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خفايا
خفايا

ّ
يح�ضون بكركي لل�ضغط على عون وانتخاب رئي�س «كيفما كان»
«و�سط ّيون»

�إ�ضاءة على «�إنجازات»
المعار�ضة ال�سورية
} جمال العفلق
منذ أرب��ع سنوات ،وتحديدا ً في السادس عشر من تموز ،2011
عقد مؤتمر اسطنبول الذي جمع ما ُس ّمي «معارضة سورية» ،وحضر
المؤتمر نحو أربعمئة شخص دُعوا إلى حضور المؤتمر الذي انتهى
بانقسام بين المشاركين واختالفات في الرؤية واأله ��داف .فأكثر
أي منهم قاعدة شعبية يمكن
الحاضرين ال تأثير شعبيا ً لهم وال يملك ّ
االعتماد عليها .وأكثر األسماء التي تداولها اإلعالم لم يسمع معظم
السوريين عنها شيئا ً قبل ذل��ك .وألنّ المعارضة السياسية تعني
تعريفا ً «معارضة حزب ما أو فئة برلمانية ألعمال الحكومة والتصدي
لها وكشف عيوبها» ،لم تكن المعارضة السورية جاهزة آنذاك إلقناع
الشعب السوري بمطالبها ،وك ّل ما تحدثت عنه كان معظمه خطوطا ً
عريضة ال تستند الى وقائع وحقائق.والطبيعي في السياسة اإلعالمية
أن ينقل اإلعالم الحدث ويأخذ التصريحات والمواقف من المعنيين.
لكن ما حدث مع «المعارضة السورية» أنها كانت هي التي تنقل وتبني
مواقفها مستندة إلى ما يبثه اإلعالم وما تز ّودهم إ ّياه قناتا «الجزيرة»
و»العربية» والمحطات ووكاالت األنباء الدائرة في فلكهما.
ل��م تكتف «المعارضة ال�س��وري��ة» بسطحية المطالب ،ب��ل سلّمت
نفسها منذ بداية الحوادث الى السفارات األجنبية التي مثلها السفير
األميركي آنذاك بأبشع الصور والخرق لألعراف الدبلوماسية ،وكان
ال�م��ال العربي يدير معركة أخ��رى تهدف ال��ى إش�ع��ال ح��رب طائفية
وضرب مواقع الجيش التي كانت بنك أهداف «إسرائيل».
اليوم ال يمكن أن نجد لدى «المعارضة» إجابة عن س��ؤال محدّد:
لماذا كانت الميليشيات والعصابات المسلحة تضرب مواقع الدفاع
الجوي دون سواها؟ ثم انتقلت الى ضرب البنية التحتية للدولة وهي
أساسا ً ملك الشعب السوري وتخدم الشعب السوري ال سواه ،مثل
شبكات الماء والكهرباء وال �م��واص�لات ...ووص��ل األم��ر ال��ى تهديد
الطيران المدني العامل على الخطوط الخارجية لنقل السوريين من
الوطن وإليه!
ال تملك «المعارضة السورية» اليوم إجابة عن أسئلة الشعب السوري
– حول قتل أطفال او أشخاص من فئات محددة – وما سبب اغتيال
أساتذة الجامعات ،ومنع المزارعين من الوصول الى محاصيلهم،
وإحراق بيوت المواطنين ،والخطف على الهوية ،وقصف الجامعات،
ومنع الطالب من التقدم الى االمتحانات أو متابعة الدراسة؟
أكثر من ثالث سنوات ولم تتقدم «المعارضة» ببرنامج اقتصادي
أو سياسي أو اجتماعي يه ّم الشعب السوري ،حتى الذين دُفعوا الى
اللجوء و ُمنعوا من قبل «المعارضة» نفسها من العودة ،وخاصة في
مخيمات تركيا واألردن .لم تستطع «المعارضة» تقديم أبسط الخدمات
االنسانية إليهم .بل استثمرتهم أسوأ استثمار فكانت صورهم مصدر
رزق لـ«المعارضة» التي تقيم في أفخم الفنادق والشقق المفروشة،
عدا الذين انتقلوا إلى العيش في أوروبا بأموال المساعدات اإلنسانية
التي كانت تصل إليهم وجمعوها باسم الالجئين السوريين.
«إن�ج��ازات المعارضة السورية» حتى اليوم خ��راب وقتل ،فكيف
ُيس ّمون أنفسهم «م�ع��ارض��ة» وي � ّدع��ون أنهم يعملون ألج��ل الشعب
السوري وك ّل كلمة في خطبهم تحمل سموم طائفية.
«المعارضة السورية» التي كانت تهاجم النظام وتته ّكم عليه بأنه لم
يطلق طلقة واحدة على المحت ّل «االسرائيلي» في الجوالن هي نفسها
أعطت الوعود والتطمينات للكيان الغاصب ،ولم تتردّد رموزها في
فرحبت
وصف الكيان الصهيوني بأ ّنه «جار» ويجب التعاون معه – ّ
المعارضة بقصف الطيران «اإلسرائيلي» للمواقع السورية ،وتعاونت
معه عسكريا ً لضرب الشعب ال �س��وري م��ن خ�لال عصابات تر ّبت
وتز ّودت السالح من الكيان الغاصب.
نشرت «المعارضة السورية» ثقافة ضرب المقاومة والتقليل من
إنجازاتها كأنّ اإلصبع تغطي الشمس.
«المعارضة السورية» لم تر حتى اليوم بحر الدماء في فلسطين،
أي من هذه «المعارضة» على إب��راز إنسانيته ولو بسطر
ولم يجرؤ ّ
واحد قائالً :اوقفوا قتل الشعب الفلسطيني.
ل��م تكتف «ال�م�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة» بخيانة ال��وط��ن والشعب الذي
تزعم أنها تقاتل ألجله فطلبت التدخل العسكري لها وقصف سورية
وتسليمها إلى حاكم عسكري أميركي أو تركي!
«المعارضة السورية» في عامها الرابع ال إنجازات لها على الصعيد
ال �س��وري ،إنما لها إن �ج��ازات كبرى تستحق عليها األج��ر م��ن الذين
خدمتهم ،وفي مقدّمهم «إسرائيل» وأميركا ،فإنجازات «المعارضة»
كلّها ليست في مصلحة الشعب السوري بشيء.
يكفي أن نذكر أنّ «المعارضة السورية» المطالبة بالديمقراطية
ال يمكنها قبول ال��رأي المخالف ،وهي على استعداد لتصفية ك ّل من
يخالفها الرأي .فكيف ننتظر منها الخير وهي في حقيقة األمر مج ّرد
أوراق صفراء سيأتي يوم وتوضع حيث يجب أن تكون؟

الفراغ م�ستمر حتى ت�شرين الثاني والتمديد لمجل�س النواب ينتظر «�إخراج ًا» ما
 حسن سالمه
الموقف اإليجابي الذي طرحه البطريرك الماروني مار
بشارة بطرس الراعي حيال ما كان تقدم به رئيس تيار
المستقبل سعد الحريري ،من دع��وة إل��ى تقديم انتخاب
الرئيس على س��واه م��ن االستحقاقات ،وأرف�ق��ه برسائل
ت��دع��و إل��ى ال�ت�ش��اور ح��ول م��رش��ح م��ن ال�ص��ف ال�ث��ان��ي أو
الثالث ،هل هو ناتج من قناعة لدى البطريرك الراعي؟ أم
أن هناك من يحاول بـ»الوشوشات» وغيرها إقناعه بما
س ّمي «خريطة طريق للحريري»؟
بحسب أوس��اط سياسية م��ارون�ي��ة ،تلتقي طروحات
البطريرك الراعي بطريقة أو بأخرى اقتراح الحريري.
لكن بعد كلمة رئيس تيار المستقبل حصلت اتصاالت مع
بكركي ،خاصة مع «سيدها» ،من جانب بعض األطراف
في « 14آذار» ومن بعض الشخصيات التي تعتبر نفسها
«وسطية» أو التي كانت تعمل لتسويق هذا االسم أو ذاك
لرئاسة الجمهورية .وتقول المصادر إن حركة االتصاالت
المفتعلة ه��ذه ط��رح��ت م �خ��اوف كثيرة أم��ام ال��راع��ي من
استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية ،وأوحت أنه يجب
العمل بجميع األس��ال�ي��ب الن�ت�خ��اب رئ�ي��س «كيفما ك��ان»،
وبالتالي من مصلحة المسيحيين ،بحسب القائمين بهذه
الحركة ،التالقي مع مبادرة الحريري .وتشير المصادر
إلى أن بين الذين عملوا على ذلك الرئيس السابق ميشال
سليمان والنائب ميشال المر وآخ��رون .وتوضح أن هذه
الحركة نحو بكركي استغلت المخاوف من الوضع األمني

في البالد وما حصل مع المسيحيين في الموصل ،داعية
ال�ب�ط��ري��رك ال��راع��ي إل��ى م�م��ارس��ة ال�ض�غ��وط على العماد
ميشال ع��ون للسير ف��ي انتخاب رئيس للجمهورية من
األسماء التي يقال إنها مدرجة على الئحة بكركي الذهبية
من الصف الثاني ،أو الالئحة األخ��رى التي تضم ثالثة
مرشحين ودار الكالم حولها قبل فترة ،ل��ذا ال تستبعد
المصادر أن يكون موقف البطريرك الراعي أول من أمس
انعكاسا ً لقناعته المعروفة ولالتصاالت التي حصلت معه
أخيراً.
توضح المصادر في المقابل أن العماد عون رد سريعا ً
وقبل أن يصدر موقف ع��ن ال��راع��ي ،م��ن خ�لال المؤتمر
الصحافي الذي عقده الجنرال بعد اجتماع تكتل التغيير
واإلصالح الثالثاء الفائت والذي ر ّد فيه وإن على نحو غير
مباشر على ما وصف بـ»خريطة الطريق» الحريري ،معيدا ً
التأكيد على دع��وت��ه إل��ى إج��راء االنتخابات النيابية قبل
الرئاسية ،أو انتخاب الرئيس من الشعب ،واضعا ً مبادرة
الحريري في سياق محاوالت االلتفاف على ما كان طرحه
عون ،رغم اللغة الدبلوماسية التي اعتمدها في هذا الرد.
م��اذا إذن على صعيد االستحقاق ال��رئ��اس��ي؟ وم��ا هي
الخيارات المطروحة؟
ب�ح�س��ب م��ص��ادر ق �ي��ادي��ة ع�ل�ي�م��ة ف ��إن إخ� ��راج الملف
ال��رئ��اس��ي م��ن «ع�ن��ق ال��زج��اج��ة» ل��م يعد فصله ممكنا ً عن
سياقين أساسيين ،داخلي وخارجي:
ـ على الصعيد ال��داخ�ل��ي تجزم ال�م�ص��ادر ب��أن االتفاق
على اسم الرئيس الجديد ـ بغض النظر عن كيفية مقاربة
اختيار هذا اإلسم ـ هو رهن باالتفاق على صفقة كاملة ،من

الرئيس الجديد إلى قانون االنتخابات النيابية فالحكومة
الجديدة .وتالحظ المصادر أن «خريطة طريق» الحريري
تلمح إلى مثل هذه الصفقة إذ تتحدث عن صعوبة انتخاب
رئيس مجلس النواب إذا حصلت االنتخابات النيابية قبل
الرئاسية ،وعن شكل الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد
انتخاب الرئيس.
ـ أما على الصعيد الخارجي فترى المصادر أن انتخاب
الرئيس الجديد ومعه الصفقة الكاملة التي تشمل مجلسي
ال�ن��واب والحكومة ره��ن أي�ض�ا ً بتطورات المنطقة خالل
األشهر القليلة المقبلة ،معتبرا ً أن ما يحصل على الصعيد
اإلقليمي من تمديد مهلة الحوار بين إيران والدول الكبرى
حول الملف النووي اإليراني ،إلى الوضعين في العراق
وسورية ،وص��والً إلى انسداد األف��ق أم��ام ع��ودة الحرارة
للعالقة اإليرانية ـ السعودية والعدوان «اإلسرائيلي» على
غزة ...كلّها مسائل أدخلت االستحقاقات اللبنانية في فترة
جديدة من االنتظار إلى حين تبلور الوضع اإلقليمي ،وإن
تكن المصادر ت��رى أن��ه إذا أفضت التطورات في العراق
إل��ى االت �ف��اق ع�ل��ى ح�ك��وم��ة وح ��دة وط�ن�ي��ة ف��إن م��ن شأن
ذل��ك أن يفيد لبنان لناحية فتح أف��ق الحوار وإخ��راج هذه
االستحقاقات من «عنق الزجاجة».
غير أن المصادر ال ترى أي إمكان لحل أزمة الرئاسية
قبل تشرين الثاني المقبل في الحد األدن��ى ،لذا تعتقد أن
الهرب من انسحاب ال�ف��راغ في رئاسة الجمهورية على
مجلس النواب سيؤدي إلى التمديد للمجلس لسنة ونصف
سنة أو سنتين ،واألسباب الموجبة للتمديد باتت جاهزة،
وأبرزها التذرع بالوضع األمني.

مجل�س الوزراء �أق ّر ملفي الجامعة
ووافق على �صرف الرواتب من دون ت�شريع
بعد سلسلة جلسات ماراتونية،
ّ
ملف
أق��� ّر مجلس ال�����وزراء أم���س،
الجامعة اللبنانية بشقيه ،التفرغ
ومجلس العمداء ،وذلك خالل جلسة
عقدها في السراي الحكومية برئاسة
رئيس الحكومة تمام سالم .كما وافق
على ص��رف روات��ب موظفي القطاع
العام من دون العودة ال��ى مجلس
النواب.
وف��ي التفاصيل ،أق��� ّر المجلس
تعيين ال��ع��م��داء ف��ي  19كلية من
كليات الجامعة اللبنانية على الشكل
التالي ،د .كميل حبيب (كلية الحقوق
والعلوم السياسية واإلداري���ة) ،د.
نبيل خالد الخطيب (اآلداب والعلوم
االن��س��ان��ي��ة) ،د .حسن ك��ام��ل زين
الدين (العلوم) ،د .تريز فايز خطار
الهاشم (التربية) ،د .يوسف عبدالله
كفروني (معهد العلوم االجتماعية)،
د .جورج بطرس صدقة (اإلعالم) ،د.
محمد حسني الحاج (معهد الفنون
الجميلة) ،د .غسان نبيه الشلوق
(العلوم االقتصادية وإدارة االعمال)،
د .رفيق حسن يونس (الهندسة)
د .نينا فيليب سعدالله (الصحة)،
د .بيار يارد (كلية العلوم الطبية-
الطب العام) ،د .فؤاد حسين أيوب
(كلية العلوم الطبية -طب أسنان)،
د .وفاء توفيق البواب (الصيدلة)،
د.أم��ال سعيد أبو فياض (السياحة
وإدارة ال��ف��ن��ادق) ،د .سمير م��دور
(ال��زراع��ة) ،د .محمد دي��ب الحجار
(المعهد الجامعي للتكنولوجيا)،
د .ف��واز علي العمر (المعهد العالي

أحاديث جانبية بين الوزراء خالل الجلسة في السراي
للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا)،
د .ط�لال محمود عتريسي (المعهد
العالي للدكتوراه في اآلداب والعلوم
االنسانية واالجتماعية) ،د .طوني
ج���ورج عطاالله (المعهد العالي
ل��ل��دك��ت��وراه ف��ي ال��ح��ق��وق والعلوم
السياسة واالداري��ة واالقتصادية)،
وك ً
�ل�ا م��ن د .ج��ان ج��رج��س داوود،
ود .جاسم عجاقة (عضوي مجلس
الجامعة).
ووافق المجلس على قيام الجامعة
اللبنانية ب��إج��راء عقود تفرغ مع
المرشحين المقترحين من قبل وزير
التربية الوطنية ،األم��ر ال��ذي يمنح
إعادة الصالحيات لمجلس الجامعة
إج��راء عقود التفرغ في المستقبل
وعلى اعتماد مبدأ المداورة الشاملة
في تعيين العمداء مستقبالً.
كما واف��ق على اس��ت��رداد مشروع
ال��ق��ان��ون المتعلق بفتح اعتماد
إضافي  1585مليار ليرة لتغطية
الرواتب واألجور وملحقاتها وتأمين
االعتمادات الالزمة للرواتب واألجور،
من احتياطي الموازنة بكل بنودها
بعد إل��غ��اء المبالغ المجدولة في
االحتياطي لتغذية مختلف بنود
الموازنة.
وتقرر إلغاء وثائق االتصال ولوائح
اإلخ��ض��اع ال���ص���ادرة ع��ن األج��ه��زة
األمنية حتى تاريخه ،وتكليف وزراء
الداخلية وال��دف��اع وال��ع��دل إع��ادة
النظر في اإلج��راءات المتعلقة بهذا
الموضوع.
كذلك ،وافق مجلس ال��وزراء على

ق��رارات أخرى متعلقة ببنود عادية
لجدول األعمال المتعلقة بنشاطات
بعض الوزراء.
وأشار وزير اإلعالم رمزي جريج
ال��ذي ت�لا م��ق�� ّررات الجلسة إل��ى أنّ
الرئيس س�لام أك��د خاللها «أولوية
انتخاب رئيس للجمهورية ،نظرا ً
لالنعكاس السلبي الستمرار شغور
هذا المركز على مختلف األصعدة»،
آمالً بـ»تجنب التعطيل خصوصا ً في
األم��ور العادية التي ال تنطوي على
قضايا مصيرية وميثاقية» .وأضاف:
«توقف مجلس الوزراء عند العدوان
«اإلسرائيليط المستمر على غزة
منذ أكثر من أسبوعين ،وم��ا أسفر
عنه من خسائر هائلة في األرواح
والممتلكات ،معربا ً عن استنكاره
وإدان��ت��ه ل�لأف��ع��ال الوحشية التي
ترتكبها آلة القتل «اإلسرائيلية» في
ّ
حق المدنيين العزل ،معلنا ً تضامنه
الكامل مع الشعب الفلسطيني في
صموده ومقاومته وتوقه إلى التحرر
من االحتالل وبناء دولته المستقلة».
وقال« :من جهة أخرى ،أعرب مجلس
الوزراء عن رفضه وشجبه الممارسات
ّ
بحق المسيحيين من
التي تجري
أبناء العراق ،وخصوصا ً في مدينة
الموصل ،التي تشكل نقيضا ً لك ّل ما
عرفته منطقتنا من تعايش وتسامح
عبر تاريخها .واعتبر أنّ هذه األعمال،
إنما تصدر عن عقل ظالمي همجي،
ال عالقة له ال من قريب وال من بعيد
بالقيم اإلنسانية وال بتعاليم األديان
السماوية .وعلى األثر ،وافق مجلس

الراعي عر�ض الأو�ضاع مع زواره

ال�ضاهر :التمديد للمجل�س النيابي
مخالف للد�ستور

(تموز)
الوزراء على تكليف وزير الخارجية
والمغتربين توجيه كتابين باسم
الحكومة اللبنانية إل��ى مدعي عام
المحكمة الجنائية الدولية ،األول
يتضمن طلب مباشرة التحقيقات
ال�لازم��ة توصالً إلدان��ة «إسرائيل»
بجرائم ال��ح��رب التي ترتكبها في
غزة ،والثاني يتضمن طلب مباشرة
التحقيقات ال�لازم��ة ،توصالً إلدان��ة
المجموعات التكفيرية بالجرائم ض ّد
اإلنسانية وجرائم التهجير القسري
والنمو الديني ،التي ترتكبها هذه
المجموعات في حق المسيحيين في
الموصل».
وعرض وزير الدفاع خالل الجلسة
ت��م��اس��ك ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ،حيث
أكد مجلس ال��وزراء «ثقته بالجيش
اللبناني وتماسكه ودعمه الكامل
له في مهماته من أجل الحفاظ على
االستقرار واألمن في لبنان».
وأشار وزير المال علي حسن خليل
بعد الجلسة إلى أنه أجرى االتصاالت
ال�لازم��ة للمباشرة بدفع ال��روات��ب
لموظفي القطاع العام والمؤسسات
العامة قبل عيد الفطر.
وردا ً على س���ؤال ح��ول تأجيل
الحلول الجذرية دائماً ،ق��ال« :هذه
المسألة يجب أال تدفعنا تحت أي
ظرف إلى مخالفة القوانين ،وعهدي
بعدم مخالفة القانون ما زال قائماً،
وهذا األمر سيكون تحديا ً أمامنا في
المرحلة المقبلة ليس على صعيد
الرواتب ،بل ربما على صعيد اإلنفاق
في مختلف وزارات الدولة».

مو�سع في مكتب قائد الجي�ش
اجتماع �أمني ّ
تابع الم�ستجدات على الحدود ال�شرقية وال�شمالية
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ت��رأس قائد الجيش العماد جان
قهوجي في مكتبه في اليرزة ،اجتماعا ً
أمنياً ،ض ّم إليه كالً من المدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم،
المدير العام لقوى األم��ن الداخلي
اللواء إبراهيم بصبوص ،والمدير
ال��ع��ام ألم��ن ال��دول��ة ال��ل��واء ج��ورج
ق��رع��ة ،وم��دي��ر ال��م��خ��اب��رات العميد
الركن إدمون فاضل ،ورئيس شعبة
المعلومات العميد عماد عثمان.
وع��رض المجتمعون المستجدات
األمنية ف��ي ال��ب�لاد ،خصوصا ً على
ال��ح��دود الشرقية والشمالية ،وت ّم
التوافق على تعزيز التنسيق بين
األجهزة العسكرية واألمنية ،واتخاذ
سلسلة من اإلج��راءات لفرض األمن
واالس��ت��ق��رار ف��ي مختلف المناطق
اللبنانية.

لقاءات

وك��ان قهوجي التقى في مكتبه،
رئيس أركان الدفاع اإليطالي األميرال

رؤساء األجهزة خالل اجتماعهم في مكتب قائد الجيش في اليرزة (مديرية التوجيه)
لويجي بينلي مانتيلي بحضور
السفير اإليطالي في لبنان جيوسيبي
مورابيتو وجرى البحث في العالقات

توقفت مصادر
سياسية عند
تحذير مرجع
رسمي من خطورة
استمرار تعطيل
الدور التشريعي
لمجلس النواب،
واحتمال انسحابه
على الحكومة في
ظ ّل تراكم الملفات
الحيوية والمهمة
التي تحتاج إلى
ح ّل.
ورأت أنّ المطلوب
تحرك استثنائي من
المسؤولين إليجاد
الحلول وعدم
ربط قضايا الناس
الملحة بالخالفات
ّ
السياسية.

الثنائية بين جيشي البلدين ،ومهمة
الوحدة اإليطالية العاملة ضمن قوات
األمم المتحدة الموقتة في لبنان.

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر
أمس ،في الصرح البطريركي في بكركي ،وزير الداخلية والبلديات السابق
م��روان شربل وبحث معه الوضع األمني ،خصوصا ً ما يجري في طرابلس،
والوضع العام في بعلبك وفي المناطق التي تشهد مشكالت أمنية.
وأشار شربل بعد اللقاء إلى أنّ البطريرك «حريص على إحالل األمن والسالم
في لبنان ،وحريص على أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت
ممكن ،ألنه ينطلق من قناعة مهمة جداً ،مفادها أنّ الدولة ،لكي تستقيم ويح ّل
فيها األمن والسالم ،يجب أن يكون لها رئيس جمهورية» .وأكد أن «ليست هناك
بيئة حاضنة لتنظيم «داعش» في لبنان ،وقال« :في النهاية داعش هو ض ّد
الس ّني المعتدل قبل أن يكون ض ّد المسيحي« ،داعش» قتل المسلم الس ّني في
الموصل ،أما المسيحي فطردوه ،إذا ً «داعش» عدو للمسلم المعتدل قبل أن يكون
عدوا ً ألي طائفة ثانية».
والتقى الراعي أيضاً ،الوزير السابق فايز غصن الذي أوضح «أنّ موقف
البطريرك بالنسبة لالنتخابات الرئاسية وبالنسبة الى ضرورة انتخاب رئيس
هو موقف حكيم ،كي ال يبقى البلد من دون رأس».
ودعا غصن «الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا اإلطار» ،آمالً االلتفاف
حول الجيش اللبناني والقوى األمنية ،في ظل الوضع األمني الدقيق ،وهي تقوم
بواجبها إلى أقصى حدّ ،وبما أنّ البلد يمر بفترة إلى ح ّد ما صعبة يتوجب علينا
التكاتف في هذا الموضوع».
وزار الصرح البطريركي ،النائب السابق مخايل الضاهر الذي قال بعد اللقاء:
«بحثنا في الجمود الذي يصيب العمل السياسي ،وتعطيل الحياة السياسية
في لبنان وانعكساتها على ك ّل الصعد األمنية واإلقتصادية والمعيشية ،حتى
الممارسة المسؤولة في المؤسسات الدستورية ،وك ّل هذه األمور هي نتيجة
الفراغ في المركز الرئاسي» .وأضاف« :كما تناولنا السبل التي من المفترض
أن تتبع على ك ّل المستويات المسؤولة للخروج من المأزق الذي ال يجوز أن
يستمر ،يجب إج��راء االنتخابات الرئاسية ويجب أن تكون دورات االقتراع
متتابعة وجلسات االنتخاب مفتوحة وال��دورات متتابعة إلى أن يصار إلى
انتخاب رئيس للجمهورية».
وعن إمكانية التمديد للمجلس النيابي ،أكد الضاهر أنّ التمديد «مخالف
للدستور ،والوكيل ال يمكن تمديد الوكالة لنفسه إال في ظروف استثنائية قاهرة
وهذا ليس متوفراً» ،داعيا ً إلى «إق��رار قانون انتخابي عصري جديد يحقق
العدالة والمساواة والمناصفة الحقيقية المنصوص عليها في المادة  24من
الدستور».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية

بري وسفير أستراليا في عين التينة
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية أمس،
وزير الزراعة أكرم شهيب على رأس وفد من منظمة «إيكاردا» وبحث معه
شؤونا ً
تخص وزارته .ثم استقبل النائب األسبق لرئيس الحكومة اللواء
ّ
عصام أبو جمرا.
بمناسبة انتهاء مهماته الديبلوماسية في لبنان ،زار السفير
األسترالي أليكس بارتلم رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة
في زيارة وداعية وكانت مناسبة لعرض التطورات والعالقات الثنائية.
كما زار بارتلم رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال
عون في دارته في الرابية وكان بحث في آخر المستجدات ،ثم التقى قائد
الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة وتناول البحث األوضاع
العامة ،وزار مساء رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط
في دارته في كليمنصو.
في إطار جولتها على الجنوب وصيدا ،زارت سفيرة الهند أنيتا
نايار عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي عسيران ،في دارته في
الرميلة ،وعرضت معه األوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء العدوان
«اإلسرائيلي» على غزة ،كما تناول البحث دور الـ»يونيفل» في الجنوب
اللبناني وما تقوم به الكتيبة الهندية في هذا اإلطار.
كما التقت نايار كالً من رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ،ومحافظ
الجنوب منصور ض��و ،والرئيس السابق لبلدية صيدا عبدالرحمن
البزري.
استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص
بعد ظهر أمس ،في مكتبه في ثكنة المقر العام ،وفدا ً من «اتحاد جمعيات
العائالت البيروتية» برئاسة رئيس االتحاد الدكتور فوزي زيدان.
وقدم الوفد لبصبوص مذكرة تتضمن بعض المطالب التي من شأنها
المحافظة على األمن والنظام في العاصمة ،معربا ً عن دعمه لمؤسسة
ق��وى األم��ن الداخلي ،مثنيا ً على أداء عناصرها في مكافحة الجرائم
بأنواعها كافة.
من جهته ،وعد بصبوص أعضاء الوفد بالعمل على تحقيق مطالبهم
وإيالء المذكرة االهتمام الالزم.

