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المشهد السياسي

أخبار

ّ
رعد يسدد على املحكمة

◄ السفير السوري:
املقاومة عنواننا
أك�����د ال���س���ف���ي���ر ال�����س�����وري ع���ل���ي عبد
الكريم علي «أهمية وض��رورة ثالوث
ال��ج��ي��ش وامل���ق���اوم���ة وال���ش���ع���ب الذي
ّأسسه لبنان» ،مشيرًا إلى أن «لبنان
ك��ل��ه وس���وري���ا ك��ل��ه��ا وامل��ن��ط��ق��ة كلها
يجب أن تكون مقاومة ،فاملقاومة هي
دف���اع ع��ن ال����ذات وال��ك��رام��ة وانتساب
الى املستقبل» .كالم علي أتى خالل

إلى ما قبل التهدئة در:
املستقبل ينتظر حكم
املحكمة ال القرار االتهامي
ّ
قبل بت ملف شهود الزور،
والعماد عون يدعو إلى عدم
االلتزام بقرارات القاضي
سعيد ميرزا ،فيما حزب
الله يطلب مراجعة قرارات
الحكومة غير الشرعية
وبينها نظام املحكمة
خرجت التهدئة التي جرى الحديث عنها
ق�ب��ل أس��اب�ي��ع م��ن ح��ال��ة امل ��وت السريري،
إل��ى ال��وف��اة امل��ؤك��دة ،منتظرة م��ن يجرؤ
على إع�لان النبأ .فما ج��رى خ�لال األيام
القليلة املاضية ال يقتصر على ترددات
امل��ؤت �م��ر ال �ص �ح��اف��ي ال � ��ذي ع �ق��ده اللواء
جميل ّ
السيد يوم األحد الفائت ،إذ تعداه
إلى ّ
جو سياسي وإعالمي وشعبي بات
الحديث معه عن كلمة هدوء أشبه بضرب
من الجنون.
وسجل يوم أمس عدد من التطورات في
الخطاب السياسي ،أبرزها مطالبة رئيس
كتلة «ال��وف��اء للمقاومة» ال�ن��ائ��ب محمد
رعد بمراجعة كل القرارات التي أصدرتها
الحكومة األولى للرئيس فؤاد السنيورة،
وبينها «إق ��رار ن�ظ��ام املحكمة الدولية».
وق� ��الً رع ��د إن ث�م��ة « 73م �ش��روع قانون
محاال على املجلس النيابي من حكومة
غ�ي��ر ش��رع �ي��ة ،ح�ك��وم��ة ف ��ؤاد السنيورة.
وح �ت ��ى اآلن ي ��رف ��ض امل �ج �ل��س تسلمها
ألن ت�ل��ك ال�ح�ك��وم��ة ليست دس�ت��وري��ة وال
شرعية ،ومن ضمن تلك املشاريع مسألة
نظام املحكمة الذي ّ
هرب تهريبًا في تلك
الحكومة».
وق � ��ال رع� ��د إن ع� ��دم ال �ن �ظ��ر ف ��ي القرائن
واملعطيات التي قدمها األمني العام لحزب
ال �ل��ه ق�ب��ل أك �ث��ر م��ن ش�ه��ر ب �ش��أن احتمال
ت��ورط إس��رائ�ي��ل باغتيال الرئيس رفيق
ال�ح��ري��ري ه��و بمثابة «ت��أك�ي��د لشكوكنا
الكبيرة حول عدم الصدقية في التعاطي
ف��ي عملية ال�ب�ح��ث ع��ن ال�ح�ق�ي�ق��ة» ،الفتًا
إل��ى أن ال�ح��زب ي�ع��رف «أي��ن م��وق��ع العدو
اإلسرائيلي في جريمة االغتيال».
ورأى رع ��د أن «ال� ��ذي ي��داف��ع ع��ن شهود
ال��زور ويشكك في أص��ل تسميتهم لدينا
ع�لام��ات اس�ت�ف�ه��ام ك�ث�ي��رة ح��ول مواقفه.
وع�ل��ى أي ح��ال نحن مستمرون ف��ي هذا
امللف حتى ال��وص��ول إل��ى نهايته» ،الفتًا
إلى أن «املفتاح الواقعي من أجل الوصول
باملسار إلى الحقيقة هو مالحقة شهود
الزور».

ّ
عون« :املعلومات» عصابة مسلحة

ّ
هذا في الجنوب .أما في الرابية ،فقد شن
رئيس تكتل التغيير واإلص�ل�اح النائب
م �ي �ش��ال ع ��ون ه �ج��وم��ًا ع�ن�ي�ف��ًا ع �ل��ى فرع
املعلومات واملدعي العام التمييزي ،ومن
خلفهما رئيس الحكومة سعد الحريري،
واصفًا األخير ،من دون أن ّ
يسميه ،بأنه
«رئيس عصابة» .فرئيس التيار الوطني

ّ
عون :املعركة مع فرع املعلومات نيابية ال دخل للوزراء بها (شربل نخول)

ّنزهت كتلة
المستقبل المحكمة
الدولية عن التأثر
بمحاوالت التضليل

َ
الحر وصف فرع املعلومات بأنه «عصابة
مسلحة مخالفة لكل القوانني ،ومن يحمي
هذا الفرع هو رئيس العصابة» ،مضيفًا
في جزء آخر من مؤتمره الصحافي الذي
أع�ق��ب اج�ت�م��اع التكتل« :م��ن يحمي هذا
الجهاز ه��و السلطة التنفيذية املتمثلة
برئاسة الحكومة والنيابة العامة».
وأكد عون أن «املعركة مع فرع املعلومات
�وزراء ب � �ه� ��ا ،وه� � ��ي معركة
ال دخ� � ��ل ل � � �ل� � � ً
ن�ي��اب�ي��ة» ،س��ائ�لا ع��ن «امل �س��ؤول ع��ن هذا
الفرع وإلى من يرسل هذا الفرع تقاريره،
وم��ن أي��ن يأتي بميزانيته؟» .وق��ال عون
إن� ��ه ك� ��ان ي�ت�م�ن��ى أن ُي �ف �ت��ح ت�ح�ق�ي��ق مع
ّ
السيد على خلفية ما أدلى
اللواء جميل
ب ��ه ب �ع��د خ ��روج ��ه م ��ن ال �س �ج��ن ،مطالبًا
ب�ـ«ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ن�ي��اب�ي��ة ت�ض��ع املدعي

العام التمييزي واملدير العام لقوى األمن
ال��داخ �ل��ي وج� �ه ��از امل �ع �ل��وم��ات بتصرف
التحقيق لنصل إلى شهود ال��زور ألنهم
كانوا رعاة التحقيقات».
وطالب عون املواطنني بعدم االمتثال «ألي
ط�ل��ب م��ن ف��رع امل�ع�ل��وم��ات ولـ«يمشكلوا
م �ع��ه ع �ل��ى ح �س��اب��ي» ألن ��هلاّ غ �ي��ر شرعي،
ون �ح ��ن ل ��ه ب ��امل ��رص ��اد وأ يستجيبوا
ألوامر سعيد ميرزا».
وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى م�س��أل��ة ت��وق�ي��ف العميد
املتقاعد فايز ك ،.ق��ال ع��ون إن املوضوع
أص�ب��ح بعهدة ال�ق�ض��اء« ،وأن��ا اعترضت
ألن �ه��م ت �ج ��اوزوا ال �ق��وان�ين ف��ي التحقيق
م �ع��ه ألن ��ه ب �ق��ي س �ت��ة أس��اب �ي��ع بتصرف
ف��رع امل�ع�ل��وم��ات ،م��ع أن امل ��دة القانونية
القصوى هي  4أيام ،ثم يرسل إلى سجن
تابع للدولة».

كتلة املستقبل ترجئ شهود الزور
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،وض� �ع ��ت ك �ت �ل��ة املستقبل
النيابية ،بعد اجتماعها أم��س برئاسة
ال� �ن ��ائ ��ب ف� � ��ؤاد ال� �ن� �س� �ي ��ورة ف� ��ي قريطم،
تفسيرًا الع�ت��راف رئيس الحكومة سعد
الحريري بوجود شهود زور ،إذ ربطت
«ال �ت �م �ي �ي��ز ب �ي�ن ال �ت �ض �ل �ي��ل والتحريف
وال� � �ص � ��دق وال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ة» ب � ��األدل � ��ة التي
س�ت�ظ�ه��ر ف��ي األح �ك��ام ال �ت��ي ستصدرها
املحكمة الدولية ،أي إن الكتلة مضت إلى
ما هو أبعد من مواقف عدد من حلفائها
ّ
ال��ذي��ن ط��ال �ب��وا ب �ب��ت م�ل��ف ش �ه��ود الزور
بعد صدور القرار االتهامي عن املحكمة

الدولية ،فيما أبعدته كتلة املستقبل إلى
ما ّبعد صدور األحكام.
ون� ��زه� ��ت ال �ك �ت �ل��ة امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة عن
التأثر ب�م�ح��اوالت التضليل ،معربة عن
ثقتها ب��أن «ق�ض��اة املحكمة ومحققيها
وأج�ه��زت�ه��ا وامل �س��ؤول�ين ف�ي�ه��ا ،ه��م على
دراي��ة بتلك امل�ح��اوالت ،وه��م ،كما أكدوا،
ال يتأثرون بها ،وأن الكتلة ،التي تدين
وترفض كل هذه املحاوالت ،على ثقة بأن
األحكام التي تصدر عن مثل هذه املحاكم
ال ت �ق��وم وال تستند إال إل��ى أدل ��ة صلبة
ووق� ��ائ� ��ع ث ��اب� �ت ��ة» .وب� �ع ��د «ط � � ّ�ي صفحة
االت � �ه� ��ام ال �س �ي ��اس ��ي إث � ��ر ان � �ط �ل�اق عمل
املحكمة ذات الطابع ال��دول��ي» ،رأت كتلة
املستقبل أن��ه «يجب األخ��ذ فقط بأحكام
املحكمة وقراراتها ال غير».
وب�ح�س��ب كتلة املستقبل ،ف��إن «املواقف
التي صدرت عن الرئيس سعد الحريري
ف ��ي امل� � ��دة األخ � �ي� ��رة ( )...ل ��م ت �ف �ه��م على
حقيقتها ،فقرأ البعض في جرأة مبادرته
وح ��رص ��ه ت ��راج� �ع ��ًا» .وأك� � ��دت ال �ك �ت �ل��ة أن
«ال �ش �ع��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي وج �م �ه��ور الرئيس
الشهيد رفيق الحريري لن يتهاونوا إزاء
م�ح��اوالت التفريط بتضحيات الشهداء
األب � � ��رار ودم ��ائ� �ه ��م ول� ��ن ي �ت �ن��ازل��وا أمام
محاوالت البعض اإلضرار بالتحقيق في
الجريمة وال�ن�ي��ل م��ن صدقية املحكمة».
وط � ��ال � ��ب ن � � � ��واب امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل السلطات
القضائية بممارسة دورها إزاء «التطاول
املرفوض واملدان والتهديد العلني بقلب
النظام والتهديد باغتيال املسؤولني».

العريضي :كان يجب على حزب الله الترحيب بكالم الحريري
ّ
شدد وزير النقل واألشغال العامة،
غازي العريضي ،في حديث تلفزيوني،
على أن الخطر الكبير على لبنان يكمن
ّ
في خطر وقوع فتنة ّ
شيعية
سنية ـ ـ ـ
أكثر من ّأي وقت مضى ،الفتًا الى أن
ّ
املسؤولية تقع على الجميع ملنع وقوع
هذه الفتنة ،ومؤيدًا تعامل رئيس
مجلس النواب نبيه بري مع هذا الواقع.

ورأى العريضي أن كالم رئيس
الحكومة سعد الحريري في حديثه
إلى صحيفة «الشرق األوسط» كان
يجب أن يحظى بترحيب من حزب
ناب
الله ،الفتًا الى أن «مبادلته بكالم ٍ
أمر مرفوض» .ورأى أن «هذا األسلوب
غير سليم في مقاربة املوضوع»،
مشددًا على أن «ما سمعنا به خالل

األسبوع املاضي ال ّ
يمت الى الحياة
السياسية بصلة وال إلى التهدئة التي
أردناها من خالل حكومة الوحدة
الوطنية».
وعن دعوة العماد ميشال عون الى
عدم االمتثال لفرع املعلومات ،رأى أن
هذا الخطاب ليس في مكانه ،الفتًا الى
أن املؤسسات ليست ملكًا ألحد.

م��أدب��ة تكريمية أق��ام��ه��ا على شرفه
ال���ن���ائ���ب ال���س���اب���ق ع��ب��د ال���ل���ه فرحات
ف���ي ح���م���ان���ا ،ف���ي ح���ض���ور ع����دد من
الشخصيات السياسية والحزبية،
معظمها من قوى املعارضة السابقة
والحزب التقدمي االشتراكي .ولفت
علي إلى أن «املقاومة يجب أن تكون
ف���ي ال��ث��ق��اف��ة واالق����ت����ص����اد ،ك��م��ا في
ال���س�ل�اح وال����دم����اء ،وامل���ق���اوم���ة عنوان
للجميع».
ب���دوره ،أك��د ف��رح��ات أن «وج���ود دولة
صهيونية غاصبة على حدودنا...
ي���س���ت���ل���زم م���ق���اوم���ة دائ����م����ة وجيشًا
مؤمنًا وقادرًا وشعبًا ال ينصاع ألي
ظلم كمثل شعبنا اللبناني ومقاومته
وجيشه».

◄ ّالصايغ :كالم الحريري
ال يغير شيئًا
وصف وزير الشؤون االجتماعية
ال��دك��ت��ور سليم ال��ص��اي��غ م��ا قامت
ب��ه ق��وى  14آذار ع��ام  2005بأنه
«ح����رب ت��ح��ري��ر س��ل��م��ي��ة وانقالب
ع��ل��ى ال���ن���ظ���ام األم���ن���ي ال�����ذي حكم
بالقوة القاهرة ،وال سيما عندما
وق���ف���ن���ا م����ع ال���ش���ب���اب ب���م���ن فيهم
شباب التيار الوطني الحر لتحقيق

الحرية والسيادة واالستقالل».
وتوقع الصايغ «رفع سقف الخطاب
السياسي في الفترة املقبلة» ،معتبرًا
أن «م���ع���رك���ة ال����ق����رار ال��ظ��ن��ي ال تزال
م���ف���ت���وح���ة وأن ك����ل ال����ع��ل�اق����ات على
امل��س��ت��وى ال��س��وري وال��س��ع��ودي هي
ل��ت��أم�ين االس���ت���ق���رار» .وق����ال الصايغ
إن ك�لام رئ��ي��س الحكومة لصحيفة
«الشرق األوسط» «ال ّ
يغير في الوقائع
شيئًا ،ألن امل��س��ار القضائي يسير
ش���اء م��ن ش���اء وأب���ى م��ن أب���ى .ورغم
رف��ض��ه ت��وج��ي��ه أي ات���ه���ام سياسي،
أك��د الصايغ أن «ل��س��وري��ا مسؤولية
م��ع��ن��وي��ة ع���م���ا ح���ص���ل ول�����و ّبرأتها
املحكمة ألنها كانت سلطة الوصاية
ع��ل��ى ل��ب��ن��ان» ،الف��ت��ًا إل���ى أن «قضية
ش��ه��ود ال���زور «ه��م��روج��ة» ستنتهي
بعد فترة وقبل القرار الظني».
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