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المشهد السياسي

أخبار

صمت في باريس وفي موسكو ...ال محكمة
رغم كل ما قيل عن
دخول البالد في إجازة األعياد،
شهد يوم أمس «زحمة»
مواقف تصعيدية ضد
«الفريق اآلخر» من «الفريق
اآلخر» ،لكن من دون أن ينسى
أحد الحديث عن إيجابية
التواصل السعودي ــ السوري
وضرورة التهدئة!
ف ��ي ب ��اري ��س ال �ت �ق��ى ال ��رئ �ي ��س الفرنسي
نيكوال س��ارك��وزي رئ�ي��س تكتل التغيير
واإلص �ل��اح م �ي �ش��ال ع� ��ون ،وف ��ي موسكو
ط�ل��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء ال��روس��ي فالديمير
بوتني من نظيره اللبناني سعد الحريري
دع� ��م م �ش ��اري ��ع ال� �ش ��رك ��ات ال ��روس� �ي ��ة في
لبنان .أما في بيروت ،فبقي الوضع على
حاله ،بل شهد تصعيدًا في املواقف ّ
كمًا
ون��وع��ًا ،وك ��اد ع��دد مطلقي ه��ذه املواقف
ي�ك�س��ر ال��رق��م ال�ق�ي��اس��ي ف��ي ي ��وم ق�ي��ل إنه
عشية التهدئة وإجازة األعياد.
ففي العاصمة الفرنسية ،التقى عون ،في
اليوم الثاني لزيارته ،الرئيس الفرنسي
في قصر اإلليزيه مل��دة ثلث ساعة ،وأفاد
ب �ي��ان ل�ل�ت�ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ب ��أن البحث
ت �ن ��اول «األزم� � ��ة ال �ل �ب�ن��ان�ي��ة وتفاعالتها
وإم�ك��ان ال��وص��ول إل��ى ح�ل��ول فيها» ،وأن
ساركوزي «أبدى ترحيبًا كبيرًا وانفتاحًا
ُ
على كل ما عرض في اللقاء» .كذلك التقى
ع ��ون رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب الفرنسي
ب � ��رن � ��ار أك� ��وي � �ي� ��ه ف � ��ي ح � �ض� ��ور النواب:
س�ي�م��ون أب ��ي رم �ي��ا ،ن�ب�ي��ل ن �ق��وال ،عباس
هاشم وناجي غاريوس ،ووف��د من لجنة
ال �ص��داق��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال�ف��رن�س�ي��ة .وذكر
البيان أن أكوييه «أبدى اهتمامًا فرنسيًا
ب ��االط �ل�اع ع �ل��ى ك ��ل امل ��واض �ي ��ع املتعلقة
بسالمة الوضع اللبناني».
وف ��ي ظ ��ل ش �ك��وى إع�ل�ام �ي��ة م ��ن صعوبة
متابعة أخبار عون ولقاءاته في باريس،
أع �ل��ن ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي أن زي � ��ارة زعيمه
ل� �ف ��رن� �س ��ا س �ت �س �ت �م��ر ح� �ت ��ى الخميس،
وس �ي �ل �ت �ق��ى غ� � �دًا امل� ��زي� ��د م� ��ن املسؤولني
الفرنسيني ورجال أعمال لبنانيني ،وهو
ل��ن ي�ت�ح��دث إل��ى اإلع�ل�ام ع��ن ال��زي��ارة «إال
ب �ع��د ان �ت �ه��ائ �ه��ا األرب� �ع ��اء ب�ل�ق��ائ��ه رئيس
مجلس الشيوخ الفرنسي جرار الرشيه».
وف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال��روس �ي��ة ،ب �ع��د لقاءات
نهارية تمحورت حول التعاون العسكري
وال� � �ن� � �ف � ��ط ،ت � � � ��رأس ب � ��وت �ي��ن والحريري
املحادثات الرسمية اللبنانية ـــــ الروسية،
ّ
ب��دا خاللها ّ
مسوقًا لشركات بالده
األول
ب��ال�ح��دي��ث ع��ن رغ�ب�ت�ه��ا ف��ي امل �ش��ارك��ة في
امل �ن��اق �ص��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �م �ج��االت الطاقة
والنقل واالتصاالت والتعاون العسكري.
ورد ال �ح��ري��ري م� ّ
�رح �ب��ًا «ب �ك��ل الشركات
ال � ��روس� � �ي � ��ة ل � �ت � �ش� ��ارك ف� � ��ي املناقصات
املطروحة» ،ومشددًا على أهمية العالقات
ال�ع�س�ك��ري��ة واألم �ن �ي��ة .وك� ��رر م��واق �ف��ه من
«عملية ال�س�لام وال�ح��ائ��ط امل�س��دود الذي
ّ
تواجهه» ،ومطالبته بضرورة «وضع حد
للتعنت اإلسرائيلي املستمر ،ألن املنطقة

ال تتحمل كل هذا التطرف املوجود فيها»،
متمنيًا أن «ي �ق��وى دور روس �ي��ا ف��ي هذه
العملية» .ولوحظ غياب أي ذكر للمحكمة
الدولية ،سواء من بوتني أو الحريري.
وبعد انتهاء امل�ح��ادث��ات ،أعلن الحريري
أن روس� �ي ��ا ق � ��ررت ت �ق��دي��م ه �ب��ة للجيش
تتضمن 6 :ط��واف��ات م��ن ط��راز أم أي ،24
و 31دب��اب��ة ت  ،72و 36م��دف�ع��ًا م��ن عيار
 130م �ل��م و 30أل� ��ف ق��ذي �ف��ة ل �ه��ذا النوع
م��ن امل ��داف ��ع ،وح��وال��ى ن�ص��ف م�ل�ي��ون من
الذخائر املختلفة لألسلحة املتوسطة.
أما في لبنان ،فلم تنفع تمنيات الرؤساء
ف��ي ت�خ�ف�ي��ف ح ��دة ال �خ �ط��اب��ات ،إذ تمنى
رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال سليمان،
ف��ي ت�ه�ن�ئ�ت��ه ب�ع�ي��د األض �ح��ى ،أن «يعمل
اللبنانيون بوحي العيد ،على التضحية
ب � ��امل � �ص � ��ال � ��ح ال � �ش � �خ � �ص � �ي ��ة والخاصة
ملصلحة ال��وط��ن وش �ع �ب��ه» .وأم ��ل رئيس
م�ج�ل��س ال �ن ��واب ن�ب�ي��ه ب� ��ري ،ف��ي دردشة
م��ع اإلع�لام �ي�ين ف��ي امل�ص�ي�ل��ح ،أن «يعمل
ج�م�ي��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ع �ل��ى ت�ه�ي�ئ��ة األرض
ال �خ �ص �ب��ة وامل� �ن ��اخ ��ات امل�ل�ائ �م��ة ملواكبة
املساعي السورية ـــــ السعودية الحميدة
الرامية إلى ترسيخ أج��واء االستقرار في
لبنان على املستويات كلها» ،مشيرًا إلى
أن ه ��ذا األم� ��ر «ي�ت�ط�ل��ب ت�ن�ق�ي��ة للخطاب
ال �س �ي��ا ّس��ي وال� �ن ��أي ب��ه ع��ن ك��ل م��ا يمكن
ّ
ويعمق االن�ق�س��ام بني
أن يشنج األج ��واء
اللبنانيني».
ل �ك��ن ه ��ذه ال�ت�م�ن�ي��ات ب�ق�ي��ت ت �م �ن �ي��ات ،إذ

ت��واص��ل ه�ج��وم وزراء املستقبل ونوابه
ع �ل��ى ق � ��وى  8آذار ع �م��وم��ًا وح� � ��زب الله
خ � �ص� ��وص� ��ًا ،وت� � ��راف� � ��ق ذل � � ��ك م � ��ع تأكيد
اس� � �ت� � �م � ��رار ال � � ��ره � � ��ان ع � �ل� ��ى االتصاالت
السعودية ـــــ السورية .وب��رز من املواقف
«املستقبلية» ،إضافة إلى اتهام «الفريق
اآلخ��ر» باالستمرار «بسياسة التخوين
والتهويل» ،عزو «حمالت»  8آذار إلى أن
«اإلنسان الضائع يطلق النار عشوائيًا»،
أو أن رموز هذا الفريق وقيادات «الصف
الثاني» ي�ب��دون كأنهم «يلفظون النفس
األخير» ،وأن السياسة التخوينية «تعود
إلى إحساس معني بالضعف» ،فيما ذهب
ّ
النائب عمار حوري إلى حد اتهام «الفريق
اآلخ��ر» بهدر دم الرئيس ف��ؤاد السنيورة

حزب اهلل يرفض
مس به
تهديد نحاس :أي ّ
ويمثله
نمثله ّ
مس بما ّ
ّ
فريقنا السياسي بأطيافه
كلها

الحريري اتصل من روسيا بملك السعودية والرئيس السوري مهنئا بعيد األضحى (أرشيف)

ّ
بالتسب ًب ف��ي سقوط
«م��ن خ�لال ات�ه��ام��ه
ّ
محمال ه��ذا الفريق
شهداء ح��رب ،»2006
«مسؤولية أي ضرر يحصل» للسنيورة.
أم��ا النائب كاظم الخير ،بعد حديثه عن
«الكالم البذيء والبهورات والتهديدات»،
ف�ق��د ع�م��د إل ��ى ت�ح��و ًي��ر ح��دي��ث الحريري
للشرق األوسط ،قائال إن األخير ّ
أقر «بأن
شهود ال��زور ،إن وج��دوا ،فإنهم يسيئون
إل��ى مجرى التحقيق» ،وذل��ك بعدما كان
الحريري قد أق� ّ�ر صراحة بوجود شهود
زور ضللوا التحقيق.
ّ
وتميز النائب عاطف مجدالني بإشادته
بتمييز وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��وري وليد
املعلم بني القرار الظني والقرار االتهامي،
داعيًا «حزب الله وكل األطراف املعترضة
ع �ل��ى ق � ��رار ات �ه��ام��ي ل ��م ي �ص��در ب �ع��د إلى
االقتداء باملوقف السليم الذي أعلنه وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال � �س ��وري ،وإل � ��ى أن نتفاهم
جميعًا ع�ل��ى م�ب��دأ رف��ض أي ق ��رار مبني
ع�ل��ى ال �ش �ك��وك ،وع �ل��ى ال �ق �ب��ول ب ��أي قرار
مبني على أدلة قاطعة».
ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،ج� ��دد ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د رعد،
الذي زار أمس قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،اإلعالن أن حزب الله لن يقبل من
أح��د «مهما ع�لا كعبه أن يشير إل��ى أحد
من عناصر املقاومة باتهام مفبرك» .وقال:
«مهما يكن األسلوب ال��ذي يستخدمونه
ل�ي�س�ت�ه��دف��وا م��ن خ�لال��ه امل �ق��اوم��ة ،فنحن
نملك الخيارات الناجعة التي تضع لكل
إس ��اءات� �ه ��م ال �ح��د امل �ط �ل��وب وف� ��ي الوقت
الالزم».
وت� �ح ��دث ال �ن��ائ��ب ع �ل��ي ف �ي ��اض ع ��ن قلق
الحزب «على استقرار البلد ووحدة بنيه
ّ
مصر على فتح نوافذ الحل
وأمنه ،وأن��ه
إغالقها ،وق��د ق��ام بما عليه ألن��ه ليس
ال
ً
م �س��ؤوال ع��ن األزم � ��ة ،وع �ل��ى اآلخ��ري��ن أن
ي �ب��ادروا فعليًا ،ألن مفتاح إن�ه��اء األزمة
بأيديهم واملسؤولية تقع على عاتقهم في
ذلك» .وطالب بعدم االكتفاء بالدعوة إلى
التهدئة ،بل «يجب أن ّ
نحول هذه التهدئة
إل��ى ف��رص��ة ح��ل وإل ��ى ح��ل حقيقي .نحن
ل��ن نقفل ال�ب��اب أم��ام ك��ل مساعي الحل»،
ّ
م�ج��ددًا ال�ق��ول إن ال�ح��زب س�ي��رد ع�ل��ى كل
فعل طائفي للفتنة بفعل سياسي وطني
مسؤول.
وفي ظل صمت لوزراء التيار الوطني إزاء
الحملة على ال��وزي��ر شربل نحاس ،التي
وص�ل��ت أم��س ع�ن��د ال�ن��ائ��ب ري ��اض رحال
إلى درجة املطالبة بإقالته ،برز دفاع قوي
من حزب الله عن الوزير «الكفوء والجريء
وامل� �ل� �ت ��زم ب �م �ق��اوم��ة ال � � �ع � ��دوان» ،فرفض
ت��وج�ي��ه ال�ت�ه��دي��د إل �ي��ه ،معلنًا التضامن
املطلق معه ّ ،وم��ؤك�د ًّا أن «أي م� ّ�س ب��ه هو
ّ
مس بما نمثله ويمثله فريقنا السياسي
ّ
ب��أط�ي��اف��ه ك�ل�ه��ا ،وم ��س ب��ال�ق�ي��م الوطنية
ال�س��ام�ي��ة ،وم� ّ�س ب��ال�ك�ف��اءات واإلنجازات

الوطنية ال�ع��ام��ة» .وأس��ف النائب فياض
ل�ل�ت�ه� ّ�ج��م امل �ف �ت��وح ع �ل��ى دور ن �ح��اس في
اإلدان� � ��ة ال��دول �ي��ة ل �ل �خ��روق اإلسرائيلية
ل �ق �ط��اع االت� � �ص � ��االت «ب� � ��دل ال �ت �ن��وي��ه به
وال �ث �ن��اء ع �ل �ي��ه» ،م�ب��دي��ًا خ�ش�ي�ت��ه م��ن «أن
ي �ك��ون ذل ��ك ع�ل��ى ص�ل��ة ب��أث��ر ت�ل��ك اإلدانة
على صدقية ال�ق��رار االت�ه��ام��ي االفترائي
م ��ن ح �ي��ث ارت� � �ك � ��ازه أس ��اس ��ًا ع �ل��ى دليل
االت �ص��االت ال��ذي ازداد وه�ن��ًا على وهن،
ّ
املتهجمني في
األمر الذي أصاب رهانات
الصميم».

◄ متري :حكومة السنيورة
قامت بواجبها الوطني
رغم قوله إن ّ
همه ليس الرد «على ما
قيل وهو كثير ومتشابه» ،كرر وزير
اإلع���ل��ام ط�����ارق م���ت���ري ،ف���ي حديث
إذاع��ي أم��س ،روايته ملوقف حكومة
ف��ؤاد السنيورة خ�لال ع��دوان تموز
 ،2006ورفضها لصدور قرار تحت
ال��ف��ص��ل ال��س��اب��ع ،وإص����راره����ا على
وقف إطالق نار شامل .وخلص إلى
أن ه���ذه ال��ح��ك��وم��ة ق��ام��ت «بواجبها
���ن ل��ب��ن��ان في
ال��وط��ن��ي ف���ي ال���دف���اع ع ّ
مواجهة إسرائيل ولم توفر أي جهد.
وال ّ
يغير ف��ي ه��ذا ال��واق��ع ّ
تهجم من
ّ
هنا وتجن من هناك».

◄ أشكينازي يتابع
مواقفه القرارظنية
واص���ل رئ��ي��س األرك���ان اإلسرائيلي
ال��ج��ن��رال غ��اب��ي أش��ك��ي��ن��ازي تأكيد
«اخ��ت��ص��اص��ه» ب���ال���ق���رار االتهامي،
فنقل م��وق��ع صحيفة «جيروزاليم
ب���������وس���������ت» ع���������ن ض��������اب��������ط رافق
أش��ك��ي��ن��ازي أن األخ��ي��ر ق��ال لنظيره
ال��ك��ن��دي ال���ج���ن���رال وال����ت ناتينزيك،
أث���ن���اء م��ح��ادث��ات��ه��م��ا ف���ي أوت������اوا ،إن
«ص���دور التقرير م��ن شأنه زعزعة
االستقرار في لبنان ،إذ قد يستخدم
عذرًا لحزب الله الستكمال سيطرته
على كامل البالد» ،وأضاف إن قوات
ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ك��ان��ت ف��ع��ال��ة ف��ي عرقلة
أنشطة الحزب في الجنوب ،إال أنها

أخفقت في ردعه عن تعزيز قدراته،
زاع���م���ًا أن «م��ج��م��وع��ة ص��غ��ي��رة من
الجيش اللبناني» تساعد الحزب .ولم
ّ
ي��وف��ر السياسة ،إذ رأى أن زيارتي
ال��رئ��ي��س س��ع��د ال���ح���ري���ري والنائب
وليد جنبالط لسوريا أخيرًا كانتا
تهدفان إلى ضمان «صمودهما».

◄ قاووق :نعد العدو
بالنكبة الكبرى

السيد :الحريري قدم وقائع غير صحيحة عن شهود الزور
اتهم اللواء الركن جميل السيد الرئيس
سعد الحريري باإلدالء «بمغالطات
ووقائع غير صحيحة» ،في قوله ملحطة
«روسيا اليوم» ،إن شهود الزور هم 4
سوريني فقط ،وإن بعضهم موقوف
أو مالحق بهذه الجريمة من القضاء
ّ
اللبناني ،مشيرًا إلى أن «من الثابت
ّ
رسميًا في محاضر التحقيق أن املدعي

العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا
قد رفض بإصرار ،طيلة فترة التحقيق،
ّ
االدعاء عليهم ،ومنع القاضيني الياس
عيد ثم صقر صقر من ّ
االدعاء عليهم
أيضًا خالفًا لقانون أصول املحاكمات
الجزائية اللبناني».
كذلك اتهم وزير العدل بـ«تجاهله
املقصود» ،في تصريح منذ يومني،

ملخالفات ميرزا وعيد وصقر لقانون
أصول املحاكمات الجزائية ،وجدد
دعوته له إلى «عدم تسخير علمه في
خدمة السياسة وعدم تسخيف هذه
القضية وعدم القفز فوق الوقائع،
وخصوصًا أنه يعلم تمام العلم أن
مؤامرة شهود الزور هي جريمة كبرى
وخطيرة ّ
تورط فيها القضاة املعنيون».

ق����ال ن���ائ���ب امل��ج��ل��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي في
ح��زب ال��ل��ه ،الشيخ نبيل ق���اووق ،إنه
«ال أم��ي��رك��ا وال ال���ق���رارات واألحكام
ال���دول���ي���ة وال امل���ش ِّ���وه���ون الدوليون
يمكنهم ال��ن��ي��ل م��ن إش��راق ّ��ة صورة
املقاومة» ،مردفًا بأنه «إذا فكر العدو
في االعتداء على لبنان ،فإن املقاومة
تعده بالنكبة الكبرى التي هي بمثابة
الفرصة الكبرى لها لتصنع النصر
األعظم الذي ما بعده انتصار».
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