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الحدث(٧٦)  .44

(ش.م) مالط شبيل رنا نجيم (ر.ن)   

حممد حبش (م.ح)   

رد  عن لنسأله حبش حممد السوري الشعب جملس مبارشة عضو اهلو عىل معنا نحنا - ر.ن
ام. خدّ عبد احلليم الفعل السوري وتداعيات حديث

بك. وسهالً حبش اهالً حممد استاذ

. اهالً وسهالً - م.ح

وكيف  أمس ام خدّ احلليم الرئيس السوري السابق عبد نائب كيف تصف حديث - ر.ن
بالذات؟ هذا احلديث توقيت تر

ويف  التلفزيون، الترصحيات عىل تابعوا هذه السوريني الذين من كنت واحداً والله - م.ح
والناس سوريا يف الفقر عن يتحدث ام خدّ رأيت السيد عندما البداية باملرارة يف شعرت الواقع
وأبت فخم قرص بارييس يف جيلس رأيته مع ذلك الناس، ولكن بعض املزابل كام قال من تأكل
مئات، يف يساعد أن هذا يمكن ظهره وراء كان الذي التمثال تظهر أعامقها، أن إالّ الدراهم

سوريا. يف تعيش التي العوائل ألوف نقول أن يمكن

نجيم، رنا اإلعالمية حتاوره  New TV الـ  شاشة  عىل مالط شبيل  الرئايس املرشح مع التلفزيونية املقابلة من  قسم (76) 
.2005/ 12/ 31
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ألنه االقتصادية املعاناة عن ث يتحدّ أسمعه كنت عندما بارتياح أشعر مل يعني الواقع، يف
القرار مصادر يف دائامً كان  نفسه الوقت ويف آذار، ثورة يف الثورة، يف اقتصاد  وزير  أول هو 
بمسؤولية. فوا أن يترصّ هذا الترصيح راقبوا الذين من فعالً أمتنّى يعني أمتنّى فقط، وكنت العليا
يكون أن ام خدّ من السيد أمتنّى كنت يعني الناس، وأمام شعبه أمام سيقف اإلنسان ذات يوم
أن متاماً ر نتذكّ نحن للديمقراطية. راً مصدّ فعالً يكون أن سوريا، يف الرسمي لعمله تولّيه خالل
ام. خدّ السيد هو كان سوريا السيايس يف احلوار وألغى كل املنتديات كل أوقف الذي الرجل
إجراءات ذ أن تنفّ منك املطلوب كان إذا أخي يا ذ. أنفّ كنت وأنا قيادة قرار كان هذا يقول إن قد
غري أنا الوقت ذلك يف للعامل تقل مل ملاذا الوقت؟  يف ذلك تستقل مل ملاذا البلد ديمقراطية يف
املراسيم املخالفة للدستور وأنت ر يصدّ من أنت أنت، وجدناك ملاذا القرار؟ هذا عىل موافق

الديمقراطية؟ احلياة عهم يف جتمّ ويمنع الناس أمام من يقف وانت ر يصدّ من

يف كان سواء عريب، كل مسؤول ذلك يسمع أن أمتنّى فعالً كنت أنا يعني يا أختي والله
وحياكم تاريخ االنسان سيقف األيام من يوم متاماً أنّه يف ليفهم السلطة، خارج كان أو السلطة
البلد، يف الديمقراطية إلغاء  يف أسمه  ارتبط الذي  الرجل هو  نفسه  تاريخ حاكم فإذا نفسه، 
الرجل هو املرحلة، تلك يف حمافظاً وكان القنيطرة سقوط يف إسمه ارتبط الذي الرجل هو 
املنتديات كان موضوع إلغاء آخرها يعني سوريا، تاريخ يف األعامل من بكثري اسمه ارتبط الذي
يعني عفواً، كوجه، عفواً  تصدّ الذي هو الواقع وكان يف سوريا يف جتري كانت التي السياسية
عىل نساوم لن  نحن وقال املنتديات يف  سيايس نشاط أي ومنع القديم للحرس قبيح  كوجه
يستطيع لن الشعب إن يقول هو سوريا، واآلن بوا خيرّ أن وهؤالء يريدون سوريا يف االستقرار
والله فيه. مل نساهم ونحن السيايس، احلراك من ممنوع أو سياسياً مقموع هو طاملا يقاوم أن
أن وشعرت آخره ينقض وأوله بعضه ينقض الكالم بعض وكان مقنعة مل تكن املسألة أن يعني

كل ما... يف

اىل  النظام السوري انتقادات اىل ام خدّ السيد ه وجّ حممد استاذ حممد حبش، استاذ - نعم ر.ن
تصف كيف لبنان. مع رستم غزايل قبل ومن السوري النظام من قبل السوري التعاطي طريقة
ربام ينجح مل أنه عىل كالمه أيضاً كيف تصف ام؟ عن خدّ صدر الذي الكالم هذا تر كيف أو

اً؟ حاليّ الرئيس به يقوم الذي اإلصالح هذا

اآلخرين  إحتقار عفواً، عن، أو االستبداد عن أدافع أن يمكنني ال أنه أنا املشكلة - م.ح
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ه كلّ هذا من ا جزءً كان ام خدّ السيد لبناين، أن كل يعلم كام متاماً ولكن أعلم اىل غريه، الذي ينسبه
ربام يساعدين السجاير. اللبنانيني بنفاضة املسؤوليني بعض الذي رضب وهو هو طرفاً، وكان
هناك أن اعرتفنا قال إذا أنه مرسور كنت أنا أخطاء، يعني هناك لإلعالن، يقول أن هذا املسؤول
ام، خدّ السيد طرحها الذي الفكرة هذه بتنفيذ أطالب وأنا أخطاء دعونا نحاسب املخطئني.
مع الشعب عالقاتنا اوصلوا الذين لبنان يف املخطئني متاماً. دعونا نحاسب منطقيّة أهنا وأعتقد
مرشوع يف املساءلة دائرة خارج يكون  لن ام خدّ السيد أن وأعتقد ور،  التدهّ هذا اىل اللبناين

كهذا.

استاذ ، سؤاالً اليك يوجه أن يودّ مالط شبيل  الدكتور ضيفنا حبش  حممد استاذ - ر.ن  
ل. تفضّ دكتور شبيل،

مبدأ  وعندي طبعاً رئاسة اجلمهورية ح اىل تعرف أنا مرشّ املسؤولية، باب - دكتور من ش.م
يعطينا أمالً منكم سمعته وما وعندكم، عندنا أسايس هو الديمقراطي التغيري أن هو أسايس

رنا. االستاذة بوجود سبقاً يكون قد كبرياً

منه غري كبري وقسم تاريخ عنده ام خدّ عبد احلليم أوافقك، أن وأنا تقول سؤال: عندي أنا
وسؤايل نفسه. املوقف اليوم يف الشعب السوري جملس يف كعضو أنتم مسؤول. وغري ديمقراطي
يف اليوم بعد  الدم  إراقة وعدم ومستقبلنا، سوريا ملستقبل كثرياً مهم موضوع هذا ألن لكم:
عارف االستاذ أسمه وواحد سيف رياض االستاذ زميالن واحد أسمه عندكم اليوم بالدنا.
يصري أن يمكن كيف السؤال احلبس، اليوم يف مخس سنني هلم الشعب بمجلس دليله، زميالن
إذا يف سوريا بشكل أوسع الديمقراطية املسؤولية ل حتمّ نحو الشعب السوري جملس يف إنفتاح
األسد، الرئيس ومن منكم شجاع موقف مطلوب اليوم يعني احلبس. يف الشخصان هذان بقي
جملس الشعب. يف كانوا مثلكم وهم مسؤولون زمالئكم أقرب بإخالء يبدأ ديمقراطي انفتاح

يف جملس الشعب  عضو ليس دليله عارف أوالً فعالً هذه فرصة والله - م.ح
عفواً آه - ش.م

هم مأمون احلميص ورياض  املوقوفني الشعب جملس أعضاء - م.ح
عفواً مأمون، مأمون إيه - ش.م

الرجلني  لإلفراج عن مناسبة فرصة اآلن فرصة، فعالً أنت منحتني اآلن فعالً لكن - م.ح
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اللذين الناس أصلب من ام كان أن السيد خدّ متاماً أعتقد ألنني حتّى االعتذار منهم، ويعني
من وكان هلم، دستوري بحق وقاموا أهنام نواب أعتقد انا الرجلني. هذين اعتقال وراء وقفوا
ام خدّ السيد منهم جمموعة، طبعاً هناك كان ولكن فعلوه. باالحرتام ملا أن يشار إليهم هم حقّ
السجن يف سعيداً بوجودهم لست االستقرار. عىل خطراً هؤالء يمثّلون أن يرون نفسه، كانوا
احلكومة أن أعتقد فرصة وهذه غد. قبل بسالمة اليوم العافية والسالمة واخلروج هلم أمتنّى وأنا
املنتديات قمع يف املغالني  أشد يمثّل كان الذي الرجل وأن لذلك، تنتبه أن جيب سوريا يف
التي األخطاء بعض لتصحيح فرصة هذه أن  وأعتقد النظام،  خارج اآلن اصبح السياسية،

ارتكبت.

شجاعتكم. الله بارك - ش.م

عيني. عىل - م.ح

الرئيس رفيق إغتيال بموضوع جريمة يتعلّق هناك سؤال أيضاً حبش حممد استاذ - ر.ن
االهتامات؟ تر هذه األمس كيف لقائه خالل ام خدّ السيد هها وجّ اهتامات هناك احلريري.
هل يعني الدولية؟  التحقيق جلنة مع سوريا تعاطي عىل احلديث هذا تداعيات تر وكيف

الدولية؟ اللجنة تقرير األسايس يف الثالث الشاهد ام خدّ السيد سيصبح

كام هو  أوالً اجلانب، هذا يف لسوريا إدانة ل تشكّ ام خدّ السيد ترصحيات أن اعتقد - ال م.ح
األمر كذلك يكون بالتحقيق وعندما املعنيني الفرقاء  أحد قرص ث من يتحدّ فالرجل  معلوم

هذا املوضوع. يف موضوعية ذات شهادته تكون أن املعقول غري فمن

بصدقيته. تشككّ يعني - ر.ن

هو  الترصيح، البارحة أراقب كنت أنا يعني نسمع، مل آخر جانب من لكن نعم. - م.ح
أن ث نفسه حتدّ الوقت ويف الناس، مع خطابه يف يظهر لباقة عالية األسد عادة الرئيس ث أن حتدّ
التناقض يعني أمام هذا ولكن احلريري، رفيق املرحوم للسيد قاسياً كالماً ه وجّ األسد الرئيس
بني يكون أن م متاماً اتفهّ أنا نفسه املعنى يف لكن للتساؤل، واحد يدعو وقت يف الشهادة يف
كالم ان يصدر ويمكن متقابلة، مواقف السياسيني يكون بني أن السياسيني عالقات غاضبة،
أنه خاصة اإلغتيال، أعامل من بعمل الرشوع يف إدانة أي ن  يتضمّ ال ه كلّ هذا  ولكن كهذا،
فال ذلك، بنيّ كام هو كاملة سنة بحوايل احلريري السيد  استشهاد قبل أحداث عن  ث يتحدّ



251

www.mallatforpresident.com

األول 2006 - كانون Décembre - December

إغتيال جريمة واملجالس وبني اخلالفات هذه مثل بني الربط السهولة من أو يمكن أنه أعتقد
احلريري. الرئيس

عىل  ام خدّ السيد به احلديث الذي أدىل هذا يؤثر أن يمكن هل : سؤاالً هت اليك - وجّ ر.ن
عليها؟ له تداعيات هل الدولية التحقيق جلنة مع تعاطي سوريا

ومهام  بأية شهادة، معنية الواقع يف اللجنة ألن طبعاً، له تداعيات سيكون أنه أظن انا - م.ح
وإنام كشاهد نفسه يطرح مل هو ولكن ام، شهادة رجل مثل خدّ ال يمكن التقليل من أمهيّة حتدثنا

سيايس. كمحلل يتحدث كان

معنا. اإلتصال هذا عىل حبش حممد السوري لك عضو جملس الشعب شكراً - ر.ن

الشعب يف جملس حبش عضو حممد بتشوف، يعني الدكتور كيف إللك شبيل منرجع دكتور
احلدث؟ عىل فعله ردّ تر كيف ليس وزيراً، يعني ولو أنه رسمياً سورياً رأياً ويمثّل

من  نسمع ة مرّ أول موزون، وهذا حديث احلديث يشء أول نقطتان، هناك يعني - ش.م
للحكومة هل يسمح االنفتاح. السؤال هو وهذا الشجاعة هبذه حديثاً سوريا الشعب يف جملس
والسؤال حبش، حممد ث كام حتدّ أن يتحدث خاص، يف شكل األسد ولبشار رسمياً، السورية
انفراد عىل اخلروج أي يف سوريا اإلنفتاح الرضورية مواضيع ني: ما هي الشقّ هذين اليوم هو
هذا ويبدأ األسد، بشار الرئيس ألداء بالنسبة األمس ام خدّ احلليم عبد كام رسمها السلطة يف

احلميص. مأمون واألستاذ سيف رياض الدكتور وأمههام الرأي سجناء بإطالق

أمتنّى  كان بيقول حبش حممد يعني استاذ املسألة. هذه يف هناك تسليم يبدو أن لكن - ر.ن
باملجلس. بارز ك أن هناك حترّ يبدو ال أي هلم

خيرجوا. مل لكن - ش.م

إخراج. ليعني بارز باملجلس - ر.ن

مسؤوليتنا. ال السوريني مسؤولية هذه تب - ش.م

طبعاً. - ر.ن

يف  املوجودين الشخصني هلذين زميل هو الذي مثل شخص  خاصة مسؤولية - ش.م
صارت ما إذا لكن شأهنم هذا احلكومة السورية، ك ستتحرّ كيف هو، ك احلبس، كيف سيتحرّ
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يستقيل أن األسد الرئيس من مطلوباً ليس اليوم يشء. أهم هذا بسوريا، إنفتاح يكون لن هذه
سوريا يف املغلقة احلالة من نمرّ يمكن أن كيف حادث. السؤال غري ممكن، غري صباحاً، غداً
أن يبدأ االستاذ اليوم وطرح طرحي الدماء. إراقة دون من فشيئاً، شيئاً اإلنفتاح حالة اليوم اىل
،2001 ربيع األلفني، سنة ربيع يف بدأت كانت التي املنتديات أي السياسية احلياة بإعادة ذلك
احلبس ناس يف الرأي يعني سجناء إخالء اليوم، رضورة ملموس ألنه يشء وثانياً وهذا أهم
خاص. عندها منطق القضائية بموضوع اللجنة املوضوع. هذا عنفاً، يرتكبوا مل رأهيم بسبب

بينهم؟  غزايل من هل رستم السورية، القيادة يف منهم من ميليس، حسب متّهم 19 اليوم يوجد
الرئيس دور ما هو بينه؟ من األسد ماهر األستاذ هل بينهم؟ من شوكت آصف االستاذ هل

املوضوع؟ ار األسد بالنسبة هلذا بشّ

هوا. يتوجّ ما قبل يبدو األسامء حول مساومات حصلت - ر.ن

مساومات؟ كيف - ش.م

يف أسامء شطبت. كان األول ميليس تقرير قبل حتّى يعني - ر.ن

يف هلّق إيه - ش.م

شوكت  آصف يذهب مل أيضاً االستجوابات وقت وحتّى عنهم، أنان  ث  وحتدّ - ر.ن
للتحقيق.

منعرفهن. أسامي يف 6 األول بالتقرير هلق تقرير، آخر عن بحكي عم بس - ال ش.م

أنان. وحيكي مرة يصري متل أول ما حتّى إستدراك يف صار بركي تقرير آخر إيه - ر.ن

تقرئيها،  حرضتك متل ما أقرأ أنا الداخلية اللجنة بموضوع منّي داخل ال، أنا ال، - ش.م
يف منها  أسامء هذه اسم، 19 فيها ميليس عنها ث يوجد الئحة حتدّ يقرأها، أي شخص متل ما
بالقيادة بالقيادة، ناس ناس ويف رت، فجّ التي األرض عىل األداة مهم، غري أو سخيف بيكون
من يعني الباقي، من باحلبس، بس موجودين ليل جنراالت األربعة منعرفهن هول منهن أربعة
عرفناها  ما هيدي لبنانياً، أو هم بالقيادة سورياً األشخاص يليل هم الباقيني، من شخص ال15
هيدي املقبل األسبوع يف املقبلني أو باليومني يبدا و بدّ اضطراراً يليل األسايس السؤال بعد هيدا
للقيادة عاد ممكن اليوم ما ام خدّ عبد احلليم بعد موضوع يليلّ األسايس هيدا السؤال الوترية

مسيّس. هيدا أنه بطرح منهن ب تتهرّ السورية



 

واملحنة(٧٧) اإلمتحان .45

ألن حضور، كل يف انتقال، كل يف وقفةٍ، كل يف تقدمونه كل حلظة ما وهو أصعب اإلمتحان، ما
التمديد. منذ شجعاننا دأب هذا

الديمقراطي تراثنا الستعادة ونصف، عام منذ معاً نعيشها تعيشوهنا، صعبة امتحانات
يف كلها، ها، كلّ الصحافة انتفاضة مع انتفاضتكم، يف بدأ  والبطش بالتهديد  منا لب سُ الذي
- األساس التداول - السلطة يف تداول من الفريد القانوين الرتاث  هذا عن  للدفاع لبنان 
هذا امتحان رسمدياً. مبدأً الكريمة اآلية رسمته كام بيننا» ةً لَ وَ دُ األمر «ليكون القمة، يف التداول

نقاشنا. يف فيصالً إعادهتا عىل نعمل الذي القانون دولة امتحان املستمر، الديمقراطية

الديمقراطية هذه الوقفة السلمية، الثورة هذه بسبب أحبابنا، وعىل علينا صعبة امتحانات
الرئيس احلريري للعنف. رافضةً كانت دائامً ثورتنا ألن - الدامي رشقنا يف من نوعها الفريدة
هذا اليه. الذي نصبو العريب العامل روح بل لبنان، روح بات اهلندية القارة يف غاندي كاملهامتا
يف جربان، اىل مروان من  اإلنتقام، حمل العدل حتقيق يف هُ نجاحُ امتحانٌ هو التاريخ امتحان

األمن األخري. جملس قرار صلب صارت يف فعالة دولية عدالة

اىل العودة يف فيه، والسياق ارتبط عذابنا ما سياق يف اجتيازها من بدّ ال صعبة امتحانات
أعظمها ومن العامل يف الدساتري أقدم وأحد الرشق، يف الدساتري  أقدم وهو دستورنا،  روح
هذا جامعة. وطنية بمساحات الطائفية ساحاته بتخطي وآمالنا عالته عىل - الفقه املقارن يف

األول 2005. كانون قواس، 30 حسن القايض حديث بمناسبةتكريم (77)
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هذا يستحقّ ألنه وشعبنا،  أهلنا وتشبه وتشبهكم،  تشبهنا،  جديدة رئاسة يف  نجاحه امتحان
الالعنف طوال هذا العام. ثورة يف به ى ضحّ بام النجاح

تنافس اسمها جامعة، جديدة رئاسة يف قريباً يتجىل نجاحه املستقبل، امتحان اليوم هذا كله
والدجيور النور بني املفرتق هي - جربان رحم الله الكلمة - ألن اليها، بالكالم للتوصل مفتوح
وإن - اإلمكان قدر شعبنا مع مبارش َ كالم ربْ مفتوح عِ وتنافس وامرءٍ، امرءٍ بني واملفرتق
معكم، وأنتم صادق كالم يف مفتوح وتنافس - الرئاسية، يف املعركة مبارش صوت له يكن مل
من علم حيمل ملا مه نكرّ رمز اليوم الريادة وهلذه - وقانونياً وعلمياً وصحافياً سياسياً قادة شعبنا
التي لبنان حلضارة امتحان قواس. هذا القايض حسن سامي، أبو نا حبيبُ أدبية، وشهامة قانوين
يستحقها حضارة العامل، رائدة يف حضارة والقانون، والعلم السياسة والصحافة حضارة نعتزّ هبا

عام ونصف. منذ وأحبابنا أهلنا هبا يمر التي العظمى املحنة ي لتخطّ ومعكم فيكم لبنان



لوجه(٧٨)  وجهًا .46

وجهاً لوجه، برنامج يف جديدة بحلقة بكم أهالً

برتشيح فاجأ اللبنانيني العريض. بابه السيايس من العمل يامرس أن اختار القانون نافذة من
كيف السيايس؟  املرشح هذا برنامج هو ما نيويورك. من اللبنانية اجلمهورية لرئاسة نفسه
مقاربته هي واإلقتصادية؟ ما والسياسية واألمنية والكبرية الكثرية اللبنانية سيعالج األزمات
يمكن  هل سوريا؟ مع والعالقة حزب الله، بسالح مروراً 1559 قرار للمواضيع الشائكة من
وغريها املسائل  هذه كل ودويلّ؟ وإقليميّ حميلّ دعم وبال  وحيداً الرئاسة سدة اىل يصل أن

املالط. شبيل الدكتور بالقانون الدويل اخلبري لبنان يف للرئاسة املرشح عىل اليوم نطرحها

بك دكتور. وسهالً أهالً ع.: ج.

رئيس اجلمهورية  يرتشح مرة ألول ملاذا نيويورك. من ترشحت صدف ورسدنا باملقدمة كمـا
نيويورك؟ من اللبنانية

يف مقالة  وكان السنة هذه من الثاين من ترشين الثاين يف كان الرتشيح صغري. تصحيح م.: ش.
عىل الثاين والطرح األول. الطرح كان هذا الزين. جهاد يديرها األستاذ التي صفحة القضايا يف
البلد هذا ألنو فيه البلد الزم نميش هذا  يف توافقي رئيس لقينا إذا األول املستو مستويات:
عريب عارم مستو وعىل عارم لبناين مستو عىل توافقي وحيد رئيس إنام بحاجة لرئيس توافقي

باجلريدة. وقتها وكتبناها تويني غسان االستاذ برأي كان عارم. وحده عاملي مستو وعىل

. عون جورج األستاذ يف 29 /12 /2005 مع ANB الـ شاشة عىل حوارتلفزيوين (78)
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يل  بالنسبة جداً رمزية ومهمة كانت بس تنافسية. الزم تكون محلة توافقياً ظبطت ما إذا  
نيويورك من  انو هلذا  املرموقة. العربية الصحف احد أو وبالنهار العربية باللغة تطلع أنو
كل قبل ألنني جريدة رائدة لبنانية يف العربية باللغة وعمداً قصداً صارت مظبوط. أوالً مش
غانم االستاذ مرسال يب واتصل املتحدة بالواليات وكنت متابعة. كانت وتاين هنار لبناين. يشء
لكن جسدياً بنويورك كنت احلديث بالعريب. كان األساس هذا وعىل اهلوا عىل الطلع زميلنا

لبناين. مجهورنا

لرئاسة  مرشح هناك إنو نر ما قليالً اليوم عليك. جبهة جديدة تفتح دكتور انت ع.: ج.
ومرشحني أطراف هناك لبنان يف  التعبري. سمح إذا السيايس النادي  خارج من اجلمهورية
رئيساً املالط شبيل نفسه سري كيف يعني طويلة. فرتة السيايس العمل يف  هلم وأشخاص 

لبنان؟ يف صح التعبري إذا السياسية باملصالح كبري تناغم جو يف للجمهورية

طرح  املانع؟ اإلنسان شو يقول أوالً هي. مستويات إنام ثالث صحيح هذا جورج م.: ش.
شبيل املالط اسمه وشخص اللبناين. املستو عىل من العريب املستو عىل رح يكون أهم اليوم
املشكلة هذه طبيعي. هذا يشء للرئاسة يتقدم عم األوساط ببعض غري كتري به غري مسموع
إنو بالسؤال. هو اخللل رائدة. سياسية مناصب اىل يرتشح ال الطبيعي املواطن انو بعاملنا العريب
أظن طبعاً الشخصية الناحية من هلق اجلمهورية. لرئاسة عادي يرتشـح مواطن انو املانع شو
سواء والدولية العربية مواقفي بعض  معروفة صحيح، غري  سياسية سوابق عن احلديث أن
معركة عنّا اللبناين املستو عىل املستو اللبناين. عىل كانت أو الكرب كانت بالقضايا القانونية
السيايس احلديث عبو. سليم مع الرئيس بدأهتا إين جيداً أذكر عرش سنني، وهاملعركة عمرها
وليد مع واختلفت جنبالط، وليد عيلّ عرض ولقد السورية. السيطرة بسبب معناه من يفرغ
ب  اتقرّ إنو وقتها رضورة يف كان االنتخابات النيابية ألنو عىل إنزل أن 2000 أقبل سنة مل ألنو
اليـوم يف انو األهم بالنيابة. واملوضوع ممكنة حظوظي تكون لكي السورية األوساط بعض من
الناس بالشارع  مع نحنا عنفية، اسمه ثورة ال يش آذار يف 14 اسمه يش يف اليوم خمتلف، طلب

سياسياً. موجود غري اليوم التمثيل هذا الالعنف اختارو ييل

التي  املواقف بعض استهجن من هناك العربية. السياسية مواقفك عن حتدثت لقد ج.ع.:
أو شارون عىل اإلدعاء منها واقعية هي ما أكثر مشهدية صورة واعتربها باملايض طرحتها

صدام.
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البلجيكي 14 شباط  القضاء تارخيية. يف معركة ربحنا نحنا يل اسمح شارون قصة ش.م.:
من  سفريها ارسائيل سحبت وتتذكرون وشاتيال، صربا ضحايا املحكمة ملصلحة حكمت 2003

مل ارسائيل دولة إنشاء وقت من اإلرسائيلية، األوروبية العالقات بتاريخ مرة أول هذه بلجيكا.
رح واليوم تعذبنا. وكتري تعبنا غلط. نحنا معركة مشهدية هذه إنو احلديث يشء. هيك حيدث
خطورة. عنده الرجل ألنو بالواجهة مل أكن لصدام نفس اليش. النتيجة. وقصة صدام شو قلك
الشعب العراقي. فقط وليس العراقي الشعب جتاه البطش هذا األساسية بالعراق القضية بس
اإليرانية. العراقية املعارك بسبب التي جرت املعارك هل تذكر حسني. بصدام تأثرنا نحنا حتى
ما ليش حسني لصدام بالنسبة هل .1980 سنة احلرب بإيران بيتهم. اخرتب بالكويت أهلنا
أدخل ان فضلت اليوم مشهدي. مش  مشهدي. إنو  بتقول األسايس  واملوضوع نتيجة؟ يف 
البطش مش لسياسة املغاير اليوم  الوحيد املدخل  هذا القانون. باب من الرئاسية املعركة اىل
إجت وين من احلريري. للرئيس حمكمة دولية حديث عن يف يصري كام القوة. القانون. القانون
إنو القذايف اليوم مع ومستمر شارون حسني. واتابع مع صدام قصة من إجت الفكرة الفكرة.

الفكرة. إجت معاقبة. من هون سيايس من دون قتل يف ما

هو  سنني عىل مرّ 10 خمتلف بمدخل وللمنطقة للناس تقديمي اليوم للموضوع. منرجع إذا
تغيري هو اإلنجاز، هيدا موجودة. غري إنجازات عن الضوضائي احلديث أثر. مش بيعمل ييل

قانونية. اىل جوّ حماسبة اجلوّ باملنطقة

شخص  يف األقل عىل ولكن غري املعلنني املرشحني بعض تنافس أن يمكن ولكن هل س:
هؤالء. مع بمواجهة الدخول وارد يف أنت  لبنان. يف السياسة أهل األقطاب هؤالء معلن. 

الدويل؟ أو اإلقليمي العريب املحيل الدعم ستستقطب وكيف

سائر  مع ترشيحي بني الفرق احلملة بموضوع يش أهم هبم وسهالً أهالً ش.م.: املنافسني
مفتوح. بشكل املعركة عىل إنزلوا إتفضلوا للحملة. بالنسبة نوعي هو اللبنانيني املسؤولني 
عند سيدنا أسبوعني اليوم من تقدمت ييل الوحيدة نايلة معوض. بنايلة وسهالً تفضلوا وأهالً
إمكانية يف إنو الزمالء وشافوا بالرتشيح تقدمنا ألنو جدية رئاسية معركة يف اليوم البطرك.
بالربملان عند النواب ونوشوش باخلفايا نحنا نوصل مش محلة. تكون بس تصري. وهيك الزم
باخلارجية األمريكية فالن من نطلب موعد لكي أمريكا عىل ومنركض رشوة شوية يف وبصري
الرئايس السجال يتفضل نطرحه. الذي هذا  مفتوحة الرئاسية  احلملة حظوظنا. ندعم لكي
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الرئاسة عىل املتنافسني إنو  ديمقراطياً متحرض بلد  بكل يصري اليوم، املانع شو طلبي. وهذا
الربملان إنو  بالنهاية  بتقول هلق  املهمني. هم  الناس ألنو  الناس أمام التلفزيون عىل يتقدموا 
دخلت كنت ما إنو تصور سياسية أيضاً إنتخابية وعندنا معركة مزبوط، حق معك ينتخب،
القيادات مستو عىل يعني ،املستو هذا حضوري عىل إنو قناعة عندي ما لو املعركة هذه
العريب، بالنهج الوطني، متعلقة بالنهج ألسباب منافيسّ عىل ستنتخبني ر، نقدّ التي السياسية

الرئاسية. باحلملة بالطرح،

اجلمهورية. لرئاسة وصلت إذا السيايس برناجمك سنتكلم عن ج.ع.:

الربنامج. الزم عن هذا هلق خلينا نحكي. ويدافعوا يقدموا برنامج. الناس الزم ش.م.:
باحلديث. يدخل الشعب

بعظته  باألمس قال صفري غبطة البطريرك رئاسة اجلمهورية وذكرت عن تتكلم انت ج.ع.:
أو البلد ملصلحة البقاء أراد هو إذا اجلمهورية. رئيس اىل هذا املوضوع يعود إنو امليالد قال بعيد
رئيس قبل من أو البطريرك غبطة قبل ليس هناك موقف من البلد. ملصلحة االستقالة إذا أراد

حلود. الرئيس لرحيل عون ميشال اعتربنا العامد إذا املسيحية الكتلة

موجودة. البعض ليس بنظر معركة يفتح اليوم املالط شبيل ملاذا

يقوله يقوله  تأويل. ما اىل حيتاج ال ألنو البطرك. سيدنا تأويل يشء أصعب ش.م.: أوالً
للمباركة كان أول مشوار أمريكا من رجعت ندخل اىل املعركة، أول ما ما قبل هلق بإتزان خاص.

اليوم  أهلنا وعيلتنا وبكركي. بني سنة 150 عمرها قديمة عالقة يف من سيدنا البطرك. الروحية
هذه األسايس يف الرجل هو قراءة واضحة. التمديد وقت األول من من سيدنا ملواقف قراءيت
خارج بتحرك سيدنا. أنا ما مع شخصية كله متابعة والباقي التمديد الذي وقف ضد اجلمهورية
نحنا عندنا .هبذا املستو ورئيس بلبنان املسيحية املجموعة رئيس يرسمه الذي اإلطار املعنوي
عم روحانيتهم بالعامل العريب شخصني يف إنو املايض مع سيدنا الصيف باجتامع وكتبناها حظ
البطرك هلق سيدنا بكركي. البطرك يف وسيدنا بالنجف سيستاين السيد بالدهم إهنيار بتجلّس
إرجع ألميل حلود إنو يقول سيدنا دوره مزبوط. لكن مش مش موقفي التمديد هذا بيقول: عم
بدنا كيف نقول إنو كسياسيني نحنا موقفنا الفرق. اليوم عىل ينتبه الواحد البيت. هلذا الزم عىل
هذه. بتميش ما بيته عىل يرجع لكي حلود إميل نرتجى إنو إميل حلود. إنو توصل العملية نخلع
بعدها. ال حياة يل أو الكريس أو حسني. صدام متل بالنفق دخل لألسف اليوم ألنو إميل حلود
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خمتلف. حديث هلق شو منعمل. مزبوط. مش هذا

رئيس  إزاحة  يمكن بالقانون إنو  تعتقد هل قانوين. رجل أنت املالط شبيل يعني ج.ع.:
اجلمهورية؟

واضح.  والقانوين الدستوري العام إنام اإلطار آلواهنا. سابقة تفاصيل يف هلق ش.م.: طبعاً.
هو تداول  ييل األسايس الديمقراطي املبدأ أيلول بـ 3 خرق الدستور خرق 3 أيلول بـ الرجل
ولقد خرق،  يتغري. سنني 10 كل املترصف كان املترصفية أليام يشء. ارجعنا أهم وهذا السلطة
الرئاسية  أنو اإلنتخابات اخلامس بالبند بيقول ايلول بـ 2 القرار 1559 هذا القرار اجلديد وهذا
الرسن برهنوا ورود برهن مليس ولقد خارجي، تدخل من حرة تكون عليها أن لبنان يف املقبلة
الله رمحه احلريري رفيق رأسهم وعىل عىل النواب ضغطت بشكل قايس السورية القيادة انو

الدستور. لتغيري

من الشعب منتخبني قبل نواب من له مدد منتخب دستوريته. رئيس يمنع ال هذا ج.ع.:
سيايس. اجتهاد وهذا

اإلنسان  الله. مش اإلنسان انو طبيعي مظبوطة. الكلمة االجتهاد طبعاً موضوع ش.م.:
يف املوضوع دقة االجتهاد. عن احلديث مظبوط. لكن اليوم حديث جيتهد، يفرس دايامً، جيتهد

تأخر  لقد اليوم حلود. وقانونية رشعية إنتفاء نتيجتها شو؟ نتيجتها عنارص 3 االجتهاد هذا
الداخيل القانون خارج مجهورية  رئيس  مع يعيش انو هي أساسية  مسؤوليات عن الربملان
بتقول  الدستور 74 من املادة ألنو جيتمع، اللبناين إنو الربملان بيمنع يشء يف ما اليوم والدويل.
استعامل شغور شغور. أسوأ وهذا األسباب. من سبب ألي اجلمهورية رئاسة شغور حال يف
إميل حلود. تويف الله سمح ال كأن متل جديد رئيس ينتخب الربملان للتمديد. السورية القوة

أسوأ. هذا

جملس  ملاذا أيضاً. مرشحني  سياسيني أقطاب هناك ذكرت كام هناك شبيل استاذ ج.ع.:
او حرب بطرس او معوض  نايلة مثالً ينتخب ال  أو املالط شبيل سينتخب اللبناين  النواب 
النواب جملس لينتخبه املالط شبيل برنامج هو ما األلقاب حفظ عون مع ميشال أو حلود نسيب

اللبناين؟

بالعلن.  تنافيس انو الفرق  تنافيس، بس يكون ورح التنافس، هو األسايس املبدأ ش.م.:
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او فرنجيه سمري معوض او نايلة او ميشال عون كان للمنافسني ان بالنسبة بطرح عم أنا اليوم
أنا انجازايت أمرين. بطرح عم اليوم وقيمة. قدر عندهم وناس طويلة والالئحة حرب بطرس
وصار األوسط بالرشق الديمقراطية أولوية عن العامل يف  احلديث بتحوير والدولية القانونية
تقديم  يف العراق احلكومة تغيري العريب املستو عىل املوضوع. عىل هذا اشتغل عم سنة 20 يل
مبدأ عىل فلسطني يف القانوين املبدأ تقديم املواضيع. سائر يف العراق عىل الديمقراطي املوضوع
عىل  احلر احلديث 10 سنني فرتة لبنان عىل يف تقديم .Ariel Sharon به يتحىل الذي البطش

وروافده. السوري الطغيان

األمنية  السياسية احلاالت هناك استثنائي.  وضع  يف كالسيكي طرح  هذا لكن ج.ع.:
االقتصادية.

بتقول  شو انتخبوا. اتفضلوا بتقول للنواب االسايس عم املوضوع اليوم لكن مظبوط. ش.م.:
وشو ينافسه اآلخر الذي الشخص إلنجازات بالنسبة الشخص هذا انجازات شو بتقول للنواب.
عىل غريي شجعت أنا طرحهم. الزمالء، أين الربنامج. فأين برامج أما إنجازاته. هذه قلنا برناجمه.
لكن الغلطة تقدموا. حضارية معركة يف بيصري ما االنتخابات تتقدموا عىل ما إذا هلم وقلت التقدم.
يف  كان آذار 8 وحتى بـ كان بالطريق اللبناين الشعب نصف اليوم وشوشة. طبيعة بيتقدموا. ما إنو
ومتقدم من أي بلد متحرض ليش بدنا نعمل أقل يف هناك عنف. اليوم كان ما إنو ظاهرة حضارية
روح وشوش بدي ليش باخلفاء. دستوري بالبلد مركز اجلمهورية أهم رئاسة عىل الواحد وينزل
السفري وعند فرنسا وعىل أمريكا عىل بدي روح ليش غريي. وأنا مثل مثيل اليهم احتدث للنواب.
باإلقناع. مفتوحة. العملية غريي. حظوظ عىل حظوظي يقوي حتى زيت وتني له قدم االمريكاين

أو حالة إقليميـة  النواب جملس أعضاء لبنان. يف اجلمهورية يقرر رئاسة برأيك من ج.ع.:
عىل اتصاالت هل لديك الرئاسة. سدة  املالط للوصول اىل شبيل معطيات هي ما دولية. او

جو. هناك انو اعتمدت طاملا دويل؟ حميل إقليمي أو مستو

جواهبا.  لدهيا واحدة كل حملية وروافد عربية وروافد دولية روافد يف بلبنان اليوم ش.م.:
عندنا أكيد عريب جو يف أنو يل بتقول هلق رئيسهم. هو من يقررون اللبنانيني انو هو فيها املهم
فنية انجازات نرش أهم دور أهم تلفزيون حمطات أهم اليوم عنّا دور عريب. ثقافياً، عريب دور
ليش الطوائف. بني والتعايش ارسائيل ضد معركة عندنا عريب. كدور بلبنان طرح اسايس عندنا
نطرحه ما عم متل ديمقراطي. نموذج تتعمل موديل تعمل بدها ألنو ارسائيل، منا بتخاف
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مفتوح. معركة طرح هذا موجود طرح هذا عنرصيتها؟ متارس ارسائيل بتقدر كيف اليوم
الرسائيل. بالنسبة انجازاهتم وين تصورهم إلرسائيل شو يقولوا املنافسني

البلد. يف سياسية أحالف هناك ج.ع.:

24 ساعة  اليوم آخر  متل. عنها. رح أعطيك السياسية لح نحكي األحالف هذه ش.م.:
يعقوب الوزير مع وليد جنبالط االستاذ مع إده كارلوس العميد مع منهم ومني االتصاالت
الدين الصدر صدر السيد مع حلو هنري النائب مع األحدب مصابح االستاذ مع الرصاف

ومستقبل  رئاسة. معهم أحتدث معهم شغل. أحتدث هؤالء أشخاص ساعات. 8-7 استغرق
قدر اإلمكان، قدر  الناس،  مع الصحافة، مع تواصل الشعبي. مستو عىل  معركة البلد.
املهيمنني األقطاب واحد. مع مع واحد النواب هناك محلة مع األمني. املوضوع قدر الوقت،
السيايس. املستو عىل املتلبد اجلو يف الشيعية بالقيادات متعلقة مواضيع اىل البطرك سيدنا من

اللعبة  متت حال يف الكتل رؤساء أنو تعتقد هل األشخاص بعض عن تكلمت ج.ع.:
كأنك تتكلم وأنت احلاسمة اللحظة يف يتخلون عنك ال البلد. يف السياسية واملصالح السياسية

ضمنتهم؟

وليد  لك أقول أنا اليوم يقنعهم. غريي أيضاً الزم أقنعهم. أنا ضمنتهم. أقول ال أنا ش.م.:
لوليد جنبالط. الزم تقنعه ليش؟ معي يميش رح جنبالط

بينك  مثالً  هناك خطر  احلسم حلظات يف بالكالم ولكن اليوم يمكن يميش معك ج.ع.:
وبني بطرس حرب.

سياسياً.  هيك من أرهف وليد ميش معي. وليد إنو أقول أنا ال مظبوط. لكن هذا ش.م.:
الشهر آخر شاء الله وإن رئاسية. جلسة ويقول هذه ضمريه مع وليد يوقف بدو وقت جيي بدو
يومني  كل وليد أنا وكتلته يتناقشون. ضمريه مع وليد مفتوحة. بتكون املعركة 2006 كانون من
ويف الشخص هذا عندي يقولوا يمكن تقنعهم. الزم أيضاً. الصدر الدين صدر اليه. احتدث
مني مع مصلحياً أنا بكون؟ مع مني ضمريياً أنا ونايلة شبيل بني غريهم. بطرس أو أو نايلة

بكون؟

انت  سيايس. برنامج له يكون أن لرئاسة اجلمهورية جيب املرشح أنو تعترب انت يعني ج.ع.:
املواضيع الشائكة كيف ير شبيل املالط الربنامج. هو هذا أين لكن سيايس برنامج عن تتكلم
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واإلقليمي. الوضع الدويل - مع سوريا العالقات - الله حزب سالح - 1559 سيواجهها التي

رأسها  وعىل لبنان اىل املقبل الرئيس وكبرية وستواجه كثرية مواضيع هناك املالط د. شبيل
تمّ  شقه اخلارجي أنه يف يقول  من هذا املوضوع، يف نظر وجهتي اليوم 1559 هناك موضوع
املرشح نفسه  جيد أين للنقاش. قابل داخيل هو  املوضوع  هذا انو  يقول من ومنهم  وانتهى

املالط؟ شبيل للرئاسة

من  بيصري عم ييل احلديث اآلين. احلايل بسياقه طرح نعمل خلينا كبرية. معضلة ش.م.:
جنبالط. وليد واالستاذ سنيورة مقدمتهم الرئيس يف القيادات ومن أوساط حزب الله أوساط

لبنانية  عىل أرض اللبنانية السيادة غري بند أساسية بنود 1559 فيها 3 الـ هناك مشكلة اليوم
بحزب  املتعلق البند أما لبنان. من السورية القوات ملا خرجت %95 بنسبة عقدته حلت وهذا
إلميل التمديد وهو الرئايس البند ويف بالبلد. مليليشيات جمال ما يف إلنو طبيعي بند وهو الله
أن أريد يشء  أول الدويل. والقانون للدستور وخارق مقبول وغري قرسي متديد وهو حلود
التجربة هذه  رأينا السالح ولقد موضوع هذه أهم من إميل حلود. تغيري أولية هو يف أؤكده

مبدئي. اتفاق صار يف ولو حتى كثري يأخذ وقت وهذا Decommissionning بإيرلندا

البند هذا ألنو ليش؟ اجلمهورية رئاسة اىل األولويات  إعادة األساسية القضية اليوم 
ديمقراطي.

األمن والسياسة؟ قبل اجلمهورية رئاسة هل ج.ع.:

ماذا  احلريري االستاذ سعد سمعنا هي أساسية. لقد ألنو والسياسة األمن مع طبعاً. ش.م.:
اليوم حلود. اميل وهو أيب عن مقتل مسؤول اعتربه شخص مع أحتاور بدي أجلس كيف يقول:
حمكوم من الرئيس البلد هذا بقي صفري، إذا البطرك سيدنا مع التقارب وهنا تتغري، مل إذا هذه
عميق خلل هناك حلود، للرئيس االهنيار األديب بسبب مسيحي خلل هناك خلل، هناك سنيورة
ما أفضل بيعطوا واملسلمني املسيحيني ما بيقوم غري إذا والبلد مسيحية جدية يف قيادة ما ألنو

جربان تويني. قاله املرحوم هذا ما عندهم،

ما  البلد هبذا لألسف املسيحيني بتصري برئاسة اجلمهورية. دستورياً، هذه بتصري وين اليوم
شخص شخص ضعيف. فيها اجلمهورية رئاسة اجلمهورية. رئاسة مركز أسايس غري عندهم

ونقول إنو 1559  عىل نيويورك 1559 عىل نروح بدنا كيف نتقدم. بدنا كيف البلد. ثقة يملك ال
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إنو إداري غري إداري أو بترصيح نحنا نعلن منقدر إنو قانونياً حلظة يفكر غلط مناسبنا. غري
طبقت 242  انو االرسائيلية احلكومة بيقولوا عم اليوم تصوروا علينا. بيضحكوا 1559 طبقت
تغريه.  او تطبقه اما بدك الدويل القانون هو 1559 دويل. وجود عندها يعد مل خلص شباب. يا

ثقة. عندو مجهورية رئيس بدها ألنو اجلمهورية، رئيس حلود إميل مع تغريه بتقدر ما

الله  حزب وبني بينك أن تبني ثقة يمكن كيف حلود. إميل به يثق الله حزب اليوم ج.ع.:
للرئاسة. انتخبت حال يف

حلود.  فيه إميل بام آخر أي شخص طرح عىل الله حزب ملصلحة بالنسبة متقدم أنا ش.م.:
عالقايت نيويورك عىل أنا روح  ملا  بيستقبلوا. حدا ما نيويورك عىل حلود إميل بريوح اليوم
Lebanese-الـ هناك اليوم جداً. متقدم الدولية املحكمة موضوع عىل عملته الذي والعمل 
الدولية أكثر  املحكمة مستو هؤالء حتركوا آخر شهرين عىل محلتي، US Commi�ee لدعم

بلبنان. أي شخص آخر من بكثري

الداخيل. الدعم اخلارجي قبل الدعم عل تتكل أنت يعني ج.ع.:

مني االمن. بمجلس بنيويورك .1559 يقرر أين اليوم موضوع 1559. عن نحكي ش.م.: عم
أن قبل من األول وحتى واضح كان تصوري ألنو اليوم األمن. هذا السؤال. جملس عىل عم بيأثر
ضعوا انو أمريكياً، خاصة األمن، جملس عىل تؤثر مهمة سياسية لشخصيات 1559، كتبت يصدر
منقول عم اليوم من 1559. ر متحدّ 8 آذار رشخ. لنا خلقوا الله، رح ختنقونا. حزب موضوع جانباً
 مستو عىل خلل خلل. يف إنو حزب الله. مع قيادات الناحية هذه اجتاوب من وأنا 1559 منغري
مني بيوقف سالحه أخىل الله نرص حسن سيد إذا اليوم الله حزب عن موضوع خمتلف. خلينا نقوله.
مني قتل القيادات، اقتل تقول سياسة عنده شارون أرييل اسمه شخص عندك ما ارسائيل. أمام
الله حزب قيادات نحمي كيف بدنا كلبنانيني نحنا لنا ويقول يتفضل بدو مني ذلك. وقال الرنتييس

لبناين. ليس اجلواب ارسائيل. من

نحميه. هكذا عن السالح، استغنائه وعدم الله حزب انو بدعم البعض يقول قد ج.ع.:

بأمِنّ  هل والقيادات بفلسطني الرنتييس مقتل بعد أنا اليوم نظر. وجهة يف بالنهاية ش.م.:
املستو عىل يش عملنا  ما إذا حيمينا رح مني  واحد. واحد بيتصيّدنا ما  انو  شارون ألرييل

مقتل لبناين. أو جريمة عىل يتحاسب شارون أرييل إنو لنا قولوا واتفضلوا الدويل
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وسوريا. لبنان بني ترسيم احلدود مالط مع اليوم د. أين أنت ج.ع.:

احلدود  ترسيم املوضوع. هذا عىل السنيورة فؤاد الرئيس مع حديث عندي أنا كان ش.م.:
الورقة شبعا، اعطونا السوريني إذا إنو اليوم ختفية ملوضوع شبعا. احلدود ترسيم ، قليالً معقد

هذه الورقة. الله يفقد وحزب تزول، بارسائيل املتعلقة األخرية

شهرين من إنو ما ننسى احلدود. ترسم يل بالنسبة أولوية مش األمور مبارشة. خلينا نجابه
مواطن تتعد عىل احلكومة السورية كيف قتل؟ ملاذا تتذكروه. هل احلدود عىل مهندس قتل
ال أنا به ولكن كان احلدود لرتسيم عليهم الضغط هذا عىل اجلواب إذا مقبول. غري هذا لبناين؟

األمور. خمتلف عىل مع سوريا نقاش مستو يف يكون الزم إنو ذلك. أنا أر أر

جنبالط  وليد الزعيم بني قائم سجال اليوم هناك الله. حزب ملوضوع بالعودة يعني ج.ع.:
تطرح انت مهتز. حكومي بوضع اجلمهورية لرئاسة كيف يمكن الوصول برأيك وحزب الله.
اىل الوصول قبل لبنان. يف فعالً حكومة ال بينام املعركة وختوض  للجمهورية رئيس نفسك 

حكومة. عىل يتفقون اللبنانيني دع الرئاسة

إهنم  احلص.  وسليم  عون ميشال من عميق خطأ هناك طرح يف بقول  برجع أنا ش.م.:
واالنتخابات بتفرز بالربملان ظابط مش يشء يف جديدة ألنو انتخابات منعمل أمرين. يطرحون
هي املشاكل ثانية. أساس بوزارة ونأيت الوزارة هذه نزيل نحنا مقابل، طرح أو جديدة، حكومة
عملنا ما شو ورئيس الوزراء. اجلمهورية رئيس اسمه بالسلطة ثنائي يف اليوم اجلمهورية رئاسة

وأدبياً. وقانونياً دستورياً منهارة اجلمهورية رئاسة ألنو وفاشل، خمربط ثنائي يكون رح

كله اخلطأ يشء. تغريّ ال الوزراء رئاسة الثانية هي دريفة. األشياء املشكلة. هذه خلينا ما إذا
املشكلة بالتمديد. هو املشكلة املشكلة. كرامي ليس هو عمر عىل نتهجم عم شو بمعركتنا كان

وهيدد. قرساً يمدد لكي بسوريا استعان راح اجلمهورية رئيس انو هو

أو  موجود وحيكم، ومعناه أنه فعالية، وله وجود له إما اجلمهورية اليوم رئيس لكن ج.ع.:
الكالم. يف تناقض هناك موجوداً. ليس إنه

رئيس  إنو أقول عندما ألنو غري مناسب للحالة. املنطق لكن هذا نظر. وجهة يف ش.م.:
مجهورية رئيس عندنا إذا ما األمنية القضية لنأخذ شغور. يف اليوم انه هو فيه اجلمهورية املشكلة
حلود، اميل بشخص مرتبط وهذا سيبقى فارغ. املركز له. بالنسبة أساسية كقضية باألمن هيتم
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البلد يف قيادي اسايس يف مركز ألنو مجهورية لرئيس الالقانوين. نحنا بحاجة الرتاكم بسبب
الله، حزب عند اخللل موضوع إلصالح له بحاجة وأمنياً، سياسياً ونحنا بحاجة له شاغر،

سببه؟ وهو سيحله كيف حلود وإميل الفساد. خلل

بعض املسيحيني  مواقف من نابع لبنان يف الرئاسة موقف ف عْ إنو ضُ يقول من هناك ج.ع.:
أنت اجلمهورية رئيس  لو اليوم الرئيس. فخامة بوجود الرئاسة موقع عىل يتهجمون الذين
عليه. النار يفتح  أن  اآلخر  يتجرأ  لن  كمسيحي عليه النار  تفتح  أن عليك وليس احرتمته
إذا رئيس يكون أن له يمكن كيف كافة. اللبنانيني أهداف عن خارج املسيحيني يستعملون

يدعموه؟ البيت مل أهل

سياسية  مسؤولية عنده شخص عندك يكون ملا اليوم ديمقراطية. بحجة  ليست هذه ش.م.:
صدام حسني عىل أهتجم ملّا اليوم أنا ناحية املبدأ. عميق من خلل هناك طائفتك، من تسكت عنه ألنه

واجبايت. وهذه البيت أهل من مسؤول أنا انتقد أكثر البيت أهل من كون وقت الزم بطش كرجل

يمثل ألنه ال موقع الرئاسة اهنك حلود إميل البطرك. سيدنا التالقي مع وهنا املوضوع الثاين
كان أحد إذا إال للمركز االعتبار إعادة يمكن ال للمركز. االعتبار هو إعادة اليوم يشء. الطرح

يف القيادة. مثلنا

ال  ملاذا والربملاين. الشعبي املستو عىل وزنه له مسيحي زعيم تتكلم عن مالط د. ج.ع.:
وكتلة مسيحية الشعبي املستو عىل كبري دعم وله عون العامد ميشال وهو املرشح هذا دعم يتم
الرئاسة، سدة اىل يصل لكي حوله ودعمه االتفاق املسيحي يتم ملاذا ال هبا بالربملان. بأس ال

واملذهبي. الطائفي والدعم من الشعب اللبناين رئيس مجهورية مدعوم مرة وألول

لو  أنا الشخيص. عىل املستو التحدث لألسف اضطر وأسايس. مهم سؤال هذا ش.م.:
الطرح هبذا مني أفضل كارلوس أو سيمون كرم أو أو نايلة أو بطرس عون انو العامد مقتنع
اليوم وبسياسته، بخطابه اقتنعت لو لكن  باملنفى تعذب عون ميشال دعمته. كنت للرئاسة
السيايس بخطابه مقتنع اللبناين ليس الشعب أغلبية أنو واعتقد السيايس بخطابه مقتنع لست
للتحالفات بالنسبة الغريبة العالقات منها املعارضة، وحدة يف خلق الذي الرشخ منها للجنرال.
التويني. جربان  مقتل  يف السوريني  إدراج عن قارص هو الذي احلايل  اخلطاب منها النيابية،
حديثي كل لرئاسة اجلمهورية وأغري تدعموين كيف وترية واحدة. عىل الله مع حزب التحالف

كلها مزعجة. الله. حزب السابق عن
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له. انتهى بالنسبة هو عنه املسؤول يف 1559 قال إن الشق هو ج.ع.:

بالتجديد  انو  مثل أعطيك رح  جيدة. أشياء عنده هلق  .مستو يف يضل الزم ش.م.:
غري وانا بالوطن خيتص وانه الشيعية. املجموعة عىل يقترص ال يشء هذا قال انو بري للرئيس
مقتنع غري الشامل الرئايس الطرح لكن منيحة. كثرية أشياء فيه أغريّ مبادئي. يوجد أن مستعد
خمتلفة. ولكن قناعتي موجود التمثيل موضوع ولكن أرجوه، الذي باملستو ليس الرجل به.

شو عم ما بيفهم ألنو عنه تراجع واليوم لقيادته عون تبع ييل املسيحي أتكل عىل الشعب إين
هذا طرحي. اخلارج ويف الداخل يدعمونني يف هؤالء معي، هؤالء صاروا عون. بيعمل

والعاملي؟ الوطني املستو عىل املالط شبيل عون اىل العامد مجهور انتقل ج.ع.: يعني

يف شك. ما ش.م.:

بإمكان  هل قبل، أو باألحر سوريا مع العالقات موضوع اىل بالعودة اليوم د. شبيل ج.ع.:
اىل للوصول لبنان مستو عىل وطني حوار إدارة رئاسة اجلمهورية وصل اىل إذا املالط شبيل

واالقتصادي. والسيايس املستو األمني عىل الكبرية األزمات كافة حلّ

ألنو  نقاش كلمة حوار ل عىل كلمة أفضّ وأنا ما بتقدم، ما عندي قناعة لو بالطبع ش.م.:
وهلذا املوارنة منافيس من أكرب قدرة عندي نجابه املصاعب. أن جيب مصاعب، يف سنتصادم
 مستو عىل بلبنان سياسية قيادات مع سنة 15 -10 حديث عمره عندي اليوم أتقدم وأترشح.
قبل من اللبنانيني مقتل انو سنة عرشين منذ قناعة عندي الصدر، موسى بموضوع اليوم العمل.

 1977 سنة جنبالط كامل الصدر، مقتل اختفاء موسى اجلميل أو بشري كان خارجية إن سلطات
معوض، نايلة واسألوا تارخيي. هيدا كلبنانيني. نتكاتف جيب أن هذه كلها معوض، رينه أو
معوض. هيك  رينه عن مقتل للمسؤولية لندن يف دعم سأعطيها هلا اين قلت 1994-1993 سنة
اللبنانيني، جتمع طروحات تقدم انو األخالقية األدبية هالقدرة عندك كيف انو األمور بتصري،
هذا جيمع بالتصور. وحالياً تارخيياً لآلخرين بالنسبة هيدا تقدم ضعيفة. لآلخرين بالنسبة وهذه
لبناين غري أحد يتجرأ فلويت كيف ونقوال مراد واندره تويني جربان وآخر مرة مع اللبنانيني.

هو السؤال. هذا عىل عمله؟ يتحاسب وال قتل لبنانيني عىل

وليد  هناك  النواب، جملس  يف صقور هناك النواب. جملس يف احلوار عن تكلم  ج.ع.: 
وانخراطه جعجع الدكتور خروج وأمل الله  حزب  عون ميشال احلريري سعد جنبالط
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اىل رئاسة للوصول من هؤالء أي يدعمه إذا مل املالط إمكانية لشبيل يف هل السيايس. بالعمل
الصقور؟ هؤالء مع حوار يدير ان يمكنه هل اجلمهورية؟

األغلبية بالربملان  برهنت انو وأكون طبعاً. للجمهورية املالط رئيس شبيل إذا صار ش.م.:
مصاحله وتطلعاته عنده كل واحد هؤالء األشخاص لكل اليوم انا شعبية. عندي ويكون معي
أفضل اين أنا سأقنعكم تارخيي. هذا برناجمي هذا طرحي هذا تفضلوا بقول عم أنا وصداقاته.
عىل بل عىل املستو السيايس يقترص لن الزخم هذا الله شاء إن طريق. غري يف ما منافيس. من

األوسط. الرشق تصور يف مستو

هناك  لبنان؟ لألزمة االقتصادية يف حلّ لديك هل قانون رجل مالط حرضتك ج.ع.: د.
العامد  طرح وهذا اللبنانية، بالديون للتحقيق Audit بـ يطالب دوالر دين. هناك من مليار 45
املوضوع. هذا دون فتح رئيس املوضوع وننتخب هلذا لزوم ال يقول من وهناك ميشال عون.

نفسه؟ املالط شبيل جيد أين

اإلقتصاد  األفضل. قانونية وهي تطرحونه من نافذة ألنكم مهم جداً موضوع هذا ش.م.:
رئيس ملا مواقف أنو لديّ أنا منطق. ال لبنان يف القانون دولة غياب يف لكن خاص. منطق له

فتح  عون  مليشال  بالنسبة خطأ وامللفات. الفساد باب فتح 1998 للحكم وصل اجلمهورية
بفجور مرتبطة واملحاسبة بالعدالة حسّ يف اليوم ألنو ملاذا؟  االقتصادية. املحاسبة موضوع
السياسية. املحاسبة هذه يقتل بذلك ألنه قتل اآلخر هو السلوكي؟ الفجور هو ما سلوكي.
جيب عشوائياً. ملفات افتح ال حماسبة قتلة رئيس احلريري. ستبقى موضوع األولوية األوىل
وليد االستاذ جعجع سمري االستاد جزائياً سوية. حتى امللفات كل تفتح ال املحاسبة بروية.
عىل عون ميشال أحاسب هل حماسبتهم. يريدون الناس من نفسه كم ميشال عون جنبالط 
سنة  فرنجية طوين مقتل سمري جعجع عىل أحاسب أو سنة 1990 1982 أو سنة الضاحية رضب
رشوة بسبب احلبس ناس عىل وإدخال اقتصادية بشكل مطلق حماسبة اليوم بتقدر تعمل .1978

ال حتاسبهم! لبنانيني مواطنني مقتل عن مسؤولني أما ناس

مقتل  هو دوالر دين مليار اليوم 45 اإلقتصاد. شعب كامل من خالل مقتل هناك ج.ع.:
. حيّ بقي ملن

صورة.  هذه ال Rwandan genocide ليس كـ اقتصادياً الشعب مقتل هذه صورة ش.م.:
رئاسية، اليوم محلة يف مثالً بإيقاف الفساد. أي هبذه الطريقة، يعالج ولكن يتعذب الشعب اليوم
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 Transparency ملراقبة مهيئة احلسابات كل ولكن يكلف،  وهذا يدعموين، عم ناس يف
أين من للقول يتفضلوا مجيع املنافسني بدي حاسب. مش املثل، بيكون هيك .International

كل بالعامل قانوين دستوري بلد كل يرصفون هذه األموال. وكيف السيايس للدعم يأتون باملال
مفتوحة للشعب. السياسية باحلسابات املتعلقة األمور

املايل؟ للتحقيق بالنسبة Audit مع لست ج.ع.: أنت

ولكن مع االنتباه لألولوية. ضد لست أنا ش.م.:

سدة  اىل وصلت حال ظاهرة جداً. يف وهذه األزمة وسوريا لبنان بني اليوم أزمة يف ج.ع.:
لبنان وسوريا؟ بني املشكلة هلذه حالً تر كيف الرئاسة

القسم  سيايس. آخر وقسم جزائي منها قسم  وسوريا،  لبنان بني كبرية املشكلة ش.م.:
يف ان احلريري، الرئيس  مقتل وراء كانوا سوريني مسؤولني يف انو اتضح  إذا  اليوم اجلزائي
أن أمحيهم من املسؤولية. أستطيع ال انا لدي جواب ليس التحقيق، انا عرقلة التحضري او يف
أن بيدي ليس نسلمه هذا بدنا ضالع باملوضوع عنّا أحد نفسه يقول إذا هو السوري الرئيس

أحله.

العالقات  كل تتوقف يعني سوريا. مع العالقات مستقبل موضوع تر كيف ولكن ج.ع.:
احلريري؟ يف مقتل الرئيس حتقيق هناك طاملا سوريا مع

حالة. هذه خيار، ليس هذا أكيد. ش.م.:

مع  وحتالف صداقة عالقات يف يكون  انو هيمهم أنو  يقولون احلريري أهل متى ج.ع.:
املوضوع. هذا هيمك ال انت سوريا.

أريد  بتدمر وال شغف خاص عندي اليوم أنا حاصل. حتصيل أيضاً هذا بالعكس. ش.م.:
املشكلة حاصل. هذا حتصيل لبنان. اىل املجيء امنع السوريني بدي ما أن تنقطع العالقات.

البلدين. بني القائمة املشاكل حلّ هو املوضوع مش هيك. بسوريا

.مرحلة أخر إنك ترتك موضوع سوريا اىل يعني ج.ع.:

وكأهنا  وطرحت الفدرالية للدستور وثيقة هناك العراقي، املوضوع اىل بالذهاب د. مالط
ذلك عىل سيؤثر العراق يف بالفدرالية ذ أُخِ حال أنه يف تعتقد هل الدستور. هذا من أسايس بند
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لبنان؟ اىل العراق الفدرالية يف وهل ستنتقل اللبناين الوضع

الشيعة  الزمالء واقنعت العراق. اىل قانونياً الفدرالية إدخال عن قضية مسؤول أنا ش.م.:
الرشق أوسطية. الفسيفساء اىل بالنسبة األنسب النظام هي الفدرالية أن قانونية ندوة يف

فدرالية  شبه  لبنان يف جيري وما الطوائف فدرالية هو العراق يف  جيري ما  ولكن ج.ع.:
وصول يمكنك احلؤول دون أنه تعتقد هل املقبلة، للرئاسة مرشح يا أنت تعتقد هل طوائف.

لبنان؟ اىل الطوائف فدرالية

ليست بالرضورة  سلبية. أهنا بحديثكم بتبنيّ جورج استاذ يا التوافيقة العراق فدرالية ش.م.:
فدرايل، أساس منطق عىل باحلكم يشرتكوا الزم نة السُّ أن يقول جورج بوش اليوم عندما سلبية.
فيها 10  ييل New Jersey انه يعني الفدرالية بأمريكا باحلكم. تشرتك الزم األقلية أن بيقول
60 مليون نسمة.  ييل فيها تشرتك كاليفورنيا ما متل بالقرار واشنطن مع تشرتك نسمة مليون
اشرتاك، يف يكون دستورية لكي صيغة نجد التفاوت، رغم الفدرالية تفاوت، تقول دستورياً يف
عىل بالفدرالية األساسية املشكلة يف العراق. املوضوع هو هذا األغلبية، من أهم االشرتاك ألنو
ما بإربيل بيحكم عم إنو مني مش املشكلة بيعرفوا األكراد األصدقاء املركزية. مستو السلطة
بلبنان اىل أن اليوم بغداد. يف األكراد دور شو املشكلة نفسهم غري األكراد بإربيل حيكم رح حدا
الترشيعية التنفيذية. السلطة بالسلطة االساسية تبقى املشكلة الطوائفي رح املوضوع هذا نحلّ
نافذة قانونية إمكانية اليوم الفدرايل الطرح البلد فيها؟ هلذا يشرتك كيف بدو تتقسم؟ بدها كيف

الديمقراطي. التطبيق وصعوبات خطأ عىل املوضوع لفتح هذا جدية

رئيس  انتخاب موعد تر متى ولكن للرئاسة، مرشح أنت احلدث هذا يف هناية ج.ع.:
بعد سنتني؟ أشهر أو 6 بعد للبنان. اليوم أو

رئيس  بانتخاب إال تنحل لن عميقة دستورية أزمة هناك األفضل. هو األرسع ش.م.:
يف حتصل أن أرجو لألمور قراءيت ويف تنافسية. املعركة هذه تكون أن وأرجو جديد. مجهورية

مفتوحة. رئاسية معركة أساس عىل 2006 سنة من يف الشهر الثاين أو شهر أواخر أول

املشاهدين الكرام.  ونشكر نشكرك لبنان مجهورية رئاسة اىل املرشح املالط شبيل د. ج.ع.:
اللقاء. اىل



مختلطة(٧٩)  محكمة .47 

 

قبل االمم  اللجنة املعينة من ميليس، رئيس ديتليف م سلّ االول 2005 ترشين 21-20 ليل ر دْ صَ
14 شباط  يف احلريري رفيق رئيس الوزراء السابق بمعرض التحقيق باغتيال تقريره املتحدة،

سبب. من ألكثر باملوقت انه يتصف رغم دراماتيكي، تأثري هلذا التقرير فوراً 2005. وكان

التوقع  كانون االول، ولذلك ينبغي 15 لغاية مددت قد ميليس مهمة موقت ألن فالتقرير
وسيصدر موسعة، وبوسائل اخر بأشكال االرجح احلني، وعىل ذلك يتواىل التحقيق اىل ان

الفنية. من الناحية اذا موقت آنذاك، فهو آخر تقرير

فليس استثبته، يف ما للنظر دولية تنعقد غياب حمكمة يف دويل جنائي كمحقق يعمل وميليس
حبس اللبنانية القضائية السلطات عىل «اقرتاحه» رغم بالتوقيف، واالمر االهتام صالحياته من
التي تم خالل الفرتة أمنية مناصب ومن بينهم جنراالت أربعة كانوا يتولون هبم، املشتبه عدد من
للمثول كبار مسؤولني سوريني عدة استدعي كام ،اخر توقيفات ذلك تال وقد االغتيال. فيها
ستمتثل: فهي السورية كانت احلكومة اذا وليس واضحاً ما يف لبنان. اللجنة مقر يف ميليس امام
الرقم اصدر باالمجاع القرار الذي الدويل االمن مع جملس ورائها ومن ميليس، جلنة مع تراوغ

طائلة الفصل السابع.  بالتعاون حتت سوريا مطالباً 1636

رئيس بأن قرار اغتيال لالعتقاد جدي سبب «هنالك السوريني: القادة حيال قاس والتقرير
يكن الكبار، ومل السوريني املسؤولني موافقة بدون ليتخذ يكن مل رفيق احلريري السابق الوزراء

يف 24 /12 /2005. يف جريدة النهار نرشت مقالة (79)
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اللبنانية». يف االجهزة االمنية نظرائهم وتسهيل اشرتاك بدون االغتيال ليتمّ

هتديده خالل من شخصيا السوري الرئيس تورط اىل االشارة هو يف التقرير ايضاً واملأسوي
الرشطة مفوض اليها اشار ان سبق كان  التهديدات وهذه السابق.  اللبناين الوزراء رئيس
اورد والذي استقصاء، بعثة رأس  عىل املتحدة االمم عينته الذي  فيتزجريالد بيرت االيرلندي
اللقاء مضمون تؤكد - سوريني مسؤولني عن صادر هو ما منها - افادات مطولة تقريره يف
يشكل وهذا .2004 26 آب  يف االسد بشار السوري والرئيس بني احلريري تم الذي االخري
متديد عىل آخرين لبنانيني احلريري ونواب ارغام االسد قرار عن الناتج للتقرير، اللب السيايس
االمن  قرار جملس رغم صدور  2004 ايلول من الثالث يف تم الذي اجلمهورية رئيس والية

واحد.  بيوم التمديد 1559 قبل الرقم

الثاين،  ترشين 17 يوم نيويورك يف املتحدة» االمم مراسيل «نادي منرب عىل من به ما أدلينا ويف
واملبادء  منه) 49 (املادة اللبناين الدستور خيرق مل حلود لوالية رئاسة التمديد ان فحواه موقف
26 آب  اجتامع حيال ميليس استثبته ما ضوء ايضا - ويف فحسب، بل للديموقراطية االساسية
للمقطعني  وخاصة للقانون الدويل خرقاً يشكل منصبه يف اللبناين الرئيس ان استمرار - 2004

حتى  تدخل او اي حرة بعيدة عن يدعوان اىل اجراء انتخابات اللذين 1559 الرقم القرار يف
influence أجنبي.  تأثري

االمم املتحدة، اىل وجهها رسالة الواقع. ففي ينكر هذا ال السوري اخلارجية وزير حتى
والية متديد «احتامل حول واحلريري كان بني االسد االجتامع يف دار الذي النقاش كتب ان
املصالح اىل املنطقة وباالستناد يف االضطرابات ضوء يف وذلك حلود، اللبناين اميل الرئيس
وزير اخلارجية تناقضات ميليس تقرير ر سطّ وقد لبنان». استقرار يف املحافظة عىل املشرتكة
وذلك التحقيق جلنة مع حمدودة بدرجة السورية  السلطات  تعاون من «بالرغم السوري:
مغلوطة افادات اعطاء خالل التحقيق من تضليل عديدة حاولت مقابالت فإن تردد، بعد
العربية اجلمهورية خارجية وزير وجهها  التي الرسالة احتواء  ثبت وقد مناسبة، غري او
دور حول حتوم التي اىل الشكوك فاضافة خاطئة». معلومات عىل التحقيق جلنة اىل السورية
متهمني بتضليل ومساعده السوري اخلارجية وزير بات االغتيال، عملية يف السورية القيادة

التحقيق.

ما أبرز ولعل املتآمرين، شبكة عن جزئياً ميليس كشف الرصف، اجلنائي الصعيد وعىل
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من اكثر تسمية اىل من خالهلا توصل التي اهلاتفية االتصاالت عىل يرتكز الصدد هبذا اورده
تكثفت اغتياله، وقد الذي سبق الشهر احلريري خالل حتركات برصد انشغلوا شخصا عرشين
حاول ان الذي اللبناين،  للرئيس  بالنسبة القلق  يثري ما اما االخري. اليوم يف االتصاالت هذه
كشف وقد اللبنانيني، املتطرفني احد مع العالقة فهو االربعة،  معاونيه كبار توقيف يتخطى
يف حلود اميل اللبناين للرئيس العائد النقال باهلاتف اتصاال اجر» االخري هذا ان التقرير
الفائت الدوليون االسبوع املحققون واستجوب االنفجار»، من دقائق اي قبل ،12:47 الساعة

ساعات. ست ملدة حلود

مرتبط السيايس وقعها ان غري غورها، لسرب الوقت  من املزيد الوقائع هذه تتطلب قد 
صدور من قبل اسبوع داخليتها وزير انتحار منذ سوريا داخل لبنان، كام داخل بالوضع املتوتر
خمتلف التحقيق عىل متابعة واضحني: التقريرمطلبني يعرض القانونية، الناحية ومن التقرير.

فيها. فعال دور املتحدة لألمم يكون وقيام حماكمة كشفها، صار التي االجتاهات

ويف امللف‘ متابعة تتوىل حمكمة دولية ان من االفضل اذا كان ما يقرر االمن ان جملس عىل
انشاء حمكمة املتحدة، الواليات فيهم بمن جملس االمن، اعضاء يعارض بعض الذي الوقت
اخلطرية، املهمة هذه بمثل القيام اللبناين  القضائي النظام قدرة عدم اىل ننبّه ،اخر خاصة 
هذه بني جيمع حل يف وذلك سرياليون، يف حصل ما عىل غرار خمتلطة حمكمة انشاء ونقرتح
سيام ال وحلفائه، احلريري سعد النائب لتكتل صائب وإرصار االمن جملس ضمن املحاذرة

دولية. انشاء حمكمة عىل وليد جنبالط،

حتى الدويل،  الدعم استمرار اىل بحاجة حتقيق اي فإن  اآلتية، املحاكمة شكل كان مهام
الوقائع التي بوضوح تتطلبه كام اللبنانية احلدود خارج تنفيذ استقصاءاته من االقل عىل يتمكن

ميليس. تقرير كشفها
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،1962 مواليد سنة من وهو شبابه، يف الدويل اجلنائي للقانون اجلديد الوجه برامرتز سريج يمثل
مة» املنظّ «اجلريمة بعنوان احلقل املستحدث هبذا مبارشة متعلقة وكتاباته مراكزه فمعظم ويف سريته،
أن الواضح من األملاين، سلفه مثل منظار دويل. من ومجيعها ضد اإلنسانية»، و«اجلرائم و«الفساد»
ويف املختلفة، األوروبية القانونية واملؤسسات  اجلمعيات ويف أوال، بلجيكا يف القضاء، يف عمله
بّ  ها تَصُ كلّ أوكمبو، مورينر لويس العام 1993 كنائبٍ للمدعي أيلول منذ الدولية اجلنائية املحكمة
بة كأداة املركّ الدولية واجلريمة اسة احلسّ واإلقليمية العاملية الشؤون ثناياه يف متتزج خاص حقل يف

أو املايل. السيايس للنفوذ

منصبه تولّيه طوال برامرتز حافظ راجعناها، التي البلجيكية القانونية املصادر بحسب
وشاتيال، صربا قضية يف بالضبط دوره مثالً معلوماً فليس كتوم، وجهٍ عىل فيديرايل عام كمدعٍ
يف التمييز حمكمة قرار يف الضحايا انتصار جانب اىل املهمة، القضية إنجازات  أحد وكانت
اإلهتام  يف أساسية مراحلَ  بلجيكا، من  سفريها  ارسائيل سحب اىل أد ما 2003 شباط
فقد القضية. يف ومصلحتها للدولة كممثل العام املدعي مكتب من الصادر اإلهتام أي العام،
يف املجزرة، يف متّهمني ويارون شارون باعتبار الضحايا اىل تني مرّ العام املدعي مكتب انضم
يف جلسات شارون غضب حمامي وأذكر ثانياً. اإلستئناف مستو وعىل أوال، األوىل الدرجة
ضمن يعمل الذي البلجيكي العام املدعي مكتب اختذه الذي املحوري املوقف  جتاه املرافعة
والتوعدات اهلائلة الضغوط من بالرغم الضحايا بمنارصته فدرايل عام كمدعٍ برامرتز هيكله

يف 22 /12 /2005. يف جريدة السفري نرشت مقالة (80)
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الذي اإلضطراب خافياً فليس الدولية، اجلنائية املحكمة أوساط يف أما املتتالية.  اإلرسائيلية
شاءت رجل قدير وهو أوكمبو، لويس العام املدعي أن سو ألمر ليس برامرتز، تعيني رافق
وهو مشهور بمالحقاته املاضية، السنة فيها اشرتكنا علمية ندوةٍ يف عليه أتعرف الظروف أن
كان هاماً مساعداً يفتقد بات و1992، 1984 بني ألرجنتينا عام كمدعٍ العسكري النظام ألركان
الدماء من بحر الكونغو الغارقة يف دولة ملف وهو صعوبة، األكثر امللفات أحد يف عليه يتكل

إنسان. ماليني ثالثة من أكثر املاضية العرش السنوات يف تِل فيها واحلروب، قُ

ملغادرة الواضح استعداده عدا ما اللبناين، امللف يف برامرتز بأداء  التكهن املستحيل  من
بدّ ال أمران الصعبة. املهمة هذه أجل من  مرحليا، ولو الدولية،  اجلنائية املحكمة يف منصبه
أما برامرتز. بشخصية يتعلق آين والثاين الدويل، بالقضاء يتعلق عمومي أحدمها تسطريمها، من
شخصنته من دون املستحدث دولياً القضاء ظاهرة مع اللبنانيني تعاطي رضورة األول فهو األمر
وبرامرتز ميليس يتبع وسوف فتزجريالد، خلف وميليس ميليس، خيلف فربامرتز فيها. املبالغ
ر حتوّ سوف النور أن تبرص املرجح من التي املحكمة عامون آخرون، كام أن ومدعون حمققون
املحتمل اللبنانيون القضاة واسع، بمن فيه قضائي عىل طاقم أم آجال، عاجالً اإلهتامم، بعض
القضاء ألن  املقام هذا يف يفيد ال  واحد شخص عىل الرتكيز فإن  ولذا قوسها. عىل تعيينهم

شأنه. عال مهام للفرد وليس للمؤسسة األمثل الدويل يمثل العبارة

عىل الع  اإلطّ فيمكن القضائية، برامرتز شخصية  رصد  حماولة عىل اإلرصار تمّ إذا أما
الدولية اجلريمة حلقيقة املعقدة باجلوانب واهتاممه كتاباته ضوء  يف العامة اجتاهاته بعض
امللفات يف فدرالياً عاماً مدعياً  عمله طبيعة عن له حديث يف قراءته يمكن  كام املنظمة،
اىل إضافة ،أخر إثبات عنارص  مجع عىل يركزوا أن املحققني عىل املستقبل  «يف الدولية:
اخلاصة والبحوث  املالية، والتحقيقات التلفونية،  واملراقبة  فالتنصت الضحايا. شهادات
.(2003 يوليو متوز- والرشطة»، العدالة دور «عن برامرتز، ) مضاعف اهتامم اىل  حتتاج
منه جزءاً ورث  ما طبعاً وهذا آنذاك، فعاليته  وسبل  التحقيق مستقبل رصده يف  هذا كان 
«حتقيقاً برامرتز يسميه  ملا احلديث يف  إضافية إشارة السياق هذا ويف ميليس، ديتليف عن
ارتكاب قبل تبدأ يشمل حتقيقات الذي «التحقيق أي ،enquêtes proactives « استباقياً
مروان بدأ مع للمسلسل الذي لبنان، معاجلةًَ يف للجريمة املتتايل القاتل النسق يف اجلريمة»،
أن التحقيق من اخلاص النوع  هذا  ملثل بدّ وال ورفيقيه،  تويني جربان مع واملستمرّ  محاده، 

تعيينه. ثبُت إذا اجلديد البلجيكي القايض عند يتبوأ أمهية خاصة
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احلديث الدويل اجلنائي القانون رها روح بلجيكا بتصدّ هو برامرتز به جاء أهم ما يكون قد
مقتل منذ اللبناين الشعب يطلبها  التي املختلفة املعاجلة أصل هذه  والروح وعمليا، ترشيعياً
عىل مروان التعدي منذ بل مواطنا، وعرشين وواحد فليحان والوزير باسل احلريري الرئيس
الفقيه الشافعي ومع ممنوع» اإلنتقام تويني «أن غسان د مع دِّ رَ يُ نا فشعبُ وضح النهار. يف محاده

ال تتجزأ». «العدالة أن دم، أيب ابن
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تويني، جربان إىل

عىل النِّصال  النِّصال تكرست إذا أصابتني سهامٌ          فكنت

الفظيعة، اإلغريقية األسطورة هكذا وأهلنا. وأهله، تويني وجربان الطيب أبو يلتقي وهكذا
 Juin et les Mécréantes والدهريات حزيران نكبة عن ملحمتها يف ناديا تدري كانت هل
جزءاً العربية، واألسطورة اللبنانية، األسطورة بروحهم ون خيطّ سوف  الثالثة أوالدها أن

التاريخ العاملية؟ من ملحمة أساساً

ساحمني رب؟ من هنالك هل كان: السؤال احلزن، كنف أمس يف من أول شاديا تويني مع
الله. يا تعاىل شك، سبحانك أيَّ

امتزاج هنا لتارخيها. هنايةً اإلنسانية اليه تصبو ما محورايب رشعة منذ والعدل فالله العدل،
اإلهلي، بتلك بالعدل اإلنساين العدل لقاء مع التاريخ وهناية اإلهلي، تضحية اإلنسان بالعدل
مع العبثية حروبنا تاريخ لننهي جربان، روح عىل استعجاهلا من بُدّ ال التي  البطيئة الوترية 

بالدنا. يف اآلخرين وحروب بعضنا،

سوريا من لكل بالنسبة تارخيياً منعطفاً ميليس تقرير ل يشكّ بالنسبة للعدالة اإلنسانية: أما

. تويني جربان اىل مهداة يف 15 /12 /2005 يف جريدة النهار نرشت مقالة (81)
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األفضل املسار فبات اللبناين الشق أما جلهة الحق. لتعليق بسوريا املتعلق اجلزء سنرتك ولبنان.
واضحاً. للعدالة املرجوة

وزراء من املايض األسبوع قاسية مقاومة لكن وبعد لبنان، يف خالفية مسألة املحكمة كانت
القرار ناحية ألن من قبل القيادات، من بحكمة قراءة املواقف إعادة متّت و«أمل»، «حزب الله»
ينا أرصّ التي الفكرة مع متاشياً ومن ناحية اللبنانية، احلكومة  يد يف األمن وليس جملس يف يد
حسن احلاج حسني النائب مع محاده األستاذ عيل فيها استضافنا مقابلة يف األربعاء املايض عليها
دويل لتفعيل السابقة هذه من يستفيد أن يمكن لبنان أن مفادها والفكرة الله»، «حزب من
نتخبّط نزال ال التي الوطنية وهي املأساة ،1978 عام ليبيا الصدر يف موسى اإلمام اختفاء لقضية
يف نرصالله النظر حسن الله» السيد «حزب زعيم وقد اقرتح اخرياً قرن. ربع أكثر من منذ فيها
الدين رفيقيه عباس بدر مع التارخيي، اللبناين القائد الصدر، موسى خطف بشأن دويل حتقيق
آب  يف له رشيكاً و17 القذايف ر معمّ اهتاماً بحقّ العام املدعي أصدر أن بعد يعقوب،  وحممد

الدويل. القضائي الفضاء تفعيله يف مل يتمّ مكانه ما يراوح اإلهتام الذي وهو ،2004

بسهولة املتحدة األمم ال تتحمس الدولية. اجلبهة عىل املحكمة إلنشاء مقاومة أيضاً هنالك
العدالة عموماً حتبّذ ال األمريكية الواليات املتحدة حكومة كام أن خاصة جديدة، حمكمة إلنشاء
املحامني األمريكية خالل األسابيع لنقابة اجتامع املتحدة، ويف األمم لد مباحثات ويف الدولية.
جملس رشعيتها مصدر أن بمعنى - دولياً راسخة حمكمة إنشاء عن لدفاعي كان املنرصمة،
عمل املقاومة، يف تذليل هذه يف  األثر بعض - للتحقيق بالنسبة اليوم احلال هي كام األمن،
احلريري مع سعد املتضامنة اللبنانية األكثرية بتبني املرتبط اهلائل للزخم مواكبةً هو نزر يسري
اجتامعنا اقرتح خالل السنيورة فؤاد القدير حكومتنا رئيس وكان هذا املوقف. جنبالط ووليد

هذا املجال. يف أحرز قد ديبلوماسياً ماً تقدّ أن الفائت األسبوع

رسمها العدالة كام بلغة أسايس وبشكل األولويات، سلّم أعىل يف املسألة هذه وضع ينبغي
يف العدالة من جيب بام تقوم أن بمقدورها اللبنانية  املحكمة  كانت «إذا  املاروين:  البطريرك 
األمر»، تتوىل أن التي جيب هي  الدولية املحكمة ساعتئذ فيكون وإال فليكن، الفاعلني حق 
نظام املحكمة يف ويتجىل الدويل، القانون موقف هو أيضاً وهذا .(2005/12/4 يف («النهار»

.complementarity, subsidiarity اإلستدراك أو حتت مبدأ التكامل اجلنائية الدولية

من ولكل للعيان. جليّة حقيقة التحدي هذا مثل أمام اللبناين القضائي النظام فقصور
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قانونية حلقة عىل اإلضطراب املفطور وهو قضاتنا، منها يعاين التي االضطراب حالة يعرف
التدخل من سنة عرشة تبعتها مخس األهلية، احلرب من سنة مخس عرشة لبنان عىل أملته فارغة

. قاطبةً والقضاء الدولة شؤون يف السوري

األمنيني القادة  توقيف عن الناشئ الضغط ل حتمّ عىل قادرين غري اللبنانيون فالقضاة
تولّده الذي ر اخلوف  تصوّ يمكن كام حماكمتهم، بشأن ك حترّ أي اليوم حتى يتمّ ومل األربعة،
الواضح فمن ذلك،  مقابل ويف سوريني. بحقّ مسؤولني التوقيف مذكرات إصدار رضورة
ملا ، حمقّ أمرٌ بريوت من بدالً فيينا يف اخلمسة الشهود استجواب  السورية احلكومة طلب أن
بني السائد التشنج يف مناخ هم بحقّ العدالة ميزان وعىل عليهم خطر من لبنان اىل جميئهم يعرتي

البلدين.

واملقتل العراق، يف العراقية اخلاصة للمحكمة  املؤسفة  احلالة لدينا املقارنة، سبيل وعىل
حمكمة العدالة يف حتقيق يمكن ال واضحاً أنه وبات حسني. وكيلني عن صدام ملحاميني املأسوي
ومدعني قضاة وشملت العراق خارج اىل نقلت إذا إالّ هبذه األمهية ملستقبل الرشق األوسط،
أن عاملياً، اإلنسان منظامت قيادية حلقوق دنا مع وقد أكّ بعد. يفت مل األوان إن عامني دوليني.
عىل نصّ فقد ن عدالتها، حيصّ الستدراك املجال مفتوحاً يرتك العراقية اخلاصة قانون املحكمة
العمل الدويل املجتمع وعىل العراقيني عىل وينبغي عراقيني، غري مستشارين قضاة جوازانضامم
حتامً ينطبق العراق جتربة من أدركناه أفضل. وما فيها بشكل العدالة سري اإلجتاه حلامية هذا يف

اللبنانية. احلالة عىل

األمم ملوفد  األخري التقرير أشار وكام الضحيّة. مطالب هو العدالة لتحقيق االهم االمر
اللبناين الرئيس طلب من فرتة قصرية بعد مسلسل االغتياالت بدأ الرسن، رود تريي املتحدة
متَّصل  pa�ern نسقٍٍ يف واليته لتمديد الضغط ممارسة السورية السلطات  من حلود إميل
األول ويف  .2004 أيلول  مطلع يف كان  سورياً املفروض فالتمديد التقرير). من 52 (الفقرة
الدستور  لتحوير البارز املعارض وهو  محادة، مروان الوزير أصيب 2004 األول ترشين من
واثني احلريري رفيق مع اإلجرامي كروم. واستمرّ املسلسل بو غازي معاونه كام قتل قرسياً،
هنود، وأصيب  مواطنني ثالثة بينهم من شخصاً 31 املحصلة يف قتل ، مماثالً عرش تفجرياً آخر
فاجعة يف املايض اإلثنني املشؤوم الصباح ذاك حتى بالغة، األشخاص إصابات من العرشات

ورفيقيه. تويني جربان
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قضية يف ستنظر التي املحكمة يف األشخاص هؤالء شملها من ال بدّ العدالة، تتحقق ولكي
مرصون املاضية، ومجيعهم خالل األيام وعوائلهم الضحايا من العديد التقيت لقد احلريري.
يف  قضوا الذين والضحايا الـ22 احلريري لعائالت احلال بالنسبة كام هي دولية حمكمة إنشاء عىل
األمني العام  رسمياً عناية املتحدة، ليطلبوا األمم اىل عىل الذهاب شجعتهم شباط، كام 14 تفجري

احلكومة اللبنانية. اختذته اآلن رسمياً الطرح الذي غرار عىل بقضيتهم األمن جملس وأعضاء

من هوية عن بمعزل دولية حمكمة جملس األمن إنشاء يستطيع الرصف، القانونية الناحية من
بعض معارضة من بالرغم أنشئت التي يوغوسالفيا ورواندا حماكم عىل ذلك يطلبها، واملثال
ملطالب األمن جملس  يستجيب أن هو املهم والرواندية. الرصبية احلكومتني أعضاء  كل أو
استنتاجات تقارير من واضحاً بات وقد لقضاياهم، الشاملة الدولية املحاكمة إنشاء الضحايا
وتنفيذاً حتضرياً اللبنانية األرايض عىل فقط تقترص اجلرمية مل العنارص أن وميليس فيتزجريالد

. وعرقلةً وتغطيةً

ناحية ومن ناحية، من دولياً تكن املحكمة راسخة مل إذا العدالة حتقيق حال يمكن بأي ال
سواءً جزائياً، املجرمني معاقبة برضورة أوىل فالضحية من الضحايا. استبعاد أيّ تمّ إذا أخر
إلزالة حجة أخرية تبقى املايل. التعويض جلهة وسجن، أو توقيف من القصاص اجلسدي جلهة
لبنان يبقى املايض، األسبوع بعلبك يف  الله» «حزب قادة أحد اغتيال حماولة مع د: تردّ كل
بام اإلثنني صباح جمدداً الدهر عليه قسا وقد ة، املستمرّ السياسية االغتياالت مسار عىل مكشوفاً
ختضع  أن 2004 األول من ترشين األول منذ حصلت االغتيال التي عمليات ملحاً جلميع جيعل

ميليس الثاين. لتقرير تبعاً األمن ينشئها قرار جملس التي الدولية املحكمة لصالحية

دولية  خاصة حمكمة أول 1993 العام يف أنشئت  متاماً فهكذا قانونياً، موجودة والسابقة
احلدّ يف تساهم أن لبنان تنشأ إلسعاف التي الدولية بدّ للمحكمة ليوغوسالفيا السابقة. وال
العنيفة املقبلة األعامل أن ، وأداةً أمراً املتواطئني، مجيع بتذكريها السياسية موجة االغتياالت من
أحباهبم قاتيل بأن أمالً الضحايا ذوي األقل عىل تعطي أن و صالحيتها، من وعفواً حكامً تكون
به حلقت الذي الكروايت للمجرم احلال اليوم بالنسبة هي كام ، آجالً أم عاجالً للعقاب عرضة

العدالة بعد عقد ونيّف.



لإلستهالك(٨٢)  مش .50

(ف.خ.) اخلازن فريد (ك.هـ.) هندي أبو نارض كلود

(ش.م.) مالّط شبيل  

لإلستهالك. مش برنامج جديدة من حلقة يف وأهالً بكم مساء اخلري
قلباً السياسة وفقدت أعالمها، من مناضالً علامً الصحافة فقدت  التويني جربان باغتيال
الرئييس حمركها النهار وفقدت للبنان، أفضل بغد وعداً بل مضيئة نقطة ل شكّ شاباً نابضاً 
ومفاهيمها تقاليدها يفقدها دون ان من احلداثة، اىل نقلها بالطموح الذي املسكون والصحايف

املثال. العربية والصحيفة األوىل اللبنانية الصحيفة منها التي جعلت العريقة

بل التويني، غسان ايوب الصحافة اب الشهيد، مع نقوهلا للبكاء والتفجع. ليس الوقت
املؤامرة فصول قد امتمنا نكون باالستسالم اإلستسالم، ألننا وعدم والنضال للعمل الوقت

االرشار جسده. اغتال ما بعد احلرة جربان اغتلنا روح قد ونكون

االغتياالت وملف لبنان يف التعبري وحرية اإلنسان حقوق ملف يعود ليفتح جربان إغتيال
ملف بل القضاء ملف وطرحت واالستقالل، احلرية باستعادة التي طاولت املطالبني السياسية
اخلاص، قضاؤها هلا يكون أن يف خصوصية الدول ملف ذلك فتح من بل ابعد لبنان. يف العدالة

اخلازن فريد الدكتور بحضور  هندي نارض أبو كلود اإلعالمية مع ANB ال  شاشة عىل تلفزيونية مقابلة  (82) 
.2005/12/13 يف
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شعوهبم مصري تقرير يف الثالث، يف العامل وحتديدا ام، احلكومات واحلكّ استئثار عىل قدرهتا ومد
جارفاً الدول بشؤون العام الدويل القانون يتحرك أن دون ومن رقيب، وبال وازع وبال بحرية

اخلاص. القضاء عىل أولوية بل ومقتطعاً لنفسه مكانة أكرب طريقه احلق اخلاص، يف

جتارب املضامر هذا يف رأينا  وقد  العدالة، تتعومل أن يشء كل عوملة بظل مستغرباً وليس
يف الثانية احلرب العاملية وبعيد األوىل احلرب العاملية قبيل املايض القرن يف بدايات بدأت عدة
والسعي  ويوغوسالفيا، Rwanda بمحاكامت مروراً املثال، سبيل عىل Nuremberg حماكامت
دولية حماكمة قيام اىل السعي وصوالً اىل البلجيكية، املحكمة قبل من شارون أرييل حماكمة اىل
حتقيق دولية يف جلنة اىل قيام األمس والسعي احلريري، الشهيد رفيق الرئيس اغتيال جريمة يف

الرئيسية. أسباهبا إحد التويني جربان اغتيال جريمة لت شكّ السياسية، وقد اجلرائم كل

كامن استاذ املالط والدكتور شبيل بربناجمي، فيك وسهال أهال اخلازن الدكتور فريد النائب
ظروف عن فيه نحكي رح  ييل اليوم موضوعنا فيك. وسهال أهال كامن الدويل القانون يف

تويني. جربان الشهيد اغتيال وتداعيات

خازن. دكتور تويني جربان نبدأ بكلمة عن

االخرية  باملرحلة ورشيك صديق كان تويني خصوصا انه جربان خسارة كبرية يعني ف.خ:
يعني سنوات، من ما بعرفه جربان تويني من وقت انه االمر ولكن أهم ما يف السيايس، بالنضال
ما عم لبنان. واحلرية يف السيادة اجل من للنضال املستمر واملتواصل مرادف جربان تويني اسم
اسمهم ييلّ ارتبط والصحافية والفكرية السياسية الشخصيات بلبنان قالل كتري قلت اذا بالغ
عم تويني جربان بتقويل عم السنوات، يعني هذه كل خالل ومستمر صايف وبشكل الشكل هبذا
كبرية خسارة اياها. عندو القوة ييل بشكل متواصل بشكل لبنان يف للحرية النضال فعالً بتقويل
الزخم عىل املحافظة عىل عرب العمل يكون رح التعويض تعويض، من يف جمال واذا ولكن جداً،
من ياها، عنده الديناميكية يليل كان وكل ياه، عنده كان يليل الزخم وكل حياته، كل كان يليل
قبضة حتت يزال ال لبنان يليل تويني جربان أجلها من ناضل التي االهداف اىل اجل الوصول
ييل ونحنا النضال، هذا يف االستمرار هو جلربان تويني الوحيد والتكريم واملجرمني. االرهاب
اليوم النهار وجريدة فيها. واالستمرار ونضاله ومسريته وقلمه صوته، محل علينا عايشني بعدنا
واالستاذ خالل جريدة النهار من والنهار مستمرة. مل يمت جربان تويني جداً: مهم عنواهنا كان
عىل نحافظ منقدر للعيلة، وبالنسبة له كبرية مصيبة طبعاً يعني يعطي الصرب، الله تويني، غسان
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جربان استكملها قدر ما يليل األهداف مضموهنا،ومنحقق وعىل روحيتها وعىل املسرية هذه
حياته. تويني يف

خسارة جربان تويني؟ ض تعوّ هل مالط شبيل دكتور ك.هـ:

ايام  من صورة عندي هون، فريد دكتور بوجود صورة عندي ض؟ طبعا ال. تعوّ ش.م:
عندي الشهر، أول الثورة احلرية، بأوائل ساحة الشهداء بساحة كنا واصل فجأة كنت الثورة
بوسطه كان والطيف طيف، صوب واصلة، حركة صوب كله العامل اجتاه يف بيصري فجأة صورة
وباالقدام، بالشجاعة هاالنرشاح مع داخلني وفريد جربان هالصورة انه عندي وفريد. جربان
وقتلولنا اكتفوا ما هاملجرمني انو سمري، قتل ملا األول االحساس  االوىل، الشغلة بتذكر
ماي بعذاب فقدته بجربان،  فقدته الفرح فقدت ثورتنا اليوم الثورة، فرح قتلولنا احلريري،
كنت ما انا جربان يعني بجربان. فقدته واليوم قصري، بسمري حاوي، فقدته بجورج وفقدته
مع جربان كان هاالحساس يليل يومية. غسان تويني شبه مع خاصة عالقة عندي اعرفه منيح،
عىل تكرست النصال سهام اصابتني اذا وكنت بيقول: الطيب ألبو بيت شعر حديث وغسان
شاعرة اعظم وامه بالرسطان توفيت واخته سيارة بحادث قتل اخوه وجربان، غسان النصال،
عن تتحدث فيك مأساة طويل، عذاب بعد توفيت لبنان يف العرشين القرن يف باللغة الفرنسية

حديث عن... يف ايوب،

فينا  الولد الثالث فقدان بعد الفاجعة هذه كل بعد يعني ايوب ان بيضل تعتقد ك.هـ: هل
بيتو. ر تسكّ نقول

املوضوع. هي النهار استمرارية ف.خ:

فيني  ما ثاين هنار اجلريدة عوا طلّ هالناس كيف نشوف ملا فعالً حالنا، تنقوي ش.م: منحكي
ض... بتتعوّ ما لكن معجب غري كون

يطالبون  الذين السياديني تطاول اللبنانيني ما زالت االرهاب يد انو خازن قلت دكتور ك.هـ:
ميليس تقرير واليوم احلريري. رفيق السابق الوزراء رئيس كان شهيد واول لبنان. واستقالل بحرية
واذا منكشف احلريري، الرئيس اغتيال عن بكشف احلقيقة اللبنانيني مطالبة فعال عن هو بعربّ ييل
ميليس تقرير احلريري. اغتيال جريمة اجلرائم االخر التي اعقبت لكشف نتوصل منقدر احلقيقة
االمن، جملس امام ميليس ديتليف سيمثل بريوت بتوقيت عرشة الساعة الليلة واليوم صدر مبارح



283

www.mallatforpresident.com

األول 2006 - كانون Décembre - December

منهم البعض واضح، غري والتقرير التقرير ضعيف انه  التقرير، قيل هذا بطريقة عامة بتقرا كيف
واكثر من احلزم من واكثر الشفافية من باكثر متأملني كنا االحباط. من بيزيد انو التقرير يقول راح

االدانات. من واكثر الصالبة

هيدي القصة،  مش تقريره. ميليس ما قدم التقرير قبل يكون بدو شو ناس قرروا يف ف.خ:
واضح انو يريده. االهم ال ما يريده او ما التقرير يقرأ يف واحد وكل عديدة قرارات يف طبعا
تقرير ضمن  internal report نوع من من نوع انتقالية، هيدا مرحلة يف يزال ال انه بالتقرير
وين بصورة يوضعنا حمل يف التقرير مقاطع كل التحقيق. اهناء لغاية للوصول تقارير سلسلة
اجلانب خيص ما يف خصوصا  التقرير، الستكامل مفتوح الباب  فقراته بمعظم لكن صار.

التقرير. فيه واشاد واضح اللبنانية السلطات تعاون موضوع لبنان السوري. يف

شهر السوري، اجلانب القناع شهرين ميليس اخد بعد، السوري املشهد يستكمل  مل
السوري. اجلانب هو التحقيق يف العمل اساس املاضيني يف الشهرين ،Vienna اىل للوصول
بعض االمور واالدلة ان التحقيق. اعتقادي الستكامل القادمة اشهر خالل الست االهم املرحلة

املطلوبة. باملعايري الدولية الباقي يستكمل ان ويبقى عليها، احلصول تم

القرار 1636 قرار  عليه ينص الذي عدم التعاون السوري يذكر التقرير دكتور مالط ك.هـ:
سوريا اجبار يتم كيف هبم. املشتبه السوريني اعتقال  سوريا عىل بيقول: يليل األمن جملس
احلقوق الدولية اللجنة أعطى القرار هذا ان خاصة  التعاون هذا يعني وماذا التعاون، عىل

لبنان؟ يف كام متاماً سوريا يف نفسها والسلطات

هيدا  انو اظن انا التقرير. هذا المهية بالنسبة فريد دكتور مع موافق كتري مش انا ش.م:
أدلة وظواهر ويف االمهية، من درجة وعىل وأساسية جديدة كتري معلومات وفيه اسايس التقرير
العال  عبد ويف باحلبس يف 4 منعرف انه نحنا متهم، يعني 19 منها أوالً موضوع الـ جداً، مهمة

.5 يعني

وسوري. لبناين بني متهم هـ: 19 ك.

يف  وضوح عندنا كان ما نحنا  يقول ملا جديد. السوريني  املتهمني موضوع نعم. ش.م:
اليوم  التحقيق، للجنة معاونني أو كشهود أجوا ما كانوا أجوا يليل هاالشخاص وانه Vienna

مدرجة  اسامءهم النو معروفني سوريني متهمني 6 فيه انه واضح  بشكل التقرير بيقول  عم



284

أحاديث رئاسية
Presidential Talk - Propos Présidentiels

وأظن راحوا، يليل اخلمسة عرفنا بالنص، ملّا أخطأوا األمن جملس زلّة عىل القديم التقرير يف
آصف يتوقف أنه بالتقرير بيطلب ألنه جداً مهم موضوع هيدا هو آصف شوكت. السادس

شوكت.

ال يذكر مل ملاذا الء؟ شهود عن اكيد انحكى هبم، مشتبه عن انحكى اسامء. يرد مل ملاذا ك.هـ:
االقل؟ عىل املشتبه هبم

األمور.  تيعيد بحاجة منو تقنيته، عىل تيحافظ تقني كتقرير التقرير الواحد يقرا الزم ش.م:
لغة بتكون واضحة. اليوم يف السابقة للتقارير يرجع ملا سابقة، لتقارير اشارات بيشوف عموماً
النتيجة قانونياً واضح، لكن بشكل ملا بتشوف االسامء بتصدم تقارير هبيك تقنية، دبلوماسية
طلب يف اللجنة،  ف بترصّ ويوضعوا سوريا يف الستة يتوقفوا  هؤالء انو تطلب ملا واضحة:

واضح...

هبم الـ19؟ املشتبه هؤالء بني هو غزايل رستم ان تعتقد هل ك.هـ:

واضح. بشكل أسمه بيذكر Vienna بـ رستم ش.م: كان

بسوريا  حتقيق جلنة يف انو التعاون. عىل السوريني جيربوا بيقدروا ك.هـ: دكتور خازن كيف
جلنة تشكيل من وبالرغم اليوم كيف بيقدروا هذه اللجنة. مع للتعاون استعداده ابد وميليس

التحقيق؟ مع التعاون عىل السوريني التحقيق

عىل  أثّر قد جربان باغتيال لبنان يف حصل ما قد يكون جديدة. بمرحلة بعتقد دخلنا ف.خ:
لتحقيق تسهيالً بدها سوريا، ودول موضوع يف كانت مرتيثة اكثر دول يف جملس األمن. أعضاء
املتهم نقول ما عم طبعا تأثري. إهلا يكون بدو  االغتياالت  سلسلة تواصل لكن روسيا.  متل
حتقيق دويل يف واحد اغتيال يف اقله االغتياالت. من سلسلة مرتابطة ضمن فالن هيدي او فالن

فيه.

الطرف  نتهم منقدر ما انو بتقولو يليل اليوم الوطني واإلصالح التغيري كتلة انتو ك.هـ:
قائمة االسامء عىل هو انو قال هو مهدد، حتى كان جربان التويني انو مبارشة، مع العلم السوري

التهديدات. موجهة هلم ييل

جلربان السياسية التوجهات شو كانت منعرف حمكمة. كلنا مش انو نحنا الزم نتفق ف.خ:
لدور بالنسبة ونقدية بالسيادة تطالب كتاباته ابرز وانو كان، اجتاه باي منعرف كلنا رمحه الله.
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بالسياسة. هيدا موقع جربان كان اين منشوف كلنا االخرية. بالفرتة وخصوصا بلبنان، سوريا
سوريا نتهم فينا بريء، فالن انو نقول عم ما  نحنا  اهتامات. نصفهم انو االخر  واليش  يش 
مخسة عنها مسؤول  التويني جريمة  انو تنفرتض الكالم. هذا  وباخر بقدم شو هذا وبعد.
يش وكل مواقفنا معروفة املواقف. مبارزة مش دول. تالت اياهم واعطيكم واعطيكم اسامء
وبموضوع اي طرف. تربئة يعني املوضوع. هذا ال هذا يف مسؤولية دون يف حدا معروف.
عم نحنا ما فيه. نلتزم يف حتقيق ميليس. تقرير اسمها وثيقة عندنا يف صار اليوم احلريري الرئيس
تتعاون بريئة سوريا اذا بريئة. وسوريا مؤامرة هذه انو البعض يقول كام ومهي التحقيق نقول
تؤخر وال تقدم مزايدات بالكالم. ال ويف مبارزة نقرر مني. يف نحنا مش التحقيق. لكن مع
اغتيلو يليل انو الناس منعرف حمكمة. النو نحنا مش حماكامت اصدار وال يعني طرف. اي تربئة
ال هذا معنوية وسياسية. بالكالم مسؤولية معارضة لسوريا. يف سياسة عندهم واستشهدوا

سوريا. راسهم طرف وعىل اي نربء عم نحنا يعني انو

بشار  يتهم جنبالط للنائب وليد يف ترصيح خاصة انو للموضوع ومنسال منرجع ك.هـ:
التويني. جربان باغتيال ونظامه االسد

الدكتور  يقول دكتور مالط لإلستهالك. مش من احللقة يف هذه جديد من بكم اهال ك.هـ:
شهرين بعد  قال  وانه  وخاصة التقرير اىل  االستناد بدون مبارشة سوريا اهتام قصة انو  اخلازن 
بحديث  مبارشة اهتم جنبالط وليد اليوم الثاين. ميليس تقرير وصدر Vienna ذهب الشهود اىل
وليد من ب حرضتك مقرّ يعني جربان تويني. اغتيال يف األسد بشار ونظام األسد للتلفزيون بشار
اللبناين األمني النظام هة ضد موجّ أنه االصابع اكيد منعرف املبارش؟ هذا االهتام تفرس كيف بك،
 this مثل ألفاظ تصعيدية استعمل وانه خاصة األسد بشار اىل مبارشة يروح وحتى السوري،

جداً قوية. هلجة كان يف الولد) (هذا guy

خاصة  وترية بتعطي بعرفها، ما  اسبابه وليد االستاذ السيايس. موضوع يف طبعاً ش.م:
اغتيال االوىل قضيتني يف انو هو فريد، ذكره الدكتور اليل موضوع اىل ارجع ان لالهتام. اريد
ملا واضح كان ميليس احلريري موضوع الرئيس جربان مبارح. عن والثانية احلريري الرئيس
لسنا  السوري، والنظام سوريا بيتهم عم السوريني، املسؤولني كبار من الـ6 املتهمني يقول

املوضوع. هبذا نرتاجع عنه بحاجة ان

ترصيح  اليوم سمعنا لقد لالدانة؟ الدويل املجتمع ماذا ينتظر إهتام للسوريني يف اذا ك.هـ:
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ميليس تقرير فرنسا، تتعاىل اصوات انه خارجية وزير ترصيح من سمعنا االبيض، البيت من
اهتام مبارش. هناك ان مالط يقول دكتور ال ادانة. لكن لكن سوريا، عىل االهتام ه اصابع يوجّ

اهتام  يف يصري ملا اليوم قضية دقيقة، هذه قانونياً. الزم ننتبه ويف نص مبارش اهتام ش.م: يف
توقفن  سوريا الزم بسوريا اهتمناهن ييل  الـ6 هاالشخاص خاص  بشكل  انو  ميليس  بيقول
مستويات يف يعني قضائياً، ادانتهم تثبت ابرياء حتى املتهمني هؤالء بيقول للجنة، وتسلمن
إلو ألنه بريء منو انو بيعني ما املتهم، يوقف متهم يف يصري ملا القضائي للموضوع خمتلفة
بتتفضيل يف عم اليل احلديث قاض. اليل عم بيصري تدرج اليوم التدرج باملحاكمة، طبيعي حق
األمن جملس الزم توقفوا ما وإذا هول، يتوقفوا الزم قال ميليس التقرير، مبارح طلع مظبوط،

يقرر.

السورية؟ السلطات يوقفهم، من هـ: ك.

اكثر توضعهم  وبالتحديد لللجنة، وتسلمهم توقفهم السورية السلطات طلب من ش.م: هو
اللجنة. ف بترصّ

اآللية؟ هي األرجح ما هو وهذا وقفتهم، السورية مل اذا السلطات هـ: ك.

بوقفوهم. سوريا خارج حترك اي يعني يوغوسالفيا، système ش.م: عندنا

التحقيق... هل هذا سوريا؟ بقوا داخل اذا يعني هـ: ك.

 Milosevicلـ اهتام يف صار ،Milosevicو حسني صدام عىل نسق دولية ازمة يف ش.م:
اجلنرال ومبارح  توقيفه، تمّ حتى واقفة وبقيت اخلاصة يوغوسالفيا حمكمة عام  مدعي من

الكروايت.

يوغوسالفيا. ضد حرب يف صار ك.هـ:

العراق،  بحجم دولية أزمة لدينا األمن، أمام جملس ي جدّ موضوع موضوع ميليس ش.م:
التحقيق  جملس االمن من ل املخوّ من ميليس متهمني اشخاص 6 يف ألنه يوغوسالفيا، بحجم

أزمة. يف ما تسلّموا املتهمني اذا االمن. جملس لسلطة اخلاضع االغتيال هذا يف

يوقفهم. قال ما طلب ويف سوريني مشتبهني يوجد انه عىل تأكيد وصلنا ف.خ:

and to put them at the disposal of the commission توقيفهم مبال ش. م:
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بالتحقيق  بعدنا  كنا قبل وسوريا. االمن جملس موضوع ف، الترصّ يف وضعهم ف.خ:
وضعهم بيطلب التقرير سوريني مشتبهني يف اليوم سوري. اىل لبناين انتقلنا من اليوم اللبناين

الدولية. اللجنة ف بترصّ

مظبوط. ش.م:

من  آخر يعني مستو مما االمن، مع جملس هو تتعاون، النزاع ومل ذ تنفّ مل سوريا اذا ف.خ:
بني االزمة موضوع العقوبات، بيدخل وصوالً وهون سوريا، مع الدويل التعامل التحقيق ومن

آخر. اىل مستو من انتقلنا الدويل، سوريا واملجتمع

كتري  موضوع أجيايب هبمنا فريد، ذكره اليل املوضوع السلبي ارجعله، ي بدّ موضوع يف ش.م:
االغتيال، امس اي ،10 تاريخ من قبل صدر التقرير التويني. جربان باغتيال مبارشة متعلق هو
بشكل االخري الرسمي، يشري تقريره يف الرسن رود تريي قبله كام ميليس ان جداً املهم لكن

يف لبنان. التي حصلت املتفجرات مجيع مرتابطاً بني نسقاً هنالك ان اىل 3 فقرات يف واضح

واضحة واثباتات براهني هنالك ان الفقرات احد يف ايضاً يشري احللوة عني عن احلديث
االمني. اللغط لبنان خللق جمموعات مسلحة يف دت زوّ السورية ان احلكومة واضحة

 ! فلسطينية جمموعات هـ: ك.

عم اليوم. ييل األمن بمجلس يقرأوه عم وهيك ي، برتوّ النص هذا قراءة جيب طبعاً. ش.م:
تقريره. يف إلو اشار ميليس ألنو ملجلس االمن خطري جداً احللوة بعني بيصري

اشار  باملقدمة الرسن  رود تريي االمن، جملس وقرارات التقرير طلع ما بعد بعتقد ف.خ: 
رود تريي تقرير يف هلا هناك اشارة انو كل هذا مرتابط، وكالم  لبنان االرهابية يف العمليات اىل
اغتيال جربان التويني، هذا يسلط الضوء بعد خاصة يزال مستهدف، ما لبنان إنو وبام الرسن.
جلنة مهامت بتوسيع طلبنا كتكتل ومبارح احلكومة ونحنا عملياً، املدخل وهو املوضوع هذا عىل

محاده. مروان االستاذ اغتيال حماولة كل اجلرائم منذ لتشمل التحقيق

انو  ببياهنا اصدرت مبارح يف اللبنانية احلكومة انو مالط اكيد دكتور ان اسأل ك.هـ: اريد
التي والتفجريات اجلرائم كافة ليشمل التحقيق يتوسع وانو دولية حماكمة يف يكون انو طلبت
هذا يتلقى  الزم مني  طلب، لبنان  الدولية؟ املحاكمة هذه آلية  تتم كيف لبنان. يف  حصلت

املحكمة؟ هذه تشكيل يتم وكيف الطلب
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يف رواندا  صارت سابقة هي األسهل السابقة سوابق، يف ألنه جداً. بسيطة القضية ش.م:
بيسمح  ييل 1636 القرار غري جديد قرار األمن جملس املطلوب من ليون. ويوغوسالفيا وسيريا
الزم وين االشخاص، هؤالء يتحاكموا الزم هباملرحلة تقدمت سوريني. مشتبهني بتوقيف
وهلذا بلبنان. هؤالء االشخاص ملحاكمة الكافية القضائية اهليكلية ما عنا نحنا يتحاكموا؟ اليوم
باغتيال جربان، الفظيعة هاجلريمة مبارح أي حدث ضوء ما وعىل الدولية. املحاكمة لِبت طُ
املوضوع،  هبذا lobbying ونعمل شهرين نطالب وصار لنا طلبنا احلكومة اللبنانية بعد ربطت
بيقول  3 أشهر منذ  صدر ييل تقريره من  52 بالفقرة فريد،  ما قال الرسن متل رود تريي انو
احلريري رمحه الله فقط الرئيس انو مقبول غري امر ،pa�ern املوضوع هبذا طبيعي ترابط هناك

هؤالء  يشمل الدويل الزم التحقيق النو الدويل من التحقيق يستفيدوا شخص وعائالهتم و22
اليوم عملياً؟ بتصري كيف اذاً واالعتداء، للعنف عرضة كانو ذاته بالنسق حتى يليل االشخاص،
وحمادثاتنا االمس  اصدره، وما ميليس تقرير ضوء عىل قرار اسطر 3 االمن مطلوب منو جملس
منذ اللبنانية بالشؤون خمتصة دولية حمكمة انشاء رضورة 1559، نر من القرارات كل بيرسد
شخصيات بريئة  ضدّ صدرت التي العنف بجميع اعامل للنظر 2004 من ترشين االول تاريخ

لبنان. يف

التويني. حتى جربان باحلريري مرورا محادة مروان من يعني ابتداءً ك.هـ:

القرار  من بدأ اذا مهم سياسياً النسق مسؤوليتهم. النو 1559 من  ابتداء ل  افضّ انا ش.م: 
هذا  كل سبب انو يثبّت ميليس مهمة، كتري الثانية القضية الن التمديد موضوع الزم يطال 1559
الرئيس من ويطلب عىل سوريا حلود يروح اميل الرئيس يليلّ الفظيعة الظاهرة لبنان يف العنف
جداً حتليل نسق مهم هيدا  الرئاسة. له يمددوا حتى اللبنانيني النواب عىل يضغط انو االسد
املوضوع، عىل جدي انفتاح نحو تنجيل االمور  بعد النظرة هذه  ومن  واضح. بشكل مرتبط 
هاجلحيم لبداية سبب كان النو هو حلود الرئيس تنحية برضورة السيايس عىل املوضوع وايضا

جربان. ضد البارحة انتهى والذي كلنا عشناه يليل

عند  القرار لكن مساعد طبعا اللبنانية احلكومة طلب الدولية اقول باملحكمة ان اريد ف.خ:
اللبنانية. احلكومة طلب بدون القرار هذا جملس االمن وقد يتخذ االمن، جملس

جملس االمن؟ من الليلة تنتظر ماذا ك.هـ:

ال.  او حمكمة بيعملوا او  حديث يف بيصري املقبلة وبااليام ميليس اىل سيستمعوا ش.م: 
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مرتبطة بلبنان. مش املحكمة املشكلة

باملحكمة  راحيني اىل اين وراء الكواليس، مكاهنا واين خمتلطة، ستكون املحكمة هل ف.خ:
عىل جملس االمن قادر لكن ناس تأيد. او تعارض ناس وتفاوض، يمكن تشاور هناك الدولية،

اللبناين. اىل الرجوع دون الدولية قرار باملحكمة اختاذ

حمبطني؟ اهنم خاصة اللبناين ينتظر الوقت الزم من كم ك.هـ:

اللبنانية  احلكومة موقف السنيورة. الرئيس مع فيه وعندنا خالف االرساع، الزم ش.م:
وجيد جديد، موقف مع فريد اخلازن، إلهلا بينتمي يليل الكتلة وانا مع جدا مهمة خطوة عملت
باملحكمة يعجل والذي االمور ل بعجّ عىل املحكمة االنفتاح الله، وحزب امل ووزراء نواب من
هاملحكمة  النو Lobbying ويعملوا نيويورك اىل يذهبوا الضحايا اهل الزم اهل الضحايا. هم
ونحنا مستعجلني. عنا بطيء نمط املتحدة باألمم الدويل التحرك نمط ألنه الضحايا، ألهل

الذهاب. رضوري .اخر ضحايا يف يصري ضحية مبارح ورح

نفسها  هي اآللية هذه هذه اللجنة؟ مهمة توسيع مرتبطة بقضية الدولية املحاكمة هل ك.هـ:
حتقيق جلنة انشاء يمكن او التحقيق توسع مهامها؟ جلنة لنر الوقت مزيد من ننتظر علينا ان أو

تصري دكتور مالط؟ كيف اجلرائم؟ لباقي دولية خاصة

الدولية  املحاكمة تطلب الزم اللبنانية، احلكومة قبل من مبارح غلط يف صار برأيي ش.م:
استُهدف يليل مثال الشيخ ببعلبك فيهم بمن اجلميع مفتوحة عىل وتبقى محادة مروان من تبدأ
منا تنطلب اللجنة وهذه التحقيق نطلب جلنة تنقول ترطبها  اختارت احلكومة اليوم. هيداك
دولية حمكمة يف انو يقول منو مطلوب االمن جملس مبارشة: نطلب الزم اليوم بالرضورة. 
جلنة من تفصيلها ترتب املحكمة  مفتوحة. وهذه التاريخ وهي ذاك منذ النظر منها مطلوب
ترتيب قي النظر العام األمني  اىل ويعود العام، األمني يعينه عام مدعي يتقدمها  اخصائيني
يشء اهم للمحكمة. يعمل هيكل بدو  الزملها شغل املحكمة النو املحكمة هلذه التفاصيل
الزم اجلديد املوسع، بشكلها ميليس بمهمة األخذ األسايس دوره العام يكون املدعي اليوم هو
بعدين. بتجي  املحكمة بوسطه. هو االمن ملجلس قرار جديد عىل اساس يشتغل عم يكون
ثابتة دولية  مهمة كمرجعية املحكمة كمبدأ هيكلية  بس املحكمة رسعة من بعدها مهم مش

امتام هذا. بامكاهنم ليس والسوري اللبناين القضاء النو
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العقيبة. عطالله السيد من السعودية من اتصال عندي هـ: ك.

جد  عن النو جربان باالستاذ عزيكم وحبيت التوفيق احييكي وامتنى لك العقيبة: عطالله
جربان وفقدان احلرية تنالوا انشالله لكم ومبسوطني احلرية نحب ولكن لبنانيني مش نحن
تدفعون فأنتم كبرية، رضيبة هلا واالستقالل احلرية انو السنيورة الرئيس قال وكام خسارة كبرية.
خامتة تكون وانشالله وصلواهتم السعودي معكم ومشاعرهم الشعب ادها وكل وأنتو الرضيبة

املوجودين. االساتذة اىل وسالمي احزانكم.

عبدالله. سيد شكرا ك.هـ:

بلبنان الوضع يتابع سعودي  مواطن  انو نسمع ملا بينرشح القلب احلزين هباليوم يعني
اغتيل السؤال. خازن الك دكتور واالستقالل. بالسيادة واملطالبة احلرية اجواء عىل يثني وهو
حاوي وجورج قصري اغتيال سمري بعد االغتياالت من املزيد ونخشى تويني جربان البارحة
يبدأ األمن انو ومنعرف ماي. والزميلة املر  والياس محادة مروان اغتيال وحماولة واحلريري
يكون انو يسمح اليشء وهذا توافق وجود بسبب عدم مفتوح الوضع اليوم بالتوافق سياسيا.
اليوم يعني اللبنانية. الساحة عىل غريهم لالستباحة او يمكن السورييون منها يدخل ثغرة يف
كتلة وتشجيع وأمل الله تعليق وزراء حزب بعد متايز وتباعد فبالعكس يوجد توافق يوجد ال

منقوص. اذار 14 حتالف والتغيري. اإلصالح

االمنية  تطهري لالجهزة عملية واول لبنان  من  السوري اجليش خروج منذ نحنا ف.خ:
باستثناء بالبلد عديدة اطراف تضم حكومة وهيدي احلالية، احلكومة وتاليف بالسجن وهم
قبل ومسؤولة  بالبلد  االمني الوضع عن مسؤولة  احلكومة  هذه والتغيري، االصالح كتلة
احلكومة هي اذا هي. وضعها عن االثنني قبل ومسؤولة عن الوضع السيايس، االمني الوضع
خيصنا فيام احلكومة. مسؤولية املصريية، هذه املسائل حول موحدة غري هي اذا متجانسة، غري
فيها يكون ما هو االمنية  الثغرات سد رشوط من رشط اول احلكومة املعارضة، يف نحن
اما موحدة. غري وهي االمنية حتديداً املسائل موحدة حول حكومة وتكون سياسية، ثغرات
احلكومة تشكيل عىل  اتفاق يف كان يوم. اول من مستثنيني باالساس نحنا نحن،  خيصنا ما 
عىل كان االتفاق بان نتبلغ وفجاة  بقريطم، احلريري وسعد عون العامد بني باالتفاق وتوج
يف  اليشء هذا وظهر تباينات فيها  احلكومة اذا تفسري. وال سبب بدون 2 وصاروا  4 مقاعد
وباملسائل االمنية باملسائل وطرحان  السياسية للمسائل طرحان فيه  وكان الوزاري،  البيان
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شكلها من احلكومة مسؤولية هذه متباينان، طرحان او حكومتان هناك عملياً االقتصادية.
االجراءات هي اخر مسؤولية االمني. وهناك الوضع عىل يؤثر كله هذا فيها. واالطراف
املفتوحة واحلدود  سوريا غري او وسوريا لبنان وضع انو االعتبار بعني ناخذ لكن  االمنية.
وهي السلطة مسؤولية هذه بالنتيجة فيها.  تواجد هلا ليس الدولة لبنان، يف  يف مناطق بينهام
نعيشه، الذي الصعب الوضع االعتبار بعني االخذ مع االوىل امللف بالدرجة هذا مسؤولة عن
لبنان وصل اىل تويني جربان السهولة. هذا من واالخطر تتكرر، االستهدافات انو خصوصا
اىل  مكان من يأخذها بشنطة وكأهنا جاهزة املتفجرات كانت ساعة او14 15 بعد مساء االحد

فظيع. آخر. يشء

عازار. رئيف سيد فرنسا من اتصال معي لبنان. من جايي السيارة انو خاصة ك.هـ:

ان اصفق اىل اميل  واريد اجلديدة مصيبة هبل اعزي اللبنانيني اريد ان عازار: رئيف  سيد
القرب. اىل معه ياخذها كريس او هل انو يرتك قلو وبدي حلود

ادمون بوجي. السيد مع احلسكة حمافظة سوريا من من اتصال باخد واالن ك.هـ:

اال وامتنى جربان تويني واالعالمي الكاتب بوفاة كل لبنان اعزي هباملناسبة ادمون: السيد
الذي اليوم سيأيت اللبنانيني. باالساءة اىل نفكر انو الظرف هذا يف يعقل هل نلقي االهتامات.
حتيايت بريوت. مع التوأم شقيقته هي النو دمشق واقول جتاه سوريا خمطئون انكم فيه تقولون

لكم.

اليوم  ولكن  باالستقالة. حلود اميل الرئيس  يطالب  انو عازار  السيد من  سمعنا ك.هـ:
النواب  جملس وطالبوا اذار 14 قو حتالف اليوم طرحه الذي حلود، استقالة الرئيس بموضوع
ما اىل البالد وأوصلت رشعية انو قضية غري عىل قضية التمديد هذا املوضوع ورجعوا بدرس
انكم خاصة املامطلة هذه من اليوم موقفكم  اين السوريني. تعليامت بناء عىل  ألهنا عليه هي

البيان. حتى تبقوا أنكن مل اذار 14 قو حتالف اجتامع من بقسم شاركتم

قبل  سبقته املتابعة ييل باللجنة للمشاركة ندع ومل االجتامع اىل ندع مل باألساس نحنا ف.خ:
يومني.

صار  مبارح انو عىل النائب بطرس حرب وهو يتلو البيان وقال عقب زهرة السيد هـ: ك.
دعوة. يف
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اجتامع اليوم. صار  اىل وال املتابعة ال للجنة دعوة يكن يف مل دعوة. يكن هناك مل كال ف.خ:
جربان استشهاد بعد بالتضامن موقعنا عن نعرب باسم التكتل نكون موجودين. نحنا انو متني يف
النو االجتامع وتركنا موقفنا عن واعلنا املفجوعني، اللبنانيني ومع النهار  وارسة  عائلته مع
عائلة التويني مع تضامني بموقف باملناقشة كنا نكن مل املوضوع. مبلغني هبذا كانو اصال هني

واللبنانيني.

استقالة  جدي ملوضوع النواب لدرس األمن جملس من الطلب قصة عىل جوابك ك.هـ:
اجلمهورية. رئاسة

باقية  اذا او تستقيل رح او باقية احلكومة اذا ما بعرف انا ثانية. مشكلة اآلن عندنا ف.خ:
يوجد احلكومة. اآلن يف مشاركتهم لتعليق بالنسبة الله حزب موقف شو منعرف ما موحدة.
احلكومة. مستو نتائجها عىل شو عرفنا ازمة بعدما يف اليوم البارحة. استجدت جديدة ازمة
يمثلون  5 وزراء لـ االستقالة قبلت اذا يعني الله، حزب تعليق بعد تستمر ان قادرة احلكومة هل
خالف عىل هم واملستقيلني تستمر ان احلكومة قادرة هل يف البلد، الشيعية والطائفة حزب الله
الدولية. اللجنة مهامت توسيع موضوع اساسية مسائل عىل واخلالف احلكومة. مع سيايس
يعمل. بدو شو هو بيعرف حلود، الرئيس استقالة وبموضوع احلكومة. مصري اليوم ال نعرف
اخر مواضيع النو يف ستاخذنا اين اىل منعرف ما ازمة النو تسبب ايضا هي الرئيس استقالة
داخيل. اال بتوافق حتل لن االزمات وهذه املواضيع. هذه لن حتل واالستقالة مطروحة، كبرية
عدم او استقالة عديدة  مواضيع هناك اخر اىل مرحلة من ننتقل بدنا  كيف هو واملوضوع
بعد، بامرها يبت مل التي الدولية املحاكمة موضوع احلكومة، فهناك موضوع الرئيس. استقالة
مطلوب يليل الداخيل واحلوار واملخيامت املقاومة وسالح اجلنوب موضوع التحقيق، موضوع
من االنشقاق املزيد ادخال وليس اللبنانيني د يوحّ موقف اىل نوصل انو هبدف وهذا يبدأ انو
واحدة. بباخرة كلنا الثمن، سندفع كلنا الثمن، سيدفع باكمله البلد اللبناين، النو الصف اىل
حقيقي متثيل لديه فريق كان خصوصاً اذا نتيجة، اىل يؤدي ال واالقصاء والعزل الفرض اكيد
تنوضع وترجع وتنسيق تفاهم يصري يف يرجع انو اجابية اشارات اآلن يوجد وكبري. جدي
شاءالله وان االطراف، كل مع التعاون من جديدة مرحلة يف لكي نصبح عىل الطاولة االمور

تثمر. االمور هذه

االعالن. بعد مالط دكتور رأي اسمع اريد ان ك.هـ:
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يف املنية من  سيف  الدين تاج  برأي سآخذ مالط دكتور سامع قبل جديد، من بكم اهال
الشامل.

يف  يبقى رح اللبنانية العسكرية املؤسسة عن خارج سالح يف ما طول اخلري، مسا الدين: تاج
يف اغتياالت. واخليانة رح يبقى بالعاملة الوطن رموز تتهم عم بلبنان ناس طول ما يف اغتياالت.
والتغيري كتلة اإلصالح عىل  عتبنا نحنا اغتياالت. يف يبقى ببعبدا رح حلود اميل يف ما طول
اىل الرجوع عليهم نتمنى الوقت، هبذا يكونوا فيه، خاصة الزم يليل املوقع عن خرجوا الهنم
يكونوا عليهم منتمنى القاعدة. خيرجوا عن جعلتن يليل األسباب هي شو بيهمنا ما قاعدهتم.

التويني. الشهيد جربان يشيعوا رح اليل الرموز من غداً ويكونوا آذار 14 رموز كانوا ما متل

اىل  املنارصين ودعوا كل والتغيري كتلة اإلصالح بيان من يف صار تصحيح للكالم، هـ: ك.
الشهيد. بجنازة االشرتاك

العقل السيايس  املطلوب املطلوب. هو ليس الشارع اىل كنزول للمشاركة الدعوة الدين: ت.
ينفهم وين عم ما يعني هلا، هي التي األساسية عن القاعدة الكبرية التي خرجت الكتلة هلذه

راحو.

اخلازن. فريد والكالم اىل الدين تاج استاذ للمداخلة شكرا هـ: ك.

من 14 سنة.  طالبنا 14 اذار ونحنا قاعدتنا، عن خرجنا نحنا ومش معروفة ف.خ: مواقفنا
يترسعوا وما املواضيع هذه يف بالتعبري دقة يف يكون والزم فيه، وسنبقى املوقع هبذا ونحنا

باالهتام.

الستتباب  األساس هو السيايس  التوافق  انو موافق انت  هل مالط، شبيل دكتور ك.هـ:
وباألمن. املناخ الذي يتيح باالستقرار األمن وخلق

من  الصديق و الكالم قساوة فرنسا رغم الزميل من الصديق سمعت حديث انا ش.م:
ما شخص بالسلطة يشكل النه حلود أميل اليوم االساسية باملشكلة معهم وانا اوافق الشامل
حلود اميل متيش، مش رح ويقولوا، بيتفضلوا عم ما متل حلود أميل يرتك هلق بيشبه الشعب.
احلريري رفيق عىل األسد تيفرض بشار العرب، راح عند احلكام كل متل متل صدام حسني،
األوساط، بعض من تقصري يف نقول ملا عم اليوم حلالو؟! منو اليوم انو معقول يستقيل يمددلو.
كان يبقى ممكن ما الن حلود، أميل تغيري موضوع عىل حزب الله أوساط العامد عون، أوساط
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مغادرة رضورة انو أدبياً فكرياً واملطلوب موقف. املطلوب أخدوا متلن يف اشخاص ما اذا حلود
هبذا تعلقه بسبب وادخلنا باجلحيم عىل الشعب قرسيًا فرضت التي الرئاسة لسدة الرجل هذا
جديد. رئيس وبينتخب بيلتئم املجلس جدا: بسيط بشكل العملية؟ بتصري كيف اآلن الكريس.
بسيط: لسبب يطلب االستقالة عم مش عون العامد أنا برأيي فريد. معك إجيايب كون خليني

رئيس. بيطلع املجلس ما هبذا انه حسابه عامل

موقفه. ألنه املوضوع، هبذا البطريرك موقف ف.خ:

ويقنع  تنافيس بشكل املعركة خيلينا ننزل عىل وطني عون موقف العامد ش.م: املطلوب من
اميل يتحمل بيقدر ما البلد اليوم النو يتأخر وما الشعب، عن طريق النواب وينتخبوا الشعب،
اخرتنا كنا املاروين بالوسط توافق عنا لو تنافسية. العملية تتكون للرئاسة برتشح عم انا حلود.
الشعب اقنع جرب عم انا  تنافسيا، ننزل خلينا  توافق  يف ما اليوم اده. ريمون متل شخص

يقنع. بيقدر كل واحد هباملوضوع، والنواب اللبناين

بطرح  عم انا لبنان؟ يف االزمة حتلّ هل احلل؟ هو هل اجلمهورية رئيس استقال هـ: اذا ك.
طرفا. ولست السؤال

يليل تؤدي اىل  اآلليات بعض االمن. طرحت جملس قصة متل االمور الزم نعقد ما ش.م:
واىل آخره. وايران املقاومة وسالح الله حزب متل تبسيط األمور، املواضيع

واملجلس  املوضوع. هذا حتكم الدستور من 74-72 املادة اجلمهورية، رئيس استقال اذا
هالتصويت ملّا من بعد تصويت، ورح يصري يف مرشحني بني نقاش يف يصري رح حكامً. بيجتمع
واحد يف ينتخبوا، ويكون عم مني الناس يعرفوا حتى مفتوحا ان يكون نرجو الذي والتنافس
البلد العملية بريجع تصري هذه ملا واحد. خرس اذا معارضة يف ويكون خرسان وواحد ربحان
فؤاد ييل اليوم الفظيعة هالثنائية وبيصري  هاملجتمع حوله بيلتف رجل بيجي النو  لطبيعته
النو هالسلطة كلياً املسيحي غائب الطرف يعني حلود، أميل دون من هالبلد حاكم السنيورة
عن واملسيحيني باملوارنة منوطة دستورياً اجلمهورية برئيس املنوطة  األساسية الدستورية
يقولوه عم  يليل اليوم مظبوط مش بالنهار. وحديثي البطريرك حديث كان هيدا طريقهم.
يشء وهذا السنيورة فؤاد من يدار عم هالبلد انو اليوم بالو مشغول البطريرك البطريرك. عن
رئيس عنا يكون لوحده انو السنيورة فؤاد من البلد يدار ال كي الوحيدة الوسيلة طبيعي. غري
لدينا ليس اليوم ! فيه اجتمع حدا ما معه، اجتامع املتحدة يف اىل االمم حلود راح اليوم جديد.
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نيويورك؟ عىل يروح عم مني بنيويورك. يكون لبنان عم ملستقبل اليوم بيصري قرار اهم متثيل.
بيسمعله؟ مني يروح ملا يروح أميل حلود، بس ملاذا؟ الزم عساكر بطرس

مادة  يف انو تقني، موضوع اىل وحتويله ثانية طريقة املوضوع لتبسيط طريقة يف ف.خ: 
وال تنافس ال يف ما تنافس. يف ويصري رئيس بانتخاب وبتسمحلنا هباليشء بتسمح بالدستور

بلبنان. ديمقراطية

ماذا؟ ش.م:

لبنان. ديمقراطية يف يف ما النو ف.خ:

ناقصنا. شو منعمال. ش.م:

عدة  من خمطوف بلد عندك يف بس وتعملها. مجهورية رئيس  تنتخب  انشالله ف.خ:
احلكومة داخل خالفات يف مكشوف، األمني الوضع صعبة، انتقالية بمرحلة ما زلنا حمالت.
عدد من نحكي عنه، يف يليل عم الوضع األمني يف بعضها، مع متجانسة تكون ييل مفروض
عن الدفاع بموقع لست وانا اجلمهورية، رئيس ملف  منها بلبنان املطروحة  الكبرية امللفات 
طوارئ بحالة ما ا نوعً نصري ما بدنا ونحنا باملوضوع ثاين جزء وهناك اجلمهورية، رئيس بقاء
هيدا هيمنة داخلية. خارجية اىل من هيمنة ننتقل ما بدنا ،أخر اىل هيمنة من وننتقل سياسية
منتمناها. يليل باملعايري قادر حيكم حكم اىل بيوصلنا بالبلد وال الديمقراطي بيظبّط الوضع ما
بيميش هالزر اكبسوا يقول او اصبعه ورا ويتخبا األمور يبسط وما حدا مرتابطة امور كال هيدي

منعرف. كلنا ال سوا. البلد كلو

مع ال متوافق الشيعي ليس هيي، الطرف ما االشياء متل نقول هناك اطراف، فينا ك.هـ:
استقالة  اليوم سؤايل بطرح عم هون من اخلاصة. مواقفهن غريهم يعني عندن مع وال آذار 14

املوجودة اليوم؟ لالزمة احلل اليشء هو هذا هل الرئيس

يلتئم  انو املجلس بيمنع يش يف ما مظبوط، مش الرئيس استقال يش اذا اول اجلواب ش.م:
استعمل مجهورية رئيس عنا دستوري،  غري مجهورية رئيس عنا اليوم جديد.  رئيس وخيتار
رئيس مجهورية عنا الدويل، للقانون خارق مجهورية رئيس عنا لنفسه، تيجدد السورية الوصاية
يف يضلّ ما هاملركز بس موجود هالرجل. فراغ، بتحسو مش يف يعني قانونياً، املنتفي بحالة

مع مداه اخد واليوم اسبوعني من  طرحناه ييل االجتاه وهيدا منا  اسهل يف ما  اليوم شاغر.
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كتري عنده بري الرئيس مايش. بري والرئيس بيقدروا انو واضح اليوم. الترصيح يليل صدر
اللبنانية. بالسياسة ومعرفة حس

بريوت. من نرص السيدة من اتصال يف ك.هـ:

ناطرين  شو وبسأل اللبناين، للشعب التعازي بقدم يش اول اخلري. مسا آلو نرص: السيدة
احلريري ملبارح وقت اغتيال من بيجاوبني، االساتذة من ياريت حدا الطوارئ. حالة العالن

هاحلالة. تعلن الزم انو بعتقد

الوضع  من تبقى ما من االنتقال بلبنان، الوضع عسكرة يعني الطوارئ  حالة  ف.خ:
دخلنا يعني وعسكرية، امنية انو كانت حالة طوارئ خصوصا خطري وضع وهذا السيايس،

رضب احلريات والديمقراطية. اىل ولكن داخيل نزاع اىل توصلنا ليس فقط ممكن حالة عىل

هي؟ اليوم، وما عنها حتدثت التي االشارات االجيابية هي اين ك.هـ:

يف  يكون رح  واعتقد اجيايب، اجتامع كان االخري عون العامد مع  السنيورة اجتامع ف.خ: 
جنبالط وسيتم السيد مع العامد من السفر عودة بعد قريبا يتم قد لقاء عن كالم يف إلو. متابعة
من دون فريق حتييد يعني كان قائم الذي الوضع انو عم نسمعه كالم يف وايضا بوقت قريب،

والتفاهم. للحوار االوان يعني آّن سبب

عن  آراءكم وسمعنا عم يتقرر، لبنان مصري اليوم معك اختم اريد ان مالط دكتور ك.هـ:
بلقاء اجيابية اشارات عن فريد اخلازن وحتدث هبا. نمر التي حلول لألزمات شبه او حلول
عون. شو جنبالط والعامد وليد بني قريب ولقاء عون، السنيورة واجلنرال فؤاد الرئيس بني

تعليقك؟

اليوم  انام احد حييّد ال فريد طرحه الذي املوضوع  اليوم جدا. مهم  وهذا انشالله ش.م:
بـ حلود اميل حاول الطوارئ: حالة وهي اهلوا عىل سيدة طرحتها االساسية عىل القضية منرجع
شخص  بني رشخ يف النه اليوم مستحيلة احلالة هذه التظاهرات. ليمنع اجليش انزال شباط 28

من بفرتة مفيدة طوارئ حالة يف يكون ممكن حلود. أميل أسمه وشخص السنيورة فؤاد اسمه
عىل تلتئم لن احلكومة القصة: منرجع لنفس املوضوع، عىل تكون احلكومة ملتئمة الفرتات ملا
او تنافيس رجل بشكل  النشاء  الدستورية اآللية وترسيع باحلكم، حلود اميل طاملا  املوضوع 

االطراف. فيها مجيع يدخل اآللية وهذه اسايس هذا احلكم يف جديدة امرأة
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اندراوس. خليل باتصال مع السيد اختم رح انا ك.هـ:

اذا  اجلمهورية رئيس باستقالة يطالب هو مالط. دكتور اىل سؤال عندي اندراوس: خليل
بالبلد؟ هل بيوقفوا التفجريات استقال الرئيس

بلندن  االنفجار  ملا صار الفرق: قلك شو  بس رح  بتخلص، ما معك احلق استاذ ش.م:
انو هاالزمة وبيعرف به ثقة له منتخب قائد عندو النو كال اهنار او خاف؟ الربيطاين املجتمع
ما يف متفجرات صار حتى لو الشعب، به يثق شخص حلود وجيي اميل ملا يروح يتخطاها. رح

عنا. تدافع اليوم يف قيادة ما النو واخلوف املستمر هاهللع يف بيعود

انشالله احللقة. هذه ملشاركتكم ودكتورمالط اخلازن فريد دكتور حلضورك شكرا ك.هـ:
جربان خسارة بقول وبرجع اللبنانيني، ملصالح وخدمة لبنان ملصالح احلكومة تتوحد ترجع
من التي القيم واملبادئ للتوافق والتفاهم حول مدخال تكون بان انام نامل تعوض، ال التويني

وشكراً. جربان التويني استشهد اجلها

 



51. Anticipating Mehlis:
An international tribunal for all(83) 

No doubt the Mehlis report, to be released today, will constitute a 
landmark for the history of both Syria and Lebanon. We need to leave the 
Syrian part for a later comment. On the Lebanese side, however, a course 
of action for the best justice to be served can be anticipated with some 
certainty.

The issue of the tribunal is highly fluid in Lebanon. A�er fierce
resistance, Hizbullah is reconsidering. They can do li�le to prevent it,
and we insisted last Wednesday on a television show hosted by journalist 
Ali Hamadeh that Lebanon would greatly benefit from such a precedent,
both for Imam Musa Sadr’s disappearance in Libya in 1978, a national 
trauma still unresolved, and more generally with regard to international 
justice. Hizbullah’s leader, Hasan Nasrallah, suggested recently that 
an international investigation be carried out for the abduction and 
disappearance in Libya of Shiite leader Musa Sadr. In August 2004, the 
Lebanese Prosecutor General issued an indictment of Muammar Qaddafi
and 17 co-conspirators, but there is li�le one can do if the indictment is
not projected internationally.

There is also some resistance on the international side. The UN tends 
to be reluctant to create a new ad hoc tribunal, and the US Government 

(83) Gebran Tueni, editor of An- Nahar, was killed on December 12, the day this article 
appeared in the Daily Star.
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doesn’t like international justice. In conversations at the UN and at the 
meeting of the International Bar Association over the past weeks, my 
advocacy of a mixed tribunal strongly anchored internationally has 
diluted some of that resistance, which will melt decisively in response to 
the majority faction in Lebanon, which has coalesced around Saad Hariri 
and Walid Jumbla� over the past months. Fouad Siniora, our respected
Prime Minister, suggested in our meeting last week that he has made 
progress diplomatically on this score.

The issue should be put first and foremost in terms of justice, as put by
the Maronite Patriarch: ‘If Lebanon can set a tribunal that serves justice as 
well, let it be Lebanese. If not, we should have recourse to an international 
judicial forum.’ This is also the position of international law, and appears 
in the International Criminal Court Statute.

The structural inadequacy of the Lebanese judiciary is a fact. For anyone 
who knows the troubled Lebanese judiciary, it is clear that it continues 
to reel from fi�een years of civil war, followed by another fi�een years of
Syrian domination. Lebanese judges are unable to withstand the pressure 
that results from the arrests of the top security leaders, who have been 
in prison for the past four months, and there has been no move yet on 
their trial. Imagine the fear triggered by the need to issue arrest warrants 
against high Syrian officials.

Conversely, the five suspects called upon by UN-appointed Prosecutor
Detlev Mehlis felt safer being interrogated in Vienna than in Beirut. As 
a measure of comparison, we have the sorry situation of the Iraq Special 
Tribunal, and the tragic killing of two lawyers defending Saddam 
Hussein. It has become clear that justice would be be�er served, on such
an important tribunal for the history of the Middle East, if it sits outside, 
and includes international judges and prosecutors. It is not too late, and 
we have insisted, together with leading human rights organisations, that 
the IST leaves this possibility open. Its law includes the right to appoint 
non-Iraqis on the bench, and the Iraqis and the international community 
should act on it. What we have learnt from Iraq is no less true for 
Lebanon.

Most importantly for justice to be done, there is the ma�er of the victims’
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demands. As was noted in UN envoy Terje Roed Larsen’s latest report, a 
pa�ern of assassination started soon a�er the current Lebanese president,
Emile Lahoud, asked the Syrian government to exercise coercion in order 
to extend his mandate. This was in September 2004. On October 1, 2004, 
Minister Marwan Hamadeh, a major opponent of the forced extension 
now documented in detail by two consecutive UN reports, was wounded 
in a car bomb. His aide Ghazi Boukarrum was killed. 

The pa�erncontinuedwithRaficHariri, and 12 other similar explosions, 
killing scores of innocent people, including celebrated writer Samir Kassir 
and le�ist figure George Hawi. Minister Elias Murr escaped narrowly, but
Mai Chidiac, a leading journalist, was brutally maimed in the last such 
a�empt on September 25. Altogether 31 people were killed, including 
three Indian nationals. Dozens of people were severely wounded.

Clearly, for justice to be served, these people must benefit from the
tribunal that will try the Hariri case. I have met many of the victims 
and their families over the past few days, they are adamant to have an 
international tribunal, as are the families of Hariri and of the 22 other 
victims of the 14 February bombing. I have encouraged them to go to the 
UN as a collective of victims, and to solemnly request the a�ention of
the Secretary-General, and the members of the Security Council, to their 
plea.

In legal terms, the SC can set up an international tribunal regardless of 
who is requesting it, indeed like in the Yugoslavia and Rwanda tribunals, 
it was set against the resistance of part or whole of the Serbian or Rwandan 
governments. What is important is for the Security Council to respond to 
the requests of the victims, and to dwell on a clearly identifiable pa�ern,
a pa�ern which is clearly not limited to Lebanese territory in terms of
preparation, execution, and cover up.

Justice will not be served if a tribunal is not anchored internationally, 
and if any of the victims are excluded from retribution, both criminal and 
monetary. A final argument should remove any remaining resistance:
as the a�empt to kill a Hizbullah operative in Baalbeck demonstrates,
Lebanon remains open to the pa�ern of political assassinations continuing
and possibly ge�ing worse. In the Security Council Resolution that
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establishes the international tribunal upon the report to be made public 
today, all assassinations since October 1, 2004 should be included within 
its competence. The time-bound precedent exists, and it was exactly how 
the first International ad hoc Tribunal for former Yugoslavia was set up in
1993. A similarly comprehensive tribunal for Lebanon will deter further 
political assassinations by stipulating that any such violent action will 
automatically come under the Tribunal’s competence.

 

 



ناله(٨٤) 
ُ

وعهد الحريري الرئيس عهد .52

النقاش قلب اىل اللبناين اجلمهور إلدخال مستمر أيضاً اجلمهورية سعيٌ رئاسة اىل سعينا يف
احلوار هذا نفتح املاضية أن األسابيع يف وحاولنا واملنطقة. للبنان أفضل عىل مستقبل املفتوح
 1998 سنة صيف وضعناه قد كنا لربنامج جديدة ديباجة َ ربْ عِ الصحف اللبنانية سائر يف تباعاً

رضورية اليوم. بل ممكنة ها نظنُّ تنافسية، ذات طبيعة لرئاسة

،1998 برنامج  احلريري» يف «لسنوات خمصصاً كان موضوع يف 2005 ديباجة سياق ويف
14 شباط  يف العظمى تضحيته الذي أضفته العمالق ل التحوّ احلريري الرئيس سرية يف ما أهمّ
زميلة بطلب غداة مرصعه تِبت كُ هنا املدرجة تاريخ املنطقة. واملقالة عىل بل لبنان، تاريخ عىل
اييل الدكتور يديره مركز عىل باإلنكليزية الكرتونياً معظمها يف  ونرشت ايطالية، صحافية

أوسطية. الرشق طبعتها «لوموند» يف بالفرنسية يف نرشت كام السنة، هذه من أيار يف الشاعر

ولعامل للبنان وعد هي احلريري، رفيق لرتكة بالنسبة مفرتق عىل اليوم إننا القول حاصل
غاندياً مثالً احلريري لرفيق الشعب باعتناق السيايس العنف بتخطي األمل، وعدٌ يف غارق عريب
رسالة الالعنف التي أساس عىل املحيط اخلليج اىل من أوسط يمتد رشق لبناء بل لبنان، لبناء

.1948 سنة ديمقراطية باستشهاده هندية لقارة قاً لَ منطَ غاندي مثّلها كام احلريري يمثلها

رف عُ ورجلٍ حافياً صباحاً، وسار ليالً السامء إلتحف بني رجلٍ واسعة ة اهلوّ أن قائلٍ ربّ
بالعامل. يضاهوهنا الذين قليلون عظيمة بثروة

يف جريدة املستقبل يف 2005/12/12. نرشت مقالة (84)
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واىل خمتلف، جيل اىل ننتمي لكننا فه. تقشّ نابعةٌ من أيضاً غاندي طهارة أن صحيح ال بأس،
فلسفة اىل منها املنرشحة احلريري  سرية رفيق اىل أقرب هو املال مع التعاطي يف عميق تغيري

كة. املتنسّ غاندي

لغاندي، بالنسبة األمر كان  كام معهم،  للتامهي بالفقراء اللحاق يف ليست  اليوم املسألة
يمثله ثقايف نظام اهنيار من بأرسه العامل انتقل بعدما من فقره، خيرج الفقري كيف هي املسألة
فالثروة ونصف. قرن جزؤه األول منذ صدر الذي املال برأس ماركس الشهري كارل كتاب
اإلستغالل منطق عىل أغلبها يف ال ترتكز الدولية، املنظومة املنظومة الداخلية كام يف يف اليوم،
أشكال يف ودولياً العامل، جلهد املضافة القيمة استغالل شكل عىل داخلياً ،(Ausbeutung)
األثرياء ثروة لْب أهنا ليست صُ موجودة، إال األنامط هذه مثل أن صحيح املختلفة. اإلستعامر
منطق عضوياً بأي يرتبط ال الطائلة لثروته مجعه يف نفسه الرئيس احلريري ونسق عرصنا، يف
لفرص الوافر قه لْ وخَ هُ احلريري وكرمَ تواضع فإن ذلك، من أهم بل استعامري. أو استغاليل
يف لناها فصّ التي الشوائب العديدة عىل احلرب، بعد ما لبنان يف اإلقتصادية والنهضة العمل
بالنسبة للفقر. الساذج اخلط الغاندي من صدقاً أكثر نظنّه نمطاً ر يوفّ ،1998 سنة تقييمنا هلا
باملعنى دنيئة عن كلّ عه وترفّ غاندي تقشف يف العامل أي شخص يضاهي أن الصعب طبعاً من
إال جتمع ال الثروة بأن يؤمن يعد مل عامل يف إنسانياً تذ حيُ ال نراه مثالً لكننا الكلمة هلذه األصيل
والعامل لبنان ليس مشكلة فإن الفقر حال أي وعىل احلياة عار. حساب الفقري وأن املتعة يف عىل
هنا من السياسة، سبيالً يف منه التخلص ورضورة واإلضطهاد العنف هو إنام األول، العريب
شعب فيه انترص وعدٌ غانديٌ حتِه، وهو ِ نْرشَ الثوب مُ هبيَّة رئاسة يف احلريري لذكر نا وعدُ

القادم. د العهد عْ وَ هو بعد. فيه مسريته تكتمل ومل هذا العام، آذار يف لبنان

يف  توازي 2005 شباط   14 يف احلريري  رفيق تضحية أن ر التصوّ الصعب من يكون قد
نفسه يكرر ال «التاريخ إن ماركس كارل يقول كانون الثاين 1948. 30 يف املهامتا مقتل التاريخ
قاضياً». «القياس ليس أن كام الفقه اإلسالمي الفرنيس املثل ويعلمنا التمثيل»، عىل سبيل إالّ
وعداً خمتلفاً األوسط وللرشق للبنان بالنسبة يمثل احلريري رفيق أن مقتنعني بتنا ومع ذلك
فمن اهلند. اىل بالنسبة املهامتا مثله الذي مثل متاماً فيه، الذي عهدناه الدموي التاريخ سياق عن
السابق، وزرائنا رئيس من وتساحماً مساملةً أكثر العريب يف العامل شخص العثور عىل أوالً الصعب
خصومه إزاء العنف يستخدم مل ألنه ليس فقط مصاحله، لتقديم العنف كأداة من نفوراً وأكثر
بلد يف دموية تصبح قد عملية يف اإلنزالق الدوام عىل رفض ألنه بل أيضاً السياسية، حياته يف
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حلود للرئيس إميل امللموسة معارضته حتى للحكم. أساساً يومياً العنف يسودمها منطقة ويف
جلأ الذين الطيبني األولياء غاندي، من غرار عىل العنف، وهو، اىل اللجوء باجتاه حلظة تتطور مل

سياسياً وإنسانياً. العارمة طيبته من للتخلّص العنف اىل هُ تُ لَ تَ قَ

الذين، ألولئك بالنسبة املحوري االختبار اليوم هو السيايس املشهد يف  الالعنف انتصار
ميزة  أيضاً  كانت وكام حقيقةً 2005 آذار   14 يوم املتظاهر اللبناين الشعب  نصف ومثل مثلنا
هلم قدوةً  احلريري رفيق كان الذين أولئك آذار، 8 يف الله حزب نظمها التي احلاشدة التظاهرة
استعادة معركة  يف  االنتصار بعد  لبنان، يف الديموقراطية إستعادة اىل اليوم ي تؤدّ معركة يف

والثابتة  الصامتة  للمقاومة إنجازاً ورسالة: إنجازاً سواء حد عىل كان آذار 14 يوم السيادة.
ورسالة السابقة، سنة عرشة اخلمس خالل واهليمنة ضدّ اإلذالل اللبناين الشعب مارسها التي
شوارع يف أصدقائنا مثلنا ومثل ينبغي ألشخاص أنّه اىل املنطقة مفادها لبنان من فعالة العنفية

احلني. من ابتداء جمتمعهم القيادة السياسية يف يتولوا بريوت أن

الديموقراطية الروح مع تتالءم  ال احلالية اللبنانية الرئاسة فإن  اللبنانية، الساحة وعىل
وغري الديموقراطي الدستوري غري التمديد مسؤولية الرئيس احلايل ل ويتحمّ لبنان، يف املستعادة
املجتمع. عىل هولٍ من تبعه وما الدويل القانون خرق يتحمل مسؤولية الرئاسية، كام للوالية
14 آذار  يوم بريوت وسط يف تظاهروا الذين يعمل مثل أولئك وأن ر يفكّ أن اجلديد الرئيس عىل
يف الالعنف عن اللبنانية هذه الرسالة فهو نرش األكرب الطموح ا أمّ واملحاسبة، احلقيقة طالبني

األوسط. الرشق احلرية عرب ونشطاء قة اخلالّ األدمغة من تقوية بدءاً املنطقة،

الشعب، إلرادة الدستوري متثيالً نظامنا يف العليا املراكز تعكس ألن ماسة حاجة هنالك
الوطني عىل حساب اخليار معه يربز الذي املبارش الشعبي هو باالقرتاع ذلك ما حيقق وأفضل
الدكتاتورية حالت دون نشوء توازنات م قدّ الطائفي اإلرث بأن علمنا ومع الطائفي. االصطفاف
ولعل املواطنني. بني واملساواة االستحقاق حتقيق لعرقلة دوماً تعمل الطائفية أن لبنان، غري يف
الشخصية املواهب تشجيع خالل من  الطائفية املساحات تقليص األساسية  املهامت من 
الديموقراطية بتجديد املتمثل واملساواة، االستحقاق قاعدة عىل اللبنانيني جلميع والوطنية
وسائل وهنالك املبارش. الشعبي االقرتاع بواسطة الدستوريني قادتنا اختيار ربْ عِ وإغنائها
املقيمني اللبنانيني حق تفعيل اقرتحنا لقد عاملياً: اللبنانية احللقة الديموقراطية لتوسيع أخر
العامل، يف املنترشين  واألصدقاء األهل نداء مع للتجاوب بدايةً وذلك  باالقرتاع، اخلارج يف 
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فيه. أيضاً فعاالً وعملهم وطنهم يف مسموعاً صوهتم يكون أن يف والراغبني

وحقوق احلرية تصبح أن فينبغي األوسط، الرشق ويف  الكرب العربية الساحة عىل أما
التفكري متجانيس  ملواطنني يتطلّب جتمعاً الديمقراطي، وهذا للتجدد  ووسيلة  هدفاً اإلنسان
العبثية األهلية احلرب بنقيض وذلك الالعنفية،  اللبنانية  التجربة تكرار أجل من  املنطقة يف
سلمياً انتقاالً وهذا يعني العرشين. القرن من طيلة الربع األخري وطننا وسم به التي واهلمجية
عىل وتداوهلم العريب العامل القادة يف مجيع الختيار ة وحرّ وطنية انتخابات وتنظيم السلطة يف

أقطاره. مجيع السلطة يف رأس

غري مسبوقة نواحٍ للمنطقة يف وحي مصدر الثالثة األخرية األشهر لبنان خالل كان لقد
التي احلرية وبموازاة وسوريا وتونس. والقاهرة البحرين يف  تظاهرات تارخيه، فحصلت يف 
من بدءاً املنطقة، يف األحرار من املواطنني املتنامية الشبكة لتفعيل احلاجة تربز لبنان، استعادها
الراهنة احلالة تغيري الالعنفية هبدف التحركات من مزيد وتنظيم الرأي، سجناء مجيع إطالق

أباد. إسالم حتى نواكشوط من بائسة املسؤولة حلكومات وغري

صورته اللبناين، ولكن القائد احلريري لصورة رفيق متجاوزاً ذكر أعاله ما بعض يبدو قد
الشكل له يف به نلتزم الذي وهي العهد دائامً، السلمي منحاه يف واضحة أيضاً ودولياً إقليمياً

 Tel qu’en lui-même enfin الفرنيس الشاعر قول حدِّ عىل األبد، الدهر فيه اىل هلا حيوِّ الذي
املرتسخ العايت النظام ضحايا مجيع عىل يرتتّب رفيق احلريري l’éternité le change. فباغتيال
حتى العنف ورفضه اإلنسان بحقوق بإيامنه مثالً حيتذ طرحه يف يرتددوا أال الرشق األوسط يف

املنطقة. يف املساملني مجيع األحرار رسالته ويلهم اىل أعظم لبنان يرفع يف وعدٍ اإلستشهاد،

والديموقراطية االستقالل معركة من جيعل ودولياً، حملياً التناقض احلادة التقاء العوامل إن
عدم يف احلريري، رفيق غرار عىل املصممني، ألولئك بالنسبة حتدياً األكثر لبنان  يف املتنامية
يف القديم النظام أهل بعض يرتدد لن  سياسية. كسب مطامح أجل من العنف اىل االنزالق
فجاءت يتبناها، عىل استعداد أن يوماً احلريري يكن معادلة مل يف وذلك الدماء جمدداً، سفك

بنقيضها. محيمة القتناعات تكريساً شباط من عرش الرابع يوم تضحيته

اللبناين الوجه اىل فشيئاً شيئاً املنطقة ل حتوّ قد احلريري رفيق شهادة فإن ينا، انترص حتدّ إذا
القريب. تارخينا يف يوم أسود منذ اإلنجازات من الكثري حتقق لقد للمهامتا غاندي. واإلقليمي

والالعنف. الديموقراطية لتنامي حافزاً تكون، أن وينبغي هي، اإلنجازات هذه
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(غ.خ.) خوري                                                                              عيل محاده (ع.ح.)                         غطاس

                                                             حسني احلاج حسن (ح.ح.)          شبيل مالط (ش.م.)

برنامج  من بحلقة جديدة فيكن برحب املستقبل، تلفزيون اخلري من مسا الكرام مشاهدينا ع.ح.:
القليلة األيام هبا طبعاً  اللبنانية، الساحة  عىل لإلهتامم مثرية مواضيع عدة الليلة اإلستحقاق.
املحكمة حول قضية مزدوجني بني اإلستقطاب اخلطري، حد اىل احلاد النقاش مضت، من التي
يف اجلريمة نفسها التحقيق قضية  اىل احلريري، رفيق الشهيد الرئيس  اغتيال جريمة يف الدولية
عنجر، يف اجلامعية املقابر قضية اىل فيينا، األول يف السوري فصلها اإلنتهاء يف عىل تشارف التي
أسئلة جمموعة املستقبل اللبناين. واسترشاف اجلمهورية رئاسة ترضب التي األزمة موضوع اىل
جهة من النيابية الغالبية بني العالقات احلكومة، استقرار بساط البحث: عىل مطروحة وهواجس
نفوت طبعاً رح مستو أكثر من عىل انعكاسات ثانية، جهة أمل من وحركة الله حزب والثنائي
يمكن وهل التحقيق، عىل طبعاً السوري اهلجوم اهلجوم يف ظل سوريا مع العالقة فيها بالعمق.
يعرقل من هناك وهل عودة عنه. ال بعيد حد متعارضني اىل لبنانيني بني فرزاً هناك  أن القول

ودائامً. أبداً خائفني وعىل خوف يقوم عىل وطناً نبني لبنان؟ والسؤال كيف يف الدولة مرشوع

يف 2005/12/7. الضيوف  محادة عيل لإلعالمي اإلستحقاق برنامج ضمن Future TV ال شاشة عىل مقابلة تلفزيونية (85)
املتحف الربوفسورشبيل يف من مكتبه والضيف حسن، احلاج حسني والنائب الدكتور غطاس خوري السابق النائب األستوديو يف

. مالط
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احلاج حسني للمقاومة النائب الوفاء كتلة عضو الليلة معنا األسئلة هذه عىل لإلجابة يعني
حاج حسن. اخلري مساء حسن،

اخلري مسا ح.ح.:

الربنامج عىل هذا دايامً يعني بترشف ع.ح.:

خيليك الله ح.ح.:

خوري،  غطاس الدكتور تيار املستقبل عضو النائب السابق بصديقنا برحب وأيضاً ع.ح.:
غطاس. د. مسا اخلري

النور مسا غ.خ.:

واملرشح  الدويل يف القانون والربوفسور املحامي املتحف يف مكتبه من الينا وينضم ع.ح.:
هذه يف عنه ليحدثنا الكثري ربام جعبته ويف نيويورك من للتو عائد مالط، وهو شبيل الرئاسة عىل

مالط. دكتور اخلري مسا احللقة.

الله. بارك عيل، أستاذ عليكم السالم ش.م.:

هالروبورتاج تابع من نبارش ما وقبل ع.ح.:

فتحت  رفيق احلريري الرئيس الشهيد اغتيال قضية يف دولية حمكمة إنشاء مسألة الروبورتاج:
بطلب اكتفى الذي الوزراء داخل جملس جمدداً الوضع يفجر أن األمر هذا مرصاعيها، وكاد عىل
الوزراء فؤاد جملس رئيس األمن. جملس يف إضافية أشهر الدولية ستة التحقيق جلنة مهمة متديد
أن باعتبار اللبنانية، السياسية املرجعيات مع دولية حمكمة إلنشاء مشاورات جولة السنيورة بدأ
فرتة يتطلب إنشاء هكذا حمكمة أن اىل تدلّ الدولية التجارب وأن لبناين مطلب املحكمة الدولية
النائب النيابية املستقبل كتلة لرئيس حاسم التحرك كالم وقابل هذا وسنتني. سنة بني ترتاوح
آذار من قو الرابع عرش كذلك بني وإمجاع الدولية املحكمة عىل ال مساومة بأن احلريري سعد
الثنائي للتحالف اعرتاض هناك كان املقابل يف احلر. الوطني التيار فيهم بمن املطلب عىل هذا
مع الرفض  هذا  وتقاطع الطرح، هذا توقيت وعىل الدولية املحكمة  عىل  الله حزب - أمل
الحقة مرحلة اىل الدولية املحكمة فكرة فيه قذف حلود اميل العامد لرئيس اجلمهورية موقف
بدأت الدولية، بشأن املحكمة التحرك موازاة ويف بعد انتهاء التحقيق. تُبحث اآلليات إن وقال
مؤكدة شبه باتت أنباء وسط فيينا يف أمنيني سوريني مسؤولني استجواب الدولية التحقيق جلنة
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بشأن املطالب غمرة  ويف مكانه. آخر شخص  وانتداب ملهمته  التجديد عدم ميليس نية عن 
اىل كانت تدل اجلريمة وكل مؤرشات هذه عنجر يف مجاعية مقربة املحكمة الدولية اكتُشفت

املجاور. السورية حتقيقات قيادة اإلستخبارات وهو مركز واحد مكان

يف  يف عنجر طبعاً اجلامعية املقربة املقابر، موضوع عىل نفوت ما قبل يعني حسني ع.ح.: حج
بني احلاد اخلالف الدولية، املحكمة قضية حول األخرية يف الفرتة استحكم الذي اخلالف هناك
صدام اىل هل وصلنا برأيك آخر. جانب من النيابية والغالبية جاز التعبري إذا الثنائي الشيعي
وال فيها هلق منحكي األقل عىل من جهتكم عنهام ال عودة موقفني هنائيني ال بني هنائي يعني

.األخر اجلهة من

أي قضية،  من موقف يكون له أن طرف كل حق من باحلكومة، ورشكائنا نحنا أوالً ح.ح.:
وبالتايل، اللبنانية. احلكومة عن يصدر واحد موقف اىل للوصول أن نتحاور كلنا واجبنا ومن
هناك السياسيني. بعض اإلعالم أو وسائل بعض يصورو عم اليل احلد اىل مأزوم مش اجلو
طلب أو الدولية، التحقيق جلنة عمل عىل حتديد تم اإلتفاق جملس وزراء جلسة بآخر نقاش،
بموضوع البحث تأجيل اإلتفاق عىل املتحدة، وتم األمم من الدولية التحقيق جلنة عمل متديد
السنيورة الرئيس انتهى وسمعنا ما التحقيق باعتبار بعد، األوان يئن مل ألنه الدولية املحكمة
للتجديد. التمديد ست أشهر قابلة ن يطلبوا بدّ هلق تنيناتن إنه كويف أنان عم يقولوا مع بإتصاله

ألكثر... بدو يطول عن حتقيق حيكي عم مبارك مبارح الرئيس

وسنة. أشهر ست وسنة، سنة بني ع.ح.:

النقاش،  ببحث لإلستعجال بالبدء داعي انتهى، وبالتايل ما يف التحقيق ما وبالتايل ح.ح.:
تفصيلياً. بالبحث نفوت فينا تتشكل. هلق بدها اليل املحكمة شكل والنقاش حول بالبحث

حاجة... ال إنو املوقف هذا عىل بعدكن إنتو إذا يعني بالبحث. نفوت رح ع.ح.:

طبعاً. عىل هيدا الرأي بعدنا وإيه رأينا، هيدا هيدا رأينا، ح.ح.:

هنائي؟ هو رأي هل سؤايل هو، بس ع.ح.:

هنائي. هلق ح.ح.:

هنائي! هلق ع.ح.:
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قلّك. بقدر أنا ما ما طيّب. ح.ح.:

إذاً؟ املمثلني استقالة اىل ويؤدي ع.ح.:

بقلك  عم أنا بالتوقعات. هلق داعي نروح يف وما بالنقاش هلق داعي نروح ما يف ح.ح.:
هيدا رأيي هلق.

اليل نقال. هيدا ع.ح.:

مني قال؟ ح.ح.:

هذا  فتحتوا إذا إنو  بينهم ما يف الوزراء بني  هيدا نقال الوزراء. جملس داخل نقال ع.ح.:
. منفلّ نحنا املوضوع

ال التحقيق  سابق ألوانه، البحث هلق إنو هيدا بقلك عم طيب أنا هلق. نقول عم ح.ح.:
كثريي. تفاصيل منحكي وهلق بعد، التحقيق راح وين عرفنا وال خلص

طبعاً. ع.ح.:

عم بحكي،  اآلخر بالرأي يعني الفريق إنت، مستعجل، مش ليش إنت فإذاً طيّب. ح.ح.:
حول متفقني كتريي،  نقاط حول اتفاقات يف السيايس. باخلالف  اآلخر الفريق بقول عم ما
النقاش. وهون هذا بفتح لإلستعجال يف داعي ما عليها. نختلف ويف نقاط عم كتريي قضايا
وراح بالبعض التقى يلتقي، راح بكرا القيادات. عىل يربم وعم مبادرة أخذ الرئيس السنيورة
العامد رأي سمعنا حلود، الرئيس رأي سمعنا نظر. وجهات حيسمع اآلخر، بالبعض يلتقي
رأي ومش بالبلد. رأي من أكثر يف صار إذاً خمتلطة.  عن حمكمة حيكي عم عون العامد عون 
اإلعالميني وكل السياسيني عىل كل وامتنى عليها أكد بدي ثانية نقطة هون  الشيعة. الثنائي
ثنائي شيعي نبلش  بدنا بالبلد وإذا رأي إلو سيايس فريق يف شيعي. عن ثنائي احلكي نوقّف

الفالين. واملذهب الفالنية الطائفة بعدين ونحكي

عون،  العامد سرية عىل مع، باملبدأ هو ميشال عون العامد إنو بتعرف إنت طبعاً ع.ح.: بس
معه. لستم باملبدأ إنتو املبدأ. حيث من الدولية املحكمة مع األمر، هوي واضح يكون حتى

واضح. يكون حتى يعني

واضح عن  حكي خمتلطة، وانحكى حمكمة انحكى عن هيك. عن عم نحكي ما ح.ح.:
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عن بينحكى ومهاما واجبها أدت ما وإذا حملية، حمكمة حكى عن صفري البطرك خمتلطة. حمكمة
بالرأي. مستو من أكثر يف بعد. ما حمكمة دولية يف

الشيعة والسنة. عن حتكي عم كنت ع.ح.:

إما  إذا هلق يعني موقف، عطى واحد ما كل مش إنو عليه، أكد بدي اليل هيدا ح.ح.:
عن إحكي ي بدّ موقف عطوا السنة عطى موقف وغالبية السنة من فريق أو من املوارنة فريق
هيدا موقف هيدا. طائفي فرز مش شيعة. عن بيحكي عن موارنة وفالن بيحكي وهيداك سنّة،
بأي والقبول شيعياً، ليس موقعاً فكرة أي رفض نحنا منأكد: طائفي. موقف وليس سيايس
مفرتض مناطقي وال طائفي  وال مذهبي مش سيايس موقف  هيدا سنياً. موقفاً ليس فكرة

يكون.

التعارض هيدا إنه هلذا الرأي، احرتامي مع حسني، حج يا نعرتف أن بنا جيدر بس أال ع.ح.:
بالطوائف؟ عالقة إلو بجانب غرائزي عم يؤثر السياسيني املوقفني بني

واإلعالميني،  السياسيني  وكل غطاس والدكتور وإنت أنا مسؤول: كموقع أنا ح.ح.:
ملّا أنا مذهبية. غري وباجتاهات غري غرائزية باجتاهات والتوعية والتعبئة التثقيف عن مسؤولني
السنة وال الشيعة يمس ما سيايس، موقف عن بعربّ عم أنا موقف وبقول هيدا املنرب بطلع عىل
شوي بتصري الناس سيايس، هيدا موقف حدا، وال الدروز وال  الكاثوليك وال املوارنة وال
سيايس. موقف باجتاه وتروح  واملذهبية الطائفية وغرائزها السياسية غرائزها س  تنفّ شوي

سياسية. مواقف أساس نتناقش عىل

ج  كام يروّ ليس مأزوماً اجلو سمعت هذا الكالم، يعني خوري غطاس دكتور جيّد. ع.ح.:
احلاج بس يعني منك مش موقف وهيدا يعني اإلعالميني، السياسيني وبعض وبعض اإلعالم
اإلعالميني بعض إنو ويقول يتناول يقول يعني الذي قاسم نعيم الشيخ موقف هيدا حسن،
الشيعية - السنية العالقات موضوع ي هوّ اليل خطأ جوا ليش بروّ عم السياسية رجال وبعض

اليل...

طبعاً. ح.ح.:

تعتقد  هل ،تر كيف بمتابعتك وبدورك، بموقعك متأثرة هبذا املوضوع. إنت اليل ع.ح.:
أم ال؟ مأزوم املوضوع أن
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بالنهاية هذا  حل، ألنو اىل الوضع ليس مأزوماً وأن نصل يكون أن أمتنى يشء غ.خ.: أول
اآللية ضمن إنو فطبيعي بالتوافق. ها إال حلّ يمكن ال مطروحة فيه، أساسية مسائل فيه البلد
احلكم، قادرة عىل احلكومة وهذه حكومة، وعنا نيايب جملس عنا يف عنا، املوجودة الدستورية
عن انحكى يف كالم الدولية. املحكمة نفتح ملاذا اآلن النيايب. هلق املجلس بثقة ما زالت تتمتع
ظهور ملجرد بأن تظهر احلقيقة ما عم نطالب احلقيقة بس هاحلقيقة، ظهور رضورة وعن احلقيقة
الرئيس لقتل والتنفيذ بالتخطيط قام علتان أو فالن عرفت إذا شو يينفعني أنا يعني احلقيقة.
أنشاؤها املحكمة هؤالء. هذه بحق اىل حكم عادل نصل ومل ورفاقه احلريري رفيق  الشهيد
باحلقيقة نطالب نحنا إنو شعار نتكلم عن إنو اليوم يمكن ال يعني بتنفيذ شعار احلقيقة. مرتبط
معينة. بمحكمة مرتبط حتقيق كل األشخاص. هؤالء  نحاكم بدنا كيف نعرف بدنا ما بس
اليل التحقيق العديل. باملجلس القضاء بمجلس مرتبط العديل جيريه املحقق اليل التحقيق اليوم
موجودة املتهمون. املحكمة هم من اجلنايات ملعرفة بمحكمة مرتبط التمييز عام مدعي بيجري

باإلهتام. تفكري أو اهتام يف يكون ما قبل موجودة حتى وهي

الدولية ألن هذا القضاء املحكمة الدولية؟ املحكمة تكون موجودة. ملاذا جيب أن املحكمة
املجتمع يف املوجودة السياسية بالتداعيات فيها، مرّ اليل باألزمات احلايل، بوضعه اللبناين
ال يستطع مل هو الدويل. بالتحقيق اإلستعانة اىل واضطرينا التحقيق، جماراة يستطع مل اللبناين،
احلريري، رفيق الشهيد الرئيس قضية مقتل أقل تعقيداً من بقضايا احلكم التحقيق وال حتى
باآلخر للثالث، للتاين، عديل جملس أول من تأجلت بتعرف إنت اليوم الضنية متل أحداث

أحكام. ويصدر حمكمة ويعمل يتدخل النيايب املجلس اضطر

يف األمر. استعجال هذا ليس يعني ع.ح.:

كان  وإذا العدالة. نريد احلقيقة نحنا بعد معرفة ألنو تأكيد هو ليس باستعجال. هو غ.خ.:
هوي اليل الواسع  اللبناين  الفريق لتطمني هذا هو املحكمة هذه إلنشاء من هدف هنالك يف
يريد بأرسه اللبناين هو الشعب درزياً، وليس مسيحياً وليس وليس شيعياً سنياً باملناسبة ليس
حماكمة هناك يكون أنه سوف نطمئن أن نريد نحن املجرمني. حماكمة ويريد احلقيقة، معرفة
متوفر غري وهذا فيها. للشك جمال وال فيها للمراجعة جمال ال أحكام تعطي وشفافة عادلة 

املتهمون. هم عمن النظر بغض القائم، للوضع احلالية بالرتكيبة

وعدم  التوقيت موضوع من أكرت املوضوع تشعب أوالً يعني املوضوع هبذا هلق ع.ح.: بس
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لحيل بيصّ فكرة، ملوضوع آخر يتناول تشعب مستعجلني. مش وال مستعجلني وإنو التوقيت
بعدان أمام التدويل إنه البلد. وضع بتدويل عالقة اهلا اليل الفكرة غلطان، أنا إذا حسني احلاج
هي ما هوي: اليل أمل وحركة الله حزب ثنائي أو الله حزب يريدها بعض األسئلة هناك أيضاً

هيك. مش حدودها، القضاة إختصاصها، دورها، املحكمة، طبيعة املحكمة،

الدور. تعطيني بس ح.ح.:

هذه  معاجلة ممكن كيف هذه  يعني غلطان. إذا وقفني غلطان  إذا بس إيه. ع.ح.:
املخاوف؟

. همّ تعطل ما ح.ح.:

خماوف؟ يف ألنه يف هذا املجال، الله حزب ع.ح.: خماوف

ضد باملطلق  نحنا وهوي التدويل، هلق طيب بالتدويل، يتعلق فيام يشء أول غ.خ.:
هوي بموضوع التدويل كان إذا عنو اليل عم نتكلم املوضوع حسب هو شو يعني؟! التدويل
الله حزب أظن أنو وال التدويل. ضد حدا بفتكر ما الديمقراطية، اإلنسان، حقوق احلريات،
تدويل يف يصري يومتها لو ما إنه للمقاومة. أعطى محاية اليل نيسان باتفاق التدويل ضدّ كان
رشعية املقاومة تكتسب مل املعادلة، عىل الدويل الطرف ودخول الغضب عناقيد بعد احلادثة هلذه
للموضوع نرجع فخلينا الدويل. املجتمع هلا أتاحها اليل هذه الرشعية من ضمن وتستمر معينة
اللبناين. القضاء لت بكون دوّ حمكمة دولية يف إذا كان يعني تدويل هو شو؟ األساس. التدويل
حمكمة عن نتكلم عم نحنا واضح. هذا إنو يعني يكون ل وبتأمّ حمدد. يش عن نتكلم عم نحنا
ملفات كل نقول نجي عم ما نحنا ورفاقه. احلريري رفيق الشهيد الرئيس اغتيال دولية بجريمة
هيدا مش ج. نتفرّ منقعد ونحنا دولية ملحكمة سلموها تفضلوا القضاء يف املوجودة القضاء
رفيق احلريري الشهيد اغتيال الرئيس بجريمة دولية حمكمة عن نتكلم عم احلديث احلديث.
قضاة يقوم أن من أكرب  أهنا تبدو وإقليمياً  حملياً املوجودة  التداعيات من هيدي ألنو ورفاقه
ثانية نقطة يف بعد هوي املوضوع. بس هيدا دولية. معاونة املوضوع بدون هذا بمعاجلة لبنانيون
األزمة. ل دوّ اليل القاتل املقتول، مش هوي بلبنان األزمة ل دوّ اليل بالنهاية إنو نقوهلا، بدنا كامن
بمواقف كان لبنان السافر بشؤون للتدخل دعا املجتمع الدويل الذي هو بلبنان األزمة ل دوّ اليل

.1559 قبل صدور القرار كأنه األزمة. يف دون هذه من حتلّ يمكن أن
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يعني؟ مني ع.ح.:

ضغوطات  يف للتدخل، املجتمع الدويل لنستدعي إنه دعا بيان هنالك كان قول. رح غ.خ.:
ان دعا اليل هو هذا حلود. اللبنانيني ليقوموا بموضوع التمديد للرئيس عم متارس عىل النواب
مل تعد تنتهي  هللق بمتاهة الوقت هيداك من ونذهب آخر قرار فيه ويصدر 1559 القرار يصدر

بكفي. برجع يعني... بس أنا احلريري. رفيق الشهيد بمقتل الرئيس إال

منحكي.  كلٍ منرجع عىل ع.ح.:

أزمة، يف يعني مالط بروفسور النظر. وجهات تسمع عم إنت يعني مالط شبيل الربوفسور
موقف إنو يبدو إنه  حتى هلا.  والرافضني  اآلن الدولية املحكمة  اىل الداعني  بني عميقة أزمة
كيف مبدئية. طبيعة إلو اآلخر مبدئية، وموقف إلو طبيعة موقف املوضوع هو هبذا الله حزب
أيضاً. السياسية والقانونية الناحية التعبري من جاز إذا مبدئيني. موقفني بني هاألزمة نعالج بدنا
ومن نيويورك من العائد أنت بتقديرك هاألزمة نضهر من بدنا كيف يعني؟ نوصل كيف بدنا

مهم؟ جانب عىل مهمة يعني لقاءات

أول  اليوم عشية معكن. اليوم سوا تاريخ شوية نصنع نعمل، الكريم، خلينا ش.م.: أستاذنا
بتقول شو أو الله شو بيقول حزب هبم ما اليوم قانونية. ركيزته األول التوضيح أمر، التوضيح.
سوابق عنده يف وهالقرار األمن. جملس بينبع من قرار املحكمة الدولية قرار اليوم احلكومة.
ضد وحكومة كوسوفو الرواندية احلكومة كانت كوسوفو. ويف رواندا يف سوابق منها عديدة
بتطلبها. كانت العدالة الدولية ألنه متل هاملحكمة ينشىء األمن إنو جملس رأ إنام املحكمة،
مش إنه السنيورة فؤاد الرئيس صديقنا من وحتى  كتري  سمعنا ألنه  مهم وهيدا التاين األمر

بالعكس. قانونياً مظبوط مش سيايس بس طرح هيدا إنه خليني قول مستعجلني.

يعني. كيف ع.ح.:

باحلبس،  اليوم يف أشخاص ألنه أوالً مستعجلني، مستعجلني ليش مستعجلني. نحنا ش.م.:
شخص  أو عرشين 15 يف أظنّ تقريباً جنراالت. وصار األربع هول باحلبس أشهر إلن ثالث
يف يصري ما بال باحلبس نخليهن ما منقدر هول أو بآخر. بشكل متهمني هباجلريمة، موقوف
ننطر ما بنقدر هاحلقيقة. إظهار طلب عاملي عىل يف ألنه مهمة اإلستعجال ونقطة إلن. حماكمة
يستعجل. واحد أكيد ممكن يستعجل؟ واحد ممكن هلق للقضية. بالنسبة وسنتني وتالتة سنة
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ممكن الدولية هاملحكمة .International Criminal Court إسمها دولية حمكمة يف اليوم
احلديث... بيصري عم هيك األمن جملس من بقرار هيدي القضية حتال إهلا

عليها؟ ماضيني مش نحنا بس ع.ح.:

قانونية صعوبات يف هلق هلاملحكمة. بإحالة دارفور موضوع باألمم املتحدة عىل ش.م.:...
خليني هلق ندخل هبالقصة. ما قبل مهم القرار وموضوع اإلستعجال موضوع بس منعاجلها.
العدالة بالفعل ألنه بفهمها الدولية،  للعدالة بالنسبة الله حزب  شكوك بفهم وأنا استفيد، 
بلجيكية وأصدرت كانت حمكمة دولية، حمكمة كانت ما طبعاً شارون. بقضية شفناها الدولية
يف اليوم بلجيكا. يف  للقانون رجعي تغيري يف صار إنام  وشاتيال، صربا ضحايا لصالح  قرار
اإلستعجال ورضورة طبعاً األول الشكل بشكلني: ونرفعها هاملعايري نرفع خلينا خمتلفة، معايري
عائلة الواحد احلريري، عائلة الرئيس بالضحايا، بشكل أسايس مرتبطني احلقيقة وطلب احلقيقة

األشخاص  كل كامن عوائل إنام شباط، بـ14 وا يليل توفّ وعرشين شخص اإلثنني أو وعرشين
مساءلة. وطالبني حقيقة شدياق طالبني ملي محاده مروان احلبيب ووزيرنا كروم غازي بو ييل من
قادر غري يقوله، القضاء يف لبنان ولألسف القضاء نفسه هاألشخاص، كل اليوم من طلب يف
عم نحنا شو شايفني القضاة. بيقتلو بيقتلوهن، املسؤولية. هذه يتحمل أن العاملي العمل هذا يف
جداً مهم موضوع هلق اليوم بالعراق. حسني لصدام موجودة اليل باملحكمة بصري باملحامني
طرح وهيدا طرح عنا الدكتور حسني. اليوم فيها ل يتفضّ اليل عم بالنسبة هلالشكوك الصحيحة
اسمها دولية تداعيات عندها وطنية لقضية بالنسبة نرصالله طرحه السيد حسن اليل جداً، مهم
و17 شخص  القذايف اهتم القضاء بنعرف إنو نحنا اليوم موسى الصدر. اإلمام املغيب قضية
أكرت ألنه نتوصل نقدر ما عم نروح؟! عم هبالقضية. وين ضالعني إهنن التحقيق أظهر آخر.

إلظهار احلقيقة واملساءلة. الكفيلة الدولية اآللية عنا ما إنو بسيط لسبب

بموضوعنا؟ صار شو ع.ح.:

لبنان،  يف ومستعجل جداً مهم موضوع العدالة موضوع إنو بموضوعنا وصلنا  ش.م.:
وحتقيق العدالة موضوع عىل  الوطني التالقي وموضوع جداً، مهم احلريري موضوع يف
عىل العدالة قادرة، حتقيق هذه وليست كافية ليست اللبنانية العدالة ألنو  لألسف هالعدالة،

الدولية. املنابر

يمكن  كيف السؤال: ونطرح الفاصل اإلعالين عىل  نحنا منفوت كلٍ عىل ع.ح.: طيّب.
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حسني احلاج النائب سعادة يا رأيك وما هنائيني يبدوان مبدئيني حتى اآلن موقفني بني ما اجلمع
من املوقف بني ما املوازنة أو التوازن وهي ديب، احلريري يف سعد طرحها التي التسوية بفكرة
الشهيد رفيق احلريري؟ الرئيس من اغتال احلقيقة، حقيقة من واملوقف املقاومة سالح املقاومة

خليكن معنا.

حسني  احلج مع الليلة هذه بربنامج اإلستحقاق الكرام مشاهدينا معكن إلنا عودة ع.ح.:
خوري، غطاس الدكتور السابق النائب للمقاومة، الوفاء كتلة عضو النائب حسن احلاج
معنا إنت وقت بأي تتدخل فيك مالط شبيل طبعاً، املرشح الرئايس املالط والربوفسور شبيل
قبل ما  تدخلك يش يستدعي يف إذا القيت تتدخل بالسياق، يعني مكتبك، فيك live من ألنه

السؤال. جييك

بتاخد  أو 6 أشهر بتاخد بكري، مش أو بكري إنو بعد بالتقنيات بعدنا. عم نحكي يعني حج
يعرب عنها  خماوف يف بالسياسة، يش إلو عالقة يف لكن الزم، هلق من أو سنني 3 بتاخد سنة،
يف التدويل بموضوع حكينا بالتدويل، يف موضوع إلو عالقة السياسية األقنية عرب الله حزب
لزميلنا موضوع هوي اليوم اليل موضوع هناك إنو بفتح امللفات، عالقة إلو موضوع يش إنو
بتعود الدولية ما املحكمة بمحلّ بتبلش إنو خماوف هناك احلياة بيحكي إنو بجريدة شقري حممد
املقاومة. وعىل املامنعة عىل يف هجوم أمريكي عربها يعني يكون وربام ،أخر بملفات بتخلص

واآلخرون متشبثون. متشبثني إنتو ألنه للتسوية؟ توصلوا بدكن كيف بالسياسة،

مساومة  ال عليها نتفق بدنا نقطة أول وبوعدك برسعة. متكامل، جواب نبلّش، خلينا ح.ح.:
احلريري. رفيق الشهيد الرئيس قتل من يف احلقيقة معرفة عىل

كالم عظيم. ع.ح.:

عىل  املساومة أشكال من شكل هو املحكمة شكل املحكمة، فكرة إنو من ح.ح.: فلنطلع
اإلقتصاص بدو املنطقة، والكل وملصلحة البلد ملصلحة احلقيقة الكل بدو ألن احلقيقة، معرفة
بشكل املوضوع هلذا عالقة وال نحسمها، هاي النقطة خلينا فإذاً العدالة. بدو القتلة والكل من
يضيّع حلتى وكموضوع كفكرة املحكمة شكل من يستفيد أن ألحد لن نسمح املحكمة. يعني
مالط، بروفسور الدكتور من سمعت خلص. النقطة الثانية، منها. نطلع خلينا هالنقطة احلقيقة.
مش استعجالو املطلوب اإلستعجال. موضوع  خوري الدكتور  زميلنا من وسمعت مالط،
منه فهمت كأين يف، إنه  مالط الربوفسور ورد  ألنو التحقيق استعجالو املطلوب املحكمة، 
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املطاف... بنهاية يعني بالقانون أستاذ وهوي

الدويل. بالقانون نعم، ع.ح.:

بدي أنا تصحيحاً  التحقيق.  ينتهي  ما قبل املحكمة فتح ممكن إنه منه فهمت ح.ح.:...
انتهاء التحقيق. قبل املحاكمة بدء يمكن فتح حمكمة، ح، ال وضّ

بعدان. منه منفهم كلن ربام قصد، عىل املحكمة، تشكيل إنه أل، ع.ح.:

واليل  التحقيق.  انتهاء استعجال فهو يش استعجال املطلوب إذا بالك. ل طوّ ح.ح.:
إنه حسني مبارك، من الرئيس السنيورة، من أنان، كويف من نفسه، ميليس من نسمعو بلشنا
من سنة. النقطة أكرت يمد يمكن والتحقيق من هلق حمكمة ل بشكّ سنة، أنا يمدّ ممكن التحقيق

التالتة،...

بالتقني. بعدنا هيدا ع.ح.:

هلق... تقني بعدين عم بحكي مش ل بالك، طوّ ح.ح.:

عالسياسة. خدين ع.ح.:

قادر  غري اللبناين القضاء إنه بوافق ما أنا التالتة، املسألة عالسياسة. باخدك هلق ح.ح.:
الضامنات رلو منوفّ أحكام. أنو يصدر وقادر عىل املحاكمة قادر اللبناين القضاء املحاكمة، عىل

ثانية... شغلة كلبنانيني. كلنا نحنا، الضامنات. وكل السياسية والضامنات األمنية

لبناين، ربام  لقايض محاية توفر فيك حلزب الله، الكيل احرتامي مع توفر، فيك إنت ع.ح.:
... جدالً نحكي ، عم مثالً اإلستخبارات العسكرية رئيس يكون فيها بقضيته حيكم بدو

للنقاش. جايني ح.ح.:

قراره؟ فيك حتميلو شوكت، آصف العسكرية السورية ع.ح.:...

السياسية واألمنية، منوفر احلامية بعضنا ملا منتفق بني كلبنانيني، اياه بدنا اليل نوفر فينا ح.ح.:
نقاش يف صار احلريري، رفيق بعد اغتيال الرئيس الشهيد بفرتة ما هالفكرة، يف كفي ما قبل بس
وخاصة يعني احلالية، النيابية األكثرية أنا إفهم كان ممكن بوقتها التحقيق. حول بالبلد سيايس
مفهوم.  هم متهمينها. لسلطة التحقيق موا يسلّ بدن كيف إنه افهموا أنا ممكن آذار 14 حتالف
القوات التقدمي، احلزب املستقبل، تيار يعني احلكومة. ونحنا هني أو السلطة. هني اليوم بس
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القضائية السلطة هني، األمنية السلطة يعني احلكومة، هني أمل حركة الله، حزب  اللبنانية،
شغلة حمكمة؟ تشكل هي بنفسها إهنا قادرة توثق السلطة مش وين املشكلة؟ يعني طيّب، هني.

هاي. كتري كبرية

تقول بذلك. هي إيه: نعم ع.ح.:

األمن  ل ندوّ بدنا إذا نحنا التدويل. موضوع عىل مدخلنا هوي واحد وهيدا جينا، ح.ح.:
بالبلد لة صارت مدوّ كتري إشيا هلق عملياً يف ل القضاء، ل اإلقتصاد وندوّ وندوّ السياسة ل وندوّ
غاية؟ إذا ألي غاية؟ ألي املحكمة؟ ل مندوّ أبينا. بعد أم شئنا األمور، ل تتدوّ عم شوي وشوي
مطلوب املهنية. بكفاءاته اللبناين بالقضاء أنا أثق متاماً كلبنانيني، نحنا احلقيقة، الغاية إظهار كان
اليوم بيقدر ينفي حدا يف فينا ننفي، يعني بالسياسة بعد، األمنية. والضامنة السياسية الضامنة منو
كوندوليزا منسمع اليوم إذا طيّب بوضوح؟ نفسه عن بعربّ باملنطقة عم مرشوع أمريكاين يف إنه
رسية، معلومات مش علني وترصيح ميليس. إال بيقبل ما املتحدة وبولتن سفرين باألمم رايس
يعني عنه. مستنسخة نسخة أو  ميليس إال بيقبل ما يش  وآخر جيبا. عم عندي من مش أنا 
القايض فالن رئيس حمكمة إال منقبل إنو ما جنايات حمكمة بيش حنالنا رصّ إذا هلق نحنا هيدا،
وعم لو بيتدخّ ملا  بالقضاء ل تدخّ مش وبولتون رايس كوندوليسا بالقضاء. ل تدخّ جنايات،

التحقيق... جلنة رئيس إسم عىل دو بيشدّ

فيها. بتخوض عم اليل هاي السياسة ع.ح.:

بعد. جاييك ح.ح.:

األجنبية؟ والوصاية ع.ح.:

تريي  تقرير شو؟ الرسن رود تريي تقرير عملياً؟ وصاية فيش ما هلق ليش أوف. ح.ح.:
فلسطني شامل مع احلدود  ملوضوع  ق يتطرّ تقريره إنو بفهم بقبل، ما بفهم، أنا الرسن رود
رضبت واملقاومة وإجا راح اإلرسائييل الطريان والّ إنو يقول بقبل إرسائيل. املسامة املحتلة

قذائف. مفهوم.

تفهمه؟ ال الذي ما لكن ع.ح.:

لإلصالحات  بند بالبلد؟ الثقايف باملوضوع الرسن رود تريي تقرير شو إلو عالقة ح.ح.:
باإلصالحات اإلدارية؟ الرسن تقرير إلو عالقة شو الثقافية.



318

أحاديث رئاسية
Presidential Talk - Propos Présidentiels

ثقافة السالم. ع.ح.:

اإلدارية باإلصالحات الرسن رود تريي  تقرير عالقة إلو  شو عالقة؟ إلو شو  ح.ح.:
األمور؟ هبذه ما عالقته يقليل الرسن يقدر حداً يف املقبل؟ اإلنتخاب وبقانون

للتذكري... ع.ح.: القرار 1559

عالقة هباألمور. إلو ما ح.ح.:

إنتخايب،  إستحقاق عىل 1559 موضوع انفتح رت إنت، ذكّ إذا سمحتو، انفتح كان ع.ح.:...
اجلمهورية. رئاسة عىل موضوع، عىل

شو  األخرية. االنتخابات موضوع وعىل 1559 القرار  اجلمهورية.  رئاسة دقيقة. ح.ح.:
تصيبو اليل عم القادم؟ قانون اإلنتخاب اإلداري؟ و اإلصالح و الثقايف؟ باملوضوع عالقة إلو

بالتحقيق. األمور فيها اعرتفت السلطة

جيد. ع.ح.:

والرئيس  بريوت عىل ديبيل إجت طيب. ينقلب. وعم تدويل، تدويل، هيدا هيدا ح.ح.:
عىل نيويورك. راح السنيورة

إنو... واحتجيتو عىل ع.ح.:

عبريوت. وإجا سوالنا ح.ح.:

الرئيس السنيورة. سلبي من إلكن موقف وكان ع.ح.:

السنيورة وبتّهم  الرئيس بكالم بوثق أنا بيقول، السنيورة الرئيس عاطول وعاطول ح.ح.:
يف بيقول: ما الرئيس السنيورة اللبنانية، الداخلية بالشؤون التدويل والتدخل هوديك بمحاولة
واإلقتصاد. السياسة بني ربط يف بتقول احلكومي بالقرص ديبيل واإلقتصاد، السياسة بني ربط
تتوقّف ومل دائمة ودؤوبة حماوالت أمريكية هناك أنّ منصف كون حتى قول بدي األقل عىل
منشوف كلبنانيني نحنا األمر، هذا أمام تفاصيله.  بكل  اللبناين السيايس بالوضع لإلمساك

التدويل. ف نخفّ بمزيد من التدويل. نسمح ال أن مصلحتنا

بعد... يف فكرة األفكار. واضحة هيدي ع.ح.:
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أخرية. فكرة بعد يف ح.ح.:

الربوفسور. وبعدان إىل الدكتور إىل ل. لنعد تفضّ ع.ح.:

خيلّ  هلق نحنا إنو بتقول؟ شو األخرية الفكرة فيني. ما رسيع قدّ بكون قلت أنا طبعاً. ح.ح.:
ن وهّ بدي مشاكل. ما بالتحقيق يف بنيّ إنو خاصةً ناته. مكوّ تكوين شو ونشوف التحقيق ننطر
أيضاً الضعف. وبنيّ يف بعض النقاط بنيّ هبالتحقيق بدي قول عمل. البعض ما متل التحقيق
ميليس صحفية، مؤمترات عملو بدي هاو الشهود اليل نفسه، شو ميليس لسان عىل بالتحقيق
إهنا عىل  العامة للقيادة الشعبية  اجلبهة  فيه بيذكر اجلمعة يوم املتحدة لألمم تقرير م  بقدّ نفسه
الصحافيني صحفي وبيسألوا مؤمتر بيعمل اإلثنني امليتسوبييش. وهنار فخخت سيارة هي اليل
إنو بقول احلادثة، هيدي بس أنا العامة. للقيادة الشعبية ن اجلبهة خصّ ما بقول باألمم املتحدة،
هلق موقفنا بيبدا. نحنا باملحكمة البحث وساعتها التحقيق ينتهي خيلّ حوله. أسئلة يف التحقيق
أو مشكلة نعمل داعي يف ما بالبلد، مشكلة نعمل داعي يف هيك، ما اآلخرين موقفن هيك،
األطراف كل بيملكو اليل بالوعي الوزرا بمجلس صار اليل أو نكربّ النقاش وهيدا الوضع م نأزّ

املوضوع... ل ونأجّ جلنة التحقيق عمل متديد يطلبو دو، يمدّ قرروا إنّن

املحكمة. موضوع متديد وتم ع.ح.:

إذا  احلكومة، ل  بتشكّ اليل األكثرية حتالف  داخل  تنشأ التي اخلالفية  النقاط إذاً ح.ح.:
داهم... مش االستحقاق إذا لآلخر، منّاقش داهم اإلستحقاق

استقالة  هي أمل - الله حزب الثنائي واستقالة باخلروج، باالستقالة، هتديد يف بس ع.ح.:
الرتكيبة اللبنانية. عىل بتأثّر

بسيط... سؤال إسأل بدي أنا شو؟ إذا انتبه. ح.ح.:

للدكتور. نعطي خيلّ ع.ح.:

يف  إذا تقول أنا إنك الديموقراطية اللعبة الديموقراطية؟ اللعبة شو هيي خلّصت. ح.ح.:
ومع بعمل؟ عم بكون شو وإالّ ما إيل حق؟ احلكومة. من إضهر بقدر موافق عليه مش أنا يش
عمل احلكومة، استمرار عىل حريصني نحنا هلق، هون دلك، وعىل التلفزيون بأكّ برجع ذلك

منحسّ ملا  احلدود. أبعد إىل بالبلد واإلقتصادي واألمني السيايس االستقرار عىل حريصني
أبعد احلدود إىل  حوهلا واحلوار النقاش نطلب عم حساسة، كتري جوهرية، كتري يف نقاط إنو
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البلد. حتفظ قرارات إىل والنقاش بالتوافق نوصل ومنتمنى

إللك. الوقت املوضوع. عىل هذا نقاط عدة إنت لت سجّ نقاط. عدة دكتور، جيد. ع.ح.:

يكون  ال قد األمم املتحدة تقوم به ما اهلجوم عىل كل إنو قول بدي يعني يشء أول غ.خ.:
تريي عىل ثم ومن ميليس تقرير ميليس وعىل عىل أول يشء اهلجوم ابتدأ احلكيمة. بالسياسة
رود تريي بتقرير إجا يش كل موافق عىل نقاط، وأنا منّي أخطأ بعدة قد يكون اليل الرسن رود
مانع يكون عندي ما أنا هاهلجومات هيدا بيدرسون، يعني مهمة عىل باملناسبة، ومن ثم الرسن

هاالختالف... عنّا

يعني. سياق صعيد عن تتعد ع.ح.:

قد  طابع هلا حمددة دول يعني مع مانع يكون عنّا خالف عندي ما أنا غ.خ.: إيه. صحيح
املتحدة، هجوم حيمل األمم مؤسسات  هجوم عىل لكن باملنطقة.  معيّنة مصالح عندا يكون
عند قلق خيلق هيدا إنو املوضوع؟ هبيدا ي نكفّ بدنا  لوين  نحنا إنو اللبنانيني عند قلق بطيّاته

الدويل. املجتمع مواجهة عىل قادرين غري نحنا اللبنانيني إنو من كبري طرف

الدويل. املجتمع نواجه طالبني مش ح.ح.:

بقول... عم أنا بس صحيح. غ.خ.:

بمواجهته. ر نفكّ عم ما ابداً، ح.ح.:

ياهن. عددتلك هجامت سلسلة عندو اهلجوم أما أنا، بس جيد. غ.خ.:

مواقف.  عن نعربّ عم ح.ح.:

يف  كان يعني الرسن، رود  لتريي بيدرسون،  لغري لتحقيقه، ميليس، من ابتدأت غ.خ.:
سلسلة...

إجيابية. مواقف عن نالو وعربّ معه مجربي وحكينا استقبلنا ح.ح.:

بسياق... إجا املوضوع هيدا غ.خ.:

ما... قراب يكونو ملا يكونو، بفضلوهن ملا التالت. العامل بحبّو ع.ح.:

فينا. و بحسّ ح.ح.:
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باملنطقة. أمريكي مرشوع يف إنو أساسية شغلة عىل احلاج  مع وافق بدي  أنا هلق غ.خ.:
فرض حياول أن أحد سامته من باملنطقة األمريكي املرشوع هيدا يكون قد مرشوع يف صحيح.
تقولويل فيكن العربية. طيب املناطق يف كل أو سوريا يف أو لبنان يف أو العراق يف كان إن مصاحله
لبنانياً نتفق أن حمددة: اسرتاتيجية نطرح عم نحنا املرشوع؟ هذا ملواجهة اسرتاجتيتنا شو هيي

فيها. واياكم نحكي نحنا لوا اسرتاجتيتنا فتفضّ هي هذه للعامل ونقول يشء، كل عىل

موافقني. ح.ح.:

عن سالح  الشيخ سعد قالو الكالم اليل سمعت وإنت املقاومة، سالح عن كان غ.خ.: إذا
املجتمع بدنا نواجه وايّاك أنا وإذا يشء عن كل إذا كان الدويل، التحقيق عن كان إذا املقاومة.

متوحدين؟ أو قني متفرّ الدويل، منواجهه

متوحدين. ح.ح.:

الطائف.  واتفاق  الدستور هوي كلبنانيني مجيعاً بريبطنا اليل متوحدين. منواجهه غ.خ.:
هلالنقطة. إرجع بدي هلق املتبعة. الدستورية لآلليات نحتكم بدنا

خيي. يا إضهر ما بدي خلوين عم بقلّك إنو إذا هو عال. ع.ح.:

هلق  وخترج. تعرتض أن وتستطيع تعرتض أن تستطيع طبعاً الوزرا، جملس  يف غ.خ.:
خطاب األعامل جدول خارج من  طرح عندما  اليل هوي األداء عىل صار اليل  االعرتاض

السنيورة. الرئيس يناقشه حاول اليل األسد الرئيس

رفض الثنائي... والذي ع.ح.:

الوزير  يرتكو واحد. وزير ويرتكو كلن يطلعو بتمنى كنت وأنا رفض.  والذي غ.خ.:
طيب عنه. نتحدث عم اليل الطابع هذا تأخذ كي ال أخي يا خارجية. وزير هوي اليل صلّوخ
منقول سيايس كموقف موقفكن ننظر إىل أن األخر السياسية األطراف نحنا كلنا منا مطلوب
إنو إنتو منكن أيضاً مطلوب طيب هذا موقف سيايس. الشيعية. الطائفة موقف مش إنو هذا
الطرفني من مطلوب يعني. اجللسة. شغلة بسيطة هبذه واحد وترتكولكن النظرة تسامهو هبذه
عندما ألنو أد املوضوع هذا واحد. مطلوب من طرف مش معينة. هنالك ليونة يكون أن
يشء أول تناقش. أهنا ال إرصار يف وصار الدولية املحكمة الدولية، التحقيق مناقشة جلنة حاول

معينة. نقطة األعامل جدول عىل يضع أن قادر رئيس احلكومة بتعرف، إنت
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اجلمهورية. رئيس وحده اجللسة. داخل بيقدر ما األعامل جدول خارج من ع.ح.:

املوضوع  هذا مناقشة ترفض إنت فيك اجلمهورية. رئيس مع االتفاق مع صحيح. غ.خ.:
املحكمة مبدأ حتى ترفض وإنو فيك تناقش نناقش. ال، بدنا وقال: الوزراء جملس تغلّب إذا
هذا إىل ي بيؤدّ عم هيدا كلّن جمموعني، الوزراء ع منطلّ منطق إنو إىل اإلحتكام بس الدولية.
جو تنخلق متشنّج. جايني جوّ وياك أنا أعمل إنو هلون جايي ما باملناسبة وأنا املتشنّج. اجلو

تفاؤيل.

ختاف.  ما ح.ح.:

يستهدف  مرشوع يف إذا بكون تفاؤيل جو بالبلد. تفاؤيل تإخلق جو جايي أنا صحيح. غ.خ.:
خلينا بالبلد، حقيقية دولة خلق الدستور، إىل االحتكام ملواجهته: الوحيدة الطريقة املنطقة، هذه
نواجهه. وما منقدر ساعتها املواضيع بكل موحدة. لبنانية وخلق اسرتاجتية دولة حقيقية، نبني

هيك. غري طريقة يف

عليه. موافقني ح.ح.:

جاوبت عىل  ما كامن إنت طيب هيدا يعني مالط. للربوفسور أعطي ما قبل ع.ح.: بس
وإنتو كني  متمسّ إنتو طيب  إنو هوي اليل  حسني احلاج عليه جاوبني ما كامن  اليل السؤال

البلد؟ لني معطّ نضلّ هيك رح كني. متمسّ

البلد؟ ل معطّ ليش وين؟ ح.ح.:

عم منقول... نحنا غ.خ.:

لو. بتعطّ إنتو و لو بعطّ هنّي ع.ح.:

ل بالك. طوّ ح.ح.:

اللبنانيني  من حدا ما يعني احلقيقة. بكشف بس مش مرتبطة احلقيقة عم منقول نحنا غ.خ.:
احلريري مني قتل رفيق أعرف بدي احلريري؟ رفيق قتل مني أعرف بدي ر إنو والّ بفكّ كان عم
موضوع هلّق عرب حمكمة دولية. عرب إنشاء هيي الشخص هذا معاقبة آلية يعاقب. اياه وبدي

اللبناين... للقضاء ممكن كان لبنان يف كانت القصة موضوع لو اللبناين، القضاء

للقضاة. بيقتلوهن قال إنو هالكالم. قال، أيّد شبيل مالط ع.ح.:
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يتخطى  أمني  جلهاز  اهتام يف هلق يعني حتكي  عم إنت واتنني، واحد. وأنا، هيدا غ.خ.:
عم منحكي اللبناين؟ القايض ي مينوّ اإلقليمي. بالوضع ق متعلّ أمني جهاز اللبنانية. احلدود 
عىل حتكي عم فإنت إليه. ه املتوجّ هوي االهتام اللبناين. هيدا - السوري األمني اجلهاز عن

أنا بتمنّى... هلق اللبناين. القضاء مقدرة تفوق شغلة

دكتور. يا ح.ح.:

إنو  بينحكى عم  تالت. طرف يا أخي ويطلع أبرياء كلهم  بكرا يطلعوا إنو  بتمنّى غ.خ.: 
إنتو عم تتهمو... ليش

التحقيق؟ خلص ح.ح.:

اليل  حسني احلاج طرحه سؤال آخر السؤال: شفت موضوع. هناك املالط شبيل  ع.ح.:
ني: شقّ من هوي السؤال خلص. ما والّ املحكمة موضوع عىل التحقيق؟ لنفوت خلص هوي:
ما عم بيطالب ننطر متل بدنا أو خيلص التحقيق ما قبل أن ننشئ حمكمة نستطيع هل إنو هوي
الثاين األول. هيدا السؤال األمور؟ جمريات عىل املوضوع بأثّر ما يف، وفينا ننطر وما الله حزب
عىل البلد؟ وصاية إىل مرشوع املعامل واضحة غري دولية حمكمة تتحول أن يمكن كيف هوي

هباملوضوع؟ فيك تعطينا شو بروفسور برتيد الله. إذا حزب خماوف وهيدي

موجود. اليوم فيه خلل يليل يف للحاج. االحرتام قانونية مع طبعاً نقطة ش.م.:

معليش. ! آيه كامن. غطاس الدكتور مع ختتلف فيك بس ع.ح.:

األمور  حتى نقدم مهمة اليوم إنو هاحللقة ري عن جدّ تصوّ بس كامنه. ال كامنه، إيه ش.م.:
بنيويورك. أي تصري مهم هو ما مطرح بتصري عم اليل ببعض التطورات جذري، شوي بشكل
يتم الدويل هالتحقيق أنو املوجود اخللل اليوم الدكتور حسني، أثاره يليل  للموضوع  بالنسبة
باملحكمة الدويل  التحقيق تربط معقدة أصولٌ هنالك دولية. حمكمة رعاية دون من اليوم
أن للمحقق يمكن ال ، عامةً طبيعي. وغري غري كايف هذا القانونية اللبنانية. وباألصول اللبنانية
مش اليوم، قوس القضاء. عىل جالساً يكون قايض وهو فوقه. قايض رعاية دون من يتحرك
بيصري حتقيق عم إنو اليوم طبيعي مش يش يف مهم من هالناحية. االستعجال إذاً هيدا. موجود

قانوين دويل. ظلّ بال دويل

عيد. الياس عيد. القايض الياس مش مظبوط. ح.ح.:
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يف  موجود. عيد الياس يف إنو إعرتاض يف  ما، قبل بس  كالمك عىل إعرتاض يف  ع.ح.:
عيد. الياس القايض

عندك حمقق دويل بريجع  مش طبيعية. األمور تكون عم هيك اليوم شان ومن أكيد ش.م.:
وهيديك هاملوقف ياخد إنو  اللبناين القايض وبينصح لبناين لقايض األمور  ل بحوّ بعدانه

املوقف.

اللبنانية. الدولة مع ع توقّ الربوتوكول اليل هيدا ح.ح.:

ويف  حمكمة تنشأ برواندا، أو مثالً بيوغوسالفيا هلق حمكمة. يف ما إنو سببه هيدا ش.م.:
بمجلس أحر كان يعني موجودة. مش هاي حمققني. وقضاة وحمقق هباملحكمة عام مدعي

هباملوضوع. متكاملة قانونية يف رعاية تيكون دويل حتقيق يف يبدأ باملحكمة بعدان يصري األمن

. ما نشطّ حلتى إلختصاصاهتا طيب. بالنسبة ع.ح.:

يش 20  موقوفني. اليوم ناس يف إنو وغري قصة مستعجلني إنو الضحايا قصة وغري ش.م.:
وإضافةً حماكمة. بال هلاألشخاص باحلبس نخلّني نضلّ منقدر حماكمتهم. ما مطلوب موقوف
املحكمة موضوع بتنفصل، ما والعدالة  العدالة  هبمني اليل أنا ألنو جداً مهم وهيدا  حاج، 

فيينا؟ عىل راحو ليش هاألشخاص اليوم السوريني. للمتهمني بالنسبة جداً مهمة الدولية

يف متهمني. ما ع.ح.:

املتشنّج بلبنان، بتسرتجي  بالوضع إنت سوري، إذا اليوم لبنان؟ عىل إجو ما ليش ش.م.:
يف برأيي أنا فيينا؟ وليش عىل راحو ليش الطريق. حجار عىل بيزتّوا علني لبنان؟ عم عىل جتي
فيها طرف متل عدالة يدخل لتحقيق لبنان يف جداً ثقيل اجلو ألنو فيينا؟ يروحو عىل حكمة إنن
ز نركّ حتى القضايا ل  ونسهّ االعتبار بعني ناخذها خلينا األمور هيدي إذاً السوري. الطرف
حرضتكن وال أنا وال هالناحية ال من وأظن مقوماهتا، العدالة نفسها، موضوع عىل أكرت شوي

فيها. غطاس منختلف الدكتور

ممكن  هيدا كالم إنو يعني السيايس باملوضوع تسمعني، عم السؤال إذا املالط، شبيل ع.ح.:
الوصاية؟ أدوات أحد

ببالدنا االستعامر بتاريخ كبرية مشكلة وعندي بفهمها الوصاية أنا ،D’accord ش.م.: 
ح وضّ خليني  بس خطر، يف مظبوط مظبوط، الوصاية يف. أهلنا بو  وتعذّ كتري بنا تعذّ واليل
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عاملية بندوة  بشرتك عم  كنت أسابيع تالت  من بقلكن أنا األمريكي، املرشوع  عن احلديث 
 Legal وه بسمّ اليل املسؤول املتحدثني األشخاص ومن األمريكية. املحامني نقابة نظمتها
شخص أعىل ،Bellinger إسمه  شخص  أعىل يعني State Department لـ   Advisor

جايي كانت الدولية للمحكمة املشكلة الدويل. للقانون  بالنسبة  األمريكي  اإلداري بالطاقم
ينجعل بيخافو ألنو بحبّوها ما الدولية. للمحاكم بالنسبة األمريكان موقف بتعرفو إنتو منه.

بتطالن. دولية عدالة

بس. إللنا بحبّوها إللن بس بحبّوها ما بس. إللنا بحبّونا عم بقول حسني احلاج ع.ح.:

األمريكان. دولية عىل حمكمة يف تكون ممنوع ح.ح.:

هلاملوضوع.  بالنسبة معي وصار هالشخص مع صار حديث بنقل عم بس مظبوط. ش.م.:
إذا  Ad Hoc بس يعني .Ad Hoc كانت حتى إذا الدولية للمحكمة بالنسبة متلكئ الرجل إنو
الدولية املحاكم جتاه خاص أمريكي بنمط متعلقة ألسباب ورفاقه، احلريري بموضوع بتتعلّق
شوي أكرت بالتفصيل يشوف الواحد بدو الوصاية. موضوع شفتو كيف إذاً حق احلاج. ومعه
إسمها فيها، وللعدالة بالدنا لتاريخ بالنسبة ومهمة جديدة بقضية معه يتعاطى بدو كيف
حاج. جداً مهم موضوع وهيدا التعطيل هلق اليش. ذات هيي اليل املختلطة أو املحكمة الدولية
ك نقدر نتحرّ ما جيعلنا عم اليوم اليل الشعب. ثقة فقد مجهورية رئيس ألنو عنا التعطيل عم جيي
علينا جرّ حلود إميل إسمه لألسف هالباب لوصاية دولية، رجل ونفتح القضايا هبالقضية وكل
اليوم الدستوري. غري هالتمديد بسبب خوري، غطاس الدكتور قال ما متل بسبب، اهلوالت
مجهورية رئيس عنها صدر كبرية تنافسية معركة  يف وصار اجلمهورية رئيس من  ختلّصنا إذا 
يف ألنو متامسكة هي ما متامسكة. احلكومة حكومة بتكون دولياً وقع مالّ ر بتتصوّ إنت جديد،
طاملا إلو. املقربني أقرب مقتل سبب هوي إنو السنيورة فؤاد يعترب حلود إميل إسمو شخص
باملازوت، تعطيل يكون رح تعطيل هبيدا، يكون رح احلال. يميش رح ما هيك مستمرة هاألمور
كنيابيني، إنتو دوركن هيك شان من املجاالت. بكل الدولية، باملحكمة تعطيل يف يكون رح
مجهورية النتخاب رئيس مناخ جديد خلق اإلمكان قدر لو تعجّ إنو النواب، بمجلس كأعضاء
بيكون اجلديد وهالرئيس اجلمهورية مجهورية. رئيس نفيس طرحت هيك شان بالتنافس. ومن
بكون عندئذٍ والتحرك متامسك. جديد حكومي بطاقم له مثيل بعد االنتخاب ال عليه يف إقبال

.حمكمة ومستويات أخر مستو عىل هائل ك حترّ
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إللك. إنتخابية دعاية هيدي جيد. ع.ح.:

طبعاً. إيه ش.م.:

. سهالً و أهالً عىل كلٍ ع.ح.:

يف ألنو تإتسىل. أنا عم بنزل عم بنزل عاالنتخابات مش أنا ضمريية. ثقة طبعاً مع ش.م.:
أيلول. 3 من أزمة دستورية خانقة عناّ

عىل منفوت اجلامعية. املقابر مسألة منفوت عىل منرجع الفاصل اإلعالين بعد .OK :.ع.ح
اآلن هناك حتى الله بحزب موضوع، هيدا السورية. السجون يف اللبنانيني موضوع املعتقلني
هبالناس عوا تتطلّ إنو عم تبيّنو هيكي يعني عمل، تقدمون عىل ال أنكم يعتربون كثريون يعني

السورية. بالسجون املوجودين

منجاوبك. اإلعالين Breakالـ بعد ح.ح.:

معنا. خليكن ع.ح.:

النائب مع اإلستحقاق برنامج من هبذه احللقة الكرام مشاهدينا معكن إلنا عودة  ع.ح.:
شبيل مالط. خوري والربوفسور غطاس الدكتور والنائب السابق احلاج حسني

املقابر اجلامعية بموضوع موضوع التحقيق قلتلكن متل ما موضوع عىل روح بدي أنا كنت
ملوضوع، يف يرجع مرصّ بدو حسني احلاج فيها. حتقيق دويل عن مطالب واحلديث عنجر يف
تيكون اهلوا حتت نحكي كنا عم وأنا، ميليس تقرير التوضيحات عىل موضوع بعض عندو
هذا إنو حسني يعترب احلاج التحقيق هذا وهوي إنو الكرام مشاهدينا يش واضح أمامكن كل
حزب وتأخذ عىل إنو أخر تقول نظر وجهة هناك أن حني به يف طعن ميليس يعني التحقيق

ما خيلص. قبل التقرير هجمتو عىل طيب حاج حسني إنو يا وتقول الله

التزمنا... نحنا عالتقرير. هجمنا ما نحنا ح.ح.:

استنفار  وعمل التحقيق عىل هجم إال ما الله مسؤويل حزب من موقف ما يف بخطط، ع.ح.:
بقواعدكن ضد التقرير.

عىل  قوا يعلّ الله حزب مسؤولو بدأ  أيمتى منشوف  زمني، جدول منجيب إذا ح.ح.:
حزيران. أواخر تقريباً حزيران بأواسط بلّش ميليس إنو منشوف التحقيق.
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بلّشتو. آب يف إنتو ع.ح.:

ليش؟  أيلول. آخر التفاصيل. بيتابعو عم اليل الناس من  أنا أيلول. آخر  ال، ال  ح.ح.:
م مقدّ هوي نحنا. فيه مش طعن هوي أول تقرير ر إنت، متذكّ إذا مليليس تقرير بلّش أول ألنو
أول هاي الصحفي. بمؤمتره هوي نفاها للقيادة العامة الشعبية اجلبهة قلتلّك عن معلومات
وموضوع يق الصدّ زهري  موضوع  بعد  فيام إجا طيب. .Mr. X موضوع وحدة تاين وحدة. 

أنا... مش هسام. هسام

فيها. السوريني وجهة أخدتو ع.ح.:

إعالمية  بوسيلة أنا أمامك وهلق السوريني نظر وجهة أخدنا ما نقول عم نحنا ال، ح.ح.:
إنو قالت التحقيق جلنة نحنا. مش ح توضّ التحقيق جلنة نطالب هلق الناس، نحنا عم كل وأمام
التحقيق هوي قالت جلنة وهي إفادته. ملىض أيلول آلخر أواخر حزيران شهد عندن من هيدا
عم هون يا صحفي. مؤمتر وعمل السوريني عند صار ما بطريقة وهيدا عندن. شاهد األساس
فيينا. عىل راح فهمنا إنو وهلق التحقيق، جلنة من مطلوب حيكي صح. عم هون حيكي صح، يا
تقول التحقيق جلنة مطلوب معه. يتحقق فيينا راح عىل إنو صحفية بمعلومات قرينا هيكي
تقريرها ر بيان، تصدّ بدا التحقيق جلنة هلق تقول هي التحقيق بيصري حول عم اليل هيدا اليش

بمنتصف هيدا الشهر.

ميليس... عىل فيينا. ما راح إنو contrôleمن الـ عم بيقولو ع.ح.:

ال  ح. توضّ التحقيق هيي جلنة مطلوب بعرف. ما بالصحف، قرينا قلتلك سمعنا، ح.ح.:
جيروا عم فريقو و ميليس يف املوجودين. وال حدا من الدكتور وال أنا بلجنة التحقيق وال إنت
طيب. نقضتها. مش أنا حتقيقه. فقرات نقض فقرة من الصحفي بمؤمتره هو قلتلك التحقيق.
إنو قلّك خيي يا كسيايس لبناين مش كمواطن حقي النقاط، هذه بترتاكم هيك، بشوف ملا أنا

يش... يف

أسئلة. تطرح أن ع.ح.:

التحقيق. فيها جيري عم اليل ية أسئلة عن اجلدّ إطرح حقي ح.ح.:

. سمحتيلّ إذا حسن حاج يا بس ع.ح.:

إظهار  عىل حريصني إذا ما احلقيقة. إظهار عىل حرصاً هالفكرة، خليني بس دقيقة، ح.ح.:
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شو يقول منه مطلوب ، ميليس يفلّ وبدو ميليس اعتكف منه، هلق مطلوب ميليس احلقيقة
عم بعدين حها، أنا بدي وضّ اليل قلت األخرية النقطة أنا. هيك، مش صار وليش النقاط هيّي
املحاكمة بلّيش هلاملحكمة تقول بس فيك حمكمة، ل تشكّ ممكن يعني هل قانوين، سؤال بسأل
حول مبدئي خالف أو سيايس خالف هلق نعمل شو معنى طيب خيتم التحقيق. أل. ما قبل

أواهنا؟ يئن مل نقطة

دكتور. تفضل ع.ح.:

املحكمة  يرفض عم اليل األساس املوقف بفتكر أنا األخرية. النقطة من بلّش بدي أنا غ.خ.:
وفرض لتدويل لبنان هيّي الدولية املحكمة إنو قال اليل الرشع، عىل لسان الوزير الدولية جاء

سوريا ولبنان. عىل إمالءات

كامن.  قاهلا بمرص مبارح ع.ح.:

مصلحة  إلو  يف شو نتساءل عم نحنا معنيّ تنسيق  يف  وكأنو تبنيّ  املوضوع فهيدا غ.خ.:
سوري - لبناين أمني جهاز حول شكوك يف املوضوع هذا املوضوع. هبذا يدخل إنو الله حزب
وحتى هالتحقيق إذا التحقيق. بكرا نستبق ال نحنا حتقيق. ويف حماكمة ويف املوضوع هبذا ط متورّ

حزب الله... ملصلحة مانو حاج يا بالتحقيق التشكيك

دكتور... يا نحنا، يا دكتور، منشكك عم ما ح.ح.:

ي.  كفّ خليني غ.خ.: بس

ح.ح.: تفضل. 

بلحظات  ممكن حتقيق أخر متل أيّ التحقيق هذا معني. يف حتقيق فكريت. ي كفّ رح غ.خ.:
نتيجة التحقيقات بالنهاية حتقيق. أيّ متل كاذبون. وشهود صادقون عليه شهود يدخل معينة

احلقيقية. الصورة هيّي شو تعطي

عظيم. عظيم، ح.ح.:

هذا  هجومات. نعمل ألنو لزوم ما يف الوقت: هبذا بدي قولو أنا اليل هلق غ.خ.: منيح.
مظلة حتت جيري هذا حتقيق فرنيس. حتقيق ولنو ولنو حتقيق رويس أمريكي، منو حتقيق التحقيق
لألدارة يكون ألنو جمال يف ما اجلنسيات، من خمتلف املحققني من يف جمموعة املتحدة. األمم
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إن األخرين. عند يف هواجس إنو نفهم عندكم، هواجس فيه إنه نفهم تأثري. األمريكية وحدا
معنيّ تنسيق يف هذا كأنو اليوم منقول عم . نحنا اجلوّ هذا عم ختلق هيّي هذه اهلواجس مسايرة

الدولية الدولية. املحكمة باملحكمة نحكي إنو علينا ممنوع الرشع، بصفي فاروق بيحكي إنو
عم منقول نحنا اللبنانيني. املتهمني ويتجاوز اللبناين. القضاء يتجاوز الوضع هذا ألنو مطلوبة

بعدين. فيه منحكي قيت والتوّ دولية حمكمة مطلب تسايرو إنتو إنو فلنطمئن حاج، فلنطمئن

التحقيق بنتائجه  يظهر وعندما وبدها تظهر احلقيقة، احلقيقة بدنا كلنا إنو فلنطمئن ح.ح.:
منبلّش...

بـ... مرتبطة احلقيقة جيد، غ.خ.:

بكالمك... بس ع.ح.:

عليه. بدي إحكي يش بس بكالمو ح.ح.:

أو  التامهي من يش بيشبه ما إنو منّي. قلت اليل كالمو للدكتور بمناسبة بس طبعاً ع.ح.:
خمترصه ي اليل برّ نبيه للرئيس اليوم كالم الله. حزب وخطاب السوري اخلطاب بني الصدفة ما
هيدي هالصورة خالل من اآلخرين ومبيّنني بوطنييّتنا مطعون الشيعة مبيّنني نحنا إنو املفيد

بالعروبة. والطعن بالوطنية الطعن بني نوفق كيف بدنا بعروبتي. مطعون صحيحة الغري

ح... وضّ بدي غطاس، رد عالدكتور بديش بدي، قلت لذلك أنا ح.ح.:

هالصورة...  عىل الرئيس لدولة هني بدي كلٍ عىل ع.ح.:

موفقة. مجلة كتري ح.ح.:

فيا. ق موفّ ع.ح.:

هلق...  كان ح.ح.: إذا

. احللّ عطانا ما بس ع.ح.:

لنفيس إهتم  بسمح أنا ما آخدينو األمريكان، أخد موقف املستقبل تيار هلق كان ح.ح.: إذا
يعني ال هيدا يف. مقتنع هو موقف أخد األمريكان. ألنو مع بينسق عم أو تابع إنو املستقبل تيار
يمكن موقف، نحنا فإذا أخدنا من أمريكا. أوامرو وعم ياخد ألمريكا تابع املستقبل تيار إنو
نحنا قول إنو بدي يتهمني، حلدا بقلّك، ما بدي قول ما بسمح أنا املوقف السوري مع يتقاطع
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مظبوط، مندرسها منحللها بافكارنا، منقتنع منفكر، نحنا حدا، من بموقفنا أوامر مناخد  ما
موقفنا. ومنعلن مظبوط،

إنو... إهتمتو ما أنا بوافق عىل الكالم، أنا غ.خ.:

إهتمتني.  إنك قلت ما ال ح.ح.:

يف هذه الصدفة. حتكي عم إنو هيئتك، ع.ح.:

مش... التقاطع خلق جو هيدا تقاطع، يف إنو أنا قلت غ.خ.:

دكتور. يا هون نتفق ينا خلّ إذاً ح.ح.:

ال  منقدر، ما  اياها.  عطيتك اليل املالحظة نفس عىل  نرجع منقدر ما كامن لكن  ع.ح.:
يبدو... يعني إستنفار وهناك إستقطاب هناك إنو حاج يا ننكر أن نستطيع

شيعي!!! فرنجية سليامن شيعي؟؟؟ فرنجية ليك، سليامن ح.ح.:

األسد. بيت فرنجية خماوي سليامن ع.ح.:

ل بالك. طوّ ح.ح.:

تاين. موضوع عندن. ربيان ع.ح.:

بينو  القيامة قايمة كانت؟ كانت شو ميشال عون العامد الفرتات، مواقف من بفرتة ح.ح.:
ليك البعض،  إهتمو ما متل سوري؟  صار األشرتاكي. التقدمي  وحزب املستقبل تيار وبني
هبدوء نتحاور خلينا التالية: هي غطاس. الدكتور ذكرها أساسية نقطة نتفق، خلينا بلبنان نحنا

جنب. اإلهتامات عىل نحط البلد. ملصلحة املوقف ر البلد ونظهّ وملصلحة

عال،... طيب ع.ح.:

بيطلع التحقيق،  هيك؟ ملا منقول نحنا عم نستبق؟ ليش عم التحقيق، ليش يطلع ملا ح.ح.:
السوريني، طلع غري إذا يف طبيعة ما. السوريني طلعو ما إذا ما، طبيعة طلعو السوريني يف إذا إنو
خلص إنو اهتام سوريا. عىل مستعجلني طيب ليش طبيعة تالته. يف منفكر فيهن عم اليل غري إنو

شو. بعرف وما بلبنان نحاكمن فينا وما سوريني أكيد

السؤال... هذا الدرجة؟ إىل هذه سوريا عن بالدفاع مستقتلني وليش ع.ح.:
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سوريا. عن بالدفاع مش مستقتلني ليش بقلّك. أنا ح.ح.:

عنك؟ سألتو ع.ح.:

قال منو تقريباً بعد ميليس إجا رجع كالم، قال فيتزجريالد ألنو ليش. قول رح أنا ال غ.خ.:
نفس... التقرير وهألّ الكالم، نفس

املصدر. نفس هول. املصدر نفس ح.ح.:

خطرية. شغلة الدولية باملرجعيات التشكيك حاج، يا غ.خ.:

ك. شكّ عم ما ح.ح.:

إيرلندي. فيتزجريالد إذا غ.خ.:

باتلر  جلنة عىل باخدك الدولية باملرجعيات ك شكّ بدي بلّش دكتور، إذا دكتور، ليك ح.ح.:
طلعت الشامل الدمار أسلحة عن جلنة مفتّشني أول بالعراق .CIA ها كلّ طلعت اليل بالعراق.

.CIA ها كلّ

يف... قال إنو ما بليكس شامل. و أسلحة دمار ما يف إنو قالو و غ.خ.:

يش. طلع غري بليكس بالك. ل طوّ ل بالك. طوّ ح.ح.:

.nuclear ما يف قال الربادعي و غ.خ.:

إيه  املوضوع يف هيدا عىل فوت بدي ل بالك. إذا طوّ بالك، ل بالك، طوّ ل طوّ عظيم، ح.ح.:
بدي السوري، بس ئ برّ بدي ما أنا . عيلّ شوي دقيقة بقلّك... عم أنا ما ويف أل. إيه يف أل. ويف

تدينه. ما منك أطلب

أنا. دينه عم ما غ.خ.:

التحقيق  ننطر نتيجة وياك أنا فينا ما تدينه. بدك ما وإنت ئ برّ بدي أنا ما إذا ح.ح.: عظيم.
خليفته؟ مني بعرف ما هلق أو ميليس تبع

جيد. غ.خ.:

حمكمة؟  ل وتتشكّ ينّرش بدو هالتقرير وساعتها ح.ح.:
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ومنتفق  دولية طبيعة حمايدة ذات حمكمة عىل موافق أنا وتقيلّ تطمنّي إنت فيك وما غ.خ.:
التوقيت؟ عىل

عىل التلفزيون. ييل: وهيدي بام بطمنك أنا ح.ح.:

عليه. منتفق املشكل، التوقيت إذا هوي غ.خ.:

املستقبل،  قبل تيار ونحنا اجلميع معنيون التحقيق، ينتهي عندما ييل: بام بطمنك أنا ح.ح.:
وتقتصّ والعدالة تظهر احلقيقة عادلة حماكمة إلجراء املناسب الشكل جيدوا بأن معنيون اجلميع

املجرمني. من

االتفاق  عن يطرحه احلاج حسني ما يطرحه، ما االتفاق عىل يعني مالط. بروفسور ع.ح.:
ينتهي عندما التوقيت ومنرتك املبدأ عىل نتّفق خلينا إنو غطاس الدكتور يطرحه  ما عفواً أو
قبل الدجاجة والّ  الدجاجة قبل البيضة عىل رجعنا تسوية.  صيغة  بكون هيدا ربام التحقيق

هيدي؟ هالدوامة من نطلع بدنا كيف البيضة.

إستقطاب  يف اليوم أكرت. مرهف حرضتكن بتقولو عم اليل أظن  أنا عيل، إستاذ  ش.م.:
الدولية العدالة الدولية.  العدالة  موضوع احلديث بأول طرحت هيك شان من مشكلة ويف
تأخر أشهر السابقة احلكومة اللبنانية نتأخر، يعني ضلّت الزم ما للشعب اللبناين، نصري أكرب
يعمل عم  التحقيق، يؤخر عم السوري الطرف اليوم التحقيق. وصار التحقيق موضوع 
إحرتامي مع غطاس الدكتور ال اليوم . ما رح ينجح، دولياً القضائية لتطوير األمور صعوبات
كل الدولة لو وحتى جملس األمن هوي يقرر رح يليل رح يقررو. إحرتامي مع الله وال حزب
بتفيد ألنو دولية حمكمة نعمل بدنا نحنا يقول إنو األمن جملس ممكن بدي، ما قالت اللبنانية

حريري. الرئيس بموضوع واملساءلة احلقيقة

يعني. صار هيك برواندا بس ع.ح.:

بس. بتسمحيل غ.خ.:

عن الفرامات  احلديث عقيم ألنو شوي نتقدم خلينا نحكي، . صار أصالً وهيك ش.م.:
دور اليوم هوي األسايس املوضوع الدولية. املحاكمة موضوع عن أو بسوريا بلبنان املطروحة
هباملوضوع األساسيني الناس غطاس. الدكتور الله أو حلزب إحرتامي مع هباملحكمة. الضحايا

الضحايا. رأهيم هم نسأل الالزم
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كامن. بس وطني موضوع يف أل، ع.ح.:

بلبنان مني هيك. تطلب عم احلريري الرئيس وعيلة  احلريري الرئيس  .OK ش.م.: 
يش قبل كل الضحية بمطلبن. بتشككو غلطانني. ليش عم لو حتى بمطلبن؟ يشكك بيقدر
إنو شدياق كروم ملي بو غازي من اليوم رضوري إنو بنيويورك هيك طرحنا شان من رأهيا.

التحقيق. بيكشفن يليل للجناة دولية حماكمة ألنو هنّي طالبني يف يصري

عىل... يدخل بدو بدو، كان كلمة. كان طيب بتسمحيل ع.ح.:

عنها. ر نتأخّ ما الدولية، العدالة عىل قبِل نُ خلينا ش.م.:

تعليق؟ عندك كان سمحيل، بس ع.ح.:

بسيط... تعليق عندي غ.خ.:

غطاس. الدكتور بدو حيكيك ع.ح.:

بسيط... تعليق عندي غ.خ.:

ل. تفضّ ش.م.:

هو  الدولية. جلنة التحقيق قرار كان الدولية متل ما للمحكمة القرار بالنهاية هوي غ.خ.:
األمن. ياخد قرار جملس ويمكن األمن جملس أخذو قرار

بالضبط. ش.م.:

ر. نقرّ ما نحنا ر، يمكن منقرّ نحنا أو الله حزب احلوار مش هدف هذا لكن غ.خ.:

البلد. نحمي إنو ال، ع.ح.:

حد  وطني بتفاهم املوضوع تتقبل هذا وطنية شبكة أمان ننشئ احلوار هيدا هدف غ.خ.:
أدنى.

ببعض. اللبنانيني يفوتو ما حتى ع.ح.:

والطرف اآلخر  أنا إتفاهم بدي أنا إنو احلديث واليوم بلّشت بعضنا نفوت ما بشكل غ.خ.:
اهلدف مش هيدا هوي سوا. كلنا نتفاهم بإنو البلد منحمي البلد. نحمي نحنا منقدر كيف إنو

األمن. جملس عن ر نقرّ بدنا نحنا إنو
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ل فكرتك. ل كمّ تفضّ ع.ح.:

األصدقاء  بوجود ةً خاصّ أكرت، هبمني ملوضوع عنا مهم. وبريجّ موضوع هيدا خلينا. ش.م.:
األمر هوي بجريمة، سائر املعنيني عىل وأسبقية الضحية الضحية موضوع اليوم من حزب الله.
عندي ما الله. حزب يف للقيادة ملحّ طلبي منرجع ملوضوع، هيك واألسايس. منشان األقدس
الدولية العدالة موضوع عن تتأخروا بقا ما هاملوضوع. عىل بيوافقني ي برّ الرئيس إنو  شك
الصدر. هيدي مسؤولية موسى اإلمام تغييب بموضوع اسايس تفيدنا بشكل رح اليل هيي ألنو
ألنو الدولية العدالة من ختافوا ما األمور، تستقطبوا ما هباملوضوع، تأخروا ما عليكم. تارخيية
عأسرتاليا: رحنا ملا الدين الصدر صدر السيد مع ذاته كان الطرح متل ما اليوم بتقدر وحدا هيي
نلجأ بدنا الصدر، اإلمام كقضية عاملي يف موضوع وطني احلقيقة واملساءلة واملساءلة. احلقيقة
السنيورة الرئيس مع  حديث وعنّا جداً مفيدة سابقة بتكون تأخروا. فام الدولية، للعدالة
شئتم ر يقرّ رح االمن جملس بتنفع. ما أوالً ألنو هاملوضوع تأخروا ما م. متفهّ هباملوضوع وهو
احلريري الرئيس موضوع من أوسع ألنو هباملوضوع سوا كلنا نكون خلينا وثانياً أابيتم، ام
ألمور أساسية وبيمتد مي شدياق إىل محاده ومروان كروم غازي بو من للضحايا بيمتدّ ورفاقه،

الصدر. موسى اإلمام قضية هي عاملية وطنية قضية هلق، ملوضوع املقابر نرجع ورح

حسن  حاج مجاعية. مقربة اإلعالين: الفاصل بعد املقبل املوضوع إنت فتحت عال. ع.ح.:
هالصور. شفت

يعني. إيل بتأرجيني ليش عم ح.ح.:

هيدي. فيها رأيك شو فرجيك. رح أل، ع.ح.:

إرسائيل. عىل يد والقتل الظلم من عانينا ناس نحنا أكرت ح.ح.:

بعنجر. ألنو مركزها هيدي بس ع.ح.:

نتّهم. ما قبل احلقايق وتبنيّ يف حتقيق يصري ممكن ح.ح.: يعني

السوريني  اإلخوان أصدروها أصدرها، اليل البيانات بأحد بس لكن رح نتّهم. ما ع.ح.:
قتلو بعرف كيف ما  يعني و90. 89-88 سنة وجعجع عون القتال بني نتائج  من إنو هيدي

معنا. خليكن كلٍ هودي وصارو هونيكي. عىل

مع  االستحقاق برنامج من  احللقة هبذه  الكرام مشاهدينا القسم هبذا موضوعني ع.ح.:
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مالط. والربوفسور السابق النائب خوري غطاس والدكتور حسن احلاج حسني احلاج النائب

اياها. تفرجيني عم ليش قلتيل  صورة، فرجيتك قبل فيها. حكينا اجلامعية املقربة موضوع
املعتقلني موضوع عن نحكي وأيضاً بدنا تعليق، إلنا يف وكان الصورة للدكتور كامن بفرجيها
الدكتور، من تعليق أول طيب. تكرب. قضية بلّشت أيضاً وهذه السورية السجون واملوقوفني يف
صورة تشوفوها. فيكن إذا ياها؟ بيفرجونا إذا الصورة هذه حول خوري غطاس الدكتور من
اجلثث هذه ينكشف عن بدكن يعني كيف يوم بالرتاكتورات. نبش اجلثث بأول متاماً، صورة
األمنية هبذا القو إىل رسالة ه نوجّ منحبّ هذه أيضاً من البحث اجلنائي. فة املتخلّ الطريقة هبذه
املقابر معلومة حول قضية عندك وكان موقف عندك وكان موضوع حاج كان عندك املوضوع.

عنجر. اجلامعية يف

األمنية  القضاء والقو ك يتحرّ أن الطبيعي من من اجلثث. العدد هذا أوالً بإكتشاف ح.ح.:
ما ينعرفو يمكن طبعاً األفراد، البرش. هؤالء وفاة تاريخ حول جنائي بحث املختصة لتجري
هذا يصري إنو من الطبيعي جنسياتن. شو بقول عم ليش بقول جنسياتن. هلّق وشو مني هني
ملعرفة ظروف طبية إمكانية يف إذا الوفاة ظروف ومعرفة الوفاة تاريخ حتديد حتى يتم البحث
الوفاة حيدد تاريخ الواحد بيقدر إنو الفيزيائي. العلم العامل، عامل هذا من قريب كوين أنا يمكن
يش بالعضم يف كان االّ إذا و، كلّ اللحم إذا بيقدر حيدد إذا زال بعرف ما معينة بس بفحوصات

لنحدد. التحقيق ننتظر مفرتض حال، كلّ إصابات.عىل أو كسور مبني،

املعلومة؟ عن وماذا ع.ح.:

املعلومة،يفيمكنيششافو كلاللبنانيني،هوياملؤمتراتالصحفيةلتالتأشخاص  ح.ح.:
املواطنيني أنا خاصة فيي قوال: أفاد أحد اليل املعلومة وهلق إنو، منن واحد أفاد اليل اآلن حلد
السوريني اجلنود وعدد من املواطنيني من عدد املكان هذا يف دفن إنو مبارح صحفي بمؤمتر
معينة يف مشاكل إنو أيضاً صحفي ألحد أبناء املنطقة مؤمتر .82 سنة اإلرسائييل القصف أثناء
الصحيني املسؤولني أحد فيي اتصل هيي: املعلومة املواطنييني: من عدد هناك ودفن حصلت
اليل ها كلّ املعلومات هاي املطلوب، املنطقة. هبذه موتاهن يدفنوا كانو إنو قيلّ اليل الفلسطينيني
أن املمكنة الوسائل كل بغري وسواء املواطنني بإفادات سواء اجلنائية،  باألدلة سواء نت تكوّ
نعمل حول اليل السيايس اجلو أن علامً اكتشفت. التي املقربة هذه ظروف ملعرفة حتقيق جيري

السيايس املوجود. املناخ بنفس بيصبّ عم هالقضية
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نغمز. ع.ح.:

بني اللبنانيني.  مش املقصود، وسوريا لبنان بني اجلو أكثر، عم بيتشنّج ولألسف، ح.ح.:
املعتقلني موضوع عن هلق انحكى وسوريا. لبنان بني خالفية قضايا شغلة. هناك بتمنى أنا

بسوريا. اللبنانيني

موقفكن انتو. اعرف شو نعم، وبدي ع.ح.:

كانوا  إن موجودين، عم بقول كانوا إن املعتقلني هلؤالء احللول كل مع إجياد ح.ح.: نحنا
عندي ما إنو بمعنى موجودين، إنو متبنّي ومش موجودين مش إنو متبنّي مش موجودين

هيي وليش معتقلني. شو ظروف إعتقالن كانوا موجودين، إذا معلومات خاصة أنا.

ل الصليب األمحر.  تدخّ ع.ح.:

بدك  بس والسورية. اللبنانية بني الدولتني األمر هذا معاجلة معتقلني ويتم وليش ح.ح.:
لتعالج السورية شوي - اللبنانية العالقات هتدا هادئ. جو بدك كسيايس، هلق حتكي إنت عم
الشهيد قضية هيي  اليل األساسية القضية باألساس، ملشكلة، احلدود ترسيم من الكم هيدا
فيها. وبالتايل انعكس ضد سوريا لبناين يف جو فيها بس سوريا بتّهم ما أنا اليل احلريري الرئيس
اليل االقتصادية للقضايا ترسيم احلدود، احلدود، طيب، لقضايا فيها. اللبنانيني جتاه سوري جو

فيها. سوريا اهتمت دغري اليل املقابر موضوع إجت وهلق ملوضوع املعتقلني، ب، تتشعّ عم

هاي. عنجر مكان يعني اإلسم قليل مش جغرافياً نقول فينا ع.ح.:

ترسيم  مثالً قول. عم  ليش التحقيق.  يبني  خيل الصدف. سوء من يمكن  صح. ح.ح.:
مشاكل عنا يف بعلبك-اهلرمل، حمافظة عنها، نائب أنا اليل بعلبك-اهلرمل بمنطقة احلدود.
إستشهاد  قبل يعني و60 سنة. 50 سورية عمرها لبنانية وضيعة من ضيعة أكرت بني حدودية
السوريني وقبل دخول بسنوات، وقبل الطائف رفيق احلريري بسنوات، الشهيد احلريري، رفيق
كان إيام الرئيس شهاب يعني طيب. موجود. املشكل أيضاً، هيدا السنني بعرشات لبنان عىل

ليش... طب موجود شمعون الرئيس موجود، إيام كان حلو الرئيس وإيام موجود

يه؟ منخلّ ع.ح.:

جينا  قول قول. عم شوعم يه. انتبه نخلّ قول عم ما انتبه. أنا يه، بتقول منخلّ عم ح.ح.: ما
فيها نحنا متهمني قضية عليها عم نزيد عالطاولة السوريني حطيناها اخلالفية مع هامللفات كل
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احلريري. رفيق الشهيد الرئيس إغتيال قضية هي سوريا، فيها متهمني اللبنانيني سوريا، بعض

- السورية. اللبنانية بالعالقات امللتهب النار هليدا بيزيدها عم يضيفها عم قضية صار كل ما
عدم قول عم ما الطريقة. هبذه امللفات من كله معاجلة هاحلجم احلكمة من ليس برأيي، وهيدا
بقول خيل هالعالقات عم معاجلتها. لعدم وما عم بدعي معاجلتها عدم عم بتبنّى ما معاجلتها،
ومميزة وطبيعية؟ صحية سورية - لبنانية عالقات نقول عم شوي. ما هتدأ السورية اللبنانية
نجيب وعم متوترة. عالقات  بالعكس  طبيعية. ومنا عادية ومنا مميزة  ومنا صحية منا  هاي 
سوريا إهتام بس دور، يف ما يطلع وقد ملفات لسوريا يف يطلع امللف هيدا قد إضافية ملفات

قائمة. غري إمكانية هامللفات معاجلة إمكانية بيخيلّ هبالطريقة هامللفات وجتميع مبارشةً

املعتقلني  موضوع عنجر إىل مقربة اجلامعية، املقربة من إنتقاالً غطاس يعني، دكتور ع.ح.:
- اللبنانية العالقات وقصة  فتحه اليل امللف إىل وصوالً السورية، السجون يف اللبنانيني

السورية.

التنقيب  موضوع إىل حرضتك أرشت يعني اجلامعية، باملقربة يتعلق فيام يش أول غ.خ.:
الوضع شو هوي حقيقة نعرف لنقدر تتبع أن جيب يعني معينة، تقنية املقابر، إلو هذه عن اجلنائي

دفن. تواريخ عن بتعطي اليل الدالئل غالبية نزيل وما

هيك. بشوف مرة أول بالبوكلن يعني شغلة غبية. ينبشو عم يعني ع.ح.:

بلّشت  اجلامعية. املقابر من جمموعة عىل مفتوحة األجواء وخاصةً اهليئة مراعاهتا جيب غ.خ.:
يكون وقد عنجر، ملوضوع هيدي وهلق انتقلت وزارة الدفاع، إنت بتعرف متل ما يعني طبعاً
وقد دولية حتقيق مطالبة بلجان سمعت هبيدا املوضوع: قولو اليل بدي أنا .أخر أمكنة هنالك
جيب نيايب جملس عنا، نيايب جملس يف بس فينا نقول شغلة؟ مربرات. اليشء إلو هذا يعني يكون
هبذا برملانية جلنة عرب بتحقيق معنيّ ويقوم اآلن حتى اكتُشفوا اليل املقربتني عىل يده يضع أن
كبرية مسائل بتحلّ قضايا هلا، األدلة كل توفري عرب الربملانية اللجنة قد تكتشف هذه املوضوع،

املوضوع. هذا عىل النيايب املجلس قبل من يعني جيب املبادرة املوضوع بفتكر وأنا هبيدا

مش  موقف لكن موقف يف وصار برئاسة ميشال موسى يف إجتامع صار كلٍ عىل ع.ح.:
أكثر.

وهيدا  هبذا احلجم، برملانية بموضوع حتقيق جلنة يشكل للمجلس النيايب أن ممكن غ.خ.:
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بيننا، األقل يش عىل نعمل نحنا إنو فينا الدولة. عىل موضوع دغري نطلع ما إنو احلاج بساير
العالقات السورية، - اللبنانية العالقات بموضوع بام يتعلّق هلق املوضوع. هوي شو نشوف
الطرفني احلريري. رفيق الرئيس الشهيد استشهاد الرئيس، مقتل متشنّجة منذ السورية - اللبنانية

يعتذر. أن وجيب غلّط إنو ميليس يف كالم سوري حول كان مبارح بيساعدو. عم مش

الرئيس األسد. كالم هيدا ع.ح.:

أخطاء  عنها. الرتاجع وال يتم عنها االعتذار يتم لبنان مل يف سورية كامن أخطاء يف غ.خ.:
الرئيس إنو حول احلريري سعد النائب قالو لكالم أشري هون جيب أن بفتكر متعددة وكثرية.

احللفاء الرئيسيني لسوريا. من حليف كان احلريري

نعم. ع.ح.:

مظبوط. ح.ح.:

املوضوع... هيدا ننكر شان ما من احلريري والرئيس غ.خ.:

أجله. الكثري من وقد فعل ع.ح.:

خطة.  عنده وكان السورية. - اللبنانية العالقات منحى تتغريّ أن أجل من الكثري فعل غ.خ.:
رئيس محهورية جديد، منجيب رئاسية، إنتخابات منعمل خيي يا إنو العامل بتعرفها، كل كان
بنفسنا. شؤوننا وندير  حكومة منألّف نيابية، إنتخابات منعمل الرئيس، هذا  يكن من كائن
وسوريا بني لبنان بالعالقة ندية يف هنالك يكون وأن أن ننهض بالبلد نستطيع الطريقة وهبذه
ذهبت لألمور. لألسف نظرته كانت حكم سوري. هيدي ال حقيقي نامرس حكم ونستطيع أن

و... الدولية من القرارات وطبعاً من، سلسلة وتم التمديد، وتم فرض آخر باجتاه األمور

بني بعضنا؟ حالنا مندبر إنو هيدي. هالفكرة أجل من اغتيل يكون معقول ع.ح.:

بأي حلظة  ر بقدر فكّ احلريري. أنا ما الرئيس رفيق اغتيل ليش بعرف ما باحلقيقة أنا غ.خ.:
رفيق احلريري. الرئيس الشهيد باغتيال ر يفكّ حدا بخيلّ واحد سبب يف كان إنو

إنت. سبب عطيت ع.ح.:

سلسلة  إنو يف بقول  عم  وأنا مقنع.  غري كافٍ وهيدا غري سبب هيدا إنو قلت أنا غ.خ.:
اللبنانية-السورية العالقات تأزيم إىل ت وأدّ وصلنا، نحنا ما ت ملطرح أدّ بلبنان ارتكبت أخطاء
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اللبنانية-السورية. بموضوع حتسني العالقات هبدوء تبحث إنك صعوبة يف الطريقة. اآلن هبذه
هذا. عن املسؤولني وحماسبة احلقيقة اكتشاف قبل هبدوء إنك تبحث يف صعوبة

إذا  يعني املأزوم؟  امللف هذا  عىل نتقل عم لشو حسني: احلاج قال ما متل إذاً ع.ح.:
نحنا...

اجليش  ذه اختّ قرار  يف  احلدود، ترسيم احلدود، موضوع معه. وافق  بدي أنا بس غ.خ.:
وما معمولة. مشرتكة جلنة يف هاملشاكل، كل تصري ما قبل احلدود برتسيم والسوري اللبناين
حقيقية. فطبيعي أزمة بتخلق الوضع هبذا مبادرة اآلن أي طرح هيدا. بس جديد كانت يش
ندخل ما ونتائجه قبل موضوع التحقيق من متابعة أكثر ال نذهب أن املفيد من يكون قد إنو،

جديدة. بمبادرات

الرشع فاروق الوزير الترصيح مقطع من  أو بعض قريتلّك هالترصيح  إذا طيب. ع.ح.:
مع العالقات أفضل تريد سوريا إن مبارك: حسني املرصي الرئيس قابل بعد ما بمرص مبارح
البعض داخل حماولة يف تكمن املشكلة لكن سوريا، مع العالقات أفضل يريد لبنان كام لبنان
تسعى وإهنا  األشياء تضخيم  تريد ال سوريا وبقول:  اللبنانية.  املسألة تدويل لبنان وخارج
بعقول يستخف أحد  أال وجيب النكراء. اجلريمة هم وراء من ومعرفة احلقيقة إىل للوصول

تعليقك؟ بصفةٍ عامة. والعرب السوريني أو اللبنانيني

سخيف.  قرار 1559 بإنو القرار وصف من إنو تعليقي غ.خ.:

تافه. ع.ح.:

يف  مبارح، مفارقة  يف كان بالتايل هو  بند وآلخر معه للتعامل اضطر ثم ومن تافه غ.خ.:
وإنو مع سوريا التعاون تريد ال املتحدة واألمم الدولية التحقيق جلنة  إنو عىل مفارقة أخر
بفيينا  معينة تسوية حول اتفاق تم ال، إنو نائبه ح برصّ ساعة  24 بعد األبواب. كل أغلقت
عىل االعتداء قولو بدي لكن اليل كلها التفاصيل هبذه الدخول أريد ال يعني أنا األمور. ومشت

التدويل. ت إىل أدّ اللبناين الشعب إرادة

مع  العالقات لتحسني ممكن جهد كل بذل حتاول بيقولوا دمشق ملا وبعدان طيب. ع.ح.:
بتحسني بادرت سوريا أنه كلام يقول: لكنه عىل حتسينها. رشوط تضع أي أن من دون لبنان
املقصدون، أنتم ربام يعني لبنان. من يعرتض عليها داخل هناك لبنان نجد مع العالقات
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األطراف. أحد أو املستقبل تيار

أن... أظن غ.خ.:

هبال... يش وإنتو عم ترضبوا كل إنو عملت ع.ح.:

التحقيق  جلنة مع تعاون به نطالب كل ما نعمل. نحنا اليل شو عرفنا ما يعني هللق غ.خ.:
نطالب  ما كل هذا احلقيقة. وإظهار الدولية التحقيق ق بلجنة يتعلّ بام 1636 الدولية وتنفيذ القرار
إنو سو آخر مطلب أي إلنا ما احلقيقة، وإظهار الدولية التحقيق جلنة تم التعاون مع إذا به.

متورط. حدا يطلع ما إنشاالله العدالة، إىل يؤخذ طاً متورّ يكون من

السورية. السجون يف املعتقلني موضوع عن حكيتني ما ع.ح.:

إجا  ما أول اعتقدوا اليل األشخاص أنا كنت من السورية، السجون يف املعتقلني غ.خ.:
من كنت السورية. السجون يف اللبنانيني السجناء مجيع أطلق إنو وقال األسد بشار الرئيس
ومبارح  أخر جمموعة مع 6-5 أطلق بعد فرتة إنو يتبني وإذ امللف. هذا انتهى إنو املعتقدين
مصداقية  هنالك يكن مل السياسيني. املعتقلني من أخر مع جمموعة آخرين 5-6 إطالق تم كامن
تبيان بإطار حيلّ أن جيب املوضوع هذا لذلك املعتقلني. مع قضية السوري الطرف من بالتعامل
إثباتات عندن أهلن  منّن يف وموجودة. أسامءهن معروفة  اليل األشخاص هلؤالء حدث ما 
األشخاص: هؤالء تبيان مصري كاملة. إثباتات عندن ما منّن ويف بسوريا موجودين كاملة إنو
األهل بأنه إعالم تويفّ منهم ومن احلياة، قيد عىل زال قول ما احلياة أنو عىل قيد زال ما هو من

يرتك. أن يمكن ال إنساين موضوع ألنو هيدا تويف.

املوقف  اجلامعية، املقابر ملوضوع، نفس املواضيع هي منرجع يعني مالط ع.ح.: بروفسور
املوقع خالل  من سوريا اجلهات بعض الهتام إستعجال يف صار إنو رأيك املسألة.  هذه من
اليل آخر موضوع عىل نحكي ما يف هذه املسألة؟ قبل دويل حتقيق عىل توافق أنت هل وبرأيك

السورية. السجون يف املعتقلني هوي

 بمستو فقط برنامج بمواضيع ع شوي احللقة وسّ خليني إرشافك حتت عيل إستاذ ش.م.:
عندا إنو يليل ظاهرة فيها القضية الوحيدة اجلامعية، هاملقابر اليوم فيها. بيسمح بتديره عم اليل
بالتحقيق ق يتعلّ طرح هو طبعاً املبارش الطرح عقود. نقل مل إن سنوات تاريخ بعود قديم. تاريخ
مع التعامل هوي أهم طرح بس املوضوع. عىل متفقني كلنا بعتقد التقنيات. واحرتام وآليته
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مننسى إنو القرار من نوع يف صار التسعني سنة بعد إنو بتعرفو إنتو تارخينا مع التعامل تارخينا.
اجلامعية املقابر وهاي ما ظبتت  هاي.  ظبتت ما صار يش. ما كأنو منبلّش ومنرجع يش  كل
منقدر ما طوينا صفحته. هلق كيف بعد ببالدنا اإلجرام أليم من تاريخ عنا يف إنو رنا تذكّ عم
وقيادة جديدة قيادة بدنا اليوم اإلستاذ غطاس. طرحه اليل عاملوضوع منرجع نطوي صفحته؟
اجلامعية موضوع املقابر ألنو جديدة؟ قيادة بدنا ليش اجلمهورية. لرئاسة خاص بشكل جديدة
يني إطرح هيدا خلّ خمتلفة. مستويات وعىل بلبنان. لتاريخ اإلجرام بالنسبة عميق سؤال بيطرح

يف... اكتشفت املقربة اليل خاصةً اجلامعية، للمقابر بالنسبة املوضوع

عنجر. ع.ح.:

مبارح. الريزة يف ش.م.:

الريزة. يف ع.ح.:

سمعت  بسمعها. كنت مرة أول وهاي سمعت أنا الريزة؟ ألنو ليش الريزة. أل، ش.م.:
يليل  باملعركة التسعني، سنة ترشين بـ13 إنو مجعنا لقاء يف املاضية سنة 11 اهلراوي الرئيس من
الرئيس بحسب آخره. قتل إىل عون واللغط الواسع بالنسبة للعامد صارت عموماً منعرف كيف
سوري. 750 جندي سوري. هيدا  ترشين، 750 جندي 13 هنار احلادثة يف هذه قتل اهلراوي،
قانون لرجل بالنسبة هيدا موضوع يصطفلو. بس حيكو عنه. عم ما للسوريني بالنسبة موضوع
تاريخ وبسوريا. عنا األليم يليل التاريخ هيدا بسهولة. عليه بيتسرتّ ما حلقوق اإلنسان، وحمبّ
مطلوب ألنو نجاهبه منقدر ما احلالية. بالقيادات نجاهبه بنقدر ما بس نجاهبه بدنا صعب

. مانديالّ مستو

قائداً للجيش  كان عندما رئيس اجلمهورية إنو عىل سؤال طرح اليوم تويني جربان ع.ح.:
مل يبادر ملاذا للحكومة: شكل سؤال وعىل النيايب املجلس املوضوع بحث يف هيدا كان وطبعاً
املدفونني العسكريني قصة هيي اليل املسألة واإلشكالية حلّ هذه إىل يعني اجلمهورية رئيس

كامن؟ بالريزة

موجود  زالو ما للحاج تارخيي كامن طلب كامن، بعيدنا هيدا الطرح مظبوط. هألّ ش.م.:
صلف... يف اليوم للموضوع. بالنسبة

الليلة. يعني اليوم، منه بتطلب ع.ح.:
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الربوفسور. بمون ح.ح.:

أنا بدي إسمع .OK .جامع الرئايس طرح طرحي اليوم أنا اليوم، سبب ألنو إيه. ش.م.:
ما ألنو خمتلفة، ملواضيع الشيعية بالنسبة باألطراف خاصةً باألطراف عندن املشاكل اليل شو

هيك. بال نتقدم رح

اجلامعية باملقابر  ينا خلّ رئاسة. قصة عىل رجعنا هلق  باملوضوع. ينا خلّ بس إيه.  ع.ح.:
الدويل. والتحقيق

املقابر  كيف اليوم تتشوف  املقابر قصة عيل. إستاذ املوضوع هوي هيدا ما  إيه. ش.م.:
ما بلبنان، األليم بالتاريخ نظر يف إعادة يكون الزم نقول ملا هباألمور برتتبط هباألمور. مرتبطة
قتلتن يليل قتلوا، األشخاص يليل نستثني منقدر ما حداً. نستثني منقدر ما حداً. نستثني منقدر
إنسان، حقوق قيادة جديدة،  قيادة إىل إنام حتتاج جداً. مواضيع صعبة يف املغيبني. إرسائيل،
بيعرف ما حلود إميل اليوم  الصلب. يف  اإلنسان وحقوق العدالة تطرح جديدة رة مفكّ قيادة
صار يف بس بالبلد، ما كنت ر إيامها بتذكّ أنا حلود إميل نفسه وهوي اإلنسان. يعني حقوق شو
املظاهرة، بتذكر عىل النار وأطلقوا جيش رئيس وكان الله حزب كان األسايس قوامها مظاهرة

مظاهرة. طيب معقولة! انزعجت. إنو واضح بشكل

هيك؟ السياسية ما القيادة بأوامر من ع.ح.:

نعم؟ ش.م.:

احلاج. يبتسم عم ع.ح.:

لبنان  تاريخ األرز إنو شاعر جنبالط بذاكرة كامل يرحم الله لبنان، تاريخ ما منقدر، ش.م.:
ما وقت الله والطروحات من مع حزب عندي اليل املشكلة التاريخ. إنام أ يتجزّ ال أ، يتجزّ ال
روا يتأخّ عم روا. يتأخّ عم إنو احلريري، الرئيس اغتيل ما وقت من احلريري، الرئيس تويف
الطلبات ومن موا، قدِ يُ الزم بالعكس روا يتأخّ الزم  ما باحلقيقة، املطالب  اللبناين اجلو  عن 
خمتلف بمستو جديدة لبداية اليوم األساسية العقبة حلود ألنو إميل عن يبتعدوا األساسية

الرئاسة. هيي

آخد الـ  قبل ما اللبنانيني املعتقلني موضوع له. نأجّ إميل حلود ينا موضوع ع.ح.: طيب خلّ
السجون السورية.  يف اللبنانيني املعتقلني برتيد إذا اإلعالين break
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.OK .لعندي إجو خوند بيت أنا اليوم املعتقلني اللبنانيني، سهل. سؤال أل. هيدا ش.م.:

امللفات. نزيد منقدر ما سوريا، مع عالقات عنا نحنا خوند أخروها يا شباب لبيت تقلّن بتقدر
عم األمور كيف سياسياً نشوف ينا خلّ بالكن طولوا ويقلّن الضحية عند يروح الواحد ما بيقدر

تتجه.

خوند. بيت نطروا بس إيه ع.ح.:

عالقات عربية  يف نحنا بدنا، أل. معقول اليوم نقول الصدر. اإلمام ملوضوع منرجع ش.م.:
والتدخل الوصاية األمريكية كيف بتعرفوا ألنو الطرح هيدا ر نأخّ بدنا  آخره، إىل وليبيا مميزة
حديث هيدا تقول، الضحية عىل الزم للضحية، يقول الواحد بيقدر ما منقدر. ما األمريكي.
الضحايا عىل وقتها: جلنني بالنسبة كانت مقاالته بمناسبة إحد عقل عويط لإلستاذ جداً مجيل

املستقبل. وا خيطّ أن

إهلا عدة أشار صار مهمة، كتري إشارة الـ break. يف آخد بدي حسني حاج طيب. ع.ح.:
موسى املغيّب  اإلمام قضية يف التحقيق قصة هيي مالط الربوفسور مرتني من أكرت مرات،
املوضوع؟ هلذا دويل مسعى هل توافق عىل إنو بمعنى عملت إشارة فيها يعني شفتك ما الصدر.
أيضاً، هيدي قضيتكن احلزب؟ داخل النقاشات سياقات يف عندكن مطروح املوضوع هذا هل

إمامكم. الصدر هو موسى

إشارة؟ عملت وال بتعرف ليش ما ح.ح.:

السيد حسن. طرحها مرة أول طرحها. سيد حسن ش.م.:

وال إشارة؟ عملت ما ليش بتعرف ح.ح.:

ع.ح. ليش؟ 

مقابل موسى قضية السيد نطرح عم نحنا وكأنو هلق حتبنيّ مني إشارة أي ألنو ح.ح.:
مقابل القضية هذه يضع أن يريد شيعي موقف هناك إنو وينفهم تنطرح. عم اليل القضايا كل
أما فقط. هالقضية أطرح إين دفعني ما اليل الوحيد هوي السبب هيدا باحلقيقة القضايا. تلك
بقلّك أنا علّقت هالتعليق وكوين إنت فتحت املجال كونك لألسف بقلّك موسى السيد قضية
الكايف. الدويل االهتامم وال الكايف االهتامم العريب وال الكايف الوطني االهتامم تنل مل لألسف

يش. وال حمكمة دولية وال وال عربية وال ال حملية حتقيق جلنة ال هلا ل تشكّ ومل
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آخد الفاصل. قبل ما الصدر موسى اإلمام بموضوع دكتور. ع.ح.:

ألنو  ت معينة أدّ تسويات وطبعاً جرت تنل االهتامم الكايف مل إنو بوافق أنا غ.خ.: يعني إنو
لألسف. ل يتأجّ املوضوع هذا

عىل  ي تغطّ السيد موسى قضية عم بحط إين لبناين أي يفهم ال حتى فقط علّقت ح.ح.: وما
تنطرح. عم اليل القضايا من تانية قضية عىل أو الرئيس احلريري قضية

الرئاسة.  موضوع عن األخري من برنامج االستحقاق القسم اإلعالين، الفاصل بعد ع.ح.:
مرات. عدة هاملوضوع فتح مالط مع إنو شبيل

عليها. علّق بدي أسئلة كتري بس ح.ح.:

جديد  من هل هناك رت؟ تأخّ هل الصفحة؟ طويت هل احلق. كل إلك ق أكيد. بتعلّ ع.ح.:
ي التنحّ إىل من يدفعه أو بالرئيس حلود ومن يطيح الرئاسة بني خمتلف الفرقاء؟ موضوع عىل

يكن معنا. خلّ الساعة؟ حتني عندما

بالنسبة  تعليق أظرف يعني الكرام. مشاهدينا األخري بالقسم  معكن إلنا عودة ع.ح.:
بدنا نفتح إنو موضوع عن عمنحكي غطاس. الدكتور من هوي هالربنامج من األخري للقسم
مالط. الربوفسور  صديقنا فتحا مفتوحة. الساعة ل منأوّ ما قيلّ اجلمهورية. رئاسة موضوع

الرئاسة؟ موضوع غري يش عندك الر... بموضوع يعني

مرات... عدة الربوفسور مالط ح.ح.:

ل. تفضّ عىل الرئاسة. بعدان إلنو، مالط بروفسور إللك يش يف ع.ح.: آه.

باحلقيقة نحنا  متأخرين، نحنا بس إنو أشار إنو دايامً صعبة. كتري منا شغلة إيه. إيه. ح.ح.:
إشيا و بكتري نقول نحنا متقدمني ما حتى السيايس موقفنا عن نعرب عم نحنا متأخرين. مش
سياسية مواقف عن  نعربّ عم واحد ببلد ماشيني اللبنانيني مع نحنا شوفة حال. تصري قصة
نقاط قدام قليلة كتري بتالقيها نقاط اإلختالف مجعنا وإذا مرات. كتري بتتفق و مرات بتختلف
عندو واحد كل إنو اإلطالق، بيعني عىل تأخر بيعني ما االختالف، من بيمنعنا اإلتفاق. هذا ما

مصلحتو. نحقق كلنا وعم ندافع عنو عم واحد ببلد بيمنع نكون بس ما رؤيا عندو رأي

ما تفضلت  متل احللقة أول من املفتوح املوضوع هلا باإلشارة يعني غطاس دكتور ع.ح.:
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شبيل مالط. نظر وجهة املثال سبيل عىل خود مثالً إنو اجلمهورية. رئاسة موضوع وقلت. يعني
رئاسة هوي موضوع كثريون اليل يعتربه الذي الداء لبيت األموركلها ترجع بالنتيجة عم إنو
رئاسة منو هوي أسايس جزء اليل بالبلد املكربج هالوضع اجلمهورية. رئاسة اجلمهورية. أزمة
كام الصفحة حقيقةً الوضع وهل طويت هذا من يمكن اخلروج كيف بتقديرك إنت اجلمهورية.

الرئيس إميل حلود؟ تنحية يف وجه عائقاً يقف من و ى؟ مسمّ غري أجل وإىل يقال

يشء لنكون منصفني... أول غ.خ.:

من تالتة. سؤاالت. أو واحد تالت ع.ح.:

ال إنو أسباب أمهها  لعدة بمنصبه مستمر زال ما الوقت احلارض يف حلود الرئيس غ.خ.:
توافق... يوجد

بديل. عىل ع.ح.:

هوي غري إنو اآلخر السبب السبب. كل  إنو مش  سبب، طبعاً وهيدا بديل. عىل غ.خ.:
بيفلّ وحسب القصة حملولة، بأن يرحل كانت حلود مقتنع الرئيس كان لو بأن يرحل. مقتنع

للجمهورية. رئيس يمكن انتخاب الدستورية اآلليات

يعطيكن هدية! بدو بآخر السنة Papa Noël هوي ع.ح.: شو

القرار 1559  قلنا نحنا للجمهورية، رئيس أي بفتكر أنا هيدا، عم نحكي عىل مش غ.خ.:
أي قرساً،  اللبناين الشعب عىل التمديد وفرض اجلمهورية رئاسة موضوع  كان  فيه بند أول
قدرته و الصالحيات هي مد وما أن حيققه ما يستطيع ينظر اىل أن رئيس للجمهورية جيب
املهامت أم هذه ممارسة يستطيع هل يامرسها. أن جيب مهامت للرئيس يف مهامته. ممارسة عىل
السبب الرئييس يف قلت أنا هلق يرحل. أن فعليه املهامت هذه ممارسة يستطيع كان ال إذا ال.
أخر جمموعة ويف بديل، عىل تتفق مل السياسية القو من جمموعة يف إنو أيضاً اآلخر والسبب
مايش حتقيق دويل عندك يف اجلو هبذا املوضوع. هذا عىل تساوم أن تريد من القو السياسية
آخر طرح عقيم الداخيل. بالوضع املوجود التأزيم هيدا كل الدولية، ويف موضوع املحكمة ويف
كام لذلك مكان آخر. احلقيقة والعدالة إىل إظهار عىل الرتكيز هذا يأخذ يعني قد املوضوع هبيدا

اللحظة. هذه املوضوع يف هذا عىل الرتكيز يتم ال اآلن إنو إستاذ تر

اجلمهورية. رئاسة يف موضوع مكربج إلنو البلد بتقول إنو كتري يف وجهات نظر لكن ع.ح.:
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الدكتور. قالو اليل سمعت أنا غ.خ.:

تسمعا... هوي. عم بس مش ع.ح.:

يوم. كل نسمعا آخرين، عم أطراف يف غ.خ.:

نعم. يوم. كل ع.ح.:

أو  اللبنانيون عليها هذا الصعيد جيمع عىل وطنية مبادرة أي تصدر مل اآلن حتى لكن غ.خ.:
هذا يطرح عندما اللبنانية متوضع للقو السياسية هنالك يف لبنان. يف غالبية القو السياسية

حد... يصل إىل يف متوضع يكاد املوضوع.

... حتى املشاهدين أصالً التموضع. خلينا يل فرسّ ع.ح.:

هبيدا  يدخل حابب  ما  املوجودة  املعارضة من واضح قسم يف يعني  متوضع، يف غ.خ.: 
يعرف البديل. أن املوضوع قبل

عون. ميشال العامد يعني ع.ح.:

البديل،  هو من يعرف قبل أن املوضوع هبيدا بيدخل ما الله حزب عون، ميشال العامد غ.خ.:
تدخل لن السياسية القو من جمموعة يف كامن اللقاء الديمقراطي. أمل، يمكن حركة يمكن
اآلن املوضوع هيدا طرح لذلك و البديل. الرئيس شكل هو ما تعرف أن قبل املوضوع يف هذا
الرتيّث هذا تريّث و هنالك ففي هذا اليشء. إن حيدث إىل ال يؤدي قد معيّنة فكرة دون نضوج

م. املقسّ عدم تقسيم باب هوي من برأيي أنا

احلزب واليل  موقف عىل املآخذ من أيضاً اليل املوضوع أيضاً حاج حسني يف يعني ع.ح.:
صحيح واليل املمددة بواليته حلود الرئيس تنحية التي متنع من احلواجز أيضاً أنتم إنو هوي
يعرفون واألخرين  بتعرف انت لكن  أصوات. وجابو صوتو نزلو قانوناً  إنو تقيلّ بدك هلق
غزايل رستم ونزل ضغوطات أوامر ومتت التمديد، أعطيت طريقة تم بأي إنو يعرف واجلميع
ملاذا طيب، هالشغلة. بتعرفوا وإنتو معه خصوم وصاروا السابقني مع احللفاء وتقتّل عالساحة
عم يعني ممانع، وطني، عرويب، قومي، ألنه هل الرئيس إميل حلود؟ عن احلد هذا إىل تدافعون

العريب؟ بالعامل الصهيوين معارض للمرشوع املقاومة؟ حيمي

والّ بعد؟ السؤال خلص ح.ح.:
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ف. رشّ ع.ح.:

باحلكومة األساسية القو هلق يعني مطروح. مش الرئاسة موضوع أوالً ح.ح.:
الله حزب موقف برأيي ال والسبب أولية. ذات غري الرئايس األستحقاق جعلت وباألغلبية،

اتفقت. ما هالقو هيي األسايس إنو أمل. السبب حركة موقف وال

طبعاً. مسيحي موقف ويف ع.ح.:

بيقبل  ليقول إنو ما البطريرك موقف وإجا حلود. للرئيس بديل نعم عىل اتفقت ما ح.ح.:
الوالية حتى هناية ل واليتو هوي مكمّ إنو الرئيس حلود وموقف الشارع يف الرئيس إسقاط
عند ة القصّ تنزتّ عم ليش بالتايل و وإسقاطه.  الرئيس إلقالة  دستورية آلية  يف وما والعهد

هو... و كأنو الله حزب

بني القو، عفواً.  من أنا ال. ال ع.ح.:

راكبة  مش بالبلد  قصة عن  منفتش  عم ما كل ، تنزتّ عم  ما  ال كأنو و جاييك. ح.ح.:
الثنائي.

إلنك موجود. املوضوع نفتح عم موجود. إلنك ع.ح.:ال ال.

قصة  ما كل اإلعالم. وسائل بعض يف ا برّ بالك. اجلو املوجود ل  طوّ بحكي. عم ح.ح.:
وشغر شيعي موقع العام األمن قالو الشيعة إذا إنو هيك. دايامً ويف الشيعي. الثنائي مش راكبة:
حنجيب اجليش قائد موقع  اذا شغر يعني، هلق النووية هيدي هالكارثة  شو  شيعي. بيتعنيّ
حزب الله ك حترّ ملا وجاي، هونيك من معروفة بالبلد. مواقع يف ماروين؟ حنجيب والّ سنّي؟

الشيعة. بقضية: وأمل

املوضوع. ليفكّ بس فيه، مع بعض كو تتحرّ ما بس واحد يش ع.ح.:

قدرنا،  ما كلبنانيني. موحدين. كلنا نكون البلد مصلحة من يش. حقلّك ليك.  ح.ح.:
د توحّ التانية الطوائف  الشيعي. صفنا موحدين نحنا خيي، يا قدرنا، ما ومسيحيي،  إسالم
الشيعة خيتلفوا الزم يعني الكارثة. وين املشكلة، وين املعضلة، وين البلد. ملصلحة صفوفها
وحدة الشيعي، الصف وحدة نقول عم نحنا  متاماً. بالعكس مني؟ املدري بعض لينبسطوا
منتناقش منقعد قضايا،  عىل نختلف  ممكن نحنا الوطني. الصف وحدة  اإلسالمي، الصف 
الرئاسة. ملوضوع نرجع خلينا طيب، هاملعضلة. شو املوقف. تالتة لنوحد و وتنني مرة للصبح.
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بالدرجة موضوع حلود الرئيس موضوع شيعي. موضوع مش اليوم برأيي الرئاسة أنا موضوع
واضح. موقفو إنو البطريرك واضح شو، غالبية. وبعدان موضوع مسيحي. األوىل

عون. العامد و ع.ح.:

نحنا إنو بيعني ما واضح. هيدا حلود بموقفو والرئيس موقفو واضح. عون والعامد ح.ح.:
باالنتخابات لورا. نحنا نرجع كامن خلينا بيعني، ما هيدا نقاط نتفق عليها. لنا حلود والرئيس
بعبدا- وموضوع االشرتاكي. التقدمي واحلزب املستقبل مع تيار حتالفنا حتالفنا؟ مني مع النيابية

ما إهلا آخر. أول إهلا احلر الوطني التيار من ترصحيات وأكلنا للعيان واضح عاليه كان

الرشعي. التكليف عن ع.ح.:

مقتنعني. وبعدنا مقتنعني باليل عملنا.  نحنا ليش؟ بتنشاف ما هاي طيب، مظبوط. ح.ح.:
التكليف مظبوط هون هيدي شو؟ هاي عملنا. طب باليل منجدد قناعتنا منّاقشو جمدداً، وملا
مش السياسة تاين. موقف تاين أخد بمحل ، صحّ اشتغل الشيعي الثنائي هون ؟ مثالً الرشعي
شايفني نحنا موقف.  بتحدد رؤيا، بتعمل حدث، بتقرا موقف، بتقرا السياسة باطون.  صبّة
هلق قيلّ طيب، خمرج. إلو ينطرح فيه ما عم اليل بالشكل هلق اجلمهورية رئاسة موضوع إنو
كيف حلود. الرئيس  ن بدّ ما  إنو السياسية القو وكل النواب وكل األغلبية  كل اتفقوا لو 

بيشيلوه؟

يعني. ع.ح.:

األولوية  بقول بعدين برجع يعني بالنقاش. عاد ما املوضوع هذا تنني: . وقّف. قيلّ ح.ح.:
نقاط عن إنو نفتّش بالبلد األولوية الدولية؟ الضغوط نواجه إنو هيي األولوية هلق؟ بالبلد شو

نقاط الوحدة. عن نفتّش إنو األولوية الوحدة؟ نقاط عن أو اإلختالف

جيّد. ع.ح.:

األولوية  للحقيقة. لنوصل لآلخر يف وندفش التحقيق نشوف  بالبلد األولوية ح.ح.:
نعالج إنو هيي بالبلد األولوية من الوحدة الوطنية. بمساحة نواجه الضغوط الدولية بالبلد،
املستقبل تيار بالنقاش. هيك من أبعد روح بدي أنا طيب، واإلجتامعية. اإلقتصادية الشؤون
شو اجلمهورية، رئاسة  موضوع أمام السنيورة، فؤاد  الرئيس بدولة احلكومة، برئاسة املمثل
رئيس مع األدنى ه بحدّ العمل من نوع يف ومساكنة، تعايش بس مش يش، بدّ اليوم، عمل؟
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ل بعطّ ما عم اليوم اجلمهورية يعني رئيس احلكومة. بأداء يف عرقلة وما اجلمهورية بالتفاهم،
قانون تقيلّ هلق يمكن املراسيم. إمضاء ل بعطّ عم ما اجلمهورية اليوم رئيس احلكومة. عمل
ما وافقو إنت أنا يمكن هلق الدستوري. و حقّ بامرس عم يميض. ومرسوم معنيّ ما يميض ما

حرجة. بفرتة البلد نميشّ نا بدّ موضوع تاين. توافقو، هيدا ما وافقو إنت أنا توافقو،

هذه خالصة األمور. يعني ليست أولوية. إذاً، ع.ح.:

أولوية. مش إلنا بالنسبة ح.ح.:

علكلّن. دكتور... األطراف لكل بالنسبة ع.ح.:

أولوية. صارت مش القو السياسية لكل ح.ح.:

هاملوضوع. نفتح بقول... غطاس خوري بقول، الدكتور كامن دكتور، الدكتور ع.ح.:

البلد  هيدا أولويات لنحطّ  هيدا، لفتح نشتغل عم تشوف ك  بدّ يوم كل بحاجة، ح.ح.: 
ونتابعا. نعاجلا، نتفاهم كيف بدنا نحطاّ، شويّة.

أعدت األمور  إنت رئاسيات. حكينا شفت األخرية بمداخلتك هيدا، مالط، دكتور ع.ح.:
بتمثيلو من قليل طرف مش طرفني: عندك برئاسة اجلمهورية. واخللل اجلمهورية رئاسة إىل
تقريباً  هيدا يعني املستقبل 37-36 نايب. وتيار نايب. 33 الثنائي الله، حزب بس مش حيث
لألولوية هاملوضوع ع ك ترجّ بدّ أولوية. كيف مناّ إنو أكرت، بيشوفو مش إذا النيايب املجلس نصّ
و أخرية بمداخلة اجلمهورية رئاسة يف تغريّ إنك إنو هي أولوية، هيدي إنو بتعترب إنت كيف و

خمترصة. تكون فينا إذا برتيد إذا

صارت  حلود نويل. قصة إميل بابا قصة منّا حلود إميل قصة إنو عيل إستاذ املوضوع ش.م.:
مناقض ملبدأ إنو رغم دستوري. ما بريوح رغم إنو ال بريوح ما حسني، صدام قصة متل اليوم
عن  بيحكي  1559 القرار قال غطاس ما  متل األول البند إنه بريوح رغم وما الديمقراطية.
من نعرف رصنا نحنا اليوم أجنبي. تدخل من دون الرئاسية حرية، رضورة حرية االنتخابات
الرئيس عىل يضغطوا إنو من سوريا وطلب سوريا عىل راح حلود إميل إنو الدويل بعد التحقيق
هلق لليوم. ة ومستمرّ الكوارث وبلّشت د. تيمدّ احلريري الرئيس عىل  يضغطوا احلريري،
نقدر ما إنو مقبولة مش مقبولة، مش هيدي عقلية غطاس دكتور أولويات، غري أولويات أو
تفضل ديمقراطية؟ وين يف بديل. عىل اتفقنا إذا غري اجلمهورية رئيس يروح إنو نطلب نحنا
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الرئاسية االنتخابات عىل نزال تفضل االنتخابات عىل تنزل عنك إنك بدك حرضتك بيقولو
بمجلس أسايس دور يف النواب؟ بمجلس إنتو دوركن شو نايب، احلاج بالوشوشة. مش
بشكل طبيعي هالدور مارستوا مرة آخر تغيّب؟ مرة كم اجلمهورية. رئيس إنتخاب هو النواب
هو أساسياً دستورياً قراراً سلبنا  إنو  تقولوا إنو اليوم دوركن  السبعني.  سنة طبيعي نسبةً أو 
التمديد. بفرض األسد وبشار حلود إميل التي اشرتك فيها بالقوة  اجلمهورية رئيس إنتخاب
يف ما إنو مش ديمقراطياً. نعاجلو وبدنا بالبلد، أسايس دستوري تعطيل عنا مش أولوية؟ وليش

املسيحي. الطرف أو هيك هوي املسيحي الطرف أو بديل،

خوري  غطاس وقت. بقا بقيلنا ما حقيقة ألنو جواب خوري لغطاس نعطي خلينا ع.ح.:
الكالم إللك. ه وجّ يعني

ل. تفضّ البطرك. موقف عن ش.م.:

قبل  دكتور مالط. يا بالوشوشة أخدتو ما موقف آخد كان عيلّ ملّا يش. أنا أول غ.خ.: يعني
الناس. لكل و قلتو علناً موقف أخدت أنا ح، إنت مرشّ إنك نسمع ما

هلق؟ ح مرشّ حرضتك ش.م.:

هلق. ح مرشّ منّي أنا اللبنانيني. لكل قلتو و غ.خ.:

لكان؟ نحكي عم شو ش.م.:

تت  وصوّ للبلد الويالت جيلب سوف هيدا التمديد إنو وقلت لكل اللبنانيني. وقلتو غ.خ.:
الوقت. كانت موجودة هبيداك اليل الظروف كل رغم قناعاتتي حسب

بأيلول 2004. ع.ح.: يعني

هيدا  عاملة  ما هلق  اليل  األسباب  قلت ح. بوضّ برجع أنا هلق احلقيقة. هيدي غ.خ.:
أنا... متنّيايت، شو قلت ما أنا مطروح اآلن. املوضوع

للموضوع. توصيف عطى ع.ح.:

جيب أالّ  املوضوع هذا يقتنع إنو الرئيس إنو يعملو ممكن يش أفضل إنو متنّيايت أنا غ.خ.:
احلل هيدا . إذا حلّ أحىل هذا ويذهب، ويستقيل صالحياتو، يامرس يقدر عم يستمرّ وهو ما

يف... ر، متوفّ كان ما
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تاين. حل منالقي إيه. ش.م.:

فيها األمور. تطرح املناسب الوقت من نوع معيّنة ختلق حلظة سياسية يف حلظة. غ.خ.:

التاين؟ احلل شو طب، ع.ح.:

يف  إنو جداً غري مؤاتية. واضح احلارضة السياسية اللحظة األمور، ما هيي متل اآلن غ.خ.:
حوا يرتشّ حابني مالط الدكتور متل ناس إنو بيعني ما هيدا بمواقعها. السياسية للقو متركز
يف صعوبة. املوضوع، آلية دستورية هليدا لكن ما برضّ هاليش. احلوار، يفتحوا احلوار. ويفتحوا

مني. بيعرف بالدستور أكرت بعرف، هو ما

منيح... شاغل يش، ما بينقصك ال ع.ح.:

عم  بالبلد أسايس لتيار متنّع كامن يف شعبية آلية املوضوع.  هذا عىل بحكي أنا عم غ.خ.:
الزملي. مش هيك؟ بوضوح قاهلا عون تيار العامد املوضوع هبذا يدخل و بدّ ما بقول

البطريرك. موقف ح.ح.:

عم  . بس يتغريّ اجلمهورية الزم رئيس ما إنو بقول عم فأنا ما البطريرك. غ.خ.: وموقف
املوضوع. هبذا نشتغل كيف بدنا شوف اللحظة، ما قادر هبذه الراهن، الوضع إنو بقول

الطريقة  هيي التاين؟ شو اخليار هوي شو كلمة. آخر شبيل مالط. كلمة بآخر طيب، ع.ح.:
حتكني. فيك إذا ثانية 30 معك كتري. كتري باختصار التاين؟ احلقيقة

غري ديموقراطي حلود خرق املادة 49. دستوري. غري حلود وخامتة. كلامت 3 .ok :.ش.م
بقرار الـ1559. اخلامس البند الدويل، خرق للقانون خمالف حلود بالسلطة. التداول مبدأ خرق
جيتمع أن بسيطة بأغلبية النيايب اليوم واجب املجلس من إذاً رشعية. كل فاقد الرجل ، نتيجةً

من واجبه. وخيتار خلفاً.

املتحف.  من  مكتبه من املتحف. من معنا كان مالط شبيل الربوفسور شكراً. ع.ح.:
ما ساعتني بالرجيي. يعني هوين معليش بيسمحويل أخري سؤال باخلامتة، عندي رك جداً. منتشكّ
بتحكو اتفاق، عن بتحكو خالف، عن بتحكو بينكام. ب يقرّ حقيقي نوصل إىل موقف قدرنا
رح ينسحبوا املحكمة الدولية. فتح موضوع السنيورة بكرا فؤاد إذا حاج يا بالنتيجة وحدة. عن

نحكيا باملشربح. خلينا هيدا بكل. ال؟ نعم أو الوزراء؟ جملس من وزرائكن
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املوضوع؟ يفتح ناوي هوي السنيورة. الرئيس بتسأل ح.ح.:

بسؤال. سؤال هيدا ع.ح.:

املستقبل  تيار هوي سيايس لتيار كممثل السنيورة الرئيس بعتقد بعتقد، أنا أنا يعني ح.ح.:
احلزب مع مع حلفائه، التفاهم عىل احلرص كل حيرص هو الوزرا، جملس عىل يروح ملا بدو
هاي احلجم. هبذا حساسة قضية عىل الله حزب ومع أمل حركة مع اإلشرتاكي، التقدمي
الذين العقالء من هو السنيورة الرئيس إنو وبعتقد بحث موضع هي تنبحث، بتضالّ القضايا

د... بأكّ برجع األهم برتوح، األمور وإنشاءالله يتّكل عليهم

نقدر. عم شايف. مش جواب ما يف ع.ح.:

إنو حزب واثقني كلنا نكون نحنا إنو األهم دلك، بأكّ وبرجع األهم بالك. ل طوّ ح.ح.:
احلقيقة. عىل كشف مساومة وال كشف احلقيقة التي تريد السياسية القو الله بطليعة

احلريري  سعد مساومة. األخرية إللك. ال الكلمة خوري غطاس مساومة. ال عال. ع.ح.:
بدكن كيف رفيق احلريري. بقضية الرئيس النظر يف الدولية املحكمة عىل مساومة ال إنو قال

بالزاوية فيها؟ إنتو رصتو إنو بتعتقد هل املوقف؟ هيدا من تطلعو

أظن... ال. غ.خ.:

الثنائي؟ ماذا يعني؟ إستقالة مساومة. ال ع.ح.:

وأظن  باملبدأ، وهيدا باملبدأ، العدالة. عىل مساومة وال احلقيقة كشف عىل مساومة ال غ.خ.:
الدستور هذا قبلنا بلبنان، األطراف وكل الله وحزب نحنا كلنا، احتكمنا  نحن  بالنهاية أننا

وأفرزت حكومة. نيايب جملس أفرزت اليل اإلنتخابات النيابية هذه وقبلنا

أخي... يا بدي بش أنا بقلّك عم هو الدستور. من ضاهر مش هو بس عال. ع.ح.:

اتفاق. لنصل إىل حتى الرمق األخري نحاور سوف عظيم. غ.خ.:

إىل اتفاق. الوصول حتى نحاور سوف املوت. قبل الرمق األخري ح.ح.:

اآلليات  إىل  يكون اإلحتكام دائامً  اتفاق، إىل نصل مل وإذا اتفاق. إىل  للوصول غ.خ.:
الدستورية.
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باألكثرية. التصويت يعني ع.ح.:

عىل  منفتحون نحنا بس البلد؟ ل بتعطّ خالفاً أن حتسم تستطيع ال بالنهاية إذا غ.خ.: يعني
شفت وإنت متل ما توافق. إىل للوصول حقيقية حماوالت هي املحاوالت وكل هذه احلوار،

هيك؟ مش مجهورية. رئيس تغيري رضورة طرحنا اليل أول الناس هلق نحنا

نعم. ع.ح.:

مفتوح  ولذلك احلوار واحد. طرف من املوضوع هذا نفرض نريد أن ال نحنا لكن غ.خ.:
مقارنته أردنا إذا موضوع وهذا املناسبة. السياسية اللحظة إلجياد السياسية  القو كل  مع
السياسية اللحظة إلجياد األسلوب نفس  يتّبع سوف  ايضاً الدولية،  التحقيق جلنة بموضوع

هيدا املوضوع. للتوافق عىل املناسبة

احلكومة؟ من الله حزب - أمل الثنائي إنسحاب بيحمل البلد إنو بتعتقد طيب. ع.ح.:

وليس  سيايس موقف هيدا إنو يقنّعني احلديث أول احلاج من حاول أنا أظن،  ال غ.خ.:
لفريق كان موقف سيايس سيايس. إذا كموقف املوضوع هيدا آخذ أن أريد وأنا طائفي. موقف

ل البلد. يعطّ ولن نفسه عن التعبري يستطيع السيايس الفريق أظن أنّ هذا سيايس،

وطبعاً  احللقة، هذه عىل حسني حاج إللك  شكراً خوري، غطاس دكتور شكراً ع.ح.:
إللنا. مشاركته عىل أيضاً مالط للربوفسور الشكر

إللكن. شكراً ح.ح.:

إللكن.  merci :.غ.خ

طبعاً  خري،  عىل تصبحوا العامل. الفريق  ولكل الكرام  مشاهدينا إللكن الشكر ع.ح.:
بنفس الوقت. املقبل األسبوع موعدنا



الناس(٨٦) مع .54

مة املقدّ

جملس اىل تقريره ميليس ديتليف القايض الدوليّة التحقيق جلنة رئيس رفع عىل أيام قبل عرشة
قلبت الفتة  رات تطوّ برزت احلريري، رفيق الشهيد الرئيس اغتيال قضية حيثيّات يف األمن
جريمة يف  بضلوعهم املشتبه وحماكمة للنظر دولية حمكمة تأليف فموضوع  األمور. موازين
احلكومة رئيس ويسعى  السياسية، القوة خمتلف بني وجتاذب بحث مدار يزال ال االغتيال،
التحقيق جلنة ، قرر رئيس موازٍ خط عىل ين. املؤيدّ من ممكن عدد أكرب اىل حشد السنيورة فؤاد
أن االّ احلايل،  الشهر من باخلامس عرش دة املحدّ ة املدّ انتهاء بعد عمله امليض يف عدم الدولية

النهاية. حتى ته مهمّ وإكامل عن هذا القرار عىل العزوف ميليس حلضّ قائمة تزال ال املساعي

مؤمتر قال يف الذي هسام هسام املقنّع دة للشاهد متعدّ إطالالت أيضاً، التحقيقات خطّ عىل
ط بتورّ بشهادة كاذبة تفيد عىل اإلدالء التعذيب ضغط حتت أجرب إنه دمشق، يف عقده صحفي

الشهيد. جريمة اغتيال الرئيس يف سوريا

إمكان اىل مشرياً املواضيع، هذه كلّ اىل ق تطرّ ط املالّ شبيل الدكتور املحامي الرئاسة ح مرشّ
للبتّ يف دولية حمكمة إقامة وجوب عىل داً ومشدّ اً، إجيابيّ عمله عن ميليس عزوف يكون أن

الشهيد. الرئيس قضية

من بمهمته االستمرار عدم ر  قرّ ميليس ديتليف  القايض  أنه  نسمع عم  اليوم املحاورة:

. احلاج والتحقيق جلويس ، يف 5 /12 /2005 لبنان تلفزيون شاشة مالط عىل الرئايس شبيل املرشح مع تلفزيوين لقاء (86)
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عىل  بيؤثّر قديش الرتاجع هيدا برأيك له.  كانت دة  املحدّ املهلة وهي األول، كانون  15 بعد
املتحدة لألمم العام لألمني تقريره ميليس ديتليف م قدّ عندما انّه خصوصاً التحقيق، مستو

 مستو عىل بيؤثر يه قدّ برأيك الشهر. 15 بعد من هاملهلة حتّى متديد إلمكانية جتاوب يف كان
التحقيق؟

إجيايب،  قرار بيسوا يكون هلالقرار. ت ادّ يليل التفاصيل هيّ شو ر صعب واحد يتصوّ ش.م:
أسباب تكون وبيسوا ثاين، حلداً يوكلها هاملهمة حلتّى يه بتكفّ لنتائج ل توصّ القايض أنه بمعنى
يف القضية اً. أساسيّ ليس أن ميليس كشخص باملوضوع املهم فيها، يتّكهن واحد صعب خمتلفة
واملحكمة املوضوع، هذا ترافق التي املحاكمة شموليّة دون له من معنى ال هاملسار أصالً مسار،
أو بعضها وأغلبها لبنان يف من االوساط احلكومية طلب يف اليوم بعد، يعني واضحة مش اليوم
الدويل االهتامم ختفيض هو ثاين إجتاه طبعاً ويف الوزراء، ملحكمة دولية. يعني رئيس أمهها، أو
جملس مستو عىل ينبت و  بدّ وهيدا نبت، بعد ما سؤال  هيدا لبنانية. وطنية  حمكمة وجعلها

كشخص. ميليس نفسه بموضوع مبارشة إلو عالقة وما األمن،

من  برأيك يعني الدولية، املحكمة موضوع حكيت عن حرضتك برأيك، طيب املحاورة:
ألسباب يف لبنان، السوريني يمكن استجواب الضباط ال أنو سوريا وزير خارجية كالم بعد
يف األشخاص هؤالء حماكمة فرضاً يمكن برأيك وهيدا األمني، وللموضوع مظاهرات، أنه،

نستجوهبم؟ قدرنا ما إذا لبنان

يعني  اللبناين، السيادي باملعنى املحاكمة رسوخ اً عىل جدّ حريص طبعاً موقفي أنا ش.م:
الدولية املحاكامت الواسعة هلاملحاكم، بخربة باملهنة ونحنا انام نحنا اللبناين. القضاء تغييب عدم
ل حتمّ عىل قادر غري لبنان يف القضاء ان عندي قناعة دويل، طرف واضح فيها اليوم أكيد اليل
طبيعي ألن يش مليليس كان ركنّا ملّا احلريري، الرئيس قتل ملّا مليليس ركنّا ملّا املسؤوليات. هذه
مستحيل وهباملعنى للعدالة. يؤدي ممكن الدويل احلجم هبذا جريمة يف الدويل الغطاء وحده
باللغة العربية بدها أصالً ألنه لبنان، أن يشرتك ال بدّ اللبناين. اىل القضاء فقط يركن ان برأيي

الوثائق. كل تصري

دولية؟ حمكمة لبنانيي يف قضاة يعني مشاركة من خالل املحاورة:

أسايس  اً دوليّ القانوين  املسار وترسيخ الدولية املحكمة برأيي، أنا بس ممكنة ش.م:
للعدالة.
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ال فرق؟ أو دولية؟ حمكمة دولية وحماكمة الفرق بني ما املحاورة: طيب

التحقيق  نحن منعرف أن يعني دويل. صار املسار أصالً يعني فرق، يف ما فرق، ما يف ش.م:
اللبناين. الداخيل عىل التحقيق وطاغي التحقيق طاغي عىل اليوم يعني ميليس دويل. كبري منه جزء
يعني الشكل، ذات عىل تصري بدها واملحاكمة األمن. جملس بيعاونوه لبنانيًا بحسب قرار عم
ال غري لبنانيني أم قضاة بتضمّ هاملحكمة دولية، ملحكمة ملحاكمة أو معاونة لبنانية يف يصري بدو
خيوط ألنه املطلوب باحلجم عدالة فيه يكون األساس حتتّى أنام هيدا، بيصري تفصيل موضوع،
حتّى لذلك منها سوري، بام فيها قسم دولية خيوط أهنا واضح خيوط اجلنائي، باملعنى املؤامرة
هبالتنافر احلايل بالوضع أن عليهن صعب انه هالناحية من مظبوط يش بيقولوا عم السوريني
لبنان، من يف عدالة عىل حيصلوا أن متّهمني سوريني صعب والسورية، اللبنانية بني احلكومتني

يف لبنان. حمصور غطاء مش دويل غطاء عندها يكون أن للعدالة هيك أفضل شان

التحقيق،  جلنة مع السوري يمكن تفسري التعاون كيف برأيك سوريا، ذكرنا أنه بام املحاورة:
برتت يليل كانت األسامء بعض إستثناء وتمّ باللحظة األخرية، إجا التعاون أن هيدا خصوصاً

بنيويورك؟ ميليس بتقرير

مع  بتتذكره اللبنانية  احلكومة أوائل مثل أخطائها السورية احلكومة لألسف ش.م: يعني
عنها، نتجت  اليل والعاملية اللبنانية ة واخلضّ الفظيعة هاجلريمة صارت ملّن كرامي، الرئيس 
يعني، حمل عندها كان ما بأصول املحاكامت األصولية والعثرات القديمة احلجج أن واضح
يتعامل الواحد و بدّ نافعة، حجج غري انه واضح صار تقريباً حول نيسان لبنان يف نحن يعني
بعدن سوريا يف اليوم احلقيقة. هلذه التابعة القانونية املساءلة ومع احلقيقة مع مطلق  بشكل
ونتيجتها املطلوب، باملستو منّو طابع بيعملوا أالعيب عندها حجج، بيصدروا بعدن ئني متلكّ

جلنة  تُنشئ ان 1636 القرار موضوع بمقابل قررت السوريّة احلكومة اليوم ملّا مثالً جداً، ضعيفة
متثّل ال قانونيّاً السورية القضائية اللجنة السورية؟ القضائية اللجنة نفعها شو سورية، قضائية

عطيته... بيهمّ شو هاللجنة، ما إجيايب يش عطيت إذا حتّى ألنو شيئاً،

إهلن ميليس. طلب االستامع يليل األشخاص حتّى استجوبت املحاورة: أصالً ما

جملس األمن  قرار يف ألنه اليوم صالحية، إهلا ما قانوناً إهلا ما استجوبتهن، لو حتّى ش.م:
صالحية والصالحية اليوم أعطاها... عنده مني بيقرر يليل ي هوّ
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الدولية. التحقيق للجنة املحاورة:

ي  هوّ إذا ثاين حدأً يرتأسها ممكن بيرتأسها ميليس اليوم ويليل يليل التحقيق للجنة ش.م:
األسباب. من سبب ألي انسحب

معينة؟  صفقة حتت كان التحقيق جلنة مع التعاون السوري برأيك املحاورة:

يمكن  ال اخليوط ألهنا، ممكنة صفقة أي ر تصوّ اً جدّ الصعب من القانونية بخربيت أنا ش.م:
أي عندي ما  بس معه، يتفق  ما معه، يتفق  واحد بيسوا ميليس  القايض اليوم يعني  إدارهتا،
حقيقة يف اليوم ما بتميش، يف، ما فيه، التالعب يتم قضاء الدويل املستو عىل القضاء انو ر تصوّ
وبيتصل تلفون بياخد حداً ما علينا، ق متفوّ الغرب بيجعل لألسف وهيدا قضاء، إلستقالل
بالدنا من لألسف القامتة املستوحاة هالصورة هيك شان من يعمل. الزم شو وبيقلّو بالقايض
غري بشكل شغله عمل إذا بيته بينخرب ميليس بتميش، ما هاي استقالل قضائي، فيها ما ألنو

...Professional

مهني. املحاورة:

بال  أن بيعرف ألنه القضاء  بيحرتم  العامل يف القضاة الكبري، القايض متاماً، م بيتهدّ ش.م:
صفقة أسمه يف يش ما الصفقات وا اليل بيسمّ هول هالة، بيعمل دولة، ما قضاء ما يف استقالل
عنده خاص قضائي قانوين مسار يف صفقة، يف قضية لوكريب ما يف حتّى باملحاكامت الدولية.
تعمل، ك بدّ هيك قلّك: ي بدّ انا يا قايض  تعا بيقول قبل  مدبّر حداً يف بس ما خصوصيّاته،
بيعمل عم شو بيعرف ما أنان كويف حتّى ما بتميش هاي. هلون، توصل ك وبدّ ه، التوجّ وهيدا

أنان... ميليس، كويف

مرة... أكثر من قال املحاورة:

ميليس... يعمل عم شو بيعرف ما ش.م:

اتتدخل. ال أنا انو املحاورة:

أنان  كويف ميليس عموماً التقرير بيجبلو ملّا ميليس، التقرير بيجبلو يليل النهار غري ش.م:
يف صفقة؟ يصري ه بدّ وين طيب ر، وهو بيقرّ األمن ملجلس منقدمو رايس نحنا عىل بيقول

احلريري  الرئيس القضية، قضية استشهاد أوكلت اليك هذه لو لوكريب. بذكر املحاورة:
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تتدافع؟ حهة أية عن جهة، ألية

اجلاين،  عىل السابق ودورها ية الضحّ بأمهية قناعايت بني تطابق حماولة عموماً، عندي أنا ش.م:
يف وعادة ممكن، اخليار كان إذا ، إنام وجديّ بدفاع مرشوع احلق شخص لكل أنه حمام كأي أعترب
هالعملية متابع وطنية، قضية أهنا غري احلريري، قضية طبعاً أنا اليوم ممكن، هذه األمور اخليار
قضائية ألوساط إقناع حماوالت عندي كان ليلتها، جريمة صارت ملّا حتّى يعني هنار. من أول
باألول، والفرنسيني لغظ يف صار بتتذكروا ووقتها دولية، حماكمة تكون الزم هيدي عاملية أنه
خمتلفة. قضائية أوساط من كبري بضغط الدويل التحقيق وميش الدويل، التحقيق فكرة إقرتحوا

يف  بوا وَ يستَجْ رح اليل اخلمسة السوريني الضباط إنو عن ينحكى عم اليوم دكتور، املحاورة:
سوريا. اىل بعودهتم التحقيق جلنة قبل من وعد وتمّ يعودوا أن جيب فيينّا،

هاي. مظبوطة بعتقد ما ش.م:

ال، هؤالء  ويقول رأيه يغريّ أن ميليس للقايض يمكن هل أنه السؤال، هيدا يعني املحاورة:
استجواب يتم أنه يمكن هل هؤالء األشخاص شهادة من وبالتايل سيتمّ توقيفهم، األشخاص

آخرين؟ أشخاص

وهائل  د معقّ طرف عندها القضية، يف هبذه الواحد ر يفكّ هو شو؟ اليوم بدو طبعاً، ش.م:
من ي الرتوّ من نوع مع الواحد ياخدها بدو إنام باجلريمة، اخليوط  وبحجم اجلريمة بحجم

بدو  جريمة يف اليوم األنسان. عند احلسّ الطبيعي يعني ،Common sense الـ وها بيسمّ ناحية
بيستحوب ة، مرّ أول بيستجوب يعني األمور، هذه تتاىل اجلريمة. هباي احلقيقة يشوف الواحد
حتّى واحد يستجوب يطلب  يومني بعد ويرجعوا، ة مرّ أول يستجوهبن بيسوا ثانية، ة مرّ
عندها األمور  هذه يعني بنهارين. بعدها حصل ثاين استجواب خيالف  أو  أمر، يستوضح
قال وشو الفالين، للقايض هالشخص يقول رح شو يعرف الواحد اخلاصة ومستحيل طبيعتها

الثاين. الشخص

هونكيفبتصريالتوقيفات؟بتصريالتوقيفات،ملّنشخص بيطرحموضوع،هوكيف، كيف 
هاملعلومات معلومات، بيعطي حاله. عن عم بيدافع بيكون طبعاً عادة أو اشرتك، ما أو اشرتك
احلقيقة تنفجر. بيجعل هالتضارب عطاها. ثاين متورط ثاين أو معلومات شاهد مع بتتضارب
اخلمسة. هول األشخاص استجوب الواحد ما د بمجرّ يعرفها الواحد ما بيقدر األمور هيدي
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باألشخاص األشخاص هول بمجاهبة يعرفها بيسوا  ثاين،  باستجواب بعدين يعرفها بيسوا 
يعني. القايض شغل هيدا هاألمور، حيسب الواحد بيقدر ما لبنان. يف املوقوفني مثالً األربعة

باطالالت  هسام يطلّ هسام الشاهد عم منشوف اإلثنني من إلنا صار مالط، دكتور املحاورة:
الشاهد هو هالشخص يليل ظهور ي قدّ أوالً معه. صارت اليل عن االشيا بخربّ وعمّ تلفزيونية
سنا وكالة اليوم يعني التحقيق، جلنة عمل مصداقية عىل ميليس بتقريره لئلو استند يليل الثاين
شهادته كاذبة. أنه بيتبنيّ  يليل الثاين الشاهد  هيدا ألنو التقرير يف  النظر إعادة تطلب السورية

التحقيق؟ للجنة فيها أدىل اإلفادة يليل ع عىل وقّ يليل الشخص هذا اسرتداد يمكن وكيف

املسار ح شوي بيوضّ إفرتاض ناخد خلينا اليوم د هليدا املوضوع. عْ بُ شوية ناخد خلينا ش.م:
يش، حسام إسمه، شو بعرف ما هالشاهد إنبثق منها اليوم هاللجنة يليل هباملوضوع. القضائي
للجنة الصالحية ل  بيخوّ األمن ملجلس قرار بوجود القضائية صالحيّتها هيي شو هاللجنة
صالحيّتها بلبنان، بسوريا بالصني بأمريكا بتنعمل جلنة أي ميليس، ديتليف رئيسها اليوم دولية
مثل جلنة اليوم إذا يصدم: مثل، ربام تأعطي اليوم أصدروا... بتؤثّر حتّى لو ، ما منتفية أصالً
نتيجتها مسؤول، جامع- هو جامع عنّو بقولوا يليل أنا ما بعرف  - قالت هاللجنة أصدرت
جملس ألنه ميليس ميليس. ألنه مش ميليس ميليس، بيقول شو اليوم املهم ألنه بتؤثر، ما صفر

صالحية... أعطاه االمن

الصالحية... أعطاه املحاورة:

بيؤثّر  بيؤثّر، ما بقوله هالشاهد يلّيل .أخر صالحية أي عىل طاغية الصالحية هاي ش.م:
شاف ميليس رح، املوضوع هذا مع ميليس وجتاوب املوضوع، هذا مع ميليس جتاوب كيف

واحد منهن. شخص، وهيدا 500/600

سيحصل؟ ماذا اىل نيويورك، املقبلة بزيارتك املحاورة:

بس  ا، برّ من يعملها بيقدر ما  الواحد احلملة ألنه ني وضلّ إرجع حابب كنت أنا ش.م:
يف بكلية احلقوق سابق إرتباط عندي كان واضحة، تكون خليّها وهيدي عندي إرتباط كان
أكاديمي عن الرشق  حديث الرشق األوسط، حديث إسمه حديث بدير عم ألنه ،Yale جامعة
 Princeton يف س بيدرّ هلق مثالً الصديق ييلّ ومنهم األشخاص من عدد داعي وكنت األوسط،
من جامعة امانات عباس واالستاذ إجا، العظم االستاذ صادق جالل الشهري السوري الصديق
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اإلنتخابية  املعركة هيدي ما إدخل كانت قبل ما بدأنا أنه أول وساقبت موضوع إيران. عن Yale
مسؤولة هي بتعرفوا تشايني يليل ليز االستاذة دعوت املعركة. هذه ذهني واضحة يف وما كانت
اجلايي األسبوع تأكد املوعد أنه ساقبت إذاً يف اخلارجيّة. األوسط الرشق يف الديمقراطية عن
يعني ، ومفتوح أصالً عالقة، إلو يعني ما أكاديمي موضوع بحث هيدا املتحدة، الواليات يف
بالنسبة اجلامعة مع إرتباط عندي ألنه روح مضطر هيك منشان اخلرب. بيجوا بيسمعوا الطالب
شوي يبعدين رح ألنه لبنان يف محلتي شوي فيل يوقّ ورح سابقاً، عليه كنّا متفقني ألنه هلاملوعد،
املتحدة، الواليات يف اللبناين هاحلامس  حتّى نستفيد وانشاالله عابرة بتكون إنام البلد، عن 
بربنامج هالبلد ر نطوّ منقدر نشوف كيف حتّى معهن املتحدة نتواصل الواليات يف اللبنانيني

. اً وثقافيّ اً كامن إقتصاديّ هنّي فيه يشرتكوا

يف  أنه وخصوصاً يف لبنان تر اليوم الوضع األمني كيف اىل الداخل، بالعودة املحاورة:
اىل لبنان؟ التفجري أعامل عودة إمكانية من حتذيرات نسمع األخرية عم األيام

ما  يعني موجودة، مش األمنية بالقضايا معرفتي أنا البال، بتشغل أنه  طبعاً يعني ش.م:
عنها ثنا حتدّ ألسباب إرجع ما قبل أنه بعرف باألمن. ني بناس خمتصّ قة متعلّ أمور هيدي بعرف
نرجع؟ أمينة جنبالط تقلّن: وليد بالصديق واتصلت السنيورة االستاذ الوزراء برئيس إتصلت
والصديق مؤمنة هاحلامية خلص نحنا نتصل بالناس. قال مفتوحة، عم نعمل معركة عم يعني

جيدة. تكون انشاالله األمور جيدة، أنه يل د ريفي أكّ االستاذ أرشف

كامن،  يليلّ املقاومة سالح بكل بنوده، هناك غري مطبّق يعني يزال املحاورة: القرار 1559 ال
الفلسطيني السالح وموضوع اللبناين، الداخل اىل بالنسبة موضوع حساس بيشكل ك، بدّ إذا
برأيك الفلسطينية، الفصائل قبل من معه التفاوض ليتم شخص تعني احلكومة تزال ال يليل

اسني؟ احلسّ هاملوضوعني حلّ رح يتمّ كيف

ضلنا - ومن برأيي فقط طبّق أنا  ها تطبقت،  كلّ 1559ومش بالـ  3 أمور  يف  هلق ش.م:
يعني انسحاب السيادة، موضوع السابقة - السيئة حالتها عىل األمور ترجع ما هم إنه عتالنني

.1559 الـ تطبّق من هالناحية لبنان. من بشكل خاص السورية القوات

بالنص بيقولوا،  أصالً بندين إنه يف روا بالرئاسة، وبتتذكّ لق املتعّ البند هو 1559 بالـ بند أهمّ
ة تكون حرّ أن عليها املقبلة الرئاسية اآلتية االنتخابات انه 2 ايلول 2004، يف القرار صدر ألنه
قبل من صار ل اليل التدخّ اليوم منعرف نحنا النص. هيدا خارجي، تأثري أو لٍ من أي تدخّ
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وعلينا متاماً، مطبّق غري يزال ديمقراطي ال وبند أغلبه، طبّق  سيادي بند عندنا السوريني.
الدولية. الرشعية كنف اىل لنعود ممكن وقت بأرسع تطبيقه

يف طبيعي الطبيعيّة. غري األمور هو بند يه أنا بسمّ بيليل ق متعلّ الثالث البند الثالث. بيبقى البند
هباملعنى، بالدولة. احلرصي املناط الدستوري اإلطار خارج مسلّحة جمموعات يف يكون أنه بلد
سالح عندن يكون عندن ميليشيا، غري طبيعي أنه يكون أمر الله، حزب أو فلسطينيني إن كان

بق.  يطّ الزم Normalcy بند الـ بند الطبيعة، الدولة. هالبند، خارج إطار

مؤامرة فظيعة، يف إنه الواحد ر يفكّ ملا مفتوح، بشكل تصدر النصوص بدأت ا ملّ أصالً هلق أنا
اإلعالم، موجودة بوسائل تصدر، قبل ما األمن جملس قرارات عىل لع يطّ بيقدر لع يطّ يليل بده
املتاحة، باإلمكانيات  باألوساط، كامن يعني حاربه وحاولت نئزت املتعلّق، البند شفت ا  ملّ
السيد مع بأوسرتاليا كنت ر بتذكّ بوقتها بعرفهن... اليل السياسيني اليل بعرفهن، الدبلوماسيني
كتاب كتبت بوقتها .1559 بسبب للبلد يف خراب إنه وشفت النص وشفت الصدر، الدين صدر
البلد رح خيرتب دتوا مدّ إذا دوا، جتدّ دخيلكن ما األسد إنه وللرئيس حلود مفتوح للرئيس شهري
عنف يف يصري ورح العريب، والعامل  سوريا بني واسع رشخ  يف يصري رح خترتبوه، انتوا ورح
ألنه ضده كنت ضده، كنت انا الله املتعلّق بحزب الثالث البند اً سمع.  حدّ ما طبعاً البلد. يف
آذار. يف 8 الشهرية باملظاهرة 6 أشهر بعد وهالرشخ شفناه داخيل، رشخ يعمل رح أنه رت تصوّ

صحيح. املحاورة:

عنّو.  بالغنى  كنّا برأيي كان أنا البند هيدا آذار،   14 يف  األشهر املظاهرة باملقابل ش.م:
طيب طبيعي. غري بيقولوا وهنّي أصالً طبيعي الله غري حزب سالح موضوع إنه بيمنع ما
رها؟  نطوّ كيف بدنا هو القانون الدويل. أم أبينا شئنا 1559 إنه هاي علامً رها كيف منقدر نطوّ
وطنية بشخصية جديدة، حكومة عملنا إذا اليوم أنه رئايس طرح رئايس كامن، طرح أنا هيدا
نفسنا نطرح عم جامع، رئيس مع احلريري، جامعة سعد االستاذ أو السنيورة الرئيس مثل
كيف تنشوف هات ونقلنّ الله، حزب مع عنيويورك نروح نقدر هالطاقم، مع نكون إنه
مدّ بني والبلد ر،  تتطوّ ال رتيبة األمور ها تضلّ رح هيك عملنا ما إذا   .1559 الـ نعالج  بدنا 
عنا ألمر بريجّ لطرح الله حزب مع ل نتوصّ الزم بعتقد انا ثانوي. أظنّه موضوع حول وجزر
أو الفلسطينية أو  هنّه  ميليشيا، يف يكون إنه  بلد  بأي مقبول  إنه مش هو وهالطرح طبيعي،

آخر(...). طرف غري
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اخلامتة

يف لبناين لشعبٍ دور فاعل مع بكل ما للكلمة من معنى، لبنان ديمقراطي اىل يطمح مالط
كام ها نستغلّ ان فإما ذهبية، فرصة اللبنانيني اليوم أمام أن وهو ير الديمقراطية. هذه إحقاق

الثمينة. الفرصة هذه نضيّع وإما أن احلقيقيني، وإستقاللنا سيادتنا ونحقق جيب

 



نظام(٨٧) نقطة .55

(ح.م) معوض حسن

( ش.م) مالط شبيل

تاريخ  ال أكاديمية شخصية وبركات، ورمحة منه عليكم الله من سالم الكرام مشاهدينا ح.م:
يؤهل املرء فحسب املارونية للطائفية اللبنانية، فهل االنتامء للرئاسة الرتشح تقرر سيايس هلا
ضيفنا تأثر وهل  نافذ؟ سيايس  تيار اىل ينجح دون االستناد ان  ألحد للرتشح؟ وهل يمكن
اإلعالن حد اىل االمريكية املتحدة الواليات اجلدد يف املحافظني من شخصيات مع بعالقاته
زعامء يستهدفهم باملحاكمة من ملن تصيّده يف انتقائي هل ضيفنا واخرياً هناك؟ من ترشحه عن
الرئاسية لالنتخابات واملرشح  املحامي  ضيفنا عىل نطرحها  إذاً وغريها األسئلة هذه العامل؟
أعلنت رشحت نفسك أو االخرية اآلونة يف انت يعني بداية مالط سيد مالط. شبيل اللبنانية

املطروح؟ السؤال اآلن تر ملاذا يا اللبنانية، النتخابات الرئاسة نفسك ترشيح عن

كذلك.  أكون  ال أن أرجو للجدل، مثرية كشخصية بتقديمي  تفضلتم طبعاً  أوالً ش.م:
ممكناً وضمريياً الئقاً وفعلياً وأر مناسباً به لبنان يمر خاص بظرف مرتبط فهو أما الرتشح
هو عام خمتلفة  بشخصية اللبنانيني اىل وللتقدم السيايس اجلمود لكرس املنصب هلذا الرتشح

املنصب. مثل هذا ء لتبوّ ناقصاً موجود وعام أراه

لرئاسة  املرشح ط ، شبيل مالّ العربية حمطة عىل نظام نقطة برناجمه يف معوض اإلعالمي حسن استضاف ، (87) بتاريخ 2005/12/2
. اجلمهورية
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البعض  مد جدية ترشحك. الواقع عن البعض يف يتساءل يعني شبيل طيب سيد ح.م:
ما النجاح عىل يف فرصك مرشح. يعني هو بأن فالناً يقولوا لكي ترتشح أن تريد بأنك يقولون

كذلك؟ ماروين، اليس هو أنك يقوله البعض ما ل الوحيد املؤهِّ جداً يعني، ضئيلة يقال

تقدمت  عندما لألسف. رشط هو الدستوري، العرف يف طبعاً جزء املارونية القضية ش.م:
تنفتح أن ديمقراطياً لبنان يف العارمة الثورة بعد اليوم املمكن من أن طرحت الرتشح هبذا

هذا املنصب. اىل آخرون مسيحيون يتقدم أن األقل وعىل األمور

هلذا  بالنسبة مثالً بالنسبة انتقائية آخرون حتى تكون أقل  لبنانيون يتقدم تقل مل ملاذا ح.م:
رأيك؟ مستقبلياً يف يعني دمت ما أحببت املوضوع إن

مظبوط. ش.م:

هذا؟ تقل مل ملاذا ح.م:

املاروين  ليس أي عموماً املسيحي  املوضوع حتى أظن إنام يعني، ممكن مستقبلياً  ش.م:
أضبطها ال التي األمور من نفيس أطرح تدرجيية وأصال هي الفكرة ولذلك صعب. بالتحديد

يشء. كل قبل لبنانيتي مرتكز عىل طبعاً ولذلك فإن طرحي أنني ماروين،

خاصة  الواقع يف السيايس رصيدك هو ما يتساءل البعض يعني مالط  سيد طيب ح.م:
تقارن كيف األوصاف، بمختلف توزعها أن أحببت إن السياسية. باألرصدة لبنان الغني يف
اجلنرال قبيل من يقال ما عىل مرشحة أيضاً ألشخاص السيايس بالرصيد السيايس رصيدك

؟ مثالً وغريمها فرنجية سمري عون،

أما  ومفتوح. تنافيس بشكل أن نتقدم املهم لبنان، يف خمتلفة طاقات أن هناك ش.م: أقول
تقدماً ذلك يضم احرتامي هلم، مع اآلخرين، األشخاص مرتفعاً عن فأظنه الشخيص الرصيد
تأيت التي الصورة أن صحيح الثورة. هذه الثورة وما قبل هذه يف خاص يف دور سياسياً ملموساً
ونظريات خمتلفة كتب صاحب كأكاديمي تأيت اإلنسان، حلقوق كمحام تأيت العامل عموماً اىل
من الناحية بكثري أكثر وأظنه السيايس موجود الرصيد إنام الفكرية، املنظومات خمتلف جديدة يف

املنافسني اآلخرين. من لشعبنا تقدماً الفعالة

شبيل مالط،  سيد السيايس عام تسميه برصيدك أحتدث أنا بأن... تقول عندما يعني ح.م:
اليس يف العامل، كرب أثارت ضجة التي الدولية بعض املحاكامت عن الواقع يف تتحدث أنت
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كذلك؟

داخلية  يف قضايا األنسان حقوق يف راسخاً أظنه من رصيد كبري جزء فقط، هذا ليس ش.م:
نعم. ضد... معها وقفنا لبنانية

داخلية؟ ماذا قضايا قبيل من ح.م:

لقضايا  بالنسبة فة  مرشّ أظن مواقف عندي 1992 سنة  لبنان ما عدت اىل  منذ مثالً ش.م:
الرئيس جتديد يف وأعلنته. كنت ضد ذلك اهلراوي الرئيس جتديد مثالً يف منها لبنان، خمتلفة يف
مواقف وهذه شخص. أجل من الدستور تغيري رفض  الذي الوحيد الشخص كنت حلود

املرموقة. اللبنانية الصحف يف موجودة مشهودة

مواقف  ت عن الذي عربّ الوحيد تكن مل النقطة، هذه من حتى ننتهي مالط سيد ولكن ح.م:
أو يقولون البعض واحدة يعني حلقة ندور يف نظل ال حال يعني حتى أي عىل القبيل، هذا من

يكون... مل

سنة 1998  حلود أميل رئاسة أجل من الدستور ملوضوع تغيري بالنسبة أستاذ حسن ش.م:
ألسباب إنام ، موقفاً مماثالً الذي وقف الوحيد احللبة الشخص هذه يف وحدي كنت أظنني
بالنسبة لبنان يف وحيداً موقفي كان عسكري، حلود الرئيس أن جنبالط بحجة وليد كان خمتلفة

ذلك... يل تشهد والصحف أجل شخص، من الدستور لعدم تغيري

العالقة  هذه يالحظ البعض يعني نقطة هذه مالط سيد الواقع نقطة يف طيب وهذه ح.م:
املشرتك القاسم هو هل هذا التقدمي االشرتاكي. احلزب زعيم جنبالط وليد وبني السيد بينك

تر؟ يا ذلك املسألة أوسع من أن أم حلود؟ يتعلق بقضية الرئيس فيام بينك وبينه فقط

متواصلة  سنة ومخسني مائة اىل تعود جنبالط بآل خمتلفة، عالقتنا قواسم هناك ال، ش.م:
عىل وليد مع افرتقت الصداقة. وتابعت هذه جنبالط، كامل املرحوم مع والدي ومعروفة صداقة

والشخصية. هبذه الصداقة التارخيية أترشف وأنا خمتلفة، أمور معه عىل وأتفق خمتلفة، أمور

ذلك  تفعل بأن فنصحك يعني، الرتشح  قضية يف استرشته او مثالً نصحك هل ح.م: 
؟ مثالً

مل  إنام الرتشيح، هلذا  حتمست أظنها التي الشخصيات أحد وليد أن  أظن ابداً، ال  ش.م:
أتكل عليهم الذين احللفاء أحد وليد جنبالط ألن ثانياً أحرجه، أوالً لئالّ ذلك، أسترشه قبل



366

أحاديث رئاسية
Presidential Talk - Propos Présidentiels

هذه املهمة. يف للنجاح

بالتصويت  يسمى ما خالل من الرئيس اختيار يتم بأن سيد مالط أيضاً تطالب أنت ح.م:
أو بتعديل الدستور إذن األيام، أنت تطالب هذه يف جيري الربملان كام خالل وليس من الشعبي

كذلك؟ اليس بتغيريه،

توافقي  بشكل التقدم هو لبنان يف لرئاستي أساسية ذلك مهمة أن أظن يف شك. ما ش.م:
هو األمر كام التنفيذية، السلطة رؤساء أو رئييسَ أو لرئيس انتخاب الشعب طريق وعلمي عىل

العامل. يف املتقدمة مجيع الديمقراطيات يف

عىل ما لذلك السابقة باخلطوة تبدأ ومل للرئاسة الرتشح الواقع قررت يف وملاذا طيب ح.م:
كذلك؟ اللبناين، اليس للربملان ترتشح بأن مثالً يقال

آنذاك،  املعينني النواب أحد من أنتقى أن عيلّ سنة 1991 رض عُ طويل. حديث هذا ش.م:
1992 رفضت  سنة ذلك بعد ديمقراطي. غري طرح ألنه لألصدقاء آنذاك ورفضت هذا الطرح
من خمالفة جهة  من أريد  أكن ومل قاطعها املاروين البطريرك ألن الربملانية احللبة يف  الدخول
الدستوري  املجلس مع مسؤوالً الدستوري رئيساً للمجلس والدي كان 1996 سنة البطرك.
هذا بمثل أتقدم أن املصالح تنافر عدم ملبادء خمالفاً ظننته وصحتها، النيابية االنتخابات عن

املوكب.

لو  تفضل وبرسعة النقطة هلذه بالنسبة يعني يدركنا الوقت يف الواقع ألن مالط سيد ح.م:
سمحت.

أن  ملحاً مني طلب وليد جنبالط الصديق سنة 2000 حسن. استاذ هيدي مهمة ش.م: بس
السوري. الطرف مع أحرجه لئال ذلك ورفضت النيابة أتقدم اىل

نيويورك وليس من  من ترشحك أعلنت ملاذا البعض يستغرب ترشحك سياق يف ح.م:
إذا فيها رئيساً تصبح أن املفرتض  العاصمة من الكيلومرتات آالف بعد عىل يعني  بريوت،

برتشحك؟ نجحت

صحيحاً... ليس هذا عفواً ش.م:

أين أعلنت ترشحك إذن؟ ح.م:
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العربية  باللغة اللبنانية النهار عىل صفحة هذا الشهر الثاين من يف بالرتشح تقدمت ش.م:
. بالنسبة إيلّ رمزياً أسايس وهذا

الطريقة  هل مالط؟ لبنان سيد يف لالنتخابات الرتشح جيري هبا الطريقة التي هذه هل ح.م:
للرتشح؟ اجلرائد عىل صفحات اإلعالن يف لبنان هي املتبعة

الرتشح  آلية للرتشح. من هناك ليس أن لبنان وسؤال جيد. املشكلة يف مثري أمر هذا ش.م:
كانت له نعاجله. معاجلتي أن علينا يف الدستور أسايس وهذا نقص للرئاسة، بالنسبة يكون ال
الكواليس، يف وأال ندخل املتنافسني، عىل النقاش ونفتح بالربنامج أن نتقدم علينا أقول: أن
يعرف من أن عليه الشعب ألن األورقة النيابية، وإما وغريها واشنطن األروقة يف إما كواليس
إنام هذا جديد صحيح أن ولذلك معكم اآلن، اجلاري حديث كاحلديث يف أن يمتحنه يرتشح،

التي ينرشها. للديمقراطية بالنسبة أسايس هذا أيضاً أن أظن

الواقع  يف يقولون رأيك فيمن ما يعني مالط سيد أيضاً هذه النقطة وصلت. طيب ح.م:
أحببت، الدويل، وإن الضغط أو بالتدخل ما يسمى أتاحه الذي املناخ من ربام بأنك استفدت

ذلك؟ من استفدت هل لبنان، يف األمريكي يقول البعض

فة  املواقف املرشّ بسبب أيضاً نجحت اللبنانية الثورة أن ذلك معنى كان إذا استفدت ش.م:
مثل غريي. مثيل طبعاً وشرياك اختذها بوش التي

بالضبط  ال نعلم محيمة، عالقات ربام عن يدور احلديث أو يقال السياق هذا يف ولكن ح.م:
الواليات يف  اجلدد املحافظني رعيل من شخصيات بينك وبني جتمع  توضح، أن  منك نريد
تؤكد أن لك هل بريل، ريتشارد وكذلك طابعك يف ذكرك الذي وولفويتز قبيل من املتحدة

ذلك؟

شخصيات  اىل يقال كام تفضلتم وصول واشنطن ولديّ كام يف أنا مبدئية، قضية أوالً ش.م:
تدخل أي اإليرانية أو أو الفرنسية أو األمريكية للجهات تدخل ال صارماً: موقفاً أخذت بارزة،
أبداً يل عالقة وال ذلك احاول ذلك، أرفض آخر، ال مرشح ضذ لبناين آخر ملصلحة مرشح
يتدخل خيتارون وال هو أن اللبنانيني ألن املبدأ هبا يمكنني أن أتصل مع شخصيات اتصال بأي
يعجبني ال وعموماً أعرفه بريل ال ريتشارد غري دقيق: ناحية من فهذا به حتدثتم ما أما األجانب.

.أخر بمناسبة يكون الله شاء إن ل مطوّ حديث فهذا وولفويتز أما أبداً، فكره
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اليكم. بعده نعود قصري هذا فاصل الكرام اذا مشاهدينا النقطة وضحت. هذه طيب ح.م:

[ إعالين فاصل ]

مرشح وهو مالط مع شبيل حوارنا نواصل جمدداً، من بكم أهالً الكرام مشاهدينا اذا ح.م:
عن كنا نتحدث سيد مالط معروف. وحقوقي حمام هو اللبنانية وكذلك الرئاسة النتخابات
تربطك بأهنا  يقال  رابطة أيضاً هناك املتحدة. الواليات يف اجلدد املحافظني ببعض عالقتك

أيضاً؟ املعلومة هذه أن تؤكد لك هل العجمي، فؤاد لبناين أصل من األمريكي باملفكر

بالنسبة  السيام كثرياً معه أختلف إنام ما يكتبه بعض أحرتم فؤاد. األستاذ أعرف ال ش.م: ال،
ملواقفه من ارسائيل.

بأرسائيل؟ يتعلق معه فيام ختتلف الذي هو بالضبط ما ح.م:

ديمقراطي  غري جمتمع أن ارسائيل إرسائيل. أظن ملوضوع بالنسبة حضاري أنا موقفي ش.م:
يف اليهودي اليهودي وغري العنرصي بني التفاوت بسبب أساسه يف النظام هذا نغري ان وعلينا

أبداً. الوترية هذه عىل مواقف أخذ عجمي فؤاد أن أظن ال ارسائيل.

لبنان.  يف موضوع الديمقراطية اىل مرة أخر دعني أعود وصلت. هذه النقطة طيب ح.م:
وتريتك ترفع دائامً كنت الواقع يف عنك قرأناها التي يف األدبيات وأيضاً احلديث هذا طيلة انت
منك يسمعوا مل بأنك يعني البعض يالحظون ذلك. وما اىل لبنان يف باحلديث عن الديمقراطية
يا ملاذا احلريري، اغتيال بعد آذار من الرابع عرش بانتفاضة  تسمى ما أثناء بك  يسمعوا مل أو

تر؟

هنالك نصف  فإن آنذاك مثالً لوموند صحف مثالً راجعتم وإذا ليس صحيحاً، هذا ش.م:
الشهرية الصورة أيضا ومعروفة طناناً. مل يكن دوراً هذه الثورة، إنام يف دوري عن صفحة كاملة
وكتابايت دوري فعاالً كان املختارة، قرص يف أوجها املعارضة يف التأمت جنبالط عندما وليد مع
قبل  مداخلتي كانت آخر حتى وتابعت ذلك حلود، الرئيس متديد ضد 2004 موجودة من أيلول
املرحوم جورج اغتيل يوم التلفزيون شدياق عىل البطلة مي الصديقة الرئاسة مع اىل ترشحي

حاوي.

توافق  هل الرئيس حلود، يعني بتنحي باستمرار تطلب يعني أنت مالط، طيب سيد ح.م:
إذا إال رئيس اجلمهورية الرئيس إقالة جييز ال الواقع يف اللبناين الدستور  يقولون بأن مع من



369

www.mallatforpresident.com

األول 2006 - كانون Décembre - December

اليس كذلك؟ اخليانة، أعامل من عمالً ارتكب

القايس عىل القيادة الشكل هبذا درجة أن أقول أن اإلتكال أتوصل اىل أن أريد ال أنا ش.م:
بسيط موقفي إنام عظمى. خيانة ال أم يعترب احلريري الرئيس عىل  إرادهتا لفرض السورية
غري  التمديد الدستور، يف ذلك ترفض 49 املادة ألن ديمقراطي غري التمديد أن موقفي جداً،
نصه، يمدد بحسب له أن حيق ال شخص متديد عليه عندما يفرض الدستور يقتل دستوري ألن
أي تدخل  يرفض التمديد قبل يوماً القرار 1559 الذي صدر ألن 1559 للقرار خمالف والتمديد

سافراً. كان فيها التدخل السوري أن للمأل وواضح اليوم الرئاسية، االنتخابات يف

حلود، أنت  للرئيس وا جددّ الذين حينه يف النواب بأن تقول هل يعني مالط سيد طيب ح.م:
أيضاً؟ هم قانونيني يكونوا يعني مل يكن قانونياً، مل لو التجديد بأن تقول

تقرير  بعد اليوم نعرف ونحن وهدد عليه ضغط احلريري. الرئيس وأوهلم صحيح ش.م:
.2004 آب من السادس والعرشين يف حدث ماذا ميليس

تغريت  األمور بعد االنتخابات؟ احلايل اللبناين النواب جملس عن تقول ماذا طيب ح.م:
يف الواقع يف يشاركونك الذين الناس  هؤالء  تطلب من ال ملاذا أعتقد. ما عىل توافق ما عىل

إذن؟ الرئيس حلود وا نحّ أن يُ الرأي

عىل  وأظننا الرئيس السنيورة يب أتصل وبالفعل جداً، سهلة طريقة وعندي مظبوط، ش.م:
التمديد وخمالفة عدم قانونية دستورية عدم بسبب اليوم املجلس عىل ذلك. يف واحدة وترية

البسيطة. باألغلبية رئيساً وينتخب اليوم يلتئم أن املجلس الدويل، عىل للقانون

يفعلوا ذلك،  أن اللبنانيون احلاليون النواب يعدك مل يعني فعالً وليس متني هذا ولكن ح.م:
كذلك؟ أليس

يف  به مفتوحاً النقاش مهم وبات دستوري طرح الطرح، وهذا هو هذا الطرح، هذا ش.م:
أطرحها. التي الصحيحة العلمية النتيجة اىل يتوصل أن بد وال لبنان،

اللبنانيني احلق  املغرتبني بإعطاء تطالب سيد مالط أيضاً نراك أخر ناحية من طيب ح.م:
انت هل اخلارج. يف السفارات خالل من باألحر بالتصويت أو االنتخابات  باملشاركة يف
بعضهم وثالثاً وربام ثانياً الذين أصبحوا جيالً لبناين يعني أصل املنحدرين من عن مثالً تتحدث

لبنان؟ يعرف ال
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اخلارج يف موجود لبناين شخص أن أي واضح: أقول موقف موقفي سؤال وجيه. ش.م:
من االنتخابات، يوم ويصوت البلد ويعود اىل ويأخذ الطيارة يرجع أن له يسمح سفر جواز له
ليديل العامل متحرض يف بلد ألي كام البسيطة اآللية ترتب أن دستورياً املطلوب من بل الرضوري
ال يعرف لبناين أصل من شخصاً متحدر أن ال يعني هذا املناسبة. اللبنانية السفارة يف بصوته

. وارد أصالً ذلك أن أظن ت. ال سيصوّ عاماً مخسني منذ الربازيل يف عايش اللغة اللبنانية

بأن  األقل تقول عىل اإلحصائات بأن مالط سيد يقولون من هناك العموم يف طبعاً ح.م:
أصل من املتحدرين من سواء من املغرتبني األوسع القطاع عن نتحدث ونحن املغرتبني، غالبية
لبنان، املسيحية يف الطائفة أبناء من هم يعني اخلارج، مؤقت يف بشكل الذين يعيشون لبناين أو

ذلك؟ عىل توافق هل

مثالً  الشيعية الكبرية اهلجرة نعرف العلمية. الناحية من ذلك صحيحاً ال أظن ش.م:
استقبلت التي البالد العربية الواسعة يف نعرف اهلجرة الغربية، أفريقيا يف طائفياً إذا حتدثنا
ذلك من واألهم هنالك. غالبة السنية الطائفة أن أكيداًً لست أظن سيام وال اللبنانيني
فيهم بمن اللبنانيني، أرباع ثالثة من  أكثر لبنان، يف  أيام ثالثة منذ  إحصائيات حصلت
من أصدقاء مع شهرين منذ به تقدمنا الذي الطرح هذا يؤيدون واملسلمني، املسيحيني

املتحدة. الواليات العربية ويف البالد ويف أوروبا يف الساكنني

من  تعمل التي املطالب  هذه  كل مجعت لو يعني عجالة، يف  املطاف هناية يف طيب ح.م:
وتقول أريد هذا كل ختترص ال ملاذا يقول من هناك يعني مالط، سيد يلبنان أجلها فيام يتعلق

اليس كذلك؟ يف لبنان، الطائفية اسقاط

تقدم  وإنام سيئة جمملها يف هي الطائفية ألن السهولة، هذه عىل األمور ليست أظن ش.م:
قلم. خط بمجرد أن نتخىل عنها السهل من التي ليس الضامنات أيضاً بعض

املحاكامت  ببعض اشتهرت الواقع أنت مالط يف أخر سيد أنتقل لنقطة أن أريد طيب ح.م:
فيام اإلرسائييل  الوزراء  رئيس شارون أرييل  ملحاكمة سعيك يف خاصة  فيها،  ت انخرطّ التي
ينجح مل املوضوع؟ هذا من انتهيت هل اآلن يعني .1982 عام وشاتيال صريا بمذبحة يتعلق
يف املوضوع أثرت ألنك البلجيكية القناة غري  ربام قنوات خالل من ستتابعه أم تتابعه  ولن

معروفة؟ ألسباب حينه يف بلجيكا
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بقي  إذا شارون السيد يطلب من أن الرئاسة هذه مناسبة يف يكون شاء الله إن أصبتم ش.م:
بيته. يعود اىل احلكم أن يف

قيد  هو اآلن حسني. صدام  السابق العراقي الرئيس بمحاكمة طالبت  أنت  أيضاً ح.م:
غليلك؟ باألحر يشفي أو مطلبك يلبي يعني هذا هل العراق، بالده يف يف املحاكمة

صدام  ارتكبها التي العظيمة أن اجلرائم طبعاً أظن شائك. موضوع هذا يف احلقيقة ش.م:
املحاكمة احلالية إنام عليها، حياكم أن عليه شعبه، إيران وخاصة جتاه ويف الكويت يف حسني

الله تعالج. شاء وإن األساسية األمور بعض ينقصها

يشمل  أن تريد بأنك  لك قرأنا املراحل، إحد يف قلت السياق هذا يف أنت  طبعاً ح.م:
املسؤولني أولئك اإلطار هذا يف وذكرت شخص وآخر. بني ال يميز املحاكامت اجلميع، يعني
بني 1994  العراق شامل يف الكردية الكردية يف املعارك شخص 5000 حوايل الواقع عن قتل يف

األحداث؟ هذه عن حياكم املسؤولون أيضاً ذلك تقصد كنت هل و1996.

تاريخ  يف الفظيعة املرحلة هذه من موقفي الكرديان الرئيسان األكراد، يعرف الزمالء ش.م:
 1994 بني األهلية احلرب يف هذه جمازر ارتكبوا أشخاصاً هنالك ان وأظن الكردي، العراق

ينالوا عقاهبم. عليهم أن و1996

املرشح لالنتخابات  مالط شبيل ضيفي أشكر أيضاً الربنامج ختام يف إذن وصلت. هذه ح.م:
الله ورمحة عليكم املتابعة والسالم حسن عىل الكرام اشكركم مشاهدينا كام اللبنانية، الرئاسية

وبركاته.




