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سياسة

األربعاء  18آب  2010العدد 1195

في الواجهة
القرار االتهامي وشهود الزور

مواجهة المحكمة
عبر مجلس الوزراء
يطرح وزراء قوى  8آذار في مجلس الوزراء اليوم ملف شهود الزور في اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
ّ
ويطلبون فتحه لدى القضاء اللبناني .رد الفعل املتوقع للرئيس سعد الحريري والوزراء حلفائه هو
الرفض .املشكلة ،إذًا ،حتمية
نقوال ناصيف

ّ
ُ
حزب الله املدعي
في اليوم الثامن ،سلم
ال����ع����ام ف����ي امل��ح��ك��م��ة ال���دول���ي���ة القاضي
دان���ي���ال ب��ل��م��ار ،ع��ب��ر ال��ق��ض��اء اللبناني،
ال��ق��رائ��ن ال��ت��ي ك���ان ق��د أدل����ى ب��ه��ا األمني
ّ
السيد حسن نصر الله قبل
العام للحزب
أك��ث��ر م��ن أس���ب���وع ،وات��ه��م ب��ه��ا إسرائيل
ب��ال��ض��ل��وع ف���ي ا ّغ���ت���ي���ال ال���رئ���ي���س رفيق
ال��ح��ري��ري .وسيمثل ه��ذا اإلج����راءً ،
بناء
ّ
ع��ل��ى ط��ل��ب ب��ل��م��ار ،أف��ض��ل ف��رص��ة جدية
للمدعي العام كي يؤجل ص��دور القرار

االتهامي بضعة أشهر إلى ما بعد السنة
ال���ج���دي���دة ،ب��ع��دم��ا ك���ان رئ��ي��س املحكمة
ّالدولية القاضي أنطونيو كاسيزي قد
مل��ح إل��ى توقع ص��دور ال��ق��رار َقبل نهاية
ال��س��ن��ة ال���ج���اري���ة ،ث���م أوح����ى مل����ن راجعه
في دواف��ع إعالنه ه��ذا ـ ـ ـ وه��و يدخل في
وص�ل�اح���ي���ات���ه دون
اخ���ت���ص���اص ب���ل���م���ار
ّ
س��واه ـ ـ ـ أن��ه يتوخى ح��ض املدعي العام
على استعجال إص��دار القرار االتهامي.
سمعت هذا التبرير شخصيات لبنانية
قانونية بارزة على صلة دائمة باملحكمة
الدولية.

ُ ّ
ّ
تصرف حزب الله خبرًا مفرحًا
وسواء عد
أو ال ،في ًمعرض إبراز تجاوبه مع طلب
ّ
بلمار أوال ،ثم انسجامًا مع جديته هو
في السعي إلى كشف مسؤولية إسرائيل
ـ ـ ـ كفرضية محتملة ـ ـ ـ عن اغتيال الرئيس
السابق للحكومة ،فإن الخبر املحزن هو
ما قد ينتظر مجلس الوزراء في جلسته
اليوم ،في بيت الدين ،إذا ّ
أصر وزراء قوى
 8آذار على طرح موضوع شهود الزور،
وال���ط���ل ّ���ب م����ن م��ج��ل��س ال���������وزراء وضعه
ف��ي س��ل��م أول��وي��ات��ه ،ب���دءًا بإحالته امللف
على القضاء اللبناني ثانيًا .تاليًا نقل

السجال على املحكمة ال��دول��ي��ة والقرار
االت��ه��ام��ي ،ومعهما على ش��ه��ود الزور،
من الوسطني السياسي واإلعالمي إلى
قلب السلطة اإلجرائية بكل تناقضاتها.
وهو أمر يشير إلى إرباك حتمي ملجلس
�����وزراء ،إذ ي��ق ّ��رر ال��خ��وض ف��ي��ه ،بسبب
ال ّ
ّ
توصله في جلسة اليوم األربعاء،
تعذر

يجمد االنقسام
هل ّ
الداخلي تمويل السنة
الثالثة من المحكمة
الدولية؟
ً
ك��م��ا ف���ي أي وق����ت آخ����ر م��س��ت��ق��ب�لا ،إلى
تحقيق توافق بني رئيس الحكومة سعد
الحريري وحلفائه ال���وزراء ،وبني وزراء
الطرف اآلخ��ر ،على وضع هذا امللف في
عهدة القضاء اللبناني.
ويرتبط هذا اإلرباك باملعطيات اآلتية:
 1ـ ـ ـ إن ال��خ�لاف على شهود ال���زور ،كما
الخالف على القرار االتهامي ،بني أفرقاء
ح���ك���وم���ة ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة م����ن شأنه
إح��راج لبنان على أب��واب السنة الثالثة
املحكمة الدولية في آذار .2011
من عمر
ينّ
ذل���ك أن���ه سيتع ع��ل��ى مجلس الوزراء
ق���ب���ل ذل�����ك ال����ت����اري����خ ،ك���م���ا ع���ل���ى مجلس
النواب ،تجديد لبنان تسديد حصته في
تمويل املحكمة الدولية البالغة نسبتها
 49في املئة من أجل املضي في أعمالها
وكشف قتلة الحريري األب .وكان لبنان
ّ
قد سدد حتى اآلن قسطني بهذه النسبة
ع��ن عمل املحكمة ال��دول��ي��ة ف��ي سنتيها
األول��ي�ين ع��ام��ي  2008ـ ـ ـ  2009و 2009ـ ـ ـ
 .2010أم���ا ال��رص��ي��د ال��ج��دي��د فيستحق
ف��ي آذار املقبل .إال أن ال��خ�لاف ب�ين قوى
 8و 14آذار داخ������ل ح���ك���وم���ة الحريري
يضع تخصيص املبلغ في مهب الريح،
نظرًا إلى أن السابقة املحيطة باملحكمة
الدولية الخاصة بلبنان ،تجعله ّ
يمول
نسبة قريبة من النصف ،والدول األخرى
ال��ت��ي ي��زي��د ع��دده��ا على  20دول���ة ّ
تمول
نسبة  51في املئة ،بغية تفادي هيمنة
البلد املعني ـ ـ ـ وه��و لبنان ـ ـ ـ على عمل
املحكمة الدولية.
ك���ان���ت ب��ع��ض ال������دول ق���د دف���ع���ت قسطي
ّ
السنتني األوليني ،وتعهدت دول أخرى
دفع القسطني نفسيهما ولم تفعل ،ودول
ثالثة التزمت دف��ع قسط السنة الثالثة
الذي لم يحن بعد ،وهي السنة األخيرة
للمحكمة ال��دول��ي��ة تبعًا مل��ا ينص عليه
ق��رار مجلس األم��ن  1757م��ن ع��ام 2007
بإنشائها.
املتعلق
ّ
وه�����ك�����ذا ،ف����ي ظ������ل االن����ق����س����ام الداخلي

وغ��ي��اب اإلج��م��اع الوطني على املحكمة
ال��دول��ي��ة ،ش���أن غ��ي��اب اإلج��م��اع الوطني
ع��ل��ى س�ل�اح ح���زب ال��ل��ه ،يصبح متعذرًا
على مجلس الوزراء اتخاذ قرار املشاركة
في تمويل املحكمة الدولية ،تحت وطأة
شكوك فريق رئيسي في حكومة الوحدة
ّ
ال��وط��ن��ي��ة ف��ي م��س��اره��ا وج��دي��ة رغبتها
ف��ي كشف قتلة ال��ح��ري��ري األب .وخالفًا
لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة عندما
ف��رض��ت ف��ي غ��ي��اب الرئيس إم��ي��ل لحود
واس��ت��ق��ال��ة ال�����وزراء الشيعة الخمسة ـ ـ ـ
ب��ال��ت��ع��وي��ل ع��ل��ى ال��غ��ال��ب��ي��ة الحكومية
امل��وال��ي��ة ـ ـ ـ ط��ل��ب ت��أل��ي��ف محكمة دولية
ع��ام  ،2005وك��ذل��ك طلب إق���رار املحكمة
الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق
األم�����م امل��ت��ح��دة وان��ط�لاق��ه��ا ع����ام ،2007
ال ي��س��ع ح��ك��وم��ة ال��ح��ري��ري خ��ي��ار كهذا.
وم���ا يتطلبه م��ج��ل��س ال������وزراء ،يتطلب
نظيره مجلس النواب املدعو بدوره إلى
املوافقة على تمويل السنة الثالثة من
املحكمة الدولية ،لكون املبلغ سيقتطع
م��ن امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة ال��خ��اض��ع��ة للرقابة
كما إقرارها لسلطة البرملان.
ورغم أن صدور القرار االتهامي حتى آذار
 2011احتمال وارد ،إال أن إدخال الخالف
على املحكمة الدولية إلى مجلس الوزراء
على نحو مبكر كهذا ،يعكس اتجاهًا لم
يعد ضمنيًا وال مستورًا لدى حزب الله
وحلفائه ،وه��و أن األوان قد يكون حان
ل��ب��دء م��ع��رك��ة ت��ف��ك��ي��ك امل��ح��ك��م��ة الدولية،
س��واء ص��در ق��رار اتهامي ب��رأ ح��زب الله
من اغتيال الرئيس الراحل ،أو قرار آخر
ّ
جرمه ،أو لم يصدر القرار االتهامي على
اإلطالق.
ب��ذل��ك تصبح م��واج��ه��ة ال��ق��رار االتهامي
ّ
وأعم
ج����زءًا م���ن م��واج��ه��ة أك��ث��ر ات��س��اع��ًا
خ��ط��ورة ،كذلك األم��ر بالنسبة إل��ى فتح
ملف شهود ال���زور ال��ذي ل��م يعد يعني،
ف��ي نهاية امل��ط��اف ،إال تقويض م��ا بقي
من مرحلة  2005ـ ـ ـ  2008برموزها بعد
ملفاتها.
 2ـ ـ ـ إلى اآلن ،بعد سنتني على إبصارها
ال��ن��ور ف��ي آذار  ،2008ووضعها موضع
ال��ت��ن��ف��ي��ذ ف����ي ح����زي����ران  ،2008ل����م يسع
امل��ح��ك��م��ة ال���دول���ي���ة إال ت��أس��ي��س مالكها
وم��وظ��ف��ي��ه��ا وت���أه���ي���ل م��ب��ن��اه��ا ووضع
ق���واع���د ع��م��ل��ه��ا اإلداري ،ول���م ت��ن��ج��ز في
نطاق مهمتها املعلقة حتى الساعة على
ص����دور ال���ق���رار االت��ه��ام��ي ،إال ق���راري���ن ال
ثالث لهما :األول إطالق الضباط األربعة
م��ن االع��ت��ق��ال ال��ت��ع��س��ف��ي ف��ي  29نيسان
 ،2009ب��ع��د ث��ب��وت ب��ط�لان ال��ت��ه��م��ة التي
سيقت إليهم ّ
وبررت اعتقالهم في  30آب
 .2005والثاني التئام املحكمة الدولية
ف����ي  14ت���م���وز  ،2010ب����ن ً
����اء ع���ل ّ���ى طلب
ّ
السيد ،حاضًا على
اللواء الركن جميل
تزويده امللفات املتعلقة بإفادات شهود
ال��زور الذين ّ
سببوا االعتقال التعسفي،
وتجاهلت املحكمة الدولية محاكمتهم
ع��ل��ى ت��ض��ل��ي��ل��ه��م ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي مراحله
األولى .إال أن املحكمة الدولية استمهلت

