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مزيد من المواقف حيال التطورات االخيرة 
 القصار: الناس مّلت الصدام السياسي 

حذر عدد من المسؤولين والقوى السياسية من ان استمرار التشنج السياسي قد يضع لبنان كله في 
خطر. 

* أسف وزير الدولة عدنان القصار "لبلوغ لغة التخاطب بين الفرقاء السياسيين هذه الدرجة من 
االنحدار، التي يمكن ان تعرض االستقرار والسلم االهلي في لبنان بالخطر". 

ودعا في تصريح له جميع القوى السياسية "للعودة الى رشدها السياسي، والتحاور في ما بينها ضمن 
االطر الدستورية وليس عبر المنابر االعالمية"، الفتا الى ان "البالد ال تحتمل بأي شكل من االشكال 

اية سجاالت سياسية وال خضات امنية، فانها مطالبة بترسيخ االستقرار واالقالع عن لغة التخوين 
التي كانت في العديد من المحطات السياسية وقودا للفتنة". 

وقال ان "المواطن سئم ومّل من استمرار حال الصدام السياسي وال سيما ان هذه الحال تنعكس سلبا 
على الواقع االقتصادي للبلد، االمر الذي يرتد على معيشة المواطن ومصالحه، ويزيد في هموم 
الناس ومتطلباتهم ونحن في بداية عام دراسي وعلى ابواب فصل شتاء له متطلباته وسط ازمات 

كثيرة كالكهرباء والسير والمياه وسواها". 
    * رأى وزير العمل بطرس حرب في حديث الى "اخبار المستقبل" ان "الحكومة تواجه حاالً 

استثنائية تشكل انقالباً عليها"، رافضا "التعاطي مع هذا االمر" ودعا الدولة الى "وضع يدها على 
الفضيحة غير المقبولة التي حصلت في حرم المطار"، وقال: "دخل مسلحون الى المطار، وتم فتح 

صالون الشرف من دون ترخيص من السلطات المعنية، وهذا تجاوز واسقاط للمؤسسات"، معتبرا ان 
"ما حصل هو ظاهرة لواقع سياسي سيىء جداً، والسكوت عنه يعتبر تجاهال لهذا الواقع، وبالتالي 

تأجيل المشكلة ليس من مصلحة لبنان او مصلحة اي شخص آخر". 
واضاف: ان مجلس الوزراء "سيجتمع وسيتحدث عما جرى في المطار"، مشددا على ان "معالجة 

الوضع تتم عبر االصول واحترام قيام الدولة ومفهومها، وليس عبر اسقاطها وضربها، مما سيؤدي 
الى انهيار هيكليتها، وبالتالي انهيار المقاومة ومفهومها واحترام الناس لها ولدورها وتضحياتها في 

الجنوب". 
وأكد حرب ان "ما يقوم به حزب هللا يضرب صورة المقاومة عند اللبنانيين، خصوصا عند استعمال 

 ايار ثان، اذ في 7السالح الذي كان يوجه ضد اسرائيل، في وجه اللبنانيين انفسهم". واستبعد حصول 
المرة السابقة كانت التجربة مرة على الجميع، والضحية الوحيدة كانت لبنان، وليس في نية احد اعادة 

هذه التجربة في لبنان، ولكني ارى توتراً سياسياً اذا استمر الوضع كما هو عليه اليوم". 
* اكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي بزي "ان اللبنانيين الذين يعيشون قلقا معيشيا 

واجتماعيا، ليسوا في حاجة الى ان يعيشوا قلقا سياسيا وامنيا"، داعيا "القيادات السياسية على مختلف 
انتماءاتها الى تبديد الهواجس والقلق". 

وقال: "علينا التفنن في تبريد الرؤوس الحامية التي تريد ان يلتهب هذا البلد، وان يحترق اللبنانيون. 
نحن لن نسمح الحد على االطالق ان يأخذ لبنان الى اي موقع يشعر اللبنانيون انهم بعيدون كل البعد 
عن مواقع العزة والشرف والكرامة واالباء". واضاف: "لن نسمح الحد بان يأخذ البلد الى االنقسام 

المميت والى االحتراب الداخلي البغيض". 
* االمين العام لـ"رابطة الشغيلة الوزير السابق زاهر الخطيب: "لقد جرى استغالل اغتيال الرئيس 

رفيق الحريري، بدعم اميركي، لتحقيق انقالب في لبنان، وتبين ان نقطة االنطالق في هذا االنقالب 
كانت فبركة الشهود الزور". 

وقال أليس من حقنا بعد انكشاف زيف الشهود الزور، واعتراف رئيس الحكومة سعد الحريري بانهم 
ضللوا التحقيق والحقوا األذى بسوريا ولبنان وسيسوا االغتيال، المطالبة بمالحقة هؤالء الشهود الذين 

يصولون ويجولون في العالم وتوفر لهم الحماية والرعاية، وان تجري محاكمتهم". 
* طالب مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران اللبنانيين بـ"اعتماد الخطاب العقالني واالبتعاد 



 
 

عن السجاالت والتصعيد السياسي الذي يذكرنا باجواء الحرب الطائفية التي حاربها وعمل اللغائها 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث كان عراب اتفاق الطائف". 

وقال: "ال يجوز عبر الخطاب المذهبي ان نقضي على االنجازات التي حققها الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري ونعيش اجواء سجاالت تعيدنا الى اجواء الحرب االهلية، فشهود الزور الذين شوهوا 
الحقائق هم اداة للفساد وعلى القضاء ان يأخذ دوره لمحاكمتهم"، محذرا من "تسييس قرارات 

المحكمة الدولية"، وداعيا الى "العمل الدؤوب وصوال الى الحقيقة التي ينشدها جميع اللبنانيين، الن 
المواجهة يجب ان تكون سياسية وليس عسكرية وعلى جميع المسؤولين بذل كل الجهود لبقاء لبنان 

موحدا يتمتع بالسلم االهلي". 
* رئيس حزب النجادة مصطفى الحكيم، "ان الوضع الداخلي بلغ ذروة في التعقيد ومرحلة حرجة، 

ودخل في نفق مظلم لم تعد تنفع معه اية معالجات سياسية او اتصاالت، وبات معه التطلع الى تدخل 
عربي، أو باالحرى سوري – سعودي امراً ملحا العادة االمور الى نصابها وتدوير الزوايا". 

* "الحركة اللبنانية الحرة"، ان تصرفات "حزب هللا" وحلفائه تفقد الدولة هيبتها من خالل ضرب 
مؤسساتها االمنية والقضائية، وتستبيح مرافقها الشرعية بقوة، وتحاول تمرير سيناريو ات ترهيبة". 
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  القصار: على الجميع التحاور
  ضمن األطر الدستورية

التخاطب بين االفرقاء السياسيين  أسف وزير الدولة عدنان القصار لـ«وصول لغة
إلى تعريض االستــقرار  الى هذه الدرجة من االنحدار التي يؤدي استمرارها

لـ«العودة إلى رشدهم  والســلم األهــلي في لبنان إلى الخطر»، ودعا الجميع
المنابر  السياسي والتحاور في ما بينهم ضمن األطر الدستورية وليس عبر

  .«اإلعالمية

أشكال  ولفت االنتباه في تصريح إلى أن «البالد ال تحتمل أي شكل من
 السجاالت السياسية وال خضات أمنية، وألجل ذلك فإن القوى السياسية مطالبة

  .«بترسيخ االستقرار عبر اإلقالع عن لغة التخوين في ما بينها

لموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ودعوته  وأعرب عن دعمه
التحاور عبر المؤسسات الدستورية، والتزام  للقوى السياسية على اختالفها إلى

  .لبنان من االنزالق إلى مخاطر الثوابت الوطنية الجامعة التي وحدها تجنب
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 القصار يدعو كل القوى
 للعودة الى رشدها السياسي

  - 3777 - العدد 2010 أيلول 21المستقبل - الثالثاء 

دعا وزير الدولة عدنان القصار، كل "القوى السياسية الى العودة إلى رشدها السياسي، والتحاور فيما بينها 
ضمن األطر الدستورية وليس عبر المنابر اإلعالمية"، معلنا عن أسفه لـ"وصول لغة التخاطب فيما بينهم 
إلى هذه الدرجة من االنحدار، التي يؤدي استمرارها إلى تعريض االستقرار والسلم األهلي في لبنان إلى 

 الخطر". 
ولفت في تصريح أمس، الى أن "البالد ال تحتمل في أي شكل من األشكال أي سجاالت سياسية، وال 

خضات أمنية، لذلك نرى أن القوى السياسية مطالبة بترسيخ االستقرار، عبر اإلقالع عن لغة التخوين فيما 
 بينها، ال سيما وأن هذه اللغة كانت في العديد من المحطات السياسية وقودا للفتنة".

وأعلن عن "دعمه لموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ودعوته للقوى السياسية على اختالفها إلى 
التحاور عبر المؤسسات الدستورية، والتزام الثوابت الوطنية الجامعة، التي وحدها تجنب لبنان من االنزالق 

 إلى مخاطر ال يمكن له تحمل نتائجها في هذه الظروف المصيرية والصعبة إقليميا وداخليا".
وأشار الى أنه "في الوقت الذي كان من المرتقب أن يحقق لبنان خالل هذه السنة نموا اقتصاديا، ويرتفع 
حجم االستثمار العربي واألجنبي في لبنان، نجد أن هذا األمر قد ال يتحقق بسبب الحالة السياسية غير 
المستقرة التي تشهدها البالد منذ عدة أشهر"، موضحا أن "المستثمر يبحث عن االستقرار من أجل أن 
يستثمر أمواله، وهذا الوضع غير متوّفر في لبنان، لذا نجد أن العديد من المستثمرين العرب في حال 

 استمرار الوضع على حالته من التأزم قد يغيرون وجهة استثماراتهم إلى بلدان أخرى أكثر أمنا واستقرارا".
وشدد على أنه "ال يجوز أن يظل االقتصاد اللبناني أسير السياسة ومماحكاتها، لذا على كل القوى 

السياسية تغليب مصلحة الوطن والمواطن على حساب مصالحها الشخصية، وهذا يتطلب منها عقلنة 
خطابها السياسي، والتحاور فيما بينها في سبيل الوصول إلى رؤية وطنية مشتركة، تجنب البالد الفوضى 

 وخطر االقتتال بين اللبنانيين".
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LIBAN 

Kassar « consterné » par le niveau du 
discours politique 
mardi, septembre 21, 2010 
 
Le ministre d'État, Adnane Kassar, s'est dit « consterné » par la dégradation 
du discours politique, soulignant que si ces échanges se poursuivent, la 
stabilité et la paix civile au Liban seront exposées à des dangers. 
Il a appelé « toutes les forces politiques à revenir à la raison et à engager un 



 
 

dialogue entre elles dans le cadre des institutions constitutionnelles et non 
pas à partir des tribunes médiatiques », partant du principe que le pays 
« n'est plus en mesure de supporter des conflits politiques ou des secousses 
de sécurité ». Selon M. Kassar, « les Libanais en ont assez des 
confrontations politiques permanentes qui se répercutent négativement au 
quotidien sur le double plan social et économique et qui aggravent de la 
sorte les soucis de la population au seuil de l'ouverture d'une nouvelle année 
scolaire ». 
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  هـ 1431 شوال 12 الموافق 2010 21الثالثاء, أيلول 
  

 
 القصار دعا لوقف لغة التخوين

 
  وعقلنة الخطاب السياسي والتحاور

 
طالب وزير الدولة عدنان القصّار القوى السياسية <بالعودة إلى رشدها السياسي، 

والتحاور فيما بينها ضمن األطر الدستورية وليس عبر المنابر اإلعالمية>، معبرا عن أسفه 
لوصول لغة التخاطب فيما بينهم إلى هذه الدرجة من اإلنحدار، <التي يؤدي استمرارها 

إلى تعريض اإلستقرار والسلم األهلي في لبنان إلى الخطر>·  

واشار إلى أّن <البالد ال تحتمل في أي شكل من األشكال أية سجاالت سياسية وال 
خّضات أمنية، وألجل ذلك فإّن القوى السياسية مطالبة بترسيخ اإلستقرار عبر اإلقالع عن 
لغة التخوين فيما بينها، ال سيّما وأّن هذه اللغة كانت في العديد من المحطات السياسية 

 وقودا للفتنة>· 

وأعرب القصّار عن دعمه لموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ودعوته للقوى 
السياسية على اختالفها إلى التحاور عبر المؤسسات الدستورية، والتزام الثوابت الوطنية 

الجامعة التي وحدها تجنب لبنان من االنزالق إلى مخاطر ال يمكن له تحمل نتائجها في 
هذه الظروف المصيرية والصعبة اقليمياً وداخلياً ·  

اضاف: <في كل المراحل الصعبة التي مر بها لبنان أكدت االحداث أنه ال حل إال بالتفاهم 
والجلوس معاً في اطار حوار يحكمه الهدوء والرصانة واالعتدال، فلبنان ال ينهض إال بالتوافق 

واالستقرار>·  

ولفت إلى أّن <المواطن اللبناني سئم ومّل من استمرار حالة التصادم السياسي ، ال 
سيّما وأّن هذه الحالة تنعكس يوميا سلبا على الواقع اإلقتصادي للبلد، األمر الذي يرتد 
على معيشة المواطن ومصالحه، ويزيد هموم الناس ومتطلباتهم ونحن في بداية عام 

دراسي وعلى ابواب فصل شتاء له متطلباته وسط ازمات كثيرة كالكهرباء والسير والمياه 
وسواها>·  

وإذ اعتبر الوزير القصار أنه <في الوقت الذي كان من المرتقب أن يحقق لبنان في خالل 
هذه السنة نموّاً إقتصادياً الفتاً، وأن يرتفع حجم اإلستثمار العربي واألجنبي في لبنان، نجد 



 
 

بأّن هذا األمر قد ال يتحقق بسبب الحالة السياسية غير المستقرّة التي تشهدها البالد 
منذ عّدة اشهر>·  

وأشار إلى أّن <المستثمر يبحث عن اإلستقرار ليستثمر أمواله، وبما أّن هذا الوضع لألسف 
غير متوفّر في لبنان، فإّن العديد من المستثمرين العرب في حال استمرار الوضع على 

حالته من التأزم قد يغيرون وجهة استثماراتهم إلى بلدان أخرى أكثر أمناً واستقراراً، من 
هنا ال يجوز بأي شكل من األشكال أن يظل اإلقتصاد اللبناني أسير السياسة ومماحكاتها، 

وبالتالي فإّن جميع القوى السياسية مدعوة إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن على 
حساب مصالحها الشخصية، وهذا يتطلّب منها عقلنة خطابها السياسي والتحاور فيما 

بينها في سبيل الوصول إلى رؤية وطنية مشتركة، تجنّب من خاللها البالد الفوضى وخطر 
 اإلقتتال فيما بين اللبنانيين>· 
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 محليات لبنان
 

  

التصادم السياسي يرتد على مصالح الشعب  
 القصار : للتحاور في إطار الدستور

 
  

دعا وزير الدولة عدنان القصّار، جميع القوى السياسية للعودة إلى رشدها السياسي، والتحاور فيما بينها 
ضمن األطر الدستورية وليس عبر المنابر اإلعالمية، معبرا عن أسفه لوصول لغة التخاطب فيما بينهم إلى 

هذه الدرجة من اإلنحدار، التي يؤدي استمرارها إلى تعريض اإلستقرار والسلم األهلي في لبنان إلى 
الخطر.  

 
ولفت في تصريح له، إلى أّن البالد ال تحتمل في أي شكل من األشكال أية سجاالت سياسية وال خضّات 

أمنية، وألجل ذلك فإّن القوى السياسية مطالبة بترسيخ اإلستقرار عبر اإلقالع عن لغة التخوين فيما بينها، 
ال سيّما وأّن هذه اللغة كانت في العديد من المحطات السياسية وقودا للفتنة.  

وأعرب القصّار عن دعمه لموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ودعوته للقوى السياسية على 
اختالفها إلى التحاور عبر المؤسسات الدستورية، والتزام الثوابت الوطنية الجامعة التي وحدها تجنب لبنان 

من االنزالق إلى مخاطر ال يمكن له تحمل نتائجها في هذه الظروف المصيرية والصعبة اقليمياً وداخلياً . 
اضاف: في كل المراحل الصعبة التي مر بها لبنان أكدت االحداث أنه ال حل إال بالتفاهم والجلوس معاً في 

اطار حوار يحكمه الهدوء والرصانة واالعتدال، فلبنان ال ينهض إال بالتوافق واالستقرار.  
التصادم السايسي  

ولفت إلى أّن المواطن اللبناني سئم ومّل من استمرار حالة التصادم السياسي ، وال سيّما أّن هذه الحالة 
تنعكس يوميا سلبا على الواقع اإلقتصادي للبلد، األمر الذي يرتد على معيشة المواطن ومصالحه، ويزيد 
هموم الناس ومتطلباتهم ونحن في بداية عام دراسي وعلى ابواب فصل شتاء له متطلباته وسط ازمات 

كثيرة كالكهرباء والسير والمياه وسواها.  
وإذ اعتبر الوزير القصار أنه في الوقت الذي كان من المرتقب أن يحقق لبنان في خالل هذه السنة نموّا 
إقتصاديا الفتاً، وأن يرتفع حجم اإلستثمار العربي واألجنبي في لبنان، نجد بأّن هذا األمر قد ال يتحقق 
بسبب الحالة السياسية غير المستقرّة التي تشهدها البالد منذ عّدة اشهر، أشار إلى أّن المستثمر 
يبحث عن اإلستقرار ليستثمر أمواله، وبما أّن هذا الوضع لألسف غير متوفّر في لبنان، فإّن العديد من 
المستثمرين العرب في حال استمرار الوضع على حالته من التأزم قد يغيرون وجهة استثماراتهم إلى 

بلدان أخرى أكثر أمنا واستقرارا، من هنا ال يجوز بأي شكل من األشكال أن يظل اإلقتصاد اللبناني أسير 
السياسة ومماحكاتها، وبالتالي فإّن جميع القوى السياسية مدعوة إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن 

على حساب مصالحها الشخصية، وهذا يتطلّب منها عقلنة خطابها السياسي والتحاور فيما بينها في 
سبيل الوصول إلى رؤية وطنية مشتركة، تجنّب من خاللها البالد الفوضى وخطر اإلقتتال فيما بين 

 اللبنانيين. 
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 القصار 

لتعد القوى السياسية 
 الى رشدها

 

 صدى البلد

دعا وزير الدولة عدنان القّصار، جميع القوى 
السياسية "للعودة إلى رشدها السياسي، والتحاور 

في ما بينها ضمن األطر الدستورية وليس عبر 
المنابر اإلعالمية"، معبرا عن أسفه لوصول لغة 

التخاطب في ما بينهم إلى هذه الدرجة من 
اإلنحدار "التي يؤدي استمرارها إلى تعريض 

اإلستقرار والسلم األهلي في لبنان إلى الخطر". 
ولفت إلى أّن "البالد ال تحتمل في أي شكل من 

األشكال أية سجاالت سياسية وال خّضات أمنية، 
وألجل ذلك فإّن القوى السياسية مطالبة بترسيخ 
اإلستقرار عبر اإلقالع عن لغة التخوين في ما 

بينها، ال سيّما وأّن هذه اللغة كانت في العديد من 
المحطات السياسية وقودا للفتنة". وأعرب عن 
دعمه لموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال 

سليمان، ودعوته للقوى السياسية على اختالفها 
إلى التحاور عبر المؤسسات الدستورية، والتزام 
الثوابت الوطنية الجامعة التي وحدها تجنب لبنان 

االنزالق إلى مخاطر ال يمكن له تحمل نتائجها 
في هذه الظروف المصيرية والصعبة اقليمياً 
وداخلياً . وإذ اعتبر الوزير القصار أنه "في 

الوقت الذي كان من المرتقب أن يحقق لبنان في 
خالل هذه السنة نمّوا إقتصاديا الفتاً، وأن يرتفع 

حجم اإلستثمار العربي واألجنبي فيه نجد أّن هذا 

 



 
 

األمر قد ال يتحقق بسبب الحالة السياسية غير 
المستقّرة التي تشهدها البالد منذ عّدة اشهر"، 
أشار إلى أّن "المستثمر يبحث عن اإلستقرار 

ليستثمر أمواله، وبما أّن هذا الوضع لألسف غير 
متوفّر في لبنان، فإّن العديد من المستثمرين 

العرب في حال استمرار الوضع على حالته من 
التأزم قد يغيرون وجهة استثماراتهم إلى بلدان 

 أخرى أكثر أمنا واستقرارا".
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اسف وزير الدولة عدنان القصار لـ"وصول لغة التخاطب في ما بين 
الفرقاء السياسيين الى هذه الدرجة من اإلنحدار وتخوف من ان يؤدي 

استمرارها إلى تعريض اإلستقرار والسلم األهلي في لبنان إلى 
  الخطر".

 

ودعا في تصريح له جميع القوى السياسية «للعودة الى رشدها 
السياسي، والتحاور في ما بينها ضمن االطر الدستورية وليس عبر 

المنابر االعالمية»، الفتًا الى ان «البالد ال تحتمل بأي شكل من 
االشكال اية سجاالت سياسية وال خضات امنية، وألجل ذلك فإن القوى 

السياسية مطالبة بترسيخ االستقرار عبر االقالع عن لغة التخوين فيما 
بينها، ال سيما وان هذه اللغة كانت في العديد من المحطات 

  السياسية وقودًا للفتنة».
 

وأعرب القصار عن دعمه لموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال 
سليمان، ودعوته للقوى السياسية على اختالفها إلى التحاور عبر 
المؤسسات الدستورية، والتزام الثوابت الوطنية الجامعة التي 

وحدها تجنب لبنان من االنزالق إلى مخاطر ال يمكن له تحمل نتائجها 
  في هذه الظروف المصيرية والصعبة اقليميا وداخليا.

 

اضاف: "في كل المراحل الصعبة التي مر بها لبنان أكدت االحداث أنه 
ال حل إال بالتفاهم والجلوس معا في اطار حوار يحكمه الهدوء 

  والرصانة واالعتدال، فلبنان ال ينهض إال بالتوافق واالستقرار".
 

ولفت إلى أن "المواطن اللبناني سئم ومل من استمرار حال التصادم 
السياسي، ال سيما وأن هذه الحال تنعكس يوميا سلبا على الواقع 
اإلقتصادي للبلد، األمر الذي يرتد على معيشة المواطن ومصالحه، 
ويزيد هموم الناس ومتطلباتهم ونحن في بداية عام دراسي وعلى 

ابواب فصل شتاء له متطلباته وسط ازمات كثيرة كالكهرباء والسير 
  والمياه وسواها".

javascript:__doPostBack('LinkButton1','')�
javascript:__doPostBack('LinkButton3','')�
javascript:window.print();�


 
 

 

وإذ اعتبر أنه "في الوقت الذي كان من المرتقب أن يحقق لبنان خالل 
هذه السنة نموا إقتصاديا الفتا، وأن يرتفع حجم اإلستثمار العربي 

واألجنبي في لبنان، نجد هذا األمر قد ال يتحقق بسبب الحال السياسية 
غير المستقرة التي تشهدها البالد منذ عدة اشهر"، وأشار إلى أن 

"المستثمر يبحث عن اإلستقرار ليستثمر أمواله، وبما أن هذا الوضع 
لألسف غير متوافر في لبنان، فإن العديد من المستثمرين العرب في 

حال استمرار الوضع على حاله من التأزم قد يغيرون وجهة 
استثماراتهم إلى بلدان أخرى أكثر أمنا واستقرارا، من هنا ال يجوز 

بأي شكل من األشكال أن يظل اإلقتصاد اللبناني أسير السياسة 
ومماحكاتها، وبالتالي فإن جميع القوى السياسية مدعوة إلى تغليب 

مصلحة الوطن والمواطن على حساب مصالحها الشخصية، وهذا يتطلب 
منها عقلنة خطابها السياسي والتحاور في ما بينها في سبيل الوصول 

إلى رؤية وطنية مشتركة، تجنب من خاللها البالد الفوضى وخطر 
  اإلقتتال في ما بين اللبنانيين".
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0Bنائب من «المستقبل»: نتهم «حزب هللا» بفبركة «شاهد الزور االول جميل السيد» وإدارته 
 2010 سبتمبر 21الثالثاء, 

بيروت - «الحياة» 

تصاعد امس السجال بين «حزب هللا» وحلفائه من جهة، وبين مسوؤلي «تيار المستقبل» ونوابه وحلفائه 
من جهة ثانية، وأطلق سيل من التصريحات النارية. 

وأعرب الرئيس السابق للحكومة سليم الحص، باسم «منبر الوحدة الوطنية» عن صدمته «بلغة التخاطب 
بين بعض السياسيين والتي اخذت في اآلونة االخيرة تحفل بفجور مذهبي وطائفي»، معتبراً ان «هذه اللغة 
غير مقبولة على االطالق وهي تدل على ضياع روح المسؤولية الوطنية لدى بعض رجال السياسة الذين 
ال يتورعون عن اثارة العصبيات الفئوية الرخيصة خدمة لمآرب سياسية آنية ولو على حساب المصلحة 

الوطنية العليا». 
وأضاف: «اننا نهيب بهؤالء ان يترفعوا عن استخدام هذه اللغة المبتذلة في اي حال من االحوال، خصوصاً 

ان بعض مجتمعنا لم يعد يحتمل مثل هذه االثارات». ورأى «ان المشكلة ما كانت في بلدنا يوماً مذهبية او 
طائفية اال في الحاالت التي يشاء فيها ذوو النيات الخبيثة االيقاع بين فئات الشعب».  

واعتبر وزير العمل بطرس حرب ان «الحكومة تواجه حالة استثنائية تشّكل انقالباً عليها»، مؤكداً أنه «ال 
يجوز التعاطي مع هذا األمر بتجاهل، بل على الدولة وضع يدها على الفضيحة غير المقبولة التي حصلت 

في حرم المطار». 
وقال حرب لـ «اخبار المستقبل»: «دخل مسلّحون إلى المطار، وتم فتح صالون الشرف من دون ترخيص 

من السلطات المعنية، وهذا تجاوز وإسقاط للمؤسسات، واعتداء على المطار وضباطه»، معتبراً أن «ما 
حصل هو ظاهرة لواقع سياسي سيئ جداً، والسكوت عنه يُعتبر تجاهالً لهذا الواقع، وبالتالي تأجيل المشكلة 

ليس من مصلحة لبنان أو مصلحة أي شخص آخر».  
 أيار» 7ولفت إلى أن «مجلس الوزراء سيجتمع وسيتحدث عما جرى في المطار»، مستبعداً «حصول 

جديدة. 
ورأى وزير السياحة فادي عبود في حديث الى إذاعة «صوت لبنان»، أن «ال لزوم لكل هذا التصعيد ألن 

الكل يعرف أننا في النهاية سنصل الى تفاهم». وأّكد أن «معرفة الحقيقة تبدأ بعملية التحقيق مع شهود 
الزور». 



 
 

ولفت وزير الدولة عدنان القّصار في تصريح له، إلى أّن 
«البالد ال تحتمل أية سجاالت سياسية وال خّضات أمنية». 

وأعرب القّصار عن دعمه لموقف رئيس الجمهورية ميشال 
سليمان، ودعوته القوى السياسية إلى التحاورعبر المؤسسات 

الدستورية، والتزام الثوابت الوطنية الجامعة.  
ورأى عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب ايلي ماروني «ان حزب هللا يصّر على تأكيد أن المطار وأمنه 

في قبضته وما شهدناه هو بمثابة هدم لكيان الدولة وبداية إنقالب فعلي على المؤسسات». 
 آذار لعدم 14 آذار» اإللكتروني: «أضم صوتي إلى من يلوم قادة 14وقال ماروني في حديث إلى موقع «

 آذار الممدوة واجهتها صفعة تلو 14قدرتهم على الحفاظ على مكتسبات ثورة األرز، وال ننسى أن يد 
االخرى. لذا إن لم نوّحد صفوفنا من دون أي تخاذل، ستعود االمور إلى ما كانت عليه سابقاً ». 

 آذار وقال: «ال بد من عقد إجتماع سريع، مستعجل، 14ودعا ماروني إلى اجتماع مستعجل بين أقطاب 
 آذار، إلطالق عهد ثورة جديدة سلمية لمواجهة مخطط تفكيك الدولة». 14يضم نواب، ووزراء، وفعاليات 

وطالب بتوقيف «المواكب المسلحة التي يستخدمها حزب هللا في تنقالته األمنية داخل لبنان». 
ورداً على ما تردد عن مخطط لـ «حزب هللا» لوضع يده على المناطق المسيحية، قال: «يدنا ستبقى 

ممدودة، وسنقابل بالمحبة، كل التصرفات. ولكن لن ننظر إلى كل من سيتعمد اإلساءة إلى أهلنا وذبحنا، بل 
سنكون له بالمرصاد دفاعاً عن المسيحيين، والمسلمين وكل لبنان». 

واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدالني في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان «ان حزب هللا 
يهدف من خالل ممارساته الميليشيوية الى إلغاء المحكمة الدولية». 

وسأل: «ماذا يريد حزب هللا من هذه المواقف؟ وهل أن الموضوع في النتيجة هو الوصول إلى والية 
الفقية؟». وأكد «ان ما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي، ال يمكن السكوت عنه كونه أطاح جميع 

مقومات الدولة».؟  
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري في حديث إلى إذاعة «الشرق» ان «الرئيس الحريري 

طلب أخذ ملف ما يسمى شهود الزور الى آخره، ولكن بمجرد ان اسقط هذه الورقة من أيدي اآلخرين جن 
جنونهم واخذوا يمارسون ما نشاهد من ممارسات». 

وأضاف: «نحن نتهم حزب هللا بأنه من فبرك وادار شاهد الزور االول جميل السيد الذي فبرك بدوره شاهد 
الزور الثاني احمد ابو عدس، واآلن حزب هللا كشف انه من حرك جميل السيد. وبناء عليه نحن نتهمه 

مباشرة بملف شهود الزور ونريد معرفة كل التفاصيل ونحن من يريد اخذ هذا الملف الى اآلخر». 
وطالب «حزب هللا» بأن «يمثل المسؤول لديه في الحزب عن شهود الزور، اي جميل السيد، امام التحقيق 

الدولي في هذا الملف». 
المعركة ليست بين مذاهب 

وسأل عضو تكتل «لبنان أوالً » النائب خالد زهرمان في حديث إلى محطة «الجديد» كيف يسمح أمن 
المطار لعدد كبير من سيارات رباعية الدفع، بزجاج قاتم ووجود مسلحين على متنها، الدخول إلى حرم 

المطار؟. مؤكداً أنه ال يوافق الخطاب الذي اطلقه النائب محمد كبارة، «إذ أن المعركة ليست بين مذاهب أو 
بين السنة والشيعة». 

ورأى نائب رئيس «تيار المستقبل» أنطوان أندراوس أن الوضع الراهن يشبه اإلنقسام السني - الشيعي». 
وقال في حديث الى وكالة «أخبار اليوم»، أنه إزاء هذا الواقع «ال يمكن للمسيحيين ان يقفوا متفّرجين على 

سالح حزب هللا وهو يستبيح مؤسسات الدولة». ورأى أن «حزب هللا» أعلن الحرب على ثلثي الشعب 
اللبناني، قائالً : «هذا ما لن نقبل به»، مشدداً على انه «إذا اعتقد أنه يريد أن يسيطر على الدولة اللبنانية 

فذلك لن يتم إال على دمائنا وأجسادنا». 
وأكد عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن «اللواء السيد غير 

»، أن «هناك جرماً مباشراً OTVمطلوب بسبب قضايا التعدي عليه»، معتبراً في حديث الى قناة الـ «
اآلن بتهديد أمن الدولة من خالل تهديد رئيس الحكومة». 

ورأى ان «المشهد على طريق مطار بيروت الدولي خالل استقبال اللواء السيد كان مجموعة من 
الميليشيات المسلحة في سيارات تذكرنا بالمافيات في ألكابوني وهذا هو المنظر المسيء الى الدولة 

والشعب اللبناني». 
استحالة عودة سورية 

 10ورأى النائب السابق سمير فرنجية أن ما يحصل اليوم «محاولة إللغاء نداء بكركي الصادر منذ 
سنوات ومفاعيله التي تحققت باالستقالل الثاني، بإبراز الشخص الذي حارب هذا النداء وهو اللواء جميل 

السيد». 



 
 

 «ان بعد الذي رأيناه في اليومين الماضيين من استباحة للمطار والتصرف MTVوقال فرنجية الى الـ 
الميليشيوي لم يعد هناك ما يسمى مقاومة، فسالحها تحول لحماية ضابط مطلوب من العدالة». واعتبر أن 

«صعوبة المرحلة الراهنة ليست مرتبطة بالعالقة مع سورية، بل سببها مفاوضات السالم والمحكمة 
الدولية»، وإذ أشار الى أن «األزمة في المنطقة تنعكس سلباً على لبنان»، أّكد أن «هناك استحالة لعودة 

سورية الى لبنان»، مشدداً على أن «ما شهدناه في المطار مخجل ومعيب، وكان في اإلمكان أن نسأل قائد 
الجيش كيف سمح بذلك». 
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