »الوزير يهتم بالملفات المهمة وليس 
الثانوية، بل ه���ذا عمل الموظف وعلى 

الوزير االشراف على هذا العمل«.
وفي مؤتمر صحافي يأتي ضمن إطار 
السجال الدائر بين الوزارتين، شدد الوزير 
حكيم على أن »محاربة الفس���اد ال تبدأ 
عبر »الحلب���ي، كببجي أو الحالب« في 
إش���ارة الى بعض الفعاليات الغذائية 
التي زارها ابوفاعور، بل من الرأس على 
صعيد النطاق العالي مثل ملف النفايات، 
ومحاربة الفساد ال تمر بالمطاعم«، كما 
رفض قول البعض إن حادثة المصعد 
في مرفأ بيروت كانت مفتعلة بوصفه 
غير مس���موح، مشددا على أن المصعد 
توق���ف ولم يتعطل ألنه كان في داخله 

24 شخصا.
وأكد حكيم أن »االهراءات اليوم بحالة 
س���ليمة، وفي داخلها صوامع محكمة 
االغالق موج���ودة وفيها قمح، والقمح 
اللبناني بين أيدي اللبنانيين«، مطمئنا أن 
»االهراءات بحالة جيدة ويمكن تحسينها، 

وس���تكون هناك عملية أبواب مفتوحة 
للرأي العام واالعالم إلعطاء المالحظات 

التي هي مهمة جدا«.
وفيما يتعلق بالسكر، اعتبر حكيم 
أن الموضوع تح���ول الى بيان اعالمي 
من قبل وزارة الصحة، متس���ائال »من 
قال إننا ضد إتالف���ه؟« وأردف: »نحن 
سنتعاون ضمن إطار لجنة سالمة الغذاء 
برئاس���ة رئيس الحكومة تمام سالم«، 
واعتبر أن البيان الثالث الذي صدر عن 
وزارة الصحة كان متدنيا جدا بالتخاطب 
ال���وزاري واالداري »وهذا األمر لم نكن 
نتوقعه من حكومة المصلحة الوطنية«، 
مشددا على أن »هذا البيان منحدر ال يدل 

على الموضوعية«.
وسأل حكيم »لماذا لم يعرض ملف 
المطار على لجنة سالمة الغذاء؟«. وأردف: 
»نحن نريد حماية المواطن، ونحن نعمل 
على تعزيز الجودة والنوعية في إطار 
وزارة االقتصاد، لتحسين وتعزيز األمن 
الغذائي وليس ض���رب األمن الغذائي، 
ولمصلحة من يضرب االقتصاد اللبناني 
المطاعم والخبز والقمح  يوميا بقطاع 
واألف���ران، لماذا تأخ���ذ العينات بعلب 
بالستيك، من يستفيد من ضرب قطاع 
الخبز«، متسائال »اليوم عندما نصور 
محيط االهراءات ونقول إن القمح بين 
الجرذان، هل ه���ذا الموضوع منطقي؟ 
ال��ى  نحن م���ع االص���الح لإلص���الح 
اآلخر وهو من أولويات وزارة االقتصاد 

والحكومة«.

وح���ده كعنوان حواري، 
وبأن د.جعج���ع ال يريد 
من احلوار سوى البحث 
برئاسة اجلمهورية فقط 
ال غير، مؤكدا ان القوات 
اللبنانية في زمن تعبيد 
الطريق نحو حوار بناء 
ليس���ت بوارد الرد على 
ال���كالم لتبي���ان ما  هذا 
الى  س���يحمله د.جعجع 
طاولة احلوار، وتتعالى 
النقاط على  عن وض���ع 
احلروف حيال من جتاوز 
حقوق املسيحيني وتاجر 
بها، وذل���ك للتأكيد على 
صدق نواياها واصرارها 
على حتقيق التفاهم بني 
الرجلني، مادام العماد عون 
حتدث عن ضمانات لنجاح 

احلوار.
واستطرادا لفت النائب 
جنجنيان الى ان اخلطوات 
العملية إلنقاذ اجلمهورية، 
تبدأ أوال بانتخاب رئيس 
خارجي���ة  وصاي���ة  ال 
عليه وال رقابة مس���لحة 
عل���ى خطوات���ه، وثانيا 
بصياغة قانون انتخاب 
يحقق التمثيل الصحيح 
النيابي،  ف���ي املجل���س 
ثالثا بتطبيق الدس���تور 
والقوانني في إطار تفعيل 
دور املؤسسات، ورابعا 
بتطبي���ق اع���الن بعبدا 
كآلية وحي���دة لتجنيب 
لبنان تداعيات االحداث 
االقليمية، على ان تليها 
خطوات، معتبرا بالتالي 
ان االختالف في وجهات 
النظر م���ع العماد عون، 
يكم���ن في كيفي���ة انقاذ 
التسيب  اجلمهورية من 
والسياس���ي  اإلداري 
واألمني، وهو ما تراهن 
القوات على حلحلته في 
احلوار املرتقب بينه وبني 

د.جعجع.
وردا على سؤال نفى 
جنجني���ان م���ا تناقلته 

جنجنيان لـ »األنباء« : ال اتفاق يقضي بانتخاب 
عون رئيساً ليخلفه جعجع في مرحلة الحقة

بعض الوسائل االعالمية 
اتفاق مسبق  عن وجود 
اللبنانية  الق���وات  ب���ني 
الوطني احلر،  والتي���ار 
يقض���ي بانتخاب العماد 
عون رئيسا للجمهورية 
على ان يخلفه د.جعجع 
في مرحلة الحقة، مؤكدا 
ملن يهمه االمر ان القوات 
اللبنانية وعلى رأس���ها 
د.جعجع ترفض سياسة 
احملاصص���ات وه���و ما 
اكدته من خالل امتناعها 
عن املشاركة في احلكومة 
تب���رم  الس���المية، وال 
الصفقات على حس���اب 
قناعاتها بالدرجة األولى 
وال على حساب املمارسة 
الدميوقراطي���ة بالدرجة 
الثانية وال على حس���اب 
حتالفاتها احمللية بالدرجة 
الثالثة، فهي كانت وستبقى 
تدعو الى احترام القواعد 
الدستورية والدميوقراطية 
كآلي���ة حتمية وطبيعية 
ووحيدة للخروج من تركة 
الوصاية السورية، ومن 
تأثير السالح غير الشرعي 

على احلياة السياسية.

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو كتلة القوات 
اللبنانية النائب ش���انت 
جنجنيان ان تفاؤل العماد 
ميش���ال عون بتصويت 
الق���وات لصاحل���ه في 
الرئاس���ية،  االنتخابات 
مبني على قراءات خاصة 
به اكثر منه على واقع رؤية 
القوات وتطلعاتها نحو 
رئاسة محررة من كل قيود 
خارجية وداخلية، ناهيك 
عن ان هذا الكالم يستبق 
نتائج احلوار بينه وبني 
د.سمير جعجع، احلوار 
ال���ذي حت���رص القوات 
اللبناني���ة على جناحه 
وانتهائه الى تفاهمات تبدد 
الهواج���س لدى الطرفني 
وتنه���ي حقبة من التأزم 
السياسي بينهما، مؤكدا 
ان هدف القوات من احلوار 
السياسية  املبارزة  ليس 
النقاط، إمنا  وتس���جيل 
تقريب وجهات النظر حول 
مجم���ل امللفات اخلالفية 
وفي طليعتها االنتخابات 
الرئاس���ية، لذلك يعتبر 
جنجني���ان ان احلدي���ث 
مسبقا عما ستقرره القوات 
اللبناني���ة مجرد حتليل 
سياسي للعماد عون غير 
قائم على معطيات صادرة 
عن القوات رئاسة ونوابا 

ودوائر.
ولف���ت جنجنيان في 
الى  ل� »األنباء«  تصريح 
انه في وقت يجتهد فيه 
مندوب���و القوات والتيار 
اللمسات  العوني لوضع 
االخيرة على جدول اعمال 
اللقاء بني د.جعجع والعماد 
عون، كان اجدر باالخير 
اال يتح���دث عبر االعالم 
عن حقوق املس���يحيني 
مبا يوحي لل���رأي العام 
بأن هذه احلقوق ستكون 
شانت جنجنياناحد ابرز وأهم هواجسه 

مصادر حوارية تؤكد 
لـ »األنباء« احلاجة 

إلى تخلي 
حزب اهلل عن

»سرايا املقاومة«

الثلوج على ارتفاع 
600 م ابتداء من 

اليوم 

بيروت: بدأ رئيس احلكومة متام سالم يجهر 
في مجالسه بتململه من أداء بعض الوزراء، 

ومعارضتهم معظم ما يطرح في جلسات مجلس 
الوزراء، من دون القدرة على تغليب رأي األكثرية 

التي تكون في اجتاه آخر.
وفي حني يؤكد عدد من الوزراء أن النفس الطويل 

للرئيس سالم هو الذي يبقي احلكومة على قيد 
احلياة، يرى هؤالء أن اآللية التي اعتمدت التخاذ 

القرارات وهي ضرورة أن تصدر بإجماع الوزراء 
الـ 24، ال تصلح في نظام دميوقراطي، إذ إن هذه 

اآللية جتعل األقلية تتحكم في األغلبية وليس 
العكس.

واملشكلة ليست في التواقيع، وإمنا في جدول 
األعمال الذي تؤجل أكثر بنوده بسبب اخلالف 

حولها، بعدما مت االتفاق على إرجاء أي بند 
يعارضه أحد الوزراء.

وتقول مصادر وزارية إن »ما يحصل هو تدبير 
مؤقت في حكومة هي أشبه ببيت من ورق، وإذا 

ما جتاهلنا أحد مكوناتها فسيؤدي ذلك بنا إلى 

تدمير هذا البيت، ما يعني انهيارا آخر مؤسسة 
دستورية«.

وال يتردد أحد الوزراء البارزين في حكومة سالم 
في إبداء قرفه من األوضاع القائمة، ليؤكد أن 

الوضع غير مريح، فال حكومة فاعلة قادرة على 
القيام بأدنى مهامها بسبب إلزامية التوافق بني 

أعضائها الـ 24 على أي قرار يراد إصداره، وال 
مؤسسات تستطيع في ظل االنقسامات السائدة 

أداء احلد األدنى من واجباتها، فيما تزداد األزمات 
املعيشية واالجتماعية تفاقما وترتسم في األفق 

معالم مشكالت مالية واقتصادية قد ال يكون 
بإمكان لبنان جتاوزها.

الوضع باختصار، حسب هذه املصادر، مهترئ 
وال يعجبه، الى درجة أنه يتمنى أن ينتهي عمر 

احلكومة احلالية ليرتاح.
فقد تعب جدا من الوضع القائم خاصة أن ثمة 

خطوطا حمراء يتم جتاوزها في األداء العام، فيما 
متثل أكثر من قضية ضاغطة وملحة دون أن 

يلوح في األفق ما يبشر بإمكان حلها على خير، 

ومنها قضية العسكريني املخطوفني.
وعلم أن الرئيس متام سالم ووزراء التيار الوطني 

احلر سيثيرون في جلسة احلكومة التي تعقد 
يوم اخلميس املقبل موضوع آلية العمل داخل 

احلكومة، على اعتبار أنه ال ميكن االستمرار بها 
نتيجة تعطيل بعض القوى املمثلة داخل احلكومة 

عددا كبيرا من امللفات، وحتديدا وزراء الكتائب.
ولكن مصادر كتائبية تقول: »لسنا نحن من 

يعرقل العمل احلكومي، فالتعطيل األساسي يأتي 
من أطراف أخرى، واجلميع يدرك أنه غالبا ما 

يحصل نتيجة اخلالف بني وزراء التيار الوطني 
احلر وحركة أمل«.

وأشارت إلى أن »التحفظات التي يبديها وزراء 
الكتائب داخل احلكومة ال تأثير لها ألنها تعترض 
على قوانني أصدرها مجلس النواب الذي نعتبر 

أن ال صفة تشريعية له، وبالتالي هي تصبح نافذة 
بعد فترة قصيرة، في حني أن هناك ملفات كبرى 

عطلها وزراء آخرون، من النفط إلى االتصاالت 
واملياه والهبة اإليرانية«.

هل يُعاد النظر في »آلية عمل« احلكومة اللبنانية؟
حتليل إخباري


