
اجتماعًا تشاوريًا مساء أمس في مجلس 
ال���ن���واب، ف���ي ح��ض��ور امل���ع���اون السياسي 
ل��أم��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه ح��س��ن الخليل 

واملعاون السياسي لبري.
وذكر أحد الوزراء املشاركن في االجتماع 
أف���ض���ت إلى  ال���ن���ق���اش���ات  أن  »األخ����ب����ار«  ل�����
االت��ف��اق ع��ل��ى أح���د امل��ق��ت��رح��ات ال��ت��ي تقدم 
ب��ه��ا ب����ري، وي��ق��ض��ي ب��إح��ال��ة م��ل��ف شهود 
ال����زور ع��ل��ى امل��ج��ل��س ال��ع��دل��ي ان��ط��اق��ًا من 
قد  كانت  كرامي  الرئيس عمر  أن حكومة 
العدلي  امل��ج��ل��س  ع��ل��ى  ع���ام 2005  أح���ال���ت 
ج��ري��م��ة اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س رف��ي��ق الحريري 
»وم��ا يتفّرع عنها«. وبما أن ملف شهود 
الجريمة األص��ل��ي��ة، فإن  م��ن  ال���زور متفرع 
إحالته على املجلس العدلي باتت قانونية 
م��ن ج��ه��ة، وحتمية م��ن ج��ه��ة أخ����رى. وتم 
ال��ن��ائ��ب خليل هذا  ينقل  أن  االت��ف��اق على 

ت��س��ف��ر الجوالت  ي��ك��ون م��ف��اج��ئ��ًا أال  ق���د ال 
املكوكية وال االتصاالت، عن التوصل إلى 
صيغة توافق تنقذ جلسة مجلس الوزراء 
اليوم من لغم ملف شهود ال��زور، في ظل 
األج�����واء ال��راه��ن��ة ورب��م��ا ال��ن��واي��ا املبّيتة، 
ل��ك��ن امل��ف��اج��ئ ه��و إض��اف��ة ب��ن��د ج��دي��د إلى 
جدول أعمال جلسة ال�300 بند، يتعلق بما 
كشفته وثائق ويكيليكس عن لسان وزير 
ال��دف��اع الياس امل��ر. وتتمثل ه��ذه املفاجأة 
في أن ط��رح إضافة ه��ذا البند لم ي��أت في 
إطار التدقيق في ما نقل عن وزير الدفاع 
م��ن صحته وب��ال��ت��ال��ي محاسبة  وال��ت��أك��د 
القائل أو الدفاع عنه، بل جاء من املر نفسه 
نشر  م��ن  بمحاسبة  مطالبته  إط���ار  وف���ي 

الوثيقة بتهمة التحريض على القتل!
كما كان معروفًا منذ أول من أمس، تكثفت 
التفجير  ف��ت��ي��ل  ل��س��ح��ب  أم�����س،  امل���س���اع���ي 

ال��ي��وم، وواصل  أم��ام جلسة الحكومة  م��ن 
املعاون السياسي لرئيس مجلس النواب 
النائب علي حسن خليل، ما بدأه االثنن 
موفدًا من بري، فزار رئيس الحكومة سعد 
ال��ح��ري��ري وخ��رج م��ن عنده محافظًا على 
إن »االستعدادات  ب��ال��ق��ول  ال��ت��واص��ل  خ��ط 
اإلي��ج��اب��ي��ة ال ت����زال ق���ائ���م���ة«. ك��ذل��ك لفتت 
مساًء زيارة سفير السعودية علي عواض 
بعدها  ن����اش����د  ل����ل����ح����ري����ري،  ال����ع����س����ي����ري، 
والصبر  الحكمة  ي��م��ارس��وا  أن  »ال��ج��م��ي��ع 
���اء ال���ه���ادف ل��ل��وص��ول إلى 

ّ
وال����ح����وار ال���ب���ن

نتائج ترضي الجميع«.
املعارضة  وزراء  ع��ق��د  م���ق���ررًا  ك����ان  وك���م���ا 
ال��س��اب��ق��ة: ج��ب��ران ب��اس��ي��ل، ش��رب��ل نحاس، 
الله، محمد  ي��ان، علي العبد  اب��راه��ام دده 
جواد خليفة، محمد فنيش، حسن الحاج 
وي����وس����ف سعادة،  ع���ب���ود  ف������ادي  ح���س���ن، 

األمر إلى رئيس الحكومة. وبعد الجلسة، 
ب��م��ا تقرر  ال���ح���ري���ري، وأب��ل��غ��ه  زار خ��ل��ي��ل 
ف��ي االج��ت��م��اع، ف��رد األخ��ي��ر بأنه سيدرس 

املقترح.
مختلف  امل���ع���ارض���ة  وزراء  ن���اق���ش  ك���ذل���ك 
االح���ت���م���االت ال���ت���ي ت��س��ي��ر وف��ق��ه��ا جلسة 
ال��ح��ك��وم��ة ال���ي���وم، ف���ش���ددوا ع��ل��ى ضرورة 
ب��ت ب��ن��د ش��ه��ود ال����زور، ق��ب��ل االن��ت��ق��ال إلى 
أي ب��ن��د آخ���ر م��ن ج���دول األع���م���ال. وأكدوا 
ومناقشة  البند  تحييد  سيرفضون  أنهم 
ال��ق��ض��اي��ا األخ�������رى، ك��م��ا أك������دوا أن���ه���م لن 
ينسحبوا من الجلسة. ولفت أحد الوزراء 
»امل��ع��ارض��ن« إل��ى أن م��ن غير امل��ت��وق��ع أن 
يطرح رئيس الجمهورية وقف البحث في 

البند األول.
 م����ن اجتماع 

ً
ت���أخ���ذ وق���ت���ًا ط����وي����ا ول�����م 

ام��س ال��ف��ك��رة ال��ت��ي ج��رى ت��داول��ه��ا خال 

ال���ي���وم���ن امل���اض���ي���ن ع���ن إم���ك���ان تأليف 
النظر  إلب��داء  ����� سياسية  لجنة قضائية 
ف��ي ق��ان��ون��ي��ة إح��ال��ة م��ل��ف ش��ه��ود الزور 
ال��ط��رح كان  ال��ع��دل��ي، فهذا  على املجلس 
قد تقدم به رئيس الجمهورية قبل أكثر 
من شهر، ورفضته قوى املعارضة فورًا، 
اللجان املقترح إحالة امللف  أن  وخاصة 
عليها تضم أعضاًء مؤيدين بمعظمهم 

سياسة2

الوحيد شبه  األمر  الجمهورية... هذا هو  رئيس  برئاسة  بعبدا  اليوم في  تلتئم  الوزراء  جلسة مجلس 
املؤكد، أما غير املؤكد فهو مصير هذه الجلسة، بعدما خلصت مساعي الساعات الـثماني واألربعني 

املاضية إلى: أن رئيس الحكومة سيدرس اقتراح رئيس مجلس النواب؟!

السياسي المشهد 

مجلس الوزراء يكّرر نفسه
ال تصويت وال انسحاب

Embroidered Abayas - Bathrobes & Towels 
Bed Linen and Pillows - Bathroom Sets
Tablecloths & much more...

Personalised Xmas
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  تقرير

ثائر غندور 

ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة ميشال  ال��ج��م��ه��ورّي��ة  رئ���ي���س 
األربع  ال��س��ن��وات  ت��م��ّر  أن  ُي��ري��د  سليمان 
 خير وأم��ان على 

ّ
الباقية من واليته بكل

ال��ص��ع��ي��دي��ن ال��ش��خ��ص��ي وال���وط���ن���ي. هذا 
م���ا ي��ق��ول��ه أح���د ال������زّوار ال��دائ��م��ن لرئيس 
ر الزائر بمسعى رئيس 

ّ
الجمهورّية. ويذك

ال��ه��دوء، مطابقًا ذل��ك مع  إل��ى  الجمهورّية 
م��س��ع��ى رئ���ي���س ج���م���ه���ورّي���ة أس���ب���ق، هو 
إلياس سركيس، الذي انتهى عهده بكارثة 
إلى  اإلسرائيلي  االح��ت��ال  دخ��ول جيش 
القوات  قائد  وانتخاب  بيروت،  العاصمة 
رئيسًا  الجمّيل  بشير  حينها  اللبنانّية 

للجمهورّية بقّوة دبابة امليركافا. 
ال���ه���دوء. هو  إل���ى  ال��ي��وم  يسعى سليمان 
ُي���ص���ّر ك��م��ا س��رك��ي��س، ع��ل��ى ع���دم كسر 
الجّرة مع سوريا. الله وحده يعلم، وربما 
وثائق ويكيليكس، بالعاقات السياسّية 

األخرى لرئيس الجمهورّية. 
أن  تأكيده  الجمهورّية  زّوار رئيس  ينقل 

عدم التصويت على بند شهود الزور في 
مجلس الوزراء جرى باالتفاق مع الرئيس 
ار األسد، إذ يقول ُسليمان 

ّ
السوري بش

إن�����ه س�����أل األس������د ف����ي زي����ارت����ه األخيرة 
ل��دم��ش��ق ف���ي م��ن��ت��ص��ف ت��ش��ري��ن الثاني 
املاضي عّما ُيريد منه أن يفعله في ملف 
ال���زور؟ فأجابه األس���د: م��ا رأيك؟  شهود 
وبحسب الرواية الرئاسّية، فإن سليمان 
إل��ى تسوية مع  أردت��م أن تصلوا  إذا  رّد: 
الرئيس سعد الحريري، فلماذا تكسرونه 
 :

ً
في مجلس الوزراء؟ فوافقه األسد قائا

 ال أح��د مستعجل على 
ً
معك ح��ق، أص��ا

بّت هذا امللف، فأّجله على طريقتك. 
فّسر سبب 

ُ
ت ال  بعبدا  رواي���ة قصر  لكن 

ع��دم وض��ع ص��ورة للقاء الرئيسن على 
ما  )سانا(  السورّية  األنباء  وكالة  موقع 
دامت األجواء إيجابّية إلى هذا الحّد، وال 
جيب هذه الرواية عن سبب غياب ذكر 

ُ
ت

ه��ذا ال��ل��ق��اء ف��ي أرش��ي��ف ل��ق��اءات الرئيس 
السوري على وكالة سانا. 

الرئاسّية،  ال���رواي���ة  ��ك��م��ل 
ُ
ت ح����ال،  أّي  ف��ي 

رات 
ّ
سليمان يراوح والحريري يبحث  عن مبر


