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حراك ڤاتيكاني 
دولي باجتاه 
االستحقاق 

الرئاسي

السفير اإليراني: 
ال ڤيتو لدينا على 
أحد واملطلوب 

رئيس قادر

بيروت: في أول إطاللة لألمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصر اهلل في شهر رمضان، بعد 
إلغاء كل اإلفطارات واإلطالالت ألسباب أمنية، 

وبعد شائعات تناولت وضعه الصحي، يلقي 
نصر اهلل خطابا سياسيا شامال يركز فيه على 

العدوان اإلسرائيلي على غزة بعدما فرضت 
أحداث غزة نفسها على كل املستويات متقدمة 

على ما يجري في سورية والعراق، وإن كان 
ألزمتي هذين البلدين حيز في خطاب نصر 

اهلل ومن باب التركيز على اخلطر الذي ميثله 
التطرف التكفيري و»الداعشي«.

جاءت أحداث غزة لتشكل مادة خصبة للكالم 
السياسي، حيث املجال األرحب واملفضل لدى 

السيد نصر اهلل بعيدا عن لغة الفنت والصراعات 
املذهبية واآلفاق الضيقة، وأيضا لتحدث تغييرا 

في األجواء واملناخ العام جلهة: 
ـ إعادة التأكيد على القضية الفلسطينية 

بصفتها »القضية املركزية« الثابتة والدائمة التي 
ال تلغيها قضايا وأزمات ظرفية وعابرة.

ـ تعومي محور املقاومة واملمانعة ورد االعتبار 
إليه بعد إغراقه حتت وطأة العصبيات املذهبية 

ومشاعر التعصب والتطرف.
ـ عودة العالقة بني حزب اهلل وحماس برعاية 

إيرانية الى سابق عهدها وطي صفحة اخلالف 
حول األزمة السورية، فما فرقته سورية عادت 

غزة وجمعته.
وفي انتظار خطاب نصر اهلل، فإن السفارات 
والدوائر الديبلوماسية توقفت باهتمام عند 

كالم أمني عام حزب اهلل الذي أعلن فيه استعداد 
املقاومة اللبنانية للوقوف إلى جانب املقاومة 

الفلسطينية في غزة والتعاون والتكامل معها، 
وأخذت هذا الكالم على محمل اجلد ألنه 

يؤشر إلى وضع جديد تتوحد فيه الساحتان 
الفلسطينية واللبنانية، سياسيا وإعالميا وأمنيا 

وعسكريا. بعدما أصبحت الساحتان اللبنانية 
والسورية بالنسبة حلزب اهلل ساحة واحدة.

وتبدي هذه األوساط قلقا إزاء اإلطالق املتكرر 
للصواريخ من جنوب لبنان باجتاه شمال 

إسرائيل ولو بشكل متقطع وغير محترف ومن 
دون ان تتبناها جهة معروفة، ألن تكرار هذا 

األمر ميكن أن يؤدي الى تدهور مفاجئ وغير 
محسوب، خصوصا ان هذه الصواريخ باتت 

تتمتع بـ »بيئة سياسية حاضنة« بفعل توحيد 
املوقف والتوجه بني املقاومتني الفلسطينية 

واللبنانية وخروج حزب اهلل من موقع املراقب 
واملترقب الى موقع املتضامن واملستعد للتدخل 

إذا دعت احلاجة.
ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة اعتبر أن 
فحوى اتصال نصر اهلل مع خالد مشعل وحديثه 

عن تعاون إلفشال العدوان، مبثابة »رسالة قوة 
تؤكد أن حماس والشعب الفلسطيني ليسا 

وحدهما في امليدان، وبأن استمرار العدوان على 
القطاع ستكون له تداعيات على مجمل األوضاع 

في املنطقة«.
ولكن مصادر لبنانية رسمية تؤكد ان »الطرفني 

املعنيني مباشرة باملوضوع، أي حزب اهلل 
وإسرائيل ليسا بوارد حتريك اجلبهة«، الفتة 

إلى أن »كل احملاوالت األخرى التي نشهدها من 
قبل أطراف آخرين، تبقى محدودة وتعالج«، 

متوقعة أن تستمر عمليات إطالق الصواريخ من 
اجلنوب اللبناني نظرا لصعوبة ضبط املوضوع 

بنسبة 100% من قبل أجهزة الدولة.
ولكن اجلهة اللبنانية األساسية املعنية بجبهة 
اجلنوب، أي حزب اهلل، ليست بوارد إشعال 

هذه اجلبهة مادامت إسرائيل بعيدة عنها. وترى 
جهات معارضة ومعادية حلزب اهلل أن املعادلة 

باتت واضحة، ومعها توزيع املهام، إغالق محكم 
جلبهة اجلنوب وضبط حدودها مقابل استباحة 

كاملة للحدود الشرقية مع سورية وجعلها جبهة 
بديلة وساحة نفوذ مطلق حلزب اهلل.

وإذ وجد كثيرون في قصف غزة فرصة 
الستعادة املقارنات غير املجدية بني وحشية 

إسرائيل ودموية األسد، ومناسبة للتصبب على 
»ظلم األقربني« في سرديات عاطفية ال تفعل 

سوى تأكيد املؤكد، يبقى أن تلك املقاربات كلها 
تصب في منهجية تفكير وتقييم لم تخرج بعد 

من طور »املمانعة«.
فان يطالب جمهور غير قليل من اللبنانيني 

والسوريني املؤيدين للثورة حزب اهلل 
باالنسحاب من سورية وتوجيه بندقيته الى 

إسرائيل نصرة ألهالي غزة، يكشف أوال جهال 
عميقا باحلزب وآليات اتخاذ القرارات داخله، 

وتشبعا كبيرا بحتى »pop culture« »بروباغاندا 
املقاومة« التي ساقها لنفسه طوال سنوات حتى 
حتولت ثقافة جمعية شائعة أو ما يسمى ضمن 

خصومه.
فهؤالء عندما يطلبون ما يطلبون، كأنهم يقرون 

ضمنيا أو ال إراديا رمبا، بأن حزب اهلل مقاوم 
عن حق، وضل الطريق بذهابه الى سورية. لذا 
يكفي تذكيره بأن البوصلة هي فلسطني ليعود 
الى الصراط املستقيم ويحقق رغبة اجلماهير.

وتضيف: ليس بسيطا أن تأتي تلك املطالب من 
بيئة يفترض أن تكون ضد سالح حزب اهلل 

جملة وتفصيال، ال لكونه أطاح مبقاومة علمانية 
ملصلحة أخرى دينية فحسب، وال لكونه وجه 
سالحه الى الداخل اللبناني بعد 2006، بل ألن 
سالحه هذا خارج عن إطار الدولة التي تعاقد 

اللبنانيون على بنائها بعد انتهاء احلرب األهلية. 
وألن هذا السالح نفسه كان واليزال بيضة 

راجحة في قبان السياسة الداخلية واإلقليمية.
إن من يذكرون بالبوصلة الفلسطينية عند كل 
مفترق، ال ميانعون عمليا في انخراط احلزب 
بحروب إقليمية وال يعارضون ان يؤدي دورا 

يتجاوز حدود لبنان، طاملا توافق ذلك مع 
سياساتهم ومصاحلهم. لكن كيف يستوي 
ضدان حتت سقف واحد؟ كيف ميكن من 

يعارض تدخل حزب اهلل في سورية أن يطالب 
به في غزة مبعزل عن أي اعتبار للبنان ورغبة 

اللبنانيني؟ فباعتماد املنطق نفسه، يصبح 
من حق حزب اهلل اختيار قضاياه وساحات 
قتاله وفق أولوياته هو، سواء كانت سياسة 

او إستراتيجية أو حتى دينية بغض النظر عن 
مصالح مواطنيه وأهوائهم.

أما القول إن اللبنانيني مفتونون باملقاومة وأدوار 
البطولة، فيكفي أن أبناء اجلنوب بدأوا يظهرون 

على وسائل اإلعالم ويفصحون صراحة عن 
عدم رغبتهم في إطالق الصواريخ من حقولهم 

واستدراج إسرائيل اليهم.

حزب اهلل بني احلرب السورية ومعركة غزة
تقرير إخباري

أخبار وأسرار لبنانية

مشعل يزور طهران بعد مصاحلة نصراهلل وحماس
بيروت ـ محمد حرفوش

كشفت مصادر فلسطينية في بيروت عن 
زيارة مرتقبة سيقوم بها رئيس املكتب السياسي 
حلركة حماس خالد مشعل الى طهران، للبحث 
مع القيادة اإليرانية ف���ي »تطورات العدوان 
اإلسرائيلي على غزة وسبل إعادة ترميم جبهة 
املقاومة العربية واإلسالمية في مواجهة العدو 
الصهيوني«. وأشارت املعلومات الى ان األمني 
العام حلركة اجلهاد اإلسالمي رمضان عبداهلل 
شلح لعب دورا أساسيا في إعادة التواصل بني 

مشعل  وإيران وقيادة حزب اهلل.
ولوحظ ان احلزب دعا الى مشاركة جماهيرية 
في مهرجان يوم القدس العاملي الذي سيتحدث 
فيه نصراهلل بعد غد، بعد انكفاء نش���اطاته 
اجلماهيرية في الفترة األخيرة، وإلغاء إفطاراته 
الرمضانية االحتفالية بسبب األوضاع األمنية 
الت���ي متر بها البالد. وحتدثت املعلومات عن 
توافق بني حزب اهلل وحماس وحركة اجلهاد 
على تكثيف اللقاءات املشتركة في املرحلة املقبلة 
بهدف بلورة صيغ وأشكال جديدة للتنسيق 

بني كل قوى هذا احملور.

عراجي لـ »األنباء«: ال حل في ملف الرئاسة على املدى املنظور

٭ معلومات جديدة: في جديد املعلومات التي أبلغت بها السلطات 
املعنية من أجهزة غربية أن »جبهة النصرة« و»داعش« تتسابقان 
لتنفيذ مخطط يقضي بخطف سياسيني وعسكريني ملقايضتهم 
بالسجناء اإلسالميني املتطرفني في سجن رومية. وقد يترافق 

ذلك مع عملية شغب يقوم بها املذكورون للسيطرة على السجن 
واحتجاز رهائن من حراس الزنازين.

٭ 3 شروط: حيال مضي العماد عون في ترشيحه بعد ما 
تضمنته مبادرة الرئيس احلريري، كشف مصدر مقرب من 

الرابية، أن العماد عون يتراجع عن ترشحه أو يخرج ذاته من 
هذه املواجهة، إذا ما متكن من حتصيل ثالثة أمور تتوزع، بني 

تفاهم القوى السياسية وفق ترجمة دستورية الحقا، أوال على 
حتديد آلية انتخاب رئيس اجلمهورية غير املعتمدة حاليا، 

ثانيا،  حتديد آلية تسمية رئيس احلكومة ومهلة التشكيل، 
وثالثا التفاهم على قانون لالنتخابات النيابية حديث ويحرر 
املرشحني املسيحيني من أصوات غير املسيحيني بحيث يفوز 

النائب املسيحي بأصوات املقترع املسيحي.
٭ سجال بني بريد واحلريري: بالنسبة إلى قول الرئيس سعد احلريري 

بأن إجراء انتخابات نيابية في غياب رئيس للجمهورية يعني 
مجلس نواب من دون رئيس للمجلس ألنه من النواب من سينتخب 

رئيسا للمجلس وهو غير قادر على انتخاب رئيس اجلمهورية، 
قال الرئيس نبيه بري: أنا أشارك احلريري في حرصه على رئاسة 

املجلس، لكن ما يجدر التوقف عنده، أنه ال ميكن اختيار رئيس 
احلكومة أيضا بعد االنتخابات النيابية من دون وجود رئيس 

اجلمهورية امللزم بالتشاور مع رئيس املجلس، وإجراء استشارات 

مع النواب لتسمية رئيس احلكومة، وبالتالي فإن استمرار الشغور 
الرئاسي مينع إمتام هذا املسار الدستوري، علما أن املجلس 

يستطيع من حيث املبدأ أن يجتمع وينتخب رئيسه. وأضاف: إذا 
كان انتخاب رئيس املجلس النيابي صعبا بدرجة في ظل غياب 

رئيس اجلمهورية، فإن اختيار رئيس احلكومة أصعب بدرجات، 
لذلك فإن انتظام عمل املؤسسات يستوجب إجناز االستحقاق 

الرئاسي سريعا ألن انتخاب رئيس اجلمهورية هو مبثابة »إفتح يا 
سمسم«. وتقول مصادر نيابية مقربة من الرئيس بري إنه راودته 

فكرة إجراء مشاورات نيابية وسياسية للوصول إلى مقاربة إيجابية 
حول انتخاب الرئيس وقانون االنتخابات، لكنه بعد إجراء عملية 

جس نبض بعيدا عن األضواء ومتابعة وتقومي املواقف املعلنة وغير 
املعلنة وجد »أن ال بصيص أمل في الوصول الى نتائج إيجابية«، 

كما عبر مؤخرا أمام زواره، ما جعله يتراجع عن هذه الفكرة.
٭ حفل مقتضب: كشفت مصادر حكومية أن املشاورات التي 

جرت بني الرئيس سالم وقائد اجليش بشأن شكل االحتفال 
املنوي إقامته في الفياضية في األول من أغسطس ملناسبة 
عيد اجليش في ظل غياب رئيس اجلمهورية خلصت إلى 

عدم إقامة احتفال رسمي موسع واختصاره بحفل مقتضب 
لتخريج الضباط اجلدد، يتولى خالله قائد اجليش تسليمهم 

شهادات التخرج بدل السيوف التي درجت العادة أن يقوم 
رئيس اجلمهورية بتسليمهم إياها بوصفه القائد األعلى 

للقوات املسلحة، الفتة الى أن سالم أبى ترؤس االحتفال وكالة 
عن رئيس اجلمهورية احتراما منه ملوقع الرئاسة األولى 

ورمزيتها.

التي أوصلت املالكي إلى احلكم 
النظام  العراق، وتسيير  في 
السوري مبا تقتضيه مصاحلها 
وطموحاتها، تسعى لالستيالء 
على احلكم في لبنان لضمه إلى 
منظومتها السياسية واألمنية 
ضمن نط���اق االمبراطورية 

املوهومة.
واستطرادا يؤكد عراجي أن 
كل مبادرة حريرية كانت أو 
جعجعية لن تلقى آذانا صاغية 
من قبل ح���زب اهلل والعماد 
عون، ألن األولوية لدى فريق 
إيران والنظام الس���وري في 
لبنان هي لتعطيل االستحقاق 
الرئاس���ي وش���ل احلكومة 
الن���واب، متمنيا  ومجل���س 
في املقاب���ل على العماد عون 
كأحد أطراف التعطيل، أن يعي 
خطورة املشروع اإليراني في 
لبنان واملنطقة، وأن يدرك أن 
حزب اهلل يستعمله كحصان 
طروادة في مهمته التعطيلية 
لالنتخابات الرئاسية، مستدركا 

بالقول ان السياسة األميركية 
واإليرانية واإلسرائيلية، ثالثة 
أوجه ملشروع واحد أال وهو 
تقسيم العالم العربي، خصوصا 
أنه من غير املستبعد أن تكون 
عملية تهجير مسيحيي املوصل 
اللعبة  العراق من ضمن  في 
االستخباراتية لهذا املثلث الذي 
انزلق العماد عون إلى ضفته 
اإليرانية في إطار بحثه عن 

كرسي الرئاسة.
وردا عل���ى س���ؤال ختم 
النائب عراج���ي مؤكدا أنه ال 
حل على املدى املنظور لألزمة 
الرئاسية في لبنان، وأن كل 
اللبنانية  الساحة  ما تشهده 
من ح���راك ومس���اع إلنقاذ 
االستحقاق ما هي إال خطوات 
لن تثمر انفراجا، وس���يبقى 
الفشل مادام حزب  مصيرها 
اهلل يأب���ى فتح األف���ق أمام 
اللبناني���ني النتخاب رئيس 
وعودة االنتظام إلى املؤسسات 

الدستورية.

إقليمي���ة متكنها من  فرصة 
وضع يدها على موقع الرئاسة 
اللبنانية بعد أن وضعت يدها 
على رئاسة احلكومة العراقية 

والرئاسة السورية.
لف���ت عراجي في  وعليه 
تصريح ل���� »األنباء« إلى أن 
إي���ران تريد وضع يدها على 
قرار املنطقة في إطار سعيها 
الس���تعادة اإلمبراطوري���ة 
الفارس���ية، بدليل ما صرح 
ب���ه القائد الس���ابق للحرس 
الثوري اإليراني واملستشار 
احلالي للخامنئي الفريق يحيى 
رحيم صفوي، بأن حدود بالده 
احلقيقية ليست كما هي عليها 
اآلن بل تنتهي عند ش���واطئ 
البحر األبيض املتوس���ط، ما 
يعن���ي أن دور حزب اهلل في 
لبنان هو تقويض الس���لطة 
الش���رعية والهيمن���ة على 
السياسة احمللية واخلارجية 
للدولة متهيدا إلخضاعها حتت 
شعار املقاومة واملمانعة، فإيران 

بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو كتلة املستقبل 
النائب د.عاص���م عراجي أن 
قوى 14 آذار لم تفاجأ مبواقف 
املتنطح���ني لالعتراض على 
مبادرة الرئيس احلريري، وذلك 
لكونهم موظفني لدى أنظمة 
إقليمية أوكل���ت اليهم مهمة 
الرئاسية  عرقلة االنتخابات 
وقطع الطريق أمام كل مسعى 
من شأنه إعادة االنتظام إلى 
املؤسسات الدستورية، معتبرا 
بالتالي أن إيران ومن خلفها 
حزب اهلل ال تريد حال لألزمة 
الرئاسية قبل اجنالء صورة 
مفاوضاتها مع األميركي حول 
امللف النووي، خصوصا بعد 
أن تلقت صفع���ة كبيرة في 
العراق حيث يتالش���ى حكم 
املالكي أمام التمدد »الداعشي«، 
مشيرا مبعنى آخر إلى أن إيران 
تريد إبق���اء الوضع اللبناني 
على حال���ه بانتظار اقتناص 

عاصم عراجي

استقالة أعضاء من املجلس الشرعي األعلى
ومصادر دار الفتوى تتحدث عن مفاجأة قريبة

بيروت: تقدم أربعة من أعضاء املجلس اإلسالمي 
الش����رعي األعلى الذي يرأسه مفتي اجلمهورية 
الشيخ محمد رشيد قباني، منضمني إلى سبعة 
سبقوهم لالستقالة احتجاجا على تأزم الوضع 
بني فريق املفتي واملجلس الشرعي اآلخر املدعوم 

من رؤساء احلكومة.
وأعلن األعضاء استقالتهم في مؤمتر صحافي 
في نقابة الصحافة، وهم: الشيخ مصطفى بنبوق 
ود.هيثم الفوال واحملامي عمر طربية وس����عد 
الدين عانوتي. وسبقهم إلى االستقالة دون إعالن: 
احملامي هاني قباني والشيخ أمير رعد واحملامي 
صالح الدسوقي وموفق الرواس وطالل مجذوب 

ومحمد سنو وربيع قاطرجي.
وفي حني اعتبرت أوساط املجلس الشرعي 
اآلخ����ر الذي يرأس احملامي عمر مقاوي، أن عقد 
»مجل����س املفتى« انفرط عق����ده، وبالتالي بات 
بإم����كان املجلس املدعوم من رؤس����اء احلكومة 

انتخاب مفت جديد، قالت أوس����اط دار الفتوى 
ل����� »األنباء« ان االس����تقاالت احلاصلة لن تفقد 
املجلس الشرعي نصابه )املجلس مؤلف من 32 
عضوا وعدد املستقيلني 11 فيما النصاب القانوني 
13( وان معظم االستقاالت متت لتفادي املالحقة 
القانونية التي باشرتها النيابة العامة ضد اعضاء 
هذا املجلس بجرم »انتحال صفة« تبعا لرفض 

مجلس الشورى االعتراف بانتخابهم.
ومتسكت األوس����اط بالقول إنه لو استقال 
املجلس بكامل اعضائه فإن الهيئة الناخبة للمفتي 
والت����ي جعلها من 2500 ناخب بدال من 104 كما 
في الس����ابق وهذا ليس ملصلحة مرشح رؤساء 

احلكومة الشيخ عبداللطيف دريان.
األوساط عينها حتدثت ل� »األنباء« عن مفاجأة 
افتائية، منتظرة في ضوء مباحثات بني عواصم 
إقليمية، وأش����ارت إلى »خطاب مهم« س����يكون 

للمفتي قباني صبيحة يوم العيد.

الشاشات اللبنانية توحدت حول غزة

خارطة طريق احلريري تواجه بحملة عونية
وسالم يُعلن: ال خطة أمنية بالتراضي بعد اليوم

االستحقاق.
غاتش���يا  وس���يلتقي 
املاروني بشارة  البطريرك 
اكد من جهته  الذي  الراعي 
ان املسيحيني سيواصلون 
صمودهم في لبنان والشرق 
االوس���ط من دون خوف، 
وق���ال: من غي���ر املمكن ان 
تعيش دولة من دون رئيس، 
واصفا ما جرى بأنه اغتيال 

لرئاسة اجلمهورية.
السفير  ابلغ  من جهته، 
االيراني محم���د فتح علي 
وزير العمل سجعان القزي 
ن���ه ال ڤيت���و ايرانيا على 
اي مرش���ح للرئاس���ة في 
لبنان، باستثناء ان يكون 
الرئيس قادرا على احلفاظ 
على االستقرار واالستقالل 
والعالقات اجليدة مع محيطه. 
واضاف: االستحقاق الرئاسي 
هو استحقاق لبناني بامتياز، 
واللبناني���ون هم اصحاب 

القرار في هذا الشأن.
ف���ي املقابل ب���رز امس 
تصعيد الفت من جانب التيار 
الوطني احل���ر في املبادرة 
عكسه بيان اللقاء املسيحي- 
بيت عينا الذي تاله النائب 
الفرزلي ورد  ايلي  السابق 
فيه على طروحات احلريري 
حول رئاس���ة اجلمهورية 
رافض���ا اياها باملطلق، وقد 
الى  سارع مكتب احلريري 
الرد اسفا للقراءة املغلوطة 
خلطاب���ه، والت���ي تعمدت 
النبيلة  حتريف مقاص���ده 
واغراقه بتحليالت ومحاسبة 
نوايا غير موجودة اصال، 
والعودة باحلوار السياسي 

الى دائرة التعقيد.
في هذا الوقت جدد حزب 
اهلل الدعوة النتخاب رئيس 

بالتوافق.
ابراهيم  النائب  بدوره، 

كنعان امني سر كتلة التغيير 
واالصالح علق على مبادرة 
احلريري بالقول ان احلاصل 
هو اعطاء كل طرف وجهة 
نظره باتفاق الطائف، وسأل 
هل يقول الطائف انه يجب 
اال يتمثل املس���يحيون في 
الرئاسة مبن ميثلهم لذلك 
نحن نق���ول باحترام ارادة 

املسيحيني مبن ميثلهم.
وعل���ى صعيد جلس���ة 
ال���وزراد غدا، قال  مجلس 
رئيس احلكومة متام سالم 
ان ملحق بند الرواتب اضيف 
الى جدول اعمال اجللس���ة 
بناء عل���ى طلب وزير املال 
علي حسن خليل، موضحا 
ان بند تفريغ اساتذة اجلامعة 
وتعيني العم���داء مازال في 
املقدمة، واصفا هذه اجللسة 
بانها امتحان للنيات حيال 

تسهيل عمل احلكومة.
في غضون ذلك، ذكرت 
مصادر هيئة علماء املسلمني 
انها تلق���ت وعدا من وزير 
الداخلية نهاد املش���نوق، 
باالفراج عن الشيخ حسام 
الصباغ خالل 48 ساعة، واال 

فالنزول الى الشارع.
وقال الشيخ خالد السيد 
في اعتصام احتجاجي: ان 
كنتم عاجزي���ن عن رفض 
الهيمنة على السلطات االنية 
والعسكرية لصالح حزب 
ايران فبئس هذه الشراكة 

الوطنية.
الرئيس متام سالم قال 
من جهته ان االجهزة االمنية 
لن تطبق اخلط���ة االمنية 
بالتراض���ي، بعدما اظهرت 
جاهزية متقدم���ة جدا في 
مواجهة االرهاب اخلارجي، 
واخللل االمني الداخلي وقال 
ان االس���تقرار يكون بنزع 

فتيل الفتنة املذهبية.

د.سمير جعجع.
واكد اجلميل والسنيورة 
على وج���وب اخلروج من 
مرب���ع االنتظ���ار واحياء 
دينامية تقوم على طرد شبح 
التعطي���ل بدءا من انتخاب 
رئي���س اجلمهورية، ودعا 
حزب الكتائب الى انهاء والية 
الى  الرئاسي، ودعا  الفراغ 
حماية دولية للمس���يحيني 

في العراق.
ه���ذه اجلول���ة طرحت 
تس���اؤالت حول ما اذا كان 
ف���ي وارد 14 آذار ترش���يح 
ش���خصية ماروني���ة من 
صفوفه���ا في اطار »اخلطة 
الرئاسية، وبعدما اكد  ب« 
رئيس حزب القوات اللبنانية 
د.سمير جعجع استعداده 
لسحب ترشيحه الرئاسي.

وتقول اوساط متابعة ل� 
»األنب���اء« ان معالم اخلطة 
)ب( لم تتبلور بعد، مشيرة 
ال���ى ان في صفوف 14 آذار 
اكثر من مرشح، وان الرئيس 
امني اجلميل مرشح تلقائي، 
يرى انه ميتلك فرصة جيدة، 
وهو الذي كان التزاما بإجماع 
14 آذار على ترشيح جعجع، 
وينظر الى وحدة هذه القوى، 
معتب���را ان االلتفاف حول 
ترشيحه من اآلن وصاعدا 
سيتخذ مسارا جديدا يؤدي 

الى جناح هذا التحالف.
وترافقت جولة السنيورة 
واحلريري مع حترك ڤاتيكاني 
حتدثت عن���ه »األنباء« في 
وقت س���ابق، وقد باش���ره 
البابوي غبريال  الس���فير 
غاتشيا الذي اجرى اتصاالت 
مع سفراء الدول االساسية 
املعنية باالستحقاق الرئاسي 
في لبنان، ومن بينهم السفير 
االيراني اجلديد في محاولة 
الستكشاف آفاق حتريك ملف 

بيروت ـ عمر حبنجر

التلفزة  بثت محط���ات 
اللبنانية نشرة اخبار موحدة 
مساء االثنني الثالثاء حتت 
عنوان »فلس���طني لس���ت 

وحدك«.
وتزامن توحد الشاشات 
اللبنانية حول غزة مع اتصال 
اجراه االمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل مع 
املسؤول السياسي حلماس 
خال���د مش���عل مؤك���دا له 
وق���وف املقاومة الى جانب 
االنتفاض���ة الفلس���طينية 
الفلسطيني قلبا  والشعب 
وقالبا، وارادة ومصيرا، مع 
استعداده للتعاون والتكامل، 
مبا يخ���دم حتقيق اهدافها 

وافشال اهداف العدوان.
التواص���ل  مواق���ع 
االجتماعي تخطت االحداث 
االمنية والتطورات لتركز 
على مبادرة توحيد نشرات 

االخبار حول غزة.
في املقابل، كان هناك من 
لم تعجبه املبادرة الى درجة 
اعالن االستياء من االعالم 
اللبناني، حيث قالت احدى 
املغردات: انتظرمت غزة كي 
تتوحدوا وتتوقفوا عن سب 
بعضكم بعضا، وقال آخر: 
لبنان لم يجمعنا، جمعتنا 
غزة. وغرد احدهم ساخرا 
بالقول: الي���وم والول مرة 
ش���اهدنا على قناة »املنار« 
)ح���زب اهلل( مذيع���ة بال 

حجاب.
وامام هذا املشهد االقليمي 
املش���تعل، بدا ملف رئاسة 
اجلمهورية اللبنانية عشية 
التاسعة النتخاب  اجللسة 
اليوم باردا وسط  الرئيس 
ارتفاع وتائر الس���جال بني 
التيار  تيار املستقبل وبني 
الوطن���ي احلر بع���د بيان 
»اللقاء املسيحي« احملسوب 
على هذا التيار، والذي رفض 
مبادرة سعد احلريري، وقد 
استتبع امس مبوقف لكتلة 
التغيي���ر واالص���الح رمبا 
افضى الى كسر اجلرة نهائيا 

بني احلريري وعون.
وعشية اجللسة النيابية 
اليوم  املق���ررة  التاس���عة 
النتخ���اب رئي���س جديد 
للجمهورية، لم تظهر معطيات 
مشجعة، والالفت جولة كتلة 
املستقبل على عدد من قيادات 
14 آذار للبحث في خريطة 
الطريق التي عرضها الرئيس 
سعد احلريري وصوال الى 
انتخاب رئيس اجلمهورية، 
وقد اس���تهل الرئيس فؤاد 
السنيورة اجلولة، بزيارة 
ام���ني اجلميل في  الرئيس 
بكفيا يرافقه نادر احلريري 
مدير مكتب سعد احلريري 
وس���يلتقي وفد املستقبل 

)محمود الطويل( وقفة تضامنية مع ابناء غزة بدعوة من مؤسسة اطفال الصمود على كورنيش الرملة البيضاء 


