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العدالة والتنمية لغة جديدة :هل ت�ؤكد اقتراب النهايات؟

الحوار في �إجازة :م�ؤ�شر خير
�أم بداية احت�ضار؟

 روزانا ر ّمال

علي بدر الدين
أس��دل السياسيون اللبنانيون الستار على الموسم السياسي
الشتوي وأخ��ذوا ألنفسهم إج��ازة الصيف ،بعد أن توافقوا ضمنا ً
وعلنا ً على إقفال العديد من الملفات الخالفية الساخنة ،أو التي ما
تزال مدار نقاش وسجال لتأمين عدالة توزيع الحصص حتى ال يظلم
أي فريق ،ألنّ الظلم حرام «ومن شيم النفوس أال تظلم» ،ومن حقهم
ّ
الخلود إلى الراحة واالستجمام في داخل لبنان أو خارجه بعد أن
أتعبتهم االنتخابات البلدية واالختيارية .وزحمة االجتماعات وتعدّد
المشاريع التي يمكن أن ينقذا البلد ويوفرا حياة كريمة للمواطنين
ألنّ هاجسهم الدائم خدمة الناس غير أنهم التزموا بمقولة «إنّ لبدنك
حقا ً عليك».
وكان التعويل قائما ً على اجتماع هيئة الحوار برئاسة الرئيس نبيه
بري ،والذي سبقته إشارات تفاؤلية وإيجابية ،وأنه سيشكل محطة
تترجم في اتفاق المتحاورين على
مفصلية استثنائية على األق � ّل
َ
عناوين عديدة ،منها بالتحديد قانون االنتخاب المختلط كبديل عن
قانون الستين ،وهذا ما لم يحصل ومن تداعياته اإلحباط النفسي
ال��ذي أص��اب المنتظرين المتفائلين بالتغيير الشكلي والوهمي أو
تبديل جلد القانون القديم بقانون جديد مج ّمالً قد يكون أسوأ ،أو
على شاكلة سلفه لجهة الحفاظ على الطبقة السياسية الحاكمة التي
أتاحت لنفسها التمديد للنواب ،ولقانون الستين الذي ال بديل عنه
المس ب��ه ،ألن��ه قانون مقدّس
وال خيار غيره وال أح��د يتجرأ على
ّ
وفضله كبير على الطوائف والمذاهب والزعماء والقيادات والطبقات
السياسية المتعاقبة ،وم��ن ال��وف��اء أن يظ ّل ه��ؤالء أوف�ي��اء ل��ه حتى
يقضي الله أمرا ً كان مفعوالً.
وق��د فعل الرئيس ب��ري ،بصفته راع�ي�ا ً للحوار ،م��ا يمكن فعله
إلنجاحه وإحداث صدمة إيجابية تبشر اللبنانيين بأنّ اآلتي من األيام
ربما سيكون أفضل على مستوى اتضاح الحلول وتثمر الحوارات
غير أنّ صدمة ترحيل الحوار إلى ما بعد انتهاء إجازة الصيف حمل
أكثر من تفسير ،وأكد الثابتة المعروفة في أداء السياسيين «مكانك
يخص قانون
راوح» وفاقد الشيء ال يعطيه ،وأن ال شيء جديد بما
ّ
االنتخاب أو غيره من الموضوعات المطروحة للنقاش والخالف
والرفض والقبول ،والك ّل يغنّي على مصالحه وحقوقه الضائعة
يصح القول« :السياسيون في وا ٍد ولبنان واللبنانيون في وا ٍد
حتى
ّ
آخر»...
وق��د أقفل الموسم السياسي على ق��رار ات�خ��ذه ح��زب الكتائب
بفصل عضو مكتبه السياسي وممثله في الحكومة سجعان قزي
على خلفية ق��رار انسحاب الكتائب من حكومة المصلحة الوطنية
ور ّد فعل قزي على هذا القرار الذي وفق رأيه ال يقدّم وال ّ
يؤخر ،ولن
يحدث صدمة أو يغيّر في مسار الواقع السياسي الطاغي العتبارات
على عالقة باألوضاع الداخلية المأزومة والملتهبة جدا ً على مستوى
المنطقة ،والتي تنذر بانفجار عسكري واس��ع ،قد يقلب الموازين
وي�غ�يّ��ر بالتحالفات واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ات م��ن دون إخ �ف��اء العالقات
المتراكمة والمتوترة بين فتى الكتائب األغ� ّر سامي الجميّل الذي
يرأس الحزب وبين سجعان قزي السياسي واإلعالمي المخضرم،
وال��ذي له صوالت وج��والت سياسية وحزبية فرضته شريكا ً في
اتخاذ القرارات المصيرية للحزب ،وفق ما ذكره وقطف ثمرة نضاله
الحزبي وتد ّرجه في مواقع تنظيمية بأن اختاره حزبه وزي��را ً في
�أي ق��رار قد ينزع عنه لقب الوزير،
الحكومة الحالية ،ول��ن يقبل ب� ّ
ال سيما أنّ الحكومة باقية حتى إشعار آخر رغم عجزها وفشلها،
وفق ما قال رئيسها تمام سالم ،وأنّ بقاءها مرهون بوقف جرعات
اإلنعاش الداخلية والخارجية ولضرورة الحاجة إلى وجود حكومة،
والتي تح ّولت فشة خلق وجلد يومي حتى من القوى السياسية
المشاركة فيها ،وينطبق على الوضع الحكومي القول «لم يبق في
الميدان إال حديدان» ،بعد أن طال الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية
ولم يحن بعد القرار الدولي واإلقليمي الذي يفتح المجال النتخاب
ّ
وكف أي��ادي األفرقاء السياسيين المحليين عن هذا
الرئيس العتيد
االستحقاق ،إضافة إلى مقاطعة العديد من الكتل النيابية للمجلس
النيابي المشكوك في صحة تمثيل النواب بفعل التمديد لهم بمعزل
أسس العتماد تمديدات طاولت مواقع
عن خيارات الللبنانيين والذي ّ
سياسية وأمنية وإدارية.
الحدث األه ّم الذي شهده الموسم السياسي هو إنجاز انتخابات
المجالس البلدية واالختيارية التي أسقطت ال��ذرائ��ع األمنية التي
س ّوقتها قوى سياسية وأنتجت تمديدا ً للمجلس النيابي ،ولكن عقدة
االنتخابات النيابية المق ّررة العام المقبل ما تزال قائمة وقد تحول
دون إجرائها حتى لو حصلت ستكون على أساس قانون الستين
الذي هو بمثابة التمديد لمعظم النواب الحاليين وإنْ تغيّرت بعض
األسماء والوجوه العتبارات سياسية أو حزبية أو عائلية ضيقة.
على اللبنانيين أال يفقدوا األمل بالحوار وإنْ تأجلت اجتماعاته إلى
 2و  3و  4آب المقبل تزامنا ً مع نضوج ثمار التين والعنب والصبار
علّه فأل خير ،أو كما ُيقال :ك ّل «تأخير فيه خير» ،غير أنّ ما يطفو على
السطح السياسي ال يبشر وال يمكن البناء عليه لتحقيق الطموحات
واألمنيات.

يغيب الحديث بين أروقة حزب العدالة والتنمية عن
توسع وآمال بامتداد الحزب سياسيا ً وفكريا ً
مشاريع
ّ
نحو مناطق مجاورة ،ففي حين كان قد شاب هذا االعتقاد
ألكثر من خمس سنوات يتوجه الحزب ،حسب المصادر،
نحو مراجعة ذاتية كاملة لكل ما كان قد انتهجه من تبني
خرائط تنشر الفكر اإلخواني بشقه المعروف عربيا ً على
إطار المنطقة الواقعة تحت خط التغيير ضمن مرحلة
الربيع العربي الذي فرض حركة اإلخوان المسلمين جزءا ً
ال يُستهان فيه من نسيج المنطقة العربية ،خصوصا ً
النتيجة التي تحققت في مصر بعد سيطرة اإلخ��وان
وحكم الرئيس المخلوع محمد مرسي وبعد النتيجة التي
تحققت أيضا ً في تونس قبل الثورة الثانية بعد أن كان
حزب النهضة فصيالً حاكما ً بقوة .األمر نفسه عاشته
ليبيا وص��وال ً إلى فلسطين ،حيث تعتبر حركة حماس
أهم فروع الحزب العسكرية التي استطاعت بشكل مريب
ضبط النفس طيلة عمر صراع الديمقراطيات مع الشعوب
العربية ،خصوصا ً لجهة التقدّم نحو إسرائيل والتصعيد
أقله بما يعتبر تبنيا ً النتفاضة السكاكين البيضاء التي ال
تزال تقدم أروع مشاهد العنفوان الفلسطيني وتقدم أيضا ً
الدم كل يوم.
المد اإلخواني تقدّم في سوريا أيضاً ،لكنه لم يستطع
أن ينسج صلة الوصل بين مصر وتركيا من جهة وباقي
العالم العربي م��ن جهة أخ���رى ،ول��م يستطع «حتى
الساعة» وصل األردن التي تعيش مخاطر أمنية جدية
اليوم معه ،فكانت سوريا أول من قطع رأس االمتداد
واضعة تركيا أم��ام مفصل ج��دي جعلها تتحسب ألي
ارتدادات لحرب التكفير في الجوار السوري.
لفت دور اإلخ��وان المسلمين المسلح في سوريا مع

�ب في
تقارير أمنية سورية ح��ول دور فاعل مسلح ص� ّ
مصلحة التضييق على النظام السوري واستهدافه تنفيذا ً
لقرار تركي صادر عن حزب العدالة والتنمية الذي تبنى
سياسة التوسع متفرغا ً لها بكل ما أمكن.
بالرغم من اشتداد المعارك في حلب اليوم إال أنها لم
تعد قادرة على توسيع أفق الحزب لجهة إنعاش قدرة
األتراك على فرض سياسة توسعية بالمنطقة بظل وجود
القوات الروسية واإليرانية التي ال ترغب تركيا أن تشعل
بينهما أي فتيل لكباش جديد بل وتهتم جداً ،حسب مصدر
ديبلوماسي تركي بإعادة العالقات الممتازة مع إيران
وروسيا ويقول المصدر بخصوص إيران «ترمي تركيا
لالرتقاء بمستوى العالقات بين البلدين إلى حجمها
السابق ،فالبلدان يربطهما قواسم مشتركة كثيرة وتركيا
تبذل قصارى جهدها لتعزيز التعاون الثنائي».
أقصى ما تصبو إليه أنقرة اليوم إبعاد شبح دولة كردية
بالشمال السوري تربطها بالعراق .وكل ما يجري تسييره
اليوم ينطلق من هذا العنوان الذي يشرح بوضوح تراجع
منطق العدالة والتنمية عن التوسع المفترض ما يشرح
انكفاء تركيا ً مشهوداً.
يقول مصدر مقرب من القيادة السورية ح��ول ملف
األك��راد لـ «البناء» إن «وح��دة الكيانات الجغرافية هو
المطلوب اليوم وب��أن رس��م خرائط لكيانات جغرافية
جديدة غير وارد ،أي أن التقسيم ليس ما ستقبل عليه
المنطقة باألشهر المقبلة ،وبالنسبة لتركيا تحديدا ً فهي
ال تنفعها دولة مجاورة «رخوة بدون تماسك» .وهو أيضا ً
ما تتمسك فيه عواصم كبرى مثل واشنطن وروسيا».
هذا الحديث يشير إلى قلق ومخاوف تركية تريد تأكيد
عدم انسجامها مع أي فكرة تقسيم .فهي على ما يبدو
المتضرر األكيد وربما الوحيد من تداعيات إغالق األزمة
السورية على أي شكل من الفصل الجغرافي ،وبالتالي
فان حلم االك��راد بمشروع خاص سيقابل برفض تركي

 هتاف دهام
تح ّول الحوار الوطني إل��ى ج��دل عقيم .ال يريد تيار
المستقبل المتصدّع ح ّل المشكلة السياسية .إرباك «الزرق»
وتخبّطهم لم ينعكس ليونة في نقاش القانون االنتخابي.
فاحت رائحة قانون الستين من مداخالت رئيس الكتلة فؤاد
السنيورة في عين التينة أول أمس .أخرج ما ينضح به إناء
بيت الوسط إلى العلن .ال للنسبية الكاملة .يعمل التيار
األزرق إلطالة النقاشات غير الجادّة .يطرح عبر ممثليه
«أصحاب السعادة» مشاريع انتخابية في حفالت تضييع
الوقت في اجتماعات اللجان المختصة واللجان المشتركة.
ك ّل تخريجات الرئيس نبيه بري من السلة الكاملة إلى
الدوحة اللبنانية وصلت إلى طريق مسدود بانتظار خلوة
آب« .األستاذ» تع ّذر عليه عقدها في شهر تموز بداعي سفر
وزير الخارجية جبران باسيل في األسبوع األول من تموز،
ووزير االتصاالت بطرس حرب في األسبوع الثاني منه
ووزير السياحة ميشال فرعون في األسبوع الثالث.
يؤكد مصدر نيابي على هامش اجتماع اللجان المشتركة
لـ «البناء» أنّ لبنان بات أمام حلين :إما مؤتمر تأسيسي
بصرف النظر عن التسميات يقود إلى توافقات حول كيفية
إنتاج السلطة وتوزيع الصالحيات ،أو يستم ّر العجز القائم
منذ ثالث سنوات بانتظار التسويات اإلقليمية ،بمعنى ربط
النظام في لبنان بطبيعة الح ّل في سورية .شبّه واقع لبنان
اليوم بوضعه عام  ،2004مشيرا ً إلى أنّ رئيس المجلس
يحاول إبعاد الكأس المرة عن اللبنانيين بدعوته إلى
جلسات حوار مكثفة إلنتاج سلة كاملة من التفاهمات .ربما
تكون محاولته األخيرة أو تنجح وتقود إلى خارطة طريق
لحلول وطنية ،أو تفشل ويبقى مصير لبنان مجهوالً.
انعكس عدم االتفاق في جلسة الحوار على قانون
انتخاب على نقاشات اللجان المشتركة .ظهرت بحالة
ضياع وتخبّط .ذهبت المداخالت في اتجاه التأكيد على
الطائف والحاجة إلى تطبيق اإلصالحات فيه .تن ّوعت اآلراء
بين من ّوه بالحرص على الطائف وأنّ القانون االنتخابي
يجب أن يكون تحت سقفه مثل النائب عمار ح��وري.
استعرض األخير القوانين االنتخابية في انتخابات
 .2009 – 2005 – 2000 – 1996 – 1992كلها لم تلحظ
ما نص عليه اتفاق الطائف من مبادئ (اعتماد المحافظة
كدائرة انتخابية ،مراعاة مقتضيات العيش المشترك
بعد إعادة النظر في التقسيمات اإلداري��ة) .هدف النائب
البيروتي من هذه الجوجلة تأكيد أنّ الطائف لم يطبّق،
فليعط فرصة التطبيق .يريد «تيار الرئيس الشهيد»
غسل يديه من ك ّل المرحلة التي كان شريكا ً فيها (90%
من الحكومات ترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري).
ش ّكل كالم حوري رفضا ً ّ
مبطنا ً ومق ّنعا ً للتغيير وتتمة لما

 ات��ص��ل رئ��ي��س المجلس
العام الماروني ال��وزي��ر السابق
وديع الخازن بالبطريرك بشاره
ال���راع���ي ق��ب��ي��ل م���غ���ادرت���ه إل��ى
ال��والي��ات المتحدة األميركية في
زي��ارة رسمية ورعوية ،داعيا ً له
بـ«التوفيق» ،ومتمنيا ً أن «تتكلل
جهوده بالنتائج المرجوة منها».
 ال��ت��ق��ى رئ���ي���س أس��اق��ف��ة
بيروت المطران بولس مطر في
دار مطرانية بيروت المارونية في
األشرفية ،وف��دا ً ألمانيا ً برئاسة
عضو برلمان دولة بافاريا النائب
مارتن نويماير ،بحث معه أوضاع
المسيحيين ف��ي لبنان والشرق
وأوضاع النازحين السوريين في
لبنان.

الحريري مستقبالً السفير التركي

عون مستقبالً وفد التيار الجمهوري المدني

اوال واخيرا وس��وري في كل االح��وال هو ما يفقده قدرة
النجاح على التطبيق ،مهما اشتد الحديث فيه او استخدم
من اصل التجاذبات باألشهر الماضية وربما الحقاً.
يلفت اليوم نفس جديد يعيشه حزب العدالة والتنمية
بشخص رئيسه الجديد ايضا ً «بن علي يلدرم» الذي
وعلى ما يبدو دخل المهمة خلفا ً ألوغلو بنيات التهدئة او
االنكفاء عن الصراعات التي أدت إلى توتير العالقات مع
الجوار جراء االزمة السورية ،حسبما صرح منذ ايام وهذا
يعتبر تحوال ً الفتا ً يخرج عن صديق «العمر» ،حسب ما
تصفه الصحافة التركية للرئيس رجب طيب اردوغان.
يلفت مساعد الرئيس التركي أردوغان« ،جميل إرتيم»
إلى ان «ثمة توقعات قوية بشأن تحسن في العالقات
التركية مع روسيا وان لهذه العالقات تأثيرات إيجابية
على االقتصاد والسياحة في تركيا .وهنا تبدو موسكو
ابرز الدول التي تصدعت العالقة معها جراء ازمة سوريا
وتبدو اكثر الدول التي تمنح القيادة التركية نوعا ً من
االستقرار وتعيدها للمربع االول ،لكن هذا يحمل بعدين
أساسيين االول «أن تكون تركيا قد ق��ررت دف��ع الثمن
الباهظ وهو التعاون الرسمي العسكري مع روسيا في
سوريا أو على األقل ضبط الجماعات المسلحة المدعومة
منها وإغالق الحدود» ،وثانيا ً توصل انقرة إلى خالصة
مفادها ان التخلص من كابوس الدولة الكردية ال يمكن
ان يتم ب��دون مصالحة واضحة األس��س مع روسيا من
دون اي مراوغة .وهنا فان الجدية التركية ستفرض على
موسكو موقفا مباشرا عند تقديم اول مؤشر بهذا االطار او
تراجع.
لغة العدالة والتنمية الجديدة وفكرة التخلص من
أزمات أسستها األزمة السورية تكاد تشبه معادلة تركيا
السابقة قبل الحرب السورية وهي سياسة «صفر مشاكل
مع الجيران» التي اشتهر فيها داوود أوغلو ،فهل تكون
اللغة الجديدة هذه مؤشرا ً على اقتراب النهايات؟

لفت عدد من
المتابعين لمسار
العمل الحكومي
إلى أنّ جدول أعمال
جلسة مجلس
الوزراء أمس تض ّمن
بنودا ً عديدة ال ته ّم
المواطنين بشكل
مباشر باستثناء بند
وحيد يتعلق بتخفيض
الغرامات المتوجبة
على متأخرات بعض
الرسوم ،كالرسوم
البلدية ورسوم السير
والميكانيك وأوامر
التحصيل وتسويات
مخالفات البناء ...وما
عدا ذلك بنود روتينية
إدارية كنقل اعتمادات
وغير ذلك مما «ال
يسمن وال يغني من
جوع».

ا�ستقبل وفداً من «اللقاء الوطني للنهو�ض والتغيير»

�إناء ال�سنيورة ين�ضح بـ «ال�ستين»
قاله السنيورة في هيئة الحوار .يحضر ممثلو تيار األزرق
الجلسات الحوارية والنيابية مسلحين بقواعد كالم
مقفلة ترفض أيّ منطق تغييريُ .يص ّر هؤالء على التمسك
بالطائف والنظام األكثري ،وعلى رفض أيّ تعديالت أو
محاوالت إصالح تحت مب ّررات وحجج واهية.
وفيما ح ّذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار
من تمزيق الطائف والتعاطي معه باستنسابية .برز كالم
لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من منطق
يوسع مساحة النقاش ويفتح
انفتاحي ،من الممكن أن ّ
ثغرة في الجدار المقفل بين األط��راف .اعتبر أنّ ما يجب
احترامه هو الدستور .الطائف ال يعني شيئاً .ليس إنجيالً
المس بالطائف
أو قرآناً .وال معنى للدعوات التي تح ّذر من
ّ
في وقت ينهار فيه البلد .عدّد «شيخ بكفيا» مالحظات
اعتبرها جوهرية على الطائف ،منها أنّ النواب الذين
أق ّروا الميثاق الوطني انتخبوا يومذاك قبل  19عاما ً وأنهم
منتهو الصالحية .وتأكيدا ً على موقف حزب الله والتزاما ً
بأدبياته ،رأى النائب علي فياض أن ال شيء يمنع من
تعديل الطائف أو تغييره .وسأل :ماذا يعني كالم رئيس
كتلة المستقبل في هيئة الحوار أمس« ،أنّ أقصى ما يمكن
بلوغه الصيغة الثالثية 60 68-؟ هل يعني ذلك إقفاال ً
للنقاش حول قانون االنتخاب وعدم إمكانية الوصول
إلى نتيجة توافقية؟ طلب فياض جوابا ً من نواب تيار
المستقبل حول هذه النقطة .وقرأ في العودة إلى نقاش
القواعد التي قامت عليها صيغة الوزير ف��ؤاد بطرس
انتكاسا ً إلى ال��وراء .فمع صيغة الرئيس نبيه بري كان
النقاش على قاعدة انتخاب  64نائبا ً على أساس النسبي
و 64نائبا ً على أساس األكثري .طرح الثالثي القواتي -
المستقبلي – االشتراكي صيغة انتخاب  68نائبا ً على
أس��اس األكثري و 60نائبا ً على أس��اس النسبي .واآلن
جاء تيار المستقبل ليعيدنا إلى صيغة (بطرس) القائمة
على انتخاب  77نائبا ً على أساس األكثري و 51نائبا ً على
أساس النسبي .فضالً عن أنّ المعايير التي يستند إليها
المشروع هي معايير تعاني من اختالالت وتحتاج نقاشاً،
والتقسيمات اإلدارية استنسابية .فسخت دائرة مرجعيون
– حاصبيا إلى دائرتين وأبقت في الوقت نفسه على دائرة
راشيا  -البقاع الغربي.
استسلمتاللجانالمشتركةلواقعالنقاشات.الإضافات
جديدة تستأهل عقد اجتماعات دورية وأسبوعية ،بعد أن
تق ّرر عقد جلستين أسبوعياً .تأجلت االجتماعات لثالثة
أسابيع .حدّد الموعد المرتقب في  13تموز المقبل ،بعد أن
اعترض بعض النواب بينهم النائب حسن فضل الله على
رفع اللجان المشتركة تقريرا ً إلى هيئة الحوار ،معتبرين
أنّ للمجلس سلطة دستورية أرفع ،فيما هيئة الحوار ليس
لها صفة رسمية.

حردان :لقانون انتخابات يعتمد الدائرة الواحدة والن�سبية
ً
ً
وتثبيتا لدعائم دولة المواطنة
تح�صينا لوحدة لبنان

حردان مستقبالً الوفد
استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح��ردان وف��دا ً من اللقاء الوطني للنهوض
والتغيير ض ّم الوزير السابق د .عصام نعمان ،موريس
نهرا ،سايد فرنجية ،سركيس أبو زيد ود .علي دندش.
وحضر اللقاء نائب رئيس الحزب توفيق مهنا ،رئيس
المكتب السياسي الوزير السابق علي قانصو والعميدان
وائـــل الحسنية ومعن حمية.
وفد اللقاء وضع قيادة «القومي» في صورة تح ّركه
واستهدافاته ،الفتا ً إلى أنّ الوضع المتردّي الذي يشهده
لبنان على المستويات كافة ،يملي على جميع القوى أن
تتح ّمل مسؤولياتها في تحصين لبنان من خالل الوصول
إلى تحقيق عدالة التمثيل ،وهذا التحصين ال يت ّم إال من
خالل سنّ قانون جديد لالنتخابات النيابية يقوم على
مبدأ النسبية ،ولبنان دائرة واحدة.
وطرح وفد اللقاء مجموعة نقاط تشكل بوصلة حراكه
يصب في صالح
للوصول إلى قانون انتخابات عصري
ّ
لبنان واللبنانيين.
من جهته ،أثنى حردان على ك ّل مبادرة تدفع في اتجاه

الوصول إل��ى قانون انتخابات عصري يحقق صحة
التمثيل وعدالته ،وأشار إلى أنّ الحزب السوري القومي
االجتماعي قدّم اقتراح قانون لالنتخابات على أساس
لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية خارج القيد الطائفي،
ونحن ال ن��زال ملتزمين بهذا االتجاه ،ونعمل له ،ألننا
نرى فيه مصلحة وطنية لبنانية ،وتثبيتا ً لدعائم دولة
المواطنة على أنقاض دولة الطوائف والمذاهب.
بأمس الحاجة إلى إقرار
أضاف ح��ردان :نحن اليوم
ّ
يحصن لبنان ويعزز وحدة
قانون انتخابات نيابية
ّ
ويؤسس لقيام دول��ة مدنية قوية ق��ادرة،
اللبنانيين،
ّ
بجيشها وشعبها ومقاومتها ،دولة منيعة تقاوم االحتالل
«اإلسرائيلي» وتواجه اإلرهاب والتطرف.
تتوسع مروحة اللقاءات،
وشدّد حردان على ضرورة أن
ّ
وتشمل مختلف القوى السياسية ،ألنّ المصلحة الوطنية
اللبنانية تقتضي مشاركة الجميع في إيجاد السبل
الكفيلة بتحصين لبنان ،وتخليصه من سطوة القوانين
تقسم اللبنانيين وتصدّع
المتخلّفة وآثامها الطائفية التي ّ
وحدتهم.

مجل�س الوزراء يق ّر خف�ض غرامات الر�سوم المت�أخرة
وتعديل مر�سوم تعيين ّ
الحد الأدنى للأجور

ن�شاطات
 استقبل رئ��ي��س الحكومة
تمام سالم ،في السراي الحكومية،
نائب حاكم مصرف لبنان محمد
بعاصيري وبحث معه في شؤون
مالية.
كما استقبل وف��دا ً من خريجي
قسم الماستر ف��ي إدارة األعمال
في جامعة «ستنافورد» األميركية
ب��رئ��اس��ة ش����ارل م���وران���ي ،في
إط��ار جولة يقوم بها الوفد على
المسؤولين اللبنانيين.
وم���ن زوار ال���س���راي :النائب
السابق اسماعيل سكرية.
 التقى رئيس تكتل «التغيير
واإلص�لاح» العماد ميشال عون،
ف��ي دارت���ه ف��ي ال��راب��ي��ة المجلس
البلدي في قرنة شهوان برئاسة
جان بيار جبارة.
ث��م ال��ت��ق��ى وف����دا ً م��ن «ال��ت��ي��ار
ال��ج��م��ه��وري ال��م��دن��ي» ب��رئ��اس��ة
الدكتور ميشال متني.
 ع�����رض ال���رئ���ي���س س��ع��د
الحريري في «بيت الوسط» مع
ممثلة األمين العام لألمم المتحدة
في لبنان سيغريد كاغ األوض��اع
العامة والتطورات اإلقليمية.
وب��ح��ث م��ع ال��س��ف��ي��ر ال��ت��رك��ي
ف��ي لبنان شاغاتي أرس��ي��از في
المستجدات المحلية واإلقليمية
والعالقات الثنائية.
ث��م استقبل وف���دا ً م��ن جمعية
اإلم����ام أح��م��د ال��رف��اع��ي برئاسة
كمال الرفاعي الذي قدّم للرئيس
الحريري كتابا ً بعنوان «وعلّم
بالقلم».

خفايا
خفايا

(داالتي ونهرا)

عقد مجلس ال���وزراء جلسة عادية
قبل ظهر أمس ،في السراي الحكومي،
برئاسة رئيس مجلس ال���وزراء تمام
سالم.
وإثر الجلسة التي استمرت نحو ثالث
ساعات ونصف ساعة ،تال وزير اإلعالم
رمزي جريج المقررات الرسمية ،الفتا ً
إلى أنّ الرئيس سالم «جدّد ،كما في كل
الجلسات السابقة ،المطالبة بضرورة
انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت
بعد أن طال الشغور الرئاسي ألكثر من
سنتين ،وأدى استمراره الى تعطيل عمل
سائر المؤسسات الدستورية والى خلل
كبير في مقومات نظامنا السياسي».
أض���اف« :بعد ذل��ك ج��رت مناقشة
عامة لبعض المستجدات والمواضيع
أب���دى فيها ال����وزراء وج��ه��ات نظرهم
بصددها ،ثم انتقل المجلس الى بحث
المواضيع ال��واردة على ج��دول أعمال
الجلسة ،فتمت مناقشتها وبنتيجة
التداول اتخذ المجلس بشأنها القرارات
الالزمة وأهمها:
ـ الموافقة على مشروع قانون يرمي
إلى تخفيض الغرامات المتوجبة على
متأخرات بعض ال��رس��وم ،كالرسوم
البلدية ورس���وم السير والميكانيك
وأوامر التحصيل وتسويات مخالفات
البناء.
ـ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي
الى تعديل المرسوم رقم  7423تاريخ
 2012/1/25المتعلق بتعيين الحد
االدن��ى الرسمي ألج��ور المستخدمين

مجلس الوزراء منعقدا ً في السراي
والعمال الخاضعين لقانون العمل
ونسبة غالء المعيشة وكيفية تطبيقها.
ـ الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي
الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة
العامة إلى موازنة بعض الوزارات للعام
 2016على أس��اس القاعدة االثنتي
عشرية ألجل دفع مخصصات ورواتب
أو تنفيذ أحكام قضائية ومصالحات.
ـ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي
ال��ى تعديل بعض أح��ك��ام المرسوم
رق��م  4564ت��اري��خ 1981/12/12
لجهة وجوب اشتمال العطل المدرسية
ف��ي ال��م��دارس الخاصة على األعياد

(داالتي ونهرا)
والمناسبات كافة التي تعطل فيها
االدارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات.
ـ الموافقة على طلب وزارة الخارجية
والمغتربين تشكيل لجنة وطنية
لمتابعة موضوع الهجرة.
ـ الموافقة على م��ش��روع مرسوم
يرمي إلى تصديق التصميم التوجيهي
وال��ن��ظ��ام التفصيلي ال��ع��ام لمنطقة
البازورية العقارية في قضاء صور.
ـ الموافقة على م��ش��روع مرسوم
يرمي الى تصديق التصميم التوجيهي
والنظام التفصيلي العام لمنطقة الخيام

العقارية في قضاء مرجعيون.
إحالة بعض المشاريع الى لجان
وزارية لدراستها».
وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق قبل الجلسة« :يجب إعادة
النظر في مناقصة مشبوهة جرت في
مجلس اإلنماء واإلعمار حول النفايات،
واختلفت أسعارها ،ما يثير الشبهة
حولها».
وعند خروجه من الجلسة ،أشار
المشنوق ،ر ّدا ً على سؤال ،إلى أنّ «ملف
أمن الدولة بيد الرئيس سالم ،وأستبعد
التمديد ألحد».

