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ّ

قبل االتهام

املحامني؟
القضاة أو أمام ّ
ورأى نصر الله أن التساهل في وسائل
ّ
اإلثبات ُيعد أم�رًا «غير جائز في قضية
حساسة وخطيرة م��ن ه��ذا ال�ن��وع .حتى
ل��و ت�ب�ين أن ه � ّ�ذا ح�ص��ل ف��ي م�ح�ك�م��ة ما
ف��ي ال�ع��ال��م ،ف��إن�ن��ا أم��ام قضية حساسة،
وأم��ام ق��رار اتهامي ّ
حساس وأم��ام إدانة

حساسة تعني مصير بلد ومستقبله».
أضاف« :أريد أن أسأل كل طالب العدالة
الصغار ،أولئك
في لبنان من الكبار إلى
ّ
ال��ذي��ن ي�خ��رج��ون وي �ق��ول��ون إن املحكمة
ّ
م�س�ت�م��رة وال �ع��دال��ة آت �ي��ة .أي ع��دال��ة هي
اآلتية؟ هل التساهل في وسائل اإلثبات
مؤشر إلى إنجاز عدالة وتحقيق عدالة؟
هل مسار التحقيق خالل خمس سنوات
ه��و م��ؤش��ر إل ��ى إن �ج��از ع��دال��ة وتحقيق
ع ��دال ��ة ،أم ك ��ل ال �ت �ج��رب��ة ال �س��اب �ق��ة وكل
التجربة الحالية تقول إن هناك محكمة
ّ
تكيف قوانينها وإجراءاتها وقواعدها
ّ
بالطريقة التي تسهل عليها إصدار حكم
ّ
معد ّ
مسبقًا؟
سياسي
وخلص نصر الله إلى القول إن املحكمة
الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس
رفيق الحريري هي األضعف واألوهن من
الناحية القانونية والقضائية وإجراءات
العدالة ومعايير تحقيق العدالة.
ووع��د نصر الله بعقد مؤتمر صحافي
ل �ت �ق ��دي ��م رؤي � � ��ة ق ��ان ��ون� �ي ��ة ودستورية
ع��ن م�خ��ال�ف��ة إن �ش��اء امل�ح�ك�م��ة للدستور
وال�ق��ان��ون اللبنانيني ،اس�ت�ن��ادًا إل��ى آراء
خ�ب��راء ف��ي لبنان وال�خ��ارج .وب��رأي��ه ،فإن
ّ
«املحصلة واضحة :هذه محكمة ال عالقة
ل �ه��ا ال ق��ان��ون �ي��ًا وال دس �ت��وري��ًا بلبنان
وال باملؤسسات ال��دس�ت��وري��ة ف��ي لبنان.
ن �ع��م ،ه ��ذا ق� ��رار م�ج�ل��س األم � ��ن ،مجلس
األمن الذي ّ
قسم فلسطني ،مجلس األمن
ال��ذي اع�ت��رف ب��وج��ود إس��رائ�ي��ل ،مجلس
األم��ن ال��ذي يقوم بتغطية كل العقوبات
امل �ف��روض��ة ع�ل��ى ح�ك��وم��ات وش �ع��وب في

ال�ع��ال��م ،مجلس األم ��ن ال ��ذي ه��و ألعوبة
بيد الواليات املتحدة األميركية».
وت � ��وق � ��ف ن � �ص ��ر ال � �ل � ��ه ع � �ن ��د «الدخول
اإلس��رائ �ي �ل��ي م �ج��ددًا ع�ل��ى خ��ط املحكمة
الدولية ،ال عبر الصحافة اإلسرائيلية ،بل
من خالل مسؤولني إسرائيليني يقولون
نحن في إسرائيل ّ
زودنا لجنة التحقيق
ال��دول �ي��ة ب�م�ع�ل��وم��ات وم�ع�ط�ي��ات ونحن
ولجنة التحقيق الدولية بدل
متعاونونّ .
أن تذهب وتحقق مع اإلسرائيليني على
الفرضية اإلسرائيلية ذه�ب��ت لتستعني
ب��اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين إلدان� � ��ة ع� ��دو إسرائيل
األول».
وف ��ي ال �ش��أن ال�س�ي��اس��ي ال��داخ �ل��ي ،دعا
نصر الله إلى مساندة املسعى السعودي
ّ
ال � �س� ��وري ،م� ّ
�رح �ب��ًا ب � ��أي دول � ��ة أو جهة
صديقة تدخل على خط املعالجة« ،سواء
ك��ان��وا إي��ران�ي�ين أو قطريني أو أتراكًا».
ووص��ف نصر الله املسعى السعودي ـــــ
السوري بأنه «املسعى الجدي الوحيد
ّ
يتهدده اآلن»،
املتاح ّ إلخراج لبنان مما ّ
م �ت �ح��دث��ًا ع ��ن م �ع �ط �ي��ات ت �ل��ق��اه��ا ّ خالل
األي� ��ام القليلة امل��اض�ي��ة ت��ؤك��د «أن هذا
املسعى ما زال قائمًا ومتقدمًا ،وما زال
األم��ل كبيرًا ج �دًا ب��ال��وص��ول إل��ى نتائج
حقيقية على صعيد الحل واملعالجة».
وفي رأيه ،فإن الحكومة اللبنانية قادرة
على أن تبعد ع��ن البلد «ه��ذه املخاطر
التي تتهدده من خالل املحكمة الدولية
وال� �ق ��رار االت �ه��ام��ي ،وه ��ي ت �ع��رف كيف.
لكن ما نحتاج إليه كلبنانيني هو العزم
واإلرادة».
والقرار
ّ
ورأى نصر الله أن املعارضة السابقة في
لبنان وسوريا والسعودية كلها جهات
ت� ��رى امل �ص �ل �ح��ة ف ��ي ال �ت��وص��ل إل� �ّ�ى حل
قبل صدور القرار االتهامي ،محذرًا َمن
يتحدثون ع��ن الحل بعد ص��دور القرار
االتهامي َمن أن يكون حينذاك «قد فات
األوان وأن ّنكون جميعًا قد فقدنا زمام
امل� �ب ��ادرة .ف��ك��روا ج �ي �دًا «بهالحكيات»،
ّ
سنتحمل املسؤولية،
ودق�ق��وا وجميعًا
هذا هو الفارق بني ما قبل صدور القرار
االتهامي وما بعد صدور ه .قبل صدور
ال�ق��رار االتهامي نكون قد حمينا البلد
واتفقنا وحمينا املقاومة وحمينا السلم
األهلي ،وحمينا الحكومة وحمينا كل
ش��يءّ .أم��ا بعد ص��دور ال�ق��رار االتهامي
الفرصة والوقت املتاح
فقد نفقد جميعًا ّ
وزم� � ��ام امل � �ب� ��ادرة ألن م ��وض ��وع القرار
االت �ه��ام��ي ل�ي��س أم� �رًا ق��ائ�م��ًا وح� ��ده ،بل
هو حلقة أو جزء من مشروع ستكتمل
عناصره ،بدأ باغتيال الرئيس الشهيد
رفيق الحريري واستمر مع االغتياالت
التي كانت في ظلها ّ
تقرر بنود املحكمة
ً
ال ��دول� �ي ��ة ،وص� � ��وال إل� ��ى إص� � ��دار القرار
االتهامي وما بعد إصدار ه».
ّ
وح � � � ��ذر م� ��ن «ت �ق �ط �ي��ع ال � ��وق � ��ت» ،داعيًا
إل ��ى ال�ن�ظ��ر إل ��ى «أدل� ��ة ال �ق ��رار االتهامي
امل ��وج ��ودة ف��ي دي��رش�ب�ي�غ��ل ولوفيغارو
وسي بي سي».
من جهة أخرى ،رأى نصر الله في ما تقوله
الحكومة اإلسرائيلية عن االنسحاب من
ال�ش�ط��ر ال�ش�م��ال��ي ل�ق��ري��ة ال �غ �ج��ر« ،لعبة
ع�لاق��ات ع��ام��ة ولعبة إع�لام�ي��ة للتغطية
ع �ل��ى االس �ت �ي �ط��ان ف��ي ال �ق��دس الشرقية
وع �ل��ى االس �ت �ي �ط��ان ف��ي ال �ض �ف��ة .وأبدى
ن �ص��ر ال �ل ��ه اع� �ت ��راض ��ه ع �ل��ى أي شروط
ت�ض�ع�ه��ا إس��رائ �ي��ل ب �ش��أن ق��ري��ة الغجر،
كالقول ب��دخ��ول ق��وات اليونيفيل ومنع
اللبناني إل�ي�ه��ا ،واصفًا
دخ��ول الجيش ّ
ع ،وسنتصرف معه
املقن
ذلك بـ«االحتالل
ً
على أنه ما زال احتالال».
ورأى ن�ص��ر ال �ل��ه أن ال �ح��ل األم �ث��ل لعدم
ت�ق�س�ي��م ب �ل��دة ال �غ �ج��ر ه��و ف��ي انسحاب
إس��رائ�ي��ل م��ن ك��ل أراض ��ي ال�ب�ل��دة ،ليعود
الجزء اللبناني إل��ى السيادة اللبنانية،
على أن يبقى الجزء السوري وسكانه في
عهدة لبنان مؤقتًا إل��ى حني االنسحاب
وترسيم الحدود بني لبنان وسوريا.
وشدد على أن املقاومة في ًلبنان ليست
ُ ّ
عد لها ،وخاصة «أنه لم ّ
يمر
خائفة مما ي
وق��ت كانت فيه ه��ذه املقاومة أق��وى مما
هي عليه اليوم».
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تحليل إخباري

ّ
مخططات أميركية بال روافع تأثير إسرائيلية
يحيى دبوق
التفاهمات اإلسرائيلية ـــــ األميركية ،التي كشفت عنها
صحيفة معاريف قبل أي��ام ،ح�ي��ال م��ا يمكن أو ال يمكن
ال �ق �ي��ام ب��ه إس��رائ �ي �ل �ي��ًا ،رب �ط��ًا ب �ص��دور ال �ق ��رار االتهامي
ّ
لطبيعة
ض��د ح��زب ال�ل��ه ،ال تعبر س��وى ع��ن إع��ادة تأكيد ّ
العالقات بني تل أبيب وواشنطن ...لم يسبق لاّأن شنت تل
أبيب عدوانًا واسعًا على أعدائها في املنطقة ،إ في سياق
امل�خ�ط�ط��ات األم�ي��رك�ي��ة ،و/أو ب�ع��د ال�ح�ص��ول ع�ل� ّ�ى ضوء
أخ�ض��ر م��ن اإلدارة األميركية وم�ت��واف��ق م��ع مخططاتها
ومصالحها.
ضمن ه��ذه ال�ث��واب��ت ،يمكن ال��ول��وج ال��ى إم�ك��ان��ات الفعل
األميركي واإلسرائيلي ،حيال الساحة اللبنانية .ال تخفى
أهمية وأبعاد ما يجري في لبنان بالنسبة إلى واشنطن
وتل أبيب ،وتحديدًا ما يتعلق بتهديد حزب الله املتعاظم
فشل كل الخيارات التي
عسكريًا يومًا بعد ي��وم ،في ظل
ً
جرى تفعيلها إلى اآلن ضده ،وصوال إلى سالح املحكمة
الدولية والعمل ال��دؤوب على تسليكه حاليًا ،ومواجهة
الصعوبات التي تعترضه ،ما يفرض تنسيقًا ّ
مسبقًا على
أعلى املستويات بني الجانبني ،ملواجهة ردود فعل حزب
الله وما يمكن أن يقدم عليه لكسر فاعلية القرار أو إنهائه.
في هذه املرحلة ،عشية صدور هذا القرار وبمناسبته ،ال
خالف على أن التنسيق قائم بني ما تخطط له الواليات
املتحدة عبر املحكمة الدولية ضد حزب الله ،وما يجب أن
تبادر إليه إسرائيل ،أو تمتنع عنه.
ج��دي��د ص� ّح�ي�ف��ة م �ع��اري��ف ي��رت�ب��ط ب��ال�ح��دي��ث ع��ن حدود
القدرة املقلصة لكل من واشنطن وتل أبيب ،في الساحة
اللبنانية ،ربطًا بالقرار االتهامي ومساراته .فإسرائيل
ت�ص�ل��ح ف��ي ه ��ذه امل��رح �ل��ة ،ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ال �ق �ي��ود العسكرية
املفروضة من جانب حزب الله ،التي تمنعها من تفعيل
هذه القدرات ،على أداء دور الجهة املهددة للحزب ،لكنها ال
ّ
تصلح ألداء الدور املفعل للتهديد ،وبالتالي فإن إمكانات
ردع حزب الله عن التصدي امليداني ملفاعيل صدور القرار
االتهامي ،تبقى بال رافعات تأثير حقيقية ،نظرًا إلى عدم
جهوزية إسرائيل للمواجهة العسكرية أساسًا ،وأيضًا
بالنظر إل��ى م��وازي��ن ال�ق��وى القائمة ف��ي لبنان ،حيث يد
حزب الله هي العليا.
ً
الجهوزية والقدرة اإلسرائيليتان ومتعلقاتهما ،وخاصة
بعد تجربة عام  ،2006وفشل إسرائيل في «تأمني البضاعة»
في حينه ،كشفت حدود قدرة الدولة العبرية على معالجة
تهديد حزب الله عسكريًا ،س��واء لجهة تدمير قدراته أو
تطويع ق��راره السياسي أو لتكوين عنصر ضاغط عليه

يحد من خياراته على الساحة الداخلية اللبنانية ( 7أيار
ن�م��وذج��ًا) .م��ن ه�ن��ا ،ب��ات عنصر الجهوزية اإلسرائيلية
ّ
الصدقية
أم � �رًا أس��اس �ي��ًا ح��اس �م��ًا ف ��ي إض� �ف ��اء ن� ��وع م ��ن
على التهديد اإلس��رائ�ي�ل��ي واألم�ي��رك��ي ،وإم �ك��ان تفعيله.
املعطيات الصادرة من تل أبيب ،وبمستوياتها املتنوعة
وبمختلف مصادرها ،السياسية والعسكرية واإلعالمية
واملهنية ،تؤكد عدم جهوزية الجيش اإلسرائيلي لحرب
ّ
يتحقق من خاللها ما لم يتحقق عام  .2006قد تكون تل
أبيب جاهزة لشن حروب ،وهذه مسألة ال يمكن إنكارها،
لكنها جهوزية لنوع معني من الحروب ،وتجاه عدو ذي
خصائص غير الخصائص التي ينفرد بها ح��زب الله.
هذا ما تقر به تل أبيب ،وال تنكرهّ .
في نفس الوقت ،تدرك واشنطن جيدًا أن الخيار العسكري
اإلسرائيلي بعد اختباره ميدانيًا عام  ،2006لم يعد خيارًا
العمل على
ناجعًا ويمكن ال��ره��ان ً عليه ،ما يدفعها إل��ى ّ
بناء على املعرفة املسبقة بأن الرافعة
تنفيذ مخططاتها
العسكرية اإلسرائيلية ،غير موجودة .وهذا بدوره يحد
من القدرة األميركية على التأثير الفاعل في لبنان ،في
ضوء «عدم اإلرادة والرغبة في إرسال حامالت الطائرات
األم�ي��رك�ي��ة ال��ى ه��ذا ال�ب�ل��د» ،ك�م��ا أك ��دت م �ص��ادر أميركية
لصحيفة معاريف أخيرًا .وه��و واق��ع يعترف به مساعد
وزي� ��رة ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ل �ش��ؤون ال �ش��رق األوسط،
جيفري فيلتمان ،إذ ي�ق��ول «امل �ع��روف لكل م��ن يعمل في
لبنان ،أن ال��وض��ع ف��ي ه��ذا البلد ال يسمح مل��ن يعمل من
داخله أو من خارجه ،بأن يكون في موقع املسيطر على
كل ما يحصل فيه».
ل �ك��ن ،م��ا ال ��ذي ي��دف��ع واش�ن�ط��ن إل��ى ال�ت�ه��دي��د ب �ـ «السوط
تفعيل س�لاح املحكمة الدولية
اإلس��رائ�ي�ل��ي» ،ف��ي سياق
ّ
ض��د ح��زب ال�ل��ه ،م��ع إدراك �ه��ا أن ه��ذا ال�س��وط غير فاعل؟.
قد تكون املسألة مرتبطة بفقدان واشنطن رواف��ع تأثير
أخرى ،قادرة على تسليك القرار االتهامي ضد حزب الله،
وإيجاد بيئة حاضنة له باتجاه االحتواء املطلوب لحزب
الله ،أي «التهديد بما حضر».
في اإلطار نفسه ،ال تخفي تل أبيب خشيتها من ردود فعل
حزب الله ،التي قد تتجاوز الساحة اللبنانية باتجاهها
هي ،في حال صدر القرار االتهامي ضده ،رغم أنها تنظر
إل��ى ال�ق��رار نفسه ،على أن��ه فرصة الح�ت��واء ح��زب الله أو
ح��رف أول��وي��ات��ه ع�ن�ه��ا ،ف��ي أق��ل ت�ق��دي��ر ..ه��ذه الخشية ال
تنسجم مع التوجه األميركي لتوظيف سطوة إسرائيل،
ّ
لضبط ّردود حزب الله املقدرة ،في حال صدر القرار ..ما
يعني أن القرار سيصدر بال رافعات تأثير حقيقية .هل
يصدر رغم ذلك؟ املسألة باتت بحاجة إلى ّ
تأمل.

علم
و خبر
ما قل
ودل
يعمد عدد من
املتشددين املستقبليني إلى
ّ
إشاعة أن الرئيس السابق
للمجلس القومي السعودي،
بندر بن سلطان (الصورة)،
سيؤدي الدور األهم في
السلطة في املرحلة املقبلة،
ّ
وأن من سيفوز في الحكم

سيكون من هذه الطينة.
وإذ يهلل هؤالء املتشددون
ويطمئنون ّ
املقربني منهم
ّ
إلى أن األيام املقبلة ستكون
أفضل.

ٌ
ّ
طرابلسي
غضب
أثار عبور رئيس ال��وزراء التركي رجب طيب أردوغ��ان ،من بيروت إلى
ً
استياء طرابلسيًا كبيرًا ،وخصوصًا
عكار من دون التوقف في طرابلس،
ّ
لدى أنصار الرئيس نجيب ميقاتي الذين رفعوا الفتات تندد بعدم إيالء
عاصمة الشمال االهتمام ال�لازم .ورأى بعض أنصار ميقاتي أن زيارة
أردوغان لم تكن للبنان وال للطائفة السنية ،بل لتيار املستقبل.

