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حمليات �سيا�سية
بقعة �أمن

المخ ّيمات الفل�سطينية:
نار تحت رماد الفتنة ّ
مجدد ًا
 حسين ح ّمود
ق��ت��ي�لان و 11ج��ري��ح��ا ً ودم�����ار ه���ائ���ل ،ك���ان���وا حصيلة
المواجهات المسلحة التي شهدها مخيم عين الحلوة أول
من أمس ،بين مسلحين من حركة فتح وبين مجموعة تابعة
لتنظيم «الشباب المسلم» ،ما أعاد المخيمات الفلسطينية
إلى واجهة االهتمامات مجدّداً.
القيادات الفلسطينية تعاطت مع الحادث ،على أنه إشكال
فردي ،علما ً أنّ صور ساحة المعركة أظهرت انّ ما حصل
بمثابة ح��رب حقيقية بسبب ما خلفته من ال��دم��ار الهائل
الذي طال البيوت والمحال والسيارات.
لك ّن اإلشكال ومهما بلغت درج��ة التقليل من أهميته،
يكشف م��رة جديدة عجز القوى األمنية الفلسطينية عن
س ّد الثغرات األمنية الكثيرة التي يشهدها المخيم بين فترة
وأخرى ،من دون لمس تدابير ف ّعالة لسدها ،مع العلم أنّ
مصادر فلسطينية ت��درج هكذا ح��وادث في إط��ار مخطط
إلشعال الفتنة في المخيم خدمة ألجندات خارجية ،بغية
توظيف العامل الفلسطيني في أتون الصراعات الجارية
في المنطقة أو حتى في لبنان .فيما تعتبر مصادر أخرى
أنّ ه���ذه اإلش���ك���االت م��ا ه��ي إال ش�����رارات أول���ى لتفجير
المخيمات الفلسطينية ف��ي لبنان لتهجير أهلها وإزال���ة
المخيمات تمهيدا ً إللغاء حق عودة الالجئين الفلسطينيين
إلى فلسطين المحتلة .ومع ذلك ،تبدو القيادات الفلسطينية
عاجزة عن ص ّد هذا المخطط بالرغم من أنّ أمن المخيمات
مرتبط به ،والقيادات الفلسطينية على دراية بذلك وتحذر
أي لقاء أو اجتماع أو مناسبة ،بحسب األوساط
منه في ّ
الفلسطينية.
وتلفت األوساط إلى تحميل «الشباب المسلم» مسؤولية
الخلل األمني في المخيم مشيرة ،لكن الخطوة األخيرة
للجنة األمنية العليا قرب مركز التنظيم في عين الحلوة ،ال
تالئم حجم التحذير الكبير والدائم من خطورة هذا التنظيم
ال��م��د ّرب تدريبا ً محترفا ً على ح��روب العصابات ومج ّهز
بوسائل قتالية متطورة .ومع ذلك لم تفعل اللجنة األمنية
سوى وضع حاجز أمام مركز التنظيم!
وت��أت��ي ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ش��ك��وى أح���د ق���ادة التحالف
الفلسطيني ف��ي ل��ب��ن��ان م��ن وج���ود ص��ع��وب��ات وعراقيل
تحول دون نشر القوى األمنية الفلسطينية في المخيمات،
م��ح��ذرة م��ن ب��ق��اء ال��وض��ع ال��م��ي��دان��ي على م��ا ه��و عليه في
ضوء تصاعد حدّة المواجهات السياسية والعسكرية في
في دول الجوار ،وتفاقم أزمة النازحين الفلسطينيين من
سورية ،وتقليص خدمات وكالة إغاثة وتشغيل الالجئن
الفلسطينيين «أونروا» وتخفيض الدول المانحة تقديماتها
للوكالة التي أعلنت عن عجزها توفير الخدمات المطلوبة
منها لالجئين.
وأم�����ام ه���ذه األوض�����اع ال��م��ت��ر ّدي��ة وإج���م���اع ال��ق��ي��ادات
الفلسطينية ع��ل��ى وج����ود م���ح���اوالت ح��ث��ي��ث��ة الس��ت��دراج
الفلسطينيين في الشتات ،وال سيما في لبنان ،إلى اتون
ما يجري في المنطقة من أحداث ،يؤكد قائد األمن الوطني
الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب «أننا قادرون
ب��وح��دة م��وق��ف ال��ق��وى الوطنية واإلس�لام��ي��ة وبالتعاون
والتنسيق م��ع ال��ق��وى السياسية واألمنية اللبنانية على
مواجهة هذا المحاوالت».
وف���ي ح��ي��ن ي��ت��ك�� ّرر ه���ذا ال��م��وق��ف ف��ي ك��� ّل ح���ادث أمني
ي��ش��ه��ده ال��م��خ��ي��م ل��ف��ت ال���ن���داء ال��م��ش��ت��رك ال���ذي ص���در عن
السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وممثل «حركة
حماس» في لبنان علي بركة بعد مواجهات أول من أمس
دون غيرهما« ،لوقف إطالق النار في مخيم عين الحلوة
فورا ً وسحب كافة المسلحين من الشوارع والطرقات».
ن��ار المخيم تحت الرماد وتشتعل من أي��ة نفخة عليها
تس ّمى «إشكاال فرديا» ،بينما المطلوب إطفاء النار لكثرة
النافخين فيها .المخطط معروف لكن ما العمل؟
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جنبالط يو ّرط لبنان ويربطه بم�شروع التفتيت
 روزانا رمال
يعرف النائب وليد جنبالط أنّ المسعى الذي يقوده في
محافظة السويداء السورية ليس محاولة إنسانية لحقن
الدماء وتجنيب أبناء طائفته هناك مصيرا ً أسود ينتظرهم
استتب األم��ر لـ«جبهة النصرة» باقتحام المنطقة
إذا
ّ
والتصرف وفقا ً للمنهج الذي بشر به قوال ً أميرها أبو محمد
الجوالني عبر قناة «الجزيرة» بدعوته الموحدين الدروز
إلى تج ّنب األذى بمغادرة ما وصفه خيار الشرك والمجيء
إلى دار اإليمان ،والذي ترجمته عمليا ً السلوكيات واللباس
والطقوس التي فرضت على دروز إدل��ب والمجازر التي
ارتكبت بحقهم وآخرها كان ما جرى في بلدة قلب لوزة في
ريف إدلب.
يعرف جنبالط حقيقتين ،األول��ى أنّ «جبهة النصرة»
حازت براءة ذمة سياسية ميّزتها عن «داعش» وساعدتها
في التعاظم والنمو ،وكان لجنبالط الفضل األول في صناعة
هذه الصورة عنها كفصيل معتدل والسعي إلى تسويق
هذا الفصيل إقليميا ً ودوليا ً أمر ال يستطيع جنبالط إنكار
انه أقوى األصوات التي ارتفعت علنا ً بهذا الخطاب ،بينما
حلفاؤه السعوديون واألت���راك والقطريون والفرنسيون
وحتى حليف الحلفاء «اإلسرائيلي» ،لم يفعلوا لـ«النصرة»
ما فعله جنبالط ،ولذلك فهو آخر من يحق له التصرف ببراءة
المندهش مما يجري والملهوف على إغاثة بني معروف.
يعرف جنبالط أنّ جبل العرب وابناءه وقفوا مع الدولة
والجيش كخيار حتى أنه اضطر إلى توجيه كلمات قاسية
بحقهم واتهامهم بخذالنه كزعيم للطائفة ناصب الدولة
والجيش في سورية العداء المطلق ،كما يعرف انّ الخيار
ال��ذي يدعو إليه بتحييد السويداء عن المواجهة الدائرة
بين الجيش ال��س��وري و«جبهة النصرة» وأخ��وات��ه��ا ،ال
تعني خسارة لـ«النصرة» التي النفوذ لها في الجبل ،بل

تعني خسارة للجيش بسلخ الجبل عن جغرافيا انتشاره
وعمليا ً ضرب هذا االنتشار في جنوب سورية كله ،وهو
ربح مجاني لـ«النصرة» يتحقق بقوة المجازر والترويع
من جهة والمسعى الجنبالطي من جهة أخ��رى ،وبالتلي
يصير المسعى الجنبالطي انتقاما ً من ال��دروز الذين لم
يجاروه في موقفه من الجيش السوري ،لكنه انتقام بأيدي
«جبهة النصرة» ،وتحقيقا ً لمشروع «النصرة» وجنبالط
معا ً بإضعاف الدولة والجيش في سورية ،وهذا يعني انّ
مسعى جنبالط هو خطة سياسية لتحقيق تقدّم المشروع
الذي يقف على ضفته منذ أربع سنوات.
طالما يعرف جنبالط ذلك فال يحق له لبس ثوب الحمل
الوديع والتصرف ببراءة أو مطالبة الغير بالنظر إلى سلوكه
ومسعاه بسذاجة ،وهو يعرف أنّ التحييد هو المصطلح
الناعم لمعنى سلخ السويداء عن جغرافيا الدولة السورية
وإنْ ت ّم فسيت ّم باالستثمار المخادع على التعب والخوف
لنقل منطقة استرايجية في جغرافيا سورية من ضفة
إلى ضفة في الحرب الدائرة ،وال يمكن أن يت ّم دون شراكة
«إسرائيلية» أردنية وأميركية عبّر عنها ك ّل من هذه األطراف
مباشرة ،وتواصل جنبالط معها لهذا الغرض مباشرة او
غير مباشرة ،وحفلت لقاءات الجنرال مارتن ديمبسي مع
الرئيس «اإلسرائيلي» باإلشارات إلى مكانة المنطقة في
حساباتهم ونية تسليح منفصل لسكانها على غرار ما يطرح
بالنسبة إلى عشائر األنبار في العراق.
على جنبالط أن يعترف انه يريد أن يك ّرر في جبل العرب
ما سبق وفعله في منطقتي الشوف وعالية أثناء االجتياح
«اإلسرائيلي» للبنان عندما كانت حواجزه تقوم بتجريد
المقاومين من سالحهم وتأمين عبورهم الجبل بال سالح
قبل سقوط بيروت وتمنعهم من المرور أو تسلّمهم للدوريات
«اإلسرائيلية» في بعض األحيان التي تلت سقوط بيروت،
تحت شعار انّ الجبل ال يتح ّمل أعباء االنتقام «اإلسرائيلي»
بمثل ما يريد أن يفعل اليوم بذريعة انّ جبل العرب ال يتح ّمل

أعباء انتقام «النصرة» ،ومثل ما كانت الحواجز الجنبالطية
التي تحيط الجبل مشتركة مع «اإلسرائيلي» يومها ،ستكون
حواجز مشتركة لـ«النصرة» ومناصري مشروع جنبالط
على أطراف السويداء إذا نجح جنبالط في مشروعه.
خصوصا ً أنّ نجاح جنبالط في مشروعه سيعني فتح
الطريق لتكرار نماذج من الحياد الشبيه بطوائف أخرى
كالمسيحيين المتعبين والمهدّدين كما الدروز من سكاكين
«النصرة» و«داعش» وسيخرج «جنبالط مسيحي» يتولى
المهمة ،وت��رك سبحة تفكيك س��وري��ة ووح���دة نسيجها
االجتماعي وجغرافيتها السياسية والعسكرية ،وه��ذا
سيعني منح مشروع الدويالت الطائفية في لبنان جرعة
إضافية ليتقدّم إلى األمام.
يعرف جنبالط انّ مشروع التفتيت ال��ذي يريد له أن
يأخذ قوة الدفع من فكفكة الجغرافيا السورية بدعم دولي
إقليمي ،سيمت ّد إلى لبنان ،وأنّ أولى المناطق التي ستكون
تحت تأثيره هي المدى الجغرافي من البقاع الغربي وراشيا
وحاصبيا نحو الشوف وص��وال ً إلى عاليه ،والمنطقي أنّ
الراعي الدولي والشركاء اإلقليميين لجنبالط في المشروع
لم يمنحوا موافقتهم وغطاءهم للحلقة السورية دون أن
يكون في حسابهم جواب على السؤال عن تداعيات المشروع
لبنانياً ،وبالتالي منح الموافقة وتوفير الدعم والتنسيق.
عندما دع��ا جنبالط إل��ى منح «النصرة» ميزات أمنية
في عرسال قبل سنة تشبه ميزات المنظمات الفلسطينية،
معتبرا ً أنه مثلما تح ّملنا «فتح الند» في العرقوب ـ جنوب
لبنان ،فلنتحمل أعباء «النصرة الند» في البقاع الشمالي
الشرقي ،ويعلم أنّ التتمة هي البقاع الجنوبي الغربي.
السؤال لجنلالط كيف يمكن له مهاجمة مشاركة حزب
الله للقتال في سورية ،والمقاومة كما يعلم جنبالط تقاتل
إرهابا ً يستهدف لبنان ويستهدفها ،وال تفتح حربا ً فئوية
على حسابها ،ومن حسابها ،بينما هو يدفع بلبنان إلى
التفتيت والتفكك ويريدنا أن نصفق لـ«البطولة اإلنسانية».

لحود ر ّد على �سليمان :لن ي�ستطيع
ّ
تزوير التاريخ الذي �سيكتب عنه ب�أحرف من عار
ر ّد الرئيس العماد إميل لحود على ما قاله
الرئيس ميشال سليمان تعليقا ً على ما ورد
على لسان لحود خالل وثائقي أعدته قناة
المنار تحت ع��ن��وان «خ��ي��وط ال��م��وت» عن
معارك الضنية.
وجاء في بيان صدر عن المكتب اإلعالمي
للرئيس لحود« :عطفا ً على ما ورد في الر ّد
الصادر عن المكتب اإلعالمي للرئيس العماد
ميشال سليمان ،نورد ما يلي:
أوالً ،نسجل على الرئيس ميشال سليمان
إقراره بأنه عرف بأحداث الضنية ،يوم كان
ق��ائ��دا ً للجيش ،م��ن رئيس الجمهورية في
حينه العماد إميل لحود ،وه��ذا اإلق��رار في
ذاته يحمل ك ّل اإلدانة لقائد جيش لم يعرف
بهجوم تعرض له جيشه ومدنيون أبرياء
في أرض لبنانية ،إال بعد أن أحاطه الرئيس
لحود علما ً بذلك ،على عكس ما كان يجب أن
يحصل .إال أنّ قائد الجيش الذي كان الرئيس
ميشال سليمان ت��ردّد وأب��دى بصورة جلية
عدم قدرة على التفاعل مع الهجوم واتخاذ
قرار سريع في شأنه ،حتى استوجب األمر
من رئيس البالد أن يسهر هذا الليل الطويل
من بداية األلفية الثالثة متحوطا ً ومواكبا ً لما
يحدث على األرض بين اإلرهابيين والجيش،
من دون ضجة تعكر صفو هذا الليل الفريد
لدى اللبنانيين.
ثانياً ،إنّ جميع اللبنانيين يعرفون كيف
أت��ى ات��ف��اق ال��دوح��ة ال��م��ش��ؤوم بهذا القائد
«القوي» رئيسا ً للجمهورية ،فأسقط على
الموقع بمظلة عبرت الدستور واألعراف في
أخطر تجاوز لهما ،ما جعل الشعب اللبناني
ج��اه��زا ً نفسيا ً للصدمات ال��ت��ي لحقت به
وبالوطن والجيش والمقاومة من جراء أسوأ
ممارسة رئاسية في تاريخ لبنان الحديث،
حيث استهدف العسكريون وخطفوا وذبحوا

راب��ع��اً ،إنّ م��ا ح��دث ف��ي الضنية موثق
والشهداء العسكريون والمدنيون يسكنون
ضمير هذا القائد المقدام ،ولن يتركوه يرتاح
ويتصالح مع ذات��ه يوماً ،إذ انضمت إليهم
قافلة أخ��رى من شهداء الشعب والجيش
والمقاومة بفعل خياراته الرعناء التي ما
زلنا نعاني منها حتى اليوم .يستطيع هذا
الرجل أن يقدم على تزوير ج��وازات سفر إال
أنه لن يستطيع يوما ً أن يزور التاريخ الذي
أقفل الباب عليه كي ال يلجه متسترا ً كالعادة.
إنّ ماضي هذا الرجل وحاضره ومستقبله
يشبهونه ،وإنّ التاريخ كتب ويكتب بأحرف
من عار عنه ،ولن نزيد».

وت ّم التنكيل بهم ،وتركت المقاومة لقدرها،
ولم يرف له جفن ،حتى بلغ به األمر السماح
بأن تطرح مسألة إحالة ضباط وعسكريين
من الجيش إلى المجلس العدلي في جلسة
لمجلس الوزراء برئاسته ،وذلك بعد االعتداء
عليهم من مسلحين إرهابيين في الشمال،
ورده��م على إط�لاق النار بالمثل دفاعا ً عن
النفس.
ثالثاً ،وجد الرئيس ميشال سليمان ورقة
التين التي تغطي عورته المتمثلة في التردّد
والتملق والتلون والجحود والضعف في ما
أسماه «إع�لان بعبدا» ،وهو كناية عن صك
استسالم وغ��در في ح� ّ
�ق الشعب والجيش
والمقاومة وإنكار لالنتصارات واإلنجازات،
ك ّل ذلك تحت شعار النأي بالنفس ،الذي هو
في أحسن األح��وال نأي بنفسه عن موقعه
ومسؤولياته الوطنية والشجاعة التي
يفترض أن تتوافر في ك ّل رئيس وقائد ،تلك
الشجاعة التي لم نعهدها فيه يوماً.

حمدان :ما قاله لحود
هو الحقيقة الكاملة

وفي السياق نفسه ،ر ّد القائد األسبق للواء
الحرس الجمهوري العميد المتقاعد مصطفى
حمدان على ما قاله سليمان في ما يتعلق
باستشهاد العقيد ميالد النداف ومن معه
من العسكريين في جرود الضنية ليلة رأس
السنة عام  2000فقال في بيان« :بالنسبة
إلى حادثة استشهاد العقيد ميالد النداف
وعدد من العسكريين على أيدي اإلرهابيين
في جرود الضنية ،فإنّ ما قاله فخامة الرئيس
العماد إميل لحود هو الحقيقة الكاملة»،
مشيرا ً إلى أنّ لحود طلب إرسال «الوحدات
واألف��واج الخاصة إل��ى الضنية ول��و اضطر
إلى إرسال ك ّل الجيش لضرب اإلرهابيين في
الضنية ألنّ هذا المشروع هو بداية خراب
لبنان».
واعتبر حمدان أنّ «نهج الرئيس لحود كان
صمودا ً وتصديا ً لمؤامرات التقسيم والتفتيت
وفرض اإلرادة األجنبية على اللبنانيين».

ن�شاطات
 ع��رض رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه بري
األوض���اع في لبنان والمنطقة مع المسؤول عن
الشؤون الخارجية األلمانية في لبنان وسورية
أندرياس كروغر والسفير األلماني كارستن ماير
ويفهاوزن ،في حضور المستشار اإلعالمي علي
حمدان.
 استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم
األرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي السفير اليوناني
ثيودوروس باساس .وح ّمل اليازجي باساس رسالة
في شأن الخالف مع بطريرك القدس.
ويحتفل البطريرك يوحنا العاشر بالقداس اإللهي

غدا ً األحد في البلمند ،بمشاركة مطارنة المهجر وفي
حضور رسمي أرثوذكسي وزاري ونيابي.
 بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي الوضع
األمني والعالقات الثنائية مع السيناتور األميركي
من أصل لبناني سام زاخم.
كما استقبل قهوجي رئيسة لجنة مهرجانات
بعلبك الدولية نايلة دو فريج ،ترافقها أولغا طراد
وج��ورج عسيلي .وأطلع الوفد قائد الجيش على
برنامج النشاطات الفنية التي قررتها اللجنة لهذا
العام ،وقد شجع قهوجي اللجنة على االستمرار
بتنظيم مهرجانات بعلبك لهذه السنة.

لفت وزير سابق
إلى أنّ نائبا ً بارزا ً
استغ ّل مناسبة
ظهوره اإلعالمي
في برنامج حواري
على إحدى شاشات
التلفزة ،ليكيل المديح
لرئيس الحزب
والكتلة اللذين
ينتمي إليهما ،األمر
الذي اعتبره الوزير
السابق بمثابة
ترجمة لمفاعيل
المصالحة بين النائب
ورئيسه ،بعدما
تر ّددت معلومات عن
خالفات كبيرة بينهما
أ ّدت إلى خسارة
األول حظوته التي
ُجيّرت لمصلحة نائب
ووزير شاب.

با�سيل التقى رابطة النواب ال�سابقين
وكيلي وال�سفير العراقي الجديد
استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،وفدا ً من «منتدى السفراء» برئاسة
السفير جو تابت وعضوية السفيرين هشام دمشقية وعاصم جابر.
ثم التقى وفدا ً من رابطة النواب السابقين ،برئاسة رئيس الرابطة النائب األسبق
لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي الذي قال بعد اللقاء« :هناك قضية في لبنان تهدّد
وجوده ،وهذا الخطر يتأتى من قضية النازحين السوريين ،لهذا السبب قررنا زيارة
وزير الخارجية وعرضنا معه مشروع ح ّل لهذه القضية ،كنا قد تقدمنا به لمراجع عدة
لكنّ أحدا ً لم يتجاوب معنا .ويقضي هذا المشروع بإقامة صندوق خاص بلبنان لبناء
مجمعات سكنية في مناطق آمنة في سورية بحماية عربية ودولية».
وأضاف« :لقينا التجاوب من الوزير باسيل الذي وعد بالتعاون والسعي لتطبيق
هذاالمشروع ،ولفتنا في اجتماعنا إليه إلى أنّ لبنان في خطر وج��ودي من دون هذا
المشروع وإنّ الحروب التي استمرت في لبنان على مدى سنوات لم تكن لتحصل
لوال وجود الالجئين الفلسطينيين ،إال أنّ هؤالء لم يشكلوا سوى  10في المئة من عدد
النازحين السوريين اليوم .ونطلب من اإلعالم مساندتنا كي تتحرك السلطات الرسمية
واالجتماعية والشعبية».
ونفى معلولي ر ّدا ً على سؤال أن يكون قد تناول مع الوزير باسيل موضوع الفراغ
الرئاسي.
وكان باسيل التقى السفير العراقي الجديد علي عباس العامري ،وممثلة المفوضية
العليا لشؤون الالجئين نينات كيللي.

باسيل مستقبالً معلولي ونصرالله

جريج :اال�ستعجال في �إنهاء خدمة قهوجي
�أ�شبه بفر�ض عقوبة ت�أديبية عليه

جريج وسفير ساحل العاج

بري وكروغر

يازجي وسفير اليونان

رجح وزير اإلعالم رمزي جريج أن تكون الفترة التي أرادها رئيس الحكومة تمام
ّ
سالم للتشاور بأزمة التعيينات قد انقضت ،وأن يدعو قريبا ً إلى جلسة يحدّد هو
ينص عليه الدستور وصالحيات رئيس مجلس الوزراء،
موعدها وجدول أعمالها كما
ّ
معربا ً عن أمله في أن تنجح المشاورات الحاصلة في «إيجاد مخرج لألزمة قبل موعد
انعقاد الجلسة الحكومية ،وإال اجتمعت الحكومة للبتّ بملفات أخرى لتسيير أعمال
اللبنانيين».
وتوقع جريج في حديث لـ«النشرة» أنّ يحضر ك ّل الوزراء الجلسة التي سيدعو إليها
سالم «كما سبق لهم أن أعلنوا» ،الفتا ً إلى أنّ «تمسك فريق من الحكومة ببند التعيينات
بندا ً وحيدا ً والتشبث به والضغط به أمر مرفوض ،ففي حال ت ّم طرحه ولم يكن هناك
توافق عليه المطلوب أن يتم سحبه لالنصراف إلى بحث بنود أخرى».
واستغرب جريج إصرار فريق ووزراء تكتل «التغيير واإلصالح» على بتّ موضوع
تعيين قائد جديد للجيش قبل انتهاء والي��ة القائد الحالي العماد جان قهوجي،
واالستعجال في طرح الموضوع الذي هو أصالً موضوع خالفي من المفترض أن يطرح
في شهر أيلول المقبل .وقال« :ال يزال لدينا متسع من الوقت إليجاد ح ّل ،وخصوصا ً
وأ ّنه خالل األشهر الثالثة المقبلة قد يتم انتخاب رئيس ما يسهّل ويحلحل باقي األزمات
ويجعل مسألة تعيين قائد للجيش أكثر دستورية باعتبار أ ّنه لطالما اعتدنا أن يكون
لرئيس البالد كلمة أساسية في هذا الموضوع ،أما الدفع باتجاه إنهاء خدمة قهوجي
قبل انتهاء واليته فهو أشبه بفرض عقوبة تأديبية عليه ال يستحقها».
واستبعد جريج أن تصل األم��ور إلى انهيار الحكومة والدخول في الشلل الدائم
باعتبار أ ّنها المؤسسة الوحيدة التي ال تزال فاعلة في البالد بعد تعطيل عمل مجلس
النواب وشغور سدة الرئاسة .وقال« :الحكومة تمارس صالحياتها في شكل شبه
طبيعي باعتبار أ ّنه وبغياب رئيس البالد ال مجال ألن يكون عملها طبيعياً».
وفي نشاطه ،استقبل وزير اإلعالم في مكتبه في الوزارة ،سفير ساحل العاج جيلبير
دودجان هوندي ،يرافقه القنصل األول لومبير سوب ايسميل ،القنصل الفخري لدولة
ساحل العاج رضا خليفة ،وجرى البحث في العالقات بين البلدية وسبل تفعيلها.
ثم التقى وفدا ً من نادي الصحافة برئاسة بسام بو زيد.

