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«المرابطون» و«حما�س» ه ّن�آ دريان برم�ضان

ميقاتي :لبنان بحاجة �إلى كالم معتدل

الراعي يفتتح �أعمال ال�سينود�س
ب��دأت في الصرح البطريركي في بكركي صباح أم��س ،أعمال سينودس
الكنيسة المارونية برئاسة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي ومشاركة
مطارنة الطائفة في لبنان وبلدان االنتشار .وس ُتقسم أعمال السينودس إلى
قسمين ،األول :رياضة روحيّة تستمر لغاية يوم السبت المقبل ،ويتو ّلى
اإلرشاد الروحي الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة األب
مالك أبو طانوس .والقسم الثاني يبدأ االثنين في  13الحالي حيث تبدأ أعمال
السينودوس اإلداريّ��ة والكنسيّة وأوض��اع األبرشيات وتستمر حتى نهاية
األسبوع ،حيث سيصدر بيان ختامي يتناول المواضيع كا ّفة التي ت ّم بحثها.
وألقى الراعي كلمة دينيّة في االفتتاح.

دريان مستقبالً حمدان ووفد «المرابطون»
ح ّذر الرئيس نجيب ميقاتي من أنّ
الكالم االستفزازي ال يمكن أن يؤدّي اّإل
إلى المزيد من الخراب والشرذمة.
كالم ميقاتي جاء بعد زيارته أمس
ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان في دار الفتوى لتهنئته بحلول
شهر رمضان ،وقال ميقاتي« :زيارة
صاحب السماحة طبيعية لتقديم
التهانئ ل��ه لمناسبة حلول الشهر
الفضيل ،وق��د ث ّمنت مواقف صاحب
المضي في
السماحة ،وتم ّنيت عليه
ّ
الخطاب الوسطي المعتدل والمقبول
من جميع اللبنانيين ،وهذا الكالم هو
محل تقديرنا جميعاً».
وأش��ار أنّ «لبنان بحاجة اليوم،
وأكثر من أي وق��ت مضى ،إل��ى كالم
معتدل ال يكون عالي النبرة أو يشكل
تحدّيا ً ألحد ،ألنّ الكالم االستفزازي ال
يمكن أن يؤدّي اّإل إلى المزيد من الخراب
والشرذمة» .و أضاف« :نعلم جميعا ً أنّ
الدولة والكيان في خطر اليوم ،ونحن
في أش ّد الحاجة إلى الكالم الذي يجمع
وليس الكالم الذي يف ِّرق».
ور ّدا ً على سؤال ع ّما أوردته جريدة
« األخبار» ،قال« :لقد صدر عن مكتبي
بيان نفي لهذا الكالم  ،ويعلم القاصي
والداني أ ّنني لست من هواة الدخول
في سجاالت أو يُطلق هكذا ك�لام من
دون أدلة ثابتة».
كما استقبل دريان وفدا ً من «حركة
الناصريين المستقلين  -المرابطون»
برئاسة العميد مصطفى حمدان ،الذي
قال بعد اللقاء« :تش ّرفنا بلقاء سماحته،
وتوجهنا إليه بالمعايدة بحلول شهر
ّ
رمضان الكريم ،وثم ّنا عاليا ً الكلمة التي
وجهها إلى المسلمين في بداية شهر
ّ
رمضان ،وعلى الجميع أن يستمعوا

جيدا ً إلى سماحته ،خصوصا ً أنّ هذه
الكلمة تدعو إلى الوحدة ول� ّم الشمل
والتوجه الصحيح من أجل أن نحافظ
ّ
على وطننا اللبناني ونبقى أسيادا ً في
ه��ذا الوطن ،ال تابعين إل��ى أ ّي��ة جهة
كانت ،وبالطبع نحن أ ّكدنا لسماحته
أ ّننا سنسعى دائما ً إلى أن نكون مصدر
خير،ومصدرجمعالكلمةالواحدةسواء
على الصعيد اإلسالمي أو على الصعيد
الوطني ،واليوم يتع ّرض لبنان للكثير
من األخطار التي قد تؤ ّثر عليه بوجوده
وكينونته ،ل��ذل��ك على الجميع أن
يتحلّوا بالحكمة والمسؤولية من أجل
أن نستطيع أن نصمد في وج��ه هذه
المرحلة ،خصوصا ً إذا ما وقعنا في
ّ
فخ اإلشاعات وما يُحكى عن أنّ هناك
تقسيماً ،وأنّ هناك انهيارات في بعض
األح��زاب والقوى .نحن ندعو الجميع
إلى أن يتخلّوا عن هذه اإلشاعات ،ألنّ
الوحدة هي الحافظ لوطننا لبنان».
وعلى الصعيد ال��ع��رب��ي ،أ ّك��د أنذ
مصر «ال ُب ّد أن تأخذ دوره��ا في جمع
شمل ال��ع��رب ،وت��ك��ون ه��ي الحافظ
لألمن القومي العربي ،ونحن ندعو
أهلنا المصريين والقيادة المصرية إلى
ّ
والتدخل
مكافحة هؤالء اإلرهابيّين،
في مكافحة اإلره��اب ليس فقط على
صعيد مصر ،وإ ّنما على صعيد أمتنا
العربية».
كما التقى دري��ان وف��دا ً من حركة
«ح��م��اس» ب��رئ��اس��ة م��م� ّث��ل الحركة
في لبنان علي بركة ،ال��ذي ق��ال بعد
اللقاء« :تش ّرفنا ب��زي��ارة سماحته،
وق �دّم��ن��ا ل��ه ال��ت��ه��ان��ي ب��ح��ل��ول شهر
رمضان المبارك ،ونقلنا له تحيات
وتهانئ قيادة حركة حماس وعلى
رأسها األخ المجاهد خالد مشعل ،كما

قمنا بإطالعه على آخ��ر مستجدّات
القضية الفلسطينية ،وخصوصا ً ملف
المصالحة الفلسطينية ،إذ سيُعقد لقاء
في  8رمضان في الدوحة بين وفدين
قياديّين من حركتي حماس وفتح،
ونأمل أن ُتثمر هذه الجهود في تحقيق
المصالحة الفلسطينية وتكون هدية
للشعب الفلسطيني ف��ي ه��ذا الشهر
المبارك ،وقبل عيد الفطر .كذلك تحدّثنا
ع ّما يجري في القدس واالقتحامات
الصهيونيةالمتواصلةللمسجداألقصى
المبارك ودور األمة اإلسالمية في الدفاع
عن األقصى والقدس ،خصوصا ً في ظل
تع ّنت حكومة نتنياهو واستمرارها
في اقتحامات األقصى ،وتنفيذ مخطط
التقسيم وبناء المزيد من المستوطنات
في الضفة الغربية».
أضاف« :كذلك تو ّقفنا عند األوضاع
ف��ي ل��ب��ن��ان وخ��ص��وص �ا ً المخيمات
الفلسطينية ،وأ ّكدنا حرصنا على وحدة
الموقف الفلسطيني في لبنان ،وحماية
المخيمات ومنع أ ّية اهتزازات أمن ّية
فيها ،ومنع استخدامها من أ ّي��ة جهة
كانت لضرب استقرار لبنان ،وأ ّكدنا
أ ّننا ُحرصاء على األمن واالستقرار في
لبنان أل ّننا نعتبر أنّ استقرار لبنان
هو قوة للقضية الفلسطينية ،وكذلك
نحن حرصاء على العالقات األخوية
اللبنانية  -الفلسطينية».
كذلك استقبل دريان أعضاء اللجنة
اإلدارية والمالية في المجلس الشرعي
اإلسالمي األعلى برئاسة رئيس اللجنة
بسام برغوت ،مه ّنئين بحلول شهر
رمضان.
وال��ت��ق��ى أي��ض��ا ً الهيئة اإلداري����ة
للتخصص العلمي
للجمعية اإلسالمية
ّ
والتوجيه في لبنان.

فرعون :تر�شيح عون له �شرعية م�سيحية
ذ ّكر وزير السياحة ميشال فرعون بعد لقائه رئيس حزب
«القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب أنه «منذ عامين،
كان لدينا مرشحان لرئاسة الجمهورية الدكتور سمير جعجع
من  14آذار والعماد ميشال عون من فريق  8آذار ،أما اليوم
وبعد اتفاق الفريقين المسيحيين ،بات ترشيح العماد عون
له شرعية مسيحية يجب تداوله وإيجاد الضمانات التي
تطمئن الجميع ،كما أنه ال مانع من أن يكون هناك اتفاق على
مرشح آخر شرط أن يتمتع بالشرعية المسيحية كما حصل
في العام  ،»2008مشيرا ً إلى «وجوب حصول انتخابات

رئاسية قبل الوصول إلى انتخابات نيابية».
وعن قانون االنتخابات النيابية ،لفت إلى أن «هناك
قانونين يتم تداولهما ويمكن إيجاد تقارب بينهما لئال نعود
مجددا ً ال��ى قانون الستين ول��و أنني طرحت تعديل هذا
القانون».
وجدد التأكيد أن «المماطلة في إجراء االنتخابات الرئاسية
ما زالت مستمرة إلى جانب تعطيل مجلس الوزراء ومجلس
النواب ،ولكن البلد ال يزال يملك كل المقومات للخروج من
األزمة السياسية الراهنة».
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جانب من جلسة االفتتاح

«الطا�شناق» التقى �سالم
وال�سفير الألماني

هوث مع الوفد األرمني
استقبل رئيس مجلس ال��وزراء تام سالم ،األمين العام لحزب الطاشناق
هاغوب بقرادونيان ونائبه أوادي���س كيدانيان ،وج��رى ع��رض لألوضاع
والتطورات.
من جه ٍة أخرى ،زار بقرادونيان على رأس وفد من اللجنة المركزية للحزب
ولجنة الدفاع عن القضية األرمنية السفارة األلمانية والتقى السفير األلماني
مارتين هوث.
وأشاد بقرادونيان ،باسم كتلة ن ّواب األرمن بقرار مجلس النواب األلماني
باالعتراف باإلبادة األرمنية ،معتبرا ً ذلك «انتصارا ً للحق والعدالة» .وأعرب عن
أمله في «أن تمتثل برلمانات دول أخرى بمجلس الن ّواب األلماني ،مدركين أ ّنه ال
يمكن إنكار الحقائق التاريخية».
وأشار إلى «أنّ اعتراف تركيا باإلبادة األرمنيّة سيُساهم إلى ح ّد كبير في
تطبيع العالقات األرمنية  -التركية ،وتسوية نزاع قرة باخ ،ما يضمن المساهمة
في تعزيز السالم واالستقرار في المنطقة».
بدوره ،أ ّكد السفير األلماني «أهمية توقيت اعتماد هذا القرار» ،معتبرا ً «أنّ
اعتراف مجلس الن ّواب األلماني باإلبادة األرمنية أتى في مرحلة دقيقة جدا ً في
العالقات األلمانية  -التركية ،حيث تبذل ألمانيا جهودا ً كبيرة إليجاد ح ّل ألزمة
الالجئين بالتنسيق مع تركيا» .وقال« :إنّ هذا األمر يؤ ّكد قناعة مجلس الن ّواب
األلماني بصوابية مواقفه في هذا الموضوع».
وفي نهاية اللقاء ،عبّر هوث عن امتنانه بوجوده كسفير ألمانيا في لبنان في
هذه المرحلة التاريخية ،مؤ ّكدا ً أ ّنه سينقل جميع الرسائل والمواقف اإليجابية
إلى حكومته.

مراد التقى «�أن�صار الوطن»
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الخطيب :الأ�سد � ّأكد الر ّد على عدائيّة �أردوغان
والتكامل اال�ستراتيجي مع الحلفاء
اعتبر األمين العام لـ«رابطة الشغيلة» النائب السابق
زاهر الخطيب ،أنّ «الر ّد الصارم والحازم من قِبل الرئيس
التوجهات العدائية للنظام
السوري بشار األسد على
ّ
ونوعي».
ومفصلي
التركي هو موقف جديد
ّ
ّ
وق��ال الخطيب ف��ي حديث ل��ـ«وك��ال��ة أخ��ب��ار الشرق
العدائي
الجديد» ،إنّ «ر ّد الرئيس األسد على الموقف
ّ
ال��ذي يُعبِّر عنه دائما ً النظام التركي ب��أنّ هذا النظام
ستكون مقبرته حلب في حال استم ّر في عدوانيّته عليها،
ونوعي في مواقف الرئيس
ومفصلي
هذا موقف جديد
ّ
ّ
األسد».
وأضاف الخطيب« :ثانياً ،ما يلفت النظر في خطاب
التوجه
صحة وصوابية
الرئيس التأكيد مرة ثانية على
ّ
ّ
االستراتيجي للرئيس األسد في الموقف المتكامل مع
روسيا وليس المتناقض معها ،فالهدنة لم تكن أب��دا ً
ض ّد مصلحة سورية ،ولكن أ ّكد الرئيس السوري أنّ هذه
الهدنة أفسحت في المجال لتحقيق مكاسب وإنجازات،
أ ّولها ،على مستوى تدمر ،ثانيا ً ال بأس عادة في الحروب
التي هي ك� ّر وف � ّر من هدنة للحفاظ على المكتسبات
وإلع��ادة التقاط األنفاس من أجل االستمرار في الحرب

الحاسمة والتي لن تتوقف مطلقا ً على اإلرهاب باعتبار أنّ
استئصال اإلرهاب يأتي في أولويّات االستراتيجية التي
يلتقي فيها هذا الحلف سورية روسيا إيران المقاومة،
األولوية لمجابهة اإلرهاب الوجه اآلخر للعدو الصهيوني
في اإلرهاب المسلّح الذي يلجأ إليه ض ّد سورية».
وتابع الخطيب« :هناك تفاصيل أخ��رى تند ّرج في
سياق التكتيك ،إ ّنما العنوانان األساسيان في البعد
االستراتيجي ،أوال ً الحزم في مجابهة األتراك الذي ين ّم
عن شراسة من قبل أردوغ��ان واستمرارية وإمعان في
توجهاته .ثانياً ،هو ما جرى من لغط حول ما إذا كانت
ّ
الهدنة في موقعها أو أ ّنها قد حدّت من اندفاع الجيش
ال��ع��رب��ي ال��س��وري لتوجيه ض��رب��ة للقوى المسلحة
اإلرهابية ،فالتكامل على مستوى البُعد االستراتيجي ال
يمكن إثارته كما يحلو للبعض القول إ ّنه ما كان ينبغي
أن تكون هدنة .ال ،كان ينبغي أن تكون هدنة أل ّنه عندما
تلتقي العقول االستراتيجية السورية الروسية اإليرانية،
حزب الله ،بالبعد االستراتيجي على اتخاذ موقف ،فهذا
الموقف هو الصحيح وما سواه ربما يندرج في سياق
المواقف التكتيكيّة».

مواقف راف�ضة لقانون ال�ستين

الداود� :آحادية جنبالط �أتت بالويالت
على المناطق التي �أخ�ضعها لهيمنته
رأى األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي
النائب السابق فيصل الداود في بيان له ،أنّ العودة إلى
مشروع قانون االنتخاب ال��ذي قدّمته حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي ،باعتماد النسبية على  13دائرة انتخابية،
هو جدير بالدرس والمناقشة ،بعد تجربة النظام األكثري
في االنتخاب والذي أثبت أ ّنه ال يضمن التمثيل الصحيح،
وهذا ما أ ّكدته االنتخابات البلدية ،بعد النيابية ،لذلك
ال يمكن اعتماده حتى بالقانون المختلط ،أل ّنه لن يكون
عادالً ،ويقيم نظامين انتخابيّين.
وأس��ف ال��داود «لهذا التلهّي عن الوصول إلى قانون
انتخابات ،بتضييع الوقت ،وعدم إجراء االنتخابات ،وكل
ذلك من أجل أن تحفظ بعض القوى السياسية مصالحها،
وتستأثر بالتمثيل الذي ليس هو ح ّقها في ظل قانون جائر،
وحسنا ً فعل الرئيس نبيه ب ّري بطرح المشروع الذي نال
أكثرية أعضاء حكومة ميقاتي ،باستثناء وزراء الحزب
التقدمي االشتراكي ،ال��ذي يخشى النسبية أل ّنها ُتظهر
حجمه ،وجاءت نتائج االنتخابات البلدية واالختيارية
لتقدّم كشفا ً للنائب وليد جنبالط ،عن حالة الرفض
الشعبي ض ّد استفراده بالقرار ،وآحاديته التي لم تأتِ
اّإل بالويالت على المناطق التي أخضعها لهيمنته ،فغاب
عنها اإلنماء ،وي��رزح شبابها تحت البطالة ويئن أهلها
من الجوع والفقر ،مع عدم وج��ود مشاريع استثمارية
وإنتاجية تؤ ّمن فرص العمل ،التي لم يؤ ّمنها جنبالط مع
حلفائه من حيتان المال».
تقي
ب��دوره ،رأى رئيس ح��زب الوفاق الوطني ب�لال ّ
الدين ،في بيان بعد استقباله وفدا ً من المجتمع المدني ،أنّ
«اإلبقاء على قانون الستين جريمة في حق الديمقراطية،
وتكريس للمحادل السياسيّة التي ُتنتج الطبقة السياسيّة
نفسها ،التي أثبتت عدم قدرتها على إدارة شؤون الوطن
والمواطنين منذ أكثر من  20عاماً».
وأ ّكد أ ّنه «ال يمكن القبول بتمرير قانون الستين تحت
أي ذريعة ،كما ال يمكن السماح بعد اليوم لحيتان المال
بشراء الضمائر والضحك على الشعب اللبناني» .ولفتَ

إلى أنّ «المواطن اللبناني أثبتَ خالل االنتخابات البلدية
عن وعي وإدراك ورفض لإلبقاء على الوضع المهترئ في
المؤسسات الدستورية».
وح� ّ
تقي الدين مجلس الن ّواب على «إق��رار قانون
�ث ّ
النسبية  100في المئة ،الذي يعطي قيمة لصوت المواطنين
كافة والحق في أن يكون لهم موقع في السلطة ،م ّما يساهم
في إنتاج طبقة سياسيّة جديدة من ّزهة ومنتجة».
من جهته ،لفتَ «مرصد الحراك المدني» إلى أ ّنه «بعد
لتنصب مجدّدا ً
انقضاء االستحقاق البلدي ،عادت األنظار
ّ
على الشغور الرئاسي ال��ذي دخ��ل ف��ي عامه الثاني،
ليكون دليالً دامغا ً على فشل وفساد سلطة ح ّكام التسلّط
الميليشيوي ،وعلى مجلس الن ّواب الفاقد المشروعية
والحياء والشعور والمعدوم القيمة التشريعية» ،مشيرا ً
إلى «أنّ العين اآلن باتت على االنتخابات النيابية ،توقيتا ً
وقانونا ً وإصالحات ،وبالتالي ،يُرفض رفضا ً قاطعا ً أي
محاولة لتمديد والي��ة المجلس المنتهية صالحيته ،أو
أي محاولة للتمديد المق ّنع عبر السير بقانون الستين
ّ
المضخمة بمفاعيل قانون
السيّئ الذكر .فال وألف ال ،للكتل
المحادل والبوسطات ،ونعم لقانون انتخاب يكفل صحة
وعدالة التمثيل ،ويعطي الناس حجمها الطبيعي ،بعيدا ً
عن استالب حق التمثيل الصحيح».
وأعلن المرصد «أنّ الحراكيّين سيدخلون المعركة
ّ
بمرشحين سيفاجئون الجميع ،من
االنتخابية المقبلة
خ��ارج التقليد السياسي العفن ،وفي الوقت نفسه من
ذوي الحيثيّة الشعبيّة القويّة .وس ُتخاض االنتخابات
على أساس برنامج سياسي مرحلي إلنقاذ لبنان ،وسيم ّد
ّ
المرشحون أيديهم بإيجابيّة اتجاه جميع الفرقاء على
ً
ّ
أس��اس البرنامج السياسي ،علما أن��ه سيكون للحراك
ّ
مرشحون على مساحة الجمهورية اللبنانية كاملة ،وواهم
ّ
من يعتقد أنه بعد مظاهرة مئات اآلالف في  29آب تستطيع
الطغمة الحاكمة أن تحكم البالد وحدها كما تشتهي».

الجم ّيل التقى الرابطة المارونية

�إقليمو�س :لرئي�س م�ؤمن بال�سيادة
ويعي حاجات اللبنانيين

مراد وعليق
استقبل رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد وفدا ً من جمعية
«أنصار الوطن» برئاسة فؤاد علّيق ،حيث قدّم الوفد التهانئ لمراد بمناسبة
قدوم شهر رمضان المبارك.
وأوضح بيان للجمعية ،أ ّنه «ت ّم خالل اللقاء عرض للنشاطات التي تقوم بها
«أنصار الوطن» في إطار تعاونها الدائم وتنسيقها مع قيادة الجيش اللبناني
للمضي دوما ً في سياسة االلتفاف الشعبي حول الجيش والمؤسسة العسكرية.
ّ
وكانت وجهات النظر متطابقة».

غندور ح ّيا الجي�ش والقوى الأمنية
وج��ه رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر غندور تحية إلى الجيش
ّ
والقوى األمنية .وقال غندور في بيان أمس« :تم ّكن الجيش اللبناني في اليومين
الماضيين من توقيف «داعشيَّين» كانا يتخفيّان في مخبأ س ّري مستحدث داخل
أحد الفانات العاملة بين عرسال ومراكز اإلرهابيين في جرودها .وال ُنشير إلى ما
ينبغي القيام به للتخفيف من خطر اإلرهاب الذي تم ّثل عرسال ب ّوابته األوسع،
ألنّ الجيش والسلطات األمنية تقوم بواجبها على أكمل وجه».
أضاف« :ول ّما كان اإلرهاب بوجهيه التكفيري والصهيوني صورة واحدة
مجسم صخري في
لعملة واحدة ،فقد تم ّكن الجيش من اكتشاف مخبأ في داخل
ّ
ّ
بمضخم صوت باإلضافة إلى وسائط لتشغيل الجهاز
جبل الباروك ،موصول
الذي جرى تفكيكه ،وهذا إنجاز آخر يُضاف إلى إنجازات القوى األمنية الساهرة
على أمن البالد والعباد».
وتابع غندور« :لكن المؤسف والمحزن أن يُص ّر العرب وبعض اللبنانيّين
على أنّ اإلرهاب الذي يضرب المنطقة يأتي من مكان آخر وليس من قلب الجزيرة،
ويهرولون صوب دولة االغتصاب في فلسطين المتمادية في جرأتها ووقاحتها
إلى ح ّد اقتحام باحة المسجد األقصى الشريف على مرأى من أولئك األعراب
األشد كفرا ً ونِفاقاً ،يؤيّدهم المنافقون الذين ا ّتخذوا م ّمن غضب الله عليهم أولياء
وحلفاء« .أُو َلـئ َِك هُ ُم ا ْل َك َف َر ُة ا ْل َفجَ َر ُة()٤٢عبس» «،إِنْ هُ ْم إ اَِّل َكالأْ َ ْنعَا ِم َب ْل هُ ْم أ َ َ
ض ُّل
س ِبيلاً ( )٤٤الفرقان».
َ

الجميل مع وفد الرابطة
استقبل الرئيس أمين الجميّل في
مق ّره في سراي بكفيا ،وفدا ً من الرابطة
المارونية برئاسة أنطوان إقليموس،
وت ّم خالل اللقاء عرض المستجدّات
على الساحة السياسية.
وبعد اللقاء ،أعلن إقليموس «أنّ
زيارة الرئيس الجميّل طابعها الغالب
ه��و ال��ط��اب��ع الثقافي وال��ح��ض��اري،
خصوصا ً أ ّننا في صرح ثقافي مهم،
يلعب دورا ً على المستوى الوطني
ويعمل لجعل لبنان كما كان سابقا ً
صاحب الدور الثقافي المميّز في هذا
الشرق ،وقال« :أتت هذه الزيارة أيضا ً
لشكر الرئيس الجميّل على الموقف
الذي ا ّتخذه في معرض تأليف الالئحة
ال��ت��ي أصبحت المجلس التنفيذي
للرابطة المارونية ،وكان موقفا ً بعيدا ً
عن األنانية السياسية ،وساهم في
إعطائنا دفعا ً للعمل الذي نقوم به».
أض�����اف« :أ ّم�����ا ف���ي م���ا يتعلّق
بالعناوين السياسية ،فقد توافقنا مع
الرئيس الجميّل على خطوط عريضة
يجب أن تتح ّكم بمفهوم التعاطي

مع تب ّوء منصب رئاسة الجمهورية،
وأه ّمها مفهوم السيادة والمحافظة
عليها التي هي جزء من القسم الذي
سيقوم به الرئيس العتيد».
تابع «لقد وضعنا الرئيس الجميّل
في أجواء أنشطة الرابطة المارونية،
وأه ّمها موضوع المؤتمر المتعلّق
بالنزوح السوري ،وكيفيّة التعاطي
مع اإلج��راءات العمليّة التي يقتضي
ا ّتخاذها ضمن إطار الممكن لمواجهة
هذا الخطر الدائم على كل المستويات
األمنيّة واالقتصادية واالجتماعية.
وت��م� ّن��ى علينا فخامة ال��رئ��ي��س أن
تلعب ال��راب��ط��ة دورا ً ف��ي معرض
االستحقاق الرئاسي لجهة جمع كلمة
المسيحيّين ،وتحديدا ً الموارنة ،حول
مفاهيم تنفيّذية أساسية ،ال تتعارض
مع أي مفهوم يخالف خطاب القسم.
وأنّ ه��ذا الموضوع خبزنا اليومي،
ون��ح��ن م��ؤم��ن��ون ب��ه��ذا المفهوم وال
أتصور بأنّ الرابطة ستكون متقاعسة
في هذا الشأن ،وستلعب الدور المقدّر
لها ضمن إطار الممكن».

ور ّدا ً على سؤال عن الجولة على
ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��س��ي��اس��ة م��ن أج��ل
انتخاب رئيس للجمهورية وطرح اسم
معيّن ،قال« :نحن ال ندخل في لعبة
األس��م��اء ،وللرابطة المارونية كلمة
بشأن المواصفات ،المهم أن يكون
شخصا ً تاريخه ينبئ بمستقبله ،وال
نريد أن نقوم بمحاكمة نيّات بالنسبة
ّ
وللمرشحين .بالنسبة
لألشخاص
إلينا تاريخ الشخص أساسي ،وما
هو معلوم عنه أيضا ً أس��اس��ي ،وما
هو مضمور ال يعنينا ،ولكن ما يعنينا
بالمطلق هو أن يكون شخصا ً يؤمن
بالسيادة اللبنانية المطلقة ،ويعي
حاجات اللبنانيّين وتحديدا ً عنصر
ال��ش��ب��اب ،وأن ي��ع��ود المسيحيّون
وي���ؤدّوا دوره��م الفاعل من دون أي
تقاعس ،وأن تكون الميثاقيّة فعلية،
فيجب على الرئيس العتيد أن يؤمن
بهذه المبادئ».
وزار وف��د ال��ر ابطة أيضا ً الرئيس
ميشال سليمان بحضور وزيرة شؤون
المهجرين أليس شبطيني.

