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حمليات �سيا�سية

ٌ
بوابة لك�شف الم�سكوت عنه
ك�سب...
} د  .أشواق أيوب عباس
عشية الذكرى المئوية األولى للمجازر األرمنية التي تصادف في
ال��راب��ع والعشرين من نيسان ،أي الشهر ال�ج��اري ،يستعيد األرمن
جرحهم التاريخي الذي عاشه أجدادهم وآباؤهم على أيدي العثمانيين
واألت � ��راك ،يستعيده األوالد واألح��ف��اد ال �ي��وم ك�ج��رح ج��دي��د نازف
يعيشونه على أي��دي جماعات إرهابية متطرفة بتمويل وتغطية من
األت��راك .يبدو أنّ الذكرى هذا العام ستتح ّول بذاتها الحقا ً إلى ذكرى
جديدة تستعيدها األجيال المقبلة.
فالشعب األرم�ن��ي ال��ذي ت�ع� ّرض ألبشع أن��واع المجازر واإلب��ادة
وال�ت�ه�ج�ي��ر ،ع�ب��ر مرحلتين ت��اري�خ�ي�ت�ي��ن ،األول� ��ى ك��ان��ت ع�ل��ى أي��دي
العثمانيين ،والثانية على أي��دي األت��راك (ن��زح خاللها مئات العائالت
األرمنية من مدينة كسب إلى لبنان ليشكلوا الجالية األرمنية فيها) ،ها
هو اليوم يتع ّرض لها مر ًة ثالث ًة على أيدي متطرفين إرهابيين تدعمهم
وتم ّولهم وتغطيهم الحكومة التركية.
حوادث كسب التي باتت تتصدّر اليوم وكاالت األنباء والمحطات
اإلخبارية على مستوى العالم كله ،ورغم قساوتها والمعاناة اإلنسانية
فيها ،تعكس بشكل واضح حجم االستنفار والتحرك اللذين يقوم بهما
الشعب األرمني بمختلف أطيافه وأح��زاب��ه ،وعلى المستويات كافة
المحلية منها واإلقليمية والدولية ،ألجل الدفاع عن وج��وده كشعب،
وعن هويته القومية ،وتأكيدا ً على قضيتهم التاريخية مع األتراك.
التكاتف والتعاضد األرمني األرمنيان الفتان لالنتباه ،فاألرمن
يملكون قدرة كبيرة عبر تاريخهم الطويل على الدفاع عن شخصيتهم
القومية وانتمائهم ،واإلبقاء على قضيتهم حية برمزياتها كافة .هذا
التعاضد األرمني على مستوى العالم ،والذي ُيستعاد اليوم وينشط
مجددا ً مع حوادث كسب الراهنة ،ساهم من دون شك في إثارة قضيتهم
اإلنسانية والدفع بها مجدّدا ً إلى واجهة القضايا العالمية ،ويؤثر أيضا ً
في مواقف القوى الدولية وسياساتها المختلفة من القضية األرمنية،
وظهر ذل��ك جليا ً ف��ي حمالت التنديد المختلفة على مستوى العالم
بالمجازر التي ترتكب اليوم في حق أرمن كسب ومواقف التضامن مع
ما يتع ّرضون له على أيدي اإلرهاب التكفيري بغطاء ودعم مباشرين
من قبل تركيا.
حقيق ًة ،إنّ هذين الدور والتعاضد المتميّزين مع القضية األرمنية،
يحسبان لألرمن ويسجالن لهم ،خاصة أنّ الضجة الكبيرة المثارة
اليوم من قبل األرمن حول كسب ذات خلفيات تاريخية ولها حساسيتها
الخاصة انطالقا ً من ح��دود تلك المنطقة المباشرة مع تركيا ،مع ما
يختزنه ذلك ويعنيه في الوجدان القومي األرمني ال��ذي يجدّد اليوم
اتهامه لألتراك بالعمل على قتلهم وتهجيرهم مرة جديدة.
لكن معاناة األرمن اليوم تفتح جروحا ً لم تلتئم بعد ،ليس لألرمن
فحسب ،بل للكثير من األع��راق والطوائف واألقليات األخ��رى أيضاً.
فمن المعروف أنّ المجازر التي ارتكبها العثمانيون واألتراك في حق
األرمن لم تكن الوحيدة ،ألن ثمة جرائم أخرى من قتل ومجازر وإبادة
وتهجير ،ال تقل فظاعة وشناعة ،ارتكبت في المرحلة التاريخية ذاتها،
في حق أقليات وطوائف وأعراق متعددة .ومن المفارقات المؤلمة أنّ
سجل الجرائم التي ارتكبها العثمانيون واألتراك في حق تلك المك ّونات
األصيلة من شعوب المنطقة ُسكت عنها ،ولم يت ّم التعامل معها على أي
مستوى رسمي أو ثقافي أو تربوي أو غير ذلك.
إضاف ًة إلى ذلك ،يمكن أن نالحظ ببساطة اليوم أنّ ما تشهده كسب
من ارتكابات وجرائم في حق المدنيين سبق أن شهدته مناطق أخرى
م�ج��اورة ومالصقة لكسب ،مثلما ح��دث في العديد من ق��رى شمال
الالذقية .فما ينطبق على معاناة األرمن في كسب اليوم ،وعبر التاريخ
الحديث والمعاصر ،ينطبق على سواهم من مك ّونات الشعب السوري
أيضاً.
بعد ك� ّل ما ج��رى ،أال تشكل ح��وادث كسب الراهنة بواب ًة حقيقي ًة
ومدخالً مه ّما ً لفتح ملف الجرائم التي ارتكبها العثمانيون واألتراك
سابقا ً في حق األرمن وبقية األعراق واألقليات والطوائف ،ويرتكبها
اليوم متطرفون إرهابيون بتغطية ودع��م تركيين ،في حق األعراق
واألقليات والطوائف ذاتها؟
أال يجدر بنا أن ننظم الجهود ،مثلما يفعل الشعب األرمني ،وعلى
المستويات كافة ل�لإدان��ة التاريخية للعثمانيين واألت ��راك ،واإلدان��ة
الراهنة ل�لأت��راك ،ك��ي يتح ّملوا مسؤوليتهم بسبب م��ا ارتكبوه من
مجازر وإبادة إنسانية في حق العديد من األعراق واألقليات والطوائف
ويندى له جبين اإلنسانية؟
أعتقد أنّ آالم الشعوب هي جزء من انتمائها إلى أوطانها ،ومك ّون
أصيل من وجدانها القيمي واإلنساني ،لذا حان األوان لفتح ملفات
الجرائم العثمانية والتركية في حق شعوب ه��ذه المنطقة ،ورفعها
إل��ى مستوى قضية وطنية بامتياز .ولنا في تجربة إخوتنا األرمن
وخبرتهم .على هذا الصعيد ما يعزز هذه الفكرة ويساعد في البدء
بها.
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ال�سنيورة يحا�صر �سالم ويت�ص ّرف مثل رئي�س ّ
ظل للحكومة
وفريق عمل خا�ص من «الم�ستقبل» يعاونه في ر�سم الخطوط الحمر
م��ا ال��ذي يجعل الحكومة مربكة ف��ي انطالقتها ،رغم
حرصها المفترض على تحقيق أكبر حجم من اإلنجازات
في الفترة القصيرة المقدّرة لها؟ وما هي المعوقات التي
تؤ ّثر في أدائها وفي أجواء جلساتها؟
تتحكم ف��ي أداء
ال ش��ك ف��ي أن ث�م��ة أس �ب��اب �ا ً م �ت �ع �دّدة ّ
الحكومة وترسم لها ما يشبه الخطوط الحمر ،ما يجعلها
مكبّلة إزاء العديد من القضايا والملفات المطروحة .بل
ثمة م��ن يسعى إل��ى خفض عملها إل��ى ال�ح� ّد األدن ��ى من
طاقتها ألهداف سياسية متعدّدة.
في اعتقاد مصدر سياسي بارز أن ما حصل في جلسة
مجلس ال��وزراء اإلثنين الفائت يعكس بوضوح محاولة
الدفع في اتجاه توتير أجوائها وفرض أمر واقع يتنافى
مع المناخ الوفاقي الذي أدى إلى والدتها ،بل يتعارض
أي �ض �ا ً م��ع أص��ول التعامل ف��ي ش��أن التعيينات األمنية
واإلداري��ة .ويلفت إلى أن رئيس الجمهورية بدا متشدّدا ً
في اقتصار التعيينات فيها على تثبيت القاضي سمير
حمود مدعيا ً عاما ً تمييزياً ،واللواء بصبوص مديرا ً عاما ً
لقوى األم��ن الداخلي ،علما ً أن رئيس الحكومة ب��دا أكثر
مرونة في مناقشة هذا الشأن ،وي��رى المصدر عينه أن
خروج الرئيس ميشال سليمان من الجلسة يش ّكل ظاهرة
ّ
ويؤشر على
أو ممارسة ال تالئم موقعه كرئيس للجلسة،
رغبته في تغليب روح المواجهة على التوافق.
الالفت أن الرئيس سليمان استخدم األسلوب ذاته في
جلسة الحوار المبتورة التي انعقدت في قصر بعبدا ،إذ
أص ّر على إسماع الحاضرين شريطا ً
مسجالً حول بيان
ّ

محمد ابراهيم
بعبدا ،في حركة استفزازية ال تتفق وأداء الرئيس نبيه
ب��ري ال��ذي ح��رص على ال�ح�ض��ور ان�س�ج��ام�ا ً م��ع تغليب
الروحية اإليجابية في التعامل بين الرئاسات الثالث.
فالسياسة التي يتّبعها سليمان تؤ ّثر مباشرة في أجواء
جلسات مجلس الوزراء وتضاعف إرباكات الحكومة.
م��ن ناحية أخ ��رى ،ي�ب��رز دور آخ��ر ش��دي��د التأثير في
مسار الحكومة ،هو دور رئيس كتلة «تيار المستقبل»
فؤاد السنيورة كرئيس ظل للحكومة ،وبدا ذلك جليا ً في
ّ
التدخل
الجلسة التشريعية العامة من خالل اإلكثار من
والمداخالت في مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين،
متجاهالً أو متناسيا ً أن��ه في صفوف النواب وليس في
مقعد رئاسة الحكومة .وي��رى أحد النواب أن هذا الدور
ال��ذي يلعبه السنيورة بدأ قبل تشكيل الحكومة وخالل
مناقشة صيغة البيان ال��وزاري ،قبل إق��راره في مجلس
ال� ��وزراء ،وإن القصد منه ش � ّل ح��رك��ة رئ�ي��س الحكومة
ولجمها .وبدا واضحا ً في الجلسة التشريعية للمجلس أن
السنيورة يستعين بفريق عمل نيابي محسوب عليه داخل
الكتلة لتوزيع األدوار ،ووض��ع م��ا يشبه «الفيتو» على
بعض المشاريع واالقتراحات التي سرعان ما كان سالم
يطلب استردادها أو التر ّيث في إقرارها لمراجعتها.
كما ح��اول السنيورة فرض «حظر» على حرية حركة
سالم ،ما يطرح س��ؤاالً :هل يندرج هذا التص ّرف ضمن

مجل�س الوزراء يق ّر �سلة من التعيينات
ويك ّلف لجنة وزارية درا�سة مرا�سيم النفط

مجلس الوزراء مجتمعا ً في قصر بعبدا
أق��ر مجلس ال���وزراء في الجلسة
التي عقدها أم��س ،برئاسة رئيس
الجمهورية العماد ميشال سليمان
س��ل��ة م��ن التعيينات ال��ت��ي كانت
مدرجة على جدول أعماله ،وجاءت
التعيينات على الشكل التالي:
 اللواء إبراهيم بصبوص مديرا ًعاما ً لقوى األمن الداخلي.
 القاضي سمير حمود مدعيا ً عاما ًتمييزياً.
ً
ً
 فاتن يونس مديرا عاما للشؤونالسياسية في وزارة الداخلية.
 القاضي أحمد حمدان رئيسا ًلديوان المحاسبة.
 منصور ضو محافظا ً للجنوب. ج��ان أب��و ف��اض��ل م��دي��را ً عاما ًللمؤسسة الوطنية لالستخدام.

 حبيب مرعي مفتشا ً عاما ً صحيا ًوزراعيا ً واجتماعياً.
ً
 حنا العميل مديرا لمكتب الحبوبوالشمندر السكري.
 النا ضرغام مديرا ً عاما ً لمؤسسة«لينور».
كما ج �دّد المجلس تعيين كمال
حايك مديرا ً عاما ً لمؤسسة كهرباء
لبنان.
وق��� ّرر المجلس ق��ب��ول استقالة
المدير العام لصندوق المهجرين
فادي عرموني.
وناقش ّ
ملف النفط بحضور أعضاء
هيئة إدارة النفط ،وسبقت الجلسة
خلوة بين الرئيسين سليمان وسالم،
ت ّم خاللها عرض آخر المستجدات.
وبعد انتهاء االجتماع ،تال وزير
اإلعالم رمزي جريج مقررات الجلسة
م��ش��ي��را إل���ى أنّ «م��ج��ل��س ال����وزراء
اطلع من وزيري الدفاع سمير مقبل
والداخلية نهاد المشنوق على تنفيذ
الخطة األمنية التي القت تجاوبا ً لدى
أهالي طرابلس ،وأك��د المجلس أنّ
الخطة تتسم بطابع مستمر وليست

موسمية ،كما أنّ بدء تنفيذ الخطة
أثبت أنّ الجيش وقوى األمن الداخلي
تمكنوا من فرض هيبة الدولة ومن
إشاعة ج ّو من الطمأنينة لدى األهالي
وذل��ك من خ�لال تنفيذ االستنابات
ّ
بحق األشخاص المطلوبين
القضائية
ً
أنّ
ومالحقتهم» ،الفتا إلى «المجلس
اطلع أيضا ً على الحادث األمني في
اللبوة والذي أدى لسقوط ضحايا،
وأبدى أسفه وضرورة وضع ح ّد لهكذا
حوادث والتصدي لهذه االعتداءات».
وأضاف :لقد جرى تعيين جلسة
أخرى لمجلس ال��وزراء يوم الثالثاء
المقبل ،م��ن دون تحديد مكانها،
م��ش��ي��را ً إل��ى أنّ «مجلس ال���وزراء
كلّف لجنة لدراسة مراسيم النفط
برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم
تتألف من وزراء :الدفاع سمير مقبل،
الطاقة آرتور نظريان ،البيئة محمد
المشنوق ،األش��غ��ال العامة غازي
زعيتر ،الصحة وائ���ل أب��و ف��اع��ور،
الخارجية جبران باسيل ،المال علي
حسن خليل ،واالقتصاد آالن حكيم».

عون :لم �أح�سم قرار تر�شحي للرئا�سة
و�أدعم فرنجية بطيبة خاطر
أ ّكد رئيس تك ّتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون أنّ ق��رار ترشحه
للرئاسة لم يُحسم بعد ،معتبرا ً «أنه
إذا كانت ال��ظ��روف مواتية لتحقيق
إنجاز من خالل الرئاسة فأنا سأكون
ّ
مرشحا ً قوياً» ،ومشيرا ً إلى أنّ
صحته
ّ
ّ
بالترشح
الجسدية والعقلية تسمح له
للرئاسة».
وق���ال ع��ون ف��ي ح��دي��ث إل��ى قناة
الميادين مساء أمس« :إذا لم تتوافر
تغطية س ّنية  -شيعية  -درزي��ة
ومسيحية فلن أك��ون رئيساً ،وأري��د
إعطاء إرث يذكر على مستوى تطبيق
البرامج» ،م��ؤ ّك��دا ً «أن هناك معايير
لرئاسة الجمهورية فإ ّما أن نحترمها أو
ّ
أترشح».
لن
وأضاف« :تل ّقيت إشاراتٍ ايجابية
من رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري حول ترشيحي لالنتخابات الرئاسية»،
مشدّدا ً على «أنه إذا لم يس ِر على مناصب المسيحيين ما يسري على مناصب
بصحة
الطوائف األخرى ،فال حاجة لالنتخابات الرئاسية ،وإذا جرى اللعب
ّ
التمثيل المسيحي فاحتمال الفراغ الرئاسي قائم».
وأكد دعمه رئيس تيّار المردة النائب سليمان فرنجية إذا ّ
ترشح للرئاسة
بك ّل طيبة خاطر وبصوتٍ عال» ،معتبرا ً «أن ما من إمكانيّة دستوريّة النتخاب
قائد الجيش العماد جان قهوجي رئيسا ً للجمهوريّة» ،مشيرا ً إلى «أنه منذ عام
 1990لم يُحترم الدستور ولو لم ّرة خالل االنتخابات الرئاسية».
كما لفت إلى وجود «ثغرات على طول الحدود اللبنانية وضرورة معالجة
األمن الداخلي».
وأضاف« :ال مقاومة إذا كان الشعب ال يحضنها ،والمقاومة في جنوب لبنان
هي ابنة الشعب ،فهي حققت ما لم تفعله الجيوش النظامية ،وهذه حقيقة
تاريخية يفتخر بها ك ّل لبناني وك ّل عربي».
وعن لقائه بالرئيس سعد الحريري ،قال« :اللقاء كان من أجل تسهيل الحكومة
وفتح عالقات جديدة مع تيّار المستقبل واالتصاالت ال تزال مستم ّرة».
وتمنى عون «أن يكون في سورية نظام ديمقراطي يرضي شعبها» ،معتبرا ً
«أنّ البدائل المطروحة للنظام غير مقبولة» ،مشيرا ً إلى «أنّ الرئيس بشار األسد
حسن شروط وضعه الميداني بشكل واضح ،وأنّ مبادرة المعارضة في سورية
ّ
موجودة بيد التكفيريّين».

خفايا

سيناريو م��دروس من ِقبَل تيار «المستقبل» ،أم هو في
إطار السياسة الخاصة التي ينتهجها داخل هذا التيار؟
وبغض النظر عن صحة التفسير األول أو الثاني ،فإن
الضغوط التي مارسها السنيورة ويمارسها ال تقتصر
على حضور الحكومة وتعاملها في المجلس النيابي ،بل
تطاول أيضا ً عملها وأداءه��ا عامة من خالل التأثير على
رئيسها والضغوط عليه.
المفارقة هنا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سعى
منذ تكليف سالم إلى تسهيل مه ّمته ،بل ساهم مساهمة
أساسية في الدفع باتجاه والدة الحكومة وحل عقد البيان
الوزاري.
ولم يكتف بذلك بل م ّد يد العون إليه منذ نيل الحكومة
ال �ث �ق��ة ،ف��دع��ا إل��ى ج�ل�س��ة تشريعية ح��اف�ل��ة بالمشاريع
واالقتراحات ،للمساهمة في منحها قوة دفع ،ولمعالجة
قضايا حيوية عالقة .وخالل الجلسة لوحظ أن الرئيس
ب ��ري ك ��ان م �ت �ج��اوب �ا ً وم �ت �س��اه�لاً م��ع م�لاح �ظ��ات رئيس
الحكومة ،ليس انطالقا ً من مبدأ التعاون بين السلطتين
االش�ت��راع�ي��ة والتنفيذية فحسب ،ب��ل سعيا ً إل��ى تقوية
موقف س�لام وتشجيعه وتحفيزه على تعزيز انطالقة
الحكومة.
غير أن التجربة منذ والدة الحكومة حتى اليوم يدل
على أن س�لام مكبّل بضغوط متزايدة من الفريق الذي
يمثّله عامة ،وم��ن الرئيس السنيورة خاصة ،إذ يسعى
األخير منذ اآلن إلى عدم التجديد له بعد انتخاب رئيس
الجمهورية ،آمالً في العودة إلى رئاسة الحكومة.

نائب ك� �س ��روان ��ي
يقول :إذا كان اللبنانيون
ي� � ��ري� � ��دون ف�� �ع�ل� ً�ا ب� �ن ��اء
دول ��ة خ��ال�ي��ة م��ن الفساد
وال� �م� �ح� �س ��وب� �ي ��ات ف ��إن
الشخصية ال �ق��ادرة على
ت �ح �ق �ي��ق ذل� ��ك م ��وج ��ودة
ف��ي تكتله النيابي عندما
ي� �ح� �ص ��ل االس� �ت� �ح� �ق ��اق
الرئاسي!
سفير لبناني سابق
ي��ؤك��د أن م�س��ؤول�ي��ن في
دول � ��ة ك��ب��رى يعترفون
ض� �م� �ن� �ا ً ب ��أن� �ه ��م ف �ش �ل��وا
ف��ي إزاح � ��ة رئ �ي��س دول��ة
عربية عن الحكم ،وأنهم
سيرضخون في النهاية
ل� �م ��وازي ��ن ال � �ق� ��وى على
أرض الواقع!!

دعا �إلى انتخاب رئي�س قوي بحجم لبنان

�سليمان :ال يمكن بناء الدولة وتح�صينها
من دون مقاربة اال�ستراتيجية الدفاعية
أك��د رئ��ي��س الجمهورية العماد
ميشال سليمان أهمية متابعة الحوار
ومناقشة االستراتيجية الدفاعية مع
الرئيس الجديد ومتابعة مقررات
جلسات ال��ح��وار السابقة ،معتبرا ً
أنّ «ال يمكن مباشرة بناء الدولة من
دون مقاربة االستراتيجية الدفاعية
لتحصين لبنان ولحماية الجميع بما
في ذلك المقاومة».
وخ�ل�ال إط�ل�اق م��ش��روع ق��ان��ون
الالمركزية اإلداري��ة في قصر بعبدا
أم��س ،ق��ال سليمان« :نعم لرئيس
ج��دي��د ،رئيس ق��وي وليس رئيسا ً
ض��ع��ي��ف�اً ،رئ��ي��س ل��ب��ن��ان��ي ،ع��رب��ي،
توافقي إذا أمكن ،أو ينتمي إلى خط
سياسي لبناني مكتمل الوالء للبنان،
واأله��م من كل ذلك ،أن يكون رئيسا ً
كبيرا ً بحجم لبنان المقيم ،ولبنان
االغتراب ،لكي يقوم بواجباته بالشكل
ال��ص��ح��ي��ح» ،وأع���رب ع��ن أم��ل��ه في
«استكمال تطبيق اتفاق الطائف عبر
إنشاء مجلس للشيوخ ووضع قانون
انتخابات نيابية ،وإلغاء الطائفية
السياسية بإرادة اللبنانيين جميعاً،
فهم ي��ري��دون المناصفة ويمكننا
تجاوز القاعدة الطائفية في االنتخاب
وإرساء قاعدة وطنية ،واإلبقاء على
الطوائف داخ��ل المجالس النيابية
ومجالس الشيوخ مناصفة».
وأش��ار سليمان إل��ى أنّ الطائف
«أرسى حالة استقرار جيدة في لبنان
ولكن يلزمه التحصين ،باستكماله
وبالنظر في الثغرات الدستورية،
ليس على قاعدة تنازع الصالحيات،
بل على قاعدة توزيع المسؤوليات».
وأك��د رئيس الجمهورية أهمية
الالمركزية اإلداري���ة ،الفتا ً إل��ى أنّ
أه���م ق��ان��ون��ي��ن م��ن ب��ع��د ال��دس��ت��ور
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ه��م��ا ق��ان��ون االن��ت��خ��اب
وقانون الموازنة ،ولكن الالمركزية
اإلداري��ة التي ورد ذكرها في اتفاق
الطائف ترتدي األهمية نفسها لهذين
القانونين ألنها تطال قانون االنتخاب
وتتداخل معه وتطال الموازنة لجهة
تأمين متطلبات اإلدارات ومتطلبات
الناس».
وقال :إنّ أهمية هذا القانون تكمن
في أنه يؤمن اإلنماء المتوازن ،الذي

سليمان متحدثا ً خالل الحفل
هو ركن أساس من أركان وحدة الدولة
وفقا ً للدستور ،وهذه الالمركزية تع ّزز
الوحدة الوطنية وتؤ ّمن التنوع الذي
يتميز به لبنان ضمن هذه الوحدة من
دون أن تالمس طبعا ً الفيديرالية أو
أي نوع من أنواع التقسيم.
وإذ أكد أهمية ممارسة الديمقراطية،
رأى س��ل��ي��م��ان أن��ن��ا «ال ن��م��ارس
الديمقراطية بالشكل الجيد ،فنحن
ننتخب ولكن ال ننتخب كما يجب أن
ننتخب ،وانتقال هذا الموضوع إلى
الالمركزية سيحسن م��ن ممارسة
ال��ش��ع��ب اللبناني للديمقراطية،
خصوصا ً أنّ هناك أشياء مهمة وردت
في هذا المشروع ،كاعتماد النسبية
واألكثرية».
أما بالنسبة إلى مشاركة المرأة
ف��ي الحياة السياسية وتخفيض
سن االقتراع ،أش��ار إلى أنّ «إش��راك
المرأة أمر مهم جدا ً في التمثيل وفي
اتخاذ القرار ،وقد عجزنا لغاية اآلن
في المجلس النيابي وف��ي مجلس
الوزراء عن تحقيقه» .مضيفا ً أنّ من
مميزات هذا القانون أيضا ً،إشراك
الشباب في االقتراع وليس فقط في
االنتخاب .ولقد ذكر أنّ سن الشباب
يجب أن يكون  18سنة ،ولكن عندما
زرت البرازيل وجدت أنّ البرازيليين
من أصل لبناني ينتخبون من عمر
 16سنة اختيارياً ،وم��ن عمر 18
يصبح االنتخاب إجباريا ً ويتحمل
المسؤولية الشاب الذي ال ينتخب،

لذلك يجب تخفيض سن االقتراع في
لبنان إلى  18سنة كدرجة أولى.
واعتبر أنّ «إش��راك المقيمين في
ال��ب��ل��دي��ات ف��ي ان��ت��خ��اب المجالس
التابعة لهم أمر مهم جداً ،وقد حدّدت
مدة اإلقامة بست سنوات ،إذ يصبح
ال��ف��رد ق����ادرا ً على ال��ت��رش��ح وعلى
االنتخاب ،وهذا كله يؤدي إلى تقليص
الهوة بين السلطة والشعب».
وف��ي ما يتعلق بأهمية القانون
من الناحية األمنية قال سليمان :لقد
ن ّفذ الجيش اللبناني وق��وى األمن
ال��داخ��ل��ي خطة أمنية محكمة في
طرابلس ونجحوا في تطبيق هذه
الخطة ،والتي استطاعت أيضا ً تفكيك
وتعطيل شبكات اإلرهاب واالنتحار
والتكفير ب��ص��ورة سريعة ،ولذلك
أق��ول إنّ إن��ش��اء جهاز شرطة على
مستوى القضاء هو أمر مهم وفائق
األهمية بضبط األمن ،فالجريمة تبدأ
في القرية وف��ي الشارع والشرطي
البلدي هو األكثر علما ً بما يحصل في
الشارع .وعندما نعطي القضاء جهازا ً
للشرطة مع مركز للتدريب يصبح
لدينا فعالً أمن وعندما تحصل أمور
مهمة ،تتدخل القوى المركزية مثلما
يحصل اآلن على مستوى طرابلس
ألنّ القوى المركزية لديها مهمات
كثيرة منها ضبط ال��ح��دود ،وه��ذا
مشروع جدي وسيكون لهذه الشرطة
صفة الضابطة العدلية ،ما يساعد
كثيرا ً على ضبط األمن.

المطارنة الموارنة :النتخاب رئي�س
على م�ستوى التحديات
اعتبر المطارنة ال��م��وارن��ة أنّ دخ��ول لبنان المهلة
الدستورية النتخاب رئيس جديد للجمهورية« ،يحتم على
الجميع التعامل مع هذا االستحقاق بما يمليه الدستور
والميثاق الوطني ،والتمسك بالممارسة الديمقراطية
السليمة وت��داول السلطة» ،مناشدين القوى السياسية
«اإلس��راع في القيام بهذا الواجب الوطني ضمن المهلة
الدستورية ،واختيار رئيس قادر وفاعل ،يكون ،بفضل
شخصيته ومعرفته وخبرته وت��ج � ّرده ،على مستوى
التحديات الداخلية واإلقليمية والدولية ،لكي ينهض
بلبنان ويبني وحدته ويحمي سيادته ومؤسساته».
وفي بيان أصدروه بعد اجتماعهم الشهري في بكركي
برئاسة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي ،أعرب اآلباء
«عن تقديرهم المساعي التي بذلت من أجل إطالق سراح
راه��ب��ات معلوال ،وه��م يتطلعون ب��رج��اء إل��ى مضاعفة
الجهود في سبيل إطالق المطرانين المخطوفين يوحنا
ابراهيم وبولس اليازجي ،والكهنة وسائر المخطوفين»،
كذلك استنكروا «التعدي على المقامات الدينية واألمكنة
األثرية في سورية ،وكأنّ هذه الحرب تهدف إلى محو آثار
تاريخ حضاري طويل ،شاركت في بنائه مكونات المجتمع
السوري المتنوعة» .وأبدوا «ارتياحهم لبدء تنفيذ الخطة
األمنية التي أقرتها الحكومة في مدينة طرابلس» ،آملين
«أن تع ّمم على المناطق الساخنة األخرى».
وطالب المجتمعون «السياسيين بدعم الجيش اللبناني
والقوى األمنية من أجل إنجاح هذه الخطة لخير المدينة

وسائر المناطق» ،مؤكدين أنّ «تح ّول المتقاتلين أداة لنقل
الصراعات الخارجية إلى الداخل ،يش ّكل سببا ً للنيل من
تاريخ طويل من العيش المشترك األخوي ،وأنّ أي ارتهان
للخارج ،مهما كان رابحاً ،فيه خسارة أكيدة ال تع ّوض لهم
وللوطن وأهله».
وندّد المطارنة الموارنة بمحاولة الخطف التي تع ّرض
لها المطران سمعان عطالله مع مرافقه ،وناشدوا «الحكومة
والجيش اللبناني وكل القوى األمنية أخذ التدابير الالزمة
إليقاف ظاهرة الخطف ،والقبض على الخاطفين ومحاكمتهم
ومن وراءهم ،لوضع ح ّد للفوضى األمنية ،وللمحافظة على
كرامة المواطنين وسالمتهم في كل المناطق اللبنانية».
وأضاف البيان« :يتطلع اللبنانيون بأمل إلى الحكومة
الجديدة ويتمنون لها النجاح في المهمة الدقيقة الملقاة
على عاتقها ،في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان،
التي تفترض تماسكا ً وطنيا ً ورس��م�ا ً أله��داف واضحة
وقرارات مسؤولة ،وعمالً دؤوبا ً لتأمين الخير العام وخير
اللبنانيين جميعاً ،ويؤلم اآلباء الواقع المؤسف الذي يؤدي
إلى تظاهرات وتعطيل عمل المؤسسات ومجرى الحياة
العامة ،بسبب عدم إيجاد حلول مرضية للجميع ،وبخاصة
في مواضيع العنف األس��ري ض ّد المرأة وسلسلة الرتب
والرواتب والمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان وغيرهم.
وهم يطالبون بإقرار مشروع قانون مساواة الطوائف حيال
الضرائب في أسرع وقت ممكن ،ويأملون أن تأتي تشريعات
المجلس النيابي في هذه القضايا عادلة ومنصفة.

