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�سالم دعا �إلى جل�سة لمجل�س الوزراء الخمي�س خالية من التعيينات الع�سكرية

�س�أل عن موقف «الم�ستقبل» من عالقة المملكة مع «�إ�سرائيل»

ا ّت�صاالت بين الحريري وعون وفرنجية
والراعي يطلب و�ساطة البابا لإنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي

فيما استمرت «سياسة اليد المفتوحة» في
موضوع االستحقاق الرئاسي ،وإن لم ُتسفر عن
أية خطوة إيجابية ُتشير إلى إنجاز االستحقاق
المذكور قريباً ،بدا بالتوازي أنّ جلسة مجلس
ال��وزراء المقبل ستشهد مقاطعة وزراء التيار
الوطني الحر وح��زب الله بسبب ع��دم إدراج
التعيينات في المجلس العسكري في جدول
األعمال الطويل.
وك��ان رئيس الحكومة تمام سالم دعا فور
عودته من دافوس أول من أمس ،مجلس الوزراء
إل��ى جلسة ُتعقد ف��ي ال��راب��ع��ة م��ن بعد ظهر
الخميس المقبل .وو ّزعت األمانة العامة لمجلس
الوزراء جدول أعمال الجلسة الذي يتض ّمن 379
بنداً ،معظمها بنود إدارية مالية روتينية إلاّ أنّ
البند البارز هو البند  ،64والمتعلّق بطلب وزير
العدل أشرف ريفي إحالة ملف الوزير السابق
ميشال سماحة على المجلس العدلي.

االستحقاق

أ ّما رئاسياً ،فكان البارز في نهاية األسبوع
الماضي ع��ودة ال��ح��رارة إل��ى االت��ص��االت بين
الرئيس سعد الحريري وكل من رئيس رئيس
تك ّتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون
ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية،
والتي عكست استمرار الجمود حتى اآلن على
صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية في ظل
تمسك كل طرف بموقفه.
ّ
فقد أفاد المكتب اإلعالمي للحريري أنّ األخير
تل ّقى اتصاال ً هاتفيا ً من العماد عون ك ّرر خالله
الرئيس الحريري ترحيب «تيار المستقبل»
بـ«المصالحة التي لطالما دعونا إليها وسعينا
إلى تحقيقها بين «القوات اللبنانية» و«التيار
الوطني الحر».
وأشار الحريري وفق البيان ،إلى المبادرات
التي سبق وأطلقها ،وآخرها مع النائب فرنجية،
مؤ ّكدا ً «ض��رورة النزول إلى المجلس النيابي
إلنهاء الشغور في موقع الرئاسة».
كما أجرى الحريري اتصاال ً بفرنجية« ،جرى
خالله تقييم آخر االتصاالت والجهود الجارية
لوضع ح ّد للفراغ الرئاسي وإعادة تفعيل عمل
الدولة ومؤسساتها».

الراعي

وبالتوازي ،ك��ان البطريرك الماروني مار
بشارة بطرس الراعي يبحث في هذا الموضوع
مع المسؤولين في الفاتيكان وعلى رأسهم
البابا فرنسيس .وبعد لقاءات استم ّرت ساعتين
ونصف الساعة أ ّكد الراعي «أ ّنها «كانت جيدة
ومريحة».
ور ّدا ً على سؤال ع ّما إذا كان انطباعه جيدا ً
قال «طبعاً».
ً
وكان الراعي التقى صباحا البابا فرنسيس
نصف ساعة ،ث ّم أمين سر الدولة الكاردينال
بياترو بارولين لخمس وأربعين دقيقة ،فوزير
الخارجية المونسنيور بول ريتشارد غاالغير
نحو خمس وأربعين دقيقة.
وأوض����ح م��رك��ز اإلع��ل�ام ف��ي ب��ك��رك��ي ،أنّ
اللقاء مع البابا «تناول األوض��اع في الشرق
األوسط ولبنان ،وال سيّما الحروب في المنطقة
وتداعياتها على المسيحيين ونتائجها الوخيمة
على الشعوب واألرواح والممتلكات ،إضاف ًة

البابا مع الراعي
إلى نزيف الهجرة الذي يهدّد الهوية الحقيقية
للشرق.
وك��ان تشديد على ض���رورة وق��ف الحرب
وعودة النازحين إلى أوطانهم في أسرع وقت،
وتط ّرق البحث أيضا ً إلى األوض��اع في لبنان
والفراغ الرئاسي الذي فرض واقعا ً مريرا ً على
اللبنانيين وعلى الحياة السياسية في لبنان.
وجدّد الراعي طلب وساطة الكرسي الرسولي
من أجل تسهيل إجراء االنتخابات الرئاسية لكي
يستعيد لبنان دوره المميّز في المنطقة ،هذا
الدور الذي يحرص عليه الفاتيكان كل الحرص.
وفي ختام اللقاء ،سلّم الراعي إلى قداسة
مفصالً عن كافة المواضيع
الحبر األعظم تقريرا ً ّ
التي بُحثت خالل اللقاء».
إلى ذلك ،استقبل البطريرك الماروني في مق ّر
إقامته في المعهد الحبري الماروني في روما،
الرئيس نجيب ميقاتي .وشارك في اللقاء سفير
لبنان لدى الفاتيكان جورج خوري ،والمعتمد
البطريركي ل��دى الكرسي الرسولي المطران
فرنسوا عيد ،وراعي أبرشية البترون المارونية
المطران منير خير الله.
وت ّم خالل اللقاء عرض التطورات المتعلّقة
بانتخابات رئاسة الجمهورية ،والجهود التي
يبذلها الراعي إلنجاز االستحقاق .كما ت ّم التداول
في لقاء البطريرك الماروني مع البابا فرنسيس،
ونقل مركز اإلعالم في بكركي عن الراعي «اهتمام
البابا فرنسيس البالغ ،وحرصه الشديد على
دور لبنان واالستقرار فيه ،والذي يبدأ بانتخاب
رئيس للجمهورية».
ومساء أمس ترأّس الراعي ،بدعوة من راعي
أبرشية فولينيو (حيث ُتحفظ هامة القديس
مارون) المطران غوالترو سيجيسموند ،قدّاسا ً
احتفاليا ً في كاتدرائية القديس فيليشيانو
شفيع الرعية ،بمشاركة رئيس مجمع الكنائس
الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري ،المعتمد
البرطريركي لدى لكرسي الرسولي المطران
فرنسوا عيد ،راعي أبرشية البترون المارونية

جو �إيلي حبيقة في ذكرى والده:
الجميع مدعو لموقف �شجاع وم�س�ؤول

جو حبيقة متحدثا ً في ذكرى والده
أحيا الحزب الوطني العلماني الديمقراطي «وع��د» ،الذكرى الرابعة عشرة
الستشهاد إيلي حبيقة ورفاقه فارس سويدان ،ديمتري عجرم ووليد زين ،بقدّاس
أُقيم في كنيسة مار تقال الحازمية ،ترأّسه راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران
بولس مطر ،وحضره جمع من األصدقاء والمحازبين.
وألقى المطران مطر عِ ظة ،قال فيها« :نصنع في هذا القدّاس تذكارا ً للوزير
العزيز إيلي حبيقه ورفاقه األحبّاء ديمتري عجرم ووليد زين وفارس سويدان،
الذين استشهدوا معه بفعل اعتداء آثم تع ّرض له موكبهم على طريق الحازمية في
صبيحة يوم أسود من أيام العام .»2002
ورأى أنّ «االنقسامات الحادّة كان يمكن تالفيها بالحوار الوطني» ،معتبرا ًأنّ «ما
زاد الوضع تأ ّزماً ،وبما يُنذر بالمآسي الشديدة ،هو انتقال موجة العنف والقتل إلى
ُمجمل الدول الشقيقة من حولنا ،حيث راحت المجتمعات فيها تتع ّرض لجرثومة
التفسخ».
ّ
وبعد القدّاس ألقى رئيس حزب «وعد» جو إيلي حبيقة كلمة ،رأى فيها أنّ إزاء
ما نشهده «في الساحتين اللبنانية عامة ،والمسيحية خاصة ،فإنّ الجميع مدع ّو
لموقف شجاع ومسؤول ،ال تقاذفا ً للمسؤوليات بما يزيد على الفرص الضائعة
ضياعا ً إضافياً».
وأمل أن «تقود المبادرات إلى حلول لألزمة التي نعيشها ،وفي مقدّمها انتخاب
رئيس للجمهورية قوي وصلب في ثبات مواقفه وكرامته ،ال أن تكون وسيلة إلطاحة
مبادرات أخرى النتخاب رئيس بهذه الميزات ،وبالتالي إلى مزيد من التعقيد».
وأ ّكد حبيقة «ثوابت وتطلّعات ال نرى عنها بديالً ،لنحيا المواطنة الكريمة،
ونضمن أمن الحاضر وأمل المستقبل :تأكيد الحوار والشراكة بين كل مك ّونات
المجتمع ،إعادة بناء المؤسسات وفق عقد اجتماعي يت ّم صوغه نتيجة قناعة
مشتركة ،يُتيح للجميع ممارسة أدوارهم ويحميها ،يتض ّمن في ما يتض ّمن قانون
انتخاب يحترم قِيم المواطن وقيمته ،تعزيز قدرات الجيش والقوى األمنية عديدا ً
وتسليحاً ،بما يؤ ّمن استمرارية ثباتها في النجاحات بوجه اإلرهاب التكفيري
وفي مواجهة العدو «اإلسرائيلي» عند الحدود ،وتفكيك شبكاتها في الداخل
أينما ُوجدت ،واإلقرار بحتمية حماية ثروات لبنان واعتبارها ثروة عامة ال مجاال ً
لشهوات استثمارية سياسية إضافية».
وأشار إلى أنّ الحزب يتهيّأ إلجراء «ورشة تنظيمية ت ّتسع للجميع ،نأمل أن
تضيف دينامية ليكون حراكنا الوطني قادرا ً على رفد من نتشارك وإيّاه الثوابت
والتطلّعات ،المزيد في خدمة لبنان».
وبعد القدّاس تقبّلت عائالت الشهداء التعازي من الحاضرين.

المطران منير خيرالله ،ولفيف من المطارنة
والكهنة اللبنانيين واإليطاليين.
وألقى الراعي عِ ظة ،قال فيها« :نسأل الله
أن يرأف بشعبه ،ونصلّي ألجل إيقاف الحروب
وإحالل السالم ،وال سيّما في الشرق األوسط،
وع��ودة الالجئين والنازحين إلى بلدانهم في
الشرق الذي شهد والدة وآالم وم��وت ،وقيامة
يسوع المسيح».
وختم «صالتنا اليوم ،ألجل الشرق األوسط،
ال���ذي ه��و ب��ح��اج��ة إل���ى ل��غ��ة اإلن��ج��ي��ل ،لغة
السالم».
ّ
ث ّم ألقى الكاردينال ساندري كلمة ،تناول
فيها «عمق الشراكة بين كنيسة روما والكنيسة
المارونية»ُ ،معربا ً عن سروره بالمشاركة في
هذا االحتفال».

الهبر

وف��ي ال��م��واق��ف المحلية م��ن االستحقاق
ال��رئ��اس��ي ،رأى عضو كتلة الكتائب النائب
فادي الهبر ،أنّ «ما حصل في معراب مصالحة
مسيحية – مسيحية ،ت��داوي جروحا ً سابقة
كسرت ظهر المسيحيين ،أ ّم��ا في ما يتعلّق
بالرئاسة ،فهي ليست صلحة تقوم على مصالح
شخصية وأنانيات ،بل هي عهد على مدى 6
سنوات» ،منتقدا ً بشدة دعم رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع ترشيح العماد عون
لرئاسة الجمهورية.
وع��ن مستقبل العالقة على خط معراب –
بكفيا في ض��وء احتفالية م��ع��راب ،أش��ار إلى
«عالقة تاريخية بين القوات والكتائب .غير أنّ
يصب في مصلحة الوطن ،
تص ّرف جعجع ال
ّ
وعلى العماد عون أن يُنقذ هذا الوضع بالذهاب
نحو الثوابت السيادية».
وق��ال« :م��ن ذه��ب إل��ى العماد ع��ون وحزب
الله خرج من  14آذار ،حتى لو عدّد «الوصايا
العشر».

حزب اهلل :لبنان لن يكون يوم ًا
تحت الو�صاية ال�سعودية �أو مرتع ًا لها

وخ��ت��م ال��ه��ب��ر« :سننتخب أي شخصية
واضحة ضمن الثوابت التي طرحها النائب
سامي الجميل والتي تؤمن بها الكتائب ،ولن
ِّ
نعطل الجلسات وسنبارك لمن يفوز ،بمن فيهم
العماد عون».

أ ّكد حزب الله أنّ لبنان لن يكون
يوما ً تحت الوصاية السعودية أو
مرتعا ً لها ،سائالً ح��زب المستقبل
عن موقفه من االتصاالت والعالقات
السعودية مع «إسرائيل».

كنعان

قاووق

ف��ي المقابل ،أ ّك��د أمين س � ّر تكتل التغيير
واإلص�لاح النائب إبراهيم كنعان ،أنّ «ا ّتفاق
م��ع��راب بين التيار الوطني ال��ح��ر وال��ق��وات
اللبنانية يستفيد منه كل المسيحيين ،وجميع
اللبنانيين» ،الفتا ً إلى «أنّ الزعل المسيحي
المسيحي غير مقبول بعد اليوم».
وأشار إلى «أنّ االتصال والتواصل قائم مع
حليفنا سليمان فرنجية ،وسيحصل لقاء في ما
بيننا».
وقال كنعان «المطلوب من الجميع التراجع
خطوتين ،واعتبار ما حصل بين التيار والقوات
بداية جيدة يجب تعميمها على اآلخرين».
وعن موقف حزب الله ،قال كنعان« :نثق
بموقف حزب الله الداعم للعماد ميشال عون،
ونحن نعلم أنّ مسار العالقة في ما بيننا قائم
على الوضوح المتبادل ،ولم نتبلّغ رسميا ً بأي
موقف مغاير لدعم وص��ول العماد ع��ون إلى
الرئاسة».
وأض��اف« :لنترك العمل للمطبخ السياسي
في األي��ام الفاصلة عن  8شباط بشفاعة مار
مارون ،وا ّتفاقنا وطنيا ً لتحقيق أمنية الرئيس
القوي» ،مؤ ّكدا ً أنّ «من أهداف االتفاق المسيحي
ليس الحصول على ما ليس لنا ،بل الوصول إلى
شراكة وطنية حقيقية».
وع��ن جلسة مجلس ال���وزراء ق��ال كنعان:
«مطلبنا للمشاركة في مجلس الوزراء معروف
لجهة ب��تّ التعيينات األم��ن��ي��ة المستح ّقة،
وسنبني موقفنا استنادا ً إلى مدى التزام األفرقاء
بهذا المنحى .واالتصاالت مستمرة على صعيد
عقد جلسة مجلس ال��وزراء وب��تّ التعيينات،
والمسألة ال تزال خاضعة للمشاورات».

هاشم

من جهته ،اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير
النائب الدكتور قاسم هاشم« ،أنّ التطورات
األخيرة والمواقف التي أُطلقت يجب أن تكون
فرصة يتل ّقفها كل الفرقاء لفتح نقاش وطني
أوسع وأشمل ،حيث كان مهّد له الحوار الوطني
الذي رعاه دولة الرئيس نبيه ب ّري ،والذي ترك
آث��ارا ً إيجابية على المسار السياسي وأسهم
في االستقرار الوطني العام والعودة الجزئية
بمرحلة معيّنة لتفعيل عمل الحكومة والمجلس
النيابي ،ولكن ال يكفي ذلك ،إذ إنّ المطلوب إعادة
انتظام عمل المؤسسات بدءا ً من إنهاء الشغور
في موقع رئاسة الجمهورية ،وإع��ادة تفعيل
باقي المؤسسات حكومة ومجلسا نيابياً».
وأض��اف في تصريح بعد جولة في شبعا،
تف ّقد خاللها سير أعمال بركة جبل الشيخ في
منطقة جنعم التي يشرف عليها المشروع
األخ��ض��ر« :آن األوان لتأخذ الحكومة دوره��ا
الطبيعي بإنتاجيتها وفاعليتها ،لمقاربة
المشكالت واألزمات التي يعاني منها اللبنانيون
إليجاد الحلول لك ّل المعضالت».

رحب بلقاء معراب:
لحام ّ
ّ
لرئي�س يتم ّتع بتمثيل وازن
يتابع بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق واإلسكندرية وأورشليم
ل���ل���روم ال��م��ل��ك��ي��ي��ن ال��ك��اث��ول��ي��ك
لحام ،زيارته
غريغوريوس الثالث ّ
الراعوية إلى مصر ،حيث يواكب
من القاهرة األوضاع في لبنان.
لحام في بيان باللقاء
ورح��ب ّ
ّ
وخصص
ال��ذي عُ قد في م��ع��راب،
ّ
لتب ّني ترشيح رئيس تك ّتل التغيير
واإلص��ل�اح ال��ع��م��اد ميشال عون
م��ن ِق��ب��ل رئ��ي��س ح���زب «ال��ق��وات
اللبنانية» سمير جعجع لرئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة ،و«ال����ذي ن��ت��ج عن
مصالحة بين تيارين سياسيين
طي صفحة تاريخية
كبيرين ق ّررا ّ
مؤلمة م��ن االنقسام المسيحي،
عساها تمضي بغير رجعة».
ل���ح���ام أي ل��ق��اء
وإذ ب�����ارك
ّ
ومصالحة ،دع��ا إل��ى «مصالحة
مسيحية شاملة ال تستثني أحدا ً
من األفرقاء والتيارات واألح��زاب
المسيحية ،لتكتمل هذه المشهدية
وت��ش � ِّك��ل خ��ط��وة أول���ى لتحقيق
وف���اق وط��ن��ي مسيحي إس�لام��ي
كامل ،يرتقي بالواقع السياسي
إلى مستوى لبنان ،وطن الرسالة
والوحدة والتنوع».
وأم��ل في «أن ي��ؤدّي هذا اللقاء
الحدث ،إلى ملء الفراغ في سدّة
رئاسة الجمهورية اللبنانية بعد
طول انتظار ،نظرا ً لما يم ّثله هذا

وف��ي السياق ،ش �دّد نائب رئيس
المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ
نبيل ق��اووق ،على «أ ّننا في ساعة
تاريخية اليوم ،علينا أن نواجه فيها
جرائم وخطايا آل سعود في زمننا،
وق��د تم ّثلت أكبر ه��ذه الخطايا في
أنهم بدؤوا بالعالقات واالتصاالت مع
الكيان «اإلسرائيلي» ،فكفى إدانة لهم
أنّ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو ص ّنف السعودية قبل يومين
بأ ّنها حليف إلسرائيل».
أض��اف « :لذلك فإ ّنه من ح ّقنا أن
نسأل حزب المستقبل في لبنان عن
موقفه م��ن االت��ص��االت وال��ع�لاق��ات
السعودية مع «إسرائيل» ،وعن دعمه
المتواصل للعصابات المسلحة في
سورية المدعومة من «إسرائيل»،
ومن ح ّقنا أن نسأل وسائل إعالمه
أي��ض �ا ً ع��ن كيفية وص���ف هجمات
«داع���ش» على دي��ر ال��زور بهجمات
الث ّوار ،واألمر نفسه كان حصل سابقا ً
عندما هجمت «داعش» على الموصل
في ال��ع��راق ،ما ي� ّ
�دل على أنّ هناك
إصرارا ً من هؤالء على التغطية على
جرائم «داعش» في العراق وسورية،
وكذلك يقومون ،وفي محاولة بائسة،
بالتغطية على اإلجرام السعودي في
اليمن وسورية والعراق».
وأ ّكد قاووق خالل احتفال تكريمي
للشهيد أحمد محمد الشعار في نادي
اإلمام الصادق في مدينة صور»،أنّ
ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي ي��دف��ع األم���وال
ألدواته في لبنان من أجل التحريض
على المقاومة ،أل ّنها فضحت إجرامهم،
واستطاعت أن ُتفشل المشاريع
التكفيرية الكبرى في المنطقة».
وأ ّك��د أنّ «لبنان لن يكون يوما ً
تحت الوصاية السعودية أو مرتعا ً
لها ،وأنّ كل من يظنّ ذلك هو واهم،
وكذلك كل من يراهن على أن يكون
لبنان ساحة مستباحة ل�لإم��ارات
التكفيرية ،فلبنان لن يكون ال مم ّرا ً
وال مق ّرا ً للتكفيريين ،ولن يكون تابعا ً
وال مرتهنا للنظام ال��س��ع��ودي ،بل
سيبقى في مواجهة الخطر التكفيري
وأسياده».

رعد

م��ن جهته ،اعتبر رئ��ي��س كتلة
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد،

فياض متحدثا ً في كفركال
«أنّ الخطر الرئيسي ال��ذي يتهدّد
سياسات الهيمنة األميريكية في
منطقتنا هي الصواريخ الباليستية
اإليرانية وق��وة ح��زب الله وقدرته
المتنامية في لبنان ،لو ك ّنا ننزلق
في الدهاليز والزواريب والخالفات
الجزئية المفتعلة التي يريد اآلخرون
أن يضعوها في طريقنا لما ك ّنا اليوم
نش ِّكل خطرا ً على سياسات الهيمنة
األميركية في العالم وف��ي منطقتنا
وفي لبنان».
وأض��اف في احتفال تأبيني في
كفرصير النبطية« ،ن��ح��ن نعرف
أنّ للسياسة األم��ي��رك��ي��ة أدوات
ف��ي منطقتنا ،وه��ذه األدوات تم ّثل
خطرا ً مباشرا ً على اإلنسانية وعلى
مجتمعاتنا في المنطقة ،هذه األدوات
هي سر الفوضى والتخلّف والضعف
في منطقتنا».

الموسوي

ورأى عضو كتلة الوفاء النائب
ن���واف ال��م��وس��وي ،خ�ل�ال احتفال
تأبيني ف��ي حسينية بلدة عيتيت
الجنوبية ،أنّ «النظام السعودي
هو أس��اس البالء ال��ذي يحول دون
اجتماع العرب على موقف يستعيد
قضاياهم ،أو يستعيدوا هم النضال
م��ن أجلها ،بحيث ال يمكن تحقيق
ت��ق�دّم للعرب ف��ي ال��ص��راع��ات التي
ُفرضت عليهم وفي طليعتها الصراع
م��ع ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��ون��ي ،فالنظام
السعودي الذي ف ّتت جبهات مقاومة
العدو الصهيوني ،والذي ما ّ
انفك عن
إقامة أحالف شبه ُمعلنة مع العدو
الصهيوني ،فتح ج��رح �ا ً آخ��ر في
جسد األمة ،وهو هذا العدوان المجرم

(رانيا العشي)
والوحشي على الشعب اليمني».
أضاف« :ال نقبل بالطرح الذي يقول
به البعض في لبنان ،إنّ على دولتنا
أن تكون جزءا ً من الحلف السعودي»،
متسائالً «أي مصلحة للبنان أن يأخذ
جانب النظام السعودي ال��ذي وعد
اللبنانيين بتقديم هِ بات لتسليح
جيشه ،مرة بثالثة مليارات ،ومرة
أخرى بمليار ،وكانت النتيجة على
ل��س��ان وزارة الداخلية نفسها أنّ
ال � ِه��ب��ات ت��ب� ّ
�خ��رت وغ��ي��ر م��وج��ودة،
وأي مصلحة في أن نعادي صديقا ً
تاريخيا ً للبنان هو جمهورية إيران
اإلسالمية التي تربطنا بها عالقات
ُقربى على مستوى األسرة والعائلة،
وعالقات تاريخية  ...وأي مصلحة
في أن نستعدي دولة لم نجد غيرها
يقف إلى جانبنا أوقات األزمات ،وهل
وج��د الشعب الفلسطيني من يقف
إل��ى جانب مقاومته غير جمهورية
إي��ران اإلسالمية ،وم��اذا فعل النظام
السعودي للشعب الفلسطيني الذي
ال يزال محاصرا ً حتى اآلن؟».

ف ّياض

إلى ذلك ،رأى عضو الكتلة النائب
علي فيّاض ،خ�لال احتفال تأبيني
في حسينية كفركال الجنوبية  ،أنّ
«البلد يحتاج إلى حماية مؤسساته
الدستورية ،ونحن قد أدّينا ،وما زلنا
نؤدّي دورا ً أساسيا ً في مسار تفعيل
الحكومة ،وأ ّننا مع استعادة الحكومة
لنشاطها في أس��رع وقت ممكن ،فال
يظ ّنن البعض أ ّنه قادر بتصريح من
هنا أو هناك ،على تضليل الرأي العام
عن الحقائق والمجريات».

ا�ستقبال في ذكرى ثورة يناير

زايد :م�صر �ستحافظ على ما تب ّقى
من النظام الإقليمي العربي

لحام خالل القداس
الموقع م��ن أهمية ورم��زي��ة على
الصعيدين الوطني والمسيحي،
والعربي أيضاً».
أضاف« :أنّ إعادة إطالق عجلة
المؤسسات الدستورية ،تستدعي
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ي��ت��م� ّت��ع بصفة
تمثيلية مسيحية وازن��ة ،تجتمع
حوله كافة األط���راف السياسية
المسيحية واإلس�لام��ي��ة ،ليكون
حكما ً وراعيا ً لجميع اللبنانيين،
يسهر على حماية الدستور ووحدة
ال��دول��ة اللبنانية وس��ي��ادت��ه��ا،
واستقاللها».

ل��ح��ام« :ن��ت��ض � ّرع إل��ى
وخ��ت��م ّ
ال��رب أن يُلهم المسؤولين لكي
يضطلعوا بمسؤولياتهم الوطنية،
وأن تنسحب هذه المصالحة على
ام��ت��داد ال��وط��ن ،فيع ّم التسامح
وال��م��ح��ب��ة ،وي���ح���ل االس��ت��ق��رار
والسالم».
لحام،
م��ن جهة أخ��رى ت��رأس ّ
لمناسبة عيد القديس غريغوريوس
الالهوتي ،قداسا ً الهيا في كنيسة
القديس كيرلس للروم الملكيين
الكاثوليك في العاصمة المصرية
القاهرة.

الخازن :دخلنا ربع ال�ساعة الأخير للإنقاذ
س���أل رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر السابق ودي��ع
الخازن ،ما إذا كان لقاء البطريرك
ال��م��ارون��ي ال��ك��ادري��ن��ال ب��ش��ارة
الراعي مع البابا فرنسيس «يش ّكل
فرصة رب��ع الساعة األخير إلنقاذ
االستحقاق الرئاسي ،وإبعاد لبنان
عن المخاطر ال ُمحدقة به».
وق��ال في تصريح« :ه��ل دخلت
األزم�����ة ال��رئ��اس��ي��ة ف���ي ن��ف��ق من
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االن��س��داد حمل البطريرك بشارة
بطرس ال��راع��ي على اللجوء إلى
حكمة قداسة الحبر األعظم البابا
فرنسيس للبحث في إطالق األسر
المزمن لموقع الرئاسة األول��ى؟ ال
ّ
شك أ ّنه لم يعد في وسع أي طرف
داخلي التخلّص من عقدة األحداث
اإلقليمية التي بات تماديها يش ّكل
خطرا ً داهما ً على ق��درة الدولة في
تجاوز األزمات كل مرة نشارف فيها

لحظة االنفراج».
وأض��اف« :نعوِّل على المساعي
المضنية ال��ت��ي ي��ق��وم بها غبطة
البطريرك الراعي إلخراج االستحقاق
الرئاسي من المأزق الخطير الذي
نتخبّط به ال��ي��وم ،كلّنا أم��ل بهذا
المسعى الذي نعتبره فرصة ربع
الساعة األخير إلنقاذ لبنان وإبعاده
عن الهاوية التي قد تبتلع الجميع،
وال تستثني أحداً».

جانب من االستقبال
أقام السفير المصري في لبنان الدكتور محمد بدر الدين
زايد ،حفل استقبال في الذكرى الخامسة لثورة  25يناير
 2011في دارته في دوحة الحص ،حضره رئيس التنظيم
الشعبي الناصري النائب السابق أسامة سعد ،وفاعليات
اجتماعية وأركان السفارة وأمناء الجالية المصرية في
لبنان.
وتحدّث السفير زايد بعد أن طلب الوقوف دقيقة صمت
في ذك��رى  25يناير ولك ّل شهداء الثورة المصرية من
مدنيّين ورجال شرطة وجيش ،وقال« :نجتمع اليوم أل ّنه
يه ّمني أن يكون حوارنا صريحا ً وواضحاً ،هناك نقاش في
مصر ما إذا كانت ثورة يناير ثورة أم ال».
وق��ال« :ما حدث في يناير كان حدثا ً عظيماً ،وإذا لم
نستطع في مصر أن نقرأ بشكل إيجابي دالالت ثورة يناير
وما ح ّققته بالنسبة لمصر ،أعتقد أنّ هذا الخالف مرحلي
وسيت ّم تجاوزه» .وأشار إلى أنّ « 30يونيو كانت تصحيحا ً
لثورة يناير ،أل ّنه في يناير كانت هناك مشكلة كلنا نعرفها،
وأنا شخصيا ً كنت أتوقعها ،أ ّنه في غياب قوى منظمة في
مصر وفي غياب قيادة سياسية تستطيع القوى الظالمية
أن تسيطر ،عاشت مصر فترة عصيبة بسبب الدور الذي
لعبته ه��ذه القوى الظالمية على م��دى تاريخها ،ومنذ
إنشائها ،ومنذ ظهور حركات التط ّرف المس ّماة باسم
اإلسالم السياسي واإلسالم منها براء كما نعرف ،منذ ظهور
هذه الحركات وهي ُتعرقل التطور الديمقراطي».
وتابع زايد« :اليوم وألول مرة ،وهذا ما تح ّقق بعد 30

يونيو ،هناك رئيس جمهورية يتحدّث عن تبديل الخطاب
الديني ،هذا لم يكن قائما ً إلاّ لفترة قصيرة خالل حكم
الرئيس عبد الناصر ،حتى هذا حدث في الستينات لفترة
قصيرة واضطر عبد الناصر لتأ ّثره بالهزيمة والضغوط
الكثيرة عليه أن يتو ّقف عن متابعة هذه المعركة ،والتي
هي معركة اإلنقاذ اإلسالمي وليس فقط إنقاذ المسلمين،
إ ّنما هي معركة إنقاذ اإلسالم».
ولفتَ إلى «أ ّننا نواجه تحدّيات كثيرة ،ونعرف أنّ األمر
ليس سهالً ،لم يكن سهالً في يناير وليس سهالً اآلن ،ما
زلنا نواجه تحدّيات خارجية وداخلية؛ ولكن إذا نظرنا
بتاريخنا بشكل إيجابي وتراكمي ،أنا لدي ثقة كاملة بأنّ
مصر لما استطاعت أن تفعله وباستطاعتها في  30يونيو،
أن ُتعرقل من اكتمال هذا المشروع الخطير الذي كان على
وشك القضاء على المنطقة والقضاء على النظام اإلقليمي
العالمي».
وق���ال زاي���د« :أن���ا ل��دي ثقة كبيرة ب���أنّ المصريين
ببساطتهم وتن ّوعهم باختالفهم قادرون على أ ّنهم ،مثلما
فعلوا معجزة في يناير  2011وبمعجزة أخرى  30يونيو
 ،2013على مواجهة هذه التحديات ،وأنّ المراحل المقبلة
بإذن الله ستكون أفضل ،وأ ّنها سترسو على نظام سياسي
ديمقراطي قوي ،وأنّ مصرستتجاوز الظروف االقتصادية
الصعبة التي تواجهها اآلن ،وستحافظ هي ،مثلما حافظت
حتى في  30يونيو ،على ما تب ّقى من النظام اإلقليمي
العربي الذي كان على وشك أن يزول».

