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لجنة ال�صداقة الفرن�سية ـ اللبنانية
تجول على القيادات ال�سيا�سية

زار بري وغادر �إلى الفاتيكان

الراعي :ك�سر الن�صاب لي�س مرجلة
ّ
القوي هو المقبول من الجميع
والرئي�س
دعا البطريرك الماروني الكاردينال
ب��ش��ارة بطرس ال��راع��ي إل��ى تأمين
نصاب الدورة الثانية من االنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة ي��وم األرب��ع��اء ال ُمقبل.
وتمنى ال��راع��ي بعد لقائه رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ريّ في عين
التينة أمس» اكتمال النصاب األسبوع
المقبل ،معتبرا ً أنه من واجب النواب
حضور جلسة االنتخاب ،وال داعي
ألن ندعوهم إلى ذلك».
وق����ال« :إنّ ال��ن��ائ��ب م��و ّك��ل من
الشعب ليقوم بالعمل المطلوب منه،
وخصوصا ً هو موكل النتخاب رئيس،
وال يستطيع أن يستعمل الوكالة
كأنها ملك خاص .لذلك ال داعي ألن
أدع��وه��م ،فهذا واجبهم الضميري
أن يكونوا موجودين .عندما يقول
الدستور أنه يجب أن يكون الثلثان
في مثل هذه الجلسة فهذا ال يعني
أن تغيب ،هو ينص على ذل��ك لكي
يقول إنّ وجود الثلثين هو ضرورة
ألن الرئيس اللبناني الذي سيُنتخب
يجب أن يكون ك ّل المجلس موجودا ُ
ف��ي ه��ذا االن��ت��خ��اب .ون��ح��ن كنسيا ً
ملزمون ضميريا ً بالحضور عندما
يكون هناك انتخاب مطران وبطريرك
وب��اب��ا ،ويجب أن تقبل المجموعة
الناخبة األع���ذار ال��ذي يقدمها من
يغيب ،وإذا لم تقبل فمعنى ذلك أنه ال
يجوز أن يغيب ،وإذا غاب هناك تدبير
في حقه ،لماذا؟ ألننا عندما ننتخب
ف��إن��ن��ا ننتخب ب��اس��م ال��ج��م��ي��ع .ال
يستطيع النواب أن يغيبوا أو يكسروا

بري مرحبا ً بالراعي

جال وفد مجموعة لجنة الصداقة الفرنسية – اللبنانية برئاسة النائب
الفرنسي من أصل لبناني هنري جبرايل ،والسفير الفرنسي في لبنان باتريس
باولي ،على المسؤولين اللبنانيين أمس ،فزار رئيس المجلس النيابي نبيه
بري في عين التينة بحضور النائب ميشال موسى والمستشار اإلعالمي علي
حمدان ،ودار الحديث حول التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة والعالقات
الثنائية والتعاون بين برلماني البلدين.
وعرض مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ،في مكتبه في
مجلس النواب العالقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتفعيلها ،في
حضور النائب نوار الساحلي.
والتقى الوفد الفرنسي رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون في
دارته في الرابية ،في حضور النائب سيمون أبي رميا ،والمسؤول عن العالقات
الدبلوماسية في التيار الوطني الحر ميشال دي شادارفيان.
وفي كليمنصو ،استقبل رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط
في دارته الوفد الفرنسي في حضور القائم باألعمال الفرنسي في لبنان جيروم
كوشار ،وجرى عرض التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.
كما التقت اللجنة الفرنسية ـ اللبنانية رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة
في مكتبه في بلس ،ورئيس حزب القوات سمير جعجع في معراب .وأجرى
المجتمعون حسب بيان صادر عن المكتب اإلعالمي لجعجع جولة أفق حول
قضايا الشرق األوسط وال سيما االنتخابات الرئاسية اللبنانية ،فأبدى الوفد
الفرنسي إعجابه بمسار األمور.
(تموز)

النصاب ،وهم قادرون على أن يكونوا
موجودين وأن يتباحثوا ،لكن ليست
«مرجلة» أن نكسر النصاب أو نغيب،
هذا هو مفهومنا الكنسي وال داعي أبدا ً
أن نطلب من أحد أو نضغط عليه .هذا
واجب ضميري بحكم الوكالة التي
يملكها النائب من الشعب.
وش �دّد الراعي على ض��رورة «أن
يكون الرئيس مقبوال ً من الجميع من
دون أن يعني ذلك أن يكون ضعيفاً،
فهذه هي القوة ،القوة هو أن يكون
اإلنسان مقبوال ً من الجميع» .وشدد
على ض��رورة أن يكون اللبنانيون
مسؤولين ويعرفوا كيف يختارون
رئيسهم ،فالتشاور يشمل الجميع،

ونحن ننتمي إل��ى األس��رة العربية
والدولية ونتشاور معهم ليس بمن
يفرضونه علينا بل بمن نحن نفكر
فيه ،لكن في النتيجة على اللبنانيين
أن يستعيدوا فعالً حكم الديمقراطية
وينتخبوا رئيسهم.
وف��ي كلمة مقتضبة أل��ق��اه��ا في
مطار بيروت ،قبل توجهه إلى روما
للمشاركة ف��ي تطويب الباباوين
يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث
والعشرين ،أك��د الراعي «أن لبنان
بحاجة إل��ى رئ��ي��س يلملم الشمل
وعلينا أن نتخلص من االنشطارات
والنزاعات ،ونحن من يعلن لألسرة
الدولية أي رئيس نريد للبنان».

الأرمن يُحيون ذكرى الإبادة

كي�شي�شيان :المخطط الإجرامي التركي
يتوا�صل اليوم بطرق مختلفة
أك��د الكاثوليكوس آرام األول كيشيشيان أن المخطط
اإلجرامي الذي بدأ تنفيذه في  24نيسان  1915من قبل تركيا
العثمانية والرامي إلى إزالة الشعب األرمني بأكمله ،يتواصل
اليوم بطرق وأساليب مختلفة».
كالم كشيشيان جاء في القداس اإللهي لمناسبة الذكرى
الـ 99ل�لاب��ادة األرم��ن��ي��ة ،ف��ي كاثوليكوسية األرم���ن في
أنطلياس ،بحضور سفير أرمينيا آشوت كوتشاريان ووزراء
ونواب حاليين وسابقين وممثلي األحزاب األرمنية الثالثة
والجمعيات والفاعليات األرمنية.
ورأى «أن اإلبادة األرمنية تكون مستمرة طالما لم يعاقب
المجرم الرتكابه الجريمة ،وطالما تطالب بعض ال��دول
محاسبة الطغاة والقتلة لنصرة العدالة تطبيقا ً للقانون
الدولي ،انما تأبى محاسبة ومعاقبة تركيا بسبب بعض
الحسابات الجيو سياسية».
وقال« :اإلبادة األرمنية تكون مستمرة حين ال يزال قسم
كبير من الشعب األرمني مشتت بسببها ،وتكون مستمرة
مع استمرار تدمير اإلرث الديني والثقافي ألرمينيا الغربية
وكيليكيا بتخطيط وتنفيذ منهجي من قبل الدولة المجرمة
المحتلة لألراضي التاريخية األرمنية من أجل اإلزالة النهائية
ألي أثر أرمني على األرض التي إرتوت من عرق جبين ودم
شعبه».
وقال« :إن اإلبادة األرمنية ال تزال مستمرة حين تتحول
األديرة والكنائس إلى جوامع ومطاعم وماله ومراكز سياحية
وتجارية من قبل المغتصب ،ومن جهة اخرى ،تتحول بعض
الكنائس الصامدة إلى متاحف ،كي تظهر للرأي العام العالمي
بقناع المدافع عن القيم الديمقراطية والحرية العقائدية ،إن
اإلبادة األرمنية ال تزال مستمرة حين تبقي الدولة التركية ملف
«األراضي المهجورة» مغتصبة وبقرارات جديدة ومستحدثة
تستولي بموجبها على هذه األمالك وهي تتضمن الكنائس
واالدي��رة واالوق��اف الدينية واألم�لاك العامة والخاصة من
بيوت وأراضي زراعية وتجارية».
وسأل :أال تعرف كافة الدول الحريصة على تطبيق القانون
الدولي بأن مصادرة األراضي واألمالك واألوقاف هي منافية
الحكام القانون الدولي»؟
أض���اف« :إن اإلب���ادة األرمنية ال ت��زال مستمرة عندما
تحاصر الدولة التركية وشريكتها اذربيجان إقتصاديا
جمهورية أرمينيا لكي تفرض عليها وعلى الشعب األرمني

إرادتها السياسية .إن اإلبادة األرمنية ال تزال مستمرة عندما
يجند المجرم كل طاقاته وقدراته السياسية والدبلوماسية
واإلق��ت��ص��ادي��ة لتواصل وب��زخ��م جديد حملته اإلعالمية
المستمرة ضد األرم��ن .إن اإلب��ادة األرمنية ال تزال مستمرة
حين تخطط تركيا ،من أجل إع��ادة تأسيس االمبراطورية
العثمانية في المنطقة ،مستعملة الجماعات المسلحة
أوالمرتزقة القتالع الوجود األرمني من دير الزور ويعقوبية
وتل األبيض ورأس العين وأخيرا ً في كسب».
وتابع« :اإلب��ادة األرمنية مستمرة مع رفض تركيا ليس
فقط االعتراف بتخطيط وتنفيذ أسالفها لالبادة الجماعية
ال بل تحريفها الوقائع التاريخية ،واصفة الشعب األرمني
بعبارات نابية مثل «الخيانة» و»عدم الوالء» .هذا الشعب
الذي قدم الكثير الكثير إلزده��ار وعمران الدولة العثمانية
وخصوصا ً في المجال اإلقتصادي .من سيطالب بالعدالة
ويحاسب تركيا في المحكمة الدولية»؟

رعد مستقبالً الوفد بحضور الساحلي

(تموز)

غانم من بن�شعي:
�أنا مر�شح وفاقي
عرض رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية مع النائب روبير غانم
الذي زاره في بنشعي أوضاع الساحة اللبنانية وما يتعلق منها باالستحقاق
الرئاسي ،في حضور الوزير السابق يوسف سعاده وطوني فرنجيه.
وتمنى غانم أن يتم هذا االستحقاق في أوانه وفقا ً ألحكام الدستور وفي
المواعيد المحددة دستوريا ً من جهة ،ومن جهة ثانية أن نعمل على تطبيق
الدستور ال على تعديله ألن موضوع تعديل الدستور أدى ومنذ عام 1996
إلى تقهقر الدولة وتفكك المؤسسات ،ووصلنا إلى الحال التي وصلنا إليها،
الموضوع ليس شخصيا ً انا أحترم كل المرشحين ولكنه يتعلق بمصلحة البلد،
وعلى أي رئيس جديد أن يتمكن من إعادة بناء الدولة ومقوماتها أي المؤسسات
التي هي أساس الحكم في لبنان.
وأكد أنه مرشح وفاقي وليس توافقياً ،وهو مستمر في هذا الترشح ألنه مؤمن
بأن قوة االعتدال هي فعل إرادة ،وفي إمكانها إعادة بناء المؤسسات لتكون
الحاجز األساسي في وجه كل التطرفات واالنقسامات التي ضربت لبنان وما
زالت ،قائالً« :أشك في أن يتأ ّمن النصاب في جلسة يوم األربعاء المقبل».

فرنجية وغانم في بنشعي

زار قباني ووزير البيئة

3

ركن �آبادي :اختيار رئي�س
من اللبنانيين جميع ًا هو الأن�سب
أكد السفير اإليراني غضنفر ركن
أب����ادي أن ب�ل�اده ت��ؤي��د االس��ت��ق��رار
وتعزيز الوحدة الوطنية بين الجميع،
وتلح على التقريب أكثر فأكثر بين
ّ
الجميع ،وشدّد على أن اختيار رئيس
الجمهورية م��ن جانب اللبنانيين
جميعا ً ه��و الخيار األن��س��ب ،ونحن
واثقون من الدراية والحكمة المتوافرة
لدى جميع التيارات السياسية في
لبنان ولدى جميع الطوائف اللبنانية
وجميع المسؤولين ،لتجاوز هذه
المرحلة بنجاح».
وك����ان رك���ن آب����ادي س��ل��م مفتي
الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني
رسالة خطية ودعوة من جانب األمين
العام للمجمع العالمي للتقريب بين
المذاهب اإلسالمية في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية الشيخ موسى
اآلراك��ي للمشاركة في مؤتمر الدفاع
ألجل األقصى والقدس الذي يعقد في
كوااللمبور في ماليزيا ،وبمشاركة
مجموعة من العلماء.
وأش���ار إل��ى «أن وج��ه��ات النظر
مع المفتي قباني كانت متفقة على
حفظ ال��وح��دة بين جميع الطوائف
وال��م��ذاه��ب وال��ت��ق��ري��ب ب��ي��ن جميع
األدي���ان وال��م��ذاه��ب ،وخصوصا ً في
هذه المرحلة ،وضرورة اتخاذ السبل
اآليلة إلى تعزيز هذا التقريب وهذه

قباني يتسلم من ركن آبادي رسالة من اآلراكي
الوحدة ،وال سيما في هذه المرحلة
التي نواجه فيها مشاريع المجموعات
اإلرهابية التكفيرية المسيرة من العدو
الصهيوني».

المشنوق

كما زار ركن آبادي وزير البيئة محمد
المشنوق في مكتبه في الوزارة وعرض
معه التطورات الراهنة والتعاون في
المجال البيئي بين البلدين .وسلمه
رسالة خطية هي عبارة عن تهنئة

من نائبه رئيس الجمهورية اإلسالمية
اإلي��ران��ي��ة ورئ��ي��س��ة منظمة البيئة
السيدة معصومة ابتكار بتسلمه هذا
المنصب.
وج���رت خ�ل�ال ال���زي���ارة مراجعة
مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين
عام  2003من أجل التعاون في مجال
البيئة وأيضا ً البرنامج التنفيذي لهذه
المذكرة الذي تم توقيعه عام 2010
عندما زار رئيس الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية لبنان.

التقى وفداً من حركة التوحيد الإ�سالمي

كرامي رد ًا على الم�شنوق :تاريخ ال�شهيد كرامي
حافل في مواجهة الم�شروع «الإ�سرائيلي»
أ ّكد الوزير السابق فيصل كرامي
ردا ً على تصريحات وزير الداخلية
نهاد المشنوق التي قال فيها لو أنّ
الرئيس الشهيد رشيد كرامي كان ح ّيا ً
لص ّوت لسمير جعجع« ،أنّ تاريخ
الرئيس رشيد كرامي حافل بمواجهة
المشروع «اإلسرائيلي»».
وأس���ف لموقف ت��ي��ار المستقبل
ال��ذي دع��م ترشيح جعجع ،مشيرا ً
إلى «أن ما يربطنا بالرئيس الشهيد
رفيق الحريري أقوى وأمتن ،ونحن
حريصون على معرفة حقيقة من قتل
الرئيس الحريري الذي لو كان حيا ً
لرفض التصويت لقاتل الرشيد»،
مؤكدا ً «أنّ اللعبة انتهت والمرحلة
المقبلة جدية والبحث عن اختيار
الرئيس ب��دأ والتصويت لجعجع
أح��زن��ن��ا جميعاً .ونحيي الموقف
الجريء للنائب كبارة والنواب الذين
رفضوا التصويت لجعجع ،هم أخذوا
قرارا ً يم ّثل إرادة ك ّل الطرابلسيين».
وك���ان وف��د م��ن ح��رك��ة التوحيد
اإلس�لام��ي ب��رئ��اس��ة األم��ي��ن ال��ع��ام
الشيخ بالل شعبان ،قد زار الوزير
كرامي وأعضاء مجلس اﻷمناء عاطف

ال��ق��ادري وع��م��ر اﻷي��وب��ي وصهيب
شعبان.
وتناول اللقاء االنتخاب المهزلة
الذي حصل في بيروت والذي ترشح
خالله مجرم الحرب اﻷهلية سمير
جعجع إل��ى س��دة ال��رئ��اس��ة اﻷول��ى
في لبنان ،وفق تعبير شعبان الذي
اعتبر «أنّ التصويت لجعجع جريمة
موصوفة ال تق ّل عن جرائمه في القتل
والخطف والعمالة لـ»إسرائيل»،
ويصح وصف يوم االنتخاب بيوم
ّ
ال��ع��ار» ،مضيفاً« :إنّ مج ّرد ترشح
جعجع لرئاسة الجمهورية وقاحة
وإهانة للشعب اللبناني بمسلميه
ومسيحييه ،فجعجع خرج بقانون
ع��ف��و س��ي��اس��ي غ��ي��ر ق��ان��ون��ي وغير
دستوري ،تجاوز أحكاما ً مبرمة من
أعلى السلطات القضائية المشهود
لها بالنزاهة».
وتوجه بالشكر لنواب طرابلس
ّ
وك � ّل النواب الذين قاموا بواجبهم
ف��رف��ض��وا التصويت لقاتل رئيس
وخ��ص
ال��ح��ك��وم��ة رش��ي��د ك��رام��ي،
ّ
بالشكر النائب كبارة الذي لم يدفعه
موقفه السياسي إل��ى ت��ج��اوز قيَم

الدين واألخ�ل�اق ،وال��ع��ار كل العار
يجلّل أولئك الذي منحوا القاتل ثقتهم
ويجب على الناس محاسبتهم.
ولفت شعبان إلى «أنّ قتل الطفلة
جيهان والطفل طارق والياس الزايك
وال��رئ��ي��س رش��ي��د ك��رام��ي ال يسقط
بمرور الزمن ،ألنّ القتل على الهوية
وال��خ��ط��ف ع��ل��ى ح��اج��ز ال��ب��رب��ارة
والعمالة لـ»إسرائيل» ليست مج ّرد
وج��ه��ة نظر وال تسقط بالتقادم،
لذلك ستظ ّل أصوات الشهداء تالحق
المجرم وتلعنه وتفضح تاريخه
األسود إلى أن يأتي أوان محاسبته».
وس���أل الشيخ ش��ع��ب��ان« :كيف
يمكن لمن يُحتسب على الحركة
اإلسالمية أن يص ّوت لمن وضع يده
بيد «إسرائيل»؟ ما هو دليله؟ وبأيّ
حجة؟ وأي��ن هي المصلحة؟ وكيف
وصلتم إلى هذا الدرك وهذه الهوة؟
إنّ الورقة البيضاء أضعف اإليمان،
وه��ي أمضى م��ن الغباء السياسي
والمصالح المتهافتة على المواقع
البالية التي تصبح يوما ً بعد يوم
بعيدة المنال ،ألنها تأتي على حساب
القيم المهدورة والمبادئ المضيعة».

الجامعة الثقافية عند عريجي

كيشيشيان يلقي كلمته

زار وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ،وزير الثقافة ريمون عريجي
وبحث معه في سبل التعاون المتبادل بين الوزارة والجامعة.
ولفت رئيس الجامعة أحمد ناصر بعد اللقاء ،إلى أنّ الوفد أطلع عريجي على
نتائج جولته األخيرة في عدد من دول أميركا الالتينية ،وعلى آلية عمل برنامج
التبادل الثقافي بين هذه الدول ولبنان ،والذي من شأنه أن يعود بالمنفعة على
المواطن اللبناني المقيم والمغترب على حد سواء.
وقال« :أعربنا عن استعدادنا للتعاون والتنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق
يخص المغترب اللبناني ويحفزه على زيارة وطنه
بالشأن الثقافي السيما ما
ّ
األم».
وكان عريجي استقبل كال من السفير القبرصي هومر مافروموتيس ،وسفير
كوريا الجنوبية شوي جونغ وعرض معهما األوضاع العامة.

اعت�صام لـ «الطا�شناق» �أمام ال�سفارة التركية
ال ي��زال األرم��ن في لبنان يُحيون
سنويا ً ذك��رى إب��ادة األرم��ن من قبل
السلطنة العثمانية بالمسيرات،
مؤكدين إص��راره��م على استعادة
وتمسكهم بانتزاع اعتراف
حقوقهم،
ّ
دولي بهذه اإلبادة.
ول��ل��غ��اي��ة ،ن � ّف��ذ ط�ل�اب وش��ب��اب
ح��زب الطاشناق اعتصاما ً حاشدا ً
أم��ام السفارة التركية في الرابية،
وسط انتشار أمني كثيف ،مطالبين
تركيا باإلعتراف باإلبادة األرمنية،
واعدين بعدم التراجع واالستمرار
ف��ي قضيتهم حتى الحصول على
حقوقهم.

كرامي مستقبالً وفد التوحيد

مبرر
لم يعد لوجود المحكمة � ّأي ّ
عريجي متوسطا ً وفد الجامعة الثقافية

خالل االعتصام

معلولي :لقمة روحية م�شرقيّة لحماية الم�سيحيين
ناشد النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال
معلولي بطاركة المشرق لعقد قمة روحية تضع مخططا ً
لحماية المسيحيين من اإلب��ادة والحفاظ على الكنائس
والتراث الديني العالمي.
وجاء في بيان« :كم كانت فرحة المسيحيين في عيد
الفصح هذا العام ،إذ صلب المسيح مرة واحدة وقام مرة
واحدة ،في السنين األربع المقبلة سيصلب المسيح في
عيد الفصح مرتين وفقا ً للتقويمين الشرقي والغربي»،
وأض��اف« :لم تشهد منطقة الشرق األوس��ط منذ عقود،
وحشية ضد المسيحيين كما يحصل اليوم في سورية،

من تهديم للكنائس وتنكيل بالمسيحيين قتالً وتهجيراً،
وخطف المطرانين وراهبات معلوال مثالن صارخان ،وقبل
يعج بمجلدات عن قتل وتهجير
سورية ،التاريخ الحديث
ّ
للمسيحيين من تركيا إلى العراق وفلسطين وغيرها».
وتابع البيان« :في مقابل حمالت اإلبادة هذه ،ماذا كان
دور الكنائس وخصوصا ً المشرقية منها؟ بل ماذا كان دور
الدول الكبرى والمؤسسات والتنظيمات اإلقليمية والدولية
ُهجرون ،بل ماذا فعلوا
في الدفاع عن مواطنين يُقتلون وي ّ
في الحفاظ على تراث ديني هو ملك البشرية يهدم كما
حصل أخيرا ً في معلوال».

«الأحزاب» :لن نقبل ً
رئي�سا
ال يرفع راية المقاومة
رأى لقاء االحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن محاولة قوى
«14ذار» تلميع صورة سمير جعجع ،ومحو تاريخه اإلجرامي فشلت وسقطت
سقوطا ً مدويا ً باألمس ،عبر تصويت بعض النواب لبعض ضحاياه» ،مؤكدا ً
«أن ترشيح فريق  14آذار لجعجع يشكل وصمة عار على جبين النواب الذين
صوتوا له ،في محاولة مشبوهة مدانة لتعويم المعادي للمقاومة ووحدة لبنان
وعروبته ،والذي رضي لنفسه أن يكون أداة تنفيذية للسياسة األميركية في
لبنان».
وأكد اللقاء بعد اجتماعه الدوري في مقر الحزب السوري القومي االجتماعي
أمس «أن وصول رئيس لبنان الى سدة الرئاسة له كل هذا التاريخ األسود إنما
هو أضغاث أحالم ،فلبنان الذي هزم العدو الصهيوني بفضل معادلته الذهبية
الجيش والشعب والمقاومة أصبح في عصر المقاومة ،ولم يعد في العصر
الصهيوني الذي ساد لفترة بعد اجتياح العدو االسرائيلي للبنان عام ،1982
ولذلك ال يمكن أن يقبل اللبنانيون رئيسا ً في قصر بعبدا ال يرفع هوية وراية
المقاومة ويرفض الوصاية األميركية».

ال�س ّيد «نادم» لأنه لم يكن من قتلة الحريري
اعتبر اللواء الركن جميل السيّد أن النتيجة األساسية
التي يجب استخالصها من جلسة االنتخاب األولى لرئيس
الجمهورية هي أن��ه لم يعد هنالك أيّ مب ّرر لوجود أو
الستمرار المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس
الحكومة الراحل رفيق الحريري ،كذلك لم يعد هنالك
أيّ مب ّرر للتمديد لها وتمويلها ،طالما أن رئيس الحكومة
السابق سعد الحريري وفريقه قد دعموا وص ّوتوا لصالح
قاتل رئيس حكومة لبناني آخر هو رشيد كرامي.
وطالب السيد في بيان قضاة المحكمة الدولية وال
سيما اللبنانيين منهم ،وباألخص القاضي رالف رياشي
الذي حكم على جعجع بجريمة اغتيال كرامي باالستقالة
من مناصبهم فوراً ،ألن تلك المحكمة أنشئت على أساس
الحقيقة وعلى أساس القضاء على سياسة اإلف�لات من
العقاب التي كانت سائدة في لبنان ،فإذا بوقائع األمس
تثبت أن ابن رفيق الحريري وشقيقته وفريقهما لم يكتفوا
فقط بالعفو في الماضي ع ّمن قتل رئيس حكومة آخر ،بل
دعموه اليوم ليكون رئيسا ً للبنان ،في حين أن العفو يلغي
عقوبة السجن عن المجرم لك ّنه ال يُلغي الجريمة بح ّد
ذاتها.

وأضاف اللواء السيد «أنه ال يلوم أبدا ً سمير جعجع على
ترشيح نفسه للرئاسة ألنّ من حقه الشخصي والسياسي
تبييض ماضيه بشتى الوسائل الممكنة ،هذا عدا عن أنه
كانت لجعجع دائما ً ج��رأة عدم االدّع��اء بأنه ب��ريء م ّما
فعل ،بل كان اعتراضه دوما ً على أنه الوحيد الذي جرت
محاكمته من بين قادة الميلشيات اآلخرين الذين لبسوا
الحقا ً ثوب القداسة والسياسة ،وقد يكون اعتراض جعجع
صحيحا ً لوال أن المجال ال ي ّتسع هنا للرد الوافي الذي
نتمنى أن يكون من خالل مناظرة علنية وصريحة بيننا
وبينه ،إذ قد يكون من الظلم الجزم بأن جعجع لم ي ّتخذ
العِبرة من الحكم عليه وسجنه ،وهي عبرة لم يتوصل إليها
ُحاسبوا بعد على أفعالهم».
الكثيرون من أقرانه م ّمن لم ي َ
وختم اللواء السيد بأنه «وبعد الذي جرى باألمس في
المجلس النيابي ،ال يستطيع أن يخفي شعوره بالندم من
أنه لم يكن من قتلة رفيق الحريري ،إذ لو كان كذلك لكانت
لديه المؤهالت المطلوبة للرئاسة ولكانت حظوظه ال تزال
قائمة بالترشح مستقبالً لرئاسة المجلس النيابي ،ولكان
لديه األمل أن يدعمه سعد الحريري وفريقه يوما ً ما على
غرار ما فعلوه مع غيره في جلسة األمس».

