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حمليات �سيا�سية

قرا�صنة الحراك ال�شعبي
في مواجهة المقاومة
} محمد حم ّية
منذ انطالق الحراك الشعبي في الشارع ،وكعادته ،التزم
ح��زب ال�ل��ه الصمت ب��ادئ األم��ر ،على اعتبار أنّ الحزب،
بطبيعة الحال ،هو من أول المؤيدين ألي تظاهرة تخرج
ض� ّد الفساد المستشري ف��ي إدارات ومؤسسات الدولة
والتنديد بإهمال الحكومة للقضايا المعيشية وعجزها عن
ح ّل األزمات التي تجتاح البلد ،وعلى رأسها أزمة النفايات.
لكن بعد أن تطور هذا الحراك وظهرت اليد الخارجية الخفية
التي عملت على استغالله ،بحسب المعلومات التي تحدثت
عن تمويل جهة خارجية للجمعيات القيمة على التحرك ،كما
قال وزير الداخلية نهاد المشنوق ،خرج حزب الله ليشكك،
على لسان مسؤوليه ،بهذا التحرك وليحذر من جهات قد
تستغل الشارع لتأخذه إلى الفوضى.
فكيف ينظر حزب الله إلى هذه الحراك ،ال سيما أنّ جزءا ً
كبيرا ً منه ينتمي إلى بيئته الحاضنة؟
م�ص��ادر ف��ي ق��وى  8آذار أش��ارت ف��ي حديث لـ»البناء»
إل��ى أنّ ح��زب الله «مؤيد للتحركات الشعبية ،لكنه يدعو
إل��ى التمييز بين الطبقة السياسية الفاسدة التي يحاول
البعض ،عمداً ،أن يشمل الحزب والمقاومة معها» ،الفتة
إلى أنّ الحزب «ممتعض من بعض األصوات في الساحات
التي وجهت التهم إلى حزب الله بالمشاركة في الفساد ،في
حين أنّ الفساد هو حصيلة تراكم المراحل الماضية منذ
اتفاق الطائف حتى اآلن ،وليس وليد هذه المرحلة أو هذه
الحكومة».
وأضافت المصادر« :إنّ الحزب ،ورغم تأييده للحراك
الشعبي ،يبدي مخاوفه م��ن أن يتم حرفه ع��ن األه��داف
الحقيقية التي يسعى إلى تحقيقها ،وبالتالي إغ��راق البلد
في الفوضى التي عاشتها ال��دول العربية خالل ما سمي
بالربيع العربي ،أو التورط باستقالة الحكومة التي ال يريد
الحزب أن تستقيل في هذه الظروف».
وتابعت المصادر« :موقف الحزب ه��ذا ع �زّزه الحديث
عن مجموعات خفية تقود الحراك ،فالحزب ال يخرج إلى
ال �ش��ارع م��ع ه��ذه الجماعات وه��و ال ي�ع��رف قياداتها وال
أهدافها ،وخصوصا ً أنّ أهدافها تتغير بين لحظة وأخرى،
وق��د انتقلت م��ن أه��داف مطلبية ومعالجة ملف النفايات
إل��ى أه��داف سياسية ،لتتطور بعدها إل��ى اقتحام وزارات
ومؤسسات عامة .إنّ حزبا ً استراتيجيا ً كحزب الله ليس
في وارد الدخول فيها ولن ينزلق إلى هذا المستوى ،كما
أنّ الحزب ال يلحق ب�ح��راك ،بل هو ال��ذي يصنع الحراك،
لكن ضمن وج�ه��ة ورؤي ��ة واض�ح��ة المعالم ول�ي��س قيادة
المتظاهرين إلى المجهول والفوضى».
وع��ن إم�ك��ان�ي��ة م�ش��ارك��ة ح��زب ال�ل��ه ف��ي ت�ظ��اه��رة التيار
الوطني الحر ،أوضحت المصادر عينها ،أنه «ربما يشارك
ألن �ه �م��ا ج �ه �ت��ان م�ت�ح��ال�ف�ت��ان وت �ع��رف��ان ب�ع�ض�ه�م��ا بعضا ً
وت��درك��ان ح��دود الضغط على الحكومة والسقف األمني
للتحرك ومحاذير االن �ج��رار نحو ال�ف��وض��ى» ،مستعبدة،
في الوقت نفسه ،مشاركته في «المرحلة األولية للتظاهر،
وخصوصا ً في هذه الظروف» ،لكنها رجحت مشاركته في
المراحل القادمة.
لكن أين تكمن مخاوف حزب الله الحقيقية؟
في هذا اإلطار ،أكدت المصادر أنّ حزب الله «مؤيد ،من
جهة ،للحراك الشعبي ،ال سيما أنّ جزءا ً من الجمهور المؤيد
للمقاومة يشارك في التظاهرات ،ألنه ،كغيره من الشرائح
االجتماعية األخرى ،يعاني من هذا الواقع المعيشي الذي
ل��م يعد يحتمل ،ب��دءا ً م��ن ت�ك��دس النفايات ف��ي الشوارع،
مرورا ً بأزمة المياه والكهرباء ،وصوالً إلى البطالة وغيرها
من األزم��ات ،لكنه ،من جهة ثانية ،يبدي مخاوف حقيقية
من أن تعمل الجهات التي تملك تأثيرا ً كبيرا ً على قيادات
التحرك ،وتحت عنوان المطالب المحقة ،بخطف جزء من
جمهور المقاومة واستعماله باتجاه أهداف ض ّد المقاومة
وه��ذا م��ا لطالما عملت عليه دوائ��ر غربية ،وف��ي مقدمتها
ال��والي��ات المتحدة األم�ي��رك�ي��ة ،بدليل م��ا ورد على لسان
السفير األميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان الذي
قال عام  2010أمام الكونغرس األميركي إنّ إدارة بالده
أنفقت  500مليون دوالر في لبنان لتشويه صورة حزب
الله.
وتساءلت المصادر« :ما ال��ذي يمنع أن ترفع شعارات
في التظاهرات المقبلة تدعو حزب الله إلى االنسحاب من
سورية أو تحميله مسؤولية دخول اإلرهاب إلى لبنان ،أو
اتهامه بإخفاء متهمين بحسب المحكمة الدولية باغتيال
الرئيس رفيق ال�ح��ري��ري ،طالما أنّ االت�ه��ام��ات وجهت له
من قلب الساحات ورفعت صور أمينه العام السيد حسن
نصرالله على أنه من الطبقة الفاسدة»؟
ونقلت المصادر أن ليس لدى حزب الله «معلومات دقيقة
عن الجهة الخارجية التي تدعم الحراك ،وليس بالضرورة
أن تقف جهات خارجية وراءه وربما هناك جهات داخلية».
وتابعت المصادر التساؤل« :م��ا هي مصلحة قطر في
دعم هذا الحراك؟ في مصر وفي سورية لعبت هذا الدور
بهدف إي�ص��ال اإلخ ��وان المسلمين إل��ى السلطة ،فما هي
أهدافها في لبنان ،وخصوصا ً أنّ فريق  14آذار الموجود
في السلطة هو حليف للفريق األميركي ـ السعودي؟ هل
تغرد قطر خ��ارج السرب وتعمل بشكلٍ منفرد ومستقل
وهل تريد فعالً إقالة الحكومة»؟
ف��ي ظ�� ّل ه��ذه ال�ق��رص�ن��ة ال�م��وص��وف��ة ل �ل �ح��راك الشعبي
والمؤشرات على تحويله إل��ى مواجهة مع المقاومة ،هل
�ارع مقابل؟هل
ي�ت��رك ح��زب ال�ل��ه ال �ش��ارع ،أم ي��واج��ه ب �ش� ٍ
يتمسك بالحكومة أم ينتظر الحوار الوطني الذي دعا إليه
الرئيس نبيه بري؟

معلولي :النتخابات حرة ت�أتي
بممثلين حقيقيين عن ال�شعب
تم ّنى النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي «لو أنّ
المتظاهرين نزلوا إلى الشارع احتجاجا ً على التمديد األول لمجلس النواب،
بل ليتهم افترشوا الطرق المؤدية إلى المجلس لمنع نواب غير شرعيين من
الوصول إليه» ،مشيرا ً إلى «أنّ النفايات التي يتظاهرون احتجاجا ً على
تراكمها في الطرق العامة ،ما هي إال نتيجة لغياب السلطة وتحديدا ً مصدر
جميع السلطات الذي هو مجلس النواب».
وقال معلولي في بيان« :لو كان مجلس النواب ممثالً حقيقيا ً للشعب لما
وصل الفساد ومنها فضيحة النفايات إلى ما وصلت إليه» ،داعيا ً «المتظاهرين
إلى المطالبة بإجراء انتخابات نيابية ولو على قانون  ،»1962موضحا ً «أنّ
وجود مجلس نواب ينتخب رئيسا ً للجمهورية ،ثم تأليف حكومة وفاق
وطني ،هو الضمانة الوحيدة لعودة النظام الديمقراطي البرلماني».
وختم معلولي« :إنّ لبنان بتعدّد طوائفه ومذاهبه وما يم ّر فيه من أخطار
داخلية وإقليمية ،ال يمكن أن يصل إلى ب ّر األمان إال بعودة النظام الديمقراطي
البرلماني ،أي بانتخابات حرة تأتي إلى مجلس النواب بممثلين حقيقيين
عن الشعب».
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ماذا تريد قطر من الإعالم اللبناني؟
 روزانا رمال
منذ الستينات وبدء ظهور مشيخات الخليج وبدء تفتح
قادة المملكة السعودية على سياسة عربية خارج الحدود ،في
المواجهة مع الم ّد الذي أطلقه جمال عبد الناصر كزعيم عربي
نجح في استنهاض الماليين من العرب وتحول إلى زعيم عابر
للحدود تخطى بأشواط من كانت تظنه السعودية أول زعامة
عربية مع الشريف حسين الذي خرج من أرضها ليقود الثورة
على العثمانيين بالتعاون مع بريطانيا واتخذ من األردن مقرا ً
لقيادته.
فيما اهتمت السعودية بمواجهة جمال عبد الناصر
واستنهضت الطبقات التقليدية في البالد العربية وقدمت لها
الدعم المالي والسياسي ورعت تشكيل أحالف معها ،كانت أولى
نتائجها بدعم أميركي مواجهات عديدة عرف لبنان بعضا ً منها
في الخمسينات ،بدا أنّ الم ّد الناصري ال يكسر بهذه الطريقة
منصة قادرة على لعب هذا
التقليدية ولم تجد السعودية أمامها ّ
الدور أفضل من بيروت كمنبر إعالمي عربي فريد تتولى بصورة
ذكية بعض صحفه وأقالمه خوض معركة شيطنة جمال عبد
الناصر.
مشيخات الخليج األخ��رى لم يكن لديها مشروع مشابه
للسعودية لكنها ،من دون استثناء ،اهتمت بلبنان كمنبر
إعالمي ،ولكن لهدف محدّد ومحدود ،وهو تسويق الدولة
والحاكم وبعض اإلنجازات االقتصادية والمشاريع العمالقة
التي تشبه ما تقوم به الدول الغربية من أبراج شاهقة وشبكة
طرق وجسور ومحطات كهرباء وسواها من المظاهر التي
تعكس التقدم العمراني.
تغيرت المعدالة جذريا ً في عهد الفضائيات وثورة التواصل
االجتماعي والمعلومات وظهور الجيل الجديد في الخليج وتبدل
طبيعة قواعد العالقة الغربية بدول الخليج ،فظهرت دولة قطر
كنموذج جديد لعالقة دول النفط باإلعالم وتبعتها السعودية

ودول خليجية أخرى ،باستثناء الكويت التي تتمتع بعراقة في
عالم الصحافة تحاكي حال لبنان.
تقدمت قطر ،كبديل لبيروت بداية ،وسعت إلى استقطاب
الكفاءات اللبنانية إلى الدوحة ،أس��وة باستقطاب كفاءات
عربية متعدّدة ،وقدمت أول قناة عربية فضائية جريئة تفوقت
على النماذج اللبنانية والكويتية في مساحة اإلعالم الشجاع
وسقف القدرة على االنتقاد والوقوف مع قضايا جاذبة للرأي
العام ،وصوال ً إلى اللعب على حافة الخط األحمر للدولة التي
تمولها ،وتحالفاتها ،وتحملت قطر تبعات كثيرة جراء هذه
الشجاعة التي تميزت بها «الجزيرة» في حربي تموز 2006
تخص
وغزة  2008خصوصاً ،وكذلك في مواجهتها لملفات
ّ
مصر والسعودية وسواهما.
الح��ق�اً ،تبعت السعودية قطر وتغيرت معالم الصحف
التي تملكها وأهمها «الحياة» و«الشرق األوسط» وولدت قناة
«العربية» ومن ثم مولودتها «الحدث» ،ومنح القيمون على
هذا اإلعالم هوامش تقترب من هوامش قناة «الجزيرة» القطرية
التي ثبت أنها صارت مصدر قوة لحكومة دولة صغيرة الحجم،
بعد أن وضعتها في مصاف الالعبين الكبار.
مع بداية الربيع العربي ،بدأ االستثمار المشترك السعودي ـ
القطري لهذه المنتجات اإلعالمية التي تحاكي السوق العالمية
بالسلع والبضائع التي تعرض بيعها للمستهلك العربي
المتعطش لسلعة اسمها الحرية ،والحقا ً الثورة ومعهما
دور الشباب من دون أن تعطل المهمة الترويجية المعرفة
المسبقة للمتلقي بالطالق الكامل بين ما يسمعه ويراه عبر
قناتي «العربية» و«الجزيرة» وحقيقة ما تجسده الحكومتان
السعودية والقطرية من قيم.
نجحت القناتان في مه ّمة «الربيع العربي» وتهاوت أنظمة
وانطلقت الفوضى في دول عربية ع��دة ،وف��ي مصر ك� ّررت
«العربية» منفردة الحملة فيما بعد ،وسقط الرئيس المدعوم
من «الجزيرة» وتسلم الرئاسة رئيس مدعوم من «العربية»،
لكنّ القناتين لم تفترقا حول سورية ولبنان.

بعد حرب دامت خمس سنوات والفشل في سورية والفوضى
التي تبعت «ال��ث��ورة» في «ب�لاد الربيع» فقدت «العربية»
و«الجزيرة» القدرة على خوض حروب إعالمية جديدة تواصل
المسيرة من خاللها وفقدت الساحات العربية قدرتها على تقديم
الشعوب مجدّدا ً إلى الساحات بعد التجارب المرة والدامية،
وداهم االتفاق النووي جميع الالعبين اإلقليمين ،ما استدعى
التوجه إل��ى حيث التغيير يجدي ويمكن وتوجد الوسائل
القادرة وفي أق ّل وقت ممكن ،إذن إلى بيروت حيث حزب الله
كلمة الس ّر.
تبدلت المنهجية في قطر وع��ادت إلى زمن الع ّز ،تبحث
عن البدائل في بيروت عبر فضائيات غير مستهلكة وال يزال
رصيدها لدى المشاهد العربي ،وخصوصا ً اللبناني والسوري
قادرا ً على إحداث التغيير المنشود.
المه ّمة محدّدة ،تفيد ببساطة بأنّ لدى قطر منتدى الدوحة
لمنظمات المجتمع المدني العربي الذي تنتسب إليه عشرات
الجمعيات اللبنانية القادرة على إطالق تحرك مدني في وجه
الطبقة السياسية اللبنانية ،وبصورة تقدمه كبداية ثورية
شبابية شاملة ض� ّد السياسيين من دون استثناء ،ليصل
الرذاذ وتصيب الشظايا من يه ّم قطر أن تلحق به األذى وتوصل
إليه الرسالة ،األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله،
والمطلوب حملة إعالمية فاعلة واستنفار يستعيد ما فعلته
«الجزيرة» و«العربية» في مرحلة «الربيع العربي» .إنه «ربيع
لبنان» والشريك أهم وأفعل قناتين فضائيتين لبنانيتين ال
يسهل اتهامهما بالتواطؤ أو التآمر على حزب الله ومقاومته.
ت ّمت الصفقة وبدأت المه ّمة ،نزل الناس الطيبون وبعض
الرومانسيين والطوباويين الحالمين بوطن حقيقي ال فساد وال
طائفية فيه ،وحمل شعار «كلكن يعني كلكن» مضمون ما تريد
الدوحة من تمهيد لوضع رأس جسر لبلوغ أقرب نقطة ممكنة
من أذن حزب الله.
اآلن بدأ زمن الرسائل ،الزبداني مقابل صور السيد نصرالله،
سقطت الزبداني ،غدا ً القنيطرة مقابل ماذا؟

قال وزير سابق أمام
زواره إنّ مالقاة بعض
الذين «طلعت ريحتهم»
في لبنان لكالم جيفري
فيلتمان (األمين العام
الفعلي لألمم المتحدة)
وترحيب هذا البعض
بجلسة مجلس األمن،
وبالتدخل الخارجي في
«زبالة» لبنان ،كشف
المندسين الحقيقيّين
ّ
الذين أرادوا تخريب
الحراك الشعبي،
وحرفه عن أهدافه
المطلبية ،وأخذه في
اتجاهات تؤ ّدي إلى
دمار البلد ،ولذلك ال ب ّد
من استدعاء هؤالء إلى
تحقيق قضائي يكشف
الحقائق والوقائع كاملة
أمام ك ّل اللبنانيين (كلّن
يعني كلّن).

نواب «التحرير والتنمية» يوا�صلون ت�سليم الدعوات �إلى م�ؤتمر الحوار
واص����ل ن����واب ك��ت��ل��ة ال��ت��ح��ري��ر
والتنمية جولتهم على القيادات
السياسية التي ستشارك في الحوار
الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري في  9أيلول الحالي في
مجلس النواب.
وفي السياق ،سلم النائب ياسين
جابر دع��وة للنائب ميشال المر في
مكتبه في عمارة شلهوب .وعقدت
للمناسبة خلوة بين المر وجابر دامت
ساعة ،حيث عرض جابر دوافع هذه
المبادرة وما يمكن أن ينتج عنها بعد
التأكيد على حضور معظم رؤس��اء
التكتل النيابية والقادة السياسيين
في التاسع من الشهر الحالي.
وبعد انتهاء اللقاء ،ق��ال جابر:
«نظرا ً لخبرته الطويلة التي يتمتع
بها نعتبر وجود الرئيس المر في هذا
المؤتمر عامل إيجابي من شأنه أن
يساعد للوصول إلى نتائج إيجابية
وإل���ى ح��ل��ول وأف��ك��ار البلد بحاجة
إليها».
وقال المر ،من جهته« :استقبلنا
الوزير الصديق ياسين جابر المكلف
من الرئيس ب��ري توجيه الدعوات
إلى القادة السياسيين وقد تسلمت
ال��دع��وة وطبعا ً طلب مني الجواب
فقلت له عندما تكون الدعوة موجهة
من الرئيس بري ال ب ّد من أن نلبيها
من دون أي إبطاء باعتبار أنّ للرئيس
بري خبرة وحسا ً وطنيا ً وهو صاحب
ال��م��ب��ادرات اإليجابية التي طالما
خدمت لبنان وحافظت على التوازن
الوطني».
واعتبر المر «أنّ من يعترض على
الحوار اليوم يكون يخرب على لبنان
ومسيرته مهما كانت األس��ب��اب .ال
النفايات وال غيرها من الملفات قادرة
على تعطيل الحوار .وهذه المبادرة
التي أطلقها الرئيس بري هي خطوة
أولى وجدية للسير قدما ً في طريق
الح ّل وتذليل العقبات التي نعاني

عون مستقبالً جابر في الرابية
منها ،وال سيما أنّ البند األول من
ال��م��ب��ادرة ه��و رئ��اس��ة الجمهورية.
وانطالقا ً من هذه المحاولة الصادقة،
يفترض علينا العمل من أجل إنجاح
الحوار وال يجوز أن نخرج من القاعة
إال عبر االتفاق على رئيس للجمهورية.
كما تمنيت على الوزير جابر أن يؤكد
مع «الجنرال» على ضرورة حضوره
شخصيا ً نظرا ً لدقة المرحلة وضرورة
مشاركته الشخصية وهذا رأيي».
وف��ي الرابية ،سلم جابر دعوة
م��م��اث��ل��ة ل��رئ��ي��س ت��ك��ت��ل التغيير
واإلص�ل�اح النائب العماد ميشال
عون ،وقال جابر بعد اللقاء« :دولة
ال��رئ��ي��س ع���ون ك���ان س��ب��ق وأع��ل��ن
مشاركته ف��ي ه��ذا المؤتمر ال��ذي
يعول عليه اللبنانيون بشكل كبير،
فاألزمات التي تحيط بالبلد والحراك
الشعبي القائم والمطالب المعيشية
كلها أمور توجب أن تتداعى القوى

وجنبالط مجتمعا ً إلى خليل في حضور أبو فاعور
اللبنانية وخاصة البرلمانية إلى
ايجاد حلول لها وال سيما انتخاب
رئيس للجمهورية ،تفعيل العمل
الحكومي والبرلماني وإق��رار قانون
انتخابي وغيرها».
وتابع« :طبعا ً نحن والعماد عون
نتكلم نفس اللغة في ه��ذه األم��ور،
والجو ك��ان جيدا ً ج��دا ً ونأمل لهذا
المؤتمر التوفيق والنجاح».
وتسلم رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط ،في دارت��ه في
كليمنصو ،الدعوة من وزير المال علي
حسن خليل ،في حضور وزير الصحة
العامة وائل أبو فاعور .وكان اللقاء
مناسبة جرى خاللها البحث في آخر
المستجدات والتطورات الراهنة.
وس��ل��م ال��ن��ائ��ب ميشال موسى،
م��ن جهته ،دع��وة ل��وزي��ر السياحة
ميشال فرعون .وأمل موسى أن يكون
ه��ذا ال��ح��وار ب���ادرة خير ف��ي العمل

دريان :نكون مع ًا في �شرقنا
م�سلمين وم�سيحيين �أو ال نكون
أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «أنّ
رؤساء المرجعيات اإلسالمية والمسيحية في لبنان
لن يسمحوا ألحد أن يفرق بينهما ويسعى إلى فتنة
طائفية أو مذهبية ،فالمسلمون والمسيحيون في لبنان
متمسكون بالعيش الواحد وحريصون على الوحدة
الوطنية في ظ ّل الدولة الوطنية القوية الجامعة».
وش��دد دري��ان في كلمة ألقاها خالل افتتاح اللقاء
الحواري اإلسالمي ـ المسيحي في أثينا ،على «المواطنة
بين المسلمين والمسيحيين في الشرق وعلى الثوابت
الوطنية بين مسلمي الشرق ومسيحييه ،فهم يشكلون
مجتمعا ً واح���دا ً ويتعرضون اليوم معا ً إل��ى حملة
تستهدف قيمهم المشتركة ،كما تستهدف أوطانهم

ومجتمعاتهم» ،معتبرا ً أنّ «أسوأ وأخطر ما في هذه
الحملة أنها تجري باسم الدين .والدين منها براء».
وقال« :إنّ الجرائم التي تستهدف المسيحيين في
بعض ال��دول العربية باسم اإلس�لام هي جرائم ض ّد
اإلسالم ،وهي غريبة عن ثقافتنا وعن قيمنا ومبادئنا
وديننا اإلسالمي المبني عن المحبة والرحمة وقبول
اآلخر» ،مؤكدا ً أن «التصدي بفعالية لهذه الموجة من
اإلجرام التدميري يتطلب تعزيز الثقة المتبادلة بين
المسلمين والمسيحيين لتكون أساسا ً ومنطلقا ً للعمل
معا ً في مواجهة العدوان ال��ذي يستهدفهم جميعاً،
ألننا نكون معاً ،مسلمين ومسيحيين في شرقنا أو ال
نكون».

الخازن :انتخاب الرئي�س
يُظلل ميثاقية العي�ش
اعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
ودي��ع الخازن «أنّ استمرار استهداف المسيحيين في
سورية والعراق وغيرها ،يحتم استعجال االنتخابات
الرئاسية ،ألنّ الرئيس المسيحي يظلل ميثاقية العيش».
ولفت في تصريح إلى أنّ «أخطر حلقات التآمر على
الوجود المسيحي في الشرق ،هو استهداف المسيحيين
في أرضهم وتاريخهم المتجذر منذ مئات السنين في
سورية والعراق وليبيا وغيرها ،وآخرها في ريف حمص
السورية .واألخطر هو الصمت الدولي عن هذا االغتصاب
الماثل للعيان ،وكأنه تناغم مقصود لتفريغ المنطقة من
مقوماتها األساسية في العيش بوئام وسالم» ،مشيرا ً إلى
«أنه العار بعينه يلطخ جبين اإلنسانية على مرأى ومسمع
شعوبها وكأن ال شيء يعنيها مما يجري».

وأكد «أنّ أق ّل ما تفعله الحكومات العربية ومنظمة األمم
المتحدة ،الدعوة إلى قمة عاجلة لتدارك سوء المصير
المحدق بشعوب المنطقة وأديانها وحضاراتها ،مسيحية
أو مسلمة ،وهي تتعرض ألسوأ إعصار عرفته في ذاكرة
حروبها على أيدي التتار الجدد ،داعش والنصرة ،التي
تحرك النعرات الدينية البائدة بين المسلمين ويذهب
المسيحيون ضحية صراعاتها المسلحة».
وق��ال»:ص��ح��ي��ح أنّ ل��ب��ن��ان ل��ي��س ب��م��ن��أى ع��ن ه��ذه
التداعيات ،إال أنّ مسيحييه ومسلميه على قلب واحد في
ص ّد هذه الهجمات البربرية التي تتهدّد صيغة عيشه .وإذا
كنا نطالب بانتخابات رئاسية عاجلة ،فألننا ندرك مخاطر
إبقاء الفراغ في السدّة المسيحية التي تظلل ميثاقية
العيش في لبنان».

السياسي واالجتماعي ألنّ الناس
تنتظر من السياسيين الممثلين في
مجلسي النواب والحكومة تحريك
عجلة المؤسسات الدستورية».
وأض������اف« :ن��ت��م��ن��ى أن ت��ك��ون
ال��ب��ن��ود ال��م��زم��ع مناقشتها ح��اف��زا ً
إلعطاء النتائج اإليجابية والمريحة
للمواطنين».
أما الوزير فرعون ،فقال« :إضافة
إل���ى م��ع��ال��ج��ة ب��ع��ض ال��م��واض��ي��ع
ال��م��وج��ع��ة ك��ال��ن��ف��اي��ات وال��ك��ه��رب��اء
واالهتمام ببعض األم��ور الحياتية
الموجودة في مجلس ال��وزراء ،فإنّ
معظم العقد السياسية الكبيرة
وتعطيل المؤسسات الدستورية
م���وج���ودة ف���ي م��ج��ل��س ال���ن���واب،
وبالتالي على ال��ق��وى السياسية
تحمل مسؤولياتها والتحاور حول
هذه المسائل التي كلنا نعرفها إن
كان بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية

أو بالنسبة إل��ى تحريك الحكومة
أو بالنسبة إلى قانون االنتخابات
النيابية وإج��راء انتخابات جديدة،
إضافة إلى إق��رار قانون الالمركزية
وتحصين االتفاق األمني في البلد».
أض���اف« :ن��رح��ب ب��ه��ذه ال��دع��وة
ل��ل��ح��وار ال��ت��ي ت��ش��م��ل ال��م��واض��ي��ع
األس��اس��ي��ة ح��ي��ث ينتظر الشعب
اللبناني والمجتمع الدولي أن يتم
تحريك هذه المواضيع».
وف��ي معراب ،سلم موسى دعوة
لرئيس حزب القوات سمير جعجع،
وقال موسى عقب اللقاء الذي استغرق
ساعة« :لقد شرح لي الدكتور جعجع
وجهة نظره من هذا الحوار بحيث
سينتظر ال���ق���رار ال��م��ن��اس��ب ال��ذي
ستتخذه الهيئة التنفيذية في الحزب
بعد اجتماعها وإبالغه إلى الرئيس
بري مطلع األسبوع المقبل».
وعما إذا كان بند رئاسة الجمهورية

هو من أولويات جلسة الحوار ،لفت
موسى إلى أنّ «جدول البحث متعلق
بالمواقف السياسية بين األفرقاء،
ولو أنه تبقى األولوية النتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،باعتبار أنّ تعطيل
المؤسسات الدستورية األخرى سببه
عدم وجود رئيس جمهورية بشكل أو
بآخر».
وع��ن نعي البعض لهذا الحوار
بعد تجارب الحوارات السابقة وعدم
تنفيذ ما نتج عنها ،اعتبر أنّ «لقاء
القوى السياسية بك ّل األحوال أمر مهم
ومطلوب لتحصين الساحة الداخلية
دفاعا ً عنه من العواصف التي تضرب
المنطقة فال ب ّد من ش ّد األواص��ر في
ال��داخ��ل ،فضالً عن وج��وب التطلع
إل��ى مطالب ال��ن��اس ،ويبقى تقويم
األمور متروكا ً لقرار السياسيين سواء
لجهة المشاركة أو لجهة إنتاجية هذا
الحوار».

ن�شاطات
 استقبل رئيس الحكومة تمام
سالم وزير الدولة لشؤون التنمية
اإلداري���ة نبيل دو فريج .ثم التقى
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
وتناول البحث شؤونا ً مالية.
 زار سفير قطر علي المري
رئيس الحكومة تمام س�لام الذي
ح ّمله رسالة شفوية إلى أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد فيها
تمسك لبنان بالعالقات المتينة التي
تجمعه بدولة قطر الشقيقة وتقديره
لوقوفها الدائم إلى جانبه وللجهود
التي تبذلها لمساعدته.
ك��م��ا زار ال��م��ري رئ��ي��س ح��زب
الكتائب النائب سامي الجميل ،في
بيت الكتائب المركزي في الصيفي،
وكانت مناسبة جرى خاللها بحث
ال��ت��ط��ورات ال��ع��ام��ة ومستجدات
األوضاع في لبنان والمنطقة.
 التقى قائد الجيش العماد
جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،
النائب ه��ادي حبيش ،ث � ّم النائب

ابراهيم ووفد جمعية التعليم الديني

السنيورة وسفير الكويت
فريد مكاري وتناول البحث األوضاع
العامة في البالد ،في ضوء التطورات
الراهنة.

 اطلع المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم من وفد جمعية
التعليم الديني اإلسالمي برئاسة
مديرها العام الشيخ علي سنان،

(داالتي ونهرا)
على مشاريع الجمعية ونشاطاتها.

 بحث رئيس كتلة المستقبل
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ،في
مكتبه في بلس ،مع السفير الكويتي
عبد العال القناعي التطورات الراهنة
ف��ي لبنان والمنطقة وال��ع�لاق��ات
الثنائية بين البلدين.

