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الجم ّيل :عاجزون وحدنا عن معالجة التدخل اإليراني
16كانون األول ٠١:٤٥ | ٢٠١٩

عقد "بيت المستقبل" في مقره في سرايا بكفيا حلقة حوار تحت عنوان" :اإلنتفاضة الشعبية
اللبنانية والمجتمع الدولي" افتتحھا الرئيس أمين الجميّل قائالً" :إن ما يشھده لبنان لم يأت
كمفاجأة بل كان متوقعا بسبب غياب الحوكمة الرشيدة في البالد وغياب القيادة في المجاالت
كافة ،إضافة إلى انعدام الحس بالمسؤولية" .وأضاف" :التخبط الذي نعيشه والفلتان السائد
ناتجان أيضا عن تعقيدات النظام السياسي وغياب المحاور اللبناني ،فالواقع الراھن مأسوي ليس
لبعده االجتماعي واالقتصادي والسياسي فحسب ،بل لعدم وجود محاور لبناني يعمل على إطالق
حوار في الداخل والخارج إلخراجنا من األزمة .فاألزمة اليوم ھي أزمة وجودية ،وال شيء
يبشر بأن حلھا قريب إذ ليس ھناك من محاور يمكن أن يطرح اقتراحات للحل" .ولفت الى ان
"ألزمتنا أيضا بعد خارجي إقليمي وآخر دولي .الجانب اإلقليمي يتضمن عوامل عدة لكنني
اعتبر أن واحدا منھا أكثر أھمية ومحورية وھو تدخل إيران في لبنان والعالقة الثنائية بين
البلدين.ال يمكننا إنكار العالقة الوثيقة بين األزمة اللبنانية الراھنة واألجندة اإليرانية اإلقليمية ،ال
سيما مع النفوذ الذي يتمتع به "حزب ﷲ" ضمن الحياة السياسية اللبنانية ،وھو الذي أعلن أن
مرجعه األساس ھو السيد علي خامنئي .يؤسفني القول إننا كلبنانيين عاجزون بوسائلنا الخاصة

عن معالجة ھذا األمر الشائك ،لكن يمكننا العمل على إيجاد طرف دولي حيادي يطلق مبادرة او
حوارا لحل المعضلة اإليرانية في إطار مرجعيتين ھما القانون الدولي والعدل ،ويأخذ على عاتقه
حل ھذه المشكلة عبر آلية واستراتيجية ،بما يسمح للنظام اللبناني بإعادة بناء مؤسساته واستعادة
ديموقراطيته" .ووصف الثورة التي يشھدھا لبنان منذ ما يقارب الشھرين باألمل األخير
للوصول إلى التغيير المنشود.
وتناولت الحلقة التي استھلت بكلمة ترحيب لمدير بيت المستقبل ،سام منسى ،موقف المجتمع
الدولي من االنتفاضة الشعبية التي يشھدھا لبنان ،وتحدث فيھا عبر السكايب الكاتب والباحث
السعودي خالد الدخيل ،مدير مركز  The conciliators Guildفي لندن جون بل ،الكاتب
والباحث في معھد الدراسات الشرقية في موسكو فاسيلي كوزينتسوف ،ومن لبنان الباحث في
معھد الشرق األوسط في واشنطن حسن منيمنة ،وعقب عليھم كل من السفير السابق ناصيف
حتي ،األستاذة الجامعية منى فياض ،األستاذ الجامعي صالح المشنوق واألستاذ جان بيار
قطريب.

الوكالة الوطنية لإلعالم
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/451985/nna-leb.gov.lb/ar

الجميل :ما يشھده لبنان متوقع بسبب غياب القيادة والحوكمة الرشيدة
األحد  ١٥كانون األول  ٢٠١٩الساعة ١٦:٠٩سياسة

وطنية  -رأى الرئيس أمين الجميل ،في حلقة حوار عقدت في "بيت المستقبل" في سرايا بكفيا
بعنوان "اإلنتفاضة الشعبية اللبنانية والمجتمع الدولي" ،أن "ما يشھده لبنان لم يأت كمفاجأة بل
كان متوقعا بسبب غياب الحوكمة الرشيدة في البالد وغياب القيادة في المجاالت كافة ،إضافة
إلى انعدام الحس بالمسؤولية" ،معتبرا أن "التخبط الذي نعيشه والفلتان السائد ناتجان أيضا عن
تعقيدات النظام السياسي وغياب المحاور اللبناني ،فالواقع الراھن مأساوي ليس لبعده االجتماعي
واالقتصادي والسياسي فحسب ،بل لعدم وجود محاور لبناني يعمل على إطالق حوار في الداخل
والخارج إلخراجنا من األزمة .واألزمة اليوم ھي أزمة وجودية ،وال شيء يبشر بأن حلھا قريب
إذ ليس ھناك من محاور يمكن أن يطرح اقتراحات للحل".

وعن موضوع الندوة ،قال" :ما نعنيه في الواقع بالمجتمع الدولي ھو بعديه اإلقليمي والعالمي
معا .وأود التأكيد أوال أننا كلبنانيين ال نريد التھرب من مسؤوليتنا ،فكلنا معنيون بما آلت إليه
األمور من مسؤولين وأحزاب سياسية ومؤسسات ونقابات ،وال أبالغ إذ اقول أن كل ھذه المواقع
قد دجنت! وألزمتنا أيضا بعد خارجي ال يمكننا تجاھله ،وال بد من أخذه باالعتبار عند مقاربتھا
ومحاولة فھم مختلف جوانبھا كما طرح الحلول لھا .ھذا البعد الخارجي له جانب إقليمي وآخر
دولي .الجانب اإلقليمي يتضمن عوامل عدة لكنني اعتبر أن واحدا منھا أكثر أھمية ومحورية
وھو تدخل إيران في لبنان والعالقة الثنائية بين البلدين ،إضافة إلى الدفع بلبنان إلى اصطفافات
إقليمية عبر إلحاقه بمحور الممانعة .في الماضي وألسباب معروفة ،لم يكن بإمكاننا طرح ھذا
الموضوع ،إنما اليوم أعتقد أن طرحه على طاولة النقاش بات ليس فقط مالئما بل ملحا .ال
يمكننا إنكار العالقة الوثيقة بين األزمة اللبنانية الراھنة واألجندة اإليرانية اإلقليمية ،ال سيما مع
النفوذ الذي يتمتع به حزب ﷲ ضمن الحياة السياسية اللبنانية ،وھو الذي أعلن أن مرجعه
األساس ھو السيد علي خامنئي ،وأكد جھارا أكثر من مرة ارتباطته الوثيق بإيران عقائديا
وعسكريا وماليا ولوجستيا".

أضاف" :يؤسفني القول إننا كلبنانيين عاجزون بوسائلنا الخاصة عن معالجة ھذا األمر الشائك،
لكن يمكننا العمل على إيجاد طرف دولي حيادي يطلق مبادرة او حوارا لحل المعضلة اإليرانية
في إطار مرجعتين ھما القانون الدولي والعدل ،ويأخذ على عاتقه حل ھذه المشكلة عبر آلية
واستراتيجية معينة ،بما يسمح للنظام اللبناني بإعادة بناء مؤسساته واستعادة ديمقراطيته .نحن
نريد أن نتفاھم مع إيران ويمكن لبلدينا أن يتوصال إلى أرضية وقواسم مشتركة دون أن تكون
العالقة الثنائية قائمة على التبعية .فإيران تتجاوز القانون الدولي في لبنان وتتجاوز ممارساتھا
كل المفاھيم الدولية السيما لجھة عملھا الدؤوب على خلق سيادة موازية لسيادة الدولة .بالنسبة
إلى العدل ،فتعاطي ايران مع لبنان ليس عادال ،وھو غير منصف وفوقي وأدى في نھاية
المطاف إلى انحالل المؤسسات ،ومن حقنا كلبنانيين المطالبة باستعادة دولتنا وبأن تكون عالقاتنا
مع كل الدول وفق ھاتين المرجعيتن ،كما من واجب المجتمع الدولي مساعدتنا في ھذا األمر".

وتابع" :الثورة التي يشھدھا لبنان منذ ما يقارب الشھرين ھي األمل األخير للوصول إلى التغيير
المنشود ،وإن التحدي الكبير اليوم ھو المحافظة عليھا ،ونحذر من اختراقھا أو من استخدام القوة
المفرطة لقمعھا ،وخصوصا أننا مقبلون على عمليتي تكليف رئيس للحكومة العتيدة وتشكيلھا".

واستھلت الحلقة بكلمة ترحيب لمدير "بيت المستقبل" سام منسى ،ثم تحدث عبر "سكايب" كل
من الكاتب والباحث السعودي خالد الدخيل ،مدير مركز  The conciliators Guildفي لندن
جون بل ،الكاتب والباحث في معھد الدراسات الشرقية في موسكو فاسيلي كوزينتسوف ،ومن
لبنان الباحث في معھد الشرق األوسط في واشنطن حسن منيمنة ،وعقب عليھم كل من السفير
السابق ناصيف حتي ،األستاذة الجامعية منى فياض ،األستاذ الجامعي صالح المشنوق واألستاذ
جان بيار قطريب.

ليبانون فايلز
http://www.lebanonfiles.com/news/1546956

أمين الجم ّيل :األزمة أزمة وجودية وال شيء ُيبشر بأن حلّھا قريب
أخبار محليّة  -األحد  ١٥كانون األول –١٥:٣٨ - ٢٠١٩

في ظل االنتفاضة الشعبية التي يشھدھا لبنان ،ونتيجة لعدم تحمل المسؤوليات والالمباالة
والتراكمات الناتجة عن الفساد وسوء اإلدارة ،عقد بيت المستقبل في مقره بسراي بكفيا حلقة
حوار تحت عنوان" :اإلنتفاضة الشعبية اللبنانية والمجتمع الدولي".
افتتح الرئيس أمين الجميّل الحلقة قائالً" :إن ما يشھده لبنان لم يأت كمفاجأة بل كان متوقعا بسبب
غياب الحوكمة الرشيدة في البالد وغياب القيادة في المجاالت كافة ،إضافة إلى انعدام الحس
بالمسؤولية".
وأضاف" :التخبط الذي نعيشه والفلتان السائد ناتجان أيضا عن تعقيدات النظام السياسي وغياب
المحاور اللبناني ،فالواقع الراھن مأساوي ليس لبعده االجتماعي واالقتصادي والسياسي فحسب،
بل لعدم وجود محاور لبناني يعمل على إطالق حوار في الداخل والخارج إلخراجنا من األزمة.
فاألزمة اليوم ھي أزمة وجودية ،وال شيء يبشر بأن حلھا قريب إذ ليس ھناك من محاور يمكن
أن يطرح اقتراحات للحل".

وتابع" :بالنسبة الى موضوعنا ،ما نعنيه في الواقع بالمجتمع الدولي ھو بعديه اإلقليمي والعالمي
معا ً .وأود التأكيد أوالً أننا كلبنانيين ال نريد التھرّ ب من مسؤوليتنا ،فكلنا معنيين بما آلت إليه
األمور من مسؤولين وأحزاب سياسية ومؤسسات ونقابات،وال أبالغ إذ اقول أن كل ھذه المواقع
قد دج ّنت! ولكن ألزمتنا أيضا بعد خارجي ال يمكننا تجاھله ،وال بد من أخذه باالعتبار عند
مقاربتھا ومحاولة فھم مختلف جوانبھا كما طرح الحلول لھا .ھذا البعد الخارجي له جانب إقليمي
وآخر دولي .الجانب اإلقليمي يتضمن عوامل عدة لكنني اعتبر أن واحدا منھا أكثر أھمية
ومحورية وھو تدخل إيران في لبنان والعالقة الثنائية بين البلدين ،إضافة إلى الدفع بلبنان إلى
اصطفافات إقليمية عبر إلحاقه بمحور الممانعة .في الماضي وألسباب معروفة ،لم يكن بإمكاننا
طرح ھذا الموضوع ،إنما اليوم أعتقد أن طرحه على طاولة النقاش بات ليس فقط مالئما بل
ملحا.ال يمكننا إنكار العالقة الوثيقة بين األزمة اللبنانية الراھنة واألجندة اإليرانية اإلقليمية ،ال
سيما مع النفوذ الذي يتمتع ب ھحزب ﷲ ضمن الحياة السياسية اللبنانية ،وھو الذي أعلن أن
مرجعه األساس ھو السيد علي خامنئي وأكد جھارا أكثر من مرة ارتباطته الوثيق بايران عقائديا
وعسكريا وماليا ولوجستيا .يؤسفني القول إننا كلبنانيين عاجزين بوسائلنا الخاصة عن معالجة
ھذا األمر الشائك ،لكن يمكننا العمل على إيجاد طرف دولي حيادي يطلق مبادرة او حوارا لحل
المعضلة اإليرانية في إطار مرجعتين ھما القانون الدولي والعدل ،ويأخذ على عاتقه حل ھذه
المشكلة عبر آلية واستراتيجية معين ،بما يسمح للنظام اللبناني بإعادة بناء مؤسساته واستعادة
ديمقراطيته".

وأردف" :نحن نريد أن نتفاھم مع إيران ويمكن لبلدينا أن يتوصال إلى أرضية وقواسم مشتركة
دون أن تكون العالقة الثنائية قائمة على التبعية .فإيران تتجاوز القانون الدولي في لبنان
وتتجاوز ممارساتھا كل المفاھيم الدولية ال سيما لجھة عملھا الدؤوب على خلق سيادة موازية
لسيادة الدولة .بالنسبة إلى العدل ،فتعاطي ايران مع لبنان ليس عادأل وھو غير منصف وفوقي
أدى في نھاية المطاف إلى انحالل المؤسسات،ومن حقنا كلبنانيين المطالبة باستعادة دولتنا وبأن
تكون عالقاتنا مع كل الدول وفق ھاتين المرجعيتن كما من واجب المجتمع الدولي مساعدتنا في
ھذا األمر".

ووصف الرئيس الجميّل الثورة التي يشھدھا لبنان منذ ما يقارب الشھرين باألمل األخير
للوصول إلى التغيير المنشود ،وقال إن التحدي الكبير اليوم ھو المحافظة عليھا مكرراً التحذير
من اختراقھا أو من استخدام القوة المفرطة لقمعھا خصوصا وأننا مقبلون على عملتي تكليف
رئيس للحكومة العتيدة وتشكيلھا.

وتناولت الحلقة التي استھلت بكلمة ترحيب لمدير بيت المستقبل،سام منسى،موقف المجتمع
الدولي من االنتفاضة الشعبية التي يشھدھا لبنان ،وتحدث فيھا عبر السكايب الكاتب والباحث
السعودي خالد الدخيل ،مدير مركز The conciliators Guildفي لندن جون بل ،الكاتب
والباحث في معھد الدراسات الشرقية في موسكو فاسيلي كوزينتسوف ،ومن لبنان الباحث في
معھد الشرق األوسط في واشنطن حسن منيمنة ،وعقب عليھم كل من السفير السابق ناصيف
حتي ،األستاذة الجامعية منى فياض ،األستاذ الجامعي صالح المشنوق واألستاذ جان بيار
قطريب.

ليبانون ديبايت
https://www.lebanondebate.com/news/462888
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االحد  ١٥كانون األول ٢٠١٩

ت كمفاجأة بل كان متوقعا بسبب غياب
ش ّدد الرئيس أمين الجميّل ،على أنّ "ما يشھده لبنان لم يأ ِ
الحوكمة الرشيدة في البالد وغياب القيادة في المجاالت كافة ،إضافة إلى انعدام الحس
بالمسؤولية".

وأشار ،الى أنّ "التخبط الذي نعيشه والفلتان السائد ناتجان أيضا عن تعقيدات النظام السياسي
وغياب المحاور اللبناني ،فالواقع الراھن مأساوي ليس لبعده االجتماعي واالقتصادي والسياسي
فحسب ،بل لعدم وجود محاور لبناني يعمل على إطالق حوار في الداخل والخارج إلخراجنا من
األزمة ،فاألزمة اليوم ھي أزمة وجودية ،وال شيء يب ّ
شر بأن حلھا قريب إذ ليس ھناك من
محاور يمكن أن يطرح اقتراحات للحل".

وأكد الجميّل خالل حلقة حوار عقدھا بيت المستقبل في مقرّ ه بسرايا بكفيا تحت عنوان
"اإلنتفاضة الشعبية اللبنانية والمجتمع الدولي" ،أ ّننا "كلبنانيين ال نريد التھرّ ب من مسؤوليتنا،
فكلنا معنيون بما آلت إليه األمور من مسؤولين وأحزاب سياسية ومؤسسات ونقابات ،وال أبالغ
إذ اقول إن كل ھذه المواقع قد دج ّنت! ولكن ألزمتنا أيضًا بعد خارجي ال يمكننا تجاھله ،وال بد
من أخذه باالعتبار عند مقاربتھا ومحاولة فھم مختلف جوانبھا كما طرح الحلول لھا".

الكتائب
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الرئيس الجم ّيل ُيح ّذر من اختراق الثورة أو استخدام القوة المفرطة لقمعھا
األحد  ١٥كانون أول  ٢٠١٩الساعة ) ٠٣:١٧بتوقيت بيروت)
في ظل االنتفاضة الشعبية التي يشھدھا لبنان ،ونتيجة لعدم تحمل المسؤوليات والالمباالة
والتراكمات الناتجة عن الفساد وسوء اإلدارة ،عقد بيت المستقبل في مقره بسراي بكفيا حلقة
حوار تحت عنوان ":اإلنتفاضة الشعبية اللبنانية والمجتمع الدولي".
افتتح الرئيس أمين الجميّل الحلقة قائال" :إن ما يشھده لبنان لم يأت كمفاجأة بل كان متوقعا بسبب
غياب الحوكمة الرشيدة في البالد وغياب القيادة في المجاالت كافة ،إضافة إلى انعدام الحس
بالمسؤولية .وأضاف أن التخبط الذي نعيشه والفلتان السائد ناتجان أيضا عن تعقيدات النظام

السياسي وغياب المحاور اللبناني ،فالواقع الراھن مأساوي ليس لبعده االجتماعي واالقتصادي
والسياسي فحسب ،بل لعدم وجود محاور لبناني يعمل على إطالق حوار في الداخل والخارج
إلخراجنا من األزمة .فاألزمة اليوم ھي أزمة وجودية ،وال شيء يب ّ
شر بأن حلھا قريب إذ ليس
ھناك من محاور يمكن أن يطرح اقتراحات للحل.

بالنسبة الى موضوعنا ،ما نعنيه في الواقع بالمجتمع الدولي ھو بعديه اإلقليمي والعالمي معا ً.
وأود التأكيد أوالً أننا كلبنانيين ال نريد التھرّ ب من مسؤوليتنا ،فكلنا معنيون بما آلت إليه األمور
من مسؤولين وأحزاب سياسية ومؤسسات ونقابات ،وال أبالغ إذ اقول إن كل ھذه المواقع قد
دج ّنت! ولكن ألزمتنا أيضا بعد خارجي ال يمكننا تجاھله ،وال بد من أخذه باالعتبار عند
مقاربتھا ومحاولة فھم مختلف جوانبھا كما طرح الحلول لھا .ھذا البعد الخارجي له جانب إقليمي
وآخر دولي .الجانب اإلقليمي يتضمن عوامل عدة لكنني اعتبر أن واحدا منھا أكثر أھمية
ومحورية وھو تدخل إيران في لبنان والعالقة الثنائية بين البلدين ،إضافة إلى الدفع بلبنان إلى
اصطفافات إقليمية عبر إلحاقه بمحور الممانعة .في الماضي وألسباب معروفة ،لم يكن بإمكاننا
طرح ھذا الموضوع ،إنما اليوم أعتقد أن طرحه على طاولة النقاش بات ليس فقط مالئما بل
ملحا .ال يمكننا إنكار العالقة الوثيقة بين األزمة اللبنانية الراھنة واألجندة اإليرانية اإلقليمية ،ال
سيما مع النفوذ الذي يتمتع به حزب ﷲ ضمن الحياة السياسية اللبنانية ،وھو الذي أعلن أن
مرجعه األساس ھو السيد علي خامنئي وأكد جھارا أكثر من مرة ارتباطه الوثيق بايران عقائديا
وعسكريا وماليا ولوجستيا .يؤسفني القول إننا كلبنانيين عاجزون بوسائلنا الخاصة عن معالجة
ھذا األمر الشائك ،لكن يمكننا العمل على إيجاد طرف دولي حيادي يطلق مبادرة او حوارا لحل
المعضلة اإليرانية في إطار مرجعتين ھما القانون الدولي والعدل ،ويأخذ على عاتقه حل ھذه
المشكلة عبر آلية واستراتيجية معين ،بما يسمح للنظام اللبناني بإعادة بناء مؤسساته واستعادة
ديمقراطيته .نحن نريد أن نتفاھم مع إيران ويمكن لبلدينا أن يتوصال إلى أرضية وقواسم
مشتركة دون أن تكون العالقة الثنائية قائمة على التبعية .فإيران تتجاوز القانون الدولي في لبنان
وتتجاوز ممارساتھا كل المفاھيم الدولية ال سيما لجھة عملھا الدؤوب على خلق سيادة موازية
ً
عادال وھو غير منصف وفوقي
لسيادة الدولة .بالنسبة إلى العدل ،فتعاطي ايران مع لبنان ليس
أدى في نھاية المطاف إلى انحالل المؤسسات ،ومن حقنا كلبنانيين المطالبة باستعادة دولتنا وبأن
تكون عالقاتنا مع كل الدول وفق ھاتين المرجعيتن كما من واجب المجتمع الدولي مساعدتنا في
ھذا األمر.

ووصف الرئيس الجميّل الثورة التي يشھدھا لبنان منذ ما يقارب الشھرين باألمل األخير
للوصول إلى التغيير المنشود ،وقال إن التحدي الكبير اليوم ھو المحافظة عليھا مكرراً التحذير
من اختراقھا أو من استخدام القوة المفرطة لقمعھا خصوصا وأننا مقبلون على عملتي تكليف
رئيس للحكومة العتيدة وتشكيلھا.

وتناولت الحلقة التي استھلت بكلمة ترحيب لمدير بيت المستقبل ،سام منسى ،موقف المجتمع
الدولي من االنتفاضة الشعبية التي يشھدھا لبنان ،وتحدث فيھا عبر السكايب الكاتب والباحث
السعودي خالد الدخيل ،مدير مركز The conciliators Guildفي لندن جون بل ،الكاتب
والباحث في معھد الدراسات الشرقية في موسكو فاسيلي كوزينتسوف ،ومن لبنان الباحث في
معھد الشرق األوسط في واشنطن حسن منيمنة ،وعقب عليھم كل من السفير السابق ناصيف
حتي ،األستاذة الجامعية منى فياض ،األستاذ الجامعي صالح المشنوق واألستاذ جان بيار
قطريب.

المركزية
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أزمة اليوم ھي أزمة وجودية..أمين الجم ّيل :ال شيء يبشر بأن الحل قريب
المركزية -في ظل االنتفاضة الشعبية التي يشھدھا لبنان ،ونتيجة لعدم تحمل المسؤوليات
والالمباالة والتراكمات الناتجة عن الفساد وسوء اإلدارة ،عقد بيت المستقبل في مقره بسراي
بكفيا حلقة حوار تحت عنوان" :اإلنتفاضة الشعبية اللبنانية والمجتمع الدولي".
افتتح الرئيس أمين الجميّل الحلقة قائالً" :إن ما يشھده لبنان لم يأت كمفاجأة بل كان متوقعا بسبب
غياب الحوكمة الرشيدة في البالد وغياب القيادة في المجاالت كافة ،إضافة إلى انعدام الحس
بالمسؤولية".

وأضاف" :التخبط الذي نعيشه والفلتان السائد ناتجان أيضا عن تعقيدات النظام السياسي وغياب
المحاور اللبناني ،فالواقع الراھن مأساوي ليس لبعده االجتماعي واالقتصادي والسياسي فحسب،
بل لعدم وجود محاور لبناني يعمل على إطالق حوار في الداخل والخارج إلخراجنا من األزمة.
فاألزمة اليوم ھي أزمة وجودية ،وال شيء يبشر بأن حلھا قريب إذ ليس ھناك من محاور يمكن
أن يطرح اقتراحات للحل".
وتابع" :بالنسبة الى موضوعنا ،ما نعنيه في الواقع بالمجتمع الدولي ھو بعديه اإلقليمي والعالمي
معا ً .وأود التأكيد أوالً أننا كلبنانيين ال نريد التھرّ ب من مسؤوليتنا ،فكلنا معنيين بما آلت إليه
األمور من مسؤولين وأحزاب سياسية ومؤسسات ونقابات،وال أبالغ إذ اقول أن كل ھذه المواقع
قد دج ّنت! ولكن ألزمتنا أيضا بعد خارجي ال يمكننا تجاھله ،وال بد من أخذه باالعتبار عند
مقاربتھا ومحاولة فھم مختلف جوانبھا كما طرح الحلول لھا .ھذا البعد الخارجي له جانب إقليمي
وآخر دولي .الجانب اإلقليمي يتضمن عوامل عدة لكنني اعتبر أن واحدا منھا أكثر أھمية
ومحورية وھو تدخل إيران في لبنان والعالقة الثنائية بين البلدين ،إضافة إلى الدفع بلبنان إلى

اصطفافات إقليمية عبر إلحاقه بمحور الممانعة .في الماضي وألسباب معروفة ،لم يكن بإمكاننا
طرح ھذا الموضوع ،إنما اليوم أعتقد أن طرحه على طاولة النقاش بات ليس فقط مالئما بل
ملحا.ال يمكننا إنكار العالقة الوثيقة بين األزمة اللبنانية الراھنة واألجندة اإليرانية اإلقليمية ،ال
سيما مع النفوذ الذي يتمتع ب ھحزب ﷲ ضمن الحياة السياسية اللبنانية ،وھو الذي أعلن أن
مرجعه األساس ھو السيد علي خامنئي وأكد جھارا أكثر من مرة ارتباطته الوثيق بايران عقائديا
وعسكريا وماليا ولوجستيا .يؤسفني القول إننا كلبنانيين عاجزين بوسائلنا الخاصة عن معالجة
ھذا األمر الشائك ،لكن يمكننا العمل على إيجاد طرف دولي حيادي يطلق مبادرة او حوارا لحل
المعضلة اإليرانية في إطار مرجعتين ھما القانون الدولي والعدل ،ويأخذ على عاتقه حل ھذه
المشكلة عبر آلية واستراتيجية معين ،بما يسمح للنظام اللبناني بإعادة بناء مؤسساته واستعادة
ديمقراطيته".
وأردف" :نحن نريد أن نتفاھم مع إيران ويمكن لبلدينا أن يتوصال إلى أرضية وقواسم مشتركة
دون أن تكون العالقة الثنائية قائمة على التبعية .فإيران تتجاوز القانون الدولي في لبنان
وتتجاوز ممارساتھا كل المفاھيم الدولية ال سيما لجھة عملھا الدؤوب على خلق سيادة موازية
لسيادة الدولة .بالنسبة إلى العدل ،فتعاطي ايران مع لبنان ليس عادأل وھو غير منصف وفوقي
أدى في نھاية المطاف إلى انحالل المؤسسات،ومن حقنا كلبنانيين المطالبة باستعادة دولتنا وبأن
تكون عالقاتنا مع كل الدول وفق ھاتين المرجعيتن كما من واجب المجتمع الدولي مساعدتنا في
ھذا األمر".
ووصف الرئيس الجميّل الثورة التي يشھدھا لبنان منذ ما يقارب الشھرين باألمل األخير
للوصول إلى التغيير المنشود ،وقال إن التحدي الكبير اليوم ھو المحافظة عليھا مكرراً التحذير
من اختراقھا أو من استخدام القوة المفرطة لقمعھا خصوصا وأننا مقبلون على عملتي تكليف
رئيس للحكومة العتيدة وتشكيلھا.
وتناولت الحلقة التي استھلت بكلمة ترحيب لمدير بيت المستقبل،سام منسى،موقف المجتمع
الدولي من االنتفاضة الشعبية التي يشھدھا لبنان ،وتحدث فيھا عبر السكايب الكاتب والباحث
السعودي خالد الدخيل ،مدير مركز The conciliators Guildفي لندن جون بل ،الكاتب
والباحث في معھد الدراسات الشرقية في موسكو فاسيلي كوزينتسوف ،ومن لبنان الباحث في
معھد الشرق األوسط في واشنطن حسن منيمنة ،وعقب عليھم كل من السفير السابق ناصيف
حتي ،األستاذة الجامعية منى فياض ،األستاذ الجامعي صالح المشنوق واألستاذ جان بيار
قطريب.
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أمين الجميل :ما يشھده لبنان متوقع بسبب غياب القيادة والحوكمة الرشيدة
رأى الرئيس أمين الجميل ،في حلقة حوار عقدت في بيت المستقبل في سرايا بكفيا بعنوان
"اإلنتفاضة الشعبية اللبنانية والمجتمع الدولي" ،أن "ما يشھده لبنان لم يأت كمفاجأة بل كان

متوقعا بسبب غياب الحوكمة الرشيدة في البالد وغياب القيادة في المجاالت كافة ،إضافة إلى
انعدام الحس بالمسؤولية" ،معتبرا أن "التخبط الذي نعيشه والفلتان السائد ناتجان أيضا عن
تعقيدات النظام السياسي وغياب المحاور اللبناني ،فالواقع الراھن مأساوي ليس لبعده االجتماعي
واالقتصادي والسياسي فحسب ،بل لعدم وجود محاور لبناني يعمل على إطالق حوار في الداخل
والخارج إلخراجنا من األزمة .واألزمة اليوم ھي أزمة وجودية ،وال شيء يبشر بأن حلھا قريب
إذ ليس ھناك من محاور يمكن أن يطرح اقتراحات للحل".

وعن موضوع الندوة ،قال الرئيس الجميل" :ما نعنيه في الواقع بالمجتمع الدولي ھو بعديه
اإلقليمي والعالمي معا .وأود التأكيد أوال أننا كلبنانيين ال نريد التھرب من مسؤوليتنا ،فكلنا
معنيون بما آلت إليه األمور من مسؤولين وأحزاب سياسية ومؤسسات ونقابات ،وال أبالغ إذ
اقول أن كل ھذه المواقع قد دجنت! وألزمتنا أيضا بعد خارجي ال يمكننا تجاھله ،وال بد من أخذه
باالعتبار عند مقاربتھا ومحاولة فھم مختلف جوانبھا كما طرح الحلول لھا .ھذا البعد الخارجي
له جانب إقليمي وآخر دولي .الجانب اإلقليمي يتضمن عوامل عدة لكنني اعتبر أن واحدا منھا
أكثر أھمية ومحورية وھو تدخل إيران في لبنان والعالقة الثنائية بين البلدين ،إضافة إلى الدفع
بلبنان إلى اصطفافات إقليمية عبر إلحاقه بمحور الممانعة .في الماضي وألسباب معروفة ،لم
يكن بإمكاننا طرح ھذا الموضوع ،إنما اليوم أعتقد أن طرحه على طاولة النقاش بات ليس فقط
مالئما بل ملحا .ال يمكننا إنكار العالقة الوثيقة بين األزمة اللبنانية الراھنة واألجندة اإليرانية
اإلقليمية ،ال سيما مع النفوذ الذي يتمتع به حزب ﷲ ضمن الحياة السياسية اللبنانية ،وھو الذي
أعلن أن مرجعه األساس ھو السيد علي خامنئي ،وأكد جھارا أكثر من مرة ارتباطته الوثيق
بإيران عقائديا وعسكريا وماليا ولوجستيا".

وأضاف" :يؤسفني القول إننا كلبنانيين عاجزون بوسائلنا الخاصة عن معالجة ھذا األمر الشائك،
لكن يمكننا العمل على إيجاد طرف دولي حيادي يطلق مبادرة او حوارا لحل المعضلة اإليرانية
في إطار مرجعتين ھما القانون الدولي والعدل ،ويأخذ على عاتقه حل ھذه المشكلة عبر آلية
واستراتيجية معينة ،بما يسمح للنظام اللبناني بإعادة بناء مؤسساته واستعادة ديمقراطيته .نحن
نريد أن نتفاھم مع إيران ويمكن لبلدينا أن يتوصال إلى أرضية وقواسم مشتركة دون أن تكون
العالقة الثنائية قائمة على التبعية .فإيران تتجاوز القانون الدولي في لبنان وتتجاوز ممارساتھا
كل المفاھيم الدولية السيما لجھة عملھا الدؤوب على خلق سيادة موازية لسيادة الدولة .بالنسبة
إلى العدل ،فتعاطي ايران مع لبنان ليس عادال ،وھو غير منصف وفوقي وأدى في نھاية
المطاف إلى انحالل المؤسسات ،ومن حقنا كلبنانيين المطالبة باستعادة دولتنا وبأن تكون عالقاتنا
مع كل الدول وفق ھاتين المرجعيتن ،كما من واجب المجتمع الدولي مساعدتنا في ھذا األمر".

وتابع" :الثورة التي يشھدھا لبنان منذ ما يقارب الشھرين ھي األمل األخير للوصول إلى التغيير
المنشود ،وإن التحدي الكبير اليوم ھو المحافظة عليھا ،ونحذر من اختراقھا أو من استخدام القوة
المفرطة لقمعھا ،وخصوصا أننا مقبلون على عمليتي تكليف رئيس للحكومة العتيدة وتشكيلھا".

النشرة
https://www.elnashra.com/news/show/1372701/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D8%B1-

%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B7

أمين الجميل حذر من اختراق الثورة أو استخدام القوة المفرطة لقمعھا
األحد  ١٥كانون األول ١٥:٢٤ ٢٠١٩سياسة
أمين الجميل حذر من اختراق الثورة أو استخدام القوة المفرطة لقمعھا

اعتبر الرئيس السابق أمين الجميل أن "ما يشھده لبنان لم يأت كمفاجأة بل كان متوقعا بسبب
غياب الحوكمة الرشيدة في البالد وغياب القيادة في المجاالت كافة ،إضافة إلى انعدام الحس
بالمسؤولية".

وخالل حلقة حوار تحت عنوان" :اإلنتفاضة الشعبية اللبنانية والمجتمع الدولي "في "بيت
المستقبل" ،رأى أن "التخبط الذي نعيشه والفلتان السائد ناتجان أيضا عن تعقيدات النظام
السياسي وغياب المحاور اللبناني ،فالواقع الراھن مأساوي ليس لبعده االجتماعي واالقتصادي
والسياسي فحسب ،بل لعدم وجود محاور لبناني يعمل على إطالق حوار في الداخل والخارج
إلخراجنا من األزمة ،فاألزمة اليوم ھي أزمة وجودية ،وال شيء يب ّ
شر بأن حلھا قريب إذ ليس
ھناك من محاور يمكن أن يطرح اقتراحات للحل".
وأوضح أن "ما نعنيه في الواقع بالمجتمع الدولي ھو بعديه اإلقليمي والعالمي معا ً" ،مؤكداً أننا
"كلبنانيين ال نريد التھرّ ب من مسؤوليتنا ،فكلنا معنيون بما آلت إليه األمور من مسؤولين
وأحزاب سياسية ومؤسسات ونقابات ،وال أبالغ إذ اقول إن كل ھذه المواقع قد دج ّنت ،ولكن
ألزمتنا أيضا بعد خارجي ال يمكننا تجاھله ،وال بد من أخذه باالعتبار عند مقاربتھا ومحاولة فھم
مختلف جوانبھا كما طرح الحلول لھا".

ورأى أن "ھذا البعد الخارجي له جانب إقليمي وآخر دولي ،الجانب اإلقليمي يتضمن عوامل
عدة لكنني اعتبر أن واحدا منھا أكثر أھمية ومحورية وھو تدخل إيران في لبنان والعالقة
الثنائية بين البلدين ،إضافة إلى الدفع بلبنان إلى اصطفافات إقليمية عبر إلحاقه بمحور الممانعة"،
موضحا ً أنه "في الماضي وألسباب معروفة ،لم يكن بإمكاننا طرح ھذا الموضوع ،إنما اليوم
أعتقد أن طرحه على طاولة النقاش بات ليس فقط مالئما بل ملحا".

وشدد على أنه "ال يمكننا إنكار العالقة الوثيقة بين األزمة اللبنانية الراھنة واألجندة اإليرانية
اإلقليمية ،ال سيما مع النفوذ الذي يتمتع به حزب ﷲ ضمن الحياة السياسية اللبنانية ،وھو الذي
أعلن أن مرجعه األساس ھو السيد علي خامنئي وأكد جھارا أكثر من مرة ارتباطه الوثيق
بايران عقائديا وعسكريا وماليا ولوجستيا".

ورأى أننا "كلبنانيين عاجزون بوسائلنا الخاصة عن معالجة ھذا األمر الشائك ،لكن يمكننا العمل
على إيجاد طرف دولي حيادي يطلق مبادرة او حوارا لحل المعضلة اإليرانية في إطار
مرجعتين ھما القانون الدولي والعدل ،ويأخذ على عاتقه حل ھذه المشكلة عبر آلية واستراتيجية
معين ،بما يسمح للنظام اللبناني بإعادة بناء مؤسساته واستعادة ديمقراطيته".

ولفت إلى أننا "نريد أن نتفاھم مع إيران ويمكن لبلدينا أن يتوصال إلى أرضية وقواسم مشتركة
دون أن تكون العالقة الثنائية قائمة على التبعية ،فإيران تتجاوز القانون الدولي في لبنان
وتتجاوز ممارساتھا كل المفاھيم الدولية ال سيما لجھة عملھا الدؤوب على خلق سيادة موازية
لسيادة الدولة".
ً
عادال وھو غير منصف وفوقي
وأوضح أنه "بالنسبة إلى العدل ،فتعاطي ايران مع لبنان ليس
أدى في نھاية المطاف إلى انحالل المؤسسات ،ومن حقنا كلبنانيين المطالبة باستعادة دولتنا وبأن
تكون عالقاتنا مع كل الدول وفق ھاتين المرجعيتن كما من واجب المجتمع الدولي مساعدتنا في
ھذا األمر".

ووصف الجميّل الثورة التي يشھدھا لبنان منذ ما يقارب الشھرين باألمل األخير للوصول إلى
التغيير المنشود ،معتبراً أن "التحدي الكبير اليوم ھو المحافظة عليھا" ،مكرراً التحذير من
"اختراقھا أو من استخدام القوة المفرطة لقمعھا خصوصا وأننا مقبلون على عملتي تكليف رئيس
للحكومة العتيدة وتشكيلھا".

األنباء
https://anbaaonline.com/news/41138/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8

أمين الجم ّيل :األزمة أزمة وجودية وال شيء ُيبشر بأن حلّھا قريب
األنباء |  ١٥كانون األول ٢٠١٩

في ظل االنتفاضة الشعبية التي يشھدھا لبنان ،ونتيجة لعدم تحمل المسؤوليات والالمباالة
والتراكمات الناتجة عن الفساد وسوء اإلدارة ،عقد بيت المستقبل في مقره بسراي بكفيا حلقة
حوار تحت عنوان" :اإلنتفاضة الشعبية اللبنانية والمجتمع الدولي".

افتتح الرئيس أمين الجميّل الحلقة قائالً" :إن ما يشھده لبنان لم يأت كمفاجأة بل كان متوقعا بسبب
غياب الحوكمة الرشيدة في البالد وغياب القيادة في المجاالت كافة ،إضافة إلى انعدام الحس
بالمسؤولية".
وأضاف" :التخبط الذي نعيشه والفلتان السائد ناتجان أيضا عن تعقيدات النظام السياسي وغياب
المحاور اللبناني ،فالواقع الراھن مأساوي ليس لبعده االجتماعي واالقتصادي والسياسي فحسب،
بل لعدم وجود محاور لبناني يعمل على إطالق حوار في الداخل والخارج إلخراجنا من األزمة.
فاألزمة اليوم ھي أزمة وجودية ،وال شيء يبشر بأن حلھا قريب إذ ليس ھناك من محاور يمكن
أن يطرح اقتراحات للحل".

وتابع" :بالنسبة الى موضوعنا ،ما نعنيه في الواقع بالمجتمع الدولي ھو بعديه اإلقليمي والعالمي
معا ً .وأود التأكيد أوالً أننا كلبنانيين ال نريد التھرّ ب من مسؤوليتنا ،فكلنا معنيين بما آلت إليه
األمور من مسؤولين وأحزاب سياسية ومؤسسات ونقابات،وال أبالغ إذ اقول أن كل ھذه المواقع
قد دج ّنت! ولكن ألزمتنا أيضا بعد خارجي ال يمكننا تجاھله ،وال بد من أخذه باالعتبار عند
مقاربتھا ومحاولة فھم مختلف جوانبھا كما طرح الحلول لھا .ھذا البعد الخارجي له جانب إقليمي
وآخر دولي .الجانب اإلقليمي يتضمن عوامل عدة لكنني اعتبر أن واحدا منھا أكثر أھمية
ومحورية وھو تدخل إيران في لبنان والعالقة الثنائية بين البلدين ،إضافة إلى الدفع بلبنان إلى
اصطفافات إقليمية عبر إلحاقه بمحور الممانعة .في الماضي وألسباب معروفة ،لم يكن بإمكاننا
طرح ھذا الموضوع ،إنما اليوم أعتقد أن طرحه على طاولة النقاش بات ليس فقط مالئما بل
ملحا.ال يمكننا إنكار العالقة الوثيقة بين األزمة اللبنانية الراھنة واألجندة اإليرانية اإلقليمية ،ال
سيما مع النفوذ الذي يتمتع ب ھحزب ﷲ ضمن الحياة السياسية اللبنانية ،وھو الذي أعلن أن
مرجعه األساس ھو السيد علي خامنئي وأكد جھارا أكثر من مرة ارتباطته الوثيق بايران عقائديا
وعسكريا وماليا ولوجستيا .يؤسفني القول إننا كلبنانيين عاجزين بوسائلنا الخاصة عن معالجة
ھذا األمر الشائك ،لكن يمكننا العمل على إيجاد طرف دولي حيادي يطلق مبادرة او حوارا لحل
المعضلة اإليرانية في إطار مرجعتين ھما القانون الدولي والعدل ،ويأخذ على عاتقه حل ھذه
المشكلة عبر آلية واستراتيجية معين ،بما يسمح للنظام اللبناني بإعادة بناء مؤسساته واستعادة
ديمقراطيته".

وأردف" :نحن نريد أن نتفاھم مع إيران ويمكن لبلدينا أن يتوصال إلى أرضية وقواسم مشتركة
دون أن تكون العالقة الثنائية قائمة على التبعية .فإيران تتجاوز القانون الدولي في لبنان
وتتجاوز ممارساتھا كل المفاھيم الدولية ال سيما لجھة عملھا الدؤوب على خلق سيادة موازية
لسيادة الدولة .بالنسبة إلى العدل ،فتعاطي ايران مع لبنان ليس عادأل وھو غير منصف وفوقي
أدى في نھاية المطاف إلى انحالل المؤسسات،ومن حقنا كلبنانيين المطالبة باستعادة دولتنا وبأن
تكون عالقاتنا مع كل الدول وفق ھاتين المرجعيتن كما من واجب المجتمع الدولي مساعدتنا في
ھذا األمر".

ووصف الرئيس الجميّل الثورة التي يشھدھا لبنان منذ ما يقارب الشھرين باألمل األخير
للوصول إلى التغيير المنشود ،وقال إن التحدي الكبير اليوم ھو المحافظة عليھا مكرراً التحذير
من اختراقھا أو من استخدام القوة المفرطة لقمعھا خصوصا وأننا مقبلون على عملتي تكليف
رئيس للحكومة العتيدة وتشكيلھا.

وتناولت الحلقة التي استھلت بكلمة ترحيب لمدير بيت المستقبل،سام منسى،موقف المجتمع
الدولي من االنتفاضة الشعبية التي يشھدھا لبنان ،وتحدث فيھا عبر السكايب الكاتب والباحث
السعودي خالد الدخيل ،مدير مركز The conciliators Guildفي لندن جون بل ،الكاتب
والباحث في معھد الدراسات الشرقية في موسكو فاسيلي كوزينتسوف ،ومن لبنان الباحث في
معھد الشرق األوسط في واشنطن حسن منيمنة ،وعقب عليھم كل من السفير السابق ناصيف
حتي ،األستاذة الجامعية منى فياض ،األستاذ الجامعي صالح المشنوق واألستاذ جان بيار
قطريب.

الديار
https://www.addiyarcomcarloscharlesnet.com/article/1812235-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%A1%D9%8A%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8

أمين الجم ّيل :ال شيء ُيب ّ
شر بأنّ الحل ّ قريب
15كانون األول  ٢٠١٩الساعة ٢٢:٠٨

رأى الرئيس أمين الجميل ،في حلقة حوار عقدت في »بيت المستقبل« في سراي بكفيا بعنوان
»اإلنتفاضة الشعبية اللبنانية والمجتمع الدولي« ،أن »ما يشھده لبنان لم يأت كمفاجأة بل كان
متوقعا بسبب غياب الحوكمة الرشيدة في البالد وغياب القيادة في المجاالت كافة ،إضافة إلى
انعدام الحس بالمسؤولية« ،معتبرا أن »التخبط الذي نعيشه والفلتان السائد ناتجان أيضا عن
تعقيدات النظام السياسي وغياب المحاور اللبناني ،فالواقع الراھن مأساوي ليس لبعده االجتماعي
واالقتصادي والسياسي فحسب ،بل لعدم وجود محاور لبناني يعمل على إطالق حوار في الداخل
والخارج إلخراجنا من األزمة .واألزمة اليوم ھي أزمة وجودية ،وال شيء يبشر بأن حلھا قريب
إذ ليس ھناك من محاور يمكن أن يطرح اقتراحات للحل».

وتابع» :الثورة التي يشھدھا لبنان منذ ما يقارب الشھرين ھي األمل األخير للوصول إلى التغيير
المنشود ،وإن التحدي الكبير اليوم ھو المحافظة عليھا ،ونحذر من اختراقھا أو من استخدام القوة
المفرطة لقمعھا ،وخصوصا أننا مقبلون على عمليتي تكليف رئيس للحكومة العتيدة وتشكيلھا«.

االتحاد
https://www.alittihad.ae/article/75060/2019/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7

الجميل يستبعد حل األزمة قريباً◌ً

16ديسمبر AM٠١:٣٤ - ٢٠١٩
االتحاد
االتحاد

لبنان أمين الجميل بيروت
بيروت )االتحاد)
استبعد الرئيس اللبناني األسبق ،أمين الجميل ،حل أزمة بالده قريباً ،واعتبر أن »ما يشھده لبنان
لم يأت كمفاجأة بل كان متوقعا ً بسبب غياب الحوكمة الرشيدة في البالد وغياب القيادة في
المجاالت كافة ،إضافة إلى انعدام الحس بالمسؤولية« .وأشار إلى أن »التخبط الذي نعيشه
والفلتان السائد ناتجان أيضا ً عن تعقيدات النظام السياسي».
وقال الجميل» :إن األزمة الحالية وجودية ،وال شيء يبشر بأن حلھا قريب إذ ليس ھناك من
يمكنه أن يطرح اقتراحات للحل».
وأوضح ،في حلقة حوار عقدت في »بيت المستقبل« في سرايا بكفيا بعنوان »االنتفاضة الشعبية
اللبنانية والمجتمع الدولي« ،أن الواقع الراھن مأساوي ليس لبعده االجتماعي واالقتصادي
والسياسي فحسب ،بل لعدم وجود محاور لبناني يعمل على إطالق حوار في الداخل والخارج
إلخراجنا من األزمة .وتابع» :أود التأكيد أننا كلبنانيين ال نريد التھرب من مسؤوليتنا ،فكلنا
معنيون بما آلت إليه األمور من مسؤولين وأحزاب سياسية ومؤسسات ونقابات ،وألزمتنا أيضا ً
بعد خارجي ال يمكننا تجاھله ،وال بد من أخذه باالعتبار عند مقاربتھا ومحاولة فھم مختلف
جوانبھا كما طرح الحلول لھا».
وأضاف» :يؤسفني القول إننا كلبنانيين عاجزون بوسائلنا الخاصة عن معالجة معضلة التدخل
الخارجي في شؤوننا ،لكن يمكننا العمل على إيجاد طرف دولي حيادي يطلق مبادرة أو حوار
لحل المعضلة في إطار مرجعين ھما القانون الدولي والعدل ،بما يسمح للنظام اللبناني بإعادة
بناء مؤسساته واستعادة ديمقراطيته».
وتابع» :الثورة التي يشھدھا لبنان منذ ما يقارب الشھرين ھي األمل األخير للوصول إلى التغيير
المنشود«.

كويت نيوز
https://kuwait.shafaqna.com/AR/AL/1335064

شدد على أن الثورة األمل األخير للوصول إلى التغيير أمين الجميل :إيران تتجاوز القانون
الدولي في لبنان وعلينا استعادة دولتنا
بيروت ـ السياسة  :في ظل االنتفاضة الشعبية التي يشھدھا لبنان ،ونتيجة لعدم تحمل
المسؤوليات والالمباالة والتراكمات الناتجة عن الفساد وسوء اإلدارة ،عقد بيت المستقبل في
مقره بسراي بكفيا حلقة حوار تحت عنوان :االنتفاضة الشعبية اللبنانية والمجتمع الدولي  .وافتتح

الرئيس أمين الجميّل الحلقة قائالً :إن ما يشھده لبنان لم يأت كمفاجأة بل كان متوقعا بسبب غياب
الحوكمة ] [

السياسة
http://al-seyassah.com/%d8%b4%d8%af%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84/%d8%a5

شدد على أن الثورة األمل األخير للوصول إلى التغيير
أمين الجميل :إيران تتجاوز القانون الدولي في لبنان وعلينا استعادة دولتنا
By Khaled Onديسمبر ٢٠١٩ ,١٥
بيروت ـ“السياسة“ :في ظل االنتفاضة الشعبية التي يشھدھا لبنان ،ونتيجة لعدم تحمل
المسؤوليات والالمباالة والتراكمات الناتجة عن الفساد وسوء اإلدارة ،عقد بيت المستقبل في
مقره بسراي بكفيا حلقة حوار تحت عنوان” :االنتفاضة الشعبية اللبنانية والمجتمع الدولي”.
وافتتح الرئيس أمين الجميّل الحلقة قائالً” :إن ما يشھده لبنان لم يأت كمفاجأة بل كان متوقعا
بسبب غياب الحوكمة الرشيدة في البالد وغياب القيادة في المجاالت كافة ،إضافة إلى انعدام
الحس بالمسؤولية“ ،مشددا على أن الثورة األمل األخير للوصول إلى التغيير.
وأردف” :نحن نريد أن نتفاھم مع إيران ويمكن لبلدينا أن يتوصال إلى أرضية وقواسم مشتركة
دون أن تكون العالقة الثنائية قائمة على التبعية ،فإيران تتجاوز القانون الدولي في لبنان
وتتجاوز ممارساتھا كل المفاھيم الدولية ال سيما لجھة عملھا الدؤوب على خلق سيادة موازية
لسيادة الدولة ،فتعاطي ايران مع لبنان ليس عادأل وھو غير منصف وفوقي أدى في نھاية
المطاف إلى انحالل المؤسسات ،ومن حقنا كلبنانيين المطالبة باستعادة دولتنا وبأن تكون عالقاتنا
مع كل الدول وفق ھاتين المرجعيتن كما من واجب المجتمع الدولي مساعدتنا في ھذا األمر”.
وتابع” :أننا كلبنانيين ال نريد التھرّ ب من مسؤوليتنا ،فكلنا معنيين بما آلت إليه األمور من
ّ
مسؤولين وأحزاب سياسية ومؤسسات ونقابات ،وال أبالغ إذ اقول أن كل ھذه المواقع قد دجنت!
ولكن ألزمتنا أيضا بعد خارجي ال يمكننا تجاھله ،وال بد من أخذه باالعتبار عند مقاربتھا
ومحاولة فھم مختلف جوانبھا كما طرح الحلول لھا .ھذا البعد الخارجي له جانب إقليمي وآخر
دولي .الجانب اإلقليمي يتضمن عوامل عدة لكنني اعتبر أن واحدا منھا أكثر أھمية ومحورية
وھو تدخل إيران في لبنان والعالقة الثنائية بين البلدين.

القبس
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التزود بالمواد األساسية القوى األمنية تطلق الغاز المسيل
فرنسا :لبنان سيواجه صعوبة في
ُّ
للدموع على المتظاھرين قرب البرلمان ليل السبت | ا ف ب  -اسعاف ألحد المتظاھرين
الجرحى خالل االشتباكات قرب البرلمان وسط بيروت | أ ف ب  AAبيروت ـــــ أنديرا مطر -
عادت ساحات التظاھر في محتلف المناطق اللبنانية إلى زخمھا الشعبي؛ احتجاجا ً على احتمال
إعادة تسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ،في االستشارات النيابية المقررة اليوم،
وتأكيداً على مطلب الحراك بتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين لمواجھة االنھيار
االقتصادي المتصاعد .ورفضا ً لعودته الى السلطة ،رفع المتظاھرون صورة كبيرة للحريري في
ساحة رياض الصلح ،التي امتألت مساء امس بالثوار إلى جانب ساحتي الشھداء وسط بيروت،
وصور جنوب لبنان .وفي حين ان سياسة الالمباالة من قبل السلطة مستمرة تتجه البالد نحو
مزيد من التدھور االقتصادي واالجتماعي ،مع بروز دعوات من مراجع دينية وسياسية ،تحث
الناس على الزراعة ،ال سيما زراعة القمح والذرة ،في حين بادر مسؤولون سياسيون إلى افتتاح
مطاعم تق ّدم الطعام مجانا ً للفئات المھمّشة واألكثر فقراً .وبدوره ،اعتبر الرئيس األسبق أمين
الجميّل ان »الواقع الراھن مأساوي في كل من بعده :االجتماعي واالقتصادي والسياسي ،وأن
األزمة ھي أزمة وجودية ،وال شيء يب ّ
شر بأن حلھا قريب«» .تحرّ كوا« إلى ذلك ،ال يزال
المجتمع الدولي يراقب الوضع الخطير عن كثب ،وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف
لودريان ان على المسؤولين اللبنانيين ان »يتحرّ كوا ويضعوا ح ّداً لألزمة التي تشل البلد ،في
ظل حركة احتجاج شعبية ،تطالب برحيل السلطة السياسية« .وقال لودريان» :يجب أن تتحرّ ك
السلطات السياسية ،ألن البلد في وضع حرج« .وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن
»الرئيس ميشال عون أعلن أنه اعتبارا من اليوم سيستأنف المشاورات لتشكيل الحكومة .آمل
في أن ينجح في ذلك بحلول عيد الميالد« .واشترطت مجموعة دول ـــــ شاركت في اجتماع في
باريس لمساعدة لبنان ،من أجل تقديم أي مساعدة مالية لھذا البلد ـــــ تشكيل حكومة »فعّالة
وذات مصداقية« ،تبدأ بسرعة تنفيذ إصالحات .وقال لودريان أمس» :بعد وقت قصير ،سيجد
البلد صعوبة في التزوّ د بالمواد األساسية .كما بدأت بعض الشركات تتو ّقف عن دفع األجور .من
المل ّح للغاية التحرّ ك« .وتابع ان »التظاھرات تتجاوز االنقسامات السابقة التي كانت قائمة في
لبنان بين األديان والمناطق الجغرافية ) (..ھناك وضع جديد بين السكان .إنھم يريدون الشفافية
) (..ويريدون التخلّص من جھاز يجعل الحكم يقوم على توازن القوى بين المجموعات
المختلفة« .قلق عربي بدورھا ،أعربت األمانة العامة للجامعة العربية أمس ،عن قلقھا إزاء أنباء
االشتباكات المتزايدة التي وقعت في لبنان مؤخراً ،وأكد مصدر بالجامعة أن األمانة تھيب بكل
األطراف اللبنانية وقوى األمن والجيش ضرورة االلتزام بضبط النفس واالبتعاد عن أي مظاھر
للعنف ،حفاظا على االستقرار والسلم األھلي .وأضاف المصدر :إن اإلسراع في تشكيل الحكومة
من شأنه اإلسھام في تخفيف حدة التو ّتر ،والبدء في اتخاذ اإلجراءات التي تفتح الطريق أمام
التعامل مع األزمة االقتصادية الحادة . Volume 0%مسار االستشارات وبالعودة إلى
االستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة ،كشفت معلومات عن زيارة ــــ بعيدة عن
اإلعالم ــــ قام بھا الحريري مساء السبت إلى قصر بعبدا ،حيث التقى الرئيس عون؛ تناولت
التطورات الحكومية عشية االستشارات ،في حين أكدت مصادر رئيس الجمھورية إجراء
االستشارات في موعدھا ،رغم أن ھناك توجّ ھا ً لدى قوى سياسية أخرى الى إرجائھا بضعة ايام
إضافية ،محاولة استخدام التظاھرات التي تصاعدت خالل اليومين الفائتين ،كمخرج لھذا
التأجيل .ولم يعد السؤال يتعلّق بھوية الرئيس المكلف في ظل تساقط أوراق االسماء المحتملة،
وبقاء الحريري مر ّ
شحا ً أوحد ،وبغض النظر عن عدد النواب الذين سيسمونه ،بات السؤال:
ماذا بعد التكليف؟ وأي سيناريو ستسلكه عملية التأليف؟ فالحريري ال يزال مُصرّ اً على تشكيل

حكومة تكنوقراط ،في مقابل الفريق اآلخر المتمثل في التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي،
الرافض ھذه الصيغة بالمطلق ،والمتمسك بحكومة؛ تتمثل فيھا القوى السياسية الرئيسة؛ لذا
فعملية التأليف لن تكون سھلة ،وبالتالي فإن الخيارات التي سيواجھھا الحريري ،بعد تسميته ،قد
تضعه في مأزق ليبقى فترة طويلة رئيسا ً مكلفا ً يدير حكومة تصريف أعمال .مصدر نيابي
مستقل رسم سيناريوھات عدة ستعقب التكليف .واستبعد ــــ في اتصال مع القبس ــــ تعبيد
طريق السراي أمام الحريري ،على الرغم من توالي التحذيرات الدولية بضرورة اإلسراع في
تشكيل حكومة وعلى الرغم من الضغط الشعبي المتواصل .وال يستبعد المصدر أن تطول
مشاورات التأليف مع الكتل النيابية ،ال سيما وسط كل ھذا التش ّنج السياسي والشعبي .وعن
إمكانية رضوخ الحريري لشروط الطرف اآلخر وقبوله بحكومة تكنوسياسية ،قال المصدر إن
ھذا األمر يستوجب ترميم التسوية السياسية التي انھارت بين الحريري والتيار الوطني الحر،
لكن الحريري قد يلجأ اليه في حال أغلقت في وجھه كل المنافذ .لكن خياراً أخيراً قد يلجأ اليه
الحريري ــــ وفق المصدر نفسه ــــ وھو تشكيل الحكومة من دون االتفاق مع القوى السياسية
لتذھب ھذه الحكومة الى المجلس النيابي؛ فإما تنال الثقة وإما تسقط .الليلة األشد عنفا ً وكان
اللبنانيون عاشوا ليل السبت ــــ األحد المشاھد األشد عنفا ً منذ اندالع االنتفاضة قبل ستين يوماً؛
إذ تسبّبت األحداث في حوالي تسعين جريحاً ،أُسعفوا في المستشفيات القريبة من محيط التظاھر
على حساب وزارة الصحة .المواجھات التي اشتعلت منذ الرابعة بعد ظھر السبت وحتى فجر
أمس ،بدأت بداية بين مجموعة من مناصري »حزب ﷲ« وحركة أمل مع القوى األمنية ،ومن
ثم بين ھذه األخيرة والمحتجّ ين الذين حاولوا الدخول إلى مقر مجلس النواب ،احتجاجا ً على
تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة .وما أثار غضب اللبنانيين أن شرطة المجلس النيابي
المولجة حمايته ،تعاملت بعنف مفرط مع الشبان المحتجّ ين ،مستعينة أحيانا بشبان مدنيين،
عمدوا ألى االعتداء على المتظاھرين وضربھم وسحلھم .وزيرة الداخلية ريا الحسن قالت أنھا
تابعت بقلق وحزن وذھول ما جرى من مواجھات ،وإنه »منعا ً لضياع المسؤوليات ،وحفاظا ً
على حقوق المتظاھرين ،طلبت من قيادة قوى األمن الداخلي إجراء تحقيق سريع وش ّفاف لتحديد
المسؤولين عما جرى والمسؤوليات؛ ليُبنى على الشيء مقتضاه« .بيروت لبنان فرنسا قد يعجبك
أيضا ً مواضيع ذات صلة وزيرة الداخلية اللبنانية تحث المتظاھرين على إخالء شوارع بيروت
اشتباكات بين متظاھرين وقوات األمن وسط العاصمة اللبنانية سياسيون لبنانيون يھرِّ بون
أموالھم! قراء القبس يتصفحون اآلن اإلعالم اإلسرائيلي يروج العتناق »شاب كويتي« الديانة
اليھودية سياسيون لبنانيون يھرِّ بون أموالھم! ثامر الصباح :نسعى لتعزيز العالقات بين الدول
الخليجية وحلف الناتو »األشغال«» :غرقة ..مو غرقة«؟ ..ال ندري! أصغر رئيسة وزراء
بالكويت رؤية كويت االستدامة تعليقات التعليقات ٠ :قسم التعليقات متو ّفر لجميع قرّ اء القبس
عبر حساب مجّ اني .شاركنا رأيك في األخبار والتحليالت .تسجيل حساب مجاني على القبس
لديك حساب؟تسجيل الدخول األكثر قراءة يومي أسبوعي شھري سياسيون لبنانيون يھرِّ بون
أموالھم! »األشغال«» :غرقة ..مو غرقة«؟ ..ال ندري! نواب ُّ
يبتزون »الكويتية« طالب ثانوي
ينشد التفوق بطالسم وحجاب! »ذا تيكن«استحوذت على  %١٥في »ماي فاتورة« أرشيف
األعداد كتاب القبس أحمد الصراف الصديق العظيم شيمون بيريز عبدﷲ بشارة مجلس
التعاون ..في أنوار الحكمة كريم العراقي ابن آدم داھم القحطاني المصير الغامض ألولى
حكومات صباح الخالد علي البغلي جرائم مرورية! القبس الدولي  ١٥ديسمبر ٢٠١٩
المشاھدات ٣٠٧٩٨ :سياسيون لبنانيون يھرِّ بون أموالھم! قوى أمنية أمام جمعية مصارف لبنان
لص ّد االحتجاجات  AAالقبس  -خاص  -علمت القبس أن عددا من السياسيين اللبنانيين يسودھم
توتر بالغ ھذه األيام ،على خلفية تسريبات بدأت تظھر عن تحويالت مالية إلى الخارج .وأكد
مصدر مصرفي رفيع لـ القبس أن ضغوطا ھائلة تمارس على مصرفيين للحصول على
معلومات عن تلك التحويالت ،ال سيما إذا كانت تخص خصوما سياسيين .وقال المصدر أيضا
إن ھذا الضغط تفاقم خالل األيام القليلة الماضية ،حتى إن أحد الوزراء غرد في تويتر ،أمس،
محددا جزر الكايمن كوجھة ألموال خرجت من لبنان ،حولھا زعيم مناھض له في السياسة

ومنافس له في »الطائفة« .وقال صحافي مطلع لـ القبس إن األيام المقبلة حبلى بالمفاجآت على
ھذا الصعيد ،ألن ھناك من يريد تحميل غيره مسؤولية شبه اإلفالس الحاصل في البالد .و منذ
انفجار األزمة النقدية المالية في لبنان ،التي أدت الى فقدان العملة الصعبة من األسواق ،وصوالً
الى اندالع االنتفاضة الشعبية في  ١٧أكتوبر الماضي ،ومع إغالق الطرقات والمؤسسات العامة
والخاصة ،ومن ضمنھا المصارف أليام عدة ،بدأ الحديث عن عمليات تھريب مبالغ ضخمة الى
الخارج .فاالحتجاجات التي انطلقت بزخم شعبي في أيامھا األولى دفعت  -كما تقول مصادر
مصرفية لـ القبس  -ببعض المسؤولين النافذين الذين تحوم حولھم شبھات فساد -وھم ليسوا قلة
في لبنان -إلى نقل أموالھم المودعة في المصارف اللبنانية إلى الخارج ،خوفا ً من تداعيات
االنتفاضة أمنيا ً .وتضيف المصادر أن »ودائع ضخمة لسياسيين ومصرفيين ونافذين خرجت من
لبنان أخيراً« ،مردفة أن »إغالق المصارف أبوابھا ال يمنع عمليات التحويل ،لكن األمر يتطلب
موافقة كبار المسؤولين في المصرف ،الذين يحرصون على االعتناء بكبار المودعين ،وأن
تكون لديھم السيولة الالزمة للقيام بمثل ھذه التحويالت« .وتعترف المصادر بصعوبة تحديد
ھوية »المھرِّ بين« وحجم التحويالت أو وجھة تحويلھا ،مبينة أن »عمليات من ھذا النوع تجري
ضمن دائرة ضيقة ،طرفاھا المودع وإدارة المصرف ،الذي يجري تحويل المبالغ الماليه منه،
وال يمكن للموظفين الصغار االطالع عليھا ،وال التدقيق فيھا ،أو المساءلة حولھا« .استنسابية
التحويل وحول اآللية التي تجري بھا عملية التحويل ،يؤكد الخبير االقتصادي حسن مقلد أنه »لم
يصدر أي تعميم ملزم واضح يمنع المودعين من سحب أو تحويل أموالھم إلى الخارج ،لكن ما
حصل بين جمعية المصارف والبنك المركزي مجرد تفاھمات عامة تسمح بتحويل االموال وفق
الحاجة )الطبابة ،التعليم ،إلخ( ،ومن ھنا ،فإن باب االستنسابية فتح بشكل كبير جدا ،ويستطيع
كل بنك ان يقوم بما يريده ،وقد يحوّ ل  ١٠أضعاف المبلغ المستحق تحويله ،من دون محاسبة«.
ويتابع مقلد» :وفق االرقام التي اعلنھا حاكم المصرف المركزي رياض سالمة فقد خرج من
لبنان نحو  ٢مليار دوالر حتى تاريخ  ١٧أكتوبر )تاريخ اندالع االنتفاضة(« ،مشددا على ان
»األموال التي خرجت بعد اندالع االنتفاضة ال احد يعرف حجمھا حاليا ً« .ويضيف لـ القبس:
»عمليتا تحويل كبيرتان حصلتا بعد  ١٧أكتوبر ،االولى تقدر بـ ١٠ماليين دوالر ،حصلت قبل
أسبوع الى  ١٠ايام ،والثانية أكبر ،وتقدر بـ ٢٧٠مليون دوالر ،جرى تحويلھا الى بنك غولدمان
ساكس في أميركا ،وربما حصلت عندما كانت البنوك مغلقة ،وھي تخص شركة كبيرة ،مرتبطة
برجل سياسي كبير في البالد ،وال نعرف ما إذا كانت شروط التحويل التي جرى التفاھم عليھا
بين جمعية المصارف والبنك المركزي تنطبق على ھذه العملية ام ال« .ويشير مقلد الى أنه سبق
وتحدث عن »عملية تحويل بـ ٣٠٠مليون دوالر رفضتھا سويسرا ،ألھمية الحدث ». Volume
0%ويطالب مقلد بـ»إيجاد آلية قانونية في الداخل والخارج ،تسمح بمتابعة ھذه التحويالت التي
جرت بعد  ١٧أكتوبر ،ألن ھذه االموال التي حوّ لت الى الخارج ھي حق عام لجميع المودعين،
خاصة أن المصارف حددت سقف سحب أموال صغار المودعين ،من دون أي مسوغ قانوني،
ومن دون موافقتھم .وھذه العملية تجاوزت الودائع الى الحسابات الجارية« .ال معلومات موثقة
مصدر مصرفي آخر ،اكد لـ القبس أنه »ال أحد يملك معلومات موثقة حول موضوع التحويالت
الى الخارج« ،واضعا ما يجري تداوله في إطار التھويل واإلشاعات .لكنه أشار في المقابل الى
أن »عمليات تحويل حصلت منذ سنة ،ألن الناس كانت تتھيب الحال التي وصلنا اليھا ،بسبب
التحذيرات الدولية المتتالية« .ويسأل» :من ھم ھؤالء النافذون الذين قرروا بعد سنة من االنھيار
االقتصادي ان يھرّ بوا أموالھم وھم يملكون كل المعلومات والمعطيات؟ لماذا انتظروا حتى تبدأ
االنتفاضة وتغلق المصارف أبوابھا لينقلوا أموالھم؟« .ويضيف المصدر ان باحثا ً مصرفيا ً لفت
نظره الى امر منطقي ،وھو ان الرصيد النقدي لمصرف لبنان لم يتغير كثيراً .ويمكن للجميع
االطالع على عمليات التحويل في المصرف ،ألنھا متاحة للجميع .وعلى الرغم من أن ھذه
العمليات ال تزال في إطار التشكيك ،طالما أنه ال احد يملك أدلة دامغة عليھا ،فإن من المؤكد أن
اإلجراءات التي اعتمدتھا المصارف حين فتحت أبوابھا في ظل حماية أمنية قد أتت على حساب
صغار المودعين ،علما ان حركة السحوبات الصغيرة التي يقوم بھا الناس يمكنھا التدليل على

حركة تحويل مبالغ مالية ضخمة في حال وجودھا .وفي وقت سابق ،كشف وزير االقتصاد
اللبناني منصور بطيش في تصريح إعالمي أن  ٤مليارات دوالر جرى سحبھا من المصارف
منذ سبتمبر إلى المنازل ،وھي ّ
تمثل  ٣في المئة فقط من قيمة اإليداعات في المصارف ،البالغة
 ١٧٢مليار دوالر .وأكد بطيش حصول عمليات تحويل مبالغ من المصارف إلى الخارج ،ولكن
»لم يُعرف حجمھا« .لكن ھل ھناك نية لتع ّقب مثل ھذه العمليات؟ وھل ثمة إمكانية إلعادة
األموال التي جرى تحويلھا إلى الخارج ،مرة أخرى إلى البنوك؟ .ترجح مصادر مصرفية
صعوبة تحقيق مثل ھذا األمر ،ذلك ان من يھرّ ب شخص نافذ ،أو زعيم في طائفته ،ومعروف
كيف ھي حماية الطوائف في لبنان .سياسيون لبنانيون لبنان بيروت األزمة النقدية المالية في
لبنان قد يعجبك أيضا ً مواضيع ذات صلة وزيرة الداخلية اللبنانية تحث المتظاھرين على إخالء
شوارع بيروت اشتباكات بين متظاھرين وقوات األمن وسط العاصمة اللبنانية فرنسا :لبنان
التزود بالمواد األساسية تعليقات التعليقات ٠ :قسم التعليقات متو ّفر لجميع
سيواجه صعوبة في
ُّ
قرّ اء القبس عبر حساب مجّ اني .شاركنا رأيك في األخبار والتحليالت .تسجيل حساب مجاني
على القبس لديك حساب؟تسجيل الدخول عن القبس االشتراكات
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الجميل يستبعد حل األزمة قريباً◌ً
استبعد الرئيس اللبناني األسبق ،أمين الجميل ،حل أزمة بالده قريباً ،واعتبر أن »ما يشھده لبنان
لم يأت كمفاجأة بل كان متوقعا ً بسبب غياب الحوكمة الرشيدة في البالد وغياب القيادة في
المجاالت كافة ،إضافة إلى انعدام الحس بالمسؤولية« .وأشار إلى أن »التخبط الذي نعيشه
والفلتان السائد ناتجان أيضا ً عن تعقيدات النظام السياسي».
وقال الجميل» :إن األزمة الحالية وجودية ،وال شيء يبشر بأن حلھا قريب إذ ليس ھناك من
يمكنه أن يطرح اقتراحات للحل».
وأوضح ،في حلقة حوار عقدت في »بيت المستقبل« في سرايا بكفيا بعنوان »االنتفاضة الشعبية
اللبنانية والمجتمع الدولي« ،أن الواقع الراھن مأساوي ليس لبعده االجتماعي واالقتصادي
والسياسي فحسب ،بل لعدم وجود محاور لبناني يعمل على إطالق حوار في الداخل والخارج
إلخراجنا من األزمة .وتابع» :أود التأكيد أننا كلبنانيين ال نريد التھرب من مسؤوليتنا ،فكلنا
معنيون بما آلت إليه األمور من مسؤولين وأحزاب سياسية ومؤسسات ونقابات ،وألزمتنا أيضا ً
بعد خارجي ال يمكننا تجاھله ،وال بد من أخذه باالعتبار عند مقاربتھا ومحاولة فھم مختلف
جوانبھا كما طرح الحلول لھا».
وأضاف» :يؤسفني القول إننا كلبنانيين عاجزون بوسائلنا الخاصة عن معالجة معضلة التدخل
الخارجي في شؤوننا ،لكن يمكننا العمل على إيجاد طرف دولي حيادي يطلق مبادرة أو حوار
لحل المعضلة في إطار مرجعين ھما القانون الدولي والعدل ،بما يسمح للنظام اللبناني بإعادة
بناء مؤسساته واستعادة ديمقراطيته».

وتابع» :الثورة التي يشھدھا لبنان منذ ما يقارب الشھرين ھي األمل األخير للوصول إلى التغيير
المنشود«.

