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جل�سة اليوم بال ن�صاب ...و� 8آذار يح�ضر ت�ضامن ًا مع الإعالم

الجم ّيل :فريقنا �سيفكر ببدائل عن جعجع

لن تنعقد اليوم جلسة انتخاب
رئيس الجمهورية لعدم اكتمال
النصاب .إذ ق ّرر نواب تكتل التغيير
واإلص��ل��اح وال���وف���اء ال��م��ق��اوم��ة
ال��ت��واج��د ف��ي المجلس النيابي
للتضامن مع اإلعالم ،ورفضا ً لقرار
المحكمة الدولية بحق «الجديد»
و»األخ��ب��ار »،لكن من دون دخول
قاعة الهيئة العامة .وعليه فإنّ
الجلسة االنتخابية سيحضرها
 78نائبا ً ويغيب عنها  50نائباً.
وأك�����د ع��ض��و ك��ت��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة
وال��ت��ح��ري��ر ال��ن��ائ��ب ع��ل��ي ب��زي
«ان الكتلة ستحضر الجلسة،
مشددا ً على «ح��رص الكتلة على
ان��ت��خ��اب رئ���ي���س ج���دي���د ضمن
المهلة ال��دس��ت��وري��ة ال��م��ح��ددة».
رأى «أن المقاطعة هي ممارسة
دي��م��ق��راط��ي��ة ،وم��م��ارس��ة لحق
ب��رل��م��ان��ي دي��م��ق��راط��ي ،ف��ه��ن��اك
خصوصية لكل كتلة ،إنما ما من
تمايز مع حزب الله وتكتل التغيير
واإلصالح».
ورغ��م ذل��ك نشطت االت��ص��االت
السياسية في الداخل والخارج
يوم أمس على أكثر من اتجاه من
أج��ل التوافق على رئيس مقبول
من الكتل السياسية األساسية.
فعقد اج��ت��م��اع ف��ي ب��اري��س ض ّم
الرئيس سعد الحريري والوزيرين
جبران باسيل والياس بو صعب

دام  5ساعات ت ّم االتفاق خالله
على ع��دم الفراغ وعلى أن يكون
االستحقاق مسيحيا ً واالحتماالت
مفتوحة على ك ّل الخيارات واتفاق
على مرحلة جديدة من التعاون.
أما في الداخل ،فكانت كليمنصو
– عين التينة محور المشاورات ،إذ
زار الوزير وائل ابو فاعور موفدا ً من
النائب وليد جنبالط ،الرئيس نبيه
بري .وعقد لقاء بين وزير الصحة
علي حسن خليل وأمين عام تيار
المستقبل احمد الحريري موفدا ً
من الرئيس سعد الحريري.

 14آذار تؤيد
"
جعجع

لقاء الحريري -خليل لم تظهر
مالمحه س��ري��ع�اً ،حيث انّ كتلة
المستقبل دعت النواب إلى االقتراع
لرئيس حزب «القوات» اللبنانية
سمير جعجع الذي ال يزال يحظى
ب��دع��م ق��وى  14آذار» .ورأت ان
«المشاركة في جلسة اليوم هي
م��ن ص��ل��ب ال��ع��م��ل ال��دي��م��ق��راط��ي
البرلماني الساعي للحفاظ على
لبنان الدستور والمؤسسات».
وفي بيان عقب لقائها األسبوعي،
اعتبرت الكتلة «أن م��ن ح��ق أي
مرشح أن يعلن ترشيحه وذل��ك
ضمن المنافسة المشروعة التي

يتيحها النظام الديمقراطي».

الجم ّيل

وقال رئيس حزب الكتائب امين
الجميّل لقناة المنار« :إنّ فريقه
السياسي سوف يصل إلى مرحلة
يفكر فيها ببدائل ف��ي م��ا يخص
انتخابات الرئاسة» .مشيرا ً إلى
أن���ه «م���ن الطبيعي أن يترشح
للرئاسة اذا كانت األمور مواتية»،
الفتا ً الى «أنّ ليس هدف هذا الفريق
خوض معارك «دونكيشوتية» ،بل
نريد رئيسا ً ق��وي�ا ً يوصل لبنان
إل���ى ب��� ّر األم�����ان ،وأن ترشيحه
بمرحلة من المراحل لربما يكون
ف��ي محله وي��خ��دم المبادئ التي
ندافع عنه».

الم ّر مع  8آذار

إلى ذلك زار رئيس حزب الكتائب
عند السابعة من مساء أمس النائب
ميشال المر في مكتبه في مبنى
«ال��ع��م��ارة» ،حيث تناول اإلثنان
ب��إس��ه��اب تفاصيل االستحقاق
الرئاسي .وتشير المعلومات الى
أنّ المر اتخذ قرارا ً بمقاطعة جلسة
انتخاب رئيس الجمهوريّة اليوم،
ٍ
موقف ينسجم مع خيار فريق
في
الثامن من آذار والتيّار الوطني
الحر.

التغيير والإ�صالح:
نريد رئي�س ًا قوي ًا قادر ًا على الجمع
أكد تكتل التغيير واالص�لاح أنه
يريد رئيسا ً قويا ً قادرا ً على الجمع.
وأش����ار التكتل ف��ي ب��ي��ان ت�لاه
النائب ابراهيم كنعان بعد االجتماع
االسبوعي في الرابية برئاسة العماد
ميشال عون إلى «أنه يجب أن تتوافر
في االستحقاق الرئاسي الشروط
التي أعل ّناها منذ البداية والتي
مازلنا نتمسك بها» ،مشددا ً «أننا ال
نؤمن بالفراغ ب��ل نؤمن بالخيار
الوطني ال��ج��دي وليس بجلسات
فولكلور».
وع��ن سلسلة الرتب وال��روات��ب،
قال كنعان« :السلسلة حق وال يجب
أن تكون عملية المطالبة بها مرتبطة
بأي نية بتطيير الموضوع أو تمييعه،
مشددا ً على ضرورة أن تأخذ مسارها
على قاعدة الحقوق واالمكانيات».
وع���ن ق���رار المحكمة ال��دول��ي��ة
باستدعاء اإلعالمي ْين كرمى الخياط
وإبراهيم األمين ،أش��ار كنعان الى

منبر الوحدة� :سيادة لبنان تقت�ضي
التعاطي مع الإعالميين عبر الدولة والق�ضاء
رفض منبر الوحدة الوطنية ق��رار المحكمة الخاصة
بلبنان التع ّرض إلعالميين لبنانيين بذريعة التحقير.
وذكر في بيان إثر االجتماع االسبوعي لألمانة العامة
في مركز توفيق طبارة «أنه في األساس ومنذ إنشائها ،لم
يعترف بالمحكمة ذات الطابع الدولي ألن طلبها ُم ّرر بقرار
ناقص في مجلس وزراء فقد شرعيته عمالً بالفقرة «ي»
من مقدمة دستور لبنان التي تنص على أن ال شرعية ألي
سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك .كما وأن القرار لم
يُصدّق في المجلس النيابي ،كما يقضي بشأن االتفاقات
الدولية ،والمحكمة واح��دة منها .ثم أن القرار لم يقترن
بتوقيع رئيس الجمهورية وهو شرط سيادي إلزامي إلبرام
االتفاقات الدولية.
وأش��ار إلى «أن المحكمة غير قانونية كونها أنشئت
ورسمت إجراءاتها تحت مفعول البند السابع على الرغم
من مخالفتها لألسباب الموجبة كما هي محددة في ميثاق
األمم المتحدة ،والتي تحصر إنشاء هكذا محاكم بحاالت
اإلبادة وتهديد األمن القومي ،وهي حاالت لم تكن متوافرة
في لبنان عند اتخاذ قرار إنشائها».
وك��رر رفضه «ق��رار ه��ذه المحكمة ألن سيادة لبنان
تقتضي أن يقوم التعاطي مع إعالميي لبنان ووسائل
اإلعالم فيه عبر الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني أوال،
كما سبق وتصرفت الدول ذات السيادة مع محاكم لها هذا
الطابع وفي مقدمها فرنسا».
واستنكر المنبر موقف جماعة من النواب الممددين زورا ً
ألنفسهم ،في جلسة مجلس النواب األولى النتخاب رئيس
الجمهورية» ،مذكرا ً بـ»المادة  27من الدستور اللبناني
التي تح ّتم على النائب أن يمثل األ ّمة جمعاء ،وبالتالي
ّ
يحق له بأن يعمل على نكء ج��راح الحرب اللبنانية
ال
بالتصويت لبطل جرائمها المترشح الى الرئاسة األولى،
وهو يعرف أن غالبية اللبنانيين ما زالوا يعتبرون هذا
الشخص مجرم لبنان األول ،األمر الذي عرض نيابتهم

في «ذكرى انف�ضاح و�سقوط م�ؤامرة ال�شهود الزور»

ال�سيد� :آن الأوان ال�ستعادة
ال�سيادة الق�ضائية اللبنانية
اعتبر اللواء الركن جميل السيد «أنّ تاريخ التاسع
والعشرين من نيسان ه��و ،من حيث الشكل ،الذكرى
الخامسة لتحرير الضباط األربعة من االعتقال السياسي
والتعسفي ،لكنه في المضمون هو ذكرى انفضاح وسقوط
مؤامرة الشهود الزور في قضية الرئيس رفيق الحريري
التي ارتكبتها ما تس ّمى بالعدالة الدولية بمشاركة قضاة
وضباط لبنانيين ،وعلى رأسهم القاضي سعيد ميرزا
وال��ل��واء أش��رف ريفي ،باإلضافة إل��ى الجريمة األخ��رى
التي ارتكبتها الحقا ً المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
حين أفرجت عن الضباط األربعة وكأنهم رهائن ،رافضة
محاسبة الشهود الزور وشركائهم أو حتى التحقيق معهم
أو التحقيق في ظ��روف استجالب محمد زهير الصديق
وهسام هسام وغيرهم من الشهود الزور لتضليل التحقيق
وتسييسه على مدى السنوات الماضية تسهيالً الستيالء
فريق تيار المستقبل وحلفائه على السلطة تحت ستار
جريمة االغتيال والتحقيق الدولي المسيّس».
ورأى السيد في بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي أمس
«أنّ الخالصة األساسية من ممارسات لجنة التحقيق ،ثم
المحكمة الدولية في لبنان هي أنّ العدالة الدولية عندما
تمارس في بالدنا ،تصبح أسوأ من عدالتنا بآالف الم ّرات،
ألنها تستغ ّل حصانتها وتتعاطى بفوقية واحتقار مع
قضاتنا ومواطنينا وقوانيننا ومؤسساتنا ،ولع ّل أبلغ
دليل على ذلك ليس فقط الفضائح ونهب أس��رار الدولة
تحت ستار التحقيق والمحكمة ،بل ما نشهده اليوم أيضا ً
من قرارات ترهيبية تطال جريدة األخبار ومحطة تلفزيون

الجديد ،وه��ي ق���رارات ال تهدف إال إل��ى إسكات اإلع�لام
اللبناني مسبقا ً للتغطية على أخطاء وشهود زور مرحلة
المحاكمات الالحقة ،والتي ليس فيها لدى المدعي العام
الدولي أي شاهد فعلي على الجريمة».
وأش��ار اللواء السيد إلى «أنّ المحكمة الدولية تك ّرر
اليوم سوابق لجنة التحقيق الدولية وشركائها من القضاء
واألمن اللبناني منذ العام  ،2005وحيث ال يجب نسيان ما
جرى حينذاك من تسريبات متع ّمدة من اللجنة ورئيسها،
ومحاوالت لتشويه الحقائق وطمسها لحماية الشهود
الزور ،من خالل تهديد صاحب جريدة الديار شارل أيوب
بالتوقيف ثم بتوقيف اإلعالمي فراس حاطوم من محطة
الجديد خالل تقصيه عن زهير الصديق ،وصوال ً إلى إبالغنا
بتاريخ  2005/9/1خ�لال التحقيق من قبل المحقق
األلماني روب��رت هوتشيلد بأنّ ديتليف ميليس غاضب
مما تكتبه جريدة السفير ومن الصحافي فيها حينذاك
ّ
الكف عن انتقاد اللجنة الدولية
إبراهيم األمين ،وأنّ عليهم
وشهودها تحت طائلة التضييق علينا في االعتقال».
وأض���اف« :آن األوان الستعادة السيادة القضائية
اللبنانية التي سلبتها لجنة التحقيق ثم المحكمة الدولية
على م��دى تسع سنوات ،ما يستلزم من وق��ف تمويلها
وعدم التمديد لها واإليعاز الى القضاة اللبنانيين فيها
بالعودة إل��ى لبنان ،بعدما تحولت تلك المحكمة إلى
مصدر استنزاف مالي لجيوب اللبنانيين من دون جدوى،
ومصدر استرزاق وامتيازات لمئات القضاة والموظفين في
الهاي الذين يتقاضون أعلى الرواتب».

�أطماع «�إ�سرائيل» ال حدود لها...
الخط الأزرق يم ّر و�سط نهر الوزاني
الجنوب ـ رانيا العشي
عون خالل ترؤسه اجتماع التكتل في الرابية
إن «تكتل التغيير واإلصالح يرفض
التعرض لإلعالميين ،وهو متضامن

(شربل نخول)

مع صحيفة «األخ��ب��ار» وتلفزيون
«الجديد» في قضيتهما.

�سجال بين مكاري و�أبو فاعور
حول دور جنبالط كـ«بي�ضة» القبان
لم يم ّر قول نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري
«إنّ الحسنة الوحيدة لتوافق الحريري – عون هي إلغاء
دور النائب وليد جنبالط كبيضة قبان» مرور الكرام عند
الحزب التقدمي االشتراكي.
فقد ر ّد وزير الصحة وائل أبو فاعور على مكاري قائالً:
«طبعا ً لم تفاجئنا محبّة نائب رئيس المجلس النيابي لنا،
كما لم يفاجئنا حجم ضيقه من دور وليد جنبالط ،الذي
يشهد له الجميع أنه ساهم إلى ح ّد كبير في حفظ السلم
األهلي ،وتغليب الخيارات الوفاقية وحماية االستقرار،
وهو دور يكفينا أن يقدره العقالء ،وال يغيظنا أال يفقه معناه

شحت بصيرته وقصر نظره في رؤية األمور».
من ّ
وك��ان م��ك��اري استبعد حصول أي ت��واف��ق بين تيار
المستقبل والتيار الوطني الحر يقضي بوصول رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون إلى الرئاسة،
مشيرا ً إلى «أن عون ليس مرشح قوى  8آذار رغم أنها لن
تعارض انتخابه إذا ما جرى التوافق عليه».
واعتبر «أن الحسنة الوحيدة لهذا التوافق هو إلغاء دور
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط كـ «بيضة»
القبّان بين األكثريتين في البرلمان».

اس��ت��ف��زازات االح��ت�لال اإلسرائيلي
متواصلة وأطماعه ال حدود لها ،وكان
آخرها ادع���اؤه أنّ الخط األزرق مع
لبنان يم ّر ف��ي وس��ط نهر ال��وزان��ي،
وكذلك عند بئر في قرية بليدا في قضاء
مرجعيون.
وج��اء في االدع���اء اإلسرائيلي أنّ
الخط األزرق يم ّر وسط مجرى النهر،
وعليه ي ّ
ُحظر على أصحاب المنتزهات
والمنتجعات السياحية المنتشرة على
ضفته الغربية ،السباحة في الجزء
الذي يزعم العدو انه خاضع لسيطرته
في تلك المنطقة ،وكذلك عملية تنظيفه.
كذلك حظر استخدام مياه بئر شعيب
من قبل أهالي بليدا ،وهو األم��ر الذي
استوجب ات��ص��االت لبنانية بقوات
«اليونيفيل» ال��ت��ي س��ي��زور قائدها
الميجور جنرال باولو سي ّرا في وقت
قريب رئيس مجلس النواب نبيه بري،
بالترافق مع تحذير لبناني مفاده «إذا
استمرت محاولة فرض األم��ر الواقع

المجمع الأنطاكي :لإتمام اال�ستحقاقات
الد�ستورية في �سورية ولبنان بمواعيدها
ج�������دّد ال��� َم���ج���م���ع األن���ط���اك���ي
ال��م��ق��دّس»ال��دع��وة ل��ل��ح��ف��اظ على
مبادئ العيش المشترك ،مسلمين
ومسيحيين ،في سورية و لبنان وكل
بقاع المشرق مؤكدين على المواقف
التي سبق وأعلنوها».
كما جدّد بعد اجتماعه في دور ٍة
استثنائي ٍة بتاريخ  29نيسان 2014

للسقوط مرة ثالثة بعدما سقطت في األولى لعدم إقرارهم
الموازنة العامة للدولة ،والثانية بالتمديد ألنفسهم».
وذكر « بان كي مون المطالب بإجراء انتخابات رئاسية
بروحية القرار األممي رقم  ،1559أن لبنان غير معني بهذا
القرار وأن وضع مندرجاته في سياق استكمال اإلنتخابات
الرئاسية هو من قبيل التسبب بتعطيلها».
وف��ي موضوع سلسلة الرتب وال��روات��ب ،ك��رر المنبر
«للسنة الثالثة ،وج��وب إع��ط��اء الحق لمستحقيه»،
وس���أل« :ه��ل ه��ي مصادفة ال��ده��ر أن الفريق النيابي
الذي رشح وتبنى ترشيح مجرم لبنان األول هو نفسه
ال���ذي أس��ق��ط السلسلة وغ � ّي��ب ح��ق��وق المستحقين»؟
على صعيد آخر ،رحب المنبر بـ»المصالحة الفلسطينية
بما تشكله من عملية إعادة الوحدة الوطنية ومغادرة خيار
المفاوضات العبثية المدمرة للقضية الفلسطينية والعودة
إلى إحياء منظمة التحرير الفلسطينية ،واستعادة هويتها
كحركة تحرير وطني تعتمد المقاومة خيارا استراتيجيا ً
ضد االحتالل ،وبالتالي فك االرتباط بحلفاء العدو وفي
مقدمهم الواليات المتحدة األميركية».
وطالب «القيادة المنبثقة من هذا التفاهم المبارك،
بالعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية والتصدي للعدو
واالحتالل في سبيل استرجاع فلسطين ،أرضا ً وحقوقا ً
وقرارا ً سياسيا ً وعيشا ً كريماً».
ودان التفجيرات اإلرهابية التكفيرية المزدوجة في
حمص ،التي أدت الى استشهاد  48شخصا ً والقصف
ال��م��ج��رم على معهد دراس����ات الشريعة ف��ي دمشق،
والتفجيرات اإلره��اب��ي��ة المجرمة التي أدت ال��ى مزيد
م��ن القتل وال��دم��ار المستمر منذ أش��ه��ر ف��ي ال��ع��راق».
كما دان «اإلرهاب الصهيوني الذي د ّمر مسجدا ً في قرية
الطويل في نابلس ،وزوارق الصيادين في غزة ،وحملة
المداهمات في الضفة الغربية المحتلة ،التي أسفرت عن
اعتقال أكثر من  18فلسطينياً».

في معهد القديس يوحنا الدمشقي
في البلمند برئاسة البطريرك يوحنا
ال��ع��اش��ر ،م��ن��اش��دة ال��ع��ال��م إلط�لاق
المخطوفين ،ومن بينهم مطرانا حلب
بولس ويوحنا المخطوفان منذ سنة
وسط صمت عربي ودولي مخ ٍز.
ودع���ا أب���اء ال� َم��ج��م��ع إل���ى إت��م��ام
االستحقاقات الدستورية في سورية

وفي لبنان في موعدها وضمن مهلها
الدستورية ،بما يكفل صون كل ركائز
الدولة المدنية من سياد ٍة واستقرا ٍر
وعيش مشترك يقود إل��ى خيرهذه
ٍ
ال��ب��ل��دان ون��م��و إنسانها ورف��اه��ه.
كما تناول اآلباء الشأن الكنسي العام
مستعرضين آخر مستجدات الخالف
مع البطريركية المقدسية.

سنتحدى البلطجة اإلسرائيلية» ،على
ح ّد تعبير الرئيس بري.
وف���ي ه���ذا اإلط����ار ،ج��ال��ت عدسة
«البناء» ،في حوض ال��وزان��ي ،حيث
التقطت ص��ورا ً لنبع الوزاني الواقع
قبالة الغجر المحتلة ،واستمعت الى
أصحاب المشاريع السياحية فيها،
الذين أك��دوا أنّ نهر ال��وزان��ي لبناني
المنبع ويسير داخل األراضي اللبنانية
وال أحد يمنعنا من تنظيف مجرى النهر،
وه ّمهم ضرب موسم السياحة في هذه
المنطقة ،ف��ي وق��ت ح��ض��رت دوري��ة
روتينية من فريق المراقبين الدوليين
إل��ى منطقة ح��وض ال��وزان��ي وراقبت
الخط األزرق.
وق���ال :ان الخط األزرق معروف
مكانه ،وليس باستطاعة العدو ساعة
يشاء أن يضع الخط كما يريد« ،مش
فوضى القصة» لقد ول��ت تلك األي��ام
التي يفعل بها العدو كما كان يحلو
له».
ورأى اح��د المستثمرين على نهر
ال��وزان��ي غ��س��ان األح��م��د ،أن��ه ليس

بغريب عن العدو اإلسرائيلي أن يقوم
باستفزازته من وقت آلخر ،مشيرا ً إلى
أن «النهر لبناني واألرض لبنانية،
ونحن نعمل على تنظيف مجرى النهر
بعد انتهاء فصل الشتاء الذي يحمل في
طريقه األتربة والصخور ،وهذا يسبّب
للعدو اإلزع���اج ،بخاصة مع انطالق
الموسم السياحي ،وكما هو معلوم لدى
الجميع ان المتساقطات هذه السنة
كانت متدنية جداً ،ما أدى الى حصول
شبه جفاف في األنهر ،لكن هذه أرضنا
وسنبقى فيها والعدو يعمل لضرب
الموسم السياحي على الوزاني».
إل��ى ذل��ك ،جابت دوري���ات جيش
ال��ع��دو على ط��ول الخط الممتد من
العباسية الى الغجر ،حيث شوهدت
إحدى الدوريات تتوقف لتفقد وصيانة
السياجالتقنيللغجرالمحتلةالمشرف
على االستراحات والمنتزهات الواقعة
عند ضفاف الوزاني الغربية ،في ظل
حماية من سيارتي هامر مؤللتين،
وبعد فترة من الوقت غادرت الدورية
باتجاه أراضي الحولة المحتلة.
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�سورية واال�ستحقاق الرئا�سي ...
وال�شعب يريد
} د .سليم حربا
ّ
يتحضر السوريون لالستحقاق المه ّم واأله ّم في حياة البالد
ّ
وخ��وض المعركة الدستورية الديمقراطية التي ال تقل أهمية
ف��ي إن�ج��ازه��ا واالن�ت�ص��ار فيها ع��ن اإلن �ج��ازات العسكرية ،هذا
االستحقاق ال��ذي يأتي تطبيقا ً لدستور البالد ال��ذي ك��ان ثمرة
ورسخت
لعملية إصالحية أطلقت العنان للتعدّدية السياسية،
ّ
ّ
الترشح واالنتخاب ،أله ّم منصب في الدولة،
حق المواطن في
في انتخابات حرة وديمقراطية يكون فيها القول الفصل للشعب
العربي السوري في اختيار من يمثله .والمشاركة الشعبية في
هذه المعركة الديمقراطية واجب وطني ال يق ّل أهمية عن مشاركة
المواطن المقاتل في مواجهة ال�ع��دوان واإلره��اب ،فالمشاركة
الوطنية ف��ي ه��ذا االس�ت�ح�ق��اق تعني أنّ ال�ن��اخ��ب سيتوجه إلى
صناديق االقتراع ليمارس حقه وواجبه وينتخب سورية التي
يريدها ويحبها ويحميها.
هذا الصوت السوري الوطني ال��ذي سيُترجم في صناديق
االنتخاب إ ّنما يعبّر عن إرادة السوريين في التمسك بثوابتهم
الوطنية وإصرارهم على مكافحة اإلره��اب وتمسكهم بمعاني
الصمود واالن�ت�ص��ار ،وأم��ان��ي ومعاني إع��ادة البناء واإلعمار،
والوفاء لدماء الشهداء ،وااللتفاف حول حماة الديار.
بلى ،ه��ذه العملية هي استفتاء على الديمقراطية وانتخاب
لشخص الرئيس المقبل ،ويعكس ه��ذا االستحقاق الرئاسي
ف��ي سياقه ال��زم�ن��ي ق��وة ال��دول��ة ال�س��وري��ة بأنها ال ت��زال دولة
قانون ودستور ومؤسسات وإن�ج��ازات وإدارة وإرادة ودولة
استحقاقات قائمة وقادمة ،وإن هذا االستحقاق اآلن هو قرار
وطني سيادي سوري غير قابل للطعن أو االستئناف من أحد
ال ف��ي ال��داخ��ل وال ف��ي ال �خ��ارج ،وي��ؤك��د على الثقة والصدقية
وااللتزام واالحترام لخيار الشعب وإرادته في تطبيق الدستور
الذي استفتى عليه الشعب وأق ّره.
يؤكد ال��واق��ع الشعبي واألم �ن��ي وس�ي��اق عملية الترشح إلى
منصب ال��رئ��اس��ة وع ��دد ال�م��رش�ح�ي��ن وال��م��زاج الشعبي العام
وال �ح��اج��ة وال� �ض ��رورة وال��رغ �ب��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ف��ي م �م��ارس��ة هذا
االس�ت�ح�ق��اق وإن �ج��اح��ه وم �م��ارس��ة ال�ح��ق وال��واج��ب المواطني
والوطني في االستحقاق .فالوعي الفردي والجمعي السوري
يرى اآلن أنّ حق الترشح وحق االقتراع وواجبه إنما هو استفتاء
على الديمقراطية ورفض شعبي قاطع لمصادرة إرادة الشعب
وحق التعبير الح ّر الديمقراطي .وتد ّل المؤشرات على أنّ العملية
الديمقراطية باتت ثقافة ستترجم من خالل صناديق االقتراع
ألنّ المواطن السوري سيتوجه إلى صناديق االقتراع في هذا
ال �ظ��رف ل�ي�م��ارس ح�ق��ه وواج �ب��ه الشخصي وال��وط �ن��ي ليختار
سورية الدولة المنظومة الوطنية أوالً ،ويختار النهج والمنهج،
ويعزّز من قوة جيشه وانتصاره والتفافه حوله ،ويختار ثوابته
الوطنية ويظ ّهر جيناته الوطنية ويرفض اإلره��اب والعدوان
ويتمسك بهويته وقيمه وقيمته ويضع لبنة في مسيرته ومساره
ويرسخ معاني االنتصار وأماني اإلعمار ،ويقدم الوفاء
الوطني
ّ
إل��ى دم��اء ال�ش�ه��داء األب ��رار ،ويختار س��وري��ة الماضي الزاخر
ب��األم�ج��اد والمستقبل ال��واع��د ،ل��ذل��ك ف��إنّ ص��وت ال�م��واط��ن في
صناديق االقتراع ال يق ّل أهمية عن بندقية الجندي في مواجهة
العدوان واإلرهاب ،ألنّ صوت الشعب الذي يعلو وال ُيعلى عليه
هو الذي سيُصيب جوقة العدوان بالصمم ،وألنّ صوت الشعب
هو صوت الحق الذي ما تمسك به أحد وض ّل الطريق.
سورية بوقعها وموقعها ودوره��ا وبصمودها وانتصارها
وم��وروث �ه��ا ت��ري��د وتستحق أن تختار رئيسها وق��ائ��د مسيرة
شعبها ،وستختار بالعقل ال�ق��ادر على حمل وتوظيف معاني
االنتصار وأماني اإلعمار ،والقادر على صون األمانة وحفظ
الوديعة وحماية االستقالل والقرار الوطني السيد الح ّر المستقل
ال��ذي ال يأبه لتهديد وال يهاب األه��وال وال يف ّرط بمبدأ أو حق،
والقادر على قيادة نهج وطني عروبي مقاوم ،قائدا ً
استراتيجي
ّ
ال�ف�ك��ر ،ح��اف�ظ�ا ً وم�ح��اف�ظ�ا ً ع�ل��ى ال�ث��واب��ت ال��وط�ن�ي��ة ،وباختياره
وف��وزه يتعزّز انتصارنا وتقوى شكيمتنا وعزمنا وإصرارنا
على مكافحة اإلرهاب ،وباختياره نحفظ دماء الشهداء ض ّد ك ّل
مستعمر ونعزز األمن واالستقرار ،ونصيب مشروع العدوان
واإلره� ��اب بالضربة ال�ق��اض�ي��ة ،ونسقط األم ��راء والمتآمرين
والمشيخات وأشباه الرجال.
ً
ً
لذلك تريد سورية وتستحق وستختار قائدا ورئيسا ،وما
أكثر الرؤساء وما أق� ّل القادة ،فالقائد يعبّر عن ضمير الشعب
ويعبر به إلى شاطئ األمان ،ولنا في جمال عبد الناصر وحافظ
األسد الذي أنهى عصر النكبات والنكسات ورسم سفر النصر
أل ّمته أسطع مثال على ذلك ،فالقادة يصنعون التاريخ ويتح ّملون
المسؤولية التاريخية في الظروف المفصلية االستثنائية التي
سترسم معالم المنطقة والعالم لنصف قرن الحق .قائد يعتبر
المنصب مسؤولية وليس امتيازاً ،قائد يعيش في الوطن ويعيش
الوطن في قلبه وعقله وسلوكه بمائه وهوائه وترابه وإنسانه
ّ
يلتف حوله الشعب
وعزته وكرامته وشموخه وسيادته ،قائد
ويخشاه العدو ويفخر به الحليف والصديق ،قائد في صمته
كالم وفي كالمه برد وسالم ،وفي أفعاله مسك ختام.
بلى ،في ه��ذا ال�ظ��رف ،مقام القيادة والرئاسة ليس موضع
تجريب أو مغامرة ،ولذلك فإن الشعب العربي السوري سيكسب
المعركة الدستورية ،وسينتخب ،وسيكون له القول الفصل
في سورية التي نريد ونستحق ،وسيكون صندوق االقتراع
ونتيجته مزلزالً وم��د ّوي�ا ً ليعلن انتصار سورية ،ك� ّل سورية،
وسيكون آخر المسامير في نعش العدوان واإلرهاب.
أثبت الواقع والمقبل أنّ سورية جيشا ً وشعبا ً وقيادة تمسك
بزمام المبادرة والتزمت بتسليم نسبة كبيرة من مخزونها
الكيماوي في وضع أمني أعقد مما نحن عليه اآلن ،رغم استماتة
أطراف العدوان واإلرهاب على إفشال ذلك ،وما محاوالت أطراف
العدوان إشاعة الغمام والضباب والنعيق والنهيق واالتهام إالّ
لعب في الوقت الضائع وقتال تراجعي وانسحاب استراتيجي،
فهم يرون إرهابهم يتحطم ،وهم مرعوبون من أن يقول الشعب
السوري كلمته ألنّ صوت الشعب العربي السوري الذي يعلو
وال ُيعلى عليه أصابهم وسيصيبهم بالصمم ،لذا سننتخب ما
نحتاج إليه ونريده ونستحقه ،وسيكون قائد ورئيس ،فما أكثر
الرؤساء والملوك واألمراء ...وما أق ّل القادة.

ق ّباني :ال توافق
على اال�ستحقاق الرئا�سي

نبع الوزاني ويدت المضخات عليه

رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني لدى عودته من
األردن أنه ال يبدو حتى اآلن أن هناك وفاقا ً أو توافقا ً من أجل انتخاب رئيس
للجمهورية.
وشدّد قباني على «أنه ال يجوز التمادي في اللعبة السياسية حتى يصبح
لبنان وشعبه لعبة في أيدي السياسيين في بحثهم عن اختيار رئيس جامع
يجمعهم وال يف ّرقهم» ،الفتا ً إلى «أن المؤامرات كثيرة في الداخل وفي الخارج،
والسياسيون قد يتآمرون على أنفسهم وهم ال يعلمون في غفلتهم عن الوحدة
والتوحد أمام هذه الظروف العاتية في المنطقة العربية مشدّدا ً على «أنّ ك ّل
تمديد هو تعطيل للديمقراطية».

