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جل�سة عامة الأ�سبوع المقبل لبحث
 7م�شاريع قوانين بغياب «القوات» و«الكتائب»

حا�ضر في �ضهور ال�شوير بدعوة من منفذية المتن ال�شمالي في «القومي»

علي عبدالكريم :لوال �صمود �سورية
لكانت المنطقة لقمة �سائغة في فم «�إ�سرائيل» و�أميركا

سفير سورية متحدّثا ً في الندوة
نظمت منفذية المتن الشمالي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
ندوة بعنوان« :نظرات في مستقبل
سورية» حاضر فيها السفير السوري
في لبنان علي عبد الكريم علي في
قاعة مطعم «ضهور ب�لازا» ـ ضهور
الشوير بحضور حشد من القوميين
وال��م��واط��ن��ي��ن والمهت ّمين ،وت��ق �دّم
الحضور رئيس المكتب السياسي في
«القومي» الوزير السابق علي قانصو،
الرئيس األسبق للحزب مسعد حجل،
العميدة لور أبو خليل ،عضوا المجلس
األعلى النائب السابق غسان األشقر
واألمين العام لمؤتمر األحزاب العربية
قاسم صالح ،ناموس مكتب الرئاسة
رندا بعقليني ،مدير دائرة المحامين
ريشار رياشي ،المندوب السياسي
لجبل لبنان الشمالي نجيب خنيصر،
منفذ ع��ام المتن الشمالي سمعان
ال��خ��راط وأع��ض��اء هيئة المنفذية
ومسؤولو الوحدات الحزبية.
وحضر النائبان السابقان د .كميل
خوري وأنطوان حداد ،ممثل عن التيار
الوطني الحر ،مسؤول حركة أمل محمد
غملوش ،عضو القيادة القطرية لحزب
البعث العربي االش��ت��راك��ي بولس
بطرس على رأس وفد ،عدد كبير من
رؤس��اء وأع��ض��اء المجالس البلدية
واالختيارية في المتن ،وعدد من اآلباء
في أبرشيات المتن وفاعليات.

جانب من الحضور
ل��واء المسألة الفلسطينية وتدعم
نضال شعبنا ومقاومته في فلسطين
ول��ب��ن��ان وال���ع���راق ض��� ّد االح��ت�لال
والعدوان ،الفتا ً إلى أنّ ما تتع ّرض
له سورية من قبل الغرب والعدو
الصهيوني بواسطة المجموعات
اإلرهابية المتطرفة والدول الداعمة
لهذه المجموعات ،يستهدف موقف
سورية الداعم للمقاومة.
وأك��د الحسنية أن��ه بفضل إرادة
السوريين وصالبة الجيش السوري
وحكمة قيادة الرئيس الدكتور بشار
األس����د ،ص��م��دت س��وري��ة ف��ي وج��ه
المؤامرة ،وهي تحقق االنتصارات
على اإلرهاب وداعميه.

السفير السوري

أم���ا ال��س��ف��ي��ر ع��ل��ي ع��ب��د ال��ك��ري��م
علي فاستهل محاضرته بتوجيه
الشكر إلى الحزب السوري القومي
االجتماعي على ال��دع��وة ،الفتا ً إلى
أنّ ما تتع ّرض له سورية ،يستدعي
منا أن نفكر جميعا ً كيف نتطلع إلى
بناء المستقبل ،فما يُرسم للمنطقة
يستهدف القضاء على البشر والشجر
والحجر ،وإلغاء دور سورية القومي
والمحوري.
وقال :إنّ موضوع اللقاء هو «نظرات
في مستقبل سورية» وهذا يستدعي

الخوري حنا

وداعمة لها في لبنان والعراق ،أم ألنّ
فيها رئيسا ً فذا ً وقيادة حكيمة؟
وق����ال :ل��ك � ّل ه���ذه األس���ب���اب ت � ّم
استهداف سورية ،فهي كانت على
م ّر السنوات تشكل هدفا ً لـ«إسرائيل»
ولألطماع الغربية ،وه��دف�ا ً للقوى
الظالمية التي ترى في سورية عائقا ً
أم��ام تنفيذ مشاريعها ،لذلك نرى
هذا الظالم األسود الذي استخدمته
الصهيونية للعدوان على سورية.
وأض���اف علي عبد ال��ك��ري��م :إنّ
وقوف سورية قيادة وشعبا ً وجيشاً،
وموقف الرئيس الدكتور بشار األسد
في مواجهة العدوان ،يجب أن يكون
مح ّل تقدير من الجميع ،فهو موقف
متمسك بالحقوق وبالدفاع عن تراب
س��وري��ة ،ومتمسك بالمقاومة في
لبنان ،وقد أعلن الرئيس األسد منذ
اليوم األول لعدوان تموز  2006على
لبنان ،بأننا نضع كافة إمكانات
سورية لدعم المقاومة ض ّد العدوان
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» .وإب�����ان اح��ت�لال
العراق كان موقفه حاسما ً وحازما ً
ف��ي رف���ض االح���ت�ل�ال ،وف���ي رف��ض
إمالءات الوزير االميركي كولن باول،
ال��ذي طالبه بإقفال مكاتب فصائل
المقاومة الفلسطينية ف��ي دمشق
وعدم دعم المقاومة .لقد كان موقف
الرئيس األسد حاسما ً بالرفض ،ألنّ

البحث في كيفية المواجهة وكيفية
الحفاظ على ه��ذه المنطقة شعبا ً
ودوال ً وح��ض��ارة .ولذلك ف��إنّ ال��دور
ال��ذي تؤدّيه سورية جيشا ً وشعبا ً
ومؤسسات ،ال ب ّد أن يقرأ جيداً.
وأض���اف علي عبد ال��ك��ري��م :إنّ
الحرب التي ُت ّشن على سورية منذ
نيّف وأربع سنوات ،استحضروا لها
إرهابيين من ك ّل جنسيات العالم،
وذلك لتدمير سورية وحرقها وإغراقها
في الدماء ،كما أنهم استخدموا في
ه��ذه ال��ح��رب ك � ّل وس��ائ��ل وأساليب
القتل والتدمير برعاية استخبارات
العالم وبتمويل من دول الخليج،
إضافة إلى األسلحة واإلع�لام ،إال أنّ
المال كان العامل األس��اس في هذه
الحرب التدميرية.
وت��س��اءل :هل استهدفت سورية
ألنّ فيها ثروات نفطية وغازية كبيرة،
أم ألنّ فيها جيشا ً صلبا ً ق��وي�اً ،أم
استهدفت ألنّ فيها شعبا ً حيا ً يؤمن
بقضايا األم���ة وال��وط��ن ،ويرفض
ّ
والذل واالستسالم والتفريط
الخنوع
بأيّ شبر من أرضه؟
وتابع سائالً :هل استهدفت سورية
ألنها الدولة الوحيدة التي رفضت غزو
العراق ،وعارضت احتالله ودعمت
مقاومته ،أو ألنها بقيت حاملة لراية
فلسطين وحاضنة لفصائل المقاومة،

�إنّ الخط المقاوم الذي �آمن به الرئي�س الراحل
وج�سده الرئي�س الدكتور ب�شار الأ�سد
حافظ الأ�سد
ّ
هو من �أجل الأجيال المقبلة

استهلت ال��ن��دوة بكلمة ترحيب
أل��ق��اه��ا ن��اظ��ر اإلذاع����ة واإلع��ل�ام في
منفذية المتن الشمالي ،اعتبر فيها أنّ
الفكر هو األس��اس في بناء المجتمع
واإلن���س���ان ...وأنّ ال��ح��وار ض��رورة
إلب��داع العقل واستنهاض الطاقات
وبناء المستقبل.
ولفت في كلمته إلى أنّ سورية هي
المفتاح والمحور ،وق��د حملت لواء
المسألة الفلسطينية ،واحتضنت
ال��م��ق��اوم��ة وح��م��ت وح����دة لبنان
واحتضنت مقاومته ،ووق��ف��ت الى
جانب العراق ...ولذلك نسجوا خيوط
المؤامرة ضدّها ،وأرسلوا عمالءهم
ورعاعهم من الهمج لتدميرها وتفتيتها
ومحو تاريخها بالذبح والخريب.

الحسنية

عميد اإلذاع��ة واإلع�لام في الحزب
وائل الحسنية الذي أدار الحوار ،ألقى
كلمة في مسته ّل الندوة أشار إلى أنّ
قيادة الرئيس الراحل حافظ األسد
نقلت سورية من حالة الالاستقرار
إلى االستقرار ،وجعلتها دولة قوية
سياسيا ً واقتصاديا ً وعسكرياً ،تحمل

السفير علي عبد الكريم يتسلّم الدرع التقديرية من الخ ّراط بحضور قانصو والحسنية

سورية هي المقاومة وسورية هي
رأس حربة في ال��دف��اع عن قضايا
األم��ة ،وال يمكن أن تتنازل عن أيّ
حق من حقوقها.
وأكد علي أنه لوال صمود سورية
كانت خريطة المنطقة مختلفة عما
هي عليه اليوم ،وكانت المنطقة لقمة
سائغة في فم «إسرائيل» وأميركا.
وانّ ما يحصل من عدوان على سورية
هو للقضاء على محور المقاومة ونهب
ثروات المنطقة ،ومن أجل أن تتمدّد
«إسرائيل» من الفرات إلى النيل.
وق���ال :إنّ ال��خ��ط ال��م��ق��اوم ال��ذي
آمن به الرئيس الراحل حافظ األسد
وجسده الرئيس الدكتور بشار األسد
ّ
ه��و م��ن أج��ل األج��ي��ال المقبلة ،وما
تع ّرضت له سورية من إرهاب بات
العالم أجمع يدرك اليوم أنه إرهاب
وأن��ه��ا م��ؤام��رة أميركية صهيونية
على سورية ،وليست مسألة مطالب
وح��ري��ات ،ف��األم��ر أص��ب��ح مكشوفا ً
أم��ام العالم .ل��ذا ف��إنّ االنتصارات
التي يحققها جيش سورية وشعب
سورية ،والمواقف التي تؤكدها قيادة
سورية ،هي التي تفتح األمل عريضاً،
وتؤكد انّ المستقبل سيكون مصنوعا ً
في شكل أقوى.
وأش��ار إلى أنّ استهداف العلماء
وال��خ��ب��راء ف��ي س��وري��ة وقتلهم من
قبل المجموعات اإلره��اب��ي��ة ي� ّ
�دل
على التنسيق والتعاون بين هذه
المجموعات وبين «إسرائيل» ،وهذا
دليل على أنّ الحرب على سورية هي
لحماية أمن «إسرائيل».
وف��ي معرض ردّه على األسئلة،
أش���اد ب��ال��ت��ع��اون م��ع إي���ران ودول
«ب��ري��ك��س» ،ك��م��ا أش���اد بالموقف
الروسي.
وح��ول الجامعة العربية اعتبر
أنها غير م��وج��ودة ،وه��ي ال تحمي
وال تساند القضايا العربية ،بل هي
مؤسسة محتكرة لبعض رؤوس
المال تدعم ك� ّل ش��يء إال قضايانا،
والدليل تخلّيها عن فلسطين.
واختتم علي عبد الكريم قائالً :ألنّ
سورية فيها المواهب والكفاءات ،فيها
األبطال ،فيها الشرفاء ،فيها الثروات،
حي
فيها جيش بطل ،وفيها شعب ّ
مؤمن بالمقاومة ،وفيها قيادة حكيمة،
سيكتب المستقبل الزاهر لسورية
المكلل بالنصر والعزة.
سبق المحاضرة ق��ي��ام السفير
السوري بوضع إكليل من الزهر على
نصب الشهداء في ضهور الشوير،
وأعقبها تقديم منفذية المتن الشمالي
في «القومي» درعا تقديرية له ،ومن
ثم حفل عشاء على شرفه.

ور�شة عمل عن دور البرلمان في الرقابة المالية:
لتفعيل القوانين الرامية �إلى الحفاظ على المال العام
نظم البنك الدولي ،بالتعاون مع «المعهد
ال��ع��رب��ي للتدريب البرلماني وال��دراس��ات
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة» وم��ؤس��س��ة «ويستمنستر
للديمقراطية» ظهر أمس في مكتبة المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ورش���ة ع��م��ل ح���ول ت��ع��زي��ز ال���دور
البرلماني في الرقابة المالية ،مثل فيها البنك
متخصصة في
الدولي :مريام بنسكي خبيرة
ّ
الحوكمة ،ومنى الشامي الخبيرة في اإلدارة
المالية في البنك الدولي ،رئيس لجنة المال
والموازنة في الجزائر عبد القادر شبنيني،
أمين عام االتحاد البرلماني العربي نور الدين
بوشكوج ،الرئيس السابق للجنة الحسابات
العامة جنوب أفريقيا وعن جامعة ماكجيل
ريك ستابنهورت.
كما ش��ارك فيه ممثلون ع��ن البرلمانات
التونسي والعراقي والمغربي ،وحشد من
الخبراء االقتصاديين والماليين واإلداريين
الدوليين وال��ع��رب واللبنانيين وع���دد من
ال��ن��واب اللبنانيين وكبار موظفي المجلس
النيابي ورؤساء اللجان وأمناء الس ّر ورؤساء
المصالح.
وتمحور المؤتمر حول الميزانية السنوية
التي «تعتبر أحد أهم العمليات التشريعية،
وواح���دة م��ن أب��رز أدوات التطوير المتاحة
للبلد».

ملحم

بداية تحدثت الدكتورة دينا ملحم ممثلة
مؤسسة «ويستمنستر للديمقراطية» ،الفتة
إلى أنّ «الرقابة على المال العام  -المالية هي
من أهم األدوار المناطة بالبرلمانات وهي تشكل
حجر األس��اس لتعزيز الشفافية  -المساءلة
وبالنتيجة الحوكمة الرشيدة» .وق��ال« :لك ّل
دولة نظامها الخاص في ممارسة هذا الدور
المستمد من سياقها القانوني والسياسي ،ولكن

توجد معايير مشتركة وأولية تحدّد أسس
عملية دور البرلمان في الرقابة المالية من
خالل :دور البرلمان في إعداد الموازنة ،الرقابة
المسبقة ،الرقابة الالحقة ،األدوات واللجان،
العالقة مع األجهزة العليا للرقابة ،كما تتحدّد
األدوات والمقاربات المعتمدة لممارسة هذا
الدور ،عدد اللجان المناط بها هذا الدور ،القدرة
على النفاذ إلى المعلومات ،مشاركة المواطنين،
األطر المؤسساتية المساعدة للنواب واللجان
(موظفو اللجان ،مكاتب تحليل الميزانية،
المؤسسات األكاديمية».

كنعان

وتحدث رئيس لجنة المال والموازنة النائب
ابراهيم كنعان باسم المجلس النيابي اللبناني
فتناول «دور البرلمان في الرقابة المالية

على أعمال الحكومة وقال« :إنّ أساس رقابة
البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية كانت
رقابة مالية على ال���واردات أوالً ،بتحديدها
وإجازة جبايتها ومن ثم على النفقات ،لمعرفة
مصير اإلي����رادات المجاز جبايتها وإج��ازة
إنفاقها ،وأخ��ي��را ً بالتحقق م��ن م��دى التزام
السلطة التنفيذية بإجازتي الجباية واإلنفاق
وإبراء ذمتها بالتالي ،تمهيدا ً لمنحها إجازتين
جديدتين ولمدة محددة ،ومن هذا المنطلق
كانت رقابة البرلمان على أعمال الحكومة
المالية رقابة شاملة تمارس بصورة مستمرة
قبل التنفيذ واثناءه وبعده».

بوشكوج

ث��م تحدث بوشكوج مشيرا ً إل��ى «ال��دور
الكبير ال��ذي تقوم ب��ه الرقابة المالية في

باتت الجلسة العامة في حكم الواقع وستعقد قبل
نهاية الجاري ،بعدما توافقت هيئة مكتب المجلس النيابي
التي اجتمعت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في
عين التينة ،على ضرورة تشريع الضرورة .وكشف نائب
رئيس المجلس فريد مكاري «أن الرئيس بري سيدعو ربما
الى الجلسة األسبوع المقبل وسيتضمن جدول أعمالها
حوالى سبعة مشاريع قوانين تتعلق بأمور من األهمية
بمكان مثل سالمة الغذاء والمشاريع التي تتعلق بالمالية
العامة وبعض البروتوكوالت التي لها مدّة محددة وتعود
بالنفع للمالية العامة».
ولفت إلى «أننا كوننا نأخذ في االعتبار غياب رئيس
الجمهورية فإننا نوافق على تشريع الحد األدن��ى في
المشاريع التي تتعلق بمصلحة الشعب اللبناني ككل»،
الفتا ً إلى «أن موضوع استعادة الجنسية الذي يطالب
تكتل التغيير واالص�لاح بوضعه على جدول األعمال لم
ينت ِه بعد في اللجان النيابية ،وهناك مشاريع كثيرة
درست وأقرت في اللجان ولم نضعها على جدول االعمال
من مبدأ تشريع الضرورة فكيف بمشروع لم يتم اقراره في
اللجان المشتركة.
وحول ادراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال
الجلسة لفت مكاري إلى «أن موضوع السلسلة يجري
البحث في أن يكون ج��زءا ً من الموازنة ،وقد كلف وزير
المال بهذا الموضوع ،وهو يجري مشاورات مع الجهات
المشاركة في الحكومة من أجل ادراجها في الموازنة،
وانشاء الله تتحلحل على هذا الصعيد.
وقال« :نحن على قناعة بأن عقد الجلسة فيه مصلحة
للبلد ،واذا شارك «القوات» و«الكتائب» والتغيير واالصالح
فيها نكون لهم من الشاكرين ،واذا لم يشاركوا فهذا رأيهم
وال أحد يجبر أحداً».

أما النائب انطوان زهرا فقال« :كان موقفنا واضحا ً منذ
بدء الشغور الرئاسي بحسب الدستور وخصوصا ً المواد
 73و  74و 75أنه ال يجوز التشريع في غياب رئيس
الجمهورية ،ألن المجلس يتحول الى هيئة ناخبة ويلتئم
بحكم القانون وبالتالي ال يعد هناك من مبرر اللتئامه إال
كهيئة انتخابية .ولكن توافقنا كقوى سياسية على ترك
ك ّوة صغيرة لعدم ش ّل الدولة في شكل كامل ،وقلنا أننا
نلتزم بتشريع الضرورة ونضع الضرورة في إطار إعادة
إنتاج السلطة أي قانون االنتخابات إذا انجز ،وموضوع
الموازنة والسلسلة من ضمن هذه الموازنة .لقد م ّر في
الجلسة السابقة على هامش التمديد للمجلس الذي كان
ضروريا ً لعدم امكانية إجراء االنتخابات النيابية مجموعة
من القوانين المالية واالتفاقات التي للدولة مصلحة في
إقرارها من أجل صدقيته ومصلحة المشاريع الحيوية،
اآلن انتظرنا أن تنجز ال��م��وازن��ة أو أن يوضع قانون
االنتخابات على جدول األعمال كي ننظر في المواضيع
األخرى والملّحة والضرورية ،ولكن لألسف ال الموازنة
أنجزت وال قانون االنتخابات يبدو أنه في وارد وضعه
على جدول اعمال الجلسة .ولذلك نرى ان ال مبرر لعقد
جلسة تشريعية».
وشدد على «أن كتلة القوات مستعدة للتشريع من أجل
إعادة إنتاج السلطة ومن أجل إقرار الموازنة فالبلد من
دون موازنة منذ عشر سنوات .وجود المجلس النيابي
مرتبط أساسيا ً بمراقبة الحكومة باالنفاق وبالتالي
تأجيل مواضيع أساسية بهذا الحجم ومتابعة مواضيع
أخرى على أهميتها لم ولن نوافق على ذلك» .وأكد زهرا
«موقف حزب القوات وكتلته النيابية وهو أنها لن تحضر
جلسة تشريعية ال تتضمن إما قانون انتخابات أو مشروع
الموازنة».

بري مترئسا ً اجتماع هيئة مكتب المجلس

ال�سنيورة من بكركي:
لعمل حقيقي ينهي ال�شغور
رأى رئيس كتلة المستقبل فؤاد
السنيورة «أن��ه من الضروري أكثر
من أي وقت مضى ،وال سيما بسبب
الحال ال��ذي وصلنا إليه من المزيد
من انحالل الدولة وهيبتها ،وأيضا ً
ب��س��ب��ب األوض�����اع ال��م��ت��ط��ورة في
المنطقة ،أن يكون هناك عمل حقيقي
ودؤوب وواضح إلنهاء حال الشغور
الرئاسي ،ألن استمراره يؤدي بالدفع
بلبنان إل��ى السقوط في أت��ون هذا
الوضع المتأزم في المنطقة».
وأش����ار ب��ع��د ل��ق��ائ��ه ال��ب��ط��ري��رك
الماروني بشارة الراعي في بكركي
إلى «أن موضوع الشغور الرئاسي
ل��ي��س ه��م �ا ً م��ح��ص��ورا ً ف��ي ف��ئ��ة من
اللبنانيين ،وال يقتصر على مشكلة
مسيحية ،بل هو مسألة ته ّم جميع
اللبنانيين ،وت��ه��م أي��ض �ا ً ال��ع��رب،
ألن ه��ذا البلد اللبناني الوحيد هو
البلد ال��ذي فيه رئيس مسيحي في
كل األقطار العربية ،وبالتالي فإن
إنهاء حال الشغور الرئاسي ال يهم
اللبنانيين فقط بل كل العرب ،وما
توصلنا ال��ي��ه م��ن ات��ف��اق للطائف
أنهى الحرب األهلية ،وي��ؤدي إلى
إيجاد هذه الحال مما يسمى العيش
المشترك الذي نحترمه جميعا ً والذي
هو في أساس تعاقدنا كمواطنين في
لبنان».
ولفت السنيورة الى أنه «أمامنا
الكثير م��ن التحديات وعلينا دعم
اإلعتدال في لبنان والمنطقة» ،وقال:
«نمر بظروف صعبة والمخاطر تنال

الراعي والسنيورة خالل لقائهما في بكركي
من الجميع والتطرف ال يعيش إال
بوجود تطرف آخر ووحدها السلطة
ال��ش��رع��ي��ة ت��ح��م��ي ال���دول���ة وليس
التسويات السياسية».
وأش��ار إل��ى «أن مسألة الرئيس
القوي هو الرئيس الذي يستطيع أن
يجمع اللبنانيين ليس بزنده ولكن
بقيادته وعقله وانفتاحه وقدرته
على جمع اللبنانيين .هذه الصفات
هي التي تجعل منه الرئيس القوي
وليست أي صفات أخرى ،وبالتالي
آن االوان لكي ن��درك ه��ذه الحقائق
وأن ن��ت��ص��رف ع��ل��ى أس��اس��ه��ا من
أجل من؟ من أجل اللبنانيين حتى
نستطيع أن نحمي عيش اللبنانيين
ال��م��وح��د وح��ت��ى نحافظ على أمن
واس��ت��ق��رار لبنان وق��درت��ه على أن

يبني دولة مدنية تستطيع أن تحترم
كل اللبنانيين وأن تؤمن لهم االمن
واالستقرار والفرص للمستقبل ليبنوا
عيشهم المشترك».
وأك��د السنيورة «أن هذا الطريق
هو الوحيد الذي يستطيع أن يأخذنا
للمستقبل ،كي نشارك في صناعة
مستقبلنا ،وإال فإننا بعملنا وتقاعسنا
وإصرارنا على المزايدات في ما بيننا
سنزيد من إقحام لبنان واستدراجه
الى أت��ون المشاكل المتصاعدة في
المنطقة ،فبدال ً من أن نكون عامالً
مساعدا ً من أجل تخفيف التوترات
أوال ً لحماية لبنان وثانيا ً لإلسهام في
إزالة او تخفيف التوترات في المنطقة
نكون لبنان عامل تأجيج لهذا الصراع
القائم في المنطقة».

الح ّد من الفساد وفي تفعيل جميع القواعد
والقوانين والتعليمات الرامية إلى الحفاظ
على المال العام وتكريس ك ّل م��وارد الدولة
إلى التنمية والتطور» ،الفتا ً إلى «أنّ األرقام
المتوفرة تفيد بأنّ مجتمعاتنا ينخرها الفساد،
وخصوصا ً الفساد المالي الذي يقتطع أجزاء
مه ّمة م��ن ميزانيات دول��ن��ا وي��ح��ول دونها
خصصت من أجله
والهدف األساسي ال��ذي
ّ
وهو التنمية والتقدم ومكافحة الفقر والجهل
والتخلف».

لحود� :أال ي�ستدعي م�شهد الر�ؤو�س
اميل ّ
المقطوعة والجثث المحروقة عا�صفة حزمٍ ما؟

أم��ا ممثلة البنك الدولي ميريام بنسكي،
فشدّدت على «ض��رورة الوصول إلى بيانات
ال���م���وازن���ة ع���ن ط��ري��ق ال���ج���داول ال��دق��ي��ق��ة
والمعلومات الشفافة» ،الفتة إل��ى «أهمية
تبادل الخبرات وطرق التفاعل في عالقاتهم
مع الجهات الفاعلة للوصول إل��ى المعرفة
التطبيقية والتعرف على عالقة العمل بين
لجان الرقابة البرلمانية واألج��ه��زة العليا
للرقابة ولتحسين إش���راك المواطنين في
الشؤون البرلمانية وفهم أفضل لقيمة وتأثير
مثل هذا االشتراك».
كما تحدثت رئيسة مصلحة اللجان المشتركة
في البرلمان اللبناني وأمينة سر لجنة المال
والموازنة منى كمال فشرحت «كيفية تقديم
الموازنة ومكوناتها وآلية عملها».
كما كانت كلمات عدة للمشاركين ونقاشات
تركزت على «أهمية تعزيز االلتزام البرلماني في
اعداد الموازنة مع التركيز على اللجان لكونها
الوسيلة اإليجابية التي تملكها البرلمانات من
أجل التدقيق المالي على السلطة التنفيذية،
باإلضافة إلى تعزيز عالقة البرلمان مع ديوان
المحاسبة ،في سياق اإلش��راف على النفقات
العامة».

أسف النائب السابق اميل لحود ألن «يكون البعض
بلغ مستوى من المذهبيّة لم يسبق أن شهدنا مثيالً له
في لبنان ،حيث بات دم البعض مهدورا ً لمج ّرد انتمائه
للطائفة الشيعيّة ،في حين يغفل هؤالء أنفسهم عن الجرائم
ّ
بحق المسيحيّين ،من نيجيريا
التي ارتكبت وترتكب
إلى غانا الى ليبيا والعراق وسورية ،كمثل إغفالهم عن
األزم���ات التي يعيشها لبنان ،وع��ن قضيّة العسكريّين
المخطوفين ،واإلرهاب المتن ّقل في بعض المناطق ،وأحيانا ً
بغطاء رسمي ،والدين العام المتراكم ،وتح ّول المخيّمات
الفلسطينيّة الى جز ٍر أمنيّة وملجأ للهاربين من العدالة،
لينصب اهتمامهم حصرا ً بالبحث عن مفردات جديدة لمديح
ّ
السعوديّة وملكها».
وس��أل« :أل��م يكن مشهد ال��رؤوس المقطوعة والجثث
المحروقة واألعضاء المبتورة في هذه ال��دول يستدعي
عاصفة حز ٍم ما ،أم أنّ حزم البعض ال يتح ّرك إال بدوافع
مذهبيّة؟ أال تجد المملكة أنّ تنظيم «داعش» يرتكب أعظم
الجرائم عبر التاريخ ،والتي تعيد الى الذاكرة ما ارتكبه
المغول والعثمانيّون ،لكي تح ّرك ق ّواتها الجويّة لضرب هذا
التنظيم الذي لم نسمع على لسان مسؤول سعودي واحد
إدانة واضحة له؟ أليس من يدافع اليوم ع ّما يس ّميه تطاوال ً
على المملكة وملكها ،مبديا ً حرصه الشديد على مصالح
اللبنان ّيين فيها ،هو نفسه من تطاول على الرئيس السوري
وزجّ بنفسه في األزمة السوريّة التي نتج منها إثقال كاهل
لبنان بمليون ونصف مليون نازح سوري ،باإلضافة الى

بنسكي

كنعان متحدثا ً في افتتاح ورشة البنك الدولي
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الخسائر الفادحة التي لحقت بأفراد وشركات لبنانيّة
تتعامل في السوق السورية ،من دون أن يجد هؤالء من
يدافع عنهم»؟
وتابع لحود« :بعض السياسيّين اللبنانيّين يردّ ،عبر
مواقفه ،الجميل ألولياء نعمته السياسيّة والماليّة في
السعوديّة ،ألنّ هؤالء ما كانوا وصلوا الى ما وصلوا إليه
لوال انتمائهم الكامل الى المملكة ،والبعض يريد أن يوفي ما
تقاضاه من المملكة من دع ٍم مالي على م ّر السنوات ،فنطق
بما قبض ثمنا ً مسبقا ً له ،والبعض الثالث يم ّنن النفس بأن
يدخل ج ّنة الحقائب السعوديّة التي تش ّكل عنوان السياسة
الخارجيّة للمملكة .وإذا كان هؤالء يش ّكلون ج��زءا ً كبيرا ً
من الطبقة السياسيّة اللبنانيّة ،فمن الطبيعي أن نجد في
السيّد حسن نصر الله ما نفتقده في هؤالء ،من قيم الرجولة
والوطنيّة والعروبة الحقيقيّة والدفاع عن القضيّة من دون
أن يبخل عليها بأغلى ما عنده ،ابنه».
ورأى أنّ «موقفنا في األمس واليوم وغدا ً مع المقاومة
والممانعة ،ومعارضتنا لآلخرين ال يمتّ الى انتما ٍء مذهبي
بصلة ،فنحن متشبّثون بمسيحيّتنا أينما ك ّنا ،ونجيد
التمييز بين من يحرص على حضورنا في ه��ذا الشرق
ويحميه وبين من يدعم ناحري الرؤوس ومد ّمري الكنائس
ّ
ومحطمي الصلبان».
وأضاف لحود« :حين نتحالف ونصادق نفعل ذلك عن
قناعة وال نتنازل عن رأي وال عن قيمنا التي نتشبّث بها أكثر
خصوصا ً في ظ ّل عواصف اإلرهاب واالعتداء».

