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حمليات  /تتمات

�سكاف افتتحت زينة زحلة الميالدية

احتفاالت جامعة بالميالد في �ضهور ال�شوير

بو�صعب :اعتدنا على مظاهر الوحدة في بلدتنا
أض��اءت بلدة ضهور الشوير شجرة الميالد
على طريقتها الخاصة ،فتميّزت احتفاالتها
بوحدة كنسية وبالتنوع ،إذ أنشدت الصلوات
اإلسالمية المسيحية داخل كنيسة المخلص في
البلدة.
ففي حضور ممثل مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان مفتي جبيل الشيخ غسان
اللقيس ،وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب ،ممثل رئيس الحزب السوري القومي

االجتماعي النائب اسعد حردان نجيب خنيصر،
الوزير السابق بشارة مرهج ،ممثل اللواء إبراهيم
بصبوص المقدم حكمت الريس ،ممثل رئيس
«جمعية كشاف المهدي» الشيخ نزيه فياض
مفوض الشمال وجبل لبنان الشيخ حسين
هالل ،العميد المغوار جورج خميس ،قائمقام
المتن ،رئيس بلدية الشوير -عين السنديانة
حبيب مجاعص ،رئيس لجنة مهرجان عيد
المغتربين في ضهور الشوير وديع عبد األحد

وممثلي أحزاب وشخصيات وإعالميين ،نظمت
جمعية لجنة مهرجان عيد المغتربين في
ضهور الشوير ،بالتعاون مع بلدية الشوير-
عين السنديانة ،نشاطات متنوعة بالمناسبة،
بدأت بالتراتيل في كنائس البلدة األرثوذكسية
والكاثوليكية والمارونية ،وتضمنت ريسيتاال ً
إنجيليا ً وأناشيد ميالدية أدتها المرنمة مايا
حبيقة وريسيتاال ً ميالديا ً أحياه المعهد الوطني
العالي للموسيقى الكونسرفتوار وترانيم

بوصعب وزوجته الفنانة جوليا يتوسطان مقدمة الحضور في احتفال ضهور الشوير

�إ ّنه اليمن ( ...تتمة �ص)1
وبمعزل عن األبعاد الخاصة بالمعادلة الرئاسية اللبنانية قامت السعودية بتبني
ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية علنا ً وبلسان سفيرها في
بيروت ،وهو حليف موثوق لحزب الله وسوريا ،وبالتالي رسالة يفترض أنها
ُقرئت في طهران ،وال يمكن فصل المواقف السعودية نحو إيران عن سياقها
اليمني خصوصاً.
 مفاوضات اليمن في جنيف ستجري بعيدا ً عن األضواء ،التي أريد لها أنتتجه نحو مفاوضات أخرى هي مشاريع التسوية الليبية التي لن تنهي حربا ً
طرفها اآلخر داع��ش ،بل ستحاول الجمع بين الفريق المدعوم من السعودية
موحدة ،لكن الحدث سيبقى
بالفريق المدعوم من تركيا وقطر لتشكيل حكومة ّ
اليمن ،حيث البعد اإلقليمي الكبير ال��ذي سيحمل اإلش��ارة األب��رز حول مكانة
دور السعودية وحجمه في الخريطة اإلقليمية المقبلة ،من جهة ،ومؤشرات
العالقة اإليرانية السعودية من جهة مقابلة ،وعلى هذين العاملين يتوقف
مشهد التوازنات الجديدة واالتجاهات التي سترسمها بين خيارات المواجهة
والتسويات.
 إنه اليمن ومنه تبدأ الساعة ،ويتحدد اتجاه عقاربها ،كما كان أخطر وآخرالجروح التي ُفتحت ،سيكون أول الجروح التي ستُغلق ،وكما يبدو فالجرح
البديل عراقي وعنوانه تركيا ،فهل أحسنت السعودية استغالل الدخان التركي
في العراق لتأمين إعادة انتشار تخرجها من الحروب الفاشلة واليائسة بأقل
الخسائر ،وتك ّونت لديها القناعة بال جدوى مواصلة نطح الجدران؟
ناصر قنديل

مع االوركسترا الهارمونية الوطنية التابعة
لموسيقى قوى األمن الداخلي بمشاركة جوقة
شبيبة مار الياس انطلياس وكشاف المهدي
ومدرسة العرفان ،بقيادة المقدم زي��اد م��راد،
بحيث تعمدت المناسبة بوحدة وطنية جامعة،
ه��دف منها المنظمون إل��ى «تعزيز االنفتاح
والعيش المشترك ف��ي ظ��ل مظاهر اإلره���اب
وال��ت��ط��رف وال��ظ��روف الصعبة التي تمر بها
البالد» ،بحسب بيان للمنظمين.
وألقى بوصعب كلمة بالمناسبة ،قال فيها
«إن ما نراه اليوم في ضهور الشوير من مظاهر
الوحدة هو أمر اعتدنا عليه في هذه البلدة ،ألن
أعيادنا دائما ً واحدة .هذا هو لبنان الذي نريد،
لبنان المحبة والتسامح ،وخصوصا ً بمناسبة
األعياد وعيد الميالد المجيد» ،متمنيا لجميع
اللبنانيين «أن ينعموا بالطمأنينة والسالم
واالس��ت��ق��رار وان ي��ك��ون ه��ن��اك أم��ل للشباب
اللبناني ،للجيل المقبل بحلول أفضل».
كما تحدث مجاعص ،فأكد أن «ضهور الشوير
تثبت عاما ً بعد عام إيمانها باالنفتاح والعيش
المشترك ،الوحدة الوطنية تزداد ،خصوصا ً في
ظل هذه الظروف الحالكة في شرقنا العربي .وهذا
العام ،كما في العام الماضي ،يعانق الصليب
الهالل ،حيث تتشارك العائالت اللبنانية كافة،
من مختلف األطياف ،العيد احتفاء بمولد السيد
المسيح والمولد النبوي الشريف».
ك��ذل��ك أل��ق��ى ع��ب��د األح���د كلمة ش��ك��ر فيها
المشاركين باالحتفال.
ثم أضيئت شجرة الميالد في الساحة العامة،
على وق��ع المفرقعات النارية واستعراض ل
 .Best of Beats Paradeوك��ان قد سبق
االح��ت��ف��ال اف��ت��ت��اح م��ع��رض للنبيذ اللبناني
واألشغال اليدوية في «ضهور بالزا».
وتم أيضا ً عرض مسرحية ميالدية لألطفال
على مسرح أوتيل «كاناري» ،تم خاللها توزيع
هدايا على األطفال الحاضرين.

�صالح �أبرق ل�سعدات مهنئ ًا
بذكرى انطالقة «ال�شعبية»
وجه األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية
ّ
قاسم صالح برقية تهنئة إلى األمين العام للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات وأعضاء
وكوادر الجبهة بمناسبة الذكرى الثامنة واألربعين
النطالقتها.
وج���اء ف��ي ال��ب��رق��ي��ة« :ت��أت��ي ال��ذك��رى الثامنة
واألرب��ع��ون النطالقة جبهتكم المظ ّفرة ف��ي ظل
ظروف حساسة تم ّر بها القضية الفلسطينية واألمة
جمعاء وتحديات كبرى تتهدد القضية بالتصفية
واألمة بالتفتيت والفتن والتشرذم كل ذلك يجري
والصمت العربي وال��دول��ي ه��و السائد ف��ي هذه
المرحلة العصيبة .كما استذكر المناضلين الكبار
من مؤسس الجبهة الرفيق القائد الدكتور جورج
حبش والشهداء األب��رار وفي مقدمهم الشهيد أبو
علي مصطفى وسائر شهداء الجبهة الذين سخوا
بدمائهم لتستمر شعلة المقاومة التي كان للجبهة
شرف إطالقها وخوضها متقدة ،وما يحدونا اليوم
إلى التفاؤل هذه االنتفاضة التي يسطر فيها شعب
فلسطين مالحم ومواجهات بطولية باللحم الحي

بتنظيمات العنف األعمى وخالياها النائمة في الداخل
ومفارزها المقاتلة على الحدود اللبنانية – السورية.
ت��زداد األزم��ة خطور ًة بتدهور اقتصادي واجتماعي
تتفاقم حدّته بوجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح
سوري ،ونحو  500ألف الجئ فلسطيني ،مع إعالن وكالة
الغوث األممية (األونروا) عجزها عن الوفاء بالحد األدنى
من متطلبات الوافدين من سوريا.
لبنان يقف ال��ي��وم على مفترق .إن��ه مهدد بانهيار
تؤججها
اقتصادي – اجتماعي وباضطرابات أمنية
ّ
ٌ
عصبيات مذهبية متفلّتة من عقالها وقصو ٌر فاضح في أداء
أهل السلطة والقيادات السياسية التقليدية المتسلّطة.
ما المخرج؟
إن التسليم بفشل القيادات السياسية التقليدية في
إدارة التن ّوع اللبناني يعني ،في ما يعني ،فشل آليات
العمل السياسي وأدوات��ه وأساليبه المعتمدة وتعطيل
المؤسسات السياسية واإلداري��ة واالقتصادية واندالع
اضطرابات أمنية .من هنا يستقيم االستنتاج بعدم جدوى
اللجوء إلى اآلليات واألدوات واألساليب ذاتها للخروج من
األزمة طالما أنها ستفرز القيادات الفاشلة نفسها والنتائج
السياسية واالقتصادية واالجتماعية الفاسدة أو الناقصة
نفسها.
إل��ى ذل���ك ،ال ج���دوى م��ن انتظار أي ت��دخ��ل خارجي
لمصلحة أيٍّ من األط��راف المتصارعين بسبب انشغال
القوى الخارجية بنفسها ،محليا ً وإقليميا ً ودول��ي�اً ،ما
يجعلها عاجز ًة عن التدخل عسكرياً.
ال فرصة وال جدوى أيضا ً النتخاب رئيس الجمهورية
من برلمان منتهية صالحيته وممدَّدة واليته ،وعاجز عن
التشريع بل عاجز عن االجتماع .وال فرصة وال جدوى
من حكومة منقسمة على نفسها وعاجزة عن التقرير
والتنفيذ.
نحن جميعاً ،مسؤولين ومواطنين ،نعاني ظروفا ً
وتحديات استثنائية تتطلّب ،بال مكابرة وال مخاتلة،
قيادات استثنائية وقرارات استثنائية .وال سبيل إلى إنتاج
قيادات استثنائية وصناعة ق��رارات استثنائية باعتماد
اآلليات واألدوات واألساليب التقليدية البالية نفسها.
اإلنقاذ المطلوب ال يتحقق إالّ بأن يقرر اللبنانيون،
مجتمعين ،ب��إراد ٍة حرة ما يريدون ألنفسهم ولوطنهم.
هذا القرار المصيري ال يمكن ،وال يجوز ،اتخاذه إالّ عبر
انتخابات ح��رة يكون اللبنانيون قادرين خاللها على
المشاركة في مساواة تامة أمام القانون وفي الفرص.
هل يستطيع اللبنانيون أن ينتزعوا ،مجتمعين ،حقهم
بالحرية واالختيار واالنتخاب وفي تقرير المصير؟
الحقيقة أنه نادرا ً ما استطاع اللبنانيون ،مجتمعين،
اتخاذ قرا ٍر مصيري عاب ٍر للطوائف والمذاهب .فعلوا ذلك
ثالث مرات فقط في التاريخ المعاصر :األولى سنة 1943
عندما ا ّتحدوا سياسيا ً وشعبيا ً لتعديل الدستور وتكريس
االستقالل عن سلطات االنتداب الفرنسي .الثانية سنة
 1952عندما اتحدوا سياسيا ً وشعبيا ً لمعارضة التجديد
للرئيس بشارة الخوري وإلنهاء واليته الثانية .الثالثة
سنة  1958عندما ا ّتحدوا سياسيا ً وشعبيا ً لمنع الرئيس
كميل شمعون من تجديد واليته وتوثيق انحيازه لحلف
بغداد و«مبدأ ايزنهاور» وذلك بانتخاب اللواء فؤاد شهاب
رئيسا ً للجمهورية.
هل ثمة قضية وطنية عظيمة القيمة واألهمية في الوقت

االحتفال بافتتاح زينة زحلة

لجنة الأ�سير �سكاف �أحيت ذكرى ميالده:
نرف�ض الخ�ضوع للحمالت الظالمة

وبالسكاكين ضد الجيش والمستوطنين الصهاينة،
إن هذا الشعب الجبار ال بد منتصر في هذه الذكرى
العزيزة علينا جميعاً»..
توجه األمين العام باسمه وباسم األمانة
كما
ّ
العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية «بأصدق
التهاني والتمنيات إلى الرفاق في الجبهة وإلى
عموم شعب فلسطين األب��ي بالعزة واالنتصار»،
مؤكدا ً «ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية على قاعدة
خيار المقاومة الذي أثبت جدواه بعد سقوط جميع
الرهانات على التسويات وعلى التمسك بحق العودة
وتحرير فلسطين كل فلسطين من رجس االحتالل
الصهيوني وإطالق سراح األسرى في سجون العدو
وعلى رأسهم الرفيق المناضل أحمد سعدات».
وأكد صالح في ختام البرقية «أننا سنبقى معا ً
في ساح الجهاد للقضاء على اإلرهاب الصهيوني
واإلرهاب التكفيري وسوف ننتصر باإلرادة والجهاد
واإليمان على أعداء األمة».
وللمناسبة أقامت الجبهة سلسلة احتفاالت في
المخيمات الفلسطينية.

المخرج من الأزمة ( ...تتمة �ص)1

افتتحت رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف ،زينة
زحلة الميالدية لهذا العام ،باحتفال أع ّد تحية وفاء لروح
الوزير والنائب السابق الراحل الياس سكاف.
ب��دأ االحتفال ال��ذي دع��ت إليه مؤسسة «ج��وزف طعمة
سكاف» على وقع الترانيم والصلوات الميالدية ،وفي حضور
فاعليات المدينة وحشد كبير من الزحليين والبقاعيين.
وأضيئت المدينة من مدخلها وصوال ً إلى مستديرة المنارة
م��رورا ً بالبوليفار ،على مسافة  2000متر ،بأكثر من 460
شجرة باللون األبيض ،توازيا ً مع إضاءة الشموع ،وتزامنا ً
مع ترانيم وتراتيل ميالدية أدتها جوقة كنسية البربارة -
زحلة ،وإنشاد هال الزرزور مالك.
وبعد كلمة لكاهن رعية البربارة األب إيلي خنيصر ألقت
سكاف كلمة باللهجة العامية قالت فيها« :متل ما وعدنا،
ض ّو ْينا .ما كان بيلبقلكن إالّ النور بزمن في ناس عم بتحاول
ترجعكن للعتم ،وتخبيكن لتكون هيي األولوية .بس إلي
بيتسلل ال بد ما تقلعوا شي ريح».
أضافت «مش بس زحلة إ ّلي الزم تكون مضواية ،إنما كل
هالسهل .أرض البقاع الطيبة من أطرافها لعمقها .طموحنا
نمد النور إ ّلي جايي على صورة الوحدة واإللفة ،وما نقشع من
هالقرى أصوات ناسها االنتخابية وبس .إنما أصوات الناس

اإلنسانية والموجوعة ،المقهورة بوطنها ،إ ّلي طامحة تعيش
بدولة ،والدولة بتردن للمزارع وبتجبرن على سلوكيات
بيتمنوا ما يسلكوها».
وتابعت «ما حدا بيحب ي��روح عالظالم ،إالّ ل ّمن بيوقع
الظلم ،وبيصير الحق وجهة نظر .ما بتكتر الحبوسة إالّ ببالد
بيزيح فيها ميزان العدل ،وبيصير مايل متل ما بتشتهي
الريح السياسية .وإذا بدهن نزالء للسجون ما يخافوا ،في
كتير وبرتب عالية الزم يتس ّكر عليها األبواب» .وأكدت «بعد
اليوم ،ومتل ما عم نحكي ع ضو المدينة ،صار الزم نحكي
على صوت عالي لخير هالمدينة والحفاظ على خياراتها .ما
رح نشتغل باألسرار والمصادر وتسريب األخبار ،وما في سر
مخبى عليكن ،رح تكونوا شركا بكل قرار وع سن ورمح .إ ّلي ما
بدكن ياه رح ترفضوه ،ونحنا معكن وقدامكن وع ضوكن».
وختمت «تمنياتنا إنو المصارحة تكون ميزة هالوطن،
إ ّلي بيحتاج لوحدة أبنائه ،وإذا كان في خيارات كبيرة عم
تندرس ،خليها تكون ع أسس صلبة بتجمع ما بتف ّرق ،حتى
ولو حملت تنازالت ،فبلدنا بيستحق نضحي كرمالو».
وف��ي الختام ،توجه الجميع إل��ى «ب��ارك ج��وزف طعمة
سكاف» في وسط المدينة ،الذي يمتد على مساحة  17ألف
متر مربع ،حيث أضيئت أشجاره الـ  378بأنوار الميالد.

أحيت لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف ذكرى ميالده
الـ  ،56بلقاء رمزي في منزله في بحنين  -المنية ،أضاءت
خالله الشموع كتعبير عن التضامن مع قضيته ،في
حضور األهل واألصدقاء.
وأكد رئيس اللجنة شقيقه جمال سكاف ،خالل اللقاء
«أن قضية األسير يحيى سكاف تتع ّرض منذ مدة إلى
حمالت ظالمة ،وباءت هذه المحاوالت بالفشل في السابق
وستفشل حالياً ،وتهدف الى إرضاخ عائلة ولجنة أصدقاء
األس��ي��ر سكاف أم��ام حيتان ال��م��ال والسلطة ،فرفضنا
الخضوع والخنوع أمام كل الحمالت البائسة التي عرضتنا
إلى المخاطر ودفعنا ثمنها وال زلنا ،بسبب ثباتنا في خط
المقاومة والجهاد».
وحيّا سكاف «المقاومة في لبنان وفلسطين واالنتفاضة
المباركة في مواجهة جيش االح��ت�لال» ،كما حيا قناة
«المنار» قناة المقاومين «التي تتعرض لحمالت ظالمة في
محاولة إلسكاتها وحجب صوتها الذي يصدح بالحق».
وختم مؤكدا ً ثقة اللجنة والعائلة بحكمة قائد المقاومة
السيد حسن نصر الله ،وناشده «التدخل العاجل إلنصافنا
إضاءة الشموع لمناسبة ميالد سكاف
ورفع الظلم الالحق بنا».

اليوم يبد�أ االختبار اليمني ( ...تتمة �ص)1

الحاضر تدفع اللبنانيين إلى االتحاد سياسيا ً وشعبيا ً في
سبيلها؟
نعم ،إنها الحرية والحق في أن يكونوا أح���رارا ً في
وطن حر وأن يقرروا بحرية مصير اجتماعهم السياسي
ومؤسسات حياتهم الوطنية المشتركة.
نعم ،المطلوب إج��راء انتخابات ح��رة يشارك فيها
اللبنانيون ،مجتمعين ،على أساس قانونٍ لالنتخابات
يعتمد نظام التمثيل النسبي لضمان صحة التمثيل
الشعبي وعدالته ما يؤدي تاليا ً إلى استقامة إدارة التنوع
اللبناني بحكمة وفعالية.
نعم ،اللبنانيون مدعوون إلى االتحاد في طلب الحرية
والكرامة وإلى تنظيم صفوفهم ،دونما إبطاء ،للضغط على
اهل السلطة والقيادات التقليدية المتسلّطة من اجل اعتماد
قانون ديمقراطي لالنتخابات على أساس النسبية وإجراء
انتخابات حرة بموجبه تكون ،بحد ذاتها ،مخرجا ً من حال
األزمة والمحنة ،ومدخالً لتكوين سلطة تشريعية من نواب
شرعيين وبالتالي مؤهلين النتخاب رئيس الجمهورية،
ولتأليف حكومة إنقاذ وطني مقتدرة ،وإجراء تعيينات أمنية
وإدارية مستحقة ،وتؤسس إلعادة بناء لبنان دول ًة ووطناً.
كيف؟
باستنفار مجموعات ال��ح��راك الشعبي كما القوى
السياسية اإلصالحية المعارضة للنظام الفاسد بغية
إطالق حملة جماهيرية واسعة شعارها «الشعب يريد
تطبيق الدستور» وإزاحة سلطة العجز التي يمدّد اهلها
واليتهم ألنفسهم بأنفسهم ،والضغط بكل الوسائل
المتاحة واالستثنائية لحمل مجلس النواب على إقرار
قانونٍ لالنتخابات على أس��اس التمثيل النسبي في
دائ��رة وطنية واح��دة على مستوى البالد كلها ،وإجراء
االنتخابات العامة ،تالياً ،بالسرعة الممكنة كي يُصار
رئيس للجمهورية ،وتأليف حكومة
بنتيجتها إلى انتخاب
ٍ
وطنية جامعة تتولى ،كأولوية أولى ،وضع التشريعـات
الضروريـة لتنفيذ أحكام الدستور ،وال سيما المواد  22و
 27و  95منه ليصار ،بعد نفاذها ،إلى انتخاب مجلس
نيابي على أس��اس وطني الطائفي ومجلس للشيوخ
لتمثيل الطوائف ،ومباشرة إلغاء الطائفية السياسية
وفق خطة مرحلية.
نعم ،تقتضي دعوة قادة القوى الشعبية والسياسية
الناهضة بالحملة الجماهيرية إلى مواجهة امتناع أهل
السلطة ومجلس النواب عن استجابة المطالب اإلصالحية
المستحقة والمستعجلَة باللجوء إلى تدابير استثنائية
قوامها تكوين «مجلس وطني للحوار والقرار» (أو مؤتمر
وطني ج��ام��ع) يتولى وض��ع نظام لالنتخابات على
األسس المن ّوه بها آنفا ً وبإجرائها وفق أحكامه باستقالل
عن أجهزة السلطة الرسمية المعطلة أصالً أو المشلولة.
وليس من شك في أن أهل سلطة العجز عاجزون قطعا ً
عن منع إجرائها ،ال سيما وأن االنتخابات المرتجاة هي
أقرب ما تكون إلى استفتاء عام تجريه القوى الوطنية
الحيّة ومنظمات المجتمع المدني ،وهو ليس استفزازيا ً وال
معاديا ً ألي جهة سياسية.
نعم ،تجب المبادرة إلى ممارسة هذا التمرين الساطع
في الديمقراطية المباشرة ليكون إنجازا ً نموذجيا ً لشعب
لبنان وق��دوة لكل شعب عربي يتوق إلى تقرير مصيره
وضروريات حياته بنفسه.

د .عصام نعمان

ال ل��ق��وات التحالف وال إلي����ران ،وك��ل المستشارين
العسكريين للتحالف وإي���ران يقيمون ف��ي معسكرات
للجيش العراقي والحكومة العراقية ليست بوارد قبول
أي نقاش لتغيير هذا المبدأ؛ بينما على ضفة العالقة مع
روسيا فقد شكلت استفزازات ومواقف تركية إشارة
لفتح ملف العبور الروسي في مضيق البوسفور ،حيث
اق��ت��رب زورق ت��رك��ي م��ن منطقة أم���ان م��د ّم��رة روسية
م��ا اض��ط��ره��ا إلط�ل�اق ال��ن��ار ت��ح��ذي��راً ،وت��ح��دث��ت أوس��اط
في الخارجية التركية علنا ً عزمها إع��ادة تقييم العبور
الروسي العسكري والتجاري في مضيق البوسفور ،ما
يعني تصعيدا ً انتحارياً ،معلوم أنه سيذهب بالمنطقة نحو
حرب أوسع مما يمكن تخيّل أبعاده ،بينما قالت أوساط
إعالمية في موسكو إن خطوات روسية احتياطية قيد
الدرس في حال دخول أنقرة مرحلة الجنون السياسي
الكامل.
ل��ب��ن��ان ب��ي��ن ه���ذه وت���ل���ك ،م��س��ار ال��ت��س��وي��ات ومسار
التصعيد ،يختار التجميد ،فذلك أشد أمنا ً حتى تتبلور
المؤشرات ،فقد شهدت االتصاالت التي أجراها الرئيس
سعد الحريري صاحب مبادرة التسوية الرئاسية القائمة
على ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية،
إعالنا ً ضمنيا ً عن تجميد المبادرة دون سحبها ،فاألكيد
ص���ار أن ال��ح��ري��ري ل��ن ي��ع��ل��ن ت��رش��ي��ح ف��رن��ج��ي��ة قريبا ً
بانتظار ضمان نجاح المبادرة ،كما قالت أوساطه ،بدالً
من إع�لان كان يفترض أن يساهم في النجاح .واتصل
الحريري بفرنجية ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع للتداول ف��ي مبادرته وتأكيد استمرارها ،لكن
دون مفاعيل عملية بانتظار ال��م��زي��د م��ن المشاورات،
مبديا ً الحرص على عالقته بفرنجية وتمسكه به مرشحا ً
رئاسيا ً من جهة ،ومبديا ً الحرص على عالقته بجعجع
من جهة مقابلة وتمسكه به حليفا ً ثابتاً.

الحريري ي ّتصل بفرنجية

ال تزال مبادرة الرئيس سعد الحريري الرئاسية تدور في حلقة
تسجل خرقا ً يذكر ،على
مفرغة وفي دائرة المراوحة من دون أن
ّ
رغم حركة االتصاالت التي سجلت أمس بين الحريري والوزير
سليمان فرنجية وبين الحريري ورئيس «القوات» سمير جعجع
وت ّم خاللها بحث الملف الرئاسي.
وفي السياق ،أعلن المكتب اإلعالمي للرئيس سعد الحريري،
أن األخير أجرى اتصاال ً هاتفيا ً برئيس «تيار المردة» النائب
سليمان فرنجية تبادل خالله الرجالن الرأي حول مستجدات
األوضاع السياسية واالتصاالت الجارية.
وفي بيان ،لفت إلى أن االتصال خلص «إلى تأكيد متابعة
ال��ت��ش��اور وال��م��ض��ي ف��ي ال��م��س��ار المشترك الن��ت��خ��اب رئيس
الجمهورية».
وأش��ارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «الحريري أبلغ
فرنجية أنه مستمر في عرضه وينتظر من فرنجية أن يذلل
العقبات أم��ام الترشيح لدى فريق  8آذار» ،ولفتت المصادر
إلى أن «الحريري لن يُقدِم على ترشيح فرنجية رسميا ً قبل أن

تتغير الظروف ويطمئن إلى أن االنتخاب يمكن أن يحصل من
دون فيتوات».
وتشير المصادر إل��ى أن «االت��ص��ال ه��و ن��وع م��ن احتفاظ
الحريري بورقة فرنجية كاحتياط وتبرير عدم التزامه بإعالن
الترشيح رسمياً ،كما كان متفقا ً عليه ال سيما وأن الكرة بالنسبة
لفرنجية هي في ملعب الحريري الذي كان عليه أن يأتي إلى
بيروت ويعلن الترشيح وفقا ً التفاق باريس».

..واتصال بين الحريري وجعجع

وفي محاولة لرأب الصدع في فريق  14آذار الذي أحدثته
مبادرة الحريري ،سجل اتصال هاتفي بين الحريري وجعجع،
تم خالله البحث في الملف الرئاسي.
وأك��د رئيس جهاز اإلع�لام وال��ت��واص��ل ف��ي ح��زب «ال��ق��وات
اللبنانية» ملحم رياشي أن «االتصال بين رئيس الحزب سمير
جعجع ورئيس الحكومة األسبق سعد الحريري ك��ان ودي�ا ً
وتفاعليا ً وديمقراطياً ،حيث كان هناك احترام آلراء الجانبين»،
مشيرا ً إلى أن «االتصال كان مطوال ً جداً ،وعلى خط آمن ،حيث
يتنصت على االتصال».
ليس باستطاعة أحد أن
ّ
وأوض��ح��ت مصادر «قواتية» لـ«البناء» أن «االت��ص��ال لم
يحمل أي جديد وأن األم��ور ال ت��زال في مكانها وأن جعجع ال
زال على موقفه الرافض لترشيح فرنجية» .وأضافت المصادر
أن االتصال كان جيدا ً ولم تستبعد المصادر أن يعقد لقاء بين
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون وجعجع».
وتشير مصادر في  14آذار لـ«البناء» إلى أن «الحريري كان
جافا ً خالل االتصال مع جعجع على غير عادته ،في المقابل
كانت نبرة جعجع عالية أيضا ً إلى أن بتر االتصال قبل إنهاء
النقاش ليترك لكل طرف الوقت إلع��ادة تكييف وقته قبل أي
اتصال جديد ،بخاصة أن اتجاه االتصال كان تفجيريا ً وهذا ما
ال يريده الطرفان».

وحدة الصف والموقف

وفي السياق ،بقي اللقاء الذي جمع األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله والوزير سليمان فرنجية في دائرة الضوء،
فقد أكد مصدر في  8آذار لـ«البناء» أن «اللقاء الذي تم بين السيد
نصرالله والوزير فرنجية ،أكد وحدة فريق  8آذار والتزام جميع
ّ
وعطل الفخ الذي
أقطاب هذا الفريق بوحدة الصف والموقف
كان منصوبا ً له ،وقطع الطريق على محاوالت االلتفاف على
طرح السلة الكاملة المتكاملة الذي عرضه السيد نصرالله منذ
أسابيع؛ وبالتالي صحيح أن الفريق اآلخر ال زال يعتبر أن هناك
صعوبات لوصول العماد ميشال عون إلى الرئاسة ،لكن مجرد
طرحه ترشيح فرنجية يكون فريق  8آذار قد قطع نصف الطريق
أمام إيصال عون ،ألن ترشيح فرنجية يفرض أمرين ،األول أن
يكون الرئيس من  8آذار والثاني تسهيل االتفاق على عون لكون
هذا الفريق وافق على ترشيح فرنجية ويبقى عليه أن يرضخ
للخيار الثاني ويوافق على عون وتحل أزمة الرئاسة ،خصوصا ً
أن عون يحظى بدعم فريق  8آذار».

جنبالط :التسوية
تعطلت أو ّ
ّ
تأخرت

وأعلن رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط ،في
سلسلة تغريدات على «تويتر» ،أن «تسوية انتخاب النائب
سليمان فرنجية رئيسا ً للجمهورية تعطلت أو تأخرت «بفضل
تالق عجيب وغريب لقوى متناقضة شكليا ً على األقل».
ٍ

 ..والراعي :لن أس ّمي أحدا ً

وج �دّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي خ�لال زيارته الرعوية إل��ى أبرشية مصر والسودان
المارونية ،تأكيد أنه «على مسافة واحدة من كل المرشحين وأنه
لن يس ّمي أحداً ،ألنه مقتنع بأنه ال يحق ألح ٍد تسمية الرئيس أو
إقصاء أحد ،وأن ترشيح الرئيس يعود إلى الكتل السياسية
والنيابية ونحن نعيش في ظل نظام ديمقراطي».

تحذيرات ذات طابع سياسي

مرجع أمني ،تتحدث
أمنياً ،ت��ردّدت معلومات نسبت إلى
ٍ
عن «مراجعات دورية تتلقاها السلطات األمنية اللبنانية من
سفارات خليجية وغير خليجية لرفع مستوى الحماية األمنية
ف��ي ض��وء معلومات تتلقاها ه��ذه ال��س��ف��ارات ع��ن احتماالت
تع ّرضها الستهدافات ،إضافة إلى استمرار وجود خطر العمليات
اإلرهابية ،خصوصا ً في فترة األعياد».
ُ
وعلقت مصادر واسعة اإلطالع على ما نسب إلى هذا المرجع
طابع سياسي أكثر من أمني وعسكري،
األمني ،وأكدت أنه «ذو
ٍ
ألن الجميع يعلم أن أحدا ً من الدول ال يستطيع أن يحكم السيطرة
األمنية مئة في المئة ،بل تبقى بعض الخروق كما حصل في
أميركا وفرنسا وبريطانيا».
وطمأنت المصادر إلى أن «الوضع األمني في لبنان ،كما
يصفه الخبراء ،هو وضع متماسك وتحت السيطرة مع عدم
استبعاد حصول بعض الخروق األمنية المحدودة التي تعتبر
بمثابة لسعات أمنية» ،أما سبب التهويل الغربي – الخليجي،
فترده المصادر إل��ى أم��ري��ن« :األول مرتبط بفشل التسوية
الرئاسية» ،ويذكر المصدر بتهديد األمين العام لتيار المستقبل
أحمد الحريري الذي هدّد بالدم إذا لم يتم انتخاب رئيس وفقا ً
إلخراج سعد الحريري ،و»األمر الثاني مرتبط بمؤتمر الرياض
وما أعقبه من تصريح لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير
بأن على الرئيس بشار األسد أن يرحل سلما ً أم حرباً .وقد ترجم
التهديد السعودي في دمشق قذائف أطلقها مسلحون من دوما
على العاصمة ،لتؤكد السعودية أنها قادرة على ارتكاب جرائم
بحق المدنيين السوريين».
وف��ي ال��س��ي��اق ،ي��رى الخبير العسكري ال��دك��ت��ور العميد
أمين حطيط في حديث لـ«البناء» أن «تهديد الوضع األمني
واإلشاعات في لبنان تشبه إلى ح ٍد ما القذائف التي تساقطت
على دمشق ،ما يعني أن هناك ضغطا ً على محور المقاومة في
لبنان من الباب األمني النتزاع تنازالت سياسية».

توقيف البقار في طرابلس

على صعيد آخ��ر ،استمر مسلسل التوقيفات إلرهابيين
متورطين بعمليات إرهابية ،فقد أوقفت القوة الضاربة التابعة
لفرع المعلومات في قوى األمن الداخلي ،في طرابلس مساء
السبت المدعو بالل البقار ،المطلوب بمذكرات توقيف قضائية
على خلفية أعمال إرهابية ال سيما مشاركته في التخطيط
لتفجيري برج البراجنة.

تجسس «إسرائيلي»
 ..وتفكيك جهاز
ّ

أمنيا ً أيضاً ،استهدف الجيش اللبناني ،تح ّركات للمسلحين
في ج��رود عرسال ،بالمدفعية الثقيلة وال��ص��واري��خ ،وحقق
إصابات مباشرة في صفوفهم .كما فكك ف��وج الهندسة في
الجيش جهاز تجسس «إسرائيلياً» في محيط بلدة تولين في
قضاء مرجعيون.

