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”التنظيم“: أعضاء لجنة العالقات 
ة: توفيق عسيران، معروف  السياسيَّ
مصطفى سعد، ناصيف عيسى، طالل 
أرقـــدان، أحمد قنواتي، بــالل نعمة 
ومحمد ضاهر“ وعن ”التيار“: عضوا 

ة العامة العميد  الهيئة السياسيَّ
فوزي بو فرحات والدكتور ناصيف 
قزي، منسق هيئة جزين المحامي 
زياد أسود، منسق هيئة الزهراني 
المهندس بسام نصرالله، منسق 
هيئة النبطية ماهر باسيال، أمين 
سر هيئة الشوف جوزيف حداد 

الحوري 

مــن نــاحــيــتــه، أمـــل الــنــائــب عمار 
الحوري من ”لقاءات الحريري وعون، 
ــى إيــجــاد مساحات  أن تـــؤدي إل
توافق مشتركة تؤدي إلى إتمام 
االستحقاق الرئاسي في موعده، 
وفي الحد األدنى تنظيم االختالف 

في ما لم يتم االتفاق عليه“.
ولفت في حديث إذاعي إلى أن 
”البعض يحاول طمس حقيقة 
الجريمة واغتياله مرة جديدة“، 
ــن عن  ــل ـــا أع ـــى أن ”م مــشــيــرا إل
إعــداد لمحاولة اغتيال الحريري 
يــأتــي فــي ســيــاق اإلصــــرار على 

تدمير المؤسسات الدستورية 
للنيل من زعيم األغلبية والحياة 
ــداد لمحاولة  الديمقراطية، واإلع
اغتيال الرئيس فــؤاد السنيورة 
يــأتــي فــي ســيــاق اإلصــــرار على 
ــراغ فــي المؤسسات  ــف إيــجــاد ال
الدستورية تزامنا مع منع انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية، وإقفال 
المجلس النيابي ألكثر من عام، 
كل ذلك في محاولة إلعادة وضع 
سابق سقط مع 14 آذار وال مجال 

للعودة إليه“. 

ــة  ــل ــت اســــتــــغــــربــــت ك
المستقبل النيابية  ”تزايد 
األصـــوات الــشــاذة عشية 
ــاســي  ــرئ االســتــحــقــاق ال
المصيري للبنان“ آملة ان 
ات النائبين  ــاء ــق تـــؤدي ل
سعد الــحــريــري وميشال 
عون ”إلى إيجاد مساحات 

توافق مشتركة“. 

ة االستحقاق الرئاسي  ة عشيّ
ّ
أصوات شاذ

الكتلة هاشم علم  شجب عضو 
الدين ”تزايد األصوات الشاذة عشية 
االستحقاق الرئاسي المصيري للبنان، 
ونحن في أشد الحاجة إلى التعقل 
والروية للتوصل إلى انتخاب رئيس 
وفقا لألصول الدستورية وفي وقت 
يسعى فيه النائب سعد الحريري 
عبر الحوار الهادئ مع بعض األطراف، 

وال سيما العماد ميشال عون ألجل 
لبنان“. 

 وقــال في تصريح امــس: ”نرى 
ــعــض الــطــفــيــلــيــات تــضــرب في  ب
لعليا  ا المصلحة  لــحــائــط  ا عـــرض 

للوطن وكأنها تريد دفــع الفاتورة 
المعتادة ألسيادها وأولياء نعمها 

المشبوهين“.
أضــاف: ”غريب أمــر هــؤالء الذين 
ــي بـــوق الــفــتــنــة والــشــر  يــنــفــخــون ف
ــن ومــتــوعــديــن  ــهــددي والـــفـــســـاد م
ومراهنين للتوصل إلى الفراغ، وقد 
قطعنا شوطا طويال من الحوار الصادق 

ألجل لبنان، وما زلنا نلتزم خيار التوافق 
كسبيل إلخراج البلد من أزمته ووضع 
مصلحة لبنان العليا فوق كل اعتبار، 
لكننا نــؤكــد أن الــتــوافــق ال يعني 
بأي شكل من األشكال الرضوخ إلى 
محاوالت فرض أمر واقع يمدد األزمة 
تحت ستار التخويف من الفوضى 

وعدم اإلستقرار“. 
علم الدين: التوافق ال 

يعني الرضوخ لمحاوالت 

فرض أمر واقع 

   الحوري: نأمل إيجاد 

مساحات توافق مشتركة 

باللقاءات                               

رد مصدر سوري على االتهامات التي اطلقها النائب سعد 
الحريري معتبرا ان ما صدر هدفه التهويل على القيادة 

السورية، مطالبا إياه بتقديم الدالئل الواضحة التي تثبت تورط 
سورية بمحاولة اغتياله.   

مصدر

 الحريري أملت ان يمرّ 

االستحقاق على خير 

وضمن المهلة 

 
ّ

جنبالط وجعجع يريدان االستئثار بالسلطة ال الحل

 تمنى رئيس ”التنظيم الشعبي الناصري“ النائب اسامة سعد ان 
يكون لقاء العماد ميشال عون مع النائب سعد الحريري في باريس 
يصب في اتجاه الوصول الى حل سياسي لالزمة الداخلية كي تتكامل 

مع المساعي التي يبذلها نبيه بري والبطريرك صفير.

البلد  |  محمد دهشة 

انتقد سعد تصريحات النائب وليد 
جنبالط والدكتور سمير جعجع، معتبرا 
أن حل االزمة السياسية اللبنانية لدى 
الطرفين هو االستئثار بالسلطة وهذا 

ال يؤدي الى أمن واستقرار لبنان. 
ـــ ”صـــدى الــبــلــد“ خــالل  ـــال ل  وق
مشاركته في ورشة عمل عقدت في 
ــداد خطة عن  بلدية صيدا حــول إع
التنمية المدنية:“ان الحل ال يكون 
اال بتوافق اللبنانيين على مختلف 
انتماءاتهم السياسية خصوصا في 
هذه المرحلة الخطيرة التي تعيشها 

البالد في ظل الكثير من الملفات 
لتي تعصف  ا لخارجية  ا لمعقدة  ا
بلبنان بسبب السياسات االميركية 
في المنطقة“، مؤكدا ”ان المعارضة 
الوطنية دائما مع الحوار للوصول الى 

حل سياسي“. 

 لقاء التيار والتنظيم 

 وفــي إطــار التواصل والتنسيق 
القائم بينهما، عقد ”التيار الوطني 
الحر“ و“التنظيم الشعبي الناصري“ 
لقاء سياسيا في مركز معروف سعد 
الثقافي في صيدا شــارك فيه عن 

ومنسق هيئة علما الشعب وسام 
خوري. 

 الحريري 

 من جهة اخرى، اعتبرت النائبة 
بهية الحريري ان رغــم الظروف 
، سنظل نحلم 

ً
الصعبة والمقلقة جدا

ونعمل للخروج من هذه المرحلة 
القاسية، فنأمل أن يمر االستحقاق 
الرئاسي على خير وضمن مهلته 
الدستورية ودون زيــادة الخسارة 
ودون تضحيات أكبر وشهداء جدد، 
وأن يؤسس هذا االستحقاق لمرحلة 
 ألن 

ً
جديدة واننا مدعوون جميعا

الشهيد  لرئيس  ا ة  نكمل مسير
رفيق الحريري بــأن نبني الدولة 
العادلة اآلمنة المستقرة التي دفع 
 لها وحتى ال يذهب 

ً
حياته ثمنا

 دمه ودماء كل الشهداء الذين 
ً
هدرا

سقطوا فداء للبنان.. 

صدى البلد

صدى األرقام

t_ammar@ararac.com

بعد أكثر من عقد من دون إختراقات أمنية تذكر، أصبح لبنان، 
ا من كل الجهات. وبالمقابل لم 

ً
ا آخر، مخترق وبقدرة قادر بلدً

تواكب الطروحات السياسية التغيرات األمنية. فمن جهة 
إعتبرت المواالة أن إقرار المحكمة سيردع القاتل، فاستمر 

اإلغتيال، فيما المعارضة طالبت بتغيير حكومي وانتخابات 
نيابية مبكرة، دون أن تتأثر مقترحاتها بالوضع األمني. فكل هذه 
ا فيما العبث باألمن يقاس بالثواني. الفريد  الطروحات تتطلب وقتً

في هذا المسلسل إنه وبالرغم من فظاعته، ال سيما مخططات 
فتح اإلسالم الجهنمية، لم يدفع المواالة والمعارضة لإللتقاء ولو 

بالحد األدنى. 
وإتهمت المواالة النظام السوري بإغتيال النائب أنطوان غانم، 

ا.   حسيً
ً

وإنتقدتها المعارضة لعجزها ولعدم تقديمها دليال
وتتحمل السلطة مسؤولية أي إختراق أمني لها، فكيف الحال 

والقاتل يتحرك كما يهوى إذ ال يبدو أن ”الخناق يضيق عليه“، 
بل إنقلبت اآلية لتصبح القوى األمنية محاصرة تتحايل الخطط 

واألالعيب لتنقل نواب الوطن بضعة كيلومترات.  
  

عجز الدولة عن إيقاف المجرمين 
وعجز المعارضة عن تفسير مسلسل اإلغتياالت

وما ينطبق على الحكم ينطبق على المعارضة. فبعد مرور أكثر 
من ثالث سنوات على أول عملية طالت النائب مروان حمادة فإن 

المعارضة لم تقدم أي تفسير واضح لهذا المسلسل اإلجرامي 
وأسبابه ومن يقف وراءه من وجهة نظرها. وإذا كان هذا األمر 

 عندما يقوم مختل 
ً

مقبوال
بجريمة ما ال يستطيع 
العاقل تفسيرها، فإن 
اإلغتياالت التي طالت 
رجاالت فكر وصحافة 

ونواب ال يمكن أن تمرّ 
عليها القوى السياسية 

الفاعلة من دون تقديم تصور لها، ولو ظني.  فهي إغتياالت 
ا.  ولم يعد توجيه أصابع اإلتهام إلسرائيل   وأخيرً

ً
سياسية اوال

ا سوى لـ %6 من اللبنانيين. مقنعً

وا أي طرف  ٥٩٪ من اللبنانيين لم يسمّ
وراء عملية إغتيال النائب غانم

فاللبنانيون سئموا تسمية جهة وراء اإلغتياالت بأغلبيتهم 
الساحقة (%59)، ولم يسم سورية سوى %12. وإذا كان المواطن 

ا بإحباط لما يحصل ولم يعد يكترث لهوية المجرم، فتبدو  مصابً
ا عاجزة عن مواجهة األخطار المحدقة، وال 

ً
القوى اللبنانية أيض

ا لما سيحصل في المستقبل إن إستلمت المعارضة  تقدم تصورً
الحكم أم المواالة، أو أي نسيج بينهما.  فلن يستطيع أي عهد 

إيقاف اإلغتياالت من دون اإلدعاء على  مجرمين وتقديمهم 
)، أو إثبات عدم خضوعه إلمالءات 

ً
للمحاكمة (وهذا ما ال يبدو سهال

من يقف وراء هذا المسلسل.  
وبهذا على القوى السياسية أن تعي أن إستالمها الحكم 

سيضعها تحت وزر الدماء التي سالت منذ أكثر من ثالث سنوات، 
ولن تستطيع القفز فوق تبعاته دون المساءلة أو المعاناة من 

إستمرار هذا المسلسل، على األقل لسنوات قادمة. 

• مدير عام شركة آراء للبحوث واإلستشارات

طارق 
ار • عمّ

العهد الجديد أسير مسلسل اإلغتياالت

تم إجراء البحث من قبل شركة آراء للبحوث واإلستشارات عبر مقابالت هاتفية ممكننة 
بواسطة الكمبيوتر على عينة مماثلة للتوزيع السكاني مؤلفة من 500  مواطن.

من برأيك يقف وراء اغتيال النائب أنطوان غانم؟

اللبنانيون سئموا تسمية 

جهة وراء اإلغتياالت 

األوضاع لم تعد تحتمل التأجيل 

رأى المكتب السياسي لحزب التضامن  ”ان االوضـــاع لم 
تعد تحتمل، ال التأجيل وال المماطلة في امر مصيري كموضوع 
االستحقاق الرئاسي“. قال الحزب في بيان بعد اجتماعه االسبوعي 
برئاسة المحامي اميل رحمة ”ان االستحقاق يتعلق بالمقام االول 
للدولة المجسد لوحدة اللبنانيين ورفعة الوطن، االمر الذي يحتم 
على الجميع رفع الصوت عاليا واطــالق الصرخات المدوية ودق 

ناقوس الخطر“. 
واعتبر ان االستمرار على هذا المنوال ”يعرض السلم االهلي 

واالستقرار االمني وسالمة النظام الديمقراطي وتطوره“. 

¶ إتمام االستحقاق في موعده¶ ينفخون في بوق الفتنة


