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�إنجاز �أمني نوعي للقوى الع�سكرية والأمنية �شما ً
ال

ال�صباغ في قب�ضة الجي�ش والمنذر الح�سن يُقتل خالل مداهمة لـ«المعلومات»

االنتخابات الرئا�سية التركية:
الأكراد يه ّم�شون المعار�ضة
} هدى رزق

 ...والجيش حقق إنجازا ً بتوقيف الصباغ

المبنى الذي كان يختبئ فيه المنذر الحسن
بعد نجاح الخطة األمنية في إرساء األمن
واالس��ت��ق��رار ف��ي ط��راب��ل��س ،ب��رز ت��ط��ور أمني
الفت مساء أول أمس ،ونجحت القوى األمنية
اللبنانية وعلى رأس��ه��ا شعبة المعلومات
في قوى األمن الداخلي في طرابلس في قتل
اإلره��اب��ي منذر الحسن ال��ذي ارت��ب��ط اسمه
بتفجيرات فنادق بيروت ،وال��ذي كان يعتبر
العقل المدبر والمزود األساسي ،النتحاريي
ف��ن��دق «دو روي» ف��ي ال��روش��ة ب��األح��زم��ة
فجر أحد مرافقي الحسن نفسه
الناسفة ،حيث ّ
خالل المداهمة ،فيما ألقي القبض على باقي
أعضاء الخلية الذين لم يتم تحديد عددهم.
وأف��ادت مصادر أنّ القوى األمنية تحركت
في مالحقة تحركات أحد االنتحاريين المزنر
بقنابل ،استنادا ً الى معلومات حصلت عليها،
فقامت ال��ق��وة الضاربة ف��ي ف��رع المعلومات
بمحاصرة مجمع «سيتي كومبلكس» الذي
دارت فيه اشتباكات عنيفة استمرت حوالى
ساعتين ،استخدمت فيها األسلحة الرشاشة
والقنابل اليدوية التي قام بعض أفراد الخلية
برميها داخ��ل الشقق وفي المصعد األساسي
للمبنى الذي حاصرته القوة األمنية التي كان
يرتدي معظم أفرادها لباسا ً مدنياً ،بينما استقل
بعضهم عربات لبيع الخضار والكعك ،ونجحت

عناصر الحماية بالتقدم ومحاصرة المكان
والقضاء على المجموعة اإلرهابية.
وتولت فرق تابعة للصليب األحمر اللبناني
نقل جثث االنتحاريين وت ّمت مصادرة سيارة
«مرسيدس» ،كحلية اللون كانت تستخدم في
تنقالت المجموعة المسلحة.
وأدت االشتباكات التي اندلعت في وقت
يعج بأعداد كبيرة من
كانت السوق التجارية
ّ
المواطنين الذين كانوا يتسوقون قبل حلول عيد
الفطر ،إلى أضرار جسيمة في الشقق المجاورة
لها مع مصعد المبنى ،فيما حوصر السكان في
منازلهم لساعات عدّة لحين االنتهاء من تنفيذ
العملية األمنية الصعبة.

توقيف الصباغ

وتزامن القضاء على الخلية اإلرهابية مع
عملية توقيف قامت بها وحدات الجيش للمدعو
حسام الصباغ وهو أحد إبرز القيادات السلفية.
وأص��درت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه
البيان اآلتي« :بتاريخه ،وعند الساعة 15.00
أوقف حاجز تابع للجيش اللبناني في محلة
طلعة المنار ،المدعو حسام عبدالله الصباغ،
المطلوب بمذكرات توقيف عدة لقيامه بأعمال
إرهابية ،وبرفقته المدعو محمد علي اسماعيل

اسماعيل .وس �لّ��م ال��م��وق��وف��ان إل��ى المراجع
المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء
المختص».
وعلى األثر ،دعت «هيئة العلماء المسلمين»
إلى اجتماع في مكتب الشيخ سالم الرافعي،
حيث جرى التداول في موضوع التوقيف ،ودعا
عدد من المشايخ إلى التصعيد في الشارع بينما
تركت الهيئة اجتماعاتها مفتوحة إلجراء المزيد
من االتصاالت من أجل اإلس��راع في التحقيق
مع الصباغ ،في حين شهدت مناطق التبانة
والمنكوبين والقبة وأب��ي سمراء قطع طرق
باإلطارات المشتعلة والمستوعبات ،وسرعان
ما عمل الجيش على فتحها بالقوة مطلقا ً النار
باتجاه بعض المحتجين.
واندلعت اشتباكات بين مجموعة مسلحة
وعناصر الجيش اللبناني بجانب سينما األهرام
في شارع سورية في طرابلس ،بلغت حصيلتها
أربعة جرحى ،كما تعرضت دوري��ة للجيش
لقنبلة في محلة المنكوبين.
وعمل الجيش على فتح الطرقات المؤدية
إلى التبانة بعدما ت ّم قطعها باألسالك الشائكة
ورفعت الوحدات العسكرية جاهزيتها وسط

«التحرير والتنمية» :لبت ّ
ملف الرواتب
دعت كتلة التحرير والتنمية الكتل النيابية «إلى
ّ
النزول إلى المجلس النيابي وبتّ
ملف الرواتب وقوننته
بأمس الحاجة إلى رواتبهم».
ألنّ الموظفين
ّ
وف��ي ه��ذا السياق ،أك��د عضو الكتلة النائب علي
بزي «ض��رورة إنجاز االستحقاق الرئاسي والح ّد من
الشغور الذي حصل ،إذ ال ينسحب على تعطيل باقي
المؤسسات وتحديدا ً المؤسسة األم ،مجلس النواب،
وال��ن��زول إل��ى المجلس وب��تّ ملف موضوع الرواتب
وقوننته ،ألنّ الموظفين بأمس الحاجة إلى رواتبهم».
وقال« :على الناس معرفة أنّ الذين يقطعون الطريق
ع��ل��ى ح��س��م ه���ذه ال��م��س��أل��ة ه��م أص��ح��اب التفاسير
واالجتهادات غير القانونية والدستورية التي يحاول
البعض تسويقها».
وخ�لال إفطار أقامته إدارة مستشفى بنت جبيل
الحكومي في حضور النائب علي عسيران ،قال بزي:
«إنّ حركة أم��ل وكتلة التحرير والتنمية وال��وزي��ر
المختص وزير المال ،جميعا ً نعمل على أسس احترام
ّ
األنظمة والقوانين المرعية اإلج��راء ،وهذا الموضوع
يستدعي من الزمالء النواب الضغط باتجاه عقد جلسة
ّ
الملف وبصورة نهائية
تشريعية من أجل حسم هذا
وقانونية ،وال يوجد أي تفسير غير التفسير القانوني».
وعن سلسلة الرتب وال��روات��ب ق��ال« :توصلنا إلى
حجة لدى أحد بعدم
تطابق بين اإليرادات والنفقات وال ّ
بتّ السلسلة ،هناك اتفاق حول حسم  10في المئة على
كامل السلسلة واألمور أصبحت واضحة ،فهناك أكثر

اشتباكات

من لقاء وأكثر من معطى لدى رؤس��اء الكتل النيابية
ولدى المختصين ،وفي مكتب الرئيس بري عقد أكثر
من اجتماع ،وباألدلة الملموسة واألرق��ام المحسوبة
توصلنا إل��ى ه��ذه المعادلة في ما يتعلق بالنفقات
واإليرادات».
وشدّد النائب قاسم هاشم على «أهمية الحوار بين
الفرقاء في أي لحظة وعلى ك ّل القضايا والمواضيع
الخالفية مهما كانت التباينات ،ألنّ طبيعة لبنان او
تركيبته تتطلب حوارا ً دائما ً ومستمرا ً ال موسمياً ،ونحن
أحوج ما نكون إلى الحوار للخروج من مأزق االستحقاق
الرئاسي حول بعض المزايدات والعنتريات التي ال
تجدي نفعا ً بل تبقي األمور في دائرة المراوحة».
وخ�لال رعايته س��ح��ورا ً رمضانيا ً لرابطة أطباء
األسنان في محافظة النبطية في نادي الشقيف دعا
هاشم إلى «اإلقالع عن سياسة التعطيل والشلل التي
أرادها البعض للمجلس النيابي وهو أ ّم المؤسسات ،ما
انعكس سلبا ً حتى على عمل الحكومة خالل األسبوعين
الماضيين على أمل عودة الحكومة إلى تفعيل عملها
والتجاوب مع مساعي دولة الرئيس نبيه بري إلعادة
النشاط إلى المجلس النيابي ودوره التشريعي من أجل
تأمين مصلحة الناس وتأمين متطلباتهم وحقوقهم،
بدءا ً من تأمين األموال للرواتب وفق األصول القانونية
من خالل إقرار القانون المتعلق بها وكذلك إقرار سلسلة
الرتب والرواتب وك ّل ما يتعلق بتسيير أمور الدولة
وشؤون الناس».

(ت ّموز)
إجراءات أمنية مشدّدة ،تحسبا ً ألي ردود فعل
على توقيف المدعو حسام الصباغ ومرافقه.
علما ً أنّ المدعو منذر خلدون الحسن ،والدته
حلبيه ،من مواليد عام  1990بزبينا – عكار،
يحمل الجنسية السويدية باسم Monzer Al
.HASSAN
كما صدر عن المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي ـ شعبة العالقات العامة البيان التالي:
بنتيجة المتابعة والرصد وفي مدينة طرابلس
ـ طريق الميناء ،حدّدت شعبة المعلومات مكان
وجود المطلوب بجرم إره��اب المدعو :ـ م .ح.
(مواليد عام  ،1990لبناني) ،وذلك في شقة في
الطبقة التاسعة من مجمع الـ city complex
الرتباطه الوثيق باإلرهابيين واالنتحاريين
الذين ت ّم توقيفهم مؤخرا ً في الفنادق وفي بعض
المناطق اللبنانية.
وأض��اف البيان« :ليل  19ـ 2014/7/20
المختص ،قامت قوة من
وبناء إلشارة القضاء
ّ
الشعبة بمحاصرة المطلوب في الشقة ،وبدأت
بمفاوضة طويلة بمشاركة إح��دى قريباته،
لتسليم نفسه إال أنه رفض االستسالم ،وقام
بإطالق النار والرمانات اليدوية باتجاه القوة
التي ردّت بالمثل ،ما أدى إلى مقتله وجرح 4
عناصر من القوة المداهمة بجروح طفيفة».

الخازن :لتحييد اال�ستحقاقات
عن التفاعالت المحيطة
ح � ّذر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ودي��ع ال��خ��ازن ،من
التخبّط الخطير في المسؤوليات الحكومية والتأخير في انتخاب رئيس جديد
للجمهورية.
وخالل استقباله وفد رؤساء المؤسسات التابعة للمجلس في دارته في بعبدات،
قال الخازن« :إذا لم يتحلى األطراف بوقفة وجدانية لتغليب المصلحة الوطنية
على المصالح السياسية فعبثا ً االتفاق على رئيس وفاقي للجمهورية إلنقاذ
الدولة من هذا التخبّط في المسؤوليات على صعيد االستحقاقات الدستورية ،ولم
نكن في حاجة إلى من يُحذرنا من األمم المتحدة من المغبّة المتر ّتبة على تفتيت
الدولة ج ّراء كل ذلك» .وأضاف« :إذا كانت العوامل اإلقليمية والدولية فاعلة على
هذا الصعيد ،ولم تنضج حتى اآلن تفاهماتها على السلة اإلقليمية ،فحريّ بنا أن
نأخذ زمام المبادرة قبل الغرق في االستحقاقات المنتظرة وإالّ يكون لبنان قد
«عرقن» نفسه في تسديد االستحقاق الرئاسي».
ورأى الخازن أنّ «لحظة اإلنقاذ تتطلب م ّنا جميعا ً تحييد استحقاقاتنا
الدستورية عن التفاعالت القائمة من حولنا لئالّ تقع الوقيعة المفرغة لك ّل
السلطات المتح ّكمة بمفاصل الدولة ،ألنّ ذلك يعني الفراغ الذي يبيح الحلول
المفروضة ويع ّمم الفوضى الهدّامة لروحية الميثاق الوطني والعيش المشترك».

حمدان :خطاب الحريري فارغ
علّق أمين الهيئة القيادية في حركة «الناصريين المستقلين – المرابطون»
العميد مصطفى حمدان على خطاب الرئيس سعد الحريري ،وقال في بيان أمس
«إنّ ك ّل المحاوالت اإلعالمية إلظهار سعد الحريري وكأنه يملك قرار نفسه سياسيا ً
واقتصاديا ً باءت بالفشل بعدما سمعنا كالمه الذي أطلقه عبر الشاشة من مستق ّره
في ديوانيات بيت سعود».
ورأى حمدان «أنّ الخطاب في الشكل كان متناسقا ً تماما ً مع أمثاله من أدوات ما
يس ّمونه باالئتالف السوري وأمراء الكفر والنفاق والتدجيل «داعش» و«القاعدة»
و«النصرة» وعصابات اإلخ��وان وبقية المؤتمرين تحت مسميات دينية من
األميركيين واإلسرائيليين» ،مؤكدا ً «أنّ الخطاب كان فارغا ً ألنّ سعد الحريري
هو عبد مأمور بين عبيد متساويين بالرتبة والراتب لعبد مأمور سعودي يدير
وباألخص تيار المستقبل يعلم أنّ
الملف اللبناني» .ورأى «أنّ الجميع في لبنان
ّ
المدير السعودي جعل من سعد الحريري رقما ً من األرقام في إدارة تيار المستقبل
كالسنيورة والمشنوق وعبد العرب وأش��رف ريفي ون��ادر الحريري وحتى
المنسقين الميدانيين في التيار في لبنان يدركون هذه الحقيقة الواقعية» .
ولفت ح��م��دان إل��ى «محاولة سعد الحريري التافهة المكشوفة مسبقا ً
إلظهار قدرته على أنه الرقم األصعب مذهبيا ً في انتخابات رئاسة الجمهورية
والمساومات الفارغة المضمون مع الالهثين إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية
بعودته رئيسا ً للحكومة ممثالً للسنة في النظام المذهبي الطائفي اللبناني وهو
يدرك تماما ً أن هناك حظرا ً سعوديا ً على عودته إلى لبنان من قبل من يدير الملف
السعودي وتفضيل أسماء سنيّة كثيرة من تيار المستقبل ومن خارجه بديلة
منه» ،مشيرا ً إلى «أنّ قرار وضع سعد الحريري في الكرنتينا السعودية ال يتعلّق
بأية أسباب أمنية تهدّد حياته كما ير ّوج وإنما إلدراك الجميع أنه فاشل وال يمتلك
القدرات الفكرية والمهارات السياسية التي تخدم أسياده».

رابطة الثانوي :م�ستم ّرون
بمقاطعة الت�صحيح حتى �إقرار الحقوق
أطلقت الهيئة اإلدارية لرابطة التعليم الثانوي «صرخة في وجه ك ّل مسؤول
مهما عال شأنه ،مارس وال يزال سياسة التسويف والمماطلة والتعطيل والشلل
لمؤسسات الدولة كافة التي تأخذ الشعب اللبناني كله رهينة».
كما دانت «مواقف بعض النواب الذين يعترفون بأنّ تصحيح الرواتب حق
مشروع وال يعطونه ،مستفيدين من مواقف البعض اآلخر بأنه «مع السلسلة
ولكن» ،لتكون المحصلة عدم إقرارها وإلحاق الضرر بمصالح مليون لبناني يأكل
ويشرب من السلسلة».
ودعت الى «استكمال الجلسة النيابية المفتوحة المخصصة إلقرار الحقوق
في سلسلة الرتب والرواتب قبل فتح أي جلسة جديدة واعتبار السلسلة بندا ً اول
على جدول األعمال ،وعدم االنتقال الى ايّ بند آخر إال بعد إقرار السلسلة» ،مح ّذرين
ّ
والكف عن استخدام حجة
من «طمس السلسلة بفتح بنود أخرى على حسابها،
اإليرادات لعدم اقرار الحقوق في السلسلة».
وأكدت« :االستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح من أجل إقرار الحقوق
في سلسلة الرتب والرواتب».
وأعلنت متابعة االتصاالت مع ممثلي الكتل النيابية ،والدعوة الى تحييد
السلسلة عن الخالفات السياسية وإقرار الحقوق لجميع الموظفين ،ال سيما منهم
أساتذة التعليم الثانوي ،ومتابعة التواصل مع مجالس األهل في الثانويات
الرسمية ،والعمل على إنشاء اللجان التأسيسية للجان األهل في فروع المحافظات
في األسبوعين المقبلين ،من اجل إشراكهم في تح ّمل المسؤولية في الدفاع عن
التعليم الثانوي وتحسين نوعيته ،وكذلك متابعة التواصل مع لجان طالب
الشهادات الرسمية ومشاركتهم االعتصام الذي دعوا اليه األربعاء في  23تموز امام
وزارة التربية.
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ه��ل ستغيّر االنتخابات الرئاسية ال��وج��ه السياسي
لتركيا؟ اختارت احزاب المعارضة الكبرى «حزب الشعب
الجمهوري» و«ح��زب الحركة القومية» مرشحا ً يحمل
الطابع اإلسالمي المعتدل هو إكمال الدين إحسان أوغلو،
لمواجهة رئيس الوزراء «القوي» رجب طيّب أردوغان الذي
أعلن ترشحه في أول يوم من شهر تموز في «سمسون»،
أي من المكان نفسه ال��ذي ب��دأ منه ات��ات��ورك باني تركيا
الحديثة وبطل الحرب من اجل استقالل بالده .لماذا من
هذا المكان بالذات وما هي الداللة السياسية التي جعلت
أردوغان يعلن من هناك تغيير وجه تركيا السياسي؟
أصبح واضحا ًانّ هناك محورين في معركة االنتخابات
الرئاسية ،اردوغان وحزب العمال الكردستاني من جهة،
وحزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية من جهة
أخرى .قد ُيقال انه كالم مبالغ فيه ،لكن سير األحداث في
الداخل التركي يشي بهذا األم��ر .فمن أجل استراتيجيته
الخاصة سيدعم ح��زب العمال الكردستاني اردوغ��ان
مباشرة في الدورة األولى.
لقد أ ّمنت حكومة العدالة والتنمية لجميع الذين شاركوا
ف��ي م �ب��ادرة ال �س�لام ال �ك��ردي��ة ،ول��زع �ي��م ح ��زب العمال
الكردستاني عبدالله اوجالن غطاء سياسيا ً كما وعدت.
وطرحت شرعنة المفاوضات ونقاطها الست في البرلمان
التركي .إنه مطلب أوج�لان من أجل ّ
فض تهمة اإلرهاب
عن حزبه في تركيا ودول العالم التي تعتبره كذلك .أصبح
في وسعه طلب طرف ثالث لمراقبة سير المفاوضات مع
تركيا وقياس مدى صدقيتها بعدما أصبح الممثل الشرعي
الوحيد لالكراد.
من جهة أخرى أتى اعالن حزب الشعب الديمقراطي
الكردي ترشيح صالح الدين ديمرطاش قبل يوم واحد
من إعالن حزب العدالة والتنمية ترشيح اردوغان ،بمثابة
محاولة الستقطاب أكبر عدد من أصوات األكراد ،ال سيما
هؤالء غير الراضين عن سياسة اردوغان ،فديمرطاش لن
يتمكن بوصفه من االقلية الكردية من تولي الرئاسة في
تركيا ،لكن ترشحه يعتبر مؤشرا ًعلى نية االكراد لعب دور
اكبر في السياسة التركية مستقبالً ،ال سيما مع ما يحصل
في العراق وومطالبة اقليم كردستان باالستقالل.
سيحاول األكراد جمع أصواتهم من أجل هذا المرشح
الشاب ،ال سيما بعدما اظهرت االنتخابات المحلية في
 30آذار حاجة اردوغ��ان الذي حصل على 43في المئة
من اصوات االتراك الى  6او  7في المئة من اجل الفوز
في ال��دورة األول��ى ،وهي االص��وات التي يعتقد ان حزب
العمال الكردستاني يمكنه تأمينها ل��ه سيما ان حزب
الشعب الديمقراطي يعتبر مظلة لتنظيم الحركة الكردية،
فان استطاع تأمين  6الى  7في المئة لديمرطاش ،فهو

سيعطيها حكما ًالردوغان.
وق� ��ال ج�م�ي��ل ب��اي �ي��ك ال �م �س��ؤول ع��ن ح ��زب العمال
الكردستاني في جبال قنديل في معرض تعليقه على
االنتخابات الرئاسية في تركيا ان االنتخابات هي بين
العدالة والتنمية وبين حزب الشعب الديمقراطي الكردي
متجاهالً اح �س��ان اك�م��ل ال��دي��ن اوغ �ل��و وك��ل المعارضة
التركية المؤيدة له.
هل يمكن ان نتوقع تغييرات كثيرة ومفاجئة في الوضع
التركي؟ تؤكد اص��وات معارضة في الداخل التركي ان
اردوغ ��ان في خطابه ح��دد تركيا الجديدة واستند على
دستور  1921الذي يضمن لالكراد حكما ً ذاتياً .هل في
االمر مقايضة؟ «اعطوني الرئاسة وخذوا حكما ً ذاتياً» .لقد
رفض اتاتورك االعتراف بمعاهدة سيفر  1921وطالب
بتغيير المادة  64التي نصت على حكم ذاتي لالكراد بين
بنود اخرى .لكن وزارة المستعمرات في لندن وفي تاريخ
 1921-3 12وافقت على التغيير لكنها طالبت بأن تمهدالطريق ل��والدة حكم ذات��ي ،فيما بعد شمال كردستان
في تركيا وحنوب كردستان في ال�ع��راق .فهل سيؤدي
االتفاق بين اوجالن واردوغان الى اعالن دستور جديد؟
اذا نجح اردوغان بنسبة  55في المئة في الدورة االولى
فهو سيأخذ تركيا الى انتخبات عامة مبكرة وان استطاع
كسب  55في المئة من االصوات في البرلمان فهو سيأخذ
تركيا ال��ى نظام رئاسي يمكنه من خالله اعطاء االكراد
حكما ً ذاتياً؟ انطالقا ً من دستور جديد هذا ما يصر بعض
الداخل التركي على اعتباره لب االتفاق ال��ذي جرى في
االجتماعات التي عقدت في هذا الشأن في اوسلو وايمرلي
برعاية اميركية .كما يمكن ان يتم التطبيع واالعتراف
بالحكم الذاتي بين  2015و.2020
ام��ا وف��ي ح��ال ل��م يتم انتخاب اردوغ� ��ان م��ن ال��دورة
االولى ،فهذا يعني ان على حزب العمال الكردستاني ان
يؤجل الحكم الذاتي ويطالب اردوغ��ان بتوقيف اوجالن
كسجين ع��ادي واط�لاق س��راح مقاتلي حزب العمال من
السجون.
سيعمل االك ��راد م��ن أج��ل ان�ج��اح اردوغ� ��ان واعطائه
اصواتهم من اج��ل ان يتوجه اوج�لان ال��ى دياربكر في
 2015كما أكد «بشير اتاالي».
يدعي حزب العدالة والتنمية ان تركيا ستتغير 2023
وتتوسع ،إذ إن ح��زب العمال الكردستاني في سورية
وكردستان العراق سيكونان كمكونان سنيان في حاجة
الى تركيا وتحت حمايتها .اردوغ��ان لن يفرط بأصوات
اكثر من  10ماليين كردي في الداخل والخارج والخطوات
المذكورة ستساعد اوج�لان على لمذ شمل االك��راد في
ات �ج��اه التصويت لرئيس ال�ح�ك��وم��ة .ت�ب��دو االنتخابات
الرئاسية التركية محطة مهمة في تاريخ تركيا لما سيليها
من احداث.

كنعان :ترجمة موقف الحريري من الرئا�سة
تكون باحترام �إرادة الم�سيحيين
اع��ت��ب��ر أم��ي��ن س��� ّر ت��ك��ت��ل التغيير
واإلص�ل�اح النائب ابراهيم كنعان أنّ
التعطيل «هو ما شهدناه على مدى 24
عاما ً من تعطيل القرار على مستوى
المشاركة واإلنماء واألمن الذي أصبح
أم��ن طوائف وأج��ه��زة تتبع لكل شيء
إال الدولة» ،الفتا ً إلى أنّ «الفساد وصل
إل��ى درج���ة ال تحتمل ،واإلص�ل�اح بدأ
وسيستمر ،فهذه الدولة دولتنا ونحن
مؤتمنون على الديموقراطية الفعلية ال
على تزوير إرادة الناس».
وف���ي كلمة أل��ق��اه��ا خ�ل�ال العشاء
السنوي لهيئة الفنار في التيار الوطني
الح ّر ،ممثالً العماد ميشال ع��ون ،قال

كنعان« :إننا ال نعطل بل نقول أننا نريد
الدولة الفعلية» .وأض��اف« :باألمس
وخ�لال اإلفطار الرمضاني قال رئيس
تيار المستقبل سعد الحريري إنّ رئاسة
الجمهورية للموارنة والمسيحيين»،
ون��ح��ن ن��ق��ول إنّ ال��ت��رج��م��ة الفعلية
لذلك تكون باحترام إرادة الموارنة
والمسيحيين الذين اختاروا على مدى
ثماني سنوات من خ�لال االنتخابات
النيابية ،وال��ي��وم نحن على جاهزية
أيضا ً ألي استفتاء ،من هنا كانت مبادرة
ال��ع��م��اد ع��ون ب��ال��ع��ودة إل��ى الشعب
الحترام إرادته».
وأضاف« :ال تخافوا وال تعتبروا هذا

الكالم بمثابة الحلم ،فبالماضي حلمنا
بالسيادة واالستقالل واستعدناهما،
وحلمنا بالعودة إل��ى وطننا ورأسنا
مرفوع ،من دون أن نتعرض لإلهانات
والتوقيفات وعدنا وانتخبنا من شعبنا
وعززنا الديمقراطية ،وهذا لم يكن عملنا
وحدنا ،بل عمل ك ّل األحرار والسياديين
الذين سعوا وأرادوا القرار الحر ،فلنكمل
المشوار معاً ،فالمرحلة ليست مرحلة
محاصصة وص��راع على الكراسي ،بل
مرحلة القول كفى للتهميش والضحك
على الذقون ،واعتبار المسيحيين كمية
مهمشة ،فقد حان وقت استعادة الحقوق
وقد بدأنا بهذه المسيرة وسنستمر».

