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حمليات �سيا�سية

بري :لحوار �سعودي � -إيراني
و�إال �أ�صداء المدفعية وال�سالح �ستتفاقم

بري مستقبال نواب االربعاء
أك��د رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه
ملح على
بري «أنّ المطلوب حوار ّ
المستوى اإلقليمي بين الفرقاء
المعنيين على الساحة العربية
واإلس�لام��ي��ة» .وش��دّد ب��ري بحسب
ما نقل عنه زواره لـ»البناء» على
أنّ ما نسمعه من أص��داء للمدفعية
والسالح سيتفاقم إذا لم نبادر إلى
الحوار السعودي  -اإليراني ،وعلى
األخص ما يتصل بالساحة اليمنية.
ّ
وسأل بري« :ما هو العائق أمام
انعقاد ال��ح��وار طالما أنّ الفرقاء
جميعا ً أكدوا الحوار من الجمهورية
اإلسالمية إل��ى المملكة السعودية
إل��ى الحوثيين؟ وت��اب��ع« :إذا كان
المكان هو العائق لماذا ال تستضيف
س��ل��ط��ن��ة عُ ��م��ان ال���ح���وار إذا ك��ان
اإلص��رار على أن يكون الحوار في
إط��ار خليجي ،أو الجزائر إذا أردنا
نوسع األف��ق عربياً؟» الفتا ً في
أن
ّ
الوقت نفسه إلى «أن ال مانع من عقد
الحوار في لبنان ،مبديا ً استعداده
لتسهيل هذا األمر ،ال سيما أنّ لبنان
سيشهد مؤتمرا ً للبرلمانيين العرب
أواخ��ر الشهر الجاري وسيحضره
ع��دد كبير م��ن رؤس���اء البرلمانات
العربية وأع��ض��ائ��ه��ا» .وف��ي شأن
ال��ح��وار ال��داخ��ل��ي بين ح��زب الله
وتيار المستقبل على إيقاع الحرب
اإلعالمية بينهما على خلفية األزمة
اليمنية ،أكد رئيس المجلس« :أنّ

الحوار مستم ّر وال خوف عليه».
م��ن ناحية أخ���رى ،ت��ط � ّرق بري
في لقاء األرب��ع��اء النيابي بحسب
ما نقل عنه زواره لـ»البناء» إلى
ملف العسكريين المخطوفين لدى
«جبهة النصرة» من دون أن يتطرق
إل��ى العسكريين المخطوفين لدى
تنظيم «داع��ش» ،فلفت إلى حلحلة
لهذا الملف خالل فترة قريبة جداً،
مشيرا ً إل��ى «أنّ األج���واء إيجابية
لجهة إط�لاق العسكريين األحياء
واستعادة الجثث للذين استشهدوا
ع��ن��د «ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» م��ن دون
استثناء».
وعلى صعيد العمل التشريعي،
أع��ل��ن ب��ري «ت��أج��ي��ل جلسة هيئة
مكتب المجلس المق ّررة اليوم إلى
ي��وم االثنين المقبل لحسم جدول
أع��م��ال��ه��ا الرت��ب��اط ال��ن��ائ��ب م��روان
حمادة باالحتفال التكريمي الذي
تقيمه النائب بهية الحريري على
شرفه في صيدا ومشاركة النائب
أحمد فتفت أي��ض�ا ً ف��ي االحتفال»،
مشددا ً على «أنّ الجلسة التشريعية
ستعقد في  3أيار».
وت��ن��اول اللقاء مواضيع عديدة
منها ق��ان��ون اإلي���ج���ارات ،إذ ق��دم
ب��ري اق��ت��راح �ا ً م��ك��ت��وب�ا ً وزع على
مختصة من
ال��ن��واب أع �دّت��ه لجنة
ّ
القضاة تتض ّمن مجموعة اقتراحات
لمعالجة النزاع القائم بين المالكين

والمستأجرين ،سيناقش كح ّل وسط
ف��ي إط��ار النقاشات التي يبحثها
البرلمان حول قانون اإليجارات».
واعتبر ب��ري« :أنّ القضاة الذين
ي��ح��ك��م��ون ف��ي ق��ان��ون اإلي���ج���ارات
الذي ُقبل الطعن ببعض بنوده في
المجلس الدستوري ،هم مخطئون
ألنّ هذا القانون يجب أن يج ّمد العمل
به».
وبحث رئيس المجلس مع نواب
ل��ق��اء األرب��ع��اء ف��ي ق��ان��ون السير.
وق��دم بعض النواب شكاوى حول
ارتفاع الغرامات وتطبيقه بصورة
متد ّرجة ،بخاصة أنّ القوانين تطبّق
دفعة واحدة وليس بالتد ّرج ،وجرى
تأكيد ف��ي نهاية النقاش ض��رورة
ال��ت��زام القانون لتخفيض ح��وادث
السير التي يذهب ضحيتها أكثر من
 3000لبناني في السنة.
وك���ان ال��رئ��ي��س ب��ري التقى في
إط���ار ل��ق��اء األرب��ع��اء ن���واب  8آذار
وتكتل التغيير واإلص�لاح :هاغوب
ب��ق��رادون��ي��ان ،اسطفان الدويهي،
علي فياض ،ميشال موسى ،مروان
ف���ارس ،علي ع��م��ار ،حكمت دي��ب،
عباس ه��اش��م ،نبيل ن��ق��وال ،هاني
قبيسي ،قاسم هاشم ،علي بزي،
ناجي غاريوس ،عبد المجيد صالح،
ب�لال ف��رح��ات ،علي خريس ،نواف
الموسوي ،أيوب حميد ،عبد اللطيف
الزين ،نوار الساحلي ،علي المقداد.

انتقد بعنف ال�سعودية وقيادة تيار الم�ستقبل

حزب اهلل :ال�ضربات الجوية على اليمن
ت�شبه الق�صف «الإ�سرائيلي» في غزة
رأى حزب الله أنّ السعودية و ّرطت نفسها في اليمن مؤكدا ً
أنها ستتكبّد خسائر فادحة جداً ،وسينعكس ذلك على مكانتها،
ووضعها الداخلي ودورها في المنطقة ،مشبّها ً الضربات الجوية
على اليمن بحمالت القصف «اإلسرائيلي» في غزة ،وشدّد على أنّ
ارتباط تيار المستقبل بالقيادة السعودية وسعيه إلى إرضائها
واستماتته في الدفاع عنها ،لن يجعلنا نسكت على عدوان بهذا
الحجم ض ّد شعب عربي مسلم شقيق ،معتبرا ً أنّ «نظام التخلف
والجهل والقتل وتصدير اإلره��اب والمتطرفين الذي يحكم في
الجزيرة العربية ،ال يمكن أن يكون موضع مقارنة ظالمة مع
الجمهورية اإلسالمية في إي��ران التي شهد لها العالم بالتقدّم
والتط ّور كدولة وكنظام سياسي».
قاسم
وفي السياق اعتبر نائب األمين العام للحزب الشيخ نعيم
قاسم أنّ السعودية ارتكبت خطأ استراتيجيا ً عبر التدخل في
الشؤون الداخلية لليمن ،مضيفاً« :لقد و ّرطت السعودية نفسها
(ف��ي اليمن) وستتكبّد خسائر فادحة ج��داً ،وسينعكس ذلك
بشكل متزايد على مكانتها ،وعلى وضعها الداخلي ودورها في
المنطقة».
وشبّه قاسم ،في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» ،الضربات
الجوية التي تقودها السعودية على اليمن بحمالت القصف
«اإلسرائيلي» في غزة .وقال« :ما حدث في اليمن هو جريمة ال
يمكن تجاهلها ...ترتكب جريمة إبادة في اليمن ،ونحن ال يمكننا
السكوت عن ذلك ،وعلينا أن نعلن ذلك ونص ّرح بموقفنا السياسي
لتعرف السعودية أنّ هناك أصواتا ً ال تقبل ما تقوم به ،لعلّها تفكر
وترتدع وتفتح مجاال ً لحوارات ب ّناءة ،ونحن نصرخ بسبب ما
نراه من خطر كبير ال يختص باليمن ،بل سينعكس أيضا ً على ك ّل
المنطقة».
وأكد أنّ الواليات المتحدة شريكة للسعودية في العدوان على
اليمن« ،ولكنها شريك يعرف ماذا يريد ،بينما السعودية تو ّرطت
وستحصد خسائر كبيرة جدا ً بدأت تظهر ،وستكون أكبر وأكبر
على موقع السعودية ووضعها الداخلي ودورها في المنطقة»،
مضيفاً« :لذلك سيكون من الحكمة بالنسبة لها أال تتدخل في
شؤون اليمن بطريقة سلبية ،وإنما بطريقة إيجابية ،من خالل
الدعوة للحوار».
وحث الشيخ قاسم السعودية على «العودة إلى رشدها»
ووقف الحملة الجويّة ،التي «تساعد فقط الجماعات التابعة
لتنظيم القاعدة في اليمن».
ونفى قاسم اإلتهامات القائلة بأن حزب الله قد أرسل مقاتلين
أو مستشارين إلى اليمن.
وفي الشأن السوري ،قال قاسم إنّ مشاركة حزب الله في الحرب
في سورية كانت لحماية لبنان من اإلرهابيين المتطرفين ،مؤكدا ً

عدوان سعودي أميركي على شعب عربي مسلم».

العالقات اإلعالمية

قاسم
«أنّ هذه المشاركة و ّفرت على الحزب أن يقاتل في شوارع بيروت
والضاحية والجنوب ،وفي ك ّل مكان من لبنان ،ألنّ المشروع
التكفيري مشروع خطر ،وله تطلعات بملء أي فراغ يجده ،ليس
في لبنان فحسب ،بل في ك ّل المنطقة العربية واإلسالمية».
ورأى «أنّ المعركة في القلمون حتمية ،ولكن إذا كان الطرف
اآلخر يتص ّور أنه سيحقق نتائج إيجابية فهو واهم .وعلى ك ّل
حال ستثبت األيام أنّ ما سيحصل في القلمون سيضيف إنجازا ً
إضافيا ً لمصلحة سورية والمقاومة».

�صقر يلتقي في بروك�سيل م�س�ؤوالت
«ال�شرق الأو�سط» في االتحاد الأوروبي

المهم �إلزام «�إ�سرائيل»
�أر�سالن:
ّ
ّ
بالحد من الأ�سلحة النووية
صقر ومسؤوالت الشرق األوسط في االتحاد األوروبي
عقد عميد الخارجية في الحزب السوري القومي االجتماعي حسان صقر في
مق ّر االتحاد األوروبي في بروكسيل لقا ًء مع مسؤولة مكتب الشرق األوسط في
االتحاد نصيرة بو الهواة ،ومسؤولة مكتب لبنان ناديا كوستانتيني ،ومسؤولة
مكتب سورية إيفا هورلوفا.
جرى خالل اللقاء التداول في عدد من المواضيع والقضايا ،وأكد المجتمعون
أهمية صون االستقرار في المنطقة وبذل الجهود من أجل التغلّب على األزمات
والتحدّيات التي تواجهها بعض دولها ،ال سيما سورية والعراق.
ورأى المجتمعون أنّ الحوار الداخلي في الدول التي تشهد أزمات وحروبا ً هو
ضرورة ملحة ويشكل منطلقا ً لحلول سياسية مطلوبة ،واالهتمام األكبر يجب أن
يتر ّكز على مواجهة التحديات اإلرهابية التي تتهدّد شعوب المنطقة ودولها.
واتفق المجتمعون على أنّ اإلرهاب يشكل خطرا ً داهما ً على ك ّل المجتمعات
اإلنسانية ،وبالتالي ال ب ّد من مواجهة هذا اإلرهاب بك ّل الوسائل ،وهذه ليست
مسؤولية ال��دول التي تواجه اإلره��اب على أرضها وحسب ،بل مسؤولية
المجتمع الدولي بأسره.
ارسالن مع بوغدانوف
اس��ت��ق��ب��ل م���ب���ع���وث ال��رئ��ي��س
ال���روس���ي إل����ى ال���ش���رق األوس����ط
ون���ائ���ب وزي����ر خ��ارج��ي��ة روس��ي��ا
ميخائيل بوغدانوف رئيس الحزب
الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرس�ل�ان ال���ذي ي���زور موسكو على
رأس وفد من الحزب حيث استبقاه
ال��ى مائدة ال��غ��داء مرحبا ً بالنائب
أرس�ل�ان ومن ّوها ب���دوره وتاريخه
ف��ي الحياة السياسية اللبنانية.
ولفت أرسالن خالل اللقاء إلى «أزمة
مفاعيل الحدث السوري على لبنان»،
معتبرا أنّ «الموضوع طويل ،ووضع
لبنان مرتبط بشكل وثيق بالمناخ
السائد في المنطقة وفي سورية على
وجه الخصوص».
ووض��ع أرس�ل�ان ب��وغ��دان��وف في
أج��واء «المخاطر التي يتع ّرض لها
أبناء طائفة الموحدين ال��دروز في
س��وري��ة ،وال��ذي��ن ي��واج��ه��ون خطر
االحتكاك المباشر باإلرهاب التكفيري
في الجنوب السوري ال��ذي يطاول
القيم االجتماعية والتقاليد» ،الفتا ً
الى «تمسك ال��دروز بوحدة سورية
وم��ؤس��س��ات��ه��ا ك��ون��ه��م م��واط��ن��ي��ن
سوريين قبل أيّ شىء آخر».
وأكد بوغدانوف بدوره»،حساسية
المرحلة التي يم ّر بها الشرق األوسط
وب��خ��اص��ة ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق
واليمن» ،وأوضح «أسباب الموقف
ال���روس���ي م��ن ال��م��وض��وع اليمني
المرتكز على ق��اع��دة ع��دم التدخل
الخارجي في شؤونه واعتماد لغة
الحوار السياسي بدال ً من لغة القوة»،
معتبرا ً أنّ «بدء الحرب أمر سهل ولكن

إيقافها ليس في يد أحد».
وأكد أنّ «روسيا تريد حالً سياسيا ً
في اليمن بشراكة جميع مك ّونات
الشعب اليمني من دون استثناء»،
وأعلم بوغدانوف أرسالن عن نتائج
المفاوضات السورية  -السورية
التي احتضنتها موسكو منذ أي��ام
ح��رص��ا ً ع��ل��ى «ال��ت��م��س��ك ب��ال��ح��وار
السياسي في سورية التي تتع ّرض
لحرب استنزاف طويلة األمد تستهلك
ك ّل مواردها إذ لم يوفق السوريون
بقبول بعضهم اآلخر».
وف��ي ال��م��وض��وع اللبناني ،أكد
ب��وغ��دان��وف «أه��م��ي��ة حسم قضية
رئ��اس��ة الجمهورية ف��ي لبنان لما
لذلك م��ن أهمية مؤسساتية تعيد
ال��ح��ي��اة للمؤسسات ال��ف��اع��ل��ة في
لبنان على كافة المستويات» ،محييا ً
«صمود الشعب اللبناني وحرصه
على االستقرار والحوار على قاعدة
الحفاظ على االستقرار متجاوزا بذلك
التباينات السياسية والفتن».
والتقى أرسالن في موسكو رئيس
لجنة األم���ن ال��ق��وم��ي وال��س��ي��اس��ة
ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي مجلس ال��ش��ورى

وقفة ت�ضامنية مع الأ�سرى في �صور
لمناسبة يوم األسير الفلسطيني والعربي والذكرى السنوية الستشهاد أبو
جهاد الوزير ،وتضامنا ً مع األسرى واألسيرات في سجون االحتالل الصهيوني،
تنظم «اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل
الصهيوني» وقفة تضامنية مع األسرى واألسيرات كافة الحادية عشرة قبل
ظهر اليوم أمام مقر الصليب األحمر الدولي – صور.

قاووق

وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ
نبيل ق��اووق خ�لال حفل وض��ع حجر األس��اس للمبنى الجديد
للحوزة الفاطمية في بلدة جويا ،أنّ «ال��ع��دوان السعودي -
األميركي يستهدف إرادة وقيم ودور ومكانة الشعب اليمني ،وهو
ليس حربا ً عربية فارسية ،ألنّ شعب اليمن هم عرب وليسوا أق ّل
عروبة من السعودية ،وليس حربا ً سنية  -شيعية ،ألنّ غارات
الطائرات السعودية لم تف ّرق في قتلها ومجازرها بين القبائل
والمذاهب والمناطق اليمنية ،وبالتالي ما يحصل في اليمن هو

التقى بوغدانوف وبروجردي في مو�سكو

اإليراني عالء الدين بروجردي ،وكان
ع��رض ل��ش��ؤون إقليمية ودول��ي��ة»،
وأكدا «أهمية الدور الروسي في دعم
م��س��ار الممانعة م��ن خ�لال ق��راره��ا
القاضي بتوفير صواريخ أس 300
إليران».
وب�����ارك إرس��ل��ان ل��ب��روج��ردي
بـ»نجاح إتفاق اإلط��ار النووي بين
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ودول
 ،»1+5واعتبر أنّ «المه ّم هو إخضاع
إسرائيل إلتفاق يلزمها بالح ّد من
األسلحة النووية».
وأك��د بروجردي «ض��رورة إعطاء
الملف اإلنساني في اليمن وسورية
أهمية قصوى للح ّد من االنهيارات
اإلجتماعية التي ت��رزح تحتها هذه
الدول التي تتع ّرض للظلم والقهر».
واعتبر أنّ «أوروبا والدول الغربية
تعي ت��م��ام�ا ً م��دى خ��ط��ورة ارت���داد
اإلره���اب عليها» ،وق��د لمس تأييدا ً
خ�لال لقاءاته المتعدّدة و»تفهّما ً
لناحية دعم الرئيس بشار األسد في
موضوع مواجهة ظاهرة اإلره��اب».
كما أكد «أهمية الموقف الباكستاني
بعدم التدخل في الموضوع اليمني».
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رابطة ال�شغيلة وتيار العروبة:
االتفاق النووي انت�صار لقوى المقاومة
هنأت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة للمقاومة والعدالة االجتماعية،
في بيان إثر إجتماع مشترك أمس عقد برئاسة أمين عام الرابطة زاهر الخطيب،
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،قيادة وشعباً ،بـ «اإلنجاز التاريخي الذي حققه
المفاوض اإليراني في التوصل إلى اتفاق مع السداسية الدولية ك ّرس االعتراف
في حق إيران بمواصلة العمل ببرنامجها النووي لألغراض السلمية ورفع ك ّل
العقوبات الدولية الجائرة المفروضة عليها».
وأكد المجتمعون أنّ «نجاح إيران في انتزاع الحق في امتالك التقنية النووية
السلمية بقدراتها الذاتية إنما جاء ثمرة كفاح وثبات وصالبة القيادة اإليرانية
وصمود الشعب اإليراني في وجه الضغوط والعقوبات الغربية على مدى أكثر
من  12عاما ً فشلت خاللها محاوالت الدول الغربية االستعمارية في إخضاع
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أو الحيلولة دون تمكنها من تطوير برنامجها
النووي وقدراتها الدفاعية ،التي تحمي بها نهجها التنموي المستق ّل وإنجازاتها
النووية والعلمية».
ورأوا أنّ «أهمية هذا اإلنجاز تأتي أيضا ً من كونه ت ّم من دون أي تفريط بسيادة
واستقالل إي��ران ،أو التخلي عن ثوابت سياساتها التح ّررية الداعمة لقوى
المقاومة والتح ّرر في المنطقة والعالم ض ّد االحتالل والهيمنة االستعمارية،
والتي أرست مبادئها الثورة اإلسالمية اإليرانية بقيادة الراحل الكبير اإلمام
روح الله الخميني».
وأكدوا أنّ «هذا االنتصار الجديد لنهج إيران المستق ّل إنما هو انتصار لك ّل
قوى المقاومة والتح ّرر الحليفة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،الذين وقفوا منذ
البدء إلى جانب ثورتها التح ّررية ،مما يشكل هزيمة لقوى االحتالل والعدوان
والتبعية إلى تراصفت على مدى أكثر من أربعة عقود في خندق محاربة
الثورة اإليرانية محاولة إسقاط نظامها التح ّرري وفشلت في ذلك ،واضطرت
أخيرا ً مكرهة إلى التسليم واالعتراف بإيران دولة نووية مستقلة غير تابعة أو
خاضعة لسياسات الغرب وهيمنته».
من ناحية ثانية ،أدان المجتمعون «الحرب العدوانية الوحشية التدميرية
التي تش ّنها السعودية على اليمن» ،مشدّدين على وجوب وقفها فوراً ،ودعم
الح ّل السياسي في اليمن بعيدا ً من أيّ تدخل خارجي ،ون ّوهوا بـ»الموقف
الروسي المتحفظ على قرار مجلس األمن الدولي رقم  2216الظالم والمنحاز
إلى جانب العدوان».

إلى ذلك ،ردّت العالقات اإلعالمية في حزب الله ببيان عالي
اللهجة على مواقف قيادات تيار المستقبل ض ّد إيران والحزب.
وجاء في بيان للعالقات« :اعتاد مسؤولو وقياديو تيار المستقبل،
على م��دى السنوات الماضية ،على ش��نّ هجمات عنيفة على
الجمهورية اإلسالمية في إي��ران ،مطلقين الكثير من االتهامات
الباطلة واالفتراءات التي ال أساس لها ،خدمة لمشاريع خارجية
وأجندات عربية وأجنبية .وقد آثرنا ،في حزب الله ،ونحن نستمع
إلى تلك االتهامات واالفتراءات ،عدم الر ّد والتعليق عليها ،حرصا ً
على مصلحة البلد ،وحفاظا ً على الوحدة بين اللبنانيين».
وأضاف »:إال أنه ومع اتخاذ حزب الله موقفا ً واضحا ً وصريحا ً
إلى جانب الشعب اليمني المظلوم والمستهدف ،والذي يتع ّرض
للعدوان السعودي ،ث��ارت ثائرة تيار المستقبل ومسؤوليه
وإعالمه ،وأخ��ذوا في انتقاد هذا الموقف المبدئي والصريح،
معبّرين عن انزعاجهم منه ،ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كان هذا
التيار مستاء من رفض حزب الله لهذا العدوان أم من االنتقادات
التي يوجهها للدول المتو ّرطة فيه وعلى رأسها السعودية،
كما أنّ لهجة خطاب تيار المستقبل توحي بأنّ هذا التيار يؤيد
عمليات اإلبادة والجرائم الجماعية التي ترتكبها طائرات العدوان
بحق المدنيين اآلمنين ،والتي يذهب ضحيتها األطفال والنساء
والشيوخ بال تمييز».
وإذ أكد البيان «أنّ ارتباط تيار المستقبل بالقيادة السعودية
وسعيه إلى إرضائها واستماتته في الدفاع عنها ،لن يجعلنا
نسكت على عدوان بهذا الحجم ض ّد شعب عربي مسلم شقيق
يتع ّرض لهذا النوع من اإلجرام» ،رأى «أنّ اللغة التي يستعملها
مسؤولو تيار المستقبل وإعالمه في الدفاع عن السعودية ،تكاد
تجعل من هذه المملكة القائمة على التسلّط والتجبّر متفضلة على
شعوب العالم بما تقدّمه من عطاءات ،في حين أنّ نظام آل سعود
يعمل على استئجار الذمم والضمائر ،وعلى استيراد الجيوش
والجنود ،وعلى زرع الفتن والشقاق من أجل تفتيت الدول وقتل
األبرياء».
وختم البيان« :إنّ نظام التخلف والجهل والقتل وتصدير
اإلره��اب والمتطرفين واألفكار الشاذة والمتشدّدة ،الذي يحكم
في الجزيرة العربية ال يمكن أن يكون موضع مقارنة ظالمة مع
الجمهورية اإلسالمية في إي��ران التي شهد لها العالم بالتقدّم
والتط ّور كدولة وكنظام سياسي ،والتي تراكم إنجازاتها الكبرى
على المستوى العلمي والتقني ،فيما يواجه قائدها ومرشدها
العالم الظالم كله ،معلنا ً وقوفه إلى جانب الشعوب المستضعفة
والحركات التح ّررية في العالم».

نا�صر من الهاي :ما زلت م�ست�شاراً للحريري

كرمى خياط �أمام المحكمة الدولية اليوم
وح�شد �إعالمي لبناني يواكبها مت�ضامن ًا
تم ُثل نائبة مديرة «األخبار» في
قناة «الجديد» الزميلة كرمى خياط
أم���ام المحكمة ال��دول��ي��ة الخاصة
بلبنان في اله��اي ،بزعم تحقيرها
م��ن خ�ل�ال ب��ث ال��ق��ن��اة ف��ي أوق���ات
سابقة تقارير عن المحكمة والشهود
ف��ي قضية اغتيال الرئيس رفيق
الحريري .ويواكب خياط في جلسة
المحاكمة حشد كبير من اإلعالميين
اللبنانيين تضامنا ً معها.
من جهة أخرى ،تابعت المحكمة
االستماع إلى إفادة الشاهد مصطفى
ناصر في قضية الحريري موضحا ً
انّ األخير أوكل اليه مهمة التنسيق
مع الرئيس اإليراني السابق محمد
خاتمي ومتابعة بعض األع��م��ال
االستثمارية في اي��ران وقمت بذلك
لعدة سنوات.
وأش����ار ال���ى «انّ ال��ع�لاق��ة بين
الرئيسين الحريري وخاتمي لم تكن
تتعلق بحزب الله» .وأكد أنّ «عالقة
الحريري بالسعودية كانت عالقة
مباشرة ،وكان هناك ثقة خصوصا ً
في عهد الملك فهد» ،وقال« :ال أعتقد
أنّ الحريري كان يقيم عالقات مع
خاتمي أو مع ايران من تلقاء نفسه
بل بالتنسيق مع الملك فهد والمملكة
السعودية».
واش���ار إل��ى أن��ه ل��م يشعر «ب��أنّ
ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن ال��رئ��ي��س ال��ح��ري��ري
والسيد نصرالله تأثرت بطبيعة
العالقة بين السعودية وإي���ران».
وقال« :عندما جاء السيد نصرالله
لتقديم التعازي (بالحريري) في
قصر قريطم يرافقه الحاج حسين
ال��خ��ل��ي��ل ،ط��ل��ب��ت ع��ائ��ل��ة ال��رئ��ي��س
ال��ح��ري��ري م��ن السيد نصرالله ان
يساعدها في تسهيل موضوع إنشاء
محكمة عربية م��ع الرئيس بشار
األس��د لمعرفة الحقيقة والتحقيق
في قضية االغتيال ،وقد وافق وذهب
الى دمشق من أجل هذا الموضوع»،
مضيفاً« :ذه���ب السيد نصرالله
إلى دمشق في اليوم التالي وجاء
الجواب في اليوم الذي يليه».
وق��ال ناصر« :ت��ج��اوب الرئيس
األس��د مع عائلة الحريري إلنشاء

محكمة عربية ،وقد نقلت إلى سعد
وبهاء قرار إنشاء المحكمة» ،وأشار
الى انه «في اليوم الرابع او الخامس
على استشهاد الحريري ذهب السيد
نصرالله ال��ى دم��ش��ق ،وق��د عرفت
ذل��ك من خ�لال نص الرسالة التي
تالها لي السيد نصرالله» ،موضحا ً
«أنّ مضمون الرسالة كان موافقة
الرئيس بشار األسد على استعمال
ن��ف��وذه وق���درات���ه لتسهيل إن��ش��اء
محكمة عربية ،وعندما التقيت ببهاء
وسعد في الرياض كان جوابهما:
«شكراً ،نريد محكمة دولية وليس
عربية».
وق��ال ناصر« :الشريط المص ّور
عن اغتيال الحريري ،أعطاه الحاج
ح��س��ي��ن ال��خ��ل��ي��ل للشهيد وس���ام
الحسن وال أع���رف اذا أع��ط��اه هذا
األخير ال��ى ن��ازك الحريري أو الى
أحد أفراد عائلة الحريري» ،مشيرا ً
الى «أنّ الشريط عرض بعد عملية
االغتيال بأسابيع في أح��د مكاتب
الحاج حسين في الضاحية ،وأحد
األجهزة في حزب الله هو الذي جهّز
هذا الشريط ،وال أذكر مدّة الشريط،
واالستنتاجات في الشريط كانت
لتسهيل التحقيق ال��ذي كان سيت ّم
بين الحاج حسين ووسام الحسن».
وأضاف« :اضطر السيد نصرالله

وال��رئ��ي��س بشار االس��د ال��ى اللقاء
م��ب��اش��رة ،ألنّ ات���ص���االت السيد
نصرالله ب��خ��ارج لبنان متع ّذرة
ألسباب أمنية.
ط��ل��ب محكمة ع��رب��ي��ة وح��ض��ور
قضاة سعوديين فيها لكي تكون
م��ح��ك��م��ة غ��ي��ر خ��اض��ع��ة للقضاء
اللبناني التي كان يعتقد الحريري
ان��ه تابع للسوريين» ،مشيرا ً الى
أنّ «وسام الحسن والسيد نصرالله
ربما اجتمعا في تلك الفترة بداعي
التحقيق ،ولكن بعد ذلك ال أعرف اذا
التقيا».
واعلن انّ السيدة نازك الحريري
أرس��ل��ت ع���دة رس��ائ��ل ل��ح��زب الله
حول مواضيع مختلفة وفيها تعاز
وسالمات واحترامات.
من جهة ثانية ،أعلن ناصر «انني
ما زلت اعتبر نفسي مستشارا ً ألنّ
الرئيس سعد الحريري لم يبلغني
م��ب��اش��رة ب��أن��ي ل��م أع��د مستشارا ً
له في الوقت الحالي ،ول��ي حقوق
وتعويضات ل��م يدفعها وم��ا زلت
أطالب بها» ،موضحا أنّ «االلتباس
ك��ان بعد ج���واب ن���ادر ال��ح��ري��ري،
وه��و م��وض��وع يترتب عليه الحقا ً
تعويضات وروات����ب ،وبعد فصل
المستشارين يدفع لهم مستحقاتهم
ولم يجر ذلك حتى اآلن».

البابا تحادث مع �أبي اللمع
و�أكد دعمه لبنان ليتجاوز محنه
ت��اب��ع وف��د ال��راب��ط��ة المارونية
زي��ارت��ه ال��خ��اص��ة إل��ى الفاتيكان
فحضر االحتفال الرسمي الذي أقيم
ص��ب��اح أم���س ،ف��ي ب��اح��ة القديس
بطرس.
وقد خص البابا فرنسيس لبنان
بمسيحييه ومسلميه ،بالتفاتة
خاصة ف��ي الكلمة التي ألقاها إذ
أكد دعمه «لهذا الوطن على العديد

من المستويات ،ليتمكن من تجاوز
المحن التي يعاني منها واالس��راع
في تفعيل عمل مؤسساته».
وب��ع��د مصافحة ال��ب��اب��ا رئيس
الرابطة سمير أب��ي اللمع وتبادل
كلمات ح��ول األوض���اع ف��ي لبنان،
وموضوع المذكرة التي رفعها إليه
عبر المونسنيور أورت��ي��غ��ا ،عقد
الوفد لقاء عمل مع رئيس المجمع

الفاتيكاني لحوار األديان الكاردينال
جان لوي توران جرى خالله عرض
األعمال التي تقوم بها الرابطة في
هذا المجال.
وأكد توران تلبيته دعوة الرابطة
إل��ى ت��رؤس مؤتمر تعقده الرابطة
في تشرين الثاني المقبل في لبنان
حول العالقة المسيحية اإلسالمية
في لبنان والشرق.

