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ّبري :يجب تنويع مصادر تسليح الجيش

في الذكرى السادسة والثالثني الختطاف اإلمام السيد
موسى الصدر ورفيقيه ،ألقى رئيس املجلس النيابي نبيه بري
كلمة ّ
عبر فيها عن مخاوفه مما تتعرض له املنطقة من
ّ
املقسم .وأكد أن الحل لألزمة السياسية
محاوالت تقسيم
اللبنانية يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتقوية الجيش
أك ��د ال��رئ �ي��س ن�ب�ي��ه ب ��ري ض� ��رورة تنويع
م� � � �ص � � ��ادر ت� �س� �ل� �ي ��ح ال � �ج � �ي � ��ش وزي � � � � ��ادة
ع ��دي ��ده وت �ح��دي��ث ع � �ت ��اده ،م� �ش ��ددًا ع�ل��ى
�إره��اب ال�ت�ك�ف�ي��ري ليس
أن «ال �ت �ص��دي ل�ل ّ
م �س ��ؤول �ي ��ة ال� �س ��ن ��ة ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،ك �م ��ا أن
ال� �ت� �ص ��دي ل� �ل� �ع ��دوان اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ل�ي��س
م�س��ؤول�ي��ة ال�ش�ي�ع��ة ،وال �ت �ص��دي لتهجير
األق �ل �ي��ات ل�ي��س م�س��ؤول�ي��ة امل�س�ي�ح�ي�ين»،
ب��ل «م �س��ؤول �ي��ة وط�ن�ي��ة م �ش �ت��رك��ة» ،وم��ن
ال� �ض ��روري أن «ي �ك��ون م�س��ؤول�ي��ة عربية
ودولية مشتركة».
كالم بري أتي في كلمة وجهها أمس ،في
الذكرى السادسة والثالثني لتغييب اإلمام
السيد موسى الصدر ورفيقيه .وقال ّبري
في قضية اإلمام ورفيقيه إنه «تم تشكيل
لجنة متابعة رس�م�ي��ة ب�ق��رار م��ن مجلس
ال��وزراء ،وهي لم توفر جهدًا في أي مكان
وع� �ل ��ى أي ص �ع �ي ��د ،وق � ��د ان �ط �ل �ق��ت ه ��ذه
اللجنة في عملها من ثوابت أهمها :العمل
لتحرير اإلمام ورفيقيه ،إرسال سفير الى
ل�ي�ب�ي��ا ل �ي �ك��ون س �ف �ي �رًا ل�ل�ق�ض�ي��ة ،ال محل
للتطبيع م��ع ليبيا ق�ب��ل ت �ع��اون الجانب
الليبي في هذه القضية وإنهائها ،مطالبة
اإلع �ل��ام ب��امل��واك �ب��ة ال��دق �ي �ق��ة وامل �س��ؤول��ة،
التأكيد أن ه��ذه القضية لبنانية عربية
إسالمية إنسانية شريفة ومقدسة ،ولذا
فإن الوسائل املعتمدة في متابعتها هي
دائ �م��ًا ش��رع�ي��ة وق��ان��ون �ي��ة وال م�ح��ل هنا
للمساومات وال ل�ل�ت��ورط ف��ي ال�ص��راع��ات
وال�ح�س��اب��ات ال�ف�ئ��وي��ة» .وأش ��ار ب � ّ�ري إل��ى
أن «امل� �ت ��اب� �ع ��ات ت �ح �ص��ل س ��اع ��ة ب�س��اع��ة
ب�م��واك�ب��ة م�ن��ي شخصيًا ،وبتنسيق ت��ام
م��ع عائلة اإلم ��ام ال �ص��در ،ول�ك��ن ال ب��د من
لفت العناية ال��ى أن�ن��ا نتعامل غالبًا من

دول��ة إلى دول��ة ألننا رأينا في ذلك فائدة
أك �ب ��ر ل �ل �ق �ض �ي��ة ،ك �م��ا أن االس� �ت� �م ��اع إل��ى
أشخاص مقيمني في تلك الدول ال ّ
يتم إال
وفق خيارات ال تتيح إج��راء تحقيق بكل
ما في الكلمة من معنى» .وأض��اف «إننا
وب �ع��د ج �ه��ود م�ض�ن�ي��ة ع�ل��ى م ��دار ع��ام�ين
كاملني ،أوف��دت مع الوفد الرسمي موفدًا
خاصًا إل��ى رئيس املؤتمر ال�ع��ام الليبي،
وت ��م ت��وق�ي��ع م��ذك��رة ت�ف��اه��م إث ��ر ذل ��ك بني
الدولتني اللبنانية والليبية بخصوص
هذه القضية؛ وأه��م ما تضمنته :اعتراف
الجانب الليبي رسميًا بحصول جريمة
ال�خ�ط��ف ف��ي ل�ي�ب�ي��ا م��ن ق�ب��ل ن �ظ��ام معمر
القذافي ،واإلق��رار بحق ّ
املنسق القضائي
ال �ل �ب �ن��ان��ي ح �ض��ور ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات وت�ق��دي��م
االقتراحات والحصول على املعلومات».
إضافة إل��ى «تعهد الجانب الليبي بفتح
أب ��واب ال�ت�ع��اون ف��ي ه��ذه القضية بشكل
أكثر جدية وفعالية .لكن ولألسف ،ما إن
تم توقيع املذكرة حتى انهارت األوض��اع
ف ��ي ل�ي�ب�ي��ا ،وه �ك ��ذا ك ��ان ال ب ��د م ��ن وض��ع
خطة للبقاء على أهبة االستعداد وترقب
األم ��ور ،كما أن�ن��ا درس�ن��ا ون�ط� ّ�ب��ق خططًا
ب ��دي �ل ��ة ،وال ي �م �ك �ن �ن��ا أن ن �ق��ف م�ك�ت��وف��ي
األي � ��دي ح �ي��ال ه ��ذه ال �ق �ض �ي��ة» .أم ��ا على
الصعيد ال�ق�ض��ائ��ي ال��وط�ن��ي ،فلفت ب� ّ�ري
إلى أن «القضية ال تزال قيد النظر في شق
منها أمام املجلس العدلي ،كما تم تقديم
ّادعاء شخصي بوجه مدعى عليهم جدد
من كبار وأهم أركان نظام معمر القذافي
مع األدلة التي تدينهم».
محليًا ،أكد الرئيس ّبري «أننا في حركة
أم��ل ن��رى أن إنجاز االستحقاق الرئاسي
ّ
سيبقى يحتل موقع األولوية ،ألن الدولة

بري :إتمام انتخابات الرئاسة سيفتح الباب إلنجاز مختلف االستحقاقات ومنها االنتخابات النيابية (هيثم املوسوي)
ال يمكنها السير من دون رأس» .وأضاف
إن «إت �م ��ام ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة سيفتح
ال �ب ��اب إلن �ج ��از م�خ�ت�ل��ف االس �ت �ح �ق��اق��ات،
وم �ن �ه��ا االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ،وي�ط�ل��ق

بري :الفوضى التي
تضرب منطقتنا ستؤدي
إلى تقسيم المقسم
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عملية سياسية نحن أحوج إليها ملواجهة
استحقاقات وت�ه��دي��دات اإلره ��اب العابر
ل�ل�ح��دود وال� ��دول ،وه��ي ت�ه��دي��دات طرقت
أب��واب �ن��ا وش �ع��رن��ا ب �ه��ا ط� ��ورًا ع �ل��ى شكل
أزم��ة ن��ازح�ين ،وت��ارة على شكل معتقلني
وت � �ف � �ج � �ي ��رات واج � �ت � �ي� ��اح� ��ات ك� �م ��ا ح ��دث
لعرسال ،وج��والت لحروب صغيرة كتلك
التي شهدتها طرابلس وصيدا» .ورأى أن
«ال��وح��دة الوطنية تشكل ض��رورة وطنية
ف��ي س�ب�ي��ل م��واج �ه��ة اإلره � ��اب ك�م��ا ك��ان��ت
سالحنا بمواجهة ال �ع��دوان اإلسرائيلي
ع��ام  .2006وأن م��واج�ه��ة اإلره ��اب ليست
م �س��أل��ة أم �ن �ي��ة أو ع �س �ك��ري��ة ف� �ق ��ط ،إن �ه��ا
م� �س ��أل ��ة ت �ف �ك �ي ��ري ��ة ت �ث �ق �ي �ف �ي��ة وط� �ن� �ي ��ة».
واعتبر أن «التصدي لإلرهاب التكفيري

ل �ي��س م �س��ؤول �ي��ة ال �س �ن��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ،كما
أن ال�ت�ص��دي ل �ل �ع��دوان اإلس��رائ �ي�ل��ي ليس
م�س��ؤول�ي��ة ال�ش�ي�ع��ة ،وال �ت �ص��دي لتهجير
األق �ل �ي��ات ل �ي��س م �س��ؤول �ي��ة امل�س�ي�ح�ي�ين».
وأضاف إن «التصدي لإلرهاب والعدوان
والتهجير هو مسؤولية وطنية مشتركة
تعبر عنه الدولة الواحدة ،ومن الضرورة
بمكان أن يكون مسؤولية عربية ودولية
مشتركة» .ورأى أن املطلوب دوليًا «قرارات
ب��دع��م س� �ي ��ادة ال � ��دول ووح � ��دة أراض �ي �ه��ا
وم��ؤس�س��ات�ه��ا وش�ع��وب�ه��ا وت�ك��وي�ن��ات�ه��ا».
واملطلوب وطنيًا «تأكيد االستثمار على
زي � ��ادة ق ��وة ال � ��ردع ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي تميز
الجيش اللبناني ،وزيادة عديده وتحديث
ع�ت��اده وإن �ج��از إي�ص��ال امل �ع��دات املطلوبة

يفجر قضية حرق راية «داعش»
ريفي ّ

أخذ طلب الوزير أشرف
ريفي من النيابة العامة التحرك
إللقاء القبض على الشبان
الذين أحرقوا راية لـ«داعش»
سياسيًا.
في األشرفية منحى ّ
فالتيار الوطني الحر شغل
ماكينته للتضامن مع هؤالء،
في حني ّ
النائب نديم
ل
تنص
ً
ّ
الجميل منهم ،محاوال التبرير
لريفي .أما قانونيًا ،استنادًا الى
النائب إبراهيم كنعان ،فلم
تصدر بعد أي مذكرة توقيف
بحق «املتهمني»

ليا القزي
ث��ارت مشاعر وزي��ر ال�ع��دل أش��رف ريفي
حني اكتشف ،متأخرًا ،أن مراهقني أحرقوا
في األشرفية راية تنظيم «دول��ة االسالم
ف� ��ي ال � �ع� ��راق وال � � �ش� � ��ام» .ف� � ��ورة أع �ص ��اب
ري� �ف ��ي ل ��م ت �خ �م��د ح �ت��ى ح � � � ّ�رك ،أول م��ن
أم��س ،النيابة العامة ،طالبًا إن��زال «أشد
العقوبات» بمن أحرقوا الراية منذ نحو
ّ
ثالثة أس��اب�ي��ع ،بعدما استفزهم اعتداء
مجموعة إره��اب�ي��ة على م��راك��ز عسكرية
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ع��رس��ال ب��داي��ة آب امل��اض��ي.
ري �ف��ي ال ��ذي ت �ح��رك ردًا ع�ل��ى ّم��ا اع�ت�ب��ره
إس� ��اءة ل�ل��دي��ن االس�ل�ام ��ي ،غ ��ض ال�ط��رف
س��اب�ق��ًا ح�ين ق��ام «م�ج�ه��ول��ون» بالكتابة
على الحائط املالصق ملزار سيدة الحارة
في أسواق طرابلس القديمة عبارة «دولة
اإلس�ل�ام ف��ي ال �ع��راق وال �ش��ام» .ه��و نفسه
ال��ذي لم يتحرك لالدعاء على من يسيء
للمؤسسة العسكرية وي�ش��ن اع �ت��داءات
ً
ّ
مستقبال على
على م��راك��زه��ا .ق��د ي��دع��ي ّ
ك��ل م��ن يقاتل إره��اب�ي�ين يلفون أنفسهم
ب� ��أع�ل��ام ع �ل �ي �ه��ا راي� � � ��ات دي� �ن� �ي ��ة ب�ح�ج��ة
الحفاظ على املقدسات.
لم يكن أحد ليتذكر الحادثة لو أن ريفي
لم يفتح امللف ،وما كان أحد سيتخذها
ذري � �ع � ��ة ل � �ي� ��رد «ال � � �ص� � ��اع» ع� �ب ��ر إح� � ��راق
ال �ص �ل �ب��ان ،ف�ي�ج��د ري �ف��ي ن�ف�س��ه م�ح��رج��ًا
وي �ص��در ب �ي��ان��ًا م��ن ط�ي�ن��ة «س �ت��ة وس�ت��ة

م� �ك ��رر» ،ي�ط�ل��ب ف �ي��ه «إج� � ��راء ال�ت�ح��ري��ات
للتثبت من الخبر ومالحقة الفاعلني».
فور طلب ريفي من النيابة العامة التحرك،
ب��ادر النائب إب��راه�ي��م كنعان ال��ى التوكل
عن الشبان «انطالقًا من خلفية قانونية،
وهو قرار فردي» ،كما أوضح لـ«األخبار».
ي�ه�م��ه ت��وج �ي��ه رس��ال��ة أن «ال �ت��وك �ي��ل غير
ّ
مسيس ،وح��رق الراية ال يستهدف ديانة
س�م��اوي��ة ،ب��ل ه��و اع �ت��راض على أع�م��ال ال
ت�م��ت ال��ى ال��دي��ن ب�ص�ل��ة» .أم��ا م��ن ي�ح��اول
إس � �ق � ��اط ص �ب �غ ��ة س �ي ��اس �ي ��ة ع� �ل ��ى امل �ل��ف
«ف�ه��ذه نياته وتخصه وح ��ده» .القضية،
بالنسبة إليه« ،مبدئية» ،وه��ي «الحفاظ
ع�ل��ى ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر .ف��ال�ع�ل��م ال ع�لاق��ة له
باالسالم ،هو راية تنظيم إرهابي» .إجراء
ريفي الذي أتى بعد شهر «في غير محله،
أدى ال ��ى ت�ح��ري��ك غ��رائ��ز ال �ن��اس ،وأع�ت�ق��د
أن ه��ذا سقفه» .يرفض كنعان رب��ط طلب
ري �ف��ي ب�ت��أج �ي��ل اإلف� � ��راج ع ��ن ال�ع�س�ك��ري�ين
امل�س�ي�ح�ي�ين« ،ال ي �ج��وز رب ��ط األم� � ��ور ،بل
توضيح الخلفية منعًا للفتنة» .أم��ا عن
وضع الشبان القانوني ،فيؤكد النائب أنه
حتى الساعة «ليس على علمي أنه صدرت
بحقهم أي م��ذك��رة ت��وق�ي��ف .ل��م نتبلغ أي
إجراء حسي وعملي».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ي �ت �ه��م ال� �ق� �ي ��ادي ف� ��ي ال �ت �ي��ار
ال ��وط �ن ��ي ال� �ح ��ر زي � ��اد ع �ب��س ري� �ف ��ي ب��أن��ه
«اع�ت�م��د إث ��ارة ال�ف�ت�ن��ة ب�م�ج��رد اس�ت��ذك��اره
ح��ادث��ًا ف��ردي��ًا ح�ص��ل م�ن��ذ أس��اب �ي��ع» .أم��ا

