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بيروت ـ سمر دياب
ختم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا 
التحقيقات في قضية إفالس رجل األعمال اللبناني 
صالح عزالدين واحاله مع امللف الى النيابة العامة 

املالية الجراء املقتضى القانوني في حقه.
وأشارت مصادر التحقيق الى »ان القضاء بات 
لدي���ه تصور عام عن وض���ع عزالدين القانوني 
وحجم األموال املهدورة العائدة للمودعني وأساليب 
جتارته واس���تثماراته التي أحلقت به اخلسائر 
الفادحة وأدت الى إعالن إفالسه«. وإذ لفتت الى 
»ان األزمة املالية العاملية وانخفاض أسعار املواد 
األولي���ة التي كان يتاجر بها من حديد ونفط هي 
من العوامل األساسية إلفالس عزالدين«، أوضحت 
ان رج���ل األعمال املذكور »كان مغامرا في الكثير 

من النواحي العملية إن جلهة األرباح التي تعهد 
بها لدائنيه وقّلة التدقيق في قيوده واستثماراته 
او البذخ في اإلنفاق والتبرعات التي كان يقدمها 
ملشاريع خيرية كبرى من دون ان يدرك انها تزيد 

في ديونه وعجزه«.
وحتدثت مصادر التحقيق عن مبالغات فيما 
ينش���ر عن قيمة اخلسائر، لكنها لفتت الى ان ما 
هو معلوم حتى اآلن يتجاوز الس���تمائة مليون 
دوالر أميركي، مشيرة الى ان املباحث عقدت جلسة 
حتقيق مع عزالدين، وكشفت عن تكليف خبراء 
محاسبة للتدقيق في قيوده، وخبراء إلعداد جردات 
في ممتلكاته وعقاراته التي ميلكها إما منفردا أو 
مع شركاء لتخمينها ومن ثم عرضها للبيع بهدف 

التعويض على الدائنني.

الحريري  اعتذر.. وترجيح إعادة تكليفه لتشكيل الحكومة
رغم نصائح سليمان وبري وتحذيرات جنبالط من أثر الخطوة على مستقبله السياسي

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس كتلة املستقبل سعد احلريري في بيت الدين  أمس

إحالة عزالدين للنيابة العامة المالية إلجراء المقتضى القانوني بحقه

صالح عزالدين

وتشير المعطيات التي سبقت 
هذا اللقاء إلى ان المعارضة لم 
تتراجع عن ش���روط ومطالب 
تعتبرها جوهرية، في حين بقي 
الرئيس المكل���ف على موقفه 
الرافض ادخال تعديالت على 
التش���كيلة التي يعتبرها هو 

اآلخر جوهرية.
وكما بات معروفا فإن وزارة 
االتصاالت هي ام العقد، لما لها 
من تقاطعات امنية ترى االكثرية 
ان الوزير الحالي جبران باسيل 
لم يكن متوازن���ا في تعاطيه 

الرئيس نبيه بري والنائب وليد 
جنبالط اللذين ينش���طان في 
تسويق افكار وحلول ومعالجات 
من ضم���ن الصيغة المقترحة 

للحكومة«.

مقاطعة باسيل الجتماع قريطم

الى ذلك وفي اجتماع ليلي هو 
االول بين الرئيس المكلف سعد 
المعارضة  الحريري وممثلي 
بعد اعالن التش���كيلة، استمر 
حتى الثانية م���ن فجر امس، 
بدا كل طرف متمس���كا بحدود 

مواقفه، ومن دالالت سلبيات 
نتائ���ج هذا االجتم���اع اعتذار 
»الوزير المعطل« جبران باسيل 
الى المعاون السياسي لرئيس 
مجلس النواب علي حسن خليل 
والمعاون السياسي لالمين العام 
لحزب اهلل حس���ين خليل عن 
عدم حضور لقاء قريطم بذريعة 
ان موقف المعارضة واحد، كما 
التغيير  اوضح عضو كتل���ة 
واالصالح د.سليم سلهب امس، 
مب���ررا عدم انضمام باس���يل 
للمجتمعين بانعدام الجدوى.

5 كقاعدة للمشاركة.
واضاف المصدر »ان التيار 
الوطني الحر ابدى امتعاضه من 
عدم حصول اي تفاوض على 
االسماء معه، وانه لم يستجب 

الي مطلب من مطالبه«.
الى »انتظار  المصدر  ودعا 
االي���ام القليل���ة المقبلة ال بل 
الساعات المقبلة التي قد تثمر 
حلوال معينة في ظل التشاور 
والخ���ط المفت���وح بين بيت 
الدين وبيت الوسط والحركة 
المكثفة الت���ي يقودها كل من 

بشؤونها، بينما تصر المعارضة 
وعلى رأس���ها حزب اهلل على 
ابقاء شبكة الهواتف اللبنانية 
بتصرف الوزير باسيل تأسيسا 

على حسن االداء والتجاوب.

نصائح جنبالطية للحريري

م���ن جه�����ة اخ���رى وفي 
معلوم����ات ل���� »األن��باء« ان 
ال��نائب جنبالط نصح الرئيس 
المكلف س���عد الحريري بعدم 
التفكير ف���ي االعتذار ألن مثل 
هذا الموقف ال يخدم تطلعاته 
المس���تقبلية وألن االكثري���ة 
س���تعاود تس���ميته لتشكيل 
الحكوم���ة م���ا يعن���ي مكانك 

راوح.
اما اذا طرحت االكثرية عودة 
الرئيس فؤاد الس���نيورة فإن 
المعارضة س���تحيي المطالبة 

بالثلث المعطل.

لتوزير باسيل مقابل أحد خصومه

وضمن النصائح التي تلقاها 
الحريري ان االس���تمرار على 
رفض توزير جبران باس���يل 
وبالش���كل الحاصل بدأ يجعل 
منه بطال وقضي���ة، فلماذا ال 
يعاد توزيره نزوال عند اصرار 
المعارضة وعلى مسؤوليتها 
مقابل توزير منافسه االنتخابي 
بط���رس حرب ال���ذي انتصر 

عليه؟

بيروت ـ عمر حبنجر
رغم نصائح الرئيس ميشال 
سليمان ورئيس مجلس النواب 
نبيه ب���ري وتحذيرات النائب 
وليد جنبالط م���ن مغبة مثل 
هذه الخطوة، وهو في مقتبل 
عمره السياسي، اال ان الرئيس 
المكلف قدم اعتذاره عن تشكيل 
الحكومة، معلنا التمسك بثوابته 
المعروفة واهمها عدم توزير 
الراس���بين ف���ي االنتخاب���ات 
ابق���اء وزارة  وبالتال���ي عدم 
االتصاالت ف���ي قبضة الوزير 

جبران باسيل.
ويعكس هذا الوضع فشل 
المبذولة والتعثر في  الجهود 
اخراج صيغة حكومية تحظى 
برض���ا جميع االط���راف، كما 
يفترض مع وجود حكومة وحدة 
وطنية. ومن بيت الدين، المقر 
الصيفي للرئيس سليمان، اعلن 
الحري���ري اعتذاره عن تأليف 
الى  الحكومة، معيدا األسباب 
ان محاولته تش���كيل حكومة 
ائتالف وطني لن تنجح، ورفضه 
الجمهورية  ان تتحول رئاسة 
ورئيس الحكومة المكلف الى 
مجرد صندوق بريد وبعد ان 
اصطدم التزامه تشكيل حكومة 
وحدة بحائط، آمال ان يش���كل 
اعتذاره مناسبة الطالق عجلة 
الحوار واجراء استشارات تنتهي 
الى قيام حكومة تستطيع قيادة 

البالد الى بر األمان.
الحريري لفت الى انه وبعد 
ان تعهد امام اللبنانيين بالعمل 
على تأليف حكومة وحدة وطنية 
وتعكس نتائج االنتخابات وبعد 
ان عم���ل على م���دى 73 يوما 
لتحقيق هذا الهدف قناعة منه 
الوطني  بأن حكومة االئتالف 
ضروري���ة في ه���ذه المرحلة 
وان التحدي���ات الكثيرة التي 
تواجه لبنان توجب قيام مثل 
هذه الحكومة، مشيرا الى انه 
بعد ان »طوين���ا قيام حكومة 
من لون واحد واتفقنا على مد 
اليد للتعاون من الجميع وعلى 
صيغة اخذت من األكثرية حقها 
بالنصف زائ���د واحد، أجرينا 
مشاورات كانت تنتهي الى طرح 
الغاء نتائج  شروط تستهدف 

االنتخابات النيابية«.
كما قال موضح���ا انه لكل 
هذه األس���باب تقدم بتشكيلة 
حكومية رأى فيها صيغة حكومة 
الوحدة وف�تح صفحة جديدة 
من التضامن بين اللب�نانيين، 
وكانت فرص���ة حقيقية لكنه 
اعتبر ان هذه الفرص�ة ضاعت 
في مهب الش���روط مع معرفة 
أنها ال تلغ���ي أحدا  الجمي���ع 
ب���ل تحترم ح���ق الجميع في 

المشاركة.

ثابتتين لن تتغيرا

 بدوره، اك���د مصدر مواكب
ل� »األنباء« انه »ايا كانت نتائج 
هذه المش���اورات التي افضت 

المجلس  كما كان رئي���س 
نبي���ه ب���ري قد ش���دد خالل 
المكلف  الرئيس  اتصاالته مع 
الى عدم االعتذار  على دعوته 
بعدما تناهى لرئيس المجلس 
ان الرئيس المكلف اعتمد مسار 
االعتذار، وهذا ما جعل الحريري 
يعل���ق تنفيذ ما انتواه تقديرا 
للمتدخلين معه، يوما او يومين، 
لكنه ليس مستعدا للمساومة 
على توزير باس���يل وال على 
وزارة االتص���االت، خصوصا 
ان فري���ق الغالبية يعتبر انه 
مني بظلم كبير في التشكيلة 
الحكومي���ة ولم يع���د ممكنا 

التسليم بتنازالت اخرى.

التمسك بالثوابت

وفي كلمة له في حفل افطار 
غ���روب االربعاء الماضي، قال 
الحريري: خ���الل اليومين او 
الثالثة المقبلة سأقوم بخطوات 
لمصلحة البلد، لدي صالحيات 
وسأمارس���ها، نح���ن علين���ا 
مسؤولية هذا البلد، وال نخاف 

اال من اهلل سبحانه وتعالى.
واضاف: اريد ان اؤكد انني 
فيما يتعلق بالثوابت عنيد وال 
اتزحزح عن االمور االساسية 
التي تخص لبنان وس���يادته 
واس���تقالله والتي هي ليست 
ملكا ل���ي بل مل���ك وحق لكل 

اللبنانيين.

بري للحريري: االعتذار ليس لك

وكان الحريري اتصل برئيس 
مجلس الن���واب ظهرا وابلغه 
عزمه االعتذار ورد بري بالقول: 
ان هذا القرار ليس لك وحدك يا 
شيخ سعد، بل لنا ولك، واتمنى 
علي���ك تأجيل الموضوع يوما 
او يومين او ثالث���ة ايام وانا 
سأس���عى الى تسوية مرضية 

للجميع.
النواب  ام���ام  ب���ري  وقال 
وبينهم ن���واب حزب اهلل انه 
اذا حصل االعت���ذار وتكررت 
االستش���ارات فإنه لن يسمي 

احدا اال الحريري.
بالمقاب���ل، تق���ول مصادر 
انه في ح���ال اعتذر  االكثرية 
الحري���ري واع��ي���د تكليف���ه 
فس���يعيد النظر في صيغة 15 
� 10 � 5 وف���ي نوعية الحقائب 
الممنوحة في التشكيلة الحالية 

للمعارضة.
وردا على سؤال حول ما اذا 
كانت عودة الحريري حتمية، 
قالت المصادر: االمر عائد له، 
التكليف  اذا رف���ض  انه  علما 
مج���ددا فإن ما من ش���خصية 
سنية تجرؤ على قبول التكليف 
في اجواء االحتقان السياسي 

والطائفي القائمة.
المصادر اشارت الى صعوبة 
التفاهم مع المعارضة في ضوء 
ما تم ابالغه شفهيا الى الرئيس 
سليمان من »ترويكا« المعارضة 

التي زارته في بيت الدين.

الى اعتذار الحريري فان هناك 
ثابتتين لن تتغيرا ابدا: االولى ان 
سعد رفيق الحريري هو رئيس 
حكومة لبنان المقبلة، والثانية 
ان الحكومة التي سيترأس���ها 
الحريري ه���ي حكومة وحدة 
وطنية، وهو اول من اعلن عقب 
فوز االكثري���ة في االنتخابات 
النيابية مد اليد للش���راكة من 

ضمن حكومة كهذه«.
واشار المصدر الى ان »حجم 
المواق���ف ومداها لن يتجاوزا 
االعتراض والتظلم لدى رئيس 
الجمهوري���ة، وحس���نا فعلت 
المعارضة ان سارعت الى ابالغ 
اعتراضاتها على التشكيلة الى 
الرئيس سليمان دون ان تأخذ 
منحى آخر، وهي بذلك التزمت 
حدود الياقة والمنطق، وحقيقة 
مس���ار االمور من ضمن االطر 
المؤسساتية وابرز ما اعترضت 
المعارض���ة هو طريقة  عليه 
تقديم الرئيس المكلف للتشكيلة 
الحكومية التي اعتبرتها سابقة 
في تاريخ تأليف الحكومات في 

لبنان«.
ولف���ت المص���در ال���ى ان 
اعت���ذار الحريري ل���ن يكون  
نهايةالمطاف، فاالستش���ارات 
النيابية الجديدة ستعيد تكليف 
الحريري مرة جديدة وبزخم 
اقوى وشروط مغايرة مع تأكيد 
وجوب اعتماد صيغة 15 � 10 � 

 وزير معارض لـ »األنباء«: من يدري
إذا كانت كلمة سّر ستعيد السنيورة!

 ماريو عون لـ »األنباء«: خطوة الحريري
تحدٍ منظم إللغاء حجم التيار الوطني

بيروت ـ ناجي يونس
 أك���د »وزي���ر مع���ارض«
ل���� »األنباء« ان التيار الوطني 
احل���ر لن يتنازل ع���ن توزير 
جبران باسيل واحلصول على 
وزارتي الداخلية واالتصاالت، 
اضافة الى ان التيار وحده هو 
من يسمي وزراءه ال� 4 اآلخرين 
الذين سيمثلون تكتل التغيير 
واإلصالح والذين لم يسمهم بعد 
العماد عون، وهو لم يشر امام 
اي كان ال���ى من يريد ان ميثل 
التكتل في احلكومة املقبلة عدا 

باسيل.
وقال الوزير عينه ان الرئيس 
نبيه بري راض عن الوزراء الذين 
أدرجت أسماؤهم في التشكيلة 
التي قدمها الرئيس املكلف سعد 
احلريري الى رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان وعن احلقائب 
التي أسندت اليهم وان كان يتجه 
الى تسمية ش���قيقه د.محمود 
بري مكان النائب ياسني جابر 

في حقيبة اخلارجية.
ومن أكد ان حزب اهلل سمى 
وزيريه بشكل رسمي ونهائي 
وانه ال يريد االحتفاظ بوزارة 
التيار  العمل التي أسندت الى 
الوطني؟ وقد ال يكون احلزب 
يبغي من االساس توزير النائب 
حسني احلاج حسن على سبيل 
املثال وفي مطلق االحوال فإن 
احلزب لم يس���م وزيريه، فلم 
قام احلريري بهذه املهمة نيابة 

عن اآلخرين؟
وقال: لقد بات من املؤكد ان 

احلريري اعتذر عن تش���كيل 
احلكوم���ة، ال لس���بب اال ألن 
احملكمة اخلاصة بلبنان ستتجه 
الى اتهام ح���زب اهلل باغتيال 
الرئيس رفيق احلريري بعدما 
اصبحت الدول كافة على يقني 
من ان العدوان على ايران او على 
حزب اهلل ليس باألمر السهل 
وهي سحبت هذا االحتمال من 
حساباتها الفعلية غير املعلنة 
وما يتم التسويق له لدى هذا 

الطرف او ذاك.
من هنا لم يعد من بديل امام 
هذه الدول اال الفتنة في لبنان 
بني السنة والشيعة بعدما سحب 
الدروز بذكاء  النائب جنبالط 
من اي انزالق من هذا القبيل، 
ويعجز املس���يحيون عن لعب 
دور اساسي بفعل االنقسام في 

صفوفهم.
وال تتحقق الفتنة اال بإشعال 
اتهام حزب  النفوس نتيج���ة 
اهلل باغتيال احلريري، وحيث 
يكون لبن���ان في حالة ضعف 
فال سلطة ستتكون واحلكومة 
هي حكومة تصريف األعمال، 
بالتالي فإن حزب اهلل سيفتقر 
بنظر الدول الى الغطاء الرسمي 
الكافي وهو ما سيوفر الذريعة 
لكل ذلك وما سيفضي بلبنان الى 
وضعية خطرة على اإلطالق اذ 
سيتصدى احلزب لهذه املؤامرة 
عليه وسيكرر مواجهة 7 مايو 
مجددا وهو سيكرس انتصاره 
فعليا، وبعلنية تتحكم مفاعيلها 
اللبنان���ي وباملعادلة  بالواقع 

الداخلية التي س���تنبثق منها 
صيغة احلكم واحلكومة املقبلني 
الذين سيتشكالن عاجال او آجال 
حني س���تتحرك الدول لتهدئة 

األوضاع الداخلية.
اكد  وبعد اعتذار احلريري 
املصدر عن اعتقاده بأنه سيكلف 
 مجددا وه���و لن يقبل بصيغة

15 � 10 � 5 وقد يطرح حكومة من 
الثلثني لألكثرية النيابية احلالية 
اي انه لن يستطيع ان يتوافق 
مع سليمان ومع املعارضة على 
اي صيغة وان في حده األدنى 
اذ ستتمس���ك املعارضة مبا مت 
االتف���اق عليه وق���د تزيد من 

شروطها في هذا االطار.
وكان احلريري اكد انه يريد 
مشاركة حزب اهلل في حكومة 
الوحدة الوطنية شاء من شاء 
وأبى م���ن أبى اال انه لن يكون 
قادرا على لعب دور املواجهة، 
بالتالي فإن دول الرعاية العربية 
والدولي���ة متيل ال���ى تكليف 
الرئيس السنيورة فمن يدري ما 
اذا كانت كلمة سر بعصا سحرية 

ستعيد تكليف السنيورة؟
واذا اعيد تكليف احلريري 
فإن ازمة حكم طويلة وصعبة 
س���يعرفها لبنان في األمدين 
املتوسط والطويل رمبا وهي 
الى االضطراب  ستؤدي حكما 
األمني سواء بوقوع اغتياالت 
او انفجارات او املشاكل االمنية 
املتفرقة هنا وهناك مما يكرس 
منطق الفتنة التي تخطط لها 

الدول على حساب لبنان.

بيروت ـ أحمد منصور
وزي���ر  اع�ت��ب�ر 
الشؤون االجتماعية 
ان  ع���ون  ماري���و 
اخلطوة التي قام بها 
الرئيس املكلف سعد 
الدين احلريري بتقدمي 
لرئيس  تش���كيلته 
اجلمهوري���ة جاءت 
وكأنه���ا عملية حتد 
منظم ومبرمج على 
الوطني احلر  التيار 
إللغاء قدراته وحجمه 
التمثيلي في لبنان، 

مشيرا الى انها خطوة غير موفقة النها 
لم تأخ���ذ بعني االعتبار مطالب التيار 
الوطني احلر واملب���دأ الذي كان على 

اساسه يجب تشكيل احلكومة.
وق���ال عون في حديث ل� »األنباء«: 
»تش���كيل احلك��ومة كان يف�ترض ان 
ينتج عن عملية ت�وافقية سياس���ية 
الطروحات،  وتأخذ بع���ني االعتب���ار 
ولكن الرئيس املكلف باحلكومة سعد 
احلريري ضرب ع���رض احلائط بكل 
املطالب والطروحات وتصرف وكأنه 
آمر بأم���ره دون النظر الى التوازنات 
التي حتكم السياس���ة في لبنان، فهذا 
االمر كنا نتمنى منه اال يقدم عليه، اال 
اذا كان يفتش عن مخرج لالعتذار عن 

عدم التشكيل«.
واعتبر عون ان احلكومة ولدت ميتة، 
مستبعدا ان يوقع رئيس اجلمهورية 
عليها، وقال: ميكن ان يصار الى استكمال 
االستشارات النيابية واعتبار ان الذي 
قدمه الرئيس املكلف غير موجود، فإما 
ان يعتذر احلريري ومن ثم يعاد تكليفه، 
او يصار الى تكليف شخصية اخرى 

لتشكيل احلكومة.
واك���د ع���ون ان 
رئي���س اجلمهورية 
له احلق في االقتناع 
بحق املعارضة اوال، 
ولك���ن انطالق���ا من 
حرص الرئيس على 
الوطني���ة  الوح���دة 
وعدم تعريض البالد 
الي خضات سياسية 
وقد تتحول الى امنية، 
فأعتقد انه خالل 48 
ساعة سيتم التوصل 

الى حل.
ورأى ان س���عد احلريري قام بهذه 
اخلطوة نزوال على ضغوطات حلفائه 
من جهة، وم���ن جهة اخرى من خالل 

ضغوطات خارجية.
وقال عون: »ان الرئيس املكلف يقول 
انه اس���تعمل صالحياته الدستورية، 
ولكن هذه الصالحيات كان يفترض ان 
تأخذ بعني االعتبار خيارات االحزاب 
والقوى السياسية والكتل النيابية في 

املجلس النيابي.
واس���تبعد عون اي خريطة امنية، 
معتب���را »ان املس���ألة ال حترز«، وان 
م���ا جرى هو تقدمي صيغة لتش���كيل 
حكومة وق���ال: في النهاية هي صيغة 
وليست خيارا نهائيا، مؤكدا ان اجلميع 
سيتصرف بحكمة حول هذه املسألة، 
الفتا الى ان التيار الوطني احلر مازال 
على موقفه ولم يغير شيئا، رافضا اي 
عملية فرض اسماء او حقائب على البند 
الوطني م���ن خالل ما جرى في تقدمي 
الصيغة«.وختم عون بالقول: »سنعمل 
بكل جهد على جتاوز العقدة اجلديدة 

التي وضعها احلريري«.

أكد أن الحريري لن يقبل بصيغة 15 ـ 10 ـ 5 مجدداً رأى أن الحكومة الجديدة ولدت ميتة

ماريو عون

أخبار وأسرار لبنانية
 تسـارع االتـصـاالت: النائ���ب وليد 
جنبالط واصل مساعيه ملعاجلة 
الوضع وقد أوف���د الوزير غازي 
العريضي مس���اء أمس االول الى 
الرئي���س بري، حيث أطلعه على 
أجواء زيارته للسعودية، ثم زار 

الرئيس احلريري.
كما زار السفير السعودي علي 
عوض عسيري قريطم قبيل وصول 
وفد املعارضة الذي عقد لقاء ليليا 
مع احلريري ضم النائب علي حسن 
خليل وحس���ني اخلليل بحضور 
مصطفى ناصر ونادر احلريري. 
وأفيد بأن الوزير باس���يل امتنع 
التش���اور مع  عن احلضور بعد 
العماد عون املوجود في اخلارج، 
وانه اشترط ان تكون هناك أجواء 

ايجابية سلفا.
 جنبالط و»األشـغال«: ف��ي املعلومات 
املتوافرة أن جنبالط طلب أن تبقى 
وزارة األش��غال ضم��ن حصت��ه، 
خصوصا أنه لم جتر أي مبادلة في 
احلقائب األخرى، وقد لفتت بعض 
األوساط القريبة منه إلى أن هذا األمر 

بات محسوما.
وقد جرى تداول اقتراحات حلول، 
منها أن تكون االتصاالت من حصة 
املعارضة، لكن ليس للتيار الوطني 
احلر، فيما س��أل أحد املطلعني عن 
الس��بب الذي يجعل من االتصاالت 
حقيبة أساسية، خصوصا أنه ال أحد 
يجرؤ على أن مينع احملكمة الدولية 
من أخذ ما تريد، مع أنها سحبت كل 

شيء حتى اليوم.
 تسـاؤالت املعارضـة: أوس���اط في 
املعارضة ال جت���زم مبا يقال في 
السياسية عن  بعض األوس���اط 
وجود تناغم بني احلريري ورئيس 

اجلمهورية في شأن مبادرة االول 
لكنها تطرح اآلتي: هل كان رئيس 
اجلمهورية في جو خطوة احلريري 
قبل ان يقدم عليها؟ وهل حاول ان 
ينه���ى أو ينصح الرئيس املكلف 
بعدم اللجوء الى خطوة من شأنها 
أن تصيب االستقرار العام بشظايا 

سياسية وغير سياسية؟
واذا كان في جو اخلطوة فهل 
اطلع أو ملاذا لم يطلع أيا من الفرقاء 
املعنيني عليها ومنهم من زاره قبل 
ساعات قليلة ومن هؤالء من علم 
بها عبر وسائل اإلعالم؟ واألهم من 

كل ذلك ملاذا أخذها بصدره؟ 
 أسـماء وحقائـب: ي��رى محلل��ون 
سياسيون ان االزمة أعمق من مجرد 
اسماء وحقائب. ولو كانت كذلك لكانت 
ولدت احلكومة قب��ل اليوم بكثير. 
فاملش��كلة احلقيقية تكم��ن في ان 
االطراف املعنيني يرتبطون مبحاور 
اقليمية ودولية لم تتوصل الى مخارج 

لألزمات فيما بينها.
والساحة الداخلية في لبنان ليست 
سوى جزء من املنازلة الكبرى التي 
تشهدها املنطقة. ويبدو في داخلها 
ملف احملكمة الدولية وسالح املقاومة 
والعالق��ات مع س��ورية وس��واها 
من امللفات. فاملعركة على الس��طح 
تختلف متاما عما ه��ي في العمق. 
لكن م��ن خصائص هذه املعركة ان 
البوح مبكنوناتها  احدا ال يستطيع 

احلقيقية.
 املعـضلة اللبـنانيـة: علقت مصادر 
نيابية على األزمة احلكومية بالقول: 
»من يق���ول انه ال تدخل خارجيا 
كاذب، ومن يختصر املشكلة بالشق 
الداخلي فقط يكون مبالغا. هذه 

هي املعضلة اللبنانية«.


