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ا�ستعرا�ض «م�ستقبلي» �أمام �ضريح الحريري ووزير العدل يحيل قا�ضية على التفتي�ش!

بوتين ي�ستقبل الحريري في �سوت�شي

«القومي» يدين الحملة الم�شبوهة على»الع�سكرية»:
هدفها ترهيب الق�ضاة لمنع الأحكام عن الإرهاب ّيين والعمالء

بو�شكوف :م�شاركة «الن�صرة» و«داع�ش»
بالحكم في �سورية مرفو�ض بالمطلق

تواصلت حفلة جنون  14آذار وفي مقدمها تيار المستقبل وفي طليعته وزراؤه ،والهادفة
إلى تشويه سمعة القضاء ،آخر المؤسسات الدستورية الصامدة والعاملة ،بعد الجيش
وبعض القوى األمنية ،وذلك على خلفية الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في حقّ
الوزير السابق ميشال سماحة .وبدل سلوك الطريق القانوني لالعتراض على الحكم
والقضاة ،بحسب ما أوضح مجلس القضاء األعلى ر ّدا ً على الحملة ،وكما يجب أن يفعل رجال
الدولة و حماة المؤسسات الحقيقيين ،تابعت قوى  14آذار ،هجومها الشرس على المحكمة
العسكرية مخاطبة كما دأبت في محطات عديدة ،غرائز جمهورها لتأجيج الشارع ،من خالل
االستعراض الوزاري المستقبلي أمام ضريح الرئيس الراحل رفيق الحريري واستحضار
رئيس شعبة المعلومات الراحل وسام الحسن الذي كان وراء تجنيد المخبر المخبأ ميالد
كفوري الستدراج سماحة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع التوجه المحتمل لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر إلى تمييز الحكم وقد تسلم الملف أمس لدرسه تمهيدا ً لتحضير استدعاء
النقض أو االستئناف ،بحسب التسمية القانونية.
ولم يكتف تيار المستقبل بهذا الموقف بل لجأ إلى إجراء عملي عبر وزير العدل أشرف
ريفي الذي أحال المستشارة المدنية في المحكمة العسكرية القاضية ليلى رعيدي على
التفتيش القضائي ،بسبب الرأي الذي أدلت به قبل صدور الحكم على سماحة بعد التشهير
بها في وسائل اإلعالم ،األمر الذي أثار استياء مجلس القضاء ،فيما رأى الحزب السوري
القومي االجتماعي أنّ هدف الحملة المدانة «ترهيب القضاة لمنع األحكام عن اإلرهابيّين
والعمالء» الذين تنظر المحكمة العسكرية في ملفاتهم.
وفي موازاة تحضير القاضي صقر لتمييز الحكم ،أعلنت عائلة سماحة ومحاموه أنهم
يتجهون إلى ذلك أيضا ً معتبرين أنّ «الحكم عليه بالسجن  4سنوات ونصف السنة غير

مجلس القضاء

وبين الفريقين ،ر ّد مجلس القضاء األعلى ،في بيان ،على الحملة
وعلى إحالة القاضية رعيدي على التفتيش القضائي ،وجاء في
البيان»:إنّ مجلس القضاء األعلى ،أمام بعض المواقف التي
صدرت في وسائل اإلعالم ،تعقيبا ً على حكم المحكمة العسكرية
الدائمة في قضية الوزير السابق ميشال سماحة ،يذكر باآلتي:
إنّ النظام القضائي في لبنان يلحظ طرقا ً للمراجعة ض ّد أي
قرار يشكى منه.
إنّ نسبة أي مأخذ إلى قاض ،لها آلية مكرسة في القانون ،وهذه
اآللية محكومة بجملة شروط أهمها السرية ،فال يجوز خرقها عبر
اإلعالن عن إحالة قاض بالذات على التفتيش القضائي أيا ً كانت
األسباب أو الظروف».
وج�دّد المجلس ثقته بقضاة لبنان ،مؤكداً»جسامة األعباء
الملقاة على عاتق القضاء في الظروف الصعبة التي يمر بها
ال��وط��ن» ،الفتا ً إل��ى «أنّ الجسم القضائي يبذل ج��ه��ودا ً بيّنة
للنهوض بهذه األعباء».
فرنجية يرشح ابراهيم للوزارة
وفي المواقف،رشح رئيس تيار «ال��م��رده» النائب سليمان
فرنجية رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار
ّ
«أحق
القاضي خليل ابراهيم لمنصب وزاري ،الفتا ً إلى أنّ ابراهيم
من الذين أفرجوا عن عمالء إسرائيل وأصبحوا وزراء».

«القومي» يدين الحملة

وأصدرت عمدة القضاء في الحزب السوري القومي االجتماعي
البيان التالي« :إنّ الحملة التحريضية على المحكمة العسكرية
والتشكيك في أحكامها القضائية ،هي حملة مشبوهة تطاول
سمعة القضاء اللبناني بر ّمته ،وتثير شبهات كبيرة حول أهدافها،
وخصوصا ً أنّ هذه المحكمة تنظر في العديد من القضايا والملفات
الحساسة ،وفي مقدّمها ملفات اإلرهابيين الذين ارتكبوا جرائم
إرهابية على األرض اللبنانية ،من ضمنها قتل ضباط وجنود
لبنانيين».
وأضاف البيان« :العجب العجاب أن يكون على رأس حملة
التشكيك باألحكام القضائية ،وزير العدل في الحكومة اللبنانية،
وهذا أمر خطير يفتح باب التساؤالت عن األسباب الكامنة من
وراء الحملة ،وهل هي بمثابة ضغوط تمارس على القضاة الذين
ينظرون ويبتون في ملفات اإلرهابيين»
وتابع»:إنّ سيرة بعض المشاركين في الحملة على القضاء ،ال
تشفع لهم ،وال تمنحهم صدقية في إلقاء التهم على القضاء ،فهم
أصالً متهمون ،من قبل اللبنانيين ،برعاية قادة المحاور الذين
نفذوا أعماال ً إرهابية ،ومتهمون بعدم تمكين القضاء من استجواب
الشهود الزور الذين يعملون لمصلحتهم ،ومتهمون بالتحريض
وبإذكاء حالة االنقسام الداخلي في لبنان ،وبعضهم يمارس
الحقد على سلك القضاء ،وخصوصا ً من خرج من محكومية القتل
بعفو عام وليس بحكم قضائي».
وأك��دت عمدة القضاء في «القومي»أنّ المحكمة العسكرية
المعنية بالمحاكمات في قضايا تعنى بأمن لبنان واللبنانيين،
هي محكمة ف��وق الشبهات ،كما ك � ّل المؤسسات القضائية،
وحمالت التحريض عليها والتشكيك بها إنما تندرج في سياق
مخطط يهدف إلى إسقاطها وتمييع المحاكمات ومنع األحكام عن
اإلرهابيين والعمالء».
كما أك��دت «وقوفها إل��ى جانب القضاء اللبناني ،وال سيما
المحكمة العسكرية ،رئيسا ً وقضاة» ،مدينة الحملة ضدّها ،كما
دعت «القضاء اللبناني إلى أن يتح ّمل كامل مسؤولياته وأن يتخذ
كافة اإلجراءات التي تقضي بمحاكمة الشهود الزور المحميّين من
قبل مسؤولين وقوى سياسية معروفة».

جريصاتي يناشد ريفي االستقالة

وقال الوزير السابق سليم جريصاتي «هالني أن أسمع موقف
وزي��ر العدل ال��ذي خرج عن ط��وره ،وهو الساهر على المرفق
القضائي ،بمجرد أنّ محكمة أصدرت حكما ً ال يروقه في السياسة
لحسابات ال ترقى إلى مستوى القانون في شيء» ،مناشدا ً ريفي
«االستقالة الفورية».
وعدّد جريصاتي أسباب هذه المناشدة معتبرا ً أنّ «وزير العدل
الذي يحجب شاهدا ً محوريا ً عن محاكمة لدى القضاء العسكري

متناسب مع فعل نقل المتفجرات ،بسبب استدراج فرع المعلومات».
وفي انتظار ما ستؤول إليه هذه القضية التي أنست قوى  14آذار ك ّل االستحقاقات
واألخطار المحدقة بلبنان ،بعد أن صبت ك ّل اهتمامها على التشهير بالقضاء وأصبحت
المحكمة العسكرية قضيتها ،على ما قال ريفي ،دافعت قوى  8آذار عن القضاء مشدّدة على
المس بسمعته.
عدم
ّ

ّ
ّ
ينقض على قضاء
يحق له أن
هو مخبر مستدرج للجرم ،ال
الحكم» .ورأى «أنّ حماية الشهود عنوان زائف يتوسله وزير
العدل لحماية كفوري من زيفه ودوره ،وهي حائل دون كشف
المحرضين والمحركين وأهدافهم».
وأكد جريصاتي أنّ «استقاللية الوظيفة القضائية ،المرادفة
لضمانة المتقاضين ،هي في مستوى المبدأ الذي يعلو ك ّل اعتبار،
نصت عليه المادة  20من الدستور والتي أطاحها وزير
على ما ّ
العدل ،بمجرد أنه تعرض للقضاء العسكري بالطريقة الموتورة
التي عبّر عنها ،وأحال القاضية العدلية ليلى رعيدي في المحكمة
العسكرية الدائمة على التفتيش المركزي بمجرد أنها مارست
وظيفتها القضائية ،في معرض اشتراكها في النطق بقرار قضائي.
يحصن السلطة
هذا إرهاب ما دونه إرهاب ،يمارسه من يفترض به أن
ّ
القضائية وأال يرهبها في معرض أدائها رسالتها السامية».
وأص��درت عائلة سماحة ،من جهتها ،بيانا ً جاء فيه« :إنّ
الوزير سماحة لم يكن متهما ً باغتيال الشهيد وسام الحسن،
حتى يب ّرر وزي��ر العدل هجومه على ال��وزي��ر سماحة وعلى
المحكمة العسكرية باستشهاد اللواء الحسن ،بل بتهمة نقل
متفجرات طلبها وحدّدها فرع المعلومات بإشراف وزير العدل
ذاته كما صرح بذلك أمس».
وإذ اعتبرت العائلة أنّ الحكم على سماحة بالسجن 4
سنوات ونصف السنة غير متناسب مع فعل نقل المتفجرات،
بسبب استدراج فرع المعلومات ،أكدت «أنها ال تشهر بالقضاء
وال بالقضاة الذين تحترمهم ،ألنّ انتقاد الحكم يكون حصرا ً
بالطعن فيه أم��ام محكمة التمييز ،خالفا ً لما ذه��ب إليه وزير

مجل�س الق�ضاء يواجه ريفي:
ّ
لكل قرار طرق مراجعة
ون�سبة �أي م�أخذ �إلى قا�ض
محكومة بال�سر ّية
ّ
يحق لمفوض
العدل .مع العلم ،أيضا ً خالفا ً لطلب وزير العدل ،ال
ّ
الحق
الحكومة تمييز الحكم الصادر بإدانة الوزير سماحة ألنّ هذا
محصور بأحكام البراءة ،عمالً بالمادة  /75/من قانون القضاء
العسكري».
وأكد النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي «أنّ
للمحكمة العسكرية الحرية باستنساب العقوبة المالئمة في أي
قضية» ،مشدّدا ً في حديث تلفزيوني على «أنّ هناك هامشا ً متروكا ً
لها وليست ملزمة بتوضيح األسباب التخفيفية».
وعلق محامي الدفاع عن سماحة صخر الهاشم ،على الحملة
السياسية التي تشن على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية،
مشيرا ً إلى أنه ال يتعاطى مع هذا الملف «إال من الناحية القانونية»،
ّ
الشق السياسي منه.
م ّتهما ً «جهات في البلد بالتعاطي مع
وأوضح أنه سيتقدم بطعن في الحكم إلى محكمة التمييز عندما
يتبلغ بنسخة عنه.
وفي حين اعتبر «أنّ هدف الحملة قد يكون امتصاص نقمة ما
أو حركة في الشارع» ،لفت الهاشم إلى «أنّ الموقوف عمر بكري
فستق حوكم  3سنوات بالمواد القانونية نفسها التي حكم على
أساسها سماحة ولم يعترض أحد».
وأوضحت وكيلة الدفاع عن سماحة رنا عازوري «أنّ محكمة
المختص للنظر في الطعن الذي سيتقدم
التمييز هي المرجع
ّ
به وكالء الدفاع عن سماحة» .وقالت« :في هذه الحالة تصبح
ك ّل األمور أمام محكمة التمييز التي يعود إليها القرار النهائي إما
بالمصادقة على حكم «العسكرية» أو نقضه».
ورأى األمين العام لـ«التيار األسعدي» المحامي معن األسعد،
في تصريح ،أنّ «القضاء اللبناني هو المؤسسة الضامنة لحقوق
المواطنين والسيادة العادلة والقانون ،وإنّ التجييش واالتهامات
واالنفعاالت خارجة عن األصول في التعامل مع القضاء» ،الفتا ً
إلى أنّ «التعامل مع مؤسسة القضاء بهذه الطريقة االستفزازية
سيؤدي إلى اهتزاز الثقة بالقضاء والقانون ،وبالتالي إلى انهيار
المؤسسات وهيبة الدولة».

واعتبر أنّ الحكم الذي صدر في ّ
حق سماحة» راعى جميع
األصول القانونية والظروف المحيطة ،وكان يكفي المعترضين
والمنتقدين طلب تمييز الحكم ،ب��دال ً من إص��دار ه��ذا الكم من
المواقف والبيانات التحريضية على شخص ماثل أمام القضاء
وعلى رئيس دولة شقيقة وحليفة».
وسأل األسعد «المنتقدين والمعترضين على عمل المحاكم:
أين كانوا عندما تمت تخلية المعتدين على القوى األمنية بكفاالت
مالية بسيطة ،والمتورطين بعمليات إرهابية تنال من هيبة
الدولة؟».
وانتقد المؤتمر الشعبي اللبناني ،في بيان ،الحملة على
المحكمة العسكرية ،وقال»:لسنا معنيين بالدفاع عن ميشال
سماحة ( )...لكننا ض ّد الحملة على القضاء العسكري الذي حاكم
عشرات الشبكات اإلسرائيلية وقوى التطرف المسلح الذي غطاه
حزب المستقبل وال زال يغطي بعضه حتى اآلن».

المعترضون على الحكم

وفي المقابل ،اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أنّ الحكم الصادر
في ّ
حق سماحة «يطرح إشكالية أساسية تتعلق بالمساواة بين
اللبنانيين أمام القانون والقضاء  .والسؤال البديهي المطروح:
( )...هل يعقل أن تبقى ملفات معلقة أم��ام القضاء سنوات
وسنوات وي��زجّ بالناس في السجون من دون محاكمة؟ وأين
حقوق الموقوفين منذ سنوات أو الذين ت ّم توقيفهم أخيرا ً في
ّ
الحق ،وقد أمضى بعضهم في التوقيف
محاكمة عادلة إلحقاق
مدة أطول من األحكام التي يمكن أن تصدر في حقهم ،وبعضهم
أوقف لمجرد الشبهة ،فيما تصدر أحكام على آخرين بطريقة تثير
االلتباس؟».
وأعلن الوزير ريفي ،من أمام ضريح الرئيس الحريري ،في
حضور وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الشؤون االجتماعية
رشيد درباس أنّ « 14آذار» كقوى اتخذت قراراً ،بموافقة الرئيس
سعد الحريري ،بأن تكون قضيتنا الوطنية الحالية هي المحكمة
العسكرية ،فنحن مستمرون في نضالنا نحو إقامة الدولة في
وجه الدويلة والقضاء يجب أن يكون وفق معيار واحد».
أما المشنوق ،فقال»:نحن نتصرف ضمن القانون واألصول
ّ
الحق في نصابه ،وأنّ ك ّل ما
القضائية التي تسمح بأن نضع
حصل ال يتك ّرر وال يتعرض المواطنون اللبنانيون ألحكام ظالمة
أو جائرة بقضايا من دون ميزان موحد».
وأوضح درب��اس»أنّ إمكانية الطعن مسألة قانونية وأعتقد
أنّ مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية ُتع ّد مشروعها
وطعنها ،وفقا ً لتعليمات وزير العدل وهذا األمر سيأخذ مجراه».
وق��ال« :نحن ال نتدخل في العمل القضائي ،لكنّ ه��ذه الوقفة
المقصود منها أن نقول للرأي العام إنّ مجتمعنا لن يصبح
مستباحاً ،فهناك من هو ساهر على ض��رورة المراقبة ومنع
التفلت».
وك��ان المشنوق قال في تصريح»:لقد ربط الرئيس العماد
ميشال سليمان حين كان رئيسا ً للجمهورية ،علنا ً ومن موقعه
المسؤول الرسمي ،بين كشف مخطط «س م» ،أي سماحة
مملوك ،واغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن .هذه هي القاعدة
التي نعتمدها في مقاربة االغتيال ونتائجه القضائية التي ال
نوافق عليها ولن تم ّر مهما قال من قال أو فعل من يفعل ،من أي
من الجهات السياسية».
ووصف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط في
تصريح ،الحكم بأنه « فضيحة قضائية وعسكرية وسياسية»،
معتبرا ً أنّ «الحكم المخفف والملطف الذي يناقض ك ّل االعتبارات
السياسية والقانونية ،يفتح الباب أمام ملف القضاء العسكري
الذي بات يستوجب نقاشا ً وإعادة تصويب».
ورأى النائب محمد الصفدي ،في تصريح»،أنّ الطعن بالحكم
�ق سماحة هو ح� ّ
في ح� ّ
�ق قانوني لكنّ المطلوب ،في الوقت
نفسه ،إقفال ملف الموقوفين اإلسالميين ،ونحن على ثقة تامة
بأنّ وزير العدل اللواء أشرف ريفي سيتخذ جميع اإلجراءات
المطلوبة إلجراء المحاكمة العادلة للموقوفين اإلسالميين في
أسرع وقت ممكن».
وأع��ل��ن رئيس ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية» سمير جعجع،
دعمه لموقف ريفي ،وقال»:كلنا مع أشرف ريفي في ر ّد فعله،
حان الوقت للتخلص من المحاكم االستثنائية وفي طليعتها
العسكرية».

«الوفاء للمقاومة» حذرت من تخريب البالد وتو�سعة االنق�سام

حزب اهلل :نواجه في القلمون لحماية لبنان
ومقاومته وقرارنا ال�سيا�سي
أك��د ح��زب ال��ل��ه أن��ن��ا ن��واج��ه في
القلمون لحماية لبنان ومقاومته
وأهلنا ومشروعنا وقرارنا السياسي،
فيما ح��ذرت كتلة ال��وف��اء للمقاومة
من أنّ إصرار البعض على المسارات
الخاطئة المتجاوزة للوفاق الوطني،
سيفضي إلى تخريب البالد وتوسعة
االنقسام وتعطيل النظام العام.
وتناول نائب األمين العام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم في الحفل
التضامني مع الشعب اليمني الذي
دعت إليه «ح��وزة الرسول األك��رم»،
موقف الحزب من السعودية وقال
»:ك��ن��ا ك��ح��زب ال��ل��ه ،م��ن��ذ ال��ب��داي��ة،
واض��ح��ي��ن :ن��ح��ن ض��� ّد ال��م��ش��روع
األم��ي��رك��ي  -اإلس��رائ��ي��ل��ي ،وأضيف
إليه بعد ذلك مشروع القاعدة ،واآلن

حصلت إض��اف��ة ج��دي��دة المشروع
السعودي ،يعني نحن ض ّد المشروع
األميركي  -اإلسرائيلي  -القاعدي -
السعودي الذي يتماهى بك ّل قواعده
ومفرداته في حرمان الشعوب من
حقوقها وف��ي الظلم ال���ذي يمارس
عليها».
وتطرق إلى المواجهات في القلمون،
م��ؤك��دا ً «أننا نواجه لحماية لبنان
ومقاومته وأهلنا ومشروعنا وقرارنا
ال��س��ي��اس��ي ،وه���ذا بطبيعة الحال
ينعكس على مشاريع أخرى موجودة
في المنطقة».
وباركت كتلة الوفاء للمقاومة ،بعد
اجتماعها الدوري في مقرها في حارة
حريك برئاسة النائب محمد رعد،
«لشعبنا الوفي والمقاوم ،مع اقتراب

موعد  25أي��ار ي��وم العيد الوطني
للمقاومة والتحرير ،مجدّدة «دعوتها
ك� ّل فئات شعبنا اللبناني للتمسك
بخيار المقاومة ونهجها وأولوياتها
لدفع المخاطر الوجودية عن لبنان».
وأك��دت «أنّ ذاك��رة األمة وأجيالها
ال ت���زال تستفزها ص���ورة النكبة
ال��ت��ي حلت بفلسطين ف��ي  15أي��ار
 1948على أيدي الصهاينة الغزاة،
بدعم وم���ؤازرة ورع��اي��ة م��ن الغرب
المستعمر» ،مشدّدة على «أنّ ك ّل مكائد
تسويات اإلذعان لن تنجح في صرف
الشعب الفلسطيني عن التمسك بنهج
المقاومة الذي يبقى هو الرهان دائما ً
لتحرير أرض��ه وإلس��ق��اط المشروع
االس��ت��ع��م��اري وك��ي��ان��ه اإلسرائيلي
العنصري المحتل».

اختتم الرئيس سعد الحريري
زيارته إلى موسكو بلقاء الرئيس
الروسي فالديمير بوتين في منتجع
سوتشي على البحر األس���ود ،في
حضور مستشار بوتين للشؤون
الخارجية يوري أوشاكوف ،ممثل
الرئيس ل��ش��ؤون ال��ش��رق األوس��ط
ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ميخائيل
بوغدانوف ،مدير مكتب الحريري
نادر الحريري ومستشاره للشؤون
الروسية جورج شعبان.
وت��ن��اول اللقاء آخ��ر مستجدات
الوضع في لبنان والتطورات في
المنطقة ،ال سيما في سورية والعراق
واليمن.
ومساءً ،غادر الحريري سوتشي
متوجها ً إلى السعودية.
وك����ان ال��ح��ري��ري زار مجلس
ال��ن��واب ال��روس��ي «دوم���ا» واجتمع
مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية
في المجلس ألكسي بوشكوف ،في
حضور النائبين السابقين باسم
ال��س��ب��ع وغ��ط��اس خ����وري ،ون���ادر
الحريري وشعبان ،وج��رى خالل
اللقاء ع��رض األوض���اع ف��ي لبنان
والتطورات التي تشهدها المنطقة.
بعد االجتماع قال بوشكوف»:كان
لقاء مهما ً ج��دا ً ن��ظ��را ً إل��ى الوضع
الخطير الذي تعيشه منطقة الشرق
األوس����ط ،وب��ال��ط��ب��ع ف���إنّ روس��ي��ا
مهتمة ،إل��ى أقصى ح �دّ ،باستقرار
األوض��اع هناك ،وخصوصا ً في ظ ّل
المواجهات التي تحصل بين أكثر
من جهة وعلى أكثر من صعيد ،وأنا
ال أعتقد أنّ من الممكن لدولة بمفردها
أن تجد الح ّل للتوصل إلى االستقرار
في هذه المنطقة».
وأضاف« :لقد كانت روسيا ،إلى
ح ّد ما ،غائبة عن المنطقة على مدى
عشرين عاماً ،ألنها كانت منشغلة
بمسائل داخلية منها االقتصاد ،وقد
سمحنا للواليات المتحدة بأن تجد
حلوال ً للصراعات ،فكانت النتائج
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بوتين مجتمعا ً مع الحريري
مخيبة للغاية ،بحيث أننا لم نر أي
جديد قد تحقق بالنسبة إلى القضية
الفلسطينية ،كما رأينا أنّ العراق
أصبح محتالً
ومقسماً ،إضافة إلى
ّ
قيام الدولة اإلسالمية التي جاءت
نتيجة لبعض السياسات األميركية
المتبعة ،كذلك الحظنا تزايدا ً واضحا ً
في حاالت الالاستقرار كما في ليبيا
واليمن وس��وري��ة .ل��ذا ف��إنّ روسيا
تنوي لعب دور أكبر في المنطقة،
وفي هذا اإلطار جاءت زيارة الرئيس
الروسي إلى مصر وزي��ارة الرئيس
عبد الفتاح السيسي إل��ى موسكو
لتشكل خ��رق �اً ،م��ا يؤشر إل��ى قيام
عالقات جديدة بين البلدين ،وأنا
أعتقد أنّ هذه العالقات ستتطور في
شكل سريع اآلن».
ورأى بوشكوف أنّ «لبنان يشكل
مثاال ً فريدا ً للتعايش بين مختلف
الطوائف واالتنيات في بلد واحد على
قواعد معقولة ،ويمكن لهذا البلد أن
يشكل مثاال ً يحتذى به لدول أخرى،
وخصوصا ً في الشرق األوسط الذي
تشهد الكثير من بلدانه مواجهات
بين مختلف مكوناتها».

وتابع»:إنّ لبنان ليس أكبر دولة
في المنطقة ،ولكنه من بين األهم،
ولهذا السبب لطالما أولينا أهمية
كبيرة لعالقاتنا معه ،ووقفنا إلى
جانب الشعب اللبناني في مواجهته
لشتى أن��واع التدخالت ،كما حدث
خالل االعتداءات اإلسرائيلية ،ونحن
مهتمون كثيرا ً باستقراره وسرعة
تطوره ،واستقبال الرئيس بوتين
للرئيس ال��ح��ري��ري يشكل دل��ي�لاً
واضحا ً على األهمية الكبيرة التي
نوليها لبالدكم».
ور ّدا ً على س��ؤال أك��د بوشكوف
«أنّ المسالة السورية معقدة جداً»،
الفتا ً إلى أنّ «الشرط األساسي الذي
ال غنى عنه للتوصل إلى اتفاق في
ش��أن س��وري��ة ه��و أال ت��ش��ارك قوى
التطرف اإلسالمي كجبهة النصرة
وداع��ش بالحكم في سورية ،وهو
أمر مرفوض بالمطلق .أما عن كيفية
ق��ي��ام حكومة ج��دي��دة ف��ي سورية
تؤمن االستقرار في البالد والتعايش
بين مختلف المجموعات ،فأنا ال
أرى أنّ أحدا ً اليوم يملك جوابا ً على
ذلك».

اللقاء الوطني :تع ّثر عمل الم�ؤ�س�سات
ي�شير �إلى �أزمة نظام �سيا�سي
أسف «اللقاء الوطني» ،في بيان إثر اجتماعه الدوري
في مكتب الوزير السابق عبد الرحيم مراد وبرئاسته،
لـ«حال التعثر في عمل مؤسسات الدولة الرسمية وفي
طليعتها السلطة التشريعية التي تشكل الطابع األبرز
في الوضع الراهن للبالد ،ما يشير إلى وجود أزمة نظام
سياسي تتكشف عوراته عند ك ّل استحقاق».
ودعا إلى «حوار وطني شامل تشارك فيه األطراف
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية ك��اف��ة ،بدل
ال��ح��وارات الثنائية م��ن أج��ل تطبيق صحي وسليم
لروح اتفاق الطائف في إلغاء التمايز بين مواطن وآخر
لتحقيق عدالة وطنية تضع لبنان على سكة الوحدة
الحقيقية».
وإذ اعتبر اللقاء أنّ «معركة القلمون على الحدود
الشرقية للبنان ،تشكل مفصالً أساسيا ً في تأمين
االستقرار على الحدود الشرقية» ،طالب «الجيشين
اللبناني وال��س��وري والمقاومة بمزيد من التنسيق
إلخراج هذه المجموعات المسلحة التكفيرية التي نرى
في وجودها على حدودنا الشرقية وعلى المرتفعات
اللبنانية مسا ً بالسيادة الوطنية وتهديدا ً ألمن لبنان
واس��ت��ق��راره» .ورأى أنّ «م��ح��اوالت بعض األط��راف
ال��وق��وف ف��ي وج��ه عملية التنسيق بين الجيشين

والمقاومة أو تقديم أي عون للقوى التكفيرية المسلحة،
هي رهانات على غير المصلحة الوطنية».
كما اعتبر أنّ نتائج انتخابات المجلس اإلسالمي
الشرعي األعلى «تؤكد أنّ الشارع اإلسالمي السني ال
تحكمه رؤية أحادية واحدة بل هو متعدّد ومتنوع ،األمر
الذي يساعد على عودة دار اإلفتاء إلى موقعها الوطني
واإلسالمي الجامع بعيدا ً من االستئثار والهيمنة».
وتوقف اللقاء أمام الذكرى الـ 67للنكبة الكبرى في
فلسطين ،مشدّدا ً على أنّ «الوعي الجماهيري يجب أن
ينطلق من أنّ فلسطين هي قضية العرب المركزية وأنّ
أي حراك عربي ال يأخذ في أولوياته استعادة فلسطين
لن يشكل حراكا ً يهدف لحرية األمة».
واعتبر أنّ «أي لقاء خارج األراضي العربية ،كالدعوى
إلى اجتماع عربي في كامب دايفيد ،لن يكون في مصلحة
العرب وال في مصلحة أمنهم القومي الذي لن يتحقق إال
موحد تكون وجهته فلسطين ،وإنّ
من خالل عمل عربي
ّ
ك ّل الصراعات الجانبية الداخلية واإلقليمية ال تخدم إال
أعداء األمة وأمن الكيان الصهيوني».
وأك��د اللقاء «ض��رورة االلتزام بتطبيق الهدنة في
اليمن وف� ّ
�ك الحصار عنها وال��دخ��ول ف��ورا ً في حوار
سياسي يشمل األطراف السياسية كافة».

لقاء الأحزاب يطالب بالتن�سيق
بين الجي�شين اللبناني وال�سوري والمقاومة
ت��وق��ف ل��ق��اء األح����زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية،
ف��ي ب��ي��ان بعد اجتماعه ال���دوري
أمس في مق ّر هيئة تنسيق اللقاء،
عند «اإلنجازات التي يحققها رجال
المقاومة والجيش العربي السوري
في مواجهة الجماعات اإلرهابية
التكفيرية المسلحة ف��ي ج��رود
القلمون السورية والجرود اللبنانية
المقابلة ل��ه��ا ،ف��ي سبيل تحرير
ه��ذه الجرود من خطر المسلحين
اإلرهابيين الذين ارتكبوا الجرائم
وال��م��ج��ازر ف��ي ح� ّ
��ق اللبنانيين
والسوريين ،وما زال��وا يحتجزون
العسكريين ويأخذون بلدة عرسال
وأهلها رهينة لمواصلة مشروعهم
التخريبي الفتنوي».
ودعا اللقاء «الحكومة اللبنانية
إل��ى ات��خ��اذ م��وق��ف واض���ح ،يوفر

ك� ّل الصالحيات للجيش اللبناني
للتنسيق وال��ت��ع��اون م��ع الجيش
العربي السوري والمقاومة للقضاء
على خطر اإلرهابيين التكفيريين».
وحذرمن«خطورةاستمرارقيادات
 14آذار في االستمرار في إطالق
المواقف والتصريحات التي تقلل
من خطر داعش والنصرة من ناحية،
وتنتقد الجهد الوطني الكبير الذي
تقوم به المقاومة دفاعا ً عن جميع
اللبنانيين من ناحية ثانية» ،مح ّمالً
«قيادات  14آذار المسؤولية عن ك ّل
األخ��ط��ار التي أص��اب��ت وستصيب
لبنان واللبنانيين بفعل السياسات
التي لم يحصد اللبنانيون من ورائها
سوى الكوارث واستمرار االضطراب
األمني وعدم االستقرار».
من ناحية أخ��رى ،استنكر اللقاء
«تصرفات وزير العدل أشرف ريفي

المنافية لقيم العدل ،والتي تشكل
تعديا ً ّ
فظا ً على القضاء والقوانين،
وال سيما تدخله السافر في الحكم
القضائي الذي صدر في ّ
حق الوزير
السابق ميشال سماحة» .ورأى «أنّ
ه��ذه التصرفات تشبه ممارسات
الميليشيات الخارجة على القانون»،
مطالبا ً رئيس الحكومة تمام سالم
«بوضع ح� ّد لها ألنها تلحق أفدح
األض��رار بصورة الحكومة وهيبتها
ودورها في حماية استقاللية القضاء
واحترام األحكام الصادرة عنه».
ودان ال��ل��ق��اء «ج��ري��م��ة اغتيال
أسعد ال��وراق ،الشخصية الوطنية
في عكار» ،مطالبا ً األجهزة األمنية
«ب��اإلس��راع في مالحقة المجرمين
الذين ارتكبوا هذه الجريمة ،إضافة
إل��ى ج��رائ��م االغتيال السابقة في
الشمال».

حمدان :عندما تنتهي معركة القلمون يعلن عنها
اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة
داخلياً ،اعتبرت الكتلة أنّ «استمرار
الفراغ الرئاسي .هو في الحقيقة مؤشر
إل��ى قياس عمق األزم���ة السياسية
المتفاقمة في لبنان ،وليس سببا لها.
وكذلك هو األم��ر بالنسبة إل��ى تعثر
العمل الحكومي والتشريعي» ،الفتة
إلى «أنّ إصرار البعض على المسارات
الخاطئة المتجاوزة للوفاق الوطني،
وعلى األداء المتفلت من ك ّل الحسابات
والتوازنات الوطنية ،وتهميش بقية
الشركاء في الوطن ،واالستقواء عليهم
بالخارج أو ب��اإلره��اب أو ممارسة

التحريض ضدهم ،سيفضي في نهاية
المطاف إلى تخريب البالد وتوسعة
االنقسام وتعطيل النظام العام .كما
أنّ إص��رار ه��ذا البعض على اعتماد
سياسة ازدواجية المعايير إزاء عمل
المختص وممارسة التهويل
القضاء
ّ
واالب��ت��زاز ض��ده ،وع��دم التمييز بين
شرعة القانون وميوله السياسية
المتقلبة ،لن يمكنه من ترهيب القضاة
وال من وض��ع ي��ده على القضاء وال
م��ص��ادرة أق��واس��ه وال إم�ل�اء ميوله
عليه.

رأى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين
 المرابطون العميد مصطفى حمدان «أنّ ما يجري في جبالالقلمون اليوم هو تطور طبيعي لألحداث التي تجري على
أرض سورية العربية».
وقال في تصريح»:كانت المقاومة والجيش السوري
أمام خيارين :إما أن يتركا المبادرة للمسلحين واإلرهابيين
في البدء بعمليات التخريب ،وإما أن تكون هناك معالجة
ميدانية تخدم الحالة االستراتيجية الكبرى في الواقع
السوري .لذلك فإنّ ما نشاهده اليوم من حراك عسكري يؤثر
إلى ح ّد كبير في الواقع االستراتيجي للمعركة في سورية».
وأشار إلى أنّ «المعركة في القلمون لن يعلن عنها حتى
تنتهي ،ما معناه عندما تنتهي معركة القلمون يعلن عنها
وتتحقق كامل العملية التطهيرية ض ّد المسلحين».
وعن التأثيرات على جبهة الجيش في عرسال ،أشار

حمدان الى»أنّ الخطوط الدفاعية للجيش اللبناني متينة
وإمكانياته القتالية متقدمة والواقع اللوجيستي مريح،
باإلضافة إلى أنّ البيئة اللبنانية الحاضنة لهذا الجيش
معادية لإلرهابيين ،حتى في عرسال هم إلى جانب الجيش
بسبب ما عانوه من إرهاب وتخريب على أرض عرسال،
لذلك المعركة متكاملة .فالجيش اللبناني يقوم بمه ّماته في
الدفاع عن الحدود ومنعهم من دخول عرسال ،ومن الناحية
األخرى فإنّ حزب الله والجيش السوري يتقدمان في دحر
التكفيريين».
ولفت إلى «أنّ المعركة التي ستحتدم بعد السيطرة على
التالل االستراتيجية ستكون في مزارع رنكوس».
وكان حمدان التقى وفدا ً من مكتب «أنباء التقريب» في
بيروت ،حيث جرى البحث في األوضاع الراهنة في لبنان
والمنطقة.

