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المشهد السياسي

كشف وثائق جديدة عن المحكمة

نصر ّالله :لن تكون
فتنة في لبنان
حسم األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر الله طريقة تعامل حزبه مع القرار االتهامي الصادر عن املحكمة
الدولية .قال إنه لن يتمكن أحد من توقيف «املقاومني الشرفاء» الواردة أسماؤهم في القرار« ،ولو بعد  300سنة»،
ناصحًا قوى  14آذار بعدم مطالبة الرئيس نجيب ميقاتي بما كان سيعجز عنه الرئيس سعد الحريري
لم يطل صمت حزب الله بعد صدور قرار
ع��ن امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ال �خ��اص��ة بجريمة
ّ
اغتيال الرئيس رفيق الحريري يتهم أربعة
من أف��راده باملشاركة في الجريمة .األمني
ّ
العام للحزب ،السيد حسن نصر الله ،أطل
أول من أمس ليكشف وثائق وتسجيالت
ومعلومات تثبت وجهة نظر الحزب تجاه
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول �ي ��ة ول �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق في
اغتيال الحريري ،وخاصة لناحية الصلة
بني عدد من العاملني في املحكمة وأجهزة
استخبارات غربية .ودع��ا نصر الله قوى
 14آذار إلى عدم مطالبة حكومة الرئيس

ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ب�م��ا ك��ان��ت س�ت�ع�ج��ز عنه
«أي حكومة أخ��رى» ،مؤكدًا أنه لن يتمكن
أحد من توقيف من ورد ذكرهم في القرار
االتهامي« ،ولو بعد  300سنة».
ف ��ي ب ��داي ��ة ك�ل�م�ت��ه ،وص ��ف ن �ص��ر ال �ل��ه ّ من
ورد ذك��ره��م ف��ي ال �ق ��رار االت �ه��ام��ي ب��أن�ه��م
مقاومون «لهم تاريخ ّ
مشرف في مقاومة
االحتالل اإلسرائيلي للبنان» .أم��ا القرار،
ف��رأى أن��ه «خ�ط��وة ف��ي م�س��ار ط��وي��ل ب��دأت
ّ
ت ��ت �ض ��ح م �ع ��امل ��ه ب �ع ��د ه ��زي �م ��ة إس ��رائ �ي ��ل
وان�ت�ص��ار امل�ق��اوم��ة ف��ي ح��رب ت�م��وز .فبعد
ّأي � ��ام ق�ل�ي�ل��ة م ��ن ه� ��ذا االن� �ت� �ص ��ار ،خ��رج��ت

جريدة «لوفيغارو» ،يوم  19آب ( 2006بعد
خمسة أي��ام على ان�ت�ه��اء ال �ح��رب) ،بمقال
تتحدث فيه عن أن التحقيق الدولي يسير
باتجاه (اتهام) حزب الله أو أفراد وكوادر
أو قياديني من حزب الله بجريمة اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق ال�ح��ري��ري» .ورب��ط
نصر الله بني هذا االتهام ونتيجة الحرب،
الف �ت��ًا إل ��ى أن «ه� ��ذه امل � ��ادة ك��ان��ت ج��اه��زة
ب��ان �ت �ظ��ار ن�ت�ي�ج��ة ال� �ح � ُ�رب .ف �ح�ي�ن ج ��اءت
نتيجة الحرب مختلفة ،أظهرت هذه املادة
أو ش�ه��ر ه��ذا ال�س�ي��ف أو ه��ذا ال �س�لاح في
وجه هذه املقاومة املنتصرة».

وأع ��اد نصر ال�ل��ه تأكيد رؤي�ت��ه للمحكمة
ال ��دول �ي ��ة ع �م��وم��ًا ،وإلن �ش��ائ �ه��ا ب� �ق ��رار من
مجلس األمن الدولي خصوصًا ،وبالتالي،
وخاصة أن «لها
فإن إلغاءها غير ممكن،
ّ
م �س��ارًا وأه ��داف ��ًا ت��ري��د أن ت�ح��ق�ق�ه��ا مهما
حصل ،ومهما تكن التبعات أو الخسائر
أو األرب� � ��اح» .وم ��ن األه � ��داف ال �ت��ي ذك��ره��ا
«ت� �ش ��وي ��ه س �م �ع��ة امل � �ق� ��اوم� ��ة وص ��ورت� �ه ��ا
وق �ي��ادي �ي �ه��ا وم �ق��اوم �ي �ه��ا (…) واألخ �ط��ر
لبنان أو حرب
واألهم هو إحداث فتنة في ّ
أهلية ،وخاصة فتنة بني السنة والشيعة
في لبنان».

ّ
ك �ش��ف األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ح ��زب ال��ل��ه
ال� �س � ّ�ي ��د ح� �س ��ن ن� �ص ��ر ال � �ل� ��ه ،ف��ي
خ �ط��اب��ه أول م ��ن أم � ��س ،أن أح��د
أه � ّ�م امل �س �ت �ش��اري��ن ال �ع��ام �ل�ين ل��دى
ّ
املدعي العام الدولي دانيال بلمار،
ه � ��و ض � �ب� ��اط س� ��اب� ��ق ف � ��ي وك ��ال ��ة
االستخبارات األميركية ،سي آي
إي��هُ ،ي��دع��ى روب ��رت ب�ي��ر .واألخ�ي��ر
«شريك في املسؤولية عن مجزرة
ب� �ئ ��ر ال� �ع� �ب ��د ال � �ت� ��ي ح �ص �ل ��ت ع ��ام
 ،»1985وال�ت��ي استهدفت ال��راح��ل
ال�س� ّ�ي��د محمد ح�س�ين ف�ض��ل ال�ل��ه،
ّ
وأدت إل � ��ى اس �ت �ش �ه��اد ع �ش��رات
امل��دن� ّ�ي�ين ف��ي ال�ض��اح�ي��ة ّال�ج�ن��وب�ي��ة
ل�ب�ي��روت .وق��ال ن�ص��ر ال��ل��ه ّإن ه��ذا
الشهيد عماد
الرجل كان يالحق
ُ
مغنية منذ عام  ،1984إذ أحضر
إل� ��ى ل �ب �ن��ان ب �ع��د اخ �ت �ط��اف م��دي��ر
محطة «سي آي إيه» وليام باكلي.
وق � ��د اس� �ت� �م � ّ�ر ب �ع �م �ل��ه ف� ��ي وك ��ال ��ة
االس �ت �خ �ب ��ارات األم �ي��رك� ّ�ي��ة ح�ت��ى
عام  .1997ورغم استقالته منها،
حافظ على صلته بالوكالة ،إلى أن
ظهر مستشارًا ف��ي مكتب بلمار
ف� ��ي امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ال �خ��اص��ة
ب �ج��ري �م��ة اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رف�ي��ق
ال �ح��ري��ري .وب � ّ�ث ت�ل�ف��زي��ون امل �ن��ار،
خ �ل�ال إل� �ق ��اء ن �ص��ر ال �ل��ه خ �ط��اب��ه،
جزءًا من مقابلة أجراها تلفزيون
أبو ظبي مع بير عام  ،2010يصف
ف�ي��ه م�غ�ن�ي��ة ب �ـ «اإلره��اب��ي» ،م��ؤك�دًا
أن��ه ك��ان يسعى إل��ى ال��وص��ول إليه
خالل عمله في لبنان.

أك ��د ال �س �ي��د ح �س��ن ن �ص��ر ال �ل��ه أن
ح ��زب ��ه ال ي �م ��ان ��ع ت ��زوي ��د امل ��دع ��ي
ال� �ع ��ام ال� ��دول� ��ي دان � �ي� ��ال ب �ل �م��ار أو
رئيس املحكمة أنطونيو كاسيزي
بمعطيات تؤكد أن نائب الرئيس
األول ل �ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��قّ ال��دول �ي��ة،
غ� �ي ��ره ��ارد ل� �ي� �م ��ان ،ت �ل ��ق ��ى رش ��ى
م��ال �ي��ة ب� ��اع م �ق��اب �ل �ه��ا م �ل �ف��ات م��ن
ال � �ت � �ح � �ق � �ي ��ق ال� � � ��دول� � � ��ي ،ت �ت �ض �م��ن
ش� �ه ��ادات ش �خ �ص �ي��ات س�ي��اس�ي��ة
ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة .وع � � � ��رض ن � �ص� ��ر ال� �ل ��ه
ش��ري�ط��ًا م �ص� ّ�و ّرًا س �رًا ي�ظ�ه��ر فيه
ليمان وهو يتلقى مبلغًا من املال
ث��م ي�ت�ف� ّ�ح�ص��ه ق�ب��ل أن ي�ض�ع��ه في
ال �ج �ي��ب ال��داخ �ل��ي ل �س �ت��رت��ه .وك��ان
ن�ص��ر ال �ل��ه ق��د ك�ش��ف ق�ب��ل أش�ه��ر
أن ليمان باع وثائق من التحقيق
ل �ش �خ��ص ل �ب �ن ��ان ��ي ،وس� � ��أل أم ��س
ع� ّ�م��ا ف��ي م �ق��دور ل�ي�م��ان أن يفعله
ب��ال �ح �ق��ائ��ق وم �ع �ط �ي��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق
ً
إن أعطي أم��واال« :إذا ك��ان ببضع
ع�ش��رات اآلالف م��ن ال ��دوالرات قد
أع�ط��ى ه��ذا امل �ل��ف ،ف �م��اذا سيفعل
ف� ��ي ال �ت �ح �ق �ي��ق إذا أع� �ط ��ي م �ب �ل��غ
م� �ل� �ي ��ون أو م �ل �ي ��ون�ي�ن أو ع �ش��رة
م�لاي�ين دوالر؟ وخ��اص��ة إذا ك��ان
هناك أن��اس يدفعون  500مليون
دوالر ل �ت �ش��وي��ه ص� ��ورة امل �ق��اوم��ة
أو ال�ض�ب��اط أو س��وري��ا ،ويدفعون
عشرة ماليني إلى ليمان وميليس
وأمثالهما؟ وأكد نصر الله أنه لن
ي�ف�ت��ح «امل �ل��ف األخ�ل�اق ��ي» ل�ل�ي�م��ان
ورئيسه ديتليف ميليس.

ّ
بثت قناة املنار خالل خطاب السيد
حسن نصر الله نبذة ع��ن ع��دد من
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي م�ك�ت��ب امل ��دع ��ي ال �ع��ام
ُ
دانيال بلمار ،تظهر عدم حياديتهم
وارتباطهم بجهات تعادي املقاومة.
أب��رز ه��ؤالء الرئيس السابق لفريق
التحقيق ،األوس�ت��رال��ي نيك كالداس
(الصورة) ،الذي تولى إدارة التحقيق
بني آذار  2009وآذار  .2010وبحسب
ال � �ت � �ق ��ري ��ر ،ف� � ��إن ك � ��ال � ��داس م��رت �ب��ط
ب��االس �ت �خ �ب��ارات األم �ي��رك �ي��ة م�ن��ذ أن
أنشأ عام  2004جهاز استخبارات
ال�ش��رط��ة العراقية ف��ي ظ��ل االح�ت�لال
األم� �ي ��رك ��ي .أم� ��ا خ �ل �ف��ه ال �ب��ري �ط��ان��ي
م��اي�ك��ل ت��اي�ل��ور ،ف�ك��ان يعمل بصفة
رئ� �ي ��س ل�ل�اس� �ت� �خ� �ب ��ارات ف� ��ي ف��رق��ة
م�ك��اف�ح��ة اإلره� ��اب ال�ت��اب�ع��ة للشرطة
البريطانية ،ومتخصص في مكافحة
«اإلره ��اب اإلس�لام��ي» .وزميله ال��ذي
ي � ��رأس ف��ري��ق امل �ح��اك �م��ة ف ��ي مكتب
ب �ل �م��ار ،األم �ي��رك��ي داري� ��ل م��ان��دي��س،
على «عالقة وطيدة بالـ«سي آي إيه»
وال�ـ«إف بي آي» ،وهو ضابط سابق
في البحرية األميركية بصفة محام
ع��ام»ُ .يضاف إل��ى ه��ؤالء املستشار
الفرنسي
القانوني لبلمار ،اللبناني ـــــ
ّ
دري��د ب �ش��راوي ،وه��و «أول م��ن نظر
من دون دليل وبنحو مسبق التهام
سوريا واألجهزة األمنية اللبنانية ـــــ
السورية باغتيال الرئيس الحريري،
وله مواقف سياسية سلبية معروفة
ت �ج��اه ح ��رك ��ات امل �ق ��اوم ��ة ،وت �ح��دي �دًا
حزب الله».

ك �ش��ف ال �س �ي��د ح �س��ن ن �ص��ر ال �ل��ه
ف��ي خطابه ع��ن وثيقة ص ��ادرة عن
رئ �ي��س امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة أن�ط��ون�ي��و
ك��اس�ي��زي ي��وم  21ن�ي�س��ان ،2006
«على أثر دعوى مقدمة في محكمة
أم �ي��رك �ي��ة ض ��د «اب � ��راه � ��ام دخ �ت ��ر»،
مسؤول االستخبارات اإلسرائيلية
ووزير األمن السابق« .وعلى الرغم
من انتقاده لبعض التجاوزات ،إال أنه
ينتقدها من باب الحريص والناصح.
ً
لا :م��ا ّ
يميز إس��رائ�ي��ل ـــــ
فيقول م�ث�
ال��دول��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ال��وح �ي��دة في
املنطقة ـــــ ع��ن ال ��دول األخ ��رى التي
هي في املقابل استبدادية وت��دوس
دومًا حقوق اإلنسان ،هو اهتمامها
ال ��دق� �ي ��ق وال � �ش� ��دي� ��د ب �ق �ي��م ح �ق��وق
اإلن � �س� ��ان وال � �ع� ��دال� ��ة» .وف � ��ي م �ك��ان
آخ ��ر م��ن ب �ي��ان ك��اس �ي��زي ي�ت�ح� ّ�دث
ع��ن االح� �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي ل�ق�ط��اع
غ � � � ّ�زة ،و«ه� � ��و ي �س �ت �خ��دم م�ص�ط�ل��ح
االحتالل ،أي يعترف بأن إسرائيل
اح �ت �ل��ت أرض ال �غ �ي��ر ،ول �ك �ن��ه ي��رى
ّأن ه ��ذا االح� �ت�ل�ال ّأدى إل ��ى ل�ج��وء
ّ
الفلسطينيني إلى أعمال إرهابية ،ما
ّ
ّ
يعني أن��ه يصنف ال��رد الفلسطيني
ً
على االحتالل عمال إرهابيًا وليس
مقاومة» .وس��أل نصر الله ّ
عما إذا
َّ
ك ��ان م�م�ك�ن��ًا أن ُي �س��ل��م امل �ق��اوم��ون
إلى محكمة يرأسها شخص ينظر
إلى املقاومة بهذه الطريقة .وقد ّ
بث
تلفزيون امل�ن��ار شريطًا ُيظهر أحد
أصدقاء كاسيزي وهو يصفه بأنه
«صديق كبير إلسرائيل».

ّ
كلمة نصر ال�ل��ه ،أول م��ن أم��س ،مثلت في
ج ��زء م�ن�ه��ا ام� �ت ��دادًا ل�ل�م��ؤت�م��ر ال�ص�ح��اف��ي
ال��ذي عقده ي��وم  9آب  ،2010عندما كشف
«ب �ع��ض» م��ا ع�ن��د ح��زب��ه م��ن ق��رائ��ن تشير
ّ
متورطة في
إلى احتمال أن تكون إسرائيل
جريمة اغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي��س رف�ي��ق ال�ح��ري��ري.
وس��أل مجددًا عن سبب تغييب االحتمال
اإلس��رائ �ي �ل��ي ع��ن ال�ت�ح�ق�ي��ق ،الف �ت��ًا إل ��ى أن
قانونيني لبنانيني ودول�ي�ين أك��دوا أن ما
عرضه في مؤتمره الصحافي قبل أشهر
ّ
ي�م��ث��ل م ��ادة ي�م�ك��ن اس�ت�خ��دام�ه��ا م��ن أج��ل
توجيه ات�ه��ام إل��ى إس��رائ�ي��ل .ل�ك��ن ،أض��اف
نصر الله ،لم ّ
يحرك أحد ساكنًا ،بل اكتفى
مكتب املدعي العام بطلب نسخة من هذه
القرائن« ،والحقًا قالوا هذه غير كافية ،مع
العلم ب��أن السيد كاسيزي والسيد بلمار
ي �ح��اوالن االس �ت �ن��اد إل��ى األدل ��ة ال�ظ��رف�ي��ة»
ل�ت��وج�ي��ه االت �ه��ام��ات« .ط � ّ�ي��ب ،ه ��ذه األدل ��ة
ال �ظ��رف �ي��ة ال �ت��ي ي �ت �ح��دث ع �ن �ه��ا ك��اس �ي��زي
وبلمار ،لو أتينا ّ
وطبقناها على القرائن
ف��ي م��ا قدمناه ف��ي امل��وض��وع اإلسرائيلي،
لكانت كافية لتوجيه اتهام إلى إسرائيل،
ولكن لم يفعلوا .لم يسألوا اإلسرائيليني
عن ُ أي ش��يء .مل��اذا؟ ألن ه��ذه املحكمة منذ
أن أ ّس �س��ت ك��ان��ت ل�ه��دف سياسي واض��ح،
ول �ي��س م�س�م��وح��ًا ب ��أن ي�ح�ق��ق أح ��د ،ال مع
إسرائيل وال مع اإلسرائيليني».
ولفت نصر الله إل��ى أن التحقيق الدولي،
ً
ب ��دال م��ن ت��وج�ي��ه األس �ئ �ل��ة إل ��ى إس��رائ �ي��ل،
«تعاون معلوماتيًا مع اإلسرائيلي وأخذ
م �ن��ه م� �ع� �ل ��وم ��ات .ه � ��ذا األم� � ��ر ي �ع �ت��رف ب��ه
م�ي�ل�ي��س ش�خ�ص�ي��ًا ف ��ي ج � ��واب لصحيفة
لوفيغارو ّ
وجهته عام  ،2005إذ ق��ال :نعم
هناك تعاون معلوماتي مع اإلسرائيلي،
ونأخذ معلومات من اإلسرائيلي .و(وزير
الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور) ليبرمان،
خ�ل�ال م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي م�ش�ت��رك م��ع وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة اإلي� �ط ��ال ��ي ف ��ي ش �ه��ر ت�ش��ري��ن
ال�ث��ان��ي ع ��ام  ،2010ق��ال اآلت� ��ي :إن ت�ع��اون
إسرائيل م��ع املجتمع ال��دول��ي بخصوص
قضية الحريري كان حقًا تعاونًا مفتوحًا،
وجرى بكل شفافية وإخالص».
وك� �ش ��ف ن �ص ��ر ال� �ل ��ه وث �ي �ق ��ة ص � � ��ادرة ع��ن
ُ
ش�ع�ب��ة ال �ض��رائ��ب اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ت�ظ�ه��ر أن
ل�ج�ن��ة التحقيق ال��دول �ي��ة ،ب�ع��دم��ا انتقلت
موجوداتها إلى عهدة مكتب املدعي العام
الدولي عام  ،2009نقلت حواسيبها البالغ
ع ��دده ��ا  97ع �ب��ر األراض � � ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
املحتلة .ثم عرض نصر الله للصالت التي
ت��رب��ط ع��ددًا م��ن موظفي املحكمة الدولية
وم�س��ؤول��ي التحقيق ومستشاري مكتب
امل��دع��ي ال �ع��ام ب��االس�ت�خ�ب��ارات األم�ي��رك�ي��ة،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن ال �ص��داق��ة ال �ت��ي ت��رب��ط رئ�ي��س
املحكمة ،أنطونيو كاسيزي ،بإسرائيل.
وق� ��ال ن �ص��ر ال �ل��ه إن «ال ��ذي ��ن أوك� ��ل إل�ي�ه��م
أم��ر اك�ت�ش��اف ال�ح�ق�ي�ق��ة ه��م ه��ذه النوعية
�اد (ل�ل�م�ق��اوم��ة)،
م��ن ال �ن ��اس .ب�ع�ض�ه��م م �ع� ٍ
وبعضهم له موقف سلبي ،وبعضهم قاتل
وم �ت��آم��ر وج ��اس ��وس ،وأغ �ل �ب �ه��م أو كلهم
مرتبطون بأجهزة استخبارات أميركية»،
ّ ً
ً
س��ائ�لا ع� ّ�م��ا إذا ك��ان ه��ذا ال�ط��اق��م «م��ؤه�لا

