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�إطالق نار على الجي�ش خالل توقيف مطلوبين في طرابل�س
والمجل�س العدلي يحكم بالإعدام على ثالثة من «فتح اال�سالم»
ي��واص��ل الجيش مالحقة خاليا
التنظيمات اإلرهابية النائمة في أكثر
من منطقة لبنانية ،وآخرها أمس في
الدكوانة وطرابلس.
فبعد عملية ع��اص��ون النوعية
وتوقيف أخ��ط��ر خلية ل��ـ«داع��ش»
ف��ي لبنان وعلى رأس��ه��ا «أب��و بكر

ميقاتي» الذي أدلى باعترافات خالل
التحقيق معه ،ال تقل خطورة عن
خليته ومهماتها كاشفا ً أنه كان على
اتصال شبه يومي بنائب شمالي،
ده��م��ت ق��وة م��ن الجيش ومديرية
المخابرات وشرطة بلدية الدكوانة
صباح أمس ،المنطقة الصناعية في

رأس الدكوانة وأوقفت  11شخصا ً
س��وري �ا ً وم��ص��ري�ا ً ل��ع��دم حيازتهم
أوراق �ا ً ثبوتية وإج��ازات عمل ،ومن
بينهم  4يشتبه في انتمائهم إلى
تنظيمات إرهابية.
ك��م��ا أوق����ف ال��ج��ي��ش شخصين
مطلوبين من منطقة المنكوبين في

مناورة للواء العا�شر في زغرتا
على �إخالء �ضحايا تفجير في مدر�سة
نفذ اللواء العاشر في الجيش اللبناني ،المنتشر
عمالنيا ً في قضاء زغرتا – الزاوية ،مناورة نموذجية
تدريبية لإلخالء بالتعاون مع الدفاع المدني والصليب
األحمر على أرض مدرسة «ن��ورث ليبانون كولدج»
حول فرضية تفجير إرهابي في مدرسة أو مؤسسة أو
مرفق عام .وتخلل المناورة إخالء للجرحى والمصابين
وتعليم األساتذة والطالب واألهالي كيفية التعامل مع
هكذا ح��وادث في حال حصولها بغية الحفاظ على
السالمة العامة.
وألقى قائد ال��ل��واء العاشر العميد خضر حمود
محاضرة استهلها بشكر المدرسة على «استضافة
الحدث األم��ن��ي» ،ثم ش��رح للحاضرين «الهدف من
تكرار المناورة» ،مشيرا ً إلى «أنّ لإلرهاب نشاطات
متعددة والجيش يعمل على استدراكها عبر التخطيط
والتوعية كما يقوم بمناورات لتعريف الناس على
كيفية التصرف في حال حصول كارثة».
وأكد حمود «أنّ التمرين يتضمن فرضية انفجار

طرابلس ،أحدهما من آل صالحة
واآلخ��ر م��ن آل ض��ن��اوي ،وتواكبت
العملية مع ظهور مسلح وتبادل
إلط�لاق النار بين القوة المداهمة
والمسلحين.
كما عُ ثر مساءً ،على قنبلة يدوية
غير م��ع �دّة للتفجير ،على طريق
العبدة  -العريضة الدولية عند
مفترق ح��م��ص ،وح��ض��رت دوري��ة
تابعة ل��ل��واء ال��ث��ان��ي ف��ي الجيش
وأزالتها.

تجريم عناصر
من «فتح اإلسالم»

سيارة مفخخة في باحة المدرسة ما سيوقع قتلى
وجرحى مفترضين في صفوف الطالب ويتبع ذلك
تفجير عبوات ويترافق ذل��ك مع توقيف مشتبهين
مفترضين في مسرح الجريمة».
وبعد المناورة التي حملت عنوان «تمرين عمليات
حفظ أمن زغرتا» واستمرت لنحو ساعتين ،قدم قائد
اللواء العاشر دروعا ً تذكارية إلى الوحدات العسكرية
المشاركة وللدفاع المدني والصليب األحمر وإلى رئيس
الدير األب انطوان سليمان الذي ألقى بالمناسبة كلمة
باسم الرهبانية اللبنانية المارونية شكر فيها الجيش
«على ما يقوم به للحفاظ على الوطن والمواطنين»،
مشيدا ً بـ«التضحيات التي يقدمها أفراده على مذبح
الوطن» ،معلنا ً «وضع المدرسة بمالعبها وقاعاتها في
تصرف الجيش للتدريب والتعليم».
وبالمناسبة نفذ اللواء العاشر يوما ً أمنيا ً في زغرتا
فأقام الحواجز ونشر اآلليات عند مفارق الطرق ودقق
في هويات مستقلي السيارات بعد تفتيشها.

وبالتوازي ،تابع المجلس العدلي
إص��دار األحكام في ّ
حق اإلرهابيين
المتهمين باالعتداء على الجيش،
وف��ي جلسة عقدها أم��س برئاسة
رئيس المجلس باإلنابة ،القاضي
أن��ط��ون��ي عيسى ال��خ��وري ،أص��در
المجلس حكما ً ج� ّرم فيه المتهمين
ب�لال نديم الحولي ومحمد حسن
موسى ومنجد محمد ن��ور الفحام
غيابياً ،بعد إدانتهم بجرائم إرهابية
ض ّد الدولة.
وورد في الحكم المذكور أنه «ثبت
لهيئة المجلس إق���دام ه��ؤالء على
التآمر على أمن الدولة الداخلي من
خالل إسهامهم في النشاط اإلجرامي
لتنظيم فتح اإلسالم ،الذي هو تنظيم
إرهابي يهدف إلى ّ
بث روح الفتنة
بين أب��ن��اء ال��وط��ن ،وق��ام بتشكيل
خاليا إرهابية نفذت أعماال ً إجرامية

يازجي التقى الرئي�س اليوناني ووزير الخارجية:
نت�ألم وال نخاف وباقون في الم�شرق
في مناطق لبنانية متعدّدة بقصد
زع��زع��ة االس��ت��ق��رار واألم���ن وض��رب
مؤسسات الدولة ،وتحديدا ً الجيش
ال��وط��ن��ي ،وم���ن خ�ل�ال إس��ه��ام��ه��م
في تزويد أف��راد التنظيم المذكور
بأسلحة حربية خفيفة ومتوسطة
وبمستندات ثبوتية مزورة».
وت��ض��م��ن ال��ح��ك��م أنّ «ال��م��ت��ه��م
الحولي ح��اول تأمين م��ادة الزئبق
ألحد اإلرهابيين ،وتوسط بين هذا
األخ��ي��ر وب��ي��ن ت��اج��ر س�لاح بقصد
تزويده بأسلحة خفيفة ومتوسطة.
كما ز ّور له ج��وازات سفر دنماركية
وسويدية ولبنانية .وذكر أنّ المتهم
موسى سافر من سورية إلى اليونان
بعد أن اتهم باشتراكه في مجزرة
«ال��ق��زاز» التي وقعت في سورية،
وب��أن��ه س��اه��م ف��ي تجنيد ح��وال��ى
خمسين عنصرا ً لمصلحة تنظيم فتح
اإلسالم ،واستضاف بعض عناصر
هذا التنظيم في مخيم اليرموك في
سورية حيث أ ّمن لهم مالذا ً آمناً».
وتضمن الحكم أيضا ً «أنّ المتهم
الفحام أق��دم على مساعدة بعض
العناصر والكوادر والقياديين في
التنظيم المذكور م��ن خ�لال مدّهم
بالمال وتزويدهم ب��ج��وازات سفر
م������ز ّورة» .وخ��ل��ص ال��ح��ك��م ،بعد
اإلدغام ،إلى إنزال عقوبة اإلعدام في
ّ
حق المتهمين الثالثة.
من جهة أخ��رى ،عثر على جثة
مجهولة عند أط��راف بلدة عرسال
الشرقية ،يعتقد أنها ع��ائ��دة إلى
شخص سوري.

ر�سائل ر�أ�س ال�سنة الهجرية دعت �إلى تح�صين الو�ضع الداخلي

دريان :م�شروعنا الدولة والعي�ش الواحد
قبالن :لنبذ الأحقاد والعمل لم�صلحة الوطن
ركزت رسائل رأس السنة الهجرية على دعوة اللبنانيين
إلى التمسك بوطنهم ودولتهم ومؤسساتهم الدستورية وإلى
االلتفاف حول الجيش ونبذ األحقاد والعمل لمصلحة الوطن.
كما دعت إلى إعادة قراءة الرهانات السابقة ،والمبادرة
بعدها إلى خطوات تحصن الوضع الداخلي ،وتعزيز مناخات
الوحدة.
وفي هذا السياق ،أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف
دريان «أنّ مشروعنا نحن اللبنانيين الدولة الواحدة والوطن
الواحد والجيش الواحد والعيش الواحد» ،داعيا ً «اللبنانيين
جميعا ً إلى التمسك بوطنهم ودولتهم ومؤسساتهم الدستورية
مهما كلف ذلك من جهد وطاقة».
وفي رسالة وجهها بمناسبة السنة الهجرية الجديدة ،قال
دريان« :في ذكرى الهجرة النبوية جرى اإلعالن بدار الهجرة
عن قيام األمة الواحدة من دون الناس ،ومن ضمن اإلعالن
أنه (يجير على المؤمنين أدناهم ،وهم يد على من سواهم)،
وم��ع ذل��ك ن��رى أنّ المسلمين اليوم يقاتل بعضهم بعضاً،
ويقتل بعضهم بعضاً ،تارة على المذهب ،وتارة على الوطن،
وطورا ً على فهم معين لألمة ،نعم ،إنها حروب بين المسلمين
في ديار المسلمين ،وال سبب وال علة إال االستتباع للخارج أو
الحرص على سلطة فانية ودنيا ساقطة ،ثم يقال لنا تارة إنه
صراع بين السنة والشيعة أو بين إيران والعرب ،أو بين إيران

وتركيا ،وهذه جميعا ً أسماء ومسميات وأهواء ما أنزل الله بها
من سلطان».
وك��ان دري��ان تلقى ات��ص��اال ً من بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام،
مهنئا ً بالسنة الهجرية الجديدة.

قبالن

وط��ال��ب نائب رئيس المجلس الشيعي األع��ل��ى الشيخ
عبداألمير قبالن «الجميع ب��أن ي��أخ��ذوا من نهج الحسين
العدالة واالستقامة والصدق واالعتراف بالحقيقة ،ففي شهر
محرم انقشعت الظلمة وانتصر الحق وانهزم الباطل وظهرت
شوكة اإلس�لام متحدية العنف والشر والباطل ،مما يحتم
أن نتعلم من نهضة الحسين الصدق واإلخ�لاص والمحبة
ّ
الحق ليكون
والفضيلة ،فنرفض الباطل بكل أشكاله ونأخذ
الدليل والهدف وطريق االستقامة».
كما طالب قبالن في خطبة الجمعة «اللبنانيين أن يكونوا
صفا ً واح��دا ً متعاونين على الخير عاملين لما فيه منفعة
الوطن وشعبه بعيدين من المشاكسة والمناكفة فينبذوا
الخالفات واألحقاد ويعملوا لمصلحة الوطن وأهله ويدعموا
الجيش اللبناني فيلتفوا حوله فيكونوا مع الجيش في الس ّراء
والض ّراء والشدّة والرخاء ،ألنّ لبنان يحتاج إلى أن يكون

3

جيشه قويا ً مجهزا ً بأحدث األسلحة والعتاد ليحفظ لبنان
ويدافع عنه ويكون نعم الحامي للبنان وشعبه وحدوده».

حسن

الموحدين ال��دروز
وفي المناسبة عينها ،دعا شيخ عقل
ّ
الشيخ نعيم حسن الجميع «إل��ى إع��ادة ق��راءة الرهانات
السابقة ،وال��م��ب��ادرة بعدها إل��ى خطوات تحصن الوضع
الداخلي ،وتوفر للحكومة فسحة العمل المنتج الذي من شأنه
ويوحد الموقف السياسي
وحده أن يعزز الثقة ،ويحفز الهمم،
ّ
باحتضان القوى األمنية وإضفاء الغطاء القوي لما يقوم
به جيشنا الوطني من تضحيات ومهمات كبرى سيحفظها
له التاريخ في سجل البطولة والشرف والوفاء ،فهو الدرع
الوحيد لحماية الوطن واللبنانيين».

الرئيس اليوناني يقلد يازجي الوسام األرفع في الجمهورية
ش���دّد بطريرك أنطاكية وسائر
المشرق يوحنا العاشر يازجي «على
بقاء المسيحيين في منطقتهم ،أرض
المشرق» ،داعيا ً «العالم والمجتمع
ال��دول��ي وال��ح��ك��وم��ات إل��ى انتهاج
الوسائل السلمية إلحالل السالم في
المشرق وفي سورية خصوصاً».
وواصل يازجي زيارته السالمية
إلى اليونان ،وزار أمس دير بتراكي
ف��ي أثينا وأق���ام فيه ص�لاة الشكر.
وبعد كلمة ترحيبية من رئيس الدير
المطران ياكوفوس ،ألقى يازجي كلمة
دعا فيها «أن تقصر األيام العصيبة
التي يمر فيها المشرق» .بعد ذلك
انتقل والوفد المرافق إلى مقر المجمع
اليوناني ال���ذي انعقد استثنائيا ً
وذل��ك ف��ي حضور رئيس األساقفة
إيرونيموس الثاني والمطارنة من
الجانبين األنطاكي واليوناني .وقد
رحب إيرونيموس بيازجي ،مشدّدا ً
على «أنّ الكنيسة اليونانية تصلي
م��ن أج��ل س��وري��ة وم��ن أج��ل ع��ودة
السالم إليها وأنها أيضا ً تصلي من
أجل لبنان ال��ذي اضطلع ويضطلع
فيه المسيحيون بدور كبير» .وقال:
«ال نتخيل الشرق األوس��ط من دون
المسيحيين».
ور ّد البطريرك يازجي بكلمة شدّد
فيها «ع��ل��ى ب��ق��اء المسيحيين في

منطقتهم ،أرض ال��م��ش��رق» ،وق��ال:
«األح��رى بالعالم والمجتمع الدولي
والحكومات انتهاج الوسائل السلمية
إلح�ل�ال ال��س�لام ف��ي ال��م��ش��رق وف��ي
س��وري��ة خ��ص��وص�اً .ون��ح��ن نرفض
كمسيحيين وكمسلمين التطرف
الديني واإلره���اب والقتل والتكفير
واستخدام حقوق اإلنسان كذريعة
ل��ل��ت��دخ��ل .أردت أن أق����ول األم���ور
بحقيقتها ،ألنّ اإلعالم ال يقول الحقيقة
دوم�اً ،وأؤكد أنّ شعبنا األرثوذكسي
متمسك بإيمانه وبأرثوذكسيته حتى
ال��دم» .وس��أل« :أي��ن حقوق اإلنسان
مما يجري مع مطارنة حلب؟ المجتمع
الدولي صامت كلياً! أهذه هي حقوق
اإلن��س��ان؟ وإذا كانت ه��ذه القضية
إلخافتنا وترهيبنا ،فإننا نقول إننا
نتألم وال نخاف أبداً ،ونحن باقون».
ثم قلد رئيس األساقفة البطريرك
يوحنا العاشر وسام «صليب القديس
بولس األرف��ع» تقديرا ً له وللكنيسة
التي يمثل .ومن ثم انتقل البطريرك
يازجي ومطارنة الكرسي األنطاكي
للقاء وزي��ر الخارجية أفانجلوس
فنيزلوس.
بعد ذلك التقى البطريرك يازجي
ال��رئ��ي��س ال��ي��ون��ان��ي ك���ارول���وس
بابولياس ،وأك��د البطريرك خالل
ال��ل��ق��اء ع��ل��ى «ث���واب���ت الكنيسة

األنطاكية فيما يجري في المشرق
وعلى ضرورة نبذ كل استخدام للدين
للتفرقة» .وعرض يازجي الصعوبات
التي يواجهها إنسان المشرق ،مشدّدا ً
«على ضرورة بذل الجهد السياسي
بانتهاج سبل ال��س�لام وترسيخه،
واللوجستي أيضا ً بتوفير السبل
العملية لتثبيت المسيحيين وغير
المسيحيين في أرض المشرق التي
ولدوا فيها وفيها يبقون».
وقلد الرئيس بابولياس البطريرك
يازجي الوسام األرفع في الجمهورية
اليونانية.
وك��ان ي��ازج��ي زار برفقة رئيس
أساقفة أثينا إيرونيموس جمعية
أبوستولي التي تعمل في ظل كنيسة
اليونان ،وتنشط في مجال العمل
اإلغ��اث��ي وال��ث��ق��اف��ي واالج��ت��م��اع��ي،
حيث استمع إلى شرح قدّمه رئيس
الجمعية .وكانت للبطريرك مداخلة
تط ّرق فيها ألهميّة وأولوية العمل
اإلغ���اث���ي ،وخ��ص��وص��ا ً ف��ي األي���ام
العصيبة التي يشهدها المشرق.
بعدها ،انتقل البطريرك ورئيس
األساقفة والوفد المرافق إلى كنيسة
ال��ق �دّي��س��ة ب���رب���ارة ح��ي��ث استقبل
بالنشيد الوطني اليوناني واألعالم
اليونانية وال��س��وري��ة واللبنانية
وبنثر الورود.

الراعي من �سيدني :نعي�ش ظروف ًا �صعبة
ون�صلي من �أجل ال�سالم في المنطقة

فضل الله

وق��ال العالمة السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة
من مسجد اإلمامين الحسنين في ح��ارة حريك« :إننا نريد
لعاشوراء أن تكون مناسبة إلصالح واقعنا ،وتعزيز مناخات
الوحدة ،في مواجهة الظلم والطغيان واإلذالل ،بدال ً من أن
توجه إل��ى ه��ذا المذهب أو ذاك ،أو ه��ذا البلد العربي وذاك
ّ
اإلسالمي».

اختتام م�ؤتمر «الطائف بعد ربع قرن على �إعالنه»
والبيان الختامي ي�ؤكد �أنه ما زال منطلق ًا لبناء الدولة
اختتم مؤتمر «اتفاق الطائف بعد
رب��ع ق��رن على إع�لان��ه» أعماله في
فندق فينيسيا أمس ،وأكد
ال��ب��ي��ان ال��خ��ت��ام��ي ال���ذي أذاع���ه
الكاتب طالل الحسيني في الجسلة
الثامنة واألخيرة «أنّ اتفاق الطائف
ما زال ،في أساسه ،بعد ربع قرن
على إعالنه ،منطلقا ً لبناء الدولة
اللبنانية في مفهومها المدني الذي
يرتكز على تعدد المصالح وضرورة
التأليف المتطور بين هذه المصالح،
طلبا ً لتحقيق االنسجام في ما بينها،
وتحقيقا ً للمشروع اللبناني ،بما
هو مشروع أم��ن وحرية ومساواة
وارتقاء».

الجلسة الخامسة

وقد افتتح اليوم الثالث للمؤتمر،
بجلسة خامسة بعنوان «دروس
مفيدة ومستفادة من دول أخرى»،
أداره��ا أخيم فوكت ممثل مؤسسة
«ف��ري��دري��ش إي���ب���رت» ،واستهلت
بكلمة لممثل المعهد األلماني الدولي
ل��ل��دراس��ات ه��ام��ب��ورغ  -ألمانيا
ستيفان روسيني ،ال��ذي اعتبر أن
«لبنان وج��د شكالً متحضرا ً أكثر
للتنافس» ،مشيرا ً إلى «أنّ الطوائف
ت��واف��ق��ت ع��ل��ى ن��ش��اط السلطات،
وكانت هناك منافسة في ما بينها».
وقال« :لبنان يشكل أنموذجا ً للدول
في الشرق األوسط».
واع��ت��ب��ر ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم
ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ج��ام��ع��ة ب��غ��داد
عبدالجبار أحمد عبدالله أنّ «هناك
تشابها ً بين لبنان والعراق لجهة
ت��ع��دد ال��ط��وائ��ف وال��م��ح��اص��ص��ة
الطائفية» .وقال« :ليست العبرة في
بالغة أو كثرة المواد الدستورية ،إنما
في المواد التي تطبق من الدستور،
فالعرف أصبح مكمالً للدستور ،ال بل
أهم منه».
وألقى فاريا المسليمي من اليمن
كلمة قال فيها« :إذا قارنا بين اليمن
ولبنان ،نالحظ أنّ في األول تطبق
المناطقية .أم��ا في الثاني فتطبق
الطائفية».
من جهته ،أشار كريم المفتي من
جامعة الحكمة إل��ى «أنّ الطائف

ص��ن��ع ح���ال اس��ت��ق��رار ع��ب��ر إن��ه��اء
الحرب وإع��ادة العملية السياسية
والمجيء بالنخب المتصارعة إلى
السلطة» ،وق��ال« :بعد  25عاماً،
تعطلت العملية االنتخابية ،جرى
التمديد لمجلس ال��ن��واب وتعطيل
عمل المجلس الدستوري ،حتى برز
الشغور في سدة الرئاسة األولى».
وق���ال سفير س��وي��س��را فرنسوا
ب���اراس ،م��ن جهته« :عليكم عدم
االع��ت��ق��اد ي��وم �ا ً ب���أنّ م��ا يطبق في
سويسرا يمكن أن يطبق في لبنان
ألنّ لكل بلد ف���رادت���ه» ،الف��ت �ا ً إلى
حس المواطنة
«أنّ األه��م هو بناء
ّ
ل��دى المواطنين ،وات��ف��اق الطائف
يتضمن الكثير من العناصر والنقاط
اإليجابية».

الجلسة السادسة

واستهلت الجلسة السادسة التي

عقدت بعنوان «تقويم المعارف
التاريخية االجتماعية والقانونية
والسياسية» ،وأدارتها نجال حمادة،
بكلمة ألستاذ العلوم السياسية في
الجامعة األميركية ثيودور هانف،
الذي أشار إلى «أنّ مسألة غالبية
الثلثين أصبحت شرطا ً في لبنان،
والقرارات تتخذ بتوافق ودي بين
األط���راف» ،وق��ال« :للبنان فرصة
ل�لاس��ت��ف��ادة م��ن ث��م��ار ال��ت��ع��ددي��ة
والعمل مع بعضكم بعضاً».
ب��دوره ،اعتبر المؤرخ والمحلل
السياسي رغيد الصلح «أنّ الميثاق
ي��ع��زز ال��دول��ة اللبنانية ويصون
الديمقراطية اللبنانية» ،داع��ي�ا ً
إل��ى «العمل على تأسيس الهيئة
الوطنية إللغاء الطائفية السياسية،
وإلى اعتماد سياسة الدفاع الوطني
وإعادة تطبيق خدمة العلم».
أما النائب غسان مخيبر فأشار

إل���ى «أنّ وث��ي��ق��ة ال��ط��ائ��ف تشكل
خريطة طريق لبناء الدولة» ،الفتا ً
إلى أنه «اتفاق ملزم وصالح رغم
أن��ه ل��م يطبق ب��ال��ك��ام��ل» ،وق��ال:
«يحتاج الطائف إل��ى االستكمال
وال��ت��ط��وي��ر ،وذل���ك ب��ن��اء ع��ل��ى ما
تبين في الممارسة من تشويهات
وثغرات».
وتحدث أستاذ العلوم السياسية
في الجامعة األميركية النائب فريد
ال��خ��ازن مشيرا ً إل��ى «أنّ الخارج
اإلقليمي وال��دول��ي ل��م يكن معنيا ً
باتفاق الطائف إال ظرفياً» .وقال:
«منذ اليوم األول لتنفيذه تبدلت
المعادلة الداخلية والخارجية التي
أوجدته ،وبات من الصعب تصحيح
الخلل المتمادي في األداء السياسي
وف���ي ت�ل�ازم م��س��ار تنفيذ ات��ف��اق
الطائف م��ع م��س��ار انتهاكه .وما
حصل أنّ اتفاق الطائف بات وثيقة

معلولي :هل يوجد د�ستور في العالم
تف�سر بنوده؟
من دون محا�ضر ّ
سأل النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال
معلولي هل يوجد دستور في العالم من دون محاضر
تفسر بنوده .وأكد في بيان أص��دره إلى «أنّ إخفاء
ّ
محاضر الطائف هو الجريمة الكبرى التي ما زالت تد ّمر
اتفاق الطائف والدستور .وعدّد المعلولي بعد ربع قرن
على إقرار وثيقة الوفاق الوطني التي اصبحت دستور
لبنان االصالحات التي لم تنفذ:
االصالحات السياسية
انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي
إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه العائالت الروحية
تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية السياسية
وإل��غ��اء ق��اع��دة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة
واالخ��ت��ص��اص ف��ي ال��وظ��ائ��ف ال��ع��ام��ة وال��ق��ض��اء
والمؤسسات العسكرية واالمنية والمؤسسات العامة
والمصالح المستقلة وفقا ً لمقتضيات الوفاق الوطني.
االصالحات االخرى
الالمركزية االدارية ويندرج ضمنها
إعادة النظر بالتقسيمات االدارية

توسيع صالحيات المحافظين والقائمقامين
اعتماد الالمركزية االدارية على مستوى الوحدات
االدارية الصغرى (القضاء وما دون)
اعتماد خطة انمائية شاملة ق��ادرة على تطوير
المناطق اجتماعيا ً واقتصاديا ً وتعزيز موارد البلديات
قانون االنتخاب
إصدار قانون جديد على أساس المحافظة يراعي
قواعد العيش المشترك وصحة وفعالية التمثيل لشتى
فئات الشعب وأجياله بعد إعادة النظر بالتقسيمات
اإلدارية.
التربية والتعليم
الزامية التعليم في المرحلة االبتدائية
اصالح التعليم الرسمي بما يالئم حاجات البالد
واصالح اوضاع الجامعة اللبنانية
توحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية
وقال المعلولي« :هذه هي االصالحات التي لم تنفذ
كليا ً وهناك اصالحات نفذت جزئيا ً وهناك اصالحات
نفذت بطريقة مغايرة الرادة المشترع».

لخالف وطني حول السلطة».

الجلسة السابعة

أم���ا ال��ج��ل��س��ة ال��س��اب��ع��ة ال��ت��ي
تناولت «وقائع اإلعداد والمفاوضة
والصياغة» وأدارها فارس ساسين،
فاستهلت بكلمة للنائب السابق
إدم���ون رزق ال��ذي رأى «أنّ هناك
تجهيالً متع ّمدا ً للطائف من الذين
خشوا منه على مكاسبهم واستفادوا
منه وعتموا على حقيقته» .وقال:
«لم يطبق الطائف ولم تطبق روحه،
وه��ي روح المصالحة والسيادة
والتحرير والمؤسسات والعبور إلى
العصر واالنتقال من الحال الطائفية
إلى المدنية».
واع��ت��ب��ر ال��وزي��ر ال��س��اب��ق خالد
قباني ،من جهته «أنّ ما عزز نجاح
ال��ل��ق��اء البرلماني ال���ذي عقد في
مدينة الطائف ،أن��ه ت � ّم ف��ي مناخ
إقليمي ودول���ي مالئم ومشجع».
وق���ال« :ل��ق��د ج��اء ات��ف��اق الطائف
ليلبي حاجة اللبنانيين وال��دول
الكبرى المتنازعة أيضا ً إلى وضع
ح ّد للحروب وإطفاء بؤر التوتر في
كل مكان من العالم ،فكان للبنان
نصيبه من هذه االستراتيجية».
واعتبر النائب السابق سمير
ف��رن��ج��ي��ة «أنّ ال��ط��ائ��ف ل��م ي��أتِ
نتيجة وع��ي ال��ق��وى المتصارعة
بضرورة وقف القتال والتأسيس
لمرحلة جديدة ،إنما ج��اء نتيجة
اس��ت��ح��ال��ت��ي��ن :اس��ت��ح��ال��ة ب��ق��اء
اللبنانيين ف��ي ح��ال «ال�لاع��ي��ش
معاً» التي نشأت من جراء الحرب،
واستحالة عودة الطوائف إلى نمط
العيش الخاص المنفرد على نحو
ما توهم بعضهم ألنّ نمطا ً كهذا لم
يتجسد يوما ً في دولة».
واعتبر الكاتب طالل الحسيني،
من جهته« ،أنّ للطائف نصا ً واقعيا ً
وخيالياً» ،مشيرا ً إلى «أنّ الواقعي
ال يختلف عن الخيالي» .وقال« :إنّ
القول بتكريس طائفية الرئاسات
الثالث في الطائف ليس صحيحاً،
نص خيالي له فعل في أغلب
إال في ّ
األحيان يبتلع النص الواقعي».

الراعي متحدثا ً من مطار سيدني
أشار البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى «أنّ أوطاننا
األم تعيش ظروفا ً دقيقة وصعبة» ،داعيا ً «المؤتمنين
على العمل السياسي» إلى العمل «في خدمة اإلنسان
وسعادته».
وكان الراعي وصل إلى مطار سيدني بعد ظهر أمس في
زيارة رعوية تستمر أسبوعين ،بدعوة من راعي األبرشية
المارونية في أستراليا ،يلتقي خاللها كبار الشخصيات
األسترالية وأبناء الطائفة المارونية وق��ي��ادات وأبناء
الجالية اللبنانية.
ورحب راعي األبرشية المارونية في استراليا المطران
أنطوان شربل طربيه بالراعي والنائب البطريركي المطران
بولس الصياح والوفد المرافق.
ثم تحدث الراعي ،فقال« :يسعدنا أن ننقل إليكم تحيات
أهلكم في لبنان والمسؤولين فيه ،ويهمنا أن نؤكد انتماءنا
إلى هذا البلد العظيم ونحن ندرك مدى حرص الجالية في
أستراليا على لبنان ،ونحن في هذه الزيارة نجدد أمانتنا
وتضامننا ووحدتنا» .وأضاف« :إنّ أوطاننا األم تعيش
ظروفا ً دقيقة وصعبة وهي في حالة مرضية والمرض
يعالج بالتضامن وال��وح��دة ،ونحن في زي��ارة رعوية

وكنيسية ،ويهمنا أن نحمي هذه الشركة وأن نحافظ على
اإليمان والتضامن والشهادة للمجتمعات التي نعيش
فيها» .وتابع« :نأتي إليكم من روم��ا حيث شاركنا في
سينودوس برئاسة البابا فرنسيس عن العائلة والتحديات
التي تواجهها ،والكنيسة تقف إلى جانب العائلة التي هي
خلية المجتمعات التي عليها تبنى األوطان».
وختم الراعي« :لدينا الكثير من العمل معكم ،ونتمنى
على المؤتمنين على العمل السياسي أن يصب عملهم في
خدمة ما نصبو إليه أي خدمة اإلنسان وسعادته».
ومن المطار ،توجه الراعي إلى كاتدرائية مار مارون
في سيدني وأدى صالة الشكر ،في حضور القائم بأعمال
السفارة اللبنانية في كانبرا ميالد رعد ،القنصل اللبناني
ال��ع��ام ف��ي نيو س��اوث ويلز ج��ورج بيطار وحشد من
الشخصيات.
وبعد كلمة ترحيب ألقاها المطران طربية ،ألقى الراعي
كلمة ق��ال فيها« :إننا نعيش ظروفا ً دقيقة في الشرق
األوسط ،في لبنان والعراق وسورية وفلسطين واألردن،
ونصلي من أج��ل السالم لكي يبقى السيد المسيح في
الشرق األوسط».

ال�س ّيد :حل م�شكلة ال�شمال يكون بو�ضع
ريفي وال�ضاهر والمرعبي وكبارة في ال�سجن
أكد المدير العام السابق لألمن
ال��ع��ام ال���ل���واء ج��م��ي��ل ال��س��ي��د أن
المعلومات عن ت��ورط عضو كتلة
المستقبل النائب خالد الضاهر في
قضية اإلرهابي أحمد سليم ميقاتي
لم تصدمه ،وال سيما بعد أن أعلن
الضاهر قبل أي��ام بكل وقاحة «أن
الشهيد المقدم ن��ور الدين الجمل
قتل في اللبوة» ،مشددا ً على «أن
الضاهر من دع��اة التحريض على
الجيش اللبناني منذ سنوات».
وأش�������ار ال���س���ي���د ف����ي ح��دي��ث

تلفزيوني ،إلى «أن ما قيل عن رفع
الحصانة عن الضاهر يستوجب
تحقيقا ً ج��دي �اً» ،معتبرا ً «أن حل
م��ش��ك��ل��ة ال��ش��م��ال ي��ك��ون ب��وض��ع
الضاهر والنائبين معين المرعبي
ومحمد كبارة باإلضافة إلى وزير
العدل أش��رف ريفي في السجن»،
م��ش��ددا ً على «أن البلد ال يحتمل
خطابات تحريضية كالتي يرددها
هؤالء».
وردا ً ع��ل��ى س����ؤال ع���ن الهبة
اإليرانية المقدمة للجيش اللبناني،

أشار السيد إلى أنه «عندما تكون
هناك تهديدات من مصلحة لبنان
أخ��ذ أي هبة تقدم إل��ى المؤسسة
ال��ع��س��ك��ري��ة» ،م���ؤك���دا ً أن����ه «ال
يمكن رف���ض ال��ه��ب��ة م��ن الناحية
السياسية».
وش���دد ال��س��ي��د ع��ل��ى «أن الفكر
اإلرهابي يهدد جميع اللبنانيين،
وعلى رأسهم رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع قبل غيره»،
مؤكدا ً أنه «سيأتي يوم يُشكر فيه
حزب الله على ذهابه إلى سورية».

