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الجل�سة  15النتخاب الرئي�س الأربعاء
�أمانة المجل�س تو�ضح مخ�ص�صات النواب

وفد من حزب اهلل في الرابية

خليل :عون هو الرجل الوفاقي

دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة عامة تعقد الثانية
عشرة ظهر األربعاء المقبل النتخاب رئيس الجمهورية ،وهي الدعوة
الخامسة عشرة التي توجه للنواب في الموضوع.
وعرض بري في عين التينة مع النائبين السابقين جهاد الصمد ونادر
سكر األوضاع العامة .وعرض مع محافظ الجنوب منصور ضو شؤونا ً
تتعلق بالمحافظة ،ومع مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود شؤونا ً
عدلية.
من جهة اخرى ،أملت األمانة العامة لمجلس النواب من وسائل االعالم
مراجعتها في أي أمر يتعلق بالنواب .وإذ أشارت في بيان إلى «ان بعض
وسائل االعالم نشر وبث تقريرا ً مغلوطا ً تناول مخصصات وتعويضات
النواب» ،أك��دت األمانة العامة لمجلس النواب أن النائب يستفيد من
التأمين الصحي الذي يشمله وزوجته وأوالده دون الثامنة عشرة وبناته
العازبات ،ويقتطع من مخصصاته الشهرية مبلغ للمساهمة في صندوق
التعاضد ،وأن��ه يتقاضى تعويضا ً سنويا ً مقطوعا ً ق��دره مليون ليرة
لبنانية عن كل ولد اعتبارا ً من الصف األول وحتى نهاية التعليم الثانوي
دون الجامعي ،وال يستفيد من أي اعتماد في وزارة االشغال العامة.

كنعان� :إلغاء االنتخابات
لرغبة طرف �أمر غير ميثاقي

ِه ْل يتطلع �إلى انتخاب رئي�س

عون مستقبالً وفدا ً من حزب الله
استقبل رئيس تكتل التغيير واالص�لاح النائب ميشال
عون ،في الرابية ،وفدا ً من حزب الله ،ضم المعاون السياسي
لألمين ال��ع��ام لحزب الله حسين خليل وم��س��ؤول لجنة
االرتباط في الحزب وفيق صفا ،بحضور وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل.
وشدد خليل على «أن اللقاء مع الجنرال عون يأتي في
إط��ار شكره على وص��ف العالقة مع ح��زب الله بالوجود
التكاملي ونحن نضيف أننا والتيار الوطني الحر أصبحنا
كالجسم الواحد» .وأكد خليل «أن حزب الله يعتبر أن العماد
عون هو الرجل الوفاقي» ،الفتا ً الى «أنه يملك مواصفات
القيادي البارز وصاحب القرار ومن يتبوأ موقع الرئاسة
يجب «أن يكون كالجنرال عون» ،مؤكدا ً «أنه لو أردنا أن نغير
عن العماد عون كنا غيرنا منذ زمن».
واعتبر الخليل «أن موضوع التمديد واالختالف في شأنه
مع التيار من «الصغائر العابرة» التي تمر مرور الكرام».
وفي نشاطه أيضاً ،التقى العماد عون ،الوزير السابق ألبير
منصور الذي رأى «أن الموقف الذي اتخذه العماد عون من
موضوع رئاسة الجمهورية ،هو الموقف الصائب ،خصوصا ً
لجهة طرحه االنتخابات مباشرة من الشعب ،مما يؤدي

إلى حد أدن��ى من التوازن ،خصوصا ً بالنسبة الى رئاسة
الجمهورية ،إذ يعيد االعتبار لهذا الموقع بعد المرحلة الطويلة
من االنهيار التي حصلت نتيجة الممارسات السابقة .إذا كانت
هناك من إمكانية لتعديل الدستور لجعل االنتخابات الرئاسية
مباشرة من الشعب ،سيكون هذا التعديل من أهم التعديالت
التي تطور النظام في المرحلة المقبلة».
وتحدث منصور عن التمديد ،فأشار إلى «أن موقفه واضح
منه ،فالتمديد حصل في تاريخ العالم بحالتين فقط ،األولى
كانت في بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية ،والثانية
كانت في لبنان إب��ان الحرب األهلية ،بحيث كانت هناك
استحالة إلج��راء االنتخابات .أما بغير هاتين الحالتين،
فما من موجب للتمديد .فللمجلس وكالة لمدة معينة وفي
نهايتها يجب أن تعاد األمانة الى الشعب ويعاد االنتخاب،
واليوم ،ليس هناك من محظور كبير للتمديد ،وبالتالي ال
أعتقد أن هناك ضروريات له».
وبحث العماد ع��ون ،التطورات واألوض��اع العامة ،مع
السفير السويسري فرانسوا ب��اراس ،في حضور مسؤول
العالقات الدبلوماسية في التيار الوطني الحر ميشال دي
شادارفيان.

ف�ضل اهلل :ال نحتاج �إلى دعم دولي
لمواجهة الإرهاب بل �إلى وقف دعمه
أك��د عضو كتلة الوفاء للمقاومة
ح��س��ن ف��ض��ل ال��ل��ه «أن��ن��ا معنيون
بإنجاز االستحقاق الرئاسي ،ولكن
ذل��ك يحتاج إل��ى بحث ج��دي ،وإلى
س��ل��وك ط��ري��ق واض���ح ألن سلوك
الطرق المتعرجة ال يؤدي إلى مكان»،
الفتا ً إل��ى «أن رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون مرشح
طبيعي ،لما يمثله من حيثية شعبية
وسياسية ووط��ن��ي��ة ،وه��و يمتلك
مؤهالت المرشح التوافقي».
وإذ لفت إل��ى ان��ع��دام الثقة بين
األفرقاء بخاصة بعد تجارب مريرة،
شدد فضل الله في لقاء ح��واري في
منتدى األربعاء في مؤسسة اإلمام
ال��ح��ك��ي��م ،ع��ل��ى «أن ح��ل المشاكل
الداخلية يكمن بالحوار والتالقي
والتفاهم والشراكة ،لذلك نحن دائما ً
ندعو إل��ى شراكة وطنية داخلية،
نضع الخالف جانبا ً ونطبق ما نتفق
عليه ونتحاور في ما نختلف هذا هو
منهجنا».
وشدد على «أننا في لبنان وسورية
وال��ع��راق ال نحتاج إل��ى دع��م دول��ي
لمواجهة الخطر اإلرهابي وإنما نحتاج
إل��ى ك��ف ه��ذه ال���دول ع��ن وق��ف دعم
الجماعات اإلرهابية» ،الفتا ً إلى «أنه
بوجود المعادلة الذهبية ،المقاومة

نواب «الوطني الحر» يطعنون بالتمديد
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والجيش والشعب نستطيع أن نحمي
بلدنا في وجه العدو «اإلسرائيلي»
وفي وجه العدو التكفيري».
واعتبر «أن تضحيات المقاومة في
منطقة الحدود وحيث دافعت ،هي
التي حمت لبنان على مستوى جبه
الخطر اإلرهابي من الحدود السورية
وتضحيات الجيش اللبناني في
الشمال ومناطق أخ��رى ه��ي التي
منعت تهديد السلم واالس��ت��ق��رار».
وق����ال« :ال خ��ي��ار ل��دي��ن��ا ألن نترك
سورية تسقط في هذه الجبهة ،مهما
بلغت التضحيات واالنتقاد والسجال
السياسي ،هذا خيار وطني لبناني
ضروري ،فنحن مسؤولون عنه ولن
نتخلى عنه وحيث يتخلى اآلخرون
ع��ن مسؤولياتهم نحن ال نتخلى
عن مسؤولياتنا نحن كمقاومة في
ح��زب الله .نحن ندافع حتى عمن
يخاصموننا في هذا الموضوع في
منع سورية من السقوط بيد هذه
الجماعات» .وأكد «أن بقاء سورية
م��ت��م��اس��ك��ة خ����ارج إط����ار سيطرة
التكفيريين ه��و مصلحة لبنانية
بالدرجة األول��ى ،وال بد من جلوس
األط���راف التي يمكن لها أن تجلس
م��ع بعضها بعضا ً إلي��ج��اد تسوية
سياسية .النظام الموجود هو ركيزة

فضل الله متحدثا ً في مؤسسة اإلمام الحكيم

أساسية في هذه التسوية وال يمكن
ال��ق��ي��ام بتسوية بمعزل ع��ن دول��ة
والنظام الموجود ال يزال وهو متماسك
بمؤسساته وجيشه وبنيته ،وأصبح
اآلن حاجة دولية وحاجة سورية
بعد أن رأينا البديل».

ابراهيم السيد يستقبل مراد

من ناحية أخ��رى استقبل رئيس
المجلس السياسي ف��ي ح��زب الله
السيد إبراهيم أمين السيد رئيس
ح���زب االت���ح���اد ال���وزي���ر ال��س��اب��ق
عبدالرحيم م���راد ،على رأس وفد
من قيادة الحزب ،بحضور مسؤول
م��ل��ف األح������زاب ال���ح���اج م��ح��م��ود
قماطي ومعاونه علي ضاهر .ورأى
المجتمعون «أن الخروج من الوضع
الراهن في لبنان يبدأ بانتخاب رئيس
جديد للجمهورية يتمتع بحيثية
شعبية وازن�����ة ،م��ن خ�ل�ال إرادة
داخلية لبنانية بعيدا ً من التجاذبات
اإلقليمية ،لكي يعطي لموقع الرئاسة
قوته وهيبته ،م��ا يعتبر ض��روري�ا ً
لألمن واالس��ت��ق��رار الوطنيين ،كما
أن العمل على إق���رار ق��ان��ون جديد
لالنتخابات يشكل أولوية قصوى
في هذا اإلط��ار لإلفساح في المجال
أمام إجراء انتخابات نيابية تحقق
التمثيل الشعبي الصحيح».
وطالب المجتمعون بـ «ض��رورة
تأمين كل االمكانات التي يحتاجها
الجيش لمواجهة األخطار الكبيرة
التي تحدق بلبنان ،والتعامل مع
الهبات التي تقدم إليه من منطلق
الحرص على المصلحة الوطنية،
واالبتعاد عن المناكفات السياسية
التي تؤدي إلى الضرر الكبير بمصالح
الوطن».
كما رأى المجتمعون «أن أداء ما
يسمى بالتحالف الدولي لمحاربة
«داعش» ال يبشر بالخير ،فمواجهة
اإلرهاب تكون بوقف دعم الجماعات
التكفيرية ووقف تمويلها وإمدادها
بالسالح ،والعمل الجاد على انجاز
تفاهمات سياسية مع األنظمة التي
تحارب هذا اإلرهاب ،وأولها سورية،
وتقديم كل الدعم الالزم لها».

لحود :التمديد يثبت
ّ
واقع تقا�سم ال�سلطات
شدد النائب السابق إميل لحود على «موقفه الرافض
للتمديد لمجلس النواب ،مع إدراكه بأن الظرف األمني
غير مالئم ،إال أن التمديد يعاكس مبدأ الديمقراطية
ويثبت واقعا ً جديدا ً هو تقاسم السلطات السائد حاليا ً
والذي يريح ،لألسف ،مختلف الفرقاء».
ورأى في تصريح أم��س «أن فريق  8آذار ينطلق
ف��ي تأييده للتمديد م��ن تحييد لبنان ع��ن الصراع
ال��دائ��ر في المنطقة ،في حين ينطلق فريق  14آذار
في تأييد التمديد من الخشية من الخسارة في ظل
تراجع قواعده الشعبية وانحسار الدعم المالي الذي
يلقاه من الخارج» ،مشيرا ً إلى «أنه شخصيا ً ال يؤيد
التبريرين».
واعتبر لحود «أن تغيير رئيس حزب القوات سمير
جعجع موقفه من التمديد ربما له صلة بالزيارة
التي قام بها الى المملكة العربية السعودية» .وذكر
بـ«أن من أصر من سفراء بعض الدول في عام 2005
على إج��راء االنتخابات النيابية في موعدها على
رغم من الوضع الذي كان سائدا ً بعد اغتيال الرئيس
رفيق الحريري ،بذريعة الحفاظ على الديمقراطية
والمؤسسات ،هم أنفسهم من مشى بخيار التمديد
لمجلس النواب اليوم» .وقال« :هناك فراغ في رئاسة

دريان من بكركي :ال يمكن
�أن نبقى في �شغور رئا�سي

الراعي ودريان خالل لقائهما
شدد مفتي الجمهورية الشيخ عيداللطيف دريان على «أن من واجب جميع
النواب المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس ألن الوطن سيبقى مشرعا ً على كل
االحتماالت» .وأكد «أن الوطن ال يمكن أن يبقى في شغور من دون هذا المركز
المهم» .
كالم المفتي دريان جاء بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في
بكركي على رأس وفد من دار الفتوى ضم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي،
المستشار القاضي الشيخ محمد عساف ،األمين العام للمجلس الشرعي األعلى
الشيخ خلدون عريمط ،االمينين العامين للجنة الوطنية المسيحية  -االسالمية
للحوار محمد السماك وح��ارس شهاب ،بحضور النائب البطريركي العام
المطران بولس الصياح ،والنائب البطريركي المطران حنا علوان ،وجرى عرض
التطورات والمستجدات .وقال« :نحن والبطريرك الراعي قلبنا على لبنان،
ومسؤولياتنا تقتضي منا أن نصرخ من أجل انتخاب رئيس».
ولفت دريان إلى «أن لبنان وطننا جميعا ً ونحن ارتضينا أن نعيش فيه
سوية وهو يستحق منا الكثير وأن ننتخب له رئيسا ً حتى تعود الحياة إلى كل
مؤسسات الدولة».
ودعا دريان األطراف كافة إلى االلتقاء والتحاور إلخراج لبنان مما هو فيه
وتجنيبه األخطار ،معتبرا ً أن الوضع يحتاج الى حل سريع.
واستقبل الراعي السفير االميركي دايفد هِ ْل الذي قال« :نتطلع النتخاب
البرلمان رئيسا ً للجمهورية بحسب الدستور ،وندعو لتحديد موعد لالنتخابات
النيابية».
واطلع البطريرك من قائد الجيش العماد جان قهوجي على األوضاع األمنية
في البالد.

علي عبد الكريم يلتقي تقي الدين

وق��ال كنعان« :صحيح أن االنتخابات تحتاج الى
وقت للتحضير ،من هنا يمكن أن نتحدث عن مهل الشهر
أو الشهرين أو الستة أشهر ،ال الوالية الكاملة ،وهو الرأي
الذي أبديناه أمام رئيس المجلس الدستوري» .وشدد
على «أن الحجج األمنية تشكل سابقات خطيرة على
نظامنا وحقوقنا ،تسمح لكل من ال يريد االنتخابات بخلق
ظرف أمني .فأين هي الحرب المدمرة التي يتحدث عنها
القانون الدولي الذي يفسر الظرف القاهر على أساسه؟ هل
الحوادث في عرسال أو طرابلس والتي بدأت تأخذ مسارها
الطبيعي ،ترقى الى مستوى الحرب المدمرة؟ ال يجوز أن
نعتمد هذا المعيار ألنه سيخلق سابقة من التمديدات
المتالحقة وعلى الدنيا السالم».
وإذ أشار إلى «أن الميثاقية هي ما ورد في الدستور وليست
اجتهادا ًأو توسعا ًفي التفسير .سأل هل تلغى االنتخابات في
حال أعلن اي تيار سياسي عدم رغبته في المشاركة؟ وماذا
عن إجراء االنتخابات في عام  1992في ظل مقاطعة 87
في المئة من المسيحيين؟ وماذا عن رفض التمديد من قبل
التيار الوطني الح ّر وحزب الكتائب والبطريركية المارونية؟
وماذا عن االنتخابات التي أجريت في مصر وليبيا وسورية
وال��ع��راق ف��ي ظ��ل م��ا ه��و حاصل ه��ن��اك؟ بالطبع ليست
انتخابات مثالية ،ولكن الحجج االمنية ليست سببا ً لضرب
الديمقراطية واختصار إرادة الناس».
ولفت كنعان ال��ى «أننا ال نريد أن تصبح مراجعة
القضاء مسألة شكلية ،كما يحاول البعض االشاعة في
التصريحات السياسية وعبر االع�لام .نحن لن نسلّم
باالمر الواقع ،ونطالب ونتمنى على المجلس الدستوري،
أال ينتفض لنفسه فقط ،بل لمنطق الدولة والديمقراطية
وكرامة اللبنانيين ،واذا كانت من ضرورة لعملية تقصير
أو إصالح لمهل اإلعداد لالنتخابات كان به ،ولكن لن نسلم
لما يدمر مؤسساتنا وديمقراطيتنا» ،مشيرا ً إلى «أن رئيس
المجلس أكد أنه لن يكون هناك تعطيل للنصاب».
وردا ًعلى سؤال إن كان نواب التكتل سيستجيبون لدعوة
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الى االستقالة
قال كنعان« :لم أسمع أنّ الراعي طالب باالستقالة لكننا
سنستقيل إذا كان األمر يؤدي إلى انتخابات عا ّمة ،وإذا
كان البعض يعتبر «أننا مستفيدون من التمديد ،ليتركوا
المجلس الدستوري يحكم ويفصل ويتخذ قراره من دون
ضغوط».

«الأعلى للكاثوليك» يخ�شى الدخول
في �أزمة ثقة تطاول نظامنا الديمقراطي

زار رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين السفير السوري في
لبنان علي عبد الكريم علي في مكتبه في السفارة في اليرزة ،وجرى
البحث في األوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الوضع اللبناني.
وبعد اللقاء ،قال تقي الدين« :تشرفت بزيارة سعادة السفير علي حيث
بحثنا في تطورات االوضاع ،وأكدنا وقوفنا الدائم الى جانب سورية في
مواجهتها للحركات التكفيرية التي تعبث باألمن واالستقرار».
ووصف الحالة اإلرهابية التكفيرية التي ضربت سورية ولبنان وتعمل
على ضرب المنطقة بأسرها بأنها «حالة سرطانية يجب استئصالها
ومكافحتها قبل تمددها الى كل منطقة الشرق االوسط».
وقال« :إن اخطبوط االرهاب الذي تمت تغذيته بدعم اميركي  -صهيوني
 خليجي  -تركي ،في منطقة الشرق األوس��ط ،ب��دأ يصيب بشظاياهالداعمين أنفسهم ،وبدأوا يشعرون بأنهم في مأزق حقيقي بعدما انقلب
السحر على الساحر».

لحام مترئسا ً اجتماع المجلس االعلى للروم الكاثوليك
ّ

السفير السوري وتقي الدين
الجمهورية ،والعدد األكبر من ال��وزراء في الحكومة
الحالية غير منتجين ،والمجلس النيابي مدد لنفسه،
م��ا يستدعي إع��ادة نظر شاملة تبدأ ب��إق��رار قانون
جديد لالنتخابات قادر على إحداث تغيير في الطبقة
السياسية التي فشلت ،في واقعها الحالي ،في إدارة
البلد وصون المؤسسات الدستورية».
واستغرب النائب لحود المواقف المتناقضة للنائب
وليد جنبالط ودفاعه عن بعض التنظيمات اإلرهابية
في لبنان وسورية ،مشيرا ً الى «أن جنبالط ال يهتم إال
بحماية مصالحه الشخصية وهو فشل في استدراج
الطائفة الدرزية الى مواقفه بل كانت للطائفة مواقف
مشرفة ف��ي مقاومة اإلره����اب» .وج��دد التأكيد «أن
سورية برئيسها وشعبها وجيشها ومساعدة الخط
الممانع الذي تنتمي إليه ،نجحت في مقاومة تحالف
بعض الغرب وبعض العرب».
وأشاد لحود «بالمقاومة التي يقوم بها أبناء بعض
القرى ،الى جانب دور الجيش اللبناني والمقاومة،
وال��ت��ي أدت حتى اآلن ال��ى إف��ش��ال أكثر م��ن مخطط
إرهابي» ،معتبرا ً «أن االستبسال الذي يظهره هؤالء
يعوض عن التقصير في مد الجيش اللبناني بسالح
يمكن استخدامه لمواجهة إسرائيل».

نواب الوطني الحر يتقدمون بالطعن ضد التمديد في المجلس الدستوري
قدّم أمين س ّر تكتل التغيير واالصالح النائب ابراهيم
كنعان باسم نواب التيار الوطني الح ّر الطعن بمرسوم
التمديد للمجلس النيابي ،بعد مضي يومين على صدوره
في الجريدة الرسمية ،إلى المجلس الدستوري ،الذي لديه
فترة شهر للنظر في هذه المراجعة والتخاذ القرار ،وهناك
مهلة خمسة عشر يوما ً يقوم خاللها رئيس المجلس
الدستوري القاضي عصام سليمان بتعيين مق ّرر وعلى
األخير أن يرفع تقريرا ً إلى المجلس الذي يجب أن ينعقد
المجلس بنصاب ثمانية أعضاء وأن يتخذ ق��رارا ً بقبول
الطعن أو رفضه من قبل سبعة أعضاء ،وإذا لم يتوافر
نصاب السبعة أعضاء وانتهت مهلة الشهر يُصبح القانون
نافذاً.
وكان كنعان ،إضافة الى النواب سيمون أبي رميا ،آالن
عون ،ناجي غاريوس ،توجهوا الى المجلس الدستوري
والتقوا القاضي سليمان وشرحوا له ما ورد في هذه
المراجعة ،وسمعوا منه تعهدا ً للمرة الثانية أن المجلس
الدستوري سيكون مكتمل النصاب وسيجتمع للنظر في
هذه المراجعة.
ويتألف الطعن ال��ذي قدمه كنعان م��ن  28صفحة
ومو ّقع من قبل عشرة نواب من تكتل التغيير واالصالح
هم :العماد ميشال عون ،كنعان ،ادغار معلوف ،ابي رميا،
ع��ون ،حكمت دي��ب ،غاريوس ،نبيل نقوال ،ف��ادي األعور
وزياد أسود .ويركز على الر ّد على األسباب الموجبة التي
استوجبت إصدار قانون تمديد والية مجلس النواب لمدّة
سنتين وسبعة أشهر ،أبرزها أن النيابة هي تمثيل شرعي
من قبل المواطنين اللبنانيين وعلى هؤالء أن يعطوا النواب
ّ
حق تمثيلهم في المجلس ،وبالتالي ،ت ّم هذا التمديد وباتت
هناك والية ثانية مع التمديد األول لمجلس النواب وهذا
االمر لم يأتِ من شرعية شعبية.
وق��ال كنعان ف��ي تصريح م��ن المجلس الدستوري
«للطعن أسباب دستورية وأخرى وطنية .في األسباب
الدستورية ،نسأل م��اذا تعني الديمقراطية؟ ونجيب
انها تعني االنتخابات وتداول السلطة ،وإذا ضرب هذان
المعياران ماذا يبقى من الديمقراطية؟ وال يمكن ألي دستور
في العالم أن يقبل بأن يجدد نائب أو مجموعة من النواب
أو مجلس نيابي واليته من دون العودة الى الشعب ،ألن
تجديد الوكالة أو اختصارها بقانون أمر مخالف للدستور
والمبادئ الديمقراطية والدستورية».

(أكرم عبد الخالق)

�سكاف :المجل�س الد�ستوري
�أمام محطة مف�صلية
رأى رئيس الكتلة الشعبية الياس سكاف «أن المجلس الدستوري
يقف أمام محطة مفصلية ،فهو إما أن يثبت أنه السلطة القضائية األعلى
والمؤتمنة على الدستور والقوانين والمواثيق الدولية ،وإما أن يعيد
تكرار تجربة انتخابات الـ  2009يوم فعلت التدخالت السياسية فعلها
وأدت إلى رد الطعون في صحة تلك االنتخابات على رغم األدلة الدامغة
والمؤكدة التي أثبتت التجاوزات الخطيرة التي رافقتها ،أو تجربة الـ
 2013يوم جرى تعطيل المجلس من أجل تمرير التمديد األول».
وأش��ار سكاف في بيان إلى «أن المسؤولية التاريخية والوطنية،
تحتم على أعضاء المجلس الدستوري التنزه عن أي حسابات سياسية
أو طائفية ضيقة ،والنظر في الدستور والقيم الدستورية فقط ال غير،
من أجل إستعادة حقوق الشعب اللبناني ،وإيقاف مسلسل نسف النظام
الديمقراطي وضرب األسس التي بني عليها هذا الوطن ،حيث أن التمديد
يمثل انقالبا ً على وكالة الشعب للنواب ،وخيانة عظيمة لمبدأ «الشعب
مصدر السلطات».

دعا المجلس األعلى لطائفة الروم
الملكيين الكاثوليك ال��ى «تكثيف
الجهود من أجل انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،وإلى اإلس��راع في إقرار
قانون انتخاب جديد يحفظ صحة
التمثيل لمختلف مكونات المجتمع
اللبناني ،يصار على أساسه انتخاب
مجلس نيابي جديد من دون انتظار
انقضاء مهلة التمديد».
وأبدى المجلس األعلى للكاثوليك
عقب اجتماع هيئته التنفيذية في
ال��رب��وة أم��س ،برئاسة البطريرك
غريغوريوس الثالث لحام« ،أسفه
الشديد لحصول التمديد للمجلس

النيابي ،والوصول الى مرحلة شبه
تعطيل للمؤسسات الدستورية،
خصوصا ً بعد الفراغ المستمر في
رئ��اس��ة الجمهورية» ،معتبرا ً «أن
التمديد يشكل ت��ج��اوزا ً في الحياة
الدستورية والديموقراطية» .وأبدى
خشيته م��ن ال��دخ��ول ف��ي أزم��ة ثقة
تطاول نظامنا الديمقراطي الفريد
في المنطقة التي تشهد تزايد مظاهر
العنف والظلم السياسي واألمني.
ودعا المجلس األعلى للكاثوليك
ال��ى «اإلس���راع ف��ي تسليح الجيش
وال��م��ض��ي ق��دم �ا ً ف��ي تنفيذ الخطة
ال��وزاري��ة لتنظيم وج��ود النازحين

ال��س��وري��ي��ن ف��ي ل��ب��ن��ان ،خصوصا ً
أن ج��زءا ً من الخلل األمني مرتبط
بفوضى ه��ذا ال��وج��ود وكثافته»،
أم�لاً «بالوصول الى نتيجة إلطالق
الجنود المخطوفين» .وتوقف «عند
الزيارة التي قام بها وفد من المجلس
األعلى إلى منطقة البقاع الشمالي،
وما تخللها من وقفة تضامنية مشرفة
مع هذه المنطقة التي تشهد حضورا ً
مسيحيا ً وكاثوليكيا ً تاريخياً» ،داعيا ً
«المؤسسات الرسمية الى إيالء هذه
المنطقة االهتمام الكافي ،خصوصا ً
على الصعيدين األمني واإلنمائي،
نظرا ً الى المصاعب التي تمر بها».

معلولي :هل يتخذ الراعي �إجراءات
لت�صويب الم�سار الوطني؟
وج��ه النائب األسبق رئيس مجلس ال��ن��واب ميشال
معلولي أسئلة عن أسباب السكوت حول التمديد .وقال
في بيان أمس« :بعد مواقف البطريرك الماروني بشارة
الراعي اعلى منصب روحي لدى الطائفة المارونية ،عن
خطورة عدم قيام النواب بانتخاب رئيس للجمهورية
وعن انتهاك النظام الديمقراطي البرلماني وذلك بالتمديد
الثاني ل��والي��ة مجلس ال��ن��واب ،يتساءل المواطن هل
يمكن لهذا الصرح أن يبقى صامتا ً وأي خطوات عليه
ات��خ��اذه��ا إلن��ق��اذ لبنان م��ن ه��ذه األزم���ة المصيرية»؟

وسأل معلولي «هل سيقوم البطريرك الراعي بدعوة النواب
الموارنة ال��ى اجتماع يعلنون تأييدهم لهذه المواقف
وبالتالي وضع خطة عمل ،تكون االستقالة من المجلس،
أحد خياراتها؟ هل سيقوم البطريرك بدعوة رؤساء الطوائف
المسيحية واالسالمية إلى عقد قمة روحية تتبنى مواقف
بكركي؟ هل سيتخذ غبطته اإلجراءات ضمن الصالحيات
التي يمتلكها لتصويب المسار الوطني»؟ وشدد على «أن
هذه األسئلة وغيرها ينتظر أجوبتها اللبنانيون حتى ال
يبقى كالم البطريرك من دون اي اجراءات لالنقاذ».

