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المستقبل

السنيورة اتبع
يوم تشييع الحسن
سياسة «قم ألجلس
مكانك»
المقاطعة
واالعتصامات سابقًا لم
تجد نفعًا ولم تسقط
حكومات

الجمهورية ،ألن��ه ل��م يسئ أح��د ف��ي يوم
م��ن االي ��ام ال��ى امل�ف�ت��ي ك�م��ا يفعل بعض
املستزملني في املستقبل» .ويقول« :كفى
إس ��اءة إل��ى املسلمني عبر اإلس ��اءة إلى
مفتي ال�ج�م�ه��وري��ة ،ألن ه��ذه اإلس ��اءات
وال � �ت � �ص� ��رف� ��ات ال� �ص� �ب� �ي ��ان� �ي ��ة س �ت �ع��ود
عليهم بسلبية ك�ب�ي��رة» .وي��ؤك��د رفضه
«ال �ت �ب �ع �ي��ة ال �ت ��ي ي ��ري ��دون �ه ��ا ،واألوام� � ��ر
ال� �ت ��ي ي� �ص ��درون� �ه ��ا .ي �ظ �ن��ون أن م�ف�ت��ي
الجمهورية تلميذ عندهم ،كما نوابهم
ووزراؤه � � � � � ��م» .وي � �ع ��زو «امل� �ع ��ام� �ل ��ة غ�ي��ر
ال�ل�ائ �ق��ة» و«ال �ت �ح��ري �ض �ي��ة» ع �ل��ى مفتي
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال � ��ى خ�ل�اف ��ه م� ��ع م ��راج ��ع
امل �س �ت �ق �ب��ل ال �س �ي��اس �ي�ين ،ب �ع��دم��ا رف��ض
م �ج��ارات �ه��م ف ��ي دع� ��وة ال��رئ �ي��س نجيب
م �ي �ق ��ات ��ي ال� � ��ى رف� � ��ض ت �ك �ل �ي �ف��ه رئ ��اس ��ة

قوى األمن :حاجز عرسال لم يمنع إدخال الجريح السوري
أوض��ح��ت ن��ت��ائ��ج ت��ح��ق��ي��ق��ات امل��دي��ري��ة
العامة لقوى األم��ن الداخلي خلفيات
اع���ت���داء م��س��ل��ح�ين م���ن ب��ل��دة ع��رس��ال
ال��ب��ق��اع��ي��ة ع��ل��ى ح��اج��ز ل��ق��وى األم���ن،
الذي أدى إلى جرح عدد من عناصر
قوى األمن.
فبعكس ما أشيع أول من أم��س ،عن
أن عناصر الحاجز ف��ي نقطة وادي
ح��م��ي��د ف����ي ج������رود ع����رس����ال م��ن��ع��وا
ع��ب��ور س��ي��ارة تنقل ج��ري��ح��ًا س��وري��ًا
إلى أحد مستشفيات املنطقة ،ما أدى
إلى وفاته ،أكدت املديرية العامة لقوى
األمن في بيان لها أن عناصر الحاجز
ح����اول����وا االس���ت���ي���ض���اح م���ن م��راف��ق��ي
ال��ج��ري��ح «امل��ج��ه��ول��ي ال��ه��وي��ة» ،ملعرفة

الراعي يشجب تعطيل املؤسسات
كذلك كانت ثمة مواقف عنيفة للبطريرك
امل��ارون��ي ال �ك��اردي �ن��ال ب �ش��ارة ال��راع��ي من
مقاطعة قوى  14آذار للحكومة واملجلس
ال �ن �ي��اب��ي ،م ��ن دون أن ي�س�م�ي�ه��ا .وأش ��ار
خ�لال ن��دوة ف��ي ب�ك��رك��ي ،إل��ى أن الكنيسة
«ت�ش�ج��ب ك��ل أداء س�ي��اس��ي ي�ع�م��ل فعليًا
وحصريًا ملصالح شخصية فئوية ،على
ح�س��اب ال�ص��ال��ح ال �ع��ام ،أو ي��دع��و ويعمل
ع �ل��ى ت �ع �ط �ي��ل م ��ؤس �س ��ات ال� ��دول� ��ة مل ��آرب
شخصية ،وسعيًا إلى السلطة ،او يختزل
ً
إرادة ال�ش�ع��ب م�ت�ج��اه�لا رأي ��ه وتطلعاته
وحاجاته ،وفارضًا عليه واقعًا ال يرضاه».

اسمه .وقد أدى ذلك إلى «تالسن مع
ُ
ع��ن��اص��ر ال��ح��اج��ز وت���رك���وا ي��رح��ل��ون
مع الجريح بسبب وضعه» .وأوض��ح
البيان أنه «بعد فترة وجيزة من وقوع
الحادثة ،أقدم حوالى سبعني شخصًا
ع���ل���ى م���ه���اج���م���ة ال���ن���ق���ط���ة امل�����ذك�����ورة،
واع����ت����دوا ب��ال��ض��رب ع��ل��ى ال��ع��ن��اص��ر،
فأصيب اثنا عشر عنصرًا برضوض
وكسور وجروح مختلفة ،كما أقدموا
على إط�لاق النار من أسلحة حربية
ع��ل��ى امل���رك���ز ،وع���ل���ى آل���ي���ة ع��س��ك��ري��ة.
ُ
ون��ق��ل ال��ع��ن��اص��ر امل��ص��اب��ون إل���ى أح��د
املستشفيات القريبة للمعالجة» .وأكد
البيان أنه فور وق��وع االعتداء «قامت
ال���ق���ط���ع���ات امل���ع���ن���ي���ة ف����ي ق�����وى األم����ن

من جهته ،أكد نائب رئيس حزب الكتائب
س �ج �ع��ان ق� ��زي أن ق� ��وى  14آذار ت�ق��اط��ع
ال �ح �ك��وم��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ال �ج �ل �س��ات ال�ع��ام��ة
ملجلس النواب التي تحضرها الحكومة،
ال ج �ل �س ��ات ال �ل �ج �ن��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ل �ق��ان��ون
االن �ت �خ��اب��ات ،وق ��ال ف��ي مقابلة م��ع موقع
«النشرة»« :إذا لم يتمكن نواب الكتائب من
حضور إح��دى هذه الجلسات فهذا يعود
أمنية ال نتيجة ق��رار سياسي»،
ألس�ب��اب
َ
وق ��ال« :ن�ح��ن ن�ع� ّ�د مجلس ال �ن��واب ساحة
ض��ال إلس �ق��اط ه��ذه ال�ح�ك��وم��ة ،واذا كان
ن�
َ ً
مقفال يجب أن نفتحه» .وترددت معلومات
أم ��س ت�ش�ي��ر إل ��ى أن ق ��وى  14آذار تتجه
إل� ��ى ح �ض��ور ج �ل �س��ات ال �ل �ج��ان امل �ش��رك��ة،

الداخلي باالستقصاءات والتحريات
الالزمة بالتنسيق مع مخفر عرسال
ف���ي وح�����دة ال������درك اإلق��ل��ي��م��ي ،ال��ق��ائ��م
ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ،ل��ت��ب��ي��ان ه��وي��ة امل��ع��ت��دي��ن،
وتحديد مكانهم وتوقيفهم».
إال أن الالفت هو أن املديرية صمتت
ح������وال������ى  36س�����اع�����ة ع������ن ت���وض���ي���ح
م��ل�اب����س����ات ال�������ح�������ادث ،ول�������م ت���ص���در
بيانًا بشأنه إال بعد ات��ص��ال رئيس
الجمهورية ميشال سليمان باملدير
العام لقوى األمن اللواء أشرف ريفي
املوجود في السعودية ،مدينًا االعتداء،
وطالبًا تكثيف التحقيقات والتحريات
ملالحقة املعتدين واملرتكبني ،وتعزيز
املركز بالتنسيق مع الجيش.

التي ت��درس مشاريع واق�ت��راح��ات قوانني
االن�ت�خ��اب ،لكن ليس على نحو جماعي،
ب��ل سيجري ذل��ك على نحو ف��ردي وعلى
لاّ ّ
دف� �ع ��ات ،إ أن ن ��واب ��ًا ب ��ارزي ��ن ف ��ي كتلة
املستقبل نفوا هذه املعلومات لـ «األخبار»،
مؤكدين أن ق��رار املقاطعة ال ي��زال ساريًا،
لكن على ما تحضره الحكومة ،والجلسة
ُ
التي ستعقد في مجلس ال�ن��واب الثالثاء
املقبل بشأن قانون االنتخابات ،تحضرها
ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �م �ث �ل��ة ب � � � � ��وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة،
وبالتالي ،فإن قرار املقاطعة يسري عليها.

الرتب والرواتب في السرايا
على صعيد آخر ،ترأس الرئيس ميقاتي

اجتماعًا ف��ي السرايا ملناقشة األوض��اع
االقتصادية واملالية ،وال سيما موضوع
سلسلة الرتب والرواتب ،شارك فيه وزير
امل ��ال م�ح�م��د ال �ص �ف��دي ،وزي ��ر االق�ت�ص��اد
والتجارة نقوال نحاس ،وحاكم مصرف
ل�ب�ن��ان ال��دك �ت��ور ري ��اض س�ل�ام��ة .وأش ��ار
ن �ح��اس إل ��ى أن إدراج ب�ن��د «ال�س�ل�س�ل��ة»
على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء
امل�ق��ررة األرب�ع��اء املقبل ،يتقرر في ضوء
امل� � �ش � ��اورات ب �ي�ن رئ �ي �س��ي ال �ج �م �ه��وري��ة
والحكومة.
وط�ل��ب ميقاتي م��ن وزي ��ر ال�ع��دل شكيب
قرطباوي اإلسراع في بت ملف املوقوفني
اإلسالميني ،بعد إنجاز قاعة املحاكمات
ف ��ي س �ج��ن روم � �ي ��ة ،وإط �ل ��اق م ��ن ت�ث�ب��ت
براءته.
وف��ي أوت� ��اوا ،أك��د رئ�ي��س تكتل التغيير
واإلص� �ل��اح ال �ن��ائ��ب م �ي �ش��ال ع ��ون خ�لال
اس �ت �ق �ب��ال��ه وف � � �دًا م ��ن ال� �ح ��زب ال� �س ��وري
القومي االجتماعي ،أننا «على مشارف
ب��داي��ة اإلص�ل�اح ال�س�ي��اس��ي ،وه�ن��اك عدة
أش �ك ��ال م ��ن اإلص� �ل��اح ،ح �ت��ى ن �ع��ود إل��ى
ت �م �ث �ي��ل ص �ح �ي��ح ف� ��ي م � �ش� ��روع ق ��ان ��ون
االنتخاب الجديد» ،مشيرًا إلى أننا «مع
ً
ق ��ان ��ون ال �ن �س �ب �ي��ة ،ألن ��ه ي�ض�م��ن ت�م�ث�ي�لا
ص �ح �ي �ح��ًا ،وي �ح �ف��ظ ح �ق��وق األق �ل �ي��ات».
وقال« :اإلصالح الثاني الذي نعمل له هو
اإلص�ل�اح امل��ال��ي ،أم��ا اإلص�ل�اح اإلنمائي
واملشاريع الكبرى ،فنتركها للوزراء».
وت� ّ
�وج��ه ع��ون ال��ى دول الخليج العربي
ب��ال �ق��ول« :إذا كنتم ت��داف �ع��ون ع��ن حرية
اإلن �س��ان ف��ي ن�ظ��ام مثل س��وري��ا ،فحرية
اإلنسان أمر يهمنا وليست حشرية منا
للتدخل ف��ي شؤونهم ،فكما يقول املثل
«رويت أرض ،بشر إختها» ،فإذا أمطرت
هناك فستمطر عندنا أيضًا».
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ّ
الحكومة .ويشير الى أن السنيورة اتبع
يوم تشييع الحسن سياسة «قم ألجلس
مكانك» ،علمًا «أننا اعتدنا على الرئيس
ً
ال�س�ن�ي��ورة رج�ل�ا حكيمًا» ،لكن ف��ي ذلك
اليوم «كانت هناك حكمة من دون عقل»،
و«أنا واثق بأنه سيراجع نفسه بعد أن
يشاهد نفسه مجددًا».
ي �ش �ع ��ر امل� �ف� �ت ��ي ب� � �ـ «خ � �ط� ��ر ك �ب �ي ��ر ع �ل��ى
لبنان واللبنانيني م��ن ج��راء استفحال
ال �ت��أزم ال�لاوط �ن��ي ع�ن��د ب�ع��ض ال�س��اس��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين» .ل��ذل��ك ي��رف��ض االت �ه��ام��ات
ال� � �ت � ��ي وج� � �ه � ��ت ال� � � ��ى ب � �ع� ��ض ال� �ج� �ه ��ات
السياسية بالوقوف وراء اغتيال اللواء
ال �ح �س��ن «ش �ه �ي��د ال ��وط ��ن وال �ط ��ائ �ف ��ة»،
داع �ي��ًا ال ��ى «ان �ت �ظ��ار ان �ت �ه��اء ال�ت�ح�ق�ي��ق،
م�ث�ل�م��ا ط �ل��ب امل ��دع ��ي ال� �ع ��ام ال�ت�م�ي�ي��زي
ح��ات��م م ��اض ��ي» ،ك �م��ا ي��رف��ض ال��دع ��وات
ال ��ى م�ق��اط�ع��ة ال�ح�ك��وم��ة ،ألن «امل�ق��اط�ع��ة
واالع � �ت � �ص ��ام ��ات ح �ص �ل��ت س ��اب �ق ��ًا ول ��م
ُ
تجد نفعًا ،ول��م تسقط ح�ك��وم��ات» .وما
ّ
غ��ي��ر امل�ع��ادل��ة السياسية اللبنانية كان
م��ؤت�م��ر ال��دوح��ة« ،ل��ذل��ك امل�ط�ل��وب ح��وار
بني السياسيني».
رغ ��م خ�لاف��ه م��ع ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ،يصف
امل �ف �ت ��ي ع�ل�اق �ت ��ه م� ��ع امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال �س�ع��ودي��ة ب �ـ «امل �م �ت��ازة» ،ف�ي�م��ا يسخر
م�ق��رب��ون م�ن��ه م��ن «س�ع��ي وس��ائ��ل إع�لام
املستقبل ال��ى إظ �ه��ار أن��ه ل��م ي�ك��ن هناك
ّ
م �ص ��ل ��ون خ �ل��ف امل �ف �ت��ي ص �ب �ي �ح��ة ع�ي��د
األض � �ح� ��ى» ،م �ش �ي��ري��ن ال� ��ى أن «ب �ع��ض
م �س ��ؤول ��ي ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ط �ل �ب��وا م��ن
أنصارهم االنسحاب من الصالة».

«فتح» تتهم
«جند الشام» بمحاولة
اغتيال السعدي
اتهمت حركة «فتح» أمس ،جماعة
«جند الشام» بمحاولة اغتيال أحد
ع��ن��اص��ره��ا ف��ي مخيم ع�ين الحلوة
ع���م���اد ال���س���ع���دي ،ب���واس���ط���ة عضو
ال��ج��م��اع��ة أح��م��د ع��ب��د ال���ل���ه .االت��ه��ام
امل��ت��أخ��ر ،أث���ار ت���س���اؤالت ع��ن نيات
االت���ه���ام ،ع��ل��ى غ����رار امل��ف��اج��أة التي
أح��دث��ه��ا ال���ه���دوء ال���ذي س���اد املخيم
بعد االغ��ت��ي��ال ،فيما ك��ان��ت ح��وادث
ف����ردي����ة أو أق�����ل خ����ط����ورة ت��ت��س��ب��ب
ب����اش����ت����ب����اك����ات م���س���ل���ح���ة ،ك����م����ا أن
«ف��ت��ح» تعرف أن خصوم السعدي
ك���ث���ر ،ب������دءًا م����ن ب���ع���ض رف����اق����ه ف��ي
ً
الحركة ،وصوال إلى القوى الوطنية
واإلس��ل��ام�����ي�����ة ،م���������رورًا ب���خ�ل�اف���ات
شخصية مع بعض عائالت املخيم.
وك���ان ال��س��ع��دي تخلى قبل أشهر،
بعد سنوات طويلة عن مرافقة قائد
ال��ك��ف��اح امل��س��ل��ح ال��س��اب��ق ف��ي لبنان
م��ح��م��ود ع��ي��س��ى «ال��ل��ي��ن��و» ،وان��ت��ق��ل
بعد حل الكفاح املسلح الى وحدات
جهاز األمن الوطني بقيادة صبحي
أبو عرب .األخير زار عائلة السعدي
أم����س ،وت��ل��ق��ى م��ن��ه��ا ت���أك���ي���دات عن
ت��وج��ه��ه��ا ن��ح��و تصعيد ّ رد فعلها
ضد الجماعة ،إذا لم يسلم عبد الله
الى الجيش .إشارة إلى أن السعدي
ال ي���زال ف��ي غ��رف��ة ال��ع��ن��اي��ة الفائقة،
في حالة موت سريري ،بعد إطالق
َ
مقنعني كانا يستقالن دراجة ،النار
م���ن م��س��دس��ي��ه��م��ا ع��ل��ى رأس�����ه في
ال���ش���ارع ال��ف��وق��ان��ي ف���ي م��خ��ي��م عني
الحلوة.

