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حمليات �سيا�سية

جل�سة النتخاب الرئي�س في  10الجاري

موفد من الرابية في عين التينة:
�إقرار قانون انتخاب بر�سم الكتل المتم�سكة بال�ستين
أوف����د رئ��ي��س ت��ك��ت��ل التغيير
واالص��ل�اح ال��ع��م��اد ميشال عون
إلى عين التينة النائب آالن عون
الذي اطلع رئيس مجلس النواب
على أج��واء المداوالت في اللجنة
المكلفة درس قانون االنتخابات
وال��م��ح��اوالت الجارية في اتجاه
الدفع الى تحضير أرض للوصول
إلى قانون انتخاب جديد.
وأش�����ار إل����ى «أن���ن���ا متفقون
وال��رئ��ي��س ب���ري ع��ل��ى استحالة
إج����راء ان��ت��خ��اب��ات ج��دي��دة على
أس��اس القانون الحالي .ونحن
مضطرون ،إذا كان اللبنانيون فعالً
يريدون انتخابات ،أن نصل إلى
قانون انتخاب جديد ،وهذا برسم
كل الكتل السياسية ومسؤوليتها
وتحديدا ً الكتل المتمسكة بقانون
ال��س��ت��ي��ن وال��ت��ي ب��ع��دم تسهيل
مهمة إقرار قانون جديد تكون قد
ساهمت ببقاء هذا القانون ،ولذلك
علينا جميعا ً أن ن��ب��ذل الجهود
الكافية واالدارة الكافية للوصول
الى قانون انتخاب جديد».

مكاري

وال��ت��ق��ى ب����ري ن���ائ���ب رئ��ي��س
المجلس فريد مكاري ال��ذي أشار
إل���ى «أن��ن��ا ب��ح��اج��ة إل���ى ق��ان��ون
انتخابي ج��دي��د» ،الفتا ً إل��ى «أن
ل��ج��ن��ة ال��ت��واص��ل أص��ب��ح��ت في
مرحلة ات��خ��اذ خ��ط��وات متقدمة

بري مستقبال االن عون
ألن يضمن القانون الجديد أفضل
تمثيل وأن يكون في الوقت نفسه
مفيدا ً لضمان وحدة البلد».
ودع��ا إل��ى «التكاتف م��ن أجل
أن نوقف البلد على قدميه ،ألن
أكثر ما يضر البلد هو االحتقان
المذهبي والفراغ الرئاسي والفراغ
ف��ي ال��م��ؤس��س��ات» ،متمنيا ً «أن
تؤدي االجتماعات بين حزب الله
وتيار المستقبل إلى تخفيف هذا
االحتقان وملء هذا الفراغ».
وأشار إلى «أن اللجنة النيابية

(حسن ابراهيم)
التي شكلت بعد جلسة اللجان
المشتركة إليجاد صيغة مشتركة
بين االقتراحين المطروحين في
شأن االمن الغذائي ،أصبحت في
المرحلة االخيرة ،وف��ور انتهائها
من عملها ستعقد جلسة للجان
المشتركة إلنهاء ه��ذا الموضوع
وتحويله الى الهيئة العامة».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،دع���ا رئيس
مجلس النواب إلى جلسة النتخاب
رئيس الجمهورية ،الثانية عشرة
ظهر يوم االربعاء المقبل.

بالمبلي يو ّدع ال�سيا�سيين:
الأمم المتحدة قلقة من ال�شغور
ج��ال المنسق ال��خ��اص لالمم المتحدة ف��ي لبنان
دي��ري��ك ب�لام��ب��ل��ي ف��ي زي����ارة وداع���ي���ة ب��ع��د ان��ت��ه��اء
واليته على السياسيين اللبنانيين .والتقى رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ،في عين التينة ،ورحب
بـ«جهوده للدفع نحو الحوار بين األطراف السياسيين
في لبنان» ،مشددا ً على «أن الحوار ضروري من أجل
تقوية األمن واالستقرار والعيش المشترك في لبنان
وم��ن أج��ل السير ق��دم�ا ً ف��ي خ��ط��وات دستورية يجب
اتخاذها».
وعبر بالمبلي عن استعداد األمم المتحدة االستمرار
في تبادل أفضل الممارسات ولتقديم الدعم التقني إلى
الذين ينظمون االنتخابات ،وعبر أيضا ً عن قلق األمم
المتحدة من الشغور المطول في رئاسة الجمهورية،
أمالً «بأن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون

تأخير إضافي».
وزار بالمبلي رئيس ح��زب الكتائب أمين الجميل
في دارته في بكفيا ،وكانت مناسبة لعرض االوضاع
الداخلية واالقليمية ف��ي ض��وء المعطيات الراهنة
وفي مقدمها انتخابات رئاسة الجمهورية ،واألخطار
التي ترتبها الجماعات االره��اب��ي��ة على االستقرار
الداخلي.
ودع��ا الجميل «المجتمع ال��دول��ي ال��ى ات��خ��اذ كل
االج���راءات الكفيلة بإبقاء لبنان بمنأى عن اح��داث
المنطقة ،وايالء قضية العسكريين المخطوفين العناية
القصوى ،واعتماد كل القنوات لبلوغ حل سريع يعيد
االس��رى الى ذويهم ومؤسساتهم» .وتمنى التوفيق
للمسؤول الدولي في مهماته الجديدة .والتقى بالمبلي
أيضا ً رئيس حزب «القوات» سمير جعجع.

النواب ال�سابقون يدعون
 8و� 14آذار لاللتحاق بالحوار
رحبت الهيئة االدارية لرابطة النواب السابقين بالحوار
بين تيار المستقبل وحزب الله ،ودعت «بقية األفرقاء في
 8و 14آذار إلى اإللتحاق بهذا الحوار لتأتي الحلول على
مستوى الوطن».
وأكدت الرابطة بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها
النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي
«ض��رورة التوافق على القضايا المصيرية التي تهدد
الكيان وفي مقدمها قضية النازحين السوريين ،مشيرة
إلى «أنها تقدمت الى السلطات المختصة بمشروع متكامل

ينهي هذه القضية بإنشاء مجمعات سكنية عصرية وآمنة
على األراضي السورية».
وش��ددت على وج��وب التصدي للتكفيريين بتعزيز
الجيش والقوى االمنية وإنشاء األنصار وما استشهاد
الكوكبة الجديدة من العسكريين سوى حافز جديد لهذا
التأكيد.
ولفتت إلى «أنها ستتابع مساعيها والجهود لتعزيز
وحدة اللبنانيين ،وبالتالي قدرتهم على الصمود في وجه
األعاصير التي تضرب العالم العربي».

كات�شيا :الفاتيكان حري�ص على ا�ستقرار لبنان
أكد السفير البابوي المونسنيور غبريال كاتشيا أن ال شيء يبرر أو يبيح التلكؤ عن إنجاز
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،خصوصا ً أن هذا المنصب هو المرتكز األساسي في نظام لبنان
التعددي المتنوع وخصوصيته المسيحية في المنطقة».
وعزا المونسنيور كاتشيا بحسب ما نقل عنه الوزير السابق وديع الخازن ،األسباب إلى
ارتباط العوامل الداخلية في لبنان بأزمات المنطقة وتنازعاتها التي تتجاذب وتتفاعل على خلفية
مذهبية مع األسف الشديد ،مؤ ّكدا ً حرص الفاتيكان على االستقرار في لبنان والتعايش اإلسالمي
المسيحي بين كافة مكوناته من أجل درء الخطر الذي يتهدد المسيحيين في منطقة الشرق األوسط
وتذليل معاناتهم في ظل ما تعرضوا له في العراق وسورية من تهجير ونزوح وتنكيل ،األمر الذي
حرك المجتمع الدولي برمته لمواجهة خطر اإلرهاب الذي يفتك بالجميع من دون هوادة مسلمين
ومسيحيين» .وأثنى كاتشيا على المبادرة الجديدة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري
لفتح الحوار بين المستقبل وحزب الله ،وتمنى «أن تفضي إلى التفاهم على تأمين األجواء النتخاب
رئيس جديد للجمهورية يكون مدخالً لحل سائر االستحقاقات».
وأشار الخازن إلى «أن الرأي كان متفقا ً على تطبيق مبدأ النأي بالنفس في االنتخابات الرئاسية
ألنها مفتاح األمان للحفاظ على جوهر العيش والتفاعل بين األديان والثقافات والحضارات في
دول المنطقة».

كاتشيا والخازن

عون يلتقي منيمنة
بحث رئيس تكتل التغيير واالصالح النائب العماد ميشال عون ،في الملف الفلسطيني .،مع
رئيس لجنة الحوار اللبناني  -الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة ،الذي لفت إلى «أنه التقى
والعماد عون حول عدد من المواضيع المتعلقة بضمان بسط سيادة لبنان كاملة على أراضيه
وتطبيق القوانين اللبنانية وأيضا ً إعطاء الفلسطينيين ما يشعرهم بأنهم ضيوف مكرمون في هذا
البلد ،ما يخلق عالقة جديدة بين اللبنانيين والفلسطينيين ويساهم في االستقرار».
وأكد منيمنة ضرورة «أن نصل الى مرحلة يطبق كل من هو على االرض اللبنانية القوانين
اللبنانية ،اللبنانيون في الدرجة األولى ولكن أيضا ً الضيوف العرب ،أي كل مقيم وبأي صفة كان
الجئاً ،نازحا ً أو ضيفاً ،ويجب أن يخضع الى القوانين اللبنانية ويطبقها».
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قبالن ي�ستقبل وفداً من «القومي»

م�ؤتمر الأزهر يختتم �أعماله

قان�صو ي�أمل ب�أن ي�ؤدي الحوار
�إلى تما�سك الوحدة الوطنية

دريان :القوى ال�ضالة تحاول �ضرب عي�شنا الم�شترك
مطر :الأخطار تحدق بنا ُمهددة بالتقهقر

ثمن رئيس المكتب السياسي في الحزب السوري القومي االجتماعي الوزير السابق
علي قانصو عاليا ً تضحيات الجيش اللبناني في مواجهة الجماعات التكفيرية.
وتقدم بأحر العزاء من قيادة الجيش بالشهداء السبعة الذين قضوا في كمينين
نصبته لهم هذه المجموعات االرهابية في جرود راس بعلبك وجرود عرسال كما
تقدم بالعزاء من ذويهم ،داعيا ً مجددا ً لاللتفاف حول المؤسسة العسكرية باعتبارها
ضامنة امننا واستقرارنا».
كالم قانصو ،جاء بعد زيارته مع وفد من الحزب القومي ضم نائب رئيس المكتب
السياسي د .كمال النابلسي وعضوي المجلس االعلى قاسم صالح وعاطف بزي،
نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن في مقر
المجلس ،وتم البحث في تطورات األوضاع في لبنان والمنطقة.
ودعا الى وقف كل الحمالت المشبوهة التي يتعرض لها الجيش ،مشيرا ًإلى «أن هذا
التعرض ضربا ً من ضروب الخيانة الوطنية ،وشدد على ضرورة اإلفراج عن الهبتين
السعوديتين لتأمين المستلزمات التي يحتاجها الجيش ضد اإلرهاب وفي طليعتها
السالح ،مستغربا ً لماذا تأخرت الهبتان السعوديتان إلى اآلن ،ومطالبا ً الحكومة
اللبنانية بالقبول بالهبة االيرانية بتسليح الجيش.
وإذ ثمن الجهود التي تبذل في تحريك عجلة الحوار ،حيا قانصو جهود الرئيس
نبيه بري ،وأمل أن يؤدي هذا الحوار الى تخفيف االحتقان الداخلي وتماسك الوحدة
الوطنية والى مزيد من االلتفاف حول الجيش ،وإلى التفاوض حول االستحقاقات
الداهمة وفي طليعتها انتخاب رئيس جمهورية واقرار قانون عصري لالنتخابات
النيابية».
واطلع الشيخ قبالن من رئيس لجنة المحامين لمتابعة قانون االيجارات أديب
زخور على رأس وفد ،على الظلم الالحق بقدامى المستأجرين ومطالبهم بتعليق العمل
بالقانون الجديد لاليجارات وإجراء التعديالت على قانون اإليجارات الجديد حتى
يصبح متوازنا ً عادالً.

�سالم وريفي وخليل و�شخ�صيات
عادوا كرامي في الم�ست�شفى
استقبلت عائلة الرئيس عمر كرامي مزيدا ً من المطمئنين إلى صحته في
مستشفى الجامعة األميركية ،حيث عاده كل من رئيس ال��وزراء تمام سالم،
وزير العدل أشرف ريفي ،المعاون السياسي لألمين العام لحزب الله حسين
خليل ممثالً السيد حسن نصر الله ،الوزراء السابقون :بشارة مرهج ،زياد بارود
ويعقوب الصراف ،النائبان السابقان سليم حبيب وحبيب سعد ،رندة بري،
إضافة إلى رئيس بلدية طرابلس نادر الغزال ورئيس غرفة التجارة في الشمال
توفيق دبوسي ،رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيال ،عوني الكعكي ،روي عيسى
الخوري ،هشام جارودي ،فؤاد دعبول ،جاك واكيم ،سعيد حالب وزياد كرامي.

غانم من بكركي :مواجهة
التطرف بالعي�ش الم�شترك
شدد النائب روبير غانم على «ض��رورة ملء الشغور الرئاسي في أسرع وقت،
انطالقا ً من مبدأ الحفاظ على روحية الدستور الذي لم يطبق إال استنسابياً ،وجرى
تعديله مرات عدة».
وقال غانم بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في بكركي:
«نحن اللبنانيون سقفنا دستور الطائف الذي يجب أن نحافظ عليه ،حتى ال نعرض
وجودنا والكيان اللبناني لألخطار المحدقة بنا في هذا المحيط العربي» ،مشيرا ً إلى
«أن مواجهة التطرف الديني تكون بالعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين،
والذي هو مبرر وجود لبنان».
والتقى البطريرك الماروني النائب السابق مخايل ضاهر الذي أشار إلى «أنه ال
يمكن الحكم في لبنان ،إن لم تكن هناك مشاركة فاعلة وسليمة لكل المكونات ،في إدارة
شؤون البالد ،وكذلك نستهجن ونستغرب التأخير في إكمال هذه الصيغة باإلحجام
عن انتخاب رئيس للجمهورية يمثل مكونا ً أساسيا ً في المجتمع اللبناني .وأكد «أنه
ال ب ّد من قانون انتخابي يحقق المناصفة الحقيقية ،ال الصورية بين الشعب ،أي بين
المسلمين والمسيحيين ،على ما نص عليه اتفاق الطائف والمادة  24من الدستور».
واستقبل الراعي المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة رئيس الرابطة
النقيب سمير ابي اللمع الذي أكد «أن الفراغ الرئاسي في هذه الظروف التي تمر بها
البالد ،سيؤدي الى انهيار الوطن ونقوم بجميع االتصاالت مع سفراء الدول الكبرى
لتحقيق هذا االستحقاق ،وهم متجاوبون مع ضرورة االس��راع اليوم قبل الغد في
انتخاب رئيس للجمهورية» .وأشار ابي اللمع إلى «أن أبواب بكركي مفتوحة أمام
الجميع ،وقام البطريرك بما يمليه عليه واجبه الوطني ،ولن يحيد عن هذا الموقف،
فهو ال يفضل حزبا ً على آخر وال رئيسا ً على آخر ،ألنه يؤمن بأن من يتولى رئاسة
الجمهورية سيكون للبنان كله وللطوائف كلها.
وتلقى الراعي من عائلة اللواء الشهيد فرنسوا الحاج دعوة للمشاركة في قداس
الذكرى السنوية السابعة على استشهاده ،عند الساعة الخامسة والنصف من
مساء الجمعة المقبل في كنيسة مارعبدا وفوقا في بعبدا ،وإزاحة الستار عن النصب
التذكاري.
ومن زوار بكركي ،الوزير السابق مروان شربل ،السفير جوي تابت ،ثم نائب رئيس
جامعة آل ابو جودة جان ابو جودة ،ورئيسة اتحاد التايكواندو عضو مجلس بلدية
الجديدة صوفي ابو جودة.

دريان خالل ترأسه جلسة في مؤتمر االزهر في القاهرة
أك��د مؤتمر األزه��ر ال��داع��ي الى
مواجهة اإلره���اب والتطرف «أن
االسالم «براء» من «االرهاب» الذي
يرتكب باسمه .وكان مؤتمر األزهر
اختتم أعماله أم��س بعد جولة
مناقشات وم��ش��اورات تمحورت
حول ما يدور في الشرق االوسط
م��ن اع��م��ال عنف واج����رام باسم
الدين االسالمي ،وذلك بمشاركة
شخصيات روح��ي��ة ودي��ن��ي��ة من
 120دول���ة ،ون���دّد المشاركون
بأعمال القتل وتهجير المسيحيين
ومحاولة إبادة األقليات في منطقة
الشرق األوس��ط ،وناقشوا قضيّة
ال��ت��ط��رف وأث����ره ع��ل��ى المجتمع
واإلرهاب وأثره على المجتمعات
العربية واإلسالمية ووضع رؤية
مستقبلية وم��ا ال��ذي يمكن فعله
للخروج من هذه األزمة.
وش����ارك ف��ي ال��م��ؤت��م��ر مفتي
الجمهورية الشيخ عبداللطيف
دري����ان رئ��ي��س أس��اق��ف��ة ب��ي��روت
ل��ل��م��وارن��ة ال��م��ط��ران ب��ول��س مطر
ممثالً بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق الكاردينال م��ار بشارة
بطرس الراعي ،والعالمة السيد
حسن فضل الله.

دريان

وأكد المفتي دريان خالل ترؤسه
جلسة في مؤتمر األزهر في القاهرة
عن موضوع «المواطنة والعيش
المشترك» على «مفهوم المواطنة
بين المسلمين والمسيحيين التي
تدعو ال��ى المساواة في الحقوق
والواجبات من دون اي تمييز»،
م��ش��ددا ً على «اح��ت��رام الحريات
الدينية وحقوق االنسان كأساس
للعيش المشترك في مجتمعاتنا
المتنوعة والمتعددة».
وقال دري��ان« :القوى الظالمية
التي تحاول ضرب صيغة عيشنا
المشترك ،هي ق��وى دخيلة على
مجتمعاتنا ،خارجة عن ادبياتنا،
متمردة على مبادئنا ومش ّوهة
لقيمنا اإليمانية .انها قوى ضالة
ومغضوب عليها».
ودع��ا ليكون هذا االجتماع في
األزه���ر ردا ً اسالميا ً – اسالمياً،

واسالميا ً – مسيحياً ،وردا ً انسانيا ً
ش��ام�لاً يقطع داب���ر الفتنة التي
يحيكها الظالميون اإلرهابيون
تنفيذا ً لمآرب شيطانية تستجيب
إلي��ح��اءات ولتعليمات خارجية
تستهدفنا جميعا ً في ادياننا وفي
مذاهبنا وفي أوطاننا».

مطر

ورأى ال���م���ط���ران م��ط��ر «أن
المسيحيين يتعرضون اليوم
ف��ي ب��ع��ض م��ن ب��ل��دان المنطقة
وسواها من المناطق إلى أعمال
اره��اب��ي��ة تقتلعهم م��ن أرض��ه��م
وتنكر عليهم أب��س��ط حقوقهم.
كذلك يضرب اإلره���اب أيضا ً في
صفوف المسلمين ،ولغة التكفير
تطاول الجميع من دون استثناء،
وش��ر م��ا ف��ي ه��ذا االره����اب ال��ذي
ي���ذر ق��رن��ه ف��ي ال��زم��ن ال��ح��اض��ر
ه��و أن��ه يتلبس اإلس�ل�ام ويبغي
إعادة الخالفة وفتح باب الجهاد،
ول��ك��ن على غير ق��واع��د اإلس�لام
وبما يخالف تعاليمه» ،مشيرا ً
إلى «أنها ظاهرة مريبة ال تكافح
بالقوة المادية وحدها ،بل بنشر
الوعي الديني في كل الصفوف،
وال سيما ف��ي الطبقات الفقيرة
وبتأمين العدالة االجتماعية لها
والتنمية االقتصادية بعيدا ً من
أم��راض الرشوة واألث��رة بالحكم
على حساب الضعفاء».
واعتبر «أن مكافحة هذه الظاهرة
المريبة مسؤولية مشتركة تقع
على المسلمين والمسيحيين معاً،
فالتفريق في ما بنيهم اليوم هو
عمل م��ع��ا ٍد ك � ّل ال��م��ع��اداة لحسن
المصير في المنطقة بأسرها .فيما
جمعهم يؤدي الى تطوير المنطقة
وال��ى إع�لاء شأن الحق والعدالة
في صفوف أبنائها».
وش��دد على «أن مفتاح التقدم
فهو في نشر مفهوم المواطنة حيث
الجميع يواطن الجميع بالمساواة
في الحقوق والواجبات» .ولفت إلى
«أنه إذا ما سويت أمور المواطنة
واحتضن المسلمون والمسيحيون
بعضهم بعضا ً وتب ّنوا مصيرهم
المشترك ازداد الشرق مناعة فوق

مناعة وواجه خطر اإلرهاب الذي
راح يتمادى اليوم في قتل األبرياء
وص��وال ً إلى غاياته ،كما يستغ ّل
ضعف الضعفاء ليتخذهم مطية
لمآربه التي ال ُتجدي ألحد نفعا ً
حتى وال ألصحابها».
وأك��د «أن األخ��ط��ار تحدق بنا
ُمهدِّد ًة بالتقهقر وضياع الحضارة،
بفعل م��ن االره����اب ال��س��ال��ك في
طريق االف��ن��اء» ،مشيرا ً إل��ى «أن
ف��رص�ا ً للتقدم تنتظرنا ،ولدحر
القوى الظالميّة كلها».

فضل الله

وق����ال ال��ع�لام��ة ال��س��ي��د علي
فضل الله في الكلمة التي ألقاها
في المؤتمر« :لن يستقيم حالنا
إال إذا انتفضنا على ك��ل إره��اب
يتعرض له أي إنسان على هذه
األرض ،لهذا ،ف��إن المطلوب هو
االتفاق واالل��ت��زام بتعريف دقيق
لالرهاب ،انطالقا ً من أحكام الدين
وجوهره».
وأض��اف« :ينتظرنا الكثير من
العمل ،نظرا ً إلى أن اإلره��اب في
جله ،يسعى إلى التلبس بلباس
ال��دي��ن وع��ب��اءت��ه لتبرير أفعاله
وجرائمه ،ومن ذلك يستمد مقومات
استمراره.
ل����ذل����ك ،ال ب����د م����ن ت��ن��ق��ي��ح
ال��م��وروث ال��دي��ن��ي ال���ذي تستند
إليه الجماعات التكفيرية لتبرير
إج��رام��ه��ا ،وإع���ادة االع��ت��ب��ار إلى
مفهوم األنسنة في التعامل مع
اآلخر المختلف ،انطالقا ً من حديث
اإلم��ام علي« :الناس صنفان :إما
أخ لك في الدين ،أو نظير لك في
الخلق» ،وتعزيز مبدأ المساواة
مع اآلخر».
وشدد فضل الله على «ضرورة
تعزيز لغة الحوار والتالقي على
كل المستويات ،ال على مستوى
النخب فحسب ،وخصوصا ً بين
المؤسسات الدينية ،لكي يصبح
ه��ن��اك ت��ق��ارب م��ا بين المناهج،
وت��ب��ادل للخبرات الدينية على
مستوى المدرسين والمتعلمين
والباحثين».

