
 

 بّري يصعّد الضغط لإلسراع بتشكيل الحكومة

 بيروت: كارولين عاكوم

في ظل غموض ال يزال يلف المشاورات الحكومية، جاءت دعوة رئيس مجلس النواب 

اللبناني نبيه بري هيئة مكتب المجلس لالجتماع غداً األربعاء، بعدما كان طالب مرات عدة 

بانعقاد جلسة لحكومة تصريف األعمال إلقرار الموازنة. وفيما لم يحدد بري جدول اجتماع 

مهمة تقرير جدول األعمال لجلسات البرلمان، رأى مختلف األفرقاء في الهيئة التي تقع عليها 

دعوة بري محاولة للضغط باتجاه اإلسراع بتشكيل الحكومة أو عقد حكومة تصريف األعمال 

 .التي دخل موعدها مرحلة دقيقة 9102جلسة لدراسة موازنة عام 

وة لس ميشال موسى بأن دععضو هيئة مكتب المج« التنمية والتحرير»وأقر النائب في كتلة 

بري محاولة للحث على اإلسراع بتشكيل الحكومة، وهو ما وافقته عليه مصادر قيادية في 

ول الحقوقية ب« جوستيسيا»ووصفها الخبير القانوني رئيس منظمة «. تيار المستقبل»

 ،مع تأكيده على أنه ال يمكن لرئيس البرلمان أن يبعد بضغطه« الضغط اإليجابي»مرقص، بـ

من الناحية القانونية، أكثر من ذلك، بحيث عليه االنتظار حتى يدرس مجلس الوزراء 

 .الموازنة ويحيلها إلى البرلمان كي يدعو إلى جلسة لمناقشتها

 ،«لم يتم إعالمنا بموضوع اجتماع هيئة مكتب المجلس«: »الشرق األوسط»وقال موسى لـ

الموازنة، ولم يستبعد أن تكون دعوة بري مرجحا أن يكون هناك توجه لعقد جلسة للبحث في 

منطلقة من تشاؤم أو معطيات سلبية حيال إمكانية اإلفراج عن الحكومة في وقت قريب، 

 .«وهي تأتي من باب الحث أيضا على اإلسراع في إيجاد الحل الالزم»

، «حزب القوات»و« تيار المستقبل»و« التيار الوطني الحر»وفضلت مصادر كل من 

حتى تتضح صورة سبب دعوة بري، للتعليق على الموضوع، مع العلم بأن  االنتظار



عيل فكرة إعادة تف« القوات»لم يبد موقفا نهائيا من هذا االقتراح، بينما لطالما أيد « التيار»

نت أن النيابية أن أعل« المستقبل»الحكومة ضمن سياسة الضرورة، في وقت سبق فيه لكتلة 

حاجة إلعداد مشروع الموازنة وإحالته إلى المجلس النيابي، سيكون اقتراح تفعيل الحكومة وال

محل دراسة ومتابعة للتوصل إلى القرار الذي يتالءم مع مقتضيات الدستور والمصلحة 

العامة، ال سيما مع رئيس حكومة تصريف األعمال المعني بتحديد وجهة القرار في هذا 

 .الشأن

ين ، رابطاً ب«وكالة األنباء المركزية»ما نقلت عنها في المقابل، لم تَر مصادر بري، بحسب 

دعوة رئيس البرلمان هيئة مكتب المجلس إلى االنعقاد بغية وضع جدول أعمال للجلسة 

التشريعية التي سوف يتفق على تحديد موعدها، وبين المعلومات التي تحدثت عن عدم 

 .إيجابية في مشاورات الحكومة األخيرة

هناك بعض مشاريع واقتراحات القوانين ذات »يس البرلمان قوله إن ونقلت المصادر عن رئ

الطابع المالي من األفضل المصادقة عليها وتشريعها قبيل تشكيل الحكومة الجديدة التي 

يتطلب إمساكها هذه الملفات أشهراً؛ بدءاً من صدور المراسيم، وصوالً إلى إعداد البيان 

لثقة، هذا بالطبع عدا وجوب المباشرة في درس الوزاري ومثولها أمام المجلس لنيل ا

التي يحض الرئيس بري على ضرورة إرسالها إلى  9102الموازنة العامة للعام الحالي 

 .«المجلس النيابي للمباشرة في درسها ومناقشتها

ومن الناحية الدستورية، يشرح مرقص الذي يرى أن بري يحاول التمهيد إلقرار الموازنة في 

منذ ما بعد )اتفاق الطائف(، ال يحق للحكومة االجتماع «: »الشرق األوسط»ائال لـالبرلمان، ق

لكن »ويضيف: «. إال في الحاالت القصوى، وهذا خالفا لما كان عليه الوضع قبل ذلك

انطالقا من الواقع الذي يعيشه لبنان اليوم، هناك إمكانية للتفكير بعقد جلسة لحكومة تصريف 

قام به البرلمان أكثر من مرة بشأن تشريعات الضرورة التي تندرج األعمال على قياس ما 

، «موازنة المالية العامة ضمنها، وبالتالي لدراستها وإرسالها إلى المجلس النيابي إلقرارها

بعد اإلطالة في تشكيل الحكومة بشكل تخطى المهلة المعقولة، أصبحنا أمام واقع »موضحا: 

جلسة حكومية لتسيير أمور الناس وإقرار الموازنة  سياسي ودستوري يسمح ويتطلب عقد

 .«العامة



 
 


