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ناقش مجلس الوزراء اللبناني المواجهة بين قاضي التحقيق في االنفجار الكارثي في ميناء بيروت وكبار  -بيروت )رويترز( 

.السياسيين الذين يسعى الستجوابهم يوم الثالثاء بعد تعليق التحقيق للمرة الثانية في أقل من ثالثة أسابيع  

سي القاضي طارق بيطار الستجواب بعض أقوى الشخصيات السياسية في ويواجه التحقيق عقبات منذ أن سعى المحقق الرئي

لبنان لالشتباه بأنهم كانوا على علم بالمواد الكيميائية المخزنة، والتي تسببت في الكارثة التي وقعت في الرابع من أغسطس آب 

.، ولكنهم لم يفعلوا شيئا لتجنب ذلك2020  

التحقيق الذي يقوده بالتحيز السياسي وتشن حملة للتشهير به. وقال زعيم  ويتعرض بيطار لضغوط هائلة من جماعات تتهم

.جماعة حزب هللا حسن نصر هللا يوم االثنين إن الحزب يرغب في إبعاد بيطار عن القضية  

.وتم تعليق التحقيق مرة أخرى يوم الثالثاء على أساس شكوى أخرى تتهم بيطار بالتحيز  

على القضية إن وزراء، ينتمي معظمهم لحزب هللا وحركة أمل الشيعية، طالبوا خالل اجتماع وقال مصدران على اطالع مباشر 

.مجلس الوزراء يوم الثالثاء بتغيير بيطار في مناقشة ساخنة لم تتوصل إلى نتيجة حاسمة  

ين اللبنانية المؤيدة إليران وقال وزير المالية السابق على حسن خليل الذي أصدر بيطار مذكرة بتوقيفه، في مقابلة مع قناة المياد

.إن من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء مرة أخرى يوم األربعاء لمناقشة التحقيق  

كانت مذكرة توقيف خليل، العضو البارز في حركة أمل وحليف حزب هللا، ثاني مذكرة تصدر لوزير سابق وكانت السبب 

.الرئيسي لتصاعد التوتر يوم الثالثاء  

.عتبر أمر التوقيف غير قانوني ولن يلتفت إليهوقال خليل إنه ا  

".وأضاف أن بيطار كان متأثرا بالسياسة وأضاف "المسار القضائي المتبع في هذه القضية يدفع البالد نحو الفتنة  

 وقال خليل ردا على سؤال حول ما إذا كان بعض الوزراء سيستقيلون احتجاجا على المحقق الرئيسي "كل االحتماالت مفتوحة

".لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر  

 200، الذي كان أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ إلى مقتل أكثر من 2020وأدى انفجار الرابع من أغسطس آب 

.شخص ودمر مساحات شاسعة من العاصمة بيروت  

جوابهم ومن غير المرجح اآلن أن تُنفذ مذكرات وفي إطار التحقيق رفض كبار المسؤولين السياسيين تلبية دعوات بيطار الست

.التوقيف في حق أي منهم  

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس حزب هللا بتهديد وترهيب القضاء اللبناني وبممارسة "أنشطة إرهابية 

".وغير مشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته  

تحدة تعتقد أن حزب هللا "يهتم بمصالحه الخاصة ومصالح إيران الراعية له أكثر من اهتمامه وقال برايس إن الواليات الم

".بمصالح الشعب اللبناني  



وأضاف أن وكيلة وزارة الخارجية األمريكية فيكتوريا نوالند ستزور بيروت يوم األربعاء إلجراء مزيد من المحادثات الثنائية 

."المهمة" مع السلطات اللبنانية  

 عقبات سياسية*

وسعى بيطار الستجواب مسؤولين كبار بشأن اتهامات جنائية باإلهمال ألنهم شغلوا مناصب كانوا خاللها في وضع يَُمكنهم من 

.معرفة وضع نترات األمونيوم المخزنة بشكل غير آمن في المرفأ على مدى سنوات  

س ميشال عون يوم الثالثاء لم يمنح اإلذن لمالحقة اللواء وقال مصدر مسؤول إن اجتماع المجلس األعلى للدفاع برئاسة الرئي

.طوني صليبا مدير عام أمن الدولة  

وتم تعليق التحقيق في أواخر سبتمبر أيلول بعد شكوى تشكك في حياد بيطار. ورفضت المحكمة الشكوى ألسباب إجرائية مما 

.سمح لبيطار باالستمرار في عمله  

القاضي فادي صوان عن القضية في فبراير شباط عقب شكوى مماثلة قدمها سياسيون يطعنون ويقود بيطار التحقيق منذ تنحية 

.اآلن في حياد بيطار  
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