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نقا�ش «تويتري» حول اال�ستحقاق بين ب ّري وجعجع
وبكركي تع ِّول على لقاء البابا وروحاني لت�سهيل االنتخاب
تح ّول االستحقاق الرئاسي إل��ى م��ادة نقاش
محدود على «تويتر» بين رئيس المجلس النيابي
نبيه بري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير
جعجع ،فيما كشفت دوائ���ر بكركي ع��ن تعويل
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
لتسهيل االنتخاب ،على اللقاء المرتقب اليوم بين
البابا فرنسيس والرئيس اإليراني الشيخ حسن
روحاني في الفاتيكان ،علما ً أنّ طهران ك ّررت مرارا ً
أنّ هذا المضوع شأن لبناني داخلي.

تغريدات

في غضون ذلك ،علّق جعجع عبر «تويتر» على
قول الرئيس ب ّري «هل يريدون حزب الله أن يضع
مسدسا ً أو بندقية أو صاروخا ً في رأس سليمان
فرنجيه ونبيه ب ّري لينتخبوا مرشحا ً بعينه؟» فقال
جعجع «على أي أساس ،إذن ،رئيس تك ّتل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون مرشح  8آذار»؟
والحقا ً ر ّد ب ّري على سؤال جعجع بالقول «على
أسس ترشيحك من  14آذار».
ذات ُ
ور ّدا ً على ر ّد الرئيس ب��ري ،غ � ّرد جعجع عبر
«تويتر»« :يا دولة الرئيس ب ّري ،لكن أنا انسحبت
لصالح العماد ع��ون» .ولم ي��ر ّد ب��ري .فيما تل ّقى
رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ،بحسب
بيان و ّزعته أمانة اإلعالم في الحزب ،اتصاال ً هاتفيا ً
من جعجع ،جرى خالله تداول األوضاع العامة.
وف��ي الرابية التقى العمادعون رئيس جهاز
اإلعالم والتواصل في «القوات»ملحم رياشي ،في
حضور أمين سر تكتل «التغيير واإلصالح» النائب
ابراهيم كنعان.

ماذا طلب الراعي من البابا؟

في األثناء ،كشف المعتمد البطريركي في روما
المطران فرنسوا عيد ،أنّ البطريرك الماروني بشارة
الراعي طلب من البابا فرانسيس ال��ذي سيلتقي
روح��ان��ي ال��ي��وم« ،ط��رح قضية تسهيل انتخاب
ّ
رئيس للجمهورية ،طالما أنّ
المرشحين للرئاسة
مفصل يتض ّمن
ينتميان إلى  8آذار .وذلك في تقرير ّ
خطين :األول يتعلق باالهتمام بالوضع اللبناني
في ظ ّل الشغور الرئاسي وامتداداته إلى فترة زمنية
طويلة وتأثيره على انهيار الدولة ومؤسساتها.
والثاني يتعلّق باالهتمام بمسيحيي الشرق ،حيث

طلب البطريرك ال��راع��ي من أمين سر الفاتيكان
السعي ليُصار إلى لقاء للبطاركة الشرقيين مع
قداسة الحبر األعظم حول وضع المسيحيين في
الشرق بحضور سفراء الدول الغربية المعتمَدين
في الفاتيكان».
وفي المواقف من االستحقاق الرئاسي ،اعتبرت
المهجرين القاضية أليس شبطيني« ،أنّ ملف
وزيرة
ّ
انتخاب رئيس الجمهورية يمر اليوم في مرحلة
يسجل نقاطا ً في وجه
التخبّط والضياع ،وكل فريق
ّ
الفريق اآلخ��ر ،حيث أنّ جلسة الثامن من شباط
المقبل ستكون مثل سابقاتها ،وسيستمر الفراغ
الرئاسي ونعود إلى لعبة ش ّد الحبال واالنتظار
المكلّف بحق البالد والعباد».
ولفتت شبطيني ،في تصريح ،إلى أ ّنه «صحيح
مرحب به من
أنّ ما جرى مؤخرا ً على هذا الصعيد ّ
ناحية تالقي طرفين متخاصمين ا ّتفقا على ترشيح
معيّن ،وهذا جيد ولكن المطلوب انتخاب رئيس».
ودعت إلى «االتفاق على تفعيل عمل الحكومة
رأفة بالناس واالقتصاد وصحة المواطن ومعيشته،
والبيئة المثقلة بالنفايات وال��وب��اء ،باإلضافة
إلى مشكلة النازحين والعبء الكبير الذي تخلقه
وتداركا ً لالنهيار الكلّي ،خصوصا ً أنّ ملف الرئاسة
موضوع في الثالجة ،ومجلس الوزراء هو المؤسسة
المسموح لها أن تعمل ضمن حدود معيّنة .ليكن
مجلس الوزراء منتظما ً وجلساته منتجة بعيدا ً من
التعطيل والمحاصصة ،خصوصا ً في هذه المرحلة
المصيرية ،وفي ظل الفراغ الحاصل والمستمر».
وش�دّدت على أنّ «بند التعيينات في المجلس
العسكري ال يحتمل كل هذا الضجيج ،وال أن يكون
سببا ً لتعطيل مجلس الوزراء ،داعي ًة إلى أن يأخذ
مداه في الدرس والمناقشة مع المعنيّين للوصول
إلى توافق حوله».

ّ
بمرشح
الجم ّيل :ال نسير
ال نعرف أهدافه

من جهته ،رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي
الجميّل ،أنّ «جلسة  8شباط ال ُمق ّررة النتخاب رئيس
ّ
والمرشحين
الجمهورية امتحان كبير لكل األحزاب
كي يبرهنوا أ ّنهم يستح ّقون قيادة البالد» ،معتبرا ً
لطي صفحة التعطيل» ،وداعيا ً
أنّ «الناس بحاجة ّ
الن ّواب إلى أن «يتح ّملوا مسؤوليتهم ،وينتخبوا

عون التقى
«النا�صريون الديمقراطيون»

عون مع وفد الناصريين الديمقراطيين
زار وفد من «حركة الناصريين الديمقراطيين» برئاسة األمين العام خالد
الر ّواس ،رئيس تك ّتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون في دارته بالرابية.
وعلى األثر ،قال الر ّواس« :زرنا العماد عون لكي نؤ ّكد له تأييدنا وتضامننا
معه للوصول إلى سدّة الرئاسة األول��ى ،الفتين إلى الدور اإليجابي والب ّناء
الحساسة من تاريخ
الذي يمكن أن يؤدّيه كرئيس للجمهورية في هذه المرحلة
ّ
لبنان ،بما يساعد على تحصين الوحدة الوطنية ومسيرة االستقرار والسلم
األهلي بين اللبنانيين ،مؤيّدين أيضا ً كل األفكار اإلصالحية التي يحملها بما
يساعد على وضع ح ّد للفساد في مؤسسات الدولة واإلدارة ،وإلى تحريك عجلة
النمو والتقدم ،والعمل على إرساء العدالة االجتماعية من خالل تكريس قضاء
عادل ومستقل».
أض��اف« :أنّ التفاهمات السياسية التي يش ّكل العماد ع��ون محورها،
سواء تلك التي أُعلنت في معراب يوم الثامن عشر من كانون الثاني الحالي،
نصت عليه قبلها ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله في
أو ما ّ
السادس من شباط  ،2006إ ّنما ش ّكلت وتش ّكل في مضمونها رؤية سياسية
تصب في مصلحة لبنان وهُ ويّته الوطنية
للمرحلة المقبلة  -داخليا ً وخارجيا ً -
ّ
الجامعة ،وينبغي تطوير الحوار حولها لمقاربتها والبناء عليها ال الطعن بها،
على اعتبارها ركيزة عابرة ألي تموضع طائفي أو مذهبي أو فئوي ،في مواجهة
القوى الظالمية التي تعبث بأمن وأمان الشعوب والتي تعمل على تفتيت شمل
اللبنانيين خدمة للعدو الصهيوني».
وأمل الر ّواس «أن تتطلّع القوى السياسية كافة في الجلسة النيابية ال ُمقبلة
إلى تجاوز الحسابات الضيّقة وال ّرهانات الخاسرة ،وانتخاب العماد ميشال
ّ
كمرشح كل لبنان ،رئيسا ً للجمهورية».
عون

رئيسا ً في  8شباط».
واعتبر الجميّل بعد لقائه رئيس حزب «الوطنيين
األحرار» النائب دوري شمعون في السوديكو ،أنّ
«كل الظروف متاحة إلج��راء االنتخابات ،وهناك
ّ
مرشحان حصال على تأييد علني».
وأضاف« :ال يمكن إلزامنا ركوب أي بوسطة» أو
السير بأيّ مرشح ال نعرف أهدافه وإلى أين يريد
أخذنا ولبنان ،لذا نطالب بتوضيحات لكي نأخذ
قرارنا بناء على ذلك».
وع��ن زيارته لشمعون ق��ال الجميّل «ف��ي هذه
الظروف ،من الضروري أن نلتقي ونتشاور ،وأن
يحصل تبادل لألفكار ،ورأينا معروف وهو مشابه
ل��رأي «الوطنيين األح��رار» ونحن لم نفترق بأي
موقف مفصلي في تاريخ لبنان».
في المقابل ،رأى عضو تك ّتل التغيير واإلصالح
النائب ناجي غاريوس أنّ «موقف الجميّل ال يعدو
كونه رفعا ً للسقوف ،ث ّم لماذا يستبق األمور؟ هل
ذهبنا إلى االنتخابات؟».
وعن عالقات «التيار» مع الحلفاء على وقع إعالن
معراب ،شدّد على أنّ «عالقتنا مع حزب الله جيدة
جداً .أ ّما بالنسبة إلى النائب سليمان فرنجية فقد
س ّربه النائب سعد الحريري عبر اإلعالم ،وترشيح
العماد ميشال عون أعلنه الدكتور سمير جعجع من
معراب ،هذا كل ما في األمر ،ونحن نعمل عليه لكن
ليس بطريقة كيدية .ما زلنا نعتبر النائب فرنجية
عضوا ً في التك ّتل ،وأخا ً وصديقاً ،وال إشكال معه وال
نقبل أن يتع ّرض له أحد».

السيِّد :عون أو فرنجية أو الفراغ

إلى ذلك ،قال المدير العام السابق لألمن العام
ال��ل��واء جميل السيد ،عبر»تويتر»« :إل��ى الذين
يسألون :المختصر المفيد في موضوع الرئاسة بين
عون وفرنجية من اليوم إلى ما شاء الله».
واعتبر السيد أ ّن��ه «ما لم يحصل توافق س ّني
شيعي» على عون أو فرنجية فسيبقى الفراغ ،ولفتَ
إلى أنّ «عون أو فرنجية ،وال ثالث لهما إلى ما شاء
الله» ،مشيرا ً إلى أنّ «الباقي تفاصيل ،وشيكات بال
رصيد بما فيها لقاء معراب».
«حسن أوراق العماد عون،
و أشار إلى أنّ جعجع
ّ
لكنه في ظل اتفاق الطائف أعجز من أن يكون صانع
رؤساء أو مم ّرا ً إلزاميا ً إلى الرئاسة ،أو وريثا ً حتميا ً
لعون».

الراعي :للت�ضامن مع �إخوتنا
في ال�شرق
ترأّس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي احتفاالت عيد شفيع
أبرشية فولينيو اإليطالية ،القديس فيليشيانو ،بدعوة من راعي األبرشية
المطران غالتييرو سيغيسموندي .كما ك ّرس مذبحا ً على اسم القديس مارون
داخل كاتدرائية المدينة حيث ُتحفظ فيه هامة شفيع الكنيسة المارونية.
بدأت االحتفاالت بالذبيحة اإللهية التي ترأّسها الراعي بمشاركة عميد مجمع
الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري.
رحب فيها بالبطريرك الراعي
وفي بداية القدّاس ،ألقى سيغيسموندي كلمة ّ
وبالوفد الماروني المرافق له ،وقال« :مجد لبنان أُعطي له ،مجد لبنان ألرض
القداسة التي شهدت االضطهاد والعذاب ،وحصدت القديسين ،أرض االستقبال
والترحيب والضيافة ،وقد بات لبنان اليوم حضنا ً
للمهجرين السوريين
ّ
والعراقيين الذين غزت أرضهم الحرب المريرة التي نأمل أن تتوقف فورا ً
ليعودوا إلى قراهم وبيوتهم».
وتابع« :أهالً بلبنان بلد العيش المشترك ،بلد الجمال والخصب ،بلد الرسالة
والتعايش الجميل بين مختلف األديان والكنائس .إنّ فولينيو احتضنت منذ
زمن طويل هامة مار مارون ،أب الكنيسة المارونية ،وها هي اليوم كاتدرائية
قدّيس فولينيو وشفيعها فيليشيانو يجدّدان استقبال أب الموارنة في يوم
عيد شفيعنا بتخصيص مذبح خاص لهامة مار مارون التي تنتقل إلى التمثال
المصنوع من خشب أرز لبنان».
ّ
المبشرين بالسالم»
وألقى الراعي عِ ظة بعنوان «ما أجملها على الجبال أقدام
دعا فيها إلى «التضامن مع إخوتنا وأخواتنا في الشرق األوسط ،فنساعدهم
من خالل الوسائل الروحية والمادية والمعنوية للمحافظة عليهم في أرضهم
وأوطانهم»

ساندري

وفي ختام االحتفال ،ألقى ساندري كلمة ه ّنأ فيها الكنيسة المارونية على هذا
اليوم التاريخي في فولينيو.
واستكماال ً الحتفاالت عيد شفيع فولينيو القديس فيليشيانو ،ترأّس الراعي
بعد الظهر التطواف التقليدي الذي شارك فيه كل أبناء األبرشية المقيمين
والمغتربين.
من جه ٍة ثانية ،يشارك الراعي إلى جانب البابا فرنسيس في احتفال اختتام
أسبوع الصالة من أجل وحدة الكنائس في بازيليك القديس بولس في روما.

الخازن بعد لقائه مطر:
لح�سم الخيار الرئا�سي

ميقاتي عر�ض الأو�ضاع
مع وزير خارجية الفاتيكان

مطر مجتمعا ً إلى الخازن

غالغر مستقبالً ميقاتي
التقى الرئيس نجيب ميقاتي وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول
ريتشارد غاالغر أمس في حاضرة الفاتيكان.
وت ّم خالل اللقاء ،تبادل اآلراء بشأن الوضع في لبنان والشرق األوسط ،وال
وسبُل الخروج من المآزق السياسية
سيّما تداعيات أزمة النازحين السوريينُ ،
التي تواجهها المنطقة ،ولبنان خصوصاً.
للتوصل إلى
وخالل اللقاء أثنى ميقاتي على الجهود التي بذلها الفاتيكان
ّ
المصالحة وتقارب وجهات النظر في أماكن عديدة في العالم ،متم ّنيا ً «أن يقوم
الفاتيكان بدور فعّ ال في منطقة الشرق األوسط لما يحظى به من احترام لدى
جميع األطراف».
ب��دوره ،أ ّك��د المونسنيور غاالغر «اهتمام البابا فرنسيس بما يجري في
المنطقة ومتابعته ل�لأوض��اع» ،آم�لاً
«التوصل إل��ى حلول سريعة وعادلة
ّ
للمشكالت المطروحة».

عرض رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر ،مع رئيس
المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أجواء زيارة البطريرك
بشارة الراعي إلى الفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس.
وقال الخازن في تصريح« :تش ّرفت بلقاء سيادة المطران بولس مطر،
حيث تداولنا باألوضاع الداخلية والتطورات .فاعتبر المطران مطر أنّ غبطة
البطريرك الراعي لم يعدم وسيلة من أجل تأمين انتخاب رئيس للجمهورية
إلاّ وحاول طرق بابها ،إلاّ أنّ استفحال التجاذبات التي ا ّتخذت طابعا ً دراميا ً
في الفترة األخيرة ،استوجبت ذهابه إلى رأس الكنيسة الكاثوليكية في
ّ
التدخل والمساعدة لما تعنيه هذه الفرصة
العالم البابا فرنسيس ،طالبا ً منه
التاريخية من إحياء هذا الموقع المسيحي األوح��د في المشرق ،وأمل في
استعادة الدور الرئيسي للمسيحيين بعدما َ
أفلته أحداث المنطقة وطمست
تأثيره».
أضاف« :وكان الرأي م ّتفقا ً على أ ّنه ال ب ّد من حسم الخيار الرئاسي إلبقاء
الموارنة بمنأى عن التفاعالت اإلقليمية التي ُتسيء إلى اإلرشاد الرسولي الذي
أودعه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني لدى زيارته لبنان سنة  ،1997تاركا ً
المجال مفتوحا ً أمام المسيحيين للتأثير في مجتمعاتهم ،ال أن يكونوا رهائن
الصراعات التي تعصف بدول المنطقة».
وختم« :كانت مناسبة لتهنئة سيادته بعودته من الزيارة الراعوية التي قام
بها إلى أستراليا».

دريان :لتعزيز
المواطنة
غادر ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دري��ان بيروت إل��ى المملكة
ال��م��غ��رب��ي��ة ت��ل��ب��ي� ًة ل��دع��وة رسمية
للمشاركة في مؤتمر «حقوق األقليات
الدينية في الديار اإلسالمية» ،والذي
ّ
تنظمه وزارة األوق����اف المغربية
بالتعاون مع منتدى تعزيز السلم
واألمن في المجتمعات المسلمة ،وذلك
برعاية الملك المغربي محمد السادس
وحضور وزراء و ُمفتين وشخصيات
من مختلف دول العالم.
وشارك ال ُمفتي دريان فور وصوله
في افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر
يومين ،وأ ّك��د أهمية تعزيز المواطنة
والمحافظة على ح��ق��وق األقليات
غير المسلمة ف��ي ال���دول اإلسالمية
والعربية ،وترسيخ العيش المشترك
واالنفتاح والتالقي وال��م��س��اواة في
الحقوق والواجبات لحماية األقليات
الدينية.

الداود :الجتماع
«� 8آذار» لبحث
مو�ضوع الرئا�سة
تم ّنى األمين العام لحركة النضال
اللبناني العربي النائب السابق فيصل
الداوود في بيان «على قادة التحالف
السياسي لقوى المقاومة ،المس ّمى
 8آذار ،عقد لقاء لهم من أجل البحث
في موضوع رئاسة الجمهورية ،بعد
ّ
مرشحان هما
أن أصبح لهذا الحلف
النائب العماد ميشال عون وهو الخيار
األول لنا ،والنائب سليمان فرنجية
ّ
المرشحين لنا
ال��ذي يُعتبر من أب��رز
أيضاً ،وقد ّ
رشحهما قطبان في  14آذار
هما الرئيس سعد الحريري ورئيس
ح���زب «ال���ق���وات اللبنانية» سمير
جعجع ،ولحسم هذا االستحقاق الذي
بدأ يؤ ّثر على وحدة ّ
خطنا المقاوم ،وفي
التحالفاتالسياسيةواالنتخابيةالتي
بدأت أيضا ً تختلط فيها األوراق ،وهو
ما قد ينعكس على القواعد الشعبية،
وعلى استراتيجيتنا السياسية».

«�أمل»� :أي م�صالحة
ت�صب في م�صلحة
ّ
الوطن

�أ�شاد ب�إنجازات الجي�ش ال�سوري وحلفائه

لقاء الأحزاب :هجوم كيري على المقاومة
ي�ستهدف كل ال�شعب اللبناني
َ
دان لقاء األح��زاب والقوى والشخصيات الوطنية في
بيان بعد اجتماعه الدوري أمس ،في مق ّر هيئة التنسيق،
بشدذة هجوم وزير الخارجية األميركي جون كيري على
المقاومة في لبنان» ،معتبرا ً أنّ «هذا الهجوم إ ّنما هو تأكيد
أنّ أميركا باتت كالعدو الصهيوني ،قلقة ومنزعجة من
تنامي قدرات المقاومة ،وال سيّما على ضوء انتصارات
حلف المقاومة ض ّد قوى اإلره��اب التكفيري في سورية
والعراق ولبنان ،و تبدّل موازين القوى اإلقليمية والدولية
لصالح حلفاء المقاومة ،وهو األمر الذي زاد من قلق العدو
الصهيوني ،والذي عبّر عنه في النقاشات األخيرة التي
جرت في مؤتمر مركز األبحاث القومي في تل أبيب».
وأشار اللقاء إلى أنّ «هذا القلق األميركي الصهيوني
ي���زداد أي��ض��ا بفعل ت��ع � ّزز م��ع��ادل��ة الجيش والشعب
والمقاومة في لبنان ،وتنامي االحتضان الشعبي للمقاومة
محليا ً وإقليمياً» ،الفتا ً إلى أنّ «هجوم كيري على المقاومة
إ ّنما يستهدف كل الشعب اللبناني ،ويؤ ّكد أنّ أميركا إ ّنما
تنطلق في موقفها هذا من منظار المصلحة «اإلسرائيلية»،
ومواقفها األخيرة ُمدانة بكل المعايير».
وأشاد بـ«اإلنجازات الميدانية المتواصلة التي ح ّققها
ويح ّققها كل ي��وم الجيش العربي السوري وحلفاؤه،
والتي كان آخرها تطهير بلدة ربيعة في ريف الالذقية

من الجماعات اإلرهابية المسلحة ،األمر الذي ش ّكل ضربة
قاصمة للمخطط التركي في سعيه إلى إقامة منطقة عازلة
في هذه المنطقة المحاذية للحدود مع تركيا».
وأوض��ح أنّ «ه��ذه اإلن��ج��ازات الميدانية التي تشمل
جبهات القتال كافة ،ع ّززت الموقف السياسي لسورية
وحلفائها في المفاوضات ،وأجبرت الواليات المتحدة
األميركية على التراجع عن موقفها وممارسة الضغوط
على الجماعات السورية الموالية لها للتسليم بالشروط
الروسية  -السورية  -اإليرانية لعقد جنيف .»3
كما َ
دان اللقاء الموقف ال��ذي أعلنه رئيس السلطة
تمسكه بمواصلة
الفلسطينية أول من أمس «وعبّر فيه عن ّ
التنسيق األمني مع العدو الصهيوني ،وإقدام السلطة على
منع العمليات ض ّد جنود االحتالل والمستوطنين».
ولفتَ إلى أنّ «هذا الموقف إ ّنما يش ّكل خدمة كبيرة للعدو
الصهيوني ،نتيجة تم ّكن عمليات االنتفاضة الفلسطينية
الثالثة م��ن ض��رب منظومته األم��ن��ي��ة وزع��زع��ة األم��ن
واالستقرار داخل كيان العدو ،وكذلك نجاحها في إعادة
الصراع إلى نقطة البداية ،وبعث روح المقاومة من جديد،
والتبشير بوالدة جديدة للنضال الوطني الفلسطيني ض ّد
االحتالل بعد أن ثبت للمرة األلف سقوط المراهنة على
الحلول السلمية مع العدو الصهيوني».

المحكمة الع�سكرية �أمام لجنة الإدارة

جانب من اجتماع «لجنة اإلدارة»
لدرسه أل ّن��ه في حال كان هناك خلل ،وطبعا ً هناك
ُصحح أك��ان بتعديل النصوص أو
خلل ،يجب أن ي ّ
اإلجراءات وما إلى هنالك حتى تكون العدالة واحدة
ويتأ ّمن الحق األساسي لكل شخص بالدفاع وفق ما
هو منصوص عليه في حقوق اإلنسان».
بالتجسس
أض���اف« :طبعا ً هناك أم��ور تتعلّق
ّ
وأخرى باإلرهاب ،وهناك أحكام مختلفة تصدر عن
المحكمة العسكرية .كل الذين تكلّموا في هذه الجلسة
وكثير م��ن ال��زم�لاء المم ّثلين م��ن الجهات اإلداري��ة
والحكومية ،تكلّموا بشكل موضوعي بهدف إحقاق
الحق ،وأساس الكالم أ ّنه ال يجوز تجزئة العدالة .من
هذا المنطلق ،نحن ندرس هذا الموضوع وسنتابع
دراسته ي��وم األرب��ع��اء من األسبوع المقبل لنعطي
االطالع على االقتراح ّ
مجاال ً لمن لم يتسنَّ لهم ّ
فيطلعوا
عليه ويضعوا مالحظاتهم في ضوء المعطيات تلك».
وذ ّكر غانم «بأنّ موضوع حقوق اإلنسان والمنظمات
الدولية ذهب أبعد م ّما نحن عليه اليوم .ومنذ سنة
 1997هناك مشروع ودراسات ُوضعت بخصوص
المحاكم االستثنائية التي يجب أن تكون في ظروف
استثنائية ،فالقاضي هو الذي يُعطي الحكم باسم
الشعب اللبناني وليس أي شخص آخر».
ور ّدا ً على سؤال عن صدور عدّة أحكام منذ العام
 2012تتعلّق بالعمالء واإلرهابيين ،ق��ال« :نحن
ليس لنا الحق أن نعترض على حكم بل نعلِّق ،فهناك
محامون وجهات تدّعي وح��ق ع��ام .لقد درس هذا
االقتراح سنة  2011وأتت اقتراحات من بعده قدّمها
ٍّ
تمن بأن
زمالء مثل األستاذ إيلي كيروز ،وكان هناك
يبحث ه��ذا الموضوع بتمهّل كي ال نع ّرض سمعة
الجيش أو الجيش ألي ضجة».

اعتبر عضو هيئة ال��رئ��اس��ة في
حركة «أم��ل» خليل حمدان ،أنّ «أي
مصالحة بين األفرقاء اللبنانيين أمر
يصب في مصلحة الوطن ،وهي مطلب
ّ
وطني يساهم في عملية تعميم لغة
الحوار وا ّت��س��اع رقعته ،وأنّ خطوة
لقاء معراب ضرورية ،إلاّ أنها تبدو
غير كافية لتأمين انتخاب رئيس
للجمهورية وذلك حسب ردود الفعل
التي جاءت لتؤ ّكد ضرورة االستمرار
في الحوار وصوال ً إلى انتشال البلد من
الفراغ الرئاسي».
وأش��ار حمدان خ�لال أسبوع أحد
المنتسبين األوائ���ل للحركة لطفي
حبيب الروماني في بلدة أرنون ،إلى
«عمق األزمة في المنطقة والتو ّترات
المدفوعة بممارسات إرهابية تكفيرية
وتهديدات صهيونية متزامنة» ،الفتا ً
إل��ى أنّ «اإلره���اب التكفيري لم يعد
مج ّرد سلوك متم ّرد لبعض المضلّلين
فقط ،إ ّنما يستمر هذا اإلره��اب كأداة
بهدف زعزعة االستقرار في المنطقة
لحساب العدو الصهيوني وجميع
القوى التي تعمل على تعميم الفوضى
وإجهاد الجيوش العربية واستنزاف
خيرات وثروات هذه المنطقة».

عقدت لجنة اإلدارة والعدل النيابية جلسة أمس
في المجلس النيابي ،برئاسة النائب روبير غانم،
وحضور مق ّرر الجلسة النائب هاني قبيسي والنواب:
إيلي كيروز ،نعمة الله أبي نصر ،زياد أسود ،سمير
الجسر ،ن ّواف الموسوي ،غسان مخيبر ،نديم الجميّل،
سيرج طورسركيسيان ،علي عمار وحكمت ديب.
كما حضر رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي
جان فهد ،عن وزارة الدفاع الوطني المحامي هيام
م�لاط ،المقدم عامر ب��در ،عن نقابة محامي بيروت
سميح بشراوي ،نقيب محامي طرابلس فهد المقدم،
وعن وزارة العدل القاضي محمد صعب.
إثر الجلسة أوض��ح غانم أنّ الغاية منها «درس
اقتراح القانون المتعلّق بالمحكمة العسكرية ،والذي
كنت تقدّمت ب��ه ف��ي آذار  2012وه��و مسجل لدى
مجلس الن ّواب .والسؤال لماذا اليوم؟ ألنّ هذا االقتراح
لم يتسنّ للّجنة دراسته سابقا ً مع أ ّننا بدأنا بدراسة
قانون القضاء العدلي ككل ،درسنا قانون العقوبات.
درسنا اق��ت��راح قانون يتعلّق بأصول المحاكمات
الجزائية ،فنحن ننظر إل��ى الموضوع ككل وليس
كجزء ،وبالتالي العدالة ال تتج ّزأ أكان في القضاء
العدلي أو في القضاء االستثنائي ،ويجب أن تكون
واحدة».
أض���اف« :م��ن ه��ذا المنطلق ،ب��دأن��ا ب���درس هذا
الموضوع في لجنة اإلدارة والعدل ،فال يجوز أن يكون
هناك اقتراح قانون يتعلّق بالمحكمة العسكرية،
ويقال بعد ما أثير من ضجة حول بعض األحكام التي
صدرت أخيرا ً أنّ لجنة اإلدارة والعدل نامت عليه ولم
تدرسه .لذلك واحتراما ً لكرامة أعضاء اللجنة وللّجنة
بح ّد ذاتها ،وضعنا هذا االقتراح على جدول األعمال

الأ�سعد :الحوار
مدخل الحلول

مخزومي بحث الأو�ضاع مع مايلز

زار األمين العام لملتقى األدي��ان
والثقافات للتنمية وال��ح��وار الشيخ
حسين شحاده ،األمين العام للتيار
األسعدي معن األسعد في دارت��ه في
العاقبيه ،وقدّم له التعازي لمناسبة
ذكرى وفاة والده.
وكانت ال��زي��ارة مناسبة للحديث
عن «الحوار وأهميّته وضرورته في
ه��ذه المرحلة على مستوى لبنان،
والمنطقة».
وأ ّكدا «مواصلة الحوار بين األفرقاء
اللبنانيين أل ّن��ه المدخل الطبيعي
والضروري لولوج أي حل ألي ملف
خالفي أو قضية وطنية».
وح ّذرا من «انجرار اللبنانيين خلف
خطابات التحريض الطائفي والمذهبي
أل ّنه الخطر بعينه ،وهذا ما يستدعي
من اللبنانيين جميعا ً وقف ًة وتماسكا ً
وطنيا ً لتحصين الوطن والمجتمع،
والناس».

اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س ح���زب ال��ح��وار
الوطني المهندس ف��ؤاد مخزومي
السفير األسترالي غلين مايلز في
بيت البحر ،وعرض معه األوضاع في
لبنان والمنطقة.
إثر اللقاء ،قال إنّ عالقات لبنان
بأستراليا قوي ٌة يدعمها ويش ّد من
أواص��ره��ا وج���ود م��ئ��ات اآلالف من
المغتربين اللبنانيين على أراضيها.
وش �دّد على أنّ ه��ذه األواص��ر تخدم
االقتصاد في لبنان وتدعمه ،داعيا ً
إل��ى تعزيز ال��رواب��ط عبر تحسين
ظروف االستثمار للمغتربين ورجال
األعمال األستراليين .كذلك دعا رجال
األع��م��ال اللبنانيين إل��ى المشاركة
مع زمالئهم األستراليين لتحسين
الميزان التجاري بين البلدين.

لقاء بين «فتح»
و«حما�س» في
�سفارة فل�سطين
عُ قد أم��س ف��ي مق ّر س��ف��ارة دول��ة
فلسطين في بيروت لقاء جمع السفير
أشرف دبور ومم ّثل حركة حماس في
لبنان علي بركة ،بحضور مسؤول
ال��ع�لاق��ات السياسية ف��ي الحركة
زي��اد حسن ،المستشار أول حسان
ششنية ،نائب أمين سر إقليم حركة
«ف��ت��ح» غسان عبد الغني وعضو
اإلقليم الدكتور سرحان يوسف.
وأشار المكتب االعالمي في السفارة
«إلى أ ّنه ت ّم خالل اللقاء تأكيد تعزيز
الوحدة الوطنية بين كافة مك ّونات
العمل الوطني الفلسطيني في لبنان ».
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المرابطون في ذكرى ثورة يناير:
لخو�ض معركة الوعي �ضد الأفكار الإرهابية
أ ّكدت «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون»
في بيان بمناسبة ذك��رى ث��ورة  25يناير ،أنّ هذه
الثورة «ستبقى في الوجدان التاريخي لألمة العربية
وللمحروسة مصر معلما ً عظيماً ،ومنارة تؤ ّكد قدرة
أهلنا المصريين على إسقاط من يحاول أن يخطف
إرادتهم الحرة الكريمة والعزيزة ،رغم كل المحاوالت
من قوى البغي والشر عصابات اإلخوان المتأسلمين
التي حاولت أن تش ّوه عظمة هذه الثورة الشعبية».
وأض��اف��ت« :أنّ جماهير  30يونيو ،واستجابة
الجيش ألهله وأب��ن��ائ��ه المصريين ،استطاعت أن
ُتعيد لهذه الثورة أهدافها النبيلة في الحرية والتقدّم
واالزدهار وسالمة المجتمع المصري من صقيع س ّموه
َ
عاث فسادا ً وقتالً وذبحا ً في مختلف أقطارنا
عربياً،
العربية».
ورأت الحركة أنّ «ثورة  25يناير وثورة  30يونيو

تؤ ّكدان المؤ ّكد بفرادة ومميّزات أهلنا المصريين في
جدلية الحماية واألم��ن واالستقرار بين خير أجناد
األرض القوات المسلّحة المصرية ،وأهلهم وأبنائهم
وأخوانهم المصريين».
وإذ حيّت الحركة ثورة مصر ،دعت «جميع القوى
الوطنية والقومية الحيّة إلى خوض معركة الوعي
والنضال ض ّد األفكار اإلرهابية الهدّامة لبالء األمة
العظيم  ،وعلى رأسهم الفكر اإلخ��وان��ي المتأسلم،
والوقوف مع أهل مصر الذين قاوموهم منذ عقود وعقود
أل ّننا ندرك أنّ جاهليتهم ستقضي على إنجازاتنا في
تحقيق أقطارنا القوية وأحالمنا في إقامة أمتنا العربية
«التمسك بالحلول السياسية
الخالدة « .كما دعت إلى
ّ
واالقتصادية واالجتماعية المحدّثة في خارطة مسار
ومصير ،تؤدّي إلى التقدّم والتط ّور والقوة والمناعة
في ال ُمقبل من األيام».

