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جريج لو�سائل الإعالم :للتقيد بالواجبات المهنية
في تغطية �أخبار الع�سكريين المخطوفين
أكد وزير االع�لام رمزي جريج «أن من واجب االعالم
اللبناني التصدي للحرب االعالمية التي يشنها االرهابيون
التكفيريون على لبنان ،وذلك بإبعاد هؤالء وإبعاد أعمالهم
اإلجرامية عن الشاشات واالذاع���ات والصحف ،وعدم
اإلضاءة على ابتزازهم للعسكريين المخطوفين وألهلهم،
وللشعب اللبناني بأسره بسبب تعاطفه مع العسكريين
المخطوفين وأهاليهم».
كالم جريج جاء خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده
ف��ي مكتبه ف��ي ال���وزارة ت��ن��اول فيه تعامل اإلع�لام مع
ملف العسكريين المخطوفين .حضر المؤتمر المدير
العام ل���وزارة االع�لام حسان فلحة ،نقيب الصحافة
محمد البعلبكي ،نقيب المحررين الياس عون ،رئيس
المجلس الوطني لالعالم عبدالهادي محفوظ ،مديرة
الوكالة الوطنية لالعالم لور سليمان صعب وشخصيات
اعالمية.
ولفت إلى «أن تناول تفاصيل المفاوضات التي تقودها
الخلية األمنية المولجة بذلك ،من دون التأكد من صحتها
ومن دون التنبه إلى «أن هذه المفاوضات يجب أن تجري
بتكتم شديد ضنا ً بسالمة العسكريين المخطوفين ،وأن
االفصاح عنها يضعف الموقف التفاوضي ،ويضر بالسلم
األهلي وباألمن القومي ،وال يخدم ،في مطلق األح��وال،
قضية المخطوفين ،التي هي الشغل الشاغل لخلية األزمة
ولجميع المسؤولين».
ودع���ا ج��ري��ج وس��ائ��ل االع�ل�ام ف��ي تغطيتها لقضية
العسكريين المخطوفين أن تعتمد األسلوب المعمول به
لدى الدول العريقة في ممارستها الديمقراطية ،عندما يتم
اختطاف بعض مواطنيها من قبل مجموعات إرهابية،
إذ يتم التعاطي ،في مثل ه��ذه الحالة ،مع الموضوع
بمسؤولية مهنية ،بعيدا ً من اإلثارة ومن دون الدخول في
تفاصيل المفاوضات ،التي ينبغي أن تبقى سرية ،لكي
ال يؤدي الكشف عنها الى عرقلتها وبالتالي الى تعطيل
االفراج عن المخطوفين».
وطلب من جميع وسائل االع�لام التقيد في تغطيتها
األخبار ،وفي التعليق عليها ،في ما يتعلق بالعسكريين
المخطوفين ،بواجباتها الوطنية والمهنية وبأحكام
القانون ،توخيا ً لمصلحة البالد العليا ،مؤكدا ً «أنه لن
يتردد في اتخاذ االج��راءات القانونية الالزمة ،في حال
حصول أية مخالفات لتلك الواجبات والحكام القانون،
تضر بهذه المصلحة الوطنية ،التي يجب ان نلتزم جميعا ً
بمقتضياتها في ما نضطلع به من مسؤوليات».

البعلبكي

وأيد البعلبكي ما ورد في تصريح جريج« ،لتعلق هذا
االمر بالمصلحة الوطنية ومصلحة االهالي والعسكريين
المخطوفين» ،وقال« :من واجب االعالم المساعدة الصادقة
وبذل الجهود للتوصل الى النتائج االيجابية المرغوبة».

وت��ط��رق ال��ى قضية الصحف المكتوبة وأوضاعها
الصعبة التي تهدد استمرارها ،وق���ال« :م��ن واجبي
تذكيركم بضرورة انقاذ هذه الصحافة التخاذ التدابير
الالزمة».

عون

وتناول عون قانون االعالم ،مشيرا ً الى «عدم تواصل
المعنيين مع النقابة إلعطاء المالحظات» ،معتبرا ً «أن
المواقع االلكترونية تحتاج اليوم إلى رقابة أكثر من قبل
الدولة».

محفوظ

اما محفوظ ،فلفت إلى «أن اللجنة البرلمانية استدعت
المجلس الوطني ونقابة الصحافة وش��ارك الجميع في
االجتماع ،وت��م االع��ت��راض آن��ذاك على إعطاء امتيازات
للصحف المكتوبة فقط .واعتبر أن االعالم المكتوب كما
االع�لام المرئي مهدد إذا ما تجاوبت الدولة من الناحية
المالية ألنها لم تعد تكفي مؤسسة واحدة فقط.
وشدد على «أن الحكومة فوضت خلية األزمة برئاسة
الرئيس ت��م��ام س�لام وبمشاركة ال��وزي��ري��ن المعنيين
واللواء عباس ابراهيم إلج��راء المفاوضات الالزمة في
شأن العسكريين المختطفين على أن تعود خلية االزمة
بالنتيجة التي توصلت اليه».
وأضاف محفوظ« :الغاية ليست محاسبة خلية االزمة
أو الحكومة والذي هو من حق االعالم .الهدف من هذا اللقاء
تنبيه وسائل االعالم الى واجبها في التعاطي مع هذا الملف
ومتابعتها لالخبار والتعليق عليها .وهذا موضوع مهم
جدا ً يتعلق باالمن القومي فنحن نخوض حربا ً بمواجهة
االرهاب ،وهم يستعملون االعالم كسالح في الحرب على
لبنان ،لذلك يجب مواجهتهم بحرب مضادة وابعادهم عن
وسائل اعالمنا وأال نجعل من وسائلنا منابر لهم».
وفي السياق ،أورد المجلس الوطني لإلعالم المرئي
والمسموع تقريرا ً خاصا ً يتعلق بطريقة تعاطي وسائل
االع�لام مع قضية العسكريين المخطوفين .وج��اء في
التقرير مالحظات ح��ول مقدمات النشرات االخبارية
والتقارير .فاستحوذ ملف العسكريين المخطوفين على
االهتمام األكبر لدى وسائل اإلعالم كافة ،وجاء كخبر أولي
في معظم مقدمات النشرات .وتبين من خالل الرصد أن
هناك بعض الوسائل اإلعالمية شككت بعمل الحكومة في
هذا الخصوص وبالتحديد دور خلية األزمة .وفي إطار آخر
جرى التعاطي مع توقيف سجى الدليمي وعال العقيلي
في شكل ملتبس ،فهناك وسائل إعالمية قالت إن إحداهما
(الدليمي) ستبقى موقوفة واألخرى سيتم اإلفراج عنها،
في حين تحدثت أخرى عن الدور الذي يضطلع به اللواء
عباس إبراهيم في الملف الذي بقيت المعلومات حوله غير
مسهبة.

جيرو :ال فيتو فرن�سي ًا على �أي مر�شح
كرر مدير قسم شمال أفريقيا والشرق األوس��ط في وزارة الشؤون
الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية جان فرنسوا جيرو «التزام فرنسا
الدائم إلى جانب لبنان وإلى جانب مؤسساته في وجه التحديات الكبيرة
التي تحدق بها ،خصوصا ً على المستوى األمني واإلنساني واالقتصادي
واالجتماعي ،وأعرب جيرو للمسؤولين اللبنانين الذين التقاهم في زيارته
لبنان ،بحسب البيان الصادر عن السفارة الفرنسية ،عن قلق فرنسا أمام
الشغور المستمر في رأس الدولة اللبنانية ،مشيرا ً إلى األخطار التي تلقي
بظاللها على البلد بسبب هذا الوضع.
وتحدث جيرو عن التحرك الذي تقوم به فرنسا من أجل تسهيل الوصول
إلى حل ،من خالل اتصاالت مع مختلف الالعبين ،في إطار مساع حميدة،
مع احترام السيادة اللبنانية .وذكر بأن فرنسا ،التي ال مرشح لديها وال
فيتو على أحد ،متمسكة بالتوافق بين اللبنانيين ،مشددا ً على ضرورة
إجراء االنتخابات الرئاسية بشكل سريع ،وكذلك على أهمية حسن سير
المؤسسات اللبنانية ،من ضمنها رئاسة الجمهورية التي تشكل أساس
ورمز الوحدة».

قا�سم� :أميركا ا�ستقدمت
التكفيريين �إلى المنطقة
اعتبر نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أن المشهد
اإلره��اب��ي اليوم ليس مشهدا ً إسالمياً ،بل مضاهاة لخوارج التاريخ
بالموقف المنحرف والمخالف لإلسالم» ،داعيا ً إلى «الوحدة الوطنية
التي تبحث عن المشتركات وال تلغي الخصوصيات ،وتؤدي إلى االعتراف
ببعضنا كمداميك ال ب َّد أن تتعاون مع بعضها لبناء الوطن».
وقال قاسم في ندوة فكرية تكريمية بعنوان «اإلمام الحسين في فكر
العالمة الشيخ عبد الله العاليلي»« :فليكن واضحا ً لمن ما زال اإللتباس
موجودا ً لديه لعلَّه يستفيد من الشيخ العاليلي ليرى بعين الحقيقة»،
مضيفاً« :أن التكفير منهج وليس نتيجة لشيء ،والتكفيريون أصحاب
مشروع توسعي تدميري وإلغائي حملتهم غزوة اإلستكبار األميركي ضد
سورية إلى بلداننا فانتهزوا الفرصة للسيطرة ،التكفيريون ال دين لهم وال
صاحب لهم وعلى الجميع أن ينبذهم فهم ضد الجميع».
وأكد نائب األمين العام لحزب الله «أن المشروع المعادي واحد وهو
المشروع األميركي «اإلسرائيلي» التكفيري ،وقد انتقدَنا بعضهم في
وسائل اإلعالم كيف نجمع بين الثالثة ،أميركا هي من استقدم التكفيريين
إلى المنطقة ،و«إسرائيل» تنسق معهم عبر الجوالن» ،وتابع« :بحسب
تقارير ظهرت أخيرا ً من األمم المتحدة ورصدت مئات حاالت التواصل
واالجتماعات ونقل الجرحى والصناديق المقفلة والقصف المساعد
من الضفة األخرى ضد الجيش السوري ،أال يكون هذا مؤشرا ً على هذه
العالقة وهذا اإلرتباط بين أميركا والصهيونية والتكفيريين!»
وقال الشيخ قاسم «لقد رأينا كيف قصفت «إسرائيل» بطيرانها في
سورية واعتدت في اللحظة التي ح َّقق فيها الجيش السوري انتصارات
مهمة جدا ً في كل أنحاء سورية ،فكان الطيران «اإلسرائيلي» يقصف
دفع للتكفيريين ،ويمنع من تقدم الجيش السوري» ،معتبرا ً
ليعطي جرعة ٍ
«أن سورية قادرة أن تنتصر على محاوالت تدميرها ،وأن التكفيريين قد
افتضحوا وانكشفوا ،وهم إلى تراجع ،وسنبقى دائما ً علما ً للوحدة والحق،
مع العالمة العاليلي ومع كل الوطنيين الذي يسلكون هذا المنهج».

حقوق الإن�سان تو�صي ب�إن�شاء
لجنة دائمة للوقاية من التعذيب

اجتمع وزير التربية الياس بو صعب مع نائب رئيس مجلس النواب فريد
مكاري وتناول البحث تأمين اإلحتياجات التربوية للمدارس الرسمية في
الشمال وخصوصا ً في مناطق الكورة وزغرتا .
وبحث الوزير بو صعب مع وزير التربية السابق مخايل ضاهر في تأمين
الهيئة التعليمية لثانوية القرقف في عكار ووعد الوزير بإعطاء التوجيهات
لتأمين المعلمين بالسرعة الالزمة.
وعرض صعب مع األمين العام للمدارس الكاثوليكية األب بطرس عازار
ورئيس جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية أمين الداعوق الوضع التربوي
العام وأوض��اع المدارس المجانية الخاصة وطريقة تسريع حصولها على
مستحقاتها المالية ،كما تناول البحث التغطية المالية للتالمذة غير اللبنانيين
بالنسبة عينها التي كانت معتمدة في السنوات السابقة .

عودة يلتقي ريفي

أوص���ت لجنة ح��ق��وق االن��س��ان
النيابية وج���وب إق���رار س��ري��ع في
مجلس النواب لقوانين مهمة باتت
ج��اه��زة لتعزيز حقوق االن��س��ان ال
سيما اق��ت��راح قانون انشاء الهيئة
الوطنية لحقوق االنسان المتضمنة
لجنة دائمة للوقاية من التعذيب
واقتراح القانون الخاص بمناهضة
التعذيب وغيرها م��ن االقتراحات
المتعلقة بحماية المرأة وحقوقها.
وطلبت خ�لال اجتماعها برئاسة
النائب ميشال موسى ،من مجلس
الوزراء ووزارة الداخلية اإلسراع في
إق��رار االتفاقات الالزمة مع اللجنة
الدولية للصليب االحمر.
ن��وه��ت ال��ل��ج��ن��ة ب��ان��ج��از وزارة
الخارجية والوزارات المعنية مسودة
التقرير الواجب في إطار االستعراض
ال���دوري الشامل  UPRال��ذي يقدم
الى مجلس حقوق االنسان في االمم
المتحدة ،وحثت وزارة الخارجية
على اتباع أصول التشاور مع اللجنة
النيابية وهيئات المجتمع المدني وفق
األصول المتبعة في التقرير االول.
وش����ددت اللجنة ع��ل��ى خ��ط��ورة
األوض����اع االن��س��ان��ي��ة والتحديات

(ت ّموز)

الكبيرة التي ت��واج��ه لبنان ج��راء
النزوح السوري وقررت متابعة هذا
الموضوع في شكل حثيث على رغم
الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان
والمنطقة بما فيها اإلرهاب واستمرار
اخ��ت��ط��اف ع���دد م���ن العسكريين
واألخ���ط���ار األم��ن��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
المختلفة.
ولفتت إلى «أن قيم حقوق االنسان
والمعايير الواجبة التطبيق جزء من
التزام لبنان ومن رسالته التاريخية
التي توجب على جميع االطراف في
الحكومة ومجلس النواب والمجتمع
المدني السعي ال��ى تحسين االداء
وص���وال ً ال��ى اع�ل�اء ك��رام��ة االن��س��ان
واحترام حقوقه وحرياته.

اللجان النيابية

إلى ذل��ك ،تكثف اللجان النيابية
نشاطها االس��ب��وع المقبل ،وتعقد
اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان
النيابية المشتركة برئاسة النائب
عاطف مجدالني جلسة عند الساعة
ال��واح��دة بعد ظهر االثنين المقبل
ل���درس اق��ت��راح ال��ق��ان��ون المتعلق
بسالمة ال��غ��ذاء المقدم م��ن النائب

مجدالني واقتراح القانون المتعلق
بسالمة الغذاء المقدم من الرئيس
نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي.
وتعقد لجنة االقتصاد الوطني
وال��ت��ج��ارة والصناعة والتخطيط
برئاسة النائب ج��ان أوغاسبيان
جلسة العاشرة والنصف قبل ظهر
االث��ن��ي��ن المقبل للبحث م��ع وزي��ر
االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة آالن حكيم
الواقع االقتصادي الحالي والرؤية
االقتصادية لعام .2015
كما تعقد لجنة متابعة تنفيذ
القوانين برئاسة النائب ياسين جابر
جلسة الثانية عشرة ظهر االثنين
المقبل أيضا ً مخصصة الستعراض
القوانين غير المنفذة أو التي لم
تصدر مراسيمها التطبيقية والمتعلقة
بوزارة االقتصاد والتجارة.
وتعقد اللجنة الفرعية المنبثقة
من لجنة المال والموازنة برئاسة
النائب جابر جلسة الحادية عشرة
قبل ظهر يوم األربعاء المقبل لدرس
اق��ت��راح القانون ال��رام��ي إل��ى اف��ادة
المؤسسات الصناعية التي ترغب
في االن��دم��اج ،من ق��روض مدعومة
طويلة األجل.

�شبطيني :مهلة ت�سليم المنازل
�إلى �أ�صحابها في بريح حتى  5ني�سان
دعت وزارة المهجرين إلى إخالء المنازل المشغولة من
قبل أهالي بلدة بريح في مهلة اقصاها  5نيسان  2015بعد
مرور عام تقريبا ً على تحقيق العودة الى البلدة.
وأصدرت وزيرة المهجرين أليس شبطيني بيانا ً جاء فيه
«حرصا ً على انهاء ملف المهجرين ومعالجة ذيول االحداث
ومنها اخالء المنازل المشغولة من قبل المهجرين وتسليمها
الى اصحاب الحق فيها ،وبعد ان قامت الوزارة والصندوق
بمعالجة المشاكل التي كانت تحول دون تحقيق العودة إلى
بلدة بريح وجرى صرف التعويضات لألهالي إلعادة إعمار
منازلهم المهدمة وترميم المتضرر منها.

الراعي يبحث وفرنجيه اال�ستحقاق الرئا�سي
ع���رض ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��ارة ال��راع��ي ،مع
رئيس تيار المرده النائب سليمان
فرنجية ،التطورات والمستجدات،
ال س��ي��م��ا م��وض��وع االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية.
ك��م��ا ب��ح��ث ال��راع��ي م��ع رئيس
المجلس العام الماروني الوزير
ال��س��اب��ق ودي���ع ال��خ��ازن أج���واء
ال��م��س��اع��ي ل��ج��م��ع رئ��ي��س ح��زب
«ال��ق��وات» سمير جعجع ورئيس
تكتل التغيير واالص�ل�اح النائب
ميشال عون والتفاهم على تأمين
انتخابات رئاسية بعيدا ً من أي
تأثيرات تتعارض مع المصلحة
العليا ل��ه��ذا ال��م��وق��ع ف��ي البلد،
وأ ّي��د البطريرك الراعي كل خطوة
إي��ج��اب��ي��ة ف��ي ه���ذا االت���ج���اه ألن
الوضع ال يحتمل أي تأخير.
وب��ح��ث ال���راع���ي ،ال��ت��ط��ورات
وال��ع�لاق��ات الثنائية ،م��ع سفير
إيطاليا جيوسيبي مورابيتو الذي
تمنى أن ينتخب الرئيس في أسرع
وقت ممكن ويكون قادرا ً على جمع
اللبنانيين» ،معتبرا ً «أنه في كل
مرة يقع الفراغ الدستوري تنتج
منه أزمة على الصعيد الوطني».
وع����رض ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي

الراعي والخازن خالل لقائهما
مع وزي��ر الطاقة والمياه أرتيور
نظريان األوضاع.
كما استقبل وف���دا ً م��ن جمعية
ت��ج��ار لبنان الشمالي برئاسة
رئيس الجمعية أسعد الحريري
الذي سلّم البطريرك مذكرة طالب
فيها بإنشاء مجلس روحي يتمثل
برجال الدين ،ليقوموا بواجبهم
الوطني حيال الوطن ،بالعمل على
الضغط في شكل مباشر للتعجيل
في انتخاب رئيس للجمهورية،

بعدما انشغل السياسيون في
انقساماتهم وتمديدهم ألنفسهم
وانشغلوا في مصالحهم الشخصية
الضيقة ،عوض االهتمام بمصالح
الناس.
ومن الزوار على التوالي :الوزير
السابق جوزف الهاشم الذي عرض
مع البطريرك موضوع االستحقاق
الرئاسي ،ثم الوزير السابق روجيه
ديب ،فرجل األعمال شربل غانم،
والسفير السابق جوي تابت.

الروم الكاثوليك يخ�شى
التعاي�ش مع الفراغ

بو �صعب يبحث ومكاري �ش�ؤون ًا تربوية

ن�شاط مكثف للجان النيابية الأ�سبوع المقبل

لجنة حقوق االنسان مجتمعة برئاسة موسى

اطلع من الخازن على م�ساعيه لجمع عون وجعجع

3

وبما أن العودة تحققت إلى البلدة وبدأ األهالي بإعادة
بناء منازلهم ولم يعد هناك ما يحول دون استقرارهم في
بلدتهم .ونظرا ً الى كثرة المراجعات بشأن اخالء المنازل
المشغولة من قبل أهالي بلدة بريح المهجرين في مختلف
المناطق ،بغية تمكن اصحاب الحق من استالمها والعودة
اليها ،قررت اعتبار ان العودة الى بلدة بريح تحققت ،ودعت
إلى إبالغ جميع المهجرين من البلدة الذين يشغلون امالك
الغير في مختلف المناطق مراجعة ال��وزارة والصندوق
لتسوية أوضاعهم كي يتمكنوا من قبض تعويضاتهم
وتنفيذ اخالء المساكن التي يشغلونها.

أكد وزير العدل أشرف ريفي «أنه ال يمكن أن ينطلق البلد بطريق سوي
وصحيح إن لم تكن الدولة وحدها فقط ال غير ترعى كل اللبنانيين .وقال
خالل زيارته والنائب عاطف مجدالني متروبوليت بيروت وتوابعها للروم
االرثوذكس المطران الياس عودة ،رهاننا على الدولة ،على مؤسسات
الدولة وعلى رأسها الجيش الذي نؤيده ونضع كل طاقاتنا بتصرفه من
أجل أن تسود الدولة اللبنانية كل األراضي».
وتابع« :على الدولة اللبنانية أن يكون لديها معيار واحد لكل مواطنيها
في كل المؤسسات ،أمالً من كل المعنيين سواء كانوا في القضاء أو الجيش
أو األمن أن يقوموا بواجباتهم بتأمين السالمة لكل اللبنانيين .ال يجب أن
نحاصر ال عرسال وال غير عرسال نهائياً» .والتقى عودة أيضا ً النائب عماد
الحوت الذي أكد «تقديم المصلحة العامة التي يستفيد منها كل مواطن
لبناني بعيدا ً من أي حسابات خاصة ضيقة تمزق اللبنانيين وتزيد من
الشرخ في ما بينهم».

مخزومي يولم على �شرف
كارنيلو�س وباولي

مخزومي خالل تكريمه السفير الفرنسي
أكد السفير الفرنسي باتريس باولي «أن فرنسا من أكثر ال��دول الملتزمة
عالقتها مع لبنان ،وأنها ال تريد التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية ،ولكن
يمكنها أن تساعد في تسهيل الحوار في ما بين اللبنانيين ،وخصوصا ً في
دعم اتجاهات االعتدال والمعتدلين ،وفي دعم لبنان على الساحة الدولية»،
مستعجالً انتخاب رئيس للجمهورية».
كالم باولي جاء خالل مأدبة الغداء التي أقامها رئيس حزب الحوار الوطني
فؤاد مخزومي في دارته «بيت البحر» تكريما ً له ،شارك فيها المستشار األول
في السفارة جيروم كوشار ،ورئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط جاك صراف،
ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير ،ورئيس المجلس
االقتصادي واالجتماعي روجيه نسناس.
أما مخزومي ،فرأى «أن على باريس أن تضطلع بدور أكبر خصوصا ً في ظل
األزمات اإلقليمية ،وأن تدعم المعتدلين والمؤسسات اللبنانية» ،داعيا ً إلى
«الخروج من حال المراوحة السياسية القائمة عبر إيجاد حلول تحفظ المسار
الديمقراطي» .وكان مخزومي التقى إلى مأدبة عشاء في دارت��ه ،المسؤول
اإليطالي عن ملف عملية السالم في الشرق األوسط والملف السوري ماركو
كارنيلوس ،وشدد على «أهمية تثمير العالقات بين لبنان وإيطاليا التي تشارك
في «اليونيفيل» في الجنوب ،عبر م��ؤازرة حكومته في مواجهة التحديات
االقتصادية واإلجتماعية» .ولفت إلى «أن األوضاع اإلنسانية الصعبة للنازحين
السوريين تتطلب جهدا ً دوليا ً مشتركاً ،في ظل ضعف اإلمكانات المحلية» .كما
جدد «تأكيد أهمية نجاح مهمة المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا في إعادة
الملف السوري إلى مساره السياسي ،وتأثير ذلك على لبنان والمنطقة».

اجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس األعلى لطائفة الروم الكاثوليك
أبدى المجلس األعلى للروم الكاثوليك أسفه الشديد
الستمرار الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية ،مبديا ً
خشيته م��ن «أن يصبح ه��ذا األم��ر طبيعيا ً ويمكن
التعايش معه ،وهو أمر يناهض ميثاق لبنان ويشوه
رسالته في هذا الشرق».
وأوض��ح بعد اجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس
األعلى لطائفة الروم الكاثوليك في مقر البطريركية
في الربوة ،برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث
لحام« ،أن لجنة التواصل النيابية المكلفة بالبحث
ب��ق��ان��ون ج��دي��د لالنتخابات النيابية أم���ام مهمة
وطنية تاريخية ،وعليها األخ��ذ في االعتبار صحة
تمثيل جميع فئات الشعب اللبناني والحفاظ على
الخصوصيات المذهبية والمناطقية ،ألنه ال يجوز،
في أي شكل من األشكال ،أن يتم تصحيح تمثيل فئة
على حساب أخرى».
وش��دد على أن يتم ،في أس��رع وقت ممكن ،إحالة
مشروع قانون جديد إلى الهيئة العامة للتصويت
عليه ،ليشكل مدخالً الستعادة المؤسسات لدورها
ولعودة الحياة الديمقراطية إلى مسيرتها الصحيحة،
على أن تستكمل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية
وانتخابات نيابية عامة.
ورحب بأي حوار ينشأ بين اللبنانيين ،مشيرا ً «الى
أن لغة الحوار تبقى ،في مختلف الظروف ،أفضل من

لغة المواجهة والتخوين» ،وموضحا ً «أن مسؤولية
إعانة ومساعدة النازحين السوريين هي على عاتق
المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة ،فال يجوز
التذرع بنقص التمويل لوقف المساعدات الغذائية أو
غيرها من المساعدات ،وترك األمر على عاتق لبنان
الذي ينوء من ثقل هذا النزوح وتداعياته».
ودع��ا الحكومة بكل مكوناتها الى تأمين الغطاء
السياسي ،للجيش اللبناني لمواصلة مهماته وفرض
سيطرته على كامل مساحة لبنان .ودعا خلية األزمة
الوزارية ،الى عدم توفير أي جهد أو وسيلة من أجل
اإلفراج عن العسكريين المخطوفين.
وشدد على ضرورة تجاوز الخالفات السياسية في
هذا الملف ،وعبر عن دعمه الكامل للجيش اللبناني
في ظل ما يتعرض له من اعتداءات وما يقوم به من
مهمات ،في الداخل وعلى الحدود.
ودعا «الحكومة بكل مكوناتها إلى تأمين الغطاء
السياسي له لمواصلة هذه المهمات وفرض سيطرته
على ك��ام��ل مساحة ل��ب��ن��ان ،ألن��ه ال��ح��ام��ي الوحيد
للبنانيين ويشكل ،مع القوى األمنية الرسمية األخرى،
رمزا ً للسيادة اللبنانية» ،مضيفا ً «لن نسمح لحاملي
مشروع العنف والتطرف ان يتحكموا بلبنان الحوار
واالنفتاح».

معلولي :لبنان في المرتبة الـ 136
بين الدول الأكثر ف�ساد ًا وال محا�سبة
علق النائب األسبق لرئيس مجلس
النواب ميشال معلولي على حلول
لبنان في المرتبة الـ  136بين 177
دول��ة في مؤتمر الفساد في العالم
وفق المؤشر التابع لمنظمة الشفافية
الدولية لعام  ،2014الفتا ً إلى «أن
أهمية هذا المؤشر ،أن هذه المنظمة
تعتمد على معايير اقتصادية معترف
بها دول��ي �ا ً م��ن دون أي��ة توجهات
سياسية».
وأض��اف« :األخطر من هذا البيان
ف��ي اإلع�ل�ام العالمي أن��ه ل��م يحرك

س��اك��ن �ا ً ف��ي ل��ب��ن��ان ،ف�لا السلطة
االشتراعية قامت بواجبها األساسي
في محاسبة السلطة اإلجرائية ،وال
السلطة اإلجرائية تصدت لمكافحة
الفساد ،وال السلطة القضائية أصدرت
قراراتها باالقتصاص من المفسدين،
حتى إن الجمعيات والمؤسسات
التي تدعي محاربة الفساد لم تقم
بواجبها ف��ي االض���اءة على مواقع
الفساد وتسمية الفاسدين».
وتابع« :في لبنان قانون صدر في
أواسط القرن الماضي عرف بقانون

«م��ن أي��ن ل��ك ه���ذا» ،وق��د تطور هذا
القانون بأشكال مختلفة ولكنه بقي
حبرا ً على ورق .والمثال الصارخ على
الفساد في لبنان ولسنين عدة خلت
هو أن الدولة اللبنانية تدفع سنويا ً
ما يزيد على ملياري دوالر لتغطية
عجز الكهرباء».
واعتبر «أن مافيا الفساد أوصلت
ال��ب�لاد إل��ى حافة اإلف�ل�اس ،فالدين
ال��ع��ام ي��ف��وق  65م��ل��ي��ار دوالر وال
محاسبة .فهل يتحرك أصحاب الشأن
إلنقاذ لبنان»؟

دريان يبحث التطورات مع زواره
استقبل مفتي ال��ج��م��ه��وري��ة اللبنانية الشيخ
عبداللطيف دريان في دار الفتوى ،النائب السابق فريد
هيكل الخازن الذي أشار إلى «أن البحث تناول المسائل
التي يعانيها لبنان أكان على مستوى الفراغ في رئاسة
الجمهورية ،أو على مستوى تأجيل وتمديد االنتخابات
النيابية ،على مستوى تعطيل المؤسسات».
وإذ أثنى على خطاب المفتي المنفتح ،شدد الخازن
على «أن لبنان برمته ،بكل أطيافه وبكل مناطقه في
حاجة الى الخطاب المنفتح الوطني الجامع الحريص
على وحدة لبنان وعلى صيغة العيش المشترك فيه،
والحريص على الحضارة والثقافة اللبنانية التي
يجب أن تكون قدوة لكل الجوار العربي وللغرب ،ألن
لبنان هو وطن التعايش والديمقراطية والحريات،
فمن دون شك أن المفتي دريان يلعب دورا ً كبيرا ً في هذا
المجال».

كما استقبل وفدا ً من «الجمعية الكردية اللبنانية»
برئاسة بهاء الدين حسن ،وتحدث باسم الوفد محمود
سياال الذي تمنى على المفتي دريان متابعة مساعيه
الحثيثة التي يقوم بها لتأمين حصول االستحقاق
الرئاسي وبأسرع وقت ممكن».
وطلب منه «أن يولي قضية العسكريين المخطوفين
كل االهتمام» ،الفتا ً إلى «انه على يقين أن المفتي دريان
لم ولن يتأخر عن بذل المزيد من الجهود للمساعدة على
إطالقهم وبأقرب وقت ممكن حفظا ً للسلم األهلي».
كذلك ،التقى دريان وفدا ً من جمعية «فرح العطاء»
برئاسة ملحم خلف ،فرئيس جمعية تجار لبنان
الشمالي أسعد الحريري الذي أطلعه على األجواء في
منطقة الشمال ال سيما الحال االقتصادية والمعيشية،
وطرح عليه مبادرة روحية النقاذ الجمهورية.

