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المشهد السياسي

«المستقبل» يقود معركة
التمديد لسليمان
بني تعثر تأليف الحكومة بسبب رفض قوى  14آذار
حكومة سياسية جامعة وبني استبعاد تعويم الحكومة
املستقيلة ،تحول تيار املستقبل إلى رأس الحربة في معركة
التمديد للرئيس ميشال سليمان دستوريًا وسياسيًا
دخ � ��ل ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ب� �ق ��وة ع �ل ��ى خ��ط
ال �ت �م��دي��د ل��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة م�ي�ش��ال
س�ل�ي�م��ان ب��ذري �ع��ة م�ن��ع ال �ف��راغ ال��رئ��اس��ي
ف��ي ح��ال ع��دم ان�ت�خ��اب رئ�ي��س ج��دي��د في
م��وع��ده ال��دس �ت��وري .ف�ب�ع��د إع�ل�ان عضو
ك �ت �ل��ة امل �س �ت �ق �ب��ل ال �ن��ائ��ب ه � ��ادي حبيش
أن الكتلة كلفته إع��داد دراس��ة دستورية
ف��ي ات�ج��اه�ين :األول إم�ك��ان تمديد والي��ة
رئيس الجمهورية والثاني إجراء تعديل
دس �ت��وري إلل ��زام ال �ن��واب ح �ض��ور جلسة
ان �ت �خ��اب ال��رئ �ي��س ال �ج��دي��د ت �ح��ت ط��ائ�ل��ة
الفصل م��ن ال�ن�ي��اب��ة ،أع�ل��ن زميله النائب
ب��اس��م ال �ش��اب «أن �ن��ا م��ع ان �ت �خ��اب رئيس
ج ��دي ��د ،ل �ك��ن إذا ت� �ع ��ذر ذل � ��ك ف �ن �ح��ن م��ع
ال�ت�م��دي��د ل��رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة كضمانة
لعدم حصول الفراغ».
وينتظر أن يؤدي هذا التوجه إلى اشتداد
االش�ت�ب��اك ال�س�ي��اس��ي ف��ي امل��رح�ل��ة املقبلة
حتى موعد االنتخابات ف��ي أي��ار املقبل،
ب�ي�ن ق ��وى  14آذار و 8آذار ال �ت��ي ت��رف��ض
باملطلق التمديد لسليمان.

واالس�ت�ح�ق��اق ال��رئ��اس��ي ك��ان على ج��دول
ل�ق��اء رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي نبيه ب��ري
ووزي � ��ر ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وائ� ��ل أب��و
ف��اع��ور م��وف�دًا م��ن النائب وليد جنبالط.
وأش� � ��ار أب� ��و ف ��اع ��ور ب �ع��د ال �ل �ق��اء إل� ��ى أن
«األزمات تتوالى» ،مشيرًا إلى أن «خريطة
ال �ط��ري��ق ي �ج��ب أن ت �ك ��ون واض� �ح ��ة ل��دى
ك ��ل ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة :ج �ل ��وس ال �ق��وى
ال�س�ي��اس�ي��ة إل ��ى ط��اول��ة ال �ش��راك��ة ،س��واء
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة أو ف��ي ال �ح��وار ال��وط�ن��ي أو
ف ��ي االس �ت �ح �ق��اق��ات امل �ق �ب �ل��ة ف ��ي رئ��اس��ة
ال�ج�م�ه��وري��ة ال �ت��ي ي�ج��ب أن ي �ك��ون هناك
جهد أساسي وتوافق على تفادي الفراغ
فيها».
من جهته ،ركز بري خالل لقاء األربعاء
النيابي على املوضوع الحكومي .ونقل
ال �ن ��واب ع�ن��ه ق��ول��ه إن «ص�ي�غ��ة حكومة
 9ـ �ـ  9ـ �ـ  6ال ت ��زال ه��ي الصيغة املعقولة
وامل �ق �ب��ول��ة» ،ن��اص �ح��ًا ب� � �ـ«أال ي�ف�ك��ر أح��د
ف��ي أي م�غ��ام��رة ب��ال�ب�ل��د» .وأك��د «وج��وب
ت �ح �ل��ي ال �ج �م �ي��ع ب��امل �س��ؤول �ي��ة مل��واج �ه��ة

االس� �ت� �ح� �ق ��اق ��ات ال� ��راه � �ن� ��ة وامل� �ق� �ب� �ل ��ة».
وف ��ي ال �س �ي��اق ،رأى وزي ��ر ال�ع�م��ل سليم
جريصاتي أن «أي حكومة لم تنل الثقة
ه��ي ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف أع �م ��ال ،ول �ك��ن ال
يمكنها أن تنعقد بصورة مجلس وزراء
ل�ت��ول��ي السلطة اإلج��رائ �ي��ة ال�ت��ي ناطها
بها الدستور».
ول�ف��ت ع�ض��و تكتل التغيير واإلص�ل�اح
ال �ن��ائ��ب ن�ع�م��ة ال �ل��ه أب ��ي ن �ص��ر ،إل ��ى أن��ه
«ف� ��ي ح� ��ال ت �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة أم� ��ر واق ��ع
م��ن دون أن ت��أخ��ذ ال�ث�ق��ة ،ه�ن��اك حكومة
سبق أن أخ��ذت الثقة ،ولكنها مستقيلة
ي�ج��ري تعويمها» .وأوض ��ح أن «إح��دى
ال �ح �ك��وم �ت�ي�ن س �ت��أخ��ذ م �ه �م��ات رئ �ي��س
الجمهورية».
من جهته ،نفى رئيس حزب الكتائب أمني

حرب :سليمان يسعى
إلى حكومة جامعة وإذا
لم يستطع فسيشكل
حكومة أمر واقع

نصح بري بـ«أال
يفكر أحد في أي
مغامرة بالبلد»
(هيثم املوسوي)

ّ
الجميل «أي عالقة بني زيارته واشنطن
واالنتخابات الرئاسية» ،واضعًا الزيارة
في خانة «التواصل املستمر مع عواصم
القرار لحماية لبنان من تداعيات األزمة
الكبرى التي تعصف باملنطقة ،وهذا هو
األساس اليوم وما عدا ذلك تفاصيل».
أما في موضوع الحكومة ،فقد أكد وزير
االقتصاد نقوال ن�ح��اس ،أن «ال تعويم»،
م�ش�ي�رًا إل ��ى أن رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة نجيب
ميقاتي ،م��ا زال يبحث ب�ض��رورة انعقاد
جلسة ملجلس الوزراء.
ولفت في حديث تلفزيوني إلى أنه «بعد
م� ��رور  9أش �ه��ر ع �ل��ى اس �ت �ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة
وع ��دم تشكيل ح�ك��وم��ة ج��دي��دة ،تراكمت
امللفات الحياتية» ،موضحًا أن «الهدف
من هذا األمر أن ّ
يحمل الجميع املسؤولية،
ويحثهم على تشكيل الحكومة .فتحريك
الوضع السياسي في اتجاه معني يشير
إل � ��ى أن ال � �خ � �ي� ��ارات ت �ض �ي ��ق ،م� ��ا ي�ج�ع��ل
تشكيل الحكومة ضرورة».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،استبعد ع�ض��و كتلة ال��وف��اء
للمقاومة النائب ن��واف املوسوي ،إمكان
عقد جلسة ملجلس ال��وزراء قريبًا ،مشيرًا
إلى أنه «كان ال بد من اتخاذ خطوة بهذا
االتجاه ،وخصوصًا في املوضوع املتعلق
بالنفط وال �غ��از» .ول�ف��ت إل��ى أن «الفيتو
الذي يمارسه حزب «املستقبل» هو الذي
يحول دون عقد هذه الجلسة».
من ناحيته ،أوضح النائب بطرس حرب

أن��ه ف��ي آخ��ر ل�ق��اء م��ع ال��رئ�ي��س سليمان
«خرجت بانطباع أنه لن يترك لبنان من
دون حكومة ،وسيكون ذل��ك بالتنسيق
مع رئيس الحكومة املكلف تمام سالم».
ورأى أن سليمان «سيسعى إل��ى تشكيل
ح� �ك ��وم ��ة ت ��رض ��ي ك� ��ل ال� � �ن � ��اس ،وإذا ل��م
يحصل ذلك فسيشكل حكومة أمر واقع،
وس �ي �س �ع��ى ألن ال ت� �ك ��ون ال� �ب�ل�اد ب��إم��رة
ف��ري��ق واح� ��د» ،معلنًا أن ��ه «ق �ب��ل  25آذار،
أي ال ��دخ ��ول ف��ي االس �ت �ح �ق��اق ال��رئ��اس��ي،

يتنحى
رئيس المحكمة العسكرية ّ
انقضت ثالث سنوات ونصف السنة على توقيف املتهم بالتعامل مع
العدو اإلسرائيلي طارق الربعة .طفح الكيل بني املوقوف الذي كان يعمل
مهندسًا في شركة االتصاالت «ألفا» ورئيس املحكمة العسكرية الدائمة
العميد خليل ابراهيم .ففي الجلسة األخيرة التي ُعقدت نهار الجمعة
املاضي ّ
الربعة على العميد ابراهيم .كال الشتائم الستخبارات
تهجم
ّ
ّ
االستخبارات»
الجيش ومديرها ،متهمًا رئيس املحكمة بأنه «عميل
لاّ
وباالنحياز ضده .رفع صوته مطالبًا بتبرئته وإخالء سبيله وإ فإن
وكيلته ندى الربعة (شقيقته) لن تترافع عنه .في تلك الجلسة ،ساد
ٌ
هرج ومرج ،قطعه العميد ابراهيم بإعالن ّ
تنحيه عن متابعة النظر في
ُّ
ً
القضية .وكلف ب� ُ�دال َمنه السير في املحاكمة العميد أنطوان فلتاكي.
ّ
اتهمت الجهة التي تحاكم العميد ابراهيم باملماطلة ،علمًا بأنه ،بحسب
م�ص��ادر املحكمة العسكرية ،ف� ّ
�إن تأخير سير املحاكمة ك��ان بسبب
ّ
طلبات ومماطلة الشقيقني الربعة .وتذكر املصادر أن��ه في كل جلسة
تطلب
كان هناك طلبات حتى ّأن «وكيلة املوقوف قدمت الئحة شهود
ً
فيها إحضار كل وزراء االتصاالت الذين عاصرهم شقيقها» ،فضال
عن «عشرات الوثائق التي طلبت إحضارها من شركة ألفاُ ،
وج ِلبت
من دون نفع أو ُم�ب� ِّ�رر» .تختم املصادر قائلة« :مطلب ه��ؤالء محاكمة
إعالمية ال عسكرية».
ُي�ش��ار إل��ى أن اس�ت�خ�ب��ارات الجيش أوق�ف��ت ال��رب�ع��ة بعد االش�ت�ب��اه في
تواصله مع أرقام أمنية على خلفية توقيف العميل شربل قزي .وخالل
ّ
االستماع إلى إفادته ،اعترف بأنه قابل أشخاصا في الخارج يعتقد
أن�ه��م إس��رائ�ي�ل�ي��ون ،وب��أن��ه زوده ��م بمعلومات تفصيلية ع��ن شبكات
الهاتف الخلوي في لبنان.

