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«نتطلع �إلى مر�شح مت�صالح مع المقاومة»

�سليمان ي�شارك في تقدي�س البابوين

حزب اهلل :ال ّ
محل في الرئا�سة
ل َمن اعتر�ض على البيان الوزاري

البابا يتمنى ال�سالم للبنان
والراعي ي�أمل انتخاب رئي�س جديد

أك��د ح��زب الله أنّ من اعترض على البيان ال��وزاري
ال مح ّل له في سدة الرئاسة .وأش��ار إلى أنه يتطلع إلى
مرشح متصالح ومنسج ٍم مع المقاومة ويتعاطى إيجابيا ً
مع إنجازاتها وانتصاراتها وال ينكر عطاءاتها ويدعمها.
صفي الدين
وفي السياق ،رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب
الله هاشم صفي الدين «أنّ من حق حزب الله الوصول
لرئيس جمهورية منسج ٍم مع المقاومة ويتعاطى إيجابيا ً
مع إنجازاتها وانتصاراتها وال ينكر عطاءاتها ويدعمها.
وشدّد صفي الدين على أنه ال يجوز التعاطي بخفة مع
فكرة انتخاب رئيس للجمهورية ،منتقدا ً ما يفعله البعض
في هذا اإلطار من حركات فولكلورية.
وأك��د وق��وف ح��زب الله إل��ى جانب المطالب المحقة
للجان التنسيق النقابية والنقابات العمالية ،وتأييده
ك ّل تحركاتهم لتحقيق هذا الهدف ،واعتبر هذه المطالب
أولوية على المستوى الداخلي .

فنيش

ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
«أن رئ��اس��ة الجمهورية ليست مسألة فرصة لسرقة
األض��واء أو احتالل الشاشات أو يقال إن��ه مرشح ،هذا
استحقاق له أهميته في نظامنا السياسي ،ومن دون هذا
االستحقاق ال يوجد انتظام في عمل المؤسسات».
وقال خالل تكريم مجموعة من األطباء في احتفال أقامته
الهيئة الصحيّة اإلسالمية في بلدة زوطر« :المرشح الذي ال
يحقق توافقا ً بين اللبنانيين بل يكون سببا ً لالنقسام حتى
قبل أن نذهب إلى االقتراع ،بالتأكيد ليس مؤهالً ليكون
شاغالً لهذا الموقع .المرشح الذي ليس في تاريخه ما
يشجع على اختياره بل في تاريخه من المآسي والشوائب
ما يجعل قسما ً كبيرا ً من اللبنانيين يستحضر هذا التاريخ
وما ألحقه من أذى للبنان واللبنانيين ،وبالتالي ال يمكن أن
يكون مؤهّ الً لتولي هذا الموضوع» ،وتابع« :نريد رئيسا ً
يحمي لبنان ويحقق وحدة اللبنانيين ويحافظ على ما
حققه اللبنانيون من ق��وة ومناعة في مواجهة الخطر
الصهيوني ،وقادر على لعب دوره كحكم وإيجاد التوازن
بين مختلف التيارات السياسية ،متمسك بإنجازات
المقاومة والثوابت اللبنانية .هذه المواصفات نتمسك بها
ألنها خير لكل اللبنانيين ومصلحة لبنان وهذه المواصفات
نعرف على من تنطبق وبالتالي خيارنا واضح وتحالفاتنا
وخياراتنا واضحة».

فياض

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض «أنّ
الرئيس المقبل ال ب ّد له أن يكون صديقا ً للمقاومة ويعكس

تطلعات اللبنانيين الوفاقية وملتزما ً بمضمون البيان
الوزاري للحكومة الحالية ويعبّر عن مضمونه السياسي،
أما من اعترض على البيان الوزاري فال مح ّل له في سدة
الرئاسة».
ورأى خالل احتفال تأبيني في بلدة بليدا الجنوبية
«أنّ توازنات المجلس النيابي وتركيبته ال تتيح لفريق
لوحده من دون التعاون مع األفرقاء اآلخرين ،أن يوصل
رئيسا ً إلى سدة الرئاسة ،ذلك ألنّ النصاب النعقاد جلسة
االنتخاب يستلزم ثلثي أعضاء المجلس النيابي في ك ّل
ال��دورات االنتخابية» ،وأض��اف« :لهذا فإننا محكومون
جميعا ً بالتعاطي بواقعية ومسؤولية وطنية بما يخدم
مصلحة الوطن ،وهذا يستلزم اإلقالع عن الترشيحات التي
تأخذ طابعا ً استفزازيا ً لمشاعر قسم كبير من اللبنانيين،
والتي تبدو وكأنها فعل عبثي ذو نتائج سلبية ويسير في
االتجاه المعاكس للمناخات الوفاقية».

الموسوي

وأعلن النائب ن� ّواف الموسوي أنّ الكتلة تتطلع إلى
مرشح متصالح مع المقاومة كفكرة وكأسلوب وكمكون،
ومتبن لها ،وقادر على احتضانها والدفاع عنها.
وقال الموسوي خالل لقاء سياسي في بلدة صديقين
الجنوبيّة« :أن رئيس الجمهوريّة المفترض انتخابه يجب
أن يكون قادرا ً على جمع اللبنانيين على اختالفهم تحت
مظلة الوطن الواحد ،ويجب أن يشكل االس��م المطروح
مناسبة لفتح الطريق إلجراء المصالحات بين اللبنانيين
وإتمام التفاهمات في ما بينهم».
المقداد
رئيس ينال إجماع
ودعا النائب علي المقداد إلى انتخاب
ٍ
رئيس استفزازي موضع شبهة وال
اللبنانيين ،ال انتخاب
ٍ
ينال ثقة أكثرية الشعب اللبناني.
ورأى المقداد خالل حفل افتتاح مركز السيدة الزهراء
الثقافي في بلدة شمسطار «أن حزب الله قد نجح في
استقرار األوضاع في لبنان بنسبة كبيرة ،واستطاع مع
الشرفاء في الحفاظ على أقدس المقدسات في سورية».

الساحلي

من جهة أخرى انتقد النائب نوار الساحلي بشدة قرار
ما يُس ّمى بالمحكمة الدولية استدعاء إعالمي ْين لبناني ْين
للتحقيق معهما في الهاي.
ووض��ع الساحلي خالل حفل تكريم في الهرمل :أمر
استدعاء إعالميين لبنانيين من قبل هذه المحكمة برسم
الدولة والحكومة ووزارة اإلعالم اللبنانية وفريق الرابع
عشر من آذار الذي يتبنى هذه المحكمة.

لقاء الأحزاب يزور �آبادي:
ال لرئي�س قطع عالقته مع المقاومة

ابادي خالل استقباله وفد لقاء االحزاب
عرض سفير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية غضنفر ركن آبادي ،في مق ّر
السفارة في بئر حسن ،مع وفد من لقاء
األح��زاب والقوى الوطنية اللبنانية
األوضاع المحلية واإلقليمية.
وبعد االجتماع تحدث نائب رئيس
حزب االتحاد أحمد مرعي باسم الوفد
فقال« :اللقاء كان جيداً ،استعرضنا
األوض���اع والقضايا التي تم ّر بها
المنطقة عموما ً ولبنان خصوصاً،
ك��ان��ت ج��ول��ة أف���ق ع��ل��ى ال��م��واق��ف

المهمة إليران حول القضايا العربية
واإلقليمية كافة» ،معتبرا ً «أنّ إيران
تشكل اليوم محورا ً وممرا ً ضروريا ً
ألمن المنطقة واستقرارها».
وأك��د أنّ لبنان الوطني يريد أن
ي��ك��ون للجمهورية ،رئ��ي��س نظيف
التاريخ ،فال يمكن أن يكون للبنان
رئيس ،في هذه المرحلة ،قطع عالقته
مع المقاومة وم��ع س��وري��ة .وأش��ار
مرعي إلى «أنّ السفير اإليراني لم يب ِد
أي رأي حول االنتخابات الرئاسية

اللبنانية انطالقا ً من عدم تدخل بالده
في هذا الشأن ،إنما الوفد هو الذي
أبدى رأيه حول هذا الموضوع».
وأع����رب ع��ن ش��ك��ره ل��م��ا تبديه
إيران من تعزيز صمود لبنان ودعم
مقاومته ،شكرا ً دوره��ا االنفتاحي
تجاه كل قضايا المنطقة .وأك��د أن
الجانب اإليراني على انفتاح كامل
على قضايا المنطقة وهناك حوار غير
مباشر يجري مع المملكة العربية
السعودية.

«الم�ستقبل يعيد النظر في ا�ستراتيجية � 14آذار»

سليمان والراعي في روما
توجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي
ّ
إل��ى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قائالً:
«إنّ اللبنانيين يأملون أن ينتخب مجلس النواب خالل
االستحقاق الدستوري الجاري رئيسا ً جديدا ً للجمهورية
جديرا ً بمواصلة السير بالبالد من حيث بلغتم به إليه ،من
مكانة في األسرتين العربية والدولية واهتمام ودعم».
ورأى الراعي في عظة له في قداس لمناسبة اليوبيل
المئوي األول لكنيسة مار مارون« ،أنّ لبنان واللبنانيين
يتطلعون إلى السالم في ربوعهم وفي محيطهم الشرق
أوسطي».
وكان رئيس الجمهورية والسيدة األولى وفاء سليمان
قد شاركا على رأس الوفد اللبناني الرسمي إلى حاضرة
الفاتيكان ،والذي يض ّم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع
الوطني سمير مقبل ووزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل ،في احتفال إعالن قداسة البابوين الطوباويين
يوحنا الثالث والعشرين ويوحنا بولس الثاني ،والذي
جرى في حاضرة الفاتيكان برئاسة الحبر األعظم البابا
فرنسيس.
وحضر االحتفال أربعة وعشرون رئيس دولة وحكومة
من مختلف دول العالم ،وأكثر من تسعين وف��دا ً رسميا ً
إضافة الى مئات اآلالف من المؤمنين الذين حضروا لهذه
الغاية من مختلف دول العالم وخصوصا ً من بولونيا،

موطن البابا يوحنا بولس الثاني ،ومن مختلف األبرشيات
ف��ي إيطاليا موطن البابا يوحنا الثالث والعشرين.
وحضرت وف��ود عديدة من لبنان وم��ن مختلف بلدان
االنتشار اللبناني نظرا ً إلى التقدير الذي يكنه اللبنانيون
للقديسين الجديدين اللذين أحبا لبنان بطريقة مميزة.
ون ّوه البابا فرنسيس في العظة التي ألقاها بعد إعالن
التقديس واإلنجيل «بالشجاعة التي تميّز بها القديسان
الجديدان ال��ل��ذان لم يتخلّفا عن حمل صليب المسيح
وبلسمة جراحه وعن إحداث أضخم التغييرات في الكنيسة
والعالم بطريقة سلمية» طالبا ً «شفاعتهما لعالم اليوم».
وف��ي خ��ت��ام االح��ت��ف��ال ص��اف��ح الحبر األع��ظ��م رئيس
الجمهورية والسيدة األولى شاكرا ً لهما مشاركتهما فيه،
متمنيا ً للبنان «دوام السالم واإلخاء بين مختلف أبنائه».
ود ّون سليمان في كلمة في السجل الذهبي لكنيسة
مار مارون« :منذ قرن مضى ،وكنيسة مار مارون في روما
ترتفع شاهدة حية ألريج قداسة األجداد وقيم اآلباء من
مشرقنا ،مهد اإليمان والحضارة ،في قلب روما عاصمة
الكثلكة .إذ أش��ارك فرحة اللبنانيين عموماً ،والموارنة
خصوصاً ،في االحتفال بالمئوية األولى لتأسيسها ،أدعو
إلى أن تظ ّل وجها ً من ضياء ،وابتهال قيامة متواصلة ،بهما
تبقى مصدرا ً وغاية لمئويات جديدة تزيد من شموخها».

مثل بري في احتفال في كفرجوز

جابر :ملتزمون الم�شاركة في جل�سات
انتخاب الرئي�س وت�أمين الن�صاب
أكد النائب ياسين جابر أن كتلة التحرير والتنمية
بقيادة الرئيس نبيه ب��ري ملتزمة المشاركة في كل
الجلسات النيابية النتخاب رئيس جديد وتأمين النصاب
ومد يد التعاون إلى كل الكتل ألجل إنجاح االستحقاق
الرئاسي وتفادي الشغور في مركز رئاسة الجمهورية.
كالم جابر جاء خالل تمثيله رئيس مجلس النواب في
رعاية حفل تكريم مخاتير الجنوب لمناسبة عيد المختار،
وال��ذي نظمه مكتب الشؤون البلدية واالختيارية في
حركة «أمل» في إقليم الجنوب في مطعم قصر الملوك في
كفرجوز – النبطية .وأشار إلى «أن الرئيس بري يلعب
دورا ً مهما ً في إضفاء طابع اللبننة على هذا االستحقاق
وف��ي المساعي التي تبذل ألج��ل إنجاح ه��ذه العملية
من خالل الدعوات المتكررة لعقد الجلسات ومن خالل
السعي إلى تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية
وفتح أقنية الحوار إليجاد قواسم مشتركة تسهل االتفاق
على شخصية وطنية يمكنها أن تنتخب بشكل توافقي،
ألنه أصبح من الواضح أنه ال يمكن ألي فريق أن يتفرد
بإيصال مرشحه ،وإن التوافق ه��و السبيل الوحيد
للخروج من هذه الحلقة المفرغة».
وعن األمور المطلبية وسلسلة الرتب والرواتب لفت إلى
«أن الكتلة وقفت وستقف إلى جانب المطالب المحقة لكل

الفئات ،وسنعمل جاهدين على تفادي التأخير في تلبية
هذه المطالب وإص��دار السلسلة في أق��رب وقت ممكن،
بشكل ينصف أصحاب الحقوق وال يع ّرض مالية الدولة
لضغوط تفوق قدرة الخزينة اللبنانية على التحمل»،
ودعا إلى ضرورة التكاتف لمحاربة اإلرهاب والوقوف
صفا ً واح��دا ً متراصا ً لدعم الجيش والقوى األمنية في
مواجهة المجموعات المجرمة والقضاء عليها.
وأشار جابر إلى «أن قضية النزوح السوري إلى لبنان
التي فاقت كل التوقعات وكل اإلمكانات أصبحت تشكل
تهديدا ً كبيرا ً الستقرارنا االجتماعي واالقتصادي وألمننا
الداخلي ،الفتا ً إلى أن الحكومة تسعى بكل الوسائل إلى
تنظيم هذا النزوح والحد منه والتعاون مع السلطات
ال��س��وري��ة وم��ع األم���م المتحدة ألج��ل إي��ج��اد الحلول
والبدائل ،ألن استمرار الحال على ما هو عليه ال يجوز.
ولبنان على رغم تضامنه مع الشعب السوري وتقديره
للمأساة اإلنسانية التي يعانيها هذا الشعب ،ال يستطيع
بمفرده أن يتحمل كل هذه األعباء ،وعلى الدول العربية
والمجتمع الدولي القيام بواجبهم في تحمل أعباء هذه
المأساة والبدء بالوفاء بالوعود المالية التي قدمت في
مؤتمر الكويت».

أكد تكتل التغيير واإلصالح أنه من
الممكن أن يعلن العماد ميشال عون
ترشحه إل��ى االنتخابات الرئاسية
قبل األربعاء المقبل في حال وصول
ال��ل��ق��اءات والنقاشات م��ع األط��راف
كافة إلى نتيجة ،مشيرا ً إلى أنّ تيار
المستقبل يعيد النظر في استراتيجية
 14آذار بعد نتائج الدورة األولى.

سلهب

وف��ي السياق ،أك��د النائب سليم
سلهب أنه «من الممكن أن يعلن العماد
ميشال عون ترشحه إلى االنتخابات
الرئاسية قبل األربعاء المقبل في حال
وص��ول اللقاءات والنقاشات التي
يخوضها التيار الوطني الح ّر مع
األطراف كافة إلى نتيجة» ،وأوضح
«أنهم في انتظار الجواب األخير حول
تبني ترشح العماد عون ،خصوصا ً
من تيار المستقبل .وبناء عليه سيُتخذ
القرار المناسب في هذا الشأن» ،الفتا ً
إلى «أنّ مشاركتنا في الدورة الثانية
النتخاب رئيس الجمهورية نق ّررها
في اجتماع التكتل ظهر غد الثالثاء،
بعد أن نطلع على ج ّو المشاورات».
وأش���ار سلهب إل��ى «أن��ن��ا ال نريد

اس��ت��ب��اق األم����ور ،علينا استغالل
الفترة الفاصلة عن ال��دورة الثانية
لالستفادة من الظروف المواتية سواء
كان الجواب إيجابيا ً أو سلبياً ،لنق ّرر
موقفنا ً من االنتخابات الرئاسية».
وقال« :لن نعلن عن مخططنا حالياً،
نحن ننتظر جواب الرئيس الحريري
وفي ضوئه نرى كيف سنتابع مسارنا
إلى رئاسة الجمهورية في حال ترشح
العماد عون إلى هذا المنصب».

آالن عون

أما النائب آالن عون فأشار إلى «أنّ
جلسة االنتخاب األرب��ع��اء الماضي
كشفت ت��وزي��ع ال��ق��وى ،وب���ات تيار
المستقبل على قناعة أن��ه ال يمكنه
إيصال مرشح من فريق  14آذار».
وكشف عن «اتصاالت ونقاشات
تدوربين الكتل السياسية األساسية،
حتى مع تلك التي كانت تعارضنا أو
هي وسطية ،ومنها كتلة المستقبل
وال��ل��ق��اء ال��دي��م��ق��راط��ي ،وت��رش��ي��ح
النائب ميشال عون سيت ّم في الوقت
المناسب».
وأش��ار آالن عون إلى «أنّ العماد
عون لم يكن أص�لاً في فريق  8آذار،

} شادي جواد
ثمة من يجزم من السياسيين بأن االستحقاق الرئاسي في لبنان قد وضع
في الثالّجة ،وأن الحركة التي تجرى على مستوى الداخل ستبقى من دون
بركة ،ك��ون األف��ق الداخلي في ض��وء ما ب��رز من مواقف سياسية على هذا
الصعيد بات مقفالً ،وبالتالي فإن مقولة لبننة االنتخابات باتت متع ّذرة ،بل
مستحيلة ،وأن هذا الموضوع علق في مأزق من الصعب الخروج منه إال عن
طريق تسوية وانتظار ما ستفضي إليه االستحقاقات في المنطقة إن في العراق
أو سورية أو مصر.
وقد أظهر المشهد االنتخابي ال��ذي حصل في الجلسة األول��ى لالنتخاب
في  23الجاري استحالة أن يأتي رئيس للجمهورية بجهود وأصوات فريق
واحد ،وهو ما يعني أن المشهد الذي انتهت إليه الجلسة األولى سيتكرر ولو
دعا الرئيس بري لمئات من الجلسات ،وهو ما يعني أن االنقسام السياسي
الحاصل لن يعالج إال عن طريق تدخل إقليمي ودولي ،وهذا األمر متع ّذر في
هذه اآلونة ألن الخارج لديه أولوياته ولبنان ليس من بين هذه األولويات اآلن.
ويؤكد مصدر وزاري في هذا المجال أن البحث عن شخصية توافقية تحظى
برضى األفرقاء لرئاسة الجمهورية أشبه بمن يفتش عن إبرة في أكوام من
القش ،وبالتالي فإن الصورة واضحة وال يمكن تجاهلها ،وهي أن فريق  8آذار
يحتاج ألصوات من فريق  14آذار لكي يأتي برئيس من صفوفه ،وكذلك فريق
 14آذار يحتاج إلى أصوات من  8آذار لكي يأتي الرئيس من صفوفه بغض
النظر عن أصوات الوسطيين الذين من الصعب أن يقترعوا جميعهم لمصلحة
أي فريق ما لم تكن هناك تفاهمات وتسويات مسبقة ،وهذا يعني أن االستحقاق
الرئاسي لن يجد مخرجا ً له إال من خالل تسوية على غرار ما جرى في الدوحة
وجاء بالرئيس ميشال سليمان إلى سدّة الرئاسة.
وفي رأي المصدر أن كل الجدال السياسي الداخلي لن يوصل إلى أي نتيجة،
وأن االنتخابات الرئاسية ستبقى لفترة طويلة في الحلقة المفرغة ،وأن الرئيس
سليمان ربما يغادر قصر بعبدا من دون أن يكون المجلس النيابي قد تمكن من
انتخاب الشخص الذي سيخلفه.
وفي هذا السياق ،فإن فريق الرابع عشر من آذار يعيش هذه اآلونة أصعب
أيامه ،حيث أن التفاهم الداخلي عن خوض غمار االستحقاق برؤية موحدة
بات من رابع المستحيالت وأن االجتماع األخير الذي عقده هذا الفريق مطلع
األس��ب��وع الماضي ك��ان عاصفا ً ج���داً ،حيث ب��رزت انقسامات ح��ول جدوى
استمرار سمير جعجع في الترشح ،وكذلك حول الشخصية التي يمكن أن
يطرحها هذا الفريق كبديل عن جعجع ،وانتهى االجتماع من دون االتفاق على
شيء ،وأن الذين اتصلوا بسعد الحريري أيضا ً من هذا الفريق لم يأخذوا منه ال
حق وال باطل حيث بقيت أجوبته كالعادة عند أي مفترق غير واضحة وتحمل
تأويالت عدة .وقد اعتبر البعض في  14آذار أن الحريري يقول شيئا ً ويعمل
عكسه وأنه ال يمكن أن يحدد موقفه النهائي من االستحقاق الرئاسي قبل أن
تقول المملكة العربية السعودية كلمتها في هذا المجال.
وتلفت أوس��اط متابعة أن فريق  14آذار ال��ذي يعيش حالة من التشويش
الفكري والتشتت نتيجة مقاربة كل مجموعة فيه االستحقاق الرئاسي من
زاويتها الخاصة بمعنى أن كل مرشح بات يغني على لياله ،سيعقد اجتماعا ً
على المستوى القيادي في الساعات القليلة المقبلة في محاولة أخيرة للتفاهم
على رؤية موحدة من االنتخابات ،غير أن هذه المحاولة من الصعب أن يكتب
لها النجاح في ظل االنشطار الذي يضرب قيادات هذا الفريق.
وتضع هذه األوساط زيارة السفير األميركي ديفيد هل إلى معراب في خانة
الدخول األميركي المباشر على الخط ،بعد أن شعرت بخطورة ما يجري داخل
هذا الفريق ،وقد أبلغ هل سمير جعجع هذه المخاوف األميركية التي تنطلق من
أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى استحالة إجراء االنتخابات
والوقوع في الفراغ.
وبحسب األوساط فإن جعجع بقي راكبا ً رأسه ومصرا ً على الترشح مهما
كانت النتيجة.
وف��ي تقدير األوس���اط أن كل المحاوالت الجارية لترميم هيكل  14آذار
المتصدّع لم تأت إلى اآلن بنتيجة ،وأن قابل األيام سيكشف الكثير مما يحاول
أن يخفيه فريق  14آذار على مستوى االبتعاد الحاصل في صفوف قياداته وأن
مسألة االنتخابات الرئاسية هي بمثابة المسمار الذي سيضرب في نعش هذا
الفريق الذي يعيش اآلن على أوكسجين اإليماءات والوعود الخارجية التي ال
تسمن وال تغني من جوع.
وت��رى األوس��اط أن أفضل من ّ
شخص المناخات المحيطة باالستحقاق
الرئاسي هو السفير البريطاني في لبنان ت��وم فيلتشر ال��ذي ق��ال في أحد
مجالسه« :ثمة عادة لبنانية باإلتكال على الخارج ،وع��ادة خارجية بالتدخل
بالشأن اللبناني» .هذا الموقف لسفير دولة كبرى يشي بأن لبنان ما زال عاجزا ً
عن تدبير أموره الداخلية بنفسه ،وأنه ما زال ينتظر أن تأتيه الحلول من الخارج
ألي مشكلة يتعرض لها .وهذا الواقع يؤكد أن انتخاب الرئيس بإرادة داخلية
صعب المنال ،وأن على اللبنانيين أن ينتظروا إلى حين أن يضع الخارج بلدهم
على أجندة أولوياته.

يازجي� :صلواتنا نرفعها
لل�سالم والمحبة والطم�أنينة

مثلت �سليمان في مهرجان يوم طرابل�س

�شبطيني :لتنجز اال�ستحقاقات في مواعيدها

التغيير والإ�صالح :عون قد يعلن
تر�شحه قبل الأربعاء
بل هو حليفهم» ،معتبرا ً «أنّ الجنرال
ع��ون يجمع بين مشروعي  8و 14
آذار».
وإذ لفت عون إلى «أننا لم نفقد األمل
من تبني المستقبل ترشيح العماد
عون ،وليس هذا األمر غريباً» ،قال:
«الجنرال يملك طرحا ً رئاسيا ً لتسوية
صلبة وإرس��اء االستقرار واستكمال
بناء الدولة وم ّد الجسور بين الجميع
وتسيير المؤسسات» ،معلنا ً «أنّ تيار
المستقبل يعيد النظر في استراتيجية
 14آذار بعد نتائج الدورة األولى».
وق����ال ع����ون« :ال��م��ه��زل��ة تأمين
النصاب لجلسة اختيار رئيس ال يكون
المسيحي شريكا ً في انتخاب الرئيس،
فتعطيل النصاب حق سياسي للكتل
النيابية ونحن حريصون على الموقع
الرئاسي وعلى الرئيس» ،مؤكدا ً «أننا
ل��م نفتح ب��اب �ا ً للتدخل الخارجي
ف��ي االس��ت��ح��ق��اق م��ن خ�لال تعطيل
النصاب ،بل فتحنا المجال لمزيد من
التشاور بين الكتل» ،مطالبا ً «برئيس
ذي وزن في المعادلة ،يملك حجما ً
تمثيليا ً شعبيا ً ونيابياً ،ق��ادرا ً على
تثبيت االستقرار وبناء الدولة».

�أفق التفاهم الداخلي المقفل
ي�ضع اال�ستحقاق في الثالجة
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يازجي مترئسا ً القداس في البلمند
شدد بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر
يازجي على «أن صلواتنا نرفعها معا ً ونتشاركها مع بعضنا البعض ألنها ال
تنحصر بين أربعة جدران ،بل نتشاركها مع كل العالم ونرفعها مع بعضنا
لتصل إلى أبواب السموات وتمنحنا السالم والمحبة والطمأنينة».
وقال في قداس أحد توما في دير البلمند البطريركي« :عندما ذهبنا إلى
معلوال ،لم يكن قد عاد األهالي ،فكانت زيارتنا لتشديدهم على العودة .وما
طلبي بزيارة المسجد فيها إال تعبير عن عبورنا وترجمة لصالتنا ،وهو ما أريد
أن نتعلمه من السيد الذي قام من الموت كي نكون نحن ،كل منا سويا ً كعائلة
ومجتمع وبلد ،مسلمين ومسيحيين ،فتكون القيامة لنا كلنا ولوطننا وألخوتنا
وألنفسنا ولعائالتنا حيث تكون الطمأنينة ونعيش معا ً بالسالم والهدوء وراحة
البال ،وننعم بحياة مغمورة برحمة الله».

مهرجان يوم طرابلس
تمنت وزيرة المهجرين أليس شبطيني أن يع ّم السالم
وال��ه��دوء والطمأنينة جميع المناطق اللبنانية ،وأن
تنجز االستحقاقات الرئاسية والنيابية في مواعيدها
الدستورية ،وأن تعزز سياسة النأي بالنفس لتجنيب
لبنان أي تداعيات إقليمية ،مراهنين بذلك على حكمة
جميع األطراف والمرجعيات ،ألن الوطن يستحق منا هذه
التضحيات في سبيل تعزيز مسيرته األمنية واإلنمائية.
كالم شبطيني جاء خالل تمثيلها لرئيس الجمهورية
العماد ميشال سليمان في مهرجان يوم طرابلس الذي
أقيم باحتفال على مسرح ثانوية روضة الفيحاء.
وأك��دت أنّ الخالص ال يكون إال من خ�لال الشرعية،
والدولة بمؤسساتها األمنية من جيش وق��وى أمن هي
الضامنة لكل اللبنانيين بجميع طوائفهم ومللهم ،ضامنة
لوحدتهم والعيش.
وأش��ارت إلى «أنّ الحكومة ستعمل مع ك ّل ال��وزارات

المعنية والمراجع لرفع الغبن عن المناطق المنكوبة،
وإعادة ترميم وإعمار ما د ّمرته الحروب ،وتنفيذ مشاريع
للبنى التحتية ،ودع��م القطاعات الصحية والتربوية
واالجتماعية في المدينة والجوار ،وح ّل مشاكل النازحين
من السوريين.
ولفتت إلى «أنها ستعمل جاهدة إذا توفرت اإلمكانيات
المادية لوزارة المهجرين على دفع التعويضات لمستحقيها
من ترميم وإعمار للطلبات المتبقية ،ألنّ الوزارة هي لجميع
المناطق المعنية بهذا الملف».
وإذ أشارت إلى أنّ «مدينة طرابلس دخلت في أجواء
التهدئة وع��ودة الحياة الطبيعية الى ربوعها ،أعربت
شبطيني عن أسفها لبعض االعتراضات على مسار هذا
التالقي والتضامن العارم ،حيث من األج��دى أن نترك
خالفاتنا للمراجع المختصة والمؤسسات ،ونتطلع الى
األمام والمستقبل».

لحّ ام :ا�ستعدنا الكاتدرائية
في حم�ص
كشف بطريرك أنطاكية وسائر المشرق لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك
غريغوريوس الثالث لحام عن استعادة الطائفة كاتدرائيتها في حمص ،وذلك
خالل استقباله رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران
عصام يوحنا درويش على رأس وفد من األبرشية.
لحام الوفد على اإلجراءات التي ينوي اتخاذها بحق اإلرهابيين الذين
وأطلع ّ
د ّمروا الكنائس ود ّنسوا المقدسات ،ومنها رفع دعوى لدى محكمة الجنايات
الدولية لمحاكمتهم.
وتحدث وزير العمل السابق القاضي سليم جريصاتي باسم الوفد .وقال
لحام« :وفاؤنا لك ولخطك ولفكرك الوطني والقومي
متوجها ً إلى البطريرك ّ
مسيحي بامتياز ،ذلك أنّ
فأنت
وللحدود،
للطوائف
بشخصك
الكبير ،إذ إنك عابر
ّ
المسيحية المشرقية الحقيقية هي مسيحية عابرة لألوطان واألنظمة واألزمنة،
تجسد هذه المبادئ».
وأنت
ّ

