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قمة روحية �إ�سالمية ـ م�سيحية بح�ضور �سليمان في بكركي

الفرادة الجنبالطية
ونموذج اليا�س �سركي�س

الراعي :النتخاب رئي�س على م�ستوى �آمال اللبنانيين
قباني :لنتعالى عن الخالفات التي ّ
يغذيها الم�ستفيدون من الفتنة
ش��ارك رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان في اللقاء الوطني الروحي المسيحي -
اإلسالمي ،الستذكار وصية البابا القديس يوحنا
بولس الثاني «لبنان الرسالة ،الذي انعقد أمس
في الصرح البطريركي في بكركي بمشاركة
رؤساء الطوائف المسلمين والمسيحيين.
وقد أكدت الكلمات التي ألقيت على دور لبنان
الرسالة وأهمية العيش المشترك بين مختلف
الطوائف« ،على قاعدة ما يجمعهم من جذور
تاريخية ،وقيم أخالقية وإنسانية في هذه
المنطقة من العالم».
كما أش��ادت بمواقف البابا الراحل يوحنا
ب��ول��س ال��ث��ان��ي ال���ذي «سيبقى ف��ي وج���دان
اللبنانيين دائماً ،كما كان لبنان واللبنانيون
في عقله وقلبه ووجدانه ،ال سيما في أش ّد أيام
اللبنانيين ظلمة خالل حروب الفتنة».

قبالن :العي�ش
التاريخي بين
الم�سيحيين
والم�سلمين يجب
يتج�سد برئي�س
�أن
ّ
جمهورية يحفظهما
مسلمين ومسيحيين ،على قاعدة ما يجمعهم
من جذور تاريخية ،وقيم أخالقية وإنسانية في
هذه المنطقة من العالم».
وأض��اف« :لقد كانت رسالة البابا يوحنا
بولس الثاني إلى اللبنانيين دعوة أيضا إلى
ثقافة الحوار العاقل ،البعيد عن األهداف الذاتية
والطائفية والمذهبية ،وأك��دت أن ال قيمة وال
معنى للبنان إن لم تشكل هذه الثقافة شراكة
حقيقية بين اللبنانيين تحترم فيها حقوق
اإلنسان ،ومن بين تلك الحقوق الحرية الدينية
واحترامها».
وتابع« :إنّ اللبنانيين لن ينسوا مواقف
البابا يوحنا بولس الثاني من أجل لبنان ودوام
العيش المشترك فيه .كما لن ينسى المسلمون
مواقفه تجاه اإلسالم ،وخصوصا ً في المناسبات
الدينية اإلسالمية ،ودعوته الدائمة إلى الحوار
بين الديانات».

الحداد

(داالتي ونهرا)

مقدّم الحضور في بكركي
وق��ال« :إننا في لبنان مدع ّوون دائما إلى
التالقي والتعاون ،والتفهم والتفاهم ،والعيش
س��وي�ا ً ف��ي ش��راك��ة دائ��م��ة ،نتعالى فيها عن
الخالفات التي يغذيها المستفيدون من زرع
الفتنة والفرقة والشقاق بين اللبنانيين،
والمسؤولية الكبرى في هذا المجال تقع على
عاتق الجميع ،وخصوصا ً الرؤساء الدينيين،
لجعل التعاون والمحبة تربية وسلوكا ً يوميا ً
في حياتهم».

الراعي

ال��ى ذل��ك ،ق��ال البطريرك ال��راع��ي« :نسأل
البابا يوحنا بولس الثاني أن يفيض على
الجميع نِع َم السماء ،وإن استقبال ذخائره
في كنيسة الصرح تحمل رمزية تختص بما
الملحة للمصالحة
عنت له بكركي ودعوته
ّ
والحوار».
وأض��اف« :نستشفع البابا يوحنا بولس
الثاني معكم انتخاب رئيس للجمهورية قبل
نهاية هذا األسبوع األخير فيكون رئيسا ً على
مستوى آمال الشعب».
وتابع :إنّ البابا يوحنا بولس الثاني قال:
ملحة إلى
«منطقة الشرق األوس��ط بحاجة
ّ
المصاحلة ،والمصالحة الحقة ال تحصل على
حساب الحقوق ،وإذا زال لبنان فقضية الحرية
بالذات ستصاب بالفشل الذريع» ،الفتا إلى أنّ
«الحل عنده للقضايا اللبنانية عبر المصالحة
وال��ح��وار ،فكم من م��رة ك��رر الدعوة للحلول
السلمية في لبنان»؟.
وأردف« :لم يتكلم أحد مثل يوحنا بولس
الثاني بجرأة وتفصيل عن لبنان ،وإننا نرفع
صالة الشكر له على كل ما فعله ألجل لبنان
وه��و م��ا انفك ي��وم�ا ً م��ن ال��دف��اع عنه ،فخالل
 15سنة كانت له  171مداخلة حول لبنان،
ورسائل إلى الجميع الى اللبنانيين وسفراء
العالم واألمم المتحدة».
وق��ال« :إننا نجدد العهد معا ً بالمحافظة
على لبنان بكل مكوناته والسعي ال��دائ��م
لتعزيز العيش معا ً والتعاون بين المسيحيين
واالح���ت���رام ع��ل��ى أس���اس ح��م��اي��ة ال��ح��ري��ات

وحقوق اإلنسان ،مع اإلدراك أنّ لبنان قيمة
ثمينة ينبغي وضعها في خدمة األسرتين
العربية والدولية».

قبالن

من جهته ،أك��د المفتي الجعفري الممتاز
الشيخ أحمد قبالن «أنّ الوطن ال يكون بطينه
بل بإنسانه ألنه ذخيرة الله» ،مشيرا ً إلى أنّ
«العقل السياسي وإرادة العيش ومعدل القيم
يجب أن تتكرس ميثاقا ً يلحظ ه��ذا الوطن،
وه��ذا يلزم منه أنّ على المسجد والكنيسة
إنتاج إنسان المحبة والشراكة».
وأضاف« :إننا نؤكد أنّ العيش التاريخي
بين المسيحيين والمسلمين يجب أن يتجسد
برئيس جمهورية يحفظهما بمشروع مودة
قبل أن يكون مشروع دولة».

ركن �آبادي :حري�صون على ا�ستقرار لبنان
واالس��ت��ق��رار ف��ي لبنان ف��ي الوقت
الحاضر والتحسن النسبي الذي
طرأ على الوضع األمني في البالد»،
مشيرا ً إل��ى أنّ «المجتمع الدولي
يسعى إل���ى ت��رس��ي��خ ح��ال��ة األم��ن
واالستقرار في لبنان».
وشرح آبادي مستجدات التعاون
الذي تبذله إيران إقليمياً ،مؤكدا ً أنّ

«التقارب بين دول المنطقة له بالغ
األثر على أمن المنطقة واستقرارها،
بما في ذلك لبنان ،وأنّ الجمهورية
اإلسالمية اإلي��ران��ي��ة لطالما أك��دت
أهمية الحفاظ األمن واالستقرار في
لبنان انطالقا ً من سياستها المبدئية،
وهي لن تتوانى عن بذل أي جهد في
هذا المضمار».

التحرير والتنمية :لرئي�س يتمتع
بموا�صفات القيادة والجمع
ش���دّد أع��ض��اء كتلة التحرير
وال��ت��ن��م��ي��ة ع��ل��ى ض����رورة إن��ج��از
االستحقاق الرئاسي في موعده،
وق���ب���ل ان���ت���ه���اء والي�����ة رئ��ي��س
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال
سليمان ،ودع��وا إل��ى تفعيل لغة
الحوار والمنطق.

خليل

وخ�ل�ال م��أدب��ة غ���داء تكريمية
أق��ام��ت��ه��ا ب��ل��دي��ة ب�ل�اط ف��ي قضاء
مرجعيون أك��د وزي��ر ال��م��ال علي
حسن خليل ،أنه «من موقع اإليمان
ب��ع��م��ل ال��م��ؤس��س��ات وانتظامها
وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى روح ال��دس��ت��ور
ونصوصه ،نص ّر على استكمال

خليل متحدثا ً في بالط

ك ّل االتصاالت وحلقات التواصل
ل��ل��وص��ول إل���ى ت��ف��اه��م النتخاب
رئيس جديد للجمهورية يتمتع
ب��م��واص��ف��ات ال��ق��ي��ادة وال��ج��م��ع»،
م��ؤك��دا ً ع��ل��ى «أن��ن��ا ن��ري��د رئيسا ً
ق��ادرا ً أن يعكس إرادة الناس في
ال��وح��دة وال��ق��وة والمناعة ،وفي
التواصل وإدارة حقيقية توصل
إلى نتائج أصبحت حاجة ماسة
لكل اللبنانيين».
وأشار خليل إلى« :أنه في حال
وج���ود إع��اق��ة إلج���راء االن��ت��خ��اب
في موعده ،ف��إنّ المسؤولية تقع
على عاتق ك ّل القوى السياسية،
مسؤولية تنظيم اختالفها بما
يسمح بإدارة شؤون البالد انطالقا ً

حسن

ودعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز
الشيخ نعيم حسن ،في كلمته الجميع في
لبنان إلى أن « تكون نواياهم وقلوبهم واحدة
منصبّة على اإلقدام الحقيقي الفاعل على كل
ما يعزز ال��روح الميثاقية من دون تحريف
معانيها ،وجعلها حرفا ً ميتا ً بل روحاً ،تجمعنا
على التمسك بكل ما يحققها ألنّ بذلك تتحقق
المصلحة الوطنية العليا».
ورأى ان��ه «إذا صفيت القلوب والنوايا،
ن��ع��رف أنّ أل���ف ب��ائ��ه��ا ه��ي وح���دة األرض
والشعب والمؤسسات ،هي أولوية السيادة
وال��ح��ري��ة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة الصحيحة ،هي
العيش اإليجابي المتفاعل المشترك ،هي أن
ال يكون البيت بمنازل متعددة ،بل أن يجمعه
كنف العائلة الواحدة كي يكون لبنان» ،الفتا ً
إل��ى أنّ «ه��ذا ما نصبو إليه وتجتمع حوله
الرؤية الروحية والسياسية لطائفة الموحدين
الدروز».
وأش���ار حسن إل��ى أنّ «شخصية البابا
يوحنا بولس الثاني استثنائية بمقاييس
متعددة ،وقد قدم لعقيدة دينية عاشها بكل

بالمبلي زار ال�سفارة الإيرانية

التقى السفير اإلي��ران��ي غضنفر
ركن آبادي في مق ّر السفارة في بئر
ح��س��ن ،ممثل األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة في لبنان ديريك بالمبي،
وع��رض معه التطورات في لبنان
والمنطقة.
ووف����ق ب��ي��ان ل��ل��س��ف��ارة ،أش��اد
ب�لام��ب��ل��ي خ�ل�ال ال��ل��ق��اء «ب��األم��ن

} هتاف دهام

ما أوتيه ،وه��و نظر منذ البداية إل��ى الكائن
البشري نظرة االحترام ،وتميز عهده بنشاط
دؤوب هائل متسع اآلفاق عبر ورش عمل بكل
المستويات».
وقال« :إننا نؤكد أنّ لبنان وطن الشراكة
الدينية والتضامن السياسي ،وحينما تتعمد
المحبة بماء األزل يتحول الوطن إلى عناق
بين أهله وأبنائه».

قباني

وأل��ق��ى مفتي الجمهورية الشيخ محمد
رشيد قباني كلمة قال فيها« :نلتقي اليوم في
هذا الصرح البطريركي ،وصاحب المناسبة
هو البابا الراحل يوحنا بولس الثاني ،الذي
سيبقى في وج��دان اللبنانيين دائماً ،كما كان
لبنان واللبنانيون في عقله وقلبه ووجدانه ،ال
سيما في أش ّد أيام اللبنانيين ظلمة خالل حروب
الفتنة ،وهو الذي زارنا في لبنان بعد أن اطمأنّ
إلى استقرار خالفاتنا ،وأطلق رسالته الشهيرة
تحت ع��ن��وان« :رج���اء ج��دي��د للبنان» ،هذه
الرسالة التي حملت في عنوانها األمل الكبير
للبنان ،حملت في طياتها دعوة صريحة وقوية
إل��ى الوحدة وال��ح��وار الدائم بين اللبنانيين

3

حمليات �سيا�سية

وقال الرئيس اإلقليمي لآلباء اللعازريين في
الشرق األب زياد الحداد« :كما جمعنا يوحنا
بولس الثاني ف��ي حياته على الصعيدين
العالمي واللبناني ،كذلك يجمعنا اليوم قديسا ً
ح��ول ذخ��ائ��ره ،وح��ول الذخيرة التي منحنا
إياها عند تسميته بلدنا «وط��ن الرسالة»
ودعوته لنا للمحافظة عليه ،وق��د خصصه
بسينودس يقرأ في حاضره ومستقبله .وال
ّ
شك في أنّ القديس يوحنا بولس الثاني سعيد
أن يرى مكونات األمة اللبنانية تجتمع اليوم
لتعبّر معا ً عن عرفانها بالجميل لمن أحب
لبنان ولتؤكد أنها ماضية معا ً في تطبيق مواد
اإلرش��اد الرسولي التي ركزت على التعاون
والعيش معا ً لجعل هذا البلد الصغير مثاال ً
يحتذى به في العالم».
وأض��اف« :لقد عرف البابا يوحنا بولس
الثاني أنّ العيش المشترك رسالة لها أبعادها
العالمية ،وه��ي مختبر في عالم النزاعات
وتصادم الثقافات والحضارات .فق ّرر أن يضع
المداميك لحوار حقيقي في العمق ،بين أبناء
كل الديانات ،حتى غير السماوية منها ،ألنّ

ح�سن :وحدة الأر�ض
وال�شعب والم�ؤ�س�سات
هي �أولوية
ال�سيادة والحرية
والديمقراطية
ال�صحيحة
لها الحق أيضا في عيش السالم والتفاعل
اإليجابي مع اآلخرين ،طالما أنهم كلهم ولدوا
على صورة الله ومثاله».
وتابع« :لقد آمنت جمعية اآلباء اللعازريين
بكل هذا ،بل وعاشته في رسالتها بهذا الشرق
التي ب��دأت ع��ام  1774في لبنان وسورية،
وس��رع��ان م��ا انتشرت ف��ي مصر واألراض���ي
المقدسة ،حيث لنا مؤسسات تتابع العمل
االجتماعي وال��ت��رب��وي ف��ي خدمة اإلن��س��ان،
وركزت في رسالتها على قبول اآلخر والبحث
عن القواسم والقيم المشتركة معه من دون
التركيز على نقاط االختالف».
ول��ف��ت ال���ح���داد إل���ى «أنّ ال���ت���زام اآلب���اء
اللعازريين بلبنان ينطلق من روح اإلرش��اد
الرسولي الذي وضعه يوحنا بولس الثاني،
وهو يترجم في حياتنا وفي عملنا في خدمة
العائلة ،والشبيبة وخصوصا ً المعوزين».

ِه ْل زار بعبدا وعين التينة:
النتخاب رئي�س تفادي ًا لثمن الفراغ
دعا السفير األميركي في لبنان دايفيد هِ � ْل «القيادات اللبنانية إلى
انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة المحددة ووفقا ً للدستور».
وزار هِ ْل أمس القصر الجمهوري في بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية
العماد ميشال سليمان وبحث معه في االستحقاق الرئاسي والعالقات
الثنائية .ثم انتقل إلى مق ّر الرئاسة الثانية في عين التينة والتقى رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،وقال هِ ْل بعد اللقاء« :إنّ هدفنا هو مساعدة
اللبنانيين لحماية العملية االنتخابية من دون أي تأثير لتحديد النتائج
مسبقاً ،وأنا مؤمن بأنّ الغالبية العظمى من اللبنانيين تريد أن يكون
بلدهم في سالم واستقرار ،والقيام بالتزاماتهم الدولية» .وأضاف« :إنّ
المجتمع الدولي يريد المساعدة في هذا المجال ،مع التحديات الكثيرة
التي تواجه اللبنانيين ،كما أنّ النجاح لن يكون ممكنا ً من دون التزام
القيادات اللبنانية بهذه األهداف وتضافر الجهود في ما بينهم ،وأن يأخذ
العمل الرئاسي والبرلماني والحكومي مساره لمواجهة هذه التحديات
وتفادي دفع ثمن الفراغ .ونحن نعتقد أنّ اإلمكانية ال تزال متاحة للقيادات
اللبنانية من أجل تحقيق هذه األهداف خالل المهلة الدستورية النتخاب
رئيس الجمهورية».

من نصوص الدستور ،لتخفيف ك ّل
التوترات التي ربما تنعكس على
االستقرار األمني والسياسي في
البلد» ،موضحا ً «أنّ مناخ الهدوء
السياسي الذي تبدّى بعد تشكيل
الحكومة الحالية ،يجب أن يستم ّر
وليس على قاعدة ملء الفراغ ،بل
على قاعدة إدارة العملية السياسية
وص��وال ً إلى انتخاب رئيس جديد
للجمهورية بأسرع وقت ممكن».

�أكدت دعمها للق�ضايا المطلبية

الوفاء للمقاومة :لرئي�س وفاقي قوي يحفظ لبنان

رعد متحدّثا ً في بعلبك
أك���دت كتلة ال��وف��اء للمقاومة
رفضها ال��ف��راغ في س �دّة الرئاسة
األول�����ى ،م���ش���دّدة ع��ل��ى ض���رورة
«انتخاب رئيس جديد وفاقي قوي
يحفظ لبنان ويحمي المقاومة»،
مؤكدة وقوف حزب الله «إلى جانب
المطالب والحقوق الشعبية وإقرار
سلسلة الرتب والرواتب».

رعد

قبيسي

بدوره رأى النائب هاني قبيسي
خ��ل�ال رع��اي��ت��ه اف��ت��ت��اح معمل
معالجة النفايات ،في خراج بلدة
الزرارية  -قضاء صيدا «أن لبنان
يمر في مرحلة دقيقة وصعبة جداً،
وعلى السياسيين جميعا ً تح ّمل
مسؤولياتهم عملياً ،وف��ي شكل
�س الحاجة
ج��دي ،فالوطن في أم� ّ
إليهم وإل��ى لغة الحوار والمنطق
والخطاب الهادئ والبناء».
أض���اف« :ن��ح��ن ال نعتمد لغة
الغلبة أب���داً ،ونسعى دائ��م �ا ً إلى
تفعيل ل��غ��ة ال��ح��وار والمنطق،
فهو األس��ل��وب الوحيد للتواصل
والتفاهم بين اللبنانيين ،والبدائل
األخ��رى تعيدنا إلى زمن الحرب،
وهذا أمر نرفضه بالمطلق».
وتم ّنى قبيسي على «ك ّل األطراف
اعتماد الرئيس بري حكما ً ومنقذاً،
والتعاون معه بإخالص لتح ّل ك ّل
األمور».

يستعيد ال�م��راق�ب��ون ت �ج��ارب ت��اري�خ�ي��ة محدّدة
ّ
يفضلون
تثبت أنّ غالبية األق �ط��اب السياسيين
قوي إلى بعبدا ،ألنّ لك ّل منهم
عدم وصول رئيس ّ
ح�س��اب��ات��ه وأه��داف��ه وم�ص��ال�ح��ه ،ال�ت��ي ال يستطيع
قوي.
تمريرها بوجود رئيس ّ
ف��ي ال �غ��رف المغلقة يتمحور ال �ك�لام ع��ن رغبة
األطراف السياسية في عدم وجود مرشح مسيحي
قوي ،بل رئيس على نسق الرئيس ميشال سليمان،
أو الرئيس ال�ي��اس سركيس ،متذ ّرعين بخالفات
المسيحيين في ما بينهم على الرئيس العتيد.
تريد بكركي من الرئاسة األولى التمسك بثوابتها.
قوي
ال يرغب الصرح البطريركي اإلتيان برئيس
ّ
لحود الذي لم يمتثل لسياسة
كما كان الرئيس إميل ّ
البطريرك الماروني نصر الله صفير ي��وم��ذاك .ما
ت��ري��ده بكركي أن يصل رئيس توافقي على غرار
سليمان إلى القصر الجمهوري يتناغم مع سياستها
ويكون تحت عباءتها.
لحود الذي
الرئيس
تجربة
بتكرار
لن تقبل بكركي
ّ
وق��ف ض � ّد سياسة البطريرك صفير االنتهازية،
والجميع يذكر الرسالة الشهيرة التي بعثها صفير
لحود
مكتوبة بخط ي��ده ويطلب فيها م��ن الرئيس ّ
مغادرة قصر بعبدا ،فما كان من األخير إال أن أجابه
شفهيا ً أن��ه سيعتبر أنّ ال��رس��ال��ة ل��م تصله ،وكان
األح��رى به أن ال يدعو أعلى منصب في الدولة إلى
المغادرة استجابة للضغوط الخارجية.
وإذا كانت ه��ذه ه��ي ح��ال بكركي ،ف�لا عجب أن
ي��رف��ض ت �ي��ار المستقبل ال��رئ �ي��س ال �ق��وي ،بعكس
حزب الله الذي يفضل رئيسا ً قويا ً للجمهورية يوفر
التوازن مع رئيس الحكومة ،فحزب الله اليوم يه ّمه
�وي ملتزم بالمقاومة
أن يأتي رئيس جمهورية ق� ّ
ويكون هدفه حمايتها ،ال أن يأتي رئيس حساباته
محض سياسية ومصلحية وال يتو ّرع عن استهداف
المقاومة تنفيذا ً لمطالب وأجندات خارجية.
ولما كانت بكركي بما تمثل ،وتيار المستقبل بما
القوي،
يحظى به من دعم خارجي ،يخشيان الرئيس
ّ
فكيف باألحرى برئيس جبهة النضال الوطني النائب
وليد جنبالط الذي ال ينفك يعلن هواجسه ويعتمد
سياسة تحفظ ما ُيس ّميه خصوصية طائفته.
وع��ل��ي��ه ،ي ��رف ��ض ال��ن��ائ��ب االش� �ت ��راك ��ي أي �ض �ا ً
اإلتيان برئيس مسيحي ق��وي ،و ُيجري اتصاالت
ومشاورات محلية وخارجية ،من أجل أن تجلس
ع�ل��ى ك��رس��ي ال��رئ��اس��ة األول ��ى شخصية وسطية
وفاقية ،كما فعل عند مناقشة قانون االنتخابات،
فلجأ وبعض الكتل السياسية األخ��رى إل��ى دعوة
المسيحيين لالتفاق على قانون انتخاب ،مدركين
أنّ المسيحيين لن يتم ّكنوا من االتفاق حتى داخل
الفريق الواحد ،فمشروع «اللقاء اإلرثوذكسي» لم
يكن ليقبل به جنبالط ،ألن��ه يقزّمه حتى في عقر
داره في الشوف وينتزع منه النواب المسيحيين
والسنّة.
ت �ق��وم ال�س�ي��اس��ة الجنبالطية م�ن��ذ ع�ه��د الراحل
ك�م��ال ج�ن�ب�لاط ع�ل��ى ال�س�ع��ي إل��ى اإلت �ي��ان برئيس
للجمهورية من صناعتها ،فهي تقوم على رفض
�وي ،وتسعى إل��ى أن يكون
الرئيس ال�م��ارون��ي ال �ق� ّ
تحت كنفها ،وال تزال تتردّد في األروقة السياسية
مقولة جنبالط األب عندما أسقط الرئيس بشارة
ال�خ��وري ،وأت��ى بحليفه في الجبهة الوطنية آنذاك

سليمان و ِه ْل خالل لقائهما في قصر بعبدا أمس

(داالتي ونهرا)

دو فريج :الحريري متم�سك
بمر�شح من � 14آذار
وصف وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج اجتماع باريس بين
الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بـ»المهم بعد
كالم قوى  8آذار عن انقسامات داخل  14آذار» .وقال في تصريح أمس« :إنّ الرئيس
سعد الحريري لم يغير يوما ً موقفه بأنّ مرشحه للرئاسة هو من قوى الرابع عشر من
آذار ،واالتصاالت األخيرة مع التيار الوطني الحر والتي أعطت نتائج إيجابية على
األرض من تشكيل حكومة واستقرار أمني ،مهّدت إلعادة بناء الثقة ليس فقط بين تيار
المستقبل والتيار الوطني الحر إنما بين هذا التيار وكل مكونات الرابع عشر من آذار».
وأكد أنّ تيار المستقبل «ال يتفرد في رأيه وال يأخذ قراره لوحده ،وما زال متمسكا ً
بمرشح من قوى الرابع عشر من آذار وأنّ الرئيس سعد الحريري لن يعلن تأييده لفالن
أو رفضه لفالن إنما على الجميع المشاركة في هذا القرار كالرئيس نبيه بري والنائب
وليد جنبالط».

كميل شمعون رئيسا ً للجمهورية« :قلنا لهذا إذهب
فذهب قلنا لهذا تعالى فأتى».
وق ��د ن�ج��ح ج�ن�ب�لاط االب���ن ف��ي أن ي�ب�ق��ي رئيس
الجمهورية ميشال سليمان في صفه ،فأخذ منه
ما أراد .حصل جنبالط مع خروجه من فريق»14
آذار» في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على
ثالثة وزراء ،وحصل في عهد الرئيس تمام سالم
على حقيبتين وازنتين ،ورغم محدودية تمثيله ،إال
ان��ه يملك حق الفيتو في المجلس النيابي ومجلس
الوزراء.
ويعرف الجميع مدى الخصومة التي قامت بين
أي رئيس
لحود ،وال يجدون ّ
جنبالط وبين الرئيس ّ
ق��وي ك��ان ع�ل��ى ع�لاق��ة ج �ي��دة ب��ه ،بعكس الرئيس
الضعيف الذي تراه على وئام معه .وعليه لن يقبل
جنبالط أن يصل إلى الرئاسة األول��ى رئيس حزب
«القوات» سمير جعجع مع ما يترافق ذلك من إحياء
لمسيرة «القوات» في الجبل ،كما أنه لن يقبل بالعماد
ميشال عون ال��ذي ال تربطه به عالقات وثيقة ،لما
يمثل من وزن سياسي وشعبي لم يعرفه حتى كميل
شمعون في ع��زه ،كما أن��ه لن يقبل بعودة الرئيس
أمين الجميّل إلى بعبدا ،خوفا ً من إحياء نفوذ حزب
الكتائب في الجبل.
الرئيس القوي الذي يعيد التوازن الى الجبل يقلق
جنبالط ،ألنه يعيده الى وزنه الحقيقي ،ولذلك نجد
أن من أولويات جنبالط األساسية أن يبقى هو األول
في الجبل ،هذا الجبل المك ّون من تركيبة مسيحية
درزية ،وبالتالي ال يناسب جنبالط اإلتيان برئيس
ُينعش المسيحيين ،وحسابات جنبالط أنّ الرئيس
القوي يخلق مشاكل ويضرب التوازنات اللبنانية،
فيما الرئيس الماروني التوافقي يميل إلى التفاهم
مع القوى األخرى وعلى رأسها األقليات.
تستشعر ال�ق��وى السياسية أنها مرتهنة لوليد
جنبالط ،وتنتظر الفرصة ألن تنتفض عليه .كالم
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري «أن الحسنة
الوحيدة للتوافق بشأن االستحقاق الرئاسي هو إلغاء
دور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
كـ»بيضة» القبّان بين األكثريتين في البرلمان» ،لم
يكن مج ّرد ك�لام ،فتيار المستقبل يعتبر أنه طالما
ليس متحالفا ً مع الشيعي والماروني فإنه سيبقى
تحت رحمة جنبالط ،فالحلف الماروني ـ السني،
بالتفاهم مع الشيعي ،ي��ؤدي عمليا ً إل��ى جعل دور
جنبالط هامشياً ،كما كان األمر في العام  1998عند
لحود الذي حصل على 118
انتخاب الرئيس إميل ّ
ص��وت�ا ً ول��م ي�ع��ارض انتخابه س��وى  9ن��واب كانوا
يشكلون كتلة جنبالط يومها ،إضافة إلى الرئيس
عمر كرامي الذي كان موجودا ً في المجلس النيابي
لكنه لم يدخل إلى القاعة العامة نتيجة قراره السابق
بمقاطعة كاملة لوالية المجلس النيابي الذي انتخب
في العام .1996
لذلك ف��إنّ جنبالط يتخ ّوف من التوافقية التي
قد تأتي بالعماد ميشال عون رئيسا ً للجمهورية،
وتضعه على الهامش ،وتفقده دوره كـ«بيضة» قبان
في أي استحقاق.
وأم��ام ذلك يؤكد المراقبون أنّ جنبالط ال يمكن
أن يتقبّل العماد ع��ون رئيساً ،وذه��اب��ه إل��ى فرنسا
هو لعدم اإلتيان به ،فهو يريد رئيسا ً ضعيفا ً ال لون
وال طعم ل��ه .رئيسا ً يبقي على ال�ت��وازن الحاصل.
فهل يكون حاكم مصرف لبنان رياض سالمة هو
المرشح الخفي لوليد جنبالط.

واع��ت��ب��ر رئ��ي��س الكتلة النائب
محمد رعد «أنّ من يريد أن يرتهن
للعبة إقليمية أو دولية يتوسلها
للوصول إلى سدّة الرئاسة ،ليس
له مكان في لبنان ،وأنّ الرئاسة
ف��ي ه��ذه المرحلة أو غيرها هي
ال��ت��ي تستجيب لمطالب الشعب
المقاوم».
وف��ي كلمة أل��ق��اه��ا ف��ي ال��ذك��رى
السنوية لشهداء الدفاع المقدس
ف��ي بعلبك ق��ال رع��د« :نحن نريد
أن ينجز االستحقاق في حينه وال
نريد شغورا ً أو فراغا ً أو التفريط
بالسيادة» ،مشدّدا ً على «أنّ رئيس
ل��ب��ن��ان يصنعه ش��ع��ب��ه وال��ق��وى
ال��ش��ري��ف��ة ال��ت��ي ت��ع��ط��ي ال��ف��رص��ة
لآلخرين بأن يعودوا إلى رشدهم،
إل��ى مرشح رئ��اس��ي يحفظ لبنان
ويحمي المقاومة» .وأشار إلى «أنّ
البعض يريد إعادة عجلة الزمن إلى
الوراء بمرشح تح ّد وإعادة الوطن
إل��ى أت��ون ح��رب أهلية لم نستفق
من غلوائها بترشيح شخص يحمل

 ...وفيّاض في مركبة
مشروع إسقاط المقاومة وخيارها
وم ّد يد التعاون مع أنظمة المنطقة
كلها التي تزحف على أعتاب العدو
«اإلسرائيلي» لتقدم أوراق اعتمادها
واستسالمها».

فياض

اعتبر النائب علي فياض «أنّ
ثمة حاجة ض��روري��ة لهذا الوطن
بأن يكون هناك استحقاق رئاسي
ورئيس جديد».
وخ�ل�ال اح��ت��ف��ال لمناسبة عيد
«المقاومة والتحرير» في بلدة مركبا
قال فياض« :علينا جميعا ً وبحكم
ال��ت��وازن��ات القائمة ف��ي المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ال��ت��ي تعيق أن يتمكن
فريق بمفرده من أن ينتخب رئيسا ً
للجمهورية ،أن نتفاهم ونستغل
لحظة ال��ت��ف��اه��م ه���ذه ونتعاطى
معها بمسؤولية وطنية كي يكون
الرئيس المقبل للبالد وفاقيا ً وقويا ً
وق��ادرا ً على اإلسهام إسهاما ً فاعالً
في نقل المناخ السياسي من مناخ
األزم��ة واالنقسام والتعثر في دور
مؤسسات الدولة إلى مناخ منتج
وب� ّن��اء وإيجابي يسمح بمعالجة
المشاكل الكثيرة المتراكمة التي
يعاني منها هذا الوطن» .وأضاف:
«أنّ سلسلة الرتب والرواتب آتية
ال محالة ،وسنسعى بحرص ودأب
وإص���رار كي تكون ه��ذه السلسلة
ع��ادل��ة ومنصفة وتعطي الناس
حقوقها كاملة».

(أحمد موسى)

فضل الله

ول��ف��ت ع��ض��و «ك��ت��ل��ة ال��وف��اء
ل��ل��م��ق��اوم��ة» ال��ن��ائ��ب ح��س��ن فضل
الله إلى أنّ «االستحقاق الرئاسي
يحتاج إلى تضافر جهود ومناخات
مؤاتية» ،مؤكداً« :ض��رورة إجراء
االنتخابات في موعدها وأن تتهيأ
لها الظروف المناسبة وفق اآلليات
الدستورية المعتمدة».
وخالل احتفال بعيد «المقاومة
وال��ت��ح��ري��ر» ف���ي ب��ل��دة عيناتا
الجنوبية ،ش��دد فضل الله على
«ض�������رورة إع���ط���اء ال��م��وظ��ف��ي��ن
والعاملين ف��ي قطاعي التعليم
واألج��ه��زة األمنية على اختالفها،
ال���ح���ق���وق ال��ك��ام��ل��ة خ��ص��وص �ا ً
المكتسبات التي حصلوا عليها في
الماضي وعدم حرمانهم تحت أي
ذريعة» .ورأى «أنّ المقاومة حاجة
وطنية ألن��ن��ا ن��ع��رف حقيقة هذا
العدو ،وصحيح أنّ في لبنان من ال
يريد أن يرى قوة ومنعة لكن نحن
نتطلع دائما ً إلى مسؤولياتنا وما
يفرضه علينا الواجب الوطني في
مواجهة الخروق «اإلسرائيلية»»،
معتبرا ً «أنّ المشروع التكفيري
األم��ي��رك��ي «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ب��دأت
هزيمته تظهر ت��ب��اع�اً ،ون��رى من
حولنا المتغيرات التي تؤكد أنّ
المقاومة التي وقفت معكم ووقفتم
معها ها هي اليوم شامخة وعالية
وقوية».

