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الراعي جال في عاليه وك ّر�س م�صالحة كفرمتى:
على ال�سيا�سيين الت�صالح وانتخاب رئي�س للجمهورية

االنتخابات الرئا�سية بين �صخرة عون الأكثر ّ
تجذر ًا
وخوف ال�سعودية على النظام الحالي
} هتاف دهام

الراعي وأرسالن خالل مصالحة كفرمتى
دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي
السياسيين الى انتخاب رئيس للجمهورية ،ودعا الحراك
المدني الى أن «يص ّوبوا المطالب نحو مطلب اساسي هو
المدخل الرئيسي لكل االمور ولتلبية المطالب كافة ،انتخاب
رئيس للجمهورية في اسرع ما يمكن».
وخ�ل�ال زي��ارت��ه ال��رع��وي��ة ال��ى عاليه ال��ت��ي تستمر 3
أي��ام ،التقى شيخ عقل طائفة الموحدين ال��دروز الشيخ
نعيم حسن في منزله في البنيه ،وخاطب الراعي جميع
السياسيين قائالً« :يا سياسيون يكفي ،تصالحوا ،احبوا
الوطن وانتخبوا رئيساً ،فنحن ال يمكننا ان نقبل ولو لحظة
الفراغ الرئاسي ،الشعب يثق بكم ،كونوا على قدر هذه
الثقة ،احترموه وال تستهتروا بشؤونه ،تواصل التظاهرات
واض��راب الشباب عن الطعام يدمي القلب وكأن ال شيء
يحدث ،ويذلنا المشهد المذل للنفايات في هذه االرض،
عليكم تحمل المسؤولية».

كفرمتى

بعد ذلك ،توجه البطريرك الراعي والوفد المرافق الى بلدة
كفرمتى حيث دارة الشيخ نصر الدين الغريب الذي استقبله
في دارته مع النائب طالل ارسالن وفاعليات المنطقة.

الغريب

وقال الغريب خالل كلمة« :نستقبلكم يا صحاب الغبطة
اليوم في كفرمتى الجريحة ،فإن الجرح عميق والذي كان
سبب هذا الجرح هم الذين يجرحون قلوب العرب اليوم
وهم الصهاينة ،هؤالء عاثوا في االرض فسادا ً وأوقدوا النار
قبل االجتياح أوقدوها في القلوب ومع اجتياح «اسرائيل»
اجتاحت النفوس والعقول».
وتابع« :نريد رئيسا ً للجمهورية مقاوما ً وقادرا ً يقاوم
«اسرائيل» واالره��اب ،رئيسا ً يعيد للجمهورية هيبتها
وللمؤسسات الدستورية دوره��ا في ه��ذا البلد ،كفانا
مصائب وحروباً».

ارسالن

وألقى ارس�لان كلمة قال فيها« :هذا اللقاء التاريخي

الصادق الكريم ،يأتي تتويجا ً صادقا ً لسلسلة المصالحات
في جبلنا اللبناني .فكفرمتى الغالية واألصيلة التي دفعت
أثمانا ً باهظة كانت وما زالت وستبقى قلعة حصينة من
قالع الوطن ،وهي اليوم تفتح ذراعيها أم��ام مصالحة
الشجعان .ها هي القلعة الحصينة تطرق أبواب التفاؤل
وتفتح صفحة شريفة للمستقبل».
وقال« :إنني وأخي وليد جنبالط نتفق تماما ً على هذا
التوجه الوطني في الجبل ،ونعقد العزم على بذل الجهود
في هذا السبيل ،فكفرمتى أمانة في أعناقنا تسودها المحبة
واألمان واإلخالص».

عبيه

ث��م وص��ل ال��راع��ي إل��ى عبيه ،حيث زار كنيسة مار
مارون ،وألقى كلمة قال فيها« :يهمنا الحفاظ على وحدتنا
وتضامننا ،ولن نضحي بأي مكون من مكونات لبنان،
فنحن في حاجة إلى كل مكون تماما ً كحجارة الفسيفساء،
فشعارنا هو تحطيم جدران االنقسامات والخالفات».

بيصور

وانتقل الراعي الى بيصور حيث كان في استقباله الى
جانب المشايخ والفاعليات النائب غازي العريضي.
وق��ال ال��راع��ي« :لقد سمعنا صرخة من الحاضرين
تقول كفى فراغا ً في الرئاسة ،كفى للنزاعات ،هذه صرخة
الشعب ونحن نطلقها من هنا ،ونقول كفى فراغا ً ألنه ينال
من كرامتنا الوطنية ومن موقع لبنان بين الدول».
ولفت الى ان هذه «الزيارة تندرج في اع�لان ايماننا
المشترك اننا نتكامل معا ً في هويتنا وتنوعنا .فكل قيمة
لبنان بتعدديته وبتنوعه ولكن بالوحدة اإلخوة الدروز
هم مثال على ذلك ،في وحدتهم وتطلعاتهم وتقاليدهم
وأقول إن كل المكونات اللبنانية يجب ان تعيش مثل هذه
الوحدة».
وبعدها وصل الراعي والوفد المرافق إلى الدير األنطوني
في شمالن ،بعد أن زار كنيسة مار الياس في عينابل ثم
انتقل إلى بلدة رمحاال ،حيث ترأس قداسا ً الهياً.

الحركة االحتجاجية في المناطق
تتوا�صل رف�ض ًا لخطة �شه ّيب
ش��ه��دت المناطق ال��ت��ي شملتها
خطة الحكومة لحل أزمة النفايات،
ت��ح��رك��ات ش��ع��ب��ي��ة ف���ي ال��ي��وم��ي��ن
الماضيين أجمعت كلها على رفض
تحويل اراضيها مكبات او مطامر.
وبعد الناعمة وعكار ،تنقلت الموجة
االحتجاجية بين المصنع وصيدا
وصوال ً الى برج حمود.
ف��ي ال��س��ي��اق ،قطع أه��ال��ي بلدة
مجدل عنجر طريق المصنع لنحو
ساعة في اتجاه واح��د ،احتجاجا ً
على قرار إنشاء مطمر ومكب للنفايات
ف��ي خ��راج المنطقة على السلسلة
الشرقية.
وش����ارك ف��ي االع��ت��ص��ام النائب
عاصم عراجي ال��ذي ألقى كلمة أكد
فيها رفضه إنشاء المطمر في المنطقة
«التي تعتبر الواجهة الحقيقية للبلدة
بخاصة امام السياح العرب».
وأعرب رؤساء االتحادات البلدية
الثمانية في عكار خالل اجتماع لهم،
عن استغرابهم من سياسة االمالءات
والتناقضات التي تعتمدها الدولة مع
عكار في ما خص موضوع النفايات
وع��دم وض��وح خطة وزي��ر الزراعة
أكرم شهيب ،مشيرين إلى أن «غياب
دولة المؤسسات ووزارة التخطيط
وعدم تطبيق الالمركزية االدارية قد
أوصلونا إلى ما نحن عليه اليوم».
أما في صيدا ،فنظم اعتصام أمام
مركز معالجة النفايات المنزلية
الصلبة في منطقة سينيق في المدينة
بدعوة من التجمع الشبابي ،وسط
إج��راءات أمنية مشددة ،رفع خالله
المعتصمون الفتات حملت شعارات
«ال لجبل نفايات جديد في صيدا».
ووزع���ت دع���وات عبر المناشير
وص���ف���ح���ات م����واق����ع ال���ت���واص���ل
االج��ت��م��اع��ي ،تحمل ش��ع��ار «ب��رج

المشنوق خالل لقائه التجمع الشعبي العكاري
حمود منا مزبلة» ،الى المشاركة في
اعتصام سيقام عند السادسة عصرا ً
على طريق الكرنتينا البحرية ،رفضا ً
العادة فتح مكب برج حمود.
وأعلن الناشط في حملة «طلعت
ريحتكم» وديع االسمر «اننا ندرس
خطة الوزير أكرم شهيب بالتنسيق
م��ع ع���دد م��ن الجمعيات البيئية
وسيصدر عنا في الساعات المقبلة
رد م��وح��د ومفصل ومفند على ما
تضمنته ،معتبرا ً ان «العديد من
االق��ت��راح��ات ال��ت��ي تقدمنا بها مع
البيئيين ل��م ت��ؤخ��ذ ف��ي االع��ت��ب��ار،
وال��دول��ة ل��م تسمع مطالبنا ،حيث
ننادي بالمحاسبة وهذا غير ملحوظ،
كما رأينا ان الدولة تسعى الى حل
موقت بالتي هي أحسن يبقى بعيدا ً
من الحل النهائي الحقيقي المنشود
ألزمة النفايات».
وفي السياق ،عرض وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق الوضع

اإلنمائي في منطقة عكار مع رئيس
«التجمع الشعبي العكاري» النائب
ال��س��اب��ق وج��ي��ه البعريني ،وتمت
مناقشة موضوع النفايات ومكب
سرار في عكار.
وب��ع��د ال��ل��ق��اء ،ق���ال البعريني:
«بالنسبة ال��ى م��ش��روع النفايات
وب��االخ��ص م��ش��روع س���رار ،قبل ان
نطالب به هو موجود ،فعلى الدولة ان
تشرعه رسميا ً على أالّ يضر الزراعة
في عكار وال المناطق المجاورة .اذا
كان هذا هو المطلوب والهدف ،فعلى
ال��دول��ة ان تسعى ال��ى تنفيذ هذا
المشروع وإصالح الوضع قبل ارسال
النفايات .حتى لو ان هذا الشيء لم
يعجب ابن عكار ،يجب ان يكون هناك
تعاون ،يجب ان يكون هناك مد أياد
بين المسؤولين والشعب ألنه توجد
حلقة مفقودة بين الطرفين ولكي يثق
الشعب بهذه الدولة ،عليها ان تقوم
بواجباتها».

منظمة التحرير و«�أمل» :لتعزيز التن�سيق والتوا�صل
زار وف��د م��ن دائ���رة ال��ع�لاق��ات العربية ف��ي منظمة
التحرير الفلسطينية برئاسة المدير العام زياد سلعوس
وعضوية غسان أبو حنيش مدير اإلع�لام في الدائرة
وأمين سر حركة فتح في لبنان وفصائل المنظمة العميد
سمير ابو عفش ،مقر المكتب السياسي لحركة أمل ،حيث
كان في استقبالهم رئيس المكتب السياسي جميل حايك
على رأس وفد من المكتب .
وبحسب ب��ي��ان ،فقد حيت حركة «أم���ل» وباركت
«لفلسطين رفع علمها على مبنى األمم المتحدة ،والذي
يمثل حق الفلسطينيين بدولتهم المغتصبة من قبل
الصهاينة شذاذ اآلفاق».
وأض��اف البيان« :ووض��ع وف��د ال��دائ��رة اإلخ��وة في
حركة أمل بصورة االوضاع في فلسطين واإلنتهاكات
والجرائم التي يرتكبها اإلحتالل الصهيوني وقطعان

المستوطنين الغرباء ،والممارسات التي تنم عن حقد
ضد اإلنسانية».
واعتبر المجتمعون «ان الواقع العربي القائم على
الفرقة وال��خ�لاف واإلق��ت��ت��ال إنما يستهدف القضية
الفلسطينية بالذات ،وفي مقدمها حق العودة وارتباط
ذل��ك بما تتعرض ل��ه المخيمات ف��ي أكثر م��ن مكان،
ويشكل تبريرا ً إلرتكابات «إسرائيل» الهمجية واستمرار
عملية الحرق والقتل والتدمير».
وقدر الوفد الفلسطيني لحركة «أمل»« ،دورها الذي
تلعبه في مساندة نضاالت الشعب الفلسطيني وأهمية
استمرار ذلك ،والدور الذي يلعبه الرئيس نبيه بري في
رأب الصدع الفلسطيني ،والذي ال يمكن للقضية ان تتقدم
باالتجاه الصحيح والصف الفلسطيني ممزقاً ،وأكدوا
تعزيز وإستمرار التنسيق والتواصل بين الطرفين».

3

ال يبالغ أحد من المتحاورين  16بالرهان على الطاولة
المستديرة في المجلس النيابي .يتعاطى هؤالء مع الحوار
بحدود وزنه الحقيقي ،لفهمهم الظروف الموضوعية التي
فرضت عقده ،وأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لجأ الى
الدعوة للحوار كورقة أخيرة في ظ ّل حال التهتك المنهجي
ال���ذي أص���اب ال��م��ؤس��س��ات ب����دءا ً ب��ال��ش��غ��ور ف��ي الرئاسة
األولى ،وصوالً إلى تعطيل مجلس النواب والشلل الواقعي
غب الطلب عقب
الذي تعانيه الحكومة وإنْ كانت اجتمعت ّ
جلسة الحوار مباشرة ألجل ملف النفايات ،غير أنّ األزمة
السياسية والخالف على مبدأ انعقاد الحكومة ،وصوالً
إلى آلية التعاطي مع صالحيات رئاسة الجمهورية ،عقدة
ال تزال قائمة وجرى التعبير عن هذا األمر بغياب الوزيرين
السياسيين محمد فنيش عن حزب الله وجبران باسيل عن
التيار الوطني الحر ،عن جلسة مجلس ال��وزراء واالكتفاء
بحضور الوزيرين التنفيذيين الياس بو صعب وحسين
الحاج حسن ،في تكتيك ذكي من حزب الله والتيار الوطني
الحر للحفاظ على مبدأية االعتراض على ما هو قائم من
إدارة للجلسات الوزارية سواء في الداخل أو على صعيد
الرئيس.
وض��ع ب��ري اللمسات األخ��ي��رة للورقة بعد مشاورات
سابقة للحراك الشعبي المطلبي ،استمزج ف��ي خاللها
مجموعة من السفراء والدول ،وكان في طريقه إلى توجيه
الدعوات في ظ ّل األزمة السياسية ،لكن هذا الحراك دخل
على الخط وص��ار هناك ن��وع من ال��ت��وازي وال��ت��وازن بين
طاولة ساحة النجمة واعتصام ساحة الشهداء ،وه��ذا ما
دفع تيار المستقبل إلى إصدار بيان عشية الجلسة عالي
النبرة أظهر حجم الطبقة العالية من التوتير المفاجئ فيه،
أي عملية مساءلة،
ما أشعر المعنيين بأنه يريد أن يهرب من ّ
لها عالقة بالحراك المطلبي قد توجه إليه من المتحاورين،
ويريد حصر البحث في العنوان الرئاسي ألنه غير مرتاح
للعناوين التي طرحها بري ،ويرغب في أن يأخذ السياق
من خالل البيان المتوتر إلى مكان آخر ،لكن عقالنية عراب
ال��ح��وار وه���دوء األط���راف اآلخ��ري��ن على رغ��م السجاالت
العنيفة بين رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
ع��ون م��ن جهة ورئ��ي��س كتلة المستقبل ف���ؤاد السنيورة
ووزير االتصاالت بطرس حرب من جهة أخرى ،وال ُكمون
الغاضب الذي عاشته مواقف البعض في الجلسة ،أوصلت
إلى نتيجة واضحة أنّ جلسة ستعقد االربعاء المقبل.
عندما دعا بري الى هذه الطاولة اعتمد سبعة عناوين

لحود :ال�شعب ال�سوري �سينت�صر
على «داع�ش» و«الن�صرة»
رأى النائب السابق اميل اميل لحود ،أن الشعب السوري
سينتصر على اإلره��اب والتكفير وعلى «داع��ش» و«النصرة»
التي يجاهر النائب وليد جنبالط بتأييدها.
وأش��ار لحود في تصريح الى أنه «في الوقت ال��ذي يعاني
فيه لبنان من أزمة نفايات تضاف الى الفراغ الرئاسي والشلل
الحكومي والتمديد مرتين لمجلس نيابي غير منتج ،وأزمة
كهرباء مستمرة واقتصاد متعثر ،يجد بعض السياسيين
وقتا ً لالهتمام بشؤون دول أخرى وإطالق األحكام على مصير
شعوبها ،علما ً أن هؤالء يتحملون الجزء األكبر من مسؤولية
ما يعاني منه الشعب اللبناني ،وخصوصا ً على صعيد أزمة
النفايات األخيرة التي عرت معظم الطبقة السياسية الفاسدة
التي ال توفر قطاعا ً إال وتنهبه».
ولفت الى أن «مجلس العزاء الذي أقامه النائب وليد جنبالط
أمس كان الحري به أن يقيمه عند سقوط شهداء الجيش اللبناني
في عبرا وع��رس��ال .كما ك��ان الحري به أن يتفرغ لحل أزمة
النفايات والرد على االتهامات التي أطلقها بحقه أبناء الناعمة
الذين حولهم ال��ى ورق��ة يستخدمها في االب��ت��زاز السياسي،
فينشئ مطمرا ً في بلدتهم لسنوات ثم يفاوض على صحتهم
وصحة أطفالهم للحصول على مكاسب».
وق��ال« :ال نتفق مع ما قاله جنبالط باألمس إال في عبارة
واح��دة ،هي أن الشعب السوري سينتصر .نعم هذا الشعب
سينتصر على اإلره��اب والتكفير وعلى داعش والنصرة التي
يجاهر جنبالط بتأييدها ،وسينتصر على المتآمرين عليه من
دول تمول الحرب».
وتوقف عند «المحاضرات التي يلقيها علينا رئيس كتلة
المستقبل فؤاد السنيورة في موضوع الالجئين والديمقراطية،
متناسيا ً أن أزم��ة الالجئين اإلنسانية هي نتاج ما ارتكبته
الدول المتآمرة على سورية ،ومن بينها الدولة الولية على تيار
المستقبل.
وأض��اف لحود« :إن مدعي رف��ع شعار الحرية والسيادة
واالستقالل لم يشعروا بإساءة من خالل التدخل المباشر للسفير
األميركي في شؤون داخلية تتعلق بهيكلية الجيش اللبناني،
ولعلنا نحن من أساء فهم رفعهم لهذا الشعار ،إذ كانوا يقصدون
الحرية في التدخل في شؤون ال��دول األخ��رى ،والسيادة على
الوزارات والمال العام واالستقالل في تعيين المحسوبين عليهم
لتمديد سيطرتهم على مقدرات الدولة».

المرابطون :نرف�ض تحويل النفايات
الى عكار وال الى طريق الم�صنع
أعلن مجلس محافظة الشمال في حركة الناصريين المستقلين
 المرابطون في بيان بعد اجتماعه برئاسة أمين مجلس المحافظةعبدالله الشمالي دعمه «ومؤازرته للحراك المدني الذي تقوده هيئات
المجتمع المدني العكاري رفضا ً لقرار الحكومة بتحويل النفايات الى
ربوع عكار» ،مؤكدا ً «اننا على استعداد للوقوف صفا ً واحدا ً مع أهلنا
في عكار».
وأض��اف البيان« :عكار كانت تنتظر أن تحولوا المستشفى
الحكومي اليتيم فيها الى مستشفى جامعي ،وأن تشغلوا مطار
القليعات لتأمين فرص عمل لشبابنا ،وأن تبنوا السدود لتنشيط
الزراعة ،وأن تعبدوا طرقاتها وتؤمنوا مياه الشفة والكهرباء وفرص
عمل لشبابها».
واعتبر أمين مجلس محافظة البقاع في حركة الناصريين
المستقلين (المرابطون) بسام عراجي «إن أزمة النفايات التي أغرقت
نظام المذاهب والطوائف بمفاصله األساسية السياسية واإلجتماعية
واإلقتصادية ال يمكن أن تحل بتاتا ً بالعشوائية ومحاوالت اإلقطاع
السياسي لفرض مطامر ومزابل في المناطق اللبنانية تؤدي إلى
الكوارث البيئية والصحية».
وأضاف« :نعلن بأننا سنواجه مع كل أهلنا في البقاع محاولة
رمي نفاياتهم المذهبية والطائفية على طريق المصنع  -جديدة
يابوس ،وبالتالي ندعو كل القوى السياسية والفعاليات االقتصادية
واالجتماعية وناشطي المجتمع المدني إلى منع هذه المحاوالت
بكافة الوسائل المشروعة».

ت��ك��اد ت��رض��ي ج��م��ي��ع األط������راف ،إذ ال ي��م��ك��ن أن يحصر
الحوار الحالي بعنوان واحد ،ومن يعتقد كما تقول أوساط
سياسية ،أن��ه ج��اء إل��ى ساحة النجمة للبحث ف��ي الملف
ال��رئ��اس��ي ي���درك ج��ي��دا ً أنّ ظ��روف��ه الموضوعية ل��ن تنتج
اآلن وإمكانات الخرق مستحيلة وأنّ صخرة العماد عون
أصبحت أكثر ت��ج�� ّذراً ،واالستفتاء الشعبي ي��وم الجمعة
في  4أيلول أو معمودية التعملق على الذات في التظاهرة،
أفهمت من ال يريد أن يفهم أنّ تجاوز الجنرال في هذه
اللحظة والذهاب إلى خيارات التفافية في الرئاسة بالتواطؤ
مع دول الغرب هو أضغاث أحالم.
ق��دّم ك ّل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد ورئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان ورئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية،
في شكل رؤي��وي منهجي في جلسة األربعاء من يرونه
مناسبا ً لرئاسة الجمهورية في اللحظة السياسية الحالية
بمعناها االستراتيجي ،بعضهم س ّمى العماد عون مباشرة
وبعضهم اآلخ��ر تحدّث عن مواصفاته بطريقة تكاملية،
ألنّ أهميته كما ت��ق��ول األوس����اط تكمن ليس فقط كونه
القائد المسيحي الوطني ،إنما في إيمانه بالمقاومة كخيار
استراتيجي ال ي��زال لبنان بحاجة إليه ،وتنبّهه ألخطار
اإلره���اب ،التي يمثلها على الكيان ،واأله�� ّم من ذل��ك قوله
إننا جزء من حلف ينتصر في المنطقة ،والنظرة المشرقية
المتجسدة على
للوجود المسيحي في المنطقة واألخطار
ّ
األقليات.
لكن هل يمكن أن يصل رئيس تكتل التغيير واإلصالح
الى بعبدا مجدداً؟
إنّ طبيعة األشهر المقبلة وطبيعة المتغيّرات وصيرورة
التفاوض على ملفات المنطقة المترابطة ،ستدفع بالغرب
إلى تقديم تنازل جوهري ،فنحن اآلن في ذروة موازين
القوى وفي ذروة الصراع اإلقليمي ،ولذلك فإنّ جلسات
ال��ح��وار ل��ن تكون أكثر م��ن جلسات تقطيع وق��ت وتعبئة
فراغ ومحاولة امتصاص التوتر وحماية الطبقة السياسية
لمصالحها ،لتهيئة الداخل للحظة إقليمية قد تأتي الحقا ً
ونكون على قدر ح ّد أدنى من الجاهزية.
طرح وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس خالل زيارته
األخيرة إل��ى الجمهورية اإلسالمية مع وزي��ر الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف الموضوع اللبناني كعنوان
أول ،وح��اول الدخول مع اإليرانيين في كيفية الوصول
إلى الدفع باألزمة الحالية المتعلقة باالنتخابات الرئاسية
لبنانيا ً إلى ح ّل ،لكن الجواب اإليراني كان ببساطة أنّ األمر
يق ّرره اللبنانيون عموما ً والمسيحيون خصوصاً ،واتفقا

كنوع من الحفاظ على النقاش ،أن يستكمل البحث في هذا
األمر على هامش لقاءات الجمعية العامة لألمم المتحدة.
المؤكد حتى الساعة أنّ فريق  8آذار مجتمعا ً لن يقبل
برئيس توافقي ال يمثل وزن���ا ً شعبيا ً حقيقياً ،وه���ذا ما
ظ��ه��ر ف��ي م��واق��ف��ه ال��م��ت��ب��اع��دة ج���دا ً ع��ن م��واق��ف ق���وى 14
آذار ف��ي ال��ش��أن ال��رئ��اس��ي ي��وم األرب���ع���اء ،غير أنّ بعض
األط��راف الداخلية في الفريق الشباطي والوسطي يعتبر
أنّ االستقرار الحالي إذا انفلت سيشكل خطرا ً على لبنان،
ويحاول بالتعاون مع السعودية وال��والي��ات المتحدة أن
يترجم ذل��ك في المسرح السياسي والميداني الداخلي،
غير أنّ بلوك حزب الله وعون الذي يشكل متانة سيمنع
اآلخرين من تجاوز الجنرال كمرشح أول .ولذلك يبحث
ه��ؤالء عن طريقة تسمح بكسر الجنرال والدفع بمرشح
توافقي ،ويتساءلون ع��ن الثمن ال��ذي يمكن أن يقبل به
رئيس التكتل ليفتح ب��اب الرئيس التوافقي وي��ك��ون هو
صانع الرئيس مع حق الفيتو؟ غير أنهم تبلغوا أنه لن يك ّرر
خطأ ارتكبه في .2008
وفي موازاة الفشل المتك ّرر لتيار المستقبل والسعودية
يت ّم التداول بسيناريو متدحرج لم ن َر فصوله بعد ،ينطلق
من التحرك المطلبي الشعبي ،عبر بعض المنظمات والعبث
ب��األم��ن ال��داخ��ل��ي ،ويضع ح��زب الله تحت األم��ر الواقع،
م��ن منطلق أنّ البلد ينهار ،فإما إن يكون على مستوى
المسؤولية ويت ّم الذهاب إلى رئيس توافقي أو أنّ كرة النار
ستشتعل بين أيدينا.
وت��ؤك��د أوس���اط سياسية «أنّ وع��ي ح��زب ال��ل��ه وعون
والحلفاء جميعا ً وإدراك الجميع للمؤامرات التي يخطط لها
وتجري محاوالت تسويقها واستمرار حلف المقاومة في
الساحات المتصلة ،فإنّ حزب الله سينجح في إسقاطها من
دون أن يتخلى عن عون ،وقد أبلغ وفده البطريرك بشارة
الراعي في بكركي قبل أيام أنه لن يبحث في أي مرشح غير
ع��ون وك��ان صريحا ً في تأكيد البعد االستراتيجي لدعم
ترشحه.
حتى إش��ع��ار آخ��ر ،ف��إنّ رئيس التغيير واإلص�ل�اح هو
صاحب الحظ األوف��ر كونه األكثر تمثيالً ،لكن يبقى من
الصعب تص ّور كيف سيكون المشهد في األشهر المقبلة،
ّ
وملف لبنان مرتبط
ألنّ المفاوضات الحقيقية لم تفتح بعد،
بالملف السوري الذي بدوره مرتبط بملفي العراق واليمن.
وإذا كان بعضهم يتوقع أن تقبل السعودية برئيس قوي
من محور  8آذار غير العماد عون في لحظة معينة ،فهذا
مردّه الى أنّ هدفها األساس والرئيس الحفاظ على النظام
السياسي الحالي.

مواقف رحبت ب�إنعقاد طاولة الحوار:
لمعالجة الق�ضايا المطلبية وانتخاب رئي�س للجمهورية
ت��وال��ت ال��م��واق��ف وردود األف��ع��ال
المرحبة والمؤيدة للحوار الوطني الذي
انطلق بأولى جلساته األربعاء الماضي
بدعوة من الرئيس نبيه ب��ري ،ودعت
الى أن يثمر هذا الحوار عبر معالجة ما
يمكن معالجته من قضايا محقة لكل
اللبنانيين وإنجاز انتخاب رئيس جديد
للجمهورية.
وفي هذا السياق ،ورأى عضو كتلة
المستقبل النائب سمير الجسر في
تصري أنه «ما كان يمكن توقع األكثر
من الحوار في الجلسة األولى ،موضحا ً
أن «الجلسة أتت بعد تشنج سياسي».
مشيرا ً الى «ان ما فهمناه هو أن الحوار
سيبقى محصورا ً في بند الرئاسة».
واستهجن ال��وزي��ر السابق سليم
جريصاتي «حجم التمثيل الكاثوليكي
على طاولة ال��ح��وار واختصاره على
الوزير ميشال فرعون الذي أدعوه الى
اإلصرار على تمثيل متوا ٍز لطائفة الروم
الملكيين الكاثوليك في هذه المرحلة
الطوائفية بامتياز والمفصلية في حياة
امتنا اللبنانية».
وأض�����اف ف���ي ب���ي���ان «أرب�����أ على
ال��داع��ي ال��ى ال��ح��وار وواض���ع معايير

اختيار المتحاورين ،تحجيم الطائفة
الكاثوليكية وتغييب عاصمة الكثلكة
زحلة عن المشاركة في الحوار وإقصاء
شخصيات عامة وازنة من المدينة في
غياب رئيس الكتلة الشعبية القسري
بسبب المرض».
وأكد عضو كتلة «التحرير والتنمية»
ال��ن��ائ��ب ياسين ج��اب��ر« ،ان الجلسة
األول��ى للحوار كانت انطالقة ويجب
علينا متابعة ال��ج��ه��ود» ،م��ؤك��دا ً «ان
موضوع رئاسة الجمهورية لن يرفع
عن طاولة الحوار وسيبقى البند األهم»،
الفتا ً الى «ان وجود جميع االفرقاء على
طاولة واحدة قد يساعد في حلحلة امور
اخرى».
واعتبر النائب عاطف مجدالني في
تصريح أن��ه «م��ن الطبيعي أال تخرج
الجلسة األول���ى للحوار ب��أي نتائج
ملموسة ،فكل فريق عرض وجهة نظره
في ما يتعلق برئاسة الجمهورية».
وق��ال رئيس مجلس قيادة «حركة
ال��ت��وح��ي��د اإلس�ل�ام���ي» ،ع��ض��و جبهة
العمل اإلس�لام��ي وات��ح��اد علماء بالد
ال��ش��ام ،الشيخ ه��اش��م منقارة خالل
استقباله نشطاء من المجتمع المدني:

«أيدنا مبادرة الرئيس بري الحوارية
والتي انعقدت بجلستها األول��ى اال أن
النتائج لم تكن على المستوى المطلوب
ف��ي م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات رغ��م جهود
المخلصين ،بسبب تعنت بعض القوى
السياسية وتمسكها بمسارات التعطيل
ونأمل بأن تكون الجلسة المقبلة على
قدر المسؤولية المرتقبة منها».
وت��م��ن��ى رئ��ي��س ج��م��ع��ي��ة «ق��ول��ن��ا
وال��ع��م��ل» الشيخ أح��م��د ال��ق��ط��ان في
تصريح أن «يثمر الحوار عبر معالجة
ما يمكن معالجته من قضايا محقة لكل
اللبنانيين».
وأك��د منسق هيئة «ح��وار االدي��ان»
الدكتور محمد شعيتاني ،في تصريح،
ان «دع��وة رئيس مجلس النواب نبيه
بري الى الحوار والتجاوب معها من
الجميع ،تؤشر ال��ى الجدية وتحمل
المسؤولية من المشاركين في طاولة
ال��ح��وار» ،مشددا ً على «ض��رورة إبقاء
ال��ح��وار مفتوحا ً واجتماعاته مكثفة
للوصول الى توافق قد يؤدي الى ولوج
حلول لكثير من الملفات الخالفية وانجاز
انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

كرامي :ال خال�ص للبنان
�إال بقانون انتخابات ع�صري
جدد الوزير السابق فيصل كرامي تأييده «لمطالب الحراك
الشعبي الذي تشهده المدن اللبنانية» ،معتبرا ً «ان الخالص
بقانون انتخابات عصري يفرز قيادات جديدة».
وخ�لال مشاركته في حفل توقيع «ه��ذا األزرق أن��ا» في
البحصاص – طرابلس قال كرامي« :هذا الحراك المدني لي
منه موقفان ،األول :يتعلق بمدينة طرابلس ،فأنا احيي ما
يسمى بحراس المدينة الذين هم يتعاونون مع بلدية طرابلس
من أجل حماية المدينة من األوبئة التي استحلوها لطرابلس،
كنا ننتظر المشاريع واالنماء المتوازن ،فأرسلوا إلينا «زبالة»،
فانتفضت المدينة بقواها الشعبية والمدنية وحملة حراس
مدينة طرابلس ،فهنيئا ً لنا بهكذا شباب وال خوف على المدينة
ومستقبلها لوجود هؤالء الشباب ،وشكرا ً الى بلدية طرابلس
والى رئيسها المهندس الرافعي ،على هذا الموقف المشرف،
بعد ان كنا حذرنا من الشوائب وكان التجاوب سريعا ً وعاليا ً
جداً».
وأضاف« :أما الموقف اآلخر ،فهو حول ما يحدث في بيروت،

نحن مع الحراك المدني ومع كل المطالب المطروحة ،ولألسف،
سمعت باألمس كالما ً مفاده أن عدد المتظاهرين قل عن عددهم
في التحرك السابق «عم يعدوهن» ،ليس المطلوب ان ينزل
العدد نفسه او أكثر في كل مرة ،وعلى السلطة الحاكمة أن تسمع
أصوات الناس الجالسين في بيوتهم ،وبحسب االحصاءات،
هناك نحو  80في المئة من الناس الجالسين في منازلهم هم
مع هذه المطالب التي يرفعها الشباب بالساحات».
وتابع كرامي« :يقولون إن المتظاهرين مرتبطين بالسفارات
األجنبية ،والسؤالَ :منْ من السياسيين في الطبقة الحاكمة
ليس مرتبطا ً بالسفارات االجنبية؟ لو أننا محصنون في البيت
الداخلي بالخدمات البديهية التي يطالبون بها ،كهرباء ،ماء
وجمع الزبالة ،لم يستطع الغريب الدخول الى بيتنا ،اذا كان
هناك من غريب ،نحن نؤيد هذا الحراك الشعبي ونشد على
اياديهم ،ونقول ،ال خالص للبنان إال بقانون انتخابات عصري
يفرز قيادات جديدة من ه��ذه القيادات الشابة التي نراها
ونسمعها والتي هي فعالً ترفع الرأس وتكبر القلب».

النابل�سي :لقانون انتخاب قائم على الن�سبية
دعا الشيخ عفيف النابلسي الى إقرار قانون لالنتخابات
يقوم على النسبية وإنتاج طبقة سياسية جديدة منتخبة من
الشعب.
وس��أل النابلسي في تصريح« :م��اذا يمكن أن نفعل أمام
الواقع المتردي الذي يلعب بقدر اللبنانيين مدا ً وج��زراً؟ هل
نستطيع أن نفعل شيئا ً حقيقيا ً النتخاب رئيس للجمهورية
أو لتفعيل مجلس ال���وزراء أو إلع��ادة الحياة إل��ى المجلس
النيابي أو إلصالح قطاع الكهرباء والماء أو لجمع النفايات أو
لغير ذلك من الملفات الكثيرة التي يزيد عمرها على خمسين

عاماً؟ نعم ،نستطيع أن نفعل شئيا ً كبيراً ،أن نحمي بلدنا من
األخطار «اإلسرائيلية» والتكفيرية وأن نعمل بالدستور ونطبق
القوانين ونعيد تفعيل اإلدارة والقضاء على الفاسدين ،وأن
نجعل بلدنا بلدا ً مزدهراً ،وكرامة اللبنانيين محفوظة ،لكن كل
ذلك يتطلب ،إقرار قانون لالنتخابات يقوم على النسبية بحيث
يتم إنتاج طبقة سياسية جديدة منتخبة من الشعب ،بحيث
يكون المواطن مواطنا ً في وطن وليس عنصرا ً في قبيلة ،وإرادة
جادة من كل القوى السياسية على التزام إصالحات حقيقية
في الدولة».

