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حمليات �سيا�سية

مر�شح
� 8آذار لم تبلور � ّأي موقف تجاه � ّأي
ّ

«نظر ّياتكم ونبوءاتكم ب�سقوطها لم تنجح»

ب ّري ي ّ
ُحدد  23ني�سان
موعد ًا لجل�سة انتخاب الرئي�س

ب ّري مجتمعا ً إلى نواب االربعاء

(حسن ابراهيم)

حدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ظهر األربعاء
في  23نيسان المقبل ،موعدا ً للجلسة النيابية المخصصة
النتخاب رئيس جديد الجمهورية .وبذلك يكون رئيس
المجلس ق ّرب موعد الجلسة من  29الحالي إلى  23منه.
تبلغ رئيسا الجمهورية ال��ع��م��اد ميشال سليمان
والحكومة تمام سالم موعد الجلسة عبر إرسال نسختين
عن الدعوة إل��ى ك� ّل منهما .كما اتصل ب��ري بالبطريرك
الماروني مار بشارة بطرس الراعي وأبلغه الدعوة وت ّم
التشاور في االستحقاق الرئاسي والمستجدات على
الساحة اللبنانية.
وتشير األجواء بحسب مصادر نيابية شاركت في لقاء
األربعاء إلى أنّ نواب « 14آذار» سيدعمون جعجع في
دورة التصويت األولى ،على الرغم من أنه لن يحصل على
الثلثين وال حتى على النصف زائدا ً واحداً ،لتبدأ بعد ذلك
الحسابات المختلفة ،حيث سينتقل فريق « 14آذار» في
الدورة الثانية إلى مرشح آخر توافقي يحظى بـ 65صوتاً.

في مقابل ذلك ،لم يتفق فريق  8آذار مجتمعا ً على اسم
مرشحه حتى الساعة ،ونقلت مصادر نيابية شاركت في
لقاء األربعاء عن الرئيس بري قوله «إنّ  8آذار لم تبلور أي
موقف تجاه أي مرشح».
لم تم ّر جلسة األربعاء التشريعية م��رور الكرام عند
رئيس المجلس .صحيح أنّ مداوالت الجلسة التشريعية
لم تكن مفاجئة لكنّ المفاجئ عند بري كان االلتفاف الذي
حصل داخلها حول سلسة الرتب والرواتب ،في إشارة
لالعتراض على إقرارها ،والقصة ليست إقرار السلسلة أم
ال بل هي الفرصة التي كانت متاحة إلقرارها».
وفي السياق ،أبدى رئيس المجلس مخاوفه من أن تكون
السلسلة قد طارت ،ال سيما أنّ ما حصل في الجلسة كان،
بحسب مصادر لقاء األربعاء ،بمثابة فيلم أعده السنيورة
ونفذه بالتنسيق مع الكتل النيابية التي صوتت لصالح
تأليف اللجنة النيابية إلعادة درس مشروع السلسلة في
مهلة اسبوعين.

بو�صعب ي�أمل بانتخاب عون رئي�س ًا
تمنى وزي���ر التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب عودة الدورة
الديمقراطية الى مسارها الطبيعي
من خالل القدرة على انتخاب العماد
ميشال عون رئيسا للجمهورية.
وأض��اف« :لبنان وطننا جميعا ً
ويتسع للجميع ،وعلينا ان نجد
طريقة للعيش معاً ،فال أحد يستطيع
أن يلغي أحدا ً وعلى جميع األفرقاء
التعاون للخروج من األزم��ة التي
نتخبّط فيها.
كالم بو صعب جاء خالل عشاء
أولمه على شرفه الوزير السابق فادي
عبّود في حضور وزير الطاقة آرتور
نظريان ،وال��ن��واب :م��روان ف��ارس،
نبيل ن��ق��وال ،ه��اغ��وب بقرادونيان،
سليم سلهب ،إميل رحمة ،آالن عون،
الوزير السابق غابي ليّون ،والنائب
السابق غسان األشقر ،مديرة الوكالة
الوطنية لإلعالم لور سليمان صعب،
رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان

سورية أرض الحرب والقتل والعنف
واإلره���اب ،بل أن تكون كما نقرأ في
الالفتات المنتشرة في شوارع دمشق:
سورية أرضك المقدسة أرض المحبة
والسالم .
وأش��ار لحام إل��ى «أنّ هناك آالم�ا ً
كثيرة يعاني منها الشعب السوري
بكل طوائفه وأط��ي��اف��ه» ،الف��ت �ا ً إلى
«أخطار تتفشى في المجتمع في ظ ّل
األزمة السورية ،وهي نتيجة لألفكار
التكفيريّة ،إذ هناك نمو في مشاعر
وأف��ك��ار الحقد والبغض والكراهيّة
وال���ث���أر وق���س���اوة ال��ق��ل��ب وال��ع��ن��ف
والظلم والقهر ...والريبة وعدم الثقة
والتخوين ...وتنامي األصولية»،
ومحذرا ً من «أن هذه أشد خطرا ً من
الجراح التي تدمي الجسم السوري
بكل أعضائه».
وأضاف« :كلنا يعرف أنّ هذه األمور

} شادي جواد

أكثر خطرا ً على مجتمعنا السوري ،من
الحرب واالقتتال الذي تشهده سورية
على م��دى أع���وام ث�لاث��ة ،وال ب��د من
تحصين مجتمعنا ض ّد هذه األخطار
�وج��ه��ات وال��ت��ي��ارات
واألوب���ئ���ة وال��ت� ّ
الهدّامة».
واعتبر لحام «أنّ الم ّد التكفيري
وإف��رازات��ه ،يش ّوه ص��ورة اإلس�لام ،ال
بل يحمل في طياته مؤامرة واضحة
على اإلسالم والمسلمين ،وعلى العالم
العربي بأسره ،بمسيحييه ومسلميه».
يتأسس منتدى
واقترح لحام أن
ّ
س���وري ف��ك��ري ح��ض��اري ،يستقطب
مفكرين م��ن المسيحيين المؤمنين
الملتزمين بقضايا المجتمع السوري،
ويعمل القائمون عليه على صياغة
مبادئ وخطط وطنيّة وإيمانيّة تستند
على قيم اإلنجيل المقدس ،وتكون
دستورا ًلسلوك المسيحي.

يونان :ن�صلي لتنت�صر لغة
الحوار وال�سالم في �سورية

ع ّبود يولم على �شرف وزير التربية

طالل المقدسي ،رئيس مجلس ادارة
المؤسسة اللبنانية لإلرسال بيار
ال��ض��اه��ر ،وشخصيات وفاعليات
حزبية واجتماعية واقتصادية».
وتحدث بو صعب عن أزمة تدفق
النازحين السوريين ،فوصفها بأنها
«أخطر أزمة» ،معلنا ً أنّ عدد طالبنا
اللبنانيين قبل األزمة السورية كان
 275ال��ف �اً ،ام��ا ال��ي��وم فهناك 400
الف طالب سوري مهيّئين للدخول
إلى المدارس ،وه��ذا لن يحصل ألنّ
ال ق��درة لنا على القيام به من دون
ال��م��س��اع��دات ال��دول��ي��ة المنتظرة،
محذرا ً أنه في حال لم يحصل ذلك
فإنّ النظام التربوي مهدّد ،وهذا ما
طرحته في اجتماع البنك الدولي
في واشنطن» ،وم��ؤك��دا ً أن ال قدرة
لنا على استيعاب هذه األع��داد وال
يجوز القيام بأي خطوة ألننا نكون
بذلك نساعد على التوطين ،داعيا ً
الى وضع خطة لمساعدة هؤالء على

�إبرة الميزان الرئا�سي تميل نحو ال�شغور
وال انتخابات قبل الت�سوية الإقليمية

لحام في ر�سالة الف�صح:
ّ
اتركوا �سورية لمواطنيها
ن��اش��د ب��ط��ري��رك أنطاكية وسائر
المشرق واالسكندريّة وأورشليم للروم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس
الثالث لحام دول العالم ترك سورية
لمواطنيها ،قائالً« :أتركوها للسوريين
وكفاكم إرس��ال السالح والمحاربين
وال��م��رت��زق��ة والمجرمين ب��ل أن��زع��وا
السالح ولنتحد».
وتوجه لحام في رسالة بمناسبة
ّ
عيد الفصح إل��ى دول العالم قائالً
بصراحة وع���زم« :ال��ح��رب والعنف
والسالم لم ينجحوا! وتزويد المسلحين
ب��ال��س�لاح ع��ل��ى أن��واع��ه ل��م ينجح!
نظرياتكم ونبوءاتكم بسقوط سورية
رئيسا ً وحكومة ،منذ بداية األزمة وفي
أشهرها األولى عام  ،2011لم تنجح»!ّ
وق��ال« :أم��ا حان الوقت ألن يقتنع
العالم أنّ الحرب ال أح��د راب��ح فيها،
وأنّ الح ّل السلمي هو سيد األحكام وأنّ
السوريين هم وحدهم الذين يق ّررون
مصيرهم ،ومن يكون رئيسهم ،ومن
تكون حكومتهم ،وما هو دستورهم؟
أم أنّ العالم مص ّمم على متابعة حرب
إب��ادة ض ّد الشعب السوري ،وتدمير
مؤسساته ،وإزه��اق أرواح مواطنيه،
وتدمير كنائسه وجوامعه وتراثه
الحضاري ،وإفقار شعبه وتجويعهم
وتشريدهم ،وإزهاق أرواح مواطنيه،
وك��س��ر م��ع��ن��وي��ات��ه��م وص��م��وده��م؟
وذل��ك ألجل تحقيق مصالحه وتنفيذ
مخططاته»؟.
ودعا إلى العمل على إحالل السالم
ف��ي س��وري��ة ،ف��إن س�لام س��وري��ة هو
سالم المنطقة بأسرها سورية تستحق
اهتمام العالم بأسره ،ومحبّة العالم
وثقة العالم  .وق��ال ال نريد أن تكون

العودة الى بالدهم».
وشكا من عدم توزيع المساعدات
الدولية على المدارس بشكل عادل
على كل المناطق ،واصفا ً المتن بأنه
منسي ،علما ً أنّ ال��م��دارس المتنية
ّ
فيها كثافة طالب سوريين ،وأعطى
ضهور الشوير كمثال ،فنسبة عدد
طالبها السوريين  85في المئة.
ووع��د بإطالق بناء  50مدرسة،
الحصة الكبيرة منها ستكون للمتن
ألن��ه��ا منطقة م��ح��روم��ة أك��ث��ر من
سواها ،وخصوصا ً في مزرعة يشوع
وانطلياس وجل الديب .وطلب من
رؤس��اء البلديات في المتن إطالعه
على حاجة قراهم في هذا المجال».
أما عبود فأشار إلى «أنّ لبنان
على مفترق دقيق ،داعيا ً إلى انتخاب
رئيس قوي وقادر على ح ّل األزمة ال
إدارتها ،الفتا ً إلى أنّ شعبنا في لبنان
وبالد االنتشار يستأهل وضعا ً أفضل
من الذي نعيشه».

اعتبر بطريرك السريان الكاثوليك األنطاكي مار
اغناطيوس يوسف الثالث ي��ون��ان «أن ع��دم حصول
االنتخابات الرئاسية في موعدها رسالة واضحة إلى
مسيحيي الشرق بأن شريكهم المسلم يريد تفريغ الشرق
منهم».
ودعا في الرسالة السنوية لمناسبة عيد «القيامة»
إلى حث «الهيئة العامة لمجلس النواب كي تق ّر قانونا ً
جديدا ً لإلنتخابات النيابية ،ال يه ّمش السريان» ،مذ ّكرا ً
ومن ّوها ً بـ»أن السريان هم من المك ّونات األساسية لهذا
الوطن».
وناشد البطريرك يونان «الضمير العالمي ،كي يبذل
الجهود الحثيثة إلط�لاق س��راح جميع المخطوفين،
وبخاصة مطرا َني حلب للسريان األرث��وذك��س يوحنا
ابراهيم ،وللروم األرثوذكس بولس اليازجي».
�وج��ه إل��ى أبناء الكنيسة في سورية ق��ائ�لاً« :إن
وت� ّ
الكنيسة تصلي لتح ّل القيامة في هذا البلد ،ولتنتصر
لغة الحوار والسالم على لغة المدفع والحرب» ،مجدّدا ً
«دعوة الكنيسة الدائمة إلى إحالل السالم واألمان على
أساس الحرية والعدالة وكرامة اإلنسان ،من دون انحياز
سياسي أو طائفي».
وأكد «أن الديمقراطية تأبى إقصاء جهة ،مهما كان عدد

أفرادها قليالً ،إنما الديمقراطية الحقة تعلّم احترام الغير،
وإن اختلف في الرأي والدين أو المذهب ،وتسعى إلى
نشر السالم والطمأنينة واالحترام بين المواطنين».
وتمنى أن تحصل االنتخابات النيابية المقبلة في
العراق في ج ّو هادئ وديمقراطي حضاري يثبّت أسس
ال��دول��ة» ،حاثا ً المواطنين على «توحيد جهودهم في
سبيل زرع بذور السالم الدائم في هذا البلد».

التغيير والإ�صالح :ال عالقة لموقفنا باالنتخابات الرئا�سية

ارتدادات ت�أجيل �إقرار ال�سل�سلة تتوا�صل
وهيئة التن�سيق تعود �إلى ال�شارع في  29الجاري
توصلت أمس ارتدادات عدم إقرار
سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة
العامة لمجلس ال��ن��واب وتشكيل
لجنة لدراستها ترفع تقريرها خالل
 15يوماً.
وأكد النائب ناجي غاريوس «انّ
هذا التأجيل غير متع ّمد والتكتل لم
يتراجع عن موقفه أب���داً» ،مشدّدا ً
على «أن��ن��ا سنمنح ال��ح��ق��وق إلى
أصحابها بعيدا ً من إفالس الدولة،
وعلينا محاربة الفساد باإلصالحات
منها التسجيالت للبيع والشراء
واألبنية ،تسجيل األمالك البحرية
وتحصيل الموارد الجمركية على
المرفأ والمطار بشكل صحيح».
وأوضح «اننا لن نص ّوت لصالح
الـ TVAف��ي ح��ال ت ّمت زيادتها
وال يجب ان ت��ت��ج��اوز الـ 10في
المئة» ،مشيرا ً إلى «أننا مع العمال
وسنص ّوت لهم بعدما نعلم من أين
ستؤمن االيرادات».
وعما اذا ك��ان موقف «التيار»
يأتي ضمن إط��ار صفقة سياسية
تخدم االستحقاق الرئاسي ،أجاب:
«ال ع�لاق��ة لموقفنا باالنتخابات
الرئاسية ،لكن االستنتاجات تكثر
في هذا الظرف» ،مؤكدا ً «انّ العماد
ميشال ع��ون ل��ن يصل على ظهر
مصالح المواطنين الى الرئاسة».

يوسف

وأوض���ح النائب غ��ازي يوسف
«أنّ ملف السلسلة إرث من الحكومة
السابقة التي أرسلته إلى مجلس
ال���ن��� ّواب ب��ط��ري��ق��ة ع��ش��وائ � ّي��ة من
دون دراس��ة تسمح لالقتصاد أن
يتحمًلها» ،وأض��اف« :ال يمكننا أن
نقبل بسلسلة ال امكانية لتمويلها».
ولفت يوسف إلى «أنّ الحكومة
تتنصل من
ال��ح��ال��ي��ة أرادت أن
ّ
أيّ مسؤولية مع العلم أنّ الحكم
استمرارية».
وأشار يوسف إلى وجود فروقات

في السلسلة ال منطق فيها وغير
محقة وغ��ي��ر ع��ادل��ة ب��ي��ن أس�لاك
القطاع ال��ع��ام» ،مضيفاً« :هناك
ف��وارق بين اإلداري��ي��ن المغبونين
فسيصبح رات��ب مدير عام أق� ّل من
راتب أستاذ ،ويجب أن نس ّوي هذه
األمور».

مجدالني

ور ّد عضو كتلة المستقبل النائب
ع��اط��ف م��ج��دالن��ي ع��ل��ى ال��رئ��ي��س
ب���ري ب��ال��ق��ول «إنّ ي���وم ام���س لم
يكن ظالما ً ب��ل ك��ان ي��وم�ا ً للتأني
يصب في
ولتفادي االنهيار ،وهو
ّ
مصلحة الناس ،وتحديدا ً الشرائح
التي تتظاهر» ،متوقعا ً ان «ينتهي
موضوع السلسلة قبل  15يوماً».
وقال في تصريح« :مشروع السلسلة
كما ورد الى مجلس النواب فيه عدم
ت���وازن بين اإلن��ف��اق واإلي����رادات،
فالعديد من هذه اإليرادات مشكوك
بإمكانية تحصيلها ،وهذا ما ذكره
وزي��ر المال علي حسن خليل ،كما
انّ موضوع الضرائب ال��ذي طرح
يطال مجموعة كبيرة من المجتمع
اللبناني».

قبيسي

إلى ذلك ،ق ّرر النائب هاني قبيسي
السير بالدعوى التي أقامها امام
النيابة العامة التمييزية ض ّد رئيس
جمعية المصارف فرنسوا باسيل.
وطلبت النيابة العامة التمييزية
من وكيل قبيسي المحامي الدكتور
ع��ل��ي رح����ال ت��ق��دي��م ن��س��خ��ة عن
مضمون تصريح باسيل لكي يت ّم
البدء بالدعوى واستدعاء باسيل
إلى التحقيق.

بو صعب

أم���ا وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة والتعليم
العالي الياس بو صعب فحذر من
وج��ود خطر على العام الدراسي

واالمتحانات الرسمية إذا لم يُح ّل
ملف سلسلة الرتب والرواتب خالل
األسبوعين المقبلين.
كالم بو صعب جاء أثناء استقباله
وف��دا ً من هيئة التنسيق النقابية
برئاسة حنا غريب .وقال« :ما زلنا
نناقش موضوع السلسلة الذي أخذ
من وقت اللبنانيين  3سنوات ،ومن
وقت الحكومة الماضية والحالية
ومن وقت مجلس النواب».
وأض���اف« :إنّ بعض الهيئات
االق��ت��ص��ادي��ة تتحدث ع��ن دراس��ة
عميقة ل�لأرق��ام ون��ق��ول إن��ه��ا على
حق ،ولكن كان يجب أن تقوم بهذه
ال��دراس��ة منذ زم��ن ول��ي��س بعدما
وصل إليه االساتذة ،واليوم أمامنا
فرصة أسبوعين ونأمل ان نصل الى
ح ّل خاللهما بشأن السلسلة».
وأشار إلى «أنّ هناك شعورا ً من
قبل هيئة التنسيق النقابية بأنّ
اللجنة التي تشكلت ليست جدية
إلق��رار السلسلة وإعطاء الحقوق،
وأع��ض��اء هيئة التنسيق وضعوا
المطالب بين يديّ وأنا سأكون إلى
جانبهم للمطالبة بالحقوق ،وقد
قلت سابقا ً إنّ االساتذة في موازاة
الجميع».
وأكد «أنّ العدالة يجب أن تكون
على الجميع ،وهذا ما نطالب به منذ
اليوم األول ،وبالرغم من تضارب
األرق��ام ال ب ّد من بتّ الحقوق وهذا
يكون بالمساواة ،فأستاذ التعليم
االب��ت��دائ��ي م��ث��ل أس��ت��اذ التعليم
الثانوي ونطمئن أن المادة  12هي
من المطالب األساسية التي تتبناها
وزارة التربية».

غريب

واش����ار غ��ري��ب إل���ى «أنّ هيئة
التنسيق النقابية تض ّم قطاعات
م��ت��ن� ّوع��ة» ،مضيفاً« :داف��ع��ن��ا عن
ح��ق��وق ك��� ّل ال��ق��ط��اع��ات م��ن دون
اس��ت��ث��ن��اء ،ون��ح��ن مقتنعون أنّ
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تشهد الساحة الداخلية سباقا ً محموما ً بين الشارع والتشريع
على خلفية الحراك المطلبي في أكثر من موقع ،تحديدا ً سلسلة
��ج ال��ص��ال��ون��ات ال��س��ي��اس��ي��ة ب��ال��ك�لام عن
ال��رت��ب وال����روات����ب ،ت��ع ّ
االستحقاق الرئاسي ،مع دخول لبنان فعليا ً مدار هذه االنتخابات
من دون وضوح في الرؤيا حول المرشحين أوالً ،وحول ما إذا
كان ممكنا ً خوض معركة هاذ االستحقاق في الموعد الدستوري
المحدد ،رغم تأكيد الرئيس نبيه بري على أنه ملزم بالدعوة إلى
جلسة االنتخاب قبل نهاية الشهر الجاري ،بعدما تلقى إشارات
إيجابية من الكتل النيابية التي زارتها لجنة التواصل التي كلفها
استمزاج الرأي حول الدعوة إلى جلسة االنتخاب.
في تقدير مصدر وزاري سابق أن الرئيس بري قد يدعو إلى
جلسة انتخاب خالل األسبوعين المقبلين ،لكن السؤال :هل أن
عملية انتخاب رئيس جديد للبالد مضمونة في هذه الجلسة؟ وإلى
ما ستؤول األوض��اع في حال فشل البرلمان في التصويت ألي
مرشح للموقع األول في الجمهورية؟
يرجح المصدر ال��وزاري أال تحصل االنتخابات الرئاسية في
موعدها الدستوري ،ويعزو ذلك إلى أن فرص التفاهم الداخلي
على اسم مرشح معين معدومة إلى اآلن ،كما أن العامل اإلقليمي
ليس في موقع تفاهمات كبيرة تساعد في إمرار االستحقاق .أما
العامل الخارجي فيُبشر بالخير ،خاصة على المستوى األميركي ـ
الروسي ،فضالً أن الملف السوري ما زال مفتوحا ً على مصراعيه
على الكثير من االحتماالت ،ولم يصل الملف النووي اإليراني إلى
خواتيمه بعد .هذه العناصر مجتمعة تشي بأن رئاسة الجمهورية
ستشهد ش��غ��ورا ً ق��د يمتد بضعة أش��ه��ر ري��ث��م��ا ت��ك��ون الصورة
اإلقليمية اتضحت والعالقات الدولية تبلورت على نحو يساعد
في تأمين مناخات مالئمة لتعبئة هذا الشغور برئيس يتم التوافق
عليه داخليا ً أو يأتي نتيجة تسوية إقليمية ـ دولية.
عما إذا كانت البالد تتحمل شغورا ً في سدة الرئاسة ،يسارع
المصدر الوزاري إلى التذكير بأن لبنان عاش مثل هذه التجربة،
وال��ح��ك��وم��ة م�ل�أت ال��ف��راغ ألك��ث��ر م��ن سبعة أش��ه��ر ب��ع��دم��ا خرج
الرئيس إميل لحود من قصر بعبدا ،إل��ى حين حصلت التسوية
ف��ي ال��دوح��ة وت��م التفاهم على م��ج��يء الرئيس ميشال سليمان
رئيسا ً للجمهورية ،وبالتالي فإن ذلك ستكون له مفاعيل سلبية
خطيرة ،فالبلد بقي من دون حكومة ألكثر من عشرة أشهر ولم
يهدم الهيكل ،ويمكن أن تمأل الحكومة موقع الرئاسة األولى
لبضعة أشهر ول��ن يؤثر ذل��ك ف��ي ال��وض��ع الداخلي ال��ذي يعيش
أساسا ً حالة من الهدوء واالستقرار السياسي واألمني بفضل
المظلة اإلقليمية والدولية التي ال تزال تحمي لبنان بفعل القرار
الدولي المتخذ والقاضي بأن يبقى لبنان قدر اإلمكان في منأى
عن الحريق المندلع في المنطقة ألسباب تخص ال��دول المعنية
وليس حبا ً بلبنان.
يلفت المصدر إلى أن بكركي كان ممكنأ ً أن تلعب دورا ً محوريا ً
ف��ي إن��ت��اج رئ��ي��س للجمهورية ف��ي الموعد ال��دس��ت��وري ،علما ً أن
البطريركية ترغب وال تملك القدرة على تحقيقه .فال هي قادرة
على تأمين تفاهم بين القيادات المسيحية على مرشح واحد ،وال
على الضغط على القوى السياسية الفاعلة ،وهي ال تمون على
العنصر اإلقليمي فما بالك بالعنصر الدولي .هذه األمور مجتمعة
تجعل المثل الشعبي القائل «العين بصيرة واليد قصيرة» منطبقا ً
على بكركي التي تعيش هذه اآلون��ة حالة من المرارة إزاء حالة
الساحة المسيحية التي تشهد انشطارا ً عموديا ً وأفقيا ً ال سابق
له.
يجزم المصدر الوزاري بأن الرئيس بري ال يغامر في الدعوة
إلى جلسة انتخاب ما دامت اللوحة السياسية الداخلية والمعطى
اإلقليمي وال��دول��ي على الشكل ال��راه��ن ،وبالتالي ف��إن��ه يفضل
االنتظار ريثما يتم التفاهم المسبق على شخص الرئيس العتيد،
أو على األق���ل حتى ينجلي المشهد اإلقليمي ق��ل��ي�لاً ،بما يمكن
المسؤولين اللبنانيين من معرفة اتجاه الرياح من خالل انتخاب
الرئيس الجديد.
ال يستبعد المصدر عينه أن يقوم البطريرك الراعي بمحاولة
ج��دي��دة ويجمع ال��ق��ادة المسيحيين ف��ي بكركي لوضعهم أمام
مسؤولياتهم والتأكيد أمامهم بأن ثمة خيارين ال ثالث لهما :إما
التفاهم على اسم الرئيس (وهذا مستبعد) أو الوقوع في الفراغ
القاتل في ظل الجو اإلقليمي وال��دول��ي المحموم ،على أن يختم
اقتراحه بالقول :اللهم إني قد بلغت.
في رأي المصدر أن أي كالم عن حرص إقليمي أو دولي على
عدم الوصول إلى الفراغ هو كالم غير مبني على معطيات جدية،
وال يعدو كونه من ب��اب التحليل أو االجتهاد الناجم عن سماع
كالم من هذا الدبلوماسي أو ذاك ،وهو لطالما كان كالما ً من باب
األمنيات الشخصية وال يعكس إرادة حكومته.
ل��ذا ي��رى المصدر أن الكباش ح��ول االستحقاق الرئاسي قد
يشتد هذه الفترة ،غير أن مداه لن يكون طويالً ألن صورة المشهد
الرئاسي ستكون حكما ً مظ ّهرة قبل الخامس والعشرين من أيار
المقبل ،وبعد ذلك لكل حادث حديث.

نتم�سك ب�شرعيتنا ووجودنا
نا�صرّ :
بو صعب مجتمعا الى هيئة التنسيق
ال��ح��ق��وق ي��ج��ب أن ت��ص��ل كاملة،
أي  121في المئة ب��دون تقسيط
وتجزئة ومع المفعول الرجعي».
وت���اب���ع :اس���ت���ن���ادا ً إل����ى ه��ذه
السلسلة ح�دّدن��ا ي��وم  29نيسان
ي���وم إض����راب وت��ظ��اه��رة ك��ب��ي��رة،
وندعو الشعب اللبناني من دون
استثناء الى التظاهر للمطالبة بح ّل
هذا الملف من أم��ام مصرف لبنان
مرورا ً بجمعية المصارف نزوال ً إلى
المجلس النيابي».
وأم��ل «ع��دم ال��وص��ول إل��ى ذلك
ونحصل على جواب إيجابي ونلغي
ت��ح��رك��ن��ا،واال ف��ن��ح��ن متمسكون
بالدفاع عن حقوق ك ّل القطاعات وال
تفاوض على الحقوق».

محفوض

واع��ت��ب��ر عضو هيئة التنسيق
نعمة محفوض «أنّ المب ّررات التي
وضعت باألمس ال توحي أنّ الوعود
ستنفذ ف��ي ه��ذه المهلة ،وإم���ا أن
تب ّرر أنها لجنة جدية وتعدل بنود
إصالحية ونأمل أن ال نصل إلى ال
امتحانات وال عام دراسي».
ت���وازي���اً ،ن��ف��ذ م��وظ��ف��و ال��ق��ط��اع
العام ومعلمو المدارس الرسمية
اعتصامات ف��ي المناطق ،اال انّ
المدارس الخاصة لم تلتزم بالكامل
وتفاوتت نسبة االلتزام باإلضراب
بين مدرسة واخرى.
ور ّد ام���ي���ن ع����ام ال���م���دارس
الكاثوليكية االب بطرس عازار على

تناوله من قبل البعض حول أجور
أس��ات��ذة التعليم ال��خ��اص ق��ائ�لاً:
«نرفض الحديث عن وجود أساتذة
ف��ي التعليم ال��خ��اص يتقاضون
أق� ّل من الح ّد األدن��ى ،الفتا ً إلى أنّ
الحسابات وال��م��وازن��ات موجودة
في وزارة التربية ،ونطلب مراجعة
الوزارة في هذه األمور».
ونفى األب عازار ما تردّد عن أنّ
االساتذة يتقاضون شيئا ً ويوقعون
على ش��يء آخ��ر ،وق��ال« :ليس من
شيمنا هذا األمر ونحن نسير على
المصداقية وعلى إعطاء الحقوق
للناس ودف��ع المتوجب علينا كما
يجب ،وال ننكر أن��ه أحيانا ً يكون
ه��ن��اك ت��أخ��ي��ر ،اال أنّ االس��ات��ذة
يتقاضون حقوقهم كاملة ،ومن لديه
شكوى ح��ول ه��ذا الموضوع عليه
مراجعة المؤسسة أو وزارة التربية
حسب القانون».
وإذ استنكر الكالم بحق المدارس
الكاثوليكية ،قال عازار« :الدراسة
التي عرضت في وسائل اإلع�لام،
نسعى ال���ى مناقشتها لمعرفة
تفاصيلها ،فأرقامنا واضحة مثل
عين الشمس ،أكثر من  65في المئة
تذهب كرواتب وأجور الى المعلمين،
وأحيانا ً نضحي بما يعود من حصة
المدرسة من أجل تخفيض األقساط
كي يستطيع األه��ل تعليم أوالده��م
بارتياح في المدارس الكاثوليكية
والخاصة.
وأشار إلى أنّ األساتذة بموجب

القانون معفيون من أقساط أوالدهم
في المدارس الخاصة ،وهذا نطبّقه
ون��ح � ّق��ق��ه ،واالع��ت��ص��ام الحاصل
واإلضراب ليس ض ّد المدرسة ،وهو
موجه ض ّد الدولة وال نعلم لماذا تزجّ
ّ
المدارس الخاصة في ما يحصل.

مالكو العقارات

م���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى ،اعتصم
ال��ع��ش��رات م��ن م��ال��ك��ي ال��ع��ق��ارات
واألبنية المؤجرة على درج المتحف
ال��وط��ن��ي ،رافعين الف��ت��ات تطالب
بتوقيع قانون اإليجارات الجديد،
ع��ل��ى وق���ع ه��ت��اف م��وح��د «و ِّق���ع
فخامة الرئيس» ،قاصدين رئيس
الجمهورية العماد ميشال سليمان
الذي أحيل إليه القانون من مجلس
النواب.
وش���دّد ع��دد م��ن المتكلمين من
نقابة مالكي ال��ع��ق��ارات واألبنية
ال��م��ؤج��رة ف��ي ل��ب��ن��ان ع��ل��ى أن «ال
عداوة بيننا وبين المستأجر الذي
ع���اش ف��ي أم�لاك��ن��ا اك��ث��ر م��ن 40
س��ن��ة» ،متهمين بعض األح���زاب
بـ»تسيير التظاهرات والدفاع عن
المستأجرين».
كما أعلنوا أنهم «بصدد تقديم
دعوى ض ّد مجهول بسبب الضغوط
التي نتع ّرض لها» ،مذكرين بـ»أن
هناك  500مبنى مهدّد باالنهيار
وبحاجة إل��ى صيانة ،وال يجوز
ال��ت��ه��وي��ل ع��ل��ى ال��م��س��ت��أج��ري��ن
بتهجيرهم».

استقبل رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ف��ي عين التينة ،الرئيس
العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أحمد ناصر ،واألمين العام
للجامعة بيتر االش��ق��ر ،ورئيس المجلس الوطني في غانا سعيد فخري.
ووضع الوفد الرئيس بري في أجواء الرحلة االغترابية التي شملت البرازيل
واألرجنتين والبراغواي ،وفي أجواء المغتربين والمتحدّرين من أصل لبناني
في هذه الدول.
وأشار ناصر إلى «أنّ الجولة كانت موفقة للغاية ،حيث نسجنا عالقات قوية
مع المغتربين والمنتشرين ،وزرنا النوادي والمدارس وأماكن العبادة ،وكان
هناك جو كبير من التالقي ،وأبدى نواب متحدرون من أصل لبناني ورؤساء
لجان في األرجنتين الرغبة في التواصل مع لبنان» .وتمنى ناصر على بري
توجيه دعوة لهم لزيارة لبنان والمجلس النيابي».
أضاف« :من ناحية ثانية هناك تعميم صدر عن وزير الخارجية يلغي تعميما ً
آخر كان صدر عن وزير الخارجية السابق عدنان منصور .وهناك دعوة قضائية،
ونحن نلتزم ونتمسك بشرعيتنا ووجودنا بانتظار كلمة القضاء ،مع العلم
اننا نستم ّد هذه الشرعية من وجودنا القانوني ومن مؤتمراتنا الديمقراطية
وانجازاتنا على مدى عشرات السنين ،والتي خدمنا فيها بلدنا وإخوتنا في
بالد االغتراب على صعيد بناء المدارس والسفارات وعقد المؤتمرات االغترابية
والعلمية وإغاثة اهلنا ونقلهم إلى لبنان من بلدان عانت من أحداث وحروب
أهلية ،وسنتابع دورنا في تعزيز االغتراب اللبناني في العالم ،وسنسلم في
المؤتمر المقبل األمانة إلى اخوة أكفاء يتابعون الطريق».

ب ّري مستقبالً وفد الجامعة اللبنانية الثقافية

(حسن ابراهيم)

