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ي�ستكمله الثالثاء المقبل لورود م�شاريع جديدة

مكتب المجل�س يق ّر بنود ًا من جدول «الت�شريعية»
والأولوية لل�ش�ؤون المالية والقرو�ض و«ال�سل�سلة» تغيب

الزعبي التقى الأ�سعد في دم�شق:
�سورية �صامدة وثابتة في مواقفها القومية
زار أمين عام التيار األسعدي معن األسعد دمشق في إطار زياراته الرسمية
للمسؤولين السوريين ،والتقى وزير اإلعالم السوري عمران الزعبي ،وتشاور
معه في األوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة السورية.
وقال األسعد« :إنّ اللقاء مع وزير اإلعالم السوري ضروري ومهم ،ألن لإلعالم
دورا ً كبيرا ً في معركة الدفاع الوطنية والقومية التي تخوضها سورية ض ّد
الحلف األميركي والصهيوني والتكفيري اإلرهابي».
وشدّد على «ضرورة قيام حلف عروبي مقا ِوم بالتوازي مع تشكيل منظومة
موحدة وفاعلة ،في مواجهة إعالم التشويه والتزوير والتضليل الذي
إعالمية
ّ
يستعمله هذا الحلف ض ّد سورية ،ومن أجل إعالن الحقائق وحجم المؤامرة التي
تستهدف سورية العروبة والمقاومة والممانعة» ،معتبرا ً أنّ «اإلعالم اليوم ،كما
في الماضي وفي ك ّل زمان ،سالحٌ من الضرورة اعتماده لتحقيق االنتصار في أيّة
معركة ،وال سيّما بعدما تح ّول من مج ّرد خبر إلى صناعة ُت َّ
وظف و ُتس َتثمر».
ون ّوه بالوزير الزعبي وبدور وزارة اإلعالم السورية «التي أثبتت قدرتها على
مقارعة اإلعالم المعادي لسورية رغم اإلمكانات المتوافرة» ،داعيا ً «الحلفاء
واألصدقاء والمؤمنين بالعروبة والمقاومة ،وبدور سورية الوطني والقومي إلى
تفعيل اإلعالم وقيام المنظومة اإلعالمية المطلوبة والمؤ ّثرة في هذه المرحلة».
ونقل األسعد عن الزعبي «أنّ األوض��اع في سورية مستق ّرة وجيدة ،وأنّ
المرحلة ال ُمقبلة ،القريبة جداً ،هي مرحلة تثبيت األمن واالستقرار في الكثير من
المناطق السورية» .وأنّ الوزير الزعبي أ ّكد خالل اللقاء «صمود سورية وثباتها
على مواقفها الوطنية والقومية ،التي لم تغيّرها قيد أنملة منذ بداية األزمة»،
مشدّدا ً على «أهمية اإلعالم لكشف فريق اإلعالم المعادي الذي يحاول تشويه
صورة سورية وسمعتها .وأنّ سورية ستنتصر ما دام قائدها الرئيس الدكتور
بشار األسد ومن خلفه الشعب السوري ،وتضحيات الجيش العربي السوري».
ِ
موضع ترحيب
وأعلن المكتب اإلعالمي للتيار األسعدي أنّ أمينه العام «كان
وحفاوة من الوزير الزعبي الذي ن ّوه بمواقفه الوطنية والقومية ،وصوابيّة
خياراته».

بري مترئسا ً هيئة مكتب المجلس
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه
بري أمس ،في عين التينة ،اجتماع
هيئة مكتب المجلس ،في حضور
نائب الرئيس فريد مكاري والنواب:
مروان حمادة ،أحمد فتفت ،ميشال
م��وس��ى ،أن��ط��وان زه���را ،وسيرج
ط��ورس��رك��س��ي��ان واألم��ي��ن ال��ع��ام
للمجلس ع��دن��ان ض��اه��ر ،وذل��ك
للبحث في ج��دول أعمال الجلسة
التشريعية المرتقبة.
وب��ع��د االج��ت��م��اع ق��ال م��ك��اري:
«عملية تشريع الضرورة أصبحت
لحاً ،أل ّننا اليوم أمام ضرورة
أمرا ً ُم ّ
التشريع .نحن نواجه خطرا ً داهما ً
على مالية ال��دول��ة وعلى صورة
لبنان في العالم ،واأله��م أنّ لقمة
عيش ال��م��واط��ن م��ه �دّدة بالعجز
ع��ن دف���ع ال���روات���ب .ه���ذا ال��وق��ع
يفرض على جميع األفرقاء موقفا ً
استثنائيا ً منعا ً لالنهيار .ونحن
حريصون على سمعة لبنان في
المجتمع الدولي وأهمية التزامه
ت��ع��ه��دات��ه ،وح��ري��ص��ون ع��ل��ى أن
نستفيد من القروض والمساعدات،
على أن نضمن استمرارية الدولة
وتأمين روات��ب الناس .وبالتالي
ف��إنّ المسؤولية الوطنية تفرض
علينا اإلس��راع في إق��رار القوانين
الالزمة تفاديا ً للكارثة .لذلك عقد
مكتب المجلس جلسة اليوم .ونظرا ً
إلى كثرة المشاريع ال ُمنجزة ،فقد
ق ّرر المكتب قسما ً منها ،وبعد ورود
رج��ئ األم��ر إلى
مشاريع جديدة أ ُ ِ
األسبوع ال ُمقبل يوم الثالثاء في 3
تشرين الثاني ،بعد جلسة الحوار
ف��ي مجلس ال���ن���واب ،الستكمال
جدول األعمال واالنتهاء منه».
وع��ن قانون االنتخابات الذي
يوجد بشأنه  17مشروعا ً واقتراح
ق��ان��ون ،ق��ال م��ك��اري« :ل��م نصل
في الجدول إلى هذا الموضوع».
وأعلن أنّ اقتراح قانون استعادة
المعجل المك ّرر ُوضع
الجنسية
ّ
على الجدول ،الفتا ً إلى أن «سلسلة
الرتب وال��روات��ب موضوع واسع
وال إمكانية إلق��راره��ا كلها .لذلك
تقدّمت باقتراح قانون زيادة غالء
المعيشة وفصلها عن السلسلة».
وأوض����ح أن ع���دد ال��م��ش��اري��ع
ال��ج��دي��دة ال��ت��ي وردت ه���و 19
م��ش��روع�ا ً تتعلّق بمالية الدولة
والقروض.
وأ ّك���د أنّ «المبدأ ال��ع��ام ه��و أن
هناك رغبة في التشريع ،ومبدأ
تطيير الجلسة غير وارد في أذهان
كل األفرقاء».

أما النائب زه��را فأشار إلى أنّ
«كتلة القوات اللبنانية ،بالتفاهم
المعلَن مع التيار الوطني الحر،
ُتص ّر على إدراج قانون االنتخابات
ف��ي مطلع أي جلسة تشريعية
ستعقد .وبالتالي ما زال موقفنا
على هذا الشكل ،وه��ذا ما أبلغته
إل��ى دول��ة الرئيس ب��ري والزمالء
ف��ي هيئة ال��م��ك��ت��ب .م��وق��ف��ن��ا من
الجلسة يتوقف على إدراج قانون
االنتخابات».
أضاف« :إذا حصل في األسبوع
ال ُمقبل م��خ��رج لموضوع قانون
االنتخابات في ضوء االتصاالت،
نمشي بتشريع الضرورة».
وت�لاه النائب طورسركسيان

ال��ذي رأى أنّ «الجلسة النيابية
فيها إيجابيات عديدة ،فهي تعطي
َن َفسا ً للبلد بأنّ الجميع على توافق
وهناك نوع من التشريع ،وتعطي
أج���واء إيجابية .لكن ال أرى أ ّي��ة
ض��رورة لموضوع تشريع قانون
استعادة الجنسية عندما يترك
اللبناني البلد ويسافر .كيف يمكن
أن أق��ول للمغت ِرب تعال وتج ّنس
والنفايات موجودة؟».
وك����ان أع���ض���اء ه��ي��ئ��ة مكتب
المجلس من قوى  14آذار عقدوا
اجتماعا ً تنسيقيا ً ُقبيل بدء اجتماع
الهيئة في مكتب مكاري ،وحضور
النواب :طورسركيسيان ،فتفت،
زهرا ومروان حمادة.

الزعبي واألسعد

مخزومي التقى براون وفليت�شر

 19م�شروع قانون واقتراح ًا
في ما يلي مشاريع واقتراحات القوانين التي أدرجتها هيئة مكتب
مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة التشريعية وعددها :19
تعديل اتفاق تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة
البحر المتوسط مع المجموعة األوروبية مم ّثلة بمفوضية المجموعات
األوروبية .مشروع متض ّمن األحكام االستثنائية المتعلّقة بالتالمذة
(أي المتعلّق باإلعفاء من االمتحانات الرسمية) .طلب الموافقة
على إبرام اتفاق إنشاء األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها
ّ
منظمة دولية .إبرام عقد تمويل بين لبنان والبنك األوروبي للتثمير
(مشروع أوتوسترادات) .طلب الموافقة على االنضمام إلى تعديل
اتفاق بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها
عبر الحدود .اإلجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وبُنى
تحتية لمصلحة الجيش .مشروع قانون يتعلّق بفتح االعتمادات
اإلضافية لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خالل
العام  .2012مشروع قانون استعادة مساهمة الدولة اللبنانية في
رأسمال البنك اإلسالمي للتنمية ،وطلب الموافقة على إبرام تمويل بين
لبنان والبنك األوروبي للتثمير (كفاءة استخدام الطاقة) أي المتعلق
بس ّد بسري .إبرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف
الصحي ،ومشروع فتح اعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب
واألجور .واقتراح قانون سالمة الغذاء.
أما اقتراح قانون استعادة الجنسية فس ُيحال مباشرة إلى الهيئة
العامة ،لكونه ُو ِّقع اليوم بصفة المعجل – المكرر.

بوصعب

من جهته ،أكد وزير التربية الياس بوصعب أن «مطلب األساتذة
بإقرار سلسلة الرتب والرواتب محق» ،مناشدا ً هيئة مكتب مجلس
النواب أن «تعطي خالل اجتماعها االسبوع المقبل األهمية الالزمة لهذا
البند».
وأشار بوصعب في تصريح إلى أن «أهم ما يحتاج إليه أي بلد هو
تعليم أبنائه» ،متسائالً «كيف يمكن أن نعلّم أبناءنا من دون المحافظة
على كرامة األستاذ؟» ،مضيفا ً «إذا لم يقر بند السلسلة فسيدفعون
بالمعلمين إلى النزول إلى الشارع وسنرى الطالب واألهالي هذه المرة
متضامنين مع األساتذة».

التقى رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي في أبوظبي أمس ،رئيس
الوزراء البريطاني السابق مبعوث األمم المتحدة الخاص بالتعليم العالمي
غ��وردون ب��راون والسفير السابق في لبنان ط��وم فليتشر ،وع��رض معهما
«األوضاع في لبنان والمنطقة ،ومسألة التعاون اللبناني  -البريطاني في قطاع
التعليم في لبنان عموماً ،والجهود الدولية لتأمين الحق بالتعليم للنازحين
السوريين خصوصاً» ،بحسب بيان للمكتب اإلعالمي لمخزومي.
وبعد اللقاء قال مخزومي« :إنّ أجواء االتصاالت الجارية على المستوى
الدولي  -اإلقليمي مه ّمة جدا ً لفتح اآلفاق أمام الحلول السياسية وخصوصا ً في
موحدة ض ّد اإلرهاب» ،داعيا ً إلى «االستمرار
سورية ،وكذلك من أجل مواجهة
ّ
في تسليح الجيش اللبناني والقوى األمنية وتعزيز قدراتهما في مواجهة
اإلرهاب».
وأثنى على «خطوات الدّعم التي بادرت إليها الحكومة البريطانية سواء في
مشروع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لتمويل المدارس اللبنانية ،أو في القرار
البريطاني الجديد لدعم تعليم وتأهيل النازحين في لبنان .كما دعا إلى تعزيز
هذا التعاون في مجاالت تأهيل الشباب اللبناني الكتساب الخبرات العلمية في
مجاالت المعلوماتية وصناعة اإلعالم».
ولفت مخزومي إلى أنه «ناقش مع ب��راون وفليتشر ،مسألة تعليم أبناء
الالجئين السوريين معتبرا ً أنها مسؤولية دولية» ،مشدّدا ً على «ض��رورة
االهتمام بتعليم وتدريب الشباب من الجيل الطالع السوري وتوجيهه إلى سوق
العمل ،وإال فإنّ هؤالء الشباب سيكونون فريسة لإلرهاب واإلرهابيين».

أطلس األمراض

على صعيد آخر ،أطلقت مؤسسة مخزومي «أطلس األمراض الجلدية» ،وذلك
في إطار المشروع الصحي بالشراكة مع الجمعية اإليطالية أرماديلال ،الذي
بأمس حاجة في لبنان ،في  22الحالي في فندق
يستهدف المجتمعات التي
ّ
ومنتجع كورال بيتش في بيروت.

ت�شييع � 3شهداء بم�سيرة حا�شدة في النبطية

3

رعد :لدولة قوية وعادلة
مع �شركائنا في الوطن مهما ز ّلت �أقدامهم

المسيرة في النبطية تتقدمها نعوش الشهداء الثالثة
دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى
نتوسل
«إقامة مجتمع المقاومة ودولة قوية قادرة وعادلة
ّ
من أجل تحقيقها الحوار بين كل شركائنا في الوطن مهما
ز ّلت أقدامهم».
كالم رعد جاء في ختام مسيرة حاشدة ّ
نظمها حزب الله
أمس في اليوم الثالث عشر من مح ّرم وفي أجواء مراسم
ذكرى عاشوراء في النبطية تحت شعار «الحسين س ّر
انتصاراتنا» ،وتخلّلها تشييع  3شهداء «قضوا أثناء قيامهم
بواجبهم في الدفاع المقدس» ،بحسب بيان للحزب.
انطلقت المسيرة من مدخل بئر القنديل في مدينة
النبطية ،بمشاركة رعد ومحافظ النبطية القاضي محمود
المولى ،مدير مخابرات الجيش في النبطية العميد الركن
محمد شعبان ،المدير اإلقليمي لمديرية أمن الدولة في
محافظة النبطية العميد سمير سنان ،قائد سر ّية درك
النبطية المقدّم توفيق نصرالله ،رئيس اتحاد بلديات
الشقيف الدكتور محمد جميل جابر ،رئيس بلدية النبطية
الدكتور أحمد كحيل ،مسؤول المنطقة الثانية في حزب الله
علي ضعون ،حشد من الشخصيات والفاعليات وعلماء
دين من مختلف المذاهب االسالمية ،إضافة إلى حشد
من المواطنين الذين هتفوا شعارات «الموت إلسرائيل»،
«الموت ألميركا» و« لبيك يا زينب».
وجابت المسيرة ال��ش��وارع الرئيسة للنبطية وسط
حشود المواطنين الذين اعتلوا ُش��رف��ات المؤسسات
واألبنية ووقفوا إلى جوانب الطرقات ،فيما ا ّتخذت وحدات
من الجيش وقوى األمن الداخلي وعناصر من انضباط
حزب الله إج��راءات أمنية ُمشدَّدة .ث ّم ا ّتجهت المسيرة
منصة
إلى ملعب الحسين في النبطية ،كما جرى وضع
ّ
كبيرة وسط الحشود ،حيث أُقيمت مراسم تشييع الشهداء
الثالثة وهم محمد سعيد فواز من النبطية ،علي األكبر
محمد خشفة من جباع – القطراني ،وحسين حسن شريفة

(مصطفى الحمود)
من النبطية الفوقا  -كفرجوز.
ثم ألقى عماد عواضة كلمة ،تلتها كلمة للنائب رعد
قال فيها« :نجتمع اليوم علماء مجاهدين وعوائل شهداء،
ضحوا بأرواحهم
نحتضن شهداءنا األبرار األتقياء الذين
ّ
و ُمهَجهم على نهج الحسين ونصرة دينه ،ومن أجل أن
تبقى لإلنسان كرامة وع � ّزة في هذا البلد والعالم الذي
يعربد فيه المستبدّون ّ
والطغاة والجبابرة والظالمون».
وتابع رعد« :واجهنا صهاينة يتهدّدوننا في وجودنا،
ونواجه إرهابيين تكفيريين يُم ّثلون الوجه اآلخر إلرهاب
الصهاينة العنصريين .وكما تصدّيت لهم في كربالء
ّ
وسطرت أروع ملحمة في التاريخ
وانتصرت عليهم بالدّم
لتصنع لإلنسانية وللبشرية طريق الهدى وكنت لها
سفينة النجاة ،ال نقول في هذا اليوم إال أننا على العهد يا
ابن بنت رسول الله ،لك منا الصدق والوعد والوفاء وإبراء
ذ ّمتنا بأن يتقبّل الله منا جهادنا وقتالنا في وجه كل أعداء
الدين واألمة واإلنسانية».
وأردف« :نجدّد خريطة الطريق والتزامنا بها ،هذه
الخريطة التي رسمتها منذ  1463عاماً ،وجدّد تذكيرنا بها
سماحة األمين العام لحزب الله السيد نصر الله ،في يوم
العاشر من مح ّرم حول لبنان وسورية وفلسطين والعراق
واليمن ،وكل بلد يَنتهك سيادته األعداء المعتدون ،ويتح ّكم
بإنسانه ُّ
الطغاة المستبدّون» ،مؤ ّكدا ً «أننا لن نتراجع ولن
نتخلّف عن نصرة دين الله وأوطاننا وإنساننا».
وختم رعد« :نعاهدكم أننا على خط الحسين لن نحيد
ولن نتردد حتى نضع الحق في نِصابه ،ويحيد الباطل عن
طريقنا .وتحقيق أهدافنا في إقامة مجتمع المقاومة ودولة
نتوسل من أجل تحقيقها الحوار بين
قوية قادرة وعادلة،
ّ
ك ّل شركائنا في الوطن ،مهما ز ّلت أقدامهم».
بعد ذلك جرى نقل الشهداء إلى مدافن بلداتهم.

«الم�ستقبل» تدعم الحكومة
وت�ستعجل تطبيق خطة النفايات
أعربت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها برئاسة
النائب سمير الجسر ،كون رئيسها النائب فؤاد السنيورة
يوجد في الخارج ،عن أسفها «للحالة المأساوية والكارثية
التي وصلت إليها البالد إزاء قضية النفايات التي تفاقمت
حتى بدَت إعالميا ً لدى الرأي العام المحلي والخارجي بشك ٍل
سلبي وصادم ،كما كان متو ّقعا ً مع الشتوة األولى .بحيث
طغت صورة الدولة الفاشلة الغارقة في سيول النفايات
على سطح األزمة الحالية» ،معلن ًة «بصراحة دعمها القوي
للحكومة» ،داعية إيّاها إلى «المسارعة لإلمساك بزمام
والمضي في تطبيق الخطة اإلنقاذية لوزير الزراعة
المبادرة
ّ
أكرم شهيّب ،وما طرحه الرئيس تمام سالم».
واعتبرت الكتلة أنّ الهتافات الصادرة عن عناصر حزب
الله بحق المملكة العربية السعودية «قلّة وفاء تجاه ك ّل
ما قدّمته المملكة ،وخصوصا ً بعد حرب تموز  .2006وهي
ال تخدم لبنان أو اللبنانيين ،بل ستزيد في تعقيد األمور،

ودفعِها باتجاه منزلقات خطيرة تؤثر على لبنان ،وقد
تنعكس سلبا ً على مصالح اللبنانيين».
وتوجهت «بتحية إكبار وإجالل لالنتفاضة الفلسطينية
ّ
في مواجهة قوات االحتالل» ،داعي ًة «المجتمع الدولي إلى
وضع ح ٍّد للغطرسة «اإلسرائيلية» التي تتسبّب بك ّل هذا
الشحن والعنف في المنطقة ،بسبب غياب الح ّل الشامل
والعادل لقضية الصراع العربي – «اإلسرائيلي» الذي هو
أساس الصراعات في المنطقة» ،كما دعت «جامعة الدول
العربية إلى احتضان انتفاضة الشعب الفلسطيني ،وتأمين
الدعم المادي له في نضاله من أجل استرجاع حقوقه في
فلسطين».
كما استنكرت الكتلة «الجريمة اإلرهابية التي استهدفت
مسجدا ً في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية،
مما يؤكد خطورة هذه اآلف��ة ،وض��رورة عدم التهاون في
التصدي لها ومكافحتها».

«تج ّمع العلماء» :لإقرار الن�سبية
والتوافق على عون رئي�س ًا للجمهورية

ّ
و«القوات» اقتراح ا�ستعادة الجن�سية
وقع
ّ

«الوطني الحر» �سيح�ضر مجل�س الوزراءلعر�ض حلوله لم�شكلة النفايات
َ
لفتَ الوزير السابق سليم جريصاتي ،عقب
اجتماع تكتل التغيير واإلص�لاح ،إلى أ ّنه «ت ّم
ال��ت��داول ط��وي�لاً خ�لال االج��ت��م��اع ف��ي مختلف
الشؤون الوطنية التي يت ّم التداول فيها هذه
األي����ام» .م� ّ
�وض��ح�ا ً أنّ رئ��ي��س التكتل النائب
ميشال عون قد طرح في الحوار مواضيع عدّة
أه ّمها مواصفات رئيس الجمهورية والقانون
االنتخابي ،شارحا ً بأنه «في موضوع مواصفات
الرئيس العتيد فالوصية األولى التي ت ّم التوافق
عليها هي الحيثية الشعبية للرئيس؛ أي أن يكون
رئيس الجمهورية ذا حيثيّة شعبية كبيرة».
وأش���ار جريصاتي إل��ى أنّ «المواصفات
األخرى التي ت ّم التطرق إليها ت ّمت ُمقا َربتها من
زوايا مختلفة كالنأي بالنفس .فالنأي بالنفس
ليس حالة ،بل ر ّد فعل على حدث .وال يمكن أن
يكون هذا النأي سياسة ثابتة يعتمدها رئيس
ال��دول��ة» ،متسائالً «كيف ننأى بأنفسنا عن
مشاكل ومخاطر تهدّدنا كاإلرهاب ،واالعتداء
«اإلسرائيلي» ،والنزوح ،والخاليا اإلرهابية،
وارتدادات الزالزل على حدودنا» ،مؤ ّكدا ً ضرورة
«العودة إلى الشعب وفق مقاربة دستورية فيها
كل جديد وكل الحلول ،إن أردنا الخروج بحلول
ناجحة ألوضاعنا».
وش��دّد جريصاتي على أ ّن��ه «عندما تعجز
المؤسسات عن ممارسة دورها ،يستعيد الشعب
المبادرة أل ّنه السيد والمصدر» ،معتبرا ً أ ّنه «في
حال لم يت ّم إقرار قانون االنتخابات وفق النظام
النسبي ،فكيف يكون االنتخاب عادال ً ويعبّر عن

توقيع االقتراح في مكتب كنعان
سائر فئات الشعب اللبناني!».
وتط ّرق جريصاتي إلى موضوع الفساد ،فرأى
أن «ال عقدة اضطهاد لدينا ،فإن تكلّم الجميع كذبا ً
وافترا ًء عن فساد لدينا فقرارنا حازم بالتصدي
لك ّل مفتر ولكل ذا ٍّم بنا» ،مؤكدا ً «أننا نحن من
نحاسب ،ونحن من نقدّم المرتكزات القانونية
في شكاوى موثقة لدى القضاء المختص ،ونحن
من يجب أن تتح ّكم به مكامن القوة ،ألننا فوق
الشبهات».

يخص جلسات مجلس الوزراء ،أ ّكد أن
وفي ما
ّ
«وزراء التيار الوطني الحر سيحضرون جلسات
الحكومة لبحث ملف النفايات فقط ،وبحلولنا
وليس بمزايدات اآلخرين» ،مشيرا ً إلى «أننا في
الحكومة كنا اتفقنا على توزي ٍع كامل لعائدات
البلديات».
وف��ي موضوع جلسات تشريع ال��ض��رورة،
ل� َ�ف��تَ إل��ى أن��ه «ي��س� ّرن��ا أن نقول أننا تقدمنا
والقوات اللبنانية باقتراح قانون يرمي إلى

تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية»،
ومشيرا ً إلى «أننا تقدّمنا باقتراح قانون تحويل
عائدات الخليوي إلى البلديات ،فمن شأن هذا
االقتراح أن ّ
ينظم عائدات الخليوي مباشرة من
وزارة االتصاالت إلى البلديات» ،ومشدّدا ً على
أنّ «المرتكز األساسي لتشريع الضرورة هو
المصلحة الوطنية العليا .فما هي المصلحة
التي تسمو هويتنا الوطنية في وق��ت نشهد
اندثارا ً للقيم الوطنية؟».
وك��ان ن��واب التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية و ّقعوا أمس ،في مكتب النائب إبراهيم
كنعان في المجلس النيابي ،مشروع قانون
معجل مك ّرر الستعادة الجنسية اللبنانية.
ّ
عقب التوقيع ،عقد كنعان مؤتمرا ً صحافياً،
قال فيه« :ضمن البحث الجاري لعقد جلسة
تشريعية في إط��ار تشريع ال��ض��رورة ،حصل
اجتماع تخلّله التوقيع على اق��ت��راح قانون
الستعادة الجنسية للبنانيين من أصل لبناني،
بين النائبَين آالن عون وإيلي كيروز ،وقد تض ّمن
االق��ت��راح مطلبا ً مزمنا ً للّبنانيين المنتشرين
في العالم؛ إذ حدّد شروط استعادة الجنسية
لمن شاءت الظروف ولم ُت َتح لديهم اإلمكانية
م ّمن لديهم اإلثباتات أنهم من أص��ل لبناني،
ويتم ّتعون بشروط استعادة الجنسية».
وأوضح كنعان أنّ التوقيع المشترك لالقتراح
«هو ترجمة إلعالن النيّات بين التيار والقوات»،
متمن ّيا ً على هيئة مكتب المجلس إدراج هذا
االقتراح على جدول أعمال الجلسة التشريعية.

ع َق َد المجلس المركزي في تج ّمع العلماء المسلمين
اجتماعه األسبوعي وناقش خالله التطورات ،وأصدر بيانا ً
اعتبر فيه أنّ «الوقائع العملية أثبتت أنّ لبنان دخل في
مرحلة الفوضى الكاملة ،فال حكومة تجتمع إلدارة أزمة ،على
األقل ،بدال ً من حلّها .وال مجلس نيابي يجتمع ،ال لضرورة وال
لغيرها .وال رئيس يُنتخب لتنظيم األمور الدستورية .ولذلك
فإنّ البلد يعاني من مشاكل باتَ معها المواطن ال يعرف إلى
أين ي ّتجه لمعرفة حلول مشاكله .ث ّم جاء المطر لتتفاقم
مشكلة النفايات وتتح ّول ،كما أعلن وزير الصحة ،إلى كارثة
صحية قد تتسبّب بانتشار أوبئة كالكوليرا».
وأ ّكد التج ّمع أن «ال مب ّرر لعدم اجتماع الحكومة واتخاذ
قرارات مطلوبة وسريعة لحل مشاكل عدّة ،أهمها مشكلة
النفايات .وعليها أن تحزم أمرها وتفرض الحلول ،على
أن تكون بعيدة ع��ن المصالح الفئوية والمحاصصة
الطائفية».
ودعا إلى «اجتماع المجلس النيابي إلص��دار القوانين
الضرورية ،وخصوصا ً لجهة فتح االعتمادات المالية،
وإقرار القانون المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب ،وغيرها

لحة».
من القوانين ال ُم ّ
ورأى أنه «ال ب ّد من االتفاق على طاولة الحوار لوضع
أُسس قانون انتخاب عادل على أساس النسبية ولبنان
الموسعة ،ثم يقوم هذا المجلس
دائرة واحدة ،أو الدائرة
ّ
المنتخب بانتخاب رئيس للجمهورية أو التوافق على
الرئيس صاحب الشعبية األكبر في طائفته ،وهو العماد
ميشال عون».
وه� ّن��أ التج ّمع «ال��ق��وى األمنية التي اعتقلت األمير
السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد العزيز ومن معه،
وهم يحاولون تهريب المخدرات من المطار» ،مؤكدا ً أنه
«يجب على الدولة أن ُتثبت سيادتها واستقاللها في عدم
الرضوخ للضغوطات التي ُتما َرس ،وأن يُصدر القضاء
حكمه العادل في القضية ،خصوصا ً أن هكذا تهريب هو
مس بكرامة لبنان ،ال نرضى فيه .وفي هذا اإلطار نقترح
ّ
إعطاء ترقية استثنائية لرجل األمن الذي أص ّر على تفتيش
ويشجع
المضبوطات كي يكون مثاال ً لرجل األمن الشريف،
ّ
غيره على القيام بواجبه من دون الخوف من أن يصبح هو
المذنِب ،ويُطلَق سراح المجرم».

