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المشهد السياسي

أخبار
◄ قصف عبر الحدود
ّ
الجنوبية فجرًا

عون :التمويل فدية إلنقاذ لبنان
تمويل املحكمة ،إن
كان عدمه سيجلب عقوبات
على ُلبنان ،يكون كالفدية
التي تدفع إلنقاذ ابن
مختطف .هي باختصار
وجهة نظر الجنرال ميشال
عون ،في ظل استغراب
للمهلة التي ّ
حددها رئيس
الحكومة لتسديد املبلغ،
رغم أن األمم املتحدة نفسها
لم ّ
تحدد سقفًا لذلك
أق ��ل م��ن  36س��اع��ة ت�ف�ص��ل ع��ن امل��وع��د
املرتقب لجلسة مجلس ال��وزراء املقرر
ع �ق��ده��ا ب �ع��د ظ �ه��ر غ ��د ،وس ��ط ارت �ف��اع
مستوى التوقعات التي تشير إلى عدم
ان �ع �ق��اده��ا ،ل�لإف �س��اح ف��ي امل �ج��ال أم��ام
االت �ص ��االت ال �ت��ي س�ي�ج��ري�ه��ا ال��رئ�ي��س
ن�ب�ي��ه ب ��ري اب� �ت � ً
�داء م��ن ال� �ي ��وم .وم �س��اء
أم��س ،حصل ات�ص��ال غير مباشر بني
بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي
ال �ع��ائ��د م��ن روم� ��ا ،ع �ب��ر أح ��د م�ع��اون��ي
رئيس مجلس النواب .وقالت مصادر
ّ
مقربة من بري لـ «األخبار» إنه فوجئ
باملهلة الزمنية التي ح��دده��ا ميقاتي
ل� �ب � ّ�ت ت �م ��وي ��ل امل �ح �ك �م ��ة ،وخ� ��اص� ��ة أن
خطة رئيس املجلس ملعالجة القضية
ال�خ�لاف�ي��ة ك��ان��ت ت�ق�ض��ي ب�ط��رح�ه��ا في
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ث� ��م إح ��ال� �ت� �ه ��ا ع�ل��ى
مجلس النواب ،على أن يتزامن بحثها
ف ��ي امل �ج �ل��س م ��ع اس �ت �ح �ق��اق ت �ج��دي��د
ب ��روت ��وك ��والت ع �م��ل امل�ح�ك�م��ة ف��ي آذار
امل�ق�ب��ل .وح �ي �ن��ذاك ،ك��ان س� ُ�ي �ط� َ�رح ملف
امل �ح �ك �م��ة م ��ن ك ��اف ��ة ج ��وان� �ب ��ه .وت��ؤك��د
مصادر ثنائي حركة أم��ل ــــ ح��زب الله
أن ت� �ح ��رك ب � ��ري ال� �ح ��ال ��ي ي� �ه ��دف إل��ى
ال� �ت ��وص ��ل إل � ��ى ص �ي �غ��ة ت� �ح ��اف ��ظ ع�ل��ى
ح �ك��وم��ة م�ي�ق��ات��ي ال� ��ذي ع ��اد أم ��س من
روم��ا ،م��ن دون أن يعني ذل��ك أن حزب
ال �ل��ه س �ي �ت��راج��ع ع��ن م��وق �ف��ه امل �ع��روف،
وم� �ف ��اده أن «ال ت �م��وي��ل ل�ل�م�ح�ك�م��ة في
مجلس الوزراء».
من ناحية التيار الوطني الحر ،ينتظر
ال �ن��ائ��ب م �ي �ش��ال ع ��ون ت �ب �ل��ور ال �ص��ورة
على نحو أوض��ح ،علمًا ب��أن التواصل
ب�ي�ن ال ��وزي ��ر ج �ب��ران ب��اس �ي��ل وامل �ع��اون
ال �س �ي��اس��ي ل�ل�أم�ي�ن ال� �ع ��ام ل �ح ��زب ال �ل��ه
حسني الخليل قائم وبوتيرة مرتفعة،
فيما التواصل بني حزب الله وميقاتي
م �ق �ط��وع م �ن��ذ م ��ا ق �ب��ل ت �ه��دي��د رئ �ي��س
ال �ح �ك��وم��ة ب��االس �ت �ق��ال��ة .وي � ��وم أم ��س،
ب� � ��رز م� ��وق� ��ف وزي� � � ��ر ال� �س� �ي ��اح ��ة ف � ��ادي
ع �ب��ود ال ��ذي أع �ل��ن االس �ت �ع��داد لتمويل
امل� �ح� �ك� �م ��ة ،ب ��ال� �ت� �ش ��اور م � ��ع ال �ح �ل �ف � َ�اء،
ُ
إذا ك ��ان ال�ت�م��وي��ل ب�م�ث��اب��ة ف��دي��ة ت��دف��ع
لتجنيب ل�ب�ن��ان أي ع�ق��وب��ات محتملة.
وأك � ��د ع �ب ��ود ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن امل�ش�ك�ل��ة
ال�ك�ب��رى لتكتل التغيير واإلص�ل�اح في
الحكومة ليست قضية تمويل املحكمة،

ً
البابا مستقبال ميقاتي (ألسندرو بيانشيني ــ أ ب)

ب �ق ��در م ��ا ه ��ي م�ش�ك �ل��ة ت�ع �ط�ي��ل ال�ع�م��ل
الحكومي« .فما نطلبه ،ك ��وزراء تكتل،
م��ن مجلس ال� ��وزراء ،بحاجة إل��ى أكثر
من  10أضعاف ما يحتاج إليه زمالؤنا،
حتى حلفاؤنا منهم» .وقال أحد وزراء
التكتل إن ت�ص��ري��ح ع�ب��ود أم��س مبني
ع�ل��ى م��ا ك ��ان ق��د ذك ��ره ال �ن��ائ��ب ميشال
عون في اجتماع وزراء التكتل قبل أيام،
ع�ن��دم��ا ش� ّ�ب��ه ت�م��وي��ل امل�ح�ك�م��ة بالفدية
ال �ت��ي ي��دف�ع�ه��ا ش�خ��ص م��ا ل �ق��اء إط�ل�اق
س � ��راح اب� �ن ��ه امل� �خ� �ط ��وف .وش � ��رح ع��ون
وجهة نظره بالقول إن وال��د املخطوف
ال يكون موافقًا على الخطف ويعتبره
غير شرعي ،لكنه سيدفع الفدية إلنقاذ
اب�ن��ه .إال أن م�ص��ادر ال�ت�ي��ار ت��رى أن ما
ق��ال��ه ع��ون ال يعني التصويت لصالح
تمويل املحكمة« ،إذ إن موقفنا منها،
لناحية مخالفتها للدستور اللبناني،
أكثر تشددًا من موقف حزب الله».
ولفتت مصادر في التيار الوطني الحر

رسالة بان كي مون
إلى ميقاتي
زمنيًا
ال ّ
تحدد سقفًا ّ
للتمويل

ّ
مصرًا على عدم
إل��ى أن التكتل ال ي��زال
امل �ش��ارك��ة ف ��ي ج�ل�س��ة م�ج�ل��س ال � ��وزراء
أدرج
امل �ق��ررة ي��وم غ��د األرب �ع��اء ،إال إذا ِ
بند تصحيح األج��ور على رأس جدول
األع �م��ال ،علمًا ب��أن وزي��ر العمل شربل
نحاس أرس��ل أمس إلى رئاسة مجلس

ال� � � ��وزراء م �ج �م��وع��ة م �ش��اري��ع م��راس �ي��م
م �ت �ع �ل �ق��ة ب �ت �ص �ح �ي��ح األج � � � ��ور ،ط��ال �ب��ًا
إدراج� �ه ��ا ع�ل��ى ج ��دول ج�ل�س��ة ي ��وم غ��د.
ّ
سياسيو فريق  8آذار ارتياحهم
ويبدي
إل��ى إم�ك��ان تأجيل جلسة األر ّب �ع��اء من
خالل تطيير النصاب ،ما يمثل فرصة
إضافية للحوار.
وت� ��وق� ��ف ع � ��دد م� ��ن س �ي��اس �ي��ي  8آذار
وال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر أم��س ع�ن��د بند
ت �م��وي��ل امل �ح �ك �م��ة امل� � ��درج ع �ل��ى ج ��دول
االع�م��ال ،وخ��اص��ة لناحية كونه مبنيًا
ع�ل��ى رس��ال��ة م��وج�ه��ة إل ��ى م�ي�ق��ات��ي من
األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون.
ف �ه��ذه ال��رس��ال��ة ال ت �ح��دد س�ق�ف��ًا زم�ن�ي��ًا
لدفع حصة لبنان من تمويل املحكمة.
ورغ� � ��م ذل� � ��ك ،ف � ��إن م �ي �ق ��ات ��ي ،ع �ل ��ى ح � ّ�د
ق��ول ال�س�ي��اس�ي�ين أن�ف�س�ه��م ،أل ��زم نفسه
وال �ح �ك��وم��ة ب �م �ه �ل��ة ت �ن �ت �ه��ي م�ن�ت�ص��ف
الشهر املقبلً ،
بناء على كالم رئيس قلم
املحكمة الدولية .ورأى غير سياسي من
التيار الوطني الحر ومن ثنائي حزب
الله ــــ حركة أمل أن الوقت ال يزال متاحًا
للتوصل إلى تسوية ،من دون أن يعني
ذلك أن شروط التسوية قد نضجت.
وج��دد رئ�ي��س جبهة ال�ن�ض��ال الوطني
النائب ول�ي��د جنبالط أم��س نصيحته
«إل � ��ى ك ��ل امل �ع �ن �ي�ين ب ��أن إم � ��رار ت�م��وي��ل
املحكمة ال��دول�ي��ة فيه مصلحة وطنية
ل �ب �ن��ان �ي��ة ع �ل �ي ��ا ،وب �ح �ص��ول ��ه ن �ت�لاف��ى
ال �س �ق��وط ف ��ي ع �ق��وب��ات اق �ت �ص��ادي��ة أو
ت �ش �ن �ج ��ات داخ � �ل � �ي� ��ة .ف� �م ��ا دام م �س��ار
املحكمة الدولية مستمرًا ،فقد يكون من
ّ
للحد
باب أول��ى سلوك طريق التمويل
م��ن االح �ت �ق��ان ال��داخ �ل��ي .وأج� ��دد أيضًا
ال��دع��وة للذهاب إل��ى املحكمة مباشرة
ل �ل��دف��اع ف ��ي وج ��ه ات �ه��ام��ات ق ��د ي��راه��ا
البعض ظاملة أو مغرضة».
وك��ان الرئيس ميقاتي ق��د التقى أمس
البابا بينيديكتوس السادس عشر في
ّ
الفاتيكان ،مسلمًا إياه دعوة من رئيس
الجمهورية لزيارة لبنان .ووعد البابا
بتلبية ال��دع��وة ف��ي خ��ري��ف ع��ام .2012
كذلك استقبل ميقاتي ف��ي مقر إقامته
في روما وزير خارجية إيطاليا غروليو
تيرزي دي سانتاغوتا .وبحسب بيان
املكتب اإلع�لام��ي مليقاتي ،أثنى الوزير
اإليطالي «على موقف رئيس الحكومة
اللبنانية من القرار الدولي الرقم 1701
والتزامات لبنان الدولية».
وف � � ��ي ب � � �ي� � ��روت ،ت� ��وق� ��ع رئ � �ي� ��س ح ��زب
ال� �ق ��وات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع أن
ت �س �ق��ط ح �ك��وم��ة م �ي �ق��ات��ي ق �ب��ل ن�ه��اي��ة
ال� �ع ��ام ال � �ج� ��اري ،ألن «االن � �ق�ل��اب ال ��ذي
أط��اح حكومة الرئيس سعد الحريري،
سيطيح َ
نفسه بنفسه ،وسيعود الحق
إل� ��ى أص �ح��اب��ه ب �ن �ح��و م �ب��اش��ر أو غير
مباشر».
إل��ى ذل��كّ ،
عبر رئيس املحكمة الدولية
القاضي دايفد باراغواناث ،في بيان ،عن
ّ
اقتناعه «بأن قدرة األوساط القانونية
واألكاديمية في لبنان ستتيح للقضاء
الفرصة إلح��راز إنجازات جديدةّ .
وأما
ّ
الدعم الذي نتلقاه ،فسيساعد املحكمة
ال �خ��اص��ة ب �ل �ب �ن��ان ع �ل��ى امل �س��اه �م��ة في
ض� �م ��ان االس� �ت� �ق ��رار ال � ��ذي ي� �ت ��وق إل �ي��ه
الجميع ،باستثناء القتلة».

تضر سوى املواطنني السوريني ُ
حزب ّالله :العقوبات لن ّ
املكتوين بنار اإلرهاب
في ّأول ّ
رد له على قرارات الجامعة
ّ
العربية ،رأى حزب الله أن إقرار عقوبات
اقتصادية على سوريا «سابقة خطيرة
أقدمت عليها الجامعة العربية ،ما
ً
ً
إجراء ظاملًا ضد سوريا حكومة
يشكل
وشعبًا» .ورأى أن إقرار هذه العقوبات
«انتقام من شعوب بأكملها ،نظرًا
إلى ترابط الدول في ما بينها وتداخل

مصالحها» .وأكد الحزب ،في بيان ،أن
ّ
«االدعاء بكون هذه اإلجراءات تهدف
إلى معاقبة النظام هو حجة ساقطة،
ألن إجراءات كهذه لن يكون مردودها
سلبيًا إال على املواطنني السوريني
الذين يكتوون بنار اإلجرام الذي
تمارسه الجماعات اإلرهابية» .ووضع
حزب الله هذه العقوبات في سياق

ّ
األميركية.
السياسة
بدوره ،أعلن حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،في مقابلة مع «أل بي
سي» ،أن املصرف ليس لديه أي مال
للمصرف املركزي السوري أو الحكومة
ّ
السورية ،مشيرًا إلى أن العقوبات
ّ
«لن يكون لها آثار وال تتطلب منا أي
مبادرات ،ونحن لسنا معنيني بها».

أك � � � ��د م� � � �س � � ��ؤول أم � � �ن � ��ي ل� �ب� �ن ��ان ��ي
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن ق � ��وات االح� �ت�ل�ال
اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي أط� �ل� �ق ��ت ع � � ��ددًا م��ن
ال �ق��ذائ��ف امل��دف�ع�ي��ة ن�ح��و األراض ��ي
اللبنانية ،وسقطت في خ��راج بلدة
ح��ان�ين ال �ج �ن��وب �ي��ة ،ع �ن��د ال �س��اع��ات
األولى من فجر اليوم .وقال املسؤول
إن مجهولني أطلقوا صاروخًا قبل
ذل��ك م��ن داخ��ل األراض ��ي اللبنانية
نحو األراضي الفلسطينية املحتلة،
فسقط في منطقة الجليل الغربي.
ول��م ُي� ّ
�ؤد القصف اإلسرائيلي إلى
سقوط إصابات في األرواح ،علمًا
ب ��أن أص� ��داء االن �ف �ج��ارات ال�ن��ات�ج��ة
منه ُس� ِ�م� َ�ع��ت ف��ي ال�ب�ل��دات امل�ج��اورة
لحانني.

◄ أحمد الحريري :مهرجان
االستقالل ناجح
أك ��د األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ت�ي��ار املستقبل
أح � �م� ��د ال � �ح� ��ري� ��ري أن م �ه ��رج ��ان
«االس � �ت � �ق �ل�ال ف� ��ي ط ��راب� �ل ��س ك��ان
ناجحًا وحقق الهدف منه» .وجزم
الحريري في حديث تلفزيوني بأن

امل �ه��رج��ان ك ��ان ن��اج �ح��ًا تنظيميًا
وش �ع �ب �ي��ًا ف ��ي ح �ش��د ال �ج �م��اه �ي��ر،
«علمًا بأن املهرجان حدث في ظل
عوامل صعبةّ ،أولها غياب الرئيس
سعد الحريري عن البلد ،ومع ذلك
ف��إن مشاركة ه��ذا الجمهور تؤكد
أن ��ه إل ��ى ج��ان��ب ال��رئ �ي��س ال�ح��ري��ري
الذي يتابع كل األمور من الخارج».
وأوض��ح الحريري أن ك��وادر التيار
املشاركة أك��دوا أن تيار املستقبل
ّ
تنظيمية ت�ت�ط��ور أكثر
«م��ؤس�س��ة
فأكثر وتتجه نحو األفضل».

◄ الصفدي يترك الحكم
ألهل طرابلس
رأى وزير املال محمد الصفدي أن
أهل طرابلس «أثبتوا كما في كل مرة
أن�ه��م ف��ي امل��وق��ع ال��وط�ن��ي الصحيح
وأنهم أبناء الثقافة الحاضنة ّ
للتنوع
وال �ح��ام �ي��ة ل�لاس �ت �ق�لال ال�ح�ق�ي�ق��ي
ول �ل �ح��ري��ات ،وف ��ي م�ق��دم�ه��ا ح��ري��ة
ال�ت�ع�ب�ي��ر» .ول �ف��ت إل ��ى أن ط��راب�ل��س
استوعبت ي��وم األح��د «بكل ه��دوء
مهرجان الكالم ،العاقل منه وغير
ّ
وسجل أبناؤها ،بغيابهم،
العاقل،
رفضهم للفوضى وحرصهم على
مشروع الدولة».
وأشار إلى أنه يترك ألهل طرابلس
الحكم على أو ملن «تناولوا الحكومة
بأسلوب الشتائم .فللناس ذاك��رة
ال تمحوها الخطابات الحماسية،
ول�ك��ل م �س��ؤول س�ج��ل ف��ي وج��دان
أهل املدينة».
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