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الحريري يزايد على الجبير...

المكتوب يقر�أ من عنوانه
} حسين ح ّمود
هذا المثل الشعبي بدأ ينطبق على ما يبدو على ملف اإلرهابي
الموقوف أحمد األس��ي��ر .ه��ذا ما يشي به إخ�لاء سبيل مدير
المشتريات في منزل النائبة بهية الحريري في مجدليون،
محمد علي ال��ش��ري��ف ،اب��ن رئ��ي��س جمعية ت��ج��ار ص��ي��دا علي
الشريف ،بسند إقامة ،بعد بضع ساعات من استجوابه على
خلفية عالقته باألسير .وقد اعترف بإيوائه األخير في منزله
في الهاللية إثر فراره من معركة عبرا ض ّد الجيش اللبناني في
حزيران العام  .2013علما ً انه تردّدت معلومات عن تواصل
الشريف مع األسير أثناء صعود حركة األسير وكان يتولى
نقل األم��وال إليه .وقد ب ّرر الشريف إي��واءه لألسير بالخوف
منه بينما حضر والده إلى المنزل بعد علمه بالموضوع وطرد
األسير من دون خشية أو وجل!
هذا أوالً ،وثانيا ً ما زالت التسريبات من التحقيق تر ّكز على
معركة عناصر «األسيرية» ومعركة عبرا والتي ،بحسب ما
س�� ّرب ،نفى األسير أنه قاتل الجيش اللبناني مدّعيا ً أنه كان
ي��واج��ه س��راي��ا ال��م��ق��اوم��ة ب��ال��رغ��م م��ن استشهاد  18ضابطا ً
وجنديا ف��ي المعركة .لكن األه�� ّم أنّ التسريبات ل��م تتحدّث
عن الجهات التي كانت تح ّرضه وت ّمول حركته وتوفر الغطاء
السياسي ل��ه لمنع ال��دول��ة م��ن إن��ه��اء ظ��اه��رت��ه ،أو على األقل
تقييد نشاطها الذي انحصر في التحريض مذهبيا ً والتح ّرش
بالجيش واالعتصامات في شوارع صيدا ،إلى درجة أنّ وزير
الداخلية والبلديات السابق مروان شربل ذهب إليه في الخيمة
التي يعتصم فيها لمفاوضته بإنهاء االعتصام حبياً!
لكن م���اذا سيكون م��وق��ف ال��ق��وى السياسية ال��ت��ي تطالب
بصوت عال بضرورة كشف الجهات التي وقفت وراء أخطر
ظ��اه��رة شهدها لبنان أخ��ي��راً ،ف��ي ح��ال أقفل الملف بحدوده
أي أحمد األسير والقلة من مناصريه؟
الضيقةّ ،
سبق لهذه القوى أن ك��ان لها أيضا ً موقف عالي اللهجة
بعد تسريب أشرطة التعذيب في سجن رومية قبل بضعة
أشهر ،واتهام وزي��ر العدل أش��رف ريفي حزب الله مباشرة
وبصراحة تامة ومن على باب مكتب وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ،بهذا التسريب .واإلت��ه��ام لم يكن سياسياً،
على عادة فريق  14آذار في إطالق اتهامات بالقتل أو التفجير
الستخدامها في تمزيق النسيج اللبناني والتمهيد للفتن ،بل
ادّعى وزير العدل بأنّ لديه أدلة دامغة على تسريب حزب الله
أشرطة التعذيب!
إالّ أنّ التحقيق ف��ي ه��ذه ال��ق��ض��ي��ة ،ان��ت��ه��ى ب��إدان��ة خمسة
عسكريين بالجرم الشنيع وتصويره ،من دون معرفة الرأي
العام بالجهات المس ّربة ومن دون حتى االستماع إلى ريفي
واالط�ل�اع منه على أدل��ت��ه ،علما ً أنّ أش��رط��ة التعذيب ألهبت
الغرائز المذهبية لدى قسم كبير من الشارع اللبناني وكادت
أن توقع فتنة كبرى ساهم في التحريض عليها ،بعلمهم أو من
دون علمهم ،سياسيون ونواب ووزراء ...وانتهى الموضوع
وكأنّ شيئا ً لم يكن!
وبالعودة إلى قضية األسير ،تعلو األصوات المطالبة بعدم
االكتفاء بحدود التنظيم اإلرهابي وما ارتكبه من جرائم ،إنْ
في اإلع�لام أو على األرض ،وتدعو هذه الجهات إلى تجاوز
التحقيق هذا الح ّد إلى ما تعتبره ال يق ّل أهمية عن تلك الجرائم
وهو كشف من أنشأ «األسيرية» ،ومن أجل م��اذا ،ومن دفع
له المال ،ومن حتى كتب له خطاباته المذهبية ،ومن س ّوقها؟
واألكثر أهمية أيضا ً َمن و ّفر له الغطاء السياسي ،وأوجد له
هذه الحرية المطلقة من دون أية قيود ،من صيدا إلى بيروت
أي على مساحة ك ّل لبنان تقريباً،
فطرابلس والشمال والبقاعّ ،
وأوصله إلى ذروة االندفاع ليشهر السالح في وجه المواطنين
والجيش اللبناني ف��ي عبرا وم��س��اع��دة تنظيمات أخ��رى في
االعتداءات التي ن ّفذتها ض ّد الجيش في عدد من المناطق؟
ف��ه��ل سيُكشف ذل���ك ه���ذه ال��م��رة ون��ق��رأ ال��م��ك��ت��وب ك��ل��ه ،أم
ستذهب المطالبات ال��م��ذك��ورة أدراج ال��ري��اح ،وه��ذا م��ا يبدو
من ظاهر األم��ور المحصورة حتى اآلن بالعنوان فقط دون
غيره؟

 روزانا ر ّمال
ال يحتاج اللبنانيون وال��ع��رب لالستفاضة بتوضيح
العالقة الجيدة ج��دا ً والخاصة التي عوملت بها عائلة
الحريري من قبل العائلة المالكة في السعودية.
على أنقاض الحرب األهلية ب��دأت مشاريع اإلعمار في
س ّمي رفيق الحريري،
لبنان ،وقادها «أمل لبنان» ،حينها كما ُ
فأغدق باألفكار واألموال لإلعمار ،وبدأ عملية تحديث وترميم
شاملة ،وسنة بعد سنة أصبح رمزا ً اساسيا ً من رموز إعادة
الحياة الى مدينة بيروت التي د ّمرتها األحقاد والمؤامرات،
رغ��م ك� ّل النقاش ال��ذي راف��ق خططه اإلعمارية بين مؤيد
ومعارض.
كان الحريري مشروعا ً سعوديا ً واضحا ً وحصة سعودية
وازن��ة في لبنان ،استطاعت المملكة الدخول إلى المشهد
اللبناني بقوة من خالله ،وبمثل ما يدين الحريري بثروته
ودخوله السياسة اللبنانية على حصان أبيض للسعودية،
وهو مَن قال «لحم كتافنا من فضلهم» ،ربما تدين السعودية
للحريري (نعم) بتثبيت نفوذها في لبنان وتحسين أوراقها
االقليمية وحضورها الذي كان قيد النمو في بلدان الشرق
االوس��ط ،فنجح الحريري ونجحت معه السعودية التي
كانت توفر له ك ّل أسباب النجاح و«اإلبهار».
تعرف السعودية جيدا ً انّ ال��ح��روب األهلية هي أه ّم
مقدّمات الدخول إلى البلدان النامية او المنكوبة ،وتعرف
جيدا ً انّ سورية التي استعصت على الغرب يمكن كثيرا ً
الدخول اليها عبر حروب أهلية تنشر حكما ً الدمار والخراب،
فتتنقل المراحل فيها من النزاع الى ّ
فض االشتباك الى الحلول
السياسية ،التي تعني المؤتمرات الداعمة والمبادرات
التفاوضية ،فتدخل السعودية على طبق من فضة من باب
المساعدات والمبادرات كضامن لح ّل سياسي تتب ّنى فيه
شخصية سياسية توكل إليها إعادة إعمار البالد بمجهود

جبار إلع��ادة سورية إل��ى الحياة ،وعليه ك��ان المشروع
السعودي الواضح ّ
فك سورية عن إي��ران إوالً ،والدخول
السياسي اليها من البوابة الواسعة ثانياً ،بعد تحقق الوهم!
أي أن يكون الرئيس السوري بشار األسد قد رحل ،فيكون
النموذج اللبناني الناجح بالنسبة إليها وبالنسبة الى ك ّل
الدول الكبرى قد سلك الطريق.
رفيق حريري سورية ال يبدو أنه قادر على أن يظهر حتى
الساعة ،فالمشروع السعودي في إسقاط الدولة السورية
ورئيسها األسد لم يم ّر ،وهو اليوم بات أصعب بكثير مما
سبق بعد تفاهم اإليرانيين مع الغرب ،ويقين السعودية بأنّ
دعم األسد مطلب إيراني ثابت في حال حصول أي تعاون
ايراني -أميركي على مجمل الملفات ،وعلى العكس يبدو
اليوم أنّ الوضع السياسي لحريري لبنان بات في خطر.
فوضع رئيس وزراء األسبق المالي سيّئ ج��داً ،وتشير
المعلومات إلى أنّ شركة «سعودي اوجيه» في السعودية
تتوجه إلى صرف موظفين ،مع حديث عن توجه آل الحريري
إلى بيع بعض األمالك ،وعليه ال يبدو أنّ الحريري كان ليصل
الى هذا الح ّد من الضيق المادي لو كانت السعودية قد
بادرت الى ح ّل أزماته التي لم تكن وليدة الساعة ،وبالتالي
فإنّ الحريري الغير قادر على التفلّت من سياسة المملكة
وسياستها تجاه حزب الله او األسد ،هو غير قادر بطبيعة
الحال على اإلض��رار بأعماله هناك التي تعتاش على دعم
المملكة له.
سياسيا ً ال تبدو العالقة بالحريري جيدة ايضاً ،فإدارة
الملك الجديد اليوم تختلف عن إدارة الملك الراحل عبدالله
خصص له أعلى مستويات الحماية في الرياض
الذي كان قد ّ
ووفر له االحتضان الكامل واستحصل له على الغفران حتى
بعد اتهامه محمد بن نايف وزير داخلية السعودية حينها
ولي العهد اليوم بالسفاح.
ال يشعر الحريري اليوم باألمان السياسي وال األمان
المالي في السعودية ،وهو ليس أكيدا ً ايضا ً من أنّ اسمه ال

بعد الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة تمام سالم
إلى جلسة تعقد األسبوع المقبل إلنجاز الملفات الحياتية
الملحة ،تترقب األوساط السياسية مصير هذه الجلسة،
وسط أجواء تشير إلى أنّ هناك اتصاالت تجري للتوصل
إلى تفاهم قبل انعقادها.

شهيب

وفي السياق ،اعتبر وزير الزراعة أكرم شهيب أننا
«نعيش اليوم مرحلة دقيقة ومصيرية لم يعد مقبوال ً
معها ممارسة الرفاهية ف��ي النقاشات الدستورية
والقانونية حول عمل مجلس الوزراء ،والمطلوب تحويل
مجلس الوزراء إلى خلية عمل متواصل إلنجاز الملفات
الحياتية والمالية والملحة».
وف��ي كلمة ألقاها خ�لال العشاء السنوي لجمعية
الخريجين التقدميين في عاليه ،ممثالً رئيس اللقاء
الديمقراطي لفت شهيب إلى أنّ «اإلصالح ال يكون برفع
الشعارات بل بالممارسة وهو ما يتم من خالل وزارتي
الصحة والزراعة وسيكون للحزب التقدمي االشتراكي
إطاللة كبيرة على الملفات اإلصالحية في البلد من باب
خلق مناخات مؤاتية لتحقيق اإلصالح وليس الدخول
في مناكفات أو مساجالت سياسية وإعالمية مع أحد،
إيمانا ً منا بأنّ تحقيق إنجازات في الملف االقتصادي
واالجتماعي والمعيشي يفسح في المجال الستعادة
الثقة بالدولة التي تبقى المالذ األخير للبنانيين جميعا ً
مهما بلغت قوة هذا الفريق أو ذاك».

جابر

دون ش��روط إليجاد الحلول» ،م��ش�دّدا ً على «الحاجة
إلى صحوة ضمير ،تعيد تشغيل محركات المؤسسات
لنتحاور داخلها قبل أن ينهار البلد».
وعن ما يحكى عن اتجاه العماد ميشال عون للقبول
بتشريع ال��ض��رورة م��ن دون اش��ت��راط إدراج قانون
استعادة الجنسية على رأس ج��دول األع��م��ال ،تمنى
جابر «أن تكون الطبخة استوت» ،الفتا ً إلى أنّ «قانون
استعادة الجنسية موجود في اللجان المشتركة وعلى
من يريدون إق��راره العمل عليه داخ��ل المجلس وخلق
أكثرية تسانده كي نق ّره في الهيئة العامة ،أما استعمال
الموضوع كعنوان لتهييج الشارع فهو عمل مؤذ وال
يفيد».
وأض����اف« :ي��ج��ب أن نعيد تشغيل المؤسسات
الدستورية سواء المجلس النيابي أم الحكومة ،البلد
يتعرض للشلل التام ،نحن نواجه الكارثة على ك ّل
الصعد ،وب��دل أن نبقي اللبنانيين ف��ي بلدهم نحن
نساعد على تهجيرهم .هناك حاجة إلى صحوة ضمير
إلعادة تشغيل محركات المؤسسات والعودة إلى الحوار
داخل المؤسسات قبل أن يدمر البلد وينهار على رؤوس
الجميع».

خوري

واعتبر النائب وليد خوري ،بدوره في تصريح« ،أنّ
ملف النفايات يتجه إلى منحى خطير ،فحتى لو فضت
عروض المناقصات ،فاألمور لن تستقيم قبل سنة ،وهذا
ما يشكل خطرا ً على الصحة والسياحة واالقتصاد».
وقال »:نحن نذكر بأزمة النفايات من العام ،2010
واليوم نعلم تماما ً أنّ هناك مصالح كبيرة ،وفسادا ً يطال
ك ّل القطاعات في البلد».
وعن تشجيع المواطن على التظاهر وإبداء الرأي ،قال
»:إنّ التظاهر وحده غير كاف فيجب على الحكومة أن

ميقاتي :لعدم الخلط
بين الأهواء ال�سيا�سية وم�صالح النا�س
(داالتي ونهرا)

 عرض رئيس الحكومة تمام سالم التطورات مع زواره في
السراي الحكومية ،حيث استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي
وبحث معه التطورات األمنية في البالد .وقدم قهوجي إلى سالم
ورقة الخمسين ألف ليرة لبنانية التي كان قد أصدرها مصرف
لبنان لمناسبة عيد الجيش في األول من آب.
والتقى سالم أيضا ً المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم وعرض معه األوضاع األمنية الراهنة.
ومن زوار السراي :مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود.
 استقبل ق��ائ��د الجيش العماد ج��ان قهوجي المعاون
البطريركي لطائفة السريان الكاثوليك المطران جرجس القس
موسى على رأس وفد من البطريركية ،قدم له دعوة إلى حضور
حفل تطويب المطران الشهيد مار فالبيانوس ميخائيل ملكي،
وال���ذي سيقام بتاريخ  2015/8/29ف��ي دي��ر سيدة النجاة
البطريركي ـ الشرفة في درعون ـ حريصا.
كما استقبل نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد كرمى
خياط واإلعالمي ج��ورج صليبي ،وج��رى التداول في الشؤون
العامة.
 بحث الوزير السابق فيصل كرامي المستجدات مع النائب
السابق جمال اسماعيل.

قهوجي مستقبالً موسى والوفد البطريركي

(مديرية التوجيه)

يزال االسم السعودي األول في لبنان ،وألنه سيبقى كذلك
في المرحلة المقبلة ،فهو يدرك انّ المتغيّرات التي فرضها
التواصل االيراني مع الغرب سيعني حكما ً متغيّرات جديدة
في لبنان ،وبالتالي يستشعر الحريري إهمال السعوديين
ألولوياته السياسية والمادية والمعنوية والنفسية اليوم.
استعادة ثقة المملكة ه� ّم حقيقي ي��راود الحريري وال
يجد طريقا ً له إال عبر التقيّد بمواقفها من مجمل القضايا
العربية واإلقليمية والدولية «قوال ً واحداً» ،خصوصا ً في ما
يتعلق بسورية ،إال أنّ الحريري قد تعدّى التقيّد ليصل إلى
مرحلة المزايدة على المسؤولين السعوديين الذين قصدوا
عواصم حليفة لسورية والتقوا بمسؤولين سوريين رفيعي
المستوى من أجل الح ّل «المفترض».
خرج وزير خارجية السعودية عادل الجبير ليتحدّث مع
الصحافيين في موسكو واعلن أمام الفروف ان ال إمكانية
إلنشاء تحالف بين الرياض ودمشق ،مشيرا ً إلى أنّ موقف
الرياض من األسد لن يتغيّر.
ام��ا ف��ي لبنان فنقلت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ال��ي��وم تغريدات
الحريري التي باتت تصريحا ً رسميا ً وقد عبّر خاللها وبعد
غياب طويل عن تأثره بالمجازر التي تقترفها «داعش» بحق
األبرياء في سورية ،ليختار ما يعرف أنه قادر على إحداث
وقع مختلف على اآلذان الدولية واالقليمية ليندّد بتدمير
دير مار إليان في ريف حمص ،واصفا ً إياه بالعمل الدنيء
الذي يضاف الى سجل التنظيم اإلجرامي ،لكنه لم يتوقف
هنا فاعتبر «أنّ جرائم داع��ش ،وما أسماه جرائم الرئيس
األسد بحق األبرياء وجهان لمشروع واحد عنوانه تدمير
سورية».
الحريري يزايد على الجبير وعلى الموقف السعودي
في ع ّز الكباش السياسي الدولي ما قبل التسويات من أجل
إعادة تجديد عقد الثقة به في المملكة ،فهل تنظر الرياض
بعينها العطوفة مجددا ً وتتذكر شتى صور الوفاء وتسترجع
فيديوات الوالء وتنقذ الحريري قبل اإلفالس؟

تساءل مسؤول
سابق عن س ّر
االهتمام الزائد الذي
يوليه نائب وسطي
بارز بمرفق عام
كان قد زاره قبل
مدة وجيزة ودعا
إلى خصخصته،
وباألمس زاره
أيضا ً نجل النائب
المعني ،يرافقه
ّ
وزيران من الكتلة
التي يرأسها والده،
حيث قام الثالثة مع
رئيس شركة وطنية
كبرى بجولة تفقدية
واسعة في المرفق
نفسه...؟

الملحة
اتجاه �إلى عقد جل�سة لإنجاز الملفات الحياتية ّ
و«الوطني الحر» يدعو �سالم �إلى التزام الميثاق والد�ستور

واستبعد النائب ياسين جابر ،من جهته ،في حديث
إذاعي أن «يطرح الرئيس نبيه بري أي مبادرات ح ّل».
وقال« :على اآلخرين أن يبادروا لمالقاة الرئيس بري
في منتصف الطريق والذهاب إلى المجلس النيابي من

ن�شاطات

سالم مجتمعا ً إلى ابراهيم في السراي

خفايا
خفايا

رأى الرئيس نجيب ميقاتي «أنّ من الواضح أنّ أحدا ً في
السلطة التنفيذية ال يهتم بشؤون وشجون الوطن وال سيما
طرابلس والشمال وأهلهم ،بدءا ً بواقع التيار الكهربائي
المعيب ،حيث ال تحظى طرابلس إال بساعات قليلة من
التغذية في أش ّد مواسم الحر ،إلى النفايات التي ترسل
بالشاحنات تحت جنح الظالم لترمى في بساتين المدينة
وحقولها وجوارها ،وما يرافق ذلك من مشاريع مشبوهة
لجعل عدد من مناطق الشمال مكبا ً للنفايات ،وصوال ً إلى
حال الطرق المزري .كأنه كتب على طرابلس أن تبقى
الحلقة األضعف ومجرد صندوق بريد يستخدمه بعض من
في السلطة عند الحاجة إليصال الرسائل في غير اتجاه».
وقال ميقاتي في تصريح« :إنني اتفهم قرف الناس من
الطبقة السياسية برمتها ،ولكن علينا أن ندرك أنّ اإلمكانات
هي في يد سلطة تنفيذية تمثلها الحكومة الحالية ،التي لم
تف طرابلس حقها من الخدمات واإلنماء ،رغم مرور أكثر
من سنة على عمل هذه الحكومة التي لم تواجه ما واجهناه
خالل الحكومة الماضية من حروب مدمرة طغت معالجتها
على أية أولوية أخرى ،علما ً أننا رصدنا الكثير من المبالغ

إلنماء طرابلس ،وإيفائها حقها ،ويجري تمنين الطرابلسيين
حاليا ً بها وكأنها وضعت للتو».
ودعا إلى «عدم الخلط بين األهواء السياسية ومصالح
الناس» ،وقال »:أنا ،لم ولن أتردّد في لقاء أي كان من أجل
مصلحة المدينة والوطن ،وهذا ال يغير شيئا ً في الموقف
السياسي لك ّل منا .لقد م ّل الناس السجاالت التي ال تغني
وال تسمن عن ج��وع وي��ري��دون أفعاال ً هي بمتناول اليد
أصالً ،إال أنّ تضارب المصالح يوقف أي إنتاج وأية فائدة
مرجوة».
وف��ي ذك���رى تفجير مسجدي ال��ت��ق��وى وال��س�لام في
طرابلس ،قال ميقاتي« :إننا ،إذ نستذكر أحداث هذا اليوم
األليم في تاريخ طرابلس ،نجدّد تعازينا الحارة بالشهداء
ال��ذي��ن سقطوا ،ون��ج�دّد مطالبتنا بالكشف عمن قاموا
بهذه الجريمة النكراء وسوقهم إلى العدالة ومحاكمتهم،
وتسريع محاكمات الموقوفين في األحداث التي حصلت
في طرابلس والشمال ألنه ال يجوز ترك هذا الملف النازف
منذ مدة طويلة من دون معالجة سليمة ومحاكمات عادلة
ّ
الحق وحفظ العدالة».
إلحقاق

حكيم يبحث مع �سفير م�صر
الو�ضع الحكومي والفراغ الرئا�سي
استقبل وزي��ر االقتصاد والتجارة الدكتور آالن حكيم
السفير المصري الدكتور محمد بدر الدين زايد وبحث معه
في العالقات الثنائية ،وسبل تعزيز التبادل التجاري بين
لبنان ومصر ،وت ّم االتفاق على تفعيل عمل اللجان المشتركة
ووضع خطة لورش عمل حول القطاع الزراعي والصناعي
والتجاري واالقتصادي بصورة عامة على أن يُعقد في
نهايتها لقاء وزاري.
كما تطرق البحث إلى «الوضع الحكومي في لبنان في ظ ّل
الظروف الراهنة والفراغ في رئاسة الجمهورية ،حيث ال ب ّد في
النهاية من إيجاد حلول سريعة يتم التوافق عليها لمعالجة
األمور الملحة بما ينعكس إيجابا ً على الدورة االقتصادية» .
وك��ان الوزير حكيم التقى قنصل عام إيرلندا الفخري
في لبنان السفير جورج سيام وبحث معه في إمكان دعم
إيرلندا للصندوق اللبناني للنهوض الذي يساهم في دعم

البيئة اللبنانية الحاضنة التي تعاني من تبعات النزوح
السوري الى لبنان ،وخصوصا ً أنّ األزمة السورية قد امتدت،
ما يتطلب دعما ً سريعا ً وكبيرا ً لهذه المجتمعات اللبنانية
الحاضنة.
وأكد حكيم «ض��رورة دعم المجتمع الدولي للبنان في
محنته هذه ،وعلى ضرورة قيام مناطق آمنة للسوريين في
شمال سورية على الحدود مع تركيا للتخفيف من األعباء عن
لبنان».
وأع��رب السفير سيام عن اهتمام الحكومة اإليرلندية
في مساعدة لبنان في الشؤون اإلنسانية كما في السالم،
مؤكدا ً «دعم البيئة اللبنانية الحاضنة للنازحين السوريين
وض��رورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه
األزمة الكبرى التي يعاني منها لبنان التي يبدو أنها مرشحة
لالستمرار إلى مدى غير منظور».

تتخذ قرارات في سلة متكاملة».
وعن ب��وادر حلحلة حكومية على قاعدة التوافق أو
تصويت الضرورة ،لفت خ��وري إلى «أنّ التكتل طرح
مطالبه وال يزال بانتظار الفريق اآلخر».

جريصاتي

وأوضح عضو تكتل التغيير واإلصالح الوزير السابق
سليم جريصاتي لـ «المركزية» أنّ «على الرئيس سالم
أن يلتزم بما اعتمده هو منذ أن بدأت هذه الحكومة العمل
أي التوافق عند ممارسة صالحيات رئيس الجمهورية»،
داع��ي �ا ً إي���اه إل��ى «ال��ت��زام الميثاق وال��دس��ت��ور لجهة
التوافق» .وق��ال« :إن عاد إلى هذا النهج الدستوري،
عدنا معه إلى مجلس الوزراء ،وإن لم يعد ،احتكمنا إلى
الشعب مجدّداً .وإذا تخطينا هذه المرحلة ،ننتقل معه
ومع الحكومة إلى وضع ح ّد للمخالفات الدستورية
والقانونية ف��ي م��وض��وع تأجيل تسريح القيادات
العسكرية واالمنية .وهنا أيضا ً أمامه مبادرة من شقين
يس ّوقها اللواء عباس ابراهيم من شأنها تفعيل مجلس
الوزراء ومجلس النواب معاً».
وح��ذر م��ن أن��ه «إذا ل��م ي��ب��ادر وحكومته إل��ى ذل��ك،
عدنا إلى المربع األول .أما إذا تجاوزنا ووزراء الحزب
المقاوم ،فلك ّل حادث حديث ولن ينتظر طويالً قبل أن
يرى الر ّد الشعبي».
وعن مرسوم الدورة االستثنائية ،أعلن «أننا متفقون
مع القوات اللبنانية على أنّ ك ّل دورة تشريعية استثنائية
أو عادية ،تندرج في إطار «تشريع الضرورة»  ،وعلى
رأسها قانون االنتخاب وق��ان��ون استعادة الجنسية
للمتحدرين من أصل لبناني .لكن هناك مواضيع أخرى
ممكن أن تندرج في خانة تشريع الضرورة كتسوية
أوضاع القيادات العسكرية واألمنية أو مشاريع إنمائية
وحياتية على سبيل المثال».

وختم جريصاتي« :العماد عون يسهل إلى أقصى
الحدود .فمن سهل والدة الحكومة على حساب حجمه
التمثيلي وسهل وضع البيان الوزاري وتزكية الرئيس
س�لام ،ليست مهمته العرقلة والتعطيل .نحن نريد
االطالع على كامل برنامج الدورة االستثنائية .فهدفنا
تعطيل التعطيل».

أوغاسابيان

أما النائب جان أوغاسابيان ،فلفت إلى أنّ «هناك
اتصاالت للتوصل إلى تفاهم في هذا االتجاه قبل موعد
جلسة الخميس ،ولكن حتى الساعة ال موافقة من التيار
الوطني الحر وح��زب الله ،فالتيار على موقفه بعدم
البحث في أي موضوع قبل بت اآللية» ،متخوفا ً من أنه
«في حال عدم التوافق فإنّ الجلسة لن تعقد».
وتحدث أوغاسابيان «عن محاولة إليصال الناس إلى
حافة الهاوية للقبول بأي طرح يمس جوهر بلبنان»،
معتبرا ً أنّ «هذا ما تسعى إليه بعض القوى الخارجية
بمساعدة من بعض القوى اللبنانية عن إدراك أوغير
إدراك».

وهبي

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي ،من
ناحيته ،أنّ «رئيس الحكومة تمام سالم سيذهب العتماد
اآللية الدستورية في مجلس الوزراء وأساسها واضح
عبر إعطاء الخيار األول للتوافق بين الوزراء».
وأشار إلى أنه «في حال تعذر هذا التوافق فإنّ الدستور
يحدّد األكثرية المطلوبة للتصويت على أي بند».
وتمنى وهبي «أن يحصل التوافق في مجلس الوزراء
إلخراج لبنان من جميع األزمات التي تواجهه ،وخصوصا ً
أنّ لبنان يغرق بالنفايات وهناك تهديد لمصالح الناس
ورواتب الموظفين».

زعيتر :ال وجود لت�شريع ال�ضرورة
في الد�ستور �أو القوانين
أك��د وزي��ر األشغال والنقل غازي
زعيتر «أنّ رئيس مجلس النواب
يبذل ك ّل الجهود الالزمة لفتح دورة
استثنائية للقيام بدوره التشريعي،
وهناك تشريعات ال تحتمل التأخير،
ومنها موضوع القروض وغيرها من
األمور المتعلقة بشؤوننا اللبنانية،
ورواتب الموظفين جزء منها».
وخ�لال مؤتمر صحافي عقده في
مكتبه في الوزارة أعلن فيه عن خطة
تفعيل العمل في المديرية العامة
للطيران المدني ف��ي مطار بيروت
ال��دول��ي على المستويات اإلداري���ة
والفنية والتقنية ،قال زعيتر« :اليوم
الك ّل على بينة من ه��ذا الموضوع،
وهناك دع��وى تحكيمية على لبنان
من إحدى شركات الطيران السابقة
بسبب قرار صادر سابقاً ،وفي حال
لم نتخذ ق���رارا ً في مجلس ال��وزراء
لتكليف مكتب محامين سنكون أمام
مسؤوليات تحمل لبنان أعباء مالية

زعيتر متحدثا ً خالل المؤتمر الصحافي

(داالتي ونهرا)

إضافية».
وأضاف« :ك ّل ما يقال عن تشريع
ال��ض��رورة ال وج��ود له في الدستور
أو ال��ق��وان��ي��ن .ال��ت��ش��ري��ع تشريع
واالج��ت��ه��ادات السياسية كثيرة،
ونأمل من الجميع التفاهم والتعاون

والتحاور لما فيه مصلحة الوطن
والمواطن ،على أمل أن نذهب غدا ً إلى
انتخاب رئيس للجمهورية .ولكن ما
دام إنجاز هذا االستحقاق لم ينضج
ب��ع��د ،علينا أن نعمل ال أن نعطل
ونترك االمور».

الخازن :نخ�شى �أن ن�صبح دولة فا�شلة
طالب رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
وديع الخازن «بالتخلي عن سياسة مأسسة الضرورة لئال
تتحول عرفا ً ونصبح دولة فاشلة».
وق��ال ف��ي تصريح« :إذا درج المسؤولون سياسة
مأسسة الضرورة وباتت تقليدا ً وعرفا فأخشى ما نخشاه
أن نصبح دول��ة فاشلة قوامها األع��راف المتقلبة وفق
الضرورات المحظورة أصالً .هذا األمر المعيب والمخجل
في ّ
حق الديمقراطية التي تغنى بها اللبنانيون في بلدهم
وانتخبوا رئيسين لجمهوريتهم تحت وابل القصف وأحلك
الظروف احتراما ً لسدة الرئاسة التي ال تحترم مواعيد
انتخاباتها وتبدي عليها سياسة الضرورة بالتمديد خوفا ً
من مجهول الفراغ في السلطات تستدعي التساؤل ما إذا
كان انتخاب رئيس للجمهورية ال يشكل الفراغ األكبر في
دفة البالد».
وأضاف« :إنّ الدولة ،المسربلة في آليات الحكم بحكم

غياب رئيس الجمهورية ،محكومة بغياب الهيبة التي
يجسدها رأس هرمها بالخيبة الصاعقة «ألف��رد» موقع
مسيحي لرئيس في دول المنطقة».
ودعا إلى «وقفة تالق وتفاهم ،إذ كفى ما أصاب لبنان
من ويالت ونكبات ،وال سبيل أو مبرر لبقاء لبنان وطنا ً
على الخارطة العربية والدولية إال بالتفاهم والوئام ألنّ
أي خروج عما يطرحه الرئيس نبيه بري من مبادرات هو
دليل عجز وفشل عن الوصول إلى وفاق عادل النتخاب
رئيس للجمهورية ،مما يعكس أمام الرأي العام الخارجي
أنّ اللبنانيين غير قادرين على إدارة شؤونهم بأنفسهم
وهم بالتالي قاصرون وبحاجة إلى وصاية دائمة .وهذا ما
ال يريده أحد بعيدا ً عن أي تخويف أو تهويل أو استقواء،
ألنّ اختيار رئيس جديد إنما يمثل رمزا ً لوحدة البالد وجمع
الشمل حول ك ّل القضايا المشكو منها من هذا الفريق أو
ذاك».

