
لبنان: هل يكون رفع عدد وزراء
الحكومة إلى 20 هو الحل لُعَقد

فرنجية والكاثوليك والدروز؟
منذ 4 ساعات

ب=وت- «القدس العربي» : بعد املواجهات العنيفة التي شهدها الوسط

املتظاهر?ن  Aب بالحجارة  تراشق  من  تخللها  وما  ب=وت   J التجاري 

والقوى االمنية واعتداءات عS املصارف ومكاتب شركة «ألفا» ومحالت

ميشال  Yاللبنا الرئيس  ترأس  شق=،  محمد  الوزير  لصاحبها   «bبات»

سعد االعمال  تصر?ف  حكومة  رئيس  عنه  غاب  أمنياً  اجتماعاً  عون 

من انطالقاً  للدفاع   Sاالع للمجلس  دعوة  أي  رفض  الذي  الحر?ري 

اعتباره أن حل األزمة هو سياp وليس أمنياً.



الداخلية والبلديات ريا بعبدا وزيرة  قصر   J االمني  االجتماع   J وشارك 

العماد الجيش  قائد  بوصعب،  الياس  الوطني  الدفاع  وزير  الحسن، 

جوزف عون، املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم واملدير العام

لقوى االمن الداخ{ اللواء عماد عثمان واملدير العام ألمن الدولة اللواء

انطوان منصور ورئيس العميد  الجيش   J املخابرات طوY صليبا ومدير 

فرع املعلومات J قوى االمن الداخ{ العميد خالد حمود ورئيس مكتب

شؤون املعلومات J االمن العام العميد منح صوايا. كما حضر االجتماع

االمني واملستشار  شق=  انطوان  الجمهورية  لرئاسة  العام  املدير 

والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بول مطر.

ونّوه تشر?ن،   17 ثورة  اندالع  منذ  املستجدات  املجتمعون  واستعرض 

خالل واالمنية  العسكر?ة  القوى  بذلتها  التي  بالجهود  عون  الرئيس 

االسابيع املاضية نتيجة االحداث التي وقعت J ب=وت وعدد من املناطق

الذين وأولئك   Aالسلمي املتظاهر?ن   Aب التمييز  إ�  داعياً  اللبنانية، 

تقارير إ�  الحاضرون  واستمع  واالعتداءات.  شغب  بأعمال  يقومون 

البالد واالجراءات  J العامة االوضاع  االمنية عن  االجهزة  قّدمها رؤساء 

التي اعتمدت ملواجهة العناصر التي تندس J صفوف املتظاهر?ن للقيام

بأعمال تخر?بية واتضح انها تعمل ضمن مجموعات منظمة.

اتخاذ تقّرر  املناقشة،  بعد 

لحماية الالزمة  االجراءات 

ومنع  ،Aالسلمي املتظاهر?ن 

العامة األمالك   Sع االعتداء 

املجموعات وردع  والخاصة 

املرعية  Aالقوان لتطبيق  القضائية  االجهزة  مع  والتنسيق  التخر?بية، 

واالمنية العسكر?ة  االجهزة   Aب التنسيق  تعز?ز  تقّرر  كذلك  االجراء. 

لضمان حسن تنفيذ االجراءات التي تم اتخاذها.

اجتماع أمني برئاسة عون

وغياب الحر?ري «لحماية

املتظاهر?ن السلميA وردع

املجموعات التخر?بية»

!



األمنية كافة الجيش والقوى  «أّن  الحر?ري مؤكداً  الرئيس  ، غّرد  تزامناً 

تتو� مسؤولياتها J تطبيق القوانA ومنع اإلخالل بالسلم األه{، وهي

أّن  » إ�  الفتاً  الشعبية»،  التحركات  مع  املواجهات  نتائج  يومياً  تتحمل 

األزمة  J املراوحة  يعني  الناس  بمواجهة  األمن  دوامة   J اإلستمرار 

استقالت املستجد». وقال «حكومتنا   pالسيا الواقع  إنكار   Sع وإصراراً 

J سبيل االنتقال إ� حكومة جديدة تتعامل مع املتغّ=ات الشعبية لكن

فيما البالد تتحرّك نحو املجهول والفر?ق التعطيل مستمر منذ 90 يوماً 

املعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته J البحث عن جنس الوزارة». وشّدد

عS «أّن املطلوب حكومة جديدة عS وجه السرعة تحقق J الحد األد�

ثغرة J الجدار املسدود وتوقف مسلسل اإلنهيار والتداعيات اإلقتصادية

تصر?ف «استمرار  أّن  إ�  الفتاً  يوم»،  بعد  يوماً  يتفاقم  الذي  واألمنية 

تتحمل حكومة  ولتكن  الوقت  هدر  فليتوّقف  الحل،  هو  ليس  األعمال 

املسؤولية».

الحكومية التشكيلة  النقاذ  جديدة  محاوالت  جرت  الوقت،  هذا   J

J منزل أّخرت والدتها وذلك عS غداء عمل جمع  التي  العقد  وتذليل 

النواب مجلس  رئيس  من  بمبادرة  جمعه  دياب  حّسان  املكلف  الرئيس 

يطالب الذي  فرنجية،  سليمان  املردة»  إ� كل من رئيس «تيار  بري  نبيه 

باسيل ج�ان  الوزير  الحر  الوطني  التيار  رئيس  استئثار  لعدم  بوزير?ن 

ع{ الوزير  بري  نبيه  للرئيس   pالسيا واملعاون  املسيحية،  بالحصة 

Aحس الحاج  الله  لحزب  العام   Aلألم  pالسيا واملعاون  خليل  حسن 
الخليل. وُطرح عS البحث مطلب توسيع الحكومة من 18 إ� 20 وزيراً

باعتباره املخرج لحل عقدة تمثيل الدروز والكاثوليك وتيار املردة، J ظل

الدعوات إ� إنصاف تمثيل الكاثوليك والدروز بوزير?ن أو بحقيبتA.وكان

الطائفة لنواب  اجتماعاً  ترأس  العب�  يوحنا  الكاثوليك  الروم  بطر?رك 

Sالحكومة ع J التمثيل الطائفي J ضرورة اح�ام العدالة Sشّدد «ع



سعد الياس

كلمات مفتاحية

ما ينّص عليه الدستور».

يحقق لم  أنه  البعض  فأفاد   ، االجتماع  نتيجة  املعلومات حول  وتباينت 

لفتت بينما   ، الوزراء  عدد  رفع   Sع املوافقة  لجهة  ملموسة  نتائج 
مخرجاً العشر?ن وزيراً  اذا كان طرح  انه  اعت�  أن دياب  أخرى  معطيات 

فرنجية إ� حصة  ُيضّم وزير مسيحي  أن   Sبه ع فسيقبل  البلد  ألزمات 

الحزب إ�   Yالثا الدرزي  الوزير  وُيعطى  املارونية  الوزيرة  إ�  إضافة 

السوري القومي االجتماعي، وهذا ما اع�ض عليه رئيس حزب التوحيد

من يتكارم  خّليه  يتكارم  حابب  حدا  « إذا  قال  الذي  وهاب  وئام  العربي 

بدو عنهم  ويسّمي  الدروز  يستضعف  فيه  شايف  حدا  إذا  بس  حصتو، 

يعيش والبلد  الكالم،  بهذا  نخجل  األجواء  هذه   J أننا  رغم  يسمحلنا، 

الدرزي بلقة،  وعينها  بتخجل  وال  بتستحي  ال  ناس   J يبدو  لكن  أزمة، 

الثاY ُيسّمى كما ُسّمي األول وعS أساس االختصاص».

https://www.alquds.co.uk/tag/ooo-ouusoo/

