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�إرجاء الخالف حول �آلية عمل الحكومة وال�صالحيات �أ�سبوعين

ّ
ي�ستهل مجل�س الوزراء باتهام رئي�س الحكومة بمخالفة الد�ستور
با�سيل
و�سالم يرد� :إ�سكت و�إذا ما عجبك تف�ضل عمول ي ّلي بريحك
شهدت جلسة مجلس الوزراء سجاال ً حادا ً بين رئيس الحكومة
تمام سالم ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي اتهم
سالم بخرق الدستور والتعدي على حقوق المسيحيين ،ليرد
الثاني بكالم أعنف داعيا ً باسيل إلى الصمت عندما يتحدث .وعلى
رغم ذلك ،أقر المجلس بندا ً واحدا ً من جدول األعمال الكبير ،وأرجأ
الخالف حول صالحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
والمجلس ،في ظل الشغور الرئاسي ،أسبوعين ،أي إلى ما بعد
شهر رمضان وعطلة عيد الفطر للبحث في المواضيع المذكورة
إضافة إلى التعيينات األمنية.
وفي تفاصيل السجال بين سالم وباسيل فقد بدأ عندما تحدث
الثاني قبل بدء الجلسة ،عن مخالفة الدستور وتعدي سالم على
صالحيات الرئيس أمام اإلعالميين أثناء تصوير الجلسة قائالً:
بموجب الدستور سأقرأ البندين  1و 11من المادة  ،53أنا أطرح
موضوع التعدي على صالحيات الرئيس.
فر ّد سالم :إذا بتريد معالي الوزير.
تابع باسيل :خالفتو الدستور وتعدّيتو على صالحيات
الرئيس.
فرد سالم :أنا بفتح الجلسة رجاء معالي الوزير ما عطيت
الكالم لحدا بعد ،هيدا النوع من المشاغبة مش مقبول في حرمة
هيدا المجلس ،لما بئذنلك بالكالم بتحكي معالي الوزير ولما ما
بئذنلك بتسكت معالي الوزير.
وهنا صفق بعض الوزراء للرئيس سالم.
وتابع سالم قائالً :إذا بتريد التزم حدود األخالق وإذا ما عجبك
هالكالم تفضل عمول يلّي بريحك.
وهنا أيضا ً صفق الوزراء للرئيس سالم.
وبعد صرف مصوري وسائل االعالم من قاعة االجتماع تابع
سالم كالمه قائالً« :هذا ليس كالم وزير خارجية ...عيب عليك.
انك تقلل أدب .كالم ال يليق بوزير وال يليق بالدولة .ليس هكذا
بيتصرف ال��وزراء بمجلس ال��وزراء .هيدا عيب ووقاحة ...أنتم
تتصرفون وكأن الواقع هو :نحن أو ال أحد .هذا يكفي .إذا كنت
تتحدث بوكالتك عن رئيس الجمهورية ،فهل رئيس الجمهورية
يستعمل هذا األسلوب؟
وأضاف سالم« :تفضل ترأس الجلسة ...هذا عيب .لم يصدر
مني في أي يوم من األي��ام كلمة سفيهة او مؤذية ألحد .أنا في
تاريخي لم أوصف مثلما وصفت من على منبر وزارة الخارجية
باألمس من انني اق��وم بسرقة موصوفة .ه��ذا ك�لام ال يحتمل
والناس عندها كرامات.
هذه صالحياتي ال تستطيع أن تعلمني إياها .هذه غوغائية
في التعامل .غوغائية تسيرون بها كيفما تريدون وأينما تريدون.
وأنا لن اقبل بذلك .مسؤوليتي اكبر من مسؤوليتك بكثير ...ان لم
تستح فافعل ما شئت».
ثم توجه الى الوزير محمد فنيش الذي طلب الكالم بالقول:
معالي الوزير فنيش اسمح لي .ودعنا نبدأ جلستنا ،نبدأ بالدعوة
النتخاب رئيس .في ظل الظروف القائمة مطلوب منا بذل جهد.
نحن مقبلون األسبوع المقبل على عيد .الجلسة ستكون مؤجلة
الى األسبوع الذي يليه.
وعمالً بما حققناه هذه السنة في ظل الشغور الرئاسي والذي تم
من خالل التوافق على كثير من القضايا التي شهدت احيانا ً بعض
الخالفات ولكنها صبت في النتيجة كلها في استقرار البالد.
اليوم هناك استقرار أمني مميز ...ما لم تتمكن القوى السياسية
والحكومة من تحقيقه هو إبعاد الكأس المرة مثل االحتكاكات
الطائفية والمذهبية التي هي مقتل البلد .آم��ل ب��أن نستطيع
االستمرار بهذا التوافق الى حين انتخاب رئيس جمهورية .هذا
يتطلب منا ان نحترم نظامنا ونحترم دورنا وبعضنا في مجلس
ال��وزراء ونجنب بعضنا الشتم والتهم والتطاول .أنا منزعج
من األج��واء الحالية في البالد ليس ألنها تطاول الحكومة فقط
بل صدقية البلد واستمرارنا في طريقنا معاً ...نحن في حاجة
لالستعانة بكل موقف يساعدنا على الصمود في هذه المرحلة...
لسنا بحاجة الى الشتم ...نظامنا كما االنظمة الديمقراطية يسمح
بالخالف ...هذا الخالف يمكن أن يصل الى صدام شرط أال يض ّر
البلد ...اذا كان لديكم أمر ايجابي او بناء فأنا منفتح دائماً ...اما
اذا كان األسلوب هو التعطيل فلن أقبل بذلك ...أنا اذا اعتمدت
مقاربة التوافق في عملنا فانما فعلت ذلك خشية من التعطيل ألن
التعطيل مهما كان الشكل الذي يأخذه سيضر بالبالد.
اننا ننعم باستقرار يجب المحافظة عليه .سأبقى على هذه
المقاربة وعندما أشعر بأن هناك رغبة بالتعطيل سأتصدى لها.
انا منفتح على اي نقاش ...اذا كان هناك تباين حول موضوع
معين ما في مانع ...وانما ان نوقف كل شيء جملة وتفصيال...
ال ...هذا غير مقبول.

جلسة مجلس الوزراء
سأسعى كل جهد للمضي في تسيير امور البالد ...حكومتنا
ليس عندها مجال لتعالج القضايا السياسية ...نحن نريد ابعاد
القضايا الخالفية عن مجلس الوزراء لكي نسيّر شؤون البلد ...اذا
كان هناك موضوع خالفي يجب ان نضعه جانبا ً واذا كان هناك
فريق احترمه وأقدره لديه موقف ال مانع ...لكن في المقابل هناك
قوى أخرى عندها موقف ...وضعنا ال يسمح بتحريك الشارع...
الذهاب الى المجهول هو تعريض البالد الى المخاطر ...لن اوافق
ولن اتساهل بقدر ما تسمح لي صالحياتي...
انا كرئيس لمجلس الوزراء أقوم بدوري بالتي هي أحسن ...لم
ادّع تسجيل انتصارات او مكاسب اال للحكومة...
لن اقف متفرجا ً على الشتائم وأسكت ...شخصيا ً لدي الحق
في ان أبدي حرصي على كرامتي الشخصية وكرامة المنصب...
اتمنى على من اطلقوا هذه التهم ان يراجعوا انفسهم».
وتابع« :لم ألجأ في اي يوم الى القمع في مجلس الوزراء او
علي الكثيرون التساهل في ممارسة
الدكتاتورية ...ال بل ربما أخذ ّ
صالحياتي.
علينا ان نعمل وندرس جدول اعمالنا ونحل مشاكل الوطن
والناس ...اذا كان هناك فريق عجز عن الوصول الى حل للمشاكل
السياسية خارج مجلس الوزراء فعليه أال يرميها على المجلس...
إذا أراد فريق اتخاذ موقف ينسجم مع مواقفه فليعطل نفسه بدال ً
من تعطيل مجلس الوزراء.
آمل بأن تكون هذه االمور عابرة وال تضر بالبالد خصوصا ً في
اطار التوازنات السياسية ...لم اقصر ال على مستوى طائفي وال
علي ...يمكن غيري بدو يضحي
مذهبي وال أحد يستطيع أن يزايد ّ
بالبلد من أجل منصب ...أنا مش هيك ...أنا أود اليوم أن ندخل
في جدول اعمالنا لكي نس ّير أمور الناس خصوصا ً ان المواضيع
المطروحة التي يتوقف عندها بعض الفرقاء استوفت النقاش...
على مستوى التعيينات وزراء االختصاص هم المرجعية وال أحد
يستطيع ان يتجاوز اختصاص الوزراء ...كل وزير مسؤول عن
وزارته...
م��وض��وع ع��رس��ال شرحته ال��م��رة الماضية ...لقد اطلعت
شخصيا ً على االج��راءات التي يقوم بها الجيش وهي إجراءات
ممتازة .الظرف يحتم علينا ان نكون موحدين وراء الجيش
والقوى األمنية».
وكان انقسام واضح بين فريق دعم رئيس الحكومة ويضم
وزراء « 14آذار» واللقاء التشاوري والحزب التقدمي االشتراكي،
وفريق داعم للتيار الوطني يضم المرده وحزب الله والطاشناق.
وقال وزير الزراعة أكرم شهيب لباسيل «إذا رأس الدبلوماسية
هيك بيحكي مع رئيس الحكومة ،شو تركنا للبقية» ...وهدأت
األجواء بعد ذلك ،قبل ان ينشب خالف مجددا ً بين باسيل ووزير
الصحة وائل ابو فاعور .وتخللت الجلسة اتصاالت جانبية من
داخل الحكومة الى خارجها بين ال��وزراء ومرجعياتهم خارج
مجلس ال��وزراء ،وأبرزهم الرئيس نبيه بري والنائبان ميشال
عون ووليد جنبالط ،ومن خارجها الى الداخل .وأص��ر سالم
بعد االستماع الى وجهات نظر كل فريق ،على البحث في جدول
االعمال ،مشيرا ً الى ان العمل سيتم بالتوافق ،فاعتمدت آلية
الجلسة األخيرة وتم إقرار بند فتح اعتمادات لدفع المستحقات

المترتبة للمستشفيات.
وبعد الجلسة التي استمرت ألكثر من أربع ساعات ،وغاب
عنها وزير السياحة ميشال فرعون ،تال وزير اإلعالم رمزي جريج
المقررات الرسمية.
وذكر جريج جزءا ً من كالم سالم في الجلسة ردا ً على باسيل،
ولفت الى أن عددا ً من الوزراء تحدثوا في الجلسة «تناولوا في
كالمهم موضوع صالحيات رئيس الجمهورية في حال شغور
مركز الرئاسة وكيفية ممارستها من قبل مجلس الوزراء وكالة
عن رئيس الجمهورية خالل فترة هذا الشغور وتمت معالجة هذا
الموضوع في شكل مستفيض من قبل ال��وزراء الذين أبدى كل
منهم وجهة نظره بصدد الموضوع المطروح .بعد هذه المناقشة
التي استغرقت وقتا ً طويالً أعرب الرئيس عن حرصه وحرص
مجلس الوزراء على استيعاب ما جرى وتمسكه بأن الخالفات
السياسية ال يمكن ان ُتحل في مجلس ال��وزراء طالبا ً االنتقال
الى البحث في البند األول من جدول األعمال .فقرر المجلس
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى توزيع االعتمادات على
المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة
العامة .وبعد إقرار هذا البند طرح سالم إدراج موضوع البحث
في مقاربة عمل مجلس ال��وزراء في ظل الشغور الرئاسي قبل
البحث بسائر بنود جدول األعمال ،في الجلسة المقبلة التي
ستعقد بعد عيد الفطر».

باسيل

والحقاً ،رد الوزير باسيل من الرابية على وزير االعالم فقال:
«بدأنا نسمع بتسريبات إعالمية ،فسمعنا كالم وزير االعالم رمزي
جريج ،وهو ال يعكس ما اتفق عليه في جلسة مجلس الوزراء،
وسأعقد غدا ً (اليوم) مؤتمرا ً صحافيا ً في وزارة الخارجية».
وقال« :نجحنا اليوم في وقف آثار التعدي على صالحيات
رئيس الجمهورية .لقد بدأت الجلسة بموجب الدستور باحترام
الدستور من ناحية جدول األعمال أو من ناحية إدارة الجلسة .ثم
تم االتفاق برضانا ،وبنتيجة اتفاق سياسي على البنود التالية:
أوالً :تم بموجب موافقتنا إقرار بند خاص بالمستشفيات.
ثانياً :يتوقف مجلس ال��وزراء عن االنعقاد لمدة اسبوعين
يتم خاللهما البحث في مطالبنا المتعلقة بصالحيات رئاسة
الجمهورية.
ثالثاً :وستتناول الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء موضوع
الصالحيات فقط ،وإن األمور مجمدة في إنتظار التوصل إلى حل.
هذه المواضيع طرحت علينا ،ولم نستطع رفضها».
وأضاف« :تم اليوم اإلقرار بالتعدي الجارف على صالحيات
رئاسة الجمهورية ،ونحن مؤتمنون عليها ،ولن نسكت ألننا
سنمارس هذه الصالحيات بالوكالة عنه .ولألسف ،بالجهد
والصوت والكلمة توقف التعدي على هذه الصالحيات ،ونحن
نتمنى أن يبقى متوقفاً .ل��ذا ،إن الحركة العفوية للشباب
واإلشكال العفوي الذي حصل في مجلس ال��وزراء ،قد وضعا
حدا ً للتعدي على الصالحيات .المعركة مستمرة ،ونحن نريد
مواجهة ما يتعلق بالجمود في مجلس الوزراء كل واحد لجهة
صالحياته».

جرحى في �إ�شكال بين الجي�ش والمعت�صمين قرب ال�سراي

الجي�ش :هدفنا حماية الم�ؤ�س�سات والممتلكات �إلى جانب حرية التعبير
ك��ان مناصرو التيار الوطني الحر في مركز
األمانة العامة في «سنتر ميرنا الشالوحي» في
سن الفيل ،يراقبون أجزاء من جلسة مجلس الوزراء
في السراي ،وما إن سمعوا بالمشادة الكالمية بين
رئيس الحكومة تمام سالم ووزير الخارجية جبران
باسيل ،توجهوا بمواكب سيارة إل��ى السراي،
رافعين األع�لام البرتقالية والشعارات الداعمة
لرئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون
والمنددة بـ«الحريرية والداعشية» السياسية.
وأقفل الجيش كل المنافذ والطرقات المؤدية
الى السراي الحكومية ،امام السيارات والمشاة،
وبعدما حاول عدد من مناصري التيار االقتراب
حصل تدافع بين الطرفين تسبب بحاالت إغماء
وسقوط جرحى من الطرفين ،عرف منهم أنطون
سعيد والناشط طوني اوري��ان من «التيار» و7
عسكريين .وذك��رت قيادة الجيش في بيان ،ان
«ظهر اليوم (أم��س) ،أقدم حشد من المتظاهرين
على اجتياز السياج الذي وضعته قوى الجيش
في محيط السراي الحكومية ،واعتداء بعضهم
على عناصر الجيش ،ما أدّى إلى إصابة سبعة
عسكريين بجروح مختلفة ،ت ّم نقلهم إلى المستشفى
العسكريللمعالجة».
وف���ي ب��ي��ان الح���ق أك���دت ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش أن
«المؤسسة العسكرية لن تستدرج إلى أي مواجهة
مع أي فريق كان ،وأن هدفها هو حماية المؤسسات
الدستورية والممتلكات العامة والخاصة ،وسالمة
المواطنين ،إلى جانب تأمين حرية التعبير لدى
جميع اللبنانيين ،في إط��ار القوانين واألنظمة
المرعية اإلجراء».
وأفيد أن من بين المصابين النائبين المهندسين
آالن عون وحكمت ديبل والمهندسين انطوان سعيد
وفادي حنا .وقد دانت نقابة المهندسين اإلعتداء.
وبعد فض اإلش��ك��ال ،تج ّمع المعتصمون في
شارع المصارف المواجه للسراي .وفور انتهاء
جلسة مجلس الوزراء ،انضم باسيل ووزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب إلى المعتصمين،
حيث أكد باسيل في كلمة «أننا ال نقبل ان يحل أحد
مكان رئيس الجمهورية» ،مضيفا ً «اليوم ،حصلنا
على ما نريد ،لكن المعركة بدأت ولن تنتهي وليست
متعلقة ببند أو بمكان أو زمان ،وهي معركة طويلة،
ونحن أصحاب القرار والدولة دولتنا».
أما الوزير بو صعب فقال« :أقروا ما كنا نريده،

خالل االشكال
وبعد أسبوعين أي بعد عيد الفطر ،تعهد لنا
رئيس الحكومة انه سيعاد البحث في صالحيات
رئيس الجمهورية وبآلية العمل ،فنحن نريد
تطبيق الدستور ونريد الشراكة ،صالحية الرئيس
وال���وزراء ورئيس الحكومة ستكون محفوظة.
واليوم وبعد نقاش دام  3ساعات ونصفاً ،اتفقنا
على العمل إليجاد حل من اليوم إلى ما بعد عيد
الفطر ،فلن يفرض أي بند على جدول األعمال إلى أن
نكون اتفقنا على آلية للعمل .هدفنا ليس المواجهة
والمرحلة اآلن للتهدئة ،والجيش نحميه برموش
عيوننا».
وبعد ذل��ك ،أعلن مسؤول قطاع الشباب في
«التيار» انطون سعيد «انتهاء التحرك واالنسحاب
من وسط بيروت ألننا نلنا ما نريد» .ومع خلو
ال��ش��ارع ت��دري��ج �اً ،أزي��ل��ت ال��ع��وائ��ق والحواجز
العسكرية وأعيد فتح الطريق أمام السيارات.
وكان سعيد أكد «ان هذا التحرك عفوي وال عالقة
له بالتحرك الكبير الذي يعد له «التيار» .تزامنا ً
توافد نواب «التيار» ووزراؤه السابقون الى محيط
السراي دعما ً للتحرك الشبابي.
وف��ي ردود الفعل على أج��واء جلسة مجلس

الوزراء والتحرك في الشارع ،أجرى الرئيس نجيب
ميقاتي إتصاال ً بالرئيس سالم عبّر له خالله عن
تضامنه معه في هذا الظرف الصعب .فيما اعتبر
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط في
تغريدة على «تويتر» ،انه «في األوقات العصيبة
التي نمر بها أهم شيء الهدوء فال بد للعقل أن يعود
ويتح ّكم».
واعتبرعضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب
شانت جنجانيان من جهته ،أن «الحكومة ُوضعت
أمام مفترق طرق ما يوجب عليها ا ّتخاذ قرار ،علما ً
انها سبق وعيّنت في مراكز عدة ،فلماذا عندما اتى
الدور الى حسم ملفات ساخنة تو ّقف التعيين»؟
وق��ال« :نحن معنيون بالشعارات التي يرفعها
مناصرو «التيار» ألنها «تكملة» لمطالبنا ،لكن هذا
ال يعني أننا نوافق على األسلوب».
وأص��در رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني
النائب طالل أرسالن ،بيانا ً اعتبر فيه أن»ما يحصل
اليوم ي��دل على االه��ت��راء الكامل في مؤسساتنا
الدستورية ،ويجب الخروج الفوري من دون تلكؤ
او مواربة من الحالة الطائفية المذهبية العنصرية
المقيتة وإال اآلتي اعظم».

وج��زم األم��ي��ن ال��ع��ام لـتيار المستقبل أحمد
الحريري «أننا سنظل ندعم الرئيس سالم وندعم
ال��خ��ط��وات التي يتخذها للحفاظ على الكيان
اللبناني وعلى المؤسسات اللبنانية».
وأش��ارت «حركة األم��ة» في بيان ،إلى «أن ما
يحصل في محيط السراي الحكومية خطير جداً،
كونه استهداف لرمزية مؤسسات الدولة» ،معتبرة
«أن األم��ور ال يمكن أن تعالج بعصبية» ،داعية
إلى «أن يلهم الله الرئيس تمام سالم بذل المزيد
من الجهود إلخراج لبنان من هذه المحنة وإيجاد
السبل إلع��ادة اللحمة بين األفرقاء السياسيين
والجلوس الى طاولة الحوار واالتفاق على رئيس
للجمهورية وإنهاء ملف التعيينات األمنية».
ودع��ا األمين العام لـ«التيار االسعدي» معن
األسعد في تصريح ،األفرقاء الى «الحكمة والتعقل
وتحمل مسؤولياتهم الوطنية في مرحلة أحوج
ما يكون لبنان فيها الى التضامن بين مكوناته
السياسية والطائفية لمواجهة ما يتعرض له من
استهدافات واستحقاقات».
وإذ طالب الجميع «باالستجابة الفورية ألي
دع��وة الى طاولة الحوار» ،تمنى األسعد «لو أن
التحرك في الشارع توجه أيضا ً إلى مجلس النواب
وإل��ى القصر الجمهوري واالعتصام فيه حتى
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،بدال ً من تعطيل
حركة المرور ومصالح المواطنين الذين يعانون
الفقر والقهر واألوض����اع االمنية واالقتصادية
والمعيشيةالصعبة».
وأك���د «أن ح��ق��وق المسيحيين مسلوبة من
الطوائف االسالمية ،وللتيار الوطني الحر أحقية
التحرك والمطالبة بإعادة هذا الحقوق» ،لكنه شدد
على رفضه النزول الى الشارع «ألنه قد يساهم
في تأجيج الصراع ويعمق الخالف ،وباالمكان
المطالبة بالحقوق بوسائل ديموقراطية سليمة
موجودة ،وقد تعطي ثمارها».
ورأت «هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية»
في بيان :إن «تحرك التيار الوطني الحر يمثل
طموح المسيحيين ف��ي المطالبة بالمشاركة
الحقيقية في الحكم ،وما حصل من إشكال بين
الوزير جبران باسيل ورئيس الحكومة تمام سالم
ال��ذي ح��اول منعه من الكالم ينبئ بديكتاتورية
داخل مجلس الوزراء غير مقبولة ومناقضة لميثاق
العيش المشترك».

عون :حققنا ما نريده في الحكومة
وال انتخابات رئا�سية قبل النيابية
حمل رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال
عون بعنف على قيادة الجيش على خلفية اإلشكال مع
المتظاهرين أمام السراي الحكومية أمس ،أما حكوميا ً فأكد
عون «أننا حققنا ما نريده» ،وقال« :إذا كان من استولى
على حقوق اآلخرين سينتصر على أصحاب الحقوق ،فال
داعي ألن يكون هناك بلد» .وشدد على ان ال انتخابات
رئاسية قبل النيابية.
وقال عون في كلمة له من الرابية بعد تظاهرات أمس،
وعلى أثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء« :هذا يوم تاريخي
في مجلس الوزراء وفي الشارع ،ونقول للشباب «يعطيكم
العافية» ،ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين منهم ،وابقوا
مستعدين ،فنحن ال نزال في البداية ،وما ابتلعوه بالتآكل
سوف يعود».
وأضاف« :إن اندفاع شبابنا اليوم جعلهم ينزلون إلى
الشارع ،وتعرضت لهم القوات المسلحة بالضرب .ونشير
هنا إلى أنهم باألمس كانوا أكثر من اليوم بكثير ،حيث
جالوا في مناطق متعددة من لبنان ،ولكن ما من أحد جرح
أو عطب ،كما لم يكسر أي زجاج .فلماذا يستخدمون القوة
معنا اليوم؟ هل يظنون أن استخدامهم القوة قد يثنينا عن
االستمرار بموقفنا ويدفعنا الى التراجع؟ نقول لهم طبعا ً
كال».
وس���أل الشعبة الخامسة ف��ي ال��ي��رزة« :ل��م��اذا هذه
البيانات؟ وهل لتبرروا اعتداءكم على المواطنين؟ تقولون
إنهم ت��ج��اوزوا الحاجز واع��ت��دوا على العسكر ووق��ع 7
جرحى عسكريين ،لم يقع أي عسكري جريحا ً ولم يعتد
أحد عليهم ،وعلى العكس ،العسكر ضربوا المواطنين.
تذكروا ما علمتكم إياه عندما كنت قائدا ً للجيش ،وكيف
أن الوثيقة التي تصدر من اليرزة يجب أن تكون وثيقة
تاريخية ال يتخللها خطأ أو فاصلة في غير محلها ،هذا هو
الجيش الذي نعرفه ونريده».
وأردف« :يجب أن يعرف الجميع أن بعد اليوم ما من أمر
سيحصل خالفا ً للدستور .وفي الجلسات المقبلة سيتأكد
هذا الموضوع .نحن لم نخطط لكل هذه المسيرات ،ولكن
الحدث فرض نفسه علينا .وليعط الله العافية للشباب،
وسنكمل مسيرتنا».
وق��ال« :سمعنا الكثير من الكالم عن تعطيل لرئاسة
الجمهورية ،ولكن من سينتخب هذا الرئيس؟ أوليست
األكثرية التي مددت لنفسها بالـcontrat؟ أين يحصل هذا
األمر؟ كم من خطأ ارتكبوا بحق الدستور والقوانين المدنية
والعسكرية؟ هل يظنون أن كل ما تحدثنا عنه في البداية
سيذهب هدراً؟ كال».
وأضاف« :من غير الممكن أال ننزل إلى الشارع ،إذ يبدو
أن من يواجهنا هم أبناء شارع .فهل يمكن أن نتواجه معهم
في مكان آخر غير الشارع؟ وإذا كانوا يحبون ذلك ،فليكن.
ال يمكن اليوم أن يواجه الحق ،بوقاحة الكذب ،فبأي حق
يجتهدون قانونا ً للتمديد لمجلس النواب؟ وكيف يمكن أن
تقوموا بكل هذه االجتهادات السيئة والخاطئة ،وتأتون
بكل وقاحة لتعلموني الدستور والقانون».
وتابع« :شبعنا من الذين يقولون لنا انزلوا إلى مجلس
النواب وانتخبوا رئيسا ً للجمهورية ،واألبشع من ذلك أني
ال أسمع أي صوت ينادي بأن هذا المجلس غير شرعي،
وأننا لم نوافق عليه .لقد وافقت على المجلس بشرط
واحد ،وهو القيام بتسوية كي تجرى االنتخابات في شكل
يحترم ميزان القوى الحقيقي ،وبرضى الجميع .فإذا لم
تقوموا بذلك ،لن تستطيعوا انتخاب رئيس للجمهورية.
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إذاً ،ليس بمقدوركم أن تتخطوا المادة  62من الدستور».
وش��دد على «أن ق��ان��ون االنتخابات يجب أن يأتي
قبل إج��راء االنتخابات النيابية وقبل انتخاب رئيس
الجمهورية».
وقال« :لن أوفر أحدا ً في أي موقع كان عندما يستمر
بالقول لي انزل إلى المجلس وانتخب رئيسا ً للجمهورية.
ل َم لم نسمع أصواتهم عندما خرق الدستور ولم تبق مادة
منه لم تنتهك؟ ال أميركا وال روسيا وال العالم بأكمله قادر
على أن يزيحني قيد شعرة ،فأنا مستعد لالستشهاد
للمحافظة على حقي».
ورد العماد عون على أسئلة الصحافيين ،فقيل له:
حلفاؤك اليوم ليسوا معك .أج��اب« :الموضوع يتعلق
بحقوق المسيحيين ،وأنا «بك ّفي وبوفي» بمفردي .أنا لم
أضع شروطا ً على أحد عندما قمت بتحالف سياسي».
وقال« :اليوم ،أجلت الجلسة وحققنا ما نريده ،وسنرى
ماذا سيحصل في الغد .ستسمعون الكثير من اإلشاعات،
ولكن أؤكد أننا حققنا ما نريده اليوم».
سئل :أال تخافون من لعبة الشارع على اعتبار أنه يمكن
تحريك شارع مقابل شارع آخر؟
أجاب« :من يريد أن «يشحذ» حقه لن يحصل عليه أبداً،
وإذا كان من استولى على حقوق اآلخرين سينتصر على
أصحاب الحقوق ،فال داعي ألن يكون هناك بلد».
وأكد أنه «لن يصدر أي قرار داخل مجلس ال��وزراء من
دون موافقتنا».
وعن البند الذي اقر أمس قال« :أقر بندا ً يتعلق بوزارة
الصحة وهدفه مساعدة المرضى ،ونحن كنا موافقين على
إقراره».
وكانت مجموعة من المتظاهرين توجهت الى الرابية
وألقى فيهم العماد عون كلمة قال فيها« :يمكننا أن نقاضي
كل من أعطى األوامر بضرب المتظاهرين ،والبيان الكاذب
بوجود جرحى من الجيش ليس إال لتبرير «الزعرنات»
التي ارتكبت ،وهذا له أيضا ً حسابه».
وردت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان مؤكدة
«أن قيادة الجيش أنها لم تلجأ إلى استخدام القوة مع
بعض المحتجين إال بعد تعرض العسكريين واستخدام
الشدة معهم ومحاولتهم اجتياز السياج الذي وضعته تلك
القوى أمام السراي الحكومية».

حمل «الم�ستقبل» وحلفاءه م�س�ؤولية الأزمة
ّ

«الأحزاب» :اال�ستئثار بالحكم انقالب على «الطائف»
ح ّمل لقاء األح��زاب والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية في بيان بعد اجتماعه الدوري في مركز الحزب
السوري القومي االجتماعي« ،تيار المستقبل» وحلفاءه
«المسؤولية الكاملة عن األزم��ة التي تشهدها البالد،
والناتجة من سياسة االستئثار بالحكم ،بما يشكل
نص على احترام
انقالبا ً سافرا ً على دستور الطائف الذي ّ
الشراكة الوطنية وتحقيق العدالة بين اللبنانيين ،بنا ًء
على النتائج التي تسفر عنها االنتخابات النيابية».
وأكد اللقاء «أن عدم احترام الدستور وتجاهل المطالبات
المستمرةفيوضعحدلمثلهذهالسياساتالتيينتهجها
تيار المستقبل ،تقود البالد إلى المزيد من التأزم والتوتر».
ورأى «أن إحداث تغييرات وإصالحات جديّة ال يمكن
أن يحصل في ظل بنية النظام اللبناني الطائفي المو ّلد
لألزمات ،وأن مثل هذه التغييرات واالصالحات يبدأ
بإقرار قانون جديد لالنتخابات خارج القيد الطائفي
وعلى أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ،على قاعدة
النسبية ،ليعاد على أساسها تشكيل السلطة السياسية
في البالد».

نص على مثل هذه اإلصالحات
وذ ّكر بـ«أن الطائف ّ
السياسية التي جرى التمادي في تجاهلها ،كما جرى
التمادي في إفراغ الطائف من مضمونه».
وأك��د اللقاء «أحقية المطالب التي يطرحها التيار
الوطني ال��ح� ّر لناحية اح��ت��رام الدستور والشراكة
الوطنية ورفض نهج االحتكار واالستئثار الذي يمارسه
تيار المستقبل» ،معتبرا ً «أن استمرار المستقبل في
تعنته ورفضه التخلي عن هذا النهج ،سيقود إلى تفاقم
االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية».
ولمناسبة «ي��وم القدس العالمي» ،توجه اللقاء
بالتحية إلى «الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته
الباسلة والمستمرة ضد االحتالل الصهيوني الذي
يمعن في سياسات التهويد واالستيطان في القدس
وغيرها من األراضي الفلسطينية المحتلة».
وأكد «أن يوم القدس العالمي الذي دعا إليه الراحل
االمام الخميني ،يشكل مناسبة لتجديد النضال العربي
واإلسالمي والعالمي لتحرير القدس من رجس االحتالل
الصهيوني».

