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تلم شملها فتؤ ّلف لجنة!
آذار
14
ّ
ميسم رزق

فريقا االنقسام
بأن
السياسي مقتنعان ّ
التمديد للمجلس النيابي
صار شبه حتمي

ال �خ �ل �ي ��ل« :ل ��دي� �ن ��ا ض� ��واب� ��ط أو خ �ط��وط
م� � �ح� � �ظ � ��ورة ،ك � ��ذل � ��ك إن ب � �ع� ��ض األم� � � ��ور
مفتوحة».
من جهته ،أكد باسيل أن «تكتل التغيير
واإلص � �ل � ��اح ي �ت �م �س��ك ب � �م � �ش ��روع ال �ل �ق ��اء
األرثوذكسي حصرًا وال مجال للتسوية
وال مهرب من الهيئة العامة».
وك� � ��ان ن� � ��واب ك �ت ��ل ال �ت �ن �م �ي��ة وال �ت �ح��ري��ر
والتيار الوطني الحر والوفاء للمقاومة
وال �ط��اش �ن��اق وامل � � ��ردة ،ق ��د اج �ت �م �ع��وا في
امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي وب �ح �ث��وا ف ��ي ال�ص�ي��غ
القانونية إلل�غ��اء ق��ان��ون الستني .وص��در
بيان عن املجتمعني تاله النائب إبراهيم
ك �ن �ع ��ان أك � ��د أن «ه� � ��ذه ال� �ك� �ت ��ل ،ان �ط�ل�اق��ًا
م ��ن ح��رص �ه��ا ع �ل��ى إج � � ��راء االن �ت �خ��اب��ات
ف��ي م��واع�ي��ده��ا ع�ل��ى أس ��اس ق��ان��ون غير
ق� ��ان� ��ون ال �س �ت�ي�ن ان �س �ج ��ام ��ًا م� ��ع اإلرادة
الوطنية الجامعة لذلك» ،تناشد الرئيس
ب� ��ري «ع �ق��د ج �ل �س��ة ع��ام��ة إلق� � ��رار ق��ان��ون
ّ
اللقاء األرث��وذك�س��ي ح�ص�رًا؛ ألن ب� ّ�ت هذا
املوضوع يؤدي إلى قانون جديد وإلغاء
قانون الستني».
وأك��د كنعان «أننا لسنا جماعة صفقات
( )...و ال ن ��ذه ��ب ب ��ات� �ف ��اق ��ات ل �ن �خ��ال��ف
قوانني».
في امل��وازاة ،نقل النواب في لقاء األربعاء
عن الرئيس ب��ري قوله إن��ه «ل��م يقرر بعد
دع ��وة الهيئة ال�ع��ام��ة للمجلس النيابي
إل � � ��ى االن� � �ع� � �ق � ��اد ،وه � � ��و م � ��ا زال ي � ��درس
األم � ��ور ،وخ �ص��وص��ًا ف��ي ض ��وء ال�ط�ل�ب��ات
امل�ت�ع��ددة واملختلفة م��ن الكتل واألط��راف
السياسية».
وك ��ان وف��د م��ن ن ��واب «ق ��وى  14آذار» قد
س �ل��م ال��رئ �ي��س ب ��ري ال �ع��ري �ض��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة
املوقعة من  69نائبًا والهادفة إلى تمديد
عمل قادة األجهزة األمنية .وأعلن النائب
س �م �ي��ر ال �ج �س ��ر ال� � ��ذي ش� � ��ارك ف� ��ي ع� ��داد
ّ
الوفد أن «الرئيس ب��ري مع تمديد السن
القانونية ،لكنه يترك لنفسه أمر تحديد
ت �ع �ي�ين ج �ل �س��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة مل�ج�ل��س
النواب».

على شكل النظام وتركيبته .الهيمنة
ف� �ي ��ه ل � �ق� ��وى اح � �ت � �ك ��اري ��ة وم �ص ��ال ��ح
م�ج�م��وع��ات م�ت�ن�ف��ذة .تتستر بستار
ال �ط��ائ �ف �ي��ة وامل ��ذه �ب �ي ��ة ،وت �ن �ش��ر م��ن
ح��ول�ه��ا ث�ق��اف��ة ال ��والء ل�ه��ا ،باعتباره
ً
والء للطائفة أو امل��ذه��ب» ،ف�ص��ارت
عالقة امل��واط��ن مع السلطة محكومة
إل� ��ى ان �ت �م��ائ��ه ال �ط��ائ �ف��ي ول� ��م ت�ن�ش��أ
لدينا ثقافة املواطنة بل ثقافة أخرى
ت �ق��وم ع �ل��ى ال � ��والء ل �ل �ق��وى امل�ت�ن�ف��ذة
ك� � ��والء ل �ل �ط��ائ �ف��ة ،وه � ��و م� �ق ��دم ع�ل��ى
ال��والء للوطن» ،أردف .وللخروج من
ه��ذا املشهد «ال��ذي ي��زداد سوداوية»
اقترح فضل الله «إع��ادة بناء الدولة
وثقافة املواطنة وفق مفاهيم وطنية،
نحافظ فيها على ال�ت�ن��وع الطائفي
بما هو ثروة وطنية».
وع��ن القانون االنتخابي ،ق��ال فضل

ون �ق �ل��ت أوس � � ��اط ال ��وف ��د ع ��ن ب � ��ري ط�ل�ب��ه
م� ��ن ال� ��وف� ��د «االت� � �ف � ��اق ألن � ��ه ال ي�س�ت�ط�ي��ع
تخصيص جلسة فقط للتمديد من دون
جلسة أخ��رى ل�لأرث��وذك�س��ي» ،ل��ذل��ك «هو
يريد دع��وة املجلس لعقد جلسة لبندي
التمديد واألرثوذكسي».
وفي موضوع متصل ،أكد وزير الداخلية
ف ��ي ح �ك��وم��ة ت �ص��ري��ف األع � �م� ��ال م � ��روان
شربل خالل احتفال بيوم تكريم املختار
أن اس�ت�ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة ال تعني استقالة
األج� �ه ��زة األم �ن �ي��ة م ��ن م �ه �م��ات �ه��ا ،م��ؤك �دًا
«االس�ت�ع��داد ملنع نقل األح ��داث السورية
إلى لبنان».
إال أن ال�ت��وت��ر استمر ف��ي ط��راب�ل��س حيث
ج � ��رت اش� �ت� �ب ��اك ��ات م � �ح � ��دودة ب�ي��ن ج�ب��ل
محسن والتبانة .وأطلق مسلحون قذيفة
إن �ي��رغ��ا ع �ل��ى ب� ��اب ال �ت �ب��ان��ة .ك��ذل��ك أل�ق��ى
مجهول قنبلة يدوية في ش��ارع سوريا،
ورافق ذلك طلقات نارية.
من جهة أخ��رى ،عثر على الشيخ سلمان
ً
ال � �ح ��رف ��ان ��ي م � �ق � �ت ��وال داخ� � � ��ل م �ح �ل ��ه ف��ي
حاصبيا بعد إصابته بأعيرة نارية من
قبل مجهولني.
وك� ��ان ق��د ُع �ق��د ف��ي م�ك�ت��ب ق��ائ��د ال�ج�ي��ش
العماد جان قهوجي في اليرزة ،اجتماع
أم �ن��ي ف ��ي إط� ��ار ال�ت�ن�س�ي��ق امل �ش �ت��رك بني
ال� �ج� �ي ��ش واألج � � �ه� � ��زة األم � �ن � �ي� ��ة مل ��واك �ب ��ة
األوضاع الراهنة.

ميقاتي :املحافظة على املفتي
على صعيد آخر ،نقل زوار رئيس حكومة
ت �ص��ري��ف األع� �م ��ال ن�ج�ي��ب م �ي �ق��ات��ي عنه
تأكيده «املحافظة على مفتي الجمهورية
محمد رشيد قباني شخصيًا وعلى مقام
دار الفتوى».
وأكدت مصادر رئيس الحكومة املستقيل
ُ َ
عزل ول��ن ُت َ
ختصر واليته؛
أن املفتي لن ي
ألن األمر يحتاج إلى موافقة جميع رؤساء
ال �ح �ك��وم��ات ال �س��اب �ق�ي�ن .ف�ي�م��ا أك ��د م��دي��ر
األوق � ��اف ف��ي دار ال �ف �ت��وى ال�ش�ي��خ ه�ش��ام
خ�ل�ي�ف��ة ،أن ان�ت�خ��اب��ات امل�ج�ل��س ال�ش��رع��ي
ستجري ف��ي م��وع��ده��ا امل �ح��دد ،وق ��ال« :ال
خوف من قيام مجلسني شرعيني؛ ألنهم
�ان؛ ألن
ل��ن يستطيعوا أن ي��أت��وا
ٍ
بمفت ث � ٍ
امل�ف�ت��ي ق�ب��ان��ي ال ي ��زال ع�ل��ى ق�ي��د ال�ح�ي��اة
ويمارس مهماته بشكل طبيعي».

حزب الله في الصني

ف��ي م�ج��ال آخ��ر ،ب�ن� ً
�اء على دع��وة رسمية
م��ن الجمعية الصينية للتفاهم ال��دول��ي،
ب ��دأ وف ��د م��ن األح � ��زاب وال �ق��وى ال��وط�ن�ي��ة
واإلس�لام �ي��ة اللبنانية ب��رئ��اس��ة م�س��ؤول
ال �ع�ل�اق��ات ال��دول �ي��ة ف��ي ح ��زب ال �ل��ه ع�م��ار
امل��وس��وي زي� ��ارة ل�ل�ص�ين .وال �ت �ق��ى ال��وف��د
ق�ي��ادات ف��ي ال�ح��زب الحاكم وشخصيات
برملانية.

الله إن «القانون األقرب إلى الدستور
ه��و ال ��ذي يسمح ب��أن ي�ك��ون النائب
منتخبًا من كل اللبنانيني ،ما يفرض
عليه أن ي�ك��ون ن��ائ�ب��ًا وط�ن�ي��ًا وليس
طائفيًا أو مناطقيًا ( )...أي اعتماد
لبنان دائرة واحدة مع النسبية».
ّ
ّ
وذك ��ر ن��ائ��ب ح��زب ال�ل��ه ب ��أن «ال��دول��ة
التي نريدها ترتكز على ق��وة لبنان
ب �ف �ض��ل م �ع ��ادل ��ة ال �ج �ي��ش وال �ش �ع��ب
وامل� �ق ��اوم ��ة ال �ت ��ي أص �ب �ح��ت م �ع��ادل��ة
ميثاقية ال يمكن أي سلطة أن تتنكر
لها ،ب��ل ال يمكن أي سلطة أن تنشأ
بمعزل عنها»« .نحن نتمسك بالسلم
األه� � �ل � ��ي ورف� � � ��ض ال� �ف� �ت� �ن ��ة وت �ج �ن��ب
ال ��وق ��وع ف��ي ش��راك �ه��ا ،ون�ت�ح�م��ل كل
ال�ض�غ��وط وال�ت�ح��ري��ض واالس �ت �ف��زاز
ملنع انجرار لبنان إليها» ،تابع فضل
الله.

دف� �ع ��ت اس �ت �ق��ال��ة ال ��رئ� �ي ��س ن�ج�ي��ب
م �ي �ق��ات��ي ف ��ري ��ق ال � ��راب � ��ع ع� �ش ��ر م��ن
آذار إل ��ى ع�ق��د ل �ق��اء ل �ـ «ل� ّ�م ال�ش�م��ل»،
ل�ك��ن دون ج ��دوى .ل�ي�س��ت ه��ي امل��رة
األول� � ��ى ال �ت ��ي ي �ت �ص� ّ�رف ف �ي �ه��ا ه��ذا
ال � �ف� ��ري� ��ق ،وف� � ��ق م� ��ا ت� �ف ��رض ��ه ع �ل �ي��ه
تحديات املرحلة ،فيبدو دائ�م��ًا في
حالة انتظار ألي ّ
تطور يدفعه إلى
«مل �ل �م��ة» ن �ف �س��ه ف ��ي ك ��ل م � ��رة .ي�ع�ل��م
اآلذاري� � � � � ��ون أن «ل � �ي ��س ب��إم �ك��ان �ه��م
ال ��ذه ��اب ن �ح��و االس �ت �ش��ارات ب�ش��أن
ال �ح �ك ��وم ��ة ب �ش �ك��ل م �ب �ع �ث ��ر» .ل�ي��س
ذل� ��ك ب �غ��ري��ب ع �ل �ي �ه��م .ف �ق��د أث �ب �ت��ت
املرحلة السابقة أن كل ط��رف فيهم
ّ
ّ
ي �غ��ن��ي ع �ل��ى ل� �ي�ل�اه .ح ��ت ��ى ج��اء ه��م
ق��ان��ون ال �ل �ق��اء األرث ��وذك �س ��ي ،ف��رف��ع
ع �ن �ه��م ال� �غ� �ط ��اء ،وك �ش ��ف ع��ورات �ه��م
ال� �ت ��ي ل �ط��امل��ا س �ت ��روه ��ا ب �ش �ع��ارات
«ال �ح��ري��ة وال �س �ي��ادة واالس �ت �ق�لال».
ل �ك��ن ال� �ظ ��روف اخ �ت �ل �ف��ت« .ف �م��ا قبل
استقالة ميقاتي ليس كما بعدها».
ت��رى ه��ذه ال �ق��وى أن «م��ا وراء ق��رار
رئيس الحكومة املستقيل أكثر من
مشكلة ق��رار التمديد ل�ل��واء أش��رف
ّ
ريفي» ،وقد أقنعت نفسها بأن «ما
ح �ص��ل ي��رت �ب��ط ب �ت �غ� ّ�ي��رات إق�ل�ي�م�ي��ة
ودول � �ي� ��ة ،ت �ص��ب ف ��ي م�ص�ل�ح�ت�ه��ا».
تتقاطع ق��راء ت�ه��ا ف��ي ال�ج��زء األكبر
م �ن �ه��ا م ��ع ق � � ��راء ة خ �ص��وم �ه��ا .ث�م��ة
ّ
إج �م��اع ق��ل ن�ظ�ي��ره ع�ل��ى أن س�ق��وط
ح �ك��وم��ة م �ي �ق��ات��ي أت � ��ى ف ��ي س �ي��اق
االتفاق ــ الكردي التركي ،والدخول
األردن ��ي ف��ي ح��رب إس�ق��اط الرئيس
ال � �س� ��وري ب� �ش ��ار األس � � ��د ،وال �ت��وت��ر
ال �س �ع ��ودي ـ� �ـ اإلي� ��ران� ��ي امل �ت �ص��اع��د،
وزي� � ��ارة ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ب ��اراك
أوباما للمنطقة.
ع �ل��ى ه � ��ذه ال �خ �ل �ف �ي��ة ،ارت � � ��أت ق��وى
 14آذار إع ��ادة ف�ت��ح ب��اب التنسيق
ب�ي��ن أح� ��زاب � �ه� ��ا وم� �ك ��ون ��ات� �ه ��ا ع �ل��ى
م � �ص� ��راع � �ي� ��ه ،ف� �ع� �ق ��دت أم� � ��س ل� �ق � ً
�اء
تشاوريًا ّ
موسعًا في منزل الرئيس
سعد الحريري في وادي أبو جميل،
بمشاركة نحو  60نائبًا وشخصية
سياسية ،وض�ع��ت خ�لال��ه موضوع
شكل الحكومة العتيدة في مقدمة
ال�ن�ق��اشُ .
وي �ع� ّ�د ه��ذا ال�ل�ق��اء الجامع
ه � ��و األول ب �ي��ن ج� �م� �ي ��ع م� �ك ��ون ��ات
ه� � ��ذه ال� � �ق � ��وى ،ب� �ع ��د ال � �ش� ��رخ ال� ��ذي
أح��دث��ه ت��أي �ي��د األح � ��زاب امل�س�ي�ح�ي��ة
(ال �ق��وات وال�ك�ت��ائ��ب) مل�ش��روع اللقاء
األرث��وذك�س��ي في اللجان املشتركة.
تحت عنوان تحديد األولويات ّ
تمت
ال��دع��وة «لجوجلة األف�ك��ار ملا ُيمكن
أن تقدم عليه هذه القوى في األيام
ُ
املقبلة» .على مدى ساعتني استمع

إل��ى الكثير من األسئلة التي بقيت
من دون إجابات ،من قبيل :من هو
م��رش��ح  14آذار ل��رئ��اس��ة الحكومة؟
م��ا ه��و شكل الحكومة ال��ذي نريد؟
م � ��ا ه � ��و امل � ��وق � ��ف ال� � � ��ذي س �ن �ت �خ��ذه
ف��ي ح ��ال ال��دع��وة إل ��ى ج�ل�س��ة ع��ام��ة
ل�ل�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى األرث��وذك �س��ي؟ ما
ه��و امل��وق��ف م��ن ق��ان��ون االن �ت �خ��اب؟
م��ع العلم أن م�ص��ادر نيابية ب��ارزة
ّ
أك� � � ��دت أن ُاالج � �ت � �م ��اع «س� ��اع� ��د ف��ي
ح �ل �ح �ل��ة امل� �ش� �ك ��ل االن� �ت� �خ ��اب ��ي ب�ين
تيار املستقبل وحلفائه بنسبة 95
ف��ي امل �ئ��ة» .وش ��ددت ع�ل��ى «األج ��واء
ال�ج� ّ�دي��ة ال�ت��ي طغت عليه» ،مشيرة
إل��ى أن «الجميع تحدثوا بصراحة
ووض� � � � ��وح ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع امل � �ل � �ف� ��ات».
ك��ذل��ك أك ��دت أن «ال �ن �ق��اش ال ��ذي دار
عكس شعورًا ل��دى جميع التيارات
واألح� � ��زاب وال��وس �ط �ي�ين ف ��ي ف��ري��ق
ال ��راب ��ع ع �ش��ر م��ن آذار ب��امل�س��ؤول�ي��ة
في ظل هذه املرحلة الدقيقة» ،وقد
ت � ّ�م «االت� �ف ��اق ع �ل��ى ات �خ��اذ خ �ي��ارات
ج � � ّ�دي � ��ة ،وض� � � � ��رورة ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى
تماسك الفريق ،وال�ت��زام خطه بعد
كل املشاكل التي عصفت به أخيرًا».
وق � ��د ك � ��ان ل� �ك ��ل م� ��ن ال � �ن � ��واب ن �ه��اد
امل� �ش� �ن ��وق وأح � �م ��د ف �ت �ف��ت وس��ام��ي
ّ
الجميل وج��ورج ع��دوان والرئيس
ف � ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة م ��داخ�ل�ات ب� ��ارزة
ش ��ددت ع�ل��ى أه�م�ي��ة «االت �ف��اق على
العناوين الكبيرة للمرحلة املقبلة،
وخ� �ص ��وص ��ًا ال� � �ح � ��وار وال �ح �ك ��وم ��ة
�ون االن � �ت � �خ ��اب ��ات» ،م ��ن دون
وق� ��ا ُن� � َّ َ
أن «ت ��ت ��خ ��ذ ق� � ��رارات ن �ه��ائ �ي��ة داخ ��ل
االجتماع» .ونفت املصادر ما ُحكي
ع��ن «وج ��ود رأي�ي�ن ح��ول ش�ك��ل ه��ذه
الحكومة :رأي ي��دع��و إل��ى أن تكون
ح �ك��وم��ة ح� �ي ��ادي ��ة ،ورأي آخ � ��ر م��ع
تشكيل حكومة إنقاذية» ،قائلة إن
«ه��ذا االخ�ت�لاف ف��ي وج�ه��ات النظر
س�ب��ق ع�ق��د ال�ل�ق��اء ال ��ذي ح�ص��ل فيه
توضيح للمواقف السابقةّ ،
وتمت
ال ��دع ��وة إل ��ى ال �ت �ن �س �ي��ق ف ��ي ج�م�ي��ع

تجنب سامي
ّ
الجميل إعالن موقف
ّ
من المواضيع
مركزًا على
المطروحة ّ
قضايا  14آذار الداخلية
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ُ
ال� �ع� �ن ��اوي ��ن ال � �ت ��ي ذك � � � � ��رت» .إال أن
م�ص��ادر أخ��رى أك��دت أن «الحكومة
ك ��ان ��ت امل� ��وض� ��وع األب� � � ��رز ،وأخ � ��ذت
ال �ح� ّ�ي��ز األك� �ب ��ر م ��ن ال� �ن� �ق ��اش» ،وأن
«ال� �ب ��اق ��ي ك� ��ان ت �ف ��اص �ي ��ل» .وي �ب��دو
أن م�م�ث��ل ح ��زب ال �ك �ت��ائ��ب ف��ي بيت
ّ
الجميل،
ال�ح��ري��ري ،ال�ن��ائ��ب س��ام��ي
ت �ج �ن��ب ال � ��وق � ��وع ف� ��ي خ� �ط ��أ إع�ل��ان
موقف نهائي من كل ما حكي ،قبل
ع � ��ودة ال��رئ �ي��س أم �ي�ن ال �ج �م� ّ�ي��ل م��ن
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة .فقد
ّ
الجميل االب��ن
علمت «األخ �ب��ار» أن
ت �ل �ه��ى ع ��ن ال� ��دخ� ��ول ف ��ي ت �ف��اص �ي��ل
ال �ع �ن��اوي��ن امل �ط��روح��ة ع �ل��ى ط��اول��ة
اآلذاري�ي��ن ،مكتفيًا ب��ال�ت��رك�ي��ز خ�لال
م��داخ�ل�ت��ه ع�ل��ى ال�ج��ان��ب التنظيمي
ف ��ي ف ��ري ��ق ال� ��راب� ��ع ع �ش��ر م ��ن آذار،
م�ش��ددًا ع�ل��ى «إع ��ادة ت��رت�ي��ب البيت
ال ��داخ� �ل ��ي» .ف �ي �م��ا اس �ت �ف��اد ال �ن��ائ��ب
ع ��دوان م��ن ال�ف��رص��ة .أخ��ذ ك��ل وقته
في شرح وجهة النظر القواتية التي
ت�ق��ول ب��أن «ال�ج�ه��د ي�ج��ب أن يتركز
ع �ل��ى ت��أل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ،وت��وح �ي��د
امل ��وق ��ف خ�ل�ال االس� �ت� �ش ��ارات» .إذًا،
«األولوية للحكومة ،ال لالنتخابات
النيابية» .هذه الحكومة التي يجب
أن «ت�ك��ون ح�ك��وم��ة ح�ي��ادي��ة تشرف
ع �ل � ّ�ى االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات» .م� ��ن دون أن
«ت��رش��ح أي من األح��زاب والتيارات
اس �م��ًا م �ح��ددًا ل �ت��رؤس ال �ح �ك��وم��ة».
وقد شدد عدوان على «أهمية الدفع
نحو تشكيلها كي ال ُيعطى الفريق
اآلخ ��ر أي ذري �ع��ة ل�ت��أج�ي�ل�ه��ا» .وف��ي
ما يتعلق بالحوار« ،ال يزال املوقف
ّ
ال � �ق� ��وات� ��ي م� �ن ��ه ع� �ل ��ى ح� ��ال� ��ه ح��ت��ى
ال �ل �ح �ظ��ة» .أه ��م م ��ا ي�م�ك��ن ال �خ��روج
ب ��ه م ��ن ه ��ذا االج �ت �م��اع أن  14آذار
ال ت � ��زال ض ��ائ �ع ��ة .أك� �ث ��ر م ��ن س�ت�ين
شخصية بني نواب ووزراء سابقني
وسياسيني لم يصلوا
ومستشارين
َّ َ
إل ��ى ن�ت�ي�ج��ة .ل��م ُي��ت��ف��ق ع �ل��ى ش��يء،
سوى تشكيل لجنة خماسية تتابع
البحث للوصول إلى أجوبة .لجنة
م ��ن م�م�ث�ل��ي األح� � ��زاب وامل�س�ت�ق�ل�ين،
شبيهة باألمانة العامة التي تجول
ع �ل��ى ال� �ق� �ي ��ادات ل �ت �ق��ري��ب وج �ه��ات
النظر ،ووضع خطة املرحلة املقبلة.
وص ��در ع��ن امل�ج�ت�م�ع�ين ب �ي��ان أش��ار
إل � ��ى أن «االج � �ت � �م� ��اع أت � ��ى ت��أك �ي �دًا
ل��وح��دة م �ك��ون��ات ق ��وى  14آذار في
هذه املرحلة الدقيقة التي يمر بها
ل �ب �ن��ان ،وأه �م �ي��ة ت �ن �س �ي��ق امل ��واق ��ف
ف� � ��ي ك� � ��ل امل � ��واض � � �ي � ��ع امل� � �ط � ��روح � ��ة،
وخ �ص��وص��ًا ف ��ي م ��وض ��وع ت�س�م�ي��ة
رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة وش �ك��ل ال�ح�ك��وم��ة
وق��ان��ون االنتخاب ،وتأكيد وجوب
إج� � ��راء االن� �ت� �خ ��اب ��ات ف ��ي م��وع��ده��ا
الدستوري».

