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اوضحت مفوضية االعالم يف الحزب "التقدمي 
لبنان  يف  السياســية  "السلطة  ان  االشــراكي" 
تســتمر بالتعبري عن ضيق صــدر بحرية الرأي، 
وها هي تلجأ مرة جديدة اىل اســاليب القمع وكم 
االفواه، فتوعــز اىل النيابات العامة بالتشــدد يف 
مالحقة كل من يتعرض بالنقد لرئيس الجمهورية 

عىل وسائل التواصل االجتماعي".
ورأت، إن تألم أحد املواطنني باألمس كما كل 
اللبنانيني من الوضع الذي وصلت اليه البالد، ومن 
ضيق العيش يف ظل حكم يتلكأ يف البحث عن حلول 

التوقيف، بل  لالزمات، ال يســتدعي عىل االطالق 
معالجة االســباب التي حدت به اىل كتابة ما يعرب 

عن وجعه عىل وسائل التواصل االجتماعي.
للتوقف عن  الســلطة  وجددت دعوتها لهذه 
سياســة قمع الحريات العامة، والتفرغ بدالً من 
املواطنني،  التي ترهق كاهل  االزمات  ذلك ملعالجة 
وتستنكر وتدين كل توقيف لصاحب رأي، وتهيب 
بالنيابــات العامة اال تكــون اداة طيعة يف وجه 
الشــباب الذي يطمح اىل بلد العدالة واملســاواة 

والحرية وتكافؤ الفرص والعيش الكريم".

"التقدّمي" استنكر استدعاء الناشطين: 
ال لكّم األفواه

نظمت جامعة القديس يوسف طاولة مستديرة 
عن "دور رئيس الجمهورية يف ادارة الشــأن العام 
بعد الطائف"، يف قاعة غولبنكيــان يف حرم العلوم 
االجتماعية، شــارك فيها الرئيس ميشال سليمان، 
وزير الدولة لشــؤون رئاســة الجمهورية ســليم 
جريصاتي، الدكتور رشبل مارون، وأدار الحوار مدير 
الربوفسور  الرشيد  والحكم  العامة  الوظيفة  مرصد 
باسكال مونان، يف حضور الوزير السابق أالن حكيم 
ممثالً الرئيس امني الجميل والنائب سامي الجميل، 
جو عيىس الخوري ممثــالً الرئيس نجيب ميقاتي، 

النائب زياد حواط، واكاديميني واعالميني وطالب.
تحّدث املشــاركون يف الندوة عــن أهمية دور 
رئيــس الجمهورية يف إدارة الشــأن العام، ورّكزت 
مداخلة الرئيس ســليمان عىل تطــور دور الرئيس 
بصورة عامة يف مناخ العوملة، ومرتكزات الدور بعد 
السياسة  ويف  واالجرائي  الترشيعي  والدور  الطائف، 

الدولية.
ويف الجزء األهم تحّدث سليمان عن دور الرئاسة 
األوىل يف تحقيــق العدالة والحرص عىل اســتقاللية 
املجالس  االول(، وتعيينــات  )القــايض  القضــاء 
القضائية  القضاء االعىل، املجالــس  الدســتورية، 
والهيئات الرقابية وهيئات املحاســبة والتي تقسم 
اليمــني امــام الرئيــس. وتطرق إىل التشــكيالت 
القضائية، مراســيم رصف القضاة، االعدام، العفو 
الخاص وافتتاح السنة القضائية. واملحكمة الدولية 

والتمديد لها، وقضية ميشال سماحة.
كما أعطى أهمية إىل الــدور الدفاعي واالمني، 
"فالرئيس هو رئيس املجلس االعىل للدفاع، الرئيس 
املبارش لجهاز امــن الدولة، القائــد االعىل للقوى 
املســلحة"، ودخل باب "التعيينات االمنية، مراسيم 
تعيني قادة الوحدات الكربى والرقيات ودور الرئيس 
يف الســهر عىل قيــام الحكومــة بوظائفها، فهو 
بصفته رئيساً للدولة يرأس مجلس الوزراء ويوقع 
املراســيم الصادرة عنه وعن الــوزراء ويرشف عىل 
املتمثلة بتحقيق  الثــالث  قيام الحكومة بوظائفها 

الديموقراطية واالنماء والحوار واملعرفة".

فأشــعرت  جريصاتي  الوزيــر  مداخلــة  أما 
الحارضين بأن لبنان يف يد شــخص واحد ومجلس 
الوزراء "يسمع وينّفذ"، وال نعلم ما اذا كان هذا ما 
يريده الفريق اآلخر، األمر الذي استدعى من املحامي 
حسان الرفاعي اىل الســؤال: "من خالل مداخلتكم 
شــعرنا انكم تريدون رئيس مجلس الوزراء "باش 
كاتب" فيما كانت مقاربة الرئيس ميشال سليمان 
أكثر واقعية". فأجابه جريصاتي: "نريد اســتنباط 
الصالحيات من الدستور وال نريد االنقالب عليه، لكن 

أريد أن أقّر أن لدّي نزعة رئاسية".

بشارة خيرالله يسأل عن الحريات 
أمــا الزميــل بشــارة خرياللــه فتوجه إىل 
جريصاتي بالســؤال: "هل صحيح ما يُقال عن 
الرئاسة عىل قمع  الشــخيص يف تحريض  دورك 

الحريات االعالمية؟"
فأجابه جريصاتي: "أنا وزير دولة لشــؤون 
أنا مستشار الرئيس.  رئاسة الجمهورية وبالتايل 
وإذا كنــت تقصــد "نداء الوطــن"، فهل يمكن 
القبول باالفتتاحية التي كتبتها، أي "سفراء جدد 
يف بعبدا... أهاًل بكم يف جمهورية خامنئي"، يجب 

أن تكون مرسوراً لحرصنا عىل موقع الرئاسة".
فرّد خرياللــه بالقول: "كان رسوري أكرب لو 
توجهتــم عىل األقل باللوم إىل من قال هذا الكالم، 
أي األمني العام لـ"حزب الله" حســن نرصالله، 

بدالً من االدعاء عىل الصحيفة التي نقلت الكالم، 
وهذا واجبها".

وهنا تأهب معاليــه للدفاع وقال: "أنا قرأت 
االفتتاحية ولم أسمع أّن السيد نرصالله قال هذا 

الكالم".
الوزيــر "الرئايس" لم ينــِف انه هو من قام 
الحوار  فهذا  األوىل،  الرئاســة  باسم  باالستدعاء 

الهام بالنسبة لنا، وما يقوله يثبت: 

التكبيل  مــن  القضاء  تحريــر  رضورة  أواًل: 
السيايس وتركه عىل حريته.

ثانياً: وجــوب إبعاد بعض املحّرضني عن آذان 
أركان السلطة ملا يف ذلك من مصلحة للشأن العام.

ثالثًا: كيف يمكن محاســبة وسيلة إعالمية 
عىل نقلها خرباً واتهامها باملّس بكرامة الرؤساء، 
وعدم محاســبة املســؤول عن املقولة الشهرية 

الواردة يف املقال... بذريعة أنهم "لم يسمعوها".

جريصاتي ُيقرّ بـ"نزعة رئاسية"... ومسرور 
باستدعاء "نداء الوطن"

المحامي الرفاعي لجريصاتي: شعرنا أنكم تريدون رئيس حكومة "باش كاتب"

جـــيلبــير متــــري

الرئيس سليمان يتحدّث عن دور الرئاسة األولى في تحقيق العدالة
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