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تقرير

نصرالله لألميركيين:

جلسة باهتة لمساءلة الحكومة:

خياراتنا مفتوحة وتاريخنا يشهد
الرسالة األبلغ في خطاب األمين العام لحزب الله حسن نصر الله ،أمس كانت للواليات المتحدة األميركية ،وأعلن فيها أن «التاريخ والحاضر
يشهدان أن الميدان ليس خاليًا ،وأن لغة االستنكار ليست اللغة الوحيدة التي يعرفها محور المقاومة ،بل كل الخيارات مفتوحة
الرسالة الثانية ،فلم ّتكن أقل وقعًا .للداخل اللبناني توجه ،محذرًا من
لمواجهة اإلجراءات التي تهدد شعبنا وبلدنا ومقاومتنا» .أما
ّ
السياسة التحريضية األميركية ،وداعيًا إلى االعتبار من الدمار الذي خلفته سياسات بث الفتنة في المنطقة منذ عام 2011
اع ـ ـ ـتـ ـ ــاد األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـل ــه
ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــر الـ ـل ــه اس ـت ـغ ــال
خطاباته لتوجيه رســائــل إلــى العدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي .غــال ـب ـيــة ت ـلــك الــرســائــل
ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى ردع ال ـ ـع ـ ــدو ،وت ـث ـب ـيــت
مـعــادالت تمنع إسرائيل من االعتداء
ّ
على لبنان أو شن حرب واسعة عليه.
يـ ــوم أم ـ ــس ،ك ــان ــت رس ــال ــة ن ـصــر الـلــه
موجهة إلــى الــواليــات املـتـحــدة ،التي
تمارس سياسة عدوانية في اإلقليم،
ض ــد م ـحــور امل ـق ــاوم ــة ،ك ـمــا ف ــي بـقــاع
أخ ــرى مــن الـعــالــم .مــن أقـصــى الـشــرق
إلى أميركا الالتينية ،تسعى واشنطن
إلــى قلب أنـظـمــة ،وتـفــرض العقوبات
ع ـلــى ال ـش ـع ــوب بــال ـج ـم ـلــة .وال تعفي
حلفاءها من ذلك .ففي أقل من  10أيام،
ً
ّ
هددت اإلدارة األميركية كال من تركيا
ومـ ـص ــر ب ـع ـق ــوب ــات ق ــاس ـي ــة ف ــي ح ــال
تـجــرؤ ٍّ
أي منهما عـلــى ش ــراء أسلحة
روسية متطورة .لكن يبقى تركيزها
األول على محور املقاومة :الخروج من
االتفاق النووي مع إيــران ،االستمرار

ّ
األمين العام لحزب الله يحذر
اللبنانيين من االستماع إلى
التحريض األميركي
ف ــي إدارة الـ ـع ــدوان عـلــى ال ـي ـمــن ،نقل
الـ ـسـ ـف ــارة إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــدس ،ال ـس ـع ــي إل ــى
خـنــق االقـتـصــاد اإلي ــران ــي وال ـســوري،
ف ــرض ع ـقــوبــات ع ـلــى بـيـئــة امل ـقــاومــة
في لبنان ،اإلبقاء على وجــود قواتها
العسكرية في سوريا والعراق ،ومنع
دول املشرق من التعاون في ما بينها
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ،االعـ ـ ـت ـ ــراف ب ــ«ال ـس ـي ــادة
ً
اإلسرائيلية» على ال ـجــوالن ،وصــوال
إل ــى إع ــان ال ـحــرس ال ـثــوري اإليــرانــي
مـنـظـمــة إره ــاب ـي ــة ،وال ـت ـهــديــد بـفــرض
ع ـق ــوب ــات ع ـل ــى ح ـل ـف ــاء املـ ـق ــاوم ــة فــي
ل ـب ـن ــان .املـ ـس ــار الـ ـع ــدوان ــي األم ـيــركــي
تصاعدي .وفي قــراءة محور املقاومة
أن واش ـن ـط ــن سـتـلـجــأ إلـ ــى إجـ ـ ــراءات
عدوانية أقسى .وهنا ،يضيق الفارق

بـ ــن حـ ـ ــرب ع ـس ـك ــري ــة ت ــدمـ ـي ــري ــة ،أو
ح ــرب اق ـت ـصــاديــة قــات ـلــة ،أو «خ ـنــق»
االقتصاد تمهيدًا لتدمير املجتمعات
ب ـ ـحـ ــروب أهـ ـلـ ـي ــة .أم ـ ــام ه ـ ــذا الـ ــواقـ ــع،
اضـطــر السيد حسن نصر الـلــه أمس
إل ــى رف ــع لهجة الـتـحــدي لألميركيني
ً
ف ــي أم ــري ــن :أوال ،إع ــان ــه أن خ ـيــارات
مـحــور امل ـقــاومــة لــن تـكــون مـحـصــورة
في استنكار اإلج ــراءات املتخذة ضد
أحد «أعضاء» هذا املحور ،بل إن هذه
الخيارات مفتوحة .ثانيًا ،تلميحه إلى
أن السياسات األميركية تجاه لبنان
تهدف إلى تدميره عبر بث الفتنة فيه،
ربطًا بإمكان معاقبة حلفاء املقاومة.
ب ــوض ــوح ،ق ــال ن ـصــر ال ـل ــه ،ف ــي «ي ــوم
ج ــري ــح املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة» ،مـ ــا ح ــرف ـي ـت ــه أن
االستنكار والتنديد بلوائح اإلرهــاب
األميركية «ال يعني أننا ال نملك أوراق
ّ
قــوة مهمة وأســاس ـيــة» .وأك ــد أن «من
حقنا ومن واجبنا األخالقي أن نواجه
كل أولئك الذين يمكن بإجراءاتهم أن
يهددوا شعبنا أو بلدنا أو مقاومتنا،
ولـكــن بطبيعة ال ـحــال يــدنــا مفتوحة
وخـيــاراتـنــا مفتوحة ،لكن فــي الوقت
امل ـنــاســب ع ـنــدمــا ي ـكــون ه ـنــاك إج ــراء
بحاجة إلى رد فعل سيكون هناك رد
فعل مناسب» .أضــاف« :املـيــدان ليس
خاليًا ،وهــذا هــو ماضينا وتاريخنا
وحـ ــاضـ ــرنـ ــا وواق ـ ـع ـ ـنـ ــا وم ـق ــاوم ـت ـن ــا
وتضحياتنا كلها تؤيد هذا املوقف».
وقـ ــال ن ـصــر ال ـل ــه إن «أم ـي ــرك ــا ليست
داعمة لإلرهاب فقط ،اإلدارة األميركية
ه ـ ـ ــي إره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،عـ ـقـ ـلـ ـه ــا إره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي،
وم ـمــارس ـت ـهــا إره ــاب ـي ــة ،ون ـح ــن نقف
ب ــوج ــه ه ــذا اإلره ــاب ــي الـ ــذي ك ــان من
أعظم تجلياته املجزرة في هيروشيما
ً
وصوال إلى اليوم».
ّ
ّ
وذك ــر بــأن «أمـيــركــا ت ــذل أمــة بكاملها
من أجل إسرائيل وتصنع الجماعات
اإلرهابية وتقدم ّلها كل التسهيالت،
ث ـ ــم تـ ــأتـ ــي وتـ ـص ــن ــف املـ ــداف ـ ـعـ ــن عــن
األرض واملـقــدســات واألع ــراض بأنهم
إره ــابـ ـي ــون .وقـ ـ ــال إن آخـ ــر تـجـلـيــات
ال ــوق ــاح ــة األم ـي ــرك ـي ــة كـ ــان ف ــي وضــع
الحرس الـثــوري اإليــرانــي على الئحة

حولنا ،وأطـلــب مــن الشعب اللبناني
عـ ـن ــد س ـ ـمـ ــاع ت ـ ــرام ـ ــب وب ــومـ ـبـ ـي ــو أن
يستحضروا أمام أعينهم الدول التي
دمرها التدخل األميركي واإلسرائيلي
وال ـ ـتـ ــي ح ـط ـم ـه ــا الـ ـت ــآم ــر األمـ ـي ــرك ــي
اإلسرائيلي وبعض املال الخليجي».
وأشـ ــار إل ــى أن «الـلـبـنــانـيــن يـجــب أن
يـحـسـمــوا خ ـيــارات ـهــم ،وأضـ ـ ّـم صوتي
إلى صوت رئيس مجلس النواب نبيه
بـ ــري ،الـ ــذي ص ــدح ف ــي ال ــدوح ــة أم ــام
برملانيي العالم ليقول الحق بصوت
م ــرت ـف ــع ويـ ـ ــدل ال ـج ـم ـيــع ع ـل ــى طــريــق
الـ ـخ ــاص وهـ ــو ال ــوح ــدة وامل ـق ــاوم ــة،
وعندما نأتي إلــى لبنان الطريق هو
الــوحــدة وامل ـقــاومــة إذا كـنــا نــريــده أن
ً
يبقى حرًا مستقال ومزدهرًا».

التنظيمات اإلرهابية ،معتبرًا أن هذه
الخطوة تعد سابقة ،إذ لم يسبق أن
ص ـن ـفــت م ــؤس ـس ــة ع ـس ـكــريــة رسـمـيــة
فــي دول ــة معترف بها بالعالم بأنها
إرهابية.
ورأى نصر الـلــه أن «مــا يـجــري شيء
طـبـيـعــي ،وي ـجــب أن نـنـظــر إل ـيــه على
أن ـ ــه ش ـ ــيء ط ـب ـي ـعــي ،الـ ـي ــوم أتـ ـ ــوا فــي
خطوة غير مسبوقة ليضعوا الحرس
ال ـثــوري اإليــرانــي فــي الئـحــة اإلره ــاب

ألن ــه فــي مــوقــع مــركــزي ،وه ــو األق ــوى
واأله ـ ـ ــم واألش ـ ـ ــد ت ــأثـ ـيـ ـرًا ،هـ ــذا يـعـ ّـبــر
عــن خيبة الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ترامب وخيبة األميركيني».

الفتنة األميركية
داخ ـل ـي ــا ،اع ـت ـبــر ن ـصــر ال ـلــه أن ــه «بـعــد
زيارة وزير الخارجية األميركي مايك
بــوم ـب ـيــو ال ـت ــي ل ــم تـ ــؤد إلـ ــى ن ـتــائــج،
ال ـس ـي ــاس ــة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ـحــري ـض ـيــة

مستمرة لبث الفتنة في لبنان ،نحن
لـسـنــا ف ــي ح ــال ــة ت ــراج ــع ،وص ـعــودنــا
يـثـيــر قـلــق ت ــرام ــب ،وال مـعـطــى جــديــا
عن فــرض عقوبات على أصــدقــاء لنا،
ويبدو أن هناك لبنانيني في واشنطن
يعملون بهذا االتجاه».
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه «ي ـ ـجـ ــب أن ي ـع ــرف
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون أن م ـص ـل ـح ـت ـه ــم فــي
ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن وعـ ـ ـ ـ ــدم االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع إلـ ــى
التحريض األميركي الذي دمر بلدانًا

وع ــن االنـتـخــابــات اإلســرائـيـلـيــة ،قــال:
«اآلن بـعــد االنـتـخــابــات اإلســرائـيـلـيــة،
عـ ـل ــى األرجـ ـ ـ ـ ــح بـ ـنـ ـي ــام ــن ن ـت ـن ـيــاهــو
سيعود إلــى تشكيل حكومة يمينية
صهيونية ،نحن أمــام مرحلة جديدة
ف ــي ال ـعــاقــة ب ــن ت ــرام ــب ونـتـنـيــاهــو،
وتـ ــرامـ ــب يـ ـق ــدم الـ ـه ــداي ــا لـنـتـنـيــاهــو،
سنكون أمــام استحقاق كبير يتعلق
ب ـح ــدودن ــا ال ـبــريــة وال ـب ـح ــري ــة .الـقـلــق
ال ـ ــذي أب ـ ــداه ب ـعــض امل ـس ــؤول ــن عـلــى
مصير ت ــال شبعا هــو قـلــق صحيح
لكن املسألة ترتبط بإرادتنا الوطنية
وليس بإرادة ترامب».

ت ـض ــع األزم ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة  -االق ـت ـص ــادي ــة
م ـص ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد أم ـ ـ ــام املـ ـجـ ـه ــول .ه ــذه
األزمة هي في األساس نتاج سياسات
م ــن ص ـنــع ح ـك ــوم ــات م ـت ـعــاق ـبــة طــاملــا
وضـ ـع ــت م ـص ـل ـحــة َ ال ـط ـب ـقــة ال ـحــاك ـمــة
وم ــن ُيـمـثـلـهــا فـ ــوق أي اع ـت ـب ــار .وألن
اإلفالس ّ
يهدد الدولة ،كما أشار رئيس
َ
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري يـ ــوم أمــس
من مجلس النوابُ ،م ّ
عبرًا عن تخوفه
ـص ــل إل ــى وض ــع شـبـيــه بما
م ــن أن «ن ـ ِ
حـصــل ف ــي ال ـي ــون ــان» ،ي ـت ـقـ ّـدم الــوضــع
االقتصادي على كل ما عداه .رغم ذلك،
ُ
لم تكن الجلسة التي دعا إليها رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،الستجواب
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى قـ ــدر ال ـخ ـط ــر امل ـح ــدق
بمؤسسات الدولة .فأسئلة النواب لم
تضع اإلصبع على الجرح ،ولم تتطرق
إلــى الـسـيــاســات الـعــامــة للحكومة في
ما يتعلق بإشكاليات فرضت نفسها
عـلــى الـســاحــة فــي األســاب ـيــع املــاضـيــة.
م ــن ال ـه ـن ــدس ــات امل ــال ـي ــة واإلع ـ ـفـ ــاءات
الضريبية عن مؤسسات كبيرة تابعة
ً
لـسـيــاسـيــن ،وصـ ــوال إل ــى التعيينات
امل ـت ـع ــذرة وق ـط ــاع ال ـن ـفــط ومـ ــا يحكى
عن سياسة تقشف وإج ــراءات قاسية
قــد ت ـطــاول امل ــواط ــن الـلـبـنــانــي .عوضًا
عن ذلــك ،حصر النواب استفساراتهم
ب ـم ـل ـف ــات ت ـ ـلـ ـ ّـوث الـ ـش ــاط ــئ ال ـل ـب ـنــانــي
وال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــي وتـ ـع ــويـ ـض ــات
التهجير في مناطق محددة والتأخير
في املحاكمات .وهــذه املواضيع ،على
الــرغــم مــن أهميتها ،ال تلغي نقطتني
أس ــاسـ ـيـ ـت ــن أك ـ ــدت ـ ــا ف ـ ــي أول جـل ـســة
مساءلة للحكومة َ
بعد تشكيلها أننا
ُّ
لسنا أمام دولة حقيقية :تغيب نصف
ال ــوزراء عن الجلسة ،ما دفــع النائبني
ح ـس ــن ف ـض ــل ال ـل ــه وس ـ ـيـ ــزار امل ـع ـلــوف
إلـ ــى امل ـطــال ـبــة ب ــإل ــزام ج ـم ـيــع الـ ـ ــوزراء
ب ــال ـح ـض ــور أث ـ ـنـ ــاء انـ ـعـ ـق ــاد ج ـل ـســات
امل ـس ــاء ل ــة ،ونــوع ـيــة األس ـئ ـلــة ال ـت ــي لم
ُ
تشعر الحكومة بــأن سيف املحاسبة
النيابية مصلت فوق رأسها .فاملوازنة،
ال ـت ــي ي ـعــد عـ ــدم إن ـج ــازه ــا ح ـتــى اآلن
أب ــرز مظهر مــن مـظــاهــر عـجــز الــدولــة،
بـ ـع ــد أشـ ـه ــر مـ ــن م ـخ ــال ـف ــة ال ــدسـ ـت ــور
والـقــوانــن بـعــدم إص ــداره ــا ،لــم تشغل
بــال أصـحــاب الـسـعــادة ،قبل أن يسأل
النائب ميشال معوض عنها في نهاية
الجلسة ،ليرد الحريري بأن «الحكومة
ستقدم املوازنة خالل األسابيع املقبلة.
ونحن نقوم بخطوات تقشفية كبيرة.
ون ـت ـم ـنــى ع ـنــدمــا ت ـصــل إلـ ــى املـجـلــس
ال ـن ـي ــاب ــي أن ال يـ ــزايـ ــد ب ـع ـض ـنــا عـلــى
بعض .وعلينا أن نحافظ على الليرة
اللبنانية .وهذه املوازنة سيكون فيها
قرارات صعبة جدًا» .الترويج للتقشف
والـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـص ـع ـبــة م ــن ق ـبــل رئـيــس
الحكومة يوحي بــأن أصـحــاب الدخل
امل ـح ــدود وامل ـتــوســط سـيـكــونــون على
مــوعــد مــع املــزيــد مــن اإلجـ ـ ــراءات التي
تستهدفهم ،وتعفي أصحاب الثروات.
ّ
الجميل عن
وحده سؤال النائب نديم
ترسيم الحدود البرية مع سوريا شدّ

وف ــي مـلــف الـيـمــن ،ق ــال نـصــر الـلــه إنــه
ع ـنــدمــا بـ ــدأت «عــاص ـفــة الـ ـح ــزم» كــان
هناك رهان على أنه إذا استطاع ولي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي مـحـمــد بــن سلمان
أو ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـسـ ـع ــودي ــة أن تـحـســم
امل ـعــركــة خ ــال أســاب ـيــع قـلـيـلــة« ،ك ــان
س ـي ـق ــدم هـ ــذا ال ـن ـص ــر ب ـش ـكــل مـضـلــل
وبشكل مضخم وسيقدم هــذا الرجل
ك ـق ــائ ــد ل ــأم ــة ال ـع ــرب ـي ــة .وأوض ـ ـ ــح أن
هزيمة السعودية على أيــدي الجيش
واللجان الشعبية في اليمن هو اليوم
يحمي ال ـقــدس وفلسطني وك ــل أرض
عربية ما زالت تحت االحتالل ويهبها
ت ــرام ــب لــإســرائ ـي ـل ـيــن والـص ـهــاي ـنــة،
وأض ـيــف ال ـيــوم أن ه ــؤالء املـظـلــومــن
فـ ــي ال ـي ـم ــن هـ ــم فـ ــي ال ـن ـت ـي ـجــة أي ـضــا
يقاتلون ويدافعون من أجل أن يبقى
ب ـعــض ال ـك ــرام ــة ل ـح ـكــومــات وش ـعــوب
دول الخليج ،باإلضافة إلى أن هؤالء
ال ـي ـم ـن ـيــن ي ــدافـ ـع ــون ع ــن أع ــراض ـه ــم
وأرضهم».

رعب في العدلية
ال ـ ُّـرع ــب ال ــذي يـحـكـ ٌـم ق ـصــور الـعــدل
غير مسبوق .قضاة يرفضون البت
بـ ــإخـ ــاءات ال ـس ـب ـيــل أو يـتـهـ ّـيـبــون
ـرار ظ ـنــي أو ي ـت ـشــددون
إصـ ـ ــدار قـ ـ ـ ٍ
فــي أحكامهم ،خشية أن تطاولهم
ضربة ما .أما املوظفون واملحامون،
فليسوا بــأفـضــل ح ــال .اجتماعات
ـذر أم ـ ـنـ ــي
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري بـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ٍ
اس ـت ـث ـن ــائ ــي .ب ـع ـض ـهــم يـجـتـمـعــون
املنازل
مشترطني ترك هواتفهم في ّ
كي ال يكتشف فرع املعلومات أنهم
ال ـت ـقــوا .ك ــل ه ــذا ال ــرع ــب نــاتــج مـ ّـمــا
ُي ـس ـم ــى «ح ـم ـل ــة م ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد
ال ـق ـضــائــي» ،أي الـتـحـقـيـقــات الـتــي
يـجــريـهــا ف ــرع املـعـلــومــات فــي قــوى

األمن الداخلي مع مشتبه في كونهم
سماسرة في العدلية .وتــؤدي تلك
الـتـحـقـيـقــات إل ــى ت ـحــرك التفتيش
ال ـق ـضــائــي لـلـتــدقـيــق ف ــي مـحــاضــر
فرع املعلومات التي تحيلها عليه
النيابة العامة التمييزي.
«لــدي ـنــا نـحــو  530قــاض ـيــا» ،يـقــول
ّ
مصدر قضائي مطلع لـ«األخبار»،
ُ
«لكن نسخ محاضر التحقيقات أتت
على ذكر ُنحو  15قاضيًا فقط تدور
بشأنهم شبهات فساد ،علمًا بأنهم
جميعًا ال يزالون يتمتعون بقرينة
ّ
ال ـبــراءة» .يــرى عــدد من القضاة أن
هذه الحالة التي تعيشها العدلية
هـ ــي نـ ـت ــاج عـ ـ ــدة ع ـ ــوام ـ ــل ،أح ــده ــا
ق ـص ــور الـتـفـتـيــش ال ـق ـضــائــي منذ
ّ
س ـن ــوات .ويـنـقــل هـ ــؤالء أن رئـيــس

هيئة التفتيش يـتـحـ ّـدث دوم ــا عن
نقص فــي عــدد املفتشني .يستعيد
أحــدهــم زمــن القاضي طــارق زيــادة
والـ ـق ــاض ــي ع ـب ــد ال ـب ــاس ــط غ ـن ــدور
الـلــذيــن تــرأســا هيئة التفتيش .لم
يكن لديهما عدد كبير من املفتشني،
لكن حضورهما كان طاغيًا .يتذكر
ـاض قـصــة رواه ــا رئـيــس مجلس
قـ ٍ
القضاء األعلى السابق غالب غانم،
ُ
أمام عدد من القضاة يوم استدعي
لـ ـلـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش« :ت ـ ـفـ ــرك ـ ـشـ ــت وجـ ـي ــت
لـفــك رقـبـتــي مــن الــرهـبــة والـهـيـبــة».
يستدل قضاة بهذه القصة ليقولوا
إن التفتيش ال يقوم بــدوره حاليًا.
ُ
يعلق أحــدهــم« :وال م ــرة اســتــدعــي
أح ــد مــن الـصـحــافـيــن ل ـســؤالــه عن
م ـع ـل ــوم ــات ــه ل ـف ـتــح ت ـح ـق ـيــق؟ كـيــف

ُيمكن صحافيًا أن يعرف بارتكاب
قاض فيما التفتيش ال يعلم؟».
ٍ
مل ــاذا ال يــرصــد التفتيش الخلل في
ال ـع ـم ــل ال ــوظ ـي ـف ــي؟ وم ـ ــن ُي ـحــاســب
التفتيش إذا لم يقم بواجبه؟ رئيس
ّ
محصن بالقانون،
هيئة التفتيش
إذ ال يمكن عــزلــه إال بموافقته هو،
أو بــإج ـمــاع ك ــل م ــن رئ ـيــس مجلس
الـ ـقـ ـض ــاء األع ـ ـلـ ــى ورئ ـ ـيـ ــس ديـ ـ ــوان
املـحــاسـبــة ورئ ـيــس مـجـلــس شــورى
الدولة.
أحــد الـقـضــاة يـطــرح مسألة أخــرى،
بـ ـ ــرأيـ ـ ــه ال تـ ـق ــل أهـ ـمـ ـي ــة عـ ـ ــن ع ـمــل
ـاض،
ال ـت ـف ـت ـي ــش .ي ـ ـقـ ــول« :أنـ ـ ـ ــا ك ـ ـقـ ـ ٍ
ي ـف ـتــرض أن أك ـ ــون م ــن رأس ـ ــي إلــى
أخمص قدمي محكومًا بالشفافية
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن غـ ـ ـي ـ ــري .مل ـ ـ ـ ــاذا ي ـح ـت ـمــي

ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ــالـ ـس ــري ــة املـ ـص ــرفـ ـي ــة؟
الـ ـق ــاض ــي ي ـع ـن ــي ث ـ ـقـ ــة ،والـ ـثـ ـق ــة ال
ً
تــأتــي إال مــن الشفافية .مل ــاذا أصــا
ُ
اعتمدت السرية املصرفية؟ الهدف
منها استقدام رساميل من الخارج
واملـ ــودعـ ــن األج ــان ــب لتشجيعهم
عـلــى اي ــداع األمـ ــوال فــي مصارفنا.
ملاذا من يعمل في الشأن العام ،يريد
االح ـت ـم ــاء بــال ـســريــة امل ـص ــرف ـي ــة؟».
ويسأل آخــر« :ملــاذا ال ِّ
يقدم القضاة
كشفًا بحركة دخولهم وخروجهم
والـ ـفـ ـن ــادق ال ـف ـخ ـمــة ال ـت ــي ي ـنــزلــون
فيها وكيف ُيبررون أنهم ُيسافرون
برفقة رجال أعمال؟».
ب ــرأي قـضــاة كـثــر ،ستبقى العدلية
م ـح ـكــومــة ب ــال ــرع ــب ح ـتــى أمـ ــد غير
معلوم .ولن ينتشلها من ذلك سوى

ّ
الجميل عن اإلجراءات التي تقوم بها الحكومة لترسيم الحدود ،لم تالمس أسئلة النواب
باستثناء السؤال الذي طرحه النائب نديم
اإلشكاليات األساسية المطروحة على الساحة ،وال سيما بشأن أخطر أزمة مالية  -اقتصادية تواجهها
في جلسة مساءلة
الحكومة ّ
حل األمر من خالل العمل الدبلوماسي وبمساعدة حليف النظام السوري ،قاصدًا وزير الخارجية ،ردّ
ّ
البالد .فبعد إشارة الجميل إلى
أراض لبنانية ،ونريد استرجاعها بالوسائل كافة ،فهل يطلب الحريري من باسيل زيارة
رئيس الحكومة ّبأن مزارع شبعا وكفرشوبا ٍ
دمشق أم أنه يلوح بتحرير األرض المحتلة بقوة السالح؟

استحقاق الحدود

اليمن يحمي القدس

)هيثم الموسوي(

ّ
هل لوح الحريري بالخيار
العسكري لتحرير مزارع شبعا؟
ميسم رزق

تقرير

رضوان مرتضى
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أخذ مجلس القضاء األعلى والنيابة
العامة التمييزية وهيئة التفتيش
ال ـق ـض ــائ ــي زمـ ـ ــام املـ ـ ـب ـ ــادرة ،لــوضــع
أســس للمحاسبة ،واق ـتــراح تعديل
ال ـقــوانــن الـنــاظـمــة لـعـمــل املــؤسـســة
ّ
العدلية .وهنا يذكر بعض القضاة
بــأن األجـهــزة األمنية هــي «ضابطة
ع ــدل ـي ــة» ،أي أن ـه ــا ت ـع ـمــل ب ــإش ــراف
ال ـق ـضــاء .لـكــن مــا ي ـجــري حــالـيــا هو
أن الهيئات العليا في القضاء تبدو
متفرجة على واحد من أخطر امللفات
«س ـل ـك ـهــا» ،ليظهر
ال ـتــي يــواجـهـهــا ِ
ال ـق ـضــاء متلقيًا ملــا ي ـقــوم بــه جـهــاز
أمني ،ولو أن األخير يعمل بإشارة
النيابة العامة .املشكلة أن القضاء،
برأي بعض أهله« ،يقف متفرجًا وال
يعمل إال وفق ّ
رد الفعل».

انتباه الحاضرين ،في جلسة عال فيها
منسوب الفوضى والضجيج ،إلى ّ
حد
دفع الرئيس بري إلى التهديد باتخاذ
اإلجراءات في حق من ال يلتزم النظام.
بــاإلضــافــة إل ــى س ــؤال ــن آخ ــري ــن أخ ــذا
حيزًا من النقاش ،تقدم بهما النائبان
َ
ب ــوال ي ـع ـقــوب ـيــان وزي ـ ــاد حـ ــواط ح ــول
التوظيف العشوائي في القطاع العام،
ّ
رد عـلـيـهـمــا رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة م ـبــررًا
ح ـصــول تــوظـيـفــات بـ ـ «ال ـحــاجــة الـتــي
دفـعــت إلــى إدخ ــال نحو  3000عنصر
فــي األج ـهــزة األمـنـيــة والـعـسـكــريــة من
جيش وأمن دولة وقوى أمن داخلي».
وأشـ ــار إل ــى أن الـتــوظـيـفــات «حصلت
بـعــد تـســريــح الـعــديــد مــن العسكريني
وخـ ــروج ـ ـهـ ــم مـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة» .أمـ ـ ــا عــن
الـتــوظ ـي ـفــات ف ــي هـيـئــة أوجـ ـي ــرو ،فقد
بـ ــررهـ ــا هـ ــي أيـ ـض ــا بـ ــ«الـ ـح ــاج ــة إل ــى
ّ
موظفني لتنفيذ عدد من املشاريع ،وقد
أخــذ عــدد منهم بقدر مــا هــو مطلوب،
رغم تدخل كل األحــزاب والتيارات من
دون استثناء طلبًا للتوظيف».
ّ
الجميل ،فسأل عن اإلجراء ات التي
أما
تقوم بها الحكومة لترسيم الحدود
ب ــن ل ـب ـن ــان وسـ ــوريـ ــا ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فــي
منطقة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا،
بعد أن أعلن الرئيس دونــالــد ترامب
سـ ـي ــادة الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي عـلـيـهــا.
سؤال يبدو غريبًا على نائب الكتائب،
س ــرع ــان م ــا ات ـض ـحــت خ ـل ـف ـيــاتــه .بــدا

ّ
الجميل
واضـحــا أن الـهــدف مــن طــرح
لـ ـه ــذا ال ـ ـسـ ــؤال هـ ــو «ال ـت ـن ـق ـي ــر» عـلــى
ال ـفــريــق الـلـبـنــانــي «ال ـصــديــق للنظام
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــوري» .فـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
ٌ
قادر
الدبلوماسي والسياسي وحــده
على استرجاع هذه التاللُ ،مستفسرًا
عــن دور مــن وصـفــه «بحليف النظام
ال ـ ـسـ ــوري» وكـ ـ ــان امل ـع ـن ــي ه ـن ــا وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة جـ ـب ــران بــاس ـيــل املـتـغـيــب
ع ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور .ومـ ـنـ ـع ــا ألي ج ـ ــدال
ح ــول ه ــذه الـقـضـيــة ،س ــارع ب ــري إلــى
ت ـقــديــم مـطــالـعــة تــاري ـخ ـيــة ،ف ــأك ــد أنــه
«ال لبس في لبنانيتها منذ االحتالل
العثماني واالنتداب الفرنسي» .وفي
ّ
ه ــذا ال ـصــدد ذك ــر ب ــأن «األم ـي ــر مجيد
ّ
إرسـ ـ ــان وضـ ــع ع ـلــى أي ــام ــه مــركــزيــن
لـ ـلـ ـح ــراس ــة ف ـ ــي تـ ـل ــك املـ ـنـ ـطـ ـق ــة م ـن ـعــا
للتهريب عـلــى ال ـح ــدود ،وكــذلــك فعل

مساءلة
جلسة
ّ
الحكومة تغيب عن
حضورها نصف
الوزراء

الجانب السوري ،إلى أن وقعت حرب
ُ
الـ ــ 1967وهـ ّـجــر اللبنانيون مــن هناك
ّ
نتيجة االح ـت ــال» .وش ــدد ب ــري على
أن ل ـب ـنــان مـتـمـ ّـســك ب ــامل ــزارع ،خــاصــة
أن فـيـهــا أم ــاك ــا ت ـع ــود إل ــى األوقـ ــاف
اإلسالمية السنية ،ومنها مقام النبي
ّ
إبــراه ـيــم .وح ــث عـلــى ضـ ــرورة إج ــراء
محادثات مع الدولة السورية «حتى
ال ُيترك املوضوع ورقــة بيد إسرائيل
ال ـتــي تــريــد أن تـظـهــر بـمـظـهــر املــدافــع
ع ــن أرض س ــوري ــة ل ـك ــي ت ـض ــع يــدهــا
ع ـل ـي ـهــا ،ل ـكــون ـهــا أهـ ــم م ــوق ــع لـلـتــزلــج
ومـنـبــع امل ـيــاه فــي املـنـطـقــة» .وق ــد كــان
لوزير الدفاع الياس أبو صعب موقف
رأى فـيــه أن «ه ـنــاك ع ــددًا مــن الـنـقــاط
املتنازع عليها مــع فلسطني املحتلة،
لكن األهـ ّـم هو البدء بترسيم الحدود
مل ــواجـ ـه ــة األط ـ ـم ـ ــاع اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة»،
معتبرًا أنه «حان الوقت لكالم مباشر
مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة ح ـ ــول ه ــذا
املــوضــوع» .فيما األبــرز في هــذا األمر
كـ ــان ّ
رد رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـ ــذي قــال
إن «ت ـ ــال ك ـفــرشــوبــا وم ـ ـ ــزارع شـبـعــا
أراض لـبـنــانـيــة ونـقـطــة عـلــى الـسـطــر،
ٍ
ونريد استرجاعها بالوسائل كافة»،
م ــا يـفـتــح بــابــا ل ـل ـســؤال عـ ّـمــا إذا كــان
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ي ـق ـص ــد أيـ ـض ــا ال ــوس ــائ ــل
العسكرية ،أو أنــه سيطلب مــن وزيــر
ال ـخــارج ـيــة زي ـ ــارة س ــوري ــا للتنسيق
بشأن املنطقة التي تحتلها إسرائيل!

الحريري :كل التيارات واألحزاب من دون استثناء تدخلت من أجل التوظيف في أوجيرو (هيثم الموسوي)

