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جرح ع�سكري في عر�سال بر�صا�ص م�سلحين
وتوقيفات في البقاع والجبل وال�شمال
تواصلت االعتداءات اإلرهابية
على عناصر الجيش اللبناني حيث
أصيب أم��س معاون في الجيش
بإطالق النار عليه في عرسال.
وفي التفاصيل أنه أثناء انتقال
المعاون أحمد عودة عند الخامسة
والنصف فجر أمس من منزله إلى
ساحة الجمارك للتوجه إلى مكان
عمله ،أطلق مجهوالن يستقالن
دراجة نارية ،النار في اتجاهه ما
أدى إلى إصابته في ظهره .وعلى
الفور ،نقل إلى مستشفى الريان في
بعلبك للمعالجة ،ووصفت حالته
بالمستقرة ،فيما باشر الجيش
مالحقة الفاعلين لتوقيفهم.
وع��ل��ى صعيد ال��ح��رب األمنية
االستباقية التي يخوضها الجيش
ض��� ّد اإلره��اب��ي��ي��ن ،ده��م��ت ق��وى
الجيش عددا ً من األماكن في منطقة
المصنع – البقاع ،حيث أوقفت
ثالثة سوريين لالشتباه بانتمائهم
إل��ى مجموعات إرهابية ،وثالثة
عشر س��وري�ا ً لدخولهم األراض��ي
اللبنانية بطريقة غير شرعية.
وس �لّ��م ال��م��وق��وف��ون إل��ى المرجع
المختص إلجراء الالزم.
وإث��ر انفجار قنبلة صوتية في
محلة البداوي في طرابلس بالقرب
م��ن م��درس��ة األي��ت��ام االجتماعية
األول���ى فجر أم���س ،أوق��ف��ت قوى
الجيش المدعو علي محمد غازي
ال��ع��ش ال���ذي ك���ان ي��ق��ود دراج���ة
ن��اري��ة م��ن دون أوراق قانونية،
وبرفقته المدعو ش��ادي محمود
الشامي لالشتباه بإقدامهما على
رمي القنبلة المذكورة .وبحسب

يازجي ي�صلي لل�سالم في �سورية
واال�ستقرار في لبنان

(أحمد موسى)

نقطة المصنع
بيان ص��ادر ع��ن ق��ي��ادة الجيش،
سلّم الموقوفون مع الدراجة إلى
ُ
المرجع المختص إلجراء الالزم.
وف���ي ع��ك��ار ،أوق��ف��ت ق���وة من
الجيش في بلدة المح ّمرة كالً من
اللبنانيين :خالد محمد الشمالي،
محمود حسين موسى ،أحمد فرج
الشمالي وف��رج محمد الشمالي،
لمشاركتهم في إط�لاق النار على

عناصر الجيش في أوقات سابقة.
وضبطت في ح��وزة المدعو خالد
الشمالي ،بندقية حربية ورمانة
يدوية مضادة لآلليات إضافة إلى
كمية من الذخائر الخفيفة واألعتدة
العسكرية .وس �لّ��م الموقوفون
م��ع ال��م��ض��ب��وط��ات إل���ى المرجع
المختص.
وأوقفت قوى الجيش في منطقة

بحنين ،اللبناني أحمد محمود
دروي����ش ،الش��ت��راك��ه م��ع آخرين
بإطالق النار على عناصر الجيش.
وقد بوشر التحقيق مع الموقوف
بإشراف القضاء المختص.
وأق����ام����ت ع��ن��اص��ر م���ن ف��رع
المعلومات في قوى األمن الداخلي،
حواجز نقالة عند مداخل مدينة
طرابلس وفي الشوارع الرئيسية،

حيث د ّققت في هويات أصحاب
السيارات وأوقفت المطلوبين.
من جهة أخرى ،أقدم مجهولون
ف��ج��ر أم���س ع��ل��ى ك��ت��اب��ة ع��ب��ارة
«ال��دول��ة اإلسالمية ق��ادم��ة» على
حائط كنيسة سيدة االنتقال في
رشعين ق��ض��اء زغ��رت��ا ،التابعة
لرعية م��ار يوحنا المعمدان في
البلدة .وكان أعيد ترميم الكنيسة
منذ فترة غير بعيدة ،وه��ي تقع
عند أط���راف رشعين ،وال توجد
أماكن سكنية بالقرب منها ،بينما
تحيط بها بساتين الزيتون من كل
الجوانب.
وف���ي إق��ل��ي��م ال���خ���روب ،دهمت
عناصر من مكتب المعلومات التابع
لألمن ال��ع��ام شقتين للسوريين
في منطقة السعديات في قضاء
الشوف وعرمون في قضاء عاليه،
حيث ت ّم توقيف سوريين يؤلفان
شبكة لتزوير هويات لبنانية لعدد
من السوريين في لبنان.
إلى ذلك ،ادعى مفوض الحكومة
لدى المحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر على اثني عشر سوريا ً
موقوفا ً وخمسة سوريين فارين
من وجه العدالة في جرم االنتماء
إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف
القيام بأعمال إرهابية واالشتراك
في القتال ض ّد الجيش اللبناني في
تنص
عرسال ،وذلك سندا ً إلى مواد
ّ
عقوبتها القصوى على اإلع��دام
وأح��ال��ه��م إل��ى ق��اض��ي التحقيق
العسكري األول رياض أبو غيدا.

معار�ضو التمديد يح ّملون الم�س�ؤولية للنظام ال�سيا�سي
و«التغيير والإ�صالح» �سيدر�س القانون تمهيد ًا للطعن
ما زالت المواقف المعارضة للتمديد تتوالى،
وق���د حملت أح����زاب وش��خ��ص��ي��ات سياسية
المسؤولية للنظام السياسي «ال��ذي أدى إلى
عجز الطبقة السياسية عن إج��راء االنتخابات
الرئاسية» ،في وقت أعلن عضو تكتل التغيير
واإلص��ل�اح ال��ن��ائ��ب سليم سلهب أنّ التكتل
«سيدرس قانون التمديد من الناحية السياسية
والقانونية ألخذ القرارالنهائي للطعن به».

سلهب

وفي هذا السياق ،أكد عضو تكتل التغيير
واإلصالح النائب سليم سلهب «أنّ قانون التمديد
لمجلس النواب سيدرج على جدول أعمال التكتل
وسيتم درسه من الناحية السياسية والقانونية
ألخذ القرارالنهائي للطعن به».
ولفت في حديث إذاعي إلى «أنّ الكالم الذي
قيل حول وعد قطعه العماد ميشال عون لرئيس
مجلس النواب نبيه بري بحضور جلسة التمديد،
كالم غير دقيق ونحن لم نخ ُل بأي وعد» ،الفتا ً
إلى «أنّ العالقة السياسية بينهما لن تتأثر من
ناحية التمديد» .وق��ال« :الناحية القانونية ال
نقول أنه ال يوجد مجلس نيابي ونأمل بأال يؤثر
التمديد سلبا ً في رئاسة الجمهورية» ،معتبرا ً
«أنّ التمديد يجب أن يسرع في إجراء االنتخابات
الرئاسية واالت��ف��اق على قانون لالنتخابات
وتحديد المهل».

الهاشم

ودعا الوزيرالسابق جوزف الهاشم «هيئات
المجتمع المدني والشهود المعنيين في الشأن

السياسي والصحافي والدستوري الى المطالبة
بحرمان النواب الممدّد لهم من المخصصات
المالية عن والية تعتبر مختلسة ،وهذا من شأنه
ّ
يحث النواب على استعجال إجراء االنتخابات
أن
النيابية وتقصير والية مجانية يتكبدون هم ما
يترتب عليها من نفقات».

سعد

واعتبراألمينالعامللتنظيمالشعبيالناصري
النائب السابق أسامة سعد «أنّ إقدام المجلس
النيابي على تمديد واليته مرة ثانية يتنافى في
شكل تام مع الديمقراطية التي ترتكز إلى تداول
ّ
ويدل إلى أنّ الممارسة الديمقراطية في
السلطة،
لبنان ليست أكثر من شكلية بعيدة كل البعد من
المبادئ والقيم الديمقراطية الحقيقية».
وق��ال في تصريح أم��س« :بعد فشل القوى
الطائفية المهيمنة على المجلس النيابي في
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،ها هي تفشل
أيضا ً في موضوع إجراء االنتخابات النيابية.
والشغور في موقع رئاسة الجمهورية ،مضافا ً
إليه التمديد للمجلس النيابي ،يدالن داللة أكيدة
إلى أنّ النظام السياسي القائم وصل إلى درجة
االهتراء ،كما يشيران بوضوح إلى الفشل الذريع
للتحالف الحاكم ال��ذي يمثل القوى الطائفية
والفئات الرأسمالية الريعية».

«الشيوعي»

وأشار الحزب الشيوعي اللبناني في بيان إلى
أنه «تمديد يكمل والية كاملة لمجلس أثبت فشله
في التشريع والمحاسبة ،وفي معالجة قضايا

نقابة المعلمين تدعو �إلى �إدراج ال�سل�سلة في �أول جل�سة

�أ�ساتذة الثانوي :لمواجهة الأخطار
التي ّ
تهدد الحقوق
ناشدت نقابة المعلمين في لبنان المجلس النيابي «إدارج مشروع سلسلة الرتب
والرواتب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية وإقراره سريعاً» .ودعت الهيئة اإلدارية
لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ،من جهتها ،إلى «وضع خطة تحرك لمواجهة
األخطار التي تهدّد الحقوق الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي والحقوق المشتركة مع
القطاعات األخرى في سلسلة الرتب والرواتب».
وفي بيان إثر انعقاد جلسته العادية برئاسة النقيب نعمة محفوض ،لفت المجلس
التنفيذي لنقابة المعلمين إلى «أنّ المجلس النيابي مدّد لنفسه مرة أخرى ،وهو الذي لم
يق ّر العديد من المشاريع والقوانين التي ته ّم اللبنانيين وفي طليعتها مشروع سلسلة
الرتب والرواتب ،اجتمع وم�دّد لنفسه متذرعا ً بالفراغ السياسي وك��أنّ الفراغ األمني
واالقتصادي واالجتماعي الذي عانى منه اللبنانيون سابقاً ،بسبب التوقف عن التشريع
من قبل المجلس لم يكن موجوداً».
وناشد المجلس التنفيذي «المجلس المجدّد لنفسه ،إدارج مشروع سلسلة الرتب
والرواتب على جدول عمال أول جلسة تشريعية ليصار إلى إقراره سريعاً ،وإال سيجد
المعلمون أنفسهم مرغمين على العودة إلى الشارع النتزاع حقهم بالسلسلة».
كما ناشد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب «متابعة المذكرة المرفوعة
إليه كما وعد وفد نقابة المعلمين خالل االجتماع األخير معه من خالل إدراج مشروع
قانون إنصاف حملة اإلجازات التي دخلت المنهجية الجديدة على جدول أعمال مجلس
الوزراء المقبل إلقراره ،وإعداد مشروع قانون يأخذ باالقتراح المقدم من نقابة المعلمين
بخصوص حادقات األطفال».

أساتذة الثانوي

من جهة أخرى ،دعت الهيئة اإلداري��ة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ،في
بيان ،مجلس المندوبين المركزي إلى «االنعقاد يوم األحد في  2014/11/ 9تحضيرا ً
النتخابات الرابطة ولوضع خطة تحرك لمواجهة األخطار التي تهدّد الحقوق الخاصة
بأساتذة التعليم الثانوي والحقوق المشتركة مع القطاعات األخرى في سلسلة الرتب
والرواتب حيال تردي األوض��اع التربوية والتعليمية جراء استمرار التعاقد الوظيفي
وانعكاساته السلبية على نوعية التعليم وجودته ،ال سيما في قطاع التعليم الرسمي
الذي يعاني ما يعانيه من سياسة اإلفقار والتهميش على كل المستويات ،وحيال إقرار
التمديد لمرتين اثنتين وعدم إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب المج ّمدة منذ ثالث
سنوات مع غيرها من مشاريع القوانين التي ته ّم قضايا الناس ومعيشتهم».
وعمالً بتطبيق أحكام النظام الداخلي ،دعت الهيئة إلى «البدء بانتخابات المندوبين
في الثانويات الرسمية والوحدات كافة اعتبارا ً من صباح يوم األثنين الواقع فيه 24
 2014/11/على أن تنتهي مساء يوم اإلثنين الواقع فيه  2014/12/8ضمناً».

الناس وهمومهم في مختلف المجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية ،كما يفرط
بالحقوق المدنية للمواطنين اللبنانيين ويزيف
إرادتهم الوطنية».
وقال« :الطبقة السياسية الحاكمة استندت،
كعادتها ،على التهويل ب��ال��ظ��روف األمنية
القاهرة وبفزاعة الفراغ ،مغيبة في ذلك تالقي
المصالح الخارجية ،وإيحاءاتها بالتمديد ،مع
أه��واء زعامات داخلية تحكمت بمسار مجلس
التسويات والمحاصصة والفساد والرشوة
وتمرير الصفقات والتآمر على مصالح الناس،
بدءا ً من قانون اإليجارات التهجيري ،وتشويه
سلسلة الرتب وال��روات��ب ،إل��ى تحكم الطغمة
المالية والهيئات االقتصادية بسياسة اقتصادية
اجتماعية تزيد من فقر الناس ،من دون أن ننسى
سلسلة القوانين الضريبية التي تزيد الفقر
فقراً».

جعجع

ووجه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير
جعجع ،عبر صفحته على «فايسبوك» ،ندا ًء إلى
«كل من هم ض ّد الفراغ وإلى كل من يقولون أنهم
ض ّد التمديد وإلى كل من يدّعون العمل لمصلحة
المسيحيين وإلى كل من يريد خيرا ً لهذا البلد ،أن
ننزل جميعنا إلى المجلس النيابي اليوم قبل الغد
وننتخب رئيساً ،فيسقط التمديد ونتجنب الفراغ
وتبدأ الحياة السياسية في لبنان باالستقامة».
وأكد رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال
شاتيال ،من جهته« ،أنّ التمديد لمجلس النواب
ليس كارثة ولكنه عامل تجديد للطبقة السياسية
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يازجي خالل زيارته إلى فيريا في شمال اليونان
رف��ع ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر
المشرق للروم األرث��وذك��س يوحنا
العاشر يازجي الصالة كي تستعيد
س��وري��ة سالمها ،ويحتفظ لبنان
باستقراره ،ويتح ّرر مطرانا حلب
بولس ويوحنا من أسرهما.
وقد تابع يازجي زيارته السالمية
إلى اليونان ،وزار والوفد المرافق
دار مطرانية فيريا شمال اليونان
ح��ي��ث ح��ظ��ي ب��اس��ت��ق��ب��ال رس��م��ي
وشعبي ،وكان في انتظاره المطران
بنداليمون وفاعليات .ثم زار دير
القديسة كيرياكي حيث تقيم راهبات
حلب ،وألقى المطران بنداليمون بعد
صالة الشكر ،كلمة تطرق فيها إلى
عمق العالقة بين مطرانية فيريا
وب��ط��ري��رك��ي��ة أن��ط��اك��ي��ا «ت��اري��خ��ي�ا ً

وكنسياً ،وماضيا ً وحاضراً».
ث��م ت��ح��دث ال��ب��ط��ري��رك ي��ازج��ي
شاكرا ً باسم كنيسة أنطاكيا المطران
فيريا على استضافته لراهبات
دي��ر البشارة ،وصلى من أج��ل أن
«تستعيد سورية سالمها ،ويحتفظ
لبنان باستقراره ،ويتح ّرر مطرانا
حلب بولس ويوحنا من أسرهما،
وقد م ّر على اختطافهما أكثر من عام
ونصف وسط سكوت العالم».
واخ��ي��را ً اجتمع البطريرك إلى
الراهبات.
بعدها انتقل يازجي والوفد إلى
دير العذراء في ألكساندروبولي،
حيث ألقى كلمة اعتبر فيها «أنّ ما
ي��ج��ري ف��ي المنطقة وف��ي سورية
بالتحديد م��ن أح���داث ه��و غريب

ع��ن واق���ع العيش المشترك بين
المسيحيين والمسلمين».
وك��ان م��ط��ران ألكساندروبولي
أنثيموس ،قد ألقى كلمة ترحيبية
ب��ال��ب��ط��ري��رك ال��ض��ي��ف ،ف���ن��� ّوه بـ
«م��ض��ام��ي��ن خ���ط���اب ال��ب��ط��ري��رك
يوحنا في أثينا ،وخصوصا ً الشق
ال��م��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع�لاق��ة ال��ط��ي��ب��ة مع
اإلس�ل�ام السمح» ،ف��ر ّد البطريرك
يوحنا العاشر بكلمة أكد خاللها «أنّ
كنيسة أنطاكيا وشعب ديارها هو
شعب مسالم بكل أطيافه من حقه
أن يعيش بسالم كغيره» .ثم صلى
«كي يكتنف الله بعنايته المشرق
وأن تقصر أيام الضيق في سورية
ويعود إليها سالمها ويحفظ الله
لبنان مستقراً».

لقاء الأحزاب رف�ض التمديد :انتخاب رئي�س
�ضرورة ملحة ولكن لي�س �أي رئي�س
المسؤولة عن تردي األوضاع» ،مشيرا ً إلى «أنّ
الظروف المعقدة ال تسمح بإجراء االنتخابات،
ول��و ج��رت وف��ق ق��ان��ون الستين االنفصالي
المذهبي لكانت كارثة أكبر من كارثة التمديد».
ودعا شاتيال في تصريح ،النواب «إلى التحرك
إلنتاج قانون انتخابي على أساس النسبية وكما
جاء في دستور الطائف وفق نظام المحافظة»،
منتظرا ً «خ��ط��وة م��ن مجموعة ن��واب التقدم
بتعديل للدستور النتخاب رئيس جمهورية من
الشعب».

بركات

ورأى األم��ي��ن ال��ع��ام للحزب الديمقراطي
اللبناني عضو اللقاء الوطني وليد بركات «أنّ
فشل النظام السياسي في لبنان هو الذي أدى
إلى عجز الطبقة السياسية عن إجراء االنتخابات
الرئاسية وإل���ى التمديد للمجلس النيابي
الحالي» .وأشار في تصريح إلى «أنّ هذا األمر
يجب أن يكون حافزا ً أساسيا ً للذهاب إلى مؤتمر
تأسيسي إلع��ادة تكوين السلطة على أسس
وطنية وتمثيلية صحيحة تأخذ في االعتبار
مصلحة اللبنانيين في بناء دولة عصرية تضمن
لهم حقوقهم ومصالحهم الوطنية ب��دل دولة
المزرعة والمحاصصة ودولة الطوائف والمذاهب
والمغانم واالرت��ب��اط بالمشاريع الخارجية
المشبوهة التي هددت االستقرار واألمن ولقمة
العيش وجعلت من اللبنانيين غرباء في وطنهم
ومتسولين على أبواب السفارات للحصول على
تأشيرات للهروب من بلدهم طلبا ً للرزق واألمن
واألمان».

أعلن لقاء األح��زاب والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية رفضه «التمديد لمجلس النواب بما فيه القوى
التي شاركت في التمديد».
واعتبر اللقاء في بيان بعد اجتماعه الدوري في دارة
رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
في الجاهلية« ،أنّ التمديد اتخذ كخيار بديل للفراغ»،
م��ؤك��دا ً «ض���رورة إج��راء االنتخابات ف��ي أق��رب فرصة
متاحة ،بخاصة إذا جرى انتخاب رئيس للجمهورية
وكذلك إنجاز قانون لالنتخابات عصري وعلى أساس
النسبية».
وشدّد اللقاء على «ضرورة دعم الجيش والوقوف إلى
جانبه إن كان ظالما ً أو مظلوما ً في هذه المواجهة على
رغم أننا نعلم بأنه مظلوم فيها وليس ظالماً» ،الفتا ً إلى
«أنّ الهبة اإليرانية قد حركت الكثير وهي حتى لو لم تقبل
من بعضهم ستأتي بالخير الكبير للجيش نتيجة نكايات
معينة من بعضهم».
وأكد «أنّ انتخاب رئيس الجمهورية ض��رورة ملحة
ولكن ليس انتخاب أي رئيس وليس أي انتخابات ،فرئيس

الجمهورية يجب أن يكون صاحب تمثيل شعبي حقيقي
وليس رئيسا ً كما تيسر ،وأن يكون إلى جانب المقاومة
ودعمها ويدرك أنّ الشراكة بين الجيش والمقاومة هي
التي تحمي لبنان اليوم إن كان في مواجهة «إسرائيل» أو
في مواجهة اإلرهاب التكفيري ،وأي رئيس للجمهورية ال
يستطيع أن يكون شريكا ً في محاربة مشروع اإلرهاب ال
يمكن أن يكون رئيسا ً في المرحلة المقبلة».
وتطرق اللقاء إلى اإلج��راءات الصهيونية في مدينة
القدس مشيرا ً إلى أنها «تستدعي ليس فقط مسؤولية
فلسطينية ب��ل أي��ض �ا ً مسؤولية عربية وإس�لام��ي��ة»،
مستغربا ً «الصمت العربي والدولي المريب عن كل ما
يحصل في القدس بينما تركز بعض ال��دول العربية
اهتمامها وكل جهودها على إضعاف قوى المقاومة في
المنطقة وتدفع كل أموالها من أجل مواجهتها».
وأكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وصموده،
مطالبا ً «القوى الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة بأن
تصعّ د من تحركها ومواجهاتها وأن تقتنع بأن ال إمكانية
لح ّل مع هذا العدو الغاصب إال بالمقاومة والمواجهة».

اللقاء الوطني :لحوار �شامل ينطلق
من الم�صلحة الوطنية العليا

ال�سنيورة :الأولوية النتخاب رئي�س بالتوافق
أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد السنيورة «أنّ األولوية تبقى في االتفاق على انتخاب
رئيس جمهورية جديد للبالد وأن يتم ذلك بالتوافق بين كل األطراف المعنية».
وفي كلمة ألقاها خالل حفل توقيع و زير العدل السابق شارل رزق كتابه «بين الفوضى اللبنانية
والتفكك السوري» ،مساء أمس في «فيال ليندا سرسق» في األشرفية ،قال السنيورة« :أمامنا فرص
متاحة لإلصالح والتطوير والنهوض السياسي والوطني واالقتصادي واالجتماعي وذلك عبر إنجاز
قانون جديد لالنتخابات الذي هو أساس اإلصالح السياسي في أي دولة» .وأضاف« :دعونا نستفد
من هذه الفرصة المتاحة وال نهدرها ،ويكون ذلك عبر سلوك الطريق المنتج والمفيد المتمثل بانتخاب
رئيس جديد للجمهورية وهو األمر الذي فشلنا في تحقيقه بعد أن كانت هناك أربع عشرة محاولة
النعقاد جلسة انتخاب للمجلس النيابي ولم تسفر عن نتيجة ذلك ما اضطرنا إلى العودة إلى سلوك
طريق التمديد لمجلس النواب ،أما وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه ،فإنّ األولوية تبقى في االتفاق على
انتخاب رئيس جمهورية جديد للبالد وأن يتم ذلك بالتوافق بين كل األطراف المعنية».
ور ّد السنيورة على ما أورده في كتابه حول ما جرى بين الخامس من أيار والسابع منه في عام
 2008حين اتخذت الحكومة قرارين بتفكيك شبكة اتصاالت حزب الله وبإقالة الضابط المسؤول عن
أمن المطار والتي يقول فيها الوزير رزق« :أما حزب الله فقد سجل مرة جديدة انتصارا ً كبيرا ً مستفيدا ً
من سيطرته على األرض ومن عدم تحسب الرئيس السنيورة لنتائج القرارين اللذين حمل حكومته
على اتخاذهما» .وقال« :الجميع يعرف أنني لم أكن متحمسا ً للقرارين ليس لعدم اقتناعي بهما ،فهما
صحيحان لجهة التأكيد على سيادة الدولة والحفاظ على هيبتها واحترام القانون ولكن لجهة عدم
تالؤم توقيت اتخاذهما مع الظروف الدقيقة التي كانت سائدة آنذاك .ولذلك بقيت متحفظا ً حتى آخر
تلك الجلسة الشهيرة .وباستثناء مساندة لموقفي من وزيرين فقط ،وما كان الوزير الصديق شارل رزق
من بينهما ،فقد كان هناك إصرار على السير بهما .والحقيقة أنّ عددا ً من الوزراء آنذاك أبدوا استعدادهم
لالستقالة إذا لم يجر إقرار هذين القرارين .وتعلمون أنّ الحكومة آنذاك لم تكن لتستطيع تحمل استقالة
أي من أعضائها .والحقيقة أيضا ً أنني قد بقيت أردّد بمفردي طوال تلك الجلسة التي انتهت عند الرابعة
والنصف فجرا ً اني «شديد التوجس» من هذين القرارين».

قباني :لعدم �إبقاء القوانين حبر ًا على ورق
أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني «أنّ لجنة تطبيق القوانين ستسعى إلى عدم بقاء
القوانين حبرا ً على ورق أو مج ّرد نشر في الجريدة الرسمية ،بل تصبح فعالً قائما ً على األرض كما
يفترض وكما هي غاية المشترع الذي أع ّد هذا القانون» ،الفتا ً إلى «أنّ مهمتنا التي بدأت بزيارة رئيس
مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سالم ،ستستكمل بعمل منفصل يتعلق بمختلف
القوانين التي لم تنفذ ودفع الوزارات المعنية إلى تنفيذها في أسرع وقت ممكن».
وتطرق قباني في حديث لـ»المركزية» إلى بنود برنامج عمل اللجنة ،قائالً« :سنأخذ ك ّل قانون بمفرده
وندعو الوزراء المختصين إلى مناقشته ،وسنستكمل اجتماعاتنا وليس زياراتنا ،وقد زرنا الرئيسين
بري وسالم أما بالنسبة إلى سائر المسؤولين ،فإننا سنبحث كيفية التعاطي معهم وقد يكون ذلك عبر
اجتماعات تعقد في المجلس النيابي».
وأوضح «أن عضو كتلة «القوات» النائب جوزيف المعلوف كان حاضرا ً في اجتماع (أول من أمس)،
سجل غياب النائبين عضو كتلة «الكتائب» سامر سعادة وعضو تكتل التغيير واإلصالح فريد
فيما ّ
الخازن ،مشدّدا ً على «أنّ اللجنة وازنة وفاعلة».

لقاء األحزاب مجتمعا ً عند وهاب
اعتبر اللقاء الوطني «أنّ التمديد
ل��ل��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ل��ي��س ال��ح��ل
األمثل»ً ،
آم�لا «بالعمل على إيجاد
قانون يراعي التمثيل الشعبي».
وأكد اللقاء أهمية «الحوار الوطني
ب��ي��ن ك���اف���ة م��ك��ون��ات ال��م��ج��ت��م��ع
وضرورة إنجازه من دون أي شروط
مسبقة على أن يشمل كل المكونات
السياسية اللبنانية منطلقا ً من
المصلحة الوطنية العليا».
وح��ي��ا ال��ل��ق��اء ف���ي ب��ي��ان بعد
اج��ت��م��اع��ه أم���س ب��رئ��اس��ة ال��وزي��ر
السابق عبدالرحيم مراد في مكتب
األم��ي��ن ال��ع��ام ل�لات��ح��اد العالمي
لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود،
«أهلنا في فلسطين على صمودهم
وص��ب��ره��م وب��ط��والت��ه��م المستمرة
على م��دى ال��س��ن��وات الطويلة في
ال��ض��ف��ة وغ���زة وال��ش��ت��ات» ،الف��ت�ا ً
إل���ى «أنّ ش��ع��ب فلسطين يحمل
القضية المقدسة وي��داف��ع عنها»،
مهيبا ً «بالعرب جمعيا ً والمسلمين
جميعا ً وأحرار العالم وبكل عروبي
وأسالمي دعم صمود الفلسطينيين
والمقدسيين وأن نعمل على مد
فلسطين ب��ال��دع��م العملي وليس
اللفظي ،نصرة لألقصى ولتاريخنا
ال��ع��رب��ي اإلس�لام��ي م��ن م��ح��اوالت
تزويره وطمس الحقائق التاريخية

الذي لم تستطع كل الحفريات إثبات
عكسها».
ولفت اللقاء إل��ى أ ّن��ه ال ي��رى في
التمديد «ال��ح��ل األم��ث��ل» ،متمنيا ً
«العمل على إيجاد قانون يراعي
التمثيل الشعبي ،وأن يتم بعد صدور
هذا القانون تقصير عمر المجلس
ال��ح��ال��ي ن��ح��و إج����راء ان��ت��خ��اب��ات
يصحح
تشريعية وفق قانون جديد
ّ
التمثيل الشعبي ويكون مدخالً إلى
اإلصالح السياسي في البالد».
وأكد أهمية «الحوار الوطني بين
كافة مكونات المجتمع وض��رورة
إنجازه من دون أي شروط مسبقة
ع��ل��ى أن ي��ش��م��ل ك���ل ال��م��ك��ون��ات
السياسية اللبنانية ،منطلقا ً من
المصلحة الوطنية العليا ،وتحصين
لبنان خارجيا ً وداخليا ً ومنع الفتن
من الفتك بوحدة مجتمعنا الوطني
وتمتين أواصر الوحدة ولجم قوى
التطرف ومنعها م��ن أن تنال من
وحدتنا وم��ن مكوناتنا الوطنية
واالت��ف��اق على استكمال تنفيذ ما
حمله اتفاق الطائف من محركات
أساس في إلغاء الموقت والولوج
في المسار الوطني الحقيقي القائم
على جعل المواطنة عامل أساس
في العالقة بين المواطن والدولة،
واالتفاق على قانون انتخابي جديد

على قاعدة النسبية».
وأض�����اف ال��ب��ي��ان« :م��ه��م��ا عال
صوت التطرف فزواله حتمي ،ألنه
مبني على أوه��ام وتزوير لحقيقة
اإلسالم ،وما يجري اليوم يعيد إلى
األذه���ان أنّ ه��ؤالء اإلرهابيين هم
أقرب ما يكون إلى الخوارج الذين
أفسدوا وقتلوا وشوهوا الدين ،إال
أنّ خ��وارج اليوم هم غير خ��وارج
األمس ال سيما وأنهم مدعومون من
الخارج ويترافق وجودهم بغياب
ال��م��ؤس��س��ات وت��م��زق مجتمعاتنا
العربية واإلسالمية التي تعاني من
التفرق والضعف».
وع��ل��ى ض��وء أزم��ة العسكريين
المختطفين ،ك ّرر اللقاء «التعاطف
مع أهاليهم الكرام ،إال أننا نرى أنّ
الخروج من األزمة هو بالعودة إلى
القاعدة الذهبية المتمثلة بالجيش
والشعب والمقاومة والتي تعود
ال��ي��وم ع��ب��ر م��واق��ف األه���ال���ي في
ط��راب��ل��س وال��ب��ق��اع وص��ي��دا الذين
ي��ق��ف��ون إل����ى ج���ان���ب ال��م��ؤس��س��ة
العسكرية ويدعمونها».
واخ��ت��ت��م ال��ب��ي��ان« :إن��ن��ا ن��رى
المستقبل زاه��راً ،وإنّ المقاومة في
لبنان وفلسطين أثبتت أنّ الطريق
إلى االنتصار ال يكون إال بالمقاومة
وااللتفاف حولها».

