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وفد من حزب اهلل زار الراعي

ال�سيد� :أبلغناه ر�ؤيتنا ب�ش�أن المخاطر
والتداعيات ال�سلبية لزيارته الأرا�ضي المقد�سة

الراعي والسيد يتوسطان شهاب ومظلوم وابو زينب والحاج علي
بعد أن التزم حزب الله الصمت حيال موضوع زيارة
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى األراضي
المقدسة ،رغم الصخب الذي أثير حولها رفضا ً وتأييداً ،زار
أمس وفد من حزب الله برئاسة رئيس المكتب السياسي
في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد وعضوية غالب
أبو زينب ومصطفى الحاج علي الصرح البطريركي في
بكركي ،وعرض مع البطريرك األوضاع الراهنة ،ال سيما
االستحقاق الرئاسي وزي��ارت��ه ال��م��ق� ّررة إل��ى األراض��ي
المقدّسة في فلسطين المحتلة ،وذلك في حضور المطران
سمير مظلوم واألمير حارث شهاب.
وبعد اللقاء ال��ذي استم ّر ساعة ونصف الساعة أ ّكد
السيد إبراهيم أمين السيد أنه «أبلغ الراعي رؤية حزب الله
حول الزيارة التي يعتزم القيام بها إلى القدس المحتلة
وتداعياتها السلبية» .وأض��اف« :متفقون على سالمة
النوايا لدى الراعي ،ولكننا نقلنا إليه المخاطر والسلبيات
للزيارة على مستوى لبنان والمنطقة» ،موضحا ً أنّ
البطريرك الماروني ذكر «االعتبارات الدينية والرعوية
يخص المسيحيين والقدس
للزيارة ،خصوصا ً في ما
ّ
بعيدا ً عن التداعيات السياسية».
وحول إمكان قبول الحزب برئيس من فريق  14آذار،
أش��ار إلى «أنّ الموضوع يتعلق بشخصية الرئيس إذا
كانت مقبولة أم ال ،وقد أثار غبطته موضوع االنتخابات
الرئاسية ور ّكز على أال يحصل فراغ وعلى أهمية حضور
النواب الجلسات االنتخابية».
وق��ال« :إذا لم يكن هناك رئيس متفق عليه ويشكل
شخصية وازنة لك ّل اللبنانيين ،وليست شخصية تح ّد

(ت ّموز)
ويدخل البلد في أزم��ات ومشاكل كبرى ،لن نذهب إلى
الجلسة الخامسة لالنتخاب».
وأض��اف« :ليس هناك ديمقراطية مج ّردة في لبنان،
العملية االنتخابية في لبنان هي ديمقراطية وسياسية
معا ً وهناك مك ّونات سياسية في لبنان تدخل في اعتبارات
أيّ انتخاب».
ولفت إل��ى أن��ه ل��م يدخل م��ع البطريرك ال��راع��ي في
األسماء ،وأنّ الحزب لم يعلن عن اسم مرشح حتى اآلن،
وقال« :عندما يعلن مرشحنا نفسه لالنتخابات نعلن نحن
عنه».

العسيري

كما استقبل البطريرك الراعي سفير المملكة العربية
السعودية في لبنان علي عواض عسيري وعرض معه
التطورات والمستجدات محليا ً وإقليمياً.
ولفت العسيري إل��ى «أنّ المملكة تدعم أي توافق
لبناني  -لبناني بامتياز النتخاب رئيس للجمهورية،
وخصوصا ً أنه يؤ ّمن األمن واالستقرار والرفاهية للبنان،
ولكن ليس من المفيد وال المعقول وال المقبول أن تتدخل
المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى في الشؤون
اللبنانية».
وأض����اف « :إنّ ه���ذا االس��ت��ح��ق��اق ي��ق��ع ع��ل��ى عاتق
المسيحيين في الدرجة األولى ،ألنّ هذا الموقع الرئاسي
يخص الطائفة المسيحية بالدرجة األولى وبالتالي فإنّ
ّ
التوافق المسيحي  -المسيحي واللبناني  -اللبناني
بالشراكة مع ك ّل القوى السياسية يجب أن ينتج شيئا».

حزب اهلل :عدم ت�أمين الن�صاب
�سببه غياب التوافق
أك��د ح��زب الله أنّ المطلوب هو
العمل ب��ي��ن األف��رق��اء السياسيين
لتأمين التوافق السياسي من أجل
تأمين نصاب جلسة انتخاب رئيس
الجمهورية ،مشيرا ً إلى أنّ مسؤولية
تعطيل االستحقاق الرئاسي يتحملها
من ﻻ يقبل بمنطق التوافق.

الحاج حسن

وف����ي ال���س���ي���اق ،اع��ت��ب��ر وزي���ر
الصناعة حسين الحاج حسن «أنّ
تأمين نصاب جلسة انتخاب رئيس
الجمهورية لم يحصل إلى اآلن بسبب
عدم وجود توافق».
وخ�لال رعايته مؤتمرا ً لجمعية
الرابطة اللبنانية الثقافية ،ق��ال:
«إنّ المطلوب هو العمل بين األفرقاء
السياسيين لتأمين التوافق السياسي
من أجل تأمين نصاب جلسة انتخاب
رئيس الجمهورية» ،مشدّدا على «أنّ
مرشحي تح ٍّد
االستمرار في تقديم
ْ
يعطل االنتخاب».
وأضاف« :لدينا مرشحنا بالتأكيد
ومواصفاته معروفة أولها المحافظة
على الحرية والسيادة واالستقالل
بشكل يحفظ قوة لبنان في الدفاع
عنه ،ويحافظ على مق ّومات القدرة
وال��ق��وة ف��ي لبنان وه��ي المقاومة،
م��ن دون أن ننسى دور الجيش
والشعب اللبناني في مواجهة العدو
الصهيوني».
ورأى الحاج حسن «أنّ ثاني صفة
للرئيس أن يحافظ على ال��وح��دة
الوطنية وأن يكون لهذا الرئيس
رؤية إصالحية متكاملة في االقتصاد
واالجتماع».

الحاج حسن

يزبك

ورأى رئ��ي��س الهيئة الشرعية
في ح��زب الله الشيخ محمد يزبك
«أنّ مسؤولية التعطيل يتح ّملها
م��ن ﻻ يقبل بمنطق ال��ت��واف��ق ومن
نسي أو تناسى أنّ البلد قائم على
التفاهم» ،داع��ي �ا ً ك��ل حريص إلى
«عدم تعطيل المؤسسات والمبادرة
إلى التفاهم والتوافق وعدم التهرب
من المسؤولية».
وحذر الشيخ يزبك خالل خطبة
ال��ج��م��ع��ة  ،م��ن ان��ت��ه��اك��ات ال��ع��دو
اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��م��س��ت��م��رة ،مطالبا ً
المعنيين بـ«تح ّمل مسؤولياتهم في
الدفاع عن السيادة وكرامة الوطن،
فالعدو ﻻ يفهم اﻻ ب��ال��رد الحاسم
والمواقف القوية ،وشعبنا ينتظر
من دولته الحماية ولن يقف مكتوف

األيدي ،وهو يحتضن مقاومة أعزته،
وكانت عامالً في ثباته بأرضه ولن
يفرط بها مهما كانت األثمان».
وأش���ار إل��ى أن��ه على ال��رغ��م من
الذكرى الـ 66ليوم النكبة ،واحتالل
فلسطين« ،ما زال العدوان مستمرا ً
على الشعب الفلسطيني ،والعمل
على تهجيره واقتالعه من أرضه،
إلش��غ��ال��ه��ا ب��ال��م��زي��د م���ن قطعان
اﻻستيطان ،في سبيل دولة يهودية
عنصرية في قلب األمة».
وأم�����ل ال��ش��ي��خ ي���زب���ك ل��ح��رك��ة
المصالحات في سورية «أن تعمم
وتخرج سورية من مخططات الدمار
القتل واإلره��اب ،وأن يقرر الشعب
ال��س��وري مستقبله وب��ن��اء دولته
القوية ال��واح��دة الموحدة التي ﻻ
بحق األمة وفلسطين ،فضالً
ّ
تفرط
عن حقوق شعبها ومقوماته».

عطايا ي�ؤكد في ذكرى النكبة
التم�سك بخيار المقاومة
اعتبر عميد ش��ؤون فلسطين في الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي هملقارت عطايا أنّ ذكرى نكبة فلسطين «تمثل حدثا ً
مفصليا ً في تاريخ أمتنا أفضى إلى تهديد حقيقي وخطير لوحدة
الحياة والمصالح القومية ،وقد مثل هذا االحتالل االستيطاني
الهمجي تهديدا ً مستمرا ً للحياة اإلنسانية في ك ّل مكان في العالم
لما يمثله من جرائم مستمرة ومتمادية ال تنتمي إلى عالم القيم».
ولفت عطايا في حديث لـ«البناء» إلى «أنّ مواجهة االحتالل
تقتضي الحرص الدائم على توحيد جهود كافة طاقات األمة على
أسس حقوقية وقومية كان قد أعلنها الحزب منذ ثالثينيات القرن
الماضي ،أولها أنّ الحق في األرض وفي تحريرها من االحتالل
والعودة إليها هي حقوق غير قابلة للتصرف وال للتنازل وذات
طابع تاريخي ،وهي تشكل في جوهرها ثقافة المقاومة».
وأكد عطايا «أنّ مكونات القوة المادية والمعنوية لشعبنا
وأمتنا ال تزال بخير ،وقد ولى إلى غير رجعة زمن الوهم باستحالة
هزيمة هذا االحتالل ،وإنّ سجل الذاكرة االجتماعية لشعبنا يزخر
بآالف الصور والشواهد التي تؤكد أنّ خيار المقاومة هو خيار
واقعي وجدي وفائق التأثير على بنية العدو وتكوينه السياسي
واالجتماعي».
ورأى «أنّ حماية المخيمات وتعزيز صمود شعبنا ومواجهة
تصفية هذه المخيمات وتغيير وضعيتها القانونية والدولية،
هي عين المعركة التي تستهدف حماية الحق بالعودة والحق
بتحرير األرض ،وإنّ السير في معركة تثبيت حقوق الالجئين
االجتماعية والمدنية ومنع تع ّرضهم للتجويع والتصفية،
ضرورة لتحصين قوة ومنعة المقاومة وجزء أساسي من ثقافتها
وسلوكها».
كما أكد أنّ قيادة الحزب القومي «مستمرة في الضغط على
كافة الحكومات في منطقتنا لتفعيل قواعد السلوك القانوني
المتعلق بمقاطعة العدو على كافة المستويات االقتصادية،
االجتماعية ،الدينية ،والسياسية وتعتبرها جزءا ً ال يتجزأ من
معركة حماية المصالح الكبرى لألمة ،وهي تحيّي حركة األسرى
في سجون االحتالل وتسجل اعتزازها وفخرها بالمعبّرين عن
قيم البطولة والصمود في أقبية سجون العدو الهمجية ،كما
تحيّي شهداء الدفاع عن األمة في ك ّل ساحاتها أبطاال ً سجلوا في
التاريخ أنّ هذه األمة لن ترضى القبر مكانا ً لها تحت الشمس،
وتحيّي أيضا الصمود األسطوري لشعبنا داخل األرض المحتلة
وفي مخيمات اللجوء».

تستم ّر ال��م��واق��ف وردود الفعل
النيابية على الجلسة األخيرة النتخاب
رئيس للجمهورية خصوصا ً تقاذف
االتهامات بين قوى  8و  14آذار بتعطيل
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ،بينما بقي
التناقض والغموض يطغى على مواقف
أعضاء كتلة «المستقبل» النيابية في
هذا الشأن ،فمن جهة تس ّربت معلومات
من المحيطين والمقربين من الرئيس
سعد الحريري عن حوار جدي يجري مع
العماد ميشال عون خصوصا ًعبر الوزير
جبران باسيل ال سيما في موضوع دعم
عون إلى رئاسة الجمهورية ،ومن جهة
أخ��رى نفى ن��واب في كتلة المستقبل
النيابية هذه المعلومات واعتبروا أن ال
قرار لدى المستقبل بعد بدعم عون.

في المقابل ،أكد أعضاء تكتل «التغيير
واإلص��ل�اح» وج���وب انتخاب رئيس
للجمهورية ضمن المهلة الدستورية
وأنهم سيثبتون ذلك عبر مشاركتهم في
الجلسة المقبلة لتأمين النصاب لعقد
الجلسة.

الجسر

وق��د أك��د النائب سمير الجسر في
ح��دي��ث إذاع���ي «أنّ ت��ي��ار المستقبل
ينسق م��ع باقي ال��ق��وى ف��ي  14آذار
حتى في إطار المشاركة في الجلسات
التشريعية ب��ع��د ح��ل��ول ال���ف���راغ»،
نافيا ً الحديث عن دعم الرئيس سعد
الحريري للعماد ميشال عون قائالً:
«حتى الساعة التوازنات نفسها وال

مجدالني

م��ن جهته أش���ار ال��ن��ائ��ب عاطف
مجدالني إلى «أنّ المناقشات التي جرت
بين الرئيس سعد الحريري والعماد
ميشال ع��ون وال��وزي��ر جبران باسيل
ت��رك��زت ح��ول ض���رورة ت��ف��ادي الفراغ
والعمل على انتخاب رئيس تكون له
حيثية قبل الخامس والعشرين من
الجاري» ،الفتا ً إلى «أن��ه ينبغي على
ق��وى  14آذار اتخاذ الموقف السليم
للضغط ب��ات��ج��اه ان��ت��خ��اب رئيس

�سجال في مجل�س الوزراء حول �إدارة الخلوي

مجلس الوزراء مجتمعا ً في السراي

(ت ّموز)

عقدت عصر أم��س الجلسة ما قبل األخ��ي��رة لمجلس
ال��وزراء في السراي الحكومي في عهد الرئيس ميشال
سليمان ،على أن تعقد الجلسة األخيرة في قصر بعبدا،
علما ً أنّ جلسة األمس كان جرى نقلها من بعبدا إلى السراي
بسبب الخالف على التعيينات في المجلس العسكري.
وسادت الجلسة مناقشات ساخنة حول ملفات عدة،
خصوصا ً ما يتعلق بتخفيض أسعار الهاتف العادي
وال��خ��ل��وي .وأش���ارت م��ص��ادر وزاري���ة إل��ى أنّ موضوع
النازحين السوريين أخذ الح ّيز األكبر من النقاش حيث
كانت مداخالت لمعظم الوزراء تناولت موضوع النازحين،
فدعا بعض الوزراء إلى الح ّد من إدخال المزيد منهم ،بينما
دعا البعض اآلخر إلى إقامة مخيمات لهم داخل األراضي
السورية ،فيما أشار بعض الوزراء إلى إقامة مخيمات في
بعض المناطق ،ال سيما القريبة من الحدود المشتركة.
وف���ي نتيجة ال��م��ن��اق��ش��ات ،أخ���ذ المجلس ببعض
االقتراحات التي قدمها وزير الشؤون االجتماعية رشيد
درباس ،على أن يستكمل البحث في هذا الملف في جلسة

مجلس الدفاع األعلى صباح غد األح��د في قصر بعبدا،
الذي سيبحث أيضا ً في الخطة األمنية التي يت ّم تنفيذها
في طرابلس والبقاع.
كذلك أخذ موضوع الخلوي من زاوية تخفيض أسعار
الهاتف العادي والخلوي واإلنترنت مجاال ً واسعا ً في
النقاش ،وأفيد أنّ سجاال ً ح��ادا ً حصل بين الوزيرين
بطرس حرب وجبران باسيل على خلفية كالم حرب أنّ
إدارة االتصاالت في الفترة السابقة كانت سيئة .كذلك
رفض باسيل وبعض الوزراء تخفيض األسعار فكان أن
عرض هذا الموضوع على التصويت فص ّوت  12وزيرا ً مع
التخفيض وعشرة وزراء اعترضوا.
كذلك أق ّر مجلس الوزراء دفعة تعيينات أبرزها تعيين
فيصل شاتيال رئيسا ً لمجلس اإلدارة ومديرا ً عاما ً لمستشفى
رفيق الحريري ،ويحيى خميس مديرا ً عاما ً لتعاونية
موظفي الدولة وياسر ذبيان مديرا ً عاما ً للمؤسسة العامة
لألسواق االستهالكية ،وجرى تمديد والية الدكتور معين
حمزه أمينا ً عاما ً لمجلس البحوث العلمية لمدة سنتين.

نجح في �إقناع الأ�ساتذة بموا�صلة العام الدرا�سي

بو �صعب :م�صير االمتحانات الر�سمية مرتبط بجل�سة � 27أيار
طالب وزي��ر التربية واللتعليم
العالي الياس بو صعب «باحترام
االستحقاقات الدستورية وانتخاب
رئيس جديد للجمهورية قبل 25
ال��ج��اري ألنّ ف��ي ذل��ك ب��داي��ة ح ّل
للوطن الذي نطمح إليه».
وخ�ل�ال مؤتمر صحافي عقده
أم��س في مكتبه في ال���وزارة ،بعد
اج��ت��م��اع��ه إل���ى ه��ي��ئ��ة التسنيق
النقابية حيث ت�� ّم االت��ف��اق على
مواصلة العام الدراسي من دون
إضرابات ،في حضور رئيس الهيئة
حنا غريب ،ونقيب المعلمين في
المدارس الخاصة نعمة محفوض
ق��ال ب��و ص��ع��ب« :ال إض���راب قبل
نهاية ال��ع��ام ال��دراس��ي وال إقفال
للمدارس واالمتحانات المدرسية
ستجري في موعدها ،إال أنّ مصير
االم��ت��ح��ان��ات ال��رس��م��ي��ة مرتبط
بالجلسة في  27أيار».
وأض��اف« :بناء على المعطيات
التي تحصل في وقتها وبناء على
تعاطي المجلس النيابي مع هذا
الملف ،ال سيما مع حقوق المعلمين
وسلسلة الرتب وال��روات��ب ،نكرر
المطالبة بحقوق المعلمين ال سيما
أنّ كل األفرقاء السياسيين أقروا
بأحقيتها ولكنهم كانوا يتكلمون
بآلية التمويل».
ول��ف��ت ب��وص��ع��ب إل��ى «أنّ ما
من جهة من األفرقاء السياسيين
أعلنت أنها ض � ّد إق���رار السلسلة
وإعطاء الزيادات ،ولكنّ البحث كان
دائما ً في التمويل وعليهم أن يجدوا

حالً من اآلن ولغاية  27من الشهر
ال��ج��اري» ،مشيرا ً إل��ى أنّ البحث
في موضوع االمتحانات الرسمية
سيتم بعد جلسة  27أيار و«سيبنى
على الشيء مقتضاه».
وأم��ل «أن يعمل الجميع على
أس��اس أنّ االمتحانات ستجرى
في موعدها ،وبالتالي ،إنهاء العام
الدراسي والتحضير لالمتحانات
الرسمية ألنّ علينا أن نفترض أنّ

قباني يدعو �إلى ح�سم اختيار
رئي�س في �أ�سرع وقت
رأى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني »:أنّ لبنان هو أمانتنا،
وينبغي أن يحسم اختيار رئيس للجمهورية في أسرع وقت».
وسأل في تصريح أمس« :هل رئيس الجمهورية العتيد لم يولد بعد؟ هل
هو غير واحد من هؤالء اللبنانيين الذين نسمع عنهم؟ إطالقا ال ،إذن ينبغي أن
يحسموا هذا الخالف ،وأال يتلهوا به عن خرق العدو «اإلسرائيلي» شبه اليومي
ألجواء لبنان ولسيادته».
وأكد قباني خالل زيارة قام بها إلى ضريح المفتي الشيخ حسن خالد في
منطقة األوزاعي بمناسبة ذكرى اغتياله الخامسة والعشرين «أن تحرير القدس
كاملة وكل شبر من فلسطين هو هدفنا ،وكل الذين يتحدثون عن سالم عادل أو
غير عادل ،هؤالء انهزاميون وال يريدون تحرير فلسطين وينتمون جميعا ً إلى
منظمات سرية تعبث بين مجتمعاتنا والتي تقف خلف كل ما يحدث في وطننا
لبنان ،ألنها منظمات صهيونية تقف «إسرائيل» وراءها».

جمهورية ومنع ال��ف��راغ ،إضافة إلى
تأمين األم��ور األساسية للمواطن في
المجلس النيابي».

أبي نصر

على مقلب آخ��ر ،اعتبر عضو تكتل
التغيير واإلصالح النائب نعمة الله أبي
نصر في حديث إذاعي «أنّ غياب بعض
ال��ن��واب عن الجلسات االنتخابية ،ال
يهدف إلى التعطيل إنما إلى أخذ الوقت
الكافي إلنهاء االتصاالت والمشاورات
مع جميع الكتل النيابية للتوصل إلى
مرشح توافقي قوي».
وأكد «أنّ نواب التكتل سيشاركون
في الجلسة المقبلة لتأمين النصاب
لعقد الجلسة» ،آم�لاً ف��ي «أن يكون

مجلس النواب سيق ّر السلسلة أو
سيتم انتخاب رئيس للجمهورية
ولن تكون هناك أي مشكلة في تأمين
نصاب الجلسات التشريعية».
وردا ً على س���ؤال ح��ول رفض
التشريع في ظ ّل الفراغ الرئاسي،
أجاب بو صعب« :ال نعلم إذا كان
سيتم انتخاب رئيس قبل  25أيار
ال��ج��اري وق��د ينجز االستحقاق
الرئاسي في ربع الساعة األخير،

ك��م��ا ح���دث ف��ي ال��ب��ي��ان ال����وزاري
ومنح الحكومة الثقة» ،وقال« :إنّ
فريقنا السياسي تحفظ في اللجنة
الفرعية على حقوق ك ّل من األساتذة
والعسكريين في الجيش اللبناني
والـ ،TVAوالتحفظ موجود ضمن
اللجنة».

محفوض

من جهته ،قال محفوض »:في

بو صعب وأعضاء هيئة التنسيق خالل المؤتمر الصحافي

تناق�ض وغمو�ض ّ
يلف مواقف «الم�ستقبل» حول دعم عون
و«التغيير والإ�صالح» �إلى المجل�س في الجل�سة المقبلة
قرار لدى المستقبل بتأييد عون».
وج���دّد الجسر تأكيده أنّ مرشح
 14آذار هو رئيس حزب القوات سمير
جعجع.
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مخيبر

وأكد النائب غسان مخيبر «وجوب
انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة
الدستورية» ،مؤكدا ً في تصريح أمس،
«أنه لن يبدي رأيه بموضوع التشريع
في ظ ّل الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية
قبل انتهاء المهلة الدستورية».
وأض��اف« :ال يمكنني أن أدع��و إلى
انتخاب الرئيس قبل  25أيار ،وأن أحلل
في الوقت نفسه ما سيحصل بعد هذا
التاريخ».

غريب

بدوره ،لفت غريب إلى أنّ «هيئة
التنسيق ه��ي ص���وت األس��ات��ذة
والمعلمين واإلداري���ي���ن ال��ذي��ن
ُظلموا في زيادة ساعاتهم من دون
إعطائهم حقوقهم ،وه��ي صوت
كل المظلومين في القطاع العام،
أج����راء وم��ت��ع��اق��دي��ن ومياومين
وحتى تالميذ ،وحقوقنا من حقوق
هؤالء وآهاتنا من آهاتهم ،وال نرى
مطالبنا إال مرتبطة بمطالبهم،
وكما أعلنت جاءت من السياسيين
ول��م ت� ِ
��أت م��ن��ا ،ج���روا ال��ب��ل��د إل��ى
أزم��ة وطنية وعليهم تح ّمل ك ّل
المسؤولية بالكامل ،فهذا صوت
هيئة التنسيق النقابية».
وأضاف « :إنّ الهيئة ليست فقط
في التربية والتعليم ،بل هي في
كل الميادين ،لذلك فإنّ قضيتنا من
قضية البلد ،ونحن سفينة إنقاذ
هذا البلد وربانها ،ولن نكون غير
ذلك وسنسير بها كي نحصل على
حقوقنا ويأخذ التالمذة حقوقهم
وال��م��س��ؤول يتحمل مسؤوليته
بإعطاء الجميع حقوقهم».

ندوة للرابطة المارونية حول اال�ستحقاق الرئا�سي

مطر :نخ�شى �أن يتراجع القرار اللبناني
ل�صالح الدول الأجنبية
نظمت الرابطة المارونية ندوة
بعنوان «انتخاب رئيس الجمهورية،
استحقاق دستوري وواجب وطني»،
ش��ارك فيها النائبان أنطوان زهرا
وآالن ع��ون وال��وزي��ران السابقان
سليم الصايغ وي��وس��ف س��ع��اده،
بحضور المطران بولس مطر ممثال
ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي م��ار بشارة
بطرس الراعي.

أبي اللمع

هناك رئيس جديد قبل انتهاء المهلة
الدستورية انطالقا ً من تحمل النواب
مسؤولياتهم تجاه وطنهم والشعب
اللبناني».

(داالتي ونهرا)

حال كان البلد يسير باتجاه الفراغ
الرئاسي خالل عشرة أيام واذا لم
تنعقد جلسة  27أيار ،تذكروا كالم
الهيئات االقتصادية والسياسيين
أنّ السلسلة ف��ي ح��ال إق��راره��ا
ستأخذ البلد نحو المجهول ،وهنا
أس��أل الشعب اللبناني من الذي
يأخذ البلد نحو المجهول؟

واعتبر رئيس الرابطة سمير أبي
اللمع أنّ «انتخاب رئيس للجمهورية،
ف��ي ال��م��وع��د ال��م��ح��دد م��س��أل��ة مبدأ
وسيادة» .وقال« :نحن في الرابطة
المارونية مطلبنا واحد ،هو الحفاظ
على روحية الدستور ،تمهيدا ً لقيام
الدولة المدنية التي نسعى إليها،
دولة الحق والقانون والديمقراطية
وال��ح��ري��ة وال��س��ي��ادة ،دول���ة العلم
والثقافة واالنفتاح».

يوسف سعادة

وأع��ل��ن ال��وزي��ر ال��س��اب��ق يوسف
س��ع��ادة أنّ «م���ا م��ن ش��ك ف��ي أنّ
االستحقاق الرئاسي وطني بامتياز
ول��ه خصوصية مسيحية ،فالخلل
ب��ال��ت��وازن ال��وط��ن��ي وب��ال��ش��راك��ة
وبالمناصفة موجود وقائم ،قد يكون
بسبب شوائب في الطائف أو أخطاء
مورست علينا ،أو بسبب أخطاء أو
خطايا اقترفناها».

وأض��اف« :ه��ذا االستحقاق يمكن
أن ي��ك��ون م��دخ�لا إلع���ادة الشراكة
وتصحيح الخلل وإلع���ادة تكوين
سلطة فعلية قائمة على كل الطوائف
اللبنانية».
وق���ال« :نقصد بالرئيس القوي
رئيسا ً لديه تمثيل شعبي وحيثية
ل��دى المسيحيين وق��ادر على بناء
ت��ف��اه��م��ات م��ع مختلف المكونات
السياسية والمذهبية في البلد ،وقادر
على بناء شراكة وطنية حقيقية.
وإنّ وصول هذا الرئيس إلى الرئاسة
يجعل المسيحيين يستعيدون
ثقتهم بالرئيس وبالموقع وبالدولة
وبالحياة السياسية في لبنان وعلى
المستويات كافة».

عون

واستنكر النائب عون خطاب «جلد
الذات وتحميل الموارنة المسؤولية
وت���ص���وي���ر األم�����ر ب��أن��ن��ا ال ن��ق��وم
بمسؤولياتنا» ،وق��ال« :الموضوع
أصعب من مجرد المجيء برئيس
للجمهورية ،الموضوع هو هل نريد
مناصفة حقيقية أو شكلية ،من هنا
نسأل أي رئيس نريد»؟
ورأى أنّ «المطلوب من الرئيس
أن يكون ذا صفة تمثيلية شعبية
ليعكس إرادة المسيحيين في القرار،
ذات حجم نيابي يستمد منه قوة
وفعالية في لعبة التوازنات داخل
وبين المؤسسات ،أن يكون ذا عالقة
قوية وندية مع المكونات الطائفية

األخرى في الوطن وذا رؤية وطنية
واضحة وبرنامج تطويري».
واع��ت��ب��ر ع���ون أنّ «ال��م��ش��ارك��ة
وع��دم المشاركة ه��ي ورق��ة ضغط
للتفاوض وخلق ظ��روف انتخاب
رئيس قوي وإنّ نصاب الثلثين وجد
تاريخيا لضمان مشاركة طائفتين
ف��ي الثنائي المسيحية اإلسالمية
في كل القرارات» ،معتبرا أنه «ورقة
ف��ي ي��د المسيحيين لفرض مرشح
قوي بدال من أن يكون ورقة بيد غير
المسيحيين لإلتيان برئيس مسيحي
ضعيف».

مطر

وقدم المطران مطر مداخلة اعتبر
فيها أنّ «النقاش يجب أن يتمحور
على كيفية الخروج بموقف واحد.
فالس ّنة عندما ي��خ��ت��ارون رئيسا ً
يتكلون على وحدتهم وليس على
ثلثي األصوات وكذلك الشيعة ،لذلك
يجب أن نوحد كلمتنا لنصنع الرئيس
الذي نريد».
ودع��ا ال��ى «ح��وار بين المكونين
المسيحيين لننتج بذاتنا الرئيس»،
معربا عن تخوفه من أن «يتراجع
ال���ق���رار ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ص��ال��ح ال���دول
األجنبية».
كما تمنى على «جميع ال��ن��واب
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ال��ج��ل��س��ة المقبلة
واالن��ت��خ��اب بالنصف زائ���دا ً واح��دا ً
أف��ض��ل م��ن ت���رك ال��رئ��اس��ة ش��اغ��رة
للمستقبل المجهول».

