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نقابة المعلمين تعلن العودة عن قرار مقاطعة الت�صحيح
وهيئة التن�سيق تجتمع اليوم لتحديد موقفها
بعد القرار األخير الذي اتخذه وزير التربية
الياس بو صعب بإعطاء إفادات نجاح لطالب
االمتحانات الرسمية ،قررت نقابة المعلمين
في لبنان العودة عن قرار مقاطعة التصحيح
حرصا ً على مستوى الشهادة الرسمية والتربية
والتعليم في لبنان ،في وقت لم تعلن هيئة
التنسيق النقابية بعد موقفها من هذا القرار،
بانتظار ما سيسفر عن االجتماع الذي تعقده
بعد ظهر اليوم.
واعتبر رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي
عضو هيئة التنسيق حنا غريب ،أنّ قرار إعطاء
اإلفادات غير تربوي وغير مسؤول.
وخالل انعقاد مجلس المندوبين أمس قال
غريب« :بعد ق��رار الوزير ،علينا أن نكون أو
ال ن��ك��ون» ،داع��ي�ا ً إل��ى «ع��دم االستخفاف بما
يحصل ،فالمسألة ليست قرار إفادة بل ما وراء
الموحد
القرار ،لم يستطيعوا أن يخرقوا موقفنا
ّ
وأن يكسروا قرارنا ،وكان ال��ر ّد علينا بإعطاء
اإلفادات».
وشرح غريب ك ّل الحراك الذي قامت به هيئة
التنسيق واالتصاالت األخيرة التي جرت مع
المسؤولين ،وال سيما مع النائب بهية الحريري،
قائالً« :لسنا محرجين من إعطاء إف��ادات أو
مضغوطين ،نحن أقوياء بموقفنا ونقول ذلك
على رأس السطح ،أوال ً بسياستنا النقابية
ألنّ الوزير بطلب منه طرح موضوع اإلف��ادات
وليس هيئة التنسيق» ،واصفا ً ه��ذا اإلج��راء

بـ«غير التربوي والذي أخذه يتحمل مسؤوليته
ويتحمل المسؤولية مع مجلس الوزراء».
وردا ً على ال��ق��ول إنّ هيئة التنسيق هي
المسؤولة عن قرار اإلفادات ،قال غريب« :نحن
من وقفنا ض ّد إعطاء اإلف��ادات ،مشيرا ً إلى أنّ
«ق��رار مقاطعة أس��س التصحيح أت��ى بطلب
من الوزير ،وأعلن من مكتبه وباالتفاق معه
وفي حضور النائب علي بزي ورئيس المكتب
التربوي في حركة «أمل» حسن زين الدين».
وأض��اف« :بعد ثالث سنوات لسنا محرجين
نقابياً ،لم يقدم لنا أحد ضمانة حتى اآلن في
ما يتعلق بحقوقنا ،والمسؤول عن التصحيح
هو وزارة التربية والدولة هي المعنية بالمرفق
العام .فالتالميذ مسجلون عند الدولة وليس
عند األساتذة».
ورأى غريب أنّ «م��ن ح��ق أي طالب رفع
شكوى إلى مجلس شورى الدولة» ،مؤكدا ً أنّ
هيئة التنسيق «تدافع عن وجودها وممنوع
ضرب العمل النقابي بعد ثالث سنوات» .وقال:
«إذا كان الوزير يحاول حرق ورقة المقاطعة
بإفادة ،فعلينا عدم التراجع والدفاع عن هذه
ال��ورق��ة» ،ط��ارح �ا ً أم��ام مجالس المندوبين
المعادلة التالية« :لتبق المقاطعة مع المطلب،
بمعنى أن تبقى ورقة عدم التصحيح حية ألنهم
ال يستطيعون إعطاء إفادة كل سنة» ،معتبرا ً أنّ
«حرق هذه الورقة يلغي التعليم الثانوي».
وف��ي ه��ذا السياق ،أك��دت رواب��ط المعلمين

في المناطق ،التزامها مقاطعة التصحيح،
وأص��درت رابطة التعليم األساسي في منطقة
الهرمل بعد اجتماعها بيانا ً أكدت فيه «االستمرار
في مقاطعة التصحيح حتى الحصول على
ضمانات أكيدة إلق��رار السلسلة التي قدمتها
هيئة التنسيق النقابية» ،مشيرة إلى أنها «ض ّد
إعطاء اإلفادات ،وتح ّمل المسؤولية لمن يعطل
إقرار السلسلة».
كما أكدت على «وحدة هيئة التنسيق النقابية
وعلى بداية عام دراسي طبيعي».
وش���دّدت راب��ط��ة أس��ات��ذة التعليم المهني
والتقني الرسمي في لبنان في بيان بعد انعقاد
جمعيتها العمومية المركزية ف��ي مركزها
بالدكوانة ،على «االلتزام بوحدة هيئة التنسيق
النقابية وقراراتها».

الجمعيات العمومية

في المقابل ،ناقشت الجمعيات العمومية
ف��ي ب��ي��روت والمحافظات توصية المجلس
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ن��ق��اب��ة ال��م��ع��ل��م��ي��ن ف���ي لبنان
«باالستمرار بالتحرك إلقرار السلسلة والعودة
عن مقاطعة تصحيح االمتحانات الرسمية
نتيجة التمييع والمماطلة من قبل المجلس
النيابي في موضوع سلسلة الرتب والرواتب
وعدم وجود أي مؤشر جدي إلقرار السلسلة،
على رغم التطمينات التي تلقتها هيئة التنسيق
النقابية من رؤس��اء الكتل النيابية ورؤس��اء

الوفاء للمقاومة� :سنحمي لبنان من الخطر التكفيري
دع��ت كتلة الوفاء للمقاومة إلى
«اإلس����راع ف��ي إن��ج��اح االستحقاق
ال���رئ���اس���ي وإل������ى ت��ف��ع��ي��ل دور
المؤسسات» ،مشيرة إل��ى «أنّ ما
يعيشه لبنان اليوم جزء من حرب
ت��م��وز ع��ام  2006ال��ت��ي ك��ان��ت مع
الصهاينة وهي اليوم مع الدواعش
والتكفيريين».
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،اعتبر عضو
كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي
فياض أنّ «المرحلة تستدعي أعلى
درجات التفاهم والتضامن والمؤازرة
ف��ي م��ا ب��ي��ن اللبنانيين لحماية
وطنهم» ،الفتا ً إلى أنّ «المقاومة التي
نجحت في حماية لبنان من الخطر
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،ستنجح أي��ض�ا ً في
مواجهة الخطر التكفيري».
وخ����ل����ال رع����اي����ت����ه ذك������رى
االستشهاديين أسعد ب��رو وهيثم
صبحي دب���وق ف��ي ال��خ��ي��ام ،دع��ا
ف��ي��اض إل��ى «اإلس����راع ف��ي إنجاح
االستحقاق الرئاسي ،وإل��ى تفعيل
دور المؤسسات ،بخاصة ما يتصل
بالدور التشريعي للمجلس النيابي»،

مشيرا ً إلى أنّ «الذين يتحملون ،ما
وصلنا إليه في موضوع اإلف��ادات
المدرسية للطالب ،هم أولئك الذين
أقفلوا المجلس النيابي وعطلوا دوره
وح��ال��وا دون إق���رار سلسلة الرتب
وال��روات��ب ،كما ي��ح��اول��ون تعطيل
الملفات األخرى التي تتصل بمصالح
اللبنانيين» .وأض��اف« :ل��ذا نحتاج
جميعا ً إلى إنجاز االستحقاقات كلها
ف��ي أس��رع وق��ت ممكن ف��ي ظ��ل هذه
الظروف األمنية المعقدة التي تتهدّد
الوطن وتستدعي منا جميعا ً التقرب
من بعضنا بعضا ً في سبيل حماية
أمن واستقرار هذا الوطن».

الساحلي

ولفت النائب ن��وار الساحلي إلى
«أنّ ما يعيشه لبنان اليوم جزء من
حرب تموز عام  2006التي كانت مع
الصهاينة وهي اليوم مع الدواعش
والتكفيريين ،ال��ذي��ن ال عالقة لهم
باإلسالم أو البشرية ،وهم يذبحون
أبناء الطائفة الس ّنية قبل غيرهم ومن
يتحدث عن حرب سنية  -شيعية ،ال

يعرف شيئا ً عن هؤالء ألنهم يحملون
مخططا ً للمنطقة ويستهدفون الس ّنة
وغيرهم من أبناء الطوائف األخرى».
وخ�ل�ال مصالحة ب��ي��ن عائلتي
عبدالساتر ويونس في بريتال ،قال
الساحلي« :إنّ المقاومة التي قدّمت
ال��ش��ه��داء ع��ام  2006ت��ق �دّم اليوم
الشهداء والتضحيات لمقاتلة هذا
المشروع اإلرهابي التكفيري وعندما
استشعرت الخطر ،دخلنا للدفاع عن
أهلنا الذين يسكنون القرى السورية
ث��م دخلنا لقتال ه��ؤالء ع��ن قناعة
وتفكير بعدما تكشفت أهدافهم ولبنان
من ضمنها من أجل ضمه إلى إمارتهم
المزعومة» .وأضاف« :لمن ال يريدون
أن يسمعوا أو يروا ،ستكونون أنتم
الهدف ،ألن ال فرق عندهم بين إنسان
وآخر ومن ليس معهم سيطير رأسه
ب��ال��ذب��ح ،وعلى الجميع أن يتنبه
ويتيقن ألنّ مشروعهم يستهدف
الجميع ،ونجاح مشروعهم يعني ال
رئاسة أو حكومة أو مجلس نيابي
أو سلسلة ،ألنّ هدف هؤالء هو القتل
وتدمير لبنان».

م ّثل بري في ت�أبين ال�شهيد الخ�شن في �سحمر

قبي�سي :ت�صدي الجي�ش للإرهاب حمى لبنان
اعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب هاني قبيسي «أنّ ما يجري في
المنطقة من حرب وقتل وتدمير هو حرب
ض ّد المقاومة والممانعة والصمود،
وهذا ما تبناه بعض السياسيين في
لبنان والمنطقة مع األسف».
ك�لام قبيسي ج��اء خ�لال تمثيله
الرئيس نبيه بري وحركة أمل في تأبين
الشهيد المغدور وائل رامز الخشن في
بلدة سحمر ،في حضور النائب السابق
فيصل ال����داوود ،المنفذين العامين
لمنفذيتي البقاع الغربي وراشيا في
الحزب السوري القومي االجتماعي
الدكتور نضال منعم وزي���اد جمال،
الشيخ محمد حمادة عن حزب الله،
قيادة حركة أمل في البقاع الغربي،
ورؤس����اء ب��ل��دي��ات ومخاتير البقاع
وراشيا وفعاليات من المنطقة.
وف��ي��م��ا دع���ا قبيسي إل���ى «وق��ف
المشاكلالداخليةمنلبنانإلىمحيطنا
العربي وسورية والعراق» ،لفت إلى
«أن��ه آن األوان لتكون هناك جامعة
عربية ال جامعة تقف موقف المتفرج
حيال القضايا العربية وما يجري في
منطقتنا» .وأك��د «أنّ وح��دة الموقف
والتفاهم والحوار والتالقي الداخلي
وحدها التي تقف سدا ً منيعا ً في وجه
الفكر التكفيري والتكفير واإلره��اب».
وأضاف« :لقد أثبت الجيش اللبناني
في معركته ض ّد اإلرهاب والتكفير من
«داع��ش» و«النصرة» أنه األقوى بين
الجيوش العربية ،حيث أثبت قوته
أم��ام حجم المؤامرة التي كانت أكبر
منه ،على رغم إمكاناته المتواضعة،
فمنع الفتنة وحمى لبنان والوحدة
الوطنية ،على رغم التف ّرد السياسي
ومقولة أنّ الجيش ضعيف».
�راغ
�
ف
أي
وتابع قبيسي« :نرفض
ٍ
في أي مؤسسة أو موقع في الدولة
اللبنانية» ،م��ؤك��دا ً على «تالفي كل
المشكالت السياسية الداخلية العالقة
بالعودة إلى طاولة الحوار».
وألقى الشيخ حسين الخشن كلمة
باسم أهالي بلدة سحمر ش �دّد فيها
على «نبذ التطرف والفكر التكفيري
الذي ال مكان له بين مكونات المجتمع
اللبناني عام ًة ومنطقتنا وبلدتنا».
وقال« :اإلسالم دين سمح ينبذ التطرف
واالقتتال بين أبناء البشر» ،مضيفاً:
«لطالما كنا وما زلنا من دعاة الوحدة
واأللفة والمحبة والجمع والتالقي».
وتوجه شقيق المغدور الحاج محمد
الخشن بالشكر لكل من واساهم في
مصابهم ،وقال« :إننا دعاة وحدة وحوار
ل�اق ،ون��رف��ض الظلم كما التظلم،
وت� ٍ
ومنطقتنا لطالما كانت وما زالت ماثلة
ب��األخ�لاق والحب والجمع ،وقاومت
االحتالل الصهيوني وعمالءه ».

قبيسي متحدثا ً في سحمر

(أحمد موسى)

حرب �أطلق مبادرة رئا�سية:
العتماد ن�صاب الن�صف زائد ًا واحد ًا
رأى وزير االتصاالت بطرس حرب «أنّ مقاربة موضوع الرئاسة يجب أن
تتبدل ألنّ أبعادها تغيرت ،وألنّ ظروفها تجاوزت الظروف العادية النتقال
السلطة في لبنان ،وألنّ حياة اللبنانيين ووجودهم أصبحا في خطر داهم».
وإذ أكد خالل مؤتمر صحافي أعلن خالله عن مبادرة لح ّل أزمة انتخاب رئيس
الجمهورية« ،أنّ ّ
حق النائب ،أي نائب ،باالمتناع عن حضور جلسة ما ،حق ال
ّ
الحق
يناقش فيه» ،رأى أنّ «ما ال يجوز القبول به والسكوت عنه ،أن يمارس هذا
لتعطيل الدولة ومرافقها ومؤسساتها ولتعريض النظام السياسي ووحدة
اللبنانيين واستقرارهم للخطر» .واعتبر «أنّ محاولة دفع القوى السياسية
لالتفاق على رئيس أمر محمود ومشكور ،أما أن يفرغ موقع الرئاسة األولى
بسبب عدم االتفاق ،ففيه خطورة كبيرة ال يجوز القبول باستمرارها» .وأضاف:
«لو كان األمر كذلك ،فلماذا ورد في الدستور مواد تحدد آلية انتخاب رئيس
للجمهورية ،وال علم لي بأننا ألغينا هذه المواد من الدستور ،وحولنا االنتخاب
إلى تعيين من نتفق عليه»؟ وسأل أيضاً« :إذا لم نتفق ،كما هي الحال اليوم،
وكما هو منتظر ،إذا بقي العماد عون رافضا ً لتطبيق أحكام الدستور والعتماد
تنص عليها ،فهل تبقى الجمهورية بال رئيس».
آلية االنتخاب التي
ّ
وتوجه إلى الرئيس نبيه بري بالقول« :هل يجوز أن نبقى مكتوفي األيدي
ننتظر االتفاق المستحيل كما يبدو ،أم علينا ،مجتمعين ،متضامنين متكافلين،
العمل على إجراء االنتخابات الرئاسية بأسرع وقت ،فنتفادى بذلك الرضوخ
إل��ى أبغض الحالل ،واالض��ط��رار إل��ى القبول بتمديد جديد لوالية مجلس
النواب»؟
ودعا حرب إلى انتخاب رئيس للجمهورية بنصاب النصف زائ��دا ً واحداً،
وقال« :دعنا نعود إلى األصول ،إلى الدستور إلى قواعد الديموقراطية الحقيقية.
فلنعد إلى صحن المجلس ،نحتكم ألحكام الدستور ،ولنسعَ جميعا ً إلى اختيار
من نجد فيه الوطنية والنزاهة والكفاءة والخبرة رئيساً ،باألكثرية التي تنص
عليها المادة  49في الدورات التي تلي الدورة األولى التي جرت دون نتيجة».
وقال« :دولة الرئيس ،المطلوب منكم الحسم واإلقدام ،وأنتم من عودتمونا على
ذلك ،أفهم أن يرفض فريق مسيحي المشاركة في انتخاب رئيس مسيحي للبنان
ويعرقلها ،فهو يتحمل مسؤولية ذلك أمام التاريخ وأمام رأي عام المسيحيين،
إال أنني ال أستطيع أن أفهم أن يساند فريق غير مسيحي في عملية التعطيل،
ويتحمل مسؤولية ضرب ميثاقية السلطة في لبنان».

حرب متحدّثا ً خالل المؤتمر الصحافي

ن�شاطات �سيا�سية
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم مفتي جبل لبنان
الشيخ محمد علي الجوزو وعرض معه األوضاع العامة.
ثم التقى وفد نقابة المصورين في لبنان برئاسة النقيب
كريم الحاج ،وجرى البحث في شؤون النقابة ومطالبها.
ومن زوار السرايا الدكتور سمير صباغ.
عرض الرئيس ميشال سليمان التطورات المحلية
واإلقليمية مع رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة
ووزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ووزير الزراعة أكرم
شهيب.
واصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم
األرثوذكس يوحنا العاشر جولته الرعائية في وادي
النصارى في سورية ،وزار مرمريتا التي احتشد أهلها في
ساحة البلدة الستقباله ،ثم احتفل بالقداس اإللهي في
كنيسة القديس بنداليمون.
استقبل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في
مكتبه في الوزارة ،رئيس حزب االتحاد الوزير السابق
عبد الرحيم مراد الذي أوضح «أنّ البحث تناول الشؤون
العامة» ،متمنيا ً «حلحلة األمور على صعيد االنتخابات
الرئاسية والنيابية».
أقام راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم األرثوذكس
المتروبوليت باسيليوس منصور «مأدبة محبة» في
بينو ،جمعت مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا ،رئيس
هيئة العلماء المسلمين في لبنان ورئيس دائرة األوقاف
االسالمية في عكار الشيخ مالك جديدة ،رئيس صندوق
الزكاة في عكار الشيخ عبدالقادر الزعبي ،مسؤول الشؤون
الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني أسعد السحمراني
وحشد من العلماء والمشايخ والكهنة.
استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص ،ديب عز الدين والد الشهيد كمال الذي
سقط على باب فصيلة درك عرسال ،وشقيق الجريح
حسين ن��وح ال��ذي أصيب ف��ي المكان نفسه .وأثنى
بصبوص على دورهما البطولي ،معتبرا ً أنهما بمثابة
عنصرين من عناصر مؤسسة قوى األمن الداخلي.

األحزاب والوعود بعدم السماح باصدار افادات
للطالب ،والخطوة الالتربوية التي قام بها وزير
التربية وهي إص��دار إف��ادات لجميع من تقدم
إلى االمتحانات الرسمية مساويا ً بهذا القرار
بين الناجحين والراسبين وضاربا ً مستوى
الشهادة الرسمية».
وبعد المناقشة صوتت الجمعيات العمومية
باألكثرية على:
 «االستمرار بكافة أشكال التحرك والتصعيدحتى إقرار السلسلة حفاظا ً على الحقوق.
 العودة عن قرار مقاطعة التصحيح حرصا ًعلى مستوى ال��ش��ه��ادة الرسمية والتربية
والتعليم في لبنان.
وأكدت نقابة المعلمين على هذا التوجه في
بيان أصدرته الحقاً.
وف��ي ال��ش��وف ،عقدت الجمعية العمومية
ل�لأس��ات��ذة والمعلمين ف��ي تكميلية بعقلين
الرسمية ،وبدعوة من لجنة االتصال في رابطة
التعليم األساسي ،اجتماعا ً حضره عدد كبير
من األساتذة والمندوبين.
وناقش المجتمعون موضوع سلسلة الرتب
والرواتب ،وأجمعوا على «رفض إعطاء اإلفادات
والمتابعة في المطالبة بحقوقهم في السلسلة
التي اعتبروها ح ّقا ً مقدساً» ،وقرروا «الموافقة
على تصحيح االمتحانات الرسمية حرصا ً على
الشهادة الرسمية وع��دم تضييع تعب وجهد
الطالب».

استقبال البطريرك اليازجي في مرمريتا

أبو فاعور مجتمعا ً إلى مراد
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هل يت ّوج �إقرار ال�سل�سلة
عهد التمديد الأول �أم يك ّلله بالف�شل؟
} هتاف دهام
انتهت مهلة التسعين يوما ً الملزمة لدعوة الهيئات
الناخبة قبل موعد االنتخابات النيابية المق ّررة في 16
تشرين الثاني المقبل من دون أن يوقع مجلس الوزراء
ال��ذي يجتمع ال�ي��وم ،مرسوم دع��وة الهيئات الناخبة،
وال��ذي أحاله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
إلى األمانة العامة للمجلس ضمن المهلة القانونية.
حس وال خبر .يمكن المجلس
انتهت المهلة من دون ّ
النيابي في حال ّ
تأخر صدور المرسوم ونشره ،تعديل
قانون المهل تقصيرا ً او إضافة أيام التأخير الى موعد
إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات .إال انّ ذل��ك ل��ن يحصل .المجلس
النيابي متأهّب للتمديد م��رة ج��دي��دة .س�ع��ادة النواب
ي�ب� ّررون فعلتهم الجديدة التي ينوون القيام بها بعد
التمديد األول في عام  2013بأنّ الوضع اللبناني ليس
أفضل حاالً من الوضع الذي عاشه لبنان في عام 1975
وال��ذي استدعى التمديد لمجلس  1972نحو عشرين
عاما ً الى العام .1992
ال يقلق ال��وض��ع األم�ن��ي ال�ن��واب بقدر م��ا يسعدهم.
التذ ّرع به مرة جديدة للتمديد ليس مستهجناً .الكثيرون
منهم المؤيدون للتمديد أو الرافضون له يعلمون انّ
االنتخابات النيابية لو حصلت ستسحب منهم بطاقة
أصحاب السعادة.
نسي ال �ن��واب انّ وظيفة المجلس النيابي األول��ى
هي التشريع .اتخدوا من التعطيل المخالف للدستور
قاعدة .لجأ نواب األمة الى االنقسام العمودي الحاصل
ف��ي البلد ال��ذي يمنع التشريع .أغفلوا أنّ ف��ي جلسة
التمديد للمجلس كلّف الرئيس نبيه بري لجنة التواصل
استكمال اجتماعاتها إلقرار قانون انتخابي جديد تجرى
االنتخابات على أساسه بعد  17شهراً .إال أنّ اللجنة
استدركت بعد سلسلة من االجتماعات ان ال جدوى من
االستمرار في مضيعة الوقت في المشاورات .فأنهت
اجتماعاتها كما بدأتها قبل التمديد من دون اي نتيجة.
وض��ع القانون االنتخابي جانباً .لم يعد يأتي أحد
على ذك��ره إال النائب سامي الجميّل ال��ذي ك��ان يكتفي
مع رفع رئيس المجلس ألي جلسة عامة بالتمنّي على
الرئاسة ان تضع على ج��دول أعمال الجلسة المقبلة
قوانين االنتخابات النيابية.
حان موعد سلسلة الرتب الرواتب التي تزامنت مع
استقالة الرئيس نجيب ميقاتي .خطفت األن�ظ��ار من
القانون االنتخابي ،إال أنها وضعت في ثالجة االنتظار.
موسع
ال تشريع عند تيار المستقبل في جدول أعمال ّ
ف��ي ظ � ّل ح�ك��وم��ة مستقيلة .شكلت ح�ك��وم��ة الرئيس
تمام س�لام .أق � ّر المجلس ف��ي جلستين تشريعيتين

في األول والثاني من نيسان الماضي  33مشروعا ً
واقتراح قانون ال مكان للسلسلة بينهم .انتهى عهد
ال��رئ�ي��س م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ،م��ن دون ان�ت�خ��اب رئيس
للجمهورية .أعلن نواب  14آذار ان ال تشريع في ظ ّل
الفراغ الرئاسي.
عدم الحضور كانت له مب ّررات عند فريق  14آذار
الذي يح ّمل فريق  8آذار مسؤولية إقفال المجلس منذ
تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بطريقة انقالبية
على تيار المستقبل ،الى األزمة السورية وتدخل حزب
ال�ل��ه ف��ي س��وري��ة ،وص ��والً ال��ى عرقلة انتخاب رئيس
الجمهورية.
يعترف النواب الـ  128بأن ال تشريع في المجلس.
وأن�ه��م ش� ّرع��وا ف��ي ال�ح��دود المعقولة .يرفضون جلد
ال�م�ج�ل��س .ال ي �ك � ّف��ون ع��ن ال �ق��ول إنّ ال �ل �ج��ان النيابية
تجتمع بصورة دائمة ،ال سيما المال والموازنة التي
ال يتوقف تعطيل النصاب فيها عند درس بنود تستفز
تيار المستقبل كحال القرضين المتعلّقين بالتربية
والكهرباء.
يؤكد تيار المستقبل ضرورة إعطاء المجلس النيابي
حقه بأنه استوعب الخالف السياسي واالحتقان في
ال �ش��ارع وف�ت��ح ب��اب ال �ح��وار بين ال �ن��واب م��ن مختلف
الكتل السياسية ،فالنائب انطوان زهرا يلتقي بالنائب
علي فياض ،والنائب سامي الجميّل يتواصل مع النائب
ن��واف الموسوي .ن��زع المستقبل صفة التشريع عن
المجلس النيابي وحصر عمله باللقاءات السياسية،
التي يقول عنها نواب الوفاء للمقاومة إنها لقاءات غير
رسمية ال تعني شيئاً .تحصل في مقهى L ETOILE
أو في  LOBBYالمجلس ال أكثر.
ل��م يعد المجلس النيابي ي�م��ارس ال��رق��اب��ة الشاملة
على سياسة الحكومة وأعمالها .تح ّول المجلس في
فترة  14ش�ه��را ً م��ن الوظيفة التشريعية الكاملة الى
الوظيفية التحضيرية التي تتصل بعمل اللجان .أدى
المجلس بعض الوظائف السياسية المحدودة كجلسة
التضامن مع غ��زة .أصبح بال وظيفة سياسية وعبئا ً
على مؤسسات النظام.
يستع ّد المجلس النيابي للتمديد مرة ثانية .يشترط
ال��رئ�ي��س ب��ري أن يسبق التمديد إن�ج��از مجموعة من
الملفات العالقة ال سيما سلسلة الرتب والرواتب التي لن
تم ّر إال بالتوافق السياسي ،فهل سيت ّوج إقرار السلسلة
التي أدخلها الرئيس فؤاد السنيورة في بازار صفقة الـ
 11مليار دوالر ،عهد التمديد األول مع عودة الرئيس
سعد الحريري من ج��دة ،وتكون فاتحة خير للنواب
الذين ينتظرون التمديد الجديد بفارغ الصبر ،أم أنه
سيكلّله بالفشل؟

الراعي :ال�شغور عار
جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي دعوته المسؤولين والكتل السياسية «لينتخبوا
رئيسا ً للبالد كي تتنظم الحياة السياسية ،ألنّ الرأس هو
المحرك وإذا كان الرأس غائبا ً فكل شيء فاشل».
وفي كلمة ألقاها خالل اللقاء السنوي الذي تقيمه رابطة
قنوبين للرسالة والتراث ،برعايته في الصرح البطريركي
في الديمان ،لفت الراعي إلى أنّ «مجلس النواب ال يمكنه
أن يجتمع ويشرع ألنّ الدستور يؤكد أنه في حال شغور
كرسي الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة ناخبة وفي
حال انعقاد دائم حتى انتخاب رئيس للجمهورية ،وإذا حاول

الراعي خالل اللقاء السنوي لرابطة قنوبين في الديمان

التشريع يكون بذلك مخالفا ً للدستور» .وقال« :يتكلمون عن
االنتخابات فمن يوقع؟ والحكومة تتداول في كيفية ممارسة
صالحيات الرئيس» .وأضاف الراعي« :في نهاية أيلول هناك
اجتماع لألمم المتحدة وهناك مركز لرئيس جمهورية لبنان
فمن سيجلس على كرسيه ،رئيس الحكومة أم الحكومة
مجتمعة»؟ وتابع« :نحن ال يمكننا أن نتحمل وصمة العار
هذه في حياتنا وكرامتنا اللبنانية مهما كانت األسباب ومهما
كانت االعتبارات ،ولن نقبل أبدا ً أن تستمر األمور على ما هي
عليه ،ونحن نأمل بأن يقول المجتمع كلمته وعليه أن يطالب
ويسمع صوته ليدرك الشباب الوضع السيء الذي نعيشه».

