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محكمة الحريري في خدمة لعبة الأمم
 د .وفيق ابراهيم

جمال العفلق
في زمن الحرب ال يمكن أن تكون رمادياً ،فالرمادية هنا
تعني أنك في خندق األعداء .واليوم وبعد أربع سنوات على
بداية الحرب الكونية على المنطقة ،ال ي��زال البعض يدّعي
الوسطية أو يقف على الطرف اآلخ��ر من الوطن .وال يزال
ائتالف ال��دوح��ة يراهن على من يسميهم أص��دق��اء الشعب
السوري ،األصدقاء الذين توقفوا عن دفع ما عليهم لمساعدة
ال�لاج��ئ��ي��ن ،لكنهم ل��م ي��ت��وق��ف��وا ،ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،ع��ن إرس���ال
السالح إل��ى الجماعات اإلرهابية المتطرفة ،ول��ن يتوقفوا
ألنّ مصنِّعي السالح والوسطاء ،حسب تقارير اقتصادية
أميركية ،يفضلون تمديد الحرب إلى سنوات أخرى لتنفيذ
عقود توريد سالح جديدة.
واليوم ال يمكن إخفاء الشمس بغربال ،فالتراجع األميركي
أص��ب��ح واض���ح���اً ،وال ش���يء ي��ذك��ر ع��ل��ى م��س��ت��وى الموقف
العسكري األميركي ال��ذي يكتفي بش ّن غ��ارات وهمية على
تنظيم «داعش» ،ويتلقى مقابل ذلك أمواالً طائلة يدفعها أمراء
بحجة محاربة التنظيمات اإلرهابية.
النفط العربي ّ
وال يمكن أن يفهم متابع كيف تصدِّق المعارضة السورية
وم��ن ه��م ف��ي فلك التيار السعودي ف��ي لبنان ،أنّ سياسة
السعودية والقائمين عليها هي سياسة تنموية تهدف إلى
بناء المجتمعات! فمن يتابع ال��وض��ع ال��داخ��ل��ي السعودي
يجب أن يفهم أنّ السعودية ال تعمل على ب��ن��اء المجتمع
وال تطويره .ورغ��م ذل��ك ال ي��زال من هم في تيار الوسط،
يصدقون أنّ السعودية يمكن أن تم ِّول الجيش اللبناني وهو
الجيش األقرب إلى فلسطين ،وفي حال م َّولت فال أعتقد أنّ
التمويل سيكون بمعنى تطويري بقدر ما سيكون انتقائيا ً
في محاولة إلبقاء الجيش اللبناني تحت سيطرة فئة معينة
تكون قادرة على تنفيذ الرغبات المذهبية للسعودية.
لم يدرك الوسطيون حتى اليوم أنّ الخريطة الدولية بدأت
بالتغير وأنّ ال���دول التي لعبت دورا ً ف��ي األزم���ة السورية
واستثمرتها أفضل استثمار ،بدأت بااللتفاف على مواقفها
والبحث عن مصالحها الخاصة .فزيارة بوتين إلى تركيا
ُتنذر بتبدل جديد قد يكون في اتجاه إخراج تركيا من األزمة
السورية وإغ�لاق الحدود أم��ام تمرير السالح والمرتزقة،
وما حمله بوتين إلى أنقره يغريها لكي تتخلى عن معارضة
مشتَّتة وعن حلفاء واهنين ال يملكون من أمرهم شيئاً.
ورغم ك ّل المحاوالت التصعيدية التي تقوم بها الجماعات
المسلحة وال��دع��م السياسي واإلع�لام��ي ال���ذي تتلقاه من
الوسطيين بعد التحرك الروسي األخير ،يبدو أنّ المجتمع
ال��دول��ي وم��ن أط��ل��ق عليهم ف��ي م��ا مضى أص��دق��اء الشعب
ال��س��وري ،ق��د س��ل��م��وا ال��م��ل��ف إل��ى روس��ي��ا ودي ميستورا
لبلورة ح ّل ُيخرج الجميع من هذا الملف منتصراً ،على األقل
إعالمياً.
ً
أصبح الحديث عن الوسط اليوم ،حديثا أجوف ال معنى
له ،فما تمارسه بعض القيادات السياسية الفاعلة وخصوصا ً
على الساحة السياسية في لبنان ،هو في حقيقة األمر دعم
ل�لإره��اب حتى وإن ادع��ى أصحابه غير ذل��ك ،فالبالد في
حالة حرب من القدس التي تتعرض للتدمير اليومي على
يد عصابات وقطعان المستوطنين إلى بغداد الهدف األكبر
لمافيا بيع السالح والمرتزقة.
إنّ ال��ص��م��ت ال���دول���ي ع��ل��ى ج��رائ��م «إس���رائ���ي���ل» الداعمة
للمرتزقة في سورية وصمت «الوسطيين» وقبول ما يسمى
م��ع��ارض��ة س��وري��ة ب��ه��ذا ال��دع��م ،يثبت ب��م��ا ال يقبل الش ّك،
ت���ورط الجميع ف��ي جريمة القتل الجماعي ال��ت��ي يتعرض
لها سكان بالد الشام ،ويثبت من جديد أنّ الربيع العربي
تحركه أصابع صهيونية وأجهزة االستخبارات العالمية،
وليس حراكا ً شعبيا ً كما أُشيع .فمن ينظر إلى نتائج الربيع
المزعوم في بعض البلدان يجد أنّ أنظمة الحكم قد تغيرت
من ناحية األسماء ،لك ّن واقع الشعوب لم يتغير .فالقذافي
ت ّم إعدامه ميدانيا ً وبأمر أميركي ،وبن علي يقيم بما أخذه
من أموال في السعودية الداعمة للربيع العربي ،ومبارك إلى
البراءة قريباً ،أما شعار ال غاز لـ«إسرائيل» ،فقد أصبح اليوم
ثالث اتفاقيات قيد التوقيع تبيع بموجبها «إسرائيل» الغاز
لمصر.
ك ّل ذل��ك ،وال ي��زال الوسطيون يقفون في خندق األعداء
رغم ادعائهم أنهم معتدلون ،وإذا ما بقي هؤالء على موقفهم
الرمادي فهذا يعني أنّ في المنطقة خاليا نائمة قد تنتقل في
أي لحظة إلى الخندق المعادي إذا ما جاء العرض.

خفايا
خفايا

يبدو أنّ آخر اهتمامات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال
الرئيس رفيق الحريري ،الكشف عن الهوية الفعلية لمن اغتال
الرجل ،بدليل أنها انطلقت بتحديد مسبق لـ«المتهم» المطلوب
إدانته من جهات دولية ،وهي تحاول في جلساتها التلفزيونية
المتواصلة «فبركة» أدلة إلدانته .في حين أنّ المحاكم تحقق
ع��ادة ف��ي الجريمة ،وتبحث ع��ن أدل��ة ُيفترض أن ت���ؤدّي إلى
الكشف التلقائي عن المجرمين.
وق��د تبنّت ه��ذه المحكمة ،التي تعتبر األع��ل��ى تمويالً في
تاريخ المحاكم الدولية ،تحقيقات جرت في وزارة االتصاالت
اللبنانية ،استخرجت منها ،كما زعمت أرقام هواتف خلوية،
كانت تتواصل ي��وم االغتيال في شكل مشبوه وف��ي مواقع
قريبة من مسرح الجريمة.
أما المضحك ،فهو ما سبق للدولة اللبنانية أن كشفته في
أوقات سابقة والحقة عن عمالء لبنانيّين في وزارة االتصاالت
كانوا يو ّفرون «إلسرائيل» فرصة التالعب بالمكالمات الهاتفية،
حيث ت ّم اعتقال بعضهم وإدانته ،فكيف ال يكون لـ«إسرائيل»
دو ٌر في التالعب باألدلة الهاتفية؟
والطريف في هذا الموضوع ،اعتماد المحكمة على شهادات
من سياسيين لبنانيين معروفين بحقدهم على سورية وحزب
الله ،ادّعوا أنّ الحريري كاشفهم بتهديدات بالقتل تل ّقاها من
الرئيس السوري بشار األسد.
تمسكها بأهداب القانون ،إلى
ّعي
فكيف تستمع محكمة تد
ّ
شهادات أشبه بثرثرات عجائز ال قيمة قانونية لها؟ ومن يؤكد
أنّ الحريري قال مثل هذا الكالم بعد أن انتقل إلى جوار ربه
ولم يعد هناك دلي ٌل على ما يقوله الشهود ال��م��ز ِّورون؟ وهنا

َتقترف المحكمة تهمة التشهير والقدح والذ ّم في آن معاً ،ألنها
تنقل هذه الفبركات التي يت ّم بثها عبر الشاشات التلفزيونية
باعتبارها مسلّمات .أال يمكن لهذه المحكمة أن تتوقع وجود
سوء نية لإليقاع بأبرياء ،أو أنها هي التي لديها سوء نية؟
إنّ دراس����ة ال��ظ��روف السياسية ل��زم��ن ال��ج��ري��م��ة ه��ي من
اختصاص علم التاريخ ،ودراس��ة المصلحة في الجريمة هي
من اختصاص المحاكم .وبين هذه وتلك بونٌ شاسع يكشف
عن وج��ود نية باإلدانة المسبقة لطرفين معاديين للسياسة
األميركية في منطقة الشرق األوسط هما سورية وحزب الله.
ودراس����ة المصلحة ف��ي الجريمة ه��ي ال��رك��ن األه��� ّم الذي
يتوجب على المحكمة اعتماده ،ألنّ القرائن الملموسة غائبة،
ّ
لذلك يتوجب التصريح أنّ النظام السوري كان أحد األعمدة
األساسية التي تسلقها الشهيد الحريري ليصل إلى الزعامة
السياسية التي أدركها .وه��ذا مثبتٌ بالقراءة الدقيقة لسياق
تط ّوره السياسي واالقتصادي.
وما ينطبق على سورية يسري على حزب الله الذي ارتبط
أمينه العام السيد حسن نصرالله بصداقة متينة مع الحريري.
ولطالما التقى الرجالن في خلوات ليلية ناقشا خاللها الكثير
م��ن ال��م��س��ائ��ل ال��وف��اق��ي��ة وال��خ�لاف��ي��ة ،وت��وص�لا إل���ى قواسم
مشتركة ،جعلت من الرئيس الراحل صديقا ً كبيرا ً للمقاومة
ومساندا ً لها في المحافل اإلقليمية والدولية.
لذلك يجب ربط االغتيال باألحداث اإلقليمية التي تضرب
ال��م��ش��رق ال��ع��رب��ي ب��أع��اص��ي��ره��ا ال��ع��ات��ي��ة .وي��ب��دو أنّ تفكيك
المجتمعات على الطريقة الغربية اقتضى تنفيذ اغتياالت
وعمليات قتل جماعي لها أب��ع��اد طائفية ومذهبية وعرقية
وقبلية ،في العراق ولبنان وسورية واليمن ومصر واستعمال
اإلعالم سالحا ً للفتنة المذهبية والطائفية ،ك ّل ذلك خدمة للعبة
األمم التي تد ّمر اليوم مجتمعات هذه المنطقة ،عبر تفكيكها

مذهبيا ً وطائفيا ً وقبليا ً وعرقياً ،وإع��ادة تجميعها على النحو
الذي يناسب مصالح الدول الكبرى.
إنّ مسيحيّي العراق وسورية والمشرق هم ضحايا هذه
اللعبة ومعهم األيزيديون ،فالقتل الجماعي لمك ّونات أساسية
في المنطقة جزء من اللعبة ،وهذه األمور ال تخفى على متتبع
«لعبة األمم» ،فالدول الكبرى ال تغيّر نسيج المجتمعات بالقوة
العسكرية فقط ،بل تستعين ب��أدوات داخلية للتفجير تعينها
على االنقضاض.
ف َمن يصدّق أنّ الرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي
ُيستقبل من قبل جماهير شمال أفريقيا بالتهليل والتصفيق،
وهو وريث أقصى يمين نظام فرنسي أباد الماليين من عرب
شمال أفريقيا التي استعمرها حتى منتصف القرن العشرين.
ضمن هذا اإلطار ،اغتيل الرئيس الحريري ،وكان المقصود
إثارة حرب أهلية دموية بين السنّة والشيعة كادت تحصل غير
مرة لوال حكمة حزب الله الذي استوعب اللكمات والصدمات
ولم ير ّد على القتل بالقتل ،فكظم غيظ المتض ّررين متح ّمالً
ظلم ذوي القربى واألهل في الوطن ،مركزا ً على أولوية العداء
«إلسرائيل» فقط والسياسة الخارجية األميركية.
وأخيراًَ ،من اغتال الرئيس الحريري؟ عندما نحس ُن الربط
بين الحوادث المتتابعة نعرف أنّ قتلة الرئيس الحريري هم
صانعو «لعبة األمم» الذين يواصلون احتالل المنطقة بأشكال
مختلفة.
بقي أن تجتاز المنطقة النصف األخير من المعاناة على أن
َ
يت ّم وضع ح ّد بسرعة لهذه «المحكمة الهزلية» التي يم ّول لبنان
نصف نفقاتها ،ويص ّر البعض على أنها محكمة لبنانية صرفة
تكشف حقيقة َمن اغتال الحريري ،فيما هي تبعد الشهود الزور
الذين ليسوا سوى أدوات رخيصة في لعبة األمم القذرة.

موغريني زارت �سالم وبا�سيل والراعي:
�سنقدم ّ
كل الدعم للبنان ليتعافى ويتخطى �أزمته
أكدت ممثلة السياسة الخارجية واألمن
في االتحاد األوروبي فيدريكا موغريني دعم
االتحاد للبنان ،مشدّدة على ضرورة المضي
ق��دم �ا ً ل��ل��وص��ول إل��ى نتائج ف��ي موضوع
انتخاب رئيس الجمهورية.
وق��ال��ت م��وغ��ري��ن��ي ب��ع��د لقائها رئيس
الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية
أم��س« :بحثنا برنامج زي��ارت��ي المبكرة
إل��ى لبنان ،ألع��رب عن صداقتنا العميقة
مع الشعب اللبناني ومؤسساته في هذه
الظروف الصعبة التي تمر بها ،ونحن ندرك
جميعا ً في االتحاد األوروب��ي أنّ لبنان يم ّر
ب��أوق��ات صعبة ،وخصوصا ً على صعيد
التحديات األم��ن��ي��ة على ح���دوده وداخ��ل
أراضيه بسبب تداعيات األزم��ة السورية،
وب��س��ب��ب ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي يتسبب بها
المتطرفون».

سالم مستقبالً موغريني في السراي

وأش��ارت إل��ى أنها أك��دت للرئيس سالم
«دعم االتحاد األوروبي للبنان ،ونحن ندرك
أهمية أن يتعافى في هذه األوقات الصعبة
من الناحية األمنية ،كما سنحاول إيجاد
الطريقة التي يمكن للبنان أن يواجه من
خاللها تحديات النازحين على أراضيه»،
الفتة إل��ى «أنّ البحث تطرق إل��ى الطرق
العمالنية التي باستطاعة االتحاد األوروبي
أن يستمر م��ن خ�لال��ه��ا ف��ي دع���م لبنان
والنازحين ودعم األجهزة اللبنانية ،ليس
فقط من الناحية األمنية ،ولكن كرمز لوحدة
ال��ب�لاد» .وق��ال��ت« :ن��ح��ن ن���درك أنّ لبنان
مجتمع معقد ولكنه منفتح بحيث يمكن أن
يكون النجاح هو لك ّل المنطقة ،وهذه األمور
مه ّمة ليس فقط للبنان وللشعب اللبناني
ولكن للمنطقة كلها».
وتابعت موغريني« :بحثنا أيضا ً أمورا ً

داخلية لبنانية ،وش �دّدن��ا على ض��رورة
ال��م��ض��ي ق��دم��ا ً ل��ل��وص��ول إل���ى ن��ت��ائ��ج في
موضوع انتخاب رئيس الجمهورية ،علما ً
أننا ندرك أنها مسألة لبنانية ،لكننا نشعر
بها عالميا ً ودول��ي �ا ً وأوروب��ي��ا ً وسنعطي
ونقدم ك ّل الدعم ليتعافى لبنان ويتخطى
أزمته ،ما يسمح للبرلمان بإجراء انتخابات
جديدة».
كما جرى خالل اللقاء البحث في مساهمة
االت��ح��اد األوروب���ي لح ّل األزم��ة السورية،
وفي هذا السياق قالت موغريني« :عقدت
في وق��ت سابق اجتماعات مع مسؤولين
أت��راك وتطرقنا إلى االجتماع الذي سيعقد
ي��وم األح���د المقبل ل��ل��وزراء  28لالتحاد
األوروبي حيث سنبحث مساهمة االتحاد في
استراتيجية تخطي األزمة في سورية للبدء
بعملية سياسية توصل إلى ح ّل».
وأكدت ،ر ّدا ً على سؤال« ،أنّ العالقات بين
لبنان واالتحاد األوروبي ممتازة وهناك إدراك
في االتحاد لدعم لبنان أكثر ألنه بلد يعاني
من األزمة السورية بشكل دراماتيكي ليس
فقط في موضوع النازحين بل في التوترات
المتصلة ب��األزم��ة ال��س��وري��ة» .وأض��اف��ت:
«نعتقد أنّ لبنان يمثل رسالة ثقافية وسيجد
في بروكسل دعما ً قويا ً وملتزما ً وسنعمل إلى
جانب الشعب اللبناني وسيكون لمسؤولين
لبنانيين وأوروبيين زيارات متبادلة لبحث
أط��ر ال��ت��ع��اون ،وخ��ص��وص�ا ً ف��ي م��ا يتعلق
بالشراكة ،لذلك نتوقع المزيد من الزيارات
بشكل متك ّرر من بروكسل إلى بيروت ،وفي
المقابل زي��ارات لمسؤولين لبنانيين إلى
بروكسل».
ومساءً ،التقت موغريني وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل في قصر بسترس،
كما زارت البطريرك الماروني بشارة الراعي
في الصرح البطريركي في بكركي.

لوحظت في اآلونة
األخيرة الحركة الكثيفة
للموفدين الدوليين
إلى لبنان ،بالتوازي
مع سفرات رئيس
الحكومة تمام سالم
ووزير الخارجية جبران
باسيل إلى الخارج.
والالفت أنّ هذه الحركة
الديبلوماسية األجنبية
على الساحة اللبنانية ال
تزال بال بركة ،حيث ال
نتائج عملية بعد ،ال على
صعيد تسليح الجيش
لمواجهة اإلرهاب ،وال
على مستوى رئاسة
الجمهورية التي ال تزال
شاغرة ،وال في قضية
النازحين التي تضغط
على لبنان ،وفي المقابل
ال تبدي الوفود إال
التضامن الكالمي مع
لبنان!

بري عر�ض مع مقبل مو�ضوع ت�سليح الجي�ش
والتقى لجنة م�ؤتمر بيروت وال�ساحل

بري ومقبل خالل لقائهما في عين التينة
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات الراهنة مع زواره في عين التينة
أمس ،حيث استقبل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وبحث معه
الوضع األمني وموضوع تسليح الجيش.
ثم استقبل وفدا ً من التفتيش المركزي برئاسة جورج عواد ،شكره على الدور والمساعي
التي قام بها والتي أثمرت عن إنصاف المفتشين وترقيتهم إلى الفئة الثانية.
كما التقى بري لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل برئاسة كمال شاتيال ،في حضور
عضو المكتب السياسي في حركة «أمل» محمد خواجة.
وأشار شاتيال بعد اللقاء إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه الرئيس بري «كص ّمام أمان
لدرء الفتنة ومواجهة أي عبث بالوضع الداخلي اللبناني» .وأضاف« :عرضنا قضايا
عديدة تتعلق بالتطورات في لبنان والمنطقة والوضع في البقاع ،باإلضافة إلى قانون
االنتخابات .وال شك أنّ الرئيس بري يسعى إلى الحوار بين حزب الله والمستقبل ،ونحن
نرى أنّ هذا الحوار يجب أن يستكمل بهيئة حوار وطني تتجاوز ما ت ّم االتفاق عليه في
الدوحة ،ألنه كان مختزال ً للعديد من القوى» ،مقترحا ً «أن يبدأ هذا الحوار باألمور غير
السياسية أي بقضايا المواطنين مباشرة».
وطالب بإعطاء «صالحيات أوسع للجيش في منطقة البقاع التي تشهد محاوالت
لبث الفتنة ،لكنّ األهالي سواء في بريتال أو في البزالية ،أهل الشهيد البطل علي البزال
وبلدات باقي الشهداء العسكريين وعرسال ،أظهروا أنّ من الصعب إثارة الفتنة من قبل
قوى خارجية متطرفة ،ولكنهم سيستمرون في المحاولة وبالتالي علينا التنبه لذلك».

الراعي التقى �سفير �أرمينيا
والقائم بالأعمال الأ�سترالي
استقبل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي،
سفير أرمينيا آشوت كوتشاريان وبحث معه الوضع الداخلي اللبناني والتطورات اإلقليمية
الراهنة.
وأشار كوتشاريان إلى «عالقات الصداقة القوية بين لبنان وأرمينيا ،وإلى الدور الب ّناء
للشعب األرمني في لبنان وتأثيره على نمو البالد وتطورها».
ثم التقى الراعي القائم بأعمال السفارة األسترالية ديفيد ويندسور ،وكان بحث في المحطات
التي تخللت زيارة البطريرك الراعي الرعوية األخيرة إلى أستراليا.
وع��رض البطريرك الماروني موضوع االنتخابات الرئاسية مع الوزير السابق ناظم
الخوري الذي رأى «أنّ الفراغ في سدّة الرئاسة يحمِّل لبنان أعباء كثيرة مع ما ينتج عنه من
عدم استقرار في الشأن السياسي واألمني واالقتصادي وغيره».
وإذ أكد «أنّ الحاجة ماسة إلى انتخاب رئيس للجمهورية لكي ينتظم عمل المؤسسات
الدستورية» ،شدّد على «أنّ انتخاب رئيس للبالد هو قبل كل شيء حاجة وطنية ودولية»،
الفتا ً إلى «أنّ غبطة البطريرك يتابع بشكل قوي العمل في الملف الرئاسي لناحية الضغط
على كل القوى الوطنية اللبنانية وليس المسيحية لتسريع عملية االنتخاب وحلحلتها ،ألنّ
رئيس الجمهورية هو رئيس للبنان بكل مكوناته».

الراعي وسفير أرمينيا

ابراهيم يلتقي �إيخهور�ست
استقبل المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في
لبنان أنجيلينا إيخهورست ،وعرض معها األوضاع العامة وأوضاع النازحين السوريين في
لبنان ،إضافة إلى التعاون القائم بين المؤسسات الدولية واألمن العام.

