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الراعي يلتقي زا�سيبكين وباولي

ال حلول �سيا�سية على المدى المنظور في المنطقة

قا�سم :م�سار الرئا�سة معروف ويمكن
�إنجازه ب�سرعة و�إال �سيطول الفراغ
أك��د ن��ائ��ب األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم «أن مسار
الرئاسة المتاح محدد ومعروف،
ويمكن إنجازه بسرعة ،وإال سيطول
ال��ف��راغ كثيرا ً بحسب ما هو ظاهر
إذا لم يتصرف الجميع على قاعدة
الحقائق الموضوعية المتاحة».
وق��ال قاسم في احتفال تخريج
ط�لاب «معهد اآلف���اق» ف��ي «قاعة
رس����االت»« :ج��ب��ل جليد العقبات
للبنان ال��دول��ة هو انتخاب رئيس
للجمهورية ،وال��ي��وم ال��ك��ل يعلق
أهمية على ه��ذا االنتخاب كمدخل
الستقرار البلد سياسياً» .وق��ال:
«لقد ثبت لدينا ولدى الجميع بعد
التجربة أن الرئيس األفضل للبنان
ه��و ال���ذي يملك حيثية تمثيلية،
ويلتزم ع��ه��وده ومواثيقه ،ولديه
ق��درة طمأنة مخالفيه تحت سقف
القانون والمشاركة وبناء الدولة،
وال ينساق إلى المشاريع اإلقليمية
والدولية».
وش����دد ع��ل��ى «أن��ن��ا م��ع إن��ج��از
قانون االنتخابات في أسرع وقت،
وق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات األع����دل هو
قانون النسبية ،أما القانون الحالي
فسيعيد أزمة التمثيل واإلدارة وعدم
المحاسبة ،وسيعيد إنتاج سلطة
ال تغير في الواقع شيئاً ،وتبقينا
في حالة الركود السياسي مع كل
انعكاساته االقتصادية واألخالقية
والعملية».

ولفت إلى «أن القانون النسبي هو
على قياس بناء الدولة ،أما األكثري،
فعلى ق��ي��اس إع���ادة إن��ت��اج األزم��ة
الداخلية ،ونحن ندعو إل��ى إع��ادة
إنتاج لبنان في شكل صحيح وفق
القانون النسبي».
واعتبر «أن ال ح��ل��ول سياسية
على المدى المنظور في المنطقة،
ومن كان ينتظرها فسينتظر أشهرا ً
طويلة ،ب��ل س��ن��وات ،ألن األط��راف
الفاعلة تتوقع تغيير المعادالت
الميدانية لمصلحتها قبل الوصول
إلى إط��ار الحل ،وليس معلوما ً إذا
ك��ان��ت ه��ذه األط���راف ستنجح في
الوصول إلى نتائج حاسمة ،ولذا
ستبقى المراوحة إلى حين يقتنع
البعض ب��أن ال ح��ل إال بالتنازالت
التي تفتح المجال لمعالجة سياسية
في المنطقة».
وأشار إلى «أن المقاومة اليوم ربح
وطني ص� ٍ
�اف ،ورب��ح إقليمي مؤثر،
وربح مستقبلي تراكمي ،ومن الغباء
أن يفكر البعض في أن يتخلى عن
هذا الربح لخسائر حتمية محققة»،
الفتا ً إلى «أن الفترة المقبلة ستشهد
جملة م��ن ال��ل��ق��اءات وال���ح���وارات
بين أط��راف ل��م تكن تلتقي سابقا ً
بسبب بعض التشنجات أو بعض
االختالفات في ال��رؤى ،وه��ذا يمكن
أن يفتح الطريق لمرحلة جديدة إذا
ما توافرت اإلرادة الجدية» ،مشددا ً
على «أن الخيار هو الحوار وال يمكن

ألحد أن يستفرد بهذا البلد».

يزبك

وق���ال رئ��ي��س الهيئة الشرعية
في ح��زب الله الشيخ محمد يزبك
«إننا نتطلع إلى غد نأمل فيه بأن
ي��ك��ون ال��وط��ن ق��د ت��ع��اف��ى م��ن كل
معوقاته التي تعكس آﻻما ً على كل
ال��غ��ي��ارى ،ب���دءا ً م��ن ملف انتخاب
رئيس للجمهورية والعمل الجاد الى
إنجاز قانون انتخابي عادل يتمثل
فيه جميع اللبنانيين ،وص��و ًﻻ الى
معالجة الملفات األمنية واﻻجتماعية
واﻻقتصادية وملف التعويضات
على ك��ل المتضررين ،والحضور
الدائم واﻻستعداد لمواجهة كل ما
يش ّكل خطرا ً على وحدتنا الوطنية
وعيشنا العزيز من أي جهة عدوانية
أو اسرائيلية».
واع��ت��ب��ر خ�ل�ال خطبة الجمعة
»أن التحالف الدولي المزعوم في
محاربة اإلرهاب ﻻ يح ّقق طموحات
أ ّمتنا ،وأن ﻻ تفسير لما يجري في
المنطقة والدول العربية وفلسطين
المحتلة واألخطار التي تحدق باألمة
إال الحفاظ على الكيان الصهيوني
وأم��ن��ه وت��ح��ق��ي��ق م��ص��ال��ح ال���دول
اﻻستكبارية التي أشعلت النيران
في المنطقة ودعمت اﻻره��اب حتى
إذا طاولها شيء منه أوهمت العالم
بأنها تريد محاربته فيما الواقع
خالف ذلك».

بحث ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��ارة ال��راع��ي ف��ي الصرح
البطريركي في بكركي ،مع السفير الروسي الكسندر زاسيبكين التطورات
المحلية واالق��ل��ي��م��ي��ة ،إض��اف��ة ال���ى ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن البلدين.
وبحث الراعي األوض��اع في لبنان والمنطقة ،مع السفير الفرنسي في لبنان
باتريس باولي الذي أشار إلى «أن فرنسا ال ترغب بالتدخل في االنتخابات
الرئاسية اللبنانية فليس لها ان تختار انما هذا يقع على عاتق اللبنانيين
وحدهم».
وتمنى «أن تعمل جميع األحزاب السياسية في لبنان إليجاد وسيلة تمكنهم
من انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن ،لكي ينطلق عمل المؤسسات
من جهة ولكي يتم انتخاب مجلس نيابي من جهة اخ��رى ،فتعود الكلمة
للبنانيين ليعبروا عن خياراتهم بطريقة سيادية وحرة» ،الفتا ً إلى «أن فرنسا
تدعم المؤسسات القائمة وتعمل وفق الميثاق الوطني واتفاق الطائف».

الراعي وزاسيبكين خالل لقائهما امس

فتحعلي ي�ؤكد ودبور على تمتين
�أوا�صر الوحدة لمواجهة التحديات الخطيرة

عرض السفيراإليراني محمد فتحعلي مع السفير الفلسطيني أشرف دبور
األوض��اع في فلسطين واإلع��ت��داءات «االسرائيلية» المتزايدة على المسجد
األقصى.
وك��ان ات��ف��اق بين الجانبين على «أهمية ال��وق��وف ف��ي وج��ه المشاريع
«اإلسرائيلية» اإلستيطانية والمخططات التقسيمية للمسجد األقصى ،وتمتين
أواصر الوحدة فلسطينيا ً وإسالميا ً لمواجهة تلك التحديات الخطيرة».
وتطرق السفيران اإليراني والفلسطيني إلى «أوضاع المخيمات الفلسطينية
في لبنان وض��رورة تحصينها» ،وشددا على «أهمية أن يلحظ أي حل عادل
للقضية الفلسطينية حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بالدهم».
وأثنى دبور خالل اللقاء على «إلتزام الجمهورية اإلسالمية الثابت والدائم
بالقضية الفلسطينية ودورها في اإلنتصار الذي حققته المقاومة مؤخرا ً في
غزة» ،معربا ً عن رغبته «باإلرتقاء بالعالقات مع إيران إلى أعلى المستويات».

دحضت الزيارة العلنية التي قام
بها المعاون السياسي لألمين العام
لحزب الله حسين الخليل ،ومسؤول
وحدة اإلرتباط والتنسيق في حزب
الله الحاج وفيق صفا إلى رئيس
تكتل التغيير واالص�ل�اح العماد
ميشال عون أول أمس في الرابية،
رهان فريق  14آذار على خالف بين
حزب الله والتيار الوطني الحر على
خلفية التمديد للمجلس .واعتبر
نواب هذا الفريق «أن الزيارة ربما
تكون مقدمة لتنازالت أو تصعيد
رئ��اس��ي» .ف��ي حين أوض��ح تكتل
التغيير واالص�ل�اح «ك�ل�ام خليل
تأكيد على ان العالقة ثابتة بين
الطرفين».
وفي السياق ،أكد النائب فريد
الخازن لـ»المركزية» «ان زي��ارة
ح��زب الله إل��ى الرابية دوري��ة من
أجل التشاور والتداول في األوضاع
العامة ،وهذا أمر طبيعي وبديهي
وهي غير مرتبطة بحدث مستجد».
وأوض��ح «ان تصريح المعاون
السياسي لحزب الله حسين خليل
بعد اللقاء للتصويب وال��ر ّد على
الكالم ال��ذي نسمعه في االع�لام،
وتأكيد التواصل وان العالقة ثابتة
بين الطرفين».
وردا ً على سؤال عن الحديث عن
عقد لقاء مشترك بين التيار العوني

وحزب الله وحركة أمل قريباً ،أكد
الخازن «أن اللقاءات السياسية
مسألة بديهية ومطروحة دائماً،
والحركة السياسية تستند الى هذه
اللقاءات بين األطراف كافة» ،مشيرا ً
إلى «أن هدف اللقاء السياسي ،أوالً:
التأكيد على أن ال مشكلة في العالقة
بين االفرقاء ،ثانياً :المضمون الذي
لم يتق ّرر حتى اآلن».
وع���ن اع��ت��ب��ار ال��دك��ت��ور سمير
جعجع الطعن بالتمديد خطوة
فولكلورية ،اعتبر الخازن «ان هذا
الكالم فولكلوري بح ّد ذاته ،التيار
قدّم طعنا ًَ للمرة االولى وموقفنا كان
واضحا ً منذ اليوم االول ونحن ال
نزايد وال نناور ،وهو يأتي في سياق
التجانس مع الموقف الذي اتخذناه
مسبقاً» ،الفتا ً ال��ى «ان المجلس
ال��دس��ت��وري هيئة مسؤولة تملك
صالحيات عدّة ،والقرار في مسألة
التمديد أو في اي مسألة أخرى يتم
عبر هذه الوسيلة الديمقراطية».

فتفت

في المقابل ،اعتبر عضو كتلة
المستقبل النائب أحمد فتفت في
حديث إلى «المركزية»« ،أن الغزل
ال ُمستجد بين حزب الله والعماد
ع��ون قد يكون مقدمة لبدء تقديم
تنازالت او للتصعيد ووضع عراقيل

ج��دي��دة ام���ام ان��ج��از االستحقاق
ال��رئ��اس��ي» .واستغرب كيف «ان
حزب الله يدعو من جهة الى الحوار
ومن جهة ثانية يعتبر العماد عون
ّ
مرشحه الوحيد للرئاسة».

ماروني

ورأى عضو كتلة «الكتائب»
ال���ن���ائ���ب اي���ل���ي م����ارون����ي ع��ب��ر
«المركزية»« ،أن زيارة وفد حزب
الله إلى الرابية تأتي في سياق دعم
ترشيح عون ،واذا كان حزب الله
يستطيع ايصال عون الى الرئاسة،
فليفعل» ،مستطردا ً «أم��ا اذا كان
ك�لام ح��زب ال��ل��ه إلرض���اء خواطر
ع��ون تمهيدا ً للوصول ال��ى قناعة
بأن وصوله الى قصر بعبدا بات
مستحيالً وآن األوان للبحث سوية
عن رئيس توافقي ،فنأمل خيراً ،ألن
آن األوان النتخاب رئيس».

كرم

واعتبرعضو كتلة حزب «القوات»
النائب فادي كرم «أن حزب الله بدأ
يدخل في مفاوضات للتفاهم على
رئيس ،ويعتبر أن مرحلة ترشيح
عون انتهت ،أما كيفية الوصول الى
االنتخابات ومع من سيتفاهمون،
وم��ن ه��و ال��رئ��ي��س المقبل ،فهذه
مسألة مفتوحة».

ميقاتي :لطرابل�س حق على الدولة يجب الوفاء به
أبدى الرئيس نجيب ميقاتي ارتياحه «لعودة األمن
واالستقرار إلى ربوع طرابلس» ،معتبرا ً «ان االستقرار
األمني هو الشرط األساس لجلب اإلستثمارات وتحريك
عجلة الدورة اإلقتصادية في المدينة».
وقال ميقاتي أمام زواره في طرابلس« :إن المرحلة
الثانية بعد عودة األمن يجب أن تنصب على إعادة إعمار
المناطق المتضررة وتسريع دفع التعويضات لألهالي».
وإذ ن���وه «ب���ال���دور ال��ف��اع��ل ل��ل��م��ب��ادرات ال��ف��ردي��ة
ولمؤسسات المجتمع المدني والمساهمات التي قاموا
بها من أجل المساعدة في لملمة جراح الطرابلسيين»،
أكد ميقاتي في الوقت نفسه «أن ذلك ال يعفي الدولة من
تحمل مسؤولياتها تجاه مدينة طرابلس التي دفعت
في السنوات الماضية الثمن عن كل اللبنانيين متحملة
نتائج الخالفات السياسية بعد أن تم تحويلها الى
ساحة لصراع أمني وسياسي ومذهبي» ،الفتا ً إلى «أن
لطرابلس حقا ً على الدولة يجب أن تقوم بالوفاء به في
أقرب فرصة ،وعلى رأسه مبلغ المئة مليون دوالر التي
تم إقرارها في الحكومة السابقة لتنفيذ مشاريع إنمائية
عاجلة لطرابلس».
في مجال آخر ،تطرق ميقاتي الى الوضع الفلسطيني
فقال« :إن إحراق المساجد في الضفة الغربية والتعدي
الممنهج على المسجد األقصى وضرب أساساته وتكرار

اقتحامه من قبل المستوطنين اليهود ،والتمدد في عملية
بناء المستوطنات في القدس ،ومصادرة االراضي وطرد
السكان االصليين من القدس ،يندرج في إطار مخطط
ال��ع��دو «االس��رائ��ي��ل��ي» لتهويد ال��ق��دس ومحو التاريخ
الفلسطيني العربي ،مسيحيا ً كان أم إسالمياً .العدو
«االسرائيلي» لم يكن ليتجرأ على المضي في هذا العدوان
السافر على هوية القدس وفلسطين ،مرارا ً وتكراراً ،لوال
التفكك العربي والصراعات المستعرة في كل مكان من
العالم العربي ،ولو لم يدخل العربي في أتون الصراعات
الطائفية والمذهبية».
وأمل ميقاتي في «أن يكون موقف االتحاد األوروبي
األخير الحازم برفض االستيطان «االسرائيلي» مقدمة
لوقفة دول��ي��ة وع��رب��ي��ة كاملة ف��ي وج��ه ه��ذا الصلف
«االسرائيلي» .وحسنا ً فعلت السويد باالعتراف بالدولة
الفلسطينية ،فيما يستعد مجلس ال��ن��واب الفرنسي
للتصويت قبل نهاية الشهر الجاري على ق��رار يدعو
الحكومة الفرنسية لالعتراف بالدولة الفلسطينية».
وقال« :القدس مهد الحضارات والديانات لن تكون سوى
ألهلها ولن تنفع محاوالت العدو «اإلسرائيلي» لتغيير
الواقع والتاريخ» ،الفتا ً إلى «ان مشكالت العالم العربي
بدأت مع احتالل فلسطين ولن تنتهي اال بعودة فلسطين
الى أهلها».

ع�صام �سليمان :الت�صدي للإرهاب
ب�إجراءات ع�سكرية و�أمنية و�إ�صالحات

خالل افتتاح مؤتمر المجلس الدستوري في الحبتور

فتحعلي ونظيره الفلسطيني

زيارة حزب اهلل �إلى الرابية
تدح�ض رهانات � 14آذار

�شارك في م�ؤتمر الرقابة على د�ستورية القوانين
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«مؤسسة القدس»

والتقى فتحعلي أيضاً ،وف��دا ً من مؤسسة القدس الدولية برئاسة نائب
رئيس المؤسسة حسن ح��درج ،للتباحث حول االضطهاد العنصري الذي
يتعرض له الفلسطينيون واإلعتداءات «االسرائيلية» على المسجد األقصى.
ونبه الجانبان إلى «أخطار اتساع االستيطان الصهيوني في القدس المحتلة
والضفة الغربية على مرأى من المنظمات الدولية» ،وشددا على «وجوب تصويب
البوصلة وزيادة االلتفاف العربي واإلسالمي حول القضية الفلسطينية».

أكد رئيس المجلس الدستوري
ع��ص��ام س��ل��ي��م��ان «أن ال��ت��ص��دي
لإلرهاب ال يكون فقط بإجراءات
عسكرية وأمنية ،إنما بإصالحات
عميقة في أنظمتنا الدستورية،
وباعتماد سياسات تقود الى إزالة
األوضاع التي شكلت تربة خصبة
لنشوء اإلره��اب ونموه انتشاره
وتعاظم خطره ،فاالمن لم يعد أمنا ً
بالمفهوم التقليدي ،إنما أصبح أمنا ً
سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً
وثقافيا ً وانسانياً ،أم��ن أساسه
حقوق وحريات يضمنها الدستور
ويلتزم بها المشترع ،وتجد تعبيرا ً
عنها في سياسات توفر شروط
التمتع بها ،وقضاء يصونها في
احكامه فيحقق العدالة».
ك�ل�ام سليمان ج���اء ف��ي كلمة
ألقاها في المؤتمر اإلقليمي عن
«تجارب الرقابة على دستورية
القوانين في الدول العربية ،تقييم
ورؤية مستقبلية» ،لمناسبة مرور
ع��ش��ري��ن س��ن��ة ع��ل��ى ب���دء العمل
الدستوري في لبنان ،في فندق
هيلتون حبتور في حضور النائب
روبير غانم ممثالً رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري ،وزي��ر االع�لام
رمزي جريج ممثالً رئيس مجلس
ال���وزراء تمام س�لام وشخصيات
رس��م��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة وح��زب��ي��ة
وقضائية ودبلوماسية إضافة إلى
وفود حقوقية عربية.
وش�����دد س��ل��ي��م��ان ع��ل��ى «ان
الظروف التي مارس فيها المجلس
ال��دس��ت��وري مهماته ،ف��ي العشر
س��ن��وات ال��م��ن��ص��رم��ة ك��ان��ت وال
تزال ظروفا ً صعبة ،وذلك بسبب
االنقسامات السياسية الحادة،
والتفلت من الضوابط في ممارسة
العمل السياسي ،والتمادي في
تفسير ال��دس��ت��ور ،وف��ق األه���واء

وال���ن���زوات وال��م��ص��ال��ح الفئوية
ال��ض��ي��ق��ة ،م��ا تسبب ب��اض��ط��راب
في أداء المؤسسات الدستورية
وأح��ي��ان �ا ً ف��ي شللها وأث���ر سلبا ً
ف��ي ع��م��ل المجلس ال��دس��ت��وري،
فالمجلس الدستوري ال يبت في
دستورية القوانين ،إال إذا كانت
هناك قوانين يضعها مجلس النواب
ويجري الطعن في دستوريتها،
وه��و ال ي��ص��در ق����رارات ف��ي شأن
الطعون النيابية إال إذا كانت هناك
ان��ت��خ��اب��ات نيابية ،وع��ل��ى رغم
الظروف الصعبة ،تابع المجلس
الدستوري مسيرته ،بفعل اقتناع
راس��خ ب��ض��رورة تعزيز موقعه،
وتفعيل دوره وتوسيع صالحياته
وإبعاده عن الصراعات السياسية
ومنع السياسيين من التدخل في
ش��ؤون��ه حفاظا ً على استقاللية
يتشبث بها».
وأش�����ار س��ل��ي��م��ان إل���ى «أن��ن��ا
نتطلع ال��ى توسيع صالحيات
المجلس الدستوري لكي يستطيع
أن ي��ق��وم ب��ال��دور ال��م��ف��ت��رض أن
يقوم ب��ه على أكمل وج��ه ،وذل��ك
بالتوسيع ف��ي ح��ق المراجعة،
وإفساح المجال أم��ام المواطنين
لمراجعة المجلس ال��دس��ت��وري
عبر المحاكم ،وإع��ط��اء المجلس
الدستوري صالحية النظر ،عفوا ً
وم��ن دون ط��ع��ن ،ف��ي دستورية
القوانين األساسية التي تشكل
على أساسها السلطة المركزية
والسلطة المحلية والقوانين التي
ينفق على أساسها المال العام،
ن��ظ��را ً ال��ى م��ا لهذه القوانين من
أهمية وإناطة صالحية الفصل في
الخالفات ح��ول تفسير الدستور
بالمجلس الدستوري ،أي إعادة
الصالحية التي أعطيت له بموجب
وثيقة ال��وف��اق الوطني وسقطت

في التعديل الدستوري ،فال يجوز
أن تبقى ال��ج��م��ه��وري��ة م��ن دون
مرجعية للبت في تفسير الدستور،
كما ينبغي إعادة النظر في قانون
إنشاء المجلس الدستوري ونظامه
الداخلي لجهة تعيين األعضاء
وال��ن��ص��اب واالك��ث��ري��ة المطلوبة
التخاذ القرار.
وأع���ل���ن س��ل��ي��م��ان «أن دور
ال��ق��ض��اء ال��دس��ت��وري ه��ذا يحده
االنتظام الذي يحكم العالقة بين
المؤسسات الدستورية ،كما تحده
الصالحيات المناطة بكل منها»،
الفتا ً إلى صالحيته في الرقابة على
دستورية القوانين تقف عند حدود
التزام المشترع بالتقيد بالمبادئ
والقواعد التي نص عليها الدستور،
وال تصل ال��ى خ��ي��ارات المشترع
ال��ت��ي ي��ح��دده��ا وف���ق اقتناعاته
كممثل لألمة ويبقى باب االجتهاد
واسعا ً في رسم الحد الفاصل بين
ص�لاح��ي��ات ال��ق��ض��اء ال��دس��ت��وري
وصالحيات السلطة االشتراعية».
وكانت كلمات لكل من رئيس اتحاد
المحاكم والمجالس الدستورية
العربية محمد اش��رك��ي ،رئيس
لجنة البندقية جياني بوكيشيو،
والسفير االلماني في لبنان.
يذكر أن المؤتمر يستمر يومين
وت��ت��م��ح��ور ج��ل��س��ات��ه ح���ول دور
القضاء ال��دس��ت��وري ف��ي انتظام
العمل التشريعي العربي ،دور
القضاء ال��دس��ت��وري ف��ي تحقيق
العدالة في ال��دول العربية ،دور
القضاء ال��دس��ت��وري ف��ي انتظام
إدارة ال��م��ؤس��س��ة ال��دس��ت��وري��ة
واستراتيجيات وآل��ي��ات تطوير
اداء القضاء الدستوري في العالم
العربي على ان تصدر توصيات
في اختتام المؤتمر.

ِه ْل :ملتزمون ال�شراكة مع لبنان
في المواجهة الم�شتركة لخطر التطرف

رزق� :إنقاذ البلد بالعودة
�إلى روحية الطائف
رأى الوزير السابق ادمون رزق «أن تعديل الطائف يكون انطالقا ً من تطبيقه
وال توجد طريقة إلنقاذ البلد مما نعانيه اليوم إال بالعودة الى روحية الطائف
وهذا هو الميثاق الحقيقي .فبعد ربع قرن من إقرار وثيقة الوفاق الوطني وتعديل
الدستور اللبناني وفقا ً لها وعشية الذكرى الحادية والسبعين لالستقالل».
وقال« :لسنا في وارد خوض جدلية سياسية وال في صدد تقاذف التبعات،
فلبنان في محنة مشهودة وجميع اللبنانيين معنيون ومسؤولون ،الوطن في
خطر لذلك نخلص الى توجيه دعوة ملحة الى انتخاب رئيس للجمهورية يرعى
عملية احياء المؤسسات وعمل السلطات».
وأكد في لقاء حواري بعنوان «بين الطائف واالستقالل» لمناسبة الذكرى
الـ 25لتوقيع اتفاق الطائف نظمته منسقية المستقبل في صيدا «أن اتفاق
الطائف ليس كامالً ،اال أنه لم يطبق ،وكل ما يقال ويطرح حول تعديل ما او
مؤتمرات ما أو صيغ ما ،هو نوع من االلتفاف على الموضوع األساسي الذي هو
أننا نقيم الجمهورية السيدة الحرة المستقلة بنظام ديمقراطي نابع من ارادة
الشعب الحرة وهذا لم يحصل».
وشدد رزق على «أننا في حاجة للعودة إلى كل أحكام اتفاق الطائف وما
سمي إصالحات سياسية ،كان مشكوا ً من سلطة رئيس جمهورية أنه يهيمن،
ولكن عمليا ً ال يمارس هذه الصالحيات ،والمشكلة أن مجلس النواب ال يحاسب
الحكومة والشعب ال يحاسب مجلس النواب وجميعنا يعيش أمام أمر واقع
ونعود نكرر االستسالم لألمر الواقع» .واعتبر «أن ال يوجد غير تطبيق اتفاق
الطائف ما يرد لنا لبنان ويحول دون ان يتفتت .المشكلة أن كل الذين كانوا
مع اتفاق الطائف وتو ّلوا السلطة لم يخطوا وال خطوة في اتجاه تطبيقه وكل
الممارسات التي شهدناها على اثر تعيين نواب خالفا ً لالتفاق وخالفا ً للدستور
من  1991تنسحب على هذا الوضع من الالشرعية وبطالن االنتخابات».
وأه��اب رزق بـ «المعنيين أن يتباروا في البذل والتضحية وأال يتهافتوا
على الكراسي والمواقع ،ألن االنسان ال يملك إال ما يعطيه ،فباطلة الرئاسات
والوزارات والمراكز واأللقاب والرتب والثروات والممتلكات ،وعظيمة هي روح
المسؤولية ومقدسة ،ومهم بناء االوطان» ،مشيرا ً إلى «أن الكيان اللبناني مهدد
والشعب اللبناني مبدد وليس لنا غير الصحوة والوحدة ،وما من إطار للبذل اال
المصالحة مع الذات بالتزام وثيقة الميثاق وأحكام الدستور».

خري�س لحماية وحدتنا الداخلية
دعا عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس إلى «حماية وحدتنا
الوطنية وعيشنا المشترك والتمسك بهذه القواعد في بناء الدولة ومؤسساتها،
خصوصا ً الجيش اللبناني والمقاومة التي دحرت العدو «االسرائيلي» من دون
قيد أو شرط».
ووصف خريس خالل احتفال توقيع الكاتب سمير سكماني كتابه «سونات
المالئكة»« ،المرحلة التي نمر بها بالدقيقة ،إن على مستوى المنطقة أو في
وطننا لبنان» .ولفت إلى «اننا لم نكن يوما ً مع التمديد للمجلس النيابي ،لكن
مكونا ً أساسيا ً ال يريد إجراء االنتخابات ،لذلك اخترنا التمديد وفضلناه على
الفراغ ،وإن الرئيس نبيه بري سيعمل مع الجميع إليجاد حلول لألزمة وإعادة
العجلة الى ك ّل مؤسسات الدولة».

ِه ْل في غداء حواري لغرفة التجارة اللبنانية األميركية
جدد السفير األميركي ديفيد هِ ْل
دع��وة مجلس النواب إلى «انتخاب
رئيس للجمهورية ف��ي أق��رب وقت
ممكن وب��م��ا ي��ت��واف��ق م��ع الدستور
اللبناني» .وأض���اف« :إن انتخاب
رئيس هو قرار يعود إلى اللبنانيين
وح���ده���م ،ول��ك��ن ي��ج��ب ع��ل��ي��ه��م أن
يتخذوه» .وشدد على «أن الواليات
المتحدة ملتزمة الشراكة القوية
مع الشعب اللبناني في المواجهة
المشتركة لخطر التطرف».
واعتبر ف��ي لقاء ح��واري أقامته
غرفة التجارة اللبنانية األميركية
ف��ي مطعم  EAU DE VIEفي
فندق «انتركونتيننتل فينيسيا« ،أن
الوقت ليس مناسبا ً للشلل السياسي
او لتآكل ال��م��ؤس��س��ات السياسية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ف��ال��م��ط��ل��وب ف��ي ه��ذه
المرحلة التعويل على مكامن القوة
في الدستور اللبناني ،ال هدمه».
والح�����ظ هِ ����� ْل «أن ال��ت��ظ��ي��م��ات
المتطرفة كداعش نشأت في مناخ
الفوضى وتنمو في مناخ الفوضى».
وقال« :كل يوم يمر ومنصب الرئاسة
ش��اغ��ر ،يحرم لبنان م��ن ه��ذا الرمز
المهم للوحدة الوطنية».
وإذ ش��دد على «أن التغلب على
داعش لن يعيد وحدة اإلستقرار إلى
لبنان ،إذ ثمة مشاكل كامنة» ،قال
هِ ْل« :لقد عقد القادة اللبنانيون حوارا ً
وطنيا ً لحل هذه المشاكل ،وتوصلوا

إلى اإلتفاق على إعالن بعبدا كمحطة
مهمة على طريق اإلستقرار» .ولفت
إل���ى «ض�����رورة أن ي��ك��ون ال��دف��اع
ع��ن األراض����ي اللبناني محصورا ً
بالمؤسسات األمنية الرسمية ،إذ هي
وحدها خاضعة لمحاسبة الشعب».
وأشار إلى «أن الواليات المتحدة
ساهمت بنحو  600مليون دوالر منذ
ب��دء األزم��ة السورية ،في مساعدة
النازحين السوريين والمجتمعات
اللبنانية التي تستضيفهم».
وأك��د هِ � ْل استمرار ب�لاده في هذا
الدعم ،مشيرا ً إلى «أنها أعنلت في 28
تشرين األول الفائت عن مساعدات
إن��س��ان��ي��ة إض��اف��ي��ة بقيمة عشرة
ماليين دوالر سيخصص معظمها
لدعم مشاريع تتعلق بالمجتمعات
المضيفة في لبنان» .كذلك ،أكد التزام
واش��ن��ط��ن «دع���م الجيش اللبناني
وق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي ف��ي حربهما
ضد اإلره��اب وسعيهما إل��ى حماية
ح���دود ل��ب��ن��ان» .وأش���ار إل��ى «أنها
أرسلت منذ معركة عرسال في آب
الفائت ،شحنات كبيرة من األسلحة
والذخيرة».
وأب����رز ال��س��ف��ي��ر األم��ي��رك��ي «أن
مواجهة تنظيم داعش يجب أال تقتصر
على الحرب الميدانية ،إذ أن األهم
منها محاربة العقيدة المتطرفة ،من
خالل نسف أسس التطرف والعنف
وتوطيد القيم اإليجابية» .وإذ أقر

ب��ـ»أن هذا التنظيم زرع الخوف في
النفوس» ،أكد «أنه ليس عصيا ً على
الهزيمة».
وش���دد هِ ��� ْل ع��ل��ى «أن ث��م��ة قيما ً
مشتركة بين كل الديانات ،ومنها
اإلس��ل�ام وال��م��س��ي��ح��ي��ة ،وم���ن ه��ذه
القيم أهمية الحياة البشرية وكرامة
اإلنسان وتقبل اآلخر» ،وقال« :نحن
نواجه اليوم مجموعة من اإلرهابيين
تقضي على الحجر والبشر وتقتل
المعتدلين من جميع األط��ي��اف ،لذا
ينبغي لنا أن ن���درك أن ال��ك��رة في
ملعبنا ،ألن قيمنا أق��وى من عقائد
المتطرفين .والحاجة إلى التعاون
ملحة ،على كل األص��ع��دة ،الدينية
منها والثقافية والجغرافية ،بغية
إق��ن��اع ال��ع��ال��م ب���ض���رورة م��ق��اوم��ة
الخطاب المتطرف واعتناق قيمنا
المشتركة التي تدعو إلى االحترام
المتبادل».
وت��ح��دث ع��ن ال��دع��م ال��ذي توفره
ال��والي��ات المتحدة للقوى األمنية
في ال��ع��راق ،الفتا ً إل��ى «أن الوضع
معقد ج��دا ً في سورية ولن يحل في
القريب العاجل» .وزع��م« :ان بالده
تسعى إل��ى المساهمة ف��ي تشكيل
معارضة معتدلة يمكنها أن تثق
بها ونتعاون معها ( )...الستعادة
المناطق من داعش والمشاركة أيضا ً
في المفاوضات السياسية بغية فض
النزاع».

