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حمليات �سيا�سية
بقعة �أمن

هل ا�س ُتدعي ريفي �إلى التحقيق؟
حسين ح ّمود
ُيفهم من القرار الظني الذي أص��دره قاضي التحقيق العسكري
ري ��اض أب��و غ �ي��دا ف��ي قضية ت�ع��ذي��ب ال�س�ج�ن��اء ف��ي س�ج��ن رومية
وتسريب األشرطة التي كادت أن تتسبّب بفتنة شعواء ،أنّ حزب الله
بريء من تهمة التسريب.
وهذا يعني أنّ وزير العدل أشرف ريفي ال يملك الدليل على ما اتهم
به حزب الله ،رغم أنه أكد امتالكه لهذا الدليل .فهل استمع القاضي
أب��و غيدا إل��ى إف��ادة ريفي أم لم يفعل؟ ه��ذه األحجية ربما يوازي
حلها أو حتى يفوق في األهمية ح ّل «أحجية» مصدر التسريب ،إذ
ورد في القرار الظني أ ّنه «تع ّذر الوصول إلى نتيجة في موضوع
التوسع بالتحريات وسماع
استنابة رئيس شعبة المعلومات بغية
ّ
األشخاص ال ُمرسلة إليهم لمعرفة مصدر التسريب» .لينتهي الملف
عند هذا الح ّد والظ ّن باثنين من العسكريين بالجنح المنصوص عنها
بالمواد  555و 584عقوبات و 166قضاء عسكري ،إلقدامهما
ق�ص��دا ً على ض��رب ث�لاث��ة سجناء وإي ��ذاء وش�ت��م وإه��ان��ة السجناء
مخالفين أيضا ً التعليمات العسكر ّية .وظ ّن بثالث لتصويره حادث
الضرب ،وأحالهم جميعا ً إلى المحكمة العسكر ّية الدائمة ،فيما أخلى
سبيل اثنين لعدم مشاركتهما في الجرم ،لكنهما أهمال اإلبالغ عن
الجريمة.
أي ردود فعل من صقور تيار المستقبل ،مندّدة
طبعاً ،لم تصدر ّ
ومستنكرة للقرار الظني ال��ذي اعتبر جرم التعذيب جنحة ،بعدما
كان هؤالء علقوا المشنقة لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
تمس بالطائفة وهي مب ّرر
وطالبوه باالستقالة ،معتبرين أنّ القضية ّ
الشتعال الشارع .كما لم يعترض المستقبليون على عدم ذكر حزب
الله في القرار ،ولم يسألوا ،مثلهم مثل أبو غيدا ،عن مصير اتهام
زميلهم ريفي ،على باب مكتب وزير الداخلية ،الحزب بالتسريب
وأدلته التي أكد أنها في حوزته.
وفي هذا السياق ،تساءلت أوس��اط سياسية عن سبب تصريح
ريفي الشهير وهدفه ،خصوصا ً أنه اعتبر ،كما تيار المستقبل ،أنّ
الغاية من التسريب هي إح��داث فتنة« ،فهل ُيعتبر تصريح وزير
العدل تضليالً للتحقيق؟ أال يستدعي ذلك التحقيق مع ريفي لتبيان
الحقيقة وإحقاق الحق؟» .سألت األوساط.
وبالتوازي ،توقفت األوس��اط عند الخالصة التي توصل إليها
القرار ب��أنّ ج��رم التعذيب ك��ان فرديا ً بعد أن ثبت من التحقيق أنّ
ّ
والتدخل تقضي بعدم
«األوام��ر المعطاة إلى عناصر ق� ّوة الحماية
ألي سجين عند اقتحام المبنى (دال) من سجن رومية إثر
التع ّرض ّ
انتفاضة السجناء ،ال بالضرب وال باإلهانة مهما كانت الظروف»،
ومع ذلك كان العسكريون «مرتاحين على وضعهم» أثناء تع ّرضهم
ب��ال�ض��رب وال�ش�ت��م واإله ��ان ��ات ألخ �ط��ر االره��اب �ي �ي��ن الموقوفين،
وص ّوروا الواقعة األليمة بك ّل هدوء أعصاب واطمئنان!
وهنا تساءلت المصادر ،هل يقتصر عدد العناصر األمنية في
«إم ��ارة روم�ي��ة» على ه��ؤالء العسكريين الخمسة فقط؟ وإنْ كان
الجواب سلبياً ،ألم تسمع العناصر األخرى صرخات المعذبين؟ ولم
ّ
يتدخل آمر السجن أو غيره من الضباط لوقف هذه الجريمة التي
حصلت في وضح النهار؟ وهل كان العسكريون الخمسة يشكلون
فرقة خاصة بهم ويأمنون لبعضهم لدرجة التستر على جرائم
يرتكبونها في السجن؟ ام أنّ األم��ر خالف ذلك وانّ هناك من هم
أعلى من هؤالء العسكريين أوعزوا إليهم بفعل ما أقدموا عليه ،لكن
القرار لم يأت على ذكرهم تجنبا ً للوصول إلى أماكن أبعد مما يريد
التحقيق الوصول إليه ،فتطبق عندها مقولة «الكبار يأكلون الحصرم
والصغار يضرسون!»
في مطلق األح ��وال ،انتهى التحقيق في قضية التعذيب ،ونجا
البلد من فتنة كبرى كان يع ّد لها ،وسط صمت مطبق وكأنّ شيئا ً لم
يكن ،ولم تقطع شوارع وتحرق إطارات وير ّوع آمنون في بيروت
والمناطق .لكن م��ع ذل��ك أال يجدر بريفي االع �ت��ذار م��ن ح��زب الله
واللبنانيين إلطالقه تهمة من دون دليل عكس ما ا ّدع��ى ،هذا إنْ لم
يكن المطلوب منه ما هو أكبر من االعتذار؟!

دريان يخ�شى �سقوط لبنان
�ضحية ال�شارع
أبدى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خشيته من «سقوط
لبنان ضحية اللجوء إلى الشارع» ،داعيا ً إلى «التعبير عن الهواجس داخل
مجلس الوزراء للوصول إلى حلول» ،ومشيرا ً إلى أنّ «البديل عن الحكومة هو
الخراب والفوضى».
وأكد دريان خالل حفل اإلفطار الذي أقامه سفير لبنان في أبو ظبي حسن
سعد على شرفه أنّ «الحوار بين القيادات السياسية يعزز الثقة في ما
بينهم ويخفف من حدة أسباب الخالف والنزاع ويعود بالنفع على جميع
اللبنانيين».
والتقى مفتي الجمهورية وزير خارجية اإلمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل
نهيان ،وأشاد بـ«العالقات المميزة بين لبنان ودولة اإلمارات العربية» ،مثنيا ً
على «الجهود التي تبذلها اإلمارات في مساعدة لبنان للخروج من أزمته».
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«الفزاعة» ال تعني عون...
 روزانا ر ّمال
يتابع اللبنانيون اليوم عن كثب ويترقبون مواقف العماد
ميشال ع��ون وم��ا س�ت��ؤول ال�ي��ه األم ��ور بعد ط��رح��ه لفكرة
اللجوء الى الشارع ألسباب تحدّث عنها مليا ً هو ووزراؤه
وممثلو التيار ،فموضوع البحث في ملف التعيينات أمر
أس��اس��ي بالنسبة للعماد ع��ون ورؤي �ت��ه بالمحافظة على
المواقع المسيحية القيادية في البالد ،وقد سبق وعبّر عن
سخطه مما يجري مرة بالقول «مراكزنا مش شحادة».
العماد ع��ون ال��ذي ي�ت��ر ّوى منذ فترة في اتخاذ قراراته،
بعكس م��ا ُي �ش��اع ع��ن انّ سلوكه ه��ذا سيأخذ ال �ب�لاد نحو
المجهول ،فهو يدرك جيدا ً انّ الفرصة أمامه إلثبات وجود
تياره وثقله في الشارع المسيحي تتعلق في هذين الملفين
الرئيسين دون سواهما ،وهما رئاسة الجمهورية والتعيينات
األمنية وبالتحديد قيادة الجيش.
الحقيقة انّ العماد عون الذي ينظر الى تعطيل البحث في
بند التعيينات في الحكومة على أنه محاربة للمسيحيين أوالً
ولتياره ثانياً ،ب��ات عليه أن ي��رى األم��ور بمنظار مختلف،
فالعماد عون الذي يحاول إنقاذ البالد وآخر كرسي مسيحي
في المنطقة ،ويعرف أنّ الورقة المسيحية في الشرق األوسط
لم تعد مغرية الجتذاب مرجعية ت��داري الوضع وتمسكه،
يعرف في الوقت نفسه أنّ مجمل مكامن الحياة الدستورية
القانونية ف��ي ال�ب�لاد معطلة ،فالرئاسة ف��ارغ��ة ،والمراكز
األمنية مجهولة المصير ،باإلضافة إلى مجلس نيابي ممدّد
له بأغرب الطرق القانونية في البلدان الديمقراطية ،ال تشريع
وال جلسات وال حياة سياسية طبيعية في ك ّل القطاعات...
وب �غ� ّ
�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن إم�ك��ان�ي��ة ان�س�ح��اب وزراء ع��ون من

الحكومة وف��رط آخر ورق��ة متماسكة ظاهرياً ،ف��إنّ رئاسة
ال�ح�ك��وم��ة أي �ض �ا ً ال �ت��ي ال تستطيع أن ت �ح � ّل م �ك��ان رئاسة
الجمهورية ،وبالتالي فإنّ هذه السياسة العرجاء ال يمكن لها
أن تستم ّر.
يعرف العماد عون أنه كان من الممكن التمديد للرئيس
السابق ميشال سليمان ل��و قبل ه��و وفريقه ،ول��و ل��م يكن
ليعارض فريق  14آذار لحسابات سياسية تماما ً كما وافق
هذا الفريق على التمديد لمجلس النواب من دون ان ّ
يرف
ألحد جفن على مصير الحياة الديمقراطية في لبنان ورغبات
المواطنين.
يسأل مصدر وزاري عن جدوى انفعال الجنرال عون في
القرارات او النوايا ،ألنّ الظروف في رأيه غير مؤاتية لتغيير
قائد للجيش أظهر بسالة كبيرة بالتصدّي ل�لإره��اب ،وانّ
الوضع في المنطقة ال يسمح بالنزول الى الشارع للتصعيد
في ظ ّل الحروب المستعرة على التنظيمات اإلرهابية.
الحياة السياسية شبه المعطلة في لبنان ،والتي يشوبها
شيئ من الهدوء المدهش في بعض األحيان ،نسبة الى ما
تشهده دول أخ��رى تشتعل فيها االوض ��اع .وه��ذا الهدوء
ليس نتيجة وعي اللبنانيين الذين يظهرون يوما ً بعد يوم
خالفاتهم على ط��اول��ة الحكومة ،وانْ طغت على الواجهة
حوارات مثل حوار التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ،أو
برز تمسك غير عادي من تيار المستقبل وحزب الله بالحوار
بينهما وال��ذي ما ي��زال صامدا ً حتى الساعة على الرغم من
مرور اكثر من حادث وتوتر أمني حساس على البالد.
ي��درك ع��ون بفطنة أعلى م��ن خصومه انّ ال��وض��ع العام
ال�م�م�س��وك ف��ي ال �ب�لاد ل�ي��س س��وى أح��د ال��ق��رارات الدولية
واإلقليمية لإلبقاء على لبنان منطقة تخضع ألق ّل قدر ممكن
من التوترات والتجاذبات لغايات تعرفها تلك الدول القادرة

فرنجية يزور الراعي في الديمان

اوالً وثانيا ً انّ قتال ح��زب الله في سورية وض��ع اإلرهاب
امام اعتبار أساسي من ضمن معادلة واقعية تؤكد صعوبة
اي في بيئته الشعبية وبالح ّد
مواجهة حزب الله في لبنانّ ،
األدن ��ى الجغرافيا الكاملة ال�ت��ي يعرفها ج �ي��داً ،وه��و الذي
يقاتل في سورية التي لم يقاتل في أحيائها من قبل ،او لم
يزر بعضها بالتأكيد ،فكيف الحال والقتال داخل الحدود؟
وبالتالي ف��إنّ مواجهة ح��زب الله ف��ي لبنان ق��رار كبير ال
يستطيع اتخاذه أي العب محلي...
يتفجر
عون القارئ الجيد لهذه الوقائع ال يخشى اليوم ان ّ
الشارع اللبناني ،ويعرف انّ النزول إليه ليس سوى شكل
من أشكال التعبير الديمقراطي المشروع ،وإذا كان خيار
اللبنانيين االلتفاف حوله فهو بهذا سيربح موقفه ايضا ً
ويربح لبنان معه تفويض الشارع لقول كلمته ول��و كانت
تعبيرا ً معنويا ً بحتاً.
ال يريد عون استخدام فزاعة «داعش» التي ت ّم استخدامها
قبل التمديد للمجلس النيابي اللبناني الذي جاء تمديده حينها
بعد مشاورات جدية بين األفرقاء ،وارتأت وزارة الداخلية
يومها التوضيح للبنانيين بانّ الوضع األمني ال يكن يسمح
بذلك ،علما ً ان األي��ام الالحقة أثبتت تماسك غير مسبوق
لألمن في لبنان.
التعدّيات المستمرة على القانون والدستور بحجة «داعش»
هي التي تتحكم اليوم بمعظم تصريحات ومواقف السياسيين
اللبنانيين الذين اتخذوا منها حجة للهروب من واقع يعرفون
انه ليس ما يدّعونه ويس ّوقونه في أذهان اللبنانيين ،والعماد
عون الذي ال يريد ان يع ّمم حكم «الفزاعة» على حقوقه ومواقفه
بأدنى حال ،يعرف تماما ً انه لم ولن يكون سببا ً لتوتر األجواء
في لبنان الذي لن يتوتر فيه الوضع قيد أنملة جزافاً ،خروجا
اي رغبة اقليمية او دولية.
عن ّ

استغربت فاعلية
سياسية تحذيرات
تيار المستقبل من
«المخاطر األمنية» للجوء
التيار الوطني الحر
إلى الشارع من أجل
الضغط للحصول على
ما يصفه رئيسه العماد
ميشال عون بـ«حقوق
المسيحيين» ،وسألت
الفاعلية :إذا كان األمر
بهذه الخطورة ،فلماذا
يستخدم «التيار األزرق»
الشارع في ك ّل قضية
تمس سلطته،
يعتبر أنها ّ
ً
كما حصل مثال عندما
ُس ّمي الرئيس نجيب
ميقاتي رئيسا ًللحكومة
عام  ،2011كما في
قضايا أخرى ،فهل كان
يعلم أيضا ً أنّ تحريك
شارعه من شأنه أن
يفجر األوضاع وسكت
ّ
عن ذلك؟

ب ّري يلتقي وزير البيئة
ووفد من حزب الم�ؤتمر ال�شعبي اليمني

الراعي وفرنجية وعقيلته في الديمان
استه ّل البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي
لقاءاته في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان باستقبال
رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ترافقه عقيلته ريما
وخادم رعية إهدن ـ زغرتا الخوري اسطفان فرنجية.
وقد استقبلهم البطريرك الراعي على شرفة جناحه الخاص
وعقد اجتماع دام ساعة من الوقت ،رح��ب خالله النائب
فرنجية بالبطريرك الراعي في ربوع الشمال ،وكان عرض
لمجمل التطورات على الساحتين اللبنانية واإلقليمية.
وأكد فرنجية أنّ «اللقاء كان إيجابيا ً جدا ً وتميز بالصراحة
والوضوح».
وأطلعت السيدة فرنجية ،من جهتها ،البطريرك على
برنامج مهرجان إهدنيات لهذا الصيف والذي ينطلق في

 25تموز ودعته إلى المشاركة في إحياء الذكرى السبعين
لتأسيس منظمة «يونيسكو» حيث سيقام االحتفال برعاية
وزارة الثقافة في األول من آب المقبل في إهدن وتتخلله
أمسية غنائية يحييها ك��ورال الفيحاء والفنانة جاهدة
وهبه.
واستبقى البطريرك ال��راع��ي النائب فرنجية وعقيلته
والخوري فرنجية إلى مائدة الغداء.
ثم كانت صالة قصيرة في كنيسة الصرح انتقل بعدها
الجميع إلى صالون الصرح حيث كانت استراحة قصيرة.
وم��ن زوار الديمان :الرئيس العام للرهبنة اللبنانية
المارونية األباتي طنوس نعمه على رأس وفد من اآلباء
والكهنة.

عريجي :ال نح ّبذ اللجوء �إلى ال�شارع
أكد وزير الثقافة ريمون عريجي
تضامن ت��ي��ار ال��م��ردة م��ع التيار
الوطني الحر في موقفه من مسألة
التعيينات األمنية ووجوب طرحها
كبند أول على جدول أعمال مجلس
ال���وزراء ،متحدثا ً في المقابل عن
اجتماع قريب للبتّ بموضوع اآللية
الحكومية.
واعتبر عريجي في حديث إذاعي
أنّ «التعبير عن ال��رأي السياسي
ّ
ح��ق ألي فريق،
ف��ي ال��ش��ارع ه��و
والتيار م��ن حقه أن ي��م��ارس هذا

ّ
الحق ،لكننا في الوقت الراهن في
ه��ذه اللحظة السياسية ال نحبذ
اللجوء إلى خيار الشارع وال نرى
أنها الوسيلة المالئمة على رغم
ديمقراطيتها ،كما أننا لم نخرج
ع��ن اإلج��م��اع المسيحي ف��ي شأن
ف��ت��ح دورة استثنائية لمجلس
النواب ،ألنه كان لدينا منذ البداية
موقف إيجابي من انعقاد المجلس
النيابي ألنّ ه��ذه المؤسسة التي
ترعى مصالح الناس ال يجب أن
تتعطل ،ولذلك وقعنا على مرسوم
فتح دورة استثنائية».
وأض�������اف« :ال��ت��وق��ي��ع على
ال��م��رس��وم ش��يء وت��ع��دي��ل م��ا ت ّم
االت���ف���اق ع��ل��ي��ه ح���ول آل��ي��ة عمل
مجلس الوزراء شيء آخر ،فنحن ال
نزال على موقفنا بضرورة توقيع
جميع ال����وزراء على ال��م��رس��وم،
وب��ال��ت��ال��ي توقيع م��رس��وم فتح
الدورة االستثنائية ال يعني السير

ب��ه ،فهناك آلية اتفقنا عليها مع
رئيس الحكومة على ضرورة توقيع
ك ّل الوزراء المراسيم األساسية».
ونفى عريجي وج��ود خالفات
مع التيار الوطني الحر ،قائالً« :في
العديد من المواقف نتفق وفي أمور
أخرى يكون هناك تمايز في وجهات
النظر مع التيار وهذا أمر صحي في
العالقة» .وأش��ار إلى «أنّ الوضع
الحكومي معقد ،وال يجب أن ننسى
أنّ هناك ظروفا ً خلقها الفريق اآلخر
حتى وص��ل التيار ومعه فريق 8
آذار إلى هنا ،وعلى الفريق اآلخر
أن يقوم بخطوات باتجاه التيار
إليجاد ح ّل معه» ،معتبرا ً «أنّ هذه
الصيغة يمكن أن تنقذ الحكومة
والبلد من ورطة كبيرة».
وع��ن المخرج المقترح ،اعتبر
عريجي «أنّ خيار تأجيل جلسة
مجلس ال���وزراء ممكن إذا ارت��أى
رئيس الحكومة ذلك».

�إيخهور�ست تودّع المو�سوي وقبالن

الموسوي وسفيرة االتحاد األوروبي
بمناسبة انتهاء مه ّماتها الديبلوماسية في لبنان ،تابعت سفيرة االتحاد
األوروبي أنجيلينا إيخهورست جولتها الوداعية على المسؤولين والمرجعيات
السياسية والروحية ،فزارت أمس مسؤول العالقات الدولية في حزب الله
عمار الموسوي ،وت ّم خالل اللقاء استعراض جملة من األوضاع والتطورات
على الصعيدين المحلي واإلقليمي .كما تطرق الحديث إلى اآلفاق واالحتماالت
المرتبطة بالملفات الداخلية وفي مقدمتها ملف رئاسة الجمهورية.
كما زارت إيخهورست نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى اإلمام
الشيخ عبد األمير قبالن الذي تمنى لها التوفيق في مه ّماتها الجديدة ،منوها ً
بدورها «في تعزيز العالقات الثنائية حيث كانت صديقة لك ّل اللبنانيين إذ
نسجت أطيب العالقات مع مختلف الشرائح اللبنانية».

بري مجتمعا ً إلى الوفد اليمني في عين التينة
ع��رض رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري األوض��اع
والتطورات مع زواره في عين التينة ،حيث التقى وزير
البيئة محمد المشنوق وع��رض معه األوض��اع الراهنة
وشؤونا ً تتعلق بمشاريع الوزارة.
وأش��ار المشنوق إلى أنّ اللقاء كان «مميزا ً مع دولة
الرئيس بري وتناول الوضع السياسي الراهن والدعوة
إلى مجلس ال��وزراء ومواقف الكتل السياسية .وطبعا ً
هناك موقف واضح من دولته بدعم رئيس مجلس الوزراء
في ك ّل ما يؤدي إلى تحقيق االستنفار ضمن المؤسسات

في الدولة على ك ّل صعيد ال سيما بالنسبة إلى مجلسي
الوزراء والنواب واألمل بفتح دورة استثنائية .كذلك تناول
البحث القضايا األخ��رى الملحة في لبنان ومن أبرزها
قضية معالجة النفايات الصلبة والخطة الوطنية .وقدمت
لدولة الرئيس تصورا ً معينا ً نأمل من خالله أن نصل إلى
الح ّل المرجو».
وكان بري استقبل األمين العام لحزب المؤتمر الشعبي
العام اليمني عارف الزوكا واألمين العام المساعد ياسر
العواضي.

متم�سكون بالحكومة
فني�ش من ال�سرايّ :
وندعم التيار الوطني �إلى �أق�صى الحدود
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس
ال��ن��واب محمد فنيش دع��م التيار
الوطني الحر «وال نقاش في ذلك»،
مؤكدا ً «الحرص على الحكومة وآلية
عملها».
وق���ال فنيش بعد لقائه رئيس
الحكومة تمام سالم« :علينا إيجاد
حلول ،المطلوب معالجة الوضع
السياسي بإيجابية من قبل القوى
السياسية المعنية وعدم أخذ البلد في
هذه الظروف التي تم ّر بها المنطقة،
حيث ن��رى ت��ط��ورات وم��ؤش��رات قد
تكون إيجابية لمصلحة لبنان إذا
ك��ان مهيئا ً ليستفيد منها ونحن
نجحنا في تجنيب لبنان تداعيات
األزم��ة التي تحصل في المنطقة وال
داعي ألخذه إلى تصادم».
ولفت إلى أنّ «التيار الوطني كان
سبق وأن طرح مطلبه وسمع كالما ً
إيجابيا ً م��ن بعض ال��ق��وى وعلينا
ك��ق��وى س��ي��اس��ي��ة أن ن��ب��ذل ج��ه��دا ً
لتجنيب البلد أي مشكلة».
ور ّدا ً على س��ؤال حول المساعي
إليجاد ح ّل قبل انعقاد الجلسة غداً،
أجاب فنيش« :أعود وأقول إنّ دعمنا
للتيارالوطني الحر ليس له حدود ال
شيء تغير في ذلك ونحن متمسكون
بالحكومة وعملها وحريصون عليها
ألننا نعتبرها دستورية في ظ ّل هذا
الشغور وهي ضمانة لتوازنات البلد
ونحن معنيون بتجنيب البلد أي
تصادم».
وال��ت��ق��ى س�ل�ام وزي����ر ال��ش��ؤون
االجتماعية رشيد درباس الذي قال
بعد اللقاء« :كنت قد أش��رت سابقا ً

سالم مستقبالً فنيش في السراي
إلى أنّ كتابا ً كان قد وردني من رئيس
الصندوق الوطني للتنمية الكويتية
عبد الوهاب البدر حول منحة إضافية
ق ّررها أمير الكويت لدعم المجتمع
اللبناني المضيف لإلخوة السوريين
وطلب مني قائمة بالمشاريع الملحة،
أعددت هذه القائمة وعرضتها اليوم
على دول��ة رئيس مجلس ال���وزراء
الذي أكد على ضرورة المتابعة وإن
ك��ان ه��ذا متوقفا ً على قبول الهبة
من مجلس ال��وزراء الذي ال ب ّد له أن
يجتمع لكي يق ّرر مثل هذا األمر».
وأض���اف« :لفتني دول��ة الرئيس
إل��ى أن��ه يقوم باتصاالت سياسية
حثيثة م��ن أج���ل ام��ت��ص��اص ه��ذه
الحالة غير الطبيعية الموجودة
اآلن في المجتمع السياسي وأنه في
ك ّل حال ال يتخلى عن أي مكون من
مكونات مجلس ال��وزراء ولكنه في

(داالتي ونهرا)
الوقت عينه ال يمكن أن يكون حريصا ً
على التعطيل».
وت��اب��ع« :فيما يتعلق بمرسوم
ال���دورة االستثنائية ،أك��د لي دولة
الرئيس أن��ه أض��اف على النموذج
ال��ع��ادي المتبع ف��ي ف��ت��ح ال���دورة
كلمة «ألنّ الضرورة تقتضي بعض
التشريعات» ،أي أنه ربط األمر بأن
تقوم المؤسسات الدستورية بعملها
على األقل وفي الح ّد األدن��ى بحدود
الضرورة التي ال تحتمل التأجيل».
واس��ت��ق��ب��ل س�ل�ام سفير فرنسا
ب��ات��ري��س ب��اول��ي وت��ن��اول البحث
األوضاع والتطورات على الساحتين
الداخلية واإلقليمية.
كما التقى سفير البرتغال جوآو
بيريستريللو.
ومن زوار السراي :حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة.

ن�شاطات
عرض الرئيس نجيب ميقاتي التطورات مع رئيس
حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد.
كما استقبل السفير البرازيلي جورج جيرالدو قادري
وجرى البحث في العالقات الثنائية بين البرازيل ولبنان،
ومن ضمنها التعاون في المجاالت الثقافية والتربوية
واالقتصادية ،إضافة إلى القضايا السياسية.
وكان ميقاتي التقى وفدا ً من «هيئة العلماء المسلمين»
برئاسة الشيخ أحمد العمري.
استقبل وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان سفير

سويسرا فرنسوا ب���اراس ،وت�� ّم ال��ت��داول في األوض��اع
الراهنة.
كما التقى نظريان سفير كازاخستان الذي سلمه دعوة
من نظيره إلى مؤتمر للطاقة يعقد في بلده.
زار مدير المخابرات األسترالي نيك هارفر ،يرافقه
السفير األسترالي غلين مايلز ،رئيس مجلس النواب نبيه
بري في عين التينة حيث جرى عرض التطورات.
كما زار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،في
مكتبه ،وبحث معه أمورا ً ذات اهتمام مشترك.

