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أخبار وأسرار

بيروت: مازال الغموض يلف
قضية رجل األعمال اللبناني 
الذي تعرض  الدي���ن  صالح عز 
لالفالس جله���ة مصي���ر أموال 
املودعني واملالبس���ات القانونية 
للقضية بعد مرور أسبوع على 
كش���فها اعالميا، ويبدو ان هذه 
القضية مرشحة لتتحول الى كرة 
ثلج تكبر ش���يئا فشيئا في ظل 
احلقائق التي قد تتكش���ف يوما 
بعد يوم من خالل التحقيقات التي 
يجريها القضاء مع املوقوف عز 
الدين أو من خالل الدعاوى التي 
بدأ املتضررون باعدادها، فضال 
عما ستتركه من تداعيات مالية 
واجتماعية ستظهر مخاطرها في 
القريب جدا، وحتديدا  املستقبل 

لدى شريحة لبنانية جنوبية.
وقد اختصر املراقبون قضية 
عز الدين وما يشوبها من غموض  

ونقاشات بالنقاط التالية:
 ساد لغط حول عالقة عز الدين 
بح���زب اهلل، وفي ح���ني ترددت 
معلومات مفادها ان رئيس كتلة 
احلزب النائب محمد رعد وعضو 
الكتلة أمني شري ومسؤول جلنة 
االرتباط في احلزب وفيق صفا من 
بني ضحايا عز الدين، صدر عن 
املسؤولني الثالثني ما يشير الى 
انه ال عالقة استثمارية أو مالية 

أو جتارية مع عز الدين.
كما كان للسيد حسن نصراهلل 
رأي في قضية عزالدين حيث لفت 
الى ان ليس حلزب اهلل وقيادته 
وتنظيمه عالقة بهذه املسألة من 
اولها الى آخرها ال من قريب وال من 
بعيد، مؤكدا ان القيادات ال ميلكون 
شيئا من االموال املدعاة، معتبرا 
ان اله���دف من تس���ليط الضوء 
على هذه املسألة املوضوعة بيد 
القضاء من قبل عدد من وسائل 
االعالم هو تشويه صورة الكثير 
من كوادر احلزب، واشار السيد 
نصراهلل ال���ى ان احلزب بصدد 
اص���دار بيان مفص���ل حول هذا 
املوضوع احلساس والذي ميس 

أموال الناس.
وف���ي املقابل أك���دت مصادر 
التحقيق ان القضاء لم يعرف ما 
اذا كان سياسيون وقعوا ضحية 
عز الدين غي���ر النائب في كتلة 
حزب اهلل حس���ني احلاج حسن 
الذي قدم دعوى جزائية بإعطائه 
شيكا مصرفيا بال رصيد بقيمة 
200 ألف دوالر، وهو اجمالي املبلغ 
الذي كان يستثمره النائب املذكور 
مع عزالدي���ن، وتقول املعلومات 
ان غالبي���ة املودعني عند الرجل 
هم من عائالت احلزب وأنصاره 
ومؤيديه، حتى ان كثيرين تعاملوا 
معه بثقة كبيرة نتيجة أشياء عدة، 
أبرزها ما أش���يع عن انه »شريك 
احل���زب«، والالفت ف���ي كل هذا 
النقاش هو الرهان الضمني عند 
غالبية املتضررين على ان احلزب 

س���وف يبادر الى التعويض عن 
األزمة بحد ذاتها من أجل اعالء شأن 
رجال األعمال الشيعة والتعويض 
للمتضررين مباشرة من خالل دفع 

ما يستحق لهم في ذمة الرجل.
  قضي���ة افالس ع���ز الدين 
احتلت صدارة االهتمام القضائي، 
وستكون موضع متابعة واهتمام 
من السلطة القضائية ألشهر طويلة 
نظرا ملا س���تتركه من تداعيات 
مالية واقتصادي���ة واجتماعية، 
ورمبا سياسية، وتوقعت مصادر 
التحقيقات  انتهاء  قضائية قرب 
األولية معه رمبا هذا األس���بوع 
واحالة املل���ف برمته الى النائب 
العام التمييزي القاضي س���عيد 
ميرزا لدراسته والتثبت من نوع 
اجلرم وحتديد ما اذا كان االفالس 
احتيالي���ا أم تقصيريا، وبالتالي 
حتديد وجهة االدعاء، باعتبار ان 
االفالس االحتيالي هو جرم جنائي 
تتراوح عقوبته بني ثالث وخمس 
عشرة سنة أشغاال شاقة، بينما 
االفالس التقصي���ري هو جنحة 
ال تتعدى عقوبتها السجن ثالث 

سنوات كحد أقصى.
  في األرق���ام، تتكتم اجلهات 
القضائية عل���ى النتائج األولية 
التي ترشح عن مجريات التحقيق، 
ولكن مصادر متابعة له تقول ان 
مجموع أعم���ال صالح عز الدين 
ال تتعدى قيمتها االجمالية ٤٥0 
مليون دوالر كان قدم منها حوالى 
مائة مليون دوالر كأرباح ملجموعة 
من املستثمرين ليتبقى من أصل 
املبلغ ٣٥0 مليون دوالر هي اليوم 
في عداد الضياع، وهو املبلغ الذي 
ت���دور حوله الي���وم التحقيقات 

ملعرفة مصيره.
وفيما تقول مصادر أخرى ان 
الرقم التقريبي للودائع يتراوح بني 
٥00 و600 مليون دوالر، أوضحت 
مصادر بعض املتضررين ان املبالغ 
أكثر من ذلك بكثير، خصوصا ان 
عدد اللبنانني الذين يس���تثمرون 
أموالهم معه يفوق ٤00 شخص،  وان 
عددا كبيرا من هؤالء املغتربني من 
اجلنوب، خصوصا من املقيمني في 
الواليات املتحدة االميركية وافريقيا 
ومن بلدات في البقاع وفي الضاحية 
اجلنوبية، وكش���فت املصادر ان 

التحقيق بات ميلك تصورا عن حجم 
األموال املهدورة من لبنانيني وطرق 
استثمارها وأسباب فقدانها التي ال 
تعود الى خسارته في األزمة املالية 
العاملية واخلس���ائر التي مني بها 
في جتارة املواد األولية من حديد 
ونفط وغيرها فحس���ب، بل أيضا 
بسبب مغامراته في لبنان نتيجة 
االنفاق الهائل والبذخ عبر تبرعات 
وأعمال خيرية من دون دراسة أو 
دراية أو تدقيق مالي ومحاسبي، 
فضال عن استدانة األموال الطائلة 
من املودع���ني الذين كانوا مينون 
النفس بعائدات أرباح على أمواله 
تتراوح بني ٣0 و٤0% وهذه أرباح 
خيالية ال ميكن ان يجنيها أي عمل 
جتاري أو استثماري ال في لبنان 
وال في اخلارج، وهو أشبه باملراباة 
غير املقص���ودة، علما ان الدائنني 
أودعوا أموالهم لدى عز الدين على 
أس���اس ان أرباحه هي حالل وان 
كان���ت خيالية تبقى أفضل بكثير 
من الفوائد التي تعطيها املصارف 

من الوجهة الشرعية.
 في حني يركز التحقيق على 
أنواع التجارة التي كان يتعاطاها 
عز الدين وحجمها وما اذا كانت 
ثمة مجازفات من قبله أو اهمال 
أدى الى خسارته وتبديد أموال 
الن���اس، تقول مص���ادر ان عز 
الدين كان يقوم باستثمار مبالغ 
كبيرة من أموال الناس من دون 
ان يعتمد على مدققي حسابات، 
وان كل احلس���ابات والبيان���ات 
كان يختصرها مبجموعة أوراق 
يحملها في حقيبة، ما يدل على 
فوضى ف���ي التعاطي ويقلل من 
احتمال توصيف افالسه بالتقني 

أو التقصيري.
 الالفت ان غالبية املتضررين 
لم يقرروا حتى اآلن ان يدخلوا في 
مواجهة علنية مع الرجل ان من 
خالل القضاء واحملاكم أو حتى من 
خالل التفوه بكالم قد يسيء الى 
سمعته أو في احلد األدنى اتهامه 
باالختالس أو التقصير، ومازالوا 
يصرون على التحدث عن مزاياه 
»االنسانية واألخالقية« وتسويق 
قضيته وكأنه وقع ضحية مؤامرة 
ما، قد يكون للموساد االسرائيلي 

ضلع فيها.

صالح عز الدينالسيد حسن نصر اهلل

السيد نصر اهلل: يستغلون قضية عز الدين
لتشويه صورة كوادر حزب اهلل

أكد أنه ال عالقة للموقوف بالحزب ال من قريب وال من بعيد

»حكومة الحريري« راعت التوازنات وخرقت »قواعد اللعبة«
بيروت: في 27 يونيو كلف
النائب سعد احلريري مهمة 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. 
في 7 سبتمبر قدم الرئيس املكلف 
س����عد احلري����ري حكومته الى 
الرئيس ميشال سليمان وجاءت 
التشكيلة احلكومية وفق التوزيع 

الطائفي على الشكل التالي:
- سنة )6(: سعد احلريري )رئيسا(، محمد 
الصفدي )اقتصاد(، سهيل بوجي )عدل(، ريا 
احلسن )مالية(، خالد ساروط )بيئة(، عدنان 

القصار )وزير دولة(.
- شيعة )6(: محمد جواد خليفة )صحة(، 
العبداهلل  ياس����ني جابر )خارجية(، عل����ي 
)زراعة(، محمد فنيش )...( حس����ني احلاج 
حسن )شباب ورياضة(، عدنان السيد حسني 

)وزير دولة(.
- موارنة )6(: زياد بارود )داخلية(، آالن 
عون )أشغال(، فريد الياس اخلازن )تربية(، 
سامي اجلميل )سياحة(، جو سركيس )شؤون 

اجتماعية(، فيرا ميني )وزيرة دولة(.
- روم أرثوذكس )٤(: الياس املر )دفاع(، 
عماد واكيم )صناع����ة(، ندى مفرج )طاقة( 

طارق متري )وزير دولة(.
- دروز )٣(: غازي العريضي )اتصاالت(، 
وائل أبو فاعور )مهجرين(، بهيج أبو حمزة 

)وزير دولة(.
- كاثوليك )٣(: ميشال فرعون )اعالم(، 
ادغار معلوف )ثقافة(، ميشلني بريدي )وزيرة 

دولة(.
- أرم����ن )2(: هوفيك مختاريان )عمل(، 

جان أوغاسبيان )وزير دولة(.
وج����اء التوزيع السياس����ي للتش����كيلة 
احلكومية على أس����اس صيغة 1٥ – 10 - ٥ 
وعلى الش����كل التالي: ق����وى األكثرية )1٥(: 
املستقبل و»لبنان أوال« )9(: سعد احلريري، 
محمد الصفدي، ريا احلسن، خالد الساروط، 
سهيل بوجي، ميشال فرعون، طارق متري، 

ندى مفرج، جان أوغاسبيان.
االشتراكي )٣(: غازي العريضي، وائل أبو 

فاعور، بهيج أبو حمزة.
القوات اللبنانية )2(: جو سركيس، عماد 

واكيم.
الكتائب )1(: سامي اجلميل.

املعارضة )10(:
 تكتل االصالح والتغيير )٥(: فريد اخلازن، 
آالن عون، ادغار معلوف، فيرا ميني، هوفيك 

مختاريان.
حركة أمل )٣(: ياسني جابر، محمد جواد 

خليفة، علي العبداهلل.
ح����زب اهلل )2(: محمد فنيش وحس����ني 

احلاج حسن.
رئيس اجلمهورية )٥(:

 الياس املر، زياد بارود، ميلشني بريدي، 
عدنان القصار، عدنان السيد حسني.

ه����ذه التش����كيلة احلكومي����ة من حيث 
الشكل والظاهر، تراعي التوازنات الطائفية 
في توزيع احلقائب والتوازن السياسي في 
توزيع احلصص وفق الصيغة املتوافق عليها، 
وتعكس متثيل الكتل األساسية في البرملان 
مبا ينطبق عليها صفة حكومة وحدة وطنية 
أو ائتالف وطني. كم����ا انها تتمتع مبيزات 

منها اعطاء املرأة اللبنانية حيزا ملحوظا هو 
األول من نوعه وحجمه في تاريخ احلكومات 
من خالل دخول أربع نساء كلهن من خارج 
البرملان. ولكن رغم ه����ذه املواصفات،  فإن 
هذه التشكيلة، وبالطريقة التي وضعت بها 
وعرضت على رئيس اجلمهورية، س����تبقى 
»مسودة حكومية« وستكون والدتها متعذرة أو 
عسيرة وبعد مخاض اضافي إلدخال تعديالت 
على اسم هنا وحقيبة هناك. فكل الدالئل تشير 
الى ان التش����كيلة املقترحة ليست مشروع 
حل ألزمة راوحت أكثر من شهرين بقدر ما 
ستكون »مش����روع أزمة« جديدة وتتسبب 
بإدخال تعقيدات اضافية تنقل األزمة من ضفة 
»أزمة حكومية« الى ضفة »أزمة سياسية« 
تتجاوز األسماء واحلقائب وتطرح املبادئ 
والصالحيات والطرق السياس����ية واآللية 

الدستورية لتأليف احلكومة.
واملعارضة اآلن ال تعترض على أس����ماء 
وحقائب وامنا حولت اعتراضها في اجتاهات 
أخرى: اخلروج عن مبدأ التوافق السياسي 
املس����بق ومبدأ اختيار كل فري����ق لوزرائه 
ومبدأ تشكيل احلكومة باالتفاق والتفاهم بني 
الرئيس املكلف ورئيس اجلمهورية. واعتراض 
املعارضة يركز على »تفرد« الرئيس املكلف 
في تشكيل احلكومة )توزيع حقائب واختيار 
أس����ماء فريق املعارضة( على طريقة »األمر 
الواقع«، ومبا يجعله����ا حكومة »من طرف 
واحد«، وان لم تكن حكومة من لون سياسي 
واحد. وباختصار فإن الرئيس املكلف خرج 
على قواعد اللعبة السياسية واألصول املتبعة 

واملتعارف عليها في تشكيل احلكومات. 

بإمكان احلريري اآلن ان »يتنفس الصعداء« 
وان يكون »مرتاح البال« بعدما أزاح عن كاهله 
مسؤولية عدم تشكيل احلكومة ورمى بكرة 
النار خارج ملعبه، في اجتاه املعارضة كما 
تقول أوساطه أو في اجتاه رئيس اجلمهورية 

كما تقول املعارضة.
ولكن املعارضة قررت ان تضعه في حال 
مواجهة واس����تنفار سياس����ي وإعالمي وان 
تسقط احلكومة اجلديدة »سياسيا« قبل ان 

تولد »رسميا«.
فاملعارضة تعتبر ان هذه حكومة مفروضة 
من جانب واحد على صعيد احلقائب واألسماء، 
وان احلريري ارتكب مخالفة وخطأ و»سابقة« 
عندما أخل بقواعد اللعبة املطبقة منذ اتفاق 
الدوحة وتفرد في تش����كيل حكومة ليست 
اال »مشروع أزمة« و»مشروع فتنة«. ولكن 
املعارضة تعول على دور وموقف الرئيس 

ميشال سليمان في نزع فتيل األزمة.
وفي الواقع فإن تط����ور الوضع يتوقف 
اآلن على موقف الرئيس سليمان حيث تبرز 

»نظريا« السيناريوات التالية:
- السيناريو األول: يوقع رئيس اجلمهورية 
مرس����وم تش����كيل احلكومة كما وردته من 
احلريري لتستقر الكرة في ملعب املعارضة. 
ولكن هذا االحتمال مستبعد كليا ليس فقط 
ألن رئيس اجلمهورية يرفض التعاطي معه 
كصندوق بريد لتلقي املراسالت والعروض 
والتوقيع عليها، وهو الذي له دور في تشكيل 
احلكومات وصالحية اصدار مراسيم التأليف 
التي تكاد تكون الصالحية الواضحة املتبقية 
في يده، وامنا ألن الرئيس سليمان ال يريد ان 

يزج موقعه ودوره في أزمة »يعرف اجلميع 
كيف تبدأ وال يعرف أحد كيف تنتهي«.

- الس����يناريو الثان����ي: جتميد الرئيس 
سليمان التشكيلة احلكومية املعروضة من 
دون رفضها وردها صراحة ومن دون التوقيع 
عليه����ا، خصوصا انه غي����ر ملزم بأي مهلة 

زمنية للتوقيع أو للرد...
وذلك افساحا في املجال أمام دورة اتصاالت 
سياسية جديدة جتري على أساس مسودة 
حكومية موجودة وتهدف الى ادخال ما يلزم 
من تعديالت عليها في بعض األسماء واحلقائب 

لتصبح مقبولة من اجلميع.
ولكن هذا السيناريو ليس مرجحا ويصطدم 
بعقبتني رئيسيتني: موقف املعارضة التي ال 
تقبل التفاوض على هذه التشكيلة املرفوضة 
في املبدأ ولي����س في التفاصي����ل. وموقف 
احلريري الذي ال يقبل بعد التشكيلة ما كان 
رفضه قبلها وهو عرض حكومته لتقبل كما 

هي أو لترفض.
- الس����يناريو الثال����ث: حصول تصدع 
في صف����وف املعارضة بأن توافق في نهاية 
األمر بعض اجلهات فيها مثل الرئيس بري 
وحزب الطاشناق باملش����اركة في احلكومة 
املعروضة، وهي اجلهات التي سمت احلريري 
في استش����ارات التكليف وحرص احلريري 
على مراع����اة وتلبية مطالبها في األس����ماء 
واحلقائب. ولكن هذا الس����يناريو مستبعد 
أيضا ألن املعارضة حددت موقفها منذ بداية 
عملي����ة التأليف في انها تدخل مجتمعة الى 
احلكومة أو تبقى كلها خارج احلكومة، وال 
مجال الس����تفراد أو عزل أي قوة فيها، وألن 

حزب اهلل الذي يقود املعارضة وميسك بزمام 
قرارها يوفر دعما مطلق����ا للعماد عون وال 
يتخلى عنه في أي حال من األحوال، وهو كان 
حدد املوقف منذ شهرين بأن ال حكومة من دون 
عون ومن دون ارضائه، وهو نصح احلريري 
بالتفاوض املباشر معه وأبلغه صراحة بانه 

ميتنع عن ممارسة أي ضغط عليه.
- السيناريو الرابع: اعتذار الرئيس املكلف 
سعد احلريري بعدما تكون تشكيلته رفضت 
من رئيس اجلمهورية وماتت قبل ان تولد.

وهذا يفس����ح املج����ال أمام استش����ارات 
تكليف جديدة يحدد نتيجتها س����لفا سعد 
احلريري نفس����ه كونه زعي����م األكثرية: اما 
باجتاه اعادة تكليفه وسط ظروف ومعطيات 
جديدة للتأليف، واما باجتاه العودة الى خيار 
الرئيس فؤاد السنيورة.. ولكن العودة الى 
خيار السنيورة دونه عقبات ليس فقط ألن 
املعارضة ترفضه وامنا ألن تأييده من قبل 
جنبالط غير مضمون. وهذا يعني ان اخليار 
سيكون اما احلريري، واما اللجوء الى خيار 
ثالث يكون واحدا من ثالثة: الرئيس جنيب 
ميقاتي أو الوزير محمد الصفدي أو الوزير 
السابق بهيج طبارة، ولكن تسمية أي منهم 

رهن مبوافقة احلريري ودعمه.
- السيناريو اخلامس: بقاء الوضع كما 
هو معلقا في الهواء وبقاء األزمة حتى اشعار 
آخر، من دون حكومة جديدة وفي ظل »عمر 
مديد وجديد« كتب حلكومة تصريف األعمال، 
وفي ظل حالة انتظار وترقب لتطور الوضع 
االقليمي وما ميكن ان يطرأ من معطيات جديدة، 

خصوصا على صعيد معادلة »س. س«...
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إثارة البلبلة: اعتبرت مصادر قيادية 
في التيار الوطني احلر ان طرح أسماء 
برتقالي���ة للتوزير ضمن تش���كيلة 
احلريري امنا يهدف الى اثارة البلبلة 
داخل التيار احلر، مؤكدة ان العماد عون 
ال ميكن ان يقبل بتشكيلة مفروضة، 
متثل حتديا كبيرا له، وفند قطب بارز 
في التيار الوطني احلر خطوة احلريري 
وقسمها الى قسمني فاعتبر انه من حيث 
املضمون فإن التكتل ال يستطيع التعليق 
على مضمون لم يعط رأيه فيه، اما من 
حيث الشكل فقد رأى املصدر ان النائب 
املكلف أراد أن يحرج الرئيس كي يخرج 
من الرئاسة االولى القبول او الرفض، 

ولفت الى أن املعارضة مجتمعة وليس 
التيار فقط لم تطلع ال على احلقائب 
وال على األس���ماء رافضة منطق مبدأ 
املداورة في الوزارات الذي حتدث عنه 

النائب املكلف.
ب�راءة مزعوم�ة: تقول مص��ادر في 
املعارض��ة ان احلري��ري ح��اول ببراءة 
مزعومة اللع��ب على املعارض��ن كافة، 
عشرات الرسائل واملوفدين إلى بنشعي، 
الطل��ب واحد: ولو لق��اء، ليأتي اجلواب: 
مفتاح احلل ميش��ال عون، املناورة على 
الطاشناق عبر مقولة مختلقة: »فهمت أن 

عون هو من سيسمي وزيركم، ال أنتم«، 
وصوال إلى مح��اوالت متكررة للتذاكي 
على مثلث الرابية  الضاحية عن التينة، 
رسالة إلى بري ظاهرها احلرص املزعوم، 
ومضمونها أن عون يفاوض على حقيبة 
الصحة، في املقاب��ل، إيحاء للرابية: ملاذا 
ال تأخذون الصحة بدال من االتصاالت؟ 
كالم حلزب اهلل ع��ن احتمال االضطرار 
إلى نزع حقيبة العمل منه، »إرضاء ألحد 
حلفائكم«، يقابله عرض صريح للجنرال: لو 
تأخذون العمل، فأنتم متلكون من االحتراف 
والتنظي��م ما هو ضروري إلصالح هذه 

الوزارة، طيلة ثالثة أسابيع استمرت تلك 
احملاوالت، حن ب��ات مؤكدا لدى أقطاب 
املعارض��ة، أن النيات غير س��ليمة، وأن 

املضمر مغاير للمعلن.
لقاء عون � جنبالط: حول امكان عقد 
لقاء بني جنبالط والعماد عون، وما اذا 
كان اللقاء يحصل في القصر اجلمهوري 
على غرار لق����اء عون � احلريري، يقول 
مص����در مقرب من جنب����الط: »حصلت 
اتصاالت، وحصلت لقاءات حتضيرا للقاء، 
ال أس����تطيع القول بأنها كانت سلبية، 
ولكننا لم نستطع االتفاق على الزيارة 
بالشكل وباملضمون، األمور ليست مقفلة، 

ولتكن في عهدة الرئيس«.

سليمان تبلّغ رفض المعارضة للتشكيلة المقترحة.. والحريري بين االعتذار وإعادة التكليف
8 آذار تصف خطوة الرئيس المكلف بـ »الدعسة الناقصة«.. وفرنجية ينعتها بالـ»ال أخالقية«

بيروت � عمر حبنجر � داود رمال
لم يباغت الرئيس املكلف سعد احلريري 
قادة املعارضة بتقدميه الئحة حكومته الى 
الرئيس ميشال سليمان بعد ظهر االثنني 
املاضي في وقت كان وضع فيه اركان االكثرية 
الذي����ن التقاهم فرادى ي����وم االحد املاضي 
باج����واء ما ينوي فعله، بعدما كاد يتحول 
من رئيس مكلف الى رئيس مكبل بحسب 

مصادر االكثرية.
وجاء طرح التش����كيلة احلكومية قبل 
اسبوعني من س����فر الرئيس سليمان الى 
االمم املتحدة مبنزلة منح الرئيس الفرصة 
املالئمة لدراسة التشكيلة واملوافقة عليها 
او رفضها واطالق مش����اورات جديدة مع 

املعارضة خصوصا.
وقد اعتمد احلريري في تشكيلته مجموعة 
معايير شرحها في املشاورات وكررها في 
كلماته شبه اليومية باالفطارات الرمضانية، 
وم����ن ابرزها اطالع����ه عل����ى صالحياته 
الدستورية كرئيس وزراء مكلف بالتعاون 
مع رئيس اجلمهورية وراعى احترام »نتائج 
االنتخابات النيابي����ة التي انتجت اكثرية 
واقلية« وعدم توزير راسبني، باالضافة الى 
التزامه بالصيغة التوافقية 1٥ � 10 � ٥ والى 
اعتماد املداورة في حقائب باستثناء حقيبة 

الصحة واحلقائب السيادية االربع.

معايير ترفضها المعارضة

على ان هذه املعايير لم تؤخذ باعتبار 
املعارضة، خصوصا تكتل االصالح والتغيير 
الذي جتاوزت التش����كيلة معظم شروطه 
وطلباته، فلم توزر جبران باسيل ولم تترك 

له وزارة االتصاالت ولم تعطه وزارة سيادية 
وال اعطته اربع����ة وزراء موارنة، فكان ان 
حصل ما كان في احلسبان، فقد اعلن العماد 
ميشال عون رفضه لهذه التشكيلة، وتاله 
االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
اول من امس، ومن ثم بقية املعارضني الذين 
الزموا انفسهم مبوقف العماد عون سلفا.

وق����د تبلغ رئي����س اجلمهورية العماد 
ميشال س����ليمان من وفد املعارضة الذي 
ضم املعاون السياسي لالمني العام حلزب 
اهلل احلاج حسني اخلليل واملعاون السياسي 
لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن 
خليل وممثل العماد ميش����ال عون الوزير 
جبران باس����يل رفض املعارضة التشكيلة 
احلكومية التي اعلنها الرئيس املكلف سعد 

احلريري.
وعقد اللقاء في املقر الصيفي لرئاس����ة 
اجلمهورية في بيت الدين، وكان لقاء مطوال 
س����ادته املصارحة مت خالله ابالغ رئيس 
اجلمهورية املوقف الرسمي للمعارضة من 
خط����وة الرئيس املكلف ال����ذي قام بتقدمي 
تشكيلة حكومية أول من امس وكان موقفها 

الرفض الواضح للتشكيلة املقترحة.
وحتدث الوزير باسيل بعد اللقاء فقال: 
اضافة الى هذا الرفض واالستنكار ملا حدث، 
فإن املعارضة منفتحة وايجابية، وهي تعتمد 
احلوار وفي الوقت نفسه ليس لقطع الطريق 
على اي نقاش في البلد، والالفت قوله: ان 
رئيس اجلمهورية سيضطلع بدور اساسي 
ومهم في البلد باملرحل����ة املقبلة، واكد ان 

اجلميع مسؤول عن وحدة البلد.
وقال النائب علي حسن خليل ان: موقف 

رئيس اجلمهورية في االيام املقبلة سيكون 
موقفا ايجابيا.

الحريري يتوقع تكليفًا آخر

بدوره، خلص احلريري امس مضمون 
خطوته بالقول انه مارس حقه الدستوري 
وترك لرئيس اجلمهورية ممارسة هذا احلق، 
وان للمعارضة احلق بالقبول او الرفض، 
اال انه اشار في خطبة افطار رمضاني مساء 
االثنني املاضي، اي بعد تقدميه التش����كيلة 
»لفخامة رئي����س اجلمهورية الذي نحترم 
ش����خصه وحكمته وموقعه« الى امكانية 
»تكليف آخر« في حال تعذر القبول بالتشكيلة 
م����ع التركيز الالفت على موضوع احملكمة 
الدولية. واض����اف احلريري: ما اريد قوله 
انني بكل ضمير مرتاح حاورت اجلميع بكل 
صدق ومنطق لكي نستطيع تشكيل هذه 
احلكومة، وانتظرت كما طلب مني فخامة 
الرئيس حتى غد او حتى الوقت الذي يريده 
لكي يبلغني ما اذا كان سيوقع املرسوم ام 
ال، واري����د ان اقول ان ف����ي هذا البلد هناك 
اكثرية واحدة وال توجد اكثريتان، وهناك 
اقلية واحدة، وهناك فخامة الرئيس، الذي 
نحترمه وخاصة مكانة الرئاسة وشخص 
رئيس اجلمهورية وحكمته، وقد قمت مبا 

ميليه علّي الواجب لتشكيل احلكومة.

الحريري واالعتذار

لكن ماذا لو لم يوقع الرئيس سليمان 
التش����كيلة احلريرية بحالته����ا احلاضرة 
حفاظا على س����يرته التوافقية او حتفظا 
على املالبس����ات الالدستورية التي رافقت 

تسليمها اليه؟
الرئيس املكلف س����عد احلريري اجاب 
على هذا السؤال في خطابه االفطاري االخير 
بقوله: ان تشكلت احلكومة او عدنا الى مكان 
آخر او تكلي����ف آخر، ما يعني اما االعتذار 
والذهاب ال����ى مكان آخر او اعادة التكليف 
مجددا باعتبار ان االكثرية النيابية لن ترشح 
س����واه. املعارضة التي بادرت سريعا الى 
رفض التشكيلة بدءا من العماد ميشال عون 
املوجود في اخلارج مرورا بكتلته وصوال الى 
االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
وختاما باالجتماع املوسع ملمثلي املعارضة، 
وصفت خطوة الرئيس املكلف ب� »الدعسة 
الناقصة«، ال بل ان النائب سليمان فرجنية 
الذي سمت التشكيلة املستشارة االعالمية 
لتنظيمه السياسي »املردة« ڤيرا ميني وزيرة 

وصف اخلطوة بال� »ال أخالقية«.

هل تتحول إلى مسودة للنقاش؟

ويأمل قريبون من رئاس����ة اجلمهورية 
حتويل التش����كيلة احلكومية التي سلمها 
احلريري الى الرئيس سليمان الى مسودة 
تش����كيلة حكومية قابل����ة للمفاوضة مع 

املعارضة لتغيير وزارة او تبديل اسم.
وذكرت مص����ادر املعارضة ان جنبالط 
تواصل مع الرئيس نبيه بري بهذا اخلصوص، 
وانه رمبا يكون اوفد الوزير غازي العريضي 

الى الرياض لهذه الغاية.
غير ان ه����ذه املصادر ل����م تأبه كثيرا 
لهذا الع����رض ليقينها بان حلفاء جنبالط 
يرفضون قطعا ابقاء وزارة االتصاالت مع 

التيار العوني.

)محمود الطويل(وفد املعارضة سلم الرئيس ميشال سليمان رفضها تشكيلة احلريري احلكومية


