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انت�صر الدم بال�ضربة ( ...تتمة �ص)1

باعتراف ضمني بارتكاب الجرائم ،أو أن يضع ك�� ّل ثقله
لتعديل قانون العفو باإلصرار على الحصول على إعادة
محاكمة إلثبات براءة يواصل ادّعاءها.
التصويت الذي ُمنح لجعجع بتدخالت خارجية وضغوط
بقي دون
داخلية وتململ وس��ط الكثير م��ن المص ّوتينَ ،
نصف عدد النواب الذين منحوه العفو أو الفرصة ،بل دون
العدد ال�لازم لنيله العفو لو ك��ان هو الموضوع المطروح
للتصويت في جلسة األم��س ،التي كانت أق��رب إلى جلسة
محلفين في محكمة رأي ع��ام لشخصية تتصدّى للشأن
العام بتاريخها المليء بأحكام اإلعدام بجرائم موصوفة.
هيئة المحلفين أو فحص البراءة التي تشكلت من النواب،
الذين تح ّملوا مسؤولية العفو قبل عشر سنوات تقريبا ً
أصدرت حكمها النهائي على جعجع السياسي بعد العفو،
كما على جعجع المحكوم ،وجعجع المتقدّم بتكريس طلب
العفو.
ثالثة قضايا حضرت دفعة واحدة في ملف جعجع أمام
هيئة «المحلفين  -ال��ن��واب» ،في قضية تجديد طلب العفو
خسر جعجع وانتصرت دماء الشهداء والضحايا بالضربة
القاضية ،فنالت حضورا ً سعى جعجع بك ّل قدراته وعالقاته
ليحجب عنها الضوء ويرميها في ظالم النسيان ،فحضرت
أيما حضور ،ما كان ليتسنى لها ولذويها المقهورين ،لوال
حماقة الترشيح ليسقط المرشح بالعالمة الالغية التي
تمثلها أسماء الشهداء والضحايا الحاضرين الغائبين.
ف��ي م��ل��ف جعجع ال��م��ح��ك��وم ك�� ّرس��ت عملية التصويت
األح���ك���ام ال���ص���ادرة ع��ن ال��م��ج��ل��س ال��ع��دل��ي ب��ح��ق جعجع،
عندما حصل على ق��راب��ة ثلث المص ّوتين ف��ق��ط ،أم��ا في
ملف محاكمة جعجع السياسي المستفيد من العفو لعشر
سنوات ،فقد نال جعجع بش ّق األنفس أص��وات بعض من
كانوا بحماسة يصوتون للعفو قبل عشر سنوات ،وخسر
كليا ً الذين صوتوا مع العفو من قبل وندموا على تصويتهم،
مقابل حماسة في التصويت لتكريس الذين كان تصويتهم
معارضا ً للعفو يوم كان معروضا ً من قبل.
على المستوى الرئاسي جلسة فجلسة بالتتالي ،إلى
أن تتج ّمع أص��وات ستة وثمانين نائبا ً على اس��م مرشح
واحد فتحقق النصاب وتنتخب ،ألنّ وهم الفوز بالنصف
زائدا ً واحدا ً هو مج ّرد لعبة بصرية وهمية ،طالما النصاب
يبقى الثلثين ،وطالما أنّ أح��دا ً لن يشارك بتأمين نصاب
جلسة انتخاب ليس شريكا ً في إنتاج الرئيس الذي سيخرج
بنتيجتها.
خريطة تشكل النواب الستة والثمانين الصانعة للرئيس
بات واضحا ً أنها تحتاج ن��واب المستقبل مع تج ّمع نواب
الثامن من آذار ،ويصبح حضور جنبالط ومسيحيّي الرابع
عشر من آذار أو بعضهم تفاوضيا ً مريحاً ،وه��ذا الخيار
مفتوح على حظوظ التوافق على العماد ميشال عون ،وهو
خيار ينتظر من جهة تمكن المستقبل من التح ّرر من عبئه
الجعجعي ،وتلقي المستقبل م��ن جهة أخ��رى اإلش���ارات
األميركية السعودية التي ينتظرها حول احتساب المترتب
الناتج من رئاسة العماد ع��ون على ت��وازن��ات الحرب على
سورية وسالح حزب الله.
الفرضية الثانية لخريطة الستة وثمانين ه��ي تج ّمع
المستقبل وكتلة جنبالط وأغلب الثامن من آذار ،ويصبح
ممكنا ً التطلع نحو ش��راك��ة وح��ض��ور ح��زب ال��ل��ه والتيار
الوطني الحر حول مرشح توافقي غير العماد ع��ون ،بعد
منح فرص كافية للتوافق على عون رئاسيا ً داخليا ً وخارجيا ً
كصاحب حظوظ معقولة بالموافقة.
هذا يعني بحسب المراقبين أنّ المرحلة األولى تقتضي
تنحي سمير جعجع ع��ن صهوة الترشح للعماد ميشال
ّ
ع���ون ،لنيل ف��رص��ه التوافقية ،وف��ي ح��ال م���رور الفرص
تنحي العماد ع��ون عن صهوة الترشيح لمرشح
الكافية ّ
توافقي ثالث.
تنحي جعجع سيستهلك الوقت المتبقي من
األرجح أنّ ّ

والية الرئيس ميشال سليمان ،وأنّ الفراغ المقبل رئاسيا ً
سيقيم أش��ه��را ً بسبب عجز دول���ي إقليمي ع��ن التوافق،
والذريعة تكون منح فرص التوافق على العماد عون وقتا ً
كافياً ،لتنفتح مع مطلع الخريف فرصة الرئيس العتيد بكلمة
س ّر مغفلة.
وحده العاشر من أيار يقطع هذه المسارات الصعبة من
الفراغ ،إذا حملت األنباء السارة من جنيف تفاهمات نهائية
حاسمة بين واشنطن وط��ه��ران ،ترتسم خاللها شروط
ص��دور أم��ر عمليات لجعجع باالنسحاب م��ن الماراتون
الرئاسي وتت ّوج ميشال عون رئيساً.

بداية سقوط ورقة جعجع

في هذا الوقت ،فعلى رغم محاولة رئيس «القوات اللبنانية»
سمير جعجع «تبييض صفحته» من خالل إصراره على الترشح
لرئاسة الجمهورية ،فقد أفضت نتائج جلسة مجلس النواب األولى
النتخاب رئيس للجمهورية إلى أن أكثرية اللبنانيين ب��دءا ً من
نوابهم يرفضون أن يتربّع على عرش الرئاسة شخص معروف
بتاريخه األس��ود ،حتى لو اضطر حلفاؤه من « 14آذار» لتفادي
انهيار التحالف عبر تصويت  48نائبا ً له ،لكن ذلك لن يغيّر في
حقائق األمور ويمسح تاريخ جعجع ،ولذلك كانت أصوات ستة
نواب لضحايا جعجع وقواته.
وبعيدا ً عن كل ذل��ك ،فإن االستنتاج البديهي والمنطقي من
جلسة األمس يؤكد بما ال يقبل التأويل أن هناك استحالة لوصول
رئيس «القوات» ،ال بل أن نتائج الجلسة أنهت «المسرحية» التي
لجـأ إليها جعجع من خالل الترشح لرئاسة الجمهورية ،وإن كان
عاود اإلصرار بعد انتهاء الجلسة على أنه مستمر في الترشح ولن
يتراجع عنه ،وأن فريق « 14آذار» سيجتمع خالل األيام المقبلة
لتقرير الموقف.
وفي خالصة االستنتاج ـ كما تقول مصادر سياسية عليمة ـ أن
قوى « 14آذار» أمام أحد خيارين:
ـ األول ،أن تنتهي من «مسرحية» ترشح جعجع حتى ولو عاودت
في جلسة األربعاء المقبل تكرار سيناريو تبني هذا الترشيح ما
سيؤدي إلى تطيير نصاب الجلسة ،وتقول المصادر إن انتهاء «14
آذار» وبخاصة تيار «المستقبل» من التركة الثقيلة التي حملها
بسبب تب ّني ترشيح رئيس «القوات» سيفتح الباب تلقائيا ً أمام
فتح باب االتصاالت الجدية للوصول إلى رئيس توافقي ،بحيث
يبقى العماد ميشال عون االسم األكثر ترجيحا ً في حال صارت
األمور في هذا االتجاه.

« 14آذار» أمام امتحان صعب

ـ الثاني ،إن أصر فريق « 14آذار» على االستمرار في تب ّني ترشيح
جعجع ،فذلك يعني حكما ً أن ال رئيس للجمهورية قبل  25أيار
المقبل ،تاليا ً فالفراغ هو الذي سيتح ّكم بمسار اللعبة الرئاسية ،ما
سيقود حكما ً في هذه الحال إلى أن تتولى حكومة تمام سالم زمام
السلطة اإلجرائية لتحل مكان رئيس الجمهورية.

نتائج جلسة االنتخاب
هزيمة لرئيس «القوات»

في كل األح��وال ،فقد سقطت ورقة ّ
ترشح جعجع في الجلسة
أمس بعد أقل من نصف ساعة ُملحِ قة به هزيمة سياسية من العيار
الثقيل أعادته إلى حجمه الحافل بالجرائم وقطعت الطريق أمام
محاوالته لتنظيف سجله وتاريخه األسود.
وقد ُمني جعجع بهزيمتين ،األولى تم ّثلت بإحجام عدد من نواب
« 14آذار» عن التصويت له على رغم األوامر العليا التي ع ّممت على
هذا الفريق ،والثانية باإلدانة السياسية التي تم ّثلت بالتصويت
لعدد من ضحاياه.
وكما كان متوقعاً ،لم يتمكن مجلس النواب في جلسته األولى
أمس من انتخاب رئيس للجمهورية ،فأعلن رئيس مجلس النواب
نبيه بري بعد انفراط النصاب قبل الدورة الثانية عن رفع الجلسة
وعقد جلسة أخ��رى يوم األربعاء المقبل ،ويبقى نصابها دائما ً
الثلثين ،لكن جواز المرور إلى قصر بعبدا ينخفض من هذا الرقم
إلى النصف زائدا ً واحداً.
وبرهنت الجلسة عن تنظيم دقيق ومحسوم لقوى  8آذار التي
استطاعت أن تتغلّب بالورقة البيضاء وبسبع أوراق إضافية ذات
مغزى سياسي على مرشح « 14آذار» باألرقام والعِبر ،فبينما نال
جعجع  48صوتاً ،بلغ عدد األوراق البيضاء  52ورقة هي ألصوات
نواب  8آذار ،باإلضافة إلى خمس أوراق من األوراق الملغاة يرجح
أن يكون معظمها لنواب تكتل التغيير واإلصالح .وأفيد أن من بينها
النائب زياد أسود الذي وضع ورقة باسم جيهان طوني فرنجية.
وتحدثت مصادر أيضا ً أن النائبين عباس هاشم ونبيل نقوال وضعا

االنتخابات الرئا�سية ( ...تتمة �ص)1
ورقتين باسم طارق داني شمعون ،علما ً أن النائب نقوال نفى ذلك،
كما تحدثت المصادر أن النائب فادي األعور هو الذي وضع ورقة
باسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي بينما لم يعرف اسم النائب
الذي وضع ورقة باسم رئيس أركان القوات السابق الياس الزايك
والمتهم بقتله سمير جعجع.

خروقات داخل « 14آذار»

أما على صعيد تصويت نواب « 14آذار» فقد ص ّوت  48نائبا ً
منهم لصالح جعجع ،بينما تحدثت مصادر عن أن عضو كتلة
«المستقبل» محمد كبارة وضع غالفا ً فارغا ً في حين لم يتضح
مسار تصويت رئيس الحكومة تمام سالم ،بينما ص ّوت أحد نواب
كتلة الكتائب لمصلحة رئيس الحزب أمين الجميل في حين تشير
المعطيات إلى أن نائب الجماعة اإلسالمية عماد الحوت ص ّوت
لمصلحة جعجع.
وإذا كان فريق « 14آذار» قد خرج متصدعا ً من الجلسة على رغم
محاوالت الجمع ولو عن طريق األوامر العليا والتي أعطت جعجع
 48صوتاً ،فإن النتيجة األساسية لجلسة األمس هي أن جعجع
خرج بصدمة كبيرة على رغم محاولته تجاوزها بمؤتمر صحافي
شكلي «ال يغني وال يسمن» وعلى رغم محاوالته الظهور بمظهر
المرتاح إلعالن اسمه لـ 48مرة في خالل عملية فرز األصوات ،مع
العلم أن بلبلة حصلت حول ما وصفته أوساط جعجع بهروب
بضعة أصوات من « 14آذار» إلى الجانب اآلخر ،وزاد هذا األمر من
إرباكات هذا الفريق الذي خرج متصدعا ً من ساحة النجمة وفي
وضع ال يُحسد عليه ،خصوصا ً أن كثيرا ً من عالمات االستفهام
ستوضع أم��ام ه��ذا الفريق ،إذا لم يكن للجلسة المقبلة ،فإلى
ترشحه.
الجلسات الالحقة مع إصرار جعجع على االستمرار في
ّ
في حين تشير المعلومات إلى أن حزب الكتائب أعطى أصواته إلى
رئيس «القوات» في جلسته األولى وربما في الجلسة المقبلة ـ إذا
اكتمل النصاب ـ على أمل انسحاب جعجع الحقا ً لمصلحة رئيس
الحزب أمين الجميل.

أسئلة حول خيارات المستقبل؟

لكن المشكلة األكبر هي تلك التي يواجهها تيار «المستقبل» أمام
ّ
الترشح ،خصوصا ً أن األخير
إصرار جعجع على االستمرار في
مستمر في إحراج حلفائه ،بينما الخيار الوحيد أمام «المستقبل»
في الجلسات الالحقة هو في السير بالمشاورات واالتصاالت مع
باقي الكتل النيابية للتوافق على رئيس تجمع عليه أكثرية الكتل.
لكن مصادر مواكبة تؤكد أن «المستقبل» سيتجاوز جعجع
وإحراجه عندما تأتي كلمة «السر اإلقليمية» ،وتحديدا ً عندما
يحصل توافق إقليمي ـ دولي حيال شخصية معينة وإن كانت
المصادر ال ترى حتى اآلن ما ّ
يؤشر إلى وجود هذه المعطيات.

كرامي يرد على ّ
ترشح جعجع

وعلّق الرئيس عمر كرامي على ما حصل في مجلس النواب،
فقال« :إن ما حصل له دالالت أبلغ وأهم من مسألة انتخاب رئيس
الجمهورية ،فالبرلمان أعاد النظر بالعفو المشؤوم عن جعجع،
وهو المجرم المدان والمحكوم من أعلى هيئة قضائية في لبنان».
أض��اف« :لعل الصوت األق��وى أت��ى من طرابلس التي رفضت
اإلمالءات لتتصالح مع وجدانها ،حين رفض نوابها وما يمثلون
ع��ارا ً ما بعده عار في التصويت لصالح قاتل رئيس الحكومة
الراحل رشيد كرامي» .وأكد أن الورقة التي حملت إسم رشيد كرامي
انتصار على  48ورقة حملت اسم قاتله.

ترشيح عون مصان
للوقت المناسب

في المقابل ،بقيت ورق��ة ترشح العماد ميشال عون جاهزة
ومصانة كأحد أبرز المرشحين التوافقيين في الوقت المناسب،
موحد وال يتأثر بأي
خصوصا ً بعد أن أثبتت قوى  8آذار أن موقفها ّ
مغريات أو معطيات تتناقض مع رؤيتها وتوجهاتها .أما النائب
وليد جنبالط فحاول في ترشيح عضو اللقاء الديمقراطي هنري
حلو تكريس موقعه الوسطي ،بل تكريس األصوات التي نالها حلو
لتكريس هذا الموقع .وفي الوقت نفسه استخدامها كذخيرة في
المفاوضات المقبلة.

بري يتحرك للجلسة المقبلة

أما على صعيد الجلسة المقبلة ،فقد علمت «البناء» أن الرئيس
بري شرع في اتصاالت وجهود جديدة ،بدأها بخلوة مع العماد
ع��ون قبل جلسة األم��س ،ولقاء قصير مع النائب جنبالط بعد
الجلسة ،إضافة إلى اجتماعه مع عدد من النواب ،ومن المنتظر
أن يستأنف اعتبارا ً من صباح اليوم هذه الجهود في اتصاالت
ولقاءات ستشهدها عين التينة على مدى األيام المقبلة.

حكومة توافقية ( ...تتمة �ص)1
وق��ال« :إن رئيس السلطة محمود عباس سيبدأ
مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق
وإعالنها خالل الفترة القانونية خمسة أسابيع من
تاريخه».
وأوضح « :أن االتفاق على تنفيذ بنود المصالحة
جاء فيه التأكيد على تزامن االنتخابات التشريعية
والرئاسية والمجلس الوطني ،وي��خ � ّول الرئيس
بتحديد موعد االنتخابات بالتشاور م��ع القوى

والفاعاليات والفصائل ،على أن يتم إجرائها بعد 6
أشهر من تشكيل الحكومة».
وقال رئيس وفد منظمة التحرير عزام األحمد« :إن
الوعي الفلسطيني أصبح في مستوى التحديات
وسيكون ذل��ك منطلقا ً لشراكة حقيقيّة بين جميع
األطياف الفلسطينية ،مشيرا ً إلى أن سرعة هذا اإلنجاز
ت��دل على الرغبة الجامحة لنفوس الفلسطينيين
ف��ي إت��م��ام المصالحة الفلسطينية» .ون��ف��ى أي

إمكانية «لنجاح الضغوط اإلسرائيلية على السلطة
الفلسطينية إلفشال اتفاق المصالحة» .مؤكدا ً أن
«المصالحة خيار فلسطيني بامتياز ،ودع��ا األحمد
المواطنين الفلسطينيين إلى مراقبة االتفاق وآلية
تطبيقه».
وفور شيوع الخبر ،خرج آالف الفلسطينيين إلى
ش��وارع قطاع غزة ورام الله احتفاال بإعالن اتفاق
المصالحة الفلسطينية.

ثمن فرن�سي ـ �سعودي ( ...تتمة �ص)1
وفي مجال البري الجوي سوف يتز ّود الجيش
اللبناني بصواريخ أرض -جو من طراز (ميسترال)
ال يتعدى مداها  10كلم بحسب مصادر في باريس.
وكانت السلطات الفرنسية قد كرمت اسكندر صفا
بإعطائه جائزة (الشخصيات التي ميزت عام )2014
في شباط الماضي من دون أن يكون ثمة مبرر بعد
لهذا الربط بين التكريم والعام الحالي ،إال كإشارة
لما سيكون وليس بما كان ،ما يعني وضوح هوية
الجانب الفرنسي السياسي المستفيد من الصفقة
س��واء في دائ��رة المقربين من الرئيس الفرنسي
المانح الحصري لألوسمة وفقا ً للدستور الفرنسي أو
في دوائر وزارة الدفاع واالستخبارات الذين رشحوا
صفا لنيل هذا التكريم .لكن السؤال يبقى عن طريقة
وصول صفا للجانب اللبناني المعني بمنح الموافقة
على المعدات المقترحة والئحة األسعار المقدرة لها
على رغم ما يحتويه كل من البندين من شوائب،
فالصفقة خالية من أي نوع من أنواع صواريخ الدفاع
الجوي والرادارت المتصلة بها من الطرازات الحديثة
بعد االكتفاء بتضمين الصفقة شبكة المسترال التي
كانت السعودية قد رفضت الحصول عليها لقواتها
واستبدلتها بشبكة صواريخ كروتال المحدثة.
وربما كان ذلك أحد أسباب خالف سعودي -فرنسي

مالي ستتم تسويته من حساب الصفقة اللبنانية
الممولة سعودياً ،بعدما ادعت الشركات الفرنسية
قيامها بتصنيع الطلب السعودي قبل قرار االستبدال
فجاء التعويض ببيعها للبنان ،وفي المقابل فإن
خبراء أسلحة فرنسيين يقدرون اإلضافات المرتبطة
بالفساد أو العموالت أو التسويات بأكثر من  35في
المئة من السعر اإلسمي المعلن والمعروض على
لبنان للتوقيع بما يجعلها من الصفقات المشبوهة
المعرضة للمساءلة السريعة في الدوائر الفرنسية.
السؤال عن صالت صفا اللبنانية هنا التي يعلم
منها فقط عالقته التقليدية بالرئيس السابق أمين
الجميل وه��ي ص�لات ال تكفي لتفسير نجاح صفا
في تمريرها لبنانيا ً ما لم تكن نوعا ً من الترضية
السعودية -الحريرية المشتركة للجميل لضمان
انسحاب الجميل من االستحقاق الرئاسي ،وضمان
مطواعيته في تلبية المتطلبات الحريرية السعودية
في مراحل االستحقاق المختلفة ،من دون أن يمنع
ذلك تدقيقا ً فرنسيا ً بماهية حصول صفا على موافقة
السلطات اللبنانية وكيف يمكن للجميل أن يحقق له
ذلك خصوصا ً أن السعودية تواصل إرسال الرسائل
للفرنسيين بضرورة إنجاز الصفقة قبل نهاية عهد
الرئيس ميشال سليمان ألسباب لم تتضح بعد ،إال

لجهة الثقة السعودية بالحظوظ شبه المعدومة
لتمديد الوالية الرئاسية لسليمان ،وهو أمر سعت
السعودية وفرنسا لتسويقه دوليا ً ولم يلق القبول
مما أنتج تفاهما ً على اإلنجاز السريع فأين يقع دور
الفريق المقرب من سليمان ومنهم وكيف ضمنوا
الموافقات؟
هذا سؤال فرنسي راهن.
ص��ح��ي��ف��ة (ال ت����ري����ب����ون) االق���ت���ص���ادي���ة
الفرنسية تساءلت هل ستتم الصفقة قبل رحيل
سليمان أو بعد رحيله؟
وأض��اف��ت الصحيفة هل ستكون ه��ذه النعمة
اإللهية اآلتية على لبنان طبقا ً من العسل لبعض
الفاعلين في هذه العملية؟ هل يجب انتظار نهاية
االنتخابات الرئاسية اللبنانية ورحيل ميشال
سليمان لتجنب هذه اإلشاعات؟
وتضيف الصحيفة إن ه��ذا سيكون غير عادل
بالنسبة لألخير الذي هو وراء هذه العملية .وتستطرد
الصحيفة الفرنسية ،لكن فرنسا التي تناقش عقودا ً
ضخمة مع السعودية لديها الكثير تخسره في حال
لم تكن هذه الصفقة شفافة ألن الرئيس اللبناني
المقبل يمكن أن ت��راوده نفسه حشر أنفه في هذه
العملية.

�أردوغان ّ
يقدم عزا ًء لأحفاد الأرمن من دون ا�ستخدام «�إبادة َجماع ّية»
قدّم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان
ع��زا ًء غير مسبوق لألرمن عشية ذك��رى مذبحة
لألرمن جرت منذ نحو قرن.
وأش��ار أردوغ��ان إلى أح��داث الحرب العالمية
األولى على أنها «ألمنا المشترك» .وأقر بأن ترحيل
ٌ
«تبعات غير إنسانية».
األرمن عام  1915كان له
وأصدر أردوغ��ان تصريحا ً بالتركية واألرمنية
وسبع لغات أخرى ،أعرب فيها عن أمله أن يخلد
من قتلوا في سالم وقدّم تعازيه ألحفادهم .وجاءت
الرسالة قبل يوم من إحياء األرمن للذكرى التاسعة

والتسعين لمذبحة األرم��ن ع��ام  1915على يد
األتراك العثمانيين.
ويعتبر الكثير م��ن المؤرخين المذبحة أول
إبادة جماعيّة في القرن العشرين .ويقدرون عدد
القتلى من األرم��ن بـ  1.5مليون .وترفض تركيا
مصطلح «إبادة جَ ماعية» ،وتقول إن الرقم ُمبالغ
فيه ،وإن القتلى كانوا على الجانبين بينما انهارت
اإلمبراطورية العثمانية.
وأق��ر أردوغ��ان في رسالته بأن ترحيل األرمن
كانت له تبعات وخيمة ،ولكنه لم يستخدم كلمة

«إب��ادة جَ ماعية» .وق��ال إن الماليين «من جميع
األدي���ان واألع���راق» قتلوا في ال��ح��رب .وأض��اف:
«أحداث الحرب العالمية األولى ألم مشترك».
وق��ال إن األح���داث ال يجب أن تمنع «األت���راك
واألرم��ن من التعاطف ومن أن يكون لديهما رأي
إنساني تجاه الطرف اآلخر».
وطلب إردوغان أال تستخدم أحداث  1915ضد
ب�لاده ،وق��ال« :استخدام أح��داث  1915كمس ّوغ
للعداء ضد تركيا وتحويل األمر إلى خالف سياسي
أمر غير مقبول».

والعالم اإلسالمي عموما ً محاوالت الغرب ضرب العقيدة
واأليديولوجيا في المجتمع من خالل التغيير التدريجي
للمصطلحات ،مشددا ً على أهمية مأسسة العمل الديني
واالبتعاد عن الفردية والمزاجية من أجل خلق رؤية أوسع
وتجاوز األخطاء» .الفتا ً إلى أن «الخطوة األولى ا ُتخذت في
هذا االتجاه هي إنشاء فقه األزمة بهدف ترسيخ األسس
العقائدية المشتركة لدينا كمسلمين في مواجهة فتاوى
الفتنة التي تعمل على تفتيت مجتمعاتنا».
كالم الرئيس األسد جاء بالتزامن مع انتقادات عربية
وغربية لدمشق لقرارها إج��راء االنتخابات الرئاسية
يومي  28أيار و 3حزيران المقبل ،ما دفع وزارة الخارجية
السورية للرد على هذه االنتقادات بالقول« :إن قرار إجراء
هذه االنتخابات هو قرار سيادي سوري بحت ال يسمح ألي
جهة خارجية التدخل فيه».
الخارجية أضافت أن فتح باب الترشح لالنتخابات
يرتبط بالدستور السوري فقط ويخضع إلرادة الشعب
الذي ص ّوت على هذا الدستور ،وأضافت أن من رأى في
االنتخابات نسفا ً لجهود جنيف ،فإن وزارة الخارجية
تؤكد أن من يتح ّمل مسؤولية عرقلة «جنيف »2هو األمم
المتحدة ووسيطها األخضر اإلبراهيمي ال��ذي جعل من
نفسه طرفا ً متحيّزا ً ال وسيطا ً وال نزيهاً ،كما أن الدول التي
ترسل السالح لإلرهابيين في سورية وتدعم إجرامهم
وترفض سماع صوت الشعب السوري عبر االنتخابات
هي التي تق ّوض بذلك كل الحلول السياسية.
وفي السياق ،أكد رئيس مجلس الشورى اإليراني علي
الريجاني أن إجراء انتخابات رئاسية ح ّرة واحترام آراء
الشعب السوري خطوة مه ّمة إلعادة السالم واالستقرار
إل��ى س��وري��ة ،في وق��ت انتقد وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف ازدواجيّة المعايير التي يعتمدها الغرب
بحسب مصالحه ،وقال« :إن الذين يشنون حملة لعدم
االعتراف باالنتخابات في سورية يرحبون باالنتخابات
في أوكرانيا».
إلى ذل��ك ،تقدم عضو مجلس الشعب السوري ماهر
عبد الحفيظ حجار إل��ى المحكمة الدستورية العليا
بطلب الترشح إل��ى منصب رئاسة الجمهورية ليكون
أول المرشحين لهذا المنصب ،حيث أعلن رئيس مجلس
الشعب محمد جهاد اللحام أمس ،تلقي المجلس إشعارا ً
من المحكمة الدستورية العليا أفاد بترشيح حجار نفسه
لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأوضحت المحكمة أن طلب المرشح حجار قيد في
سجلها الخاص تحت رقم  1بتاريخ األربعاء  22نيسان.
وحجار من مواليد حلب عام  1968حاصل على دبلوم
دراسات لغوية عليا من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية من
جامعة حلب ،ولد في حي البياضة في حلب القديمة ألسرة
اشتهرت بتاريخها في اإلفتاء والتأليف في العلوم الدينية
والشرعية وتدريسها.
إلى ذلك ،أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
«أن عملية تدمير األسلحة الكيماوية في سورية تجري

بشكل جيد جداً ،وأن واشنطن بدأت منذ اليوم األول بدق
ناقوس الخطر ،قائلة إن الحكومة السورية تسعى إلى
إطالة عملية إتالف ترسانتها الكيماوية وال تنفذ التزاماتها،
مؤكدا ً أن الجانب األميركي تجاهل األمر الواقع بالكامل».
في وقت نقل عن وزارة الخارجية الصينية أنها تحقق في
تقارير تظهر أسطوانة كلورين تحمل اسم شركة نورينكو
الصينية أكبر مصانع أسلحة في الصين ،قد تعتبر توثيقا ً
لهجوم بالغاز في سورية خالل الشهر الجاري.
وفي هذا اإلطار ،أكد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية
السوري «أن اإلنجازات الكبيرة والنجاح الذي تحقق في
إطار تنفيذ سورية اللتزاماتها بموجب انضمامها التفاقية
حظر األسلحة الكيماوية كان بفضل الجدية والمسؤولية
التي تعاملت بها سورية مع هذا الملف ،وكذلك نتيجة
للتعاون الب ّناء والتنسيق الوثيق خالل الفترة الماضية
بينها وبين المنظمة الدولية واألمم المتحدة».
وأضاف المقداد خالل لقائه أمس سيغريد كاغ رئيسة
البعثة المشتركة لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية واألمم
المتحدة« ،أن ما تم انجازه من قبل سورية في هذا الملف
وبخاصة االنتهاء من عملية نقل المواد الكيماوية إلى
خارج سورية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
بضرورة العمل الجاد والمسؤول إلخالء منطقة الشرق
األوسط من أسلحة الدمار الشامل».
وأشار المقداد إلى أن بعض الدول التي تدعم اإلرهاب في
سورية عملت على تسييس ملف الكيماوي ،حيث أطلقت
أخيرا ً حملة ادع��اءات اتهمت فيها الحكومة باستخدام
موا ّد سامة في بعض مناطق سورية ،مضيفا ً أن الهدف
من الحملة في هذا التوقيت يأتي من أجل التغطية على
الفضائح التي بدأت تتكشف عن تورط هذه الدول ،وفي
مقدمها أميركا وتركيا في استخدام المواد السامة بحق
السوريين في خان العسل بريف حلب والغوطة الشرقية
بريف دمشق وغيرها من المناطق ،والتعتيم المتعمد على
ما تم من إنجازات كبيرة في إطار تنفيذ سورية لتعهداتها
التفاقية حظر األسلحة الكيماوية.
وفي هذا السياق ،عبّرت كاغ عن سعادتها بالنجاح الكبير
بتنفيذ سورية اللتزاماتها خالل هذه المرحلة ،مشيرة إلى أن
هذه اإلنجازات ما كان لها أن تتحقق لوال التعاون السوري
الواضح مع البعثة المشتركة والجدية التي أبدتها سورية
في تعاملها مع هذا الملف .وأكدت «أن تقديرها الكبير لهذه
اإلنجازات يأتي نتيجة للعمل الكبير الذي تم إنجازه ضمن
المواعيد المحددة على رغم الظروف األمنية الصعبة».
جاء ذلك بالتزامن مع إعالن رئيسة مجلس األمن الدولي
مندوبة نيجيريا ج��وي اج��و ،بعد جلسة للمجلس ،أن
«أعضاء المجلس أعربوا عن تفاؤلهم أن المواد الكيماوية
السورية يمكن أن تنزع برمتها في  27نيسان.
ولفتت إلى أن أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم البالغ
من المزاعم حول استخدام غاز الكلور في سورية ،ما أدى
إلى مقتل أشخاص وإصابة آخرين ودعوا للتحقيق بهذا
األمر ،معلنة «أننا سنقوم بتحقيقنا الخاص».

تعر�ضت م�صالحنا ( ...تتمة �ص)1
�إذا ّ
من جهة أخرى ،نفى الفروف امتالك موسكو أية أدوات
للتأثير في األحداث بجنوب شرق أوكرانيا ،قائالً« :ليس
لدينا أي أدوات للتأثير في جنوب أوكرانيا».
وقال وزير الخارجية الروسي« :سنر ّد بالطبع إذا
هوجمنا» ،مؤكدا ً أن الهجوم على مواطني روسيا هو
هجوم على روسيا .وأضاف« :إذا تعرضت مصالحنا
الشرعية ،مصالح المواطنين الروس للهجوم مباشرة،
كما حدث في أوسيتيا الجنوبية في آب (عام )2008
فإنني ال أرى أية إمكانية أخ��رى باستثناء ال��رد وفقا ً
للقانون الدولي» .وأكد الف��روف أن موسكو لم ُت ِ
خف
أبدا ً أنها نشرت قوات إضافية بالقرب من الحدود مع
أوكرانيا ،مشيرا ً إلى أن «كييف أرسلت مزيدا ً من القوات
إلى مقاطعات جنوب وشرق البالد» .وأوضح الوزير
الروسي أن موسكو تجري تدريبات عسكرية بانتظام
وبشكل دوري.
وأك���د الف���روف أن السلطات األوك��ران��ي��ة ال تلتزم
بالتعهدات التي قطعتها في جنيف إلنهاء التصعيد في
البالد .وأعلن أنه «ال شيء مما تم االتفاق عليه في جنيف
وكان يفترض على سلطات كييف تنفيذ تطبيقه».

في سياق آخر ،أعلنت الداخلية األوكرانية «تحرير»
مدينة سفياتوغيرسك على بعد نحو عشرين كلم من
«سالفيانسك» معقل الموالين للروس ،من أيدي من
أسمتهم بـ«االنفصاليين» في إط��ار «عملية مكافحة
اإلرهاب» التي أطلقتها كييف.
والعملية تمت «م��ن دون سقوط ض��ح��اي��ا» ،كما
أوضحت الوزارة في بيان وصف المدينة على أنها نقطة
«استراتيجية» على ح��دود المناطق الثالث الناطقة
بالروسية :دونيتسك ولوغانسك وخاركيف.
وفي تطور الف��ت ،أكد «العمدة الشعبي» لمدينة
سالفيانسك األوكرانية فياتشيسالف بونوماريوف
أن النشطاء المحليين التابعين لقوى «ال��دف��اع
الشعبي» أوق��ف��وا الصحافي األم��ي��رك��ي سايمون
أوستروفسكي».
وقال بونوماريوف في حديث لوكالة «إنترفاكس»
لألنباء إن «ه��ذا الصحافي حسب ما نعرفه يحمل
جنسية أميركية  -إسرائيلية مزدوجة ،قد تم إيقافه من
قبل قوات الدفاع الشعبي .وكما نعرفه ،إنه كان يجمع
معلومات لـ«القطاع األيمن».

تيار الحريري ( ...تتمة �ص)1
ال��ذي أفشل جميع محاوالت الغرب لوضع اليد على
الجيش اللبناني وم��ص��ادرة ال��ق��رار اللبناني ومنع
تحويل لبنان الى خنجر في الخاصرة السورية وقلب
محور المقاومة ورفض توطين الفلسطنين في لبنان.
أول المستفيدين من جريمة قتل رفيق الحريري كان
السجين سمير جعجع ،إذ قادت الغوغاء التي أنتجتها
الجريمة بشكل مدروس ومعد سلفا ً الى الضغط على
مجلس النواب اللبناني ودفعته الى اعتماد قانون عفو
عام عنه ،ما أدى الى خروجه من السجن ،وكان تيار
«المستقبل» يومذاك قد دخل في تحالف -اللحظة مع
«ح��زب القوات اللبنانية المنحل « وشكل معه رأس
الحربة في قيادة تلك الضغوط.
تج ّرع آل كرامي وأكثرية الشعب اللبناني مرارة
قانون العفو الخارج على قواعد العفو العام ،غير أن
الغوغاء وصخبها لم يدعا فرصة لسماع أنين تلك
األكثرية الساحقة من اللبنانيين الرافضة قانون العفو
والمتحسرة على رجل الدولة رشيد كرامي ،مقرونا ً
بحزن بعضها وف��ئ��ات أخ��رى على رفيق الحريري.
والسؤال الذي طرحه الجميع يومذاك :ما عالقة اغتيال
رفيق الحريري بسجن سمير جعجع وإطالق سراحه؟!
واستمرت الغوغاء ذاتها المحركة والمقودة من الخارج
في صخبها ،حتى وصلت خالفا ً للدستور اللبناني
وبعيدا ً عن ممارسة رئيس الجمهورية لصالحياته ،الى
فرض تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بجريمة قتل
رفيق الحريري وفرض على لبنان تحمل نسبة 49%
من نفقاتها وتبلغ عشرات مليارات الدوالرات ،ولتكتمل
الصورة أقدم تيار «المستقبل» على تبني ترشيح سمير
جعجع لرئاسة الجمهورية فارتسمت أمام اللبنانيين
ص��ورة فظيعة ال يمكن أن يحتملها أو يتقبلها عاقل
منصف أو وطني حريص على الكرامة والعدل واإلنصاف
واحترام قواعد األخالق .صورة فيها:
محكمة جنائية دولية يلزم لبنان بنصف نفقاتها
ومهمتها كشف المجرمين الذين ارتكبوا جريمة قتل
رئيس وزراء لبناني سابق ،يقابلها عفو عن قاتل رئيس
وزراء لبناني خالل توليه منصبه قتالً عمدا ً عن سابق
تصور وتصميم ،ثم ترشيح هذا المحكوم المعفو عنه
الى رئاسة الجمهورية!
نعلم كحقوقين أن من شأن العفو العام أن يزيل
الجريمة ويسقط األح��ك��ام العقابية ال��ص��ادرة في
صددها ،ويكون العفو العام وفقا ً لما استقر عليه من
قواعد في فلسفة القانون والعدالة االنتقالية عاما ً
وليس خاصا ً ألجل طي صفحات ماضي مؤلم ويوقف
المالحقة والعقاب ،ويتيح الفرصة للمجرمين المعفو
عنهم أن يعيشوا حياتهم بعيدا ً عن المجتمع الذي
انتهكوا أمنه واستقراره دونما استفزاز أو نكء جراح،
أي أن العفو العام يكون ألجل األمن واالستقرار وليس
ألجل االثارة واستفزاز المشاعر ،ويكون عاما ً شامالً غير
انتقائي وعير شخصي فهو يسقط الصفة الجرمية عن
نوع من األفعال من دون ان ينظر الى هوية الضحية،
أم��ا إذا كانت هوية الضحية محددة فهنا يكون الى
جانب قواعد القانون إعمال لقواعد األخالق وال يمكن

الفصل بينهما.
نسأل تيار المستقبل الذي تبنى ترشيح قاتل رشيد
كرامي :هل إن قتل رشيد كرامي مسموح به وفقا ً لقواعد
األخ�لاق التي يلتزمها؟ وه��ل أن دم رفيق الحريري
أغلى من دم رشيد كرامي؟ وهل يقبل تيار المستقبل
وآل الحريري تحديدا ً وقف المحكمة الدولية ونسيان
جريمة قتل رفيق الحريري؟ وهل يقبلون بأن يصبح
حاكما ً في لبنان من سيدان بجريمة قتل رفيق الحريري
مستقبالً ؟
نعلم يقينا ً – مع أن القول اليقين غير مسموح به
إذا تعلق األمر بشأن عارض في المستقبل – ومع ذلك
نسمح لنفسنا اآلن بالقول إننا نعلم يقينا ً أن سمير
جعجع لن يكون يوما ً رئيسا ً لجمهورية لبنان ولن
ينتخب لهذا المنصب ،وأن ما ج��رى ع��ام  1982لن
يتكرر ،فالمعادالت تغيرت والصورة اختلفت.
ونعلم أن االنتخاب في جولته األولى كان في الحقيقة
معركة داخ��ل  14آذار ،معركة أراده��ا سمير جعجع
ليطلق دخانا ً يحجب ماضيه األحمر واألسود ،ويكرسه
زعيما ً أوحد على مسيحيي « 14آذار» ،ونعلم كذلك أن
الرئيس الممكن في لبنان هو الرئيس الذي يتم التوافق
عليه والذي توقع المقاومة جواز مروره ،فيكون منيعا ً
في ذاته وضابط إيقاع الحركة السياسية في لبنان،
وهذا كله ال ينطبق على من تبناه تيار المستقبل!
نعلم أيضا ً أن زمن انتخاب الرئيس في لبنان لم يحن
بعد ألن األمر مرتبط بما يحصل في اإلقليم ،فلبنان لم
يُنشأ دولة  -كيان بل أًقيم كيان -وظيفة ،وإن المعنيين
بوظيفته منشغلون اليوم بملفات تعنيهم أكثر من
رئاسة الجمهورية اللبنانية .نعلم ذلك كلّه وبالتالي
ليس محتمالً وإن واحدا ً في المئة أن ينتخب الرئيس
اليوم أو أن يفوز من رشحه تيار المستقبل .ورغم ذلك
نقول ان مجرد الترشيح والتبني فيه ما فيه من استفزاز
ونكء الجروح قدرا ً جسيماً .أما في التصويت فنرى أن
الـ  48صوتا ً التي منحت لمرشح الحريري هي 48
شظية إضافية مزقت مجددا ً أجساد رشيد كرامي وداني
شمعون وآخ��ري��ن أدي��ن جعجع بقتلهم .ونقول لمن
أسقطوا تلك الشظايا في صندوق االقتراع إنكم أطلقتم
نارا ً ولم تمارسوا اقتراعاً.
في المقلب اآلخر ،نسجل نجاح الذين أسقطوا أوراقاًُ
تذ ّكر بالضحايا في إسقاط حلم جعجع بطمس الماضي،
وكان إخفاقه هنا مدو ّيا ً بسبع أوراق ثبوتية تتخطى
ق��ان��ون العفو وم��ح��اوالت ال��ت��زوي��ر ،ويبقى أصحاب
األوراق البيضاء الذين يستحقون التهنئة أيضا ً مثلما
استحقها أصحاب أوراق الضحايا ،إذ حرموا جعجع
فرصة التنافس ،مؤكدين أن جلسة انتخاب يكون فيها
جعجع مرشحا ً لرئاسة الجمهورية ال بد من أن تكون
جلسة هزلية هزيلة ال تستحق أن يرشح فيها أحد من
الجديين .وكان ذلك السقوط الثاني لجعجع وفريقه،
ويبقى السقوط الثالث ال��ذي ك��ان م��ن حصة تيار
«مستقبل الحريري» ،وهو سقوط أخالقي قبل أن يكون
سقوطا ً سياسيا ً ولن تمحوه السنون.

د .أمين محمد حطيط

إنذار عام للمتخلفين عن الدفع المكلفين
بموجب جداول تكليف أساسية
إن رئيس بلدية الهرمل يطلب إلى جميع
المكلفين بالرسوم البلدية بموجب جداول
تكليف أساسية عن أعوام  2013وما قبل،
وعلى الذين تخلفوا عن الدفع أن يبادروا
فورا ً إلى تسديد ما يتوجب عليهم من رسوم
بلدية ،وذل��ك تحت طائلة حجز أموالهم
المنقولة وغير المنقولة وبيعها في المزاد
العلني الستيفاء الرسوم البلدية المتوجبة
عليهم.
الهرمل في 2014/04/10
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية
لعام  2014قيد التحصيل
يعلن رئيس بلدية الهرمل عن وضع
ج��داول التكليف األساسية لكافة الرسوم
البلدية عن عام  2014قيد التحصيل عمالً
بنص المادة  104من قانون الرسوم البلدية
 88/60ويلفت النظر إلى ما يلي:
 أوالً :عمالً بنص المادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على المكلفين
المبادرة فورا ً إلى تسديد الرسوم البلدية
المتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
 ثانياً :عمالً بنص ال��م��ادة  109من
قانون الرسوم البلدية  ،88/60تفرض
غرامة تأخير وقدرها ( % 2اثنان بالمئة)
عن كل شهر تأخير عن المبالغ التي تسدد
خالل المهلة المبينة في البند األول أعاله،
ويعتبر كسر الشهر شهرا ً كامالً.
الهرمل في 2014/04/10
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
إعالن للمرة الثانية
يُعلن رئ��ي��س بلدية س��ن ال��ف��ي��ل ،عن
رغبة البلدية بتلزيم األلبسة الصيفيّة
والتجهيزات للعناصر والفئات التي تكسى
على نفقة بلدية سن الفيل لصيف ،2014
وذلك بإجراء مناقصة عامة بطريقة تقديم
األسعار وفقا ً لدفتر ش��روط خاص وضع
لهذه الغاية ،يمكن االطالع عليه في البلدية
ضمن أوقات الدوام الرسمي.
 آخر مهلة لقبول العروض :الساعة
الثانية عشرة من ظهر نهار الخميس الواقع
في .2014/5/1
 ووع���د ال��ت��ل��زي��م :ال��س��اع��ة الثانية
عشرة من ظهر نهار الجمعة ال��واق��ع في
.2014/5/2
سن الفيل في 2014/4/15
رئيس بلدية سن الفيل
نبيل كحالة
التكليف 704

