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ِل َم ّ
تحذر رو�سيا من التدخل الع�سكري في �أوكرانيا؟
} حميدي العبدالله
على عكس موقفها م��ن ال�ق��رم ،لوحظ أن روسيا
تحذر م��ن ال�ت��ورط العسكري ف��ي النـزاع ال��دائ��ر في
أوكرانيا بين المقاطعات الجنوبية والشرقية وسلطة
كييف.
على رغم أن سكان المقاطعات الشرقية والجنوبية
ق��ام��وا ب�ت�ح��رك��ات مماثلة ل�ت�ح��رك��ات س �ك��ان القرم،
وأجروا استفتا ًء يؤكد رغبتهم في االنفصال ،وأعلنوا
كيانات مستقلة في بعض المقاطعات وطالبوا بالدعم
الروسي ،إالّ أن موسكو لم تستجب للنداءات على رغم
اندالع الحرب ولجوء أكثر من مئة ألف أوكراني من
هذه المقاطعات إلى روسيا هربا ً من الحرب .بل أكثر
من ذلك ،طلبت روسيا رسميا ً تأجيل االستفتاء على
االستقالل عشية إج��رائ��ه ،وألغى الرئيس الروسي
األسبوع الفائت قرارا ً يجيز لـه التدخل العسكري في
أوكرانيا ،وتص ّر موسكو على ضرورة إجراء حوار
بين المقاطعات الجنوبية والشرقية وسلطة كييف،
واع �ت��رف��ت ب��االن�ت�خ��اب��ات ال �ت��ي ج��رت ف��ي أوكرانيا،
على رغم أن هذه االنتخابات لم تجر في المقاطعات
الشرقية والجنوبية.
ال ش��ك ف��ي أن ثمة حسابات استراتيجية تفسر
ال �س �ل��وك ال��روس��ي ح �ي��ال م��ا ي �ج��ري ف��ي أوكرانيا،
وت�ن��درج ف��ي إط��ار ه��ذه الحسابات العوامل األربعة
اآلتية:
أوالً ،تفادي الوقوع في الفخ ال��ذي نصبه الغرب
ل��روس �ي��ا ،فموسكو ع�ل��ى اق�ت�ن��اع ب��أن ال �غ��رب يريد
توريطها في نـزاع مسلح في أوكرانيا الستنـزاف
قدراتها العسكرية ،ليكون هذا التدخل مبررا ً للواليات
المتحدة كي تح ّرض ال��دول األوروب�ي��ة على روسيا
وقطع ال�ع�لاق��ات االقتصادية المتطورة والشراكة
االقتصادية الواسعة التي تجمع االتحاد األوروبي
ودوله المختلفة مع روسيا ،وترى روسيا أن ليس من
مصلحتها إعطاء الواليات المتحدة مثل هذه الفرصة.
ث��ان �ي �اً ،روس �ي��ا واث �ق��ة م��ن أن س �ك��ان المقاطعات
الشرقية والجنوبية يملكون ال �ق��درات العسكرية

والتأييد الشعبي ،ما يتيح لهذه المقاطعات الصمود
واستنـزاف الطرف اآلخر وإرغامه على قبول حلول
تلبي مصالح هذه المقاطعات وتطلعاتها وتتطابق مع
رؤي��ة روسيا التي تدعو إلى إقامة شكل من أشكال
ال�ف��درال�ي��ة بين ش��رق أوك��ران �ي��ا وجنوبها وغربها.
صمود المقاطعات الشرقية والجنوبية ،وقدرتها على
المقاومة العسكرية ،واكتفاء موسكو بتقديم المعدات
العسكرية والخبراء فحسب ،ب��ات يشكل استنـزافا ً
لسلطة كييف والدول الغربية ،وضمن هذه الحسابات
ترى موسكو أنها نجحت في تحويل األزمة األوكرانية
من فرصة للغرب للضغط على روسيا ،إلى عنصر
ضغط على أوروبا وعلى الواليات المتحدة ،ويعتبر
ذل��ك نجاحا ً استراتيجيا ً للمقاربة الروسية الحالية
لألزمة األوكرانية ،ال سيما أن روسيا بضمها القرم
أي أخطار
إلى االتحاد الروسي قطعت الطريق على ّ
تهدد أمن روسيا وحرية الحركة أمام أساطيلها.
ثالثاً ،تراهن روسيا على أن أوكرانيا ال تستطيع
االستغناء عن الدعم االقتصادي الروسي ،ليس عن
طريق إم��دادات الغاز بأسعار منخفضة فحسب ،بل
وأيضا ً ألن األس��واق الروسية هي وجهة التصدير
األساسية لتصريف السلع األوكرانية.
رابعاً ،الغرب ال يستطيع المنهك اقتصاديا ً تحمل
أعباء النهوض باالقتصاد األوكراني ،كما أن غالبية
الدول األوروبية ال ترى أن لها مصلحة في فتح معارك
م��ع روس�ي��ا تشبه م�ع��ارك ال�ح��رب ال �ب��ادرة ،ألن من
شأن ذلك أن يؤثر سلبا ً على أوضاعها االقتصادية،
بخاصة أن روسيا هي اليوم دولة رأسمالية ومجال
مفتوح لالستثمارات الغربية ،والغرب في حاجة إلى
السوق الروسية ،وشركاته في حاجة إلى االستثمار
في روسيا.
ه��ذه الحسابات مجتمعة أم�ل��ت طبيعة السياسة
الروسية الحذرة وحدّدتها ،وهي تتالفى االنجرار
إلى مواجهة عسكرية مفتوحة داخل أوكرانيا ،إال إذا
فرضت عليها مثل هذه المواجهة وهذا احتمال ال يزال
ضعيفا ً حتى اآلن.

ّ
نه�ضوي
تقدمي
ال بديل من م�شروع
ّ
العربي»
ي�سقط م�شروع «الربيع
ّ
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
م��ا ي�س� ّم��ى ب�م�ش��روع «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» ،ه��و في
مراحله األخيرة .مأزقه يتعمق ويبلغ حد االنهيار ،لذا
نرى أنه أصبح أش ّد دموية ،فاألنظمة التابعة والهجينة
م�س�ت�ع��دة ع�ن��دم��ا تستشعر ال�خ�ط��ر ال��داه��م الجدي
على وجودها للقيام بأي شيء لحماية هذا الوجود
والدفاع عنه .تقتل ،تفجر ،تعيث خرابا ً وفساداً ،تغيّر
تحالفاتها وتتحالف مع الشيطان .المهم بقاء نظامها
وإنقاذه وحماية ممالكها وإقطاعياتها.
هذا المشروع في مأزق مذ راكم الفشل تلو الفشل
مع بداية عدوانه على سورية قبل ثالث سنوات ونيّف
إذ ك��ان ال�ه��دف النظام وال��دول��ة والجيش والموقف
وال�ج�غ��راف�ي��ا ال �س��وري��ة .ب ��دأت ال �ح��رب وك ��ان خلفها
دع��م وت�م��وي��ل م��ال��ي ب�م�ل�ي��ارات ال� ��دوالرات وتسليح
ب��أح��دث أن� ��واع األس�ل�ح��ة ال�م��دف��وع��ة ثمنها خليجيا ً
(قطريا ً وسعودياً) وتركيّا ً ومدا ً بالرجال من مختلف
ال �ج �م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة« ،ق ��اع ��دة»« ،ج�ب�ه��ة نصرة»،
«داع��ش»« ،إخ��وان» ...ناهيك عن توفير قواعد العمل
االستخباري المتطورة وأجهزته والدعم اللوجستي
وال�ح�ض��ان��ة وال �غ �ط��اء ال�س�ي��اس��ي واإلع�ل�ام��ي ألكثر
من  130دول��ة ممن يطلقون على أنفسهم «أصدقاء
سورية» ،وكانوا ينتظرون على أحر من الجمر سقوط
النظام ورحيل الرئيس السوري المقاوم بشار األسد،
ال��ذي دأب��ت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام والفضائيات الصفراء
وال �م��أج��ورة وف��ي م�ق� ّدم�ه��ا «ال �ج��زي��رة» و»العربية»
على القول بأن الرئيس السوري موجود على ظهر
بارجة روسية في عرض البحر ،وكانوا مثل الكالب
المسعورة ينتظرون لحظة نهش سورية واقتسامها،
وب�س��ط ن�ف��وذه��م وسيطرتهم وتسييد مشروعهم
الظالمي التكفيري الفوضوي في المنطقة.
ح��ال��ة االستعصاء وال�ص�م��ود ال �س��وري أربكتهم
وأخ��رج�ت�ه��م ع�ل��ى ط��وره��م أك�ث��ر م��ن م��رة وجعلتهم
يتهاون ويتساقطون على مذبح الصمود السوري.
غ�يّ��روا أنظمة وأق�ص��وا ق��ادة على خلفية الفشل في
معالجة الملف السوري ،ولم يحصدوا سوى المزيد
م��ن الفشل المتراكم ،وك��ان النظام ال�س��وري يحقق
ال�م��زي��د م��ن االن �ت �ص��ارات عسكريا ً وس�ي��اس�ي�اً ،ولم
يعد خيار رحيل النظام مطروحا ً أو على أجندته ،إذ
شهدنا م��دى االلتفاف الشعبي والجماهيري حول
القيادة السورية من خالل الزحف الجماهيري الكبير
على السفارات السورية الموجودة في بيئة ودول
معادية للنظام ألجل المشاركة في االنتخابات ،تلك
االنتخابات ،مثلما كان متوقعاً ،جددت الثقة بالرئيس
السوري بشار األسد لوالية ثانية.
بعد انهيار دول المنظومة االشتراكية وفي مقدمها
االت �ح��اد السوفياتي ،بسبب بيروقراطية األح��زاب
الشيوعية وفسادها ،خلقت أميركا لتوابعها من العرب
وتحديدا ً ما يسمى بمعسكر «االعتدال العربي» عدوا ً
إف�ت��راض�ي�ا ً ج��دي��دا ً ه��و إي ��ران ،ال�ت��ي تتح ّول ال��ى قوة
إقليمية وت�ص� ّر على ام�ت�لاك التكنولوجيا النووية،
وباتت تلعب في ملعب واشنطن في أكثر من ساحة
وتشكل منافسا ً قويا ً لها وخطرا ً جديا ً على مصالحها،
ولذلك ك��ان ال بد من تصوير إي��ران على أنها العدو
المركزي للعرب والمسلمين وليست «إسرائيل» ،في
إط��ار ح��رف ال�ص��راع عن أساسه من ص��راع عربي ـ
صهيوني الى صراع عربي -فارسي ،وليس مطلوبا ً
تجند العرب وقياداتهم المتهالكة وتحديدا ً من معسكر
«االعتدال» ،بل المطلوب نقل الفتنة شعبياً ،وهي فتنة
مذهبية سنية -شيعية ،ت�ش��ارك فيها المؤسسات
والمراجع الدينية والمؤسسات وال�ق��وى الشعبية.
ورأي�ن��ا كيف بلغ التحريض المذهبي أعلى درجاته
وت � ّم��ت شيطنة إي� ��ران وت�ك�ف�ي��ره��ا ،و ُو ّظ� ��ف ك��ل هذا
الحقد والتحريض المذهبي والطائفي في ما ُيسمى
ب�ـ»ال�ث��ورات العربية» و»الربيع العربي» ،ول��م تشهد
منطقتا العربية مثل هذا التحريض والفتن المذهبية
والطائفية لعقود خلت ،وانتشرت الجماعات اإلرهابية
والتكفيرية والقتلة انتشار النار في الهشيم موظفة
الدين لخدمة جرائمها وإرهابها ووج��ود حاضنات

ترعاها وتم ّولها وتدافع عن جرائمها ،ولذلك أصبحت
تمارس عمليات قتل الناس بطرائق وحشية وبوهيمية
وهمجية في ليبيا والعراق وسورية ومصر ولبنان
من دون أي وازع ديني أو أخالقي.
ال ��دول ال�ت��ي ف��رخ��ت وأوج� ��دت البيئة والحاضنة
ودعمت وم ّولت وسلحت تلك الجماعات تجد نفسها
ال�ي��وم تعيش حالة رع��ب وك��اب��وس ،ليس م��ن خالل
ارتداد إرهاب تلك الجماعات على دولها واستقرارها
وأنظمتها ،بل إن عريها وخوفها ناتجان أف��ول تلك
الجماعات ،ودفع الفاتورة للمنتصر ،وما هي الشروط
واالستحقاقات التي سيطلبها.
لكي تختفي تلك الجماعات وتندثر ،و ُتستأصل،
ليس ف��ي المعنى البشري فحسب ،ب��ل كنهج وفكر
وحواضن وبيئة ،ال ب ّد من قيام أنظمة وطنية تحمل
مشروعا ً تقدميا ً نهضويا ً ليس بمعزل عن ديمقراطية
حقيقية ،وإت �م��ام م�ص��ال�ح��ات ب�ي��ن مجمل مك ّونات
المجتمع ،وتنمية مستدامة وإصالح ج��ذري ...وهذا
المشروع الكبير يجب أن تتوافر له حوامل قادرة على
النهوض به ،ونرى أنّ هذا المنجز المتحقق لن يكون
قادرا ً على حمله وقيادة لوائه في هذه المرحلة الحالية
س��وى النظام ال �س��وري ال��ذي يرسي ق��واع��د جديدة
لنظام جديد على أنقاض ما ُيسمى بـ»الربيع العربي»
الذي يندحر ويتراجع.
إن قيام ال��دول��ة الوطنية المقاومة المتزاوجة مع
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة واإلص �ل�اح س�ت�ك��ون م�ن�ج��زا ً تاريخيا ً
يتف ّوق على غزوة «الربيع العربي» .هذا المنجز الذي
بقيت األم ��ة تحلم ب��ه منذ زم��ن بعيد ،ف��دوم �ا ً كانت
تتكالب قوى استعمارية غربية وبأدوات عربية تابعة
ومأجورة لمنع تبلور أي حالة نهوض وطني وقومي
وعربي من شأنها أن تهزم تلك المشاريع ،وان تعيد
الحقوق العربية المغتصبة من أراض وأوط��ان ،في
مقدمها فلسطين ،وأن تعيد إل��ى ال�م��واط��ن العربي
كرامته وحريته المسلوبتين ،وأن تنهض بأوضاعه
وتخرجه من حالة الضعف والفقر والجهل والتخلف،
على نحو يجعل قيام حالة نهضوية تقدمية وتنموية
عروبية شاملتين ممكن التحقيق.
إن ن�ج��اح س��وري��ة ف��ي ص � ّد ال�ح��رب الشاملة التي
شنّت عليها ،وصمودها وانتصارها بفضل حكمة
قيادتها وصالبتها وثباتها ،ك��ذل��ك وطنية جيشها
وعمق انتماء شعبها ،والتربية الوطنية غير الفئوية،
شكلت العوامل األساسية في تحقيق هذا النصر ،ولم
يتحقق ذلك بمعزل عن الدعم والمساندة من الحلفاء،
وفي مقدمهم إيران وحزب الله وجميع قوى المقاومة
العربية وروسيا والصين ودول البركس.
م��ا يحصل م��ن ت �ط � ّورات ف��ي المنطقة س ��واء في
ال�ع��راق ،حيث تقتل «داع��ش» تقوم بالقتل الجماعي
على الهوية ،ليس له عالقة بالثورة ،بل إن ما تقوم
به «داع��ش» مرتبط خلقها ودوره��ا أميركيا ً وخليجيا ً
وتركيا ً في إيجاد كيان سني يبعد سورية عن العراق
ويكسر امتداد «الهالل الشيعي» الى الشام ولبنان،
فضالً عن الضغط على النظام السوري .وما يحصل
ك��ذل��ك م��ن ع ��دوان على الشعب الفلسطيني مرتبط
عميقة بالتطورات الحاصلة في المنطقة.
باتت سورية تفرض معادالت كبيرة في المنطقة
تطول أكثر من ساحة ،مرغمة على الحلف المعادي ان
االعتراف بانتصارها ،فحتى أوباما سلّم باالنتخابات
الرئاسية السورية وبأنه لم يعد ممكنا ً إسقاط األسد،
وانتصاره عزز دوره ومكانته كرئيس عربي مقاوم،
وحقق إنجازا ً غير مسبوق للمشروع القومي ،وفتح
آف��اق��ه ع�ل��ى ان �ت �ص��ارات ك �ب��رى الح �ق �اً ،ل�ك��ن الحلف
المعادي ما زال رغم خسارته كلها يحاول أن يثبت
قوته ووجوده ،فتارة يضرب في العراق وتارة أخرى
في لبنان ،إنما لم يعد قادرا ً على فرض شروطه ،بل
إنّ الرئيس األسد هو القادر اليوم على فرض الشروط
ألنه منتصر وقائد مشروع قومي مقاوم.

كتاب مفتوح �إلى الق ّيمين على المحكمة الخا�صة بلبنان
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ليتكم تك ّفون عن �إيقاع الظلم بلبنان و�شعبه

} د .داوود خيرالله
السادة،
ي��رى المو ّقعون أدن���اه ،الذين ال تربطهم عالقة ب��أيّ من
المتهمين أو المتض ّررين المدّعين في القضية أو القضايا التي
تنظر فيها المحكمة ،ويشاركهم في ذلك العديد من اللبنانيين،
أن الظلم والضرر اللذين لحقا بلبنان وشعبه نتيجة اإلجراءات
القضائية التي اتخذها مجلس األمن ،بما فيها إنشاء المحكمة
الخاصة بلبنان ،إثر اغتيال رئيس الحكومة األسبق رفيق
الحريري وآخرين ،يفوقان بما ال يقاس أيّ عدالة أو خير يمكن
أن ينال لبنان وشعبه نتيجة الجهود التي بذلتها أو يمكن أن
تبذلها المحكمة مستقبالً وذلك لألسباب اآلتية:

وقائع ومسلّمات أساسية

 )1بلوغ العدالة كان المبرر الوحيد لجميع اإلج��راءات
القضائية التي قام بها مجلس األمن ،بما فيها المحكمة الخاصة
بلبنان ،وهو المعيار الذي تقاس به جميع التضحيات المادية
والمعنوية التي قدمها الشعب اللبناني وال يزال من جراء إقامة
هذه اإلج��راءات .ونتائج جهود القيّمين على هذه اإلج��راءات
القضائية ،بما فيها وظائف المحكمة الخاصة ،هي المعيار الذي
على اللبنانيين الرجوع إليه في تقويم ما تكبدوه بهدف بلوغ
هذه النتائج.
 )2القانون ،أكان دوليا ً أو محلياً ،الذي ال يراعى في تطبيقه
مبدأ المساواة واالبتعاد عن ازدواجية المعايير وال يطبق بثبات
واستقامة على جميع الذين يسري عليهم ،ال يحقق عدالة وال
يستحق أن يوصف بالقانون وهو يفقد الواجب المعنوي في
طاعته لدى أحرار البشر.
 )3جميع المؤسسات العامة في المجتمعات الديمقراطية،
بما فيها المحاكم ،تخضع لحد أدن��ى من الشفافية والرقابة
القضائية (تفتيش قضائي) والسياسية والمالية في مراحل
عملها كافة .كما تخضع في تقويم عملها للشعب صاحب
السيادة في اختيار مؤسسات الحكم وكيفية قيامها بوظائفها،
وصاحب الشأن األساسي في تقدير نتائج أعمالها ،وهذا مفقود
كليا ً بالنسبة إلى هذه المحكمة بعد وضعها خارج المساءلة
والسيادة اللبنانية.
 )4العدالة هي أولى ضحايا تسييس اإلجراءات القضائية.
أي أن إقامة لجان تحقيق وأجهزة قضائية بدافع بلوغ أهداف
سياسية هي تضليل للعدالة وليس إعاقة لمجراها فحسب .إذ
ال يعقل أن تكون اإلجراءات القضائية التي اتخذت بهدف النيل
من أطراف معينين هي الوسيلة الضامنة لكشف المسؤولين عن
األعمال الجرمية ومحاسبتهم.
 )5إن جريمة اغتيال الرئيس الحريري والذين سقطوا معه،
وجميع الذين سقطوا في الفترة التي أعقبت اغتياله ،والذين
أدخل التحقيق في شأنهم في والية المحكمة ،هي جرائم ارتكبت
في حق المجتمع اللبناني وتعني الشعب اللبناني حصراً،
وليست جرائم ضد المجتمع الدولي .وعليه فالقانون الدولي
ال يطبق في شأنها .فعناصر الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب
والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية وسواها ،التي
كانت وال تزال المبرر األساسي لقيام جميع المحاكم الجنائية
الدولية الخاصة ،ال تتوافر في الجرائم التي تنظر فيها المحكمة
الخاصة بلبنان والتي ارتكبت في حق لبنانيين وعلى األرض
اللبنانية .والمجتمع الدولي لم يتحرك إثر وقوعها ولم يطالب
بمحاسبة الجناة خالفا ً لما حصل حيال الجرائم التي ارتكبت
في يوغوسالفيا سابقا ً ورواندا وسواهما ،حيث كان للرأي العام
العالمي ومنظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان دور مه ّم في
الضغط على حكوماتها وأصحاب القرار في مجلس األمن إلقامة
محاكم دولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية التي هزت الضمير العالمي آنئذ .وما جعل من جريمة
اغتيال الرئيس الحريري ومن سقطوا معه شأنا ً دوليا ً هو إرادة
بعض الدول النافذة في مجلس األمن .وعليه تتحمل المحكمة
مسؤولية حصرية في إقناع الشعب اللبناني وحده بأنها مصدر
عدالة تجمع بين اللبنانيين ،ال أداة انقسام تباعد بينهم ،وذلك
عبر اعتماد شفافية تبدد الشكوك المشروعة التي تراكمت لدى
أكثريتهم منذ بدء اإلجراءات القضائية.

مصدر الشكوك

اللبنانيون جميعا ً أيها السادة ،وجميع الشعوب كذلك،
يتوقون إلى العدالة ومعرفة الحقيقة .لكنهم يتوقعون توافر
الضمانات األساسية لبلوغ العدالة ،من تجرد واستقاللية
ونزاهة ومساواة في تطبيق القانون لدى منشئي المحكمة
وبشكل خاص القيّمين على وظائفها.
منذ اغتيال الرئيس الحريري طالب اللبنانيون ،من خالل
مؤسساتهم الدستورية ،بلجنة تحقيق دولية مستقلة ،ولكن في
ظل السيادة اللبنانية ،لمساعدة السلطات اللبنانية على كشف
الحقيقة .وقد أجمعوا من خالل ممثليهم في هيئة الحوار الوطني
على إقامة محكمة خاصة ذات طابع دولي لمحاكمة المسؤولين
عن األع��م��ال الجرمية التي أودت بحياة الرئيس الحريري
ومواطنين آخرين .ولكن لم يكن في بال أحد أن محكمة كهذه
ستسلب لبنان سيادته في تطبيق قوانينه على أرضه وشعبه
وستكون أداة انقسام أو تفاقم االنقسام بين أبنائه.
بدأت الشكوك في تجرد القوى الدولية صاحبة القرار في
جميع اإلج��راءات القضائية ،بما فيها إنشاء المحكمة ،عندما
باشرت هذه القوى إطالق االتهامات واألحكام في حق أطراف
معينة منذ اللحظة األولى لالغتيال ،وقبل إجراء أي تحقيق أو
الحصول على أيّ أدلة .وإذا أضفنا التصريحات التي كان يدلي
بها ه��ؤالء في شأن المتوقع من المحكمة بعد إنشائها ،نرى
في ذلك ما يثير الشكوك في أن وراء اإلجراءات القضائية التي
اتخذت إثر اغتيال الرئيس الحريري ،بما فيها المحكمة الخاصة
بلبنان ،مآرب تتعدى الرغبة في بلوغ العدالة.
تتعزز هذه الشكوك عندما نالحظ أن جهود الدول صاحبة
القرار في مجلس األمن تنصب على إقامة محكمة دولية هدفها
محاكمة مسؤولين عن جريمة ال تعريف لها متفقا ً عليه بين
ال��دول ،وال عقوبة محددة في القانون الدولي ،إنما يطبق في
شأنها القانون الوطني حصراً ،وذلك استثناء لجميع الحاالت
السابقة لجهة المحاكم الخاصة التي أنشأها مجلس األمن
في الماضي .ونلفت هنا إلى أن مجلس األمن لو أحال الجريمة
على المحكمة الجنائية الدولية لردتها لعدم االختصاص،
فهي ليست من الجرائم الدولية ال��واردة في النظام األساسي
للمحكمة .في حين نرى مجلس األمن يتجاهل مجرد التحقيق
في جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية موثقة ،وتقع بطبيعتها
في صلب القانون الدولي الجنائي ،ارتكبتها «إسرائيل» في حق
ألوف اللبنانيين في فترة تلت االغتيال وسبقت إنشاء المحكمة،
أي في عام  .2006بل إن مجلس األمن لم يتدخل لوقف هذه
الجرائم ،وهي الوظيفة التي ألجلها وجد.
للمرة األولى (من المستبعد جدا ً أن تتكرر) ،يلجأ مجلس األمن
إلى الفصل السابع من الميثاق األممي إلنشاء محكمة أساسها
القانوني اتفاقية غير مستوفية الشروط الدستورية إلبرامها،
إن لناحية الجهة الصالحة للتفاوض في شأنها ،أو لناحية
الموافقة عليها من قبل السلطة التشريعية ،كما ينص عليه
الدستور للدولة التي هي الطرف األساسي في هذه االتفاقية.
وال َن ْنسى الدور الذي لعبه المفاوض األممي في االتفاقية التي
هي األساس القانوني للمحكمة ،بتهميش السلطة الدستورية
ّ
المخولة التفاوض في شأن االتفاقيات الدولية وعدم األخذ
بأي من اقتراحاتها ،وكذلك الضرب عرض الحائط بالسلطة
التشريعية المسؤولة دستوريا ً عن الموافقة على االتفاقيات
الدولية وإبرامها ،فضالً عن تعميق الخالف بين اللبنانيين عبر
األخذ برغبة طرف وتجاهل اآلخر ،ما أدى إلى استقالة عدد من
الوزراء في الحكومة ودخول لبنان أزمة سياسية ال تزال آثارها
تتفاعل إلى يومنا هذا.
وللمرة األول��ى يقيم مجلس األم��ن محكمة بموجب الفصل
السابع ال تنظر في جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية تعتبر
تهديدا ً للسلم العالمي .وكانت الحجة في اللجوء إلى هذا الفصل
عدم توافر الشروط الدستورية إلبرام اإلتفاقية التي هي األساس
القانوني للمحكمة الخاصة بلبنان ،كأن مراعاة أحكام الدستور

اللبناني تشكل تهديدا ً خطيرا ً للسلم العالمي.
وللمرة األول��ى يلجأ مجلس األم��ن إلى الفصل السابع في
إقامة محكمة ال تم ّول من الموازنة العامة لألمم المتحدة بل
تتولى تمويلها ،باإلضافة إلى لبنان الذي يتح ّمل القسم األكبر
من التمويل ،دول في طليعتها صاحبة الجهد األكبر في إنشاء
المحكمة ،ما يطرح عالمة استفهام إضافية حول مبررات قيام
المحكمة واستقاللها.
كيف لعاقل أن يفوته التساؤل حول مبرر الجهود االستثنائية
من قبل بعض الدول ،وفي طليعتها الواليات المتحدة ،والتي
دفعت مجلس األمن إلى الخروج على قواعد التزمها طوال عقود
في إنشاء المحاكم الدولية ،وعلى قواعد ثابتة في القانون
الدولي العام .فالجريمة هي في الدرجة األول��ى ضد الشعب
اللبناني وال تعني المجتمع الدولي إالّ بصورة ثانوية جداً.
وال يمكن القول إن ضغوطا ً شعبية على الصعيد الوطني لهذه
الدول أو على الصعيد العالمي ،حت ّمت اتخاذ هذه اإلجراءات
القضائية ،كما حصل أثناء المجازر في يوغوسالفيا سابقا ً
ورواندا وسواها من الدول.
أوجه الشبه عديدة بين اغتيال الرئيس الحريري واغتيال
ُ
بنازير بوتو ،رئيسة وزراء باكستان سابقاً ،لكن اغتيالها لم َ
يلق
اهتماما ً مماثالً من قبل مجلس األمن الدولي.
ليس الهدف هنا االسترسال في تقديم األدلة على أن الدوافع
األساسية وراء إنشاء المحكمة سياسية .فما جاء ذكره أعاله
هو غيض من فيض ،لكنه ال يسمح لعاقل ب��أن يتصور أن
بلوغ العدالة هو هدف الدول صاحبة القرار في مجلس األمن،
بالنسبة إلى سائر اإلجراءات القانونية التي اتخذت في شأن
اغتيال الرئيس الحريري ومن سقطوا معه أو اغتيلوا بعده.
كان يمكن للبنانيين اإلطمئنان إلى أن مآرب ص ّناع المحكمة
الدولية لن يكون لها تأثير في مجرى العدالة التي يتوالها
محققون وقضاة دوليون يتمتعون بالكفاءة والنزاهة واالستقالل.
لكن شكوك معظمهم تع ّمقت وثقتهم باإلجراءات القضائية التي
أق ّرها مجلس األمن بدأت تتداعى مع ظهور األخطاء التي شابت
عملية التحقيق ،والفضائح التي بدأت تتكشف منذ بداية عمل
لجنة التحقيق الدولية التي ورثت المحكمة ما قامت به من
تحقيقات .فتجاوز اللجنة ،برئاسة ديتليف مليس ،مبدأ سرية
التحقيق وهو من أسس قواعد التحقيق الجنائي في األنظمة
القانونية كافة ومنها القانون اللبناني الملزم للجنة ،إن لجهة
اإلع�لان عن أسماء الشهود ومحتوى شهاداتهم ،أو لجهة
نشر استنتاجات قطعية لجهة الفاعلين ،فيما التحقيق في
مراحله األولى ،فضالً عن التسريبات التي كانت توظف لبلوغ
أهداف سياسية واضحة ،أثار شكوك العديد من اللبنانيين في
استقاللية التحقيق ومهنيته .ثم التوظيف السياسي لسجن
أربعة من كبار الضباط لمدة أربع سنوات بناء على شهادات
زور ،وما تكشف في ما بعد من خالل وثائق نشرتها ويكيليكس
عن عالقة رئيس لجنة التحقيق ال��ذي أصبح المدعي العام
في المحكمة الخاصة بأطراف خارجية وببعض السياسيين
اللبنانيين في ما يتعلق بالتوظيف السياسي لسجن الضباط
وإعاقة إخالء سبيلهم.

�إذا كان الهدف تحقيق عدالة يطمئن
�إليها اللبنانيون فال ّ
بد من التركيز
فوراً على تعديل لالتفاقية الدولية
المن�شئة للمحكمة بما ي�ضمن
ِ
� ً
أوال �إ�ضفاء �شرعية قانونية على
ً
وثانيا ا�ستعادة ال�سيادة
االتفاقية
اللبنانية على عمل المحكمة
لكم أن تتص ّوروا أيّها السادة كيف ينظر المواطن اللبناني
الذي ينشد العدالة إلى محكمة ورثت شوائب تحقيقات لجنة
التحقيق وآخر رؤسائها الذي تبوأ وظيفة المدعي العام األول
لدى المحكمة ومواقفه في منع األدلة عن ضحايا شهود الزور
التي تم ّكنهم من معرفة من تسبب بسجنهم سنوات أربعا ً من
دون وجه حق ،وكيف سينظر إلى محكمة استنكفت عن النظر
في مسألة شهود ال��زور ،ولكنها لم تتردد في وضع إج��راءات
وتب ّنيها ،مشكوك في قانونيتها ،عمدت بموجبها إلى مالحقة
وسائل إعالمية لبنانية لنشرها أسماء شهود س ّربها موظفون أو
متعاقدون مع المحكمة .ولكم أن تقدروا كيف سينظر إلى عدالة
محكمة تتغاضى عن جميع التسريبات في صحف ووسائط
إعالمية أجنبية ،وضاق صدرها من وسائط إعالمية لبنانية
هي النافذة األخيرة التي يراقب من خاللها هذا المواطن كيفية
قيام المحكمة ببعض مهماتها بعدما حرم من سيادته وحقه
في مراقبة المؤسسات المولجة تطبيق القوانين التي اختارها
لترعى حياته ومساءلة القيّمين عليها.

مفاعيل اإلجراءات القضائية
وشعور اللبنانيين

إن وقع اإلج��راءات القضائية التي قررها مجلس األمن على
المجتمع اللبناني ،وبعد مرور سبع سنوات على إنشاء محكمة
تكبّد لبنان ألجلها أعباء مالية مرهقة ،ليس له أيّ نتائج
إيجابية ،في حين أن اآلثار السلبية تكاد ال تحصى.
فخالل السنوات التسع التي أعقبت اغتيال الرئيس الحريري،
ّ
تدخل سافر من قبل مجلس األمن
شهد اللبنانيون وعانوا من
في شؤونهم الداخلية ،خالفا ً للمبادئ التي تقوم عليها األمم
المتحدة ،وهو تدخل زاد الخالف بين اللبنانيين .كما عانوا من
سلوك الدول المقتدرة في مجلس األمن وازدواجية معاييرها،
وازدرائها بمفهوم العدالة الدولية وتسخيرها المنظمة الدولية
لمآرب ال تمت إلى العدالة بصلة.
إضافة إلى سلوك ومخالفات لجنة التحقيق ومخالفاتها
وزجها بأبرياء في السجن لسنوات،
لبديهيات التحقيق الجنائي ّ
ج��اءت المحكمة لترفض القيام بما يتوقعه منها الشعب
اللبناني ،وهو إحقاق الحق بالنسبة إلى الذين ظلموا وعانوا من
اتهامات باطلة وسجن غير مبرر ،واتخذت إجراءات غير مألوفة
في التحقيق والمحاكمات الجنائية لدى الدول صاحبة األنظمة
القانونية األكثر عراقة وتطوراً ،كالشهود والمخبرين السريين،
واعتمدتها وسيلة لحرمان اللبنانيين من حقهم في مراقبة
أعمالها وتقويم التزامها المعايير التي تؤ ّمن بلوغ العدالة،
وخساهم ذلك كله في تشويه وتدمير الصورة التي كانت في
وجدان اللبنانيين للعدالة الدولية.
لذلك ،عندما أج��رى مركز بيروت لألبحاث والمعلومات
استطالعا ً لرأي اللبنانيين في تموز  ،2011فور صدور القرار
االتهامي للمحكمة  ،اعتمد خالله منهجية تلحظ التوزع الطائفي
والمناطقي ،وكانت النتيجة أن غالبية اللبنانيين ال ثقة لها
بالمحكمة كمصدر للعدالة .فأبدى ما يزيد على  60في المئة
عدم ثقة باستقاللية المحكمة ،ورأى  70في المئة أن على
المحكمة التحقيق في ملف شهود الزور قبل المحاكمة .واعتبر
 63.5في المئة أن تسريب القرار االتهامي منذ سنتين لوسائل
اإلعالم الغربية والعربية يضع صدقية المحكمة موضع شك.
كما أن  54في المئة من اللبنانيين اعتبروا أن القوى المؤيدة
للمحكمة تسعى الى تحقيق مكاسب سياسية .وتبيّن أن 13.8
في المئة فحسب من اللبنانيين يعتبرون أن لسورية و/أو حزب
الله مصلحة في ارتكاب الجريمة ،بينما رأت نسبة  55.8في
المئة أن «إسرائيل» و/أو أميركا صاحبة مصلحة في اغتيال
الحريري .وكذلك رأى  60.5في المئة من اللبنانيين أن مدّعي
عام المحكمة لم يتعامل بمهنية مع القرائن التي قدمها السيد
حسن نصر الله والتي يمكن أن تفيد التحقيق في معرفة الجهة
التي تقف وراء اغتيال الرئيس الحريري.
قد يجادل البعض بدقة هذه النسب وديمومتها ،رغم أنه من

المستبعد أن تكون النسب المذكورة تبدلت مع الزمن لصالح
عدالة المحكمة ،خصوصا ً بعد إصرارها على النيل من حرية
اإلعالم اللبناني في مراقبة عملها وعقم جهودها بصورة عامة،
اللهم إالّ في ما يتعلق بتعميق الخالف بين اللبنانيين .لكن ما ال
يجوز التغاضي عنه هو أن أكثرية اللبنانيين ال تعتبر المحكمة
مصد ًرا موثوقا ً لتحقيق العدالة .وتأكد ذلك في االستطالع الذي
أجراه المركز نفسه مطلع حزيران  2014إذ تبيّن أن  62في
المئة من اللبنانيين ال يثقون بعدالة المحكمة.
المضي في محاكمات غيابية غير مسموح بها في نظام
إن
ّ
المحكمة الجنائية الدولية ،وهي األول��ى من نوعها من قبل
المحاكم الجنائية الدولية التي أنشأها مجلس األمن ،وإصدار
المحكمة أحكاما ً نتيجة تحقيقات جرت في الظالم وفي منأى
عن رقابة الشعب صاحب الشأن ،وجمع أدلة من قبل شهود
ومخبرين سريين ،لن يكون له الوقع المرتجى وسيزيد انقسام
اللبنانيين .وهو لن يحقق الهدف المنشود باطمئنان اللبنانيين
إل��ى تحقق العدالة م��ن خ�لال تحقيق ت��واف��رت فيه الكفاءة
والنزاهة والموضوعية واالستقالل ،حتى في حال االطمئنان
الكامل لمهنية القيّمين على المحاكمات الوجاهية وكفاءتهم
واستقاللهم ،وهذا أمر مشكوك فيه أيضا ً بالنسبة إلى فئات
تنصب
واسعة من الشعب اللبناني ،ألن المحاكمات بطبيعتها
ّ
على نتائج التحقيق من وقائع وأدل��ة وال تستطيع المحكمة
تجاوزها .أي أن المحاكمات العلنية بطبيعتها تنحصر في
قبول أو رفض الوقائع واألدلة التي هي نتائج عمل المحققين.
فإن قبلت وثب ّتت المحكمة وقائع وأدلة واستنتاجات ما قدّم
المحققون ،تكون قد قبلت وتب ّنت ما ال ثقة لغالبية اللبنانيين
بصحته ويعتبرونه صناعة من يريد بلوغ مآرب سياسية ال
تمت إلى الحقيقة أو العدالة بصلة .وإن رفضت الوقائع واألدلة،
ربما يكون القضاة قد نجحوا في إنقاذ سمعتهم ومهنيتهم ورفع
الظلم عن متهمين أبرياء ،إال أنه لن يكشف أو ينال من المجرمين
الفعليين ومن يقف وراءهم ،ومن قاموا بتضليل العدالة وإلحاق
الخزي بسمعة العدالة الدولية عن طريق تسييس اإلجراءات
القضائية .ولن يدفع ذلك إلى مساءلة الذين زرعوا ون ّموا بذور
الخالف بين اللبنانيين لسنوات طويلة.
السؤال الواجب طرحه اآلن هو :ما ال��ذي يجب القيام به،
وبشكل ملّح ،خدمة للعدالة وللمصلحة الوطنية اللبنانية؟
الجواب المنطقي يكمن في إدراك العلّة وتصحيح الخطأ األساس
الذي أوصل إلى هذه النتائج.
ي��رى ال��م��و ّق��ع��ون أدن���اه أن الخطأ ال���ذي ارت��ك��ب م��ن قبل
المسؤولين اللبنانيين بالدرجة األول��ى وم��ن بعض ال��دول
المقتدرة في مجلس األم��ن ،يبدو أن لها مصلحة في تضليل
العدالة وتجذير الفرقة بين اللبنانيين ،هو تعطيل السيادة
اللبنانية بإبعاد الرقابة اللبنانية عن أعمال المحكمة وإجراءات
التحقيق بالدرجة األول���ى .إن أرح��م م��ا يمكن قوله بشأن
المسؤولين اللبنانيين الذين قبلوا ،وبعضهم طلب التخلي عن
السيادة اللبنانية ،هو جهل مطبق لمعنى السيادة .فالسيادة
في جوهرها هي االستئثار بالحكم الذاتي وممارسة الحق في
تبني القوانين والمؤسسات التي يختارها شعب لترعى حياته
على أرضه .وهي الوجه األت ّم لحرية هذا الشعب واستقالله،
وكيفية ممارسته لسيادته ،أي مدى قبوله ورضاه عن كيفية
تطبيق القوانين وإدارة المؤسسات التي هي من اختياره ،ومن
أهم معايير الشرعية في الحكم.
األعذار التي قدمها مسؤولون لبنانيون من إدعاء عجز القضاء
اللبناني عن القيام بالتحقيق والمحاكمة في مثل هذه القضية،
وعجز الدولة اللبنانية عن القيام بواجباتها األمنية لتمكين
القضاء من القيام بمهامه ،هي من نوع العذر األقبح من الذنب.
فقد لجأ هؤالء إلى تشويه سمعة القضاء اللبناني الذي أثبت
جدارته في ظروف عديدة منها قيامه بالتحقيق وبمحاكمة من
اغتال رئيس وزراء سابقاً ،هو الرئيس رشيد كرامي ،الذي ال يقل
أهمية عن الرئيس الحريري ،وأظهر في ذلك كفاءة وجدارة.
فأيّ دولة في العالم تعتبر أن لها الحق باالستقالل وبأن
تعامل من قبل ال��دول األخ��رى كدولة سيدة مستقلة تعلن
عجزها عن تطبيق قوانينها على أرضها ،وعن تأمين األمن
لشعبها بهدف التخلي عن سيادتها وتحقيق مآرب ال مصلحة
للوطن أو الشعب فيها .ال��دول التي يعي مسؤولوها معنى
السيادة تخوض الحروب وتتكبد ألوف الضحايا دفاعا ً عن
سيادتها.
إن التخلي عن السيادة اللبنانية في مراقبة اإلج��راءات
القضائية في الجرائم التي تنظر فيها المحكمة هو مكمن العلّة
بالنسبة إلى جميع العقبات التي تعترض تحقيق العدالة
واستعادة األلفة بين اللبنانيين باإلضافة إل��ى استعادة
شعورهم كشعب سيد ح ّر يستطيع أن ينشد العدالة ويحققها
ويحمي مصالحه من أي تدخل أجنبي أو مآرب خارجية.
لن يكون هناك تغلّب على هذه العقبات وعالج للعلّة األساس
إالّ باستعادة السيادة اللبنانية وجعل جميع األدلة وإجراءات
التحقيق والمحاكمة خاضعة لرقابة قضاة وحقوقيين
لبنانيين تجمعهم نزاهة وكفاءة ورغبة في تحقيق العدالة.
إن استعادة السيادة هي الضمانة الوحيدة الستعادة صدقية
اإلجراءات القضائية .وجميع اإلدعاءات حول أهداف ستتحقق
من خالل إقامة المحكمة الدولية من خلق رادع لالغتياالت
السياسية ،إلى مساعدة القضاء اللبناني والمساهمة في
خلق ثقافة المساءلة وحكم القانون ،جميعها ال يقبلها المنطق
وينفيها الواقع على األرض.
فكيف لحكم صادر عن محكمة أجنبية ال عالقة لها بالجهاز
القضائي أو األمني اللبناني أن يكون رادعا ً الغتياالت مستقبالً
مهما حاولنا إقناع الشعب اللبناني بأن هذا الحكم من ّزه عن
األغراض السياسية؟ فاالغتياالت السياسية استمرت حتى
إبان فترة عمل المحكمة ومن المستبعد أن تتوقف إالّ نتيجة
قيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها األمنية والقضائية ،وهذا
أمر من الصعب تحقيقه مع تعطيل سيادة الدولة في االستئثار
بتطبيق قوانينها وحماية مواطنيها جميعاً .ثم يو ّد اللبنانيون
أن يعلموا كيف للمحكمة الخاصة أن تساعد في ترسيخ حكم
القانون وفرض احترام الحقوق والحريات األساسية في لبنان
من خالل قراراتها؟
تعلمون أيها السادة أن بناء الثقافات القانونية واالجتماعية
مسؤولية داخلية .وال شك في أنكم تعلمون كذلك أنه بناء على
الخبرة التي اكتسبها المجتمع الدولي من تجارب المحاكم
الجنائية الدولية الخاصة منذ الحرب العالمية الثانية
والنجاح المحدود لها ،تتجه الجهود إلى التركيز على مساعدة
الدول والمجتمعات المحلية ومدّها باإلمكانات الفنية والمادية
لتمكينها من القيام بوظائفها القضائية ألنها الطريقة األنجع
في خلق ثقافة حكم القانون واح��ت��رام الحقوق والحريات

األساسية
إذا كان الهدف هو إصالح الجهاز القضائي أو األمني ،فإن
تكريس ما يتكبّده لبنان من تكاليف المحكمة الخاصة لسنة
واحدة ،كفيل بتحقيق أوسع مشاريع اإلصالح القضائي واألمني.
وإذا كان الهدف هو تحقيق عدالة يطمئن إليها اللبنانيون ،فال
بد من التركيز ،وفوراً ،على تعديل لإلتفاقية الدولية المنشئة
للمحكمة بما يضمن أوال ً إضفاء شرعية قانونية على االتفاقية
وثانيا ً استعادة السيادة اللبنانية على عمل المحكمة على نحو
يشعر معه اللبنانيون بأن جميع األدلة واإلج��راءات الضامنة
ألحكام عادلة اطمأن لها ممثلون أكفاء للشعب اللبناني بأجمعه.
وإن تعذر ذلك فإنهاء عمل المحكمة الخاصة وتحويل ملفاتها
ونتائج تحقيقاتها إلى القضاء اللبناني والكف عن إيقاع الظلم
وتضليل العدالة وتبديد الموارد المالية اللبنانية والعمل على
تعميق اله ّوة بين اللبنانيين وتوسيعها.
 المقصود بالقيّمين جميع المسؤولين ع��ن إن�ش��اء أعمال
المحكمة وتمويلها ورعايتها ورقابتها ،والقائمين بوظائفها
ويشمل ذلك مسؤولين لبنانيين ودوليين.
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