4

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /اخلميس  12 /حزيران  / 2014العــدد 1507
Sixth year / Thursday / 12 June 2014 / Issue No. 1507

تحدّ ث لـ«البناء» و«توب نيوز» و� ّأكد �ضرورة احترام �إرادة ال�سوريين

مواقف تحذر من تو�سع «داع�ش»

�ضاهر :انتقال �صالحيات رئي�س الجمهورية لمجل�س الوزراء في حال ال�شغور
مخالف لروحية الد�ستور وهو طعن للميثاق الوطني

من�صور :الخطر الداهم على العراق و�سورية
�سيهدد وي�ضرب دول الجوار ولبنان
شكل الحدث األمني في العراق
ال���ذي تمثل بالسيطرة المفاجئة
لمجموعات م��ن تنظيم م��ا يسمى
«ال���دول���ة اإلس�لام��ي��ة ف��ي ال��ع��راق
والشام» أو ما يعرف بـ«داعش» على
مناطق عراقية محور مواقف بعض
الشخصيات الروحية اإلسالمية،
حيث ش��ددت على أن توسع هذه
المجموعات اإلره��اب��ي��ة على هذه
المناطق يهدد اإلستقرار في المنطقة
وليس فقط العراق ويزيد من حالة
التوتر المذهبي ،مؤكدة أن ما تقوم
ب��ه ه���ذه ال��م��ج��م��وع��ات ال ص��ل��ة له
باإلسالم بل يصب في خانة تشويه
هذا الدين.

حوار  :روزانا ر ّمال
من المذهبية إلى الطائفية فالوطنية يتصارع اللبنانيون ومعهم
دستورهم لتأمين «نصاب العيش المشترك» ،الفراغ الرئاسي يسود
المشهد والقلق والسجاالت والفتاوى وتفسيرات الدستور ال تتوقف
وبغياب الرئيس ما هو البديل الدستوري؟ وما هي صالحيات
الحكومة والى اي مدى تستطيع الحكومة ان تحل محل الفراغ من
دون ان يتطبع البلد على فكرة غياب رئيس الجمهورية؟ ماذا عن
التشريع في ظل الشغور وهل يحق دستورياً؟ ماذا عن االنتخابات
النيابية المقبلة؟ هذا كله والمنطقة تشتعل وأقربها للبنان وأكثرها
تأثيرا ً عليه هي سورية ،فماذا بعد االنتخابات الرئاسية فيها وعن
مستقبل مسيحيي الشرق؟
خير من يمكن ان يحدثنا ويعطينا اجوبة عن هذه االسئلة المعقدة
التي تشغل الوسطين السياسي واالعالمي في لبنان هوالوزير
والنائب السابق الشيخ مخايل الضاهر الذي يحب البعض ان يسميه
شيخ الدستوريين.
ه����ذا أب�����رز م���ا ورد ف���ي «ح����وار
الفاصلة» المشترك بين «توب نيوز»
وصحيفة «البناء» اللبنانية:
{ م����ا ه����ي ص�ل�اح���ي���ات رئيس
الحكومة بموجب الدستور اللبناني
ف����ي ح������ال ال���ش���غ���ور ف����ي رئ���اس���ة
الجمهورية؟

ب��داي��ة ي��ج��ب ال��ت��ن��وي��ه بمسألة
مهمة في الدستور اللبناني تطرقت
لموضوع الشغور في منصب رئاسة
الجمهورية وهي المادة ( )74التي
نصت على أن «في حال الشغور في
رئاسة الجمهورية ألي سبب كان
يجتمع المجلس النيابي مباشر ًة
النتخاب رئيس للجمهورية من دون
الحاجة الى دعوة من رئيس المجلس
ويبقى المجلس بحالة انعقاد حتى
انتخاب رئيس للجمهورية».
ويضيف ال��ض��اه��ر أن المجلس
المنعقد بهذه الحالة يصبح «هيئة
ن��اخ��ب��ة» ول��ي��س هيئة اشتراعية
بمعنى تسحب الصفة التشريعية
م��ن المجلس ال��ن��ي��اب��ي ري��ث��م��ا يتم
انتخاب رئيس للجمهورية ،وبموجب
الدستور يجب على المجلس النيابي
أن ينتحب رئيسا ً للجمهورية بأقصر
وقت ممكن ال يتجاوز يومين إلى ثالثة
أي��ام ،أم��ا بالنسبة ال��ى صالحيات
رئيس الجمهورية تنتقل ريثما يقوم
المجلس النيابي بانتخاب رئيس
للجمهورية.
بينت ذلك المادة ( )62من الدستور
اللبناني ،وهنا ال بد من التميز بين
فترتين في ما يتعلق بهذه المادة هي
المادة ( )62قبل اتفاق الطائف حيث
نصت «في حال شغور سدة الرئاسة
ألي علة كانت تناط السلطة اإلجرائية
وكالة بمجلس الوزراء» ،ومن الجدير
ذك��ره أن هذه المادة لم تناقش في
اتفاق الطائف.
أم��ا بعد ات��ف��اق الطائف انتقلت
السلطة اإلجرائية إلى مجلس الوزراء
حكما ً بعدما كانت م��ن صالحيات
رئيس الجمهورية لذلك تم التعامل
مع المادة ( )62بعد الطائف على
أس���اس ان��ت��ق��ال ص�لاح��ي��ات رئيس
الجمهورية إلى مجلس ال��وزراء في
حال الشغور ولم تقتصر على السلطة
اإلج��رائ��ي��ة فقط بمعنى «ف��ي حال
شغور سدة الرئاسة ألي علة كانت
تناط صالحيات رئيس الجمهورية
وكال ًة بمجلس الوزراء».
وي���رى الضاهر أن التعامل مع
المادة ( )62بهذه الشكل هو مخالف
لروحية الدستور وهو طعن للميثاق
الوطني ومن شأنه أن ي��ؤدي لعدم
مشاركة مكون رئيسي في لبنان إزاء
القرارات المصيرية ،بالتالي يجب أن
تقتصر صالحيات مجلس ال��وزراء
ف��ي ح��ال الشغور بمنصب رئاسة
الجمهورية على السلطة اإلجرائية
ف��ق��ط م��ن دون ص�لاح��ي��ات رئيس
الجمهورية ،فال يجوز أن يحل مجلس
الوزراء محل رئيس الجمهورية بكامل
صالحياته وه��و األص��ل المتوافق
م��ع روح��ي��ة ال��دس��ت��ور ،كما ال يمكن
التعامل مع الشغور على أنه وضع
يمكن التأقلم معه لذا يجب أن يأخذ
انتخاب الرئيس الصفة المستعجلة
ويتم انتخاب رئيس للجمهورية
خالل أيام.

منصور

ال��ع��ام��ة ف��ي ظ��ل ال��ش��غ��ور الرئاسي
الحالي؟

أوال ً يعتبر المجلس النيابي
بحالة انعقاد دائ��م حتى انتخاب
رئيس للجمهورية وبهذه الحالة يعد
المجلس النيابي «هيئة ناخبة» وال
يقوم بالتشريع على أن ال تطول هذه
الفترة ،أما خالل هذه الفترة تناط
السلطة اإلجرائية بمجلس ال��وزراء
أي يتصرف مجلس ال��وزراء بحدود
سلطته اإلجرائية المناطة به مسبقا ً
من دون المساس بصالحيات رئيس
الجمهورية ،وف��ي حالة ال��ض��رورة
فقط يمكن مجلس الوزراء أن يمارس
صالحيات رئيس الجمهورية بأضيق
الحاالت من دون تعميم مسألة انتقال
صالحيات رئيس الجمهورية لمجلس
الوزراء ألن ذلك غير متوافق مع روح
الدستور وال يمكن التعامل معه على
أنه حالة طبيعية.
وإزاء هذه الحالة يضيف الضاهر،
ينعقد مجلس ال���وزراء ب��دع��وة من
رئ��ي��س ال������وزراء ،وي��ع��د المجلس
منعقدا ً بحضور الثلثين أي  16وزيرا ً
ويتم طرح القضايا إما بالوفاق أو
بالتصويت ،فإذا كانت من القضايا
المصيرية تحتاج الى موافقة ثلثي
األعضاء وفقا ً للدستور وبالمسائل
األخرى يكون بالنصف زائد واحداً.
واذا أخذ المجلس قرارا ً باإليجاب
إزاء اقتراح مقدم من رئيس مجلس
ال��وزراء عندها يوقع رئيس مجلس
ال��وزراء بعد موافقة مجلس الوزراء
بصفته كرئيس للمجلس وم��ن ثم
يوقع رئيس مجلس الوزراء «بالوكالة
عن رئيس الجمهورية» وبهذه الحالة
يوقع رئيس مجلس ال��وزراء مرتين:
ال��م��رة األول���ى بصفته بعد موافقة
مجلس ال�����وزراء ،وال��م��رة الثانية
بالوكالة عن رئيس الجمهورية.

{ م���ا ه���ي ح����دود ع��م��ل مجلس
ال��ن��واب وم��ا هو مصير االنتخابات
ال��ن��ي��اب��ي��ة المقبلة ف��ي ظ��ل الشغور
الرئاسي الحالي؟
ب��ال��ع��ودة إل���ى روح ال��دس��ت��ور
نجد أن��ه بحال الشغور الرئاسي
تسحب صفة التشريع عن المجلس
النيابي ويعد «هيئة ناخبة» وليس
هيئة اشتراعية ريثما يتم انتخاب
رئ��ي��س ،وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق أش��ار
الضاهر إلى الطرح الذي قدمه التيار

النظام ال�سوري «احت�ضن الم�سيحيين في �سورية»
والجامعة العربية ارتكبت خط�أ كبيراً مخالف ًا لميثاقها
في تعاملها مع الأزمة ال�سورية واالمم المتحدة �أ�صبحت
�ألعوبة بيد الأميركيين
الوطني الحر وهو السماح للمجلس
بالتشريع في هذه الحالة فقط إزاء
القضايا التي ستشكل السلطة في
البلد الحقا ً كتعديل قانون االنتخاب،
لكن بكل ال��ح��االت ي��رى الضاهر أن
التمديد للمجلس النيابي غير جائز
وإن لم يتم التوصل لقانون جديد
لالنتخابات ،مؤكدا ً أن هذا التمديد
ال����ذي ح��ص��ل س��اب��ق��ا ً ه��و مخالف
للدستور وال يجوز أن يتكرر ،وفي حال
عدم تعديل قانون االنتخاب يمكن أن
تجري االنتخابات تبعا ً لقانون الـ60
من دون الوصول الى التمديد ،مضيفا ً
ان على الحكومة أن تبدأ مباشرة
بتعديل ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات بما
يتوافق مع روح الطائف ،مؤكدا ً أن
القانون األمثل يجب أن يعتمد على
تقسيم الدوائر في شكل أصغر بمعنى
إع��ادة النظر بالتقسيم الجغرافي
للدوائر االنتخابية

{ كيف ت��رى مستقبل الوجود
المسيحي في الشرق ،وهل أنت قلق
على دور المسيحيين المشرقيين
ف���ي ظ���ل األوض������اع ال���ت���ي تعيشها
المنطقة؟
ال شك في أن هواجس المسيحيين
بالفترة األخيرة زادت في ظل األحداث
التي حصلت ف��ي ال��ع��راق وسورية
ومصر وخصوصا ً في العراق الذي
يشهد وضعا ً يزداد سوءا ً يوما ً بعد،
لذا شهدنا هجرة واسعة للمسيحيين
بعد التغلغل الواسع الذي قامت به
«الجماعات الجهادية» أما بالنسبة
لمصر فقد ي��ك��ون ال��وض��ع الحالي
أفضل من سابقه بعد انتخاب الرئيس
ال��م��ص��ري ع��ب��دال��ف��ت��اح السيسي،
وبالنسبة ال��ى سورية فشهدنا أن

المسيحيينتعرضوالمضايقاتكثيرة
من قبل «الجماعات الجهادية» ،لكن
النظام السوري احتضن المسيحيين،
فالوجود المسيحي يشكل ث��روة في
المجتمع السوري ،مشيرا ً إلى أن حال
المسيحيين اآلن يعد أفضل في ظل
استعادة النظام لكثير من المناطق
التي كانت تحت سيطرة «الجماعات
الجهادية».

{ كيف ترى سورية بعد إجراء
االنتخابات الرئاسية؟

بداية يجب اإلش��ارة إل��ى الحالة
العفوية ال��ت��ي عبر عنها الشعب
السوري في هذه االنتخابات كما علينا
أن نحترم إرادة الشعب السوري الذي
عبر عن مشاركة صادقة وعفوية ،وال
بد من اإلشارة أيضا ً إلى أن الرئيس
األس���د وب��ع��د مضي  3س��ن��وات من
األزم��ة ما زال الحاكم ال��ذي يحظى
بغالبية شعبية مؤيدة لكل اإلجراءات
التي قام بها ،وه��ذا اإلقبال الكثيف
ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات يشكل ترجمة
لمسائل عدة أهمها حاجة الناس الى
نظام يقوم بحمايتهم متمثل بالنظام
الحالي ،إضافة أنهم ضد هذه الهجمة
التكفيرية وض���د ك��ل ال����دول التي
دعمت هؤالء اإلرهابيين ،حيث شكل
هذا اإلقبال على االنتخابات رسالة
لكل ال��دول تبين مدى تأييد الشعب
السوري للنظام السوري.

{ كيف ترى موقف جامعة الدول
العربية تجاه األزمة السورية؟

ال شك في أن الجامعة العربية
ارتكبت خطأ ً كبيرا ً مخالفا ً لميثاقها
ف��ي تعاملها م��ع األزم���ة السورية
حيث تنص ال��م��ادة ( )8من ميثاق
ال��ج��ام��ع��ة ع��ل��ى أن «ك���ل دول���ة من

{ م���ا رأي����ك ب��ال��ت��ع��اط��ي ال��دول��ي
م���ع األزم�����ة ال���س���وري���ة؟ وم���ا رأي���ك
بما ص��رح به االخضر االبراهيمي
لصحيفة «دير شبيغل» االلمانية بأن
هناك احتماالً ان تكون المعارضة
ال���س���وري���ة اس��ت��خ��دم��ت الكيماوي
ب��خ��ان ال��ع��س��ل» وه��و مبعوث اممي
لسورية؟

ال بد من االش��ارة الى ان االخضر
االبراهيمي وهو صديق لي قد اخطأ
ف��ي ه��ذا االم��ر وك��ان يجب عليه ان
يقول ذلك من قبل كما تجدر االشارة
إلى أن الواليات المتحدة األميركية
تقوم بضغط كبير على هيئة األمم
المتحدة واالم��م المتحدة اصبحت
ألعوبة بيد االميريكيين ،وال شك في
أن هذا الضغط الذي تقوم به الواليات
المتحدة هو ضغط إسرائيلي بنهاية
المطاف ،فهدف إسرائيل هو إضعاف
كل دول المنطقة ،ل��ذا شهدنا حرب
العراق تحت ذرائع وأكاذيب ال صحة
لها كأسلحة الدمار الشامل في الوقت
ال��ذي كان العراق من ال��دول القوية
التي تهدد أمن «إسرائيل» ،واآلن ما
يحدث في سورية ليس إال من قبيل
إضعاف النظام السوري الذي يشكل
تهديدا ً مباشرا ً ألمن «إسرائيل» ،وفي
سياق آخر يرى الضاهر أن المبعوثين
األممين الى سورية والمكلفين بحل
األزم����ة ال��س��وري��ة ت��م��ارس عليهم
مجموعة من الضغوط من قبل الدول
الداعمة للجماعات اإلرهابية بسورية
لذا الحظنا في كثير من األحيان عدم
التزام الموضوعية من جانبهم إزاء
التصريحات المتعلقة بعملهم.

{ ك���ي���ف س��ي��ن��ع��ك��س االن���ف���ت���اح
السعودي  -اإليراني على المنطقة؟
وهل سيساهم بوصول رئيس لسدة
الرئاسة في لبنان؟

ه��ذا التقارب من شأنه أن يريح
المنطقة ع��م��وم��اً ،خ��ص��وص��ا ً بعد
ان��ح��س��ار ال���ص���راع���ات المذهبية
والجهادية التي تخدم «إسرائيل»
ف��ي نهاية األم���ر ،أم��ا بالنسبة الى
انعكاس ه��ذا االنفتاح على مسألة
الرئاسة اللبنانية فنحن يجب علينا
أن نتمسك برئيس يكون من صناعة
لبنانية.

ت���ب���ث ال��ح��ل��ق��ة ك���ام���ل���ة ال���ي���وم
الساعة الخامسة مسا ًء على قناة
«توب نيوز» تردد « 12034نايل
سات»

{ م����ا ه����ي ال���ح���ل���ول الممكنة
دس���ت���وري���ا ً ل��ت��س��ي��ر ش�����ؤون البلد
وض��م��ان اس��ت��م��رار ع��م��ل المرافق

لجنة الأ�سير يحيى �سكاف تزور قيادات فل�سطينية

جمال �سكاف :المقاومة ال�سبيل الوحيد ال�ستعادة الحقوق
في إط��ار متابعة ودع��م قضية عميد األسرى
اللبنانيين والعرب في السجون اإلسرائيلية
يحيى سكاف ،وتضامنا ً مع األسرى الفلسطينيين
والعرب ،وخصوصا ً األسرى اإلداريين المضربين
عن الطعام ،زار وفد من لجنة أصدقاء األسير
يحيى سكاف مسؤؤل حركة الجهاد اإلسالمي
في الشمال بسام موعد الذي أكد التضامن مع
األسير يحيى سكاف ومع عائلته في نضالها من
أجل تحريره ،مشدّدا ً على أنّ حركة الجهاد على
عهدها ووعدها وفا ًء لألسرى والمعتقلين.
كما زار الوفد مق ّر حركة فتح حيث التقى أمين
س ّر الحركة في الشمال محمد فياض الذي قال إنّ
الشعب الفلسطيني سيبقى بك ّل قواه الحية وفيا ً
ضحى من أجل فلسطين.
لمن ّ
ولفت أمين س ّر لجنة أصدقاء األسير يحيى
س��ك��اف ج��م��ال س��ك��اف إل��ى أنّ قضية األس��رى

الدول المشتركة في الجامعة تحترم
نظام الحكم القائم في دول الجامعة
األخ���رى ،وتعتبره حقا ً م��ن حقوق
تلك الدول ،وتتعهد بأن ال تقوم بعمل
يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها».

الفلسطينيين والعرب ستبقى وصمة عار على
جبين مدّعي حقوق األنسان من المجتمع الدولي
الظالم ،مؤكدا ً التضامن مع الشعب الفلسطيني
وأس���راه ،خصوصا ً اإلداري��ي��ن المضربين عن
الطعام من أجل نيلهم حقوقهم واإلف��راج عنهم،
داعيا ً إلى رفع الصوت والبندقية معا ً من أجل
تحرير جميع األسرى والمعتقلين وتحرير كامل
األراض��ي العربية المحتلة وط��رد االحتالل من
خالل المقاومة التي أثبت خيارها أنه السبيل
الوحيد القادر على استعادة الحقوق وتحرير
األسرى وردع العدوان.
وكانت لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف
بالتعاون مع فصائل المقاومة الفلسطينية في
الشمال رفعت صورا ً لألسير يحيى سكاف على
مداخل مخيم البداوي تضامنا ً معه ومع األسرى
والمعتقلين في السجون الصهيونية.

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين
السابق عدنان منصور ،في بيان
تعليقا ً على م��ا ي��ج��ري ف��ي شمال
العراق« ،ان ما حصل في الموصل
ام��س وج��واره��ا ه��و بمثابة زل��زال
كارثي ضرب العراق مهددا ً وحدته
ومستقبله وس��ي��ادت��ه ونسيجه
الوطني» ،معتبرة ان «هذه االحداث
قلبت المقاييس لتؤسس لمرحلة
خطيرة جدا ً تضع دول المنطقة كلها
والعالم ام��ام المسؤولية الكبيرة
بمواجهة الخطر ال��داه��م ال��ذي بدأ
فعالً برسم دولة تنتشر بداية على
مستوى المشرق العربي».
وأض����اف« :أم���ام ق��وى االره���اب
التي تضرب منطقتنا اليوم يتوجب
رد ف��وري وح��ازم ومباشر من دول

النابلسي

اعتبر الشيخ عفيف النابلسي في
تصريح «أن توسع الخطر الداعشي
في العراق يشكل تهديدا ً كبيرا ً لألمن
واإلستقرار في المنطقة ،ويرفع من
مستوى التوتر الطائفي والمذهبي
إلى الحد الجنوني».
وشدد النابلسي على «أن مقاومة
اإلرهاب تستلزم وضع استراتيجية
ع��راق��ي��ة وط��ن��ي��ة ،ألن المشكلة أن
وحدة العراق باتت مهددة وأن أمن
العراقيين ب��ات رهينة فئة تريد

المفتي عبدالله

ب���دوره ح��ذر مفتي ص��ور وجبل
عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله
ف��ي ت��ص��ري��ح «م���ن ظ��اه��رة ال��دول��ة
العنصرية الداعشية التي تحكم
بظواهر ال��دي��ن اإلس�لام��ي ،موجهة
للرسالة اإلسالمية السمحاء طعنة
تصب أعمالها ف��ي خانة عنصرية
«ال��دول��ة اليهودية» ،ألن أخطارها
ستعم المنطقة كافة وي��ع��ود أكبر
خطرها على ال���دول ال��ت��ي تحاول
توظيفها اآلن لمصالحها اآلنية ،إنما
بالمستقبل ستشكل خطرا ً محدقا ً
على الجميع».
واع��ت��ب��ر «أن ت��م��دد م���ا يسمى
«داع���ش» إل��ى مناطق واس��ع��ة في
العراق وعلى مشارف بغداد ،إنما هو
حلقة وصل لما يحصل في المنطقة
من نسج ث��وب العنصرية بمخطط
صهيوني أميركي يسعى إلى إخضاع
ال��دول» ،معتبراً« :أن هذا التمدد هو
نتيجة أي��ض��ا ً لإلنقسام السياسي
الحاصل والحاد في العراق ،حيث
على الجميع أن يتحد من أجل العراق
كوطن له تحالفاته وسياساته».
وت��خ��وف المفتي عبدالله «من
التأثر السياسي األمني لما يحصل
داخ���ل ال��وط��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي» ،داع��ي��اً:
«المسؤولين اللبنانيين لقراءة هذه
الحالة على أنها خطر على لبنان كافة
وليس على فئة من دون أخرى».

ها�شم التقى �سفيرة الفيليبين:
تجاوز الأزمات يتطلب تو�سيع م�ساحة التفاهم
استقبل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور
قاسم هاشم ف��ي مكتبه ف��ي المجلس النيابي سفيرة
الفيليبين بازينانك روي��ز ،وبحث معها في التطورات
السياسية الراهنة والعالقات بين البلدين.
وأكد هاشم «أن المشهد السياسي اليوم ليس جديدا ً
فلقد اعتاد لبنان منذ عقود أن يمر بأزمات متنوعة ولكنه
دائما ً يتغلب عليها من خالل التوافق والتفاهم بين مكوناته
وإزاء األزم��ات التي يعيشها هذه الفترة من اإلستحقاق
الرئاسي وتداعياته وانعكاساته ال بد من أن يقتنع البعض
أنه لتجاوز هذه األزمات والوصول إلى انتخابات رئاسية
يجب السعي الى توسيع مساحة التفاهم بين اللبنانيين
ليكون الرئيس العتيد صناعة لبنانية وما زال ذلك ممكنا ً
حتى اللحظة وهنا تكمن مسؤولية الجميع بعيدا ً من

المكابرة والتعنت».
وشدد على «ضرورة تفعيل عمل المؤسسات التشريعية
والتنفيذية واإلق�لاع عن سياسة التعطيل والشلل التي
اعتادها البعض ألن ذلك يضر بمصالح اللبنانيين بكل
مكوناتهم وشرائحهم».

سفيرة الفيليبين

بدورها أكدت سفيرة الفيليبين «إيالء العالقات اللبنانية
 الفيليبينية كل اإلهتمام والسعي الى تطوير هذه العالقاتوحرص دولتها على اإلستقرار اللبناني بمؤسساته ومجمل
الحياة اليومية لما يمثله لمن عرفه من قيمة في الحضارة
الثقافية والتاريخية وشددت على أفضل العالقات شاكرة
لبنان لما يقدمه للجالية الفيليبينية من اهتمام».

جال على الفاعليات الدينية في بعلبك

خ�ضر :تعيين محافظ لبعلبك ـ الهرمل
خطوة �أ�سا�سية باتجاه الالمركزية الإدارية
البقاع ـ أحمد موسى
جال محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير
خضر ،يرافقه مستشاره القانوني
المحامي ج��ورج عيد ورئيس قسم
ال��م��ح��اف��ظ��ة دري����د ال��ح�لان��ي ،على
الفعاليات الدينية في مدينة بعلبك،
فشملت جولته زيارة كل من المفتي
الشيخ بكر الرفاعي ،المفتي الشيخ
خالد صلح ،المفتي الشيخ خليل
شقير والمطران الياس رحال ،وكان
في استقباله في المحطات األرب��ع
أعضاء من المجلس البلدي لمدينة
بعلبك ومخاتير وفعاليات سياسية
واجتماعية
اعتبر المحافظ خضر خالل لقاءاته
أن «تعيين محافظ لمحافظة بعلبك
ـ الهرمل ،خطوة أساسية باتجاه
الالمركزية اإلداري��ة انتظرها أهالي
المنطقة منذ عام  ،2003ولكن األهم
تحقيق الالمركزية اإلنمائية.
وأش����ار خ��ض��ر إل���ى أن���ه «خ�لال
لقاء بين الرئيس نبيه بري ووزير
ال��داخ��ل��ي��ة ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق ،ط��رح
الرئيس ب��ري فكرة إنشاء صندوق
شبيه بصندوق الجنوب في ك ّل من
محافظتي عكار وبعلبك ـ الهرمل،
ولقي االقتراح الترحيب من الوزير
المشنوق ،ألن��ه يساهم في تفعيل
مسيرة اإلنماء».
واع��ت��ب��ر ال��م��ح��اف��ظ خ��ض��ر أنّ
«المرحلة األول��ى من العمل تقتضي
ترتيب البيت الداخلي ،وفصل ملفات
محافظة بعلبك ـ الهرمل عن محافظة
البقاع ،وم��ن ثم ترتيب األول��وي��ات
ووض��ع البرامج واستكمال هيكلية
الدوائر الرسمية في المحافظة».
ون��وه بالذهنية المنفتحة التي
لمسها ل��دى ك��ل م��ن التقى بهم من
فعاليات المدينة وق��ال« :بمثل هذه
العقلية واالن��ف��ت��اح ل��دى فعاليات
بعلبك ،وبالممارسة البعيدة من
التعصب الطائفي والمذهبي ،نساهم
جميعا ً بنجاح العمل».

الرفاعي

خالل اللقاء مع حركة الجهاد اإلسالمي

المشرق وق��رار شجاع موحد وعمل
مشترك منسق يستأصل االره��اب
بكل تشعباته ومفاصله الذي يطرق
فعالً ابواب الجميع ،فالخطر الداهم
على العراق وسورية اليوم وعلى
امن واستقرار سالمة اراضي البلدين
سيهدد ويضرب ايضا ً دول الجوار
وبالذات لبنان».
واشار منصور الى انه «حذر سابقا ً
ونحذر ايضا ً اليوم من الخاليا النائمة
وحاضناتها التي تدعمها ان تستفيق
فجأة كي تفعل فعلها المدمر على
االرض ،وهي التي ما توقفت لحظة
عن تلقي الدعم الكامل ماال ً وسالحا ً
وإعالما ً ومقاتلين من اكثر من جهة
اقليمية ودول��ي��ة ،ل��ذل��ك آن األوان
للتعاطي مع هذه القوى بحزم قبل
فوات األوان وقبل ان يتكرر المشهد
العراقي على اكثر من ساحة عربية،
وعلى حين غ��رة بطوفان االره��اب
الذي سيجرف كل شيء».

الهيمنة على ك��ل ج��وان��ب الحياة
وتحويلها إلى جحيم ال يطاق».

ب��دوره ،عبر الشيخ الرفاعي عن
«نتفاءله خيرا ً بالعناصر الشابة في
اإلدارة العا ّمة»،
وأض���اف« :حريصون ب��أن تكون
المحافظة على مسافة واح���دة من
الجميع ،فاالعتدال والوسطية تعبر

المحافظ خضر مع المطران رحال
عن لبنان الحقيقي ،وكل من يضرب
على الوتر العائلي والطائفي هو إنسان
ضعيف ،أما القوي والواعي فهو الذي
يعتبر كل الناس أهله ،وإننا نضع يدنا
بأيدي الخيرين والطيبين لنتجاوز
هذه المرحلة الصعبة ،ولطالما األزمة
السورية قائمة ،فإن تداعياتها سنتأثر
بها ،ل��ذا بقدر ما ننأى بأنفسنا عن
تداعياتها نصون مجتمعنا».

صلح

ولفت المفتي صلح إلى الحرمان
في بعلبك ـ الهرمل ،وق��ال« :بعلبك
في عمق الدولة ولكنها محرومة من
خدمات الدولة التي نأت بنفسها عن
هذه المنطقة التي لطالما وعدت من
السلطتين التشريعية والتنفيذية
بالمن والسلوى ،ولكن بالكاد يصل
بعض المن والسلوى إلى منطقتنا».

شقير

أم���ا المفتي شقير ف��ق��ال« :ه��ذه
المحافظة البكر ،لها وقع لدى سكانها
محبب ،ويشعرون بأنهم حصلوا على
أمنية ط��ال وعدهم بها وق��د تعثرت
والدت��ه��ا م���راراً ،غير أنّ م��ا آل��ت إليه
األم��ور أمر جيد ومشرق ويعد واح��دا ً
من إنجازات الحكومة لهذه المنطقة،
فالمحافظ هو الممثل لموقع رئاسة
الجمهورية التي نقدر ونحترم ونوقر».

رحال

وأخيرا ً قال المطران رحال« :نأمل
بأن تكون إقامتك بيننا مباركة ،وإننا
يشرفنا أن نستقبلك بكل محبة ،بعد
طول انتظار لتعيين محافظ لبعلبك
الهرمل ،واعتبر المطرانية بيتك ،وإننا
معك في كل عمل من شأنه تحقيق
اإلنماء في بعلبك ـ الهرمل.

جرافة «�إ�سرائيلية» خرقت الخط الأزرق
أفادت مصادر إعالمية «أن جرافة «إسرائيلية» معادية تجاوزت الخط
األزرق ،ودخلت األراضي اللبنانية ألكثر من ثلث ساعة في محاذاة الشريط
الشائك في منطقة هونين – العباد».
وفي التفاصيل أنه وأثناء قيام قوة «إسرائيلية» معادية مؤلفة من 8
جنود وسيارة «هامر» بمواكبة جرافة «إسرائيلية» كانت تقوم بأعمال
تنظيف في محاذاة الشريط عند الحدود ،تجاوزت الجرافة المعادية الخط
األزرق وخرقت األراضي اللبنانية المحررة ألكثر من ثلث ساعة ،وعلى الفور
سير الجيش دوريات في المنطقة بمشاركة «اليونيفيل».
وصباح أمس ،خرقت طائرة استطالع تابعة للعدو «اإلسرائيلي» األجواء
اللبنانية من فوق بلدة رميش ،ونفذت طيرانا ً دائريا ً فوق منطقتي رياق
وبعلبك ثم غادرت األجواء عند الساعة  12:05من فوق بلدة كفركال».

