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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن قرار التحركات ال�شعبية مرهون باالت�صاالت واجتماع الحكومة اليوم

�سلهب :ال�سنيورة وجنبالط والفي�صل عطلوا
اتفاق الحريري عون النتخاب الأخير رئي�س ًا للجمهورية
} حاورته روزانا ر ّمال
أكد عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب سليم سلهب
«أن التيار الوطني الح ّر لم يتخذ القرار النهائي بعد بتنفيذ
التحركات الشعبية بانتظار االتصاالت التي تحصل حالياً»،
وشدد على أن التيار استغرب موقف رئيس الحكومة تمام
سالم في الجلسة الحكومية األخيرة.
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز»
لفت سلهب الى أنه «في جلسة الحكومة األخيرة قرر أحد
الفرقاء أن يتخذ قرارا ً بالنصف زائدا ً واحدا ً بخالف الدستور
والقوانين ما دفعنا للتصرف بطريقة أخرى».
واتهم سلهب «تيار المستقبل بأنه يتلطى خلف غيره
ويتظاهر بأن ال عالقة له بذلك ،وهو الذي دفع رئيس الحكومة
تمام سالم للدعوة إلى جلسة وأحرجه ووضعه في المركز
األمامي للتصرفات الخاطئة».
ولفت سلهب إلى «أن هناك اتصاالت مع سالم لنرى إذا
كان سيكمل في هذا المسار أم ال» ،مؤكدا ً التنسيق بين التيار
الوطني الحر وحزب الطاشناق وتيار المرده وحزب الله
التخاذ القرار المالئم ورئيس حزب الكتائب النائب سامي
الجميل دخل أيضا ً على الخط.
واعتبر سلهب أن «موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري
مخالف لموقفنا لكن يجب أن نأخذ في اإلعتبار أن بري هو
رئيس مجلس النواب وال يستطيع أن ينحاز إلى طرف معين،
ولو أننا ّ
نفضل أن يكون قريبا ً من جهتنا ،بل هو يسعى الى أن
يبقى على مسافة مع الجميع ليق ّرب وجهات النظر بالتشاور
مع سالم».
وكشف سلهب أنه «بعد توقيع ورقة التفاهم مع حزب الله
تعرض نواب التيار لضغوط كبيرة وإغراءات مادية وتخويف
ولكن بقينا متحدين والحقا ً تبين لنا أن التفاهم أنتج نتائج
{ اللبنانيون ينتظرون التحرك الذي دعا إليه التيار الوطني
الحر ،هل سيحصل واقعاً؟ أم هو فقط لتثبيت الموقف؟ وهل
يمكن أن يكون مفيدا ً في هذه الظروف؟

 دائما ً عندما يريد التيار الوطني الحر أن يعترض علىمسألة معينة أو يقوم بأي تحرك يضع تيار المستقبل حائطا ً
في وجهه بشك ٍل يمنعنا حتى من أن نبدي رأيا ً ولو كنا ضمن
كتلة وازنة يحق لها ،في الحد األدنى أن تحاسب وتعطي رأيها
بكل المواضيع السياسية المطروحة.
لم يتخذ القرار بعد بتنفيذ التحركات الشعبية حاليا ً وحصلت
اتصاالت في اليومين الماضيين ،ألن هذا األمر نعتبره سياديا ً
وميثاقيا ً بالنسبة إلينا ونحن استغربنا موقف رئيس الحكومة
تمام سالم في الجلسة الحكومية األخيرة ومن تصريحه الحقاً،
إذا كان صحيحاً .فقد كان هناك اتفاق على آلية معينة إلدارة
مجلس الوزراء وهي إذا كان مك ّون من موك ّونات الحكومة غير
موافق على مسألة معينة تترك جانبا ً لتذليل العقبات ليوافقوا
عليها في ما بعد ،أي أن للمكون حق الفيتو على القرارات التي
تتخذ ،أما في الجلسة الماضية فقرروا أن يتخذوا قرارا ً بالنصف
زائدا ً واحدا ً ومن يعترض يد ّون اعتراضه فقط ،لكن القرار يجب
أن يسير ،الدستور والقوانين ال تقول ذلك ،هذا التصرف الذي
أبداه الرئيس سالم جعلنا نقلق ما دفعنا للتصرف بطريقة
أخ��رى ،وسياسة س�لام في الماضي لم تكن كسياسته في
الجلسة الحكومية األخيرة.
• هل تلمح إلى أن هناك جهة معينة دخلت على الخط
وجعلت الرئيس سالم يتصلب أكثر؟
 تيار المستقبل يتلطى خلف غيره ويتظاهر بأن ال عالقةله بذلك ،وهو الذي دفع سالم للدعوة إلى جلسة ودفعوه الى
نحو «المهوار»« .المستقبل» لديه مدرسة وذهنية وتربية ال
تشترك مع اآلخر ،بل أحادي ،نحن في جمهورية ديمقراطية،
ج ّربنا أن نتعاطى بطريقة حوارية إال أن «المستقبل» أحرج
سالم ووضعه في المركز األمامي للتصرفات الخاطئة ،جرت
اتصاالت في األيام األخيرة مع سالم لنرى إذا كان سيكمل في
هذا المسار أم ال ،وإذا أصر سنتخذ قرارات ديمقراطية سلمية
بحسب ما سيحصل في جلسة مجلس الوزراء اليوم ،وهناك
تنسيق بين التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق وتيار المرده
وحزب الله التخاذ القرار المالئم كما أن النائب سامي الجميل
ّ
نعطل الحكومة أو
دخل أيضا ً على الخط .ليس المقصود أن
نسقطها بل أن نصحح المسار الخاطئ عبر دستور والقانوني
والميثاقي داخلها.

{ كيف تقرأون موقف الرئيس بري من هذا التحرك؟

 موقف الرئيس بري مخالف لموقفنا وتبلغنا أن لديه رؤيةمعينة غير رؤيتنا ويجب أن نأخذ في االعتبار أن بري هو
رئيس مجلس النواب وال يستطيع أن ينحاز إلى طرف معين
ولو أننا ّ
نفضل أن يكون قريبا ً من جهتنا ،بل هو يسعى الى أن
يبقى على مسافة مع الجميع ليق ّرب وجهات النظر بالتشاور
مع سالم ال سيما في موضوع التصرف داخل مجلس الوزراء

سلهب متحدثا ً إلى الزميلة رمال

ايجابية ولوال هذا االتفاق لحصلت حرب في لبنان ،كما
تعرضنا لعروض أكثر من مرة بأن نترك حزب الله مقابل
وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية لكن صدقيتنا
ترفض ذلك».
كما كشف سلهب «أن الرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد
جنبالط عطال بالتعاون مع وزيرالخارجية السابق سعود

الفيصل في باريس اتفاقا ً بين العماد عون والرئيس سعد
الحريري لوصول عون إلى رئاسة الجمهورية».
وأكد سلهب أن «إعالن النوايا بين التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية أراح الشارع واالتفاق الخطي انتهى لكن يتم
بحث اإلخراج ليرضي حلفاء التيار وحلفاء القوات».
وفي ما يلي نص الحوار كامالً:

وإمكان فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لوجود مسائل
كثيرة ملحة يجب إقرارها.

و«التيار»؟

{ هل يمكن أن يكون ما حصل بداية لحوار جدي بين تيار
المستقبل والتيار الوطني الحر؟

 ما يحصل له احتماالن ،إما التصادم وإم��ا تسوية ما.التصادم لم ينتج شيئا ً بل كان سلبيا ً على جميع الفرقاء،
الجميع له مصلحة أكثر في التسوية أكثر من التصادم ،نحن
ك ّنا الخاسرين في اتفاق الطائف الذي يحتاج إلى تطوير ،هناك
أمور أثبتت بالممارسة أنها إيجابية وهناك أمور أخرى سلبية
تحتاج للتعديل ،كإدارة الحكومة في غياب رئيس الجمهورية
والنص موجود لكن بالممارسة غير موجود ،واليوم ظهر أن
رئيس الحكومة هو كل السلطات لكن الطائف يقول مجلس
الوزراء مجتمعا ً هو كل شيء ،نريد انتخاب رئيس للجمهورية
لكن أي جمهورية؟ االنتخابات التي كانت تحصل في السابق
لن نعود إليها.

{ هل الوقت مناسب في الشرق األوسط إلجراء إصالح
وتغيير في لبنان؟ وهل تتخوفون من أن تستغل الحركات
اإلرهابية تحرك الشارع لخلق فوضى؟

 يتحججون بالوقت غير المناسب إلسكاتنا ،هناك قرارمحلي إقليمي دولي لبقاء لبنان مستقرا ً في هذه المرحلة.

{ هل مشاركة حزب الله في القتال في سورية ساهمت
في هذا االستقرار األمني الداخلي؟

 حزب الله خلق ت��وازن رعب وف��رض معادالت ردع مع«إسرائيل» ،موقف المقاومة لبنانيا ً وعربيا ً وإقليميا ً مقتنعون
به استراتيجيا ً وهذه من المسلمات ال نحيد عنها على رغم أننا
قد ّمت لنا عروض أكثر من مرة بأن نترك حزب الله مقابل وصول
العماد عون إلى رئاسة الجمهورية لكن صدقيتنا ترفض ذلك،
بعد أن أنجزنا ورقة التفاهم مع حزب الله تعرضنا كنواب
التيار لضغوط كبيرة واتهمنا بأننا خونة وعمالء وحاولوا
تقسيمنا وقدموا لنا إغراءات مادية كما مارسوا علينا التخويف
ولكن بقينا متحدين والحقا ً تبيّن لنا أن التفاهم مع حزب الله
أنتج ايجابيا ً ولوال هذا االتفاق لحصلت حرب في لبنان.

{ هل يشعر عون بأنه ضحية هذا التحالف مع حزب الله
وما الذي ّ
عطل الحوار مع «المستقبل»؟

 لم يشعر بذلك ،لو لم يتحالف مع حزب الله لذهب البلد.يوجد فريق داخل تيار المستقبل متضرر من الحوار وهناك
عامل خارجي أيضاً ،قبيل انتهاء مهلة رئيس الجمهورية كانت
هناك أجواء أن الرئيس سعد الحريري وافق على عون رئيسا ً
لكن الرئيس فؤاد السنيورة سافر إلى باريس والنائب وليد
جنبالط ذهب ليتعالج صحيا ً في باريس في الوقت نفسه
ووزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل كان في
باريس أيضاً ،واتفقوا على تعطيل وصول عون إلى رئاسة
الجمهورية ومنع الحريري من السير به ،الفيصل لعب دورا ً
رئيسيا ً في وقف الحوار بين «المستقبل» و«التيار».

{ هل انتخابات الرئاسة لن تحصل اال باتفاق «المستقبل»

حزب اهلل� :سنكمل المعركة
ون�سحق «داع�ش» و«الن�صرة»
أعلن حزب الله «أننا سنكمل المعركة ونحرر كل األراضي
اللبنانية المحتلة من تنظيم داعش وجبهة النصرة ،وسنكمل
المعركة في الزبداني وسنهزمهما ونسحقهما مجدداً»،
باق ما دامت «إسرائيل» تحتل
مؤكدا ً «أن سالح المقاومة ٍ
األرض والمقدسات وترتهن اإلنسان والمصائر واألمصار».
وأشار إلى أن األزمة الحكومية سببها الفيتو السعودي على
ترشيح العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية والحل
الجذري لألزمة هو برفع هذا الفيتو.
وفي هذا السياق ،أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في
حزب الله الشيخ نبيل قاووق خالل إحتفال بذكرى أسبوع
الشهيد علي محيي الدين الضاحي في حسينية بلدة سحمر
في البقاع الغربي« ،أننا سنكمل المعركة ونحرر كل األراضي
اللبنانية المحتلة من «داعش والنصرة» ،وسنكمل المعركة
في الزبداني ألن الواجب الوطني يفرض على المقاومة
حماية لبنان من الخطر التكفيري داخل الحدود وخارجها.
ونحن نلتزم مسؤولية وطنية أن نكمل المعركة إلى حيث
تستلزم حماية لبنان في المكان والزمان».
وقال« :ميادين القتال كلها تشهد أن الذين نقاتلهم في
جرود عرسال والزبداني هم الذين انهزموا أمام المقاومة في
وعسال الورد وفليطا ورأس المع ّرة،
القصير وقارة والنبك
ّ
وسنهزمهم ونسحقهم مجدداً».
وفي الملف الداخلي ،قال قاووق« :هذه األزمة الحكومية
يعود سببها إلى الفيتو السعودي على ترشيح العماد
ميشال عون ،وبالتالي بداية الحل ،والحل الجذري لألزمة
الحكومية والتوتر السياسي في البلد إنما يكون برفع الفيتو
السعودي عن ترشيح العماد عون ،فلبنان ال يحتمل خطاب
التحريض المذهبي وال نهج اإلستئثار واإلقصاء».
ودعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب السيد حسين
الموسوي عشية يوم القدس العالمي ،إلى «تزخيم عناصر
الوحدة بين المسلمين وفي طليعتها القدس».
وقال الموسوي في ندوته القرآنية في بلدة النبي شيت:

قاووق متحدثا ً في سحمر

 هذا يعود إلى الحريري ولموعد عودته الى لبنان وأنيقتنع بأن الحوار منتج مع التيار وحزب الله وحركة أمل ،ال
يمكن أن نه ّمش أي طرف والبلد في حاجة إلى الجميع إلعماره،
هل يسير البلد بتهميش التيار الوطني الحر وحزب الله والمرده
والطاشناق؟

{ الحوار بين «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر ماذا
أنتج سياسياً؟

 بعض الفرقاء السياسيين كان يقول ليتفق المسيحيونونعطهم ما يريدون ومن بينهم «المستقبل» وجنبالط وبري،
وعندما بدأنا نتحدث مع «القوات» بدأ «المستقبل» ينزعج،
وعندما صدر إعالن النوايا وحصل اللقاء بين عون ورئيس
«القوات» سمير جعجع حصلت ضغوطات واتهمنا بأننا نقود
انقالبا ً أسود ،إعالن النوابا أراح الشارع وسنصل إلى اتفاق
خطي والبعض ال يزال يقول لن يتفقوا ،االتفاق انتهى لكن كيف
سيكون اإلخراج ليرضى حلفاء التيار وحلفاء القوات.

{ المسيحييون ليست لديهم مرجعية في ال��خ��ارج كما
الشيعة التي تحضنهم إيران لقتال «إسرائيل» والسنّة لديهم
الحضن السعودي أما المسيحيون فكانت فرنسا هي األم
الحنون لهم ،هل الورقة المسيحية في لبنان كما في الشرق
ليست مغرية للدول الكبرى؟

 يجب أن تكون هناك آراء عدة في كل الطوائف والمذاهب الأن يتمترس كل طرف في مجتمعه .عرضوا علينا تسهيل هجرة
المسيحيين في الحرب األهلية من لبنان ،واليوم السيناريو
نفسه وما تبقى من مسيحيي الشرق يتطلعون إلينا وما سيح ّل
بنا سيحل بهم ،لن نف ّرط بحقوقنا سنحافظ عليها وهي قضية
وجودية ،والصيغة اللبنانية في خطر لذا يجب أن يعالج
الوضع في أسرع وقت.

{ كيف تقرأ التفاهم النووي اإليراني  -الغربي وكيف
سينعكس على ش��ؤون��ن��ا ال��داخ��ل��ي��ة وه��ل سيصرف نصرا ً
لحزب الله وحلفائه؟

 االتفاق سيو ّقع وما بعد اعالنه غير ما قبله في لبنانوالمنطقة ونحن لسنا جزيرة خارجة عن المنطقة ،االتفاق
النووي له ايجابيات سياسيا ً واقتصادياً ،ايران تحتاج لكل
شيء بعد المقاطعة والحصار الدولي فلماذا ال نساعد بإرسال
شركاتنا للعمل في إي��ران ،لبنان يستطيع اإلف��ادة اقتصاديا ً
وسياسياً ،آمل بأن يعتبر بعض العرب أنهم رابحون من هذا
االتفاق ،والتفاهم اإليراني  -السعودي ينعكس علينا إيجابا ً
ويسرع الح ّل وينتج تسوية في لبنان.

ُيبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة مسا ًء
ويعاد بثه عند الحادية عشرة ليالً
على قناة «توب نيوز» تردد 12034

الراعي� :أتابع االت�صاالت في الملف الرئا�سي
مع الأمم المتحدة والفاتيكان

(أحمد موسى)

«إن الكيان الغاصب يسعى مدعوما ً من الغرب األميركي
والتوسع
واألوروب��ي إلى المزيد من اإلحتالل اإلستيطاني
ّ
والتهويد لكل فلسطين وإبادة قضية شعبها وحرمانه حقه
في الحياة في أرضه التي كانت وستبقى أرضه مهما طال
زمن اإلحتالل .وهذا يقتضي من كل الحركات اإلسالمية
أال تنأى بنفسها عن فلسطين ،وأن تغلب المبادئ على
المصالح ،وأن يكون في رأس أولوياتها ،الدفاع عن بيت
المقدس ،وإعادة الحق السليب إلى أصحابه».
وأض����اف« :وال ي��ك��ون ذل���ك ب��اس��ت��ج��داء التسويات
والمعاهدات مع العدو ،بل بالمقاومة التي أنجبت في مثل
هذه األي��ام إنتصارا ً تاريخياً ،وأثبتت بحق أنها حاضر
األم��ة ومستقبلها ،وال يمكن االستغناء عنها في مواجهة
العدوانية الصهيونية وأدواتها من التكفيريين والتي تتهدد
اإلنسانية جمعاء ،فمن ترك المقاومة ألبسه الله ثوب الذل
باق ما دامت «إسرائيل»
والعار» ،مؤكدا ً «أن سالح المقاومة ٍ
باقية تحتل األرض والمقدسات وترتهن اإلنسان والمصائر
واألمصار».

رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أن مشكلة رئاسة
الجمهورية تبدو داخلية ولكنها في األساس خارجية بسبب ارتباط الداخل
اللبناني بالصراع الدائر في المنطقة ،وأشار الى انه يتابع االتصاالت مع
الدول المعنية ومع ممثل األمين العام لألمم المتحدة والفاتيكان في هذا
الملف.
جاء ذلك خالل استقبال الراعي في الديمان أمس وفد الرابطة المارونية
في أوستراليا برئاسة المطران أنطوان شربل طربيه ورئيس الرابطة
في أوستراليا طوني خطار ومستشار المطرانية في سيدني سركيس
ناصيف.
وبعد كلمة لطربيه تحدث الراعي شاكرا ً ألبناء الجالية وللرابطة
المارونية الحفاوة التي استقبلوه بها في اوستراليا ،وحيا الرابطة «على
جهودها وأبنائها الذين يسعون دائما ً وعلى رغم تنوعهم لخلق وحدة
لألبرشية».
وقال« :يجب قول الحقيقة دائما ً ألنها تشفي وتح ّرر وال يمكن لإلنسان أن
يعيش خارج الحقيقة التي تشكل أساس الحياة والعيش الكريم لإلنسان.
وعندما نتكلم بالحقيقة الموضوعية ال نتأثر باالعتراضات».
وتابع« :نحن كلبنانيين نعاني من الفراغ الرئاسي الذي طال أكثر من
سنة وأربعة أشهر إذا احتسبنا شهري المهلة .وهذه المشكلة تبدو داخلية
ولكنها في األساس خارجية بسبب ارتباط الداخل اللبناني بالصراع الدائر
في المنطقة وال سيما في سورية وبين الدول السنية والشيعية وعلى رأس
هذه الدول السعودية وإيران .وهذا خطأ اللبنانيين الذين ربطوا أنفسهم
بهذا الصراع لدرجة باتوا فيها غير قادرين على التراجع».
وأشار إلى انه يتابع االتصاالت مع الدول المعنية ومع ممثل األمين
العام لألمم المتحدة والفاتيكان في هذا الملف ،راجيا ً «الوصول الى خاتمة
قريبة وسعيدة».
بعد ذلك ،ترأس الراعي اجتماعا ً ضم الى رئيس الصندوق الماروني
األب نادر نادر ورئيس مجلس اإلدارة ميشال افرام ،رئيس اتحاد بلديات
قضاء بشري ايلي مخلوف ،المدير العام لمصلحة االبحاث العلمية
الزراعية في االتحاد المهندس بسام داوود والخوري طوني اآلغا ،واطلع
على التحضيرات الجارية لبناء مركز التحاد البلديات ضمن بقعة أرض
مقدمة من البطريركية ،يتضمن مسرحا ً وقاعة اجتماعات إضافة إلى مبنى
خاص بمصلحة األبحاث من أجل تأمين مختبرات ومهندسين يعاونون
المزارعين في القضاء.
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لماذا ال يكون حوار بين عين التينة والرابية؟

بري :م�شكلة عون جبران
} هتاف دهّ ام
ت��ج��ري ات���ص���االت مكثفة ل��ت�لاف��ي وق����وع جلسة
مجلس ال��وزراء اليوم في اإلشكال نفسه ال��ذي وقع
في الجلسة السابقة ،وعلى األقل تأجيل اإلشكال الى
ما بعد األعياد ،ألخذ المزيد من الوقت للتفتيش عن
مخارج.
ويع ّول كثيرون على دور لرئيس مجلس النواب
نبيه بري في إيجاد المخارج المفترضة ،وقد تكون
الفكرة المالئمة التي يت ّم العمل عليها والتي تشكل
إخراجا ً مالئما ً هي انعقاد الجلسات من دون الخروج
بقرارات أو عدم الدعوة الى عقد جلسات بانتظار أن
يحين موعد أقرب التعيينات في آب المقبل المتعلقة
بتعيين رئيس االركان في الجيش ،بما يشكل المحطة
المالئمة للتفاهم على ح ّل ما.
ً
ال يريد الجنرال ميشال ع��ون دورا لحلفائه في
حركة الشارع ألنه يريد أن تأخذ وجهة االعتراض
طابعا ً مسيحياً ،لذلك ف��إنّ الحركة ستقتصر على
مظاهر اعتراضية ف��ي المناطق المسيحية ،وربما
ت��ك��ون التحركات العونية ب��داي��ة العمل للتح ّرر من
الفيتو السعودي.
لن يوافق عون بعد اليوم على مسار التهميش الذي
يمارسه معه تيار المستقبل ،وسيذهب حتى النهاية.
لقد أعادت مواقفه األخيرة تكتيل الساحة المسيحية
ح���ول���ه ،وأح�����رج أخ��ص��ام��ه ال���ذي���ن ب���ات���وا يلتزمون
الصمت.
لكن ال��س��ؤال ال���ذي ي��ط��رح ه��ل تثمر ه��ذه الحركة
حلوالً م��ا ،ه��ذا ما يبدو غامضا ً لغاية اللحظة؟ حيث
تعتبر أوس��اط سياسية مخضرمة أنّ هذه المواقف
التصعيدية العونية التي بلغت ذروتها أول من أمس
تبدو خ��ارج المألوف وم��واق��ف متم ّردة على البنية
التقليدية ف��ي النظام ،وممارسة السياسة ب��أدوات
غير مألوفة وأحيانا ً من دون أن يكون األفق واضحا ً
وم��ح��دّدا ً أو بحسب المثل الشائع «إذا ضبطت لحق
على لبن».
يعتبر رئيس التيار الوطني الح ّر نفسه ابن الدولة
ول��ي��س اب��ن ال��ن��ظ��ام ،رس��م م��س��ارا ً عقالنيا ً لحركته
لتحقيق أهدافها ،وتبقى نقطة ضعف قاتلة تشوب هذا
التحرك ،هو االنقسام المسيحي  -المسيحي الذي
يشكل خاصرة رخ��وة في أط��روح��ات الرابية ،وهذا
يناقض واقع الحال على المستويين السنّي والشيعي،
حيث يحتكر تيار المستقبل التمثيل السنّي الى ح ّد ما،
وحزب الله وحركة أمل يحتكران إلى ح ّد كبير التمثيل
الشيعي ،في حين أنّ التيار العوني ال يحتكر الشارع

المسيحي ،وحتى حلفاءه المسيحيين ال يجارونه في
النزول الى الشارع.
يخاصم رئيس مجلس النواب طريقة وأداء التيار
الوطني الحر في السياسة ،ويدعو إلى ضرورة أن
نفتش جميعا ً عن مصلحة لبنان واللبنانيين من دون
أم��ر آخ��ر .ويشكو «األس��ت��اذ» دائ��م��ا ً م��ن ال��ذي��ن حول
���ص وزي��ر الخارجية جبران
«ال��ج��ن��رال» وعلى األخ ّ
باسيل ،ويعتبر أنهم يسيئون في أدائهم ومواقفهم
للتيار الوطني ال��ح��ر ،وي��ب��دو تشدّدهم غير مفهوم
وخارجا ً عن المألوف .ولفت أمس انزعاج حركة أمل
من اللقاء التنسيقي الذي ُعقد بين وزراء تكتل التغيير
واإلص�لاح وح��زب الله ،في وزارة الخارجية ،لعدم
علمها بلقاء بسترس.
يلعب ح��زب الله دور المصلح بين الرابية وعين
ال��ت��ي��ن��ة .ح���اول م����رارا ً وت���ك���رارا ً ت��ه��دئ��ة األج����واء بين
ب��ري وع���ون ،لكن س��رع��ان م��ا كانت تلتهب بينهما،
والسبب يعود الى االلتباسات المتراكمة والمصالح
ألي خالف
المتضاربة ،لذلك كانت تسوية حزب الله ّ
يقع بين الطرفين ال ت��ع��دو أك��ث��ر م��ن ع�لاج ظرفي،
سرعان ما ينتهي مفعوله .وغالبا ً ما كان يقع حزب
ال��ل��ه م��ح��رج��ا ً ب��ي��ن ال��ح��ل��ي��ف��ي��ن ،ف��ف��ي م���وض���وع فتح
الدورة االستثنائية للمجلس النيابي أمسك حزب الله
العصا من النصف ،وأكد وزيره في الحكومة محمد
فنيش أننا مع فتح ال��دورة وسنوقع على المرسوم
لكنه ف��ي ال��وق��ت نفسه ،اعتبر انّ ف��ي إم��ك��ان مجلس
الوزراء إقرار فتح الدورة بالنصف زائدا ً واحداً ،لكن
إحالة المرسوم إلى المجلس النيابي هي من صالحية
رئيس الجمهورية ،وبالتالي تحتاج إلى تواقيع 24
وزيرا ً في غياب رئيس الجمهورية.
ل��ق��د وق���ع ال��ج��ن��رال ع���ون وث��ي��ق��ة م���ار م��خ��اي��ل مع
ح��زب الله ،وج�� ّرب ح���وارا ً مع تيار المستقبل الذي
ك��ان رأس حربة في تهميش المسيحيين واختزاله
رئ��اس��ت��ي ال��ج��م��ه��وري��ة وال��ح��ك��وم��ة ب��رئ��ي��س مجلس
الوزراء والتعدّي على صالحيات رئيس الجمهورية،
وي��خ��وض ح���وارا ً م��ع ح��زب «ال��ق��وات» على رغ��م أنّ
مسألة عدم الثقة عمرها أكثر من  25سنة.
وال��س��ؤال البديهي ال��ذي يغيب ع��ن ذه��ن كثيرين
لماذا ال يكون حوار بين الرابية وعين التينة ووضع
التباينات على ط��اول��ة البحث وال��ن��ق��اش؟ رب��م��ا ألنّ
رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح يعتبر أنّ تفاهمه مع
حزب الله شكل ضمانا ً لتميّز أدوار القوى السياسية
المنضوية في فريق  8آذار وتقريبه منها ،والحؤول
دون انفالت الخالف الى خصومة.

يوم مف�صلي بين جل�سة مجل�س الوزراء
وتحركات «الوطني الحر»
تكثفت االتصاالت عشية جلسة مجلس الوزراء منعا ً ألي
انفجار قد يطيح بالحكومة وسط تمسك الرئيس تمام سالم
بعقد الجلسة اليوم وبممارسة صالحياته وأنه حريص على
التوافق من دون تعطيل ،وعزم التيار الوطني النزول إلى
الشارع .وفي سياق التحضيرات للتحرك ،التقى رئيس تكتل
التغيير واالصالح العماد ميشال عون وزير الخارجية جبران
باسيل .وكان الفتا ً االجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية
وض��م وزراء «التيار الوطني الحر وت��ي��ار ال��م��رده وح��زب
الطاشناق وحزب الله» للبحث في التطورات السياسية في
لبنان وتنسيق المواقف قبل الجلسة.
وأك��د وزي��ر الخارجية جبران باسيل تضامن حزب الله
و«التغيير واالصالح» بملف االزمة الحكومية ،مشيرا ً الى «أن
ال حكومة وال قرارات حكوميّة من دوننا ،نحن نلعب دورا ً عبر
مشاركتنا في مجلس الوزراء ،نحن سنشارك للعب الدورين،
دور الوزير ودور الوكالة عن رئيس الجمهورية .إن خطأ
الحكومة المبتورة لن يتكرر في هذه المرحلة )...( ،لذلك نقول
كما أنه ليس هناك من بلد من دوننا ،ليس هناك من حكومة
وقرارات حكومية من دوننا».
واعتبر من وزارة الخارجية بعد لقاء جمعه والوزير الياس
بو صعب عن التيار الوطني الحر ،ب��ال��وزراء محمد فنيش
وحسين الحاج حسن عن حزب الله وروني عريجي عن تيار
المرده وارتور نظريان عن حزب الطاشناق ،أن ثمة من يدفع
الحكومة إلى مكان التحدي واالستفزاز بدل التوافق وهذا ما لن
نسمح في التوافق «كنا مرنين جداً» حتى بالتعيينات.
وتابع باسيل« :نحن نريد الدولة ،وأال تصل األمور إلى هذا

المكان ،ولكن يأخذوننا عنوة بالتحدي واالستفزاز اللذين
اختبرهما لبنان بعد عام  ،2005واللذين اختبرناهما عبر
التهميش ولن نكرر خطأ التهميش ،ونحن بكل هدوء وتصميم
وثبات وقوة سنكون لألسف ،أمام يوم مصيري ومفصلي».
وقال باسيل« :نحن مع فتح مجلس النواب والتشريع فيه،
وأذكر بأننا نزلنا إلى الجلسة التشريعية ،ولكن لهذا الموضوع
أصوله الميثاقية».
وأعلن الوزير روني عريجي إثر مغادرته االجتماع «أن ثمة
اجماعا ً على المشاركة في جلسة مجلس الوزراء اليوم ،وان
تيار المرده لن ينزل الى الشارع اليوم».
وفي إطار االتصاالت أيضاً ،التقى رئيس الحكومة رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط يرافقه وزيرا الزراعة
أك���رم شهيب ،والصحة وائ���ل اب��و ف��اع��ور وال��ن��ائ��ب غ��ازي
العريضي.
بعد اللقاء ق��ال جنبالط «لبنان مستقر وغالبية البالد
العربية من حولنا تحترق إذا ً قد تكون النار على األبواب ،لذلك
ال أرى مبررا ً لتعطيل جلسات مجلس الوزراء التي تدار بحكمة
وإدارة الرئيس سالم».
وك���ان جنبالط أج���رى ات��ص��اال ً برئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح ،أوض��ح خالله «أنَّ الكالم ال��ذي صدر في إحدى
الصحف اللبنانية عن أنه «غدر به» غير دقيق وغير صحيح».
واستقبل سالم أيضا ً وزراء حزب الكتائب برئاسة رئيس
الحزب النائب سامي الجميل ،الذي حمل الى سالم مبادرة
تتعلق بآلية العمل الحكومي وفق االجماع وعدم التعطيل.
كما التقى سالم للغاية نفسها وزير العمل بطرس حرب.

