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لبنان ورقة تركية جدية

} راسم عبيدات
مرة أخرى يثبت رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
غصت ساحة
أنه الرجل القوي في لبنان على الصعيد المسيحي ،حيث ّ
الشهداء بعشرات اآلالف من مناصريه الذين جاؤوا من مختلف المناطق
اللبنانية ،من بيروت والجبل ،من البقاع والشمال والجنوب ،احتشدوا في
ساحة الشهداء المزيّنة والمغطاة بألوان العلم اللبناني واللون البرتقالي،
لون علم التيار الوطني الحر ،رافعين شعار «االنتخابات وحدها بتنضف»
والفتات طالبت باإلصالح والمشاركة الحقيقية واالنتخابات النيابية
وانتخاب رئيس قوي للجمهورية ،فيما عكست كلمة رئيس التيار وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل المطالب ،التي هي مطالب الشعب
اللبناني بأسره ،في بلد ح ّولته جماعة  14آذار والحكومة اللبنانية
المحكومة وال ُمدارة من قبل مشيخات النفط والكاز الخليجي وعلى وجه
الخصوص السعودية ،وكذلك السفارات الغربية وبالذات األميركية
والفرنسية إلى مزرعة ومرتع للفساد والمافيات والمليشيات ،وع ّززت
من الفوارق االجتماعية والطبقية ،فانعدمت الخدمات العامة ،وتع ّززت
الطائفيةوالمذهبيةفيالمجتمعاللبناني،وأصبحتالمافياتوالعصابات
المأجورة تجد الدعم والرعاية من الجهات النافذة في الحكومة اللبنانية
وتيار المستقبل ،ناهيك عن التفريط بالكرامة والسيادة الوطنية لجهات
خارجية أجنداتها وأهدافها لها األولوية على أجندات وأهداف ومصالح
الشعب اللبناني.
كلمة باسيل بمعانيها ومضامينها عبرت عن موقف وطني وقومي
أصيل ،لخص وكثف فيها مطالب ك ّل اللبنانيين ،فكانت تعبيرا ً عن ه ّمهم
وألمهم وغضبهم وما يعتمر قلوبهم من إحباط ويأس وفقدان للثقة من
الطائفية والحزبية والطبقة السياسية الحاكمة ،والحكومة غير المالكة
إلرادتها وق��راره��ا ،ولذلك كلمته كانت تقدمية وثورية بك ّل المعاني
والمقاييس ،فلربما هذا التيار يكون األول على الصعيد المسيحي وحتى
اإلسالمي ،بتحالفه طبعا ً مع حزب الله ،من يدعو إلى لبنان ح ّر ديمقراطي
لك ّل اللبنانيين ،بعيدا ً عن الطائفية والمذهبية ،وكم هي كلماته رائعة
وعميقة ومعبرة وناقدة وناقمة وساخطة على ما هو قائم وموجود من
نظام وحكومة فاسدة ومهترئة ،عندما يقول« :يريدون حرماننا من الحلم،
وحلمنا أن يكون عندنا دولة وليس مزرعة ،ونحن أوالد هذه األرض .نريد
رئيسا ً حرا ً ينتخبه شعبه ويمتلك قراره في قوته الشعبية والدستورية،
نريد رئيسا ً نظيفا ً ال يغطي الفساد بل ينتفض عليه ،ونريد دولة يكون فيها
مجلس نواب ال يمدّد لنفسه وينتهك الصالحيات .حلمنا بدولة يحمينا
فيها القضاء ،ويكون فيها أمن وقوة في جيشه ،وفيها إعالم ينصف األوادم
ويحاسب المجرمين ،نريد دولة يكون فيها كهرباء  24/24بالطاقة
المتجدّدة ،دولة ال تكون بيد الفاسدين ،نريد دولة يكون فيها مياه ال أن
يوقفوا السدود بحجة البيئة».
هذا ليس حلم اللبنانيين وحدهم ،بل حلم ك ّل المواطنين العرب في
دولهم ،حيث يعيشون حالة اغتراب في أوطانهم ،عندما تفشل الدول
العربية الحديثة في إقامة مجتمعات المواطنة والعدالة االجتماعية،
وتمارس ك ّل أشكال القمع واالضطهاد ّ
بحق شعوبها ،وتعمِّق من الفجوات
والفوارق االجتماعية بينهم ،وتزيد نسبة الفقر والجهل والبطالة في
صفوفهم ،ويحرمون من حرية التعبير والمشاركة في القرار والحكم،
وتصادر وتمتهن حرياتهم وكراماتهم ،فحتما ً سيتجهون نحو الجماعات
اإلرهابية المتطرفة من “القاعدة” ومتفرعاتها من “داعش” و”النصرة”
وغيرهما.
فنحن كفلسطينيين ألمنا وه ّمنا مضاعف من االحتالل والسلطات
الحاكمة ،احتالل يحرمنا من كامل حقوقنا وحقنا في الحرية واالستقالل،
وسلطتان في الضفة والقطاع تغلبان مصالحهما وأجنداتهما على
أجندات ومصالح الشعب الفلسطيني ،وكما عبّر جبران باسيل ،هم
يريدون أن يتساووا في الدولة ،ال يريدون أن من يدفع الكهرباء ال يحصل
عليها فيما الذي ال يدفع يحصل عليها ويقطع الطرق ،هو ال يتحدث عن
هم ووجع اللبنانيين ،بل هم ووجع ك ّل المواطنين العرب ،الذين ابتالهم
الله بقيادات ح ّولت بلدانهم الى إقطاعيات ومزارع خاصة بها وبعائالتها
وقبائلها وأحزابها ،ال مساواة فيها ال بالحقوق وال بالواجبات ،أنظمة تفرط
بالسيادة الوطنية ،وتحكم بقوة الخارج ال بثقة الداخل فيها ،وهذا ال يحقق
ال أمنا ً وال استقراراً ،فاألمن واالستقرار يتحققان عبر الديمقراطية ومشاركة
الشعب في االنتخاب بحرية ،وال استقرار من دون رغبة اللبنانيين.
هم يريدون من اللبنانيين التصويت للمقاومة التي تحافظ وتصون
سيادة البلد الوطنية،وتحمي كرامات أبنائها ،المقاومة التي ح ّررت لبنان
وأعادت أسراها ،المقاومة التي لوالها الستباحت “إسرائيل” أرض وسماء
وبحر لبنان بشكل يومي ،المقاومة التي تح ّرر اللبنانيين من الوصاية
والتدخل في شؤونهم الداخلية ،المقاومة التي تعتبر وجود الالجئين من
فلسطينيين وسوريين وغيرهم على أرضها ضيافة موقتة ،حتى يعودوا
إلى ديارهم التي شردوا منها ،وحتى يبقى لبنان للبنان وتبقى أرضه.
ويؤكد تيار التغيير اإلصالح ويدعو اللبنانيين إلى أوسع مشاركة في
االنتخابات من أجل نبذ الفساد وطرد العمالء والمأجورين ،ويشدّد التيار
على ضرورة الشراكة والمشاركة من ك ّل فئات وطوائف ومذاهب الشعب
اللبناني في القرار والحكم ،لصناعة مستقبل بالع ّز والكرامة ال بالرضوخ
وال باالستسالم ،والعماد عون غرز في أنصاره وأعضاء حزبه نهج وخيار
المقاومة والنضال ال الخنوع واالستسالم.
ودع��وة ع��ون أنصاره لالحتشاد في ساحة الشهداء ،هي بمثابة
“بروفا” لحشود أكبر تضم ك ّل اللبنانيين على شكل “تسونامي” بشري
إلى قصر الشعب ،رافعين شعارات مطلبية ،تحسن وتغير من ظروف
وشروط حياتهم االقتصادية واالجتماعية من خالل حكومة قادرة على
تأمين حاجاتهم ومتطلباتهم األساسية للحياة من كهرباء وماء ونفط
وغاز ،وكذلك قانون انتخابي عصري يمكنهم من انتخاب رئيس للبنان
بإرادة حرة ،وأن يقول الشعب كلمته ،بعيدا ً عن إمالءات مشيخات النفط
والغاز الخليجي والسفارات الغربية.
عون نجح في أن يكون هو وتياره الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية،
ويثبت أنه ما زال األقوى مسيحياً ،وتياره الذي انطلق من الشارع ومن
رحم المؤسسة العسكرية ،دخل إلى الحكم أيضا ً من الشارع ،وصرخته
هي صرخة الشعب اللبناني وستبقى كذلك ،فحربه ومعركته ليست من
أجل فئة أو طائفة ،بل من أجل ك ّل اللبنانيين.
وختم قادة وأعضاء تيار عون وأنصاره مهرجانهم وتظاهرتهم في
الوطني
ساحة الشهداء بالقول« :إنّ الساحات هي الموقع الطبيعي للتيّار
ّ
الح ّر متى ناداها الوطن والواجب الوطني».
Quds. 45@gmail.com

ن�شاطات
 عرض رئيس الحكومة تمام سالم التطورات مع زواره
في السراي الحكومية ،حيث التقى وزير الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية نبيل دو فريج وبحث معه في األوضاع العامة في البالد.
كما التقى سالم وزير الثقافة ريمون عريجي.
 التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة
السفير األميركي في لبنان ديفيد هل وج��رى عرض األوض��اع
الراهنة ،في حضور المستشار اإلعالمي علي حمدان.
 أبرق نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل معزيا ً بالعسكريين اإلماراتيين الذين سقطوا في اليمن إلى
ك ّل من :ولي عهد ابو ظبي ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة
الشيخ محمد بن زاي��د آل نهيان ،ونائب رئيس دول��ة اإلم��ارات
العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي ووزير
الدفاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،ونائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
كذلك ،أبرق إلى رئيس الدائرة السياسية في األمم المتحدة
جيفري فيلتمان معزيا ً بوفاة والده.
 استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مكتبه
في الوزارة ،سفير الكويت عبد العال القناعي ،وبحثا في العالقات
اللبنانية الكويتية ،إضافة إلى عرض مجمل األوضاع والتطورات
على الساحتين اللبنانية والعربية.
 بحث الرئيس فؤاد السنيورة مع سفير قطر في لبنان علي
بن حمد المري المستجدات واألوضاع العامة في لبنان والمنطقة،
باإلضافة إلى العالقات الثنائية بين البلدين.
 أص��در البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي
مرسوما ً بترقية البرديوت الياس جرجس إلى رتبة الخوراسقفية،
بتاريخ  ،2015/9/5وسيرسمه راع��ي أبرشية طرابلس
المارونية المطران جورج أبو جودة قريباً.

خفايا
خفايا

 روزانا ر ّمال
ال تشير األح��داث منذ ث��ورات الربيع العربي المفترضة
الى انّ الالعب القطري استطاع ان يحجز مكانة تجعل منه
صانعا ً للسياسات ومرجعا ً اساسيا ً استراتيجيا ً وحتى
تكتيكيا ً لدى تعاطي حلفائه معه ،فالدور القطري ال يزال حتى
الساعة يقتصر على التمويل والتنفيذ وليس التخطيط.
دول��ة بحجم قطر شعبا ً وم��ؤس�س��ات وب�ن��ى تحتية غير
قادرة بالمنطق المحسوس والمرئي ان تتعدّى حدود بقعة
جغرافية ق��ادرة على الطموح لنفوذ سياسي ومعنوي مع
دول الجوار ولهذا السبب بقيت قطر مم ّوالً وداعما ً وراعيا ً
والع�ب�ا ً خفيا ً على م��دى اكثر م��ن تسع س�ن��وات ب��دأ يتضح
دورها اكثر فأكثر في لبنان منذ تق ّربها وتواصلها مع حزب
الله ودعمها للمقاومة ع��ام  ،2006والصداقة الجيدة جدا ً
مع القيادة السورية ،اما الالفت في هذا اإلطار والذي يمكن
مقاربته مع مصادفات مشابهة اليوم فهو العالقة الجيدة
ج��دا ً بين محور المقاومة وتركيا بنفس الوقت ال��ذي كانت
فيه نفس العالقة جيدة مع قطر ،ويذكر في هذا االطار أيضا ً
الدعم التركي للمقاومة في لبنان ،واألجواء الطيبة التي اعلن
عنها ح��زب الله ،وك��ان الفتا ً في أح��د خطابات أمينه العام
السيد حسن نصرالله وص��ف رئيس وزراء تركيا حينها
بالطيب الطيب أردوغان.
أسست لمرحلة جديدة
المتغيّرات التي عصفت بالمنطقة ّ
م��ن ال�س�ل��وك السياسي ل��دول��ة قطر لكنها كشفت الرعاية
الخلفية التي كانت تتخفى وراءه��ا وتكشفت هوية الدولة
األكثر ق��درة على التخطيط والتأسيس سياسيا ً لينحصر
دور قطر بالتمويل والحشد اإلعالمي والفكري وهي تركيا.

تركيا «رجب طيب اردوغان» هي تركيا التي رغبت بالتدخل
مباشرة على خط األحداث الكبرى ،والتي أفردت حيّزا ً هاما ً
لمشروع امتداد حزبي بحت لجماعة «اإلخ��وان المسلمين»
التي ينتمي اليها الحزب الحاكم حينها والذي كان يتصدّر
البالد وهو حزب العدالة والتنمية الذي يعاني اليوم من ثقب
رئيسي في أوردت��ه التي نزفت مع ال��دم��اء التي سالت في
الشرق االوسط كغطاء لنجاح االمتداد ،واذ بتركيا اردوغان
لم تخسر مشروع بسط نفوذ اإلخ��وان المسلمين في ك ّل
ال��دول التي عاشت الثورة فحسب بل يفقد الحزب األقوى
مكانته داخل البالد ويتع ّرض لزلزال أكدت نتائج االنتخابات
خطورته ،فخسر اردوغ��ان إمكانية التف ّرد بالسلطة لتدخل
المعارضة التركية من الباب العريض بنتيجة لن تستطيع
الجولة الثانية التي أخذت البالد إليها إعادة لملمتها بحيث
تشير ال �م �ص��ادر ف��ي ه��ذا االط ��ار ال��ى ت��وق�ع��ات ب�م��زي��د من
الخسائر لمصلحة خصوم اردوغان عكس محاوالته في ان
يؤثر على النتائج من باب الملف الكردي.
اذاً ،وبالتجربة يتضح ال��دور القطري المم ّول والمنفذ
لعدة مشاريع رئيسية في المنطقة لكنه دور مرتبط حصرا ً
بمستقبل حزب اإلخوان المسلمين بالمنطقة بقيادة تركيا.
بعد هذا العرض يمكن ربط األحداث في لبنان بسيناريو
م�ش��اب��ه تتكشف ف�ي��ه الخلفية ال�ت��رك�ي��ة ال �م��ؤث��رة ع�ل��ى خط
االح ��داث ف��ي تركيا أم�ل ً
اي ث�غ��رة ت�ق��دم تمكن
�ا ف��ي تحقيق ّ
اردوغان من زيادة أوراقه لتسويات مقبلة يكون فيها لبنان
واحدة من األوراق الضاغطة في عدة ملفات بينها وأساسها
الملف السوري من بوابة حزب الله ودوره المركزي فيها،
فتصبح اللعبة اش � ّد تعقيدا ً لكن أكثر اص��رارا ً تركيا ً وافقا ً
استراتيجياً.
أف��ردت قطر مساحة هامة ل�لأح��داث االخ�ي��رة ف��ي لبنان

الداود من الرابية :ن�ؤيد طاولة الحوار
لكننا ال نعتمد عليها كثير ًا

عون والداود خالل لقائهما في الرابية
التقى رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
ع��ون ،في دارت��ه في الرابية ،سفيرة هولندا هيستر
سمسون ،في حضور المسؤول عن العالقات الدبلوماسية
في التيار الوطني الحر ميشال دي شادارفيان.
ثم التقى النائب السابق فيصل الداود الذي قال بعد
اللقاء« :زيارتي للعماد عون ألننا نعتبره الرمز الوطني،
وهو حقيقة خشبة الخالص المستقبلية في موضوع
رئاسة الجمهورية .كما نعتبر أنّ ما جرى في  4أيلول
هو نقطة تحول تاريخية على الساحة اللبنانية أظهرت
من هو األقوى ومن يمثل المسيحيين في لبنان والخط
الوطني .ك ّل الطوائف شاركت تحت قيادة العماد عون
بإرادة وطنية صادقة».
وأضاف« :نؤيد الطروحات التي يطرحها العماد عون
بشكل كامل وخاصة موضوع إجراء انتخابات نيابية،
أي لبنان دائ��رة واح��دة وفق قانون النسبية .نريد أن
تجرى انتخابات نيابية قبل االنتخابات الرئاسية .كما
أننا نؤيد طاولة الحوار ولكن ال نعتمد عليها كثيرا ً ألنّ
التجارب السابقة أثبتت أنها ال تزال حبرا ً على ورق .هل
طاولة الحوار سوف تنفذ القرارات تطبيقياً؟ سننتظر
القرارات على الطاولة لكي نأخذ المواقف».

وردا ً على سؤال حول الوضع في السويداء اليوم،
أجاب الداود« :من كانوا يمولون الشيخ وحيد بلعوس
هم أنفسهم من اغتاله .فهو كان يتمول من النصرة أو
غيرهم في لبنان وهم من اغتاله لكي ينفذوا المؤامرة
التي كانت ستنفذ ض ّد جبل العرب تحديداً .وهم تحدثوا
عن إدارة ذاتية وهي تذكرنا باإلدارة المدنية التي طرحت
في لبنان ،فاالثنان متالزمان في المخطط من أجل دولة
درزية ،وهذا ما نرفضه».
وح��ول إص��رار النائب وليد جنبالط على أنّ النظام
السوري هو من افتعل المؤامرة ،قال« :بالنسبة إلينا
ّ
ليكف عن هذا الموضوع فهذا
نعرف رغبة وليد جنبالط.
ليس لمصلحته ،والمستقبل سيفضح أكثر من حاول أن
يرمي الفتنة في السويداء .نحن نأمل أال يكون النائب
جنبالط رأس حربة في هذه الفتنة ،ولكن شاءت الظروف
أن نرى أنه رأس حربة في الفتنة .ولكنّ مصلحة الدروز
بوحدة الصف ال��درزي في اإلطار الوطني والقومي مع
الدولة السورية لتفشيل المخطط التكفيري الذي يريد
تهجير األقليات من سورية».
ثم التقى عون وفدا ً من االتحاد من أجل لبنان برئاسة
أمينه العام مسعود األشقر.

دربا�س :حلول مرنة لملف النفايات
رحب وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس بـ «إعالن
معظم القوى السياسية مشاركتها في جلسة الحوار على
الرغم من تفاوت األه��داف» ،مشيرا ً إلى أنّ «البند األول
الذي سيُبحث هو النفايات».
وأشار درباس في حديث إذاعي إلى أنّ «الوزير أكرم
شهيب ،وبعد مشاورات قام بها مع الهيئات البيئية،
توصل إلى حلول مرنة لملف النفايات» ،الفتا ً إلى أنه
«يحتاج ال��ي��وم إل��ى إعطائه ال��ض��وء األخ��ض��ر م��ن قبل

السياسيين لكي يجتمع مجلس الوزراء بشكل فوري ويق ّر
الخطة».
واعتبر أنّ «العقبات في ملف النفايات هي سياسية
بحت» ،مشدّدا ً على أنه «ال يمكن لمنطقة واحدة أن تتحمل
نفايات ك ّل لبنان».
ورأى أنّ «عجز الحكومة الحالي هو نتيجة طبيعية
للخالف السياسي ال��ح��اص��ل» ،م��ح��ذرا ً م��ن «النيران
المشتعلة في المنطقة والتي قد تصل إلينا في أي لحظة».

�شبطيني :ل�سحب الفتيل من ال�شارع
و�إحباط ما يُخطط ل�ساحتنا
قالت وزيرة شؤون المهجرين القاضية أليس شبطيني
في تصريح« :مثلما كنا قد أيدنا سابقا ً الحوارات الثنائية
أو الجامعة والتي أسهمت في التخفيف من التشنجات
والتوترات المذهبية في الشارع ،فإننا مع أي حوار يجمع
اللبنانيين ك� ّل اللبنانيين كونه يساعد على الح ّد من
االنقسامات وعلى وأد الفتنة مع التزام الفرقاء بتنفيذ ما
يتوصلون إليه من قرارات».
وأضافت« :إال أنّ عتبنا على ما جرى من حوارات سابقة
أنها كانت تتخذ ق��رارات ولكنها تبقى حبرا ً على ورق
وبالتالي ال تأخذ طريقها إلى التنفيذ .من هنا فإننا نأمل
بأن يؤتي الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري هذه المرة
ثماره ،وأن يبشر اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية
من قبل مجلس النواب الذي هو بيت الشعب ال سيما أنّ قمة
الرئيس أوباما والملك سلمان قد أشارت إلى هذا الموضوع
بشكل صريح ،ما يوجب على المتحاورين أن يأخذوا هذه
اإلشارة بعين االعتبار كي نصل قريبا ً إلى هذا اليوم الذي

يكون لدينا فيه رئيس جديد للجمهورية يكون فاتحة أمل
وبوابة لالستقرار واالزدهار».
وتمنت «على المعتصمين والمتظاهرين المشاركين في
الحراك الشعبي التنبه لخطورة لعبة الشارع وللخشية
من تعدّد الشوارع مذهبيا ً وطائفيا ً وإمكان أن تفلت األمور
من عقالها ،وخصوصا ً أنّ لبنان مكشوف أمنيا ً وسياسيا ً
واإلره����اب متربص على ح��دودن��ا ومخططات العدو
اإلسرائيلي».
وختمت« :يجب دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد ويجب أن
تكون الجلسات مفتوحة للمناقشة وإقرار خطة انتخابات
ألننا نعتقد أنه بات من الضروري أن تبادر الحكومة فورا ً
وأن تأخذ القرار المناسب والمطلوب لسحب الفتيل من
الشارع وإحباط ما يخطط لساحتنا وإليجاد الح ّل الناجع
لهذه المشكلة البيئية الصحية المتفاقمة وع��دم إغفال
القضايا األخرى المعيشية الملحة ومعالجتها كالكهرباء
والمياه وغيرها».

وه��ي ال�ح��راك الشعبي الشبابي المطالب بالتغيير وباتت
األموال بين أيدي وسائل إعالم كبرى أداة دعم كبرى لهؤالء
الشباب للنجاح في الحراك امالً بتطبيق سيناريو الشارع
العربي في لبنان بنفس األساليب واألسس التي اكدت اليوم
أنها وبالرغم من فشلها لم تغيّر أو تعدّل من المزاج التركي
في التخلي عن خطط فشلت مسبقا ً في دول أق ّل تعقيدا ً من
لبنان ،وإال ل�م��اذا تتمادى تركيا ف��ي تجربة م��ا ه��و مجرب
وتكرار ما هو مكرر؟ هل هي آخر اآلمال واألوراق؟
الالعب التركي في لبنان الغير ظاهر هو ابرز الحاضرين
اليوم في الساحات ،ويبدو أنّ تركيا كسبت ورقة جديدة في
لبنان تعدّت ملفا ً رئيسيا ً لم يغلق بعد وهو ملف العسكريين
المخطوفين ال��ذي لم تستطع الدولة اللبنانية حتى الساعة
المقايضة في إط��اره أو حله ،وال�لاف��ت ايضا ً انّ المساعي
إلخ��راج العسكريين اللبنانيين كانت قد وصلت الى أجواء
جيدة بعثت التفاؤل في األوساط المعنية في فترات سابقة،
اي تط ّور بصددها وها
ليعود ويتج ّمد كأنّ شيئا ً ما أوقف ّ
ه��و ال�ي��وم ملف ي��وض��ع جانبا ً ليكون ورق��ة تركية جديدة
تتفاوض فيها السلطات التركية وتضغط على حلفاء سورية
في لبنان في التسويات المقبلة ،وعلى هذا االساس تتصدّر
قطر الواجهة اعالميا ً في الملفين ،وهي التي لم تسلم من
شظايا وزير الداخلية اللبناني في تصريحه عن مسؤوليتها
عما يجري ف��ي لبنان م��ن أح��داث الشغب األخ �ي��رة ،والتي
ارفقت امس بزيارة للسفير القطري في لبنان علي بن حمد
المري إلى الرئيس فؤاد السنيورة الذي أسهب بالتعبير عن
عطاءات قطر وأفضالها في ملفات العالم العربي من لبنان
الى اليمن!

لفت نائب بارز إلى أنّ
رئيس المجلس النيابي
تقصد أن
نبيه بري ّ
تقتصر الدعوة إلى
الحوار على رؤساء
الكتل النيابية دون
غيرهم لسببين اثنين،
بأي
األول أنه ال يريد ّ
شكل أن ُيقال إنه
تجاوز دوره كرئيس
للبرلمان ،بدليل أ ّنه لم
يض ّمن جدول األعمال
أي مسألة تدخل ضمن
ّ
صالحيات السلطة
التنفيذية ،والثاني هو
أنّ اجتماع المتحاورين
في قاعة واحدة هو
بمثابة اجتماع للهيئة
العامة للمجلس ،ألنّ
رؤساء الكتل يعبّرون
في نهاية األمر عن
النواب جميعاً...

حزب اهلل :الحوار خ�شبة الخال�ص
وعون هو الرئي�س القوي

الموسوي في معلم مليتا السياحي

فياض متحدثا ً في عيناتا

أمل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
أن «يكون الحوار فرصة جدية وأن يشارك الموافقون
على ال��ح��وار ب���إرادة صادقة من أج��ل إيجاد الحلول
والمخارج النتخاب رئيس للجمهورية وإع��ادة إحياء
المجلس النيابي وتفعيل عمل الحكومة لتؤدي دورها».
وفي كلمة ألقاها خالل رعايته حفالً تكريميا ً للطالب
المتفوقين في ثانوية الشهيدين الشيخ راغب حرب
وبالل فحص في باحة الثانوية في بلدة جبشيت ،أكد
فنيش «ترحيب حزب الله ودعم أي تحرك احتجاجا ً
أو اعتراضا ً أو مطالبة في معالجة أي مشكلة» .وقال:
ّ
بحق المعترضين ،فهذا حق
«ال نق ّر ألي ممارسة قمعية
كفله القانون ،وننظر إليه بإيجابية بغض النظر عن
مواقف بعض الجهات التي نعرف خلفياتها ،وبغض
النظر عن ما يرتكبه البعض من أخطاء إن في الموقف
أو في التعميم».
وأك��د عضو كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب ن��واف
الموسوي أننا «حريصون على نسج تحالفاتنا بحيث
نمكن المقاومة من التفرغ لمواجهة العدوان الصهيوني
والعدوان التكفيري ونحاول قدر ما نستطيع تفادي
أي مواجهة حتى نبقى مهتمين بهاتين القضيتين
الرئيسيتين ،لكن ال يعني حرصنا على االهتمام بهاتين
القضيتين أننا يمكن أن نف ِّرط بقضايا أساسية من قبيل
الصيغة اللبنانية».
ك�لام الموسوي ج��اء خ�لال اللقاء السياسي الذي
نظمه حزب الله واتحاد بلديات جبل الريحان في معلم
مليتا السياحي بحضور ممثل النائب زياد أسود مارون
شلهوب وشخصيات ورؤس��اء بلديات وفاعليات من
التيار الوطني الحر من منطقة جزين وإقليم التفاح.
وأض��اف« :نريد رئيسا ً حقيقيا ً للبنان ق��ادرا ً على
الدفاع عن التوازن والشراكة والصيغة اللبنانية ،هو
بال عبارتين بل عبارة واحدة هو الجنرال عون بوصفه
الرئيس الماروني القوي».
وختم الموسوي« :إذا أراد حزب الله أن يعلن أنه
سينسحب غ��دا ً من سورية لن تبق دول��ة من ال��دول
أو شعبا ً من الشعوب الحرة إال وسيهرع إل��ى حزب
الله يطلب منه عدم الخروج من سورية ،ألنه لوال هذا
القتال لكان التكفيريون على شاطئ البحر األبيض
المتوسط».
ورأى النائب علي فياض خالل احتفال تربوي بلدية
عيناتا« ،أنّ ما يحتاجه البلد هو الرضوخ ل�لإرادة
الشعبية وأخ��ذه��ا كمعطى ال يمكن ت��ج��اوزه كما هو
الحال في احترام الدستور والقوانين ،إال أنّ احترام
هذه اإلرادة ال تتسنى من غير تمثيل صحيح وحقيقي

وفاعل يستدعي اعتماد النظام االنتخابي النسبي
في تشكيل المجلس النيابي ،ومراعاة االتجاه األكثر
شعبية لدى المكون المسيحي في انتخابات الرئيس،
كما أنه يستدعي العودة إلى سكة االنضباط القانوني
في آلية عمل مجلس ال���وزراء وفتح أب��واب المجلس
النيابي الحالي أمام تشريع الضرورة دون ربطه بأي
اشتراطات أخرى ،فهذه هي خريطة الطريق التي من
شأنها أن تكسر الحلقة الجهنمية لألزمة التي تخيم
على البلد».
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل
الله ،خالل احتفال تأبيني في بلدة حوال الجنوبية ،أنّ
«التيار الوطني الحر فاجأ ك ّل الذين راهنوا على ضعفه
ووهنه ،من خ�لال ه��ذا التجمع والتظاهرة الشعبية
الحاشدة ،التي أعادت التأكيد على التمثيل الحقيقي في
الشارع المسيحي للعماد ميشال عون».
من جهة أخرى ،اعتبر فضل الله أنّ «المشهد اإلنساني
المؤلم الذي يضج به العالم اليوم ،والمرتبط بقضية
النازحين السوريين إلى أصقاع األرض ،خصوصا ً بعد
غرق العديد من النازحين وظهور قضية ذاك الطفل،
مرتبط بفقدان معظم الشعب السوري لنعمة األمان».
وقال« :نحن ال ندّعي أنّ سورية كانت واحة للحرية
والديمقراطية قبل ه��ذه األزم���ة ،فكان هناك أزم��ات
ومشاكل ،كما كان هناك محاوالت لالصالح ،ولكن في
سورية كانت هناك نعمة االستقرار واألم��ان ،وإنّ هذا
البلد لم يكن مديوناً ،وإنما يحتاج إلى فسحة من الحرية
والديمقراطية ،ولكن عندما ضربت نعمة األمان ودخلت
المؤامرة إلى سورية أصبح جزء من الشعب السوري
مشرداً ،والبعض اآلخر أصبح نازحا ً يعيش بال كهرباء
وال مياه وال أمن وال استقرار ،إنّ هذه العائلة التي غرقت
لم تكن هاربة من النظام ،بل من كوباني فهم أكراد عين
العرب ،أي أنها كانت هاربة من تنظيم داعش».
وخ�لال ن��دوة سياسية أقامتها بلدية الطيبة ،حذر
النائب الوليد سكرية من التطورات التي قد تحدث في
سورية ،بعد عملية اغتيال الشيخ البلعوس ،معتبرا ً أنّ
هذه العملية «خطيرة وكبيرة جداً».
وأثنى سكرية «على دع��وة الرئيس نبيه بري إلى
ط��اول��ة ال��ح��وار ،ورأى أن��ه «وح���ده خشبة الخالص
لك ّل الوطن» ،ودعا جميع األطراف إلى «تلبية الدعوة
في سبيل حل الملفات الهامة كافة ،بالنسبة للشعب
وإلعادة العجلة السياسية في لبنان».
وتمنى «أن يبقى الوضع األمني هادئا ً في لبنان،
خصوصا ً في منطقة الجنوب ،ألنّ هذه المنطقة الطيبة
تستأهل ك ّل جميل بعد معاناة طويلة مع هذا الملف».

ال�صفدي :مبادرة بري تملأ الفراغ ال�سيا�سي
اعتبر النائب محمد الصفدي «أنّ مبادرة رئيس مجلس
النواب نبيه بري ،بالدعوة إلى الحوار تأتي في التوقيت
المناسب ألنها تمأل ال��ف��راغ السياسي الناتج عن شلل
المجلس النيابي وتعطل الحكومة وعدم انتخاب رئيس
للجمهورية».
وق��ال في تصريح« :إنّ أزم��ة الحكم في لبنان تحتاج
إلى معالجة جذرية لجوهر المشكلة أي قانون االنتخابات
النيابية الذي يتم بموجبه إنتاج السلطة التشريعية ومن
ثم تكوين السلطات الدستورية األخرى من رئاسة جمهورية
وحكومة وقضاء».
وأضاف« :هناك شبه إجماع في لبنان على أنّ التمثيل
الصحيح إلرادة الناس في مجلس ال��ن��واب يحتاج إلى
قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي الذي يتيح للقوى
السياسية والنقابية والحزبية وغيرها أن تتمثل بحسب

حجمها الشعبي .وبناء عليه ،فإنّ الحوار الذي دعا إليه
الرئيس بري ال ب ّد له أن يبحث في قانون جديد لالنتخابات
على أساس النسبية ،وخصوصا ً أنّ في المجلس النيابي
مجموعة اقتراحات ومشاريع قوانين في هذا االتجاه ،ومن
بينها اقتراح قانون سبق أن تقدمت به مع زمالئي في التكتل
الطرابلسي عام  ،2004وهو يعتمد النسبية في المحافظات
كدوائر انتخابية ويراعي التوزيع الجغرافي والطائفي
للمقاعد ،وال يزال صالحا ً كأساس للنقاش ،وأتمنى أن يتم
البحث فيه ،وسأرسل نسخا ً منه إلى طاولة الحوار».
وختم الصفدي بالقول« :ال جدوى من إقامة أي حوار ما
لم ينتج عنه اتفاق على قانون انتخابات يعتمد النسبية
وتجري على أساسه انتخابات تأتي بمجلس نيابي يتمتع
بقوة التمثيل الشعبي وتنطلق معه فعالً مسيرة اإلصالح
في الحياة السياسية وفي إدارة الشأن العام».

