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ّاالستماع إلى خطاب نصر
الله داخل أحد مقاهي بيروت
(بالل جاويش ــ أ ب)

تحملوا حكومة
ال ّ
ميقاتي في هذا الملف
ما لم تكن حكومة
سعد الحريري لتحمله
بعد ثالثين يومًا
ستذهب األمور إلى
المحاكمة الغيابية
والحكم «خالص»
الحريري وافق على
بنود الورقة التركية
القطرية

ً
أص�ل�ا ألن ي�ع�م��ل ع�ل��ى ف��رض �ي��ة :إس��رائ�ي��ل
اغتالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري،
ولو قدمت له قرائن أكثر مما قدمنا خالل
العام املاضي».
ووض ��ع األم�ي�ن ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه توقيت
صدور القرار االتهامي في خانة سياسية
م��رت�ب�ط��ة ب��ات�ف��اق األك �ث��ري��ة ال �ج��دي��دة على
ال� �ب� �ي ��ان ال � � � � ��وزاري .وع � � � ّ�دد امل� ��راح� ��ل ال �ت��ي
ُ
اس��ت �خ� ِ�د َم��ت ف�ي�ه��ا م �ع �ل��وم��ات ع��ن ص��دور
ال� �ق ��رار أله � ��داف س �ي��اس �ي��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة ،منذ
نشر تقرير دي��ر شبيغل قبل االنتخابات
النيابية عام  ،2009ثم بعد إسقاط حكومة

ال ��رئ� �ي ��س س �ع ��د ال� �ح ��ري ��ري ب� ��داي� ��ة ال �ع ��ام
ً
الجاري ،وصوال إلى قوله «إن القرار صدر
ّ
ليعطل الثقة بني البيان ال��وزاري والثقة،
ألن �ه ��م ك ��ان ��وا ي ��راه� �ن ��ون ع �ل��ى ع� ��دم ق ��درة
األغلبية ال�ج��دي��دة أو على فشل األغلبية
ال �ج��دي��دة ف��ي ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة» .وب��رأي��ه،
جاء هذا القرار االتهامي «ليعطي السالح
لنواب الفريق اآلخ��ر أو للقوى السياسية
للفريق اآلخر إلسقاط الحكومة .هذا القرار
هو طريق السلطة وليس طريقًا للحقيقة
وال طريقًا للعدالة».
وبعد الحديث عن املحكمة ،توجه نصر

قرائن إسرائيل
ي��وم  9آب  ،2010عقد األم�ي�ن ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه السيد حسن نصر ال�ل��ه مؤتمرًا
صحافيًا كشف فيه عددًا ّ
مما وصفه بـ«القرائن» التي تشير إلى احتمال أن تكون
االستخبارات اإلسرائيلية هي التي اغتالت الرئيس رفيق الحريري .عرض نصر
الله معلومات عن وجود عميل إسرائيلي ،هو العميد املتقاعد في الجيش غسان
الجد ،في مسرح جريمة ّاغتيال الحريري قبل يوم من تنفيذ العملية .ولفت نصر
الله إلى أن أمن املقاومة سلم معلومات عن الجد إلى األجهزة األمنية اللبنانية ،إال أنه
غادر لبنان قبل أن يوقفه أحد .كذلك كشف نصر الله عن وجود طائرات استطالع
إسرائيلية وأخ ��رى إلدارة العمليات ف��ي األج ��واء اللبنانية ي��وم ارت�ك��اب الجريمة.
ّ
وكشف حينذاك أحد األسرار العسكرية للمقاومة ،واملتمثلة في تمكنها من التقاط
ّ
بث طائرات االستطالع اإلسرائيلية منذ أكثر من  15عامًا .ولفت نصر الله إلى أن
اإلسرائيليني يستطلعون بالطائرات كافة األماكن التي يريدون تنفيذ عمليات فيها،
وأن هذه الصور هي التي أسهمت في نصب املقاومة لكمني في منطقة أنصارية عام
ّ
 ،1997مكنها من إحباط عملية إنزال إسرائيلية وقتل جميع أفراد الكوماندوس،
واالحتفاظ بأشالء لجنود جرى تبادلها مع جثث ملقاومني وأسرى من السجون
ُّ
وبثت في املؤتمر الصحافي صور جوية التقطتها الطائرات اإلسرائيلية
اإلسرائيلية.
سير الرئيس الحريري ،ومعظمها بعيد عن مناطق عمل املقاومة ،كطريق
ملناطق َّ
فقرا وخطي سيره املعتادين من مجلس النواب إلى منزله في قريطم ،مرورًا بالسان
جورج والخط البحري أو بشارع بلس .وعرض نصر الله أمثلة عن مناطق أخرى
ّ
صورتها الطائرات اإلسرائيلية قبل تنفيذ عمليات اغتيال فيها ،كما جرى ،على
سبيل املثال ،قبل اغتيال القيادي في املقاومة علي حسن ديب (أبو حسن سالمة)
نهاية تسعينيات القرن املاضي.
وكشف نصر الله أن االستخبارات اإلسرائيلية كانت تريد منذ منتصف تسعينيات
القرن املاضي التسويق لفكرة أن حزب الله يريد اغتيال ّ الرئيس رفيق الحريري،
جهازها األمني
وهو ما اكتشفته املقاومة من خالل أحد العمالء الذين حقق معهم
ّ ّ
يعد ّ
بأن حزب ّالله ّ
املقربني من الحريري ّ
بأنه أخبر أحد ّ
العدة
في تلك الفترة ،وأقر
ً
الغتيالهّ .
ّ
مصورًا إلفادة العميل املذكور.
وبث نصر الله تسجيال
وط��ال��ب نصر الله ب��إع��ادة فتح التحقيق م��ع العمالء اإلسرائيليني ال��ذي� ّ�ن أوقفتهم
ّ
األجهزة األمنية اللبنانية منذ عام  ،2006والذين ّ
أقروا بأنهم كانوا يتولون إدخال
ّ
تنفيذية من االستخبارات اإلسرائيلية ّإلى األراض��ي اللبنانية ،وخاصة عن
فرق
ً
ّ
طريق البحر ،فضال عن نقلهم حقائب كان يسلمهم إياها مشغلوهم اإلسرائيليون
داخل األراضي اللبنانية .وطالب األمني العام لحزب الله بإجراء مقارنة بني التواريخ
التي سيحددها العمالء وتواريخ عمليات االغتيال والتفجير التي جرت في لبنان
بعد عام .2005
وبعد املؤتمر الصحافي امل��ذك��ور ،طلب املدعي العام في املحكمة الدولية الخاصة
اغتيال الرئيس رف�ي��ق ال�ح��ري��ري دان�ي��ال بلمار نسخة ع��ن تلك القرائن.
بجريمة ّ
وبعدما سلم حزب الله نسخة إلى املدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا،
ُ َ
فتح ّأي تحقيق ّ
جدي في شأنها.
بعث بها األخير إلى بلمار ،إال أنه لم ي

ال �ل��ه إل ��ى ال�ج�م�ه��ور ال�ل�ب�ن��ان��ي ،م��ؤك �دًا أن
بني اللبنانيني،
البالد لن تشهد أي فتنة ّ
وخاصة بني الشيعة والسنة ،على عكس
ما يشيعه اإلسرائيليون ،داعيًا اللبنانيني
ّ
إلى االرتياحّ .
وعبر عن اعتقاده بأن «من
جملة العناصر املهمة جدًا لوأد أي فتنة
وجود حكومة مسؤولة وحكومة موثوقة
وحكومة ج��اه��زة لتتعامل ب��روح وطنية
مع حدث بهذا الحجم ،ال بروح كيدية وال
ب��روح انتقام وال ب��روح ث��أر ،وحكومة لم
تكن في ي��وم من األي��ام ج��زءًا من كل هذه
ال �ح��رب ال ��دائ ��رة م �ن��ذ س��ت س �ن��وات على

املقاومة في لبنان».
ّأم � � � � ��ا ق � � � ��وى  14آذار ،ف� � �ت � � ّ
�وج � ��ه إل� �ي� �ه ��ا
ً
ّ
تحملوا حكومة
بـ«نصيحتني»« :أوال ،ال
ال��رئ �ي��س ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ف ��ي ه ��ذا امل�ل��ف
م��ا ال ي �ج��وز أن ت�ح� ّ�م�ل��وه��ا إي � ��اه ،وم ��ا لم
ت �ك��ن ح �ك��وم��ة ال ��رئ �ي ��س س �ع��د ال �ح��ري��ري
ً
ل �ت �ح �م �ل��ه» .وط� ��رح س � ��ؤاال ع� ّ�م��ا إذا ك��ان��ت
حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري
أو ال��رئ �ي��س ف ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة ق� ��ادرة على
ت��وق �ي��ف م��ن وردت أس �م��اؤه��م ف��ي ال �ق��رار
االتهامي ،حتى ولو لم تكن حكومة وحدة
وط�ن�ي��ة وك ��ان م�ت�ط� ّ�رف��و  14آذار ي�ت��ول��ون
وزارات الداخلية وال��دف��اع وال�ع��دل فيها».
وأج ��اب ع��ن ه��ذا ال �س��ؤال م��ؤك �دًا أن�ه��ا «ل��ن
تستطيع أن تفعل ذل ��ك .ل��ذل��ك ال ّ
تحملوا
حكومة الرئيس ميقاتي وال ّ
تحملوا البلد
تبعات أم��ر ل��و كانتلمََ الحكومة حكومتكم
َ َ
وحكومة ُمتط ِّر ِفيكم ا أمكنها ذلك» .وأكد
نصر الله أن حزب الله يعمل «على قاعدة
أن ال نحرج الحكومة وال أن نحرج أح�دًا.
وأعتقد أنه ال بـ 30يومًا وال بـ 60يومًا وال
بسنة وال بسنتني وال ب�ث�لاث�ين س�ن��ة وال
بثالئمئة سنة يقدرون على أن يجدوا أو
أن يعتقلوا أو أن ي��وق�ف��وا .فاللعبة كلها،
ال�ك�ب�ي��رة وال�ص�غ�ي��رة ،م�ف�ه��وم��ة ،وبالتالي
ب �ع��د ث�ل�اث�ي�ن ي��وم��ًا س �ت��ذه��ب األم� � ��ور إل��ى
امل �ح ��اك �م ��ة ال �غ �ي��اب �ي��ة وال� �ح� �ك ��م «خ ��ال ��ص
وصادر».
أما النصيحة الثانية املوجهة إلى قوى 14
آذار ،فدعاهم فيها أال يطلبوا من الرئيس
قبل الرئيس
نجيب ميقاتي وحكومته ما ِ
س�ع��د ال �ح��ري��ري «أن ي�ت�خ�ل��ى ع�ن��ه مقابل

البقاء ف��ي السلطة» .وكشف أن الحريري
ك��ان ق��د واف ��ق ع�ل��ى ب�ن��ود ال��ورق��ة التركية
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ق �ط��ري��ة ال �ت��ي ح�م�ل�ه��ا إل ��ى ن �ص��ر ال�ل��ه
رئ�ي��س ال � ��وزراء ال�ق�ط��ري ووزي ��ر خ��ارج�ي��ة
ّ
تركيا «وقاال إن هذه الوثيقة وافق عليها
ّ
ال��رئ�ي��س س�ع��د ال�ح��ري��ري وع�ل��ى ك��ل ش��يء
ف�ي�ه��ا )…( ،وأخ �ب��ران��ي ب��أن قبولنا بهذه
الوثيقة سيتبعه توقيع ال��رؤس��اء الثالثة
عليها ،إضافة إلى الطرف التركي والقطري
وال �س �ع��ودي وال�ف��رن�س��ي وال �س��وري ،حتى
ّ
إنهما قاال إن السيدة كلينتون «ستبارك»
ه ��ذه ال��وث�ي�ق��ة ب�ت��وق�ي�ع�ه��ا .ل�ك��ن ي��وم�ه��ا لم
ن�ق�ب��ل ل �ح �س��اب��ات وط �ن �ي��ة ،وأن� ��ا ق �ل��ت لهم
همي املحكمة .اآلن ّ
ليس ّ
همي البلد .وأنا
ب��اع �ت �ق��ادي ،ن�ت�ي�ج��ة أداء وس �ل��وك ورؤي ��ة
ّ
وتقويم ،ان حكومة يرأسها الرئيس سعد
ال �ح ��ري ��ري ال ت�س�ت�ط�ي��ع أن ت �ع �ب��ر ب��ال�ب�ل��د
وبأزماته إلى ّبر األمان ،ولذلك كان عندنا
موقف وذهبنا إلى الخيار اآلخر».
وف��ي خ�ت��ام ك�ل�م�ت��ه ،ت� ّ
�وج��ه ن�ص��ر ال�ل��ه إل��ى
ُ
ّ
«جمهور امل�ق��اوم��ة» م��ؤك�دًا أن�ه��ا ل��ن تمس
ب�س��وء« ،وه�ن��اك م��ن سيحاول استفزازكم
في األيام واألسابيع املقبلة ،وقد تسمعون
ك�لام��ًا «ب�ل�ا ط�ع�م��ة» م��ن ه�ن��ا وم ��ن ه�ن��اك،
ال تصغوا إل��ى ك��ل ه��ذه االس �ت �ف��زازات .هم
يريدوننا أن نذهب إلى فتنة ،وإلى صراع
ش��ارع ،ونحن حفاظًا على بلدنا وشعبنا
وأهلنا واألمن واالستقرار والسلم األهلي،
يجب أن نصبر على أي استفزاز ،وإن كان
االس �ت �ف ��زاز األك �ب ��ر ح �ص��ل م ��ن خ �ل�ال ه��ذا
الظلم ال��ذي لحق بعدد من ه��ؤالء اإلخ��وة
املقاومني الشرفاء».

