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تظهير مواطن الخالف من دون حلول
لجنة التوا�صل :كالم في كالم

معادلة «الم�ستقبل» :فرنجية
في بعبدا والحريري في ال�سراي

«البناء»  -خاص:
ال تنتهي ق��ص��ة إب��ري��ق ال��زي��ت
في اللجنة المكلفة دراس��ة قانون
االنتخاب ،وإن كانت ه��ذه اللجنة
في «الجزء الثالث» من عملها ،تشهد
تبديالت في األسماء بين الجلسة
واألخ���رى ،إال أنها لم تبدل تبديالً
في عملها الذي ال يزال على حاله.
م��ا إن ح��ل ال��ن��ائ��ب م���روان حماده
مكان النائب أكرم شهيب عن الحزب
التقدمي االشتراكي ،حتى استعيض
عنه أمس بالنائب عالء الدين ترو
ل��دواع��ي ت��واج��ده في اله��اي .وحل
النائب إيلي ماروني مكان النائب
سامي الجميل الموجود في لوس
ان��ج��ل��وس ،والمستخف أص�لاً في
ج��دوى عمل ه��ذه اللجنة ،فيما ال
يزال النائب زياد القادري يخضع
ل��ت��دري��ب ،ف��زم��ي��ل��ه ال��ن��ائ��ب أحمد
فتفت ل��م يسافر وال ي��زال يحضر
االجتماعات ،وبالتالي هو الناطق
الرئيس باسم كتلة المستقبل.
دخلت اللجنة أمس في المنهجية
التي تقضي االتفاق على مواضيع
تتعلق بتقسيمات الدوائر إن كان
بالنسبي أو االك��ث��ري .أك��د النائب
ج����ورج ع����دوان م��وق��ف��ه «أن����ه إذا
مضت فترة الشهر من دون االتفاق
ع��ل��ى ق��ان��ون ان��ت��خ��اب ي��ج��ب نقل
كل االقتراحات إلى الهيئة العامة
مباشرة للبت بقانون االنتخاب.
علما ً أن ه��ن��اك وج��ه��ة نظر ثانية
تعكس وجهة نظر رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري «أن��ه لن يح ّول
اق��ت��راح��ات القوانين والمشاريع
االن��ت��خ��اب��ي��ة إل���ى الهيئة العامة
للتصويت عليها إال بعد انتخاب
رئ��ي��س للجمهوريّة ،إف��س��اح�ا ً في
المجال ،أمام رئيس الجمهورية في
إب��داء رأيه في القانون االنتخابي.
أم���ا ال��ن��ائ��ب الكتائبي ع��ن دائ���رة
زحلة فأكد موقف حزبه الرافض

} هتاف دهام

غانم مترئسا ً اجتماع لجنة التواصل امس
لالستثناءات التي تأخذ في االعتبار
طائفة من دون أخرى وتحديدا ً في
تقسيمات محافظة جبل لبنان.
يدرك النواب أنهم لن يحرزوا أي
تقدم ملموس في دراسة تقسيمات
االقضية والمحافظات ،إال أن ذلك
لم يمنعهم من الدخول في نقاش
ت��ق��س��ي��م األق��ض��ي��ة ع��ل��ى مستوى
األكثري .فأعيد أمس تأكيد الموقف
األرمني ال��ذي عبّر عنه النائب عن
حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان
الذي يطالب بنقل المدور من دائرة
بيروت الثانية إلى األشرفية ،أي نقل
المقعدين االرمنيين اللذين من حصة
سيبوح قالباكيان (االرثوذكسي)
وارث��ي��ور ن��ظ��ري��ان (الكاثوليكي)
إلى دائرة بيروت األولى التي تضم
األشرفية ،الرميل ،والصيفي .أيد
بقرادونيان في موقفه النائبان آالن

(تموز)
ع��ون وايلي م��ارون��ي ،في حين رد
النائب االرم��ن��ي عن دائ��رة بيروت
األولى سيرج طورسركسيان ،بين
ال��م��زح وال��ج��د ،بنقل مقعد االرم��ن
االرث���وذك���س إل���ى ال��م��ت��ن واي��ج��اد
ط��ري��ق��ة م���ا ل��ت��أم��ي��ن االن��ت��خ��اب،
باستحداث دائ���رة مصغرة تضم
مقعدين لألرمن ،وب��دا ذل��ك عرقلة
لطرح النائب عن حزب الطاشناق
ال��ذي جاوبه «ان��ت كاثوليكي شو
خصك باالرثوذكس».
وف���ي حصيلة ال��م��واق��ف ال��ت��زم
النائب علي فياض الصمت ،ردا ً
على س��ؤال رئيس اللجنة النائب
روب��ي��ر غانم للنواب األع��ض��اء منْ
الموافق على تقسيمات األقضية
ومنْ المعترض؟ وأوضح أن صمته
ال��ذي يفهم منه موافقة مبدئية ،ال
يعني عدم االعتراض ،وأن له حق

االع��ت��راض الالحق على تقسيمات
األقضية ،فيما لو بدا أن آلية توزيع
ال��م��ق��اع��د ستفضي إل���ى اخ��ت�لال،
األم���ر ال���ذي يستدعي إع���ادة نظر
ف��ي تقسيمات األق��ض��ي��ة» ،مشددا ً
على «أنه ملتزم بأهمية تقسيمات
الدوحة التي يستند إليها مشروع
الرئيس نبيه بري بوصفها تحوز
على توافقية ما ،من قبل المكونات
اللبنانية.
وف��ي ال��م��داوالت ح��ول تقسيمات
المحافظات على أساس النسبية،
سجل مجددا ً تأكيد اشتراكي على
ُ
لسان النائب ترو على تقسيم جبل
لبنان إل��ى دائرتين (األول���ى تضم
ال��ش��وف – عاليه ،والثانية تضم
بعبدا – المتن ،كسروان – جبيل)،
أيده في ذلك النائبان فتفت وعدوان،
وف��ي رد على ان��زع��اج الكتائب من

م��راع��اة الخصوصية ال��درزي��ة في
تقسيم جبل لبنان ،أك��د ال��ق��ادري
ان عاليه منطقة مختلطة وليست
درزي��ة ،ويجب النقاش من منطلق
وطني .فيما طرح النائب عون درس
جبل لبنان كدائرة واحدة ،مع إبقاء
المقاعد الدرزية على أساس النظام
األكثري .لم يعلق أحد من النواب
ع��ل��ى اق��ت��راح ال��ن��ائ��ب ع��ن التيار
الوطني الحر ،بحجة أنه في حاجة
الى درس.
وبالتالي ،فإن حصيلة النقاش
في اجتماع لجنة التواصل أمس،
هو تظهير الخالف ،وتحديد مواطن
ال��خ�لاف ،م��ن دون االن��ت��ق��ال إل��ى
تقريب وجهات النظر ،والمعالجة،
أو ب���االح���رى ك��م��ا ق����ال ال��ن��ائ��ب
طورسركسيان «النواب عم يحكو
مع بعض».

تكليف «هيئة العلماء» التفاو�ض مع الخاطفين �صعب
والحريري يدعو �إلى ح�سم ق�ضية الع�سكريين
بانتظار ما ستؤول إليه اإلتصاالت بشأن الجهة غير الرسمية
التي ستحل مكان الموفد القطري في المفاوضات مع خاطفي
العسكريين ،لفتت «هيئة علماء المسلمين» التي تطمح إلى هذا
الدور ،إلى أن تكليفها بذلك صعب.
وف��ي ه��ذا االط���ار ،ق��ال عضو الهيئة الشيخ ع��دن��ان أمامة
لـ«المركزية»« ،قد ال نحصل على تفويض رسمي ،والتكليف يبدو
صعباً ،لكن ال ضير في ذلك .فنحن ال نسعى الى منصب ،بل نريد
حالً .ولذلك ،سنضع امكاناتنا في خدمة المسؤولين ،ومستعدون
لنقل الرسائل بين الطرفين ،أو إلطالق خطابات التهدئة ،واألحكام
الشرعية لئال يتمادى الخاطفون .ونحن مستمرون في مبادرتنا،
قبلت الحكومة تكليفنا أو ال ،ألن هذا الملف انساني وأخالقي
شرعي ،وجاهزون للخدمة في أي لحظة».
وأشار إلى ان جولة الهيئة على عدد من ال��وزراء والقيادات
السياسية كانت ايجابية «وتبين لنا أن الفكرة التي كانت في
أذهاننا عن تخبط رسمي وغياب اي تصور للحل ،غير صحيحة.
فهناك قبول لمبدأ المقايضة والقرار في هذا الخصوص اتخذ.
لكن المعنيين طالبونا بمحاولة اقناع الخاطفين بأن يكونوا
ايجابيين إلنجاح المفاوضات ،ألن الحكومة من جهتها ،جاهزة
ومستعدة».
وعن موافقة الحكومة على المقايضة لكن ضمن القوانين
المرعية ،أشار أمامة الى «اننا نتفهم طلب الحكومة ،فالدولة بال
رئيس وال يمكن ألي كان فتح باب السجون وإخراج المعتقلين.
نأمل بأن نتمكن من اقناع الخاطفين بعدم طلب المستحيل».
ولفت الى ان رئيس «الهيئة» الشيخ سالم الرافعي تواصل أول
من أمس «في شكل غير مباشر مع الخاطفين ،من خالل أحاديثه

على القنوات الفضائية ،والرافعي له رمزيته ،وما قاله يجب ان
يعيد الثقة بين الطرفين ،وربما بعد عودة رئيس الحكومة تمام
سالم من فرنسا ،قد نلمس أمرا ً عمليا ً على األرض».
واعتبر أمامة ان «ما يش ّوش على المفاوضات غياب التنسيق
بين األجهزة الرسمية ،ففي حين السياسيون واالمنيون صادقون،
قاض او ضابط ما ينسف االيجابية التي كانت
يصدر قرار من
ٍ
سائدة على سبيل المثال .ثانياً :االعالم :ليتقوا الله! فبعضهم ال
يريد ان تنتهي االزمة ويريد ان تنفجر االمور تحقيقا ً لمصالحه
الخاصة .ويجب ضبط هذا النشاز».
من جهة اخرى ،أسفت لجنة اهالي العسكريين المخطوفين
في بيان «ان يستغل البعض مواقفه ومصالحه الخاصة من اجل
توجيه االتهامات بحق غالبية من يتعاطون بملف العسكريين
من خالل ضميرهم إلعادة األسرى الى اهلهم ،من دون ان تكون
لهم مصلحة شخصية او خاصة».
ودافعت عن عضو لجنة األهالي الشيخ عمر حيدر مؤكدة انه
يوجهنا يوما ً الى اي طرف ولم يحاول الضغط علينا .وبناء
«لم ّ
عليه نتعاطى معه كشخص من أهالي المخطوفين ونستنكر
التعرض له ونرد االفتراء عليه الى من أطلقه».
إلى ذلك ،دعا الرئيس سعد الحريري الحكومة «إلى اتخاذ قرار
حاسم يضع حدا ً لقضية خطف العسكريين وإعادتهم سالمين»،
معتبرا ً في تغريدة له عبر «تويتر» أن «إعدام العسكري الشهيد
علي البزال واالستمرار في خطف العسكريين جريمة يجمع
اللبنانيون على التنديد بها» مؤكدا ً في الوقت عينه أن ما وصفه
بـ»حصار عرسال واالنتقام منها خدمة تقدم للخاطفين».
ورأى المكتب السياسي للجماعة االسالمية في بيان «ان

ال�سريان الكاثوليك :لتحرير المو�صل
ونينوى و�إيجاد حل �سيا�سي في �سورية
ناشد أساقفة كنيسة السريان الكاثوليك األنطاكية القوى السياسية
في لبنان تجاوز الخالفات ،وإيثار مصلحة الوطن العليا ،واإلسراع في
رئيس جديد للجمهورية اللبنانية ،واإللتفاف حول الجيش
انتخاب
ٍ
والقوى األمنية في مساعيها الستتباب السالم واإلستقرار في البلد.
كالم األساقفة جاء في خالل عقدهم مجمعهم السنوي في الوكالة
البطريركية في روما في االيام الثالثة الماضية ،برئاسة بطريرك السريان
االنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان ،ومشاركة جميع آباء
المجمع اآلتين من أبرشيات لبنان والعراق وسورية ومصر والواليات
المتحدة وكندا وفنزويال والنيابة البطريركية في القدس واألردن والوكالة
البطريركية في روما.
وأطلق االساقفة صرخة مدوية إلى قادة الدول الكبرى وضمائر العالم،
لإلسراع في تحرير الموصل وبلدات سهل نينوى ،ليعود أهلها إليها،
ويعيشوا في سالم وأم��ان .وطالبوا بضمانات دولية ومحلية لرعاية
المهجرين وتعويض خسائرهم ،وتوفير مستلزمات السكن الالئق
والعيش اإلنساني.
وناشد األساقفة جميع ذوي اإلرادات الصالحة ممن لهم دفة القرار
في العالم ،إليجاد حل سياسي للنزاع في سورية ،والعودة إلى طاولة
المفاوضات ،والكف عن إذك��اء ن��ار الحرب ع��وض التهدئة ،وطالبوا
باإلسراع في اإلف��راج عن المطرانين يوحنا ابراهيم وبولس اليازجي
والكهنة المخطوفين.
وأعربوا عن تأييدهم لل ّم شمل الصف الفلسطيني وضمان حقوقه،
وص��وال ً إلى قيام دولته المستقلة عبر مباحثات حرة وق��رارات دولية
حروب عدة في المنطقة.
ضامنة وجادة وملزمة ،بذلك ينزع فتيل
ٍ

ع�ضوم يرد على حمادة:
قولك ال ي�صدقه عاقل
أوضح وزير العدل السابق عدنان عضوم في بيان أنه ورد في إفادة النائب
مروان حمادة أمام المحكمة الخاصة بلبنان أول من أمس ،أنني كنت وزيرا ً
للعدل قد هددته بالسجن ثم تراجعت عن ذلك .اني أجزم بأن ال صحة مطلقا ً
لهذا القول وهو قول ال يصدقه عاقل ،وإني كنت بصفتي وزيرا ً للعدل حينذاك قد
اقترحت ونلت موافقة مجلس الوزراء ،على احالة محاولة اغتيال الوزير حماده
قاض محققا ً عدليا ً ما زال الملف بيده».
الى المجلس العدلي وتم تعيين ٍ

3

حمليات �سيا�سية

أزمة العسكريين المخطوفين أزمة وطنية تعني كل اللبنانيين،
ومسؤولية تحريرهم تقع على عاتق الحكومة اللبنانية بالدرجة
األولى واألخيرة ،وال يحق ألي فريق داخل الحكومة أو خارجها
أن يقحم حساباته الخاصة في هذا الملف ،مما يعرقل أو يؤخر
تحريرهم ،أو يتسبب في تصفيتهم الواحد تلو اآلخر».
واعتبرت انه «إما أن يعطى الغطاء لمفاوضات جدية كتلك التي
شهدناها في ملف راهبات معلوال ،حيث كان المفاوض اللبناني
على درجة عالية من الكفاءة واالحتراف ،وإما أن يتم اإلفصاح عن
الجهة التي تعرقل».
بدوره ،أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي رفضه «الحصار
الذي تتعرض له عرسال األبية وأهلها الصابرون ،الذين أعلنوا
منذ البداية تمسكهم بخيار الدولة والمؤسسات» ،الفتا ً الى «اننا
إزاء هذا التمادي الحاصل ،خصوصا ً في منطقة البقاع الشمالي،
نتوجه الى الجميع لوقف هذه الممارسات».
إلى ذلك ،قال رئيس بلدية عرسال علي الحجيري لـ«المركزية»،
«أبلغنا ان الحواجز رفعت ويبدو ان الوضع عاد الى طبيعته.
ومنذ ليل (أول من) أم��س ،أزيلت الحواجز غير الشرعية عن
ال��ط��رق ...وصباح اليوم (أم��س) ،خ��رج بعض العراسلة من
المدينة وتنقلوا في البقاع».
وعن مطالبة آل البزال بتسليم الشيخ مصطفى الحجيري (ابو
طاقية) ،أجاب رئيس البلدية «نحن لسنا سلطة محلية رسمية،
ومن يوقف «ابو طاقية» هو الدولة اذا كان فعالً مرتكباً .لكن في
رأينا ان الشيخ مصطفى مظلوم ،فهو قام بكل ما يمكن ان يقوم به،
وساهم أكثر من مرة في انقاذ البزال ،وكانت له اليد البيضاء في
ملف العسكريين ،وال تجوز المطالبة بمعاقبته».

لبنان في �أم�س الحاجة �إلى حوار بين مكوناته

ع�سيري :التوافق الم�سيحي ينجز اال�ستحقاق الرئا�سي

يستقبل لبنان بعد  20يوما ً عاما ً جديدا ً من
دون ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة .ل��ن يضيء
رئ��ي��س الجمهورية وال��س��ي��دة األول���ى شجرتي
الميالد في بهو قصر بعبدا والباحة الخارجية.
ت��ط��وى أوراق روزن���ام���ة ع���ام  2014م��ن دون
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د للجمهورية ،م��ع مرور
مئتي يوم من الفراغ في موقع الرئاسة األولى.
ف���ي ج��ل��س��ة ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س أم���س ال��ت��ي لم
تعقد للمرة  16لعدم اكتمال النصاب ف��ي ظ ّل
عدم التوافق على اسم المرشح ال��ذي سيحظى
بالتوافق ،أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري
الجلسة إلى السابع من كانون الثاني المقبل في
بيان ت�لاه األمين العام للمجلس عدنان ضاهر
في القاعة العامة التي دخلها  59نائبا ً من 14
آذار وكتلة التحرير والتنمية وجبهة النضال
الوطني.
ت���ك��� ّرر أم���س م��ش��ه��د اإلرج������اء ،ل��ي��ت��ك�� ّرر معه
حضور النواب ذاتهم ،وتصريحاتهم التي مع
ك��ل ن��ه��اي��ة ج��ل��س��ة ،ي��ن��ال ال��ح��ص��ة األك��ب��ر منها،
رئيس تكتل التغيير واالص�لاح العماد ميشال
ع���ون ،على ل��س��ان ن���واب «ال��ق��وات» و»الكتائب»
وتيار المستقبل.
إال أن المفارقة الوحيدة أم��س ،ان ن��واب 14
آذار اكتفوا ب��رد م��ن نائب رئيس ح��زب القوات
ال��ن��ائ��ب ج����ورج ع�����دوان ع��ل��ى ت��ص��ري��ح العماد
ع��ون بعد اجتماع التكتل أول م��ن أم��س «ان��ه ال
امكانية للوصول ال��ى رئيس للجمهورية عنده
اص��ط��ف��اف ح���اد ف��ي ف��ري��ق  8آذار وف���ي فريق
 14آذار ،وبالتالي علينا ال��ت��واف��ق على رئيس
نتفاهم عليه جميعنا ،لكي يكون الرئيس العتيد
ق��ادراً ،ويحافظ على الجمهورية ومدعوما ً من
الجميع» ،الفتا ً في الوقت عينه إلى «أن الوصول
إلى تسوية في شأن الرئاسة يبدأ بالجلوس مع
العماد ع���ون» .وت��زام��ن ك�لام ع���دوان م��ع إعالن
رئ��ي��س ح��زب��ه سمير جعجع اس��ت��ع��داده «لتلبية
دع���وة ع��ون ل��زي��ارة ال��راب��ي��ة م��ع وج���ود اقتراح
جدي للرئاسة».
التزم ن��واب تيار المستقبل المندفع للحوار
مع حزب الله ،الصمت .تجنّبوا بإيعاز من رئيس
ت��ي��ار المستقبل ال��ن��ائ��ب سعد ال��ح��ري��ري انتقاد
حزب الله وتحميله مسؤولية أي حادث يحصل
ف��ي ل��ب��ن��ان .دخ���ل رئ��ي��س كتلة المستقبل فؤاد
السنيورة وخرج من دون اإلدالء بأي تصريح.
وعلى رغم هذا المشهد ،إال أن الحراك الغربي
ك��ان شاغل ال��ن��واب في أحاديثهم الجانبية ،مع
تأكيد الجانبين الفرنسي والروسي على لسان
الموفد الرئاسي الروسي نائب وزير الخارجية
لشؤون الشرق األوس��ط ميخائيل بوغدانوف،
مدير قسم الشرق األوسط في وزارة الخارجية
الفرنسية ج��ان ف��رن��س��وا ج��ي��رو ،اإلس����راع في
انتخاب رئيس توافقي للبنان.

وتحدثت مصادر نيابية في  14آذار لـ«البناء»:
«إن ال���وض���ع ال��م��ع��ق��د ال��م��ح��ي��ط باالنتخابات
الرئاسية في طريقه إل��ى الحل ،ال��ذي لن يكون
مسيحياً ،إنما اقليميا ً ودولياً ،وسيكون ضمن
سلة توافقات ستحصل في لبنان».
وتجزم المصادر «أن ال نية فرنسية لتغيير أو
تعديل الدستور النتخاب قائد الجيش العماد جان
قهوجي لرئاسة الجمهورية أو حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،وأن هناك اتجاها ً لضرورة
احترام الصفة التمثيلية للرئيس العتيد».
إال أنّ م���ص���ادر ف���ي  8آذار ت��س��أل إذا كان
الفرنسي يريد فعالً استبعاد سالمة من رئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة ،ل��م��اذا ج��ي��رو اس��ت��ب��ق زي��ارت��ه الى
بيروت بالقول« :أنه ليس واردا ً تنصيب عسكري
لرئاسة الجمهورية» ،بينما كان أخف وطأة على
قائد الجيش لو أعلن جيرو «أننا لسنا في وارد
الترحيب بتعديل ال��دس��ت��ور ،ف�لا يستفز كالمه
قهوجي كما حصل»؟

ال نية فرن�سية
في تعديل الد�ستور
النتخاب الرئي�س
وعلى رغ��م ذل��ك ،تؤكد المصادر نفسها في
 14آذار «أن ال��ق��ي��ادات المسيحية ف��ي فريقها
(ال���ق���وات وال��ك��ت��ائ��ب) تعتبر أنّ وص���ول رئيس
مسيحي وس��ط��ي ع��ل��ى غ���رار ال��رئ��ي��س ميشال
سليمان ،يعني أنّ السيناريو سيتك ّرر بعد ست
سنوات ،وهذا يعني ضرب الدور المسيحي في
لبنان» .وتلفت إلى «أنّ هذه القيادات التي تملك
حيثية على األرض ،مستعدة أن تقبل برئيس
ت��ي��ار ال��م��رده ال��ن��ائ��ب س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة رئيسا ً
للجمهورية رغ��م ك��ل التباينات ،فهي ت��رى في
وص���ول فرنجية ال��ى ب��ع��ب��دا ،إم��ك��ان��ي��ة لتر ّبعها
بعد ست سنوات على «العرش» ،فرئيس حزب
الكتائب ي��درك أن��ه ل��ن يصبح رئيسا ً على رغم
انفتاحه على االيرانيين وحواره مع حزب الله».
ووف��ق المصادر «ف��إن االميركيين ال يمانعون
وصول فرنجية ،والفرنسيين الذين يتحركون
بتفاهم إيراني وتعاون روسي ،ال يضعون فيتو
عليه أيضاً».
ت��أت��ي ال��م��ص��ادر ع��ل��ى ق���راءة م��وق��ف��ي معراب
والصيفي ،وال تأتي على موقف تيار المستقبل،
إال «أن��ه��ا تغمز م��ن أنّ س��ل��وك فرنجية طريق
بعبدا ،يعني عودة رئيس التيار سعد الحريري
إلى السراي ،مع حصص دسمة في الوزارات،
وت��س��أل ه��ل سيقبل ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون بأن
يتح ّول إلى ناخب لفرنجية»؟

بري :حذار �سرقة نفطنا بينما نحن في دائرة االنتظار
ش��ك��ل م��ل��ف ال��ن��ف��ط م��ح��ور لقاء
األربعاء النيابي .وأكد رئيس مجلس
النواب نبيه بري «أنّ هناك خطرا ً آخر
نواجهه اليوم ،هو محاولة التربّص
وسرقة ثروتنا النفطية ،بينما نحن ما
زلنا في دائرة االنتظار المفرغة».
وأش���ار ف��ي ه��ذا المجال إل��ى «ما
ك��ش��ف أخ���ي���را ً م���ن ات���ص���االت بين
ال��ي��ون��ان وق���ب���رص و»إس���رائ���ي���ل»
للتعاون في مجال استثمار النفط
ع��ل��ى ح��س��اب ح��ق��وق اآلخ���ري���ن».
وق�����ال« :ع��ل��ي��ن��ا ال���ب���دء ب��خ��ط��وات
جدية وعملية للدفاع ع��ن ثروتنا
النفطية واستثمارها ،وإال فإنني
لن أبقى ساكتا ً ومكتوف اليدين».
وفي قضية العسكريين المخطوفين،
نقل النواب عن بري قوله« :إن المشكلة
في أزمة الخلية» ،داعيا ً الى «ابتعاد
المدنيين عن التعامل مع هذا الملف».
وع��ن ال��ح��وار بين ح��زب الله وتيار
المستقبل قال بري «إنه ال يزال على
تفاؤله ،وان االم��ور سالكة وآمنة».
وك���ان ب��ري استقبل ف��ي اط���ار لقاء
االربعاء الوزير غازي زعيتر والنواب:

بري مستقبال نصري خوري
علي ب��زي ،أي��وب حميد ،علي عمار،
ن��وار الساحلي ،علي المقداد ،اميل
رحمة ،الوليد سكرية ،ميشال موسى،
علي خ��ري��س ،ق��اس��م ه��اش��م ،هاني
قبيسي ،عبد اللطيف الزين وحسن
فضل الله.

(حسن ابراهيم)
والتقى الحقا ً األمين العام للمجلس
االعلى السوري  -اللبناني نصري
خ�����وري ،وع����رض م��ع��ه األوض����اع
والتطورات.
ثم استقبل وفد دي��وان المحاسبة
برئاسة رئيسه القاضي احمد حمدان.

الخازن عن عون :انتخاب الرئي�س
تتويج ال�ستعادة مقاليد الجمهورية

عسيري متوسطا ً وفد الرابطة المارونية
أكد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري
«أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مسؤولية وطنية،
وث��م��ة ط��رق ع��دي��دة يمكن أن تفضي إل��ى إن��ج��از هذا
االستحقاق ،ولكن أشدها نجاعة هو حصول توافق بين
القيادات المسيحية على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية
وعرضه على البرلمان» .وقال« :لبنان في أمس الحاجة
الى ح��وار بين مكوناته ،وداخ��ل كل مكون .ومن شأن
أي حوار بين القيادات المسيحية أن يؤدي الى تقريب
وجهات النظر بين مختلف األطراف المسيحية وبلورة
األفكار التي تحقق المصلحة المسيحية والوطنية ضمن
ميثاق يضمن تنفيذ ما يتم االتفاق عليه ويجنب إحياء
الخالفات السابقة».
وأب��دى عسيري خ�لال استقباله وف��دا ً م��ن الرابطة
المارونية برئاسة النقيب سمير ابي اللمع تقديره لكل

دعوة تنادي بتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية
المسيحية «وفي طليعتها دعوات البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي».
وأك���د «ح���رص ب�ل�اده على وح���دة ال��ص��ف اللبناني
والمسيحي ،وان يضطلع المسيحيون في لبنان بدورهم
البناء وأن يثقوا بأن مستقبل لبنان المستقر هو الضمانة
للحفاظ على بلد يتسع لجميع ابنائه».
وقال عسيري «أن ما يصدر عن الهيئات الدينية في
السعودية وفي العالم االسالمي يؤكد الثوابت الحقيقية
للدين االسالمي الذي ينبذ التطرف والعنف» .وأشار الى
«ان الوجود المسيحي في الشرق أساسي ومصدر غنى
حضاري وتنوع فكري ،والوجود المسيحي في لبنان
راق عن هذا الدور ،فالمسيحيون اعطوا
يعبر في شكل ٍ
لبنان والمنطقة الكثير على المستويات كافة».

اع��ت��ب��ر رئ��ي��س ت��ك��ت��ل التغيير
واالص�لاح العماد ميشال عون «أن
األج��واء الداخلية تعيش على وقع
المجريات اإلقليمية والدولية وتتفاعل
معها سلبا ً أو ايجاباً ،إال أن ذلك يصبح
ثانويا ً متى يق ّرر اللبنانيون االتفاق
على إجراء االنتخابات الرئاسية بما
يخدم الوحدة الداخلية المنسجمة
مع تعزيز المؤسسات الديمقراطية
وعلى رأسها رئاسة الجمهورية التي
تعتبر في هذه المرحلة عالمة تفاؤل
مضيئة لمستقبل مسيحيي الشرق»
وأش��ار ع��ون بحسب ما نقل عنه
رئيس المجلس العام الماروني وديع
الخازن «أن انتخاب الرئيس يأتي
تتويجا ً الستعادة مقاليد الجمهورية
إلى حضن أبنائها وتاريخها المشرق
بالقيم الروحية واالنسانية ،وأنه
ع��ل��ى ه����ذه ال���م���واص���ف���ات ي��رح��ب
بالرئيس العتيد ،فأين لبنان مما
يجري في المنطقة وه��و ال��ذي كان
رائدا ً من روادها»؟
وك�����رر ك�ل�ام���ه ف���ي م���ا يختص
باحتمال لقاء بينه وبين رئيس حزب

عون والخازن خالل لقائهما امس
«القوات» سمير جعجع ،مؤكدا ً «أن
لجعجع التحاور للوصول الى قواسم
مشتركة تخ ّفف الضغط الحاصل في
البلد اليجاد حلول يمكن أن توصلنا
إل��ى نتيجة ف��ي إن��ه��اء ملف رئاسة
الجمهورية».

(شربل نخول)
وأب��دى العماد عون حرصه على
ايالء قضية العسكريين المخطوفين
العناية الفائقة واحاطتها بالكتمان
الالزم من أجل إنجاحها ألنها مسألة
ك��رام��ة للجيش وال��وط��ن ولحرمة
االنسان في وطنه.

