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ّ
حذر من �إدخال الأمن في الح�سابات الكيدية

ُدخل ال�سل�سلة
ال�سنيورة ي ِ
في بازار ال�صفقات
} هتاف دهام
ينتهج رئيس الحكومة األسبق ف��ؤاد السنيورة
م��ن��ذ ع���ام  2006ن��ه��ج االب���ت���زاز ف��ي ال��ت��ع��اط��ي مع
المك ّونات السياسية لح ّل الملفات العالقة ...من
ض��ب��ط األوض������اع األم���ن���ي���ة ،ال����ى ت��س��ه��ي��ل تشكيل
الحكومات ،وتسيير أعمال المجلس النيابي وصوالً
الى االنتخابات الرئاسية.
يخوض السنيورة سياسة المقايضة لتسهيل
عمل المؤسسات ،وه��و ال يتو ّرع عن ط��رح صفقة
تقضي بتمرير سلسلة الرتب والرواتب والموازنة
العامة للعام  2014والتي أعلنها وزي��ر المال علي
ح��س��ن خليل ف��ي م��ق��اب��ل ط��ي ص��ف��ح��ات الماضي،
ونسيان ما ق��ام به ي��وم ك��ان في س��دّة المسؤولية،
وما تخلل تلك الفترة من هدر ونهب وسرقات من
الخزينة العامة ،ال سيما قصة الـ 11مليار دوالر
الشهيرة.
وض���ع ال��س��ن��ي��ورة ف���ي م��ق��اب��ل إق�����رار الموازنة
والسلسلة الـ 69م��ش��روع ق��ان��ون المرسلين من
حكومته المبتورة وغير الشرعية نتيجة انسحاب
 6وزراء منها عام  2007والموضوعين في أدراج
المجلس النيابي .يريد السنيورة تشريع التجاوزات
في مقابل التشريع وإعطاء الناس حقوقهم.
انسحب ن��واب تيار المستقبل :جمال الجراح،
غ��ازي ي��وس��ف ،عاطف مجدالني م��ن جلسة لجنة
المال والموازنة الثالثاء الماضي بحجة االنتقائية في
إدراج مشاريع القوانين على جدول أعمال اللجنة،
مطالبين بمعرفة مصير ال���ـ  69م��ش��روع قانون
المذكورين آنفاً ،على أمل إيجاد الح ّل السياسي لها
خ��ارج إط��ار اللجنة ،على رغم انه كان في إمكانهم
حضور الجلسة والمعارضة من داخلها ،إال انهم
لجأوا الى تعطيل النصاب.
رف��ض ن��واب المستقبل إق���رار م��ش��روع القانون
الرامي الى إبرام اتفاقية قرض إضافي (الرقم )745
وإب����رام اتفاقية تعديل ال��ق��رض اإلض��اف��ي لتمويل
مشروع األبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية
ال��ق��رض ال��رق��م ( )650المبرمة بموجب القانون
الرقم  552تاريخ  2003/10/20المعقودة بين
الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية ،والمشروع الرامي الى طلب
ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى إب����رام ات��ف��اق��ي��ة ق���رض ب��ي��ن حكومة
الجمهورية اللبنانية وال��ص��ن��دوق العربي لإلنماء
االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي للمساهمة ف��ي تمويل
مشروع إع��ادة تأهيل منشآت الكهرباء المتض ّررة
من العدوان «االسرائيلي» ،مشترطين ان تق ّر One
 packageال بالمف ّرق.
أي إقرار لمشاريع القوانين لن
يدرك السنيورة أنّ ّ
يحصل من دون تسوية سياسية .انتهج سيناريو
التعطيل على رغم أنّ المشروعين اللذين وضعهما
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان
على ج��دول األعمال أحيال إلى اللجنة من المجلس
النيابي ،بصفتهما مشروعين حيو ّيين ال يشكالن
محط خالف بين الفريقين ،ويجب إقرارهما ألنهما
قروض ،بعضها دفع الى الدولة اللبنانية لذلك يجب

حزب اهلل :العبور �إلى الدولة ال يبد�أ بتعطيل المجل�س وافتعال الأزمات

ان ينظم وضعها القانوني وأخرى يجب أن تق ّر لكي
ال يخسر لبنان هذه القروض.
ول��م��ا ك��ان��ت حكومة ال��رئ��ي��س نجيب ميقاتي قد
انتقت هذين المشروعين واحالتهما ال��ى المجلس
م��وق��ع��يْ��ن م��ن رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد ميشال
سليمان ،بموافقة الرؤساء الثالثة (سليمان ،نبيه
ب��ري ،وميقاتي) ،ف��إنّ المشاريع األخ��رى لم ُتح ْل
الى المجلس ألنّ ال إجماع حولها من الكتل النيابية،
فغالبيتها مرتبطة باتفاقات وق��روض كباريس-3
وال��م��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ل��م ت��م�� ّول ل��م��رة واح���دة
بالطريقة العادية ،بل كانت تم ّول التفافا ً من طريق
الهيئة العليا لإلغاثة.
وأمام ذلك ،يمارس رئيس المستقبل نهج التعطيل
المتع ّمد واالب��ت��زاز الموصوف بمنعه البرلمان من
التشريع .فإما السير بك ّل المشاريع وعفا الله عما
مضى أو أنه ونواب كتلته ال يم ّررون الموازنة وال
السلسلة ،ليزيد لبنان ع��ام��ا ً إضافيا ً على األع��وام
التسعة التي م�� ّرت من دون م��وازن��ة ،ولكي ال تق ّر
سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب م��ن دون الحصول على
صفقة في المقابل.
ُيح ّمل تيار المستقبل رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري مسؤولية وض��ع المشاريع الـ 69ف��ي أدراج
المجلس النيابي ،على رغ��م علم ن���واب المستقبل
بأن الرئيس بري كان اتفق والرئيس السنيورة على
سيناريو يقضي بأن يأتي السنيورة بتوقيع الرئيس
سليمان على مشاريع القوانين .وق��ال له ب��ري في
االجتماع ال��ذي ُعقد األرب��ع��اء الماضي في المجلس
النيابي« :أن��ت يا ف��ؤاد لم تتابع األم��ر ،ولم ت��أتِ بأي
توقيع على أي مشروع ،فأنت من يتح ّمل المسؤولية
وفي المقابل يعطل نوابك اجتماع لجنة المال».
ل��م يفعل ال��س��ن��ي��ورة ذل��ك ع��ن ع��م��د .فهو ل��و أتى
بتوقيع سليمان يومذاك لكان أق ّر بأنّ المشاريع التي
صدرت عن حكومته غير شرعية .فيما يلجأ اليوم الى
استغالل البلد الذي يعيش على ّ
كف عفريت لتمرير
التسويات التي لم تنجح حتى الساعة ،إال مع رئيس
تكتل التغيير واالص�لاح العماد ميشال عون الذي
يكاد يسحب «اإلبراء المستحيل» من التداول ،ويثبت
مقولة المستقبل «االف��ت��راء المستحيل» ،فرئاسة
الجمهورية والمصلحة العامة تقتضيان التر ّفع عن
الصغائر إنقاذا ً للبلد .ال تروق هذه السياسة لبعض
ن��واب التكتل الذين يعتبرون انّ المستقبل يستغ ّل
سعي العماد عون إلى الرئاسة في مقابل المقايضة
على أمور ال يمكن المساومة عليها.
لن يتغيّر شيء في جلسة لجنة المال والموازنة
يوم الثالثاء المقبل التي ستناقش في جدول األعمال
نفسه ،ال��ى ان تح ّل القصة في شكل كامل ،فتيار
المستقبل يرى أنّ إقرار تلك المشاريع من شأنه أن
يساعد البلد ،ال سيما انّ عجزالموازنة العامة للعام
 2014قدر بحوالى  7670مليار ليرة.
سيبقى ال��س��ن��ي��ورة ي��ح��اول اس��ت��غ�لال تداعيات
االضطرابات االقليمية للضغط في مقابل تسيير
ع��م��ل المجلس ال��ن��ي��اب��ي .وسيلجأ ه���ذه ال��م��رة إلى
إدخال السلسلة في بازار صفقة الـ  11مليار دوالر
والمشاريع الـ 69إلبراء ذمته ...المستحيل.

�أمل :للتوحد خلف الم�ؤ�س�سات الد�ستورية
والجي�ش والقوى الأمنية
طالبت حركة أمل الجميع ب��أالّ يشكلوا حضنا ً دافئا ً
لإلرهاب« ،ال بالمأوى وال بالموقف وال بالتصاريح وال
بإدارة الظهر للتالقي والوفاق» ،معتبرة أنّ الظروف التي
يمر بها لبنان «تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى ول ّم
الشمل ألنّ ما يجري في المنطقة مخيف ويستدعي التنبه
لكل المخاطر المحدقة بوطننا».

جابر

وفي هذا السياق ،أكد عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب ياسين جابر «أننا لن نسمح للوحش أن يحتل
المكان مهما ك��ان ه��ذا الوحش ومهما تلون بألوان من
اإلرهاب واإلجرام وسنبقى نقاتله حتى نتمكن من القضاء
عليه ،ألنّ اإلره��اب ال دين له وال طائفة وال مذهب وهو
ينبري اليوم تحت مسميات عدّة وهو يسعى إلى قتل اآلخر
الذي ال يعترف به بواسطة الذبح وسفك الدماء ،كما نراه
في سورية والعراق ومجددا ً في لبنان».
وخالل توقيع الشاعر كامل شعيب مجموعته الشعرية
بعنوان «ال��وح��ش يلتهم المكان» ،ق��ال جابر« :علينا
في لبنان التوحد خلف مؤسساتنا الدستورية وخلف
الجيش والقوى األمنية ليتمكنوا من القضاء على اإلرهاب
واإلرهابيين ال��ذي��ن يخططون إلدخ���ال لبنان ف��ي نفق
مظلم» ،مشيرا ً إلى «أنّ مواجهة اإلرهاب الذي ضرب في
ضهر البيدر مجددا ً تكون من خالل تكوين مساحات من
التالقي والتفاهم والتحاور بين اللبنانيين ومن خالل عدم
تعطيل المؤسسات الدستورية» .وأضاف« :إنّ الظروف
التي يمر بها لبنان صعبة للغاية وتتطلب تضافر الجهود
وتوحيد الرؤى ول ّم الشمل ألنّ ما يجري في المنطقة مخيف
ويستدعي التنبه لكل المخاطر المحدقة بوطننا».

عسيران

واعتبر النائب علي عسيران أنّ «الظروف التي يعيشها
لبنان تتطلب توافقا ً سياسيا ً لتحصين الوحدة الوطنية
وانتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن طموح األكثرية من
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الشعب اللبناني» ،مؤكدا ً أنّ «هذا األمر يجب أن يسبق كل
أمر آخر في البالد».
وأشار في تصريح أمس ،إلى أنّ «دعم مختلف القوى
األمنية اللبنانية أصبح واجبا ً وطنيا ً بامتياز ،طالما نحن
نعيش حاالت استثنائية جدا ً في لبنان وفي هذا المشرق
العربي».
وأعرب عسيران عن أمله في أن «يستفيد اللبنانيون
مما يحدث في المنطقة ويهبوا لمساعدة بعضهم البعض
لحفظ وطنهم واستقراره».

قبالن

ورأى عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل قبالن قبالن
أنّ «هناك من يتربص شرا ً بهذا البلد وهناك من يخطط
للعبث بأمننا واستقرارنا وهناك من يستهدف تاريخنا
وانتصارنا».
وخالل تكريمه من قبل «اتحاد بلديات إقليم التفاح»،
في احتفال أقيم في استراحة «عين قبي» في بلدة جباع،
في حضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد ،والنائبين ياسين جابر ،وعبداللطيف الزين ،رئيس
المكتب السياسي للحركة جميل حايك ،قال قبالن« :نحن
مستهدفون ألننا انتصرنا وألننا خضنا مجال المواجهة
مع العدو وهزمناه ف��وق أرض الجنوب ول��و لم نتص َد
لهذا العدو لكانوا وضعونا على رؤوسهم تيجانا ً واليوم
يستهدفوننا ،ألننا أسقطنا المشروع «اإلسرائيلي» في هذه
المنطقة وأعدنا البلد إلى حيث يجب أن يكون».
وطالب الجميع بأالّ يشكلوا حضنا ً دافئا ً لإلرهاب« ،ال
بالمأوى وال بالموقف وال بالتصاريح وال ب��إدارة الظهر
للتالقي وال��وف��اق ،بل إنّ المطلوب من الجميع في هذه
المرحلة أن يكونوا يدا ً واحدة وقلبا ً واحداً ،وموقفا ً واحداً،
ألنّ المستهدف ليس فريقا ً وليس فئة وال طائفة ،وال حزباً،
بل المستهدف هو الوطن واإلنسان وعلينا جميعا ً أن نقف
خلف مؤسساتنا األمنية وندعمها ونقدم لها كل ما تحتاجه
من أجل مواجهة هذا المشروع».

اعتبر حزب الله أنّ «العبور إلى الدولة ال يبدأ بتعطيل المجلس
النيابي وال بتعطيل سلسلة الرتب والرواتب وال بافتعال المزيد من
األزمات» ،داعيا ً الجميع إلى «العمل على إعادة إحياء المؤسسات
الدستورية كافة سواء الحكومة أو المجلس النيابي أو بملء
الشغور في سدة الرئاسة ،حتى تكون الدولة قادرة وفاعلة».

من خان وسلم من سلم».

فياض

السيد

حذر رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم
أمين السيد من «السياسة التي يتبعها البعض من اللبنانيين
تجاه اإلرهاب الذي سيقتلهم وسيحرقهم كما سيحاول حرق لبنان،
وإلدخالهم المسألة األمنية في حسابات الكيديات السياسية
وبهذا فإنهم يشكلون بوضوح بيئة حاضنة لإلرهاب».
وخالل حفل تأبيني نظمه حزب الله لمناسبة أسبوع الشهيد
حسين علي الحالني في بلدة الحالنية ،انتقد السيد «ردود فعل
ه��ؤالء على التفجير ال��ذي استهدف حاجز القوى األمنية على
طريق ضهر البيدر ،فوصفه بالخجول وليس بمستوى الحرص
على لبنان وعلى استقالله».

قاووق

من جهته ،اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب
الشيخ نبيل ق��اووق «أنّ الواجب الوطني يفرض على الجيش
والقوى األمنية أن تستكمل المواجهة مع بقايا وفلول اإلرهاب
التكفيري في لبنان» ،مؤكدا ً أنّ «لبنان تجاوز المرحلة األصعب
في مواجهة التكفيريين ،ألنّ اإلرهاب التكفيري قد أصيب بضربات
استراتيجية وهو أضعف مما كان عليه من قبل».
وخ�لال احتفال تأبيني في بلدة شوكين ،قال ق��اووق« :إنّ
المسؤولية الوطنية تفرض على اللبنانيين تحصين المنعة
الداخلية لمواجهة الخطر التكفيري» .وأضاف« :إنّ العبور إلى
الدولة ال يبدأ بتعطيل المجلس النيابي وال بتعطيل سلسلة الرتب
والرواتب وال بافتعال المزيد من األزمات ،لبنان في حاجة إلى
تهدئة داخلية وإلى حماية التوافق السياسي من أجل أن نكون في
موقف واحد جامع لمواجهة الخطر التكفيري».

قاووق متحدثا ً في شوكين

رعد

واعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «أنّ
التفجير ال��ذي حصل في ضهر البيدر هو فلتة من المهزومين
الذين لم َ
يبق لهم وكر وال قاعدة لوجستية تدعم مخططاتهم
السياسية».
وخالل احتفال تأبيني أقامه حزب الله في دير الزهراني قال
رعد« :ال أحد يخيفنا بأنّ البلد سيذهب إلى الفوضى ومهدد في
أمنه».
وأض��اف« :فشلتم في سورية وفشلتم في العراق وعندما
وجدتم العراق يتجه إلى تشكيل حكومة ال تنسجم مع مصالحكم
وسياساتكم ،أفل ّتم داع��ش من عقالها وستعود إليكم بعد أن
يسقطها شعبنا في العراق الذي لن يترك وحيدا ً حتى وإن خان

«الأحزاب» :تفجير �ضهر البيدر
محاولة �إرهابية له ّز الأمن واال�ستقرار
توقفت هيئة التنسيق لألحزاب والقوى الوطنية في بيان بعد اجتماعها الدوري،
عند االنفجار االنتحاري في منطقة ضهر البيدر ،ورأت فيه «محاولة إرهابية لهز األمن
واالستقرار في البالد ،وإسقاط ما أجمع عليه اللبنانيون في تأييد الخطة األمنية التي
كان لها وقع إيجابي في الحياة العامة ،وإطالق العنان لفتن داخلية ال تخدم إال أعداء
الوطن واألمة».
وأكدت انّ «هذه األعمال الوضيعة لن ته ّز عزيمة اللبنانيين في ضرورة العمل
المشترك من أجل توفير مناخات األمن والسلم األهليين وض��رورة الخروج من
األزمات التي يعيشها الوطن بروح الوفاق الوطني الذي يعمل له المخلصون في
البالد» ،مشيدة« :بسهر األجهزة األمنية وكشفها للمتو ّرطين في أعمال تخريبية».
وناقشت الهيئة المستجدات السياسية على الساحة العراقية وأكدت« :ضرورة
العمل بين ك ّل األطراف السياسية العراقية لوحدة العراق أرضا ً وشعباً ،ومنع أي
محاولة لتقسيمه وإثارة الغرائز المذهبية والعرقية فيه ،ألن العراق يشكل حلقة
القوة في الجسد العربي الذي كان دائما ً خزان األمة وداعما ً للجبهة الشرقية».
واستنكرت الهيئة «االعتداءات الصهيونية على شعبنا الفلسطيني في غزة
والضفة الغربية ،وهي سياسة صهيونية تعبّر عن حقدها على شعب فلسطين وعدم
رغبتها في ولوج أيّ ح ّل يضمن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني».
ودانت بشدة «الغارات الصهيونية على سورية» ،واعتبرتها «عدوانا ً جديدا ً على
األمة ،يستهدف الدخول على خط األزمة السورية لنصرة قوى التكفير واإلرهاب
التي تسعى بمساعدة صهيونية وأميركية للنيل من سيادة سورية ودورها الرائد
في قيادة قوى المقاومة والممانعة في األمة».

مقبل زار يازجي:
الو�ضع الأمني تحت ال�سيطرة
زار نائب رئيس الحكومة وزير
ال���دف���اع س��م��ي��ر م��ق��ب��ل ،ب��ط��ري��رك
أنطاكية وس��ائ��ر المشرق للروم
األرث��وذك��س يوحنا العاشر في
المقر البطريركي في البلمند ،في
حضور رئيس دير سيدة البلمند
البطريركي األسقف غطاس هزيم.
ولفت مقبل إلى أنه أطلع يازجي
على األوضاع األمنية والسياسية
واالجتماعية السائدة في لبنان.
وقال« :تطرقنا إلى وضع الطائفة
ومشاريعها ،وال سيما في ما يتعلق
بالمؤتمر األنطاكي المزمع عقده
هذا األسبوع» ،مؤكدا ً حضوره في

�شبطيني :لر�ؤيا �سيا�سية معتدلة
دعت وزيرة المهجرين أليس شبطيني اللبنانيين إلى «االتعاظ مما يجري حولنا
وااللتفاف حول رؤيا سياسية وطنية معتدلة تكسر االصطفافات القائمة في هذه
الظروف الحرجة والدقيقة وضرورة الشروع بانتخاب رئيس للجمهورية النتظام
الحياة السياسية والدستورية ودرء المخاطر المحدقة مع التأكيد على وحدة
العمل الحكومي كمحطة ال بد منها لمرحلة انتقالية تقي لبنان شر ما يحاك له».
وأملت شبطيني في تصريح أم��س ،أن «تكون جلسة مجلس ال��وزراء نهار
الخميس المقبل بداية لهذا التضامن يعوض عن فترة الركود ويشيع أجواء
طيبة من جديد إلنجاح الموسم السياحي وطمأنة السائحين بأنّ لبنان قادر على
تحصين االستقرار وضبط األمن وتوفير المناخ المناسب لهذا الهدف».
وأعربت عن خشيتها من «أن يكون لبنان قد دخل مرة أخرى في دائرة المخاطر
اإلقليمية المحدقة ،مع ما حمله التفجير اإلرهابي المستنكر في ضهر البيدر من
دالالت أمنية خطيرة ترافقت مع كشف الشبكات اإلرهابية الوافدة والهادفة إلى
زرع الفتنة ونقل الصراع إلى لبنان».
وأك��دت« :أنّ تعزيز الوحدة الداخلية تشكل السالح األمضى في وجه تلك
المخططات ،وهذه الوحدة ال يمكن أن تتحصن إال باالرتكاز على سياسة وطنية
وسطية جامعة».

مخزومي من روماّ :
لحل الأزمة
ال�سورية على طريقة الطائف
التقى رئيس منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي في العاصمة اإليطالية
روما ،كالً من المدير العام لالستخبارات جيمبييرو ماسولو ،ومدير مكتب وزيرة
الخارجية ايتوري سيكي.
وتناول مخزومي خالل لقاءاته «أوضاع لبنان والمنطقة ،وأهمية النظر إلى
مستقبل بلدان البحر المتوسط وتعزيز العالقات في ما بينها ،شاكرا ً لروما
تنظيمها مؤتمر دعم تسليح الجيش اللبناني».
كما شدّد على «التعاون لمواجهة اإلرهاب الذي يتهدد العالم كما لبنان» ،مؤكدا ً
أنّ «الحرب على اإلرهاب مسؤولية مشتركة ،في ظ ّل وجود متطرفين أوروبيين
يقاتلون في المنطقة».
وأشاد مخزومي «بما يبذله المسؤولون اإليطاليون لدعم لبنان» ،الفتا ً إلى
«أهمية تعزيز العالقات السياسية واالقتصادية بين لبنان وإيطاليا وبلدان
االتحاد األوروبي».
ّ
وحض على تعزيز العالقات التجارية مع لبنان ومساعدته في المجال التنموي
لخلق فرص عمل جديدة للشباب« ،في ميادين مهمة مثل النفط والغاز» ،معتبرا ًأنّ
«الدعم االقتصادي واالجتماعي يوازي دعم األمن واالستقرار ويعزز تيار االعتدال
والحوار فيه وفي المنطقة ككل».
وجدّد الدعوة إلى «العمل من أجل ح ّل األزمة السورية استنادا ً إلى ما يشبه
اتفاق الطائف اللبناني الذي وضع حدا ً للحرب األهلية».

مخزومي ومدير مكتب وزيرة الخارجية اإليطالية

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أننا
«نحتاج إلى إج��راءات وإلى مناخ سياسي يعطل الرهان لدى
البعض على أن يوجد أي مالذ أو بيئة حاضنة تحتوي وتساعد
الجماعات التكفيرية ،وكل هذا األمر إنما هو يستند على أهمية أن
يعي اللبنانيون المخاطر ،ومن ثم أن يتعاطوا بمنطق الحاجة
إلى تخفيف التناقضات والمشاكل واإلنقسامات على المستوى
الداخلي».
و خالل احتفال تأبيني في بلدة الطيبة الجنوبية ،شدّد فياض
على «ضرورة التعاطي بمسؤولية وواقعية وبمنطق يفرض أن
نندفع جميعا ً باتجاه أال نعطل دور المؤسسات في هذا البلد،
خصوصا ً أمام هذا االستهداف الذي يعم المنطقة وأمام الموجات
التكفيرية اإلرهابية المتوحشة التي تضرب االستقرار في كل
مكان» .وطالب« :الجميع بالعمل على إعادة إحياء المؤسسات
الدستورية كافة سواء الحكومة أو المجلس النيابي أو بملء
الشغور في سدة الرئاسة ،حتى تكون الدولة ق��ادرة وفاعلة
ليس فقط على المستوى األمني إنما على مستوى توفير المناخ
السياسي الذي يحمي الوحدة الوطنية واالستقرار في هذا البلد».
وعن سلسلة الرتب والرواتب ،أكد فياض أننا «نجحنا في
تأجيل هذه المشكلة ولكننا لم نلغها ألنها لم تقر لغاية اآلن»،
الفتا ً إلى أنّ «االمتحانات الرسمية قد أجريت للطالب ولكن على
الجميع أن يتذكر أن هناك حاجة لتصحيح المسابقات كي تكون
هناك نتائج وشهادات يتخرج على أساسها الطالب ويلتحقون
بجامعاتهم».
ورأى أنّ «مواقف تيار المستقبل خصوصا ً وفريق  14آذار
عموماً ،تثير الكثير من عالمات االستفهام إذا كانوا يريدون
سلسلة أو ال يريدونها ،وأي سلسلة يريدون أساساً ،ونحن نريد
أن نقر سلسلة الرتب والرواتب ألننا نريدها حربا ً على الفقر ال على
الفقراء كما يسعى إلى ذلك البعض».

يازجي متوسطا ً مقبل وهزيم

انطالق أعمال المؤتمر الخميس
المقبل ومشاركته ف��ي ال��ق��داس
اإللهي األحد ،كما في الغداء.
وعن الشغور والفراغ في موقع
رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ،ق���ال« :إنّ
انتخابات رئاسة الجمهورية إن
لم تحدث في أق��رب وق��ت ممكن،
ستسيء إلى الوضع الديموقراطي
والدستوري والميثاقي .واليوم
ف��إنّ رئيس الحكومة والحكومة
ب��ال��ذات ت��ق��وم ب��ت��ح��رك لتقريب
وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر ب���ي���ن ج��م��ي��ع
األفرقاء لتقريب موعد االنتخاب
الرئاسي».

أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ال����ى ال��وض��ع
األم��ن��ي ،أك��د مقبل أنّ «ال��وض��ع
األمني تحت السيطرة كلياً ،وأنّ
الجيش اللبناني واألجهزة األمنية
كلها موجودة على قدر كامل من
الجاهزية ،وال مجال للهلع ،وما
حدث في ضهر البيدر ليس األول
من نوعه ،هناك أح��داث أهم منه
جرت سابقاً .وكانت األم��ور كلها
تحت السيطرة».
وردا ً على س��ؤال ح��ول تأثير
الوضع األمني المتوتر في المنطقة
على الوضع الداخلي في لبنان،
أج����اب« :ال���وض���ع ف��ي المنطقة
خطير ،إنما هناك تكاتف من جميع
األفرقاء اللبنانيين للتصدي ألي
تأثير من ال��ذي يحدث من الدول
المجاورة».
وعن مؤتمر روما لدعم الجيش
ق��ال« :إنّ المؤتمر ك��ان إيجابيا ً
للغاية ،إن��م��ا ف��ي قضايا كهذه،
وعلى صعيد دول��ي ،ال يمكننا أن
نقول كوني فكانت ،وكأن أمامنا
ص��ن��دوق�ا ً ونطلب م��ن ك��ل ال��دول
أن تضع األم���وال فيه لمساعدة
ال��ج��ي��ش ،ليس ه��ذا ه��و ال��واق��ع،
كل ش��يء ي��درس ب��ت��ر ٍو ،والبحث
ال��ف��ع��ل��ي ي��ت��م ل����درس ح��اج��ات
الجيش الستكمال العمل بالمسار،
والجميع لديهم االستعداد لدعم
الجيش».

