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حمليات �سيا�سية

مخاوف فل�سطينية
من تفجير عين الحلوة
تواكبها ات�صاالت حثيثة للتطويق
حسين ح ّمود
عاد مخيم عين الحلوة إلى دائ��رة الضوء األمنية في اآلونة
األخيرة ،وتحديدا ً بعد خطف واغتيال مروان عيسى المنتمي
إلى حزب الله في المخيم ،ومن ثم النزوح الفلسطيني الكثيف
من مخيم اليرموك في سورية بعد احتدام العارك فيه إلى لبنان،
فضالً عن المعلومات التي ترددت عن لجوء عدد من قادة محاور
القتال في طرابلس المطلوبين للقضاء اللبناني ،إلى المخيم.
وفي خضم هذه األجواء وانعكاساتها على المخيم والجوار
من خالل احداث أمنية متفرقة ،نشطت حركة الموفدين من رام
الله إلى لبنان ،الحتواء الموقف بعد استشعار القيادة السياسية
والعسكرية الفلسطينية خطورة ما هو مقبل عليه المخيم إذا
استمر الوضع على ما هو عليه.
واعتبرت مصادر فلسطينية أن ه��ذه األم��ور ليست وليدة
المصادفة ،بل أدرجتها ضمن مخطط مشبوه لتفجير المخيم،
ال سيما اغتيال عيسى ،معبّرة أن بعض الجهات ال تريد استقرار
المخيم وه��ي تعمل ل��زج الفلسطينيين ف��ي أت��ون الصراعات
اللبنانية الداخلية على رغم إصرار جميع الفصائل الفلسطينية
على النأي بالمخيمات والفلسطينيين عن المشاكل اللبنانية،
السياسية والعسكرية ،والبقاء على مسافة واح��دة من جميع
األطراف.
لكن كيف ستعمل قيادات المخيم لترجمة هذا الشعار عملياً؟
مصدر فلسطيني رفيع المستوى يرد على هذا التساؤل بتأكيد
جدية المخاوف من األخطار المحدقة بالمخيم ليس أقلها افتعال
صراعات مسلحة بين الفصائل الفلسطينية نفسها ،أو بين قوى
وافدة من مخيم اليرموك ،سورية وفلسطينية ،إلى المخيم وبين
الفصائل المحلية الموجودة فيه ،أو بين الجيش اللبناني وقوى
إسالمية متطرفة تبايع «جبهة النصرة» أو تنظيم «داعش» ،وأن
يلقى المخيم في النتيجة ،مصير نهر البارد في عام .2007
إال ان المصدر أكد ان قيادات الفصائل واعية تماما ً لهذا األمر
وهي تعمل بجهد وجدية لمنع» الكأس المرة» عن المخيم ،إذا ً ال
مصلحة ألي طرف بذلك ،إذ الكل خاسر .الفتا ً إلى تجربة نهر
وهجر أهله ولم يعد بناء المخيم
البارد الذي د ّمر قسم كبير منه ّ
وال أهله ع��ادوا إليه حتى اآلن ،على رغم الوعود الكثيرة التي
أعطيت من جهات لبنانية وعربية ودولية إلعمار المخيم ،وحتى
اآلن لم تنفذ الوعود.
وأوض ��ح المصدر ان الفصائل الفلسطينية على تواصل
مستمر مع الدولة اللبنانية للتنسيق مع الجهات المعنية ،ال سيما
القوى األمنية لمنع أي إخالل باألمن في المخيم ومحاصرة أي
مشكلة تطرأ ومنع تمددها ،الفتا ً في اإلطار نفسه ،إلى تعزيز
القوة األمنية ،من ناحية العتاد والعديد بما يجعلها قادرة على
التحرك بسرعة لقمع أي تجاوزات .كما انه يجري تشكيل قوات
أخرى لنشرها في كل المخيمات الفلسطينية.
لك ّن المصدر رأى أن األه��م م��ن ك��ل ذل��ك ،توحيد الموقف
الفلسطيني وذلك إلغالق أي ثغرة يمكن أن تتسلل منها جهات
مشبوهة بغية تفجير المخيم أو افتعال مشكلة بين أهله وبين
الدولة اللبنانية.
ول�ف��ت ال�م�ص��در إل��ى ات �ص��االت ول �ق��اءات كثيفة ت�ج��ري في
المخيم وخارجه وفي السفارة الفلسطينية ،للبقاء على جاهزية
كاملة لمواجهة أي طارئ.

دريان :ال�شعوب ال تنك�سر
ما دام مطلبها الحرية والكرامة
اعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «أنّ العلة األولى لعدم تحقيق
نتائج ملموسة باتجاه الوصول إلى ح ّل عادل لقضية فلسطين ،ومن ضمنها قضية
غزة ،يتمثل في قوة الصهيونية ،وقوة الدعم الغربي ،لقيام الدولة اليهودية على
أرض فلسطين ،وهاتان القوتان ما ت��زاالن قاهرتين ،وال ينبغي نسيانهما في
أي تقييم للموقف ،من دون أن يعني ذلك المعذرة ،أو التسويغ للعجز العربي
واإلسالمي .ولننصرف بعد هذه المقولة العامة ،لمناقشة ما يمكن فعله عربيا ً
وإسالميا ،من أجل فلسطين ،ومن أجل غزة على وجه الخصوص».
وخالل افتتاحه أعمال الملتقى الثاني للهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة ،قال
دريان« :لقد خاض العرب عدة حروب منذ العام  ،1948من أجل فلسطين ،ومن
أجل تحرير األرض التي جرى االستيالء عليها بعد ك ّل حرب .أما الشعوب العربية
في المشرق على وجه الخصوص ،فإنها قدمت للفلسطينيين وجوها للدعم
والتضامن ،على مستويات شتى ،وال تزال ،بيد أنّ العامل األول ،والقوة األولى
لفلسطين وقضيتها ،فقد ظ ّل أو ظلت في يد الشعب الفلسطيني».
ولفت إلى «أنّ الشعب الفلسطيني قدم نضاال ً أسطورياً ،بالمقاومة وبالدم،
وبالثورة المستمرة ،وبالحفاظ على الهوية واالنتماء ،وظلت لديه الطاقة للصمود
في وجه األعاصير على مدى قرابة الثمانين أو التسعين عاماً .وأضاف« :عندما
نجتمع اليوم للتضامن مع غزة ،فألنّ غزة باقية وصامدة ،ومناضلة بال هوادة .فقد
شنت الدولة الصهيونية على غزة منذ العام  ،2007ثالثة حروب ،دون أن يحبط
ذلك من عزيمتها .وأنا أرى اليوم أنّ العواصف تتجمع من حول غزة من جديد ،وهي
محاصرة ،وعشرات األلوف من أهلها من دون مأوى ،كأنما يراد كسر إرادتها ،وهي
لن تنكسر بعون الله ،ألنها جزء من الشعب الفلسطيني ،الذي ما كسره العدوان
المتناميوالمتصاعد».
وتابع دريان« :إنّ الصمود العظيم لغزة ،والصمود الكبير لشعب فلسطين،
ليس متواضعا ً على اإلطالق .نحن تحدثنا دائما ً ونتحدث عن ضرورات األنظمة،
وخيارات األمة .وهناك مخاض هائل تم ّر به المنطقة العربية ،وتم ّر به شعوبها ،لكنّ
الشعوب واألمم ال تتعب وال تنكسر ،ما دام المطلب هو مطلب الحرية والكرامة».

ال�سفير البرازيلي زار قبالن وح�سن

حسن وقادري
عرض السفير البرازيلي في لبنان جورج جيرالدو قادري أوضاع الجالية
اللبنانية في البرازيل مع نائب المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمير قبالن الذي أكد «ضرورة تعزيز التواصل بين لبنان المقيم والمغترب،
وخصوصا ً في البرازيل التي تحتضن أكبر جالية لبنانية تسهم في ازدهار
وتنمية البرازيل».
كما أشاد قبالن «بالعالقات المتينة التي تريط لبنان بالبرازيل ،حيث يعتبر
اللبنانيون المقيمون في البرازيل أنفسهم في وطنهم الثاني وينسجون أطيب
العالقات مع الشعب البرازيلي» ،شاكرا ً «دولة البرازيل وشعبها على حسن
استضافتهم للبنانيين المطالبين بترسيخ التعاون مع الشعب البرازيلي لدعم
مسيرة النهوض التي تشهدها البالد».
وكان السفير البرازيلي زار أيضاً ،شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم
حسن في دار الطائفة في فردان ،وعرض معه األوضاع.
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هل يفعلها عون وين�سحب من طائف لبنان؟
 روزانا ر ّمال
خرج رئيس تكتل التغيير واإلصالح بكالم «يعصف حزماً»
على طريقة التيار بعد اجتماعه بكتلته فقال« :مراكزنا مش
شحادة».
يكفي خصومه أن يستشرفوا من هذه اللهجة جدية ودقة
الموضوع بالنسبة إلى الزعيم المسيحي ،فالوقت ضاغط
واالستحقاقات على األبواب .ال تمديد لقهوجي بتاتا ً بالنسبة
إلى عون ،أما عن صهره شامل روكز فهو لم يقل إنه يريده بل
إنه يريد قائدا ً للجيش ،وفق القانون.
تقوم معادلة الطائف على الساحة اإلسالمية في لبنان،
وفقا ً لما يرويه قياديون في التيار الوطني الح ّر محاججين
كما يلي:
عند ال��دروز ال شيء يجري إال وفقا ً لرغبة النائب وليد
جنبالط ،وفي ذروة الدعم السوري لطالل أرس�لان ضمن
السوريون قسمة ثلثين لجنبالط وثلث ألرس�لان ،وهي
معادلة توزيع ع��ادل��ة ،لكن بقي اح��ت��رام مكانة الزعامة
الجنبالطية كأساس في النيابة وال��وزارة واإلدارة وصوال ً
إلى الجيش والقوى األمنية علنا ً وخير دليل منصب رئيس
األركان في الجيش الذي يعينه جنبالط.
عند السنة ال م��ك��ان ل�لاع��ت��راف بحضور ثلث السنة
المعارضين للحريري ،وإن حصل ،يتم إلقاء الحرم عليهم
ومالحقتهم حتى الخضوع للمشيئة ،فرئيس الحكومة
والوزراء واللوائح النيابية والموظفون اإلداريون يختارهم
الحريري ون��ادرا ً ما يكون الح ّد األدن��ى الفيتو الحريري،
بدليل كيفية تعيين رئيس فرع المعلومات بالوراثة من
ضابط لضابط تابعين لتيار لمستقبل.
أما عند الشيعة ،فإنّ رئيس المجلس النيابي والوزاراء
والمدراء يخضعون لتفاهم الثنائي الشيعي ،فمنصب المدير
العام لألمن العام مثالً ،ينتجه هذا تفاهم بين حركة أمل

حردان من عين التينة :لن نقبل
بتهمي�ش دور الم�ؤ�س�سات
الوضع األمني ،ال شك أنه في عهدة
المؤسسات العسكرية واألمنية ،وهي
تقوم بواجبها لحفظ استقرار البلد،
ويجب االلتفاف حولها ودعمها لكي
تكون مستقرة وتعكس هذا االستقرار
على ك ّل الوضع في لبنان.
أما في المسألة االجتماعية ،فقد
أكد ح��ردان «أننا مع إق��رار الموازنة
ف��ي مجلس ال����وزراء ،وال يمكن وال
يصح أن يبقى لبنان عشر سنوات
ّ
من دون موازنة ،وعلى الحكومة أن
تعقد سلسلة جلسات متتالية حتى
إقرارها».
وف���ي ال��م��وض��وع األم���ن���ي ،ق��ال
ح��ردان« :نحن مع تعزيز الخطاب
الموحد والمواجه للخطاب الصدامي
في لبنان ،حتى يتع ّزز السلم األهلي
واالستقرار».
وكان بري استقبل سفير اليونان
الجديد تيودور باساس في حضور
المستشار االعالمي علي حمدان في
زيارة بروتوكولية.

ن�شاطات �سيا�سية

ولحود
قهوجي ّ

(مديرية التوجيه)

بصبوص ووهاب
الراهنة في البالد.
بحث المدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص

استهل وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل
زيارته للفاتيكان ،بلقاء مع رئيس مجمع الكنائس الشرقية
الكاردينال ليوناردو ساندري ،وعرض معه الحفاظ على
دور لبنان ومساعدة المسيحيين على البقاء فيه.
وأكد الطرفان أهمية انتشار الكنائس المشرقية في دول
االنتشار اللبناني.
كما ع��رض باسيل مع لجنة الحوار بين األدي��ان في
الكرسي الرسولي الكاردينال جان لوي ت��وران ،الحوار
اإلسالمي -المسيحي ،والفكرة التي يسوق لها لبنان بعقد
جلسات حوار بين األديان المسيحية واإلسالمية في العالم
برعاية لبنانية .وأبدى توران موافقته على المشاركة في
هذه الجلسات.
والتقى باسيل نظيره الفاتيكاني بول ريتشارد غاالغر،
في أول لقاء بينهما منذ تسلم األخير مهماته ،في حضور
السفير اللبناني لدى الفاتيكان جورج خوري ،والمستشار
ألبير سماحة.
وت��ن��اول االجتماع م��وض��وع اإلره���اب وأهمية ال��دور
المسيحي ف��ي محاربته« ،إض��اف��ة إل��ى سبل مساعدة
المسيحيين على البقاء وممارسة دورهم السياسي الكامل
وغير المنقوص في لبنان».
وقال باسيل« :عملنا لنحافظ على لبنان ،والحفاظ عليه
يعني الحفاظ على اللبنانيين فيه .فاللبنانيون مهدّدون
بوجودهم أمام موجة نزوح من السوريين ،تهدّد بحصول

األوض����اع ال��ع��ام��ة ف��ي ال��ب�لاد مع
رئيس ح��زب «التوحيد العربي»
الوزير السابق وئام وهاب.

موجة نزوح من اللبنانيين من بلدهم .وهذا أمر شهدناه
سابقاً ،وما حصل يعود ويك ّرر بشكل آخر ،وبالتالي يخسر
العالم بلد هو رسالة ،مثل لبنان .وبوجودنا فيه نؤدي دور
الشهادة والتضحية ،ليس ألنفسنا فقط إنما للعالم كله،
والحفاظ على القدرة بقبول اآلخر والعيش معه».
وأضاف« :من هنا يظهر دورنا المهم بتشجيع الغرب.
وإنّ وجودنا اليوم في الفاتيكان لنقول ،إنه أمام موجات
العنف التي نشهدها ،من المؤكد أنّ الر ّد يكون بالحفاظ
على الشخصية المسيحية والرسالة اإلنسانية التي
تحملها ه��ذه الشخصية ،وليس بالذهاب إل��ى ر ّد فعل
متطرف تجاه اإلسالم .وهذا أمر ال يمكن أن يقوم به أي بلد
في العالم إال لبنان .وهنا تكمن أهمية الحفاظ ليس فقط
على وجوده في لبنان ،وإنما على دوره السياسي لتأدية
هذه المه ّمة والشهادة».
ولفت إلى وجود «وعي كبير لدى الفاتيكان إلى المخاطر
المحدقة بهذا الدور» ،الفتا ً إلى «أنّ كيفية مساعدة الفاتيكان
هي دائما ً بإطالق وتشجيع الحوار وق��درة فهم اآلخ��ر».
وقال« :هناك مسؤولية أيضا ً على الفاتيكان في الغرب في
الحفاظ على قدرة الشعوب هنا بعدم ر ّد الفعل المتطرف،
وإنما بالحفاظ على التنوعات المطلوبة .إذا ً هناك مسؤولية
ّ
نحض الفاتيكان على تح ّمل المسؤولية
كبيرة جداً ،وإننا
في شكل كامل تجاهنا ،وخصوصا ً في هذه المنطقة التي
هي مهد الحضارات ومختبر للصراعات».

الراعي تمنّى على هوالند م�ساعدة
لبنان لإنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي
اخ��ت��ت��م ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشاره ال��راع��ي زيارته
للعاصمة الفرنسية باريس ،بلقاء
جمعه في قصر اإليليزيه مع الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند ،في حضور
المطران مارون ناصر الجميل والقائم
بأعمال سفارة لبنان في باريس غدي
خوري.
بعد اللقاء ،ال��ذي استمر قرابة
الساعة ،لم يشأ الراعي االدالء بأي
تصريح.
وحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية
لالعالم» فإنّ «االجتماع كان جيداً ،وقد
سلم البطريرك الراعي الرئيس هوالند
مذكرة تتضمن موقف البطريركية
المارونية والكنيسة من األوض��اع
في المنطقة ،ال سيما ما يتعرض له
المسيحيون من قتل وتهجير على
أيدي المنظمات اإلرهابية وموضوع
االستحقاق الرئاسي ،إضافة إلى
قضية ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن إلى
لبنان والذين بلغ عددهم نصف عدد
سكان لبنان ،وما يشكل ذلك من عبء
عليه ،ال سيما على المستوى األمني
واالقتصادي واالجتماعي.
وت��م��ن��ى ال���راع���ي ع��ل��ى «ه��والن��د
مساعدة لبنان إلنجاز االستحقاق
الرئاسي في أسرع وقت والعمل على
تأمين المساعدات الالزمة للنازحين
السوريين».
وأك��د ال��راع��ي للرئيس الفرنسي

ب ّري مجتمعا ً إلى حردان وقانصو

عرض رئيس الحكومة تمام
س�لام األوض��اع العامة مع زواره
في السراي الحكومية ،حيث التقى
رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ال��ش��وي��ف��ات ملحم
السوقي على رأس وفد من تجمع
صناعيي الشويفات ،وبحث معه
في إعادة تأهيل المنطقة الصناعية
في الشويفات ورفض نقل أو إنشاء
مسلخ في المنطقة.
وم���ن زوار ال���س���راي :ال��ن��ائ��ب
السابق جهاد الصمد.
اجتمع ب��ط��ري��رك أنطاكية
وسائر المشرق والرئيس األعلى
للكنيسة السريانية األرثوذكسية
في العالم م��ار اغناطيوس اف��رام
الثاني إلى المطران مار سوبريوس
ملكي م��راد النائب البطريركي في
القدس واألردن والديار المقدسة
ووف��د من القدس في مق ّر الكرسي
ال��ب��ط��ري��رك��ي ف��ي العطشانة في
حضور لفيف من المطارنة واآلباء
الكهنة ومهت ّمين.
بحث رئيس «كتلة المستقبل
النيابية» الرئيس فؤاد السنيورة
مع السفير المفوض ف��وق العادة
لجنوب أفريقيا في لبنان وسورية
شون بينفلدت في األوضاع العامة
والعالقات الثنائية بين البلدين.
استقبل قائد الجيش العماد
جان قهوجي في مكتبه في اليرزة
النائب السابق إميل إميل لحود ،ثم
النائب جان أوغاسابيان وتناول
البحث األوضاع العامة والتطورات

في الرئاسة ،لذلك فإنّ التيار يتص ّرف على قاعدة :إما دور
مسيحي بشراكة كاملة ،وإال فال براءة ذمة مسيحية لنظام
الهيمنة الطائفية و ليخرج المسيحيون من النظام .هذا قرار
تاريخي كبير يدرسه التيار وهو واحد أهم محاور الحوار
مع القوات اللبنانية ولن يكون بعيدا ً من البحث مع بكركي
ليتحمل ك ّل مسؤوليته التاريخية.
في هذا السياق ،يؤكد نائب رئيس مجلس النواب السابق
إيلي الفرزلي لـ«البناء» أنّ الخطة التي ستسلك شيء
والمضمون التنفيذي شيء آخر ،الفتا ً إلى أنّ التعاطي معه
سيكون «بالمفرق» ،أي خطوة خطوة ،و أنه يجب االنتباه
إلى أنّ الموضوع خطير ،بمعنى أن ال يحاول أحد االستخفاف
باالحترام المطلوب ،وبما قد يترتب من نتائج .
وحول إمكانية انسحاب وزراء التيار من الحكومة قال
عضو التكتل ناجي غاريوس لـ«البناء»« :إننا في التيار
ليس لدينا حكم على النوايا و اليوم أعطى الجنرال عون
موقفا ً وسننتظر ،ومن هذا الموقف نرى ردود الفعل ونتخذ
القرار المناسب ،فك ّل ما نطلبه من الحكومة هو أن تجتمع
وتطرح األسماء وفق القانون ،فخالفنا ليس مع قهوجي إنما
مع تطبيق «قانون الدفاع» الذي ال يشير إلى شيء اسمه
تمديد.
هل يفعلها التيار؟ هل يخرج من الحكومة ويستقيل نوابه
من البرلمان أم يربط ذلك بحصيلة مشاوراته مع بكركي
وح��واره مع القوات ،أم أنه سيحاور جعجع وبكركي من
منطلق رمي المسؤولية عليهما ووضع البطريرك الراعي
في أجواء إما الوقوف إلى جانب موقف مسيحي موحد وإما
نخوض المعركة منفردين ولتتح ّملوا؟
ماذا عن حلفاء التيار الوطني الح ّر؟ وإن كانت العالقات
فاترة مع حركة أمل ،إال أنها في أفضل حال مع حزب الله.
ماذا عن موقف حزب الله الحقيقي ،وماذا لو طلب حزب الله
من عون االنطالق من حساباته المحلية واإلقليمية في أي
قرار يتخذه؟ هذا ما سنتناوله في حلقة الغد.

أس ّر قيادي في تيار
المستقبل أمام بعض
الخلّص من أصدقائه أنّ
الحظوة التي يتمتع بها
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق في
السعودية ،وخصوصا ً
لدى ولي ولي العهد
محمد بن نايف ،تجعل
معركة بعض القيادات
الشمالية مع الوزير
البيروتي «خسرانة»،
مشيرا ً إلى أنّ حسابات
هؤالء محلية ضيّقة،
وهم يعرفون جيدا ً أنهم
ليسوا مؤهّلين لمنافسة
المشنوق على موقعه
«الحكومي» ،على عكس
رئيس كتلة المستقبل
فؤاد السنيورة ،الذي بدأ
يتحسس كرسيه!...
ّ

با�سيل من الفاتيكان :الحفاظ على الر�سالة
وقبول الآخر هما ر ّدنا على العنف والتطرف

�أكد �ضرورة انتخاب رئي�س و�إقرار الموازنة

أكد رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أس��ع��د ح��ردان
ض��رورة «تفعيل المؤسسات» الفتا ً
إلى «أنّ لبنان يحتاج إلى أن تستكمل
ف��ي��ه ال��م��ؤس��س��ات ب�����دءا ً ب��رئ��اس��ة
ال��ج��م��ه��وري��ة» .وق����ال« :ن��ح��ن مع
السعي الجدي إلى الوفاق والتوافق
على رئاسة الجمهورية لكي ننتقل
بلبنان إلى ب ّر األمان».
كالم حردان جاء بعد لقائه أمس
ورئيس المكتب السياسي المركزي
ف��ي ال��ح��زب ال��وزي��ر ال��س��اب��ق علي
قانصو ،رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ف��ي عين التينة ،حيث جرى
عرض األوضاع والتطورات.
ول��ف��ت ح���ردان ب��ع��د ال��ل��ق��اء إل��ى
أنّ «ال��زي��ارة كالعادة غنية ج��داً،
وعرضنا فيها األوض��اع في لبنان
والمنطقة .ون��ري��د أن نسجل أننا
م��ع تفعيل المؤسسات ف��ي لبنان
وال نقبل تهميش دوره���ا ،ألنّ ذلك
يعني السير ف��ي ات��ج��اه االن��ح��دار
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وحزب الله ،وال تعيين لموظف شيعي خارج الفئة األولى
وداخلها من دون تسميته من هذا الثنائي.
قام التطبيق األعرج للطائف ،وفقا ً لقيادي في التيار على
توزيع الحصص المسيحية في الدولة على الثالثي السني
ـ الشيعي ـ ال��درزي ،طوال عقدين من الزمن ،منها ما كان
في زمن الوجود السوري ومنها ما استمر بعد االنسحاب،
وبعدما خرجت سورية توفرت المساندة من جهات بديلة
إقليمية كالسعودية ،ودولية كأميركا ،وبقي وضع اليد على
الحصص المسيحية من غير المسيحيين.
في العام  2005حصد العماد عون ثالثة أرباع أصوات
المسيحيين ،ول��م ينل س��وى ف��ي المقابل س��وى السعي
إل��ى إنهائه وع��زل��ه ومنعه م��ن المشاركة ف��ي الحكومة
وحرمانه من أي دور في اإلدارة ،فبقيت رئاسة الجمهورية
خارج أي حساب للثقل التمثيلي للمسيحيين ،واستم ّرت
محاولة الهيمنة الطائفية تتم تحت شعار الضغط ليرضى
بحصة صغيرة من حقوقهم ،كجائزة ترضية،
المسيحيون
ّ
مقابل منح براءة ذمة لصحة التمثيل ،فإ ّما ترك الرئاسة أو
قيادة الجيش أو ال��وزراء أو النواب بنسب معينة حصصا ً
يتوزعها ممثلو طوائف أخرى ،أو منع الفريق األوسع تمثيالً
للمسيحين من بلوغ رئاسة الجمهورية.
ي��درك التيار حساسية اللحظة السياسية اللبنانية
واإلقليمية ،وي��درك أيضا ً أنّ أي تهاون في إنتاج حضور
مسيحي ك��ام��ل التمثيل ،بحقوق تشبه م��ا ي��ج��ري على
ساحة الطوائف األخرى سيعني نهاية الحضور المسيحي
في الشرق الذي يرى في الدور المسيحي في لبنان عالمة
اطمئنان.
يقول القيادي في التيار الوطني الحر إنّ ك ّل االحتماالت
مفتوحة إذا استمرت الضغوط لفرض أمر واقع طائفي باسم
تالفي الفراغ ،للتمديد لقائد الجيش بهدف حرمان المرشح
الذي يقدمه التيار ،بصفته األوس��ع تمثيالً ،لهذا المنصب
وهو العميد شامل روكز .ويشير إلى أنّ األمر نفسه يحدث

والتفكك وغياب لبنان كدولة واحدة
وم��ؤس��س��ات واح���دة .وف��ي طليعة
هذه المؤسسات المجلس النيابي،
المؤسسة األم التي تنبثق منها ك ّل
السلطات والمؤسسات في البلد.
وبالنسبة إلى رئاسة الجمهورية،
كنا وال ن��زال وسنبقى نقول يجب
انتخاب رئيس الجمهورية ،فلبنان
ال��ي��وم ب�لا رأس ،وي��ج��ب أن يكون
هناك رأس للدولة .ولبنان يحتاج
إل��ى أن تستكمل فيه المؤسسات
بدءا ً برئاسة الجمهورية .لذلك نحن
مع السعي الجدي للوفاق والتوافق
على رئاسة الجمهورية لكي ننتقل
بلبنان إلى ب ّر األمان».
وأض����اف« :ال��ح��ك��وم��ة «ماشية
على الحفة» ونحن ال نريد أن تسير
كذلك ،بل نريد حكومة فعّ الة تقدّم
ال��خ��دم��ات ال�ل�ازم���ة للمواطنين،
فاللبنانيون يعيشون حالة القلق
على المستويات كافة ،على المستوى
األمني واالجتماعي .فبالنسبة إلى

خفايا
خفايا

هوالند مستقبالً الراعي أمام قصر اإلليزيه
«متانة العالقة التي تربط لبنان
بفرنسا على مدى العصور» ،شاكرا ً
«الدولة الفرنسية على ك ّل ما تقدمه
للبنان على ك ّل المستويات».
وأكد الرئيس الفرنسي ،من جهته،
للبطريرك ال��راع��ي «ع��م��ق العالقة
ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن واس��ت��ع��داد
فرنسا للقيام بمبادرات في المحافل
الدولية لتسريع إنجاز االستحقاق
الرئاسي» ،مشيرا ً إلى أنّ «فرنسا ال
تتدخل في األمور الداخلية اللبنانية،
لكنها تعتبر أنّ انتخاب الرئيس
يساعد على انتظام عمل المؤسسات
الدستورية».
وأك��د أنّ «فرنسا ستبقى بجانب

ل��ب��ن��ان ووح���دت���ه وت��دع��م الجيش
اللبناني في مواجهته لإلرهاب».
ووص��ل الراعي إلى بيروت أمس
على متن ط��ائ��رة خ��اص��ة وضعها
في تصرفه النائب السابق لرئيس
مجلس الوزراء عصام فارس.
وك�����ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال ال���راع���ي
ف��ي ال��م��ط��ار ال��م��ط��ران حنا ع��ل��وان،
والمونسنيور نبيه الترس ،وأعضاء
الهيئة التنفيذية للمجلس العام
الماروني ميشال متى وأنطوان رميا.
ولم يدل البطريرك الراعي في المطار
بأي تصريح حيث توجه من الطائرة
مباشرة إلى السيارة التي أقلته إلى
بكركي.

الخازن :االنتخابات الرئا�سية باتت
مهب الرياح الإقليمية
ري�شة في ّ
اعتبر رئيس المجلس العام الماروني أنّ البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،خالل زيارته األخيرة
لباريس« ،أثبت أنه ما زال مصرا ً على إحياء الصوت المنادي
بانتخاب رئيس للجمهورية ،ألنّ هذه القضية بالنسبة إليه
قضية في حجم وطن وليست في حجم كرسي».
وق��ال في تصريح أم��س« :إنّ االنتخابات الرئاسية
المتروكة لمقادير األحداث من حولنا ،باتت أشبه بريشة
مهب الرياح اإلقليمية ،ما لم يع المسؤولون عنها أنها
في ّ
عرضة للذهاب بالدولة وبك ّل المؤسسات التي تخضع
للرقابة العليا من رئيس الجمهورية ،بل هي معرضة
لعزل لبنان عن المحافل اإلقليمية والدولية التي ال تعير
أي شأن إال لنظام ديموقراطي يثبت وج��وده من خالل
احترام استحقاقاته الدستورية ،وعلى رأسها رئاسة
الجمهورية».

ولفت إلى أنّ «تركيز رأس الكنيسة المارونية هو على
هذا االستهتار المتمادي في ّ
حق البناة األساسيين للكيان
اللبناني ،الذي انتزعه البطريرك الياس الحويك عام 1919
ّ
بالحق المسيحي في عالم
من مؤتمر فرساي ،ومناداته
االنتشار ،حيث يتم حذف المغتربين من لوائح الشطب ،وهو
أمر مثير للريبة واالشتباه .وإذا رفع البطريرك الراعي صوته
في العاصمة الفرنسية وقلب أوروب��ا ،فألنّ الحيلة أعيته
عن توحيد القرار الماروني والوطني في شأن االنتخابات
الرئاسية ألنه أدرك ،بالممارسة والخبرة ،أنّ الح ّل لم يعد
لبنانيا ً ألنّ ك ّل فريق مسيحي يغرد على هواه ،ويستحيل مع
هذا الوضع التوصل إلى تفاهم داخلي بمعزل عن أي اتفاق
إقليمي».
وسأل« :هل ينجح من أعطي مجد لبنان في تحرير هذا
االستحقاق من الرهان اإلقليمي ومراهناته الداخلية»؟

