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الإفراج عن الرئا�سة ينتظر ن�ضوج «الإقليم»

زار بري وا�ستقبل بو �صعب ونقوال موفدَ ْين من عون

حردان� :أنجزنا على طاولة الحوار موا�صفات الرئي�س
فلننجز قانون االنتخاب وبقية البنود ك�س ّلة متكاملة لإنقاذ لبنان
أ ّكد رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان ،أنّ
لبنان يم ّر اليوم بظروف دقيقة للغاية
تح ّتم إن��ه��اء ه��ذا ال��ف��راغ الكامل في
المؤسسات ،بدءا ً بالشغور الرئاسي
م��رورا ً بالحكومة والمجلس النيابي
المعطلين ،م��ش �دّدا ً على أنّ طاولة
الحوار أنجزت مواصفات الرئيس،
ويجب أن تنجز قانون االنتخاب وبقية
البنود كسلّة متكاملة إلنقاذ لبنان.
ك�ل�ام ح����ردان ج���اء ب��ع��د زي��ارت��ه
ورئ���ي���س ال��م��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي في
«القومي» الوزير السابق علي قانصو
رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري في
مق ّر الرئاسة الثانية في عين التينة،
حيث ت ّم خالل اللقاء البحث في آخر
المستجدات ،خصوصا ً في ما يتعلق
بموضوع االنتخابات الرئاسية.
وأكد حردان بعد اللقاء ،أنّ «لبنان
ي��ح��ت��اج إل���ى اإلس�����راع ول��ي��س إل��ى
التس ّرع في تفعيل المؤسسات بدءا ً
من انتخاب رئيس الجمهورية ،ألنّ
الشغور ال يجوز أن يستم ّر ،كذلك يجب
تفعيل الحكومة لمعالجة مصالح
الناس وتحقيق االستقرار االجتماعي
واألم��ن��ي واالق��ت��ص��ادي ،وخصوصا ً
أ ّننا على أب��واب استعدادات إلجراء
االنتخابات البلدية ،كما سمعنا من
وزارة الداخلية والبلديات ،وه��ذه
المسألة نعتبرها ج��زءا ً ال يتج ّزأ من
عملية االستقرار والتنمية في البلد».
أض�����اف ح������ردان« :ب��خ��ص��وص
االستحقاق الرئاسي وما جرى أخيراً،
نقول إنّ هناك طاولة ح��وار ونقاش
وج��دول أعمال مب ّوب بنقاط تش ّكل
سلّة واح���دة ،وه��ي :انتخاب رئيس
الجمهورية ،قانون االنتخاب ،تفعيل
الحكومة ،تفعيل المجلس النيابي،
ت��ع��زي��ز ال��ج��ي��ش» ،م��ش��ي��را ً إل���ى أنّ
«مواصفات رئيس الجمهورية ُطرحت
في جلسات متتالية للحوار ،والسعي
اآلن هو لمتابعة هذا الموضوع ،وهناك
من يقول إذا أنجزنا مواصفات الرئيس
فلننجز قانون االنتخاب وبقيّة البنود
لكي تش ّكل ه��ذه السلّة طريق إنقاذ
وخالص للبلد».
ور ّدا ً على س��ؤال ع ّمن هو مرشح
الحزب القومي للرئاسة ،قال حردان:
«نحن نشارك في طاولة الحوار وقد
طرحنا مواصفات الرئيس ،ونملك
وجهة نظر ،لكن هذه المسألة تتعلّق

حردان مجتمعا ً إلى بو صعب ونقوال بحضور قانصو

يمر بظروف دقيقة في ّ
ظل الفراغ والتعطيل
لبنان ّ
الت�سرع
في الم�ؤ�س�سات ومن ال�ضروري الإ�سراع ال
ّ
في انتخاب رئي�س الجمهورية
بنتائج ط��اول��ة ال��ح��وار ووض��ع هذا
ّ
الملف على طاولة ك ّل طرف لدرسه،
ونحن كحزب وكتلة نيابية ندرس
الموضوع ون ّتخذ منه موقفا ً ونعلنه
في الوقت المناسب».
ور ّدا ً على سؤال عن قول الرئيس
ب ّري إنّ لقاء جعجع  -عون جيّد لكنه
ال يكفي النتخاب رئيس للجمهورية،
أجاب حردان« :االنتخابات الرئاسية
م��س��أل��ة دس��ت��وري��ة ،وه���ي ُت��ج��رى
وفق األص��ول ،أي أنّ الهيئة العامة
للمجلس النيابي تنعقد كهيئة ناخبة
إذا تأ ّمن النصاب الدستوري للجلسة،
ّ
المرشحين
ويُصار إلى انتخاب أحد
رئيساً ،وعليه ف��إنّ إع�لان أيّ كتلة
نيابية أو أيّ ق ّوة سياسية تأييدها
لمرشح ما هو أمر إيجابي ،وه��ذا ما
حصل باألمس».
ور ّدا ً على س��ؤال عن رأي��ه في من

سيصل بهذا الملف ال��ى خواتيمه؟
أجاب حردان« :أنا ال أستطيع التبصير
في هذا الشأن ،فالمجلس النيابي سيّد
نفسه ،والكتل النيابية تق ّرر اتجاه
التصويت الذي تراه مناسباً».

وفد التيار الوطني الحر

وك��ان ح���ردان استقبل ف��ي مركز
الحزب ـ الروشة ،في حضور قانصو،
وف��دا ً من التيار الوطني الحر ،مكلّفا ً
من العماد ميشال عون ،ض ّم الوزير
الياس بو صعب والنائب نبيل نقوال.
وب���ع���د ال��ل��ق��اء ق����ال ب���و صعب
للصحافيين« :جئنا بتكليف من
الجنرال ع��ون لنزور رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب
أس��ع��د ح�����ردان ،ك��م��ا ن����زور جميع
المرجعيات السياسية والوطنية

على إثر ترشيح الجنرال عون ،وعلى
إثر تب ّني رئيس «القوات اللبنانية» د.
سمير جعجع لترشيح الجنرال عون،
بهدف شرح ما حدث ،وشرح التفاهم
الذي حصل في هذا االتجاه ،ولنؤ ّكد
لك ّل األف��رق��اء وللحلفاء أنّ اللقاء ال
يعني إلغا ًء ألحد».
أضاف« :الجنرال عون واضح في
موقفه ب��أنّ ه��ذا التفاهم ال يمكن أنّ
يكون تفاهما ً على حساب أحد ،وهو
حريص على أن يكون ك ّل األفرقاء في
لبنان شركاء في إنتاج ح ّل لمصلحة
لبنان ،وعلى أن ال يستثني الح ّل
أحداً ،وال يجب أن يف ّكر أحد بإمكانية
حصول لقاءات ثنائية بوجه آخرين،
أل ّنه إذا أردنا أن ننتقل إلى لبنان الذي
نطمح إليه ،وإلى شراكة حقيقية بين
ك ّل اللبنانيين ،دائما ً كنا نقول إنّ هذا
ال يت ّم إال بتفاهم مع جميع األفرقاء،

ما ح�صل من تفاهم �سيكون على طاولة قيادة «القومي»
لمناق�شة �أبعاده وا ّتخاذ القرار المنا�سب ب�ش�أنه

هتاف دهام

ج��م��ي��ع ال��م��رج��ع��ي��ات ال��س��ي��اس��ي��ة
والوطنية الموجودة في لبنان».
وختم بو صعب م��ؤك��دا ً أنّ «هذا
ال��م��وض��وع ل��ه تكملة ،أل ّن���ه بداية
جديّة وأساسية لموضوع رئاسة
الجمهورية ،ويحتاج الى تواصل من
أجل أن نصل إلى خواتيم سعيدة».
بدوره قال حردان للصحافيين ،إنّ
«الزيارة طبيعية بين الحلفاء» ،الفتا ً
إلى أنّ «الوفد قدّم صورة مفصلة ع ّما
حصل في األيام الماضية».
واعتبر حردان أنّ الشغور الرئاسي
هو عُ طل كبير في الحياة السياسية،
ونتيجة هذا العُ طل ،الحكومة ّ
معطلة،
ّ
معطل ،لذلك «نحن
ومجلس النواب
م��ع تفعيل ال��م��ؤس��س��ات ،ب���دءا ً من
انتخاب رئيس للجمهورية .ونحن
نشدّد دائما ً على هذا األمر ،لكي يُصان
لبنان».
وقال حردان« :ال يستطيع أحد أن
يضع رأس��ه في الرمال وينفي عدم
وجود عاصفة تهدّد لبنان ،ألنّ لبنان
في عين عاصفة اإلرهاب التي تضرب
ك ّل المنطقة».
أضاف ح��ردان« :نحن موجودون
على طاولة الحوار ،والك ّل يعرف أنّ
البند األول على طاولة ال��ح��وار هو
انتخاب رئيس للجمهورية ،طبعا ً
هي سلّة متكاملة ،قانون انتخاب،
تفعيل الحكومة ،المجلس النيابي،
دعم الجيش ،واألمر األساسي في هذه
السلّة المتكاملة أنّ الجميع يشارك
في بحث بنودها ،ونحن من األطراف
السياسية المشاركة ،وق��د وضعنا
وجهة نظرنا حول مواصفات رئيس
الجمهورية الذي يستطيع أن يُساهم
في عملية إنقاذ لبنان ،ونرى أنّ ك ّل
خطوة تدفع بهذا االت��ج��اه ه��ي أمر
ومرحب به».
إيجابي
ّ
وق��ال ح��ردان« :زي��ارة وفد التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح�� ّر ه��ي ل��ش��رح ح��دث
يتعلّق بتب ّني قوة سياسية أو كتلة
نيابية لترشيح العماد ع��ون .نحن
استمعنا ...وبالتالي فإنّ ما حصل
من تفاهم وأبعاده ،سيكون بندا ً على
طاولة قيادة الحزب السوري القومي
االجتماعي لكي تناقشه وتتخذ بشأنه
القرار المناسب».
وختم« :نأمل خيرا ً للبنان ونأمل
س��رع��ة ول��ي��س ت��س � ّرع �ا ً ف��ي تأمين
انتخاب رئيس جديد للبنان».

تبدو ه��ذه المرحلة مرحلة تجميع المعطيات بهدف
ّ
ويفضل
إعادة تحديد المواقف على التموضعات الجديدة.
السياسيون اللبنانيون الصمت ويعتبرونه فضيلة مثلى
في التعامل مع التح ّوالت السياسية الراهنة ،وإذا كان أحد
السياسيين قد قال “إنّ الصمت من ألماس” ،فقد انشغل
النواب راهنا ً بالتفكير بما يفوق األلماس قيمة الستخدامه في
التدليل على قيمة الصمت.
ما يت ّم تداوله أنّ رئيس تكتل التغيير واإلصالح الجنرال
ميشال عون لن يذهب إلى االنتخابات الرئاسية ما لم تكن
األم��ور محسومة سلفاً؛ لن يذهب لخوض معركة في وجه
أحد ،هو يريد أن يكون مرشحا ً وفاقيا ً يلتقي الجميع على
ترشيحه .ق ّرر الجنرال عون القيام بخطوات االتصال بالقوى
السياسية بهدف تطمينها ،والتأكيد لها أنّ االتفاق بين التيار
الوطني الح ّر وحزب القوات ال يستهدف أحدا ً ودعوتها إلى
تأييده .لذلك من المرجح أن تشهد المرحلة المقبلة اتصاالت
محلية مع القوى المعترضة وفي طليعتها رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية بهدف استمالته .ويتوقع سياسيون
أن يبذل حزب الله مساعيه لتسوية األمور حبّيا ً بين عون
وفرنجية ،وكذلك اتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري
الذي يشكل محورا ً في إدارة دفة االتجاهات الداخلية ،صحيح
يرحب بالتفاهم المسيحي – المسيحي ،لكنه يرى
أنّ بري ّ
أنّ ما حصل ليس كافيا ً ويحتاج إلى مزيد من الخطوات،
ويفترض أن يحسم الموضوع في المرحلة المقبلة إذا تنازل
أحد المرشحين القطبَين عون وفرنجية لآلخر.
أما إقليمياً ،فربما تنفتح أبواب االتصال مجدّدا ً مع المملكة
العربية السعودية ،وهنا يستبشر البعض بكالم مرشد
الثورة اإلسالمية اإليرانية السيد علي خامنئي الذي قال أمس:
“إنّ الهجوم الذي تع ّرضت له السفارة السعودية في طهران
حادثة سيئة جدا ً وخاطئة وإنّ هذا الهجوم ،مثل الهجوم على
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نقل �أجواء لقاء معراب �إلى �أر�سالن والجم ّيل

با�سيل :معن ّيون بو�ضع ا ّتفاق يُر�سي ال�شراكة بمعزل عن الرئا�سة

أرسالن

من جهته ،قال أرسالن« :نحن كحلف سياسي ننظر لكل
تقارب في هذا البلد بعين إيجابية وليس العكس .وهناك
خصوصية لدى الطائفة المسيحية الكريمة ال أسمح لنفسي

وفد «الوطني الحر» عند أرسالن
التط ّفل عليها أو أن أبدي رأيا ً معيّنا ً في ما يخص ذلك .ولكن
أقول من المنظار الوطني العام ،وما يربطنا بالتحالف الذي
يض ّم سماحة السيد حسن نصر الله ودول��ة الرئيس نبيه
ب ّري والعماد ميشال عون والحزب القومي والصديق العزيز
سليمان بك فرنجية ،إ ّننا نشكل مع بعضنا هذا التحالف
ضمن رؤية سياسية واحدة ال إشكال حولها على اإلطالق».
أضاف« :نحن اليوم في ظرف نناشد الجميع سواء ضمن
خطنا السياسي أو خ��ارج هذا الخط ،التعامل بإيجابية،
يصب في مصلحة الوطن فلينطق
ومن لديه اقتراح إيجابي
ّ
به ألن ال مجال للسلبية في هذا الظرف .فيكفينا انقسامات
وشرذمة سياسية ،وهذا االستحقاق الرئاسي يعنينا جميعا
كلبنانيين .إذ ،ال وقت لالصطفافات أو لسجاالت داخلية أو
خارجية».

حرب من ال�صيفي� :أ�ؤيّد فرنجية
أعلن وزير االتصاالت بطرس حرب أ ّنه
إذا ُحصر الخيار بين انتخاب رئيس تك ّتل
التغيير واإلصالح النائب ميشال عون أو
رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية
للرئاسة ،فسينتخب الثاني.
وأش��ار ح��رب بعد لقائه رئيس حزب
الكتائب النائب سامي الجميّل في الصيفي،
إلى أ ّنه «يراهن على أن تكون خطوة معراب
في اتجاه انتخاب الرئيس» .وقال «بعد
التطور المفاجئ الذي لم نفهم ماذا يتض ّمن
من مواقف وثوابت ومبادئ ،من الطبيعي
كقوى سياسية معنيّة وكمسؤولين عن
النظام الديمقراطي أن نتشاور في ما بيننا،
وبعد انكشاف مضمون ما ت ّم االتفاق عليه
سنأخذ موقفاً».

كما الجميّل التقى رئيس حزب الحوار
الوطني المهندس فؤاد مخزومي ،وبحث
معه في التطورات المحلية واإلقليمية.
إث���ر ال��ل��ق��اء ،ج���دّد م��خ��زوم��ي تأييده
المبادرات التي تس ِّرع حل أزمة الفراغ في
موقع رئاسة الجمهورية ،ومؤ ّكدا ً في الوقت
عينه ترحيبه «بالحوارات والمصالحات،
س��واء كانت ثنائية أم غيرها أل ّنها تريح
الساحة وخصوصا ً الشارع» .ودعا إلى
«أن يكون انتخاب الرئيس محطة إلطالق
ورشة قيامة مؤسسات الدولة وتفعيلها
وب��ذل الجهود لحل األزم���ات المعيشية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،وال��ع��م��ل ب��ق��وة إلن��ق��اذ
االقتصاد».
ول��ف��تَ إل���ى أنّ «ال��ش��ع��ب اللبناني،

والشباب تحديداً ،ال��ذي دعا ويدعو إلى
مكافحة الفساد ويطمح إلى التغيير ،لن
ينتظر طويالً ولن يرضى بتمرير أيّة صفقة
على حساب حقوقه في العمل والعيش
بكرامة»،.
وفي إط��ار المشاورات الجارية بشأن
االستحقاق الرئاسي التقى البطريرك
ال��م��ارون��ي ب��ش��ارة ال��راع��ي ،ف��ي بكركي،
نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق
سليم الصايغ ،الذي أشار إلى «أنّ الزيارة
ألخذ بركة غبطته وإلطالعه على أجوائنا،
قبل أي قرار سن ّتخذه في االجتماع الذي
سينعقد في البيت المركزي بعد ظهر اليوم
(أمس) ،وكانت مناسبة لعرض التطورات
الراهنة».
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وبذلك تكون نتيجة االحتمال الثالث الذي ص ّوت خالله حزب الكتائب وكتلة التحرير والتنمية والنائب شمعون بالورقة
البيضاء أدّت إلى نسب متقاربة بين الجنرال عون والنائب فرنجية ،إذ حصل األول على  51صوتا ً وحصل الثاني على 55
صوتا ً مقابل  19ورقة بيضاء.

المستقبل
القوات
الكتائب
اللقاء الديمقراطي
الوفاء للمقاومة
التحرير والتنمية
الكتلة القومية
كتلة حزب البعث
كتلة حزب الطاشناق
تكتل التغيير واإلصالح
كتلة لبنان الحر الموحد
نقوال فتوش
المستقلون في  14آذار
ميشال فرعون
بطرس حرب
روبير غانم
ميشال المر
نايلة التويني
روبير فاضل
دوري شمعون
الوسطيون
نجيب ميقاتي
أحمد كرامي
محمد الصفدي
الحزب الديمقراطي اللبناني

عدد النواب
36
8
5
11
13
13
2
2
2
20
3
1
7

االحتمال الرابع

عون
1
√

ورقة بيضاء
-

√

√

7
√

1
-

√
√

-

√

ورقة بيضاء

√
√

ورقة بيضاء

√
√

ورقة بيضاء

-

√
√

√

3

1

فرنجية
35
ورقة بيضاء

6
1

√
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وختم« :لبنان أصبح ت ّواقا ً إلنجاز االستحقاق الرئاسي
بأقرب فرصة ممكنة لجمع كل اللبنانيين ،فكيف إذا لو كان
ّ
المرشح ضمن الخط السياسي الذي نم ّثله .العماد ميشال
ّ
خطنا
ع��ون رق��م أس��اس��ي ف��ي المعادلة السياسية ضمن
السياسي وفي البلد ،وكذلك الصديق العزيز سليمان بك
فرنجية رقم أساسي في هذه المعادلة وفي تحالفنا ،ويبقى
األمر ضمن التشاور بين بعضنا بعضا ً مع دولة الرئيس نبيه
ب ّري وسماحة السيد حسن نصر الله والعماد ميشال عون
وسليمان بك ،وجميع القوى التي تجمعنا لنؤ ّمن الوصول
للحل النهائي بموضوع الرئاسي .وقد أبلغت معالي الوزير
باسيل أ ّننا سنتعاون ونكمل جهودنا جميعنا من دون
استثناء لنصل إلى الحقيقة المرجوة التي تنعكس إيجابا ً
على البلد ككل».

السفارة البريطانية من قبل ،عمل ض ّد البالد واإلسالم ،ولم
َ
أرض عنه” ،باإلضافة إلى مشاركة نائب وزير الخارجية
اإليراني عباس عراقجي في االجتماع الطارئ لمنظمة التعاون
اإلسالمي الذي يُع َقد في السعودية ،ويراهن البعض على
إعادة وصل ما انقطع في العالقات اإليرانية – السعودية.
ُ
ّ
موقف
بالملف الرئاسي
كما استوقف المراقبين المعنيّين
وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية الذي وصف
قرار جعجع دعم ترشيح العماد عون للرئاسة بـ»الحكيم».
وبانتظار أن تنفرج محليا ً وإقليمياً ،يتوقع كثيرون أن
ال يتغيّر شيء من اآلن حتى موعد جلسة انتخاب الرئيس
في الثامن من شباط المقبل لجهة توفر النصاب المطلوب
على قاعدة عدم توفر اإلجماع حول عون الذي يتعاطى مع
األمر كشرط النعقاد الجلسة ،وربما تنض ّم كتلة القوات إلى
المقاطعين للجلسة بحسب ما أكدت مصادر قواتية لـ»البناء»
ما دام التوافق لم يحصل ،وبالتالي فإنّ موضوع الرئاسة ال
يزال في وجه التأجيل والمراوحة ،برغم دخول هذا المعطى
الجديد الذي مثله لقاء معراب.
والى أن تدق ساعة قصر بعبدا ستبقى التكهّنات حيال
نسبة األص��وات التي من الممكن أن يحصل عليها الجنرال
أو بيك بنشعي مح ّل تداول بين المعنيّين بالشأن ،وإنْ كان
المطلعون على تفاصيل ما جرى ويجري يعلمون أنّ توقيت
اإلفراج عن االستحقاق الرئاسي لم تنضج ظروفه اإلقليمية
بعد.
وإذا كنا في عدد يوم أمس قد أوردنا احتمالين التجاهات
التصويت التي ستعتمدها الكتل النيابية ،والتي أدت في
االحتمال األول إلى فوز الجنرال عون بـ 65صوتا ً مقابل 55
صوتا ً للوزير فرنجية ،وفي االحتمال الثاني إلى فوز فرنجية
بـ 81صوتا ً مقابل  45صوتا ً للجنرال عون ،وفي الحالتين
كان صوت النائب نقوال فتوش غير معروف ،فإننا نورد اليوم
احتمالين آخرين لهذه االتجاهات في احتمال ثالث واحتمال
رابع.

√
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أ ّكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،أ ّننا «ج ّد
أسس سياسية واضحة،
معنيّون بأن نصنع اتفاقا ً قائما ً على ُ
تسمح لنا أن نلعب دورن���ا الكامل وأن ُن��رس��ي الشراكة
الوطنية الحقيقية في شكل ال يُستثنى منه أحد بمعزل عن
الرئاسة ،مشيرا ً إلى «وجوب ترجمة هذه المبادئ السياسية
بعودة فعلية إلى السلطة من رئاسة الجمهورية إلى المجلس
النيابي ،وصوال ً إلى اإلدارة اللبنانية».
واصل باسيل جولته على القيادات السياسية لوضعهم
في أجواء لقاء معراب الذي أعلن فيه رئيس حزب «القوات
اللبنانية» سمير جعجع تب ّني ترشيح رئيس تك ّتل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون .فالتقى أمس يرافقه النائب
إبراهيم كنعان وروالن خوري ،رئيس حزب الكتائب النائب
سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي في
حضور وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم والنائب سامر
سعاده.
وبعد اللقاء ،ق��ال باسيل «م��ن الطبيعي أن نقوم بهذه
الزيارة لرئيس حزب الكتائب لنحاول أن نستكمل سويا ً
مشهد الوحدة الذي شاهده اللبنانيون منذ يومين ،ولنقول
إ ّننا نريد أن يكتمل هذا المشهد وهذه الفرحة بوجود الجميع.
هذا حرصنا وهدفنا ،وهذا المنطلق األساسي إلعادة التوازن
في البلد ،وإلع���ادة ال��وح��دة على المستوى المسيحي ما
يؤسس ويسهِّل الوحدة الوطنية».
ّ
ّ
«ننغص» على الناس
واعتبر أنّ «من غير المسموح أن
المشهد الذي فرحوا به ،وفي موضوع الرئاسة يجب ترجمة
ه��ذه المبادئ السياسية بعودة فعلية إل��ى السلطة من
رئاسة الجمهورية إلى المجلس النيابي وصوال ً إلى اإلدارة
اللبنانية» ،الفتا ً إلى أ ّننا «مع «الكتائب» نأمل أن نسير على
هذا المسار بهدوء وتروٍّ ،فال أحد مستعجالً لحرق أيّة مرحلة
وصوال ً إلى تكوين القناعات الالزمة على المستوى المسيحي
والوطني لنصل إلى هذا الهدف».
أ ّما رئيس «الكتائب» فاكتفى بالقول «اليوم ندرس قرارنا
الذي نعلنه الحقاً».
وزار باسيل يرافقه وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرسالن في دارته بخلدة ،بحضور الوزير السابق مروان خير
الدين ومستشار أرسالن حسن حمادة.
بعد اللقاء ،ص ّرح باسيل« :قمنا بزيارة األمير طالل أرسالن
الصديق والحليف لنتابع معا ً الموضوع الرئاسي الذي أ ّكدنا
فيه سويا ً على عدّة ثوابت ،أ ّولها المواقف السياسية السابقة
التي انطلقت منها عملية ترشيح العماد عون من منطلق
موقعه السياسي والفكر السياسي ال��ذي نتب ّناه ،وال��ذي
يقوم أوال ً على وح��دة لبنان واللبنانيين وتعريف األع��داء
ّ
المتفشي في العالم».
الحقيقيين ،وهما «إسرائيل» واإلرهاب
أض��اف« :ه��ذا األم��ر ليس بجديد ،إ ّنما الجديد يكمن في
دعم القوات اللبنانية لهذا الترشيح وتب ّنيه على المبادىء
السيادية والوطنية التي نتشاركها مع القوات اللبنانية
التوسع بهذا اإلطار مع كل اللبنانيين ،وهو األمر
ونعمل على
ّ
الذي ال يتعارض مع فريقنا السياسي والخط السياسي الذي
يم ّثله األمير طالل أرسالن».
وأعرب عن اعتقاده «بأنّ هذا التراكم هو أمر جيد لتقريب
موعد االستحقاق وتعزيز فرص الوحدة الوطنية التي تقوم
على تمثيل األقوياء في طوائفهم والتوازن المطلوب .وهذا
شيء أساسي لنبقى ضمن الفريق الواحد ،وأنّ أي رهان على
خالف ضمن الفريق الواحد سيسقط حتماً».

3

حمليات �سيا�سية

نتيجة االحتمال الرابع

-

ورقة بيضاء
-

√
√

55

65

أما االحتمال الرابع الذي انقسمت خالله أصوات كتلة التحرير والتنمية والبعث بين فرنجية وعون ،فأدى إلى تمكين
الوزير فرنجية من الحصول على  65صوتا ً مقابل  55صوتا ً للجنرال عون مقابل  6أوراق بيضاء للكتائب والنائب
شمعون.

ترحيب بالحوار الإيجابي بين اللبنانيين
المرحبة بلقاء رئيس تك ّتل اإلصالح
تواصلت المواقف
ّ
والتغيير النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير
جعجع في معراب ،وم��ا نتج عنه على صعيد االستحقاق
الرئاسي.
وكان عون عرض مع رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي
الدين موضوع االستحقاق الرئاسي .وبعد اللقاء ،قال تقي
الدين« :نحن مع الحوار اإليجابي الذي يؤدّي النتخاب رئيس
جمهورية للبنان ،ومع رئيس يتم ّتع بإجماع وطني يحفظ
لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها دول المنطقة،
ودولة الرئيس عون يتم ّتع بهذه الصفات».
وأ ّكد «ضرورة التوافق في هذه المرحلة الدقيقة إلنقاذ لبنان
ومؤسساته الدستورية واالقتصادية ،وإنجاز االستحقاق
الرئاسي ،واعتماد قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية».
رحب النائب محمد الصفدي بالتفاهم الذي
في غضون ذلكّ ،
حصل بين العماد عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير
جعجع ،ووصفه «بأ ّنه خطوة كبيرة على طريق توحيد الموقف
يصب في مصلحة وحدة
المسيحي من القضايا الوطنية ،وهذا
ّ
لبنان وضمان استقراره».
وقال في تصريح« :إنّ التقارب بين القيادات السياسية
المارونية أمر إيجابي ،ونتم ّنى أن يشمل الجميع ،ألنّ وحدة
الموقف تفتح الباب أمام إعادة إحياء المؤسسات الدستورية،
وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية ،وه��ذا بح ّد ذاته
حماية للبنان ولصيغة العيش المشترك ،وللميثاق الوطني»،
متم ّنيا ً «أن تكون رياح التفاهم اإليجابي قد هبّت على لبنان بما
يعود بالخير على كل أبنائه».
وأعلنت أمانة اإلعالم في «حزب التوحيد العربي» ،أنّ رئيس
الحزب وئام وهّ اب أجرى اتصالين هاتفيين بعون وجعجع

«وه ّنأهما باللقاء الذي حصل ،والذي سينعكس إيجابا ً على
الوضع اللبناني عموماً ،والمسيحي خصوصاً».
وأ ّك��د وهّ ��اب «أنّ لبنان لن يعود إلى عافيته إذا استمرت
محاوالت استضعاف المسيحيين التي لم تتوقف من الطائف
وحتى اليوم».
وتو ّقفت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني خالل
اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس وديع الخازن ،بحضور
نائب الرئيس المحامي إميل مخلوف واألعضاء ،حصريا ً عند
حدث لقاء عون وجعجع في معراب لإلعالن عن تأييد ترشيح
العماد عون لرئاسة الجمهورية.
ورأى المجلس في بيان ،أنّ «ه��ذه النقلة الوفاقية على
موضوع خالفي دام أكثر من سنة ونصف ،إ ّنما تعبِّر في هذه
اللحظة الحاسمة عن تجاوز عنفواني للذات من أجل الحفاظ
على حرمة موقع الرئاسة األولى ،القيادي في الشرق بما يعنيه
من طمأنة مزدوجة لمسيحيي لبنان والمشرق العربي».
ورحب «بأي انفراج في العالقات المارونية  -المارونية،
ّ
وعالقات الشركاء اآلخرين في الوطن ،إ ّنما يع ِّزز ذلك أواصر
ويجسد جوهر ميثاق العيش الذي ارتضيناه جميعا ً
التوافق
ّ
في وطن نهائي لجميع أبنائه منذ مطلع االستقالل ،وك ّرسه
ا ّتفاق الطائف بوثيقة الوفاق الوطني».
وأمل أن «يندفع جميع األفرقاء بكتل ن ّوابهم ألداء واجبهم
الدستوري والوطني في المجلس النيابي لبلورة الخيار الذي
يؤ ّمن وصول رئيس جديد للجمهورية كي يستعيد لبنان ثقته
بنفسه بعيدا ً من أي ا ّتكال على اآلخرين ،ويع ّزز ثقة العالم
به ،التي اهت ّزت كثيرا ً بفعل التجاذبات السياسية الداخلية،
والتداعيات اإلقليمية».

