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قضية اليوم

ال أكره شباب حزب الله
لكنني لست مع منطق
الحزب التخريبي في
سوريا (ألدو أيوب)

القوات قررت:

فليحكم سمير
جعجع
تزامن إعالن القوات اللبنانية ترشيح رئيسها سمير جعجع الى االنتخابات الرئاسية مع ذكرى
«محاولة اغتياله» .التوقيت كان «صدفة» ،يقول القواتيون .تسبق القوات الجميع في هذه الخطوة،
فهي تريد إحداث تغيير في الواقع السياسي .البرنامج االنتخابي لن يتأخر أيضًا ،فهو سيصدر منتصف
هذا الشهر .سمير جعجع ال يناور .فرض ترشحه على فريقه
ليا القزي
«ن � �ح � �ن ��ا ه � � � ��ون» ف � ��ي م � �ق ��ر رئ� �ي ��س
القوات اللبنانية سمير جعجع في
معراب ،وتحديدًا قاعة االجتماعات
ال �ك �ب ��رى .وه� ��ا ه ��و ال �ن��ائ��ب ج ��ورج
ع � � ��دوان ال� � ��ذي ان� �ت� �ش ��رت ش��ائ �ع��ات
ك� �ث� �ي ��رة ع� ��ن خ�ل��اف� ��ات ب �ي �ن��ه وب�ي�ن
القواتُ ،يعلن أن «الهيئة التنفيذية
ف��ي ح��زب ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ق��ررت
ب��اإلج �م��اع ت��رش�ي��ح رئ �ي��س ال�ح��زب
سمير جعجع الن�ت�خ��اب��ات رئ��اس��ة
الجمهورية اللبنانية» .الترشيح
أت� � � � ��ى ان � � �ط� �ل��اق� � ��ًا م � � ��ن «ال � � �ث� � ��واب� � ��ت
ال�س�ي��اس�ي��ة ل �ل �ق��وات وق� ��وى ال��راب��ع
ع �ش��ر آذار» ،إض��اف��ة ال ��ى «اح �ت��رام
الحزب للقواعد الديموقراطية في
امل��واج�ه��ة السياسية ،وألن إح��داث
ت�غ�ي�ي��ر ج� ��ذري ف ��ي ال ��واق ��ع ال��راه��ن
بات ضرورة ملحة للخروج من هذا
النفق».
ع� �ك ��س م � ��ا ق � ��د ي �ت �خ �ي ��ل ال� �ب� �ع ��ض،
«م � � �خ � � �ف � � �ف � ��ة» ك � � ��ان � � ��ت ي � � � � ��وم أم � ��س
اإلج � � � � ��راءات األم� �ن� �ي ��ة ف� ��ي م� �ع ��راب.
حاجز لقوى االم��ن الداخلي مؤلف
من ثالثة عناصر وس�ي��ارة رباعية
ال��دف��ع ،قبل كيلومتر واح��د تقريبًا
من مقر جعجع .يسأل العناصر عن
هويات امل��ارة ،يفتشون الصندوق،
ق � �ب� ��ل أن ي � �س � �م � �ح� ��وا ل � �ل � �س � �ي� ��ارات
ب �م �ت��اب �ع��ة ط��ري �ق �ه��ا .أم � �ت ��ار ق�ل�ي�ل��ة
تفصل عن الحاجز الثاني لـ«األمن
اُل��داخ �ل��ي» .إض��اف��ة ال ��ى التفتيش،
تطلب البطاقة التعريفية .الحاجز
الثالث قواتي «قح» .شباب يرتدون
ال � �ب ��ذالت «ال ��زي �ت �ي ��ة» ي �ط �ل �ب��ون م��ن
ال ��زائ ��ر ع ��دم اص �ط �ح��اب أي غ��رض

تنصل غير مباشر
حلفاء جعجعّ :
عكست مواقف حلفاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع ف��ي معسكر  14آذار ح��ال إرب��اك ف��ي صفوفهم،
محاولني التنصل من ترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية،
بتأكيدهم أن�ه��م ل��م يحسموا بعد اس��م مرشحهم .ولفت
بعضهم إلى أن هذا املرشح يجب أن تكون له حظوظ في
وأك��دت مصادر قريبة من رئيس تيار املستقبل
النجاحّ .
سعد الحريري لـ«األخبار» أن جعجع يريد بإعالنه ترشحه
للرئاسة «قطع الطريق على أي مرشح آخر من فريقنا».
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ع� ّ�م��ا إذا ك��ان ت�ي��ار املستقبل ي�ع��ارض
ترشيح جعجع ،قالت مصادر الحريري« :ال نستطيع أن
نمنع أح�دًا من إع�لان ترشحه» .وأك��دت املصادر أن تيار
تبني ترشيح جعجع أو
املستقبل لن يحدد موقفه لناحية ّ
ال في انتظار موقف موحد من  14آذار.
ب��دوره ،أكد نائب رئيس املجلس النيابي فريد مكاري أنه
س�ي��دع��م امل��رش��ح ال ��ذي ت��دع�م��ه ق��وى  14آذار «ث��م سنرى
موقف الشيخ سعد ال�ح��ري��ري» .وق��ال« :جعجع م��ن أب��رز

الى القاعة ،وانتظار «الباص» الذي
س �ي��وص �ل��ه ال � ��ى م� �ك ��ان االج� �ت� �م ��اع،
ن �ظ �رًا إل ��ى وج ��ود م�س��اف��ة ب�ي�ن آخ��ر
الحواجز واملبنى.
ن ��واب ال �ح��زب وق �ي��ادي��وه يتنقلون
ب �ي��ن ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ،ي � �ت � �ص� ��ورون،
ي �ض �ح �ك ��ون ،ي ��دخ� �ن ��ون ،م�ج�م�ع�ين
ع �ل��ى أن «ت ��رش ��ح ج �ع �ج��ع ف ��ي ه��ذا
ال��وض��ع ض� ��رورة» .لحظات قبل أن
تظهر مسؤولة «الحكيم» اإلعالمية
أنطوانيت جعجع ،داع�ي��ة الجميع
ال� ��ى ال� ��دخ� ��ول ،م ��ن دون أن تنسى
ال� �ت ��رح� �ي ��ب «ب� � � �ح � � ��رارة» ب� �م ��ن ت�ط��أ
قدماه معراب للمرة االول��ى .الشاب

ّ
قياديي  14آذار ونكن له كل احترام ومحبة ،لكن في النهاية
أنا مع من يدعمه فريق  14آذار ،والرئيس الحريري».
وأك ��د ع�ض��و كتلة املستقبل غ ��ازي ي��وس��ف أن�ن��ا «نلتزم
ب�ح�ل�ف��ائ�ن��ا ف��ي  14آذار ال �ت��ي س �ت��ذه��ب ال ��ى االن �ت �خ��اب��ات
ال��رئ��اس�ي��ة ب�م��رش��ح واح ��د م��ن ص�ف��وف�ه��ا» .ول �ف��ت إل ��ى أن
«معركة الرئاسة يجب أن تكون م��دروس��ة ،بحيث تكون
ملرشحنا حظوظ كبيرة في الفوز ،ومرشح تيار املستقبل
سيكون من  14آذار وليس رئيس التيار الوطني النائب
ميشال عون» .وأكد رئيس حزب الوطنيني األحرار النائب
دوري شمعون أن «خطوة ترشيح جعجع كانت منتظرة،
لكن ال�ق��رار النهائي في ه��ذه املسألة يعود لقوى  14آذار
ككل» .وقال« :في النهاية ،ستعقد قوى  14آذار اجتماعًا
ألن ه�ن��اك مرشحني آخ��ري��ن .وسنتخذ موقفًا م��وح�دًا».
وردًا على س��ؤال ،ق��ال إن «مواصفات جعجع جيدة ،لكن
على الكل أن يوافقوا عليه ،وعلينا أن نبحث في إمكانيات
وحظوظ وصوله الى سدة الرئاسة رغم مواصفاته».

امل�ك�ل��ف بتفتيش ال��داخ �ل�ين لطيف
ج� � �دًا .ب��اب �ت �س��ام��ة ي �ع �ت��ذر ع ��ن ه��ذه
ال �ت ��داب �ي ��ر« ،ول� �ك ��ن ه� ��ذه األوام � � ��ر».
أع�ل��ام ال� �ق ��وات ك �ث �ي��رة ف��ي ال��داخ��ل،
وال� � � � ��ورود ال �ح �م ��ر أي � �ض� ��ًا .أع �ض ��اء
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وت�ك�ت��ل ال �ق��وات
ال �ن �ي��اب��ي وال �ه �ي �ئ��ات امل ��رك ��زي ��ة ف��ي
الحزب موجودون هنا .أين مسؤول
ج �ه ��از االع �ل ��ام وال� �ت ��واص ��ل م�ل�ح��م
ً
رياشي؟ «كما العادة ،تأخر قليال»،
يجيب أحد القواتيني .في وقت كان
فيه النائبان ع��دوان وإي�ل��ي كيروز
يتناقشان جانبًا ،دخلت «السيدة
االولى» في معراب ستريدا جعجع.

ستريدا :المرحلة
بحاجة الى رجل
قوي ،ولذلك لم أكن
أنا المرشحة

وصول هادئ رغم طلتها األنيقة ،ال
تصفيق وال ترحيب خاصًا .جلست
م �ك��ان �ه��ا ول� ��م ت �ت��رك��ه إال ل�ت�ص��اف��ح
ب�ين ال�ح�ين واآلخ ��ر أح��د «ال��رف��اق».
خ�ل��ف سمير جعجع أق�ف�ل��ت أب��واب
ال �ق��اع��ة ،ل �ي �ب��دأ ال �ل �ق��اء ب��ال�ن�ش�ي��دي��ن
ال ��وط� �ن ��ي وال � �ق� ��وات� ��ي .ال �ق ��وات �ي ��ون
الذين استمعوا الى «كلنا للوطن»،
ص��دح��ت ح�ن��اج��ره��م وه ��م ي ��رددون
«نحنا ال �ق��وات ال�ل��ي فينا ،مقاومة
وإيمان .نحنا هون بلبنان».
قبل تعداد الحضور ،ألقى جعجع
ك �ل �م��ة أوض � ��ح ف �ي �ه��ا أن االج �ت �م��اع
ال� ��ذي ت �ع �ق��ده ال� �ق ��وات «اس�ت�ث�ن��ائ��ي

كرامي عن ترشح جعجع :يوم أسود
ً
علق الوزير السابق فيصل كرامي
ع �ل��ى إع �ل��ان رئ �ي��س ح ��زب ال �ق��وات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ترشحه
إل ��ى رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ،ب��ال�ق��ول:
«ف��ي ه��ذا ال�ي��وم األس��ود م��ن تاريخ
لبنان ،نجح قاتل رشيد كرامي في
ت�ق��دي��م ال �ص��ورة ال�ن�م��وذج�ي��ة مل��دى
االن� �ح ��دار األخ�ل�اق ��ي ال� ��ذي وص�ل��ت
ال � �ي� ��ه أس� � ��س ال� �ع� �ق ��د االج� �ت� �م ��اع ��ي
ال �ل �ب �ن��ان��ي ،وال� �ق� �ي ��م ال� �ت ��ي ت��أس��س
عليها هذا الوطن».

أض� � � � � ��اف« :ل� � �ق � ��د ج � �م� ��ع امل � �ح � �ك ��وم
ب � ��االع � ��دام وال � �خ � ��ارج م ��ن ال �س �ج��ن
بعفو غير دستوري وغير قانوني،
أرك� � ��ان ح ��زب ��ه «ال� �ع ��روب ��ي امل� �ق ��اوم
العاشق للبنان ولألشقاء العرب،
ورب� �م ��ا الح �ق��ًا ل�ف�ل�س�ط�ين أي �ض��ًا»،
ب� �ه ��دف ال � �ت � �ش ��اور ح � ��ول ت��رش �ح��ه
ل��رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة .وطبعًا أدى
التشاور «الديمقراطي» إل��ى طرح
ه��ذا امل�ج��رم مرشحًا منقذًا للبالد
والعباد».

وقال  «:أنا ،فيصل عمر عبد الحميد
كرامي ،ال أستطيع منع هذا املجرم
م ��ن ال ��وص ��ول ال� ��ى رئ ��اس ��ة ل �ب �ن��ان.
وال رغ�ب��ة ل��ي ف��ي ت��وج�ي��ه أي كلمة
ّ
املطبلني ل��ه ،وال
لداعميه وحلفائه
لسواهم من غير حلفائه ،الساكتني
له وعنه .ان��ي أتوجه ال��ى املرجعية
املارونية التي أسهمت في تأسيس
الجمهورية وق�ي��ام ال��وط��ن ونشوء
ال��دول��ة ،وف��ق امل��واث�ي��ق وال�ت��وازن��ات
الدقيقة ،ال�ت��ي ال ت��زال قائمة حتى

اليوم .اتوجه الى غبطة البطريرك
امل ��ارون ��ي ب �ش��ارة ال��راع ��ي ،ألط��ال�ب��ه
بموقف تاريخي يتالءم مع األدوار
ال� �ت ��ي أداه� � � ��ا أس�ل��اف� ��ه ال� �ك� �ب ��ار ف��ي
ح �ف��ظ ل �ب �ن��ان وامل ��وارن ��ة ع �ل��ى وج��ه
الخصوص».
وخ � �ت� ��م« :ان روح رش� �ي ��د ك ��رام ��ي
الغاضبة ت�ق��ول للبطريرك ال��راع��ي
في هذا اليوم املظلم ،إن لبنان الذي
ن�ع��رف��ه ع�ل��ى ط��ري��ق ال � ��زوال ،وع�ل��ى
املوارنة ان يجترحوا مجددًا الدور

