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رفضت متاماً اخلوض في حل »التأسيسي«

»النهضة« تقبل بحوار عام
لتشكيل حكومة إنقاذ وطني بتونس

تونسـ  العربية.نت: أبدت حركة النهضة 
التي تترأس الترويكا في تونس استعدادها 
للحوار لتشـــكيل حكومة وحدة وطنية أو 
حكومة إنقاذ، فيما اعتبرت الحركة أن الحديث 
عن حل المجلس التأسيسي يعد خطا أحمر 

ال تقبل الخوض فيه.
ونشر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة 
التونســـية على صفحته على الفيسبوك، 
بيانـــا لـ 15 حزبا قريبا من النهضة، عبرت 
من خالله حركة النهضة عن قبولها بتشكيل 
حكومة ائتالف وطني واسع، كحل للخروج 

من األزمة السياسية التي تعيشها البالد.
كما تضمن البيان اقتراح أســـماء أربعة 
شخصيات وطنية تم اقتراحها لقيادة حكومة 

االئتالف الوطني المقترحة.
وتتضمـــن مبادرة النهضـــة واألحزاب 
المتحالفة معها التمسك بالمجلس الوطني 
التأسيسي »كأساس للشرعية« ودعوته إلى 
اإلسراع بالمصادقة على الدستور والقانون 
االنتخابي إلجراء االنتخابات التشـــريعية 

والرئاسية في أقرب اآلجال.
والدعوة إلى بناء ائتالف وطني واســـع 
الستكمال إنجاز أهداف الثورة ومهام مرحلة 
االنتقال الديموقراطي، والتأكيد على أهمية 
التوافق وضرورة الحوار في نطاق التمسك 
بأهداف الثورة وبأسس الدولة الديموقراطية 
والمدنية وضرورة توسيع القاعدة السياسية 

للحكم.
فـــي »النهضة«،  القيادي  قـــال  بدوره، 
عامر العريض، إن الحركة منفتحة على كل 
المقترحات بما فيها حكومة وحدة وطنية 
أو حكومة إنقاذ، ولكن ال تقبل بدعوات حل 

المجلس التأسيسي ألنه خط أحمر.
كمـــا أقر رئيس مجلس شـــورى حركة 
النهضة، فتحي العيادي، في تصريح لموقع 
»الصباح نيـــوز«، بأن فكرة حكومة وحدة 
وطنية مطروحة بقوة لدى أطراف في الحركة 

وهم بصدد دراستها.
كما شدد العيادي على أن الحركة مدركة 
جيدا ألهميـــة الوحدة الوطنية، وذلك على 
خلفية اغتيال النائب محمد البراهمي وحادثة 
قتل 9 جنود من قبل مجموعة إرهابية في 

جبل الشعانبي.
وبدوره كشـــف الناطق باســـم الجبهة 

الشعبية، حمة الهمامي، بعد لقائه برئيس 
حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي عن 
وجود مساع بين األطراف السياسية تصب 
باتجاه البحث عن صيغة توافقية تنهي هذه 

المرحلة من الحكم.
وأكـــد الهمامـــي اتفاق جميـــع األطراف 
المشـــاركة على إلغـــاء المنظومة الناتجة 
عن انتخابات أكتوبـــر 2011 وحل المجلس 

التأسيسي والحكومة.
في هذا الوقت، انتقد الباجي قائد السبسي، 
رئيس الحكومة األسبق وزعيم حركة نداء 
تونس، تصريحات رئيس الحكومة والقيادي 
في حركة النهضة، علي العريض، ومنهجه 
في التعاطي مـــع األزمة السياســـية التي 
تردت إليها تونس بعد اغتيال النائب محمد 
البراهمـــي، وتعمقت بعد مقتل 8 جنود في 

جبل الشعانبي، في كمين إرهابي.
وقال السبسي إن كالم العريض ال يرتقي 
للمرحلة الحرجة التي تمر بها البالد، وإنه 
ال يساعد على فتح حوار بين كل الفاعلين 

في المشهد السياسي.
وفي هذا اإلطار، أكد السبسي أنه وبرغم 
مطالبته برحيل الحكومـــة الحالية، وحل 
المجلس التأسيسي، فإنه مستعد للحوار، 
داعيا الغنوشـــي إلى الجلوس على مائدة 

الحوار الوطني.
وأشـــار الباجي قائد السبســـي إلى أن 
»النهضة مطالبـــة بتغيير لغتها وخطابها 
السياســـي، وأن تدرك جيدا أن الحكومتين 
األولى والثانية فشلتا في الحكم وفي تأمين 
االنتقال الديموقراطي، ولم تنجزا ما وعدتا 
به، وخاصة الدستور الذي من أجله انتخب 
المجلس الوطني التأسيسي، وهذا ما يجعلنا 
نتمسك بحل المجلس التأسيسي، الذي تحول 
إلى جزء من المشكلة، وليس المساعدة على 
العريض  الحل«. وطالب السبسي حكومة 
باإلقرار بأنها فشلت، وأنه ال سبيل إلى أن 
تســـتمر، مضيفا »أنصح من هم في الحكم 
أال يغتروا فالشعب التونسي أخرج بن علي 

من الحكم«.
وأظهر السبسي حرصا على تفعيل الحوار، 
وخاصة مع النهضة اإلسالمية الحاكمة، ملوحا 
بأنه يمكن التفاوض حول كل االقتراحات، 

وأال أحد يملك حلوال سحرية.

هاجم األنظمة العربية »العلمانية« ومشروع نصراهلل الصفوي

الظواهري يتعهد بتحرير
معتقلي القاعدة في غوانتانامو

بيـــروتـ  يو.بي.أي: قـــال زعيم تنظيم 
القاعـــدة أمين الظواهـــري، إن التنظيم لن 
يدخر جهدا لتحرير املعتقلني اإلسالميني في 
سجن غوانتانامو، مجددا انتقاداته لألنظمة 

العربية وحزب اهلل.
وأضاف الظواهري في تسجيل صوتي 
بث على اإلنترنت، نحن نعاهد اهلل أال ندخر 
وسعا حتى نحررهم ونحرر كل أسرانا وعلى 
رأسهم الشـــيخ عمر عبد الرحمن وعافية 
صديقي وخالد شيخ محمد وكل مسلم مظلوم 
في كل مكان بعون اهلل، بل علينا أن نعني كل 
مظلوم في هذه الدنيا على أن يسترد حقه 
من ظامله، متحدثا عن معتقلني بارزين أمثال 
الشيخ عمر عبد الرحمن، وعافية صديقي.

وانتقد الظواهري أيضا استخدام واشنطن 
طائرات بال طيار الســـتهداف إسالمني في 

أفغانستان وباكستان واليمن.
وتوجه إلى الرئيس األميركي باراك أوباما 
قائال: أنت ال متلك الشجاعة لتعترف بهزميتك 
وخسارتك واندحار قواتك أمام عزمية املسلمني 
وإخالصهم وجهادهم في العراق وأفغانستان.. 
أنت منهزم ال متلك اجلرأة والشجاعة على 
االعتراف بهزميتك وتصر باملراحل األخيرة 
منها على أن تزرع بطائراتك اجلاسوســـية 
مزيدا من احلقد والكراهية والعداء ضد أميركا 

وأحالفها وعمالئها.
وأضاف أن هذه الطائرات اجلاسوسية لن 
حتميك من الهزمية، بل هي مظهر من مظاهر 

فشلك وفشل حكومتك املتكرر.. تتركون في 
اثر هزميتكم إرثا من الكراهية وطلب الثأر 

منكم ومن جرائمكم وفجوركم وعدوانكم.
وفي ذكرى نكسة عام 1967، انتقد الظواهري 
بشدة األنظمة العربية العلمانية بينها نظام 
الرئيس جمال عبدالناصر، والنظام البعثي 
في سورية، كما انتقد حزب اهلل في لبنان، 
وقال: صار أكبر انتصاراتهم أن ينســـحب 
اإلسرائيليون من سيناء بعد نزع سالحها 
متاما، كما قبل حسن نصراهلل وحزب الولي 
الفقيه باالنســـحاب بعيدا عن احلدود التي 
يزعمون حتريرهـــا وتركوا خلفهم منطقة 
عازلة قبلوا فيها باحتالل أجنبي حتت اسم 
قوات دولية، فلماذا يكون أنور الســـادات 

وحده خائنا.
انتقد الظواهري أيضا تدخل حزب اهلل 
في الصراع السوري، متحدثا بشكل خاص 
عن أمني عام احلزب السيد حسن نصر اهلل، 
وقال: لقد كشـــفت االنتفاضة اجلهادية في 
سورية املسلمة الوجه القبيح لرأس املشروع 
الصفوي الرافضي في الشام حسن نصر اهلل، 
وأسقطت األقنعة التي طاملا تستر وراءها 
وتبني لألمة املســـلمة أنه مجرد أداة في يد 
املشروع الصفوي الرافضي الذي يسعى في 
فرض سلطان الولي الفقيه صاحب التناقضات 
على أمة اإلسالم بالذبح، والقهر، والتعذيب، 
وانتهاك احلرمات، ودعم أشد األنظمة فسادا 

واستبدادا وإجراما.

ويكيليكس: احلكم على مانينغ
يظهر »تطرفاً خطيراً إلدارة أوباما«

لندن-يو بي أي: اعتبر موقع ويكيليكس ان 
الحكم الذي صدر امس االول بحق برادلي مانينغ، 
الجندي االميركي الذي سرب آالف الوثائق السرية 
الى الموقع المذكور، يظهر »تشددا خطيرا الدارة 

الرئيس االميركي باراك اوباما«.
وكتب ويكيليكس على موقع تويتر ان »مانينغ 
يواجه السجن 136 عاما بعد ادانته اليوم باالتهامات 
التي وجهت اليه. انه تطرف خطير على صعيد 

االمن القومي من جانب ادارة اوباما«.
واضاف الموقــــع ان »ادانات برادلي مانينغ 
تتضمن خمسة اتهامات بالتجسس، انها سابقة 
جديــــدة بالغــــة الخطورة على صعيد كشــــف 

المعلومات للصحافة«.
ودانت محكمة عسكرية اميركية اول من امس 
مانينغ الذي أمد موقع ويكيليكس بمعلومات سرية 
عن الواليات المتحدة، بعدد من تهم التجســــس 
الموجهة إليه إال أنها برأته من تهمة »مســــاعدة 

العدو«.
ورغم براءته من أخطر التهم، إال ان مانينغ ال 
يزال يواجه حكما طويال بالسجن بسبب انتهاكه 

قانون التجسس. 
بدوره، وصف مؤســس موقع »ويكيليكس«، 
جوليان أســــانغ إدانة الجندي األميركي برادلي 
مانينغ، بتهمة التجسس، بأنها سابقة خطيرة.

وقال أسانغ من السفارة اإلكوادورية في 
لندن إن حكــــم القضاء األميركي أمس االول 
بإدانة مانينغ المتهم بتسريب وثائق سرية 
أميركيــــة إلــــى موقع ويكيليكــــس بـ5 تهم 
تجسس سابقة خطيرة وتطرف خطير في 

األمن القومي.
واعتبر أن محاكمــــة مانينغ لم تكن أبدا 
محاكمة عادلة، مضيفا أن مانينغ ليس مذنبا 
بأي شيء بل هو بطل في المطالبة بشفافية 
الحكومة وخضوعها للمحاسبة وإظهار الجرائم 
الحكومة األميركيةللشــــعب  ارتكبتها  التي 
األميركي وباقــــي العالم، ورأى أن الضحية 
الوحيــــدة في هــــذه القضية هــــي الكبرياء 

المخدوش للحكومة األميركية.
وأكد أن ويكيليكس لن يقف مكتوف اليدين 
حتى ينال مانينغ حريته، مشيرا إلى وجود 
طعنين مقدمين لدى النظام القضائي األميركي 

والمحكمة العليا في الحكم.
وكان القاضي العسكري دينيس ليند، في 
قاعدة فورت ميد شمال واشنطــن حيث يعتقل 
مانينغ منذ يونيــو الفائــت، بــرأ أمــس االول 
مانينغ، من تهمة مساعدة العدو، لكنــه أدانــه 
بـ5 تهم تتعلــق بالتجســس و5 بالسرقة قد 

تجعله عرضة للسجن 20 عاما.

جنبالط رفض جتزئة القرار وحيا اجليش البطل

سنتان إضافيتان لقهوجي ورئيس األركان لـ »الضرورة القاهرة«

هي تشترط حلضور اجللسة 
التشريعية تقليص جدول 
األعمال وضمنه البند املتعلق 
بتمديد خدمة الضباط الكبار 
وهم قائد اجليش ورئيس 
األركان ومديـــر املخابرات 
ومدير عـــام األمن الداخلي، 
بداعي ان اجلدول فضفاض، 
وإال فهي ستقاطع اجللسة 
لتمنـــع النصاب، والرئيس 
بري مصر على إبقاء جدول 
األعمال حرفا بحرف ونقطة 

بنقطة.
وبني »حانا« اشتراطات 14 
آذار و»مانا« رفض بري ضاع 
التمديد  التوازن في عملية 
بخـــروج اللـــواء ريفي من 

املعادلة.
ويذكر ان الســـجال بني 
الرئيس بري وكتلة املستقبل 
مازال على أشده انطالقا من 
اجللسة التشريعية املعطلة، 
والتي رمبا سقط مبررها بعد 
مترير التمديد لقادة اجليش 

بقرار من وزير الدفاع.
وقال الرئيس بري امس 
تعليقا على مـــا صدر عن 
كتلة »املستقبل« النيابية: يا 
للعجب ان يصدر ما صدر في 
هذا البيان والغمز من مجلس 
النواب، وأضـــاف: هذا دلع 
ما بعده دلع. وأضاف بري 
ان على اجلميع ان يعلموا 
أم املؤسســـات  البرملان  ان 
ومينح الشرعية للحكومات 
وهو أقر دستور الطائف من 
دون وجـــود حكومة، وأقر 
قانون عفو وخرج من خرج 
من السجن في ظل حكومة 
تصريف أعمال، وســـيبقى 
املجلس ســـيد نفسه حيال 
اجللسة التشريعية وجدول 
أعمالها، وكل ما يفعله البعض 
هو التغطية على عدم والدة 

احلكومة حتى اآلن.
وكانت الكتلة املستقبلية 
اتهمت حـــزب اهلل بضرب 
هيبة الدولة من خالل تفريخ 

تنظيمات وميليشيات.
وتوقفـــت الكتلـــة أمام 
إصرار رئاسة مجلس النواب 
على جدول أعمال جلسات 
املجلس الهادفة الى تكريس 
أعراف غير مقبولة، وأبدت 
اســـتغرابها ملواقف بعض 
األطراف التي تدعي احلرص 

على املؤسسات.
النائب وليد جنبالط اعتبر 
ان التمديد لقهوجي وسليمان 
ضـــرورة وحاجة ملحة في 
هذا الظرف منعا حلصول اي 

فراغ في املؤسسة العسكرية، 
الفتا الى ان اجليش البطل 
دفـــع أثمانا باهظة من أجل 

احلفاظ على االستقرار.
وكان جنبـــالط التقـــى 
النائب طالل ارسالن الزعيم 
العشاء  الدرزي اآلخر على 
منذ يومني، وتخلل العشاء 
النائب  اتصال هاتفي مـــع 
سليمان فرجنية، شدد فيه 
جنبالط على التمديد املزدوج 
في وقت واحد وعبر اقتراح 

من وزير الدفاع.
وكان هذا االتصال األول 
بني جنبالط وفرجنية بعد 

قطيعة طويلة.
وحتدثت مصـــادر عن 
ســـابقة في مضمار تأجيل 
تســـريح بعـــض الضباط 
بقرار من وزير الدفاع السابق 

إلياس املر.
لكن العماد ميشال عون 
املعارض القوي للتمديد لقائد 
اجليش، قرر إنشـــاء جبهة 
وطنية للدفاع عن الدستور، 
معتبرا أن هناك ســـلطات 

عالية ال حتفظ الدستور.
وقال عون ان قرار التمديد 
غير شرعي وكل مفاعيله غير 
شرعية، واصفا احلديث عن 
الفراغ بالكذبة  اخلوف من 
الكبيرة، مؤكدا ان اي تالعب 
بالنصوص الدستورية يعني 
البدء باالنقالب ومن ميس 
بالقوانـــني ميـــس مبعالم 

الدولة.
واضاف هناك اآلن وصلنا 
التمديد لقائد اجليش،  الى 
وبعد قليل سنصل الى متديد 
آخر تتحدث عنه الصحف بعد 
سنة »يقصد التمديد للرئيس 
الذي لم يسمه«  ســـليمان 

واحلبل على اجلرار.
وتقول صحيفة االخبار ان 
عون الذي وجد نفسه وحيدا 
دون حلفـــاء بوجه التمديد 
طالب مبحاكمة وزير الدفاع 

بسبب قرار التمديد.
الوزير غصن  وينتمي 
الى كتلة املردة التي تعتبر 
املكون املاروني الثاني في 
التكتل النيابي الذي يرأسه 
عـــون، ما يعنـــي ان هذا 
التكتل بلـــغ نهاية طريق 

التحاف.
النائب علي خريس، عضو 
كتلة الرئيـــس بري قال ان 
هناك من يعطل مؤسسات 
الدولة، وسمى التيار الوطني 

احلر.
النائـــب روبيـــر غـــامن 
رئيس جلنة االدارة والعدل 
فـــي مجلس النواب قال من 
جهته ان بوسع املتضرر من 
التمديد لقائد اجليش  قرار 
ان يتقدم بطعن امام مجلس 

شورى الدولة.
 حكوميا نقل عن الرئيس 
ميشال سليمان انه لن ينتظر 
الى مـــا ال نهاية تشـــكيل 
احلكومة الن مردود الفراغ 
على االقتصاد الوطني والبلد 

اسوأ بكثير.
وقال سليمان ان النتشار 
السالح مخاطر كثيرة على 

قيام الدولة.

بيروت عمر حبنجر  ٭

الرئيـــس  ان  وواضـــح 
ميقاتي يدرك حجم احتضان 
بيئته الطرابلســـية للواء 
ريفي، وهو الذي وقع مرسوم 
تعيينه في هذا املنصب منذ 
بضع سنوات، وكانت صيغة 
اناطة االمـــر بوزير الدفاع 
املخرج املالئم له وللرئيس 

سليمان ايضا.
واعد محامي وزارة الدفاع 
ناجي البستاني القرار الذي 
وقعه الوزير غصن، بحيث 
قطـــع الطريق على احتمال 
العماد  الطعن فيه من قبل 
ميشال عون او اركان فريقه، 
وهو الذي اعلن عزمه ذلك، 
وقد اســـتند قـــرار تأجيل 
الى الضرورات  التســـريح 

االمنية القاهرة.
وعزت مصـــادر وزارية 
اســـتحالة الطعن بالتمديد 
ألنه صدر بقرار من الوزير 
ومن ضمن صالحياته ولم 
يصـــدر مبوجب مرســـوم 
موقع من رئيس اجلمهورية 

واحلكومة.
واقتراح التأجيل لسنتني 
هو للعماد قهوجي الذي رأى 
ان معنويات القيادة قد تتأذى 
اذا خفضت املدة الى 6 أشهر 

او سنة كما كان رائجا.
وطبقا ملصادر متابعة لـ 
»األنباء« فإن التمديد لسنتني، 
يطمئن بعـــض القلقني الى 
ان العماد قهوجي لن يتطلع 
الى رئاسة اجلمهورية بعد 
سنة تقريبا، علما ان تطويل 
والية قائد اجليش ورئيس 
األركان على هذا النحو، قد 
تسمح باالعتقاد اننا امام أزمة 

سياسية طويلة.
وكشـــفت املصـــادر لـ 
النائب وليد  ان  »األنبـــاء« 
جنبالط رفض جتزئة القرار 
مبعنى تأجيل تسريح العماد 
قهوجي لســـنتني ورئيس 
األركان وليد سليمان لفترة 
أقل، أو بقرار مستقل، وأصر 
على التزامن والتوازن، رمبا 
خشبة ان يكون مصير اللواء 
سليمان كمصير اللواء أشرف 
ريفي الذي بذلت قوى 8 آذار 
اقصى اجلهد ملنع عودته الى 
قوى األمن الداخلي ، بينما 
آذار،  لم حتـــرك قـــوى 14 
التي حتسبه عليها، ساكنا، 
وغرقت في جدال بال طائل 
استدرجت اليه، أو رمبا غير 
ذلك، مع رئيس مجلس النواب 
حول جدول أعمال اجللسة 
التشريعية ملجلس النواب، 

يتميز االحتفال السنوي 
الذي يتزامن  بعيد اجليش 
اليـــوم اخلميس مـــع قرار 
التمديد للعماد جان قهوجي 
في قيادة اجليش واللواء وليد 
سليمان في رئاسة االركان 
ملدة سنتني، وبالتالي اسدل 
الستار على هذا امللف الشائك 
رغم استمرار حتفظات العماد 
ميشال عون املعارض الوحيد 

لهذا القرار.
ويسري مفعول التمديد 
للعمـــاد قهوجـــي مـــن 23 
سبتمبر 2013 الى 23 سبتمبر 
2015، وللواء ســـليمان من 
7 اغســـطس 2013 الـــى 7 

اغسطس 2015.
التمديد مبوجب  وجرى 
اداري اصـــدره وزير  قرار 
الدفاع فايز غصن احملسوب 
على تيار املردة واستند فيه 
الى اعادة 15 من قانون الدفاع 
الوطني وكذلك املادة 55 من 
القانون نفسه والتي تتناول 
تأخير تسريح العسكريني.

واعتماد هـــذه الصيغة 
هدفه حصر مجاالت الطعن 
بالقـــرار، اذ ان التمديد من 
خالل مرسوم يوقعه رئيسا 
اجلمهوريـــة واحلكومـــة 
الدفاع واملالية من  ووزيرا 
شأنه توسيع هامش الطعن، 
حيث يسمح للنواب بالطعن 
به امام املجلس الدستوري 
او مجلس شـــورى الدولة، 
القرار االداري يحصر  لكن 
الطعون باملتضرر من القرار 
وحتديده ليس سهال في ظل 
وجود اكثر من 350 عميدا في 
اجليش، علما انه لم يسبق 
لضابط ان جلأ في يوم من 
االيام الى الطعن بقرار يتصل 

بقانون اجليش.
على ان احتماالت ان يقدم 
ضابط ما على تقدمي طعن لم 
تسقط نهائيا، فهذا االحتمال 
وارد من قبل احد الضباط 
احملسوبني على خط العماد 
عون والذي ميلك الطموح 
للمنصـــب، لكن الشـــروط 
االساسية التي تسمح بقبوله 
شكال ستكون مرفوضة نظرا 
لصعوبـــة حتديـــد الضرر 
الالحق بصاحـــب الطعن، 
الى رد  وبالتالي ســـيصار 
الطعن شكال دون النظر به 

في االساس.
وكان رئيـــس حكومـــة 
تصريـــف االعمـــال جنيب 
الرئيس  ميقاتي توافق مع 
ميشـــال ســـليمان على ان 
يصدر قرار تأخير التسريح 
او مبعنى اصح قرار التمديد 
عن وزير الدفاع فايز غصن 
ومن خالل قرار اداري وليس 
مرسوما يوقعه مع الرئيس 

سليمان.
وردت اوساط متابعة هذا 
التوجه الى حرص الرئيس 
ميقاتي على اال يظهر توقيعه 
على اي اجراء متديدي غير 
متوازن، خصوصا ان استقالة 
حكومته ارتبطت مباشرة 
بعجزه عـــن توفير املجال 
لتمديد وجود اللواء اشرف 
ريفي الضابـــط املميز على 
الداخلي  االمـــن  رأس قوى 

مراعاة للتوازن الوطني.

)محمود الطويل(  رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مستقبال قائد اجليش العماد جان قهوجي في السراي 

طعمة لـ »األنباء«: يريدون ربط مصيرنا
مبصير نظام سوري أكل الدهر عليه وشرب

الى الفراغ الكامل حتى الى 
ما شاء اهلل، مشددا على أن 
تيار املستقبل ال يقوم بأي 
مناورة، بل يريد حكومة تنقذ 
البلد من االوضاع املخيفة 
التي وصلنا اليها، مشيرا الى 
أن مشكلة السالح واحلوار 
تنقــــل فيما بعد الى طاولة 
احلوار، مؤكــــدا »الوقوف 
الدولة والوطن  الى جانب 
بوجه الهيمنة والتسلط الذي 
يحاول فرضه الفريق اآلخر 

على البلد«.
وأضــــاف: قــــد يكــــون 
الرئيس بري وفريق 8 آذار 
صادقا فــــي دعوة الرئيس 
احلريري الــــى العودة الى 
لبنان واحلكم، وذلك بعدما 
شــــعروا باخلطــــورة التي 
وصلوا اليها، فهذه احلكومة 
التي صنعوا لها من جنيب 
ميقاتي طربوشا لها ضربت 
لبنان اقتصاديا وسياسيا 
وأمنيا وعلى كل االصعدة، 
فهــــم يشــــعرون بخطورة 
القرار اليوم، لذلك يريدون 
الرئيس احلريري من خالل 
عالقاتــــه الدولية حل هذه 
املشكلة، ولكن السؤال اليوم 
إذا جاء احلريري الى لبنان 
من يضمن أمنه وحمايته؟ 
ان الرئيس بري ال يتحرك 

خوفا مــــن االغتيال وكذلك 
الســــيد حســــن نصراهلل، 
نحن لم نعد نتحمل شهداء 
جددا، ولسنا على استعداد 
للتفريــــط في شــــعرة من 
الرئيس ســــعد احلريري، 
وهذه الدعــــوة جاءت بعد 
إســــقاط حكومة احلريري 
القمصان السود  من خالل 
وطرده من لبنان، أعتقد أنه 
أصبح لدينا شروط في هذا 
املوضوع، فاملرء ال يلدغ من 
اليوم  اجلحر مرتني، نحن 
ندعم الرئيس متام ســــالم 
ونريده تشكيل احلكومة، 
وال يحاول البعض دق اسفني 

بيننا.
الذين يصرون على  أما 
املشاركة في احلكومة، فهم 
مبوقفهــــم يصــــرون على 
البلد أســــير محاور  إبقاء 
الصراعــــات، هــــم يريدون 
بذلــــك أن يربطوا مصيرنا 
ومستقبل أوالدنا مبصير 
نظام أو حاكــــم أو تركيبة 
أكل الدهر عليها وشــــرب. 
فلتشكل احلكومة العتيدة، 
وشعب لبنان سيكون حتما 
الى جانب مستقبله وعزته 

واستقراره.

بيروت - أحمد منصور  ٭

رمي اآلخر في البحر، واننا 
نريد العيش معا في البلد، 
ودعوناهم الى العودة الى 
املقاومة التي كانوا فيها ضد 
العدو االســــرائيلي والتي 
كنا جميعا نحضنها والى 
جانبها، لكن لألسف توجه 
الداخل  الى  املقاوم  السالح 
اللبناني وانغمس في احلرب 
السورية، ألن هذا ما تريده 
ايران ومصاحلها االقليمية. 
كنا نتمنــــى أال يحدث هذا 
القرار، وقد ناشــــدنا حزب 
العودة  اهلل مرارا وتكرارا 
الى الدولة وتسليم سالحه 
الى اجليش الذي يتغنى به 
اليوم، معتبرا أن حزب اهلل 
اليوم هو على شفير الهاوية، 
الوقوع  فإما أن يصر على 
فيها وإما يعود الى وطنيته 

الصادقة كما كان سابقا.
ورأى أنــــه ال حل إال في 
اليوم قبل  تشكيل حكومة 
الغــــد، من أشــــخاص غير 
اســــتفزازيني وحياديــــني 
ويكونــــون على مســــافة 
قريبة مــــن اجلميع، مؤكدا 
أن هذا األمــــر يفتح املجال 
أمــــام الســــلطة التنفيذية 
إلعادة االعتبار لدورها، وإال 
ليس هناك من حكومة وال 
رئيس جمهورية وقد نسير 

رأى عضو كتلة املستقبل 
النائب نضال طعمة »أن قرار 
االحتــــاد االوروبي بوضع 
اجلناح العسكري حلزب اهلل 
على الئحة اإلرهاب يؤذي 
ويشــــل جناحي حزب اهلل 
العسكري والسياسي ألنهما 
نفس اجلناح«، مشيرا الى 
»أن تدخل حزب اهلل الفاضح 
في سورية وأعماله اإلرهابية 
في بلغاريا هي التي أوصلت 
االمور الى هذا احلد«، مؤكدا 
أن االحتاد االوروبي ال ميكنه 
غض النظر ويقف متفرجا 
أمام هــــذه األعمال، معتبرا 
أن دعوة الرئيس نبيه بري 
الرئيس ســــعد احلريري 
العودة الى لبنان وتســــلم 
احلكومــــة جــــاءت بعدما 
شعروا »بالسخن«، وانهم 
بحاجة الى العالقات العربية 
والدولية التــــي يتمتع بها 
احلريري للمساعدة في هذا 
اخلصوص، وبعدما ملسوا 
فشــــلهم في احلكومة التي 
اللبنانيني  شكلوها بقرف 

على كل االصعدة منهم.
وقال طعمة في تصريح 
لـ »األنباء«: مع األسف كنا 
الفريق اآلخر،  الى  نتوجه 
من انكم شركاؤنا في الوطن 
وانــــه ال أحد يريد إلغاء أو 

 نضال طعمة

اتّهِم بالتجسس وبُرّئ من مساعدة العدو

عون الرافض 
ينشئ جبهة 

وطنية للدفاع عن 
الدستور والقوانني 
ويحذر من متديد 

آخر


