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 24156 العدد - 78 السنة - 2010 أيلول 07 الثالثاء
 

 حملة عون على سليمان ووزراء تثير سلسلة ردود
 

توالت ردود الفعل على االنتقادات الحادة التي شنها رئيس تكتل "التغيير واالصالح" النائب العماد 
ميشال عون على رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعدد من الوزراء. 

• وزير العمل بطرس حرب قال: "تعودنا من خالل ثقافتنا ان عندما يدخل الشخص الى الكنيسة او 
الجامع يخرج من بيت هللا بروح المحبة والتسامح، ويكون تواصال فكريا ودينيا وروحيا مع هللا. اال 

انني فوجئت امس بهذه اللهجة التصعيدية التي ال تتالءم ال مع خروج من كنيسة وال مع الظروف 
السياسية، العماد عون فتح مدفعيته بكل االتجاهات ولم يوفر احدا ابدا. رئيس الجمهورية الذي ال 
يطلب منه ان يرضي كل الناس في ادائه، انما المطلوب منه ان يرضي ضميره، ان اتهام رئيس 
الجمهورية بانه ال يعرف شيئا سوى البكاء هو كالم غير صحيح، الرئيس وانا شاهد كما وزراء 

عون ايضا على انه يؤدي كل ما في امكانه للقيام بدوره وممارسة صالحياته ضمن اطار الدستور 
وهو بهذا المعنى ال يبكي (...)". 

اضاف: "لن اتحدث عن التهجم على الوزراء، والحقيقة ان كل وزير يحاول ان يعمل ضمن ميدانه 
واختصاصه وان يمارس صالحياته بما يوفر الخدمة والطمأنينة للناس، واعتقد ان التهجم على 

الوزراء بهذا الشكل ال يفيد حكومة الوحدة الوطنية، وال يفيد ممثلي العماد عون في الوزارة، 
واستغربت ايضا ان يعتبر قائد جيش سابق ان انتشار السالح بين الناس هو وسيلة لمواجهة 

التوطين، مع العلم وهو يعرف ان في ايامه لم يكن السالح منتشرا على هذا الشكل وكان خطر 
التوطين اقل، وانتشار السالح بين الناس يؤدي الى تفتيت الدولة وبالتالي توفير فرص فرض 

التوطين على اللبنانيين، وال يحمي لبنان من التوطين والمؤامرات اال قيام الدولة بقواها الشرعية 
ومؤسساتها". 

• وزير الداخلية والبلديات زياد بارود رفض الدخول في سجال مع الجنرال عون "الذي احترم 
موقعه والصداقة التي اشار اليها". لكنه استغرب "الخطاب الناري الذي جاء في وقت كنا على 

تواصل يومي مع وزراء تكتل "التغيير واالصالح" ونوابه لمعالجة المواضيع التي ذكرها 
الجنرال". واضاف: "كان لدي شعور بأننا نقترب من حلول وأجوبة مرضية تخدم الهدف، اللهم اال 
اذا كان قصد الرئيس عون تحيملي وحدي، عبء ازمة قوى االمن الداخلي المزمنة والتي توارثها 

 على االقل وفرع المعلومات في صلبها. 2005الجميع منذ 
اما مسألة التحقيق مع العميد فايز كرم، فهي في سياق قضائي، مثلها مثل بقية شبكات التجسس التي 
تولت تفكيكها المعلومات ومخابرات الجيش منذ نحو عامين وصفق لهما الجميع. وكانت االجراءات 

كلها تحصل في اشراف النيابة العامة التمييزية وباشارة منها، ويفترض ان يوجه السؤال اليها، 
ولماذا كلفت قوى االمن الداخلي التحقيق. تنفذ قوى االمن االستنابة القضائية واذا كانت مخطئة، فأنا 

ال اغطي احدا. والكل يعلم موقفي المبدئي من أولوية قرينة البراءة في ما خص العميد كرم 
وضرورة احترام االصول وعدم االدانة ال في القضاء وال في السياسة قبل الحكم النهائي وبعد 

تأمين حقوق الدفاع". 
وتعليقا على مطالبة عون باستقالة وزراء الداخلية والدفاع والعدل واالعالم، قال "هناك طريقة 

افضل، فهو زعيم كتلة نيابية كبيرة تستطيع ان تطرح الثقة بي في مجلس النواب. منحني رئيس 
الجمهورية الثقة وهو يستطيع ان يستردها اذا اخطأت، واال فمجلس النواب، وانحني لقراره. وليت 

المواطنين يستطيعون اقالة الوزراء، لكنت وضعت نفسي في تصرفهم، فحكمهم هو االعدل". 
وتطرق الى انتقاد عون رئيس الجمهورية، قال: "اعتقد انه يحق ألي رئيس جمهورية يرى مستوى 

التخاطب واالتهام المجاني، ان يبكي على ما وصلت اليه البالد. لكن عيني الرئيس سليمان هما 



 
 

لغير البكاء وهما تنظران الى كل لبنان واللبنانيين نظرة االب الحريص على ابنائه. 
• وزير االعالم طارق متري: "في زمن الحاجة المتزايدة الى الكلمة الطيبة والحوار العقالني، 

نرى االنفعال واثارة االنفعال تأخذ الجنرال عون الى افتعال معركة ضد رئيس الجمهورية 
والحكومة، متوسالً التهجم والتهكم. وعلى جاري العادة، يطلق االحكام يمنة ويسرة. وكأن تردادها 

يوجد لها أسساً ال وجود لها. أما بالنسبة الى قوله ان وزير االعالم يسهر على تسيير الشائعات، 
فأحسب ان الجنرال نفسه ال يصدقه، وخصوصاً انه يعرف جيداً كيف تطلق الشائعات واالقاويل 

وترّوج وتوّظف في خدمة التعبئة السياسية والتنديد بالخصوم كيفما اتفق". 
• وزير العدل ابرهيم نجار في تصريح الى اذاعة "صوت لبنان": "استمعت الى الخطاب الحاد 

للعماد عون واالتهامات الموجهة الى وزارة العدل والتي تدور على ما يبدو حول التسريبات. من 
المؤكد انه وهو كان قائداً للجيش يعرف ان هذه التسريبات اذا صّحت، ليس مصدرها وزارة العدل 
وال القضاء. نتمنى اال يخطئ العماد عون في أعدائه كما أخطأ في الماضي في أصحابه". واضاف 
انه يشهد على ان الرئيس "يقوم بالمستطاع في ظل الوضع القائم وما يحوطه من تناقضات داخلية 

وإقليمية". 
• وزير الدولة عدنان السيد حسين في حديث الى اذاعة "الشرق": "المطلوب ان نلتزم التهدئة واي 
مسؤول يثير الرأي العام ال يجدر به ان يكون مسؤوالً في المبدأ، الن المسؤول مؤتمن على ارواح 
الناس وأمنهم واي خلل امني يحصل يؤدي الى اضرار مادية وبشرية وهذا يخالف ابسط القوانين 

واالخالق والقيم. المطلوب تهدئة دائمة والعودة الى لغة العقل بين السياسيين واالحزاب الممثلة في 
الحكومة". 

وقال ان رئيس الجمهورية "متيقظ الحوال البالد وهو على صلة دائمة بكل االطراف والكتل 
السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه وينشد تثبيت الوفاق الوطني. الهدف من هيئة الحوار الوطني 

كان ايجاد مناخ للتعاون والتكامل بين االطراف وهي ليست سلطة بديلة من السلطة الدستورية بل 
مجرد اطار سياسي عام، الى جانب تحرك رئيس الجمهورية في الخارج لشرح كل ما يتعلق 

بالقضية اللبنانية، وهو يعمل باستمرار، ومن لديه اعتراضات، يمكنه ان يطرحها في هيئة الحوار 
او الحكومة". 

وزير الدولة عدنان القصار: "ال تنسجم التصريحات التي تستهدف • 
بين حين وآخر رئيس الجمهورية مع الجهود الكبيرة التي يبذلها 

الرئيس في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية واالستقرار. ما سمعناه من 
كالم في حقه ال يجافي الواقع فحسب، بل يسيء الى الدور الذي 

يضطلع به الرئيس بأمانة وإخالص لبناء دولة المؤسسات والقانون. 
كلنا نعلم ان التصريحات ضد الرئيس والتي تصل احياناً الى حد 

التجريح واالفتراء، من شأنها ان تعمق الشرخ في وقت نحن أحوج 
ما نكون فيه الى التعاون لدرء االخطار ومشاريع الفتن. رئيس 
الجمهورية هو الحكم وحامي الدستور والمؤسسات. وقد انتخب 

باالجماع بعد أزمة خطيرة عصفت بالبالد وكادت تطيح كل ما بنيناه 
منذ اتفاق الطائف. وفي بيئة سياسية بالغة الهشاشة واالنقسام، لم 

 يتوان عن القيام بمسؤولياته الكبيرة محلياً وإقليمياً ودولياً ".
• وزيرة الدولة منى عفيش في حديث الى "أخبار المستقبل": "يعمل رئيس الجمهورية على تأمين 

السالمة العامة، وهو مقدام وهادئ وأدت سياسته الى احالل السالم، الى الهدوء واالزدهار ورعاية 
طاولة الحوار". وعن دعوة عون بعض الوزراء الى االستقالة، قالت: "يمكنه الدعوة الى المحاسبة 

 في البرلمان، وهناك طرق دستورية وقانونية يمكن اتباعها"
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  والكتائب ينتقدون حملة عون حرب والقصار وكبارة وشمعون وطعمة
  موقفه نشاز» ^ الفرزلي: ال الستهداف الرئاسة» :أبو جمرا ^

أمس االول في قرية نابيه  لقيت المواقف السياسية للعماد ميشال عون،
وانتقاده رئيس الجمهورية  المتنية، وخاصة الدعوة إلى استقالة عدد من الوزراء،

  .ميشال سليمان، ردود فعل مدافعة عن الرئاسة األولى
واستغرب وزير العمل بطرس حرب كيف «فتح عون نيران مدفعيته في كل 

يوفر أحدا، بدءا برئيس الجمهورية الذي ليس مطلوبا منه أن  االتجاهات ولم
انما المطلوب أن يرضي ضميره». واعتبر أن «التهجم  يرضي كل الناس في أدائه،

حكومة الوحدة الوطنية، وال ممثلي العماد عون  على الوزراء بهذا الشكل ال يفيد
  .«في الوزارة

القصار المواقف السياسية التي  ووصف الوزير عدنان
 تستهدف بين الحين واآلخر رئيس الجمهورية «بأنها ال

تتوافق مع الجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل تعزيز 
الفتا الى أن «ما سمعناه من  ،«الوحدة الوطنية واالستقرار

 كالم ال يجانب الواقع فحسب، بل يسيء إلى الدور الذي
يلعبه فخامة الرئيس بأمانة وإخالص لبناء دولة المؤسسات 

بلغ حد المس بأمن  والقانون، في ظل تجاذب سياسي
  .«المواطن

عن بعض األبواق لتوتير  وردّ النائب محمد كبارة على «التصريحات التي تصدر
حملة محمومة » األجواء واالبتزاز السياسي»، معتبراً انها تأتي في سياق

  .«أجواء البلد إلسقاط التهدئة وإعادة التشنّج إلى الواقع اللبناني المأزوم وتعكير
رئيس  ورأى رئيس حزب الوطنيين االحرار النائب دوري شمعون أن عون «يهاجم

 الجمهورية الن عينه على الرئاسة االولى منذ البداية، ويعتبر أن اآلخر أخذ منه
  .«الموقع، وهو لم يستطع أن يشفى من هذه العقدة

األيام تثبت يوما بعد يوم حجم وكم الهزائم التي  ورأى النائب رياض رحال، «أن
مسيرتهم هي مسيرة إصالحية تغييرية، ليتضح  يمنى بها البعض، ممن أعلنوا أن

السلطة، ومن منطق السعي لالستيالء  أنها مسيرة انقالبية تنطلق من فوبيا
  .«على السلطة

إقحام رئيس الجمهورية وزجه في أي حسابات  وتمنى النائب نعمة طعمة «عدم
رئيس توافقي وحامي الدستور  أو خالفات سياسية، فالرئيس ميشال سليمان

  .«ويتعامل مع كل االفرقاء ضمن مسافة واحدة
نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، في حديث  واعتبر

يجب ان يبقى في منأى عن أي استهداف على  لـ«المركزية» ان «رئيس البالد
  .«العام المستوى الوطني العام وفي الخطاب السياسي

 ورأى نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرا، في حديث
لـ«المركزية» أن «تهّجم عون على سليمان، مهما علت نبرته لن يعيد له ما 

سيخسره نتيجة النشاز في المواقف السياسية واالنحراف عن  خسره وما
  .«التيار الوطني الحر وعقدنا اآلمال عليها المبادئ التي بنينا عليها

انه لم يفاجأ بكالم عون في ما يخص الوزراء  وأعلن الوزير السابق خليل الهراوي
يناقش أعمال الوزراء وطرح الثقة  وعملهم ألن من حقه كرئيس كتلة نيابية أن

كان انتقاد العماد عون  فيهم عندما يشاء»، قائال لـ«المركزية»: «ما فاجأني
  .«لرئيس الجمهورية واتهامه بالتقصير والبكاء الدائم

واعتبر النائب السابق انطوان اندراوس «أن خطاب عون التصعيدي ينم عن 
سياسية وشعبية وربما أكثر من ذلك بكثير». وسأل: أيهما أفضل أن  تفليسة



 
 

 

ما آلت اليه وضعية بعض القيادات السياسية من هبوط  يبكي رئيس البالد على
واألخالقية، أم الهرب من القصر تاركا الجنود والضباط  في المستويات السياسية

  .«الفرنسية؟ يقاتلون وهو قابع في السفارة
محض » ووصف أمين سر حركة التجدد الديمقراطي أنطوان حداد كالم عون بأنه

افتراء، ألن الرئيس سليمان نقل البلد من وضعية متفجرة الى انتخابات سلمية، 
 أيار 7الى وضعية حوارية ومن حالة انقالبية كما كانت عليه األوضاع في  ثم

الى حالة ديمقراطية نسبياً، في حين أن العماد عون لم يوفر  عشية انتخابه
  .«الجمهورية فرصة الضعاف موقع رئاسة

  .واستنكر قسم نابيه الكتائبي، مواقف عون
المستقل» في كسروان ـ الفتوح «الحمالت التي يتوالها  واستهجن «اللقاء

الجمهورية والحكومة والصحافة، من خالل  النائب ميشال عون على رئاسة
الكنائس خالل مواعيد القداديس  أسلوب جديد يقضي باستغالل وجود الناس في

احتفاالت ومهرجانات  بعدما بات منظمو جوالته عاجزين عن حشد المؤيدين في
  .«سياسية
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LIBAN 

Les déclarations du chef du CPL 
provoquent des réactions en chaîne 
mardi, septembre 7, 2010 
 
 
Mitri : « Lancer des accusations à gauche et à droite. » 

 
Les propos incendiaires du chef du CPL, Michel Aoun, contre le président 
Michel Sleiman et le gouvernement ont suscité des remous dans les milieux 
politiques de la majorité. 
Deux des principaux concernés par l'explosion du général Aoun, les ministres 
de l'Information, Tarek Mitri, et de la Justice, Ibrahim Najjar, ont rejeté les 
accusations portées contre eux. M. Mitri a déploré « l'emportement qui a 
poussé le général Aoun à provoquer, par le biais d'attaques et d'ironie, une 
bataille contre le président et le gouvernement à un moment où l'on a 
besoin de discours calmes et de dialogue raisonnable ». Il lui a reproché de 
« lancer des jugements à droite et à gauche comme si le seul fait de les dire 
les rendait réels ». M. Mitri a rejeté les accusations selon lesquelles c'est lui 
qui fait circuler des rumeurs, estimant que « même le général ne les croit 
pas surtout qu'il sait très bien qui les diffuse à des fins de mobilisation 
politique ». 
M. Najjar a pour sa part désigné comme étant « purement conflictuel » le 
discours de Michel Aoun, qui avait également accusé son département d'être 
à l'origine d'insdicrétions judiciaires. « En sa qualité d'ancien commandant 
en chef de l'armée, il sait très bien que le ministère de la Justice n'a rien à 
voir avec ce genre d'indiscrétions si elles se confirment », a indiqué le 
ministre, en allusion à des rumeurs au sujet du cadre CPL, Fayez Karam, 
soupçonné d'espionnage pour le compte d'Israël. Il a qualifié d'inadmissibles 

les attaques du député contre le chef de l'État. Abondant dans le 
même sens, le ministre d'État, Adnane Kassar, 
a jugé nécessaire « d'accorder la priorité à 



 
 

l'intérêt du pays et des Libanais et d'en finir 
avec le langage de la haine ». « Le peuple en a 
assez », a-t-il martelé, après avoir rendu un 
vibrant hommage au président Sleiman. 
Déplorant la campagne menée contre lui, il a 
estimé que « les propos tenus à son encontre 
ne sont pas seulement à l'antipode de la vérité, 
mais nuisent au rôle qu'il assume pour édifier 
un État de droit à l'ombre de tiraillements 
politiques qui ont failli porter un coup à la 
sécurité de la population ». M. Kassar a mis en 
garde contre les « campagnes menées contre le 
chef de l'État dans la mesure où elles risquent 
d'approfondir les clivages politiques ». 
Son collègue Adnane Sayyed Hassan a jugé primordial un retour au calme 
politique partant du principe que « chaque responsable qui exalte les foules 
ne devrait pas à la base se trouver à un poste de responsabilité ». « Un 
homme nommé ou élu à un poste de responsabilité doit pouvoir veiller à la 
sécurité des citoyens parce que toute atteinte à celle-ci entraîne des 
dommages humains et matériels », a-t-il dit. 
 
Un processus putschiste 
Dans les rangs parlementaires, le député Riad Rahhal s'est littéralement 
déchaîné contre le général Aoun, affirmant que « les réformes qu'il prône 
s'inscrivent dans le cadre d'un processus putschiste qui trouve son origine 
dans sa volonté d'usurper le pouvoir ». « La démocratie et les procédés 
légaux sont en contradiction avec les concepts de ceux qui nous épatent au 
quotidien avec leurs apparitions télévisées policières au nom de la 
préservation de l'État et de la rue chrétienne et de la lutte contre la 
corruption », a-t-il déclaré, avant d'estimer que « le projet politique » du 
général Aoun « est condamné à l'échec ou au suicide ». Commentant la 
phrase selon laquelle le président « ne fait rien à part pleurnicher », M. 
Rahal a indiqué que « ce sont les personnes en manque de popularité qui 
pleurnichent ». « Il y a de toute façon une énorme différence entre le fait de 
pleurer pour le pays et pleurer pour un siège perdu », a-t-il ironisé. 
Abondant dans le même sens, le député Dory Chamoun a estimé que si « le 
général Aoun attaque le président, c'est parce qu'il lorgne depuis toujours la 
première magistrature de l'État ». « Il n'a pas réussi à sortir de ce 
complexe », a-t-il ajouté, accusant le chef du CPL d'avoir fait « montre d'une 
extrême légèreté et de beaucoup d'irrespect lorsqu'il avait tenu ces propos. 
Il ne se rend pas compte à quel point la situation est grave au Liban ». 
Dans le même ordre d'idées, l'ancien vice-président du Conseil, Issam Abou 
Jamra, a fait remarquer que « les attaques contre le président ne 
permettront pas à Aoun de récupérer la popularité qu'il a perdue et celle 
qu'il va encore perdre à cause de ses positions politiques et parce qu'il a 
renoncé à ses principes ». Il s'est interrogé sur le point de savoir pourquoi le 
chef du CPL ne participe toujours pas aux réunions parlementaires, 
« maintenant que les problèmes de sécurité ne se posent plus, pour prendre 
part à l'activité législative, rectifier les lois qui devraient l'être, demander 
des comptes au gouvernement et exercer sa mission de contrôle au lieu de 
pratiquer la diffamation à partir de Rabieh ». 



 
 

Alors que le député Hani Kobeyssi préconisait un règlement de tous les 
sujets conflictuels en Conseil des ministres, son collègue Mohammad 
Kabbara situait les menaces de provoquer la chute du gouvernement dans le 
cadre « d'un chantage politique dont l'objectif est de pouvoir poser certaines 
conditions en rapport avec le Tribunal spécial sur le Liban ». Il a fait état 
dans ce cadre d'une distribution des rôles au sein du 8 Mars et invité « ceux 
qui manipulent les pantins à cesser leur jeu » 
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القصار: المواقف ضد سليمان 

  مسيئة للرئاسة وتعمق الشرخ الوطني
رأى وزير الدولة عدنان القصار في تصريح امس ان المواقف السياسية التي تستهدف بين 
الحين واآلخر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان <بأنها ال تتوافق مع الجهود الكبيرة 

التي يبذلها الرئيس سليمان في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية واالستقرار السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي في البالد>·  

وقال: أن <ما سمعناه من كالم في حق رئيس الجمهورية ال يجانب الواقع فحسب، بل 
يسيء إلى الدور الذي يلعبه فخامة الرئيس بأمانة وإخالص لبناء دولة المؤسسات 

والقانون، في ظل تجاذب سياسي بلغ حد المس بأمن المواطن، الذي بات مكشوفا على 
أزمات من كل األنواع، تهدده في سالمته وفرصة عمله، وفي عيشه وحقوقه المدنية· 

وجميعنا يعلم أن من شأن المواقف السياسية ضد الرئيس التي تصل أحيانا إلى حد 
التجريح واالفتراء، أن تعمق الشرخ في الوطن وبين أبنائه، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى 

 التعاون جميعا لدرء المخاطر ومشاريع الفتن>· 

واضاف: <رئيس الجمهورية هو الحكم وحامي الدستور والمؤسسات· وقد انتخب بإجماع 
اللبنانيين بعد أزمة خطيرة عصفت بالبالد وكادت تطيح كل بنيناه منذ اتفاق الطائف· وفي 

بيئة سياسية بالغة الهشاشة واالنقسام، لم يتوان الرئيس عن القيام بمسؤولياته الكبيرة 
محليا وإقليميا ودوليا، متجاوزا الكثير من العقبات، كي يبقى مالذا أخيرا يحمي الشعب 

والوطن· وال نخاله إال مستمرا في نهجه وعلى عهده باقيا>·  

ورأى أن <الرئيس يقود حوارا بين القوى السياسية ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء 
ويوجهها في إطار الدستور والمؤسسات حيث تدعو الحاجة· وقد حرص منذ بداية عهده 

على تنفيذ ما تعّهد به في بيان القسم ال سيما على صعيد تعزيز عالقات لبنان بأشقائه 
العرب وأصدقائه األجانب وإعادة بناء الدولة وهيكلتها>·  

ودعا إلى <تغليب مصلحة الوطن وشعبه على كل ما عداها، واالبتعاد عن لغة التنابذ 
والكراهية· فالشعب سئم كل ذلك، وعلينا ان نحافظ على ما عنده من أمل· ونحن اليوم 
في حاجة أكثر من أي وقت مضى في ظل األوضاع الداخلية الصعبة واالقليمية المعقدة 

إلى ترسيخ وحدتنا الوطنية وااللتفاف حول الدولة ورمز وحدته رئيس الجمهورية <·  
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  : قراءات لكالم عون عن رئيس الجمهورية

 وتهّجم وتهّكم بالونات هوائية وافتراء
 

 
 
 
 

ميشال عون في نابيه اول من امس، ال سيما  مواقف رئيس تكتل «التغيير واالصالح» النائب العماد
  .القى ردود فعل شاجبة من قبل عدد من االطراف تجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان،

 
على عون قائال: في زمن الحاجة المتزايدة الى الكلمة الطيبة  ورد وزير االعالم طارق متري {

االنفعال واثارة االنفعال يأخذان الجنرال عون الى افتعال معركة ضد رئيس  والحوار العقالني، نرى
والحكومة، متوسال التهجم والتهكم. وعلى جاري العادة يطلق االحكام يمنة ويسرة.  الجمهورية

  .إليها تردادها يوجد لها اسسا ال وجود لها. فمجرد تكرار الكالم ال يضفي عليه صحة يفتقر وكأن
ان الجنرال نفسه ال  اما بالنسبة الى قوله ان وزير االعالم يسهر على تسيير الشائعات، فأحسب

وتوظف في خدمة التعبئة  يصدقه، خصوصا انه يعرف جيدا كيف تطلق الشائعات واالقاويل وتروج
  .السياسية والتنديد بالخصوم كيفما اتفق

وزير الدولة عدنان السيد حسين، بين الخطاب الديموقراطي والتحريض الذي يثير  من جهته، ميز {
 العام وهو امر يتناقض مع القانون وجو العيش المشترك، وقال: ان رئيس الجمهورية حريص الرأي

 على االمن في البالد وعلى االستقرار العام ومنذ اكثر من سنتين يعمل على تثبيت هذا
العرب واالخوة  االستقرار العام، وال يجوز العودة الى نقطة الصفر. النه مرفوض من اللبنانيين ومن

المرحلة ان نبدأ مرحلة جديدة  الذين اشرفوا على اتفاق الدوحة، الفتا الى ان ما نرجوه في هذه
  .المؤسسات يسودها الوفاق الوطني العام والتفاهم وتعزيز دور

الحياة السياسية العادية  ورأى انه ليس مطلوبا ان نرد على كل كلمة وهي طريقة غير مألوفة في
  .في الدول التي تحترم نفسها

القصار: ما سمعناه من كالم في  وقال وزير الدولة عدنان {
 حق رئيس الجمهورية ال يجانب الواقع فحسب، بل ويسيء

الى الدور الذي يلعبه فخامة الرئيس بأمانة واخالص لبناء دولة 
ظل تجاذب سياسي بلغ حد  المؤسسات والقانون، في

 المس بأمن المواطن، الذي بات مكشوفا على ازمات من كل
االنواع، تهدده في سالمته وفرصة عمله، وفي عيشه 

المواقف السياسية ضد  وحقوقه المدنية. وكلنا يعلم ان
الرئيس التي تصل احيانا الى حد التجريح واالفتراء من شأنها 

تعمق الشرخ في الوطن، وبين ابنائه، في وقت احوج ما  ان
  .المخاطر ومشاريع الفتن نكون فيه الى التعاون جميعا لدرء

عصام ابو جمرة في بيان: لماذا بعد ان زالت  فقد سأل النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء اللواء {
عون جلسات مجلس النواب ويدلي بدلوه في هذا المجلس،  الموانع االمنية، ال يحضر دولة العماد

صدورها، ويعمل الصدار القوانين التي تقوم االعوجاج، ويحاسب  فيصحح القوانين المقترحة قبل
  .تقصيرهم ويطرح الثقة بهم اذا اقتضى بدل التشهير من منبر الرابية الوزراء ويسائلهم على

سماء لبنان ما امتألت به هذا الصيف من غيوم وما نتج عنها من برق ورعد دون ان  وقال: كفى
آمال  اما البالونات الهوائية فأصواتها خفيفة وألوانها مسلية ونتائجها لن تكون على قدر .تمطر

  .مطلقيها
يوم حجم وكم الهزائم التي يمنى  واصدر النائب رياض رحال بيانا رأى فيه ان االيام تثبت يوما بعد {



 
 

تغييرية، ليتضح انها مسيرة انقالبية  بها البعض، ممن اعلنوا ان مسيرتهم هي مسيرة اصالحية
لالستيالء على السلطة، كما اثبت ان الديموقراطية  تنطلق من فوبيا السلطة، ومن منطق السعي

ومفاهيم مثل هؤالء الذين يبهروننا يوميا بإطاللتهم البوليسية  والوسائل الشرعية امران يتناقضان
اخرى، باسم الحرص على الدولة والشارع المسيحي ومكافحة الفساد طورا،  تارة والعنترية تارة

بات الواحد منا حائرا في فهم مضامينها بسبب تغيرها وتبدلها وفقا للمرحلة  وباسم شعارات
  .والمصلحة

لممارسة االبتزاز  ووصفها النائب محمد كبارة بأنها لعبة مكشوفة ومفضوحة من توزيع االدوار {
متعلقة بالمحكمة  بالضغط السياسي لفرض شروط معينة على رئيس الحكومة سعد الحريري

  .الدولية، وهذه قضية اصبحت واضحة للعيان وال تحتاج الى اي تفسير
هذه المناورة  ودعا هؤالء الذين يحركون الدمى الناطقة باسمهم من خلف الستارة الى التوقف عن

  .تحقيق مآربهم الخبيثة واخراس تلك االبواق السخيفة عن النفخ لتوتير االجواء من اجل
كالم عون عن رئيس  واعتبر امين عام سر حركة «التجدد الديموقراطي» انطوان حداد ان {

متفجرة الى انتخابات سلمية  الجمهورية محض افتراء، الن الرئيس سليمان نقل البلد من وضعية
 ايار عشية انتخابه الى 7االوضاع في  ثم الى وضعية حوارية ومن حالة انقالبية كما كانت عليه

يوفر فرصة الضعاف موقع رئاسة الجمهوري،  حالة ديمقراطية نسبيا، في حين ان العماد عون لم
بالتجاوز على الصالحيات الدستورية لرئيسي  خصوصا لدى تشكيل الحكومة االخيرة حيث قام

وتسمية الوزراء، وذلك باالستفادة من فائض القوة الذي  الجمهورية والحكومة في تشكيل الحكومة
السلطات الدستورية الى تقاسم صالحياتها مع قوى االمر الواقع  جيره له حزب هللا، مجبرا بذلك

العماد عون عبر التصعيد الذي يقوم به اليوم انما يرد الجميل الى حزب  المسلح. واعتبر حداد ان
  .يكون ربما مضطرا اليوم للتجاوب مع مساعي التهدئة هللا، الذي قد

في كسروان - الفتوح، في بيان بعد اجتماعه االسبوعي، الحمالت  «واستهجن «اللقاء المستقل {
رئاسة الجمهورية والحكومة والصحافة، من خالل اسلوب جديد يقضي  التي يتوالها عون على
في الكنائس خالل مواعيد القداديس بعدما بات منظمو جوالته عاجزين عن  باستغالل وجود الناس

  .احتفاالت ومهرجانات سياسية حشد المؤيدين في
الذي طرحه عون حول شعبة المعلومات في  واشار البيان الى ان المجتمعين توقفوا عند السؤال

وامام من هي مسؤولة؟ متمنيا لو ان النائب ميشال  قوى االمن الداخلي، بقوله: ما من قانون لها،
حزب هللا» الى ان ما من قانون يجيز لحليفه حمل السالح، » عون تنبه قبل توقيع ورقة التفاهم مع

تغطية هذا السالح وتبريره. كما تمنى على عون ان يشرح للبنانيين  وما من قانون يجيز له هو
هللا» قبل ان يسأل عن مسؤولية شعبة المعلومات في قوى االمن  مسؤولية سالح «حزب

  الداخلي؟
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 بارود: ليحاسبني عون في البرلمــان

 
 صدى البلد

بعد  شـــكـــل كـــــالم رئــيــس تكتل "التغيير واالصالح" النائب العماد ميشال عون
 قـــداس نابيه امس االول والــذي تهجم فيه على رئيس الجمهورية العماد ميشال

 .سليمان وعــدد من الـــوزراء محوراً لسلسلة ردود ومواقف امس

الثقة به  أوضــح وزيــر الداخلية والبلديات زياد بارود ان "المكان الوحيد الصالح لطرح
الثقة  او بأي وزيــر آخر هو مجلس النواب". واكد بارود ان "عون قادر على طرح

 ."كونه زعيم كتلة نيابية

وأشار بارود في تصريح امس الى ان "سليمان منحه ثقته ويستطيع ان يسحبها 
تبين انه ارتكب خطأ" وما عدا ذلك فلمجلس النواب الحق في استرداد  في حال

وانحني لقراره "، متمنيا لو ان الحكم في يد الشعب ألنه  الثقة بي وأنا جاهز
مستوى التخاطب في الداخل واالتهامات التي توزع  االعــدل. وشدد بارود على ان

الحال التي وصلت اليها البالد غير ان  مجانا تجعل أي رئيس جمهورية يبكي على
كونه االب الساهر على مصلحة  الرئيس سليمان يخصص عيونه لكل لبنان وشعبه

 



 
 

 ."جميع أبناء رعيته

ووصف وزير الدولة عدنان القصار المواقف السياسية التي تستهدف 
سليمان "بأنها ال تتوافق مع الجهود الكبيرة التي  بين الحين واآلخــر

الوطنية واالستقرار السياسي  الوحدة يبذلها سليمان في سبيل تعزيز
أن" ما سمعناه من  واالقتصادي واالجتماعي في البالد "، الفتا الى

كالم في حق رئيس الجمهورية ال يجانب الواقع فحسب، بل يسيء 
الدور الذي يلعبه الرئيس بأمانة وإخالص لبناء دولة المؤسسات  إلى

 ."سياسي بلغ حد المس بأمن المواطن والقانون، في ظل تجاذب
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  اطبع   -   الصفحة الرئيسية   -   المقال    :عودة الى   

 
ردود من متري ونجار وبارود وحرب وعفيش كالم عون بحق سليمان والوزراء يلقى 

  االستنكار: يطلق االحكام يمنة ويسرة وعلى جاري عادته
 

 ص  01:17:00 23/04/2009
 
 
 

القى الكالم العنيف الذي وجهه اول امس، رئىس «تكتل االصالح 
والتغيير» النائب ميشال عون الى رئىس الجمهورية العماد ميشال 

سليمان والوزراء المحسوبين عليه استنكارا وشجبا السيما من 
  الوزراء الذين تناولهم باالنتقاد والتجريح.

 

  متري:
 

وفي هذا السياق قال وزير االعالم طارق متري في رده: «في زمن 
الحاجة المتزايدة الى الكلمة الطيبة والحوار العقالني، نرى 

اإلنفعال واثارة اإلنفعال يأخذان الجنرال عون إلى افتعال معركة ضد 
رئيس الجمهورية والحكومة، متوسال التهجم والتهكم. وعلى جاري 

العادة يطلق األحكام يمنة ويسرة. وكأن تردادها يوجد لها أسسا ال 
 وجود لها. فمجرد تكرار الكالم ال يضفي عليه صحة يفتقر إليها». 

 

اضاف: "أما بالنسبة الى قوله أن وزير اإلعالم "يسهر على تسيير 
الشائعات"، فأحسب أن الجنرال نفسه ال يصدقه، خصوصا أنه يعرف جيدا 

كيف تطلق الشائعات واألقاويل وتروَّج وتوظَّف في خدمة التعبئة 
  السياسية والتنديد بالخصوم كيفما اتفق".

 

  نجار:
 

وقال وزير العدل ابراهيم نجار انه استمع "الى لجهة وخطاب العماد 
عون العنيفين واالتهامات الموجهة إلى وزارة العدل والتي تدور على 

  ما يبدو حول التسريبات".
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أضاف: "من المؤكد أن العماد عون، وهو كان قائدا للجيش، يعرف أن 
هذه التسريبات إذا صحت، ليست وزارة العدل وال القضاء اللبناني 

  مصدرها".
 

وتمنى" أال يخطئ العماد عون اليوم في اعدائه كما اخطأ في الماضي 
  باصحابه". وقال: "هذا هو تعليقي على كالمه".

 

وعن انتقاد عون لرئيس الجمهورية، قال وزير العدل أنه يشهد شخصيا 
على "أن الرئيس يقوم بكل المستطاع في ظل الوضع الذي تمر به 

  البالد ولبنان وما يحاط به من تناقضات داخلية واقليمية".
 

  بارود:
 

وأوضح وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود ان المكان 
الوحيد الصالح لطرح الثقة به او بأي وزير آخر هو المجلس 

النيابي. مؤكدا ان "رئيس تكتل التغيير واالصالح" النائب العماد 
  ميشال عون قادر على طرح الثقة كونه زعيم كتلة نيابية".

 

وأشار الى "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان منحه ثقته 
ويستطيع ان يسحبها في حال تبين انه ارتكب خطأ وما عدا ذلك 
فلمجلس النواب الحق في استرداد الثقة بي وأنا جاهز وانحني 

لقراره"، متمنيا لو "ان الحكم في يد الشعب ألنه االعدل". وشدد 
بارود على "ان مستوى التخاطب في الداخل واالتهامات التي توزع 
مجانا تجعل أي رئيس جمهورية يبكي على الحال الذي وصلت اليه 

البالد غير ان الرئيس ميشال سليمان يخصص عيونه لكل لبنان وشعبه 
  كونه االب الساهر على مصلحة جميع أبناء رعيته".

 

   القصار:
 

ووصف وزير الدولة عدنان القصار المواقف السياسية التي تستهدف 
بين الحين واآلخر رئىس الجمهورية بأنها «ال تتوافق مع الجهود 
الكبيرة التي يبذلها الرئىس في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية 

  واالستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي في البالد».
 

وقال: "ما سمعناه من كالم بحق رئىس الجمهورية ال يجانب الواقع 
فحسب، بل ويسيء الى الدور الذي يلعبه فخامة الرئىس بأمانة واخالص 

لبناء دولة المؤسسات والقانون، في ظل تجاذب سياسي بلغ حد المس 
بأمن المواطن، الذي بات مكشوفًا على ازمات من كل االنواع، تهدده 
في سالمته وفرصة عمله، وفي عيشه وحقوقه المدنية. وكلنا يعلم ان 

المواقف السياسية ضد الرئيس التي تصل احيانا الى حد التجريح 
واالفتراء، من شأنها ان تعمق الشرخ في الوطن، وبين ابنائه، في 

وقت احوج ما نكون فيه الى التعاون جميعًا لدرء المخاطر ومشاريع 
  الفتن.

 

ودعا الى «تغليب مصلحة الوطن وشعبه على كل ما عداها، واالبتعاد 
عن لغة التنابذ والكراهية، فالشعب سئم كل ذلك، وعلينا ان نحافظ 

على ما عنده من امل. ونحن اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى في ظل 
االوضاع الداخلية الصعبة واالقليمية المعقدة الى ترسيخ وحدتنا 

الوطنية وااللتفاف حول الدولة ورمز وحدتها فخامة رئيس 
  الجمهورية».

 



 
 

  حرب:
 

ورأى وزير العمل بطرس حرب ان ليس «مطلوبًا من رئىس الجمهورية ان 
يرضي كل الناس في ادائه، انما المطلوب ان يرضي ضميره»، وقال: 
  «اتهام رئىس الجمهورية بأنه ال يعرف سوى البكاء كالم غير صحيح».

 

واذا كان الرئيس يمارس صالحياته ضمن اطار الدستور، فهو بهذا 
المعنى ال يبكي، اال انه يمكن ان يتعرض هو، وكل صاحب ضمير، للبكاء 

  عندما يسمع هذا النوع من الكالم الذي يبكي الناس.
 

اضاف حرب: «التهجم على الوزراء بهذا الشكل ال يفيد حكومة الوحدة 
  الوطنية، وال ممثلي العماد عون في الوزارة».

 

وتابع: «استغربت ان يعتبر قائد جيش سابق ان انتشار السالح بين 
الناس هو وسيلة لمواجهة التوطين، مع العلم انه يعرف ان في ايامه 

  لم يكن السالح منتشرًا بهذا الشكل وكان خطر التوطين اقل».
 

وختم حرب: «انتشار السالح بين الناس يؤدي الى تفتيت الدولة، 
وبالتالي تسهيل فرض التوطين على اللبنانيين، وال يحمي لبنان من 
  التوطين والمؤامرات اال قيام الدولة بقواها الشرعية ومؤسساتها».

 

   عفيش:
 

وأعلنت وزيرة الدولة منى عفيش أن "رئيس الجمهورية "يعمل على 
تأمين السالمة العامة، وهو مقدام وهادئ وال يثور بكالمه"، موضحة أن 
"سياسة رئيس الجمهورية أّدت إلى إحالل السالم في الربوع اللبنانية 
إلى جانب الهدوء واإلزدهار ورعاية طاولة الحوار". وردت على دعوة 
عون بعض الوزراء إلى اإلستقالة: "يمكنه الدعوة إلى المحاسبة في 

البرلمان، وهناك طرق دستورية وقانونية في هذا السياق يمكن 
  إتباعها".
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بيروت - «الحياة» 

استدعى كالم رئيس «تكتل االصالح والتغيير» النيابي اللبناني ميشال عون الذي هاجم فيه رئيس 
الجمهورية ميشال سليمان وعدداً من الوزراء، رداً من المعنيين اضافة الى مؤيدين لنهج األول أيضاً . 

واعتبر وزير العمل بطرس حرب أن تهجم عون «ال يفيد عمل حكومة الوحدة الوطنية. ليس المطلوب أن 



 
 

يرضي الرئيس كل الناس بأدائه إنما ضميره»، معتبراً أن اتهام الرئيس بأنه ال يقوم بشيء إال البكاء غير 
صحيح، وهو يؤدي كل ما بإمكانه للقيام بدوره وممارسة صالحياته ضمن نطاق الدستور. وقال: «هناك 

إمكانية ألن يتعرض رئيس الجمهورية وكل صاحب ضمير للبكاء عندما يسمع هذا الكالم الذي يبكي 
الناس». 

وقال وزير اإلعالم طارق متري: «في زمن الحاجة المتزايدة إلى الكلمة الطيبة والحوار العقالني، نرى 
االنفعال وإثارة االنفعال يأخذان الجنرال عون إلى افتعال معركة ضد رئيس الجمهورية والحكومة، 

متوسالً التهجم والتهكم. وعلى جاري العادة يطلق األحكام يمنة ويسرة. وكأن تردادها يوجد لها أسساً ال 
وجود لها». 

وأضاف: «أما بالنسبة الى قوله إن وزير اإلعالم يسهر على تسيير االشاعات، فأحسب أن الجنرال نفسه ال 
ج وتوظَّف في خدمة التعبئة  يصدقه، خصوصاً أنه يعرف جيداً كيف تطلق االشاعات واألقاويل وتروَّ

السياسية والتنديد بالخصوم كيفما اتفق». 
وأوضح وزير الداخلية زياد بارود ان «المكان الوحيد الصالح لطرح الثقة به او بأي وزير آخر هو 

المجلس النيابي»، مؤكداً ان عون «قادر على طرح الثقة كونه زعيم كتلة نيابية». 
وأشار في حديث الى وكالة «االنباء المركزية» الى ان رئيس الجمهورية منحه ثقته ويستطيع ان يسحبها 

في حال تبين انه ارتكب خطأ «وما عدا ذلك فلمجلس النواب الحق في استرداد الثقة بي وأنا جاهز وأنحني 
لقراره». 

وشدد بارود على «ان مستوى التخاطب في الداخل واالتهامات التي توزع مجاناً تجعل أي رئيس 
جمهورية يبكي على الحال الذي وصلت اليه البالد، غير ان الرئيس ميشال سليمان يخصص عينيه لكل 

لبنان وشعبه». 
ولفت وزير العدل ابراهيم نجار في اتصال أجرته معه إذاعة «صوت لبنان» إلى أنه استمع «إلى لهجة 

وخطاب عون العنيفين واالتهامات الموجهة إلى وزارة العدل وتدور على ما يبدو حول التسريبات»، اشار 
الى ان «من المؤكد أن العماد عون، وهو كان قائداً للجيش، يعرف أن هذه التسريبات إذا صّحت، ليست 

وزارة العدل وال القضاء اللبناني مصدرها».  
وتمنى نجار «أال يخطئ عون في اعدائه كما اخطأ في الماضي بأصحابه». واكد انه يشهد شخصياً على 

«أن رئيس الجمهورية يقوم بكل المستطاع في ظل الوضع الذي تمر به البالد وما يحيط بها من تناقضات 
داخلية وإقليمية».  

واعتبر وزير الدولة عدنان القصار ان «ما سمعناه من كالم في حق 
رئيس الجمهورية يجانب الواقع ويسيء الى الدور الذي يلعبه بإخالص 

لبناء دولة القانون والمؤسسات»، داعياً الى االبتعاد عن لغة التنابذ 
والكراهية. 

وأكدت وزيرة الدولة منى عفيش أن «رئيس الجمهورية يعمل على تأمين السالمة العامة، وهو مقدام 
وهادئ وال يثور بكالمه»، الفتة إلى أن «سياسته أّدت إلى إحالل السالم إلى جانب الهدوء واالزدهار 

ورعاية طاولة الحوار». 
وقالت عفيش في حديث إلى «أخبار المستقبل» رداً على كالم عون لجهة دعوته بعض الوزراء إلى 

االستقالة، بالقول: «يمكنه الدعوة إلى المحاسبة في البرلمان، وهناك طرق دستوريّة وقانونية في هذا 
السياق يمكن إتباعها». 

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ان رئيس البالد يجب ان يبقى في منأى عن اي 
استهداف على المستوى الوطني العام وفي الخطاب السياسي العام، الفتاً الى ان دور رئيس الجمهورية 
يجب ان يُقرأ قراءة هادئة ورصينة تركز على ان ادارته للواقع السياسي في لبنان ال يمكن إال ان تكون 

على قاعدة محاولة صناعة الوفاق الوطني في لبنان في ظل السقف المعطى له على مستوى الصالحيات 
والقدرات. 

وقال في حديث الى «المركزية»: «ان شعبة المعلومات اصبحت حقيقة واقعة في النظام السياسي وحقيقة 
عملية، موجودة، يجب النقاش في شأن قوننتها وشرعنتها او غير قوننتها وشرعنتها». 

وأكد النائب رياض رحال في بيان «ان البكاء والعويل هما لفاقدي الشعبية التي تتراجع يوماً بعد يوم بسبب 
ازمتها الداخلية التي تنخر جسدها، وهناك فرق شاسع بين البكاء النابع من القلب على خسارة لبنان، 

والتباكي على كرسي لن يؤول ابداً الى اصحاب الصراخ واالصوات العالية، ألن اللبنانيين يرفضون 
االنقالبات والهبات والحروب التي دفّعت الجميع اثماناً غالية». 

وقال رئيس «حزب الوطنيين االحرار» النائب دوري شمعون إن النائب عون «يهاجم رئيس الجمهورية 
ألن عينه على الرئاسة االولى منذ البداية، ويعتبر أن اآلخر أخذ منه الموقع، وهو لم يستطع أن يشفى من 

هذه العقدة». 
واعتبر شمعون أن «هناك من يزعج العماد عون في فرع المعلومات، وهو قد يكون منزعجاً من بعض 



 
 

المعلومات والتوقيفات التي تحصل من طريق فرع المعلومات». 
وأعلن الوزير السابق وئام وهاب أنه «ال يوافق على كالم النائب عون في حق رئيس الجمهورية الذي ال 

يستطيع ان يفعل شيئاً ألن ال صالحيات لديه، وإذا لم يعدل الطائف، سنبقى على هذه الحال»، متهماً 
الحكومة التي «ال نشعر بها، بأنها قاصرة، ومن الضروري إسقاطها». وقال: «ال يمكن أن نهاجم وزيراً 
ليس معنا في السياسة ونغض النظر عن الوزير الذي معنا، فهناك كثر يعارضون وزير الزراعة حسين 

الحاج حسن في السياسة، ولكن هل يستطيع أحد أن يقول إنه غير فعال في وزارته، وكذلك األمر بالنسبة 
الى وزير العدل ابراهيم نجار، ولكن لننظر الى وزير االتصاالت شربل نحاس، فهو جيد بالتنظير، ولكن 

عمالنياً هناك بعض التساؤالت، خصوصاً في ما يتعلق بالوضع السيىء للهاتف الخليوي». 
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