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ـتاح على الشيعة

يخشى الحريري تعاظم دور السنيورة سعوديًا على حساب موقعه (أرشيف)

األم��ر إن خ��ط السعودية _ ب��ري املفتوحة
إره ��اص ��ات ��ه ،ال� �ي ��وم ،ي �ت �ف��اع��ل ب �غ �ط��اء من
امل �ل ��ك ع �ب��دال �ل��ه ،وب ��روح� �ي ��ة رؤي � ��ة األم �ي��ر
س �ل �م��ان ،وي �ش ��رف ع �ل��ى ه �ن��دس��ة م�ع��ادل��ة
تجسيده سعوديًا الوزير خوجة ،ويتابعه
السنيورة مع ب��ري في لبنان ،بتكليف له
«أمر واقع» انتزعه من الرياض.
من جانبه ،يتحرك الحريري ،بحذر ،لتنفيذ
انقالب معاكس على هذا املحور ،من خالل
االس �ت �ع��ان��ة ب �ث �ق��ل رئ �ي��س االس �ت �خ �ب��ارات
ال �س �ع��ودي��ة األم �ي��ر ب �ن��در ب��ن س �ل �ط��ان في
امللف اللبناني _ ال�س��وري .فاألخير فيما
ل��و اس �ت �م��ال��ه ال �ح��ري��ري إلق �ن��اع امل �ل��ك ب��أن
ج�ه��ود خ��وج��ة _ ال�س�ن�ي��ورة ل��ن ي�ك��ون لها
ف��ائ��دة س��وى إع�ط��اء ح��زب ال�ل��ه ق��درة على
ش � ��راء ال ��وق ��ت ال �س �ي��اس��ي ال �ص �ع��ب ،ف��إن��ه
سيعيد لنفسه احتكار تنفيذ كل املهمات
وسيعيد السنيورة
السعودية في لبنان،
ّ
إل��ى حجمه الطبيعي ،كمتلق لتعليماته،
ول �ي��س ل�ت�ع�ل�ي�م��ات ال ��ري ��اض .وت��دل��ل ه��ذه
الشخصية على بدء هذا التنافس باإلشارة
إلى أن النائبة بهية الحريري لم تبادر إلى
االتصال ببري بعد خطاب النبطية ،ألنها
ّ
ت�ج��ن�ب��ت ت�غ�ط�ي��ة أي ح ��راك ان�ف�ت��اح��ي بني
ب��ري وال�س�ع��ودي��ة ال ي�ك��ون ع�ن��وان تنفيذه
ّ
سنيًا في لبنان ابن شقيقها سعد .وأشار
إلى أن عائلة بهية تعيش حال إرباك على
مستوى سؤال ،ملاذا ال يزال سعد في املنفى
ال �س �ع��ودي؟ واآلن ي�ت�ع��اظ��م ال�ق�ل��ق ال�ع��ال��ق
ب�ه��ذ ال� �س ��ؤال ،ب�ع��دم��ا ظ�ه��ر أن ال�س�ن�ي��ورة
ب��دأ ب�م�ح��اوالت م��لء ال ��دور ال�س�ع��ودي في
ل �ب �ن��ان ،ال� ��ذي اح �ت �ك��ره ال �ح��ري��ري ل�ن�ف�س��ه.
وم� ��ا ي��زي��د ق �ل��ق ال �ع��ائ �ل��ة ،ودائ� �م ��ًا ال �ك�لام
للشخصية الخليجية ،أن الحلقة الضيقة
ح��ول الحريري وصلت إليها إج��اب��ة امللك
عبدالله له خالل هذا الصيف ،عندما سأله
«أن يأذن له بالعودة إلى لبنان» ،فرد امللك
«ال يمكننا ف��ي ال �س �ع��ودي��ة ت�ح�م��ل ك��ارث��ة
ثانية» (يقصد أن ُيغتال كما اغتيل والده).
ويختم امل�ص��در ب��أن سعد ب��دأ يشعر بأن
ش�ع��ار ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ح�ي��ات��ه ،ك�م��ا تطرحه
السعودية ،صار له ترجمة عملية واحدة،
وهي بقاؤه في املنفى ،مع إضافة وهي أن
ال��ري��اض ب��دأت تحيل الكثير م��ن ملفاتها
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ع �ل��ى ش�خ�ص�ي��ات

أخرى .ويخشى الحريري تعاظم دور هذه
الشخصيات ،ونجاحها في إثبات جدارة
ف��ي تنفيذ مهمات ال��ري��اض اللبنانية ،ما
يجعل األخ �ي��رة ت�ع�ت��اد ال�ع�م��ل معها على
حساب موقعه.
هل ينجح الحريري في إقناع بندر؟
ب �ح �س��ب ال �ش�خ�ص �ي��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة« ،ه �ن��اك
س �م �ت��ان اث �ن �ت��ان ث��اب �ت �ت��ان ف ��ي ش�خ�ص�ي��ة
بندر األمنية والسياسية ،تحددان اإلجابة
عن ال�س��ؤال اآلن��ف .األول��ى أن��ه منذ عودته
الفعلية إل��ى ال�س�ع��ودي��ة ب�غ�ط��اء كبير من
امل �ل��ك ،ي��رف��ض ال�ت�ع��ام��ل م��ع ل�ب�ن��ان كملف
منفصل ع��ن األزم ��ة ال�س��وري��ة ،ب��ل يعتبره
ملفًا تابعًا له .ولذلك فإن بندر غير معني،
س �ل �ب��ًا أو إي� �ج ��اب ��ًا ،ب �ت �ك �ت �ي �ك��ات س�ي��اس�ي��ة
س�ع��ودي��ة ت�ج��ري اآلن ف��ي ل�ب�ن��ان ،بتكليف
م��ن امل �ل��ك ،ي�ن�ف��ذه��ا خ��وج��ة .وف ��ي امل �ق��اب��ل،
ال �س �م��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ب �ن��در ه ��ي أن� ��ه ش�خ��ص
براغماتي ،ومترفع عن حساسيات املحاور
داخ��ل أجنحة األس��رة الحاكمة ،بدليل أنه
«س��دي��ري» وم��ع ذل��ك م�ح�س��وب ع�ل��ى امللك
غير السديري .ووراء جزء مهم من أسباب
ع��ودت��ه أم �ي��رك �ي��ًا وس �ع��ودي��ًا ،ال �ع �م��ل على
توريث سلس للسلطة بعد عبدالله ،وفق
ال�ت��رات�ب�ي��ة ال�ع��ائ�ل�ي��ة ال�ت��ي ت�ع��ان��ي اآلن من
خ�ل��ل م�ل�ح��وظ .ول��ذل��ك ال ي�ت��وق��ع أن يقحم
ب �ن��در ن�ف�س��ه ف��ي ه��ذا امل �ل��ف ،ع�ل�م��ًا ب��أن كل
م��ا تقدم ال يلغي حقيقة أن��ه يعتبر األه��م
ل �ع��ائ �ل��ة ال� �ح ��ري ��ري ف ��ي ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،م�ن��ذ
أي��ام الرئيس رفيق الحريري .ولكن يجب
التمييز ف��ي مهمات ب�ن��در الحساسة بني
عبارتي صديق وحليف.
وتختم الشخصية عينها «ح�ت��ى اآلن ،ال
ي��وج��د دل �ي� ّ�ل داخ ��ل ال �س �ع��ودي��ة ي�ف�ي��د ب��أن
الرياض تفضل في لبنان شخصية أخرى
ّ
سنية على سعد الحريري ،ولكن كما تقول
األمثولة املعروفة :الطبيعة تكره الفراغ».
وم �ش �ك �ل��ة ال � �ح ��ري ��ري اآلن ت �ك �م��ن ف� ��ي أن
وميقاتي ،كل من جهته ،يحاول
السنيورة
ّ
م��لء الفراغ السني والسعودي في لبنان.
وف��ي ح�ين ت��دل��ل ال��وق��ائ��ع على أن ميقاتي
يشكل منافسًا دوليًا للحريري في لبنان،
فإن السنيورة يشكل منافسًا دوليًا ،وهو
ي �ت �ق��دم ل�ي�ش�ك��ل أي �ض��ًا م�ن��اف�س��ًا س �ع��ودي��ًا،
للحريري.

بحجب معلومات
نيسان  ،2012أجابت وزارة العدل في 25
نيسان مدعية عدم وجود أي معلومات
لديها بشأن طلبات الدفاع.
ّ
ووج��ه املحاميان طلبات اضافية في 7
حزيران وف��ي  18أيلول  2012للحصول
ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات ع� ��ن ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
الدولية من وزارة العدل ،لكن حتى اليوم
لم ُي َ
ستجب لهذه الطلبات ،بينما كانت
استجابة وزارة العدل لطلبات ديتليف
م�ي�ل�ي��س وس �ي��رج ب��رام �ي��رت��س ودان �ي��ال
بلمار فورية من  2006حتى .2010
ووج � ��ه امل �ح��ام �ي��ان ط �ل �ب��ات ال� ��ى وزارة
االت� �ص ��االت ف ��ي  13آب وف ��ي  18أي �ل��ول
 2012ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات ع��ن
شركتي الخلوي أم تي سي وألفا خالل
الفترة املمتدة من  2003الى ّ .2005
اقرت
ال��وزارة تسلمها الطلبات في  20أيلول
الجاري ،لكنها لم تستجب لها ولم تقدم
حتى اليوم املعلومات املطلوبة.

باملحكمة ال��دول�ي��ة .وطلبوا م��ن فرانسني
اص � ��دار أم ��ر ي��رغ��م االدع� � ��اء ع �ل��ى تسليم
ال ��دف ��اع ك��ام��ل م�ل��ف امل� ��واد امل ��ؤي ��دة ل�ق��رار
االت � �ه� ��ام خ �ل��ال م �ه �ل��ة أق� �ص ��اه ��ا ت �ش��ري��ن
ال �ث��ان��ي امل �ق �ب��ل .وم ��ن ب�ي�ن ال��وث��ائ��ق ال�ت��ي
م� ��ا زال االدع � � � ��اء ي �ح �ج �ب �ه��ا ع� ��ن ال ��دف ��اع
ت �ق��اري��ر «ال �خ �ب ��راء» ال��ذي��ن اس �ت �ع��ان بهم
لتأكيد صحة تحليل شبكات االتصاالت
ال�خ�ل��وي��ة وت�ق��اري��ر أخ��رى ي�ع�ت��زم االدع��اء
عرضها أمام املحكمة .كذلك طلب الدفاع
اع�لام��ه ب�ه��وي��ات ال�ش�ه��ود ال��ذي��ن يستند
االدع��اء الى أقوالهم ،وطلب كذلك اعالمه
ب�ك��ام��ل ه��وي��ات ال�ض�ح��اي��ا امل�ش��ارك�ين في
االج � ��راءات .ورغ ��م ع��دم اع �ت��راض االدع ��اء
خ�لال جلسة أم��س على تسليم الوثائق
ّ
املطلوبة وتأكيده أن��ه سلم ال��دف��اع حتى
اآلن م��ا ي�ق��ارب  76ال��ف صفحة م��ن امل��واد
املؤيدة لقرار االتهام ،لن يطمئن املحامون
اال ألم��ر يصدر ع��ن فرانسني بهذا الشأن
ّ
املحددة.
يضمن تسلم الوثائق خالل املهل

واتهم املحامون أمس مكتب املدعي العام
باملماطلة ف��ي تسليم ال��دف��اع املستندات
ال�ل�ازم ��ة إلع � ��داد امل ��راف� �ع ��ات ف ��ي م�خ��ال�ف��ة
ل �ق��واع��د اإلج� � � ��راءات واإلث � �ب ��ات ال�خ��اص��ة

انتكاسات املحكمة

مماطلة االدعاء

ّ
وف� ��ي ش� ��أن م ��ت �ص ��ل ،أك� ��د وزي � ��ر ال�ع�م��ل
امل�ح��ام��ي سليم ج��ري�ص��ات��ي أن «ال��دف��اع
ح �ت��ى ال� �ي ��وم ال ي �م �ل��ك اوراق االت� �ه ��ام»،

ورأى ان «املحكمة تعبت ولم تعد تلبي،
ولذلك فتحوا ملف حزب الله في اميركا
ف��ي م��وض��وع امل ��ال وم �ص��ادر االره ��اب»،
ّ
معني على
مشيرًا إلى ان «حزب الله غير
االط�لاق باملحكمة ،وه��و على حق بقدر
ما هو معني ببراءة مقاوميه» .وشرح
ال��وزي��ر وال �ع �ض��و ال �س��اب��ق ف��ي املجلس
الدستوري ،ان املحكمة الدولية «شهدت
ال�ك�ث�ي��ر م��ن االن �ت �ك��اس��ات ،اواله ��ا سرية
التحقيق ،وثانيتها تبدل املواقف تجاه
ال �ت �ح �ق �ي��ق ،وث��ال �ث �ت �ه��ا وف � ��اة ك��اس �ي��زي،

تأخير تسليم المستندات
يحرم الدفاع الوقت
الكافي للتدقيق في ما
استند إليه االتهام
ُ

واالن �ت �ك��اس��ة ال��راب �ع��ة ذه ��اب ب�ل�م��ار ال��ى
بيته وق��د أخ��ذ معه ع��دة ال�ب��ول�ي��س .أما
االنتكاسة الخامسة لهذه املحكمة ،فهي
تماسك فريق الدفاع ،إذ إن هناك اربعة
فرق دفاع متماسكة متجانسة وأسماء
أع�ض��ائ�ه��ا س��اط�ع��ة ف��ي م �ج��ال ال�ق��ان��ون
الجنائي ال��دول��ي ،وه��ذا ال�ف��ري��ق ّ
تحدث
عن دفعني شكليني :ال شرعية للمحكمة
وال ش��رع �ي��ة ل�ل��إج� ��راءات ال �غ �ي��اب �ي��ة في
معرض املحاكمات الجنائية».
وس� ��أل وزي� ��ر ال �ع �م��ل« :مل � ��اذا اس�ت�م��ررن��ا
س��ت س �ن��وات بالتحقيق ون��ري��د الحكم
ب�س�ن��ة؟ ه��ل ألن ه �ن��اك وت �ي��رة سياسية
م�ت�س��ارع��ة ف��ي املنطقة ت��ري��د ان ت��واك��ب.
مل� ��اذا ي ��ري ��دون امل �ح��اك �م��ات ف ��ي  24آذار
ب �ع��د ان ك ��ان ��وا ي �ت �ح��دث��ون ع ��ن ن �ه��اي��ة
ع��ام 2013؟ مل��اذا ي��ري��دون البت بسرعة؟
امل �س��أل��ة ال�ل�اش��رع �ي��ة ،وه ��ي م �س��أل��ة في
ص �م �ي��م ال � �ق� ��ان� ��ون ال� �ج� �ن ��ائ ��ي ال� ��دول� ��ي،
ان �ك��م ت�خ�ل�ق��ون س��اب�ق��ة خ�ط�ي��رة ،اي بلد
ي�ح�ص��ل ف �ي��ه اغ �ت �ي��ال ال� �ي ��وم ،يستطيع
ان يطالب بمحكمة جنائية دول�ي��ة ،هل
يستطيعون ان يقولوا ل��ه ال تستطيع؟
ع�ن��ده��ا ن��دخ��ل ف��ي امل��واق��ف االن�ت�ق��ائ�ي��ة،
والعدالة االنتقائية ليست عدالة».

