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اكد المجلس اثر اجتماعه الدوري، 
بهيئتيه الشرعية والتنفيذية، برئاسة 
نائب الرئيس الشيخ عبد األمير قبالن  
"على ضرورة انجاز التوافق السياسي 
على مستوى إدارة البالد انطالقا من 
مبدأ الشراكة الوطنية، بما يزيل كل 

العقبات من أمام الرئيس المنتخب"، 
ودعــا "إلــى الحوار الجدي والمسؤول 
بين القيادات السياسية للتوافق على 
مالمح المرحلة المقبلة". ورأى "أن األزمة 
الراهنة، جاءت بفعل سياسة االستئثار 
والهيمنة التي بدأت منذ أخل فريق 

بالتوازن الوطني بتغييب الطائفة 
اإلســالمــيــة الشيعية عــن الحكومة 
ــر، وكــان من  والتساهل في هــذا األم
نتاجه تغييب طائفة أخرى من خالل 
الفراغ الرئاسي، ان الخروج من هذه 
االزمة يرتكز على العودة إلى الميثاق 
الوطني وصيغة العيش المشترك، 

لمسؤولياتهم  لجميع  ا رســة  ومــمــا
الوطنية بالمشاركة والتعاون ونبذ 
الخالفات". ونوه "بالدور الوطني الكبير 
الذي يؤديه دولة الرئيس نبيه بري في 
تحقيق الوفاق بين اللبنانيين من خالل 
قيادته المجلس النيابي المؤسسة 

الدستورية األم".    

كوشنير فوجئ بسلبية األكثرية
اســــتــــبــــعــــد تــكــتــل 
التغيير واالصالح انعقاد 
جلسة انتخابات رئاسة 
الجمهورية اليوم، وشدد 
على مطلبه بالتوافق على 
المرحلة المقبلة لتحصين 

موقع الرئاسة.

استبعد أمين سر التكتل النائب 
ابراهيم كنعان انعقاد جلسة انتخابات 
 
ً
رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة، الفتا

إلى أنّ هذه الجلسة ”بعيدة المنال من 
منطلق واقعي واألوســاط السياسية 
تجمع على ذلــك فحتى لــو توافرت 
نستطيع  لــن  لسياسية  ا لتسوية  ا
تعديل الدستور في وقت قياسي من 

اآلن حتى الغد (اليوم)“.
 وأكد أنّ وزير الخارجية الفرنسي 
برنار كوشنير ”فوجئ بسلبية األكثرية 

التي ترفض تقديم أي تــنــازالت“، 
لمستقبل“   رئيس كتلة ”ا

ً
متهما

الــنــائــب سعد الــحــريــري بــأنــه ”غير 
مستعد للتضحية برئاسة الحكومة“.

واوضح أنّ المعارضة شرحت المطالب 
السياسية للوزير الفرنسي، واكدت ان 
”الموضوع ليس حصصا في الحكومة 
بل حد ادنــى من االلتزام السياسي 
من جانب االكثرية لتحصين الرئاسة 

واخراج لبنان من االزمة“.

نقوال

لتكتل  ا رأى عــضــو   مــن جهته 
النائب نبيل نقوال في حديث إلى 
وكالة ”األنباء اللبنانية“ أنّ ”تأييد 
األكثرية النيابية لقائد الجيش العماد 
 عن قناعة 

ً
ميشال سليمان ليس نابعا

حقيقية وإنما نتيجة إحباط وتفكك 
 
ً
بــدآ يصيبان هــذا الفريق“، مذكرا

برفض األكثرية لـ“أي رئيس له جذور 
 في المقابل إلى أنّ 

ً
عسكرية“ والفتا

”تأييد تكتله للعماد سليمان ينبع 
من االيمان بخيار المؤسسة العسكرية 
التي أعطت الوطن شهداء سقطوا 

على أيدي أعداء لبنان“.

 وأسف لـ ”األسلوب التحريضي 
الذي يمارسه وزير االتصاالت مروان 
 
ً
حمادة ضدّ قوى المعارضة“، مؤكدا
أنّ ”الــعــبــارات التي يستخدمها ال 
تؤشر إلــى نية صادقة في السعي 
إلى وفاق وطني يخرج البالد من األزمة 
لــتــي تتخبط فيها نتيجة إصــرار  ا
فريقه على االستئثار والتسلط وعزل 

اآلخرين“.    

 سلهب

لــنــائــب سليم سلهب ان  ورأى ا
ــم اجــتــيــازه  ــد ت ”نــصــف الــطــريــق ق
وبــاقــي النصف الــثــانــي“. واكـــد ان 

”المرحلة ما بعد التوافق على قائد 
 
ً
الجيش وتعديل الدستور افساحا
في المجال النتخابه قد تم التوافق 
عليها، اما الثانية فهي المرحلة التي 
 وهي 

ً
يتم التشاور بها فــي حاليا

مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية 

والتوافق على قانون انتخابي“. ودعا 
”الفريق اآلخر، اي المواالة، الى اظهار 
النية الجدية لمشاركة المعارضة في 
 تذليل 

ً
الحكم وبالتالي يصبح ممكنا

 عدم التوافق على 
ً
العقبات“. مستغربا

”ما نطرحه وهو آلية فعالة للحكم 
 الى ان ”المشكلة 

ً
المقبل“، مشيرا

الحقيقية تكمن في عدم ثقة الفرقاء 
اللبنانيين ببعضهم البعض ويجب 

تخطيها في اليومين المقبلين“. 

قال مصدر في ”التيار الوطني الحر“ انه لدى العماد ميشال عون 
 الفريق اآلخر ”الذي يريد تمديد 

ً
”سلة وفاقية متكاملة“ محمال

السيطرة على السلطة“ مسؤولية أي رفض لها. 

مصدر

اإلسراع في ملء الفراغ "الخطير"

صدى األرقام

www.ararac.com            -     t_ammar@ararac.com

ر الرئيس 
َ
عند باب القصر الجمهوري وفي احتفال رسمي ورمزي ذك

اميل لحود بموقفه من أن الحكومة فاقدة للشرعية.  خالل تسع 
سنوات لم يقم الرئيس بأي مقابلة صحفية يحاور من خاللها 

ا على بعض صور  اللبنانيين، وبقي ظهوره اإلعالمي مقتصرً
ا عبر الظهور المفاجئ  اإلستقباالت واللقاءات التي يقوم بها، وأحيانً

على الناس في بعض األماكن العامة أو القاعات الرياضية. فاقتصرت 
معرفة اللبنانيين برئيسهم على ما ينقل أو يحكى عنه. تعود بنا 

الذاكرة إلى الرئيس الراحل الياس الهراوي الذي كان قد أرسى 
طريقة مبسطة للتخاطب مع اللبنانيين، فوجدوا فيه بغض النظر عن 
 

ً
ا عن الشكليات متقبال ا بعيدً  مرحً

ً
موافقتهم مع سياسته أم ال، رجال

ا.  إال أن خلفه لم يأخذ  ا أو عاتبً
ً
لإلنتقادات اإلعالمية والفنية، ضاحك

بما فعل.
ا، وصل الرئيس لحود إلى سدة الرئاسة ومعه شعبية 

ً
وللذكرى أيض

د الجيش  غير مسبوقة وصلت لـ٤٠٪. فهو القائد العسكري الذي وحّ
ا في سرعة خسارة 

ً
ا أيض

ً
اق ووعد باإلصالح. إال أن الرئيس لحود كان سبّ

شعبيته بعد أشهر من تبوئه سدة الرئاسة، حتى وصلت في العام 
٢٠٠٥ وزلزال إغتيال الرئيس رفيق الحريري ألدناها بنسبة ١٪ 

فقط. وبعد رحيل لحود ليل ٢٣ تشرين الثاني كان إنطباع عام عند 
ا“ ليضيف بذلك سابقة 

ً
اللبنانيين بنسبة ١٩٪ أن عهده كان ”ممتاز

ا بهامش يشبه  أخرى لرئيس تصعد وتهبط شعبيته ثم تصعد مجددً
المعجزة.  

من الواضح أن الرئيس 
لحود لم يستطع أن يخلق 

حالة شعبية حوله، إذ كانت 
ا لتوافق  شعبيته نتاجً

بعض األجندات السياسية 
عليه. ووصوله للرئاسة كان 

بداية نقطة التحول في 
تعاطي النظام السوري مع 

حيثية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مما أبعد  األخير عن الحكومة 
حتى انتخابات العام ٢٠٠٠.  وفي قمة الخرطوم، بعد انكفاء عقب 
اإلنسحاب السوري تحول لحود إلى ”بطل مقاوم“ عندما دافع عن 

شرعية سالح ”المقاومة“ بوجه القرار ١٥٥٩. فوجد نواب "حزب الله" 
المناسبة سانحة للمجاهرة بدعمهم له، في وقت كان العماد ميشال 

ا  ا عن الرجل بل توجسً عون يرفض إقالة الرئيس عبر الشارع ليس دفاعً
من "إختراقات أمنية قد تسفك دماء الشباب". أما مستوى الشعبية 

الواسعة التي اكتسبها لحود فجلت في الفترة األخيرة من عهده بعد 
حرب تموز ٢٠٠٦. فأصبح "المقاوم األول" وحصل على أعلى نسبة من 

تأييد اللبنانيين ضمن الطائفة الشيعية وصلت لـ ٦٨٪.
وحافظ الرئيس السابق على البرنامج السياسي نفسه الذي تسلم 
الرئاسة من أجله، أي إبعاد نهج الحريرية عن الحكم، وهو ما بقي 
ينطق به حتى آخر لحظة من حكمه. كأن تسع سنوات في الحكم 

كثرت فيها اإلغتياالت وسجن فيها أقرب المقربين إليه، وحل ما حل 
بلبنان لم تكن كافية العادة النظر بسياسته أو على األقل محاورة 

اللبنانيين وإن عبر االعالم.  
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شعبية لحود نتاج 

لتوافق بعض األجندات 

السياسية عليه

تم إستخدام نتائج البحوث الميدانية الدورية التي تجريها شركة آراء على عينة 
تتألف من 500 مقابلة هاتفية مماثلة للتوزيع السكاني.

ر شعبية الرئيس لحود تغيّ

طالب  المجلس اإلسالمي 
الشيعي األعلى، "باإلسراع في 
ملء الفراغ الرئاسي الخطير"، 
فقي  لتوا ا خ  لمنا با " مرحبا 
ــجــهــود  ــفــعــل ال الـــســـائـــد ب
المبذولة لتقريب وجهات 

النظر بين األطراف". 

مساع خارجية 
لملء الفراغ

اعتبرت هيئة التنسيق 
في "حركة الشعب" ان 
"القرار بملء الفراغ في 
سدة الرئاسة وترشيح 

قائد الجيش لهذا 
المنصب جاء نتيجة مساع 

خارجية".
 اشارت الحركة بعد 

اجتماع عقدته برئاسة 
النائب السابق نجاح 

واكيم، الى "ان التوافق 
حصل ليس على حل 

االزمة اللبنانية، لكن على 
عدم تفجرها في هذه 

المرحلة حربا أهلية، ورغم 
ذلك فان الحركة تؤيد 

وتدعم كل ما من شأنه 
ابعاد شبح الفتنة ولو 

موقتا". 
ورأت ان "المسائل التي 
تشكل عناوين الخالف 
بين االطراف السياسية 

هي امتداد للصراعات 
االقليمية والدولية التي 

تجتاح المنطقة، خصوصا 
ما يتعلق بالهيمنة 

االميركية على المنطقة 
وموضوع الصراع العربي 

- االسرائيلي"،

صدى البلد

صدى البلد

 
ً
 كبيرا

ً
 وطنيا

ً
بري يؤدي دورا

في تحقيق الوفاق بين 

اللبنانيين 

كنعان: كوشنير فوجئ 

بسلبية األكثرية التي 

ترفض تقديم أي تنازالت

نقوال: تأييد األكثرية لقائد 

الجيش هو نتيجة إحباط 

وتفكك 

¶ تحصين الرئاسة واخراج لبنان من أزمته         شربل نخول

صدى البلد

داالتي ونهرا ¶ قبالن مترئسا اجتماع المجلس الشيعي االعلى امس  

بعد وفاة المفتي حسين الحسيني العام 1970 أجمعت قيادات 
الطائفة على ترشيح الشيخ قبالن لخالفته، فما كان من اإلمام 

موسى الصدر إال أن أسند إليه منصب المفتي الجعفري الممتاز.

معلومة


