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تحليل إخباري

ـمحكمة الدولية
املحكمة الدولية ،مالقيًا سوريا وحزب
الله في هذا الخيار .كان األول قوله في
 4آب امل ��اض ��ي ،غ� ��داة م�ق��اب�ل�ت��ه الرئيس
ال�س��وري ،إن البعض يستخدم املحكمة
ال��دول�ي��ة إلث ��ارة فتنة مذهبية .والثاني
ف��ي  19آب ب�ق��ول��ه إن��ه ي ��راد م��ن املحكمة
تنفيذ ال�ق��رار  .1559أم��ا املوقف
الدولية ّ
ال �ث��ال��ث ،ف��ش��ق ب��ه ال �ط��ري��ق إل ��ى شرعية
ال� �خ ��وض ف ��ي إل� �غ ��اء امل �ح �ك �م��ة الدولية
وت�ف�ك�ي��ك ح��رم�ت�ه��ا ،م�ق��رن��ًا إي ��اه بتوافق
اللبنانيني وأولهم الحريري االبن.
أول �ه��ا ،إذًا ،امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ،وآخرها
كذلك.

 ...ونصر الله للحزب

م��وق��ع ج�ن�ب�لاط ف��ي ه��ذا ال �خ �ي��ار ،حمله
الخميس امل��اض��ي  16أي�ل��ول ،ف��ي حواره
مع الزميل مارسيل غانم ،على طرح ما
ل��م يسبق أن جهر ب��ه أي م��ن املسؤولني
وال �س �ي��اس �ي�ي�ن ،وه� ��و ف �ت��ح ال� �ب ��اب على
تسوية يتوافق اللبنانيون من خاللها
على إلغاء املحكمة الدولية.
كان ذلك ثالث موقف استثنائي للزعيم
ّ
ال � ��درزي ،وه��و ُي �ع��د نفسه ل�ل�خ��روج من

ف��ي اجتماع عقد قبل  20ي��وم��ًا ،وطبعه
الكتمان ،ش��أن معظم اجتماعات قيادة
ّ
ح ��زب ال �ل��ه ،ق ��دم ن�ص��ر ال �ل��ه أم ��ام كوادر
ذوي م �س��ؤول �ي��ة رف �ي �ع��ة ف �ي��ه ،مراجعة
دقيقة ومهمة ل��دروس املرحلة األخيرة
والخيارات الجديدة التي يسلكها حزب
الله .وأدرجها في ثالثة مواضيع:
 1ـــــ اشتباكات برج أبي حيدر :رأى األمني
ال�ع��ام أن االشتباكات كانت فخًا نصب
ل �ل �ح��زب ب� �ه ��دف ح � ��رف وج� �ه ��ة املنحى
ال � ��ذي ي� �ق ��وده ف ��ي م �ل �ف��ي ش �ه ��ود الزور
وال �ق��رار الظني ،وبغية إلهائه بمشكلة
داخ�ل�ي��ة أخ ��رى ت ��ؤدي إل ��ى ت��وري�ط��ه في
ن��زاع داخلي وفي الشارع ،وتحديدًا في
أحياء بيروت ،اعتقادًا من الفريق اآلخر
أن ذل��ك يؤجج الفتنة املذهبيةُ ،
ويغرق
حزب الله في متاهات الصراع الداخلي.
رغم ذلك ـــــ أضاف األمني العام ـــــ تجاوز
ح � ��زب ال � �ل ��ه ،ف ��ي ت �ف �ك �ي��ره ،ال � �خ ��وف من
الفتنة .إال أنه أشاد باألداء الذي اضطلع
ب ��ه ك � � ��وادر ال � �ح ��زب ف ��ي ج �ب��ه م ��ا حدث
وت�ط��وي�ق��ه س��ري�ع��ًا ،رغ��م ال�خ�س��ارة التي
مني بها ح��زب ال�ل��ه وجمعية املشاريع
الخيرية اإلس�لام�ي��ة ف��ي الضحايا التي
س�ق�ط��ت .ك��ذل��ك أش ��اد ن�ص��ر ال�ل��ه باألداء
املسؤول الذي تمتعت به قيادة الجمعية
وت �ج��اوب �ه��ا ال� �ف ��وري مل�ع��ال�ج��ة املشكلة،
ووض ��ع م��ا ح ��دث ف��ي س�ي��اق��ه الطبيعي
ب��إي �ك��ال األم � ��ر إل� ��ى ال �ج �ي��ش والقضاء.
والح � � ��ظ أن� � ��ه ك� � ��ان ه � �ن ��اك دور لجهاز
استخبارات دول��ة عربيةّ ،
سماها ،عمل
على افتعال االشتباكات والتحريض.
 2ـــــ ال �ق��رار ال�ظ�ن��ي :م��ن خ�ل�ال مجموعة
ال �ق��رائ��ن وامل �ع �ط �ي��ات ال �ت��ي ع��رض�ه��ا في
م ��ؤت� �م ��رات ص �ح��اف �ي��ة ،وف � ��ي الحمالت
اإلعالمية التي قادها ،قال نصر الله إن
ح��زب ال�ل��ه اس�ت�ط��اع إق �ن��اع ال ��رأي العام
ال�ع��رب��ي واإلس�لام��ي ب��أن ات�ه��ام عناصر
منه باغتيال ال��رئ�ي��س رف�ي��ق الحريري،
عبر القرار الظني ،ال يعدو كونه سوى
تحقيق أه� ��داف أم�ي��رك�ي��ة ـــــ إسرائيلية
للتأثير على سمعة الحزب كرأس حربة
في مشروع املقاومة في املنطقة .ورأى أن
كل الحمالت الدائرة في فلك هذا الهدف،
ت��رم��ي إل��ى تعمية ال ��رأي ال �ع��ام العربي
واإلسالمي .تاليًا ،لن يكون لصدور القرار
الظني ،أو ع��دم ص��دوره ،تأثير معنوي
على حزب الله ،بل إن هذا التأثير يكمن
في الخطوات التي ستلي صدور القرار
الظني على املستوى الدولي حيال حزب
ال �ل��ه ال� ��ذي ل ��ن ي �ت �ج��اوب م ��ع أي مطلب
يتصل بهذا القرار ،أو باملحكمة الدولية.
ّ
وذك��ر ب��أن ح��زب الله أك��د ،أكثر م��ن مرة،
أن��ه غ�ي��ر م�ع�ن��ي بالتحقيق ال��دول��ي وال
باملحكمة الدولية.
 3ـــــ املحكمة الدولية :لم يعد في اإلمكان
االس �ت �م��رار باملحكمة ال��دول�ي��ة كوسيلة
ل�ك�ش��ف ق�ت�ل��ة ال��رئ �ي��س رف �ي��ق الحريري،
أو تحقيق العدالة .ال بد من إلغاء هذه
امل�ح�ك�م��ة ،وال �ع��ودة إل��ى آل �ي��ات قضائية
ل�ب�ن��ان�ي��ة ب �ت��واف��ق األف ��رق ��اء اللبنانيني
جميعًا ،سعيًا إلى معالجة هذا املوضوع
في أقرب وقت ممكن.
َ
ف��ي ال�ع�ب��ارة األخ �ي��رة ّك� َ�م��ن س� ّ�ر املوقف،
األقرب إلى اقتراح الحل ،الذي كشف عنه
ّ
جنبالط قبل ستة أي ��ام ،عندما تحدث
ع��ن ت��واف��ق داخ �ل��ي ي�ف�ض��ي إل��ى تسوية
على إلغاء املحكمة الدولية.

الخراب الذي نذهب إليه
فداء عيتاني
يخطئ رئيس الحكومة إن ك��ان يعتقد أن ما يشاهده
ويسمعه ويتابعه من أنباء ،أو ما ينقل إليه مختصرًا،
هو مجرد فقاعات إعالمية ،أو حديث سياسي سيطوى
ق��ري�ب��ًا وت�ن�ت�ه��ي مفاعيله ب��زي��ارة ج��دي��دة إل��ى دمشق.
وي�خ�ط��ئ إن ك��ان يعتقد أن ت�س��وي��ة ف��ي س��وري��ا ُتعني
تلقائيًا تسوية في لبنان وصمت األطراف التي ستذكر
في القرار االتهامي للمحكمة الدولية.
يفترض ،كما يؤكد من له باع في العمل خالل األعوام
الخمسة األخيرة ،أن يعلم رئيس الحكومة أن املقاومة
تنوي أن تنهزم ف��ي لبنان ،وأن على ذل��ك مجموعة
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تسوية تحفظ للمقاومة ما تريده ،وأن ُيلتزم بها قوال
ً
وفعال ،وال ينفع أن يكون االلتزام جزئيًا.
ويفترض أن يعلم رئيس الحكومة أن محور إي��ران ـــــ
ّ
س��وري��ا ـــــ ح��زب الله ـــــ حماس يعد نفسه منتصرًا ،أو
على األقل في مرحلة يشهد فيها بداية انهزام خصمه
الرئيسي ،أي سياسة الواليات املتحدة في املنطقة ،وأن
الزمن الحالي هو زمن حملة التنظيفات ّ
جراء ما تركته
هذه السياسة خالل األعوام التسعة املاضية.
وإن ك��ان لسوريا حساباتها بصفتها دول��ة إقليمية،
وتنظر ط��وال الوقت إل��ى دوره��ا في املنطقة وموقعها
إل� ��ى ج ��ان ��ب ال� � ��دول ال��رئ �ي �س �ي��ة ف �ي �ه��ا ،ف� ��إن للمقاومة
حسابات أخرى ،وهي ال توافق على االستسهال الذي
وغير لبنان.
ُيتعامل به مع ملفات أساسية في لبنان،
ّ
وه��ي ح�ين ت��رى رأس ال�ح�ك��وم��ة ي �ح��اول ال�ت�م��ل��ص من
ّ
تعهداتهّ ،
سرًا أو عالنية ،وحني تسمع من قائد القوات
ّ
اللبنانية سمير جعجع أم � ُرًا باعتقال جميل السيد،
ّ
ّ
ّ
فهم من ال يريد أن يفهم
فإنها
ستتصرف وف��ق آلية ت ِ
ُ
أن ال �ب�لاد ال ت�ح�ك��م م��ن م �ع��راب ،وأن م �ع��راب ه��ي جزء
هامشي ّ ،ف��ي امل�ع��ادل��ة املحلية املذهبية.
صغير ،ال ب��ل
ُ
ُ
وإن نفخت القوات وضخت كل أسباب الحياة فيها ،فإن
الشأن األمني اللبناني هو قرار مشترك داخليًا .أضف
إلى ذلك أن محاولة ّ
تقمص شخصية ف��ؤاد السنيورة
ف��ي إدارة األزم� ��ات ف��ي ال �ب�لاد ع�ب��ر ال�ع�ن��اد واالعتماد
ع�ل��ى ال �خ ��ارج وع �ل��ى ال�ت�ج�ي�ي��ش ال �ط� ُ�ائ �ف��ي ،ت��دف��ع إلى
ّ
خ�ط��وات أش��د قسوة م��ن تلك التي اعتمدت خ�لال أيام
السنيورة .وإذا كانت عملية «قطع اليد» في
الرئيس
ُ
السابع من ّأيار خفضت إلى «صفعة كف» ،فإن عملية
«قطع العنق» ـــــ إن حصلت ـــــ ستطال مباشرة املعنيني

ما قل
ودل
ّ
أكد الرئيس سعد
الحريري في اجتماعه مع
كتلة تيار املستقبلّ ،أول من
أمس ،ضرورة االبتعاد عن
ّ
وتوجه
الخطاب املذهبي،
خصوصًا إلى النائبني
ّ
عمار حوري ومحمد كبارة،
ّ
داعيًا إياهما إلى ضرورة

ّ
التزام هذا القرار .وشدد
الحريري ،في الوقت نفسه،
على أنه ضبط في مرحلة
سابقة املدير العام لقوى
األمن الداخلي ،اللواء أشرف
تشكيالت
إجراء
ريفي ،عن
ّ
ّ
في املديرية ،لكنه سيحث
ريفي اليوم على القيام بهذه
الخطوة .وأكد الحريري أنه
ّ
بتنحي املدعي
لن يسمح
العام التمييزي ،القاضي
ّسعيد ميرزا ،مضيفًا أنه
كلف األخير متابعة مالحقة
اللواء جميل ّ
السيد.

ّ
بالقرارات واالتهامات التي قد تصدرها املحكمة وكل
من يلعب على الوتر املذهبي.
وملن ال يشاء التصديق ،عليه أن يراجع أف�لام الفيديو
ّ
�أت ع �ف �وًا وال عن
امل� �ص ��ورة ف��ي امل �ط��ار ،ت�ل��ك ال �ت��ي ل��م ت � ِ
ّ
طريق الخطأ وال ملجرد منع االعتقال عن جميل السيد
العائد إلى البالد في ظل األجواء املشحونة ،بل لتوجيه
ال��رس��ال��ة م��رة أخ��رى إل��ى م��ن ي�ص� ّ�ر ع�ل��ى «ال��ذه��اب إلى
األمنية حصلت كي ال
الحج والناس عائدة» .فالحماية ّ
ينسى من يحاول التناسي أن التلطي خلف الطوائف
واملشاعر املذهبية يقود البالد إل��ى ال�خ��راب ،وليتذكر
أناس كالنائب خالد ضاهر ،على سبيل املثال ،أنه منذ
ّ
أسابيع كان يطلب ود بعض الضباط في سوريا عبر
أقنية حزب الله.
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ّ
شخص أو حشد املطلوبني الستقبال ق�ي��ادي محلي
لبدء مؤتمره الصحافي ،فإن في ذلك من اللعب الطفولي
ال��ذي ل��ن ي��ؤدي إال إل��ى امل��زي��د م��ن ت� ّ
�ورط ص��اح��ب تيار
املستقبل وأبناء عمته في بحر من املطالب اإلضافية
من قبل املقاومة.
ً
ال �ت��أخ �ي��ر ه �ن��ا ل��ن ي�ف�ي��د أح� � �دًا .ف � ��أوال ،ث �م��ة م �ل��ف يجب
الوصول فيه إلى نتيجة واضحة ،أي ملف شهود الزور،
ويجب إحالته أمام املحاكم اللبنانية ،وتصفية مفاعيله
املحلية والدولية ،وتحميل من يظهره التحقيق وتدينه
املحكمة مسؤولياته في هذا املجال .وثانيًا ،هناك القرار
االت�ه��ام��ي ال��ذي يفترض أن ي�ص��در ف��ي تشرين الثاني
ّ
أو آذار م��ن ال�ع��ام املقبل على أب�ع��د ح��د ،وال يكفي هنا
أيضًا م��ا أف��ادت ب��ه امل�ص��ادر السعودية م��ن أن التدخل
م��ع الحكومة الفرنسية أدى إل��ى تأجيل ص��دور القرار
االتهامي ،أما بحث القرار وتحييده عن السياسة ،فهو
بأيدي األميركيني ،وأن الواليات املتحدة لم تتجاوب مع
التدخل السعودي .فكل هذا كالم ال يقنع املقاومة ،وعلى
الحكومة اللبنانية ّ
تحمل مسؤوليتها في هذا اإلطار.
الذي يعرف
أما الحلول ،فقد تحتاج إلى معجزة .ولكن ً
امل �ق��اوم��ة ال ي ��رى ف ��ي رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ط �ف�ل�ا بحجم
املعجزة ،وال بد أن يذكر رئيس الحكومة سعد الحريري
العالم ويسيح ،خالل
البالد يجول في
ّ
حني خ��رج من ّ
حرب عام  ،2006أن في البالد أناسًا فضلوا أن يموتوا
وت �ح �ت��رق م�ن��ازل�ه��م وت �ه��دم ق��راه��م وت �ب��اد ضاحيتهم
وي�س�ت�ش�ه��د ش�ب��ان�ه��م وي �س �ح��ق ع �ج��ائ��زه��م ت �ح��ت ردم
املنازل والجسور ،وال يستسلمون للعدو أو يبحثون
حتى في تسليم سالحهم ،وانتصروا.

علم
و خبر
ّ
السفارة األميركية لرعاياها :غادروا لبنان
ّ
األميركية رعاياها في بيروت وجوب مغادرة األراضي
أبلغت السفارة
ّ
ّ
ّ
اللبنانية خالل أسبوع بسبب األوضاع األمنية في البالد ،وحددت لهم
ّ
مجموعة من املناطق التي يجب عدم التوجه إليها خالل هذه الفترة،
وذلك من دون أن يوضح املسؤولون األميركيون لرعاياهم أسباب القلق
األمني.

ّ
انشقاق جديد في تيار االنتماء
ُ
علن ع��دد م��ن امل�س��ؤول�ين ف��ي ت� ّ�ي��ار االن�ت�م��اء اللبناني ،ال��ذي يرأسه
سي ِ
ّ
أحمد األسعد ،استقالتهم من التيار في األسابيع املقبلة ،وينوي هؤالء
ّ
األسعدية التي كان يرأسها الرئيس الراحل كامل
العمل في إطار الحالة
األسعد.

من يرأس «العرفان»؟
ُي�ت� َ
ّ
بلدية بطمة في الشوف ،الشيخ ًعامر زي��ن الدين،
�داول اس��م رئيس
ّ
لشغل منصب رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية ،بدال من الشيخ علي
ّ
النائب وليد جنبالط ،ما أدى
زين الدين الذي هو على خالف شديد مع
ّ
املؤسسة في أزمة ّ
ّ
مالية .لكن يبدو أن التداول باسم الشيخ
إلى وقوع
عامر زين الدين ،ما هو إال محاولة للتغطية على االسم الجدي املطروح
لرئاسة املؤسسة ،وهو الشيخ سامي أبو املنى.

ّ
فرع املعلومات ووهاب
ّي�نّ
ت�ب� أن ف��رع امل�ع�ل��وم��ات اس�ت��دع��ى نحو خمسة عشر رج��ل دي��ن درزيًا
للتحقيق معهم بسبب إط�لاق عيارات ّ
نارية خالل افتتاح مستوصف
ّ
لتيار التوحيد ّ في بلدة عني جرفا في قضاء حاصبيا ،ما دفع الوزير
ّ
السابق وئام وهاب إلى القول في إحدى مقابالته التلفزيونية إن منازل
رجال الدين الدروز لها حرمة ،ومن «يقترب منها فسنواجهه».

