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المشهد السياسي

ّ
ّ
جلسة وزارية عاصفة ...وسليمان يهدئ
ّ
لم تمر جلسة مجلس
الوزراء بسالم ،ولم تأخذ
التهدئة ،التي جرى الحديث
عنها قبل انطالقها ،املنحى
الذي يرجوه الوسطاء .وأبرز
ما جاء في جلسة أمس نقاش
عقيم بشأن ما جرى في
املطار قبل أيام ،فيما تأجل
البحث بملف شهود الزور
لغياب الوزير املختص
كما كان متوقعًا ،نالت األحداث السياسية
األخيرة القسط األوفر من ّنقاشات مجلس
الوزراء أمس .وكان الفتًا أن الرئيس سعد
ال �ح��ري��ري وال��وزي��ري��ن إل �ي��اس امل � ّ�ر وجان
مداخالتهما عبر أوراق
أوغاسبيان ّقدما
ّ
مكتوبة .إال أن األب��رز هو أن هذه األوراق
ت�ض� ّ�م�ن��ت م��واق��ف ال ت�ن�س�ج��م إط�ل�اق��ًا مع
أي رغ �ب��ة ف��ي ال�ت�ه��دئ��ة وإي �ج ��اد املخارج
للتعقيدات ال�ق��ائ�م��ة ،ب�خ�لاف م��ا ك��ان قد
أشيع قبل انطالق الجلسة.
ومما قاله الحريري في سياق مناقشة ما
جرى في مطار بيروت عند استقبال اللواء
الجميل السيد« :أنا دم والدي أهم من أي
شخص» ،فيما قال امل� ّ�ر إنه ال «يفهم ملاذا
هذا الصخب على موضوع جميل السيد،
فيما أن��ا ح�ين ت�ع� ّ�رض��ت مل�ح��اول��ة اغتيال
قلت إن دم��ي ّي��رخ��ص ف��ي سبيل لبنان»،
م��ع ال�ع�ل��م ب ��أن ال�ح��ري��ري ب��اش��ر مداخلته
أمس باإلشارة إلى أنه «ال مهرب لبعضنا
من بعض ،وال مهرب من الطائف والبيان
ال � � � � ��وزاري» ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى ع �م��ل املحكمة
وتمويلها وعلى احترام القوانني.
كثيرون قدموا مداخالت في هذا املوضوع،
كانت أب��رزه��ا من الوزيرين بطرس حرب
وس �ل �ي��م ال �ص��اي��غ ّوال ��رئ� �ي ��س الحريري،
الذين ش��ددوا على أن ما حدث هو ضرب
ل �ل��دول��ة وم��ؤس �س��ات �ه��ا وت �ه��دي��د لسالمة
امل�ط��ار وال�ط�ي��رانّ وتشويه لسمعة لبنان
ّ
في ال�خ��ارج .إال أن ال��وزي��ر زي��اد ب��ارود رد
على ه��ذه امل��واق��ف ،موضحًا أن م��ا جرى
ع �ل��ى أرض امل �ط��ار ال ت�ن�ط�ب��ق ّ ع�ل�ي��ه هذه
ال�ت��وص�ي�ف��ات .وق ��ال ب ��ارود إن «التقارير
األمنية الواردة من املطار أفادت بوضوح
ّ
ب��أن م��ن ك��ان م��وج��ودًا ف��ي ح��رم امل�ط��ار هم
ن��واب وسياسيون محاطون بمرافقيهم
ال �ش �خ �ص �ي�ين ،وب��ال �ت��ال��ي ل ��م ي �ك��ن هناك
اجتياح للمطار» ،وهو املوقف نفسه الذي
ك ��ان ق��د أع �ل �ن��ه وزراء امل �ع��ارض��ة سابقًا،
على مداخالت وزراء األكثرية
الذين ردوا ّ
إلى أن الحاضرين في املطار لم
باإلشارة ّ
يكونوا مسلحني ودعوا إلى «متابعة عمل
السفارات في املطار».
ً
ّ
كذلك رد الوزير حسني الحاج حسن قائال:
«ث�م��ة استنسابية .ال��ذي��ن ظلموا جميل
السيد هم أنفسهم الذين يحاكمونه» ،ثم
ّ
رد الحريري« :شهود الزور ليسوا ّ
أهم من
ّ
رفيق الحريري ،ودماء والدي أهم من أي
شخص ،أسجن لسنة أم ألرب��ع سنوات.
م��ا ي�ج��ري ه��و ت�ق��وي��ض لحكومتي ،وال

ميشال سليمان :التجارب املاضية أكدت أهمية الحوار (أرشيف)

بارود :التقارير الواردة
بأن من
من المطار أفادت ّ
كان موجودًا هم نواب
ومرافقيهم

يمكن القبول بهذا األمر».
ورد الوزير يوسف سعادة ،مشيرًا إلى أن
جميع الشهداء ّ
مهمون« ،لكن شهود الزور
يبعدون الحقيقة عنا ،أن��ا ضد التعرض
للرئيس ال�ح��ري��ري ،لكن إذا حصل األمر،
ف�ل�م��اذا امل��ذه�ب�ي��ة؟ ت �ع� ّ�رض ال��رئ�ي��س إميل
ل� �ح ��ود س ��اب �ق ��ًا ل �ل �ح �م�لًَ�ات ،ول � ��ن نعالج
املوضوع بكونه مذهبيا».
وت��اب��ع ال��وزي��ر محمد فنيش ،مشيرًا إلى
أن «ال � �ق � ��رار ال �س �ي��اس��ي ال � ��ذي ص � ��در عن
ال�ق�ض��اء سمعناه م��ن بعض السياسيني
قبل أن يصدره القضاء» ،ليعود الرئيس
الحريري ويشدد أكثر من مرة على نبذه
للخطاب املذهبي.
ورفض الحريري مناقشة أي شيء يخص
ملف شهود الزور بغياب الوزير إبراهيم
ن�ج��ار «بصفته امل�ك�ل��ف إع ��داد ت�ق��ري��ر عن
هذا امللف» .وبعد االنتقال لدراسة جدول
األعمال ،قرر الرئيس ميشال سليمان أن
ي �ت��رك ال�ب�ن��دي��ن ال�س�ج��ال�ي�ين ،أي مشروع
امل � ��وازن � ��ة وم� �س ��أل ��ة ال� �ح� �س ��اب ��ات املالية

ل �ل �س �ن� ّ�وات امل ��اض �ي ��ة ،إل� ��ى آخ� ��ر الجلسة.
وبدا أن هذا األمر متفق عليه مع الرئيس
ال�ح��ري��ري ،ف�ج��رت مناقشة ًس��ائ��ر البنود
وإقرار البعض منها ،وصوال إلى طرح بند
موازنة عام  ،2011فعرضت وزيرة املال ريا
الحسن تقريرها عن هذا املشروع ،وجرى
االت� �ف ��اق ع �ل��ى أن ي�ع�ق��د م�ج�ل��س الوزراء
ث�ل�اث ج�ل�س��ات مخصصة ملناقشته أيام
الخميس والثالثاء واألربعاء املقبلة.
وم��ن ث��م ،انتقل ّمجلس ال��وزراء إل��ى البند
األخ � �ي� ��ر امل �ت �ع ��ل ��ق ب ��ال �ح �س ��اب ��ات املالية
للسنوات السابقة ،وك��ان النقاش بمثابة
«فضيحة» ،إذ رد الحريري على مطالبات
وزراء امل �ع ��ارض ��ة ب ��االل� �ت ��زام بالدستور
وقانون املحاسبة العمومية ،بالقول« :شو
بدكم ّايانا نعترف بأننا خالفنا الدستور
لتلقطونا! لن أقوم بهذا األمر».
والقانون
ّ
وقالت ريا الحسن إن الحسابات موجودة
في وزارة امل��ال« ،لكننا لن نشغل الوزارة
ب�ـ«ال�ت�ن�ك�ي��ش» ع��ن ال�س�ن��د ال�ق��ان��ون��ي لكل
نفقة» ،مضيفة« :كلنا نعلن أننا مختلفون
على هذه املسألة ،وبالتالي الحل املناسب
ه ��و ب ��أن ن �ق� ّ�ر م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ك �م��ا هو
ون� �س ��دل ال� �س� �ت ��ار» .أم� ��ا ال� ��وزي� ��ر ميشال
ف��رع��ون ف��أب��دع ف��ي م��داخ�ل�ت��ه ال�ت��ي اقترح
فيها إحالة مشروع القانون على املجلس
ّ
النيابي وترك األمر له ببت املشروع.
وأث��ارت هذه ال��ردود تحفظات كثيرة لدى
ّ
الحر،
وزراء ح��زب ال�ل��ه وال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي
ال��ذي��ن أص ��روا ع�ل��ى موقفهم ال��داع��ي إلى
تفصيلية ،مقترحني أن
تقديم حسابات
ّ
ظهم على كل
تحف
بتسجيل
يكتفوا فقط
ّ
إنفاق ال سند قانونيًا ل��ه .إال أن الرئيس
الحريري وفريقه رفضوا ه��ذا ال�ط��رح ،ما
اضطر وزراء ال�ح��زب وال�ت�ي��ار إل��ى تذكير

م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ب� ��أن م� �ش ��روع القانون
امل�ط��روح ينطوي على تعديل دستوري،
وب��ال �ت��ال��ي ال ي�م�ك��ن إق� � ��راره إال بموافقة
أك�ث��ري��ة ثلثي أع�ض��اء امل�ج�ل��س .ه��ذا األمر
دفع بالرئيس سليمان إلى التدخل وقرر
جلسة الحقة.
تأجيل مناقشة البند إلى ّ
وك��ان الفتًا خ�لال الجلسة أن وزراء كتلة
ال �ل �ق��اء ال ��دي �م ��وق ��راط ��ي دع� �م ُ��وا الرئيس
الحريري في كل امللفات التي طرحت.
وكان الرئيس ميشال سليمان قد استهل
ال� �ل� �ق ��اء ب ��ال �ح ��دي ��ث ع� ��ن زي� � � ��ارة املبعوث
األم� �ي ��رك ��ي ل �ل �م �ن �ط �ق��ة ،ج � � ��ورج ميتشل،
ال ��ذي أط�ل�ع��ه ع�ل��ى امل �ف��اوض��ات املباشرة،
حيث «املسائل مثارة بصراحة واملسافة
ب �ع �ي��دة» .وأك ��د س�ل�ي�م��ان أن ��ه «م�ه�م��ا كان
م��ن أم��ر امل�ّف��اوض��ات ،ف��إن م��ا يعني لبنان
ال يمكن بته بمعزل عن املوقف اللبناني،
وال سيما ما يتعلق بحق العودة» ،الفتًا
إلى أنه جرى الحديث مع ميتشل على أن
ّ
ال يأتي أي حل على حساب لبنان .وقال
سليمان« ُ :يترتب علينا َأن ال نقع في الفخ
الذي قد نستدرج إليه أو نستدرج أنفسنا
إليه» .وحاول سليمان املوازنة في مواقفه،
فأشار إلى تجاوز أحداث برج أبي حيدر.
وق� ��ال« :ف�ي�م��ا ك ��ان ال�س�ع��ي ل�ف�ت��ح صفحة
جديدة ،ظهرت مواقف تناولت الكثيرين
ّ
تشكيكًا» ،مشيرًا إل��ى أن الحدة تجاوزت
الصراع السياسي الطبيعي.
ورأى سليمان أن «ح��ادث��ة امل�ط��ار أعطت
ان�ط�ب��اع��ًا ب��أن�ن��ا ب�ت�ن��ا ف��ي ح��ال��ة محفوفة
باملخاطر ،وأن ال�ن��اس قلقون والخسارة
ت �ق��ع ع �ل��ى امل ��واط� �ن�ي�ن وامل � �س� ��ؤول �ي�ن ،ألن
اللبنانيني يستاؤون ممن ينذر باملخاطر
وي �س �ه��م ف ��ي ال �ت ��وت ��ر» .ودع� ��ا إل ��ى «وقف
ال�س�ج��االت السياسية ال �ح��ادة واالرتقاء
معان ولغة أفضل من التي سمعناها
إلى
ٍ
وإل� ��ى االع� �ت ��راف ب��أن��ه رغ ��م ن�ق��اط�ن��ا على
املؤسسات تبقى ملجأنا الوحيد ،ويجب
الحفاظ عليها» ،مشيرًا إلى أن «التجارب
امل��اض �ي��ة أك� ��دت أه �م �ي��ة ال� �ح ��وار ملعالجة
املشكالت واملبادرة إليه بشجاعة».
ثم تحدث الحريري ،مشددًا على الثوابت
الوطنية التي «ترعى الشأن الوطني العام
ف ��ي إط� ��ار ات �ف��اق�ي�ن أس��اس �ي�ي�ن :األول هو
الطائف ،وه��ذا هو القاعدة التي ال بديل
منها ل��وف��اق�ن��ا ال��وط�ن��ي واإلط� ��ار ال ��ذي ال
غنى عنه لحماية العيش املشترك ،والثاني
هو االتفاق على البيان الوزاري» ،لينطلق
بعدها النقاش في كل امللفات العالقة.
وك ��ان ��ت ق ��د س�ب�ق��ت ال �ج �ل �س��ة ترجيحات
ب �ت� ّ
�وص��ل ال �ج �م �ي��ع إل ��ى ت �ه��دئ��ة ،وه ��و ما
ل��م تعكسه ال�ل�ق��اءات ال�ت��ي حصلت تحت
ع �ب��اءة ال��رئ�ي��س ال�ح��ري��ري ال ��ذي استقبل
امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي اللواء
أش� � ��رف ري � �ف� ��ي ،وع� � ��رض م �ع��ه األوضاع
األم �ن �ي��ة ف ��ي ال � �ب �ل�اد .ث ��م ع� ��اد ري �ف ��ي إلى
مكتبه وج��ال ف��ي طبقات امل��دي��ري��ة ليزور
ّ
مقر فرع املعلومات في مقره في املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي ،حيث اجتمع
بضباطه في حضور رئيس الفرع العقيد
وس��ام الحسن .وبعد سلسلة التنويهات
«ال �س �ي��اس �ي��ة» ال �ت��ي ق��دم�ه��ا ري �ف��ي للفرع
في األسابيع املاضية ،أع��اد املدير تهنئة
املعلومات على «اإلنجازات التي حققوها
على جميع الصعد ،في مكافحة الجرائم
اإلرهابية وإماطة اللثام عن جرائم مهمة،
إضافة إلى تفكيك شبكات العمالء».

ّ
عون يدعم طرح الثقة بوزير العدل ونجار يرد
لفت العماد ميشال عون ،بعد االجتماع
األسبوعي لتكتل التغيير واإلصالح أمس،
إلى أن التهدئة بالنسبة إلى تيار املستقبل
وحلفائه «هي السكوت عن الزعرنة» .وفي
ما يخص استقبال اللواء جميل السيد،
أكد عون أنه لم «نر مسلحني باستقبال
اللواء السيد» ،وشدد على أن «املدعي
العام للتمييز أصبح طرفًا في النزاع ،وإذا

حصل طرح ثقة بوزير العدل فأنا أسحب
الثقة منه لعدم الكفاءة ألنه كيف يسمح
لنفسه بأن يرسل كتابًا إلى املدعي العام
للتمييز ،علمًا بأنه الفريق األول في النزاع
مع السيد ،وفي األساس الدعوى ليست
قائمة ألن (سعيد) ميرزا فريق في النزاع،
وهو ارتكب تجاوزات قانونية كبيرة
وضخمة ويتصرف كمشترع» .وفي وقت

الحق ،صدر عن املكتب اإلعالمي لوزير
العدل ،إبراهيم نجارَّ ،توضيح ملا أدلى
به عون ،جاء فيه« :لو كلف النائب عون
نفسه وسأل أعضاء كتلته القانونيني،
لكانوا أجابوا بكل كفاءة بأن اإلحالة من
وزير العدل تكون ّ
موجهة إلىّ مرجع
قضائي ،ال إلى أشخاص يتولون هذا
املنصب».

أخبار

ّ
◄ السيد :الحريري أوعز إلى
نوابه باإلساءة ّ
إلي
أص��در املكتب اإلع�لام��ي ل�ل��واء جميل
السيد ،أم��س ،بيانًا أش��ار فيه إل��ى أنه
«ل�ي�س��ت ه�ن��ال��ك خ�ص��وم��ة بينه وبني
أي م��ن ن ��واب ت�ي��ار املستقبل ،سوى
الخصومة السياسية ،فيما خصومته
ه��ي ش�خ�ص�ي��ة وس�ي��اس�ي��ة م��ع دولة
ال ��رئ� �ي ��س س� �ع ��د ال � �ح ��ري� ��ري بسبب
م� �م ��ارس ��ات ع� ��دة اس �ت �ه��دف��ت اللواء
السيد في السنوات الخمس املاضية،
وع �ل��ى رأس �ه��ا ق�ض�ي��ة ش �ه��ود الزور
واالعتقال السياسي وإهانة كرامات
ض �ب��اط خ��دم��وا ف��ي ال�س��اب��ق بإمرته
في املديرية العامة لألمن العام» .وتابع
إن «اإلس ��اءات والتجريح واالفتراءات
الشخصية التي طاولته طوال األسبوع
املاضي من نواب املستقبل وصحيفته
وتلفزيونه ومواقعه اإللكترونية ،إنما
ص��درت عن الرئيس سعد الحريري
وبإيعاز مباشر منه شخصيًا .على
هذا األس��اس ،يطلب اللواء السيد من
الرئيس سعد ال�ح��ري��ري اإلي �ع��از إلى
أولئك النواب بتقديم اعتذار علني أو
ت�ق��دي��م معلوماتهم ال�ت��ي اف �ت��روا بها
على ال �ل��واء السيد إل��ى ال�ق�ض��اء الذي
ّيدعون اإليمان به ،ليبنى على الشيء
مقتضاه القانوني».

ّ
◄ عبدو :هل يحق لي
استخدام صالون الشرف؟

أص � ��در امل �ك �ت��ب اإلع�ل�ام ��ي للسفير
السابق ،جوني عبدو ،بيانًا أشار فيه
إلى ّأن بعض وسائل اإلعالم ّ
صورت
خ �ل��ال «دف ��اع � �ه ��ا ع� ��ن س �ل��اح غير
شرعي اجتاح مطار رفيق الحريري
ال��دول��ي ،أن ال�س�ف�ي��ر ال�س��اب��ق جوني
ع �ب ��دو دخ� ��ل ل �ب �ن��ان ع �ن ��وة بحماية
رسمية رغم وجود مذكرات قضائية

ف��ي ح�ق��ه ،وذه��ب البعض إل��ى نعتها
بمذكرات توقيف» .وأشار البيان إلى
أن��ه «ليس هناك أي م��ذك��رة قضائية
في حق السفير عبدو على اإلطالق»،
ّ
وأن «ال�ح�ك��م الغيابي ال��ذي أصدرته
محكمة املطبوعات برئاسة األستاذ
روكز رزق ،قد ألغي وج��وده وانتهت
ّ
كل مفاعيله» ،وأن «السفير عبدو ال
ولن يخالف القانون ،وال ولن يستعني
بقوة غير شرعية لتأمني حمايته».
وت��اب��ع« :ن��رج��و م��ن وس��ائ��ل اإلعالم
التأكد من وزارة الخارجية إذا كان
يحق لسفير سابق دخول البالد عبر
صالون الشرف .كما من جهاز أمن
املطار مما إذا كانت الحماية الشرعية
التي واكبت السفير عبدو قد دخلت
إلى حرم املطار ،أو بقيت خارجه».
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