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البرملان يجدد تكليفه.. احلريري: لن أشّكل حكومة كما يريد عون أو أي فريق
بيروت - عمر حبنجر 

حتولت جلســة مناقشــة 
رســالة رئيــس اجلمهوريــة 
ميشــال عــون إلــى مجلــس 
النواب املتضمنة وضع مالمة 
عرقلة تشكيل احلكومة على 
عاتق رئيســها املكلف ســعد 
احلريــري، إلى ســوق عكاظ 
سياســية متعــددة القوافــي 
والالزمــات، وأبــرز مــا فيها 
كلمة احلريري اجلوابية على 
الرســالة الرئاســية، ودفــاع 
النائب جبران باســيل عنها، 
في حني بــرزت دعوة النائب 
جميل السيد إلى حل مجلس 
النواب نفسه وإجراء انتخابات 
نيابية، يستقيل بعدها الرئيس 
عــون، ليصــار إلــى انتخاب 
رئيس جديد، «وإال فإن الفشل 
سيالحقنا، بحكومة أو بدون 
حكومة فلنهرب من الشــعب 

إلى الشعب».
وافتتح الرئيس نبيه بري 
اجللسة بكلمة مختصرة وجه 
فيه التحية لغــزة وقال: «أما 
آن للبنان أن يكون مبستوى 
أبنائــه؟ والوحدة ثم الوحدة 

وإال ستذهب ريحنا».
وقال النائــب محمد رعد، 
كتلــة «الوفــاء للمقاومة»: ال 
ميكن في بلــد منكوب كبلدنا 
إال أن يــرى النــاس في غياب 
احلكومة مؤشرا سلبيا يفاقم 
املشــاكل فــي البلــد وتأخير 
تشــكيل احلكومــة فيــه هدر 

األكثرية املوجودة لن يتغير 
إلــى  شــيء ودعــا للذهــاب 

انتخابات نيابية مبكرة.
النائب طوني فرجنية قال 
من جهته: أمام اجلو املشحون 
في البلد والتشــنجات ندعو 
اجلميع للوقوف وقفة وجدان 
واإلصغاء إلى الضمير الوطني 
املناوشــات  واالبتعــاد عــن 
السياســية التي تزيد األمور 

تعقيدا.
للنائــب  الــكالم  وأعطــي 
جبران باسيل الذي دافع عن 
رســالة الرئيس عــون قائال: 

واجلدير ذكره أن الرئيس 
احلريري غادر قاعة املجلس 
لدى بدء باسيل بإلقاء كلمته.

والكلمــة األخيــرة كانــت 
للرئيس احلريري وقد وضع 
النقاط على احلروف كما كان 
وعــد بذلــك، وبعــد أن وجه 
التحية للمقاومة الفلسطينية 
وغزة قــال: قرأنــا جميعا أن 
رســالة الرئيــس عون تهدف 
الى تبرئة ذمة فخامته من تهمة 
عرقلة تشكيل احلكومة، شأنها 
في ذلك شأن الرسائل املوجهة 
الى عواصــم أجنبية حلماية 

حقــا دســتوريا فــي توجيه 
النيابــي،  رســالة للمجلــس 
يطلب منه مناقشتها واتخاذ 
ما يراه مناســبا بشأنها. لكن 
في احلقيقة، نحن امام رئيس 
للجمهوريــة يقــول للنواب: 
ســميتم رئيسا للحكومة، انا 
ال اريده، ولن اسمح له بتشكيل 
حكومة، تفضلوا وخلصوني 

منه!
ومضــى قائــال: أطال اهللا 
بعمر غبطة البطريرك الراعي 
البابــا فرنســيس،  وقداســة 
ليشــهدا مــن هــو املتمســك 
احلقيقي باملناصفة والشراكة 
الكاملة وبحقوق املســيحيني 
وبقائهم في وطنهم وارضهم، 

في لبنان...
وأوضــح: طوال ٧ اشــهر، 
نضــع الرئيــس املكلــف امام 
معادلة مستحيلة: إما أن تشكل 
احلكومــة كمــا يريدها فريق 
رئيس اجلمهورية السياسي، 
منتحال ارادة فخامته وزاعما 
انه ال مطلب له، وإما ال حكومة.

وأكد أنه لن يشكل حكومة 
كما يريدها فريق الرئيس، وقال 
«لن أشكل احلكومة كما يريدها 
فريــق فخامــة الرئيــس، وال 
كما يريدها أي فريق سياسي 
بعينه. لن أشكل احلكومة إال 
كما يريدها وقف االنهيار ومنع 
االرتطام الكبيــر الذي يتهدد 
اللبنانيني في أكلهم وصحتهم 

وحياتهم ودولتهم».
وخلصت اجللسة النيابية 

أعتقد أن البلد بأكمله «مكسر» 
واألولويــة لإلصالحــات وال 
برنامــج إصالحيــا كامال من 
دون حكومة، والرئيس املكلف 
هو احلريري وال نقاش بغض 

النظر عن رأينا فيه.
وأضــاف: كلمتــي هدفهــا 
تشــكيل حكومــة برئاســة 
احلريــري وأي تفســير آخر 
لكالمــي هــو خــارج ســياقه 
وافتــراء، ومجلــس النــواب 
ميكنه سحب الثقة من حكومة، 
وبالتالــي ســحب أي تكليف 

عموما.

بعض احلاشية واحمليطني به 
من عقوبات يلوح بها االحتاد 
األوروبي. وأضاف: نحن أمام 
رئيــس للجمهورية يريد منا 
تعديل الدستور وإذا لم نفعل 
يريد تغيير الدستور باملمارسة 
مــن دون تعديــل وبانتظــار 
أن يكــون له مــا يريد يعطل 
الدستور واحلياة السياسية في 
البلد واألخطر من ذلك يعطل 
أي أمل أمام اللبنانيني بوقف 

االنهيار املريع.
وقال: في الشكل، نحن امام 
رئيــس للجمهوريــة ميارس 

الى اصدار موقف تاله رئيس 
مجلس النواب أعلن فيه، بعد 
االســتماع الــى رســالة عون 
حول مسألة تشكيل احلكومة 
اجلديدة وبعد النقاش حولها 
وفــق املــادة ١٤٥ مــن النظام 
املجلــس  اتخــاذ  الداخلــي، 
النيابي املوقف التالي: استنادا 
الى النص الدســتوري حول 
اصول تكليف رئيس لتشكيل 
التشــكيل  احلكومة وطريقة 
وفــق املادة ٥٣ من الدســتور 
وملا لم يرد أي نص دستوري 
آخر حول مسار هذا التكليف 
واتخــاذ موقف منــه ومبا ان 
فخامة رئيس اجلمهورية قد 
قام باستشــارات ملزمة وفق 
ما ورد وبعــد اطالعه رئيس 
املجلس النيابي اتت نتيجتها 
تكليف الرئيس سعد احلريري 

بتشكيل احلكومة.
ان أي موقــف  وباعتبــار 
التكليف وحدوده  يطول هذا 
يتطلب تعديال دستوريا ولسنا 
بصــدده اليــوم. وألن مقدمة 
رسالة فخامته تشير بوضوح 
الى فصل السلطات وتعاونها 
وحتى ال تطغى ســلطة على 

اخرى.
يؤكد املجلس على ضرورة 
املضــي قدمــا وفــق األصول 
الدســتورية من قبــل رئيس 
احلكومــة املكلــف للوصــول 
ســريعا الى تشــكيل حكومة 
جديــدة باالتفاق مــع رئيس 

اجلمهورية.

بري: الوحدة ثم الوحدة وإال ستذهب ريحنا.. باسيل: هدفنا ليس حمل الرئيس املكلف على االعتذار

رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري متحدثا امام جلسة مناقشة رسالة رئيس اجلمهورية بحضور رئيس البرملان نبيه بري    (محمود الطويل)

الوطــن، والنــص  ملصالــح 
الدســتوري يؤكد أن االتفاق 
بني الرئيــس املكلف ورئيس 
اجلمهورية ضروري لتشكيل 
احلكومة وتوقيعهما هو فعل 

مسؤولية وطنية». 
ودعــا النائــب هــادي أبو 
احلســن إلى نقاش هادئ بني 
عون واحلريــري إذ ال يجوز 
البحث في سحب التكليف وال 

ميكن ألحد أن يتجاوز أحدا.
أما نائــب رئيس «القوات 
اللبنانية» جورج عدوان فقد 
اعتبر أن تشكيل حكومة من 

ريفي: املطلوب عودة «حماس» إلى احلضن العربياملجلس الشرعي األعلى يستغرب رسالة عون للمجلس النيابي
بيروت - خلدون قواص

استغرب املجلس الشرعي اإلسالمي األعلى 
إقدام رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون 
على توجيه رسالة الى املجلس النيابي لإليهام 
بأن الرئيس املكلف سعد احلريري هو املسؤول 
عن إعاقة تشكيل احلكومة. واملجلس يعلم كما 
يعلم املواطنون اللبنانيون وغير اللبنانيني، من 
الذي أعاق ويعيق تشكيل احلكومة الضرورية 
أبنائه، ووقف االنهيار.  ألمن لبنان ومعيشة 
وأيد املجلس اثر اجتماعه برئاسة مفتي لبنان 
الشيخ عبداللطيف دريان في بيان له ما جاء 
في بيان رؤساء احلكومة السابقني بهذا الشأن، 
داعيا الى تشــكيل احلكومة اليوم قبل الغد 
وبحسب املواصفات التي قدمها وأصر عليها 

الرئيس املكلف.
واستنكر هذا التدمير املمنهج ملؤسسات الدولة 
وحلياة اللبنانيني ومعاشهم وأمنهم واستقاللهم 
ووحدتهم الوطنية وعالقاتهم مبحيطهم العربي. 
ما عاد من املمكن القول بأن االنهيار قادم، بل انه 
صار واقعا يخنق صدور اللبنانيني، ويسد في 
وجوه كبارهم وصغارهم آفاق احلاضر واملستقبل. 
ولذلك نكرر اإلصرار على تشكيل احلكومة القادرة 
على اإلنقاذ واستعادة ثقة اللبنانيني واملجتمع 
العربي والدولي الذي من شــأنه ان يسهم في 

االستقرار املالي واالقتصادي واالجتماعي.
كمــا أدان املجلــس واســتهجن احلمالت 
العنصريــة احلمقاء واملشــبوهة على اململكة 
العربية الســعودية ودول اخلليج العربي ومن 
جانب موظفني رسميني لبنانيني معروفي التبعية 

والتوجه. لقد كانت اململكة مع شــقيقاتها على 
مدى عقود وعقود حماة وداعمني النتماء لبنان 
وعيشه املشترك وسالمه الوطني وسيادته. وفي 
اململكة ودول اخلليج األخرى مئات اآلالف من 
الذين يتمتعون  العاملــني  اللبنانيني  املواطنني 
برعاية الســلطات، وحسن الضيافة والتعامل. 
إنــه ما عاد يكفي مطالبة اململكة والعرب بغض 
النظر والتسامح باعتبار املسيئني قلة، بل البد 
من وقفة وطنية لبنانية في وجه هؤالء ســواء 

كانوا أفرادا أو تيارات أو أحزابا.
التضامن  وقدر املجلس مظاهر وتظاهرات 
مع فلسطني في العاملني العربي واإلسالمي وفي 
العالم األوسع. وأثنى على جهود مصر الشقيقة 
جهودها الكبيرة في مجاالت مساعدة الغزاويني، 

واملساعي احلثيثة لوقف العدوان.

بيروت - منصور شعبان

حيا وزير العدل األسبق اللواء أشرف ريفي «صمود 
الشعب الفلسطيني» الذي «حقق إجنازا كبيرا ال ميكن 
أن يترجم ملصلحة القضية إال عندما يتكامل مع الدور 
العربي الذي لعبته اململكة العربية الســعودية ومصر 
التي كان لكفاءة قيادتها ووفدها املفاوض األثر الكبير، 

واألردن».
وقال، في بيان، إن «االنتصار ملك لفلسطني وللعرب، 
ولهذا فاملطلوب عودة حركة حماس التي قاتلت ببسالة 
إلى احلضن العربي، وهذه مســؤولية تاريخية على 
اجلميع. الدم فلســطيني والتضحية فلســطينية أما 
مزايدات إيران فهي استثمار رخيص. فلتفتح األبواب 
حلوار مثمر ألن فرصة تاريخية تلوح لتحقيق أهداف 
الشعب الفلسطيني بالوصول الى حل يؤدي الى والدة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وننظر بالكثير 
من األمل الى الدور العربي الذي ســاهم بدعم الشعب 
الفلســطيني املقاوم ووقف العدوان، كما الى اجلهد 
الدولي غير امللتبس الذي متثل بضغط اإلدارة األميركية 
والدول األوروبية لوقف احلرب. لقد أســس الصمود 
الرائع للشعب الفلسطيني ملرحلة جديدة ستهزم أحالم 
القضم واالستيطان، وهذا الشعب أعطى للعالم رسالة 
واضحة إنه شعب ال ميوت وقضيته ال زالت وستبقى 

حية وهو شعب تليق به احلياة».
واعتبر ريفي: «السالح الفلسطيني الذي قاتل في 
فلسطني احتفظ بشــرعيته الوطنية والشعبية بينما 
فقد السالح اإليراني شــرعيته الشعبية واألخالقية 
واإلنســانية يوم ارتد الى صدورنا في بيروت والى 
صدور أهلنا في سورية والعراق واليمن وغيرها من 

الساحات والدول».

سجال سوري - فرنسي حول االنتخابات الرئاسية
وزارة  أدانــت  وكاالت: 
اخلارجية في دمشــق بشدة 
أمــس تصريحــات املتحدثة 
الفرنسية  باســم اخلارجية 
الرئاسية،  حول االنتخابات 
والتي اعتبرتها «باطلة وغير 
شرعية»، كما وصفتها بأنها 
تفتقر إلى املعايير الالزمة وال 
تسمح بإيجاد حل للخروج 

من األزمة.
األنبــاء  ونقلــت وكالــة 
الرسمية «سانا» عن مصدر 
في اخلارجية الســورية أن 
التصريحــات التي أدلى بها 
املتحدث هي «لزوم ماال يلزم 
ألن هــذه االنتخابات شــأن 
سيادي سوري بامتياز ال يحق 
ألي طرف خارجي التدخل به 
وهــو غير معني البتة حتى 
الرأي والســوريون  بإبــداء 
وحدهم أصحاب القول الفصل 

فيه».
واعتبر أن توافد السوريني 
بكثافة إلى مراكز االقتراع على 
امتداد العالم مبا فيها باريس 
يشــكل الرد األبلغ على هذه 

التصريحات.
وأضــاف املصدر إن على 
احلكومة الفرنسية أن تدرك 
جيــدا أنها بهذه السياســات 
تتحمــل املســؤولية الكاملة 
مع الدول املعادية لســورية 
فــي ســفك دم الســوريني 
وتدميــر منجزاتهــم ومنــع 
وصول الغذاء والدواء إليهم 
من خالل الدعم الذي قدمته 
لإلرهــاب العابر للحدود في 
سورية واإلجراءات القسرية 
أحادية اجلانب الال مشروعة 
املفروضــة علــى الشــعب 

السوري.
وتابع إن احلكومة إذ تدين 
بشدة هذه التصريحات فإنها 
تؤكــد أن املقاربات اخلاطئة 
الفرنســية فــي  للحكومــة 

األول إن «االنتخابــات التي 
ينظمهــا النظــام الســوري 
فــي الداخــل واخلــارج، هي 
مثــل االنتخابات الرئاســية 
التي ســتجري خالل أيام أو 
االنتخابات التشريعية العام 
املاضي، ال تستوفي الشروط 

وتفتقر للمعايير».
مــول،  ديــر  وتابعــت 
فــإن هــذه  لنــا  «بالنســبة 
االنتخابات باطلة وال جدوى 
منها، كما إنها ال تعطي شرعية 
سياسية للنظام وال تؤدي الى 

املاضي بخــالف ما قامت به 
دول أوروبية أخرى كأملانيا 

وتركيا.
والتقطت صــور لرفعت 
األســد، عــم الرئيس بشــار 
األسد، في أثناء إدالئه بصوته 
رغــم مــا يحكى عــن خالف 

بينهما.
وقد أكد جنل رفعت األسد 
أن والده توجه إلى السفارة 
السورية في فرنسا للتصويت 
البن أخيه بشار األسد، بحسب 

موقع «عنب بلدي».

اخلروج من األزمة».
وأكدت دعــم األوروبيني 
انتخابــات «حــرة  إلجــراء 
ونظامية» في ســورية، مبا 
يتوافــق مع معايير القانون 
الدولي وحتت إشراف األمم 
املتحــدة، وجتــري ضمــن 
مشــاركة جميع الســوريني 

في الداخل منهم واخلارج.
ورغــم هــذه االنتقــادات 
سمحت للحكومة الفرنسية 
بإجراء االنتخابات في السفارة 
السورية في باريس اخلميس 

باريس سمحت بإجرائها لكنها اعتبرتها باطلة

(رويترز) الفتات مؤيدة للرئيس بشار األسد في سوق احلميدية  

سورية لن تســتطيع إعاقة 
عملية توطيد االستقرار فيها 
وأكد أن على فرنسا «أن تعلم 
أن عجلة الزمن لن تعود إلى 
الــوراء وأن عهد االنتداب قد 
ولى إلى غير رجعة والشرعية 
في ســورية اليــوم مينحها 
الســوريون وحدهم وليس 
املنــدوب الال ســامي القابع 

في باريس».
وكانــت الناطقــة باســم 
اخلارجية الفرنسية، آنييس 
فــون دير مــول، قالت أمس 

انخفاض محصول القمح والشعير إلى الربع
و«الزراعة»: لم مير موسم جفاف كهذه السنة

قبرص تواجه حالة طوارئ بسبب
تدفق املهاجرين من الساحل السوري

وكاالت: عزت وزارة الزارعة في احلكومة 
السورية انخفاض محاصيل القمح والشعير 

للعام احلالي للجفاف.
وأرجع وزير الزراعة محمد حسان قطنا، 
أسباب اجلفاف النخفاض معدل هطول األمطار 
بــني ٥٠٪ إلــى ٧٠٪ حســب احملافظات، ففي 
احلسكة كان أقل من ٥٠٪، ترافقا مع ارتفاع 
درجات احلرارة بنحــو ٦ إلى ٧ درجات مما 

يزيد معدل التبخر.
وقال قطنا في تصريح إلذاعة «شام إف إم» 
املوالية أمس األول، إنه لم مير على سورية 
جفاف كهذه السنة، ففي سنوات سابقة كان 
مير اجلفاف علــى محافظة أو اثنتني، بينما 

هذا العام طال اجلفاف كل احملافظات.
وأضاف ان اجلفاف أثر على اإلنتاج الزراعي 
بشكل كبير، واملساحات املزروعة باحملاصيل 
الشتوية هي القمح والشعير، وهما محصوالن 
استراتيجيان جدا تأثرا، خصوصا املساحات 

املزروعة بعليا.
واإلنتاج املتوقع من املساحات املزروعة 
من محصول الشــعير كان يتجاوز مليونني 

و٢٠٠ ألــف طن، لكنه انخفض إلى ٤٥٠ ألف 
طن فقط، بحسب قطنا.

وفيما يتعلــق بالقمح، أوضح الوزير أن 
املساحات املزروعة كانت بحدود مليون ونصف 
هكتار نصفها بعل ونصفها مروي، واملروي 
وضعه مقبول ألن املوارد املائية واحملروقات 
مت توفيرها، في حني خرج ٨٠٪ من املساحات 

املزروعة بعل من االستثمار.
وحتدث قطنا عن قرار تخفيض املساحة 
املزروعة في خطــة العام القادم مبا يتوافق 

مع املوارد املائية املتاح.
وكان قطنا قال إن اإلنتاج احلالي حملصول 
القمح مقبول، لكنه ال يكفي كامل االحتياجات، 
مشــيرا إلى غياب األرقــام احلالية حملصول 
القمــح، إذ ســتعتمد الوزارة علــى الكميات 
االحتياطية املســتوردة، إضافة إلى اإلنتاج 

احلالي، لتغطية االحتياج السنوي.
وأعلن الوزير عن بدء تسلم وزارة الزراعة 
مادتي القمح والشعير من الفالحني، اعتبارا من 
اخلميس احلالي. وكان وعد قطنا في أواخر 

عام ٢٠٢٠، بأن يكون عام ٢٠٢١ عام القمح.

عواصــم - وكاالت: أعلنت قبرص أنها 
تشهد «حالة طوارئ» منذ يوم أمس األول، 
بســبب تدفق املهاجرين الســوريني الذين 
أغرقوا مراكز االســتقبال لديها قادمني من 

الساحل السوري.
وقال وزير الداخلية القبرصي، نيكوس 
نوريس، إن قبرص شهدت األسبوع احلالي 
«موجة يومية من املهاجرين الواصلني» إليها 
بحرا من ميناء طرطوس السوري، بحسب 

ما نقلت وكالة «فرانس برس».
وأضاف نوريس، أن قبرص لم تعد متلك 
اإلمكانات الســتقبال مزيد من املهاجرين، 
خصوصا أن نحو ٤ آالف طلب جلوء قوبل 

بالرفض منذ مطلع العام.
وطالبــت قبرص عبــر بيــان، االحتاد 
األوروبي باملســاعدة في إعادة األشخاص 

الذين ترفض طلبات جلوئهم في القضايا 
املرتبطة بدول ال تقيم نيقوسيا معها عالقات 
ثنائيــة، على غرار تركيــا التي ال تعترف 

بدورها بجمهورية قبرص الرومية.
وعلــى مدى الســنوات األربع األخيرة، 
وصلت نســبة طالبي اللجــوء في قبرص 
إلى ٤٪ من ســكانها، مقارنة بـ ١٪ في دول 

أخرى في االحتاد األوروبي.
وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
العام املاضي، إعادة الســلطات القبرصية 
طالبــي جلوء وصلوا إليها من الســواحل 
اللبنانيــة، وقال مدير حقوق الالجئني في 
املنظمة، بيل فريليك، «يجب على قبرص أن 
تنظر في مطالب الالجئني باحلماية بشكل 
كامــل وعادل، وأن تعاملهــم بأمان وكرامة 

بدال من جتاهلهم».
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