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مقالة

السنيورة «يترافع» من دون تهمة:

سأفاجئكم بالوثائق

َ
اختار الرئيس األسبق للحكومة فؤاد السنيورة أن يقوم بمرافعة استباقية للدفاع عن نفسه في قضية الحسابات المالية.
صحيح أن أحدًا لم يتهمه باالسم ،لكنه «مقتنع بأن حزب الله يريد تصفية الحساب معه» ،لذا ّ
قرر عقد مؤتمر صحافي «للرد
على الوثائق بالوثائق» .وهو على ّ
حد قول المقربين منه ُ
«سيفاجئ الجميع»

ّ
«متحصنًا بالطائفة» (هيثم الموسوي)
صحيح أن السنيورة ال يملك حصانة نيابية لكنه سيخوض معركته

تقرير

حرب المخابرات على المخدرات
دخلت استخبارات الجيش على خط مكافحة املخدرات ومالحقة مروجي
املخدرات ّ
وتجارها .ومنذ يومني ،دهم عناصر من مديرية املخابرات مزرعة في
بلدة ريحا  -مراح املير في البقاع ،يملكها أحد أبرز املطلوبني نوح زعيتر حيث
ُ
ضبطت كمية كبيرة من املخدرات .وقد عثر في املزرعة على مصنع لتصنيع
ّ
املخدرات ،وصودرت كمية كبيرة من حشيشة الكيف قدرت بنحو  20شاحنة.
ويوم أمس ،دهمت قوة من مديرية املخابرات ،في بلدة جالال  -البقاع األوسط،
منزل املطلوب علي ز حيث أوقفته ،وضبطت داخل منزله كميات متنوعة من
املواد املخدرة ،باإلضافة إلى أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وأجهزة
السلكية مختلفة.
كما دهمت دورية أخرى مصنعًا للمخدرات في بلدة دير األحمر  -حي الشعب
عائد للمطلوب جورج ح .وأوقفته باإلضافة إلى عدد من الذين كانوا برفقته،
وضبطت كميات كبيرة ومتنوعة من املواد املخدرة وآالت لتصنيعها.
(األخبار)

ميسم رزق
ُ
َ
األسبق للحكومة
يمثل اليوم الرئيس
ف ــؤاد الـسـنـيــورة أم ــام ال ــرأي الـعــام في
أول جلسة دفــاع عن نفسه في قضية
ينتظر النائب
الـحـســابــات املــالـيــة .لــم
ِ
ّ
ويحدد
السابق أن يقول القضاء كلمته
ُ
مــن هــم املـتــورطــون فــي هــذه القضية،
ِع ـل ـمــا أن ال ـج ـهــات ال ـت ــي أن ـج ــزت هــذا
امللف (وزارة املال) ،أو التي أثارته أمام
اإلعالم (النائب حسن فضل الله حاليًا،
والنائب إبراهيم كنعان قبل سنوات)،
َ
تحاشت تسمية املسؤولني عن الهدر
والفساد والسرقة بأسمائهم .وعوضًا
عن ذلك حصرت كالمها بفترة زمنية
تعاقب عليها أكثر من رئيس حكومة
ووزيــر مالية ،وتركت للقضاء الكلمة
ال ـف ـص ــل .ف ـل ـم ــاذا اع ـت ـبــر رئ ـي ــس كتلة
املستقبل النيابية سابقًا نفسه املعني
والوحيد ،وقــرر عقد مؤتمر صحافي
اليوم «للرد على الوثائق بالوثائق»؟
ال شك في أن السنيورة َ
ملس بأن فتح
ب ـ ــاب ال ـح ـس ــاب ــات امل ــال ـي ــة وم ـب ـل ــغ 11

مـلـيــار دوالر ال ـتــي أنـفـقـتـهــا حكومته
األولــى ( )2008 - 2005من دون قانون
موازنة وخارج القاعدة االثني عشرية،
َ
ليس الـغــرض منه رفــع حــدة الخطاب
ال ـس ـيــاســي وال ال ـت ـحــريــض الـشـعـبــي.
فــال ـخ ـطــاب ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي تحكمه
التسوية بني غالبية األفرقاء في مكان،
وإث ـ ــارة مـلــف ال ـف ـســاد ف ــي م ـكــان آخ ــر.
الله ُ«يريد أن
الرجل
ِ
مقتنع بأن حزب ّ
يفتح دفــاتــر قديمة ،ويصفي حسابه
مـعــه بصفته الــرجــل األك ـثــر ثـبــاتــا في
مــواجـهـتــه مـنــذ ع ــام  ،»2006عـلــى حد
ق ـ ــول م ـق ــرب ــن مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
للحكومةّ .
تنبه السنيورة لهذا األمر،
ّ
ّ
ك ـمــا ي ـق ــول م ـق ــرب ــون م ـن ــه ،ف ـ ــ«قـ ــرر أن
يـ ـخ ــوض م ـع ــرك ــة اس ـت ـبــاق ـيــة ق ـب ــل أن
تتوسع الحملة ّ
ّ
ضده .فهو ال يريد أن
يذهب فرق عملة ،ال سيما أنه يشعر،
أقله حتى اللحظة بأنه وحيد في هذه
ّ
امل ـعــركــة» .يــؤكــد ه ــؤالء أن الـسـنـيــورة
«سيفاجئ الجميع اليوم في مؤتمره
لجهة ما يملكه من مستندات» .وهو
ال ــذي بــدأ بتوثيقها «مـنــذ أكـثــر مــن 5

َ
سـ ـن ــوات ،ح ــن بـ ــدأت ب ـعــض الـجـهــات
السياسية بالتصويب عليه مــن باب
الـحـســابــات املــالـيــة» ،مشيرين إلــى أن
«القضاء في حال اطلع عليها فإنه لن
يجد فيها ثغرة واحدة».
ِ
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـكـ ــل ،اخـ ـ ـت ـ ــار ال ـ ـس ـ ـن ـ ـيـ ــورة أن
ي ـع ـقــد م ــؤت ـم ــره ف ــي ن ـقــابــة الـصـحــافــة
ألن ـ ــه «أراد اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب أك ـ ـبـ ــر ح ـشــد

سيقول السنيورة
إن ملف الحسابات
المالية يستهدف
بالدرجة األولى نهج
الحريرية السياسية

الحسابات
إلى القضاء
ق ـ ـ ــدم عـ ـض ــو كـ ـتـ ـل ــة الـ ــوفـ ــاء
ل ـل ـم ـق ــاوم ــة الـ ـن ــائ ــب حـســن
ف ـض ــل الـ ـل ــه أم ـ ـ ــس ،امل ـل ـف ــات
املتعلقة بمخالفات حسابات
الدولة إلى املدعي العام املالي
القاضي علي إبراهيم.
وقــال فضل الله إن «مطلبنا
هو الوصول للحقائق الكاملة
وحماية املــال الـعــام» ،مشيرًا
إل ــى أن «وزيـ ــر امل ــال الـحــالــي
هــو مــن طـلــب اسـتـتـبــاع هــذه
الحسابات املالية التي بــدأت
ع ـ ــام  ،2010لـ ــم ن ـت ـهــم ول ــم
يرد أن يبرئ
نسم أحدًا ومن ِ
نفسه فليذهب إلى القضاء».
وأوض ــح فضل الله أن امللف
امل ــال ــي بـكــامـلــه م ــوج ــود لــدى
وزي ـ ــر امل ـ ــال ال ـ ــذي سـيـقــدمــه
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
وم ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب وال ـن ـيــابــة
العامة املالية ،وقــال« :فلنبعد
مـ ـل ــف ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات امل ــالـ ـي ــة
ع ـ ـ ــن الـ ـتـ ـسـ ـيـ ـي ــس ولـ ـي ــرف ــع
ال ـس ـي ــاس ـي ــون أي ــديـ ـه ــم عــن
القضاء».
(وطنية)

س ـي ــاس ــي وإعـ ــامـ ــي» ب ـع ــدم ــا نـصـحــه
الفريق املحيط بــه بهذا األم ــر .أمــا في
امل ـض ـمــون ،ف ـس ـيـ ّ
ـرد عـلــى ال ــذي ــن ملـحــوا
إلـ ــى دوره «املـ ـشـ ـب ــوه» ف ــي ات ـجــاهــن،
ً
م ـ ـح ـ ــاوال اسـ ـتـ ـم ــال ــة املـ ـح ــاي ــدي ــن إل ــى
صفه :األول تقني  -إداري عبر «إبرازه
األرقـ ــام ب ــدق ــة» ،وال ـثــانــي سـيــاســي من
خ ـ ــال «ت ــأكـ ـي ــد أن م ـل ــف ال ـح ـس ــاب ــات
املالية يستهدف بالدرجة األولى نهج
ال ـح ــري ــري ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .ومـ ــن جـمـلــة
األمور التي سيتطرق لها هي «الفصل
ب ــن األمـ ـ ـ ــوال ال ـت ــي ك ــان ــت ت ــدخ ــل إلــى
م ــوازن ــة ال ــدول ــة ،واألم ـ ــوال الـتــي كانت
تبقى فــي مصرف لبنان ،إذ إن بعض
الجهات الخارجية التي ّقدمت األموال
كانت هي نفسها تشترط أن ال تدخل
هــذه األمــوال إلــى مــوازنــة الــدولــة» .كما
ّ
سيؤكد أن «طريقة اإلنفاق لم تختلف
ب ـع ــد خ ــروج ــه ،ل ـك ــن الـ ـف ــرق أن بـعــض
ال ــوزراء حصنوا أنفسهم عبر قوانني
صادرة عن مجلس النواب في جلسات
ُ
ت ـشــريــع ال ـ ـضـ ــرورة ،وهـ ــو م ــا ل ــم يــكــن
متاحًا في عهده بسبب أزمة سياسية
أدت إلى إغالق أبواب املجلس النيابي
آنذاك».
ح ـ ــال ال ـس ـن ـي ــورة ه ـ ــذه األيـ ـ ـ ــام يـصـفــه
املقربون منه بــ«املــرتــاح» .صحيح أنه
ف ـقــد حـصــانـتــه الـنـيــابـيــة بــاسـتـبـعــاده
عــن مقعد صـيــدا ،كما فقد إلــى حـ ّـد ما
الحصانة السياسية حــن ُ تـ ّـم تغييبه
ّ
متعمد عــن تـيــار املستقبل في
بشكل
ظل استبعاد الرئيس سعد الحريري
ُ
ك ــل ال ـطــاقــم الـ ــذي ل ــم يــك ــن راض ـي ــا عن
التسوية مع الرئيس ميشال عــون ،إال
أن ال ـحــريــري وت ـيــار املـسـتـقـبــل وبقية
قوى ما كان ُيعرف بـ 14آذار لن يتخلوا
عنه .وبدأ املقربون من الرئيس األسبق
لـلـحـكــومــة ب ــث «ش ـي ـف ــرة» الـتـحــريــض
ال ـط ــائ ـفــي ،لـتـجـيـيــش ال ـج ـم ـهــور وفــق
ُ
األساليب التي اعت ِم َدت بعد عام .2005
وردًا ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـمـ ــت الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـعــد
ال ـح ــري ــري ال ـ ــذي ل ــم ُي ـع ـلــن ح ـتــى اآلن
موقفًا واضحًا من كل ما يجري ،اعتبر
املقربون من السنيورة أن «بيان كتلة
املستقبل كــان كافيًا في هــذا الصدد»،
ويبقى الرئيس الحريري «الــذي ربما
ينتظر املــؤتـمــر ال ـيــوم ،وب ـعــده سنرى
حـمـلــة الـتـضــامــن م ـعــه» ،خـصــوصــا أن
السنيورة «لديه ما يكفي من الوثائق
التي تظهر بأنه أكبر من الحمالت التي
تسعى إلى تشويهه».

الحريري ممتعض من حزب الله وعون:
نهاية «الغنج» السياسي!
يمكن الرئيس سعد الحريري أن
يمتعض من أداء حزب الله في ملف
الحسابات المالية ،ومن موقف رئيس
الجمهورية ميشال عون من ملفي
النزوح والعالقة مع سوريا .أكثر من
االمتعاض ال يملك الحريري أي هامش
للمناورة أو للمواجهة
هيام القصيفي
يتصرف تيار املستقبل والرئيس سعد الحريري
مع فتح حزب الله ملف الحسابات املالية ،وكأنها
مفاجأة غير محسوبة ،تمامًا كما في فتح
موضوع النازحني السوريني والعالقة مع سوريا
على طاولة مجلس الوزراء وخارجها .وحاوال وفق
ذلك تصوير ما يجري على أنه استهداف لهما
وللرئيس الراحل رفيق الحريري.
الواقع مختلف تمامًا .ألن العودة إلى مرحلة ما قبل
االنتخابات النيابية ،تدل على أن ما يحصل اليوم
تتمة للمسار الذي بدأ قبل  7أيار عام  .2018لكن
املشكلة أن تيار املستقبل كما القوى السياسية
األخرى ،كانت مشغولة باملهاترات االنتخابية
وبتبادل التهم لتحصيل أصوات الناخبني ،فلم تعر
أهمية ألداء حزب الله في االنتخابات وما بعدها.
منذ أن بدأ األمني العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله يطل إعالميًا في مرحلة التحضير
لالنتخابات ،كان يتحدث عن فتح حزب الله
معركة الفساد ومكافحة الهدر وتحصيل الحق
العام .بصرف النظر عمن يقف مع هذا الكالم أو
ضده ،والسبب الحقيقي وراءه ،إال أن الحزب كان
واضحًا في إشهار موقفه .فعودته السياسية
إلى الداخل اللبناني ،ودخوله بقوة على خط
االنتخابات وتشكيل الحكومة الحقًا ،وفرض
حضوره كطرف أساسي في كل املفاوضات منذ
التسوية الرئاسية ،دلت على أنه لن يكون واقفًا
على الحياد في املوضوع املالي واالقتصادي .وهو
ّ
عبر مرارًا عن استعداده ملرحلة جديدة في محاربة
الفساد والهدر وكل ما يمت بصلة إلى هذا امللف،
مهما كانت تشعباته ،ومهما طاول من مسؤولني
سابقني وحاليني.
مشكلة تيار املستقبل والحريري ،أنهما لم يأخذا
هذا الكالم بجدية ،تمامًا كما حصل الحقًا مع

مطالبة الحزب بتمثيل سني من قوى  8آذار في
ً
الحكومة ،واعتبراه أداة كالمية ،على رغم أنه كان
خطوة متقدمة في خطاب الحزب ،الذي أعطى أكثر
من مرة إشارات واضحة على أنه لن يتراجع عن
وضع يده على هذا امللف نيابيًا ووزاريًا .لم يع
الحريري أن الحزب طالب علنًا بوزارة التخطيط،
وظن أن التسوية الرئاسية ،والتحالف مع رئيس
الجمهورية والوزير جبران باسيل ،تعني أن
«اإلبراء املستحيل» نام في أدراج الحزب بعدما
نام في أدراج التيار الوطني .كذلك فإن مناقشات
املجلس النيابي صبت كلها في اتجاه مواجهة
الهدر ومحاربة الفساد ،حتى أن نواب الكتل
السياسية املعارضة واملوالية انجروا إلى املناقشة
عينها.
في األيام األخيرة ،ومنذ جلسة مجلس الوزراء ،بدا
الحريري أنه استوعب أن متغيرًا جديدًا يطل على
الواقع الداخلي ،بدءًا من موقف رئيس الجمهورية
الذي لم يكن في صفه ،عندما فتح ملف النزوح
السوري والعالقة مع سوريا ،فاتخذ الحريري
موقفًا متشنجًا من دون أن يتحدث في مجلس
الوزراء .ومنذ تلك الجلسة واألمور تتفاقم في
كواليس املستقبل ومحيط الحريري .ومع تقدم

ُيدرك الحريري أن أي
مواجهة مع عون
وحزب الله ستكون مكلفة

ملف الحسابات إلى الواجهة ،في وقت واحد (بعد
قرار املجلس الدستوري) ،أيقن الحريري أن فترة
«الغنج» السياسي انتهت ،وأنه بات أمام تحديات
مكلفة مهما كان أداؤه فيها .لكنه بات أيضًا على
يقني أنه عاجز عن اتخاذ خطوات حاسمة تعيد
تصويب األمور إلى مكانها الصحيح.
ففي ذهن بعض أركان «املستقبل» أن تدحرج األمور
كما ظهر بعد أيام قليلة على تأليف الحكومة ،يشبه
مرحلة الرئيس اميل لحود ،حني استهدف الحريري
األب أكثر من مرة .لكن عارفي الحريري االبن ،من

حلفائه وخصومه على السواء ،يعرفون أيضًا أنه لن
يقدم على ما أقدم عليه والده ،لجهة االستقالة ،مهما
أحرجته الضغوط السياسية .فالحريري واقع تحت
تأثير مؤتمر «سيدر» وتبعاته ووعوده ،إضافة
إلى ضغوط عربية ودولية ،ناهيك عن شخصيته
املختلفة تمامًا عن شخصية والده ،فال يقدم على
خطوة تصعيدية.
لذا من املتوقع أن يكتفي الحريري وتيار املستقبل،
باستخدام خطاب تحذيري لرفع العتب ،ولو
استخدمت فيه عبارات الغدر واالستهداف ،سواء
مع صدور قرار املجلس الدستوري وإبطال نيابية
النائبة ديما جمالي وحدها ،على رغم أن طعونًا
أخرى كانت مرشحة للقبول في دوائر أخرى ،أو
مع الكالم عن نبش دفاتر الحسابات املالية .وكان
بيان كتلة املستقبل واضحًا حني استخدم أدبيات
مرحلة سابقة ،واستعاد حضور الرئيس فؤاد
السنيورة الذي سبق أن أبعده الحريري بنفسه عن
النيابة وعن املشهد السياسي لتيار املستقبل .حتى
امتعاضه من موقف رئيس الجمهورية ،التف عليه
بنفسه أمس في مجلس الوزراء ،بعدما حاول في
األيام األخيرة بث الحرارة في عالقته مع حليفيه
التقليديني الرئيس نبيه بري ووليد جنبالط.
وإذا كان فتح امللفات املالية يذكر بعهد الحريري
الراحل وخليفته السنيورة ،فإن ملف النزوح
السوري يرتد على رئيس الوزراء الحالي ،وهو
الذي حمل هذا امللف من اللحظة األولى في تعارض
جلي مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني
الحر .لكن الحريري يتحمل أيضًا تبعات تردد
فريقه وتردده ،كما إنشاء وزارة خاصة بشؤون
النازحني في حكومته األولى ،وها هو يتخلى
عنها لصالح فريق  8آذار .وهو يعرف أن عون لن
يتهاون في مقاربة ملف النزوح ،وتأييد العالقة مع
سوريا ،ليس بسبب موقف حزب الله ،بل ألن تلك
واحدة من قناعاته األساسية قبل أن يكون رئيسًا
للجمهورية .كما هي الحال في املوضوع املالي،
فصحيح أن حزب الله هو الذي يقف في الواجهة،
لكن عون والتيار الوطني ال يمكن أن يقفزا فوق
موقف الحزب أو فوق ما كتباه قبل سنوات.
يعرف الحزب أن قدرة الحريري على املناورة
ضئيلة ،ويعرف عون أيضًا أنه يمسك الحريري
من اليد التي توجعه ،فيضغطان عليه في امللفني
الحساسني .لكن لكليهما مصلحة في التهدئة بعد
أن تكون امللفات فتحت وأدت نتيجتها ،فيصبح
حينها للتسوية السياسية معنى آخر ،يختلف عن
مرحلة ما قبل تأليف الحكومة.

تقرير

الرئيس لحود يفتح ملفات الفساد :هكذا تصرفت حكومة السنيورة مع هبات 2006
يقدم رئيس الجمهورية السابق العماد إميل
لحود شهادته عن مرحلة استالمه لقيادة الجيش
ومن ثم رئاسة الجمهورية من خالل تسجيالت
خاصة تنشر تباعًا عبر حساباته على اليوتيوب
والفايسبوك والتويتر.
وفي الحلقة األولى تناول الرئيس لحود أحد ملفات
ّ
الفساد املتعلقة بالهبات ،فذكر بكيفية التعاطي
مع الهبات عام  1999بعدما قام اإلسرائيليون
بضرب محطات الكهرباء في لبنان ،إذ طلب
الرئيس لحود حينها انعقاد مجلس الوزراء
ووجه نداء للبنانيني ليساعدوا الدولة عن طريق
هبات إلصالح الكهرباء من دون الحاجة ملساعدة
الخارج .وبلغت التبرعات  50مليون دوالر

وضعت باسم رئيس الجمهورية ،لكنه طلب بأن
تودع باسم الدولة اللبنانية في املصرف املركزي،
وصدر قرار عن مجلس الوزراء بقبولها ،وفقًا
ُ
لألصول القانونية .واتخذ بحسب القانون في
ذلك الوقت قرار يقضي بأن تمر أي أموال تأتي
إلى الدولة اللبنانية عبر مجلس الوزراء ليعرف
أين صرفت بالتفصيل ،وسرت هذه القاعدة إلى
حني اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
بعدها بدأت الهبات تأتي بكثرة وبخاصة عام
 ،2006ويضيف الرئيس لحود :في ذلك الوقت
طلبت من رئيس الحكومة (فؤاد السنيورة)
الئحة بالهبات لكي نتخذ قرارات بشأنها في
مجلس الوزراء ،فكان الجواب حينها من الرئيس

فؤاد السنيورة وأغلب الوزراء ،ما عدا وزراء
حزب الله والوزير يعقوب الصراف ،بأنه تم وضع
الئحة بهذه الهبات عبر اإلنترنت ،فكان جوابنا
لهم بوجوب أن تمر هذه األموال عبر مجلس
الوزراء .وتابع الرئيس لحود :لألسف أيضًا بعد
أشهر عدة حني أصبحت الحكومة غير شرعية
أصبحت األموال تأتي إلى لبنان بشكل أكبر،
وكنا نقرأ عبر الصحف بأنها بقيمة حوالى 8
مليار دوالر ،وبما أن الحكومة كانت غير شرعية
ونحن لم نكن نحضر االجتماعات ،كنت أعيد كل
القرارات التي تأتيني عبرها بالرفض ألنها وزارة
غير ميثاقية وغير شرعية.
(أخبار)

