
بحسب النتيجة، فإن جلسة مجلس الوزراء 
أمس وصلت إلى ما انتهت إليه سابقتها 
ف��ي ال��ع��اش��ر م��ن تشرين ال��ث��ان��ي امل��اض��ي، 
أي رفعها قبل بّت البند األول على جدول 
أع��م��ال��ه��ا. ول��ك��ن ب��ح��س��ب امل���ج���ري���ات، ف��إن 
جلسة أم��س ش��ه��دت م��ن��اورات وات��ف��اق��ات 
م����ن ت���ح���ت ال����ط����اول����ة وف����خ����اخ����ًا، أظ���ه���رت 

وج��������ود »ت�����ن�����اغ�����م« م����ا، 
الجمهورية  بني رئيس 
ميشال سليمان وفريق 
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة سعد 
ال��ح��ري��ري، إض��اف��ة إل��ى 
ب��������روز ح����ي����ادي����ة الف���ت���ة 
رئ����ي����س  وزراء  ل����������دى 
ال���ج���م���ه���وري���ة وال���ل���ق���اء 
ال�����دي�����م�����وق�����راط�����ي ل����دى 
م��ن��اق��ش��ة م���ل���ف ش��ه��ود 

الزور.
 ال���ج���ل���س���ة ب��������دأت، ك��ك��ل 
ج�����ل�����س�����ة ف��������ي ب�����ع�����ب�����دا، 
ب���خ���ل���وة ب����ني س��ل��ي��م��ان 
وال���������������ح���������������ري���������������ري، ث�����م 
الخامسة  عند  ال��ت��أم��ت 
والنصف، وسط أجواء 
توحي بأن كل املساعي 
ال���ت���ي ب���ذل���ت ف���ي األي����ام 
ال�����ث�����اث�����ة امل�����اض�����ي�����ة ل��م 
ت��ت��وص��ل إال إل���ى ات��ف��اق 
االج��ت��م��اع كيفما  ع��ل��ى 
ك����������ان وع������������دم إي�����ص�����ال 
األم�������ور إل�����ى م��ن��ح��ى ال 
ي��م��ك��ن ال���ت���راج���ع ب��ع��ده. 
وفي ما عدا ذلك، بقيت 
األم����������ور ع����ل����ى ح���ال���ه���ا: 
م��ل��ف  ه����و  األول  ال���ب���ن���د 
آذار   8 ال���������زور،  ش���ه���ود 
ت�����ص�����ّر ع����ل����ى ب�������ّت ه����ذا 
ال��ب��ن��د ب���أي ط��ري��ق��ة قبل 
االن������ت������ق������ال إل��������ى ب��ح��ث 
و14  آخ�������������ر،  ب�����ن�����د  أي 
ي��ع��ت��رف  ال  ال����ت����ي  آذار 

سياسة2

مجلس الوزراء لم ينجز شيئًا، وكرر ما فعله في 8 تشرين الثاني املاضي، برفع 
تمكن  آخر، حيث  مكان  من  جاء  اإلنجاز  لكّن  األول.  بندها  بّت  قبل  جلسته 
الجيش، بناًء على معلومات من مصادر املقاومة، من كشف منظومتي تجسس 

وتصوير إسرائيليتني، متطورتني، في منطقة صنني ومرتفعات الباروك 

السياسي المشهد 

إحباط مناورة في بعبدا... وإنجاز أمني في  صنني 

  تقرير

»ح��زب ال��ل��ه« السيد حسن  وض��ع األم��ن ال��ع��ام ل���
نصر الله كل ما يجري في لبنان واملنطقة في 
س���ي���اق ع��ج��ز إس���رائ���ي���ل ع���ن خ����وض أي ح��رب 
تسعى  ذل��ك  عن  وللتعويض  النتائج،  مضمونة 
إل��ى خلق ف��ن داخ��ل��ي��ة ف��ي ك��ل بلد وب��ن العرب 

وإيران. 
الدولية  املحكمة  أيضًا، وضع  السياق  وفي هذا 
أن هناك  إلى  املرتقب، مشيرًا  االتهامي  والقرار 
من تحدث معه عام 2008 عن وجود »مجموعة 
م����خ����ت����رق����ة« ف�����ي ح������زب ال����ل����ه ت���ع���م���ل مل��ص��ل��ح��ة 
االستخبارات »الفالنية« هي من اغتالت الرئيس 
رف���ي���ق ال���ح���ري���ري. وق�����ال إن ال���ح���زب ل���م ي��ح��رك 
واألم��ن،  البلد  على  السابق حرصًا  ف��ي  ساكنًا 
ول��ك��ن »ف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة عندما وج��دن��ا أن 
ه��ذا امل��وض��وع ان��ت��ه��ى، وق��د أت���وا لعندي وق��ال��وه 
ات��خ��ذ منحى  األم���ر  أن  )...(، عندما وج��دن��ا  ل��ي 
��ب عليه أه��داف وم��ؤام��رة تستهدف 

ّ
��رك

ُ
جديًا وت

املقاومة وحزب الله ولبنان، هل من املنطقي أن 
نبقى ساكتن ومنتظرين؟ و»انطروا يا شباب 
ل��ن��ش��وف وي��ط��ل��ع ال��ق��رار االت��ه��ام��ي«، ل��ن��َر ال��ق��رار 
، فلنر أدلة القرار 

ً
همكم أصال

ّ
االتهامي وقد ال يت

االتهامي. هؤالء يضحكون على العالم، والحقًا 

أقوله  التي تؤكد ما  ستأتي كل األدل��ة والوثائق 
لكم، وإن شاء الله هذه املحكمة الدولية سيأتيها 
يوم أصعب من ويكيليكس، وكل الذين تواطأوا 
وت����آم����روا س��ي��أت��ي��ه��م ي����وم ب��ف��ض��ي��ح��ة أك���ب���ر من 

فضيحة ويكيليكس«. 
وقال إن هؤالء »املتواطئن« يعرفون التفاصيل 
وم����اذا ي��ح��ص��ل ف��ي ال��ت��ق��ري��ر، وه���م ش��رك��اء في 
الزور وبالتوقيت  التحقيق ولهم عالقة بشهود 

و»بكل شيء ويعرفون كل شيء«. 
أضاف: »قبل أشهر فتحنا املوضوع ألنه اقترب 
الوقت، وإذا أردنا التحدث علينا اآلن أن نتحدث. 
��ب 

ّ
م��ت��ى ن��ت��ح��دث؟ ب��ع��د أن ي��ص��در ال���ق���رار وت��رك

أن  علينا  اآلن  أم  أه��داف��ه��ا؟  وت��ت��ح��ق��ق  امل���ؤام���رة 
نقوم ونواجه؟«. 

تابع: تحدثنا باملنطق وتحدثنا بالعلم وتحدثنا 
وتحاورنا  وناقشنا  قراءتنا  وقدمنا  باملعطيات 
لم نذهب  السلبية،  إلى  لم نذهب  لكن  وتحدثنا، 
مفتوحة  اعتصامات  نعمل  ولم  التظاهرات  إلى 
ولم  الحكومة  م��ن  نستقل  ول��م  البلد  ل 

ّ
نعط ول��م 

ن��س��ق��ط ال��ح��ك��وم��ة ول����م ن��ن��ف��ذ ع��ص��ي��ان��ًا م��دن��ي��ًا، 
 ع��ن ع��ص��ي��ان م��س��ل��ح، ون��ح��ن ن��ع��رف أّن 

ً
ف��ض��ال

ق��د ال  أي���ام،  اتهاميًا سيصدر بعد  ق���رارًا  ه��ن��اك 

 يعطي 
ً
يصدر بمعنى أن يعلن. وقد وجدوا حال

 من الوقت أّن )دانيال( بلمار يعطي ظرفًا 
ً
قليال

مغلقًا، »وحياتكن كتار« في لبنان يعرفون ماذا 
)دان��ي��ال( فرانسن  ل��� ��ف، يعطيه 

ّ
امل��غ��ل ف��ي  ��ت��ب 

ُ
ك

لديه  وف��ران��س��ن  التمهيدية،  اإلج����راءات  ق��اض��ي 
م��ن س��ت��ة أس��اب��ي��ع إل���ى ع��ش��رة أس��اب��ي��ع ل��ي��درس 
امل���ذك���ورة كافية  األدل����ة  أن  امل���س���ّودة، وإذا وج���د 
ل��ت��وج��ي��ه ات���ه���ام ي��ص��در ق����رار االت����ه����ام، وإذا لم 
يجدها كافية يرّدها إلى بلمار ويقول له اذهب 

وأكمل تحقيقاتك. 
ودع���ا إل��ى ال��ن��ظ��ر ف��ي ه��ذه »ال��ب��دع��ة«: ألن ح��زب 
هم 

ّ
ه مت

ّ
الله يدافع عن نفسه إذًا هذا دليل على أن

ه إذا شخص دافع 
ّ
ومتوّرط، »كيف ذلك؟ كيف أن

لم أفعل ذل��ك وهذا  أن��ا  عن نفسه وق��ال تمّهلوا، 
التي تعتمدونها هي  األدل��ة  غير صحيح، وهذه 
أدلة غير صحيحة، بل أكثر من ذلك، فاملحكمة 
ال���ت���ي ت��ت��ه��م��ن��ي ه����ي م��ح��ك��م��ة م��س��ّي��س��ة وغ��ي��ر 
صحيحة ومزّورة وأميركية وإسرائيلية، تكون 
الذي يبذله حزب  الجهد  املبالغة في  أن  النتيجة 
قيادات في  أن��ه متهم. هناك  دليل على  الله هي 
اقتنعوا  اآلن  إن��ه��م  ي��ق��ول��ون  آذار  م��ن 14  ل��ب��ن��ان 
جّديًا بأن حزب الله متوّرط في اغتيال الحريري 

نتيجة دفاع حزب الله عن نفسه. هل هناك بدعة 
من هذا النوع في التاريخ؟ 

وقال: عندما كان ميليس رئيس لجنة التحقيق 
الدولية في لبنان، كان نائب رئيس لجنة التحقيق 
ال���دول���ي���ة ال���خ���اص���ة ب��ل��ب��ن��ان )امل��س��ت��ق��ل��ة( اس��م��ه 
غيرهارد ليمان، هو أملاني ومعروف، هذا ضابط 
استخبارات أملاني ومؤتمن على التحقيق، وهو 
املعلومات والوثائق،  أكبر مسؤول عن تسريب 
احتجت  وإذا  الدليل،  وعندي  فاسد  رج��ل  وه��و 
ف��ي ي��وم م��ن األي��ام إل��ى أن أق��ّدم��ه فسأقدمه. إن 
ب���اع، ليس  ال��دول��ي��ة  التحقيق  رئ��ي��س لجنة  ن��ائ��ب 
»فلوس« هنا  تسريب معلومات، بل باع وثائق ب�
لبنان، وهناك أشخاص اشتروا منه وثائق  في 
بفلوس وأعطوني هذه الوثائق وقتها. هذا من؟ 
نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية، وبلمار يشّن 
معركة طويلة عريضة لحماية شهود الزور وال 
، في 

ً
يريد أن يعطي الشهادات للواء السيد مثال

الوقت الذي نائب رئيس لجنة تحقيق يبيع فيه 
شهادات لقيادات سياسية كبيرة، يبيعها بيعًا، 
وهو ليس فاسدًا فقط، بل هو فاسد ورخيص. 
يعني تعرفون بكم باع هذه الوثائق؟ ب�50 أو 60 
أنه نحن ليس عندنا باب  ألف دوالر، يؤسفني 

ال  اشتبهنا  أو  أخطأنا  ويمكن  امل��وض��وع،  ل��ه��ذا 
أعرف، يوم ذاك أنا شخصيًا من خالل وسطاء 
ُع���رض ع��ل��ّي أن ه��ذا ال��رج��ل )غ��ي��ره��ارد ليمان( 
التحقيق  ف���ي  ك���ل ش���يء  ي��ع��ط��ي��ن��ا  ح��اض��ر ألن 
بخلنا  ون���ح���ن  دوالر،  م��ل��ي��ون  م��ق��اب��ل  ال����دول����ي 

باملليون دوالر. 
ت��اب��ع: جئنا ع��ل��ى م��وض��وع ش��ه��ود ال����زور، قلنا 
حماية  ت��ري��دون  ومل���اذا  محاكمتهم،  نطلب  نعم 
شهود الزور؟ أليس كل شيء يجب أن نذهب به 
إلى املؤسسات؟ قالوا هذا شأن يعني املحكمة 
ملحاكمة  ال��دول��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  فلتتفضل  ال��دول��ي��ة، 
شهود الزور، فرّدت: هذا ليس من اختصاصنا، 
ق����ال����وا اذه�����ب�����وا إل�����ى امل����ؤس����س����ات، ف���ع���دن���ا إل���ى 
امل���ؤس���س���ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وت��ف��ض��ل��ي ي���ا ح��ك��وم��ة 
حّولي شهود الزور على مجلس الوزراء، فقالت 
هذا ليس من اختصاص مجلس الوزراء، ما هذا 

الكالم!؟ 
وس�����أل: ه���ل ي���ري���دون ال��ح��ق��ي��ق��ة وال���ع���دال���ة؟ هنا 
النقاش. أنا أتمنى على كل األطراف األخرى التي 
الحقيقة  يريد  ال��ذي  ه��ل  تجيبني:  أن  تناقشنا 
وهو  ي��وم  أول  من  التحقيق  بهذا  يقبل  والعدالة 
يعرف ما الذي يحصل فيه؟ هل يقبل بمحققن 

نصــر الّلــه: ال ُنســّلم أحــدًا وال نستســلم 

ب��ع��ض��ه��ا ب����وج����ود امل����ل����ف أص�������ًا ت��رف��ض 
فيما  االنسحاب،  طائلة  تحت  التصويت 
الديموقراطي  واللقاء  الجمهورية  رئيس 
ي�����ح�����اوالن ق�����در اإلم�����ك�����ان ت���ج���ّن���ب إح�����راج 

التصويت. 
وب��ي��ن��م��ا ك���ان ي��ت��وق��ع ال��ج��م��ي��ع أن تنتهي 
ت��ب��دأ، بمعنى  أن  ب��ن��دًا قبل  ال�����311  جلسة 

االفتتاحيتني  الكلمتني  على  تقتصر  أن 
لرئيسي الجمهورية والحكومة، وبعدها 
ب��دء مناقشة البند األول ثم رف��ع الجلسة 
ت��ج��ّن��ب��ًا ل���ل���وص���ول إل����ى ال���ت���ص���وي���ت، ف���إذا 
ب����ال����وق����ائ����ع ت���ك���ش���ف وج���������ود م�����ح�����اوالت 
لتجاوز موضوع شهود الزور كأول بند، 
واس����ت����دراج م��ج��ل��س ال�������وزراء إل����ى ات��خ��اذ 

قرارات قبل مناقشة هذا البند.
الوقائع، بدأ سليمان بالحديث عن  وفي 
االستيطان، وقال إن اتجاه عدد من الدول 
يستحق  »أم��ر  فلسطني  بدولة  لاعتراف 
رأى  ال��داخ��ل��ي،  الصعيد  وعلى  املتابعة«. 
راجت  التي  ال��ح��ادة  السياسية  اللغة  »أن 
ف���ي ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة ت��ث��ي��ر م���خ���اوف بني 
على  ذل��ك  تأثير  م��ن  م��ح��ذرًا  اللبنانيني«، 
ال���وض���ع االق���ت���ص���ادي. وت���ط���رق ب��ع��د ذل��ك 
إلى موضوع الحرائق والعواصف، الذي 
ب���دوره، وق���ال: »نحتاج  ال��ح��ري��ري  تناوله 
إل����ى ات���خ���اذ ق������رارات ف���ي م��ج��ل��س ال�����وزراء 
أفعل  »ب��ت��ص��ّد  لتقوم  ال�����وزارات«،  لتمكني 
للكوارث الطبيعية«. وبعد ذلك تحدث عن 
وفرنسا وسلطنة  إلي���ران  زي��ارات��ه  نتائج 

عمان. 

وب���ع���د »ت���م���ه���ي���د« س��ل��ي��م��ان وال���ح���ري���ري، 
سارع الوزير سليم وردة إلى الحديث عن 
الجوية.  العاصفة  التي خّلفتها  األض��رار 
إلى  السابقة  املعارضة  وزراء  ينتبه  ول��م 
وج�����ود ف����خ، ف��اس��ت��ف��اض ال����وزي����ر حسني 
ال�����ح�����اج ح����س����ن ب����ال����ك����ام ع����ل����ى ض�������رورة 
ال��ت��ع��وي��ض ع��ل��ى امل���زارع���ني وال��ص��ي��ادي��ن، 
ارتفاع  باسيل قضية  ال��وزي��ر  ط��رح  فيما 
أسعار امل��ازوت وض��رورة دعم هذه املادة 
ل���ل���م���زارع���ني وال����ف����ق����راء، ث����م ت���ح���دث وزي����ر 
العريضي  غ��ازي  والنقل  العامة  األشغال 
التي لحقت باملرافئ  طويًا عن األض��رار 
وال���ب���ن���ى ال���ت���ح���ت���ي���ة، م���ت���ط���رق���ًا إل�����ى أم����ور 
تفصيلية تستدعي اتخاذ ق��رارات فورية 
م����ن امل���ج���ل���س، وذك������ر م����ن ذل�����ك م��ش��روع��ًا 

مدرجًا على جدول األعمال.
وه����ن����ا رف������ع ال�����وزي�����ران 
يوسف سعادة ومحمد 
ف����ن����ي����ش إص���ب���ع���ي���ه���م���ا 
فأعطى  الكام،  طالبني 
سليمان الكام لسعادة 
ال��������ذي ق�������ال »ي�����ب�����دو أن 
ن��ق��اش ج����دول األع��م��ال 
ب���امل���ق���ل���وب، أي من  ب����دأ 
ت���ح���ت إل�����ى ف������وق، ب����داًل 
م���ن أن ي���ب���دأ م���ن ال��ب��ن��د 
األول ثم ما بعده«، فبدا 
س��ل��ي��م��ان ك��أن��ه ف��وج��ئ، 
ال��ب��ن��د  ك�����ان  إذا  وس������أل 
ال����ذي ذك����ره ال��ع��ري��ض��ي 
م�������وج�������ودًا ف�����ع�����ًا ع��ل��ى 
جدول األعمال. وعندما 
أع���ط���ي ف��ن��ي��ش ال���ك���ام، 
قال إنه كان سيطرح ما 

ذكره سعادة.
ف�����ي ه������ذا ال�����وق�����ت، ك���ان 
ال�����وزي�����ر م���ح���م���د ج����واد 
خ���ل���ي���ف���ة ق�����د خ�������رج م��ن 
ال�������ج�������ل�������س�������ة وات��������ص��������ل 
برئيس مجلس النواب 
ن��ب��ي��ه ب����ري، وأب��ل��غ��ه أن 
النقاش بدأ من موضوع 
ال���ع���اص���ف���ة، ق����ائ����ًا إن���ه 
ووزي������������ري ح�����رك�����ة أم����ل 
س��ي��ن��س��ح��ب��ون، ف��رف��ض 
بري االنسحاب، وطلب 
م����ن����ه م����ح����اول����ة إع�������ادة 
النقاش إلى بند شهود 
ال��������زور. وه����ك����ذا ب��ع��دم��ا 
عاد خليفة إلى القاعة، 
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