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حمليات �سيا�سية

الراعي يبحث وبا�سيل اال�ستحقاق الرئا�سي

عدوانّ :
كل الأع�ضاء وافقوا على ما قامت به اللجنة

بري
هيئة التن�سيق وجهت مذكرتها الى ّ
تطالب ب�إلغاء  8مواد والإبقاء على الـ 121في المئة
لن يمر إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي توافقت عليها لجنة
النائب ج��ورج ع��دوان على خير ،رغم التبريرات في الجلسة
العامة التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري األربعاء
المقبل .حيث أن هيئة التنسيق تتجه الى التصعيد ،وصوال ً إلى
يوم الغضب األربعاء احتجاجا ً على عدم النواب بالتزامتهم.

عدوان

وفي هذا اإلط��ار ،حاول عضو كتلة «القوات» جورج عدوان
تبرير ما فعلته اللجنة ،فاعتبر أن اللجنة أتت إلنقاذ السلسلة
وإليجاد طريقة لتمريرها بأسرع وقت ،مع الحرص على التوازن
بين النفقات واإليرادات ،لكي ال تكون هذه اإليرادات مأخوذة من
الطبقات غير الميسورة .رفض عدوان أخذ اللجنة كأفراد ،قائالً»
:اللجنة هي مجموعة وكل ما قامت به وافق كل األعضاء عليه من
التيارات كافة.
ورأى« :أن أخطر ما يواجه السلسة هو تحويلها الى معركة
طبقية» ،مستغربًا «عدم مالحظة اإلصالحات التي اقترحتها
لجنة السلسلة».

مذكرة إلى بري

ال تعير هيئة التنسيق هذا الكالم اهتماماً .وجهت مذكرة إلى
رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري ،الرافض وح��زب الله لما تم
التوافق عليه في اللجنة «العدوانية» ،وأرفقتها بقراءة في تقرير
اللجنة وفي بنود االيرادات .فأشارت إلى أن اللجنة هدفت ليس
الى حرمان األساتذة والمعلمين والموظفين من حقوقهم التي
تكدّست على مدار ثمانية عشر عاماً ،والتي بلغت  121في المئة
حتى نهاية العام  ،2011وزادت اليوم على 130في المئة فقط ،بل
هدفت الى القضاء على المدرسة الرسمية واالدارة العامة وتنفيذ
مقررات مؤتمر باريس  3تحت مسمى سلسلة الرتب والرواتب.
وش��ددت على أن مشروع اللجنة النيابية األخير سعى الى
ض��رب كرامة المعلم واألس��ت��اذ والموظف ورج��ل األم��ن ،حين
ّ
حصلّها بنضاالت طويلة ،وحين غلف
انقض على حقوقه التي ّ
انقضاضه هذا بزيادة هزيلة تتراوح بين  10في المئة لالساتذة
والمعلمين و 90في المئة في قطاعات اخرى .وقد ترافق ذلك مع
ارهاق الفقراء من اللبنانيين بفرض ضرائب غير مباشرة تطالهم
وأصحاب الدخل المحدود ،لتؤمن ما نسبته  50في المئة من قيمة
الضرائب المستحدثة ،فيما يفرض فقط  50في المئة على األمالك
البحرية والنهرية وأرباح المصارف والشركات والريوع العقارية
والمالية.
وأك��دت هيئة التنسيق في المذكرة رف��ض مشروع اللجنة
النيابية األخير رفضا ً قاطعاً ،إذ ال يمكن القبول بأقل من  121في
المئة اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية ومن غير جيوب
الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.
وأم��ام ذل��ك طرحت الهيئة مشروعا ً بديالً إل��ى التعديالت
المطلوبة في ما خص مشروع القانون الوارد بالمرسوم .10416
فطالبت بإلغاء  8مواد واالبقاء على الـ 121في المئة
المادة الثانية :تحول سالسل رواتب جميع العاملين في القطاع
العام والمتقاعدين على اساس زيادة  121في المئة على الجداول

الواردة في القانونين  1996/ 661و.1998/717
المادة السابعةُ - 1 :يشترط في تعيين أستاذ التعليم الثانوي
وأستاذ التعليم الفني من الفئة الثالثة في المديرية العامة
للتعليم المهني أن يكون حائزا ً على شهادة عليا ( ماجستير) في
االختصاص المطلوب باإلضافة الى شهادة الكفاءة.
 - 2يعيّن أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني
في الدرجة  21من الجدول الملحق بهذا القانون المعد للهيئة
التعليمية ،ويعيّن أفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثانية في
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدرجة  26من
الجدول المحدد.
المادة  :11إضافة ما يلي :ال يجوز أن تتدنى تعويضات األجراء
الدائمين والموقتين واألجراء بالفاتورة الشهرية بنتيجة زيادتها
على النحو المبين أعاله عن راتب الدرجة الموازية أو األقرب
في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد
تحويلها وفقا ً للجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة  :12يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل
التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني زيادة

المذكرة اعتبرت �أنّ م�شروع
اللجنة النيابية الأخير �سعى
�إلى �ضرب كرامة المعلم
والأ�ستاذ والموظف ورجل
ّ
انق�ض على حقوقه
الأمن حين
ح�ص ّلها بن�ضاالت طويلة
التي ّ
بذات نسبة الزيادة التي يستفيد منها العاملون في المالك.
ال��م��ادة  :13تسري أحكام ه��ذا القانون على أف��راد الهيئة
التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في المالك.
ويستفيد المتعاقد في ال��م��دارس الخاصة بنسبة مئوية
محسوبة على أساس عدد حصص عمله األسبوعية ،من الزيادة
التي لحقت برواتب الداخلين في المالك في المدارس المذكورة
نتيجة لسلسلة الرواتب المحولة.
المادة  :19يحتفظ الموظف الذي يرفع من فئة إلى فئة أعلى
بنصف عدد الدرجات التي كانت له في فئته السابقة بعد ان
تسقط منها الدرجات المطلوبة للترفيع.
تطبق أحكام هذه المادة على الموظفين الذين جرى ترفيعهم
بعد 1999-1-1
ال��م��ادة  - 1 :20اعتبارا ً من  2012-2-1تصرف روات��ب
المستفيدين من أحكام هذا القانون وفقا للجداول الملحقة به
والتي يجب ان ال تقل قيمتها عن قيمة السلفة التي أعطيت
للمستفيدين قبل إقرار هذا القانون.

 - 2اعتبارا ً من تاريخ  2012-7-1تصرف رواتب المستفيدين
من أحكام هذا القانون وفقا ً للجداول الملحقة به وذلك على أساس
الراتب النافذ بتاريخ 2012-7-1
وطالبت بإلغاء المواد ( 22البند رقم ،29، 27 ،24 ،23)2
،34 32 ،31
ولفتت إلى أنه ال داعي لتعديل المادة  34من نظام التقاعد
والصرف من الخدمة.
ودع��ت إلى إق��رار ما ورد في المادة  35على أن يعتمد نظام
القضاة او نظام الجامعة اللبنانية لجميع العاملين في القطاع
العام ،ويطبّق األمرعينه على نظام االستشفاء.
المادة  :39إن تقويم اداء الموظفين يتطلب أوال ً تحديد المعايير
التي يجب اعتمادها للتقويم وعدم ترك االستنسابية للرؤساء
التسلسليين ،كما يتطلب تحديد صالحية كل من هؤالء الرؤساء
ودور اجهزة الرقابة في عملية التقويم.
أما في ما يتعلق بمشروع القانون الوارد بالمرسوم 10415
فإن الهيئة اذ تؤكد رفضها أي ضرائب على الفقراء وأصحاب
الدخل المحدود فاقترحت إضافة على البند  1في المادة :22
أوالً :باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات
والمؤسسات العامة والبعثات الديبلوماسية والقنصلية
األجنبية في لبنان وحسابات صندوق تعويضات التعليم
الخاص ،وحسابات روابط المعلمين واالساتذة والموظفين.

برنامج االعتصام

وف��ي ال��س��ي��اق ،أعلنت هيئة التنسيق النقابية برنامج
اعتصاماتها ليوم االثنين  12اي��ار وفق اآلت��ي :عقد جمعيات
عمومية في الثانويات والمدارس الرسمية والوزارات واالدارات
العامة بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحا ً المشاركة في
االعتصامات الساعة العاشرة والنصف في األماكن التالية:
 في بيروت :أمام وزارة الشؤون االجتماعية في بدارو. في الشمال :أمام السراي الحكومية في طرابلس. في الجنوب :أمام السراي الحكومية في صيدا وفي النبطية. في البقاع :أمام السراي الحكومية في زحلة وبعلبك والهرملوراشيا وجب جنين.
 في جبل لبنان :أمام السراي الحكومية في جونية وعاليهوبعقلين.

وحدات وزارة المال

ونفذ الموظفون والعاملون في وحدات وزارة المال في بيروت
والمحافظات مسيرة انطلقت من وزارة المال فالصناعة ،الشؤون
االجتماعية ،فالعدل.
ويحتج الموظفون على الغاء الحافز لضبط المخالفات
في مشروع السلسلة اذ تنص المادة الرابعة والعشرون على
الغاء كل اقتطاع لمصلحة القضاة أو الموظفين أو العسكريين
أو المستخدمين ،من أصل الغرامات المفروضة على اإلدارات
والمؤسسات العامة ،مهما كانت تسمية هذه الغرامات ،ما يعني،
بحسب المعتصمين ،تشجيعا ً على الرشوة وتشريعا ً ألبواب
المخالفة ،وال سيما مع وضع سقف إليرادات الموظفين من األعمال
اإلضافية.

وزير الإعالم ممث ًال �سليمانُّ :
�سد عدد من الثغرات
ُيم ّكن الرئي�س من ممار�سة �صالحياته الد�ستورية
أك��د وزي���ر اإلع�ل�ام رم���زي ج��ري��ج أن ما
س ّمي باإلصالحات الدستورية التي أق ّرت
ُ
في العام  1990ال ع��ودة عنها ،على األق ّل
في المستقبل المنظور ،طالما ان الطائفية
مسيطرة على الحياة السياسية .فال اآلراء
الفقهية وال االج��ت��ه��ادات الدستورية من
شأنها ان تؤثر على التوازنات السياسية
التي انبثقت عن الطائف في ما بين رئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة وم��ج��ل��س ال����وزراء ومجلس
النواب».
كالم وزير االعالم جاء خالل تمثليه رئيس
الجمهورية العماد ميشال سليمان في ندوة
نظمتها جمعية «مواطنون من أجل العدالة»
بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت في
بيت المحامي بعنوان «رئاسة الجمهورية
على باب االستحقاق» ،في حضور النائب
هاغوب بقرادونيان ممثالً رئيس مجلس
النواب نبيه بري ،وزيرة المهجرين أليس
شبطيني ممثلة رئيس الحكومة تمام سالم.
وأش��ار جريج إلى ض��رورة السعي لس ّد
بعض ال��ث��غ��رات ال��ت��ي ت��ح��ول دون تم ّكن
الرئيس من ممارسة وظيفته باعتبار أنها
تمس ال��ت��وازن��ات السياسية االساسية
ال
ّ
التي لحظتها وثيقة ال��وف��اق الوطني في
الطائف .فدعا إل��ى تحديد مهلة للرئيس
المكلف لكي يشكل الحكومة باالتفاق مع
رئيس الجمهورية ،اذ ال يجوز أن تمت ّد هذه

المهلة الى أشهر عدة ،دون أن يكون من حق
رئيس الجمهورية اعتبار التكليف ساقطا ً
بعد انقضاء مهلة معينة (خمسة وأربعين
يوما ً مثال) ،وتكليف شخص جديد بتأليف
الحكومة».
وتحدث جريج عن دور رئيس الجمهورية
ف��ي حماية الدستور ع��ن طريق مراجعة
المجلس الدستوري ،فاعتبر أنّ هذا الدور
كان يفرض أن يساهم رئيس الجمهورية
م��س��اه��م��ة ك��ب��رى ،ف��ي ت��ك��وي��ن المجلس
الدستوري .ذلك أن اآللية الحالية لتعيين
المجلس الدستوري قد أدت إل��ى ن��وع من
المحاصصة ف��ي اختيار أع��ض��ائ��ه ،وإل��ى
نقل االصطفاف السياسي والطائفي إلى
داخ��ل المجلس ،األم��ر ال��ذي أفقده ،بالرغم
من تقديرنا لكثير من أعضائه ،االستقاللية
المفترضة ،وأدى ،كما في موضوع دستورية
قانون التمديد للمجلس النيابي ،إلى ش ّل
عمله كمرجع ضامن للشرعية الدستورية.
ودع��ا إل��ى إع��ادة النظر بطريقة تعيين
أعضاء المجلس الدستوري ،في النصاب
واألكثرية الواجب توفرهما من أجل إصدار
قراراته .فمن ناحية أولى إن إعطاء المجلس
النيابي صالحية تعيين نصف أعضاء
المجلس الدستوري هو أمر غير سليم من
الناحية المبدئية ،إذ ان��ه ي��ؤدي ال��ى منح
صالحية تعيين نصف أعضاء الهيئة التي

�سالم التقى الم�شنوق ونواب حاكم م�صرف لبنان

مجدالني :ال �أجواء توحي بت�أمين
الن�صاب النتخاب رئي�س
عرض رئيس الحكومة تمام سالم األوضاع
العامة مع زواره في ال��س��راي الحكومية
أمس ،حيث اطلع على األوضاع العامة في
البالد من وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق ،ثم استقبل رئيس لجنة الصحة
النيابية النائب عاطف مجدالني الذي طمأن
أنّ لبنان خال من فيروس كورونا ،باستثناء
الحالة التي أعلنت عنها أول أمس وزارة
الصحة ،وهي حالة دخلت المستشفى وت ّم
عالجها من دون أي مشكالت ،داعيا ً إلى عدم
الهلع والخوف من هذا الفيروس.
وعن مصير االستحقاق الرئاسي أشار
مجدالني إل��ى أن��ه «حتى الساعة ليست
هناك أجواء توحي بتأمين نصاب النتخاب
رئيس جديد» ،وقال« :نحن نقوم بواجبنا
ال��دس��ت��وري وال��وط��ن��ي واألخ�لاق��ي تجاه
اللبنانيين ال��ذي��ن منحونا الثقة لنكون
صوتهم ف��ي المجلس النيابي ،وم��ن هذا
المنطلق نحضر إل��ى الجلسات لتأمين
النصاب النتخاب رئيس ج��دي��د ،بعكس
الفريق اآلخر الذي ال يقوم بواجبه الوطني
وال ال��دس��ت��وري وال األخ�لاق��ي ف��ي تأمين

النصاب لملء ال��ف��راغ ف��ي س��دّة الرئاسة
األولى».
ودعا «النواب جميعا ً ومن ك ّل األطياف
�وج��ه إل���ى المجلس
ال��س��ي��اس��ي��ة إل���ى ال��ت� ّ
النيابي وانتخاب رئيس من المرشحين
لهذا المنصب من خالل منافسة ديمقراطية،
وليكن االستحقاق االنتخابي استحقاقا ً
لبنانيا ً حقيقيا ً ومن ينل  65صوتا ً يكون
رئيسا ً للجمهورية س��واء كان من  8أو14
آذار ونه ّنئه جميعاً».
وأض����اف« :ي��ج��ب أن يفهم الجميع أنّ
رئاسة الجمهورية ليست لعبة ،واالستحقاق
الرئاسي ليس ألعوبة بيد البعض ألهداف
فئوية أو سياسية خارجية أو لمصلحة
شخصية ضيقة ،بل استحقاق ألهم منصب
مسيحي على صعيد اإلدارة والسياسة
والتمثيل السياسي للمسيحيين في لبنان».
وعرض رئيس الحكومة األوضاع المالية
مع ن��واب حاكم مصرف لبنان رائ��د شرف
الدين ،سعد العنداري ،محمد البعاصيري
وهاروتيون صاموئيليان ،ثم استقبل مدعي
عام التمييز القاضي سمير حمود.

نقيب المحامين

وتحدث في الندوة أيضا ً نقيب المحامين
في بيروت جورج جريج فأكد «ان خل ّو سدة
الرئاسة تعطل الدولة ك ّل الدولة ،فمجلس
ال���وزراء الوكيل ال يح ّل مح ّل األص��ي��ل إال
بالمفهوم الضيق ،وحكومة ضيقة تجعل
مجلس النواب يشرع بالحدود الضيقة .اذا
كنتم تريدون لبنان ضيقاً ،وقزماً ،فنحن
ن��ري��ده فسيحا ً وواس��ع��ا ً وم��م��ت��دا ً وعاليا ً
وشاهقا وساميا بين األمم».
وأع���ل���ن «أنّ ش��غ��ور ك��رس��ي رئ��اس��ة
ال��ج��م��ه��وري��ة يشكل خ��ل�لاً م��وص��وف �ا ً بين
ال��س��ل��ط��ات ال ي��م��ك��ن ال��س��ك��وت ع��ن��ه ،أو
ت��ج��اه��ل مفاعيله ،وأن تغييب الرئيس
المسيحي الماروني يرفضه المسلمون قبل

الراعي وباسيل في بكركي
ع���رض ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
ال��ك��اردي��ن��ال م���ار ب��ش��ارة بطرس
ال��راع��ي ف��ي ال��ص��رح البطريركي
ف��ي ب��ك��رك��ي ،م��ع وزي���ر الخارجية
والمغتربين جبران باسيل األوضاع
العامة في البالد وآخر المستجدات
المتعلقة في الشأن الرئاسي.
وتلقى البطريرك الراعي اتصاال ً
هاتفيا ً م��ن ق��ائ��د الجيش العماد
ج��ان قهوجي ه��ن��أه فيه بسالمة
ال��ع��ودة .في المقابل أثنى الراعي
على «ال��دور الوطني المميّز الذي
تقوم به وح��دات الجيش والقوى
األمنية لتثبيت األم��ن واالستقرار
وفقا ً للخطة األمنية التي ينفذونها
بمناقبية وجهوزية عالية.
وب���ح���ث ال����راع����ي م���ع وزي����رة
المهجرين أليس شبطيني يرافقها
المدير العام أحمد محمود الخطوة
المهجرين
التي ستقوم بها وزارة
ّ
«لناحية إع��ادة األه��ال��ي إل��ى بلدة
بريح وتسليمهم األم�ل�اك ،ووضع
الحجر األساس لكنيستي البلدة».
وأشارت شبطيني «إلى أنها دعت
البطريرك إلى حضور االحتفال الذي
سيتم برعاية رئيس الجمهوريّة
العماد ميشال سليمان ،وحضور
ع��دد م��ن ال��ف��اع��ال��ي��ات السياسية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة وال���ذي
ينتظره أهالي بريح منذ ثالثين سنة
وأكثر» ،مشير ًة إلى «أنّ هذه الخطوة

تشكل مبادرة جيدة على الصعيد
الوطني وخطوة إلى األمام».
ومن زوار الصرح رئيس جمعية
الصناعيين اللبنانيين نعمة افرام
الذي أعرب عن أمله في «أن تحيل
اللجان المشتركة ملف استعادة
الجنسية اللبنانية إل��ى الهيئة
العامة يوم األربعاء المقبل »،الفتا ً
إل��ى «أه��م��ي��ة ح��ص��ول االنتخابات
الرئاسية في موعدها ،األم��ر الذي
يضيف مزيدا ً من االستقرار واألمن
ع��ل��ى ال��وض��ع المحلي وينعكس
إيجابا ً على الوضع االقتصادي في
البلد».
ومنح البطريرك بركته الرسولية
إل��ى وف��د المجلس ال��ع��ام لرهبنة
أخ��وات يسوع الصغيرات برئاسة
األخت ماريا كيارا.
من جهة أخرى ،يحتفل البطريرك
ال���راع���ي ب��ال��ذب��ي��ح��ة اإلل��ه��ي��ة في
الخامسة من بعد ظهر غد األحد ،في
بازيليك سيدة لبنان – حريصا ،بدال ً
من القداس اإللهي المعتاد في كنيسة
الصرح البطريركي في بكركي.

أبو كسم

م��ن جهة أخ���رى ،أوض��ح رئيس
المركز الكاثوليكي لإلعالم عبدو
أبو كسم «أن الراعي ي��زور القدس
بمبادرة شخصية ،انطالقا ً مما قاله
في مطار بيروت الدولي حين عاد

من زيارته الى لورد ،بأنه سيستقبل
الحبر األعظم في أراضي المطرانية
المارونية التي سيزورها ،وهذا من
واجبه كرئيس الكنيسة المارونية
كما من واجبه أن يزور رعيته».
وشدد على «أنه ال يستطيع أحد
منع حرية اآلخ��ري��ن ف��ي االنتقاد،
ولكن ما سمعناه من انتقادات هو
خارج عن إطار األدبيات واللياقات
واألخ�لاق��ي��ات اإلع�لام��ي��ة ،وه���ذا ما
أزعج البطريرك» ،وقال« :نحن في
بلد ديمقراطي واالنتقاد مسموح،
ول��ك��ن ل���دى ال��ب��ط��ري��رك األس��ب��اب
الموجبة التي تدفعه للقيام بهذه
الزيارة».
ودع���ا أب���و ك��س��م ال���ى «ان��ت��ظ��ار
م��ا س��ي��ق��ول ال��راع��ي م��ن األراض���ي
ال��م��ق��دس��ة» ،م���ش���دّدا ً ع��ل��ى «أن
البطريرك سيذهب بعمل رع��وي
وليس سياسياً ،وسيرافقه فقط
المطران بولس صياح ،ال��ذي كان
نائبا ً بطريركيا ً على كرسي حيفا».
وشدّد أبو كسم على «أن الراعي
شخصية كبيرة تم ّثل طائفة أساسية
في لبنان» ،مؤكدا ً «أن زيارته إلى
األراض��ي المقدسة ستكون رعوية
لالهتمام بالموارنة وليس لسبب
آخ���ر ،ف��ال��م��ط��ران ال��م��وج��ود هناك
ي��ك��ون ع��م��ل��ه م��ح��ص��ورا ً ب��ال��ش��أن
الرعوي وليس هناك اي تواصل مع
إسرائيل».

يازجي ي�صل �أبوظبي �آتي ًا من البحرين

ندوة عن «رئا�سة الجمهورية على باب اال�ستحقاق»

ت��راق��ب دس��ت��وري��ة العمل التشريعي إلى
المجلس النيابي ال��ذي أق � ّر هو نفسه هذا
العمل التشريعي .وم��ن ناحية ثانية إنّ
إعطاء مجلس ال��وزراء حق تعيين النصف
اآلخر من أعضاء المجلس الدستوري ،في ظ ّل
وجود االصطفاف السياسي داخل مجلس
الوزراء ،يمنع اعتماد معايير موضوعية في
اختيار أعضاء المجلس الدستوري.
وأردف« :الح ّل يكون في إناطة صالحية
تعيين أربعة من أعضاء المجلس الدستوري
برئيس الجمهورية ،باعتبار أنّ المادة 49
من الدستور قد أوجبت عليه السهر على
احترام الدستور ،وأنّ الدور الذي يجب أن
يمارسه هو دور الحكم وليس دور رأس
السلطة اإلجرائية التي أناطتها المادة 65
من الدستور بمجلس الوزراء؛ بحيث يكون
من الطبيعي أن يمنح رئيس الجمهورية
صالحية تعيين أربعة أعضاء في المجلس
الدستوري ومن بينهم رئيس هذا المجلس.
وه��ذه الصالحية .أم��ا بالنسبة لألعضاء
الستة الباقين من المجلس ،اقترح جريج
أن يتم تعيينهم مناصفة في ما بين رئيس
مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ،وفقا ً
آللية ترشيح تؤمن حسن االختيار».
واقترح أن يكتفى بحضور سبعة أعضاء
ألج��ل توفر النصاب وأن تتخذ ال��ق��رارات
بأكثرية ستة اص��وات ،مع إشارته إلى أن
اعتماد هذه اآللية في تعيين المجلس وفي
تخفيض النصاب واألكثرية ال يحتاج الى
تعديل أحكام الدستور.
وتحدث أيضا ً عن أن النظام البرلماني
الذي أكد الدستور اعتماده يقوم على مبدأ
الفصل والتوازن بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية ،وإن مسؤولية الحكومة أمام
مجلس النواب ووجوب نيلها ثقة المجلس
يقابله في النظام البرلماني حق السلطة
التنفيذية في حل مجلس ال��ن��واب ،إال أن
الدستور عطل حق السلطة التنفيذية في
حل مجلس النواب بسبب وضع شروط من
المستبعد أو المستحيل حصولها لتمكين
الحكومة من االحتكام الى الشعب في حال
وج��ود خالف جوهري بينها وبين مجلس
ال��ن��واب ،راجيا ً أن تمكن الرئيس الجديد
الظروف وبعض التعديالت في آليات عمله،
من قيادة البالد وفقا لنهج وطني وسيادي.
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المسيحيين ،من منطلق ميثاقي وجودي
كياني ،وانّ الحكومة مهما كانت هويتها،
وفاقية أو توافقية ،اتحادية أو أحادية،
ال تعطى صالحيات رئيس الجمهورية،
فالوكالة هنا باطلة ألن الشغور انقضى عن
سابق تصور وتصميم ،وألن ال موانع تحول
دون انتخاب الرئيس سوى مانع الشهوة،
وهذا عيب .واعتبر ان السلطتين النيابية
والحكومية تتحوالن الى سلطتين اشتراعية
وتنفيذية غير مكتملتي الصالحيات بمجرد
شغور منصب رئيس الجمهورية.

بجاني

وسأل عضو المجلس الدستوري السابق
إميل بجاني ما اذا «كانت المادة  49من
الدستور م��ادة نصاب أم ال حيث انقسمت
اآلراء الفقهية الى ان اتخذ مجلس النواب
موقفا ً باعتبار المادة مادة نصاب من منطلق
وجوب أن يتمتع الرئيس المنتخب بالصفة
التمثيلية» ،مضيفا ً «ان اعتماد هذه المادة
مادة نصاب يفتح الباب لخطر تعطيل اي
جلسة في حال اصر البعض على ان حضور
الجلسة هو حق دستوري يتصرف به النائب
على هواه ،واذا لم تعتبر مادة نصاب يخشى
في خضم االنقسامات التي يشهدها لبنان
من ان يصير في متناول مذاهب معينة ،اذا
اجتمعت،ان تتفرد بانتخاب رئيس من دون
حضور مذاهب اخرى قد تكون منها طائفة
الرئيس».

محمصاني

ورأى المحامي غالب محمصاني ان «ما
من شيء اسمه الفراغ وال يجب استعمال
هذه الكلمة لوصف حال انقضاء والية رئيس
الجمهورية من دون انتخاب خلف له،
وأك���د «أن ص�لاح��ي��ات مجلس ال���وزراء
في ظ � ّل شغور رئاسي تبقى كاملة وغير
منقوصة ،كما انّ آلية التصويت فيه واتخاذ
القرارات وإصدار المراسيم تبقى إياها ،كما
هي معمول بها وفقا ً ألحكام الدستور من
دون اي قيد أو إضافة أيا كانت ،وحيث يكون
مجلس ال���وزراء في ما يتخذه من ق��رارات
وفقا لآللية المذكورة ممارسا ً لصالحياته
األساسية كسلطة إجرائية ولصالحيات
رئيس الجمهورية المنتقلة اليه وكالة لغاية
انتخاب رئيس جديد».

قطار

ولفت الوزير السابق دميانوس قطار إلى
أن «انتخاب رئيس للجمهورية هو الذي
سيؤ ّمن دينامية تربط السياسة باالقتصاد
ك��ون��ه س��ي��ؤ ّم��ن الثقة وسيعيد ال��م��ب��ادرة
الى االقتصاد ،في حين الشغور او الفراغ
سيعنيان عكس ذل��ك» ،سائالً عن «مصير
الثقة والمبادرة اللتين يحتاجهما مجتمع
االقتصاد في حال حصول ازمة في الحكومة
التي ستتولى مهمات الرئاسة».
وأك���د أنّ لبنان يبحث ع��ن «دينامية
جديدة تحافظ على الهوية اللبنانية وترسم
توقعات الشعب اللبناني وتثبت اخالقيات
الدولة».

استكمل البطريرك يوحنا العاشر ،بطريرك أنطاكية
وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي
رحلته الخليجية ،فوصل إلى أبو ظبي بعد ظهرأول من
أمس بعد ان أنهى زيارته للبحرين ،وكان في استقباله
في مطار أبو ظبي الدكتورة أمل آلقبيسي ممثلة الشيخ
َ
والشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلم��ارات
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي والشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي ،وبمشاركة سفير لبنان
حسن سعد.

واحتفل البطريرك يوحنا العاشر بالقداس اإللهي في
الرعية األنطاكية في أبوظبي بمشاركة شعبية الفتة.
وألقى البطريرك يوحنا العاشر عظة تناول فيها معاني
القيامة وكيفية تجسيدها في حياتنا ،وتوجه بالشكر
إلى كاهن الرعية األرشمندريت استفانوس نعيمة وقلده
صليبا تقديرا ً لجهوده في خدمة الرعية.
وبعد القداس أقيمت مائدة محبة على شرف البطريرك
حيث أنشد كورال أطفال الرعية ،كورال القديس يوحنا
اإلنجيلي باقة من األناشيد أضفت جوا ً رائعا ً على اللقاء.

يزبك� :سل�سلة الرتب تتجاذبها
ال�سيا�سات على اختالف الأهواء
رأى رئيس الهيئة الشرعية في
حزب الله الشيخ محمد يزبك «أن من
حق النقابات والهيئات التنسيقية
رف��ع صوتها في المطالبة بحقوق
ال��ذي��ن ط��ال��ت م��ع��ان��ات��ه��م ،وعلى
المسؤولين أﻻ يص ّموا آذانهم ،فالدولة
لن تكون إلاّ بتلبية حاجات المواطنين
وإعطائهم حقوقهم غير منقوصة».
كالم يزبك جاء في خطبة الجمعة
وق��ال« :مع األسف الحقوق مجحف
ب��ه��ا وان��ت��س��اب��ي��ة ،وال��ب��اب مغلق،
وسيف ما يسمى الديمقراطية مصلت
على رقاب أصحاب الحقوق لسنوات،
وسلسلة الرتب تتجاذبها السياسات
على اختالف األه���واء ،ونقول كفى
وعليكم أن تعطوا أصحاب الحقوق
حقوقهم ،وأن ترحموا هذا الشعب».
ودعا يزبك الجميع «شعبا ً وجيشا ً
وم��ق��اوم��ة إل��ى أن يكونوا على أتم
الجهوزية للتصدي لكل عدوان ورده
وردعه» ،معتبرا ً أن ما يقوم به العدو
اﻻسرائيلي من مناورات وانتهاكات
تحكي عما يضمر باتجاه لبنان».
وتمنى يزبك «للمصالحات التي

تجري في سورية أن تع ّمم ،وأن تعود
األلفة ويعود الجميع ال��ى أحضان
س��وري��ة ال��دول��ة ،وتنتهي المأساة
وي��ح��ل التفاهم وال��ح��ل السياسي
ال��ذي به تبطل لغة ال��دم��ار والقتل
والتشريد».

وأشار إلى «أن ما يمارسه قطعان
اﻻح��ت�لال ف��ي فلسطين م��ن تهويد
وتهجير وتدنيس لألقصى» كأنه
مقدمة لتهجير م��واط��ن��ي الـ،»48
مطالبا ً األم���ة وأح���رار العالم بأن
يتح ّملوا مسؤولياتهم تجاه ذلك.

غاريو�س :ال ن�ستطيع االلتزام بمبادئ كن�سية
�سمحت بتر�شح �أ�شخا�ص م�شبوهين
أوض��ح عضو تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ناجي
غاريوس «أن اتفاق بكركي أتى تلبية لدعوة البطريرك مار
بشارة بطرس الراعي وهي دعوة كنسية لاللتزام المبدئي
بحضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية العتيد ،لكن
في السياسة لو كان هناك التزام ،لما سمحت البطريركية
بترشح أشخاص مشبوهين لتعطيل انتخابات الرئاسة»،
مؤكدا «أننا غير مستعدين لخوض سباق مع أشخاص
ّ
يحق لهم الترشح للرئاسة ،ولن نك ّرم شخصا ُحكم
ال
عليه باالعدام والحقا ً صدرعفو في ح ّقه .وفي السياسة
ال نستطيع االلتزام بمبادئ الكنيسة إذا كانت ستأتي
بشخصية مماثلة للرئاسة».
وعن الحراك الماروني ،اعتبر «أنه دليل إلى التقارب
الذي بدأنا به منذ فترة ،وعلى المسلمين أن يعترفوا بأن
المسيحيين شركاء في هذا الوطن ،ألن السلطة من عام
 1990وحتى اليوم حكمت لصالح السياسيين فقط»،
آم�لاً «أن يصل ه��ذا الحراك إل��ى النتيجة المرجوة لدى

المسيحيين بعيدا ً من المصالح اإلقليمية والدولية».
وردا ً على سؤال عن تداعيات الفراغ ،قال غاريوس:
«منذ عام  1990نم ّر في حالة فراغ ألن السلطة لم تحكم
لصالح الشعب اللبناني ي��وم�ا ً ول��م تحترم الدستور
والقضاء بل حكمت تبعا ً للمصالح السياسية» ،معتبرا ً
«أن اآللية التي تجنبنا الفراغ هي انتخاب العماد ميشال
عون رئيسا ً للجمهورية ،ألن تغيير األداء يحتاج إلى اتفاق
على مبدأ بناء الدولة ال السلطة» .وشدّد على «أن من يريد
تولي الرئاسة األولى يجب أن يملك سيرة ذاتية جيدة،
والدكتور سمير جعجع يستمر في ترشحه لتأمين الفراغ
بعد سقوطه في الدورة األولى».
وعن ضرورة عقد مؤتمر مسيحي شامل للحفاظ على
الموقع المسيحي األول ،أكد «ان المطلوب اليوم االتيان
بالعماد عون رئيسا ً للجمهورية تبعا ً للصفات الجيدة التي
يتمتع بها» ،مضيفا ً «عُ قد العديد من المؤتمرات المسيحية
في السابق ولم يحقق أي نتيجة».

