سياسة

األربعاء  17آب  2011العدد 1489

3

الحكومة
ال�ض�غ��ط اإلع�ل�ام��ي وال�س�ي��اس��ي ع�ن��ه في
زاوية القرار االتهامي .وذكرت الكتلة بما
ّ
سمته «القاعدة الذهبية» التي تقول إن
«م��ن يجد نفسه في حفرة عليه التوقف
عن الحفر».
من جهة أخ��رى ،رأى رئيس الجمهورية
ميشال سليمان خالل حفل افطار اقامه
على شرف الرئيس الفلسطيني محمود
عباس أن «أمن لبنان من أمن املخيمات،
وس �ي��ادت��ه ت �ك��ون ب�س�ي��ادة ال �ق��ان��ون على
جميع أراض �ي ��ه» .م��ن ه�ن��ا ي��رى الرئيس
ض � � � ��رورة إي � �ل ��اء وض� � ��ع ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين
الالجئني في لبنان أهمية خاصةّ .
وعبر
سليمان عن تطلعه إل��ى تعاون السلطة
الفلسطينية مع السلطات اللبنانية في
ت��وف�ي��ر ال �ظ��روف امل�ن��اس�ب��ة لتطبيق ن��زع
ال�س�لاح م��ن داخ��ل املخيمات وخ��ارج�ه��ا.
ول �ف��ت ال ��ى أن «ت�غ�ل�ي��ب م�ن�ط��ق اإلص�ل�اح
ف��ي عاملنا ال�ع��رب��ي ال يمكن إال أن يخدم
قضايانا وعلى رأسها قضية فلسطني».
ً
ّ
ورد ع�ب��اس ق��ائ�لا إن «وج ��ود الالجئني
الفلسطينيني في لبنان مؤقت ويخضع
ل �ل �ق ��ان ��ون ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي» ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن
ح� �ص ��ول ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ع �ل��ى ال �ح �ق��وق
امل��دن�ي��ة واالجتماعية للعيش ب�ك��رام��ة ال
يعني التوطني .وأعلن عباس أن ال أحد
«يفكر بالتوطني ألننا نعلم معنى هذه
ال �ك �ل �م��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا أن ال وج � ��ود ل�س�لاح
فلسطيني من أجل حماية الفلسطينيني
في لبنان ،فالفلسطينيون بحسب عباس
ال يحتاجون إلى األسلحة وال يريدونها
ف�ه��م ب�ح�م��اي��ة ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي رئيسًا
وحكومة وبرملانًا وشعبًا و«نحن نؤمن
ان لبنان ارض واحدة له سيادته على كل
اراضيه».
ومن بعبدا إلى عني التينة ،توجه عباس
ل�ل�ق��اء رئ�ي��س مجلس ال �ن��واب نبيه ب��ري
ل �ي �ش��رح ل��ه ب��إس �ه��اب خ �ط��ة ت��وج �ه��ه ال��ى
االم ��م امل �ت �ح��دة ل�ن�ي��ل االع� �ت ��راف ب��ال��دول��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف ��ي اي �ل ��ول امل �ق �ب��ل ،م�ق��دم��ًا
لرئيس املجلس ه��دي��ة ع�ب��ارة ع��ن لوحة
ترمز الى املسجد االقصى.
أم ��ا ح ��زب ال �ل��ه ال� ��ذي ي �ط��ل أم �ي �ن��ه ال �ع��ام

ال �س �ي��د ح �س��ن ن �ص��ر ال �ل ��ه غ � ��روب ال �ي��وم
خ �ل��ال إف� �ط ��ار ال �ه �ي �ئ��ة ال �ن �س��ائ �ي��ة ل��دع��م
املقاومة االس�لام�ي��ة ،ف��أص��در أم��س بيانًا
استنكر استهداف يد اإلج��رام اإلرهابية
امل ��واط� �ن�ي�ن اآلم � �ن �ي�ن م� ��ن أب � �ن� ��اء ال �ش �ع��ب
ال �ع��راق��ي .ورأى ال �ح��زب أن ال�ج��ري�م��ة من
تنفيذ االحتالل األميركي وعمالئه الذين
ال ي ��ري ��دون ل�ل�ش�ع��ب ال �ع ��راق ��ي أن ي�ف��رح
ب��رؤي��ة ال�ق��وات األميركية املحتلة تخرج
م ��ن األرا ّض � � ��ي ال �ع ��راق �ي ��ة .وف� ��ي ال �س �ي��اق
نفسه ح��ذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حسني املوسوي املسلمني عمومًا
وال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن خ� �ص ��وص ��ًا ،م� ��ن ال �خ �ط��ط
ال�ش��ري��رة ال�ت��ي تستهدفهم ف��ي وحدتهم
ومستقبل أجيالهم .وبحسب املوسوي
ف ��إن ع ��رض م�س�ل�س��ل ال �ح �س��ن وال�ح�س�ين
ف��ي شهر الحق وال��وح��دة بما يحمل من
تشويه للتاريخ وإس��اءات إلى املقدسات
وال �ح ��رم ��ات ال �ن �ب��وي��ة ه ��و ج ��زء م ��ن ه��ذه
الخطط ،وكذلك حرق املصحف الشريف
وت �ح��ري��ك ذن ��ب ال�ع�ص�ب�ي��ة ب�ي�ن املسلمني
واألق �ب��اط وب�ين السنة وال�ش�ي�ع��ة ،وشتم
األولياء والصالحني من على فضائيات
كثيرة ،وحرق علم املقاومة اإلسالمية.
وك � � ��ان ح � ��زب ال� �ل ��ه ق� ��د اص � � ��در وال� �ح ��زب
التقدمي االشتراكي بيانًا مشتركًا امس
ن �ف �ي��ا ف �ي��ه م ��ا ت �ن �ش��ره «ب� �ع ��ض وس��ائ��ل
اإلع�ل�ام املحلية والعربية م��ن معلومات
وتحليالت عن انتشار أمني أو عسكري
ل �ح��زب ال �ل��ه ف ��ي ب �ع��ض م �ن��اط��ق ال�ج�ب��ل،
ب�ه��دف إح ��داث اه �ت��زاز ف��ي ال�ع�لاق��ة بينه
وب �ي��ن ال � �ح� ��زب ال �ت �ق ��دم��ي االش � �ت� ��راك� ��ي».
وأش� � � � ��ار ال � �ب � �ي� ��ان إل � � ��ى ت ��أك� �ي ��د ق� �ي ��ادت ��ي
الحزبني «ع��دم وج��ود أي حركة م��ن هذا
النوع وعلى العالقة الطبيعية والجيدة
بينهما ،وسعيهما املشترك إلى تعزيزها
وتطويرها من خالل التشاور والتنسيق
ال ��دائ� �م�ي�ن م �ي��دان �ي��ًا ع �ل��ى األرض ،وف��ي
م �ق��ارب��ة ك��ل ال �ق �ض��اي��ا ال�س�ي��اس�ي��ة ب��روح
امل �س ��ؤول� �ي ��ة امل �ش �ت��رك��ة وال � �ح� ��رص ع�ل��ى
االس�ت�ق��رار واس�ت�ك�م��ال م��ا ب��دآه م�ن��ذ ع��ام
 2008وظهرت نتائجه اإليجابية في أكثر
من مجال».

عباس لسليمان :عيش الفلسطينيني بكرامة ال يعني التوطني (داالتي ونهرا)

تقـرير

دير شبيغل  :2إيران وسوريا متورطتان في اغتيال الحريري
عام  ،2009نشرت
صحيفة دير شبيغل نسخة
مسبقة عن القرار االتهامي
الذي أصدرته املحكمة .وأول
من أمس ،نشرت دير شبيغل
تقريرًا جديدًا يتحدث عن
صالت إليران وسوريا بالجريمة
ً
نشرت صحيفة دير شبيغل األملانية مقاال
أول من أم��س تحدثت فيه عن أن املحكمة
الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس
رفيق الحريري تملك معلومات عن تورط
ال�ح��رس ال�ث��وري اإلي��ران��ي واالستخبارات
ال�س��وري��ة بجريمة اغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي��س رفيق
الحريري .وذكرت دير شبيغل أن املحكمة
ح �ص �ل��ت ع �ل��ى ت �ق��ري��ر ي ��رب ��ط األش �خ ��اص
األرب� �ع ��ة ،ال��ذي��ن ي�ن�ت�م��ون إل ��ى ح ��زب ال�ل��ه،
وال��ذي��ن اتهمتهم املحكمة ب��ال�ض�ل��وع في
ال �ج��ري �م��ة ،ب��ال �ح��رس ال � �ث ��وري اإلي ��ران ��ي.
وب�ح�س��ب الصحيفة األمل��ان�ي��ة ،ف��إن تقرير

امل �ح �ك �م��ة ي �ت �ح��دث ع ��ن خ �ض��وع امل�ت�ه�م�ين
األرب � �ع� ��ة ل � � ��دورة ت��دري �ب �ي��ة «ف � ��ي م�ع�س�ك��ر
الخميني للتدريب التابع للحرس الثوري
ب��ال �ق��رب م��ن م��دي �ن��ة ق ��م ،وذل� ��ك ع �ل��ى م��دى
أشهر» خ�لال ع��ام  .2004وأض��اف التقرير
أن امل�ت��درب�ين ب�ن��وا م�ك��ان��ًا شبيهًا بساحة
ج��ري�م��ة اغ �ت �ي��ال ال �ح��ري��ري ،وأن �ه��م اج ��روا
ت�ج��رب��ة ع�ل��ى التفجير .ول�ف�ت��ت الصحيفة
إل ��ى دور م�ف�ت��رض ف��ي ال�ج��ري�م��ة ل�ـ«ف�ي�ل��ق
القدس ،الذراع التنفيذية للحرس الثوري،
بمشاركة ضباط استخبارات سوريني».
وكانت «دير شبيغل» قد نشرت عام 2009
تقريرًا يؤكد كاتبه ان��ه اطلع على وثائق
من التحقيق الدولي تشير إلى أن املحكمة
س �ت �ت �ه��م أف � � ��رادًا م ��ن ح� ��زب ال �ل ��ه ب��اغ �ت �ي��ال
الحريري .وورد في التقرير حينذاك عدد
م��ن األس �م��اء ،بينهم اث�ن��ان ممن اتهمتهم
املحكمة في تموز .2011
ويأتي تقرير الصحيفة األملانية في وقت
تشير فيه مصادر مطلعة على مسار عمل
املحكمة الى أن املدعي العام الدولي دانيال
بلمار سيقدم الحقًا قرارًا اتهاميًا يتضمن
أس � �م ��اء ش �خ �ص �ي��ات إي ��ران� �ي ��ة وس ��وري ��ة،
متهمًا إياها بالضلوع في الجريمةُ .
وف ��ي اول رد ف�ع��ل إي ��ران ��ي ع�ل��ى م��ا ن�ش��ر،

رأى امل�ت�ح��دث ب��اس��م ال�خ��ارج�ي��ة االي��ران�ي��ة
رام�ين مهمانبرست ان «املحكمة الدولية
الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق
ال �ح��ري��ري ت�ح��رك�ه��ا اه� ��داف س�ي��اس�ي��ة وال
قيمة لها حقوقيًا» ،مشيرًا الى ان املوقف
االيراني واضح في هذا الصدد.
ام � � ��ا ف � ��ي ب � � �ي� � ��روت ،وف� �ي� �م ��ا الق � � ��ت ب �ع��ض
ش �خ �ص �ي��ات ف ��ري ��ق  14آذار ت �ق��ري��ر دي��ر
ش�ب�ي�غ��ل ب �ش ��يء م ��ن ال �ت��رح �ي��ب ،ت�خ��وف��ت
شخصيات أخ��رى ف��ي الفريق ذات��ه م��ن ان
ُ
يكون ما نشر مقدمة التهام سيصدر عن

املحكمة« ،مع ما يعنيه ذلك من فتح باب
مواجهة من نوع مختلف في املنطقة».
وف �ي �م��ا ال �ت��زم��ت ق ��وى  8آذار وح� ��زب ال�ل��ه
ال� �ص� �م ��ت ح � �ي ��ال م� ��ا ن� �ش ��رت ��ه ال �ص �ح �ي �ف��ة
األمل��ان�ي��ة ،قفز ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق للحكومة
سعد الحريري عن تقرير دير شبيغل إلى
ك�لام املتحدث باسم الخارجية اإليرانية،
م�ع�ل�ق��ًا ب��ال �ق��ول «إن امل ��وق ��ف ال� �ص ��ادر عن
ال �خ ��ارج �ي ��ة االي ��ران � �ي ��ة ه ��و ن �س �خ��ة ط�ب��ق
االص � ��ل م ��ن امل ��واق ��ف امل� �ك ��ررة ل �ح��زب ال�ل��ه
وأمينه العام ،وجزء ال يتجزأ من سياسة
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تعمل على تطويق املحكمة الدولية ومنع
العدالة من تحقيق اهدافها».
وفتح الحريري باب اتهام إيران بـ«تغطية
ج��رائ��م االغ �ت �ي��ال» ،معتبرًا أن تصرفاتها
«ال تعبر ع��ن أي حكمة أو م�س��ؤول�ي��ة في
م �ق��ارب��ة ه ��ذا امل� ��وض� ��وع» .وق � ��ال ال��رئ �ي��س
السابق للحكومة في بيان أصدره مكتبه
اإلعالمي إن «ما من أحد في العالم ال يعلم
ح ��دود ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن ح ��زب ال �ل��ه وإي� ��ران،
وامل ��وق ��ف اإلي ��ران ��ي م��ن امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة
ي� �ق ��دم م �ث�ل�ا ج ��دي � �دًا ع ��ن واق� � ��ع االن ��دم ��اج
وال�ت��وث�ي��ق وال�ت�ك��ام��ل ب�ين ال�ط��رف�ين ،لكننا
برغم كل ذلك نأمل اال يكون قد وصل الى
ح��دود امل�ش��ارك��ة ف��ي استضافة املطلوبني
الى العدالة الدولية».
ورأى ال� �ح ��ري ��ري «أن امل �ح �ك �م��ة ال��دول �ي��ة
ت �ك �ت �س��ب ق �ي �م �ت �ه��ا ال �ح �ق��وق �ي��ة م ��ن إرادة
امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي ال � ��ذي ات �خ ��ذ ق� � ��رارًا ف��ي
م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ن ب� ��ال � �ت � �ص� ��دي ل �ل �ج��ري �م��ة
ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ن �ظ �م��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ،وال �ت��زم
املسارات القانونية الكاملة للوصول الى
تحقيق العدالة ،وهي املسارات التي يبدو
أن �ه��ا ت �ت �ع��ارض م��ع االه� � ��داف ال�س�ي��اس�ي��ة
للدولة االيرانية وحلفائها في املنطقة».
(األخبار)

