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حمليات �سيا�سية

غ�ضب الراعي وقلق الرعيّة
 فهد الباشا
ما قيل وال يزا ُل مثلُه ُيقال ،تعقيبا ً على مواقف البطريرك الراعي،
يتجاو ُز ف��ي عواقبه ،ف��ي ك ّمه وف��ي ن��وع��ه ،م��ا قاله وال ي��زال يقوله
البطريرك ،تصريحا ً وتلميحاً ،وذلك منذ ارتقائه السدّة البطريركية،
وت�ح��دي��داً ،ب��دءا ً م��ن تصريحه الشهير على مدخل اإلل�ي��زي��ه ،م��ع ما
استتبعه ذلك من تشنيع في كتاب الق ّواتي بصبوص ،وص��والً إلى
التشهير األخير بالنواب العاجزين عن انتخاب رئيس للجمهورية
المتهالكة في بؤر فسا ٍد ع ّز نظيره في عصور الظلمات.
المتض ّررون م ّما قاله البطريرك ،ال سيما الموارنة ،يتساءلون
مستجهلين :هل بلغ الوضع ،فعالً ،هذا المبلغ من الخطورة؟ أم هو
الراعي بالغ في التعبير عما آل إليه الحال؟ لك ّن أح��دا ً لم يسأل عن
حاجة الراعي إلى مبالغة ومغاالة.
آث��ر رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال ع��ون ،الواثق
من صحة موقفه والذي يعتبر نفسه جبالً ال تهزّه الرياح ،عدم األخذ
والردّ .وحده من بين المعنيين بحملة الراعي ،ر ّد رئيس تيار المرده
سليمان فرنجية ،على ع��ادت��ه ،غير م��وارب وال م��داور ب��أنّ الفراغ
اإلسمي في موقع الرئاسة ليس بأش ّد ض��ررا ً أو خطرا ً من الفراغ
المم ّوه برئيس يبتدئ استجدا ًء للموقع ،مقاوماً ،وينتصف عهده
متردداً ،لينتهي مقاوالًُ ،يقال فيه ما ال يليق بسمسار مخادع!
أ ّما المتأدبون من المتض ّررين المتدلسين ،فيتساءلون ع ّما إذا كان
الراعي يعتبرهم عمياناً ،مم ّهدين بذلك ،من دون قصد منهم ،للر ّد
الرعوي اإلنجيلي« :لو كنتم عميانا ً لما كان عليكم عتب ،أما وأنكم
تقولون إنكم تبصرون وتعرفون ما تفعلون فخطيئتكم إذا ً ثابتة».
الراعي الصالح يعرف خرافه وخرافه تعرف صوته ،هي اآلية التي
ينطلق منها الراعي مستهدياً .هذه المرة لم يترك كالمه مجاالً للحيرة.
فإذا كانت تصاريحه سابقا ً تتأرجح بين هوى ،يحملها مرة صوب
ع��ون وم��رات ص��وب جعجع ،فهذه المرة أص��اب الغضب جميعهم
وشبه اللعنة ح ّل شامالً ،ال سيما حين بلغت حدّته وهو في أوستراليا
ح � ّدا ً استعاد معه تعابير وم�ف��ردات بعينها ،ك��ان المسيح قد قالها،
غضب عاصف ،في الذين جعلوا بيته مغارة للصوص وألبناء
ذات
ٍ
الخراب.
الرعاة هم هم ،في غضبهم ،وفي رضاهم ،أهل حضر رع��وا أم
ماشية يرعون .والراعي ،يغضب ،عادة في إحدى م ّرتين :مر ًة ،إذا
تع ّرضت لهجوم الذئاب رعيّته ومرة حين يرى الرعية تمشي على
شفير ،فينتهرها مح ّذراً ،لكنها تستمر ماشية باتجاه الهاوية وكأنها
ال تعرف صوته ...كأنه أجير ...وغضب البطريرك ،هذه األيام ،هو
ألسباب ال يعرفها إال هو والراسخون في علم
للسببين معاً ،وربما
ٍ
لعبة األم��م ،وأالعيب كبارها والصغار .ور ّبما ،أيضا ً
ٍ
لخوف كامن
من أن يضيع على بطريرك الموارنة مج ٌد كان التقليد أعطاه إ ّياه آية
مستعارة من «أشعيا» لترفع شعارا ً فوق عتبة الصرح في بكركي:
«مجد لبنان أعطي له» .من هنا ،من هذه األسباب مجتمعة كان الغضب
ساطعا ً وكبيرا ً إلى ح ّد تشبيهه السياسيين ،وال سيما الموارنة منهم
ب�ـ»داع��ش» ه��ذه تقطع بهمجية ،رؤوس الناس والساسة يقطعون،
بامتناعهم عن انتخاب الرئيس رأس الرئاسة .فما العمل وما في اليد
حيلة سوى رفع الصوت؟ البطريرك يعرف أنّ رفع الصوت ،ولو
عالياً ،ال يرفع خطرا ً ع ّمن تحيط به األخطار ...قد ينبّه الصوت من
وقوع الخطر ،هذا لو بقيت للناس ،وسط صخاب الفضائح والباليا،
آذان تقوى على السمع .لك ّن الصوت المرتفع هذا ،يزيد ،في تجاوز
ح��دوده الشعور بالخطر ،يزيد الخطر .وه��ذا م��ا تركه ف��ي نفوس
الكثيرين صوت البطريرك المواصل ارتفاعه غاضباً ،من كل فضائية
أي فضاء اغترابي حل فيه ،خالل تطوافه الرعوي
يطل منها ،ومن ّ
الطويل .فالقاعدة عند الناس ،وال سيما من هم في المغتربات ،هي أنّ
البطريرك في موقع العليم بما يحوكه للمنطقة تحالف الشر المنظم.
خفي إالّ وأعلنته أفعال «الداعشيين» ،على اختالف
علما ً أنّ ما من
ٍ
أسمائهم الحقيقية والمستعارة والتي قد ال تخطر على بال بشر.
من هنا ،كلّما ارتفع صوت البطريرك غاضباً ،ارتفع قلق الرعية،
ّ
وانقضت عليها تداهمها أسئلة ح��ول المصير ،ال سيما أنّ مآسي
التاريخ وأهواله لم يكد يمر عليها زمن ك� ٍ
�اف لمحوها من الذاكرة،
حتى تستعاد مشاهدها مك ّررة حية في حاضر مفجع ،ال منسوخة
ماض قريب أو بعيد...
من ٍ
وما يص ّح هنا ،على راعي رعية بعينها ،يص ّح على سائر الرعاة
والرعايا ـ الضحايا .األزمة شاملة كاملة ،وليس من ح ٍّل لها إالّ شامالً.
راع ومسؤول عن
فكيف يحلّها الحالّل ،إذا كان المنطلق أنّ «كلكم ٍ
رعيته» دون سواها؟ فهل يجوز بعد م ّر التجارب وهول المصائب ،أن
يغفل العاملون للخالص عن حقيقة أنّ الرعايات ،ولو مجتمعة تحت
خيمة «عيش مشترك» ،ال تساوي إالّ عددا ً من المراعي ،ومجموعة من
الحظائر ،لكنها ال تصنع في حال من األحوال وطناً .لن يكون وطن إال
بمواطنين ،ال برعايا بمواطنين ينتظمون ،في مفاصل حياتهم كلها،
تحت مظلة قانون واح��د في الحقوق والواجبات .وما دون ذل��ك ،ال
راع أنه بالغ في الرعية مرتجى وخالصاً ،من دون ذلك ال يتعب ّن
يظن ّن ٍ
راع ،مهما علّى بالغضب صوته ،ما دون ذلك ،باطل األباطيل وقبض
ٍ
ٍ
منعطف خطر اصطدام حا ّد بـ»إسرائيل» و»داعش».
الريح ،وعند كل
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ٌ
ٌ
�سورية �أم جها ُز ا�ستخبارات �أميركي؟
معار�ضة
�أهذه
 د .وفيق ابراهيم
أعلنت الواليات المتحدة األميركية أنها بصدد تنظيم وتدريب
«معارضة سورية» في تركيا ،عددها ألفا رجل ،يتولون مساعدة
التحالف األميركي في الهجمات البرية .ونسيت أن تعلن فتح
باب التوظيف للراغبين على صفحات اإلنترنت وفي الساحات
العامة للدول الكبرى و«إسرائيل».
هكذا يتم تأسيس الثورات على الطريقة األميركية ،في حين أنّ
المعارضة تاريخياً ،هي سياق لديه برنامج عمل سياسي ينمو
ويكبر ويتطور تحت ضغط األحداث الداخلية والخارجية .قد
يتقاطع حينا ً مع تحالفات دولية ،لكنه ال يبتدئ إال من أراضيه
الوطنية.
ان��ظ��روا إل��ى الفييتناميين ال��ذي��ن أس��س��وا مقاومتهم على
أراضيهم ،ورغم أنهم تل ّقوا في ما بعد دعما ً روسيا ً وصينياً ،إال أنّ
ذلك لم يمنعهم من االحتفاظ بوطنيتهم ،ولم يتحولوا إلى عمالء
تابعين الستخبارات «كي جي بي» أو االستخبارات الصينية في
ذلك الوقت.
هذه المعارضة المنتحلة صفة «سورية» ،ابتدأت بعكس
السياق الطبيعي ،برنامج عملها هو التماهي الكامل مع األنظمة
«الطليعية» في السعودية وقطر والقرون الوسطى ،وفقهها فقه
غالة اإلخوان المسلمين في تركيا وخراسان ،وتمويلها خليجي،
وتدريبها وسالحها ومراكز استشعارها من األميركيين «األبرياء»
الذين يريدون إسداء خدماتهم المجانية «للمسلمين» الفقراء .فهل
هذه معارضة تريد مصلحة بالدها أم جهاز استخبارات؟
بموضوعية مطلقة ،يبدو أنّ ما يجري هو تدريب لجناح
ُجسد بدوره
عسكري صغير تابع لجهاز استخبارات أميركي ي ّ
مصالح دولة عظمى فيها ُن َخ ٌب اقتصادية تهيمن على التفاعالت
االقتصادية والسياسية في العالم .والمؤشرات التي تثبت
موضوعية التحليل هي التالية:

خفايا
خفايا

 أنّ تأسيس المعارضات يكون على أراضيها ،وبعد أن تحققإنجازات في بالدها ،يتولى الحلفاء دعمها.
 أن يكون لديها برنامج عمل يتعلق بوطنها وكيف تراهوتريده.
 أن تكون موجودة في بعض أنحاء بالدها في شكل فعلياجتماعياً.
ً
 أن تكون ه��ي الناطقة باسمها ح��ص��ري�ا ،ال أن تتولىواشنطن والدوحة والرياض وأنقرة إصدار األوامر إليها وتحديد
أولوياتها.
 أن تحدّد هذه المعارضة ما يه ّمها ،على مستوى التحركفال تدع تركيا تق ّرر ما هو المهم :عين العرب أم حلب؟ «داعش»
اإلرهابي التكفيري ـ القاتل أم النظام الرسمي الذي يدافع عن سيادة
سورية منذ أربع سنوات؟ القصف الجوي كما تفعل واشنطن ،أم
االجتياح البري كما يريد السعوديون والقطريون واألتراك وفريق
 14آذار في لبنان وعلى رأسهم «األبطال الذين ال يشق لهم غبار»،
فارس سعيد وخالد الضاهر وأشرف ريفي وغيرهم؟
ّ
يحق للمواطنين أن يسألوا عن عنوان هذه المعارضة وأين
تقيم ،على أن يضيفوا إلى أسئلتهم مالحظات من أنواع جديدة عن
قيمة الرواتب واألعمال اإلضافية والشهادات المطلوبة« ،للعمل»
في إطار «القوة السورية»التي تعدّها واشنطن للمشاركة في
الحرب البرية.
يسخر المراقبون من هزالة العدد المنوي تدريبه ،ويسألون:
هل يكفي لمحاربة نحو مئة ألف إرهابي ينتشرون على أكثر من
مئة ألف كيلومتر مربع؟ لذلك ،يُرجِّ ُح هؤالء المراقبون أن يكون
هذا العدد طليعة استخباراتية لها هدفان :تزويد األميركيين
بمعلومات عن الحركة في الداخل التركي ،وإرض��اء الغرور
العثماني المطالب بالتدخل البري إلسقاط الرئيس بشار األسد
كما يتوهّ مون.
المحصلة من إجهاد المتابعين الستخالص صفة
وال ب ّد في
ّ
«سورية» بسيطة في مالمح هؤالء المعارضين .فاألرض التي
يقميون عليها أجنبية وأيديولوجيتهم سعودية ،وتمويلهم

خليجي ،وإدارتهم أميركية ،وحليفتهم غير المرئية «إسرائيل».
ويتبين مدى التناقض الموجود في هذا «الهجين»الذي يُطلق
على منظمته اسم «معارضة سورية» .وهذه مالحظة ذكرها
وزير الخارجية األميركي السابق هنري كيسنجر حين أبدى
تعجبه ،في كتابه األخير «النظام العالمي» ،من تحالف أنظمة
غربية ناتجة من ثورات ديمقراطية مع أنظمة قبلية وثيوقراطية
إسالمية متخلفة ،مشروعها العودة إلى القرون الوسطى حيث
عصر النخاسة والجواري.
وفيما ب ّرر كيسنجر هذا التناقض بوجود األهداف اإليجابية
المشتركة بين الفريقين األميركي والسعودي ،تناسى أنّ حركة
التاريخ تسير إلى األمام لتلبي الحاجات المستجدة للناس ،وهذا
ال يكون بالعودة إلى عصر المماليك ،بل بالتقدم إلى القرن الثاني
والعشرين.
فما هي إذا ً هذه المعارضة التي تملك رأسا ً مملوكيا ً من القرون
الوسطى وقوة أميركية ـ تركية وطاقة من أموال البترو ـ دوالر
وعديدا ً من نحو ثمانين دولة؟ أهذه معارضة تريد تحقيق التقدم
في سورية؟ أم مافيات تريد تدمير المنطقة؟ لذلك أق ّر المحللون أنّ
النظام السوري متماسك ألنه يعكس اهتمامات القسم األكبر من
السوريين ،ما أسقط حمالت إعالمية عمرها أربع سنواتُ ،م ّولت
بمليارات الدوالرات لشيطنة نظام الرئيس بشار األسد وتصويره
على أن��ه نظام يقتل المدنيين وال يريده السوريون .وكانت
النتيجة اإلقرار بشعبية النظام وإرهابية «داعش»و«النصرة»،
اللذين يمثالن  95في المئة من المعارضة السورية ،باعتراف
األجهزة الغربية نفسها.
لذلك فإنّ تدريب ألفي عنصر في تركيا وربما في دول عربية
أيضاً ،ال يندرج في إطار اإلعداد لعمليات قتالية ،بقدر ما يدخل
في أعمال استخبارات مشبوهة ،لن تضيف أبدا ً قيمة نوعية إلى
مجريات األح��داث .ويبقى الرهان كبيرا ً على الجيش السوري
وتحالفاته القومية واإلقليمية والدولية ،لبناء نصر مؤ ّزر يخنق
ظاهرة الهجانة ،مستعيدا ً أصالة هذه األرض العظيمة المنتجة
لمقاومات فعلية وحضارات تقلدها األمم والشعوب.

ذكرت أوساط
ديبلوماسية أنّ بعض
السفراء العرب واألجانب
المعيّنين حديثا ً في لبنان
يشعرون بارتباك لعدم
تمكنهم من مباشرة
مهامهم في سفارات
بالدهم في بيروت،
وذلك لعدم اكتسابهم
الصفة الرسمية التي
ال تتحقق إال بعد تقديم
أوراق اعتمادهم إلى
رئيس الجمهورية،
وهذا لم يحصل بسبب
الشغور في هذا المنصب.
وأشارت األوساط إلى
انّ وزارة الخارجية أذنت
لهؤالء السفراء ومنهم
السفير األردني الجديد
ممارسة أعمالهم بصورة
استثنائية بعد تقديم
أوراق اعتمادهم إلى
الوزارة.

تر�أ�س جل�سة لمجل�س الوزراء ووجه كلمة لمنا�سبة اال�ستقالل

�سالم :معركتنا ّ
�ضد الإرهاب �صعبة ومديدة
وانت�صارنا يتطلب تعزيز المناعة الداخلية
أشار رئيس الحكومة تمام سالم إلى «أنّ معركتنا مع
اإلره��اب صعبة ومديدة ،وانتصارنا في هذه المعركة
يتطلب تعزيز المناعة الداخلية» ،الفتا ً إلى «أنّ معالجة
الملفات الكبرى المطروحة أمامنا ،تتطلب قدرا ً عاليا ً من
المسؤولية والحكمة والتضحية».
وفي كلمة ألقاها أمس بمناسبة ذكرى االستقالل ،قبيل
ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في السراي الحكومية ،قال
سالم« :في هذه المناسبة العزيزة ،وانطالقا ً من المسؤولية
الوطنية أمام اللبنانيين ،ال ب ّد من وقفة للمراجعة والتفكر.
لقد مثلت المحافظة على استقالل لبنان تحديا ً دائما ً على
م ّر السنين ،خصوصا ً في المحطات الصعبة التي واجه
فيها الكيان تهديدات مصيرية .لكنّ اللبنانيين نجحوا في
كل مرة ،ولو بأثمان غالية ،في اجتراح تسويات تحفظ
البنيان الوطني».
وأكد «أنّ التحدي المطروح علينا هذه المرة ،أكبر من
أي وقت مضى .فمؤسسات نظامنا الديمقراطي معطلة
أو تكاد ،وحياتنا السياسية مشلولة ،ولغة الحوار بيننا
مكبلة ،وعلى أبوابنا تهب رياح المحنة العظيمة الجارية
في جوارنا ،مع ما يعنيه ذلك من تهديد لألمن الداخلي
شهدنا نماذج منه في اآلونة األخيرة».
وأض��اف« :إننا نعيش اليوم استقرارا ً أمنيا ً بحدود
مقبولة ،بفضل الجهود الهائلة التي يبذلها الجيش والقوى
األمنية .كما نسيّر أمورنا ضمن حدود دنيا من التوافق
السياسي الذي تعبر عنه حكومة المصلحة الوطنية .لكنّ
الجميع يعرف أنّ هذه الحدود ،األمنية والسياسية ،هي
حدود غير متينة ،تحتاج أن نجعلها جدرانا ً عالية تدرأ
عنا المخاطر وتصون الهيكل الوطني».
وأش��ار سالم إلى «أنّ اختالف ال��رؤى حول الخيارات
الوطنية الكبرى ،وتعارض الطروحات في شأن النظام
وآليات عمله وسبل تطويره ،فضالً عن التنافس على
السلطة ،يجب أال تتحول من أدوات سياسية مشروعة
إلى معاول لهدم الدولة ،التي تقتضي المصلحة العليا
للبنانيين ،الحفاظ على دوره���ا ال��م��رك��زي ،وحماية
مؤسساتها وتفعيلها وعدم منازعتها دورها أو صالحياتها».
وقال« :هذا يعني في المقام األول أن نعمد ،بعدما ت ّم تمديد

والية مجلس النواب تفاديا ً للفراغ التشريعي ،إلى انتخاب
رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن .فقد قال الجميع
قوله في المسألة الرئاسية ،وبات واضحا ً أنّ التمترس
خلف المواقف المتشدّدة من هذه الجهة أو تلك ،لم يوصل،
ولن يوصل ،إال إلى طريق مسدود».
وتابع سالم« :إنّ البحث الجدي عن سبل للخروج من
مأزق الشغور الرئاسي بات واجبا ً وطنيا ً ملحاً ،ألنّ التاريخ
لن يرحمنا إن نحن تركنا البالد مشلولة من أجل حسابات
ضيقة .لقد سببت الخالفات السياسية المستحكمة جمودا ً
في العمل التشريعي ،وأبطأت األداء الحكومي ،وضغطت
على األوض���اع االقتصادية ،وال��ش��رط األس��اس إلع��ادة
الروح إلى السلطة التشريعية وتنشيط السلطة التنفيذية
وتحفيز الدورة االقتصادية ،هو تحسين المناخ السياسي
العام ،عبر إزال��ة المتاريس المتقابلة ،وع��ودة القوى
المتخاصمة إلى نهج الحوار ،وإعادة االعتبار إلى آليات
العمل الديمقراطي .وإنّ أي إشارة انفتاح أو مبادرة طيبة
تصدر عن أي طرف من األطراف في الوقت الراهن ،يجب
تلقفها والتعامل معها بإيجابية والبناء عليها لفتح كوة
في جدار األزمة وتحقيق تقارب يؤدي حتما ً إلى تحسين
األجواء الداخلية».
وش�دّد على «أنّ معالجة الملفات الكبرى المطروحة
أمامنا ،تتطلب ق���درا ً عاليا ً م��ن المسؤولية والحكمة
والتضحية من أجل تغليب مصلحة الجماعة الوطنية
على أي مصلحة فئوية .ذلك أنّ أمننا الوطني يتعرض
منذ فترة إلى اختبارات قاسية ،ومعركتنا مع اإلرهاب
صعبة ومديدة» ،الفتا ً إلى «أنّ انتصارنا في هذه المعركة
يتطلب تعزيز المناعة الداخلية  ،وال��ت��زام مبدأ النأي
بالنفس عن النزاعات الخارجية ال��ذي أكدته حكومتنا
في بيانها ال���وزاري ،وااللتفاف ح��ول قواتنا المسلحة
الشرعية المولجة حماية أمننا في الداخل وعلى الحدود.
كما أنّ التحدي الكبير يكمن في ملف ،تتأتى منه تهديدات
اجتماعية وأمنية وأعباء مالية واقتصادية ،هو ملف
النزوح السوري المؤلم ال��ذي ي��رزح لبنان تحت ثقله،
والذي يتطلب استنفارا ً وطنيا ً شامالً».

وكان سالم ترأس جلسة عادية لمجلس الوزراء ،وكما
هي العادة طغت النقاشات حول ملفات من خارج جدول
األعمال على أجواء الجلسة ال سيما ملف سالمة الغذاء
وقضية العسكريين المخطوفين .وحسب ما أعلنه وزير
اإلع�لام رم��زي جريج بعد انتهاء الجلسة ،أش��ار رئيس
الحكومة إلى «أنّ خلية األزمة تواصل عملها وأنها اجتمعت
باألمس(أول من أمس) لمتابعة معالجتها لهذا الموضوع
الدقيق والمعقد» ،آم�لاً «أن ت��ؤدي ه��ذه المعالجة إلى
النتيجة المتوخاة».
وبعد أن ج��رى البحث في المواضيع ال���واردة على
جدول أعمال الجلسة ،اتخذ مجلس الوزراء بصددها بعد
المناقشة القرارات الالزمة وأهمها:
 الموافقة على م��ش��روع م��رس��وم يتعلق بأصولوإج��راءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة على الدولة
للمستشفيات خ�لال الفترة بين عامي  2000و2011
ضمناً.

 الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء المعهدالوطني للموسيقى -الكونسرفاتوار سلفة خزينة بقيمة
 4.120.000.000ليرة لبنانية.
 الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتماداتمن احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة بعض الوزارات
واإلدارات العامة للعام  2014على أساس القاعدة اإلثني
عشرية.
 الموافقة على م��ش��روع يرمي إل��ى قبول استقالةعضوين إضافيين لدى المجلس العدلي.
 الموافقة على تأليف لجنة برئاسة وزير العمل لدراسةخطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال
في لبنان بحلول العام .2016
 تأجيل البحث في الترخيص لبعض الجامعاتبإنشاء كليات إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
 الموافقة على قبول بعض الهبات لصالح بعضالوزارات واإلدارات العامة.
 الموافقة على طلب بعض ال��وزارات المشاركة فيبعض اللقاءات خارج لبنان.
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بري التقى المفتي الجعفري
وعر�ض الأو�ضاع مع وهاب

بري مستقبالً قبالن في عين التينة

سالم في جلسة مجلس الوزراء

جلسة مجلس الوزراء

(تموز)
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(حسن ابراهيم)

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر أمس في عين التينة،
رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الذي قال بعد اللقاء:
«بحثنا أمورا ً عدة وفي مقدمها قانون االنتخاب الذي يت ّم التداول به اآلن،
ونحن طبعاً ،ودولته أيضاً ،مع قانون على أساس النسبية ألننا نرى أ ّنها هي
الحل الوحيد.
وأعتقد أنّ القانون المختلط الذي ستتم مناقشته دونه صعوبات كبيرة،
وبالنتيجة ف��إنّ النسبية هي التي تح ّل مشاكل الجميع ،فهي أوال ً التزام
بالطائف عبر الدوائر الكبرى وربما هي المخرج الوحيد لك ّل ما نتخبط به
اليوم.
لذلك تمنينا على دولته أن تذهب األمور باتجاه قانون على أساس النسبية
بالكامل ،وليس القانون المختلط الذي أعتقد أنه يعطي نفس النتيجة التي
يعطيها القانون األكثري» .وأضاف« :األمر األساسي اآلخر الذي يقوم الرئيس
بري بحياكته ،ودولته في كل الوضع الحالي والظروف التي نشهدها اليوم،
يبقى هو صمام األمان في هذا البلد ،لذلك فإنّ ما يقوم به من سعي جدي لحوار
بين حزب الله وتيار المستقبل هو أمر مرحب به من كل اللبنانيين وهو قادر
على تشكيل شبكة أمان للبنان في ظل الظروف الحالية .ونحن مقبلون على
أشهر صعبة على صعيد المنطقة وشبكة األمان هذه ضرورية وال يستطيع
أحد أن يصيغها كما يفعل الرئيس بري».
وكان بري استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن ،كما التقى
وفد تعاونية مزارعي الشمندر السكري في البقاع برئاسة جورج الهراوي،
عرض معه شؤون وشجون هذا القطاع ،ال سيما موضوع دعم الشمندر ودفع
موسم  2013للمزارعين البالغة قيمته حوالي ملياري ليرة.
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