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بري :قبول الطعن ي�ضعنا �أمام
عرقنة الو�ضع اللبناني
شكلت اإلشارات االيجابية التي
تحد َ
ّث عنها رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري محور لقاء االرب��ع��اء.
سارع نواب كتل الوفاء للمقاومة
وال��ت��ح��ري��ر والتنمية والتغيير
واالصالح إلى سؤال الرئيس بري
عن حقيقة هذه االيجابيات؟ وهل
هي مرتبطة بالتوافقات اإلقليمية
والدولية؟
ل��م يكشف ال��رئ��ي��س ب���ري أي��ة
تفاصيل .التزم الصمت حيال هذا
الموضوع ،واكتفى بالقول« :إنه
يجري اتصاالت داخلية وخارجية
عبر قنوات لن يفصح عنها ،ستبقى
ملكا ً له لحين أن تنضج» ،الفتا ً إلى
تصب في خانة
«أن كل مساعيه
ّ
انتخاب الرئيس».
وأك��د ب��ري بحسب ما نقل عنه
زواره ل��ـ»ال��ب��ن��اء»« ،أن الجهود
منصبة ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن على
تنفيذ ما جرى التزامه خالل جلسة
ال��ت��م��دي��د ،أي ال��س��ع��ي النتخاب
رئيس للجمهورية ،والعمل إلقرار
قانون جديد لالنتخابات .ولهذه
الغاية سيترأس اجتماع اللجنة
المكلفة دراسة قانون االنتخاب في
السابع عشر من الجاري ،لدرس
مشروع القانون المختلط  64بـ64
الذي يجمع األكثرية والنسبية في
محاولة للتوصل إلى توافق ،الفتا ً
إلى «أنه في حال لم يتم التوصل
إلى توافق خالل مهلة الشهر ،فإنه
سيدعو الى جلسة عامة سيضع
على ج��دول أعمالها كل مشاريع
واقتراحات القوانين الموجودة في
المجلس منذ أيام حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي.
وإذ ج��دد ال��ق��ول« :إن التمديد
للمجلس جاء نتيجة ظروف بات
يعرفها الجميع ،وع��ل��ى قاعدة
ال��ض��رورات تبيح المحظورات»،
اعتبر بري «أن التقدم بالطعن من
قبل تكتل التغيير واالص�لاح في

م�ؤتمر «�أزمة تكوين ال�سلطة :ربع قرن على الطائف»

بين ال�ضرورة الميثاقية وتناق�ضات توازن ال�صالحيات
قانون االنتخاب ورئا�سة الجمهورية م�أزق ال�صيغة الطائفية

بري مجتمعا الى نواب لقاء االربعاء
غير محله» ،ألن��ه في ح��ال قبول
الطعن سنكون أمام معضلة الفراغ
المؤسساتي ،وبالتالي سنكون
أم��ام عرقنة ال��وض��ع اللبناني»،
مشيرا ً إلى «أن عدم قبوله سيكون
تكريسا ً للتمديد».
وتوجه بري بحسب ما نقل عنه
زواره لـ»البناء» ،إلى نائبي التيار
الوطني الحر نبيل نقوال وعباش
هاشم ،قائالً« :أتفهم موقف رئيس
تكتل التغيير واالص�ل�اح العماد
ع��ون من التصويت ضد التمديد
إال إن��ن��ي ال اتفهم ع��دم حضوره
الجلسة ،ك��ان بإمكانهم النزول
إلى المجلس والتصويت بـ «ضد»
كما فعل نائبا الطاشناق هاغوب
ب��ق��رادون��ي��ان وارت����ور ن��ظ��اري��ان،
اللذان اعترضا على التمديد».
وأث���ار ال��ن��واب ال��ح��م�لات التي
يتعرضون لها بعد التمديد ،ونقلوا
عن بري قوله« :كنا وما زلنا مع
ح��ري��ة االع�ل�ام ودوره الوطني،
لكن يحب ان تقف ه��ذه الحرية

(حسن ابراهيم)
ع��ن��د ح����دود ك��رام��ة اآلخ���ري���ن»،
وأنه وعدهم بأنه سيصدر الئحة
تفصيلية ودقيقة برواتب النواب
ومخصصاتهم تنسف ما نشر في
اإلعالم»
وف��ي السياق ،أش��ارت مصادر
نيابية شاركت في لقاء االربعاء
لـ «البناء» الى أن راتب النائب 10
ماليين و 800الف ليرة ،من دون
أي مخصصات أخرى ،الفتين مثالً
إلى «أن فواتير البنزين ،والقهوة،
والهاتف ،وموظفي المكاتب هي
من ضمن هذا الراتب ،وأن المنح
ال��م��درس��ي��ة ال��ت��ي يحصل عليها
ال��ن��واب لتعليم أبنائهم ،تتوقف
مع دخولهم الجامعة» .وعلمت
«ال��ب��ن��اء» أن ك��ل ن��ائ��ب ف��ي كتلة
الوفاء للمقاومة يحق له التصرف
ب��ـ  5م�لاي��ي��ن ل��ي��رة كمصاريف
شخصية ،أما عدا ذلك ،فتدخل في
حساب المصاريف والمساعدات
النيابية.

«لإدخال تعديالت على قانونه لجهة الن�صاب»

�سليمان :المجل�س الد�ستوري لن ّ
يتعطل م ّرة ثانية
أكد رئيس المجلس الدستوري
ال��ق��اض��ي ع��ص��ام س��ل��ي��م��ان «أن
التجاذبات السياسية واالنقسامات
الحادة أ ّثرت في أحد أهم اإلنجازات
ال��ت��ي ج���اءت ب��ه��ا وث��ي��ق��ة ال��وف��اق
ال��وط��ن��ي وال غنى عنه ف��ي دول��ة
تسعى ال��ى ان تكون دول��ة قانون
ومؤسسات تصان فيها الحقوق
والحريات وتتحقق فيها العدالة».
وت��ع��ه��د س��ل��ي��م��ان ف���ي م��ؤت��م��ر
ص��ح��اف��ي ع��ق��ده بمناسبة م��رور
ع��ش��ري��ن ع���ام���ا ً ع��ل��ى ت��أس��ي��س
المجلس بـ»أن نصاب المجلس لن
يتعطل مرة ثانية كما حصل خالل
تقديم الطعن في التمديد السابق
وسيتعامل م��ع الطعن بالتمديد
لمجلس النواب الذي سيقدمه تكتل
التغيير واإلص�ل�اح وف��ق األص��ول
التي نص عليها القانون».
ورأى «أن جعل النصاب  8من
 10يشكل عرقلة التخاذ ق��رار في
المجلس الدستوري ألنه ال يجوز أن
تكون نسبة النصاب  80في المئة
من مجموع األعضاء تسهيالً التخاذ
القرار ،مشيرا ً إلى «أنه من المفترض
أن يكون النصاب باألكثرية المطلقة
أي  6من  .»10ولفت إلى «أنه من
الواجب إدخال تعديالت كثيرة على
قانون إنشاء المجلس الدستوري
بعد التجربة ال��ت��ي م��ر بها على
امتداد  20سنة وه��ذه التعديالت
يجب أن تشمل النصاب واالكثرية

التي تتخذ القرار ،ومن المفترض
أن يكون النصاب األكثرية المطلقة
واتخاذ القرار باألكثرية المطلقة
ألنه حالياً ،على ما هو عليه المجلس
الدستوري ،األقلية هي التي تتخذ
القرار والمجلس الدستوري لديه
مهلة الشهر إلص���دار ال��ق��رار .وإذا
مر الشهر من دون اتخاذه يصبح
ال��ق��ان��ون المطعون بدستوريته
نافذاً ،وبالتالي إذا انقسم أعضاء
المجلس ال��دس��ت��وري  6مقابل 4
يصبح القرار نافذا ً مما يعني أن
الـ 4هم من اتخذ القرار برد الطعن،
وهكذا تكون األقلية التي اتخذت
القرار وليست األكثرية.
وإذ أش�����ار إل����ى «أن بعض
السياسيين واإلعالميين يعمد إلى
ال��ق��ول ب��أن المجلس ال��دس��ت��وري
معطل ،وف��ي ه��ذا تضليل للرأي
ال���ع���ام وإس������اءة إل����ى ال��م��ج��ل��س
ال��دس��ت��وري ،ش��دد سليمان على
«أن المجلس مستمر في ممارسة
م��ه��م��ات��ه ف���ي إص�����دار ال���ق���رارات
ومتابعة نشاطه في اتحاد المحاكم
والمجالس الدستورية العربية
والمحاكم والمجالس الدستورية
الفرنكوفونية ،وفي المشاركة في
المؤتمرات االقليمية والدولية .واذا
كان عدد القرارات الصادرة عنه قليالً
نسبياً ،فذلك يعود الى البطء في
التشريع ،وعدم إجراء االنتخابات،
وتقييد الحق بمراجعة المجلس

ال��دس��ت��وري ،فلكي تصدر ق��رارات
عن المجلس الدستوري ينبغي أن
يتلقى طعونا ً في دستورية القوانين
وفي االنتخابات».
وأوض��ح «أن صالحية المجلس
ف��ي تفسير ال��دس��ت��ور سقطت في
التعديالت الدستورية وقد غيبت
صالحياته في النص ما أدى الى
عدم وض��وح في عمله» ،الفتا ً إلى
محصن
«أن المجلس الدستوري
ّ
بالقانون وال تأثير لرؤساء الطوائف
الروحية عليه ،فالقانون حصن
أعضاء المجلس الدستوري ولكن
على األعضاء أن يحصنوا أنفسهم
وال يفسحوا المجال للسياسيين
للتدخل معهم ف��ي قضايا تتعلق
بالمجلس الدستوري».
وأك��د «أن المجلس الدستوري
ليس جزيرة منعزلة عما يجري من
حولها ،لكننا مصممون على الحفاظ
عليه وتعزيز وجوده والعمل على
توسيع صالحياته ،اقتناعا ًَ منا
بأن ال قيامة للبنان إال بدولة يصان
دستورها وتحترم فيها الحقوق
والحريات ،وتتحقق فيها العدالة
التي اساسها العدالة الدستورية».
وش���دد ع��ل��ى «أن المجلس هيئة
دس��ت��وري��ة مستقلة ذات صفة
قضائية وص�لاح��ي��ات��ه ق��ي��دت في
ال��ن��ص» ،موضحا ً «أن��ه ص��در عن
المجلس  95قرارا ً حتى اآلن».

تكمن المشكلة ف��ي لبنان منذ
اتفاق الطائف في المشاركة الفعلية
بالحكم ،وتحقيق المناصفة الفعلية،
ال سيما أنَّ بنود الطائف وضعت
أساسا ً في شكل متكامل .وفيما يصر
البعض على التمسك بالميثاقية
والعيش المشترك ،يتحدث آخرون
عن تناقضات في توازن الصالحيات،
بق انتقائيا ً
ويعتبرون أن الطائف ُط َ
في المرحلة السابقة ،ولذا ال بد من
تنفيذ كامل مندرجاته بتجرد ،لجهة
انتخاب رئيس الجمهورية من تمثيل
شعبي في مكونه ،ليتمكن من لعب
دوره الدستوري كح َكم بين السلطات
والكتل السياسية وإقرار قانون جديد
لالنتخاب.
تحت عنوان «أزمة تكوين السلطة:
رب���ع ق���رن ع��ل��ى ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف»
نظم مركز عصام ف��ارس للشؤون
اللبنانية مؤتمرا ً صحافيا ً تحدث فيه
عدد من ال��وزراء والنواب الحاليين
والسابقين ،وحضره ممثلون عن
األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر ال��ل��ه ورئ��ي��س تكتل التغيير
واالص��ل�اح ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون،
رئيس تيار المرده النائب سليمان
فرنجية ،ورئيس حزب القوات سمير
جعجع ،وال��ن��ائ��ب س��ام��ي الجميل
وحشد من الشخصيات السياسية
والدبلوماسية واإلعالمية.

فارس

وب���دأ المؤتمر بكلمة ترحيبية
ل���راع���ي ال��م��رك��ز ال��رئ��ي��س ع��ص��ام
ف��ارس ،ش��دد فيها على أن الوضع
ال��م��أس��وي ال���ذي ي��ش��ه��ده ج��وارن��ا
العربي نتيجة الصراعات اإلقليمية
وال��دول��ي��ة ،يطرح علينا تحدياتٍ
خطرة كبرى ،تستوجب منا أعلى
درجات اليقظة والتكاتف والتعاون.
وأضاف «انه لمن المؤسف ان نرى
النظا َم السياسي في لبنان يشهد
منذ س��ن��وات شلالً وتعطيالً لعمل
المؤسسات الدستورية ،وتراجعا ً
في انتاجيتها ،وخالفات حول تفسير
الدستور ،ما يؤدي إلى اللجوء إلى
مراجع خارجية لحل أزماتنا ،بدل
أن نستنبط حلوال ً داخلية ،من صلب
ميثاقنا وعيشنا ال��واح��د وتراثنا
الديموقراطي».

الفرزلي

واس��ت��ع��رض ال��ن��ائ��ب األس��ب��ق
لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي
خ��ط��وات االن��ق��ض��اض واإلس��ت��ي�لاء
على المارونية السياسية ومراكزها
في النظام ،منذ زي��ادة عدد النواب
عن الذي اتفق عليه في الطائف إلى
قوانين االنتخاب غير العادلة وشل
المجلس الدستوري وغيرها.
ودع���ا إل��ى تطبيق ال��ط��ائ��ف في
شك ٍل سليم وإال فإنه لن َ
يبق طائف،
مشددا ً على أنَّ عهد استيالد التمثيل
المسيحي في كنف الكيانات المذهبية

سليمان متحدثا ً في المؤتمر الصحافي أمس

(تموز)

الخازن :بكركي منفتحة على الجميع
في إنشاء دولة لبنان الكبير» ،ولفت إلى «أن «البطريركية
المارونية ال تتغير ولن تتغير في حين أن البطريرك الراعي
يسعى للوفاق بين الجميع ألنه حريص على المصلحة
الوطنية».
أمس الحاجة الى
وشدد الخازن على «أننا اليوم في
ّ
وفاق مسيحي  -مسيحي ووفاق مسيحي  -مسلم ووفاق
لبناني» ،ونبه من «أن لبنان يمر بأخطار كبيرة وعسيرة
ووحدتنا هي الضمان لتجنب التداعيات السلبية لتلك
األخطار».

جانب من المتحدثين في مؤتمر أزمة تكوين السلطة
األخ���رى ق��د انتهى ،ومضيفاً« :أن
الميثاقية الحقيقية تكون في الحفاظ
على الشركاء في الوطن بخاصة
في هذه الظروف الصعبة» .ولفت
إل��ى «أن الهدف من قانون «اللقاء
األرثوذكسي» هو تحويل الصراع من
صراع بين الطوائف إلى آخر داخلها،
ليصبح التمثيل النيابي مكونا ً من
تجمعات تضم مختلف المذاهب»،
الفتا ً إلى «أن ال أحد يرفض أي قانون
انتخابي ي��وق��ف اغتصاب حقوق
المكون المسيحي».

جابر

وس����أل ال��ن��ائ��ب ي��اس��ي��ن ج��اب��ر
ف��ي مستهل مداخلته ،ه��ل ال ي��زال
اتفاق الطائف مع كل الثغرات التي
اعترته صالحا ً ألن يكون أساسا ً
�اق وطني يتوقف عليه وجود
ل��وف� ٍ
لبنان ومستقبل شعبه؟ معتبرا ً
«أن المشكلة األساسية التي أعاقت
النجاح في بناء نظام سياسي مستقر
في لبنان هي أن بنود أساسية من
ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف ل��م تنفذ ول��م يج ِر
االلتزام بها» .ودعا جابر «المجلس
النيابي إلى ورشة تشريعية سريعة
تبدأ بالعودة إلى إقرار موازنة للدولة
التي من دونها ال رقابة برلمانية
وال شفافية مالية ،واق���رار قانون
الالمركزية اإلداري��ة كما نص اتفاق
الطائف ،واقرار قانون جديد لإلعالم،
وقانون ضمان الشيخوخة الموجود
في اللجان النيابية منذ سنوات،
وقانون البطاقة الصحية الموحدة
ومعالجة جدية للملف الصحي في
لبنان .ودعا أيضا ً كما المطلوب الى
مقاربة جديدة لملف التعليم الرسمي
في لبنان ،وإل��ى اص��دار تشريعات
ج��دي��دة اص��ب��ح��ت ض��روري��ة ألج��ل
تسهيل تنفيذ القوانين في لبنان،
أي وضع مهلة للوزير ألجل توقيع
المراسيم ،وإال تصبح ن��اف��ذة كما
الوضع بالنسبة لرئيس الجمهورية.
وق��ال« :إن��ه على صعيد النظام

�شكر من الرابية :ال�سعودية ال تريد
للبنان رئي�س ًا �إال وفق ًا لم�صالحها

عون مستقبالً شكر امس

أكد رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن أن
بكركي منفتحة على الجميع بشخص البطريرك بشارة
الراعي.
واعتبر الخازن في حديث له أمس «أن أي تصريح أو
مالحظة يقولها البطريرك إنما تصب في خانة المصلحة
الوطنية العليا ألن البطريرك ال يتعاطى الشؤون السياسية
التفصيلية بل يتعاطى أمورا ً وطنية».
وق��ال ال��خ��ازن« :لطالما كانت بكركي هكذا منذ عهد
البطريرك الحويك حتى يومنا هذا ألنها كانت األساس
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(شربل نخول)

تمنى األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي في لبنان فايز شكر «أن
يتصرف المجلس الدستوري بالطعن المقدم من تكتل التغيير واالصالح كما
سمعنا من رئيسه عصام سليمان الذي قال« :إن هناك اشخاصا ً تتهم المجلس
بالضعف».
وإذ أشار بعد زيارته رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ،في
الرابية ،أمس ،إلى «أن الحديث عن ايجابيات في موضوع الرئاسة ،يتمناها
كل لبناني سواء كان في  8آذار أو في  14منه ،ألن البلد ال يستطيع أن يستمر
على هذا الشكل الذي ال يخدم أحداً» ،سأل شكر «هل القرار هو قرار لبناني؟ كال،
فمن يعطل االنتخابات الرئاسية في لبنان معروف باالسم» .وشدد على «أن
المشاورات ما بين التيار الوطني الحر بشخص رئيسه وفريق المستقبل الذي
يشكل كتلة وازنة في المجلس النيابي لم تنجح وتنتج اتفاقا ً ألن السعودية
ال تريد للبنان رئيسا ً اال وفقا ً لمصالحها» .وقال« :التسويات كبيرة ،كل الناس
تترقب  24تشرين الثاني وما سيترتب على اجتماع ( )1+5مع اإليرانيين ،لكن
ما هو واضح أن اإلشارات اإليجابية لها عالقة بالتقدم على األرض في الميدان
في سورية من قبل الجيش العربي السوري ،فهناك انقراض للمجموعات
األخ��رى المدعومة من األميركي و»اإلسرائيلي» والخليجي تحديدا ً القطري
والسعودي والتركي».
وأشار األمين القطري لحزب البعث إلى «أن أكتاف النائب وليد جنبالط لن
تتحمل وزر النتائج ،فليكتف بما فيه في لبنان وال يوجه النصح لدروز سورية،
فهم من أبناء سورية وأعلنوا تكرارا ً انهم مع الدولة السورية وال يريدون أن
يملي احد عليهم» ،ودعا شكر رئيس التقدمي «الى عدم التصرف بأحقاد ،ألنه
عند التسويات الكبيرة لن يكون له دور ،فعلى رأس سورية رجل كبير اسمه
بشار االسد ،شأء أم أبى جنبالط».
وأكد «أن االستمرار في السياسات الحاقدة التي ال تقدم سوى الضرر الى
لبنان لن يسلم أحد منها ،فهناك خاليا نائمة من داعش والنصرة تهدف الى
تدمير سورية ولبنان».
وإذ دعا رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ليسحب ترشيحه وليخجل ألن
ذاكرة اللبنانيين لم تمحَ  ،قال شكر« :إن ابناء رأس بعلبك والقاع ومنهم من في
القوات اللبنانية ال يؤيدونه ،فهم يستشعرون خطر اإلرهاب ،ويعملون مع حزب
الله على حماية هاتين البلدتين».

الداخلي للمجلس النيابي ،فنحن
بحاجة ال��ى تعديالت تساعد على
تفعيل الحياة النيابية وتحد من
القدرة على تعطيل العمل التشريعي
والرقابي واالنتخابي لهذا المجلس،
وط��ال��ب ب��ق��ان��ون ان��ت��خ��اب��ي جديد
مختلط».

حوري

وش��دد النائب عمار ح��وري في
مداخلته على «الجانب الميثاقي في
المساس
اتفاق الطائف الذي ال يجوز
ُ
ب��ه تحت أي ظ��رف م��ن ال��ظ��روف،
وهي :نهائية لبنان األرض والشعب
والمؤسسات ككيان ،عروبة لبنان،
ال��ن��ظ��ام ال��ج��م��ه��وري الديمقراطي
البرلماني ،الشعب مصدر السلطات
يمارسها عبر المؤسسات الدستورية،
مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنِها
وتعاونها ،النظام االقتصادي الحر،
اإلن��م��اء ال��م��ت��وازن ،إلغاء الطائفية
السياسية ،وحدة االرض والشعب،
وال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق
العيش المشترك».
وبعد أن أب��دى استعداد فريقه
للقبول بقانون جديد لالنتخاب ،لفت
إلى أن التمثيل الصحيح في المجلس
النيابي ال يمكن أن يكون من خالل
العودة الى عصر القبائل الطائفية
ُ
ذات اللون
او المذهبية ،فالدائرة
المذهبي الواحد ال عالقة
الطائفي او
ِ
لها بلبنان العيش الواحد المشترك.

قزي

وشدد وزير العمل سجعان قزي
على «تمسك المسيحيين بشراكة
الحياة ال��واح��دة مع المسلمين ألن
خيار المسيحيين هو الدولة والكيان
ولبنان الواحد الموحد حتى في ظل
التفكك ال��ذي يحصل في المنطقة،
داعيا ً في المقابل المسلمين إلى أال
يسمحوا لخرق الطائف ب��أن يعكر
صفو هذه الشراكة» .ولفت قزي إلى
«أهمية مشروع بناء الدولة المتوازنة

وال��م��ؤس��س��ات وه���ذا م��ا ل��م يحصل
في خ�لال سنوات ما بعد الطائف،
داعيا ً إلى عدم التوهم بأن استعادة
صالحيات رئيس الجمهورية ستعيد
له دوره في ظل عدم بناء دولة».

سالم

وق����ال رئ��ي��س ت��ح��ري��ر صحيفة
«ال��ل��واء» االس��ت��اذ ص�لاح س�لام ان
رئيس الجمهورية قبل الطائف كان
يتمتع بصالحيات حولته إلى «طرف
سياسي» ،فقد حرص الطائف على
ان يحفظ للرئيس «دور المرجع
والحكم» ،لكنه شدد على ان «دستور
الطائف لم يطبق ،ال نصا ً وال روحاً،
على رغم مرور ربع قرن على اقراره».
وأقر سالم بأنه قد تكون هناك حاجة
لـ «بعض التعديالت هنا أو هناك،
س����واء بالنسبة ال���ى ص�لاح��ي��ات
الرئيس أو في مواقع أخرى».

منصوري

وأكد الدكتور وسيم منصوري «أن
جوهر وثيقة الوفاق الوطني لم يكن
يرمي إلى إضعاف موقع يعود لطائفة
معينة لصالح موقع آخر يعود لطائفة
أخرى ،بل هو نقل صالحيات السلطة
اإلجرائية إلى مجلس ال��وزراء الذي
تجتمع فيه أطياف المجتمع اللبناني
الدينية كافة» .وأشار منصوري إلى
«أنه على الرئيس أن يكون تمثيليا ً
وقويا ً مسيحيا ً لكي يتمكن من لعب
دوره كحكم بين السلطات ،إال أن
عدم التوافق المسيحي على شخص
ال��رئ��ي��س ه���و م���ا ي��ض��ع��ف رئ��ي��س
الجمهورية» ،وخلص إلى «أن هذا
االخير هو سلطة أساسية يقتضي
العمل على تعزيز صالحياتها».

طباره

وك��ش��ف ال��وزي��ر ال��س��اب��ق بهيج
طباره «عن وجود مرسوم منذ عام
 1992تنظيم أعمال مجلس الوزراء
يعتبر بمثابة نظام داخلي لمجلس

الوزراء» ،مشددا ً على ضرورة إصدار
ه��ذا النظام بقانون وليس بمجرد
مرسوم.
وأك��د طبارة «أن الشرخ العميق
ب��ي��ن ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ق��ائ��م
ع��ل��ى العصبيات المذهبية ك��ان
ال��س��ب��ب ال��رئ��ي��س��ي ال���ذي ح���ال في
السنوات األخيرة دون انتظام عمل
المؤسسات ال��دس��ت��وري��ة بصورة
عامة ،وعمل مجلس الوزراء بصورة
خاصة» .ورأى طباره «أن المعالجة
الصحيحة ل��ه��ذا ال��وض��ع ه��ي في
التصدي لألسباب الداخلية للشرخ
القائم انطالقا ً مما نص عليه اتفاق
الطائف» .ودع��ا طبارة أخ��ي��را ً إلى
ال��ض��غ��ط ب��ك��ل ال��وس��ائ��ل المتاحة
من أج��ل وض��ع قانون لالنتخابات
ال��ن��ي��اب��ي��ة ،ع��ص��ري وع����ادل ،ح��دد
الطائف أيضا ً معالمه االساسية،
ويعتمد في شكل واضح على النظام
النسبي».

حمادة

وشدد النائب مروان حمادة على
«أن الطائف لم ينطلق ولم يبن على
فرضية سوء النية السائدة حاليا ً
بل طرح مخارج منطقية ألشخاص
منطقيين وقبل كل ش��يء وطنيين،
ي��غ�لّ��ب��ون المصلحة ال��ع��ام��ة على
اعتبارات المناكفة الشخصية أو
الحزبية أو المذهبية أو الطائفية.
وأك���د «أن ال��ت��خ��اذل ف��ي تطبيق
االص�لاح��ات التي أقرها الطائف ال
يحاسب عليها ن��ص ابتكر الكثير
من االصالحات ،بل للذين اختطفوه
أو للذين عطلوه ،داعيا ً إلى العودة
إل��ى اتفاق الطائف ،إل��ى توازناته
الصحيحة فال نسقط الهيكل على
رؤوسنا جميعاً».
ُ
وأش��ار إلى «أن ما أعطي للوزير
ون��زع م��ن ح��ق الرئيس ال يصحح
بإعادة حق تعطيلي للرئيس انما
بنزع هذا الحق التعطيلي من الوزير.

جريصاتي

ودع����ا ال���وزي���ر ال��س��اب��ق سليم
ج��ري��ص��ات��ي ألن ي���ك���ون رئ��ي��س
الجمهورية هو القائم بدور المح ّكم
المفقود والمنشود والضابط إيقاع
عمل المؤسسات الدستورية وانتظام
الحياة العامة .وعدّد «بعض مظاهر
الشطط في تكوين السلطة ال بل في
بناء الدولة في لبنان من جراء اتفاق
الطائف وبالتالي «عجز» هذا االتفاق
عن معالجتها ،مؤكدا ً أن التوقيت
اصبح ملحا ً للنظر بالطائف».
ورأى جريصاتي أن المعالجات
تنحصر في مبادرتين جوهريتين،
م��وض��ح�ا ً «أن اق���رار ق��ان��ون جديد
الن��ت��خ��اب اع��ض��اء مجلس ال��ن��واب
متوافق مع مندرجات وثيقة الوفاق
الوطني واحكام الدستور وانتخاب
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة م��ب��اش��رة من
الشعب».

�إر�سالن :ال مجال لزرع الفتن الطائفية
ولن نخ�ضع لالبتزاز والتهويل
أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل
إرسالن «أن ال مجال لزرع الفتن الطائفية والمذهبية
بين ال��دروز وإخوانهم» ،وق��ال« :ال نخضع لالبتزاز
والتهويل واالخبار الكاذبة ،فأهل شبعا والهبارية
أهلنا».
ولفت في مؤتمر صحافي إلى «أن ال بيئة حاضنة
ل�لإره��اب في منطقة العرقوب وك��ل أهلها معنيون
بسالمتها» ،وأشار إلى «أن من يعتدي ليس منا ومن
ال يرد اإلعتداء ليس منا ،وأهلنا في الجوالن المحتل
هم البوصلة التي تسمح بفهم مقاصد ووطنية أهلنا
الموحدين الدروز في جبل العرب».
واستغرب إرسالن تساؤالت البعض حول تسليح
ال��دروز ،قائالً« :إن السالح الوحيد ال��ذي نحمله هو
فقط في وجه «إسرائيل» وضد اإلرهاب الذي يعتدي

علينا وعلى كرامتنا ...لم نزرع الفتنة الطائفية يوما ً
بقوة السالح ولم ندخل في نفق الطائفية والمذهبية
الشنيعة» .وأكد «أن الدروز في سورية هم في موقع
الدفاع وليس العكس فهم يدافعون عن الوطن والهوية
ووحدة الشعب والدولة السورية وعروبتها ولم يكن
يوما ً ل��دى ال��دروز مشاريعهم الخاصة إنما لطالما
كان لديهم المشروع الوطني القومي العربي فقط».
ورأى إرسالن «أن الدول التي تعمل على تدمير سورية
تصغ يوما ً لمعاناة أهلنا األبطال في الجوالن».
لم
ِ
وأردف «أن مهمة الدروز التصدي لكل أنواع المشاريع
التي تضرب المنطقة ووحدتها ،وال��دروز في سورية
ي��داف��ع��ون ع��ن الهوية وال��وط��ن وال��وح��دة وال��دول��ة
السورية وعروبتها» ،معتبرا ً «أن الدفاع عن سورية
واجب».

ثالث لجان نيابية في �ساحة النجمة
ع��ق��دت ث�ل�اث ل��ج��ان نيابية
جلسات في مجلس النواب أمس
حيث جرى البحث في العديد من
مشاريع واق��ت��راح��ات القوانين.
ودرس���ت لجنة اإلدارة وال��ع��دل
اقتراح القانون الرامي إلى إفادة
ال��م��ض��م��ون��ي��ن ال��م��ت��ق��اع��دي��ن من
تقديمات العناية الطبية في حالتي
المرض واألمومة في فرع ضمان
المرض واالم��وم��ة في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي.
واطلعت اللجنة ف��ي الجلسة
التي ترأسها النائب روبير غانم
وحضور مقرر اللجنة النائب نوار
الساحلي والنواب األعضاء ،على
تقرير لجنة الصحة وال��ش��ؤون
االجتماعية والعمل حول االقتراح
المذكور وعلى التعديالت التي
اق��رت��ه��ا .كما استمعت إل��ى رأي
المدير العام للصندوق الوطني
ل��ل��ض��م��ان االج���ت���م���اع���ي .وب��ع��د
المناقشة والتداول ،قررت متابعة
درس في جلسة مقبلة بعد االطالع
على ال��دراس��ة االك��ت��واري��ة التي
اعدها بهذا الخصوص.

ودرس���ت لجنة اإلدارة أيضا ً
اقتراح القانون الرامي الى تنظيم
مراكز التجميل الطبي ،واطلعت
ع��ل��ى ت��ع��دي�لات ل��ج��ن��ة الصحة
وال��ش��ؤون االجتماعية والعمل،
واستمعت لهذه الغاية ال��ى رأي
ممثل نقابتي األطباء وإل��ى شرح
من أحد مقدمي االقتراح .وتداول
أعضاء اللجنة باالقتراح المذكور،
وقررت اللجنة متابعة درسه في
جلسة الحقة.
وتابعت درس اقتراح القانون
الرامي الى حماية كاشفي الفساد
واستمعت الى ممثل وزارة العدل،
وت���داول أع��ض��اء اللجنة ببعض
م��واد االق��ت��راح المذكور وأدخلت
تعديالت عليها ،ونظرا ً الى ضيق
ال��وق��ت ق��ررت متابعة درس في
جلسة الحقة ستعقد لهذه الغاية.

الشؤون الخارجية

وف���ي س��اح��ة ال��ن��ج��م��ة أي��ض �اً،
اطلعت لجنة شؤون المهجرين التي
اجتمعت برئاسة النائب شانت
جنجنيان ،من وزي��رة المهجرين

القاضية أل��ي��س شبطيني ،على
خطة عمل الصندوق وال���وزارة،
واط��ل��ع��ت م��ن رئ��ي��س ال��ص��ن��دوق
العميد نقوال الهبر على التنظيم
الحاصل في الصندوق منذ رئاسة
الصندوق بصورة مفصلة .ونوهت
اللجنة بما ق��ام به منذ استالمه
للصندوق ،معلنة دعمها لمديرية
أوض��اع العاملين في الصندوق
المركزي للمهجرين أسوة بباقي
الوزارات واإلدارات.

الصحة

ودرس���ت لجنة الصحة التي
التأمت برئاسة النائب عاطف
مجدالني ،اقتراح القانون الرامي
إل��ى إن��ش��اء برنامج إلزال���ة الفقر
والعوز المدقع في لبنان ،والمقدم
من النائب روبير فاضل ،بحضور
م��م��ث��ل��ي��ن م���ن وزارة ال���ش���ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وط��ل��ب��ت اللجنة
عند نهاية البحث إع��ادة صياغة
االقتراح ،بما يتناسب مع البرنامج
الوطني لدعم األسر األكثر فقراً.

