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الراعي يغ�سل يديه من «الأربعة الكبار»
} هتاف دهام
يجزم أكثر من مصدر مطلع في فريقي  8و14
آذار أنّ الفراغ في سدة الرئاسة بات واقعا ً ال محال.
التطورات اإلقليمية تؤثر في البلد ،والفراغ المؤكد
حتى شهر تموز المقبل ،ربما يتمدّد آلخر العام أو
لسنتين ،من شأن ذلك أن يطيح بالمجلس النيابي،
ليصبح المؤتمر التأسيسي واقعا ً يقود اللبنانيين
إلى نظام سياسي جديد.
ويؤكد مصدر مطلع أنّ مسألة استبعاد المؤتمر
التأسيسي نوع من الحماقة ،فهذا المؤتمر قد يمثل
كرسي رئاسته
اإلنقاذ الوحيد للبنان ،الذي ستبقى
ّ
خالية في المدى المنظور.
ينتظر استحقاق بعبدا أن تفتح قنوات التواصل
الجدية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،وأن تثمر المفاوضات النووية
اإليرانية التي ستنعكس إيجابا ً على طبيعة العالقة
اإليرانية – األميركية .االنتخابات العراقية وعودة
نوري المالكي إلى السلطة ،واالنتخابات الرئاسية
السورية ،مع اإلشارة إلى أنّ هذا الملف هو األسهل،
ح��ي��ث األم����ور محسومة لمصلحة ال��رئ��ي��س بشار
األسد.
وإل��ى ذلك الحين ،ف��إنّ أسماء كثيرة يت ّم التداول
أي اسم
بها في الصالونات السياسية ،لن يحسم ّ
منها ،ولن يستبعد منها أحد باستثناء رئيس حزب
ال��ق��وات اللبنانية سمير جعجع ،فحظوظه ورئيس
ح��زب الكتائب أمين الجميّل بالوصول إل��ى قصر
بعبدا قبل  25أيار وبعده معدومة ،ال سيما أنّ ورقة
أي مرشح من  14آذار ساقطة ،وال تتعدّى اللعب في
الوقت الضائع بانتظار أن تنضج الطبخة اإلقليمية
التسووية.
اجتمع رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري بالنائب
عن حزب القوات انطوان زه��را .س��ارع األخير إلى
اإلش��ادة برئيسه ال��ذي أعلن استعداده لالنسحاب
لمرشح من  14آذار يمكنه أن يأتي بـ أكثر من 48
صوتاً ،فقال له الرئيس ب��ري ممازحاً« :يعني بدو
ينسحب ...بس لمين ،إذا ك��ان االنسحاب للرئيس
أم��ي��ن ال��ج��م��يّ��ل ،ف��األخ��ي��ر ج��رب��ن��اه فخلينا نج ّرب
جعجع» .وفي السياق تؤكد مصادر مطلعة في 14
آذار أن جعجع والجميّل يكذبان على بعضهما ،وما
يفعالنه ال يتعدّى المناورة ،أما الحقيقة فهي أنهما
يسعيان خلف العماد ميشال ع��ون بغية تحسين
وضعهما الشعبي وانتزاع أكبر حصة من التمثيل
في الساحة المسيحية المارونية.

ف��ي م���وازاة ذل��ك ،يؤكد مصدر م��ق�� ّرب م��ن وزير
االت���ص���االت ب��ط��رس ح���رب أنّ األخ��ي��ر ل��م يترشح
لالنتخابات الرئاسية ولن يتنطح للترشح مستقبالً،
فهو ال يريد أن يتشاجر مع أحد في فريق  14آذار،
وب��ال��ت��ال��ي ف���إنّ ب��ط��رس ل��ن ي��خ��وض ح��رب��ا ً نتائجها
م��ع��روف��ة س��ل��ف��اً ،إال ف��ي ح���ال وق��ع��ت عليه القرعة
وت��� ّم ال��ت��واف��ق على اس��م��ه ،عندها ل��ن ي��رف��ض ذلك،
فاالنتخابات الرئاسية وفق مصادر حرب هي بمثابة
التجنيد اإلج��ب��اري ،فبعض األس��م��اء التوافقية قد
تكون الح ّل في ظ ّل الترشيحات التصادمية ،ال سيما
أنّ ترشيح جعجع ليس إال لتحدي العماد عون.
في غضون ذلك ،بدا من األجواء المحيطة ببكركي
أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي
أخ��ذ يغسل يديه من «األق��ط��اب الموارنة األربعة»،
وبدأ بالترويج لبعض األسماء المؤهّلة برأيه لتولي
منصب رئاسة الجمهورية ،وأخذ يستمزج اآلراء في
شأن وزير الداخلية السابق زياد بارود ،وقد كشفت
األمر سفيرة االتحاد األوروبي أنجلينا إيخهورست
خالل لقائها أحد السياسيين والبحث معه في ملف
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ،حيث س��أل��ت إيخهورست
محدثها عن الوزير بارود قائلة« :البطريرك الراعي
ي��وص��ي ب��ه ج��ي��داً» ،على رغ��م نفي البطريرك ذلك
مراراً.
ف��ي مجالسه الخاصة يطرح البطريرك الراعي
بعض األسماء المارونية على غرار جوزيف طربية
وعبد الله بو حبيب وروجيه ديب ،إال أنّ هذه األسماء
ال تحظى على غرار األسماء التصادمية بالتوافق من
الفريقين ،فهي ال تمثل شيئا ً في البيئة المسيحية كما
تقول مصادر في  14آذار التي تعتبر ط��رح سيد
بكركي «نوعا ً من الهودسة».
وتستبعد ه��ذه ال��م��ص��ادر ترشيح ق��ائ��د الجيش
العماد ج��ان قهوجي راه��ن��اً ،فالقيادات المسيحية
اتفقت على استبعاد العسكر عن الرئاسة األولى،
كما تستبعد أيضا ً ترشيح الوزير السابق جان عبيد،
الذي يعمل لوصوله الرئيس نبيه بري والنائب وليد
جنبالط ،على رغم معرفتهما بأن الجو السياسي
الحالي ال يشجع على الخوض في أسماء ال أرضية
مسيحية مارونية كبيرة لها.
يؤكد فريق  14آذار أنّ أ ّيا ً من األسماء المطروحة
(توافقياً) ال يحظى بشعبية مسيحية كبيرة تؤهّله
ألن ي��ك��ون رئ��ي��س��ا ً للجمهورية ،وف��ي ال��وق��ت عينه
يضعون «فيتو» على العماد ميشال عون الذي يحوز
على ثقة شعبية لبنانية عموما ً ومسيحية خصوصا ً
تمكنه من أن يكون الرئيس الوفاقي والتوافقي.

حمية� :إعالن حم�ص القديمة منطقة �آمنة
�إنجاز نوعي في الحرب ّ
�ضد الإرهاب
رأى مدير ال��دائ��رة اإلعالمية في
الحزب السوري القومي االجتماعي
العميد معن حمية «إنّ م��ا تحقق
في حمص القديمة وإعالنها منطقة
آمنة ،هو إنجاز نوعي جديد يُضاف
إلى سلسلة اإلنجازات الكبيرة التي
حققتها الدولة السورية في حربها
ض��� ّد االره����اب وال��ت��ط��رف»،م��ؤك��دا ً
أن «ك � ّل اإلن��ج��ازات إنما تت ّم بفضل
إرادة الحزم والحسم واإلصرار على
إع��ادة األم��ن واألم��ان إلى ك ّل األرض
السورية».
وف���ي ت��ص��ري��ح خ���اص لمراسلة
وكالة «سانا» في بيروت أكد حمية
«أنّ خ��روج المجموعات المسلحة
من أحياء حمص القديمة ودخ��ول
األهالي إلى هذه األحياء ،تحت لواء
الجيش العربي السوري ،هو نتيجة
للقرار الذي اتخذته القوات المسلحة
ال��س��وري��ة ب���إع���ادة ه���ذه المنطقة
ال��ى حضن ال��وط��ن» ،وأش��ار إل��ى أن
«المجموعات اإلرهابية المسلحة
أدرك����ت المصير ال���ذي ينتظرها،

وأذعنت بالخروج من هذه المنطقة،
األم���ر ال���ذي يفتح ال��ب��اب واس��ع �ا ً
أم��ام سيناريوات مشابهة لتقهقر
المجموعات المتطرفة».
وق���ال حمية« :إنّ مشهد ع��ودة
األهالي إلى أحياء حمص القديمة،
والفرح الذي يغمرهم بهذه العودة
رغ���م ح��ج��م ال���دم���ار ال����ذي خلفته
المجموعات اإلرهابية ،يقطع الشك
باليقين أنّ المستقبل القريب سيشهد
عودة قريبة لك ّل سوري هجر قريته
وم��دي��ن��ت��ه ت��ح��ت وط����أة االره����اب
والتطرف» .مؤكدا ً «إيمان السوريين
ب��ات راس��خ �ا ً ب���أنّ دول��ت��ه��م ،قيادة
وجيشا ً وشعباً ،عازمة على اجتثاث
اإلره���اب والتطرف م��ن ك � ّل األرض
السورية».
ول��ف��ت حميّة إل��ى أنّ «النتيجة
التي تحققت في حمص القديمة ،في
الزمان والمكان ،لها دالالت كثيرة،
وتنطوي على رسائل كبيرة ومهمة
للخارج ال��ذي ال ي��زال يقدم الدعم
المالي والتسليحي للمجموعات

اإلره��اب��ي��ة» ،مشيرا ً إل��ى أن «أق��وى
هذه الرسائل أنه أمام إرادة الدولة
السورية وعزيمة الجيش والقوات
المسلحة يسقط المستحيل ،وهي
إرادة ال تتوقف عند حدود الحسم في
الميدان بك ّل الوسائل ،بل تنسحب
على قرار الدولة بإتمام استحقاقاتها
الديمقراطية ،لتؤكد للعالم أجمع أنها
دولة وازنة قوية تدافع عن سيادتها
واستقرارها وتحترم استحقاقاتها
ألنها تحترم خيارات السوريين».
وختم حمية بالقول« :اليوم تعود
حمص القديمة إل��ى ال��دول��ة الفظة
اإلره���اب وال��ت��ط��رف ...وف��ي القادم
م��ن األي����ام سنشهد ع���ودة أم��اك��ن
أخ��رى حتى يكتمل عقد تحرير ك ّل
األرض السورية من لوثة اإلره��اب
والتطرف ...وتعلن القوى الدولية
واإلقليمية والعربية الداعمة لإلرهاب
والتطرف هزيمتها وفشل مشروعها
ومشروع العدو الصهيوني في ضرب
سورية».

منفذية عكار في «القومي» تحيي ذكرى مجزرة حلبا والأهالي ي�ؤكدون :لن نن�سى �شهداءنا

الحكم :قدر القوميين االجتماعيين �أن يكونوا البو�صلة
لتحديد �أولوية ال�صراع في وجه الإرهاب ويهود الداخل والخارج

ممثلو االحزاب والفاعليات أمام نص الشهداء

مسيرة حملة االعالم
أحيت منفذية عكار في الحزب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ال���ذك���رى السنوية
السادسة لمجزرة حلبا التي ذهب ضحيتها
 11قوميا ً اجتماعياً ،وش��ارك في االحتفال
وفد مركزي ض ّم ناموس مجلس العمد عميد
العمل والشؤون االجتماعية نزيه روحانا،
عميد التربية والشباب عبد الباسط عباس،
المندوب السياسي للحزب في الشمال زهير
الحكم ،منفذ عام عكار ممتاز الجعم ،وأعضاء
هيئة المنفذية وأعضاء في المجلس القومي،
وع��ائ�لات ال��ش��ه��داء وج��م��ع م��ن القوميين
والمواطنين.
ك��م��ا ح��ض��ر رئ��ي��س ال��ت��ج��م��ع الشعبي
العكاري النائب السابق وجيه البعريني،
رئيس اتحاد بلديات الشفت انطون عبود،
رئيس بلدية حلبا سعيد الحلبي ،وعدد من
أعضاء المجالس البلدية ومخاتير المنطقة.
ك��م��ا ح��ض��ر م��ص��ط��ف��ى ال��س��ب��س��ب��ي عن
حزب البعث العربي االشتراكي ،عبدالله
الشمالي عن حركة الناصريين المستقلين
ـ ال��م��راب��ط��ون ،عفيف وه��ب��ي ع��ن ال��ح��زب
الديموقراطي الشعبي ،ط��ارق حسين عن
التج ّمع الوطني الديمقراطي ،هيثم حدارة
عن تيار الوفاق الوطني ،نور الدين مقصود
عن المؤتمر الشعبي اللبناني  -اإلسعاف
الشعبي ،ورئيس تجمع شباب لبنان العربي
نزيه ملحم ،وفاعليات.
استه ّل إحياء الذكرى بقداس في كنيسة
القديس باسيليوس الكبير في حلبا عن
روح الشهيد مخايل حبيب سليمان ورفقائه
الشهداء ،حيث ترأس القداس كاهن الرعية
األرثوذكسية األب ف��ؤاد مخول ال��ذي ألقى
ع��ظ��ة ت��ح��دث فيها ع��ن م��ع��ان��ي ال��ش��ه��ادة
والشهداء ،مؤكدا ً انّ األديان السماوية كلها
تنبذ القتل واإلجرام وسفك الدماء.
ثم انتقل الحشد إلى نصب الشهداء عند

مدخل بلدة الحصنية حيث ت ّم وضع أكاليل
من الزهر على النصب ،وبعدها اتجه الجميع
إلى مكتب منفذية عكار في حلبا حيث وضع
الوفد المركزي اكليالً من الزهر على النصب
التذكاري للشهداء.
وأقيم احتفال خطابي استهلته ناظرة
التربية والشباب في منفذية عكار عال دياب
بكلمة اعتبرت فيها «إن الذكرى هي يوم
الوفاء واالعتزاز بشهداء مجزرة ارتكبتها
جماعة همجية ب��رب��ري��ة ت��ض� ّم م��ئ��ات من
ال��وح��وش البشرية المتخلفة التي تدعي
اإلسالم كذبا ً وبهتانا».

كلمة عائالت الشهداء

ثم ألقت دالل الشيخ زوجة الشهيد محمد
غانم كلمة أسر الشهداء قالت فيها:
«ه��ا ه��و أي���ار ف��ي ك�� ّل ع��ام ي��ع��ود ومعه
ذكريات مريرة أليمة ،ذكريات شهدائنا الذين
كانوا ضحية اإلجرام الممنهج».
أضافت« :نحن لم ولن ننسى شهداءنا
األب���رار ،فكيف أل ّم أن تنسى فلذة كبدها؟
وكيف لها أن تنسى ذاك الطفل الذي عاشت
عمرها وهي ترعاه ليصبح شابا ً تفتخر به
فتأتي أياد آثمة تقتل حلمها وعمرها؟».
وتابعت «وكيف لطفل أن ينسى أول كلمة
لفظها وتغنى بها وه��ي بابا؟ كيف له أن
ينسى سنده في هذه الحياة؟ كيف لزوجة
ُحرمت من معيلها وحبيبها ووالد أطفالها أن
تنسى زوجا ً اغتالته أياد ونفوس حاقدة؟ ال،
لم ولن ننسى».
وق��ال��ت« :ي��ع��ود أي��ار ليذكرنا بالسفلة
القتلة وليذكرنا ببشاعة أعمالهم ،ويذكرنا
بما فعلت أيديهم من اجرام ووحشية».
وأض��اف��ت «ي��ع��ود أي���ار ليعلمهم ب��أنّ
االنسانية والبشرية قد لفظتهم من قاموسها،
ف��أيّ دي��ن ومذهب يسمح بما فعله هؤالء

المجرمون بأبطالنا .كيف لهم ان يتح ّملوا
نظرة طفل يتيم يبكي أبا ً مرميا ً على األرض.
وكيف يمكن ان يتح ّمل ضميرهم نظرة يتيم
ولوعة أم وحرقة زوجة؟».
وأردف��ت «يعود أيار ليذكركم يا قتلة ،يا
صغار النفوس ،يا من ي ّتمتم اطفاال ً وثكلتم
أمهات ،اننا لن ننسى ولن نسامح».
وخ��ت��م��ت« :س��ن��ح��ارب القتلة م��ن خالل
االس��ت��م��رار بنفس نهج ومسيرة شهدائنا
األبطال ،وبعقيدتنا السامية ،وأن محاسبة
القتلة ستكون أق��وى من القتل وأش�� ّد من
اإلجرام ،أال وهو صحوة الشعب الذي كشف
زيف ادعاءاتهم الكاذبة».
وألقى المندوب السياسي للحزب السوري
القومي االجتماعي في الشمال زهير الحكم
كلمة مركز الحزب ،قال فيها« :تأتي ذكرى
المجزرة الرهيبة ه��ذه السنة وق��د امتألت
البالد السورية بالمجازر ،من الجنوب حيث
الحقد اليهودي ،إلى الشمال حيث اإلجرام
ال���ذي ت��م��ارس��ه ق��وى اإلره���اب وال��ت��ط��رف،
وكانت المجزرة بحق القوميين في عكار
في هذه الساحة المؤشر لجميع المجازر
البشعة في امتنا بتاريخنا الحديث».
وقال« :إنّ قدر القوميين االجتماعيين أن
يكونوا البوصلة في تحديد وتوجيه أولوية
ال��ص��راع في األم��ة في وج��ه اإلره��اب ألنهم
المتراس األول ض ّد يهود الداخل حلفاء يهود
ال��خ��ارج ،أع��داء ال��وح��دة االجتماعية التي
يعمل القوميون على صيانتها من الدسائس
وال��م��ؤام��رات ،فالقومية االجتماعية هي
العصبية التي تحمي وحدة المجتمع بك ّل
فئاته وطوائفه ومذاهبه».
وتابع« :إن مجزرة حلبا خطط لها في ليل
أس��ود ،ونحن نطالب القضاء والمسؤولين

...ومديرية �صور في «القومي» تحيي الذكرى:
ت�أكيد على االقت�صا�ص من القتلة

توقيفات و�سقوط �صاروخين في جرود عر�سال

خطوة قريبة لتح�صين الخطة الأمنية
فيما واصل الجيش والقوى األمنية
تتبّع المطلوبين واعتقالهم استمرت
ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة المسلحة
المتمركزة في جبال السلسلة الشرقية
داخ���ل األراض�����ي ال��س��وري��ة إط�لاق
صواريخها على المناطق ،تحدثت
مصادر أمنية عن خطوة ستقوم بها
لتحصين الخطة األمنية.
ض��م��ن إط���ار ال��خ��ط��ة األم��ن��ي��ة في
محافظة ال��ب��ق��اع ،تمكنت فصيلة
ع��رس��ال ف��ي وح��دة ال���درك اإلقليمي
من توقيف المدعو :ع .ص( .مواليد
ع���ام  ،1996س���وري الجنسية)،
وضبطت بحوزته بندقية من نوع
ك�لاش��ن��ك��وف وم��س��دس �ا ً ح��رب��ي �ا ً مع
ثالثة مماشط ،وذلك في محلة وادي

حميد  -عرسال ،حيث ك��ان يحاول
ال��دخ��ول خلسة إل��ى بلدة عرسال.
وفي طرابلس ،أفاد موقع النشرة أن
«الجيش اللبناني أوق��ف المطلوب
ب��م��ذك��رات ت��وق��ي��ف ن.ل ف��ي ش��ارع
المئتين».
كما ذكر أن القوى األمنية اعتقلت
المواطن م.ب إثر أقدامه على إطالق
النار في باب الرمل في طرابلس.
م��ن ناحية ثانية ،سجل سقوط
صاروخين على جرود منطقة بريتال
من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

خطوة لتحصن الخطة

إل��ى ذل���ك ،ق��ال��ت م��ص��ادر مواكبة
للمسار األم��ن��ي ف��ي ال��ب�لاد لـوكالة

األن��ب��اء ال��م��رك��زي��ة :إن «األم����ن في
ه���ذه ال��م��رح��ل��ة م��ض��ب��وط بالكامل،
وإن بعض الممارسات الهادفة إلى
تعكير االستقرار ال يمكن أن تصل إلى
مبتغاها» ،مشيرة إل��ى أن «خطوة
ستقوم بها األج��ه��زة األمنية قريبا ً
بهدف تحصين الخطة التي طبّقت
ف��ي طرابلس والبقاع الشمالي من
خ�لال تعزيز وج��ود ال��ق��وى األمنية
والعسكرية عبر مؤسسات الدولة،
وإثبات مقولة إن الدولة في خدمة
المواطن وجاهزة لتلبية حاجاته».
واعتبرت المصادر «أن هذه الخطوة
تأتي في ظل الخشية من إمكان تعرض
الخطة األمنية ألي انتكاسة إذا ما تعثر
إنجاز االستحقاق الرئاسي».

تفع ّيل «القوة الأمنـية الم�شـتركة»

�أبوعرب :خطة �أمنية ل�ضبط الو�ضع في عين الحلوة
عقدت اللجنة الفلسطينية المصغرة التي كلفت إعداد
تص ّور حول تفعيل دور «القوة األمنية المشتركة» في مخيم
عين الحلوة اجتماعاً ،في حضور اللجنة األمنية العليا
لالشراف على أمن المخيمات في مق ّر قوات األمن الوطني
الفلسطيني في منطقة البركسات ،برئاسة القائدالعام
لألمن الوطني الفلسطيني في عين الحلوة اللواء صبحي
أبوعرب ،لوضع اللمسات األخيرة على التصور قبل رفعه
إلى القيادة السياسية المركزية في لبنان إلقراره.
وقال اللواء أبو عرب في حديث لوكالة األنباء المركزية:
«إن إنجاز تصور تفعيل القوة األمنية المشتركة في غضون
أيام سيكون عند إقرارها بمثابة خطة أمنية لضبط الوضع

األمني في عين الحلوة بشكل فاعل ،وستكون القوة الفاعلة
المتحركة في ظ ّل استمرار مسلسل االغتياالت وآخرها
محاولة اغتيال الفلسطيني عالء علي حجير».
ولفت إلى أن «لجنة المتابعة الفلسطينية التي عقدت
اجتماعا ً طارئا ً في مق ّرها عقب محاولة االغتيال ،شكلت
لجنة تحقيق لمعرفة الجناة وهي تدقق في شريطي فيديو
صور عبر كاميرتي مراقبة في المنطقة ،وتم توزيعهما عبر
مواقع التواصل االجتماعي و»الواتس آب» ،يظهر سيارة
مرسيدس في داخلها مسلح آخر بدا رشاشه من زجاجها
الخلفي لحظة تنفيذ محاولة االغتيال ،في وقت تواصل
انتشار اإلشاعات المغرضة إليقاع الفتنة».

المشاركون في إحياء الذكرى
ف��ي ال��ذك��رى ال��س��ادس��ة لمجزرة
حلبا الوحشية أقيم تجمع في مدينة
صور ش��ارك فيه عشرات القوميين
والمواطنين واألش��ب��ال وال��زه��رات،
وأضاء المشاركون الشموع ورفعوا
صور شهداء المجزرة.
التجمع الذي نظمته مديرية صور
التابعة لمنفذية ص��ور في الحزب
السوري القومي االجتماعي وشاركت

فيه مديرية القليلة ،كان مناسبة أكد
خاللها المشاركون أنّ ذكرى المجزرة
لن تمحى من الذاكرة ،والمطلوب أن
تأخذ العدالة مجراها باالقتصاص
من القتلة والمجرمين.
وحيا المشاركون أرواح شهداء
المجزرة األبطال ،مؤكدين التمسك
بنهج الشهادة ال��ذي اختطه شهيد
العقيدة األول الزعيم أنطون سعاده.

كما ت � ّم التأكيد على أنّ بوصلة
ص��راع��ن��ا ال��ق��وم��ي ستظ ّل وجهتها
فلسطين ض��� ّد ال���ع���دو ال��ي��ه��ودي
المتغطرس ،ولن ينجح يهود الداخل
بجرائمهم الوحشية وإرهابهم في أن
يغيّروا وجهة الصراع ،بل سنقاوم
إرهابهم بذات العزيمة التي نقاوم بها
االحتالل والعدوان.

لقاء ت�شاوري في بيروت :لإ�سقاط محاوالت
ر�سم خطوط تما�س وهمية مذهبية
أكد لقاء تشاوري عقد في بيروت،
ب��ح��ض��ور ح��ش��د م��ن ال��ف��اع��ال��ي��ات
السياسية وممثلي األحزاب والقوى
وال��ش��خ��ص��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة ورج���ال
الدين ،بدعوة من حركة الناصريين
المستقلين – المرابطون ،أن «أمن
ال��ع��اص��م��ة ب��ي��روت ه��و مسؤولية
متكاملة ب��ي��ن ال��ج��ي��ش واألج��ه��زة
األمنية كافة والمواطنين ،وعلى
جميع القوى السياسية ومكونات
المجتمع المدني إي��ج��اد مناخات
توعية فعلية تشدد على تعزيز ثقافة
االل��ت��زام بالقوانين المدنية وعدم

ال��رض��وخ لمنطق الفوضى» ،الفتا ً
إلى»وجوب إسقاط كل المحاوالت
إلقامة بؤرسكانية معزولة في أي
منطقة من مناطق العاصمة،أو رسم
خطوط تماس وهمية تخدم مصالح
سياسية ف��ئ��وي��ة ت��ح��ت ش��ع��ارات
مذهبية» ،مؤكدا ً أن «بيروت عاصمة
ل��ب��ن��ان السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة
والثقافية والدينية».
وفي بيان ،أض��اف« :ال يمكن ألي
ك��ان أن ي�دّع��ي ملكيتها الحصرية
ألنها رس��ال��ة وطنية جامعة أكبر
من كل مشاريع تقسيمها أو تفتيتها

الحكم

طائفيا ً أو مذهبياً ،وأه��ل بيروت
كانوا بكل فئاتهم الضامنين لألمن
واالستقرار والملتزمين دائما ً بلحمة
وط��ن��ه��م وق��ض��اي��ا أم��ت��ه��م العربية
وع��ل��ى رأس��ه��ا قضية فلسطين».
كما دع��ا ك��ل ال��ق��وى السياسية في
بيروت إلى «إعالن واضح وصريح
بإدانة أي سالح غير شرعي يُستخدم
في تهديد وقتل المواطنين األبرياء،
وإلحاق األذى بممتلكاتهم السكنية
وسياراتهم والتعدي على األم�لاك
العامة» ،مؤكدا ً «دع��م الجيش في
معركته الشاملة ضد اإلرهاب».

ف��ي ال��دول��ة ب��االق��ت��ص��اص م��ن المجرمين
المخططين والمنفذين».
وقال« :إنّ أهالي الشهداء وك ّل القوميين
م��ع أب��ن��اء عكار األب���اة يطالبون بمعاقبة
الجناة اإلرهابيين لنبذهم وإدانتهم وإبعاد
خطرهم وسمومهم».
وأض���اف« :إن ت��اري��خ المجزرة يذكرنا
باغتيال الرئيس رشيد كرامي في الطائرة
التي أصيب فيها أيضا كبير من عكار هو
الوزير الراحل الدكتور عبد الله الراسي،
وقد أدين سمير جعجع بهذا الفعل المجرم
من أعلى سلطة قضائية في لبنان» ،متسائالً
«ف��ك��ي��ف ُي��س��م��ح ل��ه��ذا ال��م��ج��رم بالترشح
يحصن الترشح
للرئاسة األولى؟ ولماذا ال
ّ
بسيرة ذاتية نظيفة أخالقية؟ ،لماذا يسمح
للمجرمين والقتلة بإمكانية الترشح وإنْ
ك��ان مجلس النواب قد عفا عنهم لظروف
سياسية» ،وقال« :فالقاتل يبقى مجرما ً حتى
بعد تنفيذ حكمه ،وهذا المجرم قد وسم بعدة
جرائم قتل ،وهو الذي نادى بحكم اإلخوان
اإلرهابيين الذين يش ّرعون القتل واإلجرام
في البالد السورية».
وإذ اش��ار إل��ى «أن ذك��رى م��ج��زرة حلبا
قريبة أيضا ً من ذكرى مجزرة  13حزيران
التي أودت بحياة ال��وزي��ر طوني فرنجيه
وزوجته وطفلته مع ثالثين شهيدا ً من تيار
المرده» ،واعتبر «أن المجرم واحد وألسباب
االختالف في الرأي يش ّرع االغتيال والقتل
وارتكاب المجازر».
وختم الحكم مؤكدا ً تحمل الحزب السوري
القومي االجتماعي لمسؤولياته ،ومشيرا ً
إلى دور القوميين االجتماعيين في مواجهة
المجموعات اإلرهابية المجرمة على أرض
الشام.

جريمة بر�سم العدالة!
} يوسف الصايغ
ست سنوات مرت على مجزرة حلبا التي وقعت خالل أحداث
السابع م��ن اي��ار التي شهدها لبنان ف��ي ال��ع��ام  ،٢٠٠٨حيث
ت�� ّم سفك دم��اء أح��د عشر عضوا ً من الحزب السوري القومي
االجتماعي من قبل مجموعات من المسلحين بعضهم من تيار
المستقبل والبعض اآلخر من تنظيم «فتح اإلسالم» ،كما روى
احد الناجين من المجزرة عمار موسى ،لكن القضاء لم يتحرك
حتى يومنا هذا ،فأين أصبح ملف هذه الجريمة؟
على الصعيد القضائي يشير وكيل عائالت ضحايا مجزرة
حلبا المحامي سماح مهدي في تصريح لوكالة أنباء آسيا إلى
«أنّ الملف ال يزال طي النسيان ،ولم يت ّم تحريك ساكن في هذا
الشأن» ،وإذ يلفت إلى اتخاذ صفة اإلدعاء الشخصي من قبل
ذوي الضحايا ،حيث قامت الشرطة العسكرية بالتحقيق في
الجريمة ،يشير إلى أنّ النيابة العامة العسكرية سلّمت ملف
التحقيق الى مدعي عام الشمال القاضي عمر حمزة الذي أبقى
الملف في األدراج».
وإذ يؤكد المحامي مهدي «أنّ التسويف الحاصل في ملف
شهداء مجزرة حلبا مردّه الى أسباب سياسية بحتة» ،يلفت إلى
أنه «ت ّم تسليم القاضي حمزة ملفا ً كامالً عن أحداث السابع من
ايار من العام  ،٢٠٠٨وكان موقفنا واضحا ً لجهة تحريك كافة
الملفات المتعلقة بتلك األح��داث ومحاسبة ك ّل من تثبت األدلة
تو ّرطه».
كما يشير مهدي إلى أنهم «كلجنة متابعة لملف مجزرة حلبا
سيلتقون وزير العدل أشرف ريفي يوم االثنين المقبل لبحث
المسألة معه والمطالبة بتسريع ه��ذا ال��م��ل��ف» ،وح��ول تأثير
االنتماء السياسي للوزير ريفي ال��ى تيار المستقبل المتهم
بالضلوع في ه��ذه الجريمة يجيب مهدي« :نأمل أن يتعاطى
الوزير ريفي كوزير لك ّل لبنان وليس لفئة سياسية محددة».
أما بخصوص الدعوى القضائية التي ت ّم رفعها ض ّد حزب
ال��ل��ه وح��رك��ة أم��ل وال��ح��زب ال��ق��وم��ي ،واتهامهم بقتل ع��دد من
الشبان إب��ان اح���داث السابع م��ن اي��ار م��ن ال��ع��ام  ٢٠٠٨يلفت
مهدي إلى «أنّ تلك الدعوى ال إثباتات مادية أو حسية ملموسة
لها ،وك ّل االعتقاد بأنها ُرفعت قبل اللقاء الذي سيجمعنا بوزير
ال��ع��دل ب��ه��دف المقايضة ف��ي ه��ذا ال��م��وض��وع ...،نحن سلّمنا
ال��ص��ور وم��ق��اط��ع الفيديو ال��ت��ي ت��وث��ق وتكشف ع��ن مرتكبي
مجزرة حلبا».
كذلك يشير مهدي إلى أنه «في سياق متابعتنا لملف مجزرة
حلبا طلبنا موعدا ً للقاء مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود
لبحث هذه المسألة معه».
ُيذكر ان منظمة هيومن رايتس ووتش أشارت في تقرير لها
الى االنتهاكات التي حصلت في ما يتعلق بمجزرة حلبا ،وقالت:
«تظهر أشرطة فيديو بثت على موقع يوتوب عن المعارك في
بلدة حلبا الشمالية بين مسلحين مناصرين للمواالة وعناصر
م��ن ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي ال��م��ع��ارض جرحى
تابعين ل��ل��ح��زب ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ،م��ل��ق��ون على
األرض ويضربون ويلقون معاملة سيئة من رجال مسلحين».

