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حمليات �سيا�سية

«ال م�ستقبل للبنان �إذا ا�ستمر �أ�سير المحاور»
الرئا�سة تغيب عن عين التينة
المطارنة الموارنة :لحوار �شامل ي�ستلهم الثوابت والجنرال الأبي�ض لم ي�صل �إلى بعبدا
هتاف دهام

الراعي مترئسا ً اجتماع المطارنة الموارنة
ج��دد المطارنة الموارنة دع��وة المجلس النيابي
إل���ى «ال��ق��ي��ام ب��واج��ب��ه ال��دس��ت��وري ،ف��ي انتخاب
رئيس للجمهورية ،ألن من دون��ه ال قيام وال انتظام
للمؤسسات» ،واعتبروا «أنه كلما طال الفراغ في سدة
الرئاسة األولى تع ّرض لبنان لالنكشاف أكثر داخليا ً
وخارجياً ،وزادت التعقيدات في الملفات الوطنية»،
وأه��اب��وا «بالمسؤولين ع��ن ال��ش��أن ال��ع��ام التطلع
إلى المصلحة الوطنية العليا ،وتح ّمل المسؤولية
التي تمليها عليهم الخصوصية اللبنانية والواجب
الدستوري».
وإذ أشاد المطارنة الموارنة في إجتماعهم الشهري
في بكركي ،برئاسة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي
«بج ّو الحوار الناشئ بين أفرقاء الداخل اللبناني ،ألن
التواصل والتفاهم هما في أصل النظام التعددي في
لبنان» ،أب��دوا خشيتهم «أن يبقى هذا الحوار على
مستوى إدارة الخالفات الثنائية ،فيما نحن أحوج
ما نكون إلى حوار شامل يستلهم الثوابت اللبنانية،
المتضمنة في الميثاق الوطني وفي الدستور ،حتى
تصب هذه الحوارات في مصلحة لبنان ومنعته ورقيه،
ّ
و مصلحة اللبنانيين جميعاً» ،وأكدوا «أن ال مستقبل
واعدا ً للبنان ،إذا استمر أسير المحاور اإلقليمية وتلك
الداخلية الناشئة عنها ،ورهين المصالح الفئوية
المذهبية والحسابات الخارجية».
ولفت المطارنة إلى «أن الج ّو السياسي واألمني
القائم تمتد سحبه على االقتصاد ،إذ بات الكثيرون
يطلقون صفارات اإلن��ذار على الصعيد االقتصادي.
فال قيمة ألي عمل سياسي وال مبرر ل��ه ،إذا لم تكن
غايته تنظيم سياسة اقتصادية تنطلق من كرامة
كل مواطن ،وتعمل على تأمين الخير العام ،وتوفر
لجميع المواطنين عمالً كريما ً وتربية وعناية صحية.
ولعل ما يزيد المسألة تعقيدا ً انكشاف األمن الغذائي
والبيئي بسبب عوامل كثيرة أهمها الفساد ،وتعطيل
الرقابة ،والفلتان الذي يضرب معظم المرافق ،وغياب
التنسيق بين ال��وزراء ،وسيطرة منطق الالدولة على
الكثير من المؤسسات العامة ،وتفلت االقتصاد من
المعايير والضوابط».
وذ ّك��ر المطارنة الموارنة بـ «ف��ي خضم كل هذه
األزم��ات بملف العسكريين المأسورين لدى تنظيم

داع��ش وجبهة النصرة في ج��رود عرسال وق��د بلغ
مرحلة ،يكاد أهلهم يفقدون معها األمل بعودتهم»،
وناشدوا الحكومة «العمل على إنضاج رؤية متكاملة
والسير في هديها ،من أجل تحريرهم،
بهذا الخصوص،
ّ
لتالفي خسارات جديدة ال يحتملها أهلهم ،وال حتى
لبنان الذي يكفيه ضحايا ابرياء» ،وجددوا «دعمهم
الكامل للجيش وسائر األجهزة األمنية».
من جهة اخرى ،جدد المطارنة الموارنة «مشاركتهم
مأساة الشعوب في بلدان المشرق الذين يعانون
ظلما ً من ويالت الحرب والتهجير والتشتت في بلدان
العالم» ،وأش��ادوا بصمودهم وتمسكهم باإليمان»،
مطالبين المجتمع الدولي «باإلسراع في وضع ح ّد
لهذا الظلم».
وكان الراعي واصل استقبال المهنئين باألعياد،
فاستقبل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب
طالل ارسالن الذي أكد «أن المشكلة األساس ليست في
انتخاب رئيس وال اإلنتخابات وال تشكيل الحكومات،
إنما في تكوين النظام السياسي الفاسد القائم على
التمييز العنصري الطائفي البغيض» ،الفتا ً إلى «ان ما
يسمى بالطائف أو دستور الطائف أعاد البلد الى الوراء
في المجاالت ،كافة ،وع ّزز روحية اإلنقسام المذهبي
والطائفي على حساب المواطنية والهوية ،وعلى
حساب كل المفردات الوطنية العامة التي جعلت في
لبنان مفهوم الخيانة وجهة نظر».
والتقى الراعي وفدا ً من «اللقاء الوطني» برئاسة
ال��وزي��ر السابق عبد الرحيم م��راد ال��ذي اعتبر «أن
األولوية اليوم لالستحقاق الرئاسي ،اذ ال يجوز أن
يبقى لبنان بال رئيس».
ك��ذل��ك استقبل ال��راع��ي وف���دا ً م��ن ق��ي��ادة الرابطة
السريانية برئاسة حبيب ال��ذي تحدث عن كيفية
تحصين الحضور المسيحي اللبناني بعيدا ً من
خالفاتنا الشخصية من أجل انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ووضع قانون انتخابي.
ولفت إل��ى «أن��ه ت��واف��ق والبطريرك ال��راع��ي على
ضرورة أن يعمل المسيحيون بعمق وبجدية للحفاظ
على آخر معاقل المسيحيين هنا».

افترش الجنرال األبيض ثوبه
على مرتفعات لبنان ،إال ان��ه لم
يصل الى قصر بعبدا .االنتخابات
الرئاسية في لبنان مج ّمدة ،ودرجة
ح��رارت��ه��ا ت���وازي ف��ي انخفاضها
التدني في دراج��ات الحرارة الذي
أحدثته العاصفة الثلجيةّ .
قطعت
 zeinaأوص��ال القرى والبلدات،
تذ ّرع عدد من نواب  14آذار بذلك،
ليتغيّبوا عن الحضور .فلم يصل
إل��ى س��اح��ة النجمة ف��ي الجلسة
 17س���وى  47ن��ائ��ب �ا ً م��رت��دي��ن
معاطفهم نظرا ً الى ش��دة ال��ب��رد.
الحضور «البارد» لنواب  14آذار
دف��ع النائب ستريدا جعجع إلى
االستهزاء .علقت جعجع التي غالبا ً
م��ا تتغيّب ع��ن جلسات انتخاب
زوجها ،على ع��دم حضور النائب
ج��ان أوغاسبيان بالقول« :هلق
ط��ري��ق ب��ش��ري مفتوحة وط��ري��ق
بكفيا مغلقة».
لجأت جعجع إلى «التشبيح»
على زمالئها من أنها أتت من بشري
رغ��م ه��ول العاصفة ،ساخرة من
أوغاسبيان ال��ذي ل��م يحضر من
بكفيا ،إال أنها لم تعلم أنّ زمالءها
قالوا إنها كانت في معراب.
ولما كان أول الواصلين النائب
انطوان زهرا ،كانت أول المغادرين
النائب جعجع ،مع إرج��اء رئيس
المجلس النيابي نبيه بري الجلسة
في البيان الذي تاله األمين العام
للمجلس عدنان ضاهر بعد تعداد
النواب الى  28من الشهر الجاري،
ل��ي��ك��ون آخ��ر ال��م��غ��ادري��ن النائب
ج����ورج ع����دوان ال����ذي أع��ل��ن في
المؤتمر الصحافي الذي عقده في
المجلس أنّ لدى القوات طرح ْين
واضح ْين بالنسبة ال��ى موضوع
رئاسة الجمهورية :األول اذا كان من
ترشيح لمعركة انتخابية ليترشح

(حسن ابراهيم)

بري مستقبال نواب االربعاء
ال��ع��م��اد ع���ون وال��دك��ت��ور جعجع
وأن يخوضا معركة انتخابية في
المجلس ،ومن ينجح يهنئ اآلخر.
الخيار الثاني هو أن نتفاهم نحن
والعماد ع��ون على مرشح نتفق
عليه م��ع �اً ،وك��ق��وات لبنانية ال
نزال نتمسك في الخيارين اللذين
عرضناهما على الزمالء في التيار
الوطني الحر .ووفق مصادر قواتية
لـ«البناء» ف��إن ن��واب ال��ق��وات لن
يصوتوا للعماد ع��ون ،كما توقع
األخ��ي��ر ف��ي ح��دي��ث��ه التلفزيوني
وأن تفاؤل األخير ليس في محله،
فالحوار هو للتفاهم على رئيس
توافقي للجمهورية ،فيما عمدت
مصادر آخرى الى رمي اسم رئيس
تيار المرده النائب سليمان فرنجية
كرئيس وف��اق��ي ،ل��دق أسفين بين

المرده والعونيين.
ول��م��ا ك��ان��ت س��اح��ة النجمة
باهتة في الداخل والخارج ،على
رغ���م ال��ح��ض��ور اإلع�ل�ام���ي ،ف���إنّ
الصقيع لم يمنع ن��واب االربعاء
م��ن ال��ت��ح��ري��ر وال��ت��ن��م��ي��ة ،ال��وف��اء
للمقاومة ،والتغيير واالص�لاح من
الحضور ال��ى عين التينة .غابت
ال��رئ��اس��ة وق��ان��ون االن��ت��خ��اب عن
لقاء االرب��ع��اء .لم يتحدث رئيس
المجلس عن االنتخابات الرئاسية
وال عن اجتماعات لجنة التواصل
المكلفة دراس��ة قانون االنتخاب،
فهو يعلم أنّ الملفين ينتظران ما
س��ي��ؤول إليه ك � ّل م��ن ح��وار حزب
الله  -تيار المستقبل الذي ال يزال
في جلساته االولى ولم يصل بعد
إلى هذا البند ،ولقاء عون – جعجع

الذي رحب به بري ،وشدّد بحسب
م��ا ن��ق��ل ع��ن��ه زواره ل��ـ«ال��ب��ن��اء»
على «أنّ ال��ع��ق��دة ال��رئ��اس��ي��ة في
العمق هي مارونية – مارونية،
وليست مسيحية  -اسالمية ،أو
مسيحية – مسيحية .وأبدى رئيس
المجلس بحسب ما علمت «البناء»
من مصادر المجتمعين ارتياحه
لجلسة الحوار الثانية بين حزب
الله وتيار المستقبل ،واعتبر «أنها
حققت إيجابية أكثر من المتوقع،
ووفرت غطاء أمنيا ً للقوى األمنية
لكي تتحرك من دون قيود» ،الفتا ً
إلى «أنّ هذا سيترك آثاره على األمن
الوطني كك ّل بما يتجاوز العالقات
الثنائية بين البلدين» .واعتبر «أنّ
الدعم اإليراني والسعودي للحوار
هو مسألة شديدة األهمية ،يهيئ
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لبنان لكي يكون المتلقي األول ألي
تح ّوالت إيجابية على المستوى
اإلقليمي».
ولما تح ّول اإلج��راء ال��ذي اتخذ
بحق السوريين إلى م��ادة جدلية
بين من هو مع ،ومن هو ضدّ ،من
فريقي  8و 14آذار ،أكد بري أمام
زواره «أنّ اإلج���راء ال��ذي اتخذه
األم��ن العام تجاه السوريين هو
ليس تأشيرة دخول إنما هو بيان
ي��وض��ح طبيعة ال��زائ��ر ال��س��وري
ويسمح بتوثيق ه��دف ال��زي��ارة».
واعتبر بري أنّ هذا اإلج��راء يجب
أن يت ّم بالتنسيق م��ع السلطات
السورية ،وكان مطلوبا ً منذ بداية
حركة النزوح أن تتخذ مجموعة من
اإلج��راءات التنظيمية التي تساعد
لبنان على مواجهة تدفق حركة
النزوح بتأثيراتها المختلفة».
وبعيدا ً من السياسة ،انصرف
اجتماع االرب��ع��اء في عين التينة
بصورة مفصلة لمعالجة ينابيع
المياه العذبة في المياه اللبنانية
ف���ي ال��ب��ح��ر ال���م���ت���وس���ط ،حيث
اس��ت��ع��رض ب��ري دراس���ة لشركة
غربية تتحدث عن تدفق ما يقارب
 900أل��ف متر مكعب م��ن المياه
يوميا ً وهي كمية هائلة قابلة لتزويد
اللبنانيين حاجاتهم م��ن المياه
العذبة واالستثمار .وأبدى رئيس
المجلس اهتماما ً كبيرا ً بالموضوع،
شارحا ً كيف أنه شخصيا ً زار أحد
الينابيع ال��ع��ذب��ة قبالة شاطئ
ص���ور ،وك��ي��ف أن��ه ت���ذ ّوق مياهه
العذبة» .ولفت إلى «أنه طلب من
لجنة الطاقة والمياه أن تبادر إلى
عقد اجتماع مع خبراء متخصصين
واس��ت��ط�لاع ال��م��ؤس��س��ة الغربية
المعنية بالدراسة ،بهدف تقديم
عرض مفصل تمهيدا ً لمتابعته مع
الجهات المتخصصة».
Hitaf.daham@al-binaa.com

عائلة كرامي توا�صل تقبل التعازي ون�صراهلل يت�صل هاتفي ًا بفي�صل
تقبّلت عائلة الرئيس الراحل عمر كرامي
التعازي بوفاته في قاعة بافيون في البيال.
ومن المعزين رئيس مجلس النواب نبيه بري
ممثالً بوزير المال علي حسن خليل ،رئيس
الحكومة تمام س�لام ،رئيس تكتل التغيير
واالصالح النائب العماد ميشال عون ،والرئيس
نجيب ميقاتي ،والرئيس فؤاد السنيورة.
كما حضر أيضا ً لتقديم واجب العزاء ،وفد

من الحزب السوري القومي االجتماعي برئاسة
نائب الرئيس توفيق مهنا ،وفد من حزب الله
ض��م م��س��ؤول وح���دة االرت���ب���اط والتنسيق
ف��ي ال��ح��زب ال��ح��اج وف��ي��ق صفا والنائبين
حسن فضل الله ون���وار الساحلي والنائب
السابق امين شري.
ولهذه الغاية تل ّقى الوزير السابق فيصل
كرامي اتصاال ً هاتفيا ً من االمين العام لحزب

الله السيد حسن نصر الله ،أبلغه فيه حزنه
وتأثره وتعازيه القلبية الحارة له وللعائلة
بوفاة الرئيس عمر ك��رام��ي ،الرجل الوطني
الكبير الذي لعب دورا ً وطنيا ً جامعا ً وتحمل
ما ال يحتمل في سبيل مصلحة وطنه وشعبه
وقضاياه المحقة.
كما ق �دّم واج��ب العزاء ال��ى الوزير كرامي
ال��وزي��ر السابق عبدالرحيم م��راد على رأس

وفد من «اللقاء الوطني» ،المدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،وسفراء سورية
علي عبد الكريم علي ،الجمهورية االسالمية
محمد فتحعلي والسفير االميركي دايفيد هِ ْل،
والفرنسي باتريس باولي ،وحشد من الوزراء
وال��ن��واب الحاليين والسابقين وشخصيات
روحية وقيادية وسياسية وحزبية وقضائية
وإعالمية.

وفد من حزب اهلل يقدّ م التهاني لبطريرك الأرمن بالأعياد

ك�شي�شيان :عازمون على البقاء في ال�شرق
ن��اش��د ك��اث��ول��ي��ك��وس األرم����ن
األرثوذكس لبيت كيليكيا آرام األول
كيشيشيان المسؤولين والفرقاء
والجهات المعنية «أن يسارعوا،
بدافع مسؤولياتهم الوطنية ،إلى
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د للوطن».
كالم كشيشيان جاء خالل ترؤسه
ق��داس الميالد في كاتدرائية مار
غريغوريوس المنور في انطلياس،
ف��ي ح��ض��ور ممثل رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه بري النائب هاغوب
بقرادونيان وشخصيات رسمية
وس��ي��اس��ي��ة وف��اع��ل��ي��ات حزبية
وممثلي الجمعيات األرمنية وحشد
من المؤمنين.
واع��ت��ب��ر ان ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
للجمهورية ض��رورة ا ّولية ملحة،
ومهما كانت الصعوبات المتعلقة
ب��ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س ،ف��ل��ي��س من
المقبول اب��دا ً ان يدخل لبنان في
نفق الضياع والفوضى ،حيث ال
يجوز إال ان يكون للبنان رئيس».
ورح���ب ب��ال��ح��رص ال��دائ��م لدى
المعنيين للحفاظ على الوحدة
الداخلية ،وأكد إيماننا بأهمية دور
الجيش اللبناني ف��ي ال��دف��اع عن
الوطن على رغم تضحياته األليمة
وال��ب��اه��ظ��ة ،ورح���ب بالسياسة
الحكيمة للمسؤولين اللبنانيين
بالنأي بالنفس ع��ن اضطرابات
المنطقة.
ولفت إلى «أن جذور المسيحية
م��ت��رس��خ��ة ف���ي ه����ذه ال��م��ن��ط��ق��ة.
وع��ل��ى رغ���م ال��ص��ع��وب��ات الج ّمة
والفظيعة التي تواجهها الطوائف
ال��م��س��ي��ح��ي��ة ،ن���ح���ن ع���ازم���ون
ع��ل��ى ال��ب��ق��اء ف��ي ه���ذا ال��ش��رق».
وأش���ار إل��ى «أن��ن��ا ككل الطوائف
ال��م��س��ي��ح��ي��ة ال��ش��ق��ي��ق��ة األخ����رى
ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ة ،تع ّرضت
الطائفة األرمنية ألخطار ذات ابعاد
مصيرية ،ولكن ابناءنا أصروا على
البقاء ،متشبثين بالوطن ،اوفياء
لواجباتهم ومدركين لحقوقهم».
وتطرق آرام األول إل��ى الذكرى
المئوية لإلبادة األرمنية .وق��ال:
«إن سنة  2015لها معنى آخر
للشعب األرم��ن��ي ،إذ انها الذكرى
المئوية ل�لاب��ادة األرم��ن��ي��ة التي
دبّرتها ونفذتها الدولة العثمانية
التركية في حق الشعب األرمني
لمحو وج��وده .يمكن لدولة تركيا
الحالية ان تنكر جريمة اإلب��ادة
التي نفذها أجدادها ،ولكنها تعجز

الوفد «القومي» يقدّم التعازي

(أكرم عبد الخالق)

 ...وعون

حوار حزب اهلل ـ «الم�ستقبل» الأهم في ظل الأجواء الإقليمية
ومواقف ت�ؤكد �أن الإجراءات بحق ال�سوريين تتطلب تن�سيق ًا مع دم�شق

ارام األول ترأس قداس الميالد في كاتدرائية مار غريغوريوس المنور
عن تزييف التاريخ».
وش����دد ك��ش��ي��ش��ي��ان ع��ل��ى «أن
ليس للشعب األرمني أعداء ،بل له
قضية عادلة .إن الدولة التركية
الحالية استمرار للدولة العثمانية
التركية ،ولذا يجب عليها اإلعتراف
واإلق���رار ب��اإلب��ادة الجماعية التي
نظمها ونفذها اجدادها» ،ومؤكدا ً
«أن اإلب��ادة الجماعية جريمة ضد
اإلنسانية حسب القانون الدولي».
وك��ان كشيشيان استقبل وف��دا ً
من حزب الله ضم رئيس المجلس
السياسي ف��ي ح��زب ال��ل��ه السيد
ابراهيم أمين السيد على رأس وفد
م��ن ال��ح��زب ض��م محمود قماطي
وغالب اب��و زينب ،زاره للتهنئة
بالعيد.
وأكد رئيس المجلس السياسي
ف��ي ح���زب ال��ل��ه «أن ل��ي��س هناك
طريق غير الحوار لحل مشاكلنا
في لبنان» ،م��ش��ددا ً على «أهمية
انتخاب الرئيس وأهمية الرئيس

ال��ذي يقوم ب��دور فعال بمواجهة
التهديدات الموجودة على لبنان
ومكوناته».
ول��ف��ت إل���ى «أه��م��ي��ة ال��ت��واص��ل
وال����ح����وار ب��ي��ن ك���ل ال��م��ك��ون��ات
السياسية ،وض��رورة عدم انتظار
األصدقاء من الخارج» ،مؤكدا ً «أنه
إذا لم يكن عندنا استعداد ذاتي
لحل مشاكلنا ف�لا أح��د خارجي
يستطيع أن يحل هذه المشاكل»،
خالصا ً الى «أن��ه من الطبيعي أن
يبادر اللبنانيون الى حل ما يمكن
حله».
وفيما اعرب عن تأييده كل حوار
بين طرفين أو أط���راف متعددة،
م���ش���ددا ً ع��ل��ى «أن����ه ل��ي��س ه��ن��اك
طريق غير الحوار لحل مشاكلنا»،
ق��ال« :إن أج���واء ال��ح��وار بحسب
ما صدر وبحسب الجلسة االولى
فيها استعدادات وإظهارات جدية
ونوايا جدية للوصول الى نتائج
من الطرفين».

بانتظار أن تكتمل عناصر اللقاء بين رئيس تكتل التغيير
واالصالح العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير
جعجع لتنفيس االحتقان وانتخاب رئيس للجمهورية ،ال
يزال حوار حزب الله  -تيار المستقبل في الواجهة ،مع تأكيد
القوى السياسية في مواقفها أن هذا الحوار هو اليوم في ظل
األجواء التي تجتاح منطقة الشرق االوسط ،وبالتالي تحصين
لبنان لمواجهة األخطار المتمثلة بالعدو الصهيوني واإلرهاب
التكفيري .من ناحية أخرى تباينت المواقف السياسية من
فرض الدولة اللبنانية تأشيرة دخول على السوريين ،ففيما
اعتبرها البعض اج���راءات سيادية ،طالب البعض اآلخر
الحكومة بـ«المسارعة إلى وقف هذا اإلجراء وإصالح الخطأ
المرتكب ،من خالل اللجوء إلى التنسيق مع سورية.
وفي السياق ،أكدت كتلة المستقبل «تأييدها لهذا الحوار
وأله��داف��ه ف��ي ظ��ل تمسكها الكامل بثوابتها القائمة على
إعادة االعتبار للدولة وبسط سلطتها الكاملة على األراضي
اللبنانية .رحبت بخطوات الحوار بين أطراف اخرى ألن لبنان
ال يمكن ان يتقدم ويبتعد عن األخطار اال عندما تعم ثقافة
واج��واء الحوار والتواصل بين مكوناته وتساهم في تذليل
العقبات التي تعترض عودة االستقرار في البالد».
وع��رض��ت الكتلة ف��ي اجتماعها برئاسة الرئيس ف��ؤاد
السنيورة« ،االجواء والمعطيات المرافقة لجلسات الحوار مع
حزب الله والمأمول من نتائج هذا الحوار لجهة تسهيل عملية
انتخاب الرئيس التوافقي للجمهورية ولناحية التخفيف من
اجواء االحتقان ،لما لهذه النتائج اإليجابية في حال التوصل
إليها من انعكاسات طيبة على الناس بما في ذلك إعادة تفعيل
عمل المؤسسات الدستورية واالستعادة التدريجية لسلطة
الدولة وهيبتها.
كما ناقشت الكتلة «اإلج��راءات الجديدة التي أعلنت عنها
السلطات المختصة حول ضوابط دخول النازحين السوريين
إلى لبنان» ،معتبرة ان «هكذا إجراءات هي سيادية بالدرجة
االولى».
وجدد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع دعوة النواب
والكتل المقاطعة الى المشاركة في الجلسة المقبلة النتخاب
رئيس للجمهورية باعتبار أنها أقصر وأسهل حل لبناني
للخروج من األزم��ة» .ولفت إلى «أن التحركات االصالحية
لبعض الوزراء ال يمكن أن تؤدي الى أي مكان جدي في غياب
رئيس للجمهورية ،ألن��ه شئنا أم أبينا ،وبغض النظر عن
صالحياته ،يبقى الرئيس رأس السلطة في لبنان ،وفي غيابه

تكون هذه السلطة مشلولة».
وقال في مؤتمر صحافي بعد إرجاء جلسة انتخاب رئيس
للجمهورية« :ال مشكلة لدي في الذهاب الى الرابية وأوافق
العماد عون على مقولة الجمهورية قبل الرئاسة ومن خالل
وجود النيات الحسنة يمكن الوصول الى تصورات مشتركة
معه» ،مشددا ً على ضرورة تنفيس االحتقان وتطبيع العالقات
مع التيار الوطني الحر».
وف��ي السياق ،أك��د أمين سر «تكتل التغيير واالص�لاح»
النائب إبراهيم كنعان «أن مسار المحادثات مع القوات
اللبنانية يتسم بالسرية» ،الفتا ً الى «أن الطرفين يأتيان من
بعيد نتيجة تراكم الحوادث واالختالفات ،لكن مسار التواصل
بينهما إيجابي وجدي وصريح» .وقال« :نريد المحافظة على
السرية ،وهناك الكثير من النقاط المشتركة لجهة القراءة
والخالصات ،ونحن في ط��ور استكمال البحث في النقاط
األخرى».
وأشار في حديث إذاعي إلى «أن هناك إصرارا ً لدى الطرفين
على الوصول الى قراءة وطنية تضع الحقوق الدستورية ،وال
سيما حقوق المسيحيين ،فوق أي خالف سياسي» ،الفتا ً إلى
«أن األيام المقبلة ستشهد ترجمة عملية لهذا التوجه ،غير
إسقاط الدعاوى الذي كانت له انعكاسات إيجابية».
أما النائب علي خريس فأكد في احتفال تأبيني في بلدة
معركة« ،أن الحوار هو السبيل األنجع للخروج من األزمة التي
يعيشها البلد» ،مشيرا ً إلى «أن االنقسامات والتوترات التي
مررنا بها لم تؤ ِد إال الى مزيد من تعميق االزمة ،وهذا ما انعكس
سلبا ً في جميع النواحي ،كما فتح الباب امام االستهدافات
الخارجية وآخرها االرهاب التكفيري الذي يحتجز عددا ً من
جنودنا بعد ان استهدف مناطقنا امنياً».
وأثنى خريس على «عملية الحوار الجارية في عين التينة
بين تيار المستقبل وح��زب الله» ،معتبرا ً «أن الجلستين
االخيرتين عكستا أجواء ايجابية على البلد ،كما انها شجعت
حوارات اخرى .وهذا ما نسعى اليه ان يشمل الحوار جميع
االفرقاء ،اذ ال يجوز االستمرار بهذا الوضع السيء لنصل الى
انتخاب رئيس للجمهورية ،النه المدخل الطبيعي لعمل باقي
المؤسسات».
ف��ي حين ش��دد النائب ع�لاء ال��دي��ن ت��رو على «أن فريقه
ال��ذي ق��ام بعدد من المبادرات من أج��ل الحوار والتواصل
بين ال��ف��رق��اء ،ل��م يكن يسعى ألن يكون م��وج��ودا ً ف��ي هذه
ال��ح��وارات وإنما ك��ان يشجع الفرقاء على ال��ح��وار ،إم��ا من

خ�لال طاولة تضم جميع األط��راف وإم��ا في شكل ثنائي»،
متمنيا ً «أن ينعكس حوار حزب الله وتيار المستقبل وحوار
«ال��ق��وات» و التيار الوطني الحر على مصلحة لبنان».
وشدد على أن حوار «المستقبل»  -حزب الله هو األهم اليوم
في ظل األجواء التي تجتاح منطقة الشرق االوسط».
وأكدت القيادات الحزبية والشخصيات الوطنية ضرورة
توحيد الجهود الخاصة بالمصلحة الوطنية والقومية.
وش��ددت القيادات والشخصيات الوطنية بعد اجتماعها
برئاسة رئيس المجلس السياسي ف��ي ح��زب الله السيد
إبراهيم أمين السيد على أهمية مناخ الحوار الموجود بين
اللبنانيين ،آملين بأن ي��ؤدي هذا المناخ إلى حل األزم��ات
السياسية واألم��ن��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ال��م��وج��ودة ف��ي البلد.
وأش��ار المجتمعون إل��ى ض��رورة تحصين لبنان لمواجهة
األخطار المتمثلة بالعدو الصهيوني واإلره��اب التكفيري.
وتوجه المجتمعون بالتحية إلى الجيش اللبناني ،والقوى
األمنية على تضحياتها في سبيل حفظ أمن لبنان وسالمته،
كما أك��دوا رهانهم الدائم على المقاومة ،إلى جانب الجيش
والشعب ،في الدفاع عن لبنان في مواجهة كل األخطار التي
ُتحدق به.
م��ن ناحية أخ���رى ،أعلنت «راب��ط��ة الشغيلة» «ان ق��رار
ف��رض تأشيرة دخ��ول على المواطنين السوريين يشكل
سابقة خطرة غير مسبوقة في العالقات األخوية الشعبية
بين البلدين الشقيقين ،وهو إج��راء عنصري مرفوض كليا ً
قدم تحت عنوان منع تزايد أع��داد النازحين السوريين في
لبنان والحد من عددهم لعدم ق��درة لبنان على التحمل».
ورأت الرابطة «أن الحد من دخول النازحين كان من الممكن
أن يتم بإجراءات أخرى منسقة مع الدولة السورية ،ال تخلط
بين النازح والمواطن السوري الذي يريد زيارة لبنان ألن لديه
مصالح وأمالكا ً وأقارب».
وشددت على «أن الحكومة اللبنانية ال يحق لها أن تقدم
على اتخاذ مثل هذا اإلج��راء من جانب واح��د ،وك��ان عليها
قبل اإلقدام على ذلك أن تناقش األمر مع الحكومة السورية
والتوصل إلى صيغة مشتركة تحقق مصالح لبنان وسورية
وال تضر بالعالقة األخوية بين البلدين».
وطالبت الرابطة الحكومة بـ«المسارعة إل��ى وق��ف هذا
اإلج��راء وإص�لاح الخطأ المرتكب ،واللجوء إل��ى التنسيق
مع سورية قبل تفاقم المشكلة وح��دوث أزمة تلحق الضرر
بمصالح اللبنانيين».

