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بلبنان األوضاع  إليه  آلت  ما  مسؤولية  يتحمل  الله  حزب  جعجع: 
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن ما 
يحدث في لبنان ثورة شعبية حقيقية. وقال جعجع في اتصال 
مع »العربية«، إن »فرقاء السلطة في لبنان ميؤوس منهم وال 
يناسبهم قيام الدولة«. كما لفت إلى أن »حزب الله متخوف 
جداً وقسم من قاعدته خرج عليه«، محمالً احلزب مسؤولية 

ما آلت إليه األوضاع في البالد. وقال إن »حزب الله متضرر 
من الوضع القائم في لبنان«. كما شدد على أن »موقف القوات 
اللبنانية يقوم على التنسيق مع سعد احلريري للتوصل 
إلى حكومة تكنوقراط«. وأض��اف: »جبران باسيل يتحمل 
املسؤولية األساسية عن العجز املالي واإلخ��ف��اق في ملف 

الكهرباء«. وأشار جعجع إلى أن »أي تغيير جذري في لبنان 
يبدأ بتشكيل حكومة جديدة«، موضحاً أن »املشكلة ليست في 
النظام السياسي اللبناني بل باألكثرية احلاكمة«. إلى ذلك 
اعتبر أن »استقالة رئيس اجلمهورية ستتسبب بتعقيدات في 

الوقت احلاضر«.
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أطلقت قوات األمن اللبنانية الغاز املسيل للدموع وطاردت محتجني في 
العاصمة بيروت إثر خروج عشرات اآلالف في أنحاء لبنان في مسيرات 
تطالب بإسقاط النخبة السياسية التي يقولون إنها خربت االقتصاد 

وأوصلته إلى نقطة االنهيار.
وقال شهود من رويترز إن شرطة مكافحة الشغب اعتقلت محتجني. 
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز املسيل للدموع والطلقات املطاطية لتفريق 

املتظاهرين في املنطقة التجارية ببيروت. وأصيب واعتقل العشرات.
وأمهل سعد احلريري رئيس وزراء لبنان ”شركاءه في احلكومة“ 72 
ساعة للتوقف عن تعطيل اإلصالحات وإال فسوف يتبنى نهجا مختلفا، في 

تلميح محتمل الستقالته.
وق��ال احل��ري��ري إن لبنان ”مير بظرف عصيب ليس له سابقة في 
تاريخنا“. وأضاف أن أطرافا أخرى باحلكومة، لم يسمها، عرقلت مرارا 

جهوده للمضي في إصالحات.
ويشارك في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام عامة الشعب 
من مختلف الطوائف والدوائر وأعادت لألذهان ثورات اندلعت في 2011 
وأطاحت بأربعة رؤساء عرب. ورفع احملتجون الفتات وهتفوا بشعارات 

تطالب حكومة احلريري باالستقالة.
وقال احلريري ”هناك من وضع العراقيل أمامي منذ تشكيل احلكومة، 

ومت وضع عراقيل أمام جميع اجلهود التي طرحتها لإلصالح“.
وتابع قائال ”أنا شخصيا منحت نفسي وقتا قصيرا جدا، إما شركاؤنا 
في التسوية واحلكومة يعطونا جوابا واضحا وحاسما ونهائيا يقنعني 
أنا واللبنانيني واملجتمع الدولي... بأن هناك قرارا لدى اجلميع لإلصالح 
أو يكون لدي كالم آخر“. وأضاف ”أعود وأقول مهلة قصيرة جداً يعني 72 
ساعة“. خرجت جموع من احملتجني في القرى والبلدات في جنوب وشمال 
وشرق لبنان وكذلك العاصمة بيروت ووجهوا انتقادات جلميع الزعماء 

السياسيني مسلمني ومسيحيني دون استثناء.
وفي أنحاء البالد هتف احملتجون ضد كبار زعماء البالد ومنهم ميشال 

عون واحلريري ورئيس البرملان نبيه بري وطالبوا باستقالتهم.
وامتزج الغضب والتحدي باألمل في أجواء االحتجاجات.

ومع حلول الليل نظمت حشود تلوح بالعلم اللبناني مسيرات ومواكب 
سيارات عبر الشوارع على وقع األغنيات الوطنية من مكبرات الصوت 

وهم يهتفون بشعارات تطالب بإسقاط النظام.
وأغشي على بعض احملتجني بعد إط��الق ق��وات األم��ن الغاز املسيل 
للدموع. وق��ال الصليب األحمر إن فرقه عاجلت 160 شخصا أصيبوا 
في االحتجاجات. وص��رخ ش��اب وه��و يغطي وجهه من الغاز اخلانق 
”املفروض حتمونا.. عار عليكم“. وقال جهاز األمن الداخلي اللبناني 
إن 52 شرطيا أصيبوا وإن قواته اعتقلت 70 شخصا. واستخدم بعض 
املتظاهرين،الذين كان من بينهم ملثمون، قضبانا حديدية لتهشيم واجهات 
املتاجر في منطقة راقية من بيروت. كما أغلقوا طرقا وأضرموا النيران في 

إطارات السيارات.

حاصباني: استقالة 
احلكومة واردة

أعلن نائب رئيس احلكومة اللبنانية غسان حاصباني ل�«العربية.
ن��ت« »أن األم���ور ال ت��زال غير واض��ح��ة وم��ا يحصل ف��ي لبنان من 
احتجاجات في الشارع سبق ونّبهنا إليه كحزب »ق��وات لبنانية«، 
معتبراً أن »التشّنج السياسي واالحتقان أوصل األوضاع إلى ما هي 
عليه اليوم«. وقال »األمور غير واضحة. هل ستبقى احلكومة احلالية؟ 
ما هو البديل عنها؟ هل ُتشّكل حكومة تكنوقراط تكون مهمتها تطبيق 

اإلصالحات املطلوبة من لبنان لوقف الهدر وخفض العجز«؟
كما أكد أن حزب »القوات اللبنانية« كان وال يزال يطالب بتشكيل 
حكومة تكنوقراط واختصاصيني بعيدة من االصطفافات السياسية 
القائمة، ألن املرحلة تتطلّب هذا النوع من احلكومات، لكن يبقى السؤال 

هل هناك إمكانية لتشكيلها«؟
وأض��اف نائب رئيس احلكومة اللبنانية »هل املشكلة األساسية 
باحلكومة أم بطريقة إدارة الدولة ككل؟ هناك أزمة إدارة حكم كاملة في 

لبنان من الضروري تغييرها من أجل معاجلة ما وصلنا إليه«.

املظاهرات خالل  شخصًا   70 واعتقال   شرطيًا   52 إصابة 

لبـــــــــــــــنان إلى إيــــــــــــــن؟!

للتحرك  أنصاره  يدعو  جنبالط 
حصرًا اللبناني  العلم  ورفع 

مهلة ساعة   72 احلريري: 
أعطى رئيس احلكومة اللبنانية، سعد احلريري، 72 
ساعة مهلة لشركائه في احلكومة لالتفاق على مخرج 
لألزمة االقتصادية في لبنان، وقال »إن االنتظار لم يعد 
خياراً ومن ميلك احلل لألزمة أن يتقدم«، وحتدى من ميلك 

احلل أن يتسلم وفق انتقال سلس وهادئ للسلطة.
وأكد احلريري في كلمة تلفزيونية له أن اإلصالحات ال 
تعني فرض ضرائب، معبراً عن شكواه من وضع العراقيل 

أمام عملية اإلصالح والعمل احلكومي.
وتابع »خفضنا النفقات وسعينا لزيادة الدخل لكننا 
كنا دوما نصطدم بجهة معرقلة«، مضيفاً »أنا أشعر بألم 

اللبنانيني وأؤيد حقهم بالتعبير«.
وقال احلريري »الغضب ردة فعل طبيعية إزاء األداء 
السياسي في لبنان وتعطيل الدولة، والناس أمهلتنا كثيرا 
وانتظرت منا عملية إصالح وفرص عمل«. وأكد احلريري 
أن كثيرين ي��ري��دون حتويل سعد احل��ري��ري إل��ى كبش 
محرقة. وتابع احلريري في كلمته »أحاول منذ 4 سنوات 

البحث عن حلول لكن االستهداف السياسي لم يتوقف«.
ه��ذا وتواصلت االحتجاجات اجلمعة لليوم الثاني 
على التوالي في لبنان، ضد األوض��اع املعيشية املتردية 
واحتمال زيادة الضرائب في املوازنة املقبلة. وأصدر وزير 
التربية اللبناني قرارا بإقفال املدارس واجلامعات يوم غد 

السبت.
وعمد املتظاهرون إلى قطع العديد من الطرقات شماالً 
وجنوباً، كما احتشدوا بشكل كبير في ساحة رياض 
الصلح بوسط بيروت، مطالبني بإسقاط احلكومة، فيما 
أفادت وسائل إعالم لبنانية عن سقوط قتيلني و7 جرحى 
بإطالق نار من عناصر مواكبة في مدينة طرابلس شمال 

لبنان، فيما اعتقل اجليش اللبناني أحد مطلقي النار..
وأق��دم بعض املتظاهرين على رش��ق القوى األمنية 
بعبوات املياه الفارغة، ما أدى إل��ى حصول حالة من 
الفوضى والشغب وسط املدينة، حيث تعالت األصوات 

صادحة »الشعب يريد إسقاط النظام«.
في حني عمد آخ��رون إلى محاولة حماية أف��راد األمن 
ووق��ف الشغب، عبر تشكيل سلسلة بشرية تفصل بني 

احملتجني وقوى األمن.

دع��ا رئيس احل��زب التقدمي االشتراكي، 
وليد جنبالط، أنصاره باالبتعاد عن أي فئوية 
حزبية ورفع العلم اللبناني حصراً، مطالباً 
أن��ص��اره إل��ى »التحرك السلمي« ضد العهد 
)رئيس اجلمهورية ميشال عون وفريقه( في 

لبنان.
ودعا الزعيم ال��درزي في تغريدات نشرها 
على موقع »تويتر«، أنصاره إلى »التحرك في 

مناطقهم لعدم خلق حساسيات« في لبنان.
كما اعتبر أن »العهد يحاول من خالل رجله 
القوي أن يرمي املسؤولية على الغير وهو 
الذي عطل كل املبادرات اإلصالحية املمكنة، 
وحرض عليها مستخدما كل الوسائل«، داعياً 

إلى »التحرك الهادئ السلمي ضد هذا العهد 
ال��ذي خ��رب كل ش��يء واستأثر بكل ش��يء«، 

بحسب وصفه.
ب��ال��ت��زام��ن دع��ا ح��زب ال��ق��وات اللبنانية 
ال��ذي يرأسه سمير جعجع، في بيان اليوم، 
احلريري إلى تقدمي استقالته. وكتب جعجع 
على حسابه مبوقع تويتر »أفضل ما ميكن 
أن يقدمه الرئيس سعد احل��ري��ري ف��ي هذه 
اللحظات احل��رج��ة والعصيبة ه��و تقدمي 
استقالة هذه احلكومة، متهيداً لتشكيل حكومة 
أخرى مختلفة متاماً وجديدة متاماً تستطيع 
قيادة عملية النهوض االقتصادي املطلوبة في 

البلد«.

وإقليمية  سياسية  لقوى  مطمع  لبنان..  مظاهرات 

خا�ص للو�سط  – لندن 

ت��ت��واص��ل ردود ال��ف��ع��ل ع��ل��ى ال��س��اح��ة 
السياسية في لبنان على أثر التظاهرات التي 
تشهدها البالد ، وهي التظاهرات التي بات 
واضحا إنها تواجه عددا كبيرا من التحديات 
اب��رزه��ا محاولة بعض ال��ق��وى السياسية 
استغالل تطورات املوقف اللبناني لتحقيق 

مكاسب لها.
وتعترف بعض امل��ص��ادر العربية التي 
حت��دث��ت معها ال��وس��ط ف��ي ل��ن��دن ب��أن هناك 
تخوفا لبنانيا من استغالل بعض اجلهات 
لهذه األح���داث لتحقيق اي مكسب سياسي 
لها ، خاصة مع دقة هذه التظاهرات ، واألهم 
تكرارها ورف��ع املتظاهرين لسقف مطالبهم 

بصورة باتت واضحة خالل الفترة االخيرة. 

حماس
ويقول دبلوماسي عربي سابق أن هناك 
تقارير تشير إل��ى إمكانية استغالل حركة 

حماس حتديدا لتطورات املوقف االن لتحقيق 
اي مكاسب ، خاصة وأن هذا األمر كان واضحا 
عند املظاهرات التي اندلعت منذ ع��دة أشهر 
مطالبة بتعديل قوانني العمل التي متنع العمال 
الفلسطينيني من العمل إال وفق قواعد محددة 
، وه��ي القواعد التي ث��ار بسببها العمال في 
املخيمات الفلسطينية وطالبوا وقتها بإقالة 
احلكومة وال��ن��زول إليهم للحديث ع��ن هذه 

األزمة.

األجهزة اللبنانية
وأضاف هذا الدبلوماسي أن األجهزة اللبنانية 
وقتها تأكدت من محاولة حركة حماس استغالل 
ما يجري لتحقيق مكاسب سياسية لها ، بل وكان 
القائمون على احلركة وراء اشتعال مظاهرات 
الغضب وتوجيهها إل��ى مواقع محددة ، وهي 
املواقع التي تسبب توجه املتظاهرين إليها آنذاك 
في وق��وع مواجهات ومصادمات بني الفريقني 
سواء قوى االمن أو املتظاهرين الغاضبني ، االمر 

الذي يفسر ويعكس دقة املشهد السياسي االن.
س��ي��اس��ي آخ���ر م��ن أص���ول لبنانية يؤكد 
ل��� »ال��وس��ط« أن األزم���ة احل��ال��ي��ة تتعمق مع 
مشاركة الكثير من ابناء الضاحية اجلنوبية في 
املظاهرات ، وهو ما يفسر حديث عدد من الساسة 
ولعل أبرزهم سمير جعجع رئيس حزب الكتائب 
اللبنانية ، والذي قال أول أمس في تصريحات 
إعالمية أن كثير ممن كانوا يوصفون في املاضي 
بجمهور حزب الله خرجوا عليه ، وهناك الكثير 
من اجلماهير التي متثل قاعدة جماهيرية للحزب 
تشارك اآلن في املظاهرات ، األمر الذي يزيد من 
دقة وحساسية املشهد السياسي اللبناني االن. 
واشار املصدر  إلى أن هناك تخوفا من استغالل 
القوى السياسية التي تعيش في لبنان االن لهذه 
األح��داث ، األم��ر ال��ذي بات واضحا من بيانات 
رئيس احلكومة سعد احلريري أو تعاطي عدد 
من املسؤولني اللبنانيني اآلخرين مع احلدث ، 

وهو ما يزيد من دقة هذه القضية.    
ويقول أحد رجال األعمال في لندن ل�«الوسط« 
أن الكثير من الدوائر اللبنانية وعقب اندالع 

االحتجاجات خالل الفترة األخيرة اتهمت هؤالء 
الالجئني بأنهم مسيسني .

وأوضح أن الكثير من اللبنانيني تولدت لديهم 
قناعة ب��أن الهدف الرئيسي من وراء خروج 
املتظاهرين الفلسطينيني منذ أشهر للتظاهر، 
ه��و قيام عناصر حركة حماس بحثهم على 
التظاهر من أجل كسب عدة نقاط ، أولها محاولة 
كسب شعبية بالشارع الفلسطيني في لبنان 
أو ما aميكن وصفه بالشارع الفلسطيني في 
املخيمات، ومحاولة بناء أطر ثقافية واجتماعية 
مع اجليل الفلسطيني اجلديد الرافض حلماس 
وال��ك��اره لها من بني فلسطينيي لبنان، فضال 
عن االستعراض السياسي أمام عدد من القوى 
السياسية اللبنانية من أجل محاولة كسب أي 

قدر ممكن من املكاسب.
أخيرا، فإن احلالة السياسية احلاصلة االن 
في لبنان تفتح الباب نحو الكثير من التعقيدات 
السياسية والتطورات ، وهي التطورات التي 
ستحمل الكثير من الرسائل والدالئل واخلطوات 

أيضا خالل الساعات املقبلة.

متظاهرون يشعلون النار في االطارات

وجعي وجعكم  عون:   
غادر متظاهرون، محيط القصر الرئاسي في 
بعبدا بعد ما التقى الرئيس اللبناني، العماد 

ميشال عون، وفداً منهم بالقصر اجلمهوري.
واستقبل عون الوفد برئاسة احملامي رامي 
عليق، ال��ذي أطلعه على مطالب احملتجني 
ش��ارح��اً األس��ب��اب ال��ت��ي أدت إل��ى حتركهم 
واملعاناة التي يعيشها اللبنانيون، السيما 

الشباب منهم.
ورد ع��ون عارضاً الظروف التي متر بها 
ال��ب��الد، م��ؤك��داً سعيه منذ انتخابه رئيساً 
للجمهورية لتحقيق اإلصالحات الضرورية 

في البالد، وتطوير النظام السياسي وحملة 
مكافحة الفساد وغيرها من النقاط التي أثارها 

الوفد، وفق الوكالة الوطنية لإلعالم.
وق��ال: »وجعكم هو وجعي وأشعر معكم 
وس��وف أعمل جهدي من أج��ل التخفيف من 
معاناتكم. لقد بدأنا سلسلة إج��راءات للحد 
مما تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا 
االجت����اه، م��ع ض����رورة األخ���ذ ف��ي االع��ت��ب��ار 
التركيبة اللبنانية وقواعد النظام اللبناني 
وخصوصيته«، مؤكداً للوفد أنه سيواصل 

جهوده باجتاه املعاجلة.


