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وجوابا عن السؤال الذي يتردد حول كيف ولدت فكرة 
افتتاح ماكرون زيارته الثانية للبنان بالتوجه مباشرة من 
مطار رفيق احلريري الى منطقة الرابية شمال شرق بيروت 
حيث تقطن فيروز(٨٥ سنة) منذ سنوات طويلة؟ كشف 
مراسل مجلة «Le journal du dimanche» الفرنسية ان الفكرة 
تعود الى املستشار الديبلوماسي للرئيس الفرنسي والذي 
كان سابقا سفيرا لفرنسا في لبنان وُيدعى إميانويل بون.
وبحسب املطبوعة الفرنسية املعروفة، فإن فيروز هي 
املغّنيــة األكثر معشــوقة في العالم العربي بعد الســيدة
أم كلثــوم، وتقول الرواية إنه في الزمن الغابر حني كانت 
تصدح الفنانتان كان اجلمهور العربي يصحو على صوت 
فيروز في الصباح ليغفو على صوت أم كلثوم في املساء.
كمــا أن فيروز جنحت في جعل كل الطوائف في لبنان 
تذوب في شــعور الوحدة الوطنيــة بالرغم من النزاعات 

التي مّزقت البالد. 
وتابعــت املطبوعة الفرنســية: إن اســم فيروز يعني 
التوركواز «turquoise» هذا احلجر الثمني اآلتي من الشرق 
والتي تقول األسطورة إنه يطرد الذبذبات السلبية ويحّولها 
الى طاقة إيجابية، وهذا يعني أن الرمزية مكتملة في وقت 
يستعد الرئيس الفرنسي لالنطالق في محادثات مع الفرقاء 
اللبنانيني للخروج من املأزق بعد انفجار مرفأ بيروت في 

الرابع من أغسطس.

في مستهل محادثاته مع السياسيني اللبنانيني.
وإذا كانت تفاصيل ما دار في القمة املاكرونية - الفيروزية 
ستشغل الصحافة الغربية والعربية التي ستحاول تلمس 
بعض اخليوط التي من شــأنها رمبا أن تشفي جزءا ولو 
يسيرا من غليل عشاق «بترا» و«بياع اخلوامت» و«ناطورة 
املفاتيــح» و«ميس الرمي» و«هالــة وامللك»، فإن «األنباء» 
تفردت مبعلومات غير معروفة عن فيروز اإلنسانة واألم 
و«ست البيت» خّصنا بها أحد األصدقاء املقربني الذي فّضل 

عدم الكشف عن اسمه. 
الصديق روى أن فيــروز، وخالفا ملا يخاله البعض، 
هي ســيدة ال يفرغ منزلها من األصدقاء واألصحاب، وال 
يهدأ هاتفها من الرنني على مدار النهار. صحيح أنها في 
الفن الرمز واأليقونة واألســطورة وســفيرة لبنان الى 
النجوم وذاكرة الوطن، لكنها في منزلها امرأة بســيطة 
وعاديــة وعملية جدا ال تتوانى في ســؤال إحداهن عن 
وصفة طبــق معني وتقوم بتدويــن مكوناته ومقاديره 
إلعــداد الطبخة بنفســها، أمــا في أحاديثها مــع زوارها 
فاحلنني الى القرية بأجوائها وأشيائها وأخبار ناسها هو 
دائما طبق رئيسي على مائدة اجللسات. وال عجب كون 
فيروز مســكونة باحلنني الى احلياة القروية البسيطة 
التي عاشتها في منزل جدتها في بلدة الدبية في منطقة 

الشوف في جبل لبنان.

محددة في أسرع وقت».
وقال إن من أهداف عودته «التأكد من أن حكومة مبهمة 
محددة ستتشكل في أسرع وقت لتنفيذ االصالحات» التي 
يشــترطها املجتمع الدولي مقابل تقدمي دعم دولي للبنان 

يسهم في إعادة حتريك العجلة االقتصادية.
وشــدد ماكرون فــي تصريحات مختصــرة من املطار 
على انه جاء ليتابع موضوع املساعدات، مع التأكيد على 
الشفافية ودور املنظمات غير احلكومية، وأضاف «سأتوجه 
الى املرفأ ألشــرف على ذلك شــخصيا، واعــرف ان لبنان 
يعاني من كوفيد - ١٩، ونحن نتابع كل الدعم الضروري 

للشعب اللبناني».
وأوضح ان السبب اآلخر هو الذكرى املئوية في لبنان، 
ووضع جردة للوضع في لبنان، كل االصالحات الضرورية 
التزمت مبتابعتها وفرنسا ستكون الى جانب لبنان، وكنت 
اود ان احقق وعدي الذي اطلقته في زيارتي االخيرة، فقد 
التزمت باملساعدة النطالق عمل احلكومة اجلديدة وتوفير 

الدعم الدولي لها.
وقد اغتنم املناسبة بعُض الشبان اللبنانيني املعترضني 
على طريقة تكليف السفير مصطفى أديب بتأليف احلكومة 
اللبنانية العتيدة والناقمني على نهج الطبقة السياســية 
احلاكمة وجتمهروا أمام املنزل حاملني الفتات بالفرنسية 
في محاولة إليصال رسالة الى الرئيس إميانويل ماكرون 

بيروت - بولني فاضل 

جنح الرئيس الفرنســي إميانويل ماكــرون، حيث لم 
ينجــح آخرون، في احلصــول على موافقــة أيقونة الفن 
العربي فيروز على اســتقباله، فلطاملــا َمّنى كثيرون من 
لبنان والعالم العربي النفس بسرقة لقاء أو شبه لقاء أو 
الفوز بلحظات أو هنيهات مع سفيرة لبنان الى النجوم. 
ووصل الزائر الفرنسي الكبير إلى بيروت مساء امس 
في زيارته الثانية الى لبنان خالل أقل من شهر بعد زيارته 
االولــى التــي اعقبت انفجــار مرفأ بيروت املــروع. وكان 
في اســتقباله في مطار رفيق احلريري الرئيس اللبناني 

ميشال عون. 
وفور وصوله الى بيروت، توجه الى منزل فيروز بناء 
على طلب منه ليستهل من هناك الزيارة بعشاء في ضيافتها 
في منزلها في الرابية كّلل بوسام فرنسي تكرميي رفيع.

وغرد ماكرون علــى تويتر فور وصوله مطار بيروت 
باللغة العربية: «أقول للبنانيني إنكم كإخوة للفرنسيني، 
وكما وعدتكم، فها أنا اعود الى بيروت الستعراض املستجدات 
بشأن املساعدات الطارئة وللعمل معا على تهيئة الظروف 
إلعادة اإلعمار واالســتقرار». وجاءت زيارة ماكرون بعد 
ســاعات من تسمية مصطفى أديب رئيسا مكلفا بتشكيل 
حكومــة جديدة، حيــث دعا إلى تشــكيل «حكومة مبهمة 

أديب سّماه ماكرون وزّكاه رؤساء احلكومات ورشّحه معظم النواب: ال وقت للكالم
بيروت - عمر حبنجر ووكاالت:

السفير د.مصطفى أديب، 
رئيس مكلف بتشكيل احلكومة 
اللبنانية، التسمية جاءت من 
الفرنســي اميانويل  الرئيس 
ماكرون، والتزكية من رؤساء 
احلكومــة األربعة الســابقني، 
واملصادقــة مــن ثنائــي أمــل

وحــزب اهللا الى جانب التيار 
الوطني احلر واملستقبل، وكل 
متســاكن مع املنــاخ اإليراني 

السائد.
وتقول إذاعة «صوت لبنان» 
إن اسم د.مصطفى أديب الذي 
يحمــل اجلنســية الفرنســية 
ومتزوج من سيدة فرنسية، أُبلغ 
من الرئيس ماكرون، وعرف به 
الرئيس عون الحقا. وكان أول 
ذكر السمه في البيان الصادر 
عن اجتماع الرؤساء السابقني 
للحكومة الذي تاله الرئيس فؤاد 

السنيورة أمس االول.
الرئيــس املكلــف شــكر 
الرئيس ســعد احلريري وكل 

من طرح اسمه. 
وتعهد من القصر الرئاسي 
بتشــكيل حكومة «في أسرع 
وقــت ممكــن» تضــم فريقــا 
«متجانسا من أصحاب الكفاءة 
واالختــصــاص»، وبــإجـــراء 
إصالحات أساسية يشترطها 

املجتمع الدولي لدعم بالده.
وبعد إلقاء كلمة مقتضبة 
إثر لقائــه رئيس اجلمهورية 
ميشــال عــون فــي حضــور 
رئيــس املجلس النيابي نبيه 
بري في القصــر اجلمهوري، 
قام أديب بزيــارة رمزية، إلى 
شارع اجلميزة، املنطقة األشد 
تضررا جراء انفجار املرفأ في 
الرابــع مــن أغســطس برفقة 
شخصني أحدهما عنصر أمن. 
كأول مسؤول في منصب رفيع 
يتوجه إلــى منطقة متضررة 
بفعل االنفجار. وواجهه الثوار 

بهتاف «ثورة ثورة».
وبعيدا عن عدسات وسائل 
اإلعالم، التقى صحافي بوكالة 
فرانــس برس في املكان أديب 
وهو يتحدث إلى سكان تواجدوا 
في الشارع قائال «نزلت مباشرة 
مــن فوق إلى هنــا حتى أقول 
لكم: يا إخوان أنا أريد ثقتكم».
وأضــاف «دعونــا نضــع 
أيدينا بأيــدي بعض، وليكن 

لدينا إميان».
وقال أديب فــي بيان تاله 
عقب تكليفــه في قصر بعبدا 
«ندعو اهللا ســبحانه وتعالى 
أن يوفقنا في تشكيل احلكومة 
بأســرع وقت ممكن، في هذه 
الظــروف العصيبة التي مير 

عن هــذه القاعدة عندما طرح 
اســم عضو احملكمــة الدولية 
نواف سالم ولهذا وقع اختيار 
الرؤســاء الثالثة عليه لقراءة 
بيان ترشــيح أديب، أما متام 
سالم، فهو مع اجماع الرؤساء، 
واخلالصة هنا، أن الرؤســاء 
السابقني مع من يتبع خطاهم 
وليس العكس. على ان موقف 
هؤالء، اصطدم سياسيا بردود 
فعل غاضبة، أعنفها صدر عن 
النائــب نهاد املشــنوق، الذي 
قاطع االستشارات، معتبرا ان 
تسمية الســفير أديب نتيجة 
طبيعية للمســار الذي حتكم 
باملوقع والطائفة والوطن منذ 

العام ٢٠١١.
وأضاف «ان التزام الرؤساء 
الســابقني باملوافقة املســبقة 
للتحالف احلاكم وحتديدا حزب 
اهللا باسم الرئيس املكلف يشكل 
تخليا عن األمانة الوطنية، لقد 
جتاهل أصحاب الدولة ما حدث 
في الرابع من أغســطس التي 
جعلــت بيروت بــال مرفأ منذ 
أيام الفينيقيني في الوقت الذي 
يتقدم فيه مشروع ميناء حيفا 
اإلســرائيلي. وبرر املشــنوق 
مقاطعته االستشارات»، ألنها 
ستكون مبنزلة احتفال بالنصر 
اإللهي لكن باللغة الفرنسية.

بدوره، اعتبر بهاء احلريري 
ان مصطفــى أديب هو «وكيل 
آخر لنظام لبنان القدمي»، ومن 
غيــر املقبــول ان يديــر امراء 
احلــرب وامليليشــيات بلدنا، 
ونحن بحاجة الى تغيير كلي 

للوصول الى لبنان اجلديد.
ويقول النائب فارس سعيد 
لـــ «صوت لبنان» إن املعادلة 

مع زيــارة الرئيــس ماكرون 
يقــوم ســرب جوي فرنســي 
قوامه عشــر طائرات من نوع 
«الفــازاد» يرافقه ســرب من 
طائرات «سوبر توكانو» تابعة 
لسالح اجلو اللبناني، بتقدمي 
عرض جــوي عند التاســعة 
والنصــف من صبــاح اليوم 
فوق «محمية جاج» في منطقة 
جبيل، حيث سيغرس الرئيس 
الفرنسي شجرة أرز، على ان 
يقوم السربان بعرض مماثل 
بــني الثانية عشــرة والثانية 
بعد الظهر فــي اجواء القصر 

اجلمهوري.
وإلــى بيــروت، يصل غدا 
األربعاء، وكيل وزارة اخلارجية 
األميركية ديڤيد شينكر الذي 
اللبنانيني  سيحث املسؤولني 
على تنفيذ اصالحات تستجيب 
للرغبة في الشفافية واملساءلة 
وتشــكيل حكومــة خالية من 

الفساد.
أديب قام باجلولة التقليدية 
على رؤساء احلكومة السابقني، 
علــى ان يبدأ اعتبارا من الغد 
باستشاراته النيابية لتشكيل 
احلكومة فــي مجلس النواب 

بساحة النجمة. 
وعلمت «األنباء» ان الرئيس 
بري سيتمسك بالوزير غازي 
وزني حلقيبة املال وحزب اهللا 

بوزير الصحة حمد حسن.
التــوأم  أخيــرا الشــقيق 
للرئيس املكلف رامي أديب ابلغ 
قناة «اجلديد» بانه احتفل امس 
بعيد مولدهما الـ ٥٦، وقال ردا 
على سؤال: «ال أعرف ما اذا كان 
تكليفــه كتلة من نار وضعت 

بني يديه».

االخطر من مصطفى أديب، هي 
املعادلة التي يطرحها حزب اهللا 
منذ العام ٢٠٠٧، اي الســالح 

مقابل الدستور.
على اي حال، االستشارات 
التــي جــرت أمــس، أظهــرت 
توجهات محورية غير منظورة 
للبنانيــني، الفريــق املؤيــد 
ملصطفــى أديــب ينظــر اليه 
من زاوية الرعاية الفرنســية 
الواعدة، مبعزل عن حسابات 
فرنســا االقليمية. اما الفريق 
الذي صوت لنواف ســالم او 
امتنع عن التصويت، فهو غالبا 
ما يتأثــر بالوعود األميركية، 
ما يظهــر نوعا من «الكباش» 
واشــنطن  بــني  السياســي 
وباريــس، وبالتالــي بني من 
يرفــع العصا على ايران وبني 
من يقدم لها اجلزرة، امنا تبقى 
اسرائيل مصب أهداف اجلميع.
العــرض العســكري  امــا 
اجلوي الفرنسي، الذي يرافق 
الرئيس ماكــرون اليوم، فهو 
مبنزلة هزة عصا لفرقاء الداخل 
اللبنانــي، بقدر ما هو احتفاء 
بعودة فرنســا الى لبنان، من 
بوابة مئويته األولى، وفي ذات 
الوقت ابالغ من يعنيهم األمر، 
بان ملبادرة ماكرون ظلفًا ونابًا 

ايضا.
وســبق وصــول الرئيس 
الفرنسي الى بيروت، ١٠ طائرات 
حربية فرنسية الى مطار رفيق 
احلريري الدولي، للمشــاركة 

بالعرض.
وأشــارت قيــادة اجليش 
اللبنانــي الــى انه مبناســبة 
الذكرى املئوية األولى إلعالن 
دولة لبنان الكبير وبالتزامن 

عرض جوي فرنسي مبشاركة لبنانية تأكيداً على أن ملبادرة الرئيس الفرنسي «ظلفاً وناباً»

(محمود الطويل) الرئيس املكلف مصطفى اديب خالل انضمامه الى رئيس اجلمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد لقاء ثالثي في بعبدا  

بها وطننا السيما بعد التفجير 
املدمر في املرفأ وسقوط شهداء 

وجرحى ومفقودين».
وشــدد على أنــه «ال وقت 
للكالم والوعود والتمنيات»، 
مضيفــا «بإذن اهللا ســنوفق 
في هذه املهمة باختيار فريق 
عمــل وزاري متجانــس مــن 
أصحاب الكفاءة واالختصاص، 
وننطلق.. بإجراء اإلصالحات 
األساسية بســرعة». وأضاف 
«الفرصــة أمام بلدنــا ضيقة 
واملهمة التي قبلتها هي بناء على 
أن كل القوى السياسية تدرك 
ذلك وتفهم ضرورة تشــكيل 
احلكومــة في فترة قياســية 
والبدء بتنفيذ اإلصالحات فورا 
من مدخل االتفاق مع صندوق 

النقد الدولي».
مقتضيــات  كانــت  وإذا 
املبــادرة الفرنســية أوجبــت 
اختيار الدكتور أديب الفرنسي 
اجلنسية والثقافة، ليشكل حبل 
السرة بني باريس ومحاورها 
االيراني، يبقى الســؤال حول 
مصلحــة رؤســاء احلكومات 
الســابقني الذيــن جعلــوا من 
أنفســهم «لويا جرغا» السنة 

في لبنان، في هذا االختيار.
املصــادر املتابعــة، قالــت 
إن الرئيــس احلريري، مع اي 
رئيس مكلف من خارج بيروت 
حتى ال يشــكل لتياره جملة 
انتخابية اعتراضية في يوم من 
االيام، والرئيس جنيب ميقاتي 
يعتبر املدير السابق ملكتبه زمن 
رئاسة احلكومة من أهل البيت، 
اما الرئيس فؤاد السنيورة فهو 
غالبــا ما يقول قول احلريري 
في هذه احلــاالت، لكنه خرج 

الراعي: يجب عدم حتميل الرئيس
كل املشاكل.. ولن أطالب باستقالته

بنظري هو ميثاق االستقرار من خالل 
نظام احلياد الناشط والفاعل، ونحن 
بتاتا،  للمثالثة  نرفض كل مشــروع 
ففيه موت لبنان وزواله ولن يكون».

واوضح ان «طرح احلياد ال يعود 
للبطريرك والبطريركية إنه لكل لبنان 
وهو عقد لبنان اجلديد بدولته املدنية 
وبرفض احملاصصة، فال دين للدولة 
وهذه هي ميزة لبنان والذي حاولوا 

تكرارا تشويه هويته».
وتابع الراعي «ال أريد طعنك بظهرك 
فال تطعني بظهري، وقضية ســالح 
حزب اهللا سبب خالف داخلي ال محال، 
وهذا موضوع من واجب الدولة وجود 
حل له عوض اتهامي بالعمالة، اجلسوا 
على طاولة حوار عوض اللعب حتت 

الطاولة».
واعتبر ان حزب اهللا هو مشروع 
إيراني وهــذا املعروف عند اجلميع، 
وانتظرت ردة فعل توضيحية بطريقة 
علمية على كالمي فأتوني بالتخوين 
والعمالة، وملاذا يجب استثناءه من حل 
كل امليليشيات؟ فهل املقاومة هي لطرف 
أو فئة؟ اجلميع قدموا شهداء.. اآلن 
وقت بناء الدولة فقط، ال الدويالت».

واكد ان قضية احلرب والســالم 
يجب ان تقرره الســلطة السياسية، 
واعالن احلرب والســلم يحتاج الى 
الثلثني في احلكومة، اال انه ماذا اآلن؟
الذي  املتفلت  السالح  ان  واوضح 
يتحدث عنــه ال يقصد به حزب اهللا 
بل السالح املوجود بني الناس، اال انه 
اذا لم تضبط السالح كله حتت سلطة 
اجليش والدولة سيبقى السالح متفلتا.

أشــار البطريرك املاروني  بشارة 
الراعي  الــى ان «مجاعة ١٩١٤ ولدت  

لبنان  الكبير، واالحداث التي نعيشها 
اليوم وصلت الى ذروتها مع  انفجار  
املرفأ، وبعد انفجار املرفأ نحن امام 
والدة لبنان اجلديد، وكما حصل في 
العام ١٩٢٠ في النضال في اجتاه نظام 

احلياد الناشط».
واعتبر الراعي في حديث تلفزيوني 
لـ «أم تي ڤي»، ان  الدولة  بحاجة الى 
حترير من  الفساد  والعودة الى القانون 
و الدستور ، وتصويب قيامتها يقتضي 
عــودة بنائها بجمهوريــة واحدة ال 
بجمهوريات ودويالت، ويجب اليوم  

حتقيق  الدستور الذي ميثل الطريق 
لبناء الدولة، ونحن لم نلتزم بالطائف 
ال نصا وال روحــا، وآمل من رئيس  

احلكومة  اجلــــديد تشكيل حكومة 
طوارئ مصغرة ال تتبع ألحد، وعلى 
احلكومــة العمل بســرعة ومواجهة 
التحديات، ويجب اعطــاء احلكومة 
قرارات  صالحيات تشــريعية ألخذ 
الرئيس  سريعة، ونأمل ان يستطيع 
املكلف القيام بهــذه االمور، مضيفا 
«نحن ننتظر أي حكومة ستشكل، واذا 
كانت على نهج احلكومات السابقة أي 
محاصصة بني الكتل النيابية، فهذا ال 

يبشر باخلير».
ولفت الى انه مع ثورة الشعب وداعم 
لها وقد أثبتت وجودها، نريدها دوما 
حضارية، موجهة، ونحن نعمل على 
لقاءات موســعة مع شبابنا وشاباتنا 
جلمعهم من أجل لبنان اجلديد. وأكد انه 
يجب عدم حتميل رئيس اجلمهورية كل 
مشاكل الدولة وانا لن اطالب باستقالته، 
ألن املسؤولية هي مسؤولية احلكومة.

وسأل «ما نسبة عمل املجلس النيابي 
الشعب ومع  أمام حاجات  واحلكومة 
هكذا قوانني مهترئة؟ يجب أن نستعجل 
املبكرة دون وضع حجة  االنتخابات 
القانون علــى قياس أحد»، واضاف: 
«معظم السياسيني والؤهم لشخصهم 
وحزبهم ال لوطنهم وهذه هي املشكلة، 
نحن ال نطالب بتغيير اتفاق الطائف، 
لكننا نطالب بطمر احلفر وسد الثغرات، 
ال تقتلوا الدستور وتخالفوه هذا خرق 

ال حق لكم فيه».
واكد الراعي انه «ال يوجد ال توتر 
بني بكركي وبعبدا، ولكن عند تواجد 
نقاط أتوجه للرئيس مباشرة، والعقد 
السياسي اجلديد الضروري والوحيد 

رئيس احلكومة اللبناني املكلف يتعهد بتشكيل حكومة سريعًا من أصحاب الكفاءة وباإلصالح

عشاء «فيروزي» ملاكرون ُكلِّل بوسام تكرميي
دعا إلى تشكيل حكومة مبهمة محددة لتنفيذ اإلصالحات في أسرع وقت

(محمود الطويل) قوات امن وصحافيون وبعض احملتجني امام بيت فيروز  (أ.ف.پ) الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون متحدثا لدى وصوله مطار بيروت الدولي 

البطريرك املاروني  بشارة الراعي


