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ترجح عون رئي�س ًا والحريري لرئا�سة الحكومة
�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن موازين القوى ّ

ال�سفارة الإيران ّية تتق ّبل ال ّتعازي ب�ضحايا «منى»

مرهج :ال خال�ص للبنان �إال بقانون انتخاب ن�سبي
فتحعلي :على ال�سعودية �أن ُتق ّر بم�س�ؤوليتها
قا�سم :لتحقيق ّ
إ�سالمي و�إال المزيد من التفكك
�شفاف في الفاجعة وعر�ضه �أمام العالم ال
ّ

تقبّل السفير اإلي��ران��ي في لبنان
محمد فتحعلي وأرك����ان ال��س��ف��ارة
التعازي بالحجاج اإليرانيين ،الذين
قضوا في حادثة التدافع بمشعر منى
في مكة المكرمة ،في مج ّمع اإلم��ام
الشيخ محمد م��ه��دي شمس الدين
الثقافي التربوي  -شاتيال.
وم��ن أب��رز المعزين :ممثل رئيس
مجلس ال���ن���واب نبيه ب���ري عضو
هيئة ال��رئ��اس��ة ف��ي ح��رك��ة «أم���ل»
خليل حمدان ،نائب رئيس المجلس
اإلسالمي الشيعي االعلى الشيخ عبد
األمير قبالن ،وف��د من «ح��زب الله»
برئاسة نائب األمين العام للحزب
ال��ش��ي��خ ن��ع��ي��م ق��اس��م ض���م رئ��ي��س
المجلس السياسي في الحزب ابراهيم
أمين السيد ،وفد من الحزب السوري
القومي االجتماعي ض ّم نائب رئيس
الحزب توفيق مهنا ،رئيس المكتب
السياسي المركزي الوزير السابق علي
قانصو ،عضو الكتلة القومية النائب
ال��دك��ت��ور م���روان ف���ارس ،العميدين
نزيه روحانا ووائل الحسنية ،عضو
المجلس األعلى عاطف ب��زي ،عضو
المكتب السياسي وهيب وهبي ووكيل
عميد الخارجية عباس حمية ،كما
حضر وزي��ر الثقافة ريمون عريجي
ممثالً رئيس تيار «ال��م��ردة» النائب
سليمان فرنجية ،وزير الزراعة حسين
الحاج حسن ،وزي��ر الدولة لشؤون
مجلس النواب محمد فنيش ،وفد من
حركة «أمل» ضم الوزير غازي زعيتر
وال��ش��ي��خ حسن ال��م��ص��ري ،س��ف��راء:
سورية علي عبد الكريم علي ،العراق
علي ال��ع��ام��ري ،والنمسا أورس���وال
فاهرينغر ،النواب :حسن فضل الله،
ن��� ّواف ال��م��وس��وي ،علي ع��م��ار ،علي
المقداد ،الوليد سكرية ،قاسم هاشم،
أي��وب حميد ،عباس ه��اش��م ،ناجي
غاريوس ،وحكمت ديب ،ممثل النائب
ط�لال أرس�لان األمين العام للحزب
الديموقراطي اللبناني وليد بركات،
رئيس ح��زب التوحيد العربي وئام
وهاب يرافقه وفد من الحزب ،النائب
السابق عمار الموسوي.
وحضر أيضا ً ممثل قائد الجيش
العماد ج��ان قهوجي العميد الركن
م��ي�لاد ك��ن��ع��ان ،م��دي��رة «ال��وك��ال��ة
الوطنية لالعالم» لور سليمان ،القائم
باألعمال القطري في لبنان سلطان

وفد «القومي» يقدّم التعازي للسفير اإليراني
بن مبارك الكبيسي ،المفتي الجعفري
الممتاز الشيخ أحمد ق��ب�لان ،ممثل
حركة «ح��م��اس» ف��ي لبنان أسامة
حمدان يرافقه وفد من الحركة ،أبو
عماد الرفاعي ممثالً «حركة الجهاد
اإلس�ل�ام���ي» ،وف���د م��ن ق���وى األم��ن
ال��داخ��ل��ي ،إض��اف��ة إل��ى شخصيات
اجتماعية وسياسية وثقافية ووفود
شعبية ورجال دين.
وأعرب السفير اإليراني على هامش
التعازي ،عن اعتقاده «أن الكارثة
التي حلت بالحجاج اإليرانيين لم
ُت� ِ
�ص��ب إي���ران فحسب ،ب��ل أصابت
العالم اإلسالمي ،وما حصل يثبت أن
هناك حاجة ماسة لتغيير إدارة الحج،
ألنها مناسبة يجتمع فيها كل العالم
االسالمي».
أض���اف« :ه���ذه ال��ح��ادث��ة ال يمكن
أن ُتمحى من الذاكرة ،وعلى المملكة
العربية السعودية بدال ً من تضييع
البوصلة أن تق ّر بمسؤوليتها ألن
المسؤولية تقع على عاتقها .وبالنسبة
لموضوع المفقودين الحجاج ،نحن
نتابعه بجدية ،لكن مع األسف طريقة
التعامل ليست جيدة».
وق��ال الشيخ قاسم عبر صفحة
مكتبه الرسمية على «الفايسبوك»:
«مشهد مؤلم يُدمى له القلب ،أن نرى
حجاج بيت الله الحرام يفقدون األمن
والحياة في البلد ال��ذي جعله الله
تعالى آمنا ً للناس ،وأن يكون آالف
الحجاج من أقطار المعمورة ما بين

مراد� :إ�صالح النظام
باعتماد الن�سب ّية في االنتخابات
أكد رئيس حزب االتحاد رئيس اللقاء الوطني الوزير السابق عبد الرحيم
مراد «ضرورة إصالح النظام القائم منذ سبعة عقود والذي أورثنا الحروب
والمشاكل عند كل استحقاق وتسبب بتراكم الدين العام والهدر والسرقات
باسم الطوائف» ،مشددا ً على أن «إصالح النظام يتم عبر اعتماد النسبية في
االنتخابات إلنتاج مجلس نيابي له تمثيل فعلي وينتخب رئيسا ً للجمهورية مع
تأكيد أن يبقى الرئيس مارونيا ً وبصالحيات تم ّكنه من إدارة البلد».
وجدد مراد خالل حفل غداء أقامه علي ابو زكي موسى على شرفه في دارته
في بلدة الال ،رفضه «إقامة مطمر النفايات في أي منطقة في البقاع ،ألن ذلك يؤثر
على المياه الجوفية والزراعة».
وكان موسى استه ّل الغداء بكلمة ترحيبية ،كما ألقيت كلمات أشادت بمواقف
مراد «الوطنية والقومية حيث بوصلته الدائمة فلسطين ،وما يقدمه من خدمات
إلى أبناء منطقته وتواصل معهم».

حمدان من دار الفتوى:
لعدم زجّ الجي�ش في متاهات ُت�ضعفه
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ،وفدا ً من
حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» ،برئاسة أمين الهيئة القيادية في الحركة
العميد مصطفى حمدان ،الذي أوضح أن الزيارة لمعايدة المفتي بعيد األضحى،
وقال« :كنا دائما ً مع سماحة المفتي نح ّذر مما يخطط له الصهاينة في فلسطين
في ما يتعلق بالمسجد األقصى ،وسماحته حريص جدا ً على إعادة تأكيد وجوب
تجميع عناصر القوة من أجل حماية مسجدنا األقصى في القدس الشريف».
أضاف« :في ما يتعلق بما جرى من كارثة على صعيد الحجاج في منى ،نحن نقول
دائما ًبوجوب استثمار هذه الحادثة الفاجعة للحجيج في منى ،من أجل توحيد جهود
المسلمين كافة ،وعدم السماح ألي استثمار من قبل الصهاينة وغيرهم من األجهزة
التي تريد شرا ً بلبنان وباألمة العربية وبالسعودية وبكل األوطان العربية ،حتى ال
يستثمروا هذا الذي جرى في مكة ليفرضوا فتنة سنية شيعية ال يعلم إالّ الله مداها».
وعلى صعيد الداخل ،دعا حمدان الجميع «إلى عدم زج الجيش اللبناني في أي
متاهات تؤدي إلى إضعافه أو إضعاف معنويات الضباط فيه» ،وقال« :نعلم أن
قيادة الجيش اللبناني والضباط والرتباء واألفراد يسعون دائما ً إلى حماية الوطن
اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من شر اإلرهاب .ونحن نقول إن قيادة
العماد جان قهوجي أثبتت خالل هذه المرحلة قدرة النجاح في معركة الكفاح ضد
هؤالء المخ ّربين واإلرهابيين».
وتابع حمدان« :نحن نعيش اليوم على صعيد منطقتنا العربية وعلى صعيد
الواقع اإلقليمي وربما على صعيد العالم ،مرحلة استنهاض أو خطة استراتيجية
الستنهاض الجيوش العربية من مصر إلى سورية الى العراق إلى لبنان إلى غيرها
من الجيوش العربية من أجل مكافحة اإلرهاب ،وهذا ما نراه من الطرح الروسي
الجدي في مكافحة اإلرهاب على صعيد العالم العربي .لذلك نحن ندعو الجميع
الى حماية الجيش اللبناني ودعمه وعدم زجه في أي متاهات سياسية نراها اليوم
تحاول النيل من معنويات جيشنا ضباطا ً وقيادة ورتباء وأفراداً».
واستقبل دري��ان وف��دا ً من الجمعية الطبية اإلسالمية برئاسة الدكتور فؤاد
الرفاعي الذي أطلعه على نشاطات الجمعية في تقديم خدمات للمرضى ومساعدة
الفقراء والمحتاجين وتوفير األدوية لهم .وقدم الوفد للمفتي دريان درع الجمعية
عربون محبة وتقدير».

ميت أو مفقود أو جريح».
أض��اف« :إنها مأساة ،بل فاجعة
أن يكون السبب هو إقفال الطريق
أم��ام عشرات اآلالف من الحجيج أو
خلط المسارات ما أدى إلى التدافع
واالختناق ،وبظروف مناخية حارة
وألك��ث��ر م��ن ساعتين أم��ام م��رأى من
منظمي الطرق وشرطتها ،وب��إدارة
السلطات السعودية كما لو أنهم ال
يتعاملون مع بشر».
وت����اب����ع« :ت��ت��ح��م��ل ال��س��ل��ط��ات
السعودية كامل المسؤولية ،وعليها
أن تجري التحقيق الشفاف وتعرضه
أمام العالم اإلسالمي لكشف الحقيقة،
وأن ت��ع��رض أش���رط���ة التسجيل
للكاميرات المنتشرة ف��ي ك��ل مكان
لتحديد مكان التقصير وسوء اإلدارة،
ولتحديد أمور ثالثة:
 مَن وما الذي سبب هذا الحادثالخطير على طريق سير عادية؟
 لماذا لم تتدخل القوى األمنيةومراقبو التلفزيونات أثناء المجزرة
إلنقاذ الحجيج أو المعالجة السريعة
لألسباب؟
 لماذا التعامل السلبي مع الدولالتي تسأل عن حجيجها والتعامل
م��ع الضحايا ك��أع��داد م��ن دون أي
تسهيالت للتع ّرف إليهم وتكريمهم
بعد وفاتهم؟».
وأسف لـ«األبواق التي تدافع عن
تقصير السعودية المتك ّرر في هذا
المنسك اإلسالمي العظيم! ونسأل:

أي���ن ض��م��ائ��ره��م ع��ن��دم��ا ي��ح� ّم��ل��ون
الضحية المسؤولية؟ أولسنا أمام
حادثة خطيرة؟ مَن المسؤول ،إذن؟
وه��ل هناك إال السلطات السعودية
المعنية؟ إن من حق الدول اإلسالمية
أن تطالب بمناقشة تنظيم ش��ؤون
ال��ح��ج ف��ي ض���وء ت��ك��رار ال��ح��وادث
المفجعة».
واختتم ب��ال��ق��ول« :ك��ل التعازي
وت��ع��اب��ي��ر ال��ت��ع��اط��ف وال��م��ش��ارك��ة
وس����ؤال ال��م��ول��ى ت��ع��ال��ى بتعظيم
األجر للحجاج اإليرانيين ولسماحة
ولي أمر المسلمين اإلم��ام الخامنئي
وللشعب اإلي��ران��ي ال��ذي فقد العدد
األكبر في فاجعة منى ،وكذلك لحجاج
العالم اإلسالمي وأهالي الضحايا من
المسلمين الذين وفدوا إلى بيت الله
الحرام فلم يجدوه آمنا».
وأعلنت «لجنة أص��دق��اء االسير
يحيى س��ك��اف» ف��ي ب��ي��ان ،أن أمين
س��ره��ا ج��م��ال س��ك��اف س �لّ��م أرك���ان
السفارة اإليرانية في قاعة الشيخ
محمد مهدي شمس الدين في بيروت
برقية تعزية باسم اللجنة جاء فيها:
�وج��ه لجنة أص��دق��اء األس��ي��ر في
ت��ت� ّ
السجون اإلسرائيلية يحيى سكاف
بأحر التعازي من السفير اإليراني في
لبنان محمد فتحعلي وعموم الشعب
والقيادة في إيران باستشهاد الحجاج
اإليرانيين».
وأم��ل��ت اللجنة أن «ي��ك��ون معظم
المفقودين من بين األحياء وأن يعودوا
إلى وطنهم وأهلهم بخير وسالمة»،
متمنية «السالمة العاجلة للجرحى».
وج��ه األمين العام لـ«حركة
كما ّ
النضال اللبناني العربي» النائب
السابق فيصل الداوود ،برقية تعزية
الى كل من السيد خامنئي والرئيس
اإلي��ران��ي الشيخ حسن روح��ان��ي،
بالضحايا من الحجاج اإليرانيين.
وتوجه رئيس حزب الوفاق الوطني
ب�لال تقي ال��دي��ن ،ف��ي تصريح من
الجمهورية االسالمية اإليرانية ،قيادة
وشعباً« ،بتعازيه الحارة بضحايا
الحجاج االيرانيين في الحرم المكي
في منى» ،مشددا ً «على وجوب إجراء
تحقيق ف��ي ه��ذه الحادثة المحزنة
والمؤلمة».

وزير الداخلية والخازن في معراب

الم�شنوق :اال�ستقرار ال�سيا�سي في خطر
رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن الظروف المحيطة بطاولة الحوار
ال تساعد كثيراً ،مح ّذرا ً من وجود خطر على االستقرار السياسي.
وأكد بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب أمس،
بحضور رئيس جهاز اإلعالم والتواصل ملحم الرياشي« ،نحن نسير في التعيينات
العسكرية بما يوافق عليه الرئيس سعد الحريري ،أما موقف الدكتور جعجع في هذا
السياق فيُسأل هو عنه».
واعتبر أن «تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند لبنان وزيارة الرئيس
حسن روحاني باريس فيها حكمة ،إذ إن هناك بعض األمور التي لم تنضج بعد وهي
تبرر تأجيل زيارة هوالند».
وإذ شدّد على أن «كل اللبنانيين يبحثون عن االستقرار ولكن السؤال المطروح:
كيف؟» ،ح ّذر من وجود «خطر على االستقرار السياسي».
وقال« :نحن دائما ً نأمل خيرا ً من الحوار الحاصل ولكن الوقائع التي نشهدها لن
توصلنا إلى مكان طبيعي ،فنحن لدينا ثقة بالرئيس نبيه بري وبإدارته لكل مسائل
الوطن ،ولكن الظروف المحيطة بطاولة الحوار ال تساعد كثيراً».
وأفاد المكتب اإلعالمي لجعجع ،أن «جو االجتماع بين جعجع والمشنوق كان
إيجابيا ً جداً ،والسيما قد تخللته خلوة بين الرجلين .وتم التأكيد خالل اللقاء أن
العالقة بين حزب القوات وتيار المستقبل ال يمكن أن تهتز في يوم من األيام».
وكان جعجع استقبل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن
الذي أوضح أن «البحث تناول األجواء الداخلية واإلقليمية التي لها تأثير حاسم على
مجريات الحراك السياسي في لبنان وعلى رأسها االستحقاق الرئاسي».
أضاف« :لقد أكد الدكتور جعجع أن التشبث القائم في المواقف من انتخاب رئيس
للجمهورية يم ّر إلزاما ً بالحلول التي يمكن أن تتظهّر بعد االجتماعات المكثفة بين
رؤساء الدول المعنية بأزمات المنطقة ،وهو ما ينعكس على األوضاع السياسية
في لبنان بدءا ً من التباينات الحادة في رفع السقوف لدى األفرقاء السياسيين ،رغم
لقاءاتهم حول طاولة الحوار التي دعا إليها الرئيس نبيه بري».
ونقل عن جعجع ترحيبه «ب��أي حل يمكن أن ينتج عن الجلسات الحوارية
المتتالية المرتقبة األسبوع المقبل ،وهو أبدى استعداده للتجاوب مع نتائجها شرط
أن تكون منسجمة مع طروحاته».
ورأى الخازن «أن هذا الكباش ال ب ّد أن يفضي ،في نهاية األمر ،إلى سلة تسويات
ألن الغرب والشرق متضرران من تطور األحداث حولنا وتداعياتها الكارثية علينا:
نزوحا ً وآثارا ً سيئة على األوضاع االقتصادية واالجتماعية».

 النابل�سي التقى حمود و�صعب:
�إ�ضعاف الم�ؤ�س�سة الع�سكرية خيانة

أكد الوزير السابق بشارة مرهج أن رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون هو
أكثر المرشحين حقا ً لتولي رئاسة الجمهورية
ألنه األكثر تمثيالً ،وأشار إلى أنه إذا أتى عون
رئيسا ً فيجب أن يأتي رئيس الحكومة من
الفريق اآلخر ،مشددا ً على أن موازين القوى
والمعادالت الراهنة تعطي عون األرجحية
للرئاسة وهذا يفرض تولي الرئيس سعد
الحريري رئاسة الحكومة.
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء»
وقناة «توب نيوز» ،أوضح مرهج أن موقف
حزب الله تجاه ترشيح عون للرئاسة هو
موقف وفاء في السياسة ،معتبرا ً «أن من حق
المقاومة التي قدّمت تضحيات كبيرة لتحرير
البلد واستقراره وحريته وسيادته أن تشعر
باطمئنان استراتيجي» ،داعيا ً فريق  14آذار
«ألن يتف ّهم قضية عون لنصل إلى حل واقعي».
وإذ رأى أن قانون االنتخاب األفضل
بالنسبة للبنان هو الذي يعتمد على النسبية
والدائرة االنتخابية الموسعة ألنه يؤ ّمن
المشاركة ،أوضح مرهج أن القانون األكثري
ُيقصي اآلخر ويزيد اإلشكاالت السياسية
واالحتقان االجتماعي.
وانتقد المتحاورين الذين ال يناقشون قانون
االنتخاب بقدر ما يهتّمون بمسائل تتعلق
بالحصص والموازين داخل السلطة ،جازما ً
بأن ال طريق للخالص من هذه األزمة إال
بقانون انتخاب على قاعدة النسبية ،محذرا ً من
أن المجتمع اللبناني يتجه إلى التفكك.
وأثنى مرهج على الكفاءة والجدارة التي
يتمتع بها قائد فوج المغاوير العميد شامل
{ ب��داي��ة ،م��ا ه��ي رؤي��ت��ك للحراك ال��ذي يشهده
لبنان؟

هذا الحراك بدأ بشك ٍل عفوي وطبيعي وانفجر
نتيجة فشل السلطة في تقديم الحلول للعديد من
المشاكل االجتماعية والسياسية واالقتصادية
وبسبب بلوغ األزم���ة االقتصادية ذروة جديدة
إلى جانب أزمة النفايات والبطالة وتع ّقد األزمات
بشكل خطير في ما يتعلق بالبنية التحتية من
الكهرباء والماء والصرف الصحي والصحة وعدم
قيام المجتمع الدولي بدعم األخوة السوريين الذين
اضطروا للنزوح إلى لبنان ،كل هذه العوامل أدت إلى
احتقان كبير ولم يكن هناك مجال للقوى الشعبية إال
التحرك في وجه الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي
وارتباك المجلس النيابي .والناس أرادت أن تعبر عن
سخطها ضد الذين فشلوا في تح ّمل مسؤولياتهم في
التجاوب مع حاجات الناس .لذلك جاء هذا الحراك
ليخترق الواقع الذي كان مخيما ً على البلد والمختلط
باليأس والخمول.

{ كوزير داخلية سابق في لبنان ،هل يشكل لك
هذا الحراك قلقا ً من ناحية التنظيم وتبعية بعض
الشباب إلى جهات ما ..ولجهة االستثمار وأساليب
النقل اإلعالمي المثيرة للشبهات؟ وكيف تنظر إلى
هذه األمور بعين األمني أكثر من المطلبي؟

يجب أن نرى الخطوط العريضة أوال ً ثم نتنبّه
لبعض التفاصيل التي يمكن أن تطرأ على الصورة
الكبرى .الخط األساسي لهذا الحراك خط سليم
والمطالب سليمة على الصعيد االجتماعي والسياسي
وهي مطالب مشروعة ،من تحسين الوضع البيئي أو
المقصرين والمخالفين ومن يهدر المال
محاسبة
ّ
العام والتوصل إلى قانون انتخابي عصري يؤكد
النسبية والعدالة ،لكن وكل عمل شعبي كبير تدخل
فيه عناصر وق��وى معارضة أو معادية للتحرك،
ويمكن أن تكون بعض القوى الدبلوماسية أو األجهزة
االستخبارية تحاول أن تحرفه عن طريقه سواء عن
طريق المزايدة أو الخروج عن الخط العام المرسوم
شعبيا ً وع��ف��وي�اً ،وه��و تحصيل المطالب شعبيا ً
والتعبير عن ال��رأي ديمقراطياً ،ومسؤولية قوى
األمن والدولة اكتشاف أي تدخل لقوى غريبة لتحول
دون تخريب هذا التحرك ،وليس أخذه حجة لضرب
التحرك أو معارضته أو الوقوف في وجه مطالبه.
ورغ��م بعض أخطاء التحرك فيبقى تحركا ً سليما ً
لمصلحة الدولة والمجتمع ويعبّر عن الحرص على
الديمقراطية في وجه الهدر والفساد.
في كل ال��دول العربية التي شهدت حراكا ً بدأت
بالمطالبةالسلميةللحقوقاالجتماعيةواالقتصادية،
ورأينا الحقا ً ما حصل ،هل النظام اللبناني أقوى من
النظام السوري والليبي والمصري؟ وهل قادر على
صد مؤامرات إقليمية؟
الحراك ككل لم يطالب بإسقاط النظام ،بل ُطرح هذا
المطلب من بعض الناشطين .الحراك في حالة تش ّكل
ويصحح
دائم وتطور وديناميكية وليس حالة جامدة
ّ
نفسه بنفسه .وكل القوى السياسية الحريصة على
لبنان وعلى الديمقراطية ووحدة الشعب اللبناني
يجب أن تساعد الحراك وتكون جزءا ً منه لتكريس
المبادئ التي طرحها الحراك والتي هي في صلب
النظام الديمقراطي ،وأول��ه��ا تفعيل المؤسسات
ووضعها في خدمة الناس ومحاسبة المسؤولين عن
المال العام والمساءلة.

{ ال��ح��راك يدعو إل��ى انتخابات نيابية وقانون
انتخاب ويسعى ليت ّوج بعض الشخصيات والرموز
في رئاسة الجمهورية ،بحسب التقارير فإن الوزير
ال��س��اب��ق زي���اد ب���ارود م��رش��ح لينبثق ع��ن الحراك
المدني ويأتي بدعم إقليمي وهو كان وزيرا ًللداخلية
وآنذاك لم ُيقر قانون انتخابي ..برأيك ما هو القانون
األمثل؟

النابلسي مستقبالً حمود وصعب

دريان مستقبال وفد «المرابطون»

حاورته روزانا رمال

استقبل الشيخ عفيف النابلسي مدير فرع الجنوب في مخابرات الجيش
العميد خضر حمود يرافقه مسؤول مخابرات صيدا العقيد ممدوح صعب.
وأكد النابلسي خالل اللقاء «أهمية الحفاظ على المؤسسة العسكرية في حماية
السلم األهلي واالستقرار في لبنان» ،مضيفا ً «أن الدور المنوط بالجيش بات أكبر
من إمكاناته ومع ذلك تقوم هذه المؤسسة الوطنية بحماية وطن كاد أن يكون في
مهب الفوضى والفتن».
ّ
لب أن تقوية هذه المؤسسة ودعمها ورفدها
وتابع «لقد بيّنت األحداث لكل ذي ّ
بكل اإلمكانات يجب أن يكونا من األولويات الوطنية الكبرى وأي محاولة مشبوهة
إلضعاف هذه المؤسسة أو الرهان على إخفاقها ستكون بمثابة خيانة».

قانون االنتخاب األفضل بالنسبة للبنان هو
الذي يعتمد على النسبية وعلى الدائرة االنتخابية
الموسعة .وه��ذه األفكار مد ّونة في وثيقة الوفاق
ّ
الوطني ،ألن النسبية تؤ ّمن المشاركة في حين أن
القانون الذي يعتمد على األكثرية الديمقراطية من
شأنه أن يُقصي اآلخ��ر وبالتالي يزيد اإلشكاالت
السياسية وربما االحتقان االجتماعي ،خصوصا ً إذا
كان البلد مؤلفا ً من عائالت روحية متعددة ويعيش
وضعا ً حساساً ،بحيث مفروض أن يراعي القانون
تركيبة لبنان السكانية ويعطي مجاال ً لمشاركة
الجميع بنسب مختلفة؛ فهذا ي��ؤدي إل��ى ن��وع من
االستقرار االجتماعي والمشاركة في السلطة وإلى
تطوير النظام الديمقراطي وآليات العمل الديمقراطي
ومن ضمنها المحاسبة ،ألن آليات النظام الديمقراطي
معطلة في التركيبة الطائفية ،أما النسبية فتؤمن

مرهج متحدثا ً إلى الزميلة رمال

روكز ،معتبرا ً أنه يستحق أن يكون لوا ًء
ألنه حقق إنجازات ميدانية ،لكنه أسف من
أن النظام اللبناني ليس قائما ً على الجدارة
واالستحقاق ،وانتقد اقتراح ترفيع ثالثة
ضباط إلى رتبة لواء من الطوائف الثالث،
متسائالً« :هل انتقلنا إلى المثالثة؟» ،ومنبّها ً إلى
أن «اللعبة الطائفية مد ّمرة للدولة والمؤسسات
والمجتمع».
وإذ أق ّر مرهج بإمكان ّ
تدخل بعض القوى
الدبلوماسية أو األجهزة االستخبارية بالحراك
المدني ،شدّد على أن مسؤولية قوى األمن
اكتشاف هذا التدخل والحؤول دون تخريب
هذا التحرك الذي وصفه بأنه «سليم وينادي
بتحقيق مطالب مشروعة».
المشاركة واالستقرار ،خصوصا ً إذا كانت على دائرة
موسعة ومختلطة وحينها يكون المجتمع أكثر
فعالية والمؤسسات أكثر إنتاجية.
اللجنة الوطنية التي تألفت من حوالى  8سنوات
برئاسة الوزير ف��ؤاد بطرس وصلت إل��ى مشروع
قانون مختلط يؤكد النسبية ،لكن الوصول اليه يجب
أن يكون تدريجياً .وقد رفض هذا المشروع من جهات
تدّعي الحرص على لبنان وعلى الكيان وهذا القانون
المختلط يحمي لبنان والمجتمع أكثر من النظام
الحالي الذي يج ّزئ اللبنانيين ويعتمد على القاعدة
الطائفية التي يقوم عليها النظام ،واآلن نحصد
النتائج .والوزير زي��اد ب��ارود كان عضوا ً في هذه
اللجنة مع الوزير بطرس ،لكن لألسف وصلوا إلى هذه
النتيجة ورفضت قوى سياسية وطائفية والمجلس
النيابي في أول تمديد أعطى لنفسه حق التمديد على
أساس إقرار قانون انتخابات .وإذا كان الوزير بارود
يؤ ّمن األهداف الشعبية ويكون شخصية معبّرة عن
هذه اآلمال ومؤمنة بالمبادئ التي طرحها التحرك
ويكون في خدمة الشعب والجمهورية اللبنانية ،فال
مانع من وصوله إلى رئاسة الجمهورية ،ألن األهم من
الشخص هي الصفات التي يحملها والقدرات واألفكار
التي تح ّركه ،فليس سهالً على أي وزي��ر أن يطرح
برنامجا ً وينفذه في فترة قصيرة.

{ هناك حوار في مجلس النواب دعا إليه رئيس
المجلس نبيه بري ،هل يمكن أن ينبثق منه قانون
انتخاب أو رئيس للجمهورية؟

ال أرى أن أح��دا ً من المتحاورين يفكر في قانون
انتخاب ،بل هم يهت ّمون في مسائل تتعلق بالحصص
والموازين داخل السلطة ،وال يوجد تفكير استراتيجي.
أتمنى أن يفكروا في المسائل الكبرى إليجاد الحلول
وهذه مسؤولية منوطة بهم وإذا نجحوا في التوصل
إلى صيغة جديدة لقانون انتخاب جديد يأخذ في
االعتبار ميثاق الطائف يكون عمالً جيدا ً لهم وللدولة
وللمجتمع .وال طريق للخالص من هذه األزم��ة إال
بقانون انتخاب على قاعدة النسبية وإال المجتمع
اللبناني سيتفكك وهذا التفكك خطير جداً.

{ طرحت دع��وات خارجية بأن يعمم النموذج
اللبناني على بعض الدول في المنطقة ،هل يمكن أن
تصبح هذه الدول نسخة عن لبنان؟

عندما نقول للمواطن اللبناني أن هذه الدولة ال
تملك أجوبة على أسئلتك وال طاقة لتقديمها لك،
وولوجها يتم من خالل الطائفة ،حينها المواطن
سيرت ّد إلى مؤسسات ما قبل الدولة ،أي إلى الطائفة
والعائلة والزعيم .السلطة الحالية ال تستطيع إيجاد
حل للمشاكل ال في البيئة وال في السياسة وال في
اإلدارة واالقتصاد ،النظام الحالي يجب أن يعطي
القضاء الحرية المطلقة ،هناك  3سلطات في لبنان،
التشريعية وهي سيدة نفسها والتنفيذية أيضاً،
لكن السياسيين يتسلطون على السلطة القضائية.
ال يجوز ألحد أن يتكلم عن اإلص�لاح وهو يعارض
استقاللية القضاء .من يتكلم عن اإلصالح يجب أن
يمارس العملية اإلصالحية على األرض.

{ تيار المستقبل ط��رح التمديد للعميد شامل
روكز مقابل تعيين العقيد عماد عثمان مديرا ً عاما ً
لقوى األمن الداخلي ،هل تتم هذه التسوية برأيك؟

عندما يحصل خلل في النظام الناتج عن تالشي
العمل المؤسساتي وضعف العمل الديمقراطي
وغياب أي مسؤولية للبرلمان تصبح المؤسسات
كناية عن تسويات خ��ارج القوانين .العميد روكز
يستحق أن يكون لواء ألنه حقق إنجازات ميدانية
ويملك الكفاءة والجدارة ،لكن النظام اللبناني ليس
قائما ً على الجدارة واالستحقاق .في القوى العسكرية
هناك التمديد واألقدمية ،الضابط يتقدم على غيره
باألقدمية وليس بالجدارة والكفاءة .الترقية يجب أن
تكون على أساس اإلنجاز والكفاءة وليس على أساس
األقدمية .هناك عدد كبير من الرتب في المؤسسات
العسكرية ال وظ��ائ��ف ل��ه��ا ،ألن��ه ن��ظ��ام تسويات
وواسطات ما ينعكس على المؤسسات الحساسة
في البلد ،أما مقترح ترفيع  3ضباط إلى رتبة لواء
من الطوائف الثالث يطرح سؤاال ً هو :هل انتقلنا إلى
المثالثة؟ اللعبة الطائفية مد ّمرة للدولة والمؤسسات
والمجتمع.

{ ه��ل ت��ل��وم ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون ع��ل��ى بعض
القرارات أو المواقف التي يعتبرها البعض تعطيالً
للرئاسة والتعيينات وسير أعمال الحكومة بطرح
أقرباء له في مناصب معينة؟

عون يرى أنه يملك الحق لترشيح نفسه لرئاسة
الجمهورية وهو أكثر المرشحين حقا ً لتولي مقعد
الرئاسة ،ألنه األكثر تمثيالً .وهو األحق بحسب هذه
القاعدة إذا أخذناها في االعتبار ،أما إذا اعتمدنا قاعدة

وفي الشأن السوري ،أعرب مرهج عن
اعتقاده أن «هناك تحوالت على الصعيد الدولي،
خصوصا ً األوروبي في سورية وهناك تفهما ً
أكبر لواقعها وأهمية الجيش السوري في أي
معادلة مستقبلية ،خصوصا ً في ما يتعلق
بمواجهة التطرف والغلو اللذين أخذا طابعا ً
دينيا ً وباتا يؤثران على السلم اإلقليمي كما
الدولي».
وأشار إلى أن روسيا واضحة في سياستها،
فال مجال لخروجها من المياه الدافئة أو
خضوعها لمنطق اإلرهاب بأي شكل وال تغيير
في سياستها بدعم سورية كشعب وقيادة
ورئيس.
وفي ما يلي نص الحوار كامالً:
أخرى فتصبح المقاييس معكوسة ،وبالتالي تصبح
عملية اختيار رئيس بناء على تسويات إقليمية
ودولية .وكان يفترض احترام نتائج االنتخابات
األخ��ي��رة التي يوجد فيها ش��يء من الديمقراطية
وت��وازن��ات ال��ق��وى .ويجب أن يكون ع��ون رئيس
جمهورية ،ألن النظام الديمقراطي واالنتخابي في
لبنان يحتوي على ثغرات كبيرة أدت إلى هذا الخلل،
وبالتالي إل��ى رف��ض ه��ذه األحقية .األزم��ة تحتاج
معالجة وطنية شاملة أو تدخالً خارجياً ،وكان يمكن
أن نقوم بحل لبناني ولكن عجزنا.

{ هل نتجه إلى رئيس توافقي؟ وماذا عن رئاسة
الحكومة؟

نتمنى أن يكون عون رئيسا ً وال يُعتبر رئيس غلبة،
بل ألنه يفهم الوضع اللبناني جيدا ً بأنه قائم على
التوافق والديمقراطية 8 .و  14آذار فريقان يتحمالن
مسؤولية التوافق ويجب أن يتوافقا ،وإذا أتى عون
رئيسا ً للجمهورية فيجب أن يأتي رئيس الحكومة من
الفريق اآلخر .موازين القوى والمعادالت تعطي عون
األرجحية لرئاسة الجمهورية والواقعية السياسية
تقتضي أن يكون أحد أقطاب  14آذار رئيسا ً للحكومة
إلى أن يق ّر قانون انتخاب ونظام جديد.

تمسك ح��زب الله بعون
{ هناك َم��ن يعتبر أن ُّ
رئيسا ً هو تعطيل لالنتخابات ،ما رأيك؟

موقف ح��زب الله موقف وف��اء ف��ي السياسة،
المقاومة التي قدّمت تضحيات كبيرة لتحرير البلد
واستقراره وحريته وسيادته من حقها أن تشعر
باطمئنان استراتيجي من قيادات عليا في البلد حليفة
لها ،وعلى فريق  14آذار أن يتفهم قضية عون لنصل
إلى حل واقعي ،ل��ديّ ثقة بأن فريق  8آذار واقعي
بقبول الرئيس سعد الحريري رئيسا ً للحكومة.

{ هناك انعطافة تجاه قبول الرئيس بشار األسد
للمرحلة االنتقالية ل��م تكن مقبولة خ�لال خمس
سنوات مضت ..ماذا يجري؟

هناك تحوالت على الصعيد الدولي ،خصوصا ً
األوروبي في سورية ،وهناك تفهم أكثر لواقع سورية
وأهمية الجيش السوري في أي معادلة مستقبلية،
خصوصا ً في ما يتعلق بمواجهة التطرف والغلو
اللذين أخ��ذا طابعا ً دينيا ً وال��ذي يؤثر حاليا ً على
السلم واألمن اإلقليميين كما الدوليين ،بدليل أن هذه
الهجرات المخيفة التي تحصل عبر الحدود وصوال ً
إلى أوروب��ا ،تكاد تخ ّل بكثير من الموازين القائمة
االقتصادية واألمنية وغيرها ،وبات هناك شعور في
أوروب��ا لمواجهة هذا الخطر بأسلوب أكثر واقعية
وليس على الطريقة السابقة المبنية على آمال كاذبة
أكثر من وقائع ثابتة .القوى التي تحترم نفسها ال بد أن
تعمل على تقوية الجيوش العربية لتقوم بواجباتها
ف��ي حفظ األم��ن واالس��ت��ق��رار ومواجهة الحركات
وترسخ
تفجر المجتمعات
األصولية المتطرفة التي ّ
ّ
مشاعر ال��ع��داء ،التحول طبيعي نتيجة الصراع
في سورية وموقف حلفائها أ ّثر في هذا االتجاه من
موسكو وطهران وبكين ،وهم حلفاء ثابتون تجاه
سورية والذين حاولوا التالعب بسورية شعروا أن
الحريق يمتد نحوهم ،وبالتالي ثمة عودة إلى شيء
من الواقعية ،خصوصا ً إذا اتجه الوضع في أوكرانيا
نحو التسوية ،أما إذا لم يتجه نحو التسوية فسيكون
هناك تأثير سلبي على مساعي التسوية في المنطقة.

{ لو لم يكن الروسي مرتاحا ً هل كان ليأخذ هذه
الخطوة ويدخل سورية عسكرياً؟

الدخول الروسي إل��ى سورية مشابه للدخول
السوري إلى لبنان ،هناك حاجة إقليمية ودولية
له لكن ال موافقة مطلقة عليه ،روسيا واضحة في
سياستها ،ال مجال لخروجها من المياه الدافئة ،وال
مجال لخضوعها لمنطق اإلره��اب في أي شكل ،وال
لتغيير سياستها في دعم سورية كشعب وقيادة
ورئيس ،وال مجال للتساهل مع العناصر المتطرفة
التي تأتي من روسيا نفسها أو الدول المحيطة والتي
تخاف من عودتهم إليها.

{ ه��ل تتوقع ان��ط�لاق العملية السياسية في
سورية وبدء جنيف 3؟

الموضوع سيكون امتحانا ً كبيرا ً للتطورات
السياسية التي شهدناها ،لكن ال ثقة مطلقة لديّ
بأن المؤتمر سيحصل بحضور كامل ،بل هو خطوة
إيجابية وحقيقية إلى األمام لح ّل المسألة السورية،
خصوصا ً أن روسيا حريصة على تأكيد المصالحة
والحل السياسي ،رغم الدعم العسكري لسورية.

ي��ب��ث ه���ذا ال��ح��وار ك��ام�لاً ال��ي��وم الساعة
ال��خ��ام��س��ة م���س���ا ًء وي���ع���اد ب��ث��ه الساعة
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة م��س��ا ًء على ق��ن��اة «توب
نيوز» على التردّد 12034

