اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :التداعيات األمنية والسياسية النطال ق مكمةة الكررر
مقدم الحلقة :مكةد كررشان
ضيوف الحلقة:
 سامي الجةيّل/منسق اللجنة الةركزرة في حزب المتائب اللبنانية حبيب فياض/كاتب ومكلل سياسي إلياس الزغبي/عضو األمانة العامة لقوى  41آذارتاريخ الحلقة4141/4/41 :
المحاور:
 ردود أفعال متضاربة ضةانات خاصة بالعدالة التداعيات األمنية والسياسية الةكتةلةمحمد كريشان :السالم عليمم ،سقط نكو  01شخصا بين قتيل وجررح في بلدة عرسال
شر ق لبنان أثر سقوط قذائف على البلدة الكدودرة مصدرها سوررا ،كةا شهدت مناطق
ِ
أخرى في شر ق لبنان غارات صاروخية ممثفة من األراضي السوررة وذلك بعد روم
واحد من انطال ق أعةال الةكمةة الخاصة بلبنان التي قوبلت بردود أفعال متضاربة في
لبنان.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في مكوررن :ما هي الوجهة التي رةمن أن تأخذها الةكمةة
انطالقا ً من طبيعة الةعلومات التي كشفها رومها األول؟ وما هي التأثيرات التي رةمن أن
تتركها الةكاكةة على األوضاع األمنية والسياسية في لبنان؟
ليست الةرة األولى التي تتعرض فيها بلدة عرسال القرربة من حدود لبنان مع سوررا
لهجوم بالصواررخ مصدره األراضي السوررة ،لمنها بالتأكيد الهجةات األكثر دمورة
التي تتعرض لها البلدة الةعروفة بتعاطفها مع ثوار السوررة والتي تأو أرضا ً عددا ال
بأس فيه من الالجئين السوررين ،القصف على عرسال والذ صاحبه أرضا ً سقوط نكو
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عشررن صاروخا على مناطق مختلفة شر ق لبنان كان الفتا ً أنه رأتي بعد روم واحد فقط
من انطال ق أعةال الةكمةة الخاصة بلبنان.
[تقرير مسجل]
مريم أوباييش :ا نتظر بعض اللبنانيين تسع سنوات قبل أن تبدأ مكاكةة قتلة رئيس
الوزراء السابق رفيق الكررر وأكثر من  41شخصاً ،قد رنتظرون أرضا سنوات قبل أن
تصدر الةكمةة الخاصة بلبنان أحمامها بهذه القضية الةتشابمة والةسيسة ،غاب
الةتهةون األربعة عن أول جلسات الةكاكةة ،متهةون رنتةون إلى حزب هللا الذ رنفي
ضلوعهم بالعةلية وهدد في  4141بقطع اليد التي ستكاول القبض عليهم وتسليةهم
للةكمةة ،وهم مصطفى بدر الدرن وهو صهر عةاد مغنية ،وسليم عياش وحسين عنيسي
وأسد صبرة ،علةا ً أنه أعلن عن مشتبه فيه خامس في أكتوبر الةاضي وهو حبيب
مرعي ،كشفت الجلسة األولى عن تفاصيل الهجوم ومنها استخدام الةتهةين عشرات
الهواتف الةكةولة لةراقبة الكررر خالل الثالثة أشهر ،وأرضا ً للتنسيق روم الهجوم،
وفقا ً مكامي اإلدعاء فقد استخدمت  011كيلو غرام من الةتفجرات استعانت الةكمةة
بصور كاميرات مراقبة أظهرت السيارة التي رعتقد أن انتكاررا كان رقودها ،قد تستغر ق
الةكاكةة سنوات ورواجه الةتهةون عقوبة السجن الةؤبد في حال إدانتهم ،لمن هذه
الةكمةة التي طالةا طالب بها طيف لبناني كانت مادة دسةة لخالفات أخرى بين الفرقاء
السياسيين ،اغتيال الكررر أدى إلى إنهاء ولو رسةيا ً الوجود السور في لبنان لمنه
كان بدارة سلسة اغتياالت تستةر منذ  4112وحتى السابعة قبل بدء جلسات الةكاكةة،
واألخطر أنها تأتي ولبنان غار ق في بكر تفجيرات ذات صبغ ٍة طائفية تررد جر البلد إلى
حرب أهلية على خلفية الصراع الدامي في سوررا ،في اليوم األول للةكاكةة هز تفجير
منطقة الهرمل وفي اليوم الثاني سقط ما ال رقل عن  41صاروخا ً وقذرفة على مناطق
حدودرة مع سوررا منها بلدة عرسال ،إلى متى سيبقى كل حدث في لبنان مرتبط بسوررا
تارة ضد وبسبب من معها وتارة أخرى بسبب وضد الةعادرن لنظام األسد.
[نهاية التقرير]
ردود أفعال متضاربة
محمد كريشان :معنا في هذه الكلقة من بيروت كل من إلياس الزغبي عضو األمانة
العامة لقوى الرابع عشر من آذار ،حبيب فياض األكادرةي والةكلل السياسي ورنضم إلينا
أرضا ً من باررس منسق اللجنة الةركزرة في حزب المتائب اللبنانية النائب سامي الجةيّل
أهالً بضيوفنا جةيعا ً نبدأ بالسيد سامي الجةيّل ،العائد للتو من الها مع بدارة الةكمةة،
سيد الجةيّل بنا ًء على ما شهدته لكد اآلن هل من مؤشرات أولية حول الوجهة التي
رةمن أن تسير فيها هذه الةكمةة؟
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سامي الجميّل :هي بالنسبة إلنا كانت فرصة جداً مهةة بالنسبة إلينا حتى نكضر الجلسة،
ألنه قدرنا نفهم ونشوف بعينا أدرش هذه الةكاكةة رح تمون جدرة وأدرش عةل الةدعي
العام عةل تقني وجد ودقيق وهذا رطةئننا ورؤكد لنا أنه كل ما كنا نناد به بةوضوع
الةكمةة الدولية كنا به على حق ،ألنه أكيد القضاء اللبناني غير قادر على إجراء همذا
دراسة معةقة لمل هذه الةعطيات اللي قدمها الةدعي العام ،وبالتالي نكنا جداً مطةئنين
لجو الةكمةة ألنه حقو ق الدفاع مؤمنة ،هناك مكامين للدفاع أكثر من الةدعى العامين
وأكثر من مكاميي الضكارا وبالتالي بالنسبة إللنا هذا هو اإلطار األفضل لةعرفة الكقيقة
ومعرفة من قام بهذا االغتيال ،اغتيال  41شباط وكل االغتياالت األخرى اللي إحنا
نتةنى ونتأمل خالل الةكمةة أنه ربين أرضا ربط مع بقية االغتياالت اللي حصلت ما بعد
 41شباط وبينها اغتيال بيير جةيّل واغتيال أنطوان غانم نواب حزب المتائب إضافة إلى
كل الشخصيات األخرى واألصدقاء اللي كةان سقطوا ضكارا هذا اإلرهاب وهذا
اإلجرام اللي البعض عم رةارسه لتكقيق مآرب سياسية في لبنان.
ضمانات خاصة بالعدالة
محمد كريشان :نعم ،الكقيقة هي التي قال سعد الكررر أنه رنشدها أرضا سيد جةيّل
وقال بأن هؤالء الةتهةين هم مبدئيا ً بررئين إلى أن تثبت إدانتهم ،هل تعتقد بأن كل
الضةانات الخاصة بالعدالة رأرتها متوفرة مع بدارة الةكاكةة؟
سامي الجميّل :نعم أنا رأرتها متوفرة ألن حقيقةً الةعارير الةعتةدة بهذه الةكاكةة هي
معارير دولية ومستندة على آخر تطور حقو ق اإلنسان بالعالم وبالتالي كل الكقو ق مؤمنة
للدفاع ومثلةا ذكرت قبل أنه هناك مكامين للدفاع أكثر من كل بقية الةكامين في الةكمةة
الدولية وبالتالي أكيد أنه إن كان بالشمل أو إن كان خالل هذه الةكاكةة كل حقو ق الخصم
هي مكترمة وبالتالي بالنسبة لنا أكيد هذا اإلطار األفضل بالعالم اليوم لكقيقة نقدر
نوصل لنتائج إن كان بتقنية التكقيق أو إن كان بطررقة إدارة هذه الةكاكةة اللي هي
ب رجع وبقول تكترم إلى أقصى الكدود حقو ق اإلنسان وحقو ق الةتهم وحقو ق الضكارا،
وبالتالي أكيد إحنا رح نمون أمام مكاكةة شفافة أمام كل أعين الناس رح نمون كل الناس
رح تقدر تطلع على األدلة ورح رمون الرأ العالةي واألكادرةي عم رنظر بعين جداً
دقيقة لهذه الةكاكةة وأ خطأ أو أ شواذ رح رمون أكيد قابل ورح كل الناس تقدر
تشوفه وتكاسب عليه من شان هيك أنا أعتبر أنه هذا إلطار األفضل لةعرفة حقيقة ما
حصل في  41شباط وما حصل ما بعد  41شباط.
محمد كريشان :نعم هو الةعروف أن حزب هللا سيد حبيب فياض كان رنظر إلى الةكمةة
باعتبارها سياسية وكان رشمك باستةرار في األسس التي تقوم عليها ،هل تعتقد بأن مع
البدارة اآلن قد تمون هذه الهواجس خفت إلى حد ما ربةا؟
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حبيب فياض :رعني ال رةمن النظر إلى الةكمةة الدولية على أساس جلسة أو جلستين
عقدتا بين األمس واليوم ،الةكمةة الدولية تةثل مساراً طورالً من التآمر ،نعم من التآمر
على الةقاومة في لبنان على خلفية الصراع العربي اإلسرائيلي وعلى خلفية تبني
الةقاومة في لبنان لةسألة الصراع ضد إسرائيل ،هناك الةئات من الشواهد واألدلة التي
ال رتسع الوقت من أجل سوقها جةيعها في سبيل التدليل على تسييس هذه الةكمةة ،بل إن
حزب هللا ال رعتبر أن هذه عبارة عن مكمةة ولمنها مسيسة بل رعتبر أن هذه عبارة عن
خلية أمنية تم إلباسها لبوس الةكمةة على سبيل الةثال رعني بمل بساطة مساعد وزررة
الخارجية األميركية في شهر تةوز عام  4141اعترف بالفم الةآلن أن إدارته أنفقت ما
رقارب  221مليون دوالر فقط من أجل تشوره سةعة حزب هللا ،طيب كيف لي أنا
الةواطن اللبناني أن اصد ق بأن هذه الةكمةة الةسةاة دولية إنةا تهدف إلى كشف الكقيقة
على خلفية قرارات دولية في حين أن هناك عشرات من القضارا والقرارات الدولية التي
لم رتم البت فيها ولم رتم حتى التطر ق إليها رعني على سبيل الةثال ماذا حصل بقضية
مقتل راسر عرفات بقضية نظير بوتو بقضية قرارات دولية على درجة عالية من األهةية
رعني هي قرار  414إلى اآلن لم رنفذ.
محمد كريشان :بالتأكيد هي مهةة سيد فياض  ،هي بالتأكيد مهةة ولمن..
حبيب فياض :نعم  ،أنا سأجيبك على سؤالك ولمن..
محمد كريشان :ال أسةح لي فقط.
حبيب فياض :ال أررد فقط أن أتعامل مع الةكمةة بشمل..
محمد كريشان :اسةح لي سيد فياض فقط.
حبيب فياض :مجتزئ ،نعم.
محمد كريشان :اسةح لي ،هو ال رةمن التعامل معها بشمل مجتزئ ولمن أرضا ً قد تمون
أحيانا ً بعض الةقارنات ليست دقيقة هذه أول..
حبيب فياض :لندخل في صلب الةوضوع.
محمد كريشان :رعني ال شك بأن االعتبارات السياسية قائةة في كل مجال في العالقات
الدولية ولمن عندما تتم إنشاء مكمةة خاصة بلبنان وللنظر في قضية مكددة من الصعب
أن تجر فبركة الةعطيات أو فبركة الشهود أو فبركة اإلدانات في مناسبة دولية بهذا
الكجم وبهذه الةتابعة اإلعالمية.
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حبيب فياض :طيب ،أوالً الةكمةة الدولية هذه إنةا أنشئت في ظروف ملتبسة وبشمل
خارج السيا ق والةألوف على الةستوى الدولي وعلى مستوى األمم الةتكدة ،أول مرة
رنشأ مكمةة دولية تتعلق بةقتل شخص أو مجةوعة أشخاص وليس ضةن إطار مجزرة
عامة ،ثانيا ً هناك بالصوت والصورة أجهزة أمنية لبنانية تكدرداً الةرحوم وسام الكسن
برفقة سعد الكررر رجلسون مع أحد شهود الزور ،هو قدم إفادة رقولون له هذا ليس
كافيا ً الةطلوب أن تقدم إفادة مختلفة تدرن تورط سوررا وحزب هللا ،ثالثا ً هناك التباسات
في االتهامات في البدارة ت م اتهام األحباش جةعية الةشاررع ثم الجبهة الشعبية القيادة
العامة أحةد جبررل ثم سوررا ثم حزب هللا ثم الضباط األربعة الذرن لم تتطر ق لهم
الةكمةة بقوا مدة أربع سنين في السجن على خلفية هذه الةسألة طيب ،هناك ما رقارب
 40موظف استقالوا من هذه الةكمةة لةاذا؟ طيب نائب الةدعي العام أو نائب الةكقق
الدولي غيرهارد ليةان بالصوت والصورة عرضت على شاشات التلفزة اللبنانية هو
رتقاضى رشوة من أشخاص مجةوعة كبيرة من األموال لست أذكر الةبلغ..
محمد كريشان :ولمن سيد فياض.
حبيب فياض :ولمن حتى ال أسترسل فقط اسةح لي أن أنهي..
محمد كريشان :ولمن حتى ،اسةح لي حتى لو سلةنا ألنه أرضا ً السيد الزغبي رنتظر
رعني حتى لو سلةنا بهذه الةسائل وهذه الهنات ،رفترض وهنا اسأل سيد الزغبي رفترض
أن الةكمةة ستنظر في أ تجاوز رةمن أن تم في أ شاهد قد رمون فعالً كان شاهد
زور ،هل تعتقد بأن هذه الةكاكةة فرصة لتسليط الضوء على كل الةلف بسيئه
وبإرجابيته؟
إلياس الزغبي :طبعا ً رعني ،بدارة إن وصف هذه الةكمةة أنها مجرد خلية أمنية هو قول
صادر عن متهم ركق له أن رطلق كل األوصاف وكل التهم في حق العدالة التي تنظر في
أساس هذه القضية بوقائعها بأدلتها ببراهينها وما حصل خالل هذرن اليومين فعالً في
الها ش ّمل قطعا ً كامالً مع مرحلة من التسرربات واالتهامات بأنها مكمةة سياسية وبأنها
هنا وهناك وبأنها كثير من األمور في الباطن ،هذا الذ حصل اليوم وأمس ربت نهائيا ً
ركسم نهائيا ً مسألة مهينة الةكمةة واقعيتها استنادها إلى القانون إلى القوانين ومجةوعة
من األدلة والبراهين بالتفاصيل الدقيقة قاطعة جداً بكيث ال رةمن أل متهم أن ررد عليها
وقد شاهدنا مكاميي الدفاع كيف كانوا مرتبمين فعالً بعد ظهر اليوم وهم رتكدثون عن
الةوضوع ولم رمن لدرهم أ لوم حتى أو أ عتب على اإلدعاء العام وعلى الةكمةة إال
بعض اللو م السياسي إذا شئت وليس القانوني في الةضةون ،إذن نكن أمام مرحلة جدردة
حاسةة في مسألة البت بقضية خطيرة مثل اغتيال الرئيس رفيق الكررر و 44مواطنا
معه وطبعا ً الوزرر السابق باسل فليكان لنمون أمام قضية دولية تفصل في الواقع اللبناني
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ما بين مرحلة سابقة عن الها ومرحلة ستأتي بعد الها وسيمون لها ارتدادات في
تقدرر إرجابية على الوضع اللبناني ألنها ستلجأ ستجبر الطرف الةتهم ربةا بأن رمون
أكثر عقالنية وأن رسلم بهذه الكقائق التي ال رةمن دحضها بعد اآلن وال رةمن التسررب
والمالم الضةني عن أنها مسيسة وأنها مدفوعة وأنها تررد تكقيق مماسب إسرائيلية وما
إلى ذلك ،وإذا كان لهذا الطرف الذ ركةي الةتهةين الخةس رةلك أدلة واقعية وفعلية
وقد شاهدنا نةوذجا ً صوررا ً منها افتراضيا ً منها قدمه سيد حسن نصر هللا في إطالالته
التلفزرونية سابقا ً منذ ثالث سنوات إذا كانوا رةلمون هذه األدلة فعالً فليذهبوا بها إلى
الةكمةة..
محمد كريشان :على كل سيد الزغبي ،هذه الةكمةة تنعقد بعد تسع سنوات من الكادث
المل رتوقع لها أن تدوم هي أرضا لفترة طورلة هناك أكثر من  211شاهد حسب مارتن
روسف الةتكدث باسم الةكمةة الدولية ،القضية معقدة وقد تطول ولمن مع ذلك نررد أن
نعرف ب عد الفاصل التداعيات األمنية والسياسية الةكتةلة على األقل النطال ق أعةال
الةكمةة الخاصة بلبنان ،نرجو أن تبقوا معنا.
[فاصل إعالني]
محمد كريشان :أهالً بمم من جدرد وقبل أن نواصل النقاش مع ضيوفنا الستجالء الرؤرة
الخاصة بتأثيرات الةكمةة الخاصة بلبنان أمنيا ً وسياسيا ً نتوقف مع التقررر التالي مع
جانب من توقعات اللبنانيين في هذا الشأن.
[تقرير مسجل]
بشرى عبد الصمد :هو العد العمسي الذ بدأ مع انطال ق أعةال الةكمةة الدولية ،تسع
سنوات انتظر خاللها فررق من اللبنانيين أن تبدأ الةكمةة الدولية جلساتها علّها توقف آلة
قتل ظلت تعةل طيلة سنوات قبل اغتيال الرئيس رفيق الكررر وال تزال ،بدارة
الجلسات إذن هي بدارة لجالء الكقيقة أو همذا على األقل ررى هؤالء ،فةوضوع
الةكمةة الدولية شمل مادةً دسةة لسجال انشغل به اللبنانيون طوال السنوات الةاضية وما
رصفه فررق من اللبنانيين بالكقيقة هو في رأ آخررن تسييس هدفه الضغط على حزب
هللا ،تناقض عبرت عنه الصكف الصادرة في بيروت ورنسكب على شارع منقسم أصالً
بين مرحب أو منتقد أو حتى متوجس من ارتدادات قد تكةلها.
[شريط مسجل]
مواطن لبناني :خلص بقى بمفي ،اللي راحوا غير رفيق الكررر هللا ررحةه راح كثير
العالم.
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مواطن لبناني  :2مفبرك ومركب تركيب وحاطينه هال مسلطينه مفمررن أنهم رسلطوه
على رقبة حزب هللا.
مواطن لبناني  :3إن شاء هللا تقدر الةكمةة تقوم بالعدالة الالزمة وتكمم على الةذنبين.
مواطن لبناني  :4شو بدها تقدم مثالً ،ما بتقدم وال بتأخر.
بشرى عبد الصمد :انقسام في الشارع كةا في السياسة جدردة أن اللبناني أل جهة رنتةي
بات أسير توترات وخضات أمنية متنقلة في بلد تنتظر حمومته العتيدة إزالة مطبات ما
زالت تعرقل تشميلها .بشرى عبد الصةد لبرنامج ما وراء الخبر -الجزررة -بيروت.
[نهاية التقرير]
التداعيات األمنية والسياسية المحتملة
محمد كريشان :سيد سامي الجةيّل هل لدرك أرة تخوفات فيةا رتعلق بالوضع الداخلي في
لبنان ارتباطا بانطال ق الةكاكةة؟
سامي الجميّل :بدك تسةح لي بس شورة وقت ألنه أحب رد على الجزء األول من
الكلقة ،بس جوابا ً مباشرة على سؤالك اللي حضرنا هأل بهذا التقررر هو حقيقة نتيجة كل
اإلجرام اللي ارتمب بلبنان من سنة  4112لليوم ،أصبح اإلجرام بلبنان أصبح شغلة
طبيعية بالنسبة للناس ،أصبح الناس ما عاد بدهم رسةعوا بشيء ألنه قد ما سقط شهداء
الواحد وراء الثاني قد ما حصل إجرام بكق الشعب اللبناني الشعب اللبناني كثير تعبان
وأنت بتعرف اللي سةعته هأل هو منه ردة فعل شعب رنتفض ،هذا ردة فعل شعب أنقهر
لدرجة أنه أصبح ما بقى رتأثر بشيء ،وال بالقتل وال باإلجرام وال بشيء وهذا هو الشيء
اللي نكنا نكاول نضو عليه قد ما نقدر أنه را جةاعة ما فينا نكنا نتعود ما فينا أنه نعتبر
أن االغتيال أصبح شيئا طبيعيا ونقرف ونزهق ،هذا هو اللي لألسف الةجرمين حاولوا
روصلونا عليه والبرهان على ذلك هو اللي سةعناه بهذا التقررر ،أما النقطة الثانية اللي
أحب أحمي عنها هو التعليق اللي حما ما بعرف مين الشخص اللي معك رةمن على الهوا
اللي حمي حقيقة..
محمد كريشان :السيد حبيب فياض.
سامي الجميّل :اللي حماه ما بد رد بد أقول ،ما بعرف شو االسم ما رح رد بد
أقول بس شغلة أنه حقيقةً أتأسف أن نمون بعدنا عم نكمي بهذا الةستوى وأنا رح أعطي
نصيكة مش نصيكة رةمن رأ بقول أنه على حزب هللا اليوم أنه رتصرف ،رقدر أن
رتصرف بطررقتين :الطررقة األولى هو أنه رقول أنا ما لي عالقة بهذه القصة تفضلوا
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فتشوا وحققوا وأنا رح أتعاون ورح برهن أنه أنا ما في شيء عند  ،وبهذه الطررقة
رمون حقيقةً حزب هللا عم بةهد ألنه رتصالح مع اللبنانيين اآلخررن وأنه حقيقةً ربرهن أنه
هو شررك مع اللبنانيين اآلخررن لبناء لبنان ،أما وقت حزب هللا بده رتعاطى بالشمل اللي
هأل سةعناه اللي هو تخورن واعتبار أنه كل هذه الةكمةة و وما تةثله هذه الةكمةة هي
اللي بدنا نذكر أنه هذه الةكمةة هي نتيجة قرار دولي شارك فيه كل دول العالم..
محمد كريشان :نعم.
سامي الجميّل :ومن بين هذه الدول روسيا والصين وكل الدول التي هي معروفة على..
محمد كريشان :هو على كل سيد الجةيّل الواضح اآلن من التصرركات بعد إذنك
الواضح من التصرركات من كل التصرركات وهنا أسأل سيد حبيب فياض أن ال أحد
رتهم حزب هللا ككزب ،االتهامات موجهة ألشخاص..
سامي الجميّل :بس خليني أوضح لك شغلة.
محمد كريشان :بعد إذنك ،فقط بعد إذنك..
سامي الجميّل :خليني كةل.
محمد كريشان :بعد إذنك ،سيد جةيّل ،واضكة الفمرة.
سامي الجميّل :خليني وضح الفمرة ،أكةل فمرتي.
محمد كريشان :بعد إذنك ،بعد إذنك لو تمرمت.
سامي الجميّل :ال ما واضكة ،ما أنها واضكة.
محمد كريشان :تفضل إذا قادر توضكها في  01ثانية تفضل ،تفضل سيد تفضل في
 01ثانية لو تمرمت.
سامي الجميّل :اسةح لي وضح ،هؤالء األفراد هم رنتةوا لكزب هللا نكنا اللي عم نقوله
حزب هللا مةمن رمون مخرو ق من جهاز أمني آخر وتكرك وعم ركاول أنه رخلي حزب
هللا هو اللي ركةل هذا االتهام ،ليش حزب هللا ما رساعدنا لنقدر نساعده كرمال لنبرهن
أنه رةمن هؤالء األشخاص ما أنهم ،وعم رأخذوا أوامر من ممان آخر ورةمن من غير
تدخل حزب هللا ،أما األخطر ،األخطر األخطر هو..
محمد كريشان :واضكة الفمرة  ،نسأل سيد فياض إن كان بإممانه أن ررد على هذه
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النقطة ،تفضل سيد فياض.
حبيب فياض :رعني لم أكن أفضل أن أرد على الشخص الذ
بشمل عام أررد أن أقول بسرعة له..

رتملم من فرنسا ولمن

محمد كريشان :ال اللي من فرنسا واللي من الدوحة أو من بيروت كلنا في جلسة واحده
في موضوع واحد تفضل رعني.
حبيب فياض :من كان تاررخه..
محمد كريشان :كلمم على العين والرأس ،تفضل.
حبيب فياض :من كان تاررخه قائم على قتل الةدنيين ومكاصرة الةخيةات واغتصاب
النساء طوال الكرب األهلية اللبنانية ال ركق له أن رنظّر على حزب هللا فيةا رفعل وفي
كيفية أن تمون الشراكة الوطنية اللبنانية..
محمد كريشان :لمن سيد فياض ،سيد فياض هذا ليس رداً.
حبيب فياض :نكن كنا نتصور أن حزب المتائب ..را أخي سؤال بسيط ،سؤال بسيط
واسمت ،أخي سؤال بسيط واسمت..
محمد كريشان :تفضل.
حبيب فياض :هل سةير جعجع الذ خرج من رحم حزب المتائب اللبنانية هو من قتل
رشيد كرامة رئيس وزراء لبنان رفو ق أهةية رفيق الكررر وقتل داني شةعون ،نعم أم
ال؟ أررد اآلن أن أسةع جوابا من الشخص الذ ال رعرف اسةي وهو رتملم من فرنسا،
تفضل ال أررد أن أتملم ،هل قتله أم ال ؟ را أخي بمل بساطة..
محمد كريشان :حتى لو قتله ،أررد أن أنهي ،بعد إذنمم الةقارنة ،حتى لو تم ذلك القتل ال
ربرر القتل ،ليس هذا هنا ،نسأل بعد إذنك السيد زغبي ،السيد زغبي في النهارة.
حبيب فياض :هناك مفارقة كبيرة ،را أستاذ كررشان..
محمد كريشان :سيد زغبي هل لدرك مخاوف..
حبيب فياض :را أستاذ كررشان.
محمد كريشان :تتعلق بالوضع األمني والسياسي..
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حبيب فياض :لم أنته بعد.
محمد كريشان :بعد إذنك ،را سيد فياض في آخررن را سيد فياض..
حبيب فياض :أنه را أخي ،جةله أخيرة وأسمت ،أررد أن أعود..
محمد كريشان :را سيد فياض هللا رنور ،را سيد فياض ال تعود ،أخذت وقتك ،را سيد
فياض في وقت وفي ضيوف أرضا ركبوا رتملةوا خلينا نمون شورة عادلين ،رعني
مسمين سيد الزغبي جالس رستنا ،تفضل سيد زغبي.
إلياس الزغبي :طيب ،شمراً على األقل فلنخرج من هذه الغوغائية التي عودونا عليها
وهي ال تةلك إال االتهامات وإال المالم العالي والصراخ ورمي المالم على عواهنه
لألسف ،الةسألة أن الةكمةة الدولية البد من أن نأخذ منها الجانب اإلرجابي هي أسست
لةرحلة جدردة في لبنان هي اآلن تؤسس لةرحلة جدردة ،الشيخ سامي الجةيّل أشار بلباقة
إلى الةصالكة ،نعم الةكمةة الدولية من شأنها أن تؤسس للةصالكة ألن الةصالكات
التاررخية الكقيقية ضةن الشعوب وبين الفئات داخل الوطن الواحد تتم على الكقيقة..
محمد كريشان :شمراً لك.
إلياس الزغبي :إذن الةكمةة مولجة بمشف الكقيقة على هذه الكقيقة نستطيع أن نبني
مصالكة ومسامكة كي نبني مصالكة ومسامكة لعلنا نتجه إلى حمومة..
محمد كريشان :شمراً لك.
إلياس الزغبي :ربدأ بها حزب هللا ال رفتش عن غطاء له في حربه داخل سوررا بل رفتش
عن مخرج من الةأز ق الذ أدخل نفسه فيه..
محمد كريشان :شمراً لك ،شمراً لك.
إلياس الزغبي :بالنسبة للةكمةة الدولية بالنسبة للجرائم في لبنان..
محمد كريشان :سيد الزعبي أنا آسف جداً ،أنا آسف جداً شمراً جزرالً لك ،شمراً لمل
ضيوفنا في هذه الكلقة ،بهذا نصل إلى نهارتها ،في أمان هللا.
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