
كــمــا هــو معتمد فــي الــعــديــد من 
االنتخابية  العملية  فان  الــدول، 
مــراحــلــهــا، ستكون  فــي مختلف 
وزيــر  ومتابعة  اهتمام  مــوضــع 
الــداخــلــيــة، الـــذي مــن املــفــتــرض 
به أن يكون على مسافة واحدة 
مــن جميع األطـــراف، بعيدًا عن 
مــنــطــق الــغــلــبــة واحملــاصــصــة، 
متكينًا من تأمني حرية ونزاهة 
هــذه االنــتــخــابــات، وقــد كــان لنا 
في هذه الــوزارة جتربة ناجحة 
ــز بـــهـــا، ويـــتـــوجـــب عــلــيــنــا  ــعــت ن

االقتداء بها.
وشّدد على أن لبنان لن يعود 
إلــــى دائـــــرة االقـــتـــتـــال وتــوجــه 
ــر فـــي 25  ــحــري ــت ــد ال عــشــيــة عــي
اجلــــاري إلـــى شــبــاب لــبــنــان كي 
ـــي بــنــاء  يــســاهــم بـــاســـتـــمـــرار ف
الــوطــن وحتقيق  قـــدرات  مجمل 

حريته واستقراره.
وبـــعـــد كــلــمــة ســلــيــمــان أزاح 
رئــيــس اجلــمــهــوريــة مــع رئــيــس 
اجلــامــعــة الـــســـتـــارة عـــن لــوحــة 
تــذكــاريــة ثــم قــص يــحــوطــه بــّري 
ومــيــقــاتــي ورئـــيـــس اجلــامــعــة 

التقليدي. الشريط 
وكــــان حتــــدث فـــي االحــتــفــال 
رئيس اجلامعة رينيه شاموسي 
والـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي دونــــي 
بــيــيــتــون واملـــفـــوض األوروبـــــي 

بارنييه.

 ،1943 الــعــام  منذ  بها  التزمنا 
مبــــا يـــتـــوافـــق مــــع مــقــتــضــيــات 
ـــــة واحلـــــكـــــم الـــرشـــيـــد  احلـــــداث
)وصــــــوال إلــــى دولــــة املــواطــنــة 
ــرار الــدائــم  ــق ــالســت الــضــامــنــة ل
ــشــده مــنــذ  ــن ــا ن ــرحــن الـــــذي مـــا ب

االستقالل(.
واعــتــبــر »أن هــذا يتطلب من 
ـــادة والـــعـــائـــالت الــروحــيــة  ـــق ال
اإلرادة  جتــــديــــد  ـــفـــة  املـــخـــتـــل
الــســيــاســيــة املــشــتــركــة بــإجنــاح 
ــبــنــانــي وصــيــغــة  ــل الـــنـــمـــوذج ال
االكتفاء  وليس  الواحد  العيش 
مبــجــرد الــعــمــل عــلــى تــأمــني ما 
يؤول لهم من مواقع وحصص«.

اضـــــــــاف: وال بــــــّد لــــنــــا مــن 
احلكومة  تشكيل  فور  املباشرة، 
اجلــــديــــدة، بــتــنــفــيــذ املــشــاريــع 
اإلمنــــائــــيــــة األســــاســــيــــة الــتــي 
طــال انــتــظــارهــا، وإقـــرار قانون 
انتخاب يعّبر عن إرادة الشعب 
بــصــورة كــامــلــة، واالنــتــهــاء من 
إقرار مشروع قانون الالمركزية 
اإلدارية، وتعزيز آليات املساءلة 
الطويل  والتخطيط  واحملاسبة، 
ـــقـــطـــاعـــات اخلــــدمــــات  املـــــــدى ل

واالنتاج.
جتــدر اإلشـــارة هــنــا، إلــى انه 
إلى جانب الدور الذي ستضطلع 
به الهيئة املستقلة لالنتخابات، 
ــطــمــح إلـــــى انــشــائــهــا،  ـــتـــي ن ال

احلقيقية  الــروح  عن  ورمزيتها 
الـــتـــي يـــجـــب أن تـــرعـــى عــالقــة 
العائالت الروحية اللبنانية في 
مــا بينها، وتــــؤازره فــي الوقت 
بــكــل جــهــد هـــادف لتعزيز  عينه 
ــة التآخي  نــهــج احلـــوار ورســال
والــعــيــش املــشــتــرك الــتــي يتميز 

بها لبنان«.
لبنان جمهورية  أن  وأوضــح 
على  تقوم  برملانية  دميقراطية 
احــتــرام احلــريــات، وبالرغم من 
ــم يــنــجــح الــلــبــنــانــيــون في  ذلـــك ل
ترجمة هــذه احلــريــات ممارسة 
زالت  ومــا  صحيحة  دميقراطية 
عثرات  الدولة  مسيرة  تعترض 
جتلياتها  أبــرز  ومــن  ومعوقات 
خالل السنوات الثالث املاضية: 
أشهر  تسعة  من  أكثر  استهالك 
فــــي عـــمـــلـــيـــات تـــشـــكـــيـــل ثـــالث 
حــكــومــات مــتــتــالــيــة، وقـــد باتت 
احلكومة  تأليف  فــي  الصعوبة 
احلــالــيــة تــشــّكــل عــبــئــًا اضــافــيــًا 
ضــاغــطــًا عــلــى اكــثــر مــن صعيد، 
وبروز إشكاليات دستورية، من 
ضمن النظام، لم تسمح لرئيس 
فــي غياب الصالحيات  الــدولــة، 
الـــفـــاعـــلـــة، بــــأخــــذ الـــــقـــــرارات 
واألمـــور بــاجتــاه احلــســم، الــذي 
احلاكم  اليه، بصفته  قد يضطر 
للتناقضات  وإضــافــة  واحلــكــم. 
قائمة  كانت  التي  والتجاذبات 

اجلـــمـــهـــوريـــة  رئـــيـــس  رأى 
الــعــمــاد مــيــشــال ســلــيــمــان »ان 
ــنــا ســــوى املــبــاشــرة  ال خــيــار ل
بـــحـــوار شـــامـــل وعــمــيــق ليس 
وطنية  استراتيجية  حول  فقط 
ــبــنــان وســيــادتــه  ــاع عـــن ل ــدف ــل ل
كذلك  بــل  الطبيعية،  ــه  ــروات وث
ــًا في  ــدم حـــول كــيــفــيــة املــضــي ق
الوطني  الــوفــاق  وثيقة  تنفيذ 
تــوضــيــح صيغة  أو  ــر  ــطــوي وت
احلــكــم الــتــي الــتــزمــنــا بــهــا منذ 

العام 1943«.
وشـــــــّدد فــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا 
خــــالل احــتــفــال تــدشــني »حـــرم 
االبتكار والرياضة« في جامعة 
ــديــس يــوســف فـــي حــضــور  ــق ال
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
تشكيل  املكلف  والرئيس  بــّري 
احلـــكـــومـــة جنـــيـــب مــيــقــاتــي، 
العمومية  اجلــمــعــيــة  ــيــس  ورئ
لـــأمم املــتــحــدة جــوزيــف ديــس 
واملـــفـــوض األوروبـــــي لــلــســوق 
الــداخــلــيــة واخلـــدمـــات ميشال 
ونــــــواب  ووزراء  ـــه  ـــي ـــي ـــارن ب
ــور  ــى انــــه ف وشـــخـــصـــيـــات، عــل
تــشــكــيــل احلـــكـــومـــة ال بــــّد مــن 
ــع  املـــبـــاشـــرة بــتــنــفــيــذ املــشــاري
األساسية التي طال انتظارها.

وقـــال »نــلــتــقــي غـــداة انعقاد 
قــّمــة مسيحية - إســالمــيــة في 
بــكــركــي مــعــبــرة فـــي جــوهــرهــا 

سّي بالطائف

الداخلية يجب اأن تكون على م�سافة من اجلميع بعيدًا عن الغلبة واملحا�س�سة

�سليمان يف »القدي�ض يو�سف«: حلوار حول ا�سرتاتيجية الدفاع �امل�

الرؤساء سليمان وبري وميقاتي يقطعون الشريط »حلرم االبتكار والرياضة« في جامعة القديس يوسف
مع رئيسها رينيه شاموسي )تصوير: سمير املصري(

تنفيذ وثيقة  فــي  قــدمــًا  املــضــي 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فــــي جــمــيــع 
أو  تطوير  كيفية  وفــي  بنودها، 
ــي 

شــامــل وعــمــيــق لــيــس فــقــط حــول 

ت

اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة لــلــدفــاع 

ــ
ــه  ــروات عــن لــبــنــان وســيــادتــه وث

م ال كيفية  كذلك حول  بل  ـــالطبيعية، 

بفعل  الــواحــدة  احلكومة  ضمن 

ك

السياسي. االنقسام 

ـــ
خـــيـــار  ال  أن  إلــــــى  وأشـــــــــار 

ة احل ـــاشـــرة بـــحـــوار  ـــب تــوضــيــح صــيــغــلـــنـــا ســـــوى امل
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