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حمليات �سيا�سية

هل تبقى م�صر
فندق ًا وبندقية للإيجار؟
 د .وفيق ابراهيم
يربط الخبراء بين تحسين النظام االق�ت�ص��ادي المصري
وبين إعادة إنتاج نظام عربي لن يكون أسوأ من التفكك السائد
حالياً ،لذلك التأم مؤتمر «شرم الشيخ» األخير بهذه الخلفية،
لك ّن نتائجه أظهرت أنّ هناك الكثير من المال المقدّم ،إنما على
شكل استثمارات سياحية ومدنية ،وتجميد أموال في المصرف
ال�م��رك��زي ال�م�ص��ري لتمتين أس�ع��ار الجنيه ال�م�ص��ري مقابل
الدوالر وهذا جيد .لك ّن أطرف أنواع هذا االستثمار هو االتفاق
على بناء عاصمة إدارية لمصر بكلفة  45مليار دوالر من دولة
اإلمارات ،تحتاج إلى ربع قرن الستكمالها.
وب��ال �ت��دق �ي��ق ،يتبين أنّ ه ��ذه االس �ت �ث �م��ارات ت�لائ��م النظام
السياسي المصري بتوسيع قاعدة مؤيديه ،لكنها ال تتطابق مع
الحاجات الملحة لنحو  45مليون مصري هم تحت خط الفقر،
ويحتاجون إلى إنعاش من نوعين :سريع ومتوسط ،من دون
أن ننسى األع��داد الكبيرة للفقراء ،مقابل عشرة في المئة فقط
يسيطرون على معظم الدخل القومي المصري.
ولإلشارة ،فإنّ مصر ،ومنذ عهد السادات ،أهملت قطاعاتها
االقتصادية (الناصرية) اإلنتاجية لمصلحة السياحة والنقل
و»المقاوالت» السياسية .لقد وعد الخليج والواليات المتحدة
األميركية الرئيس ال�س��ادات بمشروع «م��ارش��ال» اقتصادي،
حين وقع على معاهدة «كامب دايفيد» مع «إسرائيل» برعاية
أميركية ،وبعد ست وثالثين سنة على هذا االتفاق أصبحت «أم
الدنيا» أكثر فقرا ً وبؤسا ً ومن دون وزن سياسي ،على مستوى
تصح المقارنة
اإلقليم مع أوضاع داخلية غير مستقرة ،لذلك
ّ
بين ما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبين «مرحلة
مصر األميركية» في عهد السادات.
ات�س��م االق �ت �ص��اد ،ف��ي الحقبة ال�ن��اص��ري��ة ،ب�ب�ن��اء قطاعات
إنتاجية دائمة كالس ّد العالي ومصانع النسيج والحديد والصلب
والسكر ومجمل الصناعات الحيوية ،بعد تأميم اإلقطاعات
الزراعية الكبرى لمصلحة الفالحين ،ما أدى إلى نشوء طبقات
وسطى فالحية ومدينية على قياس مصر ،وأسس لبناء دور
إقليمي واسع جدا ً وإنشاء تحالفات دولية وازن��ة .كانت مصر
الناصرية فقيرة ،لكنها لم تكن جائعة أو متسولة ،أم��ا مدى
قرارها السياسي فكان أكبر بكثير من إمكاناتها االقتصادية،
لذلك كان القرار بإسقاط عبد الناصر وليد تخطيط أميركي ـ
سعودي ،وتس ُّرع عبد الناصر بالخروج إلى اإلقليم قبل البناء
الداخلي للدولة على أسس متينة ،لك ّن إنجازات الرجل ال ُتنكر،
وتعتبر امتدادا ً إنما أصغر حجما ً لمحاوالت محمد علي باشا في
القرن التاسع عشر.
إنّ ك ّل التجارب التاريخية التي قامت على قاعدة «اقتصاد
الخدمات» سقطت عند توقف م��وارد التمويل المرتبطة بها،
فمن يضمن استمرار السياحة ومشاريع االستيراد والتصدير
ومشاريع الترف الوطني والمساعدات والقروض؟ هذه وسائل
ت��ؤدي ع��ادة إل��ى تقليص ال��دور السياسي .وهناك نظرية في
االقتصاد تعتبر أنّ اإلنفاق على مشاريع غير منتجة ،وفي بلد ال
موارد دائمة فيها ،تؤدي دوما ً إلى اإلفالس ...وهذه حالة لبنان
الذي استدان قرابة  45مليار دوالر ولم ينشئ مصنعا ً أو معمالً
أو مؤسسة إنتاج دائمة وال كهرباء وال مياه وال بنى تحتية ،بل
مجرد بنى ل��زوم السياحة والخدمات .فهل هناك تطابق بين
نتائج شرم الشيخ وحاجات المصريين؟
يجب اإلق��رار ب��أنّ ه��ذه المشاريع االستثمارية تحتاج إلى
عقود الستكمالها ،ما يعني أنّ تدني مستويات البطالة والتضخم
تحسن السياحة فمرتبط بدورة
مرجأة إل��ى وق��ت الح��ق ،أم��ا
ُّ
االستقرار في البالد ،هذا االستقرار الذي يتدهور مع تصاعد
العمليات اإلرهابية في ك ّل ناحية والمؤدي تلقائيا ً إلى ضرب
السياحة .أما بناء عاصمة إداري��ة جديدة فهو يحتاج إلى ربع
قرن ،فلو اتجه شرم الشيخ إلى تأمين سكن للفقراء المصريين
المقيمين في «العشوائيات» و»المقابر» ،وهم بالماليين ،بكلفة
العاصمة اإلداري� ��ة نفسها ال�ت��ي ق��د ت�ك��ون مرتبطة بشركات
النقل والسياحة عند خ�ط��وط المنتجعات ف��ي البحر األحمر
واإلسكندرية ،لكان أفضل ألنه يكون قد ح ّل معضلة اجتماعية
مستعصية ،وكان من المستحسن لو جرى رصد أموال إلعادة
تحديث المصانع الكبرى وتوسيع إنتاجها ،ما يؤمن فرصا ً
للعاطلين عن العمل ،ويؤفر للبالد حاجاتها االستهالكية ويؤمن
التوازن الطبقي.
وكان من األفضل أيضاً ،لو رصد أهل الخليج مشروع ثورة
زراعية ،على مستوى مصر والسودان ،زهيدة الكلفة وبوسعها
توفير «الغذاء الح ّر غير المشروط» لك ّل العرب بالتئام ثالثة
عناصر ،الرساميل الخليجية والمساحات السودانية الخصبة
والخبرات والعمالة المصرية ،فنو ّفر على العرب ،استهالك
«األذالء» ونحافظ على حرية قراراتهم الغذائية والسياسية.
لك ّن ما يريده الممولون يذهب في مناح أخرى ،ألنّ هدفهم
هو اإلمساك بالثور من قرنيه ،وتدجينه ليصبح نعجة ،وهذا ما
فعلوه مع السادات الذي تحول من منتصر في حرب أكتوبر 73
إلى منهزم على المستوى السياسي ومحطم للصراع العربي
ـ اإلسرائيلي ،وك��ذل��ك خليفته م�ب��ارك ،ال��ذي واص��ل أداء دور
السادات ،إنما من دون جعجعته.
وما يؤسف له أنّ هناك ميالً لدى النظام المصري الحالي إلى
تكرار الدور نفسه عبر عالقات اقتصادية ريعية مع الخليج على
أساس قطاعات غير منتجة ،وهذا يؤدي إلى انسجام سياسي
مع الخليج وواشنطن وتبقى «كامب دايفيد» الراعي األساس
لالنهزام في اإلقليم العربي ،وبذلك تواصل القاهرة خسارة
دورها اإلقليمي.
كشف وزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري ع��ن تأييده
لمؤتمر شرم الشيخ ،بالتعهد بإعادة العمل بمعاهدة التسليح
األميركي لمصر التي كانت مج ّمدة ألسباب تتعلق بالرهان
األميركي السابق على اإلخوان المسلمين.
وهكذا نتبين أنّ إع��ادة إنتاج نظام عربي جديد ليست على
برنامج عمل السيسي ،وأقصى المطلوب هو االصطفاف في
حلف مصري ـ خليجي ـ تركي للوقوف في وجه إيران وروسيا
والصين .فهل تكون االن�ت�ص��ارات على اإلره��اب في سورية
والعراق بديالً من الدور المصري؟
ّ
المعركة طويلة ،لك ّن بشائر النصر بدأت تطل من خلف األفق
األسود ببسالة أبطال سورية والعراق الذين يسجلون المالحم
في أصعب الظروف التاريخية والمصرية.

ليبرمان :الموت لعرب الداخل بالف�ؤو�س ...والإعدامات للأ�سرى
 راسم عبيدات
ال�ي��وم موعد االنتخابات «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ،حيث تتبارى
وتتسابق وتتصارع األح��زاب «اإلسرائيلية» ،وتستخدم
ك�� ّل ال��وس��ائ��ل ال�م�ش��روع��ة وغ �ي��ر ال �م �ش��روع��ة ،ل�ك��ي تصل
إل ��ى «ال�ك�ن�ي�س��ت» وم ��ن أج ��ل ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ث�ق��ة الناخب
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» .ف��ي س�ب�ي��ل ذل���ك ،ي �ت � ّم ن�ش��ر ك� � ّل الغسيل
الوسخ والكشف عن ك ّل أشكال وأنواع الفساد والرشاوى
وه��در ال�م��ال ال�ع��ام والفضائح الشخصية ل�ق��ادة األح��زاب
«اإلسرائيلية» أو الكادرات والموظفين المحسوبين عليهم.
كل هذه األم��ور يتم توظيفها في المعركة االنتخابية ،رغم
أن�ه��ا ليست ال�ع��وام��ل الحاسمة لنيل ثقة الناخبين ،فك ّل
األح��زاب مثقلة بالفساد والرشاوى والفضائح ،وما يلعب
الدور الحاسم في كسب ثقة الناخب ،هو تكثيف وتشجيع
االستيطان وال�م��واق��ف المتطرفة وال�م�ت�ش�دّدة م��ن العرب
الفلسطينيين ،فمن يدعم االستطيان أكثر ويبني أكثر ،في
ال�ق��دس ب��ال��ذات ،وم��ن «ي��وغ��ل» ف��ي ال��دم الفلسطيني أكثر،
طريقه إلى البرلمان «الكنيست» أضمن وأسرع.
أف �ي �غ��دور ل �ي �ب��رم��ان ،وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة «اإلس��رائ �ي �ل��ي»
ورئ�ي��س ح��زب «إس��رائ�ي��ل بيتنا» المتط ّرف ،ه��و واح��د من
كبار بلطجية المافيا الروسية .لم يترك ليبرمان شكالً من
أشكال الفساد والرشاوى واالستيالء على األم��وال بطرق
غير مشروعة إال ومارسه وسلكه ،لك ّن هذا لم يقف عائقا ً
أم��ام��ه للفوز ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ،وال �ي��وم ف��ي حمى الصراع
االنتخابي «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ،ه��و يعرف ج�ي��دا ً م��ن أي��ن تؤكل
الكتف ،وكيف يلعب على مشاعر وعواطف «اإلسرائيليين»،
ل�ك��ي ي��وظ��ف ذل ��ك ف��ي خ��دم��ة م �ش��روع��ه االن �ت �خ��اب��ي ،وقد

أطلق العنان لجموحه ليقول ر ّدا ً على توحد أغلب مركبات
ومكونات الطيف السياسي ف��ي ال��داخ��ل الفلسطيني ،في
قائمة عربية واح��دة لخوض االنتخابات ،وتصدي العرب
لألحزاب الصهيونية المتطرفة التي جاءت لتمارس دعايتها
ف��ي ال��وس��ط ال�ع��رب��ي ،ب��أن��ه يجب العمل على التخلص من
المثلث وت�ب��ادل أرض��ه وسكانه م��ع السلطة الفلسطينية،
في إطار مشروعه العنصري (تبادل األراض��ي) ،مشروع
التطهير العرقي للتخلص من سكان المثلث العرب ،والذين
يعتبر أنهم السرطان الذي يتهدّد يهودية الدولة .أما الذين
يتصدّون لغالة المستوطنين والمتطرفين الصهاينة من
عرب الداخل ،فيجب قتلهم بالفؤوس ،تعبيرا ً عن نهج وفكر
يتطابق مع «الداعشية» ال��ذي يجتاح المنطقة ويعيث فيها
خرابا ً وفسادا ً وليس خافيا ً على أحد أنّ التنظيمات اإلرهابية
مدعومة من «إسرائيل» وتقوم بما لم تستطع «إسرائيل»
القيام به منذ عقود.
لم يكتف ليبرمان من هذا الك ّم من العنصرية والتط ّرف
وبثّ السموم ،بل قال إنه سيعمل ،في حال فوزه ،على س ّن
قانون يتيح إع��دام األس��رى الفلسطينيين األمنيين ،وهذا
ليس بالمستغرب عن ليبرمان ،فهناك الكثير من األحزاب
الصهيونية المتطرفة تشاركه آراؤه وأفكاره ومشاريعه،
وهو جزء من المعسكر أو التيار الصهيوني الحاكم ،الذي
يعتقد أنّ ال �ظ��روف م��ؤات�ي��ة ل��ه لتنفيذ ب��رام�ج��ه بمواصلة
االستيطان وعدم االعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة
وتأبيد وشرعنة االحتالل ،فاألمن لم يعد العنصر الوحيد
المحرك للسياسة «اإلسرائيلية» ،بل أصبح واح��دا ً من تلك
العناصر ،فالمح ّرك األساسي هو االستيطان ،وأصحاب
ن �ظ��ري��ات االس �ت �ي �ط��ان ي �ق��ول��ون إنّ ال �ف��رص��ة اآلن متاحة
لالحتفاظ باالستيطان واألمن والسالم معاً.

لفت وزير الداخلية السابق زياد بارود إلى أنّ «تعيين البديل لمدير عام قوى
األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ،يتم حسب ك ّل األصول ،بقرار من مجلس
الوزراء يتبعه مرسوم».
وقال بارود ،في حديث تلفزيوني« :يوجد حكومة وهي قادرة أن تجتمع وال
مب ّرر إال بالسياسة لعدم تعيين قائد للجيش أو لقوى األمن الداخلي».
يخص
وأشار إلى أنّ «تأجيل التسريح يتم بقرار من وزير الدفاع ،في ما
ّ
يخص قوى األمن الداخلي» ،معتبرا ً أنّ
الجيش ،وقرار وزير الداخلية في ما
ّ
«الموضوع بالسياسة أكثر من القانون».

أج��رى ليبرمان ات �ص��االت ول �ق��اءات م��ع ال�ع��دي��د م��ن قادة
ال��دول العربية وغيرها ،في إط��ار مشروع يص ّفي القضية
الفلسطينية ،وي�م� ّه��د إلق��ام��ة «إس��رائ�ي��ل ال�ك�ب��رى» ،مشروع
ح � ّل للقضية الفلسطينية وف��ق م �ش��روع إقليمي ،مستغالً
التطورات الحاصلة في العالم العربي ،وما قد يتمخض عنها
نتيجة ال�ص��راع��ات وال �ح��روب المذهبية والطائفية واإلثنية
من كيانات اجتماعية هشة ،تكون تحت المظلة والسيطرة
«اإلسرائيليتين».
م��ا ق��ال��ه ل�ي�ب��رم��ان ف��ي ح � ّق شعبنا الفلسطيني وأسرانا
ف��ي سجون االح �ت�لال ،ه��و نتاج لسياسة عنصرية مغرقة
ومشبعة بالتط ّرف ،فها هي شرطة االحتالل ،وتحديدا ً بعد
خطف وتعذيب وحرق الشهيد الفتى محمد أبو خضير حيا ً
في  3تموز  ،2014تع ّد قوائم س��وداء للمعتقلين والنشطاء
المقدسيين وتسلمها لبلدية االحتالل ،لكي يتم فرض عقوبات
إضافية على المقدسيين المعتقلين وعائالتهم وأسرهم ،عدا
ال�ع�ق��وب��ة ال�م�ت�خ��ذة أص�ل ً
�ا ف��ي ح�ق�ه��م ،ع�ل��ى خلفية نشاطهم
الجماهيري والسياسي والكفاحي ،مثل جباية ديون ضريبة
«أرن��ون��ا» مسقفات ،مخالفات بناء ،دي��ون مستحقة لشركة
المياه «جيحون» ،هدم منازل وغيرها من إج��راءات سياسة
العقوبات الجماعية في ح ّق القدس والمقدسيين.
ج ��رى اع �ت �ق��ال ث�م��ان�ي��ة ن�ش�ط��اء مقدسيين ع�ل��ى مواقع
التواصل االجتماعي ،وت�ج��ري اآلن محاكمتهم ،لكونهم
عبروا عن آرائهم ووجهات نظرهم ض ّد سياسات وإجراءات
وممارسات االحتالل اإلرهابية القمعية ،وليبرمان يدعو
إل��ى القتل ب��ال�ف��ؤوس واإلع��دام��ات ،بينما ي�ج��ري امتداحه
وتشجيعه على هذه السياسة ،فأي عنصرية هذه يا دولة
االحتالل؟
Quds.45@gmail.com

بعد انطالق الحوار
بين «التيار الوطني
الح ّر» و«القوات
اللبنانية» ،اتفق
الجانبان على إسقاط
الدعاوى القضائية
المتبادلة بينهما،
لكن أوساطا ً مطلعة
كشفت أنّ التيار
ن ّفذ الشقّ المتعلق
به وتراجع عن
ك ّل دعاويه ض ّد
«القوات» ،غير أنّ
األخيرة لم تفعل،
حيث ال تزال هناك
دعوى واحدة لم
يت ّم إسقاطها كما
يقضي االتفاق ،رغم
المراجعات المتك ّررة
التي قام بها المعنيّون
باألمر!

بري التقى المجل�س الأعلى للروم الكاثوليك �سالم بحث مع الوزراء في عمل الحكومة
والتقى مخيبر و�سفيرة �إيرلندا
وتلقى ر�سالة من الرئي�س الإيطالي

بري مجتمعا ً الى وفد المجلس في عين التينة
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،في عين التينة ،وفد المجلس
األعلى لطائفة الروم الكاثوليك ض ّم
وزي���ر السياحة ميشال ف��رع��ون،
النائب ميشال موسى وأعضاء هيئة
المكتب :شارل عطا ،إيلي أبو حال،
وفادي سماحة.
وقال فرعون بعد اللقاء« :عرضنا
م���ع دول���ت���ه األم�����ور ال��س��ي��اس��ي��ة،
ومطالب الطائفة ،ال سيما بعد ما
حصل ف��ي الحكومة السابقة بما
يخص السفراء الذين ينتمون إلى
ّ
الطائفة ،فبدال ً من أن يكون عددهم
 5أو  6سفراء ،أصبح هناك سفير
واحد».
من جهة أخرى ،تلقى بري رسالة
م��ن ال��رئ��ي��س اإلي��ط��ال��ي سيرجيو
ماتاريال ،شكره فيها على تهنئته
ب��ان��ت��خ��اب��ه رئ��ي��س �ا ً للجمهورية
اإليطالية .وجاء في الرسالة« :لقد

ق ّرر البرلمان اإليطالي أن يمنحني
الثقة في مرحلة معقدة وحساسة
ألوروب���ا وال��ش��رق األوس���ط ،حيث
ل��م نشهد أزم���ات ت��ه �دّد اس��ت��ق��رار
المنطقتين كما ال��ي��وم .إنني على
ثقة ب��أنّ بيروت وروم���ا ،في إطار
التزامهما بالسالم ،ستسعيان إلى
تأمين المزيد من ف��رص التعاون
من أجل بناء مستقبل آمن لشعوب
المنطقة والبحر المتوسط».
كما التقى رئيس المجلس وزير
االتصاالت بطرس حرب الذي أشار
إلى أنه تابع مع بري «التطورات في
البلد ،وخصوصا ً الفراغ المستمر
على صعيد رئ��اس��ة الجمهورية
وانعكاس ذلك على عمل المؤسسات
الدستورية ،ال سيما عمل مجلس
ال����وزراء وم��ا يواجهه م��ن عقبات
ومشكالت دستورية على صعيد
كيفية تسيير عمل السلطة انتلفيذية

في غياب رئيس الجمهورية».
وأض���اف« :بحثنا في مواضيع
عديدة تتعلق بعمل مجلس النواب،
وسلسلة الرتب والرواتب ،ومشروع
ال��م��وازن��ة وبما يجب أن يقوم به
مجلس ال���وزراء على صعيد إق��رار
هذا المشروع وإرساله إلى المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ألخ���ذ ال��دول��ة م��ن حالة
ال��ص��رف غير المنتظم إل��ى حالة
الصرف المنظم الذي يخضع لرقابة
السلطة التشريعية ،باعتبار أنّ
غياب الموازنة يفسح في المجال أن
تصرف الحكومة اعتمادات معينة
دون دخولها ف��ي إط��ار المشروع
السنوي للحكومة وللدولة ،بمعنى
أنها ال تخضع لرقابة مجلس النواب
وهذا أمر ال يجوز أن يستمر».
وك��ان بري استقبل عضو لجنة
الرقابة على المصارف أحمد صفا.

يونان من النبك :يجمعنا م�صير واحد
رغم ما يُحاك للمنطقة من م�ؤامرات

عرض رئيس الحكومة تمام سالم
األوضاع العامة مع ز ّواره في السراي
الحكومية أمس ،حيث استقبل نائبه
وزير الدفاع الوطني سمير مقبل.
ثم التقى وزراء العمل سجعان قزي،
واإلع�ل�ام رم��زي جريج ،واالقتصاد
والتجارة آالن حكيم ،وبحث معهم
في عمل مجلس الوزراء.
وق������ال ج���ري���ج ب���ع���د ال���ل���ق���اء:
«ك��ان اجتماعنا إيجابيا ً وج��دي�اً،
واس��ت��ع��رض��ن��ا م��ع دول��ت��ه نتائج
مشاركته ف��ي مؤتمر دع��م وتنمية
اقتصاد مصر ال���ذي عقد ف��ي شرم
الشيخ».
وأض��������اف« :ع���رض���ن���ا ل��ل��ع��م��ل
الحكومي ،بعد استئناف مجلس
الوزراء اجتماعاته ،واآللية المتبعة
وكيفية التوفيق بين ض��رورة عمل
ال��ح��ك��وم��ة م��ن دون ع��رق��ل��ة وبين
األخ��ذ باالعتبار الشغور الرئاسي
وتأثيره على عمل كافة المؤسسات
الدستورية».
وأض���اف« :كانت وجهات النظر
متقاربة ،ولفت الرئيس سالم نظرنا
إلى وج��وب أن يكون عمل الحكومة
منتجا ً ويؤمن تسيير أعمال الناس،
ألنّ الشغور الرئاسي ليس ناتجا ً
م��ن عمل الحكومة وإن��م��ا ع��ن عدم
انتخاب المجلس النيابي رئيسا ً

سالم مستقبالً مخيبر في السراي
للجمهورية».
واستقبل س�لام أي��ض �اً ،األم��ي��رة
حياة أرسالن التي وجهت إليه دعوة
لحضور افتتاح متحف األمير فيصل
أرسالن في منزل العائلة في عاليه،
ف��ي  15نيسان المقبل واالحتفال
بمئوية األرزة اللبنانية التي غرسها
األمير توفيق والد األمير مجيد أرسالن
في حديقة المنزل.
وع��رض رئيس الحكومة شؤونا ً
إنمائية تتعلق بمدينة طرابلس

(داالتي ونهرا)
مع وفد من «تج ّمع أبناء طرابلس»
برئاسة جمال بدوي وعضوية ممثلي
المجتمع المدني.
ولفت ب��دوي إل��ى أنّ ال��زي��ارة هي
لشكر الرئيس سالم «على استتباب
األمن في المدينة ،من خالل الخطة
األمنية التي نفذتها الحكومة».
ومن ز ّوار السراي :سفيرة إيرلندا
إيسولد مويلن ،النائب غسان مخيبر،
والمدعي العام التمييزي القاضي
سمير حمود.

�شبطيني :لعدم تعري�ض الحوارات لأي نك�سة
اعتبرت وزيرة المهجرين أليس شبطيني في تصريح،
أنّ «االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��ت��ي يواجهها لبنان تستدعي
م��ن مجلس ال���وزراء التعاطي معها بأقصى درج��ات
الحكمة والدراية كي ال نقع مرة أخرى في نفق التعطيل
وش � ّل البلد ،ال سيما أنّ األج���واء غير المنتظمة وغير
المستقرة تستدعي أن يكون منطق التوافق هو سيد
الساحة».
ودعت شبطيني «إلى تحييد مؤسساتنا العسكرية
واألمنية عن تجاذباتنا السياسية وتركها تقوم بعملها
المتفاني لحماية السلم األهلي وحدودنا» ،الفتة إلى «أنّ
مجلس الوزراء قادر على اتخاذ القرار في شأن التمديد أو
عدمه في قيادة هذه المؤسسات في حينه».

ورأت « وجوب استمرار الحوارات القائمة بين األطراف
السياسية وع��دم تعريضها ألي نكسة ،وخصوصا ً أن
تلك الحوارات قد أرخت بظاللها اإليجابية مؤخرا ً على
مجمل الحركة السياسية في البلد ،وأعطت أمالً بإمكانية
التوافق على الح ّد األدنى من القواسم الوطنية المشتركة
وفي مقدمها س ّد الشغور الرئاسي».
وختمت« :في شهر آذار موسم الربيع الواعد ،نتمنى
لألم اللبنانية في عيدها راحة البال ،مع التمني بتحقيق
أمنيات جميع األمهات ،وخصوصا ً أمهات العسكريين
المخطوفين ،وكذلك أمهات المفقودين اللبنانيين جراء
الحرب اللبنانية وأمهات شهداء الجيش والقوى األمنية
األبرار ووالدات جميع الجرحى والمعوقين».

بقرادوني :المجل�س الوطني
لـ � 14آذار بدل عن �ضائع

يونان خالل زيارته الرعوية إلى سورية

بارود :تعيين بديل لب�صبو�ص
يتم بقرار من مجل�س الوزراء
ّ

خفايا
خفايا

واص�����ل ب���ط���ري���رك ال��س��ري��ان
الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف
ال��ث��ال��ث ي��ون��ان زي��ارت��ه الرعوية
الكنسية الرسمية ألبرشية حمص
وحماه والنبك وتوابعها للسريان
الكاثوليك ،ف��زار منطقة النبك في
القلمون حيث ك��ان ف��ي استقباله
عند مدخل البلدة فاعليات رسمية
دي��ن��ي��ة ،مسيحية وإس�لام��ي��ة .ثم
انطلق في مسيرة شعبية على وقع
ع��زف الموسيقى الكشفية وحملة
األع�لام الكنسية وإنشاد التراتيل،
وص����وال ً إل���ى الكنيسة ال��وردي��ة
المقدسة للسريان الكاثوليك ،وكان

في انتظاره مفتي النبك الشيخ ياسر
الحافظ ،ورفعوا جميعا ً الصلوات
في باحة الكنيسة الخارجية ،على
نية إحالل السالم في ربوع سورية
من جهة ،وتأكيدا ً للعيش المشترك
من جهة ثانية.
وعقد لقاء في صالون الكنيسة
ض�� ّم فاعليات النبك المسيحية
واإلس�لام��ي��ة ،وب���ات أش��ب��ه بقمة
روح��ي��ة ،وألقيت كلمات ترحيبية
ب��ق��دوم البطريرك ي��ون��ان ،مؤكدة
«أنّ نعمة كبيرة حلت على النبك
م��ع زي��ارت��ه ل��ه��ذه المنطقة التي
تتربع على نجمة اللحمة الوطنية

والعيش المشترك والتآخي ،وبقيت
صامدة رغم ك ّل ما أصابها من آالم
وصعوبات ،كما برهنت للعالم كله
أنها قادرة على مواجهة قوى الش ّر
ال��ت��ي أرادت أن ت��ض��رب النسيج
الوطني في المنطقة».
وأك���د ي��ون��ان ،ب����دوره« ،أنّ ما
يجمع بين الديانتين المسيحية
واإلسالمية هو تاريخ وحضارة،
فالديانتان تقومان على مبادئ
السالم والمحبة وال��روح التآخي،
ورغ���م ك�� ّل م��ا ي��ح��اك للمنطقة من
م��ؤام��رات ،إال أن��ن��ا سنبقى عائلة
واحدة ويجمعنا المصير الواحد».

وص���ف ال���وزي���ر ال��س��اب��ق كريم
بقرادوني كلمة رئيس التيار الوطني
الحر العماد ميشال ع��ون ف��ي 14
آذار بأنها «كانت األعمق من حيث
المضمون» ،موضحا ً «أنّ عون تجرأ
على القيام بمراجعة نقدية حيث
استنتج م��ن عبر الماضي ليرسم
معالم المستقبل ،استنتج أنه ارتكب
خطأ بقبول ات��ف��اق ال��دوح��ة ال��ذي
أدى إل��ى انتخاب ميشال سليمان
رئ��ي��س �ا ً ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ،واستنتج
ضرورة اعتماد سياسة الحوار واليد
الممدودة ،ودع��م الجيش اللبناني
ال���ذي يقاتل اإلره����اب وال��ت��ط��رف،
وطالب برئيس جمهورية قوي يمثل
بيئته ويكون قادرا ً على اتخاذ القرار
الوطني المستقل».
ورأى ب���ق���رادون���ي ،ف��ي حديث
إذاع���ي ،أنّ «ال��ت��ط��ورات اإلقليمية
وال��م��ح��ل��ي��ة ت��دف��ع ب��ات��ج��اه رف��ع
حظوظ عون وإمكانية وصوله إلى
ال��رئ��اس��ة» .وق���ال« :ه��و ف��ي مقدمة
الئحة أس��م��اء رؤس���اء الجمهورية
المقبولة م��ن ال��داخ��ل وال��خ��ارج»،
مشيرا ً إلى «أنّ هناك توازن قوى ال
يمكن أن نتناساه ،وتحوالت إقليمية
متوقعة ،وجوا ً من المتغيّرات تحدث

على الساحة اللبنانية والخارجية
تصب جميعها في اتجاه ض��رورة
ّ
انتخاب رئيس جمهورية قريباً».
واعتبر بقرادوني «أنّ المجلس
الوطني الذي تتحدث عنه قوى 14
آذار ه��و ب��دل ع��ن ض��ائ��ع ،وتحاول
من خالله ترميم ذاتها ألنها تشعر
أنها أض��اع��ت ف��رص�ا ً ع��دي��دة خالل
السنوات العشر األخيرة ،لكنها لن
تستطيع فعل ذل��ك ،ألنّ المشروع
السياسي لديها غائب».
وأك����د «أنّ ح���زب ال��ل��ه وت��ي��ار

المستقبل لن يستطيعا أن يصبرا
أك��ث��ر على ال��وض��ع ال��ح��ال��ي ،على
أن يتفقا ف��ي ال��غ��رف المغلقة وأن
يتراشقا التهم أمام الرأي العام».
وشدّد بقرادوني على أن «ال ح ّل
ل��ل��ح��رب ال��س��وري��ة خ���ارج النظام
ال��س��وري» ،موضحا ً أن��ه «بقدر ما
يسير الغرب في التفاوض المباشر
والسريع مع النظام السوري إليجاد
تسوية سياسية ،بقدر ما تصبح
الحرب قصيرة وتخرج سورية من
أزمتها».

