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ق�ضية اال�شرطة تتفاعل :ت�أجيج ال�شارع م�ستمر
يفجر قنبلة في «الداخلية»
ووزير العدل ّ
على رغم تسارع التحقيقات في قضية التعدي على
بعض المساجين في سجن رومية ،وتوقيف خمسة
عناصر أمنيين ،ما زالت هذه القضية تتفاعل ،صعودا ً
حتى أبواب الفتنة من قبل بعض الجهات السياسية
والدينية ،من خالل إطالق المواقف المؤججة للشارع
والتي وصفها أركان في الحكومة وتيار المستقبل بأنها
خبيثة وغير بريئة .فيما واصل صقور التيار حملتهم
العنيفة على زميلهم وزير الداخلية والبلديات نهاد

المشنوق متهمينه علنا ً وضمنا ً بأنه المسؤول عن عمليات
التعذيب التي ظهرت في األشرطة .ولم يفت وزير العدل
أشرف ريفي إطالق قنبلة سياسية على محور حزب الله
باتهامه بتسريب األشرطة مؤكدا ً أنه يملك الدليل ،علما ً
أن المشنوق أكد أنه لم يعرف بعد مصدر التسريب ،إال أن
الحزب سارع إلى نفي التهمة «الظالمة والجائرة» معيبا ً
على ريفي «المتهم الرئيسي بالتسريب» بالتهرب من
مسؤولياته ورمي التهمة على اآلخرين.

عون :جل�سة مجل�س الوزراء
يجب �أن تنتهي بتعيينات
وعلى خط غير بعيد ،رد الرئيس نجيب ميقاتي على
الحمالت اإلعالمية لتيار المستقبل ضده وتحميل حكومته
األخيرة مسؤولية تأخير بت ملف الموقوفين اإلسالميين،
فاعتبر ميقاتي أن «تيار المستقبل» خير من جسد
االستغالل السياسي ،مشيرا ً إلى أن «هذا التيار ما توقف
عن فبركة االتهامات واألضاليل واالفتراءات عندما كان
خارج السلطة لينقلب على كل الشعارات التي رفعها فجأة
فور دخوله الحكم».

لقاء بين وزيري الداخلية والعدل

حزب اهلل يرد لريفي تهمة الت�سريب
اتهم وزير العدل أشرف ريفي حزب الله
بتوزيع أشرطة التعدي على المساجين،
م��ؤك��دا ً أن ل��دي��ه ال��دل��ي��ل على ذل���ك ،فيما
نفى الحزب ه��ذه االتهامات التي وصفها
بـ«الظالمة وال��ج��ائ��رة» ،معتبرا ً أن من
«المعيب أن يقوم المتهم الرئيسي بهذه
القضية بالته ّرب م��ن مسؤولياته برمي
التهمة على اآلخرين.
اتهامات ريفي جاءت بعد زيارته أمس
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في
مكتبه في الوزارة ،وقال بعد اللقاء« :عرفت
بهذه الفيديوات كما عرفتم أنتم بها ،وأتهم
ح��زب الله بتسريب المشاهد .لقد شاهد
الناس فيلمين وهناك أربعة أف�لام ظهرت
في التوقيت نفسه ،وهناك فيلمان لم يرهما
إال ّ القليل ،وال يملكهما أحد سوى حزب الله،
وأنا مستعد لتوفيرهما لكل الناس» .وأكد
«أن التحقيق سيتابع ال��ى النهاية ولن
نتساهل في المحاكمات».
فيما أك���د ال��م��ش��ن��وق ،أن���ه «ل���م ُي��ع��رف
م��ص��در ال��ت��س��ري��ب��ات ،وك��ل��ه سيظهر ،وال
معلومات دقيقة» .وعن عالقته بريفي قال:
«بالسياسة األساسية والخطوط العريضة،

المشنوق مستقبالً ريفي
وبالشخصي ،ال خ�لاف ،بل هناك صداقة
عمرها طويل».

إلجراء المقتضى بشأن االدعاء.
وادع���ى القاضي صقر ب���دوره على
موقوفيَن من الخمسة في ج��رم ضرب
ال��س��ج��ن��اء ومعاملتهم م��ع��ام��ل��ة غير
إنسانية ومخالفة التعليمات العسكرية،
وعلى ثالث لتصوير الحادثة وعلى إثنين
آخرين لعدم إخبار السلطة وأحالهم إلى
قاضي التحقيق العسكري األول رياض
ابو غيدا.

وأض���اف« :ه��ن��اك اج��ت��ه��ادات سياسية
انتهت ،ونحن متفاهمون على أن ك��ل ما
يحصل ال يخدم إال ّ التطرف وال يوصل إال ّ إلى
ضرب االعتدال ،ال مصلحة ألحد في ضرب
االعتدال ،ال نحن وال كل اللبنانيين في كل
لبنان».
وتابع« :لدينا تجربة واضحة في مواجهة
التطرف لن نتراجع عنها ،ومستمرون بها في
كل مكان في لبنان .ومن يخطئ كما حصل
في رومية أو من يرتكب يحاسب بالقانون،
ال في اإلع�لام وال في التشهير وال بالشتائم
وال بالكفر .هناك قانون عسكري يضبط
عمل العسكريين ويحاسبهم على أعمالهم،
والتحقيق سينتهي خالل يومين او ثالثة».

حزب الله ينفي

ونفى حزب الله في بيان «نفيا ً قاطعا ً
االتهامات الظالمة والجائرة» التي أدلى بها

ريفي ح��ول تسريب أشرطة التعدي على
المساجين في سجن رومية.
وق���ال« :إن ه��ذه االت��ه��ام��ات ع��اري��ة من
الصحة وباطلة وال تحمل أي وجه من وجوه
الصدقية» .معربا ً عن األس��ف «أننا بتنا
نعيش في بلد تنحدر فيه المسؤولية إلى
مستوى أن يرمي وزير العدل اتهامات من
دون أي أس��اس وال أي دليل ،وهو المكلف
بالسهر على أن يكون عمل الجميع ضمن
سقف ال��ق��ان��ون وال��م��ؤس��س��ات القضائية
والعدلية».
واخ��ت��ت��م« :م��ن المعيب أي��ض�ا ً أن يقوم
المتهم الرئيسي بهذه القضية بالته ّرب من
مسؤولياته أمام ضميره والقانون والرأي
العام برمي التهمة على اآلخرين».
ورد ريفي على حزب الله ،قائالً« :الحزب
اتهمني من دون دليل وأنا اتهمه مع دليل
بتوزيع األشرطة».

ا�ستمرار التنديد بتعذيب ال�سجناء:
طريقة �إثارة المو�ضوع وا�ستغالله غير بريئين
تواصلت ردود الفعل المنددة بتعذيب عدد
من السجناء في سجن رومية معتبرة أن إثارة
الموضوع في الشكل الذي أثير به واستغالله
في الشارع ليسا بريئين مطالبة بمحاكمة
السجناء اإلسالميين في أسرع وقت.

عون

وف��ي السياق أك��د رئيس تكتل التغيير
واالص�لاح النائب ميشال ع��ون أن «حادثة
رومية خطأ أفراد وليس خطأ مؤسسة ،وطبعا ً
األفراد يتبعون للمؤسسة ،وبالتحقيق تتحدد
المسؤوليات وي��ت��م ات��خ��اذ اإلج����راءات من
دون تشهير» ،معتبرا ً أن الحادثة «استغلت
كثيراً ،وفرع المعلومات يتح ّمل المسؤولية
وه��ذه ليست المرة األول��ى التي يقوم فيها
بتجاوزات» .ولفت إلى «أن الصور نشرت
بعد  22يوما ً وأخ��ذت هذه األبعاد ،ودائما ً
هناك أحداث ،ولكن كل األحداث تأخذ بعدها
القانوني ،والتظاهرات تحدث بعد أن تحجم
الدولة عن أخذ القرارات بحق المخالفين ،وما
حصل في الشارع مضر باألوضاع األمنية
وبالهدوء واإلستقرار في البلد».

جريج

واعتبر وزير اإلعالم رمزي جريج «أن إثارة
الموضوع في الشكل الذي أثير به واستغالله
ف��ي ال��ش��ارع ليسا بريئين ،وإن��م��ا القصد
منهما استهداف الخطة األمنية التي أقرتها
الحكومة ،وقامت القوى األمنية بتنفيذها
بإشراف الوزير نهاد المشنوق ،الذي يتذكر
اللبنانيون حسن إدارته لتنفيذ هذه الخطة
ف��ي ك��ل مراحلها بمسؤولية وح���زم .لذلك

ينبغي دع��م المواقف التي اتخذها الوزير
المشنوق بهذا الشأن» ،مؤيدا ً الخطوات التي
اتخذها وزي��ر العدل أش��رف ريفي بإحالة
القضية على القضاء» ،ومطالبا ً ب��ـ«أن تتم
محاكمة السجناء اإلسالميين في أسرع وقت،
تحقيقا ً للعدالة وللحؤول دون االستمرار في
استغالل هذا الملف».

الساحلي

ودان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
نوار الساحلي في بيان «حادثة االعتداء غير
المبرر وغير األخالقي على بعض المساجين
في سجن رومية» ،مؤكدا ً «ضرورة محاسبة
المشاركين فيها مسلكيا ً وقضائيا ً من قبل
ال��ج��ه��ات العسكرية والقضائية صاحبة
اإلختصاص ،ذل��ك أن ه��ذه األع��م��ال منافية
ل�لأخ�لاق الدنيا وفيها انتهاكات صارخة
لحقوق االنسان».
ودع���ا ال��س��اح��ل��ي «إل���ى ح��س��ن معاملة
السجين ،اإلن��س��ان ،قبل ك��ل ش���يء ،أثناء
التحقيق ،وخالل فترة سجنه ،وعدم اإلساءة
إليه .وهذا ما دعت إليه الشرائع السماوية
ورعته القوانين المعتمدة وأهمها قانون
حقوق اإلنسان».
واعتبر الساحلي أن «السجين صاحب
حقوق تجب مراعاتها وحمايتها بالكامل
بمعزل عن محاسبته عن جرمه الذي يكون
بحسبه من دون زيادة».

كبارة

أم��ا عضو كتلة المستقبل النائب محمد
ك��بّ��ارة ف��ق��د واص���ل حملته ع��ل��ى ال��وزي��ر
المشنوق غامزا ً ايضا ً من قناة تيار المستقبل،

أصحاب المصالح الذين يدعون االتحاد
العمالي العام والهيئات االقتصادية
إلى التحرك».
واختتم« :من لديه خبرية صحيحة
ف��ي ش���ؤون ال��دول��ة فليخبرنا إياها
ويسكتنا ،وم��ن يفهم ف��ي االقتصاد
والمال يعلق على هذه األرقام ،ويظهر
أن اقتصاد الدولة غير جيد ،فهناك من
يحاول النيل م ّنا إلبعادنا عن مراكز
السلطة ك��ي ال يدفعوا الحقوق إلى
أصحابها» .وذ ّكر بأن «حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي لم تجتمع لمدة  11شهرا ً
ول��م يحصل ش��يء فلماذا ستخرب
األمور اآلن؟».

ميقاتي« :الم�ستقبل» خير
ج�سد اال�ستغالل ال�سيا�سي
من ّ
أكد المكتب اإلعالمي للرئيس نجيب ميقاتي في بيان
أم��س ان «ت��ي��ار المستقبل» خير م��ن جسد االستغالل
السياسي ،مشيرا ً إلى أن «هذا التيار ما توقف عن فبركة
االت��ه��ام��ات واألض��ال��ي��ل واالف��ت��راءات عندما ك��ان خ��ارج
السلطة لينقلب على كل الشعارات التي رفعها فجأة فور
دخوله الحكم متناسيا ً أن ذاكرة الناس حية».
ولفت المكتب إلى أن «تيار المستقبل انزعج من كالمنا
ال��داع��ي ك��ل المسؤولين عما حصل ف��ي روم��ي��ة لتحمل
مسؤوليتهم الوطنية واالخالقية عن واقعة كانوا قد نفوا
حصولها قبل شهرين ثم عادوا واعترفوا بحصول ذلك عند
تسريب األف�لام» ،وسأل« :هل تكون المسؤوليات مجرد
تصريحات لتنفيس احتقان من هنا وتبرير من هناك؟».
واعتبر أن حمالت إعالم تيار المستقبل هي «لذر الر ّماد
في العيون وتصوير محاوالت التصويب التي قام بها

توقيف  5عنا�صر �أمنيين
تم ختم التحقيق في قضية الفيلم الذي
تم نشره عبر مواقع التواصل االجتماعي
عن التعذيب في سجن رومية ،بناء على
إشارة النائب العام التمييزي القاضي
سمير حمود.
وق��د أوق���ف ع��ل��ى ذم��ة التحقيق5 ،
عناصر أمنيين وأحال المحضر بحسب
الصالحية إل��ى مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر

أكد رئيس تكتل التغيير واالصالح
النائب العماد ميشال عون أن جلسة
مجلس الوزراء المقبلة يجب أن تنتهي
بتعيينات أمنية ،مشيرا ً إلى اننا «لسنا
في مأزق كي نقبل بمخرج».
وقال عون إثر ترؤسه اجتماع التكتل
في الرابية أم��س« :سمعنا عن عقد
جلسة للحكومة «احتيالية» ،فالتعيين
لن يفشل ،وهناك أسماء محددة وتعهد
من الجميع بها .نحن لسنا في مأزق كي
نقبل بمخرج ،والجلسة يجب أن تنتهي
بتعيين ،وإال هناك نقض لالتفاقات
على كل األراضي اللبنانية».
وأك��د« :أن الوضع االقتصادي في

لبنان جيد جداً ،ولكن لبنان المسروق
ال يعطي الحقوق للموظفين ،فلبنان
ليس مكسوراً ،بل هناك سوء إدارة في
جلب ال��م��وارد ،وه��ذا يذهب من درب
الموظفين ،وذلك بعدم إق��رار سلسلة
الرتب والرواتب».
وت���اب���ع « :ك���ل ال��ب��ك��اء ال يفيد،
يجب اح��ت��رام النصوص القانونية
وال��دس��ت��وري��ة وإع��ط��اء الحقوق إلى
أصحابها ،وال يحق ألحد االعتراض
علينا بكلمة واح���دة ،لبنان مسروق
وليس مكسوراً ،ووضع الناس سيء،
ولكن عائدات الجمهورية جيدة ،وسوء
اإلدارة يأتي من المعترضين مع بعض
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ميقاتي كأنها هي األس��اس» ،وتابع« :إع�لام المستقبل
تناسى أن اص��ل المشكلة يكمن ف��ي تعرض عشرات
السجناء لضرب مبرح عن سابق إصرار وتصميم» ،وانتقد
«الوقاحة والفجور لدى بعض هذه الوسائل التي وصلت
للحديث عما سموه تركة حكومة الرئيس ميقاتي من
السجناء االسالميين».
وذ ّكر المكتب بأن «ملف الموقوفين اإلسالميين ليس
من تركة حكومة الرئيس ميقاتي بل بدأ بأحداث الضنية
عام  2000وأحداث مخيم نهر البارد عام  2007إبّان تولي
تيار المستقبل السلطة التنفيذية» ،ولفت الى أن «حكومة
الرئيس ميقاتي قد أنجزت مبنى المحاكمات في سجن
رومية من أجل المساعدة في إتمام المحاكمات واإلسراع
في بت الملفات فلماذا لم يتم استخدام هذا المبنى حتى
اآلن؟».

مطر عر�ض والخازن اال�ستحقاق الرئا�سي

مطر مستقبالً الخازن

وقال كبارة في تصريح «إن شعار الحقيقة
والعدالة غير قابل للتجزئة أو التفريق»،
مح ّذرا ً من «التالعب بأدلة جريمة التعذيب
الوحشي التي جرت في سجن رومية ،بعد
يومين من قمع التمرد ،وطاولت أعدادا ً كبيرة
من المعتقلين».
ورأى «أن جريمة التعذيب والضرب تمت
بقرار وبأمر ،وطاولت العشرات ،كي ال اقول
المئات من المعتقلين ،وأسفرت عن اصابات
بالغة ( )...وعندما أبلغنا الوزير المشنوق
بما لدينا من معلومات نفى ك ّل شيء ،وعندما
طالبناه بلجنة تحقيق م��ح��اي��دة ،رفض
ومنع زيارة األهالي كي ال يشاهدوا أوالدهم
المصابين وكي ال يشهدوا على اإلصابات».
وطالب كبارة القضاء «بتحقيق ش ّفاف
ومحاكمة جديّة» ،مشددا ً على «ضرورة أن
تكون العدالة شاملة وغير مجتزأة ،وأن
تطول من أص��در ال��ق��رار وم��ن أعطى األم��ر،
وليس فقط بعض من ن ّفذ ،ألن هذه العدالة
ه��ي وح��ده��ا ال��ت��ي تنفس غضب ال��ش��ارع
وتحول دون االنفجار».

مجدالني

في المقابل ،اعتبر عضو كتلة المستقبل
ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور ع��اط��ف م��ج��دالن��ي« ،أن
تسريب الفيلم المشين حول سجناء سجن
روميه ،عمل مشبوه ،ويخفي في توقيته
نيات خبيثة ،ال تخدم في النتيجة المصلحة
العامة للبلد بكل أبعادها».
ولفت إلى أن الوزير المشنوق «كان من
أكثر المتأثرين بما حصل وهو من األشخاص
المؤمنين بحقوق وكرامة اإلنسان واألهم أنه
مؤمن بأن القانون فوق الجميع ،وبالتالي

�إجتماع لجنة حقوق الإن�سان اليوم

تمرد جديد في �سجن رومية

دع��ا رئيس لجنة حقوق اإلن��س��ان النيابية النائب
ميشال موسى إلى جلسة تعقد في العاشرة والنصف
من قبل ظهر اليـوم ،للبحـث في موضـوع التعـذيـب في
السجون.
وعما سيحمله اجتماع اللجنة من جديد قال موسى
لـ«المركزية»« :نسعى إلى المطالبة بإجراءات معينة،
وسنقف على تفاصيل ما حدث ومجريات األم��ور (في
سجن رومية) لبحثها بواقعية وموضوعية ،كما أننا
سنستمع الى آراء النواب ،التي قد تتضمن اقتراحات
مفيدة ،إضافة الى االط�لاع على الموضوع من األجهزة
االمنية والوزارات المعنية».
ولفت الى ان اللجنة تدين ما حصل ،وهي ستبحث
في االقتراحات اآليلة الى وقف التعذيب في السجون
والضابطات العدلية» ،وأعلن االلتزام بالهيئة الوطنية
لمناهضة التعذيب التي يلتزم بها لبنان.
وطالب مع النائب سمير الجسر ،رئيس مجلس النواب
نبيه بري ان «يدرج اقتراحه المتعلق بتحريم التعذيب
واعتباره من تشريع الضرورة».

فيما لم تنت ِه قضية االعتداء على بعض المساجين في
سجن رومية فصوال ً بعد ،شهد المبنى «أ» في السجن
والذي يضم محكومين في تهم مختلفة ،حوادث شغب قبل
ظهر أمس ،قادها طارق شمص ومجموعة من كبار تجار
المخدرات ،طالبوا بتحسين أوضاعهم اإلنسانية .إالّ أن
التمرد انتهى بعد الظهر إثر استماع مستشار وزير الداخلية
إلى مطالبهم ،وعادت األوضاع إلى طبيعتها في السجن.
وفي التفاصيل ،أن اشكاال ً بين عدد من المساجين بدأ
عندما اعتدت مجموعة شمص بالضرب على  3موقوفين
يعملون في السجن هم كامل طهماز وعبدالسالم حمية
وحسام هزيمة بعد ان اتهمتهم بالتعامل مع ادارة السجن،
وحطمت غرفهم الواقعة في الطابق األول ،وسرعان ما
تح ّول اإلشكال إلى حال تمرد وشغب ،طالب خالله تجار
ال��م��خ��درات الموقوفون بتحسين أوضاعهم الحياتية
واإلنسانية وإعادة الهواتف الخليوية اليهم ليتمكنوا من
التواصل مع الخارج .وعلى الفور ،أرسل وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق مستشاره لشؤون السجون
العميد منير شعبان إلى رومية ،حيث أجرى مشاورات

ف��إن موقفه المسؤول يطمئننا إل��ى ان من
ت��ورط ف��ي ه��ذه األع��م��ال المشينة سينال
عقابه ،وأن السجناء سيتمتعون بحقوقهم
الكاملة» ،مشيرا ً «إل��ى أن وزي��ر الداخلية
هو من أ ّمن تأهيل مبنى في السجن لضمان
مناخ من الكرامة االنسانية للسجناء».

حركة األمة

وإذ استنكرت حركة األم��ة في بيان ما
ت��ع��رض ل��ه ال��س��ج��ن��اء ف��ي س��ج��ن روم��ي��ة،
اعتبرت «أن توقيت نشر هذه األفالم والصور
مشبوه ،إلثارة الغرائز والنعرات المذهبية
والطائفية ،خصوصا ً ف��ي ه��ذه المرحلة
الخطيرة التي يمر فيها لبنان والمنطقة».
وش��ددت الحركة على «وج��وب اإلس��راع
في إتمام محاكمات الموقوفين اإلسالميين،
للتخفيف من حدة اإلحتقان».

جبهة العمل

وت��س��اءل��ت جبهة العمل اإلس�لام��ي عن
«السبب الحقيقي وراء نشر شريط الفيديو
اآلن ،فهل تفكيك خاليا اإلرهاب ونقل السجناء
من المبنى «د» مثالً كان الدافع األساسي
لوزير العدل أشرف ريفي ومن معه من صقور
حزب المستقبل للتحرك بهذا االتجاه مقابل
وزير الداخلية نهاد المشنوق وذلك لحرقه
سياسيا ً وشعبيا ً وإظهار نفسه أنه البطل
المنقذ؟ ،وهل سياسة التحريض والتجييش
التي أستخدمت وزادت من االحتقان الطائفي
والمذهبي تخدم هؤالء السجناء وتصب في
مصلحة االستقرار الداخلي للوطن ،أم أن ما
وراء األكمة ما وراءها»؟

مع قائد سرية السجون جورج الياس وقائد منطقة جبل
لبنان االقليمية جهاد الحويك ،وتم االستماع الى مطالب
المساجين وهواجسهم تمهيدا ً لتسوية الوضع وإع��ادة
الهدوء الى المبنى.
وتخلل التم ّرد خلع أب��واب عدد من الزنزانات وإشعال
حريق محدود في الفرش إضافة إلى االعتداء على عدد من
المساجين بالضرب .في المقابل ،تم استدعاء قوة احتياط
من الفهود والقوة الضاربة الى السجن للتدخل في حال
تطورت األم��ور داخ��ل المبنى «أ» ،إضافة إلى  3سيارات
للدفاع المدني .وتزامنت أعمال الشغب مع فترة زيارات
األهالي للسجن ،فتم إخراجهم على الفور.
وبعد الظهر ،دخلت القوى األمنية الى مبنيي المحكومين
واألحداث ،وأفادت مصادر أمنية بأن «عملية الشغب انتهت،
وبأن القضية لن تتطور بل هي في طريقها إلى الحل».
وبالتزامن عمد عدد من أهالي المساجين المحكومين في
سجن رومية الى قطع طريق األوزاعي أمام حركة السير لمدة
نصف ساعة تضامنا ً مع تحرك أبنائهم ،وتدخلت دورية من
الجيش وأعادت فتح الطريق.

استقبل رئ��ي��س أس��اق��ف��ة بيروت
للموارنة المطران بولس مطر ،رئيس
المجلس ال��ع��ام ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر
السابق ودي��ع ال��خ��ازن ،ال��ذي ق��ال:
«تداولنا في األوض��اع ال��راك��دة على
صعيد الدولة ومدى إنعكاسات ذلك
على األزمات المعيشية واالقتصادية
في غياب رئيس جديد للجمهورية.
فاعتبر سيادته أن التجاوز المستمر
النتخاب رئيس جديد للجمهورية
ه��و ال��ع��ام��ل األس���اس���ي ف��ي ت��ردي

األوض��اع الحكومية والتشريعية ،إذ
لوال هذا اإلسقاط الدستوري الستقام
ال��وض��ع��ان الحكومي والتشريعي
باعتراف الرئيسين نبيه بري وتمام
سالم».
أض���اف ال��خ��ازن« :ورأى سيادة
المطران مطر أنه ال يمكن إضاعة فرص
اإلنقاذ المتاحة ،ألن الفراغ بحد ذاته
موت مؤجل ،وهو ال بد أن يؤدي إلى
اإلنهيار».
وأك��د «أن ال���رأي ك��ان متفقا ً على

استدراك ذلك بالبحث عن حل يخرجنا
من دوام��ة ه��ذا االصطفاف المرتبط
بعوامل إقليمية ،حتى ننجح بالتوصل
إل��ى االت��ف��اق على رئيس ق��ادر على
الجمع وحلحلة كل األم��ور المتعلقة
بالملفات والتعيينات العالقة».
واع��ت��ب��ر ال��خ��ازن أن البطريرك
الكاردينال بشارة الراعي فعل «كل ما
في وسعه ،وما زال ،لحمل الجميع على
التحلي بروح متعالية ،ألن األشخاص
ال يدومون بل هو الوطن دائم».

