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إحباط مناورة في بعبدا... وإنجاز أمني في  صنني 

إلغاء المحكمة 
ليس توّجهًا رسميًا لدى 

ه لكن المحكمة ال  حزب الّلّ
تعنينا و ال القرار اإلتهامي

الحريري يريد قرارات 
في مجلس الوزراء 
)هيثم املوسوي(

الله عن ضرورة  الوزير علي عبد  تحدث 
العودة إلى البند األول.

اض��ط��ر  امل���ع���ارض���ة،  وزراء  م���وق���ف  وإزاء 
سليمان إلى الدخول في موضوع شهود 
الزور، فطلب الوزير بطرس حرب الكالم، 
وق����ال إن م���ب���ادرة ب����ري غ��ي��ر دق��ي��ق��ة، وإن 
ال����دخ����ول م���ن األص�����ل إل����ى ال���ف���رع )إح���ال���ة 
اغ���ت���ي���ال ال���رئ���ي���س ال���ح���ري���ري وت��ب��ع��ات��ه��ا 
ع��ل��ى امل��ج��ل��س ال��ع��دل��ي ف��ي ش��ب��اط 2005، 
واع��ت��ب��ار ش��ه��ود ال�����زور م���ن ت��ب��ع��ات��ه��ا( ال 
أس��اس قانونيًا ل��ه، إذ إن األص��ل ب��ات من 
اخ��ت��ص��اص امل��ح��ك��م��ة ال���دول���ي���ة، وإن ه��ذا 
التفاف على املحكمة. فدافع الوزير محمد 
فنيش عن املوضوع، مشيرًا إلى أنه سبق 
ملجلس الوزراء أن أحال قضايا سرقة إلى 
املجلس العدلي. ثم تحدث باسيل عرضًا، 

وطالب ببّت املوضوع نهائيًا.
وب�����ع�����د ف����ن����ي����ش، ت�����ح�����دث ال������ح������اج ح��س��ن 
بالتفصيل عن موضوع املحكمة الدولية، 
ث�����م ت����ح����دث خ���ل���ي���ف���ة، م���وض���ح���ًا أن ب���ري 
ع���ن���دم���ا ط�����رح م���ب���ادرت���ه ل����م ي��س��ت��ن��د إل���ى 
األصل والفرع »بل جاء هذا الطرح بعد 3 
جلسات إليجاد حل حتى ال يكون هناك 
راب����ح وخ���اس���ر«. وأش�����ار إل���ى أن اإلح��ال��ة 
على املجلس العدلي تحصل قبل انتهاء 
ال��ت��ح��ق��ي��ق، وامل���ج���ل���س ال���ع���دل���ي ه���و ال���ذي 
 محققًا عدليًا، معتبرًا أن طرح بري 

ّ
يعي

إل��ى منتصف  هو ط��رح تنازلي للوصول 
ال��ط��ري��ق، وال ي����راد م��ن��ه إح�����راج ال��ق��ض��اء. 
وقال إن ملف شهود الزور ليس موضوعًا 
خالفيًا »بل كان محّط إجماع بعد حديث 
عن  نتحدث  ول��م  عنه،  الحريري  الرئيس 

القرار االتهامي واملحكمة«.
ك����ذل����ك ت����ح����دث ف����ي امل�����وض�����وع ال�����وزي�����ران 
ميشال فرعون وجبران باسيل، فيما لفت 
أن أي وزير من حصتي رئيس الجمهورية 
واللقاء الديموقراطي، لم يدل بأي موقف. 
وف��ي ظ��ل تمّسك ك��ل ف��ري��ق بموقفه، أص��ّر 
وزراء املعارضة على التصويت، رافضي 
نقاش أي بند قبل بّت ملف شهود الزور، 
ق��ائ��اًل:  الجمهورية  رئ��ي��س  ت��دّخ��ل  عندها 
الواضح أنه ليس هناك توافق، واملجلس 
غير جاهز للتصويت، وبالتالي ال بد من 
إرجاء هذا البند إلى جلسة الحقة، وأردف 
بأن هناك بنودًا على جدول األعمال ملّحة 
وال بد من اتخاذ ق��رارات فيها، »فلماذا ال 
نبحث على األقل قضية نقل االعتمادات«، 
م����ع اإلش��������ارة إل�����ى أن األم���ي���ن���ي ال��ع��ام��ي 
ل��رئ��اس��ت��ي ال��ج��م��ه��وري��ة وم��ج��ل��س ال����وزراء 
سالم أب��و ضاهر وسهيل بوجي كانا قد 

طرحا إمكان بّت ق��رارات نقل االعتمادات، 
ل���ك���ون���ه���ا ت����دخ����ل ض���م���ن ت���س���ي���ي���ر ش�����ؤون 

الوزارات.
وقبل أن يوشك سليمان على االنتقال إلى 
البند الثاني، طلب فنيش الكالم، وتوجه 
إلى رئيس الجمهورية بالقول: »يا فخامة 
الرئيس، موقفكم هذا كسر ملوقف سياسي 
ب��اله��ا«...  وننصحك  كبير،  لبناني  لتيار 

عندها رفع سليمان الجلسة.
وب��ع��د رف���ع ال��ج��ل��س��ة، ق���ال ال���وزي���ر إل��ي��اس 
امل���ر إن���ه ك���ان ق��د ط���رح ال��ب��ح��ث ف��ي مسألة 
»ال���ت���ح���ري���ض«، وألن���ه���ا ل���م ت��ن��اق��ش، ف��إن��ه 
يطلب بحثها في الجلسة املقبلة بعد بند 

شهود الزور مباشرة.
وه�����ك�����ذا أن����ه����ى م���ج���ل���س ال�����������وزراء ج��ل��س��ة 
ك��ان��ت ق��د ب����دأت »ت��ق��ل��ق« ال��ع��ال��م وتشغله 
ب��ح��س��اب��ات ت���أّخ���ر ان���ع���ق���اده���ا، ح��ي��ث ذك��ر 
األوسط  الشرق  السالم في  منّسق عملية 
روب�������رت س����ي����ري، ف����ي م��ط��ال��ع��ت��ه أول م��ن 
أم����س أم�����ام م��ج��ل��س األم������ن، أن »ال���خ���الف 
بي األط��راف اللبنانية عّطل عمل مجلس 
ال�����وزراء م��ن��ذ ال��ع��اش��ر م��ن ت��ش��ري��ن الثاني 
املاضي«. وتبعه أمس سفير فرنسا دوني 
الحريري  زي��ارت��ه  ال��ذي حّيا بعد  بييتون 
أمس »قرار رئيس الجمهورية بالتنسيق 
مع رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء 
إل���ى االن��ع��ق��اد، ع��ل��م��ًا ب��أن��ه ل��م ينعقد منذ 
10 ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي امل���اض���ي«. ول���م يكتف 
بييتون بذلك، بل تحدث عن ض��رورة »أن 

واقعية  اللبنانية  األط����راف  جميع  ُتظهر 
وحسًا باملسؤولية«.

إنجاز أمنّي نوعّي
ف���ي ه����ذا ال����وق����ت، وم����ع أن األن����ظ����ار ك��ان��ت 
ال��ح��ك��وم��ة، ج��اء الحدث  إل��ى جلسة  تتجه 
م��ن جبال صني وال��ب��اروك، حيث أعلنت 
مديرية التوجيه أن وحدة متخصصة من 
الجيش فّككت منظومة تجّسس وتصوير 
زرع����ه����ا ال����ع����دو اإلس���رائ���ي���ل���ي ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
ص����ن����ي، وأن وح�������دة أخ�������رى ت���ع���م���ل ع��ل��ى 

ف����اس����دي����ن؟ ه����ل ي���ق���ب���ل ب���ت���ج���اه���ل ال���ف���رض���ي���ات 
ُب��ن��ي��ت على  األخ����رى؟ وه���ل يقبل ب��ش��ه��ود زور 
ابون؟ 

ّ
شهاداتهم سنوات وأنتم تعرفون أنهم كذ

وأنتم تعرفون أنكم صنعتم هؤالء وُبني عليهم 
ثقافّي  وض��ع سياسي ووض��ع شعبّي ووض��ع 
وعالقات  وحكومة  وب��رمل��ان  اقتصادّي  ووض��ع 
دولية. ولذلك نعم، أنا أقول لكم الليلة، وهذه ليلة 
أقول الحق: املحكمة الدولية تحمي شهود الزور. 
ف���ي تصنيع  ول��ي��م��ان ش��ري��ك��ان  م��ي��ل��ي��س  وألن 
شهود الزور، وألن املحققني في املحكمة الدولية 
ال���زور، وألن هناك  ش��رك��اء ف��ي تصنيع ش��ه��ود 
ق���ي���ادات س��ي��اس��ي��ة وأم��ن��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان صنعت 
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ش��ه��ود ال������زور، امل��ح��ك��م��ة ت��ح��م��ي��ه��م، وال��ح��ك��وم��ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ه���ذه ت��ح��م��ي��ه��م. ال��ل��ي��ل��ة )أم����س( ك��ان��ت 
الذين  ال���زور  ش��ه��ود  تحمي  اللبنانية  الحكومة 
البلد إلى الفتنة ملدة أرب��ع سنوات، هم ال  أخ��ذوا 
ب��ل هم  وف��الن��ًا،  وف��الن��ًا  الصديق  يحمون زهير 

عهم. 
ّ
يحمون من صن

وك�����رر: امل��ح��ك��م��ة ال ت��ع��ن��ي��ن��ا، وال���ق���رار ال��ظ��ن��ي ال 
ق��رارًا ظنيًا بحق أي أحد  يعنينا، وإذا أخرجتم 
تح باب 

ُ
م أحدًا وال نستسلم. ثم ف

ّ
فنحن ال نسل

ولقاءات  واتصاالت  بمبادرات  قاموا  للمعالجة، 
إن���ه ال مشكلة  فقلنا  س���ني،   ����� ال��س��ني  وم��س��ع��ى 

لدينا ونحن جاهزون. 
ولفت إلى أن إلغاء املحكمة ليس توّجهًا رسميًا 
لدى الحزب، ألننا نعرف أن مجلس األمن الدولي 
به.  يكمل  لكي  ي��أخ��ذه  فهو  ق���رارًا  يأخذ  عندما 
ف��ه��و ي��أخ��ذ ق�����رارًا م��ب��ن��ي��ًا ع��ل��ى اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
ومشاريع كبيرة، ولسنا نحن وال غيرنا نلغي 
ق�����رار م��ج��ل��س األم�����ن ال����دول����ي. ن��ع��م ال���ت���ط���ورات 
ق����رارات مجلس  ت��ج��ّم��د  أن  واألح����داث تستطيع 
األمن. فكم هناك من قرارات لها عالقة بالصراع 
العربي اإلسرائيلي؟ هل ترون أي قرار ملجلس 

؟
ً
األمن الدولي فّعاال

تفكيك م��ن��ظ��وم��ة ث��ان��ي��ة أك��ث��ر ت��ع��ق��ي��دًا في 
مرتفعات الباروك. وذكرت أن العثور على 
هاتي املنظومتي »جاء نتيجة معلومات 
من  االستخبارات  مديرية  عليها  حصلت 

مصادر املقاومة«.
وفي معلومات قيادة الجيش عن منظومة 
ص��ن��ي أن���ه���ا »ع����ب����ارة ع���ن خ��م��س��ة أج����زاء 
ت���ح���وي: ن��ظ��ام��ًا ب���ص���ري���ًا، ون���ظ���ام إرس����ال 
الصورة، ونظام استقبال إشارات التحّكم 
في املنظومة، وإدارة التحّكم في املنظومة 
ومصادر تغذية املنظومة بالطاقة«، وأنها 

تعمل »بتقنية فنية عالية، تصل إلى حّد 
ك��ش��ف أه�����داف ب��ع��ي��دة امل�����دى وت��ح��دي��ده��ا 
أرضية  أه��داف  إحداثيات  وتحديد  بدقة، 
ل��ت��س��ه��ي��ل ض���رب���ه���ا، ك���ذل���ك ي��ع��م��ل ال��ل��ي��زر 
ب��م��ا يحقق تغطية  ح��ت��ى ح���دود 20 ك��ل��م، 
كامل السلسلة الشرقية ومنطقتي صني 
وال����ب����اروك وامل���ن���اط���ق امل����ج����اورة ون��ق��ل ما 

يجري فيها«. 
ودع����ت ال��ق��ي��ادة امل��واط��ن��ي »إل����ى ض���رورة 
عليه  ُيعثر  مشبوه  جسم  أي  إل��ى  التنّبه 
وعدم العبث به، تحّسبًا إلمكان تفجيره، 
م��رك��ز عسكري عنه ليصار  أق���رب  وإف����ادة 
إلى إج��راء ال��الزم بشأنه من قبل األجهزة 

املختصة«.
وال�����الف�����ت أن�����ه ب���ع���د إع������الن ك���ش���ف ه��ات��ي 
امل����ن����ظ����وم����ت����ي، ح����ّل����ق����ت ط������ائ������رة ح���رب���ي���ة 
إسرائيلية فوق املياه اإلقليمية اللبنانية 
دائريًا، وعلى 3 دفعات، ألقت خالل اثنتي 
منها ما مجموعه 11 قنبلة مضيئة، قبل 
أن ت��خ��ت��رق ف���ي ال��ث��ال��ث��ة ج�����دار ال���ص���وت، 
مسّببة ذعرًا في عدد من مناطق الجنوب 
وصواًل إلى بيروت، وسط تضارب األنباء 
عن طبيعة الدوّي الذي سمعه املواطنون، 
إذ سارع بعض وسائل اإلعالم إلى القول 
إن��ه ناتج م��ن ه��زة أرض��ي��ة، وذك��ر بعضها 

اآلخر أن سببه انفجار لغم بحري.
وال���رئ���ي���س  ال���ح���ك���وم���ة  رئ����ي����س  أدان  وق�����د 
ف��ؤاد السنيورة خ��رق ج��دار ال��ص��وت »في 
منطقة صيدا والجنوب«، ورأى الثاني أنه 
يهدف »إل��ى توتير األج���واء وب��ّث الخوف 
ب��ي س��ك��ان امل��دي��ن��ة ال��ذي��ن اع��ت��ادوا أعمال 

إسرائيل العدوانية«. 


