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بعد استعار األزمة  لفترة بسيطة عياد طويلة ستكون فرصة اللتقاط األنفاسأ دخلت البالد في مرحلة عطلة 

ي أحول طعن قدمه تكتل لبنان القوي، آخرها ما خرج به الالقرار للمجلس الدستوري  كان الداخلية التي
 يجاد مخرج لها.إلى تعميق األزمة بدال من إدى فعليا أالتيار الوطني الحر، والذي 

هو كغيره من  المجلس الدستوري  نأ ن كان األمر يدور همسًا في السابق،أبعد  واتضح من جديد 
، مؤسسات البالد خاضع للقوى السياسية المتحاصصة على جبنة الحكم فلم يخرج عن الدور المرسوم له

خلفية عدم تمكنه من تأمين النصاب ما أثار غضب لة الطعن على أذ لم يتمكن من التقرير في مسإ
جلس واللذين أدى تغّيب ال سيما لناحية صوت المندوبين الشيعيين في الم رئيس التيار جبران باسيل

لى الالقرار وبالتالي فشل المجلس في التصديق على إعدم حصول النصاب ما أدى بالتالي لى إأحدهما 
 .   الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي 

إشكالية النصاب القانوني مفتوحة لتكرار السيناريو نفسه في كل القوانين الالحقة  وقد ترك المجلس 
عجز قضاته عن القيام بواجباتهم فأعلن  والقرارات التي تحتاج إلى نصاب الثلثين أو الغالبية المطلقة

االنتخابي النافذ حكما  لقانون م حول اعدم اتخاذ قرار بشأن الطعن المقد عبر للحفاظ على هذا الدستور
 . 44/2017بموجبه مجلس النواب تعديل بعض مواد قانون االنتخاب الرقم  ، والذي أقر8/2021الرقم 

 57للدستور وللمادة يكون المجلس الدستوري ورئيسه قد صّدقا على إقرار قانون بطريقة مخالفة وبذلك  
بما يعني حسم مسألة اقتراع  نافذا 8فبقي القانون الرقم لقة. د طريقة احتساب الغالبية المطمنه التي تحد

وهو رأي كان  .65ال  نائبا 59اب الغالبية المطلقة هو بأن نص مغتربين في الداخل واإلقرار ضمناال
 مام اجتهادات كثيرةأيفتح البالد  القرار رئيس مجلس النواب نبيه بري قد اتخذ رأيا مخالفا له سابقا، وبات

اب عدد المقاعد النيابية لى النصاب القانوني باحتسإركن واب األحياء وغير المستقيلين أو الالنالحتساب 
تم ، 2016تشرين األول  31جلسة انتخاب الرئيس ميشال عون، في  ففيوعلى سبيل المثال الفعلية. 

ني ال الفعلي، لعدد النواب القانو  نائبا يشكلون ثلثي المجلس ألن الحسبة تبقى دائما 86ن أاالتفاق على 
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نتيجة استقالة النائب  نائبا 127أي باحتساب المستقيلين أو المتوفين وكان المجلس يومها مؤلفا من 
 . فاضل روبير

ما لبث أن ناقض قراره هذا خالل  نائبا. لكن المجلس 85عتماد الثلثين على أساس لم يجر ا  وبالتالي 
احتسابه الغالبية  ماد العدد الفعلي ال القانوني خاللباعت لى تعديالت قانون االنتخاب أخيراالتصويت ع

لغي س النواب األحياء، أباحتساب عدد أعضاء مجل 1990عام البأن القانون الصادر  المطلقة، علما
مع إجراء االنتخابات النيابية وانتهاء الحرب، إذ نص القانون على اعتماد هذه الحسبة الى  1992عام ال

احتساب النصاب على  عدد كبير من النواب، ليتم مجددا ية أو عامة نتيجة وفاةحين إجراء انتخابات فرع
 . 128أساس عدد المقاعد القانونية الـ 

في كل األحوال أثار هذا القرار حنق بيئة العهد أي رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل وتيارهما  
ر الوطني الحر والذي كان األكثر وظهر ذلك جليا في البيان الذي تال التطور والذي صدر عن التيا

فقد كان العهد يريد حصر تصويت المغتربين بنواب ستة عبر دائرة تستحدث وليس التصويت صراحة. 
 على كامل عدد نواب المجلس،  فالعهد يعرف تبدل المزاج الشعبي اليوم عنه سابقا.

نها ليست انتكاسة بسيطة واقعة إبقاء اقتراع المغتربين من ضمن البنود األخرى التي لم يتخذ أوالواقع  
المجلس قرار الطعن بها. وهذه االنتكاسة أدت وستؤدي الحقا إلى رد فعل لدى باسيل، ستترجم في 

كان يعّول السياسة تباعا حسب بيئته، بعدما تكاثرت عليه الضغوط واالنتكاسات في المراحل األخيرة، و 
 عليه اللتقاط بعض أنفاسه.

ن النقطة المتعلقة بموعد إجراء االنتخابات، فإنه ال يحق للمجلس أقبل استكمال هذا الطرح، يجب ذكر و  
النيابي تحديد موعد االنتخابات، وإذا كان االتفاق جرى على اعتماد صيغة توصية مجلس النواب بتحديد 

عد االنتخابات عاد إلى مساره الطبيعي. فالتاريخ تحدده السلطة آذار، فإن قرار اعتماد مو  27تاريخ 
اإلجرائية، أي بتنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عبر وزير الداخلية. وسبق لرئيس الجمهورية 
أن أكد أنه لن يقبل بموعد آذار، مصرًا على إجراء االنتخابات في أيار. وقد تكون تلك محاولة تسوية 
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الذي لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إال على هذا األساس، ومن المرجح أن يغض  إلرضاء عون 
 األطراف اآلخرون النظر، بعدما وصلهم حقهم في تصويت المغتربين وحق تفسير الدستور. 

وفي ختام تحليل ما خُلص إليه القرار، لم يصل المجلس الدستوري إلى خالصة نهائية في ما يتعلق  
 حالة التي طعن فيها التيار راهنا. المشكلة أن الالقرارعند تكرار ال دستور، ُيبنى عليها الحقاتفسير الب

. فرئيس المجلس النيابي حصل بما وصل إليه المجلس كما أسلفنا سيؤسس لتكريس السابقة غير اليتيمة
جلس الدستوري كان الجالس على كرسيها. والم تفسير الدستور برئاسة المجلس أياالدستوري على حصر 
على تكريسه.  بري دومارئيس المجلس نبيه سه هذه الصالحية. وهذا األمر يصر بقراره هذا سحب من نف

وسبق أن حصل سجال علني بين عون وبري حول هذه النقطة، عندما دعا األول المجلس الدستوري 
حية المجلس مراقبة القوانين، إلى تفسير الدستور وليس فقط مراقبة دستورية القوانين، فرد الثاني بأن صال

 .أما تفسير الدستور فمن صالحية مجلس النواب من دون سواه 
وهذا الشق من مسار المجلس الدستوري سيفتح الباب أمام اجتهادات كثيرة من اآلن وصاعدا في تفسير  

لطعن، لدستوري لواللجوء إلى المجلس اطراف معترضة بتفسير رئاسة المجلس النصاب، وفي عدم قبول أ
وسيسقط هذا األمر نفسه على  .دستورية تقبل ما لم يقبله أعضاء المجلس الحالي لعلها تجد أصواتا

قضايا عديدة وهامة ومتنوعة، وما يثير حنق العونيين هو انتقال المبادرة الى رئيس المجلس وسط حرب 
 عد المختلفة.صالحيات لعل المواطن اللبناني ال يكترث لها في ظل معاناته اليوم على الص

وليس ما حصل سوى أزمة جديدة للعهد في سنته األخيرة من الحكم التي خسر منها شهرين اضافيين.  
و ما تبقى منه، خالل سنته األخيرة في الحكم وهو أجمهورية ميشال عون إلنقاذ عهده، يجهد رئيس الإذ 

لى الفشل في إ ر وصوالوشابه التعثوأنصاره يعلمون مهما كابروا، بأن العهد لم يكن على مستوى آمالهم 
 .مقاربة الكثير من القضايا

خ، في حال تحقيقها ترة الثانية من كل عهد، قد ُترسّ فالسنة األخيرة من عهد السنوات الست، أو لنقل الف 
 .بعض اإليجابيات، صورة تعديلية اكثر قبوال قد تحفر في ذاكرة األجيال المقبلة وفي كتب التاريخ
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هد إليه عون وباسيل الذي يأمل )وهو أمر مشروع لكنه صعب( في خالفة عّمه على سدة وهذا ما يج 
 الرئاسة.

لى الماضي لمحاولة استشراف المستقبل القريب على رغم صعوبة ذلك إة تاريخية وال بأس من عود 
 وتعقيده. 

ها. واذا تناولنا نقطة تحّول في الحكم علي قد شكلت فتراتها الختاميةكانت ففي عهود عديدة ماضية  
، نرى مثاًل ان بطل هذا االستقالل بشارة الخوري نفسه تعرضت 1943بعضها بعد االستقالل العام 

صورته للتهشيم لدى االجيال عند تمديد واليته ذات السنوات الست ما انتهى الى عدم اكماله اياها في 
 .يضةبعد تمريره نصفها على اثر معارضة شعبية وسياسية عر  1952العام 

هار اقتصادي، بثورة شعبية عليه وبتزوير دونذكر هنا رئاسة كميل شمعون التي اتسمت، بعد از  
لالنتخابات فغادر القصر الرئاسي مرغمًا، وإن استمر العبا رئيسيا في السياسة اللبنانية وليس على غرار 

 .كمهقاط حمحوري في تلك السياسة مع إسبشارة الخوري الذي انتهى فعليًا في اداء دور 

كما نذكر من العهود التي باتت محط سخط اللبنانيين ذلك المتعلق بالرئيس سليمان فرنجية الذي حّل  
في انتخابات رئاسية بفارق صوت واحد في وجه المرشح الشهابي  1970بداية بطال لدى كثيرين في العام 

مت محليا بين النواب الوحيدة التي تالياس سركيس، قال كثيرون إنها االنتخابات الرئاسية الديموقراطية 
  .لم يكن األمر كذلك( اللبنانيين )طبعا

الذي  و ما كان يعرف حينها بالمكتب الثانيألبنانية فقد رفع فرنجية شعار محاربة حكم المخابرات ال 
، ثم في عهد شارل الحلو بين 1964و 1958ازدهر في مرحلة الحكم الرئاسية لفؤاد شهاب بين العامين 

في مرحلته االولى عاد وتمرد على ، برغم ان الحلو الذي كان وديعة شهابية في الحكم 1970و 1964
 .أي الحكم الشهابي، في مراحله التالية في الحكم النهج

نهاية عهد فرنجية، الذي اتخذ في جاء قبيل  1975هلية في العام دالع الحرب األن انأويذكر التاريخ  
لى سركيس نفسه في العام إم الدفة جانب اليمين المسيحي، ليسللى إالحكم  خيرة اصطفافا فييامه األأ
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الذي تاله. وُيفسر سوء إدارة فرنجية لما حدث عدم الحماسة الشعبية والسياسية التي قابل بها اللبنانيون 
 .عمرهوكان حينها قد المس الثمانين من  1988محاولة فرنجية نفسه العودة مجددا الى الرئاسة في العام 

، وليست ى تقييمها فتراتها األخيرة، سلبا أم ايجابالى العهود التي طغت علإطبعا تتوجه المقاربة هنا  
يضا موضوعية أخرى أو أس الجمهورية فقط العهود التي شابها في األصل الفشل نتيجة ظروف ذاتية لرئي

 .1988و 1982وأمين الجميل بين  1982و 1976كعهدي الياس سركيس بين العامين 

بيا لقبولهما تمديد واليتهما، وفي مرحلة ما بعد الطائف دفع الرئيسان الياس الهراوي وإميل لحود ثمنا شع
ويعود إليه بعض من نجاح بناء الدولة بعد الحرب األهلية،  1998و 1989ول حكم في الرئاسة بين األ

ة ترسيخ عهد مؤسسات بعد توحيده في محاول ويعود إليه بدوره فضال 2007و 1998والثاني بين العامين 
 ..الجيش اللبناني على أثر انقسامه طائفيا

س ميشال ن يطلق الحكم النهائي عليه، لكن الرئيأخيرة من كل عهد بما يمكن من هنا تتسم المراحل األ 
يخرق ليل عهده، وهو يؤكد أنه سيغادر قصر بعبدا مع فتحه باب االحتماالت  عون يريده تطورا إيجابيا

 .حول البقاء على مصراعيه، تلميحا في هذه اآلونة، وتأكيدا ربما في مراحل أخرى 

لكن النّية هذه تبدو جد صعبة في سنته األخيرة في الحكم، وهو ما يثير حنقه كما توتر مناصريه نتيجة  
لديه بعد اصالحات اتفاق عن الحكم الفعلي في واليته حيث ال صالحيات كبرى عجزه عن ذلك ناهيك 

اصل الرئيسية لى محاربته من قبل أخصامه وعدم وقوف حليفه شبه الوحيد معه في المفإضافة إالطائف، 
 .، كما يشير من حولهلحكمه، أي حزب هللا

ة منتقدا إياه لعرقلته المسار السياسي في األيام الماضية )وفي غيرها قباًل(، سّمى عون الحزب مباشر  
 .في البالد وعدم عقد الحكومة التي تبدو البالد في حاجة ماّسة لها في هذه الظروف

فشال عهده كما يعتبر مناصروه، إهم في نتقاد لحليفه من دون ذكر خصمه األه هذا االحتى أنه وج 
خير أقسم على ذلك منذ اعتالء عون األبه كون  ب نبيه بري، فهذا بات أمرا مسلمارئيس مجلس النوا

  .سدة الحكم
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كان عون بسيطا ومباشرا في انتقاده الحزب في الموضوع الخالفي الكبير المتعلق بالتحقيق في قضية  
د تعطيل الحلول وعدم فصل المسار لبيطار، والمشكلة تتمثل في تعمالمرفأ من قبل القاضي طارق ا

ة التي انتظرها اللبنانوين طويال، لى تعطيل الحكومإالتحقيق عن ذلك السياسي ما يؤدي القضائي في 
  .كما يؤكد المحيطون 

لى المساعدة، ال إلفترة التي يبدو في أمّس الحاجة أشهر معدودة تبقى على نهاية عهده الرئاسي، وفي ا 
قد يتخطى زمنيا نصف عهده وسط  لى فتح ثغرة كبرى في جدار التعطيل في البالد الذيإيعمد الحليف 

 .كبر في تاريخ لبنانزمة االقتصادية األاأل

نصاره وخليفته باسيل، لم أتلك، لكنه حسب رئيس الجمهورية و  طبعا ليس الحزب وراء كل مدة التعطيل 
ن الحزب لم يناصر عون على حساب أم رئيس الجمهورية، والشكوى دوما يشكل عاماًل مساعدا في حك

لى الثمانينيات وخاصة خالل تعاركهما عسكريا في حرب إبدي الذي تعود بدايته في خالفهما األ بري 
شكاال متعددة خالل مرحلة نفي عون الطويلة أ، ثم اتخذ الخالف بين عون وبري 1988التحرير العام 

تتخذ العالقة  حين لم عمدته الرئيسية، قبل عودة "الجنرال"أ حد أ في فرنسا معارضا للحكم الذي شكل بري 
  .بين الجانبين منحى ايجابيا يطوي صفحة الماضي بين الرجلين

في  يساعدلى الرئاسة، لم إيصال عون إون دوره الرئيسي في ن حزب هللا الذي ُيقر أونيون ويرى الع 
عون خاصة في ن يشكل دعامة لألحكم. وقد تغاضى الحزب عما يمكن خير ضد منظومة امعارك األ

رئيس الحكومة  يضا في وجه مماطلة الزعيم المستقبليأرتين، ليس في وجه بري وحده بل خيالسنتين األ
وساط أاب فشل العهد ما أثار التوتر في سبأتشكيلها، فكان الزمن الضائع أحد المكلف سعد الحريري في 

  .العونيين

خذ منحى مسيحيا لي كون المأساة تتال يستطيع العهد حتى لو أراد، مجاراة مطلب ضرب المحقق العد 
رواحهم، وضربت أمالك المسلمين سنة وشيعة، و أمن ن الكارثة أتت على جزء وازن أ، برغم صارخا

   .بيروت عاصمة اللبنانيين جميعا
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لى الئحة القضايا الخالفية التي لم إضافته إاللحظة غير قابل للعالج، ويمكن  لذا فالموضوع في هذه 
وزير االعالم جورج قرداحي التي أيدها العهد وعارضها الحزب، أو  تكن آخرها تلك المتعلقة باستقالة

قضية عمالة الالجئين الفلسطينيين التي استجدت اخيرا حين خرج وزير العمل المحسوب على الحزب 
لتوسيع هامش عمالة الفلسطينيين، بينما يقف التيار الحر جانبا ال يخرج عن النظرة المسيحية التقليدية 

لسطينيين تاريخيا وهو التيار الذي صاغت جانبا منه تيارات مسيحية يمينية تقليدية معادية المواجهة للف
 ..للفلسطينيين باتت اليوم جزءا من التاريخ

تفاهم مار مخايل يلفظ أنفاسه  نألى اعتبار إن يسعده مشهد الخالف هذا، ويذهب حوال ثمة مفي كل األ 
 .16السنوية الـ خيرة والذي سيطفىء بعد أسابيع شمعته األ

لى إالمنال، ولكنه في المقابل يحتاج ن سقوط التفاهم بعيد ألى إنظرة واقعية لألمور تشير بوضوح  لكن 
حول تحديث الكثير من المراجعات الجدّية والصريحة والتي لم تحصل حتى اللحظة برغم كل التصاريح 

 ..اآلخر وقد يضاف عليها غيرها في المستقبلن المواد الخالفية تتكاثر يوم بعد أذاك التفاهم، ال سيما 

لى العلن مشكلة تنازع الصالحيات مع إال تقتصر على كل ذلك، فقد عادت  ن مشاكل عون أعلى  
ن رئيس أيس حسان دياب. واليوم يرى العهد رئاسة الحكومة التي شابت عالقته مع الحريري ومع الرئ

يرمي كرة عقد الحكومة لدى ثنائي حزب هللا الحكومة نجيب ميقاتي يتصرف وكأنه يملك ترف الوقت. 
من دون اعالن خوضها، يتعاطى ر لالنتخابات لية وعربية، ُيحض، يشرع في اتصاالت دو وحركة أمل

حد بمن أاجهة مع وفي الوقت نفسه عدم المو ساس وراثة الحريرية السياسية، يريد مصالحة الجميع أعلى 
 .فيهم عون نفسه

تقد ن عون يواجه اليوم جميع الكبار ويفأرا عليه مع ميقاتي، يتضح سيط  ومع هذا الخالف الذي ما زال م 
ن رئيس أوساط التيار تؤكد أن أ الإتراجع دراماتيكيا،  لوطني الحرالتيار ان أويعلم عون وباسيل  للسند.

سمير جعجع الذي زايد مسيحيا وتمكن من اكتساب عطف المسيحيين كثيرا بعد احداث  لقوات اللبنانية»
 .عين الرمانة، سرعان ما سيتراجع بعد هدوء األنفس ومرور الوقت –الطيونة 



 
30/21/1202  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  

(  291رقم )                  
 
 

10 
 

بل حصة خصام العهد في الشارع المسيحي من حراكيين، فهم لن يقاسمونه حصته ألى إوبالنسبة  
المجتمع المدني والحراك. وهكذا ذا فالمعركة هي بين المسيحيين التقليديين و ون، لالقوات، كما يؤكد التياري

فهما مقاعد مالن بأن حزب هللا قد يسلأنهما يألنيابية خاصة و ظهر عون وباسيل الهدوء قبل االنتخابات اي
  بية بديلة عن التي سيخسرونها.نيا

ودة، كما في بعلبك الهرمل وحاصبيا و الحفاظ على تلك الموجأضافية إواألمل هنا بمقاعد مسيحية  
مرجعيون وبيروت الثانية والشوف وعاليه وحتى كسروان جبيل حيث يمكن للطرفين اإلفادة من تحالف 

 ..لى أذّية الحزب قبل التيارإغاب في االنتخابات الماضية وأدى 

والتيار لم يتخذا قرارا بالقطيعة مع الحزب، فال مصلحة لهما بذلك، ويشبِّّه أحد  بعبدان ألى إهذا يشير  
تقادات العهد المتصاعدة للحزب بـ"الّنق" أو حتى بـ"النكد" السياسي، فهي إذا المراقبين للحالة المسيحية ان

ة عقوبات خير ضحيباسيل للحزب ال سيما بعد ذهاب األليس أكثر بعد كل ما قدمه عون و  "فّشة خلق"
ن أقام حزام أالتي تكبدها التيار مسيحيا بعد  حجم التضحياتبعد  أميركية وّجهت له ضربة في الصميم

 أمان وتغطية للحزب في البيئة المسيحية.

وعلى المدى القريب سيمتثِّل الكباش على مستوى كثر جرأة، أخرى و أانتقادات  وقد تشهد الفترات المقبلة 
الصالحيات والتوقف عن توقيع المراسيم الجوالة والموافقات االستثنائية وحتى رفض عقد دورة استثنائية 
للمجلس النيابي، وقبل ذلك في دعم القاضي البيطار في تحقيقه، وعلى المدى الطويل، وهذا األهم، 

المنحى األساس الذي ستتخذه العالقة بين الجانبين، وعندها يمكن  سيكون دعم الحزب لباسيل رئاسيا
 ل.عن مستقبل تفاهم مار مخاي جّدياالحديث 

ن الكثير من المتابعين فإ لى التيار ورئيسه،إلى ما حصل من تطورات بالنسبة إوفي عودة ربطا بكل ذلك  
، الذي التيار الوطني الحر وحزب هللابين في العالقة حصل ما لم يكن متوقعا وفي الحسبان  هنأيؤكد 

يعتبر باسيل أنه لم يقف الى جانبه في عملية التصويت في المجلس لناحية تصويت العضوين الشيعيين 
 اذ تغّيب احدهما عن جلسة المجلس الدستوري.
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كثر من تفسير فهناك عودة لتحالف أجهة نظر التيار الصورة ال تحتمل من و وفي خالصة لكل ذلك فإن  
رباعي يطل برأسه وحزب هللا أحد المشاركين فيه ولم يعد الحزب مختلفا عن عناصر المنظومة المعادية 

  .للتيار
دته في العام لى زمن تحالف رباعي وقف في وجه عون عند عو إة ي ذلك محاولة من قبل التيار للعودف 

 مل باسيل ان يتكرر بفوز انتخابي كبير.ونتج عنه ما يأ 2005

ل حزب قاله باسيل عن التحالف الرباعي وتحمي ضافيإ كالم غاضب وخطيريام األخيرة خرج وفي األ 
المرحلة االكثر دقة في العالقة بين الجانبين واالكثر تراجعا منذ نحو لك قد تكون ذوبهللا مسؤولية مباشرة 

من المرجح واألمور على األرجح متجهة الى تصعيد أكيد على األقل من جهة التيار حيث عاما.  16
 .ان يلوذ حزب هللا بالصمت كما يقول العارفون في عالقة الطرفين

ال قرار الدستوري كما تقول مصادر سياسية سيف ذو حدين فهو من دون شك انتكاسة في الختام فإن  
وضربة قاسية للتيار لكنه في الوقت نفسه حرر رئيسه من التبعية السياسية وقيود التحالف الذي كلف 

، ن تراجعا كبيرا على الساحة المسيحية وأصاب رصيدهم الشعبي الذي راكموه في سنوات المعارضةالعونيي
 .له هعلى تفهمهو باق ولعل الحزب على علم بحراجة الموقف العوني و 

ن أسقط باسيل أر على الثنائي من دون ضوابط بعد الرد سيكون كما تؤكد مصادر مطلعة بفتح النا 
 .اضحا اتهامه الثنائي بالتأمر ضد الطعنالخطوط الحمراء وكان و 

أحدا في حمالته وما كان  يتفاصيل الخطة لن تتأخر بالظهور لكن باسيل كما يقول عونيون لن يستثن
يسري على رئيس المجلس سيشمل حزب هللا اليوم بعد ان كانت قيادات محددة في التيار تتولى انتقاد 

 .حزب هللا عوضا عنه
دد وير الشارع المسيحي، ن تسلك األمور مسارا مختلفا مع حزب هللا تناغما مع تطلعات أ هؤالءرجح ي 

الصفعة التي تلقاها التيار عبر المجلس الدستوري ال تعني تراجع ن أالبعض من خارج بيئة العونيين 
حاوالت مثار وفي هذه األثناء ستُ العونيين في ملف اإلنتخابات فالمحاوالت ستكمل لتأجيل اإلنتخابات، 

 ي موضع الثنائي ومحاولة رأب الصدع مع الخصوم في الشارع المسيحي.حثيثة للمزايدة مسيحيا ف
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