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حتقيقات

ال�س ّيد والعماد ال ي� ِؤثران الت�سويات
فهل تت�شارك الأعالم ال�صفراء والبرتقالية في ال�شارع؟
هتاف دهّ ام
لم يحسم محور حزب الله  -سورية – إي��ران الحرب
لمصلحته على صعيد المنطقة بجني انتصارات ،لكنه
لم يهزم أيضاً ،وإزاء ذلك ،لم يصل هذا المحور بعد الى
مرحلة فرض رئيس للجمهورية في لبنان ،وربما لن يصل
الى ذلك ،لقد أبلغت الجمهورية االسالمية االيرانية ك ّل
من يعنيه األمر في الخارج والداخل انها لن تتدخل في
االنتخابات الرئاسية ،ودعا األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله في خطابه لمناسبة السنوية التاسعة
لالنتصار على العدو «اإلسرائيلي» عام  ،2006إلى لبننة
الح ّل وع��دم انتظار المداخالت الخارجية .أع��اد السيد
تصويب الخلل الشائع محليا ً وهو أنّ الح ّل في الخارج
في حين أنّ الح ّل في الداخل ،وإذا أراد الفريق اآلخر أن
يكابر ويستم ّر في رفضه التحاور مع رئيس تكتل التغيير
واالصالح العماد ميشال يكون يريد أن تبقى األزمة إلى ما
ال نهاية.
ارتفع سقف دعم األمين العام لحزب الله للعماد عون
الى سقف غير مسبوق في التعاطي مع أيّ من حلفائه
في شكل مطلق ،متجاوزا ً مفاعيل عبارته الشهيرة في
احتفال النصر في أيلول  2006إنّ لحلفاء المقاومة،
دينا ً عليها ليوم الدين لمواقفهم المش ّرفة بالوقوف معها
والى جانبها إثر العدوان.
كان السيد نصر الله حاسما ً في خطاب وادي الحجير
بأنه لن يسمح باستفراد العماد ع��ون أو كسره وهذا
يشكل ردا ً سريعا ً على بعض األص��وات في الداخل التي
هدّدت رئيس التغيير واإلصالح بقائد الجيش العماد جان
قهوجي .وعطف هذا الدعم على عبارة بالغة الخطورة
تستعمل للمرة األولى منذ اتفاق الطائف الطائفة القائدة،
وانّ عقلية الطائفة القائدة يجب أن تخرج من العقول.
وك��أنّ السيد يجهض مفاعيل اتفاق الطائف الذي جعل
الطائفة السنية هي الطائفة القائدة ومن تيار المستقبل
التيار القائد.
أراد السيد ،كما تشير مصادر مطلعة لـ«البناء» ،أن
يقول إنّ المسألة من اآلن وصاعدا ً لم تعد مسألة تعيينات
عسكرية وأمنية أو مقاربة آللية عمل في مجلس الوزراء،
بل باتت مسألة نظام إما يقوم على الشراكة وإما إعادة
النظر في ك ّل شيء.
رب��ح العماد ع��ون أكثر مما ك��ان ه��و ب��ذات��ه متوقعاً،
أسمع السيد نصر الله الجميع أنه لن يتركه وحده في
الشارع ،وقد يأتي يوم ترفرف فيه األعالم الصفراء الى
جانب األعالم البرتقالية ،وهذا مرتبط بطبيعة التحديات
التي سيواجهها الجنرال وكيفية التعاطي معه ،فإذا كان
الفريق اآلخر يريد أن يح ّول حركة الجنرال الى مراوحة في
مأزق أو صرخة في وادٍ ،فإنّ الضاحية لن تسمح بإيصال
المسار الى هنا وستؤازر الرابية بأشكال مختلفة.
ويرى المراقبون أنّ خطاب السيد نصر الله في الفقرة
المتعلقة بالشأن الداخلي حسم انتصار التيار الوطني
الحر في مواجهة تيار المستقبل بعد أن جعل العماد عون

ممرا ً إلزاميا ً لك ّل قرار وطني كبيرا ً كان أو صغيراً .وهذا ما
لم يكن رئيس التغيير واالصالح نفسه ينتظره ،ولم يكن
تيار المستقبل يتوقعه ،وش ّكل مفاجأة لبعض أفرقاء 8
آذار ،على رغم أنّ أوساطا ً مطلعة رأت أنّ العقدة ليست
عند الحلفاء ،فالخالفات التكتيكية قابلة للتجاوز وعندما
تحين لحظة الحقيقة لن يقف هؤالء إال في صف العماد
عون.
أل��زم السيد نفسه وجنرال الرابية في المصير نفسه
في السراء والضراء ،وبما انّ التيار األزرق ال يملك القدرة
على هزيمة العماد عون وحزب الله مجتمعين سيكون
الجنرال حقق المرحلة األولى من مرحلة االنتصار على
عملية عزله ،ويبقى أمامه المرحلة الثانية وهي حسم
المواجهة لمصلحته وهذا يتطلب فعالً مزدوجا ً من فريق 8
آذار مجتمعا ً من جهة ومن جماعة  14آذار لتقبل الواقع من
جهة أخرى .بيد أنّ الوقت لم يحن بعد عند تيار المستقبل
الذي تبلّغ من السعودية ،بحسب أوساط سياسية ،إبعاد
الملف السياسي عن أي حوار داخلي وإبقائه في «ثالجة
انتظار» لمعالجة الوضع اليمني ومعرفة اتجاه الح ّل في
سورية.
ويؤكد وزير العمل السابق سليم جريصاتي لـ«البناء»
أنّ السيد نصر الله هو قدر جميل للبنان ،وأنّ كالمه األخير
ّ
يدل مرة
باإلحاطة بالوضع اللبناني من جوانبه كافة
أخرى أنّ سيد المقاومة عبَر ويعبُر إلى الدولة في ك ّل حين،
بينما يتخلف أهل السلطة أنفسهم عن الحفاظ على أدنى
مقومات الدولة ،فهو يدعو إلى الحوار والوحدة الوطنية
والفريق األكثري يبعثر روافد القوة وينقض على الشراكة
الوطنية التي هي عنوان الطائف العريض ،فيمدّد ألكثريته
المتسلطة عنوة وتك ّرراً ،ويمنع على الشعب حق التعبير
عن رأي��ه وه��و صاحب السيادة ومصدر ك� ّل السلطات،
ويستأثر بالقرار اإلجرائي ،إلى ح ّد أنه يرضى بأن يختزل
وزي��ر صالحيات مجلس ال��وزراء كما حدّدها دستور ما
ّ
فيلتف على األقلية في معرض ممارسة
بعد الطائف،
صالحيات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء حال خلو
سدة الرئاسة .لذلك ليس عجبا ً ان يك ّرر السيد نصر الله ما
يقوله عن العماد ميشال عون وما يبديه من موقف متك ّرر
بالتأييد الكامل النتفاضة الجنرال على إنكار الحقوق
الوطنية الميثاقية والدستورية للمك ّون المسيحي،
وه��ذه هي حال المك ّون الشيعي المقاوم المحاصر في
السياسة اللبنانية والمستهدف باللحم الحي في الميدان
وباالتهامات الزائفة خارج والية القضاء اللبناني.
لقد تلقف جنرال الرابية ،بحسب جريصاتي كالم السيد
وجدانياً ،فأضفى عليه طابعا ً أخالقيا ً بامتياز يسمو كل
طابع آخر ،وبالتأكيد الطابع المصلحي كما أضفى عليه
أيضا ً طابعا ً وطنيا ً جامعا ً ينطوي من أن من حق ك ّل
مكون أن يشارك في مفاصل الحكم وسلطات الدولة وفقا ً
للحجم التمثيلي بحيث يعقد اللواء للممثل األق��وى لك ّل
مك ّون في تب ّوء المواقع الدستورية والقيادية ،هذه مقاربة
يستقيم معها النظام والحكم في لبنان ألنها ترسي ،وفق
جريصاتي ،قواعد الصيغة اللبنانية الحقيقية ،فال يهيمن
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جري�صاتي :عون تلقف كالم ال�سيد ن�صراهلل وجداني ًا و�أ�ضفى عليه طابع ًا وطني ًا جامع ًا
مك ّون من مكونات الوطن أو يفرض عليه ممثلون في
مختلف السلطات الدستورية والمواقع القيادية ال يأتمنهم
الممثل األقوى لهذا المكون ،فيت ّم إنتاجهم في كنف مكونات
تتوسلهم للقضاء على التشاركية ولضرب ميثاق
أخرى
ّ
العيش المشترك.
يلفت وزي��ر التغيير واالص�لاح السابق ،إلى «أنّ كالم
السيد نصر الله على ما قال العماد عون هو كالم رجال
الرجال الذي يكفي أن يتف ّوه به هؤالء كي تنعقد االلتزامات
والتحالفات والتفاهمات ،حالنا مع السيد نصر الله حال

واحدة وهدفنا واحد وهو إنقاذ لبنان من براثن اإلرهاب
وع��د ّو لبنان واألم��ة والتبعية واالس��ت��ره��ان ل�لإم�لاءات
اإلقليمية على أنواعها .قالها السيد وقالها العماد ،نحن ال
نؤثِر عبارة التسويات بل نعتمد كلمة (الحلول) وك ّل ح ّل
يبدأ بإعادة التشاركية الوطنية إلى وضعها الطبيعي
بمفهوم وثيقة الوفاق الوطني بدءا ً من مجلس النواب مرورا ً
بالحكومة وانتهاء برئاسة الجمهورية ،فنرسي معا ً بعد
طول مخاض سالم الشجعان واألقوياء في وطن األرز.
صحيح أنّ المرحلة االنتقالية والطوائفية قد طاولت

وتشعّ بت سلبياتها في الوطن الهزيل اال انّ التشاركية
الحقيقية كما يقول جريصاتي تح ّد من أضرارها ،فينجو
لبنان حتى يستق ّر على دولة مدنية قوية يطمئن فيها ك ّل
مك ّون على مصيره حاضرا ً ومستقبالً ،فتذوب المكونات
وتنصهر في الوطن في ظ ّل دولة عادلة ،تلك العدالة التي
أص ّر السيد نصر الله ان تكون سمة الدولة راهنا ً كي نخرج
ّ
ونلتف معا ً كتفا ً إلى كتف شعبا ً وجيشا ً
من أزمتنا الخانقة
ومقاومة ،سياجا ً حاميا ً لوطننا على أب��واب الحلول
اإلقليمية والدولية الكبرى.

هل ينقلب التيار الوطني الحر على الم�ؤ�س�سات؟
ج ّرب التيار الوطني الحر ك ّل أساليب التعاطي السياسي مع المكونات
الطائفية في لبنان ،ولم تؤ ّد الى النتيجة المرجوة .خاض حوارا ً مع تيار
ّ
انقض رئيسه سعد الحريري سريعا ً عليه ،عندما وصل الى
المستقبل،
االستحقاق الرئاسي ،فالعراب السعودي للحريري رفض بلغة ال لبس
فيها وصول رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون الى رئاسة
الجمهورية ،وعرقل الحريري تعيين قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز
قائدا ً للجيش بسبب صلة القربى التي تربطه بالجنرال ،باعتباره أنّ وصول
روكز الى اليرزة يشكل انتصارا ً للرابية.
لم تنفع زعامة عون المسيحية األولى وترؤسه ثاني أكبر كتلة نيابية في
المجلس في وصوله الى بعبدا واألخذ برأيه في تعيين قائد للجيش ،فهناك
شبه إجماع طائفي على رفض الرئيس األقوى ،وعلى االستئثار بصالحيات
رئيس الجمهورية ،وانتزاع حقوق المسيحيين التي نص عليها الدستور
بتأكيده على العيش المشترك والشراكة الوطنية .فهل ينفع وجود العماد
عون في الخط الذي ربح الحرب في الشرق األوسط؟ يؤكد أمين س ّر تكتل
التغيير واالصالح النائب ابراهيم كنعان لـ«البناء» «أن الجنرال عون ال يع ّول
ولم يع ّول يوما ً على متغيّرات خارجية في الملف الرئاسي ،وال نزال كتيار
وطني على موقفنا ان تكون المناخات الداخلية هي الدافع األول واألخير
للوصول الى انتخاب رئيس بحسب المواصفات الدستورية والميثاقية التي
نعبّرعنها دائماً ،وإذا ساهم المناخ اإلقليمي في ذلك ،فزيادة الخير خير».
دفع تيار المستقبل التيار البرتقالي إلى التطرف ،فلو أراد العماد عون اعتماد
البراغماتية الحيوانية لكان وافق على ك ّل شيء .وأمام ذلك ،يؤكد كنعان أنّ
«الوطني الحر» لم يضع سقفا ً زمنيا ً لتح ّركه ،فهو مرتبط بتحقيق المطالب،
وبتعاطي السلطة والفريق السياسي ال��ذي امتهن خالل  25عاما ً ضرب
الحقوق الوطنية والدستورية والميثاقية للمسيحيين .ليس تحرك العونيين
موسميا ً أو عابراً ،فنحن نحدد الزمان ونختار المكان واألسلوب والهدف من
ك ّل ذلك التعاطي معنا كشريك ولن نتراجع قبل تحقيق مطالبنا».
كان التمديد لقائد الجيش برأي النائب المتني آخر نقاط الكوب الممتلئ
بالمخالفات والتجاوزات التي بدأت بمنع إقرار قانون االنتخاب الذي يحقق
صحة التمثيل ،والتمديد للمجلس النيابي ،فضرب المجلس الدستوري
وتعطيله ،إلى ضرب التمثيل على المستوى الرئاسي وتمثيل التيار الوطني
الحر على المستوى المسيحي والوطني في المسار الذي سلكته الحكومة في
الكثير من الملفات التي نادينا بها ،فكل هذه االنتهاكات تستهدف الديمقراطية
وتداول السلطة وأحكام الدستور والميثاق في هذه الدول منذ  25عاماً.
يدرك القاصي والداني ما يمثله تيار العماد عون في المجلس النيابي ،فهو
لديه  27نائبا ً في البرلمان 16 ،منهم من الموارنة .ال يريد أحد من الفريق اآلخر
أن يعترف ،كما يقول كنعان ،بهذا التمثيل السياسي في النظام ،ال يريدون
إج��راء انتخابات نيابية ،قبل االنتخابات الرئاسية ،على أس��اس قانون
انتخاب جديد يؤ ّمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفقا ً للدستور
ووثيقة الوفاق الوطني ،ال يريدون استطالعا ً للرأي أو انتخابات مباشرة من
الشعب ،كل هذا ماذا يعني؟ يعني أنهم يضربون عرض الحائط الديمقراطية
وتطبيق الدستور والميثاقية ،وهذا األمر هو الذي دفعنا الى النزول للشارع
من أجل احترام المعاييرالديمقراطية ،فاستطالع الرأي الذي طرحناه وقبل
به الجميع بداية ،تح ّول فجأة الى جريمة بحق النظام السياسي والطائفي،
فقط ألنّ النتائج أظهرت أنّ العماد عون هو األقوى مسيحياً.
حق العماد عون أن يطالب كونه يترأس أكبر كتلة نيابية ويشارك في
الحكومة بإعطاء رأيه في تسمية قائد الجيش ،فالرأي األول يجب ان يكون
له بحسب كنعان ،الذي يشير الى اقتراحات كثيرة طرحت إليجاد ح ّل ألزمة
التعيينات من رفع سنّ التقاعد للضباط ،إلى ترقية الضباط إلى رتبة لواء
وفقا ً القتراح يقضي بترقية نواب رئيس األركان وقادة المناطق وقادة المعاهد
العسكرية إلى رتبة لواء باإلضافة إلى أعضاء المجلس العسكري ،لكن «مرتا
مرتا مشغولة بأمور كثيرة والمطلوب واحد» ،وهو احترام الدستور وقانون
الدفاع الذي يحدّد سن التقاعد الذي لم يعدّل.
إنّ اقتراح رفع سن التقاعد للضباط طرح بحسب كنعان من قبل وزير
الدفاع سمير مقبل منذ نحو عام ،ونحن كنا رافضين له واليوم يُعاد طرحه بعد
أن أُدخل لبنان في هذا المأزق إليجاد مخارج .صحيح أننا لسنا معارضين
في المطلق ألي طرح ولكن لدينا مالحظات عدة ،ما يه ّمنا هو الحفاظ على
المؤسسة العسكرية وعلى الهرمية الموجودة فيها وعلى سن التقاعد ال أكثر
وال أقل .ضمن هذا اإلطار نحن مستعدون للنقاش ،لكن هذا ال يعني أننا طالبنا
بذلك ،هناك من يريد من الفريق اآلخر أن يستدرجنا الى مواقف مخطط لها
مسبقا ً من قبله بطرحه بعض األفكار ،ثم برفضه لها .ويسأل لماذا التجاوزات
التي تحصل بتأجيل تسريح قائد الجيش؟ هل هذا يفيد المؤسسة العسكرية
أو احترام القانون وتداول السلطات؟ فإذا كانت أكبر كتلة مسيحية في لبنان
تخص الطائفة المسيحية ،فلمن الكلمة إذاً؟
ال كلمة لها في التعيينات التي
ّ
فهم يريدون أن يعيّنوا قائد الجيش وأن يأتوا بالنواب المسيحيين وبرئيس
للجمهورية ،فهل هذه الشراكة وهل هكذا تطبّق الديمقراطية؟
ليست العالقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل أفضل من العالقة مع
تيار المستقبل على رغم انها حليفة الحزب األصفر الحليف االستراتيجي

كنعان� :أ�سعى �إلى حل توفيقي داخل التيار بعلم الجنرال وت�شجيعه وال يمكن �أحد ًا �أن يحرق روكز
للتيار البرتقالي .التباين كما يرى كنعان واضح في العالقة بين رئيس
مجلس النواب نبيه بري والجنرال عون .ال يلتقي الرجالن على التمديد وال
على تشريع الضرورة .تحتلف رؤية الرئيس بري لألمور عن رؤية عون،
وأداء عين التينة الذي يراعي ظروفا ً سياسية معينة ،ال نلتقي عليه ،نحن
نرى األمور من منظار آخر ،فالرئيس بري اعتبر أنّ بإمكانه وضع جدول
أعمال الجلسة التشريعية ،بينما وجهة نظرنا تقول بضرورة أن يتفاهم
معنا على جدول األعمال في هذا الظرف االستثنائي في ظ ّل الفراغ الرئاسي
وتشعّ ب األمور.
تص ّر الرابية على أنّ المجلس النيابي غير شرعي ،لكنه تقونن من قبل
المجلس الدستوري ،وال يزال النواب العونيون ،بحسب رئيس لجنة المال
والموازنة ،ينزلون الى ساحة النجمة يمارسون عملهم ضمن األطر الموجودة
كلجان وغير ذلك .ويرى كنعان أنّ المجلس بعدم عودته إلى الشعب وعدم
تجديد واليته لم يكسب شرعية شعبية ،ورج��ل قانون كالرئيس بري ال
يستطيع أن يقول عكس ذلك ،وبالطبع هو يوافقنا الرأي.
ويضيف كنعان نحن ض ّد قرار قوننة المجلس النيابي ،لكن ال يمكن لنا إال
أن نحترم المؤسسات ،وعندما نبدأ بعدم احترام المؤسسات التي نخالفها
نكون قد بدأنا باالنقالب ،ونحن لم نصل بعد إلى االنقالب على النظام في
لبنان ،والسؤال عن إمكانية الوصول إلى االنقالب افتراضي ،حركتنا كما
يقول النائب المتني هي للمطالبة باحترام القانون والمؤسسات الدستورية،
نحن سنذهب إلى أعلى سقف في المطالبة بحقوقنا ،لكننا ال نزال في اإلطار
الدستوري الذي يجيزه النظام وال نخ ّل باألمن.
ليس التيار الوطني الحر في صدد العمل على عقد مؤتمر تأسيسي ،وال
يرى أصالً أنّ هناك اتجاها ً لذلك ،فك ّل ما في األمر ،يقول كنعان ،إنّ الفريق
اآلخر يستخدم المؤتمر التأسيسي فزاعة ،فكلما أراد هذا الفريق أن يح ّد
من حركتنا وحريتنا في التعبير يط ّل علينا بنغمة المؤتمر التأسيسي،
فنحن ال نطالب اال بتطبيق الدستور ونضغط باتجاه احترام الدستور

من قبل تيار المستقبل.
يدعم حزب الله الرابية في تحركها ،ويذهب معها الى النهاية ،يؤيد مواقف
وزيري التيار جبران باسيل والياس بو صعب في الحكومة ،ويجري اتصاالت
ومشاورات ويوظف عالقته باتجاه دعم العماد عون ،هذا ما يؤكده أمين سر
التكتل ،لكنه يشير إلى «أنّ أسلوب حلفائنا يختلف عن أسلوبنا ،يدعموننا
في تحركاتنا المحقة وفي الموقف السياسي ،والجنرال لم يطلب من أيّ من
الحلفاء النزول معنا بغض النظر عن التنسيق والتشاور ،نحن معنيون بما
نقوم به وسنستكمل هذه التحركات وهذا المسار سواء شارك اللبنانيون
معنا أو ال.
تأخذ «القوات اللبنانية» بدورها كما يعلن كنعان موقفا ً جيدا ً من مطالبة
العماد عون بحقوق المسيحيين ،ويغمز من إش��ارة رئيس جهاز االتصال
واإلع�لام في «القوات» ملحم رياشي« ،أننا لن نترك من يدافع عن حقوق
المسيحيين وحيدا ً على رغم االختالف في أسلوب الدفاع عن هذه الحقوق»،
ويلفت النائب العوني إلى «أنّ إعالن النوايا نجح إلى ح ّد ما ،فهو أزال غريزة
الحقد التي تراكمت على مدى  30عاماً ،فك ّل اختالف اليوم لن يتح ّول الى
خالف وك ّل التقاء سيبنى عليه .ويشدّد على «أنّ التيار الوطني يلتقي مع
«القوات» على ضرورة تغيير قانون االنتخاب ،وعلى مواصفات الرئيس القوي
للجمهورية وتشريع الضرورة واستعادة الجنسية ،لكننا نختلف على التمديد
وعلى القانون االرثوذكسي والصراع الدائر في المنطقة والنظرة الى سورية
ومن المقاومة .يرى عراب إعالن النيات أنّ هذا المولود الجديد من الممكن أن
تصب في مصلحة اللبنانيين.
ينمو ويكبر وأن تتشعّ ب منه أمور كثيرة
ّ
في موازاة ك ّل ذلك ،تتواصل داخل أروقة مكاتب البرتقاليين التي تشهد
حركة نشطة ،التحضيرات النتخابات رئاسة التيار الوطني الحر التي
ستجري في  20من ايلول المقبل .يحاول البعض أن يستهدف الجنرال عون
من خالل هذه االنتخابات الداخلية مستغالً الصراع الدائر بين صهره الوزير
جبران باسيل من جهة والنائب آالن عون من جهة أخرى .وفي انتظار ان

تفتح ابواب التقدم بالترشيحات الخميس المقبل ،تجري داخل صالونات
التيار وفي صالونات  8آذار أحاديث حول أهمية أن يقدِم العماد عون على
تأجيل االنتخابات إلى حين تقاعد العميد شامل روكز في  15تشرين األول
يتوحد العونيون حوله ،كونها
وإسناد رئاسة التيار له كونه الوحيد الذي
ّ
تصب في مصلحة التيار الوطني الحر الذي يتع ّرض لحرب إلغاء من
خطوة
ّ
قبل تيار المستقبل.
وفي السياق يؤكد كنعان «أنّ هذا األمر غير مطروح حالياً ،فالعميد روكز
ضابط في الجيش حتى إشعار آخر» .ويشير إلى «أنه يسعى الى ح ّل توفيقي،
بعلم العماد عون وتشجيعه ،يقوم على التشارك في بعض المواقع القيادية
واعتماد الشراكة في اتخاذ القرارات في المجلس السياسي ،ألنّ المطلوب،
كما يقول أمين سر التغيير واإلصالح ،أن تكون انتخابات التيار ديمقراطية،
ونحن نسعى الى أن تكون كذلك ،فهذه أول تجربة للتيار ،وهي تجربة رائدة
في األح��زاب اللبنانية ،ومن الصعب ج��دا ً أن نرى في تاريخ لبنان حزبا ً
تنتخب قاعدته الشعبية التي تتجاوز  15الفا ً رئيسا ً لها .نضع جهدا ً كبيرا ً
لتكون االنتخابات مستوفاة للشروط وللمواصفات ،فهناك لقاءات متواصلة
بين الماكينات االنتخابية ،والتيار سيبقى متماسكا ً ويدا ً واحدة عند انتهاء
االنتخابات ،ايا ً كان رئيسه المقبل.
يرفض كنعان مقولة «إن هناك من يريد أن يحرق العميد روكز من داخل
التيار الوطني ،ويشدّد على أنّ احدا ً ال يمكنه أن يحرق روكز الذي يتمتع
بمناقبية عالية ،فمعروف عنه في ك ّل مسيرته العسكرية التزامه ووالؤه
للمؤسسة العسكرية ،ومشهود له بذلك من كل اللبنانيين من دون استثناء».
يرى كنعان «أنّ تيار المستقبل يريد االستئثار بالقرار وال يريد أن يخضع
للقانون ،لديه حسابات خاصة ،فهو لم يستهدف العميد روكز فقط بل أسقط
المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية» .ويعتبر «أنّ الغرق في الزواريب
الصغيرة من قبل أي كان ،حتى لو كان من التيار الوطني الحر ،ليبني عليها
أوهاماً ،هو انعدام للمسؤولية».

