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في دراسة ميدانية لشركة آراء للبحوث واالستشارات

العصبية تطغى على اللبنانيني وتوقع املبادرات في مستنقع الطوائف
 
ً
مــتــخــاصــمــني بـــني مــــــواالة تـــهـــدف املــــبــــادرة اصال

الثالث  الطوائف  اللبنانيني من هذه  ان  لجمعهم، 

هــم بأغلبيتهم مــن أصــول قــرويــة مــن خــارج املدن 

األســـاســـيـــة الـــســـاحـــلـــيـــة، وهـــــم األقـــــــدر عـــلـــى جمع 

العصبية الطائفية وتوظيفها في معارك عسكرية. 

من  باملبادرة  ترحب  التي  الطوائف  فــإن  باملقابل، 

ة وكاثوليك وأرثوذكس وبالرغم من اختالفهم 
ّ
سن

املدن  من  أغلبيتهم  لكون  يعود  فربما  السياسي، 

الـــتـــحـــزب ضــمــن كــتــل متقاتلة.  وأقـــــل قـــــدرة عــلــى 

وتجدر اإلشــارة الى ان الطائفة الدرزية هي أكثر 

الرافضني لضرورة التوافق على تشكيلة الحكومة 

قــبــل انــتــخــاب رئــيــس وبــنــســبــة ٦٩٪ مــمــا يعكس 

ة املواقف داخل العصبيات الطائفية الرافضة 
ّ

حد

وللمبادرة  اإلنتخاب  قبل  الحكومة  على  للتوافق 

العربية أيضا. 

سبب جديد للتفرقة

على خط مــواز، فإن زيــارة موسى السابقة الى 

بـــيـــروت تــرافــقــت مـــع جــمــلــة مــعــطــيــات ومؤشرات 

داخلية وخارجية متوترة بدا من بعضها ان ثمة 

تداعيات مرتقبة ستترتب على ما سينتج عن هذه 

الزيارة. فتصاحبت املبادرة الهادفة الى وضع قرار 

التنفيذ  مــوضــع  الــعــرب  الخارجية  وزراء  مجلس 

والــتــي ســمــت الــعــمــاد ســلــيــمــان كــرئــيــس توافقي، 

مــع سخونة فــي تــبــادل الــرســائــل. ورافـــق املبادرة 

قلق عايشه الجيش اللبناني بدءًا باغتيال اللواء 

فــرنــســوا الــحــاج الـــى وقــــوع الــجــيــش فــي مجابهة 

مباشرة مع مدنيني لبنانيني في منطقة غاليري 

سمعان مما وضع املؤسسات العسكرية واألمنية 

في دائرة االتهام.

وبالرغم من ذلك أيد ٥٥٪ من اللبنانيني الدعوات 

فيما  املعيشي،  الــوضــع  على  لالحتجاج  األخــيــرة 

لـــم يـــؤيـــدهـــا ٤٢٪. وقــــد عــكــســت آراؤهـــــــم فـــي ذلك 

أيد  فقد  الطبقية.  ال  املذهبية  انتماءاتهم  االتجاه 

الــكــاثــولــيــك و٦٦٪ من  مــن  الشيعة و٦٩٪  مــن   ٪٨٤

ا بان أغلبية 
ً

األرثوذكس التحركات املطلبية، علم

ينتمون  واألرثـــوذكـــس  الكاثوليك  مــن  اللبنانيني 

«للتيار الوطني الحر» املتحالف مع «حزب الله». 

بينما رفض دعوات االحتجاج ٦١٪ من الطوائف 

السنية و٦٨٪ من الدروز و ٥٠٪ من املوارنة. وبهذا 

املطلبي  للتحرك  بالنسبة  اللبنانيني  رأي  يكون 

يتماشى وبشكل كبير مع توزع أغلبية مذاهبهم 

 مــن ان يــكــون املطلب 
ً
بــني مــــواالة ومــعــارضــة بـــدال

 من ان 
ً
املعيشي الهم الجامع لكل اللبنانيني. وبدال

ا للتالقي 
ً
تكون هذه التحركات االحتجاجية هدف

أمست  املشتركة،  الحاجات  األدنــى من  الحد  على 

ا 
ً
حاجات الناس وحالة الفقر املشترك بينهم سبب

آخر للتفرقة بني فريق سياسي مستغل لها وآخر 

مستهتر بها. 

املعارض،  الــحــر  الــوطــنــي  للتيار   
ً
مــعــقــال تــعــتــبــران 

أقــــــرب فــــي تــقــيــيــمــهــمــا اإليـــجـــابـــي لـــلـــمـــبـــادرة من 

الـــطـــائـــفـــة الـــســـنـــيـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل عــــمــــاد املــــــــواالة. 

وباملقابل فالطائفة الدرزية التي تؤيد بأغلبيتها 

تقييمها  فــي  أقـــرب  كــانــت  الــحــكــومــة  الجنبالطية 

الــســلــبــي لــلــطــوائــف الــتــي تــشــكــل فــريــق املعارضة 

املــبــادرة وخاصة  أكبر نحو  والتي تنظر بسلبية 

ان  منها   ٪٢٥ اعتبر  الــتــي  الشيعية  الطائفة  لــدى 

». وتجدر اإلشارة الى ان العديد 
ً

املبادرة «سيئة جد

ــا املبادرة 
ً
مـــن الــســيــاســيــني الــشــيــعــة انــتــقــدوا عــلــن

مــغــايــرة لتفسيرات  بــــقــــراءات  الــعــربــيــة وطـــالـــبـــوا 

عمرو موسى. ولكن من الالفت ان الطوائف األكثر 

 لــفــريــق املــــــواالة لـــم تــنــظــر بــإيــجــابــيــة كبرى 
ً
مـــيـــال

لــلــمــبــادرة، ولـــم يعتبرها مــمــتــازة ســـوى ١٤٪ من 

الطائفة السنية. 

بمعنى آخـــر، فـــإن طــرفــي الــخــالف ال يـــرون في 

السياسي،  بالتمثيل  غليلهم  يشفي  مــا  املــبــادرة 

مما يعزز االعتقاد بحياديتها من جهة وبعصبية 

طرفي األزمة من جهة أخرى.

للبحوث  آراء  شــــركــــة  فــــي  املـــحـــلـــلـــون  والحـــــــظ 

واالســــتــــشــــارات ان أحــــد الــتــفــســيــرات الـــتـــي يمكن 

تــقــديــمــهــا ملـــا يــجــمــع الــلــبــنــانــيــني الـــذيـــن ينظرون 

بسلبية للمبادرة من الطوائف الشيعية واملوارنة 

والدروز، على الرغم من انتماء غالبيتهم لفريقني 

الــــجــــمــــهــــوريــــة لـــــرئـــــيـــــس  ــــــاب  ــــــخ ــــــت ان ال  ـــــني:  ـــــي ـــــان ـــــن ـــــب ـــــل ال ــــــــن  م  ٪٦٠  ■

الطوائف  مــن  أغلبية  مقابل  ايجابية،  املــبــادرة  ان 

الشيعية (٧٢٪)، واملــوارنــة (٥١٪)، والــدروز (٤٧٪) 

الطائفتني  كلتا  تــكــون  وبــهــذا  سلبية.  اعــتــبــروهــا 

املــســيــحــيــتــني مـــن كــاثــولــيــك وأرثـــــوذكـــــس، اللتني 

تقييم املبادرة

وبالعودة الى تقييم املبادرة بشكل عام،اعتبرت 

أغــلــبــيــة الــلــبــنــانــيــني مــن الــطــوائــف الــســنــيــة (٤٨٪) 

 (٪٤١) ـــا)، واألرثــــوذكــــس 
ً

أيـــض  ٪٤٨) والــكــاثــولــيــك 

ومعارضة فاختلف الرأي على أساس مذهبي بني 

عــلــى تشكيلة  الــتــوافــق  حـــول ضــــرورة  اللبنانيني 

الحكومة قبل انتخاب رئيس للجمهورية أكثر من 

االنتماء السياسي بني فريقي املعارضة واملواالة. 

من  و٦٠٪  املــوارنــة،  مــن   ٪٥٠) املسيحيون  فأجمع 

الكاثوليك) على عدم تأييد التوافق على الحكومة 

قبل انتخاب الرئيس ربما لكون الدستور يعطي 

الــجــمــهــوريــة دورا  رئــيــس  مــن خـــالل  للمسيحيني 

أساسيا في تشكيل الحكومة. واملعلوم ان «للتيار 

الوطني الحر» الذي تشكل تلك املذاهب املسيحية 

الشيعي  مــع حليفه  رأيــا مغايرا يتطابق  عــمــاده، 

في املعارضة املشترط التوافق على الحكومة قبل 

انتخاب الرئيس. 

وعــلــى هـــذا األســـــاس، اذا كـــان مــن املــتــوقــع ان 

تــؤيــد أغــلــبــيــة الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة الــتــوافــق على 

عالية  وبنسبة  الرئيس  انتخاب  قبل  الحكومة 

املطلب  الــــشــــرط  هـــــذا  لــــكــــون   ٪٦١ الـــــى  وصــــلــــت 

الــلــه» مــنــذ ان دعـــا لالعتصام  «حــزب  لـــ األســـاس 

فــي وســـط بـــيـــروت، اال انـــه مــن الــالفــت أيــضــا ان 

التوافق  ــا 
ً

أيــض أيـــدت  الــســنــيــة  الــطــائــفــة  ٤٩٪ مــن 

اندفاع  بعدم  ذلك  تفسير  ويمكن  الحكومة.  على 

الجمهورية  للدفاع عن صالحيات رئيس  السنة 

املــــواالة موافقتها  مــن جــهــة، وإلعــــالن  املـــارونـــي 

العربية. املبادرة  على جميع بنود 

عــــاش لــبــنــان والــلــبــنــانــيــون أيـــامـــا طــويــلــة من 

بأعصابهم  لــعــبــت  الـــتـــي  الــســيــاســيــة  املـــــنـــــاورات 

الــلــقــاءات والــحــوارات وزيارات  وآمــالــهــم، وشكلت 

الوفود ومواعيد جلسات االنتخاب محطات تعلو 

معها آمالهم بالخالص ألوقات معدودات ليعودوا 

املتفجرات  تغتال  ان  بعد  أزمتهم  لحقيقة  بعدها 

ما تبقى من ثقتهم بإمكان معايشة هذا الخالف 

الحاد بني مواالة ومعارضة. لكن املحصلة األبرز 

العربية  للجامعة  الــعــام  األمـــني  نــجــاح  فــي  تكمن 

عـــمـــرو مـــوســـى مـــن اخــــــراج الــــحــــوار الـــداخـــلـــي من 

التفسيرات  أحــجــيــة  أو  األســـمـــاء  لــوائــح  مستنقع 

من  ألكثر  البلد  شغلت  التي  العقيمة  الدستورية 

ا 
ً

ا ورد
ً
ستة أشهر وأرهقت املبادرة الفرنسية أخــذ

من دون جدوى. وبينما أكد الجميع دعم املبادرة 

الفرنسية التي أفلت دون جدوى، يبدو ان املبادرة 

العربية قد كانت أكثر فاعلية مما جعلها عرضة 

أمينها.  وبتفسيرات  بنواياها  مشككة  لهجمات 

التي أجرتها شركة  الــدراســة  أظــهــرت نتائج  وقــد 

آراء للبحوث واالستشارات بني ٢٨ و٣٠ من الشهر 

املــاضــي عــلــى عينة مــؤلــفــة مــن ٥٠٠ اســتــبــيــان تم 

ا للتماثل مع التوزيع السكاني 
ً
انتقاؤها عشوائي

في جميع املناطق اللبنانية على انهم منقسمون 

حول تقييم املبادرة العربية اذ أعرب ٤٧٪ منهم ان 

املبادرة سلبية من ضمنهم ١٦٪ اعتبروها «سيئة 

جــــدا» مــقــارنــة مــع ٨٪ فــقــط اعــتــبــروهــا «ممتازة» 

باإلضافة الى ٣٢٪ اعتبروها «جيدة». 

ال انتخابات رئاسية

واالستشارات  للبحوث  آراء  قامت شركة  وقد 

املواطنني  رأي  عن  فيها  سألت  ميدانية  بدراسة 

القادمة  الــحــكــومــة  وتشكيلة  الــعــربــيــة  بــاملــبــادرة 

وعـــن الــتــحــركــات املــطــلــبــيــة وكــلــهــا أمــــور واكبت 

جــولــة عــمــرو مــوســى الــســابــقــة. وتــنــشــر الدراسة 

لبنان  فــــي  «الــــســــفــــيــــر»  جــــريــــدة  فــــي  بــــالــــتــــزامــــن 

و«الــقــبــس» مــع مــوعــد وصـــول أمــني عــام جامعة 

الــــدول الــعــربــيــة الـــى لــبــنــان فـــي مــســعــى متجدد 

إلنــجــاح املــبــادرة وعــلــى بــعــد أســابــيــع مــن موعد 

كذلك  ســوريــا.   في  عقدها  املزمع  العربية  القمة 

يــأتــي وصـــول األمـــني الــعــام قــبــل ايـــام مــن موعد 

للجمهورية،  رئيس  النتخاب  النيابية  الجلسة 

اال ان قليلني من اللبنانيني ما زالوا يأملون في 

١٤ جلسة  تأجيل  بعد  االنتخاب  نجاح جلسات 

 ٪٦٠ بنسبة  اللبنانيني  أغلبية  واعتبرت  سابقة. 

انه  االستطالع  في  شاركوا  الذين  املواطنني  من 

للجمهورية.  لرئيس  انتخاب  ال 

ومــع وصــول املــبــادرة الــى البحث فــي اجراءات 

السياسة  فــــــي  لـــــســـــوابـــــق  تـــــؤســـــس  قــــــد  حـــســـيـــة 

تقييم  في  الخالفات  بــرزت  املستقبلية،  اللبنانية 

املــبــادرة من خــارج االصطفافني بني مواالة  بنود 

األكثرية ترفض المثالثة.. والمعارضة تضم «العدل» إلى الحقائب السيادية

موسى أمام ثقب اإلبرة.. ومهمته
عالقة بني مطالب طرفي األزمة

نفى مسؤولية سوريا عن اغتيال مغنية

نصرالله للدول التي حذرت رعاياها:
ثأرنا عند اإلسرائيلي.. وهل املطلوب التدويل؟

● مشاركون في ذكرى اسبوع مغنية

ـــة  ـــم ـــك ـــح نـــــصـــــر الــــــلــــــة يـــــهـــــاجـــــم امل

ــــوه ملـــنـــاظـــرة ــــدع ـــع ي ـــج ـــع ــــة وج ــــي ــــدول ال

باالرهاب؟».

جعجع يرد

من جهته، دعا د. سمير جعجع نصرالله 

مباشرة  غير  ولــو  تلفزيونية  مــنــاظــرة  الــى 

والعالم  والــــــعــــــرب  الـــلـــبـــنـــانـــيـــني  ولــــنــــتــــرك 

باجمعه، يحكم. وندد بما اسماه «التجييش 

والتعبئة غير املسبوقة في لبنان وفي غير 

كنت  «اذا   :
ً
قــائــال وختم  الصحيح».  مكانها 

يــا ســيــد تـــرى ان اكــثــريــة الــشــعــب اللبناني 

والحكومة اللبنانية واكثرية الدول العربية 

ومجلس االمن واملجتمع الدولي، كلهم على 

خطأ فهذا يعني يا سيد انت هو الذي على 

خطأ».

املشانق  عــــلــــق  الـــــــــذي  جـــــنـــــبـــــالط)  ولـــــيـــــد 

باالمهات  وشـــــمـــــت  االحـــــــكـــــــام،  واصــــــــــدر 

املحكمة  هـــذه  هـــل  والـــبـــنـــات؟  والـــزوجـــات 

نـــلـــجـــأ، الى  الــــــى مـــــن  بــــالــــعــــدل؟  ســـتـــأتـــي 

التي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الـــســـيـــاســـيـــة  الـــســـلـــطـــة 

٢٠٠٠، وهم  عام  التحرير  تجاهلت صانع 

مغنية؟  عماد  موائد  فتات  على  يعشيون 

بانتصارنا  تخجل  الــتــي  الــســلــطــة  الــى  ام 

الدولي  املجتمع  الــى  ام  علينا؟  وتــتــواطــأ 

الــذي يــعــطــي الــحــق الســرائــيــل فــي تــمــوز/

وتدمره  لبنان  تهاجم  ان   (٢٠٠٦) يوليو 

بهما  لتبادل  جنديني  اسرت  املقاومة  الن 

أســـرى، فــيــمــا نــحــن ال نــمــتــلــك حــق الدفاع 

عن النفس، ولو قتلنا غيلة، واال اتهمونا 

كان  واذا  احــــــد،  الـــــى  نـــوجـــه ســـهـــامـــنـــا  لــــن 

املقصود الخشية او الحذر ممن قد يدخل 

وليوضحوه،  ذلـــك  فــلــيــعــلــنــوا  الــخــط  عــلــى 

االمور ملتبسة، ونحن جميعا  يتركوا  وال 

يــجــب ان نــحــذر مـــن دخــــول اي طـــرف على 

الــخــط الن هــنــاك اطـــرافـــا لــهــا مــصــلــحــة في 

لـــبـــنـــان وفـــــي ايجاد  فــــي  تـــوتـــيـــر االجـــــــــواء 

مخاطر خضات امنية».

التدويل..

وطالب تلك الدول (والواضح انه يقصد 

والكويت  الـــســـعـــوديـــة  الـــعـــربـــيـــة  املـــمـــلـــكـــة 

تـــحـــديـــدا) بــــان «تـــتـــصـــرف بــشــكــل مسؤول 

وطــبــيــعــي اال اذا كـــان هــنــاك احــتــمــال اخر، 

وهــــــو اســــتــــغــــالل املـــنـــاســـبـــة لــــدفــــع االمــــــور 

الـــى مــزيــد مــن الــتــوتــر مــع اســقــاط املبادرة 

الــعــربــيــة لــلــذهــاب الــى الــتــدويــل ولــلــقــول ان 

لــبــنــان عــلــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة، وعـــلـــى حافة 

الـــحـــرب االهـــلـــيـــة، ولـــلـــدعـــوة لـــلـــذهـــاب الى 

مجلس االمن ليتحمل املسؤولية».

واكـــد نــصــرالــلــه: «انــنــا مــازلــنــا نــدعــم اي 

استراتيجية  الــــــى  يـــــــؤدي  وطــــنــــي  حـــــــوار 

الدولة،  فيها  تتحمل  حقيقية  وطني  دفاع 

واللبنانيون، جميعا، مسؤولية الدفاع عن 

لبنان».

حرب قريبة

الله» اسفه  «حزب  لـ العام  االمــني  وابــدى 

النه «في بعض االحزاب في فريق السلطة 

عــادت نغمة تطمني الــكــوادر والــقــيــادات ان 

هناك حربا قريبة سوف تقضي على «حزب 

نيسان/ابريل،  عــن  يــتــحــدثــون  وهــم  الــلــه»، 

وايــار/مــايــو وحــزيــران/يــونــيــو، لــذلــك نرى 

انهم غير مستعجلني وغير مستعدين الي 

تسوية سياسية مهما تنازلت املعارضة».

واشار الى رهان اسرائيل على «اجتياح 

فــكــروا في  اذا  بــري وســريــع لجنوب لبنان 

مستعدون  نحن  املقابل  في  ولكن  الــحــرب، 

للمواجهة وللدفاع ولصنع نصر جديد، ان 

الصهاينة  ال  احد  يستطيع  ولن  الله،  شاء 

الداخلية  الجبهة  يحمي  ان  عمالؤهم  وال 

من صواريخنا».

مدعي عام املحكمة في معراب

ارفعوا  لـــنـــا  «قــــيــــل  نـــصـــرالـــلـــه:  اضــــــاف 

محكمة  فأي  الدولية،  املحكمة  الى  امركم 

ساركوزي.  ثم  بــوش  بها  يهدد  التي  تلك 

مدعيها  يــســكــن  الـــتـــي  الـــدولـــيـــة  املــحــكــمــة 

الهيئة  رئــــيــــس  (اي  مــــعــــراب  فــــي  الــــعــــام 

سمير  اللبنانية»  «القوات  في  التنفيذية 

كليمنصو  فــي  لديها  والــقــاضــي  جعجع) 

النائب  الــديــمــوقــراطــي  الــلــقــاء  رئــيــس  (اي 

■ ندعم حوارًا يؤدي إلى استراتيجية دفاعية.. واسرائيل تحضر لحرب

علينا تقضي  حــرب  على  تراهن  ألنها  التسوية  تريد  ال  األكثرية   ■

بيروت ــ القبس:

«حــزب الــلــه» حسن  أقسم األمــني الــعــام لـــ

عماد  الــحــزب  فــي  القيادي  دم  ان  نصرالله 

مغنية، الـــذي اغــتــيــل االســبــوع الــفــائــت في 

العاصمة السورية دمشق، لن يذهب هدرا، 

وهو  ملقتله،  سيثأر  الــحــزب  ان  يعني  مما 

مـــا يــجــعــل لــبــنــان امــــام احـــتـــمـــاالت دقيقة، 

عاما  تفسيرًا  اطــلــق  قــد  نصرالله  كــان  وان 

وتاريخيا لعبارة «الحرب املفتوحة» التي 

وردت في خطابه في تأبني مغنية.

وكان نصرالله يتحدث في ذكرى اسبوع 

الــســنــويــة لسقوط  الــــذكــــرى  مــغــنــيــة، وفــــي 

املوسوي  عــــبــــاس  لـــلـــحـــزب  الــــعــــام  االمـــــــني 

١٩٩٢ وذكرى  اسرائيلي في عام  بصاروخ 

اغتيال الشيخ راغب حرب.

الحاج وغيره

بـــني عــمــاد مغنية  الـــفـــارق  واوضــــح «ان 

وغيره من بعض املطلوبني انه لم يختبئ 

ات االمنية،  في مكان ويقيم بعض االجــراء

لينالو  كــانــوا  مــا  العمل، وهــم  عــن  ويبتعد 

منه، لذلك فهم يعتبرون ان انجازهم انهم 

قتلوه، ونحن نعتبر ان انجازه هو انه بقي 

٢٥ ســنــة يــقــاتــلــهــم ولـــم يــخــتــبــئ فــي كهف، 
بـــل كــــان دائـــــم الـــحـــضـــور، وخـــصـــوصـــا في 

السنوات العشر االخيرة، في كل الساحات، 

ويــعــمــل فـــي الــلــيــل والـــنـــهـــار، ويــحــضــر في 

الجبهة وفي الخطوط االمامية»، مستعيدا 

بعض «انجازات مغنية»، ومنها استدراج 

ضابط االحتياط ألحنان تننباوم.

واشـــــار نــصــرالــلــه الـــى ان الــتــحــقــيــق في 

نافيا  مــســتــمــرا»،  «مــــازال  االغــتــيــال  عملية 

ـ سورية،  ايــرانــيــة  لــجــنــة تــحــقــيــق  تــشــكــيــل 

ليتابع «اننا نتعاون مع التحقيق السوري 

بما لدينا من معطيات».

توافرت  الــتــي  املــعــطــيــات  كـــل  «ان  وقــــال 

حتى االن من خالل التحقيق زادت قناعتنا 

بمسؤولية اسرائيل في هذا االغتيال».

دمشق ليست وراء االغتيال

لــبــنــانــيــة وغيرها  وفـــي رد عــلــى جــهــات 

املحت الى دمشق بالوقوف وراء االغتيال، 

الحــــظ نـــصـــرالـــلـــه «ان هـــنـــاك مــــن يـــريـــد ان 

يحرف مسار املسؤولية باتجاه اخر، وهذا 

ما نرفضه بشكل قطعي وأكيد».

وابــــــدى اســـتـــغـــرابـــه اقــــــدام فـــرنـــســـا على 

اقفال مركزين ثقافيني في كل من مدينتي 

عربية  دول  وتـــحـــذيـــر  وصـــيـــدا،  طـــرابـــلـــس 

الى لبنان، ليقول: «اذا  رعاياها من السفر 

هو  فعدونا  منا،  الحذر  هو  املقصود  كــان 

اســرائــيــل وثــأرنــا عند االســرائــيــلــي، ونحن 

جنبالط: النظام السوري يلعب
كل األوراق في وجه االعتدال العربي

الديموقراطي  الــلــقــاء  رئــيــس  أكـــد 

النائب وليد جنبالط انه «مرة جديدة 

الــســوري عــن قدراته  الــنــظــام  يكشف 

والتخويف  االرهـــــاب  فـــي  االبـــداعـــيـــة 

بهدف  امللتوية  االساليب  وممارسة 

تحقيق اهــدافــه وااليــحــاء انــه ال يزال 

اآلمر الناهي في لبنان بعد انسحابه 

القسري منه».

وقــال جنبالط في تصريح: «بعد 

منهجي  بشكل  االغــتــيــاالت  ممارسة 

«١٤آذار»،  قـــــيـــــادات  بـــحـــق  ومـــنـــظـــم 

لبنان  فـــــــي  حــــلــــفــــائــــه  دفـــــــــع  وبــــــعــــــد 

الدستورية  املــؤســســات  كــل  لتعطيل 

الجماعي  االفــقــار  سياسة  وتطبيق 

بيروت،  وســــــط  احــــتــــالل  خــــــالل  مــــن 

وافــتــعــال حـــرب نــهــر الـــبـــارد، واثارة 

األمنية في مناطق مختلفة،  القالقل 

وتــقــويــض االســـتـــقـــرار الـــداخـــلـــي، ها 

هـــو الــنــظــام الـــســـوري وحـــلـــفـــاؤه في 

يــعــتــمــدون ســيــاســة ترهيب  لــبــنــان 

الدول  وتخويف سفارات وممثليات 

فبعد  لبنان،  جانب  الــى  وقفت  التي 

وفرنسا  السعودية  العربية  اململكة 

والواليات املتحدة، جاء دور الكويت 

الــتــي لــطــاملــا دعــمــت لــبــنــان سياسيا 

واقتصاديا ومعنويا».

واضــــاف: «ان هـــذا الــنــظــام يسعى 

كل  للعب  العربية،  القمة  قبل  جهده 

محور  وجــــه  فـــي  ســيــمــا  ال  االوراق، 

االعـــتـــدال الــعــربــي الــــذي اكـــد تمسكه 

لبنان  واســتــقــالل  الــدولــيــة  باملحكمة 

مقابل  الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي  ونـــــظـــــامـــــه 

مـــــحـــــاوالت اســـقـــاطـــه وخـــطـــفـــه نحو 

مرتكزاته  مــــــع  تــــتــــنــــاقــــض  مــــــواقــــــع 

التاريخية».

املعارضة تكشف  وقــال: «فها هي 

انها  يوسف  للسفير هشام  باألمس 

مـــقـــررات االجماع  بـــاحـــتـــرام  تــكــتــفــي 

الــتــي تــوصــل الــيــهــا مــؤتــمــر الحوار 

الدولية  املـــحـــكـــمـــة  وهـــــي  الــــوطــــنــــي، 

لبنان  بــني  الدبلوماسية  والــعــالقــات 

وسوريا وتحديد ثم ترسيم الحدود 

والسالح الفلسطيني خارج ثم داخل 

املــخــيــمــات، وشــتــان مــا بــني االحترام 

وااللتزام».

وتابع: «لقد اثبتت هذه املعارضة 

انــهــا تــســيــر فـــي مـــشـــروع ال صــلــة له 

الطائف،  الـــــدولـــــة،  الـــكـــيـــان،  بــلــبــنــان 

الساحة،  لبنان  تريد  انها  الصيغة، 

الفراغ، الشلل، ليست هذه طموحات 

اللبنانيني».

بيروت – القبس:

هل يستطيع األمني العام لجامعة 

الــدول العربية عمرو موسى العبور 

من ثقب اإلبرة؟

هكذا تم اختزال املشهد السياسي 

امـــس، ومــديــر مكتبه هــشــام يوسف 

اقــر بــان الــفــجــوات كــبــيــرة، ومــن دون 

الجهود  بــــــان  الـــتـــذكـــيـــر  يـــنـــســـى  ان 

مــســتــمــرة، ولـــكـــن الــــى ايــــن مـــا دامت 

العالقات السعودية – السورية على 

الــى العلن، ومن  الــذي انتقل  توترها 

دون ان يظهر في االفق ما يشير الى 

العربية  القمة  قبل موعد  ما  تسوية 

في اواخر شهر اذار/ مارس املقبل.

يوسف غادر على اساس ان يصل 

موسى امس، ولكن بدا ان العقد التي 

الــيــائــس مــن حل  نقلها مــديــر مكتبه 

وشيك لالزمة، جعلته يرجئ زيارته 

الى اليوم او غد عل االتصاالت التي 

يقوم بها تحد من املواقف املتصلبة، 

وان كان الفتا ان شخصيات سياسية 

من قطبي االزمة وجدوا اال مبرر كي 

يتعب االمــني العام نفسه، حتى ولو 

عقد اللقاء الرباعي يوم االحد (بري 

اكد ان موسى سيصل اليوم واللقاء 

سيتم غــــدا)، فــقــد تــطــرح فــيــه عقبات 

جديدة، اال اذا كان صحيحا ما ينقل 

عــن بــري قــولــه الحــد نـــواب االكثرية: 

وخــــذوا   ١٠  +  ١٠  +  ١٠ بـــالــــ  اقـــبـــلـــوا 

رئيس الجمهورية.

أجواء الغالبية

الغالبية  فــــــي  مـــــصـــــدر  واشــــــــــــار 

لــــوكــــالــــة االنــــــبــــــاء املــــركــــزيــــة الــــــى ان 

حدود التفاوض مع املعارضة باتت 

واضحة جدا، وهي التفسير الوحيد 

الذي قدمه موسى للمبادرة العربية 

وكـــل مــا عـــدا ذلـــك هــرطــقــة ومضيعة 

للوقت.

واعتبر ان املنطق الذي تتمسك به 

الغالبية هو الـ ١٥ + ١٠ + ٥ او ربما 

١٤ + ١٠ + ٦ لكنه من غير الوارد ابدا 
او  الــعــشــرات  صيغة  حساباتها  فــي 

الثلث املعطل.

تــــحــــرك  خــــــطــــــة  ان  الـــــــــــى  ولـــــــفـــــــت 

عن  سيعلن  راهنا  الغالبية  تضعها 

تفاصيلها في اجتماع لقوى ١٤ آذار 

الحكومة  عمل  تفعيل  االدنــى  حدها 

الراهنة واالقصى انتخاب رئيس من 

دون مشاركة.

وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، اوضــــــح 

«املركزية»  مصدر آخر في الغالبية لـ

مـــصـــرة على  تــــــزال  ال  املـــعـــارضـــة  ان 

واال صيغة  املــعــطــل  بالثلث  حــكــومــة 

بجملة  مـــرفـــقـــة  الـــــثـــــالث  الــــعــــشــــرات 

شروط ابرزها معرفة الوزراء، حصة 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة وعـــدم اعطائهم 

الوزراء  فــي مجلس  الــتــصــويــت  حــق 

ومنع رئيس الحكومة العتيد ووزراء 

استقاالتهم  تـــقـــديـــم  مــــن  الـــغـــالـــبـــيـــة 

املقبلة،  الــنــيــابــيــة  االنــتــخــابــات  قــبــل 

والتوقيع على اتفاق يقضي باعتماد 

١٩٦٠ اي على  عــام  انتخابات  قانون 

اساس القضاء من دون اي تعديل.

الــى جانب  واضـــاف: ان املعارضة 

السياسية  املــطــالــب  بــهــذه  تمسكها 

وضعت الئحة بقضايا ادارية تتناول 

الوظائف  فـــــي  ســــــــواء  الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 

االمنية او االدارية، اضافة الى ادراج 

نصوص واضــحــة بــضــرورة االتفاق 

تلك  السياسية حتى  املواضيع  على 

الواردة في املادة ٦٤. وانها تصر على 

توقيع اتفاق بالنقاط السياسية قبل 

انتخاب رئيس للجمهورية.

على  زادت  املــعــارضــة  ان  وكــشــف 

الئحة الحقائب السيادية االربــع في 

وزارة  هي  خامسة  حقيبة  الحكومة 

العدل مقترحة توزيع هذه الحقائب 

واملعارضة  املــــــــواالة  بــــني  مــنــاصــفــة 

الـــداخـــلـــيـــة لرئيس  واعــــطــــاء حــقــيــبــة 

الجمهورية.

سلب حق التصويت

الــنــواب نبيه  لــكــن رئــيــس مجلس 

بري نفى ان تكون املعارضة طالبت 

بـــســـحـــب صـــالحـــيـــة الـــتـــصـــويـــت من 

يكون  ان  مستغربا  الــرئــيــس،  وزراء 

هــذا املــوضــوع قــد طــرح فــي حــال من 

االحوال.

كــــمــــا نــــفــــى مــــصــــدر مـــــســـــؤول في 

املعارضة ان يكون ممثلوها تقدموا 

بعرض يقضي بعدم السماح للوزراء 

الجمهورية  رئيس  على  املحسوبني 

املــلــفــات االساسية،  فــي  بــالــتــصــويــت 

واصفا االمر بانه «محض اختالق».

الــــوزراء حقهم  واضـــاف «ان سلب 

فـــي الــتــصــويــت امـــر غــيــر دستوري» 

مذكرا بان بري، ولدى مناقشته فكرة 

الــوزيــر – املــلــك رفــض اقــتــراحــا بعدم 

تصويت هذا الوزير وعدم استقالته.

واتــــــهــــــم مـــــصـــــدر مــــــعــــــارض اخــــر 

لــعــرقــلــة جميع  االكـــثـــريـــة بــالــســعــي 

الحلول واملبادرات املطروحة، مؤكدا 

تــمــســك املــعــارضــة بــالــقــضــاء كدائرة 

الحكومي  الــثــلــث  انــتــخــابــيــة، وعــلــى 

الثالث  العشرات  صيغة  واال  املعطل 

متالزمة مع سلة متكاملة للحل.

كيف تقيم املبادرة العربية بالنسبة للبنان؟ هل تؤيد أم ال تؤيد ان يكون هناك توافق على تشكيلة الحكومة قبل االنتخابات الرئاسية؟

هل تؤيد الدعوات األخيرة لالحتجاج على الوضع املعيشي؟
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