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سياسة
تقرير

األمم المتحدة ترفض التعاون مع المحكمة الدولية:
رود الرسن يخفي معلومات!
األممي
رفضت األمم المتحدة منح المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري اإلذن باستجواب المبعوث
ّ
السابق وناظر القرار  ،1559تيري رود ّالرسن .فقضاة المحكمة يريدون االستماع إلى إفادة رود الرسن الذي كان أحد صناع
القرار األممي المذكور ،وسبق أن حذر الحريري من إمكان اغتياله
يوم أنشئت املحكمة الخاصة بلبنان
عــام  2007خالفًا للدستور اللبناني،
بــرزت العديد من التبريرات لقيامها،
وكــان أبرزها االدعــاء أن هذه املحكمة
ل ــديـ ـه ــا ال ـس ـل ـط ــة إلخ ـ ـضـ ــاع ٍّ
أي ك ــان
لالستجواب أو التحقيق أو املالحقة،
وأن ـ ــه ال ي ـحــق ألحـ ــد رفـ ــض ال ـت ـعــاون
واالسـتـجــابــة لطلبات الـقـضــاة فيها.
وقيل إن الهدف هو تحديد األشخاص
الــذيــن قتلوا الرئيس رفيق الحريري
وآخرين والقبض عليهم ومعاقبتهم
ومالحقة كل من شارك أو دعم أو علم
بالهجوم اإلرهــابــي قبل وقــوعــه يوم
 14شباط .2005
وبعد انطالق عمل املحكمة عام 2009
وص ـ ــدور ال ـ ـقـ ــرارات االت ـهــام ـيــة عــامــي
 2011و ،2013ات ـهــم ح ــزب ال ـلــه بعدم
التعاون بسبب عدم تسليمه املتهمني
الخمسة ،ومــن بينهم القائد الشهيد
مصطفى بدر الدين.

رفضت األمم المتحدة رفع ّ
الحصانة عن رود الرسن لتتمكن
المحكمة من استجوابه
لم ّ
يدع حزب الله يومًا أن ّأيًا من قادته
وعـنــاصــره يتمتعون بالحصانة من
أي مالحقة قضائية ،بل كانت الحجة
األس ــاسـ ـي ــة لـ ـع ــدم ت ـس ـل ـيــم امل ـت ـه ـمــن
الخمسة للمحكمة الــدولـيــة هــي عدم
استقالليتها وارتباط بعض القضاة
والـعــامـلــن فيها بــأجـنــدات سياسية
وبجهات معادية للبنان وللمقاومة.
أمـ ــا األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة
والدائرة القانونية التابعة لها ،اللتان
ال تنفكان عن دعوة جميع اللبنانيني
إل ــى ال ـت ـع ــاون م ــع املـحـكـمــة الـخــاصــة
ب ـل ـب ـنــان ،ف ـقــد ع ـ ّـب ــرا ي ــوم  28حــزيــران
الفائت ،خطيًا ،عن عدم تعاونهما مع
املحكمة الدولية لجهة رفع الحصانة
ع ــن امل ـب ـعــوث ال ـســابــق وع ـ ــراب ال ـقــرار
 1559السفير تيري رود الرسن.

ّ
سبق أن حذر رود الرسن الحريري من خطر أمني يحدق به (أرشيف)

وكان قضاة غرفة البداية في املحكمة
قد طلبوا يوم  9آذار الفائت االستماع
إلى الرسن بشأن مضمون اجتماعاته

ب ــال ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ـ ــد،
وب ــال ــرئـ ـي ــس رفـ ـي ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ل ــدى
تناولهم موضوع قــرار مجلس األمن

 .1559وجاء طلب القضاة بعد أن زعم
املــدعــي ال ـعــام أن أح ــد دوافـ ــع اغـتـيــال
ال ـحــريــري هــو مــوقـفــه مــن ذل ــك ال ـقــرار

ال ــذي يــدعــو إلــى نــزع ســاح املـقــاومــة.
ل ـكــن ي ـب ــدو أن ف ــي جـعـبــة ت ـي ــري رود
الرسن معلومات ال تريد األمم املتحدة

تقرير

ّ
غليان عين الحلوة :من حرب البيانات إلى التوعد باغتياالت
رضوان مرتضى
لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدأ م ـ ـخ ـ ـيـ ــم عـ ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـلـ ــوة
بـ ـع ــد .ت ــداعـ ـي ــات ت ــوق ـي ــف امل ـط ـل ــوب
الفلسطيني خــالــد مـسـعــد املـشـهــور
بـ ـ «خ ــال ــد ال ـس ـيــد» اس ـت ـحــالــت جـمـرًا
تحت الرماد .ورغم مسارعة العديد
مــن الـفـصــائــل وال ـقــوى الفلسطينية
إلـ ــى م ـب ــارك ــة خ ـط ــوة ت ـس ـل ـيــم خــالــد
ال ـ ـس ـ ـيـ ــد (امل ـ ـش ـ ـت ـ ـبـ ــه ف ـ ـيـ ــه ب ـت ـن ـس ـيــق
عمليات إرهابية كانت ستستهدف
مــدنـيــن فــي شـهــر رمـضــان أحبطها
األم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام وف ـ ـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات)
والثناء على هــذه املـبــادرة التي من
شــأن ـهــا س ـحــب ف ـت ـيــل ال ـت ـف ـج ـيــر مــن
مخيم عني الحلوة ،تحولت شوارع

ع ـ ــن ال ـ ـح ـ ـلـ ــوة ال ـ ـ ــى خـ ـلـ ـي ــة أمـ ـنـ ـي ــة.
ظـهــور مسلح ورص ــاص فــي الـهــواء
وحرب بيانات لم تلبث أن انفجرت
اش ـت ـب ــاك ــا م ـس ـل ـحــا ف ــي ح ــي ال ــزي ــب.
خـ ـ ــرج عـ ـن ــاص ــر ت ـن ـظ ـي ــم «الـ ـشـ ـب ــاب
املـسـلــم» بــأسـلـحـتـهــم إل ــى ال ـش ــوارع،
مـعـلـنــن تـكـفـيــر «ع ـص ـبــة األن ـص ــار»
وحــركــة ح ـمــاس .ال ـتــوتــر بـلــغ أشــده
في عاصمة الشتات .ورغم محاوالت
التخفيف من وطأة االحتقان ،بدأت
االس ـ ـت ـ ـفـ ــزازات م ــع م ـح ـمــد ش ــري ــدي
الـ ـ ــذي أطـ ـل ــق الـ ـن ــار ف ــي ال ـ ـهـ ــواء فــي
حـ ـ ّـي ال ـص ـف ـص ــاف ،م ـت ـ ّ
ـوع ـدًا عـصـبــة
األن ـ ـ ـصـ ـ ــار ب ــاالنـ ـتـ ـق ــام وال ـ ـ ـ ــرد ع ـلــى
تسليم السيد .ترافق ذلك مع تداول
تـ ـه ــدي ــدات ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل

االجتماعي ومجموعات الواتساب،
وت ـ ّ
ـوع ــد بــاالن ـت ـقــام م ــن «أهـ ــل الـكـفــر
ّ
الــذيــن غ ــدروا بـشــاب مسلم وأخــلــوا
بــال ـع ـهــد ال ـ ــذي ق ـط ـع ــوه» ،قــاصــديــن
مشايخ العصبة .وعليه ،استنفرت
ال ـ ـقـ ــوة األمـ ـنـ ـي ــة وع ـص ـب ــة األنـ ـص ــار
عـسـكــريــا بـعــد ت ـهــديــدات بــاالغـتـيــال
طـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت مـ ـ ـش ـ ــايـ ـ ـخـ ـ ـه ـ ــا بـ ــوص ـ ـف ـ ـهـ ــم
م ـت ــورط ــن ف ــي ت ـس ـل ـيــم ال ـس ـي ــد ال ــى
األج ـهــزة األمـنـيــة الـلـبـنــانـيــة .تــرافــق
ذلــك مــع حملة مــن عناصر العصبة
مل ـطــالـبــة مـشــايـخـهــم بــال ـس ـمــاح لهم
بــاع ـت ـقــال ال ـش ــري ــدي وم ــن ي ـســانــده.
أعقب ذلك إشكال تخلله إطــاق نار
أصـ ـي ــب ف ـي ــه ش ـخ ـص ــان ع ـل ــى األق ــل
ف ــي ح ـ ّـي ال ــزي ــب ،م ــا أدى إل ــى تــوتــر

األوضـ ـ ـ ـ ــاع ف ـ ــي املـ ـخـ ـي ــم .وتـ ـح ـ ّـدث ــت
امل ـع ـلــومــات ع ــن أن ال ـخ ــاف ب ــدأ مع
م ـح ـمــد األفـ ـن ــدي ال ـ ــذي ي ـن ـت ـمــي الــى
ت ـيــار إســامــي مـتـشــدد عـلــى خلفية
االحتجاج على تسليم خالد السيد.
وف ـي ـمــا ق ــال ــت مـ ـص ــادر ال ـع ـص ـبــة إن
األف ـن ــدي افـتـعــل اإلش ـك ــال بــالـتــزامــن
م ـ ـ ــع اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ل ـع ـص ـب ــة
األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار وال ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــة االسـ ــام ـ ـيـ ــة
امل ـج ــاه ــدة ف ــي قــاعــة مـسـجــد ال ـنــور،
ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر «الـ ـشـ ـب ــاب امل ـس ـل ــم»
لـ «األخبار» إن الخالف مع األفندي
وق ــع عـلــى خـلـفـيــة ان ـت ـقــاده العصبة
وح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس لـ ـ ــدوره ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ــي
تسليم خــالــد الـسـيــد إل ــى السلطات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة .وذك ـ ـ ـ ــرت امل ـ ـص ـ ــادر أن

ّ
مـقــنـعــن ك ــان ــوا مـتـجـ ّـمـعــن بــالـقــرب
م ــن م ـن ــزل األف ـ ـنـ ــدي ،ف ـط ـلــب األخ ـيــر
م ـن ـهــم االبـ ـتـ ـع ــاد ،ع ـنــدهــا ف ـتــح أحــد
مشايخ عصبة األنـصــار الـنــار على
منزل األفندي ،فأصيب والد األخير
ووالــدتــه .وانتشرت مقاطع صوتية
لألفندي يــروي حــادثــة إطــاق النار
عـلــى م ـنــزلــه .وذكـ ــرت امل ـع ـلــومــات أن
قائد «الحركة
الشيخ جمال خطابّ ،
اإلسالمية املجاهدة» ،تدخل لتهدئة
األم ــور .هــذا االسـتـنـفــار لــم يلبث أن
ـحــب فـتـيـلــه .فـقــد شـكـلــت العصبة
ُسـ ِ
ّ
وفـ ـ ـدًا ل ــاع ـت ــذار م ــن األفـ ـن ــدي جـ ــراء
االع ـت ــداء ال ــذي ط ــال مـنــزلــه وتـسـ ّـبــب
في إصابة والديه إصابات طفيفة.
في عني الحلوة أيضًا ،قال املسؤول

