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أسئلة كبيرة وأجوبة ناقصة.. ماذا بعد سابقة »استقالة ـ اإلقالة«؟

بورصة المرشحين لخالفة الحريري

عدنان القصار بهيج طبارة ليلى الصلح عمر كرامي

بيروت: للمرة األولى منذ اتفاق الطائف على األقل، تس��قط
 احلكومة باستقالة ثلث وزرائها، لم يسبق ان حصل ذلك من 
قبل،  كما لم يسبق ان سقطت حكومة في البرملان بسحب الثقة 
النيابية منها، ودرجت »العادة والتقاليد السياسية« ان يكون عمر 
احلكومة ومصيرها مرتبطا بش��خص رئيسها الذي يحمل في 
يده ورقة اس��تقالة احلكومة، وللمرة األولى أيضا حتدث »اقالة« 
لرئيس احلكومة، فسقوط احلكومة بهذه الطريقة تعني »استقالة 
قس��رية« حلكومة الوحدة الوطنية واقالة ضمنية للرئيس سعد 
احلري��ري الذي حددته املعارضة أول »هدف ضحية« لس��قوط 
مش��روع التس��وية الذي كانت خيوطه تنس��ج على خط الرياض � دمشق، 
ومع ان حزب اهلل وحلفاءه حملوا الواليات املتحدة مباش��رة مسؤولية عرقلة 
املس��عى السوري -  الس��عودي وتخريبه، جرى حتميل احلريري مسؤولية 
عدم الق��درة على التحرر من الضغط األميركي أو مس��ؤولية االنخراط في 
الره��ان على دعم أميركي. هذا التطور ال��ذي أدخل البالد في مرحلة جديدة 

وزاد األزمة صعوبة وتعقيدا، يدفع الى طرح تساؤالت كثيرة وكبيرة:
السؤال األول: كيف س��يتصرف الرئيس ميشال سليمان بعدما وضعت 

الكرة في ملعبه »دستوريا« على األقل؟!
أرفقت املعارضة اعالن استقالتها اجلماعية بدعوة رئيس اجلمهورية الى 
االس��راع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة العملية الدستورية السياسية 
بدءا من اصدار مرس��وم اعتبار احلكومة »مستقيلة« ودعوتها الى تصريف 
األعم��ال، وبعد ذل��ك اجراء مش��اورات نيابية ملزمة لتس��مية رئيس جديد 

للحكومة.
ومبوجب الدس��تور، فإن احلكومة باستقالة أكثر من ثلث وزرائها تعتبر 
حكما مستقيلة ويكون لزاما على رئيس اجلمهورية اصدار مرسوم اعتبارها 
مس��تقيلة، والتأخير الذي حصل مع الرئيس س��ليمان ف��ي هذه احلالة هو 

تأخي��ر »تقني« اذا صح التعبي��ر ألنه من غير الالئق اتخاذ هذه اخلطوة قبل 
عودة احلريري الى بيروت، ولكن املشكلة هي في »مشاورات التكليف« ألن 
املش��كلة الفعلية ه��ذه املرة هي في التكليف ال ف��ي التأليف، فإذا مت جتاوز 
عق��دة التكليف فتح الباب أمام تش��كيل حكومة جديدة، واال فإننا س��نكون 
أمام أزمة حكومية سياس��ية طويلة، وهذا هو االنطباع الس��ائد حاليا، وهنا 

يطرح سؤاالن:
- هل يبادر الرئيس س��ليمان الى مش��اورات نيابية ملزمة في أس��رع 
وقت ممك��ن، أم يأخذ وقته ويتريث في اطالق هذه املش��اورات خصوصا 
انه غير ملزم دس��توريا بأي مهلة زمنية إلجنازها؟ وهل يعمد سليمان الى 
تأخير عملية مشاورات التكليف إفساحا في املجال أمام مشاورات سياسية 
تسبقها لتأمني توافق على اسم الرئيس املكلف ومواصفاته ومدى مطابقتها 

ملواصفات املرحلة؟
- ف��ي ح��ال حصل تعادل في تصويت مجلس الن��واب )64 � 64( مثلما 
كان يحص��ل في تصويت مجلس الوزراء أخيرا، كيف س��يتصرف رئيس 
اجلمهورية الذي يعود له »االستنساب والتقدير« في مثل هذه احلالة؟، واذا 
لم يحصل مثل هذا التعادل وتقدم أحد فريقي 8 و14 آذار على اآلخر بأكثرية 

طفيفة، هل يسير رئيس اجلمهورية بهذه النتيجة أيا كانت العواقب؟
السؤال الثاني: ما اخلطوة التالية للمعارضة بعد االستقالة؟

اذا كان س��قوط احلكومة أحدث صدمة س��لبية وأث��ار مخاوف الدخول 
ف��ي »نفق أزمة جديدة«، فإن االيجابية الوحيدة لهذه اخلطوة تكمن في انها 
تتم ضمن اطار املؤسس��ات وقواعد اللعبة السياسية والدميوقراطية، وانها 
حتصر األزمة هذه املرة في االطار السياس��ي دون االنتقال الى الشارع وما 

ينطوي عليه ذلك من مخاطر وتوترات.
من الواضح ان حزب اهلل )مع حلفائه(، ألسباب كثيرة وحسابات خاصة، 
يحرص على ارس��ال اش��ارات التطمني بأنه يس��لك الطرق السياسية وان 

اللجوء الى الش��ارع ليس بندا في خطته وليس حاجة وضرورة، وان اطاحة 
احلكومة واالس��تقرار السياس��ي ال تعني حكما اطاحة الهدوء واالستقرار 

األمني.
- املؤشرات واملعلومات تدل الى ان املعارضة منهمكة في أمرين:

- االول: رئيس للحكومة اجلدي��دة، فاألمر على جانب كبير من التعقيد 
وحتكمه اعتبارات عدة.

هل تضم��ن املعارضة فعال أكثرية برملانية تتيح لها إيصال مرش��حها؟ 
وماذا عن موق��ف جنبالط الذي مازال يفضل احلريري رئيس��ا للحكومة، 
وماذا عن س��ائر أعضاء كتلته ان قرر هو االنس��جام م��ع خيار املعارضة؟ 
وهل أخذ حزب اهلل قراره النهائي بعدم عودة احلريري الى رئاسة احلكومة، 
أم ان عودت��ه مازال��ت ممكنة بش��روط جديدة »تتعل��ق خصوصا مبوقفه 
واس��تعداده للس��ير في خطوات ضد احملكمة الدولية« وعلى اسس جديدة 

»تتعلق خصوصا بتركيبة احلكومة اجلديدة وبرنامجها«.
- الثاني: أي خطوات أخرى تسبق موعد صدور القرار االتهامي وتصب 
في تهميش��ه وتهش��يمه أكثر؟ ذلك ان التعقيدات احمليط��ة بعملية التكليف 
والتأليف تطرح اس��تمرار حكومة تصري��ف األعمال لفترة طويلة، ما يعني 
انه س��يكون هناك حتول في اجتاه املجلس النياب��ي إلصدار ما لم تصدره 
احلكومة من قرارات تصب في نزع الش��رعية اللبنانية عن احملكمة الدولية 
وفك ارتباط لبنان الرس��مي بها »الغاء بروتوكول التعاون، س��حب القضاة 
اللبناني��ني، وقف التموي��ل اللبناني، اقفال مكات��ب التحقيق الدولي ووقف 
أنشطتها في لبنان«، وحيث ان تأمني أكثرية برملانية حول موضوع احملكمة 
يبدو بالنس��بة حلزب اهلل أس��هل وأيس��ر من تأمني أكثري��ة برملانية حول 
موضوع احلكومة، ألن جنبالط مستعد لالنقالب على احملكمة فيما هو غير 

جاهز وغير مستعد لالنقالب على احلريري.
السؤال الثالث: ماذا عن موقف دمشق؟

املأزق الراهن هو مأزق شامل يكاد يتساوى فيه اجلميع حيث ال أحد في 
مأم��ن أو في منأى مع األزمة والض��رر واالحراج يطول اجلميع في الداخل 
واخلارج بنس��ب متفاوتة، فإذا كان احلريري أول املصابني فإنه يجد نفسه 
ف��ي وضع مريح أكثر بعدما حترر من مس��ؤولية وضع ليس له وحكومة ال 
حتكم، واذا كان حزب اهلل حقق ضربة سياس��ية موجعة وأحرز نقطة ثمينة 
بإسقاط احلكومة، فإنه بسقوط احلكومة سقط في وضع مكشوف سياسيا 

وشرعيا، وهكذا.
وحتى س��ورية فإنها في وضع ال يخلو من االحراج واحلسابات الدقيقة 

التي ميكن اختصارها في األسئلة التالية:
- هل أصدرت س��ورية حكما نهائيا عل��ى احلريري والتجربة القصيرة 
غي��ر املش��جعة معه؟ أم انها مازالت تفضله وال ت��رى بديال عنه ولكن وفق 

شروط ومواصفات جديدة؟
- ماذا عن العالقات الس��ورية � الس��عودية؟ اذا كانت حكومة احلريري 
ش��كلت أولى وأهم ثمارها، فهل سقوط احلريري أو إسقاطه بدعم أو غض 
طرف من دمش��ق يصي��ب هذه العالق��ة ويعيدها الى ما قب��ل العام 2008 
مبوازاة عودة الوضع اللبناني الى ما قبل اتفاق الدوحة الذي ش��كل سقوط 

حكومة الوحدة الوطنية سقوطا ألهم وأبرز بنوده؟
- ماذا عن العالقات وااللتزامات الدولية لس��ورية التي جنحت في كسر 
العزلة الدولية وفي اقامة ش��بكة عالقات واس��عة ومتينة متتد من تركيا الى 

السعودية الى فرنسا.
- أخيرا، ماذا عن االس��تقرار األمن��ي والتوازن العام في البلد؟ اذا كانت 
س��ورية أعطت الضوء األخضر لس��قوط احلكومة، هل تذهب الى أبعد من 
ذلك؟ هل تعطي اش��ارة املوافقة على اس��تكمال »احلس��م السياسي« مع ما 
يترتب عليه من تداعيات، أم تقرر التوقف عند هذا احلد والتركيز على عدم 

انفجار الوضع؟
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حزب اهلل لرئيس حكومة »مقاوم وطني«.. وبري: »األجواء كتير منيحة«

أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال رئيس اللقاء الدميقراطي النائب وليد جنبالط بحضور الوزير غازي العريضي ورئيس جهاز أمن حزب اهلل احلاج وفيق صفا أمس                  )ا.ف.پ(

سليمان تهاتف مع األسد وَقبِل استقالة الحكومة قبل عودة الحريري.. ويبدأ االستشارات النيابية اإللزامية اإلثنين

بيروت ـ عمر حبنجر
استبق الرئيس ميشال سليمان 
عودة رئيس احلكومة سعد احلريري 
من باريس ليعلن في بيان صادر عن 
املديرية العامة لرئاسة اجلمهورية 
عن ش����كره »لدولة رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء، طالبا من احلكومة 
االستمرار في تصريف االعمال ريثما 

تتشكل حكومة جديدة«.
واستند بيان الرئاسة الى احكام 
البند )1( من املادة 69 من الدستور 
املتعلقة باحلاالت التي تعتبر فيها 
احلكومة مستقيلة، السيما احكام 
الفق����رة )ب( م����ن البن����د املذكور، 
ونظرا الن احلكومة فقدت اكثر من 
ثلث اعضائها احملدد في مرس����وم 

تشكيلها.
الرئيس س����ليمان تلقى  وكان 
اتصاال هاتفيا من الرئيس السوري 
بشار االسد صباح امس »جرى البحث 
فيه بالتطورات الراهنة والعالقات 

الثنائية« كما قالت مصادر بعبدا.
ل����وزراء املعارض����ة  وس����بق 
املس����تقيلني ان متنوا، ف����ي البيان 
الصادر عنهم وال����ذي تاله الوزير 
جبران باسيل في الرابية، على رئيس 
اجلمهورية اتخاذ االجراءات االسرع 
لقيام حكومة جديدة، علما ان كتلة 
اال يقبل  املس����تقبل كانت توقعت 
الرئيس استقالة وزراء املعارضة قبل 
عودة رئيس الوزراء سعد احلريري 
من باريس في ساعة متقدمة من مساء 
امس، بعد لقائه الرئيس الفرنسي 

نيكوال ساركوزي.
فريق االكثرية اعتبر االستقالة 
دستورية، وقال وزير العمل بطرس 
حرب بعد اجتماع لكتلة املستقبل 

موقع إسرائيلي: واشنطن وباريس
 تحركان أساطيلهما باتجاه المنطقة

عواصم � وكاالت: كش���ف موقع »ديبكا« االس���تخباري العسكري 
اإلسرائيلي ان »األسطولني األميركي والفرنسي حتركا في البحر املتوسط 
حتسبا من وقوع مواجهات عسكرية بني حزب اهلل وإسرائيل في ظل 
انهيار احلكومة اللبنانية عقب انسحاب 11 وزيرا من وزراء الثامن من آذار 
من حكومة احلريري. ونقال عن مصادر عسكرية اميركية في واشنطن، 
كشف املوقع ان »اميركا أمرت القوة البحرية الهجومية املعروفة باسم 
»انتربرايز« باالس���تعداد للتقدم نحو الشواطئ اللبنانية حتسبا من 
اندالع مواجهة إيرانية � إس���رائيلية على أرض لبنان. وكشف املوقع 
ايضا ان »واشنطن ونيويورك شهدتا في األيام األخيرة نقاشات حادة 
واتصاالت متوترة شارك فيها الرئيس األميركي باراك أوباما شخصيا 
وخادم احلرمني الشريفني امللك السعودي عبداهلل والرئيس الفرنسي 
ساركوزي ورئيس احلكومة اللبناني سعد احلريري من اجل توحيد 
موقف العالم الغربي من مسألة محكمة رفيق احلريري وانه في حال 
أصرت احملكمة على طلب مسؤولني في »حزب اهلل« لالستجواب فإن 
املواجهة واقعة ال محالة«. وحس���ب املوقع اإلس���رائيلي فإن »الفرقاء 
على عجلة حلسم األمر عسكريا ال قضائيا وان »حزب اهلل« وإيران قد 
استبقا األمر باالنسحاب من احلكومة وان أميركا وفرنسا قد سارعتا 

لتحريك األساطيل في املتوسط«.

االستخبارات اإلسرائيلية: رغبة حزب اهلل
في السيطرة على لبنان ليست مؤكدة 

تل أبيب � يو.بي.آي: اعتبر رئيس ش���عبة االستخبارات العسكرية 
اإلسرائيلية املنتهية واليته اللواء عاموس يدلني أنه على الرغم من أن 
حزب اهلل أقوى من اجليش اللبناني إال أنه ليس مؤكدا أنه يسعى إلى 
السيطرة على لبنان فيما تستبعد التقديرات اإلسرائيلية احتمال تفجر 
الوضع عند احلدود بني الدولتني نتيجة لألزمة احلاصلة جراء إسقاط 
حكومة س���عد احلريري. ورجح يدلني في مقابلة أجرتها معه صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« ونشرت مقاطع منها امس على ان تنشرها كاملة 
اليوم أن حزب اهلل سيمتنع عن السيطرة على لبنان ألنه »من اجلائز 
أنه في حزب اهلل يدرسون حالة صعود حماس إلى احلكم في غزة وهم 
يدركون اآلن القيود التي تفرضها املسؤولية الرسمية«. وشدد يدلني على 
أن أحدا في لبنان ال يريد العودة إلى فترة احلرب األهلية مشيرا إلى أن 
الوضع في »لبنان معقد جدا ويوجد توازن بني الطوائف واملعسكرات 
املختلفة والقاس���م املشترك بينهم هو الرغبة في االستقرار واالزدهار 

االقتصادي ولذلك فإن جميع الالعبني في لبنان يتصرفون بحذر«.

 جنبالط مستعد: س���مع الرئيس نبيه بري من النائب 
وليد جنبالط في لقاء اجتماعي سياس���ي جمعهما أخيرا 
كالما لم يسمعه أحد من قبل حول اخلطوات التي سيتخذها 
لتحديد مصير الواقع السياس���ي املستجد، وانه مستعد 
لكل ما يتطلبه الوضع بالتنس���يق مع القوى الكبرى في 

املعارضة وسورية.
 اجتماعـي سـباعي لبحث لبنان: ذك��رت معلومات ان الرئيس 
الفرنس��ي نيكوال س��اركوزي بدأ منذ ليل االثن��ني املاضي بعد 
تبلغه من خادم احلرمني الش��ريفني املل��ك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ان املبادرة السعودية � السورية لم تصل الى نتيجة، وانه سحب 
يده من االتصاالت في ش��أنها، اتصاالت م��ن أجل عقد اجتماع 
فرنس��ي � أميركي � س��عودي � س��وري � لبناني، وانه اقترح 
الفكرة على العاهل السعودي فوافق عليها، وان اتصاالت الحقة 
اس��تمرت على قدم وساق إلضافة كل من تركيا وقطر الى الدول 
ال��� 5 األولى مع احتمال ضم مصر ولكن احتمال كهذا )لم يتأكد 

بعد( من أجل البحث في الوضع اللبناني حصرا.
  ساركوزي اتصل باألسد: حسب مصادر قريبة من احلريري 
فان اتصاال أجراه الرئيس س���اركوزي بالرئيس األس���د 
مساء أمس األول جرى خالله بحث التطورات اللبنانية، 
وبالنسبة الى الواليات املتحدة وفرنسا الشيء تغير، وان 
هناك استمرارا قويا في دعم احملكمة والرئيس احلريري، 
واشارت الى أنه »صحيح ان الوضع في لبنان بات صعبا 
نتيجة االستقالة لكن ال توجد اي شخصية ميكن ان تتحمل 
هذه املس���ؤولية غير احلريري الذي ميكن تكليفه مجددا 

لرئاسة احلكومة«.
  العالقات السوريةـ  السعودية: نقل عن مصدر سعودي قوله: 
ان التحدي اليوم هو أال تتحول اخلالفات اللبنانية � اللبنانية الى 
ش��ظايا تصيب العالقات السعودية � الس��ورية، فهذه العالقات 
س��تبقى مؤثرة في جل��م تداعيات احملكمة، مهم��ا قيل عن نفاذ 
قراراتها، وحماس��ة العواصم الغربي��ة لها، ورفض أي تدخل في 
مسارها، فاملسعى الس��عودي � السوري كان يهدف الى تفويت 
الفرصة على أي حترك لضرب االستقرار، وإشاعة الفوضى في 

لبنان، وهو قادر على فعل الكثير في هذا اجلانب.
  احلريري خسـر احلكومة ولم يربح احملكمة: تعتبر مصادر 
املعارضة ان احلريري أدخل نفسه من خالل زيارته األميركية 

في مغامرة، قد ال تنجو منها مسيرته السياسية.
ونقل عن مصادر مقربة من حزب اهلل قولها: »لقد خسر 
احلري���ري احلكومة من دون ان يربح فعليا احملكمة التي 

ستتوقف مفاعيلها عند احلدود اللبنانية«.

أخبار وأسرار لبنانية

بيروت: م����ن الرئيس اجلدي����د للحكومة؟ 
وأي حكومة؟! الئحة املرش����حني املؤهلني 
لتولي رئاسة احلكومة باتت محددة باألسماء 
التالية: عمر كرامي، ليلى الصلح حمادة، عدنان 
القصار، بهيج طبارة وذلك بعد س����حب اسمي 
الوزير محمد الصفدي والرئيس جنيب ميقاتي 
من التداول لترشيحهما سعد احلريري لرئاسة 
احلكومة مجددا. ولكن املسألة ليست مسألة أسماء 
ولوائح وامنا مسألة ظروف واعتبارات ميكن 

اختصارها في التساؤالت التالية:أي شخصية 
س����نية مستعدة لترؤس حكومة لون سياسي 
واحد وللقبول بش����روط أولها رفض احملكمة 
الدولية؟ ه����ل قرر حزب اهلل القطع نهائيا مع 
احلريري وأخرجه من حس����اباته وأعلن يأسه 
منه؟ أم هو بصدد إعطائه فرصة جديدة بحكم 
األمر الواقع الطائفي السياسي ولكن على أساس 
ضمانات مسبقة بأن يوافق على ما كان رفضه؟ 
أم ان األسباب التي دفعت الى اسقاط احلريري 

وحكومته تكون نفسها األسباب، في حال ظلت 
قائم����ة، التي تدفع الى ع����دم اعادته، طاملا انه 
جزء من املشكلة وليس جزءا من احلل؟! كيف 
ستكون ردة فعل السنة ازاء أي حكومة جديدة 
تشكل من خارج املوقف السني العام ونتائج 
االنتخابات األخيرة التي كرست احلريري زعيما 
سنيا وحملته الى رئاسة احلكومة، خصوصا ان 
»تعيني« رئيس جديد للحكومة يلي سقوطا مرا 

و»استفزازيا« لرئيس احلكومة احلالي؟

بيروت ـ محمد حرفوش
رأى مصدر قيادي ف���ي املعارضة ان خطوة 
استقالة وزرائها من احلكومة شكلت رسالة قوية 
موجهة ليس الى الداخل فحسب، بل الى اخلارج 
أيضا، مع تأكي���د احلرص على اتخاذ اخلطوات 
املقبلة وفق القواعد الدميوقراطية والدستورية، 
األمر الذي دحض ويدحض ادعاءات فريق 14 آذار 
ويكشف زيف الكالم عن جلوء املعارضة الى القوة 
والعنف، واصفا ما يحكى عن تصعيد مرتقب في 

الشارع بأنه »كالم بال طعمة«، ولم يستبعد املصدر 
ان تعقد املعارضة اجتماعا على املستوى القيادي 
لدرس الوضع من مختلف جوانبه واتخاذ املواقف 
املناس���بة في إطار احلفاظ على مصلحة الدولة 
والش���عب، الفتا الى انه من املبكر احلسم بشأن 
رئيس احلكومة اجلديد. وقال املصدر ان التيار 
الوطني احلر أملح الى إمكانية تس���مية الوزيرة 
السابقة ليلى الصلح، مشيرا الى ان التطورات 
واملواقف املرتقبة في الساعات واأليام املقبلة، هي 

التي ستبلور هذا األمر. وقال ان عودة احلريري 
الى رئاسة احلكومة اجلديدة مرهونة بدفتر شروط 
متش���ددة. وأكد املصدر ان في جعبة املعارضة 
املزيد من اخلطوات املدروسة ملواجهة املوقف، في 
إطار املمارسة الدميوقراطية الدستورية. معتبرا 
ان املعارض���ة باتت متتلك الي���وم زمام املبادرة 
في تش���كيل احلكومة أكثر من املرحلة السابقة 
العتبارات عديدة أبرزها فقدان فريق احلريري 

عمليا األكثرية النيابية.

مصدر معارض: ما يحكى عن تصعيد في الشارع »كالم بال طعمة«
أكد أن عودة الحريري لرئاسة الحكومة مرهونة بدفتر شروط أكثر تشدداً

و14 آذار: هناك مس����اومة على مبدأ 
العدالة واملطالبة مبعرفة مصير من 
ارتكب اجلرائم السياسية التي طالت 
كبار سياس����يي هذا البلد وبالتالي 
انزال العقاب بهم واستطرادا: ال مجال 
للمس����اومة على موضوع احملكمة 
وموضوع العدالة، وفي الوقت عينه 
نعلن انفتاحنا على حوارات توجد 
حال لهذه القضية، من دون ان تكون 
هذه احللول على حس����اب املبادئ 

العامة.
مبدئيا باشر رئيس اجلمهورية 
مشاوراته النيابية لتسمية الرئيس 
املكلف بتش����كيل احلكومة، وكانت 
اولى اخلطوات التشاور مع رئيس 

مجل����س النواب على هامش الغداء 
الرس����مي الذي اقامه المير موناكو 
في القص����ر اجلمهوري ظهر امس، 
واعلن الرئيس بري عقب اجتماعه 
النيابية  بسليمان ان االستشارات 

لتسمية رئيس حكومة تبدأ االثنني.
وكان الرئيس بري رد على س����ؤال 
لدى وصوله إلى بعبدا عن رؤيته 
لألجواء في لبنان بالقول »عال العال 

كتير منيحة«.

الدس����تور، بعد ان  وبحس����ب 
يستكمل رئيس اجلمهورية مشاورات 
التسمية يعرضها على رئيس مجلس 
النواب ثم يبلغ الرئيس املس����مى 
في املشاورات، الذي يباشر بدوره 

اجراء املشاورات النيابية والسياسية 
لتشكيل احلكومة اسماء واجتاهات 

وحقائب.
واعلن النائب وليد جنبالط انه 
مع اعادة تكليف احلريري برئاسة 

احلكوم����ة، اس����تنادا ال����ى نتائج 
االنتخاب����ات النيابية االخيرة التي 
اعطت����ه االكثرية، وه����ذا موقف 14 
آذار بالطبع، يضاف الى هذا موقف 
سابق للرئيس نبيه بري رمبا اليزال 
عليه، حيث اعلن انه مع بقاء رئاسة 
احلكومة لسعد احلريري مرة واثنتني 

وعشرين.
وبنهاية املشاورات يعد الرئيس 
املكل����ف الئحة بأعض����اء احلكومة 
املقترح����ني ويعرضها على رئيس 
اجلمهوري����ة، وعند املوافقة يجرى 
اس����تدعاء رئيس املجلس الطالعه 
على احلصيلة، وبعد صدور املراسيم 
جتتمع احلكومة اللتقاط الصورة 

الرسمية بحضور رئيسي اجلمهورية 
واملجلس، وم����ن ثم ينعقد مجلس 
الوزراء، برئاسة رئيس اجلمهورية 
لتشكيل جلنة اعداد البيان الوزاري، 
الذي متثل امام مجلس النواب على 

اساسه!
وطبعا، ه����ذا اذا ما جرت مياه 
الدولية واالقليمية في  السياسات 
مجاريها اللبناني����ة الطبيعية، في 
ضوء ما يبدو من عثرات وحتديات، 
ان جلهة تس����مية رئيس احلكومة 
املكلف، او جلهة تس����مية الوزراء 
وحتى جلهة البيان الوزاري في ضوء 
اش����تراط بعض املعارضة لتسمية 
الرئيس احلريري اعتماد بيان وزاري 
متشدد، واملقصود باملتشدد واحلاسم، 
في موضوع احملكمة الدولية الذي 

فجر احلكومة احلالية.
الوف����اء للمقاومة  رئيس كتلة 
النائب محمد رعد قال بعد زيارته 
الرئيس الس����ابق اميل حلود: نريد 
البالد بحكومة قوية يرأسها  ادارة 
من له مسيرة مقاومة وطنية وقدرة 

على التصدي لالستكبار.
والالفت ان قرار االتهام في جرمية 
اغتيال الرئيس احلريري وصحبه، 
اصبح خارج احلس����اب وقد حلت 
احملكمة الدولي����ة بذاتها مكانه الن 
صدوره بات متوقعا بني يوم وآخر، 
اي قبل تشكيل احلكومة، وحتى قبل 

بدء املشاورات لتشكيلها.
ويج����در التذكير ب����أن حكومة 
احلريري احلالية، ظلت في مطبخ 
التأليف سحابة خمسة اشهر، وسبق 
حلكومة الرئيس رش����يد كرامي ان 
امضت سنة وستة اشهر قيد الدرس 

واالعداد.

بي��روت: فوجئت املواالة مبوقف وزير الدولة عدنان الس��يد حس��ني الذي 
يع��رف بوديعة املعارضة عند الرئيس س��ليمان. وفي ح��ني أكدت مصادر 
مسؤولة ان الوزير حسني تلقى اتصاال من املعاون السياسي لألمني العام حلزب 
اهلل احلاج حسني خليل، ناقال إليه حتيات السيد حسن نصراهلل ودعوته اليه بأن 
يحّكم ضميره. وينقل عن الوزير حسني انه أدرك ان املطلوب منه االستقالة وقد 
صارح رئيس اجلمهورية باألمر وقدم له كتاب االس��تقالة لكن مبررات حس��ني 

لالس��تقالة لم »تقبض« لدى فري��ق 14 آذار، حيث وصفه أحد نواب املس��تقبل 
بالوزي��ر »اخلديعة« وليس الوزير »الوديعة«. وبالنس��بة اللتحاق الوزير عدنان 
السيد حسني بركب املعارضة املس��تقيلة، فهو قد حمى دون قصد النائب وليد 
جنب��الط ووزراءه الثالثة من اإلحراج، إذ أنه لو لم يلتزم بطلب املعارضة  لكان 
جنبالط مطالبا بتأمني االستقالة احلادية عشرة من قبل أحد وزرائه كي يتسنى 

للمعارضة الداخلية واخلارجية إسقاط احلكومة.

لماذا استقال الوزير عدنان حسين؟


