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حمليات �سيا�سية
«الحريق ال�سيا�سي» يفر�ض غياب � 8آذار
عن جل�سة وداع �سليمان الحوارية

زيارة البطريرك الراعي الفاتيكانية
�إلى الأرا�ضي المحتلة تثير جدا ًال بين مع ّ
و�ضد

3

هتاف دهام
تفاعلت زيارة البطريرك الماروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي برفقة رأس الكنيسة
الكاثوليكية البابا فرنسيس إلى القدس المحتلة
في  25أيار الجاري .واستدعت مواقف عدة بين
ومتوجس ومتحفظ ،خصوصا ً
مؤيد ومعارض
ّ
من استغالل «إسرائيل» لهذه ال��زي��ارة ،كون
البطريرك هو أول مرجعية مارونية مشرقية
وشخصية لبنانية على المستوى الوطني العام
تقدم على ذلك؟
ففي الوقت الذي ترتفع أص��وات الكثير من
المرجعيات السياسية والدينية المشيدة
بالبطريرك الراعي ،وتنظر إليه بعين االحترام،
وتلتزم بمواقفه ،هل ستبقى هذه األصوات على
ما هي عليه بعد ال��زي��ارة ،علما ً أنّ الكثير من
األح��زاب لم تدل بدلوها بعد من الزيارة ،وال
تزال تفضل التزام الصمت ...لع ّل وعسى.
ط��رح البطريرك ال��م��ارون��ي بعد انتخابه
شعار «الشركة والمحبة» ،الذي يفرض على
الجميع عدم استفزاز الشركاء في الوطن ،وال
قطع الطريق عليهم بالمحبة ،إال أنّ هذه الزيارة
بحسب ما أش��ارت مصادر مسيحية ستقطع
الطريق التنفيذي على الشعار ال��ذي رفعه
الراعي عند تنصيبه ،وال��ذي قدمه إلى جميع
اللبنانيين والمشرقيين.
زار البطريرك الراعي سورية خالل األزمة.
حصلت الزيارة قبل االعتداء على معلوال وتدمير
أديرتها وسرقتها ،وتهجير أهلها الذين ال يزالون
يتكلمون لغة السيد المسيح (اآلرامية) .وتسأل
قيادات مسيحية :أليس من واجب البطريرك
الراعي زيارة معلوال وصيدنايا وتف ّقد الرعية
التي تتش ّتت ...قبل أن يزور كيان العدو الذي
هجر المسيحيين ويعمل على اجتثاثهم من
ّ
الشرق ،لماذا ال يذهب إل��ى معلوال ،ويسعى
إلى إع��ادة إعمار أديرتها القديمة التاريخية،
أين اتصاالته لتحرير المطرانين المخطوفين
يوحنا يازجي وبولس إبراهيم؟ لماذا ال يذهب
إلى العراق ،فمن أصل مليونين وثالثمئة ألف
مسيحي ،لم يبق سوى ثالثمئة وثمانية آالف.
ينتظر الكثيرون من سيد بكركي موقفا ً من
الزيارة التي أعلن أنه سيرافق البابا فرنسيس
فيها .يعودون بالذاكرة إلى عدم مرافقة البطريرك
الماروني السابق الكاردينال نصر الله صفير
البابا يوحنا بولس الثاني ف��ي رحلته إلى
األراضي المقدسة على رغم انخراطه في المشروع
المرفوض من القوى الوطنية ،فهو لم يجرؤ على
زيارة األراض��ي المحتلة ،وفي تقييمه للوضع،
رأى ضررها عليه وعلى لبنان والمسيحيين.
فهل يلغي البطريرك الراعي ال��زي��ارة في
ربع الساعة األخير ويج ّنب لبنان التطبيع؟ ال
سيما أنّ «إسرائيل» أبلغت دوائر الفاتيكان أن
لديها بعض الشروط على زيارته في مواجهة
االلتزامات التي أعلن عنها سابقا ً ومنها عدم
مصافحة أي مسؤول «إسرائيلي» ،وهي قد تلجأ
إلى حشره بتوجيه وفد «إسرائيلي» لزيارته،
بهدف إحراجه.

الراسي

الزيارة �ست�ؤدي �إلى
�صراع م�سيحي – �إ�سالمي

بقرادوني

قزّي

يعر�ض نف�سه
الراعي ّ
لمطبات «�إ�سرائيلية»
بقرادوني

وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د ال��وزي��ر السابق كريم
بقرادوني لـ«البناء» أنّ على البطريرك الراعي
إعادة النظر بالزيارة قبل اإلق��دام عليها ،فهي
ستشكل مشكلة داخلية م��ن دون أن تحقق
ّ
فبغض النظر عن الشكليات
أه��داف�ا ً وطنية،
فإنها قد تتسبّب بإشكاليات.
وفي رأي بقرادوني أنّ البطريرك سيع ّرض
نفسه لمطبات «إسرائيلية» غير محسوبة مهما
كانت االحتياطات ،وأنه قد ال يستطيع تج ّنب
هذه المواقف ،وقد يقع في مواقف محرجة هو
في غنى عنها ،ألن «إسرائيل» ستح ّولها إلى
سياسية رغم إرادة البطريرك.
وال يمكن للبطريرك ،بحسب ما يقول الوزير
بقرادوني ،أن يتح ّكم بمسار هذه الزيارة التي
ليست في التوقيت الصحيح ،وال في الظروف
المناسبة ،ويمكن االستغناء عنها لتجنب
ال��ج��دال ،على رغ��م أن ال ج��دال ح��ول تاريخ
الراعي الوطني.
ويؤكد بقرادوني أنّ هذه الزيارة لو ت ّمت،
ستكون بمثابة صدمة تصيب صورة البطريرك،
وتش ّوهها على الصعيدين اإلسالمي والوطني.
واالح��ت��ي��اط ال��وط��ن��ي ال���ذي راف���ق تنصيبه،
ستقضي هذه الزيارة عليه.
ويشير بقرادوني إلى أنّ الراعي ال يمكنه
التذ ّرع باالهتمام بأوضاع الموارنة في فلسطين
المحتلة .الزيارة تحمل الكثير من المخاطر
والقليل من المب ّررات ،فهناك مطارنة موارنة
يهت ّمون بالعشرة آالف ماروني الموجودين
هناك ،ولذلك بإمكانه إيفاد ه��ؤالء المطارنة
للوقوف على حاجاتهم واهتماماتهم.
يرفض بقرادوني ما يُحكى عن أنّ البطريرك
الراعي سيتسلّم مفتاح كنيسة المهد ،فهذا
المفتاح باإلمكان أن يتسلمه عبر المطارنة
ال��م��وج��ودي��ن ف��ي فلسطين المحتلة الذين
يسلّمونه إلى البابا ال��ذي يسلّمه ب��دوره إلى
الراعي.
ويشدّد بقرادوني على أنّ المستفيد األول من
الزيارة هو التطرف اإلسالمي الذي سيُسارع إلى
القول إنّ المسيحيين متو ّرطون مع «إسرائيل»،
ومتعاملون معها وعندها سيت ّم االعتداء عليهم
وتهجيرهم من الشرق .أما المستفيد الثاني
فهو «إسرائيل» التي ستسارع إلى القول إنّ
الموارنة يعترفون بها.
ولما كنا على أب��واب االستحقاق الرئاسي
ف��إنّ ال��زي��ارة وف��ق الوزير السابق ستضعف
موقفه بعدما كان كالمه ضاغطاً ،وأدى إلى دفع
مجلس النواب لالنعقاد ،فإنّ المعادلة ستتغيّر
وستصبح كلمته بعد الزيارة ضعيفة سياسيا ً
ولن تكسبه شيئاً ،ال سيما أنها ستشكل لو ت ّمت
خالفا ً وطنيا ً على غرار ما سبّبه اتفاق  17أيار.
وفي رأي بقرادوني أنّ حزب الله لن يهاجم
البطريرك الراعي ،بل سيتح ّفظ ،فهو ال يمكن
أن يهاجم مقام بكركي ،وسيترك ه��ذا األمر
للمسيحيين ،سيلجأ ح��زب الله إل��ى إب�لاغ
الراعي موقفه مباشرة ال في اإلع�لام ،وكذلك

نقوال

ل�سنا وطنيين �أكثر
من بكركي
سيفعل الرئيس نبيه بري ،حيث أن النائب علي
بزي رفض اإلدالء بأيّ تصريح لـ«البناء» حول
هذا الموضوع ،وكذلك القوى السياسية األخرى
في  8آذار.

حزب الله :ال تعليق

كالم بقرادوني أكدته مصادر في حزب الله
فأشارت لـ«البناء» إلى أنّ الحزب لن يعلّق
على الزيارة على رغم االمتعاض واالنزعاج
الشديدين منها ،بل سيتابع ذل��ك من خالل
القنوات المعنية.

قزي

في موازاة ذلك ،رأى حزب الكتائب بحسب
وزي��ر العمل سجعان ق��زي ،أن البطريرك هو
من يق ّرر ،فنحن لسنا وطنيين أكثر من بكركي
التي ليست أق ّل حرصا ً على األراضي المقدسة
من الذين أبدوا الحرص عليها وأضاعوها .وإذ
أش��ار إل��ى رف��ض ح��زب الكتائب أليّ لقاء مع
المسؤولين «اإلسرائيليين» ،أكد قزي لـ«البناء»
أن «الكتائب تنتظر عودة الراعي من الخارج
لتطلع منه على خلفيات ه��ذه ال��زي��ارة ،مع
إدراكها أنّ البطريرك المعروف بوطنيته ليس
في وارد لقاء أي مسؤول إسرائيلي».

نقوال

وعلى مقلب التيار الوطني الحر ،أكد النائب
نبيل نقوال لـ«البناء» أنه ال يؤيد هذه الزيارة.
ففي الوقت الذي تعمل «إسرائيل» على إقامة
دولة يهودية ،وتسعى إلى تهويد المقدسات،
تأتي هذه الزيارة التي لو حصلت لتكون بمثابة
صك براءة وغفران لـ«إسرائيل».
نقوال الذي يشير إلى أنّ هذا الموقف ال يلزم
تكتل التغيير واإلص�لاح ،يؤكد أنّ الزيارة ال
تلزم التيار الوطني الحر بشيء ،وبالتالي ال
تحرجه.

الزيارة �صك
براءة لـ«�إ�سرائيل»
الموارنة ال يريدون حربا ً معها ،بل يريدون
سالماً .هذا األمر لن يم ّر بحسب الراسي مرور
ال��ك��رام عند اللبنانيين ،ال سيما أنّ الزيارة
تأتي ف��ي ذك��رى تحرير الجنوب م��ن العدو
«اإلسرائيلي» ال��ذي د ّم��ر وقتل المسيحيين
والمسلمين في لبنان .ويشدّد على أنّ الزيارة
ستؤدي إلى ّرد فعل (فمن يفتح الباب يسمع
ال���ج���واب») يعقب ذل���ك ص���راع مسيحي –
إسالمي ،فهجوم على بكركي كما كانت الحال
في عهد البطريرك صفير.
ال يجد الراسي أي مب ّرر لهذه الزيارة ويقول:
«البابا فرنسيس ذاهب إلى األراضي المقدسة
ويمكننا االكتفاء بذلك ،على رغم أننا ض ّد زيارة
البابا أص�لاً» ،مذكرا ً البطريرك الراعي بـ«أن
البابا شنودة لم يزر األراضي المحتلة على رغم
تطبيع مصر مع إسرائيل».

رحال

في مقابل ذلك رفض النائب عن تيار المستقبل
عمار حوري الحديث لـ«البناء» عن الزيارة،
قائالً :هذا الموضوع ذو خصوصية مسيحية،
على رغم غمزه إلى أنّ فلسطين محتلة ،داعيا ً
إلى الحديث مع أحد النواب المسيحيين في
التيار ،فأشار النائب رياض رحال لـ«البناء»
إل��ى أنّ ال��راع��ي هو بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق ،ولذلك فإنّ الزيارة هي ضرورية ليؤكد
ّ
بغض النظر عن عددهم ـ الذين لم
للمسيحيين ـ
يتركوا فلسطين ض��رورة التشبّث بأرضهم.
وشدّد على أنّ تيار المستقبل لن يبني موقفا ً
من الزيارة إال بعد عودة البطريرك من األراضي
المقدسة التي يقول رحال إن الراعي سيذهب
إليها عن طريق األردن ،فإنْ استغلت إسرائيل
الوضع ،وس��ار هو باألمر ،عندها لك ّل حادث
حديث.

الراسي

وف��ي ال��س��ي��اق نفسه أك��د عضو المكتب
السياسي في تيار المردة النائب السابق كريم
الراسي لـ«البناء» أنّ البطريرك الراعي تس ّرع
في القرار الذي اتخذه ونتم ّنى عليه إعادة النظر
به قبل فوات األوان ،داعيا ً إياه إلى استشارة
قانونيين لمعرفة م��خ��اط��ر ه���ذه ال��زي��ارة،
فـ«إسرائيل» هي عدو في القانون اللبناني الذي
يمنع أي لبناني يحمل الهوية اللبنانية القيام
بزيارة األراضي المحتلة».
وأشار الراسي إلى «أن ال أحد فوق القانون،
فرجال الدين أيضا ً ملزمون بتطبيق القانون
اللبناني ،ولو قام الراعي بالزيارة فإنه سيفتح
الباب أمام التطبيع مع «إسرائيل» ،وسيجعل
كثيرين يستغلون الزيارة ليقوموا بمثلها من
صحافيين وآخرين.
الراسي المستاء من قرار البطريرك الراعي،
ويعتبره غلطة كبيرة ال تغتفر ،يؤكد «أنّ
إسرائيل ستستغ ّل ه��ذه ال��زي��ارة لتقول إنّ

رحال

حزب اهلل :ي�ستحيل �أن نقبل برئي�س غير م�ؤمن بالمقاومة
أك��د ح��زب الله استحالة أن يكون
هناك رئيس يعادي المقاومة أو ال يؤمن
بها ،وأن يمارس حفظه للسيادة بحسب
البورصة الدولية واإلقليمية ،الفتا ً إلى
أن ال إمكانية ميثاقية وقانونية وعملية
النتخاب رئيس من دون هذا التوافق .

قاسم

وف��ي السياق ،أع��رب نائب األمين
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
عن أمله بانتخاب رئيس للجمهورية
قبل انتهاء المهلة الدستورية ،داعيا ً
الى التوافق على الرئيس ،ألن ال إمكانية
ميثاقية وقانونية وعملية النتخاب
رئيس من دون هذا التوافق.
وقال الشيخ قاسم خالل رعايته حفل
تكريم أقامته بلدية الغبيري« :إذا عمل
الجميع بذهنية التوافق ،فاالنتخاب
يتم قبل الخامس والعشرين من أيار،
أم��ا إذا ت � ّم العمل بذهنية المغالبة
والتسويف م��ن قبل ال��ب��ع��ض ،ف��إنّ
الوقت سيطول وسندخل في الفراغ ألنّ
التوازن السياسي القائم حاليا ً في البلد
ال يسمح ألي مجموعة أن تأتي برئيس
على قياسها».

رعد

ورأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد في احتفال تأبيني
في بلدة أن��ص��ار ،إننا ال نريد رئيسا ً
للجمهورية يساوم ويمارس حفظه
للسيادة بحسب البورصة الدولية
واالقليمية ،نريد رئيسا ً يحمي المقاومة
ويتب ّنى خيارها ،ألنّ خيار المقاومة
وحده يحفظ السيادة الوطنية ويدافع

مقدّم الحضور في الغبيري
عن الوطن ،وبالمقاومة عبر تنسيقها
مع الجيش اللبناني وعبر احتضان
الشعب لهما يستطيع لبنان أن يحفظ
وجوده وسط هذه الغابة التي يسودها
وح���وش م��ف��ت��رس��ون ،ع��ال��م ال يحكم
بمبادئ وال بقيم ،وإنما تحكمه موازين
القوى القوي يأكل الضعيف والصحيح
يجتاح السقيم والقادر يستولي على
حقوق المستضعفين ،ف��ي مثل هذا
العالم ال يصون البالد وسيادتها إال
شعب مقاوم وخيار المقاومة».

الحاج حسن

وأكد وزير الصناعة حسين الحاج
حسن وج��وب «أال يكون ل��دى رئيس
الجمهورية المقبل موقف سلبي من
المقاومة ومعادلة الجيش والشعب
والمقاومة ،لكي يكون محافظا ً على

القسم بصون وحدة وحرية وسيادة
وكرامة لبنان ».وخالل رعايته حفل
تخريج أضاف الحاج حسن« :إنّ على
الرئيس المقبل أن يكون مقبوال ً لدى
معظم اللبنانيين وأن ال تكون لديه
مشكلة مع جزء كبير منهم».
واعتبر «أن من أه�� ّم مهام رئيس
الجمهورية تطبيق الدستور وتحقيق
مبدأ اإلنماء المتوازن والعدالة بين
اللبنانيين ،كما أنّ عليه أن يكون
صاحب مشروع اقتصادي واجتماعي
إلى جانب الذين يعيشون تحت خط
الفقر.
وخ��ت��م ال��ح��اج ح��س��ن ق���ائ�ل� ًا :إنّ
المطلوبمنالرئيسالعتيدللجمهورية
أن يعمل على اإلصالح السياسي الذي
يؤدي إلى عصرنة الدولة اللبنانية،
وأن يحقق إصالحات جذرية».

جلسة الحوار في بعبدا
شب في أحراج بطشاي واليرزة
لم يمت ّد الحريق الذي ّ
وبعبدا ووادي شحرور أمس إلى طاولة الحوار الوطني،
التي التأمت في األيام األخيرة من عهد رئيس الجمهورية
العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري ،بمشاركة
أقطاب ال��ح��وار الذين تغيّب منهم رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد ،رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان ،رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ،رئيس تيار المرده النائب
سليمان فرنجية ،رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني
النائب طالل ارس�لان ،نائب رئيس مجلس النواب فريد
مكاري ،النائب محمد الصفدي ،ورئيس حزب «القوات»
سمير جعجع ،ذلك أنّ الحريق السياسي الناشب بين
فريق  8آذار وتحديدا ً بين حزب الله ورئيس الجمهورية،
فرض أن تكون الجلسة األخيرة على هذا النحو.
افتتح الرئيس سليمان الجلسة وع��رض التطورات
األخيرة على الصعيدين الداخلي واإلقليمي .وعرض أيضا ً
أبرز ما حققه مؤتمر الحوار الوطني عام  2006وهيئة
الحوار الوطني بين أيلول  2008وآذار  2014لجهة إرساء
نهج حوار وأجواء عامة من االستقرار واالعتدال ،إصدار
«ميثاق شرف» للتخاطب السياسي واإلعالمي ،مواكبة
االنتخابات النيابية والبلدية عامي  2009و 2010في
أج��واء من الشفافية وال��ه��دوء ،تجنيب لبنان تداعيات
العدوان اإلسرائيلي على غزة عام  ،2009إصدار «إعالن
بعبدا» الذي هدف بصورة أساسية الى تحييد لبنان عن
التداعيات السلبية لألزمات االقليمية.
ومباشرة البحث في تص ّور الستراتيجية وطنية للدفاع
عن لبنان.
وتوقف رئيس الجمهورية «عند التصريحات المتك ّررة
المنسوبة لبعض المصادر اإليرانية وأعرب عن «عزمه
على استيضاح األمر من السلطات اإليرانية».
ولما كان رئيس الجمهورية أعلن من جبيل أول أمس عن
قلقه من المؤتمر التأسيسي الذي قد يساهم بتغيير وجه
لبنان ،ومن المثالثة ،أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري
بحسب ما علمت «البناء» الرفض المطلق للمثالثة ،مؤكدا ً
على المناصفة مع المسيحيين» .وأيّده في ذلك الرئيس
فؤاد السنيورة الذي رفض الكالم التهويلي الذي يُثار في
شأن الدعوة إلى مجلس أو هيئة تأسيسية ،مضيفاً :لقد
اتفق اللبنانيون في الطائف وعلى تجديد ميثاقهم الوطني
والذي أصبح دستورهم وهو القائم على العيش المشترك
وعلى المناصفة ،وأنا أشدّد وأؤكد بأنّ المسلمين لن يقبلوا
على اإلطالق الخروج على مبدأ المناصفة أو بالخروج عن
العيش المشترك ».
كذلك فعل الرئيس نجيب ميقاتي فقال« :إنّ الكالم
حول مؤتمر تأسيسي كالم مرفوض ،ألنّ األصل هو تطبيق

الطائف كامالً بك ّل مندرجاته ،فهذا االتفاق الذي تسبّبت به
حروب ونزاعات وفراغات في ك ّل المواقع ،ليس مطلوبا ً
اآلن أن نعيش الظروف نفسها لصناعة اتفاق جديد».
وقد اع ُتبرت جلسة الحوار أمس بمثابة وداع للرئيس
سليمان من  14آذار .إذ س��ارع النواب «رف��ع عتب» إلى
اإلشادة به وبأدائه للحوار ،وبإنجازاته وتجنيبه لبنان
مخاطر المنطقة المشتعلة.
كل على طريقته ،امتدح رئيس الجمهورية إال أنّ رئيس
حزب الكتائب أمين الجم ّيل كان أكثر «المبخرين» ،ما
استدعى خروج بعض الحاضرين لتناول القهوة.
وفي النهاية ،ت ّم التأكيد على أهمية استمرار عمل هيئة
الحوار الوطني إيمانا ً من الهيئة بضرورة ترسيخ منطق
الحوار والتالقي بين اللبنانيين سبيالً وحيدا ً للتخاطب
ولتالفي النزاعات في ما بينهم.
كما أكد المجتمعون استمرار السعي الى توفير الظروف
الكفيلة تنفيذ مق ّررات مؤتمر وهيئة الحوار الوطني لتحقيق
المزيد من األمن واالستقرار في لبنان وتجنبيه التداعيات
السلبية لألزمات االقليمية.
وشدّدوا على مواصلة البحث للتوافق على استراتيجية
وطنية للدفاع عن لبنان ،باالستناد الى التص ّور الذي قدمه
رئيس الجمهورية ،والذي اعتبرته الهيئة منطلقا ً للنقاش،
وعلى أهمية تطبيق اتفاق الطائف والحرص للمحافظة
على المناصفة والعيش المشترك.
وشجع المجتمعون على متابعة العمل لضمان تطبيق
خالصات المجموعة الدولية لدعم لبنان في مجال تعزيز
االستقرار ودع��م المؤسسات وق��درات القوات المسلحة
اللبنانية وركائز االقتصاد الوطني والجهد الالزم لجبه
مشكلة الالجئين السوريين في لبنان.
وت ّم التأكيد أيضا ً على احترام االستحقاقات الدستورية
الرئاسية والنيابية ،وتج ّنب الفراغ في موقع الرئاسة
األولى من طريق توفير النصاب القانوني الالزم النتخاب
رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية المحددة
وإجراء االنتخابات النيابية في موعدها،
ولدى خروجه أكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب
وليد جنبالط ما قاله في الداخل أن «الرئيس سليمان نجح
في أعصابه الباردة وفي وطنيته ولبنانيته في اجتياز
أدق المراحل ،ومواجهة التشنجات والتأكيد أنه ال مف ّر من
الحوار.
اض��اف :سينصف التاريخ ه��ذا الرجل ال��ذي لم يكن
متحيّزا ً أليّ فريق .ونعلم أنّ الظروف االقليمية والدولية ال
تساعد في تحقيق إعالن بعبدا ،ولكن سيبقى نقطة بيضاء
مسجلة في تاريخ عهده» .وتابع :أردت قول هذه الكلمات
من أجل إنصاف هذا الرجل الذي رفض اي مشروع لتمديد
واليته».

الجم ّيل مت�أخر ًا يحاول تكرار م�سيرة عون

ال �إمكانية ميثاقية النتخابات من دون التوافق

الموسوي

(ت ّموز)

كما أ ّكد مسؤول العالقات الدولية
في حزب الله السيد عمار الموسوي
«أنه ال يمكن ،بل يستحيل أن يكون
هناك رئيس عد ٌو للمقاومة أو غير
مؤمن بها أو قد يكون متآمرا ً عليها،
وحزب الله يريد رئيسا ً لديه انتماء
حقيقي للوطن ،ومستع ّد للخوض
ف���ي ع��م��ق ال��م��ص��ال��ح ال��وط��ن��ي��ة
وتاريخه نظيف ومشرق وجامع».
وخالل حفل تأبيني في الذكرى
السنوية الستشهاد ثلة من شهداء
ال��ق��ط��اع ال��ش��رق��ي ،ن��ظ��م��ه ح��زب
الله في بلدة علي النهري ،شدّد
ال��م��وس��وي على متانة العالقات
بين حزب الله وحلفائه ،موضحا ً
أنّ حزب الله يسير خلف من يريد
مصلحة لبنان ،يسير خلف حليفه
ال���ذي يمثل الشريحة األك��ب��ر من
المسيحيين».
وسأل الموسوي الذين يح ّرضون
على حزب الله بأنه شيعي وفئوي:
أليس من حق حزب الله المنتمي
لهذا الوطن وال��ذي ق��دم من أجله
أقدس ما لديه من دماء وتضحيات
أن يكون له كلمته ؟ أم أن الكلمة
للذين ت��اج��روا بالوطن وت��آم��روا
عليه وراهنوا على انتصار أعداء
لبنان»!
ورأى الموسوي أنّ ح��زب الله
في سورية يدافع عن لبنان بكل
فئاته وألوانه ،ولو قدر للتكفيريين
السيطرة على سورية ،فسيقضون
على أش��ك��ال ال��ت��ن��وع والتعددية
وسيعملون على إلغاء اآلخر».

ً
موقفا �إال بعد
لن نبني
عودة البطريرك
فار�س رحب
بتعيين
محافظين
رح���ب ال��ن��ائ��ب السابق
ل��رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة عصام
فارس بالقرار الذي اتخذته
الحكومة اللبنانية بتعيين
محافظين لبيروت وع��دد
م��ن ال��م��ن��اط��ق اللبنانية،
وخصوصا ً لمحافظة عكار
بعد انتظار دام ألكثر من
عشر سنوات.
وقال في تصريح أمس:
« ن��ح��ن نتطلع ألن تكون
هذه الخطوة بداية لتحقيق
الالمركزية اإلداري��ة وإقرار
ال��ت��ق��س��ي��م��ات اإلداري�������ة
الالزمة التي لحظت سابقا ً
بما ينصف أبناء المنطقة
ويؤمن االنصهار الوطني
وحسن التمثيل المنصوص
ُ
عنه في الدستور».
واع��ت��ب��ر ف���ارس تعيين
عماد لبكي محافظا ً لعكار
«ب��ارق��ة أم���ل ع��ل��ى طريق
إيفاء هذه المنطقة حقوقها
ال��ت��ي ل��ه��ا ع��ل��ى ال��دول��ة
اللبنانية ونقطة في مسار
طريق نرجوه زاهرا ً ألهلنا
في هذه المنطقة العزيزة
التي نأمل في أن تمنحها
ال��دول��ة ال��رع��اي��ة ال�لازم��ة
وتنفيذ سلسلة المشاريع
اإلنمائية المقرة لها على
غ��ي��ر ص��ع��ي��د ب��م��ا ينصف
أب��ن��اء منطقتنا ويحقق
اإلنماء المتوازن».

ت��ح�� ّول ال��م��ؤت��م��ر ال����ذي ك���ان من
المفترض أن يكون إلع�لان ترشحه
لرئاسة الجمهورية ،إلى مؤتمر إلنقاذ
ال��ج��م��ه��وري��ة .ت��راج��ع رئ��ي��س ح��زب
الكتائب أمين الجميّل مرة جديدة عن
ترشحه ال���ذي ينتظره الكتائبيون
بفارغ الصبر« .ما بيد الجميّل حيلة».
قبل المؤتمر الصحافي بساعات قليلة
تبلغ الرئيس الجميّل من الرئيس فؤاد
السنيورة ف��ي قصر بعبدا نصيحة
بصيغة ال��ت��ه��دي��د ،ب���ض���رورة ع��دم
اإلفصاح عن نيته الترشح ،الجو محرج
ودقيق وال يحتمل تشتت فريق  14آذار
وانقسامه أكثر مما هو عليه.
عاد الجميّل عما جرى تسريبه أنه
سيكون ي��وم غد المرشح في جلسة
انتخاب الرئيس ،إال أنّ إع�لان��ه عن
سلسلة اتصاالت سيقوم بها في شأن
االستحقاق الرئاسي انطالقا ً من اليوم،
أكد أنّ رئيس «الكتائب» الذي لم يعلن
رسميا ً ترشحه يحاول متأخرا ً تكرار
مسيرة رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون ،فأبقى على اآللية
ال��ت��ي تتبع عملية ال��ت��رش��ح ،لجهة
الزيارات للكتل النيابية ولقاء قيادات
م��ن ك��� ّل االص��ط��ف��اف��ات ،للبحث في
االستحقاق الرئاسي ،والترويج لنفسه
مرشحا ًتوافقياً.
وجه الرئيس السابق للجمهورية
ّ

لوما ً مزدوجا ً لرئيس حزب «القوات»
سمير جعجع الذي أعلن ترشحه من
دون التنسيق بين األقطاب الموارنة
األربعة ،فأخ ّل بـ«اتفاق الشرف» في
نص على التشاور بين
بكركي ال��ذي ّ
األربعة قبل إعالن أيّ منهم ترشحه،
ولرئيس تكتل التغيير واإلصالح الذي
أخ � ّل بالبند الثاني من االتفاق الذي
يؤكد على ض��رورة حضور جلسات
االنتخاب ،فأعلن مقاطعته للجلسات
إلى حين التوافق على اسم توافقي.
تحدث الرئيس الجميّل في المؤتمر
الصحافي الذي عُ طل نقله ربما عمدا ً من
قبل بعض المحطات مباشرة كما قال،
وأيده بذلك الوزير سجعان قزي ،عن
االعتراضات داخل حزب الكتائب على
مواقف الحزب األخيرة من االستحقاق
الرئاسي ،وأن قيادة الحزب قررت
تجاوز المصالح الشخصية والحزبية
والفئوية ضنا ً بوحدة قوى  14آذار.
وجه رئيس «الكتائب» في هذا الكالم
رس��ال��ة تهديد لـ 14آذار أن���ه سار
على مضض بترشيح رئيس حزب
«ال��ق��وات» ،إال أنّ ذل��ك ل��ن يبقى إلى
األبد ،يجب أن يكون هناك مرشحون
ي��ح��وزون على ثقة ال��ن��اس ،ولديهم
القدرة على انتشال الجمهورية من
المستنقع الذي تتخبّط فيه».
يرى الجميّل نفسه مرشحا ً وفاقياً،

فهو أعلن في نهاية األسبوع الماضي
أنه يطمح ألن يكون رئيسا ً توافقياً ،وأن
يكون رئيس المجلس النيابي نبيه بري
عراب ذلك ،وبالتالي فإنّ وجهة نظر
الجميّل تقوم على أنّ تصويت الرئيس
بري والنائب وليد جنبالط له هو في
«الجيبة» ،وعلى قوى  14آذار وتحديدا ً
تيار المستقبل أن يعتمده كمرشح،
وسحب ورق��ة جعجع التي احترقت
ولم تعد صالحة ،بإدراك التيار األزرق،
وبالتالي على  14آذار تقويم الوضع
بعد جلسة الغد التي لن يكتمل فيها
النصاب كما بات معلوماً ،والنظر من
زاوية أخرى.
رئيس حزب الكتائب أكد لـ«البناء»
«أنّ المكتب السياسي سيأخذ في
الوقت المناسب القرار بترشيحه ،أما
اآلن فما يه ّمه هو إنقاذ الجمهورية من
خالل االنتخابات الرئاسية ،وأنه لن
يتوقف عند حسابات أنانية ،فما يه ّمه
مصلحة البلد».
وأش���ار الجميّل إل��ى «أنّ بعض
الخارج حريص على االستحقاق أكثر
من الداخل ،وتت ّم دعوة اللبنانيين إلى
اإلسراع في إتمام االستحقاق قبل 25
أيار» ،معتبرا ً«أنّ عدم إتمام االنتخابات
الرئاسية قبل  25أيار جريمة».

} هـ .د.

ثاني �صيد ثمين في � 24ساعة

توقيف م�شارك في تفخيخ �سيارات و�شقيق علوكي
يوم التوقيفات ...هذا ما يمكن أن توصف فيه حصيلة
الحمالت التي قامت بها القوى العسكرية واألمنية أمس،
وأسفرت عن اعتقال عشرات المطلوبين ،أبرزهم المدعو
علي محمد حيدر المتهم بالمشاركة في تفخيخ سيارات
الموت ،وهو الصيد الثاني الثمين في غضون  24ساعة،
حيث اعتقل الجيش اول من أمس المطلوب علي أمون
المتهم في إعداد ونقل السيارات المفخخة.
وذك��رت المعلومات أنّ الجيش اللبناني أوق��ف على
حاجز حربتا في البقاع الشمالي ،المدعو علي محمد حيدر،
والدته هنود( ،مواليد  ،)1991رقم سجله  - 255عرسال،
المتهم بالمشاركة بأعمال تفخيخ سيارات.
وف��ي طرابلس ،تمكن الجيش من إلقاء القبض على
شقيق قائد محور سوق القمح والبرانية زياد علوكي قرب
مستشفى المنال في طرابلس.
ف��ي ال��س��ي��اق نفسه ،أوق��ف��ت دوري���ة م��ن ق��وى األم��ن
الداخلي أحد المطلوبين في برج البراجنة ،إثر مداهمته

في حي الجورة ،وتمكنت من اعتقاله وهو« :أ.ر» ( موليد
 1985لبناني) ،وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب 34
مذكرة توقيف وإلقاء قبض وخالصة حكم بجرائم تجارة
المخدرات ،فرار من الجيش ومقاومة رجال السلطة ،سرقة
وإطالق نار.
وأعلنت المديرية العامة لألمن العام أنه «خالل الفترة
الممتدة من تاريخ  2014/4/27لغاية ،2014/5/4
وبإشراف النيابات العامة ،تم توقيف عدد من األشخاص
بتهم جرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال
ألشخاص من لبنان الى دول أوروبية وآسيوية وأفريقية,
والتعامل مع العدو «االسرائيلي» والتواصل مع أشخاص
داخل فلسطين المحتلة والقيام بأعمال مشبوهة ،وجرم
استعمال مستندات غير عائدة لهم والدخول خلسة الى
لبنان والمغادرة بطريقة غير شرعية.
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين أحيلوا جميعا ً إلى
القضاء المختص.

