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كرامي من بكركي :انتخاب الرئي�س مفتاح ّ
الحل
دعا الوزير السابق فيصل كرامي
إلى «اإلسراع في إنجاز االستحقاقات
ال��دس��ت��وري��ة» ،معتبرا ً أنّ «مفتاح
الح ّل لك ّل األم��ور هو انتخاب رئيس
للجمهورية».
وبعد لقائه البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة ال��راع��ي ،يرافقه
قاضي التحقيق العسكري م��ارون
زخور ،قال كرامي« :اللقاء مع غبطة
البطريرك يدعو إل��ى التفاؤل ،رغم
األج��واء الملبدة في األفق والشعور
ب��أنّ الطريق م��س��دود ،نحن نشعر
مع غبطته بالتفاؤل والطمأنينة ألنّ
لديه رؤية واضحة لمستقبل لبنان،
وهو وضع أولويات وهذه األولويات
واضحة ونحن نوافقه عليها ،ونعتبر
أنّ مفتاح الح ّل لك ّل األمور هو انتخاب
رئيس للجمهورية حسب المعيار
الذي وضعه غبطة البطريرك أي أن
يكون رئيسا ً نظيفاً ،ال يخجل حاضره
من ماضيه».
وأض���اف« :نحن م��ع إع���ادة بناء
السلطة اللبنانية على أسس واضحة،
وبادئ ذي بدء مع قانون انتخابات
عادل ،ينصف ك ّل اللبنانيين ويوصل
طبقة جديدة من السياسيين تستطيع
أن تنهض بلبنان المستقبل».
وتابع« :تداولنا في معظم األمور
الشائكة في لبنان وعلى رأسها ما
يحدث اآلن من ح���وارات ،إن كانت
ثنائية أو على طاولة ال��ح��وار ،وما
ش��اه��دت��ه ب��األم��س جعلني أشعر
وكأنني أشاهد حلقة من تلفزيون
ل��ب��ن��ان ،ك��أن��ه حلقة م��ن «دوي���ك أو
أبو سليم» أي أنّ نفس الطروحات
وال��م��ن��ط��ل��ق��ات وب��ن��ف��س ال��ن��ت��ائ��ج،

زعيتر

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،أك���د زي��ر
األش��غ��ال ال��ع��ام��ة وال��ن��ق��ل غ��ازي
زعيتر أم���ام زواره« ،تعزيز دور
المؤسسات الدستورية وترسيخ
األمن واالستقرار لحماية لبنان من
التداعيات المحيطة بنا».
وبحث زعيتر م��ع النائب نبيل

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن التيار الوطني الحر م�ستمر في الحوار رغم تجاربه المخيبة مع الحريري الذي تراجع عن اتفاقاته

الها�شم :لن نقبل برئي�س حكومة قوي ورئي�س جمهورية «بدل عن �ضائع»
حاورته روزانا ر ّمال

الراعي وكرامي وزخور في الديمان
وبالطبع ستفضي من تأجيل إلى
تأجيل وإلى النتائج نفسها».
وختم« :لذلك هناك ّ
شك لدى جميع
اللبنانيين بما يحدث في الحوار ،ألنه
ليس حوارا ً بين ك ّل اللبنانيين ،بل هو
حوار بين أهل السلطة المممثلين في
الحكومة ،والذي لم يمثل في الحكومة
فهو يمثل في مجلس النواب وكأنّ أهل
السلطة يعلنون فشل المؤسسات،
لذلك نحن ندعو إل��ى اإلس���راع في
إن��ج��از االستحقاقات الدستورية
وكفانا مضيعة للوقت ألنّ الناس لم
تعد تحتمل وبدأت صراخات الناس
في الشوارع تؤتي ثمارها».
وك��ان البطريرك ال��راع��ي استه ّل

لقاءاته ف��ي ال��ص��رح البطريكي في
الديمان ،باستقباله وفدا ً من اتحاد
بلديات قضاء الكورة ،برئاسة كريم
بو كريم ،في حضور قائمقام الكورة
كاترين الكفوري أنجول.
بعدها التقى وفدا ً من الشخصيات
اللبنانية المستقلة .ثم استقبل المدير
اإلقليمي ألم��ن ال��دول��ة ف��ي الشمال
العميد خالد ناردلي ،على رأس وفد
من الضباط ورؤساء مكاتب األقضية
الشمالية ،ثم رئيس شعبة معلومات
أمن عام الشمال المقدم خطار ناصر
ال��دي��ن يرافقه م��راس��ل مجلة األم��ن
العام في الشمال الزميل جوزيف
محفوض.

«التحرير والتنمية» :الحوار �ساهم
في تحريك عمل الحكومة
دعت كتلة التنمية والتحرير الى
تعزيز دور المؤسسات الدستورية
وترسيخ األمن واالستقرار ،وأكدت
ال��ك��ت��ل��ة خ��ل�ال م���واق���ف ع����دد من
أع��ض��ائ��ه��ا ،أن ال��ح��وار س��اه��م في
تحريك عمل الحكومة.

نقوال في «استكمال أعمال طريق
ضبية البحري قبل ح��ل��ول فصل
الشتاء ،ألن��ه يشكل خ��ط��ورة على
ال��س�لام��ة ال��ع��ام��ة بسبب التآكل
الحاصل من أمواج البحر ،خصوصا ً
ان ك��ل ال��دراس��ات ال�لازم��ة جاهزة
في الوزارة منذ فترة بانتظار القرار
للبدء بالتنفيذ».
وعرض زعيتر مع النائب قاسم
عبدالعزيز مجمل التطورات الراهنة
ف��ي ال��ب�لاد ،إض��اف��ة ال��ى ال��ش��ؤون
اإلنمائية لمنطقة المنية الضنية.

جابر

ورأى عضو الكتلة النائب ياسين

جابر في تصريح أن «الحوار ساهم
في تحريك عمل الحكومة» ،مشيرا ً
الى أن «احدا ً لم يتجرأ على مقاطعة
جلسة الحكومة أمس».
واعتبر أن «الحراك في الشارع
أث��ب��ت اس��ت��م��راري��ت��ه» ،آم��ل�اً ب��أن
«تستطيع جلسات الحوار تحقيق
بعض التقدم».
وش���دد ع��ل��ى أن «خ��ط��ة ال��وزي��ر
شهيب ف��ي ش��أن النفايات سلكت
ط��ري��ق��ه��ا ب��ع��د م��واف��ق��ة ال��ق��ي��ادات
عليها» ،مشيرا ً الى أن «حل الطمر
ليس مثالياً ،إال أن��ه وعلى المدى
القصير ال يوجد أي حل آخر لهذه
األزمة».

م�ؤتمر جماعات العنف التكفيري اختتم �أعماله
وطالب بفكر متنور وحوار منفتح ومواجهة «داع�ش»

أكد مسؤول العالقات السياسية في التيار الوطني الحر
الدكتور بسام الهاشم أن «التيار» مستمر بالمشاركة في
جلسات طاولة الحوار على رغم تجاربه المخيبة مع الرئيس
سعد الحريري الذي اتفق مع العماد ميشال عون على صيغة
لالستحقاق الرئاسي وعلى سلة التعيينات األمنية ثم تراجع
عن االتفاق.
وأمل الهاشم بأن ال يستهلك الطرف اآلخر الوقت في هذا
الحوار الذي يشكل فرصة جدية لحل أزماتنا ،الفتا ً الى أن
ال��ره��ان على تغييرات في المنطقة وه��م ول��ن تفرض علينا
الحلول.
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز»
شدد الهاشم على أن ال يمكن اعتبار تظاهرتي التيار والحراك
المدني في مواجهة بعضهما البعض ،بل هما متوازيتان،
ألن التيار كان يستعد للنزول الى الشارع منذ وقت طويل،
وهناك قضايا أساسية كالجمود في المؤسسات إن لم تعالج
ال نستطيع حل الملفات المطلبية التي هي جزء من مطالبنا.
وإذ رأى أن عوامل ع��دة تحفز أشخاص ال ينتمون الى
طرف سياسي النزول الى الشارع ،حذر الهاشم من وجود
ك���وادر ف��ي ال��ح��راك ت��م تحضيرهم م��ن م��ا يسمى منظمات
المجتمع المدني التي تمسكها أجهزة االستخبارات الغربية
لخلق مشاكل وفوضى في البلد.
وجزم الهاشم بأن التيار وحلفاءه لن يوافقوا على رئيس
للجمهورية «ب��دل عن ضائع» كما الرئيس ميشال سليمان
ال��ذي جاهر بالمعادلة الخشبية عند بداية عهده وأصبحت
خشبية في نهاية عهده كما لن نقبل برئيس حكومة قوي
{ التيار الوطني الحر حشد أعدادا ً كبيرة في التظاهرة األخيرة
في ساحة الشهداء ،في المقابل تظاهرة أخرى منذ أيام للحراك
المدني حشدت أيضا ً وطالبت بالتغيير ،أي من التظاهرتين يمكن
أن يعول عليها؟

ال يمكن اعتبار التظاهرتين في مقابل بعضهما بعضاً ،بل أصبح
كل منهما بالتوازي مع اآلخ��ر ،التيار الوطني الحر كان يستعد
للنزول الى الشارع منذ وقت طويل ،من أجل الملفات المطلبية وليس
من أجل ملف النفايات فقط ،بل موضوع الكهرباء والمياه والنفط
والغاز الموجود تحت بحرنا وغيرها التي تهم الحياة المعيشية
للشعب ،لكن هناك قضايا أساسية إن لم تعالج ال نستطيع حل هذه
الملفات ،أي الجمود في المؤسسات ،المجلس النيابي مدد لنفسه
مرتين تحت ذرائع واهية ،ثم جاء ملف التمديد للقيادات األمنية
المخالف للقانون .وكل مبادرات العماد ميشال عون كانت تطرح
هذا الجمود على المستويات كافة وحراكنا مستمر والقضايا التي
طالب بها الحراك المدني هي جزء من حراكنا ولهم الحق في التحرك
والتعبير.

{ هل تعتبر أن الحراك المدني مصوب على تحركات التيار
الوطني الحر وقطع الطريق أمام التغيير السياسي الذي كان من
المحتمل أن يحدث ،فكان الضغط بملف النفايات وكان هذا الحراك
الذي أخذ الواجهة اإلعالمية؟

هناك عوامل تحفز أشخاص ال ينتمون الى طرف سياسي النزول
الى الشارع ،ألن الوقاحة أو النفاق المنقطع النظير الذي مارسته
السلطة طيلة الفترة التي كان خاللها العماد عون في المنفى والتي
استمرت منذ العام  2005حتى اليوم ،استفزت كرامة المواطنين ،ما
دفعهم الى تحرك عفوي من شباب مناضلين ونقابيين رأووا فرصة
للتحرك إلحداث تغير ،لكنّ الحراك هذا ال يقتصر على هؤالء الشباب،
بل هناك كوادر حضرهم ما يسمى منظمات المجتمع المدني التي
تمسكها أجهزة االستخبارات الغربية ال سيما األميركية ويوجد مركز
تدريب في صربيا لهذه الكوادر التي صدّر منها الى مصر وتونس
وليبيا خالل ما يسمى الربيع العربي وأتى منهم الى لبنان ،هناك
حراك له منابع داخلية لكن عناصر دخلت على الخط تشغلها أجهزة
لتخلق حراكا ً نقيضا ً لما هو مطلوب منه ،وتسعى الى خلق مشاكل
في البلد ،العماد عون دعا في بداية الحراك مناصري وأعضاء التيار
الى االنضمام للتظاهرة ،لكنهم منعوا كما منع وزير التربية الياس
بو صعب من التضامن معهم ورفعوا شعارات تضم رموز الفساد من
ضمنها العماد عون ،هذا كله حرف الحراك ضد التيار وضد وصول
عون الى رئاسة الجمهورية.

{ هل خطط لهذا الحراك من خالل افتعال أزم��ة النفايات ،ال
سيما أن الجميع كان يعرف أن عقود «سوكلين» ستنتهي في تموز
الماضي ،هل استُغل ملف النفايات كما حصل في إيطاليا؟

من جلسات المؤتمر
أنهى «المركز االستشاري للدراسات والتوثيق» ومركز
«الحضارة لتنمية الفكر االسالمي» بالتعاون مع المركز
االردني للدراسات والمعلومات ،أعمال مؤتمره «جماعات
العنف التكفيري :الجذور والبنى والعوامل المؤثرة» الذي
انعقد في فندق «رام��ادا»  -الروشة ،على مدى يومين.
وتوحدت الكلمات على ضرورة إيجاد فكر اسالمي متنور
لمواجهة التيارات التكفيرية الحالية ال سيما تنظيم
«داعش».
وت��رأس الجلسة ما قبل االخيرة رئيس «مركز عصام
ف��ارس ل��ل��دراس��ات» سفير لبنان األس��ب��ق ف��ي واشنطن
الدكتور عبد الله بو حبيب ،فأشار الى «اهمية االعالم في
العصر الحالي وخطورته في آن لدى الجماعات االسالمية
التكفيرية».

محسن

ثم تحدث الدكتور محمد محسن عن مضمون الخطاب
االعالمي ،فلفت الى أنه «عمل على البحث في استراتيجية
داعش االعالمية ،والوسائل المستخدمة في أدوات التنظير
لها» ،موضحا ً أن داعش يعتمد سياسة مرحلتي النكاية
والتمكين وما يجري بينهما هو إدارة التوحش».
وتطرق الى «ما يطلق عليه بالجيل الرابع من الحروب
وه��ي مرحلة تقويض المجتمعات م��ن ال��داخ��ل ،بعد
أن عجزت الجيوش بطرق مباشرة أن تلحق الهزيمة
بمجموعات صغيرة» ،مشيرا ً الى أن «هذه المرحلة الرابعة
من الحروب هي التي تخاض في العراق وسورية بواسطة
داعش».

علوش

وت��ح��دث الدكتور محمد علوش ع��ن وس��ائ��ل االع�لام
العربية والغربية ومواقفها من التيارات التكفيرية،
متسائالً عن «دور االعالم ومسؤوليته في تمدد دور هذه
التيارات ،وهل يمكن استخالص استراتيجية اعالمية لدى
هذه التيارات».

حمود
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وش��دد الشيخ ماهر حمود على «ض���رورة استمرار
الحوار بين المذاهب والمختلفين فكريا ً لمواجهة داعش
وإنهائه» ،متسائالً عن «العمل الجاري في هذا السياق،
وعن المشروع االسالمي» ،الفتا ً الى «محاصرة مشروع
الجمهورية االسالمية االي��ران��ي��ة كمشروع م��ق��اوم من
قبل الغرب والمذهبية معا ً مما يعيق قيامها بخطوات
متقدمة».

فرحات

وعزا العميد المتقاعد الياس فرحات جذور االرهاب الى:
«تراجع الهوية الوطنية ثم المناهج الدراسية التعليمية،
المواقف السياسية الملتبسة وبخاصة في العراق في ظل
االحتالل االميركي ،الفساد وسوء االدارة مما أتاح لداعش
السيطرة على اجزاء من بغداد».

يحيى فرحات

وتحدث الدكتور يحيى قاسم فرحات عن جذور التكفير،
عارضا ً عددا ً من النقاط االساسية والتي أدت الى تكفير
اآلخ��ر ،في حين أن «تكفير المجتمع هي فكرة حديثة
انطلقت مع بعض التيارات».

خواجه

ولفت الباحث محمد خواجه الى أن «داعش تملك كفاءة
قتالية عالية وليست مجرد ميليشيا» ،داعيا ً الى «مواجهة
داع��ش بوحدة الجبهات والتنسيق الميداني وتوسيع
النخب المدربة في الجيوش النظامية لخوض حروب
الشوارع ،واعتماد المناورة والمشاغلة في ضرب هؤالء،
والتركيز على الجهد االستخباراتي لخرق هذه التيارات
التكفيرية».

موصللي

من جهته ،طالب الدكتور أحمد موصللي بـ«إعادة
صياغة المفهوم السني على أس��س حديثة سياسيا ً
واقتصاديا ً واجتماعيا ً واجراء حركة اصالحية على صعيد
الفكر االسالمي» ،مشددا ً على «ضرورة ايجاد فكر اسالمي
متنور لمواجهة التيارات التكفيرية الحالية».

زين

أما االمين العام السابق التحاد المحامين العرب عمر
زين فتوقف عن سبل مواجهة العنف التكفيري وأولها
«بناء المواطنة ،وتحريك االقتصاد العربي وإدراك أهمية
التعاون االقتصادي العربي ،وبناء الدولة المدنية وفيها
يتساوى الجميع ومن كل الطوائف والمذاهب ،وايضا ً في
تحقيق المصالحة بين الحركة القومية العربية والحالة
اإلسالمية».
واختتم المؤتمر بكلمتين للشيخ محمد زراقط عن مركز
الحضارة والدكتور عبدالحليم فضل الله ،فكان تأكيد على
«أهمية المؤتمر وضرورة متابعة البحث والدراسة حول
ظاهرة العنف التكفيري».

هناك من يريد خلط األوراق في البلد والتوقيت غير بريء ،في بلد
يسود فيه الجمود في المؤسسات ال رئيس للجمهورية وال مجلس
نيابي وال قانون انتخاب ،ألن هناك فريقا ً يربط مصيره مع الخارج
وينتظر التعليمات منه بدليل أن عون فتح حوارات منذ أكثر من
سنتين ال سيما مع تيار المستقبل وحصل تفاهم ووعود ثم تبخرت،
نريد استعادة التوازن والشراكة الحقيقية ،يجب أن يفهم المستقبل
أن اغتصاب حقوق الغير ال يمكن ان يستمر ،من جهة أخرى ليس
واردا ً عند فريقنا القبول برئيس «ب��دل عن ضائع» كما ميشال
سليمان الذي جاهر بالمعادلة الخشبية عند بداية عهده وأصبحت
خشبية في نهاية عهده على أمل التمديد له فقطعنا الطريق على
التمديد ،لن نسمح إال برئيس نابع من ضمير الشعب له حيثية
شعبية وطرحنا حلوال ً عدة الختيار نوعية من هذه العناصر ،ولكن
أصروا على انتخابه باألكثرية ،لن نسلم مصير لبنان لهذا الفريق
المرتهن للسعودية وقطر وأميركا ومن خلفهم «إسرائيل» ،الحكم ال
يستمر في ظل الخلل العميق في التوازن ،إذا اختل التوازن بين أي
طائفة وأخرى لن يستمر البلد القائم على التوازن والتكامل بين كل
المكونات ،يجب ترميم التوازن وال نريد اغتصاب حقوق اآلخرين ،لن
نقبل برئيس حكومة قوي يمثل األكثرية الس ّنية ورئيس جمهورية ال

الهاشم متحدثا ً إلى الزميلة رمال

يمثل األكثرية السنية ورئيس جمهورية ال يمثل أح��داً ،بل
نريده نابعا ً من ضمير الشعب.
وأكد الهاشم أن تكتل التغيير واإلص�لاح لن يستقيل من
الحكومة ،بل سيبقى لفرض التسليم بتحقيق التوازن ،ولكي
ال تهمش األكثرية المسيحية التي نمثلها بحسب النظام
الطائفي القائم ،فنحن نضحي ببقائنا في الحكومة لنحصل
حقوق الذين نمثلها وكل اللبنانيين ،موضحا ً أن التيار سلم

ل�سنا بمواجهة مع الحراك
المدني لكن نتخوف من جهات
خارجية تحركه لأخذ البلد
الى الفو�ضى
يمثل أحداً.

{ إذا كنتم مقتنعون بأن االنتخابات وحدها التي تنظف ،فلماذا
النزول الى الشارع في ظل األخطار األمنية في البلد؟

النزول الى الشارع كان للرد على من يقول إن عون لم يعد له
أحد ،الحراك المدني يأخذ شعاراتنا ،لكن عون دعا في التظاهرة
األخيرة الجميع لالنضمام اليها ،وظهرت الحيثية ،ووصلت الرسالة
الى خصومنا ،واذا اقتضى األمر ستكون هناك تظاهرة جديدة ،ألن
المرجعية الوحيدة التي نحتكم اليها هو الشعب اللبناني وليست
لنا مرجعية خارجية ،عون نادى «يا شعب لبنان العظيم» ،نريد
دولة موحدة ذات سيادة ،نحن مستمرون بكافة الوسائل القانونية
والشرعية لتحقيق حقوقنا.

{ أليست رسائل تظاهرة التيار الوطني الحر موجهة الى
جهات خ��ارج��ي��ة ،ال سيما أن ال��خ��ارج ه��و ال��ذي يصنع رؤساء
الجمهورية والحكومة؟
الرسالة لكل من يعنيه األمر ،نعتبر المعنيين مباشرة هم في
الداخل اما اذا كان لهم مرجعيات خارجية ،فالرسالة لهم ،حقوقنا
وطنية وليست مسيحية فقط ،قانون انتخابات على مبدأ النسبية
ودائ���رة واح��دة كاملة هل ه��ذه حقوق للمسيحيين فقط أم لكل
اللبنانيين؟ هذا القانون ينصف الجميع ويحترم التوازنات الطائفية
والمذهبية ،يفرز الطوائف حسب االصطفافات السياسية ونخرج
لبنان من القطعان الطائفية المتناحرة.

{ هناك م��ن يسأل كيف تتظاهرون ف��ي ال��ش��ارع وأن��ت��م في
السلطة والمعارضات ع��ادة تكون خ��ارج السلطة وم��ا زلتم في
مجلس النواب ولم تستقيلوا على رغم معارضتكم أي شكل من
أشكال التمديد؟
طبيعة النظام الديمقراطي في لبنان يختلف عن األنظمة
الديقمراطية الغربية كما في فرنسا مثالً ،حيث الديمقراطية ال تلحظ
االعتبارات التحتية واالنتمائية واالنتماء بين المواطن والدولة،

لن ن�ستقيل من الحكومة
وال من المجل�س النيابي
بل �سنبقى لفر�ض الت�سليم
بتحقيق التوازن
النظام في لبنان دمج التمثيل الديمقراطي واالنتماءات الطائفية
وتوزيع الحصص بحكم انتماءاتهم الطائفية ،نبقى في الحكومة
كي نفرض التسليم بتحقيق التوازن ،نتيجة الطبيعة الملتبسة
للنظام نحن نمثل األكثرية الوازنة عند المسيحيين واذا امتنعنا
عن المشاركة في الحكم نكون نهمش األكثرية المسيحية واذا
خرجنا لن يهتموا وتجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وخروج
الوزراء الشيعة خير دليل ،وخرجت تظاهرة كبيرة طالبت باستقالة
الحكومة التي قال عنها الرئيس نبيه بري حينها أنها بتراء فيما
السنيورة لن يرف له جفن ،ومرر عشرات المراسيم ،وفرض 50
مليون دوالر لتمويل المحكمة الدولية التي تتآمر على لبنان،
واغتصب السلطة وتجاوز الدستور بغطاء مجلس األمن الدولي،

بقانونية المجلس النيابي لكنه طعن بشرعيته وليس بوارد
االستقالة منه.
وأع����رب ال��ه��اش��م ع��ن اع��ت��ق��اده ب���أن م��ن يضبط الوضع
الداخلي ويمنع اإلنفجار ليست الواليات المتحدة ،بل قوة
المقاومة وتالحمها العضوي مع الجيش والعالقة بينها
وبين التيار الوطني الحر.
وفي ما يلي نص الحوار كامالً
لنحصل حقوق الذين نمثلها
نحن نضحي ببقائنا في الحكومة
ّ
وكل اللبنانيين ،اذا استقال نواب التيار الـ  27نائبا ً هل يدعون
الى انتخابات النتخاب غيرهم؟ فكرنا في كل البدائل ولكن قررنا
ان نبقى في الحكومة والمجلس ،سلمنا بقانونية المجلس النيابي
لكن طعنا بشرعيته ولسنا بوارد االستقالة من مجلس الوزراء ،ألن
هناك ربط نزاع على حل المشكلة التي خلقوها من خالل التمديد
غير القانوني للقادة األمنيين ،وال يمكن إال أن نتحمل المسؤولية في
ملف النفايات ولن نتهرب منها.

{ كيف تقيّم الحل ال��ذي خرجت به الحكومة أمس في ملف
النفايات وهل أ ّثر الحراك الشعبي على هذا القرار؟

بالتأكيد أ ّثر ،فشركة «سوكلين» تأخذ  170دوالرا ً في مقابل طن
النفايات الواحد وتطمره في مطمر الناعمة ،ويتم تقاسم الحصص
بين األطراف السياسيين ،رغم أن النفايات تعتبر مصدر ثروة لتوليد
الطاقة اذا تم فرزها وإعادة تدويرها وتحويلها الى طاقة وكهرباء،
نوافق على معالم الحل الذي يرتكز على عناصر عدة ،حل النفايات
ال يتم من خالل اللم والطمر ،بل ل ّم ومعالجة ثم طمر ما يتبقى بعد
المعالجة ،ال مركزية الحل اي لسنا في حاجة الى شركات عمالقة
لسرقة أموال الناس وتوصلنا كما أوصلتنا «سوكلين» ،البلديات
تتولى األمر ضمن آليات تنفيذية ويجب ترجتمها بمراسيم تنفيذية
معينة وتحديد األطر وعلى مستوى اتحادات البلديات ،ومالئمة
للبيئة والصحة العامة وتؤدي الى وفر في الخزينة ومن دون هدر
وتوازن بين الماطق.

{ الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري انطلق لتلقف
المشهد اإلقليمي والدولي ،هل تعقدون أماالً على هذا الحوار ،لماذا
شاركتم وانتم معترضون على السلطة؟

الحوار واجب في لبنان ،البند األول من وثيقة التفاهم بين
التيار وحزب الله ينص على جعل الحوار الوسيلة الوحيدة لحل
أي معضلة أو إشكال بين اللبنانيين وبديل الحوار التقاتل ،ذهبنا
للحوار رغم أن تجاربنا مخيبة ،اتفقنا مع الرئيس سعد الحريري
على صيغة لالستحقاق الرئاسي ،عون للجمهورية والحريري
للحكومة وبري للمجلس النيابي ثم تراجع الحريري ،ثم بعد
شهور اتفق عون والحريري في بيت الوسط على سلة للتعيينات
األمنية العميد شامل روكز لقيادة الجيش والعميد عماد عثمان
كمدير عام قوى األمن الداخلي ثم تراجع الحريري .نتأمل بأالّ
يستهلكوا الوقت في هذا الحوار الذي يشكل فرصة جدية لحل
أزماتنا ،الرهان على تغييرات في المنطقة وهم ولن تفرض علينا
الحلول ،راهنوا على الوضع في سورية وعلى عاصفة الحزم
وفشلوا.

{ رغم كل التعطيل والفراغ والتمديد في المؤسسات نرى
أن البلد مستمر وهناك نوع من االستقرار الداخلي ،من يفرض
هذا االستقرار ،هل هي قوة خارجية؟

قرار التفجير ليس أمرا ً سهالً ،اللبنانيون مروا بمراحل حرب
أهلية طاحنة خلفت آالف الضحايا ،هناك وعي لدى هذا الشعب
ول��دى القيادات ألن الجميع يدفع الثمن في الحروب ،كما أن
ليس جميع األطراف لهم القدرة نفسها لخوض المواجهة وهناك
طرف يستطيع أن يفرض إرادته لكن ال يريد الحروب وال السلطة
ويسعى الى تحصين الوضع السيادي في مواجهة «اسرائيل»
واإلرهاب التكفيري وهناك فريق آخر يصعد ويعمل على التوتير
الطائفي ولكنه لم يستطع استدراج الطرف اآلخر ،اميركا ليست من
يضبط الوضع ،بل قوة المقاومة والتالحم العضوي بين المقاومة
والجيش المعاد بناؤه على أسس وطنية والعالقة العضوية
التي بنيت بين المقاومة والتيار الوطني الحر ومع كل الحلفاء
اآلخرين الذين شكلو ظهيرا ً للمقاومة وحرب تموز  2006شكلت
اختبارا ً وكرست الوحدة الوطنية والتكامل الوجودي ،فهناك من
راهن على تقاتل بين الشيعة المهجرين والمسيحيين والس ّنة وما
حصل العكس وكان موقف عون واضحا ً بقوله حينها «مصيرنا
واحد» ونقف مع المقاومة ولم يكن يعرف لمصلحة من ستنتهي
المعركة ،وقواعد التيار فتحوا منازلهم للمهجرين.

م�ؤتمر الأمن في ال�شرق الأو�سط تابع �أعماله:
الجاهزية التامة �ضرورة لمواجهة التهديدات الإرهابية
تابع مؤتمر األمن في الشرق األوسط أعماله
في البيال ،لليوم الثالث على التوالي ،بعنوان
«تطوير ق���درات ال��ق��وات المسلحة ف��ي ضوء
التهديدات المرتقبة» ،ورك��زت الكلمات التي
ألقيت في الجلسة على ضرورة البقاء بجاهزية
تامة لمواجهة التهديدات اإلرهابية والسعي الى
بناء استراتيجية وطنية لمواجهتها.
وشارك في المؤتمر ،ممثل عن الجيش اللبناني
رئيس قسم برامج المساعدات األمنية في الجيش
العميد ادمون حاكمة ،العميد عادل مشموشي
ممثالً المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص ،العميد نبيل حنون ممثالً
المدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
وفي حضور عدد من الممثلين عن الدول العربية
واألجنبية.

عبد القادر

وأدار الجلسة العميد نزار عبد القادر الذي
تحدث عن خطة إعادة تنظيم الجيش التي كانت
مقررة في عهد الرئيس إميل لحود ولم تر النور.
واعتبر أن «هناك تهديدا ً جديدا ً للبنان مصدره
التحوالت الجديدة في الدول والعالقات الجديدة

بين المحور االي��ران��ي والسعودي والعالقات
االي��ران��ي��ة  -االميركية ،إض��اف��ة ال��ى تداعيات
الحرب السورية على لبنان واالنقسام السياسي
الداخلي والتغييرات البيئية نتيجة تدخل حزب
الله في س��وري��ة ،ه��ذا ال��ى جانب االره���اب في
الداخل».

حاكمة

ث��م ع��رض حاكمة أب��رز م��واج��ه��ات الجيش
اللبناني م��ع االره���اب والمساعدات المقدمة
للجيش وش���رح تفاصيل الهبة السعودية
والخطة الخمسية لتسليح الجيش وأسباب
تعديلها وشكلها الجديد.

مشموشي

وتحدث مشموشي عن األحداث التي وضعت
لبنان أمام مشاكل وانقسامات كثيرة وتسببت
في شلل الحياة السياسية وارباك المؤسسات.
ك��م��ا ت��وق��ف ع��ن��د ت��داع��ي��ات األزم����ة ال��س��وري��ة
واإلرهاب ،معتبرا ً ان «المواجهة مع االرهاب لم
تنت ِه ويجب البقاء بجاهزية تامة».

ول��ف��ت ال���ى «ض�����رورة ال��س��ع��ي ال���ى عمل
استراتيجية وطنية» ،مركزا ً على «بعض النقاط
التي يجب ان تقوم بها األجهزة األمنية في لبنان
من تأسيس بنك المعلومات وتبادل المعلومات
االستخباراتية وتحقيق لجنة وطنية عسكرية
بين مختلف ال��وح��دات ،وص���وال ً ال��ى تكثيف
الدوريات والعمليات المشتركة ورفع مستوى
المشاركة مع المجتمع المدني والتنسيق الكبير
مع الجهاز القضائي إضافة الى تفعيل التعاون
مع المؤسسات واالدارات الرسمية كي يمنعوا
عبور االرهابيين عبر الحدود».

حنون

أما حنون فاعتبر أن «التهديدات اإلرهابية
تشكل خطرا ً على المنطقة مع والدة االره��اب
والتطرف» ،ورأى ان «المديرية العامة واالسالك
العسكرية تلعب دورا ً محوريا ً ف��ي مكافحة
االرهاب ومحاربته».
وأش��ار الى مفهوم األم��ن االستباقي «لرصد
التهديدات والمخاطر المحتملة مما يتطلب تظافر
الجهود» ،الفتا ً الى ان «ازدياد تصميم المجتمع
ال��دول��ي لمحاربة اإلره���اب ي��زي��د م��ن تصميم

اإلرهابيين».
وأوضح ان «لبنان لديه مواجهة طويلة مع
االره��اب في حين يعاني من نقص في العتيد
والعتاد ،خصوصا ً مع معاناته بسبب نسبة
الالجئين السوريين والفلسطينيين ما يستدعي
رفع مستوى جاهزيته».

عبد الخالق

وتخلل الجلسة عرض قدمه العميد غسان
عبدالخالق عن مستقبل الصناعات العسكرية
في لبنان ،مؤكدا ً «حاجة لبنان الى تعزيز قدرات
الجيش وال��ق��وى المسلحة ف��ي ظ��ل المشاكل
الموجودة».
وإذ شدد على أن «الثروة االه��م ال تكمن في
العتيد بل في الموارد البشرية» ،رأى «ضرورة
الحفاظ على الشباب كي ال يسعى الى الهجرة».
وكانت مداخلة لممثل وزارة الدفاع البرازيلية
ال��ج��ن��رال فريبالدي ال��ذي ع��رض الصناعات
البرازيلية ،شارحا ً تفاصيل ه��ذه الصناعات
وعملها.
وبعد الجلسة ،نفذت سرية الفهود وسرية
الخيالة في قوى األمن الداخلي مناورة حية.

