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تقـرير

السيد تعليقًا على أوستروم :بدأ انفراط عقد المتآمرين
وكأن بو أوستروم لم ّ
يتحدث أول من أمس إلى قناة
«الجديد» ،عن التحقيق الدولي ،وعن االشتباه في أسباب غياب
اللواء وسام الحسن عن موكب الرئيس رفيق الحريري .فالرئيس
سعد الحريري هاجم الجديد ،متناسيًا أوستروم ،لكي ال يخدش
«قداسة» التحقيق الدولي

ميليس :لجنة التحقيق لم تشتبه في الحسن (أرشيف)

ف��ي مقابلته م��ع ق�ن��اة «ال�ج��دي��د» أول من
أمسّ ،
فجر املحقق السويدي السابق في
ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال��دول �ي��ة ب��و أوس �ت ��روم،
ق�ن�ب�ل��ة إع�لام �ي��ة م��ن ال �ع �ي��ار ال�ث�ق�ي��ل .ك��رر
االت �ه ��ام ال ��دول ��ي امل �ع �ت��اد ل �ح��زب ال �ل��ه في
ا ّغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ،لكنه
مل��ح إل��ى اشتباه املحققني ،في واح��دة من
م��راح��ل التحقيق على األق ��ل ،ف��ي أسباب
غ �ي��اب ال �ل��واء ال��راح��ل وس ��ام ال�ح�س��ن عن
م ��وك ��ب ال ��رئ� �ي ��س رف� �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري ي��وم
اغ �ت �ي��ال��ه .امل �ع �ن �ي��ون ب�م�ل��ف ال�ت�ح�ق�ي��ق لم
يأخذوا كالم أوستروم على محمل الجد،
لكن املفاجأة كانت في أن الرئيس سعد
ال�ح��ري��ري ق��رر ع��دم ال ��رد ع�ل��ى اوس �ت��روم،
واالس� �ت� �ع ��اض ��ة ع� ��ن ذل � ّ��ك ب� �ه� �ج ��وم ع�ل��ى
قناة «ال�ج��دي��د» التي بثت املقابلة (التي
أجراها الزميل قاسم حمادة) «وعلى من
يقف خلفها» .ال �ل��واء أش��رف ري�ف��ي ّ
تبرع
ل�ل��رد أي�ض��ًا .وم��ن حيث ال يحتسب أح��د،
اعيد أول رئيس للجنة التحقيق الدولية
دي �ت �ل �ي��ف م �ي �ل �ي��س إل� ��ى ال� �ض ��وء ل�ي�ص��در
ت �ص��ري �ح��ًا ي �ن �ف��ي ف �ي��ه أن ي �ك��ون ال�ح�س��ن
م�ش�ت�ب�ه��ًا ف�ي��ه ب�ج��ري�م��ة اغ �ت �ي��ال ال��رئ�ي��س
رفيق الحريري.
ل �ك��ن ح �ف �ل��ة ال � � ��ردود ل ��م ت �ج��ب ع ��ن س ��ؤال
مركزي:
ه��ل أوس �ت��روم ك ��اذب أم ص ��ادق؟ إذا ك��ان
كاذبًا ،فهل اخترع كذبته من دون دافع؟ ام
أن ثمة من «دفعه» إلى قول ما قاله؟ وفي
كل الحاالت ،ملاذا على اللبنانيني الوثوق
في تحقيقات دولية يقودها (أو قادها)
أوس� �ت ��روم وأم �ث��ال��ه م �م��ن ي�ل�ف�ق��ون تهمًا
«لشهيد باغتيال شهيد» ،بحسب ما قال
الرئيس سعد الحريري أمس؟
ال إج � ��اب � ��ة ع � ��ن ه � � ��ذه األس � �ئ � �ل� ��ة ،ل� �ك ��ي ال
ُ
ت�خ� َ�دش «ق��داس��ة» التحقيق ال��دول��ي التي
بناها ال�ح��ري��ري وف��ري�ق��ه السياسي منذ
ً
ع� ��ام  .2005وب� � ��دال م ��ن ت �ق��دي��م م ��ا ي�ع�ين

الجمهور على فهم ما جرى ،قال الرئيس
ال�ح��ري��ري إن��ه «إذا ك��ان ال�ه��دف م��ن تكرار
الترهات نفسها هو زرع الشك في نفوس
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،وم��ن بينهم ع��ائ�ل��ة الرئيس
الشهيد ،فإنها مناسبة لنؤكد مجددًا أننا
نعتبر اللواء الحسن واح�دًا من عائلتنا،
وأن والءه للبنان وللرئيس الشهيد قد
ُع� ّ�م��د بمسيرته البطولية ،وم��ن ضمنها
دوره الرائد في مساعدة التحقيق الدولي
واملحكمة الدولية».
م��ن ج�ه�ت��ه ،رب ��ط ري �ف��ي ب�ين امل��وع��د ال��ذي
حددته املحكمة الدولية للبدء بمحاكمة
امل �ت �ه �م�ين ف ��ي اغ �ت �ي��ال ال �ح��ري��ري ال�ش�ه��ر

لماذا على اللبنانيين
الوثوق بتحقيقات دولية
يقودها (أو قادها)
أوستروم وأمثاله؟

امل �ق �ب��ل وب�ي��ن م �ق��اب �ل��ة أوس � �ت � ��روم ،وق� ��ال:
«بعدما تيقن املشتبه فيه أن العدالة آتية
ال محالة ،لجأ إلى أسلوب التضليل عبر
ترتيب مادة إعالمية».
ّ
السيد أن
من جهته ،اعتبر ال�ل��واء جميل
«ت �ص��ري �ح��ات أس� �ت ��روم ال �ت��ي ات �ه��م فيها
ال�ح�س��ن ب��ال�ت��واط��ؤ م��ع ق��ات�ل��ي ال�ح��ري��ري،
وال �ت��ي أش ��ار فيها إل��ى إق ��دام ري�ف��ي على
إخ� �ف ��اء أش ��رط ��ة ال �ك ��ام �ي ��رات ف ��ي م�ن�ط�ق��ة

ال � �س� ��ان ج � � ��ورج م� ��ن دون ف� �ت ��ح ت�ح�ق�ي��ق
ف��ي ذل ��ك ،وأن ردود ال�ف�ع��ل ال �ص��ادرة عن
ال� �ح ��ري ��ري وري� �ف ��ي وال �ص �ح ��اف ��ي ف ��ارس
خ �ش��ان وم �ي �ل �ي��س ،ك�ل�ه��ا ت�ع�ط��ي م��ؤش �رًا
ج �ي �دًا ع �ل��ى ان� �ف ��راط ع �ق��د أرك � ��ان م��ؤام��رة
شهود ال��زور الذين تعاونوا معًا في عام
 2005لتوجيه التهمة زورًا إل��ى الضباط
األرب� �ع ��ة واع �ت �ق��ال �ه��م س �ي��اس �ي��ًا» .وت��اب��ع
ال�س�ي��د« :ال �ث��اب��ت ب��امل�س�ت�ن��دات وال��وق��ائ��ع
امل �ت��واف��رة أن ه� ��ؤالء ج�م�ي�ع��ًا ،ب�م��ن فيهم
املحقق ال��دول��ي أس �ت��روم ،ك��ان لهم ال��دور
األساسي في تلك املؤامرة ،بما في ذلك أن
أس�ت��روم ك��ان أول من التقى شاهد ال��زور
هسام هسام في مكتب اللواء أشرف ريفي
بتاريخ  27حزيران  2005بحضور وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ح�س��ن ال�س�ب��ع ورئ �ي��س مكتبه
ال��رائ��د عماد عثمان حينذاك ،بعد تلقني
ه �س ��ام م ��ن ق �ب��ل ف � ��ارس خ �ش ��ان وال ��رائ ��د
س�م�ي��ر ش �ح ��ادة رئ �ي��س ف ��رع امل �ع �ل��وم��ات
ح�ي�ن��ذاك .ك��ذل��ك إن أس �ت��روم ك��ان أول من
التقى محمد زه�ي��ر الصديق ف��ي ماربيا
ـ�ـ�ـ إس�ب��ان�ي��ا ب��رف�ق��ة امل�ح�ق��ق ال��دول��ي ماتي
راي �ك��ون�ين ب�ت��اري��خ  26ت �م��وز  ،2005بعد
أن كان قد اجتمع به الحسن في ّ
جدة في
للمرة الثانية
السعودية للمرة األولى ثم ّ
ب�ت��اري��خ  2آب  2005وح�ي��ث وق��ع الحسن
إف ��ادة ال�ص��دي��ق بصفة م�ت��رج��م بحضور
رئ� �ي ��س امل �ح �ق �ق�ين غ� �ي ��ره ��ارد ل �ي �م��ان ف��ي
ّ
جدة».
ّ
وخ� � �ت � ��م ال � �س � ��ي � ��د ب� � � ��أن «ه� � � � ��ذه ال� ��وق� ��ائ� ��ع
وامل �ع �ل��وم��ات ه��ي غ �ي��ض م��ن ف �ي��ض م� ّ�م��ا
جرى االطالع عليه ومما ستكشفه األيام
القليلة القادمة» ،مبديًا ّ
تفهمه «للخوف
ال ��ذي ي�ع�ت��ري ال �ح��ري��ري وم �ي��رزا وري�ف��ي
وأعوانهم من الشركاء في مؤامرة شهود
ال � ��زوار؛ ألن ��ه ي �ب��دو م��ن ك�ل�ام أس �ت��روم أن
الحسن قد اغتيل من قبل الجهاد الدولي
واملخابرات التي ّ
ورطته في تلك املؤامرة».

تقـرير

بعد العلويين ...هل جاء دور المسيحيين في طرابلس؟
بعد االعتداءات
املتكررة واملستمرة على
العلويني في طرابلس ،جاء
دور املسيحيني ،والبداية
كانت باالعتراض «الناري» على
شعائرهم الدينية املستجد
على «مدينة التعايش»
عبد الكافي الصمد
ف�ي�م��ا ت�ع�ي��ش ط��راب �ل��س ت��داع �ي��ات ج��ول��ة
االشتباكات الـ 18األخيرةُ ،س ّجل حادثان
الفتان أم��س أع��ادا تسليط األض��واء على
الوضع األمني في املدينة .الحادث األول
ل ��ه ع�ل�اق ��ة ب� ��األزم� ��ة امل��ذه �ب �ي��ة امل �ف �ت��وح��ة
م��ع أه��ال��ي ج�ب��ل محسن وأب �ن��اء الطائفة
العلوية ،وال�ث��ان��ي ع��اد ب��ال��ذاك��رة سنوات
ً
إلى ال��وراء ،محاوال إحياء ص��راع طائفي
مع املسيحيني.
ف �ص �ب��اح أم� � ��س ،ت � �ع � ّ�رض م ��واط� �ن ��ان م��ن
جبل محسن هما سامر األس��ود وحيدر
سعيفان إلط�لاق نار في منطقة البداوي
م� ��ن ق� �ب ��ل م� �ج� �ه ��ول�ي�ن ،م� ��ا أح � � ��دث خ�ض��ة
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة س ��ارع ع�ن��اص��ر م��ن الجيش
واس�ت�خ�ب��ارات��ه إل��ى ت�ط��وي��ق ذي��ول�ه��ا .أم��ا
ال� �ح ��ادث ال �خ �ط �ي��ر ال �ث��ان��ي ،ف �ه��و إح� ��راق
ش�ج��رة م�ي�لاد ع�ن��د م�س�ت��دي��رة مستشفى
النيني ،ما أحدث صدمة في املدينة.
فقد أض��رم مجهولون ال�ن��ار ف��ي الشجرة
ال �ت��ي ي �ج��ري ت�ج�ه�ي��زه��ا ف��اح �ت��رق ج��ان��ب
م�ن�ه��ا .أث ��ار ه ��ذا ال�ف�ع��ل م��وج��ة م��ن ردود

الفعل املستنكرة ،ومن مخاوف أن تكون
حادثة كهذه مقدمة للقضاء على ما بقي
من وجود مسيحي ،وهو في كل األحوال
قليل ،في طرابلس .وه��ي تأتي في غمرة
ال� �ت� �ع ��رض ل �ل �ع �ل��وي�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ي � �غ� ��ادرون
امل��دي �ن��ة ،ح��ال�ه��م ح ��ال ع ��دد م��ن ك�ب�ي��ر من
املواطنني ّ
السنة.
ه � ��ذه ال� �ح ��ادث ��ة دف� �ع ��ت ب �ع ��ض ال �ج �ه��ات
امل� �ع� �ن� �ي ��ة ،ك ��ال� �ب� �ل ��دي ��ة وغ � ��رف � ��ة ال� �ت� �ج ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة وال ��زراع ��ة ف��ي ط��راب �ل��س ،إل��ى
ت�ص��وي��ره��ا ح��دث��ًا طبيعيًا ،وأن الحريق
ن�ش��ب ن�ت�ي�ج��ة اح �ت �ك��اك ك�ه��رب��ائ��ي ول�ي��س
ح��ري �ق��ًا م �ت �ع �م �دًا .ل �ك��ن م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة
أك ��دت ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «ال �ح��ري��ق مفتعل؛
ألن ك ��اب�ل�ات ال �ك �ه ��رب ��اء ل ��م ت ��وص ��ل ب�ع��د
بالشجرة ،التي ال تزال قيد التجهيز».
االعتداءات على العلويني ،على خطورتها
لم تعد مستغربة ،ألن القوى السياسية
واألمنية في املدينة تغطي مرتكبي هذه
ال �ج��رائ��م .ل�ك��ن االع �ت ��راض ع�ل��ى م�م��ارس��ة
امل �س �ي �ح �ي�ي�ن ش� �ع ��ائ ��ره ��م ال ��دي� �ن� �ي ��ة أم ��ر
مستجد على طرابلس.
ف� � ��ال� � ��وج� � ��ود امل � �س � �ي � �ح� ��ي ف� � ��ي ط ��راب � �ل ��س
ل �ي��س ط ��ارئ ��ًا ع �ل �ي �ه��ا ،ف �ه��ي ت� �ض � ّ�م أك �ث��ر
م� ��ن  30ك �ن �ي �س��ة ت ��رت �ف ��ع ف �ي �ه��ا ص �ل ��وات
م�خ�ت�ل��ف امل ��ذاه ��ب امل �س �ي �ح �ي��ة ،امل��ارون �ي��ة
واألرث��وذك�س�ي��ة والكاثوليكية واألرمنية
واإلن �ج �ي �ل �ي��ة .وف�ي�ه��ا ش ��ارع رئ�ي�س��ي هو
ش � ��ارع ال �ك �ن��ائ��س وآخ � ��ر اس �م��ه امل� �ط ��ران،
وهما من أشهر شوارع املدينة ،كذلك فإن
حارة السيدة التي تقع على خط التماس
ب�ي�ن ب ��اب ال�ت�ب��ان��ة وج �ب��ل م�ح�س��ن ،ك��ان��ت
حتى مطلع الحرب األهلية  1975إحدى
أش �ه��ر ح ��ارات ط��راب�ل��س وأك �ث��ره��ا نبضًا
وحركة.
وف��ي ال�س�ن��وات األخ �ي��رة ،ش��رع مواطنون

ورج � ��ال أع� �م ��ال ف ��ي ط��راب �ل��س ب��ال �ت �ع��اون
م��ع ال �ب �ل��دي��ة ،ب��وض��ع ش �ج��رة م �ي�لاد عند
م� �س� �ت ��دي ��رة م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ن� �ي� �ن ��ي ،ك��ان��ت
األكبر في املدينة .واختيرت هذه املنطقة
ألنها تضم خليطًا سكانيًا من املسلمني
واملسيحيني ،وذلك حتى ال تثير استفزاز
أو اع�ت��راض أح��د .فهي ت�ج��اور مستشفى
النيني الشهير ف��ي امل��دي�ن��ة ال ��ذي أسسه
الطبيب املسيحي والطرابلسي املعروف
وه�ي��ب ال�ن�ي�ن��ي ،امل �ح��اذي لكنيسة ل�ل��روم
األرث��وذك��س ،وعلى بعد أق��ل من  100متر
تقريبًا ترتفع مئذنة أحد الجوامع.
ط� � ��وال ك ��ل ال� �س� �ن ��وات ال �س��اب �ق��ة ل ��م ي �ب��رز
اع � �ت� ��راض ع �ل��ى وض� ��ع ال� �ش� �ج ��رة ،إال ف��ي
ب�ع��ض األح �ي��ان ،وك��ان��ت خ��اف�ت��ة ول��م تلق
تجاوبًا في الشارع الطرابلسي.
لذا كان ما حصل أمس مفاجئًا وصادمًا.
وأوضحت املصادر أنه «ارتفعت أصوات

مجهولون
أضرموا النار
في شجرة
امليالد
التي يجري
تجهيزها
قرب
مستشفى
النيني
(أرشيف)

م �ع��ارض��ة ه ��ذه ال �س �ن��ة ،وص� ��درت دع ��وات
ت �ح��ث ع �ل��ى م �ن��ع رف ��ع ال �ش �ج��رة ،م ��ن قبل
مشايخ ورجال دين متشددين ،ترفض أن
ُي ّ
عبر املسيحيون عن شعائرهم في مدينة
إس�لام �ي��ة م�ث��ل ط��راب �ل��س ب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة،
ت �ح��ت ح �ج��ة أن م �ن��اط��ق م�س�ي�ح �ي��ة م�ث��ل
ً
زغرتا وجونية والبترون مثال ،ال تحتفل
بعيدي الفطر واألضحى وشهر رمضان».
لكن مصادر إسالمية معنية في طرابلس
ّ
الحجة
أش��ارت ل�ـ«األخ�ب��ار» إل��ى أن «ه��ذه
س��اق�ط��ة ،ألن امل�ن��اط��ق امل��ذك��ورة مسيحية
بالكامل ،بينما طرابلس مدينة متنوعة،
وهذه ميزتها وأهميتها».
وع � ��ن دور ب �ل ��دي ��ة ط ��راب� �ل ��س وع�لاق �ت �ه��ا
باملوضوع ،أوضحت مصادر أن رئيسها
ن��ادر غ��زال أوض��ح ملن راجعه باملوضوع،
أن��ه «إذا ت�ق� ّ�دم م��واط��ن أو جهة طرابلسية
إس�لام�ي��ة م��ا بطلب ك��ي ُي� ّ
�زي��ن أو يحتفل

ب��أع�ي��اد املسلمني م�ث��ل ال�ف�ط��ر واألض�ح��ى
وامل��ول��د النبوي والسنة الهجرية ،فإنني
أوافق طبعًا ضمن القانون .وكذلك الحال
إذا ج��اء ن��ي م��واط��ن أو ج �ه��ة ط��راب�ل�س�ي��ة
مسيحية تريد االحتفال بأعياد امليالد أو
الفصح أو رأس السنة».
وأك � � ��دت امل � �ص� ��ادر أن «ت� �ص ��رف ��ات ك �ه��ذه
تضرب اقتصاد املدينة املصاب بالشلل
ً
أص �ل�ا ،وت�ع�ط��ي ان�ط�ب��اع��ًا سلبيًا وقاتمًا
ع ��ن امل ��دي� �ن ��ة ،وأن� �ه ��ا م �ت��زم �ت��ة وم�ن�غ�ل�ق��ة
وت��رف��ض اآلخ� ��ر» .ول�ف�ت��ت إل��ى أن «م�ئ��ات
الطرابلسيني م��ن مسلمني ومسيحيني،
ي�ت��وج�ه��ون ف��ي ه ��ذه ال �ف �ت��رة ،إل ��ى متنزه
بنشعي ف��ي زغ��رت��ا ،ل�لاح�ت�ف��ال بسهرات
ت �م �ت��د ح �ت��ى ال �ف �ج��ر ب �م �ن��اس �ب��ة األع� �ي ��اد،
بينما طرابلس تقفل أغلب أسواقها قبل
ً
مساء ،وينام أكثر سكانها قبل
السادسة
التاسعة».

