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حمليات �سيا�سية

ال انتخابات قبل � 25أيار ...وال�شغور � ٍآت
هتاف دهام
ال��ن��ص��اب ال��ث��ال��ث ل��م ي��ت��أ ّم��ن.
المشهد سيتك ّرر أسبوعياً ،إلى
ال��وف��اق��ي
ح��ي��ن ال��ت��واف��ق ع��ل��ى
ّ
المنتظر .المرحلة طويلة وال توحي
المؤشرات إنجازا ً قريبا ً لالستحقاق
الرئاسي.
ترشيح رئ��ي��س ح��زب ال��ق��وات
اللبنانية سمير جعجع ،الورقة
المحروقة داخل  14آذار ،مستم ّر
ل��ت��غ��ط��ي��ة م��رح��ل��ة االن��ت��ظ��ار في
موقفها ،وإل��ى أن تنضج الطبخة
الرئاسية إقليميا ً ومحلياً .ذلك كله
يوفر الذريعة لفريق  8آذار لتغطية
مقاطعته الجلسات االنتخابية في
انتظار والدة المرشح الوفاقي.
بات مؤكدا ً أنّ المرشح الوفاقي
الوحيد لدى فريق  8آذار هو رئيس
تكتل التغيير واإلص�ل�اح العماد
ميشال عون ،الذي لم يعلن ترشحه
رسميا ً حتى اآلن .لكن الواضح أنّ
التفاهم على ترشيح الجنرال لن
متيسراً ،لحسابات داخلية
يكون
ّ
لبنانية ،فهو يحتاج إلى أن يكون
ث��م��رة تفاهم إقليمي وأم��ي��رك��ي –
إي��ران��ي مرتبط بالملف ال��ن��ووي،
وإي����ران����ي – س���ع���ودي م��رت��ب��ط
بالملفات الشائكة على مستوى
المنطقة وأبرزها الساحة العراقية،
يفسر عدم قدرة تيار المستقبل
وهذا ّ
على حسم موقفه قبوال ً أو رفضا ً
ويفسر أيضا ً حال االنتظار
للجنرال،
ّ
لدى الفريق المؤيّد للعماد عون.
إذن ،الجلسات ل��ن يُكتب لها
االنعقاد قبل  25أي���ار ،م��ا يعني
أنّ األم��ور ستمتد ألشهر من دون
أن يحدّد أيّ من الفريقين مواقيت
ل��ذل��ك ،ف��إرس��ال المملكة العربية
السعودية السفير علي ع��واض
ع��س��ي��ري م���ج���ددا ً إل���ى ب��ي��روت،
والحديث عن السياح الخليجيين،
مؤشرات ّ
تدل على موقف سعودي
معتدل ،إال أنّ هذا الموقف المعتدل
ال يعني حتى الساعة الموافقة على
العماد عون ،بل العمل على مرشح
توافقي.
ل��م يحضر ف��ري��ق  8آذار إل��ى
المجلس أم��س إال قلة من نوابه.
يغلق ه��ذا الفريق األب���واب أم��ام
استقبال أي مرشح غير الجنرال
عون ،ما دام األخير مرشح ،ويقول
ال يكفي أن يعلن تيار المستقبل
رفضه للجنرال لكي يت ّم االنتقال
إل��ى خ��ي��ارات أخ���رى ،فالجنرال
�اض في ترشحه الضمني حتى
م� ٍ
لو أبلغه «المستقبل» عدم الموافقة
عليه ،فالفراغ لدى الجنرال أفضل

م��ن رئ��ي��س ال يتمتع بمواصفات
الرئيس القوي .لكن السؤال :هل
يمضي جنرال الرابية في موقفه
حتى لو فتح األسئلة على طبيعة
النظام السياسي في ظ ّل ما يُحكى
ع��ن المؤتمر التأسيسي؟ فوزير
التربية ال��ي��اس بوصعب صرح
من المجلس النيابي أم��س« :إذا
لم يُنتخب رئيس للجمهورية في
المهلة الدستورية فهذا معناه أنّ
الطائف ك��ان فيه عيب ،ال سيما
أننا لم نتم ّكن من انتخاب رئيس
بعد خ��روج س��وري��ة م��ن لبنان».
ف����ي ان���ت���ظ���ار ات����ض����اح ص����ورة
المشهد اإلقليمي ،ف��إنّ سيناريو
الجلسات المقبلة «سيبقى هيك
كما
»malheureusement
يقول نائب رئيس ح��زب القوات
جورج عدوان .ال يأبه نواب القوات
لما يشكله جعجع من استفزاز لفئة
عريضة من اللبنانيين ،يص ّرون
على التأكيد أنّ جعجع ال ي��زال
م��رش��ح  14آذار ،وي��ش��ي��دون في
الوقت نفسه ونواب التيار األزرق
ب��ال��زي��ارات ال��ت��ي ب��دأ بها رئيس
حزب الكتائب أمين الجميّل على
الكتل السياسية وبدأها من معراب
الثالثاء الفائت ،فالرابية أمس،
أثناء موعد انعقاد الجلسة.
فشل يوم السابع من أيار 2014
أن يكون يوما ً مجيدا ً للبنانيين.
بلغ عدد النواب الذين حضروا إلى
المجلس  ، 73لم يدخل منهم إلى

القاعة العامة إال  67نائبا ً هم 50
نائبا ً من قوى  14آذار و 17نائبا ً
من ن��واب جبهة النضال الوطني
والمستقلين ،وك��ت��ل��ة التحرير
والتنمية التي تتمايز عن فريق
 8آذار بالشكل ،لكن في الجوهر
ال يستطيع ال��رئ��ي��س نبيه ب��ري
االنفصال عن فريقه.
غاب نواب كتلة الوفاء للمقاومة
تماما ً على المجلس النيابي ،وفيما
بقي بعضهم في مكاتبه ،لم يأتِ
البعض اآلخر أصالً إلى المجلس.
الحال كانت كذلك لدى نواب تكتل
التغيير واإلص�ل�اح ،ففيما صعد
النائب آالن عون إلى لوبي المجلس
وقاعة الصحافيين ،ص ّرح النواب
نبيل نقوال وعباس هاشم وزي��اد
أسود من ساحة النجمة عند مدخل
المجلس مك ّررين الكالم نفسه حول
أن البلد ال يقوم إال على الوفاق
وال��ت��واف��ق ،وأن النصاب يتأ ّمن
عندما تصبح االنتخابات جدية.
لم يقتصر األمر على نواب  8اذار،
إذ غاب من جبهة النضال الوطني
النائبان إيلي عون وأكرم شهيب،
فيما غ��اب من الوسطيين النواب
ميشال المر ونايلة التويني ومحمد
الصفدي ،وغاب من قوى  14آذار
الى جانب رئيس تيار المستقبل
الرئيس سعد الحريري ،والنواب
عقاب صقر وفريد مكاري وميشال
فرعون بداعي السفر.
حضرت النائب ستريدا جعجع

نواب  14آذار داخل القاعة

ّ
المرشح حلو

الجم ّيل يزور الرابية ومعراب
أم��س بعدما غ��اب��ت ع��ن الجلسة
السابقة ب��داع��ي السفر .خرجت
م��ن ال��ق��اع��ة ال��ع��ام��ة ب��ع��دم��ا رف��ع
رئ��ي��س المجلس ال��ن��ي��اب��ي نبيه
بري الجلسة إلى  15أيار ،التقاط
الصور مع اإلعالميات واإلعالميين،
وب���دت ك��أن��ه��ا ال��م��رش��ح لرئاسة
الجمهورية .جعجع التي أتت في
اليوم األول من جلسات االنتخاب
ب��ال��ل��ون األح���م���ر ،ح��ض��رت أم��س
مرتدية األسود واألحمر ما استدعى
تعليقا ً ساخرا ً من بعض النواب:
قريبا ً يأتي اليوم الذي تجيء فيه
ستريدا مرتدية األسود حدادا ً على
سقوط ترشيح زوجها.
لقد شكل تاريخ  15أيار تساؤال ً
ل���دى ب��ع��ض ال���ن���واب ل��ج��ه��ة أنّ
األي��ام العشرة األخيرة من المهلة
الدستورية ،يعتبر فيها المجلس
ملتئما ً حكما ً وسيحضرون يوميا ً
إل��ى س��اح��ة النجمة .إال أنّ هذا
التساؤل ليس في محله ،فالمادة
 73من الدستور اللبناني تنص
على أنّ قبل موعد انتهاء والي��ة
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ب��م��دة شهر
على األق � ّل أو شهرين على األكثر
يلتئم المجلس بناء على دعوة من
رئيسه النتخاب الرئيس الجديد،
وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض
ف��إن��ه يجتمع ح��ك��م �ا ً ف��ي ال��ي��وم
العاشر ال��ذي يسبق أج��ل انتهاء
والي��ة الرئيس .وعليه ف��إنّ أم��ام
الدعوات المتواصلة التي يصدرها

بري للجلسات ال يمكن للمجلس أن
يلتئم حكماً.
في غضون ذلك ،دعا عضو كتلة
القوات النائب إيلي كيروز رئيس
المجلس النيابي إل��ى «مراجعة
الموقف الذي اتخذه الرئيس صبري
حماده في االنتخابات الرئاسية
ع��ام  ،»1970موضحا ً «أن��ه أمام
تهديد المعارضة بمقاطعة جلسة
انتخاب رئيس الجمهورية ،أعلن
ح��م��اده أن���ه س��ي��دع��و ال���ى جلسة
ويعتبر أنّ النصاب ُمؤ ّمن بمج ّرد
ح��ض��ور األك��ث��ري��ة ال��م��ط��ل��ق��ة من
النواب ،على أال يعتبر فائزا ً إال من
ينال األكثرية المطلقة في دورة
االقتراع الثانية» .لم ينته كيروز
من تصريحه ،حتى أعلن النائب
قاسم هاشم أنّ زمن حمادة قد ولى،
فالظروف تبدلت ،والنصاب تك ّرس
على أساس الثلثين ،مشيرا ً إلى أنّ
االنتخابات الرئاسية في 1976
و 1982و  1989وما تالها قامت
على حضور الثلثين ،وم��ن يروج
عكس ذل��ك يهدف إل��ى انتخابات
مفصلة على قياس فريقه ،معتبرا ً
«أنّ ه��ذه اآلراء القانونية التي
يستندون إليها مدفوعة الثمن وال
قيمة لها».
ف��ي��م��ا ك���ان ال��ح��ض��ور النيابي
وال��ص��ح��اف��ي ب��اه��ت �اً ،ع��ل��ى عكس
ال��ج��ل��س��ة األول�����ى ،ك��ان��ت زح��م��ة
اللقاءات في مكتب رئيس المجلس
النيابي الذي أشار قبل أيام إلى أنه
سيتعامل على نحو غير كالسيكي
مع الملف الرئاسي ،فبدأ لقاءاته
مع رئيس جبهة النضال الوطني
النائب وليد جنبالط ،ثم مع نائب
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة وزي����ر ال��دف��اع
سمير مقبل ،ثم التقى بري رئيس
الحكومة تمام س�لام ف��ي حضور
وزي���ر الداخلية ن��ه��اد المشنوق،
وان��ض��م إل��ى االجتماع الرئيسان
ف��ؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي.
واج��ت��م��ع ب���ري أي��ض��ا ً إل���ى وزي��ر
التربية والتعليم العالي الياس
بوصعب ف��ي حضور وزي��ر المال
علي حسن خليل.
ول ّما كانت مهلة التشريع تنتهي
في  15أيار دعا رئيس المجلس الى
جلسة تشريعية األربعاء المقبل
لمناقشة مشروع سلسلة الرتب
وال��روات��ب .وأك��دت مصادر نيابية
في  8آذار لـ«البناء» أنّ السلسلة
ستشهد مناقشة حامية ،خاصة
أنّ فريق  8آذار يتجه إلى رفضها،
رغم أن األمور تتجه إلى التصويت
عليها وإق��راره��ا مثلما وردت من
اللجنة الفرعية.

هاشم

حمدان زاره وانتقد موقف با�سيل

من�صور :ال م�صلحة بالدخول في نفق الفراغ

(ت ّموز)

في�صل كرامي بعد زيارته ميقاتي:
تر�شح جعجع ك�شف الكثير من الم�ستور
لفت الوزير السابق فيصل كرامي إلى «أنه من غير المعقول أن يصل قاتل
رب ضارة نافعة ،فهذا
رئيس حكومة الى رئاسة الجمهورية» ،وقال« :نحن نقول ُ ّ
الموضوع كشف الكثير من المستور والكثير من المواقف التي نفتخر ونعتز بها في
طرابلس وغير طرابلس».
كالم كرامي جاء عقب زيارته رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لشكره على
مواقفه األخيرة ،وكذلك معظم نواب مدينة طرابلس في موضوع انتخابات رئاسة
الجمهورية برفضهم انتخاب قاتل رشيد كرامي وإيصاله الى سدّة الرئاسة.
وأضاف كرامي« :نحن ك ّنا قد وعدنا بالقيام بهذه الزيارات ،وقد بدأناها من دارة
الرئيس ميقاتي لنشكره على موقفه المبدئي واألخالقي والوطني ،والذي يمثل
بشكل حقيقي شعور معظم أهالي مدينة طرابلس الذين يرفضون وصول قاتل
رئيس للحكومة الى سدة الرئاسة ،مما يؤثر حقيقة على الميثاق».
وأضاف كرامي« :من الواضح أن األمور تسير ببطء باتجاه االستحقاق الرئاسي.
مبدئياً ،نحن ذاهبون إلى فراغ ،ونأمل أن يتمكن النواب من التوصل إلى حل قريب
من أجل منع هذا الفراغ الخطير في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان».

مراد يزور «الم�شاريع»

متوسطا ً حمدان والوفد
منصور
ّ
رأى الوزير السابق عدنان منصور
أننا «نم ّر بمرحلة خطيرة ج��دا ً على
الصعيد اللبناني وع��ل��ى الصعيد
اإلقليمي وحتى القومي ككل» .وخالل
استقباله أم���س ،وف����دا ً م��ن حركة
الناصريين المستقلين  -المرابطون
برئاسة العميد مصطفى حمدان قال:
«نحن نواجه تحديات تعترض مسيرة
وأم��ن واستقرار دولنا من خ�لال ما
نشهده من موجات تكفيرية وحركات
متط ّرفة تهدّد الوحدة والسيادة وتهدّد
المستقبل العربي برمته».
وإذ دع���ا م��ن��ص��ور إل���ى «تضافر
الجهود المحلية واإلقليمية من أجل
الخروج من هذا المأزق» ،لفت إلى أنه
«وفي ظ ّل مرحلة االستحقاق الرئاسي
ليس من مصلحة لبنان أن يدخل في
نفق مجهول أو في الفراغ الرئاسي،

ذلك أنّ الفراغ ال يؤ ّمن االستقرار وال
التنمية وال يستجلب السياحة ،من هنا
وجوب تضافر جهود ك ّل السياسيين
على الساحة اللبنانية النتخاب رئيس
للجمهورية في أقرب وقت».
بدوره ،ث ّمن حمدان الدور «الفعّ ال
الذي كان يقوم الوزير منصور اثناء
توليه مهام وزارة الخارجية ،في ك ّل
المحافل الدولية والعربية من أجل
نصرة حقوق العرب وعلى رأسهم
قضية فلسطين» ،مقدرا موقفه «في
فضح مراحل الحرب اإلرهابية ض ّد
س��وري��ة والعمل ال��ذي ق��ام ب��ه على
صعيد وزارة الخارجية ،بحيث جعل
منها وزارة وطنية لبنانية بك ّل معنى
الكلمة تمثل كل اللبنانيين».
وأشار إلى أنّ «التيار الوطني الحر
وقياداته هم ك��وادر وطنية وقيادات

نحترمها نشهد لها بالسعي الدائم إلى
وحدة الوطن وجمع كلمة اللبنانيين
خ��ارج اإلط���ار الطائفي» ،مستنكرا ً
«الكالم الطائفي والمذهبي» الذي صدر
عن وزير الخارجية جبران باسيل».
ورأى حمدان أنّ «بازار االنتخابات
الرئاسية ليس بمرحلة طويلة على
الصعيد ال��وط��ن��ي اللبناني وعلى
الجميع العمل على ال��م��دى البعيد
من أجل إنتاج نظام وطني يمثل كل
اللبنانيين ويسعى إلى ضمان أمن
واستقرار الوطن اللبناني».
وت��ط��رق إل��ى م��وض��وع المحكمة
ال��دول��ي��ة واإلع��ل��ام ،داع��ي��ا ً وزي���ري
الخارجيةواإلعالموجميعالمسؤولين
السياسيين «إل��ى الوقوف في وجه
التعدي السافر على حقوق اإلع�لام
اللبناني وحرية النشر».

زار رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد وأعضاء قيادة الحزب ،مق ّر
جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية في بيروت ،وكان في استقبالهم رئيس الجمعية
الشيخ حسام قراقيرة ،في حضور نائبه عبد الرحمن عماش وأعضاء الهيئة اإلدارية،
وت ّم البحث في قضايا وطنية وما شهده لبنان ويشهده من أحداث وتطورات.
وتناول مراد مجمل الوضع في العالم العربي ،وما تم ّر به المنطقة من أحداث أليمة،
ال سيما سورية ،وشدد «على أهمية استخالص العبر ومواصلة السير وفق توجهات
سليمة للخروج من هذه المحن ووأد ما يخطط لألمة من شرذمة وتفتيت» ،وأشاد
«بمواقف جمعية المشاريع في مختلف األحوال وحكمتها في التعاطي مع القضايا
الوطنية واإلسالمية وما تبذله لنشر ثقافة الوسطية واالعتدال».
من جهته أعرب قراقيرة عن سعادته بالتواصل مع القوى الوطنية «التي تعمل
من أجل مصلحة الوطن والنهوض به» ،داعيا ً «إلى تفعيل هذا التعاون والتنسيق»،
وأكد «على أهمية تواصل الجهود المبذولة لحفظ األمن واالستقرار وبذل النافع
للمجتمع والوطن وسلوك مسلك الصدق واإلخالص وبناء المؤسسات المستنيرة»،
داعيا ً السياسيين «إلى االرتقاء باألداء نحو ما يحقق المصالح العامة ،متطرقا ً إلى
االنتخابات الرئاسية واألداء الحكومي والوضع االقتصادي والمعيشي».
وفي الختام ،أكد المجتمعون «على إبقاء االهتمام مسلطا ً على ما يجري في
فلسطين خاصة القدس والمسجد األقصى وإدراك التحديات التي تواجه العالمين
العربي اإلسالمي ،والتنبّه إلى ما يُحاك من مؤامرات ،والعمل على وأد الفتن في بالدنا
وعدم الغرق في الدماء والحروب بال طائل».
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عون :مرحلة جديدة من التعاون
دع��ا رئيس ح��زب الكتائب أمين
الجميّل إل��ى «انتخاب رئيس قادر
على طمأنة المسيحيين والمحافظة
على المؤسسات» ،مشيرا ً إلى «أن
هناك ضرورة وطنيّة للحفاظ على
االستقرار».
وش������دّد ال��ج��م��يّ��ل ب��ع��د ل��ق��ائ��ه
رئ��ي��س تكتل التغيير واإلص�ل�اح
النائب ميشال ع��ون ،على «أنّ من
الضروري إجراء االنتخاب الرئاسيّة
ضمن المهل الدستوريّة والاّ فإنّ
ال��م��ؤس��س��ات س��ت��ك��ون ع��ل��ى «ك��ف
عفريت».
ولفت الجميّل إلى «أن اللقاء كان
مفيدا ً وإيجابياً» ،مضيفاً« :توافقنا
على ض��رورة ب��ذل الجهود إلج��راء
هذا االستحقاق في موعده من أجل
الحفاظ على المؤسسات».
وقال الجميّل« :هناك أيام قليلة
تفصلنا عن االستحقاق الرئاسي
وسنكثف االت��ص��االت وهناك نوايا
طيبة لدى الجميع».
أما عون فأشار إلى أنّ االجتماع
أعطى نتائج إيجابيّة ،معتبرا ً «أنه
بداية مرحلة جديدة في التعاون
م��ع ال��ج��م � ّي��ل» .وأم���ل أن تحصل
االنتخابات قبل  25أي��ار الحالي.
وق����ال ل��ل��ص��ح��اف��ي��ي��ن وه���و ي���ودع
الجميل« :لقد اتفقنا».

جعجع

وك��ان الجميّل زار رئيس حزب

(شربل ّ
نخول)

عون والجميّل في الرابية
«ال��ق��وات» سمير جعجع في مقره
ف��ي م��ع��راب ،وال��ت��ق��اه ع��ل��ى م��دى
س��اع��ت��ي��ن ون��ص��ف ال��س��اع��ة ،أك��د
بعدها الجميّل «بذل كل جهد ممكن
إلنجاز االستحقاق الرئاسي ضمن
المهل الدستورية أي قبل  25أيار
ال��ج��اري ،باعتبار أننا نعي م��اذا
يعني الشغور في ه��ذا المنصب،
فهدفنا في الوقت الراهن وشعارنا
هو «إنقاذ الجمهورية» ال��ذي يبدأ
في انتخاب الرئيس ضمن المهلة
الدستورية».
وش���دد على «وج���وب انتخاب
رئيس يقود البالد وال يدير القصر
الجمهوري» ،قائالً« :نريد رئيسا ً

يتح ّمل مسؤولياته كامل ًة ،ويُطمئن
المسيحيين خصوصا ً واللبنانيين
عموماً ،باعتبار أنّ الرئيس بموجب
التقاليد الدستورية هو مسيحي،
لذا من الضروري أن يتمتع بالثقة
لدى المسيحيين في ظل الظروف
التي نعيشها ،والمطلوب أن يملك
ه��ذا الرئيس العتيد ال��ق��درة على
الحفاظ على الشراكة الحقيقية في
ُجسد طموحات شريحة
البلد وي ّ
كبيرة من اللبنانيين».
وع���ن ه��وي��ة ال��رئ��ي��س المقبل
بالنسبة ل��ق��وى  14آذار ،أج��اب
الجميّل« :لم يتغيّر شيء بعد ،وما
زال جعجع مرشحنا حتى اآلن».

المطارنة الموارنة :لاللتزام
بما تق ّرر في لقاء بكركي
أ ّك��د مجلس المطارنة الموارنة
تضامنه مع المساعي التي ُتب َذل بغية
التوصل إلى «انتخاب رئيس جديد
للجمهوريّة يكون على قدر التحديات
في المنطقة» ،وناشد القادة الموارنة
ان يعتبروا االلتزام الذي أعلنوه في
لقاء بكركي خريطة طريق أخالقية،
لخوض انتخابات رئاسية تكون على
مستوى طموحاتهم التي أعلنوها
مرارا ً وتكراراً.
وأشار المطارنة في بيانهم الشهري
بعد االج��ت��م��اع برئاسة البطريرك
الماروني الكاردينال بشاره بطرس
الراعي ،ومشاركة الكاردينال نصر
الله بطرس صفير والرؤساء العامين،
إل��ى «أنّ حديث بعض ال��ن��واب عن
ال��ف��راغ يزيد من قلق اآلب��اء وكأنهم
يعلنون ع��ن عجزهم السياسي»،
مرحبين بـ»النشاط التشريعي الذي
ّ
شهده المجلس النيابي».
ورحب اآلباء بالنشاط التشريعي
ال��ذي شهده المجلس النيابي ،وهم
يناشدون ال��ن��واب القيام بتشريع
مرتكز على روح العدالة وتحت راية
الخير ال��ع��ام ،حتى ال تأتي نافعة
ض���ارة ،وت��دخ��ل ال��ب�لاد ف��ي أزم��ات
جديدة هي بغنى عنها ،وأم��ل اآلباء
أن يستمر أي��ض �ا ً ن��ش��اط المجلس
التشريعي بطريقة عادية وخ��ارج
أزمنة االستحقاقات الكبرى.
وإذ أشار اآلباء إلى أنهم يتابعون
ب��اه��ت��م��ام ال��ت��ح��رك��ات ال��ن��ق��اب��ي��ة
والمطلبية ،عبّروا عن تضامنهم مع
المطالب المحقة ،ش��رط أن تأتي
مدروسة تالفيا ً لما قد ينتج عنها من
سلبيات في المستقبل.
ورحب اآلباء بنتائج الخطة االمنية
في طرابلس ودخول المدينة مرحلة
من االستقرار ،وهم يحيون أبناءها
على ما اظهروه من تجارب وتعاون
مع القوى الشرعية ،لخيرهم وخير

الراعي مترئسا ً اجتماع المطارنة الموارنة في بكركي
مدينتهم .كما رحبوا بتنفيذ الخطة
األمنية في منطقة بعلبك  -الهرمل
وسيرها بخطى ثابتة ،وحيّوا أبناءها
على التفافهم حول شرعية الدولة،
أم��ل��ي��ن ان تشمل ه���ذه ال��خ��ط��ة كل
المناطق اللبنانية.

علي
الراعي :ال أحد وصيا ً ّ

وك����ان ال���راع���ي اع��ت��ب��ر «أنّ من
واجباته أن يكون في استقبال البابا
لدى زيارته مدينة القدس» .ولفت في
تصريح من مطار بيروت الدولي بعد
عودته من فرنسا إلى أنه «ال يتعاطى
الشأن السياسي بل الشأن الرعوي»،
قائالً« :من هو متضايق من تصرفاتي
ال يأتي إلى بكركي ،اذا كان يشعر أنه
محرج».
وأض�����اف« :ال�����رأي ال��ع��ام يريد
تحميلي قضية ليست موجودة لدي،
أنا لم أهن أحدا ً ولم أتهجم على أحد،
فليتحرموني ،من غير المسموح أن
يقولوا أنا أقبل أو ال أقبل ،ال أريد أن
ينزعج أحد مني ولكن ال أحد يقول لي
ماذا أفعل ،أنا احترم الدولة وغيري

ال يحترمها ،أنا احترم السيادة وقرار
الدولة».
وتابع« :ليس ل��ديّ أي عالقة مع
اسرائيل ،بل أن��ا ذاه��ب إل��ى القدس
واالراضي المقدسة في زيارة رعوية،
ل��ذل��ك طلبت أال أق��اب��ل أي مسؤول
سياسي .ان��ا ذاه���ب ال��ى بيت لحم
وسأقول مع الرئيس محمود عباس،
لكم حق يا فلسطينيين بدولة لكم
وبيت لحم لكم ،أنا لديّ قضية أعرف
كيف أحملها .االراض����ي المقدسة
موجودة ونحن موجودون فيها قبل
ان تولد إسرائيل ،هل من الممنوع أن
أزور شعبي؟ أن��ا ذاه��ب إل��ى شعبي
وأنا ملزم بزيارتهم».
وق��ال« :البابا يأتي إلى األراض��ي
التي لديّ والية فيها فكيف ال استقبله؟
القدس مدينتنا نحن المسيحيين قبل
ك ّل الناس ،لذا أنا ذاه��ب ألق��ول إنها
مدينتنا ،وإنها القدس العربية ،لديّ
رعية في القدس وشعب وأنا ذاهب
عند شعبي وال��ى بيتي» .وق��ال« :ال
علي ،أنا لست مرافقا ً للبابا
أحد وصيا ً ّ
إلى القدس بل سأستقبله هناك».

منبر الوحدة :زيارة الراعي لفل�سطين المحتلة
ت�شجع على تطبيع العالقات مع العدو
ّ
رف��ض منبر ال��وح��دة الوطنية
ف��ك��رة زي���ارة ال��ب��ط��ري��رك ب��ش��ارة
ال��راع��ي إل��ى فلسطين المحتلة،
ورأى أنه مهما سيق في تبريرها
من تفسيرات وتأويالت وتحليالت،
وهي كثيرة وال يع ّول عليها ،يبقى
أن دولة «إسرائيل» والساعين إلى
تهويد فلسطين والذين يريدون
م��ن وراء ذل��ك تغطية ارتكابات
العدو على مدى قرن من الزمن،
يعمل كلهم على استغالل مفاعيل
الزيارة.
وأك��د أن خ��ط��ورة ال��زي��ارة إلى
األراض���ي الفلسطينية المحتلة
تشجع ع��ل��ى تطبيع ال��ع�لاق��ات
م��ع ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال��ذي
يسعى إلى تجنيد الفلسطينيين
المسيحيين ف��ي جيشه ،ورأى
أن الزيارة تشكل خطرا ً على دور
لبنان والموارنة المشرقيين في
وجودهم في الدول العربية.
وأك����د ال��م��ن��ب��ر ب��ع��د اج��ت��م��اع
ألمانته ف��ي مركز توفيق طبارة
أن المقاطعة هي قضية قومية في
األساس واغتصاب األرض ليست
قضية دينية وال يجوز التلطي وراء
شعار حوار األديان لتبرير انتهاك
حقوق الشعب العربي الفلسطيني
ومن بعده حقوق الشعب العربي.
وطالب المنبر البطريرك الراعي
عدم القيام بهذه الزيارة حفاظا ً
على موقع البطريركية ودورها.
وع���ل���ى ص��ع��ي��د االس��ت��ح��ق��اق

ال��رئ��اس��ي ال��م��ع��ط��ل ،أش���ار منبر
الوحدة إلى أنه بات من المضحك
المبكي االستماع إلى سفراء الدول
والمنظمات الدولية المتجولين
في ما بين المسؤولين اللبنانيين
يصرحون أن ليس هناك من ّ
تدخل
ّ
خ��ارج��ي ف��ي م��وض��وع انتخاب
رئ��ي��س ج��دي��د للبنان ،والسفير
المعتمد منهم في بيروت يتنقل
ف��ي م��ا ب��ي��ن ال��ري��اض وب��اري��س
وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ع��واص��م وك��أن��ه
معتم ٌد لديها .هذا استغباء لعقول
اللبنانيين وإم��ع��ان ف��ي تحقير
ذكائهم .فلبنان هو أصغر من أن
يكون سيدا ً حرا ً مستقالً بالمعنى
الذي نريد ،وهو أكبر من أن يُترك
ألم���ره بحكم موقعه الجغرافي
ال��ح��س��اس وت��ن��وع��ه ال��ط��وائ��ف��ي
المميز وانجازات مقاومته الفريدة
في وج��ه أعتى ع��دو في المنطقة
مدعوما ً من أكبر دول العالم.
وإذ لفت المنبر إلى أن اللجنة
النيابية المكلفة إع��ادة النظر في
سلسلة الرتب والرواتب رضخت
للمصارف وأص��ح��اب ال��م��دارس
الخاصة فضرب تقريرها أساس
م��ش��روع السلسلة وح� ّول��ه��ا إلى
مجرد نسبة غالء معيشة وتحسين
زيادة الرواتب ،فارضا ً تخفيضات
كبيرة على أرقام السلسلة ،وملغيا ً
ال���درج���ات ال��س��ت االستثنائية
المستحقة للمعلمين ،ومخفضا ً
قيمة المنح المدرسية ألفراد الهيئة

التعليمية ،ورافعا ً المحسومات
التقاعدية م��ن ستة  6ف��ي المئة
إل��ى ثمانية  8ف��ي المئة ومعدال ً
دوام العمل .كما تض ّمن التقرير
إلغاء المفعول الرجعي للسلسلة،
وإعفاء المصارف من دفع أرباح
�س بحقوق
ال��ف��وائ��د ،أك��د أنّ ال��م� ّ
أساتذة التعليم العام والخاص
والموظفين واألجراء والمتقاعدين
ومعاشاتهم التقاعدية يع ّمق حالة
الحرمان واإلفقار ويع ّرض البلد
إلى انفجار اجتماعي.
ووض����ع م��ن��ب��ر ال���وح���دة خبر
مصالحة ت ّمت في ما بين مسؤول
سياسي ووزير سابق بلغت كلفتها
 57مليون دوالر أميركي ،في عين
الفساد والفاسدين والمفسدين،
وط���ال���ب ال���م���راج���ع ال��ق��ض��ائ��ي��ة
المختصة اعتباره إخبارا ً وإجراء
أقصى م��ا يتوجب حياله .وأك��د
المنبر أن «اإلثراء غير المشروع».
وه ّنأ منبر الوحدة اللبنانيين
بعيد الشهداء والصحافة واعتبر أن
إلغاء عيد شهداء  6أيار كما وإلغاء
عيد التحرير في  25أيار يندرجان
ف��ي س��ي��اق ال��م��ش��روع ال��س��اع��ي
إلى محو كل تاريخ المقاومة من
الذاكرة الوطنية ،ماضيا ً وحاضرا ً
بما تم ّثله من محطات مجيدة يراد
منها تذكير األجيال الطالعة إلى
تاريخها المقاوم ض ّد االستعمار
العثماني والفرنسي واالحتالل
الصهيوني.

