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حمليات �سيا�سية

«التيار الأزرق»
مهب «عا�صفة رومية»
في ّ
} يوسف الصايغ
كان موقف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري واضحا ً
لجهة دع��م م��وق��ف وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة وأح ��د ص �ق��ور تياره
السياسي نهاد المشنوق في مواجهة العاصفة التي أثيرت
ض �دّه على خلفية «فيديو روم �ي��ة» ،وال�ت��ي تولى قيادتها
بشكل ّ
مبطن وزير العدل أشرف ريفي ،لكن الحملة على
المشنوق أصابت شظاياها تيار المستقبل بشكل عام ما
يعكس حجم التباين الحاصل بين أقطابه.
بات واضحا أنّ الحريري لم ينجح إال شكليا ً في إنهاء
ال �ص��راع ال ��ذي ل��م ي�ع��د خ�ف�ي�ا ً ب�ي��ن ال �ل��واء ري�ف��ي والوزير
المشنوق المفترض أنهما تابعان سياسيا ً لقيادة الحريري
السياسية التابع بدوره إلم�لاءات السعودية التي تسعى
بدورها الى تصوير «التيار األزرق» بأنه الممثل الشرعي
«لالعتدال السني» في لبنان ،لكن وزير العدل المفترض
بأنه ينتمي الى تيار المستقبل ظهر بأنه غير منسجم مع
مواقف الحريري ،ومن خلفه القيادة السعودية الحالية،
رغم «زيارة الود» التي قام بها الى المشنوق كبادرة حسن
نية ،فهو من جهة حاول ترطيب الوضع لكنه كان من خلف
الكواليس يقوم بعكس ذلك.
كما لم يعد خافيا ً أنّ ريفي الذي يستخدم شماعة «الدفاع
ع��ن أه��ل السنة» استقطب م��ن حوله ال�ت�ي��ارات المتشدّدة
بقيادة «هيئة علماء المسلمين» التي تقاطعت مصالحها
مع وزير العدل في الحملة التي شنّت على وزير الداخلية
الذي يبدي إصرارا ً في مواجهة القوى المتطرفة في سجن
رومية ومنع استمرار «إماراتها» القائمة والتي تهيمن على
السجن على حساب هيبة الدولة ،وبالتالي جاء توقيت نشر
فيديوات التعذيب كمحاولة إلث��ارة النقمة على المشنوق
وتصويره في موقف «المعادي ألهل السنة» ،بينما ظهر
ريفي في موقع المدافع األول عن حقوقهم ،وهنا يكمن
بيت القصيد في خفايا تسريب هذه المشاهد التي م ّر على
تصويرها عدة أشهر ما يعني أنّ الجهة التي كانت تحتفظ
بها كانت تنتظر التوقيت المناسب لتوزيعها ،وإثارة هذا
الموضوع بغية استثماره سياسياً ،وفي هذا السياق هناك
من يشير الى عالقة ريفي عبر أحد مستشاريه في ترويج
«فيديو رومية» ،بينما سارع وزير العدل الى اتهام حزب
الله بالوقوف وراء عملية التسريب كمحاولة للتعمية على
الجهة الحقيقية التي قامت بعملية التسريب ،لكن السؤال
المنطقي ال��ذي ي�ط��رح نفسه ه��و ال�ت��ال��ي :ه��ل ي�ق��وم حزب
الله بتسريب مقاطع فيديو يعلم أنّ خصومه السياسيين
سيستخدمونها لتوجيه االتهامات ضدّه؟
ول�ع� ّل م��ا شهدته مدينة طرابلس ي��وم الجمعة الفائت
يحمل ج��زءا ً م��ن اإلج��اب��ة ع��ن ال�ه��دف م��ن تسريب «فيديو
رومية» ،فهو ش ّكل مثاالً واضحا ً عن االستثمار السياسي
الحاصل للمقاطع المنشورة ،فمن جهة دعت لجنة أهالي
الموقوفين اإلسالميين في سجن روم�ي��ة ،ال��ى «مسيرة
غ�ض��ب» عقب ص�لاة الجمعة للتنديد بموقف المشنوق
والمطالبة باستقالته ،في المقابل قام شبان بتعليق صور
والف�ت��ات مؤيدة للوزير المشنوق حملت توقيع «تجمع
أبناء طرابلس» ،اال انّ مجموعة من الشبان قامت بإزالة
جميع ال�ي��اف�ط��ات م��ن ال�م��دي�ن��ة ،ل�ك��ن ال�م�ش�ن��وق أوع��ز الى
فرع المعلومات بضرورة نزع الالفتات والصور ،وهنا
تشير بعض المصادر ال��ى وق��وف جهة مشبوهة مناوئة
للمشنوق وراء رفع اليافطات والصور المؤيدة له بهدف
إثارة الشارع الطرابلسي ضدّه ،ما يشكل خدمة لخصومه
داخ��ل التيار األزرق نفسه ،بينما رأت مصادر أخ��رى أنّ
المشنوق أراد أن ير ّد على مواقف ريفي التصعيدية ضدّه
برفع الفتات مؤيدة له في عقر داره.
م��ا ب��ات م��ؤك��دا ً أن��ه ال يمكن النظر ال��ى عاصفة «فيديو
روم�ي��ة» وم��ا تبعها م��ن ارت ��دادات إعالمية وتحركات في
ال �ش��ارع إال ف��ي س�ي��اق ص��راع ال�ن�ف��وذ داخ��ل أروق ��ة تيار
المستقبل ال��ذي يعيش أكثر من أزم��ة في الوقت الراهن،
وم��ؤخ��را ً ظهرت ال��ى العلن سلسلة من االستقاالت لعدد
من قيادات الصف األول في التيار وذل��ك احتجاجا على
مواقف التيار السياسية ،ال سيما في ما يتعلق بموضوع
سجناء رومية ،كما وصل الح ّد باألعضاء المستقيلين الى
اتهام التيار بالنفاق وإذالل أهل السنة ،وهو ما استكمل
في المسيرة التي انطلقت عقب صالة الجمعة في طرابلس
حيث علت الهتافات المندّدة بوزير الداخلية وبالرئيس
سعد الحريري وبتيار المستقبل ،فهتف المحتجون« :يا
مشنوق منَّك ِمنّا ..خود سعد وارحل عنا».
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خفايا
خفايا

هل يعطل العماد البالد؟
 روزانا ر ّمال
يواظب وزراء ونواب كتلة المستقبل النيابية وفاعليات
التيار السياسية على اتهام العماد ميشال عون رئيس
اكبر كتلة برلمانية مسيحية في البالد بتعطيل آلية عمل
الدستور اللبناني واصفين سلوكه بغير المسؤول.
يعتبر نائب من تيار المستقبل كغيره من زمالئه انّ
البالد واقعة تحت رحمة انعدام المسؤولية بغطاءات
وش��ع��ارات وطنية تعكس طمع البعض بالسلطة ،في
ظ ّل ما يتهدّد لبنان من مخاطر كبيرة ،وبالنسبة لتيار
المستقبل اوال ً و 14آذار ثانيا ً فإنّ الطمع بالسلطة ال يتمثل
سوى بالعماد عون الذي يطالب بح ّل مسألة التعيينات
األمنية ورئاسة الجمهورية بما يتناسب مع مواقفه ،حيث
الثابت عنده أوال ً أحقية العميد شامل روك��ز من حيث
الكفاءة والخبرة بتولي قيادة الجيش اللبناني ،وثانيا ً
أحقيته هو بتو ّلي الرئاسة اللبنانية نظرا ً إلى كونه الزعيم
المسيحي األكثر تمثيالً سواء في المجلس النيابي أو على
الصعيد الشعبي.
يبدو أنّ طموح المسؤولين اللبنانيين تخطى منطق
وحجم مقدّراتهم ومواقعهم وقدرتهم على الحسم في
استحقاقات لبنان ،فأصبح اتهام فريق لآلخر بتعطيل
البالد أمرا ً تطلبه السياسة اليومية خصوصا ً بعدما تأكد
للشعب اللبناني عجز مسؤوليه عن تقديم ايّ جديد له
قادر على ان يح ّل أزمات البالد ومشاكلهم ويضع لبنان
على الطريق الصحيح.
يعرف تيار المستقبل ومعه كتلة  14آذار اللذان لم
يدعما مرشحا ً واحدا ً رئاسيا ً آلخر الطريق بين من سبق
وأعلنوا ترشحهم او تلميحا ً بنوايا وصولهم إلى الرئاسة
وهم الرئيس امين الجميّل ،وسمير جعجع ،وهنري حلو،
انّ النزول ال��ى مجلس النواب والحضور الكامل ع��ددا ً

وأوراق اقتراع لن يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية،
ففريق  14آذار الذي بالغ في ادّعاء الجاهزية لالستحقاق
وف��ي تحميل مسؤولية التعطيل لخصومه ،لم يؤ ّمن
األج��واء المناسبة لوصول ايّ من المرشحين للرئاسة،
وأخصهم سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية»
ّ
الذي لم يت ّم تسويقه بشكل مالئم لدى القيادات اللبنانية
السياسية كافة كما يقوم حلفاء عون بتسويقه.
من جهة أخ��رى بطبيعة الحال حتى ولو ت ّم تسويق
ايّ من المرشحين االثنين المعتمدين في  14و 8آذار فإنّ
وصول أحدهما الى سدة الرئاسة في لبنان ليس قرارا ً
محليا ً صرفا ً مهما حاول الفريقان ادّعاء القدرة واإلمكانية
على تحديد موعد جدّي لالنتخابات ،ألنّ االتفاق ال يحتاج
طرفا ً واحدا ً بل اثنين ،شرط ان يتمتعا بكامل الحرية في
الشروع بوضع اللمسات األخيرة االيجابية على ملف
الرئاسة اللبنانية الفارغة من دون الحذر من اتصال
هاتفي من مكان ما يأتي بعد منتصف الليل.
مسؤولية اللبنانيين عن أنفسهم وعن استحقاقاتهم
ال توضع سوى في إطار الطموح الذي من المفترض ان
ال يتحقق اال بتحقق أعلى قدر من السيادة على النفس
والجدية في البحث بمصلحة لبنان «أوالً» وعمليا ً فإنّ
تحميل العماد ميشال عون مسؤولية التعطيل في البالد
بات اتهاما ً سياسيا ً غير موفق لخصومه ،خصوصا ً بعدما
كشفت «ويكيليكس» مدى االرتهان الكبير لمق ّررات فريق
 14آذار بأبرز كوادره للقرار السعودي.
إصرار العماد عون الذي يخشى تعطيل قرار المسيحيين
في الشرق ويخشى على كرسي الرئاسة اللبنانية على
البحث مع كافة الفرقاء اللبنانيين في موضوع التعيينات
اإلداري��ة والمعركة الرئاسية ،ليس سوى دليل واضح
على جدية توجه تياره نحواالنفتاح من اجل الحلول
التي تنبثق عن م��ش��اروات داخلية مع جميع الفرقاء،
وكان أبرزها سلسلة الجلسات التي جمعت المسؤولين

جال وريفي على مدار�س طرابل�س

بو�صعب :الخالف على التعيينات
ي ّ
ُحل خارج مجل�س الوزراء

خالل الجولة
أكد وزير التربية الياس بو صعب
أن الخالف على التعيينات سياسي
وال يُح ّل على طاولة مجلس الوزراء
بل خارجها ،فيما رأى وزي��ر العدل
أشرف ريفي أنه يجب أن نخرج من
هذا الج ّو ونفعّ ل ك ّل المؤسسات.
م��واق��ف بوصعب وري��ف��ي ج��اءت
خالل جولتهما أول من أمس على عدد
من المدارس الرسمية في طرابلس،
واطلعا على أوضاعها واستمعا من
مدرائها إل��ى حاجاتها .واستهلت
الجولة بلقاء في منزل ريفي ،بحضور
وزي���ر ال��ش��ؤون االجتماعية رشيد
درباس ،وقال بوصعب في ختامها:
«أريد أن أقول إنه ال يوجد شيء اسمه
منطقة إرهابية ،وال يوجد ما يُس ّمى
شعب إرهابي ،هناك حرمان وعدم
اهتمام ببيئة ،وه��ذا ما ك��ان يعطي
انطباعا ً سيّئا ً عندما تترك المنطقة».
وردا ع��ل��ى س���ؤال ع��ن اجتماع
الحكومة ق��ال ب��وص��ع��ب« :رئيس
الحكومة ه��و م��ن ي��ق� ّرر متى يدعو
إل��ى جلسة لمجلس ال����وزراء ،ولم

يتحدث أحد في أيّ مرة من المرات
ع��ن صالحية رئيس الحكومة في
هذا الموضوع .إنما الحقيقة هي أنّ
رئيس الحكومة يزيّن األمور ويعرف
ما إذا كانت الجلسة ستكون ذات
نتيجة أم ال .وكلنا نعرف أنّ األمور
الخالفية الموجودة ،ليس ال��وزراء
م��ن يحلونها على ط��اول��ة مجلس
ال��وزراء ،هذا الموضوع يتطلب حالً
خارج طاولة المجلس ولذلك رئيس
الحكومة تريّث في ق��راره ولم يدع
لجلسة وزارية».
وأوض�����ح «أن���ن���ا ن��خ��ت��ل��ف على
موضوع معيّن أال وهو التعيينات
األمنية ،وأنا أتكلم أمام الوزير ريفي،
وهو أول شخص رفض التمديد ألنه
اعتبر أنّ هذا التمديد ليس وضعا ً
قانونيا ً خصوصا ً في السلك األمني
الذي يمتلك نظاما ً خاصا ً به يتحدّث
عن طريقة التعاطي عندما يكون
هناك شغور في موقع معيّن» .وأشار
إلى «أنّ الخالف على هذا الموضوع
هو خالف في السياسة ،وعندما يكون
الخالف كذلك لنا وجهة نظر ونأمل
في إمكانية التواصل مع األفرقاء
فال أح��د يستطيع ف��رض رأي��ه على
اآلخر بالقوة .نحن نطالب بتطبيق
القوانين والمحافظة على الدستور
اللبناني في هذا الموضوع».
أما الوزير ريفي فأكد أنّ طرابلس،
خ��ص��وص �ا ً ال��ت��ب��ان��ة ،ره��ان��ه��ا على
ال��دول��ة ،وق��ال »:ن��ح��ن نريد عيشا ً
مشتركا ً ف��ي ظ � ّل ال��دول��ة اللبنانية

فقط» .وقال« :نقدّر ما يطرحه معالي
ال��وزي��ر ونحترمه وذل���ك م��ن حقه،
ولكن يجب أن نخرج من هذا الج ّو
ونفعّ ل ك�� ّل مؤسساتنا» ،معتبرا ً
«أننا ارتكبنا خطيئة في حق الوطن
عندما لم ننتخب رئيسا ً للجمهورية
في موعده ( )...وإنْ لم يت ّم انتخاب
رئيس للجمهورية فيجب أن نجد
حالً لتفعيل مجلس الوزراء وتحريك
المجلس النيابي.
من جهة أخ��رى ،ش��ارك بوصعب
ووزي����ر ال���زراع���ة أك���رم ش��ه� ّي��ب في
احتفال تخريج طالب ثانوية مارون
عبود الرسمية  -عاليه ،والقى شه ّيب
كلمة ق��ال فيها« :هاجسنا األس��اس
في سياسة ننتهجها وستبقى تجمع
وال تف ّرق ،وما أحوجنا إلى ممارسة
سياسية تجمع وتبعدنا عن سياسة
التفرقة والتباعد التي ي��راد لها ان
تطبع الحياة السياسية».
وأش���ار بوصعب ف��ي كلمته إلى
«أنّ المشكلة في توقف عمل مجلس
ال��وزراء عن العمل هي مشكلة قبول
اآلخر ،وال تعتقدون يوما ً إذا اختلفتم
في السياسة واالختالف في السياسة
أمر طبيعي وأساسي ،ولكنه لن يكون
عدوا ً إنما العدو األساسي هو المحت ّل
أرضنا حالياً ،العدو»اإلسرائيلي» هو
العدو األوح��د ووراءه هناك موجة
ج��دي��دة آت��ي��ة غ��ري��ب��ة ع��ن االس�ل�ام
والمسيحيين وع��ن عاداتنا موجة
اإلره���اب والتكفير وه��ي ل��ن ترحم
احداً».

للكف عن التالعب
الخازنّ :
بالم�صير من �أجل اال�ستئثار بال�سلطة
علّق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ودي��ع الخازن
على المبادرات المتك ّررة التي يطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري،
متسائالً« :هل بدأ الع ّد العكسي الستنهاض وطني يمكن أن يؤ ّمن انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،أم أننا أمام مفترق وفراق ينهي كيانا ً وصفه
قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بالوطن الرسالة؟».
ولفت الخازن في بيان الى أن بري «أفرغ الكثير مما لديه ،واضعا ً ك ّل ثقله
وتأثيره وك ّل ما يمكن أن يقدّمه من تنازالت من أجل إنقاذ لبنان من حبائل
المؤامرة الرهيبة التي تستهدفنا جميعا ً في وحدتنا وكياننا ،والتفاهم
على رئيس جديد للبالد ،ولو كلّف ذلك التضحية بمكاسب سياسية إال ّ بما
يتعلق بالمصلحة العليا في أش ّد حاجة الوطن إلى تضامن ك ّل بنيه ،ألن
لبنان ،في هذه اللحظة الدقيقة الفاصلة ،هو بين أن يبقى موحدا ً أو ينتهي
مج ّزأ مع ما يعني ك ّل ذلك من تقسيم وتوطين» ،داعيا ً «مَن لم يحسن
السمع أو يقرأ ،ولم يحاول أن يفهم أبعاد صرخة بري ،أن يعي أنّ الفرصة
اللبنانية الحقيقية ال ُتعطى مرتين ،وأنّ الوطن ليس ملكا ً ألحد بل هو ملك
لجميع أبنائه ،وال يحق ألحد أن يتصرف بمصير اآلخر بمعزل عن إرادته،
وأن لبنان ال يقوم إال بالتوافق واالتفاق».
وسأل الخازن« :هل تلقى هذه الصرخة المدويّة ،التي ينادي بها بري
دوما ً من صميم وجدانه الوطني وحرصه المسؤول ،آذانا ً صاغية أم أنها
ّ
ستبقى صوتا ً صارخا ً في العدم؟» ،مطالبا ً
بـ«الكف عن التالعب بالمصير
تؤسس كيانات
من أجل نزوات استئثار بسلطة عابرة ال تبني أوطاناً ،بل
ّ
أشبه بالمزارع البعيدة عن التسويات التاريخية التي عرفها لبنان،
واستطاع أن يجتاز فيها امتحان الفتن والحروب ،وكلفته ما كلفته من
خسائر بشرية ومادية وتهجير وهجرة».

في تياره بمسؤولين من «القوات» ،حتى ت ّوجت بلقاء
بينه وبين سمير جعجع ،باإلضافة الى جلسات الحوار
مع تيار المستقبل ،بالتالي يعرف المستقبل وهو رأس
الحربة انّ من يسعى إلى التق ّرب ويشرح ويوضح ويبادر
ويسعى للح ّل فكيف يمكن ان يكون عون معطالً؟
ربما نسي فريق  14آذار ان وص��ول الرئيس ميشال
سليمان الى سدة الرئاسة جاء بعد دور مصري أساسي
أيام حكم النظام السابق المتمثل بحسني مبارك ،حيث
كان اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية آنذاك
المعني األساس في ك ّل المشاورات المصرية الرئاسية
التي جرت ،ولعب دورا ً أساسيا ً في ترتيب اتفاق أو صيغة
التوافق التي حظيت بمظلة عربية واسعة ،وبالتالي فإنّ
اتهام العماد عون بتعطيل في البالد ليس سوى حجة
خصومه أمام استشعار بهتان االهتمام والتوجه نحو حل
لألزمة الرئاسية في لبنان ،بسبب ما يجري في المنطقة
من تخبّط ومعارك ض ّد اإلرهاب ،والحرب على اليمن تعني
الوسيط السعودي المباشر ،أما الوسيط المصري فغير
موجود هذه المرة ،باالضافة الى الموقف اإليراني الثابت
الداعم لما يق ّرره حزب الله وحلفاؤه بطبيعة الحال.
وحده القرار الدولي أبرز أسباب التعطيل في البالد،
ألنّ أحد األط��راف غير جاهز لحسم موقفه ب��إدارة الظهر
لمجريات الخارج وأحداثه ،وما توقف حوار التيار الوطني
الحر و»المستقبل» سوى أحد أوجه التعطيل اإلقليمي
الجدي للبحث في هذه الملفات األساسية ،وبالتالي إذا
كانت المنطقة تنتظر أحداثا ً رئيسية وحاسمة كنهاية
الملف النووي اإليراني والتوصل الى ح ّل سياسي في
اليمن ووض��وح أف��ق األزم��ة السورية والح ّل فيها ،فإن
لبنان بال شك منتظر معها بعلم اللبنانيين من دون تحميل
العماد عون مسؤولية بالد ال يعطلها ،إنما يعتبر الوحيد
ويؤسس للقاءات جامعة
الذي يمارس الحياة السياسية
ّ
مع ك ّل األفرقاء.

علق نائب بارز
أمام بعض زواره
أمس على اجتماع
ما ُيس ّمى «المجلس
الوطني لمستقلّي
 14آذار» في «بيال»،
فقال إنّ المجتمعين
ذ ّكروه بمشهد
المعارضات السورية
واجتماعاتها في
فنادق «الخمس
نجوم» في اسطنبول
والدوحة ،أما على
األرض فليس لهم
أي تأثير ُيذكر ،حيث
ّ
الفعل واإلجرام
والتخريب والتدمير
هو للمجموعات
اإلرهابية المسلحة
المدعومة مثلهم من
العواصم إياها...

«التحرير والتنمية» :لبنان �إلى الهاوية
�إذا لم يق ّر المجل�س بع�ض الم�شاريع
أكدت كتلة التحرير والتنمية أن
حماية الوطن والدفاع عن مصيره
ال يكونا إال عبر التالقي وال��ح��وار
ولفتت إل��ى أنّ هناك تحديا ً جديا ً
على المستوى االقتصادي والمالي
«نحتاج معه إلى الذهاب فورا ً إلى
المجلس النيابي إلق���رار سلة من
المشاريع والتي إذا لم تقر فإننا
ندفع بوطننا نحو الهاوية».
وفي السياق ،قال عضو الكتلة
وزير المال علي حسن خليل خالل
اف��ط��ار رم��ض��ان��ي نظمته حركة
«أمل» في بلدة الخيام ،شارك فيه
النائب قاسم هاشم وممثلون لنواب
المنطقة ورؤساء بلديات ومخاتير
وف��اع��ل��ي��ات دي��ن��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة
وأم��ن��ي��ة« :علينا ان نستفيد من
ال��وض��ع المستقر ف��ي لبنان وأن
نحصنه م��ن خ�لال التفاهم على
ّ
ح � ّد أدن��ى من التفاهم السياسي،
وعلينا أن نخرج من حالة المراوحة
السلبية هذه التي تعطل مزيدا ً من
قدرتنا على العمل من أجل خدمة
الناس ورعاية مصالحهم».
أض��اف« :يجب أال تكون مسألة
تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية
محسومة وكأنها ق��در ال نستطيع
الخروج منه .علينا أن نؤمن دوما ً
بأننا نستطيع إذا ما قدّمنا مصلحتنا
الوطنية على ح��س��اب مصالحنا
ال��خ��اص��ة كلنا ،أن نجد المخرج
المالئم للتفاهم على انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،وإذا بقينا في
حالة المراوحة هذه وإذا كان هذا
األمر خارج إرادتنا في هذ اللحظة
السياسية وهذا ما ال نؤمن به ،علينا
ّ
نعطل بقية المؤسسات التي
أال
تضرب أركان الدولة وتهدد مصالح
الناس من المؤسسة التشريعية
المجلس النيابي وصوال ً إلى تعطيل

خليل متحدثا ً في إفطار الخيام
ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ة» .ول��ف��ت إل���ى أن
هناك تحديا ً جديا ً على المستوى
االقتصادي والمالي «نحتاج معه
إل��ى ال��ذه��اب ف���ورا ً إل��ى المجلس
النيابي إلق��رار سلة من المشاريع
ال��ج��اه��زة وال��ت��ي إذا ل��م تق ّر فإننا
ندفع بوطننا نحوالهاوية والوقوع
ف��ي إش��ك��ال كبير ربما ال نستيطع
استدراكه والخروج منه».
وجدّد الدعوة إلى إيجاد التسوية
المالئمة إلعادة العمل إلى الحكومة.
من جهته أكد عضو الكتلة النائب
علي خريس خالل احتفال تأبيني
في بلدة الحميري -قضاء صور أن
«حماية الوطن والدفاع عن مصيره
ال يكونا إال عبر التالقي وال��ح��وار
واالبتعاد عن الخالفات الضيقة،
وأن يبقى ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
بالنسبة إلينا كلبنانيين هو العدو
المركزي واألساسي الذي يجب أن
نوجه البوصلة نحوه دائماً».
وف���ي إف��ط��ار ل��ن��ادي «ال��ش��ب��اب

(رانيا العشي)
الرياضي» قال عضو الكتلة النائب
ياسين ج��اب��ر« :يتساءل البعض
ل��م��اذا رئيس مجلس ال��ن��واب بري
حريص على م��وض��وع الحكومة،
هل ألننا في كتلة التحرير والتنمية
«مشردئين» ،بهذه الحكومة ،طبعا
حرصا ً على لبنان وعلى اللبنانيين
وألج��ل أن يبقى ف��ي لبنان سلطة
قرار ،بالحد األدنى كي نستطيع أن
نعطي لجيشنا الغطاء الضروري
ونسيّر أمور البالد».
أم����ا رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ج��ن��وب
ع��ض��و هيئة ال��رئ��اس��ة ف��ي حركة
«أم���ل» قبالن ق��ب�لان ،خ�لال إفطار
للحركة في قعقية الجسر ،فاعتبر
أن «المخاطر المحيطة بنا ،والتي
تهدد اوطاننا تستدعي جهوزية
عالية من المواجهة .هذه الجهوزية
اول ما يجب ان تكون على مستوى
مؤسسات الدولة من الحكومة إلى
المجلس النيابي إلى سائر السلطات
والوزارات الرسمية».

لحام :لطاولة حوار
�سكاف ك ّرم ّ
قبل و�صول النيران �إلينا
ج��م��ع رئ��ي��س الكتلة الشعبية
ال��ي��اس س��ك��اف ع����ددا ً م��ن أق��ط��اب
الطائفة الكاثوليكية ،في دارته في
عميق ،لتكريم بطريرك انطاكية
وس��ائ��ر ال��م��ش��رق ل��ط��ائ��ف��ة ال���روم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس
ال��ث��ال��ث ل��ح��ام ،ف��ي ح��ض��ور وزي��ر
السياحة ميشال ف��رع��ون ،السفير
ال��ب��اب��وي ال��م��ون��س��ي��ور غ��اب��ري��ال
كاتشيا ،النائبين م���روان ف��ارس
وطوني بو خاطر ،الوزير السابق
سليمان طرابلسي ،رئيس المجلس
االق��ت��ص��ادي االج��ت��م��اع��ي روج��ي��ه
ن��س��ن��اس ،ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل���وزارة
ال��زراع��ة لويس لحود ،مدير معهد
البحوث الصناعية بسام الفرن،
رئ��ي��س ج��ه��از أم���ن ال��دول��ة ال��ل��واء
جورج قرعة ،القاضي فوزي خميس
وفاعليات.
وأط���ل���ق س��ك��اف م���ب���ادرة دع��ا
فيها الجميع إل��ى «ال��ج��ل��وس إلى
ط��اول��ة ح����وار ق��ب��ل ف����وات األوان
وقبل وصول النيران اإلقليمية إلى
الداخل اللبناني» ،وقال« :إننا نم ّر
بظروف صعبة جدا ً وال نعرف متى
تنتهي ،لذلك يجب تحصين الساحة
اللبنانية بالحوار ويجب أن يجلس
ك ّل األطياف على طاولة واحدة ألننا
لن نستم ّر بعد اليوم بهذا النظام
والبلد بحاجة إلى نظام جديد يحفظ
جميع أبنائه وطوائفه» .واعتبر انّ
التمديد للمجلس النيابي «هو سبب
رئيس للظروف السيئة التي نم ّر بها
بلبنان».
أض��اف« :ال أح��د ينكر أنّ لبنان
يم ّر بظروف صعبة في ظ ّل النيران
المشتعلة من حوله ،وال يمكن ألحد

من اللقاء في دارة سكاف
أن يتكهّن بالنهايات ،مع أنّ القرار
اإلقليمي وال��دول��ي يقضي بتحييد
لبنان أقله حتى الساعة».
وأعرب سكاف عن اعتقاده «بعد
م��ا حصل م��ن ت��ط � ّورات وت��ح� ّوالت،
بأنّ األزمة ال يمكن أن تح ّل إالّ بتغيير
النظام أو تعديله أو تطويره ،بحيث
يبقى ال��س��ؤال ع��ن م��دى جاهزية
الطائفة لمثل هذا التحول ،خصوصا
أن��ن��ا أطلقنا ف��ي ال��س��اب��ق م��ب��ادرة
ناجحة أدّت إل��ى توحيد الطائفة
واإلتيان برئيس توافقي للمجلس
ووحدنا الفريقين» .وتمنى
األعلى
ّ
على الجميع «القبول بمبدأ الوحدة
باعتبارها األداة الوحيدة لفرض
الحقوق ،ونرى أنّ غالبية الطوائف
أصبحت م��وح��دة ،وال ب�� ّد لنا من
توحيد وجهات النظر للمحافظة على
حقوق الطائفة».

(أحمد موسى)
لحام «توحيد
وطلب من البطريرك ّ
الطائفة من خالل إعداد ورقة عمل ال
تستثني أيا ً من المستجدات وتتب ّنى
التعاون والمحبة على اعتبار أنّ
الوحدة تأتي بالقوة».
لحام على مبادرة
ب��دوره ،أثنى ّ
سكاف التوحيدية ،كما دعا إلى توحيد
مدينة زحلة تمهيدا ً لوحدة الطائفة
الكاثوليكية .وقال« :من جهة ثانية،
نداء الوحدة يجب أن يشمل الطوائف
والمذاهب كافة في البلد للتوافق على
انتخاب رئيس للجمهورية .كفى
مماطلة في هذا الملف ويجب أن يكون
هناك دور كبير للكنيسة على رأسها
البطريرك الماروني الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي باتخاذ القرار
الحاسم في هذا الموضوع» ،وختم
متمنيا ً التوفيق للبلد بجميع أحزابه
وطوائفه.

