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المبادرة الرئا�سية تراوح مكانها بانتظار المزيد من االت�صاالت

�إ�ستقبال لـ«الطا�شناق» في ذكرى ت�أ�سي�سه

«الم�ستقبل» يرمي الكرة في ملعب فرنجية
تتوعد «الأزرق» بـ«عواقب وخيمة»
و«القوات» ّ

بقرادونيان  :ال�شغور الرئا�سي �أ�صبح خطر ًا على الكيان
وال�شلل الحكومي عبئ ًا وغياب الت�شريع حاجز ًا بوجه التط ّور

الراعي في قدّاس يوبيل الرحمة

عبود
في ظ � ّل تع ّثر المبادرة الرئاسية التي طرحها
الرئيس سعد الحريري المستنكف حتى اآلن عن
إعالنها رسمياً ،استم ّر التباعد بشأنها بين تيار
المستقبل وحزب القوات اللبنانية الذي توعّ د حليفه
األزرق بـ«عواقب وخيمة» لمبادرته في حال بقيت في
التداول .وفيما أق ّر التيار بـ«الخالف الجذري» بينه
وبين «القوات» .وإذ لفتَ إلى أنّ المبادرة لم تنضج بعد
ليت ّم إعالنها ،رمى الكرة الرئاسية في ملعب رئيس تيار
المردة النائب سليمان فرنجية ،معتبرا ً أنّ على األخير
أن يكون «توافقياً» إذا أراد أن ينجح.
أما بكركي التي ترغب بعقد لقاء لألقطاب الموارنة
األربعة ،فقد بدا أنّ هكذا اجتماع لن يت ّم في القريب
العاجل بانتظار إج��راء المزيد من االت��ص��االت بين
األف��رق��اء المعنيّين لكي يُسفر االجتماع عن نتائج
إيجابية.
وأمس ،دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة
الراعي خالل قدّاس افتتاح سنة يوبيل الرحمة اإللهية
في بكركي «الجماعة السياسية في لبنان إلى عبور
باب الرحمة ،إلى خالص الوطن من ك ّل معاناته وال
سيّما من معاناته السياسية المتم ّثلة بالفراغ الرئاسي
منذ سنة وسبعة أشهر .ولن يستطيع األشخاص
المعنيّون ذلك من دون التحرر من عتيق نظراتهم
ومواقفهم ومصالحهم .ندعوهم إلى العبور بالبالد من
خالل باب الرحمة إلى حياة اقتصادية ّ
منظمة ُتخرج
الشعب اللبناني من معاناة الفقر والحرمان ،وحالة
اإلذالل».
وبالتوازي ،شدّدت كتلة المستقبل النيابية على
«أهمية اغتنام فرصة الجهود التي قام ويقوم بها
رئيس «تيار المستقبل سعد الحريري إلطالق مبادرة
ُتنهي الشغور في موقع رئاسة الجمهورية».
ورأت في بيان إثر اجتماعها األسبوعي ،أنّ «البالد
باتت بوضع بالغ الخطورة في ظ ّل تعاظم المخاطر
ّ
التدخالت
المحيطة بها على مستوى المنطقة ،وتفا ُقم
والمواجهات اإلقليمية والدولية ،وف��ي ظ� ّل ازدي��اد
التعقيدات الداخلية التي انعكست تعطيالً ألعمال
المواطنين ،وتفاقم األزمات المعيشية وتراجع مختلف
المؤشرات االقتصادية ،ما يح ّتم على الجميع عدم
التردّد في العمل إلنجاز االستحقاق الرئاسي وانتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،الذي من شأن إتمامه إدخال
البالد في مرحلة جديدة ُتعيد للمؤسسات الدستورية
دورها ،وتعيد للحياة السياسية حيويّتها ،وتحمي
لبنان من ارت���دادات متو ّقعة على المنطقة يصعب
التكهنبتفاصيلها».
وأ ّكدت «أهمية الدور المع ّول عليه للجنة النيابية
التي تبحث ف��ي ب��ل��ورة ق��ان��ون جديد لالنتخابات
النيابية ال ي َْغبُن أحدا ً من مك ّونات المجتمع اللبناني،
ويُسهم في إصالح النظام السياسي اللبناني وتجديد

الحياة السياسية».
تمسكها بتحالف «قوى 14
وأ ّك����دت الكتلة
ّ
آذار» ،والمبادئ التي قامت عليها.
من جهته ،أ ّكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد
فتفت ،أنّ المبادرة لم ُتج ّمد ،والمسعى الذي يقوم
به الرئيس الحريري «يتطلّب من الجميع مجاراته»،
مشيرا ً إلى أنّ «العقدة ال تكمن عند القوات اللبنانية
ورئيس تك ّتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون،
بل لدى كل األطراف السياسية بمن فيهم رئيس «تيار
المردة» النائب سليمان فرنجية ،ومواقفه».
واعتبر في تصريح أنّ «عودة الرئيس الحريري ال
يُعلن عنها مسبقاً ،وهي مرتبطة بأمور عديدة ،والقرار
في هذا اإلط��ار يعود في النهاية للرئيس الحريري،
وبالتالي كل ما ُذكر عن توقيت أو ما شابه غير دقيق،
ألنّ القرار تحديدا ً ال أحد يملكه إلاّ الحريري».
ً
وأشار إلى أنّ هناك وجهات نظر مختلفة جذريا بين
«المستقبل» و«القوات» ،مذ ّكرا ً بأنّ «هناك أربعة قادة
اجتمعوا في بكركي وتوافقوا على أن يكون الرئيس في
ما بينهم».
وأوضح أنّ «المبادرة عندما تنضج يُعلَن عنها،
وهي ال ترتبط بمهلة زمنية محدّدة ،وإذا لم تنجح
يجب البحث عن حلول أخرى ،وإذا أراد فرنجية أن
ينجح عليه أن يكون توافقياً».
وفيما يرى البعض ضرورة عقد لقاء القادة األربعة
في بكركي ،أعلن المطران سمير مظلوم «أنّ أي لقاء من
هذا النوع غير وارد ،أقلّه في المدى القريب» ،الفتا ً إلى
ينصب على إجراء اتصاالت لتقريب وجهات
أنّ «العمل
ّ
النظر ،ترجمة لما ت ّم االتفاق عليه لناحية جمع األكثرية
ّ
المرشح ال ُم َّت َفق عليه ،والترحيب به».
حول شخص
وإذ لفتَ إلى أنّ «األم��ور تبدو أنها ستتطلّب وقتا ً
إضافياً» ،أشار إلى أنّ «المهم في الوقت الراهن هو
ال��ح��وار والتفاهم والتشاور تمهيدا ً لحصول لقاء
للوصول إلى النتيجة المرج ّوة».
وأمل في «ألاّ يُخيّب األقطاب الموارنة األربعة ظنّ
اللبنانيين ،وأن يفوا بوعدهم».
وفي السياق ،أ ّكد عضو تك ّتل التغيير واإلصالح
الوزير السابق ف��ادي عبود ،أنّ «ال شعور هجوميا ً
لدينا ،وال ع��داوة بيننا وبين الوزير فرنجية وتيار
ال��م��ردة» .وق��ال« :ه��ذا الموضوع ليس كما يُص َّور.
فالكثير من المهندسين رسموه ليؤدّي إلى خالف
بين الفريقين .غير أنّ لدى كل الفرقاء (كما نرى اليوم
بين «المستقبل» والقوات اللبنانية») ،هناك من ّ
يدق
األسافين .لن نسمح بهذا األم��ر أل ّننا جمهور واحد،
ّ
موضحا ً أنّ اللقاء
وما يربطنا أكثر بكثير م ّما يف ّرقنا»،
المق ّرر اليوم بين عون وفرنجية في الرابية» سيكون
لصب الزيت على النار».
لتبادل وجهات النظر ،ال
ّ
وعن الحديث عن تجميد التسوية بعد «حماوة»

االتصاالت السياسية في األسبوعين األخيرين ،سأل
عبود «ألم يكن من المفترض أن يصل الرئيس الحريري
اليوم إلى بيروت؟ لماذا لم يأتِ ؟» وقال :هذا ّ
يدل إلى
أنّ «الطبخة لم تست ِو بعد» .وهذه التسوية تم ّر ،كما كل
شيء في لبنان ،بهبّات باردة وساخنة ،وهناك أمور ال
تزال بحاجة إلى إيضاحات».
وتناول الكالم عن ا ّتجاه ق ّواتي إلى تب ّني ترشيح
العماد عون ،في مقابل النائب فرنجية ،فكشف أنّ
«ه��ذا احتمال وارد» ،وتابع« :لكنني أس��أل بأسف:
هل إنّ مسيحيي  14آذار مج ّرد «ديكور» ،أم أنهم من
ضمن تركيبة معيّنة ويُستشارون قبل ا ّتخاذ قرارات
بهذا الحجم؟ هل هم أعضاء فاعلون في مجموعة 14
آذار أم أنهم موجودون بسبب المناصب؟» ،معتبرا
أنّ «المعركة اليوم على الشكل اآلت��ي :إ ّما أن يكون
للمسيحيين رأي في رئاسة الجمهورية ،وإ ّما أن يفرض
رئيس الحكومة العتيد أو المتو ّقع شخصا ً معيناً».
في غضون ذلك ،وبعدما ظهر التف ّكك في تحالف
« 14آذار» أ ّكد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أنّ
«أيام المحن ال يصمد إلاّ األبطال 14 .آذار ليست تكاذبا ً
لبنانيا ً كالعادة ،بل معمودية دم ما فوق العادة»،
ُمشيرا ً إلى أنّ «المصطادين في الماء العكر لن يصلوا
إلى مكان».
وأضاف في تغريدات عبر «تويتر»« :أكثر ما نحن
بحاجة إليه في هذه اللحظة هو الهدوء والسكون14 .
آذار باقية باقية باقية ألنها روح لن يتم ّكن أحد من
إطفائها».
من جهته أوضح عضو كتلة «القوات» النائب فادي
كرم ،أنّ «القوات» ُتعلن موقفها النهائي من التسوية
عندما تصبح رسمية وواضحة من قِبل طارحيها ،وهي
لن تع ّرض عالقاتها للخطر مع حلفائها في « 14آذار»،
مشدّدا ً على أنّ «ال مناورة في العالقة مع السعودية
وتيار المستقبل ،أل ّنها عالقة مبدأ وتفاهم على مبادئ
 14آذار وأ ُ ُسسها ،رغم التباينات التي يمكن أن تظهر
في أي مبادرة».
واعتبر في تصريح ،أنّ «مبادرة الرئيس الحريري
ناقصة وفيها شوائب كثيرة ،وهي تم ّر بمراحل إ ّما
التسريع وإم��ا التراجع ،وك��ان ينقصها التفاهم مع
«ال��ق��وات» ،وش���دّد على أنّ «ال��ت��واص��ل مستمر مع
«المستقبل».
وأ ّكد كرم أنّ «القوات» قد تشارك في اجتماع بكركي
لألقطاب الموارنة األربعة الذي يبدو أنّ البطريرك
الراعي يريد عقده« ،إذا رأينا له نتائج إيجابية».
وأشار إلى أنّ تيار المستقبل بات يُدرك أن االستمرار
بمبادرة الرئيس الحريري لها عواقب كبيرة وكبيرة
جداً».

ّ
ّ
وعكار
ملف الالجئين ال�سوريين بين ال�سراي والوزارات

رحل �إليها بين  7ـ � 9آالف خالل � 3أ�سابيع
كندا ُت ّ
وبريطانيا تبحث تنمية �أو�ضاعهم في لبنان

تن ّقل ملف النازحين السوريين إلى
لبنان بين السراي ووزارت الداخلية
والعمل والشؤون االجتماعية وعكار،
من خالل سفيري كندا ميشال كاميرون
وبريطانيا هيوغو شورتر والممثلة
اإلقليمية لمفوضية األم��م المتحدة
لشؤون الالجئين في لبنان ميراي
جيرار.

سالم وكاميرون

وفي هذا السياق ،التقت كاميرون
رئيس الحكومة تمام سالم في السراي
الحكومية قبل أن تنتقل إل��ى وزارة
الداخلية لالجتماع مع الوزير نهاد
المشنوق ،حيث عرضت معه األوضاع
اللبنانية الكندية من جوانبها كافة،
وملف الالجئين السوريين والقرار
الكندي باستضافة آالف النازحين من
لبنان والمنطقة.
بعد االجتماع ،قالت كاميرون« :لقد
عقدنا اجتماعا ً قيِّما ً ج��دا ً مع الوزير
المشنوق وفريق عمله ،وكما تعلمون،
فإنّ كندا تعهّدت باستضافة  25ألف
الج��ئ س��وري م��ن لبنان والمنطقة،
وذلك في وقت قصير جداً».
أض��اف��ت« :ك��ان اجتماعا ً ب� ّن��ا ًء مع
معالي ال��وزي��ر ،وتناقشنا في كيفية
تحريك ملف الالجئين السوريين
ونقلهم إل��ى كندا ،إذ نتوقع ترحيل
م��ن  7إل��ى  9آالف الج��ئ س��وري إلى
كندا وتحديدا ً خالل األسابيع الثالثة
المقبلة ،كما ن��ت��و ّق��ع أن ُي��ص��ار في
شباط المقبل إلى استضافة عدّة آالف
أخرى».
وت��اب��ع��ت« :ك��ال��ع��ادة ك��ان معالي
الوزير مهت ّما ً ج��دا ً بكيفية تنفيذ آلية
عمل ه��ذه المسألة ،كما ك��ان مهت ّما ً
بإيالء المسألة األمنية في لبنان وكندا
أهمية كبرى وكان متجاوباً ،ونحاول

من جهتنا أن نخ ّفف من األعباء التي
ش ّكلها ملف الالجئين السوريين على
لبنان».

قزي و شورتر

كذلك عرض وزي��ر العمل سجعان
قزي في مكتبه مع السفير البريطاني
هيوغو شورتر يرافقه وفد من صندوق
التنمية ال��دول��ي��ة ب��رئ��اس��ة الخبير
االقتصادي ستيفان ديركون« ،ما يمكن
أن يقدّمه الصندوق وبريطانيا للبنان
ف��ي مجال التنمية المرتبط بوضع
النازحين السوريين».
بعد اللقاء أشار قزي إلى «أنّ الوفد
أثار وضع النازحين السوريين ومدى
استعداد واستيعاب لبنان لليد عاملة،
وك��ان ج��واب��ي واض��ح �اً ،أ ّن��ه بحسب
االتفاق مع األمم المتحدة والمفوضية
العليا للنازحين السوريين في لبنان،
أن النازحين السورين ال يعملون أل ّنهم
يتل ّقون مساعدات من األم��م المتحدة
والدول المانحة».
وأ ّكد «أن لبنان بحاجة دائما ً إلى يد
عاملة سورية ،ونحن على استعداد
للتعاون مع البريطانيين وغيرهم
لتنظيم اليد العاملة ال��س��وري��ة في
إط��ار حاجة س��وق العمل اللبنانية،
ألنّ المنافسة السورية بلغت أعلى
مستوى ،إن على صعيد أرباب العمل
أو العمال».
وع ّما إذا تط ّرق البحث مع السفير
البريطاني إلى الشأن الرئاسي ،قال
قزي« :إنّ بريطانيا تتم ّنى على القوى
السياسية في لبنان ألاّ تضيع فرصة
النتخاب رئيس للجمهورية .ولكن
بالتأكيد بريطانيا ال تختار أسما ًء وال
نحن نقبل بأن تختار أي دولة اسما ً لنا،
علما ً أنّ األسماء التي يت ّم تداولها وهي
ثالثة أو أربعة ،تستحق التقدير».

عند درباس

كما التقى شروتر يرافقه وف��د من
وزارة العمل البريطانية ،وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درب��اس في مكتبه
في الوزارة ،وجرى البحث في المؤتمر
المنوي عقده في لندن في شباط 2016
لمساعدة الالجئين السوريين.
وطالب درباس «الوفد بوضع خطة
ج�دّي��ة للتدريب المهني للسوريين
وللمجتمعات المضيفة» ،مشيرا ً إلى أنّ
«مقاربات اإلغاثة السابقة بهذا الشأن
لم تعد تنفع».
ورأى أنّ «إدخ��ال اليد العاملة إلى
السوق بحاجة أصالً إلى سوق عمل،
وخلق استثمارات تساعد المواطن
ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��م��ض��ي��ف ك��م��ا ال��س��وري
ال��ع��ام��ل» ،الف��ت �ا ً إل��ى أنّ «القوانين
اللبنانية تسمح للسوريين العمل في
بعض المجاالت أهمها الزراعة».
وح� ّ
�ث درب��اس الوفد على «العمل
أيضا ً إلقامة استثمارات ضمن األراضي
السورية التي تشهد معارك ،لتحفيز
سكانها على عدم تركها وجعلها ُمهيّئة
الستقبال نازحي الداخل».

مم ّثلة األمم المتحدة

ب��دوره��ا ،قامت الممثلة اإلقليمية
لمفوضية األم���م المتحدة لشؤون
الالجئين ف��ي لبنان م��ي��راي جيرار،
بجولة في منطقة عكار يرافقها مسؤولة
مكتب مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين في شمال لبنان مونيكا نورو،
ومنسق عالقات مكتب المفوضية في
ّ
الشمال إلياس شلهوب.
ّ
محطتها األول��ى في منطقة
فكانت
وادي خالد ال��ح��دودي��ة حيث زارت
مدرسة ال ّرامة الرسمية والتقت أطفاال ً
لبنانيين وس��وري��ي��ن ،وق��ال��ت خالل

اللقاء« :إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى
األطفال داخل الصفوف ،حيث ينبغي
أن يكونوا ،وإ ّننا نبذل قصارى جهدنا،
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم
العالي والشركاء الدوليين اآلخرين،
للحرص على تم ّتع س��ائ��ر األط��ف��ال
بهذا الحق األساسي ،وهذه المدرسة
الرسمية هي واحدة من أصل 33مدرسة
في عكار تعتمد دوامين تعليميّين من
أجل استيعاب العدد الكبير من األطفال
اللبنانيين والسوريين ،الذين هم في
سنّ المدرسة في المنطقة».
توجهت جيرار إلى مستوصف
ث ّم ّ
المقاصد التابع لوزارة الصحة العامة
في بلدة الهيشة ،في منطقة وادي خالد
أيضاً ،حيث التقت عددا ً من النازحين
المرضى ومقدّمي الرعاية الصحية.
وأشارت جيرار إلى أنّ منطقة وادي
خ��ال��د «تستضيف  20683ن��ازح�ا ً
مسجالً ما نسبته  20في المئة من
ّ
المسجلين في عكار.
مجموع النازحين
ّ
وفي بعض القرى الحدودية ،يفوق عدد
النازحين عدد السكان المحليين».
واختتمت جيرار وال��وف��د المرافق
جولتها بلقاء محافظ عكار عماد لبكي
في مكتبه في سراي حلبا الحكومي،
بحضور رئيس إقليم كاريتاس عكار
األب ميشال عبود.
وأعلنت جيرار إثر اللقاء أنّ «مكتب
المفوضية في لبنان قد تب ّرع ببطانيات
ومواقد لمساعدة ع��دد من العائالت
اللبنانية المحتاجة في عكار لكي تتم ّكن
من الصمود ومواجهة فصل الشتاء .أ ّما
عملية توزيع المواد التي ّ
ينظمها مكتب
المحافظ في عكار ،فستجري خالل
األيام المقبلة».

جانب من الحضور
أق��ام��ت اللجنة المركزية لحزب
الطاشناق ،حفل استقبال مساء أمس
في العيد الـ  125لتأسيس الحزب
في فندق متروبوليتان سن الفيل.
حضره ممثل رئيس مجلس النواب
نبيه بري النائب هاني قبيسي ،ممثل
رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام س�لام وزي��ر
العمل سجعان ق��زي ،ممثل رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون النائب ابراهيم كنعان ،رئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح��ردان ممثالً برئيس
المكتب السياسي ال��وزي��ر السابق
ع��ل��ي ق��ان��ص��و ع��ل��ى رأس وف���د من
قيادة ال��ح��زب ،ممثل الرئيس سعد
الحريري النائب عاطف مجدالني،
السفير السوري علي عبد الكريم علي،
السفير األرميني اشود كوتشاريان،
ممثل األمين ع��ام ح��زب الله السيد
حسن نصرالله الحاج محمود قماطي
والوزراء :روني عريجي ممثالً رئيس
تيار المردة النائب سليمان فرنجية،
الياس بو صعب ،ميشال فرعون،
أرتور نظاريان ،وآالن حكيم ،وممثلون
عن السفارات :اإليرانية والفرنسية
والفلسطينية ،النواب :غسان مخيبر،
عباس الهاشم ،نبيل نقوال ،عاطف
مجدالني ،باسم الشاب ،هنري حلو،
إيلي عون ،اميل رحمه ،سيمون ابي
رميا ،ف��ادي األع���ور ،عباس هاشم،
ادغار معلوف ،فريد الياس الخازن،
ممثل عن رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني النائب طالل أرسالن ،الوزراء
السابقون :جاك جوخدريان ،شاهي
برصوميان ،العميد بانوس مانجيان،
النواب السابقون حسين يتيم ،زاهر
الخطيب ،سليم ع��ون ،فيصل ال��داود
وه��اغ��وب ق��ص��ارج��ي��ان ،ممثل قائد
الجيش العماد جان قهوجي العميد
ه���اروت ك��وك��ازي��ان ،رئيس االتحاد
العمالي العام غسان غصن ،نقيب
المحامين انطونيو الهاشم ،ممثل مدير
عام قوى االمن الداخلي اللواء ابراهيم
بصبوص العقيد حسين خشفة ،ممثل
مدير عام قوى االمن الداخلي اللواء
عباس إبراهيم العقيد وليد عون،
ممثل مدير ع��ام أم��ن ال��دول��ة اللواء

جورج قرعة المقدم جورج بليكيان،
المطرانان دانييل ك��وري��ة وج��ورج
صليبا ،العميد المتقاعد شامل روكز،
رئيسة حزب الديمقراطيون االحرار
ت��ري��س��ي ش��م��ع��ون .ووف����ود حزبية
ورؤس���اء بلديات وأع��ض��اء مجالس
بلدية.
بعد النشيدين الوطني اللبناني
وحزب الطاشناق ،ألقى األمين العام
للحزب النائب هاغوب بقرادونيان
كلمة قال فيها« :باسم اللجنة المركزية
ل��ح��زب ال��ط��اش��ن��اق وب��اس��م رفاقي
الحزبيّين ،أرحب بكم أطيب ترحيب،
وأشكر لكم تلبيتكم دعوتنا وحضوركم
بيننا وال��ذي نعتبره بمثابة تقدير
تأسس منذ 125
لرسالة الحزب الذي ّ
عاماً».
وب��ع��د أن اس��ت��ع��رض ت��اري��خ
ال��ح��زب منذ تأسيسه ع��ام 1890
وأب��رز المحطات التي عايشها ،أكد
بقرادونيان أنّ «التح ّوالت والمتغيّرات
اإلقليمية والعالمية كانت وال تزال
تؤثر سلبا ً على لبنان .فانتشار الفكر
التكفيري وترجمته إرهابا ً في منطقتنا
خاصة ،يضع لبنان على مفترق طرق
خطيرة إذا لم نكن يقظين .فمسؤوليتنا
جميعا تحتم علينا تدارك هذا الخطر
واختيار الطريق األنسب للحؤول دون
انهيار لبنان الوطن».
وأضاف« :بمناسبة مئوية اإلبادة
الجماعية التي تع ّرض لها األرم��ن
أكدنا م���رارا ً وت��ك��رارا ً ض��رورة ق��راءة
حاضر المنطقة العربية بالعودة الى
التاريخ ،وحذرنا وال نزال من إعادة
إحياء السلطنة العثمانية بواسطة
العثمانيّين ال��ج��دد .لقد أطلقنا هذا
التحذير ألننا حريصون على لبنان
وعلى الوطن العربي الذي نحن جزء ال
يتجزأ من كيانه ونسيجه االجتماعي
وال��وط��ن��ي .هدفنا ه��و تحصين هذا
الوطن والحفاظ عليه وعلى ميزته
المتمثلة بتعدّد الثقافات واألدي��ان
والحضارات».
وشدّد على»إيماننا بلبنان الواحد
الموحد ،الح ّر ،السيّد والمستق ّل .لبنان
ّ
التعايش والعيش المشترك بين كافة
أبنائه ،لبنان الحريات واالح��ت��رام

بقرادونيان يلقي كلمته
المتبادل ،لبنان بك ّل طوائفه لخدمة
الوطن الواحد».
وت��اب��ع« :ن��ع��م ،نحن م��ع لبنان
ال��م��س��اواة وال��ع��دال��ة االجتماعية
والقانون لك ّل أبنائه على اختالف
انتماءاتهم وطوائفهم .إننا كحزب
ن���رف���ض ك���� ّل م���ح���اوالت إض��ع��اف
ال��م��ؤس��س��ات ال��وط��ن��ي��ة .فالشغور
الرئاسي أصبح يشكل خطرا ً على
الكيان اللبناني ،والشلل الحكومي
أص��ب��ح عبئا ً ك��ب��ي��را ً على المواطن
اللبناني ،أم��ا غياب التشريع فقد
أصبح يشكل حاجزا ً منيعا ً في وجه
ت��ط � ّور لبنان وازده������اره» ،وطالب
«ب��رئ��ي��س ق���وي للجمهورية يمثل
جميع المسيحيين ويصبح رئيسا ً
لك ّل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين،
رئيس يحافظ على الدستور ويعمل
على تطويره م��ن دون ال��دخ��ول في
زواري��ب السياسة الضيّقة ليصبح
ب��م��ق��دوره المحافظة ع��ل��ى س��ي��ادة
الوطن واستقالله ووح��دة أراضيه،
وكذلك مواجهة االرهاب بك ّل أشكاله،
ومواجهة المخططات اإلسرائيلية
االستعمارية وتحرير كافة األراضي
اللبنانيةالمحتلة».
وط����ال����ب «ب����ق����ان����ون ع��ص��ري

لالنتخابات يؤ ّمن التمثيل الصحيح
لك ّل مك ّونات المجتمع اللبناني إنطالقا ً
من حقنا في الشراكة الحقيقية وليس
فقط المناصفة الشكلية .قانون تطمئن
اليهالطوائفويزيلهواجسالتهميش
واإللغاء ويحترم خصوصيات جميع
األطراف والطوائف مهما كبر او صغر
حجمها أو نسبة تمثيلها السياسي».
ورأى أنّ «ال�لام��رك��زي��ة اإلداري���ة
ال���واردة في وثيقة ال��وف��اق الوطني
أص��ب��ح��ت ح��اج��ة وط��ن��ي��ة حقيقية
وملحة ،ونحن نطالب بتطبيقها دون
ّ
ان يكون ذلك مدخالً للمساس بوحدة
الدولة واألرض».
وأع��ل��ن «أن��ن��ا ن��ق��ف ال���ى جانب
مواطنينا في مطالبهم المحقة بدءا ً
بسلسلة الرتب وال��روات��ب ،ووص��وال ً
إلى قانون عادل ومنصف لإليجارات
وض��م��ان الشيخوخة واالستشفاء
والتعليم وشبكات النقل وتعزيز
االقتصاد واستخراج ث��روات لبنان
من النفط وال��غ��از» .واعتبر أنّ «ك ّل
التبريرات لجهة ع��دم تحقيق هذه
المطالب ه��ي ف��ي الحقيقة ذرائ���ع ال
تقنع حتى أصحابها ،وتؤدّي فقط الى
ضرب مصلحة المواطن وانهيار البيئة
االجتماعيةاللبنانية».

ح�سن التقى تيمور جنبالط� :أثق بقدرته
على التعاطي بحكمة مع التحديات
استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن،
في دار الطائفة في فردان  -بيروت ،تيمور جنبالط بحضور قاضي
المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم والدكتور ناصر زيدان .وجرى
عرض مجمل التطورات واألوضاع العامة.
ون ّوه حسن بـ«هدوء شخصية تيمور ورزانته ورسوخ مكانته
ومقامه في قلب التراث العريق الذي تم ّثله دار المختارة» ،متم ّنيا ً
له «التوفيق في مها ّمه في الشأن العام وفي الحياة السياسية
واالجتماعية ،حفاظا ً على ما يحمله من إرث وطني وعربي ،وإنساني
كبير».
وأ ّكد حسن «ثقته بقدرة تيمور على التعاطي بحكمة إزاء التحدّيات
ال ُملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الدقيقة».
والتقى حسن أيضا ً المدّعي العام التمييزي السابق القاضي سعيد
ميرزا ،وبحثا في األوضاع العامة.

حسن مستقبالً جنبالط

�شروتر من الناقورة :ال�ستمرار مه ّمة «يونيفيل» لأجل ال�سالم
زار السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر،
ألول مرة منطقة الجنوب ،واجتمع بقائد قوات
الطوارئ الدولية «يونيفيل» الجنرال لوتشيانو
بورتوالنو ،في مركزه في الناقورة .وكان اللقاء
فرصة للتع ّرف على عمل «يونيفيل» ،وعالقته
مع اللبنانيين المقيمين في الجنوب.
وجال السفير شورتر ،يُرافقه الملحق العسكري
البريطاني الكولونيل كريس غانينغ على الخط
األزرق ،حيث ّ
اطلع من الجنرال بورتوالنو وفريقه
على القرار  1701وحيثيات تنفيذه.
وفي ختام الزيارة ،أع��رب شورتر عن دعمه
لـ«يونيفيل» والستمرار مه ّمتها من أجل السالم
في جنوب لبنانُ ،مثنيا ً على «العمل الذي يقوم
به أكثر من عشرة آالف من قوات حفظ السالم من
 40دولة ،والذي يش ّكل التزاما ً من األمم المتحدة
بالسالم واالستقرار في المنطقة».

احتفال األسبان بشفيعتيهما

من جه ٍة أخ��رىّ ،
نظمت الكتيبة األسبانية
السقي ،وذلك لمناسبة
أبل
احتفاال ً في مق ّرها في
ّ
عيد «سيدة الحبل بال دنس» شفيعة لواء المشاة
في الجيش األسباني والقديسة بربارة شفيعة
سالح المدفعية.
ش��ارك في االحتفال قائد اللواء التاسع في
الجيش العميد الركن جوزف عون ،قائد القطاع
الشرقي في اليونيفيل الجنرال خوان خيسوس
مارتين ،وقائد الكتيبة األسبانية المقدّم أنطونيو
فيريرا ،وضباط من اليونيفيل.
وب��ع��د رف���ع األع��ل�ام ون��ش��ي��دي ال��وح��دت��ي��ن،
عرض مارتين مختلف عناصر الوحدة ،ث ّم ألقى
كلمة اعتبر فيها أنّ «سيدة الحبل بال دنس هي
شفيعة أسبانيا وسالح المشاة وهيئة األركان
والهيئة القانونية ،والكهنة العسكريين» ،مؤ ّكدا ً

أنّ «تاريخ  8كانون األول هو يوم مه ّم بالنسبة
للجيش األسباني ،إذ يُحتفل به أينما كان في
المه ّمات مستذكرا ً الشهداء الذين سقطوا ،هو
باختصار يوم المشاة».
وقال« :صحيح أ ّننا بعيدون جدا ً عن بيوتنا
وعائالتنا ،لكننا موجودون في بلد يحتل مكانة
مه ّمة في قلوبنا ،وأردن��ا االحتفال بهذا اليوم
بمشاركة شركائنا في الجيش اللبناني وفرق
يونيفيل ونستذكر كل شهيد قدم نفسه في سبيل
الدفاع عن وطنه ،خصوصا ً جنودنا األسبان
الذين بذلوا حياتهم في هذه االرض».
وتح ّي ًة ألرواح الشهداء وضع مارتين وعون
إكليالً على نصب الشهداء تزامنا ً مع نشيد الموت
وإطالق عيارات نارية في الهواء.
وتخلّل االح��ت��ف��ال ع��رض عسكري لمختلف
وحدات الكتيبة ،وعرضا ً موسيقياً.

