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دعا �إلى جل�سة م�شتركة في � 3أيار

بري :لاللتزام بالد�ستور في مناق�شة قانون االنتخاب

بري مجتمعا ً إلى النواب خالل لقاء األربعاء
ش�دّد رئيس مجلس النواب نبيه
بري في لقاء األربعاء النيابي ،على
«االل��ت��زام بالدستور وم��ب��ادئ��ه في
مناقشة قانون االنتخابات النيابية»،
مشيرا ً إل��ى «أنّ اللجان المشتركة
مدعوة لمناقشة مشاريع واقتراحات
القوانين المتعلقة باالنتخابات
بمسؤولية وجدية للوصول إلى أق ّل
نسبة م��ن االخ��ت�لاف��ات وال��ف��روق��ات
لمناقشتها في الهيئة العامة».
وق��ال إن��ه «سيُصار إل��ى جوجلة
وغربلة هذه المشاريع واالقتراحات،
ف��ي إط����ار ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى نقطتين
أساسيتين :ماهية الدائرة االنتخابية،
والنظام االنتخابي (نسبي ،أكثري،
مختلط ،فردي)».
وك����ان ال��رئ��ي��س ب���ري استقبل
النواب  :إميل رحمة ،وليد سكرية،
ب�لال ف��رح��ات ،اسطفان الدويهي،
كامل الرفاعي ،علي خريس ،ميشال
م��وس��ى ،عبد المجيد ص��ال��ح ،علي
ف��ي��اض ،علي ع��م��ار ،علي المقداد،
نوار الساحلي ،ياسين جابر ،هاني
قبيسي ،علي بزي ،نواف الموسوي،
وعبد اللطيف الزين.
من جهة أخرى ،أبرق الرئيس بري
إلى رئيس الكونغو برازافيل مهنئا ً
باسم االت��ح��اد البرلماني العربي
ومجلس النواب اللبناني بانتخابه.
وك��ان رئيس المجلس دعا لجان
المال والموازنة واإلدارة والعدل،
ال��ش��ؤون الخارجية والمغتربين
الدفاع الوطني الداخلية والبلديات،
اإلع��ل�ام االت���ص���االت ،ال���ى جلسة
مشتركة تعقد في العاشرة والنصف
من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع في 3
أيار  2016وذلك لدرس:
اقتراح القانون الرامي إلى إضافة
اثني عشر نائبا ً على ع��دد النواب
الحاليين ينتخبهم اللبنانيون
المقيمون ف��ي ال��خ��ارج م��ن بينهم:
المقدم من النائب نعمة أبي نصر،
غسان األش��ق��ر ،علي ب��زي ،بطرس
ح���رب ،روب��ي��ر غ��ان��م ف���ؤاد السعد،
غسان مخيبر ،غ��ازي زعيتر ،أحمد
فتفت وياسين جابر.

ـ اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء
ّ
الحق بانتخاب  14نائبا ً من المجلس
النيابي بالتساوي بين المسلمين
والمسيحيين ونسبيا ً بين الطوائف
والمناطق تكون مهمتهم باإلضافة
إل��ى المهمات الدستورية الموكلة
إليهم االهتمام بصورة خاصة بك ّل
ما له عالقة باالغتراب والمغتربين
المقدم من النائب طورسركيسيان.
اقتراح القانون الرامي إلى تعديل
ال��ق��ان��ون رق���م  2008/25ق��ان��ون
االنتخابات النيابية المقدم من النائب
نبيل دي فريج.
اقتراح القانون المعجل المك ّرر
ال���رام���ي إل���ى ت��ع��دي��ل ب��ع��ض م��واد
القانون رقم  2008/25وتعديالته
المتعلق باالنتخابات النيابية المقدم
من النائب بطرس حرب.
اق���ت���راح ال��ق��ان��ون ال���رام���ي إل��ى
تعديل قانون االنتخابات النيابية
رق����م  2008/25ال����ص����ادر في
 2008/10/8المقدم من النائبين
نعمة الله أبي نصر وأالن عون.
م��ش��روع ال��ق��ان��ون ال�����وارد في
ال��م��رس��وم رق���م  8913المتعلق
باالنتخابات النيابية.
اقتراح القانون الرامي إلى تعديل
ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة رق��م
 2008/25المقدم من النواب بطرس
حرب إيلي ماروني ،جورج عدوان.
اقتراح القانون الرامي إلى إضافة
مقعد نيابي لطوائف السريانية
ومقعد مقابل لطائفة الموحدين
ال����دروز ال��م��ق��دم م��ن ال��ن��ائ��ب سامي
الجميل.
اق���ت���راح ال��ق��ان��ون ال���رام���ي إل��ى
ت��ع��دي��ل ال��ق��ان��ون رق���م  25ت��اري��خ
 2008/10/8قانون االنتخابات
النيابية المقدم من النواب عاطف
مجدالني ،غازي يوسف ،أحمد فتفت
وجان أوغاسبيان.
اقتراح قانون لالنتخابات النيابية
المقدم من النائب عاصم قانصوه.
اقتراح القانون المعجل المكرر
ال��رام��ي إل��ى تعديل بعض أحكام
القانون رقم  25تاريخ 2008/10/8

قانون االنتخابات النيابية المقدم من
النواب روبير غانم وأك��رم شهيب،
أحمد فتفت ،بطرس ح��رب ،ميشال
ف���رع���ون ،ج���ورج ع�����دوان ،عاطف
مجدالني.
اقتراح قانون االنتخاب أعضاء
مجلس النواب على قاعدة النسبية
في المحافظة مع م��راع��اة التوزيع
الجغرافي والطائفي للمقاعد المقدم
من النائب محمد الصفدي.
اقتراح القانون المعجل المكرر
الرامي إلى النسبية هي النظام في
التمثيل النيابي (قانون االنتخابات)
المقدم من النائبين غسان مخيبر
ومحمد الصفدي.
اقتراح القانون المعجل المكرر
ال��رام��ي إل��ى تعديل بعض المهل
المتعلقة بقانون االنتخابات النيابية
 2008/25المقدم من النائب أنطوان
زهرا.
اقتراح القانون الرامي إلى صيغة
النظام المختلط وفق  64مقعد نسبي
و 64مقعد أكثري مقدم من النائب
علي بزي.
اقتراح القانون الرامي إلى صيغة
مختلط ب��ي��ن ال��ن��ظ��ام��ي��ن األك��ث��ري
والنسبي المقدم م��ن النائب أك��رم
شهيب.
اقتراح القانون الرامي إلى تعديل
قانون االنتخاب المقدم من الناب
جورج عدوان.
وف��ي سياق متصل ،شكر النائب
نعمة الله أب��ي نصر ،خ�لال مؤتمر
صحافي عقده في مجلس النواب،
رئ��ي��س المجلس نبيه ب���ري على
إح��ال��ت��ه ع��ل��ى ال��ل��ج��ان المشتركة
اق��ت��راح القانون ال��ذي تقدم به في
 2003/11/10ووق��ع��ه ع��دد من
ال��ن��واب ،والمتعلق بإضافة اثني
عشر نائبا ً على عدد النواب الحاليين
ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في
الخارج ويقسمون بالتساوي بين
المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين
الطوائف ،ويجرى انتخابهم في دائرة
أو دوائ��ر إنتخابية تحدد في بلدان
االغتراب من قبل مجلس النواب.

«الوفاء للمقاومة»� :أفظع جريمة يرتكبها «الم�ستقبل»
بعدم التزامه الطائف و�إقرار قانون انتخاب عادل
أ ّكدت كتلة الوفاء للمقاومة أ ّنه «آن األوان لكي تنهض
توجهاتها في
القوى والمرجعيّات السياسية على اختالف ّ
لبنان ،بمسؤوليّتها الوطنية إلنقاذ الوطن وحفظ وحدته
ومك ّوناته ،عبر تأكيد التزامها الكامل مضمون وثيقة
تمثيلي
الوفاق الوطني ،والتوافق على إقرار قانون انتخاب
ّ
صحيح وعادل وفاعل يقوم على المناصفة ويصون العيش
المشترك بين اللبنانيين ،ويعتمد معايير واحدة وموضوعيّة
وشاملة.
وأشارت إلى أنّ «الته ّرب من هذين اإللتزامين هو أفظع
جريمة يواصل ح��زب المستقبل ارتكابها بحق لبنان
واللبنانيين عن سابق قصد وإصرار ،ذلك أنّ االستنسابيّة
لتفجر
في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني هي السبب األعمق
ّ
األزمة السياسيّة التي تتفاقم في البالد ،وتهدِّد بتعطيل كل
مؤسسات الدولة ،و ُتشيع الفوضى والفساد وسرقة المال
الوطني ،وتتسبّب باختراق األمن،
العام ،و ُتضعف التضامن
ّ
و ُتغري العدو بانتهاك السيادة ،و ُتضعف االقتصاد وتزيد
عجز الخزينة ،وتش ّل اإلدارة ،وتحول دون إيصال الحقوق
تجارا ً كانوا أم ع ّماالً ،مالكين أم مستأجرين،
ألصحابها ّ
ّ
موظفين أم إداريّين ،عسكريّين أم تربويّين ،كما تفاقم حدّة
االحتقان والغليان وتصعِّ د الخطاب الطائفي والمذهبي،
وتضيِّع القضايا الوطنيّة الكبرى وتهدر للّبنانيين ولجيشهم
ولمقاومتهم نتائج تضحياتهم ،و ُتحبط اإلنجازات السياديّة
واإلنمائيّة التي تح ّققت بدمائهم».
وأ ّك��دت الكتلة في بيان ،بعد اجتماعها ال��دوري أمس
في مق ّرها في ح��ارة حريك ،برئاسة النائب محمد رعد،
«حضورها جلسات اللجان النيابيّة المشتركة ومشاركتها
التوصل إل��ى أفضل قانون
اإليجابية الفاعلة من أج��ل
ّ
انتخاب عبر مناقشة موضوعيّة لكل اقتراحات ومشاريع
القوانين المطروحة ،وذلك وفق منهجيّة تستند إلى وثيقة
الوفاق الوطني والدستور ومعايير المساواة بين جميع
اللبنانيّين».
وأص � ّرت على «وج��وب متابعة ملفات الفساد وصوال ً

إلى معاقبة المرتكبين الكبار والصغار ،خصوصا ً في مل ّفي
تمييع
اإلنترنت غير الشرعي واإلتجار بالبشر ،ولن تقبل أيّ
ٍ
قضائي أو لفلفة أو حرف األمور عن مسارها الصحيح».
ّ
ودع��ت «اللبنانيّين جميعا ً للمشاركة بفاعليّة في
االنتخابات البلدية واالختيارية رغم األزمة السياسية التي
تعيشها البالد».
ّ
«مؤشرات التالقي الخطير والفاضح
وتو ّقفت الكتلة عند
بين مواقف وأداء كل من اإلدارة األميركية والكيان الصهيوني
والنظام السعودي ،خصوصا ً اتجاه قوى التح ّرر والمقاومة
للطغيان والعدوان في المنطقة ،وقرأت فيها نيّات شريرة
مبيّتة تعبِّر عنها خطوات منهجيّة تكشف طبيعة االستهداف
ودوافعه ومساره وآلياته ،م ّما يش ّكل تهديدا ًبالغا ً يُخطئ كل
من يتوهّ م نجاحه في تحقيق مبتغاه ،وكل من يراهن على
ذلك حاضرا ً أو مستقبالً».
ورأت أنّ «أحدا ً في العالم لن يستطيع تغيير هويّة العالم
العربي أو تصفية قضاياه المح ّقة والمشروعة والعادلة ،أو
إسقاط حق شعوبه في المقاومة لالحتالل ولمشاريع فرض
التبعيّة واالرتهان» ،مؤ ّكد ًة أنّ «المقاومة التي ح ّررت لبنان
من االحتالل «اإلسرائيلي» ،واستعادت سيادته على أرضه
من دون تفاوض أو ارتهان لشروط ،والتي أق ّر العدو أخيرا ً
بأ ّنها أصبحت تش ّكل درع لبنان ،في الوقت الذي يسعى
فيه النظام السعودي لوصفها باإلرهاب تمهيدا ً الستهدافها
والتآمر عليها ،إنّ هذه المقاومة ع ّز وفخر ومجد دائم للبنان
وللعرب ولكل المسلمين واألحرار في العالم ،ولن تستطيع
كل عقول الش ّر في المنطقة والعالم أن ُتسيء إلى سمعتها أو
تشوِّه صورتها أو تقتلع جذورها العميقة من نفوس شعبنا
األبي واألصيل ،كما لن تستطيع كل اإلج��راءات والحمالت
ّ
المنهجية ض ّد المقاومة أن ِّ
تجفف منابعها أو ُتخفي صوتها،
الحقيقي عن إرادة الناس ص ّناع الحياة الكريمة
أل ّنها التعبير
ّ
والتاريخ ،وأل ّنها ليست حالة عابرة أو وافدة أو مستأجرة،
فإنّ كل محاوالت النيل منها لن ُتجدي نفعاً ،بل سترت ّد
لمصلحتها نم ّوا ً وعزما ً وإبداعا ً وخبرات».

قا�ضي التحقيق رف�ض تخلية يعقوب
رف��ض قاضي التحقيق ف��ي بعبدا بيتر جرمانوس
طلب تخلية سبيل النائب السابق حسن يعقوب ،فيما
ق ّرر الفريق القانوني لألخير استئناف القرار أمام الهيئة
اال ّتهاميّة برئاسة القاضي عفيف الحكيم ،مستغربا ً «رفض
طلب تخلية سبيل مو ّكله» ،بعد انقضاء حوالى ستة أشهر
سجنيّة ،وهي المدة القصوى بموجب المادة  108لجرم
الخطف خاصة أ ّنه ال يوجد أد ّلة دامغة أو اعتراف».

من جهتها ،استغربت عائلة الشيخ محمد يعقوب ،في
بيان« ،هذا الرفض» ،معتبر ًة «أنّ استمرار اعتقال ابنها،
هو اعتقال كيدي سياسي بامتياز».
بدورها ،أعلنت عقيلة الشيخ محمد يعقوب ووال��دة
النائب السابق حسن يعقوب الشيخة امتثال حيدر أ ّنه
«سيكون لها موقف حاسم وفاضح» إذا ُرفض االستئناف
اليوم.

فار�س :اقتراح «القومي» لقانون االنتخاب
ّ
يخل�ص لبنان من الطائف ّية والمذهب ّية
عقد النائب مروان فارس قبل ظهر أمس مؤتمرا ً صحافيا ً في مجلس الن ّواب،
حول اقتراح قانون قدّمته الكتلة القومية االجتماعية في شأن قانون االنتخاب،
وقال« :نحن يه ّمنا في هذا اللقاء الصحافي أن نؤ ّكد جملة أمور ،خصوصا ً أنّ
دولة الرئيس األستاذ نبيه ب ّري طرح أنّ هناك  17مشروعا ً واقتراح قانون مقدّما ً
حول قانون االنتخاب ،وأحال الموضوع إلى اللجان النيابية المشتركة».
أضاف« :أريد أن أؤ ّكد أنّ الكتلة القومية االجتماعية قدّمت منذ عام 1997
وس ّجل في محاضر المجلس وال يزال في
اقتراح قانون للمجلس
النيابيُ ،
ّ
محاضر المجلس .وهذا االقتراح يعتمد على جملة من المسائل؛ يعتمد على
النسبي وقانون
اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة ،كذلك على مبدأ التمثيل
ّ
خارج القيد الطائفي .فاقتراح القانون المقدّم ال يعتمد على القيد الطائفي،
بل على النسبيّة ،الفترة االنتخابية الواحدة ،تعزيز دور األح��زاب والحياة
السياسيّة اللبنانيّة».
وتابع« :نحن نعتقد أنّ اعتماد ه��ذا القانون القائم على مبدأ النسبيّة
وتخفيض سنّ االقتراع من  21سنة إلى  18سنة ،يضمن مساوا ًة كاملة بين
الذكور واإلناث ،وتخفيض سنّ االقتراع ،يعني أنّ األحزاب السياسية في لبنان
ستلعب دورا ً مه ّما ً في الحياة السياسية ،ألنّ هناك الكثير من الجهات السياسية
خصوصا ً الرئيس نبيه ب ّري ،والجميع يعتمدون مبدأ الدائرة الواحدة والقانون
النسبي».
ّ
وأعرب فارس عن اعتقاده «أنّ لبنان لن يستطع أن يخرج من أزمته الطائفيّة
المستعصية إلاّ ضمن مشروع من هذا النوع .مشروع يعتمد المساواة الكاملة
بين الرجل والمرأة ،وال يعتمد على الدّين» ،مشيرا ً إلى أنّ «في ا ّتفاق الطائف
ت ّمت الدعوة لتشكيل الهيئة الوطنيّة العليا إللغاء الطائفيّة السياسيّة في لبنان،
تنص المادة  95على إلغاء الطائفيّة السياسيّة.
وفي الفقرة األولى من الدستور
ّ
هذا االقتراح المقدّم سنة  1997هو القانون الذي سوف يقدّم خالصا ً للبنان من
الحالة الطائفيّة والمذهبيّة».

كاغ في الرابية والداخلية

المشنوق مجتمعا ً إلى كاغ
التقى رئيس تك ّتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون في دارته في الرابية
المم ّثلة الشخصية لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ.
كما زارت كاغ وزير الداخلية والبلديّات نهاد المشنوق ،وأبدت بعد اللقاء
«ثقتها وإعجابها بالطريقة القياديّة التي يُدير بها المشنوق االنتخابات البلدية
واالختيارية ،وبتصميمه على إجرائها في مواعيدها».
وشدّدت على «أهميّة مشاركة المرأة في هذه االنتخابات ليس كناخبات فقط،
ّ
كمرشحات أيضا ً من أجل لعب دورهنّ في الحياة السياسيّة اللبنانيّة».
بل
وقالت« :أتطلّع بالطبع إلى تاريخ الثامن من أيار ،وهو اليوم األول الذي
س ُتجرى فيه هذه االنتخابات التي هي جزء مهم من الحياة الديمقراطية في
لبنان».
وختمت كاغ مشيرة إلى أنّ البحث تناول أيضا ً «التط ّورات السياسيّة في
لبنان التي تؤ ّثر طبعا ً على الوضع األمني ،وأهميّة التحدّيات التي يواجهها
لبنان بالتعاون مع المجتمع الدولي».

ح ّمود 7 :موقوفين في الإنترنت
وبالغات بحث عن 4
كشف المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود عن ختم التحقيق الذي
التوسع في التحقيق
ُتجريه المباحث الجنائيّة المركزيّة والمتعلّق بتكليفه
ّ
ّ
المنظم من ِقبَل مخابرات الجيش بشأن استقدام اإلنترنت
على ضوء المحضر
بصورة غير شرعيّة من الخارج.
وأعلن «أ ّنه ت ّم توقيف  3أشخاص ،وتعميم بالغات بحث وتح ّر في حق 3
اشخاص آخرين» ،مشيرا ً إلى «أنّ هذا المحضر سيُحال ،بحسب الصالحية،
إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان لمتابعة التحقيق واإلجراءات الالزمة في
القضية».
وعن مصير قضيّة «غوغل كاش» ،والموقوف فيها شخصان ،أوضح ح ّمود
أ ّنه «ت ّم االدّعاء في هذا الملف أمام قاضي التحقيق األول في بيروت ،وسيت ّم
إرسال طلب اإلذن لمالحقة موظفين».
وأشار إلى أ ّنه ت ّم حتى اآلن توقيف  7أشخاص في ملف اإلنترنت ،وت ّم إصدار
بالغات بحث وتح ّر في حق  4آخرين ،وستت ّم متابعة اإلجراءات من قِبل قضاة
التحقيق.
ولفتَ إلى «أنّ المباحث الجنائيّة المركزيّة في صدد متابعة التحقيق في
مسألة كيفيّة إدخال المعدّات إلى لبنان من دون الحصول على ترخيص من
الجهات المختصة».
وأفيد أن النائب العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم ،إدعى على ستة
أشخاص ،بينهم ثالثة موقوفين في جرم استجرار اإلنترنت بطريقة غير شرعية
وبيعها وتركيبها ،وإهدار المال العام.
وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق األول في جبل لبنان جان
فرنيني.
إلى ذلك ،أشار وزير االتصاالت بطرس حرب إلى أنه لم يطلع بعد على طلب
اإلذن الذي تقدم به القاضي إبراهيم له في موضوع االنترنت غير الشرعي.
وفي تصريح تلفزيوني ،أكد حرب أن أي قرار سيتخذه سيكون لتسهيل عمل
القضاء.

حمدان ه ّن�أ غريب:
�سنبقى مع ًا على طريق المقاومة
أبرق أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريّين المستقلّين -المرابطون
العميد مصطفى حمدان ،رسالة تهنئة إلى حنا غريب النتخابه في اللجنة
المركزية للحزب الشيوعي أمينا ً عا ّما ً للحزب ،مؤ ّكدا ً «أ ّننا سنبقى دائما ً
على طريق المقاومة والنضال ،من أجل تحقيق مجتمع الرفاهية والتقدم
واالزدهار على أرض وطننا لبنان ،الذي نطمح وإيّاكم إلى بناء الوطن الحر
وتحقيق المواطنيّة الحقيقية ،بعد أن نح ّقق أهدافنا في القضاء على هذا
الطائفي والمذهبي».
النظام
ّ
أضاف حمدان في برقيته« :بذل أبناء الحركة الوطنيّة اللبنانيّة الدماء
وسقطوا شهداء لتحقيق حلمهم في بناء وطن العدالة االجتماعية وتكافؤ
الفرص وإسقاط هيمنة الطبقة السياسية اإلقطاعية ،التي ارتكزت خالل
سنين وسنين على تبعيّتها للخارج واستطاعت االستمرار حتى يومنا
هذا».
وختم« :نحن على اقتناع تام ،أ ّننا وإيّاكم سنمضي في درب المقاومة
والدفاع عن كل القضايا اإلنسانية المح ّقة وفي مقدّمها قضيّة العرب،
القضيّة الفلسطينية .كل التحية لكم ولشهداء الحزب الشيوعي اللبناني،
وفي مقدّمهم القادة الشيوعيّون الوطنيّون الذين سيبقون في ذاكرة الوطن
وحركات التحرر العرب ّية والعالم ّية».

عون � :إذا لم تتح ّقق ال�شراكة في الحكم
ف�سيكون لبنان بخطر
أس����ف رئ��ي��س ت��ك � ّت��ل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون «أ ّننا
ال نزال حتى اليوم نبحث عن وصاية
في الغرب أو الشرق النتخاب رئيس
يحافظ على شعار السيادة والحرية
واالس��ت��ق�لال» ،م��ؤ ّك��دا ً أ ّن���ه «إذا لم
تتح ّقق الشراكة والتوازن في الحكم
فسيكون لبنان بخطر».
وقال عون في حديث تلفزيوني في
ذكرى االنسحاب السوري من لبنان،
ر ّدا ً على سؤال «ال يمكن القول إ ّننا
عاجزون عن بناء دولة ،ولكن قوانين
االنتخاب التي اع ُتمدت لم تترك مجاال ً
للشعب اللبناني كي يقوم بتداول
السلطة .فالقوانين التي ُوضعت
لكي تؤ ّمن األكثرية في العام ،1992
أ ّم��ا بقيّة القوانين التي وضعوها،
صلت على مقاساتهم كي يبقوا
فقد ُف ّ
محتفظين باألكثرية نفسها».
أض����اف« :وع��ن��دم��ا ب���اتَ هناك
خ��وف م��ن أن ي��خ��س��روا األك��ث��ر ّي��ة،
مدّدوا لمجلس الن ّواب وأعطوه والية
جديدة ،وهذه الوالية الجديدة هي
غير شرعية وفقا ً للمعايير الدستوريّة
العالمية.
أنا لستُ مجتهدا ً بالقانون ،ولك ّنني
تعلمت القوانين ومعنى الدساتير.
كذلك تعلّمتُ أن أميّز بين الشرعيّة
والقانونيّة .لذلك فإنّ الشرعية هي
التي تعطي اإلذن لمجلس الن ّواب
بممارسة التشريع ومراقبة الحكم.
ول��ك��ن ن��أس��ف ألنّ ال��ش��رع��ي��ة غير
محترمة ،واألكثرية ال ُمنتخبة في
العام  2009تريد أن تتح ّكم ،على
الرغم من عدم شرعيّتها ،بانتخاب
رئيس الجمهورية» .وشدّد على أنّ
بناء الدولة يبدأ من قانون انتخابي
جديد.

وأش��ار إلى أنّ «موضوع الفساد
متراكم منذ فترة طويلة ،وبالعودة
إلى الصحف المكتوبة التي صدرت
قبل أن أعود إلى لبنان ،نجد أنّ هناك
اعترافا ً شامالً من كل المسؤولين عن
وجود فساد ،ولكن المعضلة اآلن،
هي أ ّننا لم نحدّد من هو المسؤول
عنه .الجميع يتحدّث ع��ن وج��ود
الفساد وض��رورة مكافحته ،ولكن
حتى اآلن ما من أحد كافحه».
وقال« :نشهد اليوم بداية الكالم
ع��ن ال��ف��س��اد ،حيث ب���رزت قض ّية
الشرعي والفساد في
اإلنترنت غير
ّ
الداخلي والحبل على
ق��وى األم��ن
ّ
الجرار .فإذا أردنا متابعة المسيرة
في نبش الملفات ،قد ال ينجو أحد».
ورأى أنّ «أي أحد يبدأ بمكافحة
الفساد ،ستظهر أمامه طرق جديدة
وملفات جديدة ،ونتيجة التغيير
يُفتح طريق بناء الدولة .نحن أول
من ب��دأ بالمطالبة بكشف الفساد،
ومطالبة الشعب بمكافحة الفساد
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اليوم ،أت��ت نتيجة لما ك� ّررن��اه من
كالم في هذا الموضوع».
أضاف« :لقد وجدنا في مطالباتنا
بمحاربة الفساد أن «ال حياة لمن
تنادي في الحكم» ،ولكننا نبّهنا
المواطنين ،ونأمل أن ي َ
ُفضح الفساد
وأن يت ّم اإلص�لاح في جيلكم أنتم.
نحن وضعنا البدايات في موضوع
اإلصالح والتغيير ،ولكن هذا األمر
يتطلّب وقتا ً طويالً نسب ّياَ ،تماما ً
كما حصل في النهضة بكل عصور
العالم ،فالنهضة التي حصلت في
ال��ق��رن ال��س��اب��ع عشر ف��ي فرنسا،
كانت بداياتها في القرن السادس
عشر».
و ر ّدا ً على س��ؤال ،أ ّك��د عون أ ّنه
إذا «لم تتح ّقق الشراكة والتوازن
في الحكم ،وإذا لم يلعب ك ٌل دوره
بتناغم م��ع السلطة التشريعية
والتنفيذية ،سيكون لبنان بخطر ألنّ
الشواذ ال يمكن أن يدوم».

زا�سيبكين بحث و«لقاء الأحزاب» الأو�ضاع:
المنطقة �أمام مفترق طرق
أ ّكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين أنّ
األوضاع في المنطقة أمام مفترق طرق وال سيّما سورية.
ك�لام زاسيبكين ج��اء بعد لقائه أم��س ف��ي السفارة
الروسية وف��د هيئة التنسيق للقاء األح���زاب والقوى
الوطنية اللبنانية ،وت ّم البحث في مختلف األوضاع على
منسق اللقاء
الساحة اللبنانية واإلقليميّة .وض ّم الوفد
ّ
الدكتور بسام الهاشم ،الوزير السابق كريم ال ّراسي عن
تيار «المردة» ،عضو المكتب السياسي للحزب السوري
القومي االجتماعي وهيب وهبي ،عضو المكتب السياسي
لحركة «أم��ل» علي عبد الله ،عضو المكتب السياسي
لـ«حزب الله» الدكتور علي ضاهر ،الشيخ شريف توتيو
عن «جبهة العمل اإلس�لام��ي» ،رئيس التنظيم القومي
الناصري سمير ش��رك��س ،وع��م��اد العماد ع��ن الحزب
الديمقراطي اللبناني.
بعد اللقاء ،قال الهاشم« :زرنا سعادة السفير زاسيبكين
الذي نعت ّز بصداقته ،كما نعت ّز كلقاء أحزاب بصداقتنا
للبالد العظيمة التي يم ّثلها ،وكانت مناسبة لتبادل الرأي
في مختلف المستجدّات على صعيد القضيّة السوريّة
ومسيرة مفاوضات جنيف مع محاولة تل ّمس وجهة
التط ّورات في السياسة الروسية .وكانت وجهات النظر
متطابقة ،وخرجنا من عند سعادة السفير بانطباعات
مطمئنة جدا ً للمستقبل بأنّ هناك إعادة تأكيد أنّ روسيا
مستمرة في إنجاز ما بدأته وما تعمل على إنجازه وهو
اإلسهام في إعادة السالم إلى ربوع سورية وحفظ وحدة
الكيان السوري ،وتمكين مختلف المك ّونات السورية من
التفاهم على حل ديمقراطي ما عدا القوى المتط ّرفة التي
إذا أرادت أن تستثني نفسها واالستمرار في استثناء
نفسها من مسيرة الحل لن يبقى أمام القوى األخرى بما
فيها النظام سوى الدفاع عن النفس ،وهذا ما فهمناه حول
هذه القضية».

أض���اف« :كما ت��ن��اول الحديث قضية تعنينا بشكل
مباشر ،وهي قضية الهجمة الشرسة والعدوانيّة التي
كان التأسيس لها في القانون الصادر في  18كانون األول
الماضي في الكونغرس األميركي وو ّقعه الرئيس أوباما،
ويقضي بإنزال عقوبات وتطويق وحصار مالي واقتصادي
بحق حزب الله والشخصيّات والمؤسسات المتعاملة
معه .وبالتوازي مع هذه الهجمة الهادفة إلى وقف ّ
بث
تلفزيون «المنار» وإذاعة «النور» عبر األقمار الصناعية
وقطع إمكانات ّ
البث الفضائي أمام حزب الله».
أضاف الهاشم« :نحن نتو ّقع ،وهذا ما قلناه لسعادة
السفير ،من روسيا وسائر الحلفاء في العالم أن يقوموا بما
هو الزم للدفاع عن هذه القوى الحليفة فال يمكن السماح
ببقاء المدى االقتصادي والمالي واإلعالمي مستباحا ً من
القوى المعادية لمحور المقاومة .وسمعنا أجوبة مطمئنة
التوجهات الروسيّة إليجاد بدائل ،وهناك طبعا ً آفاق
حول
ّ
اخ��رى .كما بحثنا في زي��ارة يقوم بها لقاء األح��زاب إلى
روسيا ،واألمل كبير بحصول مثل هذه الزيارة في وقتٍ
قريب».
ب���دوره ،ق��ال السفير ال��روس��ي« :نحن نلتقي دائما ً
والحديث مستمر ومفيد جداً ،خالل كل الفترات وخاصة
اآلن حيث أ ّننا أمام مفترق طرق في ما يخص األوضاع في
المنطقة ،وال سيما سورية».
أضاف« :لقد شرحت بعض األفكار الروسيّة التي نح ّققها
من خالل المفاوضات في جنيف والتنسيق الميداني وفي
مجال مكافحة اإلرهاب ،فضالً عن الهموم الكبيرة بالنسبة
للمساعدات اإلنسانيّة في سورية فيجب أن يكون هناك
نشاطات متكاملة إليجاد الحلول الجزئية والمخرج لهذا
النزاع ،وهذا شيء أساسي لتوجيه األمور في المنطقة نحو
األفضل».

هبة ع�سكرية �أميركية لقوى الأمن

ممثل ب�صبو�ص :حجر ي�سند الخابية
تم أم��س في ثكنة ال��ل��واء الشهيد
وسام الحسن في الضبيه ،حفل تسلّم
هبة أميركية لمصلحة المديرية العامة
لقوى األم��ن ال��داخ��ل��ي ،وه��ي عبارة
عن أربعين دراجة آلية نوع «هارلي
ديفيدسون» ،وأرب��ع آليات للركاب
(فان) وخمس حافالت نقل.
حضر االحتفال ممثل المدير العام
لقوى األم��ن الداخلي اللواء ابراهيم
بصبوص ،قائد وحدة القوى السيارة
بالوكالة العميد فادي الهاشم ،القائم
بأعمال السفارة األميركية في بيروت
السفير ريتشارد جونز ومدير مكتب
إنفاذ القانون ومكافحة المخدرات
ف��ي أفريقيا وال��ش��رق األوس���ط لدى
وزارة خارجية ال��والي��ات المتحدة
األميركية انطوني فرنانديز ،ووفد من
السفارة األميركية ،إضافة إلى عدد من
الضباط.
وأل��ق��ى السفير ج��ون��ز كلمة قال
فيها« :إن السفارة األميركية فخورة
بالشراكة مع قوى األمن الداخلي في
تدريب وتجهيز قوى األمن اللبنانية
للحفاظ على الشعب اللبناني ووطنه
بأمان .منذ العام  ،2008قدَّم المكتب
ال��دول��ي لمكافحة المخدرات وإنفاذ
القانون في السفارة التابعة لوزارة
الخارجية األميركية ،أكثر من 160
مليون دوالر من المساعدات لقوى
االم��ن الداخلي .واحتفالنا اليوم هو
لنسلم رسميا أربعين دراج��ة نارية
من نوع «هارلي ديفيدسون» وأربع
آليات وخمس حافالت لنقل الركاب،
هو خطوة أخ��رى في المساعدة على

جانب من االحتفال
ضمان أن قوى األم��ن الداخلي لديها
المعدات التي تحتاجها لتقديم خدمة
إنفاذ القانون بشكل فعال إلى الجمهور
اللبناني».
وأكد أن «شراكة الواليات المتحدة
مع قوى األم��ن الداخلي هي جزء من
تعهدنا الطويل األمد للعمل مع الشعب
اللبناني ومؤسسات الدولة ،خاصة
في قطاع األمن».
بعدها ألقى العميد الهاشم كلمة
اللواء بصبوص ،وجاء فيها:
إن الصداقة المتينة بين الواليات
المتحدة األميركية ولبنان ُتترجَ م
اليوم ،وم��رة جديدة بتسلم وتسليم
آل��ي��ات عسكرية ودراج�����ات ن��اري��ة
مقدمة هبة من الحكومة األميركية
لمصلحة المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي وبسعي مشكور من مكتب
 INLوالسفارة األميركية في لبنان.

يؤكد هذا اإلنتاج على حسن العالقات
الوطيدة بين بلدينا».
أض��اف« :لقد اعتدنا من على هذا
المنبر ،وفي هذه الثكنة بالذات ،على
استقبالالهباتالعينيةوشكرمانحيها
على عطاءاتهم .ال شك لدينا اليوم وفي
هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي
تمر بها منطقة الشرق األوسط والدول
المجاورة والتي تسودها الحروب
والنزاعات واألعمال اإلرهابية أن هذه
الهبة تأتي في توقيت مناسب يتماشى
مع القول المأثور« :كأنها الحجر الذي
يسند الخابية».
ثم أج��رى ع��دد من عناصر وحدة
ال��ق��وى ال��س��ي��ارة م��ن��اورة بالرماية
ومحاكاة لعملية مداهمة وتوقيف
مطلوبين.
وفي الختام ،استعرض المحتفلون
الهبة والتقطت الصور التذكارية.

