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حمليات �سيا�سية
بقعة �أمن

خفايا
خفايا

لي�ست عرو�ض قوة فارغة بل اال�ستفتاء الذي رف�ضوه...

حزب اهلل مع الحراك
حسين ح ّمود
بعيدا ً من نظرية المؤامرة حول الحراك المطلبي الشعبي الذي
يشهده لبنان ،انطالقا ً من بيروت إلى عدد كبير من المناطق
تحت شعار أساسي ،هو مكافحة الفساد من باب أزمة النفايات،
وبالرغم من ض ّم حزب الله إلى الئحة الفاسدين ،فإنّ الحزب
يؤيد الحراك ويشجعه ألسباب وطنية واجتماعية منها:
 1ـ إنّ المطالب التي يرفعها الحراك هي نفسها التي ينادي
بها الحزب س��واء في حلقات النقاش الداخلية أو في أدبياته
يلح على انتخاب رئيس
وبياناته وتصريحات مسؤوليه ،فهو ّ
للجمهورية ف��ي أس��رع وق��ت ممكن لكن بمواصفات محددة
وي��ح�� ّذر م��ن ال��ف��راغ .كما ي��ش��دّد على زي���ادة إنتاجية الحكومة
وتفعيل التشريع في المجلس النيابي إلق��رار المشاريع التي
تعنى بالشؤون الحياتية للمواطنين .كذلك فإنّ مطالبته دائما ً
بالدولة العادلة والقوية من ك ّل النواحي وبك ّل عناصر القوة
التي تجعل لبنان ق���ادرا ً على مواجهة ك�� ّل المشاريع ،داخلية
أو خ��ارج��ي��ة ،وال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى استضعافه وره��ن��ه سياسيا ً
واقتصاديا ً للخارج أو لفريق سياسي لبناني بمفرده.
 2ـ وانسجاما ً مع السبب اآلنف ،فإنّ الحراك الشعبي أظهر
وعيا ً للمشكالت البنيوية التي يعاني منها النظام اللبناني ،وهذا
األمر مرشح للتطوير مستقبالً باتجاه فرز القوى التي تعمل
حقا ً من أجل إصالح بنية النظام وتلك التي تعيق هذا الهدف.
 3ـ إنّ الحراك ال��ذي وصف بأنه «عابر للطوائف» نجح في
ش ّد المجتمع اللبناني إلى نفسه والتحامه مع أجزائه ،مع ما
تصب في إطار تعزيز قوة
يعني ذلك من قوة مجتمعية صلبة
ّ
المقاومة التي تحتاج إلى حاضنة اجتماعية قوية ،في مواجهة
مشاريع الوصاية على لبنان .وه��ذا ما يعكسه رف��ض معظم
الناشطين دع��وة مساعد األمين العام لألمم المتحدة جيفري
فيلتمان مجلس األم��ن إلى اجتماع للبحث في مسألة الحراك
الشعبي ،وهو ما اعتبره الناشطون تدخالً سافرا ً في الشؤون
اللبنانية.
 4ـ األه ّم من ك ّل ذلك ،هو أنّ الحراك جاء في ذروة االشتباك
السياسي الطائفي والمذهبي ،فكان من حسنات هذا الحراك
إب��ق��اف ه��ذا االش��ت��ب��اك ال���ذي أض��� ّر بالمصلحة الوطنية وسط
الظروف التي تم ّر بها المنطقة ،وص��رف االنتباه إل��ى قضايا
وطنية ومعيشية واقتصادية وسياسية ،كما يفترض أن يكون
وأن يتالقى اللبنانيون جميعا ً لمعالجتها وإيجاد الحلول لها.
هذا ما يقوله مق ّربون من حزب الله حول الحراك الشعبي
على عكس ما يشيعه البعض عن موقف الحزب في هذا الشأن،
إال أنّ األخير يتحفظ على تعميم الناشطين في موضوع الفساد
وات��ه��ام ك�� ّل الطبقة السياسية بهذه اآلف��ة التي ب��دأت بحسب
المصادر ،منذ ما قبل مشاركة الحزب في السلطة ،إذ خالل
تلك الفترة كان التركيز على تحرير األرض اللبنانية المحتلة
من قبل العدو «اإلسرائيلي» مقدّما ً قوافل الشهداء في سبيل هذا
الهدف .وحتى بعد دخوله «جنة السلطة» كان زاهدا ً بالوزارات
والحقائب ،متكتفيا ً بما يعطى له حتى وإنْ كان ممثله في وزارة
ال فاعلية لها وال حتى مكتب يداوم فيه الوزير.
لذا ،وحتى ال تضيع البوصلة ،تضيف المصادر ،يدعو الحزب
ليتوسعوا
الناشطين ض ّد الفساد إلى البدء من نقطة محدّدة
ّ
بعدها في التحقيق لمعرفة ك�� ّل مكامنه األصلية والمتش ّعبة
عنه ،وه��ذه النقطة معروفة ويشكو منها الجميع وهي شركة
«سوليدير» ،حتى تبدأ بالفعل عملية اإلصالح الشامل.

ن�شاطات

بري مستقبالً حمدان واللجنة
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في عين التينة،
الشاعر طليع حمدان على رأس وفد من لجنة تكريمه ،سلمه دعوة
للمشاركة في مهرجان لتكريم حمدان.
من جهة أخ��رى ،أجرى رئيس المجلس اتصاال ً برئيس اتحاد
بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني وأكد له «ضرورة إقفال
مكب رأس العين إقفاال ً نهائياً ،ريثما يجري ما يلزم لنزع النفايات
بما في ذلك المكب».
 أبرق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط إلى
مساعد األمين العام لألمم المتحدة جيفري فيلتمان ،معزيا ً بوفاة
والده.
 عاد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى بيروت،
بعد مشاركته في اللقاء الحواري اإلسالمي ـ المسيحي الذي عقد في
أثينا ،بدعوة من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار
بين األديان والثقافات.
 زار سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي كالً من رئيس
الحكومة تمام سالم في السراي ،والرئيس نجيب ميقاتي في مكتبه
في بيروت ،وعرض معهما التطورات.
 أعلنت األمانة العامة لمجلس النواب وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي عن تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني بعنوان «تدابير خاصة
موقتة لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة من خالل قوانين االنتخاب»،
الذي كان مق ّررا ً عقده نهار الثلثاء في  8أيلول  2015إلى أجل يُحدّد
في ما بعد».
 زار وفد من أندية «روتاري» العالمية برئاسة جون جيرم،
كالً من رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ورئيس
الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية ،وأطلعهما على نشاط
األندية.

ميقاتي وسفير الكويت

السنة السابعة  /السبت  5 /أيلول  / 2015العــدد 1876
Seventh year / Saturday / 5 September 2015 / Issue No. 1876

 روزانا رمال
منذ إعالن العماد ميشال عون دعوته مناصريه للتظاهر
في الشارع قيل إنّ هذه عروض قوة ال حاجة لها والبلد ال
يحتملها في ظروفه الراهنة ألنّ التظاهرات قد تتح ّول إلى
ساحة للفوضى ومسرح لالندساس وربما تجلب ما ال تحمد
عقباه ،وقيل أيضا ً إنّ التظاهرات تقوم بها قوى خارج الحكم
تحتج على ما
لتستصرخ الحاكمين احتجاجا ً أو مطالبة،
ّ
ال ترضاه من قرارات الحاكم وتستصرخه لتلبية مطالبها،
واتخذ وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق من منصة سجاله
مع تظاهرات المنظمات التي تح ّركت بعد أزم��ة النفايات
وما رافقها من شغب ليدلي بدلوه حول تظاهرات كان قد
أعلن التيار الوطني الح ّر نيته تنظيمها قبل بدء حراك هذه
المجموعات ،التي قال الكثير من خصوم العماد عون إنّ
حشودها أحرجت العماد عون ألنها سحبت من جمهوره
التقليدي الكثير وكثير من ك��وادره��ا ومنظميها كانوا في
صفوف التيار قبل أن يعتبروا قياداته ح��زءا ً من الفساد
المشمول بشعار «كلكن يعني كلكن» ،وأنّ مدخل يأسهم
ك��ان إضافة إل��ى رفضهم ما يس ّمونه الفشل في امتحان
الديمقراطية مع تبني العماد عون لمشروع ترئيس الوزير
جبران باسيل للتيار ،وهو صهره ،معلنا ً انضمامه إلى نادي
التوريث السياسي بدال ً من منح الناشطين الذين نجح التيار
بالتميّز عن سواه في استقطابهم فرصة إثبات قدرتهم على
التميّز بالديمقراطية.
لكن أغلب الذي رأوا في تظاهرات الغضب على الطبقة
السياسية من بوابة أزمة النفايات ،سببا ً لتهديد قدرة العماد
أحب المنتقدون ان يقولوا،
عون و«من بقي من التيار» كما
ّ
اعتبروا أنّ السبب هو السياسة التي قالوا إنها تعاكس ثقافة
التيار التأسيسية وقبوله التنظير والترويج للتحالف مع
سالح غير سالح الدولة الذي كان مصدر تف ّرد التيار في وجه

منافسه التقليدي الذي مثلته «القوات اللبنانية» ،فإذا كانت
«القوات» تلتزم حصرية السالح بيد الدولة وزعيم التيار
يدافع عن سالح خارجها ،ووفقا ً لهؤالء جاءت التظاهرات
المطلبية والثورية كما يصفونها لتنهي عهدا ً مع تظاهرات
الثامن والرابع عشر من آذار ،لكنها من بين صفوف الفرقاء
جميعا ً تستند إلى الهيكل العظمي للتيار الوطني الحر الذي ال
تشبه حشود الساحات وطريقة أداء منظميها إال ما كان يقوم
به التيار.
أثبت العماد ميشال عون لخصومه مع تظاهرات التيار
التي ت ّمت وانتهت دون أي خلل أمني أنّ تياره ق��ادر على
تنظيم حدث بهذا الحجم وإبقائه تحت السيطرة ألنّ التيار
هو ال��ذي يتظاهر وليس الشعب ،فالذين خرجوا ليسوا
ناخبي التيار الذين ال تكشف حجمهم إال صناديق االقتراع
بل الناس الذين يتحركون مع التيار حيث يتحرك واألقرب
ليكونوا ماكينته االنتخابية جاؤوا وفقا ً لدوائرهم االنتخابية
بلوائح اسمية يعرفون بعضهم بعضا ً حيث ال مكان وال
فرصة ألي اندساس.
في السياسة وتفسير ما يس ّمى النزوح من التيار القريبون
من العماد عون ال يدخلون بمناقشة األسباب والتفاصيل،
يقولون إنّ العماد عون لم يخدع أحدا ً بمواقفه ولم يمارس
شيئا ً في الس ّر ،وأنّ المتابعين يعلمون أنه رفض عرضا ً
إيرانيا ً بتأجيل زي��ارة طهران التي ص��ادف توقيتها قبيل
االنتخابات النيابية عام  2009ومثلها تساؤال ً سوريا ً عما إذا
كانت زيارته إلى حلب يمكن أن تؤثر على معركته االنتخابية،
لكنه أص ّر على التوقيت ألن ما يقوم به هو خيارات نهائية،
وهو ال يريد خداع الناس ،وحسنا ً انّ الزيارات تأتي عشية
االنتخابات كي يعرف الناخب قبل التوجه إلى صندوق
االقتراع أنه يقترع لهذه الخيارات وال يشعر أنه منح صوته
وفقا ً لصورة في باله عن الخيارات وإذا باأليام تكشف له أنّ
تغييرا ً جذريا ً لحق بالخيارات من دون استفتائه فيها.
تقول المصادر المقربة من عون إنّ الحديث عن تغيير في

شعبية التيار أو في حجم نزيف أصاب كوادره حق ألصحابه
وليس موضوع نقاش ،والتظاهرة هي الح ّد الفاصل بين
االدّعاءات والواقع وقد قالت الناس الكلمة الفصل فال تزكية
باسيل لرئاسة التيار وال خيارات الجنرال مع حزب الله
أصابت شيئا ً من حضور التيار أو رتبت تأثيرا ً على شعبية
الجنرال وتياره.
لذلك تقول المصادر إنّ التظاهرة كانت ضرورة للر ّد على
هذه المحاوالت لتمرير تصورات خاطئة يُراد منها النيل من
قوة تجذر خياراته في الوجدان المسيحي لتشكيك حلفائه
بقدرته على حماية خياراتهم التي تجمعه بهم ،وللنيل من
جدية تقييم مكانة الجنرال وتياره مسيحيا ً لدى المتابعين
ّ
الضخ المتواصل لهذا النوع من
في الداخل والخارج عبر
الشائعات التي يق ّويها الدخول في السجال معها ،بينما
يق ّوضها اإلث��ب��ات في الساحات وي��ق�دّم ال��ج��واب مباشرة
للمعنيين.
تقول المصادر إنّ التظاهرة البرتقالية حسمت الكثير
من الجدل العقيم واستعاضت عن الكثير من الوقت الالزم
إضاعته لإلثبات فاثبتت بأق ّل وقت ممكن أكبر كمية من
الحقائق التي تجري محاوالت إلضاعتها وتعميتها.
أما الر ّد على الكالم عن عدم سالمة قيام حزب مشارك في
السلطة بالتظاهر فمردود ،لسبب بسيط وهو أنّ العماد عون
لم يرفع شعارات مطلبية لتظاهرات التيار وال اعتراضات
مطلبية ،بل أرادها باللغة الواضحة رسالة تقول أنتم عندما
تتجاهلون التيار وحلفاءه في تكتل التغيير واإلص�لاح
تتجاهلون المك ّون المسيحي في لبنان الذي ال تختصره قوى
وشخصيات ال تملك ثقالً شعبيا ً فالثقل الشعبي هو هنا.
كان البلد يحتاج إلى استفتاء حول الخيارات الرئاسية
دعا إليه الجنرال مرارا ً ولم يستمعوا إليه ،فقام هو بتنظيم
االستفتاء ،وفي الطريق قال لمنظمي تظاهرات «كلن يعني
كلن» ...أيها اللبنانيون أعدنا الساحات لكم ،لكم كلكم،
«كلكن يعني كلكن»...

أكد مسؤول رفيع
أي طرح
سابق أنّ ّ
لقانون انتخابي
جديد لن يكون له
مجال للنقاش على
أي مستوى ،سواء
ّ
في الحكومة أو في
المجلس النيابي أو
في هيئة الحوار ،إذا
لم يكن قائما ً على
النسبية ،مهما كان
شكل وحجم الدوائر
االنتخابية ،مشيرا ً
إلى أنّ اعتماد النسبية
بات أمرا ً حتميا ً بعد
االستعصاء القائم
على المستويات
الرئاسية والنيابية
والحكومية ،وبعد
التطورات السياسية
والشعبية التي شهدها
ويشهدها لبنان...

خليل �س ّلمه الدعوة �إلى م�ؤتمر الحوار

�سفراء االتحاد الأوروبي في ال�سراي :النتخاب
رئي�س من دون ت�أخير و�إقرار الت�شريعات الملحة فرنجية :ن�ؤيد ّ
كل ما يطرحه بري
ون�أمل خير ًا لإنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي

سالم مجتمعا ً إلى سفراء االتحاد األوروبي في السراي
استقبل رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام س�لام ف��ي ال��س��راي
الحكومية ،سفراء االتحاد األوروب��ي الذين أعربوا بعد
اللقاء في بيان أصدروه عن «الدعم القوي للرئيس سالم
في جهوده للمحافظة على استقرار الحكومة وعملها في
ضوء استمرار الجمود السياسي والفراغ الرئاسي».
وجدّد السفراء تمني االتحاد األوروبي «انتخاب رئيس
جديد للجمهورية من دون المزيد من التأخير وبعمل
مجلس النواب سريعا ً على إقرار التشريعات الملحة ،بما
في ذلك قانون انتخابي جديد تمهيدا ً إلجراء انتخابات
تشريعية».
ّ
لحق
وش��دّد السفراء على «دع��م االت��ح��اد األوروب���ي
المواطنين اللبنانيين في التجمع ومطالبة حكومتهم
بالتطبيق الفعلي لحكم القانون والشفافية في السياسة
العامة».
كما ش �دّدوا على «ح� ّ
�ق المواطنين في الحصول على
الخدمات األساسية ومساءلة الحكومة واالستفادة من
مؤسسات عاملة للدولة».
ورحب السفراء األوروبيون بالتحقيق الذي أجرته وزارة
الداخلية لمحاسبة من أقدم من القوى األمنية على اإلفراط

(داالتي ونهرا)
في استعمال القوة مع المتظاهرين .ودان��وا ،في الوقت
نفسه« ،العنف ض ّد قوى األمن وأعمال التخريب التي تض ّر
بالطبيعة السلمية للتحركات االحتجاجية».
واعتبر القائم بأعمال بعثة االتحاد األوروبي في لبنان
ماتشي غولوبييفسكي أنّ «التحركات االحتجاجية
االجتماعية الحالية تحتم اضطالع القادة السياسيين
بمسؤوليتهم الجماعية لمعالجة المسائل الملحة التي
تشكل السبب الجوهري للتحركات الحالية».
وأض��اف« :إنّ لبنان حكومة وشعبا ً ليس وحيدا ً في
جهوده اآليلة إلى إيجاد ح ّل لهذه المسائل الملحة .فخالل
الفترة الممتدة من عام  2009وحتى عام  2013لوحدها،
تجاوزت قيمة الدعم المالي للبنان من االتحاد األوروبي
والدول األعضاء المليار يورو .ويمكن للحكومة أن تعتمد
على الدعم الفني حيث تدعو الحاجة من االتحاد األوروبي
وال��دول األعضاء كجهات مانحة في ما يتعلق بتقديم
خدمات على غرار إدارة النفايات والمياه ،والكهرباء».
ومن زوار السراي :وزيرا الدفاع سمير مقبل واالتصاالت
بطرس حرب ،والوزير السابق بشارة مرهج.

با�سيل يتر�أ�س طاولة م�ستديرة
�ضمن م�ؤتمر �ضحايا العنف في باري�س
يترأس وزير الخارجية جبران باسيل في باريس الثالثاء
المقبل ،طاولة مستديرة في مؤتمر بعنوان «ضحايا أعمال
العنف اإلتنية والدينية في الشرق األوس��ط» ،دعت إليه
فرنسا حوالي  50دول��ة وهيئة وجمعية غير حكومية
وشخصية اعتبارية.
ويفتتح الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند الجلسة
العامة للمؤتمر ،ويتعاقب عدد من وزراء الخارجية على
إلقاء كلماتهم في هذه الجلسة .ثم تعقد بشكل متزامن 3
طاوالت مستديرة :األولى برئاسة وزير الخارجية العراقي
إبراهيم الجعفري ح��ول المشاركة السياسية لجميع
المكونات االجتماعية وضمان حقوقها ،الثانية برئاسة
الوزير باسيل حول المسائل القانونية والقضائية وآليات

مالحقة من يرتكب أعمال عنف إتنية ودينية ومحاكمتهم
أم��ام العدالة ال��دول��ي��ة ،والثالثة تتطرق إل��ى الجانب
اإلنساني وكيفية تقديم المساعدات إليهم وإعادة البناء
وعودتهم إلى ديارهم.
وتستكمل المناقشات إلى غداء عمل يقيمه وزير الشؤون
الخارجية والتنمية الدولية ل��وران فابيوس في مق ّر
الوزارة .ويعرض مق ّررو هذه الطاوالت المستديرة النتائج
التي توصل إليها المشاركون.
وفي أعقاب ذلك ،سيعلن وزيرا خارجية فرنسا واألردن،
اللذان يرأسان أعمال المؤتمر« ،ميثاق عمل» لتنفيذ ما ت ّم
االتفاق عليه لمعالجة الموضوع من جوانبه السياسية
والقانونية ـ القضائية واإلنسانية.

�أبو فاعور :تعميم الف�ساد مرفو�ض
أكد وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أبو فاعور أنّ «تعميم
الفساد أمر مرفوض وعدم مشاركتنا في الحراك الحاصل
في الشارع ال يسبب لنا عقدة نقص ونحن نعتز بتجربتنا
وتاريخنا وإنجازاتنا».
وخالل لقاء سياسي بدعوة من وكالة داخلية بيروت
في الحزب التقدمي االشتراكي ،أشار أبو فاعور إلى أنّ
«اإلصالح الحقيقي هو ذلك الذي يمارسه وزراء الحزب،
فعلى صعيد وزارة الصحة العامة اإلنجازات في ملف
السالمة الغذائية لم ولن تتوقف وكذلك في ملف الدواء
الذي إنخفضت أسعاره إلى أكثر من النصف وللمرة األولى
هذه الوزارة تعيد من اعتمادات الموازنة للدولة ناهيك عن

اإلنجاز التاريخي المتمثل بالوصفة الطبية الموحدة ،كما
أنّ إنجازات الوزير أكرم شهيب في ملف وزارة الزراعة
عديدة وإنّ تميز الوزير شهيب وتفانيه في إدارة الملفات
تتجسد في توكيله إيجاد الح ّل في الملف األصعب أي ملف
النفايات».
وأضاف« :إنّ وزراء الحزب كانوا متميزين على الدوام
في إدارة ملفاتهم الوزارية وقد كانوا السباقين في اتباع
نهج اإلصالح فالوزير غازي العريضي كان أول من أوقف
الهدر في وزارة اإلعالم ،كما أنه لم يميز منطقة عن أخرى
في اإلنماء لدى توليه وزارة األشغال العامة حيث أنجز في
عهده العديد من المشاريع الحيوية».

استقبل رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية في
دارت��ه في بنشعي ،المعاون السياسي لرئيس مجلس
النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل موفدا ً من الرئيس
بري ،يرافقه القيادي في حركة أمل أحمد البعلبكي ،وعقد
اجتماع ضم إلى فرنجيه نجله طوني ،وزير الثقافة ريمون
عريجي ،والمحامي يوسف فنيانوس.
وقال فرنجيه بعد اللقاء« :منذ اليوم األول نحن أيدنا
هذا الحوار ونؤيد ك ّل موضوع يرعاه الرئيس بري ،الذي
هو قطب سياسي ورئيس مجلس ن��واب في ه��ذا البلد،
وهو صديق ونحن نثق به وبحنكته السياسية .لذلك
نحن منذ اليوم األول عندما طرح معاليه هذا الموضوع
على ابني طوني ،ونقله ابني إلي ،وليس عبر الهاتف،
قلت له في حينها إنّ أي شيء يطرحه الرئيس بري نحن
ن��ؤي��ده ،وم��وض��وع ال��ح��وار نأمل منه خيرا ً وأن يوصل
إل��ى االستحقاق ال��ذي ننتظره جميعاً ،أال وه��و رئاسة
الجمهورية ،وهي أمنيتنا جميعا ً وهذا هو األهم».
وأض��اف« :إال أنّ هناك أم��ورا ً أخ��رى مثل تفعيل عمل
الحكومة وفتح مجلس النواب ،وكلها أمور اساسية يجب
مناقشتها ،ولو سارت هذه األمور ،أقول إنه ربما لن يكون
الوضع جيداً ،إال أنه سيكون أفضل مما نحن عليه .لذلك
نحن نتحدث كفريق واحد وحلفاء».
وردا ً على س��ؤال ع��ن خشيته م��ن االن��ف��ج��ار ،أج��اب
فرنجية« :كنا دائما ً نتوقف عند أي مسألة تحدث لنتساءل
من هو المستفيد ،هل هي دول أم أشخاص أم أفرقاء .لذلك
أنا أخاف من أن نكون ذاهبين باتجاه مرحلة جديدة .أكيد
النية عند المتظاهرين شيء وقد تكون عند المستفيدين
شيئا ً آخر ،وهذا ما أخاف منه أن نصل إلى أمر أخطر مما
نحن عليه ،ألنه في مراحل سابقة مثل اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق الحريري ،إلى مسألة االتصاالت وبعدها 7

أيار ،كان في حينها مطلوب الدوحة ،وقبل كان المطلوب
 ،1559أما اآلن فما هو المطلوب»؟
وأض��اف« :نأمل أن نبقى في الديمقراطية ألنّ العمل
ديمقراطي ونخاف أن نذهب إلى األسوأ».
وق��ال خليل ،من جهته« :معاليه ك��ان من السباقين
إلى الدعوة للحوار ،وكان من المتجاوبين األوائل معها،
وهذا يعكس إبقاء مساحة التالقي بين القوى السياسية
القائمة ،رغم االختالف واالختالف الكبير بينها ،بلحظة من
اللحظات التي نستشعر فيها خطرا ً مصيريا ً ووجوديا ً على
البلد واستمراره واستقراره الداخلي أمنيا ً وسياسياً».
وأض��اف« :كان ال ب ّد من هذه المبادرة التي التقطتها
معظم القوى السياسية التي دعيت إلى الحوار ،ونأمل
أن تتحول إلى عمل جدي تتقارب فيه ك ّل الموضوعات
الموضوعة على ج��دول األع��م��ال وص��وال ً إل��ى تفاهمات
حولها .ال أحد عنده أوهام كبيرة أنه سوف تتحقق نتائج
كاملة لكن بالتأكيد أن نلتقي أفضل من أن نبقى مبتعدين،
وأن نحقق شيئا ً أفضل من أن نبقى ندور في حلقة سياسية
مفرغة».
وتابع« :نحن متفائلون بأن نخلق ديناميكية جديدة
يمكن أن تدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية وال ب ّد
للتجربة أن توجدها إلعادة االنتظام إلى عمل المؤسسات
ولحياتنا السياسية».
وختم« :اليوم جدول األعمال المس ك ّل القضايا اإلشكالية
المطروحة وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية وصوال ً
إلى القضايا التي تبنتها بعض القوى السياسية وربطت
مشاركتها ببعض المؤسسات فيها ،وأعتقد أنه جدول
جامع محدّد والنقاش فيه سيكون نقاشا ً جدياً ،ولم نسمع
أي تحفظات تؤدي إلى تعليق المشاركة نتيجة جدول
األعمال».

فرنجية وخليل خالل لقائهما في بنشعي

مخزومي يزور �سفير الإمارات:
لتح�صين العالقات العربية ـ العربية
زار رئيس ح��زب ال��ح��وار الوطني ف��ؤاد
مخزومي ،سفير اإلم��ارات العربية المتحدة
حمد سعيد الشامسي ،في مق ّر السفارة في
ال��ي��رزة ،وع��رض معه األوض���اع ف��ي لبنان
والمنطقة.
إث��ر اللقاء ،أك��د مخزومي أنّ «تحصين
العالقات العربية ـ العربية في هذه المرحلة
وتعزيزها بالروابط االقتصادية والتنموية
أمر مهم للبنان واستقراره».
وأثنى على «االنفتاح الذي يبديه سعادة
السفير الشامسي على مختلف فاعليات
المجتمع اللبناني ومكوناته في هذه المرحلة
التي يحتاج فيها لبنان إلى وح��دة الصف
والحوار» ،منوها ً بـ«دوره في تعزيز عالقات
اإلمارات العربية المتحدة بلبنان» ،ومؤكدا ً
أنّ «لذلك وقعا ً إيجابيا ً على اللبنانيين،
وخصوصا ً أنّ اآلالف من أبنائهم يعيشون في
رحاب دولة اإلمارات ويعملون في مؤسساتها
وشركاتها ،وهذا له أهمية في تعزيز قدرات
المجتمع اللبناني المعيشية في هذه المرحلة
الصعبة اقتصاديا ً والبطالة التي تجاوزت
 35في المئة في صفوف الشباب».

مخزومي وسفير اإلمارات

