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� 14آذار تحرق تر�شح جعجع من الدورة الأولى
لم َيحِ ن بعد موعد انتخاب رئيس
الجمهورية .فالظروف لم تنضج،
وبانتظار أن يحين ال��وق��ت ،ف��إنّ
الفراغ في سدّة الرئاسة سيكون سيّد
الموقف بانتظار أن تنجلي طبيعة
االستحقاقات الرئاسية اإلقليمية
إلعادة ترتيب المنطقة من جديد ،بعد
ما خلفه ما يُس ّمى الربيع العربي من
ويالت.
سقط أمر التمديد للرئيس ميشال
سليمان .إال انّ ق��رار االنتخابات
الرئاسية ال يزال ُمستبعدا ً حالياً.
ورغم ذلك يلتئم مجلس النواب اليوم
في ساحة النجمة في جلسة أولى
النتخاب رئيس جديد للجمهوريّة.
ولما كان نصاب الجلسة هو 86
نائبا ً من أصل  ،128فإنّ النصاب
سيتأ ّمن ،إذ أنّ الكتل النيابية في
فريقي  8و  14آذار وف��ي الفريق
الوسطي أعلنت المشاركة.
ال مرشح لرئاسة الجمهورية إال
رئيس حزب القوات سمير جعجع.
إال أنّ األخير سيبقى مرشحاً ،ولن
يسلك ط��ري��ق بعبدا ،ف���أيّ رئيس
في ال��دورة األول��ى من المفترض أن
يُنتخب بغالبية الثلثين من مجلس
النواب.
وعليه ل��ن ت��ك��ون جلسة اليوم
أكثر من جلسة إخفاء النوايا وعدم
وضوح في المواقف المبدئية للكتل
النيابية المنضوية تحت لواء فريق
 14آذار.
يعلم الدكتور جعجع أنّ ق��رارا ً
بتسميته «ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س» لن
يخرج من القاعة العامة للمجلس
النيابي كما صدر قانون العفو عنه
في عام .2005
ل��ق��د أح�����دث ق�����رار المستقبل
التصويت لرئيس «القوات» انقساما ً
في داخله .التزم الكثير من نواب هذا
التيار الصمت ،رافضين التعليق
على ما يجري ،بعد أن نجح جعجع
في إجبار تيار المستقبل على تب ّني
ت��رش��ي��ح��ه وال��ت��ص��وي��ت لصالحه
على ال��رغ��م م��ن الغضب الشعبي
الشمالي.
ما يجري ليس إال معركة البيت
الداخلي لـ  14آذار ،فجعجع يريد
احتواء مسيحيّي  14آذار بتكريس
زعامته عليهم ،بمن فيهم المستقلون
وح��زب الكتائب ،ال��ذي يؤكد وفق
م��ص��ادره أنّ ال��ت��ص��وي��ت لصالح
جعجع خطيئة كبيرة  ،لكن ال خيار
أمامنا ،سنص ّوت اليوم في الدورة
األول���ى لجعجع المرشح الوحيد
وانسجاما ً مع موقف  14آذار ،لكن
غ���دا ً ي��وم آخ���ر ،ف��ي إش���ارة ال��ى انّ
التصويت لجعجع ينتهي اليوم،
وال��رئ��ي��س أم��ي��ن الجميّل سيكون
مرشحا ً في الجلسة الثانية.
وفي السياق ،ح ّمل النائب دوري
ش��م��ع��ون ف��ي ح��دي��ث ل��ـ»ال��ب��ن��اء»
البطريرك ال��م��ارون��ي م��ار بشارة
بطرس ال��راع��ي مسؤولية ترشح
ج��ع��ج��ع ورئ��ي��س ت��ك��ت��ل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون (الذي
لم يعلن ترشحه) .شمعون الذي
يتفهّم حساسية الموقف الطرابلسي
م��ن ترشح قاتل الرئيس الشهيد
رشيد كرامي ،أكد أنه سيكون ملتزما ً
ب��ق��رار  14آذار التصويت لصالح
رئيس «ال��ق��وات» ،ال��ذي لن يحصل
على األصوات التي تخ ّوله أن يصبح
رئيسا ً للجمهورية.

الورقة البيضاء تغلب؟

وعلى المقلب اآلخ��ر ،ف��إنّ فريق
 8آذار وحلفاءه سيصوتون بورقة
بيضاء ،وإنْ لم تعلن كتلتا الوفاء
ال��م��ق��اوم��ة وال��ت��ح��ري��ر والتنمية

موقفا ً لغاية اآلن ،أش��ارت إلى أنه
سيُبنى على ال��ش��يء مقتضاه في
بداية الجلسة ،لكن األهم كما تقول
مصادرها إنها ستدخل متماسكة كما
وعدت ،ولن تقاطع الجلسة.
ول ّما ك��ان فريق  8آذار قد أبقى
أوراق���ه م��س��ت��ورة ،بما فيها ورق��ة
الجنرال ميشال ع��ون ،ف��إنّ ال��دورة
األول��ى ستكون بحسب ما أش��ارت
مصادر نيابية في  8آذار بمثابة
حرق لورقة جعجع الذي ستتف ّوق
الورقة البيضاء على عدد أصواته،
على أمل االنتقال إلى الدورات التي
تلي ،مع تبلور المرشح الحقيقي،
فجعجع ليس المرشح الحقيقي
لتيار المستقبل ،طالما رميت الجلسة
األول��ى على هذا النحو ،ولذلك فهو
سينتقل إلى خيارات أخ��رى بهدف
ال��ب��ح��ث ع��ن م��رش��ح ت��واف��ق��ي غير
«الحكيم» ،فاتصال الرئيس سعد
الحريري بجعجع للتهنئة بالفصح
والقول له «هذا اول اتصال لتهنئة
م��رش��ح��ن��ا ل��رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة
لمناسبة عيد الفصح» ،ليس إال كالما ً
يُقال في مثل هذه المناسبات.

التغيير واإلصالح

وكانت االتصاالت قد تكثفت بين
مختلف األطراف عشية الجلسة .ومع
إعالن تكتل تكتل التغيير واالصالح
قراره المشاركة والتصويت بورقة
ب��ي��ض��اء ،حسمت م��س��أل��ة تأمين
النصاب في جلسة اليوم.

التحرير والتنمية

وأعلنت كتلة التحرير والتنمية
قرارها المشاركة من دون ان تحدّد
وجهة تصويتها .كما أعلن النائب
ميشال المر من عين التينة نيته
المشاركة والنائبة نايلة تويني ،أما
مسار تصويتهما فيحدّدانه أثناء
الجلسة.

جبهة النضال

وأع��ل��ن رئ��ي��س جبهة النضال
الوطني عن ترشح النائب هنري
حلو لرئاسة الجمهورية ،موضحا ً
أن��ه يفتخر بتقديم مرشح جامع
له تاريخه باالنفتاح ،في مرحلة
معيّنة قيل لنا ان نقدم ورقة بيضاء
ولكن رفضنا .ولفت الى «أن اللقاء
الديمقراطي عاد اليوم ليجتمع بكل
أركانه ،واليوم يوم سعيد ،وهدف
االجتماع تثبيت اللقاء الديمقراطي
والتقدم».
وأك���د النائب حلو ب���دوره «أن��ه
م��ن م��درس��ة ال��ح��وار واالن��ف��ت��اح»،
وق��ال« :إنّ البلد م� ّر بفترة انقسام
واصطفافات لم توصل البلد إال إلى
المشاكل التي رأيناها».
وأض����اف« :س���وف ننفتح على
الجميع ،وأن��ا ل��ديّ طموح بإعادة
ال��ح��وار واالن��ف��ت��اح وال��ش��راك��ة بين
الجميع» .وتابع« :يُحكى الكثير عن
الرئيس القوي ،والرئيس القوي هو
الرئيس الذي يجمع وليس الذي لديه
الجماهير ،والقوة هي بالجلوس إلى
طاولة الحوار مع الجميع».
وأكد حلو «أن ال مناورة في الخط
الذي نمشي به ،وال ح ّل إال باالنفتاح
ألن الفراغ هو عدو لبنان».
وكان جنبالط أوفد وزير الصحة
وائل أبو فاعور للقاء الرئيس بري
ورئ��ي��س الحكومة السابق نجيب
ميقاتي والعمل على تسويق ترشيح
النائب حلو ،ال سيما أنّ اوساطه
تشير لـ» »LBCIإلى أنه ال يجوز
ا ّت��ه��ام��ه ب��أن��ه اخ��ت��ار م��رش��ح�ا ً عن
المسيحيين ،باعتبار انّ حلو هو
سياسي عريق وابن البيئة
ابن بيت
ّ

الدرزية ـ المسيحية ،وابن هذا الجبل
وجبل المصالحة ،وبالتالي فإنّ
هذا االختيار هو اختيار المصالحة
ال��درزي��ة  -المسيحية ،وه��و أيضا ً
حفيد ميشال شيحا».
كما زار وف��د من التيار الوطني
الحر ض ّم وزيري الخارجية جبران
باسيل والتربية إلياس بو صعب
والنائب ناجي غ��اري��وس ،رئيس
جبهة النضال الوطني النائب وليد
جنبالط ف��ي حضور قياديين من
الحزب االشتراكي.

ميقاتي وكرامي

وأك��د النائب أحمد كرامي مساء
أم���س أن���ه وال��رئ��ي��س ميقاتي لن
ينتخبا رئ��ي��س ح���زب «ال��ق��وات»
لرئاسة الجمهورية ،بل سيصوتان
لصالح مرشح جنبالط .وأكد النائب
محمد الصفدي مشاركته في جلسة
االنتخاب الرئاسية تنفيذا ً للدستور،
وسيص ّوت بما يمليه عليه ضميره
آخذا ً في االعتبار خصوصية اهالي
طرابلس.

المستقبل

على صعيد فريق  14آذار ،أكدت
كتلة المستقبل تأييدها ودعمها
لترشيح ج��ع��ج��ع ،خ��ص��وص �ا ً أن
برنامجه يعبّرعن تطلعات غالبية
اللبنانيين في أن تكون لهم دولة
س��ي��دة ح��رة مستقلة ،ت��ك��ون فيها
صاحبة السلطة الحصرية على
كامل األراض��ي اللبنانية ،وف��ي أن
ينعموا ب��اس��ت��ق�لال ك��ام��ل ون��ظ��ام
مدني يقوم على تداول
ديمقراطي
ّ
السلطة ويعزز وجود إدارة كفوءة
وعادلة ورؤيو ّية للشأن العام».
وأضافت «إنّ هذا البرنامج يشكل
ان��ع��ك��اس�ا ً ل��م��رت��ك��زات ومنطلقات
انتفاضة االستقالل وتحالف قوى
 14آذار ف��ي م��واج��ه��ة مشاريع
التسلط واإلرغام والسيطرة األمنية
والعسكرية».
وف���ي ه���ذه المناسبة اعتبرت
الكتلة «أن وحدة قوى  14آذار في
مواجهة ه��ذه المشاريع مسألة ال
يمكن التهاون فيها ،بل يجب الحفاظ
عليها».

الكتائب

وأعلن النائب ايلي م��ارون��ي ان
ن��واب ح��زب الكتائب سيص ّوتون
لجعجع ال��ذي س��ارع إل��ى االتصال
بالرئيس أمين الجميّل شاكرا ً له دعم
الكتائب لترشيحه ،وأكد «أنّ مسيرة
الحزبين كما دائما ً ستبقى واحدة».

على األق�� ّل في جلسة االنتخابات
الرئاسية.
وأشارت جعجع بعد لقائها ووفدا ً
من «القوات» رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري في عين التينة ،إل��ى أنّ
كتلة التنمية والتحرير ستحضر
الجلسة وستص ّوت
ولفتت إلى أنّ ب ّري «سبق وأثنى
على برنامج جعجع ف��ي اتصال
معه».
وردا ً على سؤال ،لفتت جعجع إلى
أنّ عضو كتلة المستقبل النائب أحمد
فتفت أعلن «أنّ جعجع مرشحهم لك ّل
الدورات وليس للدورة األولى فقط».

السنيورة

واستقبل رئيس كتلة المستقبل
ف���ؤاد ال��س��ن��ي��ورة ف��ي منزله وف��دا ً
من «ال��ق��وات» حيث ت ّمت منافشة
موضوع االستحقاق الرئاسي ،وقد
سلم ال��وف��د السنيورة نسخة عن
البرنامج الرئاسي للمرشح جعجع.
وإثر االجتماع قال النائب فتفت:
«إن ال��ب��رن��ام��ج ي��ل� ّب��ي الكثير من
تطلعات اللبنانيين وتوقهم الى
تعزيز االستقالل والسيادة والنظام
الديمقراطي واسترجاع دور الدولة
وهيبتها وسلطتها على أرض��ه��ا.
يصب في دعم
كما أنّ هذا البرنامج
ّ
وحدة قوى انتفاضة االستقالل اي
قوى  14آذار التي كانت وستبقى
���وح����دة ف���ي م��واج��ه��ة
واح������دة م� ّ
التحديات التي يتع ّرض لها لبنان
حاضرا ً ومستقبالً .ولهذه األسباب
فإننا قد أبدينا دعمنا وتأييدنا لهذا
الترشيح».

الجم ّيل

ك��م��ا زار ال���وف���د رئ��ي��س ح��زب
الكتائب أمين الجميّل .وأش��ارت
النائبة جعجع في تصريح لها اثر
انتهاء اللقاء مع الجميّل ،الى «ان
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي مهم ج��داً،
ويجب على النواب حضور الجلسة
وممارسة دورهم الدستوري.
وأكدت جعجع «ان قوى  14آذار
بمرشح واحد،
ستذهب إلى الجلسة
ٍ
ومن ال يشارك في الجلسة يسعى
إلى التعطيل وال حكمة إال بالمشاركة
في جلسة االنتخاب».

جنبالط

الوفد التقى أيضا ً رئيس جبهة
ال��ن��ض��ال ال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط،
حيث أش��ارت النائبة جعجع إلى
أن��ه ت�� ّم ال��ت��واف��ق وجبهة النضال
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على المشاركة في الجلسة ،مؤكدة
على «أنّ الجميع سيمارس دوره
الدستوري» .ولفتت الى «أن هناك
دائ��م��ا ً ت��واص�لاً وت��ج��اوب �ا ً بيننا،
توجهها ولنا
بالرغم من ان للجبهة
ّ
توجهنا».
ّ

الم ّر وفرعون

كما التقى الوفد النائب ميشال المر
في عمارة شلهوب ،ووزير السياحة
ميشال فرعون الذي أكد «أنّ برنامج
جعجع الرئاسي يعكس طموحات
 14آذار وطموحات كل اللبنانيين».

شمعون

ك��م��ا زار ال��ن��ائ��ب ان��ط��وان زه��را
ومستشار جعجع العميد وهبه
قاطيشا ،رئيس ح��زب الوطنيين
االح��رار النائب دوري شمعون في
مق ّره في السوديكو.
وعقب اللقاء ،أعلن زهرا أنّ هناك
توافقا ً في وجهات النظر من حيث
أهميّة إجراء االستحقاق في موعده
الدستوري.
وقال« :إنّ من يريد ان يتب ّوأ هذا
الموقع األول ف��ي البلد ،عليه ان
يكون ملتزما ً ويعلن انه يطمح الى
هذا الشرف ،فضالً عن شرح كيفية
رؤيته لألمور ومقاربته لها من خالل
برنامجه االنتخابي ،كشف زهرا أنّ
قوى
 14آذار متفقة على مضمون
البرنامج ،باعتبار أنها ال تريد وال
�ب ان يتب ّوأ ه��ذا المنصب أي
ت��ح� ّ
شخص متزلف او متسلل».

صندوقة االنتخاب

بري مترئسا ً اجتماع التنمية والتحرير

الجماعة اإلسالمية

وم��ن ث� ّم زار الوفد مق ّر الجماعة
االس��ل�ام����ي����ة ح���ي���ث ك������ان ف��ي
استقباله النائب عماد الحوت ورئيس
المكتب السياسي ع��زام��األي��وب��ي
وعضو المكتب السياسي وائل نجم.
بعد االجتماع قال زه��را« :قدّمنا
البرنامج ال��ذي على أساسه قامت
«القوات اللبنانية» بترشح رئيسها،
إض��اف��ة ال��ى ال��ه � ّم المشترك ال��ذي
يجمعنا مع ك � ّل ال��رف��اق ،وال سيما
الجماعة االسالمية بإعادة الدولة
الى الدولة ،ومؤسساتها الى العمل
الفعلي».
وأض����اف« :م���ن ي��ري��د ان يكون
رئيسا ً للجمهورية ،عليه ان يعلن
بوضوح وشفافية برنامجه في إدارة
مؤسسات ال��دول��ة وف��ق�ا ً للدستور
اللبناني».

(تموز)

جنبالط يرشح حلو

غانم

ومن معراب ،اعتبر رئيس لجنة
اإلدارة والعدل النائب المرشح روبير
غانم أنه منذ عام  1996حين جرى
أول تعديل للدستور ،بدأت الدولة
تتقهقر والمؤسسات تتفكك» ،الفتا ً
إل��ى «أن ق����وة االع��ت��دال ه��ي القوة
الفاعلة التي يمكنها ان تعيد بناء
المؤسسات والدولة».

حرب

كما اتصل النائب بطرس حرب
برئيس «ال��ق��وات» ،م��ؤك��دا ً وقوفه
الى جانبه في الجلسة االنتخابية
الرئاسية.

جولة «القوات»

في إطار جولة «القوات» على عدد
من القيادات واألح���زاب لتسليمهم
برنامج جعجع للرئاسة .توقعت
النائبة ستريدا جعجع أن يحصل
رئ��ي��س ال���ق���وات ع��ل��ى  50ص��وت �ا ً

المر مستقبالً الوفد القواتي برئاسة ستريدا جعجع

رحمة يعلن مشاركة التكتل في الجلسة

(شربل نخول)

مجرد مناورات
ال رئي�س جديداً اليوم ...والحراك الحا�صل
ّ
طرابل�س انتف�ضت دفاع ًا عن تاريخها المقاوم
ا�ستحقاقات المنطقة تنتظر ترميم الج�سور الإيرانية ـ ال�سعودية ورف�ضت تر�شح قاتل الرئي�س ر�شيد كرامي
} شادي جواد
تؤكد المعطيات المحيطة باالستحقاق الرئاسي أن جلسة االنتخاب
المق ّررة اليوم سيم ّر موعدها مرور الكرام ،إذ لن ينتخب رئيس جديد
للجمهورية وال من يحزنون ،فالجولة األول��ى من االنتخابات تستلزم
كما هو معلوم أن ينال المرشح الثلثين للفوز ،وهذا الرقم يصعب على
ّ
المرشحين ،إن من هذا الفريق أو من ذاك ،ما لم يكن هناك
أي كان من
تفاهم سياسي مسبق حوله ،فالخريطة النيابية في البرلمان تمنع أي
فريق من االستئثار بأي قرار منفرداً ،بل يحتاج على األقل إلى النواب
الذين يعتبرون أنفسهم وسطيين ،ولم يسبق أن حدث في أي استحقاق
مهما يكن نوعه ولو على مستوى مشاريع قوانين أن استطاع أي فريق
استمالة زمالئه الوسطيين إلى ساحته في حال لم يكن هناك توافق فوق
الطاولة أو تحتها ،وهذا المشهد على سلبياته يشكل ضمانة لعدم قفز
أي فريق سياسي فوق قاعدة التوافق والتفاهم التي تحكم لبنان مذ نال
استحقاقاته ،وجاء الطائف يك ّرس هذه القاعدة ويجعلها من الثوابت التي
ال يستطيع أحد تجاهلها.
لذا فإن مصادر سياسية عليمة تؤكد أن جلسة االنتخاب ستكون نقطة
انطالق لألفرقاء السياسيين في سباق االستحقاق الرئاسي ،وستكون
نهاية اللعب على المستور وال��ب��دء ف��ي كشف األوراق وق���ول األم��ول
بأسمائها ،في حال كانت هناك رغبة جدية وحقيقية في خوض غمار هذه
االنتخابات في الموعد الدستوري المحدد لها.
ف��ي تقدير المصادر أن ك��ل م��ا قيل وي��ق��ال وك��ل م��ا يطرح م��ن أسماء
االنتخابات الرئاسية ال ي��زال في ط��ور لعبة المناورات والكمائن ،ألن
الالعبين األساسيين على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي لم
يدخلوا بعد مدار الكالم الجدي حول االستحقاق وكل فريق يغني على لياله
في انتظار أن تتبلور بعض القضايا في المنطقة ،ليتمكن من معرفة اتجاه
الريح ومقاربة االنتخابات على أساسها .وليس بعيدا ًعن هذه التقديرات
أن يالقي مصدر وزاري سابق القائلين بحتمية التفاهم المسبق على اسم
الرئيس قبل دخول القاعة العامة للمجلس النيابي ودوران الصندوق على
النواب ،معتبرا ً أن ما يجري على الساحة السياسية اآلن مجرد تكتيكات

ال توصل إلى أي مكان ،فظروف التفاهمات المحلية والخارجية لم تنضج
بعد ،وجميع السياسيين على علم بهذه الثابتة التي ال يمكن ألي طرف
تجاهلها ،مشددة على أن الحاصل اليوم يمكن إدراج���ه في إط��ار ملء
الوقت ال أكثر وال أقل ،وأن أي جلسة لمجلس النواب ال تكون تعبيرا ً أو
انعكاسا ً لتفاهمات محلية وإقليمية لن تنتج رئيسا ً للجمهورية.
عما إذا كان ممكنا ً أن يرى لبنان رئيسا ً جديدا ً للجمهورية قبل مغادرة
الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا منتصف ليل  23أيار المقبل ،يسارع
المصدر الوزاري إلى التأكيد على أن المعطيات الموجودة لديه ال تنبئ
بأننا سنكون على موعد مع انتخاب رئيس جديد قبل أيلول المقبل،
فالمنطقة حبلى باالستحقاقات ،التي تشكل أولوية بالنسبة إلى دول
القرار ،وبالتالي فإنه من الصعب أن يتقدم الملف اللبناني على ما عداه
من ملفات في المنطقة هي بالنسبة إلى صنّاع القرار أه ّم من االنتخابات
في لبنان .ويدعو المصدر الوزاري إلى تر ّقب ما يحصل لناحية ترميم
ال��ج��س��ور المقطوعة بين إي���ران وال��س��ع��ودي��ة فالكثير م��ن الملفات في
المنطقة متعلّق بهذه الخالفات إن على المستوى العراقي أو السوري أو
السعودي ،طالما أن المساعي لم ترمم هذه الجسور وطالما أن الكثير
من االستحقاقات موضوع على رف االنتظار ،ومن أبرزها االستحقاق
الرئاسي في لبنان الذي يتأثر أكثر من غيره بالعامل اإلقليمي والدولي.
يرى المصدر ال��وزاري أن وصول الملف النووي اإليراني في تموز
المقبل إلى خاتمة سعيدة بين طهران والغرب ينزع الكثير من األلغام
على مساحة المنطقة ،وأولى ثمار هذا االتفاق عودة المياه إلى مجاريها
بين إيران والواليات المتحدة األميركية التي قد تساهم بدورها في تبريد
الصفيح الساخن الذي تتقلب عليه العالقات اإليرانية ـ السعودية ،وإن
حصل ه��ذا األم��ر وه��و متوقع ف��إن معظم العقد الموجودة في المنطقة
ستفكك تلقائيا ً وأن المستفيد األساسي من هذا المشهد ستكون سورية
ولبنان.
يختم المصدر بالدعوة إلى التعايش مع الواقع الراهن في لبنان الذي
قد يستمر لبضعة أشهر من المراوحة في ظل حكومة سيكون عمرها
أطول م ّما حدد لها ،إالّ في حال تبددت مناخات المنطقة بوتيرة أسرع مما
يحسب لها.

انتفضت طرابلس أم��س للدفاع
عن تاريخها العربي المقاوم وعن
كرامة شهيدها الرشيد الرئيس رشيد
كرامي ،ال��ذي اغتيل من قبل رئيس
مليشيا «ال��ق��وات اللبنانية» سمير
جعجع أثناء الحرب األهلية ،قبل
نحو ثالثة عقود.
وت��ح��رك ال��ط��راب��ل��س��ي��ون إلع�لان
رفضهم السماح بترشيح قاتل الرشيد
لرئاسة الجمهورية ،واعتبار ما اقترفه
من جرائم بحق لبنان واللبنانيين
كأنّ شيئا ً لم يكن ،في حين أنه حكم
عليه ب��اإلع��دام وخفض الحكم إلى
مؤبّد الرتكابه هذه الجريمة وغيرها
من الجرائم ،وسجلّه العدلي ال يسمح
له بممارسة حق االنتخاب ،فكيف به
الترشح لمنصب الرئاسة.
وف��ي ه��ذا السياقُ ،نفذ اعتصام
في ساحة النور استنكارا ً لترشح
وجهها
جعجع ،واستجابة لدعوة ّ
ح���زب ال��ت��ح��رر ال��ع��رب��ي ث��م أعقب
التجمع تظاهرة اتجهت نحو ضريح
الشهيد الرئيس رشيد ك��رام��ي ،في
مقابر باب الرمل ،وتم قراءة الفاتحة
عن روحه ووضع أكاليل من الزهر.
وكانت الفتات قد ارتفعت في شوارع
طرابلس وساحاتها انتقدت تأييد
بعض نواب عاصمة الشمال لترشح
جعجع ،وحملت الالفتات تواقيع
تيار الرئيس عمر كرامي ومخاتير
وأعضاء مجالس بلدية ورجال دين
وهيئات واتحادات.
وأف���ي���د أن إش����ك����اال ً وق����ع بين

خالل االعتصام في ساحة النور
المعتصمين في ساحة النور وبين
عمال بلدية طرابلس ،الذين عملوا
على إزال��ة الالفتات التي رفعت في
س��اح��ة ال��ن��ور فحصل ت�لاس��ن بين
المعتصمين والعمال ،الذين اضطروا
إل��ى أن يرفعوا الالفتات من جديد
تحت الضغط.
من جهتها ،ناشدت لجنة وأصدقاء
األسير في سجون العدو اإلسرائيلي

يحيى سكاف في بيان بعد اجتماع
عقدته في طرابلس ،ن��واب المدينة
وك��ل ال��ش��م��ال «ع���دم تأييد ترشح
جعجع» ،داعية إلى «المشاركة في
التظاهرة التي ست ّتجه إلى ضريح
الرئيس كرامي عصراً».
ولم يستطع عضو كتلة المستقبل
النائب محمد كبارة تجاهل ما أحدثه
ترشح جعجعج من ردود فعل في

الشارع الطرابلسي ،فقال في حديث
تلفزيوني أمس «إنّ االتصاالت تجرى
م��ع ن���واب ط��راب��ل��س لعقد اجتماع
في بيروت وات��خ��اذ ق��رار موحد في
شأن التصويت في جلسة األربعاء،
ألنّ هناك حساسية تجاه موضوع
ترشح رئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع للرئاسة».

