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رعاة الإرهاب...
بين الإفال�س والندم؟!
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ال جدية في موقف �أي دولة من الإرهاب طالما ت�ؤيده في �سورية
 نور الدين الجمال

د .تركي صقر
ف��ي خ�ض� ّم معركة ع��رس��ال ع��اد ال�ح��ري��ري ف��ي شكل غير
متوقع إلى بيروت على جناح مليار من الدوالرات السعودية،
مدججة بهالة إعالمية ودعائية ومالية
وظهرت بعدها حملة
ّ
تص ّور رعاة اإلرهاب السعودي أنهم مالئكة وقديسون وض ّد
سفك قطرة واحدة من الدماء ،وأنهم يقدمون مليارهم للجيش
اللبناني تحت ع�ن��وان مكافحة اإلره ��اب ودع��م االع �ت��دال في
لبنان وأثار الحريري ضجيجا ً أقام لبنان ولم يقعده حول هذا
المليار الذي وضع في الحساب الشخصي له قبل أن يصل منه
دوالر واحد للجيش اللبناني مثلما لم يصل دوالر واحد حتى
اآلن من هبة المليارات الثالثة السابقة المقدمة للجيش اللبناني
من السعودية قبل تسعة أشهر ،وآن��ذاك مأل الرئيس السابق
ميشال سليمان الدنيا صراخا ً بامتداح السعودية وشكرها.
على أية حال أخذت حملة تبييض وجه السعودية اإلرهابي
بعدا ً آخر عندما انبرى بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة
لالنخراط في الحملة ،فوقف من خالل منصبه يمتدح مساهمة
السعودية في مكافحة اإلرهاب بعد تقديمها تبرعا ً بمئة مليون
دوالر لمركز مكافحة اإلره ��اب ف��ي المنظمة ال��دول�ي��ة .وقدم
السفير السعودي لدى الواليات المتحدة عادل بن أحمد الجبير
الشيك لبان كي مون خالل حفل حضره أيضا ً مندوب المملكة
الدائم لدى األمم المتحدة عبدالله المعلمي وكال بان كي مون
في كلمة بعد استالم الشيك المدائح للمملكة العربية السعودية
وللملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على هذا التبرع لمركز
مكافحة اإلرهاب في األمم المتحدة.
ال ي�ك��اد ال �م��رء ي�ص��دق م��ا يسمعه م��ن أق ��وال وتصريحات
نارية لسفراء المملكة ومسؤوليها منذ فترة ضد اإلرهاب.
فأثناء تسليم الشيك ت�ن��اوب سفيرا السعودية على إطالق
حرب كالمية في وجه اإلرهاب واإلرهابيين ،فقد قال السفير
الجبير في تصريحات خالل مراسيم التسليم إن المملكة تقدم
دعما ً لدول في المنطقة وخارجها لمحاربة اإلرهاب ،وتؤكد أن
الدين اإلسالمي بريء مما يقوم به اإلرهابيون ،موضحا ً أن
هيئة كبار العلماء في السعودية ترفض الفتاوى التكفيرية.
وأوض ��ح أن ه��ذا التبرع ينبع م��ن ح��رص خ��ادم الحرمين
الشريفين على تعزيز جهود في مكافحة اإلره��اب ،مؤكدا ً أن
اإلرهاب شر ال بد من إزالته من العالم عبر الجهود الدولية.
وأضاف الجبير بعد تقديم شيك بالمبلغ لألمين العام لألمم
المتحدة« :لقد لدغنا من جحر اإلرهاب .ونعتقد أن الدول التي
لم يلدغها اإلره��اب تتخاذل في التعامل مع اإلره��اب بطريقة
ج��دي��ة» .ب ��دوره ق��ال السفير المعلمي إن ال�س�ع��ودي��ة تشعر
بالتزام قوي تجاه العمل الدولي عبر األمم المتحدة ،وإن هذا
المركز هو المركز الدولي الوحيد في العالم الذي لديه شرعية
لمحاربة اإلرهاب ،وهو يحارب الفكر الذي يقف وراء ظاهرة
اإلرهاب.
أين يصرف هذا الكالم فيما المملكة تواصل من دون توقف
دعمها وتمويلها للجماعات اإلرهابية والوهابية وضخ الفكر
الوهابي الذي يقف وراء ظواهر اإلرهاب الدموي في العراق
وس��وري��ة ولبنان واليمن وليبيا وال�ش�م��ال األف��ري�ق��ي وحتى
م��ال��ي ون�ي�ج�ي��ري��ا ،ف�ه��ل ه��ي س�ي��اس��ة االح �ت��واء ال �م��زدوج بيد
تغدق السعودية األموال على متزعمي المجموعات اإلرهابية
وتسميهم ت��ارة بالمعتدلين وط��ورا ً بالثوار وباليد األخرى
تغدق التبرعات والهبات لمحاربتهم والقضاء عليهم وتندد
بهم ب��أق��وى ال �ع �ب��ارات ،فهي كمن يقتل القتيل ويمشي في
جنازته أو كما يقول المثل المصري اسمع كالمك يعجبني
أشوف أفعالك أتعجب أو كما جاء في الحديث الشريف ال تزني
وال تتصدقي.
صحيح أن�ن��ا سمعنا ف�ت��اوى متناقضة كثيرة م��ن مشايخ
المملكة ح��ول اإلره���اب وأن هيئة العلماء ه�ن��اك ف��ي اآلون��ة
األخيرة ب��دأت تصدر فتاوى باتجاه واح��د ضد اإلره��اب كما
ص��درت عن الملك أوام��ر حول تضييق الخناق على اإلرهاب
السعودي الذي وصل مستويات من اإلجرام والفظائع حدا ً لم
يعد محتمالً فهل هي صحوة ضمير نتمناها؟ أم هي مراجعة
للحسابات وال��ره��ان��ات الخاطئة ن��رح��ب ب�ه��ا؟ وك�ي��ف نفسر
هذا االستنفار السعودي الدعائي واإلعالمي والدبلوماسي
محموالً على فيض من السخاء المالي الكبير لمكافحة اإلرهاب
في وقت لم يتغير شيء على ارض الواقع؟ وهل يعتقد حكام
المملكة أن تحسين السمعة الملطخة ب��دم��اء ماليين الناس
الذين قضوا جراء الرعاية السعودية التامة لإلرهاب ممكن أن
تشترى بالمال والدوالرات وبالتبرعات والهبات والمكرمات
وال� �ص ��راخ اإلع�ل�ام��ي وال �ف �ض��ائ��ي ال �ع��ال��ي ال �ت��وت��ر؟ وه ��ا هو
صديقهم وأح��د كبار رع��اة اإلره��اب في العالم رئيس وزراء
بريطانيا ديفيد كاميرون يفتتح قافلة الخائفين والمرتجفين
من تمدد اإلره��اب إلى قلب عواصمهم األوروبية فيكتب على
صفحات التلغراف اللندنية مقاالً طافحا ً بالمخاوف والقلق من
وصول اإلره��اب إلى ش��وارع مدينة الضباب بأسرع مما هو
متوقع وبما يوحي بالندم لدعم اإلرهاب أو السكوت عنه خالل
الفترات السابقة.
ما من شك أن ما يقوم به حكام النظام السعودي من إبعاد
شبهة اإلرهاب عنهم وإظهار براءتهم من جرائره يصعب على
أحد تصديقه ألن هذا منافي لطبيعتهم وسلوكهم عبر عقود،
فضالً عن الدور الذي كلفوا به من أسيادهم وراء البحار لقاء
بقائهم المزمن على كراسي العرش .وبالتأكيد ما كانت لتظهر
هذه الحمية والسخاء لمحاربة اإلره��اب فجأة لوال أن بدأت
أحالمهم ومشاريعهم تتحطم على صالبة الصخرة السورية
العصية على االنكسار ولوال أن دخلوا أيضا ً في قفص اتهام
بلدان العالم لهم باإلرهاب وارتطموا بدوامة اإلفالس وحيرة
ال �ن��دم ...وم��ع ذل��ك كله نعتقد أن ال�ع��رب والمسلمين جميعا ً
يتمنون أن ي�ك��ون ه��ذا ال�س�ل��وك ال�ج��دي��د المغاير ن�ظ��ري�ا ً لكل
السلوكيات السابقة قد جاء عن يقظة ضمير وصحوة وجدان
ول��و م�ت��أخ��رة ،ول�ي��س فقط للملمة فضائح م�م��ارس��ة إره��اب
ال��دول��ة المنظم والممنهج على مستوى ال��دول��ة وال�ن�ظ��ام في
المملكة العتيدة ،وطبعا ً ليس له مثيل في المنطقة مع األسف
سوى اإلرهاب «اإلسرائيلي» الذي تتوالى فصوله األخيرة في
العدوان الوحشي على غزة.
tu.saqr@gmail.com

فني�ش :المقاومة نجحت
في الميدان وال�سيا�سة
أشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش إلى «أنّ هدف العدو
هو ضرب المقاومة الفلسطينية وهذا فشل ونجحت المقاومة في الميدان واآلن
في السياسة ،ويجب تحقيق مكتسبات إنسانية ألهالي غزة المحاصرين» ،الفتا ً
إلى «أنّ الهدف هو إسقاط القضية الفلسطينية والتوسع من خالل االستيطان
وتحقيق األحالم الصهيونية على أرض فلسطين».
ولفت فنيش في حديث تلفزيوني إلى «أنّ وحدة الموقف ومعرفة الفلسطينيين
مصالحهم كفيل ،كما حصل في لبنان من خالل صالبة المقاومة ومن خالل
اإلدارة السياسية ،والمقاومة ال ت��زال على هذا النهج والتمسك بالمصالح
الفلسطينية» ،مشدّدا ً على «أنّ «اإلسرائيلي» ال يزال يرفض منطق إنهاء حصار
للمس بالمقاومة ،وهي لم تقدم التضحيات
غزة وما زال على طريقته بالتفاوض
ّ
من أجل تمكين «اإلسرائيلي» من تحقيق غاياته باإلرادة السياسية بعدما فشل
بالعسكر».

ت �س��ارع��ت ال �ت �ط��ورات ال �ع��راق �ي��ة م �ي��دان �ي �ا ً وسياسيا ً
ورافقتها ت��أوي�لات كثيرة وتكهنات عبر احتمال تبلور
الظروف المناسبة لنشوء تسويات إقليمية ودولية على
جبهات ال�ن��زاع بين المحورين المتقاتلين في المنطقة،
محور المقاومة ومحور أص��دق��اء الغرب وتوابعه على
اخ �ت�لاف مكوناته وب �ص��ورة رئيسية المملكة العربية
السعودية والحكومة التركية.
تؤكد مصادر عراقية وثيقة اإلطالع أن تلك التأويالت
بعيدة كثيرا ً عن حقيقة ما جرى في شأن تسمية رئيس
جديد للحكومة خلفا ً للرئيس نوري المالكي ،فالمشكلة
الحقيقية والمعقدة كانت بين أط��راف التحالف الوطني
ال �ع��راق��ي وه ��ي ن�ت�ي�ج��ة ل �م �ن��اخ م �ت��راك��م م��ن الخالفات
وال�ح�س��اس�ي��ات بين المالكي وك��ل م��ن ال�ت�ي��ار الصدري
والمجلس األعلى بقيادة عمار الحكيم ،وقد أضيف إلى
ذل��ك الموقف الحازم لمرجعية النجف بعد البيان الذي
أصدره آية الله السيد علي السيستاني ،داعية إلى تكليف
رئيس جديد للحكومة واالنطالق لتشكيل حكومة وحدة
وطنية .وهو ما اعتبر سحبا ً لغطاء المرجعية عن استمرار
المالكي في رئاسة الحكومة ،وتضيف المصادر العراقية
أن ح��رص الجمهورية اإلس�لام�ي��ة ف��ي إي ��ران على دور
المالكي في التركيبة السياسية العراقية مستمر وقائم.
وقد بذلت إيران مساعيها قبل االنتخابات العراقية وبعدها
لمصالحة المالكي مع أطراف التحالف الوطني ولتأمين
التفاهم الممكن بين هذه األطراف جميعها وهي ضرورة
باتت أكثر من ملحة بعد اجتياح و«غزوة» الموصل ،وقد

ب��ات التحدي في ال�ع��راق يتمثل بإيجاد سلطة سياسية
متماسكة تستند إلى قاعدة شعبية عريضة وتمثيلية ما
أمكن وعابرة للمكونات العراقية المختلفة وقادرة بشكل
أخص على تفكيك البيئة الحاضنة لإلرهاب التكفيري،
وهذا يتطلب خطوات جريئة ومكلفة ال بد معها من ضمان
التغطية السياسية الشاملة والواسعة ،خصوصا ً أن خطر
االنفصال الكردي أصبح داهما ً واسترداد إقليم كردستان
إل��ى صيغة الحكم المركزية كما باتت أول��وي��ة مكافحة
اإلره� ��اب تتطلب ال �ح��رص ع�ل��ى اس�ت�ق�ط��اب أوس ��ع قدر
ممكن من الشركاء السنّة والشيعة في تركيبة الحكومة
ال�م��رك��زي��ة .وب�ع��د م��وق��ف السيد السيستاني المعارض
الستمرار المالكي أصبح التغيير استحقاقا ً ال بد منه في
نظر كل من إيران والقوى العراقية األخرى.
وكشفت المصادر العراقية عن أن األي��ام التي سبقت
تكليف رئيس جديد للحكومة شهدت محاوالت متالحقة
للتفاهم م��ع المالكي على اإلخ ��راج ال�لائ��ق ،لكنه رفض
مل ّوحا ً بالتصعيد .وتقول المصادر إنّ المواقف اإليرانية
التي تالحقت دع�م�ا ً لتكليف العبادي تشكيل الحكومة
الجديدة كانت وراء التراجع التدريجي في نبرة المالكي
ال ��ذي دع ��ا ال�ج�ي��ش وال �ش��رط��ة واألج� �ن ��دة األم �ن �ي��ة لعدم
التدخل في الصراع السياسي واالستمرار في محاربة
«داع��ش» والمجموعات اإلرهابية التكفيرية بعدما كان
دعاها سابقا ً إل��ى التم ّرد وص��والً إل��ى ق��راره المسؤول
بالتنحي عن منصب رئاسة ال��وزراء لحساب
والجريء
ّ
حيدر العبادي.
والمواقف اإليرانية التي صدرت على لسان أكثر من
مسؤول كانت رسالة موجهة إلى الداخل العراقي لتسهيل
عملية تشكيل الحكومة الجديدة ،أما بخصوص العالقة

مع الدول المتدخلة في العراق وبالذات تركيا والسعودية
والواليات المتحدة األميركية فهي تعتبر إزاحة المالكي
تلبية ألحد شروطها في مجال التعاون لمكافحة اإلرهاب
في العراق من دون أن يعني ذلك أن ما جرى قد اتفق عليه
سابقا ً بين إي��ران وه��ذه ال��دول ،وبهذا الخصوص تؤكد
مصادر عراقية مطلعة في قراءتها للغارات األميركية
على بعض م��واق��ع «داع ��ش» على ت�خ��وم أرب�ي��ل أنّ لتلك
ال �غ��ارات ه��دف�ي��ن ،األول حماية ح��دود إقليم كردستان
لتأكيد عالقة التحالف م��ع المجموعة الكردية بزعامة
البارزاني ،والدافع الثاني هو تأكيد االلتزام األميركي في
االتفاقيات األمنية والعسكرية الموقعة مع حكومة بغداد
أي توجه عراقي لتوسيع نطاق التعاون العسكري
ولجم ّ
مع روسيا وإي��ران ،بالتالي هذه الغارات وظيفتها تأكيد
الحضور وليست تعبيرا ً ع��ن ق��رار أميركي باالنخراط
في حلف دولي إقليمي لمحاربة «داعش» وكل الجماعات
اإلرهابية والقاعدية.
وف��ي نظر القيادة اإليرانية أن مواقف ال��دول الثالث
ال�م�ت��دخ�ل��ة ف��ي ال �ش��أن ال �ع��راق��ي وال�م�ع�ن�ي��ة ف��ي محاربة
اإلره���اب ت�ق��اس على مستوى المنطقة ك�ك��ل ،وبالذات
ان�ط�لاق�ا ً م��ن ال�م��وض��وع ال �س��وري ،فطالما م��واق��ف هذه
ال��دول ال ت��زال خاضعة لجماعات اإلره��اب والتكفير في
سورية .فذلك يعني أنها ما زالت تناور في مواقفها من
اإلرهاب في العراق وسورية ولبنان واليمن وغيرها من
ال��دول بحسابات ومصالح تعني ه��ذه ال�ب�ل��دان وليست
انطالقا ً من توجهات جديدة بمستوى األخطار التي تهدّد
المنطقة على يد التكفيريين الذين أطلقتهم هذه الحكومات
وأم �ن��ت ل�ه��م ك � ّل أس �ب��اب ال��دع��م ،ع�ل��ى ك��اف��ة المستويات
للمشاركة في العدوان على سورية.

مجل�س الوزراء ّ
يوقع مر�سوم الهيئات الناخبة
وي�ستحدث كليات ومعاهد واخت�صا�صات جديدة
وقع مجلس ال��وزراء خالل جلسة استثنائية
عقدها في السراي الحكومي أمس برئاسة الرئيس
تمام سالم وغياب وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق بداعي السفر ،مرسوم دعوة الهيئات
الناخبة وواف��ق على استحداث كليات ومعاهد
وبرامج اختصاصات في مؤسسات قائمة.
وأوض��ح وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج أنّ سالم
استهل الجلسة «بالتأكيد كما في كل جلسة على
ضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد في أسرع
وق��ت لكي يستقيم تشكيل وعمل المؤسسات
الدستورية .ثم تطرق الى موضوع االنتخابات
النيابية ودعوة الهيئة الناخبة لممارسة حقها في
انتخاب مجلس نيابي ،وبعد التداول تم توقيع
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي رفعه وزير
الداخلية والبلديات وفقا ً لألصول».
وأضاف جريج« :بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء
إلى بحث المواضيع ال��واردة على جدول أعمال
هذه الجلسة فتداول فيها واتخذ بصددها القرارات
الالزمة وأهمها:
أوالً :الموافقة على استحداث بعض الفروع
الجغرافية وكليات ومعاهد وبرامج اختصاصات
في مؤسسات قائمة والموافقة على الترخيص
ب��إن��ش��اء الكلية الجامعية ل�لاع��ن��ف وح��ق��وق
اإلنسان ،وتأجيل بتّ تراخيص إنشاء جامعات
جديدة أخرى إلى جلسات الحقة لمجلس الوزراء
استكماال ً للمعلومات في شأنها .
ثانياً :تأكيد دعم الحكومة موقف وزير التربية
الياس بو صعب بالنسبة إلى الحل الذي توصل

المشنوق ح��اض��راً ،وطرحنا من خ��ارج جدول
األعمال موضوع استجرار المياه بسب الجفاف،
ووجدنا أنه يمكن استخراج المياه من الدامور ومن
مناطق أخرى عبر حفر اآلبار الجوفية هناك».
ولفت وزي��ر االت��ص��االت بطرس ح��رب إل��ى أنّ
«الموافقة على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
ج��اء ألنّ الحكومة تقوم بواجباتها» .وق��ال:
«توافقنا أيضا ً على فتح  13كلية في الجامعات،
أجلنا البحث في إنشاء  6كليات جدد إلى
فيما ّ
جلسات سابقة».
ب ّري مستقبالً خوري في عين التينة

(ت ّموز)

محادثة بين خليل وأبو فاعور والحاج حسن خالل جلسة مجلس الوزراء

بارود :عدم ن�شر المر�سوم �ضمن المهلة ط ّير االنتخابات
في سدّة الرئاسة ،تناط صالحيات رئيس الجمهورية
وكالة بمجلس ال��وزراء (المادة  62من الدستور)
الذي «توافق» منذ مدة على توقيع أعضائه الـ24
على المراسيم .وبالتالي ،لم يكن يحتاج مرسوم
دعوة الهيئات الناخبة إلى قرار في مجلس الوزراء
وإنما كان يحتاج إلى توقيع بالوكالة عن رئيس
الجمهورية المغيب ،األمر الذي لم يحصل».
وشدّد على «أنّ دعوة الهيئات الناخبة هي من
األمور اإلجرائية التي يتوجب على السلطة التنفيذية
القيام بها لزوما ً وليس اختيارياً ،بمعنى أن ال سلطة
استنسابية في األمر وإنما صالحية مقيدة» .وقال:
«إنّ الحديث عن أنّ مهلة التسعين يوما ً اإللزامية
هي مهلة ّ
حث وليست مهلة إسقاط هو حديث غير
مج ٍد قانوناً ،أوال ً ألنّ المهلة ملزمة وثانيا ً ألنّ مهالً

أخرى ترتبط بها ،ال سيما تلك المتعلقة بمهمات
هيئة اإلش��راف على الحملة االنتخابية واإلع�لام
االنتخابي وفتح الحساب المصرفي الخاص
بالحملة االنتخابية والترشيحات وسواها من
المهل واإلجراءات».
ولفت ب��ارود إل��ى أنّ «ع��دم نشر مرسوم دعوة
الهيئات الناخبة من قبل المراجع المفترض بها ذلك،
وقبل انقضاء المهلة القانونية اإللزامية المفروضة،
أدى عمليا ً إل��ى تطيير االنتخابات في موعدها»،
موضحا ً أنّ «هذا التل ّكؤ الخطير ال يمكن أن يعالج
بعد اآلن ،بكل أس��ف ،إال بتعديل تشريعي يطاول
قانون االنتخاب .وقد يكون المقصود من وراء ذلك
فرض أمر واقع يؤدي ،مرة ثانية ،إلى تمديد المجلس
لواليته بصورة غير دستورية».

وفد من عائلة ولجنة الأ�سير �سكاف زار رئي�س الحكومة
وجمعية الأ�سرى طالبت باالهتمام بق�ضيته
زار وف��د مشترك من لجنة عائلة
األس��ي��ر يحيى س��ك��اف وأص��دق��ائ��ه
وال��ج��م��ع��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�لأس��رى
وال��م��ح��رري��ن ،برئاسة أمين سرها
جمال سكاف ،رئيس مجلس الوزراء
تمام سالم.
وبعد اللقاء قال سكاف« :أطلعنا
دول��ة الرئيس على أج���واء قضية
عميد األسرى والمعتقلين اللبنانيين
والعرب في السجون «اإلسرائيلية»
يحيى سكاف المعتقل في سجون
الكيان الغاصب منذ  11آذار 1978
إثر مشاركته في عملية الشهيد كمال
ع���دوان داخ���ل فلسطين المحتلة،
والتي أُسر فيها وهو جريح وشاهده
عدد من األسرى اللبنانيين والعرب
داخل تلك السجون المظلمة ،إضافة
إلى حصولنا على وثيقة من اللجنة
ال��دول��ي��ة للصليب األح��م��ر ال��دول��ي
تؤكد وج��ود األسير يحيى سكاف
على قيد الحياة في سجن عسقالن
ف��ي زن��زان��ة تابعة لالستخبارات

(حسن ابراهيم)

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس ،رئيس الجامعة
اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين على رأس وفد من الجامعة ضم عميد
كلية الحقوق الدكتور كميل حبيب ،وعميد كلية العلوم المسؤول التربوي
المركزي لحركة «أمل» الدكتور حسن زين الدين ،وأستاذ العالقات الدولية
الدكتور أحمد ملي.
وتمنى رئيس الجامعة على بري رعاية المؤتمر العلمي عن نهر النيل المزمع
عقده في تشرين األول المقبل في الجامعة اللبنانية ،في حضور خبراء دوليين
وآخرين من الدول المعنية.
وكان بري استقبل سفير لبنان في الفاتيكان جورج خوري ثم المغترب
القاضي سالم سالمة.

مالحظات حول دعوة الهيئات الناخبة

في ظ ّل النقاش السياسي الذي يواكب موضوع
دع��وة الهيئات الناخبة ،وض��ع وزي��ر الداخلية
والبلديات السابق زياد بارود مالحظات قانونية
حول هذا الموضوع.
وجاء في مذكرة المالحظات التي أصدرها مكتب
بارود «أنّ دعوة الهيئات الناخبة هو ،عمليا ،فعل
تحديد موعد االنتخابات ،على أن يفصل بين هذا
الموعد وتلك الدعوة  90يوما مكتمال».
وأش��ارت إل��ى «أنّ دع��وة الهيئات الناخبة تتم
بموجب مرسوم عادي وليس بموجب مرسوم يتخذ
في مجلس الوزراء .وهذا يعني أنّ المرسوم المذكور
يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ويقترن بموافقة وتوقيع كل من رئيس مجلس الوزراء
ورئيس الجمهورية» .وأضاف بارود« :في ظ ّل الخلو

الحظ متابعون أنّ
الرئيس السابق ميشال
سليمان يزاول نشاطا ً
شبيها ً بما كان يمارسه
خالل واليته الرئاسية.
فبعض الوزراء والنواب
يحرصون على زيارته
باستمرار كما أنّ الوفود
الديبلوماسية األجنبية
تبدأ جوالتها السياسية
في بيروت بلقاء سليمان,
فضالً عن االتصال الهاتفي
الالفت الذي أجراه أخيرا ً
معه الملك السعودي
عبدالله بن عبد العزيز
ليبلغه فيه بهبة المليار
دوالر اإلضافية للجيش
والقوى األمنية ،والتي
ُكلّف الرئيس السابق سعد
الحريري باإلشراف على
تنفيذها ،علما ً انه لم يعد
أي
لسليمان وال للحريري ّ
صفة رسمية على مستوى
السلطة التنفيذية.

ب ّري ا�ستقبل خوري
ووفد ًا من «اللبنانية»

�سالم ي�ستعجل انتخاب رئي�س الجمهورية

إليه في ش��أن تمكين الطالب من ال��دخ��ول إلى
الجامعات (إعطاء إفادات).
ثالثاً :تأجيل البحث في موضوع النفايات
الصلبة وتأجيل موضوع الجفاف وتأمين المياه
إلى جلسة الحقة بسبب ضيق الوقت».
وق��ال وزي��ر العدل أش��رف ريفي بعد الجلسة
«بتوقيعنا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قمنا
بواجبنا ،والتأخير  24ساعة يعتبر أقل مسؤولية
من عدم إقرار المرسوم» .وأضاف« :أجلنا البحث
في ملف مطمر الناعمة ليكون وزير الداخلية نهاد

خفايا
خفايا

سالم مجتمعا ً إلى الوفد في السراي
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،وه��و م��ح��روم من
أبسط حقوق اإلنسان التي تكفلها
وتقرها القوانين المتعلقة بحقوق
األسرى».

وطالب الحكومة بـ «العمل على
ك��ل األص��ع��دة المحلية والعربية
والدولية من أجل إنقاذ أسير لبناني
ل��ب��ى ن���داء وط��ن��ه وأم��ت��ه م��ن أج��ل

تحرير أرضه وأسراه فوقع في األسر
يتعرض ألب��ش��ع أن���واع التعذيب
والعزل ،إضافة إلى قضية األسير
ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي��ان وال��ص��ي��اد محمد
فران».
وأضاف« :أننا على أمل بتكامل دور
الدولة اللبنانية بمتابعة هذا الملف
مع المقاومة الباسلة التي حررت
الجزء األكبر من األرض اللبنانية
واألسرى والمعتقلين ،وهي لن تبخل
بالنضال لتحرير ما تبقى من أسرانا
ومعتقلينا في مقدمهم األسير يحيى
سكاف ،لذلك ناشدنا دولة الرئيس
س�لام إعطاء ه��ذه القضية االهتمام
المطلوب عبر االت��ص��االت الدولية
للضغط ع��ل��ى ال��ع��دو الصهيوني
لمعاملة األسير يحيى سكاف وباقي
األس��رى معاملة إنسانية والسماح
للجنة ال��دول��ي��ة للصليب األح��م��ر
بالتواصل مع أسرانا وكشف مكان
اعتقالهم ومن ثم اإلفراج عنهم وإنهاء
هذه المأساة الكبيرة».

عريجي :فرنجية وجنبالط اختلفا
على المر�شح لرئا�سة الجمهورية
اعتبر وزير الثقافة روني عريجي أنّ اللقاء الذي جمع رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية برئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط في
بنشعي أول من أمس ،فتح صفحة جديدة في العالقات ،وأعاد إحياء التواصل
الذي كان شبه منقطع.
ولفت في تصريح إلى «أنّ اإلثنين اتفقا على ضرورة الوقوف في وجه خطر
المجموعات التكفيرية الذي يهدّد المنطقة ولبنان» ،مشيرا ً إلى «أنّ فرنجية
وجنبالط اتفقا أيضا ً على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع
وقت لكنهما اختلفا على المرشح».
وفي ّ
ملف االنتخابات النيابية ،أكد عريجي «أنّ المردة مع إجراء االنتخابات
في مواعيدها ،وإذا تعذر اجراؤها في ظ ّل الظروف التي يم ّر بها لبنان فإنّ التمديد
يبقى أفضل من الفراغ».
ولفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة إلى أنّ جوالت جنبالط
ولقاءاته بالقيادات والمرجيات المسيحية والوطنية« ،تصب في سياق دعم
االستقرار في لبنان أمام المخاطر المحدقة به» .وأشار إلى أ ّنه «حريص على
التواصل مع الجميع من دون استثناء ،من أجل تحصين الساحة الداخلية
واإلس��راع في انتخاب رئيس للجمهورية حفاظا ً على هذا الموقع المسيحي
والوطني في آن واحد».

العري�ضي :الدولة هي المالذ
وبتعاوننا نن ّمي م�ؤ�س�ساتها
اعتبر النائب غازي العريضي
أنه مهما كانت خالفاتنا السياسية
ك��ب��ي��رة ي��ج��ب أال نختلف على
لبنان ،مؤكدا ً أنّ الدولة هي المالذ
والمرجع.
وأشار العريضي ممثالً رئيس
الحزب التقدمي االشتراكي النائب
وليد جنبالط في حفل العشاء
السنوي لجمعية «الخريجين
التقدميين» في قصر المير أمين
 بيت الدين ،إلى أنّ «الخطر الذييأتي إلينا تحت عناوين مختلفة
م��س��ت��غ�لاً ال��دي��ن أب��ش��ع أن���واع
اإلستغالل إنما يصيبنا جميعاً» ،وجدّد تأكيد «موقفنا الداعم للجيش اللبناني
وق��وى األم��ن الداخلي وكل المؤسسات األمنية على هذا الصمود والموقف
والتضحيات الكبرى التي قدمت دفاعا ً عن لبنان ومن أجل كل اللبنانيين».
ورأى أنّ «التجربة التي خاضتها المؤسسات األمنية في األشهر األخيرة
خصوصا ً في األيام األخيرة ،أثبتت أنّ البنية األمنية موجودة وقوية وقادرة
وما كان ينقصنا هو التنسيق والتكامل ،إضافة إلى ما نحتاجه من إمكانات
وطاقات».
واعتبر أنّ «التجربة تثبت أن��ه مهما كانت خالفاتنا السياسية كبيرة،
وستبقى ألنها جزء من تراثنا وتنوعنا السياسي في لبنان ،وأحيانا ً تتغير
المواقع وتتبدل المواقف والتحالفات ،إال أنه يجب أال نختلف على لبنان وأمن
لبنان وعلى الدولة في لبنان ،الدولة التي هي المالذ والمرجع».
وقال العريضي« :بتعاوننا نستطيع أن نطور وأن ننمي مؤسسات الدولة
وأن ندفعها لكي تكون مؤسسات منتجة على كل المستويات».
وكانت كلمة «للخريجين التقدميين» ألقاها رئيس الجمعية يحيى أبو كروم.

