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احلريري يتع ّهد بعدم العودة اإىل الإنق�سام يف البلد
وي ّتفق مع اأر�سالن على موا�سفات القانون الإنتخابي العادل

استقبل رئيس مجلس ال��وزراء سعد
احل��ري��ري ق�ب��ل ظ�ه��ر أم��س ف��ي ال �س��راي
احلكومي نائب رئيس مجلس النواب
فريد مكاري وعرض معه آخر املستجدات
واالوضاع العامة في البالد.
ث��م استقبل الرئيس احل��ري��ري وف��د ًا
من احلزب الدميقراطي اللبناني برئاسة
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون امل�ه�ج��ري��ن ط��الل
ارسالن الذي اوضح ان «زيارته في اطار
ج��ول��ة ن�ق��وم بها على ال��رؤس��اء الثالثة
وج��رى بحث في موضوع الساعة وهو
ق��ان��ون االن �ت �خ��اب ،وأك��دن��ا ل��ه م��ا قلناه
في بعبدا بضرورة الوصول الى قانون
انتخابي جديد وع�ص��ري يحقق صحة
وعدالة التمثيل في البلد ويساوي بني
اللبنانيني وال ي�ف��رق بينهم والرئيس
احلريري مع هذا الطرح وهو أعلن أكثر
م��ن م��وق��ف ،إن ك ��ان م��ن خ���ارج مجلس
ال��وزراء او داخله بأنه مص ّر على وجود
قانون جديد للبنانيني وه��و ق��ال بشكل
اوضح ونحن نتبنى ونؤيد طرحه ،أننا
كقوى سياسية وكحكومة نكون فشلنا
فشال ذريعا امام اللبنانيني اذا لم نحقق
ون�ت�ق��دم خ �ط��وات ج��دي��ة ب��إجت��اه قانون
جديد لالنتخابات.
أض� � ��اف ارس� � � ��الن :م ��وق ��ف احل���زب
الدميقراطي اللبناني موقف قدمي كطرف
ونحن مع النسبية الكاملة برأينا ،ليس
على خلفية اقصاء او معاقبة وال ان يكون
ه�ن��اك ف��ري��ق مستهدف ف��ي البلد بغض
النظر ال سمح ال�ل��ه ،نحن م��ع قناعة ان
البلد محكوم بالتوافق وطاملا ان لبنان
م�ح�ك��وم ب�س�ي��اس��ة ال �ت��واف��ق وط��امل��ا ان
الدميوقراطية في لبنان اعطيناها إسم ًا
غير م��وج��ود ف��ي ك��ل دول العالم ،اال في
لبنان وهو إسم الدميقراطية التوافقية.
وبالتالي الدميقراطية التوافقية التي
ارتضيناها اذا اردنا تطبيق هذا املوضوع
يجب توسيع مروحة املشاركة والتمثيل
بني كل القوى في البلد ليتحول املجلس
النيابي بالفعل الى مجلس حواري جدي
يضم كل من ميثل على حجمه في البلد.
الفت ًا إلى أن النظام االكثري يحقق رابح ًا
وخ��اس��ر ًا ،أم��ا القانون النسبي فيحقق
الربح للجميع ،لكل شخص حسب حجمه
وم��ا مي �ث��ل .وع�ن��ده��ا ال ي �ك��ون ه �ن��اك من
محادل على قاعدة أن من ينال  %51من
حجم االصوات في دائرته يربح كل شيء
وال��ذي ينال  %49من حجم االص��وات في
دائرته ليس له احلق في التمثيل ضمن
دائرته مبقعد نيابي ،وه��ذا االم��ر يعتبر
ظلم ًا.

الرئيس احلريري يرعى توقيع اتفاقية التعاون بني مجلس البحوث واجلامعات اللبنانية األربع في حضور الوزير حمادة (تصوير :داالتي ونهرا)
وختم ارسالن قائال :خرجنا من عند
الرئيس احلريري الذي نؤيد ونؤكد على
دوره وال��ع��الق��ة التي تربطنا معه على
موقفه بوجوب اخل��روج بقانون جديد،
وقد اتفقنا على عنوان يلخص كل شيء
وهو العدالة واملساواة وصحة التمثيل
ب��أي ق��ان��ون سيطرح ف��ي ال��ب��ل��د ،وليس
لدينا أي مشكلة .ف��إذا قوانني املختلط
تؤمن العدالة وصحة التمثيل واملساواة
فليس هناك من مشكلة لدينا ،واذا قوانني
االكثري تؤمن ذلك ال مشكلة لدينا .نحن
ك��ح��زب م��ع النسبية ال��ت��ي ن��راه��ا بأنها
تعطي م��س��اواة وع��دال��ة ب��ني ك��ل الناس
والفرقاء ،واذا كان هناك من لديه أفكار
اخرى تؤدي الى ذات الغرض فال مشكلة
لدينا .ما يهمنا هو أن يتطور البلد وكذلك
احلياة السياسية فيه وعلى هذه القاعدة
نحن متفقون مع الرئيس احلريري على
ال��ع��ن��وان ال��ع��ري��ض ف��ي م��ق��ارب��ة ق��ان��ون
االنتخاب ،وإن شاء الله نستطيع اجناز
هذا القانون في اقرب فرصة ممكنة».
واستقبل الرئيس احلريري مسا ًء
في «بيت الوسط» وفد ًا من مجلس نقابة
احمل��ام��ني ف��ي ب��ي��روت برئاسة النقيب
أنطونيو ال��ه��اش��م ،ال���ذي اوض���ح انه
«استعرضنا معه شؤون قصور العدل
والقضاء ونقابة احملامني ،وكانت لنا
مطالب عنده وقد وعدنا خير ًا بشأنها.
ون��ح��ن ك��ل��ن��ا أم���ل ف��ي ه���ذا ال��ع��ه��د ،أن
تتحقق عدالة أفضل في لبنان ملا فيه

خير جميع املواطنني».

اتفاقية دعم البحوث

وك���ان ال��رئ��ي��س احل��ري��ري رع���ى قبل
الظهر في السراي احلكومي حفل توقيع
ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون ب��ني امل��ج��ل��س الوطني
للبحوث العلمية وأربع جامعات لبنانية،
ه����ي :اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة واجل��ام��ع��ة
األميركية في بيروت وجامعة القديس
يوسف وجامعة الروح القدس-الكسليك،
بهدف تطوير التعاون في برنامج دعم
ال��ب��ح��وث العلمية ،حضر احل��ف��ل وزي��ر
التربية والتعليم العالي م��روان حمادة
ورؤس���اء اجل��ام��ع��ات اللبنانية د .ف��ؤاد
أي����وب واالم��ي��رك��ي��ة د .ف��ض��ل��و خ���وري
والقديس يوسف د .سليم دكاش والروح
ال��ق��دس – الكسليك د .ج���ورج حبيقة
ب���االض���اف���ة إل����ى رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة
املجلس ال��وط��ن��ي للبحوث العلمية د.
جورج طعمة وأمني عام املجلس د .معني
ح��م��زه وم��ج��م��وع��ة م��ن ع��م��داء الكليات
وال��ق � ِّي��م��ني ع��ل��ى ال��ب��ح��وث العلمية في
اجلامعات األربع ومدراء مراكز املجلس
واالم�����ني ال��ع��ام مل��ج��ل��س ال������وزراء ف��ؤاد
فليفل.
ف��ي مستهل احل��ف��ل ال��ق��ى ال��دك��ت��ور
ح��م��زة كلمة اوض���ح فيها ان��ه م��ن خالل
هذا البرنامج سيصار الى مضاعفة قيمة
الدعم الذي يناله كل مشروع بحثي.
كما حتدث الوزير حمادة ال��ذي لفت

ال��ى رم��زي��ة ه��ذا اللقاء عشية االحتفال
بذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق
احلريري ال��ذي كان من رواد هذا النوع
من التميز العلمي في لبنان.
والحظ الرئيس احلريري ان في البلد
اليوم ورش��ة اصالحات كبيرة ج��د ًا ،ألن
الدولة بكاملها وكل مؤسساتها بحاجة
الى اصالح  ،ولكن ليصبح هذا االصالح
ح��ق��ي��ق��ي � ًا ي��ج��ب ان ي��ح��ص��ل م���ن خ��الل
ال��ت��ع��اون م��ع ك��ل اجل��ام��ع��ات االساسية
ف���ي ل��ب��ن��ان خل��ل��ق م��ج��ت��م��ع ل��ن��رى كيف
بامكاننا كدولة ان نطور انفسنا وما هي
االصالحات التي يجب ان نقوم بها.
وقال« :هذا مشروع طويل االمد وهذه
مبادرة سأقوم بها في املستقبل القريب
وي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ان ن��ع��م��ل على
اجنازها ،واالهم بالنسبة لي هو ان تكون
اجلامعات االساسية منخرطة في هذا
املشروع».
وختم قائ ً
ال :خالفاتنا احيانا تؤثر
علينا ول��ك��ن��ن��ي ال��ي��وم م��ن م��وق��ع��ي لن
اس��م��ح لالنقسام ب��أن ي��ع��ود ال��ى البلد
وه����ذا ام���ر اؤك����ده ل��ك��م  .اع����ود واوج���ه
شكري الى اجلميع وخاصة اجلامعات
على اجلهد ال��ذي بذلته وليوفقنا الله
لنتمكن من االستمرار في التطور وأي
ام���ر حت��ت��اج��ون��ه م��ن��ي شخصي ًا او من
معالي الوزير سنقوم مبساعدتكم على
حتقيقه.
بعد ذلك مت التوقيع على االتفاقيات.

