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التقى �سليمان في روما وت�شاور والحريري هاتفي ًا

اختتم زيارته �إلى مو�سكو

الراعي :النتخاب رئي�س على م�ستوى الظروف با�سيل :نحتاج �إلى رئي�س ّ
قوي
بتمثيله وقدرته على جمع اللبنانيين

سليمان مستقبال الراعي في مقر اقامته بروما
التقى رئيس الجمهورية ميشال
سليمان ف��ي مقر إقامته ف��ي روم��ا،
البطريرك الماروني الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي يرافقه المطران
فرنسوا عيد والمونسنيور طوني
ج��ب��ران ،ف��ي ح��ض��ور ن��ائ��ب رئيس
الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل.
وت��ن��اول اللقاء األوض���اع العامة
ف��ي ل��ب��ن��ان ،وأج����واء التحضيرات
الجارية في الفاتيكان الحتفال إعالن
قداسة البابوين يوحنا بولس الثاني
ويوحنا الثالث والعشرين.
وأج���رى ال��راع��ي ات��ص��اال ً هاتفيا ً
بالرئيس السابق سعد الحريري
ت����ش����اورا خ�ل�ال���ه ف����ي م���وض���وع
االستحقاق الرئاسي في ضوء لقاء
البطريرك الراعي أول من مع رئيس
المجلس النيابي نبيه ب��ري ،وكان
توافق على ضرورة إجراء االنتخابات
ضمن المهلة الدستورية وفي أقرب
وقت ،حرصا ً على االستقرار في لبنان
وعلى الحياة الديمقراطية وطمأنة
ال��ش��ع��ب اللبناني ال���ذي يستحق
أن ي��ك��ون ل��ه رئ��ي��س على مستوى
تطلعاته وبحجم دور لبنان المطلوب
منه إقليميا ً ودولياً.

وأك����دا أن ال��وق��ت ال���ذي يفصل
الجلسة االنتخابية ع��ن األخ��رى
يجب أن يستثمر جديا ً في التشاور
والتواصل بين مختلف الكتل النيابية
والسياسية وبمسؤولية عالية تليق
بحجم هذا االستحقاق».
وك���ان ال��راع��ي وص��ل إل��ى مطار
روم��ا يرافقه المطران سمير مظلوم
والمحامي وليد غياض ،حيث كان في
استقباله سفير لبنان لدى الكرسي
ال��رس��ول��ي العميد ج���ورج خ��وري،
والوكيل البطريركي ل��دى الكرسي
ال��رس��ول��ي ال��م��ط��ران ف��ران��س��وا عيد
ونائبه الخورأسقف طوني جبران،
القائم بأعمال السفارة اللبنانية في
إيطاليا كريم خليل ،والمستشار في
سفارة لبنان في الفاتيكان القنصل
البير سماحة.
ول����دى وص���ول���ه ال����ى ال��وك��ال��ة
البطريركية ،استقبل الراعي استقباال
حبريا ً ودخ��ل كنيسة م��ار م��ارون،
حيث اق��ام صالة الشكر في حضور
المطارنة بولس مطر ،ميشال عون،
ان��ط��وان طربيه ورؤس���اء ال��وك��االت
الرهبانية في روم��ا وع��دد من آباء
المدرسة المارونية في روما.

وأعلن «أنه ال يجب أن نعتبر في
أي يوم من األي��ام أن حالتنا يائسة
في لبنان وسورية والعراق والشرق
األوسط ،لكنها دعوة لنا لنعرف كيف
نلتمس السالم من الرب.
ودعا الراعي الى «انتخاب رئيس
جديد للجمهورية اللبنانية يكون
على مستوى الظروف الراهنة التي
تنتظره» ،آم�لا «إح�ل�ال ال��س�لام في
بلدان الشرق األوس��ط التي أحبها
ال��ب��اب��وان القديسان البابا يوحنا
بولس الثاني ،البابا يوحنا الثالث
والعشرون» ،مشددا ً على «ضرورة
تجديد إيماننا بالصالة والعناية
اإلل��ه��ي��ة ،ون��ح��ن ف��ي زم��ن القيامة،
بقيامة الرب يسوع ،وافتدائه لنا».
كما ت��وج��ه ال��ك��اردي��ن��ال ال��راع��ي
بالتهنئة إل���ى سفير ل��ب��ن��ان ل��دى
الكرسي ال��رس��ول��ي العميد ج��ورج
خوري الذي منح الوسام االعلى من
منظمة مالطا ..Ordre de Malte
وت��رأس ال��راع��ي سلسلة لقاءات
كنسية وراع��وي��ة تتعلق بعدد من
اب��رش��ي��ات االن��ت��ش��ار وب��ال��ش��ؤون
اإلدارية والتنظيمية فيها.

قا�سم :نريد رئي�س ًا يحمل �سج ًال تاريخي ًا نظيف ًا
لفت نائب األمين العام لـ»حزب
الله» الشيخ نعيم قاسم إلى «اننا
نريد رئيسا ً يحمل سجالً تاريخيا ً
نظيفاً ،وأن يكون له كشف حساب
ك��ي نعتمد عليه ونعطيه ثقتنا،
كما نريد رئيسا ً له مواقف وطنية
م��ش � ّرف��ة وخ���ي���ارات ج��ام��ع��ة غير
م��ج� ّزءة ومف ّرقة ،ويؤمن بثالثية
ال��رئ��اس��ة :ال��س��ي��ادة وال��م��ق��اوم��ة
وبناء الدولة» ،داعيا ً إلى «االتفاق
ال����ج����دي ع���ل���ى رئ���ي���س إلن���ج���از
االستحقاق في أسرع وقت ممكن».
وق���ال خ�ل�ال ح��ف��ل إط�ل�اق نتائج
دراس�����ات اإلت��ج��اه��ات الثقافية
واالجتماعية للطالب الجامعيين
في لبنان «اجتمع مجلس النواب
الختيار رئيس للجمهورية ،وتبيَّن
أن أعلى نسبة حصل عليها مرشح
ت��س��اوي  37ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن ع��دد

النواب اإلجمالي ،أي حوالي ثلث
عدد النواب ،وهذه النسبة القليلة
تعني الرفض الساحق لهذا الخيار،
وال يريده الشعب وممثلوه» ،معتبرا ً
«أن كثرة المناورات بهذا الشكل
وبهذا النوع من الترشيحات هي
في الحقيقة إضاعة وقت ،بل خطوة
من خطوات ال��ف��راغ ،وم��ن األفضل
أن يذهب المعنيون إل��ى اإلتفاق
الجدي على رئيس من أجل أن يُنجز
االستحقاق في أسرع وقت ممكن».
وأكد قاسم «اننا كـ«حزب الله» نريد
رئيسا ً يحمل سجالً تاريخيا ً نظيفاً،
وال أفهم كيف يستغرب البعض أن
نطالب بالسجل النظيف ،في الوقت
الذي إذا أراد شخص أن يدخل إلى
وظيفة عادية في الدولة يُطلب منه
سجل عدلي نظيف ،كما يُطلب منه
إبراز الكفاءات المتوفرة لديه على

مستوى الشهادات والجهات التي
عمل عندها وغير ذلك ،فكيف برئيس
الجمهورية؟ نريد أن يكون له كشف
حساب كي نعتمد عليه ونعطيه
ثقتنا ،نريد رئيسا ً له مواقف وطنية
م��ش � ّرف��ة وخ���ي���ارات ج��ام��ع��ة غير
م��ج� ّزءة ومف ّرقة ،ويؤمن بثالثية
الرئاسة :السيادة والمقاومة وبناء
الدولة ،ألنه إذا كان يؤمن بالسيادة
ل��ن يم ّكن ال��وص��اي��ة األجنبية من
التدخل في لبنان ،وإذا كان يؤمن
بالمقاومة فيؤمن بتحرير لبنان
وت��ح��ري��ره وي��ك��ون ع���دوا ً حقيقيا ً
إلس��رائ��ي��ل الغاصبة والمعتدية،
وإذا كان يؤمن ببناء الدولة فيحمي
مصالح الناس ويقوم باإلصالحات
المطلوبة».
ولفت الى «أن إنجازات االستقرار
السياسي واألم��ن��ي ال���ذي ترونه
اليوم في لبنان يؤكد على صوابية
خياراتنا التي دعونا إليها ،لطالما
دعونا ال��ى حكومة وح��دة وطنية
وتبين أن ه��ذه الحكومة تسبب
االستقرار األمني والسياسي ،وقلنا
إننا ضد الفتنة وتبين أن الفتنة هي
التي كانت تخ ِّرب البلد ،وقلنا إننا
مع الخطة األمنية ورفع الغطاء عن
أي شخص بمعزل عن طائفته ،وها
هي الخطة األمنية تسير في طرابلس
والبقاع بشكل مناسب ومعقول،
وك��ل ه��ذا بسبب التوجهات التي
قلناها وآمن بها اآلخرون بعد حين».
وح��ي��ا الفلسطينيين على إج��راء
المصالحة بينهم ،ألن أي اتفاق
ومصالحة فلسطينية  -فلسطينية
شوكة في عين «إسرائيل» بصرف
النظر عن التفاصيل».

جنبالط يلتقي مجموعة
ال�صداقة الفرن�سية اللبنانية

أكد وزير الخارجية جبران باسيل
«الحاجة اليوم في خضم االستحقاق
الرئاسي أن يكون لدينا رئيس قوي
بتمثيله وقدرته على جمع اللبنانيين،
ما يفتح الباب لوجود حكومة قوية
تتخذ ال��ق��رارات ال�لازم��ة وبرلمان
ق��وي يمثل اللبنانيين حق تمثيل،
من هنا تتشكل المؤسسات اللبنانية
الرسمية كافة على مفهوم القوة ،وفي
طليعتها الجيش الذي يحمي لبنان
من شتى االعتداءات».
وأشار خالل مؤتمر صحافي عقده
في وكالة «نوفوستي» الروسية في
ختام زيارته ،أن الخطر األبرز الذي
يهدد لبنان يتظهر باإلرهاب المعولم
الذي ال حدود له ،وإن الفكر المتفلت
من الضوابط باستطاعته أن يهدد
العالم ب��أس��ره ول��ي��س فقط لبنان
والمنطقة.
وطالب باسيل دعم روسيا للبنان
في كل المجاالت وال سيما للجيش،
الف��ت�ا ً إل��ى أن مؤتمر روم��ا الخاص
بدعم الجيش اللبناني في حزيران
المقبل يصب في هذا اإلتجاه.
وأك���د «أن م��ا نحتاجه ف��ي ظل
اإلرهاب المتفشي هواالستقراراألمني
ال��ذي يتأتى من استتباب الوضع
السياسي لكنه غير كاف ال للبنان وال
للمنطقة ،ال سيما وأنه يتأثر بشكل
كبير م��ن األزم���ة ال��س��وري��ة نتيجة
ف��ائ��ض م��ن اإلره�����اب وف��ائ��ض من
النزوح ال قدرة للبنان على تح ّمله.
وهذا أمر ال يجب النظر اليه فقط من
الزاوية االنسانية ألن لبنان المعني
انسانيا ً مع السوريين معني أيضا
بتح ّمل مسؤولياتها تجاه مواطنيه».
وقال« :إن أي دولة راغبة بمساعدة

استكمل وفد مجموعة الصداقة الفرنسية اللبنانية
في مجلس النواب الفرنسي برئاسة النائب الفرنسي
من أصل لبناني هنري جبرايل زيارته على السياسيين
اللبنانيين ،ف��زار رئيس الحزب التقدمي اإلشتراكي

النائب وليد جنبالط في دارته في كليمنصو ،في حضور
القائم باألعمال الفرنسي في لبنان جيروم كوشار،
وجرى عرض التطورات السياسية الراهنة في لبنان
والمنطقة.

عشاء تكريمي

وخالل عشاء تكريمي أقامه على
ش��رف��ه ممثل بطريركية أنطاكيا
وسائر المشرق للروم األرثوذكس
ل��دى الكنيسة ال��روس��ي��ة المطران
نيفون صيقلي في مق ّر المطرانية
ف��ي أرخنغلسكي ب��ي��ري أول���ك في
م��وس��ك��و ،ش����ارك ف��ي��ه شخصيات
دب��ل��وم��اس��ي��ة ودي��ن��ي��ة ،ح���ذر وزي��ر
الخارجية م��ن «أن اإلره���اب خطر
يحدق بالجميع وهو في طور النمو
في منطقة الشرق األوس��ط وأصبح
م��ن الصعب وض��ع ح � ّد ل��ه ،مؤكدا ً
ان ال خيار باسم االنسانية سوى
مواجهة هذا الش ّر ،كما فعل الله ّ».
وق��ال باسيل« :انّ ه��ذه المناسبة

إيالريون

واستهل وزي��ر الخارجية جبران
باسيل نشاطه ف��ي ال��ي��وم الثاني
ل��زي��ارت��ه م��وس��ك��و ب��ل��ق��اء م��س��ؤول
العالقات الخارجية ف��ي الكنيسة
الروسية المتروبوليت إيالريون في
مكتب العالقات الخارجية لبطريركية
موسكو وسائر روسيا ،حيث تناول
البحث في موضوع اهتمام الكنيسة
األرثوذكسية بوضع المسيحيين في
لبنان ومنطقة الشرق األوس��ط .كما
تم عرض أزمة النازحين السوريين
في لبنان ولحوار األديان الذي يلعب
فيه لبنان دورا ً مه ّماً.

التحرير والتنمية :لن نتخ ّلى عن عون
أك��دت كتلة التحرير والتنمية أن
الجلسات المقبلة ستكون جلسات
انتخاب ،وأشارت إلى حركة تشاور
من أجل إمكانية االتفاق على مرشح
للرئاسة قد تنضج بداية األسبوع
المقبل.

هاشم

وفي السياق ،اعتبر النائب قاسم
هاشم «أن الجلسة األولى النتخاب
رئيس الجمهورية كانت جلسة تحديد
أحجام وكل فريق كان واضحا ً في
توجهه» ،مؤكدا ً «أن األمر لم يعد على
هذا المستوى في الجلسات المقبلة».
ولفت ف��ي ح��دي��ثٍ إذاع���ي إل��ى «نية
رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه بري
عدم التأخير واإلس��راع في بت هذا
االس��ت��ح��ق��اق ،فالجلسات المقبلة
س���ت���ك���ون ج���ل���س���ات ان���ت���خ���اب».
وأمل هاشم «الوصول الى انتخاب

رئيس للجمهورية» ،مشيرا ًالى «كونه
مقتنعا ً وبكل جدية أنه ال بد من توافق
معيّن ،وال بد من تكثيف االتصاالت
ب��ي��ن ال��ك��ت��ل ال��ن��ي��اب��ي��ة ف���ي األي���ام
المقبلة التي تسبق الجلسة ليكون
هناك إمكان للوصول الى توافق».
وأك��د «أن هناك أس��م��اء ع��دي��دة في
دائ��رة االستحقاق لم تترشح حتى
الساعة» ،مشيرا ً إلى « عدم التخلي
عن العماد ميشال عون في انتظار ما
ستؤول إليه مشاورات قوى الثامن
توجه واحد
من آذار التي سيكون لها ّ
م��ن أج��ل ال��وط��ن ال��ذي ه��و ف��ي أوج
احتياجه الى التوافق».

جابر

كما أكد النائب ياسين جابر «أننا
ملتزمون بالمشاركة ف��ي جلسات
انتخاب الرئيس التي دعا وسيدعو
إليها رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه

ب��ري» ،مشيرا ً إلى «أن هناك حركة
تشاور من أجل إمكان االتفاق على
م��رش��ح للرئاسة ق��د تنضج بداية
األسبوع المقبل».
وقال في حديثٍ إذاعي «ان رئيس
تكتل التغيير واالص��ل�اح العماد
ميشال عون لم يقرر الترشح بعد،
وال��ق��رار يصدر عنه وم��ن ثم يتبناه
األف��رق��اء ،لكن إل��ى أي م��دى ستصل
األم����ور لجهة تبني ك��ل االف��رق��اء
ترشحه ،هذا أمر يتم العمل عليه».
وأوض���ح ج��اب��ر «أن ال��رئ��ي��س بري
سيستمر ب��ال��دع��وة ال��ى الجلسات
وسيكثفها مع ق��رب انتهاء الوالية
الدستورية» ،معتبرا «أن ليس هناك
فريق بمفرده يستطيع أن يوصل
م��رش��ح��ه» .وش���دّد على «ض���رورة
التشاور بين الكتل النيابية للوصول
الى قواسم مشتركة».

«التقدمي» ينتظر موقف الحريري من تر�شيح رئي�س «الوطني الحر»

الم�ستقبل :ال فراغ و�سن�صل �إلى حل توافقي
ب��دأ تيار المستقبل التلميح إلى
المرشح التوافقي بعد حرقه ورقة
رئ��ي��س ح��زب «ال��ق��وات» اللبنانية
سمير جعجع ف��ي جلسة األرب��ع��اء
الماضي التي لم تكن أكثر من بروفا
بتأكيد نواب ومسؤولين من فريقي 8
و 14آذار.
يدرك تيار المستقبل أن ال مستقبل
رئاسيا لجعجع .وي��درك أيضا ً أنه
ال يستطيع اإلت��ي��ان برئيس م��ا لم
يحظ بموافقة النائب وليد جنبالط،
والنواب المستقلين اآلخرين.
وفيما أشار النائب أحمد فتفت إلى
أن االستمرار بتب ّني ترشيح رئيس
حزب «ال��ق��وات» سمير جعجع قرار
ت ّتخذه  14آذار باإلجماع» ،أكد النائب
سمير الجسر ال��ح��اج��ة إل��ى ق��راءة
تحليلية لإلضاءة على عملية توزيع
القوى» ،الفتا ً إلى «أن خروج البعض
من قاعة مجلس النواب أثناء انعقاد
ال���دورة االول���ى النتخابات رئاسة
الجمهورية أفقد النصاب» ،ومؤكدا ً
«استحالة انعقاد الجلسة من دون
نصاب الثلثين ال��ذي جرى التفاهم
عليه ،كما ال بد من تأمين  65نائبا ً على
االق��ل بعد توفير النصاب للشخص
ال��ذي سيكون رئيسا ً للجمهورية».
وق���ال الجسر «ف��ي النهاية إم��ا ان
نتمكن من اقناع البعض باالنضمام
الينا أو الوصول إلى ح ّل توافقي .ولن
النص الدستوري
نصل إلى الفراغ ألن
ّ
واضح ويقول إنه في حال خل ّو سدة
ال��رئ��اس��ة ي��ت��ول��ى مجلس ال����وزراء
صالحية رئاسة الجمهورية».

حوري

جنبالط مجتمعا ً إلى الوفد في كليمنصو

ل��ب��ن��ان عليها إي��ج��اد ح��ل ل�لأزم��ة
السورية ووق��ف ال��ن��ار والتشجيع
عليه ،وأن تتح ّمل مع لبنان عبء
األزم����ة م��ن اس��ت��ض��اف��ة أع����داد من
النازحين إلى األعباء المالية من أجل
إعادة النازحين بشكل فوري وسريع،
كما على السلطات السورية تح ّمل
مسؤولياتها إلعادتهم إلى ديارهم
بالشكل المالئم لهم .وإن كل حلول
مرحلية موقتة يجب أن تكون على
األرض السورية وعلى الحدود وليس
على األرض اللبنانية ،بما يؤشر
الى وج��ود دائ��م من حق اللبنانيين
الخوف منه».
وشدد على أن لبنان يستطيع أن
يكون بديال فعليا ً ومصدرا ً حقيقيا ً
للطاقة في العالم والمنطقة بفعل
التنقيب واالس��ت��خ��راج والتصدير
وبفعل طاقاته االغترابية ،ما يعزز
قدرات لبنان االقتصادية.

أت��اح��ت ل��ي ف��رص��ة ال��ل��ق��اء العقلي
والروحي مع طبيعتنا المسيحية،
لرب واحد ال سيما
وأب��رزت انتماءنا ّ
وأ ّن��ن��ا نجتمع اليوم ح��ول ط��اوالت
م��س��ت��دي��رة ت��ج��م��ع األرث��وذك��س��ي
بالكاثوليكي ،والروسي يجلس الى
ج��ان��ب األم��ي��رك��ي ،واألوروب����ي الى
جانب العربي» ،مشيرا ً ال��ى «اننا
جميعا ً نؤمن بالحرية والديموقراطية
وحقوق اإلنسان ،ونتشارك هذه القيم
اإلنسانية ،ويمكننا فتح الحوار تحت
مظلة الله ،ه��ذا ما تعنيه الكنيسة
فهي مساحة للحوار لمشاركة قيمنا
ه��ذه بين أب��ن��اء ال��وط��ن ،ولنتم ّكن
من مواجهة اإلره���اب ومكافحته».
وأكد باسيل « أنّ النموذج اللبناني
هو الجيد لجميع العالم بالنسبة
الى التعايش بين مك ّونات المجتمع
كافة» ،مشددا ً على ان «لبنان هذا
البلد الصغير الحجم يتشارك قيمه
الكبيرة الدينية مع الكنيسة من أجل
مجتمع أفضل».

وأشار النائب عمار حوري إلى «أن
رئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير
جعجع مرشح  14آذار حتى اآلن».
وق��ال ف��ي تصريح «موقفنا واض��ح
بضرورة إجراء االستحقاق الرئاسي
واحترام المهل الدستورية ،ونحن
مص ّرون على أن يصبح لدينا رئيس
للجمهورية قبل الخامس والعشرين
من أيار المقبل ،وهذا ما نسعى اليه،
ولندع الديمقراطية تأخذ مجراها
الطبيعي.

حوري

ناصر

وإذ اكد حضور جلسة االنتخاب
االرب��ع��اء المقبل» ،أوض���ح ح��وري
«أن خ��ط��ت��ن��ا ال��دس��ت��ور وال��ن��ظ��ام
نتمسك
الديمقراطي في البلد وهذا ما
ّ
به وهو سالحنا وأسلوبنا في العمل
السياسي».

مجموعة من العوامل تبدأ بشخصية
الرئيس ،خصوصا ً أن لدى الجميع
مرشحين».
وف��ي ح��دي��ث ل��ـ»ال��م��رك��زي��ة» قال
ن���اص���ر« :م����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي تكثيف
االت���ص���االت ل��ت��أم��ي��ن ال��ن��ص��اب في
ال��ج��ل��س��ة ال��م��ق��ب��ل��ة ،ب��ع��دم��ا فشلت
الجلسة األول��ى في حسم موضوع
انتخاب الرئيس ،إال أنه من الممكن
أال ي��ت��أ ّم��ن ال��ن��ص��اب ف��ي الجلسة
المقبلة انطالقا ً من عدم وج��ود ح ّد
أدن��ى م��ن ال��ت��واف��ق السياسي على
ش��خ��ص رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة».
وأشار إلى أنّ العماد ميشال عون ال
يستطيع الوصول الى سدة الرئاسة
إذا لم يحصل على تأييد فريق «14
آذار» وال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري،
وكذلك األم��ر بالنسبة ال��ى مرشح»
 14آذار» الذي يحتاج إلى تأييد 8
آذار ،ويبقى للكتلة الوسطية دورها،
إال أن الواضح أن هناك رهانا ً عند
العماد ميشال عون والتيار الوطني
الحر ،وما االتصاالت السياسية إال
من أجل تأمين موافقة تيار المستقبل
والرئيس الحريري على العماد عون
وهذا طبيعي بين القوى والمرشحين،
ويبقى ال��س��ؤال ،ه��ل يحصل ذل��ك؟
سننتظر موقف الحريري النهائي.

فاضل

وت��م � ّن��ى ال��ن��ائ��ب روب��ي��ر فاضل
«أن تتوصل ال���دورات المقبلة الى
ُجسد
انتخاب رئيس للجمهورية ي ّ
ط��م��وح��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن» ،م��ش��ي��را ً
ال���ى «أن ام��ام��ن��ا ت��ح��دي��ي��ن :االول
ال��ف��راغ وال��ث��ان��ي م��رش��ح توافقي».
وإذ أع��ل��ن ف��ي ت��ص��ري��ح «تفضيله
مرشحا ً توافقيا ً ش��رط أن تكون له
قاعدة تمثيلية واسعة» ،شدد فاضل
ع��ل��ى ض����رورة «أن ي��ط��وي ال��ق��ادة
الموارنة صفحة الخالفات واالتفاق
على آلية تحفظ المبادرة لهم وتؤ ّمن
وص��ول رئيس يعزز دور الرئاسة
االول��ى في نهوض لبنان من األزمة
الوجودية التي يتخبط فيها».

ناصر

ف���ي م��ق��اب��ل ذل����ك ،أش����ار أم��ي��ن
ال��س��ر ال��ع��ام ف��ي ال��ح��زب التقدمي
االش��ت��راك��ي ظ��اف��ر ن��اص��ر إل���ى «أن
أي ت��واف��ق سيحصل سيكون رهن
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جل�سة الأربعاءّ � ...إما فقدان الن�صاب
�أو تكرار م�شهد الجل�سة الأولى
} محمد ابراهيم
ال تد ّل المعطيات المتوافرة داخليا ً وخارجيا ً على أن جلسة األربعاء
ستأتي برئيس ج��دي��د للبالد ،فالمواقف المحلية ال ت���زال كما هي
منذ رفع الجلسة األول��ى ،فال جعجع تراجع عن ترشيحه وال أعلن
مرشحون آخ��رون صراحة عن ترشحهم في الجلسة المقبلة .وهذا
يعني أن السيناريو سيتكرر من دون انتخاب رئيس جديد للبالد،
ويعزز هذا االعتقاد أيضا ً أن المناخات والتطورات الدولية واإلقليمية
ال تشجع على التكهن بحسم قريب لالستحقاق الرئاسي اللبناني ،وال
تدل على أن هذا االستحقاق وضع في أولويات الروزنامة اإلقليمية
والدولية.
يدور همس حول إمكان إعالن العماد عون ترشيحه في الجلسة
المقبلة ،لكن أوساط الجنرال تؤكد استمرار الوضع على ما هو عليه.
وبغض النظر عن ترشحه أو عدم ترشحه فإن نتيجة الجلسة لن تتغير
ألنّ أ ّيا ً من المرشحين لن يتمكن من الحصول على  65صوتا ً وأكثر،
طالما أن النائب وليد جنبالط ب��اق على موقفه .مع اإلش��ارة إل��ى أن
الجلسة األربعاء يرجح أيضا ً أال تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب.
السؤال األبرز :ما الذي أراده ويريده سمير جعجع من ترشيحه،
وهل سيستمر في هذا المنحى؟
تؤكد م��راج��ع مطلعة أن رئيس «ال��ق��وات» ي��درك قبل اآلخ��ري��ن أن
فرصته في الفوز هي صفر ،وأنه غير قادر على فرض نفسه مرشحا ً
جديا ً ومقبوالً داخليا ً وخارجياً ،غير أنه اتخذ خطوته هذه العتبارات
وأسباب عديدة ،وتعزز اندفاعه في اتجاه الترشح بعد الكالم عن
صفقة يع ّد لها بين الحريري وعون .وترى المراجع أن جعجع يعرف
أن��ه مرشح نافر حتى في صفوف « 14آذار» ،وأن ترشيحه يشكل
عبئا ً ثقيالً على حلفائه ،ال سيما تيار «المستقبل» الذي واجهت قياداته
بعض األصوات المعترضة التي ال تستطيع تجاهل تاريخه وجرائمه.
لكنه ،بحسب المراجع ،وضع نصب عينيه الترشح لتحقيق أهداف
عديدة لع ّل أبرزها:
ّ
قوي وحيد يمثل المسيحيين في « 14آذار»،
 1ـ تأكيد موقعه كرجل ّ
إذ تحقق من ذلك تقاسم النفوذ مع تيار «المستقبل» في هذا الفريق.
 2ـ قطع الطريق على محاولة التوافق بين سعد الحريري والعماد
ميشال عون حول االستحقاق الرئاسي.
 3ـ تحويل المعركة إلى تنافس ثنائي على الرئاسة بين قطبين
مسيحيين هما سمير جعجع وميشال ع��ون ،ظنا ً منه أن العالم في
الخارج والداخل سينظر إليها على أنها معركة بين «مرشح المحور
اإليراني ـ السوري» أي عون ،و»مرشح المحور األميركي ـ الغربي» أي
جعجع ،وبالتالي فإن الفرصة تكبر عبر توفير المزيد من األصوات
ستصب
لمصلحته من خالل الضغوط الخارجية التي يفترض أنها
ّ
في خانته في مثل هذه الحال.
 4ـ يسعى جعجع أيضا ً من الترشح وتحويل المعركة ثنائية بينه
وبين عون ،في ظل معادلة عجز أي من المرشحين على تحقيق الفوز
الحاسم ،إلى توظيف هذا الترشيح إلزاح��ة عون والمجيء بمرشح
آخر أقل وقعا ً عليه وعلى فريقه.
 5ـ يظهر إصرار جعجع على االستمرار في الترشح بعد الجولة
األولى من االنتخابات وسكوت «المستقبل» أن هناك ما يشبه التنسيق
بين الطرفين إلبقاء األمور على حالها ،وبالتالي تعذر انتخاب رئيس
الجمهورية في الفترة الباقية من المهلة الدستورية ،ما يعني الوقوع
الحقا ً في الشغور الرئاسي وتسلم الحكومة الحالية زمام األمور.
تقول مصادر سياسية في ه��ذا الشأن إن عناد جعجع في إبقاء
ورقة ترشيحه يشكل عامالً أساسيا ً في الذهاب إلى الفراغ الرئاسي،
وضربا ً لكل ال��دع��وات إل��ى انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة
الدستورية ،ال سيما تلك التي يردّدها البطريرك الماروني .كما ترى
أن الكرة في ملعب « 14آذار» عامة وتيار «المستقبل» خاصة ،فمن
يتحمل مسؤولية هذا الوضع لن يكون جعجع وحده بل كامل الفريق
الذي أيده ويؤيده ،والذي قدمه مرشحا ً وحيدا ً له.

كرامي :ما ح�صل في جل�سة االنتخاب
�أعاد الى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية
اعتبر الوزير السابق فيصل كرامي «أن ما حصل منذ يومين له دالالت خطيرة،
فماذا ستكون نتائج ترشح قاتل رئيس حكومة لبنان إلى سدة الجمهورية؟
وكيف سيحكم البلد قاتل رئيس حكومة؟ وفي الحد االدن��ى أكثر من نصف
الشعب اللبناني منقسم على هذا الترشح ،وشاهدنا على الرغم من التمويل
والضخ االعالمي والحشد الداعم لترشح جعجع ،لم يستطع ان يحصل على
اكثر من  48صوتاً»
وقال خالل استقباله وفودا ً شعبية في دارته في طرابلس« :الزعيم رشيد
كرامي الذي بذل نفسه في سبيل لبنان ،هو شهيدنا الكبير الذي نستذكره
دائما ً في كل المواقف ،الشهيد المظلوم الذي ظلم حين استشهاده بغية خلق
فتنة بغيضة ،واليوم نستذكره في هذه الظروف بسبب ّ
ترشح قاتله الى رئاسة
الجمهورية».
وتابع كرامي« :الرئيس عمر كرامي أطلق شعارين ،األول «لن نسامح ولن
ننسى» ،وحاك البعض األقاويل التي تفيد بأن الرئيس كرامي و ّزر جعجع في
حكومته عام  ،1990هذا صحيح ،لكن حين و ّزره لم يكن ثمة شهود وقضاء
وأحكام وشبهات حول ارتكابه جريمته الكبيرة ،لكن بعد صدور األحكام في ّ
حق
هذا المجرم القاتل من أعلى سلطة قضائية في لبنان في قضية وطنية كبيرة
بامتياز اغتيل من أجلها الشهيد رشيد كرامي ،والتي كان من ورائها مشروع
تقسيم لبنان ،وزج المجرم في السجن من دون تحقيق القصد من وراء عملية
االغتيال وخرج بعدها بتسوية سياسية عبر قانون عفو صدر عن مجلس
النواب عام  ،2005لكن ال يمكن للعفو أن يلغي الجريمة ،وحينها أطلق الرئيس
عمر كرامي الشعار الثاني «نحن طالب عدالة ولسنا طالب انتقام» ،لكن وصلت
الجرأة الى ان يترشح هذا المجرم الى رئاسة الجمهورية ،وسمعنا البطريرك
الماروني حين قال إن الرئيس اللبناني هو رئيس للجميع».
وأضاف« :ما حصل في جلسة االنتخاب أبعد ما يكون عن اللعبة الديمقراطية،
ألن ما حصل أعاد الى األذهان ذكريات الحرب األهلية» ،معتبرا ً «ان جعجع
سيفشل في الوصول الى رئاسة الجمهورية».
ووجه كرامي تحية إلى القوى األمنية التي تطبق الخطة األمنية في طرابلس،
ّ
وطالب الجميع بـ»ان يبقوا على دعمهم للقوى األمنية والمؤسسة العسكرية».

الرابطة ال�سريانية لأردوغان:
االعتراف قبل العزاء
أك��دت الرابطة السريانية أن أي مصلحة وأي تسوية وأي مستقبل وأي
تبادل أفكار ينطلق بداية من االعتراف واالعتذار ،فالذاكرة الشعبية األرمنية
والسريانية ال تموت ولو بعد مئة عام ،فعدالة التاريخ توجب ما هو أكثر من
رسالة تعزية من رئيس ال��وزراء التركي رجب طيب أردوغ��ان ،فأجدادنا لم
يموتوا بحادثة سير وال بطوفان وال بكارثة طبيعية ولم يكونوا جنودا ً في حرب
عالمية.
وأش���ارت إل��ى أن رسالة أردوغ���ان أغفلت الكالم عن الشعب السرياني
بكل تالوينه ال��ذي��ن ك��ان��وا أي��ض�ا ً ضحايا وال��ذي��ن ي��ذك��رون ه��ذا ال��ي��وم 24
ن��ي��س��ان كمحطة أل��ي��م��ة م��ن ت��اري��خ��ه��م وي��س��م��ون��ه «س��ي��ف��و» أي السيف.
ولفتت في بيان إلى أن الرسالة ساوت بين األمبراطورية التي كانت تملك كل
أدوات الحرب والبطش وبين المواطنين األبرياء.
وأشارت إلى أن أردوغان رفض االعتراف بارتكاب أحداث غير انسانية مهما
كانت تسميتها مجزرة أو ابادة .كما رفض أن يتح ّمل مسؤولية قرار مركزي كان
قد اتخذ على اعلى مستويات الحكم.
من جهة ثانية ،وإذ رحبت ببيان الرئيس األميركي باراك أوباما الذي دعا
الجميع الى «االع��ت��راف الكامل والصريح والمنصف» بالحقائق المتعلقة
بالمجازر في ظل الحكم العثماني .دعت الرابطة السريانية اإلدارة األميركية
الى ممارسة دور أفعل في تشجيع تركيا على وقفة ضمير.

