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دعا �إلى �إجراء انتخابات نيابية قبل الرئا�سية بقانون ي�ؤ ّمن المنا�صفة «الم�ستقبل» يوا�صل ت�أجيج ال�شارع والتهويل على الق�ضاة

عون :التجاوزات �ش ّرعت الأبواب
لإعادة النظر في جميع مرتكزات الحكم

ال�ساحلي :تحقير ريفي للمحكمة جرم يعاقب عليه القانون
ال�سيد :ت�سريب �أجزاء من ت�سجيالت �سماحة – كفوري ت�ضليل للر�أي العام

رأى رئ��ي��س»ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر
واإلص�ل�اح النائب ميشال ع��ون أنّ
التجاوزات الدستورية والقانونية
وال��م��ال��ي��ة ال��ح��اص��ل��ة ل��غ��اي��ة اآلن،
ش��رع��ت األب���واب إلع���ادة النظر في
جميع مرتكزات الحكم ،معربا ً عن
اعتقاده بـ«أننا دخلنا مرحلة الع ّد
العكسي».
وخ�ل�ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي عقده
أم��س في دارت��ه في الرابية ،تناول
فيه التطورات الراهنة و«أزمة الحكم
المتمادية التي يمر فيها لبنان منذ
عام  1990واألخطار الكبرى التي
يتعرض لها»،
ق��دم ع��ون «ح��ل��وال ً ل��ل��خ��روج من
األزم��ات الدستورية أبرزها «إجراء
انتخابات نيابية قبل الرئاسية،
على أس��اس قانون انتخاب جديد
يؤمن المناصفة بين المسيحيين
والمسلمين وفقا ً للدستور ووثيقة
الوفاق الوطني».
وق������ال»:ال ش���ك ف���ي أنّ لبنان
اليوم يتعرض ألخطار كبرى ،منها
خ��ارج��ي��ة ومنها داخ��ل��ي��ة وكالهما
ي��ت��ف��اع�لان وي��ض��خ��م��ان بعضهما
بعضاً .وإذا كانت األخطار الخارجية
من صنع غيرنا وال نستطيع السيطرة
عليها ومن الواجب تعزيز قدراتنا
لمواجهتها ،فاألخطار الداخلية من
صنعنا كلبنانيين ،ما يرتب علينا
واجب العمل معا ً إلزالتها».
وأش���ار إل��ى أنّ «لبنان يم ّر منذ
العام  1990بأزمة حكم متمادية،
وقد أصبح من الضروري أن نحدّد
األسباب» ،الفتا ً إلى أنه «بعد مرور
 25عاما ً على إق��رار وثيقة الوفاق
الوطني ،آن لنا أن نرفع الصوت في
وج��ه الكذب ال��ذي راف��ق ع��دم تنفيذ
القسم األكبر من بنودها».
وقال»:عندما بدأ التفكير بانتهاك
ال��دس��ت��ور ع��ب��ر ال��ت��م��دي��د لمجلس
النواب ،تشاورنا مع األكثرية ،وكان
موقفها رفض هذا اإلجراء .ولكن ،مع
األسف الشديد ،أخ ّل بالوعد ،ومدّد
للمجلس م��رت��ي��ن .وه��ك��ذا ،تتحكم
اليوم هذه األكثرية باتخاذ القرارات
وكأنها انتخبت البارحة .كذلك حدث
للقيادة العسكرية ،بحيث أبقي قائد
الجيش في موقعه سنتين ،خالفا ً
للقوانين».
ورأى أنّ الدولة بلغت «مرحلة
التفكك والعجز ،وتفلتت من ضوابط
ممارسة الحكم ،وك ّل ما ال تستطيع
الحكومة مجتمعة إقراره ضمن إطار
القوانين ،تترك وزي��را ً يقره بنفسه
خارج إطار القوانين ،وقس على ذلك
التعيينات األمنية».
وأك����د أنّ «ال��ح��ك��وم��ة الحالية
وج��دت ،بتسهيل وتنازل منا ،لكي
نؤمن بمشاركتنا الح ّد األدن��ى من
االس��ت��ق��رار األم��ن��ي واالق��ت��ص��ادي،

واص���ل ت��ي��ار المستقبل تأجيج ال��ش��ارع
والتهويل على القضاة ،على خلفية الحكم
ال��ص��ادر ف��ي ح� ّ
��ق ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ميشال
سماحة.
وغ ّرد الرئيس سعد الحريري عبر «تويتر»
ع��ل��ى ال��ح��ك��م ال���ص���ادر ف���ي ح� ّ
���ق س��م��اح��ة،
بالقول»:سماحة حاول إشعال حرب أهلية فحكم
بأربع سنوات .وسام(الحسن) أحبط محاولته
وأنقذ ك ّل اللبنانيين من الحرب فت ّم إعدامه .أمام
أي محكمة تستأنف هذه األحكام»؟
واستنكرت كتلة المستقبل الحكم ،وأعلنت
في بيان بعد اجتماعها أمس« ،دعمها الكامل
للمواقف والمطالب التي أعلنها وزي��ر العدل
أشرف ريفي ،وأولها تمييز الحكم الصادر عن
المحكمة ،وذل��ك عبر اتباع الطرق القانونية،
من ضمن المؤسسات الدستورية والقضائية
للوصول إل��ى ه��ذا ال��ه��دف ال��م��رج��و ،والعمل
بأقصى الطاقة من أجل تعديل قانون القضاء
العسكري الذي يرعى عمل المحكمة العسكرية
بحيث تحصر صالحياتها بمحاكمة العسكريين
وإعادة بقية الصالحيات المتعلقة بالمدنيين
إلى المحاكم العادية».
وكشفت أنها ستجري «االتصاالت الالزمة
بالسلطات القضائية والمؤسسات الدستورية
وال��م��راج��ع األمنية والفعاليات السياسية
واألمنية ،وعلى أكثر من صعيد لمتابعة هذه
القضية».
أما ريفي ،فقد واصل ،بدوره ،عراضاته ض ّد
القضاء ،فاستقدم تيار المستقبل إلى مكتب
ريفي بعض الجمعيات الحقوقية وهيئات
من المجتمع المدني برفقه أعضاء من قطاع
المحامين في التيار.
وق��ال ريفي بعد ال��ل��ق��اء»:أح��ده��م طالبني
باالستقالة ولكنني مستمر في قضيتي ولست
خائفا ً على الكرسي فهذا المنصب لم يورثني
إي��اه أب��و أش��رف ريفي وأن��ا مستم ّر ف��ي حمل
رسالتي وقضيتي».
وأعلن أننا «على موعد بعد أسبوعين أو ثالثة

عون خالل مؤتمره الصحافي
ف��م��اذا يبقى م��ن داع ل��وج��وده��ا إن
هي تخلفت عن واجبها األمني األول
بتوفير الشرعية للقيادات األمنية،
وعن إلزامية تنفيذ قراراتها المتعلقة
بأزمة النزوح السوري التي تشكل
أخطر أزمة وجود للبنان في تاريخه
المعاصر ،وعن واجبها االقتصادي
بإهمال المشاريع المنتجة التي
توفر الحاجات الحياتية للمواطن
والموارد للخزينة»؟
وتساءل« :هل نحن في حاجة إلى
مثل هذه الحكومة؟».
وت��اب��ع ع��ون« :نحن ال��ي��وم أم��ام
ح��ك��وم��ة ت��ع��ج��ز ع���ن إن���ج���از أه��م
ال��ق��رارات ،ألنها تحاول الهروب من
احترام الحقوق والقوانين والعدالة،
ولنذكر منها ،على سبيل المثال،
القرار المتعلق بالتعيينات األمنية،
ع��ن��دم��ا ت��ه�� ّرب ال��ف��ري��ق ال���ذي عقد
معنا االتفاق حول هذه التعيينات،
بذريعة أع���ذا ٍر تعيسة سربت إلى
اإلعالم ،ومن هذه األعذار «الخالّقة»،
أنّ المرشح لقيادة الجيش وال��ذي
يق ّر له الجميع باألفضلية والقدرة
واإلن���ج���ازات واألخ��ل��اق ،عليه أن
يدفع ثمنا ً بسبب القربى التي ليس
لها أي عالقة بكفاياته أو بأدائه
المهني .فهل ه��ذا يشكل خطيئة
مميتة تسقط مرتكبها من الحقوق
المدنية ،وتمحو المسيرة البطولية
الطويلة والمستمرة التي عاشها
م��دى حياته المهنية وال ي���زال»؟
وهل من أحد يستطيع أن يحدّد لنا
المعايير التي تتبع في اختيار القادة
والمسؤولين؟».
وق���ال»:ن���ح���ن م����ص���� ّرون على
المحافظة على المؤسسة العسكرية
بأعلى الكفايات المهنية ،وأسمى
القيم األخالقية ،ونحن لم ندعم يوما ً
ولن ندعم ،إلى أي موقع ع��ام ،غير
النخبة التي تشرف الموقع .ولن
نسمح بعد اليوم باستباحة حقوقنا،
المس بأي حقوق ألي من مكونات
أو
ّ
المجتمع اللبناني ،وال��ت��ج��اوزات

(ت ّموز)
الدستورية والقانونية والمالية
الحاصلة لغاية اآلن ،شرعت األبواب
إلع���ادة النظر ف��ي جميع مرتكزات
الحكم ،وأعتقد أننا دخلنا مرحلة
الع ّد العكسي ،بل دخلناها فعال».
ورأى «أنّ ال��ح��ل��ول الممكنة،
للخروج م��ن األزم���ات الدستورية
المتراكمة ،إلنقاذ الواقعين في هذه
الورطة ،تتدرج كاآلتي:
أوالً ،اعتماد االنتخابات الرئاسية
المباشرة من الشعب على مرحلتين،
األول��ى مسيحية ،والثانية وطنية،
والناجح في هذه االنتخابات تثبت
رئاسته في مجلس النواب.
ثانياً ،إجراء استفتاء شعبي ،ومن
ينال األكثرية ينتخبه المجلس.
ثالثاً ،يختار المجلس النيابي
بين األول والثاني من الموارنة األكثر
تمثيالً فيه.
رابعاً ،إجراء انتخابات نيابية ،قبل
االنتخابات الرئاسية ،على أساس
قانون انتخاب جديد يؤمن المناصفة
بين المسيحيين والمسلمين وفقا ً
للدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
مع تأكيد أنّ الحلول الثالثة األولى
ال تعدو كونها تسويات ،بينما الح ّل
الرابع هو الح ّل الدستوري».
وأضاف»:ليتذكر الذين أولوني
ثقتهم ،وع��دي لهم أنني لن أدعهم
يبكون بعد ال��ي��وم ب��إع��ادة مأساة
الدوحة في العام  .2008وإذا كان
البعض لم يقتنع بعد ،فأتمنى عليه
أال يجبرني على ت��ك��رار :يستطيع
العالم أن يسحقني ولكنه لن يأخذ
توقيعي».
وأك���د أنّ خ��ط��وات ستتبع ه��ذا
الكالم ،معلنا ً عن «زي��ارات سنقوم
بها لك ّل المسؤولين وزعماء الكتل
مفصل للمقصود من
النيابية لشرح
ّ
كالمنا اليوم».
وردا ً على سؤال ،قال عون« :أوال ً
إنني أعيد النظر في أداء الحكومة،
يصحح ما هو ناقص ،وإما
إم��ا أن
ّ
سيكون لدينا الموقف المناسب».

ال�سفارة الرو�سية احتفلت بالن�صر على الفا�شية

زا�سيبكين :نوا�صل جهودنا لتعزيز
الأمن واال�ستقرار في العالم

من االحتفال
أحيت السفارة الرروسية الذكرى الـ 70لـ«االنتصار في
الحرب الوطنية العظمى» ،باحتفال في قصر األونيسكو
برعاية وزي��ر التربية الياس بو صعب ،ممثالً بغسان
شكرون ،وفي حضور السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين
وممثلين ألحزاب وشخصيات سياسية وحزبية وحشد من
أبناء الجالية الروسية.
ب��دأ االح��ت��ف��ال بالنشيدين اللبناني وال��روس��ي ،ثم
ألقى زاسيبكين كلمة قال فيها« :احتفلنا بهذه الذكرى
المجيدة إدراكا ً منا مرة أخرى لهذا اإلنجاز الجبار للشعب
السوفياتي ،وكما قال الرئيس فالديمير بوتين ان االنتصار
العظيم سيبقى دائما ً في قمة البطولة في تاريخ بالدنا».
وأضاف»:وضع منطق توحيد جهود الشعوب من أجل
السالم واألم��ن واالستقرار واالزده��ار في أس��اس النظام
العالمي بعد الحرب عندما أنشئت األمم المتحدة وتبلور
نظام الشرعية الدولية المعاصر ،إال أنه يكثر اليوم خرق
المبادئ األساسية التي يعتمد عليها المجتمع الدولي،
وخصوصا ً في السنوات األخيرة».
وأك���د أنّ «روس��ي��ا ال ت���زال ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف تدعو
بإلحاح إلى إقامة عالم األقطاب المبني على أساس األمن
المتساوي وغير المجتزأ لجميع الدول والشعوب ،وفي
الوقت عينه نعت ّز بالقيم التقليدية والمفاهيم األخالقية
والخير والحقيقة والعدالة».
وأش��ار إلى «أنّ االحتفاالت بعيد النصر تع ّم موسكو
وغيرها من المدن والقرى الروسية وربوع العالم كله ،بما
في ذلك لبنان ،وإنّ الشعب الروسي ال ينسى الصفحات
المجيدة لتاريخه ،ويفتخر ببطولة آبائه وأجداده».
وختم« :نواصل جهودنا في جميع المجاالت من أجل

تطور روسيا وازده��اره��ا وتعزيز األم��ن واالستقرار في
العالم ،ونعتمد على الصداقة والتعاون مع الدول العديدة،
بما في ذلك في الشرق األوسط ،وخصوصا ً العالقة الودية
التقليدية والتاريخية مع لبنان ،والمهم أننا نتقدم إلى
األم��ام ونتوصل إلى مستويات جديدة ،طبقا ً للمصالح
الجذرية لشعوبنا .نحيّي النصر العظيم والصداقة بين
لبنان وروسيا ،ونشكر ك ّل منظمي االحتفاالت التي جرت
في لبنان».
نشاطات
وانطلقت نشاطات االحتفال بتوزيع جوائز مسابقة
«سجادة السالم» التي ب��دأت في موسكو وش��ارك فيها
أطفال من لبنان ومن روسيا ،والتي تهدف إلى إرساء القيم
اإلنسانية واألخالقية وترسيخ السالم بين الشعوب.
وقدمت أغنية نشيد السالم «كاتيوشا» ولوحات راقصة
وفنية وغنائية روسية ولبنانية باللغة الروسية ،وعرض
فيلم عن النصر ترافق مع الوقوف دقيقة صمت إجالال ً
ألرواح الشهداء.
ووزعت شهادات تقدير على الرئيس سليم الحص ممثالً
بمستشاره رفعت بدوي ،ورئيس أساقفة الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا
درويش ،والوزير السابق طالل الساحلي ،ورئيس اتحاد
بلديات كسروان الفتوح ابراهيم ح��داد ،والعميد فضل
ضاهر ،ورئيس بلدية الشياح إدمون غاريوس ،والعالمة
السيد علي فضل الله ،ورئيس بلدية بيت مري أنطوان
بارود ،ومدير جامعة  AUCEجان أبي غانم.
ثم ج��ال الحضور على معرض للحرف والمأكوالت
واألعمال الفنية الروسية واللبنانية.

على مشارف وضع مسار استراتيجي وشارفنا
على إنهاء مشروع القانون الذي سأرفعه في
مجلس ال���وزراء لتعديل المحكمة العسكرية
المتخصصة
وإيجاد منظومة جديدة للمحاكم
ِّ
بدل المحاكم الخاصة».

الساحلي

وردا ً على مواقف ريفي ،قال عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب نوار الساحلي في تصريح:
«ل��م تفاجئنا تصرفات ال��وزي��ر أش��رف ريفي،
الذي يبدو أنه حتى الساعة ليس مقتنعا ً بأنه
وزير للعدل في حكومة المصلحة الوطنية ،وال
المواقف المتشنجة التي أدلى بها تعليقا ً على
الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية
الوزير السابق ميشال سماحة».
واعتبر أنّ «التصرف ال��ذي ق��ام به السيد
ريفي ك��ر ّد فعل على حكم ص��ادر عن المحكمة
العسكرية هو تصرف مخالف للقانون ولسلوك
رج��ل ال��دول��ة ،كما أن��ه مخالف لتصرف وزير
معني بالملف ال��ذي يهاجمه ويتهكم عليه»،
واصفا ً كالم ريفي بأنه «تطاول غير مسبوق
على القضاء والقضاة والعدل».
وأش��ار الساحلي إل��ى أنّ «طلب ريفي من
مدعي عام التمييز تقديم نقض للحكم الصادر
نص
عن المحكمة العسكرية هو أمر ال يوجد أي ّ
في القانون اللبناني يجيزه ،كما أنّ تحويل
القاضية(ليلى) رعيدي إلى التفتيش القضائي
بسبب حكم هو تدخل سافر في عمل القضاء
وهو فضيحة في ح ّد ذاتها».
ولفت إلى «أنّ تحقير المحكمة والقضاء ،كما
فعل السيد ريفي ،هو جرم جزائي يعاقب عليه
قانون العقوبات اللبناني في المادة /383/
تنص على سجن من يرتكب هذا
منه ،والتي
ّ
الفعل .وما قام به السيد ريفي هو جرم مشهود،
ويجب أن يبنى على الشيء مقتضاه».
وخ��ت��م ال��س��اح��ل��ي»:ع��ل��ى السيد ري��ف��ي أن
يحسم أمره ويتخذ خياره :هل هو وزير للعدل
في حكومة المصلحة الوطنية؟ أم هو قائد

�سليمان يرف�ض �إلغاء «الع�سكرية»
تمنى الرئيس ميشال سليمان «أن تصدر جميع المحاكم أحكامها باسم
الشعب اللبناني من دون أي خضوع أو التفات إلى مبدأ المالءمة السياسية
إلقناع المواطن بأننا ال زلنا نعيش في دولة القانون».
وشدّد سليمان ،خالل استقباله نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل ،على ض��رورة «تشديد األحكام القضائية في ّ
حق المسؤولين
الحاليين أو السابقين بأش ّد العقوبات ،ألنهم يستفيدون من التسهيالت
والشهرة والمنصب ،وهذا ما ال يجوز استخدامه لغايات شريرة وغير مشروعة
وخطورة قدرتهم على التأثير على سلوك الرأي العام».
وقال سليمان »:بصرف النظر عن قضية ميشال سماحة ،يجب عدم إلغاء
المحكمة العسكرية أو ربطها حصرا ً بهذا الملف ،ألنّ الجيش اللبناني مكلف
بمه ّمات حفظ األمن على األراضي اللبنانية كافة ،ويعود إلى مفوض الحكومة
وهو موضع ثقة ،أن يطعن في الحكم أمام محكمة التمييز العسكرية ،التي لها
الحق بقول كلمتها األخيرة» ،معتبرا ً أنّ هذا «ال يتعارض أو يمنع إطالقا ً من
تصويب عمل هذه المحكمة وصالحياتها ،على أن يأتي ذلك من خالل مشروع
متكامل يحقق استقاللية السلطة القضائية».
م��ن جهة أخ��رى ،ناقش سليمان م��ع وزي��ر ال��دف��اع «ش��ؤون المؤسسة
العسكرية وجهوزية الجيش اللبناني الذي يقوم بواجبه في المه ّمات المكلف
بها كافة».

يزبك :نطالب ب�صوت عال
بانتخاب رئي�س للجمهورية
اعتبر الوكيل الشرعي العام للسيد الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك
«أنّ مسؤولية اللبنانيين تطهير ما تبقى من جرود عرسال ،حتى يتم تأمين
عرسال والمحيط من الشر المستطير ،وعدم االلتفات إلى األصوات التي اعتدنا
عليها مع ك ّل انتصار للوطن في مواجهة العدو اإلسرائيلي والعدو اإلرهابي
التكفيري».
وخالل كلمة ألقاها في بعلبك ،في حضور النائب علي المقداد ورئيس اتحاد
بلديات بعلبك حسين عواضة ،قال يزبك« :يجب أن تدعم المؤسسات ويصار
إلى جلسة تشريعية إلقرار مشاريع هي حق للمواطن ،وال يجوز التفريط بها،
وما يسمع بإلقاء الالئمة على حزب الله في عدم انتخاب رئيس للجمهورية،
تنفيذا ً ألجندة إقليمية ،وأنه لو اتفق المسيحيون على رئيس وكان(سمير)
جعجع ،فسوف يقاتل ح��زب الله ،فضالً عن ع��دم حضوره الجلسة .إنها
إرهاصات وتخيالت واتهامات فالمشكلة مشكلتهم .ونحن نطالب بصوت عال
يجب بأن يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية وهو من الضروريات .ولم يعد
خافيا ً على أحد الدولة اإلقليمية التي رفضت انتخاب وإيصال الرئيس القوي
إلى القصر ،ألنه لم يكن أداة طيعة لمشروعها».
وأك��د وجوب»دعم المؤسسات األمنية والعسكرية وتعزيز دور الجيش
اللبناني لتتكامل بذلك عناصر قوة لبنان وحماية حدوده واستقالله».
وأضاف»:اليوم ،ذكرى النكبة المشؤومة عام  .1948لقد مضى عليها67
سنة ،وما أعقبها من تداعيات ومجازر وتهجير وحروب ودمار وخراب وأسر.
ومع كل ذلك ،لن نفقد األمل بالتحرير وع��ودة فلسطين كاملة إلى قلب األمة
العربية واإلسالمية».
وسأل« :ما يخطط له في كامب ديفيد في لقاء مع زعماء الخليج ،هل يختلف
في معطياته عن لقاء شرم الشيخ في مصر ،الذي تمخض عنه تحالف عربي
ولد عاصفة الحزم واعتداء وجريمة بقيادة أميركية ـ سعودية على بلد عربي
إسالمي لمدة سبعة أسابيع ،وإعالن وقف نار ّ
هش في اليمن؟»
وشدّد على وجوب»أن يعود الجميع إلى صوابهم والتمسك بالحق واالعتماد
على الله ،ووحدة الكلمة ورفع أيدي المستكبرين والمستغلين والطواغيت،
وبهذا يكون الحل ،وتنتصر شعوبنا وأمتنا على آلة الحرب والدمار والخراب
ومن دونها إلى مزيد من التشتت والقتل والدمار».

النابل�سي :عملية القلمون �ضرورية
رأى الشيخ عفيف النابلسي في تصريح «أنّ معاناة اإلرهابيين في القلمون
أصبحت أكثر عمقا ً ولم يعد بوسعهم إال الفرار أو مالقاة القتل يائسين مفلسين».
واعتبر»أنّ حقل التوازنات بدأ يتغير بصورة جذرية لصالح المقاومة» ،مشيرا ً
إلى أنّ «العملية في القلمون كانت خطوة ضرورية إلبعاد اإلرهابيين عن أرضنا
وحدودنا».
وقال النابلسي« :إنّ من يعتقد من القوى التي تسمي نفسها سيادية أنّ لبنان
سيكون بمنأى عن الخطر التكفيري فهو واهم واهم ،إذ ليس ثمة سبيل إلى الحفاظ
على الكيان واالستقرار إال بقطع دابر التكفيريين من غير إبطاء قطعا ً حاداً».
وختم« :إنّ هؤالء الذين يقفون على الحياد اليوم ،أو أولئك الذين يحرضون
ض ّد حزب الله ،ال يعرفون أنّ قيمة ك ّل قطرة من دماء الشهداء هي حياة لهم ولك ّل
اللبنانيين».
من جهة أخرى ،تحدث النائب الوليد سكرية خالل لقاء نظمه حزب الله في
بلدة النبطية الفوقا عن «أهمية معركة القلمون االستراتيجية ،وخصوصا ً في
هذه المرحلة التي تحاول الكثير من الدول الداعمة لإلرهاب التكفيري أن تسيطر
على مناطق نفوذ ،مستخدمة ك ّل أساليب القتل والسالح والدمار للترويع أكثر»،
مؤكدا ً «أنّ لبنان اليوم بقوة جيشه ومقاومته قادر على مواجهة هذه المجموعات،
وبالتالي قادر أن يبقي البلد متماسكا ً بالح ّد األدنى عن التأثيرات المرعبة التي
تخيم على المنطقة بدءا ً من العراق ،إلى اليمن ،وسورية».

لمحاور وشوارع؟ وأين هو مشروع الدولة وأين
المؤسسات أمام تلك الممارسات؟».

السيد

وف��ي السياق ،اعتبر ،ال��ل��واء الركن جميل
السيد ،في بيان ،أنّ «لجوء تيار «المستقبل»
ووزي��ر عدله أشرف ريفي إلى تسريب لقطات
وأج����زاء منقوصة م��ن تسجيالت سماحة ـ
كفوري إلى اإلعالم يشكل في ح ّد ذاته تزويرا ً
للوقائع ومحاولة خبيثة لتضليل الرأي العام
وتحريضه ض ّد القضاء ،في حين أنّ اإلحتكام
إلى ال��رأي العام كان يوجب على هذا الفريق
التحلي بالصدق والشجاعة ف��ي وض��ع ك ّل
تلك التسجيالت واألش��رط��ة بكاملها ،والتي
تمتد لساعات ،بتصرف اإلعالم كله كي يحكم
ال���رأي ال��ع��ام بنفسه على م��ا ج��اء فيها من
أحاديث ووقائع تثبت من استدرج من ،ومن
زرع النية الجرمية في رأس من ،وكيف سلّم
فرع المعلومات إلى سماحة عبر مخبره ميالد
كفوري الئحة بالمتفجرات المطلوب استقدامها
من سورية ،علما ً بأنّ القاصي والداني يعرف
تماما ً أنّ سورية ال تحتاج مطلقا ً إلى خدمات
سياسي لبناني كميشال سماحة وأمثاله ،فيما
لو كانت لديها النية بنقل حربها إل��ى لبنان
ض� ّد من يتسللون إليها ويسوقون األسلحة
واإلرهابيين ويحمونهم في بعض المناطق
اللبنانية منذ بداية األزمة السورية إلى اليوم».
ووص���ف السيد التصريحات وال��م��واق��ف
التحريضية التي صدرت عن تيار «المستقبل»
وحلفائه ،إثر صدور الحكم ،بأنها «مشينة وال
مسؤولة ،تليق بزعران الشوارع وقطاع الطرق،
وت��ه��دف إل��ى استيعاب وخ���داع الموقوفين
اإلسالميين الذين استخدمهم تيار «المستقبل»
ووزير عدله أشرف ريفي في حروب طرابلس
ثم رموا بهم في السجون من دون محاكمة إلى
اليوم ،كما تشكل تلك المواقف تدخالً سافرا ً في
األحكام القضائية وترهيبا ً غير مسبوق ،ليس
للقضاء العسكري فحسب ،بل للقضاء اللبناني
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عامة وللقضاة في مختلف المواقع والمحاكم».
وأشار السيد إلى أنه «بعيدا ً عن الدفاع عن
الجرم الذي استدرج إليه سماحة ،فإنّ السبب
الرئيسي في كون الحكم قد جاء مخفضا ً في
حقه يعود أساسا ً إلى كون تيار «المستقبل»
بشخص وزيره ريفي قد أخفى المخبر ـ الشاهد
ميالد الكفوري عن المحكمة العسكرية ومنعها
من االستماع إلى إفادته ومقارعة سماحة أمامها
وجها ً لوجه حسب األصول».
واستنكرت «جبهة العمل اإلس�لام��ي» في
لبنان« ،الهجوم المبرمج ال��ذي تتعرض له
المحكمة العسكرية من قبل فريق الرابع عشر
من آذار ،والدعوات المطالبة بإلغائها من قبل
هذا الفريق الذي توجه ،وفي شكل غير مسبوق
إلى الطعن بالقضاء اللبناني واألحكام الصادرة
عنه ،فقط ألنها ال توافق توجهاته السياسية
�ب ف��ي خ��دم��ة مصالحه
االت��ه��ام��ي��ة ،وال ت��ص� ّ
الداخلية الفئوية في التعرض لنهج وخط
وخيار المقاومة محليا ً وإقليمياً».
وق��ال��ت ف��ي ب��ي��ان »:صحيح أنّ المحكمة
العسكرية هي استثنائية ،ولكن في ظ ّل الظروف
التي مرت وتم ّر بها البالد أضحت حاجة ملحة
وض��رورة ،وأن��ه حين يهاجم وزي��ر العدل تلك
المحكمة والقضاء فليس ألنه لم تعجبه األحكام
ال��ص��ادرة عنها ف��ق��ط ،ب��ل م��ن أج��ل إسقاطها
وإلغائها وتوقف عملها ،تماما ً كما هو مطلب
فريقه من قوى  14آذار».

تظاهرة وقطع طرق

إلى ذلك ،تظاهر مصلون خرجوا من جامع
المنصوري في طرابلس بعد صالة الجمعة وفي
مقدمهم رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ
سالم الرافعي ،وردّدوا هتافات تطالب بح ّل
المحكمة العسكرية وباستقالة وزير الداخلية
نهاد المشنوق.
كما قطع أهالي بلدة سعدنايل طريق عام
سعدنايل تعلبايا ،لبعض الوقت ،احتجاجا ً
على الحكم في ّ
حق سماحة.

دريان :و�ضع الدولة والوطن
على ّ
كف الخطر والت�شقق
أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دري��ان ،في رسالة لمناسبة
ذك��رى اإلس��راء والمعراج« ،أنّ إنقاذ
األقصى والقدس وفلسطين أولوية
سياسية وعربية ودينية» ،معتبرا ً
أنّ وضع الدولة والوطن أصبح على
ّ
«كف الخطر والتشقق» ،متطلعا ً إلى
عدالة القضاء اللبناني في «تصحيح
مسيرة الوطن واستقرار مستقبله ،وأن
يبقى كما عهدناه نزيها ً وشفافا ً وأن
تكون قراراته نابعة من استقالليته»،
مشيرا ً إلى «أنّ ما نشهده اليوم هو
مؤشر خطير على عدم تحقيق العدالة
في لبنان».
وأش��ار إل��ى «أنّ المسجد األقصى
اليوم  ،ومن ورائه ،ومن حوله  -وقد
بارك الله حوله  -ك ّل فلسطين  ،في
معاناة ش��دي��دة  ،نتيجة االح��ت�لال
والتوطين واالضطهاد  .فالصهاينة ال
يحتلون األرض فقط  ،وال يضطهدون
الناس ويهجرونهم وحسب ،بل هم
باإلضافة إل��ى ذل��ك ،ي��ري��دون إلغاء
اآلخ��ري��ن دي��ن��ا ووج����ودا ً اجتماعيا ً
 ،وإنسانيا ً وسياسياً ،ل��ذا علينا،

مسلمين ومسيحيين في هذه المنطقة
وفي العالم كله ،السعي إلى الحفاظ
على شمولية ال��دع��وة اإلبراهيمية،
واشتمالها ووحدتها مهما كلف األمر».
وأض���اف»:إن���ه���م ي��ري��دون إزال���ة
المسجد األق��ص��ى ،وي��ري��دون إزال��ة
كنيسة ال��ق��ي��ام��ة» ،الف��ت��ا ً إل���ى أنّ
«الصهاينة يتحدوننا ،ويعتدون علينا
ديناً ،بمحاوالت إزالة المسجد األقصى،
ال���ذي ب���ارك ال��ل��ه ح��ول��ه ،ويعتدون
علينا بالتهجير من أرضنا ،وبإقامة
المستوطنات عليها ،ه��ذا فضالً عن
االستعمار الجاثم على صدور ماليين
الفلسطينيين منذ آم��اد» ،داعيا ً «ك ّل
المؤمنين إلى التعاون والتضامن مع
الفلسطينيين ،ومع العاملين إلحقاق
ّ
الحق ،من أجل بقاء الدين واستنقاذ
األرض».
وأعلن» في ذكرى اإلسراء ،والذكرى
الهائلة لالستيالء على فلسطين ،أنّ
إن��ق��اذ األق��ص��ى وال��ق��دس وفلسطين
تظ ّل جميعا ً أولوية سياسية وعربية
ودينية».
وتابع»:إذا كنا ننسب هذا الهول

الهائل في فلسطين وسورية والعراق
إلى األي��ادي والمؤامرات األجنبية،
فإلى من ننسب التخريب الحاصل
ف��ي ال��دول��ة ومؤسساتها ،والناس
وعالقاتهم ،في لبنان؟ ك ّل المشاركين
معروفون ،وه��م جميعا ً لبنانيون.
وليس هناك تبريرا ً لتفكيك الدولة،
وغياب رئاسة الجمهورية ،وتعطيل
المجلس النيابي ،وتلكؤ الحكومة
بمشية السلحفاة ،غير األنانيات،
وت��ج��اه��ل ح��ي��اة ومستقبل خمسة
ماليين لبناني ،وك��أنّ ذل��ك كله ما
ك��ف��ان��ا ،ح��ت��ى ب���ات وض���ع ال��دول��ة
والوطن على ّ
كف الخطر والتشقق،
ون��ح��ن نتطلع إل��ى ع��دال��ة القضاء
اللبناني في تصحيح مسيرة الوطن
واستقرار مستقبله ،وأن يبقى كما
عهدناه نزيها ً وشفافا ً وأن تكون
قراراته نابعة من استقالليته ،وأن
يأخذ المجرم عقابه العادل على قتل
الناس والتحريض على الفتنة ،وأن
تكون أحكامه منصفة ،ألنّ ما نشهده
ال��ي��وم ه��و م��ؤش��ر خطير على عدم
تحقيق العدالة في لبنان».

كرامي :طرابل�س �سترجع
قلعة العروبة والوطنية
أكد الوزير السابق فيصل كرامي أنّ «طرابلس مدينة
تعايش وس�لام وان��ف��ت��اح» ،داع��ي �ا ً إل��ى إبقائها خ��ارج
الطوائف «باعتبارها قلعة العروبة والوطنية كما كانت،
وكما سترجع».
كالم كرامي جاء خالل مأدبة غداء تكريمية أقامها له
عضو مجلس بلدية طرابلس فيكتور حسون في مطعم
«الشاطىء الفضي» في ميناء طرابلس ،في حضور النائب
السابق سليم حبيب وعدد من أبناء طرابلس والميناء
وأعضاء من المجلس البلدي.
بعد كلمة ترحيب لناصر بيطار ،ألقى حسون كلمة قال
فيها« :ك ّرمنا معالي األستاذ فيصل كرامي ،هذا اإلنسان
المتواضع ،بتلبيته دعوتنا وه��و سليل عائلة عطرت
طرابلس بالوطنية والعروبة وفكر التحرر القومي».

كرامي

وألقى كرامي كلمة قال فيها »:أنحاز في هذا اللقاء الى
واحدة من القيم والفضائل التي تكاد تختصر شخصية
الهامة التي فقدتها شخصياً ،وفقدتها المدينة ،وفقدها
الوطن ،تلك الهامة التي اسمها عمر كرامي .أنحاز إلى
الوفاء كقيمة وكفضيلة وكوسام على صدور البشر ،وال
أجازف إذا قلت أنّ عمر كرامي لم يضعف يوما ً طوال حياته
إال أمام الوفاء ،ولم يكبر قلبه يوما ً طوال حياته إال أمام

الوفاء .وها أنا بين األوفياء ،وأشعر مثل أبي بالضعف».
وأضاف« :من المؤسف أن تتورط شعوب الشرق في
هذه الفتنة الكبرى التي ت ّم التخطيط لها بخبث ،وهي
فتنة الفتن ،حيث نرى بأم العين كيف يتم إيقاظ وتغذية
وإشعال الحروب المذهبية والطائفية والعرقية ،بأبشع
أشكال العنف ،وبأقذر أشكال الدعاية والترويج .لكنّ
األخطر من ك ّل ذلك ،أنّ ما يجري كشف هشاشة مجتمعاتنا
التي تفتقر إلى المناعة الوطنية ،بل وإلى المناعة الدينية،
التي كان يمكن أن تجنبها االنزالق إلى هذه المهالك».
وأكد «أنّ طرابلس مدينة تعايش وسالم وانفتاح ،بل
أقول إنّ طرابلس ليست مدينة المآذن فقط ،بل هي مدينة
الكنائس ،وآثارها الباقية عبر القرون خير شاهد على
ذلك .يكفي أن أعدّد لهؤالء الذين يريدون إخراج طرابلس
عن هويتها وأصالتها ،أسماء شوارعها ،ليكتشفوا أنّ فيها
ح��ارات النصارى ،وش��ارع السيدة ،وش��ارع الراهبات،
وش��ارع المطران ،وش��ارع سابا زري��ق ،وساحة يعقوب
اللبان ،وشارع فرح أنطون ،وتطول الالئحة».
وسأل« :هل يزعج أحدا ً في هذا الكون أن أقول أنّ مثل
هذه المدينة هي حقا ً قلعة؟ ولكن هي قلعة المسلمين
والمسيحيين ،وحبذا لو يبقى اسمها خ��ارج الطوائف
باعتبارها قلعة العروبة والوطنية كما كانت ،وكما
سترجع».

