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«الم�ستقبل» و�إزدواجية
المعايير تجاه الإرهاب

 روزانا رمال

 محمد حمية
في أيار  2007اندلعت أح��داث نهر البارد بين الجيش اللبناني
وتنظيم «فتح اإلسالم» وانتهت المعارك التي دامت  106أيام بانتصار
الجيش الذي سقط له  168شهيداً ،فيما تمكن زعيم التنظيم شاكر
العبسي من الهرب من المخيم ،وقيل الحقا ً إنّ تسوية جرت لتهريبه،
كما ا ُّتهمت النائبة بهية الحريري بتقديم الدعم المادي لـ«فتح
االسالم».
خ�لال أح���داث السابع م��ن أي��ار  ،2008ارتكبت مجموعة من
المسلحين ،مجزرة بحق عناصر الحزب السوري القومي االجتماعي
في حلبا وراح ضحيتها  11شهيداً.
في أيار العام  2012اعتقل األمن العام اللبناني شادي المولوي في
مكتب الوزير محمد الصفدي االجتماعي في طرابلس بتهمة اإلنتماء
إلى تنظيم إرهابي ،إال أنّ ضغطوطا ً سياسية وشعبية ،ال سيما من
تيار المستقبل مورست على القضاء إلخالء سبيله وعاد الى طرابلس
وسط احتفاالت وإطالق نار ليظهر الحقا ً أنه عراب االنتحاريين وأمير
«جبهة النصرة» في طرابلس وليثبت القضاء بعد حين انتماءه الى
«الجبهة».
أكثر من عشرين جولة قتال بين باب التبانة وجبل محسن في
طرابلس خاضها قادة المحاور ليذهب ضحيتها عشرات العسكريين
والمدنيين ،وليخرج وزير العدل المحسوب على «المستقبل» أشرف
ريفي ليعلن بأنّ قادة المحاور هم «أبناؤنا ونفتخر بهم» ومن ضمنهم
أسامة منصور وأحمد الناظر والشيخ خالد حبلص.
باخرة «لطف الله  »2المح ّملة بالسالح التي ضبطها الجيش
اللبناني التي كانت متجهة إلى مرفأ طرابلس ،كمين الجيش السوري
في تل كلخ بمجموعة من المسلحين اللبنانيين من طرابلس أثناء
انتقالهم بطريقة غير شرعية إلى األراض��ي السورية« ،مساعدات»
النائب في كتلة المستقبل عقاب صقر للنازحين السوريين.
عميد حمود عقيد متقاعد من الجيش اللبناني ،والمسؤول العسكري
لـ «تيار المستقبل» في الشمال ،عُ رف بأنه «ع��راب المسلحين في
طرابلس» ،وبحسب المعلومات األمنية ،فقد كان صاحب اليد الطولى
التي م ّولت المجموعات المسلّحة في باب التبانة وخارجها والمسؤول
عن األحداث االمنية في الطريق الجديدة واإلعتداء على الجيش .كما
أنه من أبرز المتو ّرطين بعمليات تهريب السالح إلى سورية ،وفي
صفقات السالح وباخرة «لطف الله  »2والمتهم األول في قضية اغتيال
المسؤول بحركة التوحيد اإلسالمي الشيخ عبد الرزاق األسمر.
في نيسان  2015أحالت المحكمة العسكرية ملف حمود إلى
النيابة العامة التمييزية التخاذ القرار المناسب بشأنه ،بعد إفادة
الموقوفين زياد علوكي وسعد المصري بأنّ حمود هو مصدّر السالح
في اشتباكات طرابلس.
آب العام  2014وإثر توقيف الجيش عماد أحمد جمعة ،لإلشتباه
بانتمائه إلى «النصرة» ،شن تنظيما «النصرة» و«داع��ش» هجوما ً
واسعا ً على مواقع وثكنات الجيش وقوى االمن الداخلي في عرسال
أدّت الى استشهاد  19عسكريا ً و86جريحً ا و39مخطوفاً ،فيما تظهر
تصريحات قيادات ومسؤولي المستقبل رف��ض ايّ ق��رار سياسي
لدخول الجيش الى عرسال إلنهاء ظاهرة اإلرهاب وتحرير العسكريين
تحت ذرائع متعددة.
في كانون الثاني عام  ،2011أُسقِطت حكومة سعد الحريري ما أثار
ردود فعل واسعة في الشارع ،حيث نظم تيار المستقبل وقوى إسالمية
متطرفة اعتصاما ً في ساحة النور وسمي آن��ذاك بـ«يوم الغضب»،
وكانت كلمة الصحافي محمد سالم الذي ينتمي إلى المستقبل الفتة،
إذ «تنبأ» سالم بأحمد األسير قائالً« :اسمعي يا سماء ،استفاق المارد
الس ّني».
بعد ذلك ظهر «ال��م��ارد» وانطلق في حزيران  2012في رحلته
الطويلة التي حصدت العشرات من المدنيين والعسكريين من الجيش
فضالً عن قطع الطرقات والتحريض الطائفي والمذهبي بغطاء وتواطؤ
من «المستقبل» ،إلى أن وقع في قبضة األمن العام السبت الماضي،
لتطاول اعترافاته المحيطين والعاملين ضمن دائ��رة النائبة بهية
الحريري.
هذه المحطات وغيرها ،ترسم العديد من التساؤالت حول دور
تيار المستقبل في خلق ونمو ودعم ورعاية ظواهر االرهاب بشك ٍل أو
تأسست ونمت وترعرعت وتلقت الدعم
بآخر ،فجميع هذه الظواهر ّ
المادي والسياسي واألمني في مناطق تخضع لسيطرته ،أما ما يثير
التساؤل أكثر فهو تصريحات قيادة ومسؤولي تيار «اإلعتدال» التي
تحمل في طياتها الغموض البناء تحت شعار «ندين اإلرهاب ولكن»
والتي تخفي تبريرا ً لما ترتكبه المجموعات االرهابية من خالل توجيه
االتهام الى فريق المقاومة وسالح حزب الله بأنهما السبب الرئيسي
لنمو ظواهر اإلرهاب.
على رغم أنّ الحالة األسيرية انتهت ،إال أنها لن تكون الظاهرة
األخيرة ،فبيئة «المستقبل» الحاضنة تولد العشرات من أمثال األسير،
لكن الى متى سيبقى هذا التيار خارجا ً عن القانون ومن دون محاسبة
ويمارس إزدواجية المعايير تجاه اإلرهاب؟ وإلى متى سيستمر في
اخداع اللبنانيين بأنه تيار «االعتدال»؟

ن�شاطات

قهوجي ومقبل

خفايا
خفايا

(مديرية التوجيه)

عرض رئيس الحكومة تمام سالم التطورات مع زواره في
السراي الحكومية حيث التقى كالً وزير المال علي حسن خليل،
نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ،والنائب أنطوان
زهرا.
زار نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل،
قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة ،وبحث
معه في التطورات األمنية في البالد وأوضاع المؤسسة العسكرية
وحاجاتها المختلفة.
واستقبل قهوجي أيضاً ،اإلعالمية داليدا معيكي ،ثم السيدة تانيا
قسيس والسيد فيليب بسترس من جمعية ،Now Lebanon
اللذين قدما هبة مالية لمصلحة ابناء شهداء الجيش ،وشكرهما
قائد الجيش على «هذه الخطوة النبيلة التي تعبر عن التضامن مع
المؤسسة العسكرية وعائالت شهدائها».
استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مطران
بعلبك الهرمل للطائفة المارونية حنا رحمة يرافقه محافظ بعلبك
الهرمل خضر بشير ،وت ّم البحث في آخر االوضاع االمنية في منطقة
بعلبك الهرمل والتعديات على المواطنين من بعض الجماعات.
عرض رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة
التطورات مع السفير المصري محمد بدرالدين زاي��د .كما جرى
التطرق إلى العالقات الثنائية بين البلدين.
التقى المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم في
مكتبه ،األمين العام للمجلس األعلى السوري ـ اللبناني نصري
خوري.

يقول مرجع نيابي سابق إنّ اللبنانيين يتبادلون االتهامات
بربط الحلول في بلدهم ،وخصوصا ً االنتخابات الرئاسية
بالظروف اإلقليمية والدولية ،ولكنهم يجمعون على اعتبار
هذا االرتباط حقيقة ال مناص منها وال أمل بتخطيها ،وقد
بدأوا يقتنعون بأنهم لن يكونوا على جدول أولويات الالعبين
الكبار في البحث عن ح ّل ألزمتهم يضعهم على سكة االنفراج
الكبير ،بما يعني مساعدتهم على إنجاز االستحقاق الرئاسي
بسالسة ال تخلف وراءها دمارا ً شامالً كالذي جلبه التطبيق
اإلكراهي للمسيحيين التفاق الطائف بصورة تزامن فيها نزع
صالحيات رئيس الجمهورية الذي يفترض أنه المنصب األول
في الدولة الذي يتمثل عبره المسيحيون ،مع نقل الصالحيات
إلى حكومة يلعب رئيسها المسلم دورا ً حاسما ً في تشكيلها
وإدارت��ه��ا ،بينما ترك اختيار النواب المسلمين للمسلمين
أنفسهم و ُف��رض على المسيحيين أن يتم اختيار أكثر من
نصف نوابهم بأصوات الكتل المسلمة الناخبة وبالتالي
تشكيل وعاء سياسي قائم على االختالل الطائفي يعيش في
وعاء سياسي تمثلت فيه القوى السياسية المسلمة وهُ ّمشت
وأقصيت بحق أو بغير حق القوى السياسية الفاعلة ،فكان
منطقيا ً أن ينتج عن ك ّل ذلك كارثة وطنية يعيشها لبنان
اليوم وال يمكن تخطي االستحقاق الرئاسي بإعادة إنتاج
مثلها مرة أخرى.
ال يتوقع مصدر ديبلوماسي متابع أن يكون لبنان على
ضفة الحلول قبل قرابة العام ويتساءل :كيف سيتمكن
اللبنانيون الذي ال يهتم الخارج بما يتخطى حفظ األمن في
بلدهم ،أن يم ّرروا هذا العام من دون السقوط في المحظور؟
المعنيون في الخارج يريدون أن يروا خالل هذا العام
استقرارا ً أمنيا ً وجيشا ً وأجهزة أمنية مستقرة ،لذلك كان

التمديد لقائد الجيش والتنسيق والتعاون المعلوماتي على
قدم وساق مع األجهزة األمنية ،ويريد الخارج أن يرى قدرة
لبنانية على احتواء التشنجات واألزمات المتفرعة من الفراغ
الرئاسي والتمديد للمجلس النيابي ،وهذا التمديد الذي حظي
بدعم الخارج كما التمديد لقائد الجيش هو الذي وفر الفرصة
النتخابات رئاسية قابلة ألن تكون تحت السيطرة بتوازنات
تضمن التوافق من جهة ،وتضمن تحكم كتل بات معلوما ً
كيفية التعامل مع مرجعياتها من جهة أخرى.
كي يتمكن لبنان من التعايش لفترة ال تبدو قصيرة ،يقول
نائب من قوى الثامن من آذار :يجب أن يفتح المجلس النيابي
ويسترد بعضا ً من دوره التشريعي ،وبعضا ً من حيوية
سياسية تمأل الفراغ السياسي في البلد وهذا يعني مساعدة
الخارج في تسهيل فتح الدورة االستثنائية للمجلس باعتبار
أنّ الخارج معني بالحلحلة لضمان تقطيع الوقت الصعب
قبل وض��ع الح ّل اللبناني على المشرحة وترصيد نقاط
األط��راف اإلقليمية بحصيلة التسويات في ملفات أخرى
لمعرفة ما سيكون الرصيد المتبقي لك ّل منهم وتدويره في
الحساب الرئاسي والحكومي اللبنانيين.
من جهة أخرى ،يستلزم تقطيع هذه الفترة الطويلة على
بلد ال يملك تقاليد إدارة الفراغ الرئاسي بطريقة سلسة،
ويتقاسمه الخالف القاسي للملفات اإلقليمية المعقدة،
والتوزانات الطائفية الهشة ،للوصول إلى تسوية تضمن
استئناف الحكومة ممارسة مه ّماتها وتح ُّمل مسؤولياتها
بالح ّد األدن��ى ال�لازم لبقائها على قيد الحياة وهي حكومة
ممنوعة من السقوط ،لذلك فإنّ هذا الخارج الذي يتالقى
وينسق ويتحاور ،وخصوصا ً عبر قناتين روسية ـ أميركية،
وإيرانية ـ أميركية ،تقابلهما قناتان روسية ـ سعودية،
وأميركية ـ سعودية ،سيجد بضع دقائق لنقل التمني إلى
الحلفاء في الداخل اللبناني بحماية الحكومة وإيجاد تسوية
مناسبة تسمح بمراعاة األط���راف المعترضين وتضمن

استئناف عملها ،وال يستبعد وزير وسطي أن تكون االتصاالت
الخارجية قد دخلت في هذا األم��ر ومثله في شأن ال��دورة
االستثنائية للمجلس النيابي حتى بدأنا نشهد ق��درا ً من
المرونة السياسية في التعامل مع ملفي الدورة االستثنائية
والحكومة بالتوازي ،فغابت اللغة التصعيدية في ملفيهما
عن التداول رغم وجودها في الخطاب السياسي.
يبقى كي يم ّر األمر بسالم في ملفي الحكومة والمجلس
النيابي أن ينال التيار الوطني الحر نصيبه السياسي بمثل
ما ناله الطرف المقابل ،فقد رافق التمديد للعماد جان قهوجي
لسنة ،إقصاء العميد شامل روك��ز عن فرصة تولي قيادة
الجيش بفعل بلوغه سن التقاعد قبل أن تنتهي سنة التمديد،
ما يستدعي إيجاد المخرج القانوني الذي يضمن شراء بطاقة
تتيح للعميد روكز البقاء في حلبة السابق لسنة إضافية
على األق ّل تنتهي بعد نهاية الوالية الممدة للعماد قهوجي،
كي يحفظ التوازن بين الفريقين ،طالما أنّ التوازن السلبي
في الرئاسة قد ُحفظ عبر بقاء العماد قهوجي مرشحا ً منافسا ً
للعماد ميشال عون بمجرد تمديد واليته كقائد للجيش وبقاء
العماد عون مرشحا ً قويا ً ال يمكن تجاهله قد حفظ بالموقف
القاطع لألمين العام لحزب الله بإعالنه ممرا ً إلزاميا ً للرئاسة
ومرشحا ً ال حياد عنه يحظى بدعم حزب الله من دون أي تردّد
أو تبديل.
جدول أعمال لبناني حافل هذا الشهر يفترض أن يؤسس
لتعايش لبناني ألشهر قادمة مع اتنظار طويل لنهاية
الفراغ الرئاسي ،يبدأ بثالثية تفعيل الحكومة بآلية عمل
تستند إلى شبه اإلجماع ،وفتح الدورة االستثنائية للمجلس
النيابي ،وتمديد بقاء العميد روكز في موقعه في المؤسسة
العسكرية ،لتبدأ الحرارة باالنخفاض تدريجيا ً مع فصل
الخريف ،ليبدأ التعايش مع التبريد ومراقبة المتغيرات التي
ستحملها التسويات والتفاهمات في الملفات اإلقليمية ،وليقرأ
اللبنانيون في كتابها طبيعة التسوية التي تنتظرهم.

استغرب متابعون
كيف أنّ كاتبا ً لبنانيا ً
معروفا ً ال يزال يص ّر
على وجود اتفاق بين
الواليات المتحدة
وتركيا ،ويتح ّدث عن
قلق روسي ـ إيراني
من هذا االتفاق ،الذي
قالت أنقرة إنها سمحت
بموجبه لألميركيين
باستخدام قاعدة
«أنجرليك» مقابل
موافقة واشنطن على
إقامة ما تس ّميه «منطقة
آمنة» على الحدود
التركية ـ السورية.
ومر ّد االستغراب
هو أنّ أميركا نفت
هذا األمر نفيا ً قاطعاً،
وأتبعت النفي بقرار
عملي قضى بسحب
صواريخ الـ»باتريوت»
التي يستحيل من دونها
إقامة تلك «المنطقة
اآلمنة»...

ال�سفير الفرن�سي الجديد يتابع جولته البروتوكولية:
الجميّل :حان الوقت لإعالن حالة طوارئ كاملة
ملتزمون وحدة لبنان و�أمنه وا�ستقراره

بري يلتقي كرامي ورئي�س «الكتائب» ووفداً من الجامعة الثقافية

سالم مستقبالً بون في السراي

(داالتي ونهرا)

أكد سفير فرنسا الجديد إيمانويل بون تصميم بالده
«على مساهدة اللبنانيين في وج��ه ه��ذه التحديات»،
والتزامها «الثابت والدائم من أجل وح��دة لبنان وأمنه
واستقراره وازدهاره».
ولفت بون بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سالم إلى «أنّ
هذا االلتزام الفرنسي يُترجم من خالل ثالث أولويات:
 ال��ق��ي��ام ب���دور م��ح��رك على المستوى ال��دول��ي منأجل تسهيل ح ّل لألزمة السياسية في لبنان وتعطيل
المؤسسات مع االحترام الكامل لسيادة لبنان.
 دعم أمن لبنان والمؤسسات العسكرية واألمنية. دعم لبنان في مواجهة تداعيات األزمة السورية السيما مسألة الالجئين السوريين».
وفي دردشة مع الصحافيين بعد لقائه وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل في قصر بسترس ،قال بون:
«إنّ بلدكم بالنسبة إلى فرنسا هو أولوية واضحة وشفافة،
وليس عنصرا ً في اللعبة اإلقليمية المعقدة في المنطقة،
إنما هو أولوية بذاته ،وعلى هذا األساس سنتعامل معه».
وأضاف« :ذكرت الوزير باسيل بأولوياتنا الثالث في
الوقت الحالي ،أوال مساعدة االطراف اللبنانية للتوافق
على ح ّل المسائل الدستورية ،ونحن نقوم بها في إطار
المحافظة على سيادة لبنان عبر العمل على الساحتين
الدولية واإلقليمية .ثانيا ً المساهمة في الحفاظ على األمن
في لبنان ،وسنتبنى غدا ً في مجلس األمن قرار التجديد
للقوة الدولية المعززة العاملة في الجنوب ،وسنبقى
ملتزمين ،كما لدينا برنامج مهم لتجهيز الجيش اللبناني.
ثالثاً ،نقوم بأفضل ما يمكن في ظ ّل الظروف الصعبة كي

يتمكن لبنان من تخطي تداعيات األزمة السورية».
وت��اب��ع« :م��ا أو ّد اإلش���ارة إليه هو التعاون الثنائي
بين فرنسا ولبنان في ك ّل المجاالت ،وال سيما الثقافية
والتربوية والتعليمية والفرنكوفونية ،وهي بطبيعة
الحال مسألة مهمة لنا وللبنانيين».
وأعلن ب��ون عن «المؤتمر ال��دول��ي ال��ذي سيعقد في
باريس في  8أيلول المقبل ،حول األقليات اإلثنية والدينية
المضطهدة ف��ي ال��ش��رق األوس���ط على مستوى وزراء
الخارجية ،بدعوة من وزير الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس ونظيره األردن��ي ناصر ج��ودة .ونحن سنكون
سعداء بأن يكون لبنان ممثالً فيه بشكل جيد ،ونتمكن معا ً
من مناقشة المسائل األولوية بالنسبة إليكم وإلينا اليوم
ّ
وحق الفرد في العيش في الشرق
حول التعددية والحرية
األوسط».
وأش���ار إل��ى أنّ المؤتمر «سيتضمن ث�لاث ط��اوالت
مستديرة ،األول��ى تتعلق بالمسألة السياسية والثانية
إنسانية والثالثة قضائية ،ومكافحة اإلفالت من العقاب».
وردا ً على سؤال حول المساعدة العسكرية السعودية
للجيش اللبناني والعوائق المرتبطة بتأخير وصولها،
أج��اب« :بحثنا في دعم فرنسا للمؤسسات األمنية في
لبنان ،وبشكل خ��اص دعمنا للجيش اللبناني .لدينا
برنامج واعد وذو أسس لتجهيز الجيش اللبناني ،مما
يسمح له بإنجاز ك ّل مه ّماته في ك ّل المجاالت .هذا البرنامج
مستمر في ظ ّل أفضل الظروف كما ت ّم االتفاق بين السلطات
السعودية والفرنسية واللبنانية معاً ،هذا التزام قوي من
الدول الثالث لتطبيق البرنامج كامالً».

با�سيل يبحث مع كاغ ملفي الرئا�سة والنازحين
ويت�سلم من هل دعوة لح�ضور م�ؤتمر محاربة الإرهاب
اس��ت��ق��ب��ل وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين جبران باسيل المنسقة
الخاصة لألمم المتحدة في لبنان
سيغريد كاغ التي قالت بعد اللقاء:
«أجريت كالعادة اجتماعا ً مثمرا ً
رك��زن��ا خ�لال��ه ع��ل��ى ث�لاث ن��ق��اط،
شملت في البداية األزمة السياسية
ال��ت��ي ت��ؤث��ر ح��ال��ي �ا ً ع��ل��ى ال��ب�لاد،
وسبل المعالجة عبر رؤى بديلة،
وكيفية إسهام المجتمع الدولي
في المساعدة .وتحدثنا عن تأثير
أزم��ة النازحين السوريين على
المجتمعات اللبنانية المضيفة من
جهة ،وعلى الرؤية الشاملة للبنان
ككل ،وأهمية الحاجة إلى مواصلة
تقديم الحماية والمساعدة لهؤالء،
إنما بالنظر دائما ً إلى لبنان ككل.
كذلك تحدثنا عن االجتماع المقبل
للجمعية العمومية لألمم المتحدة
في نيوريورك ،ونحن في انتظار
األم��ي��ن ال��ع��ام إلص���دار ال��دع��وات
الرسمية في شأن مجموعة الدعم
الدولية الجديدة للبنان ،ويبقى

بري متوسطا ً ناصر ووفد الجامعة اللبنانية الثقافية
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري ظهر ال��ي��وم ف��ي عين
التينة الوزير السابق فيصل كرامي
وعرض معه األوضاع الراهنة.
وقال كرامي« :اللقاء مع الرئيس
ب��ري ك��ال��ع��ادة ي���ر ّد ال���روح على
المستوى الوطني ،وخصوصا ً في
ظ ّل هذا الجو الحار الذي نعيشه
ف��ي ل��ب��ن��ان .طبعا ً ك��ان��ت فرصة
للتداول في ك ّل الشؤون الوطنية
وهمومنا المعيشية .والرئيس
بري هو معمل إنتاج األمل في هذه
الجمهورية اللبنانية .فهو يحافظ
على سياسة االنفتاح وم ّد اليد إلى
اآلخر والتعاون والتواصل».
ودعا كرامي «القوى السياسية
والوطنية في لبنان ،وخصوصا ً
المتمثلة في مجلس النواب وفي
مجلس الوزراء ،إلى االستماع إلى
نصائح وطروحات الرئيس بري
لما فيه خير مصلحة الوطن وذلك
لفتح دورة استثنائية لمجلس
النواب وتفعيل العمل التشريعي،
وأي��ض��ا ً إع����ادة تفعيل السلطة
التنفيذية وإعادة جلسات مجلس
ال���وزراء لما فيه مصلحة وطنية
كبيرة في ظ ّل األزمات الكبيرة التي
نعيشها في المنطقة».
وعن موقفه من مسألة الشاحنات
التي تحاول تفريغ النفايات في
طرابلس ،قال كرامي»:غدا ً (اليوم)
س��أق��وم ب��ل��ق��اءات ف��ي المدينة
وأتباحث م��ع ال��ق��وى السياسية
والفعاليات وش��رائ��ح المجتمع
المدني لوقف ه��ذا التعدي على
طرابلس وسيكون لي موقف من
المدينة في هذا الموضوع وأيضا ً
في موضوع الكهرباء».
ث��م استقبل ب��ري رئيس حزب
الكتائب النائب سامي الجميل

والنائب الثاني لرئيس الحزب
الوزير السابق سليم الصايغ ودار
الحديث حول األوضاع في البالد.
وقال الجميل بعد اللقاء« :حان
ال��وق��ت أن نعلن جميعا ً حالة
الطوارئ الكاملة في البلد .دولة
الرئيس ه��و المرجعية الثانية
في البلد ،بل هو اليوم المرجعية
األولى في غياب رئيس الجمهورية،
وبالتالي جئنا اليوم نضع أنفسنا
بتصرفه أوال ً ونضع أيضا ً بتصرفه
بعض األف��ك��ار م��ن أج��ل أن يكون
هناك نوع من اليقظة ومن لحظة
الضمير عند ك� ّل المسؤولين في
لبنان نقوم بخطوة استثنائية
لكي نقول للبنانيين أن��ه ال يزال
يوجد أحد مسؤول في هذه البلد.
هذا التخلي عن المسؤوليات عند
الجميع يجب أن يتوقف في مكان
ما .وفي ظ ّل هذا التعطيل المستمر،
وألنه ال أحد يريد أن يجلس مع أحد،
وال أحد يريد أن ينزل من عليائه
لكي يجلس مع اآلخر وإيجاد حلول
لمشاكل الناس ،المطلوب االنطالق
من محل معين ،ولهذا السبب جئنا
ال��ي��وم إل��ى الرئيس ب��ري ونقوم
بآخر المبادرات قبل انهيار الهيكل
على الجميع».
وأض��اف« :ما يتبين هو أنّ ك ّل
واحد يفكر بمصالحه كيف يركب
بعض األمور على بعضها البعض
في الوقت إنّ الشعب اللبناني في
م��ك��ان آخ���ر ،وف��ي ال��وق��ت وصلت
ال��م��ع��ان��اة إل���ى م��س��ت��وى ل��م تعد
تحتمل م��ن قبل أح���د .وف��ي هذا
ال��وق��ت ال ي���زال ال��م��س��ؤول��ون ك ّل
واحد يتكلم مع اآلخر بالواسطة،
وقد حان الوقت لوقف الوساطات
ون��ن��زل م��ن عليائنا ونجلس مع
بعضنا ونتحمل مسؤولياتنا

حيال التاريخ والناس .وما وصلنا
اليه اليوم هو آخر المطاف ،وأحذر
اليوم من هذا المنبر بالذات من عند
دول��ة الرئيس ب��ري عندما ينهار
االقتصاد اللبناني لن يوفر أحداً،
ولن يوفر طائفة أو حزبا ً أو زعيما ً
وال أي شخص .نحن نحذر اليوم
من أنّ ما وصلنا إليه هو خطير
للغاية وإذا لم نستدرك اليوم هذا
الواقع وجلسنا مع بعضنا وبدأنا
ندير ال��دوالب باالتجاه الصحيح
س��ي��ن��ه��ار ال��ه��ي��ك��ل ع��ل��ى رؤوس
الجميع».
كما استقبل بري وفد الجامعة
اللبنانية الثقافية ف��ي العالم
برئاسة رئيسها أحمد ناصر وفي
حضور المستشار اإلعالمي علي
حمدان.
وقال ناصر بعد الزيارة« :لمسنا
م��ن دول���ة ال��رئ��ي��س ح��رص��ه على
االغتراب ودعمه لهذه المؤسسة
الجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم ،وخصوصا ً أننا حفظناها
وأب��ع��دن��اه��ا ع��ن ك��� ّل ال��خ�لاف��ات
السياسية ،فتواصلنا مع أهلنا
وك��ان دول��ت��ه يدعم ه��ذا التوجه
باستمرار ويدعم وحدة االغتراب
ول ّم الشمل.
وفي شأن الوضع الراهن لمسنا
من دولته أنّ ك ّل العالم ،باستثناء
إسرائيل طبعا ً يبدي الحرص على
لبنان أك��ث��ر م��ن اللبنانيين.كما
لمسنا أن��ه على الرغم من ك� ّل ما
يجري ف��إنّ دولته متفائل وليس
ع��ن��ده نسبة  10ف��ي ال��م��ئ��ة من
التشاؤم ألنّ ما يحصل نحن من
أوج��دن��اه ،وهناك قاعدة شرعية
هي ال يمكن لإلنسان أن يتذرع بما
هو واجده ،وال ب ّد أن نجد حالً عما
قريب إن شاء الله».

عريجي :الحكومة تتجه نحو الجمود
حتى بلورة المبادرات المتعلقة بالتعيينات الع�سكرية
باسيل وكاغ خالل لقائهما في قصر بسترس
من المهم ج��دا ً أن نركز كمجتمع
دول���ي ك��� ّل ح��واس��ن��ا ع��ل��ى أعلى
المستويات م��ن أج��ل االستقرار
واالمن الضروريين للبنان الذي هو
بلد غال علينا».

ك��م��ا استقبل ب��اس��ي��ل السفير
األميركي دايفيد هل الذي وجه إليه
دعوة لحضور مؤتمر في نيويورك
عن محاربة اإلره��اب و«داع��ش»،
ترأسه الواليات المتحدة.

اعتبر وزير الثقافة روني عريجي أنّ «األزمات التي
يمر بها لبنان معقدة ،منها ما هو متعلق بالتجاذبات
السياسية الداخلية وعدم الثقة بين األطراف السياسية،
األمر الذي أدى إلى هذا الجمود الكبير ،ومنها ما هو
متعلق بالوضع المعقد في المنطقة وما تشهده من
إعادة نظر بالثوابت السياسية والكيانات» ،الفتا ً إلى
أنّ «المشهد اإلقليمي اكتمل باالتفاق النووي ،الذي قد
يؤدي إلى تحريك إيجابي أو سلبي للملفات» ،مؤكدا ً أنّ
«ك ّل هذه التعقيدات ال تعفينا من القيام بواجباتنا».
ورأى عريجي «أنّ مجلس الوزراء ذاهب إلى الجمود

لحين بلورة بعض المبادرات المتعلقة بملف التعيينات
العسكرية» ،آمالً «وصولها الى حلول متكاملة تعيد عمل
مجلس الوزراء ولو بالح ّد األدنى ،وفتح أبواب مجلس
ال��ن��واب وإن بطريقة م��ح��دودة كتشريع ال��ض��رورة»،
مرجعا ً «العقدة في هذه الملفات إلى األطراف السياسية
التي لم تف بوعودها».
وفي ملف النفايات ،طالب عريجي الحكومة «بحسم
أمرها وف��ض ال��ع��روض المتعلقة بالنفايات ،وعلى
القوى السياسية سحب هذه الكارثة من التجاذبات
الضيقة».

