
07 أخبار البلد www.albaladonline.com       البلد       الخميس  22 تشرين الثاني  2007

دعت كتلة التنمية والتحرير الى التوافق على مرشح واحد والذهاب الى المجلس النيابي غدا الجمعة 
النتخابه على اساس التوافق، مؤكدة االلتزام باختيار اسم من الالئحة التي وضعتها بكركي. 

 حزب الله استنكر 
االعتداء على ملص

ARCHIVES    عون ليس العقدة ¶

ح واحد من "الئحة بكركي"
ّ

التوافق على مرش

صدى البلد

  رأى عضو الكتلة النائب علي 
حسن خليل "ان موضوع االستحقاق 
الرئاسي لم يصل بعد الى خاتمته، 
وعلى هــذا االســـاس ارتـــأى رئيس 
المجلس نبيه بــري تأجيل جلسة 
االنتخاب الى يوم الجمعة". وشدد 
على ان "التركيز اآلن هو على التوافق 
اليجاد اسم الرئيس، وهذه الفرصة 
كبرت الــى حد يمكننا القول اننا 
سننتخب رئيسا جديدا للبنان (غدا) 

الجمعة". 
 واكـــد ان العماد ميشال عون 
"ليس العقدة، بل هو جزء من الحل"، 

مجددا التأكيد على ان "المسائل 
تتجه بشكل جدي نحو الحسم".   

موسى

لنائب  ا ووصـــف عــضــو الكتلة 
ميشال موسى، لقاء الرئيس نبيه بري 
والنائب سعد الحريري "بااليجابي 
والمثمر جدا"، مؤكدا "االلتزام بالئحة 
بكركي"، والفتا الى "ان االجتماعات 
بينهما ستتواصل". وقال: "تمنيات 

العالم هو ان يؤجل الخيار وان يكون 
هناك رئيس للجمهورية، وما أملى 
هذا التأجيل هو عدم التوافق بين 
اللبنانيين، كون هذا التوافق هو 
االساس في العملية االنتخابية هذه 
المرة حــول اســم من االسماء التي 

أدرجتها الئحة البطريرك صفير". 
وحـــول عــقــدة االســـمـــاء الــتــي ال 
تزال قائمة، قال: "من الطبيعي ان 
تبقى العقدة حتى الساعة االخيرة، 
وبالتالي على كل فريق ان يقوم 
بمراجعاته، وهذا يستدعي بعض 
الوقت، وقد يحصل التوافق خالل 

اليومين الباقيين وهذا ما نأمله". 

صالح

واعتبر النائب عبد المجيد صالح 
"ان حركة امل مصرة على التوافق 

حــتــى آخـــر لــحــظــة، وهـــي ستعمل 
في هــذه المدة المتبقية للمهلة 
الدستورية على تقريب وجهات 
ــمــار كـــل الــجــهــود  ــث ــنــظــر واســت ال

واالتصاالت في هذا السبيل". 

هاشم

ورأى النائب قاسم هاشم "ان 
الفرصة ال تــزال كبيرة وحقيقية 

ومؤاتية النتخاب الرئيس العتيد في 
جلسة يوم غد الجمعة ، فاالتصاالت 
واللقاءات والمشاورات الجارية على 
كل المستويات اكثر من جدية، حيث 
اصبحت الخيارات واضحة وال تحتاج 
الى تدقيق وتمحيص بل تتوقف 

على النوايا واالرادات الصادقة". 
وقال: "ان قوى المعارضة تمسكت 
بالئحة البطريرك تأكيدا على مبادرة 

بري".

ARCHIVES   نلتزم الئحة صفير ¶

 ذكرت مصادر صحافية ان بري اتخذ قرار تأجيل الجلسة الى 
الغد بعد الحصول على ضمان دولي بعدم لجوء األكثرية إلى 

جلسة النصف زائد واحد.  

مصادر

التركيز اآلن هو على اسم 

الرئيس والفرصة كبيرة 

لالنتخاب 

لقاء بري- الحريري ايجابي 

 واالجتماعات 
ً
ومثمر جدا

ستتواصل

صدى البلد

استنكر حزب الله 
"االعتداءات المشبوهة التي 

تعرض لها عضو مجلس 
األمناء في تجمع العلماء 

المسلمين الشيخ مصطفى 
ملص سواء بإطالق النار 

على منزله أو بالتهديدات 
المتكررة التي أرسلت له". 

ودعا "القوى األمنية لمالحقة 
الفاعلين وتقديمهم إلى 

المحاكمة، إذ ليس مسموحا 
أن يواجه الرأي المخالف 

بمثل هذه األعمال المدانة". 

ال مخاوف 
على صيدا

صدى البلد

رأى امام مسجد عيسى ابن 
مريم الشيخ حسام العيالني 

"أننا في ظل ما نسمعه من 
اشاعات وتخوف من تقسيم 
المدينة اذا لم يتم انتخاب 
رئيس للجمهورية نؤكد أن 
أبناء صيدا يدركون جيدا ما 
يحصل وال يمكن أن يخربوا 

مدينتهم". وأكد أن "جمهور 
المقاومة وقف ويقف مع 

حزب الله في مقاومته ضد 
العدو الصهيوني ولكنه قد ال 
يوافق على طريقة الحزب في 
التعاطي مع االزمة الداخلية". 

الخروج عن التوافق

صدى البلد

رأى عضو المكتب السياسي 
لـ "الجماعة االسالمية" النائب 

السابق اسعد هرموش "أن من 
يخرج عن اجماع اللبنانيين 

في التزام اتفاق الطائف 
ووحدة االرض والشعب 

والمؤسسات، ويرفض التزام 
مقررات وتوصيات الحوار 

الوطني، ال يريد التوافق، ومن 
يستمر في قراءة االحداث 

السياسية والمستجدات وفق 
"الكتاب القديم" الذي يحن 
فيه الى اساليب وممارسات 
وتدخالت النظام االمني، ال 

يريد التوافق". 

دعوى جعجع 
على الضاهر

صدى البلد

حدد قاضي التحقيق في 
بيروت فادي القيسي 13 

كانون االول المقبل موعدا 
لمباشرة التحقيق في دعوى 

رئيس الهيئة التنفيذية 
في "القوات اللبنانية" سمير 

جعجع على رئيس مجلس 
ادارة "المؤسسة اللبنانية 
لالرسال" بيار الضاهر في 

قضية اساءة االمانة وتهريب 
االموال. 

صدى البلد

  ال خيار اال بالتوافق 
على أحد أسماء 

الئحة صفير 

 اعتبر الرئيس سليم 
الحص أنه : "ال يجوز ان 

يبقى المصير الوطني وقفا 
على أهواء السياسيين، 
ومن يحول دون التوافق 

في االنتخاب انما يتحمل 
مسؤولية تاريخية، وسوف 
يدينه اللبنانيون جميعا" 

معتبرا انه "ال خيار اال 
بالتوافق على أحد األسماء 

التي طرحها البطريرك 
الماروني مار نصر الله بطرس 

صفير". 
 واشاد في تصريح امس 
"باالصرار الفرنسي على 

التوصل الى مخرج من المأزق 
بتوافق الطرفين، متمنيا "اال 

يبارح األمين العام لجامعة 
الدول العربية لبنان قبل 

انجاز المخرج". 

صدى األرقام

www.ararac.com            -     t_ammar@ararac.com

ا اليوم األخير للحكومة اللبنانية التي تصبح بحكم المستقيلة.  غدً
وأطل الرئيس فؤاد السنيورة في خضم الحركة المكوكية المواكبة 
ا عن  لإلستحقاق الرئاسي، فبرزت حكومته كخلية نحل حلقت بعيدً

مستنقع النقاشات الدستورية العقيمة التي يغرق فيها البلد.  
ا في تاريخ لبنان ألسباب عدة  ولعل هذه الحكومة ستحجز لها مكانً

ا من الوجود السوري،  ومثيرة للجدل. فهي الحكومة األولى بعد ٣٠ عامً
والشاهدة على متغيرات وتحوالت كبرى وإغتياالت طاولتها، وعدوان 

ا  إسرائيلي كان األعنف، وقرارات دولية، وإرهاب غير مسبوق، وليس آخرً
ا يكاد يودي بالصيغة الجامعة للبنان الوطن.   ا حادً ا لبنانيً إنقسامً

وحكومة الرئيس السنيورة هي األولى التي يرأسها تيار المستقبل بعد 
إستشهاد مؤسسه، أي أنها في مواجهة مباشرة مع من أراد إنهاء هذا 
التيار، وكان من  أولوياتها إنجاز المحكمة الدولية وحماية التحقيق.  

٧١٪  أكدوا على حسن أداء السنيورة وبري في حرب تموز 
ا  وتعرض الرئيس السنيورة لكيل من اإلتهامات التي طاولته شخصيً
بدأت مع نعوت مسيئة أطلقها الرئيس السوري بشار األسد ، وتبعه 

الكثير من سياسيي المعارضة.  
إال أن أكبر هجوم تناوله  كان عند مطالبة األمين العام لحزب الله السيد 
حسن نصرالله بإسقاط "حكومة فيلتمان" التي إتهمها "بتغطية الحرب 
 وإقفال للشوارع. ودفع 

ً
اإلسرائيلية" وما تال ذلك من إعتصام مازال قائما

حوالي ثلث اللبنانيين إلى إعتبار أن حكومة السنيورة "سيئة للغاية". 
إال أن هذا اإلنطباع ال يرتبط بتقييم آداء الحكومة خالل حرب تموز إذ 

أن ٧٪ من اللبنانيين فقط (وهي النسبة األدنى بين جميع المسؤولين 
السياسيين) رأوا أن أداء 

ا للغاية" 
ً
السنيورة كان "سيئ

قبل خطاب األمين العام 
عندما كان يصف رئيس 
مجلس النواب نبيه بري 

الحكومة "بحكومة المقاومة 
السياسية".

وبين إتهام السيد ومدح 
األستاذ، يمكن اإلجماع 

على أن الحكومة تمكنت من العمل في ظل الظروف الصعبة التي تمر 
ا من عمليات االغتيال المتواصلة وصوال إلى حرب تموز  بها البالد بدءً
واإلرهاب المتخفي، فمحاولة إنقاذ البلد من اإلنهيار والمحافظة في 
الوقت ذاته على استمرارية العمل السيما العام الدراسي. وال يخفى 

على أحد نجاح الحكومة في وضع خطة اقتصادية متكاملة واإلستحواذ 
على ثقة المانحين في مؤتمر باريس- ٣. 

الشخصية المتزنة للرئيس السنيورة وترفعه عن أسلوب الشخصنة 
في بلد وصل فيه التخاطب السياسي إلى حد اإلسفاف ساهما في 

تمرير المرحلة بأقل قدر من الخسائر. فقد أبقى على تواصله مع رئيس 
الجمهورية بالرغم  من إعتباره غير شرعي من قبل فريق المواالة. وفي 

ذروة تحدي قوى ١٤ آذار للنظام السوري، أعرب السنيورة عن إستعداده 
ا بخطاباته  للذهاب إلى دمشق للتحاور مع القيادة السورية متسلحً

الهادئة. لقد إكتسب الرئيس السنيورة عن جدارة مكانته كأحد 
أبرز رجاالت ورؤساء الدولة، وبرهن عن صالبته المصقولة بإنسانيته 

وتواضعه وهدوئه التي يحتاج لمثلها لبنان.    
 

• مدير عام شركة آراء للبحوث واإلستشارت  

طارق 
ار • عمّ

ا من السنيورة ا من السياسة وقريبً بعيدً

الشخصية المتزنة للرئيس 

السنيورة ترفعه عن 

أسلوب الشخصنة

تم إجراء البحث من قبل شركة آراء للبحوث واإلستشارات عبر مقابالت هاتفية ممكننة 
بواسطة الكمبيوتر على عينة مماثلة للتوزيع السكاني مؤلفة من 500 مواطن.


