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بري و ّزع م�شروع جدول �أعمال
الجل�سة الت�شريعية على هيئة مكتب المجل�س

(حسن ابراهيم)

بري مترئسآ اجتماعآ لهيئة مكتب المجلس
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماع هيئة
مكتب المجلس ف��ي ح��ض��ور ال��ن��واب :م���روان ح��م��ادة،
ميشال موسى ،انطوان زهرا ،احمد فتفت ،وسيرج طور
سركيسيان ،واالمين العام للمجلس عدنان ضاهر ،والمدير
العام لالدارة المشتركة محمد موسى.
وأشار حماده عقب االجتماع إلى أنه انطالقا ً من مبدأ
تشريع الضرورة ال��ذي ساد منذ الشكوى غياب رئيس
الجمهورية قرر الرئيس بري توزيع مشروع جدول األعمال

على أعضاء مكتب المجلس ليراجعوا به كتلهم والكتل
األخرى غير الممثلة في مكتب المجلس ويصار على أساسه
الى عقد جلسة أخرى يدعو إليها العتماد القرار النهائي».
وعلم أن الجدول تضمن  33بندا ً في وقت تحصر قوى 14
آذار تشريع الضرورة بـ  4بنود.
وكان بري استقبل الوزير وائل أبو فاعور الذي وضعه
في أج��واء لقاء رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد
جنبالط مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند.

الراعي ي�ستقبل بو �صعب وعبود

بطريرك الأرمن الكاثوليك:
نحتاج �إلى �شعور وطني لخدمة الدولة
أكد بطريرك كيليكيا لألرمن الكاثوليك نرسيس بدروس
التاسع عشر «أننا نحتاج إلى شعور وطني لنخدم هذه
الدولة التي يعيش فيها مسلمون ومسيحيون».
ك�لام بطريرك األرم���ن الكاثوليك ج��اء بعد زيارته
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،في بكركي
«لمعايدة غبطته بعيد البشارة الذي يصادف اليوم ،وهو
اسمه ويوم عماده ،وقبل أي شيء حياته».
وعرض الراعي مع سفيرة كندا الجديدة ميشيل كاميرون
التحديات التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة».
وكان البطريرك الماروني استقبل وزير التربية الياس
بو صعب ،والوزير السابق فادي عبود.
وبعد الزيارة ،قال بو صعب« :اجتمعنا مع البطريرك
الطالعه على المستجدات التي تحصل على مستوى
وزارة التربية والمشاكل التي نواجهها أكان على مستوى
الجامعة اللبنانية والتي أدت إلى إقفال بعض األماكن
وخصوصا ً عندما كثر الكالم على اعتراض على تعيين على
خلفية طائفية ومذهبية ،والذي نعترض عليه .وأطلعناه
على األجواء الحقيقية والحلول التي طرحناها لموضوع
طرابلس باألخص ،وعلى أجواء بعض المشاكل األخرى
التي كانت موجودة ،ومنها ما يتعلق بقضية مرفأ بيروت
وغيره .وقد أكد البطريرك مبدأ الشراكة والتفاهم بيننا
وبين اآلخرين ونحن ننطلق ونعمل على هذا األساس .أما
إلغاء أي فريق أكان الفريق المسيحي أو غيره فال يجوز،
وليس بهذه الطريقة نبني األوطان ونحل المشاكل».
واستقبل ال��راع��ي رئيس األنتربول النائب السابق

لرئيس الحكومة الياس المر الذي أشار إلى «أن البحث
تناول وض��ع المنطقة والخطر على مسيحيي الشرق
والمجازر التي تحصل في حق المسيحيين في المنطقة،
وما رأيناه أخيرا ً مع اآلشوريين ،إضافة إلى الموضوع
اللبناني والخطر نتيجة الفراغ الرئاسي ،وهو خطر على
المسيحيين في لبنان وال��ش��رق ،ألن��ه المركز الرئاسي
المسيحي الوحيد بين  22دولة عربية ،ويتميز ليس فقط
بفاعليته إنما برمزيته».
ولفت إلى أنه في كل مرة يقع الفراغ أو أزمة كالتي نمر
فيها ،ينتخب رئيس نتيجة أزمة ،وبالتالي كانت تتجه
األم��ور نحو طرق غير ديموقراطية وليس كما يجب أن
ينتخب الرئيس ،مشددا ً على «ضرورة أن نتحرك النتخاب
رئيس في أسرع وقت».
وق���ال« :إن اإلستحقاق م��ا زال لبنانيا ً وإذا اتفق
اللبنانيون على رئيس خالل األسابيع أو األشهر المقبلة
قبل الصيف ،فيتم انتخاب رئيس لبناني بقرار لبناني.
وإذا تأخر هذا الموضوع عندها يقع الخطر ،وتأتي كلمة
السر من الخارج أو يجري نوع من اتفاق إقليمي ودولي
على انتخاب رئيس».
والتقى الراعي عددا ً من تالمذة ثانوية راهبات القلبين
األقدسين  -البوشرية ،في لقاء حوار نسقه مكتب رعوية
الشبيبة في ال��دائ��رة البطريركية وتركز على الحوار
المسيحي  -اإلسالمي ودور بكركي فيه .ومن زوار الصرح
البطريركي رئيس جمعية منظمة فرسان مالطا مروان
صحناوي وعدد من شبيبة فرسان مالطا.

الراعي مستقبالً بو صعب وعبود

منبر الوحدة :ن�ؤيد الحوار
بين الجميع النتخاب رئي�س
رح���ب م��ن��ب��ر ال���وح���دة الوطنية
«ب��ال��ح��وار اللبناني بين األف��رق��اء
السياسيين كافة ،من دون الحصر
بين ح��زب ال��ل��ه وت��ي��ار المستقبل،
بتشجيع م��ن الرئيس نبيه ب��ري،
لما فيه خير البلد والنتخاب رئيس
الجمهورية».
وتحفظ ف��ي ب��ي��ان بعد اجتماع
ألمانته العامة في مركز توفيق طبارة
عن قانون السير الجديد «لما فيه من
ثغرات عديدة وإجحاف في رسوم
ال��م��خ��ال��ف��ات ،حيث ي��ف��وق بعضها
الحد األدنى لألجور بثالثة أضعاف
تقريباً» ،مع األخذ في االعتبار غياب
إش���ارات السرعة على ط��رق ع��دة،
وبالتالي ال يمكن تطبيق مخالفات
السرعة فيها».
وق��ال« :في غياب وسائل المرور
العامة الحديثة والمنظمة والمريحة،
ال يمكن تحميل المواطنين عبء
مخالفات باهظة على كاهله المثقل

بهموم معيشية أخرى».
ول��ف��ت إل���ى «أن ال��م��واط��ن في
حاجة ال��ى تطبيق قانون «وسيط
الجمهورية» كي يتدارك أوضاعا ً كهذه
بينه وبين الدولة ،وإنه لمن المؤسف
أن يعلن رئيس وزراء «إسرائيل» أنه
لن يسمح بقيام دول��ة فلسطينية،
م��ا دام ف��ي الحكم ،ب��ل س��وف يزيد
ع��دد المستوطنات ال��ي��ه��ودي��ة في
القدس الشرقية واألراض��ي العربية
المحتلة».
وأسف «لما تعرض له اليمن ،وهو
بذلك يتالقى مع سياسة ذات أبعاد
«إسرائيلية» تهدف الى تفتيت اليمن
ومحاولة تفتيت سورية والعراق
أيضاً .فالمنبر يدعو اليمن الى التحلي
بالوعي والتسامح والتصالح بين
أبنائه».
ورح��ب بمشروع االتفاق النووي
بين الواليات المتحدة والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية «مما ينعكس

إيجابا ً على الوضع اإلقليمي بما فيه
لبنان».
وأيد االتفاق الجمركي بين لبنان
واالتحاد األوروب��ي ال��ذي دخل حيز
التنفيذ بما فيه من إمكانات ،كتصدير
منتجاتنا الزراعية والصناعية لدول
االت��ح��اد ،ش��رط أن يصبح إنتاجا ً
أحسن نوعية ويتماشى مع التعايير
الدولية واألوروبية .ودعا الى «تفعيل
أكثر لالتحاد الجمركي بين لبنان
وال��دول العربية ،بل وإدخ��ال إيران
وتركيا فيه أيضاً».
وه��ن��أ المنبر ال��ق��ائ��م��ة العربية
الموحدة التي حصلت على مقاعد
نحو  15عضوا ً في الكنيست ،وهي
القائمة الثالثة في ترتيب الرابحين،
آم�لاً «ب��أن تواصل القائمة العربية
ال��م��وح��دة مساعيها ل��ل��وق��وف ضد
التيارات الصهيونية المتطرفة ضد
العرب في الداخل اإلسرائيلي».

«التغيير والإ�صالح» :الموازنة وال�سل�سلة
والقرو�ض من ت�شريع ال�ضرورة
جدد تكتل التغيير واإلص�لاح التأكيد «أن تشريع الضرورة هو تشريع
ضروري لجهة أن تكون هناك قوانين متصلة بتكوين السلطة ،أو هناك مصلحة
وطنية في بحثها وإقرارها» .وشدد التكتل على «ضرورة مواصلة العمل في
الحكومة ومجلس النواب وتفعيله ضمن إطار الحدود التي وضعناها جميعاً،
والسعي الى عدم شل المؤسسات ،ال سيما في ما يتعلق بالمسائل الضرورية
واألساسية التي تطاول كل اللبنانيين ،بمختلف انتماءاتهم» .واعتبر التكتل
بعد اجتماعه األسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون «أن قانون
الجنسية للبنانيين من أصل لبناني ،يرتبط في شكل مباشر بالحقوق
لجميع اللبنانيين وبتكوين المؤسسات ،ونطالب بإدراجه على جدول
أعمال الجلسة التشريعية .أما مشروع قانون الموازنة ،الذي لم يصل بعد
إلى المجلس ،فيعتبر من أهم القوانين التي على مجلس النواب التوقف عن
أي عمل تشريعي للقيام بواجباته في مناقشتها وإقرارها .ونحن في انتظار
الجلسة الحكومية التي حددت في السادس عشر من نيسان المقبل ،ونطالب
في الوقت عينه بالبحث في قطع الحساب .وبالنسبة إلى سلسلة الرتب
والرواتب ،فهذا الملف يتعلق باإلدارة ككل ،وبحقوق اللبنانيين وبتنشيط
العمل في المؤسسات» .وشدد على «أن المساواة والعدالة ض��رورة ،مع
األخذ في االعتبار القدرات المالية واإلمكانات واالصالحات المقترحة ،ومن
الضروري القيام بواجباتنا جميعا ً تجاه هذه المشاريع واالقتراحات التي
تطاول كل الشرائح في لبنان ،بمختلف انتماءاتها .وتطرقنا إلى القروض
التي حكي عن تجميدها ،كما أبلغ رئيس التكتل من أوساط ديبلوماسية.
والمطلوب في هذا السياق النظرة في بشكل جدي إلى هذا الموضوع ،ألن
تجميد هذه القروض أو سحبها يؤثران في المشاريع االنمائية والخطط
التي وضعتها الدولة اللبنانية منذ سنوات .وهذه القروض المهددة بانتهاء
آجالها اذا لم يتم اقرارها في المجلس ،هي من البنود التي يجب إدراجها على
جدول أعمال الجلسة التشريعية».
وتوقف التكتل عند دعوة البيت األبيض لـ«إسرائيل» إلى إنهاء االحتالل
المستمر منذ خمسين عاما ً لألراضي الفلسطينية ،ورأى في هذا الموقف
تحوال ً تاريخياً ،وكانت له قراءة في معانيه وتداعياته في ضوء ما يحدث في
المنطقة ،ما يدعونا جميعا ً الى التبصر والتفكير ،بما يمكن استنتاجه من هذه
المواقف على الصعيدين اللبناني والعربي».

اللقاء الوطني ينتقد
�إثارة العداء �ضد ايران
رأت أمانة سر اللقاء الوطني أن��ه «ف��ي وق��ت تتراجع فيه مناخات
االحتقان ،والتوتر في البالد على خلفية الحوار الذي ساهم في التخفيف
من التشنجات وحصر الخالفات في اإلط��ار السياسي ،س��ارع بعض
المتضررين من تيار المستقبل ،وفي مقدمهم الرئيس ف��ؤاد السنيورة
إلى محاولة تعكير هذه المناخات االيجابية ،عبر استحضار خطابه
التحريضي المذهبي ومحاولة إثارة العداء ضد الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية لتسميم العالقات الجيدة التي تربط لبنان بإيران».
وتساءلت في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب السابق زاهر الخطيب:
«أين هي مصلحة لبنان في اإلساءة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية التي
حرصت ،وما زالت تحرص على دعم لبنان في المجاالت كافة ،فوقفت إلى
جانب مقاومته ضد االحتالل الصهيوني واعتداءاته المتكررة على لبنان،
وساهمت في عملية إعمار ما دمره العدوان الصهيوني عام  ،2006ودعمت
الحوار والوفاق بين جميع األطراف اللبنانية ،وأبدت االستعداد الكامل
لدعم الجيش اللبناني بكل ما يحتاجه من سالح بال قيود أو شروط».
وقالت« :من الغريب أن تتعامل بعض قيادات تيار المستقبل بهذا الحقد
والعداء تجاه دولة لم تبخل يوميا ً بتقديم الدعم للبنان وشعبه ،واليوم
فإن إيران هي التي تقف إلى جانب العراق وسورية في مواجهة الحرب
اإلرهابية التكفيرية المدعومة غربياً ،فيما تمعن هذه القيادات التابعة
في غض النظر عن وجود القواعد العسكرية األميركية في المنطقة ،وعن
السياسات الغربية االستعمارية الساعية إلى فرض الهيمنة عبر إذكاء
وإثارة الصراعات الطائفية والمذهبية والعرقية لتفتيت وحدة المجتمعات
العربية خدمة للمشروع الصهيوني».
ونوهت أمانة سر اللقاء «بالطعن الذي تقدمت به الحكومة المصرية
ضد ق��رار محكمة القاهرة ،ال��ذي ك��ان قد وص��ف حركة حماس منظمة
إرهابية».

با�سيل يبحث وجعجع «ا�ستعادة الجن�سية»

جري�صاتي :ال�سيا�سة تعوق الم�شروع
وبري وعدنا بطرحه على المجل�س
زار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مساء أول من أمس معراب
حيث التقى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على مدار ساعة ونصف
ناقشا خاللها بحسب بيان للمكتب االعالمي لجعجع ملفات عدة من ضمنها
اقتراح قانون استعادة الجنسية.
وشدد جعجع على «أهمية هذا القانون لجهة استرجاع المتحدرين من
أصل لبناني لهويتهم وانتمائهم عدا عن مساهمته في عودة أكبر قدر ممكن من
اللبنانيين الى وطنهم األم بعد طول غربة عنه».
وقال الوزير السابق سليم جريصاتي «أن لقاء باسيل بجعجع يندرج
في سياق جولة يقوم بها باسيل على المرجعيات الوطنية ،طارحا ً ضرورة
استعادة اللبنانيين المتحدرين من أصل لبناني ،الجنسية ،وهي مسألة
أساسية ولها أولوية في سلّم تكتل التغيير واالصالح .ورأى ردا ً على سؤال
«أن ما يعوق إق��رار هذا القانون عوامل سياسة ال تقنية ،علما ً أن قانون
استعادة الجنسية يفيد كل اللبنانيين ،إذ إن المغتربين ليسوا من طائفة
معينة بل من كل المذاهب والطوائف» ،مضيفاً« :القانون له بعد وطني ،وهذا
البعد نشعر به اليوم أكثر من أي وقت في ظل كثافة النزوح إلى وطننا ،أكان
سوريا ً أو فلسطينيا ً أو سواه ،حيث ال يمكن للبنان ان يستضيف هذا العدد
الهائل من الالجئين فيما ال يلتفت إلى أبنائه ،المسألة تتجاوز بالتالي البعد
الديموغرافي الى الوطني».
ولفت جريصاتي إلى «أن باسيل شعر بعد جوالته في الخارج ،بجدية
مطالبة المغتربين باستعادة الروابط مع لبنان ،وأولها رابط الجنسية ،التي
هي حق مقدس في المواثيق الدولية وفي دستورنا ،فعندما نقول« :لبنان
وطن نهائي لجميع أبنائه» ،نقصد جميعهم ليس فقط المقيمون منهم ،هو
رابط الدم الذي يب ّرر رابط الجنسية».
وأوضح ردا ً على سؤال «أن العائق أمام اقرار هذا القانون ليس تقنيا ً إنما
العائق سياسي حيث أن معظم االفرقاء لم يحدد بعد موقفه من القانون
ألسباب تتعلق بالسياسة ،أي تعنى بوجهات المغتربين السياسية ،وكيف
يعدّلون في المعادلة السياسية الداخلية ،وهذا ما يدفع البعض إلى العرقلة،
مستطردا ً «لكننا نلنا وعدا ً رسميا ً من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي
أبدى استعدادا ً إلدراج الموضوع على الهيئة العامة ،فالمشروع المذكور أشبع
درسا ً وعمره  12عاماً» ،مضيفاً« :المفارقة أن قضاة وحكاما ً ونوابا ً يطالبون
باستعادة الجنسية ،بينما نحن ال نتجاوب ألن البعض يخشى االرتدادات
السياسية للموضوع على مصالحه السياسية الضيقة ،وهذا ال يجوز»!

تيار النه�ضة يكرم من�صور
والراحل فتحي يكن
أقام تيار النهضة الوحدوي حفالً تكريميا ً في ذكرى تحرير صيدا لوزير
الخارجية السابق عدنان منصور والداعية الراحل فتحي يكن ،في قاعة بلدية
صيدا ،حضره مفتي صيدا واقضيتها ممثالً بالشيخ صالح عاليلي ،الشيخ ماهر
حمود ،منسق جبهة العمل اإلسالمي الشيخ زهير جعيد وعلي غبريس ممثالً
جمعية المبرات الخيرية ،وهيئات وفعاليات.
وتحدث حمود فأشاد بالمحتفى بهما مؤكدا ً «رؤيتهما الثاقبة في قراءة األمور
والحفاظ على المقاومة التي سعى الكثيرون الى حذفها».
ث��م تحدث منصور فأكد «ال��ص��م��ود ف��ي نهج ال��وح��دة ورف��ض التزييف
والتحريف» ،وتحدث سالم يكن مستعرضا ً مسيرة والده المحتفى به مؤكدا ً
«استمرار المسيرة».
واختتم االحتفال بكلمة لرئيس «تيار النهضة» الشيخ غازي حنينة الذي
سلم المحتفى بهما دروعا ً تذكارية.
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ال�شهادات خطاب �سيا�سي بال �أدلة
محمد حمية
بعد الشهادات التي أدلى بها النائب مروان حمادة
ومستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق
غطاس خوري والنائبان غازي يوسف وباسم السبع،
امتطى الرئيس فؤاد السنيورة يوم أمس وقبله ،منبر
المحكمة الدولية في الهاي وأدلى بشهادته في قضية
اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ال يختلف إثنان على أن هذه الشهادة تحولت إلى
خطاب سياسي استعرض المراحل السياسية منذ
بدأ الحريري العمل السياسي العلني في لبنان .كما
تحولت شهادة السنيورة إلى منب ٍر للنيل من النظام في
سورية وشخصيات لبنانية ،حتى أنه أهان الحريري
نفسه!
وصف السنيورة عالقة الرئيس الحريري بالنظام
السوري بأنها كانت متوترة أحيانا ً ومتحسنة أحيانا ً
أخرى .وهنا يطرح السؤال التالي :هل يمكن أن يكون
شتاء وصيف على سطح واحد؟
واذا صح ما قاله السنيورة ،فذلك يعني أن الحريري
ك��ان صديقا ً للنظام عندما ك��ان ي��ؤم��ن مصالحه
السياسية واالقتصادية وكان خصما ً أحيانا ً عندما
يعترض هذه المصالح!
تحدث السنيورة عن «تدخل السوريين إللغاء
ت��رش��ي��ح ال��ن��ائ��ب غ���ازي ي��وس��ف ف��ي ع���ام ،2000
واستبداله بالنائب السابق ناصر قنديل الذي كان
يمثل مصالحهم».
ولكن أل��م يكن الحريري ج��زءا ً أساسيا ً من هذه
المصالح التي يتحدث عنها السنيورة؟ وإذا كان
النظام السوري هو من يفرض الوزراء في الحكومات
وال��ن��واب على لوائح الحريري االنتخابية ،فكيف
استطاع الحريري ترؤس حكومتين على مدى عشر
سنوات؟

هذه الشهادات تضع مرة جديدة حوار حزب الله
المستقبل أمام امتحان صعب ،فهل ستنعكس هذه
الشهادات سلبا ً على هذا الحوار خصوصا ً أن المحكمة
تشتبه بكوادر رئيسية في حزب الله؟
ومعلوم أنه منذ تشكيل المحكمة بقرار من مجلس
األمن الدولي الرقم  1757في الخامس من أيار عام
 ،2007وهي تستعمل كسالح دولي للضغط السياسي
على سورية وحزب الله .فمحاضر االتهامات والقرارات
الظنية كانت تصدر في الصحف الغربية المعروفة
بقربها من «إسرائيل» .فمن إتهام النظام السوري
والضباط اللبنانيين األربعة ثم تغيير وجهة اإلتهام
لتطاول إيران وحزب الله!
فمجلة «دير شبيغل» االلمانية نشرت في  23أيار
 2009معلومات عن «أن قوات خاصة تابعة لحزب
الله خططت ون��ف��ذت الهجوم» ال��ذي أودى بحياة
الحريري ورفاقه .وسربت أسماء أربعة متهمين قالت
إنهم خططوا ونفذوا عملية االغتيال.
ح��زب الله المعني الرئيسي بالمحكمة ق��رر منذ
تشكيلها تجاهلها وعدم االعتراف بها وال بعملها وال
بنتائجها وعبر أكثر من مرة على لسان مسؤوليه بأن
هذه المحكمة هدفها إحداث فتنة مذهبية عبر اتهام
حزب الله باالغتيال ،فهل من تجاهل هذه المحكمة
طوال ثماني سنوات سيكترث لشهادة من ال يحق له
الشهادة! إذ ما بني على باطل فهو باطل.
فها هو الحوار بين ح��زب الله وتيار المستقبل
يستمر في عين التينة على رغم كل الضجيج االعالمي
والصخب السياسي.
بعد أن أدل��ى «الشاهدون» بدلوهم في المحكمة
وأف��رغ��وا كل ما في جعبهم من مطالعات سياسية
وبعد أن تجاهلها حزب الله ،ماذا بقي من المحكمة؟
هل ستبقى استنزافا ً لمشاعر اللبنانيين وتنفق من
جيوبهم نصف تكاليفها؟

اجتماع في �ساحة النجمة للبحث في �سل�سلة الع�سكريين

مقبل يتمنى توافر الإرادة ال�سـيا�سية
تمنى نائب رئيس الحكومة وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل ومقرر
ال��ل��ج��ان النيابية ال��خ��اص رئيس
لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم
كنعان توافر اإلرادة السياسية إلقرار
السلسلة للعسكريين واألمنيين
وذلك إثر اجتماع بينهما في المجلس
النيابي في حضور عدد من ممثلي
قيادة الجيش للبحث في سالسل
األمنيين تمهيدا ً لعرضها على اللجان
المشتركة.
وقال كنعان« :المطالب واضحة
والكلفة اإلضافية المطلوبة للسلسلة
ليست باألرقام الكبيرة أتحفظ اآلن
عن إعطاء رقم محدد ونحن ما زلنا
في طور دراسة المعايير وفي شكل
نهائي للوصول إلى اتفاق على هذه
المسألة مع سائر الكتل النيابية»،
م��ش��ي��را ً إل���ى «أن ال��م��س��اواة بين
القطاعات واألسالك في القطاع العام
وفي اإلدارة أمر ض��روري س��واء في
اإلدارة أو في التعليم أو في األسالك
العسكرية ،أم��ا موضوع الدرجات
أيضا ً وقد تمت إثارته هنالك فئات
وظ��ي��ف��ي��ة ت��ط��ال��ب ب��إن��ص��اف��ه��ا في
م��وض��وع ال���درج���ات وه���ي محقة
وسنرى في األي��ام المقبلة نتيجة
االت��ص��االت التي تجري بعيدا ً من
اإلع�لام وهنالك تحضير لبلوغ هذا
المشروع في مشواره النهائي أمام

الهيئة العامة للمجلس وسننتهي من
المداوالت والبحث الذي استغرق أكثر
من سنتين حتى تتوصل في نهاية
المطاف وفي أقرب فرصة ممكنة الى
جلسة تشريعية تقر الحقوق ونعطي
الحق لألسالك العسكرية واإلدارية
انطالقا ً من المبادئ التي ذكرتها وهي
العدالة والمساواة وعدم االستمرار
في تجاهل هذه التضحيات الكبيرة
وهذه الحقوق المتالزمة مع العمل
الذي يقوم به العسكريون».
وأض����اف« :أم��ام��ي م��ا يكفي من
المقارنات والجداول المنجزة حول
الكلفة المالية المطلوبة والتي تزيد
على الكلفة ال��ت��ي أق��رت��ه��ا اللجنة
الفرعية األخيرة «لجنة عدوان» ولن
أدخ��ل في تفاصيلها لكن أستطيع
القول إن هناك إمكانية للوصول إلى
إن��ص��اف العسكريين وه��ذا يتطلب
أيضا ً التواصل مع وزارة المال ومع
سائر الكتل النيابية».
ولفت إل��ى أن��ه «ل��و ش��ارك جميع
النواب في جلسة اللجان النيابية
األخيرة ولم يكن هناك من مقاطعة
لكنا قد انهينا دراسة مشروع السلسلة
ولرفعناه الى الهيئة العامة» ،ولفت
إلى «أنه يجب أن تكون هناك إرادة
فعلية وحقيقية للوصول بالسلسلة
إلى بر األمان لدى كل الكتل النيابية
إذ ال يكفي أن نعقد جلسات وال يكفي

أن نذهب إلى الهيئة العامة التي قد
تتعطل فيها السلسلة في ح��ال لم
تتوافر اإلرادة السياسية».
وتمنى وزي��ر ال��دف��اع ب��دوره «أن
تتوافر االرادة السياسية قياسا ً
للتضحيات التي يقدمها الجيش
وليتذكر الجميع أن أي أم��ر يريده
المواطن يستعين بالجيش سواء في
الداخل أو عبر الحدود وعندما يطلب
الجيش حقوقه تكثر الحجج والذرائع.
المهم أن تكون هناك صحوة ضمير
ويعطى الجيش واألسالك العسكرية
من ضباط وعناصر حقوقهم على
األقل .وطالب مقبل الذين يعارضون
إعطاء الحقوق أن يذهبوا الى النقاط
الخطرة التي يتواجد فيها الجيش
س��واء ف��ي ج��رود ع��رس��ال أو ج��رود
بعلبك أو طرابلس وك��م يسقط من
شهداء للجيش اللبناني».
وكان مقبل اجتمع في مكتبه في
ال���وزارة مع مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي صقر
صقر وال��ق��اض��ي ري���اض اب��و غيدا
قاضي التحقيق في هذه المحكمة،
في إطار االجتماعات الدورية التي
يعقدها مع هيئة المحكمة لالطالع
ع��ل��ى ح��س��ن س��ي��ر ال��ع��م��ل وم��س��ار
التحقيقات في الملفات المحالة الى
المحكمة والبحث في إزالة العقبات
إذا وجدت.

اجتماع بين مقبل وكتنعان ووفد من قيادة الجيش

توقف عند �أهمية خطاب الخامنئي

«الديمقراطي» :االتفاق النووي
معزول عن الت�سويات الإقليمية
ت��و ّق��ف «ال���ح���زب ال��دي��م��ق��راط��ي
ال��ل��ب��ن��ان��ي» ع��ن��د «أه��م��ي��ة الخطاب
التاريخي للسيد علي الخامنئي
بمناسبة ع��ي��د ال���ن���وروز لناحية
ال��ث��واب��ت ال��ت��ي أرس��اه��ا بخصوص
اإلتفاق النووي اإليراني  -األميركي
المرتقب ،وعزله كليا ً عن التسويات
اإلقليمية ،حيث نقرأ من خ�لال هذا
الموقف الحكيم رسالة إل��ى محور
ال��م��م��ان��ع��ة للتأكيد ع��ل��ى ديمومة
الموقف اإليراني الداعم لقضايانا،
وعلى رأسها القضية المركزية في
فلسطين وحق الدفاع عن األراض��ي
العربية المستهدفة بوجه المخطط
الصهيوني اإلره��اب��ي ال��دول��ي الذي
يصبو الى تفتيت أمتنا وتحويلها الى
دوي�لات طائفية ومذهبية متنازعة
تحمي الكيان الصهيوني المحتل».
ورأت قيادة الحزب في الخطاب
«استنتاجا ً غير مباشر على المستوى
الداخلي لمن ال يزال يربط اإلستحقاق
الرئاسي بتوقيع االت��ف��اق النووي

اإلي��ران��ي  -االم��ي��رك��ي ،ع � ّل التأكيد
على الفصل بين االتفاق والتسويات
اإلقليمية يكون حافزا ً لالعتماد على
النفس وعلى الحل الداخلي وتسريع
وتيرة الحوار الوطني بين كافة القوى
السياسية للخروج بحلول معقولة
تتجاوب مع متطلبات هذه المرحلة
اإلستثنائية».
واعتبر أن «اإلنجازات التي يحققها
الجيش السوري وحلفاؤه في الجبهة
الجنوبية وضرب اإلرهاب في صميمه
وال��ح��ؤول دون إن��ش��اء ح���زام أمني
لحماية «إسرائيل» سينعكس في شكل
ملحوظ على تفريغ الشريط الجنوبي
من اإلرهابيين تدريجيا ً واندحارهم
حتما ً ال��ى ال��خ��ارج ال��س��وري م��ع ما
يتبقى من فلولهم ،ما من شأنه أن يعيد
التماسك لهذه الجبهة االستراتيجية
بفعل التماسك بين القيادة السورية
والجيش السوري والشعب السوري
العربي ال��ص��ام��د» .ولفتت إل��ى أنه
«على المستوى السياسي ال يجوز

المراهنة على أي تراجع دبلوماسي
باتجاه الحل السياسي في سورية،
وال نضع تصريحات وزير الخارجية
ج��ون ك��ي��ري إال ف��ي إط���ار ال��م��ن��اورة
السياسية إلعطاء تطمينات إقليمية قد
تدفع بإيران لالسراع بتوقيع اإلتفاق
ال��ن��ووي ،حيث أن التناقض ال يزال
قائما ً على المستوى الدولي بين حملة
التحالف الدولي على اإلره��اب وبين
الدعم الفعلي واللوجستي الذي يتلقاه
هذا اإلرهاب من المجتمع الدولي».
واستنكرت القيادة «الفعل اإلرهابي
اإلجرامي في متحف بوردو في تونس
وتعريض األبرياء من الزوار األجانب
لخطر ال��م��وت مما يتناقض م��ع كل
الشرائع واألص���ول اإلنسانية ،كما
استنكرت القيادة التفجيرات التي
ط��اول��ت المصلين ف��ي اليمن ال��ذي
يدفع اليوم أثمانا ً باهظة للحؤول
دون تدنيس سيادته وتقسيمه ومحو
تاريخه وحضارته العريقة».

