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�أبقى جل�ساته مفتوحة ويعقد واحدة غداً

مجل�س الوزراء يق ّرر قبول الهبة ال�سعودية
ّ
ويجدد تعيين نواب حاكم الم�صرف

الخليج ما بعد القمة :ما �أحلى الرجوع �إليه!!!
} محمـد ح .الحاج
غابت سورية الرسمية عن قمة الكويت ،لكنها كانت
الحاضر األك�ب��ر بمقعدها ال �ف��ارغ وعلمها المرفوع...
س��وري��ة ح�ض��رت ب�ق��وة خبطة أق ��دام جيشها ع�ل��ى ك ّل
األرض ال�س��وري��ة ،ب��إن�ج��ازات ه��ذا الجيش البطل وهو
يقف صامداً ،مدعوما ً بشعبه على مدى سنوات ثالث
ليقول كلمته الفصل ف��ي وج��ه أكبر ع��دوان دول��ي عبر
التاريخ وعلى كل الجبهات.
تركيا الرسمية كانت الغائب األكبر باعتبارها كادت
تصبح ال�ع�ض��و ال��دائ��م – ع�ض��و ش��رف – ي �ش��ارك في
اجتماعات جامعة العربان ،وربما حتى في القرارات
إن اعتبرها البعض قرارات وهي لم تكن أكثر من كلمات
على الورق فارغة من أي مضمون ...القمم السابقة...
قدمت أدلة ال يمكن ألحد التغطية عليها.

ال قرارات ...كالنعامة

مجلس الوزراء مجتمعا ً برئاسة سليمان
قرر مجلس ال��وزراء قبول الهبة
السعودية للجيش اللبناني بقيمة
 3مليارات دوالر ،كما جدد تعيين
النواب الثالثة لحاكم مصرف لبنان
وتمديد والية النائب الرابع.
من ناحية أخرى ،جدد المجلس
لشركتي الخليوي لمدة  3أشهر،
وأبقى جلساته مفتوحة الستكمال
التعيينات وباقي البنود األخ��رى،
على أن يعقد جلسة غداً.
وكان رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان رأس الجلسة التي
عقدت عصرا ً في قصر بعبدا ،معتبرا ً
أن العالج الوحيد للوضع األمني في
طرابلس هو تنفيذ الخطة األمنية
التي تم وضعها.
وك����ان����ت ال���ج���ل���س���ة ت��وق��ف��ت
ب��ع��ض ال��وق��ت وذل����ك اث���ر خ�لاف
ح��ول التعيينات دف��ع��ت رئيسي
ال��ج��م��ه��وري��ة وم��ج��ل��س ال�����وزراء
للخروج من الجلسة ،باإلضافة إلى
بعض الوزراء.
ونقل عن وزير الصناعة حسين
ال��ح��اج ح��س��ن ت��أك��ي��ده «أنّ ه��ذه
الحكومة تشكلت بالتوافق وما
يصدر عنها يجب أن يكون بالتوافق
ومن ضمنها التعيينات».
وبعد انتهاء الجلسة ،أوض��ح
وزير االعالم رمزي جريج أنه «بناء
على دع��وة رئيس مجلس ال��وزراء
تمام سالم ،عقد المجلس جلسة في
القصر الجمهوري برئاسة رئيس

(داالتي ونهرا)
الجمهورية وحضور الوزراء.
وافتتح سليمان الجلسة باالشارة
إلى «أنّ الموضوع األساس والقديم
الجديد هو األمن» ،الفتا ً إلى أنه «بعد
استشهاد عنصرين ف��ي طرابلس
األسبوع الفائت ،واستشهاد ثالثة
عناصر اول من ام��س من الجيش
وج��رح  4بعملية انتحارية ،فإن
العالج الوحيد لهذا الموضوع هو
تنفيذ الخطة األمنية».
وأكد سليمان «أنّ على السلطات
المعنية تأمين ال��دع��م والمواكبة
المتواصلة لتأمين كافة المستلزمات
لنجاح هذه العملية» ،مبديا ً ثقته
بنجاحها.
ثم رئيس مجلس الوزراء ،فأشار
إلى «أنّ الخطة األمنية التي تبناها
المجلس القت ارتياحا ً لدى الرأي
العام ،وإل��ى أن ال خيار للناس اال
دعم الدولة ومؤسساتها لكي تؤمن
لهم األمن واإلستقرار».
ث��م انتقل مجلس ال����وزراء إلى
بحث المواضيع الواردة على جدول
أعماله واتخذ بصددها ال��ق��رارات
المناسبة وأهمها:
 1ـ الموافقة على مشروع قانون
يرمي إلى فتح اعتمادات اضافية
لتسديد المبالغ المستعملة من
سلفة الخزينة المعطاة خالل العام
.2012
 2ـ اص�����دار س���ن���دات خ��زي��ن��ة
بالعمالت األجنبية.

 3ـ قبول هبة بقيمة  3مليارات
دوالر أميركي مقدمة من المملكة
العربية السعودية لصالح الجيش
اللبناني.
 4ـ الموافقة على ش��راء كمية
من القمح المستورد لتأمين حاجة
اإلستهالك المحلي من الطحين.
 5ـ الموافقة على تجديد تعيين
ال��ن��واب ال��ث�لاث��ة ل��ح��اك��م مصرف
لبنان اآلتية اسماؤهم :رائد حسين
شرف الدين ،سعد أمين العنداري،
م��ح��م��د أح��م��د ال��ب��ع��اص��ي��ري ،كما
قرر المجلس الموافقة على تمديد
والي���ة ال��ن��ائ��ب ال��راب��ع ه��اروت��ي��ون
يزهكيل صاموئيليان لغاية تاريخ
تعيين العضو ال��راب��ع وف��ق��ا ً آللية
التعيينات.
 6ـ الموافقة على تمديد العقدين
الجاريين م��ع أوراس��ك��وم تلكوم،
وشركة «أم.تي.سي» الدارة الشبكة
لمدة  3أشهر قابلة للتجديد شهرا ً
فشهرا ً على اال تتجاوز كامل المدة
 6أشهر.
 7ـ أم��ا بالنسبة لسائر بنود
ج��دول األعمال وم��ن ضمنها سائر
التعيينات ،فلقد تناقش المجلس
بمواضيعها وق���رر ت��رك الجلسة
م��ف��ت��وح��ة اس��ت��ك��م��اال ً ل��ل��ت��ش��اور
بصددها».
وسبق الجلسة لقاء بين سليمان
وس�لام تم خالله ع��رض األوض��اع
العامة.

«لاللتفاف حول الجي�ش في ت�صديه لقوى الإرهاب»

لقاء الأحزاب ي�ستهجن انعقاد هيئة الحوار
في ّ
ظل مقاطعة �أفرقاء �أ�سا�سيين
استهجنت هيئة التنسيق للقاء االح���زاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية «انعقاد هيئة الحوار
الوطني في ظل مقاطعة أفرقاء أساسيين ،واستمرار
البعض ف��ي التحريض ض��د المقاومة وع���دم اح��ت��رام
االنجازات الكبيرة التي حققتها للبنانيين ،وإصرارهم
على مناقشة موضوع المقاومة وشرعية وجودها ،بدال ً من
البحث في االستراتيجية التي توظف كل طاقات وعناصر
القوة في لبنان لحماية البالد من العدوانية الصهيونية،
وحماية سيادة واستقالل لبنان وثرواته وتحرير أراضيه
والذهاب الى معالجة األزمات االقتصادية واالجتماعية
وقضايا الفساد االداري في المؤسسات».
ونوهت الهيئة في بيان أصدرته عقب اجتماعها أمس
في مقرها ببيروت «بالمواقف الوطنية والقومية المقاومة
التي أطلقها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في
حفل افتتاح الصرح الثقافي في بلدة عيناتا الجنوبية»،
مؤكدة «أن السيد نصرالله وضع النقاط على الحروف
عندما أكد بدوره على أن فريق  14آذار لم يكن يوما ً مناصرا ً
لفكرة وثقافة المقاومة التي حققت االنجازات بتحرير
األرض وحماية لبنان ،وأصبحت ذهب لبنان الذي ال يقدر
بثمن ،فيما الفريق اآلخر لم يقدم للبنانيين سوى األزمات
االقتصادية واالجتماعية والديون وتغطية العصابات

االرهابية التي تسعى الى اثارة الفتن والفوضى واستهداف
السلم األهلي».
ودانت الهيئة «االعتداء اإلرهابي على حاجز الجيش
اللبناني في جرود عرسال ،والذي استهدف دوره في حفظ
األمن واالستقرار ومالحقة الجماعات اإلرهابية المسلحة
بعد أن ضاق الخناق عليها إثر االنتصارات التي حققها
الجيش العربي السوري في يبرود وفليطا ورأس المعرة،
وانتشار الجيش اللبناني في بلدة عرسال ومحيطها وأدت
الى ضبط الحدود واعتقال المسلحين».
ودعت «جميع القوى إلى دعم الجيش وااللتفاف حوله
في تصديه لقوى اإلرهاب وحماية أمن اللبنانيين ،واعتبار
أي تشكيك بدوره أو التهجم عليه جريمة يجب أن يعاقب
عليها القانون» ،كما طالبت «برفع الحصانة عن النواب
الذين يتهجمون على الجيش ويستهدفون دوره الوطني
لمصلحة االرهاب التكفيري وتقديمهم للمحاكمة».
ودع��ت إل��ى «ع��دم تسييس االستنابات القضائية»
وطالبت القضاء «بعدم الخضوع ألية ضغوط سياسية
أو طائفية الصدار قرارات قضائية أو مذكرات توقيف تخدم
فريقا ً سياسيا ً محددا» ،مؤكدة «أن السلطة القضائية يجب
أن تكون قراراتها منزهة وتبغي تحقيق العدالة وغير
متحيز».

يزبك� :سالحنا لي�س للهواية
ونحن بخدمة الجي�ش في حماية الوطن
ق��ال رئيس الهيئة الشرعية في
حزب الله الشيخ محمد يزبك «إننا
نقترب من استحقاق انتخاب رئيس
للجمهورية الذي نريده أن ينظر إلى
جميع اللبنانيين بنظرة لبنانية فوق
كل االعتبارات وأن يكون متحررا ً من
كل القيود ولديه القدرة والتصميم
والعمل من أجل بناء الدولة القوية

خالل تقديم واجب العزاء بالطفلة داليا

العادلة التي ليس فيها فساد حتى
نهنأ باألمن واالستقرار».
كالم يزبك جاء في خالل االحتفال
التأبيني الحاشد ال��ذي نظمه حزب
الله في حسينية بلدة العين في البقاع
الشمالي ،وحضره النائبان م��روان
فارس والوليد سكرية ،بمناسبة مرور
أسبوع على استشهاد عبد الرحمن

القاضي وخليل خليل الذين قضيا
خ�لال تصديهما النتحاري التفجير
اإلرهابي في بلدة النبي عثمان.
وأش���اد الشيخ ي��زب��ك بـ«موقف
أهالي عرسال التي أراد االرهابيون
أن يخطفوها من تاريخها النضالي
وأرادت أن تتحرر م��ن الخطف من
خالل مطالبة أهلها بدخول الجيش
اللبناني إلى البلدة وهذا تأكيد على
االنتماء لهذه الدولة وأن الذي يحفظ
الدولة هي القوى األمنية وفي مقدمتها
الجيش اللبناني الذي عندما نتيقن أنه
أصبح قادرا ً على حماية وطننا وأهلنا
فنحن بخدمته فسالحنا ليس للهواية
وإن��م��ا للدفاع ع��ن أرض��ن��ا وشعبنا
وكرامتنا».
من ناحية ثانية ،قدّم الشيخ يزبك
وراع��ي أبرشية دير األحمر والبقاع
الشمالي المطران سمعان عطالله مع
وفد من بلدة ديراالحمر يضم عضو
تكتل بعلبك الهرمل النائب اميل
رحمة وفاعليات البلدة ،واجب العزاء
بالطفلة داليا عبد الناصر مشيك (9
اع���وام) التي الق��ت حتفها من جراء
صدمها بسيارة تتبع للمطرانية.
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القمة التي لم تتوصل إلى ق��رارات واكتفت «بإعالن
ه��زي��ل» ،رب �م��ا ن�ج�ح��ت ف��ي ت �ج��اه��ل ح�ق�ي�ق��ة الخالفات
الخليجية األك �ث��ر ت�ع�ق�ي��دا ً وت��أث �ي��را ً ع�ل��ى منطقة خليج
ال��ع��رب��ان ،وك��ان��ت ال �ن �ع��ام��ة ه��ي ال� �ق ��دوة ،دف ��ن ال �ق��ادة
رؤوس �ه��م ف��ي رم ��ال ال �خ�لاف��ات وال�ت�ف�ت��وا إل��ى قضايا
شكلية  -هامشية ،لم يشأ أي منهم مناقشة هزيمتهم
ال�ن�ك��راء وال السياسات ال��رع�ن��اء ال�ت��ي انتهجوها تجاه
سورية ،وال حتى مصر أو العراق ولبنان ،إن لم نقل
اليمن والسودان ،أيضاً ،القمم السابقة على هزالها عبر
سنوات ثالث أنتجت من التداعيات ما تكفل بهدم بنيان
الدولة السودانية وتفتيتها ،وإضعاف المواقف العربية
ت�ج��اه القضية ال�م��رك��زي��ة – فلسطين  -س�م��ح للكيان
الصهيوني أن «ي�س�ت��أس��د» ع�ل��ى أب �ن��اء فلسطين تحت
ستارة من دخان النيران التي أشعلوها في الساحات،
السورية ،والمصرية ،والفتن التي غ � ّرروا بها شرائح
واس �ع��ة م��ن ال�ش�ع��وب ال�ع��رب�ي��ة ،م��ذه�ب�ي�اً ،واستدرجوا
للمشاركة بها فصائل فلسطينية ل�ح��رف بوصلتها،
وتسعير نيرانهم في وجه الحليف اإليراني الذي يقف
بصالبة إل��ى ج��ان��ب ال�ح��ق الفلسطيني وح�ق��وق الدول
العربية المقاومة المستهدفة عالمياً ،خدمة للصهيو –
ماسونية الستكمال المشروع الذي ت ّم التخطيط له منذ
أكثر من قرن ويحقق نجاحات تحت حمايتهم على أنهم
حراس هذا المشروع.
ما تس ّرب عن توجه كويتي ،وبعض دول الخليج نحو
تحقيق مصالحة عربية واستعادة سورية تحت ضغوط
شعبية ف��ي تلك ال���دول( ،واإلش � ��ارات الخجولة كرفع
العلم السوري وعدم السماح لصبي آل سعود أن يتبوأ
المقعد )...وتحت الحاجة لفتح أبواب أغلقوها بأيديهم،
وقف دونه موقف سعودي وآخر قطري ،مع أنهما على
خالف تام في ك ّل شيء عدا العداء التام للشعب السوري
وحقه ف��ي أن يكون صاحب الكلمة ،وم��ع أنّ بعض ما
تس ّرب عن محاولة قطرية للعودة إلى الشام قبل القمة
وطلب السماح ،إال أنّ الموقف الحكومي ال�س��وري لم
يكن متجاوباً ،بل لم يقبل البحث في األم��ر من منطلق
أخ��ذه باالعتبار ال �م��زاج الشعبي ال �س��وري ال �ع��ام ،وما
ترسخ في نفوس السوريين من أنّ جراحهم الدامية
ّ

سببها األساس قطر والسعودية وتركيا بشكل أساسي،
حكومات هذه الدول لم تكتم مواقفها ،ولم تتستّر على
دعمها ومدّها اإلره��اب بك ّل اإلمكانيات واألدوات التي
تتيح للعصابات االستمرار في عمليات التخريب والقتل
وإش �غ��ال الجيش ال �س��وري ع��ن مهماته األس��اس�ي��ة في
الوقوف بوجه العدوان الصهيوني على المقدسات وأنّ
المرحلة األخ �ي��رة م��ن ال�م�ش��روع الصهيوني ستكون
األخطر.

نظرية المؤامرة والحقيقة الماثلة

إنّ نظرية ال�م��ؤام��رة المرفوضة على صعيد إعالم
ه ��ؤالء ،وال�ت��ي يسخر منها البعض ه��ي حقيقة واقعة
وماثلة ،وأه ّم األمثلة عليها هو الموقف التركي التمثيلي
– الخالف بين حزب التنمية والعدالة بزعامة أردوغان
وطاقمه من جانب ،وقيادة الصهيونية من جانب آخر
في عملية استدراج العرب إلى منحه ثقة ما كان ليحصل
عليها ب��وج��ود ع�لاق��ات وث�ي�ق��ة م��ع ال�ك�ي��ان الصهيوني
اقتصاديا ً وعسكرياً ...مسرحية كانت عدة العمل التي
توسلها الثعلب العثماني باتفاق مع المحفل الذي يدين
ّ
له بالوالء.

غابت �سورية عن قمة الكويت
لكنها كانت الحا�ضر الأكبر
بمقعدها الفارغ وعلمها
المرفوع ...وبقوة خبطات
�أقدام جي�شها على ّ
كل الأر�ض
ال�سورية
م��ن المؤكد أنّ ارت�ف��اع وت�ي��رة الهجوم على أكثر من
محور في الجنوب والشمال وبعض المواقع في الوسط
ت�ن��د ّرج ضمن م�ح��اوالت ال��ر ّد اليائس على انتصارات
ال�ج�ي��ش ال �س��وري وم ��ا ح�ق�ق��ه ف��ي ال�ق�ل�م��ون والحصن
وج��زئ�ي�ا ً ف��ي ح�ل��ب ،وق��د قضى ب��اع�ت��راف أميركي على
ع�ش��رات اآلالف م��ن المرتزقة األدوات ،وه��روب أكثر
من ذلك ،وبقاء كثيرين محاصرين في مواقعهم ليالقوا
المصير المحتوم تحت أقدام الجيش السوري ،الهجوم
ال�ج��دي��د عبر ال �ح��دود الشمالية تحت الحماية والدعم
العسكري التركي والتدخل المباشر نفهمه حاجة تركية
داخلية للعثماني المأزوم ،الغارق في فضائحه ،كما هو
حاجة قطرية يتكفل شيوخ قطر بدفع ثمنها كما ورد
على لسان مسؤول تركي في تسجيل تناقلته المواقع
العالمية والتركية على وجه الخصوص ،واعتُبر فضيحة
ألردوغ��ان الالهث وراء انتخاباته ،ربما تأمل قطر أن
الضغوط الجديدة ستدفع بالحكومة السورية لتوجيه
رس��ال��ة م�ف��اده��ا :أوق�ف��وا دعمكم للعصابات اإلرهابية
وستعودون إلى سورية كما كنتم في الماضي ...مثل
ه�ك��ذا رس��ال��ة سيطول انتظارها وق��د ال ت�ص��در أب ��داً...

التغيير والإ�صالح ّ
يتمنى
التن�صل من التفاهمات
عدم ّ

ال�ش�ع��ب ال �س��وري ات �خ��ذ ق� ��راره ب��أن ال م �ك��ان ل�ك��ل من
تآمر عليه على األرض السورية ،وأن شعار المرحلة
القادمة ...معاملة بالمثل ،وربما كوتا محدودة وليس
حدود مفتوحة بوجه األعراب.

بشائر النهاية

ال�ي��وم تصدر بشائر نهاية اإلره��اب ف��ي القلمون...
(سيطرة للجيش وع��ودة األم��ن إل��ى ق��رى رأس المعرة
والمشرفة وفليطا ...م��ا ال��ذي بقي؟ وخ�لال أي��ام تبدأ
المتفسخة من ح��راج جبال كسب
عمليات جمع الجثث
ّ
ومحيطها وقد نهشتها الوحوش الجائعة ،أما من تمكن
من االنسحاب ،أو سحبوه فسيكون مصدر تجارة رائجة
باألعضاء للعصابات التركية ،الرسمية وغير الرسمية،
الحصار مطبق ،وأردوغ ��ان تحت المجهر ال يستطيع
وال حكومته حمايتهم م��ن المصير المحتوم وق��د تم
توريطهم وتقطعت بهم السبل ،فال طريق لالنسحاب
وال ممرات آمنه للخروج ...لقد خبروا مثل هذا الحال
في ك ّل من يبرود والقصير من قبل ،والحصن من بعد،
سبيالن ال ثالث لهما ،رفع الراية البيضاء واالستسالم
إلى قوات الجيش السوري البطل ليحيلهم إلى العدالة ،أو
الموت حرقا ً أو دهسا ً بنيرانه أو تحت سالسل عرباته،
وال شك ،نحن ندفع ثمن الحرية والسيادة ،وهم يدفعون
ثمن العدوان وشتان ما بين هذا وذاك.
الجامعة التي لم يبق لها من اسمها ش��يء ،أصبحت
بنظر ال�س��وري�ي��ن ،وح�س��ب أق ��وال كثير م��ن المحللين
والكتاب في عالمنا العربي جثة هامدة ،وكما ُيقال في
األمثال :إكرام الميت ..دفنه ،لهذا نرى أنّ على العربان
إعالن موعد هذا الدفن ،فجامعة دون سورية هي جسد
بال روح ،أما الخيار اآلخر فهو الدعوة إلى مؤتمر حقيقي
شعاره :ما أحلى الرجوع إليه ،الستعادة روح الجامعة
وإسقاط عضوية الشرف عن األتراك والصهاينة ورفض
اإلمالءات األميركية ،ودون ذلك دحرجة رؤوس كثيرة
تعتبر نفسها زع��ام��ات كبيرة وإن هم إال أشباه رجال
كما وصفهم الرئيس الشاب الدكتور بشار األسد الذي
ع ّودنا أنه ال يجامل في الشأن المصيري وأنه ال يتنازل
عن حق قومي مهما غلت التضحيات ،وأنه يستمد قوته
من شعبه ال��ذي أثبت وعيه عبر تاريخ طويل يعود إلى
ما قبل الزمن التاريخي الجلي ،وإن هي إال وقفة عز...
فقط.
لن أعالج زيارة أوباما لمملكة آل سعود ،وهو القادم
لش ّد أزرهم هو األكثر حاجة لمن يش ّد أزره ،األرجح أنّ
زيارته تندرج في نقل مق ّررات المحفل األعظم إلعادة
ترتيب بيت العمالة األكثر أهمية في المنطقة ،عبد الله
وسلمان وسعود وآخرين هياكل شاخت وانتهى دورها،
وم��ا المبادرة في ال�خ��روج على المألوف وتعيين وليا ً
لولي العهد (مقرن) إال استباقا ً ألي إج��راء منتظر على
هذا الصعيد ،زي��ارة أوباما لن تغيّر في وضع المنطقة
على األرجح إال أن تكون الواليات المتحدة على أبواب
انعطافة مفاجئة في سياساتها الخارجية تجاه المنطقة
وهو األمر المستبعد تبعا ً الستقراء سياساتها الحالية
تجاه روسيا وأوكرانيا ،وض ّم شبه جزيرة القرم ،وقد
يكون لنا ق��راءة مختلفة ف��ي القريب بما تحمله األيام
الحبالى القادمة من تداعيات.

الرابطة المارونية تطلق �أعمال اللجنة الوطنية وال�سيا�سية

أكد تك ّتل التغيير واإلصالح «أن عودة عجلة التشريع إلى المجلس النيابي
تدعو إلى ال ّتفاؤل والخير ،وكذلك األمر بال ّنسبة إلى انعقاد مجلس الوزراء»،
آمالً «أن يُستكمل الخير من خالل االلتزام بما يت ّم التفاهم عليه ،خصوصا ً عندما
يكون هناك تفاهمات سياسية ُتترجم بقوانين».
وتساءل التكتل في بيان تاله النائب ابراهيم كنعان ،بعد اجتماع «التغيير
واإلص�لاح» اإلسبوعي برئاسة العماد ميشال عون ،عن السبب وراء حراك
المياومين ف��ي شركة كهرباء لبنان قبل  24ساعة م��ن انعقاد الجلسة
ال ّتشريعية» ،مذكرا ً بـ«أنه ت ّم التوصل في عام  2012إلى ا ّتفاق نيابي شاركت
فيه مجموع ٌة من الكتل ،معبّرا ً عن تفاجئه بأنّ هذا الموضوع «لم يعد مرتبطا ً
بالكتل التي تفاهمت عليه».
خص ملف سلسلة
وأمل كنعان بـ«أن ال يتأخر اجتماع اللجان المشتركة في ما ّ
الرتب والرواتب ،وقد ا ّتفقت ووزير المال علي حسن خليل على ذلك ،كما ونتمنى
الوصول إلى الح ّل نفسه الذي سبق وتوصلنا إليه في اجتماع اللجنة الفرعية،
الذي نك ّرر التأكيد أنّ ذاك االجتماع حصل بحضور جميع الكتل النيابية».
وتم ّنى «أالّ
يتنصل أحد في اللحظات األخيرة من التفاهمات التي نقوم بها ،ألنّ
ّ
في ذلك تأثير على مصداقية الدولة كلها ،وليس على مصداقيتنا الشخصيّة».

يج�سد �أماني لبنان
مطر :لرئي�س ّ
في المك ّون الذي ينتمي �إليه

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
{ تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية شكر جوابية من الرئيس
وجهها إليه
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ردا ً على برقية التعزية التي كان ّ
بضحايا سقوط الطائرة العسكرية .كما تلقى برقية مماثلة من رئيس المجلس
الشعبي الوطني الجزائري محمد العربي ولدخليفة.
من جه ٍة أخ��رى ،أب��رق بري إلى رئيسة مجلس الشيوخ الروماني كالين
بوبيسكو مهنئا ً بانتخابها .وتلقى برقية شكر جوابية من رئيس مجلس النواب
في جمهورية غينيا كلود كوري كونديانو ردا ً على تهنئته بمناسبة انتخابه.
{ عرض وزير اإلعالم رمزي جريج ،األوضاع العامة ،مع الوزير السابق
سليم الصايغ الذي أشار إلى «أن الحفاظ على مبدأ الحرية ومبدأ االمن والسلم
االهلي الداخلي في بلد نتغنى بديمقراطيته ،مسألة صعبة كثيراً.
كذلك التقى جريج نقيب الصحافة محمد البعلبكي وعرض معه شؤونا ً
إعالمية.
{ تابعت لجنة اإلدارة والعدل في جلسة عقدتها برئاسة النائب روبير غانم
درس مشروع القانون المتعلق بالتفتيش المركزي ،وخصص النقاش بدرس
المادة  14الجديدة التي وضعت أحكاما خاصة بمفوضية الحكومة لدى الهيئة
العليا للتأديب ،وذلك بهدف توضيح دورها ومهامها وصالحياتها في إطار
التكامل بين عمل التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب.
{ بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة مع السفير
الفرنسي في لبنان باتريك باولي األوض��اع العامة والعالقات الثنائية بين
جيشي البلدين .ثم استقبل المحامي ساسين ساسين.

قهوجي وباولي خالل لقائهما أمس

(مديرية التوجيه)

مطر متوسطا ً المشاركين في إطالق أعمال اللجنة
أعلنت الرابطة المارونية انطالق
أعمال اللجنة الوطنية والسياسية
خالل حفل غداء أقيم أمس في فندق
الحبتور ،تقدمه ممثل البطريرك
الماروني الكاردينال م��ار بشاره
ب��ط��رس ال��راع��ي ،رئ��ي��س أساقفة
بيروت للموارنة المطران بولس
مطر ،وع��دد م��ن ال��ن��واب وال���وزراء
الحاليين والسابقين.
وفي كلمة ألقاها ممثال البطريرك
ال��راع��ي ق��ال مطر :ال شك في أنكم
تضعون اليوم في رأس اهتماماتكم
عبور اللبنانيين استحقاق انتخاب
رئيس لجمهوريتهم ،وذل��ك ضمن
المهلة الدستورية المرسومة لهذا
االنتخاب ،فال نقع بعد الخامس
والعشرين من أيار المقبل ،ال سمح
الله ،وتقع معنا البالد ،في فراغ
مرفوض على مستوى المسؤولية
األولى في الذود عن لبنان وصون
مصيره وتأمين ح��ض��وره الفاعل
بين األمم.
وأض����اف :ف��ي ه���ذه المناسبة
نضرع إلى الله سائلينه أن يوفق
غبطته في ال��م��ب��ادرات التي يقوم
بها على كل صعيد ،من أجل وصول
االستحقاق الرئاسي إل��ى غايته
المنشودة.
وأش���ار مطر إل��ى المذكرة التي
أصدرتها بكركي معتبرا ً أنها «أكدت
من جديد ثوابت لبنان ،وعرضت

الهواجس التي يعرفها اللبنانيون
حيال وضع بلدهم الراهن ،لتصل
إلى رسم أسس ثابتة نرتكز إليها
في انطالقتنا نحو المستقبل ،وإلى
تحديد أولويات في العمل من أجل
الوصول إلى ما تصبو إليه البالد
من خالص» ،الفتا إلى أنّ «المذكرة
كانت المنطلق األق���رب لمواجهة
االستحقاق الرئاسي».
وت��اب��ع :ب��ع��د أن ص���درت ه��ذه
ال��م��ذك��رة ،وأج��م��ع ال��ف��رق��اء على
قبولها وت��ق��دي��ر م��ا ج��اء فيها من
مبادئ ومن برامج للعمل الوطني
السليم ،انتقل غبطته إلى مرحلة
ث��ان��ي��ة وه����ي م��رح��ل��ة ال��س��ع��ي
المباشر لتأمين إجراء االنتخابات
الرئاسية ،فال يكون لها أي تعطيل
ممكن على اإلط�ل�اق .وق��د واجهنا
سابقا ً محاوالت تعطيل لمثل هذا
االنتخاب عبر غياب أكثر من ثلث
النواب عن جلسات االقتراع ،وراح
المفسرون للدستور يجهدون لحل
هذه المسألة ،ووقع اختالف حول
اعتبار حضور الثلثين من النواب
إلزاميا في كل عمليات االق��ت��راع،
أو االكتفاء بحضور النصف زائ��دا ً
واح���دا ً منهم ف��ي ال���دورات م��ا بعد
األولى.
وق���ال :نحن ال ننطلق م��ن هذا
الموضوع الدستوري على أهميته،
بل نؤكد أنّ واجب النائب هو تأمين

االنتخاب وتأمين وص��ول رئيس
للبالد ،أم��ا التعطيل فال يمكن أن
يكون عمالً وطنيا ً مقبوالً ،إنه خروج
عن المسؤولية ،والدستور نفسه ال
يمكن أن ُيبنى على أساس إمكانية
تعطيله ،ألن���ه م��وض��وع تسيير
ش��ؤون ال��ب�لاد وليس لطعنها في
صميم حياتها .هكذا يفسر الدستور،
وبغير ذلك تكون الخيانة العظمى.
واعتبر مطر «أنّ مرحلة اختيار
ال��رئ��ي��س ع��م��ل ي��خ��ص ال���ن���واب
وح��ده��م ،وه��و يلزمهم ضميريا ً
ألنهم مسؤولون عن االقتراع لمن
ه��و األم��ث��ل بنظرهم ليقود البالد
في ه��ذه المرحلة ب��ال��ذات .فيؤكد
غبطته أن ال مرشح خاصا ً لبكركي،
فهم جميعهم أبناء أعزاء ،وأنّ على
النواب أن يختاروا األنسب للرئاسة
فهم منتدبون لذلك من قبل الشعب
وعليهم تقع المسؤولية الكبرى.
ل��ك��ن غبطته ي��ؤك��د أي��ض��ا أن من
يقع عليه االختيار يجب أن يكون
مجسدا ألماني لبنان في المكون
ّ
الذي ينتمي إليه أوال وفي المكونات
الوطنية األخ����رى .فالرئيس هو
رئيس لكل لبنان ولكل اللبنانيين،
وال ب��أس إذا وص��ل ب��ال��ت��واف��ق أو
ب��ال��ت��ن��اف��س م��ع غ��ي��ره م��م��ن لهم
الصفات نفسها .والحق يقال إنّ
التنافس يجب أن يبقى في صلب
الثقافة الديمقراطية.

