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حزب اهلل ُمطالب من �شارعه بموقف
 روزانا ر ّمال

} حسين ح ّمود
ص ّعد المتظاهرون في وسط بيروت تح ّركهم كما وعدوا
األس �ب��وع ال�م��اض��ي ،كما زادوا م��ن ح �دّة ال�ش�ع��ارات التي
رفعوها والتي تشابهت مع الشعارات التي كانت رفعت في
بداية الحراك السوري في بعض أحياء درعا في آذار عام
.2011
لكن الالفت أكثر هو احتالل المعتصمين وزارة البيئة
ومحاصرة الوزير محمد المشنوق داخل مكتبه مص ّرين
على استقالته رافضين ك ّل المساعي التي ُبذلت معهم من
أجل التفاوض لفك االعتصام ومناقشتهم في مطالبهم ،ما
اعتبرته أوساط سياسية محاولة الستدراج القوى األمنية
إلخراجهم عنوة من مرفق عام ،وهو ما حذرت منه أيضا ً
قوى سياسية ونقابية ال تق ّل عن المعتصمين في مطالبتها
باإلصالحات التي يطالب بها األخيرين.
ول�ف�ت��ت األوس���اط إل��ى أنّ ط�ل��ب المعتصمين ق��د يكون
مقبوالً في حال ثبتت مسؤولية الوزير في أزمة النفايات
أو إخفاقه في معالجتها ،لكن في ظ ّل الوضع الراهن ،من
الشغور الرئاسي وتعطيل المجلس النيابي ،فإنّ استقالة
وزي��ر قد تج ّر الحقا ً إلى المطالبة باستقالة وزي��ر ثان ثم
ثالث وصوالً إلى فرط الحكومة ،وبالتالي شغور السلطة
التنفيذية بر ّمتها وش ّل الحكم.
وذ ّك � ��رت األوس � ��اط ب �م��ا ح �ص��ل ف��ي س��وري��ة ع �ن��د بدء
األزم��ة الفتة إلى تدحرج المطالب ،بعد تلبية الطلب األول
للمتظاهرين وصوالً إلى رأس النظام ،األمر الذي استفاد
منه خ�ص��وم س��وري��ة السياسيين وأع��دائ �ه��ا التاريخيين
للتحريض على القتال وعسكرة التظاهرات م��ا أدّى إلى
الحرب الكونية على سورية بغية تكسير محور المقاومة،
زاوية زاوية.
وبعد مالحظتها تشابه الشعارات في الحراك السوري
واللبناني كـ»سلمية سلمية» واتهام القوى األمنية بممارسة
ال�ع�ن��ف ال�ف�ظ�ي��ع ض� � ّد ال�م�ت�ظ��اه��ري��ن ،و«ش�ب�ي�ح��ة شبيحة»
ف��ي إش ��ارة إل��ى ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي أي �ض �اً ،وص ��والً إلى
شعار»الشعب يريد اسقاط النظام» ،أكدت المصادر وجهة
نظرها المذكورة آنفا ً حول تدحرج المطالب السياسية ،بما
ص ّرح به أحد المعارضين السوريين بأنه بعد «استجابة
النظام لطلب إقالة مسؤول األم��ن في درع��ا بسبب أخطاء
ارتكبها آنذاك ( )2011ص ّعدنا مطالبنا وصوالً إلى إسقاط
النظام».
س ّمي «الربيع
وأش��ارت األوس��اط إل��ى أنّ سيناريو ما ُ
العربي» واحد من حيث التنفيذ واالستهدافات التي تصل
إل��ى إنهاك المجتمع وق��واه المسلحة تسهل بعدها إدخال
البلد الموعود بالربيع في الفوضى.
وت��ؤك��د األوس ��اط انّ ه��ذا ليس ات�ه��ام�ا ً لك ّل المشاركين
في التحرك وليس حتى تشكيكا ً بك ّل منظميه ،بل مقاربة
لألوضاع في ال��دول التي دخلت في الفوضى بالرغم من
بعض المطالب المشروعة والمحقة التي يطالب بها الشعب،
أي
لكن االس�ت�خ�ب��ارات الخارجية ال تترك فرصة انتهاز ّ
أزمة في الدول العربية ،وخصوصا ً المحيطة بـ«إسرائيل»،
لتأجيج ال �ص��راع ل�ه��دف واح��د وه��و المحافظة على أمن
«إسرائيل» وحمايتها من الدول التي تعتنق جيوشها عقيدة
عدائية للكيان الغاصب أو قوى مقاومة من شأنها التصدي
للمشاريع التوسعية الصهيونية في المنطقة.
ومن هنا تدعو األوس��اط «الشباب المتح ّمس والحالم
بوطن جميل ونظيف وخ��ال من الفساد والمفسدين ،إلى
إدراك ما يعني ش ّل الحكومة وإنهاك القوى األمنية وخلخلة
المجتمع ،والذي بدأ بالفعل االنقسام على ذاته ،فك ّل هذه
مقدّمات النزالق المجتمع إلى حرب أهلية ،ال تؤدّي سوى
إلى نتيجة واحدة يخسر منها الجميع وهي الفوضى التي
ت��د ّم��ر البلد لمصلحة أع��دائ��ه» ،أم��ا ال �ح � ّل ،فهو كما تقول
األوس��اط ،تجميع مصادر القوة ووض��ع برنامج واضح
تعصب طائفي أو مذهبي ،ووضع آلية
لإلصالح من دون
ّ
تنفيذ واض�ح��ة المعالم والتوجهات يمكن لها أن توصل
الجميع إل��ى ب� ّر األم��ان .وأك��دت أنّ ه��ذه اآللية ليست غير
قانون انتخاب غير طائفي قائم على النسبية يتيح إنتاج
سلطة جديدة تض ّم الجميع بال استثناء ليتشارك المجتمع
في ما بينه في تحديد مصيره ،وغير ذلك الطوفان.

دربا�س يبحث مع وفد «الديمقراطية»
�أو�ضاع الالجئين والمخيمات و�إجراءات «�أونروا»
زار وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درب��اس ،وض ّم الوفد علي فيصل ،محمد خليل وعثمان
جاد ،حيث ت ّم عرض األوضاع االقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين في
لبنان وإجراءات «أونروا» األخيرة بتخفيض الخدمات وانعدام التقديمات
االجتماعية.
ودع��ا ال��وف��د ،بحسب بيان للجبهة ،الحكومة اللبنانية إل��ى «تغيير
سياساتها تجاه الالجئين الفلسطينيين بما يعيد االعتبار لحقوقهم اإلنسانية،
وخصوصا ً ّ
حق العمل والتملك وإعمار مخيم نهر البارد وتسوية أوضاع عدد
من أبناء المخيم على خلفية األحداث السابقة».
كما عرض الوفد األوضاع في مخيم عين الحلوة ،مؤكدا ً أنّ «الجميع حريص
على معالجة ذيول األحداث األخيرة ،وإنّ الجهد اآلن ينصب على تثبيت األمن
واالستقرار في المخيم وعودة الحياة إلى طبيعتها في داخله .ودان االحتكام
إلى السالح وسيلة لح ّل الخالفات الداخلية».
ودعا الوفد الوزير درباس إلى «تقديم الخدمات للمخيمات وساكنيها،
وخصوصا ً تلك المتعلقة ب��وزارة الشؤون االجتماعية والتي تقع ضمن
صالحياتها ،إضافة إلى دعم المؤسسات األهلية التي ُتعنى بقضايا النازحين
الفلسطينيين من سورية بعد توقف وكالة الغوث عن دفع بدالت اإليجار».
وأكد الوفد «السعي إلى أن تكون جلسة المجلس الوطني الفلسطيني
موسعة تضم ك� ّل الفصائل الفلسطينية كخطوة على طريق المصالحة
الفلسطينية وإنهاء االنقسام لمواجهة المشروع اإلسرائيلي في الضفة
وغزه» ،مشدّدا ً على «أهمية مشاركة الجميع في جلسة المجلس للخروج
باستراتيجية نضالية وطنية تعيد االعتبار للقضية الفلسطينية وتضع
أسس المواجهة المباشرة مع االحتالل في الضفة وتعمل على ّ
فك الحصار عن
قطاع غزه».

درباس ووفد الديمقراطية

خفايا
خفايا

بالنظر إلى التكوين المناطقي والطائفي للذين احتشدوا
في تظاهرات وسط بيروت ،وخصوصا ً في تظاهرة السبت
الماضي ،يظهر بوضوح أنّ النسبة األكبر من المتظاهرين
تنتمي إلى البيئة الحاضنة للمقاومة ،كما يتضح أنّ هؤالء
ال ي��زال��ون يشكلون نسبة كبيرة من ضحايا الحرمان
واإلهمال ،وأنهم رغم ك ّل ذلك كانوا يمتنعون عن القيام
بثورة أو أي حراك في الشارع ض ّد الذين يعرفون أنهم سبب
حرمانهم وقهرهم وإهمالهم وهم يعلمون أنّ هؤالء الذين
يشكل تيار المستقبل حزبهم السياسي الجامع يتربّصون
بالمقاومة وهم يصمتون عنهم ويحملون مسؤولية اإلدارة
االقتصادية واالجتماعية والخدماتية في البالد منذ اتفاق
الطائف وحكوماته المتعاقبة ،وهم يعتقدون أنّ امتناعهم
ضريبة اإلجماع ولو تحت الطاولة على المقاومة أو على
األق ّل عدم استهدافها من جهة ،ويرون من جهة أخرى أنّ
الصمت واالمتناع عن الصراخ والحراك وصوال ً إلى الثورة
أمر ممنوع كي ال يتح ّول الصراخ وال تتح ّول الثورة حربا ً
أهلية أو فتنة.
في المقابل ،يعرف هؤالء أنّ النظام الطائفي هو سبب
ك ّل بالء في لبنان وأنه أساس الفساد واالستزالم وأن ال ح ّل
إال بإلغاء هذا النظام ،ويصمتون في المقابل عن السعي
والضغط لخطوات باتجاه إلغاء الطائفية ألنهم يعلمون
أنّ الشارع المسيحي ينظر بعين الريبة إلى ك ّل دعوة
إللغاء الطائفية ،وأنّ ك ّل مرجعياته السياسية والدينية
تقف ض ّد هذا اإللغاء ،ويعتبرون أنّ أقوى هذه المرجعيات
السايسية وهي تلك التي يمثلها العماد ميشال عون تقف
مع المقاومة ،ما يستدعي عدم إحراجها أمام جمهورها
بطرح يستشعر منه كأنه موجه ض ّد مشاركة مسيحية
فاعلة في الدولة ومؤسساتها ،بينما هو إنصاف لك ّل

لبنان واللبنانيين ،فيصمتون ويتب ّنون كرمى لعيون
المقاومة خطابا ً عنوانه المرشح المسيحي القوي لرئاسة
الجمهورية والقصد هو العماد عون ألنهم يرون حزب الله
وعلى رأسه أمينه العام الذي يفتدونه بالدماء يقول إنّ
هذا الترشيح عربون وفاء من المقاومة وأهلها لمن «وقف
معنا ووضع رقابه مع رقابنا في حرب تموز .»2006
اليوم تقف األمور عند منعطف خطير ،فمن جهة ،خرج
جزء من ش��ارع حزب الله إلى الساحات يندّد بالفساد
وال��ن��ظ��ام الطائفي وق���رار ال��ت��ح��رك ليس ف��ي ي��د ه��ؤالء
المشاركين في الساحات من جمهور المقاومة ،ويجري
سحب هذا الشارع تدريجيا ً نحو مواجهة قد تؤدّي إلى
استبعاد مرشح حزب الله الرئاسي الذي يمثله العماد
ميشال ع��ون ،وعلى ضفة م��وازي��ة يضطر ه��ذا الجزء
من الشارع كي ال يبدو فئويا ً في لحظة جامعة وطنيا ً
ونادرة ،أن يتقبّل أن يشمل شعار «كلكن يعني كلكن» قائد
مقاومتهم ،ألنهم يخشون أنّ المطالبة بتمييزه ستبدو فعالً
طائفيا ً يدفع ك ّل شارع إلى السعي إلى استثناء زعيمه.
لم يعد مهما ً ما إذا كان حزب الله محقا ً في سياساته
بحجب التحرك ض� ّد الفساد ،م��راع��اة لتيار المستقبل
وسعيا ً لقدر من اإلجماع على المقاومة وحولها أو لتخفيف
حدة العداء لها ،وخصوصا ً لمنع الفتنة ،كذلك لم يعد
مهما ً ما إذا كان تغييبه للتحرك نحو إلغاء الطائفية كان
صحيحا ً في مراعاة الشارع المسيحي وحليفه األبرز فيه،
وكذلك ترشيحه للعماد عون للرئاسة تحت شعار المرشح
المسيحي القوي.
األه ّم اليوم هو أنّ حزب الله ال يستطيع برأي جزء من
قاعدته وجمهوره ومحبيه والذين يرونه وحده من يقدم
التضحيات ل��ر ّد أكبر مصدرين للخطر على اللبنانيين
«إسرائيل» واإلره��اب ،أن ال يحدّد موقفا ً واضحا ً يخرج
األمور من الغموض والضبابية ،فيقدّم رؤيته السياسية
الجدية والبرنامجية لمكافحة الفساد ورفضه ألن تشمله

ال��دع��وات إلس��ق��اط الفاسدين ويكشف حجم المؤامرة
بمحاوالت ال��زجّ باسم قائد المقاومة بين ق��ادة النظام
الطائفي الفاسد ،وف��ي المقابل يقدم مشروعه لنظام
الطائفي وموقفه الرئاسي بشفافية بما فيها فرضيات
طرح قائد الجيش للرئاسة.
حزب الله ال يملك الكثير من الوقت لينتظر االنتصارات
الميدانية ف��ي س��وري��ة ون��ض��وج تأثيراتها اإلقليمية
وتداعياتها اللبنانية ،وال الوقت ال�لازم لبلوغ تأثيرات
مناخات التفاهم النووي لتصل إلى لبنان وهو يعلم أنّ
مرورها في السعودية إجباري لتصل إلى لبنان.
حزب الله أمام امتحان كبير يتصل الفوز فيه بقدرته
على الحفاظ على تماسك شارعه من جهة ،والتحكم
بمسار اللعبة اللبنانية كي ال تنفتح على خيارات منعه من
توظيف انتصاراته اإلقليمية ليكون لبنان أش ّد استقرارا ً
من جهة مقابلة ،والطريق هو التخلي عن سياسة التهوين
من حجم ما يمكن للعبة الداخل أن تفعله إذا لم توضع
لها ضوابط أكبر من الرهان على طاولة الحوار التي دعا
إليها الرئيس نبيه بري ألنّ قبولها من الجميع ال يعني
بالضرورة نية السماح لها بالنجاح وبلوغ التفاهمات
على قانون انتخاب جديد أو تفعيل العمل الحكومي بما
يوجه إلى الشارع الغاضب ،وخصوصا ً في ملف النفايات
رسالة جدية تهدّئ من غضبه ،فهل من بين هذه الضوابط
القبول بالتفاهم مع العماد عون برئيس تسوية يجري
التفاهم على إنضاج وصوله ضمن تفاهم مع الرئيس بري
ويقطع مسار األحداث وفي الروزنامة تعيين العميد شامل
روكز قائدا ً للجيش وسلة من اإلنجازات البرنامجية للعماد
عون أولها قانون انتخاب على أساس النسبية ومجموعة
إجراءات إصالحية جذرية تصل إلى ح ّد البدء بخطة إلغاء
الطائفية ،أم أنّ حزب الله ينتظر إنجاز الزبداني ليبدأ
إنجاز عرسال ويبدأ معه تغيير داخلي وإقليمي سريع؟

اعتبر مسؤول سابق
أنّ وزير البيئة محمد
المشنوق ارتكب خطأ
بتنحيه عن رئاسة
ّ
اللجنة الوزارية
المكلفة معالجة أزمة
النفايات ،وهذا الخطأ
كان أحد األسباب
التي ج ّرأت الحراك
الشبابي على الدخول
إلى مبنى الوزارة
أمس بهدف ممارسة
المزيد من الضغط
على الوزير ودفعه
إلى اتخاذ الخطوة
الثانية المتمثلة
باالستقالة ،ذلك أنّ
التنحي جعل الوزير
ّ
يظهر كأنه استقال من
وتمسك
مسؤولياته
ّ
بمنصبه!...

التقى دي مي�ستورا وزار م�س�ؤولين م�ؤكداً دعم بالده مبادرة رئي�س مجل�س النواب وم�ؤازرتها للحكومة

عبد ال ّلهيان :ال بديل عن ّ
الحل ال�سيا�سي في �سورية واليمن

...ومجتمعا ً إلى دي ميستورا في السفارة اإليرانية في بيروت

عبد اللهيان يلتقي بري في عين التينة
التقى مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون العربية
واألفريقية حسين أمير عبدالله اللهيان ،في مق ّر السفارة
اإليرانية في بئر حسن ،المبعوث األممي لح ّل االزم��ة
السورية ستيفان دي ميستورا ،في حضور السفير محمد
فتحعلي .ثم التقى ممثلة األمين العام لألمم المتحدة في
لبنان سيغريد كاغ.
وجال المسؤول اإليراني على المسؤولين اللبنانيين
وبحث معهم التطورات في لبنان والمنطقة .وفي هذا اإلطار،
زار عبد اللهيان مق ّر الرئاسة الثانية في عين التينة ،حيث
التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في حضور السفير
اإليراني محمد فتحعلي ووزير المال علي حسن خليل.
وأكد عبد اللهيان «أنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
تولي أهمية كبرى وتثني على ال��دور السياسي الوطني
وال��ب��ن��اء ال��ذي ينهض ب��ه دول��ة الرئيس ب��ري م��ن أجل
المحافظة على الهدوء واألمن واالستقرار في ربوع هذا البلد
الشقيق .كما تثمن وتقدر عاليا ً المبادرة السياسية الوطنية
التي أطلقها دولته أخيراً .هذه الدعوة التي تؤكد الحوار
الوطني والشامل والبناء ،والتي تؤدي إلى استكمال آليات
العمل السياسي في هذا البلد .إنّ طهران تدعم بك ّل قوة
استكمال آليات العمل السياسي في لبنان ،وتدين بشدة
استفزازات الكيان الصهيوني وبعض األطراف المعادية
األخرى».
وأضاف« :ونحن في الذكرى السنوية الختطاف اإلمام

المغييب السيد موسى الصدر ورفيقيه العزيزين ،نؤكد
أنّ الجمهورية اإلسالمية تقف جنبا ً إلى جنب إلى جانب
الجمهورية اللبنانية الشقيقة في مجال استكمال ك ّل
المساعي الحميدة الدؤوبة والبناءة التي من شأنها أن
تضع حدا ً نهائيا ً لهذا الملف اإلنساني .ونحن نعتقد أنّ
زعزعة األوضاع وانعدام األمن واالستقرار في ليبيا أثرت
سلبا ً إلى ح ّد كبير على إماطة اللثام عن الملف المتعلق
بتغييب اإلمام السيد موسى الصدر».
وأش��ار إلى «أنّ تأجيج الصراعات والحروب في دول
تصب في
المنطقة وخصوصا ً في العراق وسورية واليمن ال
ّ
نهاية المطاف إال في خدمة الكيان الصهيوني الغاصب»،
مجدّدا ً التأكيد أنّ بالده ،كما كانت في الماضي ،مستمرة
بك ّل ما أوتيت من قوة من أجل المساهمة في توفير الوحدة
واألمن والهدوء واالستقرار والرفاه للبنان واللبنانيين».
وزار عبد اللهيان وال��وف��د المرافق ،رئيس الحكومة
تمام سالم في السراي الحكومية .وهنأ في تصريح ،بعد
اللقاء ،لبنان واللبنانيين «على التوفيق والنجاح اللذين
تمكن أن يحققهما في مجال مواجهة ومكافحة اإلرهاب من
خالل الوحدة التي تجلت بين كافة التيارات السياسية
في لبنان» .وق��ال« :نحن على ثقة تامة بأنه من خالل
الحكمة والوعي المتمثل لدى كافة التيارات السياسية
الفاعلة والمؤثرة على الساحة اللبنانية سوف يتمكن في
نهاية المطاف من التغلب على كافة األزمات التي يمر بها

لبنان الشقيق حالياً ،وصوال ً إلى ترسيخ األمن واالستقرار
والهدوء في ربوع هذا البلد الشقيق».
وأضاف« :نحن نعتبر أنّ أمن لبنان من أمن المنطقة ومن
أمن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية» ،معربا ً عن استعداد
بالده «لوضع ك ّل اإلمكانيات والطاقات المتوفرة لديها في
مجال دعم ومؤازرة الحكومة اللبنانية الشقيقة في ك ّل ما
يلزمها في هذه المرحلة».
وتابع« :الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مستعدة تماما ً
لتنفيذ ك ّل ما ت ّم التوافق عليه بين الحكومتين الشقيقتين
في المراحل الماضية ،سواء في مجال الطاقة الكهربائية
أو كافة المجاالت العمرانية والخدماتية األخرى .أما على
الصعيد اإلقليمي ،فقد كانت هناك محادثات قيمة وبناءة
مع دولته في هذا اإلطار حول الكثير من الملفات السياسية
اإلقليمية سواء في العراق أو في سورية أو في اليمن .وال
ّ
شك أنّ طهران وبيروت تتمتعان بوجهة النظر المشتركة
في مجال مواجهة ورفض التطرف من جهة واإلرهاب من
جهة أخرى ،ولديهما المساعي الدؤوبة من أجل مكافحة
التطرف».
مساءً ،التقى عبد اللهيان وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل ،في دارته في البياضة .ولفت بعد اللقاء
إلى «أنّ أعداء لبنان وأعداء هذه المنطقة ،يتربصون بها
ويريدون أن يعملوا في المرحلة المقبلة على زعزعة الهدوء
واألمن واالستقرار على مستوى المنطقة وعلى المستوى

اللبناني أيضاً( )...ونظرا ً إلى الحكمة التي نعرفها جيدا ً
ونعرف وتتجلى في القيادات السياسية اللبنانية ،نحن
على ثقة تامة بأنّ لبنان الشقيق سيتمكن من اجتياز هذه
المرحلة الصعبة من تاريخه بنجاح وتوفيق .والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية تدعم بك ّل قوة استكمال آليات العمل
السياسي في لبنان وفي االتجاه الذي يؤدي إلى انتخاب
رئيس جديد للجمهورية اللبنانية».
وأضاف« :من خالل المحادثات اإليجابية والبناءة التي
نجريها مع المسؤولين والمرجعيات السياسية اللبنانية
المحترمة ،واليوم أتيحت لنا فرصة كي نجري سلسلة
من المحادثات القيمة والبناءة مع مبعوث األمم المتحدة
إلى سورية السيد استيفان دي ميستورا في مق ّر السفارة
اإليرانية في بيروت ،نحن ندعم التوجهات السياسية
الرامية إلى ح ّل األزمة السورية ،والجمهورية اإلسالمية
اإليرانية تدعم سورية حكومة وشعبا ً بكل قوة في مجال
مكافحة ومواجهة اإلرهاب ،ونحن نعتقد أنّ استعمال القوة
والعنف ال يمكن أن يؤدي بأي شكل من األشكال إلى حلحلة
المسائل العالقة على مستوى المنطقة .ونحن نعتبر أنّ
التدخل العسكري السعودي في اليمن هو عبارة عن خطأ
استراتيجي ،لن يتمكن أي طرف من األطراف من تحقيق
انتصار في اليمن من خالل الوسائل العسكرية ،والح ّل
الوحيد المتاح ،سواء في اليمن أو في سورية هو الح ّل
السياسي».

بري ّ
يحدد التا�سع من �أيلول موعد ًا لأولى جل�سات الحوار
المرحبة بمبادرته
ومزيد من المواقف
ِّ
بعد أن أطلق مبادرة حوارية في ذكرى
تغييب اإلمام الصدر ورفيقيه أواخر األسبوع
الماضي ،ح�دّد رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ي��وم األرب��ع��اء ف��ي التاسع م��ن أيلول
الحالي موعدا ً للجلسة األول��ى للحوار بين
مختلف األطياف.
من جهة أخرى ،سلم النائب هاني قبيسي،
نص الدعوة إلى الحوار
موفدا ً من الرئيس بري ّ
للرئيس نجيب ميقاتي .وحمل عضو كتلة
التحرير والتنمية النائب علي بزي ،موفدا ً من
الرئيس بري أيضاً ،لوزير االتصاالت بطرس
حرب دعوة مماثلة.
وأمل بزي بعد اللقاء «من ك ّل المسؤولين
اللبنانيين التعامل ،وهذا ما يبدو حتى اآلن،
بإيجابية وروح المسؤولية مع هذه المبادرة
انطالقا ً من األوضاع في لبنان والمنطقة ،علنا
كلبنانيين نتوصل أخيرا ً إلى صناعة لبنانية
لتثبيت مؤسساتنا ال��دس��ت��وري��ة وعملنا
التشريعي والحكومي وان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية وبقية الموضوعات المدرجة على
طاولة الحوار».
وقال حرب ،من جهته« :أعتقد أنّ التأزيم
والتعطيل الحاصلين في البالد وتعريض
النظام اللبناني هي ما دفعت الرئيس بري
إلى اتخاذ هذه المبادرة التي شكرته عليها
وعلى دع��وت��ه إي���اي ،ورح��ب��ت بالمشاركة
لتقديم ما يمكنني تقديمه مساهمة في إنجاح
الحوار وإخ��راج لبنان من هذا المأزق الذي
أدخل فيه ،وأملي كبير بدخول المتحاورين
المدعوين إلى طاولة الحوار بعقل منفتح
دون أن يكونوا أسرى لواقع سابق متشنج،

بحثا عن مخارج ألزمتنا بعدما عجزت القوى
السياسية عن الحلول».
وتوالت المواقف المرحبة بالمبادرة من
مختلف القوى السياسية .وفي السياق ،أكد
وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر،
أمام ز ّواره أنّ المبادرة «هي السبيل الوحيد
للتفاهم ويجب االستفادة منها والعمل على
إنجاحها لبحث المشاكل المتراكمة وإيجاد
الحلول لها وض��رورة أن يكون هذا الحوار
جامعا ً لك ّل القوى ومجديا ً وه��ادف �اً» ،آمالً
من «جميع القوى السياسية التجاوب مع
هذه المبادرة لتعزيز التواصل بين جميع
اللبنانيين في ظ � ّل ه��ذه ال��ظ��روف البالغة
التعقيد في لبنان والمنطقة العربية».
وشدّد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب
حناوي في حديث لـ «المركزية» على «أنّ
دعوة الرئيس نبيه بري فرصة أخيرة إلنقاذ
لبنان واالتفاق في ما بيننا وسط األزم��ات
التي تتخبط فيها المنطقة».
وق��ال« :رؤس��اء الكتل النيابية أي ممثلو
الشعب سيكونون موجودين .أما نحن ككتلة
في الحكومة ،فيمثلنا الرئيس تمام سالم».
وقالت وزيرة المهجرين أليس شبطيني،
من ناحيتها ،في تصريح« :إنّ تأييدنا للحوار
الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري ،ينبع من
قناعتنا الراسخة بضرورة تعزيز التواصل
بين جميع اللبنانيين ،شرط أن يكون هذا
الحوار جامعاً ،وم��ن ك� ّل األط��راف ومجديا ً
وهادفاً ،ويساهم بالتالي ،في تسريع انتخاب
رئيس جديد للجمهورية كأولوية ال تتعداها
أولوية أخرى ،وأن يكون امتدادا ً للحوارات

السابقة والتمسك بإعالن بعبدا».
ورحبت كتلة المستقبل بعد اجتماعها
أمس بـ «دع��وة رئيس مجلس النواب نبيه
بري للحوار على قاعدة التمسك بالشرعية
الدستورية والميثاق الوطني وتدعيم السلم
األهلي الذي دفع اللبنانيون من أجله الغالي
والنفيس».
ورأى النائب عاصم قانصوه في بيان ،أنّ
الدعوة إلى الحوار «فرصة جدية إليجاد ح ّل
لألزمة السياسية في البالد ،ومعالجة ك ّل ما
يهدّد المواطن اللبناني» ،مؤكدا ً «مشاركته
كرئيس لكتلة نواب حزب البعث ،في الحوار
للعمل على إنجاحه».
وأمل النائب قاسم هاشم «أن يستجيب ك ّل
الفرقاء لهذه الدعوة ،ألنّ الحوار هو الطريق
السريع لمناقشة وم��ق��ارب��ة ك�� ّل القضايا
واألزم���ات مهما ك��ان حجم التباعد حولها،
فاللبنانيون محكومون بالتوافق والتفاهم
بين مكوناتهم».
وأعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب
نعمة طعمة ،في بيان ،أنّ «رئيس المجلس
النيابي نبيه بري رجل حوار ،وضنين على
تالقي وتواصل ك ّل أطياف المجتمع اللبناني
من دون استثناء ،ويدرك ماهية دقة المرحلة
وما يحيط بلبنان من مخاطر ،إضافة إلى
الظروف الداخلية المفصلية التي يجتازها
البلد ،على ضوء ما نشهده في هذه األيام من
انقسامات وخالفات وتظاهرات واعتصامات،
ما يحتم جلوس جميع األطراف على طاولة
واحدة».
وأش��اد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ

قبيسي يسلم الدعوة لميقاتي
أحمد قبالن بالمبادرة التي أطلقها الرئيس
نبيه بري ،واعتبرها «ممرا ً إلزاميا ً للدخول في
المعالجات الفعلية لألزمة السياسية المقفلة
في لبنان» ،محذرا ً «من مغبة االلتفاف عليها
بهدف تمييعها وإفشالها».
ودعا جميع القيادات إلى «التجاوب مع
هذه المبادرة ،ووقف الصراعات السياسية
والنزاعات الطائفية والمذهبية ،والبحث جديا ً
في الحلول العملية إلنقاذ البلد» ،الفتا ً إلى أنّ
«لعبة الوقت والرهان لم تعد لصالح أحد،
وأنّ الصراع المفتوح على هذا النحو قد يأخذ
لبنان واللبنانيين إلى طريق الالعودة».
وتم ّنى رئيس حزب الوفاق الوطني بالل
تقي الدين ،في تصريح« ،أن يكون هذا الحوار
صادقا ً وأن تكون هناك تنازالت من ك ّل القوى
السياسية إلنقاذ البلد وأن يتم االتفاق على
قانون انتخابي يعتمد لبنان دائرة انتخابية

واح��دة على أس��اس النسبية وه��ذا جزء من
إصالح الطبقة السياسية».
وفي المقابل ،اعتبر األمين العام للتيار
األسعدي المحامي معن األسعد «أنّ أي حوار
ال ج��دوى وال فائدة منه لن يكون له أي أثر
ايجابي مع أنه مطلوب في ك ّل زمان ومكان.
فقد بات واضحا ً للجميع أن ال أحد من القوى
السياسية أو الكتل النيابية يملك ق��راره
الوطني المستقل وأصبح رهانه على الخارج
وتابعا ً له».
ورأى «أنّ الدعوة إلى الحوار وتوقيتها
وقبول القوى السياسية بها تأتي لتنفيس
الغضب الشعبي ومحاولة القوطبة على
مفاعليه في مواجهة الطبقة السياسية وإلهاء
اللبنانيين عن معاناتهم اليومية جراء هيمنة
وفساد هذه الطبقة التي تعلم تماما ً أنّ نتائج
الحوار ستكون صفرا ً كما في السابق».

