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في الواجهة

التمديد واقع ...فكيف يرد رئيس الجمهورية؟
ل ـي ــس خ ـ ـيـ ــارًا مـ ــوجـ ــودًا فـ ــي األص ـ ــل».
وأشـ ــارت امل ـصــادر إل ــى أن «ح ــزب الله
ّ
يؤكد ضــرورة اعتماد الخيار الوطني
في القوانني املختلطة ،أي أكثريًا على
أسـ ــاس وط ـن ــي ون ـس ـب ـيــا ع ـلــى أس ــاس
وطني مع اعتماد الصوت التفضيلي
على قــاعــدة وطـنـيــة» .وقــالــت املـصــادر
إن «فــريــق  8آذار بــأكـمـلــه ي ـشـ ّـدد على
ـرة واح ــدة
ضـ ــرورة اعـتـمــاد لـبـنــان دائـ ـ ّ
على أساس النسبية ،وإن تعذر األمر،
فعلى أس ــاس خـمــس أو ســت أو سبع
دوائر كبيرة».
وأشــار قاسم ،خالل احتفال أمس ،إلى
أنــه «لــم نصل إلــى قــانــون متفق عليه،
وم ــا زلـنــا نـحــرص عـلــى إن ـتــاج قــانــون
ب ـش ــرط أن ي ـك ــون م ـن ـص ـفــا وتـمـثـيـلـيــا
فــي آن واح ــد ،بحيث تكون كــل الفئات
املـ ــوجـ ــودة ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة م ـم ـث ـلــة فــي
ّ
املـجـلــس الـنـيــابــي» .وأع ــاد الـتــأكـيــد أن
الخيار هو النسبية ألنها «على قياس
الــوطــن وليست على قـيــاس الطوائف
وال على قياس قوى سياسية ،وتعطي
القوى املختلفة أحجامها وال تختزل
أحدًا» .وقال« :إذا أردنا أن نستفيد من
الــوقــت املتبقي ،والــوقــت غير مفتوح،
مــن املـهــم أن نـعــود إلــى النسبية ألنها
األكثر عدالة».

تعيينات في فرع المعلومات
أمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا ،بـ ـ ـ ــرز تـ ـ ـط ـ ــور ع ـ ـلـ ــى ص ـع ـيــد
التعيينات األمنية .فبعد تعيني اللواء
عماد عثمان مديرًا عامًا لقوى األمن
حمود رئيسًا
الداخلي ،والعقيد خالد
ٌ
ل ـفــرع امل ـع ـلــومــات ،ظـهــر خ ــاف حــول
اســم رئيس فــرع األمــن العسكري في
«املـعـلــومــات» لخالفة العميد سعيد
ف ــواز .الـثـنــائــي عـثـمــان ـ ـ حـمــود أصـ ّـر
على تعيني الرائد ربيع فقيه ،بينما
كـ ــان ث ـنــائــي حـ ــزب ال ـل ــه ـ ـ ـ ح ــرك ــة أمــل
ّ
يــزكــي خـيــار امل ـقــدم مصطفى ب ــدران.
ّ
ٌ
وبعد أخــذ ورد ،صــدر أمــس قــرار عن
ح ـمــود يـقـضــي بتعيني فـقـيــه رئيسًا
لفرع األمن العسكري ،والرائد محمد
ضــاهــر رئـيـســا ل ـفــرع األمـ ــن الـقــومــي،
وال ــرائ ــد ش ــرب ــل زغ ـي ــب رئ ـي ـســا لـفــرع
الـخــدمــة والـعـمـلـيــات ،والــرائــد حسني
املولى رئيسًا لفرع الرصد والتعقب،
واملـ ـق ــدم مـحـمــد ال ـع ــرب رئ ـي ـســا لـفــرع
ُ
شرفًا على مكتب
معلومات الشمال وم ِ
مـعـلــومــات طــراب ـلــس ،وامل ـق ــدم جــورج
خيرالله رئيسًا لفرع معلومات جبل
لبنان ،واملـقــدم طوني صليبا رئيسًا
ّ
ل ـف ــرع م ـع ـلــومــات ال ـب ـق ــاع .ك ــذل ــك ف ــإن
عـثـمــان أص ــدر قـ ــرارًا بتعيني العقيد
علي سكينة قائدًا ملنطقة الشمال في
وحدة الدرك االقليمي ،والعقيد ربيع
م ـجــاعــص ق ــائ ـدًا ملـنـطـقــة ال ـب ـق ــاع في
وحدة الدرك االقليمي .ولم ُيعرف بعد
ما إذا كان قــرار تعيني فقيه وسكينة
قد ّ
تم بالتنسيق مع حركة أمل ،التي
تطالب بــأن تكون لها الكلمة الفصل
َ
شاغلي هذين املركزين ،أم
في تعيني
ِ
ّ
أن األيــام املقبلة ستكشف عن خالف
بني «أمل» وقوى األمن الداخلي شبيه
ب ـم ــا كـ ــان ب ــن «الـ ـح ــرك ــة» وامل ــدي ــري ــة
العامة ألمن الدولة في والية مديرها
العام السابق اللواء جورج قرعة.
وع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد األمـ ـن ــي أيـ ـض ــاُ ،ع ـ ِقــد
أمــس اجتماع في القصر الجمهوري،
بــرئــاســة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة الـعـمــاد
ميشال عــون ،حضره رئيس الحكومة
سعد الحريري ،ووزراء :الدفاع يعقوب
ال ـص ــراف ،الــداخـلـيــة وال ـب ـلــديــات نهاد
امل ـش ـن ــوق واالش ـ ـغـ ــال ال ـع ــام ــة وال ـن ـقــل
ي ــوس ــف ف ـن ـي ــان ــوس ،وق ـ ــادة األج ـه ــزة
ّ
االم ـن ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة .وت ــرك ــز الـبـحــث
حـ ــول اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة ف ــي م ـطــار
ب ـيــروت ال ــدول ــي وض ـ ــرورة تحسينها
وعدم السماح بأي خرق.
(األخبار)

لم يعد الكالم عن تمديد
ثالث لمجلس النواب هذا
الشهر مثار جدل مقدار
التساؤل عن عالمات
استفهام يحوط الغموض
ببعضها ،وال ترتبط حكمًا
بتوقيت التصويت عليه :اي
ضمان باقرار قانون جديد،
المدة المطلوبة للتمديد ،رد
فعل رئيس الجمهورية
نقوال ناصيف
ب ـعــض اج ــاب ــات االس ـئ ـل ــة ال ـث ــاث ــة تلك
س ـه ــل ،مـثـلـمــا ه ــو م ـح ــرج الصـحــابـهــا
كمدة التمديد :الرئيس نبيه بري مصر
على تمييز التمديد التقني ـ ـ ويصفه
بـ«تدبير» ليس اال ـ عن التمديد املطلق
ش ـ ــأن م ــا ح ـ ــدث ع ــام ــي  2013و،2014
لكن دونـمــا تحديد مــدة ســوى قوله ان
التمديد التقني «هــو ما تتطلبه املهلة
لـلـتـحـضـيــر ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـي ــة»،
ويتمسك بربط التمديد التقني بقانون
جديد او التزام حكومي بـ«تفاهم على
م ـبــادىء» قــانــون جــديــد .الــرئـيــس سعد
الـ ـح ــري ــري ُي ـن ـس ــب الـ ـي ــه ط ـل ــب ت ـمــديــد
لسنتني لكنه يستجيب تمديدًا لسنة.
الرئيس ميشال عــون ال يتحدث سوى
عــن ثــاثــة اش ـهــر ال تــزيــد يــومــا واحـ ـدًا.
اما الكتل النيابية الرئيسية ،فتتحدث
ع ــن الـتـمــديــد كــأنـهــا مـنــزعـجــة مـنــه وال
تريده ،فيما ا ّجــراء كهذا يريحها حيال
استحقاق تفضل ان ال تــذهــب الـيــه في
الوقت الحاضر.
قد يكون حزب القوات اللبنانية وحده
آخر املنادين به لسبب مبرر ،هو حاجته
الى اختبار جديد لقوته التمثيلية في
الشارع ومنها الى البرملان .ال يشكو من
تمثيله السياسي في الحكومة الحالية،
بيد انه يعرف ان معظم كتلته النيابية
باإلعارة (الشوف والكورة وزحلة) ،وال
يسعه س ــوى اي ـصــال ثــاثــة ن ــواب فقط

بناخبيه في البترون (متحالفًا مع احد)
وبشري .حصول التمديد يبقي له كتلة
اك ـثــر مــن نصفها لـيــس مــن صـنـعــه ،ما
يحمله على املناداة باجراء االنتخابات
لكن ليس بقانون كيفما كان.
على ان االجابة عن السؤالني اآلخرين ال
تبدو في بساطة ثالثهما:
اولهما ضمان سياسي بوضع قانون
جــديــد لــانـتـخــاب يـلــي الـتـصــويــت على
تمديد الوالية:
ي ـت ـح ــدث رئـ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان عـ ــن مــوقــف
مـبــدئــي هــو ع ــدم مــوافـقـتــه عـلــى تمديد
تقني ال يـكــون بـنـدًا اخـيـرًا فــي القانون
الـجــديــد .فــي االي ــام االخ ـيــرة اب ــدى بري
مــرونــة وهــو يتخوف مــن ول ــوج البالد
ال ـ ــى ف ـ ـ ــراغ ش ــام ــل مـ ــع تـ ـع ــذر ال ـت ــواف ــق
ع ـلــى ق ــان ــون ج ــدي ــد ،ب ـقــولــه انـ ــه يــؤيــد
التفاهم على «م ـب ــادىء» قــانــون جديد
ال على القانون في ذاته ،على ان تتعهد
الحكومة ـ ـ مــا ان تضع يــدهــا على هذا
امل ــوض ــوع ـ ـ ـ وضـ ــع ال ـص ـي ـغــة الـنـهــائـيــة
لــه فــي امل ــدة ال ـتــي يستغرقها التمديد
الـثــالــث ،على ان يصير الــى التصويت
على هذا التفاهم بثلثي مجلس الوزراء
ّ
يصوت على القانون نفسه
كما لو انــه
ً
عمال باملادة  65من الدستور.
الـثـلـثــان الـحـكــومـيــان يـعـنـيــان لـبــري ان
اكثر من النصف  1+في مجلس النواب
اقـتــرع للتفاهم واالل ـتــزام ،كــون مجلس
الـ ـ ــوزراء يـخـتـصــر كـتــل ال ـب ــرمل ــان .اذذاك
ي ـس ــارع ه ــو قـبــل سـ ــواه ال ــى طـلــب عقد
ج ـل ـســة ل ـت ـمــديــد ت ـق ـنــي .م ــا ي ـث ـيــر قلقه
الوصول الى فراغ ّ
يدمر السلطات كلها.
هنا يتذكر عـبــارة للعالمة الدستوري
الدكتور ادم ــون ّ
رب ــاط القائل ان الفراغ
ً
«يولد حاال ثورية».
يضيف بري« :ال ينشأ عن الفراغ سوى
شــيء ما تأسيسي او مشاكل ال نعرف
كيف تنتهي؟».
يقول كذلك ان التمديد وسيلة لتفادي
الفراغ ـ ولــذا ال يتكلم ســوى عن تمديد
تقني ـ بيد ان الهدف هو وضــع قانون
جديد لالنتخاب.
لكن ثمة خيارًا آخــر يجري تــداولــه ،في
موازاة الكالم عن احتمال تلقف حكومة
ال ـحــريــري املـ ـب ــادرة ون ـقــل مـهـمــة صــوغ

القانون اليها ،هو التزام مجلس النواب
ف ــي جـلـســة ال ـت ـصــويــت ع ـلــى ال ـت ـمــديــد،
عقد جلسات مفتوحة الى حني االتفاق
على القانون الجديد لالنتخاب .ربما
ال تكمن الحكمة تمامًا في تعهد كهذا،
بعدما سبق للمجلس ان اخذ به مرتني
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي سـبـقـتــا ت ـم ــدي ــدي 2013
و 2014الستعجال انجاز القانون .لكنه
لم يفعل .لم يرد ان يفعل.
ثــانـيـهـمــا ه ــو الـ ـس ــؤال ـ ـ ـ امل ـش ـك ـلــة :م ــاذا
ي ـف ـع ــل رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة اذا ذه ــب
ال ـب ــرمل ــان ال ــى ت ـمــديــد ث ــال ــث ب ــا قــانــون
جــديــد لالنتخاب ،وهــو شــرطــه للقبول
بتمديد تقني؟
ف ــي ال ـت ـمــديــديــن ال ـســاب ـقــن ط ـعــن عــون
وك ـت ـل ـتــه ف ــي ال ـق ــان ــون ــن لـ ــدى املـجـلــس
ال ــدسـ ـت ــوري .يـمـلــك الــرئ ـيــس امل ـ ــادة 59
ملنع حـصــول الـتـمــديــد ،ويملك املــادتــن

القانون النافذ والتمديد
والفراغ متساوون عند
رئيس الجمهورية

(مروان طحطح)

 57و 19مل ـن ــع نـ ـف ــاذه ب ـع ــد اق ـ ـ ـ ــراره .فــي
وسعه تعطيل املهلة املنصوص عليها
فــي املــادتــن  57و 59وهــي الشهر الــذي
يسبق نهاية العقد العادي االول في 31
ايــار .يملك ايضًا كرئيس للجمهورية ـ
بعد ان فعل كنائب ـ ـ مــراجـعــة املجلس
الدستوري .في الطعن االول حيل دون
التئام املجلس الدستوري في حزيران
 ،2013ف ــان ـق ـض ــت امل ـه ـل ــة املـ ـن ــوط ــة بــه
الصدار القرار ( 15يومًا) بسبب تعطيل
مـتـعـمــد لـنـصــابــه ال ـقــانــونــي وال ـح ــؤول
دونـ ــه ،ف ــإذا قــانــون تـمــديــد  2013نــافــذ.
فــي الـطـعــن الـثــانــي اف ـتــى ق ــرار املجلس
ف ــي ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي  2014بــدس ـتــويــة
التمديد للحؤول دون فراغ في السلطة
االشتراعية يقطع الطريق على انتخاب
رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ح ـي ـن ــذاك ،واقـ ــرن
القرار بخمسة مبادىء اهمها عدم ربط
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ب ــوض ــع قــانــون
جديد لها ،واجراؤها بعد زوال الظروف
وعدم انتظار نهاية الوالية
االستثنائية َ
املمددة .لم ُيصغ اليه .وها هو البرملان
نفسه يذهب ـ بالذريعة تلك ـ الى تمديد
ثالث.
الـ ـ ـ ــى اآلن ،املـ ـ ــوقـ ـ ــف امل ـ ـع ـ ـلـ ــن ل ــرئ ـي ــس
الجمهورية رفضه تمديد الوالية ـ وإن
تـقـنـيــا ـ ـ ـ م ــا ل ــم ي ـق ـتــرن ب ـقــانــون جــديــد،
وتاليًا عدم ممانعته الذهاب الى الفراغ
ما دام التمديد والفراغ ومعهما القانون
ال ـن ــاف ــذ ( )2008يـ ـتـ ـس ــاوون .ق ــد يـكــون
رئيس الجمهورية اكثر املنزعجني من
الـتـمــديــد ـ ـ إن ل ــم يـكــن وحـ ــده ـ ـ للسبب
املعلوم ،وهــو انــه ّ
يقوض عهده قبل ان
يـعـبــر ن ـصــف ال ـس ـنــة االول ـ ــى م ــن والي ــة
حــدد لها الــرئـيــس مهمة جــوهــريــة هي
تصحيح الـتـمـثـيــل املـسـيـحــي وعــدالـتــه
وامل ـن ــاص ـف ــة ال ـف ـع ـل ـيــة .ح ـق ــق ان ـت ـخــابــه
خ ـط ــوة اولـ ـ ــى ،ث ــم تـسـمـيــة املـسـيـحـيــن
وزراء ه ــم خطوة ثانية ،وبقيت الثالثة
التي تمثل الوعاء االرحب لالولني.
ف ــي امل ـق ـلــب اآلخـ ــر م ــن مــوق ـفــه ،ث ـمــة َمــن
يقول ان الرئيس قد يأخذ في االعتبار
واقعًا سياسيًا خطيرًا ينجم عن الفراغ،
يتأثر به عهده ،اكثر منه حال دستورية
ت ــرت ـب ــت ع ـل ــى ع ـ ــدم اجـ ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات
نيابية.

تقرير

ّ
ميقاتي لـ«األخبار» :إذا قرر حزب الله مقاطعتي فهذا شأنه
أكد رئيس الحكومة السابق
نجيب ميقاتي أن «مقاومة
العدو أمر مقدس وغير قابل
للبحث» ،وفي المقاومة
«نحن مع حزب الله على
العمياني» ،أما في المسائل
األخرى «فاألمر يخضع
للثوابت الوطنية»
عبد الكافي الصمد
أكـ ــد رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة األسـ ـب ــق نـجـيــب
ميقاتي لـ «األخـبــار» أنــه «إذا كــان حزب
ال ـلــه يـعـمــل فــي م ـقــاومــة إســرائ ـيــل ،فــأنــا
أقـ ــف إلـ ــى جــان ـبــه ع ـلــى ال ـع ـم ـيــانــي .أمــا
فــي املـســائــل األخ ــرى ،فــإن األم ــر يخضع
لـ ـلـ ـث ــواب ــت ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» .وت ـع ـل ـي ـق ــا عـلــى
املعلومات عن قرار حزب الله بمقاطعته
ب ـع ــد ت ــوق ـي ـع ــه ع ـل ــى رسـ ــالـ ــة الـ ــرؤسـ ــاء
إلـخـمـســة ال ــى الـقـمــة ال ـعــرب ـيــة ،ق ــال« :لــم
تكن عالقتي مــع أي طــرف لبناني ،ولن
تكون ،إال على قاعدة االحترام والثوابت
الوطنية التي أؤمن بها .ومن يرغب في
أي منحى آخر فهذا شأنه».

ونـ ـ ـف ـ ــى مـ ـيـ ـق ــات ــي أن تـ ـ ـك ـ ــون ال ــرس ــال ــة
اس ـت ـهــدافــا مل ــوق ــع رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة،
ً
مـ ـتـ ـس ــائ ــا« :ك ـ ـيـ ــف ن ـس ـت ـه ــدف رئ ــاس ــة
الجمهورية إذا كنا قد أرسلنا نسخًا من
الرسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيسي
املجلس النيابي والحكومة؟» .ووصف
ذلــك بأنه «كــام ّ
دس فــي إطــار الحمالت
التي أطلقت علينا للتعمية ،ولتحوير
األنظار عن مضمون الرسالة الذي ِّ
يعبر
عن ثوابتنا الوطنية».
وكـ ـش ــف رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــاب ــق أن
«فكرة الرسالة ُولدت من نقاش قمنا به
في خــال مأدبة غــداء في منزل الرئيس
ميشال سليمان ،بـنـ ً
ـاء على دع ــوة منه.
وه ــي لـيـســت امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي تــراســل
فـيـهــا جـهــة لـبـنــانـيــة الـجــامـعــة الـعــربـيــة
واملـحــافــل الــدول ـيــة» .وس ــأل« :أل ـيــس من
حقنا تحديد موقفنا؟ ألــم يقف رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون ســاب ـقــا أم ــام
الكونغرس األمـيــركــي وقــدم شـهــادة عن
رأيه في األوضاع اللبنانية؟» .واستغرب
«الـهـجــوم على الــرســالــة ال ــذي بــدأ حتى
قبل االطالع على مضمونها ،بما يوحي
وك ــأن ه ـنــاك مــن يـضـيــق ذرع ــا ب ــأي رأي
آخـ ــر .وهـ ــذا أم ــر غ ـيــر م ـق ـبــول ويـخــالــف
جوهر الحرية ومبدأ الديموقراطية ،ألن
لكل إنسان الحق في إبــداء رأيــه» .وقــال:
«إذا كــانــت الــرســالــة غير ذات تأثير وال
مفعول ،فلماذا هذا الهجوم عليها؟ وهل

بات ممنوعًا أن يكون هناك رأي آخر في
البلد؟».
ولفت الــى أن الــرســالــة «ح ـ ّـددت الثوابت
الــوطـنـيــة الـتــي نــؤمــن بـهــا ،وتضمنتها
ً
مـعـظــم ال ـب ـيــانــات الـ ــوزاريـ ــة» ،مـتـســائــا:
«هل هناك أحد في لبنان يعترض على
تطبيق اتـفــاق الـطــائــف أو ال ـتــزام الـقــرار
الدولي  ،1701أو ضرورة معالجة مشكلة
النازحني السوريني ،أو تحرير األراضي
اللبنانية املحتلة ،وبسط سلطة الدولة
اللبنانية وحــدهــا على كــل أراضـيـهــا؟».
وأوض ــح أنــه «حـتــى فــي مــوضــوع إعــان
بعبدا ،ألم يوافق عليه النائب محمد رعد
عند إقراره على طاولة الحوار واعترض
يومها عليه الرئيس السنيورة ملطالبته
ب ــإخ ــراج امل ـس ـل ـحــن م ــن س ــوري ــا ،وك ــان
بعض هؤالء مدعومني من تيار املستقبل
وبـعــض ال ـقــوى الــداخ ـل ـيــة؟» .وق ــال« :إذا
بــات البعض يرفض هــذا اإلعــان اليوم،
فـهــذا حـقــه ،مــن دون أن يعني ذل ــك أننا
م ـخ ـط ـئــون بــال ـت ـم ـســك ب ـث ــواب ــت وطـنـيــة
نؤمن بها» .وشـ ّـدد ميقاتي على «أنني
لن أسمح ألحد بأن يشكك في وطنيتي،
أو ي ـت ـه ـم ـنــي ب ــال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن الـ ـث ــواب ــت
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة .وف ـ ــي كـ ــل م ـ ــرة ي ـت ـط ـلــب فـيــه
الوضع إنقاذًا للبلد سأكون في طليعة
املبادرين ،وعندما تكون هناك ضــرورة
لقول وطني فسأقوله بــا ت ــردد» .ورأى
أن «التشكيك في الناس معيب .وما قاله

البعض في لحظات انفعال مرفوض ،وال
يعبر بالتأكيد عــن أخالقيات سياسية
تربينا عليها».
َّ
ولـفــت إلــى «أنـنــي لــم أتـخــل عــن الثوابت
ّ
الــوط ـن ـيــة ح ـتــى ف ــي ع ــز الـح ـمـلــة علينا
وعلى الحكومة التي توليت رئاستها.
ولـ ـي ــراج ــع ال ـج ـم ـي ــع ك ــل املـ ــواقـ ــف ال ـتــي
أع ـل ـن ـت ـه ــا س ــابـ ـق ــا ،ل ـ ـيـ ــروا هـ ــل تـخـلـيــت
يومًا عــن تأييدي للمقاومة ضــد العدو
اإلسرائيلي؟» ،مؤكدًا أن «مقاومة العدو
اإلســرائ ـي ـلــي أم ــر م ـقــدس بــالـنـسـبــة إلــي
وغ ـيــر قــابــل لـلـبـحــث .وق ـبــل أرب ـع ــة أي ــام
مــن إرس ــال الــرســالــة أدلـيــت بحديث إلى
إحـ ــدى ال ـق ـن ــوات الـفـضــائـيــة الـسـعــوديــة
أكـ ـ ـ ــدت ف ـ ــي خـ ــالـ ــه ال ـ ـحـ ــق املـ ـ ـق ـ ــدس فــي
م ـق ــاوم ــة الـ ـع ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وع ـ ّـب ــرت
ع ــن ت ـقــديــري لـلـتـضـحـيــات ال ـتــي ح ــررت
األرض اللبنانية املحتلة .لكن في الشق
الداخلي لي موقف مكرر وثابت يتركز
على بسط سلطة الدولة ،والنأي بلبنان
عــن كــل الـصــراعــات الخارجية لحمايته
وتحصينه».
ّ
ورفـ ــض مـيـقــاتــي االت ـه ــام ــات بــأنــه وق ــع
ال ــرس ــال ــة ل ــرف ــع شـعـبـيـتــه ف ــي طــراب ـلــس
ولحصد م ــردود انتخابي ،مـشــددًا على
أن «ال ـثــوابــت الــوطـنـيــة الـتــي نــؤمــن بها
غـيــر مــرتـبـطــة بــاسـتـحـقــاق االنـتـخــابــات
النيابية ،الذي ّ
يرجح تأجيله ،بل نابعة
من قناعاتنا وتربيتنا الوطنية».

