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«الأعلى للكاثوليك» يرف�ض الفراغ

في �ساحة النجمة« ...ت�شليع ال ت�شريع»
هتاف دهام
خ��ل��ت ال���ش���وارع ال��م��ح��ي��ط��ة في
ساحة النجمة أمس من االعتصامات
والتظاهرات التي طغت على يومي
الثالثاء واألربعاء بالتزامن مع انعقاد
الجلسة العامة.
تحققت مطالب المياومين فأنهوا
تحركاتهم .متط ّوعو الدفاع المدني
الذين شاركوا أمس رمزيا ً مع اعتصام
هيئة التنسيق ،ينتظرون الجلسة
العامة األسبوع المقبل ليُبنى على
الشيء مقتضاه ،أما هيئة التنسيق
فتحركها يتوقف على عمل اللجان
المشتركة التي تجتمع ال��ي��وم في
المجلس النيابي برئاسة نائب رئيسه
فريد مكاري.
خ��ل��ت ال���ش���وارع م��ن التحركات
المطلبية ،فتقلصت اإلجراءات األمنية
ع ّما كانت عليه أثناء االعتصامات ،ما
انعكس على حركة السير التي أراحت
المواطنين في الوصول كل إلى عمله،
بعد أن عانوا األم ّرين من الزحمة التي
شهدتها شوارع العاصمة والمحيطة
بالبرلمان يومي الثالثاء واالربعاء
الفائتين.
ولما كان للنواب حصة في زحمة
السير التي أبدى النائب مروان حمادة
انزعاجه منها ،على ال��رغ��م م��ن أنّ
مواكب النواب التي تحمل سياراتهم
اللوحات ال��زرق��اء ،هي التي تسبّب
الزحمة ،فإنّ هذه اللوحة الزرقاء لن
يعمل بها في وقت قريب ،بناء على
االق��ت��راح المقدم م��ن النائب محمد
قباني ،وال��ذي ك��ان قد ص��دق عليه،
ثم أعيد سحبه بناء على طلب رئيس
الحكومة ت��م��ام س�ل�ام ،فأحيل إلى
اللجان للمزيد من الدرس.

األولوية للسلسلة

ولئال يتك ّرر يوم الثالثاء مجدداً،
فإنّ األولوية في الجلسة العامة هي
لسلسلة الرتب وال��روات��ب ،كما أكد

بري �شطب كالم �سامي الجم ّيل عن �سورية من مح�ضر
الجل�سة ...و�أكد �أنّ الأولوية في الت�شريع هي لل�سل�سلة
همة النواب في اجتماع اللجان اليوم
والهمة ّ
ّ
ستعقد في هذا الخصوص ،في شهر
أي��ار المقبل ،على الرغم من تلميح
الكثير من النواب من مختلف الكتل
النيابية ،إل��ى ع��دم إمكانية إج��راء
االستحقاق ال��رئ��اس��ي ف��ي م��وع��ده،
كما ورد على لسان النائب اسطفان
الدويهي« :الهيئة ما في انتخابات».
ب��ي��ن��م��ا ح�����اول ال��ن��ائ��ب س��ي��رج
�س النبض حول
طورسركسيان ج� ّ
اس��م النائب روب��ي��ر غ��ان��م كمرشح
لرئاسة الجمهورية حين قال لغانم:
«فخامتك نحن معك في عهدك».
ولما كان الغموض سيد الموقف
ح��ي��ال االستحقاق ال��رئ��اس��ي ،ف��إنّ

معين المرعبي وجه �صفعة
لأحمد فتفت حين �أ ّيد مطالبة
عمار للحكومة با�ستكمال
علي ّ
تعيين المحافظين
رئيس مجلس النواب نبيه بري في
ختام الجلسة العامة التي ترأسها
أم���س .ول��م��ا أع��ل��ن رئ��ي��س المجلس
أن «اله ّمة» هي همة النواب ،أكدت
مصادر نيابية في اللجان المشتركة
أنه من الصعوبة االنتهاء اليوم من
«السلسلة» ،فالجلسة مخصصة فقط
لدراسة مصادر اإليرادات ،وبناء على
ه��ذه الجلسة يتحدّد مصير جلسة
اللجان المشتركة االثنين التي بدورها
ستحدّد مصير جلسة االربعاء المقبل،
التي دعا اليها رئيس المجلس مبدئياً،
لجهة إقرارها للسلسلة ،وإحالتها إلى
الهيئة العامة.

نيسان للتشريع
وأيار للرئاسة

إذن ،شهر نيسان هو للتشريع.
رئيس المجلس أعطى رئيس الحكومة
وال���وزراء مهلة بين أسبوع وثالثة
أسابيع على أبعد تقدير لدراسة
م��ش��اري��ع واق��ت��راح��ات ال��ق��وان��ي��ن،
ل��ي��ع��ودوا بها إل��ى الجلسة العامة
للتصديق عليها.
وهكذا ،فإنّ الشهر الحالي كما تقول
يخصص
مصادر نيابية في  8آذار لن
َّ
لالنتخابات الرئاسية ،فأول جلسة

االستحقاق النيابي ،ليس أفضل حاالً،
فدرس قوانين االنتخابات النيابية،
تأجل البحث بها إلى مرحلة مقبلة،
ما يعني أنّ المجلس النيابي ،الذي
ال يتعاطى مع االنتخابات النيابية
على أنها أولوية ،أحال طرح اقتراح
القانون المعجل المك ّرر المتعلق
باالنتخابات النيابية «النسبية هي
النظام في التمثيل النيابي» المقدم من
النائب غسان مخيبر ،إلى لجنة اإلدارة
والعدل .وفي السياق ،اعتبر النائب
نقوال فتوش في حديث لـ»البناء» أنّ
طرح النائب مخيبر الذي سقطت عنه
صفة االستعجال بعد التصويت،
هو استباق للقانون ال��ذي تعهّدت
الحكومة أن��ه��ا ستقوم ب��إن��ج��ازه.
وبالتالي فإنه ال مجال اليوم للبحث
في هذا االقتراح الذي من المفترض أن
يطرح مع قوانين االنتخابات عندما
يحين الوقت كدفعة واحدة.
في المقابل ،يشير النائب عاصم
قانصوه لـ»البناء» إلى أنّ الرئيس
ب���ري وع���د ب���أن يُ��ص��ار إل���ى وض��ع
اقتراح القانون المتعلق باالنتخابات
النيابية على أس��اس لبنان دائ��رة
انتخابية واحدة على أساس النسبية
ومشروع الحكومة على جدول أعمال

الجلسة المقبلة ،بعدما كان النائب
ع��ن ح��زب الكتائب سامي الجميل
تمنى على الرئاسة ان تضع على
جدول أعمال الجلسة المقبلة قوانين
االنتخابات النيابية التي تشمل ،وفق
الجميّل ،المشروعين االرثوذكسي
والمختلط ،لتكون جاهزة وحتى ال
يصبح الوقت ضاغطا ً قبيل موعد
االنتخابات النيابية ،التي يبدو أنها
مرتبطة باالستحقاق الرئاسي .ما
ك��ان من الرئيس ب��ري إال أن ر ّد عل
النائب الكتائبي بالقول« :إن رئاسة
المجلس ال تنحني اال للشرعية
والمجلس النيابي ،وه��ي التي لم
تقصر في السعي لقانون االنتخابات
ّ
الجديد».
ويشير النائب ف��ت��وش إل��ى «أنّ
الغاية م��ن اق��ت��راح النائب مخيبر
غير معروفة على غ��رار الكثير من
االق��ت��راح��ات والمشاريع المقدمة،
وما جرى في الجلسة العامة لم يكن
تشريعا ً بل تشليعاً».
يضيف النائب فتوش« :الحاج علي
عمار عـلى راسي في ك ّل ما يقوله»،
بمعنى أنه يتوافق إلى ح ّد كبير مع
مواقف ن��واب كتلة الوفاء للمقاومة
الذين اعتبروا أنّ بعض الممارسات
داخل الجلسات على مدار األيام الثالثة
كانت بمثابة استخفاف باألمور من
قبل أعضاء الكتل السياسية ،فتلطيف
األج��واء مع بعض الكتل ومراعاتها
انعكس على أداء نواب هذه الكتل ،ال
سيما في موضوع مشروع اإليجارات،
ال��ذي أق � ّر من دون األخ��ذ بمالحظات
ن���واب ح��زب ال��ل��ه األم���ر ال���ذي خلف
انزعاجا ً في أوساطه.
بموازاة ذلك ،سارت الجلسات في
األي��ام الثالثة بهدوء ،خرقها سجال
وحيد بين النائبين سامي الجم ّيل
وعاصم قانصوه عند ط��رح اقتراح
العماد ميشال عون المتعلق باحتساب
المعاش التقاعدي وتعويض الصرف
للعسكريين المنتهية خدماتهم خالل
س��ن��ة  ،1994وه���و اق��ت��راح يشمل
الضباط والعسكريين الذين كانوا معه
في  13تشرين األول  ،1990لتمكينهم
من المراجعة امام القضاء والمحاكم،
فاعترض النائب نقوال فتوش معتبرا ً
انّ األمر سقط بمرور الزمن.
ور ّد النائب سامي الجميّل بأنه
خ�ل�ال ال��ف��ت��رة ال��ت��ي وص��ف��ه��ا بفترة
«االحتالل السوري» ،لم يت ّم إنصاف
ضباط الجيش وال يمكن الحديث عن

عمار وكنعان

مرور الزمن ألنه لم يكن هناك وضع
طبيعي ،حيث كانت هناك مقاطعة
وكان جزء من اللبنانيين مغيّب في
تلك الفترة.
فاعترض النائب قانصوه على
وص���ف ال��ج��ي��ش ال���س���وري بجيش
االح��ت�لال ،ق��ائ�لاً« :ال��ذي��ن يتحدثون
كانوا في الحكم وعلى رأسهم حزب
الكتائب ،لذلك يجب أال يستعملوا
كلمات أكبر منهم» .وطلب بري شطب
كلمة االحتالل السوري من المحضر،
فاعترض الجميّل على هذا الشطب،
مؤكدا ً أنّ الوجود السوري كان احتالال
بالنسبة ال��ى «ال��ك��ت��ائ��ب» وأح���زاب

ال��ع��ن��وان األب���رز ف��ي جلسة أم��س،
ف��أح��ي��ل  17اق��ت��راح �ا ً إل���ى اللجان
المشتركة وبعضا ً منها ال��ى لجان
مختصة ،أب��رزه��ا تثبيت األس��ات��ذة
المتعاقدين للتدريس بالساعة في
معاهد وم����دارس التعليم المهني
والتقني الرسمية في المالك التعليمي
في وزارة التربية والتعليم العالي
ال���ذي أح��ي��ل إل���ى لجنة ال��ت��رب��ي��ة،
اك��ت��س��اب األج��ان��ب ح��ق��وق�ا ً عينية،
المقدّم من النائب سامي الجميّل،
الذي أكد انّ الهدف منه وقف معامالت
البيع بانتظار صدور القانون وتنظيم
م��وض��وع تملّك األج��ان��ب ،حيث لم
يص ّوت ال��ى جانبه بصفة العجلة،
نواب كتل الوفاء للمقاومة والتنمية
والتحرير وتيارالمستقبل ،وبالتالي
أح��ي��ل االق��ت��راح ال��ى لجنة اإلدارة
والعدل.
كما أحيل اقتراح قانون الضريبة
على القيمة المضافة ،ال��ى لجنتي
ال��م��ال وال���دف���اع وال��داخ��ل��ي��ة .فيما
أحيل إنشاء محكمة خاصة للجرائم
المالية ،الى لجنتي اإلدارة والعدل
والمالية ،بعدما أكد عدد من النواب
أنّ هذا االقتراح ال يق ّر بصفة معجل
م��ك � ّرر ،ب��ل يحتاج إل��ى دراس���ة في
اللجان المختصة ،ألن��ه ي��أخ��ذ في
االعتبار محاكمة الرؤساء .ويبدو أن
مصلحة التغيير واإلصالح عدم إقرار
هذا االقتراح الذي اغتاظ منه الرئيس
فؤاد السنيورة ،في القريب العاجل،
ألنه سيعكر صفو العالقة المستجدة
بين الوطني الحر والمستقبل ،على
أبواب االستحقاق الرئاسي.
وشهدت الجلسة مداخلة للنائب
علي عمار أثناء نقاش قانون السير
تطرق فيها الى مسألة تعيين محافظي
عكار والبقاع ،مناشدا ً الرئيس تمام
س�لام ف��ي ظ��ل ه��ذه الخطة األمنية،
إعطاء هذه المناطق حقها وتعيين
محافظين لبعلبك – الهرمل ولعكار،
وان ي��درج األم��ر على جلسة مجلس

ت�أجل البحث في اقتراحات
وم�شاريع القوانين االنتخابية
�إلى مرحلة مقبلة كونها لي�ست
اليوم من الأولويات
مسيحية أخرى ،فقال بري« :بالنسبة
إلينا ال» .ليُحال االقتراح بعد ذلك الى
لجان اإلدارة والمال والدفاع على أن
تعطى األولوية لدرسه بعد االنتهاء
من سلسلة الرتب والرواتب.

 6قوانين

وبموازاة ذلك ،أق ّر المجلس النيابي
س� ّت��ة قوانين ه��ي :ضريبة قانون
الدخل المقدم من رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رع��د ،إعفاء
ورثة شهداء الجيش اللبناني والقوى
المسلحة من رسوم االنتقال ،مزاولة
مهنة الصيدلة ،االق��ت��راح المعجل
ال��م��ك� ّرر ال��رام��ي ال��ى تعديل بعض
أح��ك��ام القانون رق��م  243الصادر
بتاريخ  2012/10/22المتعلق
بقانون السير الجديد .كما صدق
تخفيض الغرامات المتوجبة على
متأخرات تسويات مخالفات البناء،
وتخفيض الغرامات المتوجبة على
متأخرات الرسوم البلدية ،المقدمين
من النائب علي فياض ال��ذي اعتبر
أنّ إعفاء الغرامات مطلب حاجة عند
المواطنين.
ف��ي م��ق��اب��ل ذل����ك ،ك���ان اإلرج����اء
واإلس���ق���اط واإلح���ال���ة ال���ى اللجان

الوزراء المقبلة ،فما كان من سالم اال
أن أعرب عن سعادته للتفاعل الفوري
والسريع مع ما حصل من تعيينات
كان يجب ان تت ّم سنوات ،وكنا جميعا ً
نترقب ذلك بقدر ما هو حاجة وطنية.
ك ّل ذلك لم ي� ُرق للنائب أحمد فتفت
الذي وجد نفسه محشورا ً في الزاوية،
فنائب بعبدا يطالب بتعيينات لمنطقة
عكار ،فتوجه ال��ى ب��ري ق��ائ�لاً :أنت
تسمح لنواب من الفئة نفسها بالكالم
بالنظام أكثر من غيرهم .فأجاب بري:
ال أسمح لك .فما كان من النائب معين
وج��ه صفعة جديدة
المرعبي إالّ أن ّ
إل��ى فتفت بترحيبه بدعوة النائب
عمار وض ّم صوته إلى صوته.
لم يصدّق النواب متى رفع الرئيس
ب��ري الجلسة ،ليخلوا مقاعدهم،
وي���غ���ادروا .إال أنّ مطرقة الرئيس
بري أجبرتهم على االنتظار لسماع
ردّه على النائب الجميّل في شأن
االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة .ه���ؤالء هم
أصحاب السعادة الذين سيعودون
مجددا ً األربعاء إلى مقاعدهم ،المقاعد
الشاغرة حتى أثناء وجودهم عليها،
فالغالبية من هؤالء النواب يوجدون
حس
داخل القاعة باستمرار ،لكن ال
ّ
وال خبر.

خريس وطور سركسيان

عريجي :عون مر�شح المر َده للرئا�سة
شدّد وزير الثقافة ريمون عريجي على ضرورة «حصول
االستحقاق الرئاسي في المهلة الدستورية»ً ،
آم�لا «أال
تؤثر التجاذبات الكثيرة التي يخضع لها لبنان على
االستحقاق».
ورأى عريجي في حديث إذاعي أمس« ،أنّ الرئيس نبيه
بري لديه النية بالدعوة إلى جلسة النتخاب رئيس جديد
قبل الخامس عشر من آيار» ،مؤكدا «أنّ النائب ميشال عون
هو مرشح تيار المرده للرئاسة ،وفي حال لم يترشح عون
سيت ّم التشاور معه التخاذ القرار المناسب».
واستبعد وزير الثقافة وجود «أي عالقة بين ترشح
النائب سليمان فرنجية لالنتخابات الرئاسية في لبنان
واالنتخابات السورية».

كرم

وفي سياق آخر ،رحب عضو كتلة لبنان الح ّر الموحد
النائب سليم كرم بأي انفتاح بين القوى السياسية كافة،
آمال «من مختلف األطراف االلتقاء حول الهوية اللبنانية

من أجل تحقيق سالمة لبنان وقيامه باالتجاه الصحيح».
وقال في تصريح أمس“ :نحن منفتحون على جميع
مكونات المجتمع اللبناني وغير منغلقين على أي طرف،
يصب في مصلحة الوطن ،ونشدّد على أهمية
وه��ذا ما
ّ
إن��ج��از االستحقاق ال��رئ��اس��ي ف��ي م��وع��ده ال��دس��ت��وري،
وانتخاب رئيس قوي ،ميداني ـ مؤسساتي ومنفتح على
الجميع ليتمكن من حكم البلد».
وع��ن طلب العماد ميشال ع��ون من الرئيس ميشال
سليمان استبدال العماد جان قهوجي بقائد فوج المغاوير
شامل روكز ،قال“ :نحن مع الرجل المناسب في المكان
المناسب ،كما أنّ طلب العماد عون مرتبط باالستحقاق
الرئاسي خصوصا ً أنه من الممكن أن يكون العماد قهوجي
مرشحا لرئاسة الجمهورية”.
وأمل كرم “أن يعي اللبنانيون خطورة المرحلة التي
نعيشها نسبة لالستحقاقات المنتظرة ،فلبنان على شفير
الهاوية ومن غير المقبول أن تكون هناك خضة أمنية عند
كل استحقاق رئاسي».

(تموز)

لجنة التحرير والتنمية تختتم
جوالتها اليوم بلقاء مكاري
يختتم وفد لجنة كتلة التحرير والتنمية المكلفة استمزاج اآلراء حول
االستحقاق الرئاسي جوالته اليوم ،بلقاء مع النائب فريد مكاري والنواب
الموارنة المستقلين على أن توضع خالصة الجولة بتصرف الرئيس نبيه
بري.
وأكد النائب ياسين جابر «أنّ اللجنة لم تدخل في موضوع أسماء المرشحين
لرئاسة الجمهورية ،فهذا متروك للكتل النيابية للتشاور في ما بينها ،إنما ت ّم
التركيز على حضور الجلسة التشريعية وتأمين النصاب والموعد المقترح لعقد
الجلسة».
ولفت إلى «أنه أصبح واضحا ً أنّ معظم الكتل النيابية بحاجة إلى المزيد من
الوقت للتشاور في ما بينها وتأمين ظروف أفضل إلنجاح جلسة االنتخابات
الرئاسية».
وأض��اف :من منتصف نيسان سيكون الباب مفتوحا ً لعقد الجلسة ،وقد
وجدنا بعد لقائنا البطريرك الراعي أنّ هناك ثقة كبيرة بالرئيس بري وتفهّما ً
لموضوع التحضير الجيد لهكذا جلسة ،ما يتطلب بعض الوقت».

دع��ا المجلس األع��ل��ى ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك
التمسك بأهمية العمل على انتخاب رئيس جديد
الى
ّ
للجمهورية في المهلة الدستورية المحدّدة ،ورفض
الفراغ.
وأكد أنّ االنتخابات الرئاسية مسؤولية وطنية تؤكد
مبادئ الديمقراطية في تداول السلطة وفي استمرار ثقة
المجتمع الدولي بلبنان وباستقراره وبنظامه.
وطالب المجلس بحسب بيان أصدره عقب اجتماعه
لحام المجلس
برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث ّ
النيابي «بمتابعة العمل على إق���رار ق��ان��ون جديد
لالنتخابات النيابية ،يكون منصفا ً وعادال ً ويضمن التمثيل
الصحيح لمك ّونات المجتمع اللبناني».
وأب��دى المجلس «ارتياحه بعد أن باشرت الحكومة
مهامها إثر نيلها الثقة» ،وأمل في أن «تعمد إلى االنكباب على
معالجة الملفات العديدة العالقة والتي تعني اللبنانيين
في عيشهم اليومي ،وعلى رأسها الوضع االقتصادي
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واألمني ومسألة النازحين السوريين» ،من ّوها ً «بعودة
الحيوية الى مؤسسات الدولة عبر انطالق جلسات مجلس
الوزراء ،والجلسات التشريعية لمجلس النواب ،وحركة
االتصاالت واللقاءات المتعلقة باالستحقاق الرئاسي»،
ومناشدا ً الجميع «إيثار المصلحة الوطنية العليا في هذه
المرحلة الدقيقة التي يشهدها لبنان والمنطقة».
تترسخ بحزمها في تطبيق
واك��د أنّ «الثقة بالدولة
ّ
قراراتها وبمعالجتها للملفات الضاغطة» .وأيد البيان
«اعتماد الحزم في تطبيق الخطة األمنية التي أقرها
مجلس الوزراء وحظيت بغطاء وطني شامل .وهو إذ تقدم
بالتعزية بشهداء الجيش وقوى األمن ،اعتبر أن االلتفاف
ح��ول الشرعية هو الطريق الوحيد لتوطيد االستقرار
وصون وحدة الكيان والدولة..
وهنأ المجتمعون المرأة اللبنانية «على إقرار قانون
حماية المرأة من العنف األسري» ،واعتبروا «أن ذلك يعتبر
خطوة مهمة ال بد من أن تتبعها خطوات في هذا اإلتجاه».

ندوة حول انتخابات الرئا�سة في مركز ع�صام فار�س

الفرزلي :لرئي�س ّ
قوي مُ�ستولد من كنف الميثاقية
نظم مركز عصام فارس للشؤون
اللبنانية ن��دوة بعنوان «الدستور
في انتخابات الرئاسة :وجهة نظر أم
أحكام واضحة»؟ بمشاركة الوزيرين
ال��س��اب��ق��ي��ن بهيج ط��ب��ارة وسليم
جريصاتي ،والنائب السابق لرئيس
مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور
الوزير السابق عصام نعمان وحشد
من رجال القانون والمهتمين.

طبارة

وأكد طبارة أهمية نصاب الثلثين
النعقاد جلسة انتخاب الرئيس،
مشيرا ً إلى «أنّ هذه القاعدة اعتمدت
بصورة دائمة ومستقرة ،حتى في
ظل أجواء الحرب» .وقال :في العام
 ،1976لمناسبة انتخاب الرئيس
الياس سركيس ،توافد النواب تحت
واب��ل م��ن ال��رص��اص وال��ق��ذائ��ف إلى
قصر منصور قرب المتحف ،ولم تفتح
الجلسة إال عندما بلغت نسبة النواب
الحاضرين الثلثين ،وكذلك في العام
 1982ت��أخ��رت الجلسة ساعتين
في المدرسة الحربية في الفياضية
النتخاب الرئيس بشير الجميل لحين
اكتمال نصاب الثلثين.
ولفت إلى قرار صريح صادر عن
ل��ج��ان مجلس ال��ن��واب ع��ام 1976
يؤكد ب��أنّ «نصاب جلسة انتخاب
رئيس الجمهورية هو ثلثا أعضاء
المجلس».
وأضاف :متى سلمنا بأنّ المادة 49
تفترض حضور ثلثي النواب ،فإنه ال
يمكن االنتقال إلى الدورة الثانية من
االنتخاب ما لم يكتمل نصاب الثلثين
في الدورة األولى.
وع���ن ان��ت��خ��اب م��وظ��ف��ي الفئة
األولى والقضاة وما يعادلهم وشرط
استقالتهم قبل سنتين م��ن موعد
االنتخاب ،رأى طبارة أنّ «العديد
م��ن الحقوقيين ي��ؤك��دون أنّ شرط
االستقالة المسبقة يسقط في حال
ش��غ��ور م��ن��ص��ب ل��ل��رئ��اس��ة ب��وف��اة
الرئيس أو باستقالته .وقد أكد ذلك
مجلس شورى الدولة في لبنان ،إذ

قرر أنه يحق لرئيس بلدية أن يترشح
النتخابات نيابية فرعية من دون أن
يكون قد استقال مسبقا ً إذا كان شغور
المركز النيابي حصل بسبب الوفاة».

جريصاتي

من جهته ،ش�دّد جريصاتي على
أنّ «اشتراط نصاب الثلثين لصحة
مباشرة أعمال جلسة انتخاب رئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة ض����روري الستبعاد
احتمال انتخابه من ن��واب ينتمون
إل��ى إح��دى الفئتين المسيحية أو
اإلسالمية ،زائدا ً عددا ً ضئيال من نواب
الفئة األخرى».
وع��ن الغالبية المطلوبة للفوز
ب��ال��رئ��اس��ة ،أك���د ج��ري��ص��ات��ي أنها
«الثلثان في الدورة األولى والغالبية
المطلقة ف��ي دورات االق��ت��راع التي
ت��ل��ي ع��ل��ى أس�����اس ع����دد أع��ض��اء
مجلس النواب العاملين الحاضرين
والغائبين من دون المتوفين الذين لم
يتم انتخاب خلفاء لهم ،وفق تفسير
اللجان المشتركة في مجلس النواب
عام  1980للمادة  57من الدستور».
وأض��اف :إنّ انتهاء والي��ة رئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة دون ان��ت��خ��اب خلف
ل��ه ال يعفي موظفي الفئة األول��ى
م��ن موجب االستقالة قبل سنتين
على األقل من تاريخ انتهاء الوالية
الرئاسية ،كما أنّ الحجة بأن الفراغ
ال يمكن ترقبه ،قد تصلح في حال
كان الفراغ في سدة الرئاسة متأتيا ً
عن وفاة الرئيس أو عجزه الصحي أو
استقالته أو فقدانه ،إال أنها ال تصلح
على اإلطالق في حال تأتى الفراغ عن
انتهاء والية الرئيس من دون انتخاب
خلف ،ذلك أنّ تاريخ انتهاء الوالية
ال��دس��ت��وري��ة ث��اب��ت ب��ق��وة الدستور
ومعروف ومرتقب بامتياز» ،مؤكدا ً
أنّ «التعديل الضمني للدستورمن
دون اعتماد اآللية المنصوص عليها
تفصيال فيه هو تدبير خارج تماما ً عن
الدستور وعليه».
ولفت جريصاتي إلى أنّ «إناطة
صالحيات الرئيس بمجلس الوزراء

وف��وري��ة اج��ت��م��اع مجلس ال��ن��واب
النتخاب الخلف ف��ي حالة شغور
س��دة الرئاسة وف��ق ما تنص عليه
المادتان  62و 74يطبقان في جميع
حاالت شغور رئاسة الجمهورية بما
في ذلك انتهاء والية الرئيس وعدم
انتخاب خلف له» ،مشددا ً في الوقت
عينه على أنّ «الفراغ الرئاسي ال يبرر
على اإلط�لاق التحرر من الضوابط
الدستورية المتصلة بانتخاب رئيس
الجمهورية أو بالتعديل الدستوري».
وأشار إلى أنّ «الدعوة إلى جلسة
انتخاب الرئيس اختصاص دستوري
محصور برئيس المجلس وحده وغير
قابل للتفويض إلى نائب الرئيس»،
الفتا ً إلى أنّ «النظام الداخلي لمجلس
النواب الذي يرعى صالحيات نائب
الرئيس ال يرتقي إلى مرتبة األحكام
الدستورية ،وأنّ الدستور احتاط
الحتمال عدم دعوة رئيس المجلس
إلى جلسة انتخابية بأن فرض على
مجلس النواب االجتماع الحكمي في
اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء
والي��ة الرئيس في حال لم يدع لهذا
الغرض».

الفرزلي

ب����دوره ،ذ ّك���ر ال��ف��رزل��ي بتأليف
رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه بري
لجنة كان هو عضوا ً فيها للوقوف
ع��ل��ى رأي ال��م��رج��ع��ي��ات ال��روح��ي��ة
والسياسية حيال بند تأليف هيئة
إللغاء الطائفية السياسية« ،لكن هذا
التوجه لم يصمد أكثر من  24ساعة
بسبب رفض المكونات اللبنانية هذه
المبادرة».
كما ش �دّد على ض��رورة أن يكون
الرئيس القوي «مستولدا ً من كنف
الميثاقية اللبنانية» ،داعيا ً النخب
الدستورية والسياسية إل��ى «عدم
جلد ذاتها بتفسير الدستور ،ما لم
تحصل انتخابات نيابية تمثل حقيقة
جميع المكونات اللبنانية».

دعا الحكومة للتجاوب معها لتح�صين العالقات

لقاء الأحزاب ينوّه بمبادرة الف�صائل الفل�سطينية
للمحافظة على المخيّمات وتحييدها ومنع الفتنة
ن ّوهت لجنة المتابعة للقاء األحزاب
وال��ق��وى وال��ش��خ��ص��ي��ات الوطنية
اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية
في بيان إثر اجتماع مشترك في مق ّر
حزب االتحاد في بيروت ،بـ»المبادرة
التي قدمتها الفصائل الفلسطينية
في سبيل المحافظة على المخيّمات
وتحييدها باعتبارها عنوان قضية
الالجئين ،والعمل على منع الفتنة
المذهبية وال��ح��ؤول دون حصول
أي فتنة لبنانية ـ فلسطينية ،أو
فلسطينية ـ فلسطينية ورفع الغطاء
عن ك ّل من يعتدي على أرض لبنان،
وحماية الهوية الوطنية الفلسطينية
م��ن خ�ل�ال التمسك ب��ح��ق ال��ع��ودة
ورفض مشاريع التوطين والتهجير،
وتوفير الحقوق االجتماعية والمدنية
لالجئين الفلسطينيين».
ودع��ا اللقاء «الحكومة اللبنانية
وجميع القوى السياسية اللبنانية
الى التجاوب مع هذه المبادرة المه ّمة
ب��م��ا ي���ؤدي ال���ى تحصين وتعزيز

العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية».
وأك��د «ال��رف��ض المطلق والقاطع
للخطة األميركية ال��ت��ي ت��ق��دم بها
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي ج��ون
كيري وتستهدف تصفية القضية
الفلسطينية وفي مقدمها حق العودة،
وإلغاء عروبة فلسطين عبر اإلق��رار
بيهودية الدولة وتكريس وتشريع
االس��ت��ي��ط��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي» ،داع��ي �ا ً
السلطة الفلسطينية إلى «عدم االكتفاء
باالعتراض على ما يطرح أميرك ّياً،
وإنما الى التوقف عن االستمرار في
مسرحية المفاوضات التي لم يعد
لها من وظيفة سوى توفير الغطاء
للعدو الصهيوني لمواصلة عملية
االستيطان في األرض الفلسطينية
وتكريس ال��واق��ع الصهيوني على
حساب الحقوق الوطنية السليبة
للشعب الفلسطيني».
وش �دّد اللقاء على «أنّ المطلوب
فلسطينيا ً ه��و ع��دم االس��ت��م��رار في
ال��ره��ان ع��ل��ى م��س��ار ال��م��ف��اوض��ات

العقيم ،والذي لم يقدم سوى الخدمات
المجانية للعدو الصهيوني ،وتاليا ً
العودة الى نهج المقاومة وخيارها
كسبيل وح��ي��د لمواجهة االح��ت�لال
وم��ش��اري��ع��ه ،وص����وال ً ال���ى تحرير
األرض واستعادة الحقوق كافة».
ون �دّد البيان بـ»الصمت العربي
وال��دول��ي تجاه م��ا يرتكبه الكيان
الصهيوني م��ن انتهاكات خطيرة
ف��ي س��رق��ت��ه األرض الفلسطينية
واالستيالء عليها ،وتهجير الشعب
الفلسطيني من أرضه وإقامة المزيد
م���ن ال��م��س��ت��وط��ن��ات الصهيونية
فوقها واالع��ت��داءات المتك ّررة على
المقدسات ومحاولة تهويد المسجد
األقصى وكنيسة القيامة وانتهاك
دور العبادة» ،مؤكدا ً «أنّ هذا الصمت
يشجع الحكومة الصهيونية على
اإليغال في هذه السياسة العدوانية
االرهابية ض ّد الشعب الفلسطيني
وح��ق��وق��ه ال��وط��ن��ي��ة ال��م��ش��روع��ة
والثابتة».

معلولي :كيف يمكن لنواب فقدوا
�شرعيتهم انتخاب رئي�س للجمهورية؟
أك��د النائب األس��ب��ق لرئيس مجلس ال��ن��واب ميشال
معلولي “أنّ الوكالة التي يمنحها الشعب للنواب هي لمدة
أربع أع��وام فقط وبعد هذه المدة تسقط الوكالة حكماً،
وبالتالي يصبح النائب نائبا ً عن نفسه وليس عن الشعب
اللبناني”.
وس��أل معلولي في تصريح أم��س :كيف يمكن لنواب
فقدوا صفتهم الشرعية بتمثيل الشعب اللبناني أن ينتخبوا
رئيسا ً شرعيا ً للجمهورية؟
وأض��اف :عندما مدّد مجلس النواب لنفسه في تاريخ
 31ايار  2013ولمدة عام ونصف العام ،تقدم رئيس
الجمهورية وكتلة النائب ميشال عون بطعن أمام المجلس

الدستوري ،الهيئة الوحيدة التي تملك صالحية إلغاء قانون
التمديد ،إال أنّ هذا المجلس لم يجتمع بحجة عدم اكتمال
النصاب ،ذلك أنّ النصاب الجتماع المجلس الدستوري هو
كامل أعضائه وهذا نظام هجين ليس موجودا ً في أي دولة
نظامها ديمقراطي برلماني إال في لبنان”.
ودع���ا معلولي الحكومة إل��ى “إقرار ق��ان��ون جديد
لالنتخابات النيابية يأتي بممثلين حقيقيين عن الشعب
اللبناني ،وه��ذا ما لحظه اتفاق الطائف ،ثم إج��راء هذه
االنتخابات بعدها يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية
من ن��واب يمثلون الشعب اللبناني فيأتي رئيس البالد
رئيسا ً حقيقيا ً للشعب اللبناني”.

