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أكد حصول دفع أموال في المتن ولكن قبل المهلة القانونية.. ونقل للنفوس إلى زحلة ولكن في انتخابات 2005

رئيس المجلس الدستوري لـ »األنباء«: قراراتنا ُبنيت على وقائع قانونية ال سياسية
ويعقوب يرد: هذا »مجلس أسطوري«  ال دستوري ولست حزينًا إذا كنت ضحية التوافق

مجمل االمور، وبعد فترة ينش����ر 
هذا احملتوى لناحية اضافة االسماء 
في لوائح الشطب وفي مخالفات 
قواعد واصول االنتخاب والرشوة 
االنتخابية واثارة النعرات الطائفية 
واملذهبية والتخوين والتحريض 
والتشهير والتجريح واستخدام 
النفوذ ملصلحة الالئحة املنافسة 
واملطع����ون بنيابت����ه، فضال عن 
املخالفات التي حصلت والصناديق 
التي لم تفرز بعضها كما تبني لدينا 
ومنها صندوق رقم 87 في منطقة 
الكرك الذي لم يجب احد حتى اآلن 
عليه وهو غير محتس����ب وغير 
موجود، اضافة الى وجود لوائح 
شطب لم تختم بالشمع االحمر وقد 
جرى ان اعترضنا عليها واحتسبت، 
النشرة االلكترونية لوزارة  وفي 
الداخلية لم توضع نتائج رسمية 

بعدد املقترعني والناخبني.
وعن املوقف الذي على املجلس 
الدستوري ان يعلنه وقد صدرت 
ابدى  القرارات عن����ه وباالجماع، 
يعقوب استغرابه من عدم تسجيل 
اي عض����و من اعضاء املجلس اي 
مالحظة، وقال: الش����مس طالعة 
والناس قاش����عة، الفتا القول انه 
سبق ان ابطلت نيابة احدهم ألنه 
قيل يومها انه جرى تدخل من قبل 
رجال الدين من اجل احد املرشحني، 
والكل يعل����م تصريح البطريرك 
صفير والص����ور التي علقت في 
زحلة في هذا املوضوع، وما قاله 
البطريرك صفير بعد االنتخابات 
النيابي����ة عندم����ا زاره وفد كتلة 
زحلة بالقلب حني خاطبهم »لقد 
قلنا ما قلن����اه«، وهذا واضح انه 

يعنيهم هم.

دعوتنا ان نك����ون ضحية دائما، 
وليكن ذلك، وهذا ال يفس����د للود 

قضية ايضا.

99% من أصوات الشيعة

وردا على سؤال حول االتهامات 
الت����ي وجه����ت ال����ى خصمه في 
االنتخابات والتي تقدم مبوجبها 
بطعن بنيابته ثم تسليمه بالواقع 
ال����ذي صدر ع����ن املجل����س، قال 
يعقوب: الكل يعلم في لبنان وفي 
كل العالم مم����ن تابعوا مجريات 
االنتخاب����ات النيابية وخصوصا 
تفاصيلها ونتائجها، بالنسبة لي 
املقعد الشيعي في دائرة زحلة قد 
نلت فيه حوالي 99% من الناخبني 
القضاء، وعندما  الشيعة في هذا 
امليثاقي  نتحدث على املس����توى 
فهذا االمر واض����ح لناحية املقعد 
الشيعي عن هذه الدائرة، وهذا يكفي 
بالنسبة لي، خصوصا انه يهمني 
جدا وهذا اس����اس لعملي وادائي 
وهو البع����د الوطني في التمثيل 

على كل املستويات.
اما عن موقفه في اعطاء البعد 
التوافقي وانه يقبل ان يكون ضحية 
هذا التوافق، علما ان الطعن املقدم 
من قبله تضمن مخالفات قانونية، 
قال: كل االمور واضحة لكل الناس 
الدس����توري  والعض����اء املجلس 
وواضح����ة ايضا في املس����تندات 
التي قدمته����ا، واذا لم يؤخذ بها، 
وقد صدرت النتيجة عن املجلس 
الدستوري حتت اي عنوان ميكن ان 
نضعه، فإن االمر بالنسبة لي اصبح 
ورائ����ي، وقال: حتى اآلن لم اطلع 
على التعليالت التي وضعت على 
الطعن الذي تقدمت به وملخصه 

الداخلية، وبالتالي لم يصرفا قبل 
االنتخابات.

يعقوب والمجلس األسطوري

وفي هذا االطار، اجرت »األنباء« 
اتصاال بالنائب الس����ابق حس����ن 
الطاعن����ني بنيابة  يعقوب اح����د 
خصمه ف����ي منطقة زحلة النائب 
احلالي عقاب صقر، وفي رد على 
سؤال حول تعليقه على قرارات 
املجلس الدستوري قال يعقوب: ان 
هذا املجلس هو مجلس اسطوري 
وليس دس����توريا، وال����كل يعلم 
كيف مت تعيني اعضائه في مجلس 
الوزراء وانتخابه في مجلس النواب 
باحلسابات السياسية، وذكر ان احد 
النواب البارزين في قوى 14 آذار 
عندما سألته عن سر هذا االنقالب 
في عملية اتفاق باالنتخاب على اثر 
اتفاق الدوحة، قال لي انه يريد ان 

يشتري الناس بالكاش.
واضاف ان شعار االنتخابات 
الدميوقراطية والنزيهة هي صفة 
ال تتالءم واالنتخابات التي جرت 
في السابع من يونيو املاضي وهي 
واضحة ف����ي مجري����ات العملية 

االنتخابية.
وقال: انا شخصيا لست متفاجئا 
ولست حزينا بالنسبة للقرارات 
التي صدرت عن املجلس الدستوري، 
واذا كنت ضحية التوافق والوحدة 
والتقارب في لبنان فهذا شيء جيد 
واكون سعيدا ولو كنت الضحية 

في هذا املوضوع.
وعما اذا كان عاتبا على حلفائه 
الذين لم تصدر عنهم اي مواقف، 
قال: اذا كان هذا االمر يخدم تقارب 
االلفة فنحن  اللبنانيني ويخ����دم 

النفوس وتسجيل الناخبني على 
لوائح الشطب بعد انقضاء املهلة 

القانونية غير صحيحة.
واضاف: لقد اظهرت التحقيقات 
ان الناخبني الذي����ن نقلوا قيدهم 
الى دائ����رة زحلة منذ العام 2005 
واقترعوا في االنتخابات االخيرة 
عدده����م 404 مقترع����ني م����ن كل 
الطوائ����ف، وتبني ف����ي التحقيق 
انه في كل لبنان س����قطت اسماء 
مقترعني عندم����ا وضعت لوائح 
الش����طب في ش����هر فبراير، نحو 

200 الف مقترع.
وبالنسبة الى الطعن املقدم ضد 
نيابة ميشال املر، قال سليمان ان 
ما يبنى عليه هذا الطعن تبني في 
التحقيق انه غي����ر صحيح، وان 
الشيكات التي تلقاها احد الكهنة 
)مطران السريان االرثوذكس جورج 
صليب( من امل����ر وعددهما اثنان 
وقيمة كل منهما 100 الف دوالر مت 
قبضهما كمساعدة البناء طائفته 
ف����ي 16 فبراي����ر، اي قبل الدخول 
في ق����رار املنع الصادر عن وزارة 

مثل غيرهم من املدنيني، وال ميكن 
منع مطران او خوري او مفتي او 
شيخ من ان يكون له رأي سياسي 
الناخبني، واذا وجهوا  يؤثر على 
الناخب����ني عن موقفهم فهذا امر ال 

عالقة له باملجلس الدستوري.
وفي شأل املال االنتخابي، قال: 
الكل يعلم ان املال لعب دورا كبيرا 
ف����ي االنتخابات لك����ن ال اثباتات 
في الطع����ون تؤكد على دفع املال 
االنتخابي، وهذا االمر يتم بشكل 
خفي وبأس����اليب ال ميكن كشفها 
في التحقيق����ات، واعتبر ان املال 
االنتخاب����ي ال ميكن وضع حد له 
انتخاب����ي جديد يحد  اال بقانون 
من اس����تخدام املال االنتخابي، اذ 
ان القانون احلال����ي يفتح مجاال 
واسعا وبشكل خفي ال ميكن كشفه 
بالتحقيقات التي اجراها املجلس 

الدستوري.
ه����ذا واك����د رئي����س املجلس 
الدس����توري عصام س����ليمان ان 
التحقيقات في طعون دائرة زحلة 
االنتخابية اظهرت ان مخالفات نقل 

وما تضمنته من مخالفات تتصل 
بنقل سجالت للنفوس ومال انتخابي 
ومواقف حترض مذهبيا، اوضح 
سليمان ان اجلانب املتعلق بنقل 
النفوس قد تبني في التحقيقات التي 
اجراها املجلس ان احلديث عن 11 الفا 
قد مت نقل نفوسهم خالفا للقانون 
تبني ان املقترع����ني في انتخابات 
2009 من الذين نقلت نفوسهم هم 
404 فقط، مشيرا الى ان عملية نقل 
النفوس متت في العام 2005، ووفق 
القانون وليس خالفا له ومستوفني 
الشروط القانونية وليس في ايام 
وزير الداخلية زياد بارود، مؤكدا 
اال تزوير بلوائح الشطب بل جرى 

تصحيح لها.
اما فيما خص اقتراح املغتربني، 
فاعتب����ر ان كل مغت����رب له حق 
االقتراع وانه ال اثباتات تظهر ان 
هناك امواال دفعت لنقل املغتربني 

من اخلارج لالقتراع.
واشار الى ان التحريض الطائفي 
قد عمل عليه الطرفان اللذين خاضا 
االنتخابات، وان مردوده على نتائج 
االنتخابات ل����م يكن كبيرا، حيث 
ان العصبي����ات املذهبية هي التي 
ان  التصويت، وقال:  حتكمت في 
املجلس ال ميكنه ان يقول ملاذا هذه 
الطائفة اصطفت وراء زعيم واحد 
او جهة واحدة، ذلك ألن الناخبني 
هم احرار في انتخاب من يشاؤون 
في ض����وء قناعاتهم وعصبياتهم 
واملجلس النيابي ال عالقة له بهذا 
املوض����وع، واردف قائال: هل كان 
املطلوب ان نقول »عليك ان تنتخب 

هذا الشخص وال تنتخب ذاك؟«.
اما لناحية تدخل رجال الدين، 
فقال سليمان: ان رجال الدين مثلهم 

ولفت ال����ى ان اعضاء املجلس 
عملوا من اج����ل انقاذه من االزمة 
الت����ي كان يتخب����ط بها بس����بب 
تدخالت السياسيني، وقد اتخذوا 
قرارهم بعدم التعاطي مع أي من 
السياسيني وابقائهم خارج اسوار 

املجلس الدستوري.
وردا على سؤال حول املواقف 
التي س����تصدر من قبل الطاعنني 
الذين س����جلوا مالحظات تتصل 
بعدم اعتراض اي عضو من اعضاء 
املجلس، قال: ان من يعترض عليه 
التأكد من خالل قراءته للحيثيات 
التي بنيت عليها قرارات املجلس 
التحليالت  الدستوري بعيدا عن 
السياسية التي تنطلق من مسلمات 
هي من نسج اخليال. واضاف: كان 
م����ن الطبيع����ي ان يتخذ املجلس 
الق����رار باالجماع، ألن التحقيقات 
التي قام بها على مدى اربعة اشهر 
في املخالفات الواردة في الطعون 
بينت احلقيقة متاما، كما بينت ان 
معظم االدع����اءات التي وردت في 
الطعون ال تعبر عن احلقيقة، ومن 
يريد التأكد من ذلك فعليه ان يقرأ 
القرارات التي صدرت عن املجلس. 
واش����ار الى ان ردود الفعل التي 
صدرت والتعليقات على شاشات 
التلفزة من سياس����يني واعالميني 
كانت بعيدة عن اي قراءة للقرارات 
التي اصدرها املجلس والتي تقع 
في حدود 400 صفحة، وتساءل: 
كيف ميكن بناء اي موقف او رأي 
بعد صدور ق����رارات املجلس في 
خالل س����اعتني ويهاجم املجلس 
من دون هذه القراءة الصادرة عن 

املجلس؟
اما فيما خص الطعون املقدمة 

بيروت ـ اتحاد درويش
في ردود الفع����ل االولية على 
الت����ي اصدرها املجلس  القرارات 
الدستوري في شأن طلبات الطعون 
النيابية املقدمة اليه في االنتخابات 
النيابية االخي����رة والبالغ عددها 
19 طعن����ا انها ناجم����ة عن املناخ 
التفاهمي الذي يسود البالد، وذهب 
الى اعتبار خطوة  البعض اآلخر 
املجلس مبنزلة طعنة ملصداقيته 
وهو في بداياته التي تبدو مكبلة 

بالتسويات.
فاملجلس، وبحس����ب القرارات 
التي صدرت عنه، رد فيها جميع 
الطعون لعدم ثبوت املخالفات التي 
اوردها الطاعنون في مراجعاتهم 
امام املجلس، وهو ما اكده رئيسه 
د.عصام س����ليمان ل� »األنباء« ان 
قرارات املجلس بنيت على حيثيات 
ووقائع قانونية وليست سياسية، 
مشيرا الى ان القرارات جاءت في 
اجواء م����ن الوفاق والتفاهم التي 
تس����ود لبنان امنا لم تتأثر بهذه 
االجواء ولو كانت االمور بخالف 
ما ه����و حاصل اليوم من مناخات 
وفاقية فإن قرارات املجلس ستكون 
هي نفسها. وقال: »ان هناك أناسا 
اصيب����وا بخيبة امل بس����بب رد 
الطعون، خصوصا ان القرار اتخذ 
باالجماع، اذ انهم كانوا يراهنون 
على انقسامات داخل املجلس، وهذا 
كان مج����رد رهان فقط، ليس ألن 
القرارات جاءت في اجواء توافق 
سياسي بني القوى السياسية، بل 
ألن اعضاء املجلس الدستوري ومنذ 
توليهم مهامهم بدأوا كفريق عمل 
وال عالقة له بأي طرف من االطراف 

السياسية«.

حسن يعقوب عصام سليمان

الحكومة تقر البيان الوزاري األربعاء ومجلس النواب في السابع من ديسمبر

الحريري: المقاومة ليست جسمًا »مستوردًا« بل تمثل شرعية لبنانية وازنة
بيروت ـ عمر حبنجر

اضافات كالمية وتسويات لفظية أنهت جدل 10 اجتماعات للجنة 
صياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري، 
وصدرت مس���ودة البيان مرفقة بتحفظ���ات وزيرين ميثالن فريق 
مس���يحيي 14 آذار املوصوفني بالسياديني. وهذه املسودة ستعرض 
على طاولة مجلس الوزراء املرتقب انعقاده األربعاء املقبل وان يقر 
سريعا مشروع البيان، على ان ينعقد مجلس النواب ملناقشته بدءا 
من االثنني في 7 ديس���مبر أو اليوم الذي يليه، وحيث يكون رئيس 
املجلس نبيه بري عاد من رحلة خاصة الى اليونان. وحتضيرا لهذه 
اخلطوات التقى الرئيس ميش���ال سليمان مع رئيس احلكومة سعد 
احلريري قبيل سفر الرئيس احلريري الى اململكة العربية السعودية 

مساء اجلمعة، لتمضية عطلة األضحى مع عائلته هناك.
األجواء اإليجابية التي شاعت مع اجناز مشروع البيان الوزاري 
يفترض ان تتعزز في األيام القليلة املقبلة، بفعل التواصالت السياسية 

املرتبطة باألعياد.

التسويات الصياغية

التسوية الصياغية للفقرة املتعلقة بسالح املقاومة، كرست التوافق 
في االجتماع العاش���ر واألخير للجنة الوزارية مع حتفظ الوزيرين 
بطرس حرب وسليم الصايغ على صيغة اجلانب السياسي املتعلق 

بسالح املقاومة.
واالضافة – التس���وية – الى مش���روع البيان متثلت بأولويات 
املواطنني التي طرحها رئيس احلكومة وتتعلق باألزمات املعيشية 
واليومية التي يواجهها الناس، ووقع البيان في 22 صفحة متضمنا 
4 أجزاء رئيسية، تشمل التوجهات السياسية واالقتصادية واملالية 

واالجتماعية وأولويات املواطنني وبرامج الوزارات وأولوياتها.

التعديالت

واعتمدت اللجنة تعديالت على اجلانب السياسي في بيان احلكومة 
الس���ابقة، بحيث تضمنت الفقرة الثانية من البيان اجلديد التالي: 
تشدد احلكومة على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها احلصرية 
في كل القضايا املتصلة بالسياسة العامة للبالد، ملا يضمن احلفاظ 
على لبنان وحمايته وصون س���يادته الوطني���ة. ويكون هذا املبدأ 
ناظما لقراراتها وتوجهاتها والتزاماتها، كما تشدد على التزام مبادئ 
الدس���تور وأحكامه وقواعد النظام الدميوقراطي وامليثاق الوطني 
وتطبيق اتفاق الطائف. أما الفقرة السادسة من مشروع البيان فقد 
تضمنت التالي: انطالقا من مس���ؤولياتها في احملافظة على سيادة 
لبنان واستقالله ووحدته وسالمة أراضيه تؤكد احلكومة حق لبنان 
بش���عبه وجيشه ومقاومته في حترير أو اس���ترجاع مزارع شبعا 
وتالل كفرشوبا واجلزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان 
في مواجهة أي اعتداء، والتمس���ك في حقه مبياهه وذلك بالوسائل 
املشروعة واملتاحة كافة، وتؤكد التزام قرار مجلس األمن الدولي 1701 
مبندرجاته كلها، كما تؤكد العمل لتوحيد املوقف اللبناني من خالل 
االتفاق على استراتيجية وطنية شاملة حلماية لبنان  والدفاع عنه 
تقر في احلوار الوطني. كما حظت الفقرة اخلامسة من البيان تشديد 
احلكومة على احترام الق���رارات الدولية، ومطالبة املجتمع الدولي 

بتطبيق القرار 1701 ووضع حد لالنتهاكات االسرائيلية له.
الحريري: المقاومة واقع ال يمكن إنكاره

بدوره الرئيس احلريري وبحسب زواره امس اعتبر ان املقاومة 
واقع ال ميكن انكاره وهي ليست جسما مستوردا بل متثل شريحة 
لبنانية وازنة، وقد اظهرت نتائج االنتخابات النيابية االخيرة ان هذه 
الشريحة جددت تفويضها للمقاومة ويجب احترام خيارات الناس، 
رافضا اي محاولة جلعل موضوع املقاومة مادة العادة توتير االجواء 
املذهبية. وقال احلريري: لقد اختلفنا في مرحلة ما مع املقاومة، لكننا 
طوينا هذه الصفحة، مش���يرا الى ان هذا السالح لن يزج في الداخل 
اللبناني نهائيا، مبديا حذره مما حتوكه اس���رائيل للبنان من مكائد 
بعناوي���ن مختلفة، رافضا كل ما يردده العدو حول موضوع رفض 
ضم حزب اهلل للحكومة. وكان الرئيس احلريري استقبل ليلة العيد 
املعاون السياسي لالمني العام حلزب اهلل احلاج حسني خليل الذي 
نقل اليه تهاني االمني العام بالعيد وشكره على موقفه من موضوع 
املقاومة في جلنة صياغة البيان الوزاري، وتناول البحث مرحلة ما 

بعد اقرار البيان الوزاري.

أكد أن الوطن ال يقوم إال بالتعاون والتوافق حذر المسؤولين اللبنانيين من القفز في المجهول

الشيخ قبالن: لبنان ليس لفريق أو طائفة
وعلينا أن نبتعد عن الكيد واألنانية

المفتي قباني: ال تقطعوا حبل الوطن
ولنقف بجانب الحكومة لتنطلق بثقة وثبات

ان لبنان للجميع ونحن لن 
نتخلى عن منطق الشراكة في 
املراكز  لبنان، ونتعاطى مع 
واملناصب كمحطات ومواقع 
خلدمة اللبنانيني ألننا نريد 
ان يظل لبنان وطن العيش 

املشترك.

اجتماع عاجل

وطال���ب باجتماع عاجل 
جلامعة ال���دول العربية من 
اجل وضع ح���د للحرب في 
اليمن، مناشدا خادم احلرمني 
الش���ريفني ان يك���ون والدا 
للجميع فيعمل لوقف النزاع 

في اليمن.

وأد الفتنة

وقال: على الدول العربية 
واالس���المية العم���ل جلمع 
الكلمة ووقف الفتنة واالقتتال 
اليمن، فيتدخل  الداخلي في 
العرب واملس���لمون العادة 
الس���الم واالمن والطمأنينة 

الى اليمن.

النعرات  املوازين وحتركت 
الطائفية وكأن لبنان لفريق 
واح���د دون آخ���ر، فلبنان 
لي���س لفريق وال لطائفة بل 
لكل اللبناني���ني، وعلينا ان 
الكي���د ونتخلى  نبتعد عن 
عن االنانية ونتعامل مبحبة 
واحترام متبادل وال نعيش 
في اطر ضيقة فنتحرك من 
منطلق احلرص على الوطن، 
ان لبنان يقوم بتعاون طوائفه 
اللبنانيني  ويستمر بتوافق 
ويرب���ح بتعاونه���م، فالبلد 
يحتاج الى موقف عز وشرف 
واباء وكرامة، فليبادر جميع 
اللبنانيني الى العمل في مسار 
واحد من اجل سعادة االنسان 
وحتقي���ق الدميوقراطية فال 
التماي���ز بني مواطن  يجوز 
وآخر، فلماذا ال نكون منصفني 
اح���رارا نقتح���م الصعاب، 
فالتغيير نحو االفضل حالة 
من ح���االت الدنيا وال يجوز 
التعاطي مع  الشر في  تأبط 

القضايا الوطنية.

بيروت: قال نائب رئيس
املجلس االسالمي الشيعي 
االعلى الشيخ عبداالمير قبالن 
في خطبة عيد االضحي املبارك 
امس: اننا نعيش املأساة في 
لبنان، وحينما طالبنا بالغاء 
الطائفية السياسية اهتزت 

بعد ان انتهت من وضع بيانها 
ال����وزاري وقرب حصولها على 
ثقة مجلس النواب خالل االيام 
القليلة املقبلة بورشة عمل شاملة 
ومتكاملة، بروح جديدة تتجلى 
فيه����ا اقصى درج����ات التعاون 
والتفاهم واملسؤولية الوطنية.

الى التطاحن والتنازع، ووضع 
البالد في حمأة جدل وس����جال 
ونقاش الهب، ونحن لم نخرج 
بعد من آتون جدل ونقاش عصف 
بالبالد سنوات اخرجت بعضنا 
على البعض اآلخر، وكادت تودي 

ببلدنا وبوفاقنا الى الهالك!
ودعا املفتي د.قباني اللبنانيني 
الى الوق����وف بجانب احلكومة 
العتيدة لكي تنطلق بثقة وثبات 
وتصميم في عملية بناء الدولة 
ومعاجلة قضايا الوطن واملواطن 
ولتعمل ه����ذه احلكومة بوحي 
وهدي من الضمير واملسؤولية 
الوطني����ة مب����ا يكس����بها ثقة 

اللبنانيني وتأييدهم.
وقال: احلكوم����ات ال تقوم 
وال يس����تقيم امرها وامر عملها 
بروحي����ة االكثرية واملعارضة، 
تشد احداها باجتاه وتشد االخرى 
النتيجة  باجتاه آخر، فتك����ون 
انقطاع حبل الوطن، ال تقطعوا 
القادة،  ايها  ايها املس����ؤولون، 
حب����ل الوطن، وه����ا نحن على 
مشارف بدء احلكومة العتيدة، 

بيروت ـ خلدون قواص
الش����يخ  اكد مفت����ي لبنان 
د.محمد رشيد قباني ان الدستور 
اللبناني ليس مقدسا، وال اتفاق 
الطائف مقدسا، ومن الضروري 
ان يس����تجيب حلتمية التغيير 
والتطوير، وقال في خطبة عيد 
االضحى املبارك التي القاها في 
مس����جد محمد االمني في وسط 
بيروت بحضور رئيس احلكومة 
س����عد احلري����ري: نع����م نريد 
التغيير، نري����د التطوير، نريد 
الدستورية  تطوير مؤسساتنا 
والسياس����ية، نري����د التحديث 
والعصرن����ة، نري����د حتدي����ث 
اداراتنا وعصرنة مرافقنا العامة 
واخلاصة، لكن حتت اي عنوان 
نضع مطلب التغيير والتطوير؟ 
وب����أي روحية نطرح مس����ألة 
التطوير؟ كم  التغيير وقضية 
اللبنانيني استفزاز  جنيد نحن 
بعضن����ا للبع����ض اآلخ����ر، كم 
اللبنانيني استنفار  نتقن نحن 
بعضنا على البعض اآلخر، كم 
لنا القدرة على جر بعضنا بعضا 

»المونسنيور ميشال عون.. وليس الجنرال«!
بيروت: واجه مفتي اجلمهورية الشيخ د.محمد رشيد

قباني امس موقفا طريفا غير متوقع من جانبه، فعندما 
استقبل الوفود الشعبية والسياسية والروحية املهنئني 
بعيد االضحى املبارك، دخل مونسنيور وصافح املفتي 
معرفا عن نفسه »انا املونسنيور ميشال عون«، مما القى 
داخل نفس املفتي االس��تغراب والدهشة وانعكس ذلك 
على محياه وعلى وجوه احمليطني به، وهذا ما استدعى 
التوضيح من الضيف الذي قال: انا املونسنيور ميشال 
عون ولست اجلنرال ميشال عون، وعلمت »األنباء« انه 
موفد من البطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس صفير 

واملتواجد حاليا في الڤاتيكان.


