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وف

اجتماع الكتلة«.

�سليمان يف »القدي�س يو�سف« راف�سًا تعطيل ت�سكيل احلكومة برفع املطالب: 

�ساأ�ستمر يف الدفاع عن �سيادة لبنان بوجه التهديد اأو الإرتهان 
العماد  رئيس اجلمهورية  شــّدد 
احلكمة  »ان  على  سليمان  ميشال 
قدمًا  املــضــي  تقتضي  والــواقــعــيــة 
الطائف  ــفــاق  ات بــنــود  فــي تطبيق 
الراهن  الظرف  أن  معتبرًا  كاملًة«، 
لــيــس ظـــرف تــعــديــالت ميثاقية او 
اعــادة تأسيس وتكوين بل مرحلة 
حتسني شــروط والــوصــول بالبالد 

الى شاطئ األمان«.
ــرئــيــس ســلــيــمــان حفلة  رعـــى ال
تسليم الشهادات في ذكرى املئويات 
الــثــالث لــكــلــيــات الــطــب واحلقوق 
في  والهندسة  السياسية  والعلوم 
جامعة القديس يوسف في حضور 
دكاش  سليم  االب  اجلامعة  رئيس 
ــواب واعــضــاء مجالس الكليات  ون

واخلريجني.
خلّريجي  ـــمـــات  كـــل ــــقــــيــــت  وُأل
كــلــيــات الــطــب واحلــقــوق والعلوم 
ــهــنــدســة. ثــم القى  الــســيــاســيــة وال
رئــيــس اجلــامــعــة كلمة رحـــب فيها 
على  فيها  اثنى  سليمان  بالرئيس 
ــدمــًا له  الــــدور الــــذي يــقــوم بـــه، مــّق
درعًا تذكارية، وقال: »ان حضوركم 
بيننا ومعنا في حفل تخريج طالب 
كلياتنا في ذكرى مئوياتها، تعبير 
عــن االهــتــمــام الــبــالــغ الـــذي لطاملا 
أوليتموه شبيبة لبنان، قادة الغد، 
وهو فعل إميان بطاقاتهم اخلالقة، 
وبدورهم احلاسم في رسم مستقبل 
ــا، وبــقــدرتــهــم على  ــن ــوطــن زاهـــــر ل
محاربة الفساد، وبناء دولــة احلق 
واملــؤســســات، على اســس العيش 
الدميوقراطية،  ومــبــادئ  املشترك، 
والعدالة، واالمناء املتوازن، وتكافؤ 

الفرص، واملساواة«.
اجلمهورية  رئـــيـــس  ألـــقـــى  ـــم  ث
كلمة، أثنى فيها على دور اجلامعة 
وخّريجيها ثم تناول الشأن الوطني، 
قال: »أما وقد اختار اللبنانيون من 
امليثاقية  الــدميــوقــراطــيــة  جهتهم 
جمهورية  إطــــار  فـــي   ،1943 عـــام 
تعتبر  بـــرملـــانـــيـــة  ـــة  ـــراطـــي دميـــوق
السلطات وصاحب  الشعب مصدر 
املؤسسات  عبر  ميارسها  السيادة 
الدستورية، وعــادوا وأكــدوا عليها 
ـــاق الــوطــنــي في  ـــوف فـــي وثــيــقــة ال
العام 1989 بعد عقود من التقاتل 
واالحتراب، بأن ال شرعية ألي سلطة 
املشترك،  العيش  ميثاق  تناقض 
السياسية  والواقعية  احلكمة  فإن 
الدقيقة  املرحلة  هــذه  في  تقتضي، 
ــا، املــضــي قـــدمـــا، في  ــاريــخــن مـــن ت
الطائف،  اتفاق  بنود  كامل  تطبيق 
بالشكل املنطقي واملتكامل والسليم، 
وصــــوال وفـــق خــطــة مــرحــلــيــة، الى 
الدولة املدنية، دولة املواطنة التي 
يحلم بها كل متحفز الــى االصالح 

واحلداثة والتقّدم«.
ودعا إلى »العمل على توضيح كل 
أعاقت  التي  الدستورية  االشكاالت 
لغاية اآلن عمل املؤسسات، بسبب 
نواقص في املندرجات، أو غموض 
في النص أو التباس في التفسير، 
وذلــك بهدف حتسني شــروط ادارة 
الدولة وحتريرها من القيود. ولقد 
ومستفيضة  كاملة  دراســة  أجنزنا 
التوضيحات  هــــذه  مــجــمــل  حــــول 
والتعديالت، متهيدا لعرضها على 
طاولة التداول والنقاش، واقرارها 

بأكبر قدر من القناعة والتوافق«.
وأردف: »بــصــورة مــوازيــة، فقد 
انتهينا مــن اعـــداد مــشــروع قانون 
متكامل لــالمــركــزيــة االداريـــــة، مبا 
املتوازن،  املناطقي  االمنــاء  يضمن 

والتنوع القائم من ضمن الوحدة.
أما على الصعيد اآلني فسنكرس 
كل اجلهد من أجل حتقيق االهداف 

الوطنية امللحة اآلتية:
1- إقــنــاع مختلف االطـــراف في 
الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، بـــأن مصلحة 
بــالــذات، هي  الــوطــن ومصلحتهم 
لبنان،  استقرار  على  احملافظة  في 
بالتزام »إعــالن بعبدا« الــذي ذهب 
البعض الى حد طلب إدخال جوهره 
فــي مــقــدمــة الــدســتــور قـــوال وفعال، 
وتاليًا حتييد بالدنا عن الصراعات 
واحملـــاور االقليمية والــدولــيــة، أي 
التداعيات  وعـــن  األمم،  لعبة  عــن 
والضاغطة  املــتــنــامــيــة  الــســلــبــيــة 

لألزمة السورية.
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حتافظ  جـــديـــدة  حــكــومــة  لتشكيل 
على االســتــقــرار وتــعــالــج الشأنني 
االقتصادي واالجتماعي، واملشكلة 
الناجتة من تفاقم اعــداد الالجئني 
الـــســـوريـــني، وتــهــتــم بـــاعـــالء شأن 
اجلامعي،  ــم  ــي ــل ــع ــت وال الـــتـــربـــيـــة 
السياسية  االستحقاقات  وتواكب 
والتطورات االقليمية بوعي وحكمة 
وحزم، وترضي الرأي العام وجيل 
الشباب. وال يحق ألي منا تعطيل 
هــذا االســتــحــقــاق حتــت وطـــأة رفع 
سقوف املطالب. فالشعب والدستور 

هما مصدر السلطات.
3-  اعــــادة جــمــع أطــــراف هيئة 
ــي لــلــبــحــث بشكل  ــوطــن احلـــــوار ال
مــســؤول وجـــاد فــي افــضــل السبل 
الــكــفــيــلــة بــخــدمــة مــصــلــحــة لبنان 

وادارة شؤونه«.
ـــه »فـــي مــــوازاة ذلك  وأوضــــح أّن
املسؤولية  بـــحـــكـــم  ســـأســـتـــمـــر، 
الــدســتــوريــة املــلــقــاة عــلــى عاتقي، 
بـــدعـــمـــكـــم، وبــــدعــــم املـــؤســـســـات 
امللتزمة  احلية  والــقــوى  الشرعية 
ـــة، فــي الـــدفـــاع عن  ـــدول مــشــروع ال

الرئيس سليمان يتحّدث في احتفال جامعة القديس يوسف )تصوير: داالتي ونهرا(

أّدوا منا�سك العمرة
احلريري وعائلته 

أّدى الرئيس سعد احلريري وعائلته برفقة شقيقه بهاء الدين، مناسك العمرة في مكة 
املكرمة.

سيادة لبنان واستقالله واستقراره 
فــي وجــه اي تهديد او اعــتــداء او 
ارتهان او تبعية واخراجه من عقدة 
تسمحوا  ال  جهتكم  مــن  اخلــــوف. 
لــلــقــوى املــتــشــددة او املــتــهــورة او 

املرتهنة مــن أن جتــركــم مــن جديد 
الـــى اتــــون الــعــنــف واحلـــــروب في 
داخل البالد او في خارجها ودروب 
الهجرة واخلنوع، وهي أقلية وفقًا 

لكل االحصاءات«.


